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ΟΜΑΔΑ Α’
Α1
Να γράψετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων
όρων::
α. Ηνωµένη Αντιπολίτευση.
β. Βενιζελισµός.
γ. Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων.
ΜΟΝAΔΕΣ 15.
Να γράψετε τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από
αυτά τα γράµµατα της Στήλης Β, ορισµένα στοιχεία της Στήλης Β
περισσεύουν
ΣΤΗΛΗ Α’ :

ΣΤΗΛΗ Β’

1. Συµφωνία της Άγκυρας..

α. Ιούνιος 1925

2. Σύµβαση της Άγκυρας..

β. Ιανουάριος 1923

3. Συµφωνία των Αθηνών..

γ. Δεκέµβριος 1926

4. Σύµβαση Ανταλλαγής πληθυσµών
Ελλάδας – Τουρκίας..

δ. 1918

5. Ίδρυση ΣΕΚΕ.

ε. Ιούλιος 1930
στ.. Ιούνιος 1930
ζ. Δεκέµβριος 1929
ΜΟΝAΔΕΣ 10.

Α3.
Να εξηγήσετε τους λόγους που διατάραξαν τα θετικό κλίµα των
πρώτων ετών λειτουργίας του αρµοστειακού καθεστώτος στην Κρήτη
και οδήγησαν τελικά στην επανάσταση του Θερίσου
Θερίσου..
ΜΟΝAΔΕΣ 12.
Α4.
Να αξιολογήσετε το έργο της ΕΑΠ όσον αφορά την αποκατάσταση
των προσφύγων
προσφύγων..
ΜΟΝAΔΕΣ 13.
ΟΜΑΔΑ Β
Β1
Συνθέτοντας τις πληροφορίες του σχολικού σας βιβλίου µε αυτές του
παραθέµατος να δείξετε
δείξετε::
α) Τους λόγους που οδήγησαν την ελληνική οικονοµία στην κρίση
του 1932.
ΜΟΝAΔΕΣ 12.
β) Τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση
της κρίσης
ΜΟΝAΔΕΣ 13.
[Τα κρίσιµα χρόνια 1928 - 1932]
(…) Την εξεταζόµενη τετραετία (1928-1932) στο µεγαλύτερο διάστηµά της,
µε εξαίρεση το 1932, σύµφωνα πάντοτε µε τις προηγούµενες έρευνες, οι
δείκτες της αγροτικής παραγωγής σε αξία και όγκο χαρακτηρίζονται από
µια φθίνουσα τάση. O 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.

O 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.
(…)
Στα χρόνια της µεγάλης οικονοµικής κρίσης και ιδιαίτερα την περίοδο
1929-1932, 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. Θα είναι ακριβώς τον Σεπτέµβριο του 1931,
όταν η Αγγλία θα αποσυνδέσει τη λίρα από το χρυσό, αφήνοντας έτσι
εκτεθειµένη την ελληνική δραχµή που ήταν προσδεµένη στο χρυσό µέσω
της αγγλικής λίρας. 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 και µε τον 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.
(…)
Πηγή: Απόσπασµα από δηµοσίευµα του Θανάση Καλαφάτη,
Επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς στην Καθηµερινή
Β2
Συνθέτοντας τις πληροφορίες του σχολικού σας βιβλίου µε αυτές των
παραθέµατων να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις
ερωτήσεις::
α. Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις του Βενιζέλου ως Ελλαδίτη πολιτικού
όπως
τέθηκαν
στις
5
Σεπτεµβρίου
του
1910;
ΜΟΝAΔΕΣ 12.
β. Να εξηγήσετε την στάση του την ίδια εποχή απέναντι στο ζήτηµα της
ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα;
ΜΟΝAΔΕΣ 13.

ΠΗΓΉ 1.
Ο Βενιζέλος µετά την εκλογική ετυµηγορία της 8ης Αυγούστου 1910, δεν
είχε επανέλθει στην Αθήνα. Στη Λουκέρνη, όπου βρίσκονταν,
πληροφορήθηκε την εκλογή του και ύστερα από σύντοµη παραµονή στη
Ρώµη επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, όπου και
παραιτήθηκε από την ηγεσία του εκεί κόµµατός του. Στις 5 Σεπτεµβρίου
αποβιβάστηκε στον Πειραιά όπου τον υποδέχτηκαν θερµά οπαδοί και

φίλοι. 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” .Η
συγκέντρωση της 5ης Σεπτεµβρίου υπογράµµιζε την ηγετική επιβολή του
Βενιζέλου στο χώρο της ελληνικής πολιτικής ζωής και επιβεβαίωνε την
αναγωγή του σε ουσιαστικό ρυθµιστή της κατάστασης. Όταν στις 12
Σεπτεµβρίου η κυβέρνηση Δραγούµη παραιτήθηκε, η υποψηφιότητα του
Βενιζέλου για την πρωθυπουργία ήταν ακαταµάχητη. 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”
Του Κώστα Μπογδανίδη.
ΠΗΓΉ 2.
Η θητεία του Βενιζέλου ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Κρήτης έληξε απότοµα όταν εξελέγη πρώτος βουλευτής
Αττικοβοιωτίας στις ελληνικές εκλογές της 8 Αυγούστου 1910 και
αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Εκεί ανοιγόταν γι’ αυτόν µια
νέα σταδιοδροµία που τον αποµάκρυνε οριστικά από την ενεργό πολιτική
δραστηριότητα της Κρήτης. Παραιτήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή
και στις 5 Σεπτεµβρίου επέστρεψε στην Αθήνα, όπου ο Βασιλιάς Γεώργιος
τού ανέθεσε το σχηµατισµό Κυβέρνησης.
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.
Πηγή : ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

