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ΘΕΜΑ Α1

Α. Οργανισμός: Τον Ιούλιο του 1914 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την άμεση περίθαλψη και στη συνέχεια

την εγκατάσταση των προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα τούρκικα και βουλγάρικα χωριά της Κεντρικής και Ανατολικής

Μακεδονίας. Παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη, μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή

να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο.

Β.  Σύμφωνο  περί  αμοιβαίας  μεταναστεύσεως  μεταξύ  Ελλάδας  και  Βουλγαρίας:  Τον  Νοέμβριο  του  1919

υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, που προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην

Ελλάδα. Στη συνθήκη ήταν συνημμένο και το  "Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδας και

Βουλγαρίας".  Με  βάση αυτό,  αναχώρησαν  από την  Ελλάδα περίπου 50.000  Βούλγαροι  και  από τη  Βουλγαρία

περίπου  30.000  Έλληνες  (περίπου  20.000  ακόμη  Έλληνες  είχαν  ήδη  μεταναστεύσει  πριν  την  υπογραφή  της

συνθήκης).  

Γ.  Συνθήκη  των  Σεβρών:  Υπογράφτηκε  στις  28  Ιουλίου/10  Αυγούστου  του  1920.  Αποτέλεσε  τη  μεγαλύτερη

διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η μικρή Ελλάδα των παραμονών

των  Βαλκανικών  πολέμων  γίνεται  με  την  υπογραφή  της  συνθήκης  η  "Ελλάδα  των  δύο  ηπείρων  και  των  πέντε

θαλασσών". Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων η Συνθήκη όριζε

ότι η περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. Ύστερα από την περίοδο

αυτή θα μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα

ΘΕΜΑ Α2

Α. Σωστό

Β. Σωστό

Γ. Σωστό

Δ. Λάθος

Ε. Λάθος

ΘΕΜΑ Β1

Σχ.β.σελ. 50 Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, §3 Το Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειες της 

ΘΕΜΑ Β2

Α. Σχ. β. 46 Τα πρώτα βήματα  του εργατικού κινήματος, §1 Οι διαφορές … στη χώρα

Β. Σχ. β. 46-47 Τα πρώτα βήματα  του εργατικού κινήματος, §3 Στη διάρκεια … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελάδας

ΘΕΜΑ Γ1 

Πρόλογος Σελ. 149 Το πρώτο διάστημα … στη νέα πατρίδα

Α. Σχ. β. σελ. 149 – 151 Στις 24 Ιουλίου 1923 … επίμαχων περιοχών

    Σχ.β. σελ. 152 Με βάση … ανταλλαξίμων

Β. Σχ.β σελ.151 – 152 Όταν έγινε … ελληνικού κράτους



Κείμενο Α (δευτερογενές)

Α. 30/01/1923: Ελλάδα – Τουρκία υπογραφή συνθήκης με στόχο υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών

Κριτήριο: θρησκεία – Τουρκόφωνοι Χριστιανοί  Έλληνες ανταλλάσσονται με ελληνόφωνους Μουσουλμάνους ώστε να

γίνουν αποδεκτοί σε χώρες με ξένα ήθη και έθιμα

Αριθμητικά στοιχεία: 585. 000 Μουσουλμάνοι  - 1.300.000 Χριστιανοί Ορθόδοξοι

Β. Δήλωση Βενιζέλου: δεν πρόκειται μόνο για συμφωνία περί ανταλλαγής πληθυσμών και περιουσιών αλλά αφορά

την εκδίωξη Μουσουλμάνων από Ελλάδα και Ελλήνων από Τουρκία με σκοπό ομοιογένεια

Κείμενο  Β (δευτερογενές) 

Β. Βενιζέλος: αποδοχή ανταλλαξίμων αρχικά εθελοντικά το 1914 με Τουρκία και το 1919 με Βουλγαρία, ΟΜΩΣ με

Τουρκία υποχρεωτικά το 1923

Αναγκαία,  κατά  τον  Βενιζέλο,  για   να  αποφευχθεί  πιο  επιζήμια  κατάληξη για  Ελλάδα – διαφορετικά μονομερής

συμφωνία με πλήρη εξόντωση των Ελλήνων

1922 (φθινόπωρο) υπεγράφη η συμφωνημένη υποχρεωτική ανταλλαγή γιατί:

Έλληνες εγκατέλειψαν τα εδάφη της Τουρκίας – αποκλεισμός επιστροφής σε αυτήν – θα ακολουθούσαν και άλλοι

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ελλάδα μένει  με μισό εκατομμύριο Τούρκων = αυτό σημαίνει  ότι  χωρίς συμφωνία υπάρχει  αδυναμία

εκδίωξης και χρήσης ακίνητων περιουσιών για την αποκατάσταση του μεγάλου μέρους Ελλήνων από Τουρκία

Κείμενο Γ (πρωτογενές) 

Β. Τηλεγράφημα Βενιζέλου στον Νάνσεν (Κ.Τ.Ε.) στις 13/10/1922 για προσφορά αρωγής στους πρόσφυγες

Απροθυμία Τουρκίας να δεχθεί παρουσία προσφύγων στα εδάφη της

Πρόταση: υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών

Λόγω χειμώνα δυσκολίες στέγασης προσφύγων και ανεφοδιασμού

Παράκληση για μέτρα μετακίνησης πληθυσμών πριν την ειρήνη

Επίλογος: Συνθήκη και Σύμβαση Λοζάνης καθοριστική και λόγω ανταλλαγής πληθυσμών και διαμόρφωσης συνόρων

μεταξύ των δύο χωρών – Αναμενόμενη η αντίδραση προσφύγων

Δ1.

Πρόλογος:  Με τη βιομηχανική επανάσταση … κοινωνικές συνθήκες

Α. Σχ. β σελ.42 Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα … τεχνητές ελλείψεις 

 Κείμενο Α (δευτερογενές)

- 1881-1895: εμφάνιση προβλήματος μεγάλης ιδιοκτησίας σε Θεσσαλία – Άρτα.

- Πριν το 1881: το κράτος εμπόδισε κυριαρχία μεγάλης ιδιοκτησίας -  υπέρ της μικρής  ιδιοκτησίας / οικογενειακής

παραγωγής.

 - καταπολέμησε το θεσμό των κολίγων 



Β. 

Σχ.β. σελ. 80 Το τρικουπικό πρόγραμμα … προέβλεπε ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως ενίσχυση της γεωργίας,

Για την υλοποίηση … προσπάθειες με παροχή … επενδύσεις

Σχ. β. σελ. 81 Στα εδάφη της Θεσσαλίας … της θέσης τους

Σχ. β. σελ. 43 Οι πρακτικές αυτές … Κιλελέρ (1910)

Κείμενο Α (δευτερογενές)

Ευνοϊκή πολιτική Τρικούπη προς μεγαλογαιοκτήμονες – πλούσιους Έλληνες εξωτερικού 

Ενίσχυση Ελλήνων Διασποράς μέσω οικονομικής πολιτικής Τρικούπη και παροχή νομικής κάλυψης

Κείμενο Β (δευτερογενές)

Πολιτική Δηλιγιάννη υπέρ αγροτών 

Κατάθεση νομοσχεδίων με σκοπό:

- χορήγηση γης 

- ίδρυση ταμείων αγροτικής πίστης

- ρύθμιση σχέσεων μεγαλογαιοκτημόνων-αγροτών

Αντίθετη πολιτική Τρικουπικών

Κείμενο Γ (δευτερογενές)

Κυβέρνηση Θεοτόκη: Νόμοι 1899 υπέρ τσιφλικάδων → Αύξηση εντάσεων – ενίσχυση κολίγων → Νέοι νόμοι 1906 για

περιορισμό δικαιωμάτων κολίγων → Αντίδραση γαιοκτημόνων → Ανεφάρμοστοι νόμοι 

Επίλογος: Σχ.β. σελ. 43 Οι εξελίξεις … μεγάλων εκτάσεων


