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Προτεινόμενα Θέματα 

Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών 

13-3-2018 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να αντιστοιχίσετε τα ιστορικά γεγονότα της στήλης Α με τις ημερομηνίες της στήλης 
Β. 

Α      Β 

1. Κήρυξη της επανάστασης Θερίσσου   α. 26 Φεβρουαρίου 1905 

2. Συμφωνία Μουρνιών    β. 18 Μαρτίου 1901 

3. Πρώτο ενωτικό ψήφισμα Κρητών   γ. 24 Σεπτεμβρίου 1908 

4. Απόλυση Βενιζέλου από υπουργός Δικαιοσύνης. δ. 10 Μαρτίου 1905 

5. Προκήρυξη Ηνωμένης Αντιπολίτευσης  ε. 2 Νοεμβρίου 1905 

Α2. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων:  

α) Πεδινοί, β) Οργανικός Νόμος, γ) Βενιζελισμός 

Α3.  1. Πότε ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδας 
και ποια υπήρξε η σημασία της κατασκευής του για το ελληνικό κράτος; 

2. Ποιο πολιτικό κλίμα διαμορφώθηκε στην Ελλάδα από τα μέσα του 1916 μέχρι 
τη κορύφωση του Εθνικού Διχασμού το 1920;  

ΘΕΜΑ Β1  

Αφού μελετήσετε τις παρακάτω πηγές και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημά-
νετε) τις συνθήκες επιβολής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και β) τις συνέπειες του 
στην Ελλάδα το 1898;  

Η πτώχευση του ελληνικού κράτους ανακοινώθηκε την 1η Δεκεµβρίου 1893 στη 
Βουλή και υλοποιήθηκε µε τρεις νόµους που ψηφίστηκαν στις 9 και 10 Δεκεµβρίου. Ο 
Τρικούπης επανερχόµενος στην εξουσία τον Ιούνιο του 1892 είχε προσπαθήσει, χωρίς 
επιτυχία, να εξασφαλίσει νέο δάνειο, για να άρει και πάλι την αναγκαστική κυκλοφορία και 
να αποκαταστήσει τη δραχµή ενώ ξεσπούσε η σταφιδική κρίση, που περιόριζε περαιτέρω 
τις συναλλαγµατικές εισροές. Η ρύθμιση των νόµων του Δεκεµβρίου 1893 προέβλεπε 
περιορισµό των καταβαλλόµενων τοκοµεριδίων στο 30% και έναρξη διαπραγµατεύσεων 
µε τους κατόχους των οµολογιών των ελληνικών δανείων. Οι διαπραγµατεύσεις υπήρξαν 
άγονες επί τέσσερα χρόνια ενώ οι ξένοι οµολογιούχοι εξοργίζονταν και από το γεγονός 
ότι τα εσωτερικά δάνεια εξαιρέθηκαν από το διακανονισµό αυτό. Τελικά, µετά την ήττα 
του 1897, η Ελλάδα (κυβέρνηση Α. Ζαΐµη) αναγκάσθηκε να δεχθεί την επιβολή του Διε-
θνούς Οικονοµικού Ελέγχου, δηλαδή, µε βάση τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης της 
6ης Σεπτεµβρίου 1897, τη δηµιουργία µιας διεθνούς επιτροπής στην Αθήνα, από αντι-
προσώπους των Δυνάµεων, η οποία θα επέβλεπε την καταβολή αποζηµίωσης στην 
Τουρκία και την είσπραξη προσόδων για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους της 
χώρας.… Η όλη εκκαθάριση – αλλά και η καταβολή της τουρκικής αποζηµίωσης – διευ-
κολύνθηκε µε την έκδοση εγγυηµένου από τις Δυνάµεις δανείου 170 εκατοµ. µε ιδιαίτερα Ορ
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ευνοϊκούς όρους ενώ η διαχείριση ανατέθηκε στην προϋπάρχουσα Εταιρεία των Μονο-
πωλίων (που µετονοµάστηκε σε Εταιρεία Διαχειρίσεως Υπεγγύων Προσόδων), υπό την 
επίβλεψη της ΔΟΕ. Η πολιτική αυτή της «εξυγίανσης» των ελληνικών οικονοµικών πραγ-
µάτων, όπως ονοµάσθηκε, συνέβαλε στη βελτίωση της οικονοµικής θέσης της χώρας, 
όπως αυτή αποτυπώνεται κυρίως µε την ανατίµηση της δραχµής, η οποία επανήλθε στην 
ισοτιµία της σε χρυσό µε το γαλλικό φράγκο το 1909. Βεβαίως, η βελτίωση της συναλ-
λαγµατικής θέσης της δραχµής δεν οφείλεται µόνο στη δράση της ΔΟΕ αλλά, κυρίως, 
στην εισροή των µεταναστευτικών εµβασµάτων, στα έσοδα της εµπορικής ναυτιλίας και 
στη βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου που παρατηρείται στην πρώτη δεκαετία του 20ου 
αιώνα. 

 Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, τόµος 5. Τα χρόνια της σταθερότητας 
1871-1909, σελ. 69. 

ΘΕΜΑ Β2  

Αφού μελετήσετε τις παρακάτω πηγές και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις , να επιση-
μάνετε τον τρόπο εκτοπισμού των Ελλήνων από την Μικρά Ασία κατά το έτος 1914.  

ΠΗΓΗ 1Η  

 Παραλλήλως προς την εγκατάσταση των μωαμεθανών προσφύγων εις τα ελληνι-
κά χωρία της Θράκης και των παραλίων της Μικράς Ασίας(διότι εις το εσωτερικόν της 
Μικράς Ασίας δεν έγιναν εγκαταστάσεις μουσουλμάνων εις ελληνικά χωρία) ετέθησαν εις 
ενέργειαν και πάντες οι τρόποι καταπιέσεως του ημέτερου στοιχείου: εμπορικός αποκλει-
σμός, συλλήψεις, φυλακίσεις, κακώσεις, τραυματισμοί, δηώσεις, τρομοκρατία της υπαί-
θρου χώρας. Οι μωαμεθανοί πρόσφυγες μόλις εγκαθιστάμενοι εις τας χριστιανικάς οικίας 
εξεδίωκον τους ημετέρους ομογενείς και κατελάμβανον τα κτήνη, οικιακά σκεύη, έπιπλα, 
εργαλεία και πάσαν εν γένει την περιουσίαν αυτών. Τους ηνάγκαζον να εργασθώσι δια 
λογαριασμόν των κακομετεχειριζόμενοι και παντοιοτρόπως πιέζοντες αυτούς. Εις τους 
δυστυχείς χριστιανούς ουδέν υπελείπετο ή ν’ αναχωρήσωσι πεινώντες και εστερημένοι 
των πάντων. Ούτω ήρχισεν η μετανάστευσις των κατοίκων των χωριών των επαρχιών 
Ανδριανουπόλεως, Σαράντα Εκκλησιών, Διδυμοτείχου, Βιζύης, Ηρακλείας, Αίνου, Καλλι-
πόλεως, Γανοχώρων, Φωκαίας, Κυδωνίων, Περγάμου, Αδραμυττίου, Βρυούλλων, Κυζί-
κου, Τσερμέ, κ.λπ. μετανάστευσις ήτις, δικαίως και μεγάλως ανησύχησε την ημετέραν 
κυβέρνησιν προβάσαν εις επανειλημμένα διαβήματα προς περιστολήν του κακού και α-
πειλήσασαν αντίποινα. Εν τω μεταξύ συμμορίαι ενόπλων μωαμεθανών είχον καταστήσει 
αδύνατον την ύπαρξιν του ημετέρου στοιχείου εν τη υπαίθρω χώρα. Οι φόνοι, οι τραυμα-
τισμοί, αι λεηλασίαι, των ελληνικών περιουσιών ήσαν εις την ημερησίαν διάταξιν καθ’ ό-
λην την Τουρκίαν , εις τας συμμορίας ελάμβανον μέρος και αξιωματικοί τούρκοι. Ο εμπο-
ρικός αποκλεισμός αφηρμόζετο κατά τον αγριώτερον τρόπον.  

Ανέκδοτη επιστολή από το αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών 

ΠΗΓΗ 2Η  

 Ο ελληνικός όμως πληθυσμός της Μικράς Ασίας ήταν ύποπτος στις τουρκικές 
αρχές. Αυτό φαίνεται καθαρά σε διαταγή της τουρκικής κυβερνήσεως στη διοίκηση Σμύρ-
νης (14 Μαΐου 1914), που διοχετεύτηκε στον ευρωπαϊκό τύπο. Στο ίδιο κείμενο, ενώ δινό-
ταν οδηγίες βίαιης εκτοπίσεως, υπενθυμίζεται στις αρχές να προμηθευτούν από τους ε-
κτοπισμένους πιστοποιητικά ότι εγκαταλείπουν θεληματικά τα σπίτια τους, ώστε να μην 
δημιουργηθούν αργότερα πολιτικά ζητήματα. Φαίνεται πως για τη διεξαγωγή της επιχει-
ρήσεως εκτοπισμού του ελληνικού πληθυσμού χρησιμοποιήθηκαν γερμανικές μέθοδοι. 
Άλλωστε από τους τελευταίους μήνες του 1913 τη στρατιωτική διοίκηση της Τουρκίας είχε 
αναλάβει ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς. Είναι μάλιστα ενδεικτικό πως το 
Μάιο του 1914 στρατιωτική αποστολή με επικεφαλής το φον Σάντερς επιθεώρησε την 
περιοχή που θα έπρεπε να εκκενωθεί μέσα σε σαράντα μέρες.  

   Ι.Ε.Ε., τομ. ΙΕ’, σ. 99 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:  

Α1  1. 1-δ, 2-ε, 3-γ, 4-β, 5-α.  Ορ
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Α2 α) Μέσα στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 ……μικροκαλλιεργητές » σελ.77 

   β) «Ένα σοβαρό ζήτημα… εγκατάστασης» σελ.208 

γ) «Στην περίοδο 1910-1922... έθνους » σελ. 48  

Α3.  1. «Το σιδηροδρομικό δίκτυο…ριζοσπαστικές αλλαγές» σελ. 34-35 

2. «Στα μέσα του 1916…1920» σελ. 95-96  

ΘΕΜΑ Β1 

Α) Ιστορικές γνώσεις: «Κατά το έτος 1893…οικονομίας» σελ. 37-38 

Οι πληροφορίες του παραθέματος επιβεβαιώνουν και συμπληρώνουν τις ιστορικές μας 
γνώσεις. Πιο συγκεκριμένα η πτώχευση της 1ης Δεκεμβρίου του 1893 επήλθε μετά από 
άκαρπες προσπάθειες του Χ. Τρικούπη για εξασφάλιση νέου δανείου (1892), για αποκα-
τάσταση της δραχμής, ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της 
σταφιδικής κρίσης. Έτσι ο Χ. Τρικούπης το Δεκέμβριο του 1893 περιόρισε την καταβολή 
των τόκων των εξωτερικών δανείων κατά 30% ενώ από αυτό τον διακανονισμό εξαιρέθη-
καν τα εσωτερικά δάνεια, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των Δυνάμεων. Μετά 
από 4 χρόνια διαπραγματεύσεων, το 1897 με τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης η ελ-
ληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Α. Ζαΐμη δέχτηκε την επιβολή του ΔΟΕ στην 
Αθήνα από αντιπροσώπους των Δυνάμεων. Στόχος του ΔΟΕ ήταν η αποπληρωμή τους 
χρέους της Ελλάδας προς την Τουρκία μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Αυτό 
θα επιτευχθεί στη συνέχεια με την παροχή Δανείου ύψους 170.000.000 δρχ. στην Ελλά-
δα με την εγγύηση των Δυνάμεων. Το δάνειο αυτό διαχειριζόταν η Εταιρεία Μονοπωλίων 
υπό την επίβλεψη του ΔΟΕ. 

Β) Ιστορικές γνώσεις: «Τα αποτελέσματα…παρελθόντος»σελ.38 

Επιπλέον πληροφορίες για της συνέπειες της επιβολής του ΔΟΕ στην Ελλάδα αναφέρο-
νται στο παράθεμα. Έτσι συμπεραίνουμε ότι η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας βελ-
τιώθηκε σημαντικά μετά την ανατίμηση της δραχμής, όπου η ισοτιμία της σε χρυσό έφτα-
σε το γαλλικό φράγκο το 1909. Βέβαια εκτός από την συμβολή του ΔΟΕ εκείνη την περί-
οδο συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες στην βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, όπως τα 
εμβάσματα από τους Έλληνες του εξωτερικού, η βελτίωση της εμπορικής ναυτιλίας και η 
βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.  

ΘΕΜΑ Β2  

Τα συγκεκριμένα παραθέματα δίνουν σημαντικές πληροφορίες για το πώς οι 
Τούρκοι πρόσφυγες, που εγκαταστάθηκαν σε ελληνικά χωριά στη Θράκη και στα παρά-
λια της Μικράς Ασίας, αλλά και οι Τουρκικές αρχές, τον ελληνικό πληθυσμό που ζούσε 
και εργαζόταν σ’ αυτές τις περιοχές. Ιστορικές γνώσεις: « Η ελληνική παρουσία…. Ελλή-
νων» σελ. 138  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του παραθέματος οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν 
οι Τούρκοι για τον εκτοπισμό των Ελλήνων κατά το έτος 1914 ήταν οι εξής: Εμπορικός 
αποκλεισμός. Συλλήψεις , φυλακίσεις, τραυματισμοί, διώξεις και τρομοκρατία της υπαί-
θρου χώρας σε βάρος των Ελλήνων. Οι μωαμεθανοί πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν 
στα σπίτια των χριστιανών έδιωχναν τους Έλληνες, άρπαζαν την περιουσία τους, τους 
υποχρέωναν να εργάζονται για λογαριασμό τους και τους καταπίεζαν με κάθε τρόπο. 

Ιστορικές γνώσεις :« Οι καταπιέσεις που υπέστησαν…εκτελέστηκαν» σελ. 139 

Επομένως, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι χριστιανοί ήταν να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους και να μεταναστεύσουν, στερούμενοι των βασικών εφοδίων για επιβίωση. 
Παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση έστελνε συνεχώς διαβήματα για την καταστολή του 
κακού αυτό δεν περιορίστηκε, αλλά και Τούρκοι αξιωματικοί συμμετείχαν σε αυτές τις 
συμμορίες. Επιπλέον, οι Τουρκικές αρχές έδιναν εντολή στις αρχές να προμηθεύονται 
από τους εκτοπισμένους πιστοποιητικά περί εθελούσιας αποχώρησης από τα σπίτια 
τους, ώστε να μη δημιουργηθούν αργότερα πολιτικά ζητήματα. Ήταν βέβαια φανερό ότι 
οι μέθοδοι εκτοπισμού του ελληνικού πληθυσμού ήταν γερμανικές μέθοδοι, αφού τη διοί-Ορ
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κηση του Τουρκικού στρατού από το 1913 είχε αναλάβει ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν 
φον Σάντερς.  

Ιστορικές γνώσεις: «Οι καταπιέσεις… πολλές χιλιάδες» σελ. 139 
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