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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Θέμα Α1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 48: «Στην περίοδο 1910-1922, κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή πολεμική 

ετοιμότητα, εμφανίστηκε μια νέα πολιτική αντίληψη, που εκφράστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και 

ονομάστηκε συνοπτικά “βενιζελισμός”. Είναι δύσκολο να ορίσουμε με λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν αυτή η 

πολιτική, στον οικονομικό όμως τομέα φαίνεται ότι ο βενιζελισμός θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως μοχλό 

έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος δηλαδή έπρεπε να επιδιώξει την 

ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού και, με ενιαία εθνική και κρατική υπόσταση, να διεκδικήσει 

τη θέση του στον τότε σύγχρονο κόσμο. Αυτό προϋπέθετε όχι μόνο θεσμικό εκσυγχρονισμό, που θα 

καθιστούσε το κράτος αποτελεσματικό και αξιόπιστο, αλλά και γενικότερη προσήλωση στην ιδέα της 

ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους.» 

β. σχολ. βιβλ. σελ. 42: «Καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας και κοινωνικού –

ταξικού– κύρους, άνοιξαν οι δρόμοι για την αγροτική μεταρρύθμιση. Την κατάργηση δηλαδή των μεγάλων 

ιδιοκτησιών και την κατάτμηση των αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες, οικογενειακού 

χαρακτήρα, που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες.» 

γ. σχολ. βιβλ. σελ. 152: «Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή 

Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν έντεκα μέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις 

Τούρκοι και τρία μέλη-πολίτες ουδέτερων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο κρατών) με αρμοδιότητα τον 

καθορισμό του τρόπου μετανάστευσης των πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των 

ανταλλαξίμων.» 

 

Θέμα Α2 

Α. 4 

Β. 3 

Γ. 6 

Δ. 5 

Ε. 2 

 

Θέμα Β1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 121: «Τον Ιούνιο του 1824 σήμανε η ώρα της προσφυγιάς και για τους Ψαριανούς. 

Περίπου 3.600 εγκατέλειψαν το κατεστραμμένο νησί, με προορισμό άλλα νησιά του Αιγαίου. Λίγοι 

κατέφυγαν στο Ναύπλιο. Στις Κυκλάδες, όπου κυρίως κατευθύνθηκαν, δεν αντιμετωπίστηκαν παντού με 

τον ίδιο τρόπο. Ευπρόσδεκτοι ήταν στην Τήνο, η κοινότητα της οποίας μερίμνησε άμεσα για τη συντήρησή 

τους. Από εκεί οι περισσότεροι μετοίκησαν στη γειτονική Σύρο ή επέστρεψαν αργότερα στις εστίες τους. 

Στην Πάρο και την Άνδρο αντιμετώπισαν προβλήματα με τους ντόπιους. Αντίθετα, οι Σπετσιώτες τούς 

συμπεριφέρθηκαν ευσπλαχνικά, ξεχνώντας τους παλιούς ανταγωνισμούς των δύο ναυτικών νησιών. Όταν 

όμως οι Ψαριανοί έδειξαν διάθεση να εγκατασταθούν μόνιμα στις Σπέτσες, οι Σπετσιώτες αντέδρασαν. Έτσι 

οι Ψαριανοί αναγκάστηκαν να μετοικήσουν και, με κυβερνητική άδεια, να εγκατασταθούν στη 

Μονεμβασιά.» 

β. σχολ. βιβλ. σελ. 131: «Για τους Σουλιώτες οι αναβολές δεν είχαν ούτε τώρα τέλος. Αποφασίστηκε το 

1837 η ίδρυση συνοικισμού τους στο Αντίρριο, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Σοβαρότερη φαίνεται 

ότι ήταν η προσπάθεια ίδρυσης ενός συνοικισμού Ηπειρωτών στην Κυλλήνη το 1840. Άλλοι Ηπειρώτες και 

Σουλιώτες εγκαταστάθηκαν στη Ναύπακτο.» 

 



 

Θέμα Β2 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 38:« Στόχος αυτής της υποχρεωτικής διαχείρισης ήταν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

της χώρας προς την Οθωμανική αυτοκρατορία, δηλαδή η καταβολή της πολεμικής αποζημίωσης ύψους 

92.000.000 δραχμών και η εξυπηρέτηση των άλλων δανείων. Η διεθνής επιτροπή, που ξεκίνησε τη 

λειτουργία της το 1898, αντιμετώπισε τις τρέχουσες ανάγκες με ένα μεγάλο δάνειο, που χορηγήθηκε με την 

εγγύηση των Δυνάμεων. Στη συνέχεια, εκτός από το βασικό της ρόλο, δηλαδή την εξασφάλιση της 

αποπληρωμής των δανείων, λειτούργησε επιπρόσθετα ως τεχνικό συμβουλευτικό σώμα, συμβάλλοντας 

γενικότερα στη βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας.» 

β. σχολ. βιβλ. σελ. 53:« Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες προκάλεσαν στη χώρα οι συνέπειες του 

Μικρασιατικού πολέμου, ανέδειξαν την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές της χώρας. Το 

πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, για παράδειγμα, ξεπέρασε, με την έλευση των προσφύγων, το 

1.000.000 κατοίκους και, φυσικά, δεν μπορούσε πλέον να υδρεύεται με το χρονολογούμενο από τους 

ρωμαϊκούς χρόνους Αδριάνειο Υδραγωγείο. Τη λύση του ζητήματος ανέλαβε το 1925 η αμερικανική 

εταιρεία ΟΥΛΕΝ, με την κατασκευή του φράγματος και της τεχνητής λίμνης στο Μαραθώνα. Την ίδια 

περίπου εποχή η βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος στην πρωτεύουσα αλλά και τη δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών, 

βασισμένου σε ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία. Επενδύσεις έγιναν στο τηλεφωνικό δίκτυο από 

γερμανικές εταιρείες, στους δρόμους και στη διευθέτηση των χειμάρρων, οι οποίοι μέχρι τότε συχνά 

προκαλούσαν πλημμύρες και καταστροφές στο λεκανοπέδιο της Αττικής.» 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Θέμα Γ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 141-142 και σελ. 148 

α. Μολονότι η Ελλάδα βρισκόταν σε πολεμική αναμέτρηση (Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος) και οι οικονομικές 

συνθήκες ήταν αντίξοες, η φροντίδα για τους πρόσφυγες ήταν περισσότερο οργανωμένη από το 1917 έως το 

1921. Όπως σημειώνει και ο Αιλιανός στο παράθεμα Α, την περίθαλψη αναλαμβάνει το Υπουργείο 

Περιθάλψεως το οποίο ιδρύθηκε με διάταγμα στις 8 Ιουλίου 1917. Σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Περιθάλψεως, δέχτηκαν περίθαλψη κατά διαστήματα περίπου 450.000 πρόσφυγες. Η μέριμνα 

για τους πρόσφυγες περιελάμβανε: 

 Διανομή χρηματικού βοηθήματος. Το παράθεμα Α εξηγεί ότι παρεχόταν μόνο σε άνεργους 

πρόσφυγες. Ιδιαίτερο μηνιαίο επίδομα δινόταν σε ιερείς, δασκάλους και επιμελείς μαθητές και 

συγκεκριμένα 40 δραχμές στους ιερείς, 30 στους δασκάλους ανεξαρτήτως φύλου και στους μαθητές 

οι οποίοι αποδεδειγμένα ήταν επιμελείς και προστάτες των οικογενειών τους μέχρι 30 δραχμές 

(παράθεμα Α). Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τον Αιλιανό, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα που 

του εμπόδιζαν να εργαστούν έπαιρναν μηνιαίο επίδομα μέχρι 30  δραχμές, ενώ χορηγούνταν και 

εφάπαξ επιδόματα 25 δραχμών στους προσωρινά ασθενείς και μέχρι 100 δραχμές σε 

αναξιοπαθούντες το οποίο μπορούσε να επαναληφθεί και να επεκταθεί μέχρι και σε 1.000 δραχμές. 

Όμως όλα τα παραπάνω επιδόματα αυξήθηκαν μετά από ένα χρόνο.  

 Διανομή συσσιτίου. Οργανώθηκαν καθημερινά συσσίτια από το κράτος ή το Πατριωτικό Ίδρυμα σε 

συνοικίες των πόλεων όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί πρόσφυγες. Συγκεκριμένα συσσίτια 

διοργανώθηκαν στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, στη Σάμο 

και μετά την άφιξη προσφύγων από τη Ρωσία και στον Βόλο, τα νησιά του Αργοσαρωνικού (Αίγινα, 

Σπέτσες, Ύδρα), στο Λαύριο, στο Αργοστόλι, στην Κρήτη, στη Σμύρνη και στην Αν. Μακεδονία. 

 Παροχή ιατρικής περίθαλψης. Διορίστηκαν γιατροί, φαρμακοποιοί και μαίες, αποκλειστικά για τους 

πρόσφυγες, τους οποίους φρόντιζαν δωρεάν (παράθεμα Α). 



 Χορήγηση φαρμάκων και νοσηλεία σε νοσοκομεία, δημόσια ή ειδικά διαμορφωμένα για την 

περίθαλψη των προσφύγων. Σύμφωνα με τον Αιλιανό ιδρύθηκαν προσφυγικά νοσοκομεία στη 

Θεσσαλονίκη, στη Λέσβο, στη Σμύρνη, στη Θράκη, στην Αν. Μακεδονία, στη Χίο, στην Αίγινα, 

ενώ με δαπάνη του Υπουργείου Περιθάλψεως περιθάλπονται πρόσφυγες σε υπάρχοντα νοσοκομεία 

και άσυλα. 

 Στέγαση σε προσωρινά καταλύματα, (σκηνές ή παραπήγματα), σε δημόσια και σε επιταγμένα ή 

μισθωμένα ιδιωτικά κτίρια, γεγονός που επιβεβαιώνει και το παράθεμα Α. 

 Παροχή ενδυμάτων και κλινοσκεπασμάτων. 

 Βοήθεια για εύρεση εργασίας. 

 Δωρεάν μετακίνηση, ομαδική ή ατομική, για εύρεση στέγης και εργασίας η για επιστροφή στις 

περιοχές της προηγούμενης εγκατάστασης. 

 

β. Στην αρχή το κράτος αντιμετώπισε με τα μέσα που διέθετε τις πρώτες στοιχειώδεις και πιεστικές ανάγκες 

των προσφύγων: διατροφή, προσωρινή στέγαση, ιατρική περίθαλψη. Κινητοποιήθηκαν επίσης ιδιώτες, 

ατομικά ή οργανωμένα. Αποφασιστική, ιδιαίτερα για την ιατρική περίθαλψη και την παροχή φαρμάκων, 

υπήρξε η δραστηριοποίηση στην Ελλάδα ξένων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Διενεργήθηκαν έρανοι, 

οργανώθηκαν πρόχειρα συσσίτια και έγινε προσπάθεια για καθημερινή διανομή ψωμιού, παροχή ρουχισμού 

και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. 

Με την άφιξη των προσφύγων, το έργο της προσωρινής στέγασης ανέλαβε το Υπουργείο Περιθάλψεως, που 

ενισχύθηκε με έκτακτο προσωπικό. Στη συνέχεια το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (ιδρύθηκε το 

Νοέμβριο του 1922) ανήγειρε ξύλινα παραπήγματα για τη στέγαση των προσφύγων. Πλήθος ξεπρόβαλαν οι 

αυτοσχέδιες κατασκευές που χρησίμευαν ως προσωρινά καταλύματα (καλύβες, παράγκες, σκηνές) γύρω 

από τις πόλεις, σε πλατείες ή στα κενά οικόπεδα των πόλεων. Δεν έμεινε χώρος στεγασμένος που να μη 

χρησιμοποιήθηκε: σχολεία, εκκλησίες και τζαμιά, στρατώνες, θέατρα, δημόσια κτίρια, αποθήκες, υπόγεια. 

Επιτάχθηκαν τα άδεια σπίτια σε όλη την Επικράτεια. Καταλήφθηκαν ακόμη και κατοικούμενοι χώροι, οι 

ένοικοι των οποίων μοιράστηκαν την κατοικία τους με τους πρόσφυγες. Όπως μας πληροφορεί το παράθεμα 

Β στις εφημερίδες της εποχής και συγκεκριμένα στο Ελεύθερο Βήμα, υπάρχουν αγγελίες για ενοικιάσεις 

δωματίων σε οικότροφα κορίτσια-πρόσφυγες ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου 1922., ενώ μελετούνταν από την 

κυβέρνηση η τροποποίηση του ενοικιοστασίου. Με νέο διάταγμα στις 22 Σεπτεμβρίου ορίζεται η επίταξη 

κάθε ακίνητου κατοικούμενου χώρου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον υπουργό Περιθάλψεως. Ξένοι 

διπλωμάτες που βρίσκονται στη χώρα, όπως ο Χένρυ Μοργκεντάου, πιστοποιούν ότι κάθε ελληνικό σπίτι 

δέχτηκε πρόσφυγες, παραθέτοντας αριθμητικά δεδομένα για πάνω από 5.000 δωμάτια στην Αθήνα σε 

ιδιωτικά σπίτια, ίσως και 8.000, νούμερα όμως που είναι δύσκολο να εξακριβωθούν ειδικά σε εθνικό 

επίπεδο. 

 

 

Θέμα Δ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 30-31 και σελ. 168-169  

α. Η εμφάνιση και ανάπτυξη της βιομηχανίας στον ελληνικό χώρο κατά τον 19ο αιώνα, παρουσίασε 

ελάχιστα κοινά σημεία με όσα συνέβαιναν στο πεδίο αυτό στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τα οποία 

συνοπτικά ονομάστηκαν Βιομηχανική Επανάσταση. Στο μικρό ελληνικό κράτος η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας ήταν διαρκώς παρούσα στις συζητήσεις, στις οικονομικές και πολιτικές αναλύσεις, συνήθως 

όμως ως σχέδιο ή πρόθεση, σπάνια ως εφαρμογή. Η ακτινοβολία των επιτευγμάτων των ευρωπαϊκών 

κρατών έφερνε διαρκώς στο προσκήνιο το ζήτημα της βιομηχανικής ανάπτυξης, η απουσία όμως των 

απαραίτητων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας προϋποθέσεων οδηγούσε τις προθέσεις σε αδιέξοδο.  

Χρειάστηκε να περάσουν σαράντα περίπου χρόνια από την απόκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας για να 

παρατηρηθεί μια πρώτη απόπειρα ανάπτυξης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Γύρω στα 1870 

σημειώθηκε κάποιο κύμα ίδρυσης βιομηχανικών επιχειρήσεων, περισσότερων από εκατό, ενώ ταυτόχρονα 



παρατηρήθηκε κάποια τάση αύξησης του δυναμικού των ήδη υπαρχουσών μονάδων. Όπως σχολιάζει ο 

Βεργόπουλος στο παράθεμα Α, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Τρικούπης καταφέρνει να διατηρήσει 

το παραγωγικό δυναμικό και τις βιομηχανίες που υπήρχαν ήδη από την εποχή του Κουμουνδούρου, σκοπό 

που έθεσε από την στιγμή που ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας, παρά τη διεθνή οικονομική ύφεση 

που έφτασε στην Ελλάδα το 1885-1888. Για παράδειγμα αναφέρονται οι κλωστοϋφαντουργίες οι οποίες από 

το 1876 που είχαν ιδρυθεί μέχρι το 1889 δεν είχαν αυξηθεί. Δεν φαίνεται να ιδρύονται νέες βιομηχανίες, 

εκτός από τις αλευροβιομηχανίες που διπλασιάστηκαν. Συνεκτιμώντας τον πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει 

την ελληνική βιομηχανία το 1875, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεντρώνεται στα μεγάλα 

λιμάνια (Πειραιά, Ερμούπολη, Πάτρα) με τον Πειραιά να έχει τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη (40%) αλλά η 

Ερμούπολη το μεγαλύτερο ποσοστό εργατών αναλογικά με την ιπποδύναμη των βιομηχανιών της (13,8% 

ιπποδύναμη με 25,4% εργάτες). Ακολουθούν με πολύ μικρά ποσοστά η Αθήνα, η Καλαμάτα και τα 

Επτάνησα. 

Πολύ γρήγορα όμως, η απόπειρα αυτή έχασε τη δυναμική της και οι σχετικές δραστηριότητες επέστρεψαν 

στην ύφεση και τη στασιμότητα. Οι όροι άρχισαν να μεταβάλλονται μόλις στα τελευταία χρόνια του 19ου 

αιώνα και, κυρίως, στα πρώτα χρόνια του 20ού. Τότε δημιουργήθηκε ένα βιομηχανικό δυναμικό σχετικά 

σταθερό, πολυδιάστατο, με τάσεις ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας, της μεταλλουργίας, της ναυπηγικής 

και της τσιμεντοβιομηχανίας, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του νέου αιώνα. 

Η βιομηχανία υπέφερε, όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας, από την έλλειψη κεφαλαίων και τη διασπορά 

των υπαρχόντων σε πλήθος δραστηριοτήτων, από την ασφυκτικά περιορισμένη -εδαφικά και πληθυσμιακά- 

βάση οικονομικής εξάπλωσης, από την έλλειψη πρώτων υλών και τη χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών. Θα 

μπορούσε να προσθέσει κανείς στα παραπάνω την έλλειψη παιδείας τεχνικής αλλά και γενικής. Η ελλιπής 

κατάρτιση περιόριζε τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτομιών και τη συνακόλουθη τεχνολογική εξέλιξη. 

 

β. 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, όπως 

επιβεβαιώνει και το παράθεμα Β, προσθέτοντας ότι  ο αριθμός των εργατών αυξήθηκε κατά 175%. 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, βιομηχανίες που μαζί με την βιομηχανία πλαστικών ειδών και εσμαλτωμένων ειδών, 

ως νέοι κλάδοι, συνέβαλαν στην άνοδο της εγχώριας βιομηχανίας και την απεξάρτησή της από το 

εξωτερικό, αναφέρει ο Βακαλόπουλος.  

Αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες που αναδείχθηκαν ως επιχειρηματίες, βιομήχανοι ή μεγαλέμποροι. Το 

παράθεμα Β αναφέρει ως παράδειγμα τους επιχειρηματίες της Σμύρνης οι περισσότεροι από τους οποίους 

κατάφεραν να μεταφέρουν μέρος της περιουσίας τους στην Ελλάδα και να ξαναδημιουργήσουν τις 

επιχειρήσεις τους. 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. Πράγματι, όπως αναφέρει ο Βακαλόπουλος, οι πρόσφυγες είχαν πείρα και 

γνώσεις στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις και συνέβαλαν αποφασιστικά την ανάπτυξή τους 

ακόμα και ως φτηνό έμπειρο εργατικό δυναμικό. Γενικά, η αλληλεπίδραση γηγενών και προσφύγων 

βοήθησε την εθνική οικονομία. 

 

γ. 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, κυρίως γιατί πλειοψηφούσαν στον προσφυγικό πληθυσμό (όπως 

σχολιάζει ο Πατρώνης στο παράθεμα Γ οι τεχνίτριες που ήρθαν από τη Μ. Ασία έφταναν τις 50.000). 

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες αποτελούν το 83% των εργατών στην κλωστοϋφαντουργία, 72% στην 

καπνοβιομηχανία και 71% στην βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων της Αθήνας. Ιδιαίτερα η ταπητουργία, ως 

πρωτοεμφανιζόμενος κλάδος στην Ελλάδα, το 1927 υπολογίζεται ότι απασχολούσε 11.000 εργάτριες 

(κυρίως λόγω της κατ’ οίκον εργασίας). Παράλληλα, η μεγέθυνση των αστικών κέντρων δημιούργησε ένα 

μεγάλο γυναικείο εργατικό δυναμικό που απασχολούταν στην μεταποίηση και τις υπηρεσίες. 


