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ΟΜΑ∆Α Α  
ΘΕΜΑ  Α.1 
Α.1.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο  των ακόλουθων όρων ;  

α. Εκλεκτικοί .  
β.  Λαϊκό Κόμμα . 
γ.  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής .  
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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 (στη Στήλη Α περισσεύουν δύο ονόματα). 

Στήλη Α Στήλη Β 
1.  ΄Ιων ∆ραγούμης α. Κεφαλαιούχος , κύριος μέτοχος 

της Εθνικής Τράπεζας .  
2.  Η .  Βενέζης β. Θεωρούσε το κράτος μοχλό της 

οικονομικής ανάπτυξης και 
επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό  με 
κάθε κόστος .  

3.  Εϋνάρδος γ. Αρχηγός κόμματος , το οποίο 
ήταν από τα πιο αδιάλλακτα 
μεταξύ των αντιβενιζελικών  
κομμάτων .  

4.  Χ . Τρικούπης δ. Ο εθνικός διχασμός έφτασε 
στο αποκορύφωμά  του με τη 
δολοφονία του, το 1920. 

5.  Μ . Καλομοίρης ε. Λογοτέχνης , Μικρασιάτης πρό-
σφυγας . 

6.  Κυριακούλης 
 Μαυρομιχάλης  

 

7.  Ελ . Βενιζέλος  
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ΘΕΜΑ  Α.2 
Α.2.1 Ποιες μεγάλες  επενδύσεις  έγιναν στην Ελλάδα κατά 

την περίοδο του Μεσοπολέμου ;  
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Α.2.2 Ποια ήταν η σημασία  της ψήφισης της «αρχής της 
δεδηλωμένης» για την πολιτική ζωή της Ελλάδας ;  
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ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ  Β.1 

Αντλώντας  στοιχεία  από το κείμενο  που ακολουθεί και 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις , να αναφέρετε  το 
στόχο και τα αποτελέσματα  της αγροτικής μεταρρύθμισης  
της κυβέρνησης  του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1917. 
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«Η αγροτική μεταρρύθμιση  του  Βενιζέλου ήταν το πιο  
ριζοσπαστικό  μέτρο που είχε εφαρμοστεί  ως τότε στην 
Ελλάδα  . . .  Μολονότι όμως άλλαξε ριζικά  τις σχέσεις της 
ιδιοκτησίας της γης , γενικεύοντας  το σύστημα της μικρής  
οικογενειακής  ιδιοκτησίας  που επικρατούσε στην 
Πελοπόννησο , δε μετέβαλε ποιοτικά  τον τρόπο παραγωγής , 
παρόλο που άλλαξε σε κάποιο βαθμό τις σχέσεις  
παραγωγής  -τουλάχιστον στις περιοχές  που εφαρμόστηκε-
σύμφωνα  με τις ανάγκες  της αναπτυσσόμενης  
καπιταλιστικής  δομής . . .  
Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός 
της γης συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων  στην 
αγροτική παραγωγή , με τη μορφή πιστώσεων , και από την 
ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος , που 
αποσκοπούσε αφενός  στην προστασία  των μικρών  
παραγωγών  και αφετέρου στη μεγαλύτερη ασφάλεια των  
επενδύσεων  στην αγροτική οικονομία .  Το βασικό θεσμικό  
πλαίσιο  για την οργάνωση  των συνεταιρισμών  
δημιουργήθηκε το 1914.. .». 

Ιστορία  του Ελληνικού  Έθνους, τόμ .  ΙΕ΄, σ .  76. 
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ΘΕΜΑ  Β.2 
Αντλώντας  στοιχεία από τα κείμενα  που ακολουθούν  

και αξιοποιώντας  τις ιστορικές  σας γνώσεις , να αναφέρετε  
τα εμπόδια που συνάντησε  η αστική στέγαση  των 
Μικρασιατών προσφύγων .  
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Πηγή Α΄ 
 

[ . . .] «Στη Χίο έμεινα  ένα χρόνο .  Μετά πήγα Πάτρα , 
Κόρινθο και τελικά στο Βέλο .  Εκεί έκανα  μερικά χρόνια ,  
έχω και σπίτι .  Από το Βέλο ήρθα στην Αθήνα και μετά  
πήγα στην Αλεξανδρούπολη , στην αδελφή μου , κι άνοιξα  
εστιατόριο .  Σε λίγο μου κάηκε το μαγαζί  κι άνοιξα  άλλο 
εξοχικό .  Εντωμεταξύ  αρρώστησα  και ξαναγύρισα στο  
Βέλο .  Εκεί καλλιεργούσα  περιβόλια .  Έφυγα όμως πάλι κι 
ήρθα στην Αθήνα για καλύτερα». 
 (Μαρτυρία  Νικολάου  Παπανικολάου  από το χωριό 
Σαζάκι που βρίσκεται  στη χερσόνησο της Ερυθραίας, 
απέναντι  από τη Χίο). 
 Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου  Μικρασιατικών  
Σπουδών), τόμ .  Α΄ , σσ .  76-77. 

 
Πηγή Β΄ 
 

 «Την άλλη μέρα του Φωτός , Ιανουάριο  του 1923, 
πρωτοβγήκαμε στην Ελλάδα .  Μόλις βγήκαμε , περιμένανε  
κυρίες και μας μοιράσανε ψωμιά και τυριά .  Την ίδια μέρα  
μας βάλανε στο τραίνο και μας πήγανε στην Τρίπολη .  Τις 
δύο πρώτες  βραδιές μείναμε μέσα στην Τρίπολη .  . . .  
 Κι εγώ έρημη ήμουνα  και είχα και τρία παιδιά  μαζί 
μου .  . . .  
 Ο γιός μου ήρθε στην Τρίπολη για να μας πάρει να  
μείνουμε όλοι στην Αθήνα .  . . .  Άμα βγήκαμε στον Πειραιά , 
δεν είχαμε πού να μείνουμε .  ∆ύο νύχτες  κοιμηθήκαμε στο  
σταθμό , στο ύπαιθρο .  Τρέξαμε , πήγαμε στα Υπουργεία  και  
τότε μας πήρανε και μας βάλανε στο εργοστάσιο του 
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Στρίγγου , σε κάτι αποθήκες  μέσα , στον Πειραιά .  Εκεί  
ήτανε και άλλοι πρόσφυγες , από της Σμύρνης τα μέρη 
όλοι . . .». 

(Μαρτυρία  Μαριάνθης Καραμουσά  από το χωριό 
Μπαγάρασι  κοντά στα Σώκια). 

Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου  Μικρασιατικών  
Σπουδών), τόμ .  Α΄, σσ .  193-195. 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο .  

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 το φωτοαντίγραφο .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι 

αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά την 

έναρξη της εξέτασης . 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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