Ιστορία
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Γ΄ Λυκείου 2001
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Θέµα Α1
α. Να
•
•
•

δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών:
Τανζιµάτ
Εθνικόν Κοµιτάτον
Οµάδα των Ιαπώνων.
Μονάδες 15

β. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι,
γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθµό που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1. Η ελληνική βιοµηχανία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπέφερε από την έλλειψη
κεφαλαίων.
2. Ένα από τα αιτήµατα των “αντιπολιτευτικών οµίλων” στα τέλη της δεκαετίας του
1850 ήταν η ίδρυση αγροτικών τραπεζών.
3. Μετά την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου, η εγγύηση των ∆υνάµεων
αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους.
4. Η “Πατριαρχική Επιτροπή” µερίµνησε για την εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη Θράκη.
5. Στις εκλογές του 1933 επικράτησε το Κόµµα των Φιλελευθέρων.
Μονάδες 10

Θέµα Α2
α. Σε ποια κατάσταση βρισκόταν το πιστωτικό σύστηµα της χώρας µέχρι το 1841;
Μονάδες 12
β. Ποια ήταν η προσφορά των Μικρασιατών προσφύγων του 1922 στον τοµέα του
πολιτισµού;
Μονάδες 13

Θέµα Β1
α. Με βάση το παρακάτω κείµενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις ιστορικές σας γνώσεις
να αναλύσετε τις βασικές γραµµές του εκσυγχρονιστικού προγράµµατός του και να
αναφέρετε τις προσπάθειες που έγιναν για να υλοποιηθεί.
Προγραµµατικές δηλώσεις του Χ. Τρικούπη στη Βουλή, Μάρτιος 1882:
«Το πρόγραµµα ηµών ζητεί την ανόρθωσιν του τόπου. Η κοινωνία ζητεί φραγµούς κατά
των υπερβασιών της κυβερνήσεως, κατά των υπερβασιών παντός ισχύοντος, κατά των
υπερβασιών της Βουλής. ∆ίδοντες ώθησιν ... εις πάντα τα αφορώντα εις την υλικήν
πρόοδον, ήτις αποτελεί τα νεύρα της εθνικής ενεργείας, οφείλοµεν ιδίως να δώσωµεν
πάσαν ηµών την προσοχήν εις την οικονοµικήν κατάστασιν.»
Μονάδες 15
β. Να εξηγήσετε την αντίδραση της κοινής γνώµης απέναντι στην πολιτική του Χ.
Τρικούπη.
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Μονάδες 10

Θέµα Β2
Με βάση τις δύο πηγές που σας δίνονται και τις ιστορικές σας γνώσεις για την
τροποποίηση του Συντάγµατος και το νοµοθετικό έργο της κυβέρνησης Ελευθερίου
Βενιζέλου το 1911, να αποτιµήσετε κατά πόσο οι αλλαγές που επέφερε τότε ο Ε.
Βενιζέλος ανταποκρίνονταν στα αιτήµατα του κινήµατος στο Γουδί (1909).
α. Προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσµου την ηµέρα του κινήµατος, 15
Αυγούστου 1909:
«Προς την Α.Μ. τον Βασιλέα, την Κυβέρνησιν και τον Ελληνικόν Λαόν.
... Ο Σύνδεσµος των αξιωµατικών του Εθνικού Στρατού της Ξηράς και του Ναυτικού
... προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως προς τον Βασιλέα ... και προς την
Κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως επιδοθώσιν εις την άµεσον και ταχείαν ανόρθωσιν των
κακώς εν γένει εχόντων, ιδία δε των του Στρατού και του Ναυτικού ...
... Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος ποθεί ... όπως η ∆ιοίκησις της Χώρας καταστή χρηστή
και έντιµος, όπως η ∆ικαιοσύνη απονέµηται ταχέως µετ’ αµεροληψίας και ισότητος προς
άπαντας εν γένει τους πολίτας αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του Λαού
καταστή λυσιτελής δια τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της Χώρας,
όπως η ζωή, η τιµή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα
οικονοµικά ανορθωθώσι».
Γιάννης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε΄, σ. 114-117.
β. Από το λόγο του Ελευθερίου Βενιζέλου στις 5.9.1910 στην πλατεία
Συντάγµατος:
«Συµπολίται,
Γνωρίζετε ποία υπήρξαν τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν την εξέγερσιν του
Αυγούστου παρελθόντος έτους, εποµένως δεν έχω ανάγκην να υποµνήσω αυτά εις υµάς
δια µακρών ... Αστική δικαιοσύνη εφαρµόζουσα προς ρύθµισιν των σχέσεων του
συγχρόνου βίου νοµοθεσίαν χρονολογουµένην από 15 και 20 αιώνων ... Εµπορική
νοµοθεσία χρονολογουµένη από ενός αιώνος ... Ποινική διαδικασία ήτις ... κινείται
βραδύτατα ... ∆ηµοσία εκπαίδευσις, ήτις ... εκτρέφει δι’ ανεπαρκούς άλλως τε
µορφώσεως τροφίµους του προϋπολογισµού ανικάνους δια κάθε άλλο πλουτοπαραγωγόν
επάγγελµα...
... Η ∆ιοίκησις φατριάζουσα ...
... Έλλειψις αγροτικής ασφαλείας ... Αδιαφορία εντελής προς τας εργατικάς και
αγροτικάς τάξεις ... Ανικανότης προς παρασκευήν αναλόγου προς τους πόρους της
χώρας αλλά φερεγγύου και ετοιµοπολέµου πάντοτε στρατιωτικής δυνάµεως ... Η εκ των
εκλογών της 8ης Αυγούστου προελθούσα λαϊκή αντιπροσωπεία αποστολήν έχει όπως
αναθεωρήση ωρισµένας διατάξεις του Συντάγµατος. Αλλά θα παρεγνώριζέ τις προφανή
αλήθειαν, εάν δεν ανεγνώριζεν, ότι εύρυνσις του κύκλου των εργασιών αυτής, όπως
αναθεωρηθώσι και άλλαι διατάξεις του Συντάγµατος, µη θίγουσαι ούτε την µορφήν της
Πολιτείας, ούτε την εξουσίαν ή το πρόσωπον του Βασιλέως, ούτε την τάξιν της διαδοχής,
ανταποκρίνεται προς ισχυράν αξίωσιν της Κοινής Γνώµης».
Γιάννης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε΄ σ. 210-215.
Μονάδες 25
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέµα Α1
α.
Τανζιµάτ :

σελ. 41 : «Όµως, την ίδια εποχή, στην Οθωµανική … µπορούσε να
προσφέρει».

«Όµως, την ίδια εποχή, στην Οθωµανική αυτοκρατορία εφαρµόστηκαν οι συνταγµατικές
µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ (1856) που έδιναν διευρυµένα δικαιώµατα στους
χριστιανούς της αυτοκρατορίας. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές, σε συνδυασµό µε τις νέες
οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν σε πολλές περιοχές της Οθωµανικής
αυτοκρατορίας, έδιναν σαφώς µεγαλύτερες ευκαιρίες στους οµογενείς από εκείνες που η
Ελλάδα µπορούσε να προσφέρει».
Εθνικόν Κοµιτάτον : σελ. 79 : «Ο λαός συµµετείχε ενεργά … στην Οθωµανική
αυτοκρατορία».
«Ο λαός συµµετείχε ενεργά στη συγκρότηση αυτών των δύο παρατάξεων. Μικρότερη
απήχηση είχαν άλλοι πολιτικοί σχηµατισµοί: Το Εθνικόν Κοµιτάτον, υπό τον
Επαµεινώνδα ∆εληγιώργη, που υποστήριζε την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισµού και τον
εκσυγχρονισµό της χώρας, οικονοµική ανάπτυξη και µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση και
στο στρατό, πολιτισµική εξάπλωση στην Οθωµανική αυτοκρατορία».
Οµάδα Ιαπώνων : σελ. 88 : «Το µοναδικό νέο πολιτικό … διαλύθηκε το 1908».
«Το µοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 ήταν η εµφάνιση της κοινοβουλευτικής
οµάδας των Ιαπώνων, πολιτικού µορφώµατος υπό τον ∆ηµήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε
το 1906. Επίκεντρο της κριτικής του ήταν η αδυναµία του πολιτικού συστήµατος να
προσαρµοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η οµάδα δεν µπόρεσε να επιβιώσει και
διαλύθηκε το 1908».
β.
1:
2:
3:
4:
5:

σωστό
σωστό
σωστό
λάθος
λάθος

Θέµα Α2
α.
σελ. 28-29 : «Το πιστωτικό σύστηµα της χώρας … ειδικών κοινωνικών οµάδων».
«Το πιστωτικό σύστηµα της χώρας βρισκόταν πραγµατικά, κατά τα πρώτα χρόνια της
ανεξαρτησίας, σε πρωτόγονη κατάσταση. Ήταν συνδεδεµένο µε το εµπόριο των
αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα µε τις εξαγωγές της σταφίδας. Οι έµποροι
λειτουργούσαν και ως πιστωτές, µε τοκογλυφικές διαθέσεις και όρους. Ο δανεισµός
κατευθυνόταν, ως επί το πλείστον, προς τους παραγωγούς και δηµιουργούσε
προϋποθέσεις εκµετάλλευσης, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για έναν τρόπο προαγοράς
της επικείµενης παραγωγής, µε δυσµενείς για τον παραγωγό όρους. Την ίδια στιγµή
άλλοι κλάδοι της παραγωγής στερούνταν των απαραίτητων για την ανάπτυξη των
πιστώσεων, και έτσι περιορίζονταν οι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Η κατάσταση αυτή
ήταν αντίθετη µε τις προθέσεις και τις πολιτικές του κράτους και αποθάρρυνε τα
ελληνικά κεφάλαια του εξωτερικού. Οι προσπάθειες για την άρση όλων αυτών των
εµποδίων υπήρξαν έντονες και προέρχονταν από πολλές πλευρές. ∆εν απέβλεπαν τόσο
στην εξάλειψη της τοκογλυφίας, όσο στην παράλληλη δηµιουργία ενός πιο σύγχρονου
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πιστωτικού συστήµατος, ικανού να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα ειδικών κοινωνικών
οµάδων».
β.
σελ. 171 : δ. Πολιτισµός («Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει … ελληνικής ταυτότητας»).
«Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει σε τόπους µε πολιτιστική παράδοση πολλών αιώνων, την
οποία µετέφεραν στη νέα τους πατρίδα. Η µουσική που έφεραν µαζί τους επηρέασε τον
τρόπο έκφρασης των λαϊκών στρωµάτων και αναδείχθηκε σε λαϊκή µουσική της πόλης
(ρεµπέτικα). Πρόσφυγες οργανοπαίχτες και τραγουδιστές κυριάρχησαν στη λαϊκή
µουσική σκηνή µέχρι το 1940. Οι πρόσφυγες έκαναν αισθητή την παρουσία τους και
στον πνευµατικό χώρο. Οι λογοτέχνες Γ. Σεφέρης, Η. Βενέζης, Κ. Πολίτης, Γ. Θεοτοκάς,
Σ. ∆ούκας, ο ζωγράφος και συγγραφέας Φ. Κόντογλου και ο µουσικός Μ. Καλοµοίρης
είναι µερικοί από τους πολλούς Μικρασιάτες που διέπρεψαν στα γράµµατα και τις τέχνες,
πλούτισαν τη νέα ελληνική γλώσσα και συνέβαλαν στην εξέλιξή της. Γενικότερα,
σηµαντική υπήρξε η προσφορά των προσφύγων στη διαµόρφωση της σηµερινής
ελληνικής ταυτότητας».

Θέµα Β1
α.
Στις προγραµµατικές δηλώσεις του Χαρίλαου Τρικούπη στη βουλή γίνεται λόγος για την
ανάγκη ανόρθωσης του τόπου. Η ανόρθωση αυτή θα επιτευχθεί µε τη δηµιουργία
φραγµών κατά των υπερβασιών της κυβερνήσεως και της Βουλής και µε τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων που θα συντελούσαν στην υλική πρόοδο και την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας.
Οι βασικές γραµµές του εκσυγχρονιστικού προγράµµατος είναι οι εξής:
σελ. 82 : «Το τρικουπικό κόµµα ήδη από το 1875 … συγκοινωνιακού δικτύου της
χώρας».
«Το τρικουπικό κόµµα ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα συστηµατικό πρόγραµµα
εκσυγχρονισµού της χώρας, αρκετά κοντά στις αντιλήψεις του Κουµουνδούρου, το οποίο
προέβλεπε:
• συγκρότηση κράτους δικαίου,
• εξορθολογισµό της διοίκησης, κυρίως µε τον καθορισµό των προσόντων των
δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε να περιοριστεί η ευνοιοκρατία,
• ανάπτυξη της οικονοµίας και κυρίως ενίσχυση της γεωργίας,
• βελτίωση της άµυνας και της υποδοµής, κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού
δικτύου της χώρας».
«Για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος έγιναν οι εξής προσπάθειες … το κράτος
κήρυξε πτώχευση».
«Για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος έγιναν οι εξής προσπάθειες:
1. οργανωτικές µεταβολές και βελτίωση των οικονοµικών του κράτους, µε την αύξηση
των φόρων και τη σύναψη δανείων και
2. παροχή κινήτρων στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις.
Οι τρικουπικοί ακολούθησαν µε συνέπεια αυτό το πρόγραµµα, το οποίο όµως είχε ως
αποτέλεσµα την εξάντληση των φορολογουµένων και την υπερβολική επιβάρυνση του
προϋπολογισµού. Το 1893 το κράτος κήρυξε πτώχευση».
[ Προαιρετικά : σελ. 83 : Ο Τρικούπης αποδεχόταν χωρισµό εξουσιών και όχι έλεγχό
τους από το κόµµα, θεωρούσε το κράτος µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης και επεδίωκε
εκσυγχρονισµό µε κάθε κόστος. Στα εδάφη της Θεσσαλίας, όπου κυριαρχούσε η µεγάλη
ιδιοκτησία, οι τρικουπικοί υποστήριζαν τους µεγαλογαιοκτήµονες. Σε αντίθεση µε τον
∆ηλιγιάννη που υποστήριζε αργή οικονοµική ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε
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παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες, ο Τρικούπης επεδίωκε να προσελκύσει στην
ελληνική οικονοµία το χρηµατιστικό κεφάλαιο].
β.
Η απάντηση είναι στις σελ.86-87: «Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης … διοικητικού
χαρακτήρα», µε εξαίρεση στο απόσπασµα αυτό τα σηµεία που αφορούν τον ∆ηλιγιάννη
και την πολιτική του βασιλιά Γεωργίου.
«Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον Χαρίλαο Τρικούπη, το όραµα
για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα ήταν οικονοµικά ανεπτυγµένο και ισχυρό στη
διεθνή σκηνή, δεν πραγµατοποιήθηκε. Παρά τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, το
κράτος οδηγήθηκε σε πτώχευση. Αστοί και διανοούµενοι απογοητεύονταν όλο και
περισσότερο από τη γενικότερη κατάσταση και την αναποτελεσµατικότητα του κράτους,
το οποίο χαρακτηριζόταν από µια βραδυκίνητη γραφειοκρατία. ∆εν έβλεπαν την
επιθυµητή οικονοµική ανάπτυξη, ενώ διαπίστωναν ότι µεγάλωνε η απόσταση από τα
ευρωπαϊκά κράτη. Ανάλογη δυσαρέσκεια επικρατούσε και σε µεγάλο µέρος των
µικροκαλλιεργητών. Οι αξιωµατικοί του στρατού ήταν επίσης δυσαρεστηµένοι, καθώς
εκτιµούσαν ότι λόγω οικονοµικής αδυναµίας ο στρατός θα ήταν αναποτελεσµατικός σε
περίπτωση πολέµου. Όλα αυτά οδήγησαν σε κρίση της εµπιστοσύνης προς τα κόµµατα
συλλήβδην, οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι θεσµοί και τα κόµµατα δεν ήταν ικανά να
υλοποιήσουν τις επιθυµίες τους.
Στο διάστηµα από την πτώχευση του 1893 έως τον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 τα
δύο µεγάλα κόµµατα προσπάθησαν να υλοποιήσουν το πολιτικό τους πρόγραµµα, χωρίς
όµως επιτυχία, γεγονός που δηµιούργησε την εικόνα ενός γενικού αδιεξόδου. Ούτε το
δηλιγιαννικό κόµµα µπόρεσε, ελλείψει χρηµάτων, να τηρήσει την υπόσχεσή του για
λιγότερους φόρους, ούτε το τρικουπικό να συνεχίσει το εκσυγχρονιστικό του
πρόγραµµα.
Ο ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897, που τελείωσε µε ολοκληρωτική ήττα της
Ελλάδας, επέτεινε το πολιτικό αδιέξοδο. Η δυσπιστία προς τα κόµµατα κορυφώθηκε και
έδωσε στον Γεώργιο την ευκαιρία να επιβληθεί στο Κοινοβούλιο και να ασκεί προσωπική
πολιτική. Όσες µεταρρυθµίσεις έγιναν µέχρι το 1909, κατά κύριο λόγο από κυβερνήσεις
του τρικουπικού κόµµατος υπό την ηγεσία του Γεωργίου Θεοτόκη, ήταν διοικητικού
χαρακτήρα (π.χ. αποκέντρωση)».

Θέµα Β2
α.
Η απάντηση στην ερώτηση απαιτεί συνδυασµό ανάλυσης των πηγών και των δεδοµένων
του σχολικού βιβλίου.
Κατ’ αρχήν πρέπει να αναφερθούν τα δεδοµένα του σχολικού βιβλίου σχετικά µε το
κίνηµα στο Γουδί και τα αιτήµατα που προέβαλε ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος σε
συνδυασµό όµως µε σχολιασµό του κειµένου της πηγής α.
σελ. 88-90 : «Το 1909 συντελείται µια τοµή … επιτύχει τις επιδιώξεις του».
«Το 1909 συντελείται µια τοµή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας γενικότερα, και των
πολιτικών κοµµάτων ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνηµα στο Γουδί,
το οποίο έγινε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσµο, µια µυστική ένωση στρατιωτικών, µε
αιτήµατα που αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, την εκπαίδευση και
τη δηµοσιονοµική πολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία,
αλλά προώθησε τα αιτήµατά του µέσω της Βουλής. Με αφορµή το κίνηµα, έγινε στις 14
Σεπτεµβρίου µεγάλη διαδήλωση των επαγγελµατικών σωµατείων της πρωτεύουσας. Οι
διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβηµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου και υπέβαλαν
ψήφισµα στο παλάτι µε το οποίο ζητούσαν την επίλυση σειράς οικονοµικών αιτηµάτων.
Υπό την πίεση του Συνδέσµου η Βουλή ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία και
συζήτηση, µεγάλο αριθµό νόµων, που επέφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του
1910 η Βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση ορισµένων άρθρων του συντάγµατος. Έτσι
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προκηρύχθηκαν εκλογές, από τις οποίες προήλθε αναθεωρητική βουλή. Στις 15 Μαρτίου
1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του».
Σχολιασµός πηγής α.
Οι δυσχερείς γενικά περιστάσεις (: οικονοµική δυσπραγία, πτώχευση κράτους 1893,
βραδυκίνητη γραφειοκρατία, αυξανόµενη απόσταση από τα ευρωπαϊκά κράτη,
αναποτελεσµατικότητα στρατού σε περίπτωση πολέµου, κρίση εµπιστοσύνης σε θεσµούς
και κόµµατα, η αποτυχία του τρικουπικού και του δηλιγιαννικού κόµµατος να
υλοποιήσουν το πολιτικό τους πρόγραµµα µετά την πτώχευση του 1893 έως το 1897 και
η επίταση του πολιτικού αδιεξόδου µετά την ολοκληρωτική ήττα της Ελλάδας στον
πόλεµο του 1897) αποτελούν για τον Σ.Σ. στην προκήρυξη που απευθύνει στο σύνολο
του ελληνικού λαού την αιτιολόγηση του κινήµατος στο Γουδί ως αναγκαία και εύλογη
αντίδραση του στρατού στην αδιέξοδη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση της Ελλάδας.
Αναλυτικότερα :
Η αποτυχία του τρικουπικού και του δηλιγιαννικού κόµµατος να υλοποιήσουν το πολιτικό
τους πρόγραµµα, στο χρονικό διάστηµα µετά την πτώχευση του 1893 έως το 1897,
δηµιούργησε την εντύπωση ενός γενικού αδιεξόδου, το οποίο επιτάθηκε µε την
ολοκληρωτική ήττα της χώρας στον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897. Ειδικότερα, στο
οικονοµικό επίπεδο λόγω έλλειψης χρηµάτων δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις του
δηλιγιαννικού κόµµατος για µείωση της φορολογίας και το τρικουπικό κόµµα δεν
κατάφερε να συνεχίσει το εκσυγχρονιστικό του πρόγραµµα, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε
το 1898 στην Ελλάδα ο επαχθής ∆.Ο.Ε και µετά το 1897 προστέθηκε στις πολλαπλές,
λόγω του υπέρογκου εξωτερικού χρέους, υποχρεώσεις της χώρας η υποχρέωση
καταβολής υπέρογκης πολεµικής αποζηµίωσης στην Τουρκία. Η στασιµότητα της
οικονοµικής ανάπτυξης και η αυξανόµενη απόσταση από τα ευρωπαϊκά κράτη είχε
προκαλέσει την απογοήτευση αστών, διανοούµενων και µικροκαλλιεργητών που έβλεπαν
να διαιωνίζεται η αναποτελεσµατικότητα του κράτους και η βραδυκίνητη γραφειοκρατία
του. Επίσης, οι αξιωµατικοί του στρατού, που είχαν επισείσει την προσοχή στις συνέπειες
της οικονοµικής αδυναµίας του κράτους στην αποτελεσµατικότητα του στρατού και είδαν
τους φόβους τους να γίνονται πράξη µετά την οδυνηρή ήττα στον ελληνοτουρκικό
πόλεµο του 1897, είχαν κάθε λόγο να είναι δυσαρεστηµένοι και εξαγριωµένοι µε τη
γενικότερη κατάσταση.
Στο πολιτικό επίπεδο έντονη παρέµενε η κρίση εµπιστοσύνης των πολιτών προς τα
κόµµατα συλλήβδην, καθώς οι άνθρωποι πιστεύουν πλέον ότι θεσµοί και κόµµατα
αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις επιθυµίες τους. Ιδιαίτερα µετά την ήττα του 1897 η
δυσπιστία των πολιτών στα κόµµατα κορυφώθηκε, γεγονός που έδωσε στον Γεώργιο την
ευκαιρία να επιβληθεί στο κοινοβούλιο και να ασκεί προσωπική πολιτική. Οι
περιορισµένης εµβέλειας µεταρρυθµίσεις διοικητικού χαρακτήρα από κυβερνήσεις του
διαδόχου του Τρικούπη, Γ. Θεοτόκη, δεν πέτυχαν να αναστρέψουν το αρνητικό κλίµα
ούτε και η µαχητική κοινοβουλευτική οµάδα των Ιαπώνων υπό τον ∆. Γούναρη (19061908) µπόρεσε να διορθώσει την αδυναµία του πολιτικού συστήµατος να προσαρµοστεί
στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Σ.Σ. έργο του Βασιλιά και της κυβέρνησης πρέπει να γίνει
η ανόρθωση «των κακώς εν γένει εχόντων». Πιο συγκεκριµένα :
α) καθίσταται αναγκαία η αναδιοργάνωση του Στρατού και του Ναυτικού µε άµεση
υλοποίηση δύο προτάσεων :
1. Ο ∆ιάδοχος και οι Πρίγκηπες χωρίς όµως ενεργό ανάµιξη και συµµετοχή στη
διοίκηση του στρατού µπορούν να διατηρούν τους στρατιωτικούς βαθµούς και το
δικαίωµα της προαγωγής τους κατά τη βούληση του Βασιλιά.
2. Ο Βασιλιάς πρέπει κατά το διορισµό των υπουργών να απαιτεί οι υπουργοί
Στρατιωτικών και Ναυτικών να προέρχονται από τους ανώτατους ε.ε. ή ε.α.
αξιωµατικούς του στρατού και του ναυτικού.
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β) Η διοίκηση της χώρας πρέπει να καταστεί «χρηστή και έντιµος» για να
καταπολεµηθούν φαινόµενα διαφθοράς µέσω του διοικητικού µηχανισµού. (Ο
Βενιζέλος το 1911 θα καθιερώσει το διορισµό δηµοσίων υπαλλήλων µε δηµόσιους
διαγωνισµούς και θα µεριµνήσει για την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης).
γ) Είναι απαραίτητη η αναµόρφωση της δικαιοσύνης µε ιδιαίτερη έµφαση σε τρεις
παραµέτρους :
1. ταχύτητα στη διαδικασία απονοµής δικαιοσύνης,
2. ενίσχυση της αµεροληψίας και
3. εδραίωση του σεβασµού των δικαστικών στην ισονοµία.
δ) Η αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης κρίνεται αναγκαία, ώστε να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής και στις στρατιωτικές ανάγκες της χώρας.
ε) Είναι απολύτως αναγκαία η επίρρωση της συνταγµατικής νοµιµότητας και
συνακόλουθα του σεβασµού βασικών διατάξεων του συντάγµατος, που εξασφαλίζουν
τη ζωή, τιµή και περιουσία των πολιτών.
στ) Είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο από τις «δυσχερέστατες
περιστάσεις» η άµβλυνση της οικονοµικής δυσπραγίας και η ανόρθωση των
οικονοµικών.
Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι ο Σ.Σ. δεν θέτει στην προκήρυξή του πολιτειακό
ζήτηµα ούτε παρουσιάζει ως αναγκαία την εγκαθίδρυση δικτατορίας, αλλά
αναγνωρίζοντας το ισχύον πολιτικό καθεστώς και τις αρµοδιότητες του Βασιλιά θα
προωθήσει τα αιτήµατά του µέσω της Βουλής, ασκώντας κυρίως πίεση για ταχείς
εργασίες στην ψήφιση µεγάλου αριθµού νόµων που επέφεραν ριζικές αλλαγές.
β.
Στο δεύτερο τµήµα της απάντησης κατ’ αρχήν απαιτείται συνδυασµός των δεδοµένων
του σχολικού βιβλίου και της πηγής β σχετικά µε το εκσυγχρονιστικό πρόγραµµα του
Βενιζέλου.
σελ. 91-92 : «Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν … µέλη της Εθνοσυνέλευσης».
«Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν γύρω από το πρόσωπο του κρητικού ηγέτη
Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος εξελέγη χωρίς να συµµετέχει στην προεκλογική
αναµέτρηση. Η πρώτη δηµόσια εµφάνιση του Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού έγινε στις
5 Σεπτεµβρίου 1910 µε µία οµιλία στην πλατεία Συντάγµατος, στην οποία έκανε
προγραµµατικές δηλώσεις, µε τις οποίες υποστήριξε µετριοπαθείς µεταρρυθµίσεις.
Στόχευε σε εκσυγχρονισµό του πολιτικού συστήµατος, µε την εξισορρόπηση των
συµφερόντων όλων των κοινωνικών στρωµάτων. Βασικές θέσεις του προγράµµατός του
ήταν η κοινωνική γαλήνη, η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, ο
εκσυγχρονισµός του κρατικού µηχανισµού, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
του, και στρατιωτικοί εξοπλισµοί για την πραγµατοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων.
Επίσης, παρά την πίεση των οπαδών του υποστήριξε την αναθεώρηση του υπάρχοντος
συντάγµατος και όχι την ψήφιση νέου. Πολιτειακό ζήτηµα δεν έθεσε. Προανήγγειλε την
ίδρυση ενός κόµµατος αρχών, το οποίο θα ήταν φορέας των µεταρρυθµίσεων. Το κόµµα
ιδρύθηκε και τυπικά στις 22 Αυγούστου 1910, από µέλη της Εθνοσυνέλευσης».
Σχολιασµός πηγής β.
Η πρώτη δηµόσια εµφάνιση του Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού έγινε στις 5
Σεπτεµβρίου µε µια οµιλία στην πλατεία Συντάγµατος, στην οποία έκανε προγραµµατικές
δηλώσεις, µε τις οποίες υποστήριξε µετριοπαθείς µεταρρυθµίσεις. Στόχευε σε
εκσυγχρονισµό του πολιτικού συστήµατος, µε την εξισορρόπηση των συµφερόντων
όλων των κοινωνικών στρωµάτων. Το συγκεκριµένο απόσπασµα του λόγου διαιρείται σε
δύο θεµατικές ενότητες.
Η πρώτη ενότητα προσδιορίζει περιληπτικά τα αίτια που οδήγησαν στο κίνηµα στο Γουδί
εντοπίζοντας ταυτόχρονα τους προβληµατικούς τοµείς της κρατικής οργάνωσης, στους
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οποίους είναι αναγκαίες οι διορθωτικές µεταρρυθµίσεις µε τη λήψη διορθωτικών µέτρων.
Πιο συγκεκριµένα, εντοπίζονται τα εξής :
Α. στη δικαιοσύνη :
1. απαρχαιωµένη και αναχρονιστική αστική και εµπορική νοµοθεσία.
2. βραδύτητα στην απονοµή δικαιοσύνης.
Β. στην εκπαίδευση :
1. παροχή ανεπαρκούς µόρφωσης.
2. δηµιουργία απόφοιτων που παρασιτούν σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού
και είναι ανίκανοι να συνεισφέρουν στην παραγωγική διαδικασία.
Γ. στην κεντρική διοίκηση :
• φατριαστική δόµηση.
∆. στην κρατική πρόνοια για τις παραγωγικές τάξεις :
1. έλλειψη αγροτικής ασφάλειας.
2. αδιαφορία για τους εργάτες και τους αγρότες.
Ε. στο στράτευµα :
• ανικανότητα στην αξιοποίηση των οικονοµικών δυνατοτήτων της χώρας για
οργάνωση αξιόµαχου και ετοιµοπόλεµου στρατού.
Η δεύτερη θεµατική ενότητα παρουσιάζει τις θέσεις του Βενιζέλου για τη στάση που
πρόκειται να τηρήσει στο πολιτειακό ζήτηµα. Αναγνωρίζει άµεσα την αναγκαιότητα της
αναθεώρησης του υπάρχοντος Συντάγµατος, εκδηλώνοντας έτσι έµµεσα τη διαφωνία του
µε τις επιδιώξεις των οπαδών του για την ψήφιση νέου. Επισηµαίνει ότι η Βουλή που
προήλθε από τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 θα πρέπει να επιδιώξει διευρυµένη
αναθεώρηση, για να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα της Κοινής Γνώµης, δηλώνει όµως µε
σαφήνεια ότι διαφωνεί µε την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος που αφορούν
στο πολίτευµα, καθορίζουν την εξουσία, το πρόσωπο του Βασιλιά και την τάξη της
διαδοχής (στο θρόνο).
Μετά την παράθεση του εκσυγχρονιστικού προγράµµατος του Βενιζέλου και το
σχολιασµό της πηγής είναι αναγκαία η καταγραφή των τροποποιήσεων και των
νοµοθετικών ρυθµίσεων της κυβέρνησης του Ε. Βενιζέλου το 1911, όπως αναφέρονται
στο σχολικό βιβλίο σελ. 92-93 : «Το πρώτο εξάµηνο του 1911 … κοινοβουλευτικές
συζητήσεις».
«Το πρώτο εξάµηνο του 1911 ψηφίστηκαν από τη Βουλή 53 τροποποιήσεις µη
θεµελιωδών διατάξεων του συντάγµατος. ∆εν έγιναν ριζικές αλλαγές, αλλά αντίθετα,
ενισχύθηκε η θέση της µοναρχίας και επετράπη στο βασιλιά, παρά τη συνταγµατική
απαγόρευση, να συµµετάσχει στη διαδικασία της αναθεώρησης. Οι σπουδαιότερες
τροποποιήσεις αφορούσαν τη διασφάλιση της διάκρισης των εξουσιών, το ασυµβίβαστο
µεταξύ στρατιωτικής και δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας αφ’ ενός και βουλευτικού
αξιώµατος αφ’ ετέρου, και τη µονιµότητα των δικαστικών και των δηµοσίων υπαλλήλων.
Η κυβέρνηση Βενιζέλου ψήφισε επίσης 337 νέους νόµους, οι οποίοι εισήγαγαν
µεταρρυθµίσεις που αφορούσαν όλο το φάσµα του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου: π.χ.
διορισµός δηµοσίων υπαλλήλων µε δηµόσιους διαγωνισµούς, καθιέρωση κανονισµών
εργασίας σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες, διανοµή γης στη Θεσσαλία, αναδιοργάνωση της
τοπικής αυτοδιοίκησης, βελτίωση της διαδικασίας απονοµής της δικαιοσύνης,
αναθεώρηση του κανονισµού της Βουλής µε σκοπό να διαθέτουν οι υπουργοί
περισσότερο χρόνο για κοινοβουλευτικές συζητήσεις κ.λ.π.».
Συµπέρασµα :
Γενικά παρατηρείται ότι πολλά από τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου για το
στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δηµοσιονοµική πολιτική
βρίσκουν εφαρµογή από την πολιτική του Βενιζέλου τόσο ως προγραµµατικές δηλώσεις
όσο και ως άρθρα του συντάγµατος αλλά και νοµοθετικές ρυθµίσεις. Ακόµη Βενιζέλος και
Σ.Σ. συµφωνούν και ως προς το πολιτειακό ζήτηµα, µια και οι δύο δεν επιθυµούν την
αλλαγή του πολιτεύµατος, αλλά την προώθηση των αλλαγών µέσω µεταρρυθµίσεων. Στο
µεγαλύτερο µέρος τους δηλαδή έγιναν πραγµατικότητα οι αλλαγές που επιθυµούσε ο
Σ.Σ.
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