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ΟΜΑΔΑ Α΄  
ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1. Η «Μεγάλη Ιδέα» 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα που 
αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις. 

α. Δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση του 
εθνικού οράματος που προϋπέθετε σημαντική 
διεύρυνση συνόρων. 

β. Διατυπώθηκε από το Μαυροκορδάτο, αρχηγό του 
αγγλικού κόμματος, στην Εθνοσυνέλευση το 1844. 

γ. Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται 
απτή πραγματικότητα με τη συνθήκη των Σεβρών. 

δ. Η Μεγάλη Ιδέα έπαψε να αποτελεί στοιχείο της 
ελληνικής πολιτικής με το τέλος του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου (1918). 

  
Μονάδες 4 

 
Α.1.2. Εμπορική Ναυτιλία 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων 
προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο 
τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος  δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
 



 

 
α. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) 

ευνοήθηκε η ραγδαία ανάπτυξη της ελληνικής 
εμπορικής ναυτιλίας. 

β. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία 
ακολούθησε καθοδική πορεία. 

γ. Το πιο σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο το 19ο 
αιώνα υπήρξε η Σύρος. 

δ. Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι 
πόλεμοι δεν ευνόησαν ιδιαίτερα την ελληνική 
ναυτιλία. 

Μονάδες 4 
Α.1.3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα που 
αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις. 

α. Το αγγλικό κόμμα επιζητούσε τη δημιουργία  
αυτοκέφαλης ελληνικής Εκκλησίας χωρίς 
δεσμεύσεις από το Πατριαρχείο. 

β. Το γαλλικό κόμμα αγωνίστηκε εναντίον της 
ξενοκρατίας στο στράτευμα και τη διοίκηση. 

γ. Χαρακτηριστικό του ρωσικού κόμματος ήταν 
η άκρως προοδευτική στάση του σε όλες τις 
επιλογές του. 

δ. Τα τρία κόμματα (αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό) 
είχαν σαφή οργανωτική δομή και προγράμματα 
δράσης. 

 
Μονάδες 4 

 



 

Α.1.4. Τι ήταν οι «εθνικές γαίες» και πώς 
αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της διανομής τους 
κατά την περίοδο 1870-1871. 

Μονάδες 13 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1.  
Ποιοι λόγοι επέβαλαν τη δημιουργία τραπεζικού 
συστήματος ευθύς μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους; 

Μονάδες 12 
Α.2.2. 
Ποια ήταν η σημασία της ψήφισης της «αρχής της 
δεδηλωμένης» για την πολιτική ζωή της Ελλάδας; 

Μονάδες 13 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 
Η κήρυξη της αβασίλευτης Δημοκρατίας 

«Η Δ΄ ΄Συντακτική των Ελλήνων Συνέλευσις... 
Ψηφίζει :  
1. Κηρύττει οριστικώς έκπτωτον την Δυναστείαν 

των Γλυξβούργων... 
2. Αποφασίζει να συνταχθή η Ελλάς εις 

Δημοκρατίαν κοινοβουλευτικής μορφής, υπό 
τον όρον εγκρίσεως της αποφάσεως αυτής υπό 
του λαού δια δημοψηφίσματος...». 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του παραπάνω 
παραθέματος  να επισημάνετε τα γεγονότα της 
περιόδου 1924-1927 με τα οποία συνδέεται η κήρυξη 
της αβασίλευτης Δημοκρατίας. 

Μονάδες 25 
 



 

ΘΕΜΑ Β2 
Να αναφέρετε και να αξιολογήσετε το 
μεταρρυθμιστικό έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου 
όπως φαίνεται μέσα από τις αποφάσεις της Βουλής 
στη διάρκεια του έτους 1911. 

Μονάδες 25 
 
 


