
 

 

 

 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29 ΜΑΪΟΤ 2015 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. 

α) Οξεηλνί: ζρ. βηβιίν ζει. 77 «Οη νξεηλνί… πινηνθηεηώλ». 

β) Απηεπηζηαζία: ζρ. βηβιίν ζει. 157 «Γηα ηε ζηέγαζε… (απηεπηζηαζία)». 

γ) «Ηλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο» (Κξήηε): ζρ. βηβιίν ζει. 210 «Γύξσ από… Πξίγθηπα». 

 

Α2.  

α) Λ 

β) Λ 

γ)  

δ) Λ 

ε)   

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. 

ζρ. βηβιίν ζει. 92 « Σν ξαιιηθό… αλάπηπμε». 

 

Β2. 

ζρ. βηβιίν ζει. 165-166 «Η δηάζηαζε… παηξίδα ηνπο». 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 

α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν αμηνπνηνύκε : ζει 150  «Οη αληαιιάμηκνη ... Αληαιιαγήο». 

Πξνινγηθά: ζει. 149-150 : «ηηο 24 Ινπιίνπ ... Θξάθεο». 

Από ηηο πεγέο αμηνπνηνύκε: 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α:   

 Δπηηξνπέο αλέιαβαλ ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αληαιιαγή: «Οη 

άλζξσπνη ...θνβόκαζηε». 

 Οη αληαιιάμηκνη είραλ ην δηθαίσκα λα θξαηήζνπλ ηελ θηλεηή ηνπο πεξηνπζία 

ή λα ηελ πνπιήζνπλ: «Να πνπιήζνπκε ... καδί καο». 

 Έιιελεο κε ηνπξθηθή ππεθνόηεηα κπνξνύζαλ επίζεο λα κεηαθηλεζνύλ : «Μαο 

είπαλ ... γηα ηελ Διιάδα». 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Γ:   

 Η αληαιιαγή ήηαλ ππνρξεσηηθή. 

«....ηεο ππνρξεσηηθήο... ησλ πιεζπζκώλ» 

 Οη πξόζθπγεο ζα απνθαζίζηαλην από ην ειιεληθό θξάηνο. 

«ηε ζπλέρεηα... ιεπηνκέξεηα». 

 

β) Από ην ζρνιηθό βηβιίν αμηνπνηνύκε:  ζει. 151 ( λέν βηβιίν ζει. 151-152): «Όηαλ 

έγηλε .... θξάηνπο». 

    Από ηηο πεγέο αμηνπνηνύκε : 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β :   

 Σηο επηδηώμεηο ηεο ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο πιεπξάο. 

«Η ειιεληθή ... πιεζπζκώλ». / «Ο Μνπζηαθά ... ε εθδίσμε ησλ κε 

κνπζνπικαληθώλ... απηνθξαηνξίαο». 

 Σν κε αλαζηξέςηκν ηεο θαηάζηαζεο. 

«Η έμνδνο ... ρξόλνπ». 

 Σελ αδπλακία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. 

«ε κηα ... ηεο Διιάδνο». 

ΚΔΙΜΔΝΟ Γ :   

 Δπηζπκία Βεληδέινπ γηα νξηζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ κε Σνπξθία: 

 «Καη ζην δήηεκα ... (κε ηελ Σνπξθία)». 

 Αληίδξαζε πξνζθύγσλ. 

«...... «αλαζεκαηίζνπλ»». 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Γ1. 

ζρ. βηβιίν ζει. 208-209 «Αιιά ην πην ζεκαληηθό… βαξύ θιίκα δηραζκνύ» 

Κείκελν Α: 

 Άπνςε Βεληδέινπ ππεξ ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα: 

-αδύλαηε ε άκεζε επίηεπμε ηεο έλσζεο.  

-ε αξκνζηεία αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο γηα ηε βαζκηαία απαιιαγή από ηηο Γπλάκεηο. 

-ε νινθιήξσζε ηεο απηνλνκίαο ζα ζπληεινύζε ζηελ πξναγσγή εζληθώλ 

ζπκθεξόλησλ θαη ζηελ θαηνρύξσζε απηνδηνίθεζεο. 

 Αληίδξαζε πξίγθηπα Γεσξγίνπ ζηελ άπνςε Βεληδέινπ θαζώο ε εηζήγεζε ηνπ: 

-ήηαλ αληίζεηε κε ηελ νπζηαζηηθή δηαρείξηζε ησλ δηπισκαηηθώλ ζεκάησλ από ηε 

δπλαζηεία θαζώο θαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ εζληθώλ δεηεκάησλ από απηήλ.  

 

 ηάζε πξίγθηπα:  

-αληίζεηνο κε ηε ζπκβηβαζηηθή εμειηθηηθή δηαδηθαζία. 

 

Κείκελν Β: 

 Δλέξγεηεο πξίγθηπα ζρεηηθά κε ηελ έλσζε:  

-αλέιαβε κόλνο ηε κεζόδεπζε ηεο έλσζεο ( κε πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνλ Σζάξν 

ηεο Ρσζίαο θαη ηνπο ππνπξγνύο εμσηεξηθώλ Ρσζίαο, Γαιιίαο, Αγγιίαο, Ιηαιίαο). 

 ηάζε Βεληδέινπ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ πξίγθηπα: 

-ζεώξεζε πξόσξεο ηηο ελέξγεηέο ηνπ. 

-απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έλσζε ε αλαθήξπμε ηεο Κξήηεο ζε αλεμάξηεην 

πξηγθηπάην.   

 Ο πξίγθηπαο: 

-δελ δηέθξηλε ηε δηαθνξά δεζπνηηθήο δηαθπβέξλεζεο πιήξνπο απηνλνκίαο ρώξαο. 

-πίζηεπε όηη ε ιύζε ηνπ θξεηηθνύ δεηήκαηνο ζα πξνεξρόηαλ από ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο. 



 

 

-δελ αληηιακβάλνληαλ ηε ζεκαζία ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ Κξεηώλ θαη ηελ 

απαίηεζε ηνπο γηα απηνλνκία. 

 

Δπιμέλεια:   

Βαζηιεηάδνπ Μ. - Δζθηηδή Ρ. - Δπζπκηάδνπ Ν. – Μπάζηνπ Α. - Παξαζράθε Δ. - 

εβξήο Κ. -  Χαηδεληθνιάνπ Ν., Δπαγγειίδνπ Π. 

 


