
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

3.α. Για την απάντηση στο ερώτημα οι μαθητές/-τριες αναμένεται, μέσα από την κριτική 

ανάγνωση του κειμένου, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες:    

 «Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος ήταν υπέρ της εισόδου στον πόλεμο στο πλευρό της 

Αντάντ». 

 «[…]ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄… ήταν υπέρ της ουδετερότητας». 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [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 τα αποσπάσματα:  

 «[…]Ο Βενιζέλος έκρινε πως η νέα κατάσταση επέβαλλε στην Ελλάδα να διατελεί σε 

επιφυλακή, εν αναμονή προτάσεων από την Τριπλή Συνεννόηση για την έξοδό της από 

την ουδετερότητα, στο πλευρό της Αγγλίας και της Γαλλίας[…]» 

 «[…]Αντιθέτως, ο υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Στρέιτ, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και 

το Γενικό Επιτελείο έκριναν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να τηρήσει «διαρκή 

ουδετερότητα»[…]» 

Μέσα από τη συνδυαστική προσέγγιση πηγής και ιστορικής αφήγησης αναμένεται να δομηθεί 

ένα συνθετικό κείμενο που να αναφέρει ότι ο Βενιζέλος τασσόταν υπέρ της εισόδου στον 

πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, ενώ ο βασιλιάς υποστήριζε την ουδετερότητα. 

 

3.β. Για την απάντηση στο ερώτημα οι μαθητές/-τριες αναμένεται, μέσα από την κριτική 

ανάγνωση του κειμένου, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες:   

Αιτιολόγηση στάσης Κωνσταντίνου Α΄: 

 «[…]παντρεμένος με την αδελφή του κάιζερ Γουλιέλμου της Γερμανίας[…]». 

 «Αν η Ελλάδα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, δύο εκατομμύρια Έλληνες 

περίπου, οι οποίοι ζούσαν στην οθωμανική επικράτεια ως Οθωμανοί υπήκοοι, θα 

μετατρέπονταν στην πράξη σε ομήρους». 

Αιτιολόγηση στάσης Βενιζέλου: 

 «[…]αν νικούσε η Αντάντ… αυτοί οι Οθωμανοί Έλληνες θα απελευθερώνονταν και οι 

περιοχές τους θα ενσωματώνονταν σε μια μεγάλη Ελλάδα».  



Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [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 τα αποσπάσματα:  

 «[…]της Αγγλίας και της Γαλλίας, δηλαδή των δυνάμεων τις οποίες θεωρούσε ότι θα 

υπερίσχυαν στον πόλεμο[…]» 

 «[…]Εξάλλου, με τις χώρες αυτές την Ελλάδα συνέδεε και η πίστη στις φιλελεύθερες 

δημοκρατικές αρχές[…]» 

 «[…]κατά τον Στρέιτ, επειδή θεωρούσαν ότι η ουδετερότητα ήταν απαραίτητη στη 

χώρα, ύστερα από την πρόσφατη πολεμική περιπέτεια και την εδαφική επέκτασή 

της[…]» 

Μέσα από τη συνδυαστική προσέγγιση πηγής και ιστορικής αφήγησης αναμένεται να δομηθεί 

ένα συνθετικό κείμενο που να παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους η κάθε πλευρά 

προέκρινε τη συμμετοχή της Ελλάδας ή όχι στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 


