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ΘΘΘΘΈΜΑΤΑΈΜΑΤΑΈΜΑΤΑΈΜΑΤΑΝΝΝΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉΣΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉΣΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉΣΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΙΙΙΙΣΤΟΡΊΑΣΣΤΟΡΊΑΣΣΤΟΡΊΑΣΣΤΟΡΊΑΣ –––– Γ΄Γ΄Γ΄Γ΄ ΛΛΛΛΥΚΕΊΟΥΥΚΕΊΟΥΥΚΕΊΟΥΥΚΕΊΟΥ....

ΚΚΚΚΥΡΙΑΚΉΥΡΙΑΚΉΥΡΙΑΚΉΥΡΙΑΚΉ 18181818 –––– 10101010 –––– 2015.2015.2015.2015.
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ....

ΑΑΑΑ1.1.1.1.

αααα.... Σχολικό βιβλίο: σελ. 54: «Στο εξωτερικό εµπόριο … θετικά στοιχεία».

ββββ.... Σχολικό βιβλίο: σσ. 37 – 38: «Τα οικονοµικά … δραχµές».

γγγγ.... Σχολικό βιβλίο: σελ. 43: «Οι πρακτικές αυτές … (1910)».

ΑΑΑΑ2.2.2.2.

1.1.1.1. σσσσ....

2.2.2.2. λλλλ.,.,.,., ««««Οι σχετικές µε την κατασκευή σιδηροδροµικού δικτύου συζητήσεις

άρχισαν στη χώρα µας λίγα χρόνια µετά την ανεξαρτησία της, ίσως το

1835183518351835»»»».,σχολικό βιβλίο, σελ. 33.

3.3.3.3. λλλλ.,.,.,., «Υπολογίζεται ότι µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, έφτασαν στο

ελληνικό κράτος 1.230.000 Έλληνες και 45.00045.00045.00045.000 Αρµένιοι πρόσφυγες»., σχολικό

βιβλίο, σελ. 51.

4.4.4.4. σσσσ....

5.5.5.5. λλλλ.,.,.,., «Ως πολίτευµα το 1864 ορίστηκε η βασιλευοµένηβασιλευοµένηβασιλευοµένηβασιλευοµένη δηµοκρατίαδηµοκρατίαδηµοκρατίαδηµοκρατία αντί της

συνταγµατικήςσυνταγµατικήςσυνταγµατικήςσυνταγµατικής µοναρχίας»µοναρχίας»µοναρχίας»µοναρχίας»., σχολικό βιβλίο, σελ. 78.

ΑΑΑΑ3.3.3.3.

Σχολικό βιβλίο: σελ. 20: «Στη διάρκεια του 18ου αιώνα… οι Έλληνες».

ΑΑΑΑ4.4.4.4.

Σχολικό βιβλίο: σελ. 71: «Οι κοµµατικές … µηχανισµών», σελ. 72: «Με άλλες

διατάξεις … σε συναίνεση».

ΒΒΒΒ1.1.1.1.

αααα....
Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε: σελ. 48: « Στην περίοδο του 1910 – 1922 …
του έθνους».

Από τα παραθέµατα αξιοποιούµε:
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ΠαράθεµαΠαράθεµαΠαράθεµαΠαράθεµαΑΑΑΑ....

→ Πρόκειται για µια προσπάθεια παρουσίασης του ελληνικού κράτους ως
ενιαίο:

«…. εθνικισµό πολύ καθολικότερο, πανελλήνιο».

ΠαράθεµαΠαράθεµαΠαράθεµαΠαράθεµα ΒΒΒΒ....

→ Φιλόδοξη πολιτική, που συνδυάζει τον αστικό και εθνικιστικό
εκσυγχρονισµό.

«…. πιο φιλόδοξη, δυναµική και ολοκληρωµένη προσπάθεια καθολικού αστικού
εκσυγχρονισµού. Αντιπροσωπεύει επίσης την προσπάθεια που έφτασε πιο κοντά
στην επιτυχία …. συνδυασµό αστικού εθνικισµού και αστικού εκσυγχρονισµού, σε
αδιάσπαστη και διαλεκτική ενότητα. Από την πρώτη στιγµή, το 1910, ο
εκσυγχρονισµός τέθηκε στην υπηρεσία της εθνικής ολοκλήρωσης».

ββββ....

Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε: σελ. 48: «Ο Βενιζέλος δεν ήταν ….
επιτυχίας».

Από τα παραθέµατα αξιοποιούµε:

ΠαράθεµαΠαράθεµαΠαράθεµαΠαράθεµαΑΑΑΑ....

→ Τόποι δραστηριοποίησης αστικής τάξης:

«…. περισσότεροι Έλληνες της οµογένειας και της διασποράς. Στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία, οι Έλληνες που αισθάνονται αφενός τις απειλές για τις εστίες
και τα συµφέροντά τους, απειλές βαλκανικής κυρίως προέλευσης· και,
αφετέρου, την υπερηφάνεια και την ορµή που τους χαρίζει η οικονοµική
επιτυχία τους σε όλα τα µήκη και πλάτη, από την Αλεξάνδρεια έως την
Πετρούπολη, από την Μασσαλία έως την Οδησσό, από το Λονδίνο έως την
Καλκούτα».

→ Αίτηµα ισχυρού εθνικού κέντρου.

« …. εθνικό κέντρο, ένα κράτος που να τους προστατεύει στις διεθνείς τους
δραστηριότητες και µια χώρα που να είναι το έσχατο καταφύγιο σε ώρα
ανάγκης».

ΠαράθεµαΠαράθεµαΠαράθεµαΠαράθεµα ΒΒΒΒ....

→→→→ Παρουσία Μεγάλης Ιδέας:
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«Έτσι, κατά την πρώτη ηρωική περίοδο του Βενιζελισµού (1910-1920), ο αστικός
εκσυγχρονισµός συναρθρώθηκε µε τον αλυτρωτισµό, µε ιδεολογικό
επιστέγασµα τη Μεγάλη Ιδέα».

ΒΒΒΒ2.2.2.2.

Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε: σελ. 78: «Μέσα σε συνθήκες … οι
βιαιοπραγίες».

Από το παράθεµα αξιοποιούµε:

→ Το σύνταγµα ως αποτέλεσµα της Εθνοσυνέλευσης του 1862 – 1864:

«Tο Σύνταγµα του 1864 είναι έργο της Εθνοσυνέλευσης που συγκροτήθηκε
µετά…»

→ Εκτενέστερο του 1844, εγκαθιδρύει τη βασιλευόµενη δηµοκρατία:

«… αποτελείται από 110 άρθρα, είναι δηλαδή εκτενέστερο εκείνου του 1844,
δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Νοεµβρίου 1864. …
εγκαθιδρύεται το πολίτευµα της βασιλευοµένης δηµοκρατίας».

→ Πηγή εξουσίας το Έθνος:

« πασαι αι εξουσίαι πηγάζουν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ' ον τρόπον
ορίζει το Σύνταγµα».

→ Εκτελεστική εξουσία από τον βασιλιά, νοµοθετική από τον βασιλιά και τη
Βουλή, απαρτίζεται από 150 βουλευτές:

« … εκτελεστική εξουσία ασκείται από το βασιλιά, ενώ η νοµοθετική
εξουσία από το βασιλιά και τη βουλή».

→ Καθιέρωση της άµεσης καθολικής ψηφορίας:

«Καθιερώνεται δε η άµεση, καθολική, µυστική ψηφοφορία και ορίζεται

σαφώς ότι οι εκλογές θα διοργανώνονται ταυτόχρονα σε όλη την

επικράτεια».


