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Απαντήσεις Προσομοίωσης 2016  

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ Λυκείου 

 
 
 
Α.1.2.Α. σελ. 82  1η παράγραφος  
 
Β. σελ. 146- Οι πρώτες απογραφές.. 147 όπου είχαν ζήσει. 
 
Α.2.1 α. σελ. 206 Οι ξένοι Ναύαρχοι…σελ. 207 Φεβρουαρίου 1899 
Β, σελ. 208 Η πρώτη ..δάσκαλοι. 
 
Α.2.2.α.σελ 161 Οι μεταγενέστερες εξελίξεις… σελ. 162 του1933. 
β. σελ. 163 Οι περισσότεροι πρόσφυγες.. σελ. 165  ή σε ευαγή ιδρύματα 
 
 

ΠΗΓΕΣ 
 

Β.1.α. Ενδεικτικά αποσπάσματα από βιβλίο: σελ. 93 Ήδη από το 1912…αξιωματικών. 
Από πηγή :-Η αναφορά στην σταθερότητα κατά την περίοδο βασιλείας του Γεωργίου 
(αναθεώρηση 1911 ,επάνοδος των αξιωματικών στους στρατώνες), ενώ η ρήξη 
σχετίζεται με την άνοδο στη βασιλεία του Κων/νου. (Μάρτιος 1913).  
-Η στήριξη των βασιλικών στο γερμανικό μιλιταρισμό, ενώ ο Βενιζέλος στον 
ευρωπαϊκό πατριωτισμό (κοινοβουλευτισμός –δημοκρατία). 
 
 
β.  από βιβλίο σελ. 94- Με αφορμή τον Α΄ Παγκόσμιο …την παραίτηση της κυβέρνησης 
-Οι Αντιβενιζελικοί προσδοκούσαν τη γερμανική νίκη αλλά δεν μπορούσαν να 
συμμαχήσουν με τις κεντρικές δυνάμεις επειδή ήταν μη συμβατά  τα συμφέροντα 
Ελλάδας με των συμμάχων τους. 
-Η σημασία του ρωσικού παράγοντα  
-αναφορά στη συνταγματική εκτροπή του 1915 –ανάθεση της πρωθυπουργίας στον Δ. 
Γούναρη. 
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Β.2.α.σελ 15 Επιπλέον η χώρα…σελ. 16 των εθνικών κρίσεων  
Από πηγή: Επισήμανση της διαφοράς της εσωτερικής ελληνικής μικροαστικής τάξης 
(πίστη στη Μεγάλη ιδέα), ενώ ήταν εφεκτική η στάση των Ελλήνων της Διασποράς 
(επιθυμητή η σύνδεση με το Τανζιμάτ και τις συνέπειές του σελ. 40). 
-Ρόλος της Βρετανίας –δόγμα ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
(αποφυγή επέκτασης των άλλων μεγάλων Δυνάμεων της εποχής).  
-πλήρης ταύτιση όλων των πολιτικών δυνάμεων του εσωτερικού με το αλυτρωτικό 
όραμα –λειτουργία αποπροσανατολισμού από τα εσωτερικά προβλήματα-αποφυγή 
του εξευρωπαϊσμού (επιθυμητή η παραβολή Τρικούπη /Δηλιγιάννη). ¨Υποχρεωτική η 
αναφορά ότι ο αλυτρωτισμός δεν σχετίζεται αποκλειστικά ούτε με την  αστική τάξη 
ούτε με την κυβερνητική πολιτική  
β. σελ. 48 1η παράγραφος 
Από πηγή: διεύρυνση της πολιτιστικής και οικονομικής τους εμβέλειας των 
κεφαλαιούχων  
γ. σελ. 48  Ο Βενιζέλος δεν ήταν μόνος …σελ. 49 στρατιωτικές δαπάνες 
-αναφορά στη μεγαλοαστική τάξη από το 1910 (Κείμενο 3) 
-αναφορά στους βαλκανικούς και στον Α’ Παγκόσμιο, διακύβευση των συμφερόντων  
-πολλαπλασιασμό των στρατιωτικών δαπανών-σύνδεση του μεταπρατικού 
συστήματος με την κρατική εξουσίας (ταύτιση των επιδιώξεων των μεγαλοαστών με 
αυτές του κράτους)    
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