2ο ∆ιαγώνισµα στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ
Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 1844 - 1880
Γ. ∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 1880 - 1909
∆. ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ∆ΙΧΑΣΜΟΣ 1909 - 1922

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.1. Να δώστε το εριεχόµενο των αρακάτω όρων:
α) επανάσταση του 1862
β) Εθνικόν Κοµιτάτον
γ) ραλλικό κόµµα
Α.2. Να χαρακτηρίσετε το εριεχόµενο των αρακάτω ροτάσεων
α) Την περίοδο του µεσοπολέµου ενισχύθηκε ο ελληνικός κοσµοπολιτισµός
β) οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα µετά την Μικρασιατική καταστροφή ήταν 1.275.000
γ) Τα τσιφλίκια στην Αττική και την Εύβοια προκαλούσαν ιδιαίτερα προβλήµατα
δ) Τα κόµµατα στο τελευταίο τέταρτο του19ου αιώνα είχαν ταξικό χαρακτήρα
ε) Το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε και λειτούργησε η Τράπεζα της Ελλάδος
Α.3.α. Να κάνετε την αντιστοίχιση
1. καθορισµός
προσόντων δηµοσίων
υπαλλήλων
2. µείωση φόρων
3. εναντίωση στον
εκσυγχρονισµό
4. κίνητρα στην ιδιωτική
πρωτοβουλία
5. υποστήριξη
µεγαλογαιοκτηµόνων

Α. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Β. ∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

Α.3β. Να συµληρώστε τα κενά στις αρακάτω ροτάσεις
Παρά
τις
διαφωνίες
τους,
τα
αντιβενιζελικά
κόµµατα
είχαν
κοινό
_______________προσανατολισµό
Οι αντιβενιζελικοί απεχθάνονταν την ενίσχυση της ___________________εξουσίας
Το ραλλικό κόµµα έβλεπε στο πρόσωπο του βασιλιά το _________της
_______________________________
Οι εκπρόσωποι του Εθνικού κόµµατος του Κ. Μαυροµιχάλη υποστήριζαν την _________,
που κατά την εκτίµησή τους δεν µπόρεσαν να υλοποιήσουν οι βενιζελικοί
Το κόµµα του Γ. Θεοτόκη ήταν πιο ______________από τα άλλα δυο αντιβενιζελικά
κόµµατα.

Α.4. Ποια ήταν τα αοτελέσµατα των Βαλκανικών ολέµων για την Ελλάδα
Α.5. Πού οφειλόταν η δηµιουργία νέων κοινωνικών στρωµάτων µετά το 1870 και οια αιτήµατά
τους εξέφρασε ο Χ. Τρικούης
Α.6 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. Συνδυάζοντας στοιχεία αό τις ιστορικές σας γνώσεις και τις ηγές ου
ακολουθούν, να ααντήσετε στην εξής ερώτηση:
Ποιοι λόγοι υαγόρευσαν την ολιτική του Βενιζέλου στο ολιτειακό ζήτηµα και οιες
ήταν τελικά οι συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις ου ροωθήθηκαν;
Πηγή 1
(Γ. Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910- 1920)
Αλλ’ ο Βενιζέλος ουδέοτε ελησµόνησεν ότι η ολιτική είναι η τέχνη του δυνατού. Αι ιδέαι του
ανήκαν, η εφαρµογή των όµως εξηρτάτο αό το εριβάλλον. Η Ελλάς του 1910 δεν ήτο ακόµη
δηµοκρατική αστική κοινωνία. Αι µάζαι του λαού εµάνθανον εί ογδοήκοντα έτη ότι η δηµοκρατία είναι
«κακοοιόν τέρας». Το σουδαιότερον όλων: το εθνικόν ζήτηµα, κρητικόν και µακεδονικόν, δεν
συνεχώρει ριζικάς εσωτερικάς κρίσεις. Εί τη βάσει των δεδοµένων αυτών και της σχετικής αδυναµίας
του Στρατιωτικού Συνδέσµου, δεν εετρέετο αλλαξοβασιλεία ή ανατροή της δυναστείας.
Πηγή 2
(Γ.Ασπρέα, Πολιτική Ιστορία)
Οι εχθροί του [Βενιζέλου] και οι εχθροί της εαναστάσεως τον εκήρυττον ως αντιδυναστικόν και θα
συνήσιζον εναντίον του συνηνωµένην την αντίδρασιν των εν τη χώρα φιλοδυναστικών στοιχείων.
Πηγή 3
(Αλ. Σβώλου, Τα ελληνικά συντάγµατα)
Η αστική τάξις και εις το σηµείον αυτό ευκόλως ηκολούθησε τον Βενιζέλον, διότι εις την ειδίωξιν της
εθνικής ολιτικής, εις την οοίαν µετ’ ολίγον εντόνως αεδύθη, η βασιλεία ήτο χρήσιµος ως σύµβολον.
Πηγή 4
(Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας)
Μεγάλη ήταν η έκληξη ου ροξενήθηκε στο κοινό, όταν ανέφερε [ο Βενιζέλος] ότι η Συνέλευση
έρεε να είναι αναθεωρητικό και όχι συντακτικό σώµα. ∆ήλωσε είσης ότι, αν και κατά τη γνώµη του
το στέµµα δεν είχε χρησιµοοιήσει άντα εωφελώς τις εξουσίες ου διέθετε, ο ίδιος ίστευε στη
µοναρχία. Είε τέλος ότι θα σχηµάτιζε ένα κόµµα αρχών, ου θα εργαζόταν για την υλική και ηθική
ανύψωση της Ελλάδας, και ότι έλιζε ως ο βασιλιάς θα ενθάρρυνε ένα µεταρρυθµιστικό ρόγραµµα.
Εδώ ραγµατικά φανέρωσε τη µεγαλοφυΐα του και τον καιροσκοισµό του. Πίστευε και αυτός ότι η
µοναρχία, µε τον ίδιο για στυλοβάτη του θρόνου, αοτελούσε λογική µορφή διακυβέρνησης, και γι’ αυτό
έστρεψε µια εαναστατική κατάσταση, στην οοία υέβοσκαν ισχυρά αντιδραστικά ρεύµατα, σε κίνηµα
ου ειδίωκε συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις.

