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Προτεινόμενα Θέματα 

Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών 

11-4-2017 

ΘΕΜΑ Α1 
Α1.1  Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 

Α) Μέθοδος «κλήριγκ»  
Β) Οργανικός Νόμος του 1900  
Γ) Εκλεκτικοί 

Α1.2 Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή Λάθος:  
α) Η Εφαρμογή του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, στο χώρο της ιδιοκτησίας από το ελλη-
νικό κράτος, άφησε περιθώρια για καταπατήσεις. 
β) Η συμφωνία των Μεγάλων δυνάμεων με το Βενιζέλο υπογράφτηκε στο φρούριο του 
Φιρκά στις 14 Αυγούστου 1906. 
γ) Στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας της Σμύρνης ιδρύθηκε η «Μικτή Επιτροπή Ανταλ-

λαγής». 
δ) Στόχος του Εθνικού Κόμματος του Κ. Μαυρομιχάλη ήταν η «Ανόρθωση». 
ε) Το Σεπτέμβριο του 1922 ιδρύθηκε ένας αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική υπό-
σταση, η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων. 

ΘΕΜΑ Α2 
Α2.1  Πώς διαμορφώθηκε η ναυτιλιακή δραστηριότητα πριν την ελληνική επανάσταση και 

ποιοι παράγοντες έδωσαν ώθηση στην ελληνική ναυτιλία να αναπτυχθεί σ ‘αυτό το διά-
στημα; 

Α2.2  Να περιγράψετε με σύντομο τρόπο τα πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά γεγονότα 
από τη πρώτη μέρα που αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη μέχρι τη λήξη 
του μικρασιατικού πολέμου. 

ΘΕΜΑ Β1  
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πηγές και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώ-
σεις απαντήστε στις ερωτήσεις: 
α) Ποιοι λόγοι επέβαλαν στην κυβέρνηση να καταφύγει στη λύση της «διχοτόμησης της 

δραχμής; 
β) Ποιες ήταν οι συνέπειες που προκάλεσε η διχοτόμηση της δραχμής το 1922 αλλά και 
το 1926 σε οικονομικό, κοινωνικό αλλά και διεθνές επίπεδο; 

Κείμενο 1 
Οι προσπάθειες τον Γούναρη για δανειοδότηση από το εξωτερικό αποτυγχάνουν. Οι Αγ-

γλογάλλοι έχουν ακυρώσει όλες τις πιστώσεις από την εποχή της επανόδου του Κωνσταντίνου 
στην Ελλάδα. Ο Γούναρης αναγκάζεται να ακολουθήσει αντιλαϊκή δημοσιονομική πολιτική. Ο 
υπουργός Οικονομικών Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης προχωρεί με νόμο στη σύναψη εσωτερικού 
αναγκαστικού δανείου ύψους ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων δραχμών 
(Μάρτιος 1922). Ο τρόπος εφαρμογής του αναγκαστικού δανείου ήταν πρωτότυπος: το χαρτο-
νόμισμα που κυκλοφορούσε χάνει τη μισή του αξία. Οι πενήντα δραχμές, για παράδειγμα, που 
είχε στα χέρια τον ο πολίτης αποκτούν ονομαστική αξία είκοσι πέντε δραχμών. Οι άλλες είκοσι 
πέντε κατατίθενται στο δημόσιο ταμείο. ‘Έτσι, ο ελληνικός λαός, αιφνιδιαστικά, χάνει το μισό 
του νόμισμα. Ορ
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[Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη Γ΄ Λυκείου του ΟΕΔΒ] 
Κείμενο 2 

Στον οικονομικό τομέα η κατάσταση χειροτέρευε με σταθερά επιταχυνόμενο ρυθμό. Το 
αναγκαστικό δάνειο που είχε εισαγάγει ο Πρωτοπαπαδάκης με τη διχοτόμηση του χαρτονομί-
σματος, ενίσχυσε με ένα σημαντικό ποσό το Δημόσιο Ταμείο, αλλά δεν ενίσχυσε καθόλου τη 
δημοτικότητα της κυβερνήσεως. Από τη διχοτόμηση του χαρτονομίσματος εξοικονομήθηκαν 950 
εκατομμύρια δραχμές και από την κυκλοφορία νέου χαρτονομίσματος άλλα 550 εκατομμύρια, 
συνολικά 1.500 εκατομμύρια. Αλλά και το ποσό αυτό δεν επαρκούσε παρά μόνο για τη συντή-
ρηση του στρατού και την οργάνωση της αποχωρήσεώς του από τη Μικρά Ασία – αν η αποχώ-
ρηση αυτή άρχιζε πριν από τον Οκτώβριο[…] 

Τον Απρίλιο του 1922 η ελληνική κυβέρνηση κατέφυγε στη λύση του εσωτερικού δανει-
σμού. Το αναγκαστικό δάνειο του Πρωτοπαπαδάκη, παρά το γεγονός ότι από τις διατάξεις του 
εξαιρέθηκαν οι ξένοι υπήκοοι και οι ξένες εταιρείες (και έτσι, έμμεσα, αρκετοί ευκατάστατοι 
Έλληνες), απέφερε στο Δημόσιο Ταμείο το σημαντικό ποσό του 1550 εκατ. δραχμών. Δεν έλυσε 
όμως το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Η διχοτόμηση του νομίσματος σε «Σταύρους» (την 
εικόνα δηλαδή του ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας Γεωργίου Σταύρου) και σε «Στέμματα» βοήθη-
σε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες κρατικές υποχρεώσεις μόνο ως το φθινόπωρο του 1922 […] 

Η κυκλοφορία του χρήματος διευρύνθηκε επίσης σημαντικά λόγω των δύο αναγκαστι-
κών δανείων που επέβαλε το κράτος στα 1922 και 1926, σε βάρος της συνολικής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας […] Τη δεύτερη φορά, επί δικτατορίας Παγκάλου, το δάνειο έγινε με τη μορφή της 
εκ νέου αναγκαστικής κοπής νομίσματος κατά το 1/3, και απέφερε το συνολικό ποσόν των 1.250 
εκατ. δραχμών […] 

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η υποτίμηση της δραχμής ήταν ένας μη-
χανισμός που αφενός επέτρεπε στο κράτος να θέτει σε εφαρμογή την παρεμβατική πολιτική του 
και αφετέρου προστάτευε και ενθάρρυνε την εγχώρια παραγωγή. Η υποτίμηση σήμαινε στην 
ουσία την αναδιανομή του εθνικού πλούτου υπέρ των κρατικών πρωτοβουλιών αφενός και των 
αστών επιχειρηματιών αφετέρου. Γι’ αυτό, παρά το δημιουργούμενο νομισματικό και δημοσιο-
νομικό χάος, η υποτίμηση ευνοούσε τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βιομηχανικών επιχει-
ρήσεων. Όμως, από τη διεθνή σκοπιά, η υποτίμηση ήταν μια διαρκής αιτία διεθνούς καχυποψί-
ας εις βάρος της Ελλάδας και διεθνούς απομονώσεώς της. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, σελ. 198, 301, 333. 
ΘΕΜΑ Β2 
Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω πηγή και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις, απα-
ντήστε στις ερωτήσεις: 

α) Ποιοι λόγοι οδήγησαν τη «νέα γενιά» να αποστασιοποιηθεί από την προηγούμενη 
γενιά και τα κόμματα που την εξέφραζαν; 
β) Να καταγράψετε τα αιτήματα που διατύπωνε η «νέα γενιά» και τους πολιτικούς που 
εξέφραζαν με την πολιτική τους δράση αυτά τα αιτήματα. 

Οι αυλικές κυβερνήσεις μεταξύ 1843 και 1862 που σχηματίστηκαν από «αφοσιωμένους» στο 
στέμμα, όπως τους ονόμασαν ειρωνικά οι φιλελεύθεροι, κι επιβλήθηκαν απ’ το βασιλιά, εγκα-
ταλείπουν στην πραγματικότητα το Σύνταγμα. Απ’ το άλλο μέρος, ο θάνατος ή η αποχώρηση απ’ 
την πολιτική ζωή των αρχηγών των τριών κομμάτων ρωσικού, γαλλικού, αγγλικού, αλλάζουν το 
πολιτικό κλίμα. Η νέα γενιά, με την πανεπιστημιακή νεολαία επικεφαλής, ποτισμένη με φιλε-
λεύθερες ιδέες, θεωρεί ότι το αντιφάρμακο της πολιτικής διαφθοράς θα ήταν η εφαρμογή του 
δυτικού κοινοβουλευτισμού. Οι εκλογές του 1859 κι η Βουλή που προέκυψε απ’ αυτές αποτε-
λούν σημαντικό σταθμό στη πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας., γιατί, απ’το ένα μέρος, το α-
νοιχτά αντιδυναστικό πνεύμα της νέας γενιάς μπαίνει για πρώτη φορά στη βουλή με τον Επ. Δε-
ληγιώργη, κι απ’ το άλλο, αποκαλύπτεται με τις εκλογές η έλλειψη συνοχής του παλιού πολιτι-
κού κόσμου, που ήταν ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στο στέμμα. 

Νίκος Σβορώνος, ο. π, σελ 94-95 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α1.1 
Α) Μέθοδος «κλήριγκ»: «Στο εξωτερικό εμπόριο… ειδικών λογαριασμών» σχολικό Σελ. 54  
Β) Οργανικός νόμος: «Ένα σοβαρό ζήτημα… εγκατάστασής του» σχ. εγχ. σελ 208 Ορ
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Γ) Εκλεκτικοί: Στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 μικρότερη απήχηση είχαν οι Εκλεκτικοί. 
«Οι Εκλεκτικοί ήταν… κυβερνήσεις» σελ 77 

ΘΕΜΑ Α1.2 
α) Σωστό, β) Λάθος, γ) Λάθος, δ) Σωστό, ε) Λάθος 

Α2.1 «Στη διάρκεια του 18ου αιώνα… να εκμεταλλευθούν οι Έλληνες» σελ. 20 
Α2.2  «Οι εθνικές βλέψεις… να φτάνουν στην Ελλάδα» σχ. εγχειρίδιο σελ.144 
ΘΕΜΑ Β1 
α) Σχ. εγχειρίδιο: « Όταν με την επέμβαση … αντιμετωπίστηκε με τη διχοτόμηση της δραχ-

μής» σχ. εγχειρίδιο σελ 50 
Στοιχεία από τις πηγές: Οι προσπάθειες του Γούναρη για δανειοδότηση από το εξωτερικό απέ-
τυχαν. Οι Αγγλογάλλοι είχαν ακυρώσει όλες τις πιστώσεις από την εποχή της επανόδου του βα-
σιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα. Ο υπουργός οικονομικών Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης προχωρεί 
με νόμο στη σύναψη αναγκαστικού δανείου με έναν πρωτότυπο τρόπο: Το χαρτονόμισμα που 
κυκλοφορούσε χάνει τη μισή του αξία. Οι πενήντα δραχμές για παράδειγμα που είχε στα χέρια 
του ο πολίτης, αποκτούν ονομαστική αξία εικοσιπέντε δραχμών. Οι άλλες εικοσιπέντε κατατίθε-
νται στο δημόσιο ταμείο. Έτσι, η διχοτόμηση βοήθησε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες κρατικές 
υποχρεώσεις αλλά ο λαός έχανε αιφνιδιαστικά το μισό του εισόδημα. 
β)  Σχ, εγχειρίδιο: «Το αριστερό τμήμα… βαρύτατες συνέπειές της». σχ. εγχειρίδιο σελ 50 
Στοιχεία από τις πηγές: 
Το αναγκαστικό δάνειο που εισαγάγει ο Πρωτοπαπαδάκης ενίσχυσε με ένα σημαντικό ποσοστό 
το δημόσιο ταμείο, αλλά δεν ενίσχυσε καθόλου τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. Από τη διχο-
τόμηση εξοικονομήθηκαν 950 εκ. δραχμές και από την κυκλοφορία νέου άλλα 550 εκατομμύρια, 
συνολικά 1.500 εκ. Αλλά και το ποσό αυτό δεν επαρκούσε παρά μόνο για τη συντήρηση του 
στρατού και την οργάνωση της αποχώρησής του από τη Μ. Ασία. Η κυκλοφορία του χρήματος 
διευρύνθηκε επίσης σημαντικά λόγω και του δεύτερου αναγκαστικού δανείου που επιβλήθηκε 
από τη δικτατορία του Θεόδωρου Πάγκαλου το 1926, σε βάρος της συνολικής αναγκαστικής κυ-
κλοφορίας. Το δάνειο έγινε με τη μορφή της εκ νέου αναγκαστικής κοπής νομίσματος κατ το 1\3 
και απέφερε το συνολικό ποσό 1.250 εκ δραχμές. 
Η Υποτίμηση, σήμαινε στην ουσία την αναδιανομή του εθνικού πλούτου υπέρ των κρατικών 
πρωτοβουλιών αφενός και των αστών επιχειρηματιών αφετέρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι από 
τις διατάξεις του πρώτου δανείου εξαιρέθηκαν οι ξένοι υπήκοοι και οι ξένες εταιρείες και έμμε-
σα αρκετοί ευκατάστατοι Έλληνες. 
ΘΕΜΑ Β2 
α)  Σχολικό βιβλίο: « Η παρακμή των ξενικών… πολιτικά ατάλαντο» σχ. εγχειρίδιο σελ.75 

Στοιχεία από πηγές: 
Ο αυλικές κυβερνήσεις, «προσκολλημένες» στο βασιλιά εγκατέλειψαν ουσιαστικά το 
Σύνταγμα την περίοδο 1843-1862. Βασική η αλλαγή του πολιτικού κλίματος λόγω του 
θανάτου ή της αποχώρησης των αρχηγών των τριών κομμάτων. Τέλος επικεφαλής της 
νέας γενιάς, ήταν η πανεπιστημιακή νεολαία, διαπνέονταν από φιλελεύθερα φρονήμα-
τα. 

β)  Σχολικό βιβλίο: «Περί τα τέλη… Κουμουνδούρος» σχ. Εγχειρίδιο σελ.75-76 
Στοιχεία από πηγές:  
Η νέα γενιά θεωρεί πως για να καταπολεμήσει τις αυθαιρεσίες των πολιτικών θα έπρε-
πε να εφαρμόσει ιδεολογίες του «δυτικού κοινοβουλευτισμού». Οι εκλογές του 1859 
είναι σημαντικός σταθμός στα πολιτικά πράγματα, καθώς για πρώτη φορά μπαίνει στο 
κοινοβούλιο η νέα γενιά με επικεφαλής τον Επ .Δεληγιώργη που εξέφραζε το αντιμο-
ναρχικό πνεύμα ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται η έλλειψη ενότητας των παλιών κομ-
μάτων. 
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