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Α1. α. «κλήριγκ»: σχολικό βιβλίο σελ. 54 

Ενδεικτική Θεματική Περίοδος: Στο εξωτερικό εμπόριο στην περίοδο της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης κυριάρχησε…   

«Στο εξωτερικό εμπόριο…και θετικά στοιχεία.»  

β. Εθνικόν Κομιτάτον: σχολικό βιβλίο σελ. 77  Ενδεικτική Θεματική πρόταση: 

Πολιτική παράταξη μικρότερης απήχησης της Eθνοσυνέλευσης του 1862-64 «το 

Εθνικό Κομιτάτον… Οθωμανική αυτοκρατορία».  

γ. Οργανισμός (1914): σχολικό βιβλίο σελ. 140 -141 «Τον Ιούλιο του 

1914…γεωργικό κλήρο».  

Α2. α Σ, βΣ, γΣ, δΛ, εΛ 

Β1. α. σχολικό βιβλίο σελ. 92 «Από τα αντιβενιζελικά κόμματα…ήταν πιο 

διαλλακτικό».  

β. σχολικό βιβλίο σελ. 92 «Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν…σε διαρκώς 

συντηρητικότερες θέσεις».  

Β2. α. σχολικό βιβλίο σελ. 206 «Οι ξένοι Ναύαρχοι αναχώρησαν…ορίστηκε ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος». 

β. σχολικό βιβλίο σελ. 208 «Η πρώτη κυβέρνηση…διορίστηκαν δάσκαλοι».  

(Οι μαθητές οφείλουν να αναφερθούν στην κοπή κρατικού νομίσματος (κρητική 

δραχμή) και στην ίδρυση κρητικής τράπεζας.)  

 

Γ1. Ενδεικτικός πρόλογος : Η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου ήταν ένα από τα 

κορυφαία  επιτεύγματα που κατάφερε η ραγδαία ανάπτυξη του δυτικού κόσμου τον   

19 
0 

αιώνα. Παράλληλα αποτέλεσε το όνειρο πολλών μικρότερων κρατών τα οποία 

θεωρούσαν ότι η κατασκευή αξιόπιστου χερσαίου συγκοινωνιακού δικτύου, θα τους 

έδινε το εισιτήριο  για τον κόσμο της βιομηχανικής επανάστασης. 

 



 

 

α) Οι υποψήφιοι αξιοποιούν τις ιστορικές γνώσεις όπως αυτές καταγράφονται στο 

σχολικό βιβλίο σελ. 33 « Η πιο χαρακτηριστική …. 19
0 

αιώνα.» Επιπλέον, ο 

συγγραφέας του παραθέματος αναφέρεται στην γενικότερη ανάπτυξη που θα 

επιτυγχανόταν με την κατασκευή σιδηροδρόμων. Όπως γίνεται τεκμαρτό από την 

πηγή ο σιδηρόδρομος θα βελτίωνε το επίπεδο ζωής των γεωργών καθώς ενίσχυε την  

ανάπτυξη της γεωργίας (πρωτογενούς τομέα). («Τοιουτοτρόπως ….κέρδος»). 

Επιπλέον όπως γίνεται τεκμαρτό από την πηγή θα συντελούνταν ανάπτυξη της 

εργασίας και της βιομηχανίας («Επειδή…..βιομηχανίας»). Άμεση απόρροια των 

προαναφερθέντων , σύμφωνα με τον Α.Ν. Βερναδάκη θα ήταν η εξάλειψη των 

εισαγόμενων προϊόντων από την ντόπια αγορά και το πλεόνασμα θα 

χρησιμοποιούνταν σε άλλου  είδος προμήθειες («τα έως τότε….εγχωρίων») . 

β) σχολικό βιβλίο σελ.33-34 «Μέχρι τη δεκαετία του 1880…κατασκευής 

σιδηροδρομικού δικτύου» και σελ. 34 «Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας…στο 

χώρο του σιδηροδρόμου».  

Τα παραπάνω αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στον πίνακα του Γ. Δερτιλή με τίτλο 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, 1869-1907, που παρουσιάζει την εξέλιξη του σιδηροδρομικού 

δικτύου από το 1869 έως το 1907. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι το 1869 το 

σιδηροδρομικό δίκτυο είναι μήκους 9 (εννέα) χιλιομέτρων, ενώ από το 1883 έως το 

1897, δηλαδή κατά κύριο λόγο στα χρόνια του Χαρίλαου Τρικούπη έως και τον 

ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο, παρουσιάζει αλματώδη αύξηση από 22 (είκοσι δύο) 

χιλιόμετρα το 1883 σε 970 το 1897. Το σιδηροδρομικό δίκτυο ολοκληρώνεται το 

1909 και όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον πίνακα από το 1903 ως το 1907 

υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός αύξησης των χιλιομέτρων.  

 

γ) σχολικό βιβλίο σελ.35 «Είναι αναμφίβολο…αλλαγές». Οι μαθητές μπορούν να 

προσθέσουν και από το σχολικό βιβλίο σελ. 33. «Επιπλέον…. σιδηροδρομικό 

δίκτυο». 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το παράθεμα το σιδηροδρομικό δίκτυο δε θα 

μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

(«Από πολλές….. άχρηστες»).Επιπλέον όπως γίνεται τεκμαρτό από την πηγή δεν 

ήταν επαρκές για να ενισχύσει μια χώρα με σχεδόν ανύπαρκτους βιομηχανικούς 

δείκτες. Ακόμα προς επίρρωση του σχολικού βιβλίου σελ. 33 ο Γ. Δερτιλής αναφέρει 

ότι ο σιδηρόδρομος ανταγωνίστηκε ένα ήδη ισχυρό ναυτιλιακό δίκτυο γεγονός που 

ήταν ατελέσφορο. 

Ενδεικτικός επίλογος : Καταληκτικά γίνεται αντιληπτό ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος 

αποτέλεσε ένα όραμα κυρίως του Χαρίλαου Τρικούπη ο  οποίος ταύτισε το έργο αυτό 

με τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Ωστόσο από νωρίς παρουσίασε σημαντικές 

ελλείψεις στον σχεδιασμό του γεγονός που δεν του επέτρεψε να φέρει την 

πολυπόθητη ανάπτυξη. 

 



 

 

Δ1. α) σχολικό βιβλίο σελ. 156-157 «Η αγροτική αποκατάσταση στο μεγαλύτερο 

μέρος της… λιπάσματα και ζώα».  

Ειδικότερα το κείμενο Α παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κλήρου και τα κριτήρια 

παραχώρησής του προς τους δικαιούχους. Ως βάση σύμφωνα με τον συγγραφέα 

λαμβάνονταν η τετραμελής οικογένεια και στόχος ήταν να επιτευχθεί η επιβίωσή της 

σε ικανοποιητικό βαθμό («καθορίζεται…μέλος»). Επιπλέον ως κριτήρια ορίζονται η 

έκταση , η ποιότητα ή η απόσταση από τις πόλεις, («είναι περιττό… αστικό κέντρο 

κλ.π»).  

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 167-8 «Για ένα διάστημα η άφιξη των… ασχολίες στην 

πατρίδα τους». Σύμφωνα με το συγγραφέα του δεύτερου παραθέματος η πλειοψηφία 

των προσφύγων ασχολήθηκε με την καλλιέργεια των σιτηρών, καθώς ήταν 

γρηγορότερη και εξασφάλιζε μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τα οπωροφόρα 

δέντρα («Το 76 τοις εκτατό.. εδάφους»). Επιπλέον, πολλοί πρόσφυγες επιδόθηκαν 

στην καπνοκαλλιέργεια συμβάλλοντας στην γενικότερη ανάπτυξη του κλάδου. Όπως 

γίνεται τεκμαρτό από την πηγή οι πρόσφυγες ασχολήθηκαν σε μικρό ποσοστό με 

άλλου είδους καλλιέργειες όπως και επαγγέλματα που αναζωογόνησαν στο σύνολό 

τους την ελληνική οικονομία. Τέλος, η άφιξη των προσφύγων συνέβαλε καθοριστικά 

στην αναδιάρθρωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και στη βελτίωση της υπαίθρου 

(«το υπόλοιπο 10 τοις εκατό …. του μυλωνά κλ.π.»). 

Ενδεικτικός επίλογος: 

Καταληκτικά, γίνεται αντιληπτό ότι η άφιξη και αποκατάσταση των προσφύγων 

επηρέασε καταλυτικά την αναδιοργάνωση της χώρας και αποτέλεσε το μεγαλύτερο 

επίτευγμα του νέου ελληνικού έθνους.  
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