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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 
 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 
 
α)Αντιβενιζελικά Κόμματα 
β)Στρατιωτικός Σύνδεσμος 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Α2 

 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Ως θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού συστήματος , το αγγλικό κόμμα θεωρούσε το 

συγκεντρωτικό σύστημα και τη διάκριση εξουσιών, αρχές τις οποίες υποστήριξε σε όλη τη 

διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. 

β. Η προσυπογραφή του αρμόδιου υπουργού ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί σε 

ισχύ ένα βασιλικό διάταγμα. 

γ) Στους παράνομα διορισμένους σε στρατό και δημόσιο βρήκε οπαδούς η παράταξη των 

πεδινών. 

δ)Μετά το 1882 επικράτησε η τάση, οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, για να έχουν πιθανότητες 

εκλογής, να συμμετέχουν σε κομματικά ψηφοδέλτια. 

ε) Οι βενιζελικοί τάσσονταν υπέρ της ευκαιριακής προσάρτησης εδαφών χωρίς συμμετοχή 

της Ελλάδας στον πόλεμο. 

στ) Η κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων στη δίκη των έξι ήταν βάσιμη , με 

αποτέλεσμα την εκτέλεσή τους. 

Μονάδες 12 

 
 
 
ΘΕΜΑ Β1 

 
Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις του προγράμματος του Βενιζέλου και του κόμματος των 
Φιλελευθέρων; 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27-12-2019 
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Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ Β2 
 
α)Με τη ψήφιση του Συντάγματος του 1864 , ποιο πολίτευμα και ποιες αρχές 
καθιερώθηκαν; 

                                                                                                                          Μονάδες 12 
 
β.) Να καταγράψετε τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην εσωτερική πολιτική ζωή της 
Ελλάδας (1912-1915) και να επισημάνετε τα αίτια που οδήγησαν στη παραίτηση της 
κυβέρνησης του Βενιζέλου το 1915.(Εθνικός Διχασμός) 

 
Μονάδες 8 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 
 
Απέναντι στο εκσυγχρονιστικό κράτος του Χ. Τρικούπη αντιπαρατίθεται το κράτος 
κοινωνικής αλληλεγγύης του Θ. Δηλιγιάννη. Να σχολιάσετε την παραπάνω άποψη 
λαμβάνοντας υπόψη σας τις πηγές και το κείμενο του βιβλίου σας. 

Μονάδες 25  

ΠΗΓΗ 1 
Η αντίθεση ανάµεσα σ’ αυτούς τους δύο πολιτικούς δεν µπορούσε να γίνει µεγαλύτερη. Ο 
Τρικούπης ήταν ένας δυτικόφιλος µεταρρυθµιστής, ανυπόµονος να στερεώσει και να 

αναπτύξει την Ελλάδα οικονοµικά και πολιτικά, πριν εµπλακεί σε ιρρεδεντιστικές∗ 
περιπέτειες. Ο Δηλιγιάννης όµως, απόγονος µιας εξέχουσας οικογένειας της Πελοποννήσου 
ήταν ένας αποφασισµένος υποστηρικτής της «Μεγάλης Ιδέας».  
RichardClogg, «Σύντοµη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας», σελ. 136, εκδόσεις Καρδαµίτσα, 
Αθήνα 1999.  

∗ιρρεδεντισµός: αλυτρωτισµός 
 
ΠΗΓΗ 2 
Το πρόγραµµα του κ. Δηλιγιάννη, ως εξηγγέλθη εις την Βουλήν, δύναται να συνοψισθή εις 
ολίγας λέξεις. Θα προσπαθήση, ειρωνεύοντο οι αντίπαλοί του, ο άνθρωπος να καταστρέψη 
εν διαστήµατι ολίγων µηνών ό, τι ανιδρύθη διά τόσων κόπων εν διστήµατι µιας τριετίας, και 
να διαγράψη εκ του βίου της Ελλάδος µίανόληννοµοθετικήνπερίοδον, την γονιµωτάτην. [...] 
Είναι γεγονός ότι ο Δηλιγιάννης, ασχολούµενος µε καθαρώς µικροκοµµατικάζητήµατα, ήτο 
πάντοτε ικανός να ζηµιώση το γενικώτερονσυµφέρον. [...] Ο Θ. Δηλιγιάννης απέβλεπεν εις 
την πολιτικήν περισυλλογής. Φαίνεται δε ότι µεταξύ των οικονοµιών τας οποίας απεφάσισεν 
ήτο και ο περιορισµός κονδυλίων εξυπηρετούντωνκατ΄ εξοχήν εθνικούς σκοπούς.  
Σπ. Β. Μαρκεζίνη, «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», τεύχος 5, σελ. 102, 
«Πάπυρος Πρεςς Ε.Π.Ε.», Αθήνα 1966. 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, 
να αναφερθείτε στα πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας. 
 

Μονάδες 25 
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Κείμενο Α 
Ηθική υπόσταση της κοινότητος 

Το άτομο κάτω από την οθωμανική δεσποτεία εναπέθετε τις ελπίδες του στην κοινότητα και 
αυτή όφειλε να έχει καλή οργάνωση και χρηστή διοίκηση για να αντιμετωπίζει και να 
μετριάζει τα δεινά της δουλείας: τους επαχθείς φόρους, την αυθαιρεσία και την απληστία 
των κρατικών οργάνων. Και όσο πιο σκληρές, χωρίς προνόμια, ήταν οι συνθήκες σε έναν 
τόπο, τόσο πιο αναγκαία στάθηκε η μεγαλύτερη συσπείρωση, συνεργασία και σύμφωνη 
γνώμη των μελών της κοινότητος. Το πνεύμα αυτό, που διέκρινε κυρίως τη μικρή κοινότητα 
του χωριού και μάλιστα εκείνου που έδινε τη μάχη της επιβιώσεως με ελάχιστους πόρους, 
χωρίς προνόμια και μετριάσεις φόρων, θαύμασε ο πρώτος μελετητής των ελληνικών 
κοινοτικών θεσμών της τουρκοκρατίας, ο Άγγλος διπλωμάτης και 
δημοσιολόγος D. Urquhart. […] 
Στις καταπιέσεις του κατακτητή η κοινότητα αντέτασσε την εργατικότητα και τη λιτή ζωή. 
Στην έλλειψη κάθε κρατικής μέριμνας, την αλληλοβοήθεια. Στο Μελένικο, σύμφωνα με το 
καταστατικό του 1813, οι κοινοτικοί άρχοντες υποχρεώνονταν: να αγοράζουν ξύλα και 
κάρβουνα το καλοκαίρι και να τα μοιράζουν τον χειμώνα στους άπορους, στις χήρες, στα 
ορφανά, στους άρρωστους⸱ να αγοράζουν τα χαρατσόχαρτα των φτωχών ή όσων από 
σωματική αδυναμία δεν μπορούσαν να δουλέψουν⸱ να επισκέπτονται του φυλακισμένους 
και να συστήνουν σχολεία. 
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΑ΄, Εκδοτική Αθηνών 
 
Κείμενο Β 
Ενδοκοινοτικές διενέξεις 
Οι πλούσιοι και ισχυροί προεστώτες των καζάδων του Μοριά ήταν χωρισμένοι σε δύο 
παρατάξεις, που αντιμάχονταν λυσσωδώς η μία την άλλη. Το 1812 η μία φατρία υπό τον 
προεστό της ΒοστίτσαςΣωτηράκηΛόντο, είχε οπαδούς τον Ασημάκη Ζαϊμη από τα 
Καλάβρυτα, τον Γεώργιο Σισίνη από τη Γαστούνη, τον Γρηγόριο Παπαφωτόπουλο από την 
Αρκαδία, τον Αναγνώστη Κοπανίτσα από τον Μυστρά και τον Γιαννούλη Καραμάνο από τον 
Άγιο Πέτρο. Η άλλη του Γιάννη Δεληγιάννη από τα Λαγκάδια είχε οπαδούς τον Σωτήρη 
Χαραλάμπη από τα Καλάβρυτα, τον Θάνο Κανακάρη από την Πάτρα, τον Παπαλέξη από 
την Ανδρίτσαινα, τον Σωτήρη Κουγιά από την Τρίπολη και τον Πανούτσο Νοταρά από την 
Κόρινθο. Μετά την απομάκρυνση το ίδιο έτος του Βελή πασά, διοικητή του Μοριά, η φατρία 
του Δεληγιάννη, με τη βοήθεια και των επισημότερων Τούρκων, κατηγόρησε τον 
ΣωτηράκηΛόντο στον νέο πασά, ο οποίος, όταν ο ΣωτηράκηςΛόντος πήγε στην Τρίπολη 
για να αποδείξει την αθωότητά του, τον αποκεφάλισε (14 Οκτωβρίου 1812). Η πρώτη 
φατρία -υπό τον Ανδρέα Λόντο πλέον- μετά τον ερχομό τον Δεκέμβριο του 1815 νέου πασά, 
αφού προσεταιρίσθηκε τους ίδιους πρόκριτους Οθωμανούς, κατηγόρησε και αυτή με τη 
σειρά της τον Δεληγιάννη στον πασά, ο οποίος έστειλε δήμιο στα Λαγκάδια, και στις 7 
Φεβρουαρίου 1816 αποκεφάλισε τον Δεληγιάννη μέσα στο σπίτι του. Ο θάνατος και του 
κορυφαίου αυτού προεστού, που κατατρόμαξε όλο τον Μοριά, έκανε αρκετούς προεστούς 
την 1η Απριλίου που βρέθηκαν συγκεντρωμένοι να υπογράψουν συμφωνητικό και 
υποσχετικό γράμμα για «αδελφικήνομόνοιαν». Έπρεπε να μεσολαβήσουν όλα αυτά 
δυστυχώς για να αντιληφθούν ότι η «ασυμφωνία και η της αδελφότητος διάλυσις» υπήρξε 
«φθοροποιά, επιβλαβής και ολέθριος…». 
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΑ΄, Εκδοτική Αθηνών 
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