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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α.1 

 

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

α. Ραλλικό κόμμα  

β. Ομάδα των Ιαπώνων  

γ. Στρατιωτικός Σύνδεσμος  

δ. Σ.Ε.Κ.Ε. 

(Μονάδες 20) 

 

Α.2. Να χαρακτηρίσετε ως  σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) τις ακόλουθες προτάσεις:  
 

1.Το σύνταγμα του 1844 περιόριζε τα δικαιώματα του βασιλιά μόνο στον τομέα της εκτελεστικής 

εξουσίας. 

2.Το σύνταγμα του 1844 επέτρεπε στους εκλογείς να ψηφίζουν υποψήφιους από διαφορετικούς 

συνδυασμούς. 

3. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα η επιλογή κάποιου κόμματος από τους εκλογείς βασιζόταν 

στην οικογενειοκρατία, στις πελατειακές σχέσεις και στην εξαγορά ψήφων. 

4. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ο εκλογέας, αν ήθελε, ψήφιζε θετικά ή αρνητικά όλους 

τους υποψηφίους. 

5. Μετά το 1882 περιορίστηκε η τάση να ψηφίζονται θετικά κατά τις εκλογές και υποψήφιοι άλλων 

κομμάτων, πέρα από το κόμμα της προτίμησής τους. 

6. Μετά το 1882 επικράτησε η τάση, οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, για να έχουν πιθανότητες εκλογής, 

να συμμετέχουν σε κομματικά ψηφοδέλτια.      

(Μονάδες 12) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Να αναφέρετε τις βασικές μεταρρυθμίσεις που επέφερε η πρώτη κυβέρνηση Βενιζέλου στο 

σύνταγμα, καθώς και εκείνες που εισήγαγε με την ψήφιση ειδικών νόμων. 

           (Μονάδες 10) 

 

B.2 Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της «νέας γενιάς» που αναδείχθηκε με την παρακμή των ξενικών 

κομμάτων; 

           (Μονάδες 8) 

   

ΟΜΑΔΑ Β΄  

ΘΕΜΑ Γ 

Βασιζόμενοι στα ακόλουθα παραθέματα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο Σύνταγμα 

του 1864: α) Τι όριζε αυτό και ποιες διαφορές είχε με το προηγούμενο Σύνταγμα; (12 μονάδες)  

β) Ποια ασάφειά του εκμεταλλεύτηκε ο Γεώργιος Α’ και ποια λύση δόθηκε; (13 μονάδες)  

(Μονάδες 25) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2018 
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Κείμενο Α  

Το Σύνταγμα του 1864 δεν υπήρξε μόνο το μακροβιότερο στη συνταγματική μας ιστορία, 

αλλά αποτέλεσε και το βασικό κορμό του Συντάγματος του 1911 και του 1952. Η σημασία του, ως 

εκ τούτου, ξεπερνά τα στενά χρονικά πλαίσια της εποχής του και φτάνει ουσιαστικά ως τις μέρες 

μας.  

Νομικά, η βασική διαφορά του νέου Συντάγματος ως προς το Σύνταγμα του 1844 αφορούσε 

τη φύση και τη μορφή του πολιτεύματος που αυτό καθιέρωνε. Το Σύνταγμα του 1864 δεν ήταν 

Σύνταγμα-συνάλλαγμα, αλλά έργο κυριαρχίας Συντακτικής Συνέλευσης. Και τούτο, γιατί τυπικά ο 

βασιλιάς δεν συνέπραξε στην κατάρτισή του, αφού, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί μετά την 

εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, δεν αναγνωρίστηκε ως παράγων της συντακτικής εξουσίας. 

Ακόμη, το νέο Σύνταγμα, αναγνωρίζοντας το έθνος ως πηγή των εξουσιών (άρθρο 21), επιβεβαίωνε 

το πέρασμα από τη μοναρχική στη δημοκρατική αρχή, που είχε συντελεστεί τη νύχτα της 10ης 

Οκτωβρίου 1862. Έτσι, καθιέρωνε ως μορφή του πολιτεύματος τη βασιλευομένη δημοκρατία, αντί 

της συνταγματικής μοναρχίας.  

Ενόψει της διπλής αυτής διαφοράς, η σημασία πολλών από τις διατάξεις του Συντάγματος 

του 1844, που το νέο Σύνταγμα επαναλάμβανε αυτολεξεί –όπως, για παράδειγμα, η εξουσία του 

βασιλιά «να διορίζει και να παύει τους Υπουργούς αυτού» (άρθρο 31) ή να κυρώνει τους νόμους 

(άρθρο 36)- άλλαζε ριζικά τόσο ως προς τη νομική του φύση όσο και ως πραγμάτωση μιας 

συγκεκριμένης πολιτειακής φιλοσοφίας, το Σύνταγμα του 1864 βρισκόταν πολύ εγγύτερα προς τα 

σύγχρονά του δημοκρατικά Συντάγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών παρά προς το μοναρχικό 

Σύνταγμα της Ελλάδας του 1844.  

Το Σύνταγμα του 1864 καθιέρωνε τη δημοκρατική αρχή ή αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Και 

τούτο, κατ’ αρχάς, με το άρθρο 21 που, 37 χρόνια μετά το Σύνταγμα της Τροιζήνας, όριζε ότι 

«άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’ όν τρόπον ορίζει το 

Σύνταγμα». Κατόπιν, με το άρθρο 44, που καθιέρωνε το λεγόμενο «τεκμήριον της αρμοδιότητος» 

υπέρ του λαού και των άλλων συντεταγμένων εξουσιών και εις βάρος του βασιλιά. Τέλος, με το 

άρθρο 66, που εντελώς πρωτοποριακά για την εποχή του, καθιέρωνε την καθολική ψηφοφορία για 

την ανάδειξη της Βουλής.  
 

Ν.Κ. Αλιβιζάτος, «Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική Ιστορία 1800-2010», εκδ. Πόλις, Αθήνα 2011, σελ. 

117-118.  

 

Κείμενο Β 

 «Τις πταίει;» (απόσπασμα)  

Δεν πταίει άρα το πολίτευμα, δεν πταίουσιν οι αντιπρόσωποι του Έθνους, δεν πταίει το Έθνος, αν η 

Βουλή είναι κατατετμημένη εις πολλά κόμματα και δεν έχει έτοιμην πλειοψηφίαν, όταν ζητηθή. Ας 

αφεθή να λειτουργήση το πολίτευμα εν τη βεβαιότητι ότι εκ της πλειονοψηφίας της Βουλής 

μορφούται η κυβέρνησις, και ταχέως θα ίδωμεν την Βουλήν συντασσομένην εις δύο κόμματα. Τα 

πολλά κόμματα παρ’ ημίν είναι αποτέλεσμα της προσκλήσεως των μειονοψηφιών εις την εξουσίαν. 

Η ευθύνη άρα πάσης της καταστάσεως ταύτης ανήκει εις τους παραβιάζοντας την κοινοβουλευτικήν 

αρχήν του σχηματισμού των κυβερνήσεων εκ της πλειοψηφίας της Βουλής. 

  
Χαρίλαος Τρικούπης, «Τις πταίει;», εφημ. Καιροί, 29 Ιουνίου 1874                     
 

ΘΕΜΑ Δ 
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Με βάση τις πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις να καταγράψετε και να ερμηνεύσετε τη διάσταση 

απόψεων μεταξύ Βενιζέλου – Κωνσταντίνου αναφορικά με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας 

κατά  την περίοδο 1914-1915  μέχρι και τη συνταγματική εκτροπή.  

           (Μονάδες 25) 

Κείμενο Α 

Είμαστε στις απαρχές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου… Στην Ελλάδα βασίλευε ο Κωνσταντίνος. Είχε 

κάνει τις στρατιωτικές του σπουδές στη Γερμανία την εποχή του θριάμβου της στον αστραπιαίο 

Γαλλο-Γερμανικό πόλεμο του 1870. Είχε νυμφευθεί την αδελφή του Κάιζερ, τη Σοφία και ήταν 

φυσικά θαυμαστής της πρωσσικής (γερμανικής) πειθαρχίας και ισχύος. Ο Κωνσταντίνος τασσόταν 

υπέρ μιας ουδετερότητας η οποία με τα γεωπολιτικά δεδομένα των Βαλκανίων θα ήταν ουσιαστικώς 

μια ευμενής ουδετερότητα υπέρ της Γερμανίας. Ενδομύχως βέβαια επιθυμούσε συμμαχία με τις 

λεγόμενες «Κεντρικές Δυνάμεις»: τη Γερμανική κι την Αυστρο-Ουγγρική, τη Ρουμανία, τη 

Βουλγαρία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Βενιζέλος από την πλευρά του υποστήριζε την 

έξοδο στον πόλεμο με τις Δυνάμεις της Entente (Αντάντ) τη Βρετανική, τη Γαλλική, τη Ρωσική την 

Ιταλία και τη Σερβία. Έβλεπε το οξύμωρο άλλωστε μιας συμμαχίας με την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και θεωρούσε ότι τα ελληνικά συμφέροντα ήταν παράλληλα και συμπληρωματικά 

των βρετανικών. Ο ελληνικός στόλος θα καθιστούσε την Ελλάδα σημαντικό σύμμαχο των 

Βρετανών. Αντιθέτως αν η χώρα συμμαχούσε με τους Γερμανούς θα ήταν για αυτούς δευτερεύων 

σύμμαχος σε σύγκριση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο ελληνικός στόλος θα ήταν εύκολος 

στόχος για τον πανίσχυρο βρετανικό. 
 

 Γ.Β. Δερτιλής, Επτά πόλεμοι, τέσσερις εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις 1821-2016 , Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, σελ. 71-72 

 

Κείμενο Β 

Πέραν της στρατιωτικής –στρατηγικής όψης, υπήρχε άλλο ένα θέμα που επηρέαζε τη στάση και την 

επιχειρηματολογία του αντιβενιζελισμού και αυτό ήταν η βαρύτητα του ρωσικού παράγοντα στο 

πλαίσιο της Αντάντ. Στην αντιβενιζελική συλλογιστική προέβαλλε με σαφήνεια η ασυμβατότητα της 

συμμετοχής της Ελλάδας σε μια συμμαχία η οποία υποσχόταν στη Ρωσία τον έλεγχο της 

Κωνσταντινούπολης και των Στενών, της κορωνίδας της Μεγάλης Ιδέας…. Η διαφωνία σχετικά με 

τη σκοπιμότητα της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο οδήγησε στην (πρώτη) παραίτηση 

Βενιζέλου. Αφού εξετάστηκαν και άλλες δυνατότητες  ο βασιλιάς ανέθεσε την εντολή σχηματισμού 

κυβέρνησης στο βουλευτή Αχαΐας Δημήτριο Γούναρη. 

 

Σ Ριζάς,  Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας (Ο Βενιζέλος, ο αντιβενιζελισμός και η Μικρά Ασία), Εκδόσεις 

Καστανιώτη, σελ. 27 

  

 


