
   

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)  Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010  
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 ΘΕΜΑ Α.1. σελ. 54,   Οι  προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης…είχε και θετικά στοιχεία .         ΘΕΜΑ Α.2 σελ .82-83,  Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών…απέκτησαν κύρος στη δημόσια ζωή.        ΘΕΜΑ Α.3.   1.   Σωστή. 2.  Λανθασμένη 
3 .    Λανθασμένη 
4.   Λανθασμένη 
5 .   Λανθασμένη 
6 .   Λανθασμένη 
 ΘΕΜΑ Α.4.   < <Διχοτόμηση του χαρτονομίσματος> > :  σελ .  50,   Το Μάρτιο  του 1922-και  τ ις  βαρύτατες συνέπειές της .  <<Αντιπολ ιτευτ ικο ί όμ ιλο ι>>: σελ. 75-76, Περί τα τέλη της δεκαετίας…Αλέξανδρος Κουμουνδούρος <<Στρατιωτικός Σύνδεσμος>>:  Μυστική ένωση στρατιωτικών που οργάνωσε το κίνημα στο Γουδί στις 15 Αυγούστου 1909,  με αιτήματα που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω της Βουλής. Υπό την πίεση του Συνδέσμου η Βουλή ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και συζήτηση, μεγάλο αριθμό νόμων, που επέφεραν ριζικές αλλαγές. Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του. 

       



   
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 
   ΘΕΜΑ Β.1.  

 α. Η Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939), παρά το κόστος της μικρασιατικής συμφοράς, είχε αποκτήσει μια σειρά από πλεονεκτήματα, που επέτρεπαν τη θετική οικονομική της πορεία. Σε αντίθεση με πολλά γειτονικά της κράτη είχε ομογενοποιηθεί εθνικά, καθώς οι μειονότητες αντιπροσώπευαν πλέον λιγότερο του 7% του συνολικού πληθυσμού. Είχε ολοκληρώσει την αγροτική της μεταρρύθμιση και είχε προωθήσει την αστικοποίησή της: το 1/3 του πληθυσμού ζούσε πλέον σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, κάτω από το  βάρος των πιέσεων είχε βελτιώσει τις υποδομές της και είχε υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές. Με λίγα λόγια είχε λύσει πολλά από τα προβλήματα που εξακολούθησαν για πολύ καιρό να ταλανίζουν τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη. Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα θετικά τη συγκέντρωση των  Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού τους κράτους και την εξάλειψη του ελληνικού κοσμοπολιτισμού που συχνά υπήρξε αιτία για να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη της Ελλάδας ενδιέφερε πλέον όλους τους Έλληνες.  Επιπλέον, οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους τις γνώσεις, τον πολιτισμό  τους και μια ισχυρή διάθεση για εργασία. Πέρα από τις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς προσπάθειες των αρχών για αποκατάσταση των ξεριζωμένων, θεμέλιο της  όλης προσπάθειας ήταν η διάθεση των ανθρώπων να εργαστούν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν αυτά που έχασαν μέσα στην καταστροφή. Την περίοδο αυτή του Μεσοπολέμου πολλοί ξένοι επενδυτές ενδιαφέρθηκαν να εναποθέσουν τα κεφάλαια τους στη χώρα είτε κάνοντας απευθείες παραγωγικές επενδύσεις είτε χρηματοδοτώντας ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η ύφεση και η κρίση του διεθνούς συστήματος μετά το 1920  ήταν ένας από τους λόγους που  εξώθησε τα ξένα κεφάλαια στην αναζήτηση νέων αγορών για επενδύσεις ή τοποθετήσεις. Επιπλέον η ανάπτυξη των δομών στην ελληνική αγορά, η οποία πραγματοποιήθηκε  μετά την περίοδο της  Μικρασιατικής καταστροφής υπό την αιγίδα του κράτους, ήταν στο βάθος το κίνητρο που επέφερε στη χώρα μας τη συρροή με κάθε μορφή των ξένων κεφαλαίων. Ακόμη από το 1924 η  οικονομική σταθεροποίηση που παρατηρήθηκε στο ελληνικό κράτος αποτέλεσε έναν παράγοντα ευνοϊκό για την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Τέλος η εξυγίανση του πιστωτικού συστήματος στην οποία συνέβαλε και η λειτουργία της  Τράπεζας της Ελλάδας το 1928 βοήθησε στη δημιουργία ενός πιο θετικού κλίματος για τους επενδυτές . Η τελευταία   πέτυχε σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με τα ξένα νομίσματα, στηρίζοντας την έκδοση χαρτονομίσματος στα αποθέματά της σε χρυσό και συνάλλαγμα  και εξασφαλίζοντας τη μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος σε χρυσό. Η επιτυχία αυτή οδήγησε τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο ευφορίας, βελτίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους, ενίσχυσε την εισροή συναλλάγματος ,  βοήθησε στη βελτίωση του κλίματος των επενδύσεων και  συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός καλύτερου οικονομικού κλίματος στη χώρα, πρόσφορου για επενδύσεις κεφαλαίων.  
 β. Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες προκάλεσαν στη χώρα οι συνέπειες του  Μικρασιατικού πολέμου, ανέδειξαν την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές της χώρας. Τα ξένα κεφάλαια  δεν επενδύθηκαν αποκλειστικά και μόνο για να βοηθήσουν στην προσφυγική αποκατάσταση , αλλά απέβλεπαν και στη χρηματοδότηση δημόσιων έργων, 



αποξηραντικών, υδρευτικών ή ακόμη στην επέκταση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Τα δημόσια έργα ήταν ένας χώρος για επικερδείς τοποθετήσεις κεφαλαίου. Ξένες εταιρείες εγκαθίστανται την περίοδο αυτή στην Ελλάδα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υποδομών.          Έτσι, το 1925 η αμερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ χρηματοδοτεί την κατασκευή του φράγματος και της τεχνητής λίμνης στο Μαραθώνα καθώς το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας είχε ξεπεράσει με την έλευση των προσφύγων, το 1.000.000 κατοίκους και δεν μπορούσε πλέον να υδρεύεται με το χρονολογούμενο από τους ρωμαϊκούς χρόνους Αδριάνειο Υδραγωγείο. Την ίδια περίπου εποχή η βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσα αλλά και τη δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών, βασισμένου σε ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία.  Επενδύσεις έγιναν στο τηλεφωνικό δίκτυο από γερμανικές εταιρείες, στους  δρόμους και στη διευθέτηση των χειμάρρων, οι οποίοι μέχρι τότε συχνά προ-  καλούσαν πλημμύρες  και καταστροφές στο λεκανοπέδιο της Αττικής.  Ανάλογες προσπάθειες έγιναν και στις υποδομές της υπόλοιπης χώρας, με  εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία είχαν ως συνέπεια την αύξηση των καλλιερ-  γούμενων εδαφών.  
 

 
ΘΕΜΑ Β.2.  
    Τα ξενικά κόμματα (Αγγλικό-Γαλλικό-Ρωσικό) αν και μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω μετά από τη ψήφιση του Συντάγματος του 1844  παρουσίασαν συμπτώματα στασιμότητας και δεν ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες. Έτσι οδηγήθηκαν στην παρακμή. Ειδικότερα:      Το ρωσικό κόμμα στην περίοδο μεταξύ των δύο συνταγμάτων (1844-1864) είδε να ικανοποιούνται όλα τα αιτήματά του σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι ναπαίοι  προέβαλλαν σε κάθε περίπτωση τον κίνδυνο για την Ορθοδοξία αλλά καθώς όλα τα μεγάλα εκκλησιαστικά ζητήματα είχαν λυθεί όπως επί παραδείγματι η αναγνώριση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο (Ιούνιος  1850) και όλοι οι πολιτικοί πρέσβευαν το ορθόδοξο δόγμα το κόμμα αυτό δεν είχε πια λόγο ύπαρξης, γιατί δεν είχε θέσεις για πιο επίκαιρα θέματα.     Το γαλλικό κόμμα κινήθηκε με βάση τις επιλογές του αρχηγού του, του Κωλέττη. Ο τελευταίος επεδίωκε μια κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε το ρόλο του βασιλιά  υπονομεύοντας έτσι τον κοινοβουλευτισμό. Δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί βία και νοθεία, για να τρομοκρατεί τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν υπέρ του. Το 1846/47 κατείχε πέντε από τα επτά υπουργεία της κυβέρνησής του. .Όπως αναφέρεται και από το συγγραφέα Απ. Βακαλόπουλο, ο Κωλέττης όπως νωρίτερα και ο Μαυροκορδάτος δεν εξομάλυνε τον πολιτικό βίο της χώρας κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Αντίθετα επιδιώκοντας την αύξηση της εξουσίας του και των οπαδών του προέβαινε σε  παράτυπες τακτικές  όπως ήταν οι αυθαίρετοι διορισμοί και οι απολύσεις υπαλλήλων ή η κατάχρηση δημοσίων εσόδων. Στα χρόνια της πρωθυπουργίας του ο Κωλέττης << καλλιέργησε όσο κανείς άλλος τα σπέρματα της συναλλαγής και της πολιτικής διαφθοράς>>. Με τις συνεχείς απουσίες του από τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου καθιστούσε  αδύνατο τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας επιβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ένα είδος κοινοβουλευτικής  δικτατορίας.  Μετά το θάνατό του (1847) επικράτησε διαμάχη για τη διαδοχή  και το γαλλικό κόμμα πέρασε σε φάση παρακμής.     Ο Όθωνας  από την άλλη πλευρά με τις πρακτικές του συνέβαλε στην παρακμή των ξενικών κομμάτων.  Μετά την ψήφιση του πρώτου συνταγματικού χάρτη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους  ο Βαυαρός μονάρχης δεν έδειχνε ιδιαίτερη διάθεση να σεβαστεί τα άρθρα του. Αναμειγνυόταν συνεχώς στο έργο της διοίκησης, στη διεξαγωγή των εκλογικών αναμετρήσεων και  προσπαθούσε να συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερη εξουσία. Στο διάστημα της 



συνταγματικής μοναρχίας οι Εθνοσυνελεύσεις που συγκροτήθηκαν ήταν αποτέλεσμα βίας, νοθείας και τεχνασμάτων. Μάλιστα ο Όθωνας προσπαθούσε να ενισχύει στις εκλογές τους κυβερνητικούς υποψήφιους. Έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης οδηγήθηκαν σε διαρκή σύγκρουση με την αυλή αν και εκείνη την περίοδο οι διαφωνίες τους με το παλάτι είχαν απαλυνθεί.      Δύο ακόμη γεγονότα κατά τη δεκαετία του 1850 λειτούργησαν αποφασιστικά για την αποδυνάμωση του αγγλικού,  του γαλλικού και του ρωσικού κόμματος. Τον Ιανουάριο του  1850 μοίρα αγγλικού στόλου κάνοντας επίδειξη δύναμης προέβη σε αποκλεισμό των κυριότερων ελληνικών λιμανιών με την απαίτηση να διευθετηθεί η υπόθεση του Πατσίφικο και ορισμένων άλλων Βρετανών υπηκόων. Συγκεκριμένα η οικία του Πατσίφικο είχε λεηλατηθεί το Απρίλιο του 1849 από μερίδα Αθηναικού όχλου και ο Δον Πατσίφικο απαίτησε υπερβολική αποζημίωση από την ελληνική πλευρά. Όταν η κυβέρνηση Αντωνίου Κριεζη δε δέχθηκε να υλοποιήσει τα αιτήματα του Άγγλου πρεσβευτή Ουάις σχετικά με τα ζητήματα αυτά, βρετανικός στόλος προχώρησε σε αυτόν τον αποκλεισμό, που απογοήτευσε τους οπαδούς του αγγλικού κόμματος.  Το ρωσικό κόμμα είχε πρόσκαιρα κέρδη, από αυτό. Κατά την τριετία όμως 1853-1856 ακολούθησε ο  Κριμαϊκός πόλεμος. Η Γαλλία και η Αγγλία συμπεριφέρθηκαν βίαια απέναντι στην Ελλάδα με το ναυτικό αποκλεισμό της χώρας οδηγώντας με τον τρόπο τους οπαδούς του γαλλικού και αγγλικού κόμματος σε απομάκρυνση από την εκλογική τους βάση. Μετά την ήττα της Ρωσίας και το ρωσικό κόμμα δέχτηκε τις συνέπειες αυτής της απώλειας. Παρήκμασε και σταδιακά απομακρύνθηκε από την πολιτική σκηνή της χώρας.       Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 1862 για τη σύγκληση νέας Εθνοσυνέλευσης (μετά την απομάκρυνση του Όθωνα) αναδείχτηκαν τοπικές προσωπικότητες χωρίς κομματικές παρεμβάσεις. Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι τα ξενικά κόμματα είχαν χρεωκοπήσει.



 


