Διαγώνισμα στην ιστορία κατεύθσνσης

1ν ζέκα

Να απνδσζεηε ηνπο αθόινπζνπο νξηζκνύο: βεληδειηζκνο, θεληεξαζηόλ, ηαμηθα θόκκαηα,
πλζήθε ηνπ Νεηγπ, νξγαληθόο λόκνο

2ν ζέκα

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε σζηό θαη Λάζνο
1. Η Κξεηηθή Πνιηηνθπιαθή νξγαλώζεθε κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ ζηξαηεπκά- ησλ ησλ
Πξνζηαηηδσλ Γπλάκεσλ από ηελ Κξεηε.
2. Ο Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνύξνο ππήξμε ν θύξηνο εθθξαζηήο ησλ αηηεκάησλ ηεο λέαο
γεληάο
3. Η ίδξπζε ηνπ θόκκαηνο ησλ Φηιειεύζεξσλ έγηλε ην επηέκβξην ηνπ 1910
4. Σν 1851 ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ θαη ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο ήηαλ 35..000.000
ρξπζέο δξαρκέο
5. Σν ηακείν πεξηζάιςεσο πξνζθύγσλ ηδξύζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1922
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Θέκα 3ν
Πνηέο ήηαλ νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο ζηελ
Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα ;

Θέκα 4ν
Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ πξνζθύγσλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ηεο
Λνδαλεο;

Θέκα 5ν
Πνηνί ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο
θαηά ην 19ν αηώλα;

Οκάδα β

1.Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα παξαθάησ θείκελα θαη αμηνπνηώληαο ηηο
ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο:
α) λα επηζεκάλεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε ηνπ θηλήκαηνο ζην Γνπδί
β) λα πξνζδηνξίζεηε ηηο πνιηηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Δ. Βεληδέινπ θαη ηνπ
ηξαηησηηθνύ πλδέζκνπ πνπ επέηξεςαλ ηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία

Κείκελα
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Α. Η δπζαξέζθεηα ησλ αμησκαηηθσλ ελαληίνλ ηνπ δηαδόρνπ Κσλζηαληίλνπ πνπ
ζσβνπζε απν ην 1897, αλαδσππξώζεθε ην 1908- 1909 από κηα πνηθηιία
παξαγόλησλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ήηαλ βέβαηα πάληνηε ππεύζπλνο ν ζξόλνο.

Σα πιήγκαηα πνπ δέρηεθε ε εζληθή νηθνλνκία ην 1908 από ηελ αδπλακία δηαζέζεσο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη από κηα θαθή ζπγθνκηδή ζπλδπάζηεθαλ κε ηε
δηεζλή ύθεζε πνπ κείσζε θαη ηα εκβάζκαηα ησλ Διιήλσλ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο
Ακεξηθήο. Η άθαηξε επηβνιή λέσλ θόξσλ από ηελ θπβέξλεζε εμάιινπ έθαλε
αθόκε πην δύζθνιε ηε ζέζε ησλ ηάμεσλ πνπ ππέζηεζαλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο
πθέζεσο θαη ζπλεπώο ηνπο αμησκαηηθνύο πνπ επίζεο βαζηδόηαλ ζπλήζσο ζε
νηθνγελεηαθνύο πόξνπο γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην εηζόδεκα ηνπο. Έηζη ζηνπο
εζληθνύο ιόγνπο γηα ηε δπζαξέζθεηα ησλ αμησκαηηθώλ πξνζηέζεθαλ αθνκε θαη
επαγγεικαηηθνί θαη νηθνλνκηθνί.
Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ εζλνπο. ει. 259

2. Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα
παξαζέζαηε ηηο ελέξγεηεο ηεο ΔΑΠ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ απηώλ.

Κείκελα
Α. ηελ επηηξνπή απνθαηάζηαζεο πξνζθύγσλ ην ειιεληθό δεκόζην παξαρσξεζε εθηάζεηο 5
000 000 ζηξεκκάησλ αμηαο 13 000 000 ιηξώλ πεξίπνπ γηα λα
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πξαγκαηνπνηήζεη ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο. Οη εθηάζεηο απηέο πξνεξρόηαλ
από ηηο αθόινπζεο πεγέο: α) δεκόζηεο γαίεο β) απαιινηξηώζεηο θαη επηηάμεηο
ηδησηηθώλ γαηώλ βάζεη θαη ηεο αγξνηηθήο κεηαξξύζκηζεο θαη γ) ηδηνθηεζίεο ησλ
κνπζνπικάλσλ πηπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Σνπξθία.

Γηα λα εληζρπζνπλ2νη πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο ηεο ππαίζξνπ ε επηηξνπή θαη ε
θπβέξλεζε δηέλεηκαλ πάλσ απν 245 000 δώα θαη κεγάιεο πνζνηεηεο γεσξγηθώλ εξγαιείσλ.
Σν 2/3 ησλ εμόδσλ ηεο επηηξνπήο δαπαλήζεθαλ ζηε Μαθεδνλία κε
απνηέιεζκα λα αλαδσνγνλεζεί ην ηκήκα απηό ηεο Διιάδαο ζε ηεηνην βαζκό ώζηε ζύκθσλα
κε ηηο εληππώζεηο ηνπ Σδνλ Κακπει ην 1930 δπζθνιεπόηαλ θαλείο λα
αλαγλσξίζεη ηνλ έξεκν ηόπν ηνπ 1923 "εθεί πνπ πξνεγνπκέλσο έβιεπεο
ηεξάζηηεο αθαιιηεξγεηεο εθηάζεηο ππάξρνπλ ζήκεξα ρσξηά πνπ αλζνύλ,
γεκάηα δώα θαη κε θαλεξά ηα ζεκάδηα ηεο αλεζεσο. Σα απνηειέζκαηα απηά
νθείινληαη θπξίσο ζην ζάξξνο, ηελ ελεξγεηηθόηεηα θαη ηε δεθηηθόηεηα ζε λέεο
ηδέεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνζθύγσλ "

Ωζηόζν αλ ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρεο πνπ
απνηέιεζε ην θύξην έξγν ηεο ΔΑΠ θαη απνξξόθεζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ
πόξσλ πνπ δηέζεηε, πξαγκαηνπνηήζεθε κε αξθεηή επηηπρί, ε εγθαηάζηαζε ζηα
αζηηθά θέληξα παξνπζίαζε πνιύ κεγαιύηεξεο δπζρέξεηεο.

Η εγθαηάζηαζε ζηα αζηηθά θέληξα ζηνίρηζε ζηελ ΔΑΠ ην 1/5 από ν,ηη νη
αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ωο ην ηέινο ηνπ 1929 ε επηηξνπή είρε ρηίζεη 27 000

πεξίπνπ θαηνηθίεο ζε 125 λένπο ζπλνηθηζκνύο ρσξίο λα ιπζεί ην πξόβιεκα ηεο
δηαβηώζεσο ζε απηνζρέδηεο ηζίγθηλεο παξάγθεο.
Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο. ει 302
. Β. Σν έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ πνπ αξρηθά είρε αλαιάβεη ην
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Σακείν Πεξηζάιςεσο, ζπλέρηζε ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Απνθαηαζηαζεο Πξνζθύγσλ
ε γλσζηή σο ΔΑΠ πνπ ζύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν ηεο Γελεύεο έξγν ηεο ήηαλ ε
έληαμε ησλ πξνζθύγσλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν αθνύ εμαζθαιηδόηαλ εθηόο από
ηε ζηέγε θαη δπλαηόηεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Η ΔΑΠ εμαξρήο
βξήθε ηε ιύζε ηεο ηαπεηνπξγίαο σο "παλάθεηα" θαη ζε θάζε πξνζθπγηθό
ζπλνηθηζκό ρξεκαηνδνηνύζε ηελ αλέγεξζε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ κεγάισλ
νηθνδνκεκάησλ, ώζηε ε νηθηαθή ελαζρόιεζε ησλ πξνζθύγσλ λα κεηαηξαπεί ζε
ζύγρξνλε βηνκεραληθή δηαδηθαζία. Δίλαη γλσζηό όηη ε ΔΑΠ θαηεγνξήζεθε γηα ηελ
αλαπνηειεζκαηηθόηεηα πνπ είρε ζηνλ ηνκέα απηό θαη πνιινί εξεπλεηέο
ζεώξεζαλ όηη αξλήζεθε λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα.

Όιγα Βνγηαηδνγινπ, Η βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Νέα Ισλία

αο επρόκαζηε ηύρε!!!!!
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