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Α΄  ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

1α. Να γράψετε τα στοιχεία της πρώτης στήλης και δίπλα τους αριθμούς των προτάσεων που 

αντιστοιχούν σε κάθε στοιχείο: 

1. Λαïκό Κόμμα    α) ήταν αντίθετο προς τον εκσυγχρονισμό. 

     β) ήταν μετριοπαθές. 

2. Κόμμα Φιλελευθέρων   γ) προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη συμμετοχή του 

         αρχηγού του Κ. Μαυρομιχάλη στα πολιτικά  

         πράγματα μετά το κίνημα του 1909. 

3. Ραλλικό Κόμμα   δ) υποστήριζε ότι το κοινοβούλιο έπρεπε να έχει ισχυρή 

         θέση στο πολιτικό σύστημα. 

     ε) αποτέλεσε τον πυρήνα των αντιβενιζελικών. 

4. Εθνικό Κόμμα    στ) ξεκίνησε από μερικούς διανοούμενους ως  

           αριστερός μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος. 

      ζ) ηττήθηκε στις εκλογές του 1920. 

5. Κόμμα Γ. Θεοτόκη    η) στις δεύτερες εκλογές του 1910 κέρδισε 7 έδρες. 

      θ) οδήγησε την χώρα στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο στο  

         πλευρό της Αντάντ. 

      ι) επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό σύμφωνα με τα  

         ευρωπαϊκά πρότυπα. 

                   (10 Μονάδες) 

2. Ορισμοί :  Ανόρθωση, Στρατιωτικός Σύνδεσμος, Ιάπωνες .                 (12 Μονάδες)  

 

3. Για ποιους λόγους οι ηγεσίες των κομμάτων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή παρουσιάζουν 

διάθεση για καταστρατήγηση του συντάγματος και πως αντιδρούσαν οι κυβερνήσεις; 

                         (13 Μονάδες) 

 

4. Ποιες οι εξελίξεις στον εμφύλιο διχασμό από την δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου (1915) μέχρι 

την είσοδο της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο (1917).   (15 Μονάδες) 

 

 

  

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………..……………… 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 

ΓΘ1 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Β1. Με βάση τα κείμενα που παρατίθενται  και τις ιστορικές σας γνώσεις, να αξιολογήσετε τις 

τροποποιήσεις και τις μεταρρυθμίσεις  του συντάγματος του 1911.        (25 Μονάδες) 
 

Κείμενο A 

Τα άρθρα του Συντάγματος του 1911, τα οποία μετέβαλαν τη μορφή του νεοελληνικού κράτους: 

εκπαίδευση, απαλλοτρίωση, μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων  

Άρθρον16 

Η εκπαίδευσις, διατελούσα υπό την ανωτάτην εποπτείαν τον Κράτους, ενεργείται δαπάνη αυτού. Η 

στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι’ άπαντας υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. 

Επιτρέπεται εις ιδιώτας και εις νομικά πρόσωπα η ίδρυσις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων 

κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους. 

Άρθρον 17 

Ουδεις στερείται της ιδιοκτησίας αυτού, ειμή διά δημοσίαν ωφέλειαν προσηκόντως αποδεδειγμένην, 

ότε και όπως ο νόμος διατάσσει. 

Άρθρον 102 

Τα προσόντα των διοικητικών εν γένει υπαλλήλων ορίζονται διά νόμου. Μετά την έναρξιν της 

λειτουργίας τον Συμβουλίου της Επικράτειας οι υπάλληλοι ούτοι από τον οριστικού αυτών διορισμού 

εισί μόνιμοι, εφ’ όσον υφίστανται αι σχετικοί υπηρεσίαν πλην, δε των περιπτώσεων της παύσεως 

δυνάμει δικαστικής αποφάσεως, ούτε μετατίθενται άνευ συμφώνου γνωμοδοτήσεως ούτε απολύονται ή 

υποβιβάζονται άνευ ειδικής αποφάσεως κατά νόμον οργανωμένον και εκ μονίμων υπαλλήλων κατά τα 

δύο τρίτα τουλάχιστον αποτελούμενου συμβουλίου. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, κατά τα εν τω νόμω ειδικώτερον οριζόμενα. 

[Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, Γ' ενιαίου Λυκείου, τόμος Β', ΟΕΔΒ, Αθήνα 2004, σελ  
 

Κείμενο Β 

Ο Βενιζέλος κυβέρνησε την Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 1910 ως το καλοκαίρι τον 1912. Κατά τη 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 1911 πέρασε από τη Βουλή πενήντα τρεις τροποποιήσεις μη 

θεμελιωδών διατάξεων του συντάγματος. Δεν έκανε ριζικές αλλαγές. Με την επιμονή του ότι η 

συνέλευση είχε αναθεωρητικό και όχι συντακτικό χαρακτήρα μπόρεσε να διαφυλάξει τις βασικές αρχές 

του συντάγματος του 1864 και να ενισχύσει τη θέση της μοναρχίας. Ο βασιλιάς μετείχε ακόμα και στη 

διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος. Αντίθετα με το γράμμα του συντάγματος του 1864 

(άρθρο 107) αντί να έχει το κοινοβούλιο την πρωτοβουλία για τις τροποποιήσεις, την ανέλαβε μια 

επιτροπή, στις συνεδριάσεις της οποίας παρευρισκόταν συχνά ο βασιλιάς. 

[D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σελ. 280] 
 

Κείμενο Γ 

Η πρακτική πολιτική στα χρόνια 1911-1915 ανταποκρινόταν στον στόχο που είχε διαφανεί σαφώς στην 

προπαγάνδα των Φιλελευθέρων και κατά την αναθεώρηση του συντάγματος: η αποτελεσματικότητα του 

πολιτικού συστήματος αυξήθηκε. Για να το επιτύχει αυτό, η κυβέρνηση αναδιοργάνωσε την περιβόητη 

δυσκίνητη λειτουργία των υπουργείων και συνέχισε τη σύμπτυξη των διοικητικών υπηρεσιών στους 

τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας και της εργασίας, η οποία είχε αρχίσει το 1910. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και άλλα μέτρα για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών, ιδίως της χωροφυλακής, των οικονομικών υπηρεσιών και των διοικητικών υπηρεσιών της 

δικαιοσύνης. Με αυτά τα μέτρα δεν μειώθηκε ο ακραίος συγκεντρωτισμός της διοίκησης, αλλά οι 

λειτουργίες της εξορθολογίστηκαν και έγιναν αποτελεσματικότερες. Μόνο σε έναν τομέα πέτυχαν να 

αντιπαραθέσουν στον συγκεντρωτισμό τη φιλελεύθερη αρχή σύμφωνα με την οποία η κρατική διοίκηση 

θα έπρεπε να βασίζεται σε μια «φυσική», προϋπάρχουσα τάξη πραγμάτων, η οποία έχει ήδη 

σταθεροποιηθεί μέσω των αλληλοσυμπληρούμενων αναγκών και δεξιοτήτων των μελών της κοινωνίας: 

η τοπική αυτοδιοίκηση, πυρήνας της φιλελεύθερης πολιτικής, απαλλάχτηκε από ορισμένα δεσμά του 

εξαιρετικά συγκεντρωτικού κράτους. 

Η. Gunnar, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόμος Β', εκδ. ΜΙΕΤ, 
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Β.2 Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των κειμένων 

που σας δίνονται, να αναφερθείτε στην πολιτική των Φιλελευθέρων μετά την επικράτησή τους 

στις εκλογές του 1928, καθώς και στα αίτια του κλονισμού και της ήττας τους στις εκλογές του 

1932 και του 1933 αντίστοιχα.                      (25 Μονάδες) 

ΚΕΙΜΕΝΟ A 

Το πρόγραμμα της Κυβέρνησης Βενιζέλου στην τετραετία 1928-32 μπορεί να ερμηνευθεί σαν 

συστηματική προσπάθεια να ανανεωθεί ριζικά το περιεχόμενο του Βενιζελισμού σαν διαταξικής 

συμμαχίας και ν' αντικατασταθεί η παραταξιακή συνείδηση του Διχασμού από νέους συνεκτικούς 

δεσμούς. Το κυβερνητικό εκείνο πρόγραμμα απευθυνόταν προπαντός στα Βενιζελικά κοινωνικά 

στρώματα [...]. 

Η προσπάθεια απέτυχε, όχι μόνο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και μια σειρά από λόγους 

περισσότερο πολιτικούς, παρά οικονομικούς. Πρωταρχικής σημασίας ρόλο έπαιξε η έλλειψη 

κατάλληλης κομματικής οργάνωσης των Φιλελευθέρων. Οι πρωτοβουλίες του Βενιζέλου προς την 

κατεύθυνση αυτή συνάντησαν την απόλυτη αντίδραση ιδίως των Βενιζελικών πολιτευτών της 

Παλαιάς  Ελλάδας, που δεν μπορούσε ν’ αγνοηθεί χωρίς τον κίνδυνο μεγαλύτερης συρρίκνωσης του 

Βενιζελισμού στις περιοχές αυτές και μεγαλύτερης έτσι διεύρυνσης του χάσματος ανάμεσα στην 

Παλαιά Ελλάδα και τις Νέες Χώρες. [...]. Έγινε έτσι αναπόφευκτη η προσφυγή και πάλι στην 

παραταξιακή συνείδηση και στο χαρισματικό «προσκλητήριο», σαν αναντικατάστατα συνεκτικά 

στοιχεία του Βενιζελισμού. Η διαφύλαξη της συνοχής του και η κινητοποίηση των δυνάμεών του 

πάνω σ’ αυτή τη βάση απαιτούσε πια μια στρατηγική πόλωσης κι αναμέτρησης των «δύο πολιτικών 

κόσμων» [...]. 

Γ. Μαυρογορδάτος, «Οι διαστάσεις του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα: -Παραδείγματα από το 

Μεσοπόλεμο», στο Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 

εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1 978, σελ. 1 73  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Όμως, ο αντίκτυπος της διεθνούς οικονομικής κρίσης που έγινε αισθητός στην Ελλάδα κυρίως από 

το 1932, κλόνισε την κυβέρνηση Βενιζέλου, η οποία φαινόταν ως τότε σταθερή. Η Ελλάδα αδυνατεί 

να πληρώσει το εξωτερικό χρέος της και η ξένη χρηματαγορά αρνείτο, να χορηγήσει νέα δάνεια. 

Έτσι η κυβέρνηση αναγκάζεται να λάβει οικονομικά μέτρα, που ουσιαστικά σημαίνουν κήρυξη της 

Ελλάδας σε πτώχευση. 

Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τεύχ. Γ', ΟΕΔΒ, Αθήνα 1996, σελ. 207 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

Άλλα σκάνδαλα, όπως το περιβόητο του υπουργού Αεροπορίας Ζάννα ο οποίος ανέθεσε σε 

ευνοούμενή του εταιρία την προμήθεια μάλλον ακατάλληλης βενζίνης για τα αεροπλάνα της 

πολεμικής αεροπορίας, το σκάνδαλο έργων οδοποιίας της επίσης ευνοούμένης εταιρίας Μακρή, το 

σκάνδαλο εισαγωγής καφέδων κ.ά., έφθειραν το κύρος του Βενιζέλου σε τόσο σοβαρό βαθμό ώστε 

το 1929 να εκλεγεί ως δήμαρχος Αθηναίων ο Σπύρος Μερκούρης ο οποίος κατέβηκε στις εκλογές με 

αντιβενιζελικό χρίσμα. 

Κρίνοντας την τετραετία Βενιζέλου ο Γιάννης Κουχτσόγλου γράφει τα εξής [...]: 

«Κατά το χρονικόν διάστημα της τετραετίας η σύνθεσις της Κυβερνήσεως διαρκώς 

μετεβάλλετο. Από τους υπουργούς που ωρκίσθησαν την 4ην Ιουλίου 1928 δεν έμεινε κανείς μέχρι 

τέλους. Έτσι η ενότης του κυβερνητικού έργου διεσπάτο συχνά [...]. 

.Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, εκδ. Πατάκη,  

Αθήνα 1 998, τόμ. Β', σελ. 342-343, 346 
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ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

4. ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. 

 
E-MAIL: 

 

tsolopoulouroula@gmail.com 
ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 
 
 
 

Καλή επιτυχία !!! 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 
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