
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

α) Βενιζελισμός  

β) Αρχή δεδηλωμένης  

γ) Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας Κεμάλ- Μπολσεβίκων  

ΘΕΜΑ Α2  

1. Το πρώτο παγκόσμιο Παν-ποντιακό Συνέδριο, οργανώθηκε στη Μασσαλία το Φε-

βρουάριο του 1918 

2. Το 1924 ιδρύθηκε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος. 

3. Όλες οι χώρες υποδέχθηκαν με θετικό τρόπο τα αιτήματα των Ποντίων στο Συνέδριο 

ειρήνης στο Παρίσι το 1918. 

4. Το 1907 η κυβέρνηση του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε την ολοκλήρωση 

της αγροτικής μεταρρύθμισης.  

5. Στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας της Σμύρνης ιδρύθηκε η « Υπηρεσία Παλιννο-

στήσεως και Περιθάλψεως» 

ΘΕΜΑ Β1 

α) Τι γνωρίζετε για τα δάνεια των Μεγάλων Δυνάμεων προς την Ελλάδα κατά την 

περίοδο του Α’ Παγκοσμίου πολέμου;  

β) Πως διαμορφώθηκε η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα μετά την ήττα του Ελ. 

Βενιζέλου στις εκλογές του 1920;  

ΘΕΜΑ Β2 

Πότε υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης και πώς ρύθμιζε το ζήτημα της ανταλλαγής των 

πληθυσμών; 

ΘΕΜΑ Γ1 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του παραθέματος και με βάση τις ιστορικές σας 

γνώσεις να αναπτύξετε τα αίτια του κινήματος στο Γουδί.  

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1897 ΕΩΣ ΤΟ 1909 

Η περίοδος που αρχίζει με την ήττα στον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 

χαρακτηρίζεται από μια καθολική δυσαρέσκεια και το αίτημα της ανανέωσης της εθνικής 

ζωής σε όλους τους τομείς και ειδικά της αναδιάρθρωσης της κρατικής λειτουργίας. 

Στις τάξεις του στρατού, ειδικά των κατώτερων στρατιωτικών, ήταν διάχυτη η πεποί-

θηση ότι η εμπλοκή των πριγκίπων στην ηγεσία του στρατεύματος και η συνολικότερη ανι-

κανότητα και διαφθορά πολιτικών και στρατιωτικών ιθυνόντων ήταν άμεσα υπεύθυνες για 

την εθνική αποτυχία. Η οξύτατη έκφραση της λαϊκής αγανάκτησης και ενός γενικευμένου 

αντιδυναστικού αισθήματος την αμέσως μετά την ήττα εποχή δεν οδήγησε σε ανατροπές, 

όπως προς στιγμήν διαφάνηκε, λόγω της παρέμβασης των Μεγάλων Δυνάμεων υπέρ της δυ-

ναστείας αλλά και της πρόθυμης συνεπικουρίας των πολιτικών που φοβούνταν ο καθένας για 

τη δική του τύχη. Έτσι, παρά την αντιδημοτικότητα της βασιλείας ο θρόνος διατήρησε αλώ-

βητη την εξουσία του. 

Την πολιτική αστάθεια και τις ζυμώσεις της πρώτης περιόδου μετά τον πόλεμο του 

1897 τερματίζει σε κάποιο βαθμό το 1899 η εκλογική νίκη του τρικουπικού κόμματος, στην 

ηγεσία του οποίου είχε αναδειχθεί ο Γεώργιος Θεοτόκης. Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα 

που είχε εξαγγείλει ο Θεοτόκης συγκέντρωσε τις ελπίδες και την εμπιστοσύνη της πλειοψη-

φίας. Στο πρώτο διάστημα της πρωθυπουργίας του (1899-1901) ο Θεοτόκης ασχολήθηκε ι-

διαίτερα με το στρατιωτικό και το σταφιδικό ζήτημα, ενώ ένα μάλλον ξένο προς αυτόν γεγο-

νός, τα "Ευαγγελικά", του στοίχισε την πτώση του. Η πτώση της κυβέρνησης Θεοτόκη προ-

κάλεσε νέα πολιτική ανωμαλία. Στην εξουσία εναλλάσσονταν το τρικουπικό και το δηλιγιαν-

νικό κόμμα. Το 1905 δολοφονείται ο πρωθυπουργός Δηλιγιάννης. 

Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου εμφανίστηκε στη Βουλή μια μικρή αλλά μαχητική 

αντιπολιτευτική ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών, προτείνοντας μεταρρυθμίσεις και στηλιτεύ-

οντας την κακή διαχείριση της πολιτικής και της διοίκησης.  

Ο Γεώργιος Θεοτόκης, ο οποίος χρημάτισε με κάποιες διακοπές σχεδόν μια δεκαετία πρωθυ-

πουργός, οδήγησε γενικά τη χώρα έστω με αργά και κάποτε αμφίρροπα βήματα στην κατεύ-Ο
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θυνση της αναδιοργάνωσης μετά την ήττα παρά τη σταδιακή του υποχώρηση από το προο-

δευτικό και ανακαινιστικό πρόγραμμα του Τρικούπη. Ασχολήθηκε ειδικά με την ανασυγκρό-

τηση της οικονομίας μετά την πτώχευση, ενώ, κυρίως στην τετραετία 1906-9, στόχευσε στην 

αναδιοργάνωση του στρατού, εκτιμώντας ότι η διεθνής πολιτική κατέτεινε όλο και περισσό-

τερο στο διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η Ελλάδα έπρεπε να είναι αξιόμα-

χη για επικείμενες πολεμικές αναμετρήσεις. Η επιλογή της κυβέρνησης να μεριμνήσει για την 

άμυνα της χώρας και τον εξοπλισμό του στρατού δεν επέτρεψε όμως κανένα μέτρο κοινωνι-

κής πρόνοιας ούτε έργα υποδομής κατά την τετραετία 1906-9. 

Η έκρυθμη κατάσταση, φανερή από την αρχή κιόλας του 1909, οδήγησε στην οριστι-

κή παραίτηση του Θεοτόκη (έπειτα από μια πρώτη που ανακλήθηκε το Μάιο του ίδιου χρό-

νου) το καλοκαίρι του 1909. Τον διαδέχεται η τέταρτη κατά σειρά μέσα στα χρόνια αυτά κυ-

βέρνηση του Δημήτριου Ράλλη, η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί τις εξελίξεις του κινήματος 

στο Γουδί. 

www.ime/chronos 

ΘΕΜΑ Γ2  

Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και στα στοιχεία των παραθεμάτων να δι-

καιολογήσετε την αντιπαράθεση Βενιζέλου και πρίγκιπα Γεωργίου και στα αποτελέσματα 

αυτής της αντιπαράθεσης. 

«Από των αρχών του 1900 ο επί της Δικαιοσύνης σύμβουλος της Κρητικής κυβερνή-

σεως διατύπωσε το πρώτον προς τον πρίγκιπα Αρμοστήν την γνώμην ότι εάν καθίστατο αδύ-

νατον όπως την λήξιν της Αρμοστείας διαδεχθή η ένωσις, να επιδιώξουν και οι εν Αθήνασι 

και οι εν Κρήτη ίνα μη ανανενεωθή η Αρμοστεία, αλλά διαδεχθή ταύτην αυτονομία, δια της 

οποίας η νήσος θα απηλλάσσετο της παρακαταθήκης, θα επετύγχανε την απομάκρυνσιν των 

διεθνών στρατευμάτων και οργανούσα δύναμιν εγχωρίου πολιτοφυλακής θα ηδύνατο να βα-

δίση ευθετώτερον προς την πραγματοποιήσιν των εθνικών πόθων. Αι δυσχέρειαι επί της 

πραγματοποιήσεως τούτου ήσαν πολλαί και μεγάλαι, ο δε Αρμοστής ουδόλως απέδωσε την 

δέουσα σημασίαν προς την γνώμην του επί της Δικαιοσύνης Συμβούλου, όστις εφ’ όσον ε-

πείθετο επί του ανέφικτου της ενωτικής λύσεως επί τοσούτον καθίστατο θετικώτερος εις τας 

επί της αυτονομίας πεποιθήσεως του. Από του φθινοπώρου του 1900 ήρξαντο θετικαί μεν 

αντιθέσεις μεταξύ του επί της Δικαιοσύνης συμβούλου και του Αρμοστού κατέπεσαν δε τα 

κακώς συγκαλυπτόμενα προσχήματα της έριδος και της εχθρότητας μεταξύ του πρώτου και 

του ιδιαίτερου γραμματέως του δεύτερου». 

Γεώργιος Ασπρέας, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, 1821- 1928, εν Αθήναις 1930, 

τ.3
ος,

 σ. 47-48 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΘΕΜΑ Α1 α) «Στην περίοδο… δυνάμεων του έθνους» σελ.48 

β) « Παρά την έντονη αντίδραση… κυβερνήσεις πλειοψηφίας» σελ.78-79 

γ) «Το πολιτικό γεγονός… σύμμαχοι με τους Έλληνες» σελ.251-252 

ΘΕΜΑ Α2 1. Σ, 2. Λ, 3. Λ, 4. Λ, 5. Σ 

ΘΕΜΑ Β1 α) «Η συμμετοχή της Ελλάδας…να φανούν» σελ. 49-50 β) « Το Νοέμβριο 

του 1920… συνέπειες της» σελ. 50 

ΘΕΜΑ Β2 «Στις 24 Ιουλίου 1923… Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής» σελ. 149-150 και 

«Με βάση το άρθρο 11… ανταλλαξίμων» σελ. 151-152  

ΘΕΜΑ Γ1  

Ιστορικές γνώσεις: «Κατά τη περίοδο της διακυβέρνησης… επιθυμίες τους» σελ. 84-

85 

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις πληροφορίες του ιστορικού παραθέματος 

«Πολιτικές εξελίξεις από το 1897 έως το 1909», σύμφωνα με το οποίο η περίοδος μετά την 

ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 είναι δύσκολη για την Ελλάδα αφού επικρατεί 

δυσαρέσκεια σε όλο τον Ελληνικό λαό και επιδιώκεται η ανασυγκρότηση κυρίως στην κρα-

τική λειτουργία. Αρχικά στις κατώτερες τάξεις του στρατού δηλώνεται η δυσαρέσκεια τους 

εξαιτίας της ανικανότητας και της διαφθοράς κάποιων πολιτικών και στρατιωτικών. Επιπλέ-

ον, αν και ήταν διάχυτο το αντιδυναστικό πνεύμα δεν ήταν δυνατή η ανατροπή της βασιλείας, 

αφού υποστηριζόταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις και ιδιοτελείς Έλληνες πολιτικούς.  

Ιστορικές γνώσεις: « Στο διάστημα… αποκέντρωση» σελ.85 Ο
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Οι ιστορικές μας γνώσεις συμπληρώνονται από τις πληροφορίες του παραθέματος, 

αναφέροντας ότι το 1899 ο Θεοτόκης, ως αρχηγός του τρικουπικού κόμματος, κερδίζει στις 

εκλογές, μια και το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα κερδίζει την εμπιστοσύνη του λαού. 

Την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης του (1899- 1901) κύριο μέλημα του ήταν το στρατιω-

τικό και το σταφιδικό ζήτημα, ενώ αγνόησε τα Ευαγγελικά (αιματηρά επεισόδια στην Αθήνα 

το 1901 με αφορμή τη δημοσίευση μεταφρασμένων Ευαγγελιών). Μετά την πτώση της κυ-

βέρνησης Θεοτόκη εξακολουθούσε να επικρατεί πολιτική αστάθεια και στην εξουσία εναλ-

λάσσονταν το τρικουπικό και το δηλιγιαννικό κόμμα, μέχρι το 1905, όπου ο πρωθυπουργός 

Δηλιγιάννης δολοφονείται. 

Ιστορικές γνώσεις: « Το μοναδικό… γραφειοκρατίας» σελ.86 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστορικής πηγής, το φθινόπωρο του 1905 

εμφανίστηκε στη βουλή μια τολμηρή αντιπολιτευτική ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών με 

στόχο τη στηλίτευση της πολιτικής και διοικητικής οργάνωσης της περιόδου. Παράλληλα η 

κυβέρνηση Θεοτόκη είχε στόχο την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την αναδιάρθρωση 

του στρατού, θεωρώντας ότι η Ελλάδα έπρεπε να έχει αξιόμαχη στρατιωτική δύναμη σε περί-

πτωση νέων πολεμικών αναμετρήσεων με την οθωμανική αυτοκρατορία στον επικείμενο δι-

αμελισμό της. Όμως δεν προώθησε κανένα μέτρο για την κοινωνική πρόνοια ούτε έργα υπο-

δομής την περίοδο 1906 - 1909. Έτσι η δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού οδήγησε στην πα-

ραίτηση του Θεοτόκη το 1909 και την διαδοχή του από τον Δ. Ράλλη, ο οποίος θα διαχειρι-

στεί και τις εξελίξεις του κινήματος στο Γουδί το οποίο εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου του 

1909. 

Ιστορικές γνώσεις: «Το 1909… Βουλής» σελ.86-87 

ΘΕΜΑ Γ2  

Ιστορικές γνώσεις : «Το θετικό και αισιόδοξο… βαρύ κλίμα διχασμού» σελ. 208-209 

Οι απόψεις του Ελ. Βενιζέλου, υπουργού Δικαιοσύνης της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής 

πολιτείας, παρουσιάζονται στο παράθεμα «Γ. Ασπρέας, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελ-

λάδος, 1821 -1928, εν Αθήναις 1930, τ.3
ος

, σ. 47-48». Ο Βενιζέλος λοιπόν, αναφέρει στο πρί-

γκιπα ότι αν δεν πραγματοποιούνταν η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα θα έπρεπε η Αθη-

ναϊκή και η Κρητική κυβέρνηση να επιδιώξουν από κοινού να μην ανανεωθεί η Αρμοστεία 

και να επιδιωχθεί ένα είδος αυτονομίας στο νησί. Αυτό θα γινόταν δυνατό με την απομά-

κρυνση των ξένων στρατευμάτων και την οργάνωση ντόπιας πολιτοφυλακής, ώστε να επι-

τευχθεί το εθνικό όραμα δηλ. η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ο πρίγκιπας Γεώργιος 

όμως δεν θεωρούσε εφικτή την ένωση λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών ενώ θεωρούσε τη λύ-

ση της αυτονομίας πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ο Βενιζέλος αντιλαμβανόταν ότι δεν 

επιδιωκόταν από το πρίγκιπα η ένωση και γι’ αυτό γινόταν πιο πιεστικός και επίμονος στις 

προσδοκίες του. Έτσι από το φθινόπωρο του 1900 έγιναν φανερές οι αντιθέσεις μεταξύ Βενι-

ζέλου και πρίγκιπα Γεωργίου.  

Ιστορικές γνώσεις: «Η κρίση κορυφώθηκε… αντιπολίτευσης». Σελ.209-210 
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