
 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Διαγώνισμα Προσομοίωσης 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α1. 

Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : 

• Ανόρθωση 

• Πανελλήνιον 

• Στρατιωτικός Σύνδεσμος 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2. 

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι 

σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

α. Η μεγάλη μάζα των Ελλήνων της διασποράς ανήκε στα αστικά 

στρώματα. 

β. Οι συγκροτημένες προσπάθειες για την είσοδο της ελληνικής 

ναυτιλίας στην εποχή του ατμού ξεκίνησαν στις αρχές του 19ου αιώνα. 

γ. Στη Στερεά Ελλάδα ένα σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών πέρασαν 

άμεσα στα χέρια ιδιωτών με απευθείας εξαγορά από τους Οθωμανούς 

ιδιοκτήτες τους. 

δ. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή έφτασαν στο ελληνικό κράτος 

1.230.000 Έλληνες χριστιανοί και 45.000 Αρμένιοι πρόσφυγες. 

ε. Ο Υψηλάντης πρότεινε τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού 

συστήματος διακυβέρνησης, θεωρώντας εμπόδιο στην οργάνωση του 

Αγώνα τις τοπικιστικές τάσεις. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1. 

Ποια ήταν τα δημογραφικά δεδομένα στην Ελλάδα μετά το τέλος της 

Επανάστασης; 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β2.  

α. Γιατί υπήρξαν σημαντικές οι προσφυγικές μετακινήσεις προς την 

επαναστατημένη Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα; 

Μονάδες 5 



 

 

β. Ποια ήταν η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό 

ζήτημα στη διάρκεια της Επανάστασης; 

Μονάδες 10 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ Γ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και λαμβάνοντας 

υπόψιν σας το περιεχόμενο των ιστορικών πηγών που ακολουθούν, να 

αναφερθείτε :  

α. στην εσωτερική πολιτική του γαλλικού κόμματος (Μονάδες 5) 

β. στους λόγους για τους οποίους συχνά ονομαζόταν και «εθνικό κόμμα» 

(Μονάδες 8) 

γ. στη διαφωνία του γαλλικού κόμματος με το αγγλικό κόμμα αναφορικά 

με το ζήτημα της εδαφικής διεύρυνσης της Ελλάδας. (Μονάδες 12) 

 

ΠΗΓΗ 1 

Οι Γάλλοι και οι οπαδοί του «γαλλικού» κόμματος το αποκαλούσαν 

«εθνικό», υπονοώντας ότι στηριζόταν σε πλατιά λαϊκή βάση. Η 

αλληλογραφία του Piscatoty1 αποκαλύπτει ο όρος «εθνικό κόμμα», όπως 

τον χρησιμοποιούσε, ήταν αόριστος και χωρίς νόημα. Περιέγραφε μ’ 

αυτόν όλους τους πατριώτες που επιθυμούσαν την ανεξαρτησία της 

Ελλάδας και ένα σταθερό διοικητικό σύστημα που θα προστάτευε το 

άτομο στην άσκηση των δικαιωμάτων του. Όλοι σχεδόν οι Έλληνες 

περιλαμβάνονταν σ’ αυτό τον ορισμό, είτε ανήκαν στο «γαλλικό», είτε 

στο «ρωσικό», είτε στο «αγγλικό» κόμμα. Τέτοιου είδους κριτήρια δεν 

μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση ουσιαστικού διαχωρισμού των 

κομμάτων. 

Η χρήση του όρου «εθνικό κόμμα» ήταν μάλλον ένα πρόχειρο επινόημα 

για προπαγανδιστικούς σκοπούς, για να επιτρέψει στο «γαλλικό» κόμμα 

και στη γαλλική πολιτική να εμφανίζεται ως καθρέπτης της μεγάλης 

μάζας της κοινής γνώμης. 

(J. Petropulos, Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους  

στο ελληνικό βασίλειο 1833-1843, σσ. 515-516) 

___________________________________________________________ 

1Θ. Πισκατόρυ : Γάλλος διπλωμάτης 

 



 

 

ΠΗΓΗ 2 

Κατά τα πρώτα χρόνια της απολυταρχίας το «γαλλικό» και το 

«αγγλικό» κόμμα δεν είχαν πολλούς λόγους διαφωνίας σε θέματα αρχών. 

Θεωρητικά, και τα δύο υιοθετούσαν την άμεση εγκαθίδρυση 

συνταγματικού καθεστώτος, μολονότι στην πράξη οι ηγέτες τους 

ευνοούσαν την προσωρινή αναβολή του. Καθώς έλειπαν οι πραγματικές 

διαφορές, η αντίθεση των κοινωνικών ομάδων που κυριαρχούσαν στον 

προσωπικό κύκλο κάθε ηγέτη έδινε στο καθένα από τα κόμματα αυτά μια 

ταυτότητα στην οποία όμως δεν ανταποκρινόταν εντελώς: στο «γαλλικό» 

ότι ήταν το κόμμα των παλικαριών, και στο «αγγλικό» ότι ήταν το κόμμα 

της μορφωμένης υπαλληλίας και των επαγγελματιών. 

Μολονότι κατά την περίοδο της απολυταρχίας εμφανίστηκαν 

αμυδρότατα μόνο σημάδια κάποιας Θεμελιακής διαφοράς γύρω από την 

εφαρμογή της Μεγάλης Ιδέας, το 1848 πλέον ο χαρακτήρας των 

κομμάτων καθοριζόταν από μια διευρυνόμενη διάσταση πάνω στο 

ζήτημα της Μεγάλης Ιδέας. Το ένα στρατόπεδο ήταν υπέρ της φιλικής 

συνύπαρξης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, της διοικητικής 

εδραίωσης του ελληνικού κράτους και της εσωτερικής ανάπτυξης των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, στοιχείων τα οποία θεωρούσε ασφαλείς 

προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας στο μέλλον. 

Κατά τη γνώμη τους, οι σποραδικές προσπάθειες για υποκίνηση 

εξεγέρσεων στην Τουρκία προκαλούσαν απλώς την εχθρότητα της 

οθωμανικής κυβέρνησης, συνεπάγονταν σκληρά αντίποινα για τους 

Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κρατούσαν την Ελλάδα σε 

αναταραχή. Το άλλο στρατόπεδο πίστευε ότι η μικρή εδαφική έκταση της 

Ελλάδας ήταν η αιτία της διοικητικής ανεπάρκειας και της μη 

βιωσιμότητας της οικονομίας. Συνηγορούσε για τη χρησιμοποίηση όλων 

των πόρων για τη συγκαλυμμένη υποστήριξη ένοπλων εξεγέρσεων όπου 

και όποτε ήταν δυνατό. Με λίγα λόγια, επιθυμούσε να εκπληρώσει την 

εθνική αποστολή και ταυτόχρονα να λύσει τα εσωτερικά προβλήματα. Το 

να διατηρήσει κανείς φιλικές σχέσεις με την Τουρκία ήταν αδύνατο, 

έλεγαν, και το να περιμένει μια σαφώς ευνοϊκή διεθνή κατάσταση για να 

επιτεθεί εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν τόσο ηττοπαθές 

όσο θα ήταν και το 1821. 

(J. Petropulos, Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους  

στο ελληνικό βασίλειο 1833-1843 , σσ. 631-633) 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ1. 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και λαμβάνοντας υπόψιν σας το 

περιεχόμενο των ιστορικών πηγών που ακολουθούν να αναφερθείτε 

στην ανάπτυξη της ελληνικής ατμοπλοΐας και στα προβλήματα που αυτή 

συνάντησε. 

 

ΠΗΓΗ 1 

Στον ύστερο 19ο αιώνα η ναυπηγική τεχνολογία είχε αναπτυχθεί τόσο 

ώστε να εφοδιάζει την παγκόσμια ναυτιλία με ιστιοφόρα τεράστιου 

μεγέθους, ταχύτερα, ασφαλέστερα και οικονομικότερα από τα μικρά. Η 

τεχνολογία αυτή αναπτυσσόταν παραλλήλως προς την τεχνική 

τελειοποίηση των ατμόπλοιων. Όπως είναι φυσικό, τα ελληνικά 

ναυπηγεία της εποχής δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν αυτά τα 

εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα. 

Το ίδιο ίσχυε και για την ελληνική μηχανουργία: δεν ,μπορούσε να 

εφαρμόσει τη νέα τεχνολογία του ατμού σε παραγωγή μεγάλης κλίμακας. 

Έως τη δεκαετία του 1870, αυτό παρεμπόδιζε την ανάπτυξη της 

ελληνόκτητης ναυτιλίας. Αλλά οι Έλληνες και οι ομογενείς πλοιοκτήτες 

άρχισαν από νωρίς να παραγγέλνουν πλοία σε ξένα ναυπηγεία κι έτσι 

ανανέωσαν ένα μέρος των στόλων τους. Σε αυτήν τη διαδικασία 

ανανέωσης, η ελληνόκτητη ναυτιλία πέρασε κατευθείαν «από του ιστίου 

εις τον ατμόν» χωρίς να διέλθει  το στάδιο των ιστιοφόρων υψηλής 

τεχνολογίας και μεγάλου μεγέθους.  

Γ. Β.Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920, Α τομ.σ.118 

 

ΠΗΓΗ 2 

Η καθέλκυση των τεσσάρων ατμόπλοιων το 1855 δεν αντιστάθμισε την 

τεχνική καθυστέρηση της εγχώριας ναυτιλίας. Μπορεί κανείς να πει ότι 

ήταν απλώς ένα σημαντικό βήμα και μια ένδειξη νεωτερικής νοοτροπίας. 

Δείχνει ότι τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι εγχώριοι επιχειρηματίες είχαν 

συνειδητοποιήσει από νωρίς τη σημασία μιας τεχνολογικώς προηγμένης 

ναυτιλίας. Και ότι προχώρησαν νωρίς, ήδη από το 1855, σε μια τολμηρή 

τεχνολογική πρωτοβουλία και σε μια ναυτιλιακή επένδυση που, για μια 

μικρή χώρα, φαντάζει σχεδόν ουτοπική για την εποχή της. Ωστόσο, το μεν 

κράτος τείνει εκ φύσεως στις αντιφάσεις, οι δε κεφαλαιούχοι έχουν τη 

δική τους λογική που δε συμπίπτει πάντοτε με τη λογική του κράτους∙ […] 

Μετά το 1892 η εκποίηση της εταιρείας, αυτή η φιλελεύθερη υποτίθεται 

επιλογή του κράτους, δεν οδήγησε σε ανταγωνισμό και σε πτώση των 

τιμών. Οι μεν κυβερνήσεις της εποχής δε θέλησαν ή μάλλον δεν 



 

 

μπόρεσαν να θεσμοθετήσουν όρους ανταγωνισμού, να τους 

διαπραγματευθούν με τους επίδοξους επιχειρηματίες της ακτοπλοΐας 

και να επιβάλουν εν συνέχεια την τήρησή τους. Οι δε επιχειρηματίες 

ακολούθησαν τη δική τους λογική διαχωρίζοντας τη θέση τους από τη 

θέση του κράτους και κέρδισαν απλώς  μια μικρή και προβληματική 

αγορά. Πάντως μια τέτοια αγορά δεν μπορούσε να συγκινήσει ούτε τότε 

ούτε αργότερα τους μεγάλους πλοιοκτήτες της ομογένειας και της 

διασποράς. Αυτοί είχαν ήδη απλωθεί στην ανοιχτή θάλασσα. 

Γ.Β.Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920, Α τομ.σ.142 

 

Μονάδες 25 


