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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
Α1. α. Σελ. 37 Μετά τον πόλεμο του 1897 τα οικονομικά του ελληνικού
κράτους…δραχμές.
β. Σελ. 215 Οι διαπραγματεύσεις (για το τέλος της επανάστασης του Θερίσου) ήταν
σκληρές …Ελλάδα.
γ. Σελ. 161 Στις 10 Ιουνίου 1930…των δύο χωρών.
Α2. α. Σ, β. Λ, γ. Λ, δ. Σ, ε. Λ
Β1. α) Σελ. 27, 28 Το μεγάλο βήμα (για την δημιουργία τραπεζικού συστήματος) …
κυκλοφορία τους.
β) Σελ. 52 Το 1927… ένα χρόνο αργότερα.
Β2. α) Σελ. 89-90 Η πρώτη δημόσια εμφάνιση … από μέλη της Εθνοσυνέλευσης.
β) Σελ. 48 Στην περίοδο … του έθνους.
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ1. α) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 161-162 Οι μεταγενέστερες … και του 1933.
Από την πηγή 1:
✓ Το οικονομικό σύμφωνο του 1930 με την Τουρκία επικυρώθηκε όμως ο προσφυγικός
κόσμος παρέμεινε διχασμένος.
✓ Όλα τα προσφυγικά σωματεία αντέδρασαν με ψηφίσματα.
✓ Πολλά δημοσιεύτηκαν και στον τύπο ενώ εκφράστηκαν και αντίθετες απόψεις.
✓ Οι διαμαρτυρίες των προσφύγων θα διογκώθηκαν επικίνδυνα προς τα τέλη
Οκτωβρίου του 1930, τις παραμονές της αναχώρησης του Βενιζέλου στην Άγκυρα.
✓ Οι προσφυγικές οργανώσεις θα καλέσουν τα μέλη τους σε γενικές συγκεντρώσεις και
θα συντάξουν ψηφίσματα που θα τα στείλουν όχι μόνο στον Βενιζέλο αλλά και στον Ινονού
(πρωθυπουργός της Τουρκίας).
✓ Ζητούσαν την ακύρωση των απάνθρωπων συμβάσεων και την ρύθμιση του
προσφυγικού προβλήματος σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και του δικαίου.
✓ Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνιζαν, η ελληνοτουρκική φιλία δεν θα είχε κανένα
νόημα και θα χαρακτηρίζονταν από αστάθεια.
β) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 165-166 Η διάσταση … στη νέα πατρίδα τους.
Από την πηγή 2:
✓ Η κοινωνική αφομοίωση όμως δε μοιάζει καθόλου εύκολη, καθώς βαθιά αντίθεση
μεταξύ γηγενών και προσφύγων εντοπίζεται σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής, κοινωνικής
και πολιτικής ζωής.
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✓ Η ένταξη των προσφύγων στο βενιζελικό στρατόπεδο τους τοποθετεί στη δίνη της
αντίθεσης των δύο παρατάξεων του εθνικού διχασμού.
✓ Κατά τις στρατιωτικές αντιπαραθέσεις του 1923 και του 1935, πρόσφυγες και ντόπιοι
πρόθυμα άδραξαν την ευκαιρία να πολεμήσουν μεταξύ τους.
✓ Στο πεδίο της απασχόλησης η υπερπροσφορά που επέφερε η εισροή τόσων
εξαθλιωμένων ανθρώπων θα αναστατώσει την αγορά εργασίας και θα διευκολύνει την
αρνητική τοποθέτηση του κεφαλαίου έναντι των εργατικών δικαιωμάτων.
✓ Ακόμη και αυτή η «ελληνικότητα» των προσφύγων αμφισβητείται από τους γηγενείς.
Αρκετοί Μικρασιάτες θα αναγκαστούν να απαλείψουν από τα επώνυμά τους τα τουρκογενή
προθέματα και τις καταλήξεις, ενώ κάποιοι θα τα αλλάξουν τελείως.
Δ1. α) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 212-213 ενότητα 4β «Η έκρηξη…ορατή»
Από την πηγή 1:
Μέτρα που έλαβε ο πρίγκιπας:
✓ Διέταξε συλλήψεις και φυλακίσεις αντικαθεστωτικών.
✓ Επέβαλε λογοκρισία στον Τύπο.
✓ Ζήτησε από τους πρόξενους να λάβουν επείγοντα μέτρα για την κατάπνιξη της
επανάστασης.
✓ Ο πρίγκιπας διέθετε μόνο το μικρό σώμα της κρητικής χωροφυλακής.
✓ Η δύναμη της Χωροφυλακής δεν αυξήθηκε σημαντικά από το σώμα των
δημοφρουρών.
✓ Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρασε ένα τρίμηνο για να ξεκινήσουν οι πολεμικές
επιχειρήσεις.
β) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 213 ενότητα 4β «Το βασιλικό…ανοιχτά».
Από την πηγή 1:
✓ Ο πρωθυπουργός Δηλιγιάννης χαρακτήρισε το κίνημα του Θερίσου ως
πραξικοπηματική κίνηση του Βενιζέλου.
Από την πηγή 2:
✓ Κορυφαίοι πολιτικοί συντάκτες της εποχής έφτασαν στην Κρήτη για να συναντήσουν
τους ηγέτες της επανάστασης του Θερίσου.
✓ Η τριανδρία Βενιζέλου, Φούμη Μανου έδωσε συνεντεύξεις οι οποίες είχαν μεγάλη
απήχηση.
✓ Η απήχηση των γεγονότων και των απόψεων των επαναστατών ήταν μεγάλη στην
Ελλάδα και πολλοί σημαντικοί Έλληνες δημοσιογράφοι ταυτίστηκαν με την πολιτική τους
τοποθέτηση.
γ) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 213 «Οι Μεγάλες…προς τους επαναστάτες».
Από την πηγή 2:
✓ Περιφρονημένοι από τον αρμοστή πολιτικοί παράγοντες της Κρήτης
πραγματοποιούσαν συγκεντρώσεις υποστήριξης των επαναστατών του Θερίσου και
ενίσχυαν με κάθε τρόπο το κίνημα.
Από την πηγή 3:
✓ Τον Ιούνιο του 1905 το ρωσικό πολεμικό «Χάμπρι» βομβάρδισε θέσεις των
επαναστατών.
✓ Στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Αλικιανό και τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.
✓ Οι Άγγλοι, Γάλλοι και οι Ιταλοί δεν ανέλαβαν αντεπαναστατική δράση αφού δεν
ήθελαν να προκαλέσουν την κοινή γνώμη των χωρών τους με άσκηση βίας κατά των
κρητικών.
Από την πηγή 4:
✓ Οι εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό βάθαιναν τις αντιθέσεις μεταξύ των μεγάλων
δυνάμεων.
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✓ Ο αρχικός λόγος επιλογής του ύπατου αρμοστή ως ενός προσώπου ευρείας
αποδοχής το οποίο θα διατηρούσε την υφιστάμενη κατάσταση είχε πλέον εκλείψει.
✓ Όταν εδραιώθηκε αυτή η πεποίθηση άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την
απομάκρυνση του Γεωργίου από την ύπατη αρμοστεία.
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