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Πρόκειται για το συνέδριο που οργανώθηκε στη Μασσαλία το
Φεβρουάριο του 1918, απάντηση στο σχολικό βιβλίο, «η ρωσική
επανάσταση.... Σοβιετικής Ένωσης», σελ. 250.
« Τον Ιούλιο του 1914 ... γεωργικό κλήρο», σελ. 140-141.
« Το κόµµα του Γ. Θεοτόκη ... Αντιβενιζελικών», σελ. 93.
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Α.1.1. α)

Α2.1. «Η επιµονή των επαναστατών ... Κρήτης µε την Ελλάδα», σ. 215.
Α2.2. «Όταν µε την επέµβαση των συµµάχων ενοποιήθηκε...συνέπειές της» σελ. 50.
(Πιθανή µικρή εισαγωγή για τον α΄ παγκόσµιο πόλεµο και το διχασµό.)

ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1

Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έγινε φανερή µια συνολική δυσαρέσκεια
µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας και της
δυσλειτουργίας
του
πολιτικού
συστήµατος
και
συγκροτήθηκαν
αντιπολιτευτικοί όµιλοι µε εκσυγχρονιστικά κατά κύριο λόγο αιτήµατα.
Ηγέτης αυτού του εκσυγχρονιστικού ρεύµατος αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος
Κουµουνδούρος, πολιτικός που επρόκειτο να παίξει σηµαντικό ρόλο στην
ιστορία της Ελλάδας στη συνέχεια (παρά το γεγονός ότι το σχολικό βιβλίο δεν
τονίζει ιδιαίτερα τον µετέπειτα ρόλο του).
Μπορεί πάντως να επισηµανθεί το κοινό σηµείο των δύο πολιτικών
που ήταν η διάθεση περιορισµού των υπερεξουσιών του ανώτατου άρχοντα. O
µεν Κουµουνδούρος οδήγησε στη συγκρότηση των αντιπολιτευτικών οµίλων (
επί Όθωνα ), όπως ήδη λέχθηκε, ο Τρικούπης υποκίνησε την απαίτηση
θεσµοθέτησης της αρχής της δεδηλωµένης (επί Γεωργίου α΄). [Επισηµαίνουµε
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ότι το στοιχείο αυτό θα µπορούσε να µην θεωρηθεί αναγκαίο στην απάντηση,
από την άποψη ότι το ερώτηµα επικεντρώνει στο πρόγραµµα και στους
στόχους των δύο πολιτικών.]
Σύµφωνα µε το κείµενο Α΄ , στο βασιλικό λόγο της 28ης Μαΐου 1865
τον οποίο είχε συντάξει ο Κουµουνδούρος διακρίνονται οι στόχοι της
κυβέρνησής του: επεδίωκε τις φιλικές σχέσεις µε τις ξένες δυνάµεις, την
προστασία της δηµόσιας τάξης και των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων.
Τα τελευταία θα διασφαλίζονταν µε ελεύθερες εκλογές. Παράλληλα, ζητούσε
την έκδοση νοµοθετικών διαταγµάτων για τη διευθέτηση των οικονοµικών
ζητηµάτων της χώρας, καθώς επίσης και νοµοσχέδια για τη διανοµή των
εθνικών γαιών και την τροποποίηση του φορολογικού συστήµατος µε στόχο
την ελάφρυνση των αγροτών. Αυτό το σηµείο αποτελεί ίσως και το κυριότερο
ζήτηµα διαφοροποίησης της τρικουπικής πολιτικής από την πολιτική του
Κουµουνδούρου, αν ληφθεί υπόψη η υποστήριξη των γαιοκτηµόνων από το Χ.
Τρικούπη, που οφειλόταν σε διάφορους λόγους.
Βασική εξάλλου ήταν και η µέριµνα για την καλή και απλούστερη
διοίκηση, η οποία θα επιτυγχανόταν µε τον καθορισµό των προσόντων των
δηµοσίων υπαλλήλων και την κατάρτιση διοικητικού, καθώς και δηµοτικού
οργανισµού. Τέλος, απαραίτητη κρίθηκε η λήψη µέτρων για τη βελτίωση του
στρατού και τις επενδύσεις σε έργα υποδοµής, όπως η τελειοποίηση των µέσων
συγκοινωνίας.
Αρκετά κοντά στις απόψεις του Κουµουνδούρου ήταν και το
συστηµατικό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού που παρουσίασε το τρικουπικό
(Νεωτερικό) κόµµα, ήδη από το 1875. Αν και οι δύο πολιτικοί, Χ. Τρικούπης
και Αλέξανδρος Κουµουνδούρος, ήλθαν κατά εποχές σε έντονη αντιπαράθεση,
όµως ιδεολογικά φαίνεται ότι είχαν κοινές θέσεις. Ειδικότερα, οι τρικουπικοί
θεωρούσαν ότι, για να εξελιχθεί το ελληνικό κράτος σε ένα κράτος διεθνώς
ισχυρό και ανταγωνιστικό, απαιτούνταν αρχικά η αποδοχή εκ µέρους της
κοινής γνώµης τόσο του υλικού όσο και του ψυχολογικού κόστους που η
ανάπτυξη προϋπέθετε. Επίσης, επιδίωκαν τη συγκρότηση ενός κράτους
δικαίου, τέτοιου δηλαδή στο οποίο η οργάνωση και η λειτουργία όλων των
θεσµών και των τοµέων της κρατικής εξουσίας να ρυθµίζονται µε κανόνες του
θετικού δικαίου, εποµένως µε νόµους που το ίδιο το κράτος έχει θεσπίσει.
Ο Τρικούπης, ακόµα, στόχευε στον εξορθολογισµό της διοίκησης,
κυρίως µε τον καθορισµό των προσόντων των δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε να
περιοριστεί η ευνοιοκρατία. Εξάλλου σε προτεραιότητα τοποθετούσε την
ανάπτυξη της οικονοµίας και την ενίσχυση της γεωργίας. Επιπλέον,
επιζητούσε τη βελτίωση της άµυνας και της υποδοµής, κατά κύριο λόγο του
συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας, ενώ στα χρόνια της πρωθυπουργίας του
Τρικούπη, όπως επιβεβαιώνει το δεύτερο παράθεµα, αναπτύσσονται
τηλεγραφεία και ταχυδροµεία, πραγµατοποιούνται σηµαντικά έργα οδοποιίας
και εγκαινιάζεται η διάνοιξη του Ισθµού της Κορίνθου.
Συµπερασµατικά, σε γενικές γραµµές η πολιτική γραµµή των δυο αυτών
ηγετών συµπίπτει, καθώς κοινό όραµά τους ήταν η συγκρότηση ενός
σύγχρονου ελληνικού κράτους, αντάξιου των δυτικοευρωπαϊκών κρατών
της εποχής.
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Για την υλοποίηση του εκσυγχρονιστικού προγράµµατος του Τρικούπη έγινε
αρχικά η προσπάθεια για οργανωτικές µεταβολές και βελτίωση των
οικονοµικών του κράτους, που άλλωστε θεωρούνταν µοχλός της οικονοµικής
ανάπτυξης. Η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων θα επιτυγχανόταν µε την
εντατική φορολόγηση και τη σύναψη εξωτερικών δανείων. Επιπρόσθετα, ο
Τρικούπης παρείχε κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις και πιο
συγκεκριµένα, διαµόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες, προκειµένου να προσελκύσει
τα κεφάλαια των Ελλήνων οµογενών του εξωτερικού, που οι πολιτικοί του
αντίπαλοί , όπως ο Θ. ∆ηλιγιάννης, θεωρούσαν «τυχοδιωκτικό χρηµατιστικό
κεφάλαιο». Η µεταφορά της έδρας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους
στο ελληνικό έδαφος αποτελούσε για τον Τρικούπη δίαυλο χρηµατοδότησης
της εσωτερικής ανάπτυξης και εκχρηµατισµού της οικονοµίας. Πράγµατι η
κάποια έστω προσέλκυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των οµογενών
(τραπεζικών και χρηµατιστικών κατά το πλείστον) συντέλεσε στο να µειωθεί η
επιζήτηση διορισµού σε δηµόσιες θέσεις, όπως αναφέρεται στο σχολικό
βιβλίο. Παράλληλα επιβαλλόταν , βέβαια, η λήψη µέτρων που θα ευνοούσαν
την προώθηση των συµφερόντων των αστικών κοινωνικών στρωµάτων.
Οι τρικουπικοί ακολούθησαν µε συνέπεια το πρόγραµµα της
χρηµατοδότησης και νοµοθετικής ρύθµισης όλων των παραπάνω ζητηµάτων,
το οποίο όµως είχε πολιτικό και οικονοµικό κόστος. Το οικονοµικό
αποτέλεσµα, όπως καταγράφεται και στο σχολικό βιβλίο, ήταν η εξάντληση
των φορολογούµενων και η υπερβολική επιβάρυνση του προϋπολογισµού,
ώσπου το 1893 το κράτος κήρυξε πτώχευση.
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Ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέµων είχαν γίνει γνωστές διώξεις των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι οποίες εντάθηκαν µετά το 1914, σύµφωνα και
µε το κείµενο του Κ. Σβολόπουλου. Συγκεκριµένα κατά το σχολικό βιβλίο
«τους πρώτους µήνες του 1914 ... σε πολλές χιλιάδες», (σελ. 138-139).
Ήταν προφανές ότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας αντιµετώπιζαν
σοβαρά προβλήµατα, που τους εξωθούσαν στην προσφυγιά. Οι βιαιότητες των
Τούρκων και η απειλή της γενοκτονίας του Μικρασιατικού ελληνισµού
αποτυπώνονται στο πρώτο κείµενο της πηγής και συσχετίζονται µε τη
συναισθηµατική φόρτιση του Βενιζέλου, ο οποίος είχε ζήσει µακροχρόνια σε
συνθήκες τουρκοκρατίας στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Κρήτη.

β)

Τα γεγονότα αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Βενιζέλου
τόσο να διεκδικήσει την περιοχή της ∆υτικής Μικράς Ασίας όσο και να
αποδεχτεί τη µεταγενέστερη πρόταση του Λ. Τζωτζ (τότε πρωθυπουργού της
Αγγλίας) να αποστείλει ελληνικό στρατό στη Σµύρνη το Μάιο του 1919. Αν
και έχουν εκφραστεί πολλές ερµηνείες από διάφορους ιστορικούς για τις
αποφάσεις αυτές, τα συγκεκριµένα παραθέµατα τονίζουν τα εθνικά κριτήρια
της βενιζελικής πολιτικής. Μάλιστα στο κείµενο του Κ. Σβολόπουλου
τονίζεται πως ο διωγµός των Ελλήνων ήδη από τα χρόνια των Βαλκανικών
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πολέµων και πολύ περισσότερο µετά το 1914 επέβαλε την ένοπλη σύγκρουση
Ελλήνων και Τούρκων.
Στο κείµενο του Στέφανου Στεφάνου, (προσωπικού γραµµατέα του Ελ.
Βενιζέλου), τονίζεται πως η επέκταση ήταν βασική προϋπόθεση της
επιβίωσης και σωτηρίας του Μικρασιατικού ελληνισµού, αφού η βία των
Τούρκων είχε επιβεβαιωθεί.
Σύµφωνα µε το δεύτερο κείµενο τονίζεται ότι δεν ήταν µόνο
συναισθηµατικοί ούτε στενά εθνικοί οι λόγοι της στρατιωτικής απόβασης. Η
πολιτική αυτή απόφαση ήταν σύµφωνη µε την επικρατούσα φιλελεύθερη
πολιτική ιδεολογία του ∆υτικού κόσµου, η οποία είχε εκφραστεί και στο
Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι ( που οι µαθητές το γνωρίζουν από τη σελ.
250 του σχολικού τους βιβλίου). Αυτή πρόβαλε τη µεγάλη σηµασία της αρχής
της αυτοδιάθεσης των εθνών ως προϋπόθεσης για την επικράτηση της
δικαιοσύνης στο µεταπολεµικό κόσµο.
Το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης των λαών (ή , κατ’ άλλους, των εθνών) είχε
συνδεθεί µε το όνοµα του Αµερικανού Προέδρου Γουίλσων. (σχολικό βιβλίο,
σελ. 249) Ο ίδιος, σύµφωνα µε το παράθεµα, είχε εκφράσει τη συµπάθειά του
για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, θύµατα ταλαιπωριών και αδικίας. Από το
σχολικό βιβλίο είναι γνωστή η αντίστοιχη στάση του προς το Χρύσανθο
(Φιλιππίδη), µητροπολίτη Τραπεζούντας, προς τον οποίο διακήρυσσε την
πεποίθησή του για την αναγκαιότητα υποστήριξης της ανεξαρτησίας του
Πόντου. (σ. 251).
Κατά την παρατήρηση του παραθέµατος, αντίστοιχες απόψεις είχαν
εκφράσει Βρετανοί και Γάλλοι διπλωµάτες, αφού ο πρωθυπουργός της Γαλλίας
Κλεµανσώ επιζητούσε επίσης την εφαρµογή του δικαίου.
Βασισµένος σε όλες αυτές τις εξαγγελίες ο Έλληνας πρωθυπουργός
τόνιζε την ελληνικότητα των οµογενών µικρασιατικών πληθυσµών, που
διέθεταν αντίστοιχη εθνική συνείδηση, πράγµα που αποτελούσε το κύριο
επιχείρηµά του για τη δικαιολόγηση της πολιτικής του γενικά και εν µέρει για
τη µετέπειτα απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη. Έτσι µπορούσε να
είναι αποτελεσµατικότερη η διπλωµατική του παρέµβαση και να στηρίζεται σε
κοινά παραδεκτά επιχειρήµατα.

ÈÅ

Χρήσιµες παρατηρήσεις για την επεξεργασία του θέµατος της πηγής Β2 και
των παραθεµάτων:

Η στάση αυτή των διπλωµατών της εποχής έµεινε σε επίπεδο
θεωρητικό. Έµπρακτα δεν θέλησαν να υποστηρίξουν ανάλογες
πολιτικές και όταν υπογράφτηκαν οι συνθήκες του α΄ παγκοσµίου
πολέµου δεν έδειξαν αντίστοιχη ευαισθησία για λαούς που είχαν
προβάλει ανάλογα αιτήµατα. (Αρµένιοι, Κούρδοι ακόµη και για τους
Έλληνες του Πόντου.)

Ο Βενιζέλος συµφώνησε µε την αποστολή του ελληνικού στρατού στη
Σµύρνη στην πρόταση, που του έγινε από τον Λόϋδ Τζώρτζ ( πράγµα
που επιβεβαιώνεται από το ηµερολόγιο που είχε κρατήσει ο Βενιζέλος
κατά το συνέδριο του Παρισιού). Η παρουσία και ο ρόλος του
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ελληνικού στρατού κατά το 1919 δεν δικαιολογεί τη µετέπειτα κίνηση
και δράση του τελευταίου, µάλιστα µετά το 1921, οπότε είχαν αλλάξει
εντελώς τα τοπικά και διεθνή δεδοµένα.
Στο θέµα του Ποντιακού ελληνισµού, που θίγεται και στο σχολικό
βιβλίο και γνωρίζουν οι µαθητές µπορεί να επιβεβαιωθεί η διαφορετική
στάση του Ελ. Βενιζέλου. Έλληνες, µε ελληνική εθνική συνείδηση,
δεν υπήρχαν µόνο στη ∆υτική Μικρά Ασία και στην περιοχή της
Σµύρνης. Υπήρχαν και σε άλλες περιοχές και κυρίως στην περιοχή
του Πόντου. Παρά την αρχική ευµενή τοποθέτησή του ο Βενιζέλος
πιεζόµενος και από τους συµµάχους του α΄ παγκοσµίου πολέµου δεν
περιέλαβε τον Πόντο στις διεκδικήσεις του, αλλά αντιθέτως πρότεινε
στους Πόντιους άλλες πιθανές λύσεις, στοιχείο που του καταλογίζουν
πολλοί ιστορικοί και ερευνητές. Αν οι µαθητές κάνουν λόγο για το
θέµα, µπορούν να στηριχθούν σε στοιχεία των σελ. 250-251. ( «Η
κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου ήταν αρχικά σύµφωνη... Συνδιάσκεψη.»)
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(Oι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και έχουν συνταχθεί για να καθοδηγήσουν τη
διόρθωση και τη διδασκαλία των Επαναληπτικών θεµάτων.)
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