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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 
 
Α1. 
Εκλεκτικοί 
Κατά τθν Εκνοςυνζλευςθ του 1862-64 ςχθματίςτθκαν πολιτικοί ςχθματιςμοί με μικρότερθ απιχθςθ 
από τουσ Ορεινοφσ και τουσ Πεδινοφσ. Ζνασ από αυτοφσ τουσ ςχθματιςμοφσ ιταν οι Εκλεκτικοί, μια 
ετερόκλθτθ παράταξθ εξεχόντων πολιτικϊν, λογίων και αξιωματικϊν, με μετριοπακείσ κζςεισ, θ οποία 
προςπακοφςε να μεςολαβεί μεταξφ των άλλων παρατάξεων και να υποςτθρίηει ςτακερζσ κυβερνιςεισ. 
 
Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ 
Ιδρφκθκε με βάςθ το άρκρο 11 τθσ φμβαςθσ τθσ Λωηάννθσ (24 Ιουλίου 1923) με ζδρα τθν 
Κωνςταντινοφπολθ. Σθν αποτελοφςαν ζντεκα μζλθ (τζςςερισ Ζλλθνεσ, τζςςερισ Σοφρκοι και τρία μζλθ-
πολίτεσ ουδζτερων κατά τον Αϋ Παγκόςμιο πόλεμο κρατϊν) με αρμοδιότθτα τον κακοριςμό του τρόπου 
μετανάςτευςθσ των πλθκυςμϊν και τθσ εκτίμθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ανταλλάξιμων. 
Παράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ ςφμβαςθσ προβλεπόταν ότι οι ανταλλάξιμοι κα διευκολφνονταν ςτθ 
μετακίνθςι τουσ από τθ Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ.  Φρόντιςε το 1924 και 1925 για τθ μεταφορά 
200.000 Ελλινων που είχαν παραμείνει ςτθν Καππαδοκία και γενικότερα ςτθν Κεντρικι και Νότια 
Μικρά Αςία.  
 
τρατιωτικόσ φνδεςμοσ 
Μυςτικι ζνωςθ ςτρατιωτικϊν, θ οποία οργάνωςε το κίνθμα ςτο Γουδί (15 Αυγοφςτου 1909), με 
αιτιματα που αφοροφςαν μεταρρυκμίςεισ ςτον ςτρατό, τθ διοίκθςθ, τθ δικαιοςφνθ, τθν εκπαίδευςθ 
και τθ δθμοςιονομικι πολιτικι. Δεν εγκακίδρυςε δικτατορία, αλλά προϊκθςε τα αιτιματά του μζςω 
τθσ Βουλισ. Διαλφκθκε ςτισ 15 Μαρτίου 1910 ζχοντασ επιτφχει τισ επιδιϊξεισ του. 
 
Α2.  
α     2,           β    6,       γ     1,      δ     5,     ε    4 
 
Β1.  
α) τθ δεκαετία του 1880 τα κόμματα ιταν αρκετά πιο ςυγκροτθμζνα απ' ό,τι ςτο παρελκόν. Δεν είναι 
βζβαιο ότι μετά το κάνατο του θγζτθ τουσ τα κόμματα αναγκαςτικά διαλφονταν. τοιχεία που 
επζτρεπαν ς' ζνα κόμμα να επιβιϊςει, ακόμα και μετά το κάνατο του θγζτθ του, ιταν θ κζςθ που είχε 
ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ και θ τακτικι που ακολουκοφςε.  
  Η βάςθ των κομμάτων εξακολουκοφςε να μθν ζχει τυπικι οργάνωςθ. θμαντικό ρόλο ςτθν 
κινθτοποίθςθ των οπαδϊν των κομμάτων ζπαιηαν θ οικογενειοκρατία, οι πελατειακζσ ςχζςεισ και θ 
εξαγορά ψιφων. Παρ' όλα αυτά, όςον αφορά τουλάχιςτον τα δφο μεγάλα κόμματα, θ επιλογι των 
εκλογζων βαςιηόταν κατά κφριο λόγο ςτθν κρίςθ τουσ για τθν πολιτικι των κομμάτων, ςτισ επιδράςεισ 
που αυτά αςκοφςαν κατά περιοχζσ και ςτα ςυμφζροντα κάκε κοινωνικισ ομάδασ. 
 
β) Για τθν επιλογι των υποψθφίων βουλευτϊν, δθλαδι για τθν τοποκζτθςθ ςυγκεκριμζνων 
υποψθφίων ςτο «ψθφοδζλτιο», ζπαιηε ρόλο το αν είχαν ζνα δικό τουσ τοπικό κφκλο οπαδϊν, ο οποίοσ 
επθρεαηόταν βεβαίωσ από πελατειακζσ ςχζςεισ και εξυπθρετιςεισ.  



 

 

  Οι υποψιφιοι βουλευτζσ προζρχονταν ςχεδόν αποκλειςτικά από τα μεςαία και τα ανϊτερα κοινωνικά 
ςτρϊματα, όπωσ και κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο. Πολλοί ιταν δικθγόροι και δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
Σε αντίθεςη με τουσ υποψηφίουσ, τα κομματικά μέλη προέρχονταν και από τα κατώτερα ςτρώματα.  
 
Β2.  
α) Η ΕΑΠ διζκρινε τθν αποκατάςταςθ των προςφφγων ςε αγροτικι (παροχι ςτζγθσ και κλιρου ςτθν 
φπαικρο) και αςτικι (παροχι ςτζγθσ ςτισ πόλεισ). Μολονότι οι περιςςότεροι πρόςφυγεσ αςκοφςαν 
ςτθν πατρίδα τουσ «αςτικά» επαγγζλματα (ςχετικά με το εμπόριο, τθ βιοτεχνία-βιομθχανία κ.τ.λ.), 
δόκθκε το βάροσ ςτθ γεωργία, γιατί: 
• υπιρχαν τα μουςουλμανικά κτιματα (κυρίωσ ςτθ Μακεδονία, αλλά και ςτθν Κριτθ, τθ Λζςβο, τθ 
Λιμνο και αλλοφ),  
• αγροτικι αποκατάςταςθ ιταν ταχφτερθ και απαιτοφςε μικρότερεσ δαπάνεσ,  
• θ ελλθνικι οικονομία βαςιηόταν ανζκακεν ςτθ γεωργικι παραγωγι, 
• υπιρχε θ πολιτικι ςκοπιμότθτα τθσ αποφυγισ κοινωνικϊν αναταραχϊν με τθ δθμιουργία γεωργϊν 
μικροϊδιοκτθτϊν αντί εργατικοφ προλεταριάτου.  
β) Δόκθκε προτεραιότθτα ςτθν εγκατάςταςθ των προςφφγων ςτθ Μακεδονία και τθ Δυτικι Θράκθ 
κακϊσ:  
• ιταν δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν τα μουςουλμανικά κτιματα και τα κτιματα των Βουλγάρων 
μεταναςτϊν (ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ του Νεϊγφ). Αυτό κα κακιςτοφςε τουσ πρόςφυγεσ αυτάρκεισ ςε 
ςφντομο χρονικό διάςτθμα και κα ςυντελοφςε ςτθν αφξθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ,  
• κα καλυπτόταν το δθμογραφικό κενό που είχε δθμιουργθκεί με τθν αναχϊρθςθ των Μουςουλμάνων 
και των Βουλγάρων και τισ απϊλειεσ που προκάλεςαν οι ςυνεχείσ πόλεμοι (1912-1922). Επιπλζον, ζτςι 
εποικίηονταν παραμεκόριεσ περιοχζσ. 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Μετά τθν κατάλυςθ του αρμοςτειακοφ κακεςτϊτοσ ςτθν Κριτθ (1908), οι διεκνείσ εξελίξεισ δείχνουν 
πωσ το κρθτικό ηιτθμα οδεφει ςταδιακά προσ τθν ουςιαςτικι του επίλυςθ χωρίσ να επιτυγχάνεται 
άμεςα θ ζνωςθ με τθν Ελλάδα.  
α) Δφο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα ιρκαν να ταράξουν τθν πορεία των κρθτικϊν πραγμάτων: θ 
προςάρτθςθ τθσ Βοςνίασ και τθσ Ερηεγοβίνθσ από τθν Αυςτρία και θ ανακιρυξθ τθσ Βουλγαρίασ ςε 
βαςίλειο με ταυτόχρονθ προςάρτθςθ τθσ Ανατολικισ Ρωμυλίασ. Η ελλθνικι κυβζρνθςθ του Γ. Θεοτόκθ 
υπζδειξε ςτουσ Κριτεσ τθν ανάγκθ λαϊκϊν κινθτοποιιςεων, για τθν κιρυξθ τθσ ζνωςθσ με τθν Ελλάδα. 
Με αφορμι τα παραπάνω κετικά γεγονότα, ο Κρθτικόσ θγζτθσ Ελ. Βενιηζλοσ καλεί τουσ ςυμπατριϊτεσ 
του να προςζλκουν άοπλοι ςε λαϊκι ςυνζλευςθ ςτα Χανιά προκειμζνου να επιδιϊξουν τθν 
πολυπόκθτθ ζνωςθ με τθν Ελλάδα (χειρόγραφθ προκιρυξθ Βενιηζλου).  
  Όπωσ χαρακτθριςτικά τονίηεται ςτο διάγγελμα τθσ Κρθτικισ Κυβερνιςεωσ, ο λαόσ τθσ Κριτθσ ζχει 
ιερό κακικον να επιδιϊξει τθν ανεξαρτθςία τθσ πατρίδασ του κθρφςςοντασ τθν ζνωςθ με τθ μθτζρα 
Ελλάδα. Η ιςτορικι ςτιγμι για αυτι είναι κατάλλθλθ, μετά τισ πρόςφατεσ βαλκανικζσ εξελίξεισ. Βζβαια, 
όλα αυτά πρζπει να επιτευχκοφν μζςα ςε κλίμα ειρινθσ, αςφάλειασ και προςταςίασ απζναντι ςτουσ 
ςφνοικουσ Μουςουλμάνικοφσ πλθκυςμοφσ.  
  Πράγματι με λαϊκι ςυγκζντρωςθ ςτα Χανιά εγκρίκθκε ομόφωνα το πρϊτο Ψιφιςμα τθσ ζνωςθσ και θ 
Κρθτικι Κυβζρνθςθ εξζδωςε με τθ ςειρά τθσ επίςθμο ψιφιςμα (24/09/1908).  
  Όπωσ επιβεβαιϊνεται και ςτο κείμενο Γ θ κυβζρνθςθ τθσ Κριτθσ κθρφςςει επίςθμα τθν ανεξαρτθςία 
τθσ νιςου και τθν ζνωςι τθσ με τθν Ελλάδα ςε ενιαίο ςυνταγματικό βαςίλειο. Παράλλθλα, δίνεται 
εντολι ςτισ αρχζσ του νθςιοφ (Πολιτοφυλακι Κριτθσ) μα ςυνεχίςουν να αςκοφν υπεφκυνα τα 
κακικοντά τουσ για να υπάρξει ομαλότθτα και ιςορροπία ςτθν Κρθτικι ηωι.  



 

 

Για τθν επίςθμθ ζναρξθ τθσ νζασ περιόδου τθσ πολιτικισ ηωισ ςτθν Κριτθ ςχθματίςτθκε προςωρινι 
διακομματικι Κυβζρνθςθ. Η ελλθνικι Κυβζρνθςθ, για να μθν προκαλζςει διεκνείσ περιπλοκζσ με τθν 
αντίδραςθ τθσ Σουρκίασ, απζφυγε να αναγνωρίςει επίςθμα τθν ζνωςθ και περιορίςτθκε ςε 
παραςκθνιακζσ οδθγίεσ ςτθν νζα Προςωρινι Κυβζρνθςθ τθσ Κριτθσ. 
 
β) Παρά τισ ζντονεσ διαμαρτυρίεσ τθσ Σουρκίασ οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ δεν αντζδραςαν δυναμικά και 
φάνθκαν να αποδζχονται ςιωπθρά τισ νζεσ εξελίξεισ. Δεν προχϊρθςαν όμωσ ςε καμιά επίςθμθ 
αναίρεςθ του πολιτικοφ κακεςτϊτοσ, όπωσ το είχαν υπογράψει το 1908. Προσ επίρρωςθ των 
παραπάνω, ο κ. βολόπουλοσ ςτο κείμενο Δ παρουςιάηει τθ μετριοπακι αντίδραςθ των Προςτάτιδων 
Δυνάμεων οι οποίεσ δεν αρνοφνται τθ ςυμμετοχι τουσ ςε μια κετικι ζκβαςθ του Κρθτικοφ ηθτιματοσ, 
αρκεί να εξαςφαλιςκεί θ προςταςία του Μουςουλμανικοφ πλθκυςμοφ. Ακολοφκωσ, οι Μεγάλεσ 
Δυνάμεισ δεν μποροφν να μθν λάβουν υπόψθ τθ δυςαρζςκεια τθσ Σουρκίασ μετά τθν εδαφικι 
ςυρρίκνωςθ που υπζςτθ κατά τα πρόςφατα γεγονότα τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Βουλγαρίασ και τθσ 
προςάρτθςθσ τθσ Βοςνίασ – Ερηεγοβίνθσ ςτθν Αυςτροουγγαρία. Ιδιαίτερα, μάλιςτα, οι Νεότουρκοι 
εκνικιςτζσ, κα απαιτιςουν τθν ξεκάκαρθ κζςθ των Μεγάλων Δυνάμεων ςτο Κρθτικό ηιτθμα τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο.  
 Παρά τισ ενδεχόμενεσ πιζςεισ που κα δζχονταν οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ από τθν Σουρκία, αποφαςίηουν 
να ςυνεχίςουν τθ ςχετικά ευνοϊκι ςτάςθ απζναντι ςτουσ Κριτεσ αποςφροντασ και τα τελευταία 
ςτρατεφματά τουσ από το νθςί.      
  Βζβαια, όπωσ παρουςιάηεται ςτο ιςτορικό παράκεμα Δ, ανά πάςα ςτιγμι κα είναι ζτοιμεσ για τθ 
διαςφάλιςθ των επικυριαρχικϊν δικαιωμάτων του ςουλτάνου ςτθ νιςο. Όταν όμωσ υψϊκθκε ςτο 
φροφριο του Φιρκά θ ελλθνικι ςθμαία οι Μ. Δυνάμεισ απαίτθςαν αμζςωσ τθν υποςτολι τθσ. Η 
κυβζρνθςθ τθσ Κριτθσ δεν υπάκουςε και παραιτικθκε. Και κακϊσ δεν βρζκθκε Κρθτικόσ να υποςτείλει 
τθν ελλθνικι ςθμαία, οι Μ. Δυνάμεισ αποβίβαςαν ςτρατιωτικό όχθμα, το οποίο απζκοψε τον ιςτό τθσ.  
  Καταλθκτικά, οι αντιδράςεισ των Μεγάλων Δυνάμεων και τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ υπιρξαν 
κακοριςτικζσ για τθ ρφκμιςθ του κρθτικοφ ηθτιματοσ, ιδιαίτερα από το 1908 και μετά. Αναμφιςβιτθτα, 
όμωσ, ςθμαίνοντα ρόλο ςτισ εξελίξεισ κα διαδραματίςει ο διακαισ πόκοσ των Κρθτϊν για ζνωςθ με τθν 
Ελλάδα που κα οδθγιςει ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τουσ το 1913. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Η ελλθνικι επανάςταςθ άφθςε το αποτφπωμά τθσ ςτθ ναυτιλιακι δραςτθριότθτα των εγχϊριων πλοιοκτθτϊν 
αλλά και ςτθν υπόςταςθ των ζωσ τότε ιςχυρϊν ναυτιλιακϊν κζντρων. Η παρακμι ι ακόμα και θ  καταςτροφι 
τουσ δεν αποτζλεςαν τροχοπζδθ για τθν ελλθνικι ναυτιλία, κακϊσ αμζςωσ μετά τθν ανεξαρτθςία  
διαμορφϊκθκε ζνασ νζοσ ναυτιλιακόσ χάρτθσ.   

 α) Πιο ςυγκεκριμζνα μετά τθν ιςχυρι ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ  ακολοφκθςαν δφςκολα 
χρόνια, με αποκορφφωμα τθ δεκαετία τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ (1821-1830). τθ διάρκεια των 
ςυγκροφςεων, ο ελλθνικόσ εμπορικόσ ςτόλοσ μετατράπθκε ςε πολεμικό, οι δρόμοι του εμπορίου 
ζκλειςαν και τα παραδοςιακά ναυτικά κζντρα γνϊριςαν τθν καταςτροφι (Ψαρά, Γαλαξίδι) ι τθν 
παρακμι. Από τθν ακμάηουςα προεπαναςτατικι ναυτιλία απζμειναν λίγα πράγματα. Σο κυριότερο από 
αυτά ιταν θ προδιάκεςθ για τθ κάλαςςα και θ γνϊςθ των ναυτικϊν υποκζςεων.  
  το ελλθνικό κράτοσ, ςτθ κζςθ των παλιϊν κζντρων που παρικμαςαν, αναδείχκθκαν νζα, κακϊσ όπωσ 
ςθμειϊνει ο Γ.Λεονταρίτθσ ςτο ζργο «Ελλθνικι εμπορικι ναυτιλία» κατά τθν επαναςτατικι περίοδο 
ςθμαντικό μζροσ του δυναμικοφ των πλοίων είχε καταςτραφεί, όμωσ  ζνα καίριο κομμάτι του είχε 
διαςωκεί. Παραδειγματικά, αναφζρεται ςε δφο κατϋ εξοχιν ναυτικά κζντρα, τθν Υδρα και τισ πζτςεσ, 
που παρά τθν απϊλεια του 78% και 50%  των εμπορικϊν τουσ πλοίων αντιςτοίχωσ, διατθροφςαν  μετά 
το τζλοσ του Αγϊνα  θ πρϊτθ 100 πλοία με ςυνολικι χωρθτικότθτα 10.240 τόνουσ, θ δε δεφτερθ 50 
πλοία 10.324 τόνων, με το κακζνα απϋ αυτά τα πλοία να υπερβαίνει τουσ 30 τόνουσ. ε κάκε 
περίπτωςθ, θ εδραίωςθ τθσ ειρθνικισ περιόδου ςυνδζεται με τθν ανάδυςθ νζων ναυπθγείων ςε 
πολλζσ νθςιωτικζσ περιοχζσ και ςε λιμάνια, γεγονόσ που αποδεικνφει ότι ο τομζασ τθσ ναυπθγικισ 
αποτελοφςε ζνα ιςχυρό βιομθχανικό κλάδο για το νεότευκτο ελλθνικό κράτοσ.                



 

 

  τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα, θ ελλθνικι ναυτιλία, παρά τισ περιόδουσ κρίςθσ που πζραςε και παρά 
τον ανταγωνιςμό των υψθλοφ κόςτουσ και τεχνικϊν απαιτιςεων ατμοπλοίων, ακολοφκθςε ανοδικι 
πορεία. Ο αρικμόσ και θ χωρθτικότθτα των πλοίων τθσ δεν ζπαυαν να αυξάνουν. Σο 1840 τα ελλθνικά 
πλοία είχαν ςυνολικι χωρθτικότθτα 100.000 τόνουσ, ενϊ το 1866 ξεπερνοφςαν τουσ 300.000 τόνουσ.  
   Σθν ιςχυρι δυναμικι τθσ ελλθνόκτθτθσ ναυτιλίασ επικυρϊνει ο δοκείσ πίνακασ με τίτλο «Ελλθνικά 
ναυτικά κζντρα με ποντοπόρα φορτθγά ιςτιοφόρα» από το ζργο «Η ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ τον 19ο αιϊνα» που αναδεικνφει αφενόσ τισ ςθμαντικότερεσ ελλθνικζσ πόλεισ  ςτον τομζα 
τθσ ναυτιλίασ αφετζρου τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα,  το 1870, το  Γαλαξίδι, οι 
πζτςεσ, θ Τδρα και ο Πειραιάσ, διακζτουν ςτο νθολόγιό τουσ 319, 211, 119, 49 πλοία που μεταφζρουν 
προϊόντα   ςε εκτενείσ, ακόμθ και υπερπόντιεσ διαδρομζσ, από 64, 26,24 και μόλισ 1 πλοίο αντιςτοίχωσ 
που διζκεταν το 1840. Ειδικότερα δε για τον Πειραιά, και ο Λεονταρίτθσ επιςθμαίνει τον 
πρωταγωνιςτικό του ρόλο    κατά τθ μετεπαναςτατικι περίοδο.                 
  Παράλλθλα, ζνα από τα ςθμαντικότερα ναυτιλιακά κζντρα που αποτυπϊνουν τθν εντυπωςιακι άνοδο 
τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ ιταν το Γαλαξίδι, ςφμφωνα με τθ Χαρλαφτθ, μολονότι κατά τα επαναςτατικά 
χρόνια είχε γνωρίςει τθν καταςτροφι.   Ειδικότερα, αυτι θ ολιγάνκρωπθ κωμόπολθ που βρίςκεται 
ςχεδόν απομονωμζνθ ςτθ βόρεια ακτογραμμι του Κορινκιακοφ κόλπου,  αναδεικνφεται ωσ 
ναυτιλιακόσ κόμβοσ, δεδομζνου ότι διανφει μία εντυπωςιακι διαδρομι μζςα ςε διάςτθμα τριάντα 
ετϊν (1840-1870),  αυξάνοντασ επί πζντε φορζσ το πλοιόκτθτο δυναμικό τθσ και κακιςτϊντασ τθ καίρια 
ναυπθγικι βάςθ τθσ δυτικισ Ελλάδασ, που ανκεί και πλουτίηει χάρθ ςτθν καταςκευι και αξιοποίθςθ 
των ιςτιοφόρων. Μάλιςτα, το ζτοσ τθσ απογείωςθσ του, το 1870, καταγράφονται ςτο νθολόγιό τθσ 320 
ιςτιοφόρα μεγάλου μεγζκουσ, γεγονόσ, που  ζρχεται να κζςει εν αμφιβόλω τθ ςχεδόν παντοδφναμθ 
κζςθ τθσ φρου, που τθν ίδια χρονικι περίοδο απαρικμεί 700 ιςτιοφόρα.                         
  Η ανάπτυξθ αυτι   δεν ιταν αυτονόθτθ. Τπιρξαν ζντονεσ αυξομειϊςεισ ςτθν περίοδο κατά τθν οποία 
τα ελλθνικά ιςτιοφόρα αντικαταςτάκθκαν από ατμόπλοια. Σο ίδιο χρονικό διάςτθμα πολλά από τα 
εκνικά δθμόςια ζργα ζγιναν για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ναυτιλιακισ δραςτθριότθτασ. Καταςκευάςτθκαν 
λιμάνια και δθμιουργικθκε ζνα ςφςτθμα φάρων, που ζκανε πολφ αςφαλζςτερθ τθ ναυςιπλοΐα ςτισ 
ελλθνικζσ κάλαςςεσ.  
 
β) Αναφορικά με τθν περίπτωςθ τθσ φρου αξίηει να υπογραμμιςτεί ότι ιταν  το πιο ςθμαντικό από τα 
ναυτικά κζντρα που αναδφκθκαν μετά τθν Επανάςταςθ, κακϊσ, μάλιςτα, ςτθ διάρκειά τθσ δζχκθκε 
κφματα προςφφγων, κυρίωσ από τθ Χίο.  
  Σθ ςυμβολι των ζμπειρων ναυπθγϊν από τθ Χίο αλλά και από τα Ψαρά που είχαν καταφφγει ςτθ 
φρο ςτθν εξζλιξθ του τοπικοφ ναυπθγείου ςε ζνα καταλυτικό παράγοντα τθσ εντόπιασ ανάπτυξθσ 
επιςθμαίνει και θ δοκείςα πθγι από το ζργο «Η φροσ ςταυροδρόμι τθσ Ανατολικισ Μεςογείου». 
Επιπροςκζτωσ, αναφζρεται και θ ςυνειςφορά ενόσ πολυπλθκοφσ εξειδικευμζνου εργατικοφ 
δυναμικοφ, το οποίο υπερζβαινε τουσ χίλιουσ εργαηομζνουσ. Ζνασ αρικμόσ που αν ςυςχετιςτεί με τον 
ςυνολικό αρικμό των εργαηομζνων τθσ νιςου (7.650 άτομα) αποδεικνφει τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία που 
είχε για το νθςί ο ναυπθγικόσ κλάδοσ. Εξάλλου, και ςτθν πρϊτθ πθγι αναγνωρίηεται ο κεντρικόσ ρόλοσ 
τθσ φρου που ιδθ από τα πρϊτα χρόνια  τθσ απελευκζρωςθσ παρουςιάηει ςθμαντικι ναυπθγικι 
δραςτθριότθτα με τθν καταςκευι άνω των 260 πλοίων.  Σθ δυναμικι κζςθ του νθςιοφ επικυρϊνει και ο 
πίνακασ τθσ Χαρλαφτθ, που αναδεικνφει τον επταπλαςιαμό του εμπορικοφ ςτόλου τθσ νιςου μζςα ςε 
ςαράντα χρόνια, κακϊσ τα 90 πλοία του 1840 φκάνουν ςτον αρικμό των 700 το 1870.                    
  Ακολοφκωσ, θ ςτρατθγικι κζςθ του νθςιοφ, ςτο κζντρο του Αιγαίου και πάνω ακριβϊσ ςτισ διαδρομζσ 
που ςυνζδεαν τα τενά και τθ Μαφρθ Θάλαςςα με τουσ μεςογειακοφσ δρόμουσ του εμπορίου, 
ςυνζβαλε ςτθ δθμιουργία ιςχυρότατου -όχι μόνο για τα ελλθνικά μζτρα- ναυτιλιακοφ κζντρου. Όπωσ 
υπογραμμίηει και ο Καρδάςθσ το διαμετακομιςτικό εμπόριο ςυνιςτοφςε τθν κφρια οικονομικι  
δραςτθριότθτα ςτθ φρο ςε όλθ τθν αναπτυξιακι τθσ φάςθ. Σα εμπορικά προϊόντα δε που παρά 
παραγγζλλονταν από εμπόρουσ που δραςτθριοποιοφνταν ςτθν πρωτεφουςα του νθςιοφ κατετίκεντο 
ςτθν οικεία αποκικθ διαμετακόμιςθσ. Εξαιρετικισ ςθμαςίασ κρίνεται και ο ρόλοσ των ειςαγωγϊν, που 
ξεπερνοφςαν κακαρά τισ εξαγωγζσ που υλοποιοφνταν από τουσ εμπόρουσ του νθςιοφ.  Επί τθσ ουςίασ, 



 

 

θ φροσ κατζςτθ ο ενδιάμεςοσ μεταφορικόσ κόμβοσ προϊόντων από τθν Ανατολι προσ τθ Δφςθ και 
αντιςτρόφωσ   αλλά και ο χϊροσ υποδοχισ  των εμπορευμάτων από το εξωτερικό προσ τθν ελλθνικι 
επικράτεια.   
  Πάντωσ, ςτθν ανάπτυξθ αυτι ςθμαντικό ρόλο διαδραμάτιςε θ δυναμικι παρουςία και δραςτθριότθτα 
των ελλθνικϊν παροικιϊν ςτα κυριότερα εμπορικά κζντρα τθσ περιοχισ: ςτα λιμάνια τθσ Νότιασ 
Ρωςίασ, ςτισ εκβολζσ του Δοφναβθ, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτθ μφρνθ και αργότερα ςτθν Αίγυπτο. 
   υμπεραςματικά, θ ελλθνικι ναυτιλία αντιμετϊπιςε μια ολικι και δφςκολθ ανατροπι με τθν κιρυξθ 
τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, όμωσ, κατάφερε ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά τθν ανεξαρτθςία να 
χαράξει νζουσ δρόμουσ και να ανταποκρικεί ςτισ ςυνκικεσ τθσ νζασ εποχισ. Εξάλλου, θ γνϊςθ των 
ναυτικϊν υποκζςεων και θ προδιάκεςθ για τθ κάλαςςα δεν εξζλιπαν, αντικζτωσ, αποτελοφςαν τα 
ςθμαντικότερα εφόδια των Ελλινων ναυτικϊν, οι οποίοι δθμιοφργθςαν νζουσ ναυτιλιακοφσ κόμβουσ.            
 
 
Σα κζματα απευκφνονταν ςε επαρκώσ προετοιμαςμζνουσ μακθτζσ. Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτισ 
πθγζσ χρειαηόταν πλιρθ γνώςθ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ των γεγονότων και υποδειγματικι 
δυνατότθτα ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ των δεδομζνων.      
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