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ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων όρων :
• Ισοζύγιο πληρωµών
• ∆ΟΕ
• Πεδινοί
Μονάδες 12
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων
προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στο τετράδιό
σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους µε τα Επτάνησα,
την Άρτα και τη Θεσσαλία έφερε στο προσκήνιο το
ζήτηµα της µεγάλης ιδιοκτησίας.
2. Η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
ιδρύθηκε προς το τέλος του πρώτου παγκοσµίου
πολέµου.
3. Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής δηµιουργήθηκε το
1914.
4. Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην ΕΑΠ οικόπεδα
µέσα ή γύρω από τις πόλεις για την ανέγερση αστικών
συνοικισµών.
5. Η αρχή της δεδηλωµένης καθιερώθηκε το 1864.
6. Ο Κουµουνδούρος, ως αρχηγός του γαλλικού κόµµατος,
επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας.
Μονάδες 12
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ΘΕΜΑ Α2
α. Ποιες ήταν οι συνέπειες της κρίσης του 1932 στην
οικονοµία, το εξωτερικό εµπόριο και τις πολιτικές
εξελίξεις;
Μονάδες 12
β. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας
από την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα, µετά τη
Μικρασιατική καταστροφή;
Μονάδες 14
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Να εξηγήσετε τις αιτίες της µετακίνησης των
προσφύγων
από
τις
συγκεκριµένες
περιοχές
που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, µεταξύ των ετών
1919 έως και 1923. Να αναφερθείτε επίσης στις σχετικές
διεθνείς συµφωνίες, όπου υπάρχουν.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Προέλευση των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα
Χώρες
Τουρκία (σύνολο)
Ρωσία (σύνολο)
Βουλγαρία

Αριθµός ατόµων
1.104.216
58.526
49.027

Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Να συγκρίνετε τις εξαγγελίες και τις µεταρρυθµίσεις
του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά το 1910-1912 µε τις θέσεις
του ραλλικού κόµµατος και να επισηµάνετε τις διαφορές
τους.
Μονάδες 25
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τις φωτοτυπίες.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοτυπιών.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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