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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα
1. Τοποθετήστε στην ιστορική γραμμή τα γεγονότα του 19ου αιώνα που λείπουν:

Εκλογή Όθωνα

ως βασιλιά 

της Ελλάδας.

σήμερα
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Έναρξη 

λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου 

Αθηνών.

Κίνημα για 

παραχώρηση 

Συντάγματος.

Παραχώρηση 

συντάγματος -

Πρωθυπουργία 

Κωλέττη.

Φεύγει από 

την Ελλάδα

ο Όθωνας.



2. Αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες  http://www.ec-patr.org 

και  http://www.imis.gr/patriarxeio/html/istoria.htm πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και τη σημασία του για τον ελληνισμό.

ή Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ή και ως 

Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησίακαι αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της χριστια-

νικής πατροπαράδοτης εκκλησίας. Ιδρύθηκε ως "επισκοπή Βυζαντίου" από τον Απόστολο 

Ανδρέα. Βρίσκεται στη συνοικία «Φανάρι» της Κωνσταντινούπολης. 

Αρχικά η δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν ο Πόντος, η Μικρά Ασία 

και η Θράκη. Στη συνέχεια προστέ-θηκαν και οι περιοχές από το Δούναβη και τη Ροδόπη μέχρι 

και την Κρήτη και από την Αδριατική μέχρι το Νέστο. Τέλος  προστέθηκαν και οι σλαβικοί λαοί 

και η Εκκλησία της Ρωσίας.

Το 1453, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, αναγνωρίστηκε ως 

πολιτικός εκπρόσωπος των υπόδουλων χριστιανών και υπερασπιζόταν τα δικαιώματά τους.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αποτελούσε και 

εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, 

διαφυλάσσοντας την εθνική ταυτότητα και πίστη των χριστιανών. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
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Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα

3. Χωριστείτε σε ομάδες και προσπαθήστε να κατατάξετε τα εξής ιστορικά γεγονότα στη στη-

λη που ταιριάζουν: Σύνταγμα 1844, Σύνταγμα 1864, ενσωμάτωση Επτανήσων, ενσωμάτω-

ση Θεσσαλίας, επανάσταση 3ης Σεπτεμβρίου 1843, ίδρυση Πανεπιστημίου Αθηνών, πτώ-

χευση 1893.

29
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Όθωνας Γεώργιος Α'

Ενσωμάτωση ΕπτανήσωνΣύνταγμα 1844

Επανάσταση 3ης Σεπτεμβρίου 1843

Ίδρυση Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταγμα 1864

Ενσωμάτωση Θεσσαλίας

Πτώχευση 1893



4. Συμπληρώστε τα κενά που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο:
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Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, στον θρόνο της Ελλάδας ανέβηκε το 1832 ο νεαρός Βαυ-

αρός πρίγκιπας ________________________________. Το 1834 η πρωτεύουσα της Ελλάδας μεταφέρθηκε 

από το ___________________________ στην _________________________. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843 οργα-

νώθηκε __________________________  _______________________ με σκοπό να εξαναγκάσει τον βασιλιά να 

παραχωρήσει  __________________________ .

Όθωνας

Ναύπλιο Αθήνα

επαναστατικό         κίνημα

Σύνταγμα



5. Τοποθετήστε στην ιστορική γραμμή τα γεγονότα του 19ου αιώνα που λείπουν:
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1863-1864

Παραχώρηση 

των Επτανήσων 

στην Ελλάδα.

σήμερα
…………………

…………………

…………………

…….……..……

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…….……..……

…………………

…………………

…………………

…………………

Ενσωμάτωση 

της Θεσσαλίας 

στην Ελλάδα.

Κήρυξη

πτώχευσης του 

κράτους από 

τον Χ. Τρικούπη.

Ελληνοτουρκικός 

πόλεμος.

(Εισβολή Τούρκων 

στην Θεσσαλία.)



6. Συμπληρώστε τα κενά που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο:
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Το 1866 επαναστάτησε η  _____________________ ζητώντας να ενωθεί με την Ελλάδα. Η Κρητική Επανά-

σταση κορυφώθηκε με το  ________________________ στο  _____________________. Το 1878 ξέσπασε επανά-

σταση στη  _________________. Ο λοχαγός  ____________________  ___________________ αποβιβάστηκε στο  

__________________________ .

Κρήτη 

Αρκάδιολοκαύτωμα

Μακεδονία Κοσμάς Δουμπιώτης

Λιτόχωρο Πιερίας



ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

7. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο στις ιστοσε-

λίδες: http://www.snhell.gr, http://www.kavafis.gr, http://www.e-alexandria.gr και

http://users.uoa.gr/~nektar/arts, πληροφορίες για τους εξής λογοτέχνες του 19ου αιώνα:

Κωστή Παλαμά, Κωνσταντίνο Καβάφη, Γεώργιο Βιζυηνό και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

30
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Κωστής Παλαμάς
Γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 1859 στην Πάτρα. Τελείωσε το δημοτικό και 

το Γυμνάσιο στην Πάτρα όπου είχε μετακομίσει μετά το θάνατο των γονιών του. 
Γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά η δίψα του για τα 
γράμματα δεν τον άφησε να την τελειώσει. 

Ήταν ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ιστορικός και κριτικός της 
λογοτεχνίας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, με μεγάλη 
συνεισφορά στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης. Δημοσίευσε 40 
ποιητικές συλλογές, καθώς και θεατρικά έργα, κριτικά και ιστορικά δοκίμια, συγκριτικές 
μελέτες και βιβλιοκριτικές. 

Εργάστηκε 31 χρόνια ως γραμματέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έργα του: "Τα μάτια της ψυχής μου", " Χαιρετισμοί της ηλιογέννητης", 

"Ασάλευτη ζωή", "Φλογέρα του βασιλιά" , καθώς επίσης και ο 
Ολυμπιακός Ύμνος που ακούγεται στους ολυμπιακούς αγώνες σε κάθε 
σημείο του πλανήτη. Ο Παλαμάς πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου του 1943.
Στην κηδεία του μια λαοθάλασσα τραγουδούσε με ρίγη ενθουσιασμού 
τον Εθνικό Ύμνο.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

7. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο στις ιστοσε-

λίδες: http://www.snhell.gr, http://www.kavafis.gr, http://www.e-alexandria.gr και
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Κωστή Παλαμά, Κωνσταντίνο Καβάφη, Γεώργιο Βιζυηνό και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
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Κωνστανίνος Καβάφης 
Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1863 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου γι' αυτό 

και τον αποκαλούν «ο Αλεξανδρινός». Μετά το θάνατο του πατέρα του, το 1870,  η 
οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αγγλία. Έμαθε αγγλικά, γαλλικά, και ελληνικά με 
οικοδιδάσκαλο. Συμπλήρωσε τη μόρφωση του στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο της 
Αλεξάνδρειας για 3 χρόνια. Εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο 
Δημοσίων Έργων. 

Από το 1891 εμφανίζονται τα ώριμα ποιήματά του., όταν εκδίδει σε αυτοτελές 
φυλλάδιο το ποίημα «Κτίσται» και αργότερα όταν  γράφει τα «Τείχη». Ήταν ένας από 
τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της σύγχρονης εποχής.

Κατέχει μία εξέχουσα θέση στην όλη ευρωπαϊκή ποίηση, ύστερα από τις 
μεταφράσεις των ποιημάτων του αρχικά στα Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και κατόπιν σε 
πολλές άλλες γλώσσες.

Ο Καβάφης είναι γνωστός για την ειρωνεία του, ένα συνδυα-
σμό λεκτικής  και δραματικής ειρωνείας. 

Πέθανε στις 29 Απριλίου του 1933, την ημέρα των γενεθλίων
του. 



ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

7. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο στις ιστοσε-

λίδες: http://www.snhell.gr, http://www.kavafis.gr, http://www.e-alexandria.gr και
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Γεώργιος Βιζυηνός

Γεννήθηκε στη Βιζύη της Θράκης το 1849. Το πραγματικό του όνομα ήταν 
Γεώργιος Μιχαήλ Σύρμας ή Μιχαηλίδης. Ήταν γιος πολύ φτωχικής οικογένειας. Σε ηλικία 
10 ετών , ορφανός από πατέρα, στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη σε κάποιον συγγενή 
του να μάθει ραπτική. Εκεί αρχίζει να σπουδάζει πρώτα στο Ελληνικό Λύκειο και 
αργότερα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1874 γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή 
αλλά ένα χρόνο αργότερα την  εγκαταλείπει για σπουδές στη Γερμανία. Εκεί σπούδασε 
φιλοσοφία και ψυχολογία.

Εργάστηκε ως δάσκαλος της Μέσης Εκπαίδευσης και από το 1890 ως καθηγητής 
δραματολογίας στο Ωδείο Αθηνών. Το 1892 αρρώστησε ψυχικά και νοσηλεύτηκε σε 
ψυχιατρείο. Πέθανε το 1896 σε ηλικία 47 ετών παράλυτος. 

Ήταν Έλληνας πεζογράφος, ποιητής και λόγιος. Θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής λογοτεχνίας, 
καθώς  μετέφρασε τις γνωστότερες ευρωπαϊκές μπαλάντες, έγραψε
φιλοσοφικές μελέτες, λαογραφικές, αλλά και σχολικά εγχειρίδια και 

άρθρα για εγκυκλοπαιδικά λεξικά. 



ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

7. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο στις ιστοσε-

λίδες: http://www.snhell.gr, http://www.kavafis.gr, http://www.e-alexandria.gr και
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Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

Γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1851 και γονείς του ήταν ο ιερέας Αδαμάντιος 
Εμμανουήλ και η Γκουλιώ (Αγγελική) Εμμανουήλ. Είχε τέσσερις αδελφές και έναν αδελφό. 
Λόγω οικονομικών προβλημάτων με δυσκολία τελείωσε το δημοτικό και αμέσως μετά 
έφυγε για το Άγιο Όρος. Επέστρεψε γιατί δε θεώρησε τον εαυτό του άξιο να μονάσει. 
Γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, ποτέ όμως δεν την τελείωσε. Έβγαζε τα έξοδά 
του κάνοντας φροντιστήριο σε μαθητές. Μόνος του έμαθε αγγλικά και γαλλικά. 

Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως «ο 
άγιος των ελληνικών γραμμάτων», «η κορυφή των κορυφών» κατά τον Κ. Π. Καβάφη. 
Βιοποριστικό του επάγγελμα έγινε η δημοσιογραφία και οι μεταφράσεις. Πέθανε στις 3 
Ιανουαρίου του 1911. 

Έγραψε κυρίως διηγήματα, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση 
στη νεοελληνική λογοτεχνία,. Ο Παπαδιαμάντης μάς άφησε σπουδαία
έργα όπως «Χριστουγεννιάτικά διηγήματα», «Η Φόνισσα», «Ο Αμερι-

κάνος»,  «Στο Χριστό, στο Κάστρο», «Η Γυφτοπούλα» κ.ά. 



8. Συζητήστε στην τάξη και προσπαθήστε να εξηγήσετε με τη βοήθεια του δασκάλου και των

συμμαθητών σας τη φράση του Γιάννη Ψυχάρη: «Ένα έθνος, για να γίνει έθνος, θέλει δύο

πράματα, να μεγαλώσουνε τα σύνορά του και να κάμη φιλολογία δική του».
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Ο Ψυχάρης ήταν ένθερμος υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας, αλλά και της 

Μεγάλης Ιδέας.

Η φράση αυτή του Γιάννη Ψυχάρη προέρχεται από την εισαγωγή που κάνει ο ίδιος στο 

βιβλίο του με τίτλο " Το ταξίδι μου". Σε αυτή τη φράση ο Ψυχάρης εννοεί ότι ένα έθνος 

πρέπει να μεγαλώσει όχι μόνο τα φυσικά όρια του, αλλά και τα σύνορα του μυαλού του, για 

να είναι ένας έθνος ελεύθερο και ανεξάρτητο. Πρέπει να μεγαλώσει όχι μόνο τα φυσικά, μα και 

τα νοερά του σύνορα, όπως έλεγε και ο ίδιος.

Η δημιουργία δικής του φιλολογίας από ένα έθνος, δηλαδή η δημιουργία αρχικά 

γλώσσας. πολιτισμού, παιδείας, θα συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη του έθνους ώστε 

να είναι κυρίαρχο. Ο λαός- το έθνος πρέπει να μορφωθεί και έτσι να αναπτύξει  ένα πολιτισμό 

που θα του επιφέρει πρόοδο και ελευθέρια.



Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα
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9. Αντιστοιχίστε τις πόλεις της στήλης Α΄ με τα πνευματικά ιδρύματα της στήλης Β΄.

Στήλη Α' Στήλη Β'

1. Κωνσταντινούπολη

2. Σμύρνη

3. Τραπεζούντα

α. Φροντιστήριο

β. Ευαγγελική Σχολή

γ. Κεντρική Εκκλησιαστική και

Πνευματική Επιτροπή

1 - γ

2 - β

3 - α
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10.Τοποθετήστε τα γεγονότα στη σειρά αρχίζοντας από το παλαιότερο: προσάρτηση Ανατο-

λικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία, Συνθήκη Αγίου Στεφάνου , ανεξαρτησία Σερβίας, αυτο-

νομία Ανατολικής Ρωμυλίας.

1. Συνθήκη Αγίου Στεφάνου. Μάρτιος του 1878

2. Ανεξαρτησία Σερβίας. Ιούλιος του 1878

3. Αυτονομία Ανατολικής Ρωμυλίας                                                          Ιούλιος του 1878

4. Προσάρτηση Ανατολικής  Ρωμυλίας στη Βουλγαρία.                          1885



31

α

11.Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της «Μεγάλης Ιδέας».

Μ

Ε

Γ

Α

Λ

Η

Ι

Δ

Ε

Α

__ __ __ __ __ Πρωτεύουσα της Βαυαρίας απ' όπου καταγόταν ο ΌθωναςΟ Ν  Α  Χ Ο

__ __ __ __ __ __ __ Παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα το 1863Π Τ  Α  Ν  Η Σ  Α

__ __ __ __ __ __ __ Βασιλιάς της Ελλάδας μετά τον ΌθωναΕ Ω  Ρ  Γ  Ι  Ο  Σ

__ __ __ __  __ Το 1866 εκεί έγινε Ολοκαύτωμα

Ι  Τ  Ο  Χ Ω  Ρ  Ο__ __ __ __ __ __ __ Εκεί ξέσπασε η επανάσταση της Μακεδονίας το 1878

Ρ Κ Α  Δ   Ι

__         __ __ __ __
Χωριό της Βοιωτίας όπου το 1870 ληστές δολοφόνησαν Άγγλους

περιηγητές
Δ        Λ Ε  Σ  Ι

__ __ __ __ __ __
Το μικρό όνομα του Κωλέττη

Ω Α  Ν Ν Η  Σ

__ __ __ __ Χώρα καταγωγής του Βασιλιά Γεωργίου Α'Α  Ν  Ι  Α

__ __ __ __ __ __ __ __  __ Εκεί ξέσπασε επανάσταση το 1875Ρ  Ζ  Ε  Γ  Ο  Β  Ι   Ν  Η

__ __ __ __ __ __ __ __ Το Ζήτημα της αποσύνθεσης της Οθωμανικής ΑυτοκρατορίαςΝ  Α Τ  Ο  Λ  Ι  Κ  Ο




