
Ενδεικτικές απαντήσεις  στο μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

 

Α1. 

α. Εθνικές γαίες:  σχολικό βιβλίο σελ. 23  

β. Πεδινοί:  σχολικό βιβλίο σελ.77 

γ. Ε.Α.Π : σχολικό βιβλίο σελ.163 

 

Α2 

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Λάθος 

Β1.Σελ.50 "Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο...στη Μικρά Ασία "  

 

Β2.Σελ. 149- 151 : "Στις 24 Ιουλίου...κάποιων επίμαχων περιοχών" 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

Γ1. 

Οι μαθητές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν από την πηγή Α τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Αναθεωρήθηκε το πολιτειακό καθεστώς του νησιού. 
2. Επανήλθε στην επικαιρότητα το ζήτημα της Κρήτης. 
3. Ετέθη το ζήτημα της πιθανής αντικατάστασης του Πρίγκιπα ως Ύπατου Αρμοστή στη 

νήσο. 
4. Κυρίως όμως, χαρακτηρίζονται από την ιστορικό, ως σημαντικότερες συνέπειες οι 

πολιτικές διαστάσεις του ζητήματος. Άνοιγε δηλαδή ο δρόμος για να αξιοποιηθούν 
πιο δημοκρατικές διαδικασίες στην πολιτειακή οργάνωση του νησιού. 

5. Αναδείχτηκε η πολιτική φυσιογνωμία του Ελευθερίου Βενιζέλου και αναγνωρίστηκε 
ως πρωταγωνιστική προσωπικότητα για την εξέλιξη του κρητικού ζητήματος. 

6. Θεωρήθηκε ως η καθοριστικότερη ηγετική φυσιογνωμία για την προώθηση των 
αιτημάτων του κινήματος στο Γουδί .  



Τα παραπάνω ιστορικά στοιχεία  της δευτερογενούς πηγής λειτουργούν επιβεβαιωτικά 
αλλά και συμπληρωματικά ως προς τις ευρύτερες ιστορικές μας γνώσεις, έτσι όπως 
παρουσιάζονται στις  σελ. 215- 216 κεφ.δ "...Το κίνημα του Θερίσου δεν πέτυχε ...της 
οριστικής του επίλυσης" 

Δ1.  

Ερώτημα α . 

Οι λόγοι που εκφράστηκε έντονα η δυσαρέσκεια σε βάρος του Όθωνα ήταν:  

1. Ο Βασιλιάς  Όθωνας παρέβλεπε το Σύνταγμα και κυβερνούσε ως απόλυτος 
μονάρχης 

2. Οι νεότεροι πολιτικοί της ελληνικής κοινωνίας ξεχώριζαν για τις ακαδημαϊκές τους 
γνώσεις, είχαν πανεπιστημιακή κατάρτιση και επεδίωκαν η διακυβέρνηση της 
Χώρας να είναι πιο φιλελεύθερη και πιο δημοκρατική 

3. Η δημοτικότητά του είχε υπονομευθεί από τη στάση του απέναντι στα ενοποιητικά 
αιτήματα της Ιταλίας. Ο ελληνικός λαός είχε χάσει την εμπιστοσύνη του προς τον 
Όθωνα διότι έβλεπε στο αίτημα των Ιταλών τα δικά του φιλελεύθερα αιτήματα. 

4. Οι Έλληνες θεώρησαν ότι υπεύθυνος για την αρνητική στάση των Μ. Δυνάμεων 
απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδας ήταν ο Όθων. 

5. Δεν υπήρχε διάδοχος του θρόνου που να έχει πρεσβεύει την ορθόδοξη πίστη. 
6. Η Ρωσία ανησυχούσε ότι η απουσία ορθόδοξου Βασιλιά θα αποδυνάμωνε την 

επίδραση της Ρωσίας στην Ελλάδα. 

Ερώτημα β  

Τα αιτήματα όπως διακρίνονται από την πηγή Β είναι: 

1. Ζητούσαν την εκ βάθρων αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Εξέφρασαν την 
επιθυμία για προκήρυξη ελεύθερων εκλογών ,τον  σχηματισμό εθνοφυλακής, 
φορολογική ελάφρυνση των αγροτών, επενδύσεις σε έργα υποδομής, απλούστερη 
οργάνωση της διοίκησης. 

2. Εξέφραζαν έντονα την ανάγκη εκδήλωσης σεβασμού του ισχύοντος συντάγματος  
 

Ερώτημα γ  

Τα αιτήματα εκφράζονταν , σύμφωνα με τις πληροφορίες της πηγής Γ, 

1. Από τον στρατό και κυρίως τους αξιωματικούς. 
2. Από τους πολίτες στην πρωτεύουσα και στην επαρχία  

Οι μαθητές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν από το σχολικό βιβλίο σελ. 75 -76  

 


