
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΕ΄  
 
 
 

Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

 

η πορεία  
προς την πτώση  

της πρώτης δηµοκρατίας  
και η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 
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Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  (ενδεικτικά παραδείγµατα) 
 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου, τα ελληνικά βιοµηχανικά προϊόντα:  
α) εκτοπίστηκαν από την εγχώρια αγορά.       
β) εκτόπισαν τα ευρωπαϊκά από την εγχώρια αγορά. 
γ) κατέκτησαν τη διεθνή αγορά. 
δ) ήταν εφάµιλλα των αµερικανικών. 

 
∆ύο από τα κυριότερα µειονεκτήµατα της ελληνικής βιοµηχανίας, κατά την 
περίοδο του Μεσοπολέµου, ήταν:  
α) η έλλειψη δασµολόγησης εισαγοµένων προϊόντων. 
β) η ύπαρξη φτηνού εργατικού δυναµικού. 
γ) η εξάρτηση από το ξένο κεφάλαιο. 
δ) η δυσκολία σύναψης δανείων. 
ε) ο κρατικός παρεµβατισµός. 

 
Κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου, η ανεργία αυξήθηκε στην Ελλάδα 
εξαιτίας:  
α) της παρεµβατικής πολιτικής του κράτους. 
β) του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού των επιχειρήσεων. 
γ) των χαµηλών ηµεροµισθίων. 
δ) της άφιξης των προσφύγων. 

 
Το σύνταγµα της Α'  Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (3 Ιουνίου 1927), σε σύγκριση 
µε τα προηγούµενα, υπήρξε περισσότερο:  
α) ελλιπές.       
β) προοδευτικό. 
γ) συντηρητικό. 
δ)  φιλοµοναρχικό. 

 
Τον Ιούνιο του 1925 ο Θ. Πάγκαλος:  
α)  στήριξε την κυβέρνηση Μιχαλακοπούλου. 
β)  επανέφερε τη βασιλεία. 
γ)  επέβαλε δικτατορία. 
δ)  κήρυξε βουλευτικές εκλογές. 
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Το "Ιδιώνυµο", που ψηφίστηκε το 1929, είχε ως στόχο:  
α)  την ίδρυση εργατικών σωµατείων. 
β)  την προστασία των συνδικαλιστών υπαλλήλων. 
γ)  την κοµµουνιστική προπαγάνδα και δράση. 
δ)  την πάταξη του χαφιεδισµού. 

 
Βασική επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής του Ελ. Βενιζέλου υπήρξε:  
α)  ο επαναπατρισµός των προσφύγων στη Μικρά Ασία. 
β)  η βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας. 
γ)  η κήρυξη πολέµου µε την Τουρκία. 
δ)  η προσάρτηση της Κύπρου στην Ελλάδα. 

 
Ο Ελ. Βενιζέλος υπήρξε αρχηγός του κόµµατος:  
α)  των Προοδευτικών. 
β)  των Κοµµουνιστών. 
γ)  των Φιλελευθέρων. 
δ)  του Λαϊκού. 

 
Κυριότεροι συνεργάτες του Ελ. Βενιζέλου, σε θέµατα παιδείας, υπήρξαν οι 
υπουργοί:  
α)  Α. Παπαναστασίου και Γ. Καφαντάρης. 
β)  Γ. Κονδύλης και Α. Ζαΐµης. 
γ)  Π. Τσαλδάρης και ∆. Γούναρης. 
δ)  Κ. Γόντικας και Γ. Παπανδρέου. 

 
Το αναλογικό εκλογικό σύστηµα αποβλέπει:  
α)  στο σχηµατισµό ισχυρών κυβερνήσεων. 
β)  στην εξουδετέρωση των µειοψηφιών. 
γ)  στην κατοχύρωση εδρών στην πλειοψηφία. 
δ)  στη δικαιότερη κατανοµή των ψήφων. 

 
11.  Το κίνηµα της 1ης Μαρτίου 1935 δηµιούργησε τις προϋποθέσεις:  

α) να ανατραπεί η κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη. 
β) να επανέλθει η βασιλεία και να επιβληθεί η δικτατορία.  
γ) να νικήσουν οι βενιζελικοί στρατιωτικοί.  
δ) να σταθεροποιηθούν τα  δηµοκρατικά στοιχεία στον κρατικό µηχανισµό.  
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12.  Στις 10 Οκτωβρίου 1935 ο Κονδύλης και ο υποστράτηγος Αλ. Παπάγος µε 
διάταγµα:  
α) στηρίζουν το σύνταγµα του 1927 και την Α΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία.  
β) καταργούν το πολίτευµα της αβασίλευτης δηµοκρατίας και 

επαναφέρουν το σύνταγµα του 1911.  
γ) επαναφέρουν στην πρωθυπουργία τον Ελ. Βενιζέλο.  
 

 

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης  
 

Να επιβεβαιώσετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων σηµειώνοντας 
 στο αντίστοιχο πλαίσιο. 

 
1.  Οι παράγοντες που οδήγησαν, κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου, στην 

ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας ήταν: 
Σωστό      Λάθος 

α.  η άριστη τεχνολογική υποδοµή.   
β.  η άφιξη των προσφύγων.   
γ.  η παρεµβατική πολιτική του κράτους.   
δ.  ο διεθνής ανταγωνισµός.   
ε.  η συσσώρευση κεφαλαίων.   
στ.  η διεθνής οικονοµική ύφεση.   
ζ.   το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό.   

 
 
2.  Κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου, οι ελληνικές κυβερνήσεις: 

Σωστό    Λάθος 
α.  θέσπισαν δασµολογική ατέλεια στην εισαγωγή 

µηχανηµάτων. 
 
 

 
 

β.  επέβαλαν υψηλούς δασµούς στα εισαγόµενα 
προϊόντα. 

 
 

 
 

γ.   απέφυγαν τον εξωτερικό δανεισµό.   
δ.   παρείχαν άτοκα δάνεια στους αγρότες.   
ε.   επέβαλαν βαριά φορολογία στους βιοµηχάνους.   
στ.  θέσπισαν µέτρα κοινωνικής πρόνοιας.   
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3.  Στην Ελλάδα, κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου: 
Σωστό   Λάθος 

α.  το κυριότερο εξαγώγιµο προϊόν ήταν ο καπνός.   
β.  άρχισε ο εκσυγχρονισµός των µεθόδων αγροτικής 

παραγωγής. 
 
 

 
 

γ.  απαλλοτριώθηκε η µεγάλη γαιοκτησία.   
δ.  η βιοµηχανία αγόραζε πολύ ακριβά τις γεωργικές 

πρώτες ύλες. 
 
 

 
 

ε.  δηµιουργήθηκαν σοβαρά εγγειοβελτιωτικά έργα.   
στ.  οι αγρότες είχαν υψηλό εισόδηµα.   
ζ.   αυξήθηκε η παραγωγή των σιτηρών.   

 
4.  Οι πρόσφυγες, που ήρθαν στην Ελλάδα, µετά τη Μικρασιατική καταστροφή: 

Σωστό    Λάθος 

α.  προσέφεραν τεράστιο και φτηνό εργατικό δυναµικό.   
β.  οι περισσότεροι δεν είχαν κανένα περιουσιακό στοιχείο.   
γ.  αποτέλεσαν τροχοπέδη για την οικονοµική ανάπτυξη 

της χώρας. 
 
 

 
 

δ.  οι περισσότεροι προτίµησαν τις επαρχιακές πόλεις και 
την ύπαιθρο. 

 
 

 
 

ε.  µετέφεραν µαζί τους σηµαντικά χρηµατικά κεφάλαια.   
στ.  µετέφεραν µαζί τους έναν υψηλό πνευµατικό 

πολιτισµό. 
 
 

 
 

ζ.  τόνωσαν τη χώρα δηµογραφικά.   
 
5.   Η κατάσταση στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1924-1928: 

Σωστό    Λάθος 

α.  ο πληθωρισµός οδήγησε τους εργαζόµενους σε 
απεργίες. 

 
 

 
 

β.  η πολιτική ζωή της χώρας χαρακτηρίζεται από 
αστάθεια. 

 
 

 
 

γ.  το εισόδηµα των εργαζοµένων αυξήθηκε σηµαντικά.   
δ.  οι κυβερνήσεις αντιµετώπισαν τα προβλήµατα µε  

αντιλαϊκά µέτρα. 
 
 

 
 

ε.  το 1925 ο Θ. Πάγκαλος επέβαλε δικτατορία.   
στ.  ο Θ. Πάγκαλος άσκησε επιτυχή εξωτερική πολιτική.   
ζ.   ο Π. Κουντουριώτης ανάγκασε τον Θ. Πάγκαλο σε 

παραίτηση 
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6.   Κατά την περίοδο της κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου (1928-1932): 
Σωστό     Λάθος  

α.   κατασκευάστηκε αξιόλογο οδικό δίκτυο.   
β.  εντάθηκε το φαινόµενο της ληστοκρατίας   
γ.   ιδρύθηκε το Συµβούλιο Επικρατείας.   
δ.  η δηµοτική γλώσσα καθιερώθηκε στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. 
 
 

 
 

ε.  αναπτύχθηκε η τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση.   
στ. πραγµατοποιήθηκαν εγγειοβελτικά έργα.   

 
 
7.  Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ι. Μεταξά (27/4/1936) είχε ως 

συνέπεια: 
Σωστό     Λάθος  

α.   να αντιδράσουν ευρύτατα στρώµατα του λαού.    
β.  να επανέλθουν στο στράτευµα οι δηµοκρατικοί 

αξιωµατικοί.  
 
 

 
 

γ.  να δηµιουργηθεί κυβέρνηση συνασπισµού των δυο 
µεγάλων κοµµάτων (Λαϊκών και Φιλελευθέρων).  

 
 

 
 

δ.  να οργανωθούν απεργιακές κινητοποιήσεις στη 
Θεσσαλονίκη.  

 
 

 
 

ε.    να εξοριστούν πολυάριθµοι ηγέτες των εργατών.    
στ.  να προετοιµαστεί η επιβολή της δικτατορίας.    
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