Γλυφάδα 16/12/2017

Μάθημα : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Καθηγήτρια:
Ονοματεπώνυμο:

Χρόνος: 3 ΩΡΕΣ
Τάξη: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων φράσεων είναι σωστό ή όχι,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί
στην κάθε φράση.
Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα:
1. Οι εκλογείς μπορούσαν να ψηφίσουν υποψήφιους και από διαφορετικούς συνδυασμούς.
2. Ενισχύθηκε ο ρόλος των ανεξάρτητων υποψηφίων.
3. Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονταν συνήθως από όλα τα κοινωνικά στρώματα.
4. Η εξαγορά ψήφων υπήρχε ως φαινόμενο, αλλά σπάνια ακούγονταν κατηγορίες γι’ αυτήν.
5. Τα κόμματα απέφευγαν να δώσουν ένα τοπικό στίγμα, αλλά οι εκλογείς θα μπορούσαν να
επηρεαστούν από την επιρροή που ασκούσαν τα κόμματα κατά περιοχές.
Μονάδες 10

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Εθνικόν Κομιτάτον.
β. Πεδινοί.
γ. Εθνικό Κόμμα
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις του προγράμματος του Θεόδωρου Δηλιγιάννη;
Μονάδες 14

Α.2.2. Πότε εκδηλώθηκε το κίνημα στο Γουδί και ποιες ήταν οι συνέπειές του για την
πολιτική ζωή της χώρας;
Μονάδες 14
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ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Β1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας πληροφορίες από τα παρακάτω
κείμενα, να αναφερθείτε:
Α. στο πρόγραμμα του Χαρίλαου Τρικούπη και στις προσπάθειες που έγιναν για την
υλοποίησή του. (Μονάδες 17)
Β. στα κοινωνικά στρώματα που στήριξαν τον Τρικούπη στην πολιτική του, αλλά και στα
κοινωνικά στρώματα που εξέφρασαν τελικά τη δυσαρέσκειά τους από την αποτυχία του
τρικουπικού προγράμματος. (Μονάδες 8)
Μονάδες 25
Κείμενο Α’
Ως το 1890 […] το οδικό δίκτυο τριπλασιάστηκε […] Πολλαπλασιάστηκαν οι κατασκευές
λιμενικών έργων, γεφυρών και φάρων […] Στην ίδια περίοδο αρχίζει η εκτέλεση δύο βασικής
σημασίας έργων: η αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας και η διάνοιξη της διώρυγας της
Κορίνθου. Την ίδια εποχή αναπτύσσεται σημαντικά το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. […]
Είναι γεγονός ότι τα δημόσια έργα και οι στρατιωτικές επενδύσεις απορροφούσαν ολοένα
μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων. […] Οι κυβερνήσεις του Χαρίλαου Τρικούπη, για να
καλύπτουν τα μεγάλα ανοίγματα του προϋπολογισμού, βασίστηκαν στον εξωτερικό
δανεισμό. Τα μεγάλα δημόσια δάνεια συνέβαλαν βέβαια στην αύξηση της χρηματικής
ρευστότητας […] αλλά μακροπρόθεσμα επιβάρυναν το ισοζύγιο πληρωμών και
δημιούργησαν τεράστια ελλείμματα στον προϋπολογισμό. Επιπλέον, η χρηματοδότηση της
ανορθωτικής προσπάθειας του Χ. Τρικούπη στηρίχτηκε και στην αύξηση της φορολογίας. Και
η αύξηση της φορολογίας ήταν άδικη και αντιφατική, γιατί αφενός επιβαρύνθηκαν τα
κατώτερα εισοδηματικά στρώματα και, αφετέρου, σχεδόν φοροαπαλλάχθηκαν οι υποψήφιοι
επιχειρηματίες είτε αυτόχθονες είτε ομογενείς. Παρ’ όλες τις υπέρογκες ανάγκες του
δημόσιου ταμείου, ο Τρικούπης δεν αποτόλμησε την αύξηση των άμεσων φόρων, αλλά
συνεχώς αύξαινε τους έμμεσους.
Εξέλιξη των φόρων στην Ελλάδα (σε εκατομμύρια δραχμές)
Άμεσοι φόροι
Έμμεσοι φόροι
Σύνολο
1871
21
13
34
1880
20
23
43
1895
35
60
95
Σπύρος Τζόκας, Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα,
εκδόσεις Θεμέλιο, σελ. 25 –30
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Κείμενο Β’
Μέσα στη δεκαετία 1880 –1890 ο Τρικούπης πραγματοποίησε επτά εξωτερικά δάνεια με
όρους πραγματικά ληστρικούς για τη χώρα. Το συνολικό ονομαστικό ποσό των δανείων ήταν
643.000.000 χρυσά φράγκα, αλλά μόνο 463.000.000 παραχώρησαν οι ξένοι δανειστές. Μέσα
στη δεκαετία το ελληνικό κράτος πλήρωσε μόνο για τοκοχρεωλύσια 455.000.000 χρυσά
φράγκα στους τραπεζίτες του Λονδίνου και του Παρισιού, ιδιαίτερα στον οίκο Χάμπρο, που
για δεκαετίες ολόκληρες υπήρξε η βδέλλα του ελληνικού προϋπολογισμού, λόγω των
δεσμών του με τους Γλύκσμπουργκ.
Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Από την Επανάσταση του 1821 ως το κίνημα
του Γουδί (1909), εκδόσεις Τολίδη, σελ 507.
ΘΕΜΑ Β2
Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο και λάβετε υπ’ όψιν τις σχετικές πληροφορίες του
βιβλίου σας, να αναφερθείτε:
Α. στις συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» μετά την παρακμή των ξενικών κομμάτων
(Μονάδες 10),
Β. στα αιτήματα που διατύπωσε και στους λόγους που την οδήγησαν στην επανάσταση
εναντίον του Όθωνα (Μονάδες 15).
Μονάδες 25
Κείμενο:
Ο Όθων, δεχθείς άκων την εγκαθίδρυσιν συνταγματικού πολιτεύματος, δεν είχε την διάθεσιν
της πιστής εφαρμογής αυτού. Ευθύς εξ’ αρχής, παραβιάζων το πνεύμα του Συντάγματος,
ανεμίχθη εις έργα διοικητικά, επεμβαίνων εις τας βουλευτικάς εκλογάς και προσπαθών
εκδήλως να συγκεντρώση εις χείρας του περισσότεραν εξουσίαν. Προ δε της αντιστάσεως,
την οποίαν εύρισκε δεν εδίσταζεν, ως είναι ευνόητον, να λάβη μέτρα πιεστικά κατά της
ελευθερίας του τύπου και της ανεξαρτησίας των συνειδήσεων, τουθ’ όπερ εξήπτεν ακόμη
περισσότερον την κατ’ αυτού αντιπολίτευσιν και προητοίμαζε την πτώσιν του....
Η προϊούσα κοινωνική εξέλιξις ενίσχυε το φιλελεύθερον και δημοκρατικόν πνεύμα,
ούτως ώστε αι απολυταρχικαί τάσεις να μην είναι ανεκταί και να υπονομεύεται τουναντίον
δια συνεχούς δράσεως η βασιλεία του Όθωνος. Βοηθούσης δε και της αναμίξεως των
αντιπροσώπων των Προστατίδων Δυνάμεων εις την πολιτικήν ζωήν της χώρας, η οποία δεν
έπαυε κατά τα έτη της απολυταρχίας και της συνταγματικής μοναρχίας, η θέσις του Όθωνος
κατέστη τόσον επισφαλής, ώστε ευκολως ανετράπη δι’ επαναστάσεως, μολονότι όπως
φαίνεται, δεν ημφεσβητούντο ωρισμέναι αρεταί του και ανεγνωρίζετο η ταύτισις της
ηγεμονικής του φιλοδοξίας προς τα εθνικά ιδανικά της εποχής εκείνης.
Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγματα, σσ. 79-80

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
http://www.enekapaideias.gr

http://www.enekapaideias.gr

