
 

 

                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-5-2020 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α)  Πτώχευση 
β) Λαϊκό κόμμα (1910)  
γ) Β΄ Ψήφισμα (Εθνοσυνέλευση του 1843-1844) 

Μονάδες:15 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί 
στην κάθε πρόταση: 

1. Με την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης κυριάρχησε στην ελληνική 
ύπαιθρο η μικρή ιδιοκτησία. 

2. Τα πρώτα τρία ελληνικά κόμματα ήταν όργανα των τριών μεγάλων Δυνάμεων 
(Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας). 

3. Η έλλειψη κεφαλαίων και τεχνογνωσίας αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας κατά το 19ο αιώνα στην Ελλάδα. 

4. Μετά το 1882 επικράτησε η τάση, οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, για να έχουν 
πιθανότητες εκλογής, να συμμετέχουν σε κομματικά ψηφοδέλτια. 

5. Οι πρόσφυγες στις Βόρειες Σποράδες συμβίωσαν αρμονικά με τον τοπικό πληθυσμό. 
Μονάδες: 10 

 
ΘΕΜΑ Β1 
Τι γνωρίζετε για την επενδυτική δραστηριότητα των ξένων κεφαλαιούχων στην ελληνική 
οικονομία από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα; 

Μονάδες: 12 

ΘΕΜΑ Β2 
Να καταγράψετε το περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη 
διάρκεια του 19ου αιώνα. 

Μονάδες: 13 

 
ΘΕΜΑ  Γ1 
Με βάση τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε: 



 

 

α) στους παράγοντες που οδήγησαν τους πρόσφυγες, κατά τη διάρκεια της ελληνικής 
επανάστασης, να εγκατασταθούν στη Σύρο (μονάδες 10) 
β) στον τρόπο αντιμετώπισης των προσφύγων από τους κατοίκους της Άνω Σύρου (μονάδες 
15) 

Μονάδες 25  
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Η Σύρος και ιδιαίτερα η περιοχή που αργότερα αποτέλεσε την πόλη της Ερμούπολης 
κατοικήθηκε από πρόσφυγες που κατέφυγαν σ’ αυτήν, λόγω της Ελληνικής Επανάστασης, 
κυρίως από τη Σμύρνη, τις Κυδωνιές, τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη. Οι 
πρόσφυγες στεγάστηκαν αρχικά από τους ντόπιους στην Άνω Σύρο, και συγκεκριμένα στα 
σπίτια και στις εκκλησίες. Η γαλλική προστασία, λόγω του καθολικού γηγενούς πληθυσμού 
της νήσου η γεωγραφική θέση της Σύρου (στο μέσο του Αιγαίου με ιδανικό φυσικό λιμάνι) 
και η ουδετερότητά της κατά την Ελληνική Επανάσταση, λόγω των ευνοϊκών συνθηκών και 
της προστασίας του καθεστώτος των διομολογήσεων, ήταν επόμενο να προσελκύσει στο 
νησί μεγάλες μάζες προσφύγων. Η Σύρος πρόσφερε ασφάλεια, που σε συνδυασμό με τα 
φυσικά της πλεονεκτήματα εξασφάλιζε επικοινωνία με τα άλλα νησιά. Ένας επίσης λόγος 
που προσέλκυε το νησί πρόσφυγες, ήταν το γεγονός ότι είχε λίγο γηγενή πληθυσμό και 
επομένως υπήρχε η δυνατότητα εγκατάστασης και άλλων πληθυσμιακών ομάδων  
   […]Οι ντόπιοι Συριανοί ενίσχυσαν και στέγασαν τους άπορους Κρήτες και 
τροφοδότησαν και στήριξαν τον επαναστατικό τους αγώνα με κάθε μέσο. Αργότερα, κάτω 
από τον οικισμό της Άνω Σύρας δημιουργήθηκε από τους πρόσφυγες η Ερμούπολη, και η 
νέα πόλη στήριξε υλικά, έμψυχα και ηθικά τις επαναστατικές κινητοποιήσεις στην Κρήτη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα χρόνια του εποικισμού της Ερμούπολης χρησιμοποιήθηκε 
ο όρος «πάροικοι» αντί του όρου «πρόσφυγες», καθώς αυτοί που είχαν καταφύγει στη Σύρο 
ήδη από την περίοδο 1821-1822 είχαν δημιουργήσει μία στέγη, είχαν μία επαγγελματική 
απασχόληση και επομένως δεν ήταν πρόσφυγες, υπό την έννοια ανθρώπων που δεν είχαν 
πού να μείνουν ή να εργαστούν. Από την άλλη, δεν ήταν κάτοικοι, αφού θεωρούσαν την 
παραμονή τους στη Σύρο προσωρινή. Για να περιγραφεί η ενδιάμεση κατάσταση προσφύγων 
και κατοίκων, επινοήθηκε ο όρος «πάροικοι» μέχρι την άφιξη του Όθωνα, οπότε η Σύρος 
διαιρέθηκε σε δύο δήμους. 
 
 [Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης, «Κρήτη - Σύρος: ο ρόλος της Ερμούπολης κατά τη διάρκεια των 
Κρητικών Επαναστάσεων του 19ου αιώνα» στο Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Πρακτικά), 
τ. Γ1, Φιλολογικός Σύλλογος «ο Χρυσόστομος», Χανιά 2011, σ. 409-410  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Οι κάτοικοι της Άνω Σύρου και οι Ερµουπολίτες 

Οι εντόπιοι γενικώς εφέροντο προσηνώς προς τους πρόσφυγας και ετήρουν µάλλον 
επιφυλακτικήν στάσιν απέναντι αυτών, διότι ενόµιζον, ότι ούτως απέφευγον την σύγκρουσιν 
είτε προς την ελληνικήν είτε προς την τουρκικήν κυβέρνησιν. Παρά ταύτα όµως (...), 
ανησύχουν εκ της διαρκούς προσελεύσεως και συσσωρεύσεως των προσφύγων εις την 
παραλίαν της νήσου. (...) Η αµφίρροπος όµως στάσις των καθολικών κατά τας αρχάς της 
ελληνικής επαναστάσεως, ως και αι δια κτηµατικούς λόγους κυρίως εγερθείσαι εν Σύρω 
έριδες µεταξύ εντοπίων και προσφύγων, ανέξεσαν και εσυνειδητοποίησαν την από αιώνων 
υπολανθάνουσαν θρησκευτικήν διαίρεσιν των κατοίκων. Πραγµατικώς οι πρόσφυγες 
ελθόντες εγκατεστάθησαν εις γαίας καλλιεργηµένας και ακαλλιεργήτους, αι οποίαι ήσαν και 
αι περισσότεραι, ανηκούσας εις τους εντοπίους. (...) Το ότι εσηµειώθησαν επεισόδια µεταξύ 



 

 

γηγενών και προσφύγων δια κτηµατικούς λόγους δεν είναι διόλου άξιον απορίας, διότι ήδη 
τοιαύτα είδοµεν µεταξύ Σουλιωτών και εντοπίων ∆υτ. Στερεάς Ελλάδος ως προς το Ζαπάντι, 
και µάλιστα δια γαίας άλλοτε τουρκικάς και όχι των εντοπίων. (…)Τας εν Σύρω έριδας 
υπεξέκαιον οι ιερείς αµφοτέρων των δογµάτων κηρύττοντες την µη ανοχήν και γινόµενοι 
ούτω η πέτρα του σκανδάλου. (...) Οι καθολικοί εν µέσω του πλήθους των προσφύγων 
απετέλουν θρησκευτικήν τινα ούτως ειπείν µειονότητα, προς προστασίαν της οποίας 
εξηκολούθουν να αγρυπνούν οι Γάλλοι. 
 
Απ. Βακαλόπουλος,  Πρόσφυγες και Προσφυγικόν Ζήτηµα κατά την Επανάστασιν του 1821, 
Ιστορική Μελέτη, Εν Θεσσαλονίκη 1939, σελ. 69-72 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Συνδυάζοντας τα στοιχεία των παρακάτω παραθεμάτων με τις ιστορικές σας γνώσεις να 
αναφερθείτε:  
Α) στο περιεχόμενο του όρου «βενιζελισμός» αναφορικά με τις εθνικές διεκδικήσεις και τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους. (μονάδες: 9) 
Β) στις νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες προέβη ο Ελευθέριος Βενιζέλος το διάστημα 1910-
1912 ως πρωθυπουργός της Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσει τις επιδιώξεις του αυτές 
(μονάδες: 6) 
Γ) στην εξέλιξη της πολιτικής αντίληψης του «βενιζελισμού» κατά την τελευταία τετραετία 
του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932) (μονάδες: 10) 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

[…] Η ενωτική και εκσυγχρονιστική φιλοσοφία του Βενιζέλου μήτε αυτοσκοπός ήταν μήτε 
συνίστατο σε αποσπασματικά και μεταξύ τους ανεξάρτητα ή στερημένα συνοχής μέτρα. Ο 
τελικός της στόχος, προς τον οποίο όλες της οι πλευρές συνέκλιναν, ήταν η δημιουργία ενός 
κράτους γεωγραφικά διευρυμένου (στον βαθμό τουλάχιστον που θα του επέτρεπε την 
οικονομική του επιβίωση), με εκσυγχρονισμένους και δυτικοποιημένους κοινωνικούς και 
πολιτικούς θεσμούς, και με λειτουργίες που θα του επέτρεπαν την οργανική του 
ενσωμάτωση στον ευρύτερο δυτικό-αναπτυγμένο κόσμο. Πέραν δε της πολιτικής 
οικονομικής ανόρθωσης και του εσωτερικού εκσυγχρονισμού του κράτους, τα άλλα 
(αλληλοσυνδεόμενα) μέτρα που σ’ αυτόν τον στόχο κατέτειναν, ήταν η ιδεολογική και 
στρατιωτική προπαρασκευή της χώρας για το μεγάλο απελευθερωτικό άλμα, καθώς και η 
διπλωματική προετοιμασία του έργου αυτού. Είναι δε ακριβώς αυτή η διασύνδεση των επί 
μέρους πλευρών του βενιζελικού έργου ( και ιδιαίτερα η τοποθέτηση της εθνικο-
απελευθερωτικής προσπάθειας στο επίκεντρό της) που διαφοροποιεί τον ρεαλιστικό 
βενιζελικό πατριωτισμό από τον ρομαντικό πατριωτισμό της προβενιζελικής κυβερνητικής 
ομάδας. 

 
 [ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Τόμος Α, Από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη στον Εθνικό Διχασμό, 
σελ. 177] 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Το πρόγραµµα της Κυβέρνησης Βενιζέλου στην τετραετία 1928 –32 µπορεί να 

ερµηνευθεί σαν συστηµατική προσπάθεια να ανανεωθεί ριζικά το περιεχόµενο του 
Βενιζελισµού σαν διαταξικής συµµαχίας και ν’ αντικατασταθεί η παραταξιακή συνείδηση του 
∆ιχασµού από νέους συνεκτικούς δεσµούς. Το κυβερνητικό εκείνο πρόγραµµα απευθυνόταν 



 

 

προπαντός στα Βενιζελικά κοινωνικά στρώµατα [...] Παραµερίζοντας τις παραδοσιακές 
εξαγωγικές καλλιέργειες, είχε σαν βασικούς στόχους την ταχύτατη ανάπτυξη της παραγωγής 
δηµητριακών, την αντίστοιχη αύξηση του εισοδήµατος των χωρικών και µ’ αυτόν τον τρόπο 
τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς για το εµπόριο και ιδίως τη βιοµηχανία.  

Η προσπάθεια απέτυχε, όχι µόνο εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, αλλά και µια σειρά 
από λόγους περισσότερο πολιτικούς, παρά οικονοµικούς. Πρωταρχικής σηµασίας ρόλο 
έπαιξε η έλλειψη κατάλληλης κοµµατικής οργάνωσης των Φιλελευθέρων. Οι πρωτοβουλίες 
του Βενιζέλου προς την κατεύθυνση αυτή συνάντησαν την απόλυτη αντίδραση ιδίως των 
Βενιζελικών πολιτευτών της Παλαιάς Ελλάδας, που δεν µπορούσε ν’ αγνοηθεί χωρίς τον 
κίνδυνο μεγαλύτερης συρρίκνωσης του Βενιζελισµού στις περιοχές αυτές και µεγαλύτερης 
έτσι διεύρυνσης του χάσµατος ανάµεσα στην Παλαιά Ελλάδα και τις Νέες Χώρες. Εξάλλου, 
η µαζική κομματική οργάνωση θα απειλούσε όχι µόνο τα τοπικά «κόµµατα» των 
Παλαιοελλαδιτών ιδίως πολιτευτών, αλλά και την ίδια τη συνοχή του Βενιζελισµού σαν 
ευρύτερης συµµαχίας κοινωνικών στρωµάτων και οµάδων. Τη στιγµή, µάλιστα, που τη 
συνοχή αυτή ήδη, απειλούσε, άµεσα, η ανάπτυξη ταξικών κοµµάτων και η διαρροή χωρικών 
και προσφύγων προς αυτά. Έγινε έτσι αναπόφευκτη η προσφυγή και πάλι στην παραταξιακή 
συνείδηση και στο χαρισµατικό «προσκλητήριο», σαν αναντικατάστατα συνεκτικά στοιχεία 
του Βενιζελισµού. Η διαφύλαξη της συνοχής του και η κινητοποίηση των δυνάµεών του πάνω 
σ’ αυτή τη βάση απαιτούσε πια µια στρατηγική πόλωσης κι αναµέτρησης των «δύο πολιτικών 
κόσµων», που οδήγησε τελικά, µέσα από σειρά λαθών στο µοιραίο Κίνηµα του 1935.  
 
[Γ. Μαυρογορδάτου, Οι διαστάσεις του κοµµατικού φαινοµένου, σ.173] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                  
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

16-5-2020 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. Εμβάσματα 

β. Πτώχευση 1893 

γ. Τανζιμάτ 

δ. Πεδινοί 

ε. Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Κρητών 

                                                                                                                                                           

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Α2 

Να δοθούν οι χρονολογίες των παρακάτω ιστορικών όρων. 

α. Συνθήκη Κιουτσουκ-Καϊναρτζή  

β. Ίδρυση Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας της Ελλάδος 

γ. Κίνημα στο Γουδί 

δ. Ίδρυση Λαϊκού κόμματος 

ε. Ίδρυση Μακεδονικής Επιτροπής 

 Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Τι γνωρίζετε για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές προϊόντων όσον αφορά στο εμπόριο του 

19ου αιώνα; 

                                                                                                                     Μονάδες 10 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Να αναφερθείτε στα αντιβενιζελικά και στα αριστερά κόμματα που διαμορφώθηκαν στην 

Ελλάδα πριν το Διχασμό. 

 Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ Β3 

Ποια ήταν τα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία προσφυγικών ρευμάτων τον 19ο 

αιώνα, αλλά και στη δημιουργία προσφυγικού συνοικισμού στην Ερμούπολη της Σύρου; 

 Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ1 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόμενο των παρακάτω πηγών 
να επισημάνετε τι ήταν το καθεστώς του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου Δ.Ο.Ε. και ποιες 
οι συνέπειες της επιβολής του στην εθνική οικονομία (Μονάδες 25). 

ΠΗΓΗ 1                  

                                         Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος 
Αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 υπήρξε και η επιβολή στην Ελλάδα 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου […] 
Η Ελληνική κυβέρνηση μετά την ήττα, τον Ιούλιο του 1897, κατέβαλε ύστατες προσπάθειες 
να συμβιβαστεί με τους δανειστές και να αποτρέψει τον έλεγχο. Πρώτα ο διευθυντής της 
Εθνικής Τράπεζας Στ. Στρέιτ και στη συνέχεια ο Α. Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις 
με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων, αλλά χωρίς επιτυχία […] 
Η επίσημη ονομασία του οργανισμού, που ουσιαστικά ανέλαβε τη διαχείριση της Ελληνικής 
οικονομίας ήταν αρχικά Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος αυτός «όζων δουλείας» 
αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα χρόνο με τον όρο Διεθνής Οικονομική Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) 
αλλά στη συνείδηση όλων και στην ιστορία έμεινε η λέξη Έλεγχος, γιατί αυτό ήταν στην 
πραγματικότητα. […] 
Ο οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερη βαρύς, αλλά 
αποβλέποντας πάντα στο συμφέρον των ομολογιούχων, είχε και ορισμένες ευνοϊκές 
επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ο νόμος ΒΦΙΘ΄ (σημ: σχετικός νόμος που ψηφίστηκε 
από την ελληνική στις 21 Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του Δ.Ο.Ε.) περιείχε 
διατάξεις που περιόριζαν την αναγκαστική κυκλοφορία και έτσι βοηθούσαν τη νομισματική 
σταθερότητα και τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της δραχμής. Επίσης με τον έλεγχο 
εμπεδώθηκε η ελληνική πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων δανείων, που 
τα χρειάστηκε η Ελλάδα στα χρόνια που ακολούθησαν. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄, σσ. 164-165 

ΠΗΓΗ 2 
Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας τέτοιας δανειακής επιβάρυνσης 
εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη μέγιστη των ταπεινώσεων, την επιβολή του 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Η διεθνής οικονομική επιτροπή, η οποία συστάθηκε με 
υπόδειξη των Μεγάλων Δυνάμεων, αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και 
έδρευε στο ελληνικό έδαφος, ενώ ο ρόλος της δε σταματούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση 



 

 

των εσόδων του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη βαρύνουσα γνωμάτευση για την έκδοση 
χρήματος, για τη σύναψη νέων δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα δημοσιονομικά θέματα. 

Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονομικής επιτροπή ουσιαστικά αναιρούσαν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξουσίες της ελληνικής κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, 
καθώς οι αποφάσεις του κράτους για σχεδιασμούς οικονομικής ανάπτυξης ελέγχονταν από 
εξωελλαδικά κέντρα, ερήμην του ελληνικού λαού. 

Με το τρόπο αυτό το ξένο κεφάλαιο, το οποίο την αμέσως προηγούμενη περίοδο 
(1850-1875) είχε εξουδετερώσει τις σποραδικές και ελάχιστα οργανωμένες προσπάθειες του 
εγχώριου κεφαλαίου να μπει στη σφαίρα της παραγωγής και να προχωρήσει σε βιομηχανικές 
επενδύσεις, αυτή την περίοδο (1875-1900) αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το ίδιο κάποιες 
λειτουργίες με προϋποθέσεις και όρους τέτοιους που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και 
την κυριαρχία του. 

Σ. Τζόκα, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα 
 στα τέλη του 19ου αιώνα, σσ. 188-189 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των παραθεμάτων και τις ιστορικές σας γνώσεις, 

να αναφερθείτε στα εκλογικά δικαιώματα του συντάγματος του 1844, στο νόμο περί 

εκλογής βουλευτών και να αποτιμήσετε συνολικά το χαρακτήρα του συντάγματος του 

1844 (Μονάδες 25) 

ΠΗΓΗ 1 

Ο από 18 Μαρτίου 1844 νόμος περί εκλογής βουλευτών 
Ο Εκλογικός Νόμος καθιέρωνε την εκλογή των βουλευτών με πλειοψηφικό σύστημα δύο 
γύρων, που θα διεξαγόταν με άμεση, σχεδόν καθολική, και μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα 
ψήφου δινόταν στους πολίτες (άρρενες) ηλικίας 25 ετών συμπληρωμένων, «έχοντας προσέτι 
ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας, όπου έχουσι την πολιτικήν διαμονήν των, ή εξασκούντας 
εν αυτή οποιονδήποτε επάγγελμα, ή ανεξάρτητον επιτήδευμα». Εξαιρούνται «α) Οι 
διατελούντες υπό ανάκρισιν επί κακουργήματι, β) Οι προσκαίρως ή δια παντός στερηθέντες 
κατά συνέπειαν δικαστικής αποφάσεως του δικαιώματος του ψηφοφορείν, γ) Οι 
στερούμενοι της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας των». 

Νικηφόρος Διαμαντούρος: Ι.Ε.Ε, τόμ. ΙΓ΄, σ. 112 

ΠΗΓΗ 2 

                                                      Σύνταγμα του 1844 

Η σύμπραξη πάντως της εθνικής Συνέλευσης, σαν λαϊκής αντιπροσωπείας, στην κατάρτιση 
του Συντάγματος του 1844 προσέδωσε σ’ αυτό χαρακτήρα «συμβολαίου» ανάμεσα στο λαό 
και τον μονάρχη. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εδώ ότι τα κυρίαρχα στοιχεία της λαϊκής 
αντιπροσωπείας, που είχε συμπράξει στις σχετικές διαδικασίες, συνέθεσαν φατρίες από την 
άρχουσα τάξη, που έλεγχε την εξουσία σ’ όλη τη διάρκεια της επανάστασης, και οι οποίες, 
καθώς αποδείχτηκε, είχαν την ευχέρεια να μεταθέτουν τον πολιτικό αγώνα από τα άμεσα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στο ζήτημα της εγκαθίδρυσης συνταγματικών 
θεσμών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες «Το αντιπροσωπευτικόν σύστημα εις μίαν κοινωνίαν 
εστερημένην επαρκούς κατανομής της γης και αναπτύξεως των μαζών, θα απετέλει κατ’ 



 

 

ανάγκην τον καταλληλότερον τρόπον επικρατήσεως της ολιγαρχίας δια των καλπών». 
Ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις, το Σύνταγμα του 1884 υπήρξε κάτι 
περισσότερο από ένα Σύνταγμα παραχωρημένο: ένα «Σύνταγμα – συμβόλαιο» ή «Σύνταγμα 
– συνθήκη» ή, τέλος, «Σύνταγμα – συνάλλαγμα». 

Π. Πετρίδη, Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεότερη Ελλάδα  (1844-
1940), σ. 20-21 

 

                                                                  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!! 

 
 


