
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

(ενδεικτικές απαντήσεις) 

 

Α1 

α. «Φεντερασιόν»: Μεγάλη πολυεθνική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με 

πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της 

πόλης. Αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής 

ιδεολογίας στη χώρα, μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα το 

1912. 

β. Ορεινοί: Ήταν ένας από τους δύο μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς που 

εμφανίστηκαν κατά την Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 (ο άλλος ήταν οι Πεδινοί). 

Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν από διάφορες ομάδες (υπό τον Δ. Γρίβα και τον Κ. 

Κανάρη) με κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των Πεδινών. Βρήκαν 

υποστηρικτές μεταξύ των μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εμπόρων και 

των πλοιοκτητών. 

γ. ΕΑΠ: Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1923 

με πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ). Αποτέλεσε αυτόνομο οργανισμό 

με πλήρη νομική υπόσταση, είχε έδρα την Αθήνα και βασική αποστολή της ήταν να 

εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Η 

ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930. Με ειδική σύμβαση μεταβίβασε στο 

Ελληνικό Δημόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει 

απέναντι στους πρόσφυγες. 
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Β1 

α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 96-97: «Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές για 

αναθεωρητική εθνοσυνέλευση (Νοέμβριος 1920)… να αλλάξει εξ ολοκλήρου το 

σύνταγμα.» 

β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 50: «Το Νοέμβριο του 1920 η φιλοσυμμαχική κυβέρνηση 

του Βενιζέλου έχασε τις εκλογές … βρέθηκε χωρίς αντίκρυσμα.» (Αναφορά στο ίδιο 

ζήτημα υπάρχει και στη σελίδα 144 του σχολικού βιβλίου –«το Νοέμβριο… την 

αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα»- η οποία όμως περιλαμβάνει 

στοιχεία που έχουν ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο απόσπασμα). 

 

Β2 

α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 169: «Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει σε τόπους με πολιτιστική 

παράδοση… στη διαμόρφωση της σημερινής ελληνικής ταυτότητας.» 

 

Γ1 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 208-209: «Το θετικό και αισιόδοξο… βαρύ κλίμα διχασμού». Ως 

επίλογος θα μπορούσε να τεθεί και το χωρίο της σελ. 209: «Η κρίση κορυφώθηκε… 

του υπουργού». 

Συμπλεκτικά θα αναφερθούμε και στα εξής σημεία του Κειμένου Α: 

 Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας δημιούργησε ένα ιδιότυπο καθεστώς, 

στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της Κρήτης, κατά τη γνώμη του Βενιζέλου. 

 Η κυριαρχία ασκείται από τις τέσσερες Μεγάλες Δυνάμεις, κατά το 1901. 

Αυτές εγκρίνουν το κρητικό Σύνταγμα το οποίο χαρακτηρίζει το νησί ως 

«αυτόνομη πολιτεία». 

 Όμως η θέσπιση του κρητικού συντάγματος δεν ευνόησε την πραγματική 

αυτονομία, εφόσον αυτό το σύνταγμα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο μετά 

το πέρας της αρμοστείας, με συνέπεια να επιδεινώνεται η αβεβαιότητα για 

την υφιστάμενη πολιτική κατάσταση. 



Συμπλεκτικά θα αναφερθούμε και στα εξής σημεία του Κειμένου Β: 

 Ο γενικός πρόξενος της Αγγλίας Εσμέ Χάουαρντ θεωρούσε τον ύπατο 

αρμοστή απρόθυμο να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και αρνητικό 

απέναντι στο συνταγματικό πολίτευμα.  

 Ο Χάουαρντ πίστευε ότι ο πρίγκιπας Γεώργιος, ως ναυτικός, επιθυμούσε να 

κυβερνήσει το νησί σαν καπετάνιος με απόλυτη πειθαρχία, δίχως να θεωρεί 

χρήσιμες τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις ή την πρόθεση των Μεγάλων 

Δυνάμεων για το σύνταγμα που είχαν παραχωρήσει στο νησί. 

Συμπλεκτικά θα αναφερθούμε και στα εξής σημεία του Κειμένου Γ: 

 Μία βασική αιτία της σύγκρουσης του Βενιζέλου με τον πρίγκιπα Γεώργιο 

ήταν η έντονη ανησυχία του Βενιζέλου για την τύχη της Κρήτης. 

 Ο πρίγκιπας δεν έκρινε σκόπιμο να ενημερώνει τους συμβούλους του 

σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τα διαβήματα στα οποία προέβαινε, με 

αποτέλεσμα ο Βενιζέλος να τον αντιμετωπίζει με έντονη καχυποψία και 

δυσπιστία. 

 

Δ1.  

α) Σχολικό βιβλίο, σελ. 31- 32: «Το 1830, οι υποδομές … στην κατασκευή δρόμων)». 

Συμπλεκτικά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα εξής σημεία του Κειμένου Γ:  

 Ως τα τέλη του 19ου αιώνα, το οδικό δίκτυο της Ελλάδας δε διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στις οικονομικές δραστηριότητες του κράτους. Οι δρόμοι 

λειτουργούν ως οδοί διείσδυσης σε διάφορες περιοχές της χώρας και μόνο 

προς το τέλος του 19ου αι. διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των 

περιοχών της ελληνικής επικράτειας. 

β) Σχολικό βιβλίο, σελ 32: «Η πύκνωση του οδικού δικτύου … την κατασκευή 

οδικού δικτύου», σχολικό βιβλίο, σελ. 80: « Το τρικουπικό κόμμα… προέβλεπε: 

 ανάπτυξη της οικονομίας 

 βελτίωση της υποδομής κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού δικτύου της 

χώρας». 

Συμπλεκτικά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα εξής σημεία του Κειμένου Β: 

 Το τρικουπικό πρόγραμμα έδινε έμφαση στην προώθηση και κατασκευή 

δημοσίων έργων και κυρίως του συγκοινωνιακού δικτύου. 

 Η προώθησή του ήταν επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς:  



 Για παράδειγμα, σε εποχές υψηλής εσοδείας, στα δημητριακά 

υπήρχε υπερπλεόνασμα στην Τρίπολη ενώ στο Ναύπλιο εμφανιζόταν 

έλλειψη. Επιπλέον, στη Λιβαδιά, το 1857, τα σιτηρά ήταν πάμφθηνα, 

ενώ στην Αθήνα πανάκριβα (έως 6 δραχμές το κιλό). 

 Επίσης, η κατάσταση του συγκοινωνιακού δικτύου αύξαινε το κόστος 

των οικοδομικών υλικών. Για παράδειγμα, τα τούβλα που κόστιζαν 

στο Μαραθώνα 16 δραχμές η χιλιάδα, στην Αθήνα πωλούνταν προς 

60 δραχμές λόγω του πολύωρου ταξιδιού.  

 Τέλος, διαφοροποιούνταν η τιμή λιανικής πώλησης των ειδών 

διατροφής από περιοχή σε περιοχή, το 1887.  

 Έτσι, η ανάπτυξη της εθνικής οδοποιίας λειτουργούσε ως προϋπόθεση της 

ανάπτυξης του εμπορίου και των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. 

Συμπλεκτικά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα εξής σημεία του Κειμένου Γ: 

 Η εκσυγχρονιστική πολιτική του Τρικούπη προωθούσε την ανάπτυξη του 

συγκοινωνιακού δικτύου ως προϋπόθεση της ευρύτερης οικονομικής 

προόδου της χώρας στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου, σε 

αντίθεση με τους αργούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας.  

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της οδοποιίας, η οποία προωθήθηκε 

και από τις οικονομικές αλλαγές που συντελέστηκαν τις δεκαετίες του 1870 

και 1880. 

 Άρα, η ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου ήταν άμεσα συνυφασμένη με 

την υλική πρόοδο, σύμφωνα με τις επιταγές του εκσυγχρονιστικού 

τρικουπικού πνεύματος. 

 

Συμπλεκτικά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα εξής σημεία του Κειμένου Α 

(πίνακας): 

 Από το 1830 ως το 1872 η κατασκευή οδικού δικτύου ακολουθεί πολύ 

αργούς ρυθμούς (1830: 13 χλμ. δικτύου, 1852: 164 χλμ. δικτύου, 1862: 242 

χλμ. δικτύου, 1867: 398 χλμ. δικτύου, 1872: 502 χλμ. δικτύου). [To τμήμα 

αυτό του πίνακα θα μπορούσε εναλλακτικά να αξιοποιηθεί στο α΄ 

υποερώτημα του Δ1 θέματος]. 

 Από το 1882 ως το 1912 η χιλιομετρική επέκταση του οδικού δικτύου 

ακολουθεί σαφέστατα ανοδική πορεία (1882: 1.122 χλμ. δικτύου, 1892: 

3.289 χλμ. δικτύου, 1912: 4.637 χλμ. δικτύου).  

 

γ) Σχολικό βιβλίο, σελ. 32: «Στους ανασταλτικούς … μεγάλο τμήμα της χώρας». 


