
ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
  

 1ο Σχέδιο 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Η παρακµή των «ξενικών» κοµµάτων 
 κατά την περίοδο της συνταγµατικής 

µοναρχίας 
 Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 

 
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο 
Θέµατα:  3     
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να προσδιορίσετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην 
επανάσταση του 1862. 

6 µονάδες 

 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. Το σύνταγµα του 1864 καθιέρωσε ως πολίτευµα της Ελλάδας: 
α) τη συνταγµατική µοναρχία 
β) την προεδρική δηµοκρατία 
γ) τη βασιλευόµενη δηµοκρατία 
δ) την προεδρευοµένη δηµοκρατία 

Β. Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση, να επισηµάνετε τη βα-
σική διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στο σύνταγµα του 1864 
και σε εκείνο του 1844. 

2 µονάδες 

 

 

 

5 µονάδες 

 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να παρουσιάσετε (σε λίγες γραµµές) τις συνέπειες της 
ψήφισης της αρχής της "δεδηλωµένης" στην πολιτική ζωή της 
Ελλάδας. 

7 µονάδες 
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 2ο Σχέδιο 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   ∆ικοµµατισµός και εκσυγχρονισµός 
 (1880-1909) 
 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Θέµατα:  4     
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

ΠΗΓΗ  1 
Στην ουσία, ο Τρικούπης εκπροσωπούσε τον εξευρωπαϊσµό της 
πολιτικής ζωής, ενώ ο ∆ηλιγιάννης την παραδοσιακή λειτουργία της. 
Ο Τρικούπης πίστευε ότι το κράτος χρειαζόταν πολιτική και οικονοµική 
ανόρθωση, πριν γίνει λόγος για εµπλοκή σε αλυτρωτικές περιπέτειες. 
Γι’ αυτό και επεδίωξε να καταστήσει τη χώρα διεθνώς αξιόπιστη, να 
ενθαρρύνει την έναρξη της εκβιοµηχάνισης, να βελτιώσει τις 
επικοινωνίες µε την κατασκευή σιδηροδρόµων και την διάνοιξη του 
Ισθµού της Κορίνθου, και να  εκσυγχρονίσει το στρατό και το ναυτικό. 
Ωστόσο, ένα τέτοιο πρόγραµµα ήταν δαπανηρό και συνεπαγόταν 
αυξηµένη φορολογία. Αυτό πρόσφερε εύκολο στόχο στο δηµοφιλή και 
δηµαγωγό ∆ηλιγιάννη, ο οποίος δεν είχε πρόβληµα να δηλώνει ότι 
ήταν αντίθετος προς οτιδήποτε υποστήριζε ο Τρικούπης. Η επιδεικτική 
λαϊκιστική ρητορεία του ∆ηλιγιάννη και η φλογερή προάσπιση µιας 
«Μεγαλύτερης Ελλάδας», χωρίς αµφιβολία εξέφραζε πιο πιστά τους 
ενθουσιασµούς και τους µύχιους πόθους του απλού πολίτη από τα 
αυστηρά µεταρρυθµιστικά προγράµµατα του Τρικούπη. Οι 
παράτολµες όµως πολιτικές επιλογές του ∆ηλιγιάννη, στις περιόδους 
που ήταν στην εξουσία, δεν µπορούσαν παρά να θέσουν σε 
δοκιµασία την ήδη εξασθενηµένη οικονοµία, όπως συνέβη µε τη 
θνησιγενή κινητοποίηση στη διάρκεια της βουλγαρικής κρίσης του 
1885, η οποία κατέληξε στον αποκλεισµό της Ελλάδας από τις 
Μεγάλες ∆υνάµεις. Επιπλέον, η φιλοπολεµική του πολιτική  έµελλε να 
καταλήξει σε ήττα το 1897, στη διάρκεια του καταστροφικού πολέµου 
των τριάντα ηµερών µε την Τουρκία. 

R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-1990,  
εκδ. Ιστορητής, Αθήνα 1995, σσ. 71-72 

 
ΠΗΓΗ 2 
Οι φόροι που είχε αναγκασθεί να επιβάλει ο Τρικούπης, καθώς και 
τα δάνεια που είχε συνάψει για να φέρει σε πέρας το µεγαλόπνοο 
έργο του, είχαν προκαλέσει τη δυσφορία ενός µεγάλου µέρους του 
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λαού. Τη δυσφορία αυτή τη καλλιέργησε µε δηµαγωγικό τρόπο η 
αντιπολίτευση που του κόλλησε και το επίθετο «φοροµπήχτης». 
Έτσι ο αρχηγός της Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης, ανταποκρινόµενος στις 
επιθυµίες του λαού και υποσχόµενος να κυβερνήσει χωρίς την 
επιβολή νέων φόρων και χωρίς τη σύναψη νέων δανείων, 
κατορθώνει να τον ανατρέψει στις 7 Απριλίου 1885. 

Απ. Βακαλόπουλου, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985,  
εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 51991, σ. 310 

 
Απέναντι στο εκσυγχρονιστικό κράτος του Χ. Τρικούπη αντιπα-
ρατίθεται το κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης του Θ. ∆ηλιγιάννη». 
Να σχολιάσετε την παραπάνω άποψη λαµβάνοντας υπόψη σας 
τις πηγές και το κείµενο του βιβλίου σας. 

 

 

 

 

 

 

8 µονάδες 

 
ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να αναφέρετε τα κριτήρια µε τα οποία οι εκλογείς επέλεγαν 
το κόµµα της αρεσκείας τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
του 19ου αιώνα. 

4 µονάδες 

 
ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. Η επανάσταση του Στρατιωτικού Συνδέσµου αποτελούσε: 
α) κίνηµα µε σαφές ιδεολογικό και πολιτικό πρόγραµµα 
β) πολιτική έκφραση της ευνοηµένης οικονοµικής και πολιτικής 

ολιγαρχίας 
γ) συνισταµένη της δυσαρέσκειας απέναντι στην πολιτική των 

παλιών κοµµάτων και των ανακτόρων 
δ) κινητοποίηση των κοµµάτων για ριζική µεταρρύθµιση της 

ελληνικής κοινωνίας 
Β. Να παρουσιάσετε σε δέκα γραµµές τα αιτήµατα της επανά-

στασης του 1909. 

2 µονάδες 

 

 

 

 

 
 

2 µονάδες 

 
ΘΕΜΑ 4ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. Επίκεντρο της κριτικής του κόµµατος των Ιαπώνων ήταν: 
α) ο παρεµβατικός ρόλος των ανακτόρων 
β) η φορολογική επιβάρυνση των µικροµεσαίων 
γ) η αδυναµία των πολιτικών να προσαρµοστούν στα κοινω-

νικά δεδοµένα 
δ) το πολυδαίδαλο και λαβυρινθώδες γραφειοκρατικό σύστηµα 

Β. Ποιος ήταν ο ιδρυτής του και ποιες οι συνθήκες ίδρυσής του; 

2 µονάδες 

 

 

 
    

2 µονάδες 

 


