
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 77: «Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη, ο οποίος υπονόμευε τους 

κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Με παρεμβάσεις στο στρατό επιχείρησε τη δημιουργία σώματος 

«πραιτωριανών» για να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία. Εμπόδιο στις επιδιώξεις του 

στάθηκαν πολιτικές ομάδες και θεσμοί. Ο Βούλγαρης έβρισκε οπαδούς ανάμεσα σ’ εκείνους που είχαν 

διοριστεί παράνομα στο στρατό ή στο δημόσιο, και φοβούνταν μη χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση 

επικράτησης συνθηκών κοινοβουλευτικής νομιμότητας, σε άνεργους πτυχιούχους και στους 

μικροκαλλιεργητές. Αποτελεί μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864.» 

 

β. σχολ. βιβλ. σελ. 77: «Οι Εκλεκτικοί ήταν μια ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και 

αξιωματικών, με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των άλλων παρατάξεων 

και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. Αποτελεί παράταξη με μικρότερη απήχηση στην Εθνοσυνέλευση 

του 1862-1864.» 

 

γ. σχολ. βιβλ. σελ. 79: «Η ιδέα ανήκε στον νέο τότε πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος υποστήριξε 

δημόσια το 1875 ότι μόνη λύση στο πρόβλημα της πολιτικής αστάθειας ήταν η συγκρότηση δύο μεγάλων 

κομμάτων εξουσίας, σύμφωνα με το πρότυπο της Αγγλίας. Για να καταστεί αυτό δυνατόν, έπρεπε ο 

βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μόνο σε πολιτικό ο οποίος σαφώς είχε τη 

«δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Αυτό θα στερούσε από τα κόμματα 

μειοψηφίας τη δυνατότητα να σχηματίζουν κυβέρνηση, θα τα ωθούσε σε συνένωση με τα μεγάλα και θα 

είχε ως αποτέλεσμα σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Ο βασιλιάς, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης 

και του επαναστατικού αναβρασμού του λαού, υιοθέτησε τελικά την άποψη του Τρικούπη, η οποία 

αποτελεί τομή στην πολιτική ιστορία της χώρας, καθώς οδήγησε σε μεταβολή του πολιτικού τοπίου» 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. 2, 4, 6, 8, 10 

β. 1, 3, 5, 7, 9 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 64-65: «Οι επιλογές του αγγλικού κόμματος επηρεάζονταν και από την αντίληψη ότι η 

Βρετανία αποτελούσε πρότυπο για την εξέλιξη της εσωτερικής κατάστασης της χώρας. Ως θεμελιώδεις 

αρχές του πολιτικού συστήματος, το αγγλικό κόμμα θεωρούσε το κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό 

σύστημα και τη διάκριση των εξουσιών, αρχές τις οποίες υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια του 

απελευθερωτικού αγώνα. Ο Μαυροκορδάτος 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. Γενικότερα, το αγγλικό κόμμα υποστήριζε την άσκηση μετριοπαθούς πολιτικής, 

τόσο ως προς τους στόχους όσο και ως προς τα μέσα.» 

 

β) σχολ. βιβλ. σελ. 80, 81: «Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα συστηματικό 

πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας, αρκετά κοντά στις αντιλήψεις του Κουμουνδούρου, το οποίο 

προέβλεπε: 

 συγκρότηση κράτους δικαίου, 

 εξορθολογισμό της διοίκησης, κυρίως με τον καθορισμό των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων, 

ώστε να περιοριστεί η ευνοιοκρατία, 

 ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως ενίσχυση της γεωργίας, 

 βελτίωση της άμυνας και της υποδομής, κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας. 

Επίσης, ο Τρικούπης θεωρούσε το κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και επιδίωκε τον 

εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος, ενώ στα εδάφη της Θεσσαλίας, στα οποία κυριαρχούσε η μεγάλη 

ιδιοκτησία, οι τρικουπικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες.» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. σχολ. βιβλ. σελ. 62: «Στη Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους, το 1823, ο ανταγωνισμός για την εξουσία 

πήρε μεγάλες διαστάσεις. Συγκροτήθηκαν δύο ισχυρά κόμματα, των προκρίτων και των 

κλεφτοκαπεταναίων. Οι τελευταίοι είχαν αποκτήσει μεγάλη δύναμη μετά τις πρώτες πολεμικές επιτυχίες. 

Τη δύναμή τους αυτή προσπάθησαν να εκμηδενίσουν οι πρόκριτοι, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της 

επανάστασης ανήκει σε εκείνους που ξέρουν να κάνουν πολιτικούς χειρισμούς. Οι κλεφτοκαπεταναίοι 

αντέτειναν ότι η εξουσία ανήκει σ’ εκείνους που διεξάγουν τον πόλεμο. Οι πρόκριτοι κατόρθωσαν να 

συγκεντρώσουν την εξουσία στα χέρια τους, καταλαμβάνοντας εκείνοι τις κυβερνητικές θέσεις. 

Ακολούθησε διχασμός, καθώς κυριάρχησαν οι προσωπικές φιλοδοξίες, το φατριαστικό και τοπικιστικό 

πνεύμα.» 

 

β. σχολ. βιβλ. σελ. 68-69: «Στην οικονομική πολιτική οι απόψεις των κομμάτων δεν διέφεραν σχεδόν 

καθόλου. Οι υλικές καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος ήταν τεράστιες και χρειαζόταν κρατική 

παρέμβαση με έργα υποδομής. Όλα τα κόμματα συμφωνούσαν να στηριχθεί η οικονομία της χώρας στην 

αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή, στο εμπόριο και τη ναυτιλία. Αυτό που τα απασχολούσε στον τομέα της 

οικονομικής πολιτικής αφορούσε τη νομοθεσία που σχετιζόταν με δασμούς και φόρους, την προώθηση του 

συγκοινωνιακού δικτύου, την προστασία του από ληστές και πειρατές και την υποστήριξη της Εθνικής 

Τράπεζας, η οποία ιδρύθηκε το 1841. Πάντως, τα κόμματα δεν είχαν ακόμη σαφή οργανωτική δομή και 

προγράμματα δράσης. Ούτως ή άλλως στην Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδο (έως την ψήφιση του 

συντάγματος του 1844) δεν υπήρχε σύνταγμα ούτε διαδικασίες συλλογικές, π.χ. εκλογές, οι οποίες 

προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων. Σε ακραίες περιπτώσεις τα κόμματα 

κατέφευγαν στη χρήση επαναστατικής βίας, για να καταστήσουν σαφή την αντίθεσή τους σε επιλογές της 

κυβέρνησης.» 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Θέμα Γ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 76 

α. Η νέα γενιά ασκούσε έντονη κριτική στους παλαιότερους και φρονούσε ότι το συνταγματικό πολίτευμα 

δεν μπορούσε να αναπτυχθεί, καθώς το εμπόδιζαν η Αυλή και ο ίδιος ο βασιλιάς, τον οποίο θεωρούσε 

πολιτικά ατάλαντο. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έγινε φανερή μια συνολική δυσαρέσκεια μεγάλων 

τμημάτων του πληθυσμού λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και της δυσλειτουργίας του πολιτικού 

συστήματος και συγκροτήθηκαν αντιπολιτευτικοί όμιλοι. Όπως ο αναφέρει ο Gallant στο έργο του 

«Νεότερη Ελλάδα» η συμπεριφορά του βασιλιά Όθωνα και η στάση του απέναντι σε συγκεκριμένα 

γεγονότα οδήγησαν στη δημιουργία αυτής της δυσαρέσκειας εναντίον του. Αρχικά, ο τρόπος 

διακυβέρνησης της χώρας από εκείνον: η εικόνα του απόλυτου μονάρχη που υποβαθμίζει το σύνταγμα και 

ακολουθείται από δουλοπρεπείς πολιτικούς εξαγρίωνε τους νεότερους πολιτικούς που είχαν φιλελεύθερες 

και δημοκρατικές ιδέες. Έπειτα, η αρνητική του στάση απέναντι στην επανάσταση των Ιταλών το 1859 για 

την ενοποίηση της χώρας τους μείωνε ακόμα περισσότερο τη δημοτικότητά του. Παράλληλα, οι Έλληνες 

βλέποντας την υποστήριξη των Μ. Δυνάμεων στον ιταλικό αγώνα θεωρούσαν ότι δεν αντιμετωπιζόταν 

ευνοϊκά ο δικός τους αγώνα εξαιτίας του Όθωνα. Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο στην κορύφωση της 

δυσαρέσκειας έπαιξε το ζήτημα της διαδοχής στον βασιλικό θρόνο. Η ατεκνία του βασιλικού ζεύγους 

δημιουργούσε προβλήματα, καθώς τα αδέρφια του Όθωνα αρνούνταν να βαπτιστούν ορθόδοξοι, σε 

περίπτωση ανάληψης του θρόνου από αυτούς, ενώ και ο ίδιος ο Όθωνας δεν αποκάλυπτε ποιον ορίζει ως 

διάδοχό του. Έτσι, η δημοτικότητά του μειωνόταν όχι μόνο απέναντι στον ελληνικό λαό αλλά και στην 

Ρωσία που θεωρούσε ότι ένας μη ορθόδοξος διάδοχος στον ελληνικό θρόνο θα είχε επιπτώσεις στη θέση της 

στην περιοχή. 

Οι αντιπολιτευτικοί όμιλοι που συγκροτήθηκαν υποστήριξαν εκσυγχρονιστικά κατά κύριο λόγο αιτήματα: 

ελεύθερες εκλογές, φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο την ελάφρυνση των αγροτών, κρατικές επενδύσεις 

σε έργα υποδομής, ίδρυση αγροτικών τραπεζών, απλούστερη διοίκηση. Τα αιτήματα αυτά εξέφρασε σε 

μεγάλο βαθμό με την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. 

 

β. Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια κατέληξε σε επανάσταση, με αίτημα την απομάκρυνση του 

βασιλιά. Στην επανάσταση συμμετείχαν κατά κύριο λόγο αξιωματικοί, άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστημίου 

που δεν ήθελαν να εργαστούν στους κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και αισθάνονταν 

κοινωνικά αδικημένοι. Συμμετείχαν ακόμη και πολλά άτομα ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία 

ζητούσαν ευκαιρίες για ενεργότερη συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Όπως σχολιάζει το παράθεμα Β΄, η 

κατάσταση διαρκώς επιδεινωνόταν όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία και ο επαναστατικός 

αναβρασμός επεκτάθηκε και στο ίδιο το στράτευμα, κυρίους στους κόλπους των αξιωματικών. Δεν άργησαν 

να εκδηλωθούν αντιβασιλικές ενέργειες στην Αθήνα και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις, χωρίς όμως να 

ανησυχούν τον Όθωνα, ο οποίος ξεκίνησε περιοδεία στην επαρχία θεωρώντας ότι έχει ακόμα την 

υποστήριξη του λαού. Τότε βρήκαν την ευκαιρία πολλοί πολιτικοί μεταξύ των οποίων ο Ζαΐμης, ο 

Βούλγαρης, ο Δεληγιώργης με ψήφισμά τους να ανακοινώσουν στον ελληνικό λαό την κατάργηση της 

βασιλείας, καταλαμβάνοντας παράλληλα τα ανάκτορα, την αστυνομία και το πανεπιστήμιο και 

σχηματίζοντας προσωρινή κυβέρνηση. Στις 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη 

χώρα.  

 

 

Θέμα Δ1 

σχολ. βιβλ. σελ. 73-74 

α. Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος, επεδίωκε μια κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε το 

ρόλο του βασιλιά, υπονομεύοντας έτσι τον κοινοβουλευτισμό. Δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί βία και νοθεία 



για να τρομοκρατεί τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν υπέρ του κόμματος του. Το 1846/1847 κατείχε πέντε 

από τα επτά υπουργεία της κυβέρνησής του, δεν παρουσιαζόταν όμως σχεδόν καθόλου στο Κοινοβούλιο 

και καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. Επέβαλε έτσι ένα είδος κοινοβουλευτικής 

δικτατορίας. Ο Τάσος Βουρνάς στο παράθεμα Α τον θεωρεί εισηγητή κάθε είδους εκλογικών οργίων στην 

πολιτική σκηνή (δημαγωγία, τραμπουκισμό) και τον πρώτο που έθεσε τον κρατικό μηχανισμό στην 

υπηρεσία του κόμματος. Επισημαίνει ότι η κοινοβουλευτική του δικτατορία προστατευόταν από τον Όθωνα 

και το γαλλικό κόμμα, ενώ η συνεργασία όλων των πολιτικών θεσμών (βασιλιάς, κυβέρνηση και 

αντιπολίτευση) κατέστρεφαν την ανεξαρτησία του ελληνικού λαού. Παραθέτει τα λεγόμενα του ποιητή 

Αλέξανδρου Σούτσου ο οποίος σχολιάζει ότι από το 1845 η πολιτική σκηνή έχει διαλυθεί και το σύνταγμα 

έχει εξευτελιστεί, καθώς κυβέρνηση, βασιλιάς και βουλή λειτουργούν αντίθετα με τους όρους του 

συντάγματος. Μετά το θάνατο του Κωλέττη, το 1847, το γαλλικό κόμμα πέρασε σε φάση παρακμής, καθώς 

επικράτησε διαμάχη για τη διαδοχή. 

 

β. Η τακτική του βασιλιά Όθωνα να προσπαθεί να ενισχύσει τους κυβερνητικούς υποψηφίους στις εκλογές 

οδήγησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε διαρκή σύγκρουση με την αυλή, σε μια περίοδο που οι 

διαφωνίες τους είχαν απαλυνθεί. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Τάσος Βουρνάς στο παράθεμα Α, μετά 

την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου και την παραχώρηση συντάγματος δόθηκε η δυνατότητα  στον 

βασιλιά να νομιμοποιήσει συνταγματικά τον Κωλέττη και το κόμμα του στην εξουσία, με το οποίο 

συμφωνούσε απόλυτα. Στο παράθεμα Β ο Δαφνής σχολιάζοντας τις πρακτικές του Όθωνα επισημαίνει ότι 

μπορεί ο εκλογικός νόμος του 1844 να είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την οργάνωση των 

κομμάτων, όμως ο βασιλιάς χρησιμοποίησε κάθε μέσο για να εμποδίσει τον εκδημοκρατισμό της χώρας: 

δεν επέτρεψε την διενέργεια ελεύθερων εκλογών κατά παράβαση των άρθρων του Συντάγματος. Το 

διάστημα 1844-1862 οι επτά κυβερνήσεις που αναδείχθηκαν ήταν προϊόν βίας, νοθείας και σε μεγάλο 

βαθμό προσωπικών επιλογών του Όθωνα. Ακόμα και μετά τον θάνατο του Κωλέττη ο βασιλιάς συνέχισε 

την εξουδετέρωση των κομμάτων παρεμποδίζοντας την εξέλιξή τους, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

ευκαιρία να δημιουργηθεί μία λαϊκή δύναμη αφοσιωμένη σε αυτόν. Φυσικά, δεν είναι μόνο υπεύθυνος ο 

Όθωνας για αυτή την εξέλιξη, καθώς και οι ηγέτες των κομμάτων με την αποδοχή των αξιωμάτων που τους 

παρείχε βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

 


