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Α1
α) σελ 53 – 54: Η παγκόσµια … αισιοδοξία.
β) σελ 213 – 214: Οργανώθηκε… το «Θέρισσο».
γ) σελ 143: Στα πλαίσια … της προσφυγιάς.

Α2
1. Λ σελ.46 « Πιο σταθερό…εξεγέρσεις (Λαύριο 1896)
2. Λ σελ. 53 « Παρά τις αντιδράσεις…χρόνο αργότερα»
3. Λ σελ. 54 «Έτσι εγκαινιάστηκε…της χώρας»
4. Σ
5. Σ

Α3
σελ. 163-164 «Οι πρόσφυγες δεν αποτελούσαν…ευαγή ιδρύµατα.»

Α4
σελ. 216-217 « Δυο µεγάλα…της Κρήτης»

Β1
Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε:
Σελ. 168-169 : « Η άφιξη των προσφύγων … ετοίµων ενδυµάτων»
Από την πηγή αξιοποιούµε τις εξής πληροφορίες:
� σύγκριση των δεδοµένων που αντλούνται από τους πίνακες
αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες

� Η αξία της βιοµηχανικής παραγωγής σχεδόν επταπλασιάστηκε
� το εργαζόµενο προσωπικό στην ελληνική βιοµηχανία δηλαδή σχεδόν
τριπλασιάστηκε χωρίς διάκριση ιδιότητος

� ο αριθµός των ανδρών που εργάζονταν στην ελληνική βιοµηχανία
τετραπλασιάστηκε

� ο αριθµός των γυναικών πενταπλασιάστηκε σε σχέση µε το 1920
� η γυναικεία εργασία πήρε ξεχωριστή θέση στην παραγωγική µηχανή
και κυρίως στην υφαντουργία, στην ταπητουργία, την κλωστική, την
καλτσοβιοµηχανία.

� επιτράπηκε στην ελληνική βιοµηχανία να αναπτυχθεί περισσότερο
µε τη χρησιµοποίηση άφθονων και φτηνών εργατικών χεριών από
την πυκνή προσφυγική µάζα.

Β2
α) Από σχολ. βιβλίο :σελ. 89-90 « Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν… µέλη της
Εθνοσυνέλευσης».
Από τις πηγές: κείµενο 1 :
� εµφάνιση Βενιζέλου στην Αθήνα 5 Σεπτεµβρίου σε κλίµα ενθουσιασµού



� εκφώνησε σηµαντικό πολιτικό λόγο όπου διαφάνηκαν οι γενικές γραµµές
του προγράµµατος που θα ακολουθούσε τα επόµενα 25 χρόνια της
πολιτικής του πορείας

� βασικότατο στοιχείο του πολιτικού προγράµµατος ήταν η επίµονη άρνηση
στο αίτηµα για συντακτική συνέλευση

� σε ότι άφορα τις υπόλοιπες προγραµµατικές του δηλώσεις αξιοποιείται το
χωρίο : « Καταρχάς ο Βενιζέλος…νόµων.»

β) Από το σχολ. βιβλίο σελ. 218-219 « Λίγους µήνες… ασφαλέστερα»
γ) Από σχολ. βιβλίο σελ. 219 «Αλλά ο Βενιζέλος… ένοπλα τµήµατα.»
Από κείµενο 2 :
� πίστευε στη συµβολή του ελεύθερου βασιλείου της Ελλάδας σε ότι αφορά

την επίλυση του Κρητικού Ζητήµατος
� απέφυγε την οποιαδήποτε ένοπλη συµπλοκή
� ακολούθησε διπλωµατική τακτική
� αντέδρασε κατηγορηµατικά στην επιµονή Κρητών βουλευτών για είσοδό

τους στο ελληνικό κοινοβούλιο οι οποίοι πίστευαν ότι µ΄ αυτόν τον τρόπο
θα επικυρώνονταν η µονοµερής ανακήρυξη της ένωσης.


