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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 46: Ως εισαγωγή μπορεί να αναφερθεί το χωρίο «Οι διαφορές 

του αγροτικού προβλήματος στην Ελλάδα ... σε βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά 

και σε βαλκανικές (π.χ. Βουλγαρία)». Η απάντηση βρίσκεται στο χωρίο «Η κατάσταση 

αυτή κράτησε ως το τέλος ... και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα». 

 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 77: Ως εισαγωγή μπορεί να αναφερθεί το χωρίο «Οι 

επαναστάτες προκήρυξαν εκλογές … και των ορεινών, όπως ονομάστηκαν». Η 

απάντηση βρίσκεται στο χωρίο «Οι ορεινοί απαρτίστηκαν από … και των 

πλοιοκτητών».  

 

γ. Σχολικό βιβλίο σελ. 153: «Η ελληνική κυβέρνηση μπροστά στο … και οριστική 

στέγαση».  

 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό  

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

 

ΘΕΜΑ Β1 

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 96-97: «Η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) … να 

αλλάξει εξ ολοκλήρου το σύνταγμα».  

 

β. Ως εισαγωγή μπορούν να αναφερθούν τα εξής: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο έγινε κάτω από δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες», «Όταν, με 

την επέμβαση των Συμμάχων, ενοποιήθηκε το 1917 η χώρα υπό τον Βενιζέλο, στάθηκε 

αδύνατο να αναλάβει, χωρίς εξωτερική αρωγή, το κόστος της συμμετοχής στον 

πόλεμο. Οι Σύμμαχοι προχώρησαν τότε σ’ έναν ιδιόμορφο δανεισμό της χώρας, που 

θα είχε οδυνηρές συνέπειες στο μέλλον», «Ο δανεισμός ήταν όμως θεωρητικός. Το 

ποσά αυτά δεν εκταμιεύτηκαν ούτε δόθηκαν στην Ελλάδα. Θεωρήθηκαν κάλυμμα για 

την έκδοση πρόσθετου χαρτονομίσματος, με το οποίο η κυβέρνηση Βενιζέλου θα 

χρηματοδοτούσε την πολεμική της προσπάθεια. Ένα είδος αποθέματος, δηλαδή, σε 

χρυσό και σε συνάλλαγμα, που δεν βρισκόταν όμως υπό τον έλεγχο της χώρας».  

Σχολικό βιβλίο σελ. 50-51: «Το Νοέμβριο του 1920 η φιλοσυμμαχική κυβέρνηση … 

και τις βαρύτατες συνέπειές της». 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο σελ. 169: «Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει … της σημερινής νεοελληνικής 

ταυτότητας».  

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση, το θετικό και αισιόδοξο κλίμα των δύο 

πρώτων ετών της λειτουργίας του νέου καθεστώτος άρχισαν να σκιάζουν απειλητικά 

σύννεφα, τα οποία επρόκειτο να δημιουργήσουν λίγο αργότερα σοβαρή εσωτερική 

κρίση.  

Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας ήταν υπερβολικά συντηρητικό και 

παραχωρούσε στον Ηγεμόνα, όπως ονομάστηκε ο Ύπατος Αρμοστής, υπερεξουσίες, 

που εύκολα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε δεσποτική συμπεριφορά. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το Κείμενο Β, σύμφωνα με το οποίο, ο γενικός πρόξενος της 

Αγγλίας, Εσμέ Χάουαρντ, αναφέρει πως ο Πρίγκιπας ήταν απρόθυμος να συνεργαστεί 

με τη κυβέρνηση και παρουσίαζε αυταρχικές τάσεις, μια και δήλωνε ότι «θεωρούσε 

άχρηστες τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, ότι, όντας ναυτικός, δεν αντιλαμβανόταν 

τίποτε άλλο από την αυστηρή πειθαρχία και ότι είχε σκοπό να κυβερνήσει την Κρήτη 

σαν πολεμικό πλοίο, με τον ίδιο καπετάνιο, ό,τι κι αν είχαν κατά νουν οι Δυνάμεις για 

το σύνταγμα με το οποίο είχαν προικοδοτήσει το νησί».  

Επιπλέον, η ασάφεια στον ακριβή καθορισμό αρμοδιοτήτων δημιουργούσε 

τριβές και προσωπικές αντιπαραθέσεις στο έργο της διοίκησης. Οι τοπικοί παράγοντες 

της Κρήτης, που πολέμησαν για την ελευθερία του νησιού και στήριξαν με 

ενθουσιασμό τον Πρίγκιπα, έβλεπαν τώρα με δυσφορία και πικρία να παραγκωνίζονται 

και να διορίζονται σε καίριες θέσεις Αθηναίοι σύμβουλοι του Γεωργίου, που 

αγνοούσαν τα κρητικά πράγματα και την ψυχολογία των Κρητών.  

Αλλά το πιο σημαντικό ήταν η διαχείριση του εθνικού ζητήματος της ένωσης 

της Κρήτης με την Ελλάδα. Στο ουσιώδες αυτό ζήτημα παρατηρήθηκε εξαρχής 

διάσταση απόψεων μεταξύ του Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Γεώργιος 

πίστευε ότι η λύση του εθνικού ζητήματος θα ωρίμαζε με συνεχείς παραστάσεις και 

υπομνήματα προς τις Μεγάλες Δυνάμεις, ενώ ο Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγματα 

πρακτικότερα και ρεαλιστικότερα, θεωρούσε ότι η λύση έπρεπε να είναι σταδιακή, με 

βαθμιαίες κατακτήσεις. Ως πρώτη μάλιστα κατάκτηση θεωρούσε την απομάκρυνση 

των ξένων στρατευμάτων από τις κρητικές πόλεις και την αντικατάστασή τους από 

ντόπια πολιτοφυλακή, με Έλληνες αξιωματικούς.  

Η διάσταση των απόψεων στο πολιτικό ζήτημα δεν άργησε να λάβει τη μορφή 

προσωπικής αντιπαράθεσης. Ο Βενιζέλος είχε καταστήσει σαφές ότι δεν αναγνωρίζει 

στον Πρίγκιπα το δικαίωμα να διαχειρίζεται προσωπικώς το εθνικό ζήτημα της 

Κρήτης: «Ως ένας εκ των τριακοσίων χιλιάδων Κρητών, δεν σας εκχωρώ το δικαίωμά 

μου, ώστε μόνος σεις να ρυθμίζετε αυτοβούλως την εθνικήν πολιτικήν του τόπου 



 

 

μου!». Επιπλέον, σύμφωνα με το Κείμενο Α, ο Βενιζέλος δήλωνε πως η αυτονομία που 

θεσπίστηκε στο νησί με την έγκριση των Μεγάλων Δυνάμεων, εμποδίζεται στη 

πραγματικότητα από το ίδιο το Σύνταγμα, καθώς αυτό δε μπορεί να εφαρμοστεί στο 

πλαίσιο της αρμοστείας, κάνοντας την πολιτική κατάσταση στο νησί ακόμα πιο 

κρίσιμη και ρευστή. Από την άλλη, κακοί σύμβουλοι του Γεωργίου διοχέτευαν 

χαλκευμένα και συκοφαντικά κείμενα στις αθηναϊκές εφημερίδες εναντίον του 

Ελευθερίου Βενιζέλου, γεγονός που δημιούργησε βαρύ κλίμα διχασμού. Τέλος, 

σύμφωνα με το Κείμενο Γ, μια ακόμη αιτία της σφοδρής σύγκρουσης Βενιζέλου-

Πρίγκιπα που αφορούσε τη τύχη του νησιού, σχετιζόταν με την ανησυχία του 

Βενιζέλου για το γεγονός ότι αγνοούσε πλήρως τις διαπραγματεύσεις και τα διαβήματα 

του Πρίγκιπα, ο οποίος δεν θεωρούσε αναγκαία τη σχετική πληροφόρηση των 

συμβούλων του, κάτι που επιδείνωνε τις σχέσεις των δύο ανδρών και όξυνε το κλίμα 

δυσπιστίας μεταξύ τους.  

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α.  Σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση, το 1830, οι υποδομές του ελληνικού κράτους 

ήταν ακόμη πρωτόγονες. Γέφυρες, αμαξιτοί δρόμοι, λιμάνια, υδραγωγεία, δημόσια 

κτίρια, όλα όσα στηρίζουν την οικονομική και διοικητική λειτουργία του κράτους, είτε 

δεν υπήρχαν καθόλου, είτε βρίσκονταν σε κακή κατάσταση. Κάτω απ' αυτές τις 

συνθήκες, ήταν απόλυτα φυσικό να στραφεί το ενδιαφέρον της διοίκησης προς την 

κατασκευή των απαραίτητων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, έργων. Οι 

προθέσεις, που ήταν και στον τομέα αυτό πολύ καλές, προσέκρουσαν στις αντίξοες 

συνθήκες που επικρατούσαν, και ειδικότερα στην αδυναμία εξεύρεσης των αναγκαίων 

οικονομικών πόρων. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με ένα 

βαρύ δημοσιονομικό φορτίο, την εξυπηρέτηση δηλαδή των δανείων που είχαν 

συναφθεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του Αγώνα αλλά και αργότερα, στους 

δύσκολους καιρούς της κρατικής του συγκρότησης. 

Με βάση τον πίνακα του Κειμένου Α, η εξέλιξη του οδικού δικτύου από το 

1830 μέχρι το 1872 είναι μηδαμινή, συγκριτικά τουλάχιστον με το διάστημα που 

ακολούθησε, καθώς τα χιλιόμετρα οδικού δικτύου αυξάνονταν μεν με αργούς ρυθμούς 

δε. Συγκεκριμένα, το 1830 η χώρα διαθέτει 13 μόλις χιλιόμετρα οδικού δικτύου, τα 

οποία αυξάνονται σε 164 μέσα σε ένα διάστημα περίπου 20 ετών (1852). Μια δεκαετία 

αργότερα, το 1862, τα χιλιόμετρα φτάνουν τα 242, το 1867 τα 398 και το 1872 τα 502. 

Να σημειωθεί πως τη δεκαετία του 1850 ένα από τα αιτήματα της νέας γενιάς ήταν οι 

κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κειμένου Β, βασικό μέλημα των 

κυβερνήσεων Τρικούπη ήταν η ανάπτυξη της συγκοινωνίας, σε μια εποχή όπου η 

έλλειψή της δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στην εσωτερική αγορά. Πιο 

συγκεκριμένα, η ανυπαρξία τεχνοοικονομικής υποδομής οδηγούσε στην αχρήστευση 

των δημητριακών στη Τρίπολη, καθώς σάπιζαν, τη στιγμή που στο Ναύπλιο γίνονταν 

εισαγωγές, ενώ στη Λιβαδιά το 1857 τα σιτάρια χαρίζονταν, τη στιγμή που στην Αθήνα 

η τιμή τους έφθανε τις 6 δραχμές το κιλό. Τη δεκαετία του 1880 τα τούβλα του 

Μαραθώνα κόστιζαν 16 δραχμές η χιλιάδα, ενώ για να φτάσουν στην Αθήνα 

χρειάζονταν ταξίδι οκτώ ωρών, κάτι που ανέβαζε τη τιμή τους στις 60 δραχμές. Όλα 

αυτά καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης του εσωτερικού οδικού δικτύου 



 

 

ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη τόσο του εμπορίου όσο και των παραγωγικών 

δυνάμεων.  

 

β. Η πύκνωση του οδικού δικτύου πέρασε στην πρώτη θέση των εθνικών και τοπικών 

προτεραιοτήτων προς το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού. Η οικονομική 

ανάπτυξη, οι πιο γρήγοροι ρυθμοί αστικοποίησης, η δημιουργία των κεντρικών 

σιδηροδρομικών αξόνων και η ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου ήταν παράγοντες 

που προώθησαν την κατασκευή οδικού δικτύου. Στη διάρκεια του μεσοπολέμου (1919-

1939), η Ελλάδα κάτω από το βάρος των πιέσεων είχε βελτιώσει τις υποδομές της και 

είχε υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές.  

 

Πράγματι, η εξέλιξη του οδικού δικτύου προς το τέλος του 19ου αιώνα είναι 

εντυπωσιακή, και συμπίπτει με τις πρωθυπουργίες του Χαρίλαου Τρικούπη, βασικό 

μέλημα του οποίου είναι η βελτίωση της υποδομής, κατά κύριο λόγο του 

συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κειμένου Α, το 1882 
τα χιλιόμετρα οδικού δικτύου υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, 
φτάνοντας τα 1.122, ενώ η αύξηση αυτή παρουσιάζει γεωμετρική πρόοδο το επόμενο 
διάστημα, με τη κατασκευή 3.289 χιλιομέτρων το 1892 και 4.637 χιλιομέτρων το 1912. 

Σύμφωνα με το Κείμενο Γ, η πολιτική ανάπτυξης των μέσων επικοινωνίας, που 

προσπάθησε να εφαρμόσει ο Τρικούπης, έδωσε απτά αποτελέσματα στον τομέα της 

οδοποιίας. Οι δεκαετίες του 1870 και του 1880, όταν εμφανίζονται οι πρώτες απτές 

ενδείξεις αλλαγών στην ελληνική οικονομία, είναι βέβαιο ότι υποβάλλουν, σε ένα 

πνεύμα εκσυγχρονιστικό, όπως ήταν το πνεύμα του Τρικούπη, την ιδέα ότι η 

επικείμενη υλική πρόοδος είναι άμεση συνάρτηση της ανάπτυξης των συγκοινωνιών. 

Έτσι, ενώ αρχικά τον 19ο αιώνα το οδικό δίκτυο δε παίζει παρά μόνο περιορισμένο 

οικονομικό ρόλο, προς το τέλος οι δρόμοι ταυτίζονται με αγωγούς επικοινωνίας.  

γ. Στις χερσαίες συγκοινωνίες αλλά και στα περισσότερα από τα δημόσια έργα που είχε 

ανάγκη η χώρα, η έλλειψη του ιδιωτικού ενδιαφέροντος ήταν δεδομένη, καθώς οι 

επενδύσεις στις βασικές αυτές υποδομές δεν ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρες. Το κράτος 

είτε απ' ευθείας, είτε μέσω των δήμων, προσπάθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές 

με τις δικές του δυνάμεις. Η δραστηριότητα του ήταν μάλλον υποτονική, τουλάχιστον 

μέχρι τη δεκαετία του 1870, καθώς τα χρήματα έλειπαν και οι μέθοδοι που 

υιοθετήθηκαν δεν ήταν δημοφιλείς (για παράδειγμα, οι αγγαρείες των αγροτών στην 

κατασκευή δρόμων). 

Στους ανασταλτικούς παράγοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το μεγάλο 

κόστος της κατασκευής δρόμων σε ορεινά εδάφη αλλά και τον «ανταγωνισμό» των 

θαλάσσιων συγκοινωνιών που κυριαρχούσαν στις μεταφορές κοντά στα παράλια, 

δηλαδή σε πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας.  

 

 

 

Κυριακή Θεοδοσιάδου 

Φιλόλογος, υπ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΠΔΜ 


