
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 

Αφού αξιοποιήσετε τις πληροφορίες από το ακόλουθο κείμενο και τις 

συνδυάσετε με τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στα εξής: 

α. Στη συγκρότηση των κομμάτων κατά τη δεκαετία του 1880 και στην 

οργάνωσή τους σε επίπεδο βάσης. 

Μονάδες 13 

β. Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και στην κοινωνική 

τους προέλευση. 

Μονάδες 12 

Κείμενο 

Η πολιτική υπήρξε ο ιμάντας που κινούσε τη στελέχωση των δημόσιων 

υπηρεσιών, ο τροφοδότης του δημοσίου με τους θεσιθήρες πελάτες των 

πολιτικών, το όχημα που οδηγούσε στη γη της επαγγελίας. Όλοι θεωρητικά 

μπορούσαν να διεκδικήσουν ή να ονειρευτούν μια θέση στον επίγειο 

παράδεισο, λίγοι όμως κατόρθωναν να την κερδίσουν, όχι απαραίτητα όσοι 

διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα, αλλά οι «φίλοι» του πολιτευτή ή του 

βουλευτή. Ο βουλευτής, με την ιδιότητα του μεσάζοντα μεταξύ της εξουσίας 

και των αρχομένων εκλογέων του, είχε την ανάγκη «φίλων», πελατών που 

αποτελούσαν τα ερείσματά του. Η προκήρυξη εκλογών κινητοποιούσε τον 

κύκλο των φίλων του υποψήφιου βουλευτή, τον μηχανισμό εκείνο χωρίς τον 

οποίο δεν ήταν σε θέση να κατακτήσει την επίζηλη έδρα στη Βουλή. Οι λόγοι 

στις πλατείες και το κομματικό χρίσμα συνέβαλλαν στην προβολή του 

υποψήφιου, απαραίτητος όμως ήταν ο κύκλος των πολιτικών φίλων, αυτών 

που έργο τους ήταν να εκπονήσουν το σχέδιο της εξασφάλισης των ψήφων, 

να επισκεφθούν τους δικούς τους «φίλους» και τους ψηφοφόρους, να 

διερευνήσουν τις ανάγκες του καθενός και να δώσουν στον καθένα τις 

δέουσες υποσχέσεις, να τους δελεάσουν με την προσφορά των 

αναμενόμενων κατά περίπτωση ευεργετημάτων όταν ερχόταν ο εκλεκτός 

τους εν τη βασιλεία του. 

Θάνος Βερέμης – Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από 

το 1821 μέχρι σήμερα, Εκδόσεις Καστανιώτη, [Αθήνα 2006], σ. 150. 



 

ΘΕΜΑ Β2 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω απόσπασμα και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε την αναπτυξιακή υποδομή της 

Ελλάδας του Μεσοπολέμου (1919 -1939) και να καταγράψετε τις 

σπουδαιότερες υλικοτεχνικές καινοτομίες που πραγματοποιήθηκαν. 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι μεγάλες επενδύσεις 

Η ανάπτυξη των δομών της εγχώριας αγοράς, η οποία επιτελέστηκε στην 

Ελλάδα μετά το 1922 υπό την αιγίδα του κράτους, ήταν στο βάθος το 

κίνητρο που επέφερε στη χώρα μας τη συρροή με κάθε μορφή των ξένων 

κεφαλαίων. Η οικονομική σταθεροποίηση, που άρχισε από το 1924 στην 

Ελλάδα και κατέληξε στη νομισματική σταθεροποίηση του 1928 και στην 

εξυγίανση του πιστωτικού συστήματος, ήταν το κυριότερο επιχείρημα που 

έπεισε τους ξένους χρηματοδότες να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα. 

Αυτό έγινε όχι μόνο με τη μορφή προσφυγικών δανείων, αλλά και με δάνεια 

που απέβλεπαν στη χρηματοδότηση δημόσιων έργων, αποξηραντικών, 

υδρευτικών ή ακόμη επέκταση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Τα 

δημόσια έργα ήταν ένας χώρος για επικερδείς τοποθετήσεις κεφαλαίου, 

αφού η οικονομική γενικά δραστηριότητα αναπτυσσόταν όσο το ισοζύγιο 

πληρωμών και τα δημοσιονομικά διατηρούνταν σε ισορροπία. Παράλληλα, η 

ανάπτυξη της αγοράς και η βελτίωση του κλίματος των επενδύσεων 

προσείλκυσαν στην Ελλάδα, από τα μέσα της δεκαετίας 1920-1930, και ξένα 

ιδιωτικά κεφάλαια, είτε σε απευθείας παραγωγικές επενδύσεις είτε για τη 

χρηματοδότηση ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων. […] Στην άλλη 

κατηγορία δηλ. των άμεσων επενδύσεων, ανήκουν οι περιπτώσεις των ξένων 

εταιριών Πάουερ, Ούλεν, Φαουντέισιον κλπ. που εγκαταστάθηκαν κατά τα 

χρόνια αυτά στην Ελλάδα. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄ (Αθήνα 1978), σελ. 336. 


