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ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Ορισμοί:  Βενιζελισμός, Κλήριγκ, Πανελλήνιον 

(Μονάδες 15) 

 

Α2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό (Σ) ή λανθασμένο 

(Λ) 

1. Η Ελλάδα του μεσοπολέμου είχε προωθήσει την αστικοποίηση. 

2. Η βασική αιτία των συγκρούσεων των Ελλήνων κατά την Επανάσταση αφορούσε στα πρόσωπα 

και στον τρόπο διαχείρισης της εξουσίας. 

3. Κατά την Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου υποβαθμίστηκε ο ρόλος των προκρίτων. 

4. Το ρώσικο κόμμα ονομάστηκε και εθνικό. 

5. Βασική ομοιότητα των τριών πρώτων κομμάτων ήταν η επιδίωξη ισχυρής ανάπτυξης εκτελεστικής 

εξουσίας. 

(Μονάδες 10) 

Α3. Για ποιους λόγους το εργατικό κίνημα καθυστέρησε να αναπτυχθεί στην Ελλάδα; 

(Μονάδες 12) 

Α4. Να αναφερθείτε στην αντίθεση που εκφράστηκε μεταξύ του Δημ. Υψηλάντη και των προκρίτων 

μετά την άφιξη του πρώτου στην Επαναστατημένη Ελλάδα το καλοκαίρι του 1821. 

(Μονάδες 13) 

  

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………..……………… 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 

ΓΘ2 
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ΟΜΑΔΑ Β 

 

Β1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των παραθεμάτων που 

ακολουθούν να εξηγήσετε ποια ήταν η σημασία της ψήφισης του συντάγματος του 1844 για την  

πολιτικοποίηση του λαού και την εξέλιξη του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα και πως 

υπονομεύτηκε η πορεία αυτή από τον Κωλέττη. 

                                                                                                                                        (Μονάδες 25) 

 

Κείμενο A 

Πολλοί [....] , θεωρούσαν μεγάλη ατυχία τον πειραματισμό αυτό με τον κοινοβουλευτισμό, ο οποίος 

όχι μόνο δεν είχε εκπληρώσει τους πόθους που είχαν δημιουργήσει οι αγώνες για την επικράτησή του, 

αλλά είχε συμβάλλει στον εκφυλισμό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Θεωρούσαν 

κοινοβουλευτισμό ένα ακόμη δυτικό θεσμό, που είχε επιβληθεί στον «πνευματικά» ανέτοιμο ελληνικό 

λαό. 

Οπωσδήποτε με την ψήφιση του Συντάγματος, για πρώτη φορά μετά τον Αγώνα, οι Έλληνες μπορούσαν 

να ισχυρισθούν ότι συμμετείχαν άμεσα στη  διακυβέρνησή τους. [...] Η εισαγωγή του 

κοινοβουλευτισμού σήμαινε, για πρώτη φορά μετά τη λήξη του Αγώνα, ότι ο λαός δεν ήταν πλέον δυνατό 

να αγνοείται από την ηγετική τάξη, όταν μάλιστα οι εκπρόσωποι της τελευταίας συναγωνίζονταν για 

την άνοδο στην εξουσία. Η εισαγωγή της καθολικής ψήφου (για τους άρρενες) σήμαινε ότι οι αγρότες 

έγιναν οργανικό  αν και παθητικό, μέρος του νέου συστήματος και ότι, ως αντάλλαγμα για την 

υποστήριξη προς τους διάφορους εκπροσώπους της ηγετικής τάξεως μπορούσαν να  υπολογίζουν σε 

συγκεκριμένες υλικές παραχωρήσεις.  

                                                                                    Β. Σφυρόερα, ΙΕΕτομ. 30 σελ. 115, εκδ. 2015 

 

 

Κείμενο Β 

Η μεταβολή της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, ενώ δεν έλυσε κανένα από τα 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 στη 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 του 1845 – γράφει ο ποιητής Αλ. Σούτσος-κυβέρνησις της Ελλάδος, [...]εμπαίζει μέχρις ώρας 

το σύνταγμα και δια της απάτης εκφυλίζει τους χαρακτήρας· η βασιλεία κυβερνά παρά τον Χάρτη… 

βουλή εκ μελών διορισθέντων δι΄ 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 τη δύναμη την κοινοβουλευτική δικτατορία του Κωλέττη. 

                                                           Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας, 

                                                                                                                            τομ. Α' σελ. 294-297 

 

Κείμενο Γ 

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 εώς το 1862 επτά 

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

αυτών κομματικοί σχηματισμοί, [...] εάν ο Βασιλεύς δια του σχηματισμού προσωπικών κυβερνήσεων 

,δεν παρημπόδιζε την τοιαύτην εξέλιξην, ευθύς μετά τον θάνατον του Κωλέττη. 

                                    Γρηγορίου Δάφνη , τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, 1821-1961, σελ.53-54 

Αθήνα 2006. σελ. 798,799.1 
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Β2. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και λαμβάνοντας υπόψη σας το περιεχόμενο των 

κειμένων που σας δίνονται, να αναφερθείτε: 

α) στα κύρια χαρακτηριστικά και στο πολιτικό πρόγραμμα του ρωσικού κόμματος. 

(Μονάδες 13) 

β) στις κοινωνικές ομάδες που συμπαρατάχθηκαν με το κόμμα αυτό και στα στελέχη του. 

(Μονάδες 12) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Το «ρωσικό» κόμμα είχε μάλλον τη σαφέστερη ιδεολογική τοποθέτηση, εξαιτίας της στενής του ταύτισης 

με την υπεράσπιση των συμφερόντων της Εκκλησίας. Εφόσον η Εκκλησία είχε μια σωματειακή 

οργάνωση και έναν διαρθρωμένο τρόπο ζωής, το κόμμα αυτό βρήκε, κατά κάποια έννοια, 

προετοιμασμένη τη θέση που θα υιοθετούσε. Έτσι, υποστήριζε [...] μεγαλύτερες εξουσίες για την 

Εκκλησία μέσα στο κράτος, και ορθόδοξη μοναρχία. Σε άλλα ζητήματα η θέση του «ρωσικού» 

κόμματος ήταν συνήθως συγκεχυμένη ή ασυνεπής. Μέσα στην ενδεκάχρονη αυτή περίοδο διένυσε όλο 

το φάσμα από την υποστήριξη της απολυταρχίας ως την υποστήριξη της πιο φιλελεύθερης μορφής 

συνταγματισμού, δεδομένου ότι η θέση του σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή εξαρτιόταν από το βαθμό της 

εύνοιας που του έδειχνε ο βασιλιάς. 

J.A. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843)  

εδκ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997. σελ 632 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Τα κύρια οχυρά στα οποία στηρίχθηκε ο καποδιστριακός μηχανισμός προκειμένου να συγκροτήσει την 

κομματική του βάση ήταν τρία και στηρίζονταν ιδίως στη νομιμοφροσύνη των περιφερειακών φατριών: 

η Πελοπόννησος με εμψυχωτή το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη• η περιοχή της Φωκίδας στη Ρούμελη με 

αρχηγό τον Ιωάννη Γκούρα Μαμούρη, αφοσιωμένο φίλο και σύμμαχο του Καποδίστρια στον οποίο ο 

Κυβερνήτης ανταπέδιδε τη φιλία του• τέλος οι Σπέτσες, με επικεφαλής τον Ιωάννη Μέξη και την 

οικογένεια Κολανδρούτσου. Ας σημειωθεί πως το νησί αυτό, του οποίου οι σχέσεις με την «αγγλόφιλη» 

Ύδρα ήταν καθαρά ανταγωνιστικές, θεωρούνταν, και από εμπορική παράδοση ακόμα, αφοσιωμένο στη 

Ρωσία ήδη από τα προεπαναστατικά χρόνια. 

Σ’ αυτές τις τοπικές δυνάμεις, συστατικές κατά βάση του καποδιστριακού κόμματος, πρέπει να 

προστεθούν οι όχι ευκαταφρόνητες δυνάμεις που προέρχονταν από ορισμένες ομάδες ετεροχθόνων: 

Επτανήσιοι, Ηπειρώτες, Έλληνες των νησιών του Αιγαίου και της Μ. Ασίας, Έλληνες της διασποράς 

ιδίως από τους εγκατεστημένους στη Ρωσία. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, εξαιτίας της φήμης και του 

θρύλου που τον περιέβαλλε, έπαιζε για τα νησιά το ρόλο που διαδραμάτιζε στην Πελοπόννησο ο 

Κολοκοτρώνης. Αυτή ακριβώς ήταν η επιτυχία του Καποδίστρια: ότι κατόρθωσε να συνενώσει 

ορισμένες αναμφισβήτητα ισχυρές φατρίες τις οποίες ήρθε να ενισχύσει η παρουσία ορισμένων 

προσωπικοτήτων [...]. Ορισμένοι, μαζί με την πνευματική ακτινοβολία, είχαν τη δυνατότητα να ασκούν 

ευρύτερη επιρροή στις περιοχές τους. 

Χάρη σ’ αυτή τη δομή του καποδιστριακού κόμματος έγιναν εφικτά δύο πράγματα: από το ένα μέρος το 

κόμμα απόκτησε εξαρχής συνοχή και από το άλλο μπόρεσε να λειτουργήσει σε επίπεδο εθνικό, 

καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη την επικράτεια, διεισδύοντας ως το πιο απόμερο και 

απομακρυσμένο χωριό. [...] 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. IΓ', σελ. 29 
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ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

4. ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. 

 
E-MAIL: 

 

tsolopoulouroula@gmail.com 
ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 
 
 
 

Καλή επιτυχία !!! 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 
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