
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ   

Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α1 

α.  σελ. 140 <<Τον Ιούλιο του 1914 .... γεωργικό κλήρο>> 

β.  σελ. 140 <<Το Νοέμβριο του 1919 .... συνθήκης>> 

γ.  σελ. 96 <<Η Συνθήκη των Σεβρών .... πραγματικότητα>> 

      σελ. 144 <<Τον Ιούλιο του 1920 ... της περιοχής στην Ελλάδα>> 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α.  Σωστό 

β.  Σωστό 

γ.  Σωστό 

δ.  Λάθος 

ε.  Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1 

σελ.50  << Το Νοέμβριο του 1920 .... συνέπειές της>> 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α.  σελ. 46  <<Οι διαφορές του αγροτικού .... Βαλκανικών Πολέμων>> 

β.  σελ. 46-47 <<Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ... Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά-

δος>>. 



 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

Γ1   

α) Όροι και χαρακτήρας Σύμβασης Λοζάνης. 

– σχ. Βιβλίο σελ. 149,  “Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφτηκε η συνθήκη ειρήνης...” μέχρι σελ. 

151 “κάποιων επίμαχων περιοχών”. 

– Και σελ. 152 “Με βάση το άρθρο 11... μέχρι περιουσίας των ανταλλαξίμων” 

– Από τις πηγές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν: 

Κείμενο Α: Το κριτήριο ήταν η θρησκεία και όχι η γλώσσα και το πόσοι ήταν οι ανταλλάξιμοι από 

κάθε πλευρά. (1
η
 παράγραφος) 

 

β) Λόγοι για τους οποίους ο Βενιζέλος αποδέχθηκε τη Σύμβαση. 

– σχ. Βιβλίο σελ. 151 και 152 “Η πραγματικότητα όπως είχε διαμορφωθεί ” μέχρι “στο βωμό 

των συμφερόντων του ελληνικού κράτους” 

    Από τις πηγές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν: 

– Κείμενο Α: Ο  Βενιζέλος ήθελε να απελάσει από την Ελλάδα όλους τους μουσουλμάνους, 

αφού ο Κεμάλ είχε διώξει από την Τουρκία όλους τους χριστιανούς. 

– Κείμενο Β: Ο Βενιζέλος ήταν αυτός, που επεδίωκε την υποχρεωτική ανταλλαγή, αφού στην 

πραγματικότητα μόνο στην Ελλάδα υπήρχαν μουσουλμάνοι και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

τις ακίνητες περιουσίες τους για να αποκαταστήσει τους έλληνες πρόσφυγες. 

– Κείμενο Γ: Ο Βενιζέλος επείγονταν να υπογράψει τη Σύμβαση γιατί η έλευση του χειμώνα 

έκανε επιτακτική την αποκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων στα σπίτια που θα άφηναν οι 

Μουσουλμάνοι. 

               

 

Δ1 
α) Πρόβλημα τσιφλικών 

– σχ. Βιβλίο σελ 42-43 “Αργότερα η διεύρυνση του ελληνικού κράτους... και τεχνητές 

ελλείψεις” 

     Από τις πηγές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν: 

– Κείμενο Α: Μέχρι την προσάρτηση της Θεσσαλίας οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν 

το πρόβλημα. Στη Θεσσαλία όμως οι μεγαλογαιοκτήμονες ήταν έλληνες του εξωτερικού με 

μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική δύναμη από τους ντόπιους προύχοντες. 

β) Στάση ελληνικών κυβερνήσεων 

– σχ. Βιβλίο σελ 81 “Στα εδάφη της Θεσσαλίας”μέχρι “για τη βελτίωση της θέσης τους” 

– και σελ 43 “Οι πρακτικές (κερδοσκοπίας των μεγαλογαιοκτημόνων) μέχρι προκάλεσαν 

συγκρούσεις” 

    Από τις πηγές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν: 

– Κείμαενο Α: Ο Τρικούπης θέλησε να βοηθήσει σε όλους τους τομείς τους έλληνες 

επενδυτές τις διασποράς γιατί το ελληνικό κράτος χρειαζόταν τα κεφάλαιά τους. 

– Κείμενο Β: Ο Δηλιγιάννης προσπάθησε να βοηθήσει τους μικροϊδιοκτήτες, χωρίς να το 

καταφέρει. 

– Κείμενο Γ: Ο Θεοτόκης (συνεχιστής του Τρικούπη σχ. Βιβλίο σελ 85) με νόμους το 1899 

και το 1906 προσπάθησε να λύσει χωρίς επιτυχία το πρόβλημα. Ευνόησε κυρίως τους 

τσιφλικούχους. 

 

 

 


