ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης γ΄ λυκείου

Β. Μικρασιατική Καταστροφή (144-152)
Η έξοδος (σελ. 144- 146)
Πότε αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σµύρνη;
Πότε υπογράφτηκε η συνθήκη των Σεβρών και τι προέβλεπε;
Ποια πολιτικά γεγονότα συµβαίνουν την ίδια εποχή στην Ελλάδα και πώς επηρεάζουν τις
σχέσεις της µε τους συµµάχους;
4. Ποιος είναι ο επικεφαλής του τουρκικού εθνικισµού;
5. Πότε τελείωσε και ποια ήταν η έκβαση του µικρασιατικού πολέµου;
6. Πριν τη µικρασιατική καταστροφή ποιοι πληθυσµοί της Μ. Ασίας µετακινήθηκαν και προς
ποιες κατευθύνσεις;
7. Ποιες περιοχές έχουν σειρά µετά την καταστροφή της Σµύρνης;
8. Ποια ήταν η τύχη των αιχµαλώτων αντρών;
9. Ποιοι Έλληνες είχαν προθεσµία για να φύγουν και τι κατάφεραν µ' αυτόν τον τρόπο;
10. Πόσοι πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα µέχρι το φθινόπωρο του 1922;
11. Από πού ήρθαν οι υπόλοιποι και πότε;
12. Σε ποια κατεύθυνση κατέφυγαν πολλοί Πόντιοι;
1.
1.
2.
3.

2. Το πρώτο διάστηµα (σελ. 146-149)
1. Για ποιους λόγους οι πρώτες απογραφές δεν είναι αξιόπιστες όσον αφορά τον αριθµό των
προσφύγων;
2. Πόσοι πρόσφυγες καταγράφηκαν στην απογραφή του 1928;
3. Ποιες αρρώστιες τους κατέβαλλαν;
4. Ποιος άλλος λόγος εκτός από τις αρρώστιες επηρέασε τους πρόσφυγες;
5. Ποιες ανάγκες προσπάθησε το κράτος να αντιµετωπίσει άµεσα;
6. Ποιοι άλλοι φορείς κινητοποιήθηκαν και τι είδους ανάγκες κάλυψαν;
7. Ποιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για τη στέγαση των προσφύγων;
8. Με ποιους τρόπους αντιµετωπίστηκε το στεγαστικό πρόβληµα;
9. Γιατί πολλοί πρόσφυγες έδειχναν πολύ υποµονή σ' όλες αυτές τις ταλαιπωρίες;
10. Τι αποτέλεσµα είχε αυτή η συµπεριφορά τους σε συνδυασµό και µε άλλους παράγοντες;
11. Πότε επαναπροσδιόρισαν τη στάση τους;
3. Η Σύµβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσµών (σελ. 149-152)
1. Πότε υπογράφτηκε η σύµβαση της Λοζάνης;
2. Πότε υπογράφτηκε η σύµβαση µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ποιο ζήτηµα αφορούσε;
3. Τι προέβλεπε η σύµβαση για το χαρακτήρα της ανταλλαγής;
4. Για ποιους θα ίσχυε;
5. Ποιο διάστηµα κάλυπτε η ισχύς της;
6. Ποιοι πληθυσµοί εξαιρούνταν;
7. Τι προέβλεπε η σύµβαση όσον αφορά: α) την ιθαγένεια των πληθυσµών β) την περιουσία τους
γ) την µετακίνησή τους
8. Ποια είναι η βασική διαφορά αυτής της συµφωνίας από προηγούµενες;
9. Ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων απέναντι σ' αυτή τη συµφωνία;
10. Να αναφέρετε τρεις λόγους που οδήγησαν στην υπογραφή της σύµβασης.
11. Ποιος φορέας ανάλαβε την υλοποίηση της ανταλλαγής και σε ποιο έγγραφο προβλεπόταν η
ίδρυσή του;
12. Πού είχε την έδρα του, από ποιους αποτελούνταν και ποιες ήταν οι αρµοδιότητές του;

επιµέλεια: Σωτήρης Γκαρµπούνης
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