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ΑΞΝΙΡΖΟΗΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΓΚΛΑΠΗΝ 

Γ’ ΡΑΜΖΠ 
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: 

ΛΔΝΡΔΟΖ & ΠΓΣΟΝΛΖ ΗΠΡΝΟΗΑ 
 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ 
 

ΝΚΑΓΑ Α 

 
1. Λα αλαπηχμεηε κε ζαθήλεηα ηηο παξαθάησ έλλνηεο (4 μονάδες): 

α. «αιπηξσηηζκφο»  
Θαηά ηνλ 19ν αηψλα, νη Έιιελεο πνπ δνχζαλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο 

νλνκάζηεθαλ «αιχηξσηνη», επεηδή δελ είραλ αθφκα απειεπζεξσζεί. Ζ πνιηηηθή δε πνπ ζηφρεπε 

ζηελ έληαμε ησλ εδαθψλ απηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπο ζην ειιεληθφ θξάηνο, νλνκάζηεθε 

«αιπηξσηηζκφο». 

 
β. Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο (Γ.Ο.Δ.) 
Πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα πιεξψζεη ηελ απνδεκίσζε ε νπνία ηεο επηβιήζεθε κεηά ηνλ 

απνηπρεκέλν ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897, αλαγθάζηεθε λα ζπλάςεη λέν δάλεην. Δθηφο 

απηνχ, νη Γπλάκεηο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε Διιάδα ζα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο, 

ππνρξέσζαλ ηελ ρψξα λα δερηεί κηα επηηξνπή Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ [Γ.Ο.Δ.], ε νπνία 

θαη αλέιαβε ηελ δηαρείξηζε ησλ θπξηφηεξσλ ειιεληθψλ δεκνζίσλ εζφδσλ. 

 
γ. «Άξεηνο Πάγνο» 
Πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί ε ειιεληθή επαλάζηαζε ππήξρε ε αλάγθε γηα θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ αλεθνδηαζκνχ ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ, αιιά θαη γηα πνιηηηθή 

νξγάλσζε ησλ πεξηνρψλ πνπ απειεπζεξψλνληαλ απφ ηνπο Έιιελεο αγσληζηέο. Παξάιιεια κε 

ηα παξαπάλσ, επηηαθηηθή παξνπζηαδφηαλ θαη ε αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ «εζληθψλ γαηψλ» ή 

«εζληθψλ θηεκάησλ», ησλ αθίλεησλ δειαδή νζσκαληθψλ πεξηνπζηψλ πνπ είραλ πεξάζεη ζηνλ 

έιεγρν ησλ Διιήλσλ. Σηο αλάγθεο απηέο αλέιαβαλ λα θαιχςνπλ νη «ηνπηθνί νξγαληζκνί», 

δειαδή νη πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί ηνπηθνχ ραξαθηήξα, έλα είδνο δειαδή ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ειέγρνληαλ απφ ηνπο πξνεζηνχο, 

ηνπο Φαλαξηψηεο θαη ηνπο ηεξάξρεο, ελψ ε παξνπζία ζε απηνχο εθπξνζψπσλ ησλ θαηψηεξσλ 

ηάμεσλ ήηαλ ζπάληα. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπηθνχο νξγαληζκνχο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ήηαλ ν Άξεηνο Πάγνο.  

 
δ. Σξίηε ηάμε 
Ζ Γαιιηθή θνηλσλία ηνπ 18νπ αηψλα ήηαλ νξγαλσκέλε ζε ηξεηο ζεζκνζεηεκέλεο ηάμεηο ζηηο 

νπνίεο νη άλζξσπνη θαηαηάζζνληαλ ζ’ απηέο κε βαζηθά θξηηήξηα ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη ηα 

πξνλφκηα πνπ ηνπο είραλ θαηαλεκεζεί απφ ηνλ εγεκφλα. Κία απφ απηέο ηηο ηάμεηο ήηαλ, ε 

ιεγφκελε «ηξίηε ηάμε», ζηελ νπνία αλήθε ην 98% ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ απνηεινχζαλ φινη 

φζνη δελ αλήθαλ ζηνπο επγελείο ή ηνλ θιήξν, κε ιίγα ιφγηα, νη αζηνί, νη αγξφηεο θαη νη εξγάηεο. 
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2. Θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο εθδειψζεθε ε δηακάρε κεηαμχ εηεξνρζφλσλ θη απηνρζφλσλ 
Διιήλσλ; Πνην ππήξμε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηακάρεο απηήο; (4 μονάδες) 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
 

  Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 1844, εθθξάζηεθε θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξε 

έληαζε, ε αληίζεζε κεηαμχ απηνρζφλσλ, δειαδή Διιήλσλ γελλεκέλσλ ζε πεξηνρέο πνπ 

εληάρζεθαλ ζην ειιεληθφ θξάηνο θαη εηεξνρζφλσλ, δειαδή Διιήλσλ πνπ γελλήζεθαλ ζε 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ έμσ απφ ηα ζχλνξα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Οη απηφρζνλεο 

δηακαξηχξνληαλ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο νη εηεξφρζνλεο είραλ θαηαιάβεη, ράξε ζηελ 

κφξθσζε πνπ ζπλήζσο δηέζεηαλ, πνιιέο απφ ηηο ζέζεη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ 

θαηά ηελ γλψκε ηνπο δελ ήηαλ δίθαην. Κεηά απφ έληνλεο πηέζεηο ησλ απηνρζφλσλ, νη νπνίνη 

απνηεινχζαλ θαη ηελ πιεηνςεθία ηεο Δζλνζπλέιεπζεο, απνθαζίζηεθε νη εηεξφρζνλεο, ρσξίο 

λα ράζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ Έιιελα πνιίηε, λα κελ επηηξέπεηαη λα δηνξηζηνχλ ζε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο, ρσξίο σζηφζν λα απνθιείνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ζηξαηφ. Αθφκα, νη 

εηεξφρζνλεο κπνξνχζαλ λα εθιεγνχλ βνπιεπηέο κφλν ζε νηθηζκνχο εηεξνρζφλσλ, εάλ σζηφζν 

νη νηθηζκνί απηνί δηέζεηαλ νξηζκέλν αξηζκφ θαηνηθηψλ.  

 
 
3. Πνηα πξνβιήκαηα παξνπζίαδε ε εθαξκνγή θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ 

αηψλα;  (4 μονάδες) 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
 
  Ζ θαζηέξσζε θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ, φπσο απηή πξνέθπςε κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 1844, απνηέιεζε δίρσο ακθηζβήηεζε κηα ζεηηθή εμέιημε. Ωζηφζν νη πνιιέο 

εμνπζίεο ηνπ βαζηιηά λφζεπζαλ ηνλ δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή 

ηα θφκκαηα ζπλέρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ δξάζε, ρσξίο φκσο λα είλαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλν. 

ηηο εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αζέκηηα κέζα, φπσο λνζεία, εθβηαζκνί θαη 

ρξεκαηηζκνί, ζε κηα πξνζπάζεηα λα επεξεαζηνχλ νη ςεθνθφξνη.  

  Σέηνηεο ήηαλ νη πξαθηηθέο πνπ εθάξκνζε θπξίσο ην γαιιηθφ θφκκα, ππφ ηνλ Ησάλλε Θσιέηηε, 

ην νπνίν θαη αλαθεξχρζεθε ληθεηήο ησλ εθινγψλ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ, 

ηελ πεξίνδν 1844 – 1847, ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Όζσλα, παξαβίαζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην 

ζχληαγκα, αγλφεζε ηελ Βνπιή θαη ρξεζηκνπνίεζε θξαηηθνχο πφξνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ςεθνθφξσλ ηνπ. 

  ε γεληθέο γξακκέο σζηφζν, ν θνηλνβνπιεπηηζκφο ιεηηνπξγνχζε κε πξνβιήκαηα θαη κεηά ηελ 

ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1864. Κε δεδνκέλν πσο νη δεκφζηνη ππάιιεινη δελ ήηαλ κφληκνη, 

πνιινί πνιίηεο πίεδαλ ηνπο βνπιεπηέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ θάπνηνλ δηνξηζκφ ζην 

δεκφζην. Θαζψο ηελ ίδηα  ζηηγκή δελ ππήξραλ ζπγθξνηεκέλα θφκκαηα, νη βνπιεπηέο, κε ηελ 

ζεηξά ηνπο, ζηήξηδαλ κε ηελ ςήθν ηνπο ζηελ Βνπιή ηνλ πνιηηηθφ αξρεγφ πνπ ζα ηνπο 

εμαζθάιηδε ηνπο δηνξηζκνχο ησλ νπαδψλ ηνπ.  
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4.  α. Άζθεζε ζσζηνχ – ιάζνπο (ρσξίο αηηηνιφγεζε) (3 μονάδες) 
     β. Αλαπηχμηε κε ζαθήλεηα ηνλ φξν «ζπλζήθε Θηνπηζνχθ - Θατλαξηδή» (1 μονάδα) 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
 
 Θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, θαζψο νη Σνχξθνη ζηαδηνδξνκνχζαλ παξαδνζηαθά ζηνλ 
θξαηηθφ ηνκέα, άθελαλ ην πεδίν ζηνπο Έιιελεο, ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο Αξκέληνπο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαθξηζνχλ ζην εκπφξην αιιά θαη ηελ λαπηηιία. Δηδηθφηεξα νη έιιελεο πινηνθηήηεο 
εθκεηαιιεχηεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ ζπλζήθε ηνπ Θηνπηζνχθ – Θατλαξηδή, ε 
νπνία ππνγξάθηεθε ην 1774 θαη επέηξεπε ηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ πινίσλ πνπ είραλ ξσζηθή 
ζεκαία ζηελ πεξηνρή ησλ ζηελψλ ηνπ Βνζπφξνπ. 
 

 Π Ι 

1. Θαηά ην 2ν κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα ν Σδέεκο Βαη εθεχξε ηελ αηκνκεραλή θαη 
δεκηνχξγεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. 
 

 
Σ 

 

2. Ζ ζπλζήθε ηνπ Θηνπηζνχθ – Θατλαξηδή ζπλέβαιε έκκεζα θαη ζηε δηάδνζε ησλ 
δηαθσηηζηηθψλ ηδεψλ κεηαμχ ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ.  
 

 
Σ 

 

3. Οη επαλαζηαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ θαηά ηνλ 18ν αηψλα είραλ 
ηε ζηήξημε ηεο Ρσζίαο. 
 

 
Σ 

 

4. Σν ζχληαγκα ηνπ 1864 αλαγλψξηδε δηθαίσκα ςήθνπ ζε φινπο ηνπο Έιιελεο θη 
Διιελίδεο πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
 

  
Σ 

5. Ο Η. Θσιέηηεο δηαηχπσζε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «Κεγάιε Ηδέα» ζηελ 
εζλνζπλέιεπζε ηνπ 1844. 
 

 
Σ 

 

6. Σν 1837 ζα ηδξπζεί ην πξψην Παλεπηζηήκην ζηελ Αζήλα, αιιά θαη Πνιπηερληθή 
ζρνιή. 
 

 
Σ 

 

 
5. α. Πνηεο ήηαλ νη βαζηθφηεξεο επηδηψμεηο θαη ζέζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ Λενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ; 
(2 μονάδες) 
    β. Ση γλσξίδεηε γηα ηε δσή θαη ην έξγν ησλ Ρήγα Βειεζηηλιή θαη Αδακάληηνπ Θνξαή;  
(2 μονάδες) 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
 
  Κε αθεηεξία ηηο παξνηθίεο, ν ειιεληζκφο ήξζε ζε επαθή κε ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Οη 

έκπνξνη θαη νη Έιιελεο γεληθφηεξα πνπ ηαμίδεπαλ ζηελ Δπξψπε απνηέιεζαλ ηνπο θνξείο δηάδνζεο 

ησλ ηδεψλ απηψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Θαιιηεξγήζεθε ινηπφλ ζηαδηαθά ε αληίιεςε πσο ε ινγηθή 

κπνξεί φρη κφλν λα εμεγήζεη ηνλ θφζκν, αιιά θαη λα ηνλ αιιάμεη. Ζ εθπαίδεπζε παξάιιεια 

ζπλδέζεθε άξξεθηα κε ηνλ αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία.  

  Γηακνξθψζεθε ινηπφλ γχξσ ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα έλα θίλεκα, ην νπνίν έρνληαο σο 

βαζηθφηεξε επηδίσμε ηελ δηάδνζε ησλ δηαθσηηζηηθψλ ηδεψλ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ, απνζθνπνχζε 

ζηελ ηδενινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπ αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ απνηίλαμε ηνπ Οζσκαληθνχ 

δπγνχ. Σν θίλεκα απηφ πνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο ζηηο παξνηθίεο θαη ζε κεξηθά απφ ηα κεγάια 

εκπνξηθά θέληξα ηνπ ειιεληζκνχ, φπσο ε κχξλε, ηα Ησάλληλα θαη ε Χίνο, νλνκάζηεθε αξγφηεξα 

«Λενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο». Οη Έιιελεο ππνζηεξηθηέο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζαχκαδαλ ηνλ αξραίν 
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ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ζπλέδεαλ κε ηελ ειεπζεξία. Πίζηεπαλ αθφκα πσο ε εθπαίδεπζε ζα 

έπξεπε λα ζεκειηψλεηαη ζηελ ελαζρφιεζε κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, λα γίλεηαη ζηελ ιατθή γιψζζα 

θαη λα ππεξεηεί ηελ πξννπηηθή ηνπ αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία. 

  Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο γελλήζεθε ην 1757 θαη πέζαλε ην 1798. Πξφηεηλε ζηελ «Λέα Πνιηηηθή 

Γηνίθεζε», έλα έξγν επεξεαζκέλν απφ ηηο ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο ησλ Γάιισλ Ηαθσβίλσλ, ηελ 

δεκηνπξγία κηαο «Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο», ε νπνία ζα απισλφηαλ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ, αληηθαζηζηψληαο ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη εμαζθαιίδνληαο ηζνλνκία θαη 

ηζνπνιηηεία ζηνπο θαηνίθνπο ηεο. Ο Ρήγαο επηρείξεζε λα εθαξκφζεη ηα ηνικεξά ηνπ ζρέδηα, αιιά 

πξνδφζεθε θαη ηειηθά πιήξσζε κε ηελ δσή ηνπ θαη ηελ δσή ησλ ζπληξφθσλ ηνπ ην φξακά ηνπ. 

  Ο Αδακάληηνο Θνξαήο ήηαλ ζεξκφο ππνζηεξηθηήο ησλ θηιειεχζεξσλ ηδεψλ ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο, ελψ ζεσξνχζε πσο νη Έιιελεο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο ζα 

έπξεπε πξψηα λα κνξθσζνχλ. Κνινλφηη δηαθσλνχζε κε ηνλ εμαξρατζκφ ηεο γιψζζαο, δελ 

δερφηαλ απηνχζηα ηελ δεκνηηθή, απφ ηελ νπνία σζηφζν πίζηεπε πσο έπξεπε λα αθαηξεζνχλ 

θάπνηεο ιατθέο θαη μέλεο ιέμεηο. 

 
ΝΚΑΓΑ Β 

Απφ ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Νμάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δχν (2). 
Θάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο. 

 
1. Κε 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; 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
Νποηαδήποηε απάνηεζε ζσνδσάδεη μ’ επηηστία ηε ζεωρία ηοσ βηβλίοσ με ηα ζηοητεία ποσ παρέτοσν οη 

πεγές ζα ζεωρεζεί ζωζηή. 

 
ΘΔΩΟΗΑ ΒΗΒΙΗΝ 

 
  Απνηέιεζκα ηεο αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ηνπ 1911 ήηαλ ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα, ην νπνίν 

πξνζηάηεπε απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο, επέηξεπε ζην θξάηνο λα αθαηξεί απφ 

ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο κε απνδεκίσζε κεγάιεο εθηάζεηο γηα λα κνηξαζηνχλ ζε αθηήκνλεο 

γεσξγνχο, ελψ παξάιιεια ζέζπηδε ηελ κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ , απαγφξεπε 

ζηνπο ζηξαηησηηθνχο θαη ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο λα εθιέγνληαη βνπιεπηέο θαη θαζηέξσλε 

ηελ δσξεάλ δεκφζηα εθπαίδεπζε. ηελ πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεσλ, ζεκαληηθφ 

ξφιν έπαημε θαη ε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ησλ Θνηλσληνιφγσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Αιέμαλδξν 

Παπαλαζηαζίνπ.  

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΝΠ 

 
« 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 Θξάηνπο Γηθαίνπ ζηελ 

Διιάδα. 

 Θεκειηψδεηο ζεζκνί ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζηε ρψξα καο δεκηνπξγήζεθαλ ηφηε: κνληκφηεηα 

ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε, εγγπήζεηο γηα 
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ηελ αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ, πκβνχιην Δπηθξαηείαο, Δθινγνδηθείν, Γηθαζηήξηα 

πγθξνχζεσο Θαζεθφλησλ θαη Αγσγψλ Θαθνδηθίαο. 

 εκαληηθή ήηαλ ε ςήθηζε αλαγθαζηηθήο, θαηφπηλ απνδεκίσζεο, απαιινηξίσζεο ηδηνθηεζηψλ 

γεο θαη ηεο θαηάξγεζεο ηνπ κεζαησληθνχ αγξνηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Ηνλίσλ 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 Θξάηνπο Γηθαίνπ θαη ηνπ θηιειεχζεξνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.» 
Πεγή: Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ 

 

2. Κε 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; 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
Νποηαδήποηε απάνηεζε ζσνδσάδεη μ’ επηηστία ηε ζεωρία ηοσ βηβλίοσ με ηα ζηοητεία ποσ παρέτοσν οη 

πεγές ζα ζεωρεζεί ζωζηή. 

 
ΘΔΩΟΗΑ ΒΗΒΙΗΝ 

 
  Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Χαξίιανπ Σξηθνχπε ζπλνςίδνληαλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο 

ζχγρξνλνπ θαη νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλνπ. Βαζηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ηεο πνιηηηθήο ηνπ ήηαλ ε 

θαηαζθεπή κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ ππνδνκήο, φπσο ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, νδνπνηία, ε δηάλνημε 

ηνπ Ηζζκνχ ηεο Θνξίλζνπ θαη άιια παξφκνηα. Απηά θαηά ηνλ Σξηθνχπε ζα ζηήξηδαλ ηεο νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Παξάιιεια ν Σξηθνχπεο πξνψζεζε ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ, ηελ εμπγίαλζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηεο ζέζπηζεο αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ 

πξφζιεςεο θαη ηέινο ηελ επηδίσμε εηξεληθήο ζπκβίσζεο κε ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

Πξνθεηκέλνπ ν Σξηθνχπεο λα επηηχρεη φια ηα παξαπάλσ, επέβαιε βαξχηαηε θνξνινγία θαη ζχλαςε 

κεγάια δάλεηα κε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Πξνζέθεξε ηέινο ζηνπο Έιιελεο θεθαιαηνχρνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πξνλνκηαθνχο φξνπο γηα επελδχζεηο.  

  Ζ αδπλακία ηεο Διιάδαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ δαλείσλ πνπ είρε 

ζπλάςεη ιίγν θαηξφ πξηλ, νδήγεζε ηνλ Σξηθνχπε ζηελ απφθαζε λα ηελ θεξχμεη ππφ πηψρεπζε, ην 

1893. ηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ δχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1895, ν Σξηθνχπεο δελ εθιέρηεθε νχηε 

βνπιεπηήο. 

 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΝΠ 

 
«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 Καπξνθνξδάηνο, ν Eπακεηλψλδαο Γειεγηψξγεο θαη ν Aιέμαλδξνο 

Kνπκνπλδνχξνο είραλ θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησ ειιείςεσλ απηψλ, φκσο εζσηεξηθά 
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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. 

 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 Ηφληα 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. Θαηά 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 Θσπαΐδαο, πνπ φκσο 

απνπεξαηψζεθε πελήληα ρξφληα αξγφηεξα, θαη ε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο Θνξίλζνπ, πνπ 

μεθίλεζε ην 1882 θαη νινθιεξψζεθε ην 1893.» 
Πεγή: Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ 

 

3. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο απαληήζηε 
ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες) 
Πνηεο παηδαγσγηθέο θαη πνιηηηθέο απφςεηο δηαηχπσζε ν Εαλ Εαθ Ρνπζζψ ζηα πιαίζηα ηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ; Θαηά πφζν ζεσξείηε πσο νη ζεσξίεο ηνπ 

εμαθνινπζνχλ λα επηδξνχλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο;  

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
Νποηαδήποηε απάνηεζε ζσνδσάδεη μ’ επηηστία ηε ζεωρία ηοσ βηβλίοσ με ηα ζηοητεία ποσ παρέτοσν οη 

πεγές ζα ζεωρεζεί ζωζηή. 

 
ΘΔΩΟΗΑ ΒΗΒΙΗΝ 

 
ηα πιαίζηα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ ν Ρνπζφ ππήξμε ξηδνζπαζηηθφο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο ε πνιηηηθή εμνπζία ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ιανχ θαη φρη 

θάπνηνπ εγεκφλα.  Ο ίδηνο ζα πξνηείλεη θαη ηνλ φξν «γεληθή βνχιεζε» κέζα απφ ηνλ νπνίν ζα 

ζειήζεη λα πεξηγξάςεη ηελ ζχλζεζε ησλ αηνκηθψλ βνπιήζεσλ απφ ηελ νπνία εθθξάδεηαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ. Ζ γεληθή βνχιεζε ηέινο εθθξάδεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηελ 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

  χκθσλα κε ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαλ κέζσ ησλ δηαθσηηζηψλ, ε εθπαίδεπζε απνηεινχζε 

έλα απφ ηα κέζα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο πξνφδνπ ηνπ αλζξψπνπ. ην ίδην πιαίζην ν 

Ρνπζφ ζην έξγν ηνπ «Αηκίιηνο» ππνζηήξημε πσο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθή αλαδήηεζε ηνπ δηδαζθφκελνπ. Ο δάζθαινο ινηπφλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί φρη σο 

απζεληία, αιιά σο ην κέζν πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα νδεγείηαη ζηελ αλαθάιπςε ησλ 

απαληήζεσλ. 
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΝΠ 

 

«Αλ βνεζήζεηε ηνλ καζεηή ζαο λα κάζεη λα παξαηεξεί ηα θπζηθά θαηλφκελα, ζα ηνπ 

αλαπηχμεηε γξήγνξα ηελ πεξηέξγεηα. Αιιά γηα λα ηξνθνδνηήζεηε ηελ πεξηέξγεηα ηνπ δελ 

πξέπεη λα βηάδεζηε λα ηελ ηθαλνπνηήζεηε. Σνπνζεηήζηε ηνλ κπξνζηά ζηα πξνβιήκαηα θαη 

αθήζηε ηνλ κφλν ηνπ λα ηα ιχζεη. Ζ γλψζε ηνπ δελ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ δηθή ζαο 

δηδαζθαιία αιιά απφ ηε δηθή ηνπ θαηαλφεζε. Γελ πξέπεη λα καζαίλεη ηε γλψζε, αιιά λα ηελ 

αλαθαιχπηεη. Δάλ ζην κπαιφ ηνπ καζεηή ε ινγηθή αληηθαηαζηαζεί κε ην θχξνο ηνπ δαζθάινπ, 

ηφηε ν καζεηήο ζα πάςεη λα ζθέπηεηαη θαη ζα γίλεη θνξέαο ηεο αληίιεςεο ησλ άιισλ.» 
 

Από ηο έργο «Αιμίλιος ή περί αγωγής» (1762) ηοσ Ροσζζώ, μεη. Σ. Κόνδη 

 
4. ε πνηεο πεξηπηψζεηο ππήξμε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο «Κεγάιεο Ηδέαο», κε ζηξαηησηηθά 

κέζα, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα; Πνηα ππήξμαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ 
απηψλ γηα ην ειιεληθφ θξάηνο; (4 μονάδες) 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
 

  Σν 1854 μέζπαζε ξσζνηνπξθηθφο πφιεκνο. Ζ Αγγιία θαη ε Γαιιία ηάρζεθαλ κε ην πιεπξφ ηνπ 

ζνπιηάλνπ θαη ν πφιεκνο κεηαθέξζεθε ζηελ ξσζηθή ρεξζφλεζν ηεο Θξηκαίαο.  

  Σφζν ν Όζσλαο, φζν θαη κεγάιν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ ζεψξεζαλ πσο δηλφηαλ ζηελ Διιάδα 

κηα θαιή επθαηξία λα επεθηείλεη ηα ζχλνξα ηεο. Έηζη ζηηο αξρέο ηνπ 1854, Έιιελεο 

ζηξαηησηηθνί νξγάλσζαλ εμεγέξζεηο ζηηο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο 

Καθεδνλίαο. Ζ απάληεζε ήηαλ άκεζε, κε ηα αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά ζηξαηεχκαηα λα 

θαηαιακβάλνπλ ηνλ Πεηξαηά, απαηηψληαο απφ ηνλ Όζσλα λα ηεξήζεη ε Διιάδα απζηεξή 

νπδεηεξφηεηα. 

  Ο Θξηκατθφο πφιεκνο ζα ιήμεη ηειηθά κε ηελ ήηηα ηεο Ρσζίαο, ελψ ν ζνπιηάλνο ακέζσο κεηά, 

πηεδφκελνο θαη απφ ηηο Γπλάκεηο, πξνρψξεζε ζε κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο έκεηλαλ γλσζηέο σο 

«Χάηη Χνπκαγηνχλ». ηφρνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο φισλ ησλ 

ππεθφσλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, αλεμάξηεηα απφ θπιή ή ζξήζθεπκα. Δγθαηληάζηεθε 

έηζη κηα πεξίνδνο αλάπηπμεο ηνπ ειιεληζκνχ ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία.  

  Παξάιιεια ζηελ Διιάδα, ηα ηξία παιαηά θφκκαηα, δειαδή ην αγγιηθφ, ην γαιιηθφ θαη ην 

ξσζηθφ έπαςαλ λα ππάξρνπλ, θαζψο κεηά απφ ηηο εμειίμεηο ηνπ Θξηκατθνχ πνιέκνπ, ε ειιεληθή 

θνηλή γλψκε έραζε ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζηηο ηξεηο Κεγάιεο Γπλάκεηο.  

  Σν 1896 ζα μεζπάζεη επαλάζηαζε ζηελ Θξήηε. Πηεδφκελνο θαη απφ ηελ θνηλή γλψκε, πνπ 

εμαθνινπζνχζε λα εκπλέεηαη απφ ηελ Κεγάιε Ηδέα, ν Γειηγηάλλεο ζα ζηείιεη ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1897 ζηξαηφ ζηελ Θξήηε.  

  ρεδφλ ακέζσο κε ηα γεγνλφηα ηεο Θξήηεο ζα μεζπάζεη ζηελ Θεζζαιία ειιελνηνπξθηθφο 

πφιεκνο ζηνλ νπνίν ν ειιεληθφο ζηξαηφο, ππφ ηελ αξρεγία ηνπ δηαδφρνπ Θσλζηαληίλνπ, 

εηηήζεθε. Οη νζσκαληθέο κάιηζηα δπλάκεηο έθηαζαλ σο ηελ Ιακία θαη ζηακάηεζαλ ηηο 

επηρεηξήζεηο εθθελψλνληαο ηελ Θεζζαιία κφλν αθνχ ν ζνπιηάλνο έιαβε δηαβεβαίσζε απφ ηηο 

Γπλάκεηο πσο ε Διιάδα ζα πιήξσλε κηα πνιχ κεγάιε πνιεκηθή απνδεκίσζε.  

  Πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα πιεξψζεη ηελ απνδεκίσζε αλαγθάζηεθε λα ζπλάςεη λέν δάλεην. 

Δθηφο απηνχ, νη Γπλάκεηο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε Διιάδα ζα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο, 

ππνρξέσζαλ ηελ ρψξα λα δερηεί κηα επηηξνπή Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ [Γ.Ο.Δ.], ε νπνία 

θαη αλέιαβε ηελ δηαρείξηζε ησλ θπξηφηεξσλ ειιεληθψλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  



8 απφ 8 

  Κεηά απφ ηελ ήηηα ηνπ 1897, ε ιατθή δπζαξέζθεηα ελαληίνλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

Αλαθηφξσλ άξρηζε λα κεγαιψλεη ζπλερψο. Ωζηφζν ν βαζηιηάο Γεψξγηνο εμαθνινπζνχζε λα 

παξεκβαίλεη απνθαζηζηηθά ηφζν ζηελ εζσηεξηθή, φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Οη ζπλερείο 

απηέο παξεκβάζεηο, ηφζν ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ, φζν θαη άιισλ κειψλ ηεο βαζηιηθήο 

νηθνγέλεηαο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο θαη ζηελ ιεηηνπξγηά ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ππήξμε 

θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ην 1909 ζηελ εθδήισζε ηνπ θηλήκαηνο 

ζην Γνπδί. 

 

 


