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ΟΜΑ∆Α Α  
ΘΕΜΑ  Α.1 

Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : 

α.  Εθνικόν Κομιτάτον .  

β.  Λαϊκό Κόμμα . 

γ.  «Ροπαλοφόροι». 

Μονάδες 9 
 
Α.1.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της 

Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα 
γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχιση. 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.  Ι .  Κωλέττης α. Ηγέτης της Ομάδας των Ιαπώνων . 

2.  ∆ . Βούλγαρης  β. Ηγέτης του κόμματος των 

   Φιλελευθέρων . 

3.  ∆ . Γούναρης  γ. Ηγέτης των Πεδινών .  

4.  Ελ . Βενιζέλος δ. Ηγέτης του Γαλλικού Κόμματος . 
 

Μονάδες 8 
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Α.1.3 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της 
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα 
γράμματα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή 
αντιστοίχιση. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.  1875 α. Συνθήκη της Λοζάνης .  

2.  1920 β. Αρχή της ∆εδηλωμένης . 

3.  1923 γ. Συμφωνία  της Άγκυρας .  

4.  1930 δ. Συνθήκη των Σεβρών .  
 

Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ  Α.2 

Α.2.1 Ποια μέσα διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ 
για την αποκατάσταση  των προσφύγων ;  

Μονάδες 12 

Α.2.2 Ποιες συνέπειες  είχε για το Κρητικό Ζήτημα η 
ευτυχής , για την Ελλάδα , έκβαση των Βαλκανικών  
πολέμων ;  

Μονάδες 13 

 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ  Β.1 
Αντλώντας  στοιχεία από το κείμενο  που ακολουθεί και  
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις , να απαντήσετε  
στα παρακάτω  ερωτήματα :  

α.  Σε ποιους τομείς αναφέρονται τα αιτήματα του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου ;  

Μονάδες 12 
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β.  Ποιες είναι οι συγκεκριμένες  προτάσεις του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου σχετικά  με τα οικονομικά  του 
κράτους ;  

Μονάδες 13 
 

 «Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος  ποθεί όπως η Θρησκεία  
μας υψωθεί εις τον εμπρέποντα1 ιερόν προορισμόν της , 
όπως η ∆ιοίκησις της χώρας καταστή χρηστή και 
έντιμος , όπως η ∆ικαιοσύνη  απονέμηται ταχέως  μετ ’  
αμεροληψίας   και ισότητος προς άπαντας  εν γένει  τους 
πολίτας αδιακρίτως τάξεως , όπως  η Εκπαίδευσις  του 
Λαού καταστή λυσιτελής2 δια τον πρακτικόν βίον και 
τας στρατιωτικάς  ανάγκας της χώρας , όπως η ζωή , η 
τιμή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν , και 
τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι , λαμβανομένων  
των απαιτουμένων  μέτρων προς λελογισμένην  
διαρύθμισιν3 των εσόδων και εξόδων του κράτους , ώστε 
αφ ’  ενός μεν ο σχεδόν πενόμενος4 ελληνικός λαός 
ανακουφισθή εκ των επαχθών5 φόρων , ους ήδη 
καταβάλλει  και οίτινες ασπλάχνως  κατασπαταλώνται  
προς διατήρησιν πολυτελών και περιττών υπηρεσιών  
και υπαλλήλων , χάριν της απαισίας  συναλλαγής , αφ ’ 
ετέρου δε καθορισθώσι  θετικώς τα όρια εντός των 
οποίων δύνανται  ν ’  αυξηθώσιν αι δαπάναι  δια την 
στρατιωτικήν της χώρας παρασκευήν6 και δια την 
συντήρησιν του στρατού και του στόλου εν ειρήνη». 
 

Νικ .  Ζορμπά ,  Απομνημονεύματα ,  σελ .  17 (1925).  
      
1 .  τον  εμπρέποντα ·  τον  αρμόζοντα  
2 .  λυσιτελής ·  επωφελής ,  αποτελεσματικός  
3 .  λελογισμένην  διαρύθμισιν ·  ορθολογική  κατανομή   
4 .  πενόμενος ·  φτωχός  
5 .  επαχθών ·  δυσβάστακτων  
6 .  παρασκευήν·  προετοιμασία .  
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ΘΕΜΑ  Β.2 
Αφού σχολιάσετε τα στοιχεία των πινάκων που 

ακολουθούν (μονάδες 12) και αξιοποιήσετε τις ιστορικές  
σας γνώσεις , να αναφερθείτε  στη συμβολή των προσφύγων  
στην αγροτική παραγωγή  και την ανάπτυξη  της 
ταπητουργίας  (μονάδες  13). 

Μονάδες 25 

Παραγωγή  δημητριακών , καπνού και βάμβακος 
(σε χιλιάδες  τόνους) 

Έτος ∆ημητριακά  Καπνός Βαμβάκι  
1922 534,8 19,8 5,0 
1923 602,3 37,8 8,0 
1924 683,0 50,2 10,2 
1925 708,7 60,8 10,5 

  

Ιστορία  του  Ελληνικού   Έθνους ,  τόμ .  ΙΕ΄ ,  1978, Αθήνα ,  σελ .  297 .  
 
 

Οργανωμένα  Εργαστήρια Ταπητουργίας  
στη δεκαετία του 1920 

Έτος Εργαστήρια Αργαλειοί  Εργάτριες  
1922 7 150 400 
1923 22 600 2.135 
1925 41 1.914 5.255 
1928 63 4.300 12.500 

Χρ .  Χατζηιωσήφ  (επιμέλεια),  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου  
αιώνα ,  1922-1940, Ο  ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ ,  Β1, 2002, Αθήνα ,  σελ .  27.  
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 
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2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό . 

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή . 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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