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Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Α.1.  Τι γνωρίζετε για την εμφάνιση και ανάπτυξη της βιομηχανίας στον ελληνικό χώρο κατά το 

19ο αιώνα μέχρι το 1870;  

(Μονάδες 8) 

Α.2.  Α) Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης: 

Το κοινό σημείο στην πολιτική των πρώτων ελληνικών κομμάτων περιοριζόταν: 

α. στην αποδοχή των ιδεών του Διαφωτισμού 

β. στην οικονομική πολιτική 

γ. στην ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας» 

δ. στις απόψεις για τη σχέση της ελληνικής εκκλησίας-Πατριαρχείου  

(Μονάδες 2) 

 

Β)  Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση να αναπτύξετε σύντομα το περιεχόμενό της.  

(Μονάδες 4) 

 

Α.3.  Στον παρακάτω πίνακα να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α΄ με τους αριθμούς της 

στήλης Β΄:  

(Μονάδες 4) 

 ΣΤΗΛΗ Α΄                                                                                                 ΣΤΗΛΗ Β΄ 

Α. Γενικός Οργανισμός Πελοποννήσου                                           1. Άφιξη Καποδίστρια  

Β. Προσωρινόν Πολίτευμα                                                                   2. Δεύτερο εξάμηνο 1824 

Γ. Εθνοσυνέλευση Άστρους                                                                 3. 1825 

Δ. Πρώτος εμφύλιος πόλεμος                                                             4. 1823 

                                                                                                                    5. πρώτο εξάμηνο 1824 

                                                                                                                    6. 1822 

                                                                                                                    7. άφιξη Δ. Υψηλάντη 

                                                                                                                    8. άφιξη Μαυροκορδάτου 

 

Α. 4.  Ποια τακτική ακολούθησε ο Καποδίστριας για να εξασφαλίσει πολιτική ειρήνη;  

(Μονάδες 4) 
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Α. 5.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος. 

(Μονάδες 3) 

α. Στην πρώτη εθνοσυνέλευση ο Κολοκοτρώνης έγινε ρυθμιστής της κατάστασης. 

β. Στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση κυριάρχησαν οι πρόκριτοι. 

γ. Οι προσωρινές φιλοδοξίες οδήγησαν στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο.  

 

Α.6.  Πώς αντιμετωπίστηκε οριστικά το ζήτημα των εθνικών γαιών το 19ο αιώνα;  

(Μονάδες 7) 

 

Α.7.  Να γράψετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων:  

Σκωρίες 

Εθνικόν Κομιτάτον 

ΣΕΚΕ  

(Μονάδες 3) 

 

Α.8. Για ποιους λόγους οι ηγεσίες των κομμάτων την περίοδο του μεσοπολέμου παρουσίαζαν 

διάθεση για καταστρατήγηση του συντάγματος και ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής;  

(Μονάδες 8) 

 

Α.9.  Α)  Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης:  

Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας στα τέλη του 19ου αι.: 

α. διανεμήθηκαν στους ακτήμονες 

β. υποθηκεύτηκαν 

γ. αγοράστηκαν από τους ομογενείς  

δ. διανεμήθηκαν στους πρόσφυγες  

(Μονάδες 2) 

Β)  Να αναπτύξετε σύντομα το περιεχόμενο της ορθής απάντησης.  

(Μονάδες 5) 

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Γ1. Επισημαίνοντας χωρία των παρακάτω κειμένων και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις 

σας, να εξηγήσετε τις συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» μετά την παρακμή των ξενικών 

κομμάτων και τα αιτήματα που αυτή προέβαλε.  

 

Κείμενο Α  

Περί το τέλος της βασιλείας τον Όθωνος θα εμφανισθούν αϊ νέαι πολιτικαί δυνάμεις, 

προερχόμεναι εκ της μετεπαναστατικής γενεάς, η οποία, εμποτισμένη με τας εξελισσομένας εις 

την Ευρώπην φιλελευθέρας ιδέας, θα αναλάβη το έργον της ολοκληρώσεως της Δημοκρατίας. Αι 

δυνάμεις ανταίθα επιτύχουν και την έξωσιν του Όθωνος [...].  

Ο ελληνικός λαός, υπό την ηγεσίαν της μεταπελευθερωτικής γενεάς, διεξεδίκει αποφασιστικός 

την πλήρη ανεξαρτησίαν του. Οι επικεφαλής της Επαναστάσεως του 1862 ήσαν νέοι 

επηρεασμένοι βαθύτατα από τας φιλελευθέρας ιδέας. Εξ άλλου κατά την διαρρεύσασαν 

τριακονταετίαν, η πληθυσμική σύνθεσις της Ελλάδος είχεν υποστή τοιαύτην εξέλιξιν [...] ώστε 
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υφίσταντο, πλέον,νέα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δεδομένα. Ακόμη και η αναλογία 

μεταξύ πληθυσμού της υπαίθρου και αστικών κέντρων είχεν ουσιωδώς μεταβληθή εις βάρος του 

πρώτου. Τέλος, είχεν αρχίσει να διαμορφούται ηγετική τάξις, τελείως διάφορος της προελθούσης 

εκ του αγώνος της ανεξαρτησίας.  
Γρηγόριος Δάφνης, Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, 1821-1961, σελ. 54,59  

  

Κείμενο Β  

Μετά το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου [...], το αντιδυναστικό ρεύμα δυνάμωσε, για να κορυφωθεί 

κατά την τριετία 1859-1862. Με αφορμή διώξεις εναντίον φιλελεύθερων διανοουμένων, όπως ο 

Αλέξ. Σούτσος (Φεβρουάριος 1859), και με ενεργό συμμετοχή της «χρυσής» φοιτητικής νεολαίας 

της εποχής [...] η αντιπολίτευση κατά τον Όθωνα γενικεύτηκε, παρασέρνοντας μια πλειάδα 

ετερογενών πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων που, για διαφορετικούς λόγους, επιζητούσαν 

την απομάκρυνση της δυναστείας.  
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγματική ιστορία, σελ. 71. 

 

 

Γ2. Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας της ιστορικές της 

γνώσεις, να αναφέρετε τα προγράμματα και της αντιλήψεις του Χαρίλαου Τρικούπη και του 

Θεόδωρου Δηλιγιάννη για την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους.  

 

Κείμενο Α  

Η αντίθεση ανάμεσα σ’ της της δύο πολιτικούς δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη. Ο Τρικούπης 

ήταν της δυτικόφιλος μεταρρυθμιστής, ανυπόμονος να στερεώσει και να αναπτύξει την Ελλάδα 

οικονομικά και πολιτικά, πριν εμπλακεί σε ιρρεδεντιστικές περιπέτειες. Ο Δηλιγιάννης της, 

απόγονος μιας εξέχουσας οικογένειας της Πελοποννήσου, ήταν της αποφασισμένος 

υποστηρικτής της «Μεγάλης Ιδέας».  
Richard Clogg, Σύντομη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1999, σελ. 136    

 

Κείμενο Β  

Το πρόγραμμα του κ. Δηλιγιάννη, ως εξηγγέλθη εις την Βουλήν, δύναται να συνοψισθή εις ολίγας 

λέξεις. Θα προσπαθήση, ειρωνεύοντο οι αντίπαλοι του, ο άνθρωπος να καταστρέψη εν 

διαστήματι ολίγων μηνών ό,τι ανιδρύθη δια τόσων κόπων εν διαστήματι μιας τριετίας, και να 

διαγράψη εκ του βίου της Ελλάδος μίαν όλην νομοθετικήν περίοδον, την γονιμωτάτην. [...] Είναι 

γεγονός ότι ο Δηλιγιάννης, ασχολούμενος με καθαρώς μικροκομματικά ζητήματα, ήτο πάντοτε 

ικανός να ζημιώση το γενικώτερον συμφέρον. [...] Ο Θ. Δηλιγιάννης απέβλεπεν εις την πολιτικήν 

περισυλλογής. Φαίνεται δε ότι μεταξύ των οικονομιών τας οποίας απεφάσισεν ήτο και ο 

περιορισμός κονδυλίων εξυπηρετούντων κατ' εξοχήν εθνικούς σκοπούς.  
Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τεύχ. 5, Πάπυρος Πρες Ε.Π.Ε., Αθήνα 1966, 

σελ. 102  
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Κείμενο Γ 

«Στην ουσία, ο Τρικούπης εκπροσωπούσε τον εξευρωπαϊσμό της πολιτικής ζωής, ενώ ο 

Δηλιγιάννης την παραδοσιακή λειτουργία της. Ο Τρικούπης πίστευε ότι το κράτος χρειαζόταν 

πολιτική και οικονομική ανόρθωση, πριν γίνει λόγος για εμπλοκή σε αλυτρωτικές περιπέτειες. Γι' 

αυτό και επεδίωξε να καταστήσει τη χώρα διεθνώς αξιόπιστη [...], να βελτιώσει τις επικοινωνίες 

με την κατασκευή σιδηροδρόμων και τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου και να εκσυγχρονίσει 

τον στρατό και το ναυτικό. Ωστόσο, ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν δαπανηρό [...]. Αυτό πρόσφερε 

εύκολο στόχο στον δημοφιλή και δημαγωγό Δηλιγιάννη, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να δηλώνει 

ότι ήταν αντίθετος προς οτιδήποτε υποστήριζε ο Τρικούπης. Η επιδεικτική λαϊκιστική ρητορεία 

του Δηλιγιάννη [...] χωρίς αμφιβολία εξέφραζε πιο πιστά τους ενθουσιασμούς και τους μύχιους 

πόθους του απλού πολίτη από τα αυστηρά μεταρρυθμιστικά προγράμματα του Τρικούπη».  
R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, 1770-1990, εκδ. Ιστορητής, Αθήνα 1995, σελ. 71-72 

 

 

Κείμενο Δ 

Προγραμματικές δηλώσεις του Χ. Τρικούπη στη Βουλή, Μάρτιος 1882  

«Το πρόγραμμα ημών ζητεί την ανόρθωσιν τον τόπον. Η κοινωνία ζητεί φραγμούς κατά των 

υπερβασιών της κυβερνήσεως, κατά των υπερβασιών παντός ισχύοντος, κατά των υπερβασιών 

της Βουλής. Δίδοντες ώθησιν ...εις πάντα τα αφορώντα εις την υλικήν πρόοδον, ήτις αποτελεί τα 

νεύρα της εθνικής ενεργείας, οφείλομεν ιδίως να δώσωμεν πάσαν ημών την προσοχήν εις την 

οικονομικήν κατάστασιν». 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


