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Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
α) ∆ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος.
β) Λαϊκό κόµµα.
γ) Σ.Ε.Κ.Ε.

(Μονάδες 15)

ΘΕΜΑ Α2

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

ÈÅ

α) Η µετανάστευση στις Η.Π.Α. όξυνε τις κοινωνικές εντάσεις που δηµιούργησε η
σταφιδική κρίση και ενίσχυσε την οικονοµία της υπαίθρου.
β) Ο Επαµεινώνδας ∆εληγιώργης ήταν ηγέτης των Εκλεκτικών.
γ) Η τακτική του βασιλιά Όθωνα κατά την περίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας
στην Ελλάδα οδήγησε τα κόµµατα της αντιπολίτευσης σε συνεργασία µε το
παλάτι.
δ) Το ραλλικό κόµµα απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στα µεσαία και ανώτερα
κοινωνικά στρώµατα των πόλεων καθώς και στους µικροκαλλιεργητές.
ε) Ο Γεώργιος Θεοτόκης διαδέχθηκε τον Χαρίλαο Τρικούπη στην ηγεσία του
τρικουπικού κόµµατος.
(Μονάδες 10)
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ΘΕΜΑ Β1
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Ποιοι οι λόγοι ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα από τη δραστηριότητα της
Τράπεζας της Ελλάδος;
(Μονάδες 12)
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ΘΕΜΑ Β2

α) Σε τι διαφοροποιείται η «νέα γενιά πολιτικών» έναντι της παλαιάς και ποιοι λόγοι
εξέθρεψαν τη διαφοροποίηση αυτή; (Μονάδες 7)
β) Με ποιους τρόπους εξέφρασε η «νέα γενιά» τη δυσαρέσκειά της σε πολιτικό
επίπεδο; (Μονάδες 6)
(Μονάδες 13)

ΟΜΑ∆Α Β

ΘΕΜΑ Γ1

Αφού λάβετε υπόψη τα παρατιθέµενα άρθρα των Συνταγµάτων του 1844 και του
1864 και αξιοποιήσετε τις ιστορικές σας γνώσεις, να εντοπίσετε και να αναλύσετε τις
διαφορές µεταξύ των δύο Συνταγµάτων.
(Μονάδες 25)

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Από το Σύνταγµα του 1844

ÈÅ

Άρθρον 10
Πας τις δύναται να δηµοσιεύη προφορικώς τε, εγγράφως και δια του τύπου τους
στοχασµούς του, τηρών τους νόµους του Κράτους. Ο τύπος είναι ελεύθερος και
λογοκρισία δεν επιτρέπεται. Οι υπεύθυνοι συντάκται, εκδόται και τυπογράφοι
εφηµερίδων δεν υποχρεούνται εις ουδεµίαν χρηµατικήν προκαταβολήν λόγω
εγγυήσεως. Οι εκδόται εφηµερίδων θέλουν είσθαι πολίται Έλληνες.
Άρθρον 15
Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται συνάµα υπό του Βασιλέως, της Βουλής και της
Γερουσίας.
Άρθρον 20
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των παρ’ αυτού
διοριζοµένων υπευθύνων Υπουργών.
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Άρθρον 21
Η δικαστική εξουσία διενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί αποφάσεις
εκτελούνται εν ονόµατι του Βασιλέως.
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Άρθρο 59
Η Βουλή σύγκειται εκ Βουλευτών, εκλεγοµένων των εχόντων δικαίωµα προς τούτο
πολιτών, κατά τον περί εκλογής Νόµον.

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

Από το Σύνταγµα του 1864

Άρθρον 10
Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως· µόνον εις τας
δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι εν υπαίθρω
συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν, αν ως εκ τούτων επίκηται κίνδυνος εις την
δηµοσίαν ασφάλειαν.
Άρθρον 11
Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, τηρούντες τους Νόµους του
Κράτους, οίτινες όµως ουδέποτε δύνανται να υπαγάγωσι το δικαίωµα τούτο εις
προηγουµένην της Κυβερνήσεως άδειαν.
Άρθρον 14
Έκαστος δύναται να δηµοσιεύη προφορικώς, εγγράφως και δια του τύπου τους
στοχασµούς του, τηρών τους νόµους του Κράτους. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η
λογοκρισία ως και παν άλλο προληπτικόν µέτρον απαγορεύονται…
Άρθρον 21
Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’ ον τρόπον ορίζει
το Σύνταγµα.

ÈÅ

Άρθρον 22
Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και της Βουλής.

Άρθρον 23
Το δικαίωµα της προτάσεως των νόµων ανήκει εις την Βουλήν και τον Βασιλέα, όστις
ενασκεί τούτο δια των υπουργών.
Άρθρον 27
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των παρ’ αυτού
διοριζοµένων υπευθύνων υπουργών.
Άρθρον 44
Ο Βασιλεύς δεν έχει άλλας εξουσίας, ει µή όσας τω απονέµουσι ρητώς το Σύνταγµα
και οι συνάδοντες προς αυτό ιδιαίτεροι νόµοι.
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Άρθρον 66
Η Βουλή σύγκειται εκ Βουλευτών εκλεγοµένων υπό των εχόντων δικαίωµα προς
τούτο πολιτών, δι’ αµέσου, καθολικής και µυστικής δια σφαιριδίων ψηφοφορίας,
κατά τον υπό της Συνελεύσεως ταύτης ψηφισθησόµενον περί εκλογής Νόµον,
µεταβλητόν όντα κατά τας λοιπάς διατάξεις αυτού. Αι βουλευτικαί εκλογαί
διατάσσονται και ενεργούνται ταυτοχρόνως καθ’ όλην την επικράτειαν.

ΘΕΜΑ ∆1
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Άρθρον 87
Η δικαιοσύνη απονέµεται υπό δικαστών διοριζοµένων υπό του Βασιλέως κατά τον
νόµον.
Αλέξ. Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγµατα 1822 – 1952,
Αθήνα 1972, σελ. 129, 130, 131, 133, 140, 153, 155, 161

Αξιοποιώντας τα παραθέµατα αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε α) τις
πολιτικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν στην Ελλάδα µε αφορµή τον Α΄ Παγκόσµιο
πόλεµο (µονάδες 12) και β) τις πολιτικές συνέπειες για τη χώρα έως και τη στιγµή
που οι Φιλελεύθεροι ανέλαβαν στην Αθήνα τη διακυβέρνηση και κήρυξαν την
Ελλάδα σε κατάσταση πολιορκίας (µονάδες 13).
(Μονάδες 25)

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Το κίνηµα ενέτεινε τα πάθη

ÈÅ

Η έκρηξις του κινήµατος και η ουσιαστική εγκατάστασις του κόµµατος των
Φιλελευθέρων εν Θεσσαλονίκη εδηµιούργησαν την ελπίδα εις πολλούς και καλούς
Έλληνες ότι η οξύτης των παθών τουλάχιστον θα εµµετριάζετο.(…)
∆υστυχώς δεν είχε ούτως το πράγµα. Τα πάθη διαρκώς ηύξανον και το χάσµα
µεταξύ αυτών εγίνετο πάντοτε βαθύτερον.
Η µία παράταξις, η βασιλική, τόσον δια του φιλικού της τύπου, όσον και δια
των εκπροσώπων της επετίθετο βαναύσως, όχι µόνο κατά του κινήµατος, το οποίον
απεκάλει άθλιον και προδοτικόν, αλλά και κατά των συµµετασχόντων ή και
προσχωρούντων εις αυτό. Όλοι αυτοί οι Κουντουριώτηδες, οι ∆αγκλήδες, οι
Βενιζέλοι ήσαν πουληµένοι στους Γάλλους και στους Άγγλους. (…)
Αλλά όλοι αυτοί δεν ήσαν µόνο πουληµένοι, ήσαν και λωποδύται, και
καταχρασταί και κλέπται. Όποιος έφευγε για τη Θεσσαλονίκη έπαιρνε µαζί του και τα
χρήµατα του δηµοσίου. ∆εν υπήρχε ύβρις, δεν υπήρχε συκοφαντία που να µην
εκσφενδονίζεται καθ’ όλων αυτών των Ελλήνων...
Αλλά και η άλλη παράταξις, η βενιζελική, δεν εσταύρωσε τα χέρια της. Ούτε
ήκουεν αγογγύστως τας ύβρεις και τας συκοφαντίας. Εγνώριζε να τας ανταποδίδη.
Είχε και αυτή οπαδούς πολλούς, είχε τύπον ιδικόν της. Αλλ’ η παράταξις αύτη, και
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µόνη αύτη, είχεν επί πλέον και την προστασίαν των ξένων, της οποίας µάλιστα έκανε
µεγαλυτέραν χρήσιν της πρεπούσης, µε ζηµίαν σοβαράν της δηµοτικότητός της.
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Κ. Ζαβιτσιάνος, Αι αναµνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας βασιλέως
Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως την έζησε (1914-1922),
Αθήναι 1946, τόµος Α΄, σελ.201-202

Ως εκείνη τη στιγµή, (σηµ. ως τη στιγµή της πρώτης παραίτησης του Ελ.
Βενιζέλου) µολονότι είχαν αρκετές διαφορές στις απόψεις τους, ο Κωνσταντίνος και
ο Βενιζέλος παρουσίαζαν πολλά κοινά σηµεία: την εχθρική διάθεση απέναντι στη
Τουρκία, το φόβο της Βουλγαρίας, την επιθυµία να συνάψουν συµφωνία µε την
Ρουµανία και τη σωστή εκτίµηση των κινδύνων που έκλεινε η εγκατάλειψη της
ουδετερότητας. Εκεί που διαφωνούσαν ήταν στους υπολογισµούς, δηλαδή σε ποιο
σηµείο έπρεπε να ακολουθήσουν νέα πορεία και ποια κατεύθυνση έπρεπε να δοθεί
στη νέα πολιτική. Ο Κωνσταντίνος, αυτοδίδακτος εµπειρογνώµονας σε στρατιωτικά
θέµατα, και χωρίς αµφιβολία µεροληπτικός εξαιτίας των διασυνδέσεών του µε την
Γερµανία και της αδυναµίας του να εκτιµήσει σωστά την αξία της ναυτικής δύναµης,
έκλινε προς την άποψη ότι οι κεντρικές δυνάµεις θα κέρδιζαν τον πόλεµο. Ο
Βενιζέλος ως πολιτικός που έβλεπε τα πράγµατα ευρύτερα αλλά µε λιγότερη
ακρίβεια, και είχε την τάση να παραµελεί συχνά το στρατιωτικό σκέλος, πίστευε ότι
νικήτριες θα αναδείχνονταν τελικά οι σύµµαχες δυνάµεις της Αντάντ, και ότι η
Ελλάδα που αποτελούσε δύναµη και στη στεριά και στη θάλασσα, έπρεπε να στηρίξει
το µέλλον της στη θάλασσα, και να παραµείνει µε κάθε θυσία στο πλευρό της
Γαλλίας και της Βρετανίας.
Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας (1770-1923), ΜΙΕΤ,
Αθήνα 1984, σ. 310-311
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3

«Λαµβάνω την τιµήν να ανακοινώσω εις την Βουλήν ότι µη εγκριθείσης υπό του
Στέµµατος της περαιτέρω εξωτερικής πολιτικής της κυβερνήσεως, έλαβον την τιµήν
να υποβάλλω τω Βασιλεί την παραίτησιν της κυβερνήσεως. Παρακαλώ εποµένως την
Βουλήν να διακόψει τας εργασίας της µέχρι της συγκροτήσεως της νέας
κυβερνήσεως».
Από την οµιλία του Ελ. Βενιζέλου στη Βουλή το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 1915, στο
Χρονικό του 20ου αιώνα, εκδόσεις ∆οµική, σελ. 227.
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«…Τα τραγικά γεγονότα των Αθηνών, όπου τόσοι εκ των συναγωνιστών µας εύρον
µαρτυρικόν θάνατον και εδιώχθησαν σκληρώς, εδηµιούργησαν µεταξύ του
αιµοσταγούς Βασιλέως και του Έθνους χάσµα του λοιπού αγεφύρωτον. Όπως
επιβάλη ούτος την τυραννίδα του δεν εδίστασε να θυσιάσει τα υπέρτατα συµφέροντα
του ελληνισµού εις τους εθνικούς ανταπαιτητάς µας, µε την πρόθεσιν να βοηθήση την
γερµανικήν νίκην, εφ’ ης και µόνης ηδύνατο να εδραιώσει την ελέω Θεού βασιλείαν
του. Και όπως εµποδίση τον ταχύτερον εξοπλισµόν εκείνων των πατριωτών, όσοι
συνετάχθησαν µετά των πατροπαραδότων φίλων και προστατίδων ∆υνάµεων κατά
των κοινών εχθρών, δεν εδίστασε να στρέψη τα ελληνικά όπλα κατά των στρατιωτών,
των οποίων οι πατέρες έχυσαν το αίµα των υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας.
Επωφελούµενος δε της ευκαιρίας εξαπέλυσε τον βασιλικόν του στρατόν εις σφαγήν
εκείνων, οίτινες ετήρησαν άκαµπτον µέχρι τέλους το εθνικόν φρόνηµα.
Από της στιγµής ταύτης ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος είναι έκπτωτος του
θρόνου του. ∆εν αµφιβάλλοµεν, ότι ο λαός πανδήµως συνερχόµενος θα επιδοκιµάση
την έκπτωσιν ταύτην, ήτις αφορά προσωπικώς τον τύραννον Βασιλέα και όχι την
δυναστείαν. Η Προσωρινή Κυβέρνησις. Βενιζέλος, Κουντουριώτης, ∆αγκλής».

ÈÅ

Από το διάγγελµα του Ελ. Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη, 24 Νοεµβρίου / 7 ∆εκεµβρίου
1916, στο Κ. Ζαβιτσιάνος, Αι αναµνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας βασιλέως
Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως την έζησε (1914-1922),
Αθήναι 1946, τόµος Α΄, σελ.228
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