
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
ΘΕΜΑ Α1  
Α1.1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή λαν‐
θασμένο:  

1. Η μετανάστευση στις ΗΠΑ το 1910 όξυνε τις κοινωνικές εντάσεις και υποβάθμισε 
την οικονομία της υπαίθρου.  
2.  Η  Ελλάδα  κατά  την  περίοδο  του Μεσοπολέμου  είχε  ολοκληρώσει  την  αγροτική 

μεταρρύθμιση και είχε προωθήσει την αστικοποίηση.  
3. Οι «εκλεκτικοί» είχαν μετριοπαθείς θέσεις.  
4. Η αστική στέγαση των προσφύγων συνάντησε λιγότερα εμπόδια από την αγροτι‐

κή.  
5.  Στις 14 Φεβρουαρίου 1912 αφαιρέθηκε από το φρούριο  της Σούδας η  τουρκική 

σημαία.  
Α1.2. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων:  
α) «Μέθοδος διακανονισμού Κλήρινγκ» β) «Συνθήκη Σεβρών»   γ)  «Κοινωνιολογική  Εταιρεί‐
α» 
ΘΕΜΑ Α2 
Α2.1.  α) Πως αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες το πρώτο διάστημα την παραμονή τους στην 
Ελλάδα, μέχρι την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης το 1923;  

β) Πως αντέδρασαν οι πρόσφυγες όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της συνθήκης της 
Λοζάνης στην Ελλάδα και για ποιους λόγους η υπογραφή της συνέφερε τον Βενιζέλο και τον 
Κεμάλ; 
Α2.2. Πως διαμορφώθηκε η κατάσταση στην Κρήτη κατά  την περίοδο  της Αρμοστείας  του 
Αλέξανδρου Ζαΐμη;  
ΘΕΜΑ Β1 
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις  ιστορικές σας γνώσεις 
να αναφερθείτε στο περιεχόμενο του συντάγματος του 1864 και στις πολιτικές εξελίξεις που 
οδήγησαν στη ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης.  

Ο Όθων εκθρονίζεται και εγκαταλείπει την Ελλάδα  (Οκτώβριος 1862). Η ρομαντική 
δυναστεία των Βίττελμπαχ και μαζί μ’ αυτήν η ρομαντική εποχή της ελληνικής ιστορίας τερ‐
ματίζεται. Η Αγγλία ανέλαβε να βρει νέο βασιλιά, και τον βρήκε στο πρόσωπο του Γουλιέλ‐
μου‐ Γεωργίου Γλύξμπουρκ της Δανίας, ο οποίος ανέβηκε στον ελληνικό θρόνο με τον τίτλο 
Γεώργιος Α΄ Βασιλεύς των Ελλήνων. (Οκτώβριος 1863). 

Στο  μεταξύ  η  Συντακτική  Βουλή  εκλεγμένη απ’  το  Δεκέμβριο  του 1862,  εργαζόταν 
για το νέο Σύνταγμα. Η ομάδα της ελληνικής πλουτοκρατικής τάξης με την υποστήριξη των 
μεγάλων γαιοκτημόνων (οι πεδινοί) έχει την υπεροχή στη Βουλή. Εντούτοις δε λείπουν και 
τα  ριζοσπαστικότερα  στοιχεία,  που  έχουν  ενισχυθεί  με  τους  Επτανήσιους  Βουλευτές  που 
μπήκαν στη Βουλή απ’  το 1864. Με την επίδραση αυτών των στοιχείων,  το Σύνταγμα που 
ψηφίστηκε  τον Οκτώβριο  του  1864  παρουσιάζει  χαρακτήρα  σαφώς  δημοκρατικό:  κάθε  ε‐
ξουσία  απορρέει  από  το  Έθνος,  τα  προνόμια  του  στέμματος  περιορίζονται,  η  νομοθετική 
εξουσία ανήκει στο βασιλιά που την ασκεί μέσω των υπευθύνων υπουργών του. Η ελευθε‐
ρία του τύπου εξασφαλίζεται. Έτσι το Σύνταγμα του 1864 εγκαθιστά τη βασιλευόμενη Δημο‐
κρατία. Η  εισαγωγή από  τον Τρικούπη,  στα 1875,  του κοινοβουλευτικού καθεστώτος,  που 
σύμφωνα με αυτό ο βασιλιάς υποχρεώνεται  να διορίζει  κυβέρνηση που να  έχει  την  εμπι‐
στοσύνη της βουλής, αποτελεί νέο σταθμό προς την πολιτική νίκη της ελληνικής αστικής τά‐
ξης.  

Νίκος Σβορώνος, επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα, σελ. 96 
ΘΕΜΑ Β2 

Βασιζόμενοι στο κείμενο που ακολουθεί και στις ιστορικές σας γνώσεις: α) να εξετάσετε 
τη στάση του Ελ. Βενιζέλου απέναντι στο Ποντιακό Ζήτημα, β) να αναφερθείτε στις αντιδρά‐
σεις που προκάλεσε στου Έλληνες του Πόντου η στάση αυτή.  
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Στο ανά χείρας ιστόρημα περιορίζομαι να επισημάνω ορισμένα γεγονότα. Πρώτον, η ε‐
πίσημη Ελλάδα, εκπροσωπούμενη από το Βενιζέλο, δεν αγωνίστηκε, ούτε επιδίωξε καν την 
απόκτηση των κατοικουμένων,  κατά πλειοψηφία από Έλληνες, παραλίων της Μαύρης Θά‐
λασσας. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και υπήρξε χλιαρή και άτονη όλη η υποστήριξη προς τα 
διαβήματα των Ποντίων προς τους Μεγάλους Νικητές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Για τους 
εξής λόγους:  

Πρώτον, γιατί ο Βενιζέλος απέβλεπε στο να φθάσει η Ελλάδα στα πρόθυρα της Κωνστα‐
ντινουπόλεως, να πατήσει πόδι στην  Ιωνία και να παγιώσει αυτή την επέκταση, για την ο‐
ποία ήδη είχε συναντήσει ζωηρές αντιδράσεις που, με άπειρες δυσκολίες, εξουδετέρωσε ή 
παράκαμψε. Δεν ήθελε, λοιπόν, να φανεί ότι υποστήριζε υπερφίαλες αξιώσεις.  

Δεύτερον, γιατί λόγω της γεωγραφικής θέσεως του Πόντου, θα ήταν ακατόρθωτο εγχεί‐
ρημα η αποστολή στρατευμάτων για την απελευθέρωση του. Κι αν ακόμα η Αντάντ επιδίκα‐
ζε στην Ελλάδα, με την Συνθήκη των Σεβρών, και τον Πόντο, πάλι δε θα μπορούσαμε να τον 
κρατήσουμε, γιατί ήταν πολύ μακριά από τις βάσεις ανεφοδιασμού… 

Τρίτον, γιατί οι τουρκοσοβιετικές συνεννοήσεις και συμφωνίες εδημιούργησαν μια νέα 
τάξη πραγμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μικρασίας, Πόντου, Καυκάσου, Περσίας και 
προξένησαν πολλές ανησυχίες στην Αγγλία και στις άλλες Δυτικές Δυνάμεις, που ενδιαφέ‐
ρονταν για την εκμετάλλευση των πετρελαιοφόρων περιοχών.  

Όλα αυτά τα έβλεπε ο Βενιζέλος και αποθάρρυνε τις επιτροπές των Ποντίων που πολι‐
ορκούσαν τις αντιπροσωπείες  των Μεγάλων στις Διασκέψεις. Η ένωση του Πόντου με την 
Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανέφικτη, ήταν ουτοπική‐ αυτό έβλεπε ο Βενιζέλος. Η λύ‐
ση της ίδρυσης αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας ήταν ανεφάρμοστη. Μόνη διέξοδος στο 
ποντιακό πρόβλημα είδε ο Μεγάλος Κρητικός την ομοσπονδιακή ένωση του Πόντου με την 
Αρμενία.  
Φανή Κλεάνθη, Έτσι χάσαμε τη Μικρασία, σελ. 183‐184 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α1.1.  1)Λάθος, 2)Σωστό, 3)Σωστό, 4)Λάθος, 5)Λάθος  
Α.1.   α) « Στο εξωτερικό εμπόριο μετά την οικονομική κρίση του 1932… θετικά στοιχεία» 
σελ. 54 
  β)  «  Η  Συνθήκη  των  Σεβρών…  πραγματικόκοτητα»  σελ.  96  και  «Τον  Ιούλιο  του 
1920…προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα» σελ.144 

γ) Στις εκλογές της 8η Αυγούστου σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες έθεσαν υποψη‐
φιότητα σοσιαλιστές και για πρώτη φορά εμφανίστηκε η σοσιαλ‐δημοκρατική «Κοινωνιολο‐
γική Εταιρεία». Η Κοινωνιολογική Εταιρεία ήταν ομάδα με σοσιαλιστικές ιδέες ,η οποία ξεκί‐
νησε από μερικούς διανοούμενους …..ιδρύσουν κόμμα» σελ 93  
ΘΕΜΑ Α2 
Α2.1   α) « Το πρώτο διάστημα… νέα πατρίδα» σελ. 149 
  β) « Όταν έγινε γνωστή ….ελληνικού κράτους» σελ. 151 
Α2.2 Ο πρίγκιπας Γεώργιος υπέβαλε την παραίτηση του από την Ύπατη Αρμοστεία της Κρή‐
της στις 12 Σεπτεμβρίου 1906 και αναχώρησε από την Κρήτη. Ο Βασιλιάς της Ελλάδας Γεώρ‐
γιος Α΄ υπέδειξε ως νέο Ύπατο Αρμοστή τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. Το Κρητικό Ζήτημα είχε πλέον 
εισέλθει στη φάση  της οριστικής  επίλυσης  του. «Ο Αλέξανδρος  Ζαΐμης…Κρητικού Ζητήμα‐
τος» σελ. 216 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  Μετά την επανάσταση της Νέας Γενιάς το Φεβρουάριο του 1862 ο Όθων στις 12 Ο‐
κτωβρίου 1862 εγκατέλειψε την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις ιστορικές μας γνώσεις «Οι επανα‐
στάτες….όπως ονομάστηκαν» σελ. 77.  
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του παραθέματος του Νίκος Σβορώνου «Επισκόπηση της Νεο‐
ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα, σελ. 96» μετά την εκθρόνιση του Όθωνα η Αγγλία όρισε ως νέο 
Βασιλιά της Ελλάδας τον Γουλιέλμο‐ Γεώργιο Γλύξμπουρκ της Δανίας, ο οποίος πήρε τον τίτ‐
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λο «Γεώργιος Α΄ Βασιλεύς της Ελλάδας» και ανέλαβε τα καθήκοντα του τον Οκτώβριο του 
1863. 
Στη συνέχεια σύμφωνα με τις  ιστορικές μας γνώσεις «Μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής α‐
στάθειας…βιαιοπραγίες» σελ. 78 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και συμπληρώνονται από τις πληροφορίες του πα‐
ραθέματος σύμφωνα με το οποίο η ελληνική πλουτοκρατική τάξη έχοντας την υποστήριξη 
των  μεγάλων  γαιοκτημόνων,  των  πεδινών,  υπερίσχυσαν  στη  Βουλή,  παρόλο  που  από  το 
1864 στη Βουλή είχαν εισχωρήσει ριζοσπαστικότερα στοιχεία ενισχυμένα από τους Επτανή‐
σιους  βουλευτές.  Επηρεασμένη  λοιπόν  η  Βουλή  απ’  αυτά  τα  στοιχεία  τον  Οκτώβριο  του 
1864 ψήφισε ένα νέο δημοκρατικό Σύνταγμα που καθιέρωνε τη βασιλευόμενη Δημοκρατία. 
Σύμφωνα μ’ αυτό το Σύνταγμα στο εξής θα εξουσίαζε το Έθνος (ο λαός), οι εξουσίες του βα‐
σιλιά θα περιορίζονταν και θα εξασφαλιζόταν η ελευθερία του Τύπου. Επιπλέον ο βασιλιάς 
θα διατηρούσε την νομοθετική εξουσία ασκώντας τη μέσω των υπευθύνων υπουργών του. 
Επιπροσθέτως  ,  σύμφωνα  με  τις  ιστορικές  μας  γνώσεις  «  Παρά  την  έντονη  αντίδρα‐
ση…πολιτικού τοπίου» σελ.78‐79  

Οι συνέπειες της ψήφισης της Αρχής της Δεδηλωμένης επιβεβαιώνονται από το πα‐
ράθεμα το οποίο αναφέρει ότι η καθιέρωση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και της αρ‐
χής της δεδηλωμένης από τον Χ. Τρικούπη το 1875 αποτελούν πολιτική νίκη της αστικής τά‐
ξης στην Ελλάδα.  
Β2.  Οι Έλληνες του Πόντου αλλά και της Διασποράς, μετά τις εξαγγελίες του Προέδρου 
των  Ηνωμένων  Πολιτειών  της  Αμερικής  Ουίλσον,  σχετικά  με  την  αυτοδιάθεση  των  λαών, 
οργανώνουν τον αγώνα τους για τη δημιουργία μια αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας.  

α)  Σύμφωνα με  τις  ιστορικές  μας  γνώσεις «Η  κυβέρνηση  του Βενιζέλου…Αρμενική 
Δημοκρατία» σελ. 250‐251 σχολ. βιβλίου 
Το  παράθεμα  «Φανή  Κλεάνθη,  Έτσι  χάσαμε  τη Μικρασία,  σελ.183‐184»  συμπληρώνει  τις 
ιστορικές μας γνώσεις αναφέροντας τους λόγους που η επίσημη Ελλάδα και ο Βενιζέλος δεν 
επιδίωξε την κατάκτηση του Εύξεινου Πόντου, που κατοικούνταν κατά πλειοψηφία από Έλ‐
ληνες. Ο Ελ. Βενιζέλος δεν υποστήριξε τα διαβήματα των Ποντίων προς τις νικήτριες Δυνά‐
μεις του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ο Βενιζέλος ακολούθησε αυ‐
τή την τακτική, γιατί απέβλεπε να φτάσει ο ελληνικός στρατός ως την Κωνσταντινούπολη και 
την Ιωνία, οπότε αν διεκδικούσε και τον Πόντο , οι επιδιώξεις του θα φαίνονταν υπερβολι‐
κές.  Επίσης,  εξαιτίας  της  γεωγραφικής  θέσης  (μακριά  από  τις  βάσεις  ανεφοδιασμού)  του 
Πόντου ήταν αδύνατο για τον ελληνικό στρατό να τον απελευθερώσει ή να τον κρατήσει , αν 
η Αντάντ  συμπεριελάμβανε  και  τον Πόντο  στη  συνθήκη  των  Σεβρών(1920).  Παράλληλα,  η 
Αγγλία  και  οι  άλλες  Δυτικές  Δυνάμεις,  μετά  από  τις  τουρκοσοβιετικές  συνεννοήσεις  και 
συμφωνίες  , γνώριζαν ότι απειλούνταν τα συμφέροντα τους στις πετρελαιοφόρες περιοχές 
της Ανατολικής Μικρασίας, του Πόντου, Καυκάσου, Περσίας. Οι δυτικές δυνάμεις ήθελαν να 
διεισδύσουν οικονομικά στην Τουρκία διασφαλίζοντας τη παρουσία  τους εκεί και γι’ αυτό 
συνολικά  εννοούσαν  τον  Κεμάλ  και  όχι  τις  ελληνικές  διεκδικήσεις.  Επομένως  ,  οι  διεθνείς 
ιστορικές συγκυρίες δεν ήταν κατάλληλες σύμφωνα με  τον Βενιζέλο για να διεκδικήσει  τη 
δημιουργία  ανεξάρτητης  Ποντιακής  Δημοκρατίας  και  δεν  υποστήριξε  τις  αντιπροσωπείες 
των Ποντίων στις διασκέψεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Θεωρούσε την πρόταση των Ποντίων 
ουτοπική και γι’ αυτό πρότεινε τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής ένωσης του Πόντου με 
την Αρμενία.  

β)  Σύμφωνα  με  τις  ιστορικές  μας  γνώσεις  «  Η  πρόταση  του  Ελ.  Βενιζέ‐
λου…Συνδιάσκεψη» σελ 251 σχολ. βιβλίου.  
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