ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
1) Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
2) Πάουερ
3) Ηνωµένη Αντιπολίτευσις
Μονάδες 15
β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι,
1. Έλληνες κάτοικοι της Ρουµανίας απελάθηκαν λόγω της έξαρσης του Κουτσοβλαχικού
ζητήµατος, που επηρέαζε τις σχέσεις Ελλάδος - Ρουµανίας
2. Η Μικρά Ασία, ο ελλαδικός ηπειρωτικός χώρος και τα νησιά του Ιονίου αποτέλεσαν τους χώρους
προέλευσης των µεταναστευτικών ρευµάτων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821
3. Το κύριο πρόβληµα µετά το πέρας των Βαλκανικών Πολέµων ήταν η παρουσία ισχυρών
µειονοτικών οµάδων στις περιοχές που ενσωµατώθηκαν στο Ελληνικό κράτος
4. Τον Απρίλιο του 1918 πραγµατοποιείται η παράδοση της Τραπεζούντας από τον Τούρκο Βαλή
Μεχµέτ Τζεµάλ Αζµή µπέη στο µητροπολίτη Χρύσανθο
5. Στην εφηµερίδα «Το Θέρισο» ο Βενιζέλος δηµοσίευσε πέντε άρθρα µε τον τίτλο «Γεννηθήτω
φως»
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Α2
α. Για ποιους λόγους δόθηκε βάρος στην αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων της
Μικρασιατικής καταστροφής;
Μονάδες 12
β. Κάτω από ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος και ποια αποτελέσµατα είχε η
ίδρυσή της για την οικονοµία του ελληνικού κράτους;
Μονάδες 13
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
ΠΗΓΗ 1
Όπως αναφέρθηκε, ο Τρικούπης δεν πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1874. Υποστήριξε όµως
τους ∆ηµοσθένη Στάικο και Νικόλαο Σωτηρόπουλο, φίλους του Βούλγαρη (στα «στηλιτικά» ο
δεύτερος πήγε µε την αντιπολίτευση), για να κτυπήσει το ∆εληγιώργη. Όταν βεβαιώθηκε για την
αποτυχία του τελευταίου, δηµοσίευσε στην εφηµερίδα «Καιροί», στις 29 Ιουνίου, ανυπόγραφο
άρθρο µε τον τίτλο «Τις πταίει;». Με αυτό υποστήριζε ότι οι κυβερνήσεις που σχηµατίσθηκαν από
το 1868 και διενήργησαν τις εκλογές ήταν καθαρά προσωπικές και όφειλαν την ύπαρξή τους «εις
µόνην την απόλυτον χρήσιν της εν τω συντάγµατι αναγεγραµµένης υπέρ του στέµµατος προνοµίας
του διορισµού και της παύσεως των υπουργών». Στην προνοµία, συνέχιζε, το Σύνταγµα δε βάζει
ρητούς περιορισµούς, αλλά έµµεσους, εκείνους που απορρέουν από τα δικαιώµατα που
αναγνωρίζει το ίδιο στη βουλή. Οι περιορισµοί όµως αυτοί αγνοήθηκαν και έτσι το έθνος
αντιµετωπίζει πάλι το δίληµµα: υποταγή στην αυθαιρεσία ή επανάσταση. Πριν από την
επανάσταση έπρεπε να εξαντληθούν όλα τα προληπτικά µέτρα. Και ιδιαίτερα να ασκηθεί πίεση
από την κοινή γνώµη στο στέµµα για να υιοθετήσει την αρχή, ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να
σχηµατίζονται από την πλειοψηφία της βουλής. ∆εν είναι αντισυνταγµατικό, ούτε
αντικοινοβουλευτικό να σχηµατίζεται κυβέρνηση από µειοψηφία. Θεµέλιο όµως του
κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος είναι η παρουσία δύο κοµµάτων στη βουλή. Για να συγκροτηθούν
αυτά τα δύο κόµµατα, χρειάζεται όλοι να βεβαιωθούν ότι δε θα σχηµατισθεί πια κυβέρνηση από τη
µειοψηφία. Γιατί όσο τα µικρά κόµµατα θα ελπίζουν ότι θα πάρουν την εντολή και τη διάλυση, δεν
συγχωνεύονται µε άλλα για να ιδρύσουν ένα µεγάλο κόµµα. «Ας αφεθή να λειτουργήσει το

πολίτευµα» συνέχιζε το άρθρο, «εν τη βεβαιότητι, ότι εκ της πλειονοψηφίας της βουλής µορφώνεται
η κυβέρνησις και ταχέως θα ίδωµεν την Βουλήν συντασσοµένην εις δύο κόµµατα. Ουδέν των
θεµελιωδών ζητηµάτων άτινα εν Γαλλία ή Ιταλία διαιρούσι τους πολιτευοµένους εις πολλά κόµµατα,
έχοµεν εν Ελλάδι· τα πολλά κόµµατα παρ’ ηµίν είναι αποτέλεσµα της προσκλήσεως των
µειονοψηφιών εις την εξουσίαν».
Το άρθρο ήταν πιο ήπιο συγκριτικά µε ορισµένες αγορεύσεις στη βουλή. ∆ηµοσιεύθηκε
όµως τρεις µέρες µετά το τέλος των εκλογών, και τις χαρακτήριζε νόθες. Εξάλλου η επίθεση κατά
του βασιλιά και ο υπαινιγµός για επανάσταση άγγιζαν τον ποινικό νόµο. Γι’ αυτό κατασχέθηκαν τα
φύλλα της εφηµερίδας και έγινε ποινική δίωξη κατά του εκδότη της Πέτρου Κανελλίδη. Ο
Τρικούπης έσπευσε µε επιστολή του να πληροφορήσει τον εισαγγελέα ότι αυτός ήταν ο συντάκτης
του άρθρου, που είχε µάλιστα δηµοσιευθεί όταν απουσίαζε ο Κανελλίδης και έτσι δεν ήξερε το
περιεχόµενό του. Η δήλωση αυτή του Τρικούπη είχε ως αποτέλεσµα την ανάκριση και την
προφυλάκισή του στις 6 Ιουλίου. Αποφυλακίσθηκε όµως µε εγγύηση στις 10, και απαλλάχθηκε µε
βούλευµα του συµβουλίου Πληµµελειοδικών της Αθήνας, στις 23.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τοµ.ΙΓ΄, σελ.291-293
ΠΗΓΗ 2
Βασιλικός λόγος στη Βουλή, 11 Αυγούστου 1875
«Όπως πλήρης υπήρξεν ο προς τα δικαιώµατα του λαού περί την εκλογήν των βουλευτών
σεβασµός της κυβερνήσεώς µου, ούτως ενδελεχής θέλει είσθαι η παρ’ εµού αναγνώρησις των από
του γράµµατος και του πνεύµατος του συντάγµατος στηριζοµένων προνοµίων των εκλεκτών του
Έθνους. Αι προνοµίαι αύται της Βουλής ανταποκρίνονται προς καθήκοντα επιβαλλόµενα εις αυτήν.
Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των καλουµένων παρ’ εµού εις την κυβέρνησιν του τόπου την
δεδηλωµένην προς αυτούς εµποστοσύνην της πλειονοψηφίας των αντιπροσώπων του Έθνους,
απεκδέχοµαι ίνα η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του προσόντος τούτου, ου άνευ αποβαίνει
αδύνατος η εναρµόνιος λειτουργία του πολιτεύµατος».
Με βάση τις πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα εξής ερωτήµατα: Κάτω από
ποιες συνθήκες ο Χ.Τρικούπης δηµοσίευσε το άρθρο «Τις πταίει;»; Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής
της κίνησης;
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Στηριζόµενοι σε χωρία του παρακάτω κειµένου και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να
εξηγήσετε ποια ήταν τα προβλήµατα τα οποία παρουσιάστηκαν µετά τα πρώτα δύο χρόνια της
λειτουργίας της Κρητικής Πολιτείας και τα οποία σταδιακά οδήγησαν στην επανάσταση στο Θέρισο.
Μονάδες 25
Η πίστη στην ενωτική αναγκαιότητα είχε σφραγίζει την πολιτική δράση και την αγωνιστική
συµµετοχή του Ελευθέριου Βενιζέλου στην κοινοβουλευτική ζωή και την επαναστατική αναταραχή
της γενέτειράς του. (…) Η προσήλωση όµως του Κρητικού ηγέτη στην ενωτική ιδέα, ενιαία
συνισταµένη του πολιτικού προγράµµατος όλων των κοµµατικών µερίδων της Μεγαλονήσου, δε
συµβάδιζε πάντοτε µε την υιοθέτηση µιας ταυτόσηµης τακτικής στην προβολή της κοινής εθνικής
επιδιώξεως. Από την πρώτη ανάµιξή του στην ενεργό πολιτική το 1881, ως την ανάρρησή του στο
αξίωµα του Συµβούλου της Κρητικής Πολιτείας, ο Βενιζέλος είχε επανειληµµένα διατυπώσει και
συχνά επιβάλει τις προσωπικές του θέσεις, εκφράζοντας µια αντίληψη ρεαλιστική στην σύλληψη
και δυναµική στο ρεαλισµό της. (…) Στην πρακτική της εφαρµογή, η διπλωµατική στρατηγική του
Βενιζέλου κατέτεινε στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων, που θα επέτρεπαν τη δυναµική
προσαρµογή στον αδυσώπητο διεθνή ανταγωνισµό. Το 1896, δε δίστασε να υποστηρίξει την αρχή
ότι τα µικρά έθνη, όχι µόνο έχουν συµφέρον να αποφεύγουν τη σύγκρουση µε τις Μεγάλες

∆υνάµεις αλλά και να προσαρµόζονται στις περιστάσεις και να επιδιώκουν την εκπλήρωση των
εθνικών τους διεκδικήσεων κατά στάδια.
Η πεποίθηση στη µακροπρόθεσµη αποδοτικότητα των συµµαχικών δεσµών µε τις ισχυρές
ναυτικές δυνάµεις της Μεσογείου, και ιδιαίτερα τα µεγάλα δηµοκρατικά έθνη της δυτικής Ευρώπης,
σε συνδυασµό µε την πίστη στην ανάγκη της εσωτερικής οργανώσεως και ενδυναµώσεως του
έθνους αποτέλεσε έκτοτε τη βασική συνισταµένη της διπλωµατικής δράσεως του Κρητικού ηγέτη
(…).
Κάτω από την επίδραση των γενικών αυτών καθοριστικών κριτηρίων, ο σύµβουλος της
∆ικαιοσύνης εισηγήθηκε εµπιστευτικά στον ύπατο αρµοστή το καλοκαίρι του 1900, τη διπλωµατική
µεθόδευση της σταδιακής εξελίξεως προς την ενωτική λύση: Η άµεση επίτευξη της ενώσεως ήταν
αδύνατη· η παράταση όµως του καθεστώτος της αρµοστείας ανέστελλε την εφαρµογή των µέτρων
που θα επέτρεπαν τη βαθµιαία απαλλαγή της Μεγαλονήσου από τα δεσµά της διεθνούς
εξαρτήσεως· έτσι επέβαλλε την άµεση υποταγή της στην απόφαση των Μεγάλων ∆υνάµεων και
την καθιστούσε έρµαιο των αντικρουόµενων ευρωπαϊκών συµφερόντων· αντίθετα, η ολοκλήρωση
της αυτονοµίας, σύµφωνη προς τις υποσχέσεις των ∆υνάµεων και τις προβλέψεις του
Συντάγµατος, θα συντελούσε στην προαγωγή των εθνικών συµφερόντων στο εξωτερικό και την
κατοχύρωση της αυτοδιοικήσεως στο εσωτερικό, ιδίως µετά τη διοργάνωση της πολιτοφυλακής
από Έλληνες αξιωµατικούς και την παράλληλη αποχώρηση των διεθνών στρατευµάτων· τελικά, ο
παραµερισµός βασικών ανασταλτικών παραγόντων, όπως η παρουσία των ξένων αγηµάτων και η
διοίκηση της Μεγαλονήσου από εντολοδόχο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, θα άνοιγε την
προοπτική µιας εξελίξεως ανάλογης προς το καθεστώς της ανατολικής Ρωµυλίας.
Ο ύπατος αρµοστής αντέδρασε στις εισηγήσεις του Βενιζέλου. Η αρνητική όµως θέση του
Γεωργίου δεν αφόπλισε τον τελευταίο. Αντίθετα, µετά την κατηγορηµατική απόρριψη των
πριγκιπικών προτάσεων και την ταυτόχρονη υπόσχεση κάτω πιθανότατα και από την επήρεια των
εισηγήσεων του Γάλλου προξένου στα Χανιά Paul Blanc, για την ευµενή εξέταση κάθε προτάσεως,
«η οποία θα ταις υπεβάλλετο επί τω σκοπώ της βελτιώσεως της καταστάσεως της νήσου»,
επανέφερε ανεπίσηµα την πρότασή του στο ηγεµονικό συµβούλιο της 22 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου
1901.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προκάλεσε την άµεση και αποφασιστική
αντίδραση του πρίγκιπα Γεωργίου. Η εισήγησή του προσέκρουε τόσο στη γενική αρχή της
ουσιαστικής διαχειρίσεως των διπλωµατικών θεµάτων, ιδίως µάλιστα του Κρητικού, από τη
∆υναστεία, όσο και στην ειδικότερη αντίληψη της τελευταίας αυτής γύρω από τη µεθόδευση του
εθνικού αγώνα. Ο ύπατος αρµοστής, φορέας των εντολών της Αυλής των Αθηνών, µε τη
συγκατάθεση πάντοτε και της ελληνικής κυβερνήσεως, απέκρουε τη συµβιβαστική εξελικτική
διαδικασία και επιδίωκε περισσότερο να καταστήσει αβάστακτη την πίεση από τις εσωτερικές
συνθήκες, µε την ελπίδα να εκβιάσει την ταχύτερη κατά το δυνατό συγκατάνευση των ευρωπαϊκών
∆υνάµεων στην ενωτική λύση.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τοµ.Ι∆΄, σελ.202
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
α. 1) σελ.151-152: «Με βάση το άρθρο 11 της Σύµβασης …περιουσίας των ανταλλαξίµων»
2) Γύρω στο 1925 περίπου η βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την εγκατάσταση µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στη πρωτεύουσα αλλά και τη δηµιουργία σύγχρονου δικτύου
αστικών συγκοινωνιών, βασισµένου σε ηλεκτροκίνητα τραµ και λεωφορεία.
3) Μετά τη δηµοσίευση των πέντε άρθρων από τον Βενιζέλο µε τον τίτλο «Γεννηθήτω φως» ο
Γεώργιος ακολούθησε πολιτική αδιαλλαξίας και προχώρησε σε µέτρα περισσότερο αυταρχικά, µε
την απαγόρευση της ελευθεροτυπίας και µε διώξεις και φυλακίσεις διακεκριµένων µελών της
κρητικής αντιπολίτευσης. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, τα πολιτικά πράγµατα στην Κρήτη

οδηγήθηκαν σε πλήρες αδιέξοδο και όλες οι προσπάθειες συνδιαλλαγής των αντίπαλων πολιτικών
µερίδων ναυάγησαν. Γύρω από το Βενιζέλο συνασπίστηκαν όσοι ήταν δυσαρεστηµένοι από την
αυταρχική πολιτική του Πρίγκιπα και σχηµατίστηκε µια ισχυρότατη «Ηνωµένη Αντιπολίτευσις».
Έµπιστοι συνεργάτες του Βενιζέλου ήταν ο Κ.Φούµης και ο Κ.Μάνος. Οι τρεις αυτοί αποτέλεσαν
µια τριανδρία που δεν δίστασε να προχωρήσει σε δυναµική αντιµετώπιση αναµέτρηση µε τον
Πρίγκιπα.
β. 1. Σ, 2. Λ, 3. Σ, 4. Λ, 5. Λ.
ΘΕΜΑ Α2
α. σελ.154: «Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση … αντί εργατικού προλεταριάτου».
β. σελ.53: «Το 1927, µε αφορµή το αίτηµα της Ελλάδας … που ξεκίνησε από την Νέα Υόρκη το
1929».
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Το Νοέµβριο του 1862 έγιναν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα
ψήφιζε νέο σύνταγµα. Μεταξύ άλλων η Εθνοσυνέλευση, παρά την έντονη αντίδραση του βασιλιά
Γεωργίου Α΄, επέβαλε την αρχή να προέρχεται η κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Αυτό που δεν ορίστηκε µε σαφήνεια, διότι θεωρήθηκε αυτονόητο, ήταν ότι ο βασιλιάς όφειλε να
δώσει την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης σε βουλευτή του κόµµατος που είχε την εµπιστοσύνη
της πλειοψηφίας της Βουλής. Ο Γεώργιος εκµεταλλεύτηκε αυτήν την ασάφεια, για να διορίζει
κυβερνήσεις της αρεσκείας του. Την αυθαιρεσία αυτή τη διαπιστώνει και την καταγγέλλει ο νέος
τότε πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης στο ανυπόγραφο άρθρο του µε τίτλο «Τις πταίει;», που
δηµοσιεύεται στην εφηµερία «Καιροί» στις 29 Ιουνίου 1874. Ο Τρικούπης υποστηρίζει πως οι
κυβερνήσεις που υπάρχουν από το 1868 οφείλουν την ύπαρξή τους αποκλειστικά στην απόλυτη
χρήση του προνοµίου που παρέχεται από το Σύνταγµα στο βασιλιά για να διορίζει και να παύει
υπουργούς. Αναγνωρίζει πως το ίδιο το Σύνταγµα µόνο έµµεσους περιορισµούς βάζει στο Βασιλιά
µέσω των δικαιωµάτων που αναγνωρίζει στη Βουλή. Ο Βασιλιάς όµως, εφόσον αυτοί δεν είναι
ρητοί «προτιµάει» να τους αγνοεί, οδηγώντας το λαό να πρέπει τελικά να διαλέξει, κατά τον
Τρικούπη, την απόλυτη υποταγή στο πρόσωπο του ή την επανάσταση. Ο Τρικούπης αναγνωρίζει
ότι αυτό που πράττει ο Γεώργιος δεν είναι ούτε αντισυνταγµατικό ούτε αντικοινοβουλευτικό αλλά
αφήνει να κυριαρχεί η πολιτική αστάθεια. Μόνη λύση στο πρόβληµα είναι η συγκρότηση δύο
µεγάλων κοµµάτων εξουσίας, σύµφωνα µε το πρότυπο της Αγγλίας, το οποίο, κατά το πρώτο
παράθεµα, χαρακτηρίζεται ως θεµέλιο του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος. Για να καταστεί αυτό
δυνατό, έπρεπε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης µόνο σε πολιτικό ο
οποίος σαφώς είχε τη «δεδηλωµένη» εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Αυτό θα
στερούσε από τα κόµµατα µειοψηφίας της δυνατότητα να σχηµατίζουν κυβέρνηση, θα τα ωθούσε
σε συνένωση µε τα µεγάλα και θα είχε ως αποτέλεσµα σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Ο
Τρικούπης µάλιστα στο άρθρο του υποστηρίζει πως στην Ελλάδα δε υπάρχει κανένα από τα
ζητήµατα τα οποία στη Γαλλία και Ιταλία διαιρούν τους πολιτικούς σε πολλά κόµµατα, και πως ο
µόνο λόγος ύπαρξής τους είναι το γεγονός ότι έτσι έχουν την ευκαιρία να κληθούν στην κατάληψη
της εξουσίας.
Το πρώτο παράθεµα µας πληροφορεί ότι, παρόλο που το άρθρο δεν ήταν τόσο µαχητικό
όσο κάποιες αγορεύσεις στη Βουλή, επειδή χαρακτήρισε νόθες τις εκλογές που µόλις πριν λίγο
είχαν λάβει χώρα και θεωρήθηκε ότι αποτελούσε επίθεση κατά του βασιλιά και υπαινιγµός
(παρακίνηση;) για επανάσταση, υπήρξαν άµεσες και δραστικές συνέπειες: κατάσχεση φύλλων και
ποινική δίωξη του εκδότη της εφηµερίδας Πέτρου Κανελλίδη. Ο Τρικούπης ανέλαβε πλήρως την
ευθύνη συγγραφής και δηµοσίευσης του άρθρου µε επιστολή του προς το εισαγγελέα, µε
αποτέλεσµα την προφυλάκισή του στις 6 Ιουλίου 1874. Αφήνεται ελεύθερος µε εγγύηση και
απαλλάσσεται µε βούλευµα στις 23 Ιουλίου. Οι εξελίξεις έχουν δροµολογηθεί. Η αρχή της
δεδηλωµένης ψηφίζεται το 1875. 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.
Η αλλαγή στάσης του βασιλιά φαίνεται ολοκάθαρα στο λόγο στη Βουλή στις 11 Αυγούστου 1875,
απόσπασµα του οποίου έχουµε στο δεύτερο παράθεµα. Όχι µόνο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα
ύπαρξης της αρχής της δεδηλωµένης αλλά και διατείνεται πως χωρίς κυβέρνηση που να έχει τη
δηλωµένη εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών είναι αδύνατον το πολίτευµα να
λειτουργήσει αρµονικά. Οι νέες θέσεις του βασίζονται, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, στην πλήρη
αναγνώριση εκ µέρους του των προνοµίων των βουλευτών που βασίζονται στο γράµµα αλλά και
στο πνεύµα του Συντάγµατος: όχι µόνο δηλαδή σε ό,τι ρητά καθόριζε το Σύνταγµα αλλά και σε ό,τι
είναι σύµφωνο µε τις γενικότερες καταστάσεις, κλίµα και γραµµή που έχει καθιερώσει.
Κατόπιν αυτών των αλλαγών νέα σελίδα ανοίγει στην πολιτική ζωή της χώρας. Η µεταβατική
περίοδος θα οδηγήσει στις εκλογές του 188, στις οποίες τα δύο µεγάλα κόµµατα συγκεντρώνουν το
92,2% των εδρών του Κοινοβουλίου. Το κοινοβουλευτικό σύστηµα και ο δικοµµατισµός
θεµελιώθηκαν .
ΘΕΜΑ Β2
Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε µε ζήλο και απέδωσε σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα σηµαντικό έργο. Το θετικό και αισιόδοξο κλίµα όµως των δύο πρώτων ετών της
λειτουργίας του νέου καθεστώτος άρχισαν να σκιάζουν απειλητικά σύννεφα, τα οποία επρόκειτο να
δηµιουργήσουν λίγο αργότερα σοβαρή εσωτερική κρίση. Το Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας ήταν
υπερβολικά συντηρητικό και παραχωρούσε στον ηγεµόνα, όπως ονοµάστηκε ο Ύπατος Αρµοστής,
υπερεξουσίες, που εύκολα µπορούσαν να τον οδηγήσουν σε δεσποτική συµπεριφορά. Επιπλέον,
η ασάφεια στον ακριβή καθορισµό αρµοδιοτήτων δηµιουργούσε τριβές και προσωπικές
αντιπαραθέσεις στο έργο της διοίκησης. Οι τοπικοί παράγοντες της Κρήτης, που πολέµησαν για
την ελευθερία του νησιού και στήριξαν µε ενθουσιασµό τον Πρίγκιπα, έβλεπαν τώρα µε δυσφορία
και πικρία να παραγκωνίζονται και να διορίζονται σε καίριες θέσεις Αθηναίοι σύµβουλοι του
Γεωργίου, που αγνοούσαν τα κρητικά πράγµατα και την ψυχολογία των Κρητών.
Αλλά το πιο σηµαντικό ήταν η διαχείριση του εθνικού ζητήµατος της ένωσης της Κρήτης µε
την Ελλάδα. Στο ουσιώδες αυτό ζήτηµα παρατηρήθηκε εξαρχής διάσταση απόψεων µεταξύ του
Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Γεώργιος πίστευε ότι η λύση του εθνικού ζητήµατος θα
ωρίµαζε µε συνεχείς παραστάσεις και υποµνήµατα προς τις Μεγάλες ∆υνάµεις, ώστε, όπως
αναφέρει το παράθεµα, να ασκηθεί αβάστακτη πίεση προς αυτές που θα τις αναγκάσει να δώσουν
τη συγκατάθεσή τους για την ένωση, ενώ ο Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγµατα πρακτικότερα και
ρεαλιστικότερα, θεωρούσε ότι η λύση έπρεπε να είναι σταδιακή, µε βαθµιαίες κατακτήσεις.
Το παράθεµα από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους επιβεβαιώνει τις ιστορικές µας
γνώσεις σχετικά µε τη στάση του Βενιζέλου απέναντι στο θέµα της ένωσης της Κρήτης µε την
Ελλάδα, ή καλύτερα στο δρόµο που έπρεπε να ακολουθηθεί, ώστε αυτή να επιτευχθεί. Είναι
φανερό πως σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδροµίας, εφάρµοζε τη δική του τακτική
που είχε πιο ρεαλιστική και πιο δυναµική διάσταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους παράγοντες της
Κρήτης. Η εκπλήρωση των εθνικών διεκδικήσεων κατά στάδια θα έφερνε την Κρήτη όλο και πιο
κοντά στην πολυπόθητη ένωση µε την Ελλάδα, ακόµη κι αν αυτό σήµαινε πολιτικές κινήσεις σε
«αρµονία» µε τις Μεγάλες ∆υνάµεις. Την Ιδεολογία αυτή ο Βενιζέλος την εφάρµοσε µε συνέπεια
στον πολιτικό του βίο και αργότερα, ως πρωθυπουργός πλέον της Ελλάδας.
Η πολιτική σκέψη και πράξη του Βενιζέλου εν γένει οριζόταν από δύο βασικές παραµέτρους:
«εσωτερική οργάνωση» και «ενδυνάµωση» από τη µια, και συµµαχίες µε τα δηµοκρατικά, δυνατά,
κράτη της ∆υτικής Ευρώπης από την άλλη.
Οι θέσεις αυτές του Βενιζέλου είναι που οδηγούν στην εισήγηση σχεδίου προς τον πρίγκιπα
Γεώργιο το καλοκαίρι του 1900. Το παράθεµα παρουσιάζει αδρά τις συνθήκες που θα οδηγήσουν
ύστερα από λίγους µήνες στην απόλυση του Βενιζέλου από τη θέση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
και φωτίζει και άλλα σηµεία της κριτικής του. Ο Βενιζέλος, στην εµπιστευτική του εισήγηση προς
τον Γεώργιο, επεσήµαινε πως η συνέχιση του καθεστώτος Αρµοστείας, που ίσχυε στην Κρήτη,

παρέτεινε την εξάρτησή της από τις Μεγάλες ∆υνάµεις και τη «χρησιµοποίησή» της ανάλογα µε τις
διαθέσεις και τα συµφέροντά αυτών. Η ολοκλήρωση της αυτονοµίας, στόχος που προέβλεπε το
Σύνταγµα και είχαν υποσχεθεί οι Μεγάλες ∆υνάµεις, θα έδινε ώθηση στα επόµενα βήµατα των
Κρητικών επιδιώξεων. Ως πρώτη µάλιστα κατάκτηση θεωρούσε την αποµάκρυνση των ξένων
στρατευµάτων από τις κρητικές πόλεις και την αντικατάστασή τους από ντόπια πολιτοφυλακή, µε
Έλληνες αξιωµατικούς. Η κάλυψη συνεπώς αυτών των δύο προϋποθέσεων (κατάργηση του
θεσµού της Αρµοστείας και αποχώρηση των ξένων στρατευµάτων από την Κρήτη) θα έφερναν πιο
κοντά την Κρήτη σε ένα καθεστώς ανάλογο µε την αυτονοµία της Ρωµυλίας.
Η αρνητική αντίδραση του πρίγκιπα σε αυτό το σχέδιο δεν πτόησε τον Βενιζέλο, ο οποίος
ενθαρρυµένος και από τις θετικές εισηγήσεις των ξένων αντιπροσώπων (µε συγκεκριµένη αναφορά
στο παράθεµα στις δηλώσεις Γάλλου προξένου στα Χανιά Paul Blanc) και µετά την αποτυχία του
Γεωργίου να πετύχει πρόοδο στο Κρητικό ζήτηµα µε τις δικές του µεθόδους, προχώρησε στις 22
Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου του 1901 σε επαναφορά της πρότασης στο ηγεµονικό συµβούλιο.
Η αντίδραση του πρίγκιπα ήταν άµεση, καθώς οι κινήσεις του Βενιζέλου αντιβαίνουν σε
κινήσεις δικές του, που εγκρίνονται από τον βασιλικό κύκλο της Ελλάδας και την Ελληνική
κυβέρνηση.
Η διάσταση των απόψεων στο πολιτικό ζήτηµα δεν άργησε να λάβει την µορφή προσωπικής
αντιπαράθεσης. Ο Βενιζέλος είχε καταστήσει σαφές ότι δεν αναγνωρίζει στον Πρίγκιπα το δικαίωµα
να διαχειρίζεται προσωπικώς το εθνικό ζήτηµα της Κρήτης: «Ως ένας εκ των τριακοσίων χιλιάδων
Κρητών, δεν σας εκχωρώ το δικαίωµά µου, ώστε µόνος σεις να ρυθµίζετε αυτοβούλως την εθνικήν
πολιτικήν του τόπου µου!». Κακοί σύµβουλοι του Γεωργίου διοχέτευαν χαλκευµένα και
συκοφαντικά κείµενα στις αθηναϊκές εφηµερίδες εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου, γεγονός που
δηµιούργησε βαρύ κλίµα διχασµού.
Η κρίση κορυφώθηκε στις 18 Μαρτίου 1901, όταν ο Γεώργιος απέλυσε τον Βενιζέλο από το
αξίωµα του υπουργού. Η κατάσταση που θα διαµορφωθεί µετά από αυτό σταδιακά θα οδηγήσει
στην επανάσταση στο Θέρισο στις 10 Μαρτίου 1905.
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