Θέµατα Ιστορίας
Γενικής Παιδείας
Β΄ Λυκείου 2000
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Θέµα Α.1
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
"Το Πνεύµα των Νόµων" (1748) ήταν έργο του:
α.
β.
γ.
δ.

Βολταίρου
Μοντεσκιέ
Ρουσσό
Κεναί

(Μονάδες 2)

Ποια µορφή πολιτεύµατος προτείνει ο συγγραφέας στο συγκεκριµένο έργο;
(Μονάδες 3)
Α.1.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο
τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
Στη γαλλική κοινωνία του 18ου αιώνα:
α. Η τάξη των ευγενών ήταν οµοιογενής.
β. Οι µεγαλοαστοί πλούτιζαν από το εµπόριο και τη βιοµηχανία.
γ. Η οικονοµική ισχύς του κλήρου στηριζόταν στο φόρο της
δεκάτης.
δ. Η εκπαίδευση και η νοσοκοµειακή περίθαλψη βρίσκονταν στα
χέρια των ευγενών.
ε. Οι αγρότες αποτελούσαν το 80% του γαλλικού πληθυσµού.
στ. Η Τρίτη Τάξη ήταν απαλλαγµένη από φόρους.
(Μονάδες 6)
Α.1.3. Να γράψετε στο τετράδιο σας τα γράµµατα της πρώτης στήλης και
δίπλα τους αριθµούς των προτάσεων της δεύτερης στήλης, που το
περιεχόµενο τους αντιστοιχεί σωστά σε αυτά.
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α. Φαναριώτες

β. Προεστοί ή
δηµογέροντες ή
κοτσαµπάσηδες

γ. Έµποροι,
πλοιοκτήτες,
χρηµατοµεσίτες

1. Ήταν υπόλογοι για την κατανοµή,
είσπραξη και απόδοση των φόρων.
2. ∆ιορίζονταν οσποδάροι (ηγεµόνες)
της Βλαχίας και της Μολδαβίας.
3. Έγιναν φορείς επαναστατικών
ιδεών.
4. Αποτελούσαν ένα είδος διοικητικής
και κοινωνικής αριστοκρατίας.
5. Συνδέθηκαν µε το ευρωπαϊκό
κεφάλαιο (εµπορικό, τραπεζικό,
ναυτιλιακό).
6. Ήταν αιρετοί.

(Μονάδες 6)
Α.1.4. Να απαντήσετε στην ακόλουθη ερώτηση:
Ποια ήταν τα στοιχεία που ευνοούσαν µια επαναστατική οργάνωση, όπως ήταν
η Φιλική Εταιρεία;
(Μονάδες 8)

Θέµα Α.2
Α.2.1. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α. Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός
β. Ιερή Συµµαχία
γ. Βιοµηχανική Επανάσταση

(Μονάδες 9)

Α.2.2. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέχθηκε πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας από την:
α.
β.
γ.
δ.

Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1821 -1822).
Β' Εθνοσυνέλευση του Άστρους Κυνουρίας (1823).
Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (1827).
∆' Εθνοσυνέλευση του Άργους (1829).

(Μονάδες 2)

Ποια ήταν η σηµασία της εκλογής του Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της
Ελλάδας;
(Μονάδες 6)
Α.2.3. Η σύναψη των "δανείων της Ανεξαρτησίας" (1824 και 1825) είχε
θετικές και αρνητικές συνέπειες για τους Έλληνες. Να γράψετε µία
θετική και µία αρνητική συνέπεια.
(Μονάδες 8)
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Θέµα Β.1
Β.1.1. Να διαβάσετε προσεκτικά τα κείµενα που ακολουθούν:
Α. Από οικονοµική άποψη, τι χρειάζονται οι αποικίες; Αρχικά προσφέρουν ένα
άσυλο και εργασία στους κατοίκους των φτωχών χωρών ή στους κατοίκους
των χωρών που παρουσιάζουν υπερπληθυσµό. Αλλά υπάρχει κι ένας
δεύτερος λόγος, που προσιδιάζει στους λαούς οι οποίοι διαθέτουν
περίσσευµα από κεφάλαια ή από προϊόντα. Αυτός ο δεύτερος λόγος
εναρµονίζεται περισσότερο µε τη σηµερινή πραγµατικότητα. Κύριοι,
υπάρχει κι ένα άλλο σηµείο που πρέπει επίσης να θίξω. Είναι η
ανθρωπιστική και πολιτιστική πλευρά του θέµατος. Πρέπει να πούµε
καθαρά ότι οι ανώτεροι φυλετικά λαοί έχουν καθήκον απέναντι στους
κατώτερους λαούς να τους εκπολιτίσουν.
(Λόγος τους Ζυλ Φερύ, υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, στη Βουλή στις
28 Ιουλίου 1885).
Β. Αποδοκιµάζουµε την αποικιακή πολιτική γιατί σπαταλά τον πλούτο και τις
δυνάµεις των χωρών που θα έπρεπε να αφιερωθούν στη βελτίωση της
µοίρας των λαών. Την αποδοκιµάζουµε σαν την απαισιότερη συνέπεια του
καπιταλιστικού συστήµατος, το οποίο εµποδίζει, στις χώρες που
επικράτησε, την κατανάλωση µε τους χαµηλούς µισθούς που προσφέρει
στους εργάτες, ενώ αντίθετα αναγκάζεται να δηµιουργεί σε µακρινές
χώρες, µε την κατάκτηση και τη βία, καινούριες αγορές. Την
αποδοκιµάζουµε τέλος, γιατί σε όλες τις αποικιακές επιχειρήσεις η
καπιταλιστική έννοια της δικαιοσύνης συνοδεύεται από µια πλήρη
διαφθορά.
(Λόγος του Γάλλου πολιτικού Ζαν Ζορές).
Ποια διαφορά θέσεων διαπιστώνετε στα παραπάνω κείµενα και µε ποια
επιχειρήµατα διατυπώνεται αυτή η διαφορά;
(Μονάδες 25)

Θέµα Β.2
α. Ποιες ήταν οι αντιλήψεις του Ιωάννη Καποδίστρια για την εκπαίδευση
(στοιχειώδη και πανεπιστηµιακή) και ποια κατεύθυνση πήρε η εκπαίδευση
στην περίοδο της Αντιβασιλείας;
(Μονάδες 10)
β. Ποια είναι, κατά την άποψη σας, τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία του
εκπαιδευτικού συστήµατος που εφάρµοσε η Αντιβασιλεία;
(Μονάδες 15)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.1

Α.1.1. β.
Για τη µορφή του πολιτεύµατος, που προτείνει ο Μοντεσκιέ, βλ. σχολικό
βιβλίο, σελ. 14: "Αναλύοντας το αγγλικό πολίτευµα ... "ελέω θεού" µοναρχία."
Α.1.2.
α. λάθος
β. σωστό
γ. σωστό
δ. λάθος
ε. σωστό
στ. λάθος
Α.1.3. α. - 2,4

β. - 1,6

γ. - 3,5

Α.1.4.
Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 70-71: "Ευνοϊκά στοιχεία ... επαναστατικής
ψυχολογίας".

Α.2

Α.2.1.
α. Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός: πνευµατικό κίνηµα, γέννηµα
γενικότερων οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών, που συνέβαλε
στην ιδεολογική προετοιµασία του Αγώνα και εκτείνεται χρονικά από τα
µέσα του 18ου αιώνα ως τα πρώτα χρόνια του νεοελληνικού κράτους (σ.
57).
β. Ιερή συµµαχία: η πενταπλή συµµαχία, την οποία σύµπτυξαν οι
µονάρχες της Ευρώπης (1815), µε βασική επιδίωξη την κατάπνιξη κάθε
φιλελεύθερου κινήµατος, οπουδήποτε κι αν εκδηλωνόταν (σ. 117).
γ. Βιοµηχανική Επανάσταση: το φαινόµενο, που πρωτοεµφανίζεται
στην Αγγλία στα µέσα του 18ου αι. και περιλαµβάνει τη βαθµιαία και
συνεχώς επιταχυνόµενη χρήση της µηχανής ως µέσου παραγωγής
αγαθών (σ. 147).
Α.2.2.
γ. Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 109: "Η εκλογή του Καποδίστρια ... νέου
κράτους".
Α.2.3.
Αρνητικές πλευρές
1. Χορηγήθηκαν τα δάνεια µε όρους εξαιρετικά επαχθείς (κράτος
χρεώθηκε 2.800.000 λίρες, µια και µεγάλο µέρος διατέθηκε για
προµήθεια και µεσιτείες).
2. ∆εσµεύτηκαν για την εξόφλησή τους τα εθνικά κτήµατα και τα εθνικά
έσοδα (αξίες πολλαπλάσιες και παρεµποδίστηκε η οικονοµική και
κοινωνική εξέλιξη του ελληνικού λαού).
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3. Χρησιµοποιήθηκαν
για
προσωπικών
αξιώσεων,
συνειδήσεων.

δευτερεύουσες
ανάγκες,
ικανοποίηση
πολιτική
επικράτηση
και
διαφθορά

Θετικές πλευρές
1. Η σύναψή τους θεωρήθηκε µεγάλη διπλωµατική επιτυχία, γιατί
έµµεσα σήµαινε ότι η αγγλική κυβέρνηση αναγνώριζε στους Έλληνες
το δικαίωµα πολιτικής ύπαρξης.
2. Μέρος των δανείων διατέθηκε για την παραγγελία πολεµικών πλοίων
(εκτελέστηκε κατά ένα µέρος µόνο).
Σηµείωση: Οι µαθητές ήταν υποχρεωµένοι να αναφέρουν µόνο µία
αρνητική και µια θετική συνέπεια των εθνικών δανείων της απόλυτης
επιλογής τους.

Β.1

Β.1.1 Ο γάλλος πολιτικός Ζυλ Φερύ εκφράζοντας τις αναζητήσεις της αστικής
τάξης της Γαλλίας τάσσεται υπέρ της αποικιοκρατίας. Η αποικιακή
εξάπλωση στη Γαλλία χρησίµευε ως αντίδοτο στην ταπείνωση από την
ήττα του 1870 από τους Γερµανούς. Ο λόγος λοιπόν του υπουργού
εξωτερικών της Γαλλίας θεµελιώνεται σε επιχειρήµατα οικονοµικού και
εθνικιστικού περιεχοµένου. Στην προσπάθεια του να στηρίξει µε
επιχειρήµατα την άποψη του αναφέρεται στις δύο βασικές παραµέτρους
του φαινοµένου της αποικιοκρατίας: α) στον οικονοµικό ιµπεριαλισµό, ο
οποίος θεµελιώνεται στην ανάγκη αντιµετώπισης του υπερπληθυσµού
και της ανεργίας καθώς και στη διάθεση του περισσεύµατος των
κεφαλαίων και προϊόντων (αναζήτηση νέων αγορών), και β) στον
πολιτιστικό ιµπεριαλισµό, ο οποίος ερµηνεύεται ως µέσο των "φυλετικά
ανώτερων λαών" στην προσπάθειά τους να επιβεβαιώσουν τη δύναµή
τους και δικαιολογείται από "πολιτιστικά" και "ανθρωπιστικά" αίτια.
Αντίθετα, ο σοσιαλιστής Ζαν Ζορές αποδοκιµάζει την αποικιοκρατία και
την ταυτίζει µε την οικονοµική εκµετάλλευση και διαφθορά, θεωρώντας
την ως την "απαισιότερη" συνέπεια του καπιταλιστικού συστήµατος
καταδικάζει την πολιτική δηµιουργίας νέων αγορών σε υπανάπτυκτες
χώρες µε βίαια µέσα. Σύµφωνα µε την άποψή του, τέτοιες πολιτικές
επιλογές ήταν αντίθετες µε τα συµφέροντα της εργατικής τάξης και των
κατώτερων στρωµάτων.

Β.2

α.
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
1. Στόχος η οργάνωση της λαϊκής και η θεµελίωση της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης. Πρακτικές τάσεις και δηµιουργία υποδοµής.
2. Σε ηγετικές θέσεις αξιόλογοι Έλληνες (Μουστοξύδης).
3. Ίδρυση σχολείων σύµφωνα µε τις ανάγκες της χώρας (αλληλοδιδακτικά,
χειροτεχνεία κ.τ.λ).
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4.

Εκτός πραγµατικότητας η ίδρυση Πανεπιστηµίου. ∆εν υπήρχε ένα
οργανωµένο στάδιο µεταβατικής παιδείας (Μέση εκπαίδευση) - Έλλειψη
προσωπικού.

ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ
1. Αυτούσια µεταφορά σχεδόν, ενός ξένου συστήµατος σε µια κοινωνία µε
άλλες ανάγκες. - Μονοδιάστατη δοµή εκπαιδευτικού συστήµατος,
αρχαιοµάθεια, κλασικισµός - Αγνοείται η επαγγελµατική εκπαίδευση και η
νέα-ελληνική γλώσσα.
2. Έλλειψη διδακτικού προσωπικού, ικανού και έµπειρου. Ο Μάουρερ θέτει τις
βάσεις δηµόσιας εκπαίδευσης (1834 δηµοτικά).
3. Ίδρυση σχολείων σύµφωνα µε τις επιταγές του γερµανικού συστήµατος.
Επιβίωση της δοµής αυτής ως τις µέρες µας.
4. Ίδρυση του «Πανεπιστηµίου του Όθωνος» στην Αθήνα το 1837 µε τέσσερις
σχολές (Φιλοσοφίας, Νοµικής, θεολογίας, Ιατρικής).
β. Ο Μάουρερ εργάστηκε µε µεθοδικότητα και υποµονή και πέτυχε να θέσει τις
βάσεις για την οργάνωση της δηµόσιας εκπαίδευσης (ίδρυση δηµοτικών
σχολείων - Μάιος 1834), καθώς και για την ίδρυση ελληνικού
Πανεπιστηµίου µε τέσσερις σχολές (Θεολογική, Νοµικών Επιστηµών,
Ιατρική και Φιλοσοφίας) και µε ελεύθερη είσοδο για τους αποφοίτους του
Γυµνασίου. Στα αρνητικά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήµατος της
Αντιβασιλείας περιλαµβάνεται η αυτούσια και τυφλή µεταφορά του
εκπαιδευτικού συστήµατος που ίσχυε στη Γερµανία και η στροφή προς τον
κλασικισµό, καθώς εγκαταλείπονται οι πρακτικές τάσεις που προσπάθησε
να δώσει στην εκπαίδευση ο Καποδίστριας. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει
ουσιαστικά την όλη πνευµατική πορεία της Ελλάδας (σ. 254 – 255).
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