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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        30/ 05/ 2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Φεντερασιόν: σχολικό βιβλίο σελ. 46 

Πεδινοί: σχολικό βιβλίο σελ. 77 

Εθνικό Κόμμα: σχολικό βιβλίο: σελ.92 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λάθος      β. Σωστό      γ. Σωστό      δ. Σωστό     ε. Λάθος 

ΘΕΜΑ Β1 

Σχολικό βιβλίο σελίδα 215-216: «Το κίνημα του Θερίσου … οριστικής του επίλυσης»  

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο σελίδα 52: «Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του 

Μεσοπολέμου»  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1  

α) σχολικό βιβλίο σελ. 70-71: «Οι κομματικές παρατάξεις…. κομματικών μηχανισμών» 

β) σχολικό βιβλίο σελ. 72: «Με άλλες διατάξεις … διαφορετικών συνδυασμών» 

Από το κείμενο Α αξιοποιούμε τις εξής πληροφορίες: 

 οι βουλευτικές εκλογές θα διεξάγονταν σε δύο γύρους, σύμφωνα με το εκλογικό  

νόμο, με μυστική, άμεση και καθολική για τους άνδρες ψηφοφορία με ψηφοδέλτια 



 

     Σελίδα 2 από 3 

 οι προϋποθέσεις ψηφοφορίας για τους άνδρες ήταν να είναι άνω των 25 ετών, να 

έχουν ιδιοκτησία εντός της περιοχής στην οποία ασκούσαν τα πολιτικά τους 

δικαιώματα ή να εξασκούν σε αυτή την περιοχή κάποιο επάγγελμα ή 

αυτοαπασχολούμενοι. 

 εξαιρούνταν και δεν είχαν δικαίωμα ψήφου όσοι είχαν εκκρεμότητες με τη  

δικαιοσύνη για κάποιο κακούργημα, όσοι στερούνταν κατόπιν δικαστικής 

αποφάσεως το δικαίωμα της ψηφοφορίας και όσοι είχαν στερηθεί το δικαίωμα της 

ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους. 

γ) σχολικό βιβλίο σελ. 71-72: «Στο σύνταγμα καθορίστηκαν … αρμόδιου υπουργού», 

«Προβλεπόταν … ισόβια» Από τα κείμενα Β και Γ αξιοποιούμε τις εξής πληροφορίες: 

Στο Σύνταγμα του 1844 κατοχυρώθηκε η διάκριση των εξουσιών. Συγκεκριμένα: 

Η νομοθετική εξουσία ανήκει στο βασιλιά, ο οποίος έχει το δικαίωμα κύρωσης των 

νόμων, στη Γερουσία, τα μέλη της οποίας διορίζονται από το βασιλιά και τη Βουλή, η 

οποία, σύμφωνα με το άρθρο 59, συγκροτείται από βουλευτές που έχουν εκλεγεί από 

πολίτες με εκλογικά δικαιώματα.  

Η εκτελεστική εξουσία ανήκει στο βασιλιά και διενεργείται από τους υπουργούς, 

τους οποίους εκείνος διορίζει.  

Η δικαστική εξουσία ανήκει στα δικαστήρια, πηγάζει από το βασιλιά  και οι 

δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται στο όνομά του.  

Ο ρόλος του βασιλιά σύμφωνα με το Σύνταγμα: 

 Ήταν ο ανώτατος άρχοντας 

 Ήταν ο αρχηγός του κράτους, ανώτατο και κυρίαρχο όργανό του,  

αποδεχόμενους  τους περιορισμούς της εξουσίας που είχαν οριστεί από το 

Σύνταγμα 

 Ήταν  ιερό και απαραβίαστο πρόσωπο 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Σχολικό βιβλίο σελ. 153-154: «Η διάκριση σε αστούς και αγρότες» και σελ. 154: «Τις 

αντικειμενικές συνθήκες» 

Από την πηγή αξιοποιούμε τις εξής πληροφορίες:  
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 Δόθηκε βάρος στη γεωργία – και κυρίως στην εγκατάσταση προσφύγων στη  

βόρεια Ελλάδα- για «πολιτικούς, κοινωνικούς και στρατηγικούς» λόγους. 

 Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις ήταν ήδη πυκνοκατοικημένες  και ανθυγιεινές και  

υπήρχε κίνδυνος πολιτικών και κοινωνικών αναταραχών, αφού ήταν αδύνατον να 

αποκατασταθούν εργασιακά οι πρόσφυγες, χωρίς να υπάρξει αντίδραση από τους 

γηγενείς. 

 Έπρεπε η κυβέρνηση άμεσα για λόγους στρατηγικούς να προωθήσει τον  

εποικισμό των έρημων, ακόμα και πριν την έξοδο των μουσουλμάνων,  βόρειων 

περιοχών, για να λειτουργήσουν ως προστασία για τα σύνορα στις βλέψεις των 

Σλάβων.  

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι:  

 Η άφιξη και η διαδικασία της αποκατάστασης πιθανότατα θα δημιουργούσε  

εσωτερικές ταραχές, καθώς οι εγκατεστημένοι στις πόλεις πρόσφυγες μπορούσαν 

με διαδηλώσεις διεκδικώντας την επίλυση των προβλημάτων τους.  

 Η ΕΑΠ κατηγορήθηκε ότι προώθησε περισσότερο την αγροτική αποκατάσταση,  

αφού τα επτά χρόνια λειτουργίας της διέθεσε μόνο 2.000.000 στερλίνες για την 

αστική αποκατάσταση ενώ 10.500.000 για την αγροτική.  

        Τα στοιχεία του πίνακα που συνδέονται με την ιστορική αφήγηση και την πηγή και        

επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω είναι:    

 Μακεδονία, ποσοστό 52,2%, δηλαδή 638.253 πρόσφυγες 

 Δυτική Θράκη, ποσοστό 8,8%, δηλαδή 107.607  πρόσφυγες (προσοχή,  

παρατηρείται χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τις επιδιώξεις της ΕΑΠ, γιατί οι 

μουσουλμάνοι της περιοχής εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή, σύμφωνα με τη 

σύμβαση της Λωζάννη) 

 Τέλος, τα χαμηλά ποσοστά των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στα υπόλοιπα  

διαμερίσματα αποδεικνύουν την προτεραιότητα που δόθηκε στη Μακεδονία και τη 

Δυτική Θράκη. 

  


