ΑΞΝΙΡΖΟΗΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΓΚΛΑΠΗΝ
Γ’ ΡΑΜΖΠ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ:
ΗΠΡΝΟΗΑ ΛΔΝΡΔΟΖ ΘΑΗ ΠΓΣΟΝΛΖ
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ

1. Λα αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ όξσλ (4 μονάδες):
α. Λόκνο ηεο Δπηδαύξνπ
Θάησ από ζπλζήθεο πνιηηηθήο έληαζεο έγηλε ζην Άζηξνο ηεο Θπλνπξίαο ε Β’ Δζλνζπλέιεπζε. Θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο εγθξίζεθε κηα λέα ειαθξώο ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο
Δπηδαύξνπ, ν «Λόκνο ηεο Δπηδαύξνπ», ελώ θαηαξγήζεθαλ όινη νη ηνπηθνί νξγαληζκνί, θαζώο
επίζεο θαη ην αμίσκα ηνπ αξρηζηξάηεγνπ, ην νπνίν έθεξε έσο ηόηε ν Θεόδσξνο Θνινθνηξώλεο. Ωο
πξόεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνύ νξίζηεθε ν Πεηξόκπεεο Καπξνκηράιεο, ελώ πξόεδξνο ηνπ
Βνπιεπηηθνύ ν Αιέμαλδξνο Καπξνθνξδάηνο.
β. Πξσηόθνιιν αλεμαξηεζίαο
ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1830, ππνγξάθηεθε από ηελ Αγγιία, ηελ Ρσζία θαη ηελ Γαιιία, ην
πξσηόθνιιν ηεο Αλεμαξηεζίαο, ε πξώηε επίζεκε δηεζλήο δηπισκαηηθή πξάμε, ε νπνία θαη
αλαγλώξηδε ηελ Διιάδα σο θξάηνο θπξίαξρν θαη αλεμάξηεην.
γ. Οξγαληθόο λόκνο
Σν 1868, ν ζνπιηάλνο παξαρώξεζε ηνλ ιεγόκελν «Οξγαληθό Λόκν», έλα είδνο ηνπηθνύ
ζπληάγκαηνο, ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ πξόζιεςε θαη ρξηζηηαλώλ ππαιιήισλ ζηελ δηνίθεζε, ηελ
ζπκκεηνρή ρξηζηηαλώλ αληηπξνζώπσλ ζηελ Γεληθή Γηνίθεζε, ηελ ηζνηηκία ηνπξθηθήο θαη ειιεληθήο
γιώζζαο θαη ηέινο κεηθηά δηθαζηήξηα, απνηεινύκελα δειαδή ηόζν από ρξηζηηαλνύο, όζν θαη από
κνπζνπικάλνπο.
δ. Υάηη Υνπκαγηνύλ
Ο Θξηκατθόο πόιεκνο έιεμε κε ήηηα ηεο Ρσζίαο, ελώ ν ζνπιηάλνο ακέζσο κεηά, πηεδόκελνο θαη
από ηηο Γπλάκεηο, πξνρώξεζε ζε κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο έκεηλαλ γλσζηέο σο «Υάηη
Υνπκαγηνύλ». ηόρνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο ηζόηεηαο όισλ ησλ ππεθόσλ
ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, αλεμάξηεηα από θπιή ή ζξήζθεπκα.
2.α. Πνηα ήηαλ ηα βαζηθόηεξα αηηήκαηα πνπ πξόβαιε ν ηξαηησηηθόο ύλδεζκνο θαη πνηα ππήξμε
ε ζηάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ηνπ; (2 μονάδες)
β. Θάησ από πνηεο ζπλζήθεο αλέιαβε ηελ εμνπζία ηεο ρώξαο ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο; Πνηεο ήηαλ
νη ζεκαληηθόηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνώζεζε ην ζύληαγκα ηνπ 1911;
(2 μονάδες)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
α. Βαζηθό αίηεκα πνπ πξόβαιε ν ηξαηησηηθόο ζύλδεζκνο ήηαλ ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ελόπισλ
δπλάκεσλ ηεο ρώξαο, γεγνλόο πνπ πξαθηηθά ζήκαηλε ηελ απνκάθξπλζε από απηέο ησλ πξηγθίπσλ,
έλα αίηεκα ην νπνίν θαη ηθαλνπνηήζεθε άκεζα. Παξάιιεια ε εγεζία ηνπ θηλήκαηνο σζηόζν
δηαηύπσλε θαη θάπνηα άιια γεληθόηεξα αηηήκαηα, ηα νπνία θαη αθνξνύζαλ κεηαξξπζκίζεηο ζηελ
δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ δηθαηνζύλε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Κνινλόηη νη κε
ζηξαηησηηθνί ζηόρνη ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ πνιύ γεληθνί ε αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ππήξμε
εμαηξεηηθά ζεηηθή. Ο ύλδεζκνο ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο έδξαζε σο θαηαιύηεο γηα
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ηελ έθθξαζε γεληθόηεξσλ ιατθώλ αηηεκάησλ, κε θπξηόηεξν απηόο ηεο «Αλόξζσζεο» ηνπ
ειιεληθνύ θξάηνπο. Δμάιινπ, ζηηο 14 επηεκβξίνπ 1909, ν ιαόο ηεο Αζήλαο κε έλα εληππσζηαθό
ζπιιαιεηήξην πνπ νξγάλσζε ν ύλδεζκνο, εμέθξαζε έκπξαθηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνο ην
θίλεκα.
β. Ο ύλδεζκνο θάιεζε ηνλ Βεληδέιν ζηελ Αζήλα πξνηείλνληαο ηνπ ηελ πξσζππνπξγία ηεο ρώξαο.
Ο Βεληδέινο σζηόζν αξλήζεθε. Κεηά από δύν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, ην θόκκα ησλ
Φηιειεπζέξσλ, ην νπνίν είρε ηδξπζεί από ηνλ θξεηηθό πνιηηηθό θαη απνηεινύηαλ από λένπο
πνιηηηθνύο, θέξδηζε ηελ πιεηνςεθία ηεο Βνπιήο. Σν ύληαγκα ηνπ 1911, ην νπνίν πξνζηάηεπε
απνηειεζκαηηθόηεξα ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο, επέηξεπε ζην θξάηνο λα αθαηξεί από ηνπο ηδηνθηήηεο
ηνπο κε απνδεκίσζε κεγάιεο εθηάζεηο γηα λα κνηξαζηνύλ ζε αθηήκνλεο γεσξγνύο, ελώ παξάιιεια
ζέζπηδε ηελ κνληκόηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ , απαγόξεπε ζηνπο ζηξαηησηηθνύο θαη ζηνπο
δεκόζηνπο ππαιιήινπο λα εθιέγνληαη βνπιεπηέο θαη θαζηέξσλε ηελ δσξεάλ δεκόζηα εθπαίδεπζε.
3.α. Πνηνο δηαθσηηζηήο – θηιόζνθνο δηαηύπσζε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ; Ση νξίδεη ε
αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ;(1 μονάδα)
β. Πόηε ςεθίζηεθε ην ζύληαγκα ησλ Ζ.Π.Α θαη πνηεο επηδξάζεηο δέρηεθε από ηηο πνιηηηθέο
ζεσξίεο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηαθσηηζκνύ; Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο πνιηηεηαθέο
δηαηάμεηο ηνπ ζπληάγκαηνο ησλ Ζ.Π.Α;(3 μονάδες)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
α. εκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ Κνληεζθηέ κε ηελ ζεσξία πνπ δηαηύπσζε ζρεηηθά κε ηελ
«δηάθξηζε ησλ εμνπζηώλ». ύκθσλα κε ηνλ Κνληεζθηέ νη θνξείο ηεο εμνπζίαο ζα πξέπεη λα είλαη
δηαθνξεηηθνί θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
Α) Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία ζα πξέπεη λα αζθείηαη από ην ζώκα πνπ εθαξκόδεη ηνπο λόκνπο
[θπβέξλεζε].
Β) Ζ λνκνζεηηθή από ην ζώκα πνπ ζεζπίδεη ηνπο λόκνπο [βνπιή].
Γ) Ζ δηθαζηηθή από εθείλνπο πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ λόκσλ
[δηθαζηέο].
Κε ηνλ ηξόπν απηό όπσο ππνζηήξηδαλ νη ππέξκαρνη ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ δελ ζα ήηαλ
εύθνιν νη εθάζηνηε θνξείο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο λα ζπγθεληξώζνπλ ηόζε δύλακε ώζηε λα
πξνβνύλ ζε θαηάρξεζή ηεο εηο βάξνο ηνπ ζπλόινπ.
β. Σν ύληαγκα ησλ Ζ.Π.Α. ην νπνίν ςεθίζηεθε ην 1787 θαη ηζρύεη θαηά κεγάιν πνζνζηό έσο θαη
ζήκεξα, αλαθήξπμε ηελ ρώξα έλσζε [νκνζπνλδία] πνιηηεηώλ θαη βαζίζηεθε ζηελ αξρή δηάθξηζεο
ησλ εμνπζηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θεληξηθή θπβέξλεζε απνθαζίδεη γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ άκπλα
θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Οη πνιηηείεο ξπζκίδνπλ από κόλεο ηνπο δεηήκαηα ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, δηθαηνζύλεο, εθπαίδεπζεο θαη αζηπλόκεπζεο. Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία αζθείηαη από
ην Θνγθξέζν [Γεξνπζία θαη Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ]. Θάζε πνιηηεία εθπξνζσπείηαη ζηελ
Γεξνπζία από δύν Γεξνπζηαζηέο, αλεμαξηήησο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο. ηελ Βνπιή ησλ
Αληηπξνζώπσλ όκσο νη πνιηηείεο εθπξνζσπνύληαη από αξηζκό βνπιεπηώλ αλάινγν πξνο ηνλ
πιεζπζκό ηνπο. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία αζθείηαη από ηνλ Πξόεδξν, ν νπνίν εθιέγεηαη θάζε
ηέζζεξα ρξόληα από έλα ζώκα εθιεθηόξσλ θαη κπνξεί λα επαλεθιεγεί κόλν κία θνξά.
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4. α. Πνηεο ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο ρώξαο
κε ηελ ςήθηζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1864; (2 μονάδες)
β. Ση γλσξίδεηε γηα ην πνιηηηθό έξγν ηνπ Αιέμαλδξνπ Θνπκνπλδνύξνπ; (2 μονάδες)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
α. Σν ζύληαγκα ηνπ 1864 ζεκειησλόηαλ ζηελ δεκνθξαηηθή αξρή, κε ιίγα ιόγηα αλαγλώξηδε ηνλ
ιαό σο θπξίαξρν παξάγνληα ηνπ πνιηηεύκαηνο. Παξάιιεια ν βαζηιηάο νξηδόηαλ αλώηαηνο
άξρνληαο ηεο πνιηηείαο. Κε ηνλ ηξόπν απηό ζεζπηδόηαλ ην πνιίηεπκα ηεο βαζηιεπόκελεο
δεκνθξαηίαο. Σελ λνκνζεηηθή εμνπζία ζα αζθνύζαλ από θνηλνύ ν βαζηιηάο θαη ε Βνπιή, ελώ ε
Γεξνπζία θαηαξγήζεθε σο αληηδεκνθξαηηθόο ζεζκόο. Σν δηθαίσκα ςήθνπ αλαγλσξίζηεθε ζε όινπο
ηνπο άλδξεο πνπ είραλ ζπκπιεξώζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σέινο, ε εθηειεζηηθή εμνπζία
αζθνύηαλ από ηνλ βαζηιηά κε ηελ ζπλεξγαζία ππνπξγώλ πνπ δηόξηδε ν ίδηνο. ην ίδην γεληθό
πλεύκα θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ πνιηηεύκαηνο, ε δηθαζηηθή εμνπζία θεξύρηεθε αλεμάξηεηε.
β. ε ζεκαληηθόηεξε ίζσο πνιηηηθή κνξθή ηεο πεξηόδνπ 1864 - 1881 αλαδείρηεθε ν Αιέμαλδξνο
Θνπκνπλδνύξνο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξσζππνπξγηθήο ηνπ ζεηείαο πξνρώξεζε ζε δηαλνκή ησλ
εζληθώλ γαηώλ, νη νπνίεο είραλ κείλεη αδηάζεηεο, ελώ παξάιιεια επηδίσμε ηελ δηεύξπλζε ησλ
ειιεληθώλ ζπλόξσλ. Αξθεηέο από ηηο πνιίηηθέο ηνπ επηινγέο, θπξηόηεξα όζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή
πνιηηηθή πνπ ζέιεζε λα εθαξκόζεη, έβξηζθαλ αληίζεην ηνλ Γεώξγην. Σειηθά ν λένο βαζηιηάο ηεο
Διιάδαο ζα απνκαθξύλεη ηνλ Θνπκνπλδνύξν, όηαλ ν ηειεπηαίνο απνθάζηζε ηελ απνζηνιή
ειιεληθνύ ζηξαηνύ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θξεηηθήο επαλάζηαζεο ησλ εηώλ 1866 – 1869, ηα
γεγνλόηα ηεο νπνίαο ζα κειεηήζνπκε ζην επόκελν θεθάιαην.
5. α. Αληηζηνηρήζηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο β. (3 μονάδες)
β. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο Θξεηηθήο πνιηηείαο θαη ηελ επαλάζηαζε ζην Θέξηζν; (1
μονάδα)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Β

Κάνπξεξ
Γεκήηξηνο Θαιιέξγεο
Θσλζηαληίλνο Φνύκεο
Αιέμαλδξνο Τςειάληεο
Πξίγθηπαο Γεώξγηνο
Ησάλλεο Θσιέηηεο

Α. Δπαλάζηαζε ζην Θέξηζν
Β. Αληηβαζηιεία
Γ. 3ε επηεκβξίνπ 1843
Γ. Θξεηηθή Πνιηηεία
Δ. Ζγεζία Φηιηθήο Δηαηξίαο
Πτ. Κεγάιε Ηδέα

β. Ζ επαλάζηαζε ηεο πεξηόδνπ 1896 – 1897 εμειίρζεθε ζε ειιελνηνπξθηθό πόιεκν, ζηνλ νπνίν θαη
εηηήζεθε ε Διιάδα. Κεηά από παξέκβαζε ησλ Γπλάκεσλ σζηόζν, ν ζνπιηάλνο αλαγλώξηζε ηελ
δεκηνπξγία ηεο απηόλνκεο Θξεηηθήο Πνιηηείαο, κε ύπαην αξκνζηή ηνλ πξίγθηπα Γεώξγην, ηνλ
δεπηεξόηνθν γην ηνπ βαζηιηά ηεο Διιάδαο Γεσξγίνπ. Ωο Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο ηεο Θξεηηθήο
Πνιηηείαο δηνξίζηεθε έλαο λένο πνιηηηθόο, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο.
Ζ νιηγσξία πνπ επέδεημε ν ύπαηνο αξκνζηήο ζην δήηεκα ηεο έλσζεο κε ηελ Διιάδα, πξνθάιεζε ην
1905 ηελ έθξεμε κηαο λέαο επαλάζηαζεο ζην Θέξηζν ησλ Υαλίσλ, κε επηθεθαιήο ηνπο Διεπζέξην
Βεληδέιν, Θσλζηαληίλν Φνύκε θαη Θσλζηαληίλν Κάλν, νη νπνίνη θαη θήξπμαλ ηελ έλσζε ηεο Θξήηεο
κε ηελ Διιάδα. Ο Γεώξγηνο αληηθαηαζηάζεθε ζηελ ζέζε ηνπ αξκνζηή από ηνλ Αιέμαλδξν Εαΐκε.
Ωζηόζν ε άκεζε αλάκεημε ησλ Γπλάκεσλ, νη νπνίεο επηζπκνύζαλ ηελ δηαηήξεζε ησλ ηζνξξνπηώλ
ζηελ πεξηνρή, απέηξεςε ηελ έλσζε ηεο Θξήηεο κε ηελ Διιάδα.
[3 από 7]

ΝΚΑΓΑ Β
Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Νμάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δύν (2).
Θάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Γηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ παξάζεκα. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη θαη ηηο
ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες)
α. Πνηα ππήξμε ε αληίζεζε πνπ εμέθξαζε ν Υαξίιανο Σξηθνύπεο ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Σηο
Πηαίεη; Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ;
β. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο όζσλ πξόηεηλε ν Υαξίιανο Σξηθνύπεο κέζσ ηνπ
άξζξνπ ηνπ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο;

«(…) Αο αθεζή λα ιεηηνπξγήζεη ην πνιίηεπκα ελ ηε βεβαηόηεηη όηη εθ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Βνπιήο
κνξθώλεηαη ε θπβέξλεζηο θαη ηαρέσο ζα ίδσκελ ηελ Βνπιήλ ζπληαζζνκέλελ εηο δύν θόκκαηα.
Οπδέλ ησλ ζεκειησδώλ δεηεκάησλ, άηηλα ελ Γαιιία ή Ηηαιία δηαηξνύζη ηνπο πνιηηεπνκέλνπο εηο
πνιιά θόκκαηα, έρνκελ ελ Διιάδη. Σα πνιιά θόκκαηα παξ' πκίλ είλαη απνηέιεζκα ηεο
πξνζθιήζεσο ησλ κεηνλνςεθηώλ εηο ηελ εμνπζίαλ.»
Απόζπαζκα από ην άξζξν ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνύπε κε ηίηιν "Σηο πηαίεη;" ζηελ εθεκεξίδα Θαηξνί,
ηεο 29εο Ηνπλίνπ 1874

ΑΞΑΛΡΖΠΖ
α. Ο βαζηιηάο Γεώξγηνο αλαδείρηεθε ζηνλ θπξηόηεξν παξάγνληα πνιηηηθήο αζηάζεηαο ηεο ρώξαο,
θαζώο όπνηε δηαθσλνύζε κε κηα θπβέξλεζε, δελ δίζηαδε λα ηελ αλαηξέςεη. Σελ αληίζεζε ηνπ κε
ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή εμέθξαζε έλαο λένο πνιηηηθόο, ν Υαξίιανο Σξηθνύπεο, ζε έλα άξζξν
ηνπ ππό ηνλ ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν, «Σηο Πηαίεη;», ην 1874. ύκθσλα κε ηνλ Σξηθνύπε, ν βαζηιηάο
ζα έπξεπε λα δηνξίδεη πξσζππνπξγό κόλν εθείλνλ πνπ είρε ηελ «δεδεισκέλε» εκπηζηνζύλε ηεο
Βνπιήο, κε ιίγα ιόγηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηώλ.
Αληηκέησπνο κε ηελ θξηηηθή απηή ν Γεώξγηνο, ζα δηνξίζεη ην 1875 ηνλ επηθξηηή ηνπ, Υαξίιαν
Σξηθνύπε, πξνζσξηλό πξσζππνπξγό γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη εθινγέο. Θαηά ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηώλ ηεο λέαο Βνπιήο, ν Γεώξγηνο ζα εθθσλήζεη έλαλ ιόγν γξακκέλν από ηνλ Σξηθνύπε ζηνλ
νπνίν θαη αλαγλώξηδε ηελ αξρή ηεο δεδεισκέλεο. Κε ηνλ ηξόπν απηό ινηπόλ άξρηζε κηα λέα θάζε
ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο.
β. Ζ θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο αλάγθαζε ηα κηθξά θόκκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνύζαλ
λα παίδνπλ απηόλνκα θάπνηνλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο, είηε λα εμαθαληζηνύλ
ηειείσο, είηε ζηελ ελζσκάησζε ηνπο ζε κεγαιύηεξα θόκκαηα. Θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαηά
ηελ δεθαεηία 1885 – 1895 ελαιιάζζνληαλ ζηελ εμνπζία δύν θόκκαηα, ην έλα κε επηθεθαιήο ηνλ
Υαξίιαν Σξηθνύπε θαη ην άιιν κε ηνλ Θεόδσξν Γειηγηάλλε. Σν ζύζηεκα απηό νλνκάζηεθε
δηθνκκαηηζκόο.
ην παξάζεκα πνπ κειεηάκε ν Σξηθνύπεο εθθξάδεη ηελ αληίζεζε ηνπ κε ην γεγνλόο πσο ε βνπιή
απνηειείηαη από πνιιά κηθξά θόκκαηα, γεγνλόο ην νπνίν δελ επέηξεπε ην ζρεκαηηζκό ηζρπξώλ
θπβεξλήζεσλ νη νπνίεο λα εθπξνζσπνύλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Θαηά ηνλ Σξηθνύπε,
από ηε ζηηγκή πνπ ην πνιηηηθό ζύζηεκα θαη πξαθηηθέο κεηαβάιινληαλ, ζην ειιεληθό θνηλνβνύιην
ζα θπξηαξρνύζαλ δύν κόλν θόκκαηα θαη ηόηε ζα εμαιείθνληαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Υξεζηκνπνηεί κάιηζηα ηα παξαδείγκαηα ηεο Γαιιίαο θαη
ηεο Ηηαιίαο ηα θνηλνβνύιηα ησλ νπνίσλ επίζεο ζπγθξνηνύληαλ από πνιιά θόκκαηα θαη
παξνπζίαδαλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα. Θαηαιήγεη ηέινο ν Σξηθνύπεο κε ηελ παξαηήξεζε πσο ε
παξνπζία πνιιώλ θνκκάησλ ζην ειιεληθό θνηλνβνύιην απνηειεί απνηέιεζκα ηεο πξόζθιεζεο ζηελ
εμνπζία ησλ θνκκάησλ πνπ κεηνςεθνύλ, απεπζύλνληαο έκκεζα ηηο επζύλεο γηα ηελ πνιηηηθή
θαηάζηαζε ηεο ρώξαο ζηνλ βαζηιηά Γεώξγην.
[4 από 7]

2. Γηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ παξάζεκα. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη θαη ηηο
ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες)
α. Πνην είλαη ην ζέκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Η. Θσιέηηεο; Ση γλσξίδεηε γη’ απηό; Πνηεο ήηαλ
νη αληηπνιηηεπηηθέο απόςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ πάλσ ζηε ζεσξία πνπ αλαιύεη ν Θσιέηηεο;
β. Ση γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηε δηακάρε εηεξνρζόλσλ θαη απηνρζόλσλ;

«Σν ειιεληθό βαζίιεην δελ είλαη όιε ε Διιάδα, αιιά κόλν έλα κέξνο ηεο, ην κηθξόηεξν θαη
θησρόηεξν. Έιιελαο δελ είλαη κόλνλ εθείλνο πνπ δεη κέζα ζε απηό ην βαζίιεην, αιιά θαη εθείλνο
πνπ δεη ζηα Ησάλληλα, ζηε Θεζζαιία, ζηηο έξξεο, ζηελ Αδξηαλνύπνιε, ζηελ Θσλ/ιε, ζηελ
Σξαπεδνύληα, ζηελ Θξήηε, ζηε άκν θαη ζε όπνηα γε ζπλδέεηαη κε ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηελ
ειιεληθή θπιή.»
Ησάλλεο Θσιέηηεο, πληαθηηθή πλέιεπζε 1844

ΑΞΑΛΡΖΠΖ
α. ην παξάζεκα πνπ κειεηάκε ν Η. Θσιέηηεο εθθξάδεη ηελ άπνςε πσο ην ειιεληθό βαζίιεην δελ
πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ειιεληθνύο πιεζπζκνύο, αιιά νύηε θαη όια ηα εδάθε πνπ νη Έιιελεο
ζεσξνύλ ειιεληθά, παξά κόλν έλα κηθξό κέξνο θαη κάιηζηα ην θησρόηεξν. Αλαθέξνληαο θάπνηεο
από ηηο «αιύηξσηεο» πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνύ, όπσο ε Θεζζαιία, ηα Ησάλληλα θαη νη έξξεο
θαηαιήγεη ππνζηεξίδνληαο πσο ειιεληθή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη «νπνηαδήπνηε γε ζπλδέεηαη κε
ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηελ ειιεληθή θπιή». ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα ινηπόλ θαη κε ηελ ηξαγηθή
πξαγκαηηθόηεηα πσο ε Διιάδα ήηαλ κηα θησρή ρώξα θαη νη πεξηζζόηεξνη Έιιελεο δνύζαλ έμσ από
ηα ζύλνξα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, δηαηππώζεθε ε ζέζε πσο γηα λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε ηεο
ρώξαο, ζα έπξεπε πξώηα λα δηεπξπλζνύλ ηα ειιεληθά ζύλνξα, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβνπλ
πεξηνρέο κε ειιεληθνύο πιεζπζκνύο, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ππό νζσκαληθή θπξηαξρία. Κνινλόηη ε
ζπγθεθξηκέλε ηδέα θπθινθνξνύζε από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, ν Θσιέηηεο ήηαλ απηόο
πνπ αλαθεξόκελνο ζε απηή ρξεζηκνπνίεζε γηα πξώηε θνξά ηνλ όξν «Κεγάιε Ηδέα», ζε κηα νκηιία
ηνπ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1844.
ε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ε Κεγάιε Ηδέα έγηλε απνδεθηή από ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη
πηνζεηήζεθε σο επίζεκε θξαηηθή πνιηηηθή, ελώ ζθξάγηζε ηελ δσή θαη ηελ ηδενινγία ηνπ
ειιεληζκνύ κέρξη θαη ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα.
Σελ ίδηα ζηηγκή, κηα άιιε αληίιεςε, ε νπνία εθθξαδόηαλ θπξίσο από ηνλ Αιέμαλδξν
Καπξνθνξδάην θαη ην αγγιηθό θόκκα θαη ππνζηήξηδε πσο κνλάρα αλ πξνεγνύηαλ ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ζα ήηαλ εθηθηή θαη ε εδαθηθή επέθηαζε ηεο, έβξηζθε ζαθώο ιηγόηεξνπο
ππνζηεξηθηέο.
β. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 1843 εθθξάζηεθε θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξε έληαζε,
ε αληίζεζε κεηαμύ απηνρζόλσλ, δειαδή Διιήλσλ γελλεκέλσλ ζε πεξηνρέο πνπ εληάρζεθαλ ζην
ειιεληθό θξάηνο θαη εηεξνρζόλσλ, δειαδή Διιήλσλ πνπ γελλήζεθαλ ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ
έμσ από ηα ζύλνξα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Οη απηόρζνλεο δηακαξηύξνληαλ εμαηηίαο ηνπ
γεγνλόηνο πσο νη εηεξόρζνλεο είραλ θαηαιάβεη, ράξε ζηελ κόξθσζε πνπ ζπλήζσο δηέζεηαλ,
πνιιέο από ηηο ζέζεη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, γεγνλόο πνπ θαηά ηελ γλώκε ηνπο δελ ήηαλ δίθαην.
Κεηά από έληνλεο πηέζεηο ησλ απηνρζόλσλ, νη νπνίνη απνηεινύζαλ θαη ηελ πιεηνςεθία ηεο
Δζλνζπλέιεπζεο, απνθαζίζηεθε νη εηεξόρζνλεο, ρσξίο λα ράζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ Έιιελα πνιίηε,
λα κελ επηηξέπεηαη λα δηνξηζηνύλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ρσξίο σζηόζν λα απνθιείνληαη από ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηνλ ζηξαηό. Αθόκα, νη εηεξόρζνλεο κπνξνύζαλ λα εθιεγνύλ βνπιεπηέο κόλν ζε
νηθηζκνύο εηεξνρζόλσλ, εάλ σζηόζν νη νηθηζκνί απηνί δηέζεηαλ νξηζκέλν αξηζκό θαηνηθηώλ.
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3. Γηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ παξάζεκα. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη θαη ηηο
ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες)
α. Πνηεο απόςεηο εθθξάδεη ζην παξάζεκα ν Ινπί Παζηέξ; Ση γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε
ησλ επηζηεκώλ κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή; Πνηεο θαηλνηνκίεο – αλαθαιύςεηο πξνέθπςαλ
εμαηηίαο ηεο ζύλδεζεο ησλ επηζηεκώλ κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή;
β. Ση ζπλέπεηεο είρε ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ;

«Δξγαζηήξηα θαη επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο είλαη έλλνηεο ηαπηόζεκεο. Δάλ αγλνήζνπκε ηα
εξγαζηήξηα, νη θπζηθέο επηζηήκεο ζα κεηαβιεζνύλ ζε κηα εηθόλα ζηεηξόηεηαο θαη ζαλάηνπ. Γελ
είλαη πηα παξά γλώζεηο πεξηνξηζκέλεο θαη αλίζρπξεο θαη όρη επηζηήκεο πνπ πξναλαγγέιινπλ ηε
κειινληηθή πξόνδν. Έμσ από ηα εξγαζηήξηα ηνπο, νη θπζηθνί θαη νη ρεκηθνί κνηάδνπλ κε
ζηξαηηώηεο ζην πεδίν ηεο κάρεο ρσξίο όπια. Σν ζπκπέξαζκα απηό είλαη πξνθαλέο γηα όινπο
απηνύο πνπ ζηέθνληαη θαηάπιεθηνη κπξνζηά ζηα επηηεύγκαηα ηνπ ειεθηξηθνύ ηειέγξαθνπ, ηεο
θσηνγξαθίαο, ηεο αλαηζζεζηνινγίαο θαη ηόζσλ άιισλ ζαπκαζηώλ αλαθαιύςεσλ.»
Ινπί Παζηέξ, Σν ηακείν ηεο επηζηήκεο, 1868

ΑΞΑΛΡΖΠΖ
α. ύκθσλα κε ηνλ Ινπί Παζηέξ, ηα εξγαζηήξηα θαη νη επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο είλαη
ηαπηόζεκεο έλλνηεο, ελώ ρσξίο ηελ ύπαξμε ησλ εξγαζηεξίσλ νη επηζηήκεο ζα παξήγαγαλ ζηείξα,
αλεθκεηάιιεπηε γλώζε. Παξνκνηάδεη ηνπο επηζηήκνλεο ζαλ «ζηξαηηώηεο ρσξίο όπια» όηαλ
βξίζθνληαη έμσ από ην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, ελώ θαηαιήγεη κε ην έκκεζν ζπκπέξαζκα πσο κηα
ζεηξά θαηλνηνκηώλ θαη αλαθαιύςεσλ, όπσο ν ηειέγξαθνο θαη ε θσηνγξαθία, απνηεινύλ
απνηέιεζκα ηεο ζύλδεζεο ηεο επηζηήκεο κε ηα επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα. Κεηά ην 1880 λένη
βηνκεραληθνί θιάδνη, νη νπνίνη ζπλδένληαλ κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα κπήθαλ ζηελ πξσηνπνξία.
Ζ ρεκεία πέξαζε από ηνλ ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο καδηθήο παξαγσγήο. Λέεο,
επαλαζηαηηθέο επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο γέλλεζαλ ηελ νξγαληθή ρεκεία, ελώ επέηξεςαλ θαη ηελ
παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ ζπλζεηηθώλ βαθώλ, ιηπαζκάησλ, πιαζηηθώλ πιηθώλ θαη
εθξεθηηθώλ, όπσο ε δπλακίηηδα. Υάξε ζηελ ρεκεία αλαπηύρζεθαλ αθόκα, νη βηνκεραλίεο
θαξκάθσλ, ςπγείσλ, θσηνγξαθηθώλ θαη θηλεκαηνγξαθηθώλ εηδώλ. Πξσηνπόξνο ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αλαδείρηεθε ε Γεξκαλία. Παξάιιεια, ν ειεθηξηζκόο απνηέιεζε ηελ
βαζηθόηεξε ίζσο θαηλνηνκία ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 19νπ αηώλα, όρη κόλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα
ηνπο ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο, όζν θαη σο κέζν θσηηζκνύ θαζώο άξρηζε λα αληηθαζηζηά ην
θσηαέξην θαη ηηο ιάκπεο πεηξειαίνπ. Σελ ίδηα επνρή επηλνήζεθαλ θαη ν ειεθηξηθόο ιακπηήξαο
ππξαθηώζεσο, θαζώο θαη κέζνδνη κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο ησλ πδάησλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα
θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαθνξάο ηεο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο.
β. Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε επηηαρύλζεθε θαη από ηελ πξόνδν πνπ ζπληειέζηεθε ζηνπο ηνκείο ησλ
ζπγθνηλσληώλ θαη ησλ επηθνηλσληώλ.
Ζ αξρή έγηλε κε ηνλ ζηδεξόδξνκν. Σν 1825 ν Άγγινο κεραληθόο ηίβελζνλ έζεζε ζε θίλεζε ηελ
πξώηε αηκάκαμα ζηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Ιίβεξπνπι – Κάληζεζηεξ. Σν ζπγθεθξηκέλν
επίηεπγκα ήηαλ έλα κεγάιν γηα ηελ επνρή βήκα πξνο ηελ πξόνδν, ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηεί θαλείο
πσο κέρξη ηόηε ηα ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά από απηά ηεο αξραηόηεηαο.
Κε ηνλ ηξόπν απηό μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία ζπλερώλ βειηηώζεσλ ηνπ ζηδεξνδξόκνπ, ν νπνίνο
έθηαζε, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, κέρξη θαη ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνθίλεησλ ηξακ θαη αζηηθώλ
ππόγεησλ ειεθηξηθώλ ζηδεξνδξόκσλ [κεηξό]. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο αηκνκεραλήο γηα ηελ θίλεζε
ζηελ ζάιαζζα νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ζηδεξέληνπ αηκόπινηνπ, ην νπνίν βαζκηαία
αληηθαηέζηεζε ην μύιηλν ηζηηνθόξν πινίν. Κε ηνλ ηξόπν απηό, ηόζν ην θόζηνο, όζν θαη ν ρξόλνο
ηνπ ηαμηδηνύ κεηώζεθαλ ζεακαηηθά. Οη δύν λέεο απηέο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, ν ζηδεξόδξνκνο
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θαη ην αηκόπινην έγηλαλ έηζη ηα ζύκβνια ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ηα ζύκβνια ηεο λέαο
επνρήο.
Θαηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα, νη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ θηλεηήξσλ θαη ε
ελζσκάησζε ηνπο ζε νρήκαηα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ απηνθηλήηνπ, αιιά
επέθεξε θαη πεηξακαηηζκνύο ζηελ δεκηνπξγία ηπηάκελσλ κεραλώλ, ησλ πξώησλ δειαδή
νπζηαζηηθά αεξνπιάλσλ. Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο, ην πεηξέιαην, ην νπνίν θαη
ρξεζηκνπνηνύηαλ σο θαύζηκν ησλ θηλεηήξσλ, άξρηζε λα απνθηά νινέλα θαη κεγαιύηεξε αμία θαη
ζεκαζία.
4. Ση ήηαλ ε Αληηβαζηιεία; Πνην δηάζηεκα αλέιαβε ηελ επζύλε δηαθπβέξλεζεο ηεο ρώξαο θαη πνηεο
ήηαλ νη επηδηώμεηο ηεο γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο; Πνην ππήξμε ην έξγν ηεο Αληηβαζηιείαο ζηνπο
ηνκείο ηεο δηθαηνζύλεο θαη εθπαίδεπζεο; Πνηα ππήξμε ε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη Έιιελεο
πνιίηεο απέλαληη ζηελ Αληηβαζηιεία; (4 μονάδες)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Θαπνδίζηξηα, ε Διιάδα νδεγήζεθε ζε εκθύιηα ζύγθξνπζε, γεγνλόο πνπ
έθαλε ηηο Γπλάκεηο λα επέκβνπλ ζηηο ειιεληθέο ππνζέζεηο γηα λα απνηξέςνπλ ηελ δεκηνπξγία κηαο
εζηίαο αλαηαξαρώλ ζηελ πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, κηα εμέιημε ε νπνία ζα έβιαπηε
ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Γηα ηνλ ιόγν απηό όξηζαλ σο βαζηιηά ηεο Διιάδαο ηνλ Όζσλα, ηνλ 17ρξνλν
γηα ηνπ βαζηιηά ηεο Βαπαξίαο Ινπδνβίθνπ Α’, απόθαζε ε νπνία θαη ζθξαγίζηεθε κε ηελ ζπλζήθε
ηνπ Ινλδίλνπ ην 1832.
Δμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο πσο ν Όζσλαο ήηαλ αλήιηθόο, ππήξμε ε ζπκθσλία πσο ηελ εμνπζία κέρξη
ηελ ελειηθίσζε ηνπ ζα αζθνύζε ε «Αληηβαζηιεία», κηα επηηξνπή από Βαπαξνύο αμησκαηνύρνπο
δηνξηζκέλνπο από ηνλ παηέξα ηνπ Όζσλα. Σα ηξία βαζηθά κέιε ηεο ήηαλ ν Άξκαλζκπεξγθ,
πξσζππνπξγόο θαη ππνπξγόο εμσηεξηθώλ, ν Κάνπξεξ, αξκόδηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
δηθαηνζύλε θαη ηελ εθθιεζία θαη ν Υάηληεθ, ππεύζπλνο γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Ζ Αληηβαζηιεία, ε
νπνία δηήξθεζε από ην 1833 έσο ην 1835, ζέιεζε λα νηθνδνκήζεη έλα ζύγρξνλν, θαηά ηα δπηηθά
πξόηππα, εζληθό θξάηνο. Οη επηδηώμεηο ηεο ζπλνςίδνληαλ ζην ηξίπηπρν: εζληθή αλεμαξηεζία,
βαζηιηθή απνιπηαξρία θαη ζπγθεληξσηηθό ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο.
ηα ρξόληα ηεο Αληηβαζηιείαο ε δηθαηνζύλε αλαδηνξγαλώζεθε, ελώ ηδξύζεθαλ δηθαζηήξηα θαη
ζπληάρζεθαλ λένη λόκνη. Παξόκνηα, ε εθπαίδεπζε αλακνξθώζεθε. Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
παξερόηαλ ζηα επηαεηνύο δηάξθεηαο αιιεινδηδαθηηθά Γεκνηηθά ζρνιεία. Ζ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε παξερόηαλ ζηα ηξηηάμηα Διιεληθά ζρνιεία, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζηηο πξσηεύνπζεο ησλ
επαξρηώλ θαη ζηα ηεηξαηάμηα Γπκλάζηα πνπ βξίζθνληαλ ζηηο πξσηεύνπζεο ησλ λνκώλ. Αθόκα, ην
1837 ηδξύζεθε θαη ην πξώην Παλεπηζηήκην, ζηελ Αζήλα. Σελ ίδηα εμάιινπ ρξνληά ζα ηδξπζεί
Πνιπηερληθό ρνιείν, ην νπνίν θαη ππήξμε πξόδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνύ Πνιπηερλείνπ. Αμηνζεκείσην
είλαη ην γεγνλόο πσο ε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηώλ ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, παξέκεηλε
παξακειεκέλε.
Ζ γεληθόηεξε ζηάζε ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηελ Αληηβαζηιεία ήηαλ αξρηθά δύζπηζηε, ελώ ζηελ
ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε απξνθάιππηα ερζξηθή. Αλαπηύρζεθαλ κάιηζηα θαη ζπλσκνηηθέο θηλήζεηο κε
ζθνπό ηελ αλαηξνπή ηεο Αληηβαζηιείαο, ελώ δελ έιεηςαλ θαη πεξηζηαηηθά αλνηρηώλ εμεγέξζεσλ,
όπσο ζηελ Κεζζελία ην 1843.
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