
 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

1ο Σχέδιο 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  O Αγώνας της Εθνεγερσίας στην Κρήτη 
(1821-1830) 

∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο 
Θέµατα: 3 
 
ΘΕΜΑ  1ο  ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

- Να εξηγήσετε γιατί οι τοπικές συνθήκες ήταν δυσµενείς στην 
οργάνωση επαναστατικού κινήµατος στην Κρήτη το 1821.  

 
10 µονάδες 

 
ΘΕΜΑ  2ο  ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

α) Πώς ξεκίνησε ο αγώνας της Εθνεγερσίας στην Κρήτη το 
1821; 
β) Ποια ήταν η άµεση αντίδραση της τουρκικής διοίκησης της 

Κρήτης στην εξέγερση των Κρητών; 

 
5 µονάδες 

 
ΘΕΜΑ  3ο  ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

Α. Πρώτος Γενικός ∆ιοικητής της επαναστατηµένης Κρήτης 
(1821) υπήρξε: 
α) ο ∆. Υψηλάντης 
β) ο Ι. Κωλέττης 
γ) ο Ι. Καποδίστριας 
δ) ο Μιχαήλ Αφεντούλης 

Β. Να αναφέρετε τις ενέργειες του πρώτου Γενικού ∆ιοικητή 
Κρήτης για την πολιτική οργάνωση της επαναστατηµένης 
Κρήτης: ....................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................  

 
 
 
 
 
 

5 µονάδες 
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2ο  Σχέδιο 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Η περίοδος της Αυτονοµίας και  
η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα 

∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Θέµατα:  4 
 
ΘΕΜΑ  1ο  ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

ΠΗΓΗ 1 
Η Προκήρυξη της Αντιπολίτευσης (26 Φεβρουαρίου 1905) 
[Το προµήνυµα της επανάστασης του Θερίσου] 
Οι υπογεγραµµένοι, αποτελούντες την ηνωµένην εν Κρήτη 
αντιπολίτευσιν, συνελθόντες εν Χανίοις τη 26 Φεβρουαρίου 1905, 
αποσκοπούντες εις την εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράµµατος, 
αποφασίζοµεν: α) Πρώτον και κύριον µέληµα ηµών έστω η επίτευξις 
του από αιώνων επιδιωκοµένου σκοπού της ενώσεως της Κρήτης 
µετά της ελευθέρας Ελλάδος. β) Αδυνάτου αποβαίνοντος του 
σκοπού τούτου, θέλοµεν επιδιώξει την πολιτικήν προσέγγισιν της 
πατρίδος µας προς την ελευθέραν Ελλάδα, µεταβαλλοµένης από 
διεθνούς απόψεως της σηµερινής καταστάσεως. γ) Μη 
εκπληρουµένου µηδέ του σκοπού τούτου θέλοµεν επιδιώξει την 
αναθεώρησιν του ηµετέρου συντάγµατος κατά το πρότυπον του 
ελληνικού, όπως απαλλαγή ο τόπος του δεσποτισµού. Του 
προγράµµατος τούτου την πραγµάτωσιν θέλοµεν επιδιώξει και δι’ 
ενόπλων λαϊκών συναθροίσεων. Εν ταις ενεργείαις ηµών δεν 
θέλοµεν επιδιώξει προσωπικήν µεταβολήν, αλλ’ επελθούσης 
τοιαύτης θέλοµεν αποκρούσει παντί σθένει και δια των όπλων έτι 
πάντα µη Έλληνα κυβερνήτην.  

Παράθεµα σχολικού βιβλίου, σ. 212 

ΠΗΓΗ 2 
Πανηγυρικός λόγος του Ε. Βενιζέλου 
«…Ευθύς εξ αρχής ωνόµασαν τον Πρίγκιπα αντιπρόσωπον της 
Εθνικής Ιδέας εν Κρήτη. Κατά του τίτλου τούτου διεµαρτυρήθην και 
διαµαρτύροµαι. Η Κρήτη δεν έχει ανάγκην αντιπροσώπων της 
Εθνικής Ιδέας. Τίτλοι αυτής είναι οι αγώνες της. Εδέχθηµεν τον 
Ύπατον Αρµοστήν µόνο ως κοµίζοντα τον αρραβώνα της ενώσεως 
της Κρήτης µετά της Ελλάδος. Αλλ’  ο αρραβών διήρκεσε τόσον 
πολύ, ώστε το στάδιον της µνηστείας κατήντησεν απεχθές, καθ’ 
όσον δεν επήλθεν η πρόοδος η προσδοκωµένη και συµφυής προς 
την απόκτησιν της ελευθερίας. Υπό το απεχθές τούτο καθεστώς 
παρενεβλήθησαν παρεξηγήσεις, αίτινες το κατέστησαν 
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απεχθέστερον. Καθ’ έκαστον ταξίδιον του Πρίγκιπος επιστεύετο ότι 
θα γίνη η ένωσις. Παρήλθον ήδη εξ έτη. Ήτο φυσικόν ο Κρητικός 
Λαός να προσφύγη άπαξ έτι εις τα όπλα, όπως καταστήση 
εναργεστέραν την ανάγκην της εθνικής του αποκαταστάσεως. 
Υπάρχουν οι φρονούντες ότι το κίνηµα τούτο είναι άκαιρον. ∆εν 
έχει, άραγε, αναγνωρισθή ότι η µόνη λύσις του Κρητικού Ζητήµατος 
είναι η ένωσις της Κρήτης µετά του Βασιλείου της Ελλάδος; Την 
ένωσιν, λέγουν, θα την κάµη µόνον όταν θελήσει ο υιός του 
βασιλέως της Ελλάδος! ∆ιαµαρτύροµαι και κατά της αντιλήψεως 
αυτής. ∆εν δυνάµεθα να αναθέσωµεν το εθνικόν µας µέλλον εις µίαν 
οικογένειαν…» 

Παράθεµα σχολικού βιβλίου, σ. 214 

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των πηγών και τις 
ιστορικές σας γνώσεις να επισηµάνετε και να αναλύσετε τα αίτια 
και τους σκοπούς της επανάστασης του Θερίσου (1905).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 µονάδες 

 
 
ΘΕΜΑ  2ο  ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

- Να παρουσιάσετε την άµεση αντίδραση του πρίγκιπα 
Γεωργίου στην έκρηξη της επανάστασης του Θερίσου (1905). 

 
4 µονάδες 

 
 
ΘΕΜΑ  3ο  ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

Α. Η εκπόνηση του Συντάγµατος της Κρητικής πολιτείας 
ανατέθηκε: 
α) σε µια επιτροπή Αθηναίων συµβούλων του πρίγκιπα 

Γεωργίου 
β) στο Συµβούλιο των Πρέσβεων των Προστάτιδων 

∆υνάµεων 
γ) σε µια 16µελή Επιτροπή από 12 χριστιανούς και 4 

µουσουλµάνους  
δ) στο ελληνικό κοινοβούλιο 

Β. Να επισηµάνετε τα στοιχεία εκείνα που υποδηλώνουν το 
συντηρητικό χαρακτήρα του συντάγµατος της Κρητικής 
Πολιτείας: ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

4 µονάδες 
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ΘΕΜΑ  4ο  ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

Α. Τον πρίγκιπα Γεώργιο διαδέχθηκε στην Αρµοστεία της 
Κρήτης (1906-1908): 
α) ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
β) ο Αλέξανδρος Ζαΐµης 
γ) ο Ιωάννης Σφακιανάκης 
δ) ο Κων/νος Φούµης 

Β. Να παρουσιάσετε συνοπτικά την κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της αρµοστείας 
του συγκεκριµένου προσώπου: ..............................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

4 µονάδες 
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