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ΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΑ’Α’Α’Α’
ΑΑΑΑ1111
ΝαΝαΝαΝα γράψετεγράψετεγράψετεγράψετε τοτοτοτο περιεχόµενοπεριεχόµενοπεριεχόµενοπεριεχόµενο τωντωντωντων παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω όρωνόρωνόρωνόρων::::
α) Ευηµερία
β) Προσωρινή Κυβέρνηση Κρήτης.
γ) Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως

Μονάδες 15

ΑΑΑΑ2222
ΝαΝαΝαΝα σηµειώσετεσηµειώσετεσηµειώσετεσηµειώσετε τηντηντηντην ένδειξηένδειξηένδειξηένδειξη ΣΣΣΣ ((((σωστόσωστόσωστόσωστό)))) ήήήή ΛΛΛΛ ((((λάθοςλάθοςλάθοςλάθος)))) δίπλαδίπλαδίπλαδίπλα σεσεσεσε κάθεκάθεκάθεκάθε
πρότασηπρότασηπρότασηπρόταση.... ΣεΣεΣεΣε περίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωσηπερίπτωση λάθουςλάθουςλάθουςλάθους νανανανα δοθείδοθείδοθείδοθεί ηηηη σωστήσωστήσωστήσωστή απάντησηαπάντησηαπάντησηαπάντηση....

1. Οι πρώτες καθαρά εργατικές εξεγέρσεις εκδηλώθηκαν στα έργα
διάνοιξης της διώρυγας της Κορίνθου.

2. Η Εθνική Τράπεζα ενίσχυσε τις προσπάθειες για την ίδρυση της
Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Μετά το 1932 στην οικονοµία οι συναλλαγές καθορίζονταν από
ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες.

4. Η οµάδα των Ιαπώνων επιχείρησε µε την κριτική της να διορθώσει
την αναντιστοιχία πολιτικού συστήµατος- κοινωνίας.

5. Στις εκλογές του Μαρτίου του 1912 η πλειοψηφία των ψηφοφόρων
τάχθηκε υπέρ του κόµµατος των Φιλελευθέρων.

Μονάδες 10

ΑΑΑΑ3333
Γιατί η διαδικασία αφοµοίωσης των προσφύγων κινήθηκε σε αργούς
ρυθµούς και πόσο δικαιολογηµένες ήταν οι αιτιάσεις των προσφύγων
προς το ελληνικό κράτος;

Μονάδες 15



ΑΑΑΑ4444
Ποια εξωτερικά γεγονότα επηρέασαν την πορεία των κρητικών
πραγµάτων οδηγώντας στο πρώτο επίσηµο ψήφισµα της ένωσης(1908) και
ποια η στάση της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά µε το ζήτηµα της
επίσηµης αναγνώρισης της ένωσης;

Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑ Β’Β’Β’Β’

ΒΒΒΒ1111

ΑφούΑφούΑφούΑφού λάβετελάβετελάβετελάβετε υπόψηυπόψηυπόψηυπόψη σαςσαςσαςσας τατατατα στοιχείαστοιχείαστοιχείαστοιχεία τουτουτουτου σχολικούσχολικούσχολικούσχολικού βιβλίουβιβλίουβιβλίουβιβλίου καικαικαικαι τατατατα
δεδοµέναδεδοµέναδεδοµέναδεδοµένα τουτουτουτου παραθέµατοςπαραθέµατοςπαραθέµατοςπαραθέµατος νανανανα απαντήσετεαπαντήσετεαπαντήσετεαπαντήσετε στιςστιςστιςστις ακόλουθεςακόλουθεςακόλουθεςακόλουθες ερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσεις::::
ΠοιεςΠοιεςΠοιεςΠοιες είναιείναιείναιείναι οιοιοιοι επιπτώσειςεπιπτώσειςεπιπτώσειςεπιπτώσεις πουπουπουπου είχεείχεείχεείχε οοοο ερχοµόςερχοµόςερχοµόςερχοµός τωντωντωντων προσφύγωνπροσφύγωνπροσφύγωνπροσφύγων τηςτηςτηςτης
µικρασιατικήςµικρασιατικήςµικρασιατικήςµικρασιατικής καταστροφήςκαταστροφήςκαταστροφήςκαταστροφής αααα)))) στηνστηνστηνστην ελληνικήελληνικήελληνικήελληνική βιοµηχανίαβιοµηχανίαβιοµηχανίαβιοµηχανία καικαικαικαι ββββ))))
στηνστηνστηνστην ένταξηένταξηένταξηένταξη τωντωντωντων γυναικώνγυναικώνγυναικώνγυναικών στηνστηνστηνστην παραγωγικήπαραγωγικήπαραγωγικήπαραγωγική διαδικασίαδιαδικασίαδιαδικασίαδιαδικασία;;;;

Μονάδες 25

Η αξία της βιοµηχανικής παραγωγής κατά το 1921 ανέρχονταν σε 1,1 δισ.
δραχµές., ενώ το 1929, η αξία της ανήλθε σε 7,2 δισ. δραχµές δηλαδή
σχεδόν επταπλασιάστηκε. Η αύξηση αυτής τη βιοµηχανικής παραγωγής,
κατά κλάδους ήταν η εξής σε χιλιάδες δραχµές:
ΒιοµηχανίεςΒιοµηχανίεςΒιοµηχανίεςΒιοµηχανίες 1921192119211921 1929192919291929
Μεταλλουργικές. 13599 58070
Μηχανολογικές. 36700 273875
Οικοδοµικές 60100 403481
Κλωστουφαντουργικές 182237 1867000
Ειδών διατροφής. 254283 1482929
Χηµικές 161125 1053090
Δέρµατος. 165160 695000
Χάρτου. 6000 211000
Ιµατισµού. 7040 61350
Ξύλου. 40000 347500
Καπνού. 159859 214700
Ηλεκτρισµού - 490900
Σύνολο σε χιλιάδες
δραχµές.

1.077.103 7.158.095

Το προσωπικό το εργαζόµενο στην ελληνική βιοµηχανία κατά την
απογραφή του 1920 έφθανε τα 154 633 άτοµα από τα οποία 45475 ήταν
ιδιοκτήτες – διευθυντές και 5381 υπάλληλοι, ενώ κατά την απογραφή του
1928, το εργαζόµενο προσωπικό στην ελληνική βιοµηχανία ανήλθε σε



429831 άτοµα δηλαδή σχεδόν τριπλασιάστηκε χωρίς διάκριση ιδιότητος.
Κατά φύλο οι εργαζόµενοι ήταν:
1920 ΆΝΤΡΕΣ 82588 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21089
1928 ΆΝΤΡΕΣ 330119 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 99712

Από τους αριθµούς αυτούς εξάγεται το συµπέρασµα ότι ενώ ο αριθµός
των ανδρών που εργάζονταν στην ελληνική βιοµηχανία
τετραπλασιάστηκε, ο αριθµός των γυναικών πενταπλασιάστηκε σε σχέση
µε το 1920, γεγονός που σηµαίνει ότι η γυναικεία εργασία πήρε από τότε
ξεχωριστή θέση στην παραγωγική µηχανή και κυρίως στην υφαντουργία,
στην ταπητουργία, την κλωστική, την καλτσοβιοµηχανία. Αυτό ακριβώς
που υποδείκνυαν οι αρµόδιοι για την αξιοποίηση του εργατικού
δυναµικού των προσφύγων και ιδίως των γυναικών, έγινε
πραγµατικότητα και επέτρεψε στην ελληνική βιοµηχανία να αναπτυχθεί
περισσότερο µε τη χρησιµοποίηση άφθονων και φτηνών εργατικών
χεριών από την πυκνή προσφυγική µάζα.

ΒΒΒΒ2222
ΜελετώνταςΜελετώνταςΜελετώνταςΜελετώντας προσεκτικάπροσεκτικάπροσεκτικάπροσεκτικά τοτοτοτο περιεχόµενοπεριεχόµενοπεριεχόµενοπεριεχόµενο τωντωντωντων παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω ιστορικώνιστορικώνιστορικώνιστορικών
πηγώνπηγώνπηγώνπηγών καικαικαικαι συνδυάζονταςσυνδυάζονταςσυνδυάζονταςσυνδυάζοντας τιςτιςτιςτις γνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσεις σαςσαςσαςσας απόαπόαπόαπό τοτοτοτο σχολικόσχολικόσχολικόσχολικό σαςσαςσαςσας
εγχειρίδιοεγχειρίδιοεγχειρίδιοεγχειρίδιο,,,, νανανανα απαντήσετεαπαντήσετεαπαντήσετεαπαντήσετε σταστασταστα ακόλουθαακόλουθαακόλουθαακόλουθα ερωτήµαταερωτήµαταερωτήµαταερωτήµατα::::
αααα)))) ΠότεΠότεΠότεΠότε έγινεέγινεέγινεέγινε ηηηη πρώτηπρώτηπρώτηπρώτη δηµόσιαδηµόσιαδηµόσιαδηµόσια εµφάνισηεµφάνισηεµφάνισηεµφάνιση τουτουτουτου ΒενιζέλουΒενιζέλουΒενιζέλουΒενιζέλου ενώπιονενώπιονενώπιονενώπιον τουτουτουτου
αθηναϊκούαθηναϊκούαθηναϊκούαθηναϊκού λαούλαούλαούλαού καικαικαικαι σεσεσεσε ποιεςποιεςποιεςποιες προγραµµατικέςπρογραµµατικέςπρογραµµατικέςπρογραµµατικές δηλώσειςδηλώσειςδηλώσειςδηλώσεις προέβηπροέβηπροέβηπροέβη οοοο
ΚρητικόςΚρητικόςΚρητικόςΚρητικός πολιτικόςπολιτικόςπολιτικόςπολιτικός;;;; (10(10(10(10 µονάδεςµονάδεςµονάδεςµονάδες))))
ββββ)))) ΠοιεςΠοιεςΠοιεςΠοιες αντιδράσειςαντιδράσειςαντιδράσειςαντιδράσεις προκάλεσεπροκάλεσεπροκάλεσεπροκάλεσε ηηηη µετάκλησήµετάκλησήµετάκλησήµετάκλησή τουτουτουτου αυτήαυτήαυτήαυτή στηνστηνστηνστην ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα;;;;
(5(5(5(5 µονάδεςµονάδεςµονάδεςµονάδες))))
γγγγ)))) ΠοιαΠοιαΠοιαΠοια ήτανήτανήτανήταν ηηηη πολιτικήπολιτικήπολιτικήπολιτική τουτουτουτου στάσηστάσηστάσηστάση ωςωςωςως πρωθυπουργούπρωθυπουργούπρωθυπουργούπρωθυπουργού πλέονπλέονπλέονπλέον τηςτηςτηςτης
ΕλλάδαςΕλλάδαςΕλλάδαςΕλλάδας απέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντι στοστοστοστο ΚρητικόΚρητικόΚρητικόΚρητικό ΖήτηµαΖήτηµαΖήτηµαΖήτηµα µέχριµέχριµέχριµέχρι τοτοτοτο 1912;1912;1912;1912; (10(10(10(10 µονάδεςµονάδεςµονάδεςµονάδες))))

ΚείµενοΚείµενοΚείµενοΚείµενο 1111
Στις 4 Σεπτεµβρίου, τρεις δηλαδή ηµέρες µετά το άνοιγµα των

εργασιών της Βουλής, ο Βενιζέλος εγκατέλειψε τα Χανιά κι έφθασε στον
Πειραιά, όπου έγινε δεκτός µε τιµές και ενθουσιασµό. Ανεβαίνοντας στην
Αθήνα την 5η Σεπτεµβρίου, οι φίλοι του είχαν φροντίσει να του
ετοιµάσουν µια µεγάλη διαδήλωση, την οποία ο Βενιζέλος χαιρέτησε από
τον εξώστη της πλατείας Συντάγµατος εκφωνώντας ένα βαρυσήµαντο
πολιτικό λόγο. Έναν λόγο παρακαταθήκη στο συλλογικό υποσυνείδητο
του Ελληνισµού, καθώς πέρα απ΄το ότι περιέγραψε σε γενικές γραµµές τα
βασικότερα σηµεία του προγράµµατος και της πολιτικής που θα χάραζε
και θα ακολουθούσε, υπήρχε και ένα συγκλονιστικό στοιχείο που έδωσε
ευθύς εξαρχής ανάγλυφα το ύφος µε το οποίο θα πολιτευόταν τα
επόµενα 25 χρόνια. Στη διαρκώς επαναλαµβανόµενη απαίτηση µιας
οµάδας Αθηναίων για σύγκληση συντακτικής συνέλευσης ο Βενιζέλος
αντέταξε µε σθεναρή φωνή την απαρασάλευτη προσήλωσή του στην
αρχή της Αναθεωρητικής. «Επαναλαµβάνω. Διπλής Αναθεωρητικής



Βουλής!» επισήµανε ο Βενιζέλος, και στην εκ νέου απαίτηση των
ακροατών του για συντακτική ο Κρητικός ηγέτης απαντούσε για τρίτη
συνεχή φορά: «Είπα! Αναθεωρητικής...». [...]

Αξίζει να παρατεθούν τα σηµαντικότερα σηµεία της στρατηγικής
που θα ακολουθούσε ο κρητικός πολιτικός, τα οποία ανήγγειλε εκείνη την
5η Σεπτεµβρίου. Καταρχάς ο Βενιζέλος σκόπευε να χαράξει µια νέα
οικονοµική πολιτική που θα συσπείρωνε όλες τις παραγωγικές τάξεις
γύρω από έναν άξονα, να διατυπώσει µια περισσότερο προσαρµοστική
δηµοσιονοµική πολιτική, επιβάλλοντας µια ισορροπία ανάµεσα στους
έµµεσους και στους άµεσους φόρους, να θεσπίσει µέτρα για την
προστασία των αγροτών και των εργατών αλλά και για την αγροτική και
δασική ασφάλεια, να τροποποιήσει την αστική, εµπορική και ποινική
νοµοθεσία, να εξυγιάνει το σύστηµα της αυτοδιοίκησης και να
αποµακρύνει το διοικητικό µηχανισµό από τις επιρροές των κοµµάτων, να
αναδιαµορφώσει το χώρο της παιδείας εφοδιάζοντάς τον µε έναν
προσανατολισµό περισσότερο πρακτικό, να εκσυγχρονίσει τον τοµέα των
ενόπλων δυνάµεων, καθιστώντας την αµυντική θωράκιση της χώρας
αξιόµαχη, και, τέλος, να καθιερώσει και να επιβάλει την πιστή εφαρµογή
των νόµων.
Ιστορία των Ελλήνων, τόµ. 14, «Νεώτερος Ελληνισµός, 1895-1910», εκδ. Δοµή, σελ.
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ΚείµενοΚείµενοΚείµενοΚείµενο 2222
Στις 27 Αυγούστου του 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπέβαλε την

παραίτηση του από το αξίωµα του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής
της αυτόνοµης Κρητικής Πολιτείας και λίγες µέρες αργότερα εγκατέλειψε
τα Χανιά για να αναλάβει ενεργή πολιτική δράση στην Αθήνα. [...] Ο
Κρητικός ηγέτης είχε καταλήξει νωρίτερα στη γενική διαπίστωση ότι η
δικαίωση των εθνικών προσδοκιών της ιδιαίτερης πατρίδας του ήταν
αναπόσπαστα συνυφασµένη µε τη δυνατότητα του ελευθέρου βασιλείου
να τη συνδράµει αποτελεσµατικά, µε διπλωµατικά ή στρατιωτικά µέσα.
Με αυτή τη σκέψη, θα συνδυάσει την επίσπευση των πολεµικών
εξοπλισµών µε την αποφυγή της άµεσης εµπλοκής σε ένοπλη σύρραξη. Η
διττή αυτή επιδίωξη εξηγεί τη γενικότερη διπλωµατική τακτική του, στα
πλαίσια της οποίας εντασσόταν και η ειδικότερη αντιµετώπιση του
Κρητικού Ζητήµατος. Με την παρακίνηση, πράγµατι, της Αθήνας, θα
επικρατήσει στη Μεγαλόνησο κλίµα ύφεσης και αναµονής, το οποίο όµως
θα διαταραχτεί στις αρχές του 1912. Αφορµή για την παρεµβολή
δυσχερειών στην εφαρµογή της πολιτικής αυτής του Ελευθερίου
Βενιζέλου στάθηκε η άκαµπτη απόφαση µερίδας µελών της κρητικής
Βουλής να µετάσχουν στις εργασίες του ελληνικού Κοινοβουλίου µε την
πεποίθηση ότι, µετά τη µονοµερή ανακήρυξη της ένωσης, το 1908, θα
συνέβαλλαν µε τον τρόπο αυτό και στην τυπική επικύρωση της και θα



εκβίαζαν, τελικά, τη διεθνή αναγνώριση. Η αντίδραση του Έλληνα
πρωθυπουργού ήταν άµεση και κατηγορηµατική.

Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισµός, τόµ. Β', Κρήτη 1983, σελ. 483-484
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