
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣΗ»  

ελίδα 1 από 4 

Ονοματεπώνυμο μαθητή / μαθήτριας:………………………………………………………………… 

Ημερομηνία:   28 / 01 / 2018 

Βαθμός:…………………………………………………………………………………………………...…… 

 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΑ ΙΣΟΡΙΑ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  ΑΝΘΡΨΠΙΣΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ  

ΣΑΞΗ: Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ (ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ) -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΨΡΕ  

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ: ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Β, Γ1-2  

 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΨΣΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  

α) Πεδινοί    β) δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι  γ) Εθνικό Κομιτάτον 

 

Μονάδες …… / 15 

 

ΘΕΜΑ Α2 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της τήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τους 

αριθμούς της τήλης Β που προσδιορίζουν τις καινοτομίες που αντιστοιχούν στα υντάγματα 

της τήλης Α (σε κάθε γράμμα της τήλης Α αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός αριθμοί). 
 

τήλη Α: 

υντάγματα 

τήλη Β: 

Καινοτομίες 

 

 

α. ύνταγμα του 1844 

  

 

 

 

β. ύνταγμα του 1864 

1. ψήφος με σφαιρίδια 

2. βασιλευόμενη δημοκρατία  

3. δωρεάν εκπαίδευση 

4. καθολική ψηφοφορία για άνδρες 

5. αρχή λαϊκής κυριαρχίας 

6. απαγόρευση της δουλείας 

7. ο βασιλιάς είχε δικαίωμα συμμετοχής στην 

άσκηση της νομοθετικής εξουσίας 

8. κατοχυρώνεται το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι 

και συνεταιρίζεσθαι» 

9. συνταγματική μοναρχία 

10. ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας  

 

Μονάδες …... / 10 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Να παρουσιάστε τη σημασία της καθιέρωσης της «αρχής της δεδηλωμένης» για την εξέλιξη του 

πολιτικού συστήματος της Ελλάδας.  

Μονάδες ….... / 12 
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ΘΕΜΑ Β2 

α. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και 

πώς ήταν οργανωμένη η βάση τους; (μονάδες 7)  

β. Με ποια κριτήρια επιλέγονταν οι υποψήφιοι βουλευτές και ποια ήταν η κοινωνική τους 

προέλευση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα; (μονάδες 6) 

Μονάδες ….... / 13 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Γ1  

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας χωρία των ακόλουθων 

παραθεμάτων, αφού εξηγήσετε τα αίτια που οδήγησαν στην Επανάσταση του 1862 κατά του 

Όθωνα, να παρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε την εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων ως το 

Δεκέμβρη του 1862. 

Μονάδες …….. / 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι αυλικές κυβερνήσεις μεταξύ του 1843 - 1862 σχηματίστηκαν από αφοσιωμένους στο στέμμα, 

όπως τους ονόμασαν ειρωνικά οι φιλελεύθεροι, και επιβλήθηκαν από το βασιλιά 

εγκαταλείποντας στην πραγματικότητα το ύνταγμα. Από το άλλο μέρος ο θάνατος ή η 

αποχώρηση από την πολιτική ζωή των αρχηγών των τριών κομμάτων, αγγλικού, γαλλικού και 

ρωσικού, 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 από 

αυτές αποτελούν σημαντικό σταθμό στην πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας, γιατί από το ένα 

μέρος το ανοικτά αντιδυναστικό πνεύμα της νέας γενιάς μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή με 

τον Επ. Δεληγιώργη, κι από το άλλο αποκαλύπτεται με τις εκλογές η έλλειψη συνοχής του 

παλιού πολιτικού κόσμου, που ήταν ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στο στέμμα. 

 
Νίκος βορώνος , Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεμέλιο 1976, σελ. 94-95 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

το μεταξύ η δημοτικότητα του Όθωνα άρχισε να μειώνεται συνεχώς, γιατί οι επεμβάσεις του 

στον σχηματισμό των κυβερνήσεων *...+ και η αδυναμία του να πραγματοποιήσει τα εθνικά 

όνειρα *...+ προκάλεσαν μεγάλες απογοητεύσεις και δημιούργησαν εχθρούς του στέμματος. Σην 

εχθρότητα αυτή μεγάλου μέρους του λαού, ιδίως των φοιτητών, εναντίον του Όθωνα την 

υπέθαλπε και η έλλειψη διαδόχου.*...+ Αποτέλεσμα της καταστάσεως αυτής ήταν να εκραγούν 

αλλεπάλληλα στασιαστικά κινήματα σε διάφορες επαρχίες και το σπουδαιότερο στο Ναύπλιο 

τον Υεβρουάριο του 1862, το οποίο όμως καταπνίγηκε στο αίμα. Σέλος, κατά τη διάρκεια 

περιοδείας του βασιλικού ζεύγους στις επαρχίες, νέα ανταρσία σημειώνεται στο Μεσολόγγι και 

στην Πάτρα, η οποία επεκτείνεται και στην πρωτεύουσα. Έτσι, όταν ο Όθων και η Αμαλία 

εσπευσμένα έφτασαν στον Πειραιά με το πλοίο «Αμαλία» το βράδυ της 11/23 Οκτωβρίου, 

επαναστατική τριανδρία από τον Κωνστ. Κανάρη, Δημ. Βούλγαρη και Μπενιζέλο Ρούφο ασκούσε 
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την εξουσία. Ο Όθωνας, για να αποφύγει την αιματοχυσία, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 

Ελλάδα και να επιστρέψει στη Βαυαρία, απ' όπου με τόσα όνειρα είχε ξεκινήσει πριν από 30 

χρόνια. 

 
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 256-257 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

 

Χήφισμα του Έθνους 

   Σα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν. Άπασαι αι επαρχίαι και η πρωτεύουσα συνενωθείσαι μετά του 

στρατού έθεσαν τέρμα εις αυτά. Ως κοινή δε έκφρασις του Ελληνικού Έθνους ολοκλήρου 

κηρύττεται και ψηφίζεται: 

   Η βασιλεία του Όθωνος καταργείται. Προσωρινή κυβέρνησις συνιστάται όπως κυβερνήση το 

κράτος μέχρι συγκαλέσεως της Εθνικής συνελεύσεως, συγκειμένη εκ των εξής πολιτών: 

Δημητρίου Βούλγαρη Προέδρου, Κωνσταντίνου Κανάρη, Βενιζέλου Ρούφου. Εθνική υντακτική 

υνέλευσις καλείται αμέσως προς σύνταξιν της Πολιτείας και εκλογήν ηγεμόνος. 

   Ζήτω το Έθνος! Ζήτω η Πατρίς! 

   Εγένετο εις Αθήνας εν έτει σωτηρίω 1862 και μηνί Οκτωβρίω τη δεκάτη αυτού. 

 
Νικόλαος Μοσχονάς, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ', σ. 220. 

 

 

ΘΕΜΑ  Δ1  

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που σας 

δίνονται, να παρουσιάσετε το πρόγραμμα του τρικουπικού κόμματος, καθώς και τις προσπάθειες 

που έγιναν για την υλοποίησή του.  

Μονάδες …… / 25 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

   Μια από τις πρώτες προσπάθειες του Σρικούπη στην πρώτη του κυβέρνηση κατέτεινε στην 

ανόρθωση του νόμου. Πρώτη του δουλειά ήταν να εκκαθαρίσει το δικαστικό κλάδο. Απέλυσε μια 

σειρά από διεφθαρμένους δικαστικούς και παρόλη την αντίδραση της αντιπολιτεύσεως 

κατόρθωσε να ψηφίσει το αμετάθετο των δικαστών επί δύο χρόνια από το διορισμό τους. το ίδιο 

πλαίσιο εντάσσεται και η ψήφιση μιας σειράς ποινικών νόμων που προέβλεπαν την 

αυστηρότατη τιμωρία της φυγοδικίας, της ληστείας, της ζωοκλοπής, της τοκογλυφίας, και της 

καταχρήσεως σε βάρος του Δημοσίου, που σωρευτικά συγκροτούσαν το κράτος της αυθαιρεσίας.  

 
Κων. Σσουκαλάς, Πολιτική των κυβερνήσεων και προβλήματα από το 1881 ως το 1895, Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΔ΄, σ. 46-47  
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

   (ενν. Ο Σρικούπης) Υιλοδόξησε να αναδιοργανώσει το ελληνικό κράτος και να το συγχρονίσει, 

ν’ αναπτύξει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του και να το κάνει ευνομούμενο και ισχυρό, 

πραγματικό φορέα πολιτισμού στην Ανατολή. Έτσι, θα μπορούσε ν’ απελευθερώσει τις 

υπόδουλες ελληνικές χώρες. *..+  

   Κάλεσε, επίσης, Γάλλους μηχανικούς, οι οποίοι χάραξαν πλατείες, δρόμους, έστρωσαν 

σιδηροδρομικές γραμμές και κατασκεύασαν γέφυρες. Ως τότε ο μόνος σιδηρόδρομος ήταν 

Αθήνας - Πειραιά. Αναθέτει σε αγγλική εταιρεία την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής 

Πειραιά - Αθήνα - Λάρισας, η οποία στο μέλλον θα ένωνε την Ελλάδα με τη γραμμή της 

Ευρώπης που έφθανε ως τη Μακεδονία και θα την έφερνε πιο κοντά στη Δύση. *...+ Έτσι, κατά τη 

διάρκεια των δύο πρωθυπουργιών του, 1882-1885 και 1887-1890, περατώθηκε η στρώση του 

μεγαλύτερου μέρους των σιδηροτροχιών της σημερινής Ελλάδας. *...+  

   Προς τις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους στρέφει την προσοχή του με ιδιαίτερη φροντίδα. 

Επειδή πιστεύει ότι η επιδίωξη των εθνικών διεκδικήσεων πρέπει να στηρίζεται σε στρατό 

οργανωμένο κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, *...+ αναδιοργανώνει τη χολή Ευελπίδων και ορίζει το 

απολυτήριο γυμνασίου ως απαραίτητο προσόν για την εισαγωγή των υποψηφίων σ’ αυτήν. 

Ιδρύει τη χολή Τπαξιωματικών και τη χολή Εφέδρων Αξιωματικών. Καλεί, επίσης, γαλλική 

ναυτική αποστολή υπό το ναύαρχο Lejeune και οργανώνει το ναυτικό, το οποίο ενισχύει με τα 

θωρηκτά «Ύδρα», «πέτσες» και «Ψαρά» *...+  

 
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204 – 1985, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 308, 315 

 

 

ΚΑΛΗ     ΣΤΦΗ !!!!!! 

 


