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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Θέμα A 

 

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων «Ομάδα Ιαπώνων», «Ανόρθωση» και «Ορεινοί»  

12 μονάδες 

 

A.2 Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με τα δεδομένα της στήλης Β. 

A                                                                       Β 

 

1.1910 •    • α. ίδρυση του Σ.Ε.Κ.Ε. 

 

2.1911 •     •β. ψήφιση της «αρχής της δεδηλωμένης» 

 

3.1884 •     • γ. ψήφιση συντάγματος 

 

4.1909 •     • δ. ίδρυση του κόμματος των Φιλελευθέρων 

 

5.1918 •     • ε. ο Όθωνας εγκαταλείπει τη χώρα  

 

6.1844 •     • στ. αναθεώρηση συντάγματος 

 

7.1862 •    • ζ. κίνημα στο Γουδί 

 

8.1875 •    • η. εδραίωση δικομματισμού 

 

8 μονάδες 

 

 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 

ΓΘ2 
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Α3. Να αναφέρετε ποια πολιτική στάση υποστήριξε ο Ε. Βενιζέλος και ποια η βασιλική παράταξη 

σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και ποιες οι εξελίξεις μέχρι τη 

δημιουργία κυβέρνησης Εθνικής Άμυνας.  

15 μονάδες 

 

Α4. Για ποιους λόγους οι ηγεσίες των κομμάτων παρουσίαζαν μετά την Μικρασιατική καταστροφή 

διάθεση για καταστρατήγηση του συντάγματος και πως αντιδρούσαν οι κυβερνήσεις. 

15 μονάδες 

ΟΜΑΔΑ Β 

  

Β1. Αφού μελετήσετε το περιεχόμενο των παραθεμάτων που ακολουθούν και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να επισημάνετε τι προέβλεπε η «αρχή της δεδηλωμένης» και ποια τομή 

εισήγαγε στο πολιτικό σύστημα της χώρας.  

25 μονάδες  

Α κείμενο 

 

Ο όρος που έθεσε ο Τρικούπης για να δεχτεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ήταν η άμεση 

διεξαγωγή εκλογών, και ο βασιλιάς τον αποδέχτηκε. Η προγραμματική δήλωση της κυβέρνησης, που 

εκδόθηκε αμέσως μετά την ορκωμοσία της στις 27Απριλίου 1875, δεν άφηνε καμιά αμφιβολία. Μια 

πραγματική βουλή θα προέκυπτε από ελεύθερες εκλογές και «Πρώτιστο δικαίωμα [!] και υποχρέωσις 

της Βουλής ταύτης έσεται να παράσχη [εις] το Στέμμα και εις τον τόπον υπουργείου, όπερ, απολαύον 

της εμπιστοσύνης του Βασιλέως και της πλειοιψηφίας των αντιπροσώπων του Έθνους, θα έχη το 

κύριον προσόν συνταγματικής κυβερνήσεως». Το κοινοβούλιο θα είχε εφεξής τα δικαιώματα που 

ανήκαν στις εθνικές αντιπροσωπείες των συνταγματικών κρατών. Με εγκύκλιό της η κυβέρνηση 

επέστησε την προσοχή των νομαρχών και επαρχών, απειλώντας με βαρύτατες ποινές, στο τι 

σήμαιναν ελεύθερες εκλογές σε κράτος δικαίου: «Οι Βουλευταί είναι οι εκλεκτοί των Επαρχιών, 

ουδόλως δε της Κυβερνήσεως...». Επίσης η εγκύκλιος αναφερόταν και στην αρχή του 

κοινοβουλευτικού συστήματος διακυβέρνησης, όχι απλώς αντιπαραβάλλοντας το ελεύθερα 

εκλεγμένο κοινοβούλιο με μια Βουλή που είχε προέλθει από καλπονοθευτικούς χειρισμούς της 

κυβέρνησης -με αυτό θα συμφωνούσαν όλα τα κόμματα, στα λόγια ακόμη και οι Βουλγαρικοί-, αλλά 

αναφερόμενη και σε μια κυβέρνηση που θα είχε προέλθει από το κοινοβούλιο. Πράγματι οι αρχές 

διεξήγαγαν από τις 18μέχρι τις 21 Ιουλίου 1875 ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές, και μόνο 

ορισμένοι τοπικοί παράγοντες προκάλεσαν ανωμαλίες μικρής έκτασης, που εκκαθαρίστηκαν κατά 

την εξέλεγξη των πληρεξουσίων. [...] 

 

κείμενο Β 

 

 Ορόσημο της βαθιάς τομής στην ιστορία του συστήματος διακυβέρνησης αποτέλεσε η ομιλία του 

θρόνου, κατά την έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου στις 11 Αυγούστου 1875- την ομιλία του 

θρόνου είχε συντάξει ο Τρικούπης. Το κρίσιμο απόσπασμα είναι το εξής: «Όπως πλήρης υπήρξεν ο 

προς τα δικαιώματα του λαού περί την εκλογήν των βουλευτών σεβασμός της κυβερνήσεώς μου, 

ούτως ενδελεχής θέλει είσθαι η παρ ’ εμού αναγνώρισις των επί του γράμματος και του πνεύματος 

του Συντάγματος στηριζομένων προνομιών των εκλεκτών του έθνους. Αι προνομίαι αύται της 

Βουλής ανταποκρίνονται προς καθήκοντα επιβαλλόμενα εις αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον προσόν 
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των καλουμένων παρ ’ εμού προς την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωμένην προς αυτούς 

εμπιστοσύνην της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του Έθνους, αποδέχομαι ίνα η Βουλή καθιστά 

εφικτήν την ύπαρξιν του προσόντος τούτου...». Αυτή η διατύπωση της αρχής, που εφεξής 

χαρακτηριζόταν ως «αρχή της δεδηλωμένης» από τον κεντρικό όρο που χρησιμοποίησε, δεν άφηνε 

καμιά αμφιβολία για το ότι το Πέμπτο Κόμμα είχε επιβάλει τις απόψεις του. Διότι στον βασιλιά δεν 

απέμενε πια σχεδόν καμιά διακριτική ευχέρεια, με αυστηρή τήρηση της δεδηλωμένης μάλιστα ούτε 

για την επιλογή πρωθυπουργού, από τη διαφαινόμενη πλειοψηφία. Η μετοχή παρακειμένου 

«δεδηλωμένη» σήμαινε ότι η πλειοψηφία του σώματος έπρεπε να έχει δηλώσει την εμπιστοσύνη της, 

προτού ο βασιλιάς δώσει την εντολή κυβέρνησης.  

 

Β2. Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να 

αναφερθείτε στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης Βενιζέλου και τα αποτελεσματά του. 

μονάδες 25 

Κείμενο A 

 

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

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

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

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

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

και στη διαδικασία της αναθεώρησης τον συντάγματος. Αντίθετα με το γράμμα τον συντάγματος τον 

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 ενοποιώ) της Ελλάδας, 1770-1923, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, αελ. 280] 

 

Κείμενο Β 

 

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 περιβόητα 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 [Anstaltstaat]. 

[Η. Gunnar, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόμος Β', εκδ. ΜΙΕΤ, 

Αθήνα 2006. σελ.798-799]  
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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») 

 
E-MAIL: 

 

elenkt00@gmail.com 
ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 
 
 
 

Καλή επιτυχία !!! 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 
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