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ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :ΕΠΤΑ (7)    
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 

ΘΕΜΑ Α1 : ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 
Α.1.1. 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
 
Η Γαλλική Επανάσταση ήταν: 

α) αριστοκρατική 
β) αστική 
γ) αγροτική 
δ) εργατική 

Μονάδες 2 
• Να αιτιολογήσετε µε συντοµία την απάντησή 

σας. 
Μονάδες 5 

Α.1.2. 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 
µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο  γράµµα 
που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
 
Κατά τη Γαλλική Επανάσταση : 

α) ∆όθηκε στις γυναίκες το δικαίωµα να 
ψηφίζουν . 
β) Ο στρατός έγινε µισθοφορικός. 
γ) Χωρίστηκε η Εκκλησία από το Κράτος. 
δ) Οι εργάτες δεν είχαν το δικαίωµα να 
συνεταιρίζονται. 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ε) Καταργήθηκε η απολυταρχία. 
στ΄) ∆ιατηρήθηκαν τα προνόµια των 
ευγενών . 

Μονάδες 6 
 

Α.1.3 
Να γράψετε στο τετράδιό σας ολογράφως τα 
στοιχεία της πρώτης στήλης και δίπλα τους 
αριθµούς των προτάσεων που αντιστοιχούν στο 
κάθε στοιχείο. 

 
α. Ο κλήρος 
 
 
 
 
β. Η τάξη των  
ευγενών . 
 
 
 
γ. Η τρίτη τάξη. 

1. Περιλάµβανε τους 
µεγαλοαστούς . 
2. Είχε ως κύριο εισόδηµα την 
είσπραξη των φεουδαρχικών 
δικαιωµάτων. 
3. Αποτελούσε το 0,5% του 
πληθυσµού. 
4. Επιβαρυνόταν µε το σύνολο 
των φόρων. 
5. ΄Ελεγχε την εκπαίδευση . 
6. Αντλούσε δύναµη από 
κληρονοµικούς τίτλους. 

 
Μονάδες 6 

Α.1.4 
Να απαντήσετε στην ακόλουθη ερώτηση : 
 
Ποιες ουσιαστικές αλλαγές επέφερε η Γαλλική 

Επανάσταση στον τοµέα της παιδείας;  
Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ Α2: ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΗ ΚΑΙ  ΟΘΩΝΙΚΗ          
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 
 Α.2.1. 

Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των 
ακόλουθων όρων: 
α. Μεγάλη Ιδέα 
β. Χάτι Χουµαγιούν 
γ. Αλληλοδιδακτική µέθοδος 

Μονάδες 9 
  

 Α.2.2. 
 Να τεκµηριώσετε µε συγκεκριµένα στοιχεία το 
περιεχόµενο της ακόλουθης φράσης : 
 
Στα χρόνια του Καποδίστρια η Αίγινα 
αναδείχτηκε σε εκπαιδευτικό κέντρο. 

Μονάδες 5 
 

Α.2.3. 
 Να απαντήσετε στην ακόλουθη ερώτηση : 

Ποια στοιχεία καθιστούν το Σύνταγµα του 1844 
συντηρητικό;  

Mονάδες 8 
 

 Α.2.4. 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τη σωστή 
απάντηση . 
 
Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως 
ανεξάρτητο κράτος µε: 

 α. Τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης 1832. 
 β. Το πρωτόκολλο της Πετρούπολης 1826. 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 γ. Την Ιουλιανή σύµβαση 1827. 
 δ. Το πρωτόκολλο του Λονδίνου 1830. 

Μονάδες 3 
 

Β΄ ΟΜΑ∆Α 
 

ΘΕΜΑ Β1: Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ          
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ . 

 
Ερωτήσεις 
 
Β.1.1.  ∆ιαβάστε προσεκτικά τα κείµενα που 

ακολουθούν: 
 
 ∆ιατί να µην στρέψωµεν και µίαν φοράν τους 

οφθαλµούς µας εις τα απελθόντα, δια να 
καταλάβωµεν ευκολώτερα και τα µέλλοντα; Ποίος 
αγνοεί, ότι ο κύριος στοχασµός των αλλογενών 
δυνάστων (ξένων µοναρχών) είναι εις το να 
προσπαθήσουν να κάµουν το ίδιόν των όφελος µε 
την ζηµίαν των άλλων;  
Και ποίος στοχαστικός άνθρωπος ηµπορεί να 
πιστεύση, ότι όποιος από τους αλλογενείς 
δυνάστας ήθελε κατατροπώσει τον οθωµανόν, 
ήθελε µας αφήσει ελευθέρους; Ω, απάτη επιζήµιος! 

 
 Ανωνύµου, Ελλην.Νοµαρχία, (εκδ. Βαλέτα) σελ. 

198. 
 
  Η Ευρώπη προσηλώνουσα τους οφθαλµούς της 

εις ηµάς, απορεί δια την ακινησίαν µας. Ας 
αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα όρη της Ελλάδος από 
τον ήχον της πολεµικής µας σάλπιγγος και οι 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

κοιλάδες από την τροµεράν  κλαγγήν των 
αρµάτων µας. Η Ευρώπη θέλει θαυµάσει τας 
ανδραγαθίας  µας, οι δε τύραννοι ηµών, 
τρέµοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απεµπροσθέν 
µας. Οι φωτισµένοι λαοί της Ευρώπης 
ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν της ιδίας 
ευδαιµονίας  και πλήρεις ευγνωµοσύνης δια τας 
προς αυτούς των προπατόρων ευεργεσίας 
επιθυµούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος. 

 Ηµείς φαινόµενοι άξιοι της προπατορικής αρετής 
και του παρόντος αιώνος, είµεθα ευέλπιδες να 
επιτύχωµεν την υπεράσπισιν των δικαίων  αυτών 
και βοήθειαν. Πολλοί  εκ τούτων φιλελεύθεροι 
θέλουσιν έλθει δια να συναγωνισθώσι µε ηµάς. 

 
 Απόσπασµα από την προκήρυξη του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη «Μάχου υπέρ πίστεως και Πατρίδος». 
 

 
α.  Ποια διαφορά θέσεων διαπιστώνετε ανάµεσα στα 

δύο κείµενα;  
Μονάδες 5 

 
β.  Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να σχολιάσετε 

τις απόψεις των δύο συγγραφέων σε συνδυασµό 
µε την ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήµατος και 
την πολιτική των Μεγάλων ∆υνάµεων απέναντι  
στην Ελληνική Επανάσταση . 

Μονάδες 15 
 
Β.1.2: ΠΡΟΕΣΤΟΙ (΄Η ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΕΣ ΄Η 

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ∆ΕΣ). 
  Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις : 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά αυτής της 
κοινωνικής οµάδας; 

Μονάδες 5  
 

β. Ποια ήταν η στάση που κράτησαν οι προεστοί 
απέναντι στην Ελληνική  Επανάσταση και ποια 
θέση προσδοκούσαν να έχουν σε ένα µελλοντικό 
ανεξάρτητο κράτος;  

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β2: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 

Παρατηρώντας προσεκτικά τον παρακάτω 
πίνακα και µε βάση τις γνώσεις σας, να εξηγήσετε 
τη διαφορά ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες ως 
προς την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου 
στα µέσα του 19ου αιώνα. 
 

Χώρες 1840 1860 
Γερµανία 
Αυστροουγγαρία 
Βέλγιο 
Κίνα 
Ισπανία 
Γαλλία 
Αγγλία 
Ινδία (και Πακιστάν) 
Ιταλία 
Ιαπωνία 
Ρωσία 
Ε.Π.Α. 

549 
144 
365 

- 
- 

579 
1.349 

- 
21 

- 
25 

4.540 

11.237
4.524
1.728

-
1.915
9.466

16.792
1.352
1.803

-
1.593

49.310
Η ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου (σε χιλιόµετρα) 

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  

δε  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  Καµιά άλλη 

σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήµατα .  

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  

 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
  


