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ΘΕΜΑ Α 
 
A.1.1. 
1  1919 
2  1906 
3  1927 
4  1930 
5  1923 

 
A.1.2. 
α. Σελίδα 48 σχολικού βιβλίου, Κεφάλαιο «Οι οικονοµικές συνθήκες 
κατά την περίοδο 1910-1922» : «Το 1910… εµβασµάτων των 
µεταναστών»  
β. Σελίδα 84 σχολικού βιβλίου, Κεφάλαιο «Η οργάνωση των κοµµάτων 
κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα» : «Αντίθετα µε άλλες 
χώρες της Ευρώπης … το µεγαλύτερο µέρος του ενεργού 
πληθυσµού.»  
γ. Σελίδα 251-252 σχολικού βιβλίου, Κεφάλαιο «Αγώνες για τη 
δηµιουργία µιας αυτόνοµης ποντιακής δηµοκρατίας» : «Το πολιτικό 
γεγονός που λειτούργησε ως ταφόπετρα του ποντιακού ζητήµατος … 
παρά το γεγονός ότι ήταν σύµµαχοι µε τους Έλληνες.»  
 

Α.2.1. 
Σελίδα 138-139 σχολικού βιβλίου, Κεφάλαιο «Ο διωγµός του 1914 (ο 
πρώτος διωγµός)»:  
«Τους πρώτους µήνες του 1914 … δολοφονίες σε βάρος των 
Ελλήνων»  
 (εξαιρείται η § «Το οικουµενικό Πατριαρχείο….») 
και συνεχίζεται «Οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες …. µεγάλο 
κύµα φυγής προς την Ελλάδα.» 
 
Α.2.2. 
Η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης: Σελίδα 217 σχολικού βιβλίου, 
Κεφάλαιο «Η κατάλυση της Αρµοστείας στην Κρήτη. Το πρώτο 
Ενωτικό ψήφισµα των Κρητών»:  «Η Ελληνική κυβέρνηση του Γ. 
Θεοτόκη … στη νέα προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης.»  
Η αντίδραση των µεγάλων δυνάµεων: Σελίδα 218 σχολικού βιβλίου, 
Κεφάλαιο «Τα γεγονότα των ετών 1909-1913»: «Παρά τις έντονες 
διαµαρτυρίες της Τουρκίας … το οποίο απέκοψε τον ιστό της.»  
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ΘΕΜΑ Β1 
Η θεωρία που χρειαζόµαστε για την απάντηση του θέµατος εντοπίζεται 
στη σελίδα 50 του σχολικού βιβλίου. «Το Νοέµβριο του 1920 … και τις 
βαρύτατες συνέπειές της». 
 
Το δοθέν ιστορικό παράθεµα αναφέρεται ξεκάθαρα στα γεγονότα του Μαρτίου 
του 1922, όταν η Ελληνική Κυβέρνηση αναγκάστηκε να αντιµετωπίσει το 
οικονοµικό αδιέξοδο µε ένα εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο, δηλαδή µε τη 
διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η δυσµενής 
αυτή οικονοµική κατάσταση ήταν απότοκος της ήττας του Ελ. Βενιζέλου στις 
εκλογές του Νοεµβρίου του 1920. Η φιλοβασιλική κυβέρνηση του ∆. Γούναρη 
αντιµετωπίστηκε εχθρικά από τους συµµάχους, καθώς η πρώτη της ενέργεια 
ήταν η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος που είχε ως αποτέλεσµα την επαναφορά 
του Βασιλιά Κων/νου στην Ελλάδα. Άµεση συνέπεια, σε οικονοµικό επίπεδο, 
ήταν η άρση των χρηµάτων του δανείου από τις Μεγάλες ∆υνάµεις και έµµεση 
συνέπεια η κατάρρευση του µετώπου, αφού ο νοµισµατικός ελιγµός της 
διχοτόµησης του χαρτονοµίσµατος δε στάθηκε ικανός να προλάβει τη 
Μικρασιατική καταστροφή.  
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Η θεωρία που χρειαζόµαστε για την απάντηση του θέµατος εντοπίζεται  
α. στη σελίδα 154 του σχολικού βιβλίου. «εξάλλου δόθηκε 
προτεραιότητα … παραµεθόριες περιοχές». 
β. στη σελίδα 156-157 του σχολικού βιβλίου, Κεφάλαιο 2, «Η 
αγροτική αποκατάσταση». 
Με βάση το κείµενο του Απ. Βακαλόπουλου, οι Ελληνικές κυβερνήσεις δίνουν 
προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων κυρίως στη Μακεδονία και 
τη ∆υτική Θράκη. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από το γεγονός  ότι έτσι θα 
εποικίζονταν παραµεθόριες περιοχές, θα χρησιµοποιούνταν στο έπακρο τα 
µουσουλµανικά κτήµατα και θα καλυπτόταν το δηµογραφικό κενό που είχε 
δηµιουργηθεί µε την αναχώρηση των Μουσουλµάνων και των Βουλγάρων και 
τις πληθυσµιακές απώλειες, λόγω των συχνών πολέµων (1912-1922). 
Συγκεκριµένα, οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν όχι µόνο σε παλαιούς 
µουσουλµανικούς οικισµούς, αλλά και σε νέους συνοικισµούς, οι οποίοι 
εξελίχθηκαν σε αξιόλογα οικονοµικά κέντρα. Οι πρόσφυγες, ανάλογα µε το 
µέγεθος της οικογένειάς τους και την ποιότητα του εδάφους, χωρίς να 
λησµονήσουµε και τα εγγειοβελτιωτικά έργα που συνέδραµαν στη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής, προσπάθησαν να κάνουν µια νέα αρχή, να επιβιώσουν, 
καταπολεµώντας ασθένειες και επιδηµίες. Για τη στέγασή των προσφύγων 
χρησιµοποιήθηκε η εργολαβία και η µέθοδος της αυτεπιστασίας, ενώ, εκτός από 
τις οικίες, το κράτος και, συστηµατικότερα, η ΕΑΠ τους παραχώρησε εργαλεία, 
σπόρους, λιπάσµατα και ζώα για να διευκολύνει την εγκατάσταση και τον 
εγκλιµατισµό τους.  


