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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΗΓΩΝ (Βϋ ΟΜΑΔΑ) 
 

Με βάςθ τα παρακάτω κείμενα και τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ  να 
αναλφςετε τθ  «Μεγάλθ Ιδζα» εξετάηοντασ  και τθ  ςτάςθ  που τθροφν 
απζναντι τθσ  οι ςυντάκτεσ τθσ  α και β  πθγισ.   

 
α. Ο Ιωάννθσ Κωλζττθσ για τθ Μεγάλθ Ιδζα 

Διά τθν γεωγραφικιν τθσ κζςιν θ Ελλάσ είναι το 
κζντρον τθσ Ευρϊπθσ˙ ιςταμζνθ και ζχουςα, εκ μεν 
δεξιϊν τθν Ανατολιν, εξ αριςτερϊν δε τθν Δφςιν, 
προϊριςται, ϊςτε διά μεν τθσ πτϊςεωσ αυτισ να 
φωτίςθ τθν Δφςιν, διά δε τθσ αναγεννιςεωσ τθν 
Ανατολιν. Σο μεν πρϊτον εξεπλιρωςαν οι προπάτορεσ 
θμϊν, το δε δεφτερον είναι εισ θμάσ ανατεκειμζνον˙ εν 
τω πνεφματι του όρκου τοφτου και τθσ μεγάλθσ ταφτθσ 
ιδζασ είδον πάντοτε τουσ πλθρεξουςίουσ του ζκνουσ να 
ςυνζρχωνται διά να αποφαςίςωςιν ουχί πλζον περί τθσ 
τφχθσ τθσ Ελλάδοσ, αλλά τθσ ελλθνικισ φυλισ. Πόςον 
επεκφμουν να ιτο[ν] παρόντεσ ςιμερον Γερμανοί, 
Ηαΐμαι, Κολοκοτρϊναι, οι άλλοτε τθσ Εκνικισ 
υνελεφςεωσ πλθρεξοφςιοι, και αυτοί οι δραξάμενοι τα 
όπλα επί τω γενικϊ τοφτω ςκοπϊ, διά να 
ςυνομολογιςωςι μετ’ εμοφ πόςον εμακρφνκθμεν τθσ 
μεγάλθσ εκείνθσ τθσ πατρίδοσ ιδζασ, τθν οποίαν εισ 
αυτό του Ριγα το τραγοφδι είδομεν κατά πρϊτον 
εκπεφραςμζνθν. Εν ενί πνεφματι τότε θνωμζνοι, όςοι 
είχομεν το επϊνυμον Ζλλθνεσ, εκερδίςαμεν μζροσ του 
όλου ςκοποφ. 

Ι. Κωλζττθσ, Λόγοσ ςτθν Εκνοςυνζλευςθ, 14 Ιανουαρίου 1844. 
Πθγι: Κ.Θ. Δθμαράσ, Ελλθνικόσ Ρωμαντιςμόσ, Ερμισ, Ακινα 

1982, ς. 405-406. 

β. Ο αντιμοναρχικόσ πολιτικόσ και ςυγγραφζασ Γ. 
Φιλάρετοσ για τθ Μεγάλθ Ιδζα 

Εισ ποίαν εποχιν κατεγίναμεν ειλικρινϊσ και 
ειργάςκθμεν επιμόνωσ υπζρ τθσ υλικισ προαγωγισ 
θμϊν, ιτισ είναι ο ςτφλοσ τισ καλϊσ εννοουμζνθσ 
θκικισ αναπτφξεωσ; Εάν φπαρξθ ςτιγμι, κακ’ θν δεν 
μασ διαιροφςι πάκθ πολιτικά εςωτερικϊσ ι δεν 
ςυρόμεκα από το δζλεαρ πολιτικοφ ταχυδακτυλουργοφ 
εισ υψθλάσ, ςυνταγματικάσ κεωρίασ εξαντλοφμενοι, 
αναμφιςβθτιτωσ απαςχολοφμεκα εισ τθν Μεγάλθν 
Ιδζαν, εξαςκενοφμενοι με το όνειρον τοφ να ίδωμεν τθν 
ελλθνικι ςθμαίαν, κυματίηουςαν εισ τθν Αγίαν οφίαν. 

Γ. Φιλάρετοσ, εφθμ. Εφβοια, 22.1.1876. 
Πθγι: Ε. κοπετζα, Σο «Πρότυπο Βαςίλειο» και θ Μεγάλθ Ιδζα, 

Πολφτυπο, Ακινα 1988, ς. 360. 

Προςκλθτιριο υιοκζτθςθσ Μεγαλοϊδεατιςμοφ 
 
θμαςία γεωπολιτικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ 
                         το κζντρο  Ανατολισ κ Δφςθσ 
 
 
Προοριςμόσ τθσ -   φωτιςμόσ Δφςθσ 
                   Πραγματώκθκε με τθν πτώςθ τθσ  
                  Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ 
- Αναγζννθςθ τθσ Ανατολισ 

Τλοποίθςθ από τουσ ςφγχρονουσ 

Μεγαλοϊδεατιςμόσ: οι πλθρεξοφςιοι του ζκνουσ 
αποφαςίηουν  για τθν τφχθ τθσ ελλθνικισ φυλισ 
 
Επιηθτά τθν ςυνδρομι των αγωνιςτών του ’21 ςτθν 
αναηωπφρωςθ κ εκπλιρωςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των 
αλφτρωτων αδελφών 
 
 
Επιςθμαίνει ότι εκφράςτθκε πρώτθ φορά  από τον 
Ριγα 
 

 
Ειςθγθτισ /κεμελιωτισ/αρχιτζκτονασ τθσ Μ.Ι. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διαπιςτώνει τθν απουςία επικζντρωςθσ ςτθν 
εςωτερικι ανάπτυξθ/ενδυνἀμωςθ (με τθν υλοποίθςθ 
ζργων ανόρκωςθσ τθσ οικονομίασ) που κα οδθγοφςε 
και ςτθν τόνωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ/αυτοπεποίκθςθσ 
των Ελλινων 
 
 
 
Τπεφκυνοσ ο Μεγαλοϊδεατιςμόσ 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ & ΙΣΟΡΙΚΩΝ 
ΓΝΩΕΩΝ 

ϊςτε να δϊςω μια ολοκλθρωμζνθ απάντθςθ 
 

Α. Γηαθξίλσ δεδνκέλα θαη δεηνύκελα 

- δεδομζνα:  με βάςθ τα κείμενα και τισ ιςτορικζσ μασ γνϊςεισ 

- ερϊτθμα- ηθτοφμενο:     να αναλφςετε τθ  «Μεγάλθ Ιδζα» εξετάηοντασ  και τθ  ςτάςθ  

που τθροφν απζναντι τθσ  οι ςυντάκτεσ τθσ  α και β  πθγισ.   

Β. Καηαγξάθσ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ βηβιίνπ κνπ θαη ηεο /ησλ πεγώλ 

πνπ έρσ ζηε δηάζεζε κνπ ζε ζρέζε κε ηα δεηνύκελα  

 Αξιοποιϊ κάκε ςχετικι πλθροφορία, διαφορετικά μπορεί να 

κεωρθκεί παράλειψθ. 

                

Πιεξνθνξίεο βηβιίνπ 

(ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 

Πιεξνθνξίεο  

πεγήο/πεγώλ 

το μεταξφ θ πρόοδοσ του εκτόσ των 
εκνικϊν ςυνόρων ελλθνιςμοφ 
ταλάνιηε το μικρό βαςίλειο. Ενίςχυε 
τθν ιδζα ότι το υπάρχον κράτοσ δεν 
ιταν παρά μία θμιτελισ καταςκευι, 
τα κεμζλια απλϊσ για κάτι 
μεγαλφτερο.  
Θ «Μεγάλθ Ιδζα» που εκπορεφκθκε 
απ' αυτιν τθν αντίλθψθ, 
δθμιουργοφςε προςδοκίεσ για 
ολοκλιρωςθ του εκνικοφ οράματοσ, 
που προχπζκετε ςθμαντικι 
διεφρυνςθ των ςυνόρων. 

 Θ ζντονθ παρουςία τθσ εκνικισ 

αυτισ ιδεολογίασ είχε 

επιπτϊςεισ  

α. ςτον πολιτικό και  

β. οικονομικό χϊρο, 

 ιδιαίτερα ςε εποχζσ που τα 

προβλιματα ζμοιαηαν με 

ανοικτζσ πλθγζσ, ςτθν 

περίπτωςθ τθσ Κριτθσ ι, 

αργότερα, τθσ Μακεδονίασ. 

 
Οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ δεν είχαν 
ςτραμμζνο το ενδιαφζρον τουσ, 
μζςα ς' αυτζσ τισ ςυνκικεσ, 

Α.Προςκλθτιριο υιοκζτθςθσ Μεγαλοϊδεατιςμοφ 
 
θμαςία γεωπολιτικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ 
                         το κζντρο  Ανατολισ κ Δφςθσ 
 
Προοριςμόσ τθσ -   φωτιςμόσ Δφςθσ 
                   Πραγματώκθκε με τθν πτώςθ τθσ  
                  Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ 

- Αναγζννθςθ τθσ Ανατολισ 

Υλοποίθςθ από τουσ 

ςφγχρονουσ 

Μεγαλοϊδεατιςμόσ: οι 

πλθρεξοφςιοι του ζκνουσ 

αποφαςίηουν  για τθν τφχθ τθσ 

ελλθνικισ φυλισ 

 
Επιηθτά τθν ςυνδρομι των αγωνιςτών του ’21 ςτθν 
αναηωπφρωςθ κ εκπλιρωςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των 
αλφτρωτων αδελφών 
 
 
Επιςθμαίνει ότι εκφράςτθκε πρώτθ φορά  από τον 
Ριγα 
 
Ειςθγθτισ /κεμελιωτισ/αρχιτζκτονασ τθσ Μ.Ι. 
 
Β.Διαπιςτώνει τθν απουςία επικζντρωςθσ ςτθν 
εςωτερικι ανάπτυξθ/ενδυνἀμωςθ (με τθν υλοποίθςθ 
ζργων ανόρκωςθσ τθσ οικονομίασ) που κα οδθγοφςε 
και ςτθν τόνωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ/αυτοπεποίκθςθσ 
των Ελλινων 
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αποκλειςτικά ςτα εςωτερικά 
ηθτιματα, ςτθν οικονομικι 
ανόρκωςθ και τθ γεφφρωςθ του 
χάςματοσ με τθ Δφςθ. Όλα αυτά 
ςυνυφαίνονταν με το εκνικό όραμα, 
μεγαλϊνοντασ το κόςτοσ των 
προςπακειϊν και κακιςτϊντασ 
ςυχνά τισ οικονομικζσ πρωτοβουλίεσ 
ζρμαια των εκνικϊν κρίςεων. 

 
 
 
Υπεφκυνοσ ο Μεγαλοϊδεατιςμόσ 

 

 

Γ. Πξνρσξώ ζηελ ζπγγξαθή ηεο απάληεζεο έρνληαο ππόςε κνπ ηα 

εμήο:  

 Ο διορκωτισ δεν γνωρίηει τίποτα. Πρζπει να του γνωςτοποιιςω 
όςα αφοροφν ςτα ηθτοφμενα αξιοποιϊντασ το γνωςτικό και τισ 
πθγζσ ςτο ζπακρο. 

 Ξεκινϊ τθν απάντθςι μου:  
1. Σοποκετϊντασ τον διορκωτι ςε ςυγκεκριμζνο χωροχρονικό 

πλαίςιο (πολλζσ φορζσ μου το προςφζρει αυτοφςιο το γνωςτικό 
υλικό ι θ πθγι και το αξιοποιϊ. Διαφορετικά το ςυνκζτω από 
τισ γενικότερεσ πλθροφορίεσ που ζχω) 

2. Ενθμερϊνοντασ το διορκωτι, ςε γενικζσ γραμμζσ ,  για το τι κα 
πραγματευτϊ ςτθν απάντθςθ  

 υνεχίηω τθν απάντθςθ ςυνκζτοντασ τισ ιςτορικζσ γνϊςεισ  με τισ 
πλθροφορίεσ τθσ πθγισ 

 {Παραπζμπω ςτα κείμενα παρακζτοντασ ςε ειςαγωγικά  τα 
ςθμεία άντλθςθσ των πλθροφοριϊν μου} 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
Μετά τθν ανεξαρτθςία τθσ Ελλάδασ το 1830 και για αρκετζσ δεκαετίεσ, ο 

Μεγαλοϊδεατιςμόσ , ωσ εκνικό όραμα ενςωμάτωςθσ των αλφτρωτων αδελφϊν, 
ςτιγματίηει τθν πορεία του μικροφ ελλθνικοφ κράτουσ που ζχει δθμιουργθκεί ςτθν 
άκρθ τθσ Βαλκανικισ. 

Αναλυτικότερα, θ πρόοδοσ του εκτόσ των εκνικϊν ςυνόρων ελλθνιςμοφ ταλάνιηε 
το μικρό βαςίλειο. Ενίςχυε τθν ιδζα ότι το υπάρχον κράτοσ δεν ιταν παρά μία 
θμιτελισ καταςκευι, τα κεμζλια απλϊσ για κάτι μεγαλφτερο. Θ «Μεγάλθ Ιδζα» 
που εκπορεφκθκε απ' αυτιν τθν αντίλθψθ, δθμιουργοφςε προςδοκίεσ για 
ολοκλιρωςθ του εκνικοφ οράματοσ, που προχπζκετε ςθμαντικι διεφρυνςθ των 
ςυνόρων. 

φμφωνα και  με το πρϊτο παράκεμα ο Ι. Κωλζττθσ –ειςθγθτισ του 
Μεγαλοϊδεατιςμοφ- ςτθν Εκνοςυνζλευςθ ςτισ  14 Ιανουαρίου 1844, προςκαλεί 
τουσ ςυνοδοιπόρουσ του ςτθ Βουλι – και κατ’ επζκταςθ τον λαό- να εργαςτοφν 
για τθν υλοποίθςθ τθσ Μεγάλθσ Ιδζασ. Σονίηει αρχικά, τθ ςθμαντικότθτα τθσ 
γεωπολιτικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ, που βρίςκεται ςτο κζντρο,  ανάμεςα ςτθ Δφςθ 
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και τθν Ανατολι, αφενόσ ςτον «φωτιςμό» τθσ Ευρϊπθσ που επιτεφχκθκε από 
τουσ προγόνουσ μετά τθν πτϊςθ τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ και αφετζρου 
ςτθν «αναγζννθςθ» τθσ Ανατολισ («Δια τθν γεωγραφικιν τθσ… προπάτορεσ 
υμϊν»).  Αυτό το δεφτερο κα    υλοποιθκεί με τθν διεφρυνςθ των ςυνόρων και τθν  
ενςωμάτωςθ όλων εκείνων των ελλινων που ηουν ςτθν οκωμανικι 
αυτοκρατορία υπόδουλοι. Για τθν αναηωπφρωςθ και τθν πραγμάτωςθ του χρζουσ 
αυτοφ επικαλείται τθ ςυνδρομι των πρωτεργατϊν του ’21 («Γερμανοί, Ηαΐμαι, 
Κολοκοτρϊναι, οι άλλοτε τθσ Εκνικισ υνελεφςεωσ πλθρεξοφςιοι» )που 
διαποτίςτθκαν απ’το ιδεϊδεσ τθσ Μεγάλθσ Ιδζασ με το «τραγοφδι» του  Ριγα 
Βελεςτινλι. 

Από τθν άλλθ θ ζντονθ παρουςία τθσ εκνικισ αυτισ ιδεολογίασ είχε επιπτϊςεισ 
ςτον πολιτικό και οικονομικό χϊρο, ιδιαίτερα ςε εποχζσ που τα προβλιματα 
ζμοιαηαν με ανοικτζσ πλθγζσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ Κριτθσ ι, αργότερα, τθσ 
Μακεδονίασ. 

Σα παραπάνω επιβεβαιϊνονται και από τθν Β πθγι. Ο Γ. Φιλάρετοσ ςε άρκρο 
του  ςτθν εφθμερίδα «Εφβοια», τον Νοζμβρθ του 1876,  κατακεραυνϊνει το 
αλυτρωτικό εκνικό όραμα του Μεγαλοϊδεατιςμοφ ωσ ςυνϊνυμο τθσ 
ςταςιμότθτασ και τθσ κακοδαιμονίασ του ςφγχρονου νεοελλθνικοφ κράτουσ. 
υγκεκριμζνα, αναρωτιζται πότε οι ζλλθνεσ εργάςτθκαν για τθν ανόρκωςθ του 
κράτουσ, για τθν εςωτερικι «υλικι προαγωγι» που κα ζδινε τθ δυνατότθτα τθσ 
θκικισ ανφψωςθσ του ελλθνιςμοφ. Για να καταλιξει ςτθ διαπίςτωςθ ότι όταν οι 
ζλλθνεσ δεν ςφρονται από δθμαγωγοφσ και δεν αναλϊνονται ςε πολιτικζσ 
αντιπαλότθτεσ και διαξιφιςμοφσ τότε αςχολοφνται με τθν Μεγάλθ Ιδζα, με το 
όνειρο να δουν τθν ελλθνικι ςθμαία να κυματίηει ςτθν Αγιά -οφιά. 

Πράγματι, οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ δεν είχαν ςτραμμζνο το ενδιαφζρον τουσ, 
μζςα ς' αυτζσ τισ ςυνκικεσ, αποκλειςτικά ςτα εςωτερικά ηθτιματα, ςτθν 
οικονομικι ανόρκωςθ και τθ γεφφρωςθ του χάςματοσ με τθ Δφςθ. Όλα αυτά 
ςυνυφαίνονταν με το εκνικό όραμα, μεγαλϊνοντασ το κόςτοσ των προςπακειϊν και 
κακιςτϊντασ ςυχνά τισ οικονομικζσ πρωτοβουλίεσ ζρμαια των εκνικϊν κρίςεων. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 


