
 

 
ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

ΘΕΜΑ  Α 1 

Α.1.1. Να προσδιορίσετε με ακρίβεια το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών 
όρων: 

1. «Κόμμα Γ. Θεοτόκη» 
2. «Ορεινοί» 
3. «Ομάδα Ιαπώνων» 

Μονάδες 15 
 

Α.1.2.  Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι 
σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιο τη λέξη «Σωστό» (Σ) ή «Λάθος» (Λ) δίπλα στον 
αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
1. Στην περίοδο μεταξύ των συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ουσιαστικά δεν 

ικανοποιήθηκε κανένα από τα αιτήματα του ρωσικού κόμματος, τα οποία είχαν 
σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία.  

2. Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος, επεδίωκε μια κυβερνητική 
πολιτική που θα ενίσχυε το ρόλο του κοινοβουλίου.  

3. Η αρχή της δεδηλωμένης καθιερώθηκε το 1875.  
4. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα η κεντρική οργάνωση ενός κόμματος 

είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί στους βουλευτές την εκπλήρωση επιθυμιών.  
5. Ο Ελ. Βενιζέλος το 1910, παρά την πίεση των οπαδών του, υποστήριξε την 

ψήφιση νέου συντάγματος και όχι την αναθεώρηση του υπάρχοντος.  
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ  Α 2 
Α.2.1.  α. Ποια εκσυγχρονιστικά αιτήματα των αντιπολιτευτικών ομίλων, που 
συγκροτήθηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850, εξέφρασε με την πολιτική του 
δράση ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος;                                                                            

Μονάδες 07 
β.  Ποιοι συμμετείχαν στην επανάσταση κατά του Όθωνα το 1862; 

Μονάδες 05 
 
Α.2.2.   Να παρουσιάσετε το αναθεωρητικό και νομοθετικό έργο του Ελευθέριου 
Βενιζέλου. 

Μονάδες 13 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΤΑΞΗ: ΓΑ1-ΓΑ3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-11-2018 



 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1  
Αφού μελετήσετε την ακόλουθη πηγή και τη συσχετίσετε με τις ιστορικές σας 
γνώσεις, να παρουσιάσετε και να εξηγήσετε τις διαφορές του τρικουπικού από το 
δηλιγιαννικό πολιτικό πρόγραμμα. 

Μονάδες  25 
 
 «Χαρακτηριστική είναι η ονομασία των δύο κομμάτων: ο Τρικούπης είχε το 
«Νεωτερικό» κόμμα, ενώ ο Δηλιγιάννης το «Εθνικό». [...] Για τον Τρικούπη, 
νεωτερισμός ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ανάπτυξη της ιδιωτικής κοινωνίας 
μέχρι την αυτονόμησή της. Κεντρικός στόχος του αντιτρικουπισμού ήταν όχι ο 
μερισμός, αλλά η συγκέντρωση των εξουσιών και η διεύθυνσή τους από την 
πολιτική.  Χαρακτηριστικό του Τρικούπη ήταν το πάθος για την οικονομική ανάπτυ-
ξη, ενώ των αντιπάλων του το πάθος για την αναρρίχηση στα δημόσια αξιώματα και 
για την κυριαρχία της πολιτικής εξουσίας πάνω στην οικονομική. Έτσι ο Τρικούπης 
κατηγορήθηκε σαν «πλουτοκράτης», ενώ οι αντίπαλοι του σαν αρχομανείς. Στην 
ολιγαρχία του πλούτου αντιτάχθηκε η ολιγαρχία της πολιτικής ζωής. [...]  
 Οι μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας μετά το 1860 είναι μεγάλες και 
οριστικές: στο εξής το βασικό δίλημμα δεν ήταν πια αν η Ελλάδα θα πήγαινε προς τα 
εμπρός ή προς τα πίσω, αλλά αν θα ακολουθούσε το δρόμο της αναπτύξεως του 
κεφαλαίου ή την προοπτική του μικροαστισμού. [...]  
 Γύρω από τον Τρικούπη συσπειρώθηκαν οι κύκλοι του ξένου κεφαλαίου και 
οι κορυφαίοι του Ελληνισμού της διασποράς. [...] Ήταν η πρώτη φορά που το 
σύνολο σχεδόν του επιχειρηματικού κόσμου ενδιαφερόταν για την αξιοποίηση της 
ελληνικής αγοράς, ιδιωτικής και δημόσιας. Ο Τρικούπης εξέφραζε όχι μόνο την 
προσπάθεια για αυτονόμηση του επιχειρηματικού πεδίου από το κράτος, αλλά και 
την υπαγωγή του τελευταίου στην προοπτική αναπτύξεως του ιδιωτικού κεφαλαίου. 
Γι' αυτό ο τρικουπισμός, παρά τις καταβολές του, αποτελούσε ένα κίνημα απόλυτα 
νέο. [...] 
 Στο αντι-τρικουπικό στρατόπεδο συσπειρώθηκαν τα στοιχεία του εγχώριου 

(μικρό)αστισμού. Ολόκληρο το απρόσωπο πλέγμα σχέσεων γύρω από το κράτος και 

την πολιτική εξουσία προσπάθησε να αποτρέψει τον επιδιωκόμενο (από τον 

Τρικούπη) έλεγχο του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου. Οι αντιτρικουπικοί δεν ήταν 

εναντίον του κεφαλαίου, αλλά ήθελαν να το θέσουν υπό τον έλεγχο της κρατικής 

μηχανής. [...]   

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, τόμος ΙΔ', σ. 22-24 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 2 
 
Με βάση τα παρακάτω παραθέματα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 
εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δύο Συνταγμάτων. 

                                                                                                                                            
Μονάδες 25   

 
 
                                                         

α )  Τ Ο  Σ Υ Ν ΤΑ Γ Μ Α  Τ Ο Υ  1 8 4 4  

Άρθρον 15.  Η νομοθετική εξουσία ενεργείται συνάμα υπό του Βασιλέως, της 

Βουλής και της Γερουσίας.  

Άρθρον 20.  Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των 

παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων Υπουργών.  

Άρθρον 21.  Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε 

δικαστικαί αποφάσεις εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως.  

 
 

β )  Τ Ο  Σ Υ Ν ΤΑ Γ Μ Α  Τ Ο Υ  1 8 6 4  

Άρθρον 10.  Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και 

αόπλως: μόνον εις τας δημοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η 

Αστυνομία. Αι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν, αν ως εκ 

τούτων επίκηται κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν.  

Άρθρον 21.  Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’ 

ον τρόπον ορίζει το Σύνταγμα.  

Άρθρον 22.   Η νομοθετική εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και της Βουλής.  

Άρθρον 27.  Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των 

παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων υπουργών.  

Άρθρον 28.  Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε 

δικαστικαί αποφάσεις εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως.  

Α.Σβώλος, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σ. 153, 155, 161 

 
 
 
 
 
 


