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ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

ΘΕΜΑ  Α 1 

Α.1.1.  Να προσδιορίσετε με ακρίβεια το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών 

όρων: 

1. «Οργανισμός» 

2. «Συνθήκη Νεϊγύ» 

3. «Προσωρινή Κυβέρνησις Κρήτης» 

Μονάδες 15 

 

Α.1.2.  Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό 

ή όχι, γράφοντας στο τετράδιο τη λέξη «Σωστό» (Σ) ή «Λάθος» (Λ) δίπλα στον 

αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

1. Το ποσοστό των μη Ελλήνων Ορθοδόξων το 1920 ήταν 12%. 

2. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ, το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε 

να εισπράξει η Εθνική Τράπεζα. 

3. Η Συμφωνία της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930) προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την 

αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων Ελλάδας και Τουρκίας.  

4. Η πολιτοφυλακή της Κρήτης οργανώθηκε για πρώτη φορά επί αρμοστείας 

Αλέξανδρου Ζαΐμη.  

5. Στις 14 Φεβρουαρίου 1913 αφαιρέθηκαν από το φρούριο της Σούδας οι σημαίες 

των Μεγάλων Δυνάμεων και της Τουρκίας.  

Μονάδες 10 

   

ΘΕΜΑ  Α 2 

Α.2.1.  Να παρουσιάσετε το έργο της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας. 

Μονάδες 12 

 

Α.2.2.  Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών ύστερα από την 

µικρασιατική καταστροφή στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή; 

Μονάδες 13 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ  Β 1  

ώ  παραθέματα ά   έ  ώ  ώ  ό 

 ό  ύ  ύ ί  έ την κορύφωση 

του Εθνικού Διχασμού το 1920.                                                                                                                                                    

Μονάδες  25 
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A. « ό ύ  αναβρασμό  προσκείμενων   ά 

ί   ώ, ή  ί ώ ί φρονημάτων 

  διασυρμό ό ώ. ό  ό ό ά 

ύ   ί  ί, μητροπολίτη ώ, ό»  

. ό, έ ή ί 1204-1985, . ά, / 1988, σελ. 357-358 

. «Στις 13 Δεκεμβρίου 1916, ή ύ ώ  ί  Ά   

µί  έ... «άµ!» ά  ί Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος πλην Μακεδονίας, περιστοιχιζόμενος από μέλη της  Ιεράς Συνόδου...Απτόητος ο 

Βενιζέλος από τη μεσαιωνική βαρβαρότητα στρατολογεί δικό του στρατό στη Μακεδονία...Μέσα 

σ' αυτή την κατάσταση βρίσκει την ευκαιρία να κηρύξει έκπτωτο το Βασιλιά».  
Β . Ραφαηλίδης, Ιστορία του Νεοελληνικού κράτους, 1830 – 1974,  εκδ. του 21ου αιώνα, σελ. 92-93 

 

. «... έ ί   ί  µώ  ώ. 

Δύομέρεςμετά   ή  ή  ώ  ό 

αξιωματικοί, ύ   ή  σταθμό της Lyon  

ί ά  ώ μόνο  έ.  ό ί ό ί  

ή... ά  δημόσιας ά ύ  . Δραγούμη, ό   

πατριωτική του  δράση στη Μακεδονία...».  
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204 – 1985, εκδ.   Βάνια, Θεσ/κη, σελ. 365 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 2 
 

Αντλώντας στοιχεία και πληροφορίες από τον πίνακα και το κείμενο που ακολουθούν 

και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στις επιπτώσεις στην ελ-

ληνική οικονομία από την άφιξη των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.  

Μονάδες 25 

 

 

Παραγωγή δημητριακών, καπνού και βάμβακος (σε χιλιάδες τόνους) 

Έτος Δημητριακά Καπνός Βαμβάκι 

1919 632,6 29,6 7,3 

1920 661,1 31,6 4,4 

1921 624,8 23,3 3,8 

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, τομ. ΙΕ΄,  σελ. 297 
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Κείμενο 

 «Η παρουσία των προσφύγων στην Ελλάδα επέφερε μιαν αξιόλογη διεύρυνση της 

εσωτερικής αγοράς. Η τεράστια προσπάθεια για την εγκατάστασή τους στους 

αστικούς και αγροτικούς χώρους λειτούργησε ταυτόχρονα και σαν μια σπουδαία 

ευκαιρία για την αξιοποίηση κεφαλαίων και την απόληψη κερδών. Μέσα στα πλαίσια 

αυτά, η διεύρυνση της πολιτικής των τραπεζών και του κράτους, παρά τα 

πληθωριστικά της αποτελέσματα επέφερε μια συνεχή εκτόνωση της αγοράς και 

συνεπώς μια συνεχή βελτίωση του κλίματος των επενδύσεων. 

 Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα έγινε η αιτία για να επιταχυνθεί και 

επεκταθεί η διαδικασία διανομής των μεγάλων αγροκτημάτων (τσιφλικιών) στους 

καλλιεργητές. Η αγροτική μεταρρύθμιση επέφερε, με τη σειρά της, αν όχι την αύξηση 

του συνολικού αγροτικού εισοδήματος, πάντως την ανακατανομή του, προς όφελος 

των άμεσων καλλιεργητών. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αυξηθεί η ζήτηση για είδη 

πρώτης ανάγκης, δηλαδή να αυξηθεί η ζήτηση για προϊόντα που η ελληνική 

βιομηχανία ήταν ικανή να παράγει».  
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος  ΙΕ’ σ. 327 

 

 


