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Προτεινόμενα Θέματα 

Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών 

9-5-2017 

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

α) εθνικές γαίες  
β) Ηνωμένη Αντιπολίτευσις  
γ) Λαϊκό κόμμα 

Α.1.2.  Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή 
λάθος: 

α) Η Τράπεζα της Ελλάδας άρχισε τη λειτουργία της το 1927. 
β) Οι Εκλεκτικοί είχαν μετριοπαθείς θέσεις. 
γ) Το ΣΕΚΕ μετονομάστηκε σε Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το 1925 
δ) Το ψήφισμα της Κρητικής Βουλής (21 Μαΐου 1908) προς τις Μεγάλες Δυνάμεις 
ήταν η επίσημη πολιτική πράξη της χειραφέτησης της Κρήτης από την προστασία 
των Μεγάλων Δυνάμεων. 
ε) Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε το κίνημα στο γουδί 

ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1. Πότε υπογράφηκε η Συμφωνία της Άγκυρας και ποια τα κυριότερα σημεία της; 
Α.2.2.  Να αναφέρετε τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ελληνικό κράτος και η ιδιωτική 

πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της ελληνικής ατμοπλοΐας μετά τα μέσα του 19 ου 
αιώνα.  

ΘΕΜΑ Β1 
Λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόμενο των παρακάτω 

πηγών να προσπαθήσετε να αναζητήσετε τους λόγους για τους οποίους η βιομηχανική α-
νάπτυξη στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα ήταν βραδύρρυθµη.  

Πρώτον, µε την προσάρτηση της Θεσσαλίας η Ελλάδα επεκτείνει τα σύνορά της σε 
µια περιφέρεια πολύ πιο καθυστερημένη από το παλαιό βασίλειο, η οποία ενισχύει τον α-
γροτικό χαρακτήρα της χώρας και επιδεινώνει τις κοινωνικές συγκρούσεις, χωρίς να λύνει 
το πρόβληµα της αυτάρκειας στα βασικά είδη διατροφής. Πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ 
ότι, καθώς δεν υπήρξε αξιοσηµείωτος εκσυγχρονισµός της καλλιέργειας, το µεγάλο θεσσα-
λικό κτήµα διατηρεί ακέραιο το δυναµικό του σε εργατικά χέρια και µάλιστα µε τις πιο αρ-
χαϊκές µορφές υπο-απασχόλησης. Επιπλέον, µε τους θεριστές που έρχονται από την Ήπειρο 
και τη Μακεδονία, ή µε τους βοσκούς που κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά για να 
ξεχειµωνιάσουν στην πεδιάδα, παρατηρούνται στην περιοχή σηµαντικές εποχικές 
µετακινήσεις πληθυσµού. Οι συνθήκες αυτές δεν ευνοούν την εκβιοµηχάνιση στην καλύτε-
ρη περίπτωση µπορούν να στηρίξουν εποχικές µεταποιητικές δραστηριότητες. Έτσι, η 
βιοµηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλίας είναι ασήµαντη την εποχή που εξετάζουµε: καµιά 
δεκαριά ατµόµυλοι, δύο µηχανουργεία, ένα µικρό µεταξουργείο, όλα τούτα 
συγκεντρωµένα στον Βόλο, αυτό είναι χονδρικά τοβιοµηχανικό δυναµικό της περιφέρειας Ορ
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στο τέλος του αιώνα. Αντίθετα, επιζεί και αναπτύσσεται η βιοτεχνική παραγωγή, που ανή-
κει µάλλον στο στάδιο της «πρωτο - εκβιοµηχάνισης». 
Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σσ. 287-288  
ΠΗΓΗ 2 

Πιο σοβαρό ίσως πλήγµα για την εκβιοµηχάνιση, στο σύνολό της, είναι οι νέες πιέ-
σεις που ασκεί στην αγορά εργασίας ή ανανεωµένη ζήτηση εργατικών χεριών στη σταφιδο-
καλλιέργεια. Τα µεροκάµατα που πληρώνονται για τις εργασίες στα αµπέλια τις εποχές 
αιχµής φτάνουν τις 4 ως 5 δρχ. τον Μάιο, ξεπερνούν τις 6 από τον Αύγουστο και µετά για 
τον τρύγο, τις µεταφορές και τη συσκευασία: “∆ια τούτο δε πολλοί τεχνίται την τέχνην των, 
αφ’ ης ολιγώτερον 57 κερδαίνουσιν, αφήσαντες, εργάζονται κατ’ αυτάς εις τας αποθήκας 
(της Πάτρας)”, διαβάζουµε σε µια εφηµερίδα τον Αύγουστο του 1886· αυτή η µικρή φράση 
λέει πολλά για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει κάθε βιοµηχανία, που δεν αντέχει την πο-
λυτέλεια να διακόπτει εποχικά τις εργασίες της.  
Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σσ. 279-280  
ΘΕΜΑ Β2 

Αφού μελετήσετε την παρακάτω πηγή, να αναφέρετε τους παράγοντες που συνέ-
βαλαν στη διαμόρφωση των πολιτικών πεποιθήσεων των προσφύγων. 

Οι πρόσφυγες,προς έκδηλη δυσαρέσκεια των πιο συντηρητικών στοιχείων του αυ-
τόχθονος πληθυσμού,ήταν πολυπληθείς και συμπαγώς εγκαταστημένοι, ώστε να δρουν ως 
ρυθμιστές της πολιτικής ζωής στη διάρκεια του μεσοπολέμου. Μερικοί από τους μη προνο-
μιούχους ήταν επηρεασμένοι ιδεολογικά από τα επαναστατικά δόγματα του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος της Ελλάδας (ΚΚΕ), το οποίο είχε ιδρυθεί πρόσφατα (το 1918) και ορισμένοι 
από τους ηγέτες του κατάγονταν από την Ανατολία… 

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι πρόσφυγες παρέμεναν πιστοί στον Ελευθέριο 
Βενιζέλο, το χαρισματικό οραματιστή μιας Μεγάλης Ελλάδας και επίδοξο ελευθερωτή τους. 
Το αλυτρωτικό του όραμα είχε τώρα καταρρεύσει, αλλά αυτό ερμηνευόταν απόλυτα με την 
προδοσίατης εσωτερικής αντίδρασης και τις μηχανορραφίες εξωτερικών δυνάμεων. Αυτή η 
αφοσίωση επιβίωσε και μετά την προσέγγιση Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ το 1930, η ο-
ποία επιτεύχθηκε μόνο με ουσιώδεις ελληνικές παραχωρήσεις στο ζήτημα των αποζημιώ-
σεων για την τεράστια ακίνητη περιουσία που άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες, φεύγοντας 
από την Τουρκία. Οι πρόσφυγες ψήφισαν σε μεγάλο ποσοστό υπέρ της κατάργησης της μο-
ναρχίας στο δημοψήφισμα του 1924, το οποίο έφερε αποτέλεσμα 70% υπέρ της δημοκρα-
τίας. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α.1.1. α) σελ.23-24 «εθνικές γαίες… στρέμματα» 

β) σελ.210 «Μετά την κορύφωση της πολιτικής κρίσης μεταξύ του πρίγκιπα Γεωργί-
ου και του Βενιζέλου (απόλυση Βενιζέλου στις 18 Μαρτίου 1901, δημοσίευση άρ-
θρων στον κήρυκα, αυταρχικά μέτρα Γεωργίου), τα πολιτικά… πρίγκιπα».Η τριαν-
δρία της αντιπολίτευσης και άλλοι 15 άλλοι επιφανείς πολιτευτές συνέταξαν και 
υπέγραψαν προκήρυξη με την οποία ζητούσαν μεταβολή του συντάγματος της Κρη-
τικής Πολιτείας. 
γ) σελ.93 «Στα μέσα του 1910… Φιλελευθέρους» 

Α.1.2.  α) Λ,  β) Σ,  γ) Λ, δ) Σ, ε) Σ 
Α.2.1. σελ.161 «Στις 10 Ιουνίου… του άλλου κράτους» 
Α.2.2. σελ.22 «Οι πρωτοβουλίες… ποτάμι» 
Β.1.  Ιστορικές γνώσεις: σχ.βιβ.29-31 «Η εμφάνιση… εργ. δυναμικού» και «Η βιομηχανία 
υπέφερε… συνθήκες». Συμπληρωματικά το παράθεμα αναφέρει ότι με την ενσωμάτωση 
της Θεσσαλίας στην Ελλάδα δε λύνεται το πρόβλημα της αυτάρκειας σε βασικά είδη δια-
τροφής. Στην περιοχή παρατηρούνται βασικές εποχικές μετακινήσεις πληθυσμού που δεν 
ευνοούν την ανάπτυξη της βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται σε πρωτόγονη κατάσταση στη 
συγκεκριμένη περιοχή(10 ανεμόμυλοι, 2 μηχανουργεία,1 μεταξουργείο και υφαντήρια με Ορ
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φθηνό εργατικό προσωπικό) Άλλο σοβαρό πρόβλημα που ευθύνεται για την μη εκβιομηχά-
νιση αποτελεί η ζήτηση εργατικών χεριών για καλλιέργεια της σταφίδας (ήταν ακριβό το 
μεροκάματο ιδιαίτερα τον Αύγουστο).Η βιομηχανία δε μπορούσε να σταματήσει εποχικά 
τις εργασίες της και σε συνδυασμό με τις χρόνιες αδυναμίες της δεν αναπτύχθηκε ποτέ όσο 
έπρεπε. 
Β.2 Αρχικά οι πρόσφυγες ήταν βενιζελικοί, επειδή θεωρούσαν υπεύθυνους του ξεριζω-
μού τους αντιβενιζελικούς. (σχολ. Βιβλίο σελ. 165«οι πρόσφυγες εντάχθηκαν… υπουργοί). 
Μετά το σύμφωνο του 1930 πολλοί εντάχθηκαν στο αντιβενιζελικό στρατόπεδο.  

Αρχικά οι πρόσφυγες στην πλειοψηφία τους παρέμειναν πιστοί στον Ελευθέριο Βε-
νιζέλο, τον χαρισματικό οραματιστή μιας Μεγάλης Ελλάδας. Το όραμα της μεγάλης ιδέας 
είχε καταρρεύσει εξαιτίας εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων. Αυτή η αφοσίωση υπήρ-
χε και μετά την προσέγγιση Βενιζέλου και Κεμάλ το 1930 η οποία πραγματοποιήθηκε με 
βασικές ελληνικές παραχωρήσεις στο ζήτημα των αποζημιώσεων με την τεράστια ακίνητη 
περιουσία που άφηναν πίσω τους οι πρόσφυγες φεύγοντας από την Τουρκία.  

Μετά τη συμφωνία της Άγκυρας, 10 Ιουνίου 1930, «ο συμψηφισμός… του 1933» 
σελ. σχ. βιβλίου 162. 

Στη διαμόρφωση των πολιτικών πεποιθήσεων των προσφύγων συνέβαλε επιπλέον, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες του παραθέματος και ο εξής παράγοντας: 
-Μερικοί από τους μη προνομιούχους είχαν επηρεαστεί ιδεολογικά από τα επαναστατικά 
δόγματα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, που είχε ιδρυθεί το 1918,και του ο-
ποίου ορισμένοι ηγέτες κατάγονταν από την Ανατολία. 
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