Απαντήσεις διαγωνίσματος ιστορίας (30/11/2014).
Ομάδα Α':
Α1
1.
2.
3.

Σχολικό βιβλίο, σελ.54 “Στο εξωτερικό εμπόριο…θετικά στοιχεία”.
Σχολικό Βιβλίο, σελ. 86: “Το μοναδικό … το 1908”.
Σχολικό Βιβλίο, σελ. 93: “Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη … των Αντιβενιζελικών”.

Α2
1.
2.
3.
4.
5.

Σ
Λ ( σχολικό βιβλίο: σελ. 46-47 - τέλος Α’ Παγκοσμίου πολέμου).
Λ ( σχολικό βιβλίο:σελ. 84 - οι αντιθέσεις αμβλύνονταν).
Σ
Λ ( σχολικό βιβλίο: σελ.95 - 26 Σεπτεμβρίου 1916)

Α3
Σχολ. Βιβλίο: σελ 42-43: « Αργότερα όμως…μεγάλων εκτάσεων».
Α4
Σχολ. Βιβλίο: σελ 139 «Οι καταπιέσεις… πολλές χιλιάδες».

Ομάδα Β':
Β1
α) Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε
αξιοποιούμε:: σσ
σσ.. 91 – 92: ‘ Όσον αφορά … κόμμα’΄
κόμμα’΄..
Από την πηγή αξιοποιούμε
αξιοποιούμε::
�
Εκείνο που επιδίωξε ο Βενιζέλος δεν ήταν τόσο ένα φιλελεύθερο κόµµα όσο
µια κοινοβουλευτική δικτατορία.
Παρόλο που ίδρυσε συνδέσµους Φιλελευθέρων στις εκλογικές περιφέρειες,
�
δεν δημιουργήθηκε µια οργάνωση που να ασκεί έλεγχο στο κεντρικό γραφείο του
κόµµατος.
�
δεν διέφεραν και τόσο από τις τοπικές οµάδες φίλων που σχηµάτιζαν τα
άλλα κόµµατα, πρόσθεταν µια επίφαση δύναµης και ενότητας στο κόµµα.
�
Ο Βενιζέλος κρατούσε, όπως και ο Τρικούπης, τα πράγµατα υπό τον έλεγχό
του, γιατί είχε τη δύναµη που πήγαζε από την ισχυρή θέση του στο κοινοβούλιο.
Το κύρος του µάλιστα εµφανιζόταν αδιαμφισβήτητο.
�

β) Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα προέρχεται μόνο μέσα από το κείμενο της
ιστορικής πηγής
πηγής.. Δεν υπάρχουν πληροφορίες από τα σχολικό βιβλίο
βιβλίο..
Από την πηγή αξιοποιούμε:
περιλαμβάνονταν οι ανερχόμενες μεταπρατικές και εµπορικές τάξεις (και
�
πολλοί γαιοκτήμονες),
µέλη διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων,
�
�
νεότερη γενιά αξιωματικών της καριέρας.

�
από το χώρο των αγροτικών κοµµάτων της Θεσσαλίας,
�
των σοσιαλιστών,
από δημοκρατικά στοιχεία που ανήκαν στην αριστερή πτέρυγα του
�
Στρατιωτικού Συνδέσµου,
από άτοµα που προέρχονταν από το κόµµα των Τρικουπικών,
�
�
στοιχεία που είχαν µεταπηδήσει από τους συντηρητικότερους πολιτικούς
σχηματισμούς,
� οι προσωπικοί οπαδοί του Βενιζέλου.

Β2
α. Απο το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε
αξιοποιούμε:: σελ. 50 « Όταν με την επέμβαση… σε
σκληρό και δαπανηρό πόλεμο».
Από τα ιστορικά παραθέματα αξιοποιούμε
αξιοποιούμε::
•
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
πηγή 1).
1920-1922. (πηγή
•
Οι τρεις τρόποι εξεύρεσης πόρων, ο εσωτερικός δανεισμός, η έκδοση
χαρτονομίσματος και η φορολογία κεφαλαίου, αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες με
πηγή 2).
τις συνθήκες που επικρατούσαν στα χρόνια πριν από το 1922. (πηγή
β. Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε
αξιοποιούμε: σελ. 50 «Το Μάρτιο του 1922 ... και τις
βαρύτατες συνέπειες της».
Από τα ιστορικά παραθέματα αξιοποιούμε
αξιοποιούμε::
•
Ο ελληνικός λαός είχε δεχτεί με καλή θέληση το πικρό φάρμακο της
πη γή 1)
διχοτομήσεως των χαρτονομισμάτων. (πη
τρόπος
•
Η κυβέρνηση στις 25 Μαρτίου 1922 κατέφυγε... του Δημοσίου. (τρόπος
αντιμετώπισης του οικονομικού αδιεξόδου
αδιεξόδου:: πηγή 2)
συμβολή στην οικονομία
•
Το δάνειο αυτό απέφερε ...για τις άμεσες ανάγκες, (συμβολή
οικονομία::
πηγή 2)

