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ΙΣΤΟΡΙΑ 

22-6-2021 

ΘΕΜΑ Α1 

α)  Οργανισμός: «Τον Ιούλιο 1914… γεωργικό κλήρο» σελ. σχολικού βιβλίου 140-141 

β)  Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας 
(1919): «Το Νοέμβριο του 1919… συνθήκης» σελ. σχολικού βιβλίου 140 

γ)  Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920): «Η συνθήκη των Σε-
βρών… πραγματικότητα» σελ. σχολικού βιβλίου 96 και «Τον Ιούλιο του 1920… 
της περιοχής στην Ελλάδα» σελ. σχολικού βιβλίου 144 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Σωστό 

β) Σωστό 

γ) Σωστό 

δ) Λάθος 

ε) Λάθος 

ΘΕΜΑ Β1 

«Το Νοέμβριο του 1920… συνέπειές της» σελ. 50-51 

ΘΕΜΑ Β2 

α)  «Οι διαφορές… Βαλκανικών πολέμων» σελ. 46 

β)  «Στη διάρκεια… Κ.Κ.Ε.» σελ. 46-47 

ΘΕΜΑ Γ1 

α)  «Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης. Έξι μήνες 
πριν, στις 30 Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί η Ελληνοτουρκική Σύμβαση, η οποία 
ρύθμιζε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από το κείμενο Α. «Προβλεπόταν η υποχρεωτική ανταλλαγή… ομό-
θρησκη χώρα »(σχολ. βιβλ. Σελ.150). Σύμφωνα με το παράθεμα Α η θρησκεία αποτε-

λούσε το βασικό κριτήριο ανταλλαγής και έτσι Ορθόδοξοι αλλά Τουρκόφωνοι Έλλη-
νες δηλαδή 1.300.000 χριστιανοί ανταλλάχθηκαν με 585.000 Ελληνόφωνους μου-

σουλμάνους. « Αυτή θα ίσχυε… Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής» σελ. 150 και «Με βάση 
το άρθρο 11… ανταλλαξίμων». Σελ.152. 

Επίσης, «Η συμφωνία…επίμαχων περιοχών» σελ. 150-151. 
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Συμπληρωματικά το κείμενο Β τονίζει την αποδοχή από τον Βενιζέλο του υποχρεωτι-
κού χαρακτήρα της Σύμβασης αντιπαραθέτοντας τον εθελοντικό χαρακτήρα των 
προηγούμενων συμβάσεων, του 1914 με την Τουρκία και του 1919 με τη Βουλγαρία. 

β)  «Η πραγματικότητα όμως όπως είχε διαμορφωθεί … να συμφωνήσει». Σχολ. 
βιβλ. Σελ.151-152. Ο ίδιος ο Βενιζέλος σύμφωνα με το κείμενο Α το 1929 εξηγεί στους 
ίδιους τους πρόσφυγες, ότι η συμφωνία δεν αφορούσε απλά την ανταλλαγή πληθυ-
σμών και περιουσιακών στοιχείων αλλά ήταν αναπόφευκτη συνέπεια της εκδίωξης 

του ελληνικού στοιχείου από την Τουρκία, για να αποφευχθεί η μονομερής εξόντωση 
του (κείμενο Β). 

Πιο συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 1922 ήταν αναγκαία για την Ελλάδα η σύμβαση 
για την υποχρεωτική ανταλλαγή καθώς πολλοί Έλληνες είχαν ήδη αποχωρήσει από 

την Τουρκία, η οποία δε δεχόταν την επιστροφή τους. Έτσι το μισό εκατομμύριο Τούρ-
κων θα υποχρεώνονταν να αποχωρήσει από τον Ελληνικό χώρο προκειμένου να χρη-
σιμοποιηθούν οι ακίνητες κτηματικές περιουσίες τους για την αποκατάσταση του ελ-

ληνικού προσφυγικού πληθυσμού. 

«Εξάλλου η υπογραφή της σύμβασης…κοινωνία των εθνών». σχολ. βιβλ. Σελ. 152 . 

Συμπληρωματικά το κείμενο Γ αναφέρει το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος του Βε-
νιζέλου προς τον επίτροπο της κοινωνίας των εθνών Φρίτζχοφ Νάνσεν στις 13 Οκτω-
βρίου 1922 προκειμένου να δοθεί αρωγή στους πρόσφυγες, παραδεχόμενος ότι ο 
Υπουργός Εσωτερικών της Άγκυρας έκανε σαφή την πρόθεση της Τουρκίας να μην 
ανεχθεί το ελληνικό στοιχείο σε Τουρκικά εδάφη, αντιπροτείνοντας την υποχρεωτική 

ανταλλαγή Ελλήνων και Τούρκων. Ταυτόχρονα ο Βενιζέλος λόγω των δυσμενών και-
ρικών συνθηκών του επερχόμενου χειμώνα επικαλείται την βοήθεια της Κοινωνίας 

των Εθνών για να επισπευθεί η μετακίνηση των προσφύγων. Παρ’ όλα αυτά οι πρό-
σφυγες έμειναν με την πικρία ότι το δίκαιο και τα συμφέροντά τους θυσιάστηκαν στο 
βωμό των συμφερόντων του Ελληνικού κράτους. 

ΘΕΜΑ Δ1 

α)  «Στον Ελληνικό χώρο το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώρισε τις εντά-
σεις που παρατηρήθηκαν σε άλλα Ευρωπαϊκά ή Βαλκανικά κράτη. Η διεύρυνση του 
ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα (1864)… τεχνητές ελλείψεις». (σχ. Βιβλίο 42-43). 
Σύμφωνα με το κείμενο Α το χρονικό διάστημα 1881-1895 στις νεοαποκτηθείσες πε-
ριοχές της Θεσσαλίας και της Άρτας δημιουργήθηκε το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτη-
σίας, παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια είχε αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, με 
τον περιορισμό του κολιγικού συστήματος καλλιέργειας και την δημιουργία ιδιοκτη-
σιών οικογενειακού χαρακτήρα. Ωστόσο, η αγορά των τσιφλικιών από τους Έλληνες  
της διασποράς κι όχι από τους προύχοντες και κοτζαμπάνηδες της Άρτας και της Θεσ-
σαλίας όξυνε περισσότερο το πρόβλημα. 

β) Στα εδάφη της Θεσσαλίας στα οποία κυριαρχούσε η μεγάλη ιδιοκτησία, οι Τρι-
κουπικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από 
το κείμενο Α καθώς για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος υποστήριζε τη μεγάλη ιδιο-
κτησία, αφού τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας αγοράστηκαν από πλούσιους Έλληνες του 
εξωτερικού. Η κυβέρνηση του Τρικούπη ενίσχυσε νομικά, δικαστικά και οικονομικά 
τη δημιουργία τσιφλικιών στη Θεσσαλία.  
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«Αντίθετα οι Δηλιγιαννικοί.. θέσης τους» (σχ. Βιβλίο σελ.81). Όπως επιβεβαιώνεται 
στο κείμενο Β ο Δηλιγιάννης πρότεινε νομοσχέδια για την παροχή γης στους αγρότες, 
τη δημιουργία ταμείων αγροτικής πίστης και τη διασφάλιση κοινωνικής ομαλότητας 
με τη ρύθμιση σχέσης αγροτών και τσιφλικάδων κάτι που οδήγησε σε σύγκρουση με 
την πολιτική των Τρικουπικών. 

Παράλληλα το κείμενο Γ παρουσιάζει την αρχική συντηρητική νομοθεσία της κυβέρ-
νησης Θεοτόκη του 1899 « περι εξώσεως δυστροπούντων ενοικιαστών», που ενί-

σχυσε τους τσιφλικάδες έναντι των κολίγων, δημιουργώντας έτσι κοινωνικές εντά-
σεις. Ακόμα και η νέα νομοθεσία του 1906 από τη νέα κυβέρνησή του περιόριζε τα 
δικαιώματα των κολίγων, δυσαρέστησε τους γαιοκτήμονες και τελικά δεν εφαρμό-
στηκε. 

«Οι πρακτικές αυτές…Κιλελέρ (1910) (σχ. βιβλίο σελ. 43) 
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