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                      Γηαγώληζκα ζηελ ηζηνξία θαηεύζπλζεο γ ζεσξεηηθήο  

              

              Θέκαηα  

     Οκάδα Α 

       

     1. α)Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ όξσλ:  αγξαλάπαπζε, 

  ηαλδηκαη,  Μεγάιε Ιδέα  

β) Πώο ξπζκίζηεθε νξηζηηθά ην δήηεκα ησλ εζληθώλ γαηώλ θαη πνηά 

      απνηειέζκαηα επέθεξε απηή ε κεηαξξύζκηζε;  ( κνλ. 10) 

                   

     2. Η δηαλνκή ησλ εζληθώλ θηεκαησλ ζπλάληεζε δπζθνιίεο εμαηηίαο  

         α. ηνπ  βπδαληηλνξσκαηθνπ δηθαίνπ πνπ εθαξκόδνληαλ ζην λέν  

         ειιεληθό θξάηνο  

         β. ηεο αλππαξμίαο ηίηισλ ηδηνθηεζίαο  

         γ. ηεο ύπαξμεο ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  

         δ. ηεο ζηξνθήο  πξνο ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε  

        Να επηιέμεηε ηε ζσζηε απάληεζε θαη λα αλαπηύμεηε  ζύληνκα ην  

        πεξηερόκελν ηεο(κνλ. 10) 

     3. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ηεο Διιάδαο ;                

     (κνλ 10) 

     4. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ηα  
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     απνζηξαγγηζηηθα εξγα; (κνλ. 10) 

    

 

 

    5. πλδέζηε  ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο α κε απηά ηεο ζηήιεο . (κνλ. 10) 

      Σνκέαο δξαζηεξηόηεηαο θαηά πεξηνρή.  

     ηήιε α.                                                                ηήιε β  

    α. Μήινο.                                                               1. Γηώξπγα  

    β. Νάμνο .                                                               2. Άξγπξνο  

    γ.Λαπξην.                                                                3. Θεηάθη  

    δ. Κόξηλζνο.                                                          4. Απνμεξαλζε  

    ε. Κσπαηδα                                                         5. κύξηδα  

    ζη. Δπξηπνο.                                                          6. Γηάλνημε πνξζκνύ  

        

      Οκάδα Β 

 

     6. πλδπάδνληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη θαη  

     αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο,  λα παξνπζηάζεηε ηνπο  

     παξάγνληεο πνπ έθαλαλ ηνπο Έιιελεο θεθαιαηνύρνπο ηεο Γηαζπνξάο  

     λα ζηξαθνύλ πξνο ηελ Διιάδα  κεηά ην 1870( κνλ. 25) 

 

 

    Κείκελν  

    Η  θαηάζηαζε απηή (ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ησλ Διιήλσλ ηεο 

    Γηαζπνξάο γη   επελδύζεηο ζηελ Διιάδα)  αξρίδεη θαη κεηαβάιιεηαη  

    ηελ πεξίνδν νπνηε ε ίδξπζε λεσλ ηξαπεδώλ ζην ειιεληθό θξάηνο  

    πξνζειθύεη ην επελδπηηθν   ελδηαθέξνλ ησλ νκνγελώλ ε ηάζε απηή  

    εληζρύεηαη κεηα ην 1879, κε ηελ  απνθαηάζηαζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο 
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    ηθαλόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηελ  νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ  

    ηεο ρώξαο κε ηηο θεθαιαηαγνξέο ηεο Διιάδαο 

 

   Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο έλα κέξνο ησλ ειιεληθώλ ρξενγξάθσλ ζηα 

   ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνύ βξηζθόηαλ ζηα ρέξηα Διιήλσλ ηνπ  

   εμσηεξηθνύ. ηελ εμέιημε απηή ζπλέβαιε θαη ε ζηαδηαθή εηζβνιή 

   δπηηθνεπξσπατθώλ θεθαιαίσλ ζηηο αγνξέο ηεο Αλαηνιήο, γεγνλόο      

   πνπ θαζηζηνύζε  ηνλ αληαγσληζκό κε απηά  ηδηαίηεξα έληνλν, αιιά θαη ε 

   πνιηηηθή πξνζέιθπζεο ησλ   νκνγελώλ πνπ άζθεζε ζπζηεκαηηθά ν  

   Χαξίιανο Σξηθνππεο. ηε ινγηθή ηνπ Μεζνινγγηηε ηε πνιηηηθνύ ηα  

   εμσηεξηθά δάλεηα ζα ρξεκαηνδνηνύζαλ ηα κεγάια  έξγα ππνδνκήο,  πνπ 

  ζεσξνύληαλ έλαπζκα θαη βάζε λεσλ παξαγσγηθώλ  δξαζηεξηνηήησλ  

  θαη επελδύζεσλ.  Απηέο κπνξνύζαλ λα ηηο θέξνπλ εηο πέξαο θαηά  θύξην  

  ιόγν Έιιελεο ησλ Παξνηθηώλ.  

 

                                                                     Ίδξπκα Μείδνλνο  Διιεληζκνύ  

 

 

    7.  Αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζην παξαθάησ θείκελν θαη  

    ηηο ηζηνξηθέο γλώζεηο ζαο, λα παξνπζηάζεηε θαη λα εξκελεύζεηε ηηο  

    αλαθαηαηάμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηα ειιεληθά λαπηηιηαθά θέληξα 

    κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Διιάδαο θαη εσο ηα ηέιε  

    ηνπ 19νπ αηώλα. (κνλ. 25) 

 

 

     Κείκελν  
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    Μόλν ε Δξκνύπνιε παξνπζηάδεη εληππσζηαθή άλζεζε ζην δηάζηεκα ηνπ 

    αηώλα1830-1870, όηαλ  θπξηαξρεί ζην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην ηνπ  

    Αηγαίνπ πνπ γίλεηαη αθόκε  κε  ηζηηνθόξα. Αιια ηα ιηκάληα πνπ είραλ  

    πινπηίζεη απν ηε λαπηηιία ( ην  Γαιαμηδη, ε Ναύπαθηνο, νη πέηζεο,  ε  

    Κύκε,  θαη θπξίσο ε Ύδξα) θαη είραλ. δεκηνπξγεζεί ζ'απηε ηε βάζε 

 

 

    κηθξέο αιιά ζπκπαγείο αζηηθέο θνηλόηεηεο, γξήγνξα  θαηαζηξάθεθαλ     

    θαη έραζαλ ηνλ πξώην αζηηθό ραξαθηήξα θαηαζηξάθεθαλ. Σα  

    ηζηηνθόξα πνπ άιινηε ζηελ πεξίνδν 1700-1820, πινύηηδαλ ηνπο  

    λεζηώηεο, εηραλ απνδεθαηηζηεί  από ηνλ πόιεκν ( νη απώιεηεο ζθαθώλ  

    θπκαίλνληαλ από 50 σο 60%). ηγά ζηγά  βέβαηα επηζθεπάζηεθαλ ή  

    αληηθαηαζηάζεθαλ,αιιά ε αλαπόθεπθηε θαη βαζκηαία εθηόπηζε ηνπο  

    από ηα αηκνθίλεηα πινία, έδσζε  γεξν ρηύπεκα ζηνπο παξαδνζηαθνύο 

    θαξαβνθύξεδεο. Από ην 1850, κεηώλνληαη   πξννδεπηηθά νη λαππεγηθέο 

    εξγαζίεο ησλ λεζηώλ, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ λαππεγηθώλ  

    δξαζηεξηνηήησλ πνπ εηραλ αλαπηπρζεί γύξσ απν ηε λαπηηιία. 

   Η ύξνο, αδηακθηζβήηεην θέληξν θαη δηακεηαθνκηζηηθή απνζήθε ηνπ  

   Αηγαηνπ   ζπγθεληξώλεη  απν  ην 1864 ηα  κηζά  πεξίπνπ ζθάθε. Σα 

   λαππεγεία δηεπθόιπλαλ ηελ θαηαζθεπή νινέλα θαη κεγαιύηεξσλ 

   πινίσλ γηα λα αληηκεησπηζηεί αληαγσληζκόο κε ηα επξσπατθά  

   αηκόπινηα.  Πνιύ ζύληνκα, ινηπόλ, αξρίδνπλ λα παξαθκάδνπλ όιεο 

   απηέο νη πόιεηο αθόκε  θαη ε ύξνο απν ην 1880. Πξάγκαηη, από ηε 

   ζηηγκή πνπ γεληθεύηεθε ε ρξήζε ησλ αηκνθίλεησλ ζθαθώλ, ε λαπηηιία  

   κεηαηξάπεθε βαζκηαία ζε νηθνλνκηθή επηρείξεζε κεγάιεο εκβέιεηαο.   

   Αλαπόθεπθηα, ην νξγαλσηηθό θέληξν ηεο κεηαηνπίζηεθε πξνο ηελ  

   πξσηεύνπζα θαη από θεη κε ιηκάλη ηνλ Πεηξαηά, θπξηάξρεζε ζηγά  ζηγά   

   ζε όιν ην εζσηεξηθό ζαιάζζην εκπόξην, πνπ άλζηδε ην ειιεληθό  
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   ρξεκαηηζηηθό θεθάιαην ηνπ εμσηεξηθνύ.  

 

                                                                  Κ. Σζνπθαιαο,  

                                                      Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή.  

 

 

 

 

                                                     αο επρόκαζηε επηηπρία !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


