
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  3  

 
Α.1.Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων : Κράτος δικαίου ,  
Κοινωνιολογική Εταιρεία, Ραλλικό Κόμμα, Τανζιμάτ.  
 

 Μονάδες 20  
 
 
Α.2.Να συγκρίνετε τα συντάγματα του 1844 και του 1864 και  να παρουσιάσετε τις 
σπουδαιότερες ομοιότητες και διαφορές τους.  

 
Μονάδες 10  

 
Α.3 .Να αναφέρετε τις βασικές μεταρρυθμίσεις που επέφερε η πρώτη κυβέρνηση Βενιζέλου 
στο σύνταγμα καθώς και εκείνες που εισή γαγε με την ψήφιση ειδικών νόμων.  
 

Μονάδες 10 
 
Α.4.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ερωτήσεις ως σωστές ή λάθος:  
 
1.  Μετά την Επανάσταση της 3 η ς  Σεπτεμβρίου τα κόμματα άρχισαν να παίζουν πιο ενεργό 

ρόλο στην πολιτική ζωή.  
2.  Ο ναυτικός αποκλεισμός της Ελλάδας από τα αγγλογαλλικά στρατεύματα στη διάρκεια 

του Κριμαϊκού Πολέμου (1853 -56) οδήγησε στην αύξηση της δύναμης του αγγλικού και  
του γαλλικού κόμματος.  

3.  Ο Χ. Τρικούπης επιδίωκε τη συγκρότηση σταθερών κυβερνήσεων.  
4.  Οι περισσότεροι αντιπρόσωποι που εξελέγησαν στην Εθ νοσυνέλευση του 1862 -4 

προέρχονταν από τα ξενικά κόμματα.  
5.  Το 1879 υπήρχαν στις εκλογές μόνο 24 τοπικά ψηφοδέλτια, ενώ το 1885 μόνο 4.   
6.  Αρχηγός της ομάδας των Ιαπώνων (1906 -8) ήταν ο Γεώργιος Θεοτόκης.  
7.  Ο Βενιζέλος έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του ως ελ λαδίτης πολιτικός στις 5 

Σεπτεμβρίου του 1910 στην κεντρική πλατεία του Ναυπλίου.  
8.  Οι οπαδοί του αντιβενιζελικού κόμματος του Ράλλη  προέρχονταν από τα μεσαία και  

κατώτερα αστικά στρώματα και τους μικροκαλλιεργητές  
9.  Η παροχή εκλογικού δικαιώματος στις γυναί κες ήταν από τις βασικότερες θέσεις των 

Κοινωνιολόγων.  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

10.  Μετά την επικράτηση του Βενιζέλου επί του βασιλιά Κωνσταντίνου (διχασμός) οι 
αξιωματικοί της Εθνικής Άμυνας ευνοήθηκαν.  
 

Μονάδες 10 
 
 

 
Β.1.  Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των  παραθεμάτων που σας 
δίνονται,  να αναφερθείτε στον τρόπο οργάνωσης και  λειτουργίας του κόμματος των 
Φιλελευθέρων  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Το Κόμμα των Φιλελευθέρων ήταν το μόνο ελληνικό κόμμα, ιδίως κατά τη δεκαετία του 
1910, που διέθετε κάποιες οργανώσεις βάσης (τις « Λέσχες των Φιλελευθέρων») των οποίων 
η δραστηριότητα εξακολουθούσε ακόμα και κατά τις μη προεκλογικές περιόδους. Η δύναμη, 
βέβαια, και η παρέμβαση αυτών των οργανώσεων στη λειτουργία του κόμματος υπήρξαν 
περιορισμένες και η δραστηριότητά τους εμβρυακή. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων, εξάλλου, 
δεν κατόρθωσε ποτέ να γίνει κόμμα μαζών, ούτε να οργανώσει το συνέδριό του. Ο δε 
συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διεύθυνσής του ήταν, πέρα από κάθε αμφιβολία, απόλυτος. 
Η μονοκρατορία του Βενιζέλου αδιαφιλονίκητη.  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Η προσωπικότητα του Βενιζέλου καθώς και η θέση που καταλάμβανε στους κόλπους του 
κόμματος δεν άφηναν και πολλές ευκαιρίες σε ένα ενδεχόμενο κομματικό μηχανισμό, είτε 
για να φθάσει σε μια δημοκρατική λειτουργία, είτε για να πάρει σοβαρές πρωτοβουλίες. Με 
τον ίδιο τρόπο που η παρουσία του στο κέντρο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, στο 
σύνολό του, προκαλούσε ένα είδος εξάρθρωσής του, [ .. .]  έτσι, και για ένα παραπάνω λόγο, ο 
οργανωτικός μηχανισμός του κόμματός του δύσκολα θα μπορούσε να αναπνεύσει αυτόνομα 
δίπλα στον Βενιζέλο. Περίπτωση επεξεργασίας συλλογικής κομματικής βούλησης γινόταν 
αδιανόητη. Ο Βενιζέλος γινόταν υποκατάστατο σκέψης και δράσης των βενιζελικών.  
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Ο Βενιζελισμός της Ανόρθωσης, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1985, σσ. 
57-58, 71-72 
 

Μονάδες 25  
 
 
 
 
 
Β.2.  Αφού μελετήσετε τα παρατιθέμενα άρθρα του Συντάγματος του 1844 και αξιοποιήσετε 
τις ιστορικές σας γνώσεις, να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισμό του Συντάγματος αυτού ως 
«συντηρητικού με φιλελεύθερα στοιχεία».  
 
Κείμενο : από το Σύνταγμα του 1844  
Περί δημοσίου δικαίου των Ελλήνων  
Άρθρον 3.  
Οι Έλληνες είναι  ίσοι ενώπιον του Νόμου και συνεισφέρουσιν αδιακρίτως εις τα δημόσια βάρη, αναλόγως της 
περιουσίας των ·  
Άρθρον 4.  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος· ουδείς καταδιώκεται, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, ειμή οπόταν 
και όπως ο Νόμος ορίζη.  
Άρθρον 8.  
Η κατοικία εκάστου είναι άσυλος, ουδεμία κατ’ οίκον έρευνα ενεργείται, ειμή όταν και όπως ο νόμος 
διατάσση.  
Άρθρον 9.  
Εν Ελλάδι ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος. Αργυρώνητος ή δούλος παντός γένους και πάσης 
θρησκείας είναι ελεύθερος, άμα πατήση επί ελληνικού εδάφους.  
Άρθρον 10  
Πας τις δύναται να δημοσιεύη προφορικώς τε, εγγράφως και δια του τύπου τους 
στοχασμούς του, τηρών τους νόμους του Κράτους.  
Ο τύπος είναι ελεύθερος και λογοκρισία δεν επιτρέπεται.  
Περί συντάξεως της Πολιτείας  
Άρθρον 15  
Η νομοθετική εξουσία ενεργείται συνάμα υπό του Βασιλέως, της Βουλής και της Γερουσίας.  
Άρθρον 20  
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των παρ’ αυτού 
διοριζομένων υπευθύνων Υπουργών.  
Άρθρον 21  
Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί αποφάσεις 
εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως.  
 
Αλέξανδρος Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγματα 1822 -1952 ,  Αθήνα 1972, σελ. 129 -131 και 155.  

 
Μονάδες 25  

 
 

 
 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 


