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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1914 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την άμεση 
περίθαλψη και στη συνέχεια την εγκατάσταση των προσφύγων από τη Μ. Ασία κατά 
τον πρώτο διωγμό, σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής 
και ανατολικής Μακεδονίας. Παρέχονταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική 
περίθαλψη, μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο 
(σελ. 140) 

 
ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ: ονομαζόταν το σύμφωνο το οποίο ήταν συνημμένο στη 
συνθήκη του Νειγύ, που υπογράφτηκε το Νοέμβριο του 1919, και προέβλεπε 
την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με το σύμφωνο αναχώρησαν από την Ελλάδα περίπου 50.000 
Βούλγαροι και από τη Βουλγαρία περίπου 30.000 έλληνες(περίπου 20.000 
ακόμη  Έλληνες είχαν μεταναστεύσει πριν από την υπογραφή της συνθήκης) 
(σελ.140) 
 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΒΡΩΝ: Η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 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. Η Συνθήκη των Σεβρών  μεταξύ άλλων 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.(σελ. 96,144,) 
 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. Σωστό 
β. Σωστό 
γ. Σωστό 
δ. Λάθος 
ε. Λάθος 
 
 
 
 
 



 

ΘΕΜΑ Β1 
Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 50: «Το Νοέμβριο του 1920… τις βαρύτατες 
συνέπειές της» 
 
ΘΕΜΑ Β2 
α. Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 46 στο σχολικό βιβλίο: «οι διαφορές του 
αγροτικού…….ταξικό περιεχόμενο» 
β) Η απάντηση βρίσκεται στη σελ. 46/47 στο σχολικό βιβλίο: «Στη διάρκεια του 
Πρώτου…..Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος» 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

ΘΕΜΑ Γ1 
α. Για την ανάπτυξη του ερωτήματος  οι υποψήφιοι όφειλαν να αναφέρουν 
στοιχεία από τις σελ. 149-151 του σχολικού βιβλίου:  «Στις 24 
Ιουλίου…επίμαχων περιοχών». Επιπλέον θα έπρεπε να εντάξουν στην απάντησή 
τους ως επιβεβαιωτικά, συμπληρωματικά και συνδυαστικά τα δεδομένα Α’ 
Παραθέματος: 

• Επιβεβαίωση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ανταλλαγής 
• Κριτήριο ανταλλαγής υπήρξε η θρησκεία. 
• Ανταλλαγή 585.000 μουσουλμάνων με 1.300.000 χριστιανών 

ορθόδοξων 
  
β. Για την ανάπτυξη του ερωτήματος  οι υποψήφιοι όφειλαν να αναφέρουν 
στοιχεία από τις σελ. 151,152 του σχολικού βιβλίου:   «Η πραγματικότητα όμως 
όπως είχε διαμορφωθεί….Κοινωνία των Εθνών». Επιπλέον θα έπρεπε να 
εντάξουν στην απάντησή τους συμπληρωματικά και συνδυαστικά τα δεδομένα 
των Α’, Β’ και Γ’ Παραθεμάτων:  

• Ο Βενιζέλος αποδέχτηκε την ανταλλαγή των πληθυσμών, όπως είχε κάνει 
και παλιότερα το 1914  κατά τον Α Παγκόσμιο πόλεμο  ή με τη Βουλγαρία 
το 1919, προκειμένου να αποτραπεί η εξόντωση του ελληνικού 
πληθυσμού. 

• Η Ελλάδα είχε ανάγκη τη συμφωνία ανταλλαγής καθώς έπρεπε να 
εκδιωχθούν οι μουσουλμάνοι από την Ελλάδα, ώστε να χρησιμοποιηθούν 
οι περιουσίες τους για την αποκατάσταση των  Ελλήνων Μικρασιατών, 
που είχαν ήδη καταφύγει  στα ελληνικά εδάφη και αποκλείονταν η 
επιστροφή τους στην Τουρκία. 

• Παραδοχή εκ μέρους του Βενιζέλου ότι η σύμβαση της Λωζάνης 
αποσκοπούσε και στην απέλαση των  μουσουλμάνων από την Ελλάδα. 

• Αναφορά στο περιεχόμενο του τηλεγραφήματος που έστειλε ο Βενιζέλος 
στον Φριτζχοφ Νάνσεν, ειδικού εντεταλμένου της Κοινωνίας των Εθνών, 
όπου αναφέρει την απόφαση των Τούρκων  να μην δεχθούν πλέον την 
παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή τους. Οπότε εκφράζει την πρόθεσή 
του να προτείνει την υποχρεωτική ανταλλαγή  των πληθυσμών ,εν όψει 
και του χειμώνα που θα δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα 
στέγασης και ανεφοδιασμού των προσφύγων. 

 
 



 

ΘΕΜΑ Δ1 
α. Για την απάντηση του α ερωτήματος οι υποψήφιοι έπρεπε να αντλήσουν 
στοιχεία από τις σελ. 42-43 «Αργότερα όμως…..τεχνητές ελλείψεις», καθώς και 
στοιχεία που μπορούσαν να αντλήσουν από το κείμενο Α’ που παρατέθηκε και 
που επιβεβαιώνουν ή συμπληρώνουν την ιστορική αφήγηση: 

• Εμφάνιση του προβλήματος των τσιφλικιών  μετά την απελευθέρωση 
της Άρτας και της Θεσσαλίας. 

• Την προσπάθεια του κράτους να εμποδίσει, μέχρι τότε, την δημιουργία 
μεγάλης γαιοκτησίας και τον κολληγικό τρόπο καλλιέργειας του εδάφους. 

• Επίσης αναφορά στην εύνοια που επέδειξε το κράτος  για την μικρή 
ιδιοκτησία και την οικογενειακή παραγωγή. 

• Το γεγονός ότι πλέον οι ιδιοκτήτες των κτημάτων της Θεσσαλίας δεν 
ήταν οι προηγούμενοι προύχοντες και κοτζαμπάσηδες της περιοχής αλλά 
οι Έλληνες ομογενείς της διασποράς  οπότε άλλαξε η συμπεριφορά τους 
απέναντι στους καλλιεργητές. 

 
β. Για  την απάντηση του δεύτερου ερωτήματος οι υποψήφιοι θα έπρεπε να 
αναφέρουν στοιχεία από το απόσπασμα που βρίσκεται στις σελίδες 43 του 
σχολικού βιβλίου «οι πρακτικές αυτές…ακτήμονες» και σελ.81 «Στα εδάφη της 
Θεσσαλίας…θέσης τους»: Τα παραπάνω στοιχεία θα έπρεπε να συνδυαστούν 
και με τα στοιχεία των κειμένων Α, Β και Γ που παρατέθηκαν: 

• Κείμενο Α: Η κυβέρνηση Τρικούπη κάλυψε οικονομικά, νομικά και 
δικαστικά τη δημιουργία τσιφλικιών στη Θεσσαλία καθώς οι αγοραστές 
ήταν οι πλούσιοι ομογενείς της διασποράς. 

• Κείμενο Β: Η κυβέρνηση Δηληγιάννη κατέθεσε νομοσχέδιο για τη 
διανομή γης στους αγρότες και για τη δημιουργία πιστωτικού οργανισμού 
για τους αγρότες καθώς επίσης και για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ 
των μεγαλογαιοκτημόνων και των αγροτών αλλά βρήκε αντίθετους τους 
τσιφλικάδες και τον Τρικούπη. 

• Κείμενο Γ: Η κυβέρνηση Θεοτόκη ψήφισε το νόμο ΒΧΗ στις 9 Ιουλίου 
του 1899 «Περί εξώσεως δυστροπούντων ενοικιαστών» ώστε να 
διευκολύνει τους μεγαλογαιοκτήμονες να εκμεταλλεύονται τους 
κολλίγους. Επίσης ο Θεοτόκης κατέθεσε νέο νομοσχέδιο το 1906 κατόπιν 
των πιέσεων που δεχόταν από τις κοινωνικές συγκρούσεις και την 
ενίσχυσή των κολλίγων αλλά και πάλι δεν τους παρείχε πολλά 
δικαιώματα. Ωστόσο η πρόταση αυτή εγκαταλείφθηκε  καθώς 
αντέδρασαν και οι γαιοκτήμονες. 
 

Σημείωση 1η: Σχετικά με την ανάπτυξη των πηγών απαιτούνταν προσοχή τόσο στο 
συνδυασμό των στοιχείων όσο και στη δομή της απάντησης ώστε να υπάρχει 
αλληλουχία των στοιχείων.  
Σημείωση 2η: Οπωσδήποτε στην ανάπτυξη των παραθεμάτων απαραίτητο είναι και 
το πλαισίωμα των πηγών. Η αναφορά δηλαδή στους συγγραφείς και το έργο τους από 
το οποίο αντλήθηκαν τα συγκεκριμένα αποσπάσματα. 


