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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην 

Ελλάδα 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Να παρουσιάσετε το επριχεόμενο των παρακάτω όρων 

1. Πανελλήνιον 

2. Σφαιρίδια 

3. Κόμμα Γ. Θεοτόκη 

Μονάδες 15 

 

Α2. Να σημειώσετε με Σ ή Λ αν η καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις είναι 

σωστές ή λανθασμένες. 

 

α. Το «προσωρινόν πολίτευμα» της Επιδαύρου είχε χαρακτήρα απολυταρχικό. 

 

β. Η «νέα γενιά» που εμφανίστηκε μετά την παρακμή των ξενικών κομμάτων 

διάκειτο από αντιοθωνικά αισθήματα. 

 

γ. Το Εθνικόν Κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη ασκούσε κριτική στον Βενιζέλο γιατί 

προσπαθούσε να υλοποιήσει την «ανόρθωση» 

 

δ. Το αγγλικό κόμμα στην αρχή αρνιόταν τον ορισμό της κρατικής οργάνωσης με 

γραπτό Σύνταγμα, έπειτα όμως τροποποίησε τη θέση του ως προς αυτό.  

 

ε. Ο Δηλιγίάννης ασκούσε κριτική στον Τρικούπη για τη συγκέντρωση όλων των 

εξουσιών απ΄ το κόμμα του. 

Μονάδες 10 

 

Β1.α. Με ποιον τρόπο αναβαθμίστηκε ο ρόλος των κομμάτων κατά το τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα (μον. 6) 

     β. Πώς προσπαθούσαν να προσελκύσουν ψηφοφόρους; (μον.7) 

Μονάδες 13 

 

Β2.α. Ποια τα χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης του δικτατορικού καθεστώτος 

Μεταξά;  

Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ Γ1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, αλλά και τα παραθέματα που 

ακολουθούν, να παρουσιάσετε τις διατάξεις των τριών συνταγμάτων σε σχέση 

με τις εξουσίες του Βασιλιά. 

Μονάδες 25 

 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 

Άρθρον 15. Η νομοθετική εξουσία ενεργείται συνάμα υπό του Βασιλέως, της 

Βουλής και της Γερουσίας. 

Άρθρον 16. Το δικαίωμα της προτάσεως των Νόμων ανήκει είς τε τον Βασιλέα, 

την Βουλήν και την Γερουσίαν. Πας νόμος, αφορών τους ετησίους 

προϋπολογισμούς, τα έσοδα ή τα έξοδα του Κράτους, διάθεσιν εθνικής 

περιουσίας, τον ετήσιον προσδιορισμόν της Στρατιωτικής και Ναυτικής 

δυνάμεως και την στρατολογίαν και την Ναυτολογίαν, εισάγεται πρώτον εις την 

Βουλήν και ψηφίζεται παρ’ αυτής 

Άρθρον 20. Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των 

παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων Υπουργών.  

Άρθρον 70. Ο Βασιλεύς διορίζει τους Γερουσιαστάς ισοβίως. Τα Διατάγματα του 

διορισμού των προσυπογράφονται παρά του Προέδρου του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 

 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1864 

Άρθρον 22. Η νομοθετική εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και της Βουλής. 

Άρθρον 23. Το δικαίωμα της προτάσεως των νόμων ανήκει εις την Βουλήν και 

τον Βασιλέα, όστις ενασκεί τούτο διά των υπουργών. 

Άρθρον 27. Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των 

παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων υπουργών. 

Άρθρον 29. Το πρόσωπον του Βασιλέως είναι ανεύθυνον και απαραβίαστον, οι 

δε Υπουργοί αυτού είναι υπεύθυνοι. 

Άρθρον 44. Ο Βασιλεύς δεν έχει άλλας εξουσίας, ειμή όσας τω απονέμουσι 

ρητώς το Σύνταγμα και οι συνάδοντες προς αυτό ιδιαίτεροι Νόμοι 

 

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1911 

Άρθρο 27. Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των 

παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων Υπουργών. 

Άρθρο 22.  Η νομοθετική εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και της Βουλής. 

Άρθρο 23.  Το δικαίωμα της προτάσεως των νόμων ανήκει εις την Βουλήν και τον 

Βασιλέα, όστις ενασκεί τούτο δια των Υπουργών. 

Περί Βασιλέως  

Άρθρο 29.  Το πρόσωπον του Βασιλέως είναι ανεύθυνον και απαραβίαστον, οι δε 

Υπουργοί αυτού είναι υπεύθυνοι.  

Άρθρο 30.  Ουδεμία πράξις του Βασιλεώς ισχύει, ουδ’ εκτελείται, αν δεν είναι 

προσυπογεγραμμένη παρά του αρμοδίου Υπουργού, όστις δια μόνης της 

υπογραφής του καθίσταται υπεύθυνος· εν περιπτώσει δε αλλαγής ολοκλήρου 
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του Υπουργείου, αν ουδείς των παυσάντων Υπουργών συγκατατεθή εις το να 

προσυπογράψει το της απολύσεως του παλαιού και του διορισμού του νέου 

Υπουργείου διάταγμα, υπογράφονται τούτα παρά του προέδρου του νέου 

Υποργείου, αφού ούτος, διορισθείς υπό του Βασιλέως, δώση τον όρκον.  

Άρθρο 31. Ο Βασιλεύς διορίζει και παύει τους Υπουργούς αυτού.  

Άρθρο 32.  Ο Βασιλεύς είναι ο ανώτατος άρχων του Κράτους, άρχει των κατά 

ξηράν και θάλασσαν δυνάμεων, κηρύττει πόλεμον, συνομολογεί συνθήκας 

ειρήνης, συμμαχίας και εμπορίας, ανακοινώνει δ’ αυτάς εις την Βουλήν μετά των 

αναγκαίων διασαφήσεων, άμα το συμφέρον και η ασφάλεια του Κράτους το 

επιτρέψωσιν. 

 

Δ1. Χρησιμοποιώντας σχετικά χωρία από τα πιο κάτω κείμενα και με βάση τις 

ιστορικές σας γνώσεις  

 

α) Να παρουσιάσετε τα αίτια της κατακραυγής που αποτέλεσε τη βάση του 

κινήματος των στρατιωτικών στο Γουδί. (μον.15) 

 

β) Να αναφερθείτε στις μορφές έκφρασης της δυσαρέσκειας του ελληνικού λαού 

για την οικονομική δυσπραγία και πολιτική δυσλειτουργία μετά το 1893 και να 

αποτιμήσετε τον ρόλο τους. (μον.10) 

Μονάδες 25 

 

Κείμενο Α  

«… Αναμφίβολο είναι πως το Γουδί βρήκε λαϊκή ανταπόκριση, πως απάντησε 

πράγματι σε κάποιες κοινωνικές αναζητήσεις. Η μεγάλη δε λαϊκή συγκέντρωση 

συμπαράστασης της 14.09.1909 που οργανώθηκε από βιομήχανους, έμπορους, 

βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ. (…) πρόβαλε και καθαρά αστικές 

διεκδικήσεις, όπως προστασία της παραγωγής, δίωξη της τοκογλυφίας, 

προοδευτικότητα των φόρων, πάταξη της μεροληψίας και της πολιτικής 

φαυλότητας, σε σχέση, ιδιαίτερα, με τους διορισμούς στο δημόσιο οπαδών του 

κυβερνώντος κόμματος, κ.λπ.» 

(Θ. Διαμαντόπουλος, Η ελληνική πολιτική ζωή: εικοστός αιώνας, Αθήνα, 1997 σ. 

65) 

 

Κείμενο Β  

«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις πάνδημον συνελθών συλλαλητήριον, 

ίνα σκεφθή περί των Κοινών, ήτοι περί γενικής των κακώς εχόντων 

ανορθώσεως, πολιτικής τε και στρατιωτικής, ην από μακρού ήδη χρόνου 

επόθησε και εζήτησε και την οποίαν το κίνημα της 15 Αυγούστου ανέλαβε να 

πραγματοποιήση αποβλέπων εις το ότι τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματά 

του ουσιωδώς εθυσιάσθησαν υπό το ευπρόσωπον κάλυμμα ελευθέρου 

πολιτεύματος, των αντιπροσώπων αυτού μεταβληθέντων εις ιδιοτελή 

ολιγαρχίαν, αντικαταστήσασαν τον Νόμον δια της θελήσεώς της, 

συνεταιρισθείσαν δε μετ’ αφορολογήτου πλουτοκρατίας, ενώ αυτός στενάζει 

υπό το βάρος των αδικοτάτων φόρων (…) χωρίς ν’ απολαμβάνη ως αντάλλαγμα 

την ασφάλειαν της ζωής, τιμής και ιδιοκτησίας του (…) Αξιοί να ίδη την 
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Κυβέρνησιν υποβάλλουσαν το ταχύτερον εις την Βουλήν και ταύτην ψηφίζουσαν 

άρτιον σύστημα νομοθεσίας, υπό το πνεύμα πολέμου κατά της συναλλαγής, 

ανορθώσεως όλων των κλάδων της διοικήσεως και προστασίας της παραγωγής, 

ιδία δε (…) Να ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως της τύχης του εργάτου, 

δουλεύοντος ήδη την χειρίστην των δουλειών προς το κεφάλαιον δι’ έλλειψιν 

παντός προστατευτικού αυτού νόμου» 

Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε΄, σ. 132-134. 

(Ψήφισμα τωνεπαγγελματικών σωματείων Αθηνών-Πειραιώς την ημέρα του 

συλλαλητηρίου) 

 

Κείμενο Γ 

   Στον αγροτικό τομέα η δυσαρέσκεια των κατωτέρων τάξεων ήταν έκδηλη ήδη 

από την δεκαετία του 1890. Οι φόροι, το σταφιδικό πρόβλημα και τα άλλα 

προαιώνια προβλήματα των αγροτών είχαν ξεσηκώσει μόνιμή αναταραχή στην 

ύπαιθρο. Γύρω στα 1900 αναρχο-σοσιαλιστικές κινήσεις είχαν μια κάποια 

επιτυχία ανάμεσα στον αγροτικό πληθυσμό της Πελοποννήσου. Ένοπλες 

διαδηλώσεις οργανώθηκαν από σταφιδοπαραγωγούς σε όλη τη διάρκεια πριν 

από το κίνημα και οι περισσότερες διαλύθηκαν βίαια από την αστυνομία και το 

στρατό. 

  Η αναταραχή στην ύπαιθρο δημιούργησε έτσι ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον 

για τις επαναστατικές τάσεις των αστικών κατωτέρων τάξεων. Την κοινωνική 

αναταραχή στην Αθήνα τροφοδοτούσαν η δραστηριοποίηση των μικροαστικών 

σωματείων, οι αυξημένες πιέσεις από τα προβλήματα της μετανάστευσης, οι 

κινητοποιήσεις των φοιτητών, η αρθρογραφία του Τύπου. Το Πανεπιστήμιο, με 

τις εκατοντάδες των αγροτοπαίδων φοιτητών, ήταν ένα εν δυνάμει φυτώριο 

αναταραχής. Μια εβδομάδα πριν από το κίνημα υπέβαλαν στα ανάκτορα μια 

δήλωση που ζητούσε βασιλική επέμβαση ώστε να παταχθούν η ανικανότητα και 

η διαφθορά των κομμάτων. Το πομπώδες αυτό κείμενο, με όλες τις αντιφάσεις 

του,  παρουσιάζει αρκετά ριζοσπαστικά και λαϊκιστικά χαρακτηριστικά. 

   Η αρθρογραφία των εφημερίδων αυτή την περίοδο είναι επίσης διαφωτιστική. 

Ο «Χρόνος» και η «Ακρόπολις» ήταν οι πιο κραυγαλέες -και οι δύο με καθαρά 

λαϊκιστική και συχνά αντι-αστική στάση. Ο «Χρόνος» έγινε ένα είδος 

ημιεπίσημης εφημερίδας του Στρατού και πολλά από τα κείμενά του ήταν 

γραμμένα από τον ίδιο τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου, τον Λοιδωρίκη. 

Στην «Ακρόπολη» ο Γαβριηλίδης δημοσίευσε τακτικά τα εμπρηστικά άρθρα του, 

με τα οποία ζητούσε μια «ειρηνική επανάσταση». Στις προτάσεις του 

περιλαμβάνονταν η επιβολή φόρου εισοδήματος και η μείωση δασμών. 

 Τον σκληρό πυρήνα των επιδόξων επαναστατών σχημάτιζαν οι μικροαστοί, 

κυνηγημένοι από τους φόβους και την ανασφάλεια, και οι εργάτες, θύματα της 

πιο ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης. Στον περίγυρό του σάλευαν οι εξαθλιωμένες 

μάζες των μεταναστών που περίμεναν στην Αθήνα την ημέρα της αναχώρησής 

τους.   

(Γ. Δερτιλή, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική εισβολή (1880-1909), 

σσ. 200-202) 


