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                      Γζαβώκζζια ζηδκ ζζημνία ηαηεύεοκζδξ β εεςνδηζηήξ  

              

              Θέιαηα  

     Οιάδα Α 

       

     1. Να απμδςζεηε ημοξ μνζζιμύξ:  εεκζηά ηηήιαηα,  Μεβάθδ Ιδέα, 

       αβνακάπαοζδ  ( ιμκ. 10) 

                   

     2. Η δζακμιή ηςκ εεκζηώκ ηηδιαηςκ ζοκάκηδζε δοζημθίεξ ελαζηίαξ  

         α. ημο  αογακηζκμνςιαζημο δζηαίμο πμο εθανιόγμκηακ ζημ κέμ  

         εθθδκζηό ηνάημξ  

         α. ηδξ ακοπανλίαξ ηίηθςκ ζδζμηηδζίαξ  

         β. ηδξ ύπανλδξ ζοζηήιαημξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ  

         δ. ηδξ ζηνμθήξ  πνμξ ηδ αζμιδπακζηή ακάπηολδ  

        Να επζθέλεηε ηδ ζςζηδ απάκηδζδ ηαζ κα ακαπηύλεηε  ζύκημια ημ  

        πενζεπόιεκμ ηδξ(ιμκ. 10) 

     3. Σζ βκςνίγεηε βζα ηδ δδιζμονβία ηδξ πνώηδξ ηνάπεγαξ ζηδκ Δθθάδα  ;                

     (ιμκ 10) 

     4. Σζ βκςνίγεηε βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο μδζημύ δζηηύμο ηαζ ηα  

     απμζηναββζζηζηα ενβα; (ιμκ. 10) 
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    5. οκδέζηε  ηα ζημζπεία ηδξ ζηήθδξ α ιε αοηά ηδξ ζηήθδξ . (ιμκ. 10) 

      Σμιέαξ δναζηδνζόηδηαξ ηαηά πενζμπή.  

     ηήθδ α.                                                                ηήθδ α  

    α. Μήθμξ.                                                               1. Γζώνοβα  

    α. Νάλμξ .                                                               2. Άνβονμξ  

    β.Λαονζμ.                                                                3. Θεζάθζ  

    δ. Κόνζκεμξ.                                                          4. Απμλδνακζδ  

    ε. Κςπαζδα                                                         5. ιύνζδα  

    ζη. Δονζπμξ.                                                          6. Γζάκμζλδ πμνειμύ  

        

      Οιάδα Β 

 

     6. οκδοάγμκηαξ ζημζπεία από ημ ηείιεκμ πμο ζαξ δίκεηαζ ηαζ  

     αλζμπμζώκηαξ ηζξ ζζημνζηέξ ζαξ βκώζεζξ,  κα πανμοζζάζεηε  

    α) ημοξ πανάβμκηεξ πμο μδήβδζακ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ημο οπεδάθμοξ ημ 

19μ αζώκα ζηδκ Δθθάδα  

    α) ζε πμζέξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ ακαπηύπεδηακ ιεηαθθεοηζηέξ δναζηδνζμηδηεξ;Να 

πανμοζζάζεηε ηδ ζδιαζία ημοξ βζα ηδκ Δθθδκζηή μζημκμιία ; 

 

Κείιεκμ  

Από ημκ μνοηηό πθμύημ ηδξ πώναξ είπε αλζμπμζδεεί ςξ ηα ιέζα ημο 19μο αζώκα  

ηονίςξ δ ζιύνζδα ηδξ Νάλμο,  πμο απμηεθμύζε ελαβώβζιμ πνμσόκ.  Με ημ κμιμ  

Β ηδξ 18δξ Ιμοθίμο 1852 ,δ  εηιεηάθθεοζδ ηςκ μνοπείςκ είπε δμεεί ύζηενα από  

δδιμπναζία ζημκ Άββθμ Ρίηζανκηα Αιπμη ιε εοκμσημύξ όνμοξ βζα ημ δδιόζζμ.   

Η παναβςβή ζιύνζδαξ έθηαζε ημ 1856 ηζξ 40. 000 ηακηάνζα,  εκώ ημ 1859 δ ελαβς 
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βή ηδξ απέθενε 256.424 δνπ.  Άθθμ ελαβώβζιμ μνοηηό ήηακ δ εδναζηδ βδ πμο απέ 

θενε ημκ ίδζμ πνόκμ 141.354 δνπ. Αιέζςξ ιεηά ηδ ζιύνζδα αθθμ εηιεηαθθεύζζιμ  

οθζηό ήηακ μ θζβκίηδξ.  Ακ ηαζ είπε εκημπζζηεί ζημ Μανηόπμοθμ Αηηζηήζηακμπμζδ 

ζά ύπανλδ ζηνςιάηςκ ημο, ηεθζηά ιόκμ ηα ημζηάζιαηα ηδξ Κύιδξ ήηακ ζηακμπμζδ 

ηζηά από άπμρδ εηιεηάθθεοζδξ,  πανόθμ πμο δ πνδζζιμπμίδζδ ημο ζηα πθμία π 

ανείπε ηδ δοζημθία ηδξ ιδ ζοκαβςκζζηζημηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ αββθζημύξ θζβκίηεξ,  βζαηί εα 

απαζημύζε βζα ζζόπμζδ εενιακηζηδ απόδμζδ ιεβαθύηενμοξ απμε 

δηεοηζημύξ πώνμοξ πάκς ζημ πθμίμ.  

Μζα ζεζνά άθθςκ μνοηηώκ,  όπςξ μζ βορμζ ηδξ Μήθμο,  ηονίςξ όιςξ ηα ιάνι 

ανα ηδξ Πεκηέθδξ,  ηδξ Πάνμο,  ηδξ Σήκμο,  ηδξ Δθεοζίκαξ ηαζ ημο Σαΰβεημο δεκ  

πνόζθενακ αηόια αλζόθμβμ μζημκμιζηό εκδζαθένμκ.  

    Ιζημνία ημο εθθδκζημύ έεκμοξ.  

 

 

Κεζιεκμ 2 

 

Μζα εεηζηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ άνζδ ηςκ ειπμδίςκ ζημκ ημιέα μνζζιέκςκ αζμιδ 

πακζηώκ οθώκ ζδιεζώεδηε ημ 1867 ιε ηδκ ρήθζζδ ημο κμιμο "πενί ιεηαθθείςκ η 

αζ μνοηηώκ ". Ο κόιμξ αοηόξ ζημπό είπε κα εκεαννύκεζ ηζξ λέκεξ επεκδύζεζξ ηαζ  

κα ζηνέρεζ ηδκ εβπώνζα απμηαιίεοζδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο πθμύημο ηδξ εθθδ 

κζηήξ βδξ. Πναβιαηζηά ζε θζβα πνόκζα από ηδκ ρήθζζδ ημο κόιμο ζδιεζώεδηε έκ 

αξ πνςημθακήξ βζα ηα εθθδκζηά πνμκζηά πονεηόξ βζα ηδκ ένεοκα ηαζ εηιεηάθθε 

οζδ ημο εθθδκζημύ οπεδάθμοξ.  

     Ιζημνία κεόηενδ ηαζ ζύβπνμκδ,  ηόιμξ Γ 

 

 

    7.  Αλζμπμζώκηαξ ηα ζημζπεία πμο δίκμκηαζ ζημ παναηάης ηείιεκμ ηαζ  

    ηζξ ζζημνζηέξ βκώζεζξ ζαξ, κα πανμοζζάζεηε ηαζ κα ενιδκεύζεηε ηζξ  
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    ακαηαηαηάλεζξ πμο ζοκηεθέζηδηακ ζηα εθθδκζηά καοηζθζαηά ηέκηνα 

    ιεηά ηδκ ακαηήνολδ ηδξ ακελανηδζίαξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ εςξ ηα ηέθδ  

    ημο 19μο αζώκα. (ιμκ. 25) 

 

 

     Κείιεκμ  

    Μόκμ δ Δνιμύπμθδ πανμοζζάγεζ εκηοπςζζαηή άκεδζδ ζημ δζάζηδια ημο 

    αζώκα1830-1870, όηακ  ηονζανπεί ζημ δζαιεηαημιζζηζηό ειπόνζμ ημο  

    Αζβαίμο πμο βίκεηαζ αηόιδ  ιε  ζζηζμθόνα. Αθθα ηα θζιάκζα πμο είπακ  

    πθμοηίζεζ απμ ηδ καοηζθία ( ημ  Γαθαλζδζ, δ Ναύπαηημξ, μζ πέηζεξ,  δ  

    Κύιδ,  ηαζ ηονίςξ δ Ύδνα) ηαζ είπακ. δδιζμονβδεεί ζ'αοηδ ηδ αάζδ 

 

 

    ιζηνέξ αθθά ζοιπαβείξ αζηζηέξ ημζκόηδηεξ, βνήβμνα  ηαηαζηνάθδηακ     

    ηαζ έπαζακ ημκ πνώημ αζηζηό παναηηήνα ηαηαζηνάθδηακ. Σα  

    ζζηζμθόνα πμο άθθμηε ζηδκ πενίμδμ 1700-1820, πθμύηζγακ ημοξ  

    κδζζώηεξ, εζπακ απμδεηαηζζηεί  από ημκ πόθειμ ( μζ απώθεζεξ ζηαθώκ  

    ηοιαίκμκηακ από 50 ςξ 60%). ζβά ζζβά  αέααζα επζζηεοάζηδηακ ή  

    ακηζηαηαζηάεδηακ,αθθά δ ακαπόθεοηηδ ηαζ ααειζαία εηηόπζζδ ημοξ  

    από ηα αηιμηίκδηα πθμία, έδςζε  βενμ πηύπδια ζημοξ παναδμζζαημύξ 

    ηανααμηύνδδεξ. Από ημ 1850, ιεζώκμκηαζ   πνμμδεοηζηά μζ καοπδβζηέξ 

    ενβαζίεξ ηςκ κδζζώκ, ηαεώξ ηαζ ημ ζύκμθμ ηςκ καοπδβζηώκ  

    δναζηδνζμηήηςκ πμο εζπακ ακαπηοπεεί βύνς απμ ηδ καοηζθία. 

   Η ύνμξ, αδζαιθζζαήηδημ ηέκηνμ ηαζ δζαιεηαημιζζηζηή απμεήηδ ημο  

   Αζβαζμο   ζοβηεκηνώκεζ  απμ  ημ 1864 ηα  ιζζά  πενίπμο ζηάθδ. Σα 

   καοπδβεία δζεοηόθοκακ ηδκ ηαηαζηεοή μθμέκα ηαζ ιεβαθύηενςκ 

   πθμίςκ βζα κα ακηζιεηςπζζηεί ακηαβςκζζιόξ ιε ηα εονςπασηά  

   αηιόπθμζα.  Πμθύ ζύκημια, θμζπόκ, ανπίγμοκ κα παναηιάγμοκ όθεξ 
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   αοηέξ μζ πόθεζξ αηόιδ  ηαζ δ ύνμξ απμ ημ 1880. Πνάβιαηζ, από ηδ 

   ζηζβιή πμο βεκζηεύηδηε δ πνήζδ ηςκ αηιμηίκδηςκ ζηαθώκ, δ καοηζθία  

   ιεηαηνάπδηε ααειζαία ζε μζημκμιζηή επζπείνδζδ ιεβάθδξ ειαέθεζαξ.   

   Ακαπόθεοηηα, ημ μνβακςηζηό ηέκηνμ ηδξ ιεηαημπίζηδηε πνμξ ηδκ  

   πνςηεύμοζα ηαζ από ηεζ ιε θζιάκζ ημκ Πεζναζά, ηονζάνπδζε ζζβά  ζζβά   

   ζε όθμ ημ εζςηενζηό εαθάζζζμ ειπόνζμ, πμο άκεζγε ημ εθθδκζηό  

   πνδιαηζζηζηό ηεθάθαζμ ημο ελςηενζημύ.  

 

                                                                  Κ. Σζμοηαθαξ,  

                                                      Δλάνηδζδ ηαζ ακαπαναβςβή.  

 

 

 

 

                                                     αξ εοπόιαζηε επζηοπία !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


