
 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014  Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώςετε το περιεχϐμενο των ακϐλουθων ϐρων:  

α. Αγροτικό μεταρρϑθμιςη : ελύδα ςχ. βιβλ. 42 « Καθώσ η κατοχό γησ … 

κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ»  

β. Κύνημα ςτο Γουδύ : ελύδα ςχ. βιβλ. 86 – 88 « Σο 1909 ςυντελεύται … 

επιδιώξεισ»  

γ. υνθόκη των εβρών (28 Ιουλύου/10 Αυγοϑςτου 1920): ελύδα ςχ. βιβλ. 96 « 

Η ςυνθόκη των εβρών … απτό πραγματικϐτητα» και ςελύδα 144 « Σον Ιοϑλιο 

του 1920 … ςτην Ελλϊδα»  

Μονϊδεσ 15  

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρύςετε τισ προτϊςεισ που ακολουθοϑν, γρϊφοντασ ςτο τετρϊδιϐ ςασ 

τη λϋξη ωςτϐ ό Λϊθοσ δύπλα ςτο γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτην κϊθε πρϐταςη:  

α. Η πολιτικό και κοινωνικό επιρροό των ςοςιαλιςτικών ομϊδων και των 

εργατικών ομαδοποιόςεων, ςτο τϋλοσ του 19ο υ αιώνα, όταν ςαφώσ 

μεγαλϑτερη ςτην Ελλϊδα απϐ εκεύνη που ϊςκηςαν αντύςτοιχα κινόματα ςε 

βιομηχανικϋσ χώρεσ τησ Δϑςησ αλλϊ και ςε βαλκανικϋσ. (Λ) 

β. το τϋλοσ του 1904 ϋληξε η περύοδοσ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ (ςτην Κρότη) 

και προκηρϑχθηκαν εκλογϋσ για την ανϊδειξη 64 βουλευτών. () 

γ. Με βϊςη το ϊρθρο 11 τησ ϑμβαςησ τησ Λοζϊνησ ιδρϑθηκε η Μικτό Επιτροπό 

Ανταλλαγόσ με ϋδρα την Κωνςταντινοϑπολη. () 

δ. Σο Μϊιο του 1927 ιδρϑθηκε η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ, η οπούα ϊρχιςε τη 

λειτουργύα τησ ϋνα χρϐνο αργϐτερα. () 

ε. Μετϊ τη διϊλυςη τησ ΕΑΠ, το 1930, τα χρϋη των αγροτών προςφϑγων 

ανϋλαβε να ειςπρϊξει η Εθνικό Σρϊπεζα. (Λ) 



 

 

Μονϊδεσ 10  

 

ΘΕΜΑ Β1  

Να αναφερθεύτε: α) ςτην οργϊνωςη των ελληνικών πολιτικών κομμϊτων, ςε 

επύπεδο ηγεςύασ, κατϊ το τελευταύο τϋταρτο του 19ο υ αιώνα (μονϊδεσ 7) και β) 

ςτουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν προϋκυψαν ταξικϊ κϐμματα ςτην Ελλϊδα, 

κατϊ την ύδια περύοδο. (μονϊδεσ 6)  

Μονϊδεσ 13  

α) ελύδα ςχ. βιβλ. 84 « Η οργϊνωςη των κομμϊτων … εκλογικόσ τουσ 

περιφϋρειασ» 

β) ελύδα ςχ. βιβλ. 84 « Αντύθετα με ϊλλεσ … ενεργοϑ πληθυςμοϑ»  

 ΘΕΜΑ Β2  

Να αναφερθεύτε: α) ςτισ ενϋργειεσ του Μητροπολύτη Σραπεζοϑντασ Φρϑςανθου 

για το ποντιακϐ ζότημα, κατϊ το ςυνϋδριο Ειρόνησ (1918-1919) ςτο Παρύςι 

(μονϊδεσ 6) και β) ςτισ ενϋργειεσ του Μητροπολύτη Αμϊςειασ Γερμανοϑ 

Καραβαγγϋλη, κατϊ το 1921, για το ύδιο ζότημα. (μονϊδεσ 6)  

Μονϊδεσ 12  

α) ελύδα ςχ. βιβλ. 251 « Η πρϐταςη του Ελ. Βενιζϋλου … υπϋρ του λαοϑ ςασ» 

β) ελύδα ςχ. βιβλ. 252 « Παρϊ το αρνητικϐ  …  του ύδιου ϋτουσ»  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1  

Με βϊςη τισ ιςτορικϋσ ςασ γνώςεισ και αντλώντασ ςτοιχεύα απϐ τα κεύμενα που 

ςασ δύνονται, να αναφερθεύτε: α) ςτισ εκλογικϋσ αναμετρόςεισ του Νοεμβρύου 

1910 (αμϋςωσ μετϊ την παραύτηςη Δραγοϑμη) και του Μαρτύου του 1912, 

καθώσ και ςτον ςυςχετιςμϐ των πολιτικών δυνϊμεων που προϋκυψαν απϐ 

αυτϋσ (μονϊδεσ 15) και β) ςτη ςτϊςη του Βενιζϋλου ωσ πρωθυπουργοϑ τησ 

Ελλϊδασ ςτο Κρητικϐ ζότημα μϋχρι και τισ 12 Οκτωβρύου 1912. (μονϊδεσ 10)  

Μονϊδεσ 25   

α) ελύδα ςχ. βιβλ. 90 – 91 « Ο Βενιζϋλοσ πόρε … ςτο μεταρρυθμιςτικϐ του ϋργο» 

και «Σο ρεϑμα που εύχε … κοινωνικών προβλημϊτων» (και τα υπογραμμιςμϋνα 

ςτοιχεύα του Κειμϋνου Α και του Β)  

 



 

 

β) ελύδα ςχ. βιβλ. 219 « Ο Βενιζϋλοσ ωσ πρωθυπουργϐσ … 12 Οκτωβρύου 1912» 

(και τα υπογραμμιςμϋνα ςτοιχεύα του Κειμϋνου Β)  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  (Η πολιτικό επικρϊτηςη του Βενιζϋλου εύναι αναμφιςβότητη 

πραγματικϐτητα, με τη ςυμβολό και του Βαςιλιϊ Γεωργύου Α΄. Ο 

παλαιοκομματιςμϐσ πρϋπει να αναςυνταχθεύ αν θϋλει να ξαναςυμμετϋχει ςτον 

πολιτικϐ ςτύβο. Οι πολιτικϋσ πρακτικϋσ που ακολουθεύ, ϐπωσ αυτό τησ αποχόσ 

απϐ τισ εκλογϋσ, δεν φαύνεται να μειώνει το λαώκϐ ρεϑμα προσ το κϐμμα του Ελ. 

Βενιζϋλου).  

[…] τισ 6 Οκτωβρύου [1910] ορκύςθηκε η κυβϋρνηςη υπϐ τον Ελευθϋριο 

Βενιζϋλο, ο οπούοσ ανϋλαβε και τα υπουργεύα των τρατιωτικών και των 

Ναυτικών […] τισ 8 Οκτωβρύου, ο πρωθυπουργϐσ ανϋπτυξε ςτο κοινοβοϑλιο τισ 

βαςικϋσ κυβερνητικϋσ θϋςεισ. […] Όταν […] ςτισ 9 Οκτωβρύου ολοκληρώθηκε η 

ςυζότηςη γϑρω απϐ τισ προγραμματικϋσ δηλώςεισ τησ κυβερνόςεωσ, […] ο νϋοσ 

πρωθυπουργϐσ ϋςπευςε να επιζητόςει την ψόφο εμπιςτοςϑνησ […]. Όταν 

διαπιςτώθηκε η ϋλλειψη απαρτύασ* […] ο Βενιζϋλοσ υπϋβαλε ςτο βαςιλιϊ την 

παραύτηςό του και ειςηγόθηκε […] τη διϊλυςη του ςώματοσ. […] Και ο Γεώργιοσ 

Α΄, διαιςθανϐμενοσ το εντεινϐμενο λαώκϐ ρεϑμα υπϋρ του Βενιζϋλου δε δύςταςε 

να δεχθεύ την ειςόγηςη του πρωθυπουργοϑ. τισ 12 Οκτωβρύου δημοςιεϑτηκε 

[…] η προκόρυξη νϋων εκλογών […]. Η πρωτοβουλύα του ανώτατου ϊρχοντα 

προκϊλεςε τη ζωηρό αντύδραςη των παλαιών κομμϊτων. Ο Γ. Θεοτϐκησ, ο Δ. 

Ρϊλλησ και ο Κ. Μαυρομιχϊλησ, επικεφαλόσ των τριών ιςχυρϐτερων κομματικών 

ςχηματιςμών, αποφϊςιςαν να καταγγεύλουν τη βύαιη διϊλυςη τησ βουλόσ και να 

απϐςχουν απϐ την επικεύμενη εκλογικό αναμϋτρηςη. Η ερμηνεύα τησ δραματικόσ 

αποφϊςεωσ των τριών ηγετών όταν εντοϑτοισ ςτην ουςύα ςυνυφαςμϋνη 

λιγϐτερο με την καταγγελύα τησ βαςιλικόσ πρωτοβουλύασ και περιςςϐτερο με τη 

ςυνειδητοπούηςη του πολιτικοϑ αδιεξϐδου ϐπου εύχαν περιπϋςει.[…]Έτςι ςε 

θϋςη αδυναμύασ, η ηγεςύα του παλαιοϑ πολιτικοϑ κϐςμου κατϋφυγε ςτο μϋτρο 

τησ αποχόσ, με την ελπύδα ϐτι ςτο ϊμεςο μϋλλον θα όταν δυνατϐ να επιχειρόςει 

την τελικό αναμϋτρηςη ςε πεδύο περιςςϐτερο πρϐςφορο. Διερωτϊται κανεύσ αν 

ο παλαιϐσ πολιτικϐσ κϐςμοσ εύχε καταςτεύ ανύκανοσ να ςταθμύςει τη βαρϑτητα 

των νϋων καθοριςτικών παραγϐντων τησ ελληνικόσ δημϐςιασ ζωόσ ό αν εύχε 

εναποθϋςει τισ ελπύδεσ του ςτην πιθανό φθορϊ τησ νϋασ κυβερνόςεωσ.  

 Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Έθνουσ, τ. ΙΔ΄: Νεώτεροσ Ελληνιςμϐσ απϐ το 1881 ωσ το 

1913, Eκδοτικό Αθηνών, Αθόνα 20002, ς. 273-274.  

*απαρτύα: ο αριθμϐσ ςτη ςϑνθεςη μελών (ςυνϋλευςησ, ςυμβουλύου κλπ που 

απαιτεύται, προκειμϋνου να θεωρηθεύ ϋγκυρη μια ςυνεδρύαςη ό το αποτϋλεςμϊ 

τησ.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  ( Σο βαθϑ πολιτικϐ κριτόριο του Βενιζϋλου αποδεύχθηκε ςωςτϐ και 

ςτο θϋμα του χειριςμοϑ του Κρητικοϑ ζητόματοσ απϐ τη θϋςη του 

πρωθυπουργοϑ.  Με τισ πολιτικϋσ υπερβϊςεισ του, χωρύσ πϊντα να ϋχει την 



 

 

αμϋριςτη υποςτόριξη των γϑρω του, ϋκρινε διορατικϊ και καθϐλου μυωπικϊ. Η 

Ελλϊδα και η Κρότη δεν  ϋπαιζαν μϐνεσ τουσ με τισ Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ ςτην 

πολιτικό ςκακιϋρα. Η Σουρκύα παρϋμενε υπολογύςιμη πολιτικό δϑναμη). 

 […] Ο Βενιζϋλοσ και οι Υιλελεϑθεροι και πϊλι θριϊμβευςαν. [εκλογϋσ Μαρτύου 

1912] […] Σα παλιϊ κϐμματα, τα οπούα εύχαν απϐςχει ςτισ εκλογϋσ [Νοϋμβριοσ 

1910], τώρα κατϐρθωςαν να αναδεύξουν βουλευτϋσ μϐνο εκεύ ϐπου 

αποδεδειγμϋνα οι υποψόφιού τουσ όταν προςωπικϐτητεσ πρώτου μεγϋθουσ. Και 

πϊλι, ϐμωσ, πολλού αρχηγού μϐλισ και μετϊ βύασ πϋτυχαν να εκλεγοϑν, ενώ ϊλλοι, 

ϐπωσ ο Δ. Ρϊλλησ και ο Α. ΖαϏμησ, κατϊφεραν να καταλϊβουν κϊποια ϋδρα ςτη 

νϋα Βουλό μϐνο ςε αναπληρωματικϋσ εκλογϋσ, ςε ϊλλεσ περιοχϋσ. […] τη νϋα 

Βουλό […] ϊςκηςαν την αντιπολύτευςη οι παλιού ηγϋτεσ Γ. Θεοτϐκησ, Δ. Ρϊλλησ, 

Κ. Μαυρομιχϊλησ και οι νϋοι πολιτικού ηγϋτεσ Δ. Γοϑναρησ, Π. Σςαλδϊρησ και 

λύγο αργϐτερα ο Ν. Δημητρακϐπουλοσ.  Η Βουλό αυτόσ τησ περιϐδου υπόρξε 

εκεύνη που επύ ημερών τησ η Ελλϊδα θριϊμβευςε, αν και ϊρχιςε το ϋργο τησ 

κϊτω απϐ δραματικϋσ, πραγματικϊ, ςυνθόκεσ, που εύχε δημιουργόςει η 

τελευταύα ανϊφλεξη του Κρητικοϑ Ζητόματοσ.  Η Κρότη ςκόπιμα εύχε 

διενεργόςει εκλογϋσ την ύδια μϋρα με την Ελλϊδα, με ςκοπό να αποςτεύλει 

τουσ εκπροςώπουσ τησ ςτη νϋα ελληνικό Βουλό, αφοϑ μετϊ το κύνημα των 

Νεϐτουρκων το νηςύ εύχε κηρϑξει την ϋνωςη με την Ελλϊδα. Μϊλιςτα, τα 

αποτελϋςματα όταν εντελώσ διαφορετικϊ από αυτϊ ςτην Ελλϊδα, καθώσ 

το κόμμα του Ε. Βενιζϋλου εξϋλεξε μόνο 23 βουλευτϋσ ςε ςύνολο 69. Η 

Σουρκύα ϐμωσ παραμϐνευε για να βρει αφορμό και να επιτεθεύ εναντύον τησ 

Ελλϊδασ.  Ο Βενιζϋλοσ, βλϋποντασ ϐτι δεν όταν καιρόσ για πολεμικϋσ 

περιπϋτειεσ, αρνόθηκε κατηγορηματικϊ ςτουσ βουλευτϋσ από την Κρότη 

να ειςϋλθουν ςτην ελληνικό Βουλό. […] Η ϊρνηςη αυτό δεν όταν καθϐλου 

εϑκολη για τον παλαιϐ αγωνιςτό και επαναςτϊτη. Σϋςςερισ μϋρεσ παρϋμεινε 

κλειςμϋνοσ ςτο ξενοδοχεύο «Υρϑνη» του Παλαιοϑ Υαλόρου, ςτο οπούο διϋμενε.   

 Παπαρρηγϐπουλοσ, Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Έθνουσ, τ.5: 1882-1974, National 

Geographic, ς. 42.  

ΘΕΜΑ Δ1  

Αξιοποιώντασ τισ ιςτορικϋσ ςασ γνώςεισ και αντλώντασ ςτοιχεύα απϐ τον πύνακα 

και τα κεύμενα που ςασ δύνονται, να παρουςιϊςετε: α) τισ επιπτώςεισ απϐ την 

ϊφιξη και την εγκατϊςταςη των προςφϑγων ςτην εθνολογικό ςϑςταςη του 

πληθυςμοϑ τησ Ελλϊδασ (μονϊδεσ 13) και β) τη ςυμβολό τουσ ςτην αγροτικό 

οικονομύα τησ χώρασ. (μονϊδεσ 12)  

Μονϊδεσ 25  

α) ελύδα ςχ. βιβλ. 166 « ημαντικϐτερεσ όταν … ςτον εθνικϐ κορμϐ» (και τα 

υπογραμμιςμϋνα ςτοιχεύα του Κειμϋνου Α και Β)  



 

 

β) ελύδα ςχ. βιβλ. 166 « Για ϋνα διϊςτημα … ςτην πατρύδα τουσ» (και τα 

υπογραμμιςμϋνα ςτοιχεύα του Κειμϋνου Β, Γ  και ο ςχολιαςμϐσ του πύνακα)  

 

 ΚΕΙΜΕΝΟ Α  (Η εγκατϊςταςη των προςφϑγων προκρύθηκε ςε περιοχϋσ ϐπου το 

ελληνικϐ ςτοιχεύο εύχε μειωθεύ.  Αυτό η  μϋριμνα και προτεραιϐτητα ϊλλαξαν το 

εθνολογικϐ χϊρτη, ϐπωσ αποδεικνϑει και το παρϊδειγμα τησ Θρϊκησ) 

[…] τη Θρϊκη, ϐπου ο ελληνικϐσ πληθυςμϐσ εύχε υποςτεύ δραςτικό μεύωςη μετϊ 

τη βουλγαρικό κατοχό το 1913, η εγκατϊςταςη των προςφϑγων όταν ϊμεςη 

προτεραιϐτητα για το ελληνικϐ κρϊτοσ. Σο 1924, το ελληνικϐ ςτοιχεύο ϋφταςε 

το 62,1% του πληθυςμοϑ, ενώ, τϋςςερα χρϐνια αργϐτερα ϋνασ ςτουσ τρεισ 

κατούκουσ τησ Θρϊκησ όταν πρϐςφυγασ. […] Όπωσ επιςόμανε ο πρωθυπουργϐσ 

Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ ςε λϐγο του το 1929, «…δεν υπόρξε ποτϋ εθνικϐν 

ελληνικϐν κρϊτοσ εξύςου μεγϊλον, ϐπωσ αυτϐ το οπούον ϋχουμε ςόμερον (…) και 

μϊλιςτα τϐςον ομοιογενϋσ».  

 Γιώργοσ Γιαννακϐπουλοσ, «Η Ελλϊδα με τουσ πρϐςφυγεσ», ςτο ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΝΕΟΤ ΕΛΛΗΝΙΜΟΤ 1770-2000, τ. 7ο σ , Ελληνικϊ γρϊμματα, Αθόνα 2003, ς. 92.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β (Οι ελληνικϋσ κυβερνόςεισ παρεμβαύνουν με ϋργα και βοηθοϑν τουσ 

πρϐςφυγεσ – αγρϐτεσ εξαςφαλύζοντασ τουσ καλλιεργόςιμη γη. Η αποκατϊςταςη 

των προςφϑγων ςτην ουςύα λειτουργοϑςε ωσ παρϊγοντασ ανϊπτυξησ ϐλων των 

Ελλόνων) ( Έλληνεσ πολύτεσ, ομϐγλωςςοι και ομϐθρηςκοι αποτελοϑν τον εθνικϐ 

κορμϐ τησ χώρασ) 

 […] Οι κυβερνόςεισ […] εκτελοϑν μεγϊλα εγγειοβελτιωτικϊ και αρδευτικϊ ϋργα, 

κυρύωσ ςε τρεισ περιοχϋσ, ςτισ πεδιϊδεσ των ερρών, τησ Δρϊμασ και τησ 

Θεςςαλονύκησ: διευθετοϑν προσ ϐφελοσ τησ γεωργύασ κούτεσ χειμϊρρων και 

μεγϊλων ποταμών, ϐπωσ του Αξιοϑ, του τρυμϐνα κλπ., που με τισ πλημμϑρεσ 

τουσ νϋκρωναν τισ παρϐχθιεσ γαύεσ ςε μεγϊλο βϊθοσ, αποξηραύνουν λύμνεσ […] 

και τισ γαύεσ τισ παραδύδουν ςε ακτόμονεσ πρϐςφυγεσ και γηγενεύσ. Ο Γερμανϐσ 

Stephan Ronhart […] γρϊφει «όμερα η Ελλϊδα, αφότου δϋχθηκε ςτο 

ϋδαφόσ τησ τα πλόθη των προςφύγων, περικλεύει ςτα ςύνορϊ τησ ϋνα 

ςχεδόν απόλυτα ομογενό από ϊποψη γλώςςασ και θρηςκεύασ λαό 

6.550.000 ψυχών». Και ςε ϊλλο ςημεύο: «Ο ελληνιςμϐσ ςώζοντασ τουσ 

πρϐςφυγϋσ του απϐ την καταςτροφό και την εξουθϋνωςη ϋςωςε ο ύδιοσ τον 

εαυτϐ του και ανορθώθηκε πϊλιν ηθικϊ, ενώ ςϑγχρονα ςυναρμολϐγηςε ςφικτϊ 

ολϐκληρο τον εθνικϐ του κορμϐ […]».  

 Απ. Βακαλϐπουλοσ, Νϋα Ελληνικό Ιςτορύα, ς. 383-385 ςτο Αξιολϐγηςη των 

μαθητών τησ Γ τϊξησ του Ενιαύου Λυκεύου ςτο μϊθημα Θϋματα Νεοελληνικόσ 

Ιςτορύασ, τχ. Β, ΚΕΕ, Αθόνα 2000, ς. 205-206.  

 



 

 

 ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  ( ϋμφαςη ςτισ νϋεσ αγροτικϋσ καλλιϋργειεσ που δυνϊμωςαν και 

ϋκαναν ανταγωνιςτικό την εγχώρια αγροτικό παραγωγό) 

[…] Δϐθηκε ιδιαύτερη ώθηςη ςε τομεύσ τησ γεωργύασ, ϐπωσ η αμπελουργύα και η 

μεταξοςκωληκοτροφύα ιδιαύτερα ςτισ περιοχϋσ Αξιοϑπολησ, Βϋροιασ, Έδεςςασ, 

Αριδαύασ, Υλώρινασ, και ςτη ροδοκαλλιϋργεια για ροδϋλαιο ςτισ περιοχϋσ 

Έδεςςασ, Βϋροιασ και Δρϊμασ. Παρϊλληλα, οι πρϐςφυγεσ […] φϑτεψαν αμπϋλια 

αμερικανικόσ προϋλευςησ που δεν προςβϊλλονταν απϐ τη φυλλοξόρα. […]   

Ρ. Αλβανοϑ, «Οι πρϐςφυγεσ και η αγροτικό επανϊςταςη του Μεςοπολϋμου» ςτο 

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ, Κυριακϊτικη Ελευθεροτυπύα, Οκτώβριοσ 2011, 

Αθόνα ς. 64.  

  

 ΠΙΝΑΚΑ  -> (τα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα εύναι μια ακϐμη επιβεβαύωςη τησ 

θετικόσ ςυμβολόσ των προςφϑγων ςτην πρϐοδο τησ αγροτικόσ οικονομύασ. 

Φαρακτηριςτικό εύναι η ανοδικό πορεύα τησ παραγωγόσ ςτα τρύα προώϐντα  που 

αναφϋρονται μετϊ απϐ τη Μικραςιατικό Καταςτροφό και την ϋλευςη των 

μικραςιατών. Μϋςα ςε τϋςςερα χρϐνια παρατηρεύται ςημαντικό αϑξηςη των 

τϐνων παραγωγόσ, π.χ τα δημητριακϊ απϐ            624,8    το  1921 ϋφταςαν τουσ 

708,7 το 1925 ό η παραγωγό βαμβακιοϑ που ςχεδϐν υπερτριπλαςιϊςτηκε) 

Παραγωγό δημητριακών, καπνού και βϊμβακοσ (ςε χιλιϊδεσ τόνουσ)   

Έτοσ         Δημητριακϊ              Καπνϐσ             Βαμβϊκι  

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  

  

(Πηγό: Foreign Office, 371: Annual reports on Greece, 1920-25    The Statesman’s 

Year-Book, 1919-27.) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Έθνουσ, τ. ΙΕ΄: Νεώτεροσ 

Ελληνιςμϐσ απϐ το 1913 ωσ το 1941, Eκδοτικό Αθηνών, Αθόνα 20002, ς. 297.   

 *Όλα τα κεύμενα αποδϐθηκαν ςε μονοτονικϐ· διατηρόθηκε, ϐμωσ, η ορθογραφύα 

τουσ. 

 


