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Α.1.
α. Η καθυστέρηση στη διάδοση του εργατικού κινήµατος κράτησε ως το τέλος των
Βαλκανικών πολέµων ρ1913). Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, µιας
πόλης µε σηµαντικό -για τα µέτρα της περιοχής- βιοµηχανικό υπόβαθρο και µε
κοσµοπολίτικο χαρακτήρα, αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για το εργατικό κίνηµα. Η
µεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της πόλης, η Φεντερασιόν, 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.
β. Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862–1864 συγκροτήθηκαν οι πυρήνες των δύο
µεγάλων παρατάξεων, των πεδινών και των ορεινών, όπως ονοµάστηκαν. Οι
ορεινοί απαρτίστηκαν από διάφορες οµάδες ρυπό τον ∆. Γρίβα και τον µε κοινό στόχο
την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν υποστηρικτές µεταξύ των
µικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εµπόρων και των πλοιοκτητών. Ο λαός
συµµετείχε ενεργά στη συγκρότηση αυτής της παράταξης.

ÏÓ

γ. Η ελληνική κυβέρνηση, µπροστά στο τεράστιο έργο της περίθαλψης και
αποκατάστασης των προσφύγων που έπρεπε να αναλάβει, ζήτησε τη βοήθεια
της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ). Με πρωτοβουλία της ΚΤΕ, το Σεπτέµβριο του
1923 ιδρύθηκε ένας αυτόνοµος οργανισµός µε πλήρη νοµική υπόσταση, η Επιρροπή
Αποκαρασράσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), µε έδρα την Αθήνα. 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 ∆ηµόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις
που είχε αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες.
Α.2.
α-Σωστό β-Λάθος, γ-Σωστό, δ- Σωστό, ε-Λάθος.
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Β.1.
Η ερώτηση απαιτεί συνδυασµό 3 κεφαλαίων:
• Β ΄ κεφάλαιο, σ.96-97,
• Α΄ κεφάλαιο, σ. 50
• Γ΄ κεφάλαιο, σ.144

α.
σελ.. 96-97: Η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) αποτέλεσε τη µεγαλύτερη
διπλωµατική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολµηρή πολιτική του Βενιζέλου.
Η µικρή Ελλάδα των παραµονών των Βαλκανικών πολέµων γίνεται µε την υπογραφή
της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών». Το όραµα
της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή πραγµατικότητα. Οι Φιλελεύθεροι,
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λοιπόν, προκήρυξαν εκλογές ρΝοέµβριος 1920) για αναθεωρητική εθνοσυνέλευση, µε
στόχο να νοµιµοποιήσουν τις µέχρι τότε ενέργειές τους και να περιορίσουν τις
αρµοδιότητες του βασιλιά. Η συνασπισµένη αντιπολίτευση, όµως, απροσδόκητα
κέρδισε τις εκλογές. Ο Βενιζέλος έφυγε στο εξωτερικό. Η νέα κυβέρνηση έκανε
δηµοψήφισµα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου, στο οποίο η ετυµηγορία ήταν
υπέρ του βασιλιά. ∆ίστασε όµως να αλλάξει την εξωτερική πολιτική και να επιδιώξει
ειρηνική λύση. Το µέτωπο κατέρρευσε, µε αποτέλεσµα την ολοκληρωτική ήττα. Στις
25 Ιανουαρίου 1921 η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση που προέκυψε από τις εκλογές
του Νοέµβριου ανακηρύχθηκε Συντακτική καθώς θεωρήθηκε αναγκαίο να αλλάξει εξ
ολοκλήρου το σύνταγµα.
β.
σελ. 50 Το Νοέµβριο του 1920 η φιλοσυµµαχική κυβέρνηση του Βενιζέλου έχασε τις
εκλογές και την εξουσία ανέλαβαν τα φιλοβασιλικά κόµµατα που έσπευσαν να
επαναφέρουν τον ανεπιθύµητο στους Συµµάχους βασιλιά Κωνσταντίνο. Αυρό έδωσε
ρην αφορµή σρους Συµµάχους να εκφράσουν καθαρόρερα ρην αλλαγή ρης σράσης
ρους απένανρι σρην Ελλάδα ρσ.144). Οι Σύµµαχοι, λοιπόν, έσπευσαν, σε αντίποινα,
να αποσύρουν την κάλυψη του χαρτονοµίσµατος και έτσι ένα σηµαντικό τµήµα της
νοµισµατικής κυκλοφορίας βρέθηκε χωρίς αντίκρυσµα.
Β.2

ÏÓ

Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει σε τόπους µε πολιτιστική παράδοση πολλών αιώνων, την
οποία µετέφεραν στη νέα τους πατρίδα. Η µουσική που έφεραν µαζί τους επηρέασε
τον τρόπο έκφρασης των λαϊκών στρωµάτων και αναδείχθηκε σε λαϊκή µουσική της
πόλης ρρεµπέτικα). Πρόσφυγες οργανοπαίχτες και τραγουδιστές κυριάρχησαν στη
λαϊκή µουσική σκηνή µέχρι το 1940. Οι πρόσφυγες έκαναν αισθητή την παρουσία
τους και στον πνευµατικό χώρο. Οι λογοτέχνες Γ. Σεφέρης, Η. Βενέζης, Κ. Πολίτης,
Γ. Θεοτοκάς, Σ. ∆ούκας, ο ζωγράφος και συγγραφέας Φ. Κόντογλου και ο µουσικός
Μ. Καλοµοίρης είναι µερικοί από τους πολλούς Μικρασιάτες που διέπρεψαν στα
γράµµατα και τις τέχνες, πλούτισαν τη νέα ελληνική γλώσσα και συνέβαλαν στην
εξέλιξή της. Γενικότερα, σηµαντική υπήρξε η προσφορά των προσφύγων στη
διαµόρφωση της σηµερινής ελληνικής ταυτότητας.
ΟΜΑ∆Α Β΄

ΠΗΓΗ
Το νέο πολιτικό καθεστώς της
αυτονοµίας,
στο
κείµενο
Α΄
χαρακτηρίζεται ως ένα ιδιότυπο
διεθνές και εσωτερικό καθεστώς, το
οποίο ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος το
1901
ονοµάζει
ρεπικριτικά)
«κυριαρχίαν» που ασκούν στην Κρήτη
οι τέσσερις Μεγάλες ∆υνάµεις.
Στο κείµενο Β αναφέρεται ότι ο τότε
γενικός πρόξενος της Αγγλίας Εσµέ
Χάουαρντ παρουσίαζε τον ύπατο
αρµοστή απρόθυµο να συνεργαστεί µε
την κυβέρνηση και σηµειώνει εµφατικά

ÏÌ

ÉË

ΒΙΒΛΙΟ
Το θετικό και αισιόδοξο κλίµα των δύο
πρώτων ετών της λειτουργίας του νέου
καθεστώτος άρχισαν να σκιάζουν
απειλητικά σύννεφα, τα οποία επρόκειτο
να δηµιουργήσουν λίγο αργότερα σοβαρή
εσωτερική κρίση.

Το Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας [που
συντάχθηκε κατά το πρότυπο του
ισχύοντος τότε ελληνικού συντάγµατος και
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο των
Πρέσβεων των Προστάτιδων ∆υνάµεων
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ότι «δεν απέκρυπτε την αντιπάθειά του για
το συνταγµατικό πολίτευµα … ότι
θεωρούσε άχρηστες τις κοινοβουλευτικές
κυβερνήσεις, ότι … δεν αντιλαµβανόταν
τίποτε άλλο από την αυστηρή πειθαρχία
και ότι είχε σκοπό να κυβερνήσει την
Κρήτη σαν πολεµικό πλοίο, µε τον ίδιο
καπετάνιο, ό,τι κι αν είχαν κατά νουν οι
∆υνάµεις για το σύνταγµα µε το οποίο
είχαν προικοδοτήσει το νησί». Φαίνεται
λοιπόν, ότι τόσο ο Γεώργιος, όσο και
αργότερα οι Αθηναίοι σύµβουλοί του
αγνοούσαν τα πολιτικά πράγµατα και την
ψυχολογία των ‘δυσήνιων’ Κρητών.
Για
τη
δυσλειτουργία
του
Συντάγµατος και τις επιπτώσεις στην
πολιτική κατάσταση της Κρήτης κάνει
λόγο και το κείµενο Α΄, στο οποίο ο
Βενιζέλος επισηµαίνει ότι το Κρητικόν
Σύνταγµα εµφανίζει µεν την Κρήτη ως
«πολιτείαν αυτόνοµον», ωστόσο «η
θέσπισις του Συντάγµατος δεν κατέστησε
την αυτονοµίαν πραγµατικήν». Η πλήρης
εφαρµογή
του
Συντάγµατος
χαρακτηρίζεται από τον Βενιζέλο εφικτή
µόνο µετά τη λήξη της αρµοστείας,
γεγονός
που
επαυξάνει
την
αβεβαιότητα «περί της υφιστάµενης
πολιτικής της νήσου καταστάσεως».
Η ασάφεια είχε ήδη αφετηρία το
ιδιόµορφο νέο πολιτικό καθεστώς της
αυτονοµίας, το οποίο, στο κείµενο Α΄
χαρακτηρίζεται ως ένα ιδιότυπο
διεθνές και εσωτερικό καθεστώς. Ο
ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, µάλιστα το
1901 κάνει λόγο ρεπικριτικά) για
«κυριαρχίαν» που ασκούν στην Κρήτη
οι τέσσερις Μεγάλες ∆υνάµεις.
Σχετικά µε τις τριβές έγινε ήδη
αναφορά για την απροθυµία του
Γεωργίου να συνεργαστεί µε την
κυβέρνηση.
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στη Ρώµη] ήταν υπερβολικά συντηρητικό
και παραχωρούσε στον Ηγεµόνα, όπως
ονοµάστηκε ο Ύπατος Αρµοστής,
υπερεξουσίες, που εύκολα µπορούσαν να
τον
οδηγήσουν
σε
δεσποτική
συµπεριφορά.

ÏÌ

ÉË

ÏÓ

Επιπλέον, η ασάφεια στον ακριβή
καθορισµό αρµοδιοτήτων δηµιουργούσε
τριβές και προσωπικές αντιπαραθέσεις
στο έργο της διοίκησης.

Οι τοπικοί παράγοντες της Κρήτης, που
πολέµησαν για την ελευθερία του νησιού
και στήριξαν µε ενθουσιασµό τον
Πρίγκιπα, έβλεπαν τώρα µε δυσφορία και
πικρία να παραγκωνίζονται και να
διορίζονται σε καίριες θέσεις Αθηναίοι
σύµβουλοι του Γεωργίου, που αγνοούσαν

Έγινε ήδη αναφορά για την άγνοια της
ψυχολογίας των Κρητών από Γεώργιο
και κατ΄ επέκταση από τους
Αθηναίους συµβούλους του.
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τα κρητικά πράγµατα και την ψυχολογία
των Κρητών.
Αλλά το πιο σηµαντικό ήταν η διαχείριση
του εθνικού ζητήµατος της ένωσης της
Κρήτης µε την Ελλάδα. Στο ουσιώδες
αυτό ζήτηµα παρατηρήθηκε εξαρχής
διάσταση απόψεων µεταξύ του Γεωργίου
και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο
Γεώργιος πίστευε ότι η λύση του εθνικού
ζητήµατος θα ωρίµαζε µε συνεχείς
παραστάσεις και υποµνήµατα προς τις
Μεγάλες ∆υνάµεις,
ενώ ο Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγµατα
πρακτικότερα
και
ρεαλιστικότερα,
θεωρούσε ότι η λύση έπρεπε να είναι
σταδιακή, µε βαθµιαίες κατακτήσεις. Ως
πρώτη µάλιστα κατάκτηση θεωρούσε την
αποµάκρυνση των ξένων στρατευµάτων
από τις κρητικές πόλεις και την
αντικατάστασή τους από ντόπια πολιτοφυλακή, µε Έλληνες αξιωµατικούς.
Η διάσταση των απόψεων στο πολιτικό
ζήτηµα δεν άργησε να λάβει τη µορφή
προσωπικής αντιπαράθεσης.
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Στο κείµενο Γ χαρακτηρίζεται ως
γενεσιουργός αιτία της σύγκρουσης του
Βενιζέλου µε τον πρίγκιπα Γεώργιο η
παλιά και βασανιστική ανησυχία του
πολιτικού για οτιδήποτε είχε σχέση µε
την τύχη της Κρήτης. Το ίδιο κείµενο
αναφέρεται στις διαπραγµατεύσεις και
τα διαβήµατα του πρίγκιπα προς τις
Μεγάλες ∆υνάµεις.

Είναι γνωστό ότι η παρουσία των ξένων
στρατευµάτων στις κρητικές πόλεις
συµβόλιζε τη διεθνή προστασία που
επιβλήθηκε στην Κρήτη το 1898. Τρία
χρόνια αργότερα ο Βενιζέλος, όπως
προαναφέρθηκε στο κείµενο Α, την
ονοµάζει «κυριαρχία» των ∆υνάµεων
γεγονός που εξηγεί την επιλογή του να
αποµακρυνθούν τα ξένα στρατεύµατα.
Τα κείµενο Γ επιβεβαιώνει την όξυνση
του κλίµατος δυσπιστίας και καχυποψίας
των σχέσεων του πρίγκιπα µε τον
Βενιζέλο.

Σύµφωνα µε το κείµενο Γ η αντίδραση
του Βενιζέλου εξηγείται από το γεγονός
ότι ο Γεώργιος δεν θεωρούσε αναγκαία
τη
σχετική
πληροφόρηση
των
συµβούλων του για το περιεχόµενο των
διαπραγµατεύσεων
και
των
διαβηµάτων που προαναφέρθηκαν.

ÏÓ

Ο Βενιζέλος είχε καταστήσει σαφές ότι
δεν αναγνωρίζει στον Πρίγκιπα το
δικαίωµα να διαχειρίζεται προσωπικώς το
εθνικό ζήτηµα της Κρήτης: «Ως ένας εκ
των τριακοσίων χιλιάδων Κρητών, δεν σας
εκχωρώ ρο δικαίωµά µου, ώσρε µόνος
σεις να ρυθµίζερε αυροβούλως ρην
εθνικήν πολιρικήν ρον ρόπον µου!».

ÉË

[Σηµειωτεόν ότι ο Βενιζέλος είχε τον
τίτλο του
Συµβούλου επί της
∆ικαιοσύνης, δηλ. του Υπουργού
∆ικαιοσύνης].

ÏÌ

Κακοί
σύµβουλοι
του
Γεωργίου
διοχέτευαν χαλκευµένα και συκοφαντικά
κείµενα στις αθηναϊκές εφηµερίδες
εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου,
γεγονός που δηµιούργησε βαρύ κλίµα
διχασµού.
∆.1.α.Κατάσταση υποδοµών κατά την περίοδο 1830 – 1870.
Κείµενο βιβλίου
Πληροφορίες πηγής και πίνακα
Το 1830, οι υποδοµές του ελληνικού
κράτους
ήταν
ακόµη
πρωτόγονες. Ο πίνακας αναφέρει για το έτος 1830
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µόλις 13 χιλιόµετρα οδικού δικτύου.

Η δραστηριότητα του ήταν µάλλον
υποτονική, τουλάχιστον µέχρι τη δεκαετία
του 1870, καθώς τα χρήµατα έλειπαν και
οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν δεν ήταν
δηµοφιλείς ργια παράδειγµα, οι αγγαρείες
των αγροτών στην κατασκευή δρόµων).

Ο πίνακας αναφέρει για το διάστηµα
µετά το 1830 και ως το 1872
κατασκευή περίπου 500 χιλιοµέτρων
οδικού δικτύου. Βέβαια, σε αυτά θα
πρέπει να συµπεριληφθούν οι δρόµοι
των Επτανήσων ρενσωµάτωση 1864).
Η εικόνα της στασιµότητας στις
υποδοµές αποτυπώνεται σε δύο
παραδείγµατα από τον τοµέα της
γεωργίας και της βιοτεχνίας που
εξηγούν την προτεραιότητα που έδωσε
ο Χ. Τρικούπης στις υποδοµές. Το
1857 η σιτική παραγωγή στην Τρίπολη
σαπίζει απούλητη ενώ στο Ναύπλιο
γίνονται εισαγωγές, άρα το κόστος της
χερσαίας µεταφοράς τους ήταν
απαγορευτικό σε σχέση µε την
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Γέφυρες, αµαξιτοί δρόµοι, λιµάνια,
υδραγωγεία, δηµόσια κτίρια, όλα όσα
στηρίζουν την οικονοµική και διοικητική
λειτουργία του κράτους, είτε δεν υπήρχαν
καθόλου, είτε βρίσκονταν σε κακή
κατάσταση.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, ήταν
απόλυτα φυσικό να στραφεί το ενδιαφέρον
της διοίκησης προς την κατασκευή των
απαραίτητων, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, έργων.
Οι προθέσεις, που ήταν και στον τοµέα
αυτό πολύ καλές, προσέκρουσαν στις
αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν, και
ειδικότερα στην αδυναµία εξεύρεσης των
αναγκαίων οικονοµικών πόρων. Εξάλλου,
είναι γνωστό ότι το ελληνικό κράτος
ξεκίνησε µε ένα βαρύ δηµοσιονοµικό
φορτίο, την εξυπηρέτηση δηλαδή των
δανείων που είχαν συναφθεί στο
εξωτερικό κατά τη διάρκεια του Αγώνα
αλλά και αργότερα, στους δύσκολους
καιρούς της κρατικής του συγκρότησης.
Στις χερσαίες συγκοινωνίες αλλά και στα
περισσότερα από τα δηµόσια έργα που
είχε ανάγκη η χώρα, η έλλειψη του
ιδιωτικού ενδιαφέροντος ήταν δεδοµένη,
καθώς οι επενδύσεις στις βασικές αυτές
υποδοµές δεν ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρες.
Το κράτος είτε απ' ευθείας, είτε µέσω των
δήµων, προσπάθησε να ξεπεράσει τις
δυσκολίες αυτές µε τις δικές του δυνάµεις.
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Ο εξευρωπαϊσµός της Ελλάδας
θεωρείται απόλυτα αναγκαίος από τον
δυτικότροπο Τρικούπη, όπως θα φανεί
και στη συνέχεια.
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εισαγωγή δηµητριακών. Εξάλλου,
όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια
είναι γνωστό ότι οι η γειτνίαση της
θάλασσας, στις περισσότερες περιοχές
της χώρας, δεν βοηθούσε τα πράγµατα,
καθώς εκείνη την περίοδο οι θαλάσσιες
µεταφορές ήταν λιγότερο απ’ ό,τι οι
χερσαίες. Αντίστοιχα προβλήµατα
αντιµετώπιζε
στην
αυγή
της
τρικουπικής περιόδου ργύρω στα 1880)
η µεταφορά τούβλων στην Αθήνα από
τον Μαραθώνα καθώς το υψηλό
κόστος µεταφοράς εκτόξευε τις τιµές.

∆.1.β. Παράγοντες προώθησης και πολιτικό πρόγραµµα

Το κείµενο Β αναπτύσσει αναλυτικά
τις εκτιµήσεις του Χ. Τρικούπη για την
αναγκαιότητα της κατασκευής τεχνοοικονοµικής υποδοµής στην Ελλάδα µε
κύριο µέληµα την ανάπτυξη της
συγκοινωνίας και απώτερο στόχο την
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, του
εµπορίου και των παραγωγικών
δυνάµεων.
Ανάλογες πληροφορίες καταγράφει και
το κείµενο Γ, στο οποίο η συγγραφέας
Συναρέλη
Μ.
επισηµαίνει
το
εκσυγχρονιστικό πνεύµα του Τρικούπη
είχε συλλάβει την ορθή εκτίµηση ότι η
υλική πρόοδος είναι άµεση συνάρτηση
της ανάπτυξης των συγκοινωνιών.
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Το τρικουπικό κόµµα ήδη από το 1875
ρέτος καθιέρωσης της αρχής της
δεδηλωµένης)
παρουσίασε
ένα
συστηµατικό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού
της χώρας, αρκετά κοντά στις αντιλήψεις
του Κουµουνδούρου, το οποίο προέβλεπε:
συγκρότηση
κράτους
δικαίου
εξορθολογισµό της διοίκησης, κυρίως µε
τον καθορισµό των προσόντων των
δηµοσίων
υπαλλήλων,
ώστε
να
περιοριστεί η ευνοιοκρατία, ανάπτυξη
της οικονοµίας και κυρίως ενίσχυση της
γεωργίας, βελτίωση της άµυνας και της
υποδοµής, κατά κύριο λόγο του
συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας.
Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι ελληνικές
κυβερνήσεις (µε πρωθυπουργό τον
Τρικούπη, κυρίως) έκριναν ότι γενικά οι
ελληνικές συγκοινωνιακές υποδοµές έπρεπε
ταχύτατα να προωθηθούν, ώστε να
συνδεθεί η χώρα µε τους διεθνείς άξονες.
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Η πύκνωση του οδικού δικτύου πέρασε
στην πρώτη θέση των εθνικών και τοπικών
προτεραιοτήτων προς το τέλος του 19ου
αιώνα και τις αρχές του 20ού.
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Ο πίνακας αναφέρεται στην πύκνωση
του οδικού δικτύου κατά την
Τρικουπική περίοδο ρ1882-1892). Το
διάστηµα
αυτό
κατασκευάζονται
περίπου 2.800 km δρόµων. ρΣε αυτά
βέβαια πρέπει να συνυπολογιστούν οι
οδικές αρτηρίες της Θεσσαλίας –
προσάρτηση 1881). Η πύκνωση του
οδικού δικτύου συνεχίζεται µέχρι το
1912 καθώς έχουν κατασκευαστεί
άλλα 1.348 χιλιόµετρα
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Το κείµενο Γ επισηµαίνει ότι η
τρικουπική πολιτική ανάπτυξης των
µέσων επικοινωνίας έδωσε «απτά
αποτελέσµατα
στον
τοµέα
της
οδοποιίας». Η ίδια, µάλιστα, πηγή
επισηµαίνει ως παράγοντα της
ανάπτυξης «τις πρώτες απτές
ενδείξεις αλλαγών στην ελληνική
οικονοµία» κατά τις δεκαετίες του
1870 και του 1880.
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Η οικονοµική ανάπτυξη, οι πιο γρήγοροι
ρυθµοί αστικοποίησης, η δηµιουργία των
κεντρικών σιδηροδροµικών αξόνων και η
ανάπτυξη του εσωτερικού εµπορίου ήταν
παράγοντες
που
προώθησαν
την
κατασκευή οδικού δικτύου.
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Στους ανασταλτικούς παράγοντες θα
πρέπει να συµπεριλάβουµε το µεγάλο
κόστος της κατασκευής δρόµων σε ορεινά
εδάφη αλλά και τον «ανταγωνισµό» των
θαλάσσιων
συγκοινωνιών
που
κυριαρχούσαν στις µεταφορές κοντά στα
παράλια, δηλαδή σε πολύ µεγάλο τµήµα
της χώρας.
Η αοριστία της διατύπωσης πιθανόν
επιτρέπει να προσθέσουµε στους
ανασταλτικούς
παράγοντες
τα
οικονοµικά προβλήµατα της ελληνικής
οικονοµίας στη δεκαετία του 1890
κυρίως λόγω της πτώχευσης του 1893.
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Το κείµενο Γ αναφέρει γενικά ότι ως
τον προχωρηµένο 19ο αιώνα οι
ελληνικοί δρόµοι διαδραµατίζουν έναν
περιορισµένο
οικονοµικό
ρόλο,
γεγονός που εξηγεί αλλά και
τεκµηριώνει την αναστολή της
κατασκευής
τους.
Αρχικά
χαρακτηρίζονται ως οδοί διείσδυσης
και µόνον προς το τέλος του 19ου
αιώνα ταυτίζονται µε αγωγούς
επικοινωνίας. Η πηγή επισηµαίνει ότι η
ελληνική κοινωνική δοµή µοιάζει να
αλλάζει µε πολύ αργούς ρυθµούς.

