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ΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΑ’Α’Α’Α’
ΑΑΑΑ1111
ΝαΝαΝαΝα γράψετεγράψετεγράψετεγράψετε τοτοτοτο περιεχόµενοπεριεχόµενοπεριεχόµενοπεριεχόµενο τωντωντωντων παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω όρωνόρωνόρωνόρων::::

1. Οργανικός Νόµος (1900)
2. ΕΑΠ
3. Κοινωνιολογική Εταιρεία

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 15151515
ΑΑΑΑ2222
ΝαΝαΝαΝα σηµειώσετεσηµειώσετεσηµειώσετεσηµειώσετε τηντηντηντην ένδειξηένδειξηένδειξηένδειξη ΣΣΣΣ ((((σωστόσωστόσωστόσωστό)))) ήήήή ΛΛΛΛ ((((λάθοςλάθοςλάθοςλάθος)))) δίπλαδίπλαδίπλαδίπλα σεσεσεσε κάθεκάθεκάθεκάθε
πρότασηπρότασηπρότασηπρόταση.... ΣεΣεΣεΣε περίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωση λάθουςλάθουςλάθουςλάθους νανανανα δοθείδοθείδοθείδοθεί ηηηη σωστήσωστήσωστήσωστή απάντησηαπάντησηαπάντησηαπάντηση....

1. Το ποσοστό των µη Ελλήνων Ορθοδόξων που ήταν 48% το 1920,
έπεσε στο 12% το 1928.
2. Το ρεύµα που είχε ο Βενιζέλος φάνηκε στις επόµενες εκλογές του
Φεβρουαρίου του 1912.
3. Οι Έλληνες της Μ. Ασίας από 20 µέχρι 45 επάνδρωσαν τα τάγµατα
εργασίας στον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο.
4. Η κρητική σηµαία υψώθηκε στο φρούριο της Σούδας, ενώ η
τουρκική διατηρήθηκε µόνο στο φρούριο του Φιρκά.
5.5.5.5. Μετά το 1932 στην οικονοµία οι συναλλαγές καθορίζονταν από
ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες.

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 10.10.10.10.



ΑΑΑΑ3333
ΝαΝαΝαΝα καταγράψετεκαταγράψετεκαταγράψετεκαταγράψετε τατατατα αίτιααίτιααίτιααίτια τηςτηςτηςτης µικρήςµικρήςµικρήςµικρής απήχησηςαπήχησηςαπήχησηςαπήχησης τουτουτουτου εργατικούεργατικούεργατικούεργατικού
κινήµατοςκινήµατοςκινήµατοςκινήµατος στηνστηνστηνστην ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα κατάκατάκατάκατά τοτοτοτο 19191919οοοο αιώνααιώνααιώνααιώνα έωςέωςέωςέως τητητητη λήξηλήξηλήξηλήξη τωντωντωντων
ΒαλκανικώνΒαλκανικώνΒαλκανικώνΒαλκανικών πολέµωνπολέµωνπολέµωνπολέµων....

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 10101010

ΑΑΑΑ4444
ΝαΝαΝαΝα αναφέρετεαναφέρετεαναφέρετεαναφέρετε τοτοτοτο εκσυγχρονιστικόεκσυγχρονιστικόεκσυγχρονιστικόεκσυγχρονιστικό πρόγραµµαπρόγραµµαπρόγραµµαπρόγραµµα τουτουτουτου ΤρικούπηΤρικούπηΤρικούπηΤρικούπη,,,, τουςτουςτουςτους
λόγουςλόγουςλόγουςλόγους τηςτηςτηςτης αποτυχίαςαποτυχίαςαποτυχίαςαποτυχίας τουτουτουτου καικαικαικαι τητητητη στάσηστάσηστάσηστάση πουπουπουπου κράτησανκράτησανκράτησανκράτησαν τµήµατατµήµατατµήµατατµήµατα τουτουτουτου
ελληνικούελληνικούελληνικούελληνικού λαούλαούλαούλαού απέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντι στηνστηνστηνστην εφαρµογήεφαρµογήεφαρµογήεφαρµογή τουτουτουτου µέχριµέχριµέχριµέχρι καικαικαικαι τηντηντηντην
πτώχευσηπτώχευσηπτώχευσηπτώχευση τουτουτουτου 1893.1893.1893.1893.

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 15151515

ΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑ Β΄Β΄Β΄Β΄

ΒΒΒΒ1111
ΜεΜεΜεΜε βάσηβάσηβάσηβάση τατατατα παραθέµαταπαραθέµαταπαραθέµαταπαραθέµατα πουπουπουπου ακολουθούνακολουθούνακολουθούνακολουθούν καικαικαικαι τιςτιςτιςτις ιστορικέςιστορικέςιστορικέςιστορικές σαςσαςσαςσας
γνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσεις::::
αααα)))) νανανανα εξηγήσετεεξηγήσετεεξηγήσετεεξηγήσετε τουςτουςτουςτους στόχουςστόχουςστόχουςστόχους πουπουπουπου έθεσεέθεσεέθεσεέθεσε οοοο ΒενιζέλοςΒενιζέλοςΒενιζέλοςΒενιζέλος σχετικάσχετικάσχετικάσχετικά µεµεµεµε τητητητη
διευθέτησηδιευθέτησηδιευθέτησηδιευθέτηση τωντωντωντων ελληνοτουρκικώνελληνοτουρκικώνελληνοτουρκικώνελληνοτουρκικών σχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεων κατάκατάκατάκατά τητητητη διάρκειαδιάρκειαδιάρκειαδιάρκεια τηςτηςτηςτης
τελευταίαςτελευταίαςτελευταίαςτελευταίας τουτουτουτου πρωθυπουργίαςπρωθυπουργίαςπρωθυπουργίαςπρωθυπουργίας....

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 10101010
ββββ)))) νανανανα καταγράψετεκαταγράψετεκαταγράψετεκαταγράψετε τοτοτοτο περιεχόµενοπεριεχόµενοπεριεχόµενοπεριεχόµενο τωντωντωντων διπλωµατικώνδιπλωµατικώνδιπλωµατικώνδιπλωµατικών εγγράφωνεγγράφωνεγγράφωνεγγράφων πουπουπουπου
επισφράγισανεπισφράγισανεπισφράγισανεπισφράγισαν τηντηντηντην ελληνοτουρκικήελληνοτουρκικήελληνοτουρκικήελληνοτουρκική προσέγγισηπροσέγγισηπροσέγγισηπροσέγγιση τουτουτουτου 1930.1930.1930.1930.

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 5555
γγγγ)))) νανανανα αποτιµήσετεαποτιµήσετεαποτιµήσετεαποτιµήσετε τιςτιςτιςτις συµφωνίεςσυµφωνίεςσυµφωνίεςσυµφωνίες αυτέςαυτέςαυτέςαυτές απόαπόαπόαπό τητητητη σκοπιάσκοπιάσκοπιάσκοπιά τουτουτουτου ΈλληναΈλληναΈλληναΈλληνα
πρωθυπουργούπρωθυπουργούπρωθυπουργούπρωθυπουργού αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι τωντωντωντων προσφύγωνπροσφύγωνπροσφύγωνπροσφύγων....

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 10101010

ΚείµενοΚείµενοΚείµενοΚείµενο 1:1:1:1:

Ο Ελ. Βενιζέλος δεν ανήκεν εις την κατηγορίαν των ανθρώπων που
εδίσταζον να αναλάβουν ευθύνας. Άλλωστε, όταν η Ελλάς είχε βαστάσει
το βάρος της Μικρασιατικής καταστροφής, όταν είχεν υποστή τόσας
θυσίας εις άψυχον και έµψυχον υλικόν, ποίαν αξίαν ηµπορούσαν να
έχουν µερικαί εκατοντάδες χιλιάδων λιρών, όταν δια της θυσίας αυτής
επετυγχάνετο ένας ευρύτερος διακανονισµός των ελληνοτουρκικών
σχέσεων, εγεφυρούτο το από αιώνων χάσµα µεταξύ των δύο λαών και το
Αιγαίον πέλαγος µετετρέπετο από χωριστικόν όριον εις συνδέουσαν
γέφυραν;



Εάν ο Βενιζέλος δεν ανελάµβανε την ευθύνην της οριστικής
εκκαθαρίσεως του κυκεώνος των οικονοµικών διαµφισβητήσεων µεταξύ
των δύο χωρών, εάν άφηνε τα πράγµατα να κυλούν όπως προέβλεπαν αι
µέχρι τότε συµβάσεις, αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις καθηµερινώς θα
εδηλητηριάζοντο, η καχυποψία αµοιβαίως θα εγένετο εντονωτέρα, η
προσφυγή εις τους εξοπλισµούς θα καθίστατο αναπόφευκτος, µε
αποτέλεσµα την επιβάρυνσιν της Ελλάδος δια ποσών θετικώς
µεγαλύτερων από την αρνητικήν ζηµίαν που υπέστη δια της παραιτήσεως
από µιας αξιώσεως αµφιβόλου βασιµότητας. Το θέµα ήτο: Εσύµφερεν ή
όχι την Ελλάδα να λησµονήση το παρελθόν και να επιδίωξη ειλικρινώς
την αποκατάστασιν φιλικών σχέσεων µε την Τουρκίαν; Εσύµφερεν ή όχι
να µεταβληθή ο προαιώνιος εχθρός εις φίλον; Εφ’ όσον η απάντησις εις το
ερώτηµα τούτο θα ήτο καταφατική, η συµφωνία της 10ης Ιουνίου
παρουσιάζετο ως το καλύτερον δυνατόν πρώτον βήµα δια την
συµφιλίωσιν µε την Τουρκίαν. Οι επικριταί, άλλωστε, του Βενιζέλου, όπως
απέδειξεν η µετά ταύτα πολιτική των, επίστευον ότι η συµφωνία εκείνη
ήτο κατά βάσιν ορθή. Το επιστέγασµα της επελθούσης συνεννοήσεως ήτο
το ταξίδιον του Έλληνος πρωθυπουργού εις Άγκυραν, κατόπιν
προσκλήσεως της τουρκικής κυβερνήσεως, και η υπογραφή του
συµφώνου φιλίας, ουδετερότητας και διατησίας.

Γρ. Δάφνη, Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων (1923-1940), τόµ. Β’, εκδ. Κάκτος,
Αθήνα 1997, σσ. 66-68

ΚείµενοΚείµενοΚείµενοΚείµενο 2:2:2:2:
« Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι περιουσίες που είχαν αφήσει οι
Έλληνες στη Μικρά Ασία περιήλθαν , σύµφωνα µε την ελληνοτουρκική
συµφωνία του 1930 , αυτόµατα στο τουρκικό κράτος και συµψηφίστηκαν
µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα των Οθωµανών ανταλλαξίµων και του
ελληνικού κράτους. Με βάση τα στοιχεία της εποχής η συνολική αξία των
ελληνικών περιουσιών στην Τουρκία έφθανε τα 100 δισεκατοµµύρια
δραχµές ή 268 εκατοµµύρια λίρες Αγγλίας. Παρόλα αυτά , ο Βενιζέλος ,
στα πλαίσια της συµφιλιωτικής πολιτικής του µε την Τουρκία ,δέχθηκε ότι
οι περιουσίες των Τούρκων στην Ελλάδα ήταν ανώτερες (!) από εκείνες
των Ελλήνων στην Τουρκία κατά 125 χιλιάδες λίρες Αγγλίας. Η εξήγηση
που δόθηκε επίσηµα ήταν ότι οι περιουσίες των Ελλήνων ήταν κυρίως
κινητά κεφάλαια και ότι , συνεπώς , το µέγιστο µέρος από αυτά το είχαν
συναποκοµίσει µαζί τους οι πρόσφυγες , ενώ οι περιουσίες των Τούρκων
ήταν κατά το µέγιστο µέρος αγροτικά κτήµατα και ακίνητα. Παρά τη
γενική κατακραυγή στην Ελλάδα , το συµφιλιωτικό πνεύµα µε την
Τουρκία επικράτησε και εγκρίθηκε από τη Βουλή η σχετική Σύµβαση.»



ΒΒΒΒ2.2.2.2.
ΜεΜεΜεΜε βάσηβάσηβάσηβάση τιςτιςτιςτις ιστορικέςιστορικέςιστορικέςιστορικές σαςσαςσαςσας γνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσεις καικαικαικαι τοτοτοτο παράθεµαπαράθεµαπαράθεµαπαράθεµα νανανανα αναλύσετεαναλύσετεαναλύσετεαναλύσετε::::
αααα.... τηντηντηντην σηµασίασηµασίασηµασίασηµασία τηςτηςτηςτης υπογραφήςυπογραφήςυπογραφήςυπογραφής τηςτηςτηςτης ΣυνθήκηςΣυνθήκηςΣυνθήκηςΣυνθήκης τωντωντωντων ΣεβρώνΣεβρώνΣεβρώνΣεβρών γιαγιαγιαγια τηντηντηντην
ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα....

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 10.10.10.10.
ββββ.... τατατατα πολιτικάπολιτικάπολιτικάπολιτικά καικαικαικαι στρατιωτικάστρατιωτικάστρατιωτικάστρατιωτικά αποτελέσµατααποτελέσµατααποτελέσµατααποτελέσµατα τηςτηςτηςτης ήτταςήτταςήτταςήττας τουτουτουτου
ΒενιζέλουΒενιζέλουΒενιζέλουΒενιζέλου στιςστιςστιςστις εκλογέςεκλογέςεκλογέςεκλογές τουτουτουτου 1920.1920.1920.1920.

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 15.15.15.15.

H Ελλάδα δεν πέτυχε όλες τις επιδιώξεις της. Δεν της δόθηκαν η Βόρειος
Ηπειρος, τα Δωδεκάνησα (δόθηκαν στην Ιταλία), ούτε η
Κωνσταντινούπολη ή η Κύπρος (παρέµεινε αγγλική κτήση). Αλλά ο
Βενιζέλος διεκδίκησε τα µέγιστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα. H
Ελλάδα πέτυχε την επικύρωση της κυριαρχίας της στη Δυτική Θράκη (την
είχε παραδώσει η Βουλγαρία στους Συµµάχους µε τη Συνθήκη του Νεϊγύ)
και έλαβε την Ανατολική Θράκη ως την Τσατάλτζα, την Ιµβρο και την
Τένεδο, πέτυχε την κατοχύρωση των δικαιωµάτων της επί των υπολοίπων
νήσων του Αιγαίου και της ανατέθηκε η διοίκηση της Σµύρνης και της
ενδοχώρας της για πέντε χρόνια, µετά την παρέλευση των οποίων το
τοπικό κοινοβούλιο που θα ιδρυόταν θα µπορούσε, αν το επιθυµούσε, να
ζητήσει την ένωση της περιοχής µε την Ελλάδα έχοντας και τη
δυνατότητα διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος µεταξύ του πληθυσµού.

Ευνοϊκότερο διακανονισµό δεν µπορούσε να είχε ελπίσει η Ελλάδα.
H επιτυχία του Βενιζέλου άγγιζε τα όρια του θριάµβου. Ο εµπνευσµένος
όσο και ακαταπόνητος πολιτικός ετοιµαζόταν να επιστρέψει στην
πατρίδα έχοντας πραγµατοποιήσει το όνειρό του για την «Ελλάδα των
δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών».

Αλλά δύο µόλις ηµέρες µετά την υπογραφή της Συνθήκης των
Σεβρών ένα θλιβερό γεγονός ήρθε να προκαλέσει τον πρώτο τριγµό στο
λαµπρό ελληνικό οικοδόµηµα το οποίο είχε ήδη αρχίσει να υψώνεται. Δύο
απότακτοι αξιωµατικοί αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Ελευθέριο
Βενιζέλο σε σιδηροδροµικό σταθµό του Παρισιού από όπου αυτός θα
ξεκινούσε για το ταξίδι της επιστροφής του στην Ελλάδα.

H απόπειρα απέτυχε και ο Βενιζέλος γλίτωσε µε ελαφρά τραύµατα.
Αλλά η µεταστροφή της µοίρας τόσο του Βενιζέλου όσο και ολόκληρου
του Ελληνισµού φαίνεται ότι είχε αρχίσει.

Στις εκλογές της 1ης Νοεµβρίου 1920 το κόµµα του θριαµβευτή
Βενιζέλου καταψηφίστηκε και ο ίδιος δεν εξελέγη καν βουλευτής. H
αντιβενιζελική παράταξη ανήλθε στην εξουσία και ο Κωνσταντίνος
επέστρεψε στην Ελλάδα και στον θρόνο (ο Αλέξανδρος είχε πεθάνει πριν
από ένα µήνα). Με εύλογη τη βαθιά απογοήτευσή του ο Βενιζέλος
εγκατέλειψε την πολιτική σκηνή και έφυγε αυτοεξόριστος στο εξωτερικό.



Την ίδια εποχή δραµατικές εξελίξεις είχαν δροµολογηθεί και στο
εσωτερικό της Τουρκίας. Καθηµαγµένη από τον πόλεµο, ταπεινωµένη
από την ήττα, µε το κράτος παράλυτο και µε τον ελληνικό στρατό να
κατέχει ζωτικό χώρο στη Μικρά Ασία και να επεκτείνει διαρκώς την
παρουσία του προς Ανατολάς, η χώρα βρισκόταν στο κατώφλι της
πλήρους διάλυσης. Την κρίσιµη αυτή ώρα ως σωτήρας της Τουρκίας
εµφανίστηκε ο φιλόδοξος και ευφυής, επίσης όµως και αδίστακτος,
αξιωµατικός Μουσταφά Κεµάλ, ο επιλεγόµενος Ατατούρκ. Ο Κεµάλ
κήρυξε επανάσταση, σχηµάτισε προσωρινή κυβέρνηση (αργότερα
κατάργησε το σουλτανάτο και ανακήρυξε την Τουρκική Δηµοκρατία) και
καταπιάστηκε αµέσως µε την ανασυγκρότηση του τουρκικού στρατού
θέτοντας ως πρώτιστο καθήκον του την εκδίωξη των Ελλήνων.

Βοήθεια στα σχέδια του Κεµάλ πρόσφερε άθελά της η κυβέρνηση
της Αθήνας µε την ασύνετη πολιτική της όταν επέτρεπε την αλόγιστη
προέλαση των ελληνικών δυνάµεων προς Ανατολάς, µε αποτέλεσµα την
αποµάκρυνσή τους από τα κέντρα ανεφοδιασµού τους ως την πλήρη
εξάντληση των εφοδίων τους αλλά και των φυσικών τους δυνάµεων.
Ήταν η ευκαιρία που περίµενε ο Κεµάλ. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, οι
δυνάµεις του έτρεψαν τους Έλληνες σε άτακτη φυγή και καταδιώκοντάς
τους έφτασαν ως τη Σµύρνη και την πυρπόλησαν. Βρισκόµαστε στα τέλη
Αυγούστου του 1922. H Μικρασιατική Καταστροφή έχει συντελεστεί.

ΙΩΑΝΝΑ ΖΟΥΛΑ : http://www.tovima.gr.
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