ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης γ΄ λυκείου

διαµόρφωση και λειτουργία των κοµµάτων στη Ελλάδα
1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα κατάλληλα της στήλης Β. ∆ύο της στήλης
Α περισσεύουν:
Α.
1. ∆. Γούναρης

Β.

2. Κ. Μαυροµιχάλης

α. Εθνικόν Κόµµα

3. Α. Παπαναστασίου

β. Πεδινοί

4. Α. Κουµουνδούρος

γ. Οµάδα Ιαπώνων

5. ∆. Βούλγαρης

δ. Τρικουπτκό κόµµα

6. Ε. ∆εληγιώργης

ε. Λαϊκόν κόµµα

7. Γ. Θεοτόκης
2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

α. Το σύνταγµα του 1864 προέβλεπε την ύπαρξη Βουλής και
Γερουσίας.
β. Το σύνταγµα του 1911 εισήγαγε την ψηφοφορία µε
σφαιρίδια.
γ. Το σύνταγµα του 1844 προέβλεπε καθολική ψήφο για τους
άντρες, µε κάποιες εξαιρέσεις.
δ. Το σύνταγµα του 1864 προέβλεπε το ασυµβίβαστο
στρατιωτικής ιδιότητας και βουλευτικού αξιώµατος.
ε. Το σύνταγµα του 1844 δεν προέβλεπε τη συγκρότηση
κοµµάτων.
στ. Το σύνταγµα του 1864 εισήγαγε την αρχή να προέρχεται η
κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
ζ. Το σύνταγµα του 1911 όριζε για πρώτη φορά ως πολίτευµα
την βασιλευόµενη ∆ηµοκρατία αντί της συνταγµατικής
Μοναρχίας.
η. Το σύνταγµα του 1844 προέβλεπε τη διάκριση των
εξουσιών.
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3. Να συµπληρώσετε τα κενά που ακολουθούν:
Α. Σηµαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των οπαδών των κοµµάτων στα τέλη του 19ου αιώνα
παίζουν:
α.
β.
γ.
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Β. Το τρικουπικό κόµµα στο πρόγραµµά του προέβλεπε:
α.
β.
γ.
δ.
Γ. Η Κοινωνιολογική Εταιρεία επιζητούσε:
α.
β.
γ.
∆. Βασικές θέσεις του προγράµµατος του Σ.Ε.Κ.Ε για το εσωτερικό της χώρας ήταν:
α.
β.
γ.
δ.
Ε. Βασικές θέσεις του προγράµµατος του κόµµατος των φιλελευθέρων ήταν:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
4. Γιατί η κοινοβουλευτική οµάδα ενός κόµµατος στα τέλη του 19ου αιώνα είχε σηµαντική
δύναµη;

επιµέλεια: Σωτήρης Γκαρµπούνης
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