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ΘΕΜΑ Α1 
 
«Πεδινοί» 

Κατά τθν Εκνοςυνζλευςθ 1862-64 ςυγκροτικθκαν δφο μεγάλεσ παρατάξεισ, οι Ορεινοί και οι Πεδινοί. 
Η παράταξθ των πεδινϊν είχε ωσ θγζτθ τον Δθμιτριο Βοφλγαρθ, ο οποίοσ υπονόμευε τουσ 
κοινοβουλευτικοφσ κεςμοφσ. Με παρεμβάςεισ ςτο ςτρατό επιχείρθςε τθ δθμιουργία ςϊματοσ 
«πραιτωριανϊν» για να εξαςφαλίςει τθν παραμονι του ςτθν εξουςία. Εμπόδιο ςτισ επιδιϊξεισ του 
ςτάκθκαν πολιτικζσ ομάδεσ και κεςμοί. Ο Βοφλγαρθσ ζβριςκε οπαδοφσ ανάμεςα ςε εκείνουσ που είχαν 
διοριςτεί ςτον ςτρατό ι ςτο δθμόςιο παράνομα και φοβοφνταν μθ χάςουν τθ κζςθ τουσ ςε περίπτωςθ 
επικράτθςθσ ςυνκθκϊν κοινοβουλευτικισ νομιμότθτασ, ςε ανζργουσ πτυχιοφχουσ και ςτουσ 
μικροκαλλιεργθτζσ. Ο λαόσ ςυμμετείχε ενεργά ςτθ ςυγκρότθςθ αυτισ τθσ παράταξθσ.   
 

«Ομάδα Ιαπώνων» 

Κοινοβουλευτικι ομάδα υπό τον Δθμιτριο Γοφναρθ, που ιδρφκθκε το 1906. Ήταν το μοναδικό νζο 
πολιτικό ςτοιχείο που εμφανίςτθκε τθν περίοδο 1893-1909. Επίκεντρο τθσ κριτικισ τουσ ιταν θ 
αδυναμία του πολιτικοφ ςυςτιματοσ να προςαρμοςτεί ςτισ εξελίξεισ τθσ κοινωνίασ. Η ομάδα δεν 
μπόρεςε να επιβιϊςει και διαλφκθκε το 1908. 
 

«Λαϊκό Κόμμα (1910)» 

Ιδρφκθκε ςτα μζςα του 1910 από τα μζλθ τθσ ςοςιαλδθμοκρατικισ Κοινωνιολογικισ Εταιρείασ με 
αρχθγό τον Αλζξανδρο Παπαναςταςίου. Βαςικζσ προγραμματικζσ του δθλϊςεισ ιταν θ αναμόρφωςθ 
του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και θ επιβολι αρχϊν κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. τισ δεφτερεσ εκλογζσ του 
1910 εξελζγθςαν 7 υποψιφιοι του κόμματοσ, οι οποίοι παρείχαν κριτικι υποςτιριξθ ςτουσ 
Φιλελευκζρουσ. 
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ΘΕΜΑ Β1 
 
Σο πιςτωτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ βριςκόταν πραγματικά, κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ ανεξαρτθςίασ, ςε 
πρωτόγονθ κατάςταςθ. Ήταν ςυνδεμζνο με το εμπόριο των αγροτικϊν προϊόντων και ιδιαίτερα με τισ 
εξαγωγζσ τθσ ςταφίδασ. Οι ζμποροι λειτουργοφςαν και ωσ πιςτωτζσ, με τοκογλυφικζσ διακζςεισ και 
όρουσ. Ο δανειςμόσ κατευκυνόταν, ωσ επί το πλείςτον, προσ τουσ παραγωγοφσ και δθμιουργοφςε 
προχποκζςεισ εκμετάλλευςθσ, κακϊσ ουςιαςτικά επρόκειτο για ζναν τρόπο προαγοράσ τθσ 
επικείμενθσ παραγωγισ, με δυςμενείσ για τον παραγωγό όρουσ. Σθν ίδια ςτιγμι άλλοι κλάδοι τθσ 
παραγωγισ ςτεροφνταν των απαραίτθτων για τθν ανάπτυξι τουσ πιςτϊςεων, και ζτςι περιορίηονταν οι 
επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ. Η κατάςταςθ αυτι ιταν αντίκετθ με τισ προκζςεισ και τισ πολιτικζσ του 



 

κράτουσ και αποκάρρυνε τα ελλθνικά κεφάλαια του εξωτερικοφ. Οι προςπάκειεσ για τθν άρςθ όλων 
αυτϊν των εμποδίων υπιρξαν ζντονεσ και προζρχονταν από πολλζσ πλευρζσ. Δεν απζβλεπαν τόςο 
ςτθν εξάλειψθ τθσ τοκογλυφίασ, όςο ςτθν παράλλθλθ δθμιουργία ενόσ πιο ςφγχρονου πιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ, ικανοφ να εξυπθρετιςει τα ςυμφζροντα ειδικϊν κοινωνικϊν ομάδων. 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
τθν πολιτικι πρακτικι, τθν περίοδο 1923-1928 οι Φιλελεφκεροι ιταν αντιμζτωποι με δφο χρόνια 
προβλιματα: τθ ςχζςθ τθσ πολιτικισ εξουςίασ με τουσ αξιωματικοφσ, και το κακεςτωτικό. Η διαρκισ 
αντιπαράκεςθ ςτο εςωτερικό του κόμματοσ για τα ηθτιματα αυτά προκάλεςε αντιφατικζσ επιλογζσ. 
χετικά με το κακεςτωτικό, άλλοι οπαδοί ιταν υπζρ τθσ αβαςίλευτθσ και άλλοι υπζρ τθσ 
βαςιλευομζνθσ δθμοκρατίασ. Όςον αφορά τθ ςχζςθ του κόμματοσ με τουσ αξιωματικοφσ, από τθ μια 
μεριά γινόταν κατανοθτό ότι θ πολιτικοποίθςι τουσ δθμιουργοφςε κινδφνουσ για το πολίτευμα, από 
τθν άλλθ όμωσ το φαινόμενο είχε αποκτιςει τζτοια δυναμικι, ϊςτε δεν μποροφςαν να το αρνθκοφν, 
κακϊσ υπιρχε κίνδυνοσ προςεταιριςμοφ των αξιωματικϊν από τθν αντίπαλθ παράταξθ. 
 
ΘΕΜΑ Γ1  

Οι παράγοντεσ που ευνόθςαν τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τθν περίοδο του Μεςοπολζμου 

αποτυπϊνονται ςτθν ίδρυςθ και τθν επιτυχι λειτουργία τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Μία ςυνκικθ, 

όμωσ, που διεκόπθ βιαίωσ μετά τθν ζλευςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ που ξεκίνθςε από τθ 

Νζα Τόρκθ το 1929.  

α. Ειδικότερα  ςε ό, τι αφορά ςτθ ςυμβολι τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτθ βελτίωςθ τθσ ελλθνικισ 

δθμόςιασ οικονομίασ πρζπει να αναφερκεί ότι το  1927, με αφορμι το αίτθμα τθσ Ελλάδασ ςτθν 

Κοινωνία των Εκνϊν για παροχι πρόςκετου δανείου, τζκθκε το ηιτθμα τθσ δθμιουργίασ μιασ κεντρικισ 

κρατικισ τράπεηασ, που κα αναλάμβανε τθ διαχείριςθ των χρεϊν, τθν ζκδοςθ χαρτονομίςματοσ και τθν 

ενιαία εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ οικονομικισ πολιτικισ. Παρά τισ αντιδράςεισ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ 

και κάτω από τθν πίεςθ των ξζνων ςυμβοφλων, το Μάιο του 1927 ιδρφκθκε θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ 

οποία άρχιςε τθ λειτουργία τθσ ζνα χρόνο αργότερα.  

  Πράγματι, όπωσ επιβεβαιϊνεται και από το ιςτορικό παράκεμα από το ζργο του Κ. Κωςτι, Ο πλοφτοσ 

τθσ Ελλάδασ, εκδόςεισ Πατάκθ, Ακινα 2018, ς.250, θ πρϊτθ αυκεντικι κεντρικι κρατικι τράπεηα τθσ 

χϊρασ ξεκίνθςε τθ δραςτθριότθτά τθσ ςτισ 14 Μαΐου 1928, ταυτόχρονα με τθν εφαρμογι του κανόνα 

χρυςοφ ςυναλλάγματοσ, βάςει του οποίου το εκνικό μασ νόμιςμα ςυςχετιηόταν με τθν λίρα Αγγλίασ, 

ιτοι με ζνα νόμιςμα χρυςισ βάςθσ. Αναλυτικότερα, παρεχόταν ςτουσ κατόχουσ δραχμϊν θ δυνατότθτα 

μετατροπισ τουσ, βάςει οριςμζνων περιοριςμϊν, ςε λίρεσ μζςω τθσ Σραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ. Η εν λόγω 

οικονομικι πρακτικι είχε ωσ αποτζλεςμα θ νομιςματικι κυκλοφορία και θ  εν γζνει εγχϊρια 

ρευςτότθτα να είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν πορεία των εξωτερικϊν ςυναλλαγϊν τθσ χϊρασ.  

  Πολφ γριγορα, θ τράπεηα,  πζτυχε ςτακερζσ ιςοτιμίεσ τθσ δραχμισ με τα ξζνα νομίςματα, ςτθρίηοντασ 

τθν ζκδοςθ χαρτονομίςματοσ ςτα αποκζματά τθσ ςε χρυςό και ςυνάλλαγμα και εξαςφαλίηοντασ τθ 

μετατρεψιμότθτα του εκνικοφ νομίςματοσ ςε χρυςό. Η επιτυχία αυτι οδιγθςε τα δθμόςια οικονομικά 

ςε περίοδο ευφορίασ, βελτίωςε τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του κράτουσ, ενίςχυςε τθν ειςροι 



 

ςυναλλάγματοσ και τισ επενδφςεισ και προκάλεςε μία ιςχυρι δυναμικι που επζτρεψε τισ ςθμαντικζσ 

πολιτικζσ, κεςμικζσ και οικονομικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ τελευταίασ κυβζρνθςθσ του Ελευκερίου 

Βενιηζλου (1928-1932). Η περίοδοσ αυτι κράτθςε μζχρι τισ αρχζσ του 1932, οπότε εκδθλϊκθκαν ςτθ 

χϊρα οι ςυνζπειεσ τθσ μεγάλθσ οικονομικισ κρίςθσ, που ξεκίνθςε από τθ Νζα Τόρκθ το 1929. 

β. Οι προςπάκειεσ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ να αποτρζψει τθν κρίςθ εξάντλθςαν τα αποκζματα τθσ 

χϊρασ ςε χρυςό και ςυνάλλαγμα. Σθν άνοιξθ του 1932, όμωσ, θ κυβζρνθςθ δεν μπόρεςε να αποφφγει 

τθν αναςτολι τθσ μετατρεψιμότθτασ του εκνικοφ νομίςματοσ, κακϊσ και τθν αναςτολι εξυπθρζτθςθσ 

των εξωτερικϊν δανείων. 

   Αναφορικά με τθν αναςτολι τθσ μετατρεψιμότθτασ του εκνικοφ νομίςματοσ θ πθγι από το ζργο του 

Χριςτου Χατηθιωςιφ, Ιςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα, Όψεισ πολιτικισ και οικονομικισ 

ιςτορίασ 1900-1940, εκδόςεισ Βιβλιόραμα, Ακινα 2009, ς. 327, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ αλλά και θ 

Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ επεδίωκαν να παρακάμψουν τα αναπόδραςτο, δθλαδι τθν επίςθμθ άρςθ τθσ 

μετατρεψιμότθτασ τθσ δραχμισ ςτθ βάςθ του κανόνα χρυςοφ ςυναλλάγματοσ και τθν κατϋ επζκταςθ 

υποτίμθςθ του νομίςματοσ, γεγονόσ που κα εμπόδιηε τθν αποπλθρωμι των εξωτερικϊν δανείων. 

Ουςιαςτικά, θ εγκατάλειψθ τθσ μετατρεψιμότθτασ τθσ δραχμισ ςε ςυνάλλαγμα άλλθσ χϊρασ τζκθκε ςε 

εφαρμογι ςταδιακά από τα τζλθ επτεμβρίου μζςω επιβαλλόμενων περιοριςμϊν. Ο Χατηθιωςιφ 

κατακζτει και μία άλλθ πτυχι του ηθτιματοσ που ςχετίηεται με τθν αποπομπι του Αλζξανδρου 

Διομιδθ, του πρϊτου διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ, με τθν κατθγορία τθσ εξυπθρζτθςθσ των 

κεφαλαιοφχων τθσ βιομθχανίασ, κακϊσ τουσ δόκθκε θ δυνατότθτα, από τον ίδιο, να μεταφζρουν τα 

κεφάλαιά τουσ  ςτο εξωτερικό λίγο πριν τθν κζςπιςθ των περιοριςτικϊν μζτρων ςτισ ςυναλλαγζσ. 

Πάντωσ, είναι γεγονόσ ότι θ κυβζρνθςθ απζφευγε να διαςαφθνίςει τθν κατάςταςθ ςτον χϊρο των 

ςυναλλαγϊν με τθν επίςθμθ άρςθ τθσ μετατρεψιμότθτασ. Η δυςτοκία τθσ αποδιδόταν μερικϊσ και ςτθν 

επίμονθ προςζγγιςθ τθσ εγχϊριασ επικρατοφςασ οικονομικισ αντίλθψθσ.   

   Ζτςι εγκαινιάςτθκε μια περίοδοσ ιςχυροφ κρατικοφ παρεμβατιςμοφ ςτα οικονομικά ηθτιματα, 

ιδιαίτερα ςτισ εξωτερικζσ ςυναλλαγζσ, και μια πολιτικι προςτατευτιςμοφ, με ςκοπό τθν αυτάρκεια τθσ 

χϊρασ. Η Ελλάδα μπικε με τθ ςειρά τθσ ςτο χϊρο τθσ κλειςτισ οικονομίασ, όπου οι ςυναλλαγζσ 

κακορίηονταν περιςςότερο από γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ παρά από ελεφκερεσ οικονομικζσ 

ςυμφωνίεσ. 

   το εξωτερικό εμπόριο κυριάρχθςε προοδευτικά θ μζκοδοσ του διακανονιςμοφ «κλιριγκ». Οι 

διεκνείσ ςυναλλαγζσ δεν γίνονταν, δθλαδι, με βάςθ το μετατρζψιμο ςυνάλλαγμα αλλά με βάςθ 

διακρατικζσ ςυμφωνίεσ που κοςτολογοφςαν τα προσ ανταλλαγι προϊόντα και φρόντιηαν να 

ιςοςκελίςουν τθν αξία των ειςαγωγϊν με τθν αντίςτοιχθ των εξαγωγϊν, ςτο πλαίςιο ειδικϊν 

λογαριαςμϊν. Για μια χϊρα, όπωσ θ Ελλάδα, όπου οι ςυναλλαγζσ με το εξωτερικό ιταν ζντονα 

ελλειμματικζσ, θ διαδικαςία αυτι, πζρα από τα αρνθτικά, είχε και κετικά ςτοιχεία. 

  υνοψίηοντασ, θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςθματοδότθςε τθ κετικι οικονομικι πορεία τθσ χϊρασ περί τα 

τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1920, εξζλιξθ, όμωσ, που δεν ςτάκθκε ικανι να αποτρζψει τισ ςυνζπειεσ τθσ 

παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, οι οποίεσ υποχρζωςαν τθν τότε ελλθνικι κυβζρνθςθ ςτθν 

ανακεϊρθςθ τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ.  



 

ΘΕΜΑ Δ1 

Ζνα από τα τρία ξενικά κόμματα που αναπτφχκθκαν μετά το 1825 ιταν το ρωςικό κόμμα, το οποίο 

επθρζαςε ςε ςθμαντικό βακμό τισ πολιτικζσ εξελίξεισ ςτθ χϊρα.  

α. Αναφορικά με τισ πολιτικζσ κζςεισ του ρωςικοφ κόμματοσ αυτζσ ιταν ςτακερζσ,  ςε αντίκεςθ με τισ 

ςχετικά αςαφείσ κζςεισ και τθ ςυγκεχυμζνθ ιδεολογία του γαλλικοφ κόμματοσ.  Η ομοιότθτα με τα δφο 

άλλα κόμματα βριςκόταν ςτο γεγονόσ ότι ςτθ Μεγάλθ Δφναμθ, ςτθν οποία ςτιριηαν τισ ελπίδεσ τουσ 

για τθν εξωτερικι πολιτικι, αναγνϊριηαν και ζνα πρότυπο για τθν εςωτερικι οργάνωςθ τθσ χϊρασ. Η 

Ρωςία μποροφςε να βρει αποδοχι από μεγάλο τμιμα του πλθκυςμοφ, επειδι ιταν θ μοναδικι 

Μεγάλθ Δφναμθ με ορκόδοξο χριςτιανικό δόγμα.  

  Εξάλλου, ςφμφωνα με τθν πθγι από το ζργο του Χαρίτωνοσ Καριτηι, Η πολιτικι ηωι εισ τθν Ελλάδα, 

1821- 1920, Ακινα 1974, Αυτοζκδοςθ, ςς. 56-57,  το ρωςικό κόμμα αναδείκνυε τθν ομόδοξθ ςχζςθ με 

τθ Ρωςία, τθν οποία αναγνϊριηε ωσ τθ δφναμθ εκείνθ που άπλωνε το δίχτυ προςταςίασ τθσ ςε όλουσ 

τουσ υπόδουλουσ ορκοδόξουσ, ωσ τον πραγματικό ςφμμαχο τθσ χϊρασ μασ, που μάλιςτα ςτθρίηει τα 

εκνικά δίκαια επιτυχϊσ και ανιδιοτελϊσ. Η εφθμερίδα '' Αιϊν'', που λειτουργοφςε υπό τον ζλεγχο του 

κόμματοσ, υποςτιριηε ότι ςτθν ουςία δεν αναφερόμαςτε ςε ρωςικό κόμμα αλλά ςτο μεγάλο εκνικό 

κόμμα, που υπθρετεί απαρζγκλιτα τθν ορκόδοξθ πατροπαράδοτθ πίςτθ και  ςυμπαραταςςόμενο με τθ 

Ρωςία αποδζχεται τθ νίκθ τθσ Ορκοδοξίασ και τθ ςπουδαιότθτα του ελλθνικοφ ζκνουσ ςτο μζλλον. Οι 

υποςτθρικτζσ του διατράνωναν τθν πεποίκθςι τουσ για τθ ςυμβολι τθσ Ρωςίασ ςτθ βίαιθ εκδίωξθ των 

Σοφρκων από τον ελλθνικό χϊρο και γενικότερα από τα Βαλκάνια και τθν Ανατολι.  

  Χαρακτθριςτικό του ρωςικοφ κόμματοσ ιταν θ άκρωσ ςυντθρθτικι ςτάςθ ςε όλεσ τισ επιλογζσ του.  

Και το δεφτερο παράκεμα επικυρϊνει τον ςυντθρθτικό χαρακτιρα του κόμματοσ, όπωσ μάλιςτα 

γλαφυρά απεικονίηεται και ςτθν τοποκζτθςθ του αρχθγοφ του, Θεόδωρου Κολοκοτρϊνθ, κατά του 

ςυντάγματοσ, δεδομζνου ότι κατά τον ίδιο ο ελλθνικόσ λαόσ δεν είχε τθν ανάλογθ πολιτικι ωριμότθτα.  

  Πίςτευαν ότι κάποιοι ικανοί πολιτικοί γνϊριηαν τα προβλιματα του λαοφ καλφτερα από τον ίδιο, κι 

αυτοί κα ζπρεπε να κυβερνιςουν. Ήταν κατά κφριο λόγο αντιςυνταγματικοί, υπζρ ενόσ 

ςυγκεντρωτικοφ ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ και κατά τθσ πολυφωνίασ, μολονότι ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ φαίνεται να ςυνεργάςτθκαν ςτθν ψιφιςθ ςυνταγμάτων. 

   Η πρϊτθ πθγι από το ζργο του John A. Petropoulos, Πολιτικι και ςυγκρότθςθ κράτουσ ςτο Ελλθνικό 

Βαςίλειο (1833-1843), τόμοσ Βϋ, Ακινα 1985: Μορφωτικό Ίδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ, ς. 632.   

επιςθμαίνει τθν αςυνζπεια και τθ ςφγχυςθ που χαρακτιριηε το εν λόγω κόμμα το οποίο ςε ζνα 

διάςτθμα ζντεκα ετϊν κινικθκε ςε όλθ τθν ζκταςθ του πολιτικοφ πεδίου, από τθν ταφτιςθ με τθν 

απολυταρχία ζωσ και τθ ςτιριξθ φιλελεφκερων ςυνταγμάτων, κακϊσ θ κάκε φορά ςτάςθ του 

ςυνδεόταν με το επίπεδο τθσ ςχζςθσ του με τον μονάρχθ.  

χετικά με τισ απόψεισ του κόμματοσ ςε κοινωνικό επίπεδο ξεκινοφςε από τθν άποψθ ότι το κεμζλιο 

τθσ κοινωνικισ τάξθσ ιταν γι’ αυτό θ κρθςκεία. ’ αυτιν βαςιηόταν και θ νομιμότθτα τθσ εξουςίασ.  

Καταπολεμοφςε τον κοςμοπολιτιςμό και τθν οποιαδιποτε αποςταςιοποίθςθ από τισ παραδόςεισ. Η 



 

ξενοφοβία, όπωσ επίςθσ θ άρνθςθ του διαφωτιςμοφ και τθσ δυτικισ παιδείασ αποτελοφςαν κυρίαρχεσ 

αντιλιψεισ των μελϊν του.  

Όςον αφορά ςτισ κζςεισ του κόμματοσ ςε κρθςκευτικό επίπεδο. πρζπει να επιςθμανκεί ότι 

προκειμζνου να προςεγγίςει ευρφτερα ςτρϊματα, απευκυνόταν ςυχνά ςτο κρθςκευτικό ςυναίςκθμα 

των Ελλινων.  Οι υποςτθρικτζσ του απαιτοφςαν τθν ίδρυςθ ενόσ ιςχυροφ κράτουσ, το οποίο, ςε 

ςυνεργαςία με τθ Ρωςία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κα φρόντιηε για τθν κακαρότθτα τθσ πίςτθσ 

και κα αναγνϊριηε ςτθν Εκκλθςία κυρίαρχθ κζςθ τθν οποία ζβλεπε ςε διαρκι κίνδυνο.   

 Σο ιδιαίτερο πρόβλθμα που ζβλεπε το κόμμα των «ναπαίων» (όπωσ αλλιϊσ ονομαηόταν), ςτθν περίοδο 

τθσ βαυαροκρατίασ, δεν ιταν ο αυταρχιςμόσ του κακεςτϊτοσ, αλλά οι κίνδυνοι που αντιμετϊπιηαν θ 

πίςτθ και θ Εκκλθςία από τα μζτρα που ψιφιςε θ αντιβαςιλεία, π.χ. το αυτοκζφαλο τθσ Ελλθνικισ 

Εκκλθςίασ, θ οποία ζωσ τότε υπαγόταν ςτο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θεωροφςαν ότι θ υποταγι τθσ 

Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ ςτο Πατριαρχείο επζτρεπε ςτθ Ρωςία να επεμβαίνει για τθν προςταςία των 

ορκοδόξων.  

Σθν πεποίκθςθ εν γζνει του ελλθνικοφ λαοφ για τθν παρζμβαςθ των Ρϊςων ςτθν προοπτικι 

απελευκζρωςθσ των Ελλινων ζρχεται να επιβεβαιϊςει θ πθγι από το ζργο του Gunnar Hering, Τα 

πολιτικά κόμματα ςτθν Ελλάδα, 1821-1936, τόμοσ Αϋ, Μορφωτικό Ίδρυμα Εκνικισ Τράπεηασ, Ακινα 

2004, ςς. 221- 222, υπογραμμίηοντασ τθν προςδοκία των Ελλινων για τθν καταλυτικι ςτάςθ του 

Σςάρου. Τποςτθρικτικά ςτθν προςδοκία αυτι λειτουργοφςε θ ιςτορικι παράδοςθ, κακϊσ υπιρχαν 

ζντονεσ αναμνιςεισ από τθν επιχείρθςθ του ρωςικοφ ςτόλου με επικεφαλισ τον Αλεξεί Γκγριγκόροβιτσ 

Ορλόφ ςτο Αιγαίο κατά τθν περίοδο του ρωςοτουρκικοφ πολζμου. Η ςυνκικθ του Κιουτςοφκ Καιναρτηί 

(1774) είχε εξαςφαλίςει τθν προςταςία τθσ ορκόδοξθσ εκκλθςίασ εντόσ τθσ οκωμανικισ κυριαρχίασ 

μζςω των Ρϊςων αλλά και τθν ευελιξία ςτισ ναυτιλιακζσ και εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ των Ελλινων 

εμπόρων ςτθ Μαφρθ κάλαςςα, με απότοκο το εφκολο και μεγάλο κζρδοσ. Η εξζλιξθ αυτι οδιγθςε ςτθ 

δθμιουργία ενόσ δυναμικότατου εμπορικοφ κζντρου ςτισ πζτςεσ, ςτθ ςυμπόρευςθ των 

προαναφερομζνων επιχειρθματιϊν με το ρωςικό κόμμα και ςτθ ςυγκρότθςθ μίασ ιςχυρισ ελλθνικισ 

κοινότθτασ ςτο εμπορικό λιμάνι τθσ Οδθςςοφ.  

τθν απόφαςθ για το αυτοκζφαλο τθσ Εκκλθςίασ οι ναπαίοι άςκθςαν ζντονθ αντιπολίτευςθ. τθν 

πρϊτθ πθγι φαίνεται κακαρά θ κζςθ του κόμματοσ περί τθσ αποκατάςταςθσ των ςχζςεων με το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο εντόσ του αυτοκζφαλου τθσ ελλαδικισ εκκλθςίασ αλλά και τθσ ενίςχυςθσ τθσ 

δφναμθσ τθσ εκκλθςίασ εντόσ του κράτουσ υπό το πρίςμα και τθσ ορκόδοξθσ μοναρχίασ. 

β. Με το κόμμα αυτό ςυμπαρατάχκθκαν, ιδίωσ κατά τθν εποχι τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ από τον 

Καποδίςτρια, όςοι είχαν υποφζρει ιδιαίτερα κατά τθν εποχι τθσ Επανάςταςθσ και κατά τουσ 

εμφφλιουσ πολζμουσ: οι ακτιμονεσ, οι μικροϊδιοκτιτεσ γθσ, αγωνιςτζσ και χαμθλόβακμοι αξιωματικοί, 

μοναχοί, και δθμόςιοι υπάλλθλοι που διορίςτθκαν από τον Καποδίςτρια και μετά τθ δολοφονία του 

απολφκθκαν. 

τισ διάφορεσ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ που υποςτιριξαν το ρωςικό κόμμα αναφζρεται και το παράκεμα 

από το ζργο των Ιω. Πετρόπουλου, Αικ. Κουμαριανοφ, Περίοοδοσ Βαςιλείασ του Όκωνοσ 1833- 1862, 

ςτο Ιςτορία Ελλθνικοφ Έκνουσ, τόμοσ ΙΓϋ, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα 2000, σ.73, ςτο οποίο 



 

υπογραμμίηεται θ ταφτιςθ των λαϊκϊν ςτρωμάτων, κοςμικϊν και ιερζων με το κόμμα αυτό, το οποίο 

ζβλεπαν ωσ ζναν αςφαλι για τουσ ίδιουσ χϊρο, ςυνδεδεμζνο ιςτορικά και απαραγράπτωσ με τουσ 

αρμοφσ τθσ Ορκοδοξίασ. Οι πλθκυςμιακζσ αυτζσ κατθγορίεσ χαρακτθρίηονταν από τθν ζντονθ 

κρθςκευτικότθτά τουσ,  τθν υπερβολικι τουσ ανθςυχία - λόγω και τθσ διάλυςθσ των μονϊν- για όςα 

απειλοφςαν τθν Ορκοδοξία, δεδομζνα που τισ κακιςτοφςαν ευάλωτεσ ςτισ παραινζςεισ των κατϊτερων 

κλθρικϊν που αντιμάχονταν τθν κυβερνθτικι πολιτικι. Είναι δε αλικεια ότι παρά τισ επικζςεισ που είχε 

υποςτεί το κόμμα αυτό τθν εν λόγω περίοδο θ αποδοχι του από τθν ευρφτερθ κοινωνία αυξανόταν αντί 

να παρουςιάςει μείωςθ.  

υγκεφαλαιϊνοντασ, το ρωςικό κόμμα ιταν απόλυτα ςυνδεδεμζνο με τθ κρθςκεία ςτθν οποία 

αναγνϊριηε κομβικό ρόλο και μζςω αυτισ επεδίωκε να αναδείξει τθν καταλυτικι ςθμαςία τθσ Ρωςίασ 

για τθ χϊρα. Κόμμα που κζρδιςε τθν εμπιςτοςφνθ των κατϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων, κατά 

κανόνα, και των διεπόμενων από ζντονθ κρθςκευτικότθτα.  

 

ΧΟΛΙΑΜΟ 

Σα κζματα είναι κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ και απευκφνονται ςε επαρκϊσ προετοιμαςμζνουσ μακθτζσ. 

Ειδικά το κζμα Δ1 απαιτεί ιδιαίτερθ ςυνκετικι και ερμθνευτικι ικανότθτα. 
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