Απαντήσεις διαγωνίσματος ιστορίας 21/10/2017
Α1.
1) σχολικό βιβλίο σελ. 15-16 «Εθνική ιδεολογία του 19 ου αιώνα που ενίσχυε την
άποψη…διεύρυνση των συνόρων».
2) σχολικό βιβλίο σελ. 43 «Οι πρακτικές αυτές…χωριό Κιλελέρ (1910)».
3) σχολικό βιβλίο σελ. «Με το τέλος των Βαλκανικών η μεγάλη πολυεθνική…
ιδεολογίας στη χώρα».
Α2.
1.
2.
3.
4.

Σ ( σελ. 18)
Λ (σελ. 22 Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί)
Σ (σελ. 30)
Λ (σελ. 43 …το ζήτημα έγινε πιο περίπλοκο, καθώς μέσα στα νέα όρια της
χώρας υπήρχαν πλέον και μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων)
5. Σ (σελ. 41)

Α3.
σχολικό βιβλίο σελ. 26-27 «Το πιστωτικό…ομάδων».
Α4.
σελ. 48 «Ο Βενιζέλος δεν ήταν μόνος…συμφέροντα των πολιτών της».
B1.
α) σχολικό βιβλίο σελ. 24 «Η διανομή…επί της γης».
Μέχρι το τέλος του 19 αιώνα, το πιο επείγον από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η
χώρα ήταν το πρόβλημα της παραχώρησης των εδαφών στους φτωχούς ακτήμονες
αγρότες.
Με βάση το παράθεμα, οι παράγοντες που καθιστούσαν πολύπλοκο το ζήτημα της
διανομής των εθνικών γαιών ήταν:
• Η αντίδραση εκείνων που επωφελούνταν από τη συγκεχυμένη κατάσταση που
επικρατούσε στη διαχείριση των εθνικών γαιών.
• Η αδυναμία να υπολογιστεί με ακρίβεια το τμήμα των εθνικών γαιών μέσα
στο σύνολο των καλλιεργημένων εδαφών της -οι υπολογισμοί κυμαίνονται
ανάμεσα στο 1/3 και τα 3/4 του συνόλου των εδαφών.
• Ο σφετερισμός σημαντικών εκτάσεων των εθνικών γαιών από καλλιεργητές
-μετατροπή των εκμισθωτών σε μικροϊδιοκτήτες.
• Η κάθοδος των χωρικών στις πεδινές περιοχές και η εγκατάσταση τους στις
εθνικές γαίες είχαν ως αποτέλεσμα την εκχέρσωση και την καλλιέργεια
μεγάλων τμημάτων εδαφών, τα οποία είχαν παραμεληθεί από τους Τούρκους
ιδιοκτήτες τους.
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β) σχολικό βιβλίο σελ. 24 «Από την άλλη πλευρά…ατασθαλίες».
Σύμφωνα με το παράθεμα ο σφετερισμός πολλών εθνικών γαιών έγινε για τους εξής
λόγους:
• Η έλλειψη κτηματολογίου έκανε εφικτή τη διαδικασία σφετερισμού, η οποία
διευκολυνόταν από τη νομική και διοικητική αναρχία.
• Οι ειδικές συνθήκες μίσθωσης των γαιών που σχεδόν εξομοίωναν τον κάτοχο
τους με τον μικροϊδιοκτήτη που είχε πλήρη κυριότητα. Ο εκμισθωτής, ο
μικροκαλλιεργητής με τα διασφαλισμένα οικονομικά δικαιώματα,
λειτουργούσε απέναντι στη γη του σαν να ήταν δικαιωματικά ο νόμιμος
ιδιοκτήτης της.

Β2.
Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιείται η παράγραφος σελ. 50 « Το Νοέμβριο του 1920…
συνέπειές της.»
Πληροφορίες παραθέματος:
Αιτιολόγηση της αλλαγής στάσης των δυνάμεων απέναντι στην Ελλάδα:
 επιστροφή του Κωνσταντίνου σήμαινε παραδοχή της πολιτικής του από την
πλευρά της Ελλάδας και κατά συνέπεια εχθρικό κλίμα και μη φιλική ενέργεια
προς τους Συμμάχους
 οι Σύμμαχοι πλέον δεν μπορούσαν να εμπιστευθούν σημαντικά στρατηγικά
σημεία στη Μικρά Ασία σε μια μη φιλική κυβέρνηση
Πολιτικές συνέπειες για Ελλάδα:
 αναθεώρηση της Συνθήκης των Σεβρών
 επανεξέταση της πολιτικής των Συμμάχων στο χώρο της Εγγύς Ανατολής
χωρίς καμία δέσμευσή τους απέναντι στην Ελλάδα
 η Ελλάδα έπαυσε μετά την επιστροφή του Κωνσταντίνου να θεωρείται
σύμμαχος - εντολοδόχος των δυνάμεων της Αντάντ
Οικονομικές συνέπειες:
 Η Ελλάδα έχασε την οικονομική υποστήριξη από την πλευρά των συμμάχων
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