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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
Θέμα Α1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 50: «Η Γαλλία… δεν άργησαν να φανούν.» 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 54: «Στο εξωτερικό εμπόριο… είχε και θετικά στοιχεία.» 
γ) σχολ. βιβλ. σελ. 77: «Οι πεδινοί, μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις που συγκροτήθηκαν 
στην εθνοσυνέλευση 1862-1864, είχαν ως ηγέτη… και στους μικροκαλλιεργητές.» 
 
Θέμα Α2 
1. β, γ, στ 
2. α, η 
3. δ, ε, ζ, θ 

 
Θέμα Β1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 53: «Πολύ γρήγορα… από τη Νέα Υόρκη το 1929.» 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 82 και 84: «Το εκλογικό σύστημα… θεωρούσε ικανό.» και «Οι υποψήφιοι 
βουλευτές… δημόσιοι υπάλληλοι.» 
 

Θέμα Β2 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 72 και 78: «Με άλλες διατάξεις… διαφορετικών Συνδυασμών.» και «Στο 
σύνταγμα του 1864 κατοχυρώθηκαν μεταξύ άλλων η άμεση, μυστική και καθολική (για τον 
ανδρικό πληθυσμό) ψήφος με σφαιρίδια.» 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 80-81: «Το πρόγραμμα του Τρικούπη προέβλεπε συγκρότηση κράτους 
δικαίου και εξορθολογισμό της διοίκησης, κυρίως με τον καθορισμό των προσόντων των 
δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να περιοριστεί η ευνοιοκρατία. Επίσης, ο Τρικούπης θεωρούσε το 
κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος. 
Ο Δηλιγιάννης δεν αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών και στόχευε στη συγκέντρωση και 
τον έλεγχο τους από το κόμμα. Προέβαλλε το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, με τη 
μείωση των φόρων και την παροχή ευκαιριών στους προστατευομένους του για κατάληψη 
δημοσίων θέσεων.  Επέκρινε το κοινωνικό κόστος του εκσυγχρονισμού και υποστήριζε ένα 
κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης. Το κόμμα του απεχθανόταν το τυχοδιωκτικό χρηματιστικό 



κεφάλαιο και υποστήριζε μια αργή οικονομική ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε παραδοσιακές 
παραγωγικές δραστηριότητες.» 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Θέμα Γ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 52 

Η Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939), παρά το κόστος της μικρασιατικής συμφοράς, είχε 
αποκτήσει μια σειρά από πλεονεκτήματα, που επέτρεπαν τη θετική οικονομική της πορεία. Σε 
αντίθεση με πολλά γειτονικά της κράτη είχε ομογενοποιηθεί εθνικά, καθώς οι μειονότητες 
αντιπροσώπευαν πλέον λιγότερο του 7% του συνολικού πληθυσμού. Είχε ολοκληρώσει την 
αγροτική της μεταρρύθμιση και είχε προωθήσει την αστικοποίηση της: το 1/3 του πληθυσμού 
ζούσε πλέον σε μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως σχολιάζει το παράθεμα Γ΄, η ελληνική οικονομία 
στον μεσοπόλεμο αναπτύχθηκε ραγδαία ως αποτέλεσμα της εξωτερικής της απομόνωσης και 
την εσωτερικής δημογραφικής πίεσης. Μέσα σε διάστημα 15 ετών αυξάνεται η κατά κεφαλήν 
εθνική παραγωγή κατά 5,5%. Ο Σβορώνος στο παράθεμα Α΄ επισημαίνει ότι η κοινωνική 
μεταβολή που είχε ξεκινήσει από τα  μέσα του 18ου αιώνα επιταχύνεται μετά τον Α΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο. Με την αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 επί Βενιζέλου εξαφανίζονται τα 
τελευταία υπολείμματα φεουδαρχισμού δίνοντας τη θέση τους σε μικρές και μεσαίες 
ιδιοκτησίες. Παράλληλα, αυξάνεται ο αστικός πληθυσμός εξισορροπούμενος με τον αγροτικό 
(από 36,3% το 1926 σε 42% το 1951). Ως προς τους παραγωγικούς τομείς ξεπερνιέται η κρίση, ως 
αποτέλεσμα του πολέμου, στο εμπόριο (σχεδόν δεκαπλασιάζεται) και τη ναυτιλία (αυξάνεται 
η χωρητικότητα των πλοίων), ενώ η βιομηχανία αναπτύσσεται διπλασιάζοντας σχεδόν την 
παραγωγή της σε σχέση με το 1939 με αποτέλεσμα την εμφάνιση της εργατικής τάξης και της 
συνδικαλιστικής της οργάνωσης.   

Ταυτόχρονα, κάτω από το βάρος των πιέσεων η χώρα είχε βελτιώσει τις υποδομές της και 
είχε υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές. Κατασκευάζονται μεγάλα έργα και οδικές 
κατασκευές, επισκευάζονται λιμάνια, πραγματοποιούνται στεγαστικά έργα για τους 
πρόσφυγες, και αποξηράνσεις στην περιοχή της Μακεδονίας, οι οποίες προσθέτουν νέες 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπως σημειώνει ο Σβορώνος στο Β΄ παράθεμα. Επιπλέον, 
σταθεροποιείται το νόμισμα, ιδρύεται νέα τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, και εφαρμόζονται 
νέες διατιμήσεις για την προστασία της βιομηχανίας. 

Με λίγα λόγια είχε λύσει πολλά από τα προβλήματα που εξακολούθησαν για πολύ καιρό 
να ταλανίζουν τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη. Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα 
θετικά τη συγκέντρωση των Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού τους κράτους και την εξάλειψη 
του ελληνικού κοσμοπολιτισμού που συχνά υπήρξε αιτία για να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως 
δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη της Ελλάδας 
ενδιέφερε πλέον όλους τους Έλληνες. 

 Επιπλέον, οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους τις γνώσεις, τον πολιτισμό τους και μια 
ισχυρή διάθεση για εργασία. Πέρα από τις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς προσπάθειες των αρχών 



για αποκατάσταση των ξεριζωμένων, θεμέλιο της όλης προσπάθειας ήταν η διάθεση των 
ανθρώπων να εργαστούν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν αυτά που έχασαν μέσα στην 
καταστροφή. Όμως το παράθεμα Γ΄ αναφέρει ότι η μαζική εγκατάσταση των προσφύγων 
μπορεί να προσέφερε άφθονη φθηνή εργατική δύναμη, ταυτόχρονα όμως έφερε και την 
υποαπασχόληση και την ανεργία. Ειδικά μετά το 1921 και τη διεθνή ύφεση σταμάτησε η 
μετανάστευση και τα εμβάσματα των μεταναστών. 

 
 
Θέμα Δ1 
α) σχολ. βιβλ. σελ 68 
 

Οι ιδέες του Διαφωτισμού δεν είχαν ιδιαίτερη διάδοση στην απελευθερωμένη Ελλάδα. Αυτό 
επηρέασε και την πολιτική σκέψη της εποχής. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν 
τη διαμάχη συμφερόντων και την αναγκαιότητα ιδεολογικών συγκρούσεων, οι οποίες 
αξιολογούνταν αρνητικά, ως συμπτώματα ηθικής κατάπτωσης και ως δείγμα ασύστολης 
ιδιοτέλειας. Ο Πετρίδης στο παράθεμα Α΄  επισημαίνει ότι οι λαϊκές τάξεις λειτουργούσαν 
αυτόνομα από τα οράματα και τις επιδιώξεις της ηγεσίας των κομμάτων και αυτό 
διαπιστώνεται από τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένα τα κόμματα. Ο ελληνικός λαός 
στεκόταν επιφυλακτικός απέναντί τους λόγω της άγνοιάς του και της αδυναμίας του να 
αξιολογήσει τις επιλογές των κομμάτων, χωρίς να μπορεί να παρακολουθήσει ούτε τις θεωρίες 
ούτε τα συνθήματά τους και περιοριζόμενος να τους αποδεχθεί ως ρυθμιστές των πραγμάτων. 
Αλλά και ο Gunnar Hering στο Β΄ παράθεμα παρατηρεί ότι ήδη από την αρχή της δημιουργίας 
του ελληνικού κράτους οι εφημερίδες παρουσίαζαν τα κόμματα ως επιβλαβή για το δημόσιο 
καλό και με μόνο σκοπό τη θεσισθηρία, θεωρώντας τα αναξιόπιστα. Τονίζει όμως ότι το 
φαινόμενο της έλλειψης κατανόησης της έννοιας του πολιτικού κόμματος δεν είναι ελληνικό 
μόνο φαινόμενο, αλλά παρατηρείται και σε άλλες χώρες, καθώς ήταν αδύνατο να κατανοηθεί 
από τον απλό λαό ότι η πολιτική αλήθεια για το δημόσιο καλό είναι μερική.  

Μέσα σ’ αυτό το γενικότερο ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο δημιουργήθηκαν τα τρία 
πολιτικά κόμματα, το Αγγλικό, το Γαλλικό και το Ρωσικό. Πέρα από τις διαφορές τους, οι 
απόψεις τους σε ορισμένα ζητήματα δεν είχαν σημαντικές αποκλίσεις. 
 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 64-65, 66, 65 και 70 
 

Τα ξενικά κόμματα επίσημα ασπάζονταν ένα κοινό σύστημα αξιών, όπως σχολιάζει ο John 
Petropoulos στο παράθεμα Γ΄, ανέπτυξαν όμως αντικρουόμενες θέσεις στα ευρύτερα ζητήματα 
που αναφέρονταν στα μέσα για την κατάκτηση των καθολικά αποδεκτών σκοπών. 

Ο Μαυροκορδάτος, ως αρχηγός του αγγλικού κόμματος, στην αρχή ήθελε να οριστεί η 
κρατική οργάνωση με γραπτό σύνταγμα, αργότερα όμως τροποποίησε τη θέση του και έβλεπε 
το σύνταγμα ως την τελική πράξη μιας σειράς εσωτερικών μεταρρυθμίσεων: εκλογή των 
κοινοτικών συμβουλίων, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ελευθερία του τύπου και συγκρότηση 
εθνικού στρατού. Επίσης επιζητούσε τον περιορισμό της κρατικής εξουσίας, ατομικές 



ελευθερίες και αυτοκέφαλη ελληνική εκκλησία, χωρίς δεσμεύσεις από το Πατριαρχείο. Σ’ ένα 
δεύτερο στάδιο επιζητούσε γραπτό σύνταγμα, κράτος δικαίου και κοινοβουλευτικό έλεγχο των 
πράξεων της κυβέρνησης.  

Βασική πολιτική επιδίωξη του γαλλικού κόμματος ήταν η κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
του λαού απέναντι στη μοναρχική εξουσία, με την παραχώρηση συντάγματος. Το παράθεμα 
Γ΄ αναφέρει ότι και τα δύο αυτά κόμματα κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα 
υιοθετούσαν την εγκαθίδρυση συνταγματικού καθεστώτος, παρά το γεγονός ότι στην πράξη 
ευνοούσαν την αναβολή του προσωρινά. 

Το ρωσικό κόμμα ήταν κατά κύριο λόγο αντισυνταγματικό, υπέρ ενός συγκεντρωτικού 
συστήματος διακυβέρνησης και κατά της πολυφωνίας, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
φαίνεται να συνεργάστηκε στην ψήφιση συνταγμάτων. Γενικά σχολιάζεται από το παράθεμα 
Γ΄ ότι είχε θέσεις συγκεχυμένες και ασυνεπείς. Από την άφιξη του Όθωνα μέχρι και την 
ψήφιση του πρώτου Συντάγματος το 1844 υποστήριξε από την απόλυτη απολυταρχία μέχρι 
την πιο φιλελεύθερη μορφή συντάγματος, πάντα στο πλαίσιο της σχέσης που είχε με τον 
βασιλιά και τον βαθμό εύνοιας που εκείνος έδειχνε προς το κόμμα. 

Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 έδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση των 
πολιτικών πραγμάτων. Οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις των κομμάτων εκφράστηκαν 
με μεγαλύτερη σαφήνεια και τα κόμματα άρχισαν να παίζουν ενεργότερο ρόλο στην πολιτική 
ζωή της χώρας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το σύνταγμα έγιναν σαφέστερες οι 
μεταξύ τους διαφορές Πάντως, και τα τρία κόμματα τάχθηκαν υπέρ του συντάγματος. Ακόμη 
και το ρωσικό θεώρησε την ψήφιση συντάγματος ως μοναδική λύση, αφού δεν ήταν δυνατόν 
να ανατραπεί ο Όθων. Το ζητούμενο λοιπόν κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του 
συντάγματος ήταν ο περιορισμός των εξουσιών του βασιλιά. 

Συγκεκριμένα, στα πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης του 1843-1844, τα οποία παραθέτει ο Αλ. 
Σβώλος, αναφέρεται ότι στην παραχώρηση της σύνταξης συντάγματος από τον Όθωνα, ως 
προϊόντος συμφωνίας μεταξύ αυτού και των αντιπροσώπων του έθνους, οι εκπρόσωποι των 
τριών ξενικών κομμάτων απάντησαν ότι ο ελληνικός λαός πάντα υποστήριζε την ύπαρξη 
συντάγματος, όπως φαίνεται και από τα συντάγματα του Αγώνα. Σταθερή άποψη του λαού 
ήταν ότι μόνο το συνταγματικό πολίτευμα μπορεί να αποβεί επωφελές για το Έθνος. Άλλωστε 
το συνταγματικό πολίτευμα αποτελεί κεκτημένο ηθικό δικαίωμα και όχι χορηγία του ηγεμόνα 
το οποίο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει. Ο Πετρίδης συμπληρώνει ότι τα ξενικά κόμματα 
συμφωνούσαν στην αποπομπή των Βαυαρών από κυβερνητικές θέσεις και την ψήφιση 
συντάγματος, το καθένα όμως είχε διαφορετικές βλέψεις, από την εγκαθίδρυση ορθόδοξης 
μοναρχίας για το ρωσικό κόμμα μέχρι συνταγματικής για τα άλλα δύο. Η σημασία της 
ύπαρξης συντάγματος αποτυπώνεται και στον όρκο του στρατού κατά την επανάσταση της 
3ης Σεπτεμβρίου 1843: πίστη στον συνταγματικό θρόνο και αφοσίωση στα μέτρα που θα λάβει 
η Εθνοσυνέλευση τα οποία θα είναι σύμφωνα με τους συνταγματικούς θεσμούς.   


