ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (2/12/2012)
ΟΜΑΔΑ Α΄
Α1
1. σελ. 89: « Φορείς … ακτήμονες.»
2. σελ. 93: « Πράγματι … Φιλελευθέρους.»
3. σελ. 46 «Η ενσωμάτωση…στη χώρα»
Α2
1.
2.
3.
4.
5.

Λάθος σελ. 45 «Μετά από…νέα προβλήματα»
Λάθος σελ. 97 «Το 1918…ΣΕΚΕ»
Σωστό σελ 49
Λάθος σελ. 72 β
Σωστό σελ. 96

Α3
Σχολ.βιβλίο σελ. 51-52: « Η άφιξη των προσφύγων … αποτελεσματικό τρόπο.»
Α4
Σχολ.βιβλίο σελ. 84 « Αντίθετα…πληθυσμού»
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β1
Ενδεικτική απάντηση:
Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε τα παρακάτω αποσπάσματα:
σσ. 71 – 72: «Στο σύνταγμα καθορίστηκαν …συναίνεση.»
σσ. 78 – 79: «Μέσα σε συνθήκες …το 1875.»
Από τα ιστορικά παραθέματα αξιοποιούμε:
Συγκριτική παρουσίαση Συνταγμάτων 1844/1864
Διαφορές:
1) Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Έθνος και ασκούνται με τον τρόπο που
ορίζει το σύνταγμα (αρχή της λαϊκής κυριαρχίας). ’64. Αρχή που δεν είχε
κατοχυρωθεί με το σύνταγμα του 1844.
2) Η νομοθετική εξουσία ασκούνταν από το βασιλιά, τη Βουλή και τη
Γερουσία(’44) ενώ η νομοθετική εξουσία ασκούνταν από το βασιλιά και την
Βουλή (’64).
3) Δικαίωμα να προτείνουν νόμους είχαν ο βασιλιάς, η Βουλή και η
Γερουσία(’44). Δικαίωμα να προτείνουν νόμους είχαν η Βουλή και ο
βασιλιάς, ο οποίος ασκούσε αυτό το δικαίωμα μέσω των υπουργών. (’64).
Ομοιότητες:
1) Αν ένας από τους δύο παράγοντες άσκησης της νομοθετικής εξουσίας
απέρριπτε μια πρόταση νόμου, η πρόταση αυτή δεν ήταν δυνατόν να
υποβληθεί ξανά στην ίδια βουλευτική σύνοδο.
2) Η επίσημη ερμηνεία των νόμων ήταν αρμοδιότητα της νομοθετικής εξουσίας.
3) Η εκτελεστική εξουσία ανήκε στον βασιλιά, ο οποίος την ασκούσε μέσω των
υπουργών που διόριζε.
4) Η δικαστική εξουσία ασκούνταν από τα δικαστήρια και οι δικαστικές
αποφάσεις εκτελούνταν στο όνομα του βασιλιά.
Β2
α. Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο:

σελ. 50 « Όταν με την επέμβαση… σε σκληρό και δαπανηρό πόλεμο»
Σύμφωνα με τα ιστορικά παραθέματα:
• Ο οικονομολόγος Ανδρέας Ανδρεάδης παρατηρεί ότι... απομονωμένη.
Εξάλλου, είχαν συμβεί και αρκετά σφάλματα στη διαχείριση των δημοσίων
οικονομικών με την έκδοση χαρτονομισμάτων χωρίς κάλυψη σε χρυσό κατά
τα έτη 1920-1922. (πηγή 1)
• Οι τρεις τρόποι εξεύρεσης πόρων, ο εσωτερικός δανεισμός, η έκδοση
χαρτονομίσματος και η φορολογία κεφαλαίου, αντιμετώπιζαν μεγάλες
δυσκολίες με τις συνθήκες που επικρατούσαν στα χρόνια πριν από το 1922.
(πηγή 2)
β. Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο:
«Το Μάρτιο του 1922 ... και τις βαρύτατες συνέπειες της.» (σελ. 50)
Σύμφωνα με τα ιστορικά παραθέματα:
Ο ελληνικός λαός είχε δεχτεί με καλή θέληση το πικρό φάρμακο της διχοτομήσεως
των χαρτονομισμάτων, (πηγή 1)
Η κυβέρνηση στις 25 Μαρτίου 1922 κατέφυγε... του Δημοσίου. (τρόπος
αντιμετώπισης του οικονομικού αδιεξόδου, πηγή 2)
Το δάνειο αυτό απέφερε ...για τις άμεσες ανάγκες, (συμβολή στην οικονομία, πηγή 2)

