
ΕΝΟΤΗΤΑ 39 ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

Το κίνημα του 19....: Το Σεπτέμβρη του 19...... , μονάδες στρατού της ............................., 
έκαναν .................................. με επικεφαλής τους Ν. ................................. και 
Στ. ...................
Απαιτούσαν την ...................................... του ..................................., το 
σχηματισμό .................................. φιλικής προς την ................................. και την ενίσχυση 
των στρατευμάτων της ........................................... Οι κινηματίες κατέλαβαν 
την ....................................., με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του ................................. και 
την άνοδο στο θρόνο του γιου του, ............................................
Η ανακωχή των .........................: Το 19....., η Ελλάδα παραχωρεί την ......................... στην 
............................  και η περιοχή εκκενώνεται από το ............................... και τον 
ντόπιο ..................................
Η δίκη των ................: Σε έκτακτο ............................... καταδικάζονται .................... 
στελέχη πολιτικά και στρατιωτικά της .................................. παράταξης, ως υπεύθυνοι για 
την .......................................................... Από αυτούς οι ............... καταδικάστηκαν 
σε ............................... και οι .................. σε ισόβια.
Η ποινή εκτελέστηκε την ίδια μέρα! 
Το 2010 ο Άρειος Πάγος, μετά από αίτημα του εγγονού του Πρωτοπαπαδάκη 
επανεξέτασε την υπόθεση και αθώωσε τους κατηγορούμενους.

Πιστεύετε ότι ορθώς καταδικάστηκαν ως προδότες οι «έξι»; Μπορούσε να είχε γίνει κάτι 
άλλο;
Η συνθήκη της ........................ (19......) Εκπρόσωπος της Ελλάδας ήταν ο ..........................
- Η Τουρκία είναι κυρίαρχη στη ................................, την ............................... και στα 
νησιά .................................. και ..................................
- Συμφωνείται ..................................... πληθυσμών ανάμεσα στην ............................ και την 
.............................. Εξαιρούνται οι Έλληνες της .............................................. και 
το ............................................, ενώ από την πλευρά της  Τουρκίας οι μουσουλμάνοι 
της ........................................................
Πώς κρίνετε τους όρους της συνθήκης για τα ελληνικά συμφέροντα;

Εξελίξεις στην Ελλάδα: 
1) Η ........................................ της οικονομικής κατάστασης και η ανάγκη 

αποκατάστασης ........................................ και .................................. οδήγησαν 
στην .................................... και διανομή .........................

2) Ξεσπά κύμα ..................................., λόγω της μεγάλης μείωσης των .........................
3) Υιοθετείται το ...................................... ημερολόγιο (19.....)
4) Το 19....... γίνονται ................................., όπου επικρατεί το κόμμα 

των ............................................. και ο ....................................... εξαναγκάζεται να 
φύγει στο εξωτερικό.

Εξελίξεις στην Τουρκία: 
Ο Κεμάλ διώχνει το ..................................... και ως ................................. της 

Τουρκίας προσπαθεί να την μετατρέψει σε ένα σύγχρονο ...................................... τύπου 
κράτος. Έτσι οργανώνει συστήματα ............................... και ................................, υιοθετεί 
το .................................. αλφάβητο, απαγορεύει το .......................... και το ........................., 
καταργεί την .........................................., παραχωρεί δικαίωμα ψήφου στις ...................... 
κ.ά. Τα μέτρα αυτά, όμως,  είχαν απήχηση μόνο στα ................................ 
και ................................ κοινωνικά στρώματα.

Σχολιάστε το επίθετο «Ατατούρκ» (πατέρας των Τούρκων), που δίνει ο ίδιος ο 
Κεμάλ στον εαυτό του (έτσι τον αποκαλούσαν οι οπαδοί του). 


