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ΘΕΜΑ Α.1.2. 

α. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: Οκάδα κε ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, ε νπνία μεθίλεζε από 

κεξηθνύο δηαλννύκελνπο σο αξηζηεξόο κεηαξξπζκηζηηθόο ζύλδεζκνο, κε ζηόρν λα πξνπαγαλδίζεη 

πνιηηηθέο ζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηδξύζεη θόκκα. Επηδεηνύζε γηα όια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο 

ηζόηεηα επθαηξηώλ, θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκή ησλ αγαζώλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαζελόο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί κε ηε ζηαδηαθή αλακόξθσζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηε ζπληαγκαηηθή κεηαβνιή.  

β. Οργανιζμός: Ιδξύζεθε ηνλ Ινύιην ηνπ 1914 ζηε Θεζζαινλίθε κε ζθνπό ηελ άκεζε πεξίζαιςε 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα ηνπξθηθά θαη βνπιγαξηθά 

ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Παξερόηαλ ζπζζίηην, πξνζσξηλή ζηέγε θαη 

ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξόζθπγεο λα βξνπλ εξγαζία ή λα απνθηήζνπλ γεσξγηθό θιήξν. 

γ. Παηριαρχική Επιηροπή: Σπζηάζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1918 ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, κε 

ζθνπό ηελ νξγάλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ησλ εθηνπηζκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

ΘΕΜΑ Α.2.1. 

Σρνιηθό βηβιίν ζζ. 246-248: «Η θύξηα πινπηνπαξαγσγηθή πεγή … θαη ηεο Επξώπεο». 

ΘΕΜΑ Α.2.2. 

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

ΘΕΜΑ Β1. 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ησλ ζζ. 218-219: 

«Λίγνπο κήλεο κεηά … (Σεπηέκβξηνο 1910)» θαη «Αιιά ν Βεληδέινο … 12 Οθησβξίνπ 1912.».  

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Λίγνπο κήλεο κεηά … (Σεπηέκβξηνο 1910). Αλάινγεο είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ην 

παξάζεκα. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη όηη «Σηηο 27 Απγνύζηνπ, ν Ειεπζέξηνο Βεληδέινο … δξάζε ζηελ 

Αζήλα».  

Όπσο γλσξίδνπκε, ν Βεληδέινο, σο πξσζππνπξγόο … πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ. Μάιηζηα ην παξάζεκα 

επηζεκαίλεη όηη «Ο Κξεηηθόο εγέηεο … θιίκα ύθεζεο θαη αλακνλήο».  

Είλαη γλσζηό όηη ζηηο επίκνλεο παξαθιήζεηο … έλνπια ηκήκαηα. Πξνο επίξξσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ ην παξάζεκα αλαθέξεη όηη « ην θιίκα ύθεζεο θαη αλακνλήο ζα 

δηαηαξαρζεί ζηηο αξρέο …. αξρεγώλ ηεο Κξήηεο». 

Σύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο καο γλώζεηο, εθείλν πνπ δελ είρε … 12 Οθησβξίνπ 1912. 

ΘΕΜΑ Β2 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ησλ ζζ. 71-72: «Οη 

θνκκαηηθέο παξαηάμεηο … ζε ζπλαίλεζε» θαη ησλ ζζ. 78-79: «Μέζα ζε ζπλζήθεο … πιεηνςεθίαο ηεο 

Βνπιήο». 



Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Τν βαζηθόηεξν αίηεκα ηεο επαλάζηαζεο ηεο 3
εο

 Σεπηεκβξίνπ 1843 ήηαλ ε παξαρώξεζε από ηνλ

Όζσλα ζπληάγκαηνο. Τν δεηνύκελν θαηά ηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ηνπ ζπληάγκαηνο ήηαλ ν 

πεξηνξηζκόο ησλ εμνπζηώλ ηνπ βαζηιηά. Οη θνκκαηηθέο παξαηάμεηο … δσξεάλ εθπαίδεπζε. Τν 1
ν

θείκελν αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ 1844 πνπ θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα ηεο 

ειεπζεξίαο γλώκεο θαη ηύπνπ. Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κ’ απηό «Παο ηηο δύλαηαη … είζζαη πνιίηαη 

Έιιελεο». 

Όπσο γλσξίδνπκε, όινη νη εθπξόζσπνη … λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Όζνλ αθνξά ηε λνκνζεηηθή 

εμνπζία ην άξζξν 15 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1844 αλαθέξεη όηη αζθείηαη από ην βαζηιηά, ηε Βνπιή θαη 

ηε Γεξνπζία. 

Είλαη γλσζηό όηη ν βαζηιηάο είρε ηελ αξρεγία … αξκόδηνπ ππνπξγνύ. Γηα ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία 

θάλεη ιόγν ην άξζξν 20 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1844 επηζεκαίλνληαο όηη αλήθεη ζην βαζηιηά θαη 

αζθείηαη από ηνπο ππνπξγνύο πνπ έρεη δηνξίζεη ν ίδηνο. Τν 1
ν
 θείκελν αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηελ

δηθαζηηθή εμνπζία, ε νπνία αζθείηαη από ηα δηθαζηήξηα, ηα νπνία βγάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζην 

όλνκα ηνπ βαζηιηά. 

Σύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο καο γλώζεηο κε άιιεο δηαηάμεηο … ην αμίσκά ηνπο ηζόβηα. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ζπληάγκαηνο ε Βνπιή θαη ε Γεξνπζία ζπκκεηέρνπλ ζηε 

λνκνζεηηθή εμνπζία. 

Τέινο, ζπληαγκαηηθή πξόβιεςε … ζε ζπλαίλεζε. 

Όζνλ αθνξά ην Σύληαγκα ηνπ 1864 ςεθίζηεθε από ηελ Εζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862 κεηά από 

ζπδεηήζεηο πνπ θξάηεζαλ δύν ρξόληα ιόγσ ηεο θπβεξλεηηθήο αζηάζεηαο θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Ωο 

πνιίηεπκα … θαηνρπξώζεθε κεηαμύ άιισλ ε αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. Σύκθσλα κε ην 2
ν
 θείκελν,

ην άξζξν 21 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ  1864 ζεζπίδεη όηη όιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ από ην ιαό θαη 

αζθνύληαη κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ην Σύληαγκα. Επηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 22, ε λνκνζεηηθή 

εμνπζία αζθείηαη από ην βαζηιηά θαη ηε βνπιή, ελώ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 27, ε εθηειεζηηθή εμνπζία 

αλήθεη ζηα βαζηιηά θαη αζθείηαη από ηνπο δηνξηδόκελνπο από ηνλ ίδην ππνπξγνύο.  

Όπσο είλαη γλσζηό, θαηνρπξώζεθαλ επίζεο ε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή (γηα ηνλ αλδξηθό 

πιεζπζκό) ςήθνο κε ζθαηξίδηα θαη ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζύλεο. Μάιηζηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 

ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1864 ε δηθαζηηθή εμνπζία αζθείηαη από ηα δηθαζηήξηα, ηα νπνία βγάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο ζην όλνκα ηνπ βαζηιηά. 

Γλσξίδνπκε, αθόκε, όηη ζεζκνζεηήζεθε ε ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη … νη βηαηνπξαγίεο. Σ’ απηή ηελ 

ειεπζεξία αλαθέξεηαη ην άξζξν 10 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1864, πνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζ’ όινπο ηνπο 

πνιίηεο λα ζπλαζξνίδνληαη ήζπρα θαη ρσξίο όπια. Η αζηπλνκία, βέβαηα, έρεη ην δηθαίσκα λα 

παξαβξίζθεηαη ζε δεκόζηεο ζπγθεληξώζεηο, νη νπνίεο ζα απαγνξεύνληαη κόλν όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο γηα 

ηε δεκόζηα αζθάιεηα. 

Τν 2
ν
 θείκελν παξαζέηεη επηπξόζζεηα ην άξζξν 14, πνπ θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ

ηύπνπ θαη ηεο έθθξαζεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν θαζέλαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο ζθέςεηο 

ηνπ είηε πξνθνξηθώο είηε εγγξάθσο είηε κέζσ ηνπ ηύπνπ ηεξώληαο, βέβαηα, ηνπο λόκνπο ηνπ θξάηνπο 

θαη ρσξίο λα ππόθεηηαη ζε ινγνθξηζία. 

Αληηιακβαλόκαζηε, ινηπόλ, όηη νη νκνηόηεηεο ησλ δύν ζπληαγκάησλ αθνξνύλ ην δηθαίσκα ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ ηύπνπ θαη ηεο έθθξαζεο, ηελ άκεζε, θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ηελ 

εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία. Όζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο, ε ζεκαληηθόηεξε ζρεηίδεηαη κε ην 

πνιίηεπκα, θαζώο ην ζύληαγκα ηνπ 1844 θαζηέξσλε ηελ ζπληαγκαηηθή κνλαξρία, ελώ ηνπ 1864 ηε 

βαζηιεπνκέλε δεκνθξαηία. Επίζεο, κε ην ζύληαγκα ηνπ 1864 έπαςε λα ππάξρεη ε Γεξνπζία θαη ε 

λνκνζεηηθή εμνπζία αζθνύληαλ πιένλ κόλν από ηε βνπιή θαη ην βαζηιηά. Αθόκε, όζνλ αθνξά ηελ 

εθινγηθή δηαδηθαζία, ελώ ζύκθσλα κε ην πξώην ζύληαγκα πξαγκαηνπνηνύληαλ κε ςεθνδέιηηα κεηά ην 

1864 ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ζθαηξίδηα. Τέινο, κε ην ζύληαγκα ηνπ 1864 θαηνρπξώζεθε ην δηθαίσκα ηνπ 

ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη, πνπ δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζην πξνεγνύκελν ζύληαγκα. 


