Ιστορία κατεύθυνσης γ΄ λυκείου, ωριαίο διαγώνισμα, σελ. 42-54 και 70-88

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Να αντιστοιχίσετε ένα στοιχείο της στήλης 1 σε ένα της στήλης 2 (δύο στοιχεία της στήλης 2
περισσεύουν)
στήλη 1
στήλη 2
1. ηγέτης του εθνικού κοµιτάτου στην εθνοσυνέλευση 1862 – 64
2. ολοκλήρωση αγροτικής µεταρρύθµισης κατά τα χρόνια του α΄
i. Ελευθέριος Βενιζέλος
παγκόσµιου πολέµου
ii. Χαρίλαος Τρικούπης
3. ηγέτης των πεδινών στην εθνοσυνέλευση 1862 – 64
iii. Επαµεινώνδας ∆εληγιώργης
4. κατακρίνει το κοινωνικό κόστος του εκσυγχρονισµού και
iv. Αλέξανδρος
υποστηρίζει ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης
Κουµουνδούρος
5. ακολουθεί οικονοµική πολιτική που εξαντλεί τους
v. ∆ηµήτριος Βούλγαρης
φορολογούµενους
6. εκφραστής των αιτηµάτων της «νέας γενιάς»
7. οπαδός του ρωσικού κόµµατος
µονάδες 10/100
ΘΕΜΑ Α2
Ποιος ήταν ο αντίκτυπος και της ρωσικής επανάστασης στο ελληνικό εργατικό κίνηµα;
µονάδες 15/100
ή
ΘΕΜΑ Α2
Ποια είναι η σχέση της µετανάστευσης Ελλήνων στην Αµερική και της εθνικής οικονοµίας;
µονάδες 15/100
ΘΕΜΑ Α3
Ποια είναι η πολιτική των «πεδινών» κατά την εθνοσυνέλευση του 1862-1864; ποιος είναι ο ρόλος των
«εκλεκτικών» την ίδια περίοδο;
µονάδες 25/100
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και µε βάση τα στοιχεία του παρακάτω κειµένου να αναφερθείτε
στο πρόγραµµα του τρικουπικού κόµµατος, τις προσπάθειες που έγιναν για να υλοποιηθεί και την
κατάληξη που είχε η πολιτική του Τρικούπη.
µονάδες 50/100
Η µεγάλη τοµή στη σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων επέρχεται το 1880. Τότε, ανατρέποντας ο
Τρικούπης την κυβέρνηση Κουµουνδούρου, ανατρέπει και τον προϋπολογισµό της. Ενώ καταργείται η
δεκάτη, δηλ. η παραδοσιακή στη χώρα άγρια φορολόγηση µε το ένα δέκατο της γεωργικής παραγωγής, οι
έµµεσοι φόροι εκτινάσσονται και «ισοφαρίζουν» τους άµεσους. Η σχέση γίνεται 1 προς 1. Τη
συγκεκριµένη χρονιά οι έµµεσοι φτάνουν τα 23 εκ. δρχ., ενώ οι άµεσοι βρίσκονται στα 20 εκ. Τα έσοδα
του κράτους αυξάνονται κατά 20%. Σταµατά τότε η υπερφορολόγηση του αγροτικού πληθυσµού κι
αρχίζει η υπερφορολόγηση του αστικού. Την εποχή αυτή εµφανίζονται νέες λέξεις και φράσεις:
«φοροτόκος κυβέρνησις», «φοροµανής», «φοροµπήκτης», «φολολάγνος» και άλλα σχετικά, που
συνοδεύουν την τρικουπική πολιτική και τον ίδιο τον Τρικούπη.
Το περιεχόµενο των χαρακτηρισµών «εµπλουτίζεται» καθώς πολύ γρήγορα η εκπληκτική
αύξηση των έµµεσων φόρων συµπίπτει χρονικά µε την υποτίµηση της δραχµής κατά 50% και τον
εξαπλασιασµό του δηµόσιου χρέους.
Τ. Κατσιµάρδος, εφ. «Έθνος» 13/10/2007
καλή επιτυχία!
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ΘΕΜΑ Α2, σελ. 47
ιστορικό
πλαίσιο

α. Ωρίµανση εργατικού κινήµατος
β. Ίδρυση ΓΣΕΕ,
γ. Ίδρυση ΣΕΚΕ, (ΚΚΕ)

δεκαετία 1910, α΄ παγκόσµιος κλπ
ρωσική επανάσταση (1917)
ή

ΘΕΜΑ Α2, σελ. 48
δεκαετία 1910, πρόοδος
ιστορικό
οικονοµίας
πλαίσιο
µετανάστευση στην Αµερική

α. Εκτόνωση αγροτικής, σταφιδικής κρίσης
β. Εκτόνωση κοινωνικών εντάσεων
γ. Ενίσχυση οικονοµίας υπαίθρου µέσω εµβασµάτων

ΘΕΜΑ Α3, σελ. 77

ιστορικό
πλαίσιο

εκλογές
αντιπροσώπων για
την
εθνοσυνέλευση του
1862-1864

Πεδινοί,
ηγέτης ο ∆ηµήτριος Βούλγαρης, υπονοµευτής του κοινοβουλευτισµού.
Παρεµβαίνει στο στρατό (πραιτωριανοί) για να διατηρήσει την εξουσία.
Εµποδίζεται από οµάδες και θεσµούς.
Εκλεκτικοί,
ετερόκλητη παράταξη, µε µετριοπαθείς πολιτικούς, λόγιους, αξιωµατικούς
Μεσολαβεί και υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις.

ΘΕΜΑ Β1, σελ. 80
από τις ιστορικές γνώσεις (σχολικό βιβλίο)
Τρικουπικό κόµµα από το 1875 έχει πρόγραµµα εκσυγχρονισµού της χώρας (συγγενικό µε Α. Κουµουνδούρο)
1. Κράτος δικαίου
2. Εξορθολογισµός διοίκησης, προσόντα δηµοσίων υπαλλήλων
3. Ανάπτυξη οικονοµίας, γεωργίας
4. Άµυνα, υποδοµές, συγκοινωνίες
Προσπάθειες
1. Οργανωτικές µεταβολές, αύξηση φόρων, σύναψη δανείων
2. Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες για επενδύσεις
Συνεπής εφαρµογή προγράµµατος
Εξάντληση φορολογούµενων και επιβάρυνση προϋπολογισµού οδηγούν στην πτώχευση, 1893
από τα στοιχεία του κειµένου: συµφωνούν και συµπληρώνουν τις ιστορικές γνώσεις, παρουσιάζει µια άλλη
«πτυχή».
Η µεγάλη τοµή στη σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων επέρχεται το 1880. Τότε, ανατρέποντας ο Τρικούπης την
κυβέρνηση Κουµουνδούρου, ανατρέπει και τον προϋπολογισµό της. Ενώ καταργείται η δεκάτη, δηλ. η
παραδοσιακή στη χώρα άγρια φορολόγηση µε το ένα δέκατο της γεωργικής παραγωγής, οι έµµεσοι φόροι
εκτινάσσονται και «ισοφαρίζουν» τους άµεσους. Η σχέση γίνεται 1 προς 1. Τη συγκεκριµένη χρονιά οι έµµεσοι
φτάνουν τα 23 εκ. δρχ., ενώ οι άµεσοι βρίσκονται στα 20 εκ. Τα έσοδα του κράτους αυξάνονται κατά 20%.
Σταµατά τότε η υπερφορολόγηση του αγροτικού πληθυσµού κι αρχίζει η υπερφορολόγηση του αστικού. Την εποχή
αυτή εµφανίζονται νέες λέξεις και φράσεις: «φοροτόκος κυβέρνησις», «φοροµανής», «φοροµπήκτης»,
«φολολάγνος» και άλλα σχετικά, που συνοδεύουν την τρικουπική πολιτική και τον ίδιο τον Τρικούπη.
Το περιεχόµενο των χαρακτηρισµών «εµπλουτίζεται» καθώς πολύ γρήγορα η εκπληκτική αύξηση των έµµεσων
φόρων συµπίπτει χρονικά µε την υποτίµηση της δραχµής κατά 50% και τον εξαπλασιασµό του δηµόσιου χρέους.
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