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ΙΣΟΡΙΑ 
 

 

      20 / 04  / 2020 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

ΘΕΜΑ Α.1. 

A.1.1 Να αιτιολογήσετε γιατί: 

α)  Η πολιτική και κοινωνική επιρροή των σοσιαλιστικών ομάδων και 

εργατικών ομαδοποιήσεων στην Ελλάδα το 19ο αιώνα ήταν σαφώς μικρότερη 

από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα σε βιομηχανικές χώρες της 

Δύσης αλλά και σε βαλκανικές (π.χ. Βουλγαρία). 

β) Οι Έλληνες κατά την προεπαναστατική περίοδο χρησιμοποίησαν τα 

πελατειακά δίκτυα ως μορφή υποστήριξης των συμφερόντων τους. 

γ) Στις 27 Απριλίου, επειδή τα μεγάλα κόμματα αδυνατούσαν να 

συνεννοηθούν για το σχηματισμό κυβέρνησης έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 

στον Ι.Μεταξά. 

δ)  Το θέμα των δικαιωμάτων των ετεροχθόνων στην εθνοσυνέλευση έδειξε 

τη βαθύτερη διάσταση που υπήρχε στην κοινωνία της εποχής. 

Μονάδες 12 

 

Α.1.2. 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στον 

αριθμό τη λέξη  Σωστό ή Λάθος 

1. Οι πρώτες δειλές ενδείξεις συνεργασίας του ελληνικού κράτους με τους 

Έλληνες ομογενείς εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1870. 

2. Στη διάρκεια της Α΄ Εθνοσυνέλευσης ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 

κατόρθωσε να γίνει ρυθμιστής της κατάστασης , έχοντας εξασφαλίσει για 

τον κύκλο του και για τους πρόκριτους την εξουσία. 
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3. Με την ίδρυση του Ορφανοτροφείου στην Αίγινα εξασφαλίστηκε τροφή 

σε 20000 πρόσφυγες που είχαν συγκεντρωθεί στο νησί. 

4. Στο αίτημα των Ψαριανών ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση το 1836. 

5. Τον Ιανουάριο του 1878 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Μακεδονική επιτροπή, 

με σκοπό την οργάνωση επανάστασης στη Μακεδονία. 

 

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Α2 

Α.2.1 Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, τη δραστηριότητα 

και την εξάπλωσή της. 

Μονάδες 13 

A.2.2 Τι γνωρίζετε για την τελευταία κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου 

1928-1932 και πού οδήγησε η δυσπιστία του κόμματος προς τους 

αντιπάλους. 

Μονάδες 15 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 

Κείμενο Α 

Δια ηην γεωγπαθικήν αςηήρ θέζιν η Ελλάρ είναι ηο κένηπο ηηρ Εςπώπηρ 

ιζηαμένη και έσοςζα εκ μεν δεξιών ηην Αναηολήν, εξ απιζηεπών δε ηην 

Δύζιν, πποωπιζηαι ώζηε δια μεν ηηρ πηώζεωρ αςηήρ να θωηίζη ηην 

Δύζιν, δια δε ηηρ αναγεννήζεωρ ηην Αναηολήν. Το μεν ππώηον 

εξεπλήπωζαν οι πποπάηοπερ ημών, ηο δε δεύηεπον είναι ειρ ημάρ 

αναηεθειμένον. Εν ηω πνεύμαηι ηος όπκος ηούηος και ηηρ μεγάληρ 

ηαύηηρ ιδέαρ, είδον πάνηοηε ηοςρ πληπεξούζιοςρ ηος Έθνοςρ να 

ζςνέπσονηαι δια να αποθαζίζοςν οςσί πλέον δια ηηρ ηύσηρ ηηρ 

Ελλάδορ, αλλά πεπί ηηρ ελληνικήρ θςλήρ. 

Αγόρευση του Ιωάννη Κωλέττη  

Α΄ Εθνική Συνέλευση 14 Ιανουαρίου 1844 
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Κείμενο Β 

Εις τα στερνά του λαού ερριζώθη μια νέα μεγάλη αληθώς ιδέα. Ότι η Ελλάς 

δύναται και οφείλει να πράξη σήμερον δια της ειρήνης και των φώτων ότι οι 

πατέρες ημών κατώρθωσαν δια του σιδήρου, και ότι της ειρήνης οι αγώνες 

χάριν της εθνικής ενότητος δεν είναι ολιγώτερον ένδοξοι ή ολιγώτερον 

επίμοχθοι των δια του χάλυβος. Η δε γείτων χώρα αισθανθείσα ότι η μεγάλη 

αυτή ιδέα είναι απόρροια των αισθημάτων ουχί μιας μερίδος, αλλά πάντων 

των πολιτών, ώρεξεν ημιν την δεξιάν. Ευχόμεθα δ’ ίνα μετ’ ειλικρινείας και από 

κοινού μεθ’ ημών εργασθή υπέρ αυτής μεγάλης ιδέας προς ειρηνικήν 

ανάπτυξιν, δια της ελευθερίας και ισονομίας, πάντων των υπό το σκήπτρον 

αυτής αδελφών ημών.  

Νεολόγος Αθηνών,29.3.1875 

 

Κείμενο Γ 

Η νέα αύτη πολιτική (……) υποδειχθείσα μετ΄επιμονής υπό του ευρωπαϊκού 

τύπου και των μεγάλων κυβερνήσεων εννοήθη επί τέλους υπό των Ελλήνων 

και εγένετο δεκτή μετά στοργής. Πρώτον ησπάσθησαν αυτήν οι έξω Έλληνες, 

ιδίως οι εν Βυζαντίω, είτα δε το έθνος ολόκληρον, όπερ την επέβαλεν εις την 

κυβέρνησιν. 

Νεολόγος Αθηνών 27.4.1876 

Μονάδες 25 

Θέμα Β2 

Με βάση τα παρακάτω παραθέματα και τις ιστορικές σας γνώσεις να 

αναφερθείτε στον εποικισμό του Πειραιά από τους Χίους πρόσφυγες και 

στους σκοπούς που αυτός εξυπηρετούσε. 

 

Κείμενο Α 

Η δημιουργία του Πειραιά ήταν προϊόν πολιτικής απόφασης άρρηκτα 

συνδεδεμένης με τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους στην 

Αθήνα. Η κυβέρνηση προσέφερε κίνητρα στους Χιώτες εγκαταστημένους  
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στην Ερμούπολη, δηλαδή φθηνή εθνική γη , διαιρεμένη σε μικρά 

οικοδομήσιμα οικόπεδα. 

Οι Χιώτες συνέδεαν τη μετάβαση στον Πειραιά, με τη μεταφορά της 

πρωτεύουσας στην Αθήνα, και κατά συνέπεια με τις προοπτικές οικονομικής 

ανάπτυξης που παρουσίαζε το λιμάνι……. Η μετάβασή τους, πέρα από τις 

προσφορές φθηνής γης από την πλευρά της κυβέρνησης, συνδεόταν από 

αυτούς με άλλες δεσμεύσεις, που εξασφάλιζαν το εμπορικό μέλλον της 

περιοχής : ατέλεια λιμένος, κατασκευή λοιμοκαθαρτηρίου, συστήματος 

διαμετακομίσεως , κατασκευή αποθηκών , δικαίωμα για ίδρυση τοπικής 

τράπεζας κλπ, δηλαδή με τον εξοπλισμό μιας εμπορικής πόλης. 

Βάσιας Τσοκόπουλος, Ο Πειραιάς του 19ου αιώνα ως προσφυγούπολη, 

Επιστημονικό Συμπόσιο 11 και 12 Απριλίου 1997, σελ. 181-185 

 

Κείμενο Β 

Παράθεμα 4. Παραχώρηση οικοπέδων σε Χίους. Σχολ.βιβλίο σελ. 129-130 

Μονάδες 25 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α.1. 

Α.1.1  

α)Σχολ.βιβλ. σελ. 46 «Η απουσία μεγάλων σύγχρονων …….με κοινωνικό και 

ταξικό περιεχόμενο». 

β) Σχολ.βιβλ. σελ. 59 «Ο ανταγωνισμός μεταξύ προσώπων…………… 

αβεβαιότητας στους ανθρώπους». 

 γ) Σχολ.βιβλ. σελ. 109-110 «Στις 27 Απριλίου, επειδή τα μεγάλα κόμματα 

………πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας.»  
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δ) Σχολ.βιβλ. σελ. 133 «Το θέμα των δικαιωμάτων των ετεροχθόνων 

……….μικρό νεοσύστατο κράτος » 

  

Α.1.2    

1 =  Σ  ,   2 =Σ ,    3 = Λ ,    4 = Σ ,    5 =Σ  

 

ΘΕΜΑ Α2 

Α.2.1 Σχολ.βιβλ.σελ.27-28   «Το μεγάλο βήμα έγινε το 1841 με την 

ίδρυση……. συγκρότημα του ελληνικού χώρου.» 

Α.2.2. Σχολ.βιβλ.σελ. 105-107 « Στις εκλογές του 1928 οι Φιλελεύθεροι 

…………ο συνασπισμός του Λαϊκού Κόμματος.  » 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ. σχολ. βιβλ. σελ 15–16 : « Η πρόοδος του εκτός των εθνικών συνόρων 

ελληνισμού ταλάνιζε το μικρό βασίλειο. Ενίσχυε την ιδέα ότι το υπάρχον 

κράτος δεν ήταν παρά μια ημιτελής κατασκευή, τα θεμέλια απλώς για κάτι 

μεγαλύτερο. Η Μεγάλη Ιδέα που εκπορεύθηκε από αυτή την αντίληψη, 

δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση του εθνικού οράματος…… Όλα 

αυτά συνυφαίνονταν με το εθνικό όραμα, μεγαλώνοντας το κόστος των 

προσπαθειών και καθιστώντας συχνά τις οικονομικές πρωτοβουλίες έρμαια 

των εθνικών κρίσεων ». 

Σελ. σχολ. βιβλ. σελ 65-66  : « Το 1844 ο Κωλέττης διατύπωσε με σαφήνεια 

…..απελευθέρωση αυτού του τμήματος. Και «Το γαλλικό κόμμα 

υποστήριζε….. Εθνικό Κόμμα ». 

Στο Κείμενο Α, ο Ιωάννης Κωλέττης, αρχηγός του γαλλικού κόμματος και 

πρωθυπουργός της Ελλάδας 1846–1847  αγορεύοντας στη βουλή, διατύπωσε 

και θεμελίωσε την πολιτική της Μεγάλης Ιδέας. Η πράγματι μεγαλόπνοη και 
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αμιγώς ρομαντική τοποθέτηση του Κωλέττη συμπύκνωσε, λίγα χρόνια μετά 

την επανάσταση, τους στόχους του έθνους και του νεοσύστατου κράτους. 

Ήταν αναγκαία η διαμόρφωση μιας εθνικής συνείδησης, προσανατολισμένης 

στην απελευθέρωση των ελληνικών πληθυσμών που ζούσαν ακόμη υπό την 

οθωμανική διοίκηση. Αλλά δεν ήταν μόνο η πολιτική διάσταση της Μεγάλης 

Ιδέας. Ο Κωλέττης μιλώντας για την αναγέννηση της Ανατολής, για την οποία 

η σύγχρονη Ελλάδα θα παίξει το ρόλο του φωτεινού παραδείγματος, μιλά 

ουσιαστικά για ένα νέο εκπολιτιστικό ρόλο του σύγχρονου ελληνισμού. 

Επομένως η Μεγάλη Ιδέα είχε εκτός από τις άμεσα πολιτικές ή στρατιωτικές 

επιπτώσεις και ευρύτερα πολιτισμικές πλευρές που καθόρισαν έκτοτε τη 

νεοελληνική πνευματική στάση.  

Στα  Κείμενα  Β και Γ από περιοδικό της εποχής βλέπουμε μια διαφορετική 

ερμηνεία της Μεγάλης Ιδέας. Μετά την αποτυχία της Κρητικής επανάστασης  

του 1866 το ηθικό των Ελλήνων είναι πεσμένο. Αντί για επεκτατική πολιτική, 

στόχος τώρα είναι η σταθερότητα και μια προσεκτική πολιτική που δεν θα 

δυσαρεστήσει τις Μεγάλες Δυνάμεις.  

  Σχετικά με το περιεχόμενο του τρίτου κειμένου, διαγράφεται η ακριβής 

διαδρομή της Μεγάλης Ιδέας. Ευρώπη – Κωνσταντινούπολη – Αθήνα. Ο 

αρθρογράφος δίνει άθελά του μια παραστατική περιγραφή της πλήρους 

έλλειψης ελευθερίας κινήσεων από την ελλαδική πολιτική ηγεσία.  

Θέμα Β2 

Σχολ.βιβλ. σελ. 129  Κατά την περίοδο μοναρχίας του Όθωνα………… εκεί τα 

σπίτια τους.  

Σύμφωνα με το Κείμενο 2 στους Χίους πρόσφυγες παραχωρήθηκε το 1835 ο 

δεξιός τομέας της σχεδιαζόμενης πόλης του Πειραιά. Ο Όθωνας, ελεώ Θεού 

βασιλεύς, δίνει τη δυνατότητα αγοράς οικοπέδων σε προνομιακές τιμές. Μία 

δραχμή τον τετραγωνικό πήχυ, όταν έχει θέα θάλασσα ή κεντρικό δρόμο. Η 

τιμή μειώνεται κατά το ήμισυ, όταν η θέση του οικοπέδου δεν έχει κάποιο από 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Παρατηρούμε ότι οι όροι αυτοί δεν διαφέρουν 

από τους ισχύοντες σήμερα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για το άρθρο 5 του 

διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο το κράτος διασφαλίζει τυχόν 

αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία είναι εθνική περιουσία και όχι ιδιωτική. Για 

την εποχή είναι μέτρο πρωτοποριακό που οφείλεται στην αρχαιολατρία του 

Όθωνα, όπως και η μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα. 
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Το διάταγμα προσφέρει προνομιακούς όρους εκμετάλλευσης για τους Χίους 

τα έτη 1835, 1836, 1837. Στη συνέχεια η περιοχή απελευθερώνεται….. 

Παρατηρούμε ότι το διάταγμα έχει υπογραφεί στο Ναύπλιο,5-02-1834, άρα οι 

διοικητικές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί στην πρωτεύουσα.  

Από το κείμενο Α αντλούμε στοιχεία που εξηγούν τα κίνητρα του βασιλιά 

Όθωνα όσο και των Χίων που ήταν εγκατεστημένοι τότε στην Ερμούπολη κι 

είχαν βοηθήσει με τις γνώσεις και τις δραστηριότητες τους να αναδειχθεί η 

Σύρος σε σπουδαίο ναυτιλιακό κίνητρο κέντρο τον 19ο αιώνα.  

Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία του Πειραιά ήταν προϊόν πολιτικής 

απόφασης. Η Αθήνα έμοιαζε με χωριό έπρεπε να ενισχυθεί πληθυσμιακά. 

Από τη μεριά τους οι Χίοι είδαν το διάταγμα ως ένα επενδυτικό σχέδιο που 

τους εξασφάλιζε ευνοϊκούς όρους για οικονομική ανάπτυξη. Επίσης 

απεκόμιζαν τις δεσμεύσεις που  εξασφάλιζαν το εμπορικό μέλλον της 

περιοχής : ατέλεια λιμένος, κατασκευή λοιμοκαθαρτηρίου, συστήματος 

διαμετακομίσεως, κατασκευή αποθηκών, δικαίωμα για ίδρυση τοπικής 

τράπεζας κτλ, δηλαδή όλα τα αναγκαία για τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

μιας εμπορικής πόλης.  

Από το ιστορικό τμήμα των  

Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Καραταράκη Ελεάνα, Νικολουδάκης Χριστόφορος 

 

 

 

 


