
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ∆΄  ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. α. Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντίων (1917)  
 Σχολικό βιβλίο, σελίδα 249.  
«Στις δύσκολες εκείνες στιγμές ... Ροστόβ» 

β. Πεδινοί  σχολικό βιβλίο, σελίδα 77.  
«Οι πεδινοί ... μικροκαλλιεργητές». 

γ. Εθνικό Κόμμα  σχολικό βιβλίο, σελίδα 92.  
«Το Εθνικό Κόμμα ... οι Βενιζελικοί» 

Α2. α. Λάθος,    β. Σωστό,    γ. Σωστό,    δ. Σωστό,    ε. Λάθος. 
 
Β1. Σχολικό βιβλίο, σελίδες 215 - 216. 

«Οι διαπραγματεύσεις ... Ελλάδα» ως εισαγωγή 
«Το κίνημα του Θερίσου ... οριστικής του επίλυσης» 

Β2. Σχολικό βιβλίο, σελίδες  149 - 151  
«Στις 24 Ιουλίου ... επίμαχων περιοχών» 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
Γ1. α. Σχολικό βιβλίο, σελίδες 70 - 71.  

«Η δυναμική παρουσία των κομμάτων ... κομματικών 
μηχανισμών» 

β. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 72,  
«Με άλλες διατάξεις ... διαφορετικών Συνδυασμών» 

γ. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 71  
«Στο Σύνταγμα καθορίστηκαν ... αρμόδιου υπουργού» 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 72  
«γ) προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής ... ισόβια». 

 
 



 

 

Από τα παραθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής 
στοιχεία: 
β) Αναφορά στο σύνολο των περιορισμών σχετικά με το 
δικαίωμα της «καθολικής», μυστικής και άμεσης 
ψηφοφορίας. 
- Άνδρες άνω των 25 ετών 
- Κατοχή ιδιοκτησίας ή άσκηση επαγγέλματος 

 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
- ∆ικαστικές εκκρεμότητες για κακουργήματα 
- ∆ικαστικές αποφάσεις με τις οποίες όσοι έχουν 
καταδικαστεί στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα. 
- Αυτοί που στερούνται το δικαίωμα να διαχειρίζονται 
ελεύθερα την προσωπική τους περιουσία. 

 
γ) Κατανομή εξουσιών 
- Το πρόσωπο του βασιλιά, όπως αναγνώριζε το Σύνταγμα 
του 1844, ήταν ιερό και απαραβίαστο και η δικαστική 
εξουσία πήγαζε από τον ίδιο και την ασκούσαν οι δικαστές 
στο όνομά του. 

- Εισάγεται για πρώτη φορά η διάκριση των εξουσιών, ενώ 
οι νόμοι επικυρώνονται  για πρώτη φορά από το βασιλιά 
και παραχωρείται σ’ αυτόν η δυνατότητα, εκτός από το 
διορισμό των ισόβιων μελών της Γερουσίας, να διαλύει 
απεριόριστα τη Βουλή. 

- Η νομοθετική εξουσία ασκείται από τους Βουλευτές, οι 
οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. 

 
 



 

 

 
 
Δ1. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 154.  

«Αντικειμενικές συνθήκες» 
«Η ΕΑΠ διέκρινε ... παραμεθόριες περιοχές» 
 
Από το απόσπασμα ανακύπτουν τα ακόλουθα: 
 Οι λόγοι που δόθηκε βάρος στην αγροτική αποκατάσταση από 
την ΕΑΠ χαρακτηρίζονται ως κοινωνικοί, πολιτικοί και 
στρατηγικοί (πρόληψη πιθανών εσωτερικών αναταραχών – 
κοινωνικών εντάσεων εξαιτίας της συσσώρευσης μεγάλου 
αριθμού εξαθλιωμένων προσφύγων στις πόλεις. Αντίθετα, στις 
αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας υπήρχαν καλύτερες 
προοπτικές αποκατάστασης, καθώς και ανάγκη ενίσχυσης του 
ελληνικού χαρακτήρα των παραμεθόριων περιοχών για τη 
διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας, όπως 
αυτή είχε διαμορφωθεί μετά το τέλος των Βαλκανικών 
Πολέμων και του Α΄ Παγκοσμίου (Μακεδονία, ∆υτική Θράκη, 
νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Ήπειρος και  Κρήτη). 
 
Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του 
σχολικού βιβλίου (σελίδα 153) σχετικά με την εγκατάσταση 
των αγροτών προσφύγων σε περιοχές που θα είχαν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν τις καλλιέργειες που ήδη γνώριζαν 
(Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη). Θα μπορούσε ακόμα να 
αναφερθεί από το σχολικό βιβλίο (σελίδα 167) η αύξηση του 
ελληνικού πληθυσμού της ∆υτικής Θράκης και της Ηπείρου, ο 
εξελληνισμός της Κρήτης, της Λέσβου και της Λήμνου, καθώς 
και η ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα της Μακεδονίας ως 
συντελεστές κατοχύρωσης των νεοαποκτηθεισών περιοχών. 
 



 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ, σελίδα 155 σχολικού βιβλίου. 
 
Με τα στοιχεία που παρατίθενται στον πίνακα επιβεβαιώνεται η 
αναγκαιότητα κατανομής των προσφύγων από την ΕΑΠ, με 
κριτήριο τις αντικειμενικές οικονομικοκοινωνικές συνθήκες που 
επικρατούσαν στην Ελλάδα το 1928. Συγκεκριμένα, 
διαφαίνεται ότι δόθηκε βάρος στην αγροτική αποκατάσταση 
των προσφύγων και προτεραιότητα στην εγκατάστασή τους 
στις παραμεθόριες περιοχές, όπως η Μακεδονία (52,2%), η 
∆υτική Θράκη (8,8%) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
(4,6%). Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό εγκατάστασης των 
προσφύγων στη Στερεά Ελλάδα (25,1%), γεγονός που 
αιτιολογείται από την κατεύθυνση των προσφύγων προς την 
ενασχόληση με αγροτικές δραστηριότητες. Στις υπόλοιπες 
περιοχές (Θεσσαλία, Κρήτη, Πελοπόννησος, Ήπειρος, 
Κυκλάδες και Ιόνια Νησιά) τα ποσοστά κατανομής είναι 
μικρότερα εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις που η ΕΑΠ είχε θέσει ως παραμέτρους 
αποκατάστασης.          


