
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

3.α. Αναμένουμε από τους/τις μαθητές/-τριες να εντοπίσουν τη συγκρότηση δυο βασικών 

απόψεων γύρω από τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: αυτής που 

υποστήριζε ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος και αυτής που υποστήριζε ο Βασιλιάς 

Κωνσταντίνος. Για την απάντηση στο ερώτημα οι μαθητές/-τριες αναμένεται, μέσα από την 

κριτική ανάγνωση του κειμένου, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες: 

  «Μέχρι σήμερον η πολιτική ημών συνίστατο εις διατήρησιν της ουδετερότητος, εφ’ 

όσον τουλάχιστον την εξ’ αυτής έξοδον δεν επέβαλλεν ημίν η συμμαχική 

υποχρέωσις προς την Σερβίαν». 

 «Ένεκα των λόγων τούτων, κρίνω απολύτως επιβεβλημένην την υπό τους ανωτέρω 

όρους συμμετοχή ημών εις τον Πόλεμον». 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου [Κεφάλαιο Γ. 3. Η Ελλάδα στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, Η στάση της Ελλάδας κατά την κήρυξη του πολέμου και η διαφωνία 

Κωνσταντίνου - Βενιζέλου] μπορούν να αξιοποιηθούν πληροφορίες από το απόσπασμα:     

  «[…]Στον αυστροσερβικό πόλεμο… και την εδαφική επέκτασή της[…]»  

 

3.β. Επισημαίνεται ότι οι αγγλικές προτάσεις δεν αναφέρονται ρητά στο δοθέν κείμενο, 

ωστόσο υπάρχει η νύξη ότι αφορούν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας: 

 «[…]το περιεχόμενον ανακοινώσεως, την οποίαν μου έκαμεν ο ενταύθα πρεσβευτής, 

κατ’ εντολήν του σερ Έδουαρδ Γκρέυ. Δια της ανακοινώσεως ταύτης η Ελλάς τίθεται 

πάλιν ενώπιον μιας των κρισιμωτάτων περιστάσεων της εθνικής αυτής ιστορίας» 

 «[…]καλούμεθα να μετάσχωμεν του πολέμου επ’ ανταλλάγμασι, τα οποία 

πραγματοποιούμενα θα δημιουργήσωσι μίαν Ελλάδα μεγάλην και ισχυράν». 

 «Απέναντι δε των κινδύνων, εις τους οποίους θα εκτεθώμεν μετέχοντες του 

πολέμου, υπάρχει η προσδοκία… του να σώσωμεν το μέγα μέρος του εν Τουρκία 

Ελληνισμού, και να δημιουργήσωμεν μιαν μεγάλην και ισχυράν Ελλάδα». 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου [Κεφάλαιο Γ. 3. Η Ελλάδα στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, Η στάση της Ελλάδας κατά την κήρυξη του πολέμου και η διαφωνία 

Κωνσταντίνου - Βενιζέλου] μπορούν να αξιοποιηθούν πληροφορίες από το απόσπασμα:     

  «[…]Η ουδετερότητα της Ελλάδας… για την εκπόρθηση των Στενών[…]»  


