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ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ  

ΘΕΜΑΤΑ  

ΟΜΑΔΑ Α  
  
Α1) Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α) «Ναπαίοι», β) 
«Κοινοβουλευτική ομάδα Ιαπώνων», γ) «Κοινωνιολογική Εταιρεία».  

Μονάδες 15  
 
Α2) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη Σωστό 
ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:  
α) Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν από διάφορες ομάδες, υπό τον Γρίβα και τον Κανάρη.  
 β) Θεμέλιο της κοινωνικής τάξης ήταν, για το ρ ωσικό κόμμα, η πολιτική.  
γ) Με αφορμή το κίνημα στο Γουδί έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου μεγάλη διαδήλωση 
των επαγγελματικών σωματείων.  
δ) Οι υποψήφιοι βουλευτές το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα ήταν κυρίως 
δικηγόροι και δημόσιοι υπάλληλοι.  
 ε) Το Τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα συστηματικό 
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας, αρκετά κοντά στις αντιλήψεις του 
Αλέξανδρου Μαυροδορδάτου.  

 Μονάδες 10  
 

Β1)  Ποια ήταν τα αιτήματα της «νέας γενιάς», ποιος την εξέφραζε και ποιοι 
συμμετείχαν στην επανάσταση κατά του Όθωνα;  

Μονάδες 10  
 
Β2)  Τι γνωρίζετε για τον εκλογικό συσχετισμό και τους λόγους που οδήγησαν στη 
νίκη του Βενιζέλου στις εκλογές του Μαρτίου του 19 12; 

Μονάδες 15  
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ΟΜΑΔΑ Β  
 
1. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παρακάτω κείμενα:  
α. Να αναφέρετε τους παράγοντες που «ενέχονται» (συνέβαλλαν) στην πολιτική 
αστάθεια της περιόδου 1863 -1875 και να αξιολογήσετε το βαθμό «ευθύνης» 
τους.  
β.  Να προσδιορίσετε τις παρατάξεις στις οποίες ανήκαν ο Βούλγαρης και ο 
Δεληγιώργης και να επισημάνετε τις διαφορές τους.  
 
 
α. Όταν ο βασιλιάς Γεώργιος των Ελλήνων έφτασε στην Ελλάδα, διαπίστωσε ότι 
είχε να αντιμετωπίσει τέσσερα κόμματα. Του ενός αρχηγός ή ταν ο Βούλγαρης, ο 
ηγέτης της εξέγερσης του 1862. Ένα δεύτερο κόμμα είχε επικεφαλής τον 
Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, δικηγόρο από τη Μάνη, άνθρωπο με εξαιρετική 
ευφυΐα, που όταν είχε περάσει από το υπουργείο Οικονομικών στην πρώτη 
κυβέρνηση Βούλγαρη είχε κάνει κατάχρηση της ρουσφετολογίας ευνοώντας τους 
προστατευόμενους του. Το τρίτο κόμμα είχε ηγέτη τον Θρασύβουλο Ζαΐμη από τα 
Καλάβρυτα, γιο του ορμητικού ήρωα της Επανάστασης. Ο Ζαΐμης όμως ο ίδιος 
ήταν ένας συνεσταλμένος πολιτικός που ευνοούσε την τήρηση μετρι οπαθούς 
πολιτικής τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά ζητήματα. Το τέταρτο κόμμα 
είχε αρχηγό τον Επαμεινώνδα Δεληγεώργη, δικηγόρο και βουλευτή από το 
Μεσολόγγι, που διακρινόταν για τη ρητορική του δεινότητα και είχε υποστηριχτές 
ανάμεσα στους νέους αξιωματικούς και τους φοιτητές που είχαν επηρεαστεί από 
τις δυτικές φιλελεύθερες ιδέες. Τα τέσσερα αυτά κόμματα, συνασπισμοί 
προσωποπαγών ομάδων, συνέχιζαν τις παραδόσεις των παλαιών πελατειών και 
δεν κατάφεραν να γίνουν κόμματα με αρχές.  
Μεγαλύτερη σπουδαιότητα από το κομματικό πρόγραμμα είχε να κατέχει κανείς 
την εξουσία πριν από τις εκλογές και έτσι, κάνοντας χρήση της ρουσφετολογίας 
από τους κυβερνητικούς θώκους, να εξασφαλίζει κάποια πλειοψηφία στις 
κάλπες. Πραγματικά όλα τα κόμματα, και οι ομάδες που τα  αποτελούσαν, 
συναγωνίζονταν ποιος θα έχει την τιμή να πετύχει στόχους για τους οποίους όλοι 
τους γενικά συμφωνούσαν. Στα θέματα της εσωτερικής πολιτικής σπαράσσονταν 
χωρίς τελειωμό για ασήμαντα θέματα.  
Στα ζητήματα της εθνικής πολιτικής όλοι τους ήταν οπα δοί της Μεγάλης Ιδέας, 
αλλά βίαιες φιλονικίες επικρατούσαν σχετικά με το δρόμο και τη χρονική στιγμή 
της υλοποίησής της. Μερικοί ευνοούσαν μία προσωπική πολιτική φιλίας απέναντι 
στην Τουρκία. Επιδίωκαν επίσης να διατηρήσουν και να αναπτυχθούν οι εθνικοί 
πλουτοπαραγωγικοί πόροι και να αναζητηθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, η 
διεύρυνση των συνόρων της Ελλάδας με διπλωματικά μέσα. Άλλοι πάλι, 
επιδιώκοντας καθένας με τον τρόπο του γρηγορότερα αποτελέσματα, 
ενθάρρυναν τις μυστικές εταιρείες και τα ανατρεπτικά κι νήματα κατά του 
τουρκικού ζυγού. Αυτή ήταν η πολιτική που υποστήριξε ο Κουμουνδούρος, όπως 
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και ο Βούλγαρης και Δεληγιώργης κατά καιρούς. Όλοι νόμιζαν ότι η απόκτηση των 
Ιονίων νήσων θα άνοιγε μια νέα εποχή εδαφικών προσαρτήσεων και ο καθένας 
πίστευε ολόψυχα με τον δικό του τρόπο ότι η κατάσταση στην Ευρώπη 
εξελισσόταν ευνοϊκά για την Ελλάδα.  
 
D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770 -1923, ελλ. Μετ. Μ.Ι.Ε.Τ. 1984, σ. 154 -
155. 

            Μονάδες 25  
Γ2)  Με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο 
περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης του 1911.  
 
Παρά την ταχύτητά της, η αναθεώρηση δεν ήταν περιορισμένης έκτασης. 
Τροποποίησε τα μισά σχεδόν καθημερινά άρθρ α του  Συντάγματος του 1864, μετά 
από διεξοδική συζήτηση. Έφερε την προσωπική σφραγίδα του Βενιζέλου, που 
παρενέβη αποφασιστικά σε όλες σχεδόν τις συστάσεις .  Με την αναθεώρηση 
προστατεύθηκαν αποτελεσματικότερα οι ατομικές ελευθερίες και ιδίως το 
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Προβλέφθηκε, όμως, για πρώτη φορά και η 
νόμιμη αναστολή ορισμένων άρθρων με την επιβολή του στρατιωτικού νόμου 
(καταστάσεις πολιορκίας) σε περίπτωσεις πολέμου. Καθιερώθηκε η υποχρεωτική 
και δωρεάν στοιχειώδης εκπαίδευση .  Διευρύνθηκαν οι περιπτώσεις 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ιδίως για την αποκατάσταση ακτημόνων. 
Διευκολύνθηκαν αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Προβλέφθηκε η εξέλεγξη των 
βουλευτικών εκλογών από δικαστήριο (εκλογοδικείο) και όχι πια από την ίδια τη 
Βουλή. Απλουστεύθηκε η νομοθετική διαδικασία και περιορίστηκαν οι 
δυνατότητες κωλυσιεργίας .  Απαγορεύθηκε στους στρατιωτικούς και τους 
δημοσίους υπαλλήλους να μετέχουν στην ενεργό πολιτική και να εκλέγονται 
βουλευτές.  Θεσπίστηκαν επίσης ορισμένα ασυμβίβαστα για τους βουλευτές. 
Καθιερώθηκαν συνταγματικά η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, η 
ισοβιότητα των δικαστικών λειτουργών, καθώς και νέες εγγυήσεις για την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Προστατεύτηκε συνταγματικά η «επίσημη 
γλώσσα» του κράτους.  Έγινε, τέλος, πιο απλή η διαδικασία  συνταγματικής 
αναθεώρησης για το μέλλον .   
 
Γιώργοs θ. Μαυρογορδάτοs, 1915 - Ο εθvικόsδιχaσμόs, Πατάκns, Αθήνα2015,  σ. 
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