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                               ΑΞΝΙΡΖΟΗΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΓΚΛΑΠΗΝ 
Γ’ ΡΑΜΖΠ 

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: 
ΗΠΡΝΟΗΑ ΛΔΝΡΔΟΖ ΘΑΗ ΠΓΣΟΝΛΖ 

 
ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΚΑΘΖΡΖ: 

 
………………………………………………………………………….. 

ΝΚΑΓΑ Α 
Από ηηο πέληε (5) εξσηήζεηο ηεο Νμάδας Α λα απαληήζεηε ηηο ηξεηο (3). 
Κάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο. 

 
 

1. Να αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ όξσλ (4 μονάδες): 
α. Νόκνο ηεο Δπηδαύξνπ 
β. Πξσηόθνιιν αλεμαξηεζίαο 
γ. Οξγαληθόο λόκνο 
δ. Φάηη Φνπκαγηνύλ  
 
2.α.  Πνηα ήηαλ ηα βαζηθόηεξα αηηήκαηα πνπ πξόβαιε ν Σηξαηησηηθόο Σύλδεζκνο θαη πνηα ππήξμε 
ε ζηάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ηνπ; (2 μονάδες) 
   β. Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο αλέιαβε ηελ εμνπζία ηεο ρώξαο ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο; Πνηεο ήηαλ 
νη ζεκαληηθόηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνώζεζε ην ζύληαγκα ηνπ 1911;  
(2 μονάδες) 
 
3.α. Πνηνο δηαθσηηζηήο – θηιόζνθνο δηαηύπσζε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ; Τη νξίδεη ε 
αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ;(1 μονάδα) 
   β. Πόηε ςεθίζηεθε ην ζύληαγκα ησλ Η.Π.Α θαη πνηεο επηδξάζεηο δέρηεθε από ηηο πνιηηηθέο 
ζεσξίεο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηαθσηηζκνύ; Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο πνιηηεηαθέο 
δηαηάμεηο ηνπ ζπληάγκαηνο ησλ Η.Π.Α;(3 μονάδες) 
 
4. α. Πνηεο ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο ρώξαο 
κε ηελ ςήθηζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1864; (2 μονάδες) 
    β. Τη γλσξίδεηε γηα ην πνιηηηθό έξγν ηνπ Αιέμαλδξνπ Κνπκνπλδνύξνπ; (2 μονάδες) 
 
5. α. Αληηζηνηρήζηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο β. (3 μονάδες) 

β. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο Κξεηηθήο πνιηηείαο θαη ηελ επαλάζηαζε ζην Θέξηζν; (1 
μονάδα) 

 
                 Α                    Β 

 
1. Μάνπξεξ Α. Δπαλάζηαζε ζην Θέξηζν  
2. Γεκήηξηνο Καιιέξγεο Β. Αληηβαζηιεία 
3. Κσλζηαληίλνο Φνύκεο Γ. 3ε Σεπηεκβξίνπ 1843 
4. Αιέμαλδξνο Υςειάληεο Γ. Κξεηηθή Πνιηηεία 
5. Πξίγθηπαο Γεώξγηνο Δ. Ηγεζία Φηιηθήο Δηαηξίαο 
6. Ισάλλεο Κσιέηηεο Πτ. Μεγάιε Ιδέα 

     
    
 
 
 



 

[2 από 3] 
 

ΝΚΑΓΑ Β 
Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Νμάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δύν (2). 

Κάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο. 

 
 

1. Γηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ παξάζεκα. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη θαη ηηο 
ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες) 
α. Πνηα ππήξμε ε αληίζεζε πνπ εμέθξαζε ν Φαξίιανο Τξηθνύπεο ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Τηο 
Πηαίεη; Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ; 
β. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο όζσλ πξόηεηλε ν Φαξίιανο Τξηθνύπεο 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 Ιηαιία δηαηξνύζη ηνπο πνιηηεπνκέλνπο εηο 
πνιιά θόκκαηα, έρνκελ ελ Διιάδη. Τα πνιιά θόκκαηα παξ' πκίλ είλαη απνηέιεζκα ηεο 
πξνζθιήζεσο ησλ κεηνλνςεθηώλ εηο ηελ εμνπζίαλ.» 

 
Απόζπαζκα από ην άξζξν ηνπ Φαξίιανπ Τξηθνύπε κε ηίηιν "Τηο πηαίεη;" ζηελ εθεκεξίδα Καηξνί,  

ηεο 29εο Ινπλίνπ 1874 
 

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

 
«Τν 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 Ισάλληλα, ζηε Θεζζαιία, ζηηο Σέξξεο, ζηελ Αδξηαλνύπνιε, ζηελ Κσλ/ιε, ζηελ 
Τξαπεδνύληα, ζηελ Κξήηε, ζηε Σάκν θαη ζε όπνηα γε ζπλδέεηαη κε ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηελ 
ειιεληθή θπιή.» 

Ισάλλεο Κσιέηηεο, Σπληαθηηθή Σπλέιεπζε 1844 
 

3. Γηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ παξάζεκα. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη θαη ηηο 
ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες) 
α. Πνηεο απόςεηο εθθξάδεη ζην παξάζεκα ν Λνπί Παζηέξ; Τη 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. Τη 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. Τν 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.» 
 

Λνπί Παζηέξ, Τν ηακείν ηεο επηζηήκεο, 1868 
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4. Τη 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) 


