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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Α1.  Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 Λαϊκό κόμμα 

 Συνθήκη Νειγύ 

 Πατριαρχική Επιτροπή 

 Μονάδες 15 

Α2.  Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους: 

α.  Το 1862 ο Όθων εγκατέλειψε τη χώρα. 

β.  Το κίνημα στο Γουδί εκδηλώθηκε το 1910. 

γ.  Το 1920 ο εθνικός διχασμός έφτασε στο αποκορύφωμά του με την απόπειρα 

δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του Ίωνος Δραγούμη. 

δ.  Το 1906 γνώρισε έξαρση το Κουτσοβλαχικό ζήτημα. 

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ B 

 

Β1.  Τι γνωρίζετε για την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης και των Μεγάλων Δυνάμεων 

στο κίνημα του Θερίσου;       

                                                               Μονάδες 14 

Β2.  Τι γνωρίζετε για την αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαίμη; 

 

Μονάδες 11 
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ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Βασιζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και τα ακόλουθα παραθέματα να αναφερθείτε 

στην αγροτική αποκατάσταση που ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα μετά την έλευση των 

προσφύγων το 1922, καθώς και το ρόλο της ΕΑΠ σε αυτήν την προσπάθεια που 

βασίστηκε στις αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούσαν στο ελληνικό κράτος τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

Μονάδες 25 

 

Κείμενο Α 

 

Στο διάστημα 1923-1938 διανεμήθηκαν πάνω από 17.000.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης 

στους ντόπιους άκληρους χωρικούς και στους πρόσφυγες. Αυτό αντιπροσώπευε πάνω από το 

1/3 των καλλιεργήσιμων εδαφών της χώρας, που, εκτός από τις παλιές επαρχίες, 

συμπεριλάμβαναν τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θράκη, που έγιναν ελληνικές ανάμεσα 

στο 1912 και το 1920. Μετά την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης, δεν έμειναν 

απαλλοτριώσιμα παρά 1.170.000 στρέμματα ιδιωτικών εκτάσεων: τα 326.000 προέρχονταν 

από την αποξήρανση των λιμνών και των ελών, που πραγματοποιήθηκε από ιδιωτικές εταιρείες 

το 1920.Αυτά αντιπροσώπευαν 3% περίπου του καλλιεργήσιμου εδάφους της χώρας. 

Επομένως, οι απαλλοτριώσεις που έγιναν στο Μεσοπόλεμο μετά την αγροτική μεταρρύθμιση 

(1917), θα πρέπει να συμπεριέλαβαν όλες σχεδόν τις μεγάλες ιδιοκτησίες που επιβίωναν στις 

αρχές του 20ου αιώνα. Γιατί, πρέπει να τονιστεί, η αγροτική μεταρρύθμιση που έγινε στην 

Ελλάδα στάθηκε ίσως η πιο σημαντική σε έκταση και βάθος απ’ όλες τις αγροτικές 

μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο μη σοσιαλιστικό τμήμα της Ευρώπης. 

 

Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα 

(1830-1922), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1979, σελ. 81. 

 

Κείμενο Β 

 

Καθώς έχει υπολογιστεί ότι υπάρχουν περίπου 150.000 οικογένειες αγροτών προσφύγων, τα 

νέα κτίσματα, καλύπτουν τις ανάγκες μόνο του ενός τρίτου από αυτές. Τα άλλα δύο τρίτα 

βρήκαν κατάλυμα στις κατοικίες που εκκένωσαν οι μουσουλμάνοι και οι Βούλγαροι, που 

αποχώρησαν, και σε προσωρινές κατασκευές. 

Τα περισσότερα πρώην τουρκικά σπίτια ήταν παλιά και ερειπωμένα. Γι’ αυτό το λόγο, αν όχι 

για οποιονδήποτε άλλον, υπήρξε ανάγκη να συνεχιστεί η ανέγερση του νέου τύπου χωριών και 

αυτό το έργο συνεχίζεται ακατάπαυστα υπό την επίβλεψη της ΕΑΠ.  

Και ο πιο αμέριμνος ταξιδιώτης στην Ελλάδα που διασχίζει τη Μακεδονία και τη Θράκη μπορεί 

εύκολα να ξεχωρίσει αυτά τα νέα χωριά, από πολύ μακριά, από το ανοιχτό κόκκινο χρώμα των 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

κεραμιδιών στις στέγες τους. Σχεδόν όλα τα τούρκικα σπίτια ήταν φτιαγμένα από ξύλο και οι 

στέγες των παλιότερων ελληνικών σπιτιών που ήταν φτιαγμένες με κεραμίδια έχουν 

ξεθωριάσει με το χρόνο κι έχουν αποκτήσει ένα καφετί χρώμα. 

Ουσιαστικά όλοι οι αγρότες πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί στην Κρήτη και στις δύο βορινές 

επαρχίες της ηπειρωτικής Ελλάδας, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτές ήταν οι πιο 

αραιοκατοικημένες περιοχές με αρκετά μεγάλες εκτάσεις αρόσιμης γης. Από τις τρεις, η 

Μακεδονία είναι η κατά πολύ πιο σπουδαία. Δεν είναι μόνο η πιο εκτεταμένη αλλά 

περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργήσιμης γης. 

 

Morgenthau, H. Η Αποστολή μου στην Αθήνα. 1922 – Το έπος της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα, εκδ. 

Τροχαλία – Δαμιανός, Αθήνα 1994, σελ. 368-369. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Βασιζόμενοι στα ακόλουθα παραθέματα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στην 

υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών και της Σύμβασης της Λοζάνης: 

Δ1.  Ποιοι ήταν οι όροι των δύο συμφωνιών; 

Δ2.  Ποιες αντιδράσεις προκάλεσε η υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης; 

 

Μονάδες 25 

Κείμενο Α 

 

Το τηλεγράφημα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς το ελληνικό λαό μετά την υπογραφή της 

Συνθήκης των Σεβρών: 

Είμαι ευτυχής αναγγέλλων προς υμάς ότι σήμερον την εβδόμην επέτειον της υπογραφής της 

Συνθήκης του Βουκουρεστίου υπεγράφη η Συνθήκη Ειρήνης μετά της Τουρκίας, η συνθήκη 

δι’ ης αι κυριώταται σύμμαχοι δυνάμεις μεταβιβάζουσιν εις την Ελλάδα την κυριαρχίαν επί της 

Δυτικής Θράκης, ήτις είχε παραχωρηθή προς αυτάς υπό της Βουλγαρίας διά της Συνθήκης του 

Νεϊγύ, και η συνθήκη μετά της Ιταλίας, δι’ ης αύτη μεταβιβάζει εις ημάς τα Δωδεκάνησα. Και 

ην στιγμήν το έργον, όπερ διεξάγομεν εν μέσω τοσούτων δυσχερειών, στεφανούται διά 

τοιαύτης επιτυχίας, αισθάνομαι το καθήκον όπως εκφράσω προς τους συμπολίτας μου την 

βαθείαν ευγνωμοσύνην μου διά την σταθεράν εμπιστοσύνην με την οποίαν με περιέβαλλον επί 

τόσα έτη, καταστήσαντες ούτω δυνατούς τους εθνικούς θριάμβους, τους οποίους 

πανηγυρίζομεν σήμερον. Η ιδική μου υπερηφάνεια είναι ότι είχον την τιμήν να ηγηθώ τοιούτου 

λαού εγκλείοντος ζώπυρα αισθήματα, ως και ικανού να διαπράξη έργα τοσούτον μεγαλοφυά, 

εάν μόνον καλώς οδηγήται. 

 

Κείμενο Β 

 

Το δύσκολο έργο της εκπροσώπησης της Ελλάδας η ελληνική επαναστατική κυβέρνηση το είχε 

αναθέσει στο Βενιζέλο. Ρόλος τραγικός για τον οραματιστή της Μεγάλης Ιδέας να 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
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διαπραγματεύεται τον οριστικό ακρωτηριασμό της. Τα κυριότερα στελέχη της ελληνικής 

αντιπροσωπίας εκτός του Βενιζέλου θα ήταν ο Α. Μιχαλακόπουλος και ο Δ. Κακλαμάνος. Το 

του Βενιζέλου παρουσίαζε πολλές δυσκολίες. Στην Αθήνα η μετεπαναστατική κατάσταση ήταν 

συγκεχυμένη. Στους κόλπους της ίδιας της επανάστασης δεν υπήρχε αρμονία... Ο λαός εξάλλου 

περίμενε το Βενιζέλο να κάνει θαύματα, να μετατρέψει την Ελλάδα από χαμένη σε 

θριαμβεύτρια. Ο Βενιζέλος στη Λοζάνη αντιλαμβανόταν τις διαθέσεις των Συμμάχων και 

διέθετε πείρα, ώστε να καταλαβαίνει ότι το εγχείρημα ενός νέου πολέμου ήταν 

παρακινδυνευμένο. Πολλοί έκριναν ότι στη συνθήκη της Λοζάνης η ειρήνη που πέτυχε ο 

Βενιζέλος ήταν ατυχής. Ο ίδιος θα πει: «Το ζήτημα δεν είναι αν οι όροι της ειρήνης η οποία 

υπεγράφη μετά την ήττα μας είναι επιβλαβείς. Το ζήτημα είναι αν ημπορούσε να είναι 

καλύτερα.» 

Με ξεχωριστή ελληνοτουρκική Σύμβαση που συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ Βενιζέλου και 

Ινονού (πρωθυπουργού της Τουρκίας) στις 30 Ιανουαρίου 1923,διευθετήθηκε το ζήτημα της 

ανταλλαγής των πληθυσμών. Περίπου 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις εστίες τους – πριν 

ή μετά τη Σύμβαση – από το 1912 ως το 1925 κι έγιναν πρόσφυγες στην Ελλάδα και περίπου 

500.000 Τούρκοι ακολούθησαν τον αντίστροφο δρόμο. Έμενε εκκρεμές το ζήτημα της 

ανταλλαγής των περιουσιών τους. 

 Εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κων\πόλης και τω δύο νησιών στην είσοδο των Δαρδανελλίων, 

Ίμβρου και Τενέδου και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. 

Σε γενικές γραμμές η Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης έγινε αποδεκτή με ικανοποίηση από τους 

Έλληνες. Υπήρξαν βέβαια πολιτικοί κύκλοι οι οποίοι κατηγόρησαν το Βενιζέλο διότι δέχτηκε 

την ανταλλαγή των πληθυσμών. Όμως δεν είχε άλλες επιλογές. Παρόλη την αρνητική κριτική 

που ασκήθηκε εκείνο το διάστημα εναντίον του, δεν μεταβλήθηκε η πεποίθηση ότι το έργο του 

Βενιζέλου και της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν δύσκολο αλλά και αξιόλογο. Με δεδομένη 

την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα και το είδος των σχέσεων της χώρας 

μας με τις δυνάμεις, η συμφωνία της Λοζάνης υπήρξε η καλύτερη που θα μπορούσε να 

επιτευχθεί. 

 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος (πηγή από το διαδίκτυο) 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


