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ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (1844-1880)
Γ. ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (1880-1909)
Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922)
ΛΥΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
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ΘΕΜΑ A2
α. Στην περίοδο 1910-1922, κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή
πολεμική ετοιμότητα, εμφανίστηκε μια νέα πολιτική αντίληψη, που
εκφράστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ονομάστηκε συνοπτικά
«βενιζελισμός». Στον οικονομικό τομέα φαίνεται ότι ο βενιζελισμός θεωρούσε
το ελληνικό κράτος ως μοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισμού. Το
ελληνικό κράτος δηλαδή έπρεπε να επιδιώξει την ενσωμάτωση του εκτός
συνόρων ελληνισμού και, με ενιαία εθνική και κρατική υπόσταση, να
διεκδικήσει τη θέση του στον τότε σύγχρονο κόσμο. Αυτό προϋπέθετε όχι
μόνο θεσμικό εκσυγχρονισμό, που θα καθιστούσε το κράτος αποτελεσματικό
και αξιόπιστο, αλλά και γενικότερη προσήλωση στην ιδέα της ανάπτυξης των
παραγωγικών δυνάμεων του έθνους.
β. Το κλήριγκ ήταν μία μέθοδος διακανονισμού που κυριάρχησε προοδευτικά
στο εξωτερικό εμπόριο μετά την οικονομική κρίση του 1932. Οι διεθνείς
συναλλαγές δε γίνονταν με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με βάση
διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και
φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών με την αντίστοιχη των
εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών. Για μια χώρα, όπως η Ελλάδα,
όπου οι συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειμματικές, η διαδικασία
αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία.
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γ. Ήταν η μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις που συγκροτήθηκαν στην
εθνοσυνέλευση του 1862-64, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1862. Είχε
ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη, ο οποίος υπονόμευε τους
κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Με παρεμβάσεις στο στρατό επιχείρησε τη
δημιουργία σώματος «πραιτωριανών» για να εξασφαλίσει την παραμονή του
στην εξουσία. Ο Βούλγαρης έβρισκε οπαδούς ανάμεσα σε εκείνους που είχαν
διοριστεί στο στρατό ή στο δημόσιο παράνομα και φοβούνταν μη χάσουν τη
θέση τους σε περίπτωση επικράτησης συνθηκών κοινοβουλευτικής
νομιμότητας, σε ανέργους πτυχιούχους και στους μικροκαλλιεργητές.
ΘΕΜΑ Β1
Όσον αφορά τη δομή του βενιζελικού κόμματος, αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό
προσωποπαγές. Ο Βενιζέλος, με ισχυρή θέση στο Κοινοβούλιο και μεγάλο
κύρος, είχε τα πάντα υπό τον έλεγχο του, όπως και ο Τρικούπης. Οι σύνδεσμοι
Φιλελευθέρων που είχαν ιδρυθεί δεν έπαιζαν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στη
διαμόρφωση της πολιτικής του κόμματος και δεν διέφεραν σημαντικά από τις
τοπικές ομάδες φίλων που σχημάτιζαν τα παραδοσιακά κόμματα. Το 1912
άρχισε να αναδιοργανώνεται το κόμμα, με την ίδρυση Λέσχης
Φιλελευθέρων στην Αθήνα και σε ορισμένες άλλες εκλογικές περιφέρειες. Οι
βενιζελικοί είχαν πλάσει στο νου τους ένα ιδεατό κόμμα, χωρίς τις μικρότητες
και τις διχόνοιες της παλιάς πολιτικής ελίτ, όμως αυτό δεν είχε σχέση με την
πραγματικότητα. Η ηγεσία έπρεπε αναγκαστικά να λαμβάνει υπόψη κοινωνικά
και τοπικά συμφέροντα καθώς και αντιπαλότητες ανάμεσα σε στελέχη, όπως
συνέβαινε και σε κάθε άλλο κόμμα.
ΘΕΜΑ Β2
Στο Σύνταγμα του 1844 κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς, το
δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες, ρύθμιση που
αποτελούσε παγκόσμια πρωτοπορία. Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας
δημιούργησε vέους όρους για την πολιτική και κομματική δράση, καθώς
ανοίχτηκε ευρύ πεδίο για τη συμμετοχή πολιτών και κομμάτων στο δημόσιο
βίο και διευκολύνθηκε η διεκδίκηση συμφερόντων. Ίσως οι φιλελεύθερες
πολιτικές διαδικασίες και η λειτουργία κομμάτων να ήταν προϊόν μιας μικρής
πολιτικής ηγετικής ομάδας, να μην ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της
ελληνικής κοινωνίας και να αναπτύχθηκαν κατά μίμηση δυτικών προτύπων, τα
οποία στην εφαρμογή τους παραμορφώθηκαν λόγω του μικρού βαθμού
ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Όμως, ανεξάρτητα από τις επιδράσεις
δυτικών προτύπων, ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα ρίζωσε και ακολούθησε
τους δικούς του δρόμους, για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα
προβλήματα και τα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εξάλλου, για την
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πολιτική ενεργοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και για τη
σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους δικαίου, δεν θα αρκούσε μια διαδικασία
μίμησης. Τα κόμματα αποτελούσαν αναγκαιότητα της εποχής και
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ανθρώπων που τα συγκρότησαν. Πάντως,
τα κόμματα αυτής της περιόδου δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με
σημερινούς όρους (αριστερά-δεξιά, προοδευτικά-συντηρητικά).
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Για την απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν την
μεθοδολογία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις
σελίδες 43-45 του σχολικού εγχειριδίου.
ΘΕΜΑ Δ1
Για την απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν την
μεθοδολογία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις
σελίδες 80-81 του σχολικού εγχειριδίου.
ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

