ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2/4/2017
Α1.
α) Σχολικό βιβλίο σελ. 207 «Έναν ακριβώς μήνα … στις 8 Φεβρουαρίου 1899».
β) Σχολικό βιβλίο σελ. 77 «Οι Εκλεκτικοί…………σταθερές κυβερνήσεις».
γ) Σχολικό βιβλίο σελ. 140-141 «Τον Ιούλιο του 1914…γεωργικό κλήρο»
Α2.
1-Σ
2-Σ
3-Λ (σελ. 97)
4-Λ (σελ.220)
5-Σ
Α3.
Σχολικό βιβλίο, σελ. 142-143 «Η επιστροφή των προσφύγων …προσφυγιάς».
Α4.
Σχολικό βιβλίο, σελ.33 «Στις μικρότερες…σιδηροδρομικού δικτύου».

Β1.
α) Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο:
Από το σχολ.βιβλίο σελ. 54 «Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις…επιβολή δικτατορίας»

Σύμφωνα με το ιστορικό παράθεμα:
-Οι χώρες της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης υπέκυψαν η μία μετά την
άλλη σε δικτατορικά καθεστώτα
- διέβρωσαν τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς σε τέτοιο βαθμό, ώστε η μετάβαση από
την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε στρατιωτικές ή βασιλικές δικτατορίες να
πραγματοποιηθεί χωρίς σοβαρές αναταραχές
- Η αποχώρηση του Βενιζέλου από την εξουσία εγκαινίασε άλλη μια περίοδο
τετραετούς ανωμαλίας που κατέληξε στην επιβολή της δικτατορίας το 1936
- προκάλεσαν δύο βενιζελικά στρατιωτικά κινήματα, ένα το Μάρτιο του 1933 με
επικεφαλής το Νικόλαο Πλαστήρα και ένα το Μάρτιο του 1935, με αρχηγό το
Βενιζέλο
- Τα βενιζελικά κινήματα απέτυχαν
- καταργήθηκε η αβασίλευτη δημοκρατία
-Η ισοψηφία των δύο παρατάξεων στις εκλογές του Ιανουαρίου 1936
διευκόλυναν την παραμονή στην εξουσία του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος ήταν γνωστός
εχθρός του κοινοβουλευτισμού και εκείνος που επέβαλε τελικά, στις 4 Αυγούστου
1936, δικτατορία με την έγκριση του βασιλιά.

Β2
Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο:
α)«Στις 10 Ιουνίου 1930 ... κράτουσς» σελ.161
Σύμφωνα με το πρώτο ιστορικό παράθεμα:
- η Ελλάς ανέλαβε διά της συνθήκης περί ανταλλαγής την υποχρέωσιν να
χρησιμοποιήση την εις το έδαφός της ανταλλάξιμον περιουσίαν διά την αποζημίωσιν
των προσφύγων
-Η Τουρκία εζήτει, ευθύς εξ αρχής, τον πλήρη συμψηφισμόν.
- Η Ελλάς αντεπρότεινεν όπως τα ουδέτερα μέλη της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής
αναλάβουν την εφαρμογήν συνοπτικού και συνολικού συστήματος εκτιμήσεως
- τα ουδέτερα δε μέλη υπέδειξαν τον γενικό συμψηφισμόν.
-η εκκρεμότης της έδιδε την ευκαιρίαν να δυσχεραίνη ακόμα περισσότερον την θέσιν
των 110.000 Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως,
- Θα ημπορούσαμεν να υποστώμεν το νέον αυτό προσφυγικόν κύμα;
- ήτο συμφέρον να κενωθή η Κωνσταντινούπολις από τους Έλληνας,
Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο:
β) «Ο συμψηφισμός ... 1933»σελ.162
Σύμφωνα με το δεύτερο ιστορικό παράθεμα:
- Το οικονομικό σύμφωνο με την Τουρκία θα κυρωθεί. Ο προσφυγικός όμως κόσμος
θα παραμείνει διχασμένος
- προς τα τέλη Οκτωβρίου του 1930, Οι προσφυγικές οργανώσεις θα καλέσουν τα μέλη
τους σε γενικές συγκεντρώσεις και θα συντάξουν ψηφίσματα που θα τα στείλουν όχι
μόνο στον Βενιζέλο αλλά και στον Ινονού
- Μ’ αυτά θα ζητούν την ακύρωση των «απάνθρωπων συμβάσεων και την
διαρρύθμισιν του προσφυγικού προβλήματος επί τη βάσει των στοιχειωδών κανόνων
της ηθικής και του δικαίου

