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ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

 

 

ΘΔΜΑ Α1 
α) Οξγαληζκόο (1914): <<Σνλ Ινύιην ηνπ 1914 ηδξύζεθε ζηε Θεζζαινλίθε Οξγαληζκόο, κε ζθνπό ηελ 

άκεζε πεξίζαιςε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα ηνπξθηθά θαη 

βνπιγαξηθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Παξερόηαλ ζπζζίηην, πξνζσξηλή ζηέγε θαη 

ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξόζθπγεο λα βξνπλ εξγαζία ή λα απνθηήζνπλ γεσξγηθό θιήξν.>> 

 

β) ύκθσλν πεξί ακνηβαίαο κεηαλαζηεύζεσο κεηαμύ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο (1919): <<Σν Ννέκβξην ηνπ 

1919 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ, πνπ πξνέβιεπε ηελ παξαρώξεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο από ηε 

Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα. ηε ζπλζήθε ήηαλ ζπλεκκέλν ην «ύκθσλν πεξί ακνηβαίαο κεηαλαζηεύζεσο 

κεηαμύ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο». Με βάζε απηό, αλαρώξεζαλ από ηελ Διιάδα πεξίπνπ 50.000 Βνύιγαξνη 

θαη από ηε Βνπιγαξία πεξίπνπ 30.000 Έιιελεο (πεξίπνπ 20.000 αθόκε Έιιελεο είραλ κεηαλαζηεύζεη πξηλ 

από ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο).>> 

 

γ) πλζήθε ησλ εβξώλ (28 Ινπιίνπ/ 10 Απγνύζηνπ): <<Η πλζήθε ησλ εβξώλ (10 Απγνύζηνπ 1920) 

απνηέιεζε ηε κεγαιύηεξε δηπισκαηηθή επηηπρία ηεο Διιάδαο θαη δηθαίσζε ηελ ηνικεξή πνιηηηθή ηνπ 

Βεληδέινπ. Η κηθξή Διιάδα ησλ παξακνλώλ ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο «ε Διιάδα ησλ δύν Ηπείξσλ θαη ησλ πέληε Θαιαζζώλ». Σν όξακα ηεο Μεγάιεο Ιδέαο θαίλεηαη 

λα γίλεηαη απηή πξαγκαηηθόηεηα>> θαη <<Σνλ Ινύιην ηνπ 1920 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ησλ εβξώλ, πνπ 

κεηαμύ άιισλ όξηδε όηη ε πεξηνρή ηεο κύξλεο ζα βξηζθόηαλ ππό ειιεληθή δηνίθεζε θαη θαηνρή γηα πέληε 

ρξόληα. Ύζηεξα από ηελ πεξίνδν απηή ζα κπνξνύζαλ νη θάηνηθνη κε δεκνςήθηζκα λα απνθαζίζνπλ ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ Διιάδα .>> 

 

 

ΘΔΜΑ Α2 

α)  

β)  

γ)  

δ) Λ 

ε) Λ 

 

 

ΘΔΜΑ Β1 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1920 ε θηινζπκκαρηθή θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ έραζε ηηο εθινγέο θαη ηελ εμνπζία 

αλέιαβαλ ηα θηινβαζηιηθά θόκκαηα πνπ έζπεπζαλ λα επαλαθέξνπλ ηνλ αλεπηζύκεην ζηνπο πκκάρνπο 

βαζηιηά Κσλζηαληίλν. Οη ύκκαρνη, ζε αληίπνηλα, έζπεπζαλ λα απνζύξνπλ ηελ θάιπςε ηνπ 

ραξηνλνκίζκαηνο θαη έηζη, έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηεο λνκηζκαηηθήο θπθινθνξίαο βξέζεθε ρσξίο 

αληίθξπζκα. Δπηπιένλ, από ην 1918 θαη κεηά, ν θξαηηθόο ηζνινγηζκόο έθιεηλε κε παζεηηθό, ελώ 
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ηαπηόρξνλα ε παξνπζία ζηε Μηθξά Αζία εμειίρζεθε ζε ζθιεξό θαη δαπαλεξό πόιεκν. Σν Μάξηην ηνπ 

1922 ηα δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα έθηαζαλ ζε πιήξεο αδηέμνδν, ην νπνίν αληηκεησπίζηεθε κε έλαλ 

απξόζκελν ηξόπν. Λίγνπο κήλεο πξηλ από ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Διιεληθνύ Μεηώπνπ ζηε Μηθξά Αζία, ε 

Κπβέξλεζε πξνέβε ζε έλα πξσηόηππν εζσηεξηθό αλαγθαζηηθό δάλεην, κε δηρνηόκεζε ηνπ 

ραξηνλνκίζκαηνο. Σν αξηζηεξό ηκήκα εμαθνινπζνύζε λα θπθινθνξεί ζην 50%ηεο αλαγξαθόκελεο αμίαο, 

ελώ ην δεμηό αληαιιάρζεθε κε νκνινγίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Η επηρείξεζε ζηέθζεθε από επηηπρία, ην θξάηνο 

απέθηεζε 1.200.000.000 δξαρκέο θαη ην πείξακα επαλαιήθζεθε ην 1926. Φπζηθά, ν λνκηζκαηηθόο απηόο 

ειηγκόο δελ ζηάζεθε ηθαλόο λα πξνιάβεη ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηηο βαξύηαηεο ζπλέπεηέο ηεο. 

 

 

ΘΔΜΑ Β2 

α) Οη δηαθνξέο ηνπ αγξνηηθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε γεηηνληθέο ή άιιεο επξσπατθέο 

ρώξεο, νθείινληαλ ζηηο ηζηνξηθέο ηδηνκνξθίεο ηεο ειιεληθήο αλάπηπμεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην εξγαηηθό 

θίλεκα. ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα ζπλαληάκε ζηελ Διιάδα ζνζηαιηζηηθέο νκάδεο θαη εξγαηηθέο 

νκαδνπνηήζεηο. Η πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο επηξξνή ήηαλ ζαθώο κηθξόηεξε από εθείλε πνπ άζθεζαλ 

αληίζηνηρα θηλήκαηα ζε βηνκεραληθέο ρώξεο ηεο Γύζεο αιιά θαη ζε βαιθαληθέο (π.ρ. Βνπιγαξία). Η 

απνπζία κεγάισλ ζύγρξνλσλ βηνκεραληθώλ κνλάδσλ νδήγεζε ζ’ απηήλ ηελ θαζπζηέξεζε από θνηλνύ κε 

άιινπο παξάγνληεο. ηα κεγάια δεκόζηα έξγα ηεο πεξηόδνπ, ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

πξνεξρόηαλ από ην εμσηεξηθό (ζηε δηάλνημε ηεο δηώξπγαο ηεο Κνξίλζνπ εξγάζηεθαλ πνιινί Ιηαινί) ή ήηαλ 

πξόζθαηξεο, βξαρύρξνλεο απαζρόιεζεο. Πην ζηαζεξό εξγαηηθό δπλακηθό δνύιεπε ζηηο κεηαιιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο, όπνπ θαη εθδειώζεθαλ νη πξώηεο θαζαξά εξγαηηθέο εμεγέξζεηο (Λαύξην, 1896). ηνλ 

ηδενινγηθό ηνκέα ε επηθξάηεζε ηεο Μεγάιεο Ιδέαο εκπόδηδε ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηδενινγηώλ κε 

θνηλσληθό θαη ηαμηθό πεξηερόκελν. 

 

β) ηε δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη πηέζεηο πνπ δέρηεθε ε ειιεληθή θνηλσλία, ε 

εκπινθή ηεο ζε δηεζλείο ππνζέζεηο θαη ν αληίθηππνο ηεο ξσζηθήο επαλάζηαζεο νδήγεζαλ ην εξγαηηθό θαη 

ην ζνζηαιηζηηθό θίλεκα ζε ηαρύηαηε σξίκαλζε. Πξνο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ηδξύζεθε ε Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδνο (ΓΔΔ) πνπ ζπκπεξηέιαβε θιαδηθά θαη ηνπηθά ζσκαηεία, θαη ην 

νζηαιηζηηθό Δξγαηηθό Κόκκα ηεο Διιάδνο (ΔΚΔ), πνπ ιίγν αξγόηεξα πξνζρώξεζε ζηελ Σξίηε 

Κνκκνπληζηηθή Γηεζλή θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Διιάδνο. 

 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

α) Ο Κσζηαληίλνο βνιόπνπινο παξαζέηεη πξσηνγελώο ηνπο ιόγνπο πνπ θηλεηνπνίεζαλ ηνλ Δι Βεληδέιν 

ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή λα επηδηώμεη ηελ αληαιιαγή πιεζπζκώλ. Θεσξνύζε πσο 

έπξεπε νη πιεζπζκνί λα κεηαθηλεζνύλ εθόζνλ νύηε νη Σνύξθνη ζα ηνπο αλέρνληαλ νύηε ζα ήηαλ εθηθηή ε 

ζηέγαζή ηνπο ελόςεη ηνπ επηθείκελνπ ρεηκώλα.   

ηηο 24 Ινπιίνπ 1923 ππνγξάθεθε ε πλζήθε εηξήλεο ηεο Λνδάλεο. Έμη κήλεο πξηλ, ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 

1923, είρε ππνγξαθεί ε ειιελνηνπξθηθή ύκβαζε, ε νπνία ξύζκηδε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ κεηαμύ 

Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Πξνβιεπόηαλ ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κεηαμύ ησλ Διιήλσλ νξζνδόμσλ 

θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο. 

Η έκκεζε θεηκεληθή πεγή ηνπ Θ. Βεξέκε θαη Ισαλ. Κνιηόπνπινπ επηβεβαηώλεη ηελ απόθαζε αληαιιαγήο 

πιεζπζκώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Απηή ζα ίζρπε ηόζν γη’ απηνύο πνπ παξέκελαλ ζηηο εζηίεο ηνπο, 

όζν θαη γηα εθείλνπο πνπ είραλ ήδε θαηαθύγεη ζηελ νκόζξεζθε ρώξα. Μάιηζηα, ε αληαιιαγή ίζρπζε 

αλαδξνκηθά γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ έγηλαλ από ηε κέξα πνπ θεξύρζεθε ν Α’ Βαιθαληθόο πόιεκνο 

(18 Οθησβξίνπ 1912). Από ηελ αληαιιαγή απηή εμαηξέζεθαλ νη Έιιελεο νξζόδνμνη ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Οη 

αληαιιάμηκνη, ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε αληαιιαγήο: 

 • ζα απέβαιαλ ηελ παιηά ηζαγέλεηα θαη ζα απνθηνύζαλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρώξαο ζηελ νπνία ζα 

εγθαζίζηαλην,  
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• είραλ δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο, 

 • είραλ δηθαίσκα λα πάξνπλ από ην θξάηνο ζην νπνίν κεηαλάζηεπαλ σο απνδεκίσζε πεξηνπζία ίζεο αμίαο 

κε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ εγθαηέιεηπαλ θεύγνληαο,  

• ζα δηεπθνιύλνληαλ ζηε κεηαθίλεζή ηνπο από ηε Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο12. Η ζπκθσλία απηή γηα 

αληαιιαγή πιεζπζκώλ δηέθεξε από ηηο πξνεγνύκελεο. Καζηέξσλε γηα πξώηε θνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε 

πιεζπζκώλ θαη είρε ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα, ελώ νη κέρξη ηόηε ζπκθσλίεο πξνέβιεπαλ εζεινληηθή 

κεηαλάζηεπζε θαηνίθσλ θάπνησλ επίκαρσλ πεξηνρώλ. 

 

β) Όηαλ έγηλε γλσζηή ε ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη νη όξνη ηεο, νη πξόζθπγεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

Διιάδα αληέδξαζαλ έληνλα. ε όιεο ηηο πόιεηο ηεο Διιάδαο ζπγθξόηεζαλ ζπιιαιεηήξηα, δηαηξαλώλνληαο 

ηελ απόθαζή ηνπο λα εκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο, όπσο είρε δηακνξθσζεί κεηά 

ηελ έμνδν ρηιηάδσλ Διιήλσλ από ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο θαη ηελ άξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα δερηεί ηελ 

επηζηξνθή ηνπο, αλάγθαζε ηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία λα ζπκθσλήζεη. Δμάιινπ ε ππνγξαθή ηεο 

ύκβαζεο ππνβνεζνύζε ηηο βιέςεηο ησλ εγεηώλ ησλ δύν ρσξώλ (Βεληδέινπ θαη Κεκάι) γηα ηε δηαζθάιηζε 

θαη αλαγλώξηζε ησλ ζπλόξσλ ηνπο, ηελ επίηεπμε νκνηνγέλεηαο θαη ηελ απξόζθνπηε ελαζρόιεζε κε ηελ 

εζσηεξηθή κεηαξξύζκηζε θαη αλάπηπμε. ύκθσλε ήηαλ θαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλώλ.  

Η έκκεζε θεηκεληθή πεγή ηνπ Γ. Μαπξνθνξδάηνπ επηβεβαηώλεη ηνπο ιόγνπο πνπ έθαλαλ ηνλ Δι. Βεληδέιν 

λα ππνγξάςεη ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή. ηόρνο ηνπ ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ θαη 

εηδηθά ε πηζαλή εμόλησζή ηνπο από ηνπο Σνύξθνπο. ύκθσλα επίζεο κε ηελ έκκεζε θεηκεληθή πεγή ησλ Θ. 

Βεξέκε- Ισαλ. Κνιηόπνπινπ, ν ίδηνο ν Βεληδέινο ην 1929 παξαδέρηεθε πσο επηδίσμή ηνπ ήηαλ ε πξνζηαζία 

ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ.  

Οη πξόζθπγεο έκεηλαλ κε ηελ πηθξία όηη ην δίθαην θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζπζηάζηεθαλ ζην βσκό ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

α) Δηζαγσγή : ε αληίζεζε κε ηα άιια επξσπατθά θξάηε, ζηελ Διιάδα σο ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ε αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε, δειαδή ε θαηάηκεζε γεο ζε κηθξέο παξαγσγηθέο κνλάδεο, παξόιν 

πνπ σο ην 1881 ε ζηαδηαθή δηαλνκή ησλ εζληθώλ θηεκάησλ δελ είρε πξνθαιέζεη ηδηαίηεξεο εληάζεηο ζηνλ 

αγξνηηθό ρώξν.  

Αξγόηεξα όκσο, ε δηεύξπλζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κε ηα Δπηάλεζα (1864), ηελ Άξηα θαη ηε Θεζζαιία 

(1881) έθεξε ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο κεγάιεο ηδηνθηεζίαο. Σα «ηζηθιίθηα» ηεο Θεζζαιίαο 

αγνξάζηεθαλ από πινύζηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ.  

Η έκκεζε θεηκεληθή πεγή ηνπ Κσζηαληίλνπ Βεξγόπνπινπ επηβεβαηώλεη ηελ αγνξά ηεο Θεζζαιηθήο γεο από 

ηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο, νη νπνίνη ζπγθεληξώλνπλ έηζη ηζρπξνύο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο αληίζεηα κε ηελ 

σο ηόηε πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο.  

Οη λένη ηδηνθηήηεο πέξα από ην γεγνλόο όηη δηαηήξεζαλ ηνλ αλαρξνληζηηθό ζεζκό ησλ θνιίγσλ, άζθεζαλ 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πηέζεηο γηα λα θεξδνζθνπήζνπλ από ηελ παξαγσγή ηνπ ζηηαξηνύ. Δπηδίσμαλ 

δειαδή ηελ επηβνιή πςειώλ δαζκώλ ζην εηζαγόκελν από ηε Ρσζία ζηηάξη, ώζηε λα κπνξνύλ λα 

θαζνξίδνπλ όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξεο ηηκέο γηα ην εγρώξην, πξνθαιώληαο κάιηζηα κεξηθέο θνξέο θαη 

ηερλεηέο ειιείςεηο. 

 

β) Μηα από ηηο βαζηθέο δηαθνξέο ησλ δύν πνιηηηθώλ ήηαλ θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ ηζηθιηθηώλ ηεο 

Θεζζαιίαο. Η έκκεζε θεηκεληθή πεγή ηνπ Κσλ. Βεξγόπνπινπ επηζεκαίλεη ηελ πνιηηηθή Σξηθνύπε ζην 

δήηεκα απηό. Ο Σξηθνύπεο πξνζηάηεπζε ηα Θεζζαιηθά ηζηθιίθηα θπξίσο ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο ησλ λέσλ 

ηδηνθηεηώλ, ησλ κεγηζηάλσλ ηνπ παξνηθηαθνύ ειιεληζκνύ.   

Οη δειηγηαλληθνί πξνζπάζεζαλ, ρσξίο ηειηθά λα ην θαηνξζώζνπλ, λα ρνξεγήζνπλ γε ζηνπο αγξόηεο θαη 

έιαβαλ θάπνηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ. Όπσο επηζεκαίλεη ν G. Heringζηελ έκκεζε θεηκεληθή 

πεγή, ν Γειηγηάλλεο επηρείξεζε κε λνκνζρέδην λα πξνσζήζεη ηε δηαλνκή γεο ζηνπο αγξόηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδόηεζή ηνπο, σζηόζν απηά δελ έγηλαλ δεθηά. Πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ησλ ηζηθιηθάδσλ ηεο 

Θεζζαιίαο επηζεκαίλνληαη ζηελ έκκεζε θεηκεληθή πεγή ηνπ . Πεηκεδά. Η θπβέξλεζε Θενηόθε κε λόκνπο 
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από ην 1899 έσο ην 1906 πξνζπαζεί λα εληζρύζεη ηνπο κεγαινηδηνθηήηεο ηεο Θεζζαιίαο εηο βάξνο ησλ 

θνιίγσλ.  

Οη πξαθηηθέο απηέο δεκηνύξγεζαλ εληάζεηο θαη νδήγεζαλ ζηελ ςήθηζε λόκσλ ην 1907, νη νπνίνη επέηξεπαλ 

ζηελ εθάζηνηε ειιεληθή θπβέξλεζε λα απαιινηξηώλεη κεγάιεο ηδηνθηεζίεο, ώζηε λα κπνξεί λα ηηο δηαλέκεη 

ζε αθηήκνλεο. Η εθαξκνγή ηνπο απνδείρζεθε δύζθνιε ππόζεζε θαη νη ηξηβέο πνπ πξνθιήζεθαλ 

πξνθάιεζαλ ζπγθξνύζεηο, ε πην ζεκαληηθή από ηηο νπνίεο έγηλε ζην ρσξηό Κηιειέξ (1910) 

 

  

 

 

τολιασμός Θεμάτων 

Σα ζέκαηα είλαη ζαθή, κε ζσζηή δηαηύπσζε. Χαξαθηεξίδνληαη σο βαηά θαη γηα έλαλ ππνςήθην επαξθώο 

πξνεηνηκαζκέλν δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Απαηηνύλ, σζηόζν, ζπλδπαζηηθή ηθαλόηεηα ζηηο 

πεγέο . 
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