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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 22 IOYNIOY 2021  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σελ. 140 – 141 : «Τον Ιούλιο του 1914 … γεωργικό κλήρο» 

β. σελ. 140 :  «Το Νοέμβριο του 1919 … υπογραφή της συνθήκης.)» 

γ. σελ. 96 και 144,  

σελ. 96 : «Η συνθήκη των Σεβρών … απτή πραγματικότητα»  

 σελ. 144 : «Τον Ιούλιο τον 1920 … στην Ελλάδα» 

ΘΕΜΑ Α2 

α.  Σ  σελ. 20 

β.  Σ  σελ. 60 

γ.  Σ  σελ. 65 

δ.  Λ  σελ. 74 

ε.  Λ  σελ. 105 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ. 50 – 51 : «Το Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειές της» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. σελ. 46 : «Οι διαφορές … ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων» 
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β. σελ. 46 – 47 : «Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου … Κομμουνιστικό 

Κόμμα Ελλάδος». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

α) Σελ. 149-151, σχολικού βιβλίου 

 

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. Προβλεπόταν 

η υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας 

και των Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας. 

Πράγματι, το κείμενο Α επιβεβαιώνει πως στις 30 Ιανουαρίου 1923 υπογράφηκε 

μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στη Λωζάννη, η υποχρεωτική ανταλλαγή των 

πληθυσμών μεταξύ των δύο χωρών με βασικό κριτήριο ανταλλαγής το θρήσκευμα. 

Αυτή θα ίσχυε τόσο γι’ αυτούς που παρέμεναν στις εστίες τους, όσο και για εκείνους 

που είχαν ήδη καταφύγει στην ομόθρησκη χώρα. Έτσι και το κείμενο Α αναφέρει πως 

οι Τουρκόφωνοι ελληνορθόδοξοι και ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι παρά τη θέλησή 

τους βρέθηκαν σε τόπους με ξένα ήθη και γλώσσα. Μάλιστα, η ανταλλαγή ίσχυσε 

αναδρομικά για όλες τις μετακινήσεις που έγιναν από τη μέρα που κηρύχθηκε ο Α’ 

Βαλκανικός πόλεμος (18 Οκτωβρίου 1912).Αριθμητικά η ανταλλαγή αφορούσε 

585.000 μουσουλμάνους, οι οποίοι θα ανταλλάσσονταν με 1.300.000 χριστιανούς 

ορθοδόξους. Μάλιστα, ο ίδιος ο Βενιζέλος στο κείμενο Α σε δήλωση προς μία 

επιτροπή προσφύγων το 1929 παραδέχτηκε πως ουσιαστικά ήταν μία συμφωνία που 

θα απέβλεπε στην απέλαση του μουσουλμανικού πληθυσμού της Ελλάδας ως 

«απάντηση» της εκδίωξης των Ελλήνων απ’ την Τουρκία κι όχι τόσο σε μία συμφωνία 

ανταλλαγής ελληνικών & μουσουλμανικών πληθυσμών και των περιουσιακών τους 

στοιχείων. 

Από την ανταλλαγή αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της 

Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής 

Θράκης. 
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Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση ανταλλαγής: 

• θα απέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας στην 

οποία θα εγκαθίσταντο, 

• είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους, 

• είχαν δικαίωμα να πάρουν από το κράτος στο οποίο μετανάστευαν ως αποζημίωση 

περιουσία ίσης αξίας με την ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν φεύγοντας, 

• θα διευκολύνονταν στη μετακίνησή τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. 

 

Η συμφωνία αυτή για ανταλλαγή πληθυσμών διέφερε από τις προηγούμενες. 

Καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών και είχε υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, ενώ οι μέχρι τότε συμφωνίες προέβλεπαν εθελοντική μετανάστευση 

κατοίκων κάποιων επίμαχων περιοχών. 

 

Και προαιρετικά σελ. 152 : «Με βάση το άρθρο 11 … περιουσίας των ανταλλαξίμων» 

 

β)  

Σελ. 151 : Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της Σύμβασης και οι όροι της, οι 

πρόσφυγες που βρίσκονταν στην Ελλάδα αντέδρασαν έντονα. Σε όλες τις πόλεις της 

Ελλάδας συγκρότησαν συλλαλητήρια, διατρανώνοντας την απόφασή τους να 

εμποδίσουν την εφαρμογή της. 

 

Σελ. 151-152 : Η πραγματικότητα όμως, όπως είχε διαμορφωθεί μετά την έξοδο 

χιλιάδων Ελλήνων από τις πατρογονικές εστίες τους και την άρνηση της Τουρκίας 

να δεχτεί την επιστροφή τους, ανάγκασε την ελληνική αντιπροσωπεία να 

συμφωνήσει. Στο σημείο αυτό τα κείμενα Β και Γ έρχονται να επιβεβαιώσουν και να 

συμπληρώσουν το γεγονός. Σύμφωνα, με το κείμενο Β, η Ελλάδα ήταν αυτή που το 

φθινόπωρο του 1922 είχε ανάγκη μίας συμφωνίας περί ανταλλαγής πληθυσμών με 

το επιχείρημα πως οι ελληνικοί πληθυσμοί της Τουρκίας είχαν ήδη εγκαταλείψει κατά 

το μεγαλύτερο μέρος τους την περιοχή και η Τουρκία αρνούνταν την επιστροφή τους. 

Απ’ την άλλη, στην Ελλάδα παρέμεναν σχεδόν μισό εκατομμύριο Τούρκοι και 

προφανώς δεν μπορούσαν να εκδιωχθούν. Άρα, ήταν αναγκαία μία συμφωνία 
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υποχρεωτικής ανταλλαγής για να καταστεί δυνατή και η αξιοποίηση των 

μουσουλμανικών περιουσιών από μεγάλο μέρος των Ελλήνων προσφύγων, όπως και 

έγινε τελικά. 

Στο κείμενο Γ (τηλεγράφημα Βενιζέλου προς Κ.Τ.Ε.) επίσης, επιβεβαιώνεται το 

γεγονός πως ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωσε πως οι Τούρκοι δεν θα 

ανέχονταν στο εξής την παρουσία Ελλήνων στα Οθωμανικά εδάφη. Έτσι, κρίνονταν 

επιτακτική η συμφωνία της ανταλλαγής.  

Εξάλλου η υπογραφή της Σύμβασης υποβοηθούσε τις βλέψεις των ηγετών των δύο 

χωρών (Βενιζέλου και Κεμάλ) για τη διασφάλιση και αναγνώριση των συνόρων τους, 

την επίτευξη ομοιογένειας και την απρόσκοπτη ενασχόληση με την εσωτερική 

μεταρρύθμιση και ανάπτυξη. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, σύμφωνα και με το κείμενο Β ήταν 

υπέρμαχος της ιδέας της ανταλλαγής των πληθυσμών, αρχικά εθελοντικής, που είχε 

φανεί το 1914 (Μικτή Επιτροπή) με την Τουρκία και το 1919 με τη Βουλγαρία και 

τελικά υποχρεωτικής το 1923  με την Τουρκία με βασικό στόχο να αποφύγει μία 

ακόμη πιο καταστροφική για τη χώρα εξέλιξη, δηλαδή την μονομερή εκκένωση ή 

εξόντωση των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας. 

Επιπλέον, στο κείμενο Γ, ο Βενιζέλος με τηλεγράφημα του στις 13/10/1922 προς τον 

ειδικό απεσταλμένο της Κοινωνίας των Εθνών για την παροχή βοήθειας στους 

πρόσφυγες τονίζει πως πρέπει άμεσα να επέμβει ο διεθνής οργανισμός καθώς ο 

χειμώνας θα δυσχεράνει περαιτέρω τα προβλήματα ανεφοδιασμού και κατοικίας των 

προσφύγων. Έτσι, προβαίνει στην παράκληση άμεσης έναρξης της μετακίνησης των 

προσφύγων πριν την υπογραφή της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. 

Σελ. 152 : Σύμφωνη ήταν και η Κοινωνία των Εθνών. Οι πρόσφυγες έμειναν με την 

πικρία ότι το δίκαιο και τα συμφέροντά τους θυσιάστηκαν στο βωμό των 

συμφερόντων του ελληνικού κράτους. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

 

α. Σελ. 42 - 43 : Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα την Άρτα και τη Θεσσαλία 

(1881) έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας. Όπως προκύπτει 

και από τις πληροφορίες που αντλούνται από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α το ζήτημα της μεγάλης 

γαιοκτησίας εμφανίστηκε στην Ελλάδα εκείνη ακριβώς την περίοδο. Μέχρι τότε οι 
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κυβερνήσεις του ελληνικού κράτους καταπολεμούσαν τις τάσεις για μεγάλη 

γαιοκτησία όπως επίσης είχαν αντιταχθεί στον κολληγικό τρόπο καλλιέργειας του 

εδάφους, ευνοώντας την μικροϊδιοκτησία και την οικογενειακή παραγωγή. Όταν, τα 

«τσιφλίκια» της Θεσσαλίας αγοράστηκαν από πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού οι 

οποίοι, πέρα από το γεγονός ότι διατήρησαν τον αναχρονιστικό θεσμό των κολίγων, 

άσκησαν πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις για να κερδοσκοπήσουν από την παραγωγή 

του σιταριού. Επιδίωξαν δηλαδή την επιβολή υψηλών δασμών στο εισαγόμενο από 

τη Ρωσία σιτάρι, ώστε να μπορούν να καθορίζουν όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές 

για το εγχώριο, προκαλώντας μάλιστα μερικές φορές και τεχνητές ελλείψεις. 

 

β. Στο θέμα αυτό οι κυβερνήσεις Τρικούπη και Δηλιγιάννη είχαν διαφορετική 

πολιτική. Σελ. 81 : Στα εδάφη της Θεσσαλίας, στα οποία κυριαρχούσε η μεγάλη 

ιδιοκτησία, οι τρικουπικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες. Έτσι, για πρώτη 

φορά το ελληνικό κράτος παίρνει θέση υπέρ της μεγάλης γαιοκτησίας (ΚΕΙΜΕΝΟ Α). 

Αυτό, οφείλεται στο γεγονός πως οι δικαιούχοι των τσιφλικιών στην Θεσσαλία και 

στην Άρτα, ήταν Έλληνες ομογενείς προερχόμενοι από χρηματιστηριακούς κύκλους.  

Αυτό οδήγησε τον Τρικούπη στην επιλογή να στηρίξει και να καλύψει την προσπάθειά 

τους για την «τσιφλικοποίηση» της Θεσσαλίας από κάθε άποψη - νομική, δικαστική 

και οικονομική. Ο Τρικούπης θεώρησε πως έπρεπε οπωσδήποτε να ενισχυθεί η 

παρουσία των πλουσίων ομογενών στη χώρα. 

Σελ. 81 :  Αντιθέτως, οι δηλιγιαννικοί προσπάθησαν, χωρίς τελικά να το 

κατορθώσουν, να χορηγήσουν γη στους αγρότες και έλαβαν κάποια μέτρα για τη 

βελτίωση της θέσης τους. Όπως επισημαίνεται και στο παράθεμα (ΚΕΙΜΕΝΟ Β) ο 

Δηλιγιάννης, είχε εξαρχής, αμέσως μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας, θέσει ως 

στόχο τη διανομή της γης στους αγρότες, τη δημιουργία ταμείων αγροτικής πίστης 

και τη ρύθμιση των σχέσεων τσιφλικάδων και αγροτών. Η πολιτική του όμως 

συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση των μεγαλογαιοκτημόνων και των Τρικουπικών. 

Στη συνέχεια η κυβέρνηση Θεοτόκη (ΚΕΙΜΕΝΟ Γ) εφάρμοσε πολιτική ενίσχυσης των 

τσιφλικάδων με τη ψήφιση του νόμου ΒΧΗ (9 Ιουλίου του 1899) «Περί εξώσεως 

δυστροπούντων ενοικιαστών». 

Το γεγονός αυτό επέτεινε τις κοινωνικές συγκρούσεις με αποτέλεσμα η επόμενη 

κυβέρνηση Θεοτόκη - συνυπολογίζοντας την ενδυνάμωση της θέσης των κολίγων 
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και των υποστηρικτών τους - να καταθέσει το 1906 νομοσχέδιο για τον περιορισμό 

στην ουσία, των δικαιωμάτων των κολίγων. Παρά τη μετριοπαθή στάση του Θεοτόκη 

οι γαιοκτήμονες αντιτάχθηκαν ακόμη μία φορά. 

Σελ. 41 : Οι πρακτικές αυτές δημιούργησαν εντάσεις και οδήγησαν στην ψήφιση 

νόμων το 1907, οι οποίοι επέτρεπαν στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να 

απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες, ώστε να μπορεί να τις διανέμει σε ακτήμονες. 

 

Προαιρετικά ως επίλογος : «Η εφαρμογή τους αποδείχθηκε …  Κιλελέρ (1910)» 

 

 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και εναπόκεινται στην κρίση των μαθητών 

 

 

Επιμέλεια: Σκάνια Αθηνά 

Τσιαντόπουλος Άρης 
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