
 
 

 

ΟΠΞΡΞΛΞΘΩΡΗ  ΕΝΕΑΡΕΩΜ Γ΄ΑΝΗΡ 

ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΘΡΞΠΘΑ ΙΑΕΣΘΣΜΡΗΡ (Μέο σύστημα) 

ΗΛΕΠΞΛΗΜΘΑ: 3/5/2020 

ΡΣΜΞΚΞ ΡΕΚΘΔΩΜ: 4 

Α1. Να παξνπζηάζεηε ην επξηρεόκελν ησλ παξαθάησ όξσλ 

α) Δζληθόλ Κνκηηάηνλ 

β) Σθαηξίδηα 

γ) Κόκκα Γ. Θενηόθε 

Μονάδες 15 

 

Α2. Να ζεκεηώζεηε κε Σ ή Λ αλ ε θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο ή 

ιαλζαζκέλεο. 

 

α. Σηηο εθινγέο ηνπ 1875 ην Τξηθνππηθό θόκκα θέξδηζε ηελ πιεηνςεθία. 

β. Η «λέα γεληά» πνπ εκθαλίζηεθε κεηά ηελ παξαθκή ησλ μεληθώλ θνκκάησλ δηάθεηην από 

αληηνζσληθά αηζζήκαηα. 

γ. Τν Εζληθόλ Κόκκα ηνπ Κ. Μαπξνκηράιε αζθνύζε θξηηηθή ζηνλ Βεληδέιν γηαηί πξνζπαζνύζε 

λα πινπνηήζεη ηελ «αλόξζσζε» 

δ. Σηηο εθινγέο ηνπ 1912, κε ηα παιαηά θόκκαηα λα απέρνπλ, νη Φηιειεύζεξνη θέξδηζαλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εδξώλ ζηε Βνπιή. 

ε. Ο Δειηγίάλλεο αζθνύζε θξηηηθή ζηνλ Τξηθνύπε γηα ηε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ εμνπζηώλ απ΄ 

ην θόκκα ηνπ. 

Μονάδες 10 

 

Β1.α. Με πνηνλ ηξόπν αλαβαζκίζηεθε ν ξόινο ησλ θνκκάησλ θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην 

ηνπ 19
νπ

 αηώλα (μον. 6)  β. Πώο πξνζπαζνύζαλ λα πξνζειθύζνπλ ςεθνθόξνπο; (μον.7) 

Μονάδες 13 

 

Β2 Πώο ζπλέβαιε ν Κξηκατθόο πόιεκνο ζηελ αλαλέσζε ηνπ πνιηηηθνύ ζθεληθνύ ζηελ 

Διιάδα; 

Μονάδες 12 

 

 



 
ΘΔΜΑ Γ1. Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, αιιά θαη ηα παξαζέκαηα πνπ αθνινπζνύλ, 

λα παξνπζηάζεηε ηηο δηαηάμεηο ησλ δύν ζπληαγκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο εμνπζίεο ηνπ Βαζηιηά. 

Μονάδες 25 

 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 

Άρθρον 15. Η λνκνζεηηθή εμνπζία ελεξγείηαη ζπλάκα ππό ηνπ Βαζηιέσο, ηεο Βνπιήο θαη ηεο 

Γεξνπζίαο. 

Άρθρον 16. Τν δηθαίσκα ηεο πξνηάζεσο ησλ Νόκσλ αλήθεη είο ηε ηνλ Βαζηιέα, ηελ Βνπιήλ 

θαη ηελ Γεξνπζίαλ. Παο λόκνο, αθνξώλ ηνπο εηεζίνπο πξνϋπνινγηζκνύο, ηα έζνδα ή ηα έμνδα 

ηνπ Κξάηνπο, δηάζεζηλ εζληθήο πεξηνπζίαο, ηνλ εηήζηνλ πξνζδηνξηζκόλ ηεο Σηξαηησηηθήο θαη 

Ναπηηθήο δπλάκεσο θαη ηελ ζηξαηνινγίαλ θαη ηελ Ναπηνινγίαλ, εηζάγεηαη πξώηνλ εηο ηελ 

Βνπιήλ θαη ςεθίδεηαη παξ’ απηήο 

Άρθρον 20. Η εθηειεζηηθή εμνπζία αλήθεη εηο ηνλ Βαζηιέα, ελεξγείηαη δε δηα ησλ παξ’ απηνύ 

δηνξηδνκέλσλ ππεπζύλσλ Υπνπξγώλ.  

Άρθρον 70. Ο Βαζηιεύο δηνξίδεη ηνπο Γεξνπζηαζηάο ηζνβίσο. Τα Δηαηάγκαηα ηνπ δηνξηζκνύ 

ησλ πξνζππνγξάθνληαη παξά ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

 

 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1864 

Άρθρον 22. Η λνκνζεηηθή εμνπζία ελεξγείηαη ππό ηνπ Βαζηιέσο θαη ηεο Βνπιήο. 

Άρθρον 23. Τν δηθαίσκα ηεο πξνηάζεσο ησλ λόκσλ αλήθεη εηο ηελ Βνπιήλ θαη ηνλ Βαζηιέα, 

όζηηο ελαζθεί ηνύην δηά ησλ ππνπξγώλ. 

Άρθρον 27. Η εθηειεζηηθή εμνπζία αλήθεη εηο ηνλ Βαζηιέα, ελεξγείηαη δε δηα ησλ παξ’ απηνύ 

δηνξηδνκέλσλ ππεπζύλσλ ππνπξγώλ. 

Άρθρον 29. Τν πξόζσπνλ ηνπ Βαζηιέσο είλαη αλεύζπλνλ θαη απαξαβίαζηνλ, νη δε Υπνπξγνί 

απηνύ είλαη ππεύζπλνη. 

Άρθρον 44. Ο Βαζηιεύο δελ έρεη άιιαο εμνπζίαο, εηκή όζαο ησ απνλέκνπζη ξεηώο ην 

Σύληαγκα θαη νη ζπλάδνληεο πξνο απηό ηδηαίηεξνη Νόκνη 

 

 

ΘΔΜΑ Γ1.  Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα 

πνπ ζαο δίλνληαη, λα απαληήζεηε ζηηο εμήο εξσηήζεηο: α. Πνηεο πξνζδνθίεο θαιιηεξγνύζε ε 

ηδέα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ζηελ Διιάδα ηνλ 19ν αηώλα; (μονάδες 10) 

β. Πνηα ήηαλ ε επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ κέρξη θαη ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 

20νύ αηώλα θαη πνηεο δπζθνιίεο ζπλάληεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο; (μονάδες 7) γ. Σε 

πνην βαζκό εθπιεξώζεθαλ νη αλαπηπμηαθέο πξνζδνθίεο πνπ γέλλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ζηελ Διιάδα; (μονάδες 8) 

Μονάδες 25 



 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α 

Τνηνπηνηξόπσο [ελλνείηαη: κε ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ] δε νη γεσξγνί ζα 

εύμαλνλ ηαο εξγαζίαο ησλ, ζα θέξδαηλνλ πεξηζζόηεξα, θαη θπζηθώ ησ ιόγσ ζα εβειηηνύην 

ν πιηθόο θαη εζηθόο βίνο ησλ, θαη ε αληαιιαγή ησλ πξντόλησλ [...] ζα εύμαλε ηελ πνηόηεηα, 

ηελ πνζόηεηα θαη ην θέξδνο. Δπεηδή δε ηελ γεσξγίαλ παξαθνινπζνύζη πάληνηε αη ηέρλαη 1 

θαη ε βηνκεραλία, σο θαη ηαλάπαιηλ, πνιιώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ, κεηαβαιινκέλσλ εηο 

βηνκεραληθά πξντόληα, ζα αλεπηύζζνλην ζπγρξόλσο αη ηέρλαη θαη ε βηνκεραλία. Τα έσο 

ηόηε δε εηζαγόκελα νκνεηδή πξντόληα ζα έπαπνλ, θαη ην εθ ηνύησλ πεξίζζεπκα ησλ 

ρξεκάησλ καο πξν θύπηνλ ζα ην κεηαρεηξηδόκεζα εηο πξνκήζεηαλ λέσλ πξντόλησλ μέλσλ ή 

εγρσξίσλ. 

 αι τέτναι = τειρωνακτικά επαγγέλματα. 

Α.Ν.Βεξλαξδάθεο, Πεξί ηνπ ελ Διιάδη εκπνξίνπ, Αζήλα 1885, ζην Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα 

Θέκαηα Νενειιεληθήο Ιζηνξίαο, Αζήλα 1999, ζ. 40. 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β 

Σηδεξόδξνκνη 1869-1907 

Έτος Φιλιόμετρα δικτύοσ 

1869 9 

1883 22 

1885 222 

1889 640 

1892 900 

1897 970 

1903 1,132 

1904 1,335 

1907 1,372 

Γ. Γεξηηιήο, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο . 1830-1920, ηόκνο Β’, Αζήλα 2005, ζ. 676. 

ΚΔΙΜΔΝΟ Γ 

Από πνιιέο [...] απόςεηο, ε ρξεζηκόηεηά ηνπο [ελλ. ησλ ζηδεξνδξόκσλ] γηα κηα δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο ήηαλ ακθηζβεηήζηκε, αλ όρη ηειείσο αξλεηηθή. Τν νιηθό κήθνο γξακκώλ [...] 

δείρλεη όηη ε έλεζε επελδύζεσλ δελ ήηαλ αξθεηή  γηα λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο απνγείσζεο. Αιιά θαη κεγαιύηεξεο λα ήηαλ νη επελδύζεηο, πάιη ζα ήηαλ 

ζρεδόλ άρξεζηεο. Η θαηαζθεπή ζηδεξνδξόκσλ δελ κπνξνύζε λα παίμεη ηνλσηηθό ξόιν γηα 

αλύπαξθηνπο βηνκεραληθνύο θαηαζθεπαζηέο δηθηύνπ θαη ηξνραίνπ πιηθνύ νύηε ήηαλ αξθεηά 

ηζρπξό θίλεηξν γηα λα δεκηνπξγεζνύ λ ηέηνηεο βηνκεραλίεο ζε κηα ρώξα πνπ δελ είρε ζίδεξν 



 
θαη θάξβνπλν. [...] Αθόκα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ ε εηζθνξά ηνπ ζηδεξνδξόκνπ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο δελ ήηαλ απνθαζηζηηθή, όρη κόλν γηαηί ην δίθηπν δελ είρε παληνύ 

ην ίδην πιάηνο γξακκώλ αιιά θπξίσο γηαηί είρε θαηαζθεπαζηεί, κε θάπνηα ειαθξόηεηα, έηζη 

πνπ λα εμππεξεηεί θπξίσο παξάιηεο πεξηνρέο. Ο αληαγσληζκόο ηεο λαπηηιίαο ζα ήηαλ ίζσο 

κηθξόηεξε απεηιή ζ’ επνρή νηθνλνκηθήο άλζεζεο  ̇ έθηαζε λα είλαη ζνβαξό εκπόδην ζηηο 

ζπλζήθεο νμύηαηεο θξίζεο, πνπ είραλ πξνμελήζεη έλα πόιεκν ηηκώλ ζηελ αγνξά ησλ 

λαπηηθώλ κεηαθνξώλ. 

Γ. Γεξηηιήο, Κνηλσληθόο κεηαζρεκαηηζκόο θαη ζηξαηησηηθή επέκβαζε. 1880 -1909, Αζήλα 

1977, σ. 78-79. 


