
 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  
α. Κοινωνιολογική Εταιρεία  
β. Συνθήκη των Σεβρών 
γ. Συμφωνία στο μοναστήρι Μουρνιών Κυδωνίας  

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να αντιστοιχήσετε τα γεγονότα της στήλης Α΄  με τις ημερομηνίες διεξαγωγής 
τους της στήλης Β΄  (δύο ημερομηνίες της στήλης Β΄ περισσεύουν).  
 

Α΄ Β΄ 
1.  Κίνημα στο Γουδί α.  24 Σεπτεμβρίου 1908 
2.  Απόλυση Βενιζέλου από το αξίωμα 

του υπουργού Δικαιοσύνης 
β.  Ιανουάριος 1878 

3.  Παραίτηση πρίγκιπα Γεωργίου από 
το αξίωμα του Ύπατου Αρμοστή 

γ.  Ιούλιος 1866 

4.  Κεντρική Επιτροπή υπέρ των 
Κρητών 

δ.  15 Αυγούστου 1909 

5.  Ενωτικό ψήφισμα ε.  12 Σεπτεμβρίου 1906 
 στ.  14 Αυγούστου 1906 
 ζ.  18 Μαρτίου 1901 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ Β1 
α.  Να περιγράψετε την κατάσταση που δημιουργήθηκε στις Βόρειες Σποράδες και 
το Μεσολόγγι κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης μετά την άφιξη των 
προσφύγων. (μον. 6) 
β.  Ποιες ήταν οι αιτίες της κρίσης του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα 



 
 

το διάστημα 1922-1936 και γιατί οι στρατιωτικοί διεκδικούσαν θέση στα πολιτικά 
πράγματα; (μον. 6) 

Μονάδες 12 
ΘΕΜΑ Β2 
α.  Ποιο ήταν το έργο της ΕΑΠ και ποια μέσα της διέθεσε το ελληνικό κράτος; 
(μον. 8) 
β.  Να παρουσιάσετε τη διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, κατά τη διάρκεια 
των συζητήσεων της Εθνοσυνέλευσης του 1843-1844, σχετικά με το ζήτημα της 
εκλογής βουλευτών. (μον. 5) 

Μονάδες 13 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

ΘΕΜΑ Γ1 
Αφού αξιοποιήσετε τις πληροφορίες από το ακόλουθο κείμενο και τις συνδυάσετε 
με τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στα εξής: 
α.  Με ποιους τρόπους αντιμετωπίστηκαν οι πρώτες στοιχειώδεις ανάγκες των 
προσφύγων αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;  
β.  Πώς αντιμετωπίστηκε ειδικότερα το πρόβλημα της προσωρινής στέγασης των 
προσφύγων;  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Κατά τις πρώτες ώρες της μικρασιατικής τραγωδίας, η πρώτη 
δραστηριοποίηση από πλευράς ελληνικών αρχών ήταν η συλλογή τροφίμων και 
χρημάτων για να περιθάλψουν τα ράκη 1 που αποβιβάζονταν από το «Καρνάκ» 
και τη «Φρυγία», τα δυο πρώτα ξένα ατμόπλοια που κατέπλευσαν στον Πειραιά. 
Όπως ήταν φυσικό, εξίσου πρωταρχική ενέργεια υποδοχής ήταν η παραχώρηση, 
όπου υπήρχαν, των υποστέγων του Πειραιά, των προτεσταντικών εκκλησιών της 
πόλης και κάποιων αιθουσών του Τζάννειου Νοσοκομείου. Και πάρα πολύ 
σύντομα, στις εφημερίδες της 2ας Σεπτεμβρίου, […] διαβάζουμε στα ψιλά 
γράμματα ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης «μελετάται η τροποποίηση του 
ενοικιοστασίου», στο σημείο που αφορά στην υπενοικίαση των δωματίων. Ακόμη, 
στο Ελεύθερον Βήμα  παρουσιάζεται από τις πρώτες κιόλας μέρες «προσφορά 
δωματίου εντός κατοικίας», αλλά υπό τον εξής όρο: το δωμάτιο προσφέρεται «για 
ενοικίαση από οικότροφο προσφυγοπούλα». Τα δείγματα αυτά είναι οι 
προάγγελοι, κατά κάποιον τρόπο, των επικείμενων επιτάξεων, έστω και αν για 
την ώρα μάλλον δε φαίνεται να υπάρχει σαφής αντίληψη στο κράτος και στην 
κοινή γνώμη περί της εκτάσεως των γεγονότων. Στο μεταξύ οι καταλήψεις 
                                                      
1 ράκη: εξαθλιωμένοι πρόσφυγες  
 



 
 

επεκτείνονται σε κάθε κενό, δημόσιο χώρο.  
Βίκα Δ. Γκιζελή, «Επίταξις ακινήτων κατοικουμένων ή οπωσδήποτε 

χρησιμοποιουμένων» [στον τόμο:] Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Επιστημονικό 
συμπόσιο, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 

Αθήνα 1997, σσ. 71-72.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

«Έχοντες υπόψη την υπ’ αριθμ. 1§ της από 15 Σεπτεμβρίου 1922 αποφάσεως 
της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, 
απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: 

Άρθρον 1ον 
Επιτρέπεται η επίταξις εν όλω ή εν μέρει οικημάτων επιπλωμένων και μη, 

αγροικιών, κτημάτων κτλ. και παντός είδους ακινήτων [.. .]  μη κατοικουμένων ή 
άλλως πως χρησιμοποιούμενων υπό του ιδιοκτήτου.» 

[…] 
Πολλά είναι όμως τα ερωτήματα που τίθενται:  Ποια είναι τα κριτήρια με τα 

οποία αποφασίζεται μια επίταξη; Ποιος αποφασίζει την επίταξη ενός οικήματος; 
Ποιος την εφαρμόζει; Πώς ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης; Τι γίνεται με τα ήδη 
κατειλημμένα από πρόσφυγες οικήματα; Πόσο διαρκεί μια επίταξη; Και πολλά 
άλλα. Ας τα δούμε με τη σειρά. 

Σε ό,τι αφορά τα ποιου είδους και ποιας χρήσης οικήματα επιτάχθηκαν, η 
απάντηση είναι απλή: παντός είδους και κάθε χρήσης. Δηλαδή, τα πάντα. 

«Επιτρέπεται η επίταξις [.. .]  αγροικιών, κτημάτων, αποθηκών, νοσοκομείων, 
μοναστηριακών οικημάτων και παντός είδους ακινήτων κατάλληλων προς 
προσωρινήν στέγασιν ή νοσηλείαν προσφύγων» 

[.. .]  
Επιτάσσονται οικήματα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, σε εταιρείες, σε 

νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε μονές, ναούς και άλλα 
εκκλησιαστικά ιδρύματα. Με αυτόν τον τρόπο επιτάχθηκαν θέατρα, 
κινηματογράφοι, χαρτοπαικτικές λέσχες, γραφεία, αποθήκες, νοσοκομεία και,  
φυσικά, κατοικίες. «Μη κατοικούμενες ή άλλως πως χρησιμοποιούμενες». 

Πάρα πολύ σύντομα γίνεται φανερό ότι με μόνο τις «μη κατοικούμενες» 
οικίες, το μέτρο της επίταξης δεν επαρκεί.  Κι έτσι, έντεκα μόλις μέρες αργότερα, 
στις 22 Νοεμβρίου, έρχεται νέο ΝΑ βάσει του οποίου ο Υπουργός Περιθάλψεως, 
αν κρίνει ανεπαρκή την προσωρινή στέγαση, εξουσιοδοτείται να επεκτείνει την 
επίταξη και επί ακινήτων κατοικουμένων ή οπωσδήποτε χρησιμοποιουμένων. 
Από τη στιγμή αυτή, το προσφυγικό ζήτημα αφορά άμεσα κάθε Έλληνα κάτοικο. 
Κανείς πλέον δεν μπορεί να μείνει απαθής. 

Βίκα Δ. Γκιζελή, «Επίταξις ακινήτων κατοικουμένων ή οπωσδήποτε 
χρησιμοποιουμένων» [στον τόμο:] Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Επιστημονικό 



 
 

συμπόσιο, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 
Αθήνα 1997, σσ. 72-74.  

 
ΘΕΜΑ Δ1 
Αφού διαβάσετε τα κείμενα που ακολουθούν και σε συνδυασμό με τις ιστορικές 
σας γνώσεις να αναφέρετε: 
α.  τις πολιτικές εξελίξεις στην Κρήτη από τις 22 Δεκεμβρίου 1909 έως και τη 
μετάκληση του Βενιζέλου από την Κρήτη στην Αθήνα καθώς και τη συμμετοχή 
του στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 και το αποτέλεσμα των εκλογών (μον. 
13) και  
β.  τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στο Κρητικό ζήτημα από την ανάληψη της 
πρωθυπουργίας του ελληνικού κράτους από τον Βενιζέλο έως και την έναρξη των 
βαλκανικών πολέμων (Οκτώβριος 1912). (μον. 12) 

Μονάδες 25  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
 

Επιστολή Βενιζέλου προς τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο 
«Χαλέπα 22 Δεκεμβρίου 1909 
 
Προς τον Αρχηγόν του Στρατιωτικού Συνδέσμου και τα μέλη της διοικούσης τον 
Σύνδεσμον επιτροπής 
 
Αξιότιμοι Κύριοι,  
Έλαβον την επιστολήν την οποίαν μου εκάματε την τιμήν να μου πέμψητε διά 
του λοχαγού κ. Κονταράτου. Ως τίθεται προ εμού το ζήτημα εν τη επιστολή ταύτη, 
αρνητική κατ’ αρχήν απάντησις εκ μέρους μου δεν είναι επιτετραμμένη. Αλλά 
δεν δύναμαι, εξ άλλου, ουδέ κατ’ αρχήν να δηλώσω ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω 
την αρχήν, εφ’ όσον εγγυτέρα μελέτη της καταστάσεως δεν με πείση ότι το 
συμφέρον του Έθνους μου επιβάλλει τούτο ως επιτακτικόν καθήκον. Όπως 
δυνηθώ να προβώ εις την αναγκαίαν τούτου προκαταρκτικήν μελέτην, 
αναγκάζομαι να έλθω εις Αθήνας περί το τέλος της εβδομάδος, καίτοι επιμελώς 
απέφυγα μέχρι σήμερον το ταξείδιον τούτο και ήλπιζον ότι θα ηδυνάμην να 
αποφύγω αυτό μέχρι τέλους. Μετά του κ. Κονταράτου συνεννοήθην περί της 
ανάγκης όπως η έλευσίς μου μείνη άγνωστος εις τους πολλούς, όσον το δυνατόν 
επί πλείονας ημέρας. 
 

Μετά πάσης τιμής 
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» 

 



 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Η διεξαγωγή των εκλογών της 8ης Αυγούστου επέτρεψε στις πολύμορφες 

αναζητήσεις στο κοινωνικό και ιδεολογικό πεδίο να επιδιώξουν την πολιτική τους 
καταξίωση στον χώρο της κοινοβουλευτικής ζωής. Φορείς νέων αιτημάτων και 
ριζοσπαστικών τάσεων δεν δίσταζαν να διεκδικήσουν τη λαϊκή ψήφο με την 
εκλογική προσωνυμία του ανεξάρτητου. Επαγγελματικοί σύλλογοι και 
συντεχνιακές οργανώσεις έχριαν, για πρώτη φορά, υποψηφίους έξω από τα 
συγκροτημένα πολιτικά κόμματα. Μέσα στο ιδιόμορφο τούτο προεκλογικό κλίμα, 
τα κλαδικά αιτήματα εναλλάσσονταν με την επίκληση της ανάγκης για ριζικές 
πολιτειακές μεταβολές. Η μόνη προσπάθεια ευρύτερης συσσωματώσεως, πέρα 
από την κίνηση των «Αγροτικών» της Θεσσαλίας, εκδηλώνονταν εντούτοις γύρω 
από το πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Νέοι άνδρες, εμπνευσμένοι από 
ζωηρή μεταρρυθμιστική διάθεση, αλλά και παλαιότεροι κάποτε πολιτευτές, 
αντίθετοι στα ήθη και την πρακτική της προγενέστερης κοινοβουλευτικής ζωής, 
εκπρόσωποι συχνά ριζικά διισταμένων πολιτικών θέσεων, έτειναν να 
αναζητήσουν στο πρόσωπο του Βενιζέλου τον αντιπροσωπευτικό φορέα του 
αιτήματος της πολιτικής αλλαγής.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΔ’,  σελ. 268-269 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Η συνείδηση της ανεπάρκειας των προϋποθέσεων, οι οποίες θα ήταν δυνατόν 
να επιτρέψουν την αποτελεσματική διεκδίκηση των εθνικών δικαίων στο 
στρατιωτικό ή το διπλωματικό πεδίο, ενίσχυσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην 
απόφαση να καλλιεργήσει κλίμα υφέσεως στις σχέσεις με τους βαλκανικούς 
γείτονες και,  ιδίως, την Τουρκία. Ο νέος Έλληνας πρωθυπουργός επιδίωκε, 
πράγματι, από το ένα μέρος να αποφύγει μια άκαιρη και ίσως μοιραία 
περιπέτεια, και από το άλλο να κερδίσει πολύτιμο χρόνο στην προσπάθεια για 
την ενίσχυση του ένοπλου δυναμικού της χώρας. Η άμεση συνειδητοποίηση της 
γενικότερης αυτής αναγκαιότητας εξηγεί τη συγκρατημένη και μετριοπαθή 
στάση του απέναντι στην επικυρίαρχη Τουρκία, στα τελευταία ιδίως χρόνια της 
πολιτείας του στην Κρήτη. Θα ήταν ακόμη δυνατόν να υποστηριχθεί ότι,  ευθύς 
μετά τον Ιούλιο του 1908, είχε προσωρινά τουλάχιστον συμμεριστεί τις τολμηρές 
ελπίδες ευρύτερων κύκλων του πανελληνίου για μια εποικοδομητική συνεργασία 
των δυο λαών στο πλαίσιο του φιλελεύθερου συντάγματος που επαγγελόταν η 
νεοτουρκική επανάσταση και, κατ’ επέκταση, στο επίπεδο των διακρατικών 
ελληνοτουρκικών σχέσεων.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΔ΄, σελ. 280  
 
 
 



 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ  
«Δεν επιτρέπεται να θυσιασθούν τα κεκτημένα διά της σπουδής. Δεν είναι 
εντροπή διά την μικράν Κρήτην να μιμηθή μέγιστα έθνη και να υπομείνη. Ουδείς 
γνωρίζει τι εκπλήξεις θα προκύψουν εκ του ιταλοτουρκικού πολέμου. Οι Κρήτες 
λησμονούν ότι τίθενται αντιμέτωποι όχι μόνον της Τουρκίας και των Μεγάλων 
Δυνάμεων, αλλά και αυτού τούτου του ελευθέρου βασιλείου, του οποίου η 
κυβέρνησις δεν ευνοεί να αποδεχθή το κρητικόν πραξικόπημα και να έλθη εις 
άκαιρον ρήξιν με την Τουρκίαν. Συντόνως και άνευ απωλείας μιας ημέρας 
ασχολουμένη με την στρατιωτικήν συγκρότησιν της χώρας, η κυβέρνησις αξιοί 
όπως εις την γνώμην της προσαρμοσθή η γνώμη των πολιτικών αρχηγών της 
Κρήτης».  

Μήνυμα του Ελ. Βενιζέλου προς τον Ραγκαβή, κυβερνητικό αντιπρόσωπο στα 
Χανιά.  

 
Σημ. Τα κείμενα αποδόθηκαν στο μονοτονικό,  διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία τους.  
 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!!  
 


