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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ   2021 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
α. «Οργανισμός»: Σχ. βιβλίο, σελ. 140: «Τον Ιούλιο του 1914…γεωργικό 
κλήρο» 
 
β. «Σύμφωνο περί αμοιβαίας … και  Βουλγαρίας»: Σχ. Βιβλίο, σελ. 140: 
«Τον Νοέμβριο του 1919…υπογραφή της συνθήκης» 
 
γ. «Συνθήκη Σεβρών»: Σχ. Βιβλίο, σελ.94: «Η Συνθήκη των Σεβρών…απτή 
πραγματικότητα» και σελ. 144: «η Συνθήκη…της περιοχής στην Ελλάδα» 
 
 
ΘΕΜΑ Α2. 
 
α. Σωστό 
β. Σωστό 
γ. Σωστό 
δ. Λάθος 
ε. Λάθος 
 
 
ΘΕΜΑ Β1. 
 
Σχ. Βιβλίο, σελ. 50-51: « Το Νοέμβριο του 1920…βαρύτατες συνέπειές της» 
 
  
ΘΕΜΑ Β2. 
 
α. Σχ. Βιβλίο, σελ. 46: «Οι διαφορές του αγροτικού…το τέλος των βαλκανικών 
πολέμων.» 
β. Σχ. Βιβλίο, σελ. 46-47: «Στη διάρκεια του Πρώτου 
Παγκοσμίου…Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος» 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1. 
 
α) Σχ. Βιβλίο, σελ .149-150: «Στις 24 Ιουλίου1923…κατοίκων της Ελλάδας» 
 
(Πηγή Α) το κριτήριο, όπως επισημαίνει και ο Βερέμης, για την 
ανταλλαγή στάθηκε η θρησκεία. 
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Σχ. βιβλ. σελ. 150-151: «Αυτή θα ίσχυε… της Δυτικής Θράκης» 
 
(Πηγή Α). Έτσι, τουρκόφωνοι Ελληνορθόδοξοι και Ελληνόφωνοι 
μουσουλμάνοι βρέθηκαν ακούσια σε ξένες, για τα ήθη και τη γλώσσα 
τους, χώρες. Περίπου 585.000 μουσουλμάνοι θα ανταλλάσσονταν με 
1.300.000 χριστιανούς ορθοδόξους. 
 
 
β)  
(Πηγή Β) Το φθινόπωρο του 1922, αμέσως μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή, η Ελλάδα και όχι η Τουρκία, ήταν η πλευρά που 
χρειαζόταν περισσότερο μια υποχρεωτική ανταλλαγή στο πλαίσιο 
επίσημης συμφωνίας. Άλλωστε, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
Ελληνικών  πληθυσμών της Τουρκίας είχε ήδη αποχωρήσει από το 
τουρκικό έδαφος και αναμενόταν πως το ίδιο θα έκαναν και οι 
εναπομείναντες Έλληνες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, διέμενε σχεδόν μισό 
εκατομμύριο Τούρκων, οι οποίοι χωρίς επίσημη απόφαση που να 
επιβάλλει την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, δεν θα ήταν 
διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τις ακίνητες περιουσίες τους που θα 
χρησίμευαν, με την παραχώρησή τους στους Έλληνες πρόσφυγες από 
την Τουρκία, στην αποκατάστασή τους.  
 
Σχ. βιβλ. σελ. 1511-152: «Η πραγματικότητα όπως είχε … την ελληνική 
αντιπροσωπεία να συμφωνήσει» 
 
(Πηγή Γ) Λίγο μάλιστα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, στις 13 
Οκτωβρίου 1922, ο Βενιζέλος ζητά παροχή βοήθειας για τους 
πρόσφυγες από τον Φρίτζχοφ Νάνσεν, ειδικό εντεταλμένο επίτροπο της 
Κοινωνίας των Εθνών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βενιζέλος στο 
τηλεγράφημά του στον επίτροπο, ο Υπουργός Εσωτερικών της 
Τουρκίας είχε δηλώσει προ 15ημέρου πως οι Τούρκοι δεν ανέχονταν 
πλέον στο κράτος τους την Ελληνική παρουσία. Γι’ αυτό και θα πρότεινε 
στην προσεχή συνδιάσκεψη τη λύση της υποχρεωτικής ανταλλαγής 
πληθυσμών Ελλήνων και Τούρκων. Ο Βενιζέλος προέβλεπε πως η 
επικείμενη συνδιάσκεψη θα δυσχέραινε την επίλυση της στέγασης των 
προσφύγων. Το γεγονός αυτό τον ώθησε να παρακαλέσει τον επίτροπο 
να προβεί στη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου προκειμένου να 
επιτευχθεί η έναρξη της μετακίνησης των πληθυσμών πριν την επίσημη 
υπογραφή της συνθήκης ειρήνης. 
 
Σχ. βιβλ.. Σελ. 152: « Εξάλλου η υπογραφή…η Κοινωνία των Εθνών». 
 
 (Πηγή Α)  Ο ίδιος ο Βενιζέλος σε δήλωσή του σε επιτροπή προσφύγων 
το 1929 επεσήμανε πως η Σύμβαση είναι επί της ουσίας μια συμφωνία 
που προβλέπει την απέλαση των μουσουλμάνων από την Ελλάδα και 
την εκδίωξη του ελληνικού στοιχείου από την Τουρκία και όχι μια 
συμφωνία ανταλλαγής πληθυσμών και περιουσιών. 
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Θέμα Δ1 
 
α.  Σχ. βιβλ. Σελ. 42-43: «Στον ελληνικό χώρο,… η διεύρυνση του ελληνικού 
κράτους … της μεγάλης ιδιοκτησίας» 
 
(πηγή Α): με επίκεντρο τις νεοαπελευθερωμένες περιοχές της 
Θεσσαλίας και της Άρτας. 
 
Σχολ. Βιβ.σελ 43: «τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας… και τεχνητές ελλείψεις» 
 
 β. 
 
(Πηγή Α)  Από το 1881-1895 το ελληνικό κράτος είχε εναντιωθεί σε κάθε 
προσπάθεια δημιουργίας μεγάλης ιδιοκτησίας αλλά και στον 
«κολληγικό τρόπο καλλιέργειας του εδάφους» ενώ ευνόησε τη μικρή 
ιδιοκτησία και την οικογενειακή παραγωγή. Η δημιουργία μεγάλης 
ιδιοκτησίας εμφανίζεται για πρώτη φορά επί διακυβέρνησης Τρικούπη 
και οφείλεται στο γεγονός ότι οι δικαιούχοι των τσιφλικιών σε Θεσσαλία 
και Άρτα δεν ήταν πλέον προύχοντες και κοτζαμπάσηδες αλλά 
χρηματιστές των Ελλήνων της διασποράς. Ο Τρικούπης, που 
υποστήριζε το μεγάλο κεφάλαιο, αναγκάστηκε να στηρίξει την 
«τσιφλικοποίηση της Θεσσαλίας» από νομικής, δικαστικής και 
οικονομικής πλευράς. Καθοριστικός παράγοντας που τον ώθησε στην 
υιοθέτηση αυτής της στάσης υπήρξε η ιδιότητα των νέων ιδιοκτητών 
των τσιφλικιών. 
Αντίθετα ο Δηλιγιάννης, μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας, 
επιθυμώντας τη χορήγηση γης στους ακτήμονες κατέθεσε στη βουλή 
σχετικά νομοσχέδια αλλά και νομοσχέδια για τη συγκρότηση ταμείων 
αγροτικής πίστης και για τη ρύθμιση της σχέσης μεγαλοϊδιοκτητών και 
αγροτών. Στα νομοσχέδια όμως αυτά αντέδρασαν τόσο οι Τρικουπικοί 
όσο και οι τσιφλικούχοι. 
 
Σχολ. Βιβ.σελ. 81: «Έτσι, οι Δηλιγιαννικοί δεν κατάφεραν να χορηγήσουν γη 
στους αγρότες αλλά έλαβαν κάποια μέτρα για τη βελτίωση της θέσης τους. » 
 
(Πηγή Γ) Στις 9 Ιουλίου 1899 η συντηρητική κυβέρνηση του Θεοτόκη, με 
τον νόμοΒΧΗ «περί εξώσεων δυστροπούντων ενοικιαστών» έδωσε 
στους μεγαλογαιοκτήμονες «ένα ισχυρό εργαλείο πειθάρχησης των 
κολίγων». Ωστόσο, η αύξηση των κοινωνικών συγκρούσεων και η 
βελτίωση της θέσης των κολίγων και των υποστηρικτών τους θα 
οδηγήσει την κυβέρνηση Θεοτόκη το 1906 στην κατάθεση νομοσχεδίου 
που περιόριζε εκ νέου τα δικαιώματα των κολίγων. Η πρόταση 
συμβιβαστικής λύσης, λόγω της αντίδρασης των τσιφλικούχων, 
απορρίφθηκε. 
 
Αξιοποίηση από Σχολ.βιβλ. σελ. 43: «Οι πρακτικές αυτές…σε ακτήμονες» 
 


