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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(1821-1936)

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά

τον αριθμό της πρότασης από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά (από τη στήλη Β
περισσεύει ένα στοιχείο).

Στήλη Α Στήλη Β

Α. Δηλιγιαννικοί

Β. Βενιζέλος

Γ. Τρικουπικοί

Δ. Κωνσταντίνος

1. Στη Θεσσαλία υποστήριζαν τους  μεγαλογαιοκτήμονες

2. Ήταν υπέρ των Κεντρικών Δυνάμεων (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος)

3. Ήταν υπέρ της ουδετερότητας (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος)

4. Ήταν υπέρ της Αντάντ (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος)

5. Στη Θεσσαλία υποστήριζαν τους αγρότες

Μονάδες 8

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων ιστορικών όρων:
Ü Πεδινοί
Ü Εκλεκτικοί
Ü Σ.Ε.Κ.Ε.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Τι γνωρίζετε για την αρχή της δεδηλωμένης και τη σημασία της για την εξέλιξη του

πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα;
Μονάδες 15



Α.2.2. Τι γνωρίζετε για τις εκλογές του 1920 και τις συνέπειές τους;
Μονάδες 15

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Επισημαίνοντας χωρία του παρακάτω κειμένου και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να σημειώσετε
τους λόγους που σύμφωνα με τον Νικόλαο Ζορμπά οδήγησαν στην εκδήλωση του κινήματος στο Γουδί.

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί όπως η θρησκεία μας υψωθή εις τον εμπρέποντα ιερόν
προορισμόν της,  όπως η Διοίκησις της χώρας καταστή χρηστή και έντιμος,  όπως η Δικαιοσύνη
απονέμηται ταχέως μετ’ αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας
αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής διά τον πρακτικόν βίον και
τας στρατιωτικάς ανάγκας της χώρας,  όπως η ζωή,  η τιμή και η περιουσία των πολιτών
εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι, λαμβανομένων των απαιτουμένων
μέτρων προς λελογισμένην διαρρύθμισιν των εσόδων και εξόδων του κράτους, ώστε αφ’ ενός
μεν ο σχεδόν πενόμενος ελληνικός λαός ανακουφισθή εκ των επαχθών φόρων, ους ήδη
καταβάλλει και οίτινες ασπλάχνως κατασπαταλώνται προς διατήρησιν πολυτελών και περιττών
υπηρεσιών και υπαλλήλων, χάριν της απαισίας συναλλαγής, αφ’ ετέρου δε καθορισθώσι θετικώς
τα όρια εντός των οποίων δύνανται ν’ αυξηθώσιν αι δαπάναι διά την στρατιωτικήν της χώρας
παρασκευήν και διά την συντήρησιν του στρατού και του στόλου εν ειρήνη».

Νικ. Ζορμπά, Απομνημονεύματα, σ. 17 (1925)

ΘΕΜΑ Β2
Επισημαίνοντας χωρία του παρακάτω κειμένου και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να εκθέσετε τα
αποτελέσματα που είχε ο χαρακτήρας του Ι. Κωλέττη και ο τρόπος με τον οποίο άσκησε την εξουσία ως
αρχηγός του γαλλικού κόμματος, στη διαμόρφωση των πολιτικών συνθηκών στην Ελλάδα κατά την
περίοδο 1844-1847.

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ

Η παραχώρηση Συντάγματος δεν μετέβαλε την πολιτική ζωή. Η συνεργασία των τριών
κομμάτων εν όψει της αλλαγής του 1843 διαλύθηκε αμέσως μετά την επιτυχία. Οι πρώτες
εκλογές που ακολούθησαν κράτησαν τρεις μήνες κατά τους οποίους η Ελλάδα έγινε λεία των
οπλισμένων συμμοριών του Κωλέττη, που έβαλε σε ενέργεια όλα τα μέσα για να συντρίψει τον
αντίπαλο και να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή. Συνταγματικός, όταν ήταν στην
αντιπολίτευση, ο Κωλέττης δείχτηκε υπερβολικά συγκεντρωτικός όταν πήρε την εξουσία κι
ενθάρρυνε τις επεμβάσεις του στέμματος στην πολιτική ζωή. Η πραγματική εσωτερική πολιτική
συνίστατο στη «διάθεση των κρατικών εσόδων για λογαριασμό των φίλων του», χωρίς κανένα
σοβαρό μέτρο για τη διοργάνωση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η «Μεγάλη Ιδεά» τού
έδινε το πρόσχημα. […] Με τέτοια πολιτική, ο Κωλέττης εμφανίζεται στην πολιτική ιστορία της
Ελλάδας ως ο τύπος του τυχοδιώκτη πολιτικού, που εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη διαφθορά
στην άσκηση εξουσίας. Στην πραγματικότητα το Σύνταγμα καταργήθηκε. Οι κυβερνήσεις που
διαδέχθηκαν η μία την άλλη μ’ επιταχυνόμενο ρυθμό μετά το θάνατο του Κωλέττη (1847) ήταν



όλες τους κυβερνήσεις της Αυλής που δεν αντιπροσώπευαν τίποτα. Η αντιπολίτευση ξανάπαιρνε
τα θέματα της άμυνας των συνταγματικών ελευθεριών κι η μια εξέγερση ακολουθούσε την άλλη.

Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, σ. 84

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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