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ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    
                                                            προςανατολιςμού 

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΣΗ   
 

 
ΘΔΜΑ  Α1 

Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ: 

α) Ρνπαινθόξνη                         

β) Οξγαληθόο Νόκνο (1900)     

γ) Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζεο       

δ) Κξεηηθή Πνιηηνθπιαθή  

                                 (Μονάδες 10) 

 
 
ΘΔΜΑ  A2  

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ηε ιέμε 

ωζηό ή Λάζος δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε.  

 

α. Ο Γειηγηάλλεο, σο πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο, κε δειώζεηο ηνπ ππνζηήξημε ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ.  

β. Σν 1907 ηδξύζεθε ε Κξεηηθή Υσξνθπιαθή, δειαδή ν πξώηνο ζηξαηόο ηνπ λεζηνύ.  

γ. ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1910 ζηελ Κξήηε ην θόκκα ηνπ Δι. Βεληδέινπ 

πιεηνςήθεζε.  

δ. ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1912 ζπγθξνηήζεθε ζηελ Κξήηε Δπαλαζηαηηθή πλέιεπζε.  

ε. Ο ηέθαλνο Γξαγνύκεο αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ζηελ Κξήηε ζηηο 12 

Οθησβξίνπ 1912.  

ζη. Ζ Α΄ πληαθηηθή Βνπιή ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία είρε 138 ρξηζηηαλνύο θαη 50 

κνπζνπικάλνπο βνπιεπηέο. 

     (Μονάδες  15)    

 
ΘΔΜΑ  Β1  

Σν Κξεηηθό Εήηεκα (1898 - 1913): πώο νδεγήζεθε ην ζέκα ζε πνιηηηθή ιύζε κεηά ην 

ζρεκαηηζκό ηεο «Πξνζσξηλήο Κπβεξλήζεσο ηεο Κξήηεο» (Μνλάδεο 5) θαη πνηεο άιιεο 

εμειίμεηο αθνινύζεζαλ κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ησλ Μνπξληώλ; (Μνλάδεο 5) 

 

     (Μονάδες  15)    
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ΘΔΜΑ  Β2 

Ζ ζηάζε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ απέλαληη ζην Κξεηηθό Εήηεκα. 

     (Μονάδες  13)   
 

    

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΗ  

 
ΘΔΜΑ  Γ1 

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, 

λα παξνπζηάζεηε ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ πξηλ ηε 

ζπγθξόηεζε ηεο Ζλσκέλεο Αληηπνιίηεπζεο. 

(Μονάδες  25) 
 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Α’ 

Ο Βεληδέινο ππνζηήξηδε επίζεο ηε δεκηνπξγία ηαθηηθνύ θξεηηθνύ ζηξαηνύ θαη ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο ζηηο Γπλάκεηο λα απνζύξνπλ ηηο θξνπξέο ηνπο, αθνύ νξγαλώλνληαλ ηνπηθέο 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο [...] Μάιινλ πίζηεπε όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε Κξήηε ζα 

απαιιαζζόηαλ νξηζηηθά από ηνλ δηεζλή έιεγρν θαη ζα ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα θεξύμεη θαη 

ηππηθά  έλσζε κε ηελ Διιάδα ζε πξώηε επθαηξία. Μηα αθόκε γελεζηνπξγόο αηηία ηεο 

ζύγθξνπζε  Βεληδέινπ κε ηνλ πξίγθηπα Γεώξγην ήηαλ αζθαιώο ε παιηά θαη βαζαληζηηθή 

αλεζπρία ηνπ νηηδήπνηε είρε ζρέζε κε ηελ ηύρε ηεο Κξήηεο, πνύ ηόζεο θαη ηόζεο 

αλεδαθηθέο θαη αλεύζπλεο πξσηνβνπιίεο είρε πιεξώζεη ζθιεξά ζην παξειζόλ. Ζ άγλνηα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ησλ δηαβεκάησλ ηνπ πξίγθηπα, ν νπνίνο δελ 

ζεσξνύζε αλαγθαία ηε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε ησλ ζπκβνύισλ ηνπ, αζθαιώο όμπλε ην 

θιίκα δπζπηζηίαο θαη θαρππνςία; ησλ ζρέζεώλ ηνπ κε ηνλ Βεληδέιν.  

 
Λ. Μαθξάθε, Ζ δηάπιαζε ελόο εζληθνύ εγέηε, Ειεπζέξηνο Βεληδέινο. (1864-1910), Αζήλα 1992 (εθδ. 

Μ.Η.Δ.Σ), ζει. 398 

 
 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Β’ 
 

Πανεγσρηθός ιόγος Βενηδέιοσ (25/3/1905) 

Τπό ην απερζέο ηνύην θαζεζηώο παξελεβιήζεζαλ παξεμεγήζεηο, αίηηλεο ην θαηέζηεζαλ 

απερζέζηεξνλ. Καζ' έθαζηνλ ηαμίδηνλ ηνπ Πξίγθηπνο επηζηεύεην όηη ζα γίλε ε έλσζηο. 

Παξήιζνλ ήδε έμη έηε. Ήην θπζηθόλ ν Κξεηηθόο Λαόο λα πξνζθύγε άπαμ έηη εηο ηα όπια, 
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όπσο θαηαζηήζε ελαξγεζηέξαλ ηελ αλάγθελ ηεο εζληθήο ηνπ απνθαηαζηάζεσο [...] Σελ 

έλσζηλ, ιέγνπλ, ζα ηελ θάκε κόλνλ όηαλ ζειήζε ν πηόο ηνπ βαζηιέσο ηεο Διιάδνο! 

Γηακαξηύξνκαη θαη θαηά ηεο αληηιήςεσο απηήο. Γελ δπλάκεζα λα αλαζέζσκελ ην εζληθόλ 

καο κέιινλ εηο κίαλ νηθνγέλεηαλ...». 

 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Γ’ 

Ζ πνιηηηθή δηέλεμε πνπ είρε μεθηλήζεη κεηαμύ ησλ δύν αλδξώλ ην 1900 θαη είρε θηάζεη ζε 

έλα πξώην ζεκείν θνξύθσζεο ην 1901. κε ηε λίθε ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ νπνίνπ ηελ 

εγεκνλία δηεθδηθνύζε ν πξίγθηπαο Γεώξγηνο, είρε αλαδσππξσζεί. Απηή ηε θνξά όκσο ζην 

πιεπξό ηνπ επαλαζηάηε Βεληδέινπ, πνπ δηεθδηθνύζε καρεηηθά ην αίηεκα ηεο έλσζεο, 

βξηζθόηαλ ε πιεηνςεθία ηνπ θξεηηθνύ, αγξνηηθνύ ιανύ, θαζώο θαη ζεκαληηθό ηκήκα ηεο 

πνιηηηθήο εθπξνζώπεζεο ηνπ λεζηνύ [...] Ζ θξεηηθή επαλάζηαζε ελέπιεθε πξνθαλώο θαη 

ηνπο εμνπζηαζηηθνύο θνξείο ηνπ ειιαδηθνύ θέληξνπ. Δηδηθόηεξα, ν ειιεληθόο Θξόλνο 

θαηλόηαλ λα δηαλύεη έλαλ αθόκε θύθιν ζρεηηθή; αληηδεκνηηθόηεηαο, εμαηηίαο ηεο απηαξρηθή ο, 

πείζκνλνο θαη ελ κέξεη θαθόβνπιεο ζπκπεξηθνξάο πνπ είρε επηδείμεη ν πξίγθηπαο Γεώξγηνο 

αλαθνξηθά κε ην θαζεζηώο ηνπ λεζηνύ: βαζηθόμ ζύκκαρνο ηνπ ύπαηνπ αξκνζηή ζε απηή ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζεσξνύληαλ ν ππαζπηζηή ο ηνπ, Παπαδηακαληόπνπινο.  

 
Νίθε Μαξσλίηε, Πνιηηηθή εμνπζία θαη εζληθό δήηεκα ζηελ Ειιάδα, εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2009, 

ζει. 447 

 
 
 

 
ΘΔΜΑ  Γ1  

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, 

ηηο εμειίμεηο ζην Κξεηηθά Εήηεµα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεµα από ηελ έθδνζε ηνπ πξώηνπ 

Δλσηηθνϋ Φεθίζµαηνο (24 επηεµβξίνπ 1908) µέρξη πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ 1910 

ζηελ Κξήηε. 

(Μονάδες  25) 
 

 
      ηηο 5 Οθησβξίνπ ν πξίγθηπαο Φεξδηλάλδνο δηαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Βνπιγαξίαο 

θαη έγηλε ηζάξνο. ηηο 7 Οθησβξίνπ ν απηνθξάηνξαο Φξαγθίζθνο Ησζήθ πξνζάξηεζε ζηελ 

Απζηξννπγγαξία ηε Βνζλία θαη ηελ Δξδεγνβίλε. ηηο 12 Οθησβξίνπ, ε Κξεηηθή πλέιεπζε  

πέξαζε νµόθσλα ςήθηζµα, µε ην νπνίν δηαθήξπζζε ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο µε ηελ Διιάδα. 

Μηα επηηξνπή έμη αηόµσλ επηιέρζεθε γηα λα θπβεξλήζεη ην λεζί ζην όλνµα ηνπ βαζηιηά ηεο 
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Διιάδαο θαη ζύµθσλα µε ηνπο ειιεληθνύο λόµνπο, νη νπνίνη ζα εηίζελην ζε ηζρύ µε 

δηαηάγµαηα. Ζ αξµνδηόηεηα ηεο επηηξνπήο ζα έπαπε µόιηο ε Διιεληθή θπβέξλεζε ζα 

αλαιάµβαλε ηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνύ [...] Σε ζπγθεθξηµέλε πεξίνδν ε Σνπξθία ήηαλ ηόζν 

απνξξνθεµέλε ζην δήηεµα ηεο απζηξηαθήο θίλεζεο θαη ηεο βνπιγαξηθήο δηαθήξπμεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο θαηάιεςεο ησλ ζηδεξνδξόµσλ ηεο Αλαηνιηθήο Ρσµπιίαο, ώζηε 

πεξηνξίζηεθε ζε µηα επίζεµε δηαµαξηπξία γηα ηε δξάζε ηεο Κξεηηθήο πλέιεπζεο. 

       Ζ Σνπξθία δελ ζα µπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηε, αλ νη Πξνζηάηηδεο Γπλάµεηο είραλ 

αλαγλσξίζεη ηελ έλσζε µε ηελ Διιάδα. Γελ ππήξρε θάπνηα ζπµθσλία πνπ λα ηηο δεζµεύεη 

ζην λα εµπνδίζνπλ ηελ έλσζε απηή [...] Από ην 1908 µέρξη ην 1914, όµσο, νη Μεγάιεο 

Γπλάµεηο ήηαλ εμίζνπ έλνρεο γηα ην όηη αθνινπζνύζαλ ζηε Κσλζηαληηλνύπνιε µηα πνιηηηθή 

βαζηζµέλε ζηε ζθνπηµόηεηα, αγσληδόµελεο γηα εηδηθά πξνλόµηα θαη παξαρσξήζεηο, 

µαραηξώλνληαο ε µηα ηελ άιιε ζηελ πιάηε [...] Ζ αλαπνθαζηζηηθόηεηα έγηλε ρεηξόηεξε 

εμαηηίαο ηεο δηαθνίλσζεο, ηελ νπνία νη ηέζζεξηο πξόμελνη ζην Ζξάθιεην έζηεηιαλ ζηελ 

απηνδηνξηζµέλε Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε. ' απηήλ έγξαθαλ όηη νη Πξνζηάηηδεο Γπλάµεηο 

ζεσξνύλ πσο ε έλσζε ηεο Κξήηεο µε ηελ Διιάδα εμαξηάηαη από ηε ζπλαίλεζε ησλ 

Γπλάµεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ππνρξεώζεηο πξνο ηελ Σνπξθία, σζηόζν δελ ζα αξλνύληαλ 

λα εμεηάζνπλ µε επγελέο θαη θαινπξναίξεην ελδηαθέξνλ ηελ θαηνπηλή ζπδήηεζε ηνπ 

δεηήµαηνο µε ηελ Σνπξθία [...]  

      Οη Πξνζηάηηδεο Γπλάµεηο εγθαηέιεηςαλ ηελ Κξήηε ζηηο 26 Ηνπιίνπ 1909. ηηο 29 ηνπ 

ίδηνπ µήλα, ε ειιεληθή ζεµαία θπµάηηδε ζηα Υαληά. Ζ Οζσµαληθή θπβέξλεζε έζηεηιε µηα 

δηαθνίλσζε ζηελ Διιάδα απαηηώληαο ηελ αλάθιεζε από ηελ Κξήηε ησλ Διιήλσλ 

αμησµαηηθώλ ηνπ  ζηξαηνύ θαη ηεο ρσξνθπιαθήμ. Γπν µέξεο αξγόηεξα µηα δεύηεξε ηνπξθηθή 

δηαθνίλσζε  επεζήµαλε µε ζθιεξό ύθνο όηη Έιιελεο αμησµαηηθνί είραλ ιάβεη ελεξγό µέξνο 

ζηελ έπαξζε ηεο ζεµαίαο θαη δεηνύζε θαηεγνξεµαηηθή δηαβεβαίσζε όηη ε Διιάδα δελ είρε 

θαµία πξόζεζε λα πξνζαξηήζεη ηελ Κξήηε ή λα εηζβάιεη ζ' απηή [...] Οη Πξνζηάηηδεο 

Γπλάµεηο ελζάξξπλαλ ηνλ ηνπξθηθό εζληθηζµό µε ην λα ζηείινπλ επηπιένλ πινία ζηελ Κξήηε. 

ηηο 18 Απγνύζηνπ απνβίβαζαλ πεδνλαύηεο ππό ηελ πξνζηαζία ησλ όπισλ ησλ πινίσλ. Ο 

Βεληδέινο, αθνινπζώληαο παιηόηεξε ηαθηηθή, δελ ππέζηεηιε ηε ζεµαία. Αιιά απηή ηε θνξά, 

θαζώο ήιπηδε όηη νη Γπλάµεηο ζύληνµα ζα ζπλεηδεηνπνηνύζαλ ηελ ηξέια ηεο πξάμεο ηνπο 

θαη, επεηδή ήζειε λα απνθύγεη λέα δηεζλή θαηνρή ζην λεζί, δελ πξνέβαιε αληίζηαζε ζηα 

απνζπάζµαηα πνπ απνβηβάζηεθαλ. Σν όιν ζέαµα ήηαλ ζαλ ζθελή από θσµηθή όπεξα. 

Σέζζεξηο λαύηεο, έλαο γηα θάζε Γύλαµε, έθνςαλ ηνλ ηζηό ηεο ζεµαίαο µε ηζεθνύξηα. Μηα 

µηθξή δύλαµε εγθαηαζηάζεθε ζην ιηµάλη ησλ Υαλίσλ γηα λα εµπνδίζεη νπνηαδήπνηε λέα 

πξνζβνιή πξνο ηελ Σνπξθία.  

 

Α. Ζ.Gibbons, Βεληδέινο, µηα βηνγξαθία (1864-1920), εθδόζεηο Δπξαζία, Αζήλα 2008, ζει. 86-93 
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1. Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να 
ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν 
θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μην 
γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  

2. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ 
παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά 
τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι 
που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  ……  


