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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

Α.1 α. Σελίδα 46 «Η μεγάλη πολυεθνική οργάνωση της Θεσσαλονίκης … στη χώρα» 
 β. Σελίδα 77 «οι πεδινοί … μικροκαλλιεργητές» 
 γ. Σελίδα 92 « Το εθνικό Κόμμα … οι Βενιζελικοί» 
 
Α.2 α. Λάθος 
 β. Σωστό 
 γ. Σωστό 
 δ. Σωστό 
 ε. Λάθος 
 

 
Β.1 Σελίδα 215-216 «οι διαπραγματεύσεις … οριστικής του επίλυσης  
  
Β.2 Σελίδα 52, 6 « Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου» 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
Γ.1 εισαγωγή από σελίδα 70-71 «Η επανάσταση … του βασιλιά» 
  
 α) σελίδα 71 «οι κομματικές παρατάξεις κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης 

του 1843-1844 συμφώνησαν στην ανάγκη … μηχανισμών» 
 
 β) σελίδα 72 « α) κατοχυρωνόταν ….. πρωτοπορία»  και  
   « Το δικαίωμα της καθολικής  …. κοινωνίας» 
 Από το ιστορικό παράθεμα κείμενο Α αναφορά στο δικαίωμα ψήφου στους 

άρρενες ηλικίας 25 ετών έχοντας επίσης ιδιοκτησία εκεί όπου μένουν ή να 
εξασκούν κάποιο επάγγελμα ή να έχουν κάποια ενασχόληση. Επιπλέον 
εξαιρούνταν οι κατηγορίες α) και β) και γ) του ιστορικού παραθέματος. 

 
εκλογική διαδικασία 

 
σελίδα 72 « β) οριζόταν η εκλογική … Συνδυασμών. 

Από το ιστορικό παράθεμα: (1) κείμενο Γ αναφορά στην εκλογή 
βουλευτών (άρθρον 59) σύμφωνα με τον περί εκλογής Νόμον. Βουλευτές 
βέβαια μπορούσαν να εκλεγούν όσοι πολίτες είχαν το δικαίωμα σχετικά με 
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αυτό (αναφορά σελίδα 84 σχολικού βιβλίου «οι υποψήφιοι βουλευτές … 
κατώτερα στρώματα) 
(2) Κείμενο Α «Ο Εκλογικός Νόμος … δύο γύρων» 

 
 

γ)    κατανομή των εξουσιών 
 

σελίδα 71-72 «Στο σύνταγμα … αρμόδιου υπουργού» και αναφορά στο 
ιστορικό παράθεμα κείμενο Β  « ο Βασιλιάς … ανήκε στο 
βασιλιά» 
Επίσης κείμενο Γ, άρθρον 15, 20, 21  

σελίδα 72  «γ) προβλεπόταν η ύπαρξη … ισόβια»  
και αναφορά στο κείμενο Β του ιστορικού παραθέματος « Με το 
διορισμό …. αρμοδιότητες» 

 
 
Δ.1 Γιατί δόθηκε το βάρος στη γεωργία 

σελίδα 154 «Μολονότι οι περισσότεροι … προλεταριάτου» 
Επίσης αναφορά στον πίνακα με το ποσοστό Μακεδονίας 52,2%, δηλαδή το μισό 
ποσοστό των προσφύγων εγκαταστάθηκε στην Μακεδονία και ένα ποσοστό 
8,8% στη δυτική Θράκη. Ενώ στην Κρήτη μόνο 2,8% αφού εκεί υπήρχαν 
λιγότερα μουσουλμανικά κτήματα αλλά και ήταν πιο μακριά από τα παράλια της 
Μ.Ασίας, απ’ όπου ξεριζώθηκαν οι πρόσφυγες. Ένα βέβαια σημαντικό ποσοστό 
25,1% εγκαταστάθηκε και στη Στερεά Ελλάδα. 
Όσο αφορά στην πολιτική  σκοπιμότητα που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο 
μπορεί να γίνει σημείωση και στη δεύτερη παράγραφο του ιστορικού 
παραθέματος « Είναι αλήθεια … πληθυσμό» 
Ελάχιστο βέβαια ήταν το ποσοστό στην Ήπειρο, τις Κυκλάδες, και τα Ιόνια νησιά 
λόγω της απόστασής τους από τη Μ.Ασία 

 
Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στην 
Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. 
σελίδα 154 «Εξάλλου, δόθηκε … παραμεθόριες περιοχές»  
Επίσης αναφορά στο ιστορικό παράθεμα «Οι αγροτικές περιοχές τόσο το 
καλύτερο». 

 
 
 


