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ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ 

ΘΔΜΑ Α1 

Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ: 

α. Φεληεξαζηόλ 

β. Πεδηλνί 

γ. Δζληθό Κόκκα (Κ. Μαπξνκηράιε). 

Μονάδερ 15 
ΘΔΜΑ Α2 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο 

ζην ηεηξάδηό ζαο ηε ιέμε ωζηό ή Λάθορ δίπια ζην γξάκκα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε: 

α. Σηνλ ειιεληθό ρώξν ην πξόβιεκα ηεο έγγεηαο ηδηνθηεζίαο 

γλώξηζε ηηο εληάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ζε άιια 

επξσπατθά θξάηε. 

β. Ο βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο Α΄ ην 1915 πξνθάιεζε δύν θνξέο 

ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ. 

γ. Ζ αζηηθή ζηέγαζε ησλ πξνζθύγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ 

Διιάδα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή (1922) ζπλάληεζε 

πεξηζζόηεξα εκπόδηα από ηελ αγξνηηθή. 

δ. Ο παιαίκαρνο θξεηηθόο πνιηηηθόο Η. Σθαθηαλάθεο θάιεζε ηνλ 

ιαό ζε θαζνιηθή ζπκπαξάζηαζε πξνο ηνπο επαλαζηάηεο ηνπ 

Θεξίζνπ (21 Μαξηίνπ 1905). 

ε. Ζ πνιηηηθή ησλ λενηνπξθηθώλ θπβεξλήζεσλ έλαληη ησλ 

Διιήλσλ βξηζθόηαλ ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο εμαγγειίεο ηνπ 

πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ Οπίιζνλ. 

Μονάδερ 10 
ΘΔΜΑ Β1 

Πνηεο ήηαλ νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζην Κξεηηθό Εήηεκα κεηά ηε 

ζπκθσλία ζηηο Μνπξληέο (2 Ννεκβξίνπ 1905) θαη έσο ηελ 

αλάιεςε ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηεο Κξήηεο από ηνλ 

Αιέμαλδξν Εαΐκε; 



Μονάδερ 13 
ΘΔΜΑ Β2 

Πνηα πιενλεθηήκαηα, πνπ επέηξεπαλ κηα ζεηηθή νηθνλνκηθή 

πνξεία, εμαζθάιηζε ε Διιάδα ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

(1919-1939); 

Μονάδερ 12 
ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ 

ΘΔΜΑ Γ1 

Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία 

από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη παξαθάησ, λα αλαθεξζείηε ζην 

πεξηερόκελν ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ 1844 ζρεηηθά κε: 

α) ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ (κνλάδεο 4) 

β) ην δηθαίσκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία 

(κνλάδεο 9) 

γ) ηελ θαηαλνκή ησλ εμνπζηώλ (κνλάδεο 12). 

Μονάδερ 25 
ΚΔΗΜΔΝΟ Α 

Ὁ Ἐκλογικὸρ Νόμορ καθιέπυνε ηὴν ἐκλογὴ ηῶν βοςλεςηῶν 
μὲ πλειοτηθικὸ ζύζηημα δύο γύπυν, ποὺ θὰ διεξαγόηαν 
μὲἄμεζη, ζσεδὸν καθολική, καὶ μςζηικὴ τηθοθοπία. 
Δικαίυμα τήθος δινόηαν ζηοὺρ πολίηερ (ἄππενερ) ἡλικίαρ 
25 ἐηῶν ζςμπληπυμένυν, «ἔσονηαρ πποζέηι ἰδιοκηηζίαν 
ηινὰ ἐνηὸρ ηῆρ ἐπαπσίαρ, ὅπος ἔσοςζι ηὴν πολιηικὴν 
διαμονήν ηυν, ἢ ἐξαζκοῦνηαρ ἐν αὐηῇ ὁποιονδήποηε 
ἐπάγγελμα, ἢ ἀνεξάπηη- ηον ἐπιηήδεςμα». Ἐξαιποῦνηαν 
«α) Οἱ διαηελοῦνηερ ὑπὸ ἀνάκπιζιν ἐπὶ κακοςπγήμαηι, β) 
Οἱ πποζκαίπυρ ἢ διὰ πανηὸρ ζηεπηθένηερ καηὰ ζςνέπειαν 
δικαζηικῆρ ἀποθάζευρ ηοῦ δικαιώμαηορ ηοῦ τηθοθοπεῖν, 
γ) Οἱ ζηεπούμενοι ηῆρ ἐλεςθέπαρ διασειπίζευρ ηῆρ 
πεπιοςζίαρ ηυν». 
Ν. Διαμανηοῦπορ, Ἱζηοπία ηοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνοςρ,η. ΙΓ΄: Νεώηεπορ 

Ἑλληνιζμὸρ ἀπὸ 1833 ὥρ 1881, Αθήνα: Εκδοηική Αθηνών, 22000, 
ζ.112. 

 

ΚΔΗΜΔΝΟ Β 

Ο Βαζηιηάο δελ ήηαλ κόλνλ ν αλώηαηνο άξρνληαο, ν αξρεγόο 

ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ην αλώηαην θαη θπξίαξρν όξγαλν ηνπ  



θξάηνπο, απνδερόηαλ δειαδή κόλνλ εθείλνπο ηνπο πεξηνξηζκνύο 

ηεο εμνπζίαο ηνπ, πνπ είραλ δηαηππσζεί ξεηώο ζην Σύληαγκα. 

Ζ κνλαξρηθή πεγή ηεο εμνπζίαο πξνέθππηε θαη από ην ίδην ην 

ζπληαγκαηηθό θείκελν, πνπ αλαγλώξηδε ην πξόζσπν ηνπ  

Βαζηιηά σο ηεξό θαη απαξαβίαζην αιιά θαη από ηελ πξόβιεςε 

όηη ε δηθαηνζύλε πεγάδεη από ην Βαζηιηά θαη απνλέκεηαη ελ 

νλόκαηί ηνπ. Ζ κνλαξρία ήηαλ όκσο πεξηνξηζκέλε κέζα ζηα 

όξηα πνπ έζεηε ε ίδηα κε ην παξαρσξεκέλν Σύληαγκα. Τν 

Σύληαγκα ηνπ 1844 εηζήγαγε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ 

εμνπζηώλ. [...] Ζ λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία θαη ην δηθαίσκα ηεο 

θπξώζεσο ησλ λόκσλ αλήθε ζην Βαζηιηά. Με ην δηνξηζκό ησλ 

κειώλ ηεο Γεξνπζίαο θαη ηεο δηάιπζεο, ρσξίο πεξηνξηζκό, ηεο 

Βνπιήο, ν Βαζηιηάο ζπγθέληξσλε εθηεηακέλεο αξκνδηόηεηεο. Ζ. 

Μαπξνκνύζηαθνπ, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε,ζην: 

Ιζηοπία ηος Νέος Δλληνιζμού, 1770-2000, 4ν ο ηόκνο: ΤοΔλληνικό Κπάηορ, 

1833-1871, Η Δθνική Δζηία και ο Δλληνιζμόρ ηηρ Οθωμανικήρ 

Αςηοκπαηοπίαρ, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2003, ζ.43. 

 

 

ΚΔΗΜΔΝΟ Γ 

Πεπί ζςνηάξεωρ ηηρ Πολιηείαρ 

Άπθπον 15. Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία ελεξγείηαη ζπλάκα ππό ηνπ 

Βαζηιέσο, ηεο Βνπιήο θαη ηεο Γεξνπζίαο.  

Άπθπον 20. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία αλήθεη εηο ηνλ Βαζηιέα, 

ελεξγείηαη δε δηά ησλ παξ’ απηνύ δηνξηδνκέλσλ ππεπζύλσλ 

Υπνπξγώλ. 

Άπθπον 21. Ζ δηθαζηηθή εμνπζία ελεξγείηαη δηά ησλ 

δηθαζηεξίσλ, αη δε δηθαζηηθαί απνθάζεηο εθηεινύληαη ελ 

νλόκαηη ηνπ Βαζηιέσο. 

Πεπί ηηρ Βοςλήρ 

Άπθπον 59. Ζ Βνπιή ζύγθεηηαη εθ Βνπιεπηώλ, εθιεγνκέλσλ 

ησλ ερόλησλ δηθαίσκα πξνο ηνύην πνιηηώλ, θαηά ηνλ πεξί 

εθινγήο Νόκνλ. 
Α. Σβώινο, Τα Δλληνικά Σςνηάγμαηα, ζζ. 153, 155, 161 (Σην: Αξιολόγηζη 

ηων μαθηηών ζηο μάθημα: «Θέμαηα Νεοελληνικήρ Ιζηοπίαρ», ηεύρ. 1ν, 

Αζήλα:ΥΠ.Δ.Π.Θ.–Κ.Δ.Δ., 1999, ζ. 197). 

 

ΘΔΜΑ Γ1 



Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία 

από ην θείκελν θαη ηνλ πίλαθα πνπ ζαο δίλνληαη παξαθάησ, λα 

εμεγήζεηε γηα πνηνπο ιόγνπο ε ΔΑΠ, θαηά ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ πξνζθύγσλ, έδσζε ην βάξνο ζηε γεσξγία θαη ξνηεξαηόηεηα 

ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε 

Γπηηθή Θξάθε. 

Μονάδερ 25 

 
ΚΔΗΜΔΝΟ 

[...] Σε θακία ρώξα δελ κπνξνύζε λα απνθιεηζηεί ε 

πηζαλόηεηα εζσηεξηθώλ ηαξαρώλ. Οη πξόζθπγεο δηεθδηθνύζαλ 

όιν θαη πεξηζζόηεξα, ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ δνύζαλ ζηηο πόιεηο 

θαη ήηαλ ζε ζέζε λα θάλνπλ ηελ νξγή ηνπο αηζζεηή 

δηαδειώλνληαο ζηνπο δξόκνπο. Ζ όιε πξνζπάζεηα 

εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα έρεη πνιιέο θνξέο 

θαηεγνξεζεί γηα «πξνθαηάιεςε ππέξ ησλ αγξνηώλ» θαη γηα ην 

γεγνλόο όηη ζε κία επηαεηία εληαηηθήο ιεηηνπξγίαο [ηεο ΔΑΠ] 

δηαηέζεθαλ κόλν δύν εθαηνκκύξηα ζηεξιίλεο γηα ηα ζηεγαζηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ πόιεσλ, ελώ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

ππαίζξνπ δηαηέζεθαλ 10,5 εθαηνκκύξηα.  

Δίλαη αιήζεηα όηη ππήξραλ θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη 

ζηξαηεγηθνί ιόγνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ θπξίσο 

ζηα εδάθε ηεο βόξεηαο Διιάδαο. Οη πόιεηο θαη νη θσκνπόιεηο 

ήηαλ ήδε ππεξπιήξεηο, αλζπγηεηλέο θαη θηλδύλεπαλ λα 

κεηαηξαπνύλ ζε εζηίεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο  αλαηαξαρήο. 

Γελ ππήξρε απιόο ηξόπνο λα βξεζεί εξγαζία γηα ηνπο 

πξόζθπγεο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί 

δπζθνξία ζηνλ ππάξρνληα πιεζπζκό. Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο 

ζην βνξξά, αληίζεηα, ήηαλ ζρεηηθά έξεκεο αθόκα θαη πξηλ ηελ 

έμνδν ησλ κνπζνπικάλσλ. Μεηά ηελ έμνδν, ε θπβέξλεζε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηε ζηξαηεγηθή αλάγθε λα επνηθίζεη ην 

ζπληνκόηεξν απηά ηα εδάθε κε αγξόηεο πνπ [...] απνηεινύζαλ 

πνιύηηκν πξνκαρώλα ζηηο ηπρόλ βιέςεηο ησλ Σιάβσλ γηα ηελ 

βόξεηα Διιάδα. Όζν πην γξήγνξα πήγαηλαλ λα εγθαηαζηαζνύλ 

ζηα εδάθε ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο ηόζν ην θαιύηεξν. 
Br. Clark, Γςο θοπέρ ξένορ: Οι μαζικέρ απελάζειρ πος διαμόπθωζαν ηη 

ζύγσπονη Δλλάδα και Τοςπκία, μεη. Β. Ποηαμιάνος, Αθήνα:Ποηαμόρ, 

2007, ζ. 243 



ΠΗΝΑΚΑ 

Καηαλνκή ησλ πξνζθύγσλ θαηά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα 

(1928) 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΟΣΟ 

Μαθεδνλία 638253 52,2% 

Σηεξεά Διιάδα 306193 25,1% 

Γπη. Θξάθε 107607 8,8% 

Νεζηά Αλαη. Αηγαίνπ 56613 4,6% 

Θεζζαιία 34659 2,8% 

Κξήηε 33900 2,8% 

Πεινπόλλεζνο 28362 2,3% 

Ήπεηξνο 8179 0,7% 

Κπθιάδεο 4782 0,4% 

Ηόληα Νεζηά 3301 0,3% 

ΤΝΟΛΟ 1221849 100% 

 

  



ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΗΣΟΡΗΑ 

ΖΜΔΡΖΗΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ 2012 
 

 

ΘΔΜΑ Α.1. 

α. Φενηεπαζιόν: πνιπεζληθή εξγαηηθή νξγάλσζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε πξσηεξγάηεο 

ζνζηαιηζηέο από ηελ εβξατθή θνηλόηεηα ηεο πόιεο. Μεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ 

πνιέκσλ απνηέιεζε ζεκαληηθό δίαπιν δηάδνζεο ηεο ζνζηαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

ηδενινγίαο ζε όιε ηε ρώξα.  

β. ΠΔΓΗΝΟΗ: Πνιηηηθή παξάηαμε πνπ ζπγθξνηήζεθε κέζα ζηελ εζλνζπλέιεπζε 

ηνπ 1862-1864. Δίραλ σο εγέηε ηνλ Γεκήηξην Βνύιγαξε, ν νπνίνο ππνλόκεπε ηνπο 

θνηλνβνπιεπηηθνύο ζεζκνύο. Με παξεκβάζεηο ζην ζηξαηό επηρείξεζε ηε δεκηνπξγία 

ζώκαηνο «πξαηησξηαλώλ» γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ εμνπζία. 

Δκπόδην ζηηο επηδηώμεηο ηνπ ζηάζεθαλ πνιηηηθέο νκάδεο θαη ζεζκνί. Ο Βνύιγαξεο 

έβξηζθε νπαδνύο αλάκεζα ζ’ εθείλνπο πνπ είραλ δηνξηζηεί παξάλνκα ζην ζηξαηό ή 

ζην δεκόζην, θαη θνβνύληαλ κε ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε πεξίπησζε επηθξάηεζεο 

ζπλζεθώλ θνηλνβνπιεπηηθήο λνκηκόηεηαο, ζε άλεξγνπο πηπρηνύρνπο θαη ζηνπο 

κηθξνθαιιηεξγεηέο. 

γ. ΔΘΝΗΚΟ ΚΟΜΜΑ: Αδηάιιαθην αληηβεληδειηθό θόκκα κε εγέηε ηνλ Κ. 

Μαπξνκηράιε. Γελ δηέθεξε από ην ξαιιηθό (θαιό ζα ήηαλ νη καζεηέο λα αλαθεξζνύλ 

θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ξαιιηθνύ θόκκαηνο). Οη εθπξόζσπνη ηνπ πξνζπαζνύζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ αξρεγνύ ηνπο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα κεηά ην 

θίλεκα ηνπ 1909. Υπνζηήξηδαλ ηελ «Αλόξζσζε», πνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπο δελ 

κπόξεζαλ λα πινπνηήζνπλ νη Βεληδειηθνί. 

 

ΘΔΜΑ Α.2. 

α. Λάζνο 

β. Σσζηό  

γ. Σσζηό  

δ. Σσζηό  

ε. Λάζνο 

 

ΘΔΜΑ Β1. 

Σρνιηθό βηβιίν ζ. 215-216: «Τν θίλεκα ηνπ Θεξίζνπ … νξηζηηθήο ηνπ επίιπζεο». 

 

ΘΔΜΑ Β.2. 

Σρνιηθό βηβιίν ζ. 52: θεθ.6. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. 

 

ΘΔΜΑ Γ1. 

α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ κόλν ζε ζηνηρεία 

ηνπ βηβιίνπ από ηηο ζζ. 70-71: «Ζ δπλακηθή παξνπζία … θνκκαηηθώλ 

ζρεκαηηζκώλ».  

 

β) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο 

ζ. 72: «Με άιιεο δηαηάμεηο … δηαθνξεηηθώλ Σπλδπαζκώλ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Σύκθσλα κε δηαηάμεηο ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ 1844 θαηνρπξσλόηαλ, κε ειάρηζηνπο 

πεξηνξηζκνύο, ην δηθαίσκα ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηνπο άλδξεο, ξύζκηζε πνπ 

απνηεινύζε παγθόζκηα πξσηνπνξία. Τν 1
ν
 παξάζεκα επηβεβαηώλεη θαη εκπινπηίδεη 



ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη όηη ε ςεθνθνξία ήηαλ 

ζρεδόλ θαζνιηθή, θαζώο ην εθινγηθό δηθαίσκα δηλόηαλ ζηνπο άλδξεο πνπ είραλ 

ζπκπιεξώζεη ην 25
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είηε είραλ ηδηνθηεζία ζηελ επαξρία 

όπνπ δηέκελαλ θαη αζθνύζαλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα είηε εμαζθνύζαλ θάπνην 

επάγγεικα ή νπνηαδήπνηε άιιε αζρνιία ζηα πιαίζηα απηήο. Δμαηξνύληαλ όζνη 

θαηεγνξνύληαλ γηα θάπνην θαθνύξγεκα, όζνη είραλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο 

δηθαηώκαηα ύζηεξα από ζρεηηθή δηθαζηηθή απόθαζε θαη όζνη δελ είραλ ην δηθαίσκα 

λα δηαρεηξηζηνύλ ειεύζεξα ηελ πεξηνπζία ηνπο. Όζνλ αθνξά ην 3
ν
 παξάζεκα γίλεηαη 

ιόγνο γηα ηελ εθινγή ησλ βνπιεπηώλ από ηνπο πνιίηεο πνπ είραλ δηθαίσκα ςήθνπ 

ζύκθσλα κε ηνλ εθινγηθό λόκν. 

Δπίζεο, όπσο γλσξίδνπκε, νξηδόηαλ ε εθινγηθή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

νη εθινγείο κπνξνύζαλ λα  δώζνπλ ζεηηθή ςήθν ζε όζνπο ήζειαλ, ζπκπιεξώλνληαο 

ςεθνδέιηηα, αθόκα θαη δηαθνξεηηθώλ Σπλδπαζκώλ. Δπηπξόζζεηα ην 1
ν
 παξάζεκα 

επηζεκαίλεη όηη ν εθινγηθόο λόκνο όξηδε πσο νη βνπιεπηέο ζα εθιέγνληαλ κε 

πιεηνςεθηθό ζύζηεκα δύν γύξσλ θαη κε άκεζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. 

 

γ) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ησλ 

ζ. 71 - 72: «Σην ζύληαγκα θαζνξίζηεθαλ … αξκόδηνπ ππνπξγνύ» θαη «πξνβιεπόηαλ 

ε ύπαξμε … αμίσκά ηνπο ηζόβηα». 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Σην ζύληαγκα θαζνξίζηεθαλ θαη νη βαζηιηθέο εμνπζίεο. Μεηαμύ ησλ 

ζπνπδαηόηεξσλ ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ βαζηιηά ζηελ άζθεζε ηεο λνκνζεηηθήο 

εμνπζίαο. Δπίζεο πξνβιεπόηαλ ε ύπαξμε Βνπιήο θαη Γεξνπζίαο. Οη γεξνπζηαζηέο ζα 

δηνξίδνληαλ από ην βαζηιηά θαη ζα δηαηεξνύζαλ ην αμίσκά ηνπο ηζόβηα. Όζνλ αθνξά 

ηε λνκνζεηηθή εμνπζία ην άξζξν 15 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1844, όπσο παξαηίζεηαη 

ζην 3
ν
 παξάζεκα, αλαθέξεη όηη αζθείηαη ηαπηόρξνλα από ην βαζηιηά, ηε Βνπιή θαη ηε 

Γεξνπζία θαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 59, ε Βνπιή απνηειείηαη από Βνπιεπηέο πνπ 

εθιέγνληαη από ηνπο πνιίηεο. Δπίζεο ζην 2
ν
 παξάζεκα γίλεηαη ιόγνο γηα ηηο 

δηεπξπκέλεο αξκνδηόηεηεο ηνπ Βαζηιηά, ν νπνίνο είρε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ 

ζύληαμε θαη ηελ θύξσζε ησλ λόκσλ. 

Δίλαη γλσζηό όηη ν βαζηιηάο είρε ηελ αξρεγία  ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ζηξαηνύ. 

Όκσο, θακηά πξάμε ηνπ δελ είρε ηζρύ ρσξίο ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ αξκόδηνπ 

ππνπξγνύ. Γηα ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία θάλεη ιόγν ην άξζξν 20 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 

1844, όπσο παξαηίζεηαη ζην 3
ν
 παξάζεκα, επηζεκαίλνληαο όηη αλήθεη ζην βαζηιηά θαη 

αζθείηαη από ηνπο ππνπξγνύο πνπ έρεη δηνξίζεη ν ίδηνο. Δπίζεο ζηε 2
ε
 πεγή 

επηζεκαίλεηαη όηη ν βαζηιηά ήηαλ όρη κόλν ν ήηαλ  ν αλώηαηνο άξρνληαο θαη ν 

αξρεγόο ηνπ θξάηνπο, αιιά ν θπξίαξρνο παξάγνληαο ηνπ θξάηνπο, θαζώο δερόηαλ 

κόλν ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ είραλ νξηζηεί ξεηά ζην Σύληαγκα θαη ήηαλ ειάρηζηνη.  

Τν 3
ν
 θείκελν αλαθέξεηαη επηπιένλ θαη ζηελ δηθαζηηθή εμνπζία, ε νπνία, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ ζπληάγκαηνο, αζθείηαη από ηα δηθαζηήξηα, ηα νπνία 

βγάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζην όλνκα ηνπ βαζηιηά. Αλάινγα ζηνηρεία δίλνληαη θαη 

ζηελ 2
ε
 ηζηνξηθή πεγή, όπνπ αλαθέξεηαη όηη ε δηθαζηηθή εμνπζία πεγάδεη από ην 

βαζηιηά. 

Αληηιακβαλόκαζηε, ινηπόλ, όηη ην Σύληαγκα ηνπ 1844 θαζηέξσζε ηελ αξρή ηεο 

δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ, αιιά ν βαζηιηάο εμαθνινπζνύζε λα ζεσξείηαη πξόζσπν 

ηεξό θαη απαξαβίαζην, θάηη πνπ ηνλ αλαγλώξηδε σο κνλάξρε. 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, κπξνζηά ζην ηεξάζηην έξγν ηεο πεξίζαιςεο θαη ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ πνπ έπξεπε λα αλαιάβεη, δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο 



Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ (ΚΤΔ). Με πξσηνβνπιία ηεο ΚΤΔ, ην Σεπηέκβξην ηνπ 1923 

ηδξύζεθε έλαο απηόλνκνο νξγαληζκόο κε πιήξε λνκηθή ππόζηαζε, ε Δπηηξνπή 

Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ (ΔΑΠ), κε έδξα ηελ Αζήλα. Βαζηθή απνζηνιή ηεο 

ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξόζθπγεο παξαγσγηθή απαζρόιεζε θαη νξηζηηθή 

ζηέγαζε. 

Ζ ΔΑΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε αγξνηηθή (παξνρή ζηέγεο 

θαη θιήξνπ ζηελ ύπαηζξν) θαη αζηηθή (παξνρή ζηέγεο ζηηο πόιεηο).  Μνινλόηη νη 

πεξηζζόηεξνη πξόζθπγεο αζθνύζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο «αζηηθά» επαγγέικαηα 

(ζρεηηθά κε ην εκπόξην, ηε βηνηερλία-βηνκεραλία θηι.), δόζεθε ην βάξνο ζηε γεσξγία. 

Σην παξάζεκα αλαθέξεηαη όηη γεληθόηεξα  είραλ δηαηππσζεί θαηεγνξίεο γηα ηδηαίηεξε 

κέξηκλα ππέξ ησλ αγξνηώλ.  

Γλσξίδνπκε, ινηπόλ, πσο δόζεθε βάξνο ζηε γεσξγία, γηαηί ππήξραλ ηα 

κνπζνπικαληθά θηήκαηα (θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, αιιά θαη ζηελ Κξήηε, ηε Λέζβν, 

ηε Λήκλν θαη αιινύ). Γη’ απηό, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαηηζέκελν πίλαθα, ην 1928, ηα 

λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ αξηζκνύλ ηειηθά 56.613 πξόζθπγεο (πνζνζηό 4,6%) θαη ε 

Κξήηε 33.900 πξόζθπγεο (πνζνζηό 2,8%).  

Δπηπιένλ, όπσο είλαη γλσζηό, ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ήηαλ ηαρύηεξε θαη 

απαηηνύζε κηθξόηεξεο δαπάλεο. Βέβαηα, ζύκθσλα κε ην παξάζεκα, ηα πνζά πνπ 

δόζεθαλ γηα ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ήηαλ ηειηθά πεξηζζόηεξα από απηά γηα ηελ 

αζηηθή. Σπγθεθξηκέλα ε ΔΑΠ είρε δηαζέζεη κόλν δύν εθαηνκκύξηα ζηεξιίλεο γηα 

απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηηο πόιεηο, ελώ γηα ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε 

είραλ δηαηεζεί 10,5 εθαηνκκύξηα.  

Δμάιινπ ε ειιεληθή νηθνλνκία βαζηδόηαλ αλέθαζελ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή. Γελ 

είλαη ινηπόλ ηπραίν πσο ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ηεο Θεζζαιίαο, ζύκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα, είρε έλα ζρεηηθά πςειό πνζνζηό πξνζθύγσλ, θαζώο επξόθεηην γηα κηα 

θαζαπηό αγξνηηθή πεξηνρή. 

Παξάιιεια, ππήξρε ε πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα ηεο απνθπγήο θνηλσληθώλ 

αλαηαξαρώλ κε ηε δεκηνπξγία γεσξγώλ κηθξντδηνθηεηώλ αληί εξγαηηθνύ 

πξνιεηαξηάηνπ. Μάιηζηα, ζύκθσλα κε ην παξάζεκα ζηηο πόιεηο θαη ηηο θσκνπόιεηο 

ππήξρε ήδε κεγάινο αξηζκόο θαηνίθσλ, κε αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πνπ 

κπνξνύζαλ λα κεηαηξαπνύλ ζε εζηίεο αλαηαξαρώλ (πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ). 

Άιισζηε όπνηνο ηξόπνο θαη επηιεγόηαλ γηα ηελ αζηηθή απνθαηάζηαζε, πξνθαινύζε 

εύθνια  έληαζε ζην γεγελή πιεζπζκό.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ 

ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε θαζώο, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην παξάζεκα, 

ππήξραλ πνηθίινη ιόγνη (θνηλσληθνί, πνιηηηθνί, ζηξαηεγηθνί) γηα ηελ επηινγή ησλ 

εδαθώλ ηεο βόξεηαο Διιάδαο.  

Κξίζεθε ινηπόλ ζσζηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα θαη ηα 

θηήκαηα ησλ Βνπιγάξσλ κεηαλαζηώλ (ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ). Απηό ζα 

θαζηζηνύζε ηνπο πξόζθπγεο απηάξθεηο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζα 

ζπληεινύζε ζηελ αύμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Γη’ απηό, όπσο δηαπηζηώλεηαη 

θαη από ηνλ παξαηηζέκελν πίλαθα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνζθύγσλ ην 1928, ν 

κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ πξνζθύγσλ (638.253, πνζνζηό 52,2%) εγθαηαζηάζεθε ζηε 

Μαθεδνλία ελώ ζηε Γπηηθή Θξάθε ν αξηζκόο ησλ πξνζθύγσλ έθηαζε ηνπο 107.607 

(πνζνζηό 8,8%). 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε ζα 

θαιππηόηαλ, ηαπηόρξνλα, ην δεκνγξαθηθό θελό πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ 

αλαρώξεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ θαη ηηο απώιεηεο πνπ 

πξνθάιεζαλ νη ζπλερείο πόιεκνη (1912-1922) ελώ ζα επνηθίδνληαλ θαη παξακεζόξηεο 

πεξηνρέο. Όπσο επηβεβαηώλεη θαη ην παξάζεκα νη αγξνηηθέο πεξηνρέο είραλ εξεκώζεη 



άιισζηε πξηλ ηελ απνρώξεζε ησλ κνπζνπικάλσλ. Έηζη κε  ηνλ επνηθηζκό ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εδαθώλ ε θπβέξλεζε πίζηεπε όηη ζα εκπόδηδε ηνπο Σιάβνπο πνπ 

είραλ βιέςεηο γηα ηε βόξεηα Διιάδα. 

 

 

 

 


