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Α.1.2. α. Εθνικόν Κοµιτάτον (σελ. 79): Πολιτικός
σχηµατισµός που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της
Εθνοσυνέλευσης του 1862-64, µε µικρότερη όµως
απήχηση σε σχέση µε τις δύο µεγαλύτερες
παρατάξεις (πεδινοί και ορεινοί). Το Εθνικόν
Κοµιτάτον
λοιπόν,
υπό
τον
Επαµεινώνδα
∆εληγιώργη, υποστήριζε την ανάπτυξη του
κοινοβουλευτισµού και τον εκσυγχρονισµό της
χώρας, οικονοµική ανάπτυξη και µεταρρυθµίσεις στη
διοίκηση και στο στρατό και πολιτισµική εξάπλωση
στην Οθωµανική αυτοκρατορία.
β. Λαϊκό Κόµµα (1910), (σελ. 95): Το Λαϊκό Κόµµα
ανήκει στα αριστερά κόµµατα. «Τα αριστερά αρχικά
… κριτική υποστήριξη στους Φιλελεύθερους.»

γ. Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων
(Ε.Α.Π.): σελ. 155: «Με πρωτοβουλία της Κοινωνίας
των Εθνών … οριστική στέγαση.» και σελ. 157: «Η
ΕΑΠ λειτούργησε … απέναντι στους πρόσφυγες.».
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. σελ. 27: «Η οριστική αντιµετώπιση …της εθνικής
αυτής ιδιοκτησίας.».
Α.2.2.
σελ. 55-56, ενότητα 9.: «Η παγκόσµια
οικονοµική κρίση έφτασε …είχε και θετικά στοιχεία.».
(Γράφουµε δηλ. ολόκληρη την ενότητα 9. χωρίς όµως
την τελευταία παράγραφο επειδή σ’ αυτή
αναφέρονται οι πολιτικές συνέπειες, ενώ στην
εκφώνηση ζητούνται οι επιπτώσεις στον οικονοµικό
τοµέα).
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Στα παρατιθέµενα αποσπάσµατα αποτιµάται η
συνεισφορά του κινήµατος στο Γουδί και των
επαγγελµατικών σωµατείων στα πλαίσια άρσης της
οικονοµικής κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που
ταλάνιζε την Ελλάδα στις τελευταίες δεκαετίες του
19ουαι και στις αρχές του 20ού. Πιο συγκεκριµένα
στο πρώτο απόσπασµα αξιολογείται η δράση του
κινήµατος στο Γουδί και ο επικουρικός ρόλος των
επαγγελµατικών σωµατείων τα οποία στήριξαν τον
αγώνα του Στρατιωτικού Συνδέσµου, προβάλλοντας
δυναµικές διεκδικήσεις για την κατοχύρωση της
εργατικής
τάξης
και
την
εφαρµογή
µιας
αναπτυξιακής
πολιτικής
ισονοµίας
για
την
εξασφάλιση
των
συµφερόντων
όλων
των

κοινωνικών οµάδων.(«Αναµφίβολο είναι…η µεγάλη
λαϊκή συγκέντρωση συµπαράστασης…»)
Ειδικότερα τα επαγγελµατικά σωµατεία που
απαρτίζονταν από βιοµηχάνους, εµπόρους και
ελεύθερους
επαγγελµατίες
προέβησαν
σε
διαδήλωση διαµαρτυρίας µε την οποία επεδίωκαν
τη διευθέτηση της οικονοµικοπολιτικής κατάστασης
την ανατροπή της τοκογλυφίας, την εφαρµογή µίας
ισορροπηµένης φορολογικής στρατηγικής χωρίς να
πλήττεται η πολυάριθµη µερίδα των παραγωγικών
τάξεων και ιδιαίτερα την καταπολέµηση της
αναξιοκρατίας στο δηµόσιο τοµέα, µε απώτερο
στόχο τον εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης
και την κατάργηση της κοµµατικής πατρωνίας που
καθήλωνε
την
Ελλάδα
σε
χρόνια
στασιµότητα.(«…πρόβαλε και καθαρά αστικές
διεκδικήσεις…οπαδών
του
κυβερνώντος
κόµµατος.»)
Συναφές µε το πνεύµα του προηγούµενου
αποσπάσµατος είναι και το δεύτερο το οποίο
επιβεβαιώνει και διευρύνει το περιεχόµενο του.
Έτσι στην πρωτογενή αυτή πηγή η οποία αποτελεί
τµήµα του ψηφίσµατος των επαγγελµατικών
σωµατείων της περιοχής Αθηνών και Πειραιώς, στο
συλλαλητήριο της 14ης Σεπτεµβρίου θίγεται η
γενικότερη
αποδιοργάνωση
στον
οικονοµικό,
πολιτικό και στρατιωτικό χώρο, στο πρώτο µέρος, η
οποία ερµηνεύει και τη σθεναρή αντίδραση της
εργατικής τάξης, ενώ στο δεύτερο προβάλλεται
επιτακτική η ανάγκη λήψης αποτελεσµατικών
µέτρων.
Όπως µπορεί κανείς να διαπιστώσει από τα
προσκοµιζόµενα στοιχεία, στηλιτεύεται το υπάρχον
πολιτικό καθεστώς, καθώς οι πολιτικοί συλλήβδην
αποτελούν ιδιοτελή ολιγαρχία εφαρµόζοντας µία
µεροληπτική πολιτική υπέρ µίας αριστοκρατικής
µειοψηφίας , ενώ από την άλλη ο λαός στενάζει

κάτω από το βάρος µίας επαχθέστατης φορολογίας
και βιώνει καθηµερινά την ανασφάλεια και την
παραχάραξη βασικών συνταγµατικών δικαιωµάτων
του.
(«…ανέλαβε
να
πραγµατοποιήσει
αποβλέπων…ασφάλειαν
τιµής
,
ζωής
και
ιδιοκτησίας του.»)
Τα αιτήµατα των εργατικών εκπροσώπων
αφορούν
την
εφαρµογή
µίας
σειράς
µεταρρυθµίσεων εκ µέρους της Κυβέρνησης η
οποία
θα
συνίσταται
στην
ψήφιση
άρτιας
νοµοθεσίας που θα υπαγορεύει την ορθολογική
λειτουργία των διοικητικών κλάδων και θα πατάσσει
τις πελατειακές σχέσεις και τις συναλλαγές στους
τοµείς της παραγωγικής δραστηριότητας.(«αξιοί να
ιδή…προστασίας της παραγωγής.»)
Επιπλέον ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη είναι η
εµφατική
αναφορά
στα
προβλήµατα
της
καθηµερινής ζωής του εργάτη η οποία επιτάσσει τη
θέσπιση ενός νοµοθετικού πλαισίου πρόνοιας για
τη βελτίωση των σχέσεων του µε τον εργοδότη και
τη µακροπρόθεσµη δυνατότητα οικονοµικής του
ανέλιξης.(«να ληφθή πρόνοια…αυτού νόµου.)
Συνδέουµε τα αποσπάσµατα µε την αντίστοιχη
σχολική αφήγηση σελ 86-87 και σελ 88-90 από
(«Το 1909…έχοντας πετύχει τις επιδιώξεις του.»)
χρησιµοποιούµε τη διαρθρωτική έκφραση Πράγµατι
τα συγκεκριµένα αποσπάσµατα πιστοποιούν και
διευρύνουν την ιστορική αφήγηση εµπλουτίζοντας
µε παραποµπές από τις πηγές στα σηµεία που
χρειάζεται κάθε φορά.
ΘΕΜΑ Β2
Στην παρατιθέµενη πηγή παρουσιάζονται από το
Βενιζέλο οι στόχοι του αναφορικά µε την ελληνοτουρκική
προσέγγιση όπως αυτή αρχίζει να διαµορφώνεται µετά τη
νίκη των Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1928. Η πηγή

είναι άµεση και πρωτογενής αφού πρόκειται για
απόσπασµα από την επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον
Τούρκο πρωθυπουργό Ισµέτ Ινονού, επιστολή που
απέστειλε ο Βενιζέλος στις 30.08.1928, άρα µετά τη νίκη
του στις εκλογές.
Πληροφορίες από την πηγή:
• Αρχικά τονίζεται ότι η νέα κυβέρνηση κέρδισε τις
εκλογές και µάλιστα µε µεγάλη πλειοψηφία και άρα
ότι έχει µεγάλο λαϊκό έρεισµα.
• Στη συνέχεια επισηµαίνονται οι προθέσεις του
Βενιζέλου που µάλιστα χαρακτηρίζονται ως ζωηρή
επιθυµία όχι µόνο για µια θεωρητική προσέγγιση
Ελλάδας – Τουρκίας, αλλά και για την επισφράγισή
αυτής της προσέγγισης µε µια γραπτή συµφωνία που
θα θεσµοθετεί επίσηµα τη φιλία, την ειρήνη και τη
συνεργασία των δύο χωρών.
• Γίνεται λόγος ιδιαίτερα για τα εδαφικά θέµατα και ο
Βενιζέλος υπενθυµίζει ότι και οι δύο πλευρές δεν
έχουν επεκτατικές βλέψεις, και αυτό επικυρώθηκε µε
τη Συνθήκη της Λοζάνης το 1923.
• Το µόνο εµπόδιο που διακρίνει ο Βενιζέλος αφορά τις
εκκρεµότητες που προέκυψαν από τη Σύµβαση της
Ανταλλαγής (30 Ιανουαρίου 1923), εκκρεµότητες που
όµως µπορούν να διευθετηθούν εφόσον αυτό είναι
κοινή επιθυµία των δύο χωρών.
Σχολικό Βιβλίο: σελ. 163-164
ελληνοτουρκική προσέγγιση.)

(ενότητα

2.

Η

Παραποµπές στα σηµεία που η πηγή επιβεβαιώνει την
ιστορική αφήγηση:
• … που κράτησαν δύο χρόνια. Φαίνεται λοιπόν από
την πηγή ότι αµέσως µετά τη νίκη του στις εκλογές ο

•
•

•

•

Βενιζέλος µε επιστολή στον Τούρκο πρωθυπουργό
Ισµέτ Ινονού, ξεκινά την επίσηµη δροµολόγηση
αυτών των διαπραγµατεύσεων.
… του εδαφικού καθεστώτος µεταξύ των δύο χωρών
(«Έχω πλήρη συνείδησιν … ανεπιφυλάκτως.».
… η έντονα αρνητική στάση των προσφύγων.
Φαίνεται ότι ο Βενιζέλος το υπονοεί αυτό στην
τελευταία περίοδο της πηγής : «∆ια την
πραγµατοποίησιν … παρακολούθους συµφωνίας.».
… οικονοµικών υποχρεώσεων µεταξύ των δύο
χωρών. Έτσι λοιπόν ότι µε τη Συµφωνία της Άγκυρας
ο Βενιζέλος διευθέτησε τις οικονοµικές διαφορές µε
την Τουρκία αλλά εις βάρος των προσφύγων
… και διαιτησίας, σύµφωνο που εκφράζει ακόµα και
µε τον τίτλο του έναν από τους στόχους του
Βενιζέλου (« ... επιβεβαιουµένην δι΄ ενός συµφώνου
φιλίας, µη επιθέσεως και διαιτησίας ..»).
Επιµέλεια Καθηγητών Φροντιστηρίων Βακάλη

