
Γιώργος Παπαδόπουλος Σελίδα 1 

 

 

 

Απαντήσεις στο κριτήριο αξιολόγησης Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου  

(κόμματα & προσφυγικό) 

Α1.  

α) Τον Ιούλιο του 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών, που μεταξύ άλλων όριζε ότι η περιοχή 

της Σμύρνης Θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. Ύστερα από την 

περίοδο αυτή Θα μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την προσάρτηση της 

περιοχής στην Ελλάδα,  

β) Τον Οκτώβριο του 1918 συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη  Πατριαρχική  Επιτροπή, με σκοπό την 

οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων, με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της 

ελληνικής κυβέρνησης.  

γ) Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, 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.  

Α2. α, β, γ, β, β, α, γ, α, γ, α 

Β1. Οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν μαζικά τα σύνορα τον 20ό αιώνα ήταν κάτοικοι της Ανατολικής 

Ρωμυλίας, περιοχής της Βουλγαρίας με σημαντικό ελληνικό πληθυσμό. Η αναγκαστική μετανάστευση 

στην Ελλάδα το 1906 ήταν συνέπεια των βιαιοπραγιών των Βουλγάρων, εξαιτίας του ανταγωνισμού 

Ελλάδας-Βουλγαρίας για επικράτηση στην υπό οθωμανική κυριαρχία Μακεδονία (Μακεδονικός 

Αγώνας). Τον ίδιο χρόνο Έλληνες κάτοικοι της Ρουμανίας απελάθηκαν, λόγω της έξαρσης που γνώριζε 

την ίδια εποχή το Κουτσοβλαχικό ζήτημα, το οποίο επηρέαζε τις σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας. 

Β2.  ιδιαίτερα μετά το 1882, όλο και συχνότερα παρουσιάζεται το φαινόμενο οι εκλογείς να ψηφίζουν 

με κομματικά κριτήρια και να περιορίζεται η συνήθεια να ψηφίζονται θετικά και πολιτικοί άλλων 

κομμάτων. Κατά τη δεκαετία του 1890 οι εκλογείς συνήθιζαν να ψηφίζουν πολιτικούς με επιρροή, 

μόνο εφόσον είχαν δηλώσει με σαφήνεια την κομματική τους τοποθέτηση. Ακόμα και η εκλογή 

ανεξάρτητων τοπικών προσωπικοτήτων άρχισε να περιορίζεται. Το 1879 π.χ. υπήρχαν στις εκλογές 24 

τοπικά ψηφοδέλτια, ενώ το 1885 μόνο 4. Έτσι παρουσιαζόταν και το φαινόμενο να περιλαμβάνονται 

σε κομματικά ψηφοδέλτια ανεξάρτητοι υποψήφιοι, για να έχουν πιθανότητες επιτυχίας στις εκλογές. 

Δηλαδή ο ρόλος των κομμάτων ενισχύθηκε, απέκτησαν κύρος στη δημόσια ζωή. 

Γ1. (Οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν δίνονται αυτούσιες. Ο μαθητής πρέπει να ξεχωρίσει τα 

σημαντικά στοιχεία που δίνονται  και να τα δώσει με παρεμφερή τρόπο χωρίς να αλλοιώνει το 

νόημα του παραθέματος. )  
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α) παράθεμα: Στις 23 Νοεμβρίου (συνεδρίαση Ι΄) επίσης συστήθηκε Η προς την σύνταξιν του 

συντάγματος επιτροπή, από 21 μέλη. \ 

σχολικό βιβλίο: Στο σύνταγμα καθορίστηκαν και οι βασιλικές εξουσίες. Μεταξύ των σπουδαιοτέρων 

ήταν η συμμετοχή του βασιλιά στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας και η αρχηγία του κράτους και 

του στρατού. Όμως, καμία πράξη του δεν είχε ισχύ χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου υπουργού. 

Με άλλες διατάξεις, προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας. Οι γερουσιαστές θα διορίζονταν 

από τον βασιλιά και θα διατηρούσαν το αξίωμά τους ισόβια 

παράθεμα: Αναφέρθηκε λοιπόν μεταξύ άλλων και  στη διάκριση των τριών εξουσιών, αλλά και στην 

καθιέρωση βουλής και γερουσίας. Το δεύτερο αυτό νομοθετικό σώμα, του οποίου τα ισόβια μέλη δεν 

εξέλεγε ο λαός αλλά διόριζε ο βασιλιάς, κρίθηκε αναγκαίο με το επιχείρημα ότι στην επιτροπή 

δόθηκε εντολή να συντάξει πολίτευμα «συγκερασμένον και ουχί δημοκρατικόν», καθώς το δεύτερο 

«νομίζεται επικίνδυνον εις νεαρά προς τον πολιτισμόν έθνη».  

β)   παράθεμα:  Στις 26 Ιανουαρίου 1844 (συνεδρίαση ΜΑ΄) από την εθνοσυνέλευση εκλέχτηκε, 

εννεαμελής, Η διά την σύνταξιν του σχεδίου του περί εκλογής Νόμου επιτροπή. Η συζήτηση άρχισε στις 

29 Φεβρουαρίου με ομιλία του εισηγητή Ανδρέα Χριστοδούλου Λόντου, πληρεξουσίου Πατρών. Μετά 

τη διακοπή λίγων ημερών η συζήτηση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σε οκτώ συνεδριάσεις από τις 

6-15 Μαρτίου (συνεδριάσεις ΞΕ΄-ΟΒ΄). 

Σχολικό βιβλίο: Στο σύνταγμα α) κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς, το δικαίωμα της 

καθολικής ψηφοφορίας10 για τους άνδρες, ρύθμιση που αποτελούσε παγκοσμία πρωτοπορία, β) 

οριζόταν η εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι εκλογείς μπορούσαν να δώσουν θετική 

ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν, συμπληρώνοντας ψηφοδέλτια, ακόμη και διαφορετικών 

Συνδυασμων 

   Παράθεμα:  Ο εκλογικός νόμος αυτός δικαιολογημένα θεωρείται τολμηρός για την εποχή του. Όταν 

στη Μεγάλη Βρετανία μόνο ένας στους επτά είχε το δικαίωμα ψήφου (περί τις 500.000) και πολύ χειρό-

τερα ήταν τα πράγματα στη Γαλλία, στην Ελλάδα ψήφιζαν στην επαρχία τους, για να εκλέξουν 

άμεσα έναν αριθμό βουλευτών ανάλογο με τον πληθυσμό (ένας βουλευτής για κάθε 10.000 

κατοίκους), όλοι οι πάνω από τα 25 άρρενες που γεννήθηκαν εντός των ορίων του κράτους, ή 

απέκτησαν το δικαίωμα του πολίτη, και είχαν στην επαρχία της πολιτικής διαμονής τους κάποια 

ιδιοκτησία ή ασκούσαν έμμισθο ή άλλο επικερδές επάγγελμα. Με τη διάταξη αυτή αποκλείονταν 

μόνο δύο κοινωνικά στρώματα, οι οικόσιτοι υπηρέτες και οι μαθητευόμενοι τεχνίτες – οι τελευταίοι 

συνήθως μικρότεροι των 25 ετών – και ένας οπωσδήποτε σημαντικός αριθμός ετεροχθόνων εποίκων, 

οι οποίοι για να εκλέξουν δικό τους βουλευτή έπρεπε να συγκροτήσουν συνοικισμό σε ξεχωριστό 

δήμο, πόλη ή επαρχία τουλάχιστον από 5.000 κατοίκους (άρθρα 1, 3, 4 και 5 του εκλογικού νόμου).  

σχολικό βιβλίο: (Το βιβλίο επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του παραθέματος. Πράγματι…) Στην 

τρίτη φάση της αντιδικίας αυτοχθόνων- ετεροχθόνων το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο θέμα των 

όρων εκλογής των βουλευτών. Το πρόβλημα εστιαζόταν στο αν θα έπρεπε να συνεχιστεί η ιδιαίτερη 

εκπροσώπηση των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ομογενών ως ξεχωριστών ομάδων (άποψη των 

ετεροχθονιστών), ή θα έπρεπε να ενσωματωθούν αυτοί εκλογικά στις επαρχίες που ζούσαν, 

τερματίζοντας ένα διαχωρισμό του παρελθόντος που δεν είχε νόημα (άποψη των αυτοχθονιστών). Η 

ρύθμιση που επικράτησε ήταν συμβιβαστική, επιτρέποντας στους πρόσφυγες/ετερόχθονες το 

δικαίωμα ιδιαίτερης αντιπροσώπευσης στη Βουλή, εφόσον είχαν στο μεταξύ ιδρύσει χωριστό 

συνοικισμό με επαρκή πληθυσμό. 
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Την περίοδο των συζητήσεων στην Εθνοσυνέλευση, και από τις δύο πλευρές εκδηλώθηκαν έντονες 

λαϊκές αντιδράσεις, μερικές από τις οποίες κατέληξαν σε έκτροπα. Τελικά, οι ομογενείς ετερόχθονες 

στο σύνολο τους, μετά την ψήφιση των μέτρων που τους απέκλειαν για μια περίοδο από το δημόσιο 

και περιόριζαν τη χωριστή αντιπροσώπευσή τους, υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν αυτές τις ρυθμίσεις. 

παράθεμα: Άλλη ήταν η αδυναμία του νόμου: δεν εξασφάλιζε την αδιάβλητη εκλογή των μελών της 

βουλής και την αμερόληπτη επικύρωση των αποτελεσμάτων 

 

 

γ) παράθεμα: Παράθεμα: Οι επόμενες δώδεκα συνεδριάσεις (ΚΣΤ΄-ΛΖ΄, 8-21 Ιανουαρίου) 

αναλώθηκαν στη συζήτηση του άρθρου 3, στη «διαφορά μεταξύ Έλληνος εν γένει και πολίτου», , 

δηλαδή στην προσπάθεια των πληρεξουσίων των προερχόμενων από τις επαρχίες του ελληνικού 

κράτους να απομακρύνουν από τις δημόσιες θέσεις τους Έλληνες τους καταγόμενους από τόπους 

εκτός των ελληνικών συνόρων που δεν είχαν πάρει μέρος στην επανάσταση από το 1821 ως το 1827. 

σχολικό βιβλίο: (Προς επίρρωση όσων αναφέρει το παράθεμα…Η κύρια κρίση ξέσπασε τον 

Ιανουάριο του 1844 με την έναρξη της συζήτησης για το δημόσιο δίκαιο των Ελλήνων και ειδικά για το 

άρθρο που καθόριζε τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη. Αφορμή 

ήταν πρόταση που υποβλήθηκε στην Εθνοσυνέλευση και η οποία ζητούσε την απομάκρυνση από 

δημόσιες θέσεις όλων αυτών που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση, 

περιορίζοντας τις θέσεις απασχόλησης για τους αγωνιστές και τις οικογένειές τους. Στη συζήτηση 

που ακολούθησε, άλλοι πληρεξούσιοι απαίτησαν συνταγματική απαγόρευση της κατάληψης 

δημόσιων θέσεων από τους ετερόχθονες (συνεπώς και την απόλυση όσων ήδη κατείχαν δημόσιες 

θέσεις), ενώ άλλοι εναντιώθηκαν με οργή σε κάθε συνταγματική ρύθμιση που θα καθιέρωνε 

διακρίσεις μεταξύ Ελλήνων6.  

 

 

Παράθεμα : Στη διάρκεια της συζήτησης του άρθρου 3 και οι δύο πλευρές ανέδειξαν δεινούς ρήτορες, 

οι οποίοι πρόβαλαν νομικά, πολιτικά και εθνικά / συναισθηματικά επιχειρήματα. Ο Ιωάννης 

Κωλέττης, ο γνωστός πολιτικός αρχηγός και πληρεξούσιος Ναυπλίας, με την αγόρευσή του ξεπέρασε 

κάθε άλλον. Για να υποστηρίξει την ενότητα του έθνους, προσπάθησε να αποσπάσει το ακροατήριο 

από πρόσκαιρες μικρές επιδιώξεις. «Φρίττω, είπεν, ενθυμούμενος την ημέραν εκείνην, καθ’ ήν 

εδώσαμεν τον υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος όρκον, δι’ ού ωμόσαμεν να συνεισφέρωμεν τα πάντα, 

και αυτήν μας την ζωήν διά την ελευθερίαν της Ελλάδος. [...] Εν ενί πνεύματι τότε ηνωμένοι, όσοι 

είχομεν το επώνυμον Έλληνες, εκερδίσαμεν μέρος του όλου σκοπού· νυν δε ενασχολούμεθα εις 

ματαίας διακρίσεις Ελλήνων και Ελλήνων, 

Παρά τις εκκλήσεις για ενότητα, οι περισσότεροι πληρεξούσιοι των επαρχιών του ελληνικού κράτους 

έμειναν ως το τέλος ανυποχώρητοι. 

 

Σχολικό βιβλίο: Τελικά, το πρόβλημα δεν λύθηκε με συνταγματική ρύθμιση, αποφασίστηκε όμως να 

υπάρξει στο μέλλον σχετική νομοθετική πράξη. Το θέμα της στελέχωσης του δημοσίου -τα προσόντα 

δηλαδή του δημοσίου υπαλλήλου- ρυθμίστηκε με το Β' ψήφισμα, που όριζε ότι δημόσιοι υπάλληλοι 

μπορεί να είναι: α) οι αυτόχθονες της ελληνικής επικράτειας και όσοι αγωνίσθηκαν σε αυτή μέχρι το 

τέλος του 1827 ή ήρθαν και εγκαταστάθηκαν κατά την ίδια περίοδο, β) όσοι αποδεδειγμένα 

συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Επανάστασης μέχρι το 1829. 

 

Παράθεμα: (Συμπληρώνοντας στις ιστορικές μας γνώσεις…) Αν και δεν μπόρεσαν τις θέσεις τους για 

την έννοια του πολίτη να τις καταστήσουν συνταγματική διάταξη στο άρθρο 3, πέτυχαν την έκδοση 
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του β΄ ψηφίσματος, με το οποίο, πρόσκαιρα, απομακρύνονταν οι ετερόχθονες από τη δημόσια 

διοίκηση. Εξαιρέθηκαν μόνο όσοι υπηρετούσαν στον στρατό και στην εκπαίδευση. 

 

 

Δ1. (Οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν δίνονται αυτούσιες. Ο μαθητής πρέπει να ξεχωρίσει τα 

σημαντικά στοιχεία που δίνονται  και να τα δώσει με παρεμφερή τρόπο χωρίς να αλλοιώνει το 

νόημα του παραθέματος. )  

Παράθεμα: Αρχικά η Ελλάδα επέλεξε πράγματι την ουδετερότητα, την οποία όμως ο Βενιζέλος 

εκλάμβανε ως «προσωρινή» ενώ ο Κωνσταντίνος ήθελε να είναι «διαρκής». Όταν η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία προσχώρησε στις Κεντρικές Δυνάμεις, ο Βενιζέλος διείδε την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσει η Ελλάδα τα επεκτατικά της σχέδια. Προϋπόθεση ήταν βεβαίως η εγκατάλειψη της 

ουδετερότητας. Στις αρχές του 1915, οι Σύμμαχοι επιχείρησαν εκστρατεία εναντίον της Τουρκίας στα 

Δαρδανέλλια και ο Βενιζέλος πρότεινε τη συμμετοχή της Ελλάδας με αποστολή στρατιωτικού 

σώματος. Το σχέδιο αυτό απορρίφθηκε από τον Κωνσταντίνο και ο Βενιζέλος υπέβαλε την παραίτησή 

του. Μέσα στη δίνη της βαθιάς πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα, που είχε λάβει τη μορφή Εθνικού 

Διχασμού, το μποϋκοτάζ των εκλογών το Δεκέμβριο του 1915 από τους Φιλελεύθερους του Βενιζέλου 

ήταν το πρώτο βήμα για πιο ριζοσπαστικές πράξεις.  

Σχολικό βιβλίο: Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου, δεν 

συμμετείχαν οι Φιλελεύθεροι, καθώς θεωρούσαν την ενέργεια του βασιλιά ως παραβίαση του 

συντάγματος. Εκδηλώσεις βίας και φανατισμού δημιούργησαν χάσμα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις 

και κυριάρχησε το μίσος. Όποιος ήταν κατά του πολέμου, κινούσε αμέσως την υποψία στους 

Βενιζελικούς, ότι ήταν κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κατά των εθνικών συμφερόντων. Οι 

Αντιβενιζελικοί έβλεπαν στο πρόσωπο των Βενιζελικών βίαιους πράκτορες της Αντάντ, που 

μάχονταν τον βασιλιά, κατέστρεφαν την ενότητα του έθνους και έθεταν σε κίνδυνο το κράτος. Τα δύο 

κόμματα διέφεραν όλο και λιγότερο μεταξύ τους στην πολιτική πρακτική και την προπαγάνδα, 

παράλληλα όμως όλο και περισσότερο ενισχυόταν ο διπολισμός. Στα μέσα του 1916 το Κοινοβούλιο 

χάθηκε ουσιαστικά από το προσκήνιο. Το κλίμα της εποχής επέτρεψε να συμμετάσχουν στη διαμάχη 

και στρατιωτικοί, οι οποίοι δημιούργησαν δύο οργανώσεις αντίθετες μεταξύ τους, ανάλογα με το αν 

τα συμφέροντα κάθε ομάδας εξυπηρετούνταν από τον πόλεμο ή την ουδετερότητα. Στις 26 

Σεπτεμβρίου ο Βενιζέλος συγκρότησε δική του κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. 

Σχολικό βιβλίο: Στη Θεσσαλονίκη, το κίνημα της Εθνικής Άμυνας που προετοιμάστηκε από 

Βενιζελικούς όπως ο Αλέξανδρος Ζάννας, ο Περικλής Αργυρόπουλος, ο υποστράτηγος Λεωνίδας 

Παρασκευόπουλος και ο συνταγματάρχης Εμμανουήλ Ζυμβρακάκης, με τη στήριξη του Γάλλου 

αρχηγού των συμμαχικών στρατευμάτων στρατηγού Σαράιγ, εκδηλώθηκε στις 30 Αυγούστου 1916. 

Στο μεταξύ η κατάσταση στα Βαλκάνια είχε αλλάξει, με την είσοδο της Ρουμανίας στον πόλεμο και 

τη γερμανοβουλγαρική επίθεση στη Μακεδονία. Αυτό που θα συγκλονίσει όμως την ελληνική κοινή 

γνώμη θα είναι η παράδοση της Καβάλας και του 4ου Σώματος Στρατού στους Βουλγάρους. Η άρνηση 

του Κωνσταντίνου να κινηθεί εναντίον των Βουλγάρων αποτέλεσε την κρίσιμη καμπή για την 

απόφαση του Βενιζέλου. Στις 9 Οκτωβρίου, θα σχηματίσει προσωρινή κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη με 

πυρήνα της τη λεγόμενη «τριανδρία» (Ελ. Βενιζέλος, Π. Δαγκλής, Π. Κουντουριώτης). Με αυτή την 
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επαναστατική πράξη του Βενιζέλου, ο Εθνικός Διχασμός αποκτά πολύ πιο συγκεκριμένη μορφή: η 

Ελλάδα διχάζεται σε δύο κράτη. 

 

Σε μια ύστατη προσπάθεια να εξαναγκάσουν τον Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει την ουδετερότητα, 

συμμαχικές δυνάμεις θα αποβιβαστούν στον Πειραιά και στο Φάληρο στα τέλη Νοεμβρίου. Ως 

αποτέλεσμα της «μάχης των Αθηνών», ο Κωνσταντίνος συμφώνησε να παραδώσει μέρος του 

ελληνικού πολεμικού υλικού που του είχε αρχικά ζητηθεί. Με την αποχώρηση των συμμαχικών 

στρατευμάτων από την Αθήνα, ξέσπασαν τα λεγόμενα «Νοεμβριανά», κύμα αντιβενιζελικής 

τρομοκρατίας, με φόνους, συλλήψεις, λεηλασίες και πράξεις εκφοβισμού εναντίον των Βενιζελικών. 

Κορυφαία πράξη υπήρξε ο αφορισμός του Βενιζέλου, το περίφημο «ανάθεμα», από τον Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών. 

 

Η ένοπλη σύρραξη με τους Συμμάχους στη «μάχη των Αθηνών» αλλά και η απόφαση του 

Κωνσταντίνου να οργανώσει ανταρτικές ομάδες σε Ήπειρο και Θεσσαλία με την υποστήριξη των 

Γερμανών οδήγησαν σε σκέψεις για εκθρόνιση του Κωνσταντίνου ως τη μόνη δυνατή λύση. Τον Μάιο 

1917, συμμαχικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Θεσσαλία, ιταλικές δυνάμεις προωθήθηκαν στην 

Ήπειρο και κατέλαβαν τα Γιάννενα, ενώ ο στόλος υπό τον ύπατο αρμοστή των Συμμάχων C.C. 

Jonnart κατέλαβε τον Ισθμό.  

Σχολικό βιβλίο: Οι συγκρούσεις πήραν σταδιακά διαστάσεις εμφυλίου πολέμου. Οι 

Αντιβενιζελικοί άσκησαν τρομοκρατία στους αντιπάλους, ενώ ο Βενιζέλος κήρυξε έκπτωτο το 

βασιλιά, ο οποίος υπό την πίεση της Αντάντ εγκατέλειψε το θρόνο και τη χώρα. Οι Φιλελεύθεροι 

ανέλαβαν στην Αθήνα τη διακυβέρνηση και κήρυξαν τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας. Ο εθνικός 

διχασμός εξαπλώθηκε στο στράτευμα, καθώς ευνοήθηκαν οι αξιωματικοί της οργάνωσης «Εθνική 

Άμυνα» εις βάρος άλλων. Η κυβέρνηση παρέτεινε τη θητεία της Βουλής, παρά την πίεση που 

ασκούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Παράθεμα: Ο Κωνσταντίνος παραιτήθηκε ορίζοντας διάδοχό του τον Αλέξανδρο και αναχώρησε με 

την οικογένειά του για το εξωτερικό. Η Ελλάδα, ως ενιαίο πλέον κράτος, κηρύσσει τον πόλεμο στις 

Κεντρικές Δυνάμεις στις 15 Ιουνίου 1917. 

Ωστόσο, η συγκρότηση ενός αξιόμαχου ελληνικού στρατού που θα πολεμούσε στο πλευρό την Αντάντ 

δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η «Παλαιά Ελλάδα» (Νότια Ελλάδα) ήταν φιλοβασιλική στην πλειονότητά 

της, οι επεμβάσεις των Συμμάχων είχαν βιωθεί ως εθνική ταπείνωση και η ελληνική κοινωνία ήταν 

εν γένει εχθρική απέναντι στη συμμετοχή σ’ αυτόν τον πόλεμο που έμοιαζε τρομακτικός και 

«μεγάλος» για μια μικρή χώρα. Ο Βενιζέλος θα προχωρήσει σταδιακά στη γενική επιστράτευση μέχρι 

τον Μάρτιο 1918. Στάσεις, ομαδικές λιποταξίες, ακόμη και αυτομολίες εκδηλώνονται σε όλο αυτό το 

διάστημα.  

Σχολικό βιβλίο: Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων οδήγησε την Ελλάδα στον πόλεμο στο πλευρό της 

Αντάντ, αποσκοπώντας, όπως προαναφέρθηκε, στην ικανοποίηση εθνικών διεκδικήσεων. Οι 

Αντιβενιζελικοί διαφωνούσαν και παρακολουθούσαν με δυσαρέσκεια τις εξελίξεις, καθώς τάσσονταν 

υπέρ της διατήρησης των εκτός Ελλάδος ελληνικών πληθυσμών και υπέρ της ευκαιριακής 

προσάρτησης εδαφών χωρίς κίνδυνο. 
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Παράθεμα: Τελικά τα ελληνικά στρατεύματα θα μετάσχουν μαζί με συμμαχικές δυνάμεις στις 

τελευταίες μάχες που θα γίνουν στο Μακεδονικό μέτωπο και θα οδηγήσουν στη συνθηκολόγηση της 

Βουλγαρίας. 

. Σχολικό βιβλίο:  Ο εθνικός διχασμός έφτασε στο αποκορύφωμά του με την απόπειρα δολοφονίας του 

Βενιζέλου και τη δολοφονία του Ίωνος Δραγούμη, το 1920. 

 

 

 

 

 


