
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. α. Φεντερασιόν: Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 46:  
«Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα...εργατικής ιδεολογίας στη χώρα» 
β. Πεδινοί: Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 77:  
«Μέσα στην εθνοσυνέλευση συγκροτήθηκαν... σε ανέργους πτυχιούχους και στους 
µικροκαλλιεργητές» 
γ. Εθνικό κόµµα: Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 92:  
«Το εθνικό κόµµα... δεν διέφερε από το ραλλικό». Άρα «ήταν αντίθετο προς τον 
εκσυγχρονισµό... που ξεπερνούσε τα σύνορα της χώρας» & «Οι εκπρόσωποι που 
προσπαθούσαν να εκµεταλλευτούν...  να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί». 
 
Α2. α. Λ   β. Σ   γ. Σ   δ. Σ   ε. Λ 
 
Β1. Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 215-216:  
«Οι διαπραγµατεύσεις ήταν σκληρές ... ως νέο Ύπατο Αρµοστή τον Αλέξανδρο Ζαΐµη». 
 
Β2. Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 52:  
«Η Ελλάδα του Μεσοπολέµου... αυτά που έχασαν στην καταστροφή». 
 
Γ1. Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 70-73: 
«Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου 1843 έδρασε καταλυτικά στη διαµόρφωση των 
πολιτικών πραγµάτων, καθώς τα κόµµατα άρχισαν να παίζουν ενεργότερο ρόλο στην 
πολιτική ζωή της χώρας». 
«Πάντως και τα 3 κόµµατα τάχθηκαν υπέρ του συντάγµατος... των εξουσιών του βασιλιά» 
«Οι τρεις ηγέτες των κοµµάτων διηύθυναν τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης κατά το 
1843-44... στη συγκρότηση κοµµατικών µηχανισµών». 
«Στο Σύνταγµα καθορίστηκαν... αριστερά – δεξιά, προοδευτικά - συντηρητικά». 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ: 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α: 

� Καθιέρωση πλειοψηφικού συστήµατος 2 γύρων µε άµεση, σχεδόν καθολική και 
µυστική ψηφοφορία, για τους άνδρες άνω των 25 ετών 

� ∆ικαίωµα ψηφοφορίας οι έχοντες ιδιοκτησία στην επαρχία και γενικότερα όσοι 
βρίσκονταν σε άµεση επαφή µ’ αυτήν, είτε λόγω επαγγέλµατος είτε οποιαδήποτε 
δραστηριότητας.  

� ∆εν εντάσσονται στους ψηφοφόρους όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους 
δικαιώµατα κατόπιν δικαστικής απόφασης ή λόγω κακουργήµατος και όσοι έχουν 
υποπέσει σε καθεστώς ανελευθερίας διαχείρισης των περιουσιών.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β: 
� Ο βασιλιάς ως ανώτατος άρχοντας και αρχηγός του κράτους, µε νοµοθετική 

εξουσία, διορισµό των Γερουσιαστών δικαίωµα και διάλυσης της Βουλής.  
� Εισαγωγή της διάκρισης των εξουσιών και περιορισµένες αρµοδιότητες του Βασιλιά 

καθώς διατυπώνονταν ρητώς στο Σύνταγµα.  
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:  

� Νοµοθετική – εκτελεστική – δικαστική εξουσία: ασκείται από τον βασιλιά, µε την 
προσυπογραφή συνάµα του αρµόδιου Υπουργού τη Βουλή και τη Γερουσία.  

� Η Βουλή πλέον απαρτίζεται από Βουλευτές που έχουν εκλέξει οι ψηφοφόροι, 
δίνοντας θετική ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν, ακόµα και αν ανήκαν σε 
διαφορετικό συνδυασµό.  



∆1. σελ. 154 
«Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση των προσφύγων... εποικίζονταν παραµεθόριες 
περιοχές». 
σελ. 155 
«Πολλοί πρόσφυγες... από τα δάνεια και τις παροχές της ΕΑΠ» 
σελ. 166-167 
«Σηµαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις... εποικίστηκαν από πρόσφυγες». 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ + ΠΙΝΑΚΑ: 

�  Η ΕΑΠ διαθέτει 10,5 εκατοµ. στερλίνες για την αγροτική αποκατάσταση µε την 
κατηγορία για «προκατάληψη υπέρ των αγροτών». 

� Σηµειώνονται εσωτερικές ταραχές λόγω των διεκδικήσεων των προσφύγων που 
κατοικούν στις πόλεις 

� ∆ίνεται έµφαση στη γεωργία αφού οι πόλεις είναι υπερπλήρεις, ανθυγιεινές, δεν 
υπάρχουν πολυάριθµες θέσεις εργασίας µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν πολιτικές 
και κοινωνικές αναταραχές 

� Κοινωνικοί, πολιτικοί και στρατηγικοί λόγοι όπως η ερήµωση αγροτικών περιοχών 
στο βορρά και επικοισµός των ίδιων περιοχών για την παρεµπόδιση βλέψεων των 
Σλάβων για τη Β. Ελλάδα. 

� Μακεδονία : το 48% των µη ορθοδόξων µειώνεται σε 12% , όµως υπάρχει η 
ανάγκη εποικισµού της για κατοχύρωση των εδαφών της µετά τους Βαλκανικούς 
πολέµους. 

� ∆υτική Θράκη : εξαίρεση των κατοίκων της από την υποχρεωτική ανταλλαγή µε τη 
συνθήκη της Λοζάνης. 

� Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, ∆υτική Θράκη, Ήπειρος, Κρήτη εξελληνίστηκαν πλήρως 
µέχρι το 1928.    
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Α. Παπανικολάου 

 


