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ΟΜΑΔΑ Α’
Α1
Να γράψετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

1. Ανόρθωση
2. Λαϊκό Κόμμα
3. Φεντερασιόν

Μονάδες 15
 Α2
Να  σημειώσετε  την  ένδειξη  Σ  (σωστό)  ή  Λ  (λάθος)  δίπλα  σε  κάθε 
πρόταση. Σε περίπτωση λάθους να δοθεί η σωστή απάντηση.

1. Η  αγροτική  μεταρρύθμιση  του  1917  έλυσε  όλα  τα  αγροτικά 
προβλήματα στην Ελλάδα.

2. Το  1924  ιδρύθηκε  το  Σοσιαλιστικό  Εργατικό  Κόμμα  Ελλάδας 
(ΣΕΚΕ).

3. Οι  Βαλκανικοί  πόλεμοι  επέφεραν  θετικά  αλλά  και  αρνητικά 
αποτελέσματα για την Ελλάδα.

4. Η  εκλογική  διαδικασία  του  1844  όριζε  ότι  η  ψηφοφορία 
πραγματοποιούνταν με τη χρήση σφαιριδίων.

5. Τα  φιλοβασιλικά  κόμματα  κέρδισαν  στην  εκλογική  αναμέτρηση 
του Νοεμβρίου 1920.

Μονάδες 10  

Α3
Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος την περίοδο 1922-
1936  στην  προσπάθειά  του  να  αποκαταστήσει  τους  νεοαφιχθέντες 
προσφυγικούς πληθυσμούς και πώς χαρακτηρίζεται η αντίδρασή του 
απέναντι στο προσφυγικό πρόβλημα;

Μονάδες 15



Α4
Πώς εξηγείται το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκαν στην Ελλάδα ταξικά 
κόμματα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα;

Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑ Β’

Β1
Αφού μελετήσετε τα παρακάτω άρθρα των συνταγμάτων του 1844 και 
του  1864  και  αξιοποιώντας  τις  ιστορικές  σας  γνώσεις,  να 
παρουσιάσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο συνταγμάτων 
ως προς την οργάνωση της πολιτείας.

Μονάδες 25

Κείμενο Α.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1844.

Περί συντάξεως της Πολιτείας.
Άρθρον 15: Η νομοθετική εξουσία ενεργείται συνάμα υπό του Βασιλέως, της  
Βουλής, και της Γερουσίας.
Άρθρον 16: Το δικαίωμα της προτάσεως των Νόμων ανήκει εις τον Βασιλέα,  
την Βουλή και την Γερουσίαν. 
[…]
Άρθρον  18:  Εάν  πρότασις  Νόμου  απορριφθή  υπό  μιας  των  τριών  
νομοθετικών  δυνάμεων,  δεν  παρουσιάζεται  εκ  νέου  εις  την  αυτήν  
βουλευτικήν σύνοδον
Άρθρον 19: Η επίσημος ερμηνεία των Νόμων ανήκει εις την νομοθετικήν  
εξουσίαν.
Άρθρον 20: Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε  
δια των παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων Υπουργών.
Άρθρον  21:  Η  δικαστική  εξουσία  ενεργείται  δια  των  δικαστηρίων,  αι  δε  
δικαστικαί αποφάσεις εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως. 

Στο: Α. Σβώλος, Τα ελληνικά συντάγματα 1822 – 1952, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 
1972, Β’ έκδοση, σελ. 113.

Κείμενο Β.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Β’ ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

(ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1864)
Περί συντάξεως της Πολιτείας.
Άρθρον 21: Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε  
καθ΄ όν τρόπον ορίζει το Σύνταγμα.
Άρθρον  22:  Η νομοθετική  εξουσία ενεργείται  υπό  του  Βασιλέως  και  της  
Βουλής.
Άρθρον 25: Εάν η πρότασις νόμου απορριφθή υπό μιας των δύο νομοθετικών  
εξουσιών, δεν εισάγεται εκ νέου εις την αυτήν βουλευτικήν Σύνοδον.
Άρθρον 26: Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει εις την νομοθετικήν  
εξουσίαν.



Άρθρον 27: Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε  
δια των παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων υπουργών.
Άρθρον  28:  Η  δικαστική  εξουσία  ενεργείται  δια  των  δικαστηρίων,  αι  δε  
δικαστικαί αποφάσεις εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως.

Στο: Α. Σβώλος, Τα ελληνικά συντάγματα 1822 – 1952,
εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 1972, Β’ Έκδοση, σελ 130 – 131.

Β2
Μελετώντας τις παρακάτω πηγές και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 
γνώσεις, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
α.  Ποια  οικονομικά  και  πολιτικά  γεγονότα  της  περιόδου  1917-1920 
συντείνουν στο οικονομικό αδιέξοδο του 1922;
β. Με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε το οικονομικό αδιέξοδο του 1922 
και ποια υπήρξαν τα αποτελέσματα του για την ελληνική οικονομία;

(μονάδες 25)

ΠΗΓΗ 1
Ποια ήταν η οικονομική πολιτική της Ελλάδας κατά την κρίσιμη περίοδο
1914-1923; Θα αρκεστούμε στις γενικές κρίσεις του οικονομολόγου Ανδρέα  
Ανδρεάδη,  που  παρατηρεί  ότι  ως  το  1920  οι  ελληνικές  κυβερνήσεις  
ακολούθησαν  γενικά  ορθή  οικονομική  πορεία,  όπως  αποδείχνει  η  
σταθεροποίηση της δραχμής. Και αυτό το πέτυχαν βέβαια με την προθυμία  
του λαού στην καταβολή των φόρων και με τη σύναψη υψηλών εσωτερικών  
δανείων, γεγονός χωρίς προηγούμενο στην ιστορία. Από τον Ιούνιο του 1920  
οι κυβερνήσεις έκαναν το σφάλμα να προχωρήσουν στον πληθωρισμό αν και  
εδώ  είχαν  τα  ελαφρυντικά  τους:  ότι  οι  σύμμαχοι  είχαν  αρνηθεί  να  
καταβάλουν τις πιστώσεις που είχαν υποσχεθεί στα 1918 και ότι η χώρα  
ήταν οικονομικά απομονωμένη. Τα σφάλματα που είχαν γίνει με την έκδοση  
τραπεζογραμματίων  χωρίς  κάλυψη  σε  χρύσό  των  ετών 1920-1922,  είχαν  
αντισταθμιστεί  με  την  καλή  θέληση,  με  την  οποία  ο  ελληνικός  λαός  
δέχτηκε το πικρό φάρμακο της διχοτομήσεως των χαρτονομισμάτων, καθώς  
και με τους αλλεπάλληλους φόρους των ετών 1922-1923.

Α. Κ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού, σελ. 370

ΠΗΓΗ 2
Καθώς οι τρεις γνωστοί τρόποι εξεύρεσης πόρων, ο εσωτερικός δανεισμός, η  
έκδοση  χαρτονομίσματος  και  η  φορολογία  κεφαλαίου,  είχαν  μέσα  στις  
συγκεκριμένες  συνθήκες  να  αντιμετωπίσουν  μεγάλες  δυσκολίες,  η  
κυβέρνηση  στις  25  Μαρτίου  1922  κατέφυγε  στην  έκδοση  «αναγκαστικού  
δανείου».  Για  πρώτη  φορά  γινόταν  προσφυγή  σε  τέτοια  μορφή  
δημοσιονομικής πολιτικής, όπου οι κάτοχοι χαρτονομισμάτων θα έκοβαν τα  
χαρτονομίσματα τους σε δύο μισά μέρη. Το ένα μισό θα το αντάλλασσαν με  
τη μισή συνολική ονομαστική αξία και θα παρέμενε στην κυκλοφορία, ενώ  
το άλλο μισό θα ανταλλασσόταν με έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.  Το  



δάνειο αυτό απέφερε τελικά 1.288 εκατομμύρια δραχμές. Παρόμοιο δάνειο  
επέβαλε  η  κυβέρνηση  και  στις  23  Ιανουαρίου  το  1926.  Μόνο  που  στην  
περίπτωση αυτή το χαρτονόμισμα έχασε το 1/4 της αξίας του.  Το δάνειο  
αυτό επέφερε τελικά 1.250 εκατομμύρια δραχμές. Η συμβολή των δανείων  
αυτών στη μείωση της νομισματικής κυκλοφορίας και, κατ' επέκταση, στη  
συγκράτηση  των  πληθωριστικών  πιέσεων  ήταν  βραχύχρονη  και  
περιορισμένη. Μέσα στο 1922 η κυβέρνηση επιβάλλει φόρους στα κέρδη από  
τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων (διάταγμα 29ης Σεπτεμβρίου 1922) και  
συναλλαγματικούς  ελέγχους  (διάταγμα  9ης Δεκεμβρίου  1922),  σε  μια  
προσπάθεια  να  συγκρατήσει  την  ύψωση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  
και να εξασφαλίσει συνάλλαγμα για τις άμεσες ανάγκες.
Θανάσης Καλαφάτης, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, «Η εξυγίανση της δραχμής» 

τόμ. 7, «Από την αβασίλευτη δημοκρατία στη δικτατορία της 4ης Αύγουστου»
εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σελ. 137

Καλή Επιτυχία!


