
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

3.α. Οι μαθητές/-τριες αναμένεται να εκθέσουν το σχέδιο του Ελ. Βενιζέλου για την περιοχή 

του Πόντου εστιάζοντας στις κατάλληλες πληροφορίες του κειμένου: 

 Ένταξη των Ποντίων σε μια ευρύτερη φίλια ενότητα με πρώτη ιδέα τη δημιουργία 

μιας Ποντοαρμενικής Ομοσπονδίας, που όμως δεν ήταν σενάριο υλοποιήσιμο, από 

τη στιγμή που οι Αρμένιοι δεν ήταν διατεθειμένοι να μοιραστούν την εξουσία του 

εθνικού τους κράτους με μια μειονότητα (Πόντιους). 

 Προκρίθηκε εν τέλει η ένταξη των Ελλήνων Ποντίων στο Αρμενικό Κράτος. 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [Κεφάλαιο Γ. 5. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος 

(1919-1922), Η κίνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου] μπορεί να γίνει σύνδεση με την 

εξής αναφορά: 

 «[…]ο Βενιζέλος ευνοούσε τη στήριξη από τους Έλληνες του Πόντου… Αρμενικού 

Πατριαρχείου[…]» 

 

3.β. Οι μαθητές/-τριες αναμένεται να εκθέσουν τους λόγους που ο Ελ. Βενιζέλος προέκρινε 

την ένταξη της περιοχής του Πόντου σε ένα Αρμενικό Κράτος εστιάζοντας στις κατάλληλες 

πληροφορίες του κειμένου: 

 Ο Βενιζέλος θεωρούσε κρίσιμο να μπορέσει η Ελλάδα να εφαρμόσει τη Συνθήκη των 

Σεβρών. 

 Η αναβίβαση της διεθνούς θέσεως της Ελλάδας θα της επέτρεπε να μεριμνήσει 

αργότερα και για τα συμφέροντα των Ελλήνων που δεν θα εντάσσονταν τελικά στα 

στενότερα σύνορα του ελληνικού κράτους, αλλά θα εντάσσονταν σε φίλια κράτη, 

όπως το αρμενικό. 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [Κεφάλαιο Γ.  5. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος 

(1919-1922), Η κίνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου] μπορούν να αξιοποιηθούν 

πληροφορίες από το απόσπασμα: 

 «[…]Από το θέρος ακόμη του 1918… θα εξασθενούσε τα αιτήματα της χώρας σε 

περιοχές γειτονικές προς αυτήν[…]» 

Οι μαθητές/-τριες μπορούν επίσης να σχολιάσουν πως οι Έλληνες του Πόντου επέμειναν 

στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους, ιδιαιτέρως μετά την αθρόα έλευση προσφύγων από 

τη  Νότια Ρωσία το 1919 και τη δημιουργία ποντιακού στρατού με στόχο την ανεξαρτησία 



του Πόντου. Εν τέλει προκρίθηκε η δημιουργία Ποντοαρμενικής Ομοσπονδίας, αλλά το 

σχέδιο δεν υλοποιήθηκε καθώς έπεσε θύμα του εθνικού κινήματος του Κεμάλ.  

 

Μέσα από τη συνδυαστική προσέγγιση πηγής και της ιστορικής αφήγησης αναμένεται να 

δομηθεί ένα συνθετικό κείμενο που να παρουσιάζει το σχέδιο του Ελ. Βενιζέλου για την 

περιοχή του Πόντου και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η συμμετοχή της περιοχής 

του Πόντου στην υπό ίδρυση Αρμενική Δημοκρατία θεωρήθηκε από τον ίδιο ως η πλέον 

συμφέρουσα λύση για όλους. 


