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ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ 2017
ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ
ΘΔΜΑ Α1
α. Δκλεκηικοί: ρ. Βηβι. ει. 77 «Οη Δθιεθηηθνί … θπβεξλήζεηο»
β. ηπαηιωηικόρ ύνδεζμορ: ρ. Βηβι. ει. 86-88 «Σν 1909…επηδηώμεηο»
γ. Μικηή Δπιηποπή Ανηαλλαγήρ: ρ. Βηβι. ει. 152 «Με βάζε …
αληαιιαμίκσλ»
ΘΔΜΑ Α2
α→2
β→6
γ→1
δ→5
ε→4
ΘΔΜΑ Β1
α. ρ. Βηβι. ει. 82 «ηε δεθαεηία … αθνινπζνύζε», ρ. Βηβι. ει. 82 «Η
βάζε … θνηλσληθήο νκάδαο».
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β. ρ. Βηβι. ει. 82 «Γηα ηελ επηινγή … εμππεξεηήζεηο» θαη ρ. Βηβι. ει. 84
«Οη ππνςήθηνη … ζηξώκαηα»
ΘΔΜΑ Β2
α. ρ. Βηβι. ει. 154 «Μνινλόηη … πξνιεηαξηάηνπ»
β. ρ. Βηβι. ει. 154 «Γόζεθε … πεξηνρέο»
ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ
ΘΔΜΑ Γ1
α. ρ. Βηβι. ει. 216-217 «Γύν κεγάια εμσηεξηθά γεγνλόηα … Αλαηνιηθήο
Ρσκπιίαο»
ΠΗΓΔ
ΚΔΙΜΔΝΟ Α’ < πξνθήξπμε Βεληδέινπ γηα θηλεηνπνίεζε ηνπ ιανύ
- αλάγθε γηα έλσζε Κξήηεο – Διιάδαο
- εληνιή Βεληδέινπ γηα ζηξαηνιόγεζε αόπισλ ζηα Υαληά έσο 2:00 κ.κ.
ΚΔΙΜΔΝΟ Β’ < Γηάγγεικα Κπβέξλεζεο ηεο Κξήηεο πξνο ην ιαό ηεο Κξήηεο
γηα ελεξγνπνίεζή ηεο
- ηεξό θαζήθνλ ε πιήξεο αλεμαξηεζία ηεο Κξήηεο θαη ε έλσζε κε ηελ Διιάδα
- άξζε εκπνδίσλ γηα έλσζε κε ηε ζέιεζε ησλ Μ. Γπλάκεσλ αθνύ Βνπιγαξία
= αλεμάξηεην Βαζίιεην θαη Βνζλία, Δξδεγνβίλε = πξνζαξηεκέλεο ζε
Απζηξννπγγαξία
- Χζηόζν πξνηξνπή γηα ηήξεζε ηεο δεκόζηαο ηάμεο θαη πεξηθξνύξεζεο ηνπ
λεζηνύ αιιά θαη πξνάζπηζε ζπκθεξόλησλ ησλ κνπζνπικαληθώλ πιεζπζκώλ.
- Δλζάξξπλζε ηνπ ιανύ γηα εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληόο ηνπ.
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ρ. Βηβι. ει. 217 «Η ειιεληθή θπβέξλεζε … δηαθνκκαηηθή Κπβέξλεζε»

ΚΔΙΜΔΝΟ Γ’ < Δλσηηθό Φήθηζκα Κπβέξλεζε Κξήηεο
- Αλεμαξηεζία Κξήηεο θαη έλσζε κε Διιάδα Þ αδηαίξεην ζπληαγκαηηθό
Βαζίιεην
- Δληνιή ζηηο αξρέο γηα ζπλέρηζε άζθεζεο θαζήθνληνο ηεο ζηελ Κξήηε
β. ρ. Βηβι. ει. 218 «Παξά ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο … απέθνςε ηνλ ηζηό
ηεο»
ΚΔΙΜΔΝΟ Γ’
Ανηίδπαζη Μ. Γςνάμεων & Ανηίδπαζη Οθ. Αςηοκπαηοπίαρ
- Μ. Γπλάκεηο όρη απόιπηα αξλεηηθή ζηάζε
- θόπεπαλ ζε κηα επλντθή ζπδήηεζε κε ηελ Σνπξθία εθόζνλ δηαηεξεζεί ε
ηάμε ζην λεζί θαη πξνζηαηεπηνύλ ηα δηθαηώκαηα ησλ κνπζνπικαληθώλ
πιεζπζκώλ
- Δπηδίσμε Σνπξθίαο γηα αλαίξεζε δηπισκαηηθνύ ςεθίζκαηνο ώζηε λα
παξνπζηάζνπλ θάπνηα δηπισκαηηθή επηηπρία
- Δπηθπιαθηηθόηεηα δπλάκεσλ
- Σνπξθία δεηά ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ησλ δπλάκεσλ
- ε ππνρώξεζε -έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ζπκβηβαζηηθήο ηνπνζέηεζήο ηνποησλ δπλάκεσλ πξνζηαζίαο, εληνύηνηο δελ αίξεηαη ε απόθαζή ηνπο πξνο
απόζπξζε από ηελ Κξήηε ησλ ππνινίπσλ ζηξαηεπκάησλ ηνπο, αξθεί λα
ηεξεζεί ε δέζκεπζε πξνζηαζίαο ηνπ κνπζνπικαληθνύ ζηνηρείνπ.(30 Ινπλίνπ
επαλεπηβεβαίσζε ηεο 24εο Ινπιίνπ απνρώξεζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ).
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ΘΔΜΑ Γ1
α. Δξέλιξη ναςηικών κένηπων 1821-1830
ρ. Βηβι. ει. 20 «Αθνινύζεζαλ δύζθνια ρξόληα … ππνζέζεσλ»
ΚΔΙΜΔΝΟ Α’
- Καηαζηξνθή πνιιώλ πινίσλ παξά ηε δηάζσζε ηζρπξνύ ππξήλα.
- Ύδξα, πέηζεο: κείσζε θαηά 78% θαη 50% αληίζηνηρα, ηνπ λαπηηθνύ.
- Χζηόζν Ύδξα δηαηεξεί 100 πινία (10.240 ηόλνη) θαη πέηζεο 50 πινία
(10.324 ηόλνη) σο ην ηέινο ηνπ Αγώλα.
Δξέλιξη ναςηικών κένηπων 1840-1870
ΚΔΙΜΔΝΟ Α’
- Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο → ίδξπζε λέσλ λαππεγείσλ ζε πνιιά
λεζηά θαη ιηκάληα Þ λαππεγηθή = ε ζεκαληηθόηεξε βηνκεραλία
- ύξνο, Πεηξαηάο = ζεκαληηθά εκπνξηθά θέληξα
ΚΔΙΜΔΝΟ Β’ < Γαλαξίδι
- Κύξην λαπηηθό θέληξν
- Οηθνλνκηθή άλζεζε κέζα ζε 30 ρξόληα (1840-1870)
- Πεληαπιαζηάδεηαη ν ζηόινο ηνπ (Δπηβεβαηώλεηαη θαη από ηνλ πίλαθα:
- 1840: 64 ηζηηνθόξα θαη 1870: 319 ηζηηνθόξα)
- Κπξηαξρεί ζην Αηγαίν θαη αληαγσλίδεηαη ηε ύξν
- Απνηειεί θύξην λαππεγηθό θέληξν ηεο Γ. Διιάδνο
- Δπεκεξία ιόγσ παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ηζηηνθόξσλ.
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ΠΙΝΑΚΑ
- Αλάπηπμε θη άιισλ λαπηηθώλ θέληξσλ από 1840-1870
- πέηζεο 1840: 26 ηζηηνθόξα →1870: 211 ηζηηνθόξα
- Ύδξα 1840: 24 ηζηηνθόξα → 1870: 119 ηζηηνθόξα
- Πεηξαηάο 1840: 1 ηζηηνθόξν → 1870 49 ηζηηνθόξα (ζύκθσλα θαη κε κείμενο
Α’ απνηειεί ζεκαληηθό εκπνξηθό θέληξν κε δξαζηήξηα λαππεγεία).
β. ρ. Βηβι. ει. 20 -21 «ην ειιεληθό θξάηνο … Αίγππην»
ΚΔΙΜΔΝΟ Α’
- Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε ύξνο → θύξην εκπνξηθό θέληξν κε δξαζηήξηα
λαππεγεία (1821-1834) → πάλσ από 260 πινία.
ΚΔΙΜΔΝΟ Β’
- 1840-1870 δηαζέηεη πάλσ από 700 πινία (Σελ αύμεζε επηβεβαηώλεη θαη ν
πίλαθαο 1840: 90 ηζηηνθόξα, 1870: 700 ηζηηνθόξα).
ΚΔΙΜΔΝΟ Γ’
- Γηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην (transit): θύξηα δξαζηεξηόηεηα ζηε ύξν.
- πνπδαία ζπκκεηνρή ζε ζπλνιηθό εκπόξην, αθνύ εηζαγσγέο ππεξηεξνύλ ησλ
εμαγσγώλ.
- Αγνξά δηνρέηεπζεο δπηηθώλ θαη αλαηνιηθώλ πξντόλησλ θαη ηόπνο εηζόδνπ
πξνο ειιεληθή ελδνρώξα.
- Ναππεγεία ύξνπ: δσηηθόο ηνκέαο ηνπηθήο νηθνλνκίαο
ü παξνπζία Φαξηαλώλ θαη Υίσλ λαππεγώλ
ü πνιπάξηζκν εξγαηηθό πξνζσπηθό (<1.000 αηόκσλ)
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ü αξηζκόο απαζρνινύκελσλ → κεγάιε ζπνπδαηόηεηα ζην ζύλνιν ηνπ ελεξγνύ
πιεζπζκνύ (1850: 7.650 άηνκα)
F Σα ζέκαηα ήηαλ βαηά θαη απεπζύλνληαλ ζε πνιύ θαιά πξνεηνηκαζκέλνπο
καζεηέο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή έπξεπε λα δνζεί ζηηο πεγέο ιόγσ ηεο
θαζαξεύνπζαο ηηο γιώζζαο, αθνύ απαηηνύζαλ ηαπηόρξνλα θαη κεγάιε θξηηηθή
ηθαλόηεηα.
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