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Θ     1 
α) «Φεντερασιόν», σελ.46: Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων το 1912 «η 
ενσωμάτωση…στη χώρα» 
β) Ορεινοί, σελ. 77: Μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις που δημιουργήθηκαν μετά 
την παραίτηση των «ξενικών» κομμάτων στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 ήταν 
οι Ορεινοί, στη συγκρότηση της οποίας ο λαός συμμετείχε ενεργά. «Οι Ορεινοί 
απαρτίστηκαν…πλοιοκτητών». 
γ) ΕΑΠ, σελ. 153: «Η ελληνική κυβέρνηση…οριστική στέγαση».  
σελ. 156: «Η ΕΑΠ λειτούργησε…στους πρόσφυγες». 
 
Θ     2 
α) Σωστό, σελ.42 
β) Λάθος, σελ.52 
γ) Σωστό, σελ. 73-74 
δ) Σωστό, σελ. 148 
ε) Λάθος, σελ.213 
 
Θ    Β1 
α) σελ. 96-97 : Μετά τη Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920) «Οι 
Φιλελεύθεροι προκήρυξαν…εξ ολοκλήρου το σύνταγμα» 
β) σελ. 144: «Το Νοέμβριο του 1920 το κόμμα … στην Ελλάδα» 
σελ. 50: «Οι Σύμμαχοι σε αντίποινα έσπευσαν…χωρίς αντίκρυσμα» 
 
Θ    Β2 
σελ. 166: «Η Μικρασιατική καταστροφή…νεοελληνικού έθνους» (προαιρετική 
εισαγωγή) 
σελ.169: Ε2.δ. Πολιτισμός «Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει … ελληνικής ταυτότητας». 
 
Θ     1 
Σχολικό βιβλίο σελ. 208-209: κεφ. Ε3. Τα πρώτα νέφη «Το θετικό και αισιόδοξο 
κλίμα… βαρύ κλίμα διχασμού» 
Από το κείμενο Α, πηγή πρωτογενής, λόγια του Βενιζέλου για την Κρητική Πολιτεία: 

 «Ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό καθεστώς» το καθεστώς των Μεγάλων 
Δυνάμεων, καθώς είναι αυτές που κατά κύριο λόγο έχουν την εξουσία στην 
Κρήτη του 1901 και ενέκριναν το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας, με 
αποτέλεσμα το νησί να χαρακτηρίζεται «αυτόνομο». 

 Η αυτονομία όμως επισκιάστηκε από τις επιλογές του Ύπατου Αρμοστή και 
προκάλεσε έλλειψη εμπιστοσύνης του λαού της Κρήτης σ’ αυτόν, γεγονός 
που καθιστά απαραίτητη τη λήξη της Αρμοστείας, προκειμένου το νησί να 
γίνει πραγματικά αυτόνομο. 
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Από το κείμενο Β, πρωτογενής πηγή, η άποψη του γενικού πρόξενου της Αγγλίας 
Εσμέ Χάουαρντ για τον Ύπατο Αρμοστή: 

 Ο Ύπατος Αρμοστής έδειχνε απροθυμία να συνεργαστεί με την κυβέρνηση 
της Κρητικής Πολιτείας, καθώς διαφωνούσε με την ύπαρξη Συντάγματος και  
θεωρούσε αναποτελεσματικές τις κυβερνήσεις που στηρίζονται στην 
κοινοβουλευτική ομάδα. 

 Η ιδιότητά του ως ναυτικού τον έκανε να νιώθει ο καπετάνιος στο πολεμικό 
καράβι, με το οποίο προσομοιάζει την Κρήτη. Συνεπώς, η αυστηρή 
πειθαρχία θα είναι το μόνο χαρακτηριστικό της διακυβέρνησής του. 

Από το κείμενο Γ, πηγή δευτερογενής: 
 Ο Βενιζέλος ανησυχούσε πάντα για το μέλλον της Κρήτης, γι’ αυτό και 

ενοχλούνταν που δεν ήταν ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις και τα 
διαβήματα του πρίγκιπα Γεώργιου, καθώς ο τελευταίος θεωρούσε περιττή 
την ενημέρωση των συμβούλων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει.  

 Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ο Βενιζέλος να είναι δύσπιστος και 
καχύποπτος απέναντι στον πρίγκιπα και η σύγκρουση αναπόφευκτη. 

 
Θ     1 
Σχολικό βιβλίο σελ. 31-32: Β7. Τα δημόσια έργα 
α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 31-32: «Το 1830, οι υποδομές … κατασκευή 
δρόμων)». 
Από το κείμενο Α, πίνακας που παρουσιάζει την σταδιακή χιλιομετρική αύξηση του 
οδικού δικτύου στην Ελλάδα: 

 Αξιοποιούνται τα στοιχεία των ετών 1830 έως και 1872, που καταδεικνύουν 
μια σχετικά αργή και περιορισμένη αύξηση των χιλιομέτρων 

Από το κείμενο Β: 
 Ενδεικτική αναφορά στα παραδείγματα των δημητριακών, του σιταριού και 

των τούβλων που αποδεικνύουν τη δυσκολία μεταφοράς των αντικειμένων 
και τις αρνητικές συνέπειες που είχε αυτή στο εσωτερικό εμπόριο 

 
β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 32: «Η πύκνωση … οδικού δικτύου» 
σελ. 80: Στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Τρικούπη προβλεπόταν η βελτίωση 
των υποδομών, κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας 
Από το κείμενο Α: 

 Αξιοποιούνται τα στοιχεία των ετών 1882 έως 1912, που αποδεικνύουν τη 
ραγδαία επέκταση του οδικού δικτύου. 

Από το κείμενο Β: 
 Παρά την αργή εξέλιξη των δομών της ελληνικής κοινωνίας, στόχος της 

πολιτικής του Τρικούπη είναι η οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και μέσα από τη βελτίωση των υποδομών. 

 Την περίοδο των κυβερνήσεων του Τρικούπη επιταχύνονται οι διαδικασίες 
για την κατασκευή των τεχνοοικονομικών υποδομών, με σημαντικότερη το 
συγκοινωνιακό δίκτυο.  

 Οι συγκοινωνίες συμβάλλουν στην προσπέλαση των προβλημάτων που 
δημιουργούσαν στο εσωτερικό εμπόριο και στην ανάπτυξη των 
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παραγωγικών δυνάμεων οι δυσκολίες μεταφοράς των εμπορευμάτων, που 
συνέχιζαν να υφίστανται ακόμη. Το 1887 παρατηρούνται διαφορές τιμών 
στην πώληση διατροφικών ειδών. 

Από το κείμενο Γ: 
 Στα τέλη του 19ου αιώνα οι δρόμοι αρχίζουν να συμβάλλουν στην 

επικοινωνία των περιοχών και όχι μόνο στην προσέγγιση αυτών. 
 Οι αλλαγές στην οικονομία τις δεκαετίες του 1870 και 1880 αποδεικνύουν 

πράγματι ότι η υλική πρόοδος εξαρτάται από την ανάπτυξη των 
συγκοινωνιών 

 
γ) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 32: «Στους ανασταλτικούς παράγοντες … τμήμα της 
χώρας». 
 
  


