
 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2012 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. 
 
α) Φεντερασιόν: σχ. βιβλίο σελ. 46 «Η ενσωµάτωση … στη χώρα». 
β) Πεδινοί: σχ. βιβλίο σελ. 77  «Οι πεδινοί … µικροκαλλιεργητές». 
γ) Εθνικό Κόµµα: σχ. Βιβλίο σελ. 92 «Το Εθνικό … οι Βενιζελικοί». 
 
Α2. 
 
α) Λ 
β) Σ 
γ) Σ 
δ) Σ 
ε) Λ 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. 
 
Σχ. βιβλίο σελ. 215-216: « Οι διαπραγµατεύσεις … επίλυσης». 
Σηµείωση: Η παράγραφος στη σελ. 215 « Οι διαπραγµατεύσεις … Ελλάδα» χρησιµοποιείται 
εισαγωγικά. 
 
Β2. 
 
Σχ. βιβλίο σελ. 52: «6. Η ελληνική οικονοµία κατά την περίοδο του µεσοπολέµου». 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. 
 
α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 70-71 από « Η δυναµική παρουσία … κοµµατικών µηχανισµών». 
β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 72 από « Με άλλες διατάξεις … διαφορετικών συνδυασµών» και « 
Συνταγµατική … συναίνεση». 
 
Για το υποερώτηµα (β) αξιοποιούνται οι πληροφορίες απ’ το κείµενο Β: 
-Σύµφωνα µε τον Εκλογικό Νόµο καθιερώνεται η εκλογή βουλευτών µε πλειοψηφικό σύστηµα δύο 
γύρων, µε ψηφοφορία άµεση, καθολική και µυστική. 
-Το δικαίωµα της ψήφου παραχωρούνταν σε άρρενες πολίτες οι οποίοι: 
 α. συµπλήρωσαν το 25ο έτος της ηλικίας τους. 



 

 

 β. διέθεταν οποιαδήποτε ιδιοκτησία στην επαρχία στην οποία διατηρούσαν τα πολιτικά τους 
δικαιώµατα. 

 γ. εξασκούσαν εκεί οποιοδήποτε επάγγελµα ή άλλη ασχολία. 
Εξαίρεση αποτελούσαν:  
α. Όσοι βρίσκονταν σε ανάκριση για κακούργηµα. 
β. Όσοι είχαν στερηθεί πρόσκαιρα ή οριστικά το δικαίωµα ψήφου ύστερα από δικαστική απόφαση. 
γ. Όσοι στερούνταν την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους. 
Επιπλέον απ’ το κείµενο Γ αξιοποιείται η πληροφορία: 
-Η Βουλή αποτελείται από βουλευτές , εκλεγµένους από τους πολίτες, οι οποίοι διατηρούσαν 
δικαίωµα ψήφου σύµφωνα µε τον εκλογικό νόµο. 
  
γ) Από σχολικό βιβλίο σελ. 71-72 «Στο σύνταγµα καθορίστηκαν … αρµόδιου υπουργού» και 
«προβλεπόταν η ύπαρξη ... αξίωµα τους ισόβια». 
 
Για το υποερώτηµα (γ) αξιοποιούνται οι πληροφορίες από τα παραθέµατα Β και Γ: 

• Ο βασιλιάς ορίζονταν ως ανώτατος άρχοντας και αναγνωρίζονταν ως πρόσωπο ιερό και 
απαραβίαστο. Επιπλέον, η δικαιοσύνη προερχόταν από αυτόν και απονέµονταν εν ονόµατι 
του σύµφωνα µε το Σύνταγµα. Πιο συγκεκριµένα, η διάκριση των εξουσιών απ’ το 
Σύνταγµα του 1844 ορίζονταν ως εξής: 
α. Η νοµοθετική εξουσία ενεργούνταν απ΄ το Βασιλιά, τη Βουλή και τη Γερουσία (άρθρο 
15). 
β. Η εκτελεστική εξουσία ανήκει στο Βασιλιά και ενεργείται απ’  τους υπουργούς που 
διορίζονταν από τον ίδιο (άρθρο 20). 
γ. Η δικαστική εξουσία ενεργούνταν µέσω των δικαστηρίων, αλλά οι αποφάσεις 
εκτελούνταν στο όνοµα του Βασιλιά (άρθρο 21). 

 
 

ΘΕΜΑ ∆ 
 
∆1. 
 
Από το σχ. βιβλίο αξιοποιούνται: «Τις αντικειµενικές συνθήκες: Η ΕΑΠ … περιοχές» 
Από την πηγή µπορούν να αξιοποιηθούν οι παρακάτω πληροφορίες: 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
� Γεωργία:  

�  Πιθανότητα εσωτερικών ταραχών, οι πρόσφυγες- ειδικότερα οι κάτοικοι 
των πόλεων- διεκδικούσαν περισσότερα δικαιώµατα. 

� Η ΕΑΠ αντιµετώπισε ευνοϊκότερα τους αγρότες καθώς διέθεσε 10.5 
εκατοµµύρια για την αγροτική αποκατάσταση, ενώ για την αστική µόνο 2 
εκατοµµύρια. 

 

 



 

 

� Μακ./∆υτ. Θράκη:   

 
� Κοινωνικοί – Πολιτικοί – Στρατηγικοί λόγοι. 

� Υπερβολική η συγκέντρωση προσφύγων σε πόλεις και κωµοπόλεις. 

� ∆υσφορία κατοίκων εξαιτίας υψηλών ποσοστών ανεργίας προσφύγων. 

� Αντίθετα σχεδόν άδειες οι βόρειες περιοχές της Ελλάδας. 

� Στρατηγική κίνηση Ελληνικής κυβέρνησης, προκειµένου να εποικιστούν 
παραµεθόριες περιοχές, οι οποίες κινδύνευαν από Σλάβους. 

Από τον πίνακα µπορούν να αξιοποιηθούν τα παρακάτω: 
� Υψηλό ποσοστό εποίκισης της Μακεδονίας (52.2%) – παραπάνω από το 50% του 

συνολικού αριθµού των προσφύγων. 

� Σε αντίθεση µε τα χαµηλότερα ποσοστά των υπόλοιπων περιοχών, κυρίως των νησιών 
(Κυκλάδες/Ιόνια νησιά/Νησιά Ανατ. Αιγαίου). 

� Οι επόµενες περιοχές µε υψηλή εποίκιση είναι η Στερεά Ελλάδα µε 25.1% και ακολουθεί η 
∆υτ. Θράκη µε 88% επί του συνόλου των προσφύγων. 

Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν την προτεραιότητα που δόθηκε στην περιοχή της 
Μακεδονίας πρωτίστως, και της ∆. Θράκης, δευτερευόντως. 
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
Άγγου Ι. 
Αλµυρούλη Α. 
Βασιλειάδου Μ. 
Γεωργίου Μ. 
Εσκιτζή Ρ. 
Ευθυµιάδου Ν. 
Παρασχάκη Ε. 
Σεβρής Κ. 
Τσαρούχα Λ. 
Χατζηνικολάου Ν. 
 


