
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: 

 «Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο[…]» 

 «[…]οι Έλληνες […]Και άλλοι λαοί προχωρούν το ίδιο προς την καθολική 

χειραφέτηση[…]» 

 «Η Σερβία και το Μαυροβούνιο εξασφαλίζουν ευρύτερη αυτονομία, οι παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες διαμορφώνονται σε ενοποιημένο κράτος και τίθεται το πρόβλημα της 

ανεξαρτησίας των Βουλγάρων.» 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [Κεφάλαιο Β. Από τον 19ο αι. στον 20ό αι. 

(1871- 1914), 4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ο γεωγραφικός χώρος και τα 

ιστοριογραφικά στερεότυπα] μπορούν να αξιοποιηθούν πληροφορίες από το απόσπασμα: 

 «[…]Το εθνικό κίνημα των Ελλήνων, που ήδη εξετάστηκε… τους «άλλους» και τους 

αντιπάλους[…]» 

Μέσα από τη συνδυαστική προσέγγιση πηγής και ιστορικής αφήγησης αναμένεται να 

δομηθεί ένα συνθετικό κείμενο που να αναδεικνύει τους λόγους της ανάπτυξης των 

εθνικών κινημάτων στα Βαλκάνια, δίνοντας έμφαση στον καταλυτικό ρόλο του Κριμαϊκού 

πολέμου ως προς την αλλαγή των γεωπολιτικών ισορροπιών και στην παράμετρο της 

«Μεγάλης Ιδέας» σε όλα τα έθνη της Βαλκανικής. 

 

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

ανάγνωση του κειμένου, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες: 

 «Οι εθνικές βαλκανικές αντιθέσεις γίνονται πιο σαφείς με το βουλγαρικό σχίσμα» 

 «οι Βούλγαροι ζητούν αρχιερείς της εθνικότητάς τους» 

 «χρήση της βουλγαρικής γλώσσας στη λατρεία και την εκπαίδευση» 

 «απαιτούν Βουλγαρική ημιανεξάρτητη Εκκλησία» 

Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [Κεφάλαιο Β. Από τον 19ο αι. στον 20ό αι. 

(1871- 1914), 4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ο γεωγραφικός χώρος και τα 

ιστοριογραφικά στερεότυπα] μπορεί να γίνει σύνδεση ως προς την εξής αναφορά: 

 «[…]αναζήτησαν και όρισαν την ταυτότητά τους, τους «άλλους» και τους 

αντιπάλους[…]» 



Μέσα από τη συνδυαστική προσέγγιση πηγής και ιστορικής αφήγησης αναμένεται να 

δομηθεί ένα συνθετικό κείμενο που να αναφέρεται στην ιδιαίτερη περίπτωση της 

Βουλγαρίας και στον ρόλο του εκκλησιαστικού σχίσματος για την διαμόρφωση της εθνικής 

ταυτότητας. 


