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Α.1.1. 

Να αποδώσετε τα περιεχόμενα των όρων :                                        ( 20 μονάδες ) 

i. Εθνικό κόμμα 

ii. Αντιπολιτευτικοί όμιλοι 

iii. Πεδινοί 

iv.  Εκλεκτικοί 

 

 

Α.1.2. 

Να σημειώσετε δίπλα σε κάθε πρόταση αν το περιεχόμενο είναι Σωστό ή Λανθασμένο.  

                                                                                                             ( 18 μονάδες ) 

1. Με το σύνταγμα του 1844 κατοχυρώθηκε συνταγματικά το δικαίωμα του 

συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.          Σ            Λ 

2.  Το ζητούμενο κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης συντάγματος ήταν η ανατροπή 

του βασιλιά.             Σ           Λ 

3. Η απαγόρευση της δουλείας κατοχυρώθηκε συνταγματικά το 1844.     Σ    Λ 

4. Οι πράξεις του βασιλιά είχαν ισχύ χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου 

υπουργού.         Σ        Λ 

5.  Το σύνταγμα του 1844 όριζε ότι η σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών 

θα γινόταν με κλήρωση.    Σ        Λ 
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6. Οι φιλελεύθερες πολιτικές διαδικασίες αναπτύχθηκαν κατά μίμηση των δυτικών 

προτύπων.     

7. Κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου , το αγγλικό και το γαλλικό κόμμα 

κέρδισαν την εμπιστοσύνη των οπαδών τους.      Σ       Λ 

8. Ο θάνατος του Κωλέττη το 1848 ευνόησε το αγγλικό και το γαλλικό κόμμα.   

Σ     Λ 

9. Τα πολιτικά κόμματα αναπτύχθηκαν περαιτέρω μέσα στο συνταγματικό 

καθεστώς του 1844.          Σ         Λ 

10.  Στην περίοδο 1844 – 1864 το ρωσικό κόμμα είχε λόγο ύπαρξης.   Σ    Λ 

11.  Η τακτική του βασιλιά Όθωνα οδήγησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε 

σύμπνοια με την αυλή.     Σ     Λ 

12. 6. Η ήττα της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο συνέβαλε στην αποδυνάμωση του 

ρωσικού κόμματος.       Σ       Λ 

13. Ένα από τα αιτήματα των « αντιπολιτευτικών ομίλων» στα τέλη της δεκαετίας 

του 1850 ήταν η ίδρυση αγροτικών τραπεζών. Σ      Λ 

14. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα διά παντός το 1862.    Σ   Λ 

15.  Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ήταν αρχηγός των πεδινών.   Σ     Λ 

16. Ο Κουμουνδούρος , ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος , επέβαλε ένα είδος 

κοινοβουλευτικής δικτατορίας.    Σ     Λ 

17.  Η νέα γενιά θεωρούσε τον βασιλιά πολιτικά ατάλαντο.     Σ    Λ 

18.  Στην επανάσταση του 1862 συμμετείχαν πολλά άτομα ανώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων.      Σ    Λ  

  

Α.1.3. 

Να αιτιολογήσετε γιατί :                                             ( 12 μονάδες ) 

1. Το αγγλικό κόμμα υποστήριζε την άσκηση μετριοπαθούς πολιτικής. 

2. Το κράτος αποτελούσε τον κύριο εργοδότη που εξασφάλιζε θέσεις εργασίας στο 

δημόσιο. 

 

Α.2.1 

1. Να καταγράψετε : α.  Τις συνταγματικά κατοχυρωμένες διατάξεις του συντάγματος 

του 1844 , β.   Τα συνταγματικά κατοχυρωμένα άρθρα του συντάγματος του 1864.  



 3 

( 10 μονάδες )   

 

2. Να εντοπίσετε τις διαφορές μεταξύ ενός πελατειακού δικτύου και ενός πολιτικού 

κόμματος.      

                                                                                                     ( 10 μονάδες )   

 

3. Τι γνωρίζετε για τις αρχές και το χαρακτήρα του ρωσικού κομματος.   

                                                                                                 

4. Να παρουσιάσετε την πολιτική του Κωλέττη κατά την περίοδο της συνταγματικής 

μοναρχίας.                                                                                         ( 10 μονάδες ) 

 

5. Ποιά είναι η πολιτική σημασία της αρχής της δεδηλωμένης.            ( 10 μονάδες ) 

 

 

Α.2.2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε  :                    ( 10 μονάδες ) 

 

a. Ο Θ. Δηλιγιάννης : 

i. Αποδέχονταν το χωρισμό των εξουσιών 

ii. Προωθούσε το κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης 

iii. Χορήγησε γη στους αγρότες 

 

b. Ο Χ. Τρικούπης : 

i.  Υποστήριζε ένα εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα 

ii.  Προέβαλλε την κοινωνική δικαιοσύνη 

iii.  Υποστήριζε την αργή οικονομική ανάπτυξη 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

 

 

 

 

 

 Στο αριστερό μέρος της κόλλας αναφοράς να υπάρχει περιθώριο. 

 Κατά την αποχώρησή σας παίρνετε τα θέματα. 

 Υποχρεωτική παραμονή 2 ώρες. 

 Απαντάτε τα θέματα στην κόλλα αναφοράς. 

 Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 
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ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ !!! 


