Απαντήσεις
Απαντήσεις::
ΟΜΑΔΑ Α’
Α1:
α. σελ. 210, σχολικό βιβλίο: ‘ Γύρω από … µε τον Πρίγκηπα’.
β. σελ. 48, σχολικό βιβλίο: ‘ Είναι δύσκολο … του έθνους’.
γ. σελ. 148, σχολικό βιβλίο: ‘ Στην συνέχεια … προσφύγων’. και σελ. 155 ‘
… το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων (1922 – 1925)’.

Α2:
1. στ.
2. α.
3.
3.γ.
4. β.
5. δ.

Α3.

σελ. 208 – 209 σχολικό βιβλίο: ‘Το θετικό … κλίµα διχασµού’.
Α4.

σελ. 163 σχολικό βιβλίο: ‘ Η αποκατάσταστη … επιτέυχθηκε’.
Β1
α. Δεν απαιτείται η αξιοποίηση πληροφοριών από το σχολ
σχολ.. βιβλίο
παρά µόνο από την πηγή
πηγή..
Από την πηγή αξιοποιούµε
αξιοποιούµε::
� οι

δείκτες

της

αγροτικής

παραγωγής

σε

αξία

και

όγκο

χαρακτηρίζονται από µια φθίνουσα τάση.
� συνδυασµός της πτώσης των τιµών των αγροτικών προϊόντων,
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης του 1929, µε τις κακές αγροτικές
σοδειές της περιόδου 1929-1931, συνιστούν ένα καταλυτικό στοιχείο
για την υποχώρηση της ελληνικής γεωργίας µε τα επακόλουθα

αρνητικά κοινωνικά αποτελέσµατα και την περιορισµένη συµβολή
της στην όλη αναπτυξιακή προσπάθεια.
� Tα µεγάλα έργα στην ύπαιθρο δεν µπορούν να αποδώσουν ακόµη,
ενώ δηµιουργούν πρόσθετα προβλήµατα στην εξισορρόπηση του
εξωτερικού ισοζυγίου και διαταραχές στη νοµισµατική ισορροπία,
όταν την ίδια στιγµή οι πρακτικές και η συµπεριφορά του
τραπεζικού συστήµατος στην αγροτική περιφέρεια οδηγούν τους
αγρότες στην υπερχρέωση

� βιοµηχανικός τοµέας φαίνεται να κινείται κατά διαφορετικό τρόπο.
Κάτω από το καθεστώς του υψηλού προστατευτισµού, της στροφής
του τραπεζικού κεφαλαίου στη βιοµηχανία και τη µεγάλη
συµπίεση του κόστους εργασίας, διακρίνεται από µια σταθερή
άνοδο.(…)
� οι τιµές πέφτουν στην Ελλάδα πολύ λιγότερο σε σχέση µε ό τι
συµβαίνει στις υπόλοιπες χώρες. αυτή η αντοχή που επέδειξε η
ελληνική οικονοµία απέναντι στα αρνητικά αποτελέσµατα της
διεθνούς κρίσης ευνοεί τη νοµισµατική αποσταθεροποίηση, καθώς
υπερτιµάται η δραχµή απέναντι στα ξένα νοµίσµατα.
� η Αγγλία θα αποσυνδέσει τη λίρα από το χρυσό, αφήνοντας έτσι
εκτεθειµένη την ελληνική δραχµή που ήταν προσδεµένη στο χρυσό
µέσω της αγγλικής λίρας.

β. Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε
αξιοποιούµε::
‘Οι προσπάθειες … στοιχεία
στοιχεία:: σελ
σελ.. 54.
Από την πηγή αξιοποιούµε
αξιοποιούµε::
� Οι προσπάθειες του Eλ. Βενιζέλου να διατηρήσει σταθερή τη
δραχµή µε όσα συναλλαγµατικά αποθέµατα διέθετε η Τράπεζα της
Ελλάδος και µε την προσφυγή στο ξένο δανεισµό, αποτυγχάνουν
� αναγκαστικό Νόµο της 28ης Σεπτεµβρίου 1931 αίρεται de facto η
σταθεροποίηση της δραχµής για να επικυρωθεί κατόπιν µε το Νόµο
5422 της 26ης Απριλίου 1932, µε τον οποίο καταργείται το σύστηµα
κανόνος συναλλάγµατος χρυσού και επανέρχεται το σύστηµα της
αναγκαστικής κυκλοφορίας.

� Ενώ λίγες ηµέρες αργότερα, την 1η Μαΐου 1932, η κυβέρνηση θα
κηρύξει χρεοστάσιο. H Ελλάδα δεν µπορούσε πλέον να πληρώσει
τα χρέη και τους τόκους της.
Β2
α. Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε
αξιοποιούµε::

‘Οι εκσυγχρονιστές … Εθνοσυνέλευσης’. σελ.89-90
Από την πηγή αξιοποιούµε
αξιοποιούµε::
� Στην πλατεία Συντάγµατος προανήγγειλε την ίδρυση ενός κόµµατος
αρχών που θα ήταν φορέας µεταρρυθµίσεων.

� Από εκεί αντέταξε και την ακλόνητη εµµονή του στην Αρχή της
Αναθεωρητικής και Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής, ενώ στην έκκληση
του πλήθους για Συντακτική Βουλή, εκείνος για τρίτη φορά αντέτεινε:
“Αναθεωρητική”

� Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ ανέθεσε σχηµατισµό κυβέρνησης στο Βενιζέλο,
διότι. “εκπροσωπεί σήµερον την ιδέαν της ανορθώσεως των πολιτικών
µας ηθών, την ιδέαν της αναγεννήσεως και επ’ αυτού στηρίζει όλος ο
κόσµος τας ελπίδας της σωτηρίας του τόπου από την αναρχίαν και την
κακοδαιµονίαν εις την οποίαν περιήλθαµεν.

β. Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε
αξιοποιούµε::
‘Αλλά … ένοπλα τµήµατα’. σελ.219
Από την πηγή αξιοποιούµε
αξιοποιούµε::

� Μία από τις προτεραιότητες του Βενιζέλου ως Έλληνα
πρωθυπουργού ήταν να προετοιµάσει τη χώρα οικονοµικά,
στρατιωτικά και διπλωµατικά για την επερχόµενη νέα κρίση του
ανατολικού ζητήµατος.
� Στο αρχικό της στάδιο αυτή η πολιτική συνεπαγόταν άµεσα µέτρα
για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που είχαν
διαταραχθεί από την πολιτική αστάθεια της προηγούµενης
περιόδου και την απόφαση του Βενιζέλου και άλλων Κρητών να
θέσουν υποψηφιότητα για τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές.
� Σε όλους τους τόνους και µε κάθε ευκαιρία δήλωνε ότι η Ελλάδα
σκοπεύει να καταστεί παράγοντας ειρήνης στην Ανατολή και ότι
διακατέχεται από πνεύµα φιλίας προς την Τουρκία. Η πολιτική

αυτή είχε άµεση σχέση µε τη στάση που τηρούσε απέναντι στις
ενέργειες των Κρητών.

