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ΘΕΜΑ Α2
Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιϐ ςασ τισ ημερομηνύεσ των παρακϊτω ιςτορικών γεγονϐτων:
α) 17 Αυγοϑςτου 1921
β) 21 Μαρτύου 1905
γ) 1928
δ) 15 Μαρτύου 1910
ε) 30 Ιανουαρύου 1923

ΘΕΜΑ Α3

- Κρητικό Πολιτοφυλακό: Σώμα που ιδρφκθκε το 1906 φςτερα από κοινι απόφαςθ των
Μεγάλων Δυνάμεων και του Βενιηζλου. Το ςώμα αυτό κα εποπτεφεται από Ζλλθνεσ
αξιωματικοφσ που προθγουμζνωσ κα παραιτοφνταν από τον ελλθνικό ςτρατό. Θ οργάνωςθ
τθσ Πολιτοφυλακισ τθσ Κριτθσ πραγματοποιικθκε όταν ιταν Ύπατοσ Αρμοςτισ ο
Αλζξανδροσ Ηαΐμθσ και αποτζλεςε τον πρώτο ςτρατό τθσ Κριτθσ (1907). Εξελίχκθκε ςε
αξιόλογθ δφναμθ, όπωσ φάνθκε αργότερα ςτουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ (1912-1913).
- Σαμεύο Περιθϊλψεωσ: Υορϋασ που ιδρϑθηκε το Νοϋμβριο του 1922 και λειτοϑργηςε
μϋχρι το 1925. Με την ϊφιξη των μικραςιατών προςφϑγων ανόγειρε ξϑλινα
παραπόγματα για τη ςτϋγαςό τουσ. Πλόθοσ ξεπρϐβαλαν οι αυτοςχϋδιεσ καταςκευϋσ
που χρηςύμευαν ωσ προςωρινϊ καταλϑματα (καλϑβεσ, παρϊγκεσ, ςκηνϋσ) γϑρω απϐ τισ
πϐλεισ, ςε πλατεύεσ ό ςτα κενϊ οικϐπεδα των πϐλεων. Δεν ϋμεινε χώροσ ςτεγαςμϋνοσ
που να μη χρηςιμοποιόθηκε: ςχολεύα, εκκληςύεσ και τζαμιϊ, ςτρατώνεσ, θϋατρα,
δημϐςια κτύρια, αποθόκεσ, υπϐγεια. Επιτϊχθηκαν τα ϊδεια ςπύτια ςε ϐλη την
Επικρϊτεια. Καταλόφθηκαν ακϐμη και κατοικοϑμενοι χώροι, οι ϋνοικοι των οπούων
μοιρϊςτηκαν την κατοικύα τουσ με τουσ πρϐςφυγεσ.
- Εκλεκτικού: Ετερϐκλητη παρϊταξη που ςχηματύςτηκε ςτην Εθνοςυνϋλευςη του
1862-1864 απϐ εξϋχοντεσ πολιτικοϑσ, λϐγιουσ και αξιωματικοϑσ, με μετριοπαθεύσ

θϋςεισ, η οπούα προςπαθοϑςε να μεςολαβεύ μεταξϑ των ϊλλων παρατϊξεων και να
υποςτηρύζει ςταθερϋσ κυβερνόςεισ

ΘΕΜΑ Β1

Η κρύςη του 1905 μετατοπύςτηκε ςτο πεδύο τησ διπλωματύασ και αναζητόθηκε
πολιτικό λϑςη. Οι αντιπρϐςωποι των Μεγϊλων Δυνϊμεων, εκτιμώντασ την κατϊςταςη
που διαμορφώθηκε ςτο νηςύ, με φανερό την πτώςη τησ δημοτικϐτητασ του Πρύγκιπα,
αλλϊ και με την καθολικό ςχεδϐν αποδοχό των επαναςτατικών ιδεών απϐ το λαϐ,
κινόθηκαν προσ εξομϊλυνςη τησ κρύςησ με διαπραγματεϑςεισ. Ήταν αυτϐ ακριβώσ που
προϋβλεψε ο Βενιζϋλοσ, ϐτι ο επαναςτατικϐσ αγώνασ τον οπούο ανϋλαβε «απϋδειξεν ότι
η διπλωματύα εισ των ζητημϊτων των υποδούλων λαών την λύςιν προβαύνει μόνον όταν
ταύτα τύθενται προ αυτόσ υπό την οξυτϊτην μορφόν τησ εθνικόσ εξεγϋρςεωσ...».
Σα πρώτα υπομνόματα των επαναςτατών προσ τουσ εκπροςώπουσ των
Δυνϊμεων ϋθεταν ωσ ανυποχώρητη βϊςη ςυζότηςησ το ενωτικϐ ζότημα. Νωρύσ ϐμωσ
κατϋςτη ςαφϋσ ϐτι οι Ευρωπαώκϋσ Δυνϊμεισ δεν όταν ακϐμη ϋτοιμεσ για τη λϑςη αυτό
και ο Βενιζϋλοσ, ςταθμύζοντασ πϊντοτε την υφιςταμϋνη κατϊςταςη, ϊρχιςε να ςχεδιϊζει
τισ υποχωρόςεισ του, για να εξαςφαλύςει τα μεγαλϑτερα δυνατϊ κϋρδη. τϐχοσ του
όταν να δημιουργηθεύ προσ το παρϐν και ςτην Κρότη ϋνα καθεςτώσ ανϊλογο με εκεύνο
τησ Ανατολικόσ Ρωμυλύασ, ουςιαςτικϊ ελεϑθερο, με ςκιώδη ςουλτανικό επικυριαρχύα.

ΘΕΜΑ Β2

Σο εκλογικϐ ςϑςτημα δεν επϋβαλλε να ψηφύζει κανεύσ ϋνα μϐνο κϐμμα, αλλϊ
ϋδινε τη δυνατϐτητα να ψηφύζονται ϐλοι οι υποψόφιοι θετικϊ ό αρνητικϊ. Επύςησ, ϋνασ
εκλογϋασ μποροϑςε να ψηφύςει θετικϊ κϊποιον υποψόφιο ςτον οπούο εύχε υποχρϋωςη,
παρϊλληλα ϐμωσ μποροϑςε να δώςει θετικό ψόφο ςε κϊποιον ϊλλο τον οπούο
θεωροϑςε ικανϐ. Μολαταϑτα, και ιδιαύτερα μετϊ το 1882, ϐλο και ςυχνϐτερα
παρουςιϊζεται το φαινϐμενο οι εκλογεύσ να ψηφύζουν με κομματικϊ κριτόρια και να
περιορύζεται η ςυνόθεια να ψηφύζονται θετικϊ και πολιτικού ϊλλων κομμϊτων. Κατϊ τη
δεκαετύα του 1890 οι εκλογεύσ ςυνόθιζαν να ψηφύζουν πολιτικοϑσ με επιρροό, μϐνο
εφϐςον εύχαν δηλώςει με ςαφόνεια την κομματικό τουσ τοποθϋτηςη. Ακϐμα και η
εκλογό ανεξϊρτητων τοπικών προςωπικοτότων ϊρχιςε να περιορύζεται. Σο 1879 π.χ.
υπόρχαν ςτισ εκλογϋσ 24 τοπικϊ ψηφοδϋλτια, ενώ το 1885 μϐνο 4. Έτςι παρουςιαζϐταν
και το φαινϐμενο να περιλαμβϊνονται ςε κομματικϊ ψηφοδϋλτια ανεξϊρτητοι
υποψόφιοι, για να ϋχουν πιθανϐτητεσ επιτυχύασ ςτισ εκλογϋσ. Δηλαδό ο ρϐλοσ των
κομμϊτων ενιςχϑθηκε, απϋκτηςαν κϑροσ ςτη δημϐςια ζωό.

ΘΕΜΑ Β3

Οι πρώτοι Έλληνεσ που πϋραςαν μαζικϊ τα ςϑνορα τον 20ϐ αιώνα όταν
κϊτοικοι τησ Ανατολικόσ Ρωμυλύασ, περιοχόσ τησ Βουλγαρύασ με ςημαντικϐ ελληνικϐ
πληθυςμϐ. Η αναγκαςτικό μετανϊςτευςη ςτην Ελλϊδα το 1906 όταν ςυνϋπεια των
βιαιοπραγιών των Βουλγϊρων, εξαιτύασ του ανταγωνιςμοϑ Ελλϊδασ-Βουλγαρύασ για
επικρϊτηςη ςτην υπϐ οθωμανικό κυριαρχύα Μακεδονύα (Μακεδονικϐσ Αγώνασ).
Μετϊ την υπογραφό τησ ςυνθόκησ του Βουκουρεςτύου τον Αϑγουςτο του 1913,
με την οπούα τερματύζονταν οι Βαλκανικού πϐλεμοι, Έλληνεσ απϐ τη Βουλγαρύα, καθώσ
και απϐ τη Δυτικό Θρϊκη και το τμόμα τησ Ανατολικόσ Μακεδονύασ, που εύχαν
κατακυρωθεύ ςτη Βουλγαρύα, καθώσ και απϐ περιοχϋσ που εύχαν παραχωρηθεύ ςτη
ερβύα, ϋφθαςαν ςτην Ελλϊδα.
Παρϊλληλα με την ϊφιξη προςφϑγων απϐ την Σουρκύα, πρϐςφυγεσ όλθαν το
1916 απϐ την Ανατολικό Μακεδονύα, την οπούα εύχαν καταλϊβει οι Βοϑλγαροι ωσ
ςϑμμαχοι των Γερμανών. Μετϊ τη λόξη των εχθροπραξιών το 1918, αυτού επϋςτρεψαν
ςτισ εςτύεσ τουσ και η «Υπηρεςύα Ανοικοδομόςεωσ Ανατολικόσ Μακεδονύασ» μερύμνηςε
για την επανεγκατϊςταςη τουσ.

Σο Νοϋμβριο του 1919 υπογρϊφηκε η ςυνθόκη του Νεώγϑ, που προϋβλεπε την
παραχώρηςη τησ Δυτικόσ Θρϊκησ απϐ τη Βουλγαρύα ςτην Ελλϊδα. τη ςυνθόκη όταν
ςυνημμϋνο το «Σύμφωνο περύ αμοιβαύασ μεταναςτεύςεωσ μεταξύ Ελλϊδοσ και
Βουλγαρύασ». Με βϊςη αυτϐ, αναχώρηςαν απϐ την Ελλϊδα περύπου 50.000 Βοϑλγαροι
και απϐ τη Βουλγαρύα περύπου 30.000 Έλληνεσ (περύπου 20.000 ακϐμη Έλληνεσ εύχαν
μεταναςτεϑςει πριν απϐ την υπογραφό τησ ςυνθόκησ).

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1

χολ. Βιβλύο: ςελ. 52: «6. Η ελληνικό οικονομύα κατϊ την περύοδο του
μεςοπολϋμου»
Παρϊλληλα αξιοποιούμε τα υπογραμμιςμϋνα χωρύα του κειμϋνου:
ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι αλλεπϊλληλεσ κρύςεισ του διεθνοϑσ ςυςτόματοσ κατϊ τα ϋτη 1920-1922, 1924, 1927,
1929 επϋδραςαν πϊνω ςτην ελληνικό οικονομύα κατϊ τρϐπο διαρκό και ςωρευτικϐ. Η
ςτροφό τησ Ελλϊδασ προσ την οικονομικό αυτϊρκεια και την εθνικο-οικονομικό
ολοκλόρωςη θα κινδϑνευε να καταλόξει ςε ϋνα ςτεύρο ςυντηρητικϐ απομονωτιςμϐ και
ςτο τϋλμα τησ παραδοςιακόσ ςταςιμϐτητασ, αν δεν εύχαν όδη διαςφαλιςτεύ απϐ πριν
οριςμϋνεσ βαςικϋσ προϒποθϋςεισ για την ανϊπτυξη, ϐπωσ η ςυςπεύρωςη του ςυνϐλου
των Ελλόνων μϋςα ςτα πλαύςια του αυτοϑ κρϊτουσ, η αγροτικό μεταρρϑθμιςη και τα
πρώτα βόματα για μια ςϑγχρονη εκβιομηχϊνιςη.
[…] παρϐλο ϐτι η Ελλϊδα «των πϋντε θαλαςςών και των δϑο ηπεύρων» κατϋρρευςε το
1922, εντοϑτοισ η ελλαδικό οικονομύα αποκϐμιςε απϐ την κατϊρρευςη αυτό οριςμϋνα
ςυγκεκριμϋνα θετικϊ οφϋλη:
α) Ένα μεγϊλο μϋροσ των προςφϑγων εμφανύςτηκε ςαν μια αξιϐλογη και ειδικευμϋνη
φθηνό εργατικό δϑναμη, πρϊγμα που αποτϋλεςε ϋνα επιπλϋον κύνητρο για τη
δημιουργύα νϋων παραγωγικών μονϊδων.
β) Η παρουςύα των προςφϑγων ςτην Ελλϊδα επϋφερε επύςησ μιαν αξιϐλογη διεϑρυνςη
τησ εςωτερικόσ αγορϊσ.
γ) Η ϊφιξη των προςφϑγων ςτην Ελλϊδα ϋγινε η αιτύα για να επιταχυνθεύ και επεκταθεύ
η διαδικαςύα διανομόσ των μεγϊλων αγροκτημϊτων (τςιφλικιών) ςτουσ καλλιεργητϋσ.
Η αγροτικό μεταρρϑθμιςη επϋφερε με τη ςειρϊ τησ, αν ϐχι την αϑξηςη του ςυνολικοϑ
αγροτικοϑ ειςοδόματοσ, πϊντωσ την ανακατανομό του, προσ ϐφελοσ των ϊμεςων
καλλιεργητών. Αυτϐ εύχε ςαν ςυνϋπεια να αυξηθεύ η ζότηςη για εύδη πρώτησ ανϊγκησ,
δηλαδό να αυξηθεύ η ζότηςη για προώϐντα που η ελληνικό βιομηχανύα όταν ικανό να
παραγϊγει.
Γενικό ςυνϋπεια απϐ την εγκατϊςταςη των προςφϑγων και τη διανομό των μεγϊλων
αγροκτημϊτων ςτουσ ϊμεςουσ καλλιεργητϋσ όταν μια ϊνευ προηγουμϋνου
κινητοπούηςη των εγχώριων πϐρων για την εκβιομηχϊνιςη με βϊςη των εγχώρια
αγορϊ.
Η «επιχεύρηςη» αυτό ςτο ςϑνολϐ τησ όταν τϐςο ςημαντικό ώςτε και ξϋνα ακϐμη
κεφϊλαια, αγγλικϊ και αμερικανικϊ, επενδϑθηκαν ςτην Ελλϊδα με ςκοπϐ την
αξιοπούηςη αυτόσ τησ μοναδικόσ ςυγκυρύασ. το μϋτρο που η διεθνόσ οικονομύα
ςυνϋχιζε να παραπαύει, κατϊ τα ϋτη 1922-29, η ανϊπτυξη των παραγωγικών δομών
ςτην Ελλϊδα προςανατολύςθηκε προσ την κατεϑθυνςη τησ υποκαταςτϊςεωσ ςε
προώϐντα, που ωσ τϐτε ειςϊγονταν απϐ το εξωτερικϐ.
[…] την πορεύα προσ την ςχετικό οικονομικό αυτϊρκεια, κϑρια επιδύωξη τησ πολιτικόσ
εξουςύασ δεν όταν πλϋον αποκλειςτικϊ η φροντύδα για την ϋνταξη ςτη διεθνό αγορϊ,
αλλϊ επύςησ η διαμϐρφωςη μιασ εγχώριασ αγορϊσ. Αυτϐ επιδιώχθηκε ϐχι μϐνο με
δαςμολογικό προςταςύα, αλλϊ και με μϋςα νομιςματικόσ πολιτικόσ, με την
αναδιοργϊνωςη επύ νϋων βϊςεων του πιςτοδοτικοϑ ςυςτόματοσ, με επιπρϐςθετεσ

ενθαρρϑνςεισ για την ανϊπτυξη των εγχώριων παραγωγικών δομών. Η οικονομικό
ανϊπτυξη που ςημειώθηκε ςτην Ελλϊδα του μεςοπολϋμου όταν οπωςδόποτε μια
ανϊπτυξη τησ αςτικόσ κοινωνύασ.

ΘΕΜΑ Δ1
χολ. Βιβλύο: ςελ. 250-251: «Η κυβϋρνηςη του Ελευθερύου Βενιζϋλου όταν αρχικϊ … ϋχω
εισ την υνδιϊςκεψιν, αλλϊ θα την διαθϋςω υπϋρ του λαοϑ ςασ».
Παρϊλληλα αξιοποιούμε τα υπογραμμιςμϋνα χωρύα των κειμϋνων:
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ο Βενιζϋλοσ παρουςιϊςτηκε μπροςτϊ ςτο υμβοϑλιο των Δϋκα ςτισ 3 και ςτισ 4
Υεβρουαρύου, για να εξηγόςει και να δικαιολογόςει τισ ελληνικϋσ θϋςεισ. Η ανϊλυςό του
βαςιζϐταν ςτην εκτενό επύςημη ϋκθεςη «Η Ελλϊσ ενώπιον του υνεδρύου τησ Ειρόνησ»,
την οπούα εύχε ςυντϊξει ο ύδιοσ ο Βενιζϋλοσ ςτα ελληνικϊ, ϋπειτα απϐ δώδεκα ώρεσ
ςχεδϐν αδιϊκοπησ εργαςύασ, και που εύχε δημοςιευτεύ ςε αγγλικό και γαλλικό
μετϊφραςη τον Δεκϋμβριο του 1918. […] τη Μικρϊ Αςύα, για να λϑςει το πρϐβλημα
των Ελλόνων του Πϐντου, ο Βενιζϋλοσ πρϐτεινε να ςυγχωνευτεύ το βιλαϋτι τησ
Σραπεζοϑντασ, ϐπου υπόρχε η μεγαλϑτερη ςυγκϋντρωςη ελληνικοϑ πληθυςμοϑ, με το
νϋο αρμενικϐ κρϊτοσ. Η λϑςη αυτό θα αποδϋςμευε την Ελλϊδα απϐ τισ ευθϑνεσ τησ
απϋναντι ςε ϋναν πληθυςμϐ που, λϐγω τησ μεγϊλησ απϐςταςησ, δεν όταν μϐνο ςε θϋςη
να τον προςτατεϑςει και που όταν πολϑ αδϑναμοσ για να προςτατευθεύ μϐνοσ του απϐ
τουσ Σοϑρκουσ. Ο Βενιζϋλοσ εύχε τη ςϑνεςη να αρνηθεύ να υιοθετόςει το αύτημα των
Ποντύων να γύνει ο Πϐντοσ ανεξϊρτητη ελληνικό δημοκρατύα.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
τισ 4 Υεβρουαρύου αναπτϑςςοντασ ο Βενιζϋλοσ ςτο Ανώτατο υμβοϑλιο τισ ελληνικϋσ
διεκδικόςεισ, εξϋφραςε την αντύθεςό του για τη δημιουργύα Ποντιακόσ Δημοκρατύασ.
[…] Όπωσ όταν φυςικϐ ϐμωσ προκϊλεςε και πϊλι αντιδρϊςεισ των Ποντύων, που ςτην
Κωνςταντινοϑπολη εκδηλώθηκαν με την υποβολό υπομνημϊτων προσ τουσ αρμοςτϋσ
των Δυνϊμεων, ςτα οπούα επαναλϊμβαναν το αύτημα τησ ενώςεωσ με την Ελλϊδα ό
τουλϊχιςτον τησ δημιουργύασ «Ελληνικόσ Δημοκρατύασ του Πϐντου». Εξϊλλου, ϋνα νϋο
ποντιακϐ ςυμβοϑλιο ςτο Βατοϑμ ζότηςε απϐ την ελληνικό κυβϋρνηςη να ςτεύλει
ςτρατεϑματα για να καταλϊβει τον Πϐντο (τϋλη Υεβρουαρύου 1919).
[…] Απϐ τον Απρύλιο του 1919 η εκπροςώπηςη των ποντιακών διεκδικόςεων
ανατύθεται ςτο μητροπολύτη Φρϑςανθο, που πεύθεται να υιοθετόςει τη ςυμβιβαςτικό
ϊποψη του Βενιζϋλου για ομοςπονδιακϐ Αρμενικϐ κρϊτοσ, ϐπου θα ύςχυε για τουσ
Έλληνεσ καθεςτώσ αυτονομύασ. τισ επαφϋσ του με τουσ ιθϑνοντεσ του υνεδρύου ο
μητροπολύτησ ςυνϊντηςε ευνοώκό αποδοχό των απϐψεών του.
[…] Ο Βρετανϐσ αρμϐδιοσ Υϐρμπσ Άνταμ, που μελϋτηςε τισ προτϊςεισ του Φρϑςανθου,
αποφϊνθηκε ϐτι η δημιουργύα αυτϐνομου κρϊτουσ ςτον Πϐντο θα εγκαινύαζε νϋα ςειρϊ
ποντιακών αξιώςεων για ϋνωςη με την Ελλϊδα και επικύνδυνο προηγοϑμενο για
ανϊλογεσ διεκδικόςεισ των υπολούπων μειονοτότων τησ Αρμενύασ.
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ
Α1
1920 5  τ
1928 3  Α
1924 7  Γ
1905 4  Β
1839 1  Δ
1910 2  Ζ
1915 6  Ε
1908 9  Ι
1921 10  Η
1907 8  Θ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ

Α2

1. ΠΑΟΥΕΡ: Βρετανικό Εταιρεύα, η οπούα το 1925 περύπου ανϋλαβε την
εγκατϊςταςη μονϊδων παραγωγόσ ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ ςτην Αθόνα
αλλϊ και τη δημιουργύα ςϑγχρονου δικτϑου αςτικών ςυγκοινωνιών,
βαςιςμϋνου ςε ηλεκτροκύνητα τραμ και λεωφορεύα.
2. Ομάδα των Ιαπώνων: Σο μοναδικϐ νϋο πολιτικϐ ςτοιχεύο ϋωσ το 1909
όταν η εμφϊνιςη τησ κοινοβουλευτικόσ ομϊδασ των Ιαπώνων, πολιτικοϑ
μορφώματοσ υπϐ τον Δημότριο Γοϑναρη, που ιδρϑθηκε το 1906.
Επύκεντρο τησ κριτικόσ του όταν η αδυναμύα του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ
να προςαρμοςτεύ ςτισ εξελύξεισ τησ κοινωνύασ. Η ομϊδα δεν μπϐρεςε να
επιβιώςει και διαλϑθηκε το 1908.
3. Πατριαρχική Επιτροπή: Υορϋασ που ςυςτϊθηκε τον Οκτώβριο του
1918 ςτην Κωνςταντινοϑπολη, με ςκοπϐ την οργϊνωςη του
επαναπατριςμοϑ των εκτοπιςμϋνων, με την βοόθεια του Πατριαρχεύου
και την ελληνικόσ κυβϋρνηςησ. Η παλιννϐςτηςη ϋγινε τμηματικϊ, με τη
μϋριμνα του Τπουργεύου Περιθϊλψεωσ και επιτρϊπηκε αρχικϊ να
επιςτρϋψουν οι ευπορϐτεροι και οι πρϐςφυγεσ οι προερχϐμενοι απϐ
οριςμϋνεσ μϐνο περιοχϋσ τησ Δυτικόσ Μικρϊσ Αςύα.
4. Ροπαλοφόροι: Η Κρητικό Βουλό, που κατϊ τη διϊρκεια τησ επανϊςταςησ
του Θερύςου, ενεργοϑςε κατϊ τισ εντολϋσ του αρμοςτειακοϑ
περιβϊλλοντοσ, αφοϑ δεν υπόρχε αντιπολύτευςη, ψόφιςε το νϐμο «Περύ
ιδρύςεωσ ςώματοσ δημοφρουρών», οι οπούοι θα ςτόριζαν την ϋννομη
τϊξη. Αυτοϑσ τουσ αποκαλοϑςαν οι επαναςτϊτεσ του Θερύςου
«ροπαλοφϐρουσ».
5. υνθήκη Φιλίασ και υνεργαςίασ (Μάρτιοσ 1921): Σο πολιτικϐ
γεγονϐσ που λειτοϑργηςε ωσ ταφϐπετρα του ποντιακοϑ ζητόματοσ όταν
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η ςυνθόκη φιλύασ και ςυνεργαςύασ που υπογρϊφηκε το Μϊρτιο του 1921
ανϊμεςα ςτουσ Μπολςεβύκουσ και τον Κεμϊλ. Η ςυνθόκη αυτό ϋδωςε
ςτον αδϑναμο ωσ τϐτε Κεμϊλ την οικονομικό, ςτρατιωτικό και ηθικό
δυνατϐτητα να ςυνεχύςει τισ επιχειρόςεισ του κατϊ των Ποντύων και,
ακϐμη, να εμφανιςτεύ ςτη υνδιϊςκεψη του Λονδύνου με υπερβολικϋσ
απαιτόςεισ, που λϐγω τησ ιςτορικόσ ςυγκυρύασ δεν απορρύφθηκαν απϐ
τισ νικότριεσ Δυνϊμεισ, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι όταν ςϑμμαχοι με τουσ
Έλληνεσ.

την περύοδο 1910-1922, κατϊ την οπούα η Ελλϊδα βριςκϐταν ςε ςυνεχό
πολεμικό ετοιμϐτητα, εμφανύςτηκε μια νϋα πολιτικό αντύληψη, που εκφρϊςτηκε
με τον Ελευθϋριο Βενιζϋλο και ονομϊςτηκε ςυνοπτικϊ «βενιζελιςμϐσ». Εύναι
δϑςκολο να ορύςουμε με λύγα λϐγια τι ακριβώσ όταν αυτό η πολιτικό, ςτον
οικονομικϐ ϐμωσ τομϋα φαύνεται ϐτι ο βενιζελιςμϐσ θεωροϑςε το ελληνικϐ
κρϊτοσ ωσ μοχλϐ ϋκφραςησ και ανϊπτυξησ του ελληνιςμοϑ. Σο ελληνικϐ κρϊτοσ
δηλαδό ϋπρεπε να επιδιώξει την ενςωμϊτωςη του εκτϐσ ςυνϐρων ελληνιςμοϑ
και, με ενιαύα εθνικό και κρατικό υπϐςταςη, να διεκδικόςει τη θϋςη του ςτον
τϐτε ςϑγχρονο κϐςμο. Αυτϐ προϒπϋθετε ϐχι μϐνο θεςμικϐ εκςυγχρονιςμϐ, που
θα καθιςτοϑςε το κρϊτοσ αποτελεςματικϐ και αξιϐπιςτο, αλλϊ και γενικϐτερη
προςόλωςη ςτην ιδϋα τησ ανϊπτυξησ των παραγωγικών δυνϊμεων του ϋθνουσ.
Ο Βενιζϋλοσ δεν όταν μϐνοσ ςτη διαδικαςύα διαμϐρφωςησ και υλοπούηςησ των
νϋων επιλογών. υςπεύρωςε γϑρω του μια δραςτόρια αςτικό τϊξη που
εξακολουθοϑςε ακϐμα να πλουτύζει ςε ϐλη τη λεκϊνη τησ ανατολικόσ Μεςογεύου
και που φιλοδοξοϑςε να κυριαρχόςει και πολιτικϊ ςτο χώρο ϐπου ϊπλωνε τισ
οικονομικϋσ τησ δραςτηριϐτητεσ. Κατϊ την περύοδο αυτό, υπόρχε ακϐμα ιςχυρό
ελληνικό οικονομικό παρουςύα ςτα λιμϊνια τησ Νϐτιασ Ρωςύασ, ςτη λεκϊνη του
Δοϑναβη και το εςωτερικϐ τησ Ρουμανύασ, ςτον Πϐντο και τα μικραςιατικϊ
παρϊλια, ςτην Κωνςταντινοϑπολη και τη μϑρνη, τη Θεςςαλονύκη, την Αύγυπτο,
το ουδϊν, την Αλεξϊνδρεια. Όλοσ αυτϐσ ο πλοϑτοσ μποροϑςε να διαςφαλιςτεύ
μϐνο μϋςα απϐ τη δημιουργύα ενϐσ ιςχυροϑ εθνικοϑ κϋντρου, μιασ
περιφερειακόσ δϑναμησ ικανόσ να παρεμβαύνει και να προςτατεϑει τα
ςυμφϋροντα των πολιτών τησ. Επρϐκειτο για ϋνα αύτημα αρκετϊ κρύςιμο, ςε μια
εποχό κατϊ την οπούα πολλϊ εθνικιςτικϊ κινόματα ϋκαναν αιςθητό την
παρουςύα τουσ. Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ η Μεγϊλη Ιδϋα και οι προϒποθϋςεισ τησ ο εκςυγχρονιςμϐσ του κρϊτουσ- αποτϋλεςαν ιςχυρϊ ιδεολογικϊ, πολιτικϊ και
οικονομικϊ ερεύςματα για τη διεκδύκηςη τησ Μεγϊλησ Ελλϊδασ με πιθανϐτητεσ
επιτυχύασ. Φαρακτηριςτικϐ εύναι ϐτι ςτα χρϐνια αυτϊ τησ μεγϊλησ προςπϊθειασ
οι προϒπολογιςμού του κρϊτουσ όταν ςυνόθωσ πλεοναςματικού. Σο 1911 τα
ϋςοδα του προϒπολογιςμοϑ όταν 240.000.000 και τα ϋξοδα μϐνο 181.000.000
δραχμϋσ, παρϊ τισ αυξημϋνεσ ςτρατιωτικϋσ δαπϊνεσ.
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Μολονϐτι η Ελλϊδα βριςκϐταν ςε πολεμικό αναμϋτρηςη (Α' Παγκϐςμιοσ
πϐλεμοσ) και οι οικονομικϋσ ςυνθόκεσ όταν αντύξοεσ, η φροντύδα για τουσ
πρϐςφυγεσ όταν περιςςϐτερο οργανωμϋνη απϐ το 1917 ϋωσ το 1921. ϑμφωνα
με ςτοιχεύα των υπηρεςιών του Τπουργεύου Περιθϊλψεωσ, δϋχτηκαν περύθαλψη
κατϊ διαςτόματα περύπου 450.000 πρϐςφυγεσ. Η μϋριμνα για τουσ πρϐςφυγεσ
περιελϊμβανε:

Διανομό χρηματικοϑ βοηθόματοσ. Ιδιαύτερο επύδομα δινϐταν ςε ιερεύσ,
δαςκϊλουσ και επιμελεύσ μαθητϋσ.
Διανομό ςυςςιτύου. Οργανώθηκαν καθημερινϊ ςυςςύτια απϐ το κρϊτοσ ό
το Πατριωτικό Ίδρυμα ςε ςυνοικύεσ των πϐλεων ϐπου όταν
ςυγκεντρωμϋνοι πολλού πρϐςφυγεσ.
Παροχό ιατρικόσ περύθαλψησ. Διορύςτηκαν γιατρού, φαρμακοποιού και
μαύεσ, αποκλειςτικϊ για τουσ πρϐςφυγεσ
Φορόγηςη φαρμϊκων και νοςηλεύα ςε νοςοκομεύα, δημϐςια ό ειδικϊ
διαμορφωμϋνα για την περύθαλψη των προςφϑγων.
τϋγαςη ςε προςωρινϊ καταλϑματα, (ςκηνϋσ ό παραπόγματα), ςε
δημϐςια και ςε επιταγμϋνα ό μιςθωμϋνα ιδιωτικϊ κτύρια.
Παροχό ενδυμϊτων και κλινοςκεπαςμϊτων.
Βοόθεια για εϑρεςη εργαςύασ.
Δωρεϊν μετακύνηςη, ομαδικό ό ατομικό, για εϑρεςη ςτϋγησ και εργαςύασ
η για επιςτροφό ςτισ περιοχϋσ τησ προηγοϑμενησ εγκατϊςταςησ.
Με την ϊφιξη των προςφϑγων, το ϋργο τησ προςωρινόσ ςτϋγαςησ ανϋλαβε το
Τπουργεύο Περιθϊλψεωσ, που ενιςχϑθηκε με ϋκτακτο προςωπικϐ. τη ςυνϋχεια
το Ταμεύο Περιθϊλψεωσ Προςφύγων (ιδρϑθηκε το Νοϋμβριο του 1922) ανόγειρε
ξϑλινα παραπόγματα για τη ςτϋγαςη των προςφϑγων. Πλόθοσ ξεπρϐβαλαν οι
αυτοςχϋδιεσ καταςκευϋσ που χρηςύμευαν ωσ προςωρινϊ καταλϑματα (καλϑβεσ,
παρϊγκεσ, ςκηνϋσ) γϑρω απϐ τισ πϐλεισ, ςε πλατεύεσ ό ςτα κενϊ οικϐπεδα των
πϐλεων. Δεν ϋμεινε χώροσ ςτεγαςμϋνοσ που να μη χρηςιμοποιόθηκε: ςχολεύα,
εκκληςύεσ και τζαμιϊ, ςτρατώνεσ, θϋατρα, δημϐςια κτύρια, αποθόκεσ, υπϐγεια.
Επιτϊχθηκαν τα ϊδεια ςπύτια ςε ϐλη την Επικρϊτεια. Καταλόφθηκαν ακϐμη και
κατοικοϑμενοι χώροι, οι ϋνοικοι των οπούων μοιρϊςτηκαν την κατοικύα τουσ με
τουσ πρϐςφυγεσ.
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Η οικονομικό ϊνθηςη του ελληνιςμοϑ ςτην ευρϑτερη περιοχό του Εϑξεινου
Πϐντου εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πνευματικό και καλλιτεχνικό αναγϋννηςη. Οι
εκπρϐςωποι του επιχειρηματικοϑ κϐςμου πρϐςφεραν γενναιϐδωρα ϋνα
ςεβαςτϐ ποςϐ απϐ τα κϋρδη τουσ υπϋρ των θρηςκευτικών, εκπαιδευτικών και
φιλανθρωπικών ιδρυμϊτων και αξιϐλογοι επιςτόμονεσ ςτϋλνονταν για
ειδύκευςη ςε διϊφορα πανεπιςτόμια τησ Ευρώπησ, για να μεταφϋρουν ςτην
πατρύδα τουσ τισ νϋεσ επιςτημονικϋσ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ.
Σο Υροντιςτόριο τησ Σραπεζοϑντασ, που εύχε ιδρϑςει το 1682 ο μεγϊλοσ
Σραπεζοϑντιοσ δϊςκαλοσ του Γϋνουσ εβαςτϐσ Κυμινότησ και λειτοϑργηςε παρϊ
τισ αντιξοϐτητεσ μϋχρι το 1922, ϋπαιξε ςημαντικϐ ρϐλο ςτην πνευματικό και
ηθικό ανϊπλαςη των Ελληνοποντύων και ςτην ανϊπτυξη τησ εθνικόσ τουσ
ςυνεύδηςησ.
τισ αρχϋσ του 20οϑ αιώνα δεν υπόρχε ποντιακϐ χωριϐ χωρύσ δικϐ του ςχολεύο
και δύκη του εκκληςύα. ϑμφωνα με τη ςτατιςτικό του Παναρϋτου, το 1913 ςτισ
επαρχύεσ των ϋξι μητροπϐλεων του Πϐντου κατοικοϑςαν 697.000 Έλληνεσ, ενώ
το ύδιο διϊςτημα, ςϑμφωνα με τον Γ. Λαμψύδη, λειτουργοϑςαν 1.890 εκκληςύεσ,
22 μοναςτόρια, 1.647 παρεκκλόςια και 1.401 ςχολεύα με 85.890 μαθητϋσ.

Σο ελληνικϐ τυπογραφεύο, το οπούο εγκαταςτϊθηκε το 1880 ςτην Σραπεζοϑντα,
ςυνϋβαλε αποφαςιςτικϊ ςτην ανϊπτυξη τησ εθνικόσ ςυνεύδηςησ και την
προετοιμαςύα ενϐσ αγωνιςτικοϑ κλύματοσ για την αντικατϊςταςη του
οθωμανικοϑ καθεςτώτοσ απϐ ϋνα ελεϑθερο και δημοκρατικϐ πολύτευμα.
Ο ελληνοκεντρικϐσ προςανατολιςμϐσ του κλύματοσ αυτοϑ εύχε ωσ πρωτεργϊτεσ
την πρωτοεμφανιζϐμενη αςτικό τϊξη, η οπούα ανϋπτυξε πατριωτικό δρϊςη ςε
κϊθε ευκαιρύα. Έτςι, π.χ., απϐ τον ρωςο-οθωμανικϐ πϐλεμο του 1828-1829
μϋχρι και την κρητικό εξϋγερςη του 1866-67, οι Έλληνεσ του Πϐντου όταν
παρϐντεσ.
Αλλϊ και ςτουσ ελληνο-οθωμανικοϑσ πολϋμουσ που ακολοϑθηςαν, πολϑ
ςημαντικό όταν η εθελοντικό ςυμμετοχό των Ποντύων αγωνιςτών και η
οικονομικό ενύςχυςη που παρεύχαν υπϋρ των αγώνων. Για παρϊδειγμα
αναφϋρουμε την προςφορϊ των 12.000 λιρών που ϋκαναν οι Έλληνεσ τησ
αμψοϑντασ το 1912 ςτο ελληνικϐ Ναυτικϐ.
Ο 20ϐσ αιώνασ βρόκε τον ελληνιςμϐ του Πϐντου να ϋχει θεαματικϐ προβϊδιςμα
ςυγκριτικϊ με τισ ϊλλεσ εθνϐτητεσ τησ ευρϑτερησ περιοχόσ ςτον οικονομικϐ και
τον πνευματικϐ τομϋα.
ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
Γ1
χολ. Βιβλύο: ςελ. 210: «το τϋλοσ του 1904 ϋληξε η περύοδοσ τησ Γενικόσ
υνϋλευςησ … το προμόνυμα τησ επανϊςταςησ του Θερύςου».
Παρϊλληλα , ενςωματώνουμε τισ πρϐςθετεσ πληροφορύεσ του Κειμϋνου Α που
ςχετύζονται με το περιεχϐμενο τησ Επαναςτατικόσ Προκόρυξησ. υγκεκριμϋνα,
ενδεικτικϊ αναφϋρουμε πωσ το κεύμενο τησ προκόρυξησ εύχε ωσ αιτόματα την ϋνωςη
τησ Κρότησ με την Ελλϊδα και την πλόρη αυτονϐμηςη του νηςιοϑ, γεγονϐσ που θα
βοηθοϑςε ςτην προςϋγγιςη Ελλϊδασ και Κρότησ. Παρϊλληλα, επιςημαύνουμε πωσ ο
Βενιζϋλοσ ςαφώσ προειδοποιοϑςε τον πρύγκιπα Γεώργιο για την επερχϐμενη
Επανϊςταςη.

χολ. Βιβλύο: ςελ. 215-216: «Σο κύνημα του Θερύςου δεν πϋτυχε πλόρωσ τουσ
ςτόχουσ του … εύχε ουςιαςτικϊ καταςτεύ μια ιδιότυπη ελληνικό επαρχύα».
Σαυτϐχρονα, προςθϋτουμε απϐ το Κεύμενο Β τισ πληροφορύεσ που αφοροϑν ςτισ
μεταρρυθμύςεισ που χορόγηςαν οι Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ ςτο λαϐ τησ Κρότησ.
Αναλυτικϐτερα, εκτϐσ απϐ αυτϋσ που ςχετύζονται με τισ ιςτορικϋσ μασ γνώςεισ,
πληροφοροϑμαςτε για τη χορόγηςη δανεύου προσ την Κρότη με ευνοώκοϑσ ϐρουσ, την
ϊςκηςη ελϋγχου των οικονομικών του νηςιοϑ απϐ τον ύδιο φορϋα που επϐπτευε και την
Ελλϊδα και την αναθεώρηςη του κρητικοϑ ςυντϊγματοσ.
υμπϋραςμα: Απϐ την παρϊθεςη των αιτημϊτων τησ επαναςτατικόσ προκόρυξησ του
1906 και τισ μεταρρυθμύςεισ που ακολοϑθηςαν τον τερματιςμϐ τησ επανϊςταςησ του
Θερύςου, γύνεται αντιληπτϐ ϐτι υλοποιόθηκαν οι περιςςϐτερεσ διεκδικόςεισ του
Βενιζϋλου και των υποςτηρικτών του, εκτϐσ απϐ την ϋνωςη τησ Κρότησ με την Ελλϊδα.

Δ1
α) χολ. Βιβλύο: ςελ. 96-97: «Οι Υιλελεύθεροι ύςτερα από την υπογραφό τησ
υνθόκησ των εβρών, προκόρυξαν εκλογϋσ … απροςδόκητα κϋρδιςε τισ
εκλογϋσ. Ο Βενιζϋλοσ ϋφυγε … όταν υπϋρ του βαςιλιϊ. Δύςταςε … με αποτϋλεςμα
την ολοκληρωτικό όττα.».
Παρϊλληλα, απϐ τα τρύα κεύμενα προκϑπτουν οι κϑριοι λϐγοι τησ όττασ του Βενιζϋλου
ςτισ εκλογϋσ του 1920. υνοπτικϊ αυτού ςχετύζονταν με το υπϊρχον εκλογικϐ ςϑςτημα,
εξαιτύασ του οπούου, ενώ ο Βενιζϋλοσ ςυγκϋντρωςε περιςςϐτερεσ ψόφουσ όρθε
δεϑτεροσ ςτισ ϋδρεσ. Επιπλϋον, υπεϑθυνη για την όττα θεωρόθηκε και η αντιπολύτευςη,
η οπούα προεκλογικϊ με ϋντεχνο τρϐπο ϊφηςε να διαρρεϑςει ϐτι η ϊνοδϐσ τησ ςτην
εξουςύα θα οδηγοϑςε ςτον τερματιςμϐ τησ μικραςιατικόσ εκςτρατεύασ και ςτην
επιςτροφό του ελληνικοϑ ςτρατοϑ ςτην πατρύδα. Σϋλοσ, τα αντιβενιζελικϊ κϐμματα
υποςχϋθηκαν ϐτι θα προωθοϑςαν με γρόγορουσ ρυθμοϑσ τισ απαλλοτριώςεισ.

β) χολ. Βιβλύο: ςελ. 162: «Οι μεταγενϋςτερεσ εξελύξεισ ϋδειξαν ότι οι προςδοκύεσ
… ςτην όττα του ςτισ εκλογϋσ του 1932 και του 1933».
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ε) Λϊθοσ
Α3

1. Ηνωμένη Αντιπολίτευςισ: Πολιτικό ομϊδα με αρχηγϐ το Βενιζϋλο. Γϑρω
απϐ αυτϐν ςυναςπύςτηκαν ϐςοι όταν δυςαρεςτημϋνοι απϐ την
αυταρχικό πολιτικό του Πρύγκιπα Γεωργύου. Έμπιςτοι ςυνεργϊτεσ του
Βενιζϋλου όταν ο Κ. Υοϑμησ και ο Κ. Μϊνοσ. Οι τρεισ αυτού αποτϋλεςαν
μια τριανδρύα, που δεν δύςταςε να προχωρόςει ςε δυναμικό αναμϋτρηςη
με τον Πρύγκιπα.
2. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγήσ (1923): Υορϋασ που ιδρϑθηκε με βϊςη το
ϊρθρο 11 τησ ϑμβαςησ τησ Λοζϊνησ (30 Ιανουαρύου 1923) με ϋδρα την
Κωνςταντινοϑπολη. Σην αποτελοϑςαν ϋντεκα μϋλη (τϋςςερισ Έλληνεσ,
τϋςςερισ Σοϑρκοι και τρύα μϋλη-πολύτεσ ουδϋτερων κατϊ τον Α΄
Παγκϐςμιο Πϐλεμο κρατών) με αρμοδιϐτητα τον καθοριςμϐ του τρϐπου
μετανϊςτευςησ των πληθυςμών και τησ εκτύμηςησ τησ ακύνητησ
περιουςύασ των ανταλλαξύμων.
3. Θεοτοκικό κόμμα: Αντιβενιζελικϐ κϐμμα , το οπούο όταν μετριοπαθϋσ
και ζητοϑςε να διορθώςει αυτϊ που θεωροϑςε λϊθη των Υιλελευθϋρων·
ςυμφωνοϑςε με την πϊςη θυςύα αϑξηςη των εξοπλιςμών και ζητοϑςε
φορολογικϋσ μεταρρυθμύςεισ για τουσ μικροειςοδηματύεσ. Απϐ το κύνημα
ςτο Γουδύ ϋωσ τη ςυνταγματικό κρύςη του 1915, μεταξϑ των

αντιβενιζελικών κομμϊτων το θεοτοκικϐ κϐμμα εύχε τη μεγαλϑτερη
εκλογικό βϊςη , και ϋτςι αποτϋλεςε τον πυρόνα των Αντιβενιζελικών.

Β1
το εξωτερικϐ εμπϐριο κυριϊρχηςε προοδευτικϊ η μϋθοδοσ του διακανονιςμοϑ
«κλόριγκ». Οι διεθνεύσ ςυναλλαγϋσ δεν γύνονταν, δηλαδό, με βϊςη το
μετατρϋψιμο ςυνϊλλαγμα αλλϊ με βϊςη διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ που
κοςτολογοϑςαν τα προσ ανταλλαγό προώϐντα και φρϐντιζαν να ιςοςκελύςουν
την αξύα των ειςαγωγών με την αντύςτοιχη των εξαγωγών, ςτο πλαύςιο ειδικών
λογαριαςμών. Για μια χώρα, ϐπωσ η Ελλϊδα, ϐπου οι ςυναλλαγϋσ με το
εξωτερικϐ όταν ϋντονα ελλειμματικϋσ, η διαδικαςύα αυτό, πϋρα απϐ τα αρνητικϊ,
εύχε και θετικϊ ςτοιχεύα.

Οι πιο ςημαντικϋσ επιπτώςεισ, ϐμωσ, αυτών των εξελύξεων βρύςκονταν ςτο
πολιτικϐ πεδύο. Σα ιςχυρϊ ςυγκεντρωτικϊ κρϊτη που αναδεύχθηκαν μϋςα απ'
αυτϋσ τισ διαδικαςύεσ, προκαλοϑςαν την ανϊδειξη και την κυριαρχύα
ολοκληρωτικών κινημϊτων και καθεςτώτων ςε πολλϊ ευρωπαώκϊ κρϊτη.
Καθώσ προχωροϑςε η δεκαετύα τησ κρύςησ, η δεκαετύα του 1930, ολοϋνα και
περιςςϐτερα κρϊτη αποκτοϑςαν δικτατορικϊ ό φαςιςτικϊ καθεςτώτα. Η
Ελλϊδα δεν ξϋφυγε απϐ το γενικϐ κανϐνα. τισ 4 Αυγοϑςτου του 1936 ο Ιωϊννησ
Μεταξϊσ, με την ανοχό του παλατιοϑ, προχώρηςε ςτην κατϊλυςη του
κοινοβουλευτικοϑ καθεςτώτοσ και ςτην επιβολό δικτατορύασ.
Β2
Λύγεσ μϋρεσ πριν απϐ τη ρωςικό κατοχό τησ πϐλησ, τον Απρύλιο του 1916, ϋγινε η
παρϊδοςη τησ Σραπεζοϑντασ απϐ τον Σοϑρκο Βαλό Μεχμϋτ Σζεμϊλ Αζμό μπϋη
ςτο μητροπολύτη Φρϑςανθο, ο οπούοσ λϐγω τησ ςυνετόσ πολιτικόσ του απϋναντι
ςτουσ μουςουλμϊνουσ τησ περιοχόσ, ϋγινε δεκτϐσ, απϐ τουσ Ρώςουσ αλλϊ και
απϐ τουσ προξενικοϑσ εκπροςώπουσ των ϊλλων κρατών, ωσ ηγϋτησ ςτην
ευαύςθητη περιοχό, ϐπου όταν ακϐμη νωπϋσ ςτουσ κατούκουσ οι μνόμεσ απϐ τισ
ςφαγϋσ και τισ εχθροπραξύεσ. Η δύχρονη προεδρύα του Φρϑςανθου όταν ϋνα
αληθινϐ διϊλειμμα δημοκρατύασ και αρμονικόσ ςυμβύωςησ χριςτιανών και
μουςουλμϊνων. Σο Υεβρουϊριο του 1918 η κατϊςταςη εύχε αλλϊξει ριζικϊ, ϐταν
ϑςτερα απϐ την επικρϊτηςη των μπολςεβύκων το 1917, ο ρωςικϐσ ςτρατϐσ
εγκατϋλειψε την Σραπεζοϑντα και η περιοχό ξαναπϋραςε ςτην κατοχό των
Νεοτοϑρκων.
Β3
Σα γεγονϐτα εξελύχθηκαν ταχϑτατα, καθώσ όταν πλϋον ορατό η όττα τησ
Σουρκύασ. την πρϊξη η ϋνωςη εύχε ςυντελεςτεύ και απλώσ ϋμενε η επικϑρωςό
τησ με την υπογραφό μιασ διεθνοϑσ ςυνθόκησ. τισ 14 Υεβρουαρύου 1913
αφαιρϋθηκαν απϐ το φροϑριο τησ οϑδασ οι ςημαύεσ των Μ. Δυνϊμεων και τησ
Σουρκύασ. Όλα τα ςϑμβολα τησ τουρκικόσ επικυριαρχύασ, αλλϊ και τησ
κηδεμονύασ των Μ. Δυνϊμεων, εύχαν πλϋον εξαφανιςτεύ απϐ την Κρότη.
Η ευτυχόσ για την Ελλϊδα ϋκβαςη των Βαλκανικών πολϋμων ϋδωςε και ςτο
Κρητικϐ Ζότημα την οριςτικό λϑςη του. Με το ϊρθρο 4 τησ υνθόκησ του
Λονδύνου (30 ΜαϏου 1913) ο ςουλτϊνοσ παραιτόθηκε απϐ ϐλα τα δικαιώματϊ
του ςτην Κρότη, την οπούα παραχωροϑςε ςτισ Μ. Δυνϊμεισ τησ Ευρώπησ. Με
ιδιαύτερη ςυνθόκη ειρόνησ μεταξϑ τησ Ελλϊδασ και τησ Σουρκύασ (14 Νοεμβρύου

1913) ο ςουλτϊνοσ παραιτόθηκε απϐ κϊθε δικαύωμϊ του ςτην Κρότη, η οπούα
ϋτςι εντϊχθηκε ςτην ελληνικό επικρϊτεια ωσ οργανικϐ και αναπϐςπαςτο τμόμα
τησ. Οι Μ. Δυνϊμεισ αποδϋχθηκαν ςιωπηρϊ τη λϑςη αυτό, δηλώνοντασ απλώσ ϐτι
ϋλαβαν γνώςη των ενεργειών τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ.
Ένα μόνα αργϐτερα, την 1η Δεκεμβρύου 1913, κηρϑχθηκε και επύςημα η ϋνωςη
τησ Κρότησ με την Ελλϊδα, με την παρουςύα τοϑ τϐτε βαςιλιϊ Κωνςταντύνου και
του πρωθυπουργοϑ Ελευθερύου Βενιζϋλου. Η ελληνικό ςημαύα υψώθηκε ςτο
ιςτορικϐ φροϑριο του Υιρκϊ και, ςτη θϋςη, ϐπου ϊλλοτε κυμϊτιζε η τουρκικό
ςημαύα, ςτόθηκε μαρμϊρινη επιγραφό, που ϋγραφε:
ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝ ΚΡΗΣΗ
1669-1913
ΗΣΟΙ, 267 ΕΣΗ, 7 ΜΗΝΕ, 7 ΗΜΕΡΑΙ
ΕΣΗ ΑΓΩΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
Γ1
Α) χολ. Βιβλύο: ςελ. 80 «Σο τρικουπικό κόμμα όδη από το 1875 παρουςύαςε
ϋνα ςυςτηματικό πρόγραμμα εκςυγχρονιςμού … κατϊ κύριο λόγο του
ςυγκοινωνιακού δικτύου τησ χώρασ» και
χολ. Βιβλύο: ςελ. 81 «Οι αντύθετοι με την πολιτικό του Σρικούπη βουλευτϋσ
ςυςπειρώθηκαν γύρω από τον Θ. Δηλιγιϊννη … υποςτόριζε μια αργό
οικονομικό ανϊπτυξη που θα βαςιζόταν ςε παραδοςιακϋσ παραγωγικϋσ
δραςτηριότητεσ».
το Κεύμενο Α αναφϋρεται χαρακτηριςτικϊ ϐτι ο Σρικοϑπησ όθελε πρώτα να
εκςυγχρονύςει το ελληνικϐ κρϊτοσ με μεταρρυθμύςεισ ςτο βιομηχανικϐ τομϋα,
ςτισ υποδομϋσ τησ χώρασ και ςτο ςτρατϐ. τη ςυνϋχεια θα διεκδικοϑςε την
υλοπούηςη τησ Μεγϊλησ Ιδϋασ. Αντύθετα, ο Δηλιγιϊννησ προϋταςςε το
μεγαλοώδεατιςμϐ του, γεγονϐσ που του εξαςφϊλιζε τη λαώκό ςυμπαρϊςταςη και
που οδόγηςε την Ελλϊδα ςε επιζόμια εξωτερικό πολιτικό τϐςο το 1885 ϐςο και
το 1897.
Β) χολ. Βιβλύο: ςελ. 84-85: «Κατϊ την περύοδο τησ διακυβϋρνηςησ τησ
χώρασ από τον Φαρύλαο Σρικούπη … και τα κόμματα δεν όταν ικανϊ να
υλοποιόςουν τισ επιθυμύεσ τουσ».
Απϐ τα Κεύμενα Β και Γ πληροφοροϑμαςτε την ςυντριπτικό όττα που υπϋςτη ο
Σρικοϑπησ ςτισ εκλογϋσ του 1895, γεγονϐσ που τον οδόγηςε ςτην οριςτικό
απομϊκρυνςό του απϐ την πολιτικό ςκηνό. Αυτϐ ςυνϋβη γιατύ δεν υπολϐγιςε ϐτι
τα πολιτικϊ του ςχϋδια όταν ουτοπικϊ λαμβϊνοντασ κανεύσ υπϐψη του τα
πενιχρϊ μϋςα που διϋθετε. Σϋλοσ, προςπϊθηςε να υλοποιόςει το πρϐγραμμϊ του
χωρύσ να ςκϋφτεται το κοινωνικϐ κϐςτοσ.

Δ1
Α) χολ. Βιβλύο: ςελ. 146-148: «Οι πρώτεσ απογραφϋσ των προςφύγων που
κατϋφυγαν ςτην Ελλϊδα δεν αποδύδουν … τησ πατρογονικόσ γησ και του
ευρύτερου κοινωνικού χώρου όπου εύχαν ζόςει».
Οι απϊνθρωπεσ ςυνθόκεσ που επικρατοϑςαν ςτην Ελλϊδα ϐταν οι πρϐςφυγεσ
όρθαν απϐ τη Μικρϊ Αςύα περιγρϊφονται παραςτατικϊ ςτα Κεύμενα Α και Β.
υνοπτικϊ, εςτιϊζουν κυρύωσ ςτα θϋματα των θανατηφϐρων αςθενειών, τησ
ςυχνόσ μετακύνηςησ, τησ κακόσ ψυχολογικόσ κατϊςταςησ ςτην οπούα
βρύςκονταν (τϐςο απϐ το δρϊμα του ξεριζωμοϑ που εύχαν βιώςει ϐςο και απϐ τισ
ϊθλιεσ ςυνθόκεσ μεταφορϊσ τουσ), τησ ανεπαρκοϑσ ςτϋγαςησ και του
υποςιτιςμοϑ.
Β) χολ. Βιβλύο: ςελ. 163: «Η αποκατϊςταςη και η αφομούωςη των
προςφύγων ςτην Ελλϊδα όταν, κατϊ γενικό ομολογύα, το ςημαντικότερο
… αυτό δεν μειώνει τη ςπουδαιότητα του ςυνολικού ϋργου που
επιτεύχθηκε».
το Κεύμενο Γ επιβεβαιώνεται η ςημαντικό ςυμβολό τησ ΕΑΠ ςτην
αντιμετώπιςη των καταςτροφικών ςυνεπειών τησ μικραςιατικόσ καταςτροφόσ
που αφοροϑςαν ςυγκεκριμϋνα ςτην αποκατϊςταςη των προςφϑγων. Σο
προςωπικϐ τησ ΕΑΠ εξαςφϊλιςε ςτϋγη και εργαςύα ςτουσ πρϐςφυγεσ που
εγκαταςτϊθηκαν ςτην ϑπαιθρο (κυρύωσ ςτισ περιοχϋσ που προςαρτόθηκαν μετϊ
τουσ Βαλκανικοϑσ πολϋμουσ) και ςτην ςυνϋχεια παρεύχε ςτϋγη ςε ϐςουσ
οδηγόθηκαν ςτισ μεγϊλεσ πϐλεισ τησ Ελλϊδασ.

