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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
ΟΜΑΔΑ Α΄: 
1.Ποια ήταν η βοήθεια που κατέβαλε το Ελληνικό κράτος α)  στον τομέα της 
περίθαλψης την περίοδο 1914-1921 και μετά το 1922  στους Μικρασιάτες 
πρόσφυγες και β) στην προσπάθεια να καταβάλλει τις αποζημιώσεις για τις 
περιουσίες που άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες στην Μικρά Ασία;  

(μονάδες 15) 
2.Ποιοι ήταν οι πολιτικοί που με τη δράση τους και τις αρχές των κομματικών 
μηχανισμών τους υποστηρίζουν εκσυγχρονιστικά αιτήματα ;  

(μονάδες 15) 
3.Ποια ήταν η θέση του βασιλιά Γεωργίου Α΄ στα πολιτικά ήθη και οι ενέργειές 
του από το 1864 έως το 1912 ; 

(μονάδες 15) 
4.Πώς συνέβαλε η άφιξη των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής στην 
οικονομία της Ελλάδας ;  

(μονάδες 5) 
ΟΜΑΔΑ Β΄: 
 
ΘΕΜΑ 1Ο : 
Πηγή  1: 
«Οι υπογεγραµµένοι, αποτελούντες την ηνωµένην εν Κρήτη αντιπολίτευσιν, 
συνελθόντες εν Χανίοις τη 26 Φεβρουαρίου 1905, αποσκοπούντες εις την 
εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράµµατος, αποφασίζοµεν: α) Πρώτον και κύριον 
µέληµα ηµών έστω η επίτευξις του από αιώνων επιδιωκοµένου σκοπού της 
ενώσεως της Κρήτης µετά της ελευθέρας Ελλάδος. β) Αδυνάτου αποβαίνοντος του 
σκοπού τούτου, θέλοµεν επιδιώξει την πολιτικήν προσέγγισιν της πατρίδος µας 
προς την ελευθέραν Ελλάδα, µεταβαλλοµένης από διεθνούς απόψεως της σηµερινής 
καταστάσεως. γ) Μη εκπληρουµένου µηδέ του σκοπού τούτου θέλοµεν επιδιώξει 
την αναθεώρησιν του ηµετέρου συντάγµατος κατά το πρότυπον του ελληνικού, 
όπως απαλλαγή ο τόπος του δεσποτισµού. Του προγράµµατος τούτου την 
πραγµάτωσιν θέλοµεν επιδιώξει και δι' ενόπλων λαϊκών συναθροίσεων. Εν ταις 
ενεργείαις ηµών δεν θέλοµεν επιδιώξει προσωπικήν µεταβολήν, αλλ' επελθούσης 
τοιαύτης θέλοµεν αποκρούσει παντί σθένει και δια των όπλων έτι πάντα µη 
Έλληνα κυβερνήτην». 
Πηγή 2 :  
 «…Ευθύς εξ αρχής ωνόµασαν τον Πρίγκιπα αντιπρόσωπον της Εθνικής Ιδέας εν 
Κρήτη. Κατά του τίτλου τούτου διεµαρτυρήθην και διαµαρτύροµαι. Η Κρήτη δεν 
έχει ανάγκην αντιπροσώπων της Εθνικής Ιδέας. Τίτλοι αυτής είναι οι αγώνες της. 
Εδέχθηµεν τον Ύπατον Αρµοστήν µόνον ως κοµίζοντα τον αρραβώνα της ενώσεως 
της Κρήτης µετά της Ελλάδος. Αλλ' ο αρραβών διήρκεσε τόσον πολύ, ώστε το 
στάδιον της µνηστείας κατήντησεν απεχθές, καθ' όσον δεν επήλθεν η πρόοδος η 
προσδοκωµένη και συµφυής προς την απόκτησιν της ελευθερίας. Υπό το απεχθές 
τούτο καθεστώς παρενεβλήθησαν παρεξηγήσεις, αίτινες το κατέστησαν 
απεχθέστερον. Καθ' έκαστον ταξίδιον του Πρίγκιπος επιστεύετο ότι θα γίνη η 
ένωσις. Παρήλθον ήδη εξ έτη. Ήτο φυσικόν ο Κρητικός Λαός να προσφύγη άπαξ 
έτι εις τα όπλα, όπως καταστήση εναργεστέραν την ανάγκην της εθνικής του 
αποκαταστάσεως. Υπάρχουν οι φρονούντες ότι το κίνηµα τούτο είναι άκαιρον. 

εν έχει, άραγε, αναγνωρισθή ότι η µόνη λύσις του Κρητικού Ζητήµατος είναι η 
ένωσις της Κρήτης µετά του Βασιλείου της Ελλάδος; Την ένωσιν, λέγουν, θα την 
κάµη µόνον όταν θελήσει ο υιός του βασιλέως της Ελλάδος! ιαµαρτύροµαι και 
κατά της αντιλήψεως αυτής. εν δυνάµεθα να αναθέσωµεν το εθνικόν µας µέλλον 
εις µίαν οικογένειαν … » 
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Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των παραθεµάτων και τις ιστορικές σας 
γνώσεις α) να επισηµάνετε και να αναλύσετε τα αίτια της επανάστασης του 
Θερίσου (1905) και β) να παραθέσετε την διπλωματική στάση που κράτησε ο 
Βενιζέλος και οι Μεγάλες Δυνάμεις στην προσπάθεια επίλυσης της 
Επανάστασης του Θερίσου  

(μονάδες 25) 
 
ΘΕΜΑ 2Ο: 

ΤΟ   ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΤΟΥ   1844 
 
Περί   συντάξεως   στους   Πολιτείας 
Άρθρον 15. Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται συνάµα υπό του Βασιλέως, στους 
Βουλής και στους Γερουσίας. 
Άρθρον 16. Το δικαίωµα στους προτάσεως των Νόµων ανήκει είς τε τον Βασιλέα, 
την Βουλήν και την Γερουσίαν. Πας νόµος, αφορών στους ετησίους 
προϋπολογισµούς, τα έσοδα ή τα έξοδα του Κράτους, διάθεσιν εθνικής περιουσίας, 
τον ετήσιον προσδιορισµόν στους Στρατιωτικής και Ναυτικής δυνάµεως και την 
στρατολογίαν και την Ναυτολογίαν, εισάγεται πρώτον εις την Βουλήν και 
ψηφίζεται παρ’αυτούς. 
Άρθρον 17. Ουδεµία πρότασις, αφορώσα αύξησιν των εξόδων του 
προϋπολογισµού δια µισθοδοσίαν ή σύνταξιν, ή εν γένει δι’ όφελος προσώπου, 
πηγάζει εκ στους Βουλής, ή στους Γερουσίας. 
Άρθρον 18. Εάν πρότασις Νόµου απορριφθή υπό µιας των τριών νοµοθετικών 
δυνάµεων, δεν παρουσιάζεται εκ νέου εις την αυτήν βουλευτικήν σύνοδον. 
Άρθρον 19.   Η επίσηµος ερµηνεία των Νόµων ανήκει εις την νοµοθετικήν 
εξουσίαν. 
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. 
Περί   του   Βασιλέως 
Άρθρον 22. Το πρόσωπον του Βασιλέως είναι ιερόν και απαραβίαστον, οι δε 
Υπουργοί αυτού είναι υπεύθυνοι. 
Περί   στους   Γερουσίας 
Άρθρον 69. Η Γερουσία είναι µέρος αναπόσπαστον στους νοµοθετικής εξουσίας.  
Άρθρον 70. Ο Βασιλεύς διορίζει στους Γερουσιαστάς ισοβίως. 
Τα ιατάγµατα του διορισµού των προσυπογράφονται παρά του Προέδρου του 
Υπουργικού Συµβουλίου. 
Περί δικαστικής εξουσίας  
Άρθρον 86. Η δικαιοσύνη πηγάζει από του βασιλέως, ενεργείται δε δια 
δικαστικών, υπ’ αυτού διοριζοµένων. 

 
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1864 

 
Περί του δηµοσίου βίου των Ελλήνων  
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. 
Περί   συντάξεως   στους   Πολιτείας 
Άρθρον 21. Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’ 
ον τρόπον ορίζει το Σύνταγµα. 
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Άρθρον 22. Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και στους Βουλής. 
Άρθρον 23. Το δικαίωµα στους προτάσεως των νόµων ανήκει εις την Βουλήν και 
τον Βασιλέα, όστις ενασκεί τούτο διά των υπουργών. 
Άρθρον 24. Ουδεµία πρότασις, αφορώσα αύξησιν των εξόδων του 
προϋπολογισµού δια µισθοδοσίαν ή σύνταξιν, ή εν γένει δι’ όφελος προσώπου, 
πηγάζει εκ στους Βουλής. 
Άρθρον 25. Εάν πρότασις νόµου απορριφθή υπό µιας των δύο νοµοθετικών 
εξουσιών, δεν εισάγεται εκ νέου εις την αυτήν βουλευτικήν Σύνοδον. 
Άρθρον 26. Η αυθεντική ερµηνεία των νόµων ανήκει εις την νοµοθετικήν εξουσίαν. 
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. 
Περί του Βασιλέως  
Άρθρον 29. Το πρόσωπον του Βασιλέως είναι ανεύθυνον και απαραβίαστον, οι δε 
Υπουργοί αυτού είναι υπεύθυνοι.  
Άρθρον 44.   Ο Βασιλεύς δεν έχει άλλας εξουσίας, ειµή όσας τω απονέµουσι ρητώς 
το Σύνταγµα και οι συνάδοντες στους αυτό ιδιαίτεροι Νόµοι. 
Περί δικαστικής εξουσίας 
Άρθρον 87. Η δικαιοσύνη απονέµεται υπό δικαστών διοριζοµένων υπό του 
Βασιλέως κατά τον Νόµον. 
 
Με βάση στους ιστορικές στους γνώσεις και τα άρθρα των δύο Συνταγμάτων να 
γραφούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύγκριση των 
συνταγμάτων του 1844 και του 1864. 
 
 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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