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Προτεινόμενα Θέματα 

Ιστορία Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

3-4-2018 

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

α) Κλήριγκ  β) Ραλλικό κόμμα  γ) Βενιζελισμός 
Α1.2.  Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή 

Λάθος: 
α) Η ίδρυση τραπεζικών ιδρυμάτων εξυπηρετούσε μόνο κυβερνητικές ανά-
γκες. 
β) Στο Σύνταγμα καθορίστηκαν και οι βασιλικές εξουσίες, μεταξύ των οποίων 
ο βασιλιάς ασκούσε τη νομοθετική εξουσία και την αρχηγία του κράτους και του 
στρατού. 
γ) Το σύνταγμα του 1864 κατοχύρωνε την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συ-
νεταιρίζεσθαι. 
δ) Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χω-
ρών διατηρήθηκαν για δυο τουλάχιστον δεκαετίες. 
ε)  Στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 1910 το κόμμα του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου πλειοψήφησε και σχημάτισε κυβέρνηση δύο μήνες αργότερα. 

Α.2.1.  Τι γνωρίζετε για την υπογραφή της Σύμβασης της Άγκυρας και της Συμφωνίας των 
Αθηνών; 

Α2.2. Τι γνωρίζετε για την πολιτική οργάνωση της Επανάστασης στο Θέρισσο και ποιες 
ήταν οι εκτιμήσεις και οι στόχοι του Βενιζέλου;  

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

στοιχεία του σχολικού εγχειριδίου να αναφερθείτε : α) στις πρώτες βιομηχανικές και βιοτε-
χνικές δραστηριότητες του ελληνικού κράτους από τις αρχές του νεοελληνικού κράτους ως 
το 1870 και στους παράγοντες που τις επηρεάζουν και β) στην πορεία της ελληνικής βιομη-
χανίας στα τέλη του 19 ου αιώνα και τις αρχές του 20 ου εξηγώντας αντίστοιχα τους λόγους 
που την καθορίζουν. 
ΠΗΓΗ 1 

Η Ελλάδα των συνόρων της Λαμίας διατήρησε το πλέγμα των βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων των προεπαναστατικών χρόνων. Στο πλέγμα αυτό περιλαμβάνονταν 

οι οικιακές βιοτεχνίες, οι πλανόδιοι τεχνίτες και οι βιοτεχνίες-εργαστήρια της πόλης. 

Οι παραγωγικοί κλάδοι που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 19ου αι. είναι η υφαντουρ-

γία, η μεταξουργία, η βυρσοδεψία, η ναυπηγική.]Στα μέσα του 19ου αι. διαφορετικοί 

μηχανισμοί συγκλίνουν στην αποδιάρθρωση των παραδοσιακών παραγωγικών συ-

στημάτων και στον κόσμο της μεταποίησης, με έμφαση στον τομέα της μεταξουργί-

ας. Η ζήτηση του μεταξιού αυξήθηκε στις αρχές του 19ου αι., χάρη στην ανάπτυξη 

της μεταξοϋφαντικής στην Ευρώπη και ιδίως στη γαλλική Λυών. Τα δύο πρώτα μη-

χανικά μεταξουργία ιδρύθηκαν στη Σπάρτη και τη Μεσσήνη στο τέλος της δεκαετίας Ορ
όσ
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του 1830.Η σημαντικότερη όμως επένδυση έγινε στην Αθήνα το 1850, όταν μια αγ-

γλική εταιρεία ίδρυσε στην περιοχή του σημερινού Μεταξουργείου, ένα μεγάλο ερ-

γοστάσιο αναπήνισης του μεταξιού με μηχανήματα που μετέφερε από τη Λυών. 

Το οθωνικό καθεστώς διαμόρφωσε την πολιτική του για τα οικονομικά πράγ-

ματα του νεοσύστατου κράτους σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών στον διεθνή ορίζο-

ντα. Στο κλίμα αυτό εντάσσονται οι ατελέσφορες απόπειρες εφαρμογής του θεσμού 

του προστατευμένου «βασιλικού εργοστασίου» για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. 

Από τα μέσα του 1840 αρχίζει να εδραιώνεται η πεποίθηση ότι η βιομηχανία δεν 

μπορούσε να «ευδοκιμήσει» στην Ελλάδα. Η πραγματική αρχή της ελληνικής βιομη-

χανίας τοποθετείται μετά τη λήξη του Κριμαϊκού πολέμου (1854/6) και η εμφάνισή 

της γενικά συνδέθηκε με τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα με τη 

χρόνια κρίση της σταφίδας. Κάθε φορά που παρουσιαζόταν απούλητο πλεόνασμα 

σταφίδας, ακολουθούσε η δημιουργία οινοποιείων 
 
ΠΗΓΗ 2 

«... Μεταξύ 1875 και 1889 παρατηρείται μια αύξηση από 95 σε 145 εργοστάσια. 
Αλλά από τις 50 νέες μονάδες, οι 44 ήταν αλευρόμυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία. Επιπλέον, οι 
περισσότερες εξυπηρετούσαν τη σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας και της Άρτας και πολλές 
προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα, μαζί με τις επαρχίες αυτές το 1881. Επομένως η αύξηση δε 
δείχνει εκβιομηχάνιση: απλώς κατοπτρίζει την εδαφική επέκταση της χώρας και την αντί-
στοιχη αύξηση του πληθυσμού» . 

ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΠΗΓΗ 3 

Η συγκρότηση του ελληνικού καπιταλισμού – βιομηχανία 

Το πρώτο κύμα εκβιομηχάνισης εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 

1870 και αφορά την παραγωγή τροφίμων, βαμβακερών νημάτων και υφασμάτων.Η 

εγχώρια βιομηχανία παρουσιάζει πολύ βραδεία πρόοδο και ένας από τους κυριότε-

ρους λόγους ήταν η έλλειψη δασμολογικής προστασίας που θα επέτρεπε στις νεαρές 

ελληνικές βιομηχανίες να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των ξένων προϊόντων. 

Μόλις το 1871 νομοθετήθηκαν ορισμένες προστατευτικές διατάξεις για την υποστή-

ριξη των κλάδων της ατμοκίνητης βιομηχανίας. Γύρω στο 1875 στην Ελλάδα λει-

τουργούσαν 95 ατμοκίνητα εργοστάσια[68] και τρία χρόνια αργότερα, ο αριθμός των 

ατμοκίνητων βιομηχανικών μονάδων αυξήθηκε σε 108. 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας γύρω στο 1880 δεν ήταν υψηλοί και δεν 

παρατηρείται ουσιαστική συγκέντρωση κεφαλαίων στην βιομηχανία. Η καθυστέρηση 

της βιομηχανίας ήταν αλληλένδετη με την συγκέντρωση σε παραγωγικούς τομείς που 

δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια κέρδους και η έλλειψη κρατικών κινήτρων έστρεφε το 

περιορισμένο επενδυτικό κεφάλαιο σε πιο αποδοτικούς τομείς. Αξιοποιήθηκαν κυρί-

ως εγχώρια κεφάλαια. Το παροικιακό κεφάλαιο δεν εμφανίζεται στις εκκολαπτόμενες 

βιομηχανικές επιχειρήσεις κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αι. και δεν λειτούργησε 

σαν άξονας ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά προσανατολίστηκε σε α-

ντιπαραγωγικές δραστηριότητες. Έτσι αποστέρησε την ελληνική βιομηχανία από την 

πρώτη της αντικειμενική δυνατότητα να οδηγήσει την οικονομία της χώρας σε κάποια 

«απογείωση». 

Οι μεταπτώσεις της βιομηχανικής πορείας κατά τα έτη 1883-1893, προσδιορί-

στηκαν από τη διεθνή κρίση αλλά και από ειδικότερους παράγοντες που ανάσχεσαν 

την επέκταση της βιομηχανίας. Η κρίση όμως ξεπεράστηκε με την προστασία της εγ-

χώριας αγοράς. Η βιομηχανική μετατροπή είχε κάνει σημαντικά βήματα. 

Η ανάλογη αύξηση της βιομηχανίας δυναμώνει την εργατική τάξη και οι πρώ-

τες της εκδηλώσεις κάνουν την εμφάνιση της στην ελληνική κοινωνία. Οι γνώσεις Ορ
όσ
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μας για τη συγκρότηση των στρωμάτων που συνόδευαν την εκβιομηχάνιση είναι ελά-

χιστες. Έτσι, ως πρώτη στην ελληνική ιστορία απεργία, έχει καταγραφεί η απεργία 

των εργατών του ναυπηγείου και των βυρσοδεψών της Ερμούπολης, στα 1879. 

Στο τέλος του 19ου αι. με την εξυγίανση του νομισματικού συστήματος και 

την υποτίμηση της δραχμής, ήρθε η ανάκαμψη της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη της εγ-

χώριας παραγωγικής βάσης διαμόρφωσε νέα οικονομικά κέντρα .Η Αθήνα, ο Πει-

ραιάς, η περιοχή της Βοιωτίας, είναι οι καινούριοι οικονομικοί άξονες με εμφανή 

πληθυσμιακή αύξηση. Οι σύγχρονες βιομηχανίες της εποχής χαρακτηρίζονται από 

μονάδες μεγάλου μεγέθους και έντασης κεφαλαίου. Τα ορυχεία, οι σιδηρόδρομοι και 

τα ατμόπλοια εξυπηρετούνταν από τα μηχανουργεία του Πειραιά, της Σύρου και του 

Βόλου. Εμφανίστηκαν εργοστάσια ηλεκτρισμού, τσιμεντοβιομηχανίες και εργοστά-

σιο λιπασμάτων. Η πραγματική όμως άνθιση της Ελληνικής βιομηχανίας δημιουργή-

θηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 
ΘΕΜΑ Β2 

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των παρακάτω πηγών και συνδυάζοντας τα 
στοιχεία του σχολικού εγχειριδίου να αναφερθείτε: Α) ποια ήταν η δομή του κόμματος των 
Φιλελευθέρων και ποια τμήματα της ελληνικής κοινωνίας στήριξαν τις πολιτικές επιλογές 
του Βενιζέλου και β) «Οι Βενιζελικοί είχαν πλάσει στο νου τους ένα ιδεατό κόμμα,χωρίς τις 
μικρότητες και τις διχόνοιες της παλιάς πολιτικής ελίτ, όμως αυτό δεν είχε σχέση με την 
πραγματικότητα». Να εξηγήσετε τη παραπάνω φράση του σχολικού εγχειριδίου 
ΠΗΓΗ 1 

«Το νέο κόμμα νίκησε πάλι στις εκλογές του Μαρτίου του 1912, στις οποίες 

πήραν μέρος όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτή τη φορά ανέδειξε 145 βουλευτές, ενώ 

τα αντίπαλα κόμματα κέρδισαν 36 έδρες. Κατά κύριο λόγο στη σύνθεσή του περι-

λαμβάνονταν οι ανερχόμενες μεταπρατικές και εμπορικές τάξεις (και πολλοί γαιο-

κτήμονες), μέλη διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων, καθώς και τη νεότερη γενιά 

αξιωματικών της καριέρας. Τα υπόλοιπα μέλη του προέρχονταν από το χώρο των α-

γροτικών κομμάτων της Θεσσαλίας, των σοσιαλιστών (από τους οποίους έκλεψε την 

παράσταση ο Βενιζέλος), από δημοκρατικά στοιχεία που ανήκαν στην αριστερή πτέ-

ρυγα του Στρατιωτικού Συνδέσμου, και τέλος από άτομα που προέρχονταν από το 

κόμμα των Τρικουπικών, όπως επίσης και στοιχεία που είχαν μεταπηδήσει καλόπιστα 

από τους συντηρητικότερους πολιτικούς σχηματισμούς. Σε μεγάλο βαθμό το λεγόμε-

νο κόμμα των Φιλελευθέρων το αποτελούσαν οι προσωπικοί οπαδοί του Βενιζέλου, ή 

μάλλον ένα συνονθύλευμα από τους προσωπικούς οπαδούς των λιγότερο σπουδαίων 

ηγετών, που είτε ανήκαν στο στενό του περιβάλλον, είτε προτίμησαν να προωθηθούν 

πολιτικά υποστηρίζοντάς τον. Εκείνο που επιδίωξε ο Βενιζέλος δεν ήταν τόσο ένα 

φιλελεύθερο κόμμα όσο μια κοινοβουλευτική δικτατορία. 

Παρόλο που ίδρυσε συνδέσμους Φιλελευθέρων στις εκλογικές περιφέρειες, 

δεν δημιουργήθηκε μια οργάνωση που να ασκεί έλεγχο στο κεντρικό γραφείο του 

κόμματος. Απεναντίας καθοδηγούνταν από τα ανώτερα όργανα. Τελικά, δεν διέφεραν 

και τόσο από τις τοπικές ομάδες φίλων που σχημάτιζαν τα άλλα κόμματα. Ίσως πρό-

σθεταν μια επίφαση δύναμης και ενότητας στο κόμμα, αλλά κάτω από την επιφάνεια 

εξακολουθούσαν να βασιλεύουν οι διαιρέσεις και οι αντιζηλίες. Ο Βενιζέλος κρατού-

σε, όπως και ο Τρικούπης πριν από αυτόν, τα πράγματα υπό τον έλεγχό του, γιατί είχε 

τη δύναμη που πήγαζε από την ισχυρή θέση του στο κοινοβούλιο. Το κύρος του μά-

λιστα εμφανιζόταν αδιαμφισβήτητο. Αλλά στην Ελλάδα μια ισχυρή κοινοβουλευτική 

θέση ανοίγει δύο δρόμους. Η έλλειψη ισχυρής αντιπολίτευσης απέξω μπορούσε να 

προκαλέσει συνομωσίες στο εξωτερικό. Οπωσδήποτε, ο Βενιζέλος δεν εκπροσωπού-

σε το σύνολο του εκλογικού λαού. Υπήρχαν στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες ι-

σχυρές μειονότητες ψηφοφόρων που δεν εκπροσωπούνταν καθόλου στη Βουλή και, Ορ
όσ
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μολονότι προς το παρόν δεν είχε κάνει την εμφάνισή της καμιά υπολογίσιμη αντιπο-

λιτευτική ομάδα, υπήρχε πληθώρα αντιβενιζελικών σε όλη τη χώρα.» 

Douglas Dakin, «Η ενοποίηση της Ελλάδας», σελ. 279 – 280 
 
AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
Α.1.1  Α)  Σχ.βιβλίο από «Στο εξωτερικό εμπόριο… στοιχεία» σελ.54 

Β) Σχ. βιβλίο από «Το ραλλικό κόμμα… ανάπτυξη» σελ.92 
Γ) Σχ. Βιβλίο από «Στην περίοδο… του έθνους» σελ.48 

Α.1.2. α)  Λάθος 
β) Σωστό 
γ) Σωστό 
δ) Λάθος 
ε) Λάθος 

Α.2.1.  «Μετά την υπογραφή της Σύμβασης …αρνητική στάση των προσφύγων» σελ.161 
Α.2.2.  «Η επανάσταση είχε αποκτήσει ισχυρά ερείσματα….επικυριαρχία» σελ. 213- 215 
B1.  α) Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο: «Η εμφάνιση μονάδων παραγωγής… στασιμότη-

τα» σελ 29-30  
«Η βιομηχανία υπέφερε… τις παραπάνω περιοριστικές συνθήκες» σελ 31 
Σύμφωνα με τα ιστορικά παραθέματα: «Μεταξύ… αύξηση του πληθυσμού» (Πηγή 
2) Γίνεται φανερό από τα στοιχεία που παρατίθενται,ότι η βιομηχανία των πρώτων 
δεκαετιών του ελεύθερου ελληνικού κράτους σχετίζεται με την επεξεργασία αγρο-
τικών προϊόντων και δεν αποτέλεσε αφετηρία για τη βιομηχανική ανάπτυξη του 
κράτους. Η Ελλάδα των συνόρων της Λαμίας διατήρησε το πλέγμα της βιοτεχνικής 
δραστηριότητας των προεπαναστικών χρόνων. Πρόκειται δηλαδή για οικιακές βιο-
τεχνίες,πλανόδιους τεχνίτες και βιοτεχνίες-εργαστήρια. Οι παραγωγικοί κλάδοι που 
αναπτύχθηκαν ήταν η υφαντουργία, η μεταξουργία, η βυρσοδεψία και η ναυπηγι-
κή. (πηγή 1 «Στα μέσα… Λυών»).Επιπλέον, η χάραξη της οικονομικής πολιτικής εκ 
μέρους του οθωμανικού κράτους είχε ως συνέπεια την εφαρμογή του θεσμού του 
προστατευμένου «βασιλικού εργοστασίου» και έτσι από τα μέσα του 1840 αρχίζει 
να πιστεύεται ότι η βιομηχανία στην Ελλάδα δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Τέλος, η 
δημιουργία οινοποιείων εξαρτήθηκε από το αν υπήρχε ή όχι πλεόνασμα σταφίδας 
(πηγή 1) 
«Το πρώτο κύμα… σε 108.» Οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν χαμηλοί, γεγονός που συνά-
πτεται με τη συγκέντρωση της βιομηχανίας σε παραγωγικούς τομείς που δεν άφη-
ναν μεγάλα περιθώρια κέρδους, καθώς και με την έλλειψη κρατικών κινήτρων. («Το 
παροικιακό κεφάλαιο… αντιπαραγωγικές δραστηριότητες» πηγή 3) 
β) Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο: «Οι όροι άρχισαν… αρχές του νέου αιώνα» σελ 
30-31 και θα μπορούσε να αναφερθεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι δυσκολί-
ες της ελληνικής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα, όπως αναφέρο-
νται στο προηγούμενο ερώτημα. 
Σύμφωνα με τα ιστορικά παραθέματα: «Οι μεταπτώσεις… λιπασμάτων» πηγή 3 

Β2. α) Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο: « όσον αφορά τη δομή… εκλογικές περιφέρειες» 
σελ 91 
Σύμφωνα με τα ιστορικά παραθέματα: «Κατά κύριο λόγο… στο κεντρικό γραφείο 
του κόμματος. 
Ο Βενιζέλος κρατούσε, όπως κι ο Τρικούπης πριν από αυτόν, τα πράγματα υπό τον 
έλεγχό του, γιατί είχε τη δυνατότητα που πήγαζε από την ισχυρή θέση του στο Κοι-
νοβούλιο. Το κύρος του μάλιστα εμφανιζόταν αδιαμφισβήτητο. 
β) Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο: «Οι Βενιζελικοί… σε κάθε άλλο κόμμα» σελ 91-92 Ορ
όσ
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Σύμφωνα με τα ιστορικά παραθέματα: («Το κόμμα των Φιλελευθέρων και οι λέσχες 
Φιλελευθέρων που είχαν ιδρυθεί δε διέφεραν τόσο από τις τοπικές… οι διαιρέσεις 
και οι αντιζηλίες.») 
«Αλλά στην Ελλάδα… υπήρχε πληθώρα αντιβενιζελικών σε όλη τη χώρα» 
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