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Α.1.1. 

Να αποδώσετε τα περιεχόμενα των όρων :                                        ( 20 μονάδες ) 

i. Κλήριγκ 

ii. Αντιπολιτευτικοί όμιλοι 

iii. Πεδινοί 

iv. Εθνικόν Κομιτάτον 

 

 

Α.1.2. 

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

                                                                                                             ( 16 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 

6. Οι φιλελεύθερες πολιτικές διαδικασίες αναπτύχθηκαν κατά μίμηση των δυτικών 

προτύπων.     
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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 

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

1850 ήταν η ίδρυση αγροτικών τραπεζών. Σ      Λ 

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

 Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ήταν αρχηγός των πεδινών.   Σ     Λ 

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

κοινοβουλευτικής δικτατορίας.    Σ     Λ 

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

16.  Στην επανάσταση του 1862 συμμετείχαν πολλά άτομα ανώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων.      Σ    Λ  

  

Α.1.3. 

Να αιτιολογήσετε γιατί :                                             ( 19 μονάδες ) 

 Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας δημιούργησε νέους όρους για την πολιτική 

και κομματική δράση. 

 

 

Α.2.1 

1. Να καταγράψετε τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα - άρθρα του 

συντάγματος του 1844. 
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2. Να παρουσιάσετε την πολιτική του Κωλέττη κατά την περίοδο της συνταγματικής 

μοναρχίας.                                                                                         ( 20 μονάδες ) 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: 
( 25 μονάδες ) 

Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω πηγή και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας 

γνώσεις, απαντήστε στις ερωτήσεις : 

α) Ποιοι λόγοι οδήγησαν τη ‘νέα γενιά’ να αποστασιοποιηθεί από την προηγούμενη 

γενιά και τα κόμματα που την εξέφραζαν. 

β) Να καταγράψετε τα αιτήματα που διατύπωνε η ‘νέα γενιά’ και τους πολιτικούς 

που εξέφραζαν με την πολιτική τους δράση αυτά τα αιτήματα καθώς και τις 

επιπτώσεις. 

Οι αυλικές κυβερνήσεις μεταξύ 1843 και 1862 που σχηματίστηκαν από  

‘αφοσιωμένους’ στο στέμμα, όπως τους ονόμασαν ειρωνικά οι φιλελεύθεροι κι 

επιβλήθηκαν απ’ το βασιλιά, εγκαταλείπουν στην πραγματικότητα το Σύνταγμα. Απ ’το 

άλλο μέρος, ο θάνατος ή η αποχώρηση απ’ την πολιτική ζωή των αρχηγών των τριών 

κομμάτων ρωσικού, γαλλικού, αγγλικού, αλλάζουν το πολιτικό κλίμα. Η νέα γενιά, με 

την πανεπιστημιακή νεολαία επικεφαλής, ποτισμένη με φιλελεύθερες ιδέες, θεωρεί 

ότι το αντιφάρμακο της πολιτικής διαφθοράς θα ήταν η εφαρμογή του δυτικού 

κοινοβουλευτισμού. Οι εκλογές του 1859 και η Βουλή που προέκυψε απ ’αυτές 

αποτελούν σημαντικό σταθμό στην πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας, γιατί, απ’ το 

ένα μέρος, το ανοικτά αντιδυναστικό πνεύμα της νέας γενιάς μπαίνει για πρώτη φορά 

στη Βουλή με τον Επ. Δεληγιώργη, κι απ’ το άλλο, αποκαλύπτεται με τις εκλογές η 

έλλειψη συνοχής του παλιού πολιτικού κόσμου, που ήταν ευνοϊκά διατεθειμένος 

απέναντι στο στέμμα. 

Νίκος Σβορώνος, ο.π. σελ.94-95 
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