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ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922)
Α. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (1914-1922)
Β. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (2)
ΛΥΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1.
α. Σ
β. Σ
γ. Σ
δ. Λ
ε. Λ
ΘΕΜΑ A2
α. Ιδρύθηκαν κατά τόπους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταλλαγής Πληθυσμών και σε αυτά υποβάλλονταν οι δηλώσεις
για την προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών. Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα
εξετάζονταν από ειδικές επιτροπές προσφύγων, συμπατριωτών των
ενδιαφερομένων. Εάν θεωρούνταν ανακριβείς, προβλεπόταν αναθεώρησή τους
από ένα Ανώτατο Συμβούλιο.
β. Νόμος του 1900, με τον οποίο δόθηκε λύση σε ακανθώδη εκκλησιαστικά
ζητήματα, όπως ήταν η σχέση της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και η εκλογή Μητροπολίτη και Επισκόπων. Το βασικό σχήμα,
που ισχύει με μικρές τροποποιήσεις έως σήμερα, είναι ένα καθεστώς
ημιαυτόνομης Εκκλησίας, της οποίας ο Προκαθήμενος εκλέγεται από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Κρητική Πολιτεία εκδίδει το Διάταγμα της
αναγνώρισης και εγκατάστασής του.
γ. Πρόκειται για τον πρώτο στρατό της Κρητικής Πολιτείας. Ιδρύθηκε μετά
την επανάσταση του Θερίσου και οργανώθηκε το 1907, επί αρμοστείας
Αλέξανδρου Ζαΐμη. Στελεχωνόταν
από Έλληνες αξιωματικούς που
προηγουμένως είχαν παραιτηθεί από τον ελληνικό στρατό και εξελίχθηκε σε
αξιόλογη δύναμη, όπως φάνηκε αργότερα στους Βαλκανικούς πολέμους.
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ΘΕΜΑ Β1
Κατ' αρχήν αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες και η αγροτική παραγωγή
πολλαπλασιάστηκε. Σε μία δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργούμενες εκτάσεις
αυξήθηκαν περίπου κατά 50%, η γεωργική παραγωγή διπλασιάστηκε και
εξασφαλίστηκε επάρκεια σε σιτηρά. Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την
αμειψισπορά και την πολυκαλλιέργεια και στήριξαν το θεσμό της μικρής
γεωργικής ιδιοκτησίας. Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς διανομή στους
πρόσφυγες υποχρέωσε το κράτος να αναλάβει την κατασκευή μεγάλων
εγγειοβελτιωτικών έργων, κυρίως στη Μακεδονία, και έτσι αυξήθηκαν οι
καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή επεκτάθηκαν οι
παλιές (καπνός, βαμβάκι, σταφίδα). Η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία
βελτιώθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Η δενδροκομία, η σηροτροφία και η
αλιεία αναπτύχθηκαν από πρόσφυγες που ήταν ειδικευμένοι σε αυτές τις
ασχολίες στην πατρίδα τους. Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε και τη
βιομηχανία με νέο, ειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό, με τη διεύρυνση
της καταναλωτικής αγοράς και με τη δράση ανθρώπων με επιχειρηματικές
ικανότητες. Στη δεκαετία 1922-1932, διπλασιάστηκε ο αριθμός των
βιομηχανικών μονάδων. Η πρόοδος όμως δεν ήταν σημαντική, εξαιτίας κυρίως
της διατήρησης των παραδοσιακών δομών λειτουργίας τους. Η συμμετοχή των
προσφύγων (ως κεφαλαιούχων και ως εργατών) ήταν μεγαλύτερη στην
κλωστοϋφαντουργία, την ταπητουργία, τη μεταξουργία, την αλευροβιομηχανία
και την παραγωγή οικοδομικών υλικών. Αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες που
αναδείχθηκαν ως επιχειρηματίες, βιομήχανοι ή μεγαλέμποροι. Οι Έλληνες που
προέρχονταν από τα αστικά κέντρα της Μικράς Ασίας και την
Κωνσταντινούπολη υπερείχαν σε σύγκριση με τους αυτόχθονες σε
επιχειρηματικό πνεύμα, εκπαίδευση, κατάρτιση και προοδευτικές αντιλήψεις.
Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της ζωής τους, η γνώση ξένων γλωσσών, οι
επαφές που είχαν αναπτύξει με την Ευρώπη και η πείρα που διέθεταν τους
βοήθησαν, όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, να οργανώσουν δικές τους
επιχειρήσεις ή να στελεχώσουν επιχειρήσεις άλλων, προσφύγων ή γηγενών. Η
άφιξη των προσφύγων επέδρασε και στην ένταξη των γυναικών στον ενεργό
πληθυσμό. Το 1930 οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειονότητα των εργατών
στην κλωστοϋφαντουργία, την καπνοβιομηχανία και τη βιομηχανία ετοίμων
ενδυμάτων.

ΘΕΜΑ Β2
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Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εξέδωσε πολύ γρήγορα νόμους
και διατάγματα, έκοψε κρητικό νόμισμα (την κρητική δραχμή), ίδρυσε την
Κρητική Τράπεζα, οργάνωσε ταχυδρομική υπηρεσία και Χωροφυλακή με
Ιταλούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς (καραμπινιέρους). Ιδιαίτερη ήταν η
μέριμνα για την εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Αντιμετωπίστηκε το μεγάλο
πρόβλημα της λέπρας, που είχε προσλάβει ενδημική μορφή στις πόλεις και τα
χωριά της Κρήτης, με την οργάνωση του λεπροκομείου της Σπιναλόγκας
(1903), ιδρύθηκαν πολλά σχολεία και διορίστηκαν δάσκαλοι. Ένα σοβαρό
ζήτημα, που επίσης αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, ήταν το καθεστώς της
τοπικής Εκκλησίας. Με τον Οργανικό Νόμο του 1900, δόθηκε λύση σε
ακανθώδη εκκλησιαστικά ζητήματα, όπως ήταν η σχέση της Εκκλησίας της
Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η εκλογή Μητροπολίτη και
Επισκόπων. Το βασικό σχήμα, που ισχύει με μικρές τροποποιήσεις έως
σήμερα, είναι ένα καθεστώς ημιαυτόνομης Εκκλησίας, της οποίας ο
Προκαθήμενος εκλέγεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Κρητική
Πολιτεία εκδίδει το Διάταγμα της αναγνώρισης και εγκατάστασής του.
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Για την απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν την
μεθοδολογία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις
σελίδες 163-166 του σχολικού εγχειριδίου.
ΘΕΜΑ Δ1
Για την απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν την
μεθοδολογία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις
σελίδες 217-218 του σχολικού εγχειριδίου.
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