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Α.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
α. Πεδινοί
β. Οµάδα Ιαπώνων
γ. Λαϊκό Κόµµα (1910).

Α.1.α. Πεδινοί: Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862-1864 συγκροτήθηκαν οι
πυρήνες των δύο µεγάλων παρατάξεων, των πεδινών και των ορεινών, όπως
ονοµάστηκαν. Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τον ∆ηµήτριο Βούλγαρη, ο οποίος
υπονόµευε τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς. Με παρεµβάσεις στο στρατό επιχείρησε
τη δηµιουργία σώµατος «πραιτωριανών» για να εξασφαλίσει την παραµονή του στην
εξουσία. Εµπόδιο στις επιδιώξεις του στάθηκαν πολιτικές οµάδες και θεσµοί. Ο
Βούλγαρης έβρισκε οπαδούς ανάµεσα σ' εκείνους που είχαν διοριστεί παράνοµα στο
στρατό ή στο δηµόσιο, και φοβούνταν µη χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση
επικράτησης συνθηκών κοινοβουλευτικής νοµιµότητας, σε άνεργους πτυχιούχους και
στους µικροκαλλιεργητές. Ο λαός συµµετείχε ενεργά στη συγκρότηση της
συγκεκριµένης παράταξης. (σελ. 77)
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Α.1.β. Οµάδα Ιαπώνων: Το µοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο [από τον
ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897] 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. (σελ.86)
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Α.1.γ. Λαϊκό κόµµα (1910): Στα µέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό
Κόµµα, µε αρχηγό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. [Προαιρετικά: Η ίδρυση
κόµµατος προϋπέθετε την οργάνωση των εργατών σε επαγγελµατικές ενώσεις και
αποτελούσε πάγιο στόχο του πολιτικού προγράµµατος της Κοινωνιολογικής Εταιρείας
στο πλαίσιο της προώθησης των επιδιώξεων της, όπως η ισότητα ευκαιριών,
κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής και διανοµή των αγαθών ανάλογα µε τις
ανάγκες καθενός, πράγµα που θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε τη σταδιακή αναµόρφωση
της οικονοµίας και τη συνταγµατική µεταβολή]. Βασικές προγραµµατικές δηλώσεις
του ήταν η αναµόρφωση του πολιτικού συστήµατος και η επιβολή αρχών κοινωνικής
δικαιοσύνης. Στις δεύτερες εκλογές του 1910, τον Νοέµβριο, εξελέγησαν 7 υποψήφιοι
του κόµµατος, οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. (σελ. 93)

1

ÔÙ
ÂÑ Í
ÉË ÖÑ
ÇÓ Ï
ÓÉ ÍÔ
Á
ÉÓ

ÔÇ
Ñ

ÉÙ
Í

Α.2. Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο
τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη
Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία είναι
λανθασµένη: Μονάδες 10
α. Στις 4 Αυγούστου 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, µε την ανοχή του παλατιού,
προχώρησε στην κατάλυση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και στην επιβολή
δικτατορίας. ΣΩΣΤΟ (σελ.54)
β. Το 1844 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος διατύπωσε µε σαφήνεια στην
Εθνοσυνέλευση τη «Μεγάλη Ιδέα». ΛΑΘΟΣ (σελ.65)
γ. Το δηµοψήφισµα της 3ης Νοεµβρίου 1935 έδωσε τέλος στη βασιλευόµενη
δηµοκρατία µε ποσοστό 97,6%. ΛΑΘΟΣ (σελ.108)
δ. Το θέµα των δικαιωµάτων των ετεροχθόνων στην Εθνοσυνέλευση, που συνήλθε
µετά την Επανάσταση του 1843, έδειξε τη βαθύτερη διάσταση που υπήρχε στην
κοινωνία της εποχής. ΣΩΣΤΟ (σελ. 133)
ε. Τα γεγονότα της περιόδου 1895-1898, που ήταν καθοριστικά για την τύχη της
Κρήτης, προκάλεσαν κύµα µεγάλης φυγής προσφύγων. ΛΑΘΟΣ (σελ. 136)
Ι.1. Ποια ήταν η κατάσταση του πιστωτικού συστήµατος της Ελλάδας από τα πρώτα
χρόνια της Ανεξαρτησίας µέχρι την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας; (Μονάδες 13)
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Το πιστωτικό σύστηµα της χώρας βρισκόταν πραγµατικά, κατά τα πρώτα χρόνια της
ανεξαρτησίας (δηλ. πριν το 1841, έτος ίδρυσης της ΕΤΕ), σε πρωτόγονη κατάσταση.
Ήταν συνδεµένο 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 ανάπτυξή τους 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 πιστωτικού
συστήµατος, ικανού να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα ειδικών κοινωνικών οµάδων.
[Το µεγάλο βήµα έγινε το 1841, µε την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας]. (σελ. 26)

ÅÎ

Ι.2. Ποια προβλήµατα αντιµετώπιζαν οι Φιλελεύθεροι στην πολιτική πρακτική την
περίοδο 1923-1928; (Μονάδες 12)

Ç

Κατά την περίοδο 1923-1928, βασικός προγραµµατικός στόχος των Φιλελευθέρων
ήταν, όπως και κατά το παρελθόν, ο εκσυγχρονισµός της χώρας, σύµφωνα µε
ευρωπαϊκά πρότυπα. Στηρίγµατα των Φιλελευθέρων ήταν οι αστοί επιχειρηµατίες, (οι
οποίοι αναζητούσαν συνθήκες σταθερότητας, σύγχρονους και αποτελεσµατικούς
θεσµούς), οι πρόσφυγες και οι αγρότες στους οποίους είχε παραχωρηθεί γη.*
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Στην πολιτική πρακτική οι Φιλελεύθεροι ήταν αντιµέτωποι µε δύο χρόνια
προβλήµατα: τη σχέση της πολιτικής εξουσίας µε τους αξιωµατικούς, και το
καθεστωτικό. Η διαρκής αντιπαράθεση στο εσωτερικό του κόµµατος για τα
ζητήµατα αυτά προκάλεσε αντιφατικές επιλογές. Σχετικά µε το καθεστωτικό,
άλλοι οπαδοί ήταν υπέρ της αβασίλευτης και άλλοι υπέρ της βασιλευόµενης
δηµοκρατίας. Όσον αφορά τη σχέση του κόµµατος µε τους αξιωµατικούς, από τη
µια µεριά γινόταν κατανοητό ότι η πολιτικοποίησή τους δηµιουργούσε κινδύνους
για το πολίτευµα, από την άλλη όµως το φαινόµενο είχε αποκτήσει τέτοια
δυναµική, ώστε δεν µπορούσαν να το αρνηθούν, καθώς υπήρχε κίνδυνος
προσεταιρισµού των αξιωµατικών από την αντίπαλη παράταξη.
Σηµαντική πολιτική τοµή της περιόδου 1923-1928 είναι η ψήφιση νέου
συντάγµατος, διαδικασία που ξεκίνησε το 1924 και ολοκληρώθηκε µόλις το 1927, µε
το οποίο εγκαθιδρύθηκε το πολίτευµα της αβασίλευτης δηµοκρατίας. Στη θέση του
βασιλιά τοποθετήθηκε Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, που τον εξέλεγε η Βουλή και η
Γερουσία, η οποία αποτελούσε νέο, δεύτερο νοµοθετικό σώµα. (σελ. 104-105)
* Η πρώτη παράγραφος δεν φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε το ζητούµενο της
ερώτησης. [Ανάλογος προβληµατισµός, µάλλον, ισχύει και για την τρίτη παράγραφο].

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ.1. Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις µε τις απαραίτητες πληροφορίες
από τα κείµενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε: α. τη συµβολή της Τράπεζας της
Ελλάδος στη βελτίωση της ελληνικής δηµόσιας οικονοµίας (1928-1932) και (µονάδες
12) β. τις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης στην αντιµετώπιση της κρίσης του
1929 τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές οικονοµικές συναλλαγές.
(µονάδες 13) (Σύνολο: Μονάδες 25)
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Ενδεικτικές συνδέσεις βιβλίου – πηγής.
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ΒΙΒΛΙΟ
[Πρόλογος] Το 1927, µε αφορµή το
αίτηµα της Ελλάδας στην Κοινωνία
των Εθνών για παροχή πρόσθετου
δανείου, τέθηκε το ζήτηµα της
δηµιουργίας µιας κεντρικής κρατικής
τράπεζας, που θα αναλάµβανε τη
διαχείριση των χρεών, την έκδοση
χαρτονοµίσµατος και την ενιαία
εφαρµογή
της
κυβερνητικής
οικονοµικής πολιτικής.
Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής
Τράπεζας και κάτω από την πίεση των
ξένων συµβούλων, το Μάιο του 1927
ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η

Στο ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ επιβεβαιώνεται
πως στις 14 Μαΐου 1928 άρχισε τη
λειτουργία της η Τράπεζα της
Ελλάδος, η νέα κεντρική τράπεζα της
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οποία άρχισε τη λειτουργία της ένα χώρας.
χρόνο αργότερα.
Ερώτηµα Α΄

Όσον αφορά την έκδοση του
χαρτονοµίσµατος, στο κείµενο Α
επισηµαίνεται πως µε την ίδρυση της
Τράπεζας
της
Ελλάδος
και,
συγκεκριµένα, µε την υιοθέτηση του
συστήµατος χρυσού συναλλάγµατος η
νοµισµατική
κυκλοφορία
και
γενικότερα η προσφορά χρήµατος
εξαρτάτο άµεσα από τις διακυµάνσεις
των εξωτερικών συναλλαγών της
χώρας.
Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος Στο ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ διευκρινίζεται πώς
εξασφάλισε τη µετατρεψιµότητα του εξασφαλίστηκε η µετατρεψιµότητα
εθνικού νοµίσµατος σε χρυσό.
της δραχµής σε χρυσό. Ταυτόχρονα µε
την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος
ξεκίνησε η εφαρµογή στην Ελλάδα
του κανόνα χρυσού συναλλάγµατος,
µε βάση τον οποίο η δραχµή
συνδεόταν µε την αγγλική λίρα,
δηλαδή µε ένα νόµισµα χρυσής
βάσης. Με διαφορετικά λόγια, οι
κάτοχοι δραχµών µπορούσαν να πάνε
στην Τράπεζα της Ελλάδος και να
µετατρέψουν
–µε
κάποιους
περιορισµούς– τις δραχµές τους σε
λίρες.
Η επιτυχία που προαναφέρθηκε
οδήγησε τα δηµόσια οικονοµικά σε
περίοδο ευφορίας, βελτίωσε την
πιστοληπτική ικανότητα του κράτους,
ενίσχυσε την εισροή συναλλάγµατος
και τις επενδύσεις και προκάλεσε µία
ισχυρή δυναµική που επέτρεψε τις
σηµαντικές πολιτικές, θεσµικές και
οικονοµικές
πρωτοβουλίες
της
τελευταίας
κυβέρνησης
του
Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932).
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Πολύ γρήγορα [η ΤτΕ] πέτυχε
σταθερές ισοτιµίες της δραχµής µε τα
ξένα νοµίσµατα, στηρίζοντας την
έκδοση
χαρτονοµίσµατος
στα
αποθέµατά της σε χρυσό και
συνάλλαγµα.
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Η περίοδος αυτή κράτησε µέχρι τις
αρχές του 1932, οπότε εκδηλώθηκαν
στη χώρα οι συνέπειες της µεγάλης
οικονοµικής κρίσης, που ξεκίνησε από
τη Νέα Υόρκη το 1929. Η παγκόσµια
οικονοµική κρίση έφτασε στην
Ελλάδα σε µία εποχή «ευηµερίας». Η
«ευηµερία»
σήµαινε
ότι
η
εµπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα
καλύτερο οικονοµικά µέλλον είχε
αποκατασταθεί, οι σκοτεινές εποχές
της δεκαετίας του 1920 έδειχναν να
αποµακρύνονται, οι πληγές έκλειναν,
η φτώχεια περιοριζόταν και το
ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει
το
µέλλον
µε
µεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.
Οι προσπάθειες της ελληνικής
κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση
εξάντλησαν τα αποθέµατα της χώρας
σε χρυσό και συνάλλαγµα.
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Ερώτηµα Β΄

Ç

Την άνοιξη του 1932, όµως, η
κυβέρνηση δεν µπόρεσε να αποφύγει
την αναστολή της µετατρεψιµότητας
του εθνικού νοµίσµατος, καθώς και
την αναστολή εξυπηρέτησης των

Οι πληροφορίες του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β΄
εµβαθύνουν τις ιστορικές µας
γνώσεις. Συγκεκριµένα, από τα τέλη
Σεπτεµβρίου του 1931 ως τον Απρίλιο
του 1932 κυβέρνηση και Τράπεζα της
Ελλάδος
προσπαθούσαν
να
αποτρέψουν το αναπόφευκτο, δηλαδή
την επίσηµη εγκατάλειψη της
ελεύθερης µετατρεψιµότητας της
δραχµής στο πλαίσιο του κανόνα
χρυσού συναλλάγµατος και τη
συνεπακόλουθη
υποτίµηση
της
δραχµής, η οποία θα καθιστούσε
αδύνατη την εξυπηρέτηση του
εξωτερικού δηµόσιου χρέους.
Η κυβέρνηση δίσταζε, όµως, να
προχωρήσει στο ξεκαθάρισµα του
τοπίου προχωρώντας στην επίσηµη
άρση της µετατρεψιµότητας. Η
αντίστασή της πήγαζε εν µέρει από τις
αγκυλώσεις
της
κυρίαρχης
οικονοµικής σκέψης στην Ελλάδα.
Στο ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ διασαφηνίζεται,
όµως,
πως
στην
πράξη
η
αποµάκρυνση από την ελεύθερη
µετατρεψιµότητα της δραχµής σε ξένο
συνάλλαγµα άρχισε από τα τέλη
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Σεπτεµβρίου µε τους διαδοχικούς
περιορισµούς που επιβλήθηκαν.
Με το παρασκήνιο στο ζήτηµα της
αναστολής της µετατρεψιµότητας της
δραχµής φαίνεται να συνδέεται το
γεγονός ότι στο ΚΕΙΜΕΝΟ Β’ η
εφαρµογή των περιορισµών που
επιβλήθηκαν στη µετατρεψιµότητα
της δραχµής είχε ως θύµα τον πρώτο
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
τον Αλέξανδρο
∆ιοµήδη, που
αντικαταστάθηκε, επειδή θεωρήθηκε
ότι
χαρίσθηκε
σε
µεγάλους
βιοµηχάνους, επιτρέποντάς τους την
εξαγωγή κεφαλαίων τις παραµονές
της επιβολής των συναλλαγµατικών
περιορισµών.
Εναλλακτική σύνδεση: Η κυβέρνηση
δίσταζε, όµως, να προχωρήσει στο
ξεκαθάρισµα
του
τοπίου
προχωρώντας στην επίσηµη άρση της
µετατρεψιµότητας. Η αντίστασή της
πήγαζε εν µέρει από τις αγκυλώσεις
της κυρίαρχης οικονοµικής σκέψης
στην Ελλάδα.
Η παρεµβατικότητα της κυβέρνησης
στην οικονοµία της χώρας, πιθανόν,
συνδέεται και µε το γεγονός της
άµεσης απόλυσης του ∆ιοικητή της
ΤτΕ Αλέξανδρου ∆ιοµήδη, όπως
προαναφέρθηκε στο ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄.
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εξωτερικών δανείων.
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Έτσι εγκαινιάστηκε µια περίοδος
ισχυρού κρατικού παρεµβατισµού
στα οικονοµικά ζητήµατα, ιδιαίτερα
στις εξωτερικές συναλλαγές, και µια
πολιτική προστατευτισµού, µε σκοπό
την αυτάρκεια της χώρας. Η Ελλάδα
µπήκε µε τη σειρά της στο χώρο της
κλειστής
οικονοµίας,
όπου
οι
συναλλαγές
καθορίζονταν
περισσότερο από γραφειοκρατικές
διαδικασίες παρά από ελεύθερες
οικονοµικές συµφωνίες.
Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε
προοδευτικά
η
µέθοδος
του
διακανονισµού «κλήριγκ». Οι διεθνείς
συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, µε
βάση το µετατρέψιµο συνάλλαγµα
αλλά µε βάση διακρατικές συµφωνίες
που
κοστολογούσαν
τα
προς
ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να
ισοσκελίσουν
την
αξία
των
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εισαγωγών µε την αντίστοιχη των
εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών
λογαριασµών. Για µια χώρα, όπως η
Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές µε το
εξωτερικό ήταν έντονα ελλειµµατικές,
η διαδικασία αυτή, πέρα από τα
αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία.
[Προαιρετικός επίλογος] Τελικά, η
Ελλάδα δεν µπόρεσε να αποφύγει τις
συνέπειες
της
παγκόσµιας
οικονοµικής κρίσης
τόσο
στο
οικονοµικό όσο και στο πολιτικό
πεδίο, καθώς στις 4 Αυγούστου του
1936 ο Ιωάννης Μεταξάς προχώρησε
στην κατάλυση του κοινοβουλευτικού
καθεστώτος και στην επιβολή
δικτατορίας.

ΘΕΜΑ ∆1. Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις µε τις πληροφορίες από τα
κείµενα που σας δίνονται, να αναφέρετε: α. τις θέσεις που εξέφραζε το ρωσικό κόµµα
σε πολιτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό επίπεδο (µονάδες 19) και β. τις κοινωνικές
οµάδες που συµπαρατάχθηκαν µε το ρωσικό κόµµα. (µονάδες 6) Μονάδες 25
Ενδεικτικές συνδέσεις βιβλίου – πηγής.
Ερώτηµα Α΄
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ΒΙΒΛΙΟ
Σε αντίθεση µε τις σχετικά ασαφείς
θέσεις και τη συγκεχυµένη ιδεολογία
του γαλλικού κόµµατος, το ρωσικό
χαρακτηριζόταν
από
σταθερές
πολιτικές θέσεις.
Η οµοιότητα µε τα δύο άλλα κόµµατα
βρισκόταν στο γεγονός ότι στη
Μεγάλη ∆ύναµη, στην οποία στήριζαν
τις ελπίδες τους για την εξωτερική
πολιτική, αναγνώριζαν και ένα
πρότυπο για την εσωτερική οργάνωση
της χώρας. Η Ρωσία µπορούσε να βρει
αποδοχή από µεγάλο τµήµα του
πληθυσµού, επειδή ήταν η µοναδική
Μεγάλη ∆ύναµη µε ορθόδοξο
χριστιανικό δόγµα.

ΠΗΓΗ
Το ΚΕΙΜΕΝΟ Α έρχεται σε µερική
αντίθεση µε το κείµενο του
σχολικού βιβλίου: Σε άλλα ζητήµατα
η θέση του «ρωσικού» κόµµατος ήταν
συνήθως συγκεχυµένη ή ασυνεπής.
Το ΚΕΙΜΕΝΟ Β επιβεβαιώνει τον
ρόλο της Ρωσίας στη διαµόρφωση
της εξωτερικής πολιτικής του
κόµµατος και την οµοδοξία που
ένωνε τους δύο λαούς. Το ρωσικόν
κόµµα προέβαλλε την οµόδοξον
δύναµιν του Βορρά, «την προστάτιδα
των καταπιεζοµένων ορθοδόξων
χριστιανών», ως τον αληθή φίλον της
Ελλάδος, ο οποίος υποστηρίζει
αποτελεσµατικώς και αφιλοκερδώς
την ικανοποίησιν των εθνικών
δικαίων. […] Οι ρωσόφρονες
διεκήρυττον ότι η Ρωσία θα εκδιώξη
βιαίως τους τούρκους από τα
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ελληνικά εδάφη και γενικώς από την
Βαλκανικήν και την Ανατολήν.
Παράλληλα, το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄
προσδιορίζει αναλυτικότερα τα
αίτια της ρωσόφιλης εξωτερικής
πολιτικής των Ελλήνων. Από καιρό
οι Έλληνες είχαν ζωντανή την ελπίδα
ότι ο τσάρος θα τους απελευθέρωνε
µια µέρα. […] Τους Έλληνες
συνέδεαν µε τους Ρώσους ακόµη
κοινές
αναµνήσεις
από
την
εκστρατεία του ρωσικού στόλου υπό
τον στρατηγό Αλεξέι Γκριγκόροβιτς
Ορλόφ στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια
του ρωσοτουρκικού πολέµου […]. Η
ειρήνη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή
(1774) είχε χαρίσει, πρώτον, στην
ορθόδοξη Εκκλησία µέσα στην
Οθωµανική
Αυτοκρατορία
το
πλεονέκτηµα της ρωσικής προστασίας
και, δεύτερον, στους Έλληνες
εµπόρους τη δυνατότητα γρήγορου
πλουτισµού µε το εµπόριο της
Μαύρης Θάλασσας, που θεµελίωσε
στις
Σπέτσες,
ένα
από
τα
σηµαντικότερα εµπορικά κέντρα της
Μεσογείου,
τον
πολιτικό
προσανατολισµό κυρίως προς το
Ρωσικό Κόµµα και έδωσε την ώθηση
για τη δηµιουργία µιας σηµαντικής
ελληνικής
παροικίας
στο
νέο
εµπορικό λιµάνι της Οδησσού. [Είναι
εξάλλου γνωστό (σελ. 20) ότι κατά τη
διάρκεια
του
18ου
αιώνα,
παρατηρήθηκε σηµαντική ναυτιλιακή
και εµπορική δραστηριότητα σε πολλές
παραλιακές περιοχές του ελληνικού
χώρου και σε νησιά. Η δραστηριότητα
αυτή ευνοήθηκε από διάφορες
συγκυρίες, και ιδιαίτερα από την έξοδο
της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και
το εµπόριο που αναπτύχθηκε στα
λιµάνια της περιοχής (λ.χ. στην
Οδησσό) και της Μεσογείου. Με τη
συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή
(1774) µεταξύ της Ρωσίας και της
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Χαρακτηριστικό
του
ρωσικού
κόµµατος ήταν η άκρως συντηρητική
στάση σε όλες τις επιλογές του. Το
θεµέλιο της κοινωνικής τάξης ήταν γι'
αυτό η θρησκεία. Σ' αυτήν βασιζόταν
και η νοµιµότητα της εξουσίας.
Έβλεπε την Εκκλησία σε διαρκή
κίνδυνο και καταπολεµούσε τον
κοσµοπολιτισµό και την οποιαδήποτε
αποστασιοποίηση από τις παραδόσεις.
Η ξενοφοβία, όπως επίσης η άρνηση
του διαφωτισµού και της δυτικής
παιδείας αποτελούσαν κυρίαρχες
αντιλήψεις
των
µελών
του.
Προκειµένου
να
προσεγγίσει
ευρύτερα στρώµατα, απευθυνόταν
συχνά στο θρησκευτικό συναίσθηµα
των Ελλήνων.
Όλοι αυτοί απαιτούσαν την ίδρυση
ενός ισχυρού κράτους, το οποίο, σε
συνεργασία µε τη Ρωσία και το
Οικουµενικό
Πατριαρχείο,
θα
φρόντιζε για την καθαρότητα της
πίστης και θα αναγνώριζε στην
Εκκλησία κυρίαρχη θέση. Πίστευαν
ότι κάποιοι ικανοί πολιτικοί γνώριζαν
τα προβλήµατα του λαού καλύτερα
από τον ίδιο, κι αυτοί θα έπρεπε να
κυβερνήσουν.

Οθωµανικής
αυτοκρατορίας,
τα
χριστιανικά
-ελληνικάπλοία
προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ
και έτσι ευνοήθηκε η ραγδαία
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.]
Η συντηρητική πολιτική του ρωσικού
κόµµατος αναφέρεται µε σαφήνεια
στο ΚΕΙΜΕΝΟ Β: Το ρωσικόν
κόµµα εθεωρείτο ως εµφορούµενον
από συντηρητικάς αρχάς.
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Ήταν
κατά
κύριο
λόγο
αντισυνταγµατικοί,
υπέρ
ενός
συγκεντρωτικού
συστήµατος
διακυβέρνησης
(για
ορθόδοξη
µοναρχία κάνει λόγο το κείµενο Α)
και κατά της πολυφωνίας, µολονότι σε
ορισµένες περιπτώσεις φαίνεται να
συνεργάστηκαν
στην
ψήφιση
συνταγµάτων

Τη συγκρότηση ισχυρού κράτους
και την προσήλωση στην πίστη και
την
ορθοδοξία
αναφέρει
το
ΚΕΙΜΕΝΟ Β: Η εφηµερίς «Αιών»,
όργανον του ρωσικού κόµµατος,
έγραφε µεταξύ άλλων: «Ρωσικόν
κόµµα ουδέποτε υπήρξεν, ούτε
υπάρχει. Υπήρξε και υπάρχει το µέγα
εθνικόν κόµµα, το αφοσιωµένον εις
την πίστιν των πατέρων αυτού και
απεκδεχόµενον παρά της Ρωσίας τον
θρίαµβον της Ορθοδοξίας και το
µεγαλείον του Ελληνικού Έθνους εν
τω µέλλοντι».
Το ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ επισηµαίνει (στο
πλαίσιο των πολιτικών θέσεων) την
αστάθεια
των
πολιτικών
πεποιθήσεων και την παλιµβουλίας
του ρωσικού στο θέµα του
συντάγµατος: Σε άλλα ζητήµατα η
θέση του «ρωσικού» κόµµατος ήταν
συνήθως συγκεχυµένη ή ασυνεπής.
Μέσα στην ενδεκάχρονη αυτή
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περίοδο διένυσε όλο το φάσµα από
την υποστήριξη της απολυταρχίας ως
την υποστήριξη της πιο φιλελεύθερης
µορφής συνταγµατισµού, δεδοµένου
ότι η θέση του σε κάθε συγκεκριµένη
στιγµή εξαρτιόταν από το βαθµό της
εύνοιας που του έδειχνε ο βασιλιάς.
Στο ζήτηµα του συντάγµατος και το
ΚΕΙΜΕΝΟ Β σηµειώνει την
αρνητική
γνωµοδότηση
του
Κολοκοτρώνη:
Ο
Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, ο αρχηγός του
κόµµατος, εξεδήλωσε τας σκέψεις του
κατά της παροχής συντάγµατος.
Εθεώρει πολιτικώς ανώριµον τον
ελληνικόν λαόν.
Σχετικά µε τις θέσεις του ρωσικού
κόµµατος στο θρησκευτικό επίπεδο
και ειδικότερα για το ζήτηµα του
αυτοκέφαλου
σηµειώνεται στο
ΚΕΙΜΕΝΟ Α ότι: Το «ρωσικό»
κόµµα
[…]
υποστήριζε
τη
συµφιλίωση µε την Εκκλησία της
Κωνσταντινούπολης
(µέσα
στο
πλαίσιο
του
αυτοκέφαλου),
µεγαλύτερες εξουσίες για την
Εκκλησία µέσα στο κράτος, και
ορθόδοξη µοναρχία.
Για τα µέτρα της Αντιβασιλείας σε
βάρος της Εκκλησίας κάνει λόγο
και το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄. Βαθιά
θρησκευόµενες, υπερβάλλοντας τους
κινδύνους για την Ορθοδοξία, εξαιτίας
της διαλύσεως των µοναστηριών,
παρακινούµενες
και
από
τον
κατώτερο
κλήρο
που
ανοιχτά
αντιστρατευόταν τα κυβερνητικά
µέτρα.
Επισηµαίνεται ότι το σχολικό βιβλίο
κάνει λόγο για την (αρχικά) κάθετη
αντίθεση του ρωσικού κόµµατος στο
αυτοκέφαλο
την
περίοδο
της
Αντιβασιλείας, ενώ η πηγή υπονοεί
την τελική υποχώρηση και αποδοχή
του από το ρωσικό κόµµα, γεγονός
που φαίνεται να συµφωνεί µε τη
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Το ιδιαίτερο πρόβληµα που έβλεπε το
κόµµα των «ναπαίων» (όπως αλλιώς
ονοµαζόταν), στην περίοδο της
βαυαροκρατίας,
δεν
ήταν
ο
αυταρχισµός του καθεστώτος, αλλά οι
κίνδυνοι που αντιµετώπιζαν η πίστη
και η Εκκλησία από τα µέτρα που
ψήφισε η αντιβασιλεία, π.χ. το
αυτοκέφαλο
της
Ελληνικής
Εκκλησίας, η οποία έως τότε
υπαγόταν
στο
Οικουµενικό
Πατριαρχείο. Θεωρούσαν ότι η
υποταγή της Εκκλησίας της Ελλάδας
στο Πατριαρχείο επέτρεπε στη Ρωσία
να επεµβαίνει για την προστασία των
ορθοδόξων. Στην απόφαση για το
αυτοκέφαλο της Εκκλησίας οι ναπαίοι
άσκησαν έντονη αντιπολίτευση.
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σχετική αναφορά του σχολικού
βιβλίου στη σελ. 73 για την
ικανοποίηση των αιτηµάτων του
ρωσικού κόµµατος και την επίλυση
των
µεγάλων
εκκλησιαστικών
ζητηµάτων.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Παράλληλα,
στην ίδια σελίδα στην πηγή 11, το
άρθρο 2 του Συντάγµατος του 1844
ορίζει ότι «༁ ༁ρθόδοξος ༁κκλησία
τ༁ς
༁λλάδος,
…
༁πάρχει
༁ναποσπάστως ༁νωµένη δογµατικ༁ς
µετ༁ τ༁ς ༁ν Κωνσταντινουπόλει
Μεγάλης κα༁ πάσης ༁λλης ༁µοδόξου
το༁ Χριστο༁ ༁κκλησίας, τηρο༁σα
༁παραλλάκτως ༁ς ༁κε༁ναι τούς τε
༁ερούς, ༁ποστολικο༁ς κα༁ συνοδικο༁ς
κανόνας κα༁ τ༁ς ༁ερ༁ς παραδόσεις,
ε༁νε δ༁ α༁τοκέφαλος ༁νεργο༁σα,
༁νεξαρτήτως πάσης ༁λλης ༁κκλησίας,
τ༁ κυριαρχικ༁ α༁τ༁ς δικαιώµατα, κα༁
διοικε༁ται ༁π༁ ༁ερ༁ς Συνόδου
༁ρχιερέων.
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Ερώτηµα Β΄
Με το κόµµα αυτό συµπαρατάχθηκαν,
ιδίως
κατά
την
εποχή
της
διακυβέρνησης της χώρας από τον
Καποδίστρια, όσοι είχαν υποφέρει
ιδιαίτερα κατά την εποχή της
Επανάστασης
και
κατά
τους
εµφύλιους πολέµους: οι ακτήµονες, οι
µικροϊδιοκτήτες γης, αγωνιστές και
χαµηλόβαθµοι αξιωµατικοί, µοναχοί,
και
δηµόσιοι
υπάλληλοι
που
διορίστηκαν από τον Καποδίστρια και
µετά τη δολοφονία του απολύθηκαν.

Στο ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ προσδιορίζεται
ως αρχηγός του ρωσικού κόµµατος
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και στο
ΚΕΙΜΕΝΟ
∆΄
καταγράφεται
αναλυτικά η σύνθεση των οπαδών
του Ρωσικού κόµµατος και οι λόγοι
ένταξής τους σε αυτό. Βαθιά
θρησκευόµενες, υπερβάλλοντας τους
κινδύνους για την Ορθοδοξία, εξαιτίας
της διαλύσεως των µοναστηριών,
παρακινούµενες
και
από
τον
κατώτερο
κλήρο
που
ανοιχτά
αντιστρατευόταν τα κυβερνητικά
µέτρα, οι λαϊκές τάξεις, κοσµικοί και
κληρικοί,
έβρισκαν
ως
µόνο
καταφύγιο το «ρωσικό» κόµµα,
δεµένο ακατάλυτα µε τους δεσµούς
της Ορθοδοξίας. Παρά το γεγονός ότι
το κόµµα είχε στα χρόνια αυτά
χτυπηθεί σκληρά, η λαϊκή του βάση,
αντί να µειώνεται, διευρυνόταν.
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Από το κείµενο Γ΄, επίσης,
προκύπτει ότι είναι δυνατόν να
τοποθετηθούν στους οπαδούς του
Ρωσικού κόµµατος και οι έµποροι
(κυρίως
των
Σπετσών)
που
εκµεταλλεύτηκαν
επικερδώς
τη
συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή.
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