
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΟΠ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Ά 

 

Α1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων 

1. Πανελλήνιον 

2. Τανζιμάτ 

3. ΟΥΛΕΝ 

Μονάδες 15 

Α2 . Να αντιστοιχήσετε τις δύο στήλες (σε κάθε γράμμα της στήλης Α αντιστοιχούν 

περισσότεροι του ενός αριθμοί) 

 Α ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ     Β ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

 Α. Σύνταγμα του 1822                                           1. ψήφος με σφαιρίδια  

                                                                                  2. Αβασίλευτη Δημοκρατία  

Β. Σύνταγμα του 1844                                          3. μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων 

                                                                                  4. δωρεάν εκπαίδευση 

                                                                                  5. καθολική ψηφοφορία για άνδρες 

 Γ. Σύνταγμα του 1864                                          6. Πολυαρχική εξουσία 

Δ. Σύνταγμα του 1911                                          7. ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και 

Ε. Σύνταγμα του 1927                        δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας με το βουλευτικό αξίωμα                                                   

                                         8. Συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι 

                                                                                  9. αντιαπολυταρχικός χαρακτήρας 

                            10. Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

 

                                                  Μονάδες 10 

      

          



Α3. Α) Να περιγράψετε τις αρμοδιότητες των πελατειακών δικτύων καθώς και τη σχέση 

τους με τα πολιτικά κόμματα που διαμορφώθηκαν αργότερα.  ( μονάδες 7) 

Β)  Να αναφέρετε τα αίτια επιβολής στρατιωτικών πραξικοπημάτων στην Ελλάδα  μετά 

την μικρασιατική καταστροφή  ( μονάδες 6) 

         Μονάδες 13 

 

Α4. Να αποτιμήσετε το έργο της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων ( ΕΑΠ )  στην 

αποκατάσταση των ξεριζωμένων από την μικρασιατική καταστροφή. 

         Μονάδες 12 

 

ΟΜΑΔΑ ΄Β 

Β1. Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας 

γνώσεις να αναλύσετε το περιεχόμενο της μεγάλης Ιδέας και να αποτιμήσετε την 

προσφορά της στην πολιτική ζωή της χώρας  τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας της έως 

και την Μικρασιατική Καταστροφή 

         Μονάδες 25 

Πολιτικός λόγος του Ιωάννη Κωλέττη στη Βουλή των Ελλήνων το 1844 

 

"Όταν ενθυμούμαι την ώραν εκείνην, την φοβεράν εκείνην ώραν, καθ' ην επροσκλήθην 

να δώσω τον όρκον μου, να συντρέξω υπέρ της ανεξαρτησίας της Πατρίδος, 

ανατριχιάζω, Κύριοι! ωρκίσθην, ωρκίσθημεν όλοι να θυσιάσωμεν τα πάντα, και την 

ζωήν μας διά την ελευθέραν των Ελλήνων, όλου του Χριστιανισμού. [ … ] Ναι, Κύριοι, 

έχομεν δύο ευαγγέλια, το εν είναι το ευαγγέλιον της πίστεως, το έτερον το ευαγγέλιον 

της πολιτείας μας. Η Ελλάς ως εκ της γεωγραφικής της θέσεως είναι το κέντρον της 

Ευρώπης. Με την δεξιάν της πιάνει τας χείρας της Δύσεως, και με την αριστεράν της 

τας χείρας της Ανατολής και τας συνδέει. Η Ελλάς ήτο προωρισμένη, ως φαίνεται, 

καταπίπτουσα να δώση τα φώτα εις την Δύσιν, και σήμερον ανισταμένη να φωτίση την 

Ανατολήν. Ημείς, Κύριοι, κατοικούμεν αυτήν την ένδοξον Ελλάδα, ημείς πρέπει να 

δώσωμεν τον εξευγενισμόν εις την Ανατολήν. [ … ] είναι δίκαιον, Κύριοι, διότι ο αγών 

μας ήτο μέγας, διότι πανταχού υπάρχουσιν απόγονοι των προπατόρων μας. Διαβαίνων 

από Παλέρμον είδον πληθυσμόν 16000 Ελλήνων αποίκων, οίτινες κατέφυγον εκεί προ 

ενός αιώνος, μην υποφέροντες τον ζυγόν. Τας ημέρας του Πάσχα οι άποικοι ούτοι με 

τας λαμπάδας εις χείρας αναβαίνοσιν εις υψηλόν βουνόν, ατενίζουσι τους οφθαλμούς 

των προς την Ελλάδα, και λέγουσι "Χριστός ανέστη, πότε ν' αναστηθή η Ελλάς, να την 

ασπασθώμεν!". Αυτοί οι Έλληνες ακόμη τώρα λαχταρίζουν διά την γην μας, διά την γην 

των, και ημείς συλλογιζόμεθα, ποίοι είναι Έλληνες; Στοχαζόμεθα άλλους Έλληνας και 

άλλους μη Έλληνας, διότι δεν εδυνήθησαν εκ των περιστάσεων, εκ της γεωγραφικής 

των θέσεως, εκ του μικρού πληθυσμού εν τω μέσω των εχθρών, να συναγωνισθώσι με 

ημάς; 



 

 

Β2. Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στη διαμάχη αυτοχθόνων και 

ετεροχθόνων κατά την Οθωνική περίοδο αναφορικά με την κατάληψη 

δημος΄ξων θέσεων στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 

           

         Μονάδες 25 
 

Η αντιπαράθεση αυτοχθονιστών και ετεροχθονιστών πληρεξουσίων στην 

Εθνοσυνέλευση, 1843-44  

Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης (πληρεξούσιος Αθηνών, αυτοχθονιστής) υποστήριξε τον 

αποκλεισμό των ετεροχθόνων από τις δημόσιες θέσεις: «Από τον πατριωτισμό μας 

εσαπίσαμεν το σπίτι μας• μας φθάνει πλέον ο πατριωτισμός. Ας αγκαλιάσωμεν τον 

βασιλέα μας να φκιάσωμεν το σπίτι μας. Αυτοί [οι ετερόχθονες] εκάθησαν τόσα 

χρόνια και έτρωγαν ψωμί και έφεραν την πατρίδα μας άνω-κάτω. Ας καθίσωμεν τώρα 

και ημείς να φάγωμεν ψωμί».  

Ο Ευστάθιος Σίμος (πληρεξούσιος Ηπειρωτών, ετεροχθονιστής): «Εν μόνον ήτο το 

βέβαιον, ότι ολίγον ή πολύ, μικρόν ή μέγα μέρος της από αίματα πλημμυρούσης 

[ελληνικής] γης ήθελεν μείνει ελεύθερον αυτό το μέρος έπρεπε να είναι η κοινή 

πατρίς όλων των επαναστησάντων Ελλήνων, όλων των κατοίκων των επαρχιών 

εκείνων όσοι εις τον πόλεμον ηγωνίσθησαν, εθυσιάσθησαν, έπαθον, κατεστράφησαν. 

Ιδού η μεγάλη συνθήκη, η συνδέσασα τας επαναστατησάσας ελληνικάς επαρχίας, 

ιδού το μέγα προς αλλήλους συνάλλαγμα των Ελλήνων γραφέν όχι με μελάνην, αλλά 

με αίμα. Ήτο ένωσις ειλικρινής, ήτο ένωσις αδελφική. Ποίος εις την μακαρίαν εποχήν 

εκείνην, εποχήν κινδύνων, εποχήν των παθημάτων, αλλά και εποχήν δόξης και 

ακραιφνούς τότε πατριωτισμού, ποίος ήθελε φροντίσει, ποίος ήθελεν ειπεί ό,τι άλλο 

παρά κοινή ήθελεν είσθαι η μέλλουσα τύχη των ηνωμένων εκείνων λαών, των 

αδιαίρετων εκείνων επαρχιών;» 

I. Δημάκης, Η Πολιτειακή Μεταβολή του 1843 και το Ζήτημα των Αυτόχθονων και 

Ετερόχθονων.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Α1.  1. σχ. βιβ. σελ. 63 

2.   σχ. βιβ σελ. 39 προτείνεται στους μαθητές να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο του 

ορισμού με στοιχεία από την πηγή που βρίσκεται στην ίδια σελ. και αφορούν την 

εξασφάλιση της θρησκευτικής ισότητας των θρησκευτικών αμάδων της αυτοκρατορίας. 

3. σχ. βιβ. σελ.  53 

Α2 Α. 6   9 

 Β.  4  5  8 

 Γ. 1 

 Δ. 3  7 

Ε. 2  10 

Α3   Α. σχ. βιβ. σελ. 59-60 << Τα κατοπινά κόμματα … κόμματα >> 

       Β. σχ. βιβ. σελ. 100- 101 << Οι έκρυθμες καταστάσεις … έλλειψης αρχών >> 

Α4  σχ. βιβ. σελ. 163 <<  Η αποκατάσταση … που επιτεύχθηκε >> και σελ. 52 << Στην 

πραγματικότητα… με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο >> 

ΟΜΑΔΑ ΄Β 

Προτείνεται οι υποψήφιοι να απαντήσουν με τη μέθοδο της σύνθεσης 

Β1. Οι υποψήφιοι αξιοποιούν δημιουργικά τις ιστορικές τους γνώσεις όπως αυτές 

καταγράφονται στο σχολικό βιβλίο σελ 15- 16 << Στο μεταξύ … εθνικών κρίσεων >> και σελ. 

65 << σε αντίθεση … τμήματος >> και σελ. 96 << Η Συνθήκη των Σεβρών … απτή 

πραγματικότητα >> καις ελ 99 << Με τη Μικρασιατική Καταστροφή … καταστροφή >>  

συνθέτοντας τες με στοιχεία από την ομιλία του Ιωάννη Κωλέττη στη Βουλή των Ελλήνων 

που συνιστά πρωτογενή πηγή. Ειδικότερα είναι απαραίτητο να αναφερθούν στην περίοπτη 

γεωγραφική θέση της  Ελλάδας όπως αυτή καταγράφεται από τον αρχηγό του γαλλικού 

κόμματος καθώς και στο καθήκον της Ελλάδος να εξευγενίσει την Ανατολή και να φωτίσει 

τους Αλύτρωτους  Έλληνες .  

Ενδεικτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν φράσεις  : Όπως επιβεβαιώνει / υποστηρίζει / 

αναφέρει η πηγή / το παράθεμα / ο συγγραφέας. Ανάλογες πληροφορίες αναφέρει η πηγή 

κ.α. 

Ενδεικτικός επίλογος :  Η Μεγάλη  Ιδέα επηρέασε καταλυτικά τη φυσιογνωμία του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους πήρε σάρκα και οστά με τη Συνθήκη των Σεβρών το 1920 

με την οποία η Ελλάδα κατέστη << Χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών>>  ενώ 

παύει να υφίσταται μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Η απώλεια της προκάλεσε κρίση 



στη πολιτική συνείδηση των Ελλήνων του 20ου αι. και άλλαξε άρδην το πολιτικό σκηνικό της 

χώρας. 

 

Β2. Οι υποψήφιοι αξιοποιούν δημιουργικά τις ιστορικές τους γνώσεις όπως αυτές 

καταγράφονται στο σχ. βιβ σελ. 131 << Οι προσπάθειες … 3ης Σεπτεμβρίου 1843 >> και σελ. 

132 << Η κύρια κρίση … μέχρι το 1829 >>  για την διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων 

κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Ελλάδας από τον Όθωνα συνθέτοντας τες με τις 

πληροφορίες που προκύπτουν από τις δοθείσες πρωτογενείς πηγές οι οποίες εκθέτουν τα 

επιχειρήματα και των δύο πλευρών αναφορικά με τα δικαιώματα και τη φυσιογνωμία των 

Ελλήνων πολιτών. Ειδικότερα στο πρώτο απόσπασμα ο αυτοχθονιστής Μακρυγιάννης 

εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την κατάληψη δημοσίων θέσεων από τους 

ετερόχθονες γεγονός που κατά την άποψη του συνιστά κατάφωρη αδικία εις βάρος των 

αυτοχθόνων που πολέμησαν για την απελευθέρωση και έπρεπε να επιβραβευτούν  από το 

ελληνικό κράτος. Στον αντίποδα , ο ετεροχθονιστής πληρεξούσιος  Ευστάθιος Σίμος σε 

κλίμα συναίνεσης  επιχειρεί να δώσει ένα τέλος σ΄αυτήν την – κατά την γνώμη του – 

άσκοπη διαμάχη -  υπενθυμίζοντας ότι το Έθνος είναι ένα και οφείλει να πορευτεί ενιαίο 

και αδιαίρετο,  με κοινή μέλλουσα τύχη. 

Ενδεικτικές φράσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι είναι: Όπως 

επιβεβαιώνει / υποστηρίζει / αναφέρει η πηγή / το παράθεμα / ο συγγραφέας. Ανάλογες 

πληροφορίες αναφέρει η πηγή, όπως γίνεται τεκμαρτό από τους ομιλητές  κ.α. 

 

Ενδεικτικός επίλογος : Καταληκτικά γίνεται αντιληπτό ότι  η πολιτική του Όθωνα που 

στόχευε στην αξιοποίηση μορφωμένων ετεροχθονιστών για τη στελέχωση του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους προκάλεσε έντονη διαμάχη που συχνά κατέληγε σε έκτροπα και 

επιλύθηκε οριστικά με συμβιβαστικές λύσεις και μερική υποχώρηση των ετεροχθονιστών. 

Εναλλακτικά οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για επίλογο  σχ. βιβ. σελ 133 << 

Το θέμα των δικαιωμάτων  … κράτος >> 

 

Επιμέλεια θεμάτων : Καλομοίρη Κατερίνα 

Φιλόλογος Φροντιστηρίου «ΚΥΚΛΟΣ» 

 

 

       

 

  


