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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α)Κλήριγκ: Μια από τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση
του 1932. Εφαρμόστηκε στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου και ήταν μια μέθοδος
διακανονισμού στα πλαίσια της οποίας οι διεθνείς συναλλαγές δε γίνονταν με βάση το
μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με βάση διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα
προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών και των
εξαγωγών
β)Εθνικόν κομιτάτον: πολιτικός σχηματισμός υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, που
συγκροτήθηκε την περίοδο της εθνοσυνέλευσης του 1862-64 και είχε μικρότερη απήχηση
σε σχέση με τις δύο μεγάλες παρατάξεις των Πεδινών και Ορεινών. Υποστήριζε την
ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού, τον εκσυγχρονισμό της χώρας , οικονομική ανάπτυξη ,
μεταρρυθμίσεις στο στρατό και στη διοίκηση, πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική
αυτοκρατορία.
γ)Οργανισμός: ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1914 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την άμεση
περίθαλψη και την εγκατάσταση των προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα Τουρκικά και
Βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Παρείχε συσσίτιο ,
προσωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να
αποκτήσουν κλήρο.
ΘΕΜΑ Α2
Α.ΣΩΣΤΟ
Β.ΣΩΣΤΟ
Γ.ΣΩΣΤΟ
Δ.ΛΑΘΟΣ
Ε.ΛΑΘΟΣ
ΘΕΜΑ Β1
α Σελ.92,93 Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν τα κόμματα της αντιπολίτευσηςκαι ήταν τα
εξής:



Το ραλλικό κόμμα



Το Εθνικό Κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη



Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη

Β. σελ.92
«Παρά τις διαφορές που υπήρχαν ανάμεσά τους, τα ένωνε ένας συντηρητικός προσανατολισμός. Πάντως, δεν ήθελαν να επιστρέψουν στην προ του 1909 εποχή. Επομένως,
ως προς αυτό δεν διέφεραν κατ’ αρχήν από τους Φιλελευθέρους. Διέ- φεραν όμως στο
εύρος των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων και στις μεθόδους άσκησης της πολιτικής. Οι
Αντιβενιζελικοί απεχθάνονταν τη διαρκή παρέμβαση του κράτους, επειδή, εκτός των
άλλων, αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυ- ση της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είχαν
μακροπρόθεσμη πολιτική, αντίθετα, επικέντρωναν την προσοχή τους στην επίλυση
επίκαιρων προβλημάτων. Τα αντιβενιζελικά κόμματα εξελίχθηκαν σε κόμματα υπεράσπισης
των συμφερό-ντων που κινδύνευαν από την πολιτική των Φιλελευθέρων. Η σύγκρουση με
τους Φιλελευθέρους τα οδηγούσε σε διαρκώς συντηρητικότερες θέσεις. Από τα
αντιβενιζελικά κόμματα, πιο αδιάλλακτα ήταν τα κόμματα του Δημητρίου Ράλλη και του
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ενώ το κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη ήταν πιο διαλλακτικό».
ΘΕΜΑ Β2
Α.σελ.206
Μέσα σε μια απερίγραπτη φρενίτιδα ενθουσιασμού ο εντολοδόχος των Μεγάλων
Δυνάμεων πρίγκιπας Γεώργιος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 9 Δεκεμβρίου 1898. Ο
Γάλλος Ναύαρχος Ποττιέ, υπό την ιδιότητά του ως Προέ- δρου του Συμβουλίου των
Ναυάρχων, παρέδωσε επίσημα στο Γεώργιο τη διοί- κηση της Κρήτης. Τα πλοία των
Δυνάμεων της Διεθνούς Προστασίας χαιρέτισαν τη σημαία της Κρητικής Πολιτείας και ο
Ύπατος Αρμοστής απηύθυνε το πρώτο του διάγγελμα προς τον κρητικό λαό.7 Η κρητική
σημαία υψώθηκε στο φρούριο του Φιρκά, ενώ η τουρκική διατηρήθηκε μόνο στο φρούριο
της Σούδας, ως τε- λευταίο σύμβολο της τουρκικής επικυριαρχίας στην Κρήτη. Το νησί
τέθηκε υπό διεθνή προστασία.
Οι ξένοι Ναύαρχοι αναχώρησαν την επομένη (10 Δεκεμβρίου 1898) και αμέσως άρχισε με
γοργούς ρυθμούς το δυσχερές έργο της οργάνωσης του νέου πολιτικού σχήματος, που
ονομάστηκε Κρητική Πολιτεία. Ορίστηκε μια 16μελής Επιτροπή από 12 χριστιανούς και 4
μουσουλμάνους, για να εκπονήσει το σχέδιο του κρη- τικού συντάγματος, ενώ παράλληλα
προχώρησαν οι πολιτικές πράξεις, χωρίς χρονοτριβή. Έναν ακριβώς μήνα μετά την
εγκατάσταση του Ύπατου Αρμοστή, δημοσιεύτηκε το πρώτο σημαντικό διάταγμα «Περί
συγκροτήσεως της Κρητικής Συνελεύσεως» και αμέσως προκηρύχθηκαν εκλογές για την
ανάδειξη πληρεξου- σίων. Στις εκλογές αυτές αναδείχθηκαν 138 χριστιανοί και 50
μουσουλμάνοι πληρεξούσιοι και η Κρητική Βουλή άρχισε τις εργασίες της στις 8
Φεβρουαρίου 1899.

Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας, που συντάχθηκε κατά το πρότυπο του ισχύοντος τότε
ελληνικού συντάγματος, αφού εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Πρέσβεων των
Προστατίδων Δυνάμεων στη Ρώμη, τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή. Λίγες ημέρες αργότερα
συγκροτήθηκε και ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας, στην οποία
Υπουργός Δικαιοσύνης ορίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος»
Β. σελ.208
Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε με ζήλο και απέδωσε σε σύντομο
χρονικό διάστημα σημαντικό έργο. Τα οικονομικά μέτρα που πήρε η Κρητική πολιτεία ήταν
ότι έκοψε κρητικό νόμισμα (την κρητική δραχμή) και ίδρυσε την Κρητική Τράπεζα.

