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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. 1.Φροντίστηριο Τραπεζούντας: σελίδα 248 « Το Φροντιστήριο… 

συνείδησης.» 

       2. Κρητική Πολιτοφυλακή: σελίδα 216 « Το πιο σημαντικό… Κρητικού 

Ζητήματος» 

       3. Βενιζελισμός: σελίδα 48 « Στην περίοδο 1910-1922 … δυνάμεων του 

έθνους» 

 

Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 

      2. ΛΑΘΟΣ 

      3. ΛΑΘΟΣ 

      4. ΛΑΘΟΣ 

      5. ΣΩΣΤΟ 

 

Β1. Σελίδα 249 « Οι Έλληνες της Διασποράς…. Καραβαγγέλης» 

      Σελίδα 250 – 253 « Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου….4 

Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους» 

 

Β2. α. σελίδα 131-132 « Οι προσπάθειες …3ης Σεπτεμβρίου» 

      β. σελίδα 133 «Το θέμα της στελέχωσης… μέχρι το 1829» 

      γ. σελίδα 133 « Στην τρίτη φάση… επαρκή πληθυσμό» 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Γ1. Ιστορικές γνώσεις: α. σελίδα 54 «Οι πιο σημαντικές … επιβολή 

δικτατορίας» 

β.  σελίδα 109 – 110 «Στις 27 Απριλίου … εποχή της πολιτικής ιστορίας της 

Ελλάδας» 

 Παράθεμα:  
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1. η χρεοκοπία του πολιτικού κόσμου και η ανικανότητα του να 

σχηματίσει ισχυρή κυβέρνηση. 

2. τα παραδοσιακά κόμματα ήταν αποδυναμωμένα από τις διαμάχες 

και στερημένα από ηγέτες που είχαν πεθάνει. 

3. δεν μπορούσαν να κινητοποιήσουν τον λαό που παρέμενε απαθής. 

4. οι κυρίαρχες τάξεις είδαν στο πρόσωπο του Μεταξά τον εκφραστή 

των συμφερόντων τους και εγγυητή της ασφάλειας τους απέναντι 

στον επερχόμενο κομμουνιστικό κίνδυνο. 

5. Παράλληλα ο Μεταξάς διευκολύνθηκε από τη διεθνή συγκυρία με 

την επικράτηση του φασισμού και του ναζισμού. 

 

Δ1. α. Οι συνθήκες διαβίωσης των εργατών στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν 

άθλιες . Σύμφωνα με τον Γαβριηλίδη οι εργάτες εργαζόταν πολύ σκληρά 

οι αμοιβές τους ήταν ιδιαίτερα χαμηλές με αποτέλεσμα να τρέφονται 

ανεπαρκώς και διαρκώς να είναι χρεωμένοι. Να ανέχονται φαινόμενα 

πορνείας. Να μεθούν και να αναγκάζονται τα παιδιά να εργαστούν από 

πολύ μικρά. Οι εργάτες είναι μονίμως χρεωμένοι, τα σπίτια τους είναι 

ανθυγιεινά και αυτοί πεθαίνουν στην κυριολεξία στην ψάθα. 

 Πολλοί από αυτούς λίγο πριν πεθάνουν δεν εξασφάλιζαν καμία 

θέση στα νοσοκομεία και μεταφέρονταν από εδώ και από εκεί μέσα σε 

καρότσια «πανταχόθεν καταδιωκόμενοι» 

 

      β.  Ιστορικές Γνώσεις: σελίδα 46 « Οι διαφορές… κοινωνικό και ταξικό 

περιεχόμενο» 

σελίδα 84 « Αντίθετα με άλλες χώρες… ενεργού πληθυσμού» 

             Παράθεμα 

1. Στις εκλογές όλοι προσπαθούσαν να προσεταιρισθούν την ψήφο 

των εργατών. 

2. Τα εργοστάσια χρησιμοποιούνται για άντληση ψήφων και οι 

εργάτες οδηγούνται να ψηφίσουν αυτόν που διάλεξε το αφεντικό 

τους.  

3. ακόμη και η πρόσληψη σε εργοστάσιο γινόταν με ρουσφέτι. 

4. οι πολιτικοί επισκέπτονται τις βιομηχανίες όχι για να τις στηρίξουν 

αλλά για να κολακέψουν τον βιομήχανο ο οποίος κυριαρχεί και στο 

σώμα και στο φρόνημα των εργατών. 

5. Δεν υπήρχαν αγροτικά κόμματα . 


