3Ο ∆ιαγώνισµα στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου
ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ - ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
H ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Οµάδα Α΄
Θέµα Α1
Να α οδώσετε µε συντοµία το εριεχόµενο των αρακάτω όρων:
α) Ελληνικό Τυπογραφείο
β) Ηνωµένη Αντιπολίτευση
γ) Ταµείο Περιθάλψεως προσφύγων
γ) Κοινωνιολογική Εταιρία
Θέµα Α2
Α.2.1Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β
(δυο στοιχεία περισσεύουν)
1
2

3
4

Υπουργείο
Περιθάλψεως
Γενική
∆ιεύθυνση
Ανταλλαγής
Πληθυσµών
Ταµείο Περιθάλψεως
Προσφύγων
Πατριαρχική
Επιτροπή

Α. Ιδρύθηκε το 1920
Β. Ιδρύθηκε το 1924
Γ. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο του
1922
∆. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1914
Ε. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1917
ΣΤ. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του
1918

Α.2.1. Να γράψετε το γράµµα Σ δί λα σε κάθε σωστή α άντηση και το γράµµα Λ δί λα σε
κάθε λανθασµένη.
α)Οι συγκρούσεις στο Κιλελέρ προκλήθηκαν µετά τη νοµοθεσία του 1917.
β)Η ύπαρξη µουσουλµάνων ιδιοκτητών γης µετά το 1913 κατέστησε πιο περίπλοκο το αγροτικό
ζήτηµα.
γ)Ο αγροτικός τοµέας κυριαρχούσε κοινωνικά, αλλά όχι παραγωγικά στον ελληνικό χώρο ως το
19ο αιώνα.
δ)Το 40% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων αναδιανεµήθηκε µετά τη νοµοθεσία του 1917.
Α.2.2. Να γράψετε το γράµµα Σ δί λα σε κάθε σωστή α άντηση και το γράµµα Λ δί λα σε
κάθε λανθασµένη.
α) Στις 8 Μαρτίου 1901 ο Γεώργιος απέλυσε τον Βενιζέλο από το αξίωµα του υπουργού
β) Στις 12 Μαρτίου 1906 ο ∆ηλιγιάννης προέβη σε σκληρές δηλώσεις κατά του Βενιζέλου
γ) Το Φεβρουάριο του 1906 ∆ιεθνής Επιτροπή ήλθε στην Κρήτη και ανέλαβε να εξετάσει την
κατάσταση καθώς και τη λειτουργία του αρµοστειακού καθεστώτος.
δ) Το Μάιο του 1916 έγινε η παράδοση της Τραπεζούντας στο Χρύσανθο

ε) Τον Ιούλιο του 1917 στο Ταϊγάνιο αποφάσισαν την εκλογή Κεντρικού Συµβουλίου για τη
δηµιουργία ανεξαρτήτου Ποντιακού Κράτους, µε προσωρινή έδρα την πόλη Μοσκόβ
στ) Ο Χρύσανθος επισκέφτηκε το Εριβάν για να διαπραγµατευτεί µε του Κούρδους και του
Αρµένιους
Θέµα Α3
Α.3.1. Ποιοι Φορείς συστάθηκαν για την αποζηµίωση των ανταλλάξιµων
Α.3.1. Ποιες ήταν οι πολιτικές επιπτώσεις εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης του 1929
Α.3.2. Τι γνωρίζετε για την παρακµή του Ρωσικού και του Αγγλικού κόµµατος
Οµάδα Β΄
Θέµα Β.1
Στηριγµένοι στην ηγή ου ακολουθεί και στις ιστορικές σας γνώσεις, να καταγράψετε τις
ροσ άθειες των Ποντίων, την ερίοδο 1919- 1921 να δηµιουργήσουν ανεξάρτητο κράτος.
(10)
Πηγή
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ, σελ. 112-3)
Αό τον Αρίλιο του 1919 η εκροσώηση των οντιακών διεκδικήσεων ανατίθεται στο µητροολίτη
Χρύσανθο, ου είθεται να υιοθετήσει τη συµβιβαστική άοψη του Βενιζέλου νια Οµοσονδιακό Αρµενικό
κράτος, όου θα ίσχυε για τους Έλληνες καθεστώς αυτονοµίας. Στις εαφές του µε τους ιθύνοντες του
Συνεδρίου ο µητροολίτης συνάντησε ευνοϊκή αοδοχή των αόψεών του. Ο Ουίλσον, ο Κλεµανσώ και ο
Ταρντιέ έδειξαν διατεθειµένοι να υοστηρίξουν τις ροτάσεις του, ου αντίθετα ροκάλεσαν την αντίδραση
τόσο των Αρµενίων όσο και των Ελλήνων του Πόντου. Την 1/ 14 Μαΐου 1919 οι εκρόσωοι των
Ποντίων στο Παρίσι µε υόµνηµα τους στη Συνδιάσκεψη ειµένουν στη δηµιουργία ανεξάρτητης Ποντιακής
δηµοκρατίας κάτω αό την ελληνική ροστασία ή µε εντολή των Η.Π.Α. Αλλά τα αλλεάλληλα αντιφατικά
διαβήµατα των ενδιαφεροµένων µερών εξάντλησαν την υοµονή των Συνέδρων και είχαν αρνητικές
ειτώσεις στην οντιακή υόθεση. Ο Βρετανός αρµόδιος Formbes Adam, ου µελέτησε τις ροτάσεις του
Χρύσανθου, αοφάνθηκε ότι η δηµιουργία αυτόνοµου κράτους στον Πόντο θα εγκαινίαζε νέα σειρά οντιακών αξιώσεων για ένωση µε την Ελλάδα και εικίνδυνο ροηγούµενο για ανάλογες διεκδικήσεις των
υολοίων µειονοτήτων της Αρµενίας. Αό τον Αρίλιο του 1919 οι Πόντιοι ροσανατολίζονται στη
δηµιουργία εθνικού στρατού για την αόκτηση της ανεξαρτησίας τους.
Παράλληλα ο Χρύσανθος ειστρέφοντας στην Κωνσταντινούολη το Σετέµβριο του 1919, συζητεί µε
Τούρκους ιθύνοντες και αντιροσώους του Κεµάλ την ροοτική αυτονοµίας του Πόντου µε ισοολιτεία
Τούρκων και Ελλήνων υό την κηδεµονία της Κοινωνίας των Εθνών. Τελικά όµως ροκρίθηκε η λύση
Ποντοαρµενικής οµοσονδίας και τον Ιανουάριο του 1920 υογράφηκε σχετική συµφωνία αό το
µητροολίτη Χρύσανθο και τον ρόεδρο της Αρµενικής ∆ηµοκρατίας Χατισιάν. Συµφωνήθηκε στρατιωτική
συνεργασία Ελλάδος και Αρµενίας για την ροστασία του Πόντου αό τουρκικά στρατεύµατα. Η άρνηση
των Άγγλων να ειτρέψουν την εφαρµογή του στρατιωτικού µέρους της συµφωνίας και τη συγκρότηση
εθνικών οντιακών ταγµάτων συνετέλεσε στην ήττα των Αρµενίων στο Ερζερούµ, στη συνθηκολόγηση τους
µε τον Κεµάλ (∆εκέµβριος 1920) και στην εγκατάλειψη του οντιακού ληθυσµού στο έλεος των τουρκικών
στρατευµάτων.

Θέµα Β.2
Αντλώντας στοιχεία από τις παρακάτω πηγές και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις:
α) Ποιοι ήταν οι όροι της Συνθήκης της Λοζάνης σχετικά µε το ζήτηµα των
ανταλλάξιµων πληθυσµών;
β) Να προσδιορίσετε τους λόγους που οδήγησαν στη υπογραφή της
συγκεκριµένης σύµβασης (20)
Πηγή α΄:
Τα πέντε πρώτα άρθρα της Σύµβασης της Λοζάνης
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελληνοτουρκικών πληθυσµών και
Πρωτόκολλον, υπογραφέντα την 30ην Ιανουαρίου 1923. Η Κυβέρνησις της
Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας και η Ελληνική Κυβέρνησις
συνεφώνησαν επί των ακολούθων όρων.
Άρθρον 1.
Από της 1 Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των
Τούρκων υπηκόων Ελληνικού Ορθοδόξου θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων επί
των τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων Μουσουλµανικού
θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων επί των ελληνικών εδαφών.
Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα εγκατασταθώσιν εκ
νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής
Κυβερνήσεως ή αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Άρθρον 2.
∆εν θα περιληφθώσιν εις την εν τω πρώτω άρθρω προβλεποµένην
ανταλλαγήν: α) οι Έλληνες κάτοικοι της Κων/πόλεως, β) οι Μουσουλµάνοι
κάτοικοι της ∆υτικής Θράκης
Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της Κων/πόλεως πάντες οι Έλληνες
οι εγκατεστηµένοι ήδη προ της 30 Οκτωβρίου 1918, εν τη περιφέρεια της
Νοµαρχίας Κωνσταντινουπόλεως, ως αύτη καθορίζεται δια του Νόµου του 1912.
Θέλουσι θεωρηθή ως Μουσουλµάνοι κάτοικοι της ∆υτικής Θράκης πάντες
οι Μουσουλµάνοι οι εγκατεστηµένοι εν τη περιοχή ανατολικώς της µεθορίου
γραµµής της καθορισθείσης τω 1913, δια της Συνθήκης του Βουκουρεστίου.

Άρθρον 3.
Οι Έλληνες και οι Μουσουλµάνοι, οι εγκαταλείψαντες ήδη από της 18 Οκτωβρίου
1912 τα εδάφη, ων οι Έλληνες και Τούρκοι κάτοικοι θέλουσιν αµοιβαίως
ανταλλαγή, θα θεωρηθώσι
περιλαµβανόµενοι εν τη ανταλλαγή τη προβλεποµένη εν τω 1 άρθρα».
Η έκφρασις «µετανάστης» εν τη παρούση συµβάσει, περιλαµβάνει πάντα
τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα µέλλοντα να µεταναστεύσωσιν ή έχοντα
µεταναστεύσει από της 18 Οκτωβρίου 1912.
Άρθρον 4.
Πάντες οι ικανοί άρρενες, οι ανήκοντες εις τον Ελληνικόν πληθυσµόν, ων αι
οικογένειαι εγκατέλειψαν ήδη το τουρκικόν έδαφος, οι κρατούµενοι νυν εν
Τουρκία, θα αποτελέσωσι το πρώτον τµήµα εξ Ελλήνων, οίτινες θα σταλώσιν εις
Ελλάδα συµφώνως τη παρούση συµβάσει.
Αρθρον 5.
Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 της παρούσης
συµβάσεως, τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και αι απαιτήσεις των εν Τουρκία
Ελλήνων ή των εν Ελλάδι Μουσουλµάνων, ουδόλως θέλουσι θιγή συνεπεία της
γενησοµένης δυνάµει της παρούσης συµβάσεως ανταλλαγής.

ΠΗΓΗ β΄:
Σήµερον ελήφθη τηλεγράφηµα Οργανωτικής Επιτροπής Συλλαλητηρίου
Προσφύγων. Κύριος Βενιζέλος ανέγνωσε µετά βαθείας συγκινήσεως τόσον
εύγλωττον ψήφισµα κατά αναγκαστικής ανταλλαγής πληθυσµών. Ατυχώς
τουρκική επιµονή όπως µη επιτραπή επάνοδος προσφύγων και συµπληρωθή
απέλασις υπολειφθέντων Ελλήνων εν Τουρκία είναι τόσον ισχυρά και πόθος
∆υνάµεων δια ταχείαν σύναψιν Ειρήνης τόσον ζωηρός, ώστε παρά θαρραλέαν
αποδοκιµασίαν, ήτις διετυπώθη υπό Αντιπροσώπων Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και
Ηνωµένων Πολιτειών, ουδείς είναι διατεθειµένος να επιβάλη εις Τούρκους
παλιννόστησιν προσφύγων και εγγυηθή ασφάλειαν αυτών µετά παλιννόστησιν.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, Ελληνική Αντιπροσωπεία, ισχυρώς επίσης αποκρούσασα
αναγκαστικόν εκπατρισµόν, ηναγκάσθη να ζήτηση όπως εν περιπτώσει µη
επιτεύξεως παλιννοστήσεως υποχρεωθώσι τουλάχιστον και οι Μωαµεθανοί της
Ελλάδος να απέλθωσι της χώρας, όπως αφ' ενός µεν διευκολυνθή εν µέρει
εγκατάστασις προσφύγων αφ' ετέρου δε καταστή δυνατή η παροχή προς τους
πρόσφυγας αποζηµιώσεως δια τας εγκαταλειφθείσας ακίνητους περιουσίας.
Υποχρεωτικής ανταλλαγής εδέχθη µεν να εξαιρεθώσι Μωαµεθανοί ∆υτικής
Θράκης εις αντάλλαγµα παραµονής Ελλήνων Κωνσταντινουπόλεως. Υπό

τοιούτους όρους συνοµολογείται ανταλλαγή προσφύγων χωρίς άλλως τε να
επιτευχθή εισέτι συµφωνία επί τριών ουσιωδών σηµείων. ∆ιαµαρτυρία
προσφύγων κατά απάνθρωπου µέτρου είναι φυσική, ευνόητος δε η δια
ψηφίσµατος διακηρυσσοµένη επιµονή όπως µη παύσωσι διαµαρτυρόµενοι µέχρι
τέλους. Αλλ' εάν Ελληνική Αντιπροσωπεία δεν επεδίωκε σύναψιν συµφωνίας περί
ανταλλαγής, το αποτέλεσµα θα ήτο παραµονή Μωαµεθανικού πληθυσµού
Ελλάδος, ήτις θα εδυσχέραινεν έτι µάλλον έργον εγκαταστάσεως προσφύγων,
καθιστάµενον ούτως απολύτως άλυτον, οι δε πρόσφυγες θα έχανον αξίαν
εγκαταλειφθεισών περιουσιών.
[Απάντηση του µέλους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Λωζάννη, πρέσβη
Κακλαµάνου στο ψήφισµα των προσφύγων, 21.1.1923, ανέκδοτο αρχείο Κ.Γ.
Τενεκίδη, στο Η Έξοδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1980, τόµος Α',
σελ. κβ'
Β2

Χρησιµοποιώντας σχετικά χωρία από τα πιο κάτω κείµενα και µε βάση
τις ιστορικές σας γνώσεις να επισηµάνετε τους κοινωνικούς και
οικονοµικούς παράγοντες που συνέβαλαν, µετά το 1893, στην
εκδήλωση του κινήµατος του Στρατιωτικού Συνδέσµου στο Γουδί.
Κείµενο Α
... Αναµφίβολο είναι πως το Γουδί βρήκε λαϊκή ανταπόκριση, πως απάντησε
πράγµατι σε κάποιες κοινωνικές αναζητήσεις. Η µεγάλη δε λαϊκή
συγκέντρωση συµπαράστασης της 14.09.1909 που οργανώθηκε από
βιοµήχανους, έµπορους, βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελµατίες κ.λπ. (…)
πρόβαλε και καθαρά αστικές διεκδικήσεις, όπως προστασία της παραγωγής,
δίωξη της τοκογλυφίας, προοδευτικότητα των φόρων, πάταξη της
µεροληψίας και της πολιτικής φαυλότητας, σε σχέση, ιδιαίτερα, µε τους
διορισµούς στο δηµόσιο οπαδών του κυβερνώντος κόµµατος, κ.λπ.
Θ. ∆ιαµαντόπουλος, Η ελληνική πολιτική ζωή: εικοστός αιώνας, Αθήνα, 1997 σ. 65

Κείµενο Β
«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις πάνδηµον συνελθών
συλλαλητήριον, ίνα σκεφθή περί των Κοινών, ήτοι περί γενικής των κακώς
εχόντων ανορθώσεως, πολιτικής τε και στρατιωτικής, ην από µακρού ήδη
χρόνου επόθησε και εζήτησε και την οποίαν το κίνηµα της 15 Αυγούστου
ανέλαβε να πραγµατοποιήση αποβλέπων εις το ότι τα έννοµα συµφέροντα
και δικαιώµατά του ουσιωδώς εθυσιάσθησαν υπό το ευπρόσωπον κάλυµµα
ελευθέρου πολιτεύµατος, των αντιπροσώπων αυτού µεταβληθέντων εις
ιδιοτελή ολιγαρχίαν, αντικαταστήσασαν τον Νόµον δια της θελήσεώς της,
συνεταιρισθείσαν δε µετα αφορολογήτου πλουτοκρατίας, ενώ αυτός στενάζει
υπό το βάρος των αδικοτάτων φόρων (...) χωρίς να απολαµβάνη ως

αντάλλαγµα την ασφάλειαν της ζωής, τιµής και ιδιοκτησίας του (…) Αξιοί να
ίδη την Κυβέρνησιν υποβάλλουσαν το ταχύτερον εις την Βουλήν και ταύτην
ψηφίζουσαν άρτιον σύστηµα νοµοθεσίας, υπό το πνεύµα πολέµου κατά της
συναλλαγής, ανορθώσεως όλων των κλάδων της διοικήσεως και
προστασίας της παραγωγής, ιδία δε (…) Να ληφθή πρόνοια περί
βελτιώσεως της τύχης του εργάτου, δουλεύοντος ήδη την χειρίστην των
δουλειών προς το κεφάλαιον δια έλλειψιν παντός προστατευτικού αυτού
νόµου »
Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε΄, σ. 132-134.
(Ψήφισµα των επαγγελµατικών σωµατείων Αθηνών-Πειραιώς την ηµέρα του
συλλαλητηρίου)

