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ΘΔΜΑ Α1 

 

α. ρνιηθό βηβιίν ζει. 77 

 

Δκλεκηικοί: Πνιηηηθόο ζρεκαηηζκόο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 1862 – 1864 κε 

κηθξόηεξε απήρεζε.  Οη Δθιεθηηθνί ήηαλ κηα εηεξόθιεηε παξάηαμε εμερόλησλ πνιη-

ηηθώλ, ινγίσλ θαη αμησκαηηθώλ, κε κεηξηνπαζείο ζέζεηο, ε νπνία πξνζπαζνύζε λα 

κεζνιαβεί κεηαμύ ησλ άιισλ παξαηάμεσλ θαη λα ζηεξίδεη ζηαζεξέο θπβεξλήζεηο. 

 

β. ρνιηθό βηβιίν ζει. 86-88 

 

Σηπαηιωηικόρ Σύνδεζμορ:  Μπζηηθή έλσζε ζηξαηησηηθώλ κε αηηήκαηα πνπ αθνξνύ-

ζαλ κεηαξξπζκίζεηο ζην ζηξαηό, ηε δηνίθεζε, ηε δηθαηνζύλε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.  Τπνθίλεζε ην θίλεκα ζην Γνπδί ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1909, 

σζηόζν πξνώζεζε ηα αηηήκαηά ηνπ κέζσ ηεο βνπιήο ρσξίο λα εγθαζηδξύζεη 

δηθηαηνξία.  Τπό ηελ πίεζε ηνπ ζπλδέζκνπ ε Βνπιή ςήθηζε, ρσξίο ηδηαίηεξε πξνε-

ηνηκαζία θαη ζπδήηεζε, κεγάιν αξηζκό λόκσλ πνπ έθεξαλ ξηδηθέο αιιαγέο.  Ο ύλδε-

ζκνο δηαιύζεθε ζηηο 15 Μαξηίνπ 1910, έρνληαο πεηύρεη ηηο επηδηώμεηο ηνπ. 

 

γ. ρνιηθό βηβιίν ζει. 152 

 

Μικηή Δπιηποπή Ανηαλλαγήρ: Ιδξύζεθε κε βάζε ην άξζξν 11 ηεο ύκβαζεο ηεο 

Λνδάλεο θαη είρε σο  έδξα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.  Σελ απνηεινύζαλ έληεθα κέιε 

(ηέζζεξηο Έιιελεο, ηέζζεξηο Σνύξθνη θαη ηξία κέιε – πνιίηεο νπδέηεξσλ θαηά ηνλ 

Α.Π.Π. θξαηώλ) κε αξκνδηόηεηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ 

πιεζπζκώλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμίκσλ. [ Γηα ηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζην έξγν ηεο ζπζηάζεθε ην 1924 ε Γεληθή Γηεύζπλζε Αληαιιαγήο 

Πιεζπζκώλ, πνπ ππαγόηαλ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, θαη γηα ηελ απνηειε-

ζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο ηδξύζεθαλ θαηά ηόπνπο Γξαθεία Αληαιιαγήο Πιεζπ-

ζκώλ.  Φξόληηζε ην 1924 θαη 1925 γηα ηε κεηαθνξά ζηελ Διιάδα 200.000 Διιήλσλ 

πνπ είραλ παξακείλεη ζηελ Καππαδνθία θαη γεληθόηεξα ζηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα 

Μηθξά Αζία.] 

 

 

 



 

ΘΔΜΑ Α2 
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ΘΔΜΑ Β1  

 

α. ρνιηθό βηβιίν ζει. 82 

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1880 ηα θόκκαηα ήηαλ αξθεηά πην ζπγθξνηεκέλα απ' ό,ηη 

ζην παξειζόλ. Γελ είλαη βέβαην όηη κεηά ην ζάλαην ηνπ εγέηε ηνπο ηα θόκκαηα 

αλαγθαζηηθά δηαιύνληαλ. ηνηρεία πνπ επέηξεπαλ ζ' έλα θόκκα λα επηβηώζεη, αθόκα 

θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ εγέηε ηνπ, ήηαλ ε ζέζε πνπ είρε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο 

θαη ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζνύζε. 

Η βάζε ησλ θνκκάησλ εμαθνινπζνύζε λα κελ έρεη ηππηθή νξγάλσζε. 

εκαληηθό ξόιν ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ νπαδώλ ησλ θνκκάησλ έπαηδαλ ε 

νηθνγελεηνθξαηία, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ε εμαγνξά ςήθσλ. Παξ' όια απηά, όζνλ 

αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηα δύν κεγάια θόκκαηα, ε επηινγή ησλ εθινγέσλ βαζηδόηαλ 

θαηά θύξην ιόγν ζηελ θξίζε ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή ησλ θνκκάησλ, ζηηο επηδξάζεηο 

πνπ απηά αζθνύζαλ θαηά πεξηνρέο θαη ζηα ζπκθέξνληα θάζε θνηλσληθήο νκάδαο. 

 

β. ρνιηθό βηβιίν ζει. 82 θαη 84 

 

Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ, δειαδή γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνςεθίσλ ζην «ςεθνδέιηην», έπαηδε ξόιν ην αλ είραλ έλα δηθό ηνπο 

ηνπηθό θύθιν νπαδώλ, ν νπνίνο επεξεαδόηαλ βεβαίσο από πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη 

εμππεξεηήζεηο. 

Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο πξνέξρνληαλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από ηα κεζαία 

θαη ηα αλώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα, όπσο θαη θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. 

Πνιινί ήηαλ δηθεγόξνη θαη δεκόζηνη ππάιιεινη. ε αληίζεζε κε ηνπο ππνςεθίνπο, ηα 

θνκκαηηθά κέιε πξνέξρνληαλ θαη από ηα θαηώηεξα ζηξώκαηα. 

 

ΘΔΜΑ Β2 

 

α. ρνιηθό βηβιίν ζει. 154 
 

Η ΔΑΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε αγροηική (παξνρή 

ζηέγεο θαη θιήξνπ ζηελ ύπαηζξν) θαη αζηική (παξνρή ζηέγεο ζηηο πόιεηο). Μνινλόηη 

νη πεξηζζόηεξνη πξόζθπγεο αζθνύζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο «αζηηθά» επαγγέικαηα 

(ζρεηηθά κε ην εκπόξην, ηε βηνηερλία –βηνκεραλία θ.η.ι.), δόζεθε ην βάξνο ζηε 

γεσξγία, γηαηί: 

• ππήξραλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα (θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, αιιά θαη ζηελ  

    Κξήηε, ηε Λέζβν, ηε Λήκλν θαη αιινύ), 

• αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ήηαλ ηαρύηεξε θαη απαηηνύζε κηθξόηεξεο δαπάλεο, 

• ε ειιεληθή νηθνλνκία βαζηδόηαλ αλέθαζελ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, 



• ππήξρε ε πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα ηεο απνθπγήο θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ κε ηε  

   δεκηνπξγία γεσξγώλ κηθξντδηνθηεηώλ αληί εξγαηηθνύ πξνιεηαξηάηνπ. 

 

β. ρνιηθό βηβιίν ζει. 154 
 

Γόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μαθεδνλία 

θαη ηε Γπηηθή Θξάθε θαζώο: 

• ήηαλ δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα θαη ηα θηήκαηα ησλ  

   Βνπιγάξσλ κεηαλαζηώλ (ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ). Απηό ζα θαζηζηνύζε  

   ηνπο πξόζθπγεο απηάξθεηο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζα ζπληεινύζε ζηελ  

   αύμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, 

• ζα θαιππηόηαλ ην δεκνγξαθηθό θελό πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ αλαρώξεζε ησλ  

   Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ θαη ηηο απώιεηεο πνπ πξνθάιεζαλ νη ζπλερείο  

   πόιεκνη (1912-1922). Δπηπιένλ, έηζη επνηθίδνληαλ παξακεζόξηεο πεξηνρέο. 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

 

α. ρνιηθό Βηβιίν ζει. 217-218  

 

Γύν κεγάια εμσηεξηθά γεγνλόηα ήξζαλ λα ηαξάμνπλ πάιη ηελ πνξεία ησλ 

θξεηηθώλ πξαγκάησλ: ε πξνζάξηεζε ηεο Βνζλίαο θαη ηεο Δξδεγνβίλεο από ηελ 

Απζηξία θαη ε αλαθήξπμε ηεο Βνπιγαξίαο ζε βαζίιεην, κε ηαπηόρξνλε πξνζάξηεζε 

ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ Γ. Θενηόθε ππέδεημε ζηνπο 

Κξήηεο ηελ αλάγθε ιατθώλ θηλεηνπνηήζεσλ, γηα ηελ θήξπμε ηεο έλσζεο κε ηελ 

Διιάδα.  

Ο Δι. Βεληδέινο ζπλππνινγίδνληαο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζε ρεηξόγξαθε 

πξνθήξπμε ηνπ ηα κεζάλπρηα ηεο Τξίηεο 22 Σεπηεκβξίνπ 1908 θαιεί ηνπο Κξήηεο από 

θνηλνύ εθκεηαιιεπόκελνη ηελ αλαθήξπμε ηεο Βνπιγαξίαο ζε αλεμάξηεην βαζίιεην, λα  

θεξύμνπλ θη απηνί ηελ έλσζε ηεο λήζνπ κε ηελ Διιάδα. Παξάιιειε ηνπο θαιεί ζε 

παιιατθή εηξεληθή  ( «αόπινπο») ζπγθέληξσζε ηελ επαύξην ηεο 22αο ζηα Χαλία έσο ηηο 

2:00 κ.κ. Τέινο δίλεη παλεγπξηθό ηόλν ζηελ πξνθήξπμή ηνπ ( «Εήησ ην Έζλνο, δήησ ε 

έλσζηο»). Έηζη, ζε ιατθή ζπγθέληξσζε ζηα Υαληά εγθξίζεθε νκόθσλα ην πξώην 

ςήθηζκα ηεο έλσζεο. 

Παξάιιεια, ε Κξεηηθή Κπβέξλεζε εθδίδεη δηάγγεικα πξνο ηνπο Κξήηεο  

[ παραθέηουμε ηα ζηοιχεία ηου Κειμένου Β’ με ηρόπο δημιουργικό]. 

Σειεπηαία πξάμε ηεο Κξεηηθήο Κπβέξλεζεο ήηαλ ε έθδνζε επίζεκνπ 

Δλσηηθνύ Φεθίζκαηνο (24 επηεκβξίνπ 1908)." [ παραθέηουμε ηα ζηοιχεία ηου 

Κειμένου Γ’ με ηρόπο δημιουργικό]. 

Γηα ηελ επίζεκε έλαξμε ηεο λέαο πεξηόδνπ ηεο πνιηηηθήο δσήο ζηελ Κξήηε, 

ζρεκαηίζηεθε πξνζσξηλή δηαθνκκαηηθή Κπβέξλεζε. Η Διιεληθή Κπβέξλεζε, γηα λα 

κελ πξνθαιέζεη δηεζλείο πεξηπινθέο κε ηελ αληίδξαζε ηεο Σνπξθίαο, απέθπγε λα 

αλαγλσξίζεη επίζεκα ηελ έλσζε θαη πεξηνξίζηεθε ζε παξαζθεληαθέο νδεγίεο ζηε λέα 

Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηεο Κξήηεο. 

 

β. ρνιηθό Βηβιίν ζει. 218  

 



Παξά ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ηεο Σνπξθίαο, νη Μεγάιεο Γπλάκεηο δελ 

αληέδξαζαλ δπλακηθά, ε ζηάζε ηνπο δελ ήηαλ απόιπηα αξλεηηθή θαη θάλεθαλ λα 

απνδέρνληαη ζησπεξά ηηο λέεο εμειίμεηο. 

πγθεθξηκέλα, [ παραθέηουμε ηα ζηοιχεία ηου Κειμένου Γ’ με ηρόπο 

δημιουργικό  πνπ αθνξνύλ ηελ αληίδξαζε ηεο Σνπξθίαο : Οη Νεόηνπξθνη εζληθηζηέο, 

κεηά ηελ αλαγθαζηηθή ππνρώξεζε απέλαληη ζηε Βνπιγαξία (:αλαθήξπμή ηεο ζε 

αλεμάξηεην βαζίιεην) θαη ζηελ Απζηξν - Οπγγαξία (:πξνζάξηεζε ηεο Βνζλίαο-Δξδε-

γνβίλεο), αλαδεηνύζαλ ζηε καηαίσζε ηεο ελσηηθήο ιύζεσο ην έξεηζκα κηαο πξώηεο 

δηπισκαηηθήο επηηπρίαο. [...] Πίζσ από ηελ παξάηαζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ δελ ήηαλ 

πιένλ δύζθνιν λα δηαθαλεί ε επηθπιαθηηθόηεηα αξρηθά θαη ε ππαλαρώξεζε ζηε 

ζπλέρεηα ησλ πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ. Σ’ απηό αθξηβώο ην ζεκείν, ε Τνπξθία έθξηλε 

ζθόπηκν λα δεηήζεη θαη ηελ πιήξε δηεπθξίληζε ησλ επξσπατθώλ πξνζέζεσλ]. 

Από πιεπξά ηνπο νη Μεγάιεο Γπλάκεηο δελ πξνρώξεζαλ όκσο ζε θακηά 

επίζεκε αλαίξεζε ηνπ πνιηηηθνύ θαζεζηώηνο, όπσο ην είραλ ππνγξάςεη ην 1898. 

Δηδηθόηεξα, [ Παραθέηουμε ηα ζηοιχεία ηου Κειμένου Γ’ με ηρόπο δημιουργικό πνπ 

αθνξνύλ ηελ αληίδξαζε ησλ Μ. Γπλάκεσλ : Οη ηέζζεξηο θπβεξλήζεηο, κεηά από 

νιηγνήκεξεο δηαβνπιεύζεηο, έζπεπδαλ λα ηνλίζνπλ όηη «δελ ζα απείρνλ ηνπ λα 

απνβιέςνπλ κεη’ επκελείαο πξνο ηελ ζπδήηεζηλ ηνπ δεηήκαηνο ηνύηνπ κεηά ηεο 

Τνπξθίαο, εάλ ε ηάμηο δηαηεξεζή ελ ηε λήζσ θαη εμαζθαιηζζή ε πξνζηαζία ηνπ 

κνπζνπικαληθνύ πιεζπζκνύ». Ζ νπζηαζηηθή εληνύηνηο απεκπόιεζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε άκεζν ζηόρν ηελ έλσζε δελ αλέζηεηιε ηελ εθαξκνγή 

ηεο απνθάζεσο ησλ Γπλάκεσλ λα απνζύξνπλ από ηε Μεγαιόλεζν ηα ππόινηπα 

ζηξαηεύκαηά ηνπο. [...] Σηηο 30 Ηνπλίνπ νη εθπξόζσπνη ησλ Γπλάκεσλ ζπλόδεπαλ ηελ 

επαλαβεβαίσζε ηεο 24εο Ηνπιίνπ 1909 ζαλ εκέξα απνρσξήζεσο ησλ ηειεπηαίσλ 

αγεκάησλ ηνπο, κε ηελ εμαγγειία ηεο ζηαζεξήο ηνπο πξνζέζεσο λα πξνζηαηεύζνπλ, αλ 

παξαζηεί αλάγθε, ηε κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα θαη λα δηαθπιάμνπλ πηζηά ηελ έλλνκε 

ηάμε θαη ηα επηθπξηαξρηθά δηθαηώκαηα ηνπ ζνπιηάλνπ.]  
[ Οη καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα ζεκεηώζνπλ όηη νη Κξήηεο θαζεζύραζαλ ηηο Μ. 

Γπλάκεηο αλαθνξηθά κε ηα δηθαηώκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιάβνπλ νπνηαδήπνηε αληίδξαζή ηνπο, όπσο πξνθύπηεη από ην Κείκελν Β : Δλαπόθεηηαη 

ήδε εηο πάληαο εκάο λα δείμσκελ όηη είκεζα άμηνη ηνπ κεγάινπ επηηειεζζέληνο βήκαηνο, 

ηεξνύληεο κεηά δήινπ ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ θαη πεξηθξνπξνύληεο κεηά παηξηθήο κεξίκλεο ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ζπκπαηξησηώλ καο Μνπζνπικάλσλ.] 

  Όηαλ, όκσο, πςώζεθε ζην θξνύξην ηνπ Φηξθά ε ειιεληθή ζεκαία, νη Μ. 

Γπλάκεηο απαίηεζαλ ακέζσο ηελ ππνζηνιή ηεο. Η Κπβέξλεζε ηεο Κξήηεο δελ 

ππάθνπζε θαη παξαηηήζεθε. Καη θαζώο δελ βξέζεθε Κξεηηθόο λα ππνζηείιεη ηελ 

ειιεληθή ζεκαία, νη Μ. Γπλάκεηο απνβίβαζαλ ζηξαηησηηθό άγεκα, ην νπνίν απέθνςε 

ηνλ ηζηό ηεο. 

 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

 

α. ρνιηθό Βηβιίν ζει. 20 

 

Σε ζεκαληηθή εκπνξηθή θαη λαπηηιηαθή δξαζηεξηόηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζε 

πνιιέο παξαιηαθέο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαη ζε λεζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

18
νπ

 αηώλα αθνινύζεζαλ δύζθνια ρξόληα, κε απνθνξύθσκα ηε δεθαεηία ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο (1821-1830). ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνύζεσλ, ν ειιεληθόο 

εκπνξηθόο ζηόινο κεηαηξάπεθε ζε πνιεκηθό, νη δξόκνη ηνπ εκπνξίνπ έθιεηζαλ θαη ηα 

παξαδνζηαθά λαπηηθά θέληξα γλώξηζαλ ηελ θαηαζηξνθή (Φαξά, Γαιαμίδη) ή ηελ 

παξαθκή. Από ηελ αθκάδνπζα πξνεπαλαζηαηηθή λαπηηιία απέκεηλαλ ιίγα πξάγκαηα. 



Σν θπξηόηεξν από απηά ήηαλ ε πξνδηάζεζε γηα ηε ζάιαζζα θαη ε γλώζε ησλ 

λαπηηθώλ ππνζέζεσλ. 

[ παραθέηουμε ηα ζηοιχεία ηων Κειμένων Α΄ ( Σηελ δηάξθεηα ηεο Δπαλαζηάζεσο είρε 

θαηαζηξαθή κεγάιν πνζνζηό ησλ πινίσλ, αιιά έλαο ηζρπξόο ππξήλαο πεξηζώζεθε. Αλ 

θαη ε Ύδξα θαη νη Σπέηζεο είραλ ράζεη αληίζηνηρα ηα 78% θαη 50% ηνπ εκπνξηθνύ ηνπο 

λαπηηθνύ, ζην ηέινο ηνπ αγώλα ε πξώηε δηέζεηε αθόκε 100 πι νία ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθόηεηαο 10.240 ηόλλσλ θαη νη Σπέηζεο είραλ 50 πινία 10.324 ηόλλσλ, όια από 

30 ηόλλνπο θαη πάλσ. Με ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο ηδξύζεθαλ λέα λαππεγεία ζε 

πνιιά λεζηά θαη ιηκάληα ε λαππεγηθή έγηλε κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο βηνκεραλίεο ηνπ 

λενζύζηαηνπ θξάηνπο. [...] Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε, ε Σύξνο θαη αξγόηεξα ν Πεηξαηάο 

έγηλαλ ηα θύξηα εκπνξηθά θέληξα κε ηα πην δξαζηήξηα λαππεγεία. Από ην 1827 κέρξη ην 

1834 λαππεγήζεθαλ ζηελ Σύξν πάλσ από 260 πινία.) και Β΄ ( Σε θύξην λαπηηιηαθό 

θέληξν ηεο δπηηθήο Διιάδαο αλαδεηθλύεηαη ε κηθξή θσκόπνιε ζθελσκέλε ζε κηα γσληά 

ησλ βόξεησλ αθηώλ ηνπ Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ, ην Γαιαμίδη. Πξαγκαηνπνηώληαο κηα 

πξαγκαηηθά εληππσζηαθή νηθνλνκηθή άλζεζε, ην Γαιαμίδη, κέζα ζε κία ηξηαθνληαεηία, 

κεηαμύ 1840 θαη 1870, πεληαπιαζηάδεη ην ζηόιν ηνπ. Τν 1870, ηε ρξνληά ηεο 

θνξύθσζήο ηνπ, δηαζέηεη 320 κεγάια ηζηηνθόξα θαη ζρεδόλ πξνθαιεί ηελ 

αδηακθηζβήηεηε θπξίαξρν ηνπ Αηγαίνπ, ηε Σύξν, ε νπνία ηελ ίδηα ρξνληά δηαζέηεη 700 

ηζηηνθόξα. Απνηειεί ην θύξην λαππεγηθό θέληξν ηεο δπηηθήο Διιάδαο θαη ζηεξίδεη όιε 

ηνπ ηελ επεκεξία ζηελ παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ηζηηνθόξσλ.)  με ηρόπο 

ζυνδυαζηικό, δημιουργικό]. 

[ Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ θαη ηα ζηοισεία ηος πίνακα πνπ 

παξέρεη ζηνηρεία ηα νπνία πιζηοποιούν ηην ανάπηςξη ηων ζημανηικόηεπων 

ελληνικών ναςηικών κένηπων ηηρ πεπιόδος 1840-1870 ]. 

 

β. ρνιηθό Βηβιίν ζει. 20-21 

 

ην ειιεληθό θξάηνο, ζηε ζέζε ησλ παιηώλ θέληξσλ πνπ παξήθκαζαλ, 

αλαδείρζεθαλ λέα. Σν πην ζεκαληηθό απ' απηά ήηαλ ε ύξνο, ε νπνία ζηε δηάξθεηα 

ηεο Δπαλάζηαζεο δέρζεθε θύκαηα πξνζθύγσλ, θπξίσο από ηε Υίν. Η ζηξαηεγηθή 

ζέζε ηνπ λεζηνύ, ζην θέληξν ηνπ Αηγαίνπ θαη πάλσ αθξηβώο ζηηο δηαδξνκέο πνπ 

ζπλέδεαλ ηα ηελά θαη ηε Μαύξε Θάιαζζα κε ηνπο κεζνγεηαθνύο δξόκνπο ηνπ 

εκπνξίνπ, ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηζρπξόηαηνπ -όρη κόλν γηα ηα ειιεληθά κέηξα- 

λαπηηιηαθνύ θέληξνπ. ηελ αλάπηπμε απηή ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακάηηζε ε δπλακηθή 

παξνπζία θαη δξαζηεξηόηεηα ησλ ειιεληθώλ παξνηθηώλ ζηα θπξηόηεξα εκπνξηθά 

θέληξα ηεο πεξηνρήο: ζηα ιηκάληα ηεο Νόηηαο Ρσζίαο, ζηηο εθβνιέο ηνπ Γνύλαβε, 

ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζηε κύξλε θαη αξγόηεξα ζηελ Αίγππην. 

[ παραθέηουμε ηα ζηοιχεία ηων Κειμένων Α (Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε, ε Σύξνο θαη 

αξγόηεξα ν Πεηξαηάο έγηλαλ ηα θύξηα εκπνξηθά θέληξα κε ηα πην δξαζηήξηα λαππεγεία. 

Από ην 1827 κέρξη ην 1834 λαππεγήζεθαλ ζηελ Σύξν πάλσ από 260 πινία ) και  Γ΄ 

(Τν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην απνηέιεζε ηελ πξώηηζηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε 

Σύξν ζε όιε ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηεο. Σπνπδαία ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθό εκπόξην ηεο 

πόιεο είραλ θαη νη εηζαγσγέο, νη νπνίεο ζαθώο ππεξηεξνύζαλ ζεκαληηθά ησλ εμαγσγώλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ από ηνπο ζπξηαλνύο εκπόξνπο. Σηελ νπζία ε Σύξνο ππήξμε 

αθελόο ε αγνξά δηνρέηεπζεο ησλ δπηηθώλ θαη αλαηνιηθώλ πξντόλησλ πξνο ηελ Αλαηνιή 

θαη ηε Γύζε αληίζηνηρα θαη αθεηέξνπ ν ηόπνο εηζόδνπ ησλ εμσηεξηθώλ αγαζώλ πξνο 

ηελ ειιεληθή ελδνρώξα. [...] Τν εκπόξεπκα πνπ είρε παξαγγειζεί από ηνλ εξκνππνιίηε 

έκπνξν εξρόηαλ ζηε Σύξν γηα λα θαηαηεζεί ζηελ απνζήθε δηακεηαθόκηζεο (transit). Τν 

λαππεγείν ηεο πόιεο ήηαλ έλαο από ηνπο δσηηθόηεξνπο ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ πινύζηα δξαζηεξηόηεηά ηνπ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ησλ ςαξηαλώλ θαη ρίσλ 



λαππεγώλ. [...] Σην πιεπξό ηνπο είραλ έλα πνιπάξηζκν εξγαηηθό δπλακηθό, ην νπνίν 

παξείρε εηδηθεπκέλε εξγαζία. [...] Τν ζπλνιηθά εξγαδόκελν πξνζσπηθό ηνπ λαππεγείνπ 

αλέξρνληαλ ζε πάλσ από 1.000 άηνκα. [...] Αλ ππνινγίζνπκε όηη ν νηθνλνκηθά ελεξγόο 

πιεζπζκόο ηεο Δξκνύπνιεο ην 1850 ήηαλ 7.650 άηνκα, ηόηε ν αξηζκόο ησλ 

απαζρνινύκελσλ ζην λαππεγείν ηεο πόιεο ππνδεηθλύεη ηε κεγάιε ζπνπδαηόηεηα πνπ 

είραλ νη λαππεγηθέο εξγαζίεο ζηε Σύξν. [...])με ηρόπο ζυνδυαζηικό, δημιουργικό]. 

 

 

ΥΟΛΙΑΜΟ :  Καηά ηελ εθηίκεζή καο ηα θεηηλά ζέκαηα δελ παξνπζηάδνπλ θακία 

ηδηαίηεξε δπζθνιία γηα καζεηέο θαιά πξνεηνηκαζκέλνπο.  
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