
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  

α. πεδινοί 

β. Εκλεκτικοί 

γ. αρχή της δεδηλωμένης 

μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α2 

Να αντιστοιχίσετε τα Συντάγματα με τις καινοτομίες που εισήγαγαν (αντιστοιχούν περισσότερα από ένα 

στοιχεία καινοτομιών στα συντάγματα). 

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

α. Σύνταγμα 1844 

 

 

 

 

β. Σύνταγμα 1864 

1. ψήφος με σφαιρίδια 

2. δωρεάν εκπαίδευση 

3. δικαίωμα του συνέρχεσθαι και 

συνεταιρίζεσθαι 

4. συνταγματική μοναρχία 

5. αρχή λαϊκής κυριαρχίας 

6. απαγόρευση δουλείας 

7. βασιλευομένη δημοκρατία 

8. ψήφος με ψηφοδέλτια 

9. ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 

10. ύπαρξη Γερουσίας 

 

μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Να παρουσιάσετε το πρόγραμμα 

α. του αγγλικού κόμματος 

β. του Χαρίλαου Τρικούπη 

μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Πώς εξελίχθηκε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούσαν την εξουσία κατά τη Β΄ 

Εθνοσυνέλευση στο Άστρος και ποια ήταν η κατάληξή του; (μον. 6) 



β. Ποια ήταν η οργάνωση των ξενικών κομμάτων και ποιες οι απόψεις τους για την οικονομική πολιτική; 

(μον. 7) 

μονάδες 13 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται να 

παρουσιάσετε  

α. τη στάση της νέας γενιάς απέναντι στον Όθωνα και τα αιτήματα που αυτή εξέφραζε (μον. 13). 

β. την κατάληξη της δυσαρέσκειας της νέας γενιάς (μον. 12). 

μονάδες 25 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α 

Πρώτον, ο Όθων σε γενικές γραμμές είχε εξευτελίσει το συνταγματικό πολίτευμα, κυβερνώντας 

ουσιαστικά ως απόλυτος μονάρχης επικεφαλής μιας φιλοβασιλικής φατρίας δουλοπρεπών πολιτικών. Η 

αντίδραση σε αυτή τη χειραγώγηση του πολιτικού συστήματος εντεινόταν ολοένα, ιδίως από τους 

νεότερους και με πανεπιστημιακές σπουδές πολιτικούς, των οποίων οι πολιτικές τάσεις ήταν πιο 

φιλελεύθερες και δημοκρατικές. Δεύτερον, η αρχική αντίδραση του Όθωνα στην κήρυξη του αγώνα για την 

ενοποίηση της Ιταλίας το 1859 υπονόμευσε τη δημοτικότητά του στο ευρύ κοινό και προσέφερε στους 

αντιπάλους του τροφή για να υποδαυλίζουν τη δυσαρέσκεια εναντίον του. […] Τρίτον, πολλοί Έλληνες, 

βλέποντας την υποστήριξη που προσέφεραν η Μ. Βρετανία και η Γαλλία στους Ιταλούς επαναστάτες, 

θεώρησαν ότι η αιτία για την οποία οι δυτικές μεγάλες δυνάμεις εξακολουθούσαν να μη βλέπουν ευνοϊκά 

τον ελληνικό εθνικιστικό αγώνα ήταν ο Όθων. Τέταρτον, το ζήτημα της διαδοχής εξακολουθούσε να 

ταλανίζει1 τον Όθωνα. Το βασιλικό ζεύγος παρέμενε άτεκνο και έτσι, σε περίπτωση θανάτου του, ο θρόνος 

θα περνούσε σε κάποιον από τους αδελφούς του, που όλοι τους αρνιόνταν να βαπτιστούν ορθόδοξοι και ως 

εκ τούτου δήλωναν ανοιχτά ότι θα αποποιούνταν και τον θρόνο. Ο Όθων εξακολουθούσε να αρνείται να 

αποκαλύψει ποιον θα όριζε διάδοχό του, κι έτσι το ζήτημα της διαδοχής μείωνε τη δημοτικότητά του τόσο 

στον ελληνικό λαό όσο και στη ρωσική κυβέρνηση, που ανησυχούσε ότι η απουσία ορθόδοξου διαδόχου θα 

είχε σοβαρό αντίκτυπο στη θέση της Ρωσίας στην περιοχή.   

Th. W. Gallant, «Νεότερη Ελλάδα, Από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας», μτφρ. Γ. 

Σκαρβέλη, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2017, σ. 130-131.  

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β 

Το αντιπολιτευτικό ρεύμα συνεχώς μεγάλωνε και η κατάσταση στην Αθήνα και στις επαρχίες ήταν 

εκρηκτική. Η δυσαρέσκεια γινόταν αισθητή και στους κόλπους του στρατού και κυρίως των αξιωματικών. 

[...] Σύντομα όμως άρχισαν πάλι να εκδηλώνονται αντιδυναστικές ενέργειες στην πρωτεύουσα και στις 

επαρχίες (Ναύπλιο, Τρίπολη, Άργος, Μεσσηνία, Λακωνία). [...] Εν τω μεταξύ η δράση των 

αντικαθεστωτικών μεγάλωνε και, ενώ όλα έδειχναν ότι η επανάσταση πλησίαζε, οι Βασιλείς αναχώρησαν 

για περιοδεία στις επαρχίες, όπου πίστευαν ότι είχαν ισχυρά ερείσματα2, ελπίζοντας έτσι να 

εξουδετερώσουν τις συνωμοτικές ενέργειες. Μετά την αναχώρηση του Όθωνα από την πρωτεύουσα, οι 

εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ο Ζαΐμης, ο Βούλγαρης, ο Δεληγιώργης, ο Κουμουνδούρος κ.ά., στις 11 

Οκτωβρίου, με ψήφισμα, ανήγγειλαν στον ελληνικό λαό την κατάργηση της Βασιλείας. Κατέλαβαν τα 

Ανάκτορα, την Αστυνομία και το Πανεπιστήμιο, ενώ σχηματίστηκε προσωρινή κυβέρνηση.   

Λίνα Λούβη, «Το ελληνικό κράτος 1833-1871», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 4, Τα Νέα-

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 22-23. 

                                                 
1 ταλανίζει: βασανίζει 
2 ερείσματα: στηρίγματα 



 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα, να αναφερθείτε 

στη λειτουργία του ελληνικού πολιτικού συστήματος από το 1844 μέχρι το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου 

(1856), προσδιορίζοντας: 

α. τις εκλογικές πρακτικές και τα χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης του Κωλέττη (μον. 13).  

β. την πολιτική τακτική του Όθωνα απέναντι στα κόμματα (μον. 12). 

μονάδες 25 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α 

Η μεταβολή της 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ δεν έλυσε κανένα από τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού 

λαού, διευκόλυνε το παλάτι να φέρει με συνταγματικά μέσα στην εξουσία τον Κωλέττη και το κόμμα του. 

[…] Ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε στην πολιτική παράδοση τα εκλογικά όργια, την ξετσίπωτη 

δημαγωγία, τον τραμπουκισμό και ακόμη ήταν ο πρώτος που υπέταξε τον κρατικό μηχανισμό στην 

υπηρεσία του κόμματος. […] 

«Από το 1845 –γράφει ο ποιητής Αλ. Σούτσος– η κυβέρνησις της Ελλάδος, εμπαίζει μέχρις ώρας το 

σύνταγμα και διά της απάτης εκφυλίζει τους χαρακτήρας η βασιλεία κυβερνά παρά τον Χάρτην (ενν. το 

Σύνταγμα)[…], βουλή εκ μελών διορισθέντων δι’ υπουργικών διαταγμάτων, σύνταγμα χλευαζόμενον 

ρήξεις ιδεών εις την πρωτεύουσαν, στάσεις εις τας επαρχίας». 

Ανάμεσα στο παλάτι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνθλίβονται η ανεξαρτησία και τα βασικά 

προβλήματα του ελληνικού λαού. Όθων και γαλλικό κόμμα συμφωνούν απόλυτα και περιφρουρούν με όλη 

τους της δύναμη την  κοινοβουλευτική δικτατορία του Κωλέττη.  

Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας, τομ. Α΄, σελ. 294-297 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β 

Ο εκλογικός νόμος του 1844 εδημιούργει τας προϋποθέσεις οργανώσεως κομμάτων και μάλιστα, 

επικρατήσεως του δικομματικού συστήματος. […] Δυστυχώς, ο βασιλεύς Όθων αντέδρασε, με όλα εις την 

διάθεσήν του μέσα, κατά της πορείας προς την δημοκρατίαν. Ηγνόησεν ή παραβίασε το Σύνταγμα και δεν 

επέτρεψε την διενέργεια ελευθέρων εκλογών. Αι αναδειχθήσαι, από το 1844 έως το 1862, επτά Βουλαί, 

υπήρξαν προϊόν βίας, τεχνασμάτων και νοθείας. Παρά ταύτα, θα ήτο δυνατόν να προέλθουν εξ αυτών 

κομματικοί σχηματισμοί, […] εάν ο Βασιλεύς, διά του σχηματισμού προσωπικών κυβερνήσεων, δεν 

παρημπόδιζε την τοιαύτην εξέλιξιν, ευθύς μετά τον θάνατον του Κωλέττη. […] Στέρρως3, όμως, εχόμενος 

της ιδίας εξουσίας, ο βασιλεύς απειργάσθη4 την εξουδετέρωσιν των κομμάτων, χωρίς να υπολογίσει ότι, 

ούτω, έχανε την ευκαιρίαν να αποκτήση και λαϊκήν δύναμιν αφοσιωμένην εις αυτόν. 

Η βασιλική τακτική θα απεδεικνύετο ανενεργός, εάν η ηγετική μερίς δεν τον συνέτρεχεν, αποδεχομένη 

τα προσφερόμενα εις αυτήν αξιώματα. Η ορμή της είχε εξαντληθή εις την μεταβολήν της 3ης Σεπτεμβρίου. 

Δυστύχημα, διότι δεν κατόρθωσε να την αξιοποιήση, εν συνεχεία.  

Γρηγορίου Δαφνή, Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, 1821-1961, σελ. 53-54 

 

*το κείμενο μεταφέρθηκε στο μονοτονικό διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία του 

 

Καλή επιτυχία!!! 

                                                 
3 στέρρως: σταθερά 
4 απεργάζομαι: μηχανεύομαι, σχεδιάζω 


