
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) 

3ο  ΘΕΜΑ  

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις απαραίτητες πληροφορίες από τα κείμενα 

που σας δίνονται, να αναφερθείτε: 

α. στους λόγους για τους οποίους ο Βενιζέλος προχώρησε στη συγκρότηση επαναστατικής 

κυβέρνησης                    (μονάδες 15)                                                                                                                            

β. στις συνέπειες της επανάστασης του 1916.               (μονάδες 10) 

           Μονάδες 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α1 

Το ποτήριον των πικριών, των εξευτελισμών και των ταπεινώσεων υπερεπληρώθη2. Μια 

πολιτική της οποίας δεν θέλομε να εξετάσωμεν τα ελατήρια3, απειργάσθη4 ενός και 

ημίσεως έτους τοιαύτας εθνικής συμφοράς, ώστε ο συγκρίνων την Ελλάδα της σήμερον 

προς την προ ενός και ημίσεως έτους Ελλάδα να αμφιβάλλη αν πρόκειται περί ενός και του 

αυτού κράτους. Το Στέμμα εισακούσαν εισηγήσεις κακών συμβούλων επεδίωξε την 

εφαρμογήν προσωπικής πολιτικής διά της οποίας η Ελλάς απομακρυνθείσα των κατά 

παράδοσιν φίλων της, επεζήτησε να προσεγγίση τους κληρονομικούς εχθρούς της.  

Προκήρυξη της Επαναστατικής Κυβέρνησης (Κυβέρνησης Εθνικής Αμύνης) στο υπ’ αριθμόν 

1 φύλλο της Εφημερίδας της Προσωρινής Κυβερνήσεως, που εκδόθηκε στα Χανιά, στις 15 

Σεπτεμβρίου 1916.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Στο πρώτο φύλλο της με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 1916, η Εφημερίς της Προσωρινής 

Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος δημοσίευσε προκήρυξη προς τον ελληνικό λαό 

που υπέγραφαν ο Βενιζέλος και ο Κουντουριώτης.[…] Ορίστηκε έτσι ο Εθνικός Διχασμός ως 

αντιπαράθεση ανάμεσα στο «Κράτος» του Κωνσταντίνου και στο «Έθνος» ως ευρύτερο 

σύνολο. Κατά βάθος, επρόκειτο για σύγκρουση ανάμεσα στην πλειοψηφία της Παλαιάς 

Ελλάδας (σε συμμαχία με τους αλλοεθνείς πληθυσμούς των Νέων Χωρών) και την 

                                                           
1
 Το κείμενο έχει αποδοθεί στο μονοτονικό, αλλά έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του. 

2
 ξεχείλισε  

3
 βαθύτερα κίνητρα 

4
 απεργάζομαι= προετοιμάζω, σχεδιάζω (συνήθως στα κρυφά κάτι κακό) 



πλειοψηφία του Ελληνισμού: των αλύτρωτων, των Ελλήνων των Νέων Χωρών, καθώς και 

εκείνων των παροικιών. Γεωγραφικά, ο Διχασμός αποτυπώθηκε με την κρατική διάσπαση 

σε «κράτος των Αθηνών» και «κράτος της Θεσσαλονίκης». 
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