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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

1. Λ σελ. 27-28 σχ. βιβλ. 

2. Σ σελ. 81 σχ. βιβλ. 

3. Σ σελ. 65 σχ. βιβλ. 

4. Λ σελ. 121 σχ. βιβλ. 

5. Σ σελ. 97 σχ. βιβλ. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ A2. 

1. Πολιτικός σχηματισμός που συμμετείχε στη Εθνοσυνέλευση του 1862-

1864. Οι Εκλεκτικοί ήταν μια ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λο-

γίων και αξιωματικών, με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσο-

λαβεί μεταξύ των άλλων παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. 

2. Πολιτικός σχηματισμός που συμμετείχε στη Εθνοσυνέλευση του 1862-

1864. Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, υποστήριζε 

την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, οικο-

νομική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό καθώς και 

πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

3. Στην περίοδο 1910-1922, κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή 

πολεμική ετοιμότητα, εμφανίστηκε μια νέα πολιτική αντίληψη, που εκφράστηκε 

με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ονομάστηκε συνοπτικά «βενιζελισμός». Είναι 

δύσκολο να ορίσουμε με λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν αυτή η πολιτική, στον οι-

κονομικό όμως τομέα φαίνεται ότι ο βενιζελισμός θεωρούσε το ελληνικό κράτος 

ως μοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος δηλαδή 

έπρεπε να επιδιώξει την ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού και, με 

ενιαία εθνική και κρατική υπόσταση, να διεκδικήσει τη θέση του στον τότε σύγ-

χρονο κόσμο. Αυτό προϋπέθετε όχι μόνο θεσμικό εκσυγχρονισμό, που θα 
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καθιστούσε το κράτος αποτελεσματικό και αξιόπιστο, αλλά και γενικότερη προ-

σήλωση στην ιδέα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους.    

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Από τον πρώτο κιόλας χρόνο της Επανάστασης, οπλοφόροι Κρήτες κατέφυγαν, 

αρχικά σε μικρό αριθμό, στις Κυκλάδες. Μετά την καταστροφή της Κάσου από 

τον αιγυπτιακό στόλο το 1824, οι Κάσιοι αλλά και οι Κρήτες που είχαν καταφύ-

γει εκεί, κατευθύνθηκαν σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Η άφιξη των Κρητών προ-

κάλεσε αναταραχή στο κεντρικό Αιγαίο. Ως τα μέσα της δεκαετίας, οι ένοπλοι 

Κρήτες πρόσφυγες είχαν αποβεί κυρίαρχοι σε βάρος των εγχωρίων. Άλλη ομάδα 

Κρητών προσφύγων του 1823-1824 κατέφυγε στην Πελοπόννησο. Στην Αργο-

λίδα η κυβέρνηση μερίμνησε για τη διατροφή και περίθαλψή τους. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β2 

Ο προσφυγικός συνοικισμός της Ερμούπολης Σύρου αποτελεί αντιπροσωπευ-

τικό δείγμα ίδρυσης και εξέλιξης ενός αυτοτελούς και ακμαίου προσφυγικού 

συνοικισμού κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ο οποίος βασίστηκε στην πρω-

τοβουλία των οικιστών του, χωρίς κυβερνητική αρωγή. Η περιοχή, που το 1825 

πήρε το όνομα Ερμούπολη από τους πρόσφυγες οικιστές της, άρχισε να συγκε-

ντρώνει από το 1821 έως το 1824 Έλληνες πρόσφυγες απ’ όλα τα μέρη της Ελ-

λάδας: Μικρασιάτες, Ψαριανούς, Κρήτες και κυρίως Χίους. Η συμφόρηση που 

είχε επέλθει στα γειτονικά νησιά, η θέση του λιμανιού και η ουδέτερη στάση 

που τηρούσε το νησί στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης προκάλεσαν την α-

θρόα προσέλευση. Οι ντόπιοι Συριανοί κατοικούσαν στην Άνω Σύρο, μακριά 

από την παραλία, στην οποία συγκεντρώθηκαν οι νεοφερμένοι. Σύντομα η αυ-

ξημένη προσέλευση προσφύγων προκάλεσε την επιφυλακτικότητα και, στη συ-

νέχεια, τις αντιδράσεις των ντόπιων, κυρίως λόγω κτηματικών διαφορών. Τη 

διάσταση υποδαύλιζε επιπλέον η διαφορά δόγματος μεταξύ των καθολικών ντό-

πιων και των ορθόδοξων προσφύγων. 

Μονάδες 15 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Για την ολοκληρωμένη απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν 

την μεθοδολογία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη α-

ποσπάσματα από τις σελίδες 11, 13, 17, 18, 29 και κυρίως 31, 32 του σχολικού 

εγχειριδίου. 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Δ1. 

Για την απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν την μεθοδολο-

γία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις σελίδες 131-

133 του σχολικού εγχειριδίου. 

Μονάδες 25 

 

 

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΤΣΗΣ 

 


