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Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) 
 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Το Συµβούλιο αντιβασιλείας, το οποίο συνόδευσε τον Όθωνα στην Ελλάδα, 
είχε διοριστεί από:  
α) τις Προστάτιδες ∆υνάµεις 
β) τον πατέρα του Όθωνα, βασιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκο Α΄  
γ) εκλεγµένη επιτροπή των Ελλήνων 
δ) από την Ε΄ Εθνοσυνέλευση 

 
2.  Το βασικό οργανωτικό έργο της αντιβασιλείας οφείλεται στον καθηγητή 
Μάουρερ, ο οποίος: 
α) διαίρεσε το κράτος σε δέκα νοµούς και 42 επαρχίες, των οποίων οι 
διοικητές θα διορίζονταν από το κράτος 

β)  ασχολήθηκε µε τα οικονοµικά του κράτους και άλλαξε τον τρόπο άµεσης 
φορολογίας 

γ)  ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την οργάνωση της δηµόσιας εκπαίδευσης και την 
παραγωγή σηµαντικού νοµοθετικού έργου 

δ) δηµιούργησε νέα στρατιωτικά σώµατα αποτελούµενα από βαυαρούς 
µισθοφόρους, αποκλείοντας συγχρόνως από τις τάξεις του στρατού τους 
έλληνες αγωνιστές 

 
3.  Στις 3 Σεπτεµβρίου 1843 το Συµβούλιο της Επικρατείας συνέταξε µια 
αναφορά προς το βασιλιά ζητώντας:  
α)  να ανατεθεί στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο η πρωθυπουργία 
β) να σταµατήσει η επέµβαση των ξένων δυνάµεων στα εσωτερικά της Ελλάδας 
γ)  να ψηφιστεί Σύνταγµα  
δ)  να αλλάξει το φορολογικό σύστηµα 

 
4. Το Ανατολικό Ζήτηµα ήταν ουσιαστικά ο αγώνας µεταξύ των Ευρωπαϊκών 
∆υνάµεων για εκµετάλλευση προς όφελός τους της αδυναµίας του σουλτάνου 
και για επικράτηση στην ευαίσθητη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Τον 
19ο αιώνα το Ανατολικό Ζήτηµα επανήλθε στην επικαιρότητα:  
α)  το 1843 όταν ο ελληνικός λαός ξεσηκώθηκε ζητώντας Σύνταγµα 
β)  το 1853 µε την έκρηξη του πολέµου µεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας και 
την επέµβαση των αγγλογαλλικών δυνάµεων υπέρ της Τουρκίας 
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γ)  το 1862 µε την εκθρόνιση του Όθωνα 
δ)  µε τις εκλογές του 1859 και την είσοδο στη βουλή φιλελεύθερων πολιτικών 
που είχαν αντιδυναστικές ιδέες 

 
5.  Η ανάπτυξη της Μεγάλης Ιδέας ήταν αποτέλεσµα:  
α)  της επιρροής των Μεγάλων ∆υνάµεων 
β)  της απογοήτευσης που δοκίµασαν οι εντός και εκτός του βασιλείου Έλλη-
νες από το γεγονός ότι µεγάλα τµήµατα του Ελληνισµού δεν συµπερι-
λαµβάνονταν στο νέο ανεξάρτητο κράτος 

γ)  της πολιτικής της αντιβασιλείας 
δ)  της προπαγάνδας ορισµένων από τους Έλληνες των παροικιών που είχαν 
πολιτικές φιλοδοξίες 

 
6.  Με τη συνθήκη του Λονδίνου:  
α)  η Κρήτη ενώνεται µε την Ελλάδα 
β)  ο Όθων αναγκάζεται να απολύσει τον Άρµανσµπεργκ, �αρχιγραµµατέα της 
επικρατείας� 

γ)  οι ∆υνάµεις αφαιρούν την Κρήτη από τον Μωχάµετ Άλυ και την επιδικάζουν 
στο σουλτάνο 

δ)  η Ελλάδα επωφελείται από τις ευνοϊκές συνθήκες και επεκτείνει τα σύνορά 
της 

 
7.  Μετά τα γεγονότα της 3ης Σεπτεµβρίου 1843 ο Όθωνας αναγκάζεται:  
α)  να παραιτηθεί από το θρόνο 
β) να προκηρύξει εκλογές µε σκοπό την επεξεργασία και την ψήφιση 
Συντάγµατος 

γ)  να διορίσει πρωθυπουργό τον ∆ηµήτριο Καλλέργη 
δ) να σχηµατίσει οικουµενική κυβέρνηση χωρίς την υποχρέωση ψήφισης 
Συντάγµατος 

 
8. Ο Κριµαϊκός πόλεµος τελείωσε το 1856 µε τη συνθήκη των Παρισίων µε την 
οποία:  
α)  αποφασίστηκε η διαίρεση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας 
β)  αποφασίστηκε από την Αγγλία και τη Γαλλία να υποστηρίξουν τη Ρωσία 
γ)  επικυρώθηκε από την Αγγλία και τη Γαλλία το δόγµα περί ακεραιότητας 
της Τουρκίας 

δ)  η Τουρκία ηττήθηκε και δέχθηκε τους όρους της Ρωσίας 
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9.  Το Σύνταγµα του 1844 καθιέρωσε ως πολίτευµα της Ελλάδας:  
α)  την απόλυτη µοναρχία 
β)  τη συνταγµατική µοναρχία 
γ)  την προεδρευόµενη δηµοκρατία 
δ)  την κοινοβουλευτική δηµοκρατία 

 
10.  Με την αρχή της �δεδηλωµένης� (1875) είναι απαραίτητο:  

α)  ο βασιλιάς να δηλώνει την εµπιστοσύνη του στη βουλή 
β)  η κυβέρνηση να δηλώνει την εµπιστοσύνη της στο βασιλιά 
γ)  η βουλή να δηλώνει την εµπιστοσύνη της στην κυβέρνηση 
δ)  ο βασιλιάς και η βουλή να δηλώνουν την εµπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση 

 
11. Η Αγγλία µε την παραχώρηση της Επτανήσου στην Ελλάδα το 1864 

αποκόµιζε κέρδη για την πολιτική της:  
(Να επιλέξετε τη σωστή τριάδα:   ���,   ���,   ��� .) 
α) διατηρούσε το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το λιµάνι της Κέρκυρας ως 
ναύσταθµο των πλοίων της 

β) απαλλασσόταν από τη διοίκηση των νησιών, στα οποία η επιβολή της 
τάξης, της κόστιζε ήδη πολλά 

γ) επανέφερε την ηρεµία στην Ανατολική Μεσόγειο κατευνάζοντας τους 
Έλληνες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηµα να παραχωρηθεί στην Ελλάδα η 
Κωνσταντινούπολη  

δ) προικοδοτούσε το νέο βασιλιά, του οποίου την αφοσίωση κέρδιζε προ-
καταβολικά, δεσµεύοντας ταυτόχρονα και τη µελλοντική πολιτική του  

ε) κέρδιζε την ευγνωµοσύνη του Ελληνικού λαού, ο οποίος έβλεπε µε 
δυσπιστία την αγγλική πολιτική ιδίως µετά την κατοχή του Πειραιά (1854-
1857) 

στ) ήθελε να έχει κυρίως σχέσεις µε τον νέο βασιλιά, ο οποίος προερχόταν 
από την Αγγλία 
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Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. (Σε κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης 
αντιστοιχεί ένα µόνο από τα δεδοµένα της Β΄ στήλης). 

 
1.  Το έργο της Αντιβασιλείας 
 

Α.΄  Β.΄  

 

1. ___  Ο κόµης Άρµανσµπεργκ 

 

 

2. ___   Ο καθηγητής Μάουρερ 

 

 

3. ___  Ο υποστράτηγος Χάυντεκ 

 

α.  ανέλαβε τη διαχείριση των οικονοµι-
κών 

β. ανέλαβε τη γενική εποπτεία του 
κράτους και την άσκηση της 
εξωτερικής πολιτικής 

γ.  ανέλαβε την οργάνωση της εσωτερι-
κής διοίκησης 

δ.  ανέλαβε την οργάνωση του στρατού 

ε.   επιφορτίστηκε µε τη διοργάνωση της 
δικαιοσύνης, της παιδείας, της 
εκκλησίας 

στ.  ανέλαβε τη διευθέτηση του προβλή-
µατος των εθνικών κτηµάτων 
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2.  Το έργο της Αντιβασιλείας 
 

Α.΄  Β.΄  

 

 

1. ___  Θεόκλητος Φαρµακίδης 

 

 

2. ___   Χάυντεκ 

 

 

3. ___  Αναστάσιος Πολυζωΐδης  

 

 

4. ___ Κόµης  Άρµανσµπεργκ 

α. µε την ενηλικίωση του Όθωνα (20 
Μαΐου 1835) διορίζεται αρχικαγελά-
ριος 

β. θέτει τις βάσεις της οργάνωσης της 
δηµόσιας εκπαίδευσης 

γ.  νοµοθέτησε τη διανοµή των εθνικών 
κτηµάτων στους αγρότες 

δ.  ήταν ο εµπνευστής της Μεγάλης Ιδέας 

ε.  απολύει από το στρατό όλους τους 
αγωνιστές 

στ. συµβάλλει στο διοικητικό χωρισµό 
της ελληνικής εκκλησίας από το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο 

ζ.  αντιδρά, ως πρόεδρος του δικαστη-
ρίου, µαζί µε το δικαστή Γεώργιο 
Τερτσέτη στην καταδίκη των Κολο-
κοτρώνη και Πλαπούτα 
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3.  Μορφές που επηρέασαν την πορεία του ελληνικού κράτους κατά το β΄ µισό 
του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα 

 
Α.΄  Β.΄  

 
 
 
 
 
 
1. ___  Μαρίνος Αντύπας  
 
 
2. ___   Χαρίλαος Τρικούπης 
 
 
3.  ___  Αλέξανδρος Κουµουνδούρος 

 
 
4. ___  Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης 
 
 
5. ___   Ίων ∆ραγούµης 
 
 
6. ___  Παύλος Μελάς 

 

α.  ως πρωθυπουργός προσπάθησε να 
αστικοποιήσει την οικονοµία, ενώ 
επέβαλε στο βασιλιά την αρχή της 
�δεδηλωµένης� 

β.  αντιπροσώπευε την παράδοση, δεν 
είχε ουσιαστικά πρόγραµµα ως 
πρωθυπουργός, ενώ η κυβέρνησή 
του ευθύνεται για την ήττα στον 
πόλεµο του 1897 

γ. υπήρξε ο εµψυχωτής των Θεσσα-
λών αγροτών στους αγώνες τους 
εναντίον των τσιφλικάδων στις 
αρχές του 20ου αιώνα 

δ. υπήρξε πολλές φορές πρωθυπουργός 
και ήταν ο πρώτος ηγέτης που 
διαµόρφωσε πρόγραµµα εσωτερικής 
και εξωτερικής πολιτικής µε σαφείς 
στόχους 

ε.  ως αξιωµατικός του ελληνικού στρα-
τού ανέλαβε την αρχηγία των ελλη-
νικών σωµάτων που δρούσαν στη 
Μακεδονία, όπου και σκοτώθηκε 

στ. ως µητροπολίτης Καστοριάς εµψύ-
χωνε τους Έλληνες για να οργα-
νώσουν την αντίστασή τους στη 
Μακεδονία 

ζ.   του ανατέθηκε η αρχηγία του Στρα-
τιωτικού Συνδέσµου, ο οποίος 
οργάνωσε κίνηµα τον Αύγουστο 
του 1909 

η.   υπήρξε πρόξενος της Ελλάδας στο 
Μοναστήρι και βοήθησε σηµαντικά 
στην οργάνωση της ελληνικής 
αντίστασης στη Μακεδονία στις 
αρχές του 20ου αιώνα  
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4.  Τα σύνορα του Ελληνικού Κράτους 
 

Α.΄  Β.΄  
 

 
1. ___  1832 
 
 
2. ___ 1864 

 
 

3. ___   1881 
 

α.  προσάρτηση Επτανήσων 
β.  η συνοριακή γραµµή Παγασητικού-
Αµβρακικού 

γ.  προσάρτηση της Θεσσαλίας 
δ. προσάρτηση της Θεσσαλίας (εκτός 
από την περιοχή της Ελασσόνας) 
και της περιοχής της Άρτας 

ε.  ένωση των νησιών του ανατολικού 
Αιγαίου 

 
 
Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.  
 
5.  Τα Συντάγµατα του 1844 και του 1864 
 

Α.΄  Β.΄  

 1.  ___  ήταν σαφώς δηµοκρατικό 
2.  ___  όριζε ως πολίτευµα τη συνταγ-

µατική µοναρχία και αποδεχόταν τη 
µοναρχική αρχή 

3.  ___   όριζε ως πολίτευµα τη βασι-
λευοµένη δηµοκρατία και αποδεχό-
ταν τη δηµοκρατική αρχή 

4.  ___   ήταν συντηρητικό µε κάποια 
φιλελεύθερα στοιχεία 

5.  ___   δικαίωµα ψήφου είχαν µόνο οι 
κάτοχοι περιουσίας  

6.   ___   η ψήφος είναι άµεση, µυστική 
και καθολική 

7.   ___   ψηφίστηκε η αρχή της λαϊκής 
κυριαρχίας 

8.  ___   η Γερουσία, της οποίας τα 
µέλη διορίζονταν από το βασιλιά, 
ασκεί συλλογικά µαζί µε το βασιλιά 
και τη βουλή τη νοµοθετική εξουσία 

9.  ___   καταργείται η Γερουσία ως 
θεσµός αντιδηµοκρατικός 

 
 
 
α.  Σύνταγµα του 1844 
 
 
 
 
 
β.  Σύνταγµα του 1864 
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6.  Το αγροτικό ζήτηµα 
 

Α.΄  Β.΄  

1.   ___  ο γαιοκτήµονας δεν µπορούσε 
να τους αποµακρύνει από τα σπίτια 
τους, ούτε να τους κατάσχει για 
χρέη το σπόρο, τα εργαλεία και τα 
ζώα 

2.  ___  ο φόρος της καλλιεργούµενης 
γης βαραίνει τους γαιοκτήµονες 

3.  ___  πληρώνουν οι ίδιοι το φόρο 
για τα �αροτριώντα ζώα� 

4.  ___  ο γαιοκτήµονας έχει δικαίωµα 
να τους κατάσχει το σπόρο, τα ζώα 
και τα γεωργικά εργαλεία εάν έχουν 
χρέη 

5.  ___  είχαν το προνόµιο να βόσκουν 
τα ζώα τους στη γη του τσιφλικά 

6.  ___  έχουν την ελευθερία τους, είναι 
όµως ακτήµονες 

7.   ___  ανήκουν στο γαιοκτήµονα και 
έχουν την υποχρέωση να καλλιερ-
γούν τα κτήµατα 

 

 
 
 
 
 
 
α.  κολίγοι 
 
 
 
 
 
 
 
 
β.  ελεύθεροι γεωργοί 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης 

 
Να συµπληρώσετε τα κενά στα παρακάτω κείµενα.  
 
1.  Οι Προστάτιδες ∆υνάµεις, ενεργώντας στο όνοµα του ελληνικού έθνους, 

εξέλεξαν τον ........................., γιο του βασιλιά της ......................... Λουδοβίκου 

Α΄, ως ......................... της Ελλάδας. Ο Λουδοβίκος Α΄ όρισε επιτροπή, η 

οποία θα ασκούσε την βασιλική εξουσία έως την ενηλικίωση του Όθωνα. Η 

αντιβασιλεία δεν επεξεργάστηκε ........................., κυβέρνησε την Ελλάδα 

......................... και έκανε το λάθος να εµποδίσει την ουσιαστική συµµετοχή 

του ......................... στη διακυβέρνηση της χώρας.  

 

2.  Παρά τις προσπάθειές της η αντιβασιλεία δεν κατόρθωσε να βάλει τάξη στα 

......................... . Ίσχυσε και κατ� αυτήν την περίοδο το ......................... 

σύστηµα της Τουρκοκρατίας. Οι βασικοί άµεσοι φόροι ήταν η ......................... 

και ο φόρος ......................... .  

 

3.  Οι εκλογές του 1859, που γίνονται µετά τον Κριµαϊκό πόλεµο (1853-1856), 

εισάγουν στη βουλή την πρώτη µετεπαναστατική γενιά, η οποία διακρινόταν 

για τις ......................... και ......................... ιδέες. Κύριος εκπρόσωπός της 

ήταν ο .........................  ........................., που υπήρξε ο φορέας των νέων 

ιδεών. Όµως η πολιτική φυσιογνωµία που παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο µετά 

το 1865 είναι του .........................   ......................... . Ο πολιτικός αυτός είχε 

αντιληφθεί τις ανάγκες του Ελληνισµού και είχε αναλόγως διαµορφώσει τους 

στόχους της ......................... και ......................... πολιτικής του. Την πολιτική 

του συνέχισε και ολοκλήρωσε ο ......................... ........................., ο οποίος 

δηµοσίευσε το 1875 άρθρο µε τίτλο �Τις πταίει;� και τελικά κατόρθωσε να 

επιβάλει να γίνει σεβαστή η ......................... της ......................... .  
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4.  Μετά το 1862 αρχίζει η σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής ......................... .  

Σ� αυτό βοήθησαν και οι οικονοµικές συνθήκες που επικράτησαν στην 

ευρύτερη περιοχή της ανατολικής  Μεσογείου. Ειδικότερα στην Ελλάδα 

παρατηρείται αύξηση της ......................... παραγωγής µετά την εκποίηση 

µέρους των εθνικών γαιών το 1871. Συγχρόνως ενισχύθηκε η οικονοµική 

δραστηριότητα µε την κατασκευή ......................... και .........................  επί 

πρωθυπουργίας του Χαρίλαου Τρικούπη. Αλλά και η εµπορική ναυτιλία 

εξελίσσεται και τα ......................... αντικαθίστανται µε ......................... . Τα 

κεφάλαια των Ελλήνων που δραστηριοποιούνταν εκτός ελληνικού κράτους, 

επενδύονται στο ελεύθερο ελληνικό βασίλειο και βοηθούν την ανάπτυξη της 

......................... . Οι συγκεκριµένες οικονοµικές αλλαγές οδήγησαν και σε 

......................... διαφοροποιήσεις. Ο πληθυσµός µετακινείται από την 

ύπαιθρο στα ......................... κέντρα και εξαιτίας της πρώτης εκβιοµηχάνισης 

µια καινούρια τάξη εµφανίζεται, η ......................... .  

 
 
 
 


