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Α1. α. Φεντερασιόν: σχολικό βιβλίο σελ. 46 

Ενδεικτική Θεματική Περίοδος: Η κατάσταση αυτή της καθυστέρησης του εργατικού 

κινήματος στην Ελλάδα… 

«Η κατάσταση αυτή …ιδεολογίας στη χώρα.»  

β. Ορεινοί: σχολικό βιβλίο σελ. 77  Ενδεικτική Θεματική πρόταση: Πολιτική 

παράταξη μεγάλης απήχησης της Εθνοσυνέλευσης του 1862-64 «Οι ορεινοί… 

πλοιοκτητών».  

γ. ΕΑΠ: σχολικό βιβλίο σελ. 153 «Η ελληνική κυβέρνηση… οριστική στέγαση» και 

σελ. 156 «Η ΕΑΠ λειτούργησε…απέναντι στους πρόσφυγες».  

Α2. α Σ, βΛ, γΣ, δΣ, εΛ 

Β1. α. σχολικό βιβλίο σελ. 96-97 «Οι φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές… το 

σύνταγμα».  

β. σχολικό βιβλίο σελ. 50 «Το Νοέμβριο του 1920… δαπανηρό πόλεμο» ή «Το 

Νοέμβριο του 1920…απρόσμενο τρόπο».  

Β2. α. σχολικό βιβλίο σελ. 169 «Οι πρόσφυγες… ταυτότητας». 

 

Γ1. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφερθούν στα εσωτερικά προβλήματα του καθεστώτος 

της Κρητικής Πολιτείας, όπως αυτά καταγράφονται στο σχολικό βιβλίο σελ. 208-209, 

«Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα… βαρύ κλίμα διχασμού», τα οποία προκάλεσαν 

δυσχέρειες στην εσωτερική λειτουργία της. Ειδικότερα οι υποψήφιοι οφείλουν να 

αξιοποιήσουν στοιχεία από την πηγή που προβάλλουν το συντηρητικό χαρακτήρα του 

Κρητικού συντάγματος, το οποίο, παρόλο που ευαγγελιζόταν την αυτονομία της 

νήσου, τελικά δεν την παρείχε. Επιπρόσθετα, τα Κείμενα Β και Γ σκιαγραφούν 

διεξοδικά την προσωπικότητα του Πρίγκιπα και τον τρόπο άσκησης της πολιτικής του, 

που απέρρεε από τις υπερεξουσίες που του είχαν δοθεί. Πιο αναλυτικά, ο ίδιος 

οδηγούνταν σε δεσποτική συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά αποτυπώνεται στο 

Κείμενο Β που τον παρουσιάζει να αγνοεί το σύνταγμα και να διοικεί την Κρήτη ως 

ναυτικός σε πλοίο. Τέλος, πρέπει να γίνει αναφορά στην έλλειψη συνεργασίας που 

επιδείκνυε ο Ηγεμόνας με τους συμβούλους του, όσο και στη σχετική αδιαφορία του 



 

 

για την  τύχη της Κρήτης, καθώς και στην προσωπική αντιπαράθεση που είχε με τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο.      

Ενδεικτικός Επίλογος: Καταληκτικά γίνεται αντιληπτό ότι η δεσποτική συμπεριφορά 

του Πρίγκιπα τον έφερε σε οξύτατη αντιπαράθεση με τον Υπουργό δικαιοσύνης της 

Κρητικής Πολιτείας Ελευθέριο Βενιζέλο, η οποία κορυφώθηκε με την απόλυση του 

τελευταίου από το αξίωμα του Υπουργού.     

 

Δ1. Ενδεικτικός Πρόλογος: Κύρια παράμετρος της ανασυγκρότησης του νέου 

ελληνικού κράτους υπήρξε η κατασκευή δημοσίων έργων στα πρότυπα των 

υποδομών της Δύσης.  

α) Οι υποψήφιοι αναφέρονται στη κατάσταση των υποδομών, όπως αυτή 

περιγράφεται στο σχολικό βιβλίο σελ. 31-32, «Το 1830… στην κατασκευή δρόμων», 

η οποία επιβεβαιώνεται και στο Κείμενο Β, όπου αναφέρεται η αδυναμία μεταφοράς 

των αγροτικών προϊόντων και οικοδομικών υλικών.  

β) Οι υποψήφιοι απαριθμούν τους παράγοντες που ευνόησαν την ανάπτυξη του 

οδικού δικτύου στην Ελλάδα, όπως αυτοί καταγράφονται στο σχολικό βιβλίο σελ. 32, 

«Η πύκνωση του οδικού δικτύου… κατασκευή οδικού δικτύου», καθώς και στο 

εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα του Χαρίλαου Τρικούπη σελ. 80, «Το τρικουπικό 

κόμμα… κήρυξε πτώχευση», εστιάζοντας στην προτεραιότητα που έδωσε στην 

πύκνωση του οδικού δικτύου. Παράλληλα, αντλώντας στοιχεία και από τον πίνακα 

παρουσιάζουν τη σταδιακή ανάπτυξη του οδικού δικτύου.   

γ) Οι υποψήφιοι παρουσιάζουν τους ανασταλτικούς παράγοντες που καθυστέρησαν 

την κατασκευή του οδικού δικτύου στην Ελλάδα, όπως αυτοί καταγράφονται στο 

σχολικό βιβλίο σελ. 32, « Στους ανασταλτικούς παράγοντες… τμήμα της χώρας».  

Ενδεικτικός Επίλογος: Καταληκτικά γίνεται αντιληπτό ότι η κατασκευή δρόμων στην 

Ελλάδα αποτέλεσε εθνικό στόχο ως συνώνυμο του εκσυγχρονισμού της χώρας.  
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