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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
Α1. α. Σελ. 37 Μετά τον πόλεμο του 1897 τα οικονομικά του ελληνικού κράτους … δραχμές.
β. Σελ. 61 Το «Προσωρινόν Πολίτευμα» … εξουσίας.
γ. Σελ. 134-135 Τον Ιανουάριο του 1878 … στις περιοχές τους.
Α2. α. Σ, β. Λ, γ. Λ, δ. Σ, ε. Λ
Β1. α) Σελ. 27, 28 Το μεγάλο βήμα (για την δημιουργία τραπεζικού συστήματος) … κυκλοφορία
τους.
β) Σελ. 52 Το 1927… ένα χρόνο αργότερα.
Β2. α) Σελ. 89-90 Η πρώτη δημόσια εμφάνιση … από μέλη της Εθνοσυνέλευσης.
β) Σελ. 104-105 Στην πολιτική πρακτική … παράταξη.
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ1. α) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 70, Η Επανάσταση … των εξουσιών του βασιλιά.
Από την πηγή 1:
✓ Η Ελλάδα ήταν μία χώρα με βαθιά δημοκρατική παράδοση και συνείδηση.
✓ Ο φιλελεύθερος ελληνικός λαός διαμαρτυρήθηκε και αντέδρασε για τον αυταρχικό τρόπο
διοίκησης του Όθωνα.
✓ Δέκα χρόνια μετά την άφιξη στο Ναύπλιο του νεαρού βασιλιά που έφτασε ως «σωτήρας» οι
ελπίδες των Ελλήνων είχαν πλέον διαψευστεί.
✓ Είχε γίνει επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού
σκηνικού.
✓ Τα συσσωρευμένα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης,
✓ Γενική δυσαρέσκεια λόγω κακής πολιτικής και διοικητικής διαχείρισης.
✓ Υπονόμευση της σταθερότητας του στέμματος με συνέπεια την εξέγερση του 1843.
✓ Ο Όθων αναγκάστηκε να παραχωρήσει στον ελληνικό λαό το σύνταγμα του 1844.
✓ Η πλειοψηφία του λαού δεν είχε συνειδητοποιήσει την πλήρη σημασία του συντάγματος και
της συνταγματικής διακυβέρνησης.
β) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 131-132 Οι προσπάθειες αποκατάστασης….της 3ης
Σεπτεμβρίου 1843.
Από την πηγή 2:
✓ Η παλαιά αντιπάθεια είχε τη μορφή, κυρίως, πολιτιστικής και τοπικιστικής εχθρικής
προδιαθέσεως των ντόπιων κατά των ετεροχθόνων,
✓ Οι ετερόχθονες διέθεταν ανώτερη μόρφωση και δυτικούς τρόπους.
✓ Το στέμμα έδειχνε την προτίμησή του στους «νεοφερμένους» για την επάνδρωση του
κρατικού μηχανισμού, παραμερίζοντας τους ντόπιους.
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✓ Η οικονομική άνοδος των ετεροχθόνων τους κατέστησε περισσότερο αντιπαθείς στους
αυτόχθονες.
✓ Ο πλουτισμός τους οφειλόταν από το ένα μέρος στις εμπορικές τους δραστηριότητες και από
το άλλο στην υπηρεσία τους στον κρατικό μηχανισμό.
γ) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 132-133 Η κύρια κρίση … 1829.
Από την πηγή 3:
✓ Η αντίθεση ανάμεσα στους αυτόχθονες και τους ετερόχθονες εντείνεται ολοένα και
περισσότερο κατά τη δεκαετία 1833-43, γεγονός που συνδέεται με την κατάληψη θέσεων και
αξιωμάτων στο νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο.
✓ Η αφορμή για να ξεσπάσει ανοιχτά ως διαμάχη δόθηκε στη διάρκεια των εργασιών της
Εθνοσυνέλευσης του 1844 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης για το 3ο άρθρο του υπό
διαμόρφωση Συντάγματος.
✓ Το άρθρο αυτό αφορούσε τυπικά τον καθορισμό των ιδιοτήτων του Έλληνα πολίτη, η
συζήτηση ωστόσο επικεντρώθηκε στα προσόντα του δημοσίου υπαλλήλου και περιστράφηκε στον
προσδιορισμό των χρονικών και γεωγραφικών ορίων του Αγώνα.
✓ Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε ο αποκλεισμός των ετεροχθόνων που συνέρρευσαν στις
επαναστατημένες περιοχές μετά την εκλογή του Καποδίστρια και συνακόλουθα δε διέθεταν το
«προσόν» του αγωνιστή.
✓ Αντίθετα, θεωρήθηκε δεδομένη η συμμετοχή των αυτοχθόνων στη Επανάσταση.
Δ1. α) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 73 - 74 «Τα πολιτικά κόμματα … διαδοχή».
Από την πηγή 1:
✓ Οι Προστάτιδες Δυνάμεις είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό εξάρτησης σε όλη τη διάρκεια
της βασιλείας του Όθωνα.
✓ Τα κόμματα της εποχής ήταν κυρίως μηχανισμοί προώθησης προσωπικών συμφερόντων.
✓ Οι ξένες δυνάμεις προσέφεραν μέσα και επιρροή στα κόμματα τα οποία με τον τρόπο αυτό
εξυπηρέτησαν τα συμφέροντά τους.
✓ Επιπλέον οι μεγάλες δυνάμεις προωθούσαν τις θέσεις τους στην ελληνική πολιτική σκηνή.
✓ Αυτή η κατάσταση συνδιαλλαγής προκαλούσε τη δυσαρέσκεια του λαού.
β) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 74 «Η τακτική … απαλυνθεί».
Από την πηγή 2
✓ Ο Όθων δεν εφάρμοσε πιστά το σύνταγμα του 1844.
✓ Η στάση του απέναντι στο ανταγωνισμό μεταξύ των αγγλόφιλων και των γαλλόφιλων
χαρακτηρίζεται από αναιρέσεις και εκμετάλλευση της όλης κατάστασης.
✓ Οι μεγάλες δυνάμεις τον αντιμετώπιζαν με δυσπιστία και περιφρόνηση.
✓ Κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου ο βασιλιάς στράφηκε εναντίον της Αγγλίας και της
Γαλλίας.
✓ Η στάση του αυτή οδήγησε στην αγγλογαλλική κατοχή (1854 – 1857) που έφερε πολλά δεινά
για τη χώρα με κυριότερο όλων την επιδημία χολέρας (1854 – 1855).
γ) Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 74 – 75 «Κατά την περίοδο … πολιτική σκηνή».
Από την πηγή 3
✓ Τον Απρίλιο … λιμάνια (αναφορά στα γεγονότα της υπόθεσης Πατσίφικο).
✓ Επιπτώσεις:
• Ανυπολόγιστες ζημιές σε εμπόρους.
• Μεγάλα προβλήματα επισιτισμού στην Αθήνα.
• Το ποσό της αποζημίωσης του ελληνικού κράτους προς τον Πατσίφικο ήταν σημαντικό αν
λάβουμε υπόψη τις μικρές οικονομικές δυνατότητες της χώρας.
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