ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1
Φεντερασιόν: σελ 46 «Η μεγάλη πολυεθνική οργάνωση της Θεσσαλονίκης...χώρα»
Πεδινοί: σελ 77 «Μέσα στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864...μικροκαλλιεργητές – Ο λαός συμμετείχε
ενεργά στη συγκρότηση αυτής της παράταξης»
Εθνικό κόμμα Κ. Μαυρομιχάλη: σελ 92 «Το Εθνικό κόμμα...οι Βενιζελικοί»
Α2
α  Λ (σελ 42)
β  Σ (σελ 94)
γ  Σ (σελ 157)
δ  Σ (σελ 213)
3  Λ (σελ 249)
Β1
σελ 215 «Το κίνημα του Θερίσου...σελ 216 στη φάση της οριστικής επίλυσής του»
Β2
σελ 52 «Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου...μέσα στην καταστροφή»

Γ1
Η δυναμική παρουσία των κομμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
οι τρεις ηγέτες τους διηύθυναν τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης κατά το 1843-1844. Οι ηγέτες αυτοί
κατόρθωσαν να αποφύγουν τις ακραίες θέσεις, να επιβληθούν στις ριζοσπαστικές ομάδες των κομμάτων
τους και να πάρουν από κοινού αποφάσεις για τις συνταγματικές ρυθμίσεις
α) σελ 71 «Οι κομματικές παρατάξεις συμφώνησαν...μηχανισμών»
β) σελ 72 «Κατοχυρωνόταν...διαφορετικών Συνδυασμών»
σελ 72 «Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας...συμφερόντων»
Καθιερωνόταν η εκλογή των βουλευτών με πλειοψηφικό σύστημα δύο γύρων που θα διεξαγόταν
με άμεση, μυστική, σχεδόν καθολική ψηφοφορία.

•

www.frontistirio-alfa.gr

Σελίδα 1

Δικαίωμα ψήφου είχαν οι άνδρες που είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, κατείχαν
ιδιωτική περιουσία εντός της περιοχής που διέμεναν, ή δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά σε αυτήν.
Εξαιρούνταν όσοι ανακρίνονταν για κάποιο κακούργημα, αυτοί που είχαν στερηθεί με απόφαση
δικαστηρίου του δικαιώματος του εκλέγειν και όσοι είχαν στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της
περιουσίας τους.

•

γ) σελ 71 «Στο Σύνταγμα καθορίστηκαν οι βασιλικές εξουσίες...σελ 72 του αρμόδιου υπουργού»
σελ 71 «προβλεπόταν η ύπαρξη ...ισόβια»
Ο βασιλιάς ήταν ο ανώτατος άρχοντας, ο αρχηγός του κράτους, το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο,
διότι η εξουσία του είχε μόνο εκείνους τους περιορισμούς που ορίζονταν ρητά από το Σύνταγμα. Αυτό,
αναγνώριζε το βασιλιά ως πρόσωπο ιερό και απαραβίαστο και όριζε ότι η δικαιοσύνη πηγάζει από το
βασιλιά και απονέμεται εν ονόματί του. Όμως, οι δικαιοδοσίες του δεν υπερέβαιναν αυτές που ορίζονταν
από το Σύνταγμα.

•

Εισήχθηκε η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η νομοθετική πρωτοβουλία και το δικαίωμα της
επικύρωσης των νόμων ανήκε στο βασιλιά. Η νομοθετική εξουσία ενεργείται από το βασιλιά, τη Βουλή και
τη Γερουσία. Η εκτελεστική ανήκει στο βασιλιά, ενεργείται όμως από τους υπουργούς που αυτός διορίζει.
Η δικαστική εξουσία ενεργείται από τα δικαστήρια, όμως οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται εν ονόματι
του βασιλιά. Ο βασιλιάς είχε το δικαίωμα διορισμού των μελών της Γερουσίας και της Βουλής, με
συνέπεια να συγκεντρώνει εκτεταμένες εξουσίες.

•

Δ1
σελ 153 «Υπήρξε μέριμνα...σελ 154 την Έδεσσα και αλλού»
σελ 154 «Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση...εποικίζονταν παραμεθόριες περιοχές»
Η ΕΑΠ κατηγορήθηκε ότι έδωσε μεγαλύτερο βάρος στην αγροτική αποκατάσταση από ότι στην
αστική. Στην επταετία της λειτουργίας της διατέθηκαν μόνο 2 εκατ. στερλίνες για τα οικιστικά
προγράμματα των πόλεων, ενώ για τα προγράμματα της υπαίθρου διατέθηκαν 10,5 εκατ.

•

Η εγκατάσταση των προσφύγων στα γεωργικά εδάφη της βόρειας Ελλάδας ήταν όμως
επιβεβλημένη. Οι πόλεις ήταν υπερπλήρεις, δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ήταν ανθυγιεινές,
με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιθανή η δυσφορία του ντόπιου πληθυσμού. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε
να αποτελέσει αφορμή για κοινωνική και πολιτική αναταραχή.

•

Οι αγροτικές περιοχές της βόρειας Ελλάδας ήταν αραιοκατοικημένες ακόμα και πριν την
υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης κατά την οποία εκπατρίστηκαν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Ήταν,
συνεπώς, στρατηγική, εθνική ανάγκη ο εποικισμός των περιοχών αυτών από ελληνικούς πληθυσμούς για
να αντιμετωπιστεί η σλαβική απειλή και μάλιστα το συντομότερο δυνατό.

•

Πιο συγκεκριμένα, 638253 πρόσφυγες κατανεμήθηκαν στη Μακεδονία, ποσοστό 52.2% επί του
συνόλου και αντίστοιχα 107607, ποσοστό 25.1 % στη Δυτική Θράκη. Παράλληλα, σημαντικός ήταν και ο
εποικισμός άλλων αγροτικών περιοχών όπως της Θεσσαλίας (34659 – 2.8%), της Κρήτης (33900 – 2.8%) και
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της Πελοποννήσου (28362 – 2.3%). Αντίθετα, ορεινές ή άγονες περιοχές όπως η Ήπειρος, οι Κυκλάδες και
τα Ιόνια Νησιά υποδέχθηκαν μικρό ποσοστό προσφύγων.
 Ως επίλογος θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην απάντηση και το εξής χωρίο του βιβλίου: « σελ 154
Βέβαια, η εγκατατάσταση των προσφύγων δεν έγινε πάντοτε σύμφωνα με την παραπάνω λογική, ούτε
ακολούθησε σε όλες τις περιπτώσεις την κρατική αντίληψη και επιταγή....σελ 155 αστούς ανταλλαξίμους».
Επιμέλεια απαντήσεων: Κώστας Σίδερης
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