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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΗΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων 

1. Γενικός Οργανισμός Πελοποννήσου. 

2. Κοινωνιολογική Εταιρεία. 

3. Εθνικόν Κομιτάτον. 

                                                                                                                     (μονάδες 15) 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ 

1. Οι ορεινοί είχαν ως ηγέτη τους τον Δημήτριο Βούλγαρη, ο οποίος 

υπονόμευε τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. 

2. Το Σύνταγμα του 1844 επέτρεπε στους εκλογείς να ψηφίζουν υποψήφιους 

από διαφορετικούς συνδυασμούς. 

3. Στο τελευταίο τέταρτο του  19ου αιώνα σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση 

των οπαδών των κομμάτων έπαιζαν η οικογενειοκρατία, οι πελατειακές 

σχέσεις και η εξαγορά ψήφων. 

4. Στα εδάφη της Θεσσαλίας, στα οποία κυριαρχούσε η μεγάλη ιδιοκτησία, 

οι τρικουπικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτἠμονες. 

5. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, κατά κύριο 

λόγο από κυβερνήσεις του τρικουπικού κόμματος υπό την ηγεσία του 

Γεωργίου Θεοτόκη, ήταν διοικητικού χαρακτήρα (π.χ. αποκέντρωση). 

                                                                                                                       (μονάδες 10) 

 

Β1. Να παρουσιάσετε τους λόγους που οδήγησαν τη «νέα γενιά» των πολιτικών 

της μετεπαναστατικής Ελλάδας να διαφοροποιηθεί από τις αντιλήψεις που 

χαρακτήριζαν τους αρχηγούς των ξενικών κομμάτων.  

                                                                                                                         (μονάδες 15) 

 

Β2. Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις του προγράμματος του Ελευθερίου Βενιζέλου, 

όπως τις διατύπωσε στην ομιλία του της 5ης Σεπτεμβρίου 1910; 

                                                                                                                          (μονάδες 10) 
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ΟΜΑΔΑ Β 

 

Γ1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πηγές που σας δίνονται να 

παρουσιάσετε: 

α. Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Φιλελεύθεροι κατά την περίοδο 

1923-1928.  (μονάδες 10) 

β. Την πολιτική τομή που συντελέστηκε στην χώρα το 1927. (μονάδες 15) 

                                                                                                                    (μονάδες 25) 

 

 

ΠΗΓΗ 1 

Η κήρυξη της αβασίλευτης Δημοκρατίας. 

«Η Δ' Συντακτική των Ελλήνων Συνέλευσις, έχουσα προ οφθαλμών τα δεινά 

που επεσώρευσεν εις το έθνος η Δυναστεία των Γλυξβούργων και με την 

πεποίθησιν ότι μόνον το Δημοκρατικόν πολίτευμα, το ανταποκρινόμενον προς 

τον χαρακτήρα του Ελληνικού λαού, τας πολιτικάς του συνήθειας και την 

κοινοβουλευτικήν του ανατροφήν, δύναται να ασφαλίση τας ελευθερίας του και 

να βοηθήση να προαχθή ηθικώς, να αναλάβη οικονομικώς και να εξυγιάνη από 

πάσης απόψεως τον πολιτισμόν του. 

Ψηφίζει: 

       1. Κηρύττει οριστικώς έκπτωτον την Δυναστείαν των Γλυξβούργων... 

       2. Αποφασίζει να συνταχθή η Ελλάς εις Δημοκρατίαν κοινοβουλευτικής 

μορφής, υπό τον όρον εγκρίσεως της αποφάσεως αυτής υπό του Λαοΰ δια 

δημοψηφίσματος...». 

                                                                           Αθανάσιος Βερέμης, ΙΕΕ, ΙΕ' σ. 281. 

 

 

ΠΗΓΗ 2 

Απόσπασμα από το σύνταγμα του 1927: 

       Άρθρον 2. Το Ελληνικόν Κράτος είναι Δημοκρατία. Απασαι αι εξουσίαι 

πηγάζουν από το Έθνος, υπάρχουν υπέρ αυτού και ασκούνται καθ' όν τρόπον 

ορίζει το Σύνταγμα. 

      Άρθρον 3. Η νομοθετική εξουσία ασκείται υπό της Βουλής και της 

Γερουσίας. 

        Άρθρον 4. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται υπό του προέδρου της 

Δημοκρατίας δια των υπευθύνων Υπουργών. 

     Άρθρον 5. Η δικαστική εξουσία ασκείται υπό δικαστηρίων ανεξαρτήτων, 

υποκειμένων μόνον εις τους νόμους.... 

                        Αλέξανδρος Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγματα 1822-1972, σ. 168. 
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Δ1. Λαμβάνοντας υπόψη τις πηγές που σας δίνονται και τις ιστορικές σας να 

αναλύσετε τους λόγους που οδήγησαν το ρωσικό και το αγγλικό κόμμα στην 

παρακμή κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας. 

                                                                                                              (μονάδες 25) 

 

ΠΗΓΗ 1 

 

Άρθρον 2 

Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, κεφαλήν γνωρίζουσα τον Κύριον ημών 

Ιησούν Χριστόν, υπάρχει αναποσπάστως ηνωμένη δογματικώς μετά της εν 

Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης και πάσης άλλης ομοδόξου του Χριστού 

Εκκλησίας, τηρούσα απαρασαλεύτως, ως εκείναι, τους τε ιερούς Αποστολικούς 

και Συνοδικούς κανόνας και τας ιεράς παραδόσεις: είναι δε αυτοκέφαλος... 

                                                                                           Σύνταγμα του 1844. 

ΠΗΓΗ 2 

Υπόθεση Πατσίφικο: 

Τον Απρίλιο του 1849 αθηναϊκός όχλος λεηλάτησε το σπίτι του βρετανικής 

υπηκοότητας Εβραίου Δον Πατσίφικο. Αυτός απαίτησε υπερβολική αποζημίωση 

από την ελληνική κυβέρνηση και ζήτησε την παρέμβαση της βρετανικής 

πρεσβείας. Η βρετανική κυβέρνηση έκανε επίδειξη δύναμης και επέβαλε το 1850 

ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδας, με την απαίτηση να διευθετηθεί η υπόθεση 

του Πατσίφικο και κάποιων άλλων βρετανών υπηκόων. Μετά από έντονη 

αντίδραση της Γαλλίας και της Ρωσίας σταμάτησε ο αποκλεισμός. 

 

 

 

 

 

 


