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ΟΜΑΓΑ Α
Απφ ηηο πέληε (5) εξσηήζεηο ηεο Ομάδας Α λα απαληήζεηε ηηο ηξεηο (3).
Κάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Να αλαπηχμεηε κε ζαθήλεηα ηηο παξαθάησ έλλνηεο (4 μονάδες):
α. «αιπηξσηηζκφο»
β. Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο (Γ.Ο.Δ.)
γ. «Άξεηνο Πάγνο»
δ. Σξίηε ηάμε
2. Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο εθδειψζεθε ε δηακάρε κεηαμχ εηεξνρζφλσλ θη απηνρζφλσλ Διιήλσλ;
Πνην ππήξμε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηακάρεο απηήο; (4 μονάδες)
3. Πνηα πξνβιήκαηα παξνπζίαδε ε εθαξκνγή θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ ζηελ Διιάδα ηνπ 19 νπ
αηψλα; (4 μονάδες)
4. α. Άζθεζε ζσζηνχ – ιάζνπο (ρσξίο αηηηνιφγεζε) (3 μονάδες)
β. Αλαπηχμηε κε ζαθήλεηα ηνλ φξν «ζπλζήθε Κηνπηζνχθ - Κατλαξηδή» (1 μονάδα)
ν



νπ

Λ

1. Καηά ην 2 κηζφ ηνπ 18 αηψλα ν Σδέεκο Βαη εθεχξε ηελ αηκνκεραλή θαη
δεκηνχξγεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο.
2. Η ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ – Κατλαξηδή ζπλέβαιε έκκεζα θαη ζηε δηάδνζε ησλ
δηαθσηηζηηθψλ ηδεψλ κεηαμχ ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ.
3. Οη επαλαζηαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ θαηά ηνλ 18ν αηψλα είραλ
ηε ζηήξημε ηεο Ρσζίαο.
4. Σν ζχληαγκα ηνπ 1864 αλαγλψξηδε δηθαίσκα ςήθνπ ζε φινπο ηνπο Έιιελεο θη
Διιελίδεο πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
5. Ο Ι. Κσιέηηεο δηαηχπσζε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «Μεγάιε Ιδέα» ζηελ
εζλνζπλέιεπζε ηνπ 1844.
6. Σν 1837 ζα ηδξπζεί ην πξψην Παλεπηζηήκην ζηελ Αζήλα, αιιά θαη Πνιπηερληθή
ζρνιή.
5. α. Πνηεο ήηαλ νη βαζηθφηεξεο επηδηψμεηο θαη ζέζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ;
(2 μονάδες)
β. Ση γλσξίδεηε γηα ηε δσή θαη ην έξγν ησλ Ρήγα Βειεζηηλιή θαη Αδακάληηνπ Κνξαή;
(2 μονάδες)
1 απφ 4

ΟΜΑΓΑ Β
Απφ ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Ομάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δχν (2).
Κάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο
απαληήζηε ζην εξψηεκα. (4 μονάδες)
Πνην ππήξμε ην έξγν ηεο αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ηνπ 1911;

« Σν 1911 αλαζεσξήζεθε ην χληαγκα ηνπ 1864 απφ ηε Β' Γηπιή Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ηνπ
1910. Σν λέν χληαγκα δε κεηέβαιε ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο νχηε ηελ νξγάλσζε ηεο
πνιηηείαο. Απηφ ζην νπνίν πξνέβε θπξίσο ήηαλ ε δηαζθάιηζε αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη
δηθαησκάησλ θαη ε ζέζπηζε λέσλ θαλφλσλ ζηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Όπσο ζηαζεξά
παξαηεξείηαη, κε ην λέν χληαγκα ηνπ 1911 ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα ελφο Κξάηνπο Γηθαίνπ ζηελ
Διιάδα.
Θεκειηψδεηο ζεζκνί ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζηε ρψξα καο δεκηνπξγήζεθαλ ηφηε: κνληκφηεηα
ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε, εγγπήζεηο γηα
ηελ αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ, πκβνχιην Δπηθξαηείαο, Δθινγνδηθείν, Γηθαζηήξηα
πγθξνχζεσο Καζεθφλησλ θαη Αγσγψλ Καθνδηθίαο.
εκαληηθή ήηαλ ε ςήθηζε αλαγθαζηηθήο, θαηφπηλ απνδεκίσζεο, απαιινηξίσζεο ηδηνθηεζηψλ
γεο θαη ηεο θαηάξγεζεο ηνπ κεζαησληθνχ αγξνηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Ινλίσλ λήζσλ, κέηξα πνπ
άλνηγαλ ην δξφκν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αθηεκφλσλ αγξνηψλ θαη ηελ αγξνηηθή
κεηαξξχζκηζε. Πξνβιέπεηαη επίζεο γηα πξψηε θνξά ν ζρεκαηηζκφο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.
Γεκηνπξγνχζε επίζεο ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ ζε μέλνπο νξγαλσηέο,
λνκηκνπνηψληαο έηζη ηελ πξφζιεςε μέλσλ εηδηθψλ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε
βειηίσζε θπξίσο ησλ ακπληηθψλ δπλάκεσλ.
Δπξφθεηην γεληθά γηα έλα χληαγκα θαη έλα ζχλνιν λφκσλ επξχηεξα, ην νπνίν ππεξεηνχζε ην
δηπιφ ζηφρν ηεο εκπέδσζεο ησλ αξρψλ ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ θαη ηνπ θηιειεχζεξνπ
δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.»
Πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ

2. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο απαληήζηε
ζην εξψηεκα. (4 μονάδες)
Πνηνη ππήξμαλ νη ζηφρνη ηνπ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινχζεζε ν Χαξίιανο Σξηθνχπεο
σο πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο θαη πνηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο πνπ εθάξκνζε;

«Έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ήηαλ ε παληειήο έιιεηςε
έξγσλ ππνδνκήο, ηα νπνία ζα επέηξεπαλ ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Πνιηηηθνί φπσο ν Αιέμαλδξνο Μαπξνθνδξάηνο, ν Eπακεηλψλδαο Γειεγηψξγεο θαη ν Aιέμαλδξνο
Kνπκνπλδνχξνο είραλ θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησ ειιείςεσλ απηψλ, φκσο εζσηεξηθά
πξνβιήκαηα κε θπξηφηεξν ηε δεκνζηνλνκηθή ζηελφηεηα δελ επέηξεςαλ ηελ εθαξκνγή
ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Ο πξψηνο πνπ πέηπρε λα εθαξκφζεη έλα
θηιφδνμν πξφγξακκα θαηαζθεπήο κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ ήηαλ ν Χ. Σξηθνχπεο. Σν
πξφγξακκά ηνπ πινπνηήζεθε κε επηηπρία θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, ηα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ έξγσλ
επηβάξπλαλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απνξξφθεζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εμσηεξηθψλ
δαλείσλ, γεγνλφο πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ή ηνπιάρηζηνλ επηηάρπλαλ ηελ
πηψρεπζε ηνπ 1893.
2 απφ 4

ηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ έξγσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε θαηαζθεπή δξφκσλ. Ωο ην 1882
ππήξραλ ζηελ Διιάδα 1.359 ρηιηφκεηξα ακαμηηψλ δξφκσλ, ηα 2/3 ησλ νπνίσλ είραλ
θαηαζθεπαζηεί ζηα Ιφληα λεζηά απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθεί αγγιηθήο θπξηαξρίαο. Σν "Σακείν
Οδνπνηίαο", αξκφδην γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δξφκσλ, είρε ηδξπζεί απφ ην 1862 επί
πξσζππνπξγίαο Aιέμαλδξνπ Kνπκνπλδνχξνπ. Όκσο νπζηαζηηθά άξρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη λα
παίξλεη γελλαίεο πηζηψζεηο κεηά ην 1882, επί θπβεξλήζεσλ Σξηθνχπε. Ωο ην 1890 ην νδηθφ
δίθηπν είρε ηξηπιαζηαζηεί θαη μεπέξαζε ζε κήθνο ηα 4.000 ρηιηφκεηξα. Καηά ηελ ηξηθνππηθή
πεξίνδν μεθηλά νπζηαζηηθά θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. Παξάιιεια δφζεθε
βάζε ζηελ θαηαζθεπή ιηκαληψλ, θάξσλ θαη γεθπξηψλ. Αλαδηνξγαλψζεθαλ ηα ηαρπδξνκεία θαη
ηα ηειεγξαθεία κε ηελ επνπηεία βειγηθήο απνζηνιήο. Σέινο, δχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα
ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ε έλαξμε ην 1882 ηεο απνμήξαλζεο ηεο ιίκλεο Κσπαΐδαο, πνπ φκσο
απνπεξαηψζεθε πελήληα ρξφληα αξγφηεξα, θαη ε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ, πνπ
μεθίλεζε ην 1882 θαη νινθιεξψζεθε ην 1893.»
Πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ

3. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο απαληήζηε
ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες)
α. Πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο φηαλ ν Καπνδίζηξηαο αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ σο
Κπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο πξνρψξεζε ζηελ αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηνπ
πληάγκαηνο ηεο Σξνηδήλαο;
β. ε πνηεο κεηαξξπζκίζεηο πξνρψξεζε ν Καπνδίζηξηαο φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ
ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ηε δεκνζηνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο;

«Όπσο θάλεθε απφ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ έιεπζε ηνπ Καπνδίζηξηα,
βαζηθφο ηνπ ζηφρνο ππήξμε ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Η δηνξγάλσζε
απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ζα βνεζνχζε ηελ αλφξζσζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ είρε πιεγεί απφ ηηο
καθξνρξφληεο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Οη πφξνη απφ ηε θνξνινγία θαη ηα εμσηεξηθά δάλεηα ζα
ηχγραλαλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη δε ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηνλ πξνζεηαηξηζκφ
πνιηηηθψλ ζπκκάρσλ απφ ηηο θάζε θνξά πνιηηηθά θπξίαξρεο θαηξίεο1. Παξάιιεια, κηα
ζπγθεληξσηηθή θαη θπξίαξρε εθηειεζηηθή εμνπζία ζα πξνσζνχζε απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο
δηεθδηθήζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ηφζν ζην δήηεκα ησλ ζπλφξσλ φζν θαη ηεο κνξθήο
(αλεμαξηεζία αληί απηνλνκίαο) ηνπ κειινληηθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο.
Γηα λα ηα πεηχρεη απηά ν Καπνδίζηξηαο δηεθδίθεζε θαη πέηπρε ηε ζπγθέληξσζε ηεο εθηειεζηηθήο
θαη ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο ζην πξφζσπφ ηνπ. Παξάιιεια απνζηαζηνπνηήζεθε, ζηελ αξρή
ηνπιάρηζηνλ, απφ ηηο δηάθνξεο θαηξίεο, ν πνιηηηθφο αληαγσληζκφο ησλ νπνίσλ είρε
απνδηνξγαλψζεη ηα φξγαλα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.[…] Χξεζηκνπνηψληαο ην
θχξνο θαη ηε θήκε πνπ ηνλ πεξηέβαιαλ θαη αηθληδηάδνληαο ίζσο ηηο πνιηηηθέο νκάδεο θαη
θαηξίεο, ν Καπνδίζηξηαο πέηπρε απφ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηελ αλαζηνιή ηνπ ζπληάγκαηνο,
ηελ απηνδηάιπζε ηεο Βνπιήο θαη ηε ζπγθέληξσζε φιεο ηεο εμνπζίαο ζην πξφζσπν ηνπ
Κπβεξλήηε. Πέηπρε δειαδή λα πεξηζσξηνπνηήζεη φινπο ηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο,
ηνπνζεηψληαο ηνπο ζπλήζσο ζε ζέζεηο κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Σαπηφρξνλα, πξνψζεζε
αλζξψπνπο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ, νξηζκέλνπο ζπγγελείο θαη πξφζσπα επηαλεζηαθήο θαη
κάιηζηα θεξθπξατθήο θαηαγσγήο.»
Πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ
1

Φατρία: άηνκα πνπ ζπγθξνηνχληαη ζε νκάδα κε βάζε ζηελφηεξα ζπκθέξνληα, ηα νπνία πξνσζνχλ κε θάζε ηξφπν
(ρσξίο ήζνο ή θαη παξάλνκα) ζπλήζσο ζε βάξνο ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ
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4. ε πνηεο πεξηπηψζεηο ππήξμε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο «Μεγάιεο Ιδέαο», κε ζηξαηησηηθά
κέζα, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα; Πνηα ππήξμαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ
απηψλ γηα ην ειιεληθφ θξάηνο; (4 μονάδες)

4 απφ 4

