
 

 

 

         

ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΜΤΡΣΩ ΚΟΤΕΗΝΟΠΟΤΛΟΤ 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ  

Α.1 α Φεντερασιόν : σελ . 46 «Η ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα, κηαο 

πόιεο κε ζεκαληηθό –γηα ηα κέηξα ηεο πεξηνρήο– βηνκεραληθό ππόβαζξν θαη κε 

θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα, απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο γηα ην εξγαηηθό θίλεκα. Η 

κεγάιε πνιπεζληθή εξγαηηθή νξγάλσζε ηεο πόιεο, ε Φεληεξαζηόλ, κε πξσηεξγάηεο 

ζνζηαιηζηέο από ηελ αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο εβξατθή θνηλόηεηα ηεο πόιεο, απνηέιεζε 

ζεκαληηθό δίαπιν γηα ηε δηάδνζε ζνζηαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο ηδενινγίαο ζηε ρώξα» . 

β. Ορεινοί : σελ . 77 « Οη νξεηλνί απαξηίζηεθαλ από δηάθνξεο νκάδεο (ππό ηνλ Γ. Γξίβα 

θαη ηνλ Κ. Καλάξε) κε θνηλό ζηόρν ηελ αληίζηαζε ζηελ πνιηηηθή ησλ πεδηλώλ. Βξήθαλ 

ππνζηεξηθηέο κεηαμύ ησλ κηθξνθαιιηεξγεηώλ, ησλ θηελνηξόθσλ, ησλ εκπόξσλ θαη ησλ 

πινηνθηεηώλ» .( Πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ εζλνζπλέιεπζε 1862-1864) . 



 

 

γ. ΔΑΠ : σελ. 153 «Ηειιεληθή θπβέξλεζε, κπξνζηά ζην ηεξάζηην έξγν ηεο πεξίζαιςεο 

θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ πνπ έπξεπε λα αλαιάβεη, δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ (ΚΤΔ). Με πξσηνβνπιία ηεο ΚΤΔ, ην Σεπηέκβξην ηνπ 1923 

ηδξύζεθε έλαο απηόλνκνο νξγαληζκόο κε πιήξε λνκηθή ππόζηαζε, ε Δπηηξνπή 

Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ (ΔΑΠ), κε έδξα ηελ Αζήλα. Βαζηθή απνζηνιή ηεο ήηαλ 

λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξόζθπγεο παξαγσγηθή απαζρόιεζε θαη νξηζηηθή ζηέγαζε» . 

 σελ . 156  Η ΔΑΠ ιεηηνύξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1930. Με εηδηθή ζύκβαζε 

κεηαβίβαζε ζην Διιεληθό Γεκόζην ηελ πε-ξηνπζία ηεο, θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

είρε αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο».  

 

Α.2   ΩΣΟ 

         ΛΑΘΟ 

         ΩΣΟ 

         ΩΣΟ 

        ΛΑΘΟ 

 

Β.1 α. σελ. 96-97 : «Η Σπλζήθε ησλ Σεβξώλ (10 Απγνύζηνπ 1920) απνηέιεζε ηε 

κεγαιύηεξε δηπισκαηηθή επηηπρία ηεο Διιάδαο θαη δηθαίσζε ηελ ηνικεξή πνιηηηθή ηνπ 

Βεληδέινπ. Η κηθξή Διιάδα ησλ παξακνλώλ ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ γίλεηαη κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο Σπλζήθεο «ε Διιάδα ησλ δύν Ηπείξσλ θαη ησλ πέληε Θαιαζζώλ». Τν 

όξακα ηεο Μεγάιεο Ιδέαο θαίλεηαη λα γίλεηαη απηή πξαγκαηηθόηεηα.Οη Φηιειεύζεξνη 

πξνθήξπμαλ εθινγέο γηα αλαζεσξεηηθή εζλνζπλέιεπζε, κε ζηόρν λα λνκηκνπνηήζνπλ ηηο 

κέρξη ηόηε ελέξγεηέο ηνπο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ βαζηιηά. Η 

ζπλαζπηζκέλε αληηπνιίηεπζε, όκσο, απξνζδόθεηα θέξδηζε ηηο εθινγέο. Ο Βεληδέινο 

έθπγε ζην εμσηεξηθό. Η λέα θπβέξλεζε έθαλε δεκνςήθηζκα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, ζην νπνίν ε εηπκεγνξία ήηαλ ππέξ ηνπ βαζηιηά. Γίζηαζε όκσο λα 

αιιάμεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη λα επηδηώμεη εηξεληθή ιύζε. Τν κέησπν θαηέξξεπζε, 

κε απνηέιεζκα ηελ νινθιεξσηηθή ήηηα.Σηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 1921 ε Αλαζεσξεηηθή 

Δζλνζπλέ-ιεπζε πνπ πξνέθπςε από ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ αλαθεξύρζεθε 

Σπληαθηηθή,θαζώο ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα αιιάμεη εμ νινθιήξνπ ην ζύληαγκα» . 

β. ελ.50: «Τν Ννέκβξην ηνπ 1920 ε θηινζπκκαρηθή θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ έραζε ηηο 

εθινγέο θαη ηελ εμνπζία αλέιαβαλ ηα θηινβαζηιηθά θόκκαηα πνπ έζπεπζαλ λα 

επαλαθέξνπλ ηνλ αλεπηζύκεην ζηνπο Σπκκάρνπο βαζηιηά Κσλζηαληίλν. Οη Σύκκαρνη, ζε 



 

 

αληίπνηλα, έζπεπζαλ λα απνζύξνπλ ηελ θάιπςε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο θαη έηζη, έλα 

ζεκαληηθό ηκήκα ηεο λνκηζκαηηθήο θπθινθνξίαο βξέζεθε ρσξίο αληίθξπζκα. 

ελ.144 : «Απηό έδσζε ηελ αθνξκή ζηνπο Σπκκάρνπο λα εθθξάζνπλ θαζαξόηεξα ηελ 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ Διιάδα» . 

 

Β.2 σελ. 169 : «Οη πξόζθπγεο είραλ δήζεη ζε ηόπνπο κε πνιηηηζηηθή παξάδνζε πνιιώλ 

αηώ-λσλ, ηελ νπνία κεηέθεξαλ ζηε λέα ηνπο παηξίδα. Η κνπζηθή πνπ έθεξαλ καδί ηνπο 

επεξέαζε ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ θαη αλαδείρζεθε ζε ιατθή 

κνπζηθή ηεο πόιεο (ξεκπέηηθα). Πξόζθπγεο νξγαλνπαίρηεο θαη ηξα-γνπδηζηέο 

θπξηάξρεζαλ ζηε ιατθή κνπζηθή ζθελή κέρξη ην 1940. Οη πξόζθπγεο έθαλαλ αηζζεηή 

ηελ παξνπζία ηνπο θαη ζηνλ πλεπκαηηθό ρώξν. Οη ινγνηέρλεο Γ. Σεθέξεο, Η. Βελέδεο, Κ. 

Πνιίηεο, Γ. Θενηνθάο, Σ. Γνύθαο, ν δσγξάθνο θαη ζπγ-γξαθέαο Φ. Κόληνγινπ θαη ν 

κνπζηθόο Μ. Καινκνίξεο είλαη κεξηθνί από ηνπο πνιινύο Μηθξαζηάηεο πνπ δηέπξεςαλ 

ζηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο, πινύηηζαλ ηε λέα ειιεληθήγιώζζα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ 

εμέιημή ηεο. Γεληθόηεξα, ζεκαληηθή ππήξμε ε πξνζθνξά ησλ πξνζθύγσλ ζηε 

δηακόξθσζε ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο ηαπηόηεηαο».  

 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ  

Γ.1 σελ. 208-209 : «Τν ζεηηθό θαη αηζηόδνμν θιίκα ησλ δύν πξώησλ εηώλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ θαζεζηώηνο άξρηζαλ λα ζθηάδνπλ απεηιεηηθά ζύλλεθα, ηα νπνία 

επξόθεηην λα δεκηνπξγήζνπλ ιίγν αξγόηεξα ζνβαξή εζσηεξηθή θξίζε. Τν Σύληαγκα ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο ήηαλ ππεξβνιηθά ζπληεξεηηθό θαη παξαρσξνύζε ζηνλ Ηγεκόλα, 

όπσο νλνκάζηεθε ν Ύπαηνο Αξκνζηήο, ππεξεμνπζίεο, πνπ εύθνια κπνξνύζαλ λα ηνλ 

νδεγήζνπλ ζε δεζπνηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, ε αζάθεηα ζηνλ αθξηβή θαζνξηζκό 

αξκνδηνηήησλ δεκηνπξγνύζε ηξηβέο θαη πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο ζην έξγν ηεο 

δηνίθεζεο. Οη ηνπηθνί παξάγνληεο ηεο Κξήηεο, πνπ πνιέκεζαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ 

λεζηνύ θαη ζηήξημαλ κε ελζνπζηαζκό ηνλ Πξίγθηπα, έβιεπαλ ηώξα κε δπζθνξία θαη 

πηθξία λα παξαγθσλίδνληαη θαη λα δηνξίδνληαη ζε θαίξηεο ζέζεηο Αζελαίνη ζύκβνπινη ηνπ 

Γεσξγίνπ, πνπ αγλννύζαλ ηα θξεηηθά πξάγκαηα θαη ηελ ςπρνινγία ησλ Κξεηώλ.Αιιά ην 

πην ζεκαληηθό ήηαλ ε δηαρείξηζε ηνπ εζληθνύ δεηήκαηνο ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ 

Διιάδα. Σην νπζηώδεο απηό δήηεκα παξαηεξήζεθε εμαξρήο δηάζηαζε απόςεσλ κεηαμύ 

ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Ο Γεώξγηνο πίζηεπε όηη ε ιύζε ηνπ 

εζληθνύ δεηήκαηνο ζα σξίκαδε κε ζπλερείο παξαζηάηζεηο θαη ππνκλήκαηα πξνο ηηο 

Μεγάιεο Γπλάκεηο, ελώ ν Βεληδέινο, βιέπνληαο ηα πξάγκαηα πξαθηηθόηεξα θαη 

ξεαιηζηηθόηεξα, ζεσξνύζε όηη ε ιύζε έπξεπε λα είλαη ζηαδηαθή, κε βαζκηαίεο 

θαηαθηήζεηο. Ωο πξώηε κάιηζηα θαηάθηεζε ζεσξνύζε ηελ απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ 

ζηξαηεπκάησλ από ηηο θξεηηθέο πόιεηο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από ληόπηα 



 

 

πνιηηνθπιαθή, κε Έιιελεο αμησκαηηθνύο.Η δηάζηαζε ησλ απόςεσλ ζην πνιηηηθό δήηεκα 

δελ άξγεζε λα ιάβεη ηε κνξθή πξνζσπηθήο αληηπαξάζεζεο. Ο Βεληδέινο είρε θαηαζηήζεη 

ζαθέο όηη δελ αλαγλσξίδεη ζηνλ Πξίγθηπα ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδεηαη πξνζσπηθώο ην 

εζληθό δήηεκα ηεο Κξήηεο: «Ωο έλαο εθ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ Κξεηώλ, δελ ζαο 

εθρσξώ ην δηθαίσκά κνπ, ώζηε κόλνο ζεηο λα ξπζκίδεηε απηνβνύισο ηελ εζληθήλ 

πνιηηηθήλ ηνπ ηόπνπ κνπ!». Καθνί ζύκβνπινη ηνπ Γεσξγίνπ δηνρέηεπαλ ραιθεπκέλα θαη 

ζπθνθαληηθά θείκελα ζηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο ελαληίνλ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, 

γεγνλόο πνπ δεκηνύξγεζε βαξύ θιίκα δηραζκνύ».  

Κείμενο Α : Κπξηαξρία 4 Μεγάισλ Γπλάκεσλ , ζέζπηζε ζπληάγκαηνο, πξαγκαηηθή 

απηνλνκία.  

Κείμενο Β: Αληηπάζεηα γηα ην ζπληαγκαηηθό πνιίηεπκα, άρξεζηεο θνηλνβνπιεπηηθέο 

θπβεξλήζεηο, απζηεξή πεηζαξρία . 

Κείμενο Γ: Αλεζπρία γηα ηελ ηύρε ηεο Κξήηεο , άγλνηα γηα ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηα 

δηαβήκαηα , όμπλζε ηνπ θιίκαηνο δπζπηζηίαο θαη θαρππνςίαο.  

 

Γ.1 α. σελ. 31 : «Τν 1830, νη ππνδνκέο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ήηαλ αθόκε πξσηόγνλεο. 

Γέθπξεο, ακαμηηνί δξόκνη, ιηκάληα, πδξαγσγεία, δεκόζηα θηίξηα, όια όζα ζηεξίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, είηε δελ ππήξραλ θαζόινπ, είηε 

βξίζθνληαλ ζε θαθή θαηάζηαζε. Κάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ήηαλ απόιπηα θπζηθό λα 

ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ηεο δηνίθεζεο πξνο ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ, ζύκθσλα 

κε ηα επξσπατθά πξόηππα, έξγσλ. Οη πξνζέζεηο, πνπ ήηαλ θαη ζηνλ ηνκέα απηό πνιύ 

θαιέο, πξνζέθξνπζαλ ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ, θαη εηδηθόηεξα ζηελ 

αδπλακία εμεύξεζεο ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ. Δμάιινπ, είλαη γλσζηό όηη ην 

ειιεληθό θξάηνο μεθίλεζε κε έλα βαξύ δεκνζηνλνκηθό θνξηίν, ηελ εμππεξέηεζε δειαδή 

ησλ δαλείσλ πνπ είραλ ζπλαθζεί ζην εμσηεξηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αγώλα αιιά θαη 

αξγόηεξα, ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο ηεο θξαηηθήο ηνπ ζπγθξόηεζεο.Σηηο ρεξζαίεο 

ζπγθνηλσλίεο αιιά θαη ζηα πεξηζζόηεξα από ηα δεκόζηα έξγα πνπ είρε αλάγθε ε ρώξα, ε 

έιιεηςε ηνπ ηδησηηθνύ ελδηαθέξνληνο ήηαλ δεδνκέλε, θαζώο νη επελδύζεηο ζηηο βαζηθέο 

απηέο ππνδνκέο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα θεξδνθόξεο. Τν θξάηνο είηε απ’ επζείαο, είηε κέζσ 

ησλ δήκσλ, πξνζπάζεζε λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο απηέο κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Η 

δξαζηεξηόηεηά ηνπ ήηαλ κάιινλ ππνηνληθή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1870, 

θαζώο ηα ρξήκαηα έιεηπαλ θαη νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ δελ ήηαλ δεκνθηιείο (γηα 

παξάδεηγκα, νη αγγαξείεο ησλ αγξνηώλ ζηελ θαηαζθεπή δξόκσλ).  

Πίνακας : αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ κέρξη θαη ην 1872 . 

Κείμενο Γ: « Ωο ηνλ πξνρσξεκέλν ...δηείζδπζεο».   



 

 

β. ελ.32 « Η πύθλσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πέξαζε ζηελ πξώηε ζέζε ησλ εζληθώλ θαη 

ην-πηθώλ πξνηεξαηνηήησλ πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νύ. Η 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη πην γξήγνξνη ξπζκνί αζηηθνπνίεζεο, ε δεκηνπξγία ησλ 

θεληξηθώλ ζηδεξνδξνκηθώλ αμόλσλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνύ εκπνξίνπ ήηαλ 

παξάγνληεο πνπ πξνώζεζαλ ηελ θαηαζθεπή νδηθνύ δηθηύνπ» .  

σελ. 80 : «Τν ηξηθνππηθό θόκκα ήδε από ην 1875 παξνπζίαζε έλα ζπζηεκαηηθό πξό-

γξακκα εθζπγρξνληζκνύ ηεο ρώξαο, αξθεηά θνληά ζηηο αληηιήςεηο ηνπ Κνπ-κνπλδνύξνπ, 

ην νπνίν πξνέβιεπε:  

• αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ελίζρπζε ηεο γεσξγίαο, 

 • βειηίσζε ηεο άκπλαο θαη ηεο ππνδνκήο, θαηά θύξην ιόγν ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ δηθηύνπ 

ηεο ρώξαο. 

 

Πίνακας : αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ από  ην 1882- 1912 . 

Κείμενο Β: « Μεγάιε πξνηεξαηόηεηα ...ζπγθνηλσλίεο».  

                    « Τν θόζηνο ....πεξηνρή».  

                    « Η αλάπηπμε ...δπλάκεσλ».  

Κείμενο Γ : « ...πξνο ην ηέινο ...νδνπνηίαο». 

                     « νη δεθαεηίεο ...ζπγθνηλσληώλ».  

 

 

γ. ελ. 32 : «Σηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ην κεγάιν 

θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο δξόκσλ ζε νξεηλά εδάθε αιιά θαη ηνλ «αληαγσληζκό» ησλ ζα-

ιάζζησλ ζπγθνηλσληώλ πνπ θπξηαξρνύζαλ ζηηο κεηαθνξέο θνληά ζηα παξάιηα, δειαδή 

ζε πνιύ κεγάιν ηκήκα ηεο ρώξαο» . 

 

 

 


