ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΜΑ 1ο
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή
Λανθασμένες σημειώνοντας την ένδειξη Σ ή Λ δίπλα στον αριθμό κάθε
πρότασης:
1. Τη διοίκηση της Κρήτης ανέλαβε ο βασιλιάς Γεώργιος το 1898.
2. Από το 1898 το νησί τέθηκε υπό διεθνή προστασία.
Με τον Οργανικό Νόμο του 1900 καθορίστηκε καθεστώς
ημιαυτόνομης εκκλησίας.
3. Ο Βενιζέλος αναφορικά με το ζήτημα της ένωσης με την Ελλάδα
πρότεινε παραστάσεις και υπομνήματα προς τις Δυνάμεις.
4. Οι επαναστάτες ζητούσαν κατάργηση της αρμοστείας.
5. Ο πρωθυπουργός Δηλιγιάννης στις 12 Μαρτίου 1905 προέβη σε
δηλώσεις υπέρ του Βενιζέλου και των συνεργατών του.
6. Το 1907 δημιουργήθηκε ο πρώτος στρατός της Κρήτης, η Κρητική
Πολιτοφυλακή.
7. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος κάλεσε το Βενιζέλο στην Αθήνα να
αναλάβει την πρωθυπουργία της Ελλάδας τον Οκτώβριο του
1910.
8. Το λιμάνι της Τραπεζούντας πέρασε σε σταδιακή παρακμή μετά τη
διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ το 1869.
9. Το 1917 στο Ταϊγάνιο έγινε η πρώτη προσπάθεια ποντοαρμενικής
συνεργασίας.

10 μονάδες

ΘΕΜΑ 2ο
Ποιες ήταν οι εξελίξεις που οδήγησαν στο τέλος της Επανάστασης του
Θερίσου;

22 μονάδες

ΘΕΜΑ 3ο
Ποια υπήρξε η δράση του Κ. Κωνσταντινίδη σχετικά με τον αγώνα των
Ελλήνων της Διασποράς για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής
Δημοκρατίας;

18 μονάδες

ΘΕΜΑ 4ο

Το Κρητικό Σύνταγμα του 1899
Τα σοβαρά προβλήματα που γεννήθηκαν στην εφαρμογή του ήταν
συνέπεια των ατελειών του. Για παράδειγμα, ο ύπατος αρμοστής οριζόταν ως
αντιπρόσωπος των Μεγάλων Δυνάμεων στην Κρήτη, αλλά συνδεόταν και με
το λαό της με μια «σύμβαση». Ήταν ο κεντρικός παράγοντας του κράτους και ο
κύριος εκτελεστικός λειτουργός και σημαντικό στέλεχος της νομοθετικής
εξουσίας. Όπως παρατηρούσε ο πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής Ι.
Σφακιανάκης, «το πρόσωπον του Ηγεμόνος είναι το κέντρο όλων των

εξουσιών». Από την άλλη μεριά, τα μέλη της αρμοστειακής κυβέρνησης,
σύμφωνα πάντοτε με το σύνταγμα, ήταν σύμβουλοι του πρίγκιπα, ελεγχόμενοι
και άμεσα υπόλογοι σ’ αυτόν μέλλον παρά στη συνέλευση από την οποία
προέρχονταν… Η Κρητική Συνέλευση, η οποία εκλεγόταν με γενική ψηφοφορία
κάθε δύο χρόνια, δεν είχε σαφείς εξουσίες ούτε αρκετές αρμοδιότητες.
Πραγματοποίησε μόνο μια συνεδρίαση στη διάρκεια της θητείας της και,
καθώς φαίνεται, είχε περιορισμένη δικαιοδοσία, αφού η τελική επικύρωση των
νόμων ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του ύπατου αρμοστή.

Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1910), Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη, Μ.Ι.Ε.Τ., σ. 382

Αντλώντας στοιχεία από το παραπάνω κείμενο και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε τις αδυναμίες στην οργάνωση
της Κρητικής Πολιτείας που προκάλεσαν εσωτερική κρίση μετά τα δύο
πρώτα έτη της λειτουργίας της.
25 μονάδες

ΘΕΜΑ 5ο
Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες του παραθέματος και τις
ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στη γενοκτονία των ελλήνων του
Πόντου.
«Διαρκούντος του Ευρωπαϊκού πολέμου υπερτριακόσιοι χιλιάδες
Έλληνες του Πόντου εξεβλήθησαν εκ των εστιών αυτών και
εξετοπίσθησαν εις τα ενδότερα της Μικράς Ασίας, εν μέσω βαρυτάτου
χειμώνος, δίχα τροφής και οδοιπορικών εφοδίων, θύματα ορέξεων των
απαγωγέων, στρατιωτών και τσετέδων.
Εκ του ολικού ελληνικού πληθυσμού διακόσιοι τριάκοντα τρεις χιλιάδες
εύρον τον θάνατον εν τω στρατώ, εν τοις απαισίοις εργατικοίς τάγμασι,
εν ταις εξορίαις, ανά τα όρη, τους ποταμούς, τας χαράδρας, τας
ερημίας, εκ πείνης, εκ ψύχους, εκ κακουχιών, εν μαχαίρα και ξίφει και
αγχόνη και δια παντοίων άλλων μέσων».

25 μονάδες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Επιμέλεια: Γιώσκου Μαρία

