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Προτεινόμενα Θέματα 

Ιστορία Θεωρητικών Σπουδών 

14-3-2017 

ΘΕΜΑ Α1  
Α.1.1.  Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων:  

Α) Πεδινοί, Β) Χωρoφυλακή της Κρήτης, γ) ΔΟΕ      
Α.1.2.  Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή 
Λάθος:  

α) Το 1866 η συνολική χωρητικότητα των ελληνικών πλοίων ξεπερνούσε τους 
3000.000 τόνους.  
β) Στην διάρκεια του 18ου αιώνα οι οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων είχαν 
εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές στην ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης θάλασ-
σας.  
γ) Το κόστος των Βαλκάνικών πολέμων κλόνισε την ελληνική οικονομία. 
δ)Η ήττα της Ρωσίας στον Κριμαικό πόλεμο συνέβαλε στην αποδυνάμωση του ρω-
σικού κόμματος, το οποίο σταδιακά εξαφανίστηκε από την πολιτική σκηνή.  
ε) Ο Ι. Σφακιανάκης, ο Κ. Μάνος και ο Ε. Βενιζέλος αποτέλεσαν μια τριανδρία, που 
δε δίστασε να προχωρήσει σε δυναμική αναμέτρηση με τον πρίγκιπα.    

ΘΕΜΑ Α2  
Α2.1.  Τι γνωρίζετε για την πολιτική των Τούρκων έναντι των χριστιανικών πληθυσμών κα-

τά τους πρώτους μήνες του 1914 και με ποιους τρόπους εκφράστηκε;  
Α2.2.  Να αναφέρετε το εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα του Τρικούπη, τους λόγους της απο-

τυχίας του και τη στάση που κράτησαν τμήματα του ελληνικού λαού απέναντι στην 
εφαρμογή του μέχρι την πτώχευση του 1893.  

ΘΕΜΑ Β1 
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των παρακάτω πηγών και συνδυάζοντας τα 

στοιχεία του σχολικού εγχειριδίου, να αναφερθείτε: α) στην κατάσταση που επικρατούσε 
στο πιστωτικό σύστημα της χώρας μέχρι το 1841, β) στις διαδικασίες ίδρυσης της Εθνικής 
Τράπεζας και στη δραστηριότητα της τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της.  
Πηγη 1  

Τέλος, θα αναφερθούµε σε έναν τρίτο µηχανισµό απορρόφησης µέρους του αγρο-
τικού πλεονάσµατος: πρόκειται για την τοκογλυφία που λυµαίνονταν την ύπαιθρο. Όπως 
σηµειώνει ο Πολύζος, η τοκογλυφία κυριαρχούσε παντού µε την ανοχή των κυβερνήσεων 
και τη συνδροµή των δικαστηρίων που δεν έβαζαν όριο στον τόκο. Πραγµατικά, η 
νοµοθεσία µε βάση το ρωµαϊκό-βυζαντινό δίκαιο δεχόταν απεριόριστο τόκο και δεν ανα-
γνώριζε το εθιµικό δίκαιο που τον είχε περιορίσει στο 13% (...) Οι τοκογλύφοι που αποτε-
λούσαν ένα ακόµα συστατικό στρώµα της ελληνικής αστικής τάξης, στο πρώτο µισό του 
19ου αιώνα, υφαρπάζοντας το µερίδιο τους από το πλεόνασµα της αγροτικής παραγωγής 
και ωθώντας την σε εµπορικοποίηση, συχνά δεν ήταν άλλοι από τους τοπικούς άρχοντες, 
τους εµπόρους, ακόµα και τους πλούσιους χωρικούς. Οι φόροι, τα εµπορικά κυκλώµατα και 
η τοκογλυφία αποτελούν έτσι τις κύριες µορφές που συµπορεύονται µε την αυξανόµενη Ορ
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ενσωµάτωση των ανεξάρτητων µικροκαλλιεργητών στο εκχρηµατισµένο εµπορικό σύστηµα 
(...)  

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκ-
παιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα: 1830-1922, σελ. 93  
Πηγή 2  

   Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841. Ρητός στόχος της ήταν η διοχέτευση στην 
αγορά χαμηλότοκων δανείων για το εμπόριο και την αγροτική παραγωγή. Για τούτο η Τρά-
πεζα πριμοδοτήθηκε με το προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων. Τα χαμηλότοκα δάνεια 
δεν τα καρπώθηκαν οι μικροκαλλιεργητές, αλλά οι μικρέ- έμπροροι επιτέλους μπόρεσαν να 
βρουν χαμηλότοκα δάνεια με ετήσιο επιτόκιο 8-10%. Τέλος, η Εθνική Τράπεζα άρχισε να 
δανείζει και το ίδιο το κράτος, και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από την Αθή-
να, στα εμπορικά κέντρα της χώρας, δηλαδή στην Πάτρα και την Ερμούπολη. Για να εδραι-
ωθεί εκεί, χρειάστηκε να παλέψει με τους τοπικούς εμπορικούς και πολιτικούς παράγοντες. 
Στο τέλος αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τους τοκογλύφους. Οι έμποροι και οι χρηματι-
στές παρέχοντας στην Τράπεζα τις απαιτούμενες εγγυήσεις, δανείζονταν τραπεζικά κεφά-
λαια, τα επαναδάνειζαν στους αγρότες και καρπώνονταν τη διαφορά μεταξύ του τραπεζι-
κού επιτοκίου και της τοκογλυφίας. Η πολιτική αυτή επέτρεψε στους τοκογλύφους να δια-
τηρήσουν τον έλεγχο της αγοράς, χρησιμοποιώντας τραπεζικά κεφάλαια και ο αρχικός σκο-
πός της Τράπεζας να χρηματοδοτήσει την παραγωγή και να σπάσει το δανειστικό μονοπώ-
λιο των τοκογλύφων εγκαταλείφθηκε. 

www.archive.gr, «Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση 
ΘΕΜΑ Β2  

Αξιοποιώντας το περιεχόμενο των παρακάτω πηγών και συνδυάζοντας τις ιστορικές 
μας γνωσεις να αναφερθείτε στη συνεισφορά των προσφύγων στον πολιτισμό.  
Πηγή 1  

Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ήταν άνθρωποι ιδιαίτερα ενεργητικοί, με έφεση στην 
πρόοδο και τη δημιουργία. Η εγκατάστασή τους στη «φτωχή» Ελλάδα έδωσε νέα πνοή στην 
οικονομία, στις τέχνες, τα γράμματα, στις επιστήμες, σε όλους τους τομείς. Μετέφεραν μαζί 
τους μια μοναδική αξιοπρέπεια, αξιοπιστία, το ταλέντο μιας πολύχρονης ελληνικής παρου-
σίας. Παρ’όλες τις δύσκολες συνθήκες που βρήκαν στο ανοργάνωτο ελληνικό κράτος αγω-
νίστηκαν να ανασυντάξουν την κατεστραμμένη ζωή τους με καρτερικότητα, χωρίς μεμψι-
μοιρίες. Αυτός είναι ο λόγος που διακρίθηκαν σε τόσες δραστηριότητες, ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε:το Φώτη Κόντογλου από τις Κυδωνιές· τους δημοσιογράφους Δημήτρη Ψαθά και 
Παύλο Παλαιολόγο·τον ιστορικό Παπαρρηγόπουλο, τον Καρολίδη, τον Γεώργιο Ιωακειμό-
γλου, τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη ·τους λογοτέχνες Ηλία Βενέζη, Μαρία Ιορδανίδου, Μενέ-
λαο Λουντέμη, Γιώργο Θεοτοκα. Στρατή Δούκα, Τάσο Αθανασιάδη.Επίσης, άλλα άτομα τα 
οποία διακρίθηκαν στο χώρο των τεχνών και των γραμμάτων και προέρχονται από την Ανα-
τολή είναι:οι φιλόσοφοι Κορνήλιος Καστοριάδης και Δημήτρης Γληνός·ο παιδαγωγός Γιάν-
νης Δεσποτόπουλος·ο μουσικός Μανόλης Καλομοίρης, η Σοφία Βέμπο ·ο Ηλίας Καζάν (Ηλί-
ας Καυτατζόγλου), ο Βασίλης Λογοθετίδης ο σπουδαίος αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος· 
οι καλλιτέχνες του ρεμπέτικου και σμυρναίικου τραγουδιού Γιάννης Παπαϊωάνου, Βαγγέλης 
Παπάζογλου, ο Νταλγκάς, η Νίνου, η Ρόζα Εσκενάζυ και τόσοι άλλοι.Βέβαια οφείλουμε να 
αναφερθούμε και στους εθνικούς ευεργέτες Ανδρέα Συγγρό, Σισμανόγλου, Σικιαρίδη και 
στους «μεγάλους κυρίους της οικονομίας» Ωνάση και Μποδοσάκη. 

www.de.sch.gr/mikrasia 
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Πηγή 2 
Ο πιο σημαντικός ρόλος των πνευματικών δημιουργών είναι αυτός που διαδραμάτισαν 
στην ενότητα μεταξύ προσφύγων και αυτοχθόνων, καθώς με το έργο τους μπόρεσαν να εκ-
φράσουν το σύνολο του έθνους.Ο λαϊκός πολιτισμός, η μουσική, το τραγούδι, η μαγειρική, 
η ενδυμασία, τα έθιμα των Μικρασιατών πλούτισαν την ελληνική λαϊκή παράδοση. Στις εκ-
φράσεις αυτές του καθημερινού ανθρώπου δεν υπάρχουν στεγανά. Έτσι και στη Μικρασία, 
οι λαοί πέρα από όποια προβλήματα συζούσαν ειρηνικά ανταλλάσσοντας ήθη, τραγούδια 
και χορούς. Η ιδιαίτερη αυτή μουσικοχορευτική παράδοση από τα δυτικά παράλια, την 
Καππαδοκία, τον Πόντο έφθασε μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στα χρόνια εκείνα το 
δημοτικό τραγούδι (συμπεριλαμβανομένου και εκείνου των ελληνικών πληθυσμών της Μι-
κράς Ασίας), ως «εθνική» μουσική, απέκτησε βαρύνουσα σημασία. Ταυτόχρονα, οι τεχνο-
λογικές εξελίξεις έκαναν εφικτές τις ιστορικές ηχογραφήσεις παραδοσιακής μουσικής από 
τη Μέλπω Μερλιέ (1930) και το Σίμωνα Καρά (1936).Αλλά και ο πιο ανεπτυγμένος, σε σχέση 
με την Ελλάδα, αστικός πολιτισμός της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης μεταφυτεύθη-
κε και προσαρμόσθηκε στις νέες συνθήκες. Ο πλούτος της λαϊκής μικρασιατικής μουσικής 
μεταφέρθηκε στη μητρόπολη. Το σμυρναίικο τραγούδι (ο όρος καλύπτει το αστικό τραγούδι 
από την Κωνσταντινούπολη ως το μικρασιατικό νότο) κυριάρχησε ως τα μέσα της δεκαετίας 
του 1930 στη λαϊκή μουσική σκηνή της χώρας. Στο επόμενο διάστημα η συνύπαρξη και ο 
αλληλοεπηρεασμός Μικρασιατών και ντόπιων μουσικών θα οριοθετήσουν την εποχή τον 
ρεμπέτικου τραγουδιού, που αποτέλεσε την έκφραση των φτωχών λαϊκών τάξεων και του 
κοινωνικού περιθωρίου. Η καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών από τη Μέλπω Μερλιέ 
έγινε η αφορμή για μια μεγάλη προσπάθεια διάσωσης της πνευματικής κληρονομιάς, της 
οποίας φορείς ήταν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες. Διαπιστώνοντας την έλλειψη πληροφοριών 
για το σημαντικό αυτό τμήμα του Ελληνισμού, επιδίωξε την ανασύνθεση της κατεστραμμέ-
νης εικόνας των ελληνικών κοινοτήτων του μικρασιατικού χώρου με βάση τις μαρτυρίες των 
προσφύγων. 

Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, «Η Ελλάδα με τους πρό-
σφυγες, Ο Μεσοπόλεμος (1922-1940)», «Από την Αβασίλευτη δημοκρατία στη Δικτατορία 
της 4ης Αυγούστου», εκδ. Ελληνικά Γ ράμματα, Αθήνα 2003, σελ. 99 
ΘΕΜΑ Α1   
Α1.1. α) Στην εθνοσυνέλευση του 1862-1864 συγκροτήθηκαν οι πυρήνες δυο μεγάλων πα-
ρατάξεων οι πεδινοί και οι ορεινοί. «οι πεδινοί… μικροκαλλιεργητές.» σελ. 77, β) Η πρώτη 
κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε με ζήλο και απέδωσε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα σημαντικό έργο. Οργάνωσε Χωροφυλακή με Ιταλούς αξιωματικούς και υπαξιω-
ματικούς (καραμπινέρους). (Σελ. 208), Οι επαναστάτες με την έναρξη της επανάστασης στο 
Θέρισσο (Μάρτιος 1905) συνιστούσαν στη Χωροφυλακή να μην υπακούει στις διαταγές του 
πρίγκιπα (σελ.211), «Μετά την ίδρύση της Προσωρινής Κυβέρνησης της Κρήτης η χωροφυ-
λακή, που υποστήριζε τον πρίγκιπα… επανταστάτες.» (Σελ.214), «Η Διεθνής επιτροπή που 
ήρθε στην Κρήτη το Φεβρουάριο του 1906, ανέλαβε να εξετάσει… νέο σχήμα» (σελ. 215), γ) 
«Τα οικονομιά του ελληνικού κράτους μετά την Πτώχευση του 1893 οδηγήθηκαν… ελληνι-
κής οικονομίας» σελ. 37-38 
Α1.2  α) Σ, β) Λ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Λ  
ΘΕΜΑ Α2 
Α2.1  «Τους πρώτους μήνες …εκτελέστηκαν» σελ.139 
Α2.2.  «Το τρικούπικό κόμμα… πτώχευση» σελ. 80 

«Κατά την περίοδο… επιθυμίες τους» σελ. 84-85    
Β1. α) Σχολ. Εγχειρίδιο σελ. 26-27: «Το πιστωτικό σύστημα… κοινωνικών ομάδων»  

Το ιστορικό παράθεμα 1 συμπληρώνει τις ιστορικές μας γνώσεις αναφέροντας ότι 
στην ύπαιθρο η τοκογλυφία επικρατούσε με απεριόριστο τόκο στον αγροτικό τομέα 
με την ανοχή των κυβερνήσεων και των δικαστηρίων, αν και το εθιμικό δίκαιο τον 
είχε περιορίσει στο 13%. Οι τοκογλύφοι τον 19ο αιώνα ήταν μέρος της αστικής τά-Ορ
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ξης (τοπικοί άρχοντες έμποροι, πλούσιοι χωρικοί), οι οποίοι παίρνοντας μερίδιο 
από την αγροτική παραγωγή την ώθησαν στην εμπορικοποίηση της και οι μικρο-
καλλιεργητές ενσωματώθηκαν σ΄ αυτό το εμπορικό σύστημα.  
β)  Σχολ. Εγχειρίδιο σελ. 27-28 « Το μεγάλο βήμα… κυκλοφορία τους»  
Σύμφωνα με το ιστορικό παράθεμα 2 η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε τραπεζογραμμάτια 
για να τα διαθέσει στην ελληνική αγορά χαμηλότοκα δάνεια στην εμπορική και α-
γροτική παραγωγή. Συγκεκριμένα οι μικροέμποροι πήραν δάνεια 8-10 % επιτόκιο. 
Στην συνέχεια η Εθνική τράπεζα δανείζει και το ίδιο το ελληνικό κράτος, αλλά και 
άλλα εμπορικά κέντρα της χώρας (Πάτρα, Ερμούπολη), όπου για να ισχυροποιηθεί 
εκεί συγκρούστηκε με εμπόρους και πολιτικούς της τοπικής κοινωνίας. Αν και συνέ-
βαλε στον περιορισμό της τοκογλυφίας σε κάποιες περιπτώσεις αναγκάστηκε να 
συμβιβαστεί με τους τοκογλύφους. Επομένως ένας από τους αρχικούς στόχους της 
που ήταν η χρηματοδότηση της παραγωγής και ο περιορισμός των δανειστικών μο-
νοπωλίων των τοκογλύφων δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά ανακαταλήφθηκε.  

Β2. Σχολ. Εγχειρίδιο: σελ. 169: «Οι πρόσφυγες… ελληνική ταυτότητα»  
Συμπληρωματικά το παράθεμα 1 αναφέρει ότι οι πρόσφυγες της Μ. Ασίας 

ήταν άτομα δραστήρια, προοδευτικά και δημιουργικά. Με την έλευση τους στην 
«φτωχή» Ελλάδα έδωσαν ώθηση στην οικονομία, στα γράμματα και στις τέχνες. 
Ήταν άνθρωποι ταλαντούχοι, αξιοπρεπείς, αξιόπιστοι και προσπάθησαν πολύ να 
ανασηκωθούν υπομονετικά από την κατεστραμμένη τους ζωή. Ανδεικτικά αναφέ-
ρουμε τους Φ. Κόντογλου, Δ. Ψαθά, Γ. Σεφέρη, Ηλ. Βενέζη, Μ. Ιορδανίδου, Μ. Λου-
ντέμη, Γ. Θεοτοκά, Σ. Δούκα, Κ. Καστοριάδης, Μ. Καλομοίρης, Μ. Ανδρόνικος, Γ. 
Παπαϊωάννου, Β. Παπάζογλου και τόσοι άλλοι.  

Επιπρόσθετα το παράθεμα 2 επισημαίνει την προσπάθεια των πνευματικών 
αυτών ανθρώπων να επιτύχουν την εθνική ενότητα των ντόπιων και των προσφύ-
γων. Μετέφεραν μαζί τους τον πολιτισμό τους, την μουσική, τη μαγειρική, την εν-
δυμασία και τη έθιμα τους. Και στην Μ. Ασία οι άνθρωποι αυτοί πέρα από τα προ-
βλήματα τους ζούσαν ήρεμα, χωρίς προστριβές, ανταλλάσσοντας τα ήθη και τα έ-
θιμα τους. Ιδιαίτερα η μουσική και ο χορός των κατοίκων που προέρχονταν από την 
Καππαδοκία και τον Πόντο, το δημοτικό τραγούδι και οι ιστορικές ηχογραφήσεις 
της παραδοσιακής μουσικής από τη Μέλπω Μερλιέ και Σ. Καρά έδωσε νέα πνοή 
στην ελλ. πραγματικότητα. Παράλληλα και οι αστοί της Κωνσταντινούπολης και της 
Σμύρνης προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα. Η λαϊκή μικρασιάτικη μουσική μετα-
φέρθηκε στη μητρόπολη και το σμυρναίικο τραγούδι εξουσιάζει ως τα μέσα του 
1930. Έτσι θα συνυπάρξει η μικρασιατική μουσική με τη ντόπια και θα οριοθετηθεί 
το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο εκφράζει τις λαϊκές τάξεις. Η Μ. Μερλιέ καταγρά-
φει τα δημοτικά τραγούδια και έτσι καταφέρνει να σώσει τη μεγάλη πνευματική 
κληρονομιά των Μικρασιατών με βάση τις μαρτυρίες των προσφύγων, λόγω έλλει-
ψης πληροφοριών.  
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