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ΟΜΑ∆Α Α  

ΘΕΜΑ  Α1 

Α1.1 Ποιες απόψεις διατυπώθηκαν από τον βασιλιά και  
τον πρωθυπουργό της Ελλάδας ως προς τη 
σκοπιμότητα  ή μη της συμμετοχής  της χώρας  στον  Α΄ 
Παγκόσμιο  Πόλεμο ;  

Μονάδες 13 
Α1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο  των ακόλουθων όρων :   

•  «δυτικός κόσμος»  
•  «πτώχευση» (1893) 
•  Κοινωνιολογική  Εταιρεία 
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ΘΕΜΑ  Α2 
 

Α2.1 Ποια δημόσια έργα κατασκευάστηκαν  στην Ελλάδα  
στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα  
(εκτός από το σιδηροδρομικό δίκτυο); 
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Α2.2 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις , 
γράφοντας  στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος 
δίπλα στο γράμμα  που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση .  

 

α. Στον ελληνικό  χώρο  το πρόβλημα της έγγειας  
ιδιοκτησίας δεν γνώρισε τις εντάσεις  που 
παρατηρήθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά  ή βαλκανικά  
κράτη .  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β. Υπό την ηγεσία του ∆ημητρίου Βούλγαρη , οι 
πεδινοί επεδίωκαν τον εκσυγχρονισμό  των 
κοινοβουλευτικών θεσμών .  

γ. Η πλειονότητα  των προσφύγων τάχτηκε στο 
πλευρό των Αντιβενιζελικών , πιστεύοντας ότι οι  
Φιλελεύθεροι ήταν υπεύθυνοι για τη 
Μικρασιατική  Καταστροφή .  

δ. Οι Βαλκανικοί  Πόλεμοι , παρά το σημαντικό  τους 
κόστος , δεν κλόνισαν την οικονομία της Ελλάδας .  

ε. Οι πρόσφυγες  δέχτηκαν με ικανοποίηση  την 
υπογραφή της σύμβασης  της Λοζάνης  για την 
ανταλλαγή  των πληθυσμών . 
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ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ  Β1 

Χρησιμοποιώντας  τα στοιχεία που περιέχονται  στον 
παρακάτω  πίνακα  και αξιοποιώντας  τις ιστορικές σας 
γνώσεις , να αναφερθείτε  στην εξέλιξη της ελληνικής  
εμπορικής ναυτιλίας από τα μέσα του 19ου ως τις αρχές του 
20ου  αιώνα . 

 ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 

ΕΤΟΣ αριθμός  
πλοίων  

χωρητικότητα

(τόνοι) 

αριθμός  
πλοίων  

χωρητικότητα

(τόνοι) 

1840  837   94.000  -  - 

1850  1.482   248.000  -  - 

1860  1.212   234.000  1  150 

1875  1.107   210.000  27  8.200 

1892  1.292   213.000  103  60.400 

1903  1.030   145.000  209  202.000 

1911  760   102.000  347  384.000 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ  Β2 

Αντλώντας  στοιχεία και πληροφορίες από τον πίνακα και 
το κείμενο  που ακολουθούν και αξιοποιώντας  τις ιστορικές  
σας γνώσεις , να αναφερθείτε  στην ανάπτυξη  της 
βιομηχανίας/βιοτεχνίας  στην Ελλάδα μετά από τη 
Μικρασιατική  Καταστροφή .  

Πίνακας 
 

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας  

Έτη Εργοστάσια Εργάτες Ισχύς  

σε ίππους 

Αξία της 
παραγωγής
σε δρχ. 

1917  2.213 35.000 70.000 200 εκατ.

1920  2.905 60.000 110.000 - 

1929-1930 4.000 110.000 230.000 7.210 εκατ.

1938  4.515 140.000 277.000 13.565 εκατ.
Ν. Σβορώνου,  Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1976, σ. 130.  

 
Κείμενο 

«Το γεγονός  ότι ακόμα και το 1961 το ένα τέταρτο των 
βιομηχάνων καταγόταν  έξω από την Ελλάδα , κυρίως από 
την Τουρκία , δείχνει την κρίσιμη συμβολή των προσφύγων  
της Μικράς Ασίας από την άποψη των επιχειρηματικών  
δεξιοτήτων».  
(Νίκου Μουζέλη, Οικονομία  και κράτος την εποχή του Βενιζέλου). 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

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



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο επάνω  μέρος 
των φωτοαντιγράφων , αμέσως  μόλις σας δοθούν .    
∆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 .  Κάθε  απάντηση  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  ε ίναι  

αποδεκτή .  

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

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα μετά τη 
διανομή των φωτοαντιγράφων .  

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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