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ΘΕΜΑ Α.1.
α. «Οργανιςμόσ (1914)» Σχ. βιβλίο, ςελ. 140-141: «Τον Ιοφλιο του 1914 ιδρφκθκε
...ι να αποκτιςουν γεωργικό κλιρο».
β. «Σφμφωνο περί αμοιβαίασ μεταναςτεφςεωσ μεταξφ Ελλάδοσ και Βουλγαρίασ
(1919)»: Σχ. βιβλίο, ςελ. 140: «Το Νοζμβριο του 1919 υπογράφθκε ...από τθν
υπογραφι τθσ ςυνκικθσ)»
γ. «Συνθήκη των Σεβρϊν (28 Ιουνίου /10 Αυγοφςτου 1920» Σχ. βιβλίο, ςελ. 96,144:
«Η Συνκικθ των Σεβρϊν ... να γίνεται απτι πραγματικότθτα» και «Τον Ιοφλιο του
1920 ... τθσ περιοχισ ςτθν Ελλάδα».

ΘΕΜΑ Α.2.
α. Σωςτό
β. Σωςτό
γ. Σωςτό
δ. Λάθοσ
1

ε. Λάθοσ

ΘΕΜΑ Β.1.
Σχ. βιβλίο, ςελ. 50-51 : «Το Νοζμβριο του 1920 θ φιλοςυμμαχικι κυβζρνθςθ ... και
τισ βαρφτατεσ ςυνζπειζσ τθσ»

ΘΕΜΑ Β.2.
α) Σχ. βιβλίο, ςελ. 46: «Οι διαφορζσ του αγροτικοφ προβλιματοσ ςτθν Ελλάδα ... ωσ
το τζλοσ των Βαλκανικϊν πολζμων»
β) Σχ. βιβλίο, ςελ. 46-47: «Στθ διάρκεια του Πρϊτου Παγκοςμίου Πολζμου ... ςε
Κομμουνιςτικό Κόμμα Ελλάδοσ»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΘ
ΘΕΜΑ Γ.1.
α) Σχ. βιβλίο, ςελ. 149-150 : «Στισ 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε ... και των
Μουςουλμάνων κατοίκων τησ Ελλάδασ».
Οι παραπάνω πλθροφορίεσ επιβεβαιϊνονται και από το Κείμενο Α, ενϊ
επιςθμαίνεται ιδιαίτερα το κριτιριο ςτο οποίο ςτθρίχκθκε θ ανταλλαγι και
ςχετίηεται με το κριςκευμα των εκατζρωκεν πλθκυςμϊν. Συγκεκριμζνα,
ανταλλάξιμοι κεωρικθκαν οι Τουρκόφωνοι ελλθνορκόδοξοι τθσ Τουρκίασ και οι
ελλθνόφωνοι μουςουλμάνοι τθσ Ελλάδασ, γεγονόσ που κα δυςχζραινε τθν
παραμονι τουσ ςτισ χϊρεσ υποδοχισ λόγω τθσ γλωςςικισ και πολιτιςμικισ
ανομοιογζνειασ ςε ςχζςθ με τουσ γθγενείσ. Παράλλθλα, ςτθ Σφμβαςθ ορίςτθκε ότι
585.000 μουςουλμάνοι κα ανταλλάςςονταν με 1.300.000 χριςτιανοφσ ορκόδοξουσ.
Σχ. βιβλίο, ςελ. 150-151 : «Αυτή θα ίςχυε τόςο γι’ αυτοφσ που παρζμεναν ...
μετανάςτευςη κατοίκων κάποιων επίμαχων περιοχϊν».

β) Σχ. βιβλίο, ςελ. 151-152: «Πταν ζγινε γνωςτή η υπογραφή τησ Σφμβαςησ ... την
ελληνική αντιπροςωπεία να ςυμφωνήςει».
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Αναφορικά με τισ τότε επικρατοφςεσ ςυνκικεσ, ςτο Κείμενο Β επιςθμαίνεται θ
αναγκαιότθτα υπογραφισ τθσ ελλθνοτουρκικισ Σφμβαςθσ για τθν ελλθνικι πλευρά
κακϊσ διαφαινόταν θ ολοκλθρωτικι εκκζνωςθ τθσ Μικράσ Αςίασ από τουσ
ελλθνικοφσ πλθκυςμοφσ. Η υποχρεωτικι ανταλλαγι κα διαςφάλιηε τθν
αποκατάςταςθ των ανταλλαξίμων ςτθν Ελλάδα, αφοφ κα χρθςιμοποιοφςαν τισ
περιοφςιεσ των μουςουλμάνων ανταλλαξίμων που κα αποχωροφςαν.
Επιπρόςκετα, ςτο Κείμενο Β καταγράφεται θ πάγια διπλωματικι τακτικι του
Βενιηζλου γα τισ ανταλλαγζσ πλθκυςμϊν που είχε εφαρμόςει και ςτο παρελκόν.
Πίςτευε ότι θ αμοιβαία μετακίνθςθ πλθκυςμϊν κα προφφλαςε το ελλθνικό ζκνοσ
από κάκε εκνικιςτικό κίνθμα που αναπτυςςόταν ςτο εξωτερικό. Τθν ίδια άποψθ
υποςτθρίηει χρόνια αργότερα μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και ςυγκεκριμζνα
το 1929, όπου αποδζχεται ότι θ ςυμφωνία ςτθ Λοηάνθ εξυπθρετοφςε τθν
εξαςφάλιςθ τθσ εκνικισ ομοιογζνειασ ςτο ελλθνικό κράτοσ φςτερα από τθ
Μικραςιατικι καταςτροφι.
Σχ. βιβλίο, ςελ. 152: «Εξάλλου η υπογραφή τησ Σφμβαςησ υποβοηθοφςε τισ
βλζψεισ ... εςωτερική μεταρρφθμιςη και ανάπτυξη».
Σχετικά με τουσ λόγουσ που οδιγθςαν τον Ελευκζριο Βενιηζλο να υπογράψει τθ
Σφμβαςθ ανταλλαγισ, από το Κείμενο Γ αντλοφμε τθν πλθροφορία για τθν
οξυδζρκεια του Βενιηζλου ςχετικά με τθν περίκαλψθ των προςφφγων ςτθν Ελλάδα.
Με μια επιςτολι που είχε ςτείλει ςτισ 13 Οκτωβρίου 1922 ςτον εκπρόςωπο τθσ
κοινωνίασ των Εκνϊν, Φρίτηχοφ Νάνςεν, τον ενθμζρωςε ότι θ επίςθμθ κζςθ τθσ
Τουρκίασ ιταν να μθν δεχκεί τθν φπαρξθ ελλθνικϊν πλθκυςμϊν ςτο εςωτερικό τθσ.
Η ακλόνθτθ αυτι άποψθ κα οδθγοφςε απαρζγκλιτα ςε μια επίςθμθ ςφμβαςθ
ανταλλαγισ πλθκυςμϊν ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τθν Τουρκία. Εφ’ όςον, λοιπόν, θ
μετακίνθςθ των Μικραςιατϊν Ελλινων κακίςτατο αναπόφευκτθ, ο Βενιηζλοσ
ηθτοφςε άμεςα τθν ζγκαιρθ μετακίνθςθ των Ελλινων ανταλλαξίμων για να μθν
ζρκουν αντιμζτωποι με τισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ του επερχόμενου χειμϊνα.

Σχ. βιβλίο, ςελ. 152: «Σφμφωνη ήταν και ... των ςυμφερόντων του ελληνικοφ
κράτουσ».

Ραρατήρηςη: Προαιρετικά κα μποροφςε να ςυμπεριλιφκει ςτθν απάντθςθ και θ
πλθροφορία του βιβλίου: Σελ. 152: «Με βάςη το άρθρο 11, τησ Σφμβαςησ ...
ακίνητη περιουςίασ των ανταλλαξίμων»

ΘΕΜΑ Δ.1.
α) Σχ. βιβλίο, ςελ. 42:
πρόβλημα».

«Στον ελληνικό χϊρο ... δεν προκαλοφςαν ιδιαίτερο
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Αναλυτικότερα, ςτο Κείμενο Α επιςθμαίνεται ότι ςτο διάςτθμα 1830-1881 οι
ελλθνικζσ κυβερνιςεισ ςτόχευαν αφενόσ ςτον πολυτεμαχιςμό των μεγάλων
εκτάςεων γθσ και αφετζρου ςτθν ενίςχυςθ των μικροϊδιοκτθτϊν γθσ και τθν
αποφυγι ςυνκθκϊν δουλοπαροικίασ ςτον αγροτικό χϊρο.
Σχ. βιβλίο, ςελ. 42-43: «Αργότερα, όμωσ, η διεφρυνςη ... πλοφςιουσ Ζλληνεσ του
εξωτερικοφ».
Σφμφωνα με πλθροφορίεσ του Κειμζνου Α το νεότευκτο κακεςτϊσ τθσ μεγάλθσ
γαιοκτθςίασ επί κυβζρνθςθσ Τρικοφπθ, αποδίδεται ςτο γεγονόσ τθσ εξαγοράσ των
κτθμάτων τθσ Θεςςαλίασ από το ελλθνικό ομογενειακό κεφάλαιο και τθν ανυπαρξία
των γθγενϊν κεφαλαιοφχων ςτθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Σχ. βιβλίο, ςελ. 43: «Οι Ζλληνεσ του εξωτερικοφ πζρα από το γεγονόσ ... και
τεχνητζσ ελλείψεισ».

β) Σχ. βιβλίο, ςελ. 81:
μεγαλογαιοκτήμονεσ».

«Στα εδάφη τησ Θεςςαλίασ ... υποςτήριξαν τουσ

Ειδικότερα, ςτο Κείμενο Α αναφζρεται ότι ο Τρικοφπθσ ςτιριξε επιςιμωσ και ςε
όλα τα επίπεδα ωσ εκτελεςτικι εξουςία τουσ ιδιοκτιτεσ των τςιφλικιϊν κακϊσ
εκπροςωποφςαν το νζο χρθματιςτικό κεφάλαιο τθσ Ελλάδασ.
Σχ. βιβλίο, ςελ. 81: «Οι δηλιγιαννικοί προςπάθηςαν ... για τη βελτίωςη τησ θζςησ
τουσ».
Η παραπάνω ςτάςθ του Θ. Δθλιγιάννθ επιβεβαιϊνεται και από τισ πλθροφορίεσ του
Κειμζνου Β, ςφμφωνα με τισ οποίεσ προςπάκθςε ωσ αντιπολίτευςθ να προωκιςει
με νομοκετικζσ προτάςεισ τα ςυμφζροντα των ακτθμόνων (παροχι γθσ ςτουσ
ακτιμονεσ, ίδρυςθ αγροτικισ τράπεηασ, βελτίωςθσ τθσ κζςθσ των κολίγων). Οι
προςπάκειεσ όμωσ αυτζσ αναχαιτίςτθκαν από τον Τρικοφπθ και τουσ
κεφαλαιοφχουσ τθσ γθσ.
Σχ. βιβλίο, ςελ. 43: «Οι πρακτικζσ αυτζσ (των τςιφλικάδων) ... ζγινε ςτο χωριό
Κιλελζρ (1910)»
Σχετικζσ πλθροφορίεσ με τθν αγροτικι πολιτικι των ελλθνικϊν κυβερνιςεων
Θεοτόκθ καταγράφονται ςτο Κειμζνου Γ. Συγκεκριμζνα, ο Θεοτόκθσ με νόμο το
1899 τροφοδότθςε τθν κακοποιθτικι ςυμπεριφορά των τςιφλικάδων εναντίον των
κολίγων. Προςπακϊντασ ςτθ ςυνζχεια να διαςκεδάςει τισ αντιδράςεισ των
αγροτϊν, προϊκθςε νζο νομοςχζδιο το 1906, το οποίο ςτθν πραγματικότθτα όχι
μόνο δεν αναβάκμιςε τθν κζςθ των κολίγων αλλά και δεν εφαρμόςτθκε λόγω τθσ
ςκεναρισ αντίςταςθσ των τςιφλικάδων.
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