1ο ∆ιαγώνισµα στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 1844 – 1864

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.1. Να δώστε το εριεχόµενο των αρακάτω όρων:
α) βενιζελισµός
β) πεδινοί
γ) Φεντερασιόν
Α.2. Να χαρακτηρίσετε το εριεχόµενο των αρακάτω ροτάσεων
α) οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα µετά την Μικρασιατική Καταστροφή υπολογίζονται
σε 1.275.000
β) η αρχή της δεδηλωµένης έδινε την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης σε κόµµα που είχε τη
δεδηλωµένη έγκριση του βασιλιά
γ) η µετεπαναστατική γενιά συµπεριέλαβε στις τάξεις της και αγρότες
δ) το σύνταγµα του 1864 προέβλεπε την ύπαρξη γερουσίας
ε) ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αντέδρασε αρχικά στην πρόταση του Τρικούπη
Α.3. Ποια ήταν τα αοτελέσµατα της θέσισης του δικαιώµατος καθολικής ψηφοφορίας στην
ολιτική ζωή;
Α.4. Ποιες διαφορές αρουσίασε η οργάνωση του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα σε σχέση
µε τους αντίστοιχους ρυθµούς στις ευρωαϊκές χώρες;
Α.5. Τι γνωρίζετε για τη στάση ου κράτησε ο Όθωνας αέναντι στα κόµµατα
Β.1 ∆ιαβάστε ροσεκτικά την αρακάτω ηγή και, σε συνδυασµό µε τις ιστορικές σας

γνώσεις, ααντήστε στις ερωτήσεις.
Πηγή 1
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους)
Όως αναφέρθηκε, ο Τρικούης δεν ολιτεύθηκε στις εκλογές του 1874. Υοστήριξε όµως
τους ∆ηµοσθένη Στάικο και Νικόλαο Σωτηρόουλο, φίλους του Βούλγαρη, για να κτυήσει το
∆εληγιώργη. Όταν βεβαιώθηκε για την αοτυχία του τελευταίου, δηµοσίευσε στην εφηµερίδα
«Καιροί», στις 29 Ιουνίου, ανυόγραφο άρθρο µε τον τίτλο «Τις ταίει;». Με αυτό υοστήριζε ότι
οι κυβερνήσεις ου σχηµατίστηκαν αό το 1868 και διενήργησαν εκλογές ήταν καθαρά
ροσωικές και όφειλαν την ύαρξη τους «εις µόνην την αόλυτον χρήσιν της εν τω συντάγµατι
αναγεγραµµένης υέρ του στέµµατος ρονοµίας του διορισµού και της αύσεως των υουργών».
Στην ρονοµία, συνέχιζε, το Σύνταγµα δε βάζει ρητούς εριορισµούς, αλλά έµµεσους, εκείνους
ου αορρέουν αό τα δικαιώµατα ου αναγνωρίζει το ίδιο στη βουλή. Οι εριορισµοί όµως αυτοί
αγνοήθηκαν και έτσι το έθνος αντιµετωίζει άλι το δίληµµα: υοταγή στην αυθαιρεσία ή εανάσταση. Πριν αό την εανάσταση έρεε να εξαντληθούν όλα τα ρολητικά µέτρα. Και ιδιαίτερα
να ασκηθεί ίεση αό την κοινή γνώµη στο στέµµα για να υιοθετήσει την αρχή, ότι οι Κυβερνήσεις
ρέει να σχηµατίζονται αό την λειοψηφία της βουλής. ∆εν είναι αντισυνταγµατικό, ούτε
αντικοινοβουλευτικό να σχηµατίζεται κυβέρνηση αό µειοψηφία. Θεµέλιο όµως του
κοινοβουλευτικού ολιτεύµατος είναι η αρουσία δύο κοµµάτων στη βουλή. Για να συγκροτηθούν
αυτά τα δύο κόµµατα, χρειάζεται όλοι να βεβαιωθούν ότι δε θα σχηµατισθεί ια κυβέρνηση αό τη

µειοψηφία. Γιατί όσο τα µικρά κόµµατα θα ελίζουν ότι θα άρουν την εντολή και τη διάλυση, δε
συγχωνεύονται µε άλλα για να ιδρύσουν ένα µεγάλο κόµµα.
Πηγή 2
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους)
Η καινούργια βουλή συνεδρίασε για ρώτη φορά στις 11 Αυγούστου (σηµ. 1875) και άκουσε
το λόγο ου διάβασε ο βασιλιάς και είχε γράψει ο Τρικούης [...]
Αό το λόγο αυτό ρέει να µνηµονευθεί η ακόλουθη αράγραφος: «Όως λήρης υήρξεν ο
ρος τα δικαιώµατα του λαού ερί την εκλογήν των βουλευτών σεβασµός της κυβερνήσεώς µου,
ούτως ενδελεχής θέλει είσθαι η αρ’ εµού αναγνώρισις των αό του γράµµατος και του νεύµατος
του συντάγµατος στηριζόµενων ρονοµιών των εκλεκτών του Έθνους. Αι ρονοµίαι αύται της
Βουλής ανταοκρίνονται ρος καθήκοντα ειβαλλόµενα εις αύτην. Ααιτών ως ααραίτητον
ροσόν των καλουµένων αρ’ εµού εις την κυβέρνησιν του τόου την δεδηλωµένην ρος αυτούς
εµιστοσύνην της λειοψηφίας των αντιροσώων του Έθνους, αεκδέ-χοµαι ίνα η βουλή
καθιστά εφικτήν την ύαρξιν του ροσόντος τούτου, ου άνευ αοβαίνει αδύνατος η εναρµόνιος
λειτουργία του ολιτεύµατος.»
α) Να αναφερθείτε στο συνταγµατικό κενό που οδήγησε το Χαρίλαο Τρικούπη στη
δηµοσίευση του άρθρου «Τις πταίει;».
β) Στο σχολικό σας βιβλίο αναφέρεται πως «Ο βασιλιάς, υπό την πίεση της
αντιπολίτευσης και του επαναστατικού αναβρασµού του λαού, υιοθέτησε τελικά την
άποψη του Τρικούπη, η οποία αποτελεί τοµή στην πολιτική ιστορία της χώρας,
καθώς οδήγησε σε µεταβολή του πολιτικού τοπίου». Να τεκµηριώσετε την παραπάνω
άποψη.
Β.2.
Λαµβάνοντας υόψη το αράθεµα ου ακολουθεί και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις,
να εξηγήσετε τη φράση του βιβλίου «το εργατικό και το σοσιαλιστικό κίνηµα οδηγήθηκαν
σε ταχύτατη ωρίµανση».
Ο ληθωρισµός της εριόδου του Α' Παγκοσµίου ολέµου και της µεταολεµικής εοχής διάβρωσε τη
ραγµατική αξία των µισθών και των ηµεροµισθίων και εξώθησε τους εργαζοµένους σε εανειληµµένες
όσο και µαζικές κινητοοιήσεις. Οι αεργίες ολλαλασιάζονται, ο αριθµός των αεργών αυξάνει, ενώ η
εργατική αναταραχή εεκτείνεται σε κλάδους ου δεν είχαν γνωρίσει ως τότε καµία κινητοοίηση των
εργαζοµένων µε στόχο την ικανοοίηση µισθολογικών αιτηµάτων. Η µαχητικότητα των εργαζοµένων
χαλυβδώνεται µε µια ρωτόγνωρη αυτοεοίθηση ου ηγάζει αό την εκτίµηση ότι το καταλυτικό γεγονός της ρωσικής εανάστασης και η ανατροή των κεντροευρωαϊκών µοναρχιών άνοιξαν µια νέα
σελίδα στην κοινωνική ιστορία των λαών της Ευρώης. Εξάλλου µε την ίδρυση του ΣΕΚΕ, το 1918, η
ελληνική εργατική τάξη αοκτά για ρώτη φορά έναν ίδιο ολιτικό εκφραστή. Η ρογραµµατική
αντιαλότητα του νέου κόµµατος ρος την αστική τάξη, η «εχθρότητα», κατά τον ∆. Γούναρη, ενισχύει
τους φόβους των εργοδοτών, αλλά και των µικροϊδιοκτητών, ότι οι µισθολογικές διεκδικήσεις των
εργαζοµένων αοτελούν το ροοίµιο της ανατροής του κοινωνικού καθεστώτος, και οδηγεί στη
σκλήρυνση των αντιδράσεων τους. Η αρθρογραφία του οικονοµικού Τύου είναι ενδεικτική γι' αυτή τη
σκλήρυνση της στάσης του ελληνικού αστισµού αέναντι στις εργατικές κινητοοιήσεις.
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εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1993, σελ. 290]

