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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 
Θέμα Α1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 89: «Γενικό σύνθημα ανεξάρτητων πολιτικών στις εκλογές της 8ης 

Αυγούστου 1910, οι οποίοι, ανάλογα με την περιοχή που ήταν υποψήφιοι και τον πληθυσμό 
στον οποίο απευθύνονταν, εννοούσαν είτε την υλοποίηση των αιτημάτων των συντεχνιών, 
όπως εκφράστηκαν στα συλλαλητήρια του 1909, είτε την επίλυση του αγροτικού ζητήματος, με 
την παροχή γης στους ακτήμονες.» 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 92: «Το Εθνικό Κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη δεν διέφερε από το ραλλικό. Οι 
εκπρόσωποί του προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τη συμμετοχή του αρχηγού τους στα 
πολιτικά πράγματα μετά το κίνημα του 1909. Υποστήριζαν την «Ανόρθωση», που κατά την 
εκτίμησή τους δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί.» 
γ) σχολ. βιβλ. σελ. 79: «Η ιδέα ανήκε στον νέο τότε πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος 
υποστήριξε δημόσια το 1875 ότι μόνη λύση στο πρόβλημα της πολιτικής αστάθειας ήταν η 
συγκρότηση δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, σύμφωνα με το πρότυπο της Αγγλίας. Για να 
καταστεί αυτό δυνατόν, έπρεπε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης 
μόνο σε πολιτικό ο οποίος σαφώς είχε τη «δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των 
βουλευτών. Αυτό θα στερούσε από τα κόμματα μειοψηφίας τη δυνατότητα να σχηματίζουν 
κυβέρνηση, θα τα ωθούσε σε συνένωση με τα μεγάλα και θα είχε ως αποτέλεσμα 
σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Ο βασιλιάς, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και 
του επαναστατικού αναβρασμού του λαού, υιοθέτησε τελικά την άποψη του Τρικούπη, η οποία 
αποτελεί τομή στην πολιτική ιστορία της χώρας, καθώς οδήγησε σε μεταβολή του πολιτικού 
τοπίου» 
 
Θέμα Α2 
1. Λάθος 
2. Λάθος 
3.Σωστό 
4. Σωστό 
5. Λάθος 



Θέμα Β1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 92: «Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρά 
τις διαφορές που υπήρχαν ανάμεσά τους, τα ένωνε ένας συντηρητικός προσανατολισμός. 
Πάντως, δεν ήθελαν να επιστρέψουν στην προ του 1909 εποχή. Επομένως, ως προς αυτό δεν 
διέφεραν κατ’ αρχήν από τους Φιλελευθέρους. Διέφεραν όμως στο εύρος των σχεδιαζόμενων 
μεταρρυθμίσεων και στις μεθόδους άσκησης της πολιτικής. Οι Αντιβενιζελικοί απεχθάνονταν 
τη διαρκή παρέμβαση του κράτους, επειδή, εκτός των άλλων, αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την 
ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είχαν μακροπρόθεσμη πολιτική, αντίθετα, 
επικέντρωναν την προσοχή τους στην επίλυση επίκαιρων προβλημάτων. Τα αντιβενιζελικά 
κόμματα εξελίχθηκαν σε κόμματα υπεράσπισης των συμφερόντων που κινδύνευαν από την 
πολιτική των Φιλελευθέρων. Η σύγκρουση με τους Φιλελευθέρους τα οδηγούσε σε διαρκώς 
συντηρητικότερες θέσεις. Από τα αντιβενιζελικά κόμματα, πιο αδιάλλακτα ήταν τα κόμματα 
του Δημητρίου Ράλλη και του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ενώ το κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη 
ήταν πιο διαλλακτικό.» 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 102-103: «Τα κόμματα με δυσκολία κατόρθωναν να ξεφύγουν από τον 
ασφυκτικό κλοιό και πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν ομάδες αξιωματικών, για να επιτύχουν τα 
δικά τους βραχυπρόθεσμα σχέδια. Εξάλλου, τα κόμματα ευνοούσαν τις εντάσεις, θεωρώντας 
ότι η πόλωση θα ενίσχυε την ενότητά τους. Όμως, υιοθετώντας αυτή τη στάση, περιόριζαν τις 
δυνατότητες ελιγμών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σχεδιάζουν νέες πολιτικές, για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Τα κόμματα είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν 
το πολιτικό παιγνίδι, διότι η κοινωνία και τα προβλήματά της είχαν γίνει τόσο σύνθετα, ώστε 
δεν μπορούσαν να τα διαχειριστούν στρατιωτικοί. Εκείνοι μπορούσαν εύκολα να κάνουν 
πραξικόπημα, αλλά δεν ήταν ικανοί να ασκήσουν την εξουσία.» 
 
Θέμα Β2 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 97-98: «Βασικές θέσεις του προγράμματος του ήταν δημοκρατία, παροχή 
εκλογικού δικαιώματος στις γυναίκες, αναλογικό εκλογικό σύστημα, εθνικοποίηση των 
μεγάλων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ζητούσε ειρήνη, 
χωρίς προσάρτηση εδαφών, βασισμένη στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών. Τα προβλήματα 
που αφορούσαν διαμφισβητούμενα εδάφη, θα λύνονταν με δημοψηφίσματα.» 
β) σχολ. βιβλ. σελ. 93: «Επιζητούσε για όλα τα μέλη της κοινωνίας 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. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να 
οργανωθούν οι εργάτες σε επαγγελματικές ενώσεις και να ιδρύσουν κόμμα.» 
γ) σχολ. βιβλ. σελ. 93: «Ζητούσε να διορθώσει αυτά που θεωρούσε λάθη των Φιλελευθέρων. 
Συμφωνούσε με την πάση θυσία αύξηση των εξοπλισμών και ζητούσε φορολογικές 
ελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες.»  
 
 

 



ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Θέμα Γ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 94-95 

Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου το 1915, 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. 

Στο παράθεμα Α΄ περιγράφεται η πολιτική κατάσταση της εποχής στην οποία συμμετείχε 
ενεργά και ο Τύπος. Οι φιλοσυμμαχικές εφημερίδες παρουσίαζαν τους Γερμανούς ως 
βαρβάρους και καταστροφείς του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ενώ οι φιλοβασιλικές 
κατηγορούσαν τον Βενιζέλο ότι διατηρούσε το σύστημα προστατευτισμού των Μ. Δυνάμεων, 
το οποίο είχε δημιουργηθεί από την εποχή της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ξένα 
συμφέροντα. Γενικότερα, όπως επισημαίνεται, στον διχασμό συμβάλλουν και οι 
δημοσιογράφοι μέσω προπαγάνδας και δυσφήμησης της άλλης πλευράς, με αποτέλεσμα να 
χαθεί κάθε ίχνος εθνικής ενότητας και οδηγώντας την κοινή γνώμη σε εκδηλώσεις βίαιης 
συμπεριφοράς. 

 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. Στην προκήρυξη της προσωρινής 
κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, που δημοσιεύτηκε στο πρώτο φύλλο της «Εφημερίδος της 
Προσωρινής Κυβερνήσεως» που εκδόθηκε στα Χανιά (παράθεμα Β΄), ο Βενιζέλος με ένα δριμύ 
κατηγορώ στρέφεται κατά του βασιλιά και των συμβούλων του. Του επιρρίπτει ευθύνες για 
εφαρμογή προσωπικής πολιτικής η οποία απομάκρυνε τη χώρα από τους παραδοσιακούς της 
συμμάχους και την οδήγησε στη σύναψη σχέσεων με τους εχθρούς της. Και καθώς η χώρα έχει 
εκτροχιαστεί συνταγματικά και έχει απομονωθεί από τους συμμάχους της θεωρεί καθήκον 
του να διορθώσει την κατάσταση με τη συνδρομή του λαού, εφόσον το κράτος πρόδωσε τα 
καθήκοντά του. 

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. Μάλιστα στο τελεσίγραφο των 
συμμαχικών δυνάμεων το οποίο επιδόθηκε από τον Γάλλο γερουσιαστή Σαρλ Ζωννάρ στον 
πρωθυπουργό Αλ. Ζαΐμη στις 29 Μαΐου 1917 (παράθεμα Γ΄) αναφέρουν ότι ο βασιλιάς 



Κωνσταντίνος παραβίασε το σύνταγμα της χώρας, για το οποίο εγγυήτριες είναι οι Μ. 
Δυνάμεις. Έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του απαιτούν εντός είκοσι 
τεσσάρων ωρών την άμεση παραίτησή του από τον θρόνο, τον οποίο θα αναλάβει κάποιος από 
τους κληρονόμους του, που θα ορίσει ο ίδιος σε συνεννόηση με τις Μ. Δυνάμεις. 

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. 
 
 
Θέμα Δ1 
α) σχολ. βιβλ. σελ. 86-88 

Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας γενικότερα, και των 
πολιτικών κομμάτων ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνημα στο Γουδί, το 
οποίο έγινε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με αιτήματα 
που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και 
τη δημοσιονομική πολιτική. 

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του 
μέσω της Βουλής. Ο Πετρίδης στο παράθεμα Α΄ σχολιάζει ότι το κίνημα στο Γουδί, όπως 
ακριβώς και οι επαναστάσεις του 1843 και του 1862, δεν προτίθετο να αλλάξει τη μορφή του 
πολιτεύματος. Συγκεκριμένα, στη διακήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσμου δηλώνεται 
ξεκάθαρα αυτή η πρόθεση, θεωρώντας το πρόσωπο του βασιλιά ιερό και τονίζοντας ότι τα 
μέλη του Συνδέσμου είναι αξιωματικοί που έχουν ορκιστεί ότι θα τηρούν το σύνταγμα. Καλούν 
μάλιστα την κυβέρνηση να συγκαλέσει τη Βουλή ώστε να ψηφιστούν οι απαραίτητες αλλαγές 
και να μην προκηρυχθούν νέες εκλογές, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση 
στην εφαρμογή άμεσων μέτρων. 

Με αφορμή το κίνημα, έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών 
σωματείων της πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβημα του Στρατιωτικού 
Συνδέσμου και υπέβαλαν ψήφισμα στο παλάτι με το οποίο ζητούσαν την επίλυση σειράς 
οικονομικών αιτημάτων. Ο Γεώργιος, όπως αναφέρει ο Πετρίδης, αντιμετώπισε ψύχραιμα την 
κατάσταση και μετά την παραίτηση της κυβέρνησης, διόρισε νέο πρωθυπουργό, τον 
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ο οποίος έχοντας στενές επαφές με τους στρατιωτικούς κύκλους 
αποδέχτηκε τα αιτήματά τους.   

Υπό την πίεση του Συνδέσμου η Βουλή ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και 
συζήτηση, μεγάλο αριθμό νόμων, που επέφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του 1910 η 
Βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του συντάγματος. Έτσι 
προκηρύχθηκαν εκλογές, από τις οποίες προήλθε αναθεωρητική βουλή. Στις 15 Μαρτίου 1910 
ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του. 
 
 
 



β) σχολ. βιβλ. σελ. 101 
Αμέσως μετά την ήττα στη μικρασιατική εκστρατεία (Σεπτέμβριος 1922), επενέβησαν στην 

πολιτική ζωή αξιωματικοί που ηγούνταν στρατιωτικών σωμάτων τα οποία επέστρεφαν από το 
μέτωπο (Ν. Πλαστήρας, Στ. Γονατάς, κ.λπ.). Αιτήματά τους ήταν η παραίτηση του 
Κωνσταντίνου, η άμεση διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ο σχηματισμός υπερκομματικής 
κυβέρνησης που να την εμπιστεύεται η Αντάντ και η οποία θα διαχειρίζεται τα εξωτερικά 
θέματα, και η ενίσχυση του θρακικού μετώπου. Τα αιτήματα αυτά τα εξέφρασαν μέσω 
προκήρυξης (παράθεμα Β΄) η οποία ρίφθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 1922 και την 
οποία υπέγραφε ο συνταγματάρχης Στυλιανός Γονατάς ως εκπρόσωπος των 
επαναστατημένων στρατιωτικών τμημάτων στη Μυτιλήνη αλλά και ολόκληρου του ελληνικού 
λαού. Η προκήρυξη καταλήγει με την ευχή να επικρατήσει ο πατριωτισμός, ώστε να επιτευχθεί 
η σωτηρία της πατρίδας, και να αποφευχθεί ο αλληλοσπαραγμός.  

Αυτό που όξυνε την πολιτική κατάσταση ήταν η δίκη και καταδίκη σε θάνατο πέντε 
κορυφαίων πολιτικών της αντιβενιζελικής παράταξης και του αρχηγού του στρατού της Μ. 
Ασίας, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας (δίκη των έξι). Σε διάγγελμά της η 
επαναστατική επιτροπή (παράθεμα Γ΄) εξηγεί ότι οι ένοχοι και οι υπεύθυνοι της κατάρρευσης 
του Μικρασιατικού μετώπου πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά, καθώς εξαιτίας τους 
διαταράχθηκαν οι σχέσεις της χώρας με τις Μ. Δυνάμεις και ο λαός υπέστη βαρύτατη θυσία 
αίματος, χρήματος και τιμής. Τους χαρακτηρίζει ανάξιους άρχοντες και εχθρούς της πατρίδας 
και θεωρεί ότι η συναδέλφωση του έθνους θα έρθει όχι με τη λήθη των γεγονότων αλλά με τον 
θάνατο των πρωτοστατών της Μικρασιατικής καταστροφής. 

Η κατηγορία ήταν αβάσιμη, αλλά οι κατηγορούμενοι εκτελέστηκαν, προκειμένου να 
κατευναστούν οι πρόσφυγες και ο στρατός. Το τηλεγράφημα του Βενιζέλου, το οποίο έμμεσα 
συνιστούσε τη ματαίωση των εκτελέσεων, έφθασε πολύ αργά, αν και δεν είναι βέβαιο ότι μια 
έγκαιρη παρέμβαση του Βενιζέλου θα είχε αποτέλεσμα. 
  


