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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Οργανισμός (1914) :  
Τον Ιούλιο του 1914 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη Οργανισμός, με σκοπό την άμεση περίθαλψη και στη 

συνέχεια την εγκατάσταση των προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της 

Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη, 

μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο. 

   

β. Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας:   

Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, που προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτικής 

Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Στη συνθήκη ήταν συνημμένο το «Σύμφωνο περί αμοιβαίας 

μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας». Με βάση αυτό, 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). 
 

 

γ. Συνθήκη Σεβρών : 
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. 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. 

 

ΘΕΜΑ Α2. 

α. Σωστό 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1.   

Σχολ. Βιβλ. σελ. 50-51: « Το Νοέμβριο του 1920…τις βαρύτατες συνέπειές της.»  

 

Β2.α. 

 Σχολ. Βιβλ. σελ.46: «Οι διαφορές του αγροτικού… και ταξικό περιεχόμενο.» 

β. 

Σχολ. Βιβλ. σελ.46-47: «Στη διάρκεια του Πρώτου …. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. » 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. Σχολ. βιβλ. σελ.149-151 : «Στις 24 Ιουλίου 1923…κάποιων επίμαχων περιοχών.» 
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Σχολ. βιβλ. σελ.152: «Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή 

Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν έντεκα μέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις 

Τούρκοι και τρία μέλη-πολίτες ουδέτερων κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο κρατών) με αρμοδιότητα τον 

καθορισμό του τρόπου μετανάστευσης των πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των 

ανταλλαξίμων.» 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Κριτήριο ανταλλαγής η θρησκεία. 

 Υποχρεωτικός χαρακτήρας. 

 Αριθμός ανταλλαξίμων. 

 Παραδοχή Βενιζέλου απέλασης Μουσουλμάνων Ελλάδας μετά την εκδίωξη των Ελλήνων της 

Τουρκίας 

β. 

Σχολ. βιβλ. σελ.151-152: «Όταν έγινε γνωστή ….του ελληνικού κράτους. » 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

 

 Αποδοχή Βενιζέλου ιδέας ανταλλαγής για την αποτροπή εξόντωσης ελληνικών πληθυσμών. 

 Ανάγκη συμφωνίας ώστε να εκδιωχθούν οι Τούρκοι και να αξιοποιηθούν οι περιουσίες τους για την 

αποκατάσταση των Ελλήνων. 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ  

 

 Αποδοχή από Βενιζέλο της ανταλλαγής εφόσον δεν γίνονται ανεκτοί οι Έλληνες στα τουρκικά 

εδάφη. 

 Παράκληση Βενιζέλου για έναρξη ανταλλαγής πριν τη Συνθήκη ειρήνης. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Σχολ. Βιβλ.  σελ. 42-43: «Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους … και τεχνητές ελλείψεις.»  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Αλλαγή στάσης ελληνικού κράτους απέναντι στη μεγάλη ιδιοκτησία. 

β. Σχολ. Βιβλ. σελ. 43: «Οι πρακτικές αυτές … ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων.» 

Σχολ. Βιβλ. σελ. 81: «Στα εδάφη της Θεσσαλίας, στα οποία κυριαρχούσε η μεγάλη ιδιοκτησία, οι 

τρικουπικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες, ενώ οι δηλιγιαννικοί προσπάθησαν, χωρίς τελικά να το 

κατορθώσουν, να χορηγήσουν γη στους αγρότες και έλαβαν κάποια μέτρα για τη βελτίωση της θέσης τους.» 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Πολιτική Τρικούπη απέναντι στη μεγάλη ιδιοκτησία. 

 Κάλυψη νομική, οικονομική και πολιτική σε ομογενείς για την τσιφλικοποίηση της Θεσσαλίας. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
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 Προσπάθειες Δηλιγιάννη για βελτίωση θέσης των αγροτών της Θεσσαλίας και οι αντιδράσεις. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

 

 Νομοσχέδια κυβέρνησης Θεοτόκη 1899 και 1906 και αποτυχία τους. 
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