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ΘΕΜΑ Α1

α. Φεντερασιόν : σελ. 46 : << Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση 
της Θεσσαλονίκης … σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη 
χώρα>>

β. Πεδινοί : Μία από τις μεγαλύτερες παρατάξεις που συγκροτήθηκαν 
στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 και σελ. 77 : <<είχαν ως ηγέτη το 
Δημήτριο Βούλγαρη … μικροκαλλιεργητές>>

γ. Εθνικό κόμμα : σελ. 92 : <<Το Εθνικό κόμμα … δεν μπόρεσαν να 
υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί>>

 ΘΕΜΑ Α2

α. Λ. β. Σ, γ. Σ, δ. Σ, ε. Λ

ΘΕΜΑ Β1

Σελ. 215-216 : <<Με τη συμφωνία στις Μουρνιές εξασφαλίστηκε γενική 
αμνηστία … στη φάση της οριστικής του επίλυσης>>

ΘΕΜΑ Β2

Σελ. 52 : <<Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου… για να ξαναδημιουργήσουν 
αυτά που έχασαν μέσα την καταστροφή.>>

ΘΕΜΑ Γ1

α) σελ. 71 : << Οι κομματικές παρατάξεις συμφώνησαν στην ανάγκη να 
κατοχυρωθούν συνταγματικά ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα … 
αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας.>>

β) σελ. 72 : <<κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς, … 
πρωτοπορία>> και <<οριζόταν η εκλογική διαδικασία … διαφορετικών 
Συνδυασμών>>

Συμπληρωματικά από την πηγή (κείμενο Α) : Ως προς τη διαδικασία : 
πλειοψηφικό σύστημα εκλογής βουλευτών – άμεση, καθολική, μυστική 
ψηφοφορία. Ως προς το δικαίωμα ψηφοφορίας : το είχαν όσοι:  ήταν 25 
ετών και άνω, κατείχαν κάποια ιδιοκτησία στην οποία είτε διέμεναν είτε 
ασκούσαν κάποιο επάγγελμα. Δεν είχαν το δικαίωμα ψηφοφορίας 
(περιορισμοί) όσοι είχαν διαπράξει κακούργημα, είχαν στερηθεί με 
δικαστική απόφαση προσωρινά ή δια παντός το δικαίωμα ψηφοφορίας ή 
είχαν στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση των περιουσιών τους.



γ) σελ. 71-72 :<< Στο σύνταγμα καθορίστηκαν οι βασιλικές εξουσίες .. 
του αρμόδιου υπουργού>> και <<προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και 
Γερουσίας … το αξίωμα τους ισόβια>> και <<Συνταγματική πρόβλεψη …
σε συναίνεση.>>

Συμπληρωματικά από τα κείμενα Β και Γ : Το Σύνταγμα εισήγαγε την αρχή 
της διάκρισης των εξουσιών. Βασιλικές εξουσίες : ο βασιλιάς αποτελεί 
ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του κράτους – άσκηση νομοθετικής 
εξουσίας μαζί με τη Βουλή και τη Γερουσία – άσκηση εκτελεστικής 
εξουσίας μαζί με τους υπουργούς που ο ίδιος διόριζε. Η πηγή εξουσίας 
είναι μοναρχική αλλά περιορισμένη στα όρια του Συντάγματος. Δικαστική 
εξουσία : ενεργείται δια των δικαστηρίων και οι αποφάσεις εκτελούνται 
εν ονόματι του Βασιλέως. Βουλή : αποτελείται από βουλευτές 
εκλεγμένους οι οποίοι έχουν το δικαίωμα εκλογής.

ΘΕΜΑ Δ1

Σελ. 154 : <<Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση … εποικίζονταν 
παραμεθόριες περιοχές>>

Από το κείμενο : Είχαν εκδηλωθεί παράπονα από τους πρόσφυγες των 
πόλεων καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα για τη στέγασή τους αλλά και 
για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Συνεπώς, υπήρχαν αρκετοί 
λόγοι για να προκριθεί η εγκατάσταση σε περιοχές της βόρειας Ελλάδος. 
Οι πόλεις ήταν υπερπλήρεις, ανθυγιεινές και υπήρχε κίνδυνος κοινωνικής 
αναταραχής. Από την άλλη, οι αγροτικές περιοχές ήταν έρημες με 
συνέπεια να υπάρχει προοπτική για εύρεση εργασίας εφόσον ήταν 
διαθέσιμα τα κτήματα των μουσουλμάνων. Παράλληλα, από στρατηγική 
άποψη ήταν ανάγκη να εποικιστούν οι περιοχές αυτές προκειμένου να 
προληφθεί τυχόν επίθεση από τους Σλάβους.

Σχολιασμός πίνακα : αναφορά στη συγκέντρωση προσφύγων σε Μακεδονία 
και Θράκη αλλά και στις άλλες περιοχές στα πλαίσια της πρόκρισης της 
αγροτικής αποκατάστασης.

          


