	
  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

IΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (30/05/2012)

ΘΕΜΑ Α1
α. Φεντερασιόόν: Η µεγάάλη πολυεθνικήή εργατικήή οργάάνωση της πόόλης, η Φεντερασιόόν, µε
πρωτεργάάτες σοσιαλιστέές απόό την ανοικτήή σε νέέες ιδέέες εβραϊκήή κοινόότητα της πόόλης,
αποτέέλεσε σηµαντικόό δίίαυλο για τη διάάδοση σοσιαλιστικήής και εργατικήής ιδεολογίίας στη
χώώρα.
β. Πεδινοίί: Οι Πεδινοίί είίχαν ως αρχηγόό τον Δηµήήτριο Βούύλγαρη, ο οποίίος υπονόόµευε

τους κοινοβουλευτικούύς θεσµούύς. Με παρεµβάάσεις στο στρατόό επιχείίρησε τη
δηµιουργίία σώώµατος «πραιτωριανώών» (= Επίίλεκτο σώώµα του ρωµαϊκούύ στρατούύ. Είίχαν
ως κύύριο έέργο τους την ασφάάλεια του αυτοκράάτορα.) για να εξασφαλίίσει την
παραµονήή του στην εξουσίία. Εµπόόδιο στις επιδιώώξεις στάάθηκαν πολιτικέές οµάάδες και
θεσµοίί. Ο Βούύλγαρης έέβρισκε οπαδούύς ανάάµεσα σ’ εκείίνους που είίχαν διοριστείί
παράάνοµα στο στρατόό ήή στο δηµόόσιο, και φοβούύνταν µη χάάσουν τη θέέση τους σε
περίίπτωση επικράάτησης συνθηκώών κοινοβουλευτικήής νοµιµόότητας, σε άάνεργους
πτυχιούύχους και στους µικροκαλλιεργητέές.
γ. Εθνικόό Κόόµµα: Το Εθνικόό Κόόµµα του Κ. Μαυροµιχάάλη δεν διέέφερε απόό το ραλλικόό.

Οι εκπρόόσωποίί του προσπαθούύσαν να εκµεταλλευτούύν τη συµµετοχήή του αρχηγούύ
τους στα πολιτικάά πράάγµατα µετάά το κίίνηµα του 1909. Υποστήήριζαν την «Ανόόρθωση»,
που κατάά την εκτίίµησήή τους δεν µπόόρεσαν να υλοποιήήσουν οι Βενιζελικοίί.

ΘΕΜΑ Α2
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ΘΕΜΑ Β1
Σχολικόό βιβλίίο σελ. 215: ‘’ Οι διαπραγµατεύύσεις… σελ.216…της οριστικήής του επίίλυσης ‘’.
ΘΕΜΑ Β2
Σχολικόό βιβλίίο σελ. 52: ‘’ 6. Η ελληνικήή οικονοµίία κατάά τη περίίοδο του Μεσοπολέέµου ‘’
ΘΕΜΑ Γ1
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α) Σύύµφωνα µε το περιεχόόµενο του Συντάάγµατος του 1844 καθιερώώνεται η ισόότητα απέέναντι
στο νόόµο, η απαγόόρευση της δουλείίας, το απαραβίίαστο του οικογενειακούύ ασύύλου, η
ελευθερίία της γνώώµης και του τύύπου, η προστασίία της ιδιοκτησίίας και η δωρεάάν εκπαίίδευση.
β) Σε όότι αφοράά το δικαίίωµα ψήήφου και την εκλογικήή διαδικασίία καθιερώώνεται η εκλογήή των
βουλευτώών µε σχεδόόν καθολικήή και µυστικήή ψηφοφορίία και πλειοψηφικόό σύύστηµα δύύο γύύρων.
Σύύµφωνα µε την πηγήή, δικαίίωµα ψήήφου καθιερώώνουν οι πολίίτες 25 ετώών και άάνω που
διαθέέτουν ιδιοκτησίία ήή ασκούύν έένα επάάγγελµα. Απόό το δικαίίωµα αυτόό εξαιρούύνταν όόσοι είίναι
υπόόλογοι ενώώπιον του νόόµου, όόσοι έέχουν καταδικαστείί σε στέέρηση των πολιτικώών τους
δικαιωµάάτων και όόσοι στερούύνται του δικαιώώµατος να διαχειρίίζονται αυτοπροσώώπως την
περιουσίία τους.
γ) Σε όότι αφοράά τη διάάκριση των εξουσιώών, ο βασιλιάάς είίναι ο αρχηγόός του κράάτους και του
στρατούύ, ενώώ έέχει το δικαίίωµα να συµµετέέχει στην άάσκηση της νοµοθετικήής εξουσίίας µέέσω
της γερουσίίας, τα µέέλη της οποίίας είίναι ισόόβια και διορίίζονται απόό το βασιλιάά. Σύύµφωνα µε το
Σύύνταγµα, το πρόόσωπο του βασιλιάά είίναι ιερόό και απαραβίίαστο ενώώ η δικαιοσύύνη πηγάάζει
απόό το βασιλιάά και απονέέµεται εν ονόόµατίί του. Αυτόό συµβαίίνει καθόόσον οι υπουργοίί
διορίίζονται και παύύονται απόό το βασιλιάά και προσυπογράάφουν όόλες τις διοικητικέές πράάξεις.
Στη νοµοθετικήή εξουσίία συµµετέέχει και ο λαόός µέέσω των βουλευτώών που αναδεικνύύονται µε
την εκλογικήή διαδικασίία.
ΘΕΜΑ Δ1
Οι λόόγοι για τους οποίίους δόόθηκε έέµφαση στην εγκατάάσταση των προσφύύγων στη Μακεδονίία
και τη Δυτικήή Θράάκη είίναι ποικίίλοι. Εκείί υπήήρχαν τα περισσόότερα µουσουλµανικάά κτήήµατα,
επίίσης η αγροτικήή αποκατάάσταση ήήταν ταχύύτερη και απαιτούύσε µικρόότερες δαπάάνες. Η
ελληνικήή οικονοµίία βασιζόόταν στην αγροτικήή παραγωγήή. Επίίσης εξυπηρετούύνταν η πολιτικήή
σκοπιµόότητα της αποφυγήής κοινωνικώών αναταραχώών µε τη δηµιουργίία γεωργώών
µικροϊδιοκτητώών αντίί για εργατικόό προλεταριάάτο. Απόό την άάλλη θα µπορούύσαν να
χρησιµοποιηθούύν τα µουσουλµανικάά κτήήµατα και τα κτήήµατα των Βουλγάάρων µεταναστώών.
Αυτόό θα καθιστούύσε τους πρόόσφυγες αυτάάρκεις και θα συντελούύσε στην αύύξηση της
αγροτικήής παραγωγήής. ΈΈνας άάλλος σηµαντικόός λόόγος είίναι όότι µε την εγκατάάσταση των
προσφύύγων στη Μακεδονίία και τη Δυτικήή Θράάκη θα καλυπτόόταν το δηµογραφικόό κενόό που
είίχε δηµιουργηθείί µε την αναχώώρηση των µουσουλµάάνων και των Βουλγάάρων και τις
απώώλειες που προκάάλεσαν οι συνεχείίς πόόλεµοι. Επιπλέέον, θα εποικίίζονταν παραµεθόόριες
περιοχέές µε συµπαγήή ελληνικόό πληθυσµόό κι έέτσι θα ήήταν δυνατόό να αναχαιτιστούύν τυχόόν
µελλοντικέές εδαφικέές βλέέψεις των βορείίων Σλάάβων γειτόόνων µας που επιθυµούύσαν διακαώώς
την αναθεώώρηση των υφιστάάµενων συνόόρων και την έέξοδο στο βόόρειο Αιγαίίο. ΌΌπως
αποδείίχθηκε και απόό την ιστορίία, οι πρόόσφυγες έέποικοι αποτέέλεσαν έέναν άάκαµπτο
προµαχώώνα του ελληνισµούύ ενάάντια σε οποιαδήήποτε εδαφικήή επιβουλήή εις βάάρος µας. Ο
επισυναπτόόµενος πίίνακας φανερώώνει µε στατιστικάά στοιχείία όότι το 60% των προσφύύγων (δηλ.
πάάνω απόό µισόό εκατοµµύύριο άάνθρωποι εγκαταστάάθηκαν στη Μακεδονίία και τη Δυτικήή
Θράάκη) συγκεκριµέένα το 52,2% των προσφύύγων εγκαταστάάθηκε στη Μακεδονίία και το 8,8%
στη Δυτικήή Θράάκη.
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