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ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΘΓΙΑ Α  

Α1. 

α) Φεκηεναζηυκ: ζπ. βηβιίμ ζει. 46 «Ε εκζςμάηςζε ... ζηε πχνα».  

β) Πεδηκμί: ζπ. βηβιίμ ζει. 77 «Οη πεδηκμί ... μηθνμθαιιηενγεηέξ».  

γ) Γζκηθυ Ηυμμα: ζπ. Βηβιίμ ζει. 92 «Σμ Γζκηθυ ... μη Βεκηδειηθμί». 

 

Α2. 

α) Θ β)  γ)  δ)  ε) Θ 

 

ΘΓΙΑ Β  

Β1. 

π. βηβιίμ ζει. 215-216: « Οη δηαπναγμαηεφζεηξ ... επίιοζεξ». 

εμείςζε: Ε πανάγναθμξ ζηε ζει. 215 « Οη δηαπναγμαηεφζεηξ ... Γιιάδα» πνεζημμπμηείηαη εηζαγςγηθά. 

 

Β2. 

π. βηβιίμ ζει. 52: «6. Ε ειιεκηθή μηθμκμμία θαηά ηεκ πενίμδμ ημο μεζμπμιέμμο». 

 

ΘΓΙΑ Γ 

Γ1. 

α) Απυ ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 70-71 απυ « Ε δοκαμηθή πανμοζία ... θμμμαηηθχκ μεπακηζμχκ». β) Απυ 

ημ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 72 απυ « Ιε άιιεξ δηαηάλεηξ ... δηαθμνεηηθχκ ζοκδοαζμχκ» θαη « 

οκηαγμαηηθή .   ζοκαίκεζε». 

 

Γηα ημ οπμενχηεμα (β) αλημπμημφκηαη μη πιενμθμνίεξ απ' ημ θείμεκμ Β: 

-φμθςκα με ημκ Γθιμγηθυ Κυμμ θαζηενχκεηαη ε εθιμγή βμοιεοηχκ με πιεημρεθηθυ ζφζηεμα δφμ 

γφνςκ, με ρεθμθμνία άμεζε, θαζμιηθή θαη μοζηηθή. -Σμ δηθαίςμα ηεξ ρήθμο παναπςνμφκηακ ζε 

άννεκεξ πμιίηεξ μη μπμίμη: α. ζομπιήνςζακ ημ 25μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημοξ. 

β. δηέζεηακ μπμηαδήπμηε ηδημθηεζία ζηεκ επανπία ζηεκ μπμία δηαηενμφζακ ηα πμιηηηθά ημοξ 

δηθαηχμαηα. 

γ. ελαζθμφζακ εθεί μπμημδήπμηε επάγγειμα ή άιιε αζπμιία. Γλαίνεζε απμηειμφζακ: 

α. ζμη βνίζθμκηακ ζε ακάθνηζε γηα θαθμφνγεμα. 

β. ζμη είπακ ζηενεζεί πνυζθαηνα ή μνηζηηθά ημ δηθαίςμα ρήθμο φζηενα απυ δηθαζηηθή απυθαζε. γ. 

ζμη ζηενμφκηακ ηεκ ειεφζενε δηαπείνηζε ηεξ πενημοζίαξ ημοξ. Γπηπιέμκ απ' ημ θείμεκμ Γ 

αλημπμηείηαη ε πιενμθμνία: 

-Ε Βμοιή απμηειείηαη απυ βμοιεοηέξ , εθιεγμέκμοξ απυ ημοξ πμιίηεξ, μη μπμίμη δηαηενμφζακ δηθαίςμα 

ρήθμο ζφμθςκα με ημκ εθιμγηθυ κυμμ. 

 

γ) Απυ ζπμιηθυ βηβιίμ ζει. 71-72 «ημ ζφκηαγμα θαζμνίζηεθακ ... ανμυδημο οπμονγμφ» θαη 

«πνμβιεπυηακ ε φπανλε ... αλίςμα ημοξ ηζυβηα». 

 

Γηα ημ οπμενχηεμα (γ) αλημπμημφκηαη μη πιενμθμνίεξ απυ ηα παναζέμαηα Β θαη Γ: 
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• Ο βαζηιηάξ μνίδμκηακ ςξ ακχηαημξ άνπμκηαξ θαη ακαγκςνίδμκηακ ςξ πνυζςπμ ηενυ θαη 

απαναβίαζημ. Γπηπιέμκ, ε δηθαημζφκε πνμενπυηακ απυ αοηυκ θαη απμκέμμκηακ εκ μκυμαηη ημο ζφμθςκα 

με ημ φκηαγμα. Πημ ζογθεθνημέκα, ε δηάθνηζε ηςκ ελμοζηχκ απ' ημ φκηαγμα ημο 1844 μνίδμκηακ ςξ 

ελήξ: 

α. Ε κμμμζεηηθή ελμοζία εκενγμφκηακ απ' ημ Βαζηιηά, ηε Βμοιή θαη ηε Γενμοζία (άνζνμ 15). 

β. Ε εθηειεζηηθή ελμοζία ακήθεη ζημ Βαζηιηά θαη εκενγείηαη απ' ημοξ οπμονγμφξ πμο δημνίδμκηακ απυ 

ημκ ίδημ (άνζνμ 20). 

γ. Ε δηθαζηηθή ελμοζία εκενγμφκηακ μέζς ηςκ δηθαζηενίςκ, αιιά μη απμθάζεηξ εθηειμφκηακ ζημ υκμμα 

ημο Βαζηιηά (άνζνμ 21). 

 

ΘΓΙΑ Δ  

Δ1. 

Απυ ημ ζπ. βηβιίμ αλημπμημφκηαη: «Πηξ ακηηθεημεκηθέξ ζοκζήθεξ: Ε ΓΑΠ ... πενημπέξ» Απυ ηεκ πεγή 

μπμνμφκ κα αλημπμηεζμφκ μη παναθάης πιενμθμνίεξ: ΗΓΖΙΓΚΟ •S Γεςνγία: 

 Πηζακυηεηα εζςηενηθχκ ηαναπχκ, μη πνυζθογεξ- εηδηθυηενα μη θάημηθμη ηςκ πυιεςκ- δηεθδηθμφζακ 

πενηζζυηενα δηθαηχμαηα. 

 Ε ΓΑΠ ακηημεηχπηζε εοκμσθυηενα ημοξ αγνυηεξ θαζχξ δηέζεζε 10.5 εθαημμμφνηα γηα ηεκ αγνμηηθή 

απμθαηάζηαζε, εκχ γηα ηεκ αζηηθή μυκμ 2 εθαημμμφνηα. 

Ιαθ./Δοη. Θνάθε: 

 

 Ημηκςκηθμί - Πμιηηηθμί - ηναηεγηθμί ιυγμη. 

 Τπενβμιηθή ε ζογθέκηνςζε πνμζθφγςκ ζε πυιεηξ θαη θςμμπυιεηξ. 

 Δοζθμνία θαημίθςκ ελαηηίαξ ορειχκ πμζμζηχκ ακενγίαξ πνμζθφγςκ. 

 Ακηίζεηα ζπεδυκ άδεηεξ μη βυνεηεξ πενημπέξ ηεξ Γιιάδαξ. 

            ηναηεγηθή θίκεζε Γιιεκηθήξ θοβένκεζεξ, πνμθεημέκμο κα επμηθηζημφκ παναμεζυνηεξ 

πενημπέξ, μη μπμίεξ θηκδφκεοακ απυ ιάβμοξ. 

 

Απυ ημκ πίκαθα μπμνμφκ κα αλημπμηεζμφκ ηα παναθάης: 

 Τρειυ πμζμζηυ επμίθηζεξ ηεξ Ιαθεδμκίαξ (52.2%) - παναπάκς απυ ημ 50% ημο ζοκμιηθμφ ανηζμμφ 

ηςκ πνμζθφγςκ. 

 ε ακηίζεζε με ηα παμειυηενα πμζμζηά ηςκ οπυιμηπςκ πενημπχκ, θονίςξ ηςκ κεζηχκ 

(Ηοθιάδεξ/Ζυκηα κεζηά/Κεζηά Ακαη. Αηγαίμο). 

 Οη επυμεκεξ πενημπέξ με ορειή επμίθηζε είκαη ε ηενεά Γιιάδα με 25.1% θαη αθμιμοζεί ε Δοη. 

Θνάθε με 88% επί ημο ζοκυιμο ηςκ πνμζθφγςκ. 

Σα ζημηπεία ημο πίκαθα επηβεβαηχκμοκ ηεκ πνμηεναηυηεηα πμο δυζεθε ζηεκ πενημπή ηεξ Ιαθεδμκίαξ 

πνςηίζηςξ, θαη ηεξ Δ. Θνάθεξ, δεοηενεουκηςξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




