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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

1. Σ 
2. Σ 
3. Λ 
4. Λ 
5. Λ 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ A2. 

1. Στο τέλος του 19ου αιώνα συναντάμε στην Ελλάδα σοσιαλιστικές ομάδες 
και εργατικές ομαδοποιήσεις. Η Φεντερασιόν ήταν μια μεγάλη πολυεθνική ερ-
γατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την α-
νοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, που αποτέλεσε σημαντικό 
δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.  

2. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Εθνικής Τράπεζας και ταυτόχρονα η κύρια 
πηγή εσόδων της, περί τα μέσα της δεκαετίας του 1800, ήταν το εκδοτικό δικαί-
ωμα, η δυνατότητα της να εκδίδει τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα δηλαδή, 
για λογαριασμό του ελληνικού κράτους. Το τελευταίο μάλιστα ενίσχυε ή και 
επέβαλλε την κυκλοφορία τους. 

3. Στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η μέθοδος του διακανο-
νισμού «κλήριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, με βάση το 
μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με βάση διακρατικές συμφωνίες που κοστολο-
γούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία 
των εισαγωγών με την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαρια-
σμών. 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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Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Ανυπέρβλητες δυσκολίες περιόριζαν τις συζητήσεις σχετικά με την κατασκευή 
σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα για πολλές δεκαετίες. Η κατασκευή της σι-
δηροδρομικής υποδομής ήταν ιδιαίτερα πολυέξοδη υπόθεση και απαιτούσε κε-
φάλαια που το μικρό ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να εξοικονομήσει. Από την 
άλλη μεριά, η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, επιχειρήσεων ή πιστωτικών ιδρυ-
μάτων, προϋπέθετε ότι το προς κατασκευή δίκτυο θα ήταν αποδοτικό, θα εξα-
σφάλιζε δηλαδή τη μεταφορά πρώτων υλών, ζωτικών για τη βιομηχανία, και 
καταναλωτικών αγαθών, που οι τοπικές αγορές θα ήταν σε θέση να απορροφή-
σουν. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Το ενδιαφέρον λοιπόν 
των ξένων ή των ομογενών επενδυτών παρέμενε πολύ μικρό. Επιπλέον, η γειτ-
νίαση της θάλασσας, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δεν βοηθούσε τα 
πράγματα, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές περιόριζαν την αποδοτικότητα του 
σιδηροδρομικού δικτύου. Μέχρι τη δεκαετία του 1880 η μόνη σιδηροδρομική 
γραμμή που είχε κατασκευαστεί στην Ελλάδα ήταν αυτή που συνέδεε την Αθήνα 
με τον Πειραιά και είχε μήκος μόλις 9 χιλιομέτρων. Αλλά και αυτή χρειάστηκε 
δώδεκα χρόνια και πολλές περιπέτειες για να κατασκευαστεί. Όλες οι υπόλοιπες 
περί σιδηροδρόμου διακηρύξεις και τα φιλόδοξα σχέδια παρέμεναν ανεφάρμο-
στα, καθώς η υλοποίησή τους συγκινούσε μόνο αμφίβολης αξιοπιστίας κερδο-
σκόπους. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β2 

Στο Σύνταγμα του 1844 κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς, το δικαί-
ωμα της καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες, ρύθμιση που αποτελούσε πα-
γκόσμια πρωτοπορία. Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας δημιούργησε νέ-
ους 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 λει-
τουργία κομμάτων να ήταν προϊόν μιας μικρής πολιτικής ηγετικής ομάδας, να 
μην ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να αναπτύχθη-
καν κατά μίμηση δυτικών προτύπων, τα οποία στην εφαρμογή τους παραμορ-
φώθηκαν 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 
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στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα προβλήματα και τα αιτήματα της ελληνικής κοινω-
νίας. Εξάλλου, για την πολιτική ενεργοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυ-
σμού 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. Πά-
ντως, τα κόμματα αυτής της περιόδου δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με ση-
μερινούς όρους (αριστερά-δεξιά, προοδευτικά-συντηρητικά). 

Μονάδες 15 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Για την απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν την μεθοδολο-
γία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις σελίδες 37-38 
του σχολικού εγχειριδίου. 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Δ1. 

Για την απάντησή τους οι υποψήφιοι μαθητές να ακολουθήσουν την μεθοδολο-
γία προσέγγισης ιστορικών παραθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις σελίδες 80-81 
του σχολικού εγχειριδίου. 

Μονάδες 25 
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