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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
30/11/2014
ΟΜΑΔΑ Α’
Α1
Να γράψετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων
όρων::
1.
Κλήριγκ
2.
Οµάδα Ιαπώνων
3.
Θεοτοκικό Κόµµα
Μονάδες 15
Α2
Να σηµειώσετε την ένδειξη Σ (σωστό
σωστό)) ή Λ (λάθος
λάθος)) δίπλα σε κάθε
πρόταση
πρόταση.. Σε περίπτωση λάθους να δοθεί η σωστή απάντηση
απάντηση..
1.
Η προσάρτηση των Επτανήσων στην Ελλάδα έγινε το 1864.
2.
Προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσµίου Πολέµου ιδρύθηκε η ΓΣΕΕ.
3.
Στην Ελλάδα κατά το τέλος του 19ου αιώνα πολλές
κοινωνικοοικονοµικές αντιθέσεις οξύνονταν µέσω των πελατειακών
σχέσεων και γι’ αυτό δεν συγκροτήθηκαν ταξικά κόµµατα.
4.
Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα η βάση των κοµµάτων
εξακολουθούσε να µην έχει τυπική οργάνωση.
5.
Στις 28 Σεπτεµβρίου 1916 ο Βενιζέλος συγκρότησε την δική του
κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη.
Μονάδες 10
Α3
Πώς εξελίχθηκε το αγροτικό ζήτηµα στην περιοχή της Θεσσαλίας
κατά το διάστηµα 1881-1913;
Μονάδες 10

Α4
Ποιες µορφές πήρε και ποιες συνέπειες είχε η καταπίεση του
µικρασιατικού Ελληνισµού το 1914-1918;
Μονάδες 15
ΟΜΑΔΑ Β’
Β1
Αφού µελετήσετε τις πληροφορίες του παραθέµατος και σε
συνδυασµό µε τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε
παρουσιάσετε::
α. τη δοµή του κόµµατος των Φιλελευθέρων
Φιλελευθέρων..
Μονάδες 15.
β. την κοινωνική και πολιτική προέλευση των οπαδών του
του..
Μονάδες 10.
«Το νέο κόµµα νίκησε πάλι στις εκλογές του Μαρτίου του 1912, στις οποίες
πήραν µέρος όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Αυτή τη φορά ανέδειξε 145
βουλευτές, ενώ τα αντίπαλα κόµµατα κέρδισαν 36 έδρες. Κατά κύριο λόγο
στη σύνθεσή του περιλαµβάνονταν οι ανερχόµενες µεταπρατικές και
εµπορικές τάξεις (και πολλοί γαιοκτήµονες), µέλη διαφόρων
επαγγελµατικών ενώσεων, καθώς και τη νεότερη γενιά αξιωµατικών της
καριέρας. Τα υπόλοιπα µέλη του προέρχονταν από το χώρο των αγροτικών
κοµµάτων της Θεσσαλίας, των σοσιαλιστών (από τους οποίους έκλεψε την
παράσταση ο Βενιζέλος), από δηµοκρατικά στοιχεία που ανήκαν στην
αριστερή πτέρυγα του Στρατιωτικού Συνδέσµου, και τέλος από άτοµα που
προέρχονταν από το κόµµα των Τρικουπικών, όπως επίσης και στοιχεία που
είχαν µεταπηδήσει καλόπιστα από τους συντηρητικότερους πολιτικούς
σχηµατισµούς. Σε µεγάλο βαθµό το λεγόµενο κόµµα των Φιλελευθέρων το
αποτελούσαν οι προσωπικοί οπαδοί του Βενιζέλου, ή µάλλον ένα
συνονθύλευµα από τους προσωπικούς οπαδούς των λιγότερο σπουδαίων
ηγετών, που είτε ανήκαν στο στενό του περιβάλλον, είτε προτίµησαν να
προωθηθούν πολιτικά υποστηρίζοντάς τον. Εκείνο που επιδίωξε ο Βενιζέλος
δεν ήταν τόσο ένα φιλελεύθερο κόµµα όσο µια κοινοβουλευτική δικτατορία.
Παρόλο που ίδρυσε συνδέσµους Φιλελευθέρων στις εκλογικές περιφέρειες,
δεν δηµιουργήθηκε µια οργάνωση που να ασκεί έλεγχο στο κεντρικό
γραφείο του κόµµατος. Απεναντίας καθοδηγούνταν από τα ανώτερα όργανα.
Τελικά, δεν διέφεραν και τόσο από τις τοπικές οµάδες φίλων που
σχηµάτιζαν τα άλλα κόµµατα. Ίσως πρόσθεταν µια επίφαση δύναµης και
ενότητας στο κόµµα, αλλά κάτω από την επιφάνεια εξακολουθούσαν να
βασιλεύουν οι διαιρέσεις και οι αντιζηλίες. Ο Βενιζέλος κρατούσε, όπως και
ο Τρικούπης πριν από αυτόν, τα πράγµατα υπό τον έλεγχό του, γιατί είχε τη
δύναµη που πήγαζε από την ισχυρή θέση του στο κοινοβούλιο. Το κύρος του
µάλιστα εµφανιζόταν αδιαµφισβήτητο. Αλλά στην Ελλάδα µια ισχυρή
κοινοβουλευτική θέση ανοίγει δύο δρόµους. Η έλλειψη ισχυρής

αντιπολίτευσης απέξω µπορούσε να προκαλέσει συνοµωσίες στο εξωτερικό.
Οπωσδήποτε, ο Βενιζέλος δεν εκπροσωπούσε το σύνολο του εκλογικού λαού.
Υπήρχαν στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες ισχυρές µειονότητες
ψηφοφόρων που δεν εκπροσωπούνταν καθόλου στη Βουλή και, µολονότι
προς το παρόν δεν είχε κάνει την εµφάνισή της καµιά υπολογίσιµη
αντιπολιτευτική οµάδα, υπήρχε πληθώρα αντιβενιζελικών σε όλη τη
χώρα.»
[Dakin, «Η ενοποίηση της Ελλάδας»
Ελλάδας»,, σελ
σελ.. 279 —280].

Β2
Μελετώντας τις παρακάτω πηγές και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις
γνώσεις,, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα
ερωτήµατα::
α. Ποια ήταν τα γεγονότα των ετών 1917-1920 τα οποία οδήγησαν την
Ελλάδα στο οικονοµικό αδιέξοδο του 1922;
Μονάδες 10
β. Με ποιον τρόπο αντιµετώπισε η ελληνική κυβέρνηση το οικονοµικό
αδιέξοδο του 1922 και ποια υπήρξαν τα αποτελέσµατα του για την
ελληνική οικονοµία
οικονοµία;;
Μονάδες 15
ΠΗΓΗ 1
Ποια ήταν η οικονοµική πολιτική της Ελλάδας κατά την κρίσιµη περίοδο
1914-1923; Θα αρκεστούµε στις γενικές κρίσεις του οικονοµολόγου Ανδρέα
Ανδρεάδη, που παρατηρεί ότι ως το 1920 οι ελληνικές κυβερνήσεις
ακολούθησαν γενικά ορθή οικονοµική πορεία, όπως αποδείχνει η
σταθεροποίηση της δραχµής. Και αυτό το πέτυχαν βέβαια µε την προθυµία
του λαού στην καταβολή των φόρων και µε τη σύναψη υψηλών εσωτερικών
δανείων, γεγονός χωρίς προηγούµενο στην ιστορία. Από τον Ιούνιο του 1920
οι κυβερνήσεις έκαναν το σφάλµα να προχωρήσουν στον πληθωρισµό αν και
εδώ είχαν τα ελαφρυντικά τους: ότι οι σύµµαχοι είχαν αρνηθεί να
καταβάλουν τις πιστώσεις που είχαν υποσχεθεί στα 1918 και ότι η χώρα
ήταν οικονοµικά αποµονωµένη. Τα σφάλµατα που είχαν γίνει µε την έκδοση
τραπεζογραµµατίων χωρίς κάλυψη σε χρύσό των ετών 1920-1922, είχαν
αντισταθµιστεί µε την καλή θέληση, µε την οποία ο ελληνικός λαός δέχτηκε
το πικρό φάρµακο της διχοτοµήσεως των χαρτονοµισµάτων, καθώς και µε
τους αλλεπάλληλους φόρους των ετών 1922-1923.
Α. Κ. Βακαλόπουλου
Βακαλόπουλου,, Ιστορία του Νεότερου Ελληνισµού
Ελληνισµού,, σελ
σελ.. 370.

ΠΗΓΗ 2

Καθώς οι τρεις γνωστοί τρόποι εξεύρεσης πόρων, ο εσωτερικός δανεισµός, η
έκδοση χαρτονοµίσµατος και η φορολογία κεφαλαίου, είχαν µέσα στις
συγκεκριµένες συνθήκες να αντιµετωπίσουν µεγάλες δυσκολίες, η
κυβέρνηση στις 25 Μαρτίου 1922 κατέφυγε στην έκδοση «αναγκαστικού

δανείου». Για πρώτη φορά γινόταν προσφυγή σε τέτοια µορφή
δηµοσιονοµικής πολιτικής, όπου οι κάτοχοι χαρτονοµισµάτων θα έκοβαν τα
χαρτονοµίσµατα τους σε δύο µισά µέρη. Το ένα µισό θα το αντάλλασσαν µε
τη µισή συνολική ονοµαστική αξία και θα παρέµενε στην κυκλοφορία, ενώ
το άλλο µισό θα ανταλλασσόταν µε έντοκα γραµµάτια του Δηµοσίου. Το
δάνειο αυτό απέφερε τελικά 1.288 εκατοµµύρια δραχµές. Παρόµοιο δάνειο
επέβαλε η κυβέρνηση και στις 23 Ιανουαρίου το 1926. Μόνο που στην
περίπτωση αυτή το χαρτονόµισµα έχασε το 1/4 της αξίας του. Το δάνειο
αυτό επέφερε τελικά 1.250 εκατοµµύρια δραχµές. Η συµβολή των δανείων
αυτών στη µείωση της νοµισµατικής κυκλοφορίας και, κατ' επέκταση, στη
συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων ήταν βραχύχρονη και
περιορισµένη. Μέσα στο 1922 η κυβέρνηση επιβάλλει φόρους στα κέρδη από
τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων (διάταγµα 29ης Σεπτεµβρίου 1922) και
συναλλαγµατικούς ελέγχους (διάταγµα 9ης Δεκεµβρίου 1922), σε µια
προσπάθεια να συγκρατήσει την ύψωση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και
να εξασφαλίσει συνάλλαγµα για τις άµεσες ανάγκες.
Θανάσης Καλαφάτης
Καλαφάτης,, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, «Η εξυγίανση της δραχµής» τόµ
τόµ..
7, «Από την αβασίλευτη δηµοκρατία στη δικτατορία της 4ης Αύγουστου»
εκδ
εκδ.. Ελληνικά Γράµµατα
Γράµµατα,, Αθήνα 2003, σελ
σελ.. 137.

Ευχόµαστε επιτυχία
επιτυχία!!

