4ο ∆ιαγώνισµα στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

Θέµατα
Οµάδα Α΄
Θέµα Α1
1. Να αοδώσετε µε συντοµία το εριεχόµενο των αρακάτω όρων:
α) Οργανικός Νόµος του 1900
β) Φροντιστήριο της Τραπεζούντας
γ) Ταµείο Περιθάλψεως προσφύγων
δ) ΓΣΕΕ
ε) Συνθήκη Σεβρών (10)
2. Αφού συγκρίνετε τα συντάγµατα του 1844 και του 1864, να αρουσιάσετε τις
σουδαιότερες οµοιότητες και διαφορές τους. (10)
Θέµα Α2
1. Να χαρακτηρίστε το περιεχόµενο των παρακάτω προτάσεων (Σ/Λ)
α) Ο Βούλγαρης προσπαθούσε να µείνει στην εξουσία µε αντικοινοβουλευτικές
µεθόδους__
β) Η οργανωµένη βάση του κόµµατος των φιλελευθέρων διέφερε σηµαντικά από τη
βάση των παραδοσιακών κοµµάτων.__
γ) Η εθνική αφύπνιση των Τούρκων αµβλύνθηκε µετά την εδαφική συρρίκνωση της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας__
δ) Το κίνηµα στο Θέρισο παρά την αξιοσηµείωτη απήχησή του στις πόλεις είχε
περιορισµένη απήχηση στην ύπαιθρο__
ε) Στα τέλη του 1911 επικρατούσε επαναστατικό κλίµα στο νησί__ (5)
2. Ποια ήταν τα σουδαιότερα ναυτιλιακά κέντρα της εριοχής του Εύξεινου
Πόντου και οιο ρόλο διαδραµάτιζαν στην οικονοµία της εριοχής (10)
3. Ποιοι αράγοντες λειτούργησαν ανασταλτικά στην ειδίωξη των Ποντίων για
οντιοαρµενικό κράτος . (15)

Οµάδα Β΄
Θέµα Β1
Αντλώντας στοιχεία αό τις αρακάτω ηγές και αξιοοιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις:
α) Ποιοι ήταν οι όροι της Συνθήκης της Λοζάνης σχετικά µε το ζήτηµα των
ανταλλάξιµων ληθυσµών;
β) Να ροσδιορίσετε τους λόγους ου οδήγησαν στη υογραφή της
συγκεκριµένης σύµβασης (20)

Πηγή α΄:

Τα έντε ρώτα άρθρα της Σύµβασης της Λοζάνης
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελληνοτουρκικών ληθυσµών και Πρωτόκολλον,
υογραφέντα την 30ην Ιανουαρίου 1923. Η Κυβέρνησις της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της
Τουρκίας και η Ελληνική Κυβέρνησις συνεφώνησαν εί των ακολούθων όρων.

Άρθρον 1.
Αό της 1 Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υοχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων
υηκόων Ελληνικού Ορθοδόξου θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων εί των τουρκικών εδαφών,
και των Ελλήνων υηκόων Μουσουλµανικού θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων εί των
ελληνικών εδαφών.
Τα ρόσωα 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 εριληφθώσιν εις την εν τω ρώτω άρθρω ροβλεοµένην ανταλλαγήν: α) οι
Έλληνες κάτοικοι της Κων/όλεως, β) οι Μουσουλµάνοι κάτοικοι της ∆υτικής Θράκης
Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της Κων/όλεως άντες οι Έλληνες οι
εγκατεστηµένοι ήδη ρο της 30 Οκτωβρίου 1918, εν τη εριφέρεια της Νοµαρχίας
Κωνσταντινουόλεως, ως αύτη καθορίζεται δια του Νόµου του 1912.
Θέλουσι θεωρηθή ως Μουσουλµάνοι κάτοικοι της ∆υτικής Θράκης άντες οι
Μουσουλµάνοι οι εγκατεστηµένοι εν τη εριοχή ανατολικώς της µεθορίου γραµµής της
καθορισθείσης τω 1913, δια της Συνθήκης του Βουκουρεστίου.

Άρθρον 3.
Οι Έλληνες και οι Μουσουλµάνοι, οι εγκαταλείψαντες ήδη αό της 18 Οκτωβρίου 1912 τα
εδάφη, ων οι Έλληνες και Τούρκοι κάτοικοι θέλουσιν αµοιβαίως ανταλλαγή, θα θεωρηθώσι
εριλαµβανόµενοι εν τη ανταλλαγή τη ροβλεοµένη εν τω 1 άρθρα».
Η έκφρασις «µετανάστης» εν τη αρούση συµβάσει, εριλαµβάνει άντα τα φυσικά και
νοµικά ρόσωα τα µέλλοντα να µεταναστεύσωσιν ή έχοντα µεταναστεύσει αό της 18
Οκτωβρίου 1912.

Άρθρον 4.
Πάντες οι ικανοί άρρενες, οι ανήκοντες εις τον Ελληνικόν ληθυσµόν, ων αι
οικογένειαι εγκατέλειψαν ήδη το τουρκικόν έδαφος, οι κρατούµενοι νυν εν Τουρκία, θα
αοτελέσωσι το ρώτον τµήµα εξ Ελλήνων, οίτινες θα σταλώσιν εις Ελλάδα συµφώνως τη
αρούση συµβάσει.

Αρθρον 5.
Υό την ειφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 της αρούσης συµβάσεως, τα
δικαιώµατα ιδιοκτησίας και αι ααιτήσεις των εν Τουρκία Ελλήνων ή των εν Ελλάδι

Μουσουλµάνων, ουδόλως θέλουσι θιγή συνεεία της γενησοµένης δυνάµει της αρούσης
συµβάσεως ανταλλαγής.
ΠΗΓΗ β΄:
Σήµερον ελήφθη τηλεγράφηµα Οργανωτικής Ειτροής Συλλαλητηρίου Προσφύγων. Κύριος
Βενιζέλος ανέγνωσε µετά βαθείας συγκινήσεως τόσον εύγλωττον ψήφισµα κατά αναγκαστικής
ανταλλαγής ληθυσµών. Ατυχώς τουρκική ειµονή όως µη ειτραή εάνοδος ροσφύγων
και συµληρωθή αέλασις υολειφθέντων Ελλήνων εν Τουρκία είναι τόσον ισχυρά και όθος
∆υνάµεων δια ταχείαν σύναψιν Ειρήνης τόσον ζωηρός, ώστε αρά θαρραλέαν αοδοκιµασίαν,
ήτις διετυώθη υό Αντιροσώων Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ηνωµένων Πολιτειών,
ουδείς είναι διατεθειµένος να ειβάλη εις Τούρκους αλιννόστησιν ροσφύγων και εγγυηθή
ασφάλειαν αυτών µετά αλιννόστησιν. Εν τοιαύτη εριτώσει, Ελληνική Αντιροσωεία,
ισχυρώς είσης αοκρούσασα αναγκαστικόν εκατρισµόν, ηναγκάσθη να ζήτηση όως εν
εριτώσει µη ειτεύξεως αλιννοστήσεως υοχρεωθώσι τουλάχιστον και οι Μωαµεθανοί της
Ελλάδος να αέλθωσι της χώρας, όως αφ' ενός µεν διευκολυνθή εν µέρει εγκατάστασις
ροσφύγων αφ' ετέρου δε καταστή δυνατή η αροχή ρος τους ρόσφυγας αοζηµιώσεως δια
τας εγκαταλειφθείσας ακίνητους εριουσίας. Υοχρεωτικής ανταλλαγής εδέχθη µεν να
εξαιρεθώσι Μωαµεθανοί ∆υτικής Θράκης εις αντάλλαγµα αραµονής Ελλήνων
Κωνσταντινουόλεως. Υό τοιούτους όρους συνοµολογείται ανταλλαγή ροσφύγων χωρίς
άλλως τε να ειτευχθή εισέτι συµφωνία εί τριών ουσιωδών σηµείων. ∆ιαµαρτυρία
ροσφύγων κατά αάνθρωου µέτρου είναι φυσική, ευνόητος δε η δια ψηφίσµατος
διακηρυσσοµένη ειµονή όως µη αύσωσι διαµαρτυρόµενοι µέχρι τέλους. Αλλ' εάν Ελληνική
Αντιροσωεία δεν εεδίωκε σύναψιν συµφωνίας ερί ανταλλαγής, το αοτέλεσµα θα ήτο
αραµονή Μωαµεθανικού ληθυσµού Ελλάδος, ήτις θα εδυσχέραινεν έτι µάλλον έργον
εγκαταστάσεως ροσφύγων, καθιστάµενον ούτως αολύτως άλυτον, οι δε ρόσφυγες θα
έχανον αξίαν εγκαταλειφθεισών εριουσιών.
[Αάντηση του µέλους της Ελληνικής Αντιροσωείας στη Λωζάννη, ρέσβη Κακλαµάνου
στο ψήφισµα των ροσφύγων, 21.1.1923, ανέκδοτο αρχείο Κ.Γ. Τενεκίδη, στο Η Έξοδος,
Κέντρο Μικρασιατικών Σουδών, Αθήνα 1980, τόµος Α', σελ. κβ'].
Θέµα Β2
Συνδυάζοντας στοιχεία αό τις ιστορικές σας γνώσεις και τις ηγές ου
ακολουθούν, να ααντήσετε στην εξής ερώτηση:
Ποιοι λόγοι υαγόρευσαν την ολιτική του Βενιζέλου στο ολιτειακό ζήτηµα και
οιες ήταν τελικά οι συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις ου ροωθήθηκαν; (20)
Πηγή 1
(Γ. Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910- 1920)
Αλλ’ ο Βενιζέλος ουδέοτε ελησµόνησεν ότι η ολιτική είναι η τέχνη του δυνατού. Αι ιδέαι
του ανήκαν, η εφαρµογή των όµως εξηρτάτο αό το εριβάλλον. Η Ελλάς του 1910 δεν ήτο
ακόµη δηµοκρατική αστική κοινωνία. Αι µάζαι του λαού εµάνθανον εί ογδοήκοντα έτη ότι η
δηµοκρατία είναι «κακοοιόν τέρας». Το σουδαιότερον όλων: το εθνικόν ζήτηµα, κρητικόν και
µακεδονικόν, δεν συνεχώρει ριζικάς εσωτερικάς κρίσεις. Εί τη βάσει των δεδοµένων αυτών

και της σχετικής αδυναµίας του Στρατιωτικού Συνδέσµου, δεν εετρέετο αλλαξοβασιλεία ή
ανατροή της δυναστείας.
Πηγή 2
(Γ.Ασπρέα, Πολιτική Ιστορία)
Οι εχθροί του [Βενιζέλου] και οι εχθροί της εαναστάσεως τον εκήρυττον ως αντιδυναστικόν
και θα συνήσιζον εναντίον του συνηνωµένην την αντίδρασιν των εν τη χώρα φιλοδυναστικών
στοιχείων.
Πηγή 3
(Αλ. Σβώλου, Τα ελληνικά συντάγµατα)
Η αστική τάξις και εις το σηµείον αυτό ευκόλως ηκολούθησε τον Βενιζέλον, διότι εις την
ειδίωξιν της εθνικής ολιτικής, εις την οοίαν µετ’ ολίγον εντόνως αεδύθη, η βασιλεία ήτο
χρήσιµος ως σύµβολον.
Πηγή 4
(Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας)
Μεγάλη ήταν η έκληξη ου ροξενήθηκε στο κοινό, όταν ανέφερε [ο Βενιζέλος] ότι η
Συνέλευση έρεε να είναι αναθεωρητικό και όχι συντακτικό σώµα. ∆ήλωσε είσης ότι, αν και
κατά τη γνώµη του το στέµµα δεν είχε χρησιµοοιήσει άντα εωφελώς τις εξουσίες ου
διέθετε, ο ίδιος ίστευε στη µοναρχία. Είε τέλος ότι θα σχηµάτιζε ένα κόµµα αρχών, ου θα
εργαζόταν για την υλική και ηθική ανύψωση της Ελλάδας, και ότι έλιζε ως ο βασιλιάς θα
ενθάρρυνε ένα µεταρρυθµιστικό ρόγραµµα. Εδώ ραγµατικά φανέρωσε τη µεγαλοφυΐα του
και τον καιροσκοισµό του. Πίστευε και αυτός ότι η µοναρχία, µε τον ίδιο για στυλοβάτη του
θρόνου, αοτελούσε λογική µορφή διακυβέρνησης, και γι’ αυτό έστρεψε µια εαναστατική
κατάσταση, στην οοία υέβοσκαν ισχυρά αντιδραστικά ρεύµατα, σε κίνηµα ου ειδίωκε
συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις.

Θέµα Β3
Στηριγµένοι στην ηγή ου ακολουθεί και στις ιστορικές σας γνώσεις, να καταγράψετε τις ροσάθειες 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.

