ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Α1
1. σελ. 77: « Οι Εκλεκτικοί…. Κυβερνήσεις.» .
2. σελ. 86-87: « Στις 15 Αυγούστου…μέσω της Βουλής»
3. σελ σελ. 93: « Πράγματι …. Φιλελευθέρους.»
Α2
1-Λ σελ. 46 «Στο τέλος του 19ου αι συναντάμε στην Ελλάδα σοσιαλιστικές
ομάδες και εργατικές κινητοποιήσεις.»
2- Λ σελ. 47 «Στο τέλος του (Ά Παγκοσμίου) πολέμου ιδρύθηκε η ΓΣΕΕ.
3- Λ σελ. 53 «…το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας»
4- Λ σελ. 71 «… συμμετοχή του βασιλιά στην άσκηση νομοθετικής
εξουσίας»
5- Σ
Α3
Σελ. 48 «O Βενιζέλος…πιθανότητες επιτυχίας»
Α4
Σελ 92: « Ως αντιβενιζελικά … πιο διαλλακτικό.»
Β1
Α. Στοιχεία από το σχολ.βιβλίο:
Σελ. 71-72 « Στο Σύνταγμα…υπουργού»και «Το δικαίωμα…διεκδίκηση
συμφερόντων»
Στοιχεία από τις πληροφορίες των παραθεμάτων:
Κείμενο Α:
- Αναφορά στον εκλογικό νόμο της 18ης Μαρτίου 1844 ο οποίος
«αναγνώριζε το δικαίωμα… επιτήδευμα»
- Καθιερώθηκε έτσι η καθολική και άμεση ψηφοφορία που
πρωτοπορούσε σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες
Κείμενο Β:
- Περιορισμός υπερτροφικών εξουσιών του μονάρχη
- Προώθηση πολιτικής χειραφέτησης λαϊκών στρωμάτων
- Διαμόρφωση δημοκρατικής ιδεολογίας
Β: Στοιχεία από το σχολ. Βιβλίο:
Σελ. 72-73 «Ίσως οι φιλελεύθερες…συντηρητικά»
Στοιχεία από τις πληροφορίες των παραθεμάτων:
Το Σύνταγμα του 1844:

- ήταν μοναρχικό και συντηρητικό ωστόσο υπήρξαν σε αυτό και
φιλελεύθερες διατάξεις καθώς και ο επαναστατικός για την εποχή του
εκλογικός νόμος της 18ης Μαρτίου 1844
- Ενίσχυσε του ρόλου του κοινοβουλίου

Β2
Στοιχεία από το σχολ. Βιβλίο:
Σελ. 46: Οι διαφορές του αγροτικού προβλήματος… και ταξικό
περιεχόμενο».
Στοιχεία από την πηγή:
Η παθολογική διάγνωση του αλυτρωτισμού: αποδέσμευση κομμάτων
από τις αθλιότητες και τις κοινωνικές αδικίες – αλλά και απόσπαση της
προσοχής των κατώτερων τάξεων από τα πραγματικά προβλήματα.
Η Μεγάλη ιδέα δεν ήταν μια εσκεμμένη προσπάθεια – γενικότερο κλίμα
εθνικισμού στον 19ο αιώνα – συνέπεια ενός περίπλοκου πλέγματος
διεθνών και εσωτερικών συνθηκών.
Απλοϊκή επίσης η άποψη: η Μεγάλη ιδέα δημιούργημα της αστικής τάξης
– χρησιμοποιήθηκε πολιτικά – δεν ήταν τακτική τους.
Οι σωβινιστικές εξάρσεις – συνηθισμένος τρόπος να μεταστρέφεται η
προσοχή του λαού από τα εσωτερικά προβλήματα.
Σελ 47: Στη διάρκεια … σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος».
-

καθιέρωση με νόμο της οκτάωρης εργασίας και αναγνώριση της
Κυριακής ως αργίας.
- Ίδρυση από το κράτος ασφαλιστικών ταμείων για τους
εργαζόμενους και καθιέρωση συντάξεων.
- Δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους
εργαζομένους.
- Κατάργηση των έμμεσων φόρων
Συμμετοχή των εργατών στη διοίκηση

