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ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922)
Α. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (1914-1922)
Β. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (2)
ΛΥΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1.
α. Σ
β. Σ
γ. Λ
δ. Σ
ε. Λ
ΘΕΜΑ A2
α. Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λωζάννης με έδρα την
Κωνσταντινούπολη. Αποτελούνταν από 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
ανταλλάξιμων, καθώς και τη διευκόλυνση των ανταλλαξίμων στη μετακίνησή
τους. Μερίμνησε ώστε το 1924 και 1925 να μεταφερθούν 200.000 Ελλήνες
που είχαν παραμείνει στην Καππαδοκία και γενικότερα στην Κεντρική και
Νότια Μικρά Ασία. Τέλος ανέλαβε το έργο εκτίμησης των περιουσιών που
εγκαταλείφθηκαν, σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση της ελληνοτουρκικής
Σύμβασης ανταλλαγής, που προέβλεπε την αποζημίωση των ανταλλάξιμων
προσφύγων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν στις πατρίδες τους από το
κράτος υποδοχής. Για τη διευκόλυνση του έργου της ελληνικής
αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή συστάθηκε το 1924 η Γενική Διεύθυνση
Ανταλλαγής Πληθυσμών που υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιδρύθηκαν κατά τόπους Γραφεία
Ανταλλαγής Πληθυσμών.
β. Η Κοινωνιολογική Εταιρεία ήταν η σοβαρότερη σοσιαλδημοκρατικού
χαρακτήρα πολιτική ομάδα που εμφανίστηκε στην Ελλάδα κατά την πρώτη
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δεκαετία του εικοστού αιώνα. Ξεκίνησε από μερικούς διανοούμενους ως
αριστερός μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος, με στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές
θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόμμα. Επιζητούσε για όλα τα μέλη της
κοινωνίας ισότητα ευκαιριών, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και
διανομή των αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες καθενός, πράγμα που θα
μπορούσε να υλοποιηθεί με τη σταδιακή αναμόρφωση της οικονομίας και τη
συνταγματική μεταβολή. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να
οργανωθούν οι εργάτες σε επαγγελματικές ενώσεις και να ιδρύσουν κόμμα.
Πράγματι, στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, με
αρχηγό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου.
γ. Μέτρο εξόντωσης των Τούρκων εναντίον των μειονοτήτων. Στα τάγματα
εργασίας (αμελέ ταμπουρού) αναγκάζονταν να υπηρετούν άνδρες άνω των 45
ετών που δεν στρατεύονταν. Δούλευαν σε τεχνικής φύσεως έργα κάτω από
εξοντωτικές συνθήκες εργασίας με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να πεθαίνουν
από τις αρρώστιες, την πείνα και τις κακουχίες.
ΘΕΜΑ Β1
Από τα αντιβενιζελικά κόμματα και πιο αδιάλλακτα ήταν το κόμμα
του Δημητρίου Ράλλη. Το ραλλικό κόμμα ήταν αντίθετο προς τον
εκσυγχρονισμό. Ήταν κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας, όπως αυτή
διαμορφώθηκε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και όπως το απαιτούσε η
μεταρρυθμιστική πολιτική των Φιλελευθέρων. Υποστήριζε ότι το Κοινοβούλιο
έπρεπε να έχει ισχυρή θέση στο πολιτικό σύστημα. Στο πρόσωπο του βασιλιά,
όμως, έβλεπε το σύμβολο της εθνικής ενότητας που ξεπερνούσε τα σύνορα της
χώρας. Απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στα μεσαία και κατώτερα στρώματα
των πόλεων καθώς και στους μικροκαλλιεργητές, δεδομένου ότι η οικονομική
πολιτική των Φιλελευθέρων έδειχνε να ευνοεί, κυρίως, τα ανώτερα αστικά
στρώματα. Ζητούσε ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των θέσεων
εργασίας, ώστε με την οικονομική ανάπτυξη να εξευρεθούν χρήματα για
εξοπλισμούς, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και η πατρωνία των κομμάτων.
Πάντως, το ραλλικό κόμμα δεν είχε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα για την
οικονομική ανάπτυξη.
ΘΕΜΑ Β2
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. Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές για αναθεωρητική
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εθνοσυνέλευση, με στόχο να νομιμοποιήσουν τις μέχρι τότε ενέργειές τους και
να περιορίσουν τις αρμοδιότητες του βασιλιά. Η συνασπισμένη αντιπολίτευση,
όμως, απροσδόκητα κέρδισε τις εκλογές. Ο Βενιζέλος έφυγε στο εξωτερικό. Η
νέα κυβέρνηση έκανε δημοψήφισμα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου, στο
οποίο η ετυμηγορία ήτανυπέρ του βασιλιά. Δίστασε όμως να αλλάξει την
εξωτερική πολιτική και να επιδιώξει ειρηνική λύση. Το μέτωπο κατέρρευσε, με
αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ήττα.
Στις 25 Ιανουαρίου 1921 η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση που προέκυψε από
τις εκλογές του Νοέμβριοι ανακηρύχθηκε Συντακτική καθώς θεωρήθηκε
αναγκαίο να αλλάξει εξ ολοκλήρου το σύνταγμα.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Για την απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν την
μεθοδολογία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις
σελίδες 149-152 του σχολικού εγχειριδίου.
ΘΕΜΑ Δ1
Για την απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν την
μεθοδολογία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις
σελίδες 153-157 του σχολικού εγχειριδίου.
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