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Α.1.2.  
α) Σχολ. Βιβλίο, σελ. 79: «Οι εκλεκτικοί....κυβερνήσεις» 
β) Σχολ. Βιβλίο, σελ. 40: «Τα οικονομικά...30.000.000 δραχμές» 
γ) Σχολ. Βιβλίο, σελ. 145: «Στα πλαίσια....προσφυγιάς» 
δ) Σχολ. Βιβλίο, σελ. 48: «Η μεγάλη...στη χώρα» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
Α.2.1. Σχολ. Βιβλίο, σελ. 155: «Η ελληνική Κυβέρνηση...και Αντιλήψεως» 
 
Α.2.2. Σχολ. Βιβλίο, σελ. 163: «Στις 10 Ιουνίου 1930...άλλου κράτους» 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
ΘΕΜΑ Β1 
 

1) Σχολ. Βιβλίο, σελ. 17-18: «Στο μεταξύ...εθνικών κρίσεων» 
Ελεύθερα μπορεί να αξιοποιηθεί και όλο το κεφάλαιο (2. Οι παραγωγικές δυνάμεις 
μέσα και έξω από την Ελλάδα και η «Μεγάλη Ιδέα») σε συνδυασμό με το παράθεμα 
α. «αοριστία», «άλλοθι», «γέφυρα αντιθέσεων» και από το βιβλίο, «η χώρα 
ανταγωνιζόταν τον εαυτό της», «Οι δικές τους επιτυχίες... ανεπρόκοπος συγγενής» 

2) Σχολ. Βιβλίο, σελ. 50«Στην περίοδο... με πιθανότητες επιτυχίας» 
Από τα παραθέματα β. και γ. επισημαίνονται:  

«εθνική ολοκλήρωση» (β): Ο πρώτος άξονας του Βενιζελισμού η 
απελευθέρωση των αλύτρωτων περιοχών και ενσωμάτωσή τους σ’ ένα ενιαίο 
εθνικό κράτος. «Ζωτική βιομηχανία», «ψωροκώσταινα» (γ): Ο δεύτερος άξονας του 
Βενιζελισμού, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η επίτευξη του 
εκσυγχρονισμού. 
 
 
 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β2 
Σχ. Βιβλίο, σελ. 82-83, 1. Η εδραίωση του δικομματισμού 
 
Παράθεμα α: Σχολιάζεται η αντιπαράθεση και η αντίθεση των πολιτικών στόχων 
των δύο πολιτικών γενικά, σε συνδυασμό με το κείμενο του βιβλίου για την 
επικράτηση του δικομματισμού. 
Συγκεκριμένα: ο Χαρίλαος Τρικούπης στόχευε αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό 
χωρίς εκπλήρωση των εθνικών επιδιώξεων, ενώ ο Δηλιγιάννης, υποστηρικτής της 
Μ.Ιδέας και του αλυτρωτισμού, στήριζε μια αργή οικονομική ανάπτυξη που θα 
βασιζόταν σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες. 
 
Παράθεμα β: Σχολιάζεται η κριτική στάση ως προς τις πολιτικές επιλογές του 
Δηλιγιάννη σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και το κράτος δικαίου. Ο Δηλιγιάννης 
κατήγγειλε το κοινωνικό κόστος του εκσυγχρονισμού καθώς απεχθανόταν τη 
συσσώρευση κεφαλαίου, ενώ πρεσβεύει τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του 
κόμματος του με παροχή ευκαιριών στους προστατευόμενούς του. 
Το κείμενο του σχολικού βιβλίου καλύπτει πλήρως το περιεχόμενο και την 
αντιπαράθεση των δύο πολιτικών για την οργάνωση και λειτουργία του κράτους: 
«Το τρικουπικό κόμμα.... παραγωγικές δραστηριότητες» (σελ. 82-83) 
 
 
 


