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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
Α1. α. Εκλεκτικοί: Πολιτικός σχηματισμός που συγκροτήθηκε κατά την
Εθνοσυνέλευση 1862– 1864 και είχε μικρότερη απήχηση. Ήταν μια ετερόκλητη
παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και αξιωματικών με μετριοπαθείς
θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των άλλων παρατάξεων και
να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. (σελίδα 77)
β. Λαϊκό κόμμα (1910): Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό
Κόμμα, με αρχηγό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Βασικές προγραμματικές
δηλώσεις του ήταν η αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και η επιβολή
αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις δεύτερες εκλογές του 1910 εκλέχτηκαν 7
υποψήφιοι του κόμματος, οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους
Φιλελευθέρους. (σελίδα 93)
γ. Ηνωμένη Αντιπολίτευσις: Μετά τον Μάρτιο του 1901 γύρω από τον Βενιζέλο
συνασπίστηκαν στην Κρήτη όσοι ήταν δυσαρεστημένοι από την αυταρχική
πολιτική του Πρίγκιπα και σχηματίστηκε μια ισχυρότατη «Ηνωμένη
Αντιπολίτευσις». Έμπιστοι συνεργάτες του Βενιζέλου ήταν ο Κ. Φούμης και ο Κ.
Μάνος. Οι τρεις αυτοί αποτέλεσαν μια τριανδρία, που δεν δίστασε να
προχωρήσει σε δυναμική αναμέτρηση με τον Πρίγκιπα. (σελίδα 210)
Α2. α- Σωστό β- Λάθος γ- Λάθος δ- Λάθος ε- Σωστό
Β1. Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 … το κράτος κήρυξε πτώχευση. (σελίδα
80)
Β2. Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας … και εγκατάστασής του.
(σελίδα 208)
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ1. α. Από το σχολικό βιβλίο: Οι πρώτες δειλές ενδείξεις … του δημοσίου. (σελίδα
40)
Από την πρώτη πηγή: Οι εφημερίδες θεωρούν ότι οι ομογενείς κεφαλαιούχοι
θα επιτύχουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της βιομηχανίας.
Στις αρχές του 1870 ιδρύονται τράπεζες, όμως δεν επαληθεύονται οι προβλέψεις
του τύπου. Οι Έλληνες της διασποράς διακρίνονται για την εμπορική
επιχειρηματική τους παράδοση, αλλά δεν ασχολούνται με τη βιομηχανία και δεν
επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο. Προτιμούν λοιπόν να
επενδύσουν στην αγορά αγροτικής και αστικής γης, στο εμπόριο, στα δημόσια
έργα και στις τραπεζικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Αυτού του
είδους οι επενδύσεις τους έδιναν τη δυνατότητα να μεταφέρουν εύκολα το
κεφάλαιό τους στο εξωτερικό σε περίπτωση οικονομικής κρίσης της Ελλάδας.
β. Από το σχολικό βιβλίο: Βασικό χαρακτηριστικό … με λίγα λόγια. (σελίδα 40)
Από τη δεύτερη πηγή: Μέσω του εμπορίου οι Έλληνες του εξωτερικού είχαν τη
δυνατότητα να αποκομίσουν μεγάλο κέρδος, το οποίο μπορούσαν να
τοποθετήσουν στο εξωτερικό, κάνοντας μάλιστα μικρές επενδύσεις. Υπήρχαν
λοιπόν ευνοϊκοί όροι για την εκμετάλλευση των μεταλλείων, αλλά και για
τραπεζιτικές και χρηματιστικές επιχειρήσεις με υψηλά επιτόκια. Επίσης, είχαν
τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη ναυτιλία και να αλλάξουν σημαία σε
περιόδους οικονομικής κρίσης της Ελλάδας ή σε περιόδους διεθνούς ανάπτυξης.
Τέλος, ευκαιρίες υπήρχαν για τους Έλληνες της διασποράς τόσο στην αγορά
ακινήτων στην πρωτεύουσα όσο και στην αγορά αγροτικών εκτάσεων, φυσικά σε
χαμηλές τιμές.

Δ1. α. Από το σχολικό βιβλίο: Οι πρώτες απογραφές … όπου είχαν ζήσει. (σελίδα
146-148)
Από την πρώτη πηγή: Οι πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά τη
Μικρασιατική καταστροφή αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα σωματικής και
ψυχικής υγείας λόγω των συνθηκών άφιξης, της σωματικής ταλαιπωρίας, της
κακής διατροφής και στέγασης, αλλά και της έλλειψης συνθηκών υγιεινής.
Υπήρξε υψηλή θνησιμότητα, κυρίως των βρεφών, καθώς οι πρόωροι τοκετοί και
οι αποβολές αποτελούσαν συχνό φαινόμενο. Σε έξαρση βρίσκονταν οι
επιδημικές και μολυσματικές ασθένειες, όπως η ευλογιά, ο εξανθηματικός
τύφος, η γρίππη, τα τραχώματα, τις οποίες το κράτος προσπάθησε να
καταπολεμήσει.
β. Από το σχολικό βιβλίο: Με την άφιξη των προσφύγων … τους πρόσφυγες.
(σελίδα 148-149)
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Από τη δεύτερη πηγή: Ο τύπος της εποχής αναφέρει ότι το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, στην προσπάθεια να εξασφαλίσει στέγαση στους πρόσφυγες,
επιδίωξε να τροποποιήσει το ενοικιοστάσιο, ώστε να διευκολυνθεί η υπενοικίαση
δωματίων σε πρόσφυγες. Μία εφημερίδα γνωστοποιεί ότι η υπενοικίαση
δωματίου μπορούσε να γίνει μόνο σε γυναίκα πρόσφυγα. Ακολούθησαν οι
επιτάξεις, καθώς ο Υπουργός Περιθάλψεως με νομοθετικό διάταγμα απέκτησε
το δικαίωμα να επιβάλει την επίταξη και σε κατοικούμενα ακίνητα. Ο
Αμερικανός διπλωμάτης Χένρυ Μοργκεντάου ανέφερε ότι πάνω από πέντε
χιλιάδες δωμάτια σε αθηναϊκές κατοικίες προσφέρθηκαν σε πρόσφυγες. Κάποια
άλλα κείμενα της εποχής αναφέρουν μεγαλύτερο αριθμό, αλλά είναι δύσκολος ο
ακριβής προσδιορισμός.
Επιμέλεια Καθηγητών Φροντιστηρίων Βακάλη
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