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1. Εθνικόν Κομιτάτον: σχολικό βιβλίο σελ. 77: Πολιτική παράταξη που συμμετείχε στην 

Εθνοσυνέλευση του 1862-1864. «υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, … Οθωμανική 

αυτοκρατορία.». 

2. Αρχή της δεδηλωμένης: σχολικό βιβλίο σελ. 79: Ψηφίστηκε το 1875. «Η ιδέα … πολιτικού 
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ΘΕΜΑ Β1.  

Σχολικό βιβλίο σελ. 84:  

α. «Οι υποψήφιοι βουλευτές… κατώτερα στρώματα». 

β. «Αντίθετα με άλλες χώρες … ενεργού πληθυσμού» . 

ΘΕΜΑ Β2. 

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 75-76: «Περί τα τέλη … Κουμουνδούρος». 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1.  

Σχολικό Βιβλίο σελ. 80-81, 85. 

Το διάστημα μεταξύ του 1875 και του 1880 αποτελεί μεταβατική περίοδο. Στις εκλογές 

του 1875 και του 1879 κανένα κόμμα δεν κέρδισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1884, τα δύο μεγάλα κόμματα, του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη, 



ήλεγχαν το 92,2% των εδρών στο Κοινοβούλιο. Το κοινοβουλευτικό σύστημα και ο 

δικομματισμός θεμελιώθηκαν. 

α. Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα συστηματικό πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού της χώρας, αρκετά κοντά στις αντιλήψεις του Κουμουνδούρου. Ο Τρικούπης 

θεωρούσε το κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό 

με κάθε κόστος. Αυτό το εκσυγχρονιστικό του πρόγραμμα προέβλεπε τη συγκρότηση ενός 

κράτους δικαίου, τον  εξορθολογισμό της διοίκησης, κυρίως με τον καθορισμό των προσόντων 

των δημόσιων υπαλλήλων, ώστε να περιοριστεί η ευνοιοκρατία, την  ανάπτυξη της 

οικονομίας και κυρίως την ενίσχυση της γεωργίας και τη  βελτίωση της άμυνας και της 

υποδομής, κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας. Πράγματι, όπως 

επιβεβαιώνει το πρώτο παράθεμα, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η εσωτερική 

ανασυγκρότηση, δηλαδή η δημιουργία έργων υποδομής και η αύξηση των εξοπλισμών μείζον 

πρόβλημα για τον Χ. Τρικούπη ήταν η εξεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων. Οι 

αντίθετοι με τη συγκεκριμένη πολιτική του Τρικούπη βουλευτές συσπειρώθηκαν γύρω από 

τον Θ. Δηλιγιάννη, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε πολιτικές απόψεις αντίθετες από 

εκείνες του Χ. Τρικούπη. Μάλιστα, σύμφωνα με το πρώτο κειμενικό παράθεμα, στην 

προσπάθειά του να προσεταιριστεί τους δυσαρεστημένους με τη φορολογική πολιτική του 

Τρικούπη εκλογείς άσκησε δημαγωγική πολιτική.  

Ο Δηλιγιάννης, πιο συγκεκριμένα,  δεν αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών, αλλά 

στόχευε στη συγκέντρωση και τον έλεγχό τους από το κόμμα. Σε αντίθεση με τον Τρικούπη, 

προέβαλλε το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, με τη μείωση των φόρων και την παροχή 

ευκαιριών στους προστατευομένους του για κατάληψη δημοσίων θέσεων. Αναλυτικότερα, 

κατά τον Γεώργιο Α’, για την ανοδική πορεία της εθνικής οικονομίας ήταν απαραίτητος ο 

περιορισμός των κρατικών δαπανών, οι οποίες δεν ικανοποιούν διοικητικές ανάγκες. Έτσι, ο 

Δηλιγιάννης θα τόνωνε την εμπιστοσύνη των εκλογέων, αφού θα συνειδητοποιούσαν ότι τα 

όποια φορολογικά μέτρα λαμβάνονταν θα υπηρετούσαν εξολοκλήρου τις εθνικές 

προτεραιότητες. Ο ίδιος 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 μέσω, δηλαδή, της εκτίμησης των εθνικών 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και της τόνωσης της εργασίας με την αναδιάρθρωση της 

νομοθεσίας και της διοίκησης. Η τακτική αυτή του δηλιγιαννικού κόμματος θα ενίσχυε τα 

δημόσια έσοδα, αλλά και θα συνέδεε τη εργασία με την κρατική ευημερία, όπως 

παρουσιάζεται στο βασιλικό λόγο. 

β. Οι τρικουπικοί ακολούθησαν με συνέπεια το εκσυγχρονιστικό τους πρόγραμμα. 

Έτσι, έγιναν οργανωτικές μεταβολές και βελτιώθηκαν τα οικονομικά του κράτους, με την 

αύξηση των φόρων και τη σύναψη δανείων, αλλά και την παροχή κινήτρων στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία για επενδύσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ιστορία της Νεότερης 

Ελλάδας ότι η φορολογία, για παράδειγμα του καπνού, των σιγαρόχαρτων, του πετρελαίου, 

του κρασιού και των εισαγόμενων ειδών πολυτελείας ενίσχυσε τα δημόσια έσοδα. Τα έργα 



υποδομής, κυρίως το συγκοινωνιακό δίκτυο, η αίσθηση ασφάλειας που διέπνεε τους εκλογείς 

και τα κυβερνητικά μέτρα ενδυνάμωσαν την παραγωγή, την κατανάλωση και κατ΄ επέκταση 

την εθνική ευδαιμονία.  

Το συγκεκριμένο δημοσιονομικό πρόγραμμα είχε, όμως, ως αποτέλεσμα την 

εξάντληση των φορολογουμένων, παρόλο που οι επιβαλλόμενοι φόροι δεν μπορούν να 

χαρακτηρισθούν επαχθείς, συγκρινόμενοι με τους συγχρόνους, όπως υποστηρίζεται. 

Παράλληλα, η υπερβολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού οδήγησε το 1893 το κράτος στην 

κήρυξη πτώχευσης. Έτσι, με τις νέες συνθήκες που προέκυψαν από τον εκχρηματισμό της 

οικονομίας δημιουργήθηκαν κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν ζητούσαν διορισμό αλλά τη 

λήψη μέτρων που θα ευνοούσαν την προώθηση των συμφερόντων τους. Φορέας των 

αιτημάτων αυτών ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης. Αντιθέτως, . Μέχρι τη δεκαετία του 1870 το 

κράτος αποτελούσε τον κύριο εργοδότη, που εξασφάλιζε θέσεις εργασίας στο δημόσιο και 

δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης, εφόσον στους ανώτατους λειτουργούς του εξασφάλιζε 

εισόδημα που σχεδόν ξεπερνούσε το εισόδημα όλων των άλλων μελών της κοινωνίας. 

Επομένως, μεγάλος αριθμός ανθρώπων απευθύνονταν στο κράτος για την κατοχή μιας 

θέσης στο δημόσιο 

Αλλά και οι δηλιγιαννικοί, αν και προσπάθησαν, τελικά δεν κατόρθωσαν, στα εδάφη 

της Θεσσαλίας να χορηγήσουν γη στους αγρότες παρά μόνο έλαβαν κάποια μέτρα για τη 

βελτίωση της θέσης τους. Όλη αυτή η πολιτική αφερεγγυότητα οδήγησε στην κρίση της 

εμπιστοσύνης προς τα κόμματα συλλήβδην, αφού οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι θεσμοί και τα 

κόμματα δεν ήταν ικανά να υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Αλλά και στο διάστημα από την 

πτώχευση του 1893 έως τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 τα δύο μεγάλα κόμματα 

προσπάθησαν να υλοποιήσουν το πολιτικό τους πρόγραμμα, χωρίς όμως επιτυχία, γεγονός 

που δημιούργησε την εντύπωση ενός γενικού αδιεξόδου. Ούτε το δηλιγιαννικό κόμμα 

μπόρεσε, ελλείψει χρημάτων, να τηρήσει την υπόσχεσή του για λιγότερους φόρους, ούτε το 

τρικουπικό να συνεχίσει το εκσυγχρονιστικό του πρόγραμμα. 

 

ΘΕΜΑ Δ1.  

Σχολικό Βιβλίο σελ. 84-86 

Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον Χαρίλαο Τρικούπη, το όραμα 

για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα ήταν οικονομικά ανεπτυγμένο και ισχυρό στη διεθνή 

σκηνή, δεν πραγματοποιήθηκε. Παρά τη φορολογική επιβάρυνση που επωμίστηκαν οι 

πολίτες για την επίτευξη της πολυπόθητης οικονομικής ανάπτυξης, το κράτος οδηγήθηκε 

στην πτώχευση, κατάσταση που επιβεβαιώνει και ο Α. Λοβέρδος. Αναλυτικότερα, αστοί και 

διανοούμενοι απογοητεύονταν όλο και περισσότερο από τη γενικότερη κατάσταση και την 

αναποτελεσματικότητα του κράτους, το οποίο χαρακτηριζόταν από μια βραδυκίνητη 

γραφειοκρατία. Δεν έβλεπαν την επιθυμητή οικονομική ανάπτυξη, ενώ διαπίστωναν ότι 

μεγάλωνε η απόσταση από τα ευρωπαϊκά κράτη. Ταυτοχρόνως, αυτή η αστική τάξη, 



σύμφωνα με τον Π.Πετρίδη, ως ανερχόμενη κοινωνική τάξη που ήταν, αντιλαμβανόταν ότι 

καλείται να διαδραματίσει τον προοδευτικά ιστορικό πολιτικό της ρόλο. 

Ανάλογη δυσαρέσκεια επικρατούσε και σε μεγάλο μέρος των μικροκαλλιεργητών. Οι 

αξιωματικοί του στρατού ήταν, επίσης, δυσαρεστημένοι, καθώς εκτιμούσαν ότι λόγω 

οικονομικής αδυναμίας ο στρατός θα ήταν αναποτελεσματικός σε περίπτωση πολέμου. 

Ειδικότερα, όπως διασαφηνίζει η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, αυτή η δυσαρέσκεια των 

αξιωματικών υποβόσκει από το 1897, αλλά ποικίλοι παράγοντες, πέρα από τους εθνικούς την 

αναθέρμαναν, όπως οι επαγγελματικοί και οι οικονομικοί. Οι τελευταίοι δεν αποδόθηκαν, 

όμως, εξ ολοκλήρου στο στέμμα.  

Όλα αυτά οδήγησαν σε κρίση της εμπιστοσύνης προς τα κόμματα συλλήβδην, οι 

άνθρωποι πίστευαν ότι οι θεσμοί και τα κόμματα δεν ήταν ικανά να υλοποιήσουν τις 

επιθυμίες τους. Πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα από την πτώχευση του 1893 έως τον 

ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 τα δύο μεγάλα κόμματα προσπάθησαν να υλοποιήσουν το 

πολιτικό τους πρόγραμμα, χωρίς όμως επιτυχία, γεγονός που δημιούργησε την εντύπωση 

ενός γενικού αδιεξόδου. Ούτε το δηλιγιαννικό κόμμα μπόρεσε, ελλείψει χρημάτων, να 

τηρήσει την υπόσχεσή του για λιγότερους φόρους, ούτε το τρικουπικό να συνεχίσει το 

εκσυγχρονιστικό του πρόγραμμα. 

Αλλά και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, που τελείωσε με ολοκληρωτική ήττα 

της Ελλάδας, επέτεινε το πολιτικό αδιέξοδο, καθώς επιφόρτισε και με την πολεμική 

αποζημίωση προς την Οθωμανική αυτοκρατορία, όπως συμπληρώνει το δεύτερο παράθεμα. 

Η δυσπιστία προς τα κόμματα κορυφώθηκε και έδωσε στον Γεώργιο την ευκαιρία να 

επιβληθεί στο Κοινοβούλιο και να ασκεί προσωπική πολιτική. Αυτή η τακτική του στέμματος, 

διευκρινίζει το πρώτο παράθεμα, συνδυαστικά με τις αλλεπάλληλες χρεωκοπίες, τον 

παλαιοκομματισμό και τους λανθασμένους χειρισμούς των εθνικών ζητημάτων οδήγησαν 

στο αίτημα της αποδυνάμωσης του πολιτικού ρόλου του βασιλιά. 

Πέρα από αυτά τα αίτια η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους συμπληρώνει ότι η 

οικονομική δυσπραγία οξύνθηκε ιδιαίτερα κατά το 1908 από την δυσκολία 

εμπορευματοποίησης των γεωργικών προϊόντων, την κακή συγκομιδή, αλλά και τη διεθνή 

ύφεση που περιόρισε τα εμβάσματα των Ελλήνων της Αιγύπτου και της Αμερικής. Έτσι, 

επλήγησαν όλες οι κοινωνικές τάξεις που ενίσχυαν το εισόδημά τους με τους οικογενειακούς 

πόρους των εμβασμάτων. Όσες μεταρρυθμίσεις έγιναν μέχρι το 1909, κατά κύριο λόγο από 

κυβερνήσεις του τρικουπικού κόμματος υπό την ηγεσία του Γεωργίου Θεοτόκη, ήταν 

διοικητικού χαρακτήρα (π.χ. αποκέντρωση) παρόλο που, κατά τον Α. Λοβέρδο, η κρατική 

μηχανή ήταν πλήρως απαξιωμένη, αναποτελεσματική και υπερ-στελεχωμένη εξαιτίας της 

πολιτικής διαφθοράς.  

Αυτές οι νέες συνθήκες, σημειώνει ο Π. Πετρίδης, δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν 

ανεπηρέαστες και τις σχέσεις των κοινωνικών ομάδων. Οι παρατηρούμενες κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις αποδόθηκαν, απ΄ τη μία στην αστικοποίηση, στους μικρομεσαίους 

γαιοκτήμονες και την εργατική τάξη, δηλαδή τα νέα στοιχεία, και απ΄ την άλλη στις 



παραδοσιακές κάστες που απέδιδαν τη δύναμή τους στην εύνοια του βασιλιά. Με τη 

σταδιακή εξασθένηση της δύναμης της πολιτικής ολιγαρχίας εγκαινιάζεται μια περίοδος, 

στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο θα διαδραματίζουν οι μεσαίες τάξεις. Αυτή η τομή στην 

πολιτική ιστορία της Ελλάδας γενικότερα, και των πολιτικών κομμάτων ειδικότερα 

εκφράστηκε στην Αθήνα στις 15 Αυγούστου 1909 από το Στρατιωτικό Σύνδεσμο. 


