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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΜΜΑΤΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Α  

Α1. Γενικός Οργανισμός Πελοποννήσου 

     «Όταν ο Δμήτριος…παρατάξεις» σελ. 60-61 

 

       Κοινωνιολογική Εταιρεία 

    «Σε κάποιες εκλογικές… Κοινωνιολογική Εταιρεία» σελ. 89 

    «Τα αριστερά… ιδρύσουν κόμμα» σελ. 93 

 

       Εθνικόν Κομιτάτον 

    «Ο λαός συμμετείχε…αυτοκρατορία» σελ. 77 

 

Α2.  1. ΛΑΘΟΣ 

        2. ΣΩΣΤΟ 

        3. ΣΩΣΤΟ 

        4. ΣΩΣΤΟ 

        5. ΛΑΘΟΣ 

 

Β1. «Η παρακμή των ξενικών ….. που τις εξέφραζαν» σελ. 75 

 

Β2. «Οι εκσυγχρονιστές… Εθνοσυνέλευσης» σελ. 90 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Γ1. α) ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

    «Στην πολιτική πρακτική … αντίπαλη παράταξη» σελ. 104-105 

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το α υποερώτημα   δεν υπάρχουν πληροφορίες από την πηγή. 

 

      β) ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

    «Σημαντική πολιτική… νομοθετικό σώμα» σελ. 105 
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ΠΗΓΗ 1 

1. Η Δ΄ Συντακτική Συνέλευση των Ελλήνων γνωρίζοντας ότι η δυναστεία 

των Γλύξμπουργκ προκάλεσε πολλά δεινά στον ελληνικό λαό και πως το 

μόνο πολίτευμα που ανταποκρίνεται στον ελληνικό λαό είναι το 

δημοκρατικό προσπαθεί να βοηθήσει να αναβαθμιστεί ηθικά , 

οικονομικά και πολιτισμικά το κράτος. 

2. Κηρύσσει έκπτωτο τον βασιλιά. 

3. Αποφασίζει ότι η Ελλάδα θα έχει ως πολίτευμα την κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία. 

 

ΠΗΓΗ 2 

1. Με βάση το Σύνταγμα του 1927 το ελληνικό κράτος θα έχει Δημοκρατικό 

Πολίτευμα και όλες οι εξουσίες θα πηγάζουν από το Έθνος και θα 

ασκούνται όπως αυτό ορίζει. 

2. Η νομοθετική εξουσία θα ασκείται από τη Βουλή και τη Γερουσία. 

3. Η εκτελεστική εξουσία θα ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με 

τη βοήθεια των Υπουργών. 

4. Η δικαστική εξουσία θα ασκείται από τα δικαστήρια και με βάση τους 

νόμους. 

 

Δ1. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

    «Τα  πολιτικά κόμματα…. θέματα» σελ. 73 

    «Κατά την περίοδο …πολιτική σκηνή» σελ. 74-75 

 

ΠΗΓΗ 1 

1. Η ελληνική εκκλησία της Ελλάδος ανήκει στο Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης και είναι ενωμένη και με κάθε άλλη ομόδοξη 

εκκλησία.  

2. Τηρεί όλους τους κανόνες και τις ιερές παραδόσεις 

3. Η εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλη 

 

ΠΗΓΗ 2 

1. Τον Απρίλιο του 1843 ο αθηναϊκός όχλος λεηλάτησε το σπίτι του Εβραίου 

Δον Πατσίφικο που ήταν βρετανικής υπηκοότητας. 

2. Ο ίδιος ζήτησε υπερβολική αποζημίωση από την ελληνική κυβέρνηση και 

ζήτησε την παρέμβαση της βρετανικής πρεσβείας. 

3. Η βρετανική κυβέρνηση προκειμένου να δείξει τη δύναμή της επέβαλε 

ναυτικό αποκλεισμό στην Ελλάδα και απαιτούσε να διευθετηθεί η 

υπόθεση. 

4. Ο αποκλεισμός σταμάτησε μετά από τις αντιδράσεις της Γαλλίας και της 

Ρωσίας αλλά οι συνέπειες ήταν αρνητικές για το αγγλικό κόμμα. 

 

 


