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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ  

Α.1.1. Σχολ. Βιβλίο σελ. 53 Ενότητα 8. «Η Τράπεζα της Ελλάδος»  

 

Α.1.2. Σχολ. Βιβλίο σελ. 93 Ενότητα 3. «Τα αριστερά κόµµατα» 

[Για τη σοσιαλδηµοκρατική Κοινωνιολογική Εταιρεία µπορούµε να προσθέσουµε 

ότι εµφανίστηκε για πρώτη φορά στις εκλογές της 8
ης

 Αυγούστου 1910] 

 

Α.2.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: 

α. Σχολ. Βιβλίο, σελ.140 Το σύµφωνο αυτό ήταν συνηµµένο στη συνθήκη του 

Νεϊγύ (Νοέµβριος 1919) και προέβλεπε την αναχώρηση 50.000 Βουλγάρων από 

την Ελλάδα στη Βουλγαρία και περίπου 30.000 Ελλήνων από τη Βουλγαρία στην 

Ελλάδα (περίπου 20.000 ακόµη Έλληνες είχαν µεταναστεύσει πριν από την 

υπογραφή της συνθήκης). 

 

β. Σχολ. Βιβλίο σελ.153 και 155. «Ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1923 µε 

πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ). Αποτέλεσε αυτόνοµο οργανισµό 

µε πλήρη νοµική υπόσταση και έδρα την Αθήνα. Βασική της αποστολή ήταν να 

εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. 

Λειτούργησε µέχρι το τέλος του 1930. Με ειδική σύµβαση µεταβίβασε στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε 

αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες.» 

 

γ. Σχολ. Βιβλίο σελίδα 213 «Οργανώθηκε στο Θέρισο µετά την εξάπλωση του 

οµώνυµου κινήµατος µε πρόεδρο τον Βενιζέλο και υπουργούς τους Φούµη και 

Μάνο. Η κυβέρνηση προέβη στην έκδοση γραµµατίων για εσωτερικό πατριωτικό 

δάνειο 100.000 δραχµών, οργάνωσε υπηρεσίες οικονοµικών, συγκοινωνιών και 

διοίκησης, τύπωσε γραµµατόσηµα και εξέδιδε εφηµερίδα, το «Το Θέρισο».» 

 

δ. Σχολ. Βιβλίο σελίδα 251 «Υπογράφηκε το Μάρτιο του 1921. Η συνθήκη αυτή 

έδωσε στον αδύναµο έως τότε Κεµάλ την οικονοµική, στρατιωτική και ηθική 

δυνατότητα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του κατά των Ποντίων και, ακόµη, να 

εµφανιστεί στην Συνδιάσκεψη του Λονδίνου µε υπερβολικές απαιτήσεις, που λόγω 

της ιστορικής συγκυρίας δεν απορρίφθηκαν από τις νικήτριες ∆υνάµεις, παρά το 

γεγονός ότι ήταν σύµµαχοι µε τους Έλληνες. Το πολιτικό αυτό γεγονός 

λειτούργησε ως ταφόπλακα του ποντιακού ζητήµατος.» 

 



 

 

 

Α.2.2.  

1. Σωστό 

2. Λάθος 

  3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ. 

  α. Σχολικό Βιβλίο σελ. 149-151 

Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης. Έξι 

µήνες πριν, στις 30 Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί η ελληνοτουρκική Σύµβαση, 

η οποία ρύθµιζε την ανταλλαγή των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

Προβλεπόταν η υποχρεωτική ανταλλαγή µεταξύ των Ελλήνων ορθοδόξων 

κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας. Όπως 

φαίνεται και στο άρθρο 1 της Σύµβασης  η χρονική αφετηρία της ανταλλαγής θα 

ήταν η 1η Μαΐου 1923. Οι ανταλλάξιµοι δεν θα µπορούσαν να 

επανεγκατασταθούν στις χώρες προέλευσής τους χωρίς την άδεια των 

Κυβερνήσεων αυτών των χωρών  (Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν 

… της Ελληνικής Κυβερνήσεως). 

Η Σύµβαση θα ίσχυε τόσο γι' αυτούς που παρέµεναν στις εστίες τους, όσο 

και για εκείνους που είχαν ήδη καταφύγει στην οµόθρησκη χώρα. Μάλιστα η 

ανταλλαγή ίσχυσε αναδροµικά για όλες τις µετακινήσεις που έγιναν οπό τη µέρα 

που κηρύχθηκε ο Α' Βαλκανικός πόλεµος (18 Οκτωβρίου 1912). Στο άρθρο 3 

επιβεβαιώνεται η προαναφερθείσα αναφορά καθώς άµεσα δηλώνεται ότι οι 

Έλληνες και οι Μουσουλµάνοι που εγκατέλειψαν τις περιοχές τους από τις 18 

Οκτωβρίου 1912 αποτελούν τµήµατα των πληθυσµών που συµπεριλαµβάνονται 

κανονικά στην ανταλλαγή  (Οι Έλληνες και οι Μουσουλµάνοι, οι εγκαταλείψαντες 

ήδη από της 18 Οκτωβρίου 1912 τα εδάφη, …. εν τω 1 άρθρω). 

Από την ανταλλαγή εξαιρέθηκαν οι 'Ελληνες ορθόδοξοι της 

Κωνσταντινούπολης, της 'Ιµβρου και της Τενέδου και οι Μουσουλµάνοι της 

∆υτικής Θράκης. Η εξαίρεση των παραπάνω πληθυσµών ορίζεται µε το άρθρο 2 

της Σύµβασης     (∆εν θα περιληφθώσιν …. α) οι Έλληνες κάτοικοι της Κων/πόλεως, 

β) οι Μουσουλµάνοι κάτοικοι της ∆υτικής Θράκης). Ως Έλληνες κάτοικοι της 

Κων/πολης θεωρήθηκαν αυτοί που ήταν εγκατεστηµένοι πριν από τις 30 

Οκτωβρίου 1918 στην περιφέρεια της Νοµαρχίας Κων/πολης, όπως αυτή είχε 

καθοριστεί από το Νόµο του 1912  (Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της 

Κων/πόλεως …καθορίζεται δια του Νόµου του 1912) Ως Μουσουλµάνοι κάτοικοι 

της ∆υτικής Θράκης θεωρήθηκαν όλοι οι Μουσουλµάνοι που κατοικούσαν 

ανατολικά από τη συνοριακή γραµµή όπως αυτή καθορίστηκε µε τη συνθήκη του 

Βουκουρεστίου το 1913 (Θέλουσι θεωρηθή ως Μουσουλµάνοι κάτοικοι της ∆υτικής 

Θράκης …δια της Συνθήκης του Βουκουρεστίου.) 

Οι ανταλλάξιµοι σύµφωνα µε τη σύµβαση ανταλλαγής θα είχαν ορισµένα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Θα απέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα 

αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας στην οποία θα εγκαθίσταντο, θα είχαν 

δικαίωµα να µεταφέρουν την κινητή περιουσία τους, θα είχαν επίσης δικαίωµα να 



 

 

 

πάρουν από το κράτος στο οποίο µετανάστευαν ως αποζηµίωση περιουσία ίσης 

αξίας µε την ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν φεύγοντας. Θα διευκολύνονταν 

δε στη µετακίνησή τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής, η οποία είχε ιδρυθεί 

µε βάση το άρθρο 11 της Σύµβασης της Λοζάνης µε έδρα την Κωνσταντινούπολη. 

Την αποτελούσαν 11 µέλη  και είχε ως αρµοδιότητα τον καθορισµό του τρόπου 

µετανάστευσης των πληθυσµών και την εκτίµηση της ακίνητης περιουσίας των 

ανταλλαξίµων. 

Η συµφωνία αυτή για ανταλλαγή πληθυσµών διέφερε από τις προηγούµενες. 

Καθιέρωνε για πρώτη φορά τη µαζική µετακίνηση πληθυσµών και είχε 

υποχρεωτικό χαρακτήρα (άρθρο 1), ενώ οι µέχρι τότε συµφωνίες προέβλεπαν 

εθελοντική µετανάστευση κατοίκων κάποιων επίµαχων περιοχών. 

 

ΘΕΜΑ ∆.   

α. Σχολ. Βιβλίο, σελ.245 

 Το δυσµενές κλίµα για τους υπόδουλους Έλληνες, που είχε διαµορφωθεί στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, άρχισε 

σταδιακά να υποχωρεί µετά την παραχώρηση των ειδικών προνοµίων, γνωστών 

στην παγκόσµια ιστορία µε τους νοµικούς όρους «Χάτι Σερίφ» (1839) και «Χάτι 

Χουµαγιούν» (1856). 

        Όπως αναφέρεται στο πρώτο παράθεµα η δηµοσίευση του Χάτ-ι Σερίφ του 

Γκιουλχανέ στις 3 Νοεµβρίου 1839, αποτέλεσε µία σηµαντική στιγµή στην ιστορία 

του Τουρκικού κράτους. Έφερε αλλαγές σε πολλούς τοµείς της διοίκησης, της 

πολιτικής και της οικονοµίας, ενώ επηρέασε και την κοινωνική ζωή των 

µουσουλµάνων και των αλλοεθνών υπηκόων της Αυτοκρατορίας. Σε αυτό το 

φιρµάνι υπήρχαν διακηρύξεις για την εξασφάλιση της ζωής, της τιµής και της 

περιουσίας των πολιτών, καθοριζόταν η κανονική και η µεθοδική στρατολογία και 

υπήρχαν διατάξεις για την κατάργηση φόρων, όπως αυτή της αγροικίας. Επιπλέον 

κατοχυρωνόταν  η θεωρητική ισονοµία όλων των υπηκόων και η θρησκευτική 

ελευθερία ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεποιθήσεις.  

Όπως πληροφορούµαστε από το πρώτο απόσπασµα οι διατάξεις του Χάτι 

Σερίφ αποσαφηνίστηκαν µε την παραχώρηση του Χάτι Χουµαγιούν το 1856. Με 

αυτό καταργήθηκαν παλιά προνόµια των χριστιανών, ενώ µε άλλες διατάξεις 

καταργήθηκε ο κεφαλικός φόρος στους µη µουσουλµάνους και προβλέφθηκε η 

συµµετοχή των µη µουσουλµάνων στις επαρχιακές κυβερνήσεις. Οι ελευθερίες 

αυτές µαζί µε την ανάπτυξη του εµπορίου και της οικονοµίας οδήγησαν στη 

δηµογραφική αύξηση του ποντιακού πληθυσµού, στην καλλιέργεια της ελληνικής 

παιδείας και στην ανάπτυξη της νεοελληνικής συνείδησης.    Οι νέες δυνατότητες 

που προέκυψαν κυρίως για την οικονοµική αλλά και την πνευµατική 

δραστηριότητα βοήθησαν στην ανάδειξη του ελληνικού στοιχείου σε διάφορους 

τοµείς.   

Ο ποντιακός ελληνισµός εγκατέλειψε τα κρησφύγετά του και κατέβηκε στις 

παραλιακές περιοχές, όπου έκτισε καινούρια χωριά, εκκλησίες και σχολεία. Σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα πήρε ξανά στα χέρια του το εµπόριο ολόκληρου του 

Εύξεινου Πόντου και της ενδοχώρας, ενώ η Τραπεζούντα ξαναβρήκε τις παλιές 

της δόξες. 

 



 

 

 

β. Η οικονοµική άνθηση του ελληνισµού στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου 

Πόντου είχε ως αποτέλεσµα την πνευµατική και καλλιτεχνική αναγέννηση. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Τραπεζούντας, η οποία σηµείωσε µία 

αξιόλογη πνευµατική ακµή κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα.  

Στην ανάπτυξη αυτή της περιοχής της Τραπεζούντας  συνέβαλε µεταξύ 

άλλων η λειτουργία του Φροντιστηρίου. Το ίδρυµα είχε εγκαινιάσει το 1682 ο 

µεγάλος Τραπεζούντιος δάσκαλος του Γένους Σεβαστός Κυµινήτης και 

λειτούργησε παρά τις αντιξοότητες µέχρι το 1922.  Έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην 

πνευµατική και ηθική ανάπλαση των Ελληνοποντίων και στην ανάπτυξη της 

εθνικής τους συνείδησης. Η µεγάλη ακµή του φροντιστηρίου φαίνεται και από τα 

στατιστικά στοιχεία του πίνακα  που παραθέτει ο Φ. Κτενίδης. Ενώ την περίοδο 

1884-1885 φοιτούσαν σε αυτό µόλις 99 µαθητές λίγα χρόνια αργότερα ο αριθµός 

τους εκτοξεύτηκε κάτι που φανερώνει το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της 

ελληνικής παιδείας την περίοδο αυτή στον Πόντο. Το διάστηµα µάλιστα 1912-

1913 ο αριθµός των µαθητών του φροντιστηρίου  άγγιξε τους 1800 µαθητές. 

Ωστόσο, το επόµενο διάστηµα ο αριθµός αυτός άρχισε να φθίνει ως αποτέλεσµα 

των διώξεων των Τούρκων έναντι του ελληνικού στοιχείου και σε αυτήν την 

περιοχή.   

Όµως πέρα από το προαναφερθέν ίδρυµα στην πνευµατική ακµή των 

Ελλήνων της Τραπεζούντας συνέβαλε και η ίδρυση στα µέσα του 19ου αιώνα του 

Παρθεναγωγείου µε πρώτη διευθύντρια τη Μαριγώ Καρυοφύλλη. Επίσης εκεί 

λειτούργησε και Ιερατική Σχολή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αντλούµε από την 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους στα παιδαγωγικά ιδρύµατα του Πόντου 

εφαρµόστηκαν παιδαγωγικές θεωρίες που έφερε το 1852 από τη Γερµανία ο 

υπότροφος Κ. Ξανθόπουλος. Ήταν τόσο µεγάλη η καλλιέργεια της παιδείας ώστε 

όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται στο δεύτερο παράθεµα στον Πόντο γύρω στα 

1860 υπήρχαν περισσότερα από 100 σχολεία στοιχειωδούς εκπαιδεύσεως και 15 

«ελληνικά σχολεία». Στην περιοχή της Τραπεζούντας στο σχολικό έτος 1861-62 

υπήρχαν 573 µαθητές  και 84 µαθήτριες, ενώ το 1866 ο αριθµός τους άγγιζε τους 

700. 

Τέλος, το ελληνικό τυπογραφείο, το οποίο εγκαταστάθηκε το 1880 στην 

Τραπεζούντα, συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης. 

Μάλιστα βοήθησε στην προετοιµασία ανός αγωνιστικού κλίµατος για την 

αντικατάσταση του οθωµανικού καθεστώτος από ένα ελεύθερο και δηµοκρατικό 

πολίτευµα. 

Ο 20ός αιώνας βρήκε τον ελληνισµό του Πόντου να έχει θεαµατικό 

προβάδισµα συγκριτικά µε τις άλλες εθνότητες της ευρύτερης περιοχής στον 

πνευµατικό τοµέα. Η ανάπτυξη αυτή µαζί µε την αντίστοιχη στον οικονοµικό 

τοµέα οδήγησε τους Έλληνες του Πόντου στην απόφαση να διεκδικήσουν τη 

δηµιουργία µιας αυτόνοµης Ποντιακής ∆ηµοκρατίας. 

 

 

 

 

 


