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Κριτήριο αξιολόγησης Ιστορία κατεύθυνσης Γ΄ λυκείου 

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(1821-1936) 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(1821-1930) 

Α1. Να αναλύσετε το περιεχόμενο των όρων:  

α) Συνθήκη των Σεβρών 

β) Πατριαρχική Επιτροπή 

γ) Εθνικόν κομιτάτον 

Μονάδες 15  

 

Α2. Επιλέξτε τη σωστή χρονολογία στα γεγονότα: 

1. Κριμαϊκός πόλεμος     

 

α) 1854   β) 1857  γ) 1864 

2. Έξωση Όθωνα              α) 1858   β) 1862  γ) 1866 

 

3. Κρητική επανάσταση  α) 1912   β) 1821  γ) 1866 

 

4. Ίδρυση κόμματος φιλελευθέρων  

 

α) 1922  β) 1910  γ) 1924 

5. Ο Κωνσταντίνος γίνεται αρχιστράτηγος    α) 1913  β) 1912  γ) 1915 

 

6. Μετονομασία του Σ.Ε.Κ.Ε. σε Κ.Κ.Ε.  α) 1924  β) 1918  γ) 1912 

 

      7. Αποτυχημένο πραξικόπημα Βενιζέλου   α) 1932  β) 1933  γ) 1935 

8. Ίδρυση Οργανισμού  α) 1914  β) 1922  γ) 1930 

 

9. Άλωση της Κωνσταντινούπολης   α) 1821  β) 1922  γ) 1453 

 

10. Οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα 

των εργατών στην κλωστοϋφαντουργία   

α) 1930  β) 1923  γ) 1908 

Μονάδες 10 
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Β1. Ποιες οι αιτίες που οδηγούν τους Έλληνες κατοίκους άλλων βαλκανικών κρατών σε αναγκαστική 

μετανάστευση προς την Ελλάδα το 1906;  

Μονάδες 13 

 

Β2. Πώς ενισχύεται ο ρόλος των κομμάτων το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα;  

Μονάδες 12 

 

Γ1. Βάσει των ιστορικών σας γνώσεων και των πληροφοριών της πηγής που ακολουθεί να 

περιγράψετε τις διαδικασίες και τις αποφάσεις της εθνοσυνέλευσης του 1843-1844 αναφορικά με: 

α) Το πολιτειακό ζήτημα. (μονάδες 5) 

β) Την εκλογική διαδικασία και τη συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες. (μονάδες 10) 

γ) Την κατάληψη δημοσίων θέσεων. (μονάδες 10) 

Μονάδες 25 

 

Παράθεμα 

Η εθνοσυνέλευση 1843-1844 

Στις 23 Νοεμβρίου (συνεδρίαση Ι΄) επίσης συστήθηκε Η προς την σύνταξιν του συντάγματος επιτροπή, 

από 21 μέλη. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και  στη διάκριση των τριών εξουσιών, αλλά και στην 

καθιέρωση βουλής και γερουσίας. Το δεύτερο αυτό νομοθετικό σώμα, του οποίου τα ισόβια μέλη δεν 

εξέλεγε ο λαός αλλά διόριζε ο βασιλιάς, κρίθηκε αναγκαίο με το επιχείρημα ότι στην επιτροπή 

δόθηκε εντολή να συντάξει πολίτευμα «συγκερασμένον και ουχί δημοκρατικόν», καθώς το δεύτερο 

«νομίζεται επικίνδυνον εις νεαρά προς τον πολιτισμόν έθνη».  

Οι επόμενες δώδεκα συνεδριάσεις (ΚΣΤ΄-ΛΖ΄, 8-21 Ιανουαρίου) αναλώθηκαν στη συζήτηση του 

άρθρου 3, στη «διαφορά μεταξύ Έλληνος εν γένει και πολίτου», , δηλαδή στην προσπάθεια των 

πληρεξουσίων των προερχόμενων από τις επαρχίες του ελληνικού κράτους να απομακρύνουν από τις 

δημόσιες θέσεις τους Έλληνες τους καταγόμενους από τόπους εκτός των ελληνικών συνόρων που δεν 

είχαν πάρει μέρος στην επανάσταση από το 1821 ως το 1827. Στη διάρκεια της συζήτησης του άρθρου 

3 και οι δύο πλευρές ανέδειξαν δεινούς ρήτορες, οι οποίοι πρόβαλαν νομικά, πολιτικά και εθνικά / 

συναισθηματικά επιχειρήματα. Ο Ιωάννης Κωλέττης, ο γνωστός πολιτικός αρχηγός και πληρεξούσιος 

Ναυπλίας, με την αγόρευσή του ξεπέρασε κάθε άλλον. Για να υποστηρίξει την ενότητα του έθνους, 

προσπάθησε να αποσπάσει το ακροατήριο από πρόσκαιρες μικρές επιδιώξεις. «Φρίττω, είπεν, 

ενθυμούμενος την ημέραν εκείνην, καθ’ ήν εδώσαμεν τον υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος όρκον, δι’ 

ού ωμόσαμεν να συνεισφέρωμεν τα πάντα, και αυτήν μας την ζωήν διά την ελευθερίαν της Ελλάδος. 

[...] Εν ενί πνεύματι τότε ηνωμένοι, όσοι είχομεν το επώνυμον Έλληνες, εκερδίσαμεν μέρος του όλου 

σκοπού· νυν δε ενασχολούμεθα εις ματαίας διακρίσεις Ελλήνων και Ελλήνων, 

Παρά τις εκκλήσεις για ενότητα, οι περισσότεροι πληρεξούσιοι των επαρχιών του ελληνικού κράτους 

έμειναν ως το τέλος ανυποχώρητοι. Αν και δεν μπόρεσαν τις θέσεις τους για την έννοια του πολίτη να 

τις καταστήσουν συνταγματική διάταξη στο άρθρο 3, πέτυχαν την έκδοση του β΄ ψηφίσματος, με το 

οποίο, πρόσκαιρα, απομακρύνονταν οι ετερόχθονες από τη δημόσια διοίκηση. Εξαιρέθηκαν μόνο όσοι 

υπηρετούσαν στον στρατό και στην εκπαίδευση. 
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Η σύνταξη του εκλογικού νόμου και των ψηφισμάτων 

 

   Στις 26 Ιανουαρίου 1844 (συνεδρίαση ΜΑ΄) από την εθνοσυνέλευση εκλέχτηκε, εννεαμελής, Η διά 

την σύνταξιν του σχεδίου του περί εκλογής Νόμου επιτροπή. Η συζήτηση άρχισε στις 29 Φεβρουαρίου 

με ομιλία του εισηγητή Ανδρέα Χριστοδούλου Λόντου, πληρεξουσίου Πατρών. Μετά τη διακοπή λίγων 

ημερών η συζήτηση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σε οκτώ συνεδριάσεις από τις 6-15 Μαρτίου 

(συνεδριάσεις ΞΕ΄-ΟΒ΄). 

 

   Ο εκλογικός νόμος αυτός δικαιολογημένα θεωρείται τολμηρός για την εποχή του. Όταν στη Μεγάλη 

Βρετανία μόνο ένας στους επτά είχε το δικαίωμα ψήφου (περί τις 500.000) και πολύ χειρότερα ήταν τα 

πράγματα στη Γαλλία, στην Ελλάδα ψήφιζαν στην επαρχία τους, για να εκλέξουν άμεσα έναν αριθμό 

βουλευτών ανάλογο με τον πληθυσμό (ένας βουλευτής για κάθε 10.000 κατοίκους), όλοι οι πάνω από 

τα 25 άρρενες που γεννήθηκαν εντός των ορίων του κράτους, ή απέκτησαν το δικαίωμα του πολίτη, 

και είχαν στην επαρχία της πολιτικής διαμονής τους κάποια ιδιοκτησία ή ασκούσαν έμμισθο ή άλλο 

επικερδές επάγγελμα. Με τη διάταξη αυτή αποκλείονταν μόνο δύο κοινωνικά στρώματα, οι οικόσιτοι 

υπηρέτες και οι μαθητευόμενοι τεχνίτες – οι τελευταίοι συνήθως μικρότεροι των 25 ετών – και ένας 

οπωσδήποτε σημαντικός αριθμός ετεροχθόνων εποίκων, οι οποίοι για να εκλέξουν δικό τους 

βουλευτή έπρεπε να συγκροτήσουν συνοικισμό σε ξεχωριστό δήμο, πόλη ή επαρχία τουλάχιστον από 

5.000 κατοίκους (άρθρα 1, 3, 4 και 5 του εκλογικού νόμου). Άλλη ήταν η αδυναμία του νόμου: δεν 

εξασφάλιζε την αδιάβλητη εκλογή των μελών της βουλής και την αμερόληπτη επικύρωση των 

αποτελεσμάτων 

Ιστολόγιο Γιάννη Γιαννόπουλου 

 

Δ1. Να περιγράψετε τα γεγονότα του εθνικού διχασμού αντλώντας πληροφορίες από τις ιστορικές 

σας γνώσεις και το παράθεμα που ακολουθεί.  

Μονάδες 25 

 

Παράθεμα 

Αρχικά η Ελλάδα επέλεξε πράγματι την ουδετερότητα, την οποία όμως ο Βενιζέλος εκλάμβανε ως 

«προσωρινή» ενώ ο Κωνσταντίνος ήθελε να είναι «διαρκής». Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

προσχώρησε στις Κεντρικές Δυνάμεις, ο Βενιζέλος διείδε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει η Ελλάδα 

τα επεκτατικά της σχέδια. Προϋπόθεση ήταν βεβαίως η εγκατάλειψη της ουδετερότητας. Στις αρχές 

του 1915, οι Σύμμαχοι επιχείρησαν εκστρατεία εναντίον της Τουρκίας στα Δαρδανέλλια και ο 

Βενιζέλος πρότεινε τη συμμετοχή της Ελλάδας με αποστολή στρατιωτικού σώματος. Το σχέδιο αυτό 

απορρίφθηκε από τον Κωνσταντίνο και ο Βενιζέλος υπέβαλε την παραίτησή του. 

 

Μέσα στη δίνη της βαθιάς πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα, που είχε λάβει τη μορφή Εθνικού Διχασμού, 

το μποϋκοτάζ των εκλογών το Δεκέμβριο του 1915 από τους Φιλελεύθερους του Βενιζέλου ήταν το 

πρώτο βήμα για πιο ριζοσπαστικές πράξεις. Στη Θεσσαλονίκη, το κίνημα της Εθνικής Άμυνας που 

προετοιμάστηκε από Βενιζελικούς όπως ο Αλέξανδρος Ζάννας, ο Περικλής Αργυρόπουλος, ο 

υποστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος και ο συνταγματάρχης Εμμανουήλ Ζυμβρακάκης, με τη 

στήριξη του Γάλλου αρχηγού των συμμαχικών στρατευμάτων στρατηγού Σαράιγ, εκδηλώθηκε στις 30 

Αυγούστου 1916. Στο μεταξύ η κατάσταση στα Βαλκάνια είχε αλλάξει, με την είσοδο της Ρουμανίας 

στον πόλεμο και τη γερμανοβουλγαρική επίθεση στη Μακεδονία. Αυτό που θα συγκλονίσει όμως την 
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ελληνική κοινή γνώμη θα είναι η παράδοση της Καβάλας και του 4ου Σώματος Στρατού στους 

Βουλγάρους. Η άρνηση του Κωνσταντίνου να κινηθεί εναντίον των Βουλγάρων αποτέλεσε την 

κρίσιμη καμπή για την απόφαση του Βενιζέλου. Στις 9 Οκτωβρίου, θα σχηματίσει προσωρινή 

κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη με πυρήνα της τη λεγόμενη «τριανδρία» (Ελ. Βενιζέλος, Π. Δαγκλής, Π. 

Κουντουριώτης). Με αυτή την επαναστατική πράξη του Βενιζέλου, ο Εθνικός Διχασμός αποκτά πολύ 

πιο συγκεκριμένη μορφή: η Ελλάδα διχάζεται σε δύο κράτη. 

Η «ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» 

Σε μια ύστατη προσπάθεια να εξαναγκάσουν τον Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει την ουδετερότητα, 

συμμαχικές δυνάμεις θα αποβιβαστούν στον Πειραιά και στο Φάληρο στα τέλη Νοεμβρίου. Ως 

αποτέλεσμα της «μάχης των Αθηνών», ο Κωνσταντίνος συμφώνησε να παραδώσει μέρος του 

ελληνικού πολεμικού υλικού που του είχε αρχικά ζητηθεί. Με την αποχώρηση των συμμαχικών 

στρατευμάτων από την Αθήνα, ξέσπασαν τα λεγόμενα «Νοεμβριανά», κύμα αντιβενιζελικής 

τρομοκρατίας, με φόνους, συλλήψεις, λεηλασίες και πράξεις εκφοβισμού εναντίον των Βενιζελικών. 

Κορυφαία πράξη υπήρξε ο αφορισμός του Βενιζέλου, το περίφημο «ανάθεμα», από τον Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών. 

 

Η ένοπλη σύρραξη με τους Συμμάχους στη «μάχη των Αθηνών» αλλά και η απόφαση του 

Κωνσταντίνου να οργανώσει ανταρτικές ομάδες σε Ήπειρο και Θεσσαλία με την υποστήριξη των 

Γερμανών οδήγησαν σε σκέψεις για εκθρόνιση του Κωνσταντίνου ως τη μόνη δυνατή λύση. Τον Μάιο 

1917, συμμαχικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Θεσσαλία, ιταλικές δυνάμεις προωθήθηκαν στην 

Ήπειρο και κατέλαβαν τα Γιάννενα, ενώ ο στόλος υπό τον ύπατο αρμοστή των Συμμάχων C.C. 

Jonnart κατέλαβε τον Ισθμό. Ο Κωνσταντίνος παραιτήθηκε ορίζοντας διάδοχό του τον Αλέξανδρο και 

αναχώρησε με την οικογένειά του για το εξωτερικό. Η Ελλάδα, ως ενιαίο πλέον κράτος, κηρύσσει τον 

πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις στις 15 Ιουνίου 1917. 

 

Ωστόσο, η συγκρότηση ενός αξιόμαχου ελληνικού στρατού που θα πολεμούσε στο πλευρό την Αντάντ 

δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η «Παλαιά Ελλάδα» (Νότια Ελλάδα) ήταν φιλοβασιλική στην πλειονότητά 

της, οι επεμβάσεις των Συμμάχων είχαν βιωθεί ως εθνική ταπείνωση και η ελληνική κοινωνία ήταν 

εν γένει εχθρική απέναντι στη συμμετοχή σ’ αυτόν τον πόλεμο που έμοιαζε τρομακτικός και 

«μεγάλος» για μια μικρή χώρα. Ο Βενιζέλος θα προχωρήσει σταδιακά στη γενική επιστράτευση μέχρι 

τον Μάρτιο 1918. Στάσεις, ομαδικές λιποταξίες, ακόμη και αυτομολίες εκδηλώνονται σε όλο αυτό το 

διάστημα. Τελικά τα ελληνικά στρατεύματα θα μετάσχουν μαζί με συμμαχικές δυνάμεις στις 

τελευταίες μάχες που θα γίνουν στο Μακεδονικό μέτωπο και θα οδηγήσουν στη συνθηκολόγηση της 

Βουλγαρίας. 

Χριστίνα Κουλούρη (καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα) 

Goethe Institute 

 

 


