ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί
στην κάθε πρόταση:
Α. Τα τσιφλίκια στη Θεσσαλία αγοράστηκαν από ξένους κεφαλαιούχους
Β. Οι δηλιγιαννικοί υποστήριζαν τους µεγαλογαιοκτήµονες της Θεσσαλίας.
Γ. Ο ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897 πραγµάτωσε το όραµα για ένα σύγχρονο κράτος,
ισχυρό στη διεθνή σκηνή.
∆. Το Σ.Ε.Κ.Ε. στην εξωτερική πολιτική υπερασπιζόταν την αυτοδιάθεση των λαών.
Ε. Σύµφωνα µε την ελληνοτουρκική Σύµβαση ανταλλαγής των πληθυσµών της 30ής Ιανουαρίου
του 1923, οι ανταλλάξιµοι είχαν δικαίωµα να διατηρήσουν την παλιά τους ιθαγένεια.
Μονάδες 10
Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α) Ανόρθωση
β) Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ)
γ) Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Πώς αντιµετώπισαν οι πρόσφυγες την παραµονή τους στην Ελλάδα πριν από τη
συνθήκη της Λοζάνης και µετά;
Μονάδες 12
Α.2.2 Ποιες ήταν οι αφορµές και ποια τα αίτια της επανάστασης του Θερίσου;
Μονάδες 13
ΟΜΑ∆Α Β’
ΘΕΜΑ Β1
Λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο που ακολουθεί και αξιολογώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις να αναφερθείτε στα αίτια σύγκρουσης βασιλιά – Βενιζέλου, στις συνέπειες και
στα αποτελέσµατά της. (Μονάδες 25)
Α΄ υπόµνηµα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο (11/24 Ιανουαρίου
1915).
...Η Ελλάς τίθεται πάλιν ενώπιον µιας των κρισιµωτάτων περιστάσεων της εθνικής αυτής
ιστορίας. Μέχρι σήµερον η πολιτική ηµών συνίστατο εις διατήρησιν της ουδετερότητος… Αλλ’
ήδη καλούµεθα να µετάσχωµεν*του πολέµου … επ’ ανταλλάγµασι, τα οποία
πραγµατοποιούµενα, θα δηµιουργήσωσι µια Ελλάδα µεγάλην και ισχυράν ... Προς επιτυχίαν
των µεγάλων τούτων ανταλλαγµάτων πρόκειται βεβαίως να αντιµετωπισθώσι και µεγάλοι
κίνδυνοι. Αλλά µετά µακράν και βαθείαν µελέτη του ζητήµατος καταλήγω εις την γνώµην ότι
τους κινδύνους τούτους οφείλωµεν να αντιµετωπίσωµεν. Εάν επιτρέψωµεν να συντριβεί
σήµερον η Σερβία υπό της νέας αυστρογερµανικής εισβολής καµµία δεν υπάρχει ασφάλεια ότι
τα αυστρογερµανικά στρατεύµατα θα σταµατήσωσι προ των µακεδονικών συνόρων µας και δεν
θα ελκυσθώσι* φυσικώς όπως κατέλθωσι* µέχρι Θεσσαλονίκης … Ένεκα των λόγων τούτων,
συµπεραίνων, κρίνω απολύτως επιβεβληµένην την υπό τους ανωτέρω όρους µετοχήν ηµών εις
τον αγώνα... Και αν ακόµη απετυγχάνοµεν, θα είχοµεν ήσυχον την συνείδησιν, ότι ηγωνίσθηµεν
και υπέρ της διασώσεως των εν δουλεία εισέτι* οµογενών µας, οίτινες* τον έσχατον διατρέχουσι
κίνδυνον, και υπέρ των γενικοτέρων συµφερόντων της ανθρωπότητος και της ανεξαρτησίας των
µικρών λαών, ην θα διακινδυνεύση ανεπανορθώτως η γερµανοτουρκική επικράτησις.
*µετάσχωµεν=συµµετέχουµε.
*ελκυσθώσι = επιθυµήσουν.
*κατέλθωσι = να κατέβουν.
*εισέτι = ακόµη.
*οίτινες = οι οποίοι

ΘΕΜΑ Β2
Με αφορµή τα ακόλουθα παραθέµατα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να
αναφέρετε τις βασικές αρχές, σύµφωνα µε τις οποίες καταρτίστηκαν τα συντάγµατα του
1844 και του 1864. τις βασιλικές εξουσίες που προκύπτουν από αυτά, καθώς και τις
εξελίξεις που οδήγησαν στην αρχή της δεδηλωµένης. (Μονάδες 25)
ΚΕΙΜΕΝΟ 1
Η Ελλάς είναι η ελευθερωτέρα των συνταγµατικών µοναρχιών. Ο βασιλεύς αυτής εκλήθη εις τον
θρόνον διά της ψήφου του λαού. Οι υπήκοοι αυτού εισίν ίσοι ενώπιον του νόµου. Ουδείς δε
τίτλος ευγενείας ή διακρίσεως επιτρέπεται. Η ελευθερία του ατόµου και το άσυλον της οικίας του
είναι απαραβίαστα. ∆ιατηρείται το ορκωτόν λογιστήριον, ο τύπος είναι ελεύθερος, τω
επιτρέπεται να εκφράζη οποιανδήποτε γνώµην µη αντιστρατευοµένην εις τα δόγµατα της
θρησκείας του κράτους και µη καθαπτοµένην του προσώπου του Βασιλέως. Η ψηφοφορία είναι
καθολική. Οι βουλευταί αντιπροσωπεύουσι το έθνος ολόκληρον και την επαρχίαν, αφ' ης
εκλέγεται εις έκαστος […]. Ο αριθµός των βουλευτών εκάστης επαρχίας ορίζεται αναλόγως του
αριθµού των κατοίκων. Ο ελάχιστος αριθµός των βουλευτών δεν επιτρέπεται να κατέλθη τους
εκατόν πεντήκοντα.
Το πολίτευµα της συνταγµατικής µοναρχίας στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα (Πηγή: Κάρολος
Τάκερµαν, Οι Έλληνες της σήµερον, Αθήνα 1877, σ. 77)
ΚΕΙΜΕΝΟ 2
Ουχί σπανίως εις εκλογικά τινά διαµερίσµατα συµβαίνουσι συµπλοκαί αιµατηραί,
συνεπιφέρουσαι και απώλειαν ζωής. Εν Ελλάδι επικρατεί το σύστηµα της µυστικής
ψηφοφορίας, επειδή δε περί του συστήµατος τούτου εγένετο συζήτησις και εν τω αγγλικώ
κοινοβουλίω επιτραπήτω ηµίν να εµµείνωµεν επ' ολίγον επί του τρόπου τούτου της
ψηφοφορίας, ως διεξάγεται εν Ελλάδι: Έκαστος υποψήφιος εκθέτει ιδίαν κάλπην φέρουσαν εν
είδει επιγραφής το όνοµα αυτού. Αι κάλπαι εισί κατά σειράν τεθειµέναι κατά µήκος της ενοριακής
εκκλησίας (ή και του δηµοτικού σχολείου) αντικρύζουσαι κατά το ύψος το στήθος του
ψηφοφόρου. Εφορευτική επιτροπή ίσταται παρά την είσοδον, εξακριβούσα εκ του εντύπου
εκλογικού καταλόγου το όνοµα του εις ψηφοφορίαν προσερχοµένου εκλογέως. Ο τρόπος ούτος
µέχρι τούδε δεν διαφέρει σπουδαίως του ηµετέρου, εκτός της ιδιαιτέρας κάλπης δι' έκαστον
υποψήφιον. Η κατασκευή όµως των καλπών είναι ιδιόρρυθµος και δύναται χρησιµεύση ως
αφορµή µεταρρυθµίσεως των ηµετέρων επί το τελειότερον. Η υελίνη κάλπη ούσα νυν εν χρήσει
εν Αµερική, ήτο πρότερον και εν Ελλάδι, αλλά κατηργήθη. Το δοχείον των ψήφων συνίσταται
νυν εκ τετραγώνου κασσιτερίνου κιβωτίου, ου η κορυφή είναι καµπύλη µετά µιας εκατέρωθεν
ραβδώσεως, οµοιάζει δε προς µικρόν κυνοστάσιον. Εκ του µετώπου αυτής προέχει κύλινδρος
µήκους ενός ποδός περίπου, διαµέτρου καπνοδόχης. Εν τω κυλίνδρω εισάγει ο ψηφοφόρος τον
βραχίονά του, αφού πρώτον λάβη παρά του σφαιροδότου µικράν µολυβδίνην σφαίραν. Η
κάλπη εσωτερικώς διαιρείται εις δύο, εξωτερικώς δε είναι κεχρωµατισµένη κατά το ήµισυ λευκή,
το µέρος δηλαδή το προωρισµένον διά τα ναι και κατά το έτερον ήµισυ, το διά τα όχι, µέλαινα.
Το επί της κάλπης όνοµα µεγαλοφώνως και ευκρινώς αναγγέλλει ο υπάλληλος, ο δε
ψηφοφόρος, ου η χειρ κρύπτεται, ρίπτει το σφαιρίδιον δι' απλής κινήσεως του καρπού εν τω ναι
ή το όχι κατά την εκλογήν του. Η σφαίρα πίπτει αθορύβως, ο δε ψηφοφόρος αποσύρει την χείρα
του, χωρίς να δύνανται οι θεώµενοι να διακρίνωσι πού έρριψε την ψήφον. Τούτ' αυτό
επαναλαµβάνεται εις απάσας τας κάλπας των υποψηφίων. Η µέθοδος αύτη είναι βραδεία, αλλά
ο προσδιοριζόµενος χρόνος συνιστάµενος εκ πολλών ηµερών (τεσσάρων) κωλύει πάντα ως εκ
τούτου ερεθισµόν ή βίαν. Είναι δύσκολον να επινοήση τις κατ' αρχήν, τρόπον καταλληλότερον
προς υπεράσπισιν της ανεξαρτησίας του ψηφίζοντος και εξασφάλισιν από νοθείας. Ενώ η
ανακήρυξις των εκλεχθέντων βουλευτών εν Αµερική καταπαύει τον θόρυβον και τον
αναβρασµόν των κοµµάτων, χρησιµεύουσα, ούτως ειπείν, ως έλαιον ριπτόµενον επί του
ύδατος, απεναντίας εν Ελλάδι, οι αποτυχόντες αποχωρούσι του ανοικτού πεδίου µόνον και
µόνον ίνα, ενωθέντες άπαντες, ανατρέψωσι τους αντιπάλους των εις πρώτην ευκαιρίαν.
Η εκλογική διαδικασία - τρόπος ψηφοφορίας. Η ψήφιση υποψηφίων από διαφορετικά κόµµατα
(Πηγή: : Κάρολος Τάκερµαν, Οι Έλληνες της σήµερον, Αθήνα 1877, σ. 78-79)

ΚΕΙΜΕΝΟ 3
Με τη θέσπιση της αρχής της δεδηλωµένης καταργούνται τα άρθρα 31 ("ο βασιλεύς διορίζει και
παύει τους υπουργούς αυτού") και 37 (περί του δικαιώµατος του βασιλιά να διαλύει τη Βουλή)
του Συντάγµατος του 1864. Απόσπασµα από την αγόρευση του Γεωργίου Α΄ στη Βουλή στις 11
Αυγούστου 1875 (το λόγο του βασιλιά έγραψε ο Χ. Τρικούπης):
(…) Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των καλουµένων παρ' εµού εις την κυβέρνησιν του
τόπου την δεδηλωµένην προς αυτούς εµπιστοσύνην 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. (…)
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
A.1.1.
A: λ , B: λ, Γ: λ, ∆: σ, Ε: λ
A.1.2.
α) Γενικό σύνθηµα των ανεξάρτητων πολιτικών που συµµετείχαν στις εκλογές της 8ης
Αυγούστου του 1910. Με την «ανόρθωση», ανάλογα µε την περιοχή που ήταν υποψήφιοι και
τον πληθυσµό στον οποίο απευθύνονταν, εννοούσαν είτε την υλοποίηση των αιτηµάτων των
συντεχνιών, όπως εκφράστηκαν στα συλλαλητήρια του 1909, είτε την επίλυση του αγροτικού
ζητήµατος, µε την παροχή γης στους ακτήµονες. Την «ανόρθωση» υποστήριξαν αργότερα και
οι εκπρόσωποι του αντιβενιζελικού «Εθνικού Κόµµατος» του Κ.Μαυροµιχάλη, που κατά την
εκτίµησή τους δεν µπόρεσαν να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί.
β) Με πρωτοβουλία της Κ. Τ. Ε., το Σεπτέµβριο του 1923 ιδρύθηκε ένας αυτόνοµος οργανισµός
µε πλήρη νοµική υπόσταση, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.), µε έδρα την
Αθήνα. Βασική της αποστολή ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση
και οριστική στέγαση. Η Ε.Α.Π. λειτούργησε µέχρι το τέλος του 1930. Με ειδική σύµβαση
µεταβίβασε στο ελληνικό ∆ηµόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε
αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες. Η αγροτική αποκατάσταση στο µεγαλύτερο µέρος της
ήταν έργο της ΕΑΠ, ενώ την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο το κράτος και
λιγότερο η ΕΑΠ, η οποία πρόσφερε οικονοµική βοήθεια σε περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων,
οικοτεχνικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (όπως η ταπητουργία). Μετά την διάλυση της
ΕΑΠ το 1930 τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα.
γ) Μετά την επανάσταση στο Θέρισο οργανώθηκε εκεί «Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης»,
µε πρόεδρο τον Ελ. Βενιζέλο και υπουργούς τους Κ. Φούµη και Κ. Μάνο, η οποία:
Α) Εκδίδει γραµµάτια για εσωτερικό πατριωτικό δάνειο 100.000 δραχµών,
Β) Οργάνωσε υπηρεσίες οικονοµικών, συγκοινωνιών και διοίκησης,
Γ) Τύπωσε γραµµατόσηµα και
∆) Εξέδιδε την εφηµερίδα «Το Θέρισο».
ΘΕΜΑ Α2
A.2.1. Το πρώτο διάστηµα, οι περισσότεροι πρόσφυγες ανέχονταν τις αντίξοες συνθήκες
διαβίωσης, θεωρώντας προσωρινή την παραµονή τους στην Ελλάδα. Πίστευαν ότι δεν θα
αργήσει η µέρα της επιστροφής. Η αίσθηση αυτής της προσωρινότητας καθυστερούσε, σε
συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, την κοινωνική και οικονοµική τους ένταξη και την ταύτισή
τους µε το γηγενή πληθυσµό. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης της Λοζάνης, οι πρόσφυγες
άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι το όνειρο της επιστροφής δεν επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί.
Στόχος τους τώρα έγινε η βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους και η ενσωµάτωση στη νέα
πατρίδα. Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της Σύµβασης και οι όροι της, οι πρόσφυγες που
βρίσκονταν στην Ελλάδα αντέδρασαν έντονα. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας συγκρότησαν
συλλαλητήρια, διατρανώνοντας την απόφασή τους να εµποδίσουν την εφαρµογή της. Η

πραγµατικότητα όµως, όπως είχε διαµορφωθεί µετά την έξοδο χιλιάδων Ελλήνων από τις
πατρογονικές εστίες τους και την άρνηση της Τουρκίας να δεχτεί την επιστροφή τους, ανάγκασε
την ελληνική αντιπροσωπεία να συµφωνήσει. Εξάλλου, η υπογραφή της Σύµβασης
υποβοηθούσε τις βλέψεις των ηγετών των δύο χωρών (Βενιζέλου και Κεµάλ) για τη διασφάλιση
και αναγνώριση των συνόρων τους, την επίτευξη οµοιογένειας και την απρόσκοπτη ενασχόληση
µε την εσωτερική µεταρρύθµιση και ανάπτυξη. Σύµφωνη ήταν και η Κοινωνία των Εθνών. Οι
πρόσφυγες έµειναν µε την πικρία ότι το δίκαιο και τα συµφέροντά τους θυσιάστηκαν στο βωµό
των συµφερόντων του ελληνικού κράτους.
Α.2.2. Το θετικό και αισιόδοξο κλίµα των δύο πρώτων ετών της λειτουργίας του νέου
καθεστώτος άρχισαν να σκιάζουν απειλητικά σύννεφά, τα οποία επρόκειτο να δηµιουργήσουν
λίγο αργότερα σοβαρή εσωτερική κρίση. Το Σύνταγµα της Κρητική 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 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.
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, ενώ ο
Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγµατα πρακτικότερα και ρεαλιστικότερα, θεωρούσε ότι η λύση
έπρεπε να είναι σταδιακή, µε βαθµιαίες κατακτήσεις. 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 διάσταση των απόψεων στο πολιτικό ζήτηµα δεν άργησε να λάβει τη 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 µόνοι 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. Για να
υποστηρίξει τις απόψεις του στο εθνικό ζήτηµα της Κρήτης, ο Βενιζέλος δηµοσίευσε στην
εφηµερίδα «Κήρυξ» των Χανίων, που ο ίδιος εξέδιδε, πέντε πολύκροτα άρθρα, µε το
χαρακτηριστικό 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. 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 αναµέτρηση µε τον Πρίγκιπα. Στο τέλος του 1904
έληξε η περίοδος της Γενικής Συνέλευσης και προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 64
βουλευτών. Σύµφωνα µε το σύνταγµα, 10 ακόµη θα διορίζονταν απευθείας από τον Πρίγκιπα. Η
αντιπολίτευση αποφάσισε να µην συµµετέχει στις εκλογές αυτές, κατήγγειλε τα ανελεύθερα
µέτρα του Πρίγκιπα και κάλεσε το λαό σε αποχή. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε στις 26
Φεβρουαρίου 1905, όταν η τριανδρία της αντιπολίτευσης και 15 άλλοι επιφανείς πολιτευτές
συνέταξαν και υπέγραψαν προκήρυξη, µε την οποία ζητούσαν µεταβολή του συντάγµατος της
Κρητικής Πολιτείας. Η προκήρυξη αυτή είναι το πρώτο επίσηµο επαναστατικό κείµενο, το
προµήνυµα της επανάστασης του Θερίσου, που τελικά κηρύσσεται στις 10 Μαρτίου 1905.

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Ήδη από το 1912, µετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές, ο Βενιζέλος ήταν κυρίαρχος
του πολιτικού παιχνιδιού, χωρίς ουσιαστική κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Το 1913, τον
βασιλιά Γεώργιο Α΄ διαδέχθηκε στο θρόνο ο Κωνσταντίνος, στον οποίο ο Βενιζέλος, ένα χρόνο
νωρίτερα, παραχώρησε το αξίωµα του αρχιστράτηγου. Μέχρι το 1915 οι δύο ισχυρές
προσωπικότητες δεν ήρθαν σε σύγκρουση. Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης αναγώριζαν στον
βασιλιά το δικαίωµα να επιβάλλει τη δική του άποψη για την εξωτερική πολιτική,
παραβλέποντας ότι κάτι τέτοιο ήταν αντισυνταγµατικό. Αυτό ενίσχυσε τους εχθρούς της
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, προ πάντων έναν κύκλο αντιδηµοκρατικών αξιωµατικών.
Με αφορµή τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο, εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς τη
σκοπιµότητα ή µη της συµµετοχής της Ελλάδας στον πόλεµο. Οι Φιλελεύθεροι τάσσονταν υπέρ
της συµµετοχής της Ελλάδας στον πόλεµο, στο πλευρό της Αντάντ, επειδή προσδοκούσαν ότι
µε αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα είχε εδαφικά οφέλη. Ο βασιλιάς και το Γενικό Επιτελείο είχαν
διαφορετική εκτίµηση. Θεωρούσαν ανεύθυνη τη στάση των Φιλελευθέρων, εκτιµώντας ότι η
έκβαση του πολέµου ήταν αβέβαιη και θα µπορούσαν να νικήσουν οι Κεντρικές ∆υνάµεις.
∆εδοµένης της κυριαρχίας της Αγγλίας στην ανατολική Μεσόγειο, και παρά τους δεσµούς της µε
τη Γερµανία, ο Κωνσταντίνος δεν µπορούσε να ζητήσει συµµετοχή στον πόλεµο στο πλευρό
των Κεντρικών ∆υνάµεων, γι’ αυτό έλαβε θέση υπέρ της ουδετερότητας της Ελλάδας. Η εµµονή
του Κωνσταντίνου στη θέση αυτή, τον οδήγησε να δράσει µε τρόπο που υπέσκαπτε τα θεµέλια
του πολιτικού συστήµατος. Ο βασιλιάς ανέπτυξε µυστική διπλωµατία εν αγνοία της κυβέρνησης,
καταφεύγοντας ακόµα και σε παράνοµα µέσα (π. χ. παράδοση απόρρητων διπλωµατικών
εγγράφων στους Γερµανούς). Το 1915 προκάλεσε δύο φορές την παραίτηση της κυβέρνησης.
Αναφορικά µε τις συνέπειες της σύγκρουσης µεταξύ βασιλιά – Βενιζέλου επισηµαίνεται ότι στις
εκλογές που προκηρύχθηκαν µετά τη δεύτερη παραίτηση Βενιζέλου δεν συµµετείχαν οι
Φιλελεύθεροι, καθώς θεωρούσαν την ενέργεια του βασιλιά ως παραβίαση του Συντάγµατος.
Εκδηλώσεις βίας και φανατισµού δηµιούργησαν χάσµα ανάµεσα στις δύο παρατάξεις και
κυριάρχησε το µίσος. Όποιος ήταν κατά του πολέµου, κινούσε αµέσως την υποψία στους
Βενιζελικούς, ότι ήταν κατά της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, κατά των εθνικών συµφερόντων.
Οι Αντιβενιζελικοί έβλεπαν στο πρόσωπο των Βενιζελικών βίαιους πράκτορες της Αντάντ, που
µάχονταν τον βασιλιά, κατέστρεφαν την ενότητα του έθνους και έθεταν σε κίνδυνο το κράτος. Τα
δύο κόµµατα διέφεραν όλο και λιγότερο µεταξύ τους στην πολιτική πρακτική και την
προπαγάνδα, παράλληλα όµως όλο και περισσότερο ενισχυόταν ο διπολισµός. Στα µέσα του
1916 το Κοινοβούλιο χάθηκε ουσιαστικά από το προσκήνιο. Το κλίµα της εποχής επέτρεψε να
συµµετάσχουν στη διαµάχη και στρατιωτικοί, οι οποίοι δηµιούργησαν δύο οργανώσεις
αντίθετες µεταξύ τους, ανάλογα µε το αν τα συµφέροντα κάθε οµάδας εξυπηρετούνταν από τον
πόλεµο ή την ουδετερότητα. Στις 26 Σεπτεµβρίου ο Βενιζέλος συγκρότησε δική του κυβέρνηση
στη Θεσσαλονίκη. Σχετικά µε τα αποτελέσµατα της σύγκρουσης, αυτή πήρε σταδιακά
διαστάσεις εµφυλίου πολέµου. Οι Αντιβενιζελικοί άσκησαν τροµοκρατία στους αντιπάλους, ενώ
ο Βενιζέλος κήρυξε έκπτωτο το βασιλιά, ο οποίος υπό την πίεση της Αντάντ εγκατέλειψε το
θρόνο και τη χώρα. Οι Φιλελεύθεροι ανέλαβαν στην Αθήνα τη διακυβέρνηση και κήρυξαν τη
χώρα σε κατάσταση πολιορκίας. Ο εθνικός διχασµός εξαπλώθηκε στο στράτευµα, καθώς
ευνοήθηκαν οι αξιωµατικοί της οργάνωσης «Εθνική Άµυνα» εις βάρος άλλων. Η κυβέρνηση
παρέτεινε τη θητεία της Βουλής, παρά την πίεση που ασκούσαν τα κόµµατα της αντιπολίτευσης.
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων οδήγησε την Ελλάδα στον πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ,
αποσκοπώντας, όπως προαναφέρθηκε, στην ικανοποίηση εδαφικών διεκδικήσεων. Οι
Αντιβενιζελικοί διαφωνούσαν και παρακολουθούσαν µε δυσαρέσκεια τις εξελίξεις, καθώς
τάσσονταν υπέρ της διατήρησης των εκτός Ελλάδος ελληνικών πληθυσµών και υπέρ της
ευκαιριακής προσάρτησης εδαφών χωρίς κίνδυνο. Ο εθνικός διχασµός έφτασε στο
αποκορύφωµά του µε την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και την δολοφονία του ΄Ιωνος
∆ραγούµη, το 1920.
Σχετικές πληροφορίες αντλούνται και από το παράθεµα, σύµφωνα µε το οποίο ο Ελευθέριος
Βενιζέλος εξηγεί στο υπόµνηµα που υπέβαλε στο βασιλιά Κωνσταντίνο στις 11/24 Ιανουαρίου

1915, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί αναγκαία την είσοδο της Ελλάδας στον Α’
Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ. Αρχικά, αναφέρεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε µία
κρίσιµη για αυτήν περίοδο, στη διάρκεια της οποίας κρίνεται αναγκαία η άρση της
ουδετερότητας και η συµµετοχή στον πόλεµο, προκειµένου να δηµιουργηθεί µία χώρα µεγάλη
και ισχυρή. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται να αντιµετωπίσει η Ελλάδα τους κινδύνους που
απορρέουν από µια τέτοια συµµετοχή, δεδοµένα που ο Βενιζέλος ισχυρίζεται ότι εξέτασε
ενδελεχώς, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση που η Σερβία δεν αντισταθεί επιτυχώς στα
αυστρογερµανικά στρατεύµατα, κανείς δεν εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα, τόσο της
Μακεδονίας, όσο και της Θεσσαλονίκης. Γι’ αυτό λοιπόν, θεωρεί τη συµµετοχή απαραίτητη,
ακόµα και στην περίπτωση που επέλθει αποτυχία. Καταλήγει ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο
υπόµνηµά του, λέγοντας ότι ο αγώνας αποσκοπεί στην απελευθέρωση οµογενών που ακόµα
τυγχάνουν καθεστώτος δουλείας, καθώς και στην υπεράσπιση θεµελιωδών αρχών της
ανθρωπότητας που σχετίζονται άµεσα µε την ανεξαρτησία µικρών λαών, προτού αυτή
κινδυνεύσει από µία ενδεχόµενη γερµανοτουρκική επικράτηση.
ΘΕΜΑ Β2
Αναφορικά µε το Σύνταγµα του 1844, οι κοµµατικές παρατάξεις συµφώνησαν στην ανάγκη να
κατοχυρωθούν συνταγµατικά ορισµένα θεµελιώδη δικαιώµατα:
• Η ισότητα απέναντι στο νόµο
• Η απαγόρευση της δουλείας
• Το απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου
• Η ελευθερία γνώµης και τύπου
• Η προστασία της ιδιοκτησίας
• Η δωρεάν εκπαίδευση
• Όλοι οι αντιπρόσωποι συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν αξίες και δικαιώµατα που έπρεπε
να προστατευθούν από την αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας. Μια αδυναµία ήταν το ότι
δεν κατοχυρώθηκε συνταγµατικά το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συναιτερίζεσθαι,
πράγµα που µπορούσε να φέρει εµπόδια στη συγκρότηση κοµµατικών µηχανισµών.
Στο σύνταγµα καθορίστηκαν και οι βασιλικές εξουσίες. Μεταξύ των σπουδαιοτέρων ήταν:
• H συµµετοχή του βασιλιά στην άσκηση της νοµοθετικής εξουσίας
• Η αρχηγία του κράτους και του στρατού
• Καµία πράξη του δεν είχε ισχύ χωρίς την προσυπογραφή του αρµόδιου υπουργού.
• Με άλλες διατάξεις:
• Κατοχυρώνονταν, µε ελάχιστους περιορισµούς, το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας
για τους άντρες, ρύθµιση που αποτελούσε παγκόσµια πρωτοτυπία,
• Οριζόταν η εκλογική διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία οι εκλογείς µπορούσαν να
δώσουν θετική ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν, συµπληρώνοντας ψηφοδέλτια,
ακόµα και διαφορετικών συνδυασµών
• Προβλεπόταν η ύπαρξη βουλής και γερουσίας. Οι γερουσιαστές θα διορίζονταν από τον
βασιλιά και θα διατηρούσαν το αξίωµά τους ισόβια.
Συνταγµατική πρόβλεψη για τα κόµµατα δεν υπήρξε. Ο κανονισµός της Βουλής προέβλεπε ότι η
σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα γινόταν µε κλήρωση. Αυτό αναγκαστικά
οδηγούσε τις παρατάξεις σε διαβουλεύσεις και ορισµένες φορές, σε συναίνεση.
Σχετικά µε το Σύνταγµα του 1864, ως πολίτευµα ορίστηκε η βασιλευόµενη δηµοκρατία αντί της
µέχρι τότε συνταγµατικής µοναρχίας. Κατοχυρώθηκε µεταξύ άλλων:
• Α. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
• Β. Η άµεση, µυστική και καθολική (για τον ανδρικό πληθυσµό) ψήφος µε σφαιρίδια
• Γ. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
• ∆. Η ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, η οποία άνοιγε το δρόµο για την
ελεύθερη συγκρότηση κοµµάτων. Τα κόµµατα θεωρήθηκαν απαραίτητα για την έκφραση
της βούλησης της κοινής γνώµης, µε το επιχείρηµα ότι η εναλλακτική λύση είναι οι
συνωµοτικοί κύκλοι ή οι βιαιοπραγίες.

Σε ό,τι αφορά την αρχή της δεδηλωµένης, παρά την έντονη αντίδραση του βασιλιά
Γεωργίου Α’, η Εθνοσυνέλευση επέβαλε την αρχή να προέρχεται η κυβέρνηση από την
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό που δεν ορίστηκε µε σαφήνεια, διότι θεωρήθηκε αυτονόητο,
ήταν ο βασιλιάς όφειλε να δώσει την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης σε βουλευτή του
κόµµατος που είχε την πλειοψηφία της Βουλής. Ο Γεώργιος εκµεταλλεύτηκε αυτήν την ασάφεια,
για να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του, µέχρι την ψήφιση της αρχής της δεδηλωµένης
το 1875. Η ιδέα ανήκε στον νέο τότε πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος υποστήριξε δηµόσια
ότι µόνη λύση στο πρόβληµα της πολιτικής αστάθειας ήταν η συγκρότηση δύο µεγάλων
κοµµάτων εξουσίας, σύµφωνα µε το πρότυπο της Αγγλίας. Για να καταστεί αυτό δυνατόν,
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 τη δυνατότητα να σχηµατίζουν κυβέρνηση, θα τα ωθούσε σε
συνένωση µε τα µεγάλα και θα είχε ως αποτέλεσµα σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας. 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.
Σχετικές πληροφορίες, ως προς τη ψήφιση του Συντάγµατος του 1844, αντλούνται και
από το πρώτο κείµενο των παραθεµάτων, όπου αναφέρονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα
ισότητας όλων απέναντι στο νόµο, της απαγόρευσης της δουλείας, του απαραβίαστου του
οικογενειακού ασύλου,
της ελευθερίας γνώµης και τύπου, καθώς και της καθολικής
ψηφοφορίας. Παράλληλα, η επαρχία εκλέγει τους εκπροσώπους της βάσει του αριθµού των
κατοίκων της, ενώ διατηρείται το ορκωτό λογιστήριο.
Το επόµενο κείµενο συνδέεται άµεσα µε το σύνταγµα του 1864 και τη θεσµοθέτηση
ψήφου µε σφαιρίδια. Κάθε υποψήφιος είχε την προσωπική του κάλπη, η οποία έφερε το όνοµά
του και τίθονταν κατά σειρά της ενοριακής εκκλησίας ή και του δηµοτικού σχολείου, ενώ στην
είσοδο βρίσκονταν η εφορευτική επιτροπή. Κατόπιν, περιγράφεται το υλικό κατασκευής της
κάλπης καθώς και ο τρόπος ψηφοφορίας. Ο ψηφοφόρος, έπρεπε να εισάγει το χέρι του στην
κάλπη, η οποία εσωτερικά χωρίζονταν σε δύο µέρη, από τα οποία το ένα ήταν εξωτερικά
βαµµένο άσπρο και το άλλο µαύρο και ενέκρινε ή απέρριπτε µε τη ρίψη σφαιριδίου τον
αντίστοιχο υποψήφιο πολιτικό, διαδικασία που επαναλαµβανόταν για κάθε υποψήφιο, που
αφενός ήταν χρονοβόρα, αφετέρου όµως υφίστατο περιθώριο τεσσάρων ηµερών για την
ολοκλήρωση της.
Οι αναφορές του τρίτου κειµένου παραπέµπουν άµεσα στην αρχή της δεδηλωµένης,
καθώς αναφέρεται ότι καταργούνται τα άρθρα, σύµφωνα µε τα οποία ο βασιλιάς διατηρεί το
δικαίωµα να διορίζει και να απολύει βουλευτές ή να διαλύει τη βουλή, δεδοµένα που
υπερασπίζεται στο λόγο του που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄, ο συγγραφέας του Χαρίλαος
Τρικούπης προκειµένου να επιτευχθεί η πολιτική οµαλότητα. Ο βασιλιάς όχι µόνο αποδέχεται
αλλά και θεωρεί ως απαραίτητα προϋπόθεση για την επίτευξη της πολιτικής οµαλότητας τη
στήριξη της εκάστοτε κυβέρνησης από την πλειοψηφία της Βουλής.
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