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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α. Σχολ. βιβλίο, σελ. 46 : « Η μεγάλη πολυεθνική …. εργατικής ιδεολογίας στη χώρα».
β. Σχολ. βιβλίο, σελ. 77 : « Οι πεδινοί είχαν …. στους μικροκαλλιεργητές».
γ. Σχολ. βιβλίο, σελ. 92 : « Το Εθνικό Κόμμα …. οι Βενιζελικοί».
ΘΕΜΑ Α2
α. Λ, β. Σ, γ. Σ, δ. Σ, ε. Λ
ΘΕΜΑ Β1
Σχολ. βιβλίο, σελ. 215 - 216 : « Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές …. στη φάση της
οριστικής του επίλυσης».
ΘΕΜΑ Β2
Σχολ. βιβλίο, σελ. 52 : Παράγραφος «Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του
μεσοπολέμου».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Οι απαντήσεις και για τα τρία ερωτήματα (α, β, γ) βρίσκονται στο Σχολ. βιβλίο, σελ. 71
– 72, από « Οι κομματικές παρατάξεις συμφώνησαν…..» έως «….σε συναίνεση» και οι
μαθητές στις απαντήσεις τους θα πρέπει να ενσωματώσουν πληροφορίες που θα
αντλήσουν από τις πηγές.
www.neapaideia.edu.gr

α. Σχολ. βιβλίο σελ. 71: « Οι κομματικές παρατάξεις …. κομματικών μηχανισμών».
β. Σχολ. βιβλίο σελ. 72: « Κατοχυρωνόταν ….
πρόβλεψη …. συναίνεση».

Συνδυασμών» και «Συνταγματική

Στην απάντηση θα πρέπει οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν και τις παρακάτω
πληροφορίες του κειμένου Α.
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
- Εκλογή βουλευτώ ν με πλειοψηφικό σύστημα δύο γύρων, που διεξαγόταν με άμεση,
σχεδόν καθολική, και μυστική ψηφοφορία.
- Δικαίωμα ψήφου είχαν οι άντρες ηλικίας άνω των 25 ετών οι οποίοι είχαν ιδιοκτησία
ή εξασκούσαν κάποιο επάγγελμα.
- Εξαιρούνταν οι ανακρινόμενοι για κακούργημα, οι στερηθέντες πολιτικών
δικαιωμάτων και οι στερούμενοι της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους.

γ. Σχολ. βιβλίο σελ. 71 - 72: « Στο σύνταγμα …. υπουργού» και Σχολ. βιβλίο σελ. 72:
«προβλεπόταν …. ισόβια».
Στην απάντηση θα πρέπει οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν και τις παρακάτω
πληροφορίες των κειμένων Β και Γ.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
- Ο Βασιλιάς δεν ήταν μόνο ο ανώτατος άρχοντας αλλά ήταν και το ανώτατο και
κυρίαρχο όργανο του κράτους.
- Το συνταγματικό κείμενο αναγνώριζε το πρόσωπο του Βασιλιά ως ιερό και
απαραβίαστο όμως είχε περιορισμένες αρμοδιότητες.
- Το Σύνταγμα του 1844 εισήγαγε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
- Η νομοθετική εξουσία ενεργείται ταυτόχρονα από το Βασιλιά, τη Βουλή και τη
Γερουσία.
- Η εκτελεστική εξουσία ανήκει στο Βασιλιά και ενεργείται από τους διοριζόμενους από
αυτόν υπουργούς.
- Η δικαστική εξουσία ενεργείται από τα δικαστήρια και οι αποφάσεις εκδίδονται στο
όνομα του Βασιλιά. Οι βουλευτές εκλέγονται από τους πολίτες που έχουν πολιτικά
δικαιώματα.
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ΘΕΜΑ Δ1
Οι απαντήσεις βρίσκονται στο Σχολ. βιβλίο, σελ. 154 : « Τις αντικειμενικές
συνθήκες….. παραμεθόριες περιοχές».
Στην απάντηση θα πρέπει οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν και τις παρακάτω
πληροφορίες του κειμένου.

ΚΕΙΜΕΝΟ
-

Υπήρχε κίνδυνος ταραχών από πρόσφυγες των πόλεων που διεκδικούσαν
περισσότερα.

-

Υπήρχαν κοινωνικοί, πολιτικοί και στρατιωτικοί λόγοι
προσφύγων κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

εγκατάστασης

των

-

Οι πόλεις ήταν υπερπλήρεις , ανθυγιεινές, με προβλήματα ανεργίας και πιθανές
εστίες πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής.

-

Οι αγροτικές περιοχές στο βορρά ήταν έρημες.

-

Στρατηγική ανάγκη να εποικιστεί η βόρεια Ελλάδα για να αποτραπούν τυχόν
επιθετικές βλέψεις των Σλάβων.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η κατανομή των προσφύγων κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα (1928.) Το 52,2% εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία και το 8,8 % στη Δυτική
Θράκη. Στην Ανατολική Θράκη το ποσοστό είναι μικρότερο λόγω της παραμονής του
μουσουλμανικού πληθυσμού όπως όριζε η συνθήκη της Λοζάνης. Ο πίνακας δε μας
δίνει πληροφορίες για ποιους λόγους δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των
προσφύγων σε αυτές τις περιοχές αλλά αναδεικνύει την κατεύθυνση της ελληνικής
κυβέρνησης να ενισχύσει πληθυσμιακά τη βόρεια Ελλάδα.
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