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α) Σχολικό Βιβλίο σελ.140 : «Το Νοέµβριο…συνθήκης».
β) Σχολικό Βιβλίο σελ.139 : «Οι άνδρες…εκτελέστηκαν».
γ)Η κρίση που κορυφώθηκε το 1901 µεταξύ Βενιζέλου και Πρίγκιπα Γεωργίου και η
αδιάλλακτη πολιτική του δεύτερου δηµιούργησε έντονη δυσαρέσκεια.
Σχολικό Βιβλίο σελ.210 : «Γύρω…Πρίγκιπα».

Σχολικό Βιβλίο σελ.52-53 ΚΕΦ. 7
«Οι ραγδαίες…λεωφορεία»

Οι µεγάλες επενδύσεις

Σχολικό Βιβλίο σελ.206-207 «Οι ξένοι…Βενιζέλος»
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α) - Ιστορικές γνώσεις
Σχολικό Βιβλίο σελ.71-72 «Στο Σύνταγµα…κοινωνίας»
- Αξιοποίηση παραθεµάτων
Το πολίτευµα της Συνταγµατικής µοναρχίας που καθιερώνεται µε το Σύνταγµα του
’44 δικαιολογεί το χαρακτηρισµό του ως συντηρητικό. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο µε
τον τρόπο που καθορίστηκαν οι βασιλικές εξουσίες. Οι φιλελεύθερες διατάξεις και
ο επαναστατικός για την εποχή του εκλογικός νόµος δεν αναιρεί το συντηρητισµό
του. Ο εκλογικός νόµος της 18ης Μαρτίου του ’44, που ψηφίστηκε από την
Εθνοσυνέλευση, θεµελίωνε καθολικό δικαίωµα ψήφου σ’ όλους τους ενήλικες
πολίτες που είχαν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ασκούσαν
οποιοδήποτε επάγγελµα ή κατείχαν ιδιοκτησία κινητή ή ακίνητη που µπορούσε να
φορολογηθεί. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε µια σειρά άλλων διατάξεων και τελικά
στην άµεση ψηφοφορία για την ανάδειξη της βουλής. Η Ελληνική Εθνοσυνέλευση
πρωτοπορούσε σε σχέση µε τα όσα ίσχυαν στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες
εκείνης της εποχής. Επιπλέον, η καθολική ψηφοφορία οδήγησε σε σταδιακή
πολιτική χειραφέτηση των λαϊκών στρωµάτων και συνέβαλε στη διαµόρφωση µιας
ιδεολογίας δηµοκρατικής.

β) - Ιστορικές γνώσεις
Σχολικό Βιβλίο σελ.73 : «Όµως …συντηρητικά»
- Αξιοποίηση παραθεµάτων
Συµπερασµατικά, η σταδιακή ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου µε την
κατοχύρωση του καθολικού δικαιώµατος ψήφου, περιόρισε τις υπερτροφικές
εξουσίες του µονάρχη και συντέλεσε στην εγκαθίδρυση της Συνταγµατικής
µοναρχίας.
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- Ιστορικές γνώσεις
Σχολικό Βιβλίο σελ.158-159 : «Η αστική…χρόνια»
- Αξιοποίηση παραθεµάτων
Για το σχολιασµό αντλούµε υλικό από το σχολικό βιβλίο σελ.157 : «Την
αστική…1930». Για το λόγο αυτό ως το τέλος του 1929 η Ε.Α.Π. είχε χτίσει
27.000 περίπου κατοικίες έναντι 25.000 που χτίστηκαν από το ελληνικό κράτος.
Το πρόβληµα, ωστόσο, παραµένει άλυτο για 30.000 περίπου προσφυγικές
οικογένειες που ζουν σε άθλιες συνθήκες. Η άθλια διαβίωση των προσφύγων
περιγράφεται αναλυτικά στο δεύτερο ιστορικό παράθεµα.
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Κιτσαρά Γ.
Εσκιτζή Π.
Σταµάτης Ι.
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