ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχβμενο των ακβλουθων βρων:
Ω. Εκλεκτικοί
Ϊ. Στρατιωτικβς Σδνδεσμος
Ϋ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να αντιστοιχίσετε σωστά τα γράμματα (διπλωματικές πράξεις) της στήλης Α με τους
αριθμοδς (ρυθμίσεις) της στήλης Β (περισσεδει ένα στοιχείο απβ τη στήλη Β):
ΣΗΛΗ Α
α. Συνθήκη του
Λονδίνου (1913)
β. Συνθήκη του
Βουκουρεστίου
(1913)
γ. Συνθήκη του
Νεΰγδ (1919)
δ. Συνθήκη των
Σεβρών (1920)
ε. Συμφωνία της
ϊγκυρας (1930)

ΣΗΛΗ Β
1. Παραχώρηση στην Ελλάδα της Δυτικής Θράκης
απβ τη Βουλγαρία
2. Παραίτηση του σουλτάνου απβ βλα τα
δικαιώματά του στην Κρήτη
3. Εξαίρεση απβ την ανταλλαγή των
μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης
4. Αμοιβαία απβσβεση των οικονομικών
υποχρεώσεων μεταξδ Ελλάδας και Τουρκίας
5. Υπαγωγή της περιοχής της Σμδρνης σε
ελληνική διοίκηση για πέντε χρβνια
6. Τερματισμβς των Βαλκανικών πολέμων

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
α. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των κομμάτων κατά το τελευταίο
τέταρτο του 19ου αιώνα και πώς ήταν οργανωμένη η βάση τους;
(μονάδες 7)
β. Με ποια κριτήρια επιλέγονταν οι υποψήφιοι βουλευτές και ποια
ήταν η κοινωνική τους προέλευση κατά το ίδιο χρονικβ διάστημα;
(μονάδες 6)
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β2
α. Γιατί η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφδγων (ΕΑΠ) έδωσε
προτεραιβτητα στη γεωργία; (μονάδες 6)
β. Για ποιους λβγους προτιμήθηκαν η Μακεδονία και η Δυτική Θράκη
για την εγκατάσταση των προσφδγων; (μονάδες 6)
Μονάδες 12

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία απβ τα κείμενα που σας
δίνονται, να αναφερθείτε:
Ω. στις διεθνείς εξελίξεις του 1908 που επηρέασαν την πορεία του Κρητικοδ Ζητήματος
(μονάδες 4) και στις σχετικές αντιδράσεις των Κρητών, (μονάδες 8)
Ϊ. στις αντιδράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
(Τουρκίας) που προκάλεσαν οι ενέργειες των Κρητών. (μονάδες 13)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Χειρβγραφη προκήρυξη του Ελευθερίου Βενιζέλου:
Τρίτη μεσονδκτιον 22 Σεπτεμβρίου 1908
Αγαπητοί συμπατριώται,
Της Βουλγαρίας ανακηρυχθείσης εις Βασίλειον, ανάγκη αμέσως αδριον να
κηρδξωμεν και ημείς την ένωσιν. Παραλάβατε βσους περισσοτέρους δδνασθε αβπλους
και έλθετε αδριον εις Χανιά έως τας 2 μ.μ.
Ζήτω το ϋθνος, ζήτω η ένωσις.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Διάγγελμα της Κυβερνήσεως της Κρήτης:
Προς τον Λαβν της Κρήτης
Αγαπητοί συμπατριώται,
Ιερβν καθήκον επέβαλεν και εις τον λαβν και εις την κυβέρνησιν να λδσωσι και
τον τελευταίον δεσμβν τον κωλδοντα την πλήρη ανεξαρτησίαν της αγαπητής μας
πατρίδος και να κηρδξωμεν την ένωσιν της Κρήτης μετά της Μητρβς Ελλάδος. Τα
κωλδματα, άτινα παρενεβάλλοντο μέχρι τοδδε εις την αγαθήν θέλησιν των
Προστατίδων Δυνάμεων, [...] ήρθησαν εντελώς, διβτι απβ προχθές ο τηλέγραφος μας
ανήγγελεν βτι η μεν Βουλγαρία ανεκηρδχθη εις ανεξάρτητον Βασίλειον, η δε Βοσνία και
Ερζεγοβίνη προσαρτάται εις την Αυστροουγγαρίαν. [...]
Εναπβκειται ήδη εις πάντας ημάς να δείξωμεν βτι είμεθα άξιοι του μεγάλου
επιτελεσθέντος βήματος, τηροδντες μετά ζήλου την δημοσίαν τάξιν και
περιφρουροδντες μετά πατρικής μερίμνης τα συμφέροντα των συμπατριωτών μας
Μουσουλμάνων.
ϋχομεν ακράδαντον πεποίθησιν βτι ο Κρητικβς Λαβς, ο οποίος εις τας κρισίμους
περιστάσεις ανεφάνη πάντοτε πιστβς εκτελεστής του καθήκοντβς του δεν θα υστερήση
σήμερον τοδτου.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Το Ενωτικβ Ψήφισμα της Κυβερνήσεως της Κρήτης:
Η Κυβέρνησις της Κρήτης, διερμηνεδουσα το αναλλοίωτον φρβνημα του
Κρητικοδ Λαοδ, κηρδσσει την ανεξαρτησίαν της Κρήτης και την ένωσιν αυτής μετά της
Ελλάδος, βπως μετ’ αυτής αποτελέση αδιαίρετον και αδιάσπαστον Συνταγματικβν
Βασίλειον. [...]
Εντέλλεται εις τας Αρχάς της νήσου, βπως, συμφώνως τω Ψηφίσματι τοδτω,
εξακολουθήσωσι ν’ ασκώσι τα καθήκοντα της υπηρεσίας των.
Εγένετο εν Χανίοις τη 24η Σεπτεμβρίου 1908.
Στέλλα Κ. Αλιγιζάκη, Η επαναστατική προκήρυξη της 22 Σεπτεμβρίου 1908, Συμβολή στην Κρητική Ιστορία της
περιβδου της Αυτονομίας, Αθήνα 1982, σ. 71 και 89-90, στο Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ΄ Λυκείου, βιβλίο
καθηγητή.

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ
Η αντίδραση των προστάτιδων Δυνάμεων απέναντι στην επαναστατική
πρωτοβουλία του κρητικοδ λαοδ δεν ήταν απβλυτα αρνητική. Οι τέσσερις κυβερνήσεις,
μετά απβ ολιγοήμερες διαβουλεδσεις, έσπευδαν να τονίσουν βτι «δεν θα απείχον του να
αποβλέψουν μετ’ ευμενείας προς την συζήτησιν του ζητήματος τοδτου μετά της
Τουρκίας, εάν η τάξις διατηρηθή εν τη νήσω και εξασφαλισθή η προστασία του
μουσουλμανικοδ πληθυσμοδ». [...] Οι Νεβτουρκοι εθνικιστές, μετά την αναγκαστική
υποχώρηση απέναντι στη Βουλγαρία (:ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο βασίλειο) και στην
Αυστρο-Ουγγαρία (:προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), αναζητοδσαν στη ματαίωση
της ενωτικής λδσεως το έρεισμα μιας πρώτης διπλωματικής επιτυχίας. [...] Πίσω απβ
την παράταση των διαπραγματεδσεων δεν ήταν πλέον δδσκολο να διαφανεί η
επιφυλακτικβτητα αρχικά και η υπαναχώρηση στη συνέχεια των προστάτιδων
Δυνάμεων. Σ’ αυτβ ακριβώς το σημείο, η Τουρκία έκρινε σκβπιμο να ζητήσει και την
πλήρη διευκρίνιση των ευρωπαΰκών προθέσεων. [...]
Η ουσιαστική εντοδτοις απεμπβληση της διαπραγματευτικής διαδικασίας με
άμεσο στβχο την ένωση δεν ανέστειλε την εφαρμογή της αποφάσεως των Δυνάμεων να
αποσδρουν απβ τη Μεγαλβνησο τα υπβλοιπα στρατεδματά τους. [...] Στις 30 Ιουνίου οι
εκπρβσωποι των Δυνάμεων συνβδευαν την επαναβεβαίωση της 24ης Ιουλίου 1909 σαν
ημέρα αποχωρήσεως των τελευταίων αγημάτων τους, με την εξαγγελία της σταθερής
τους προθέσεως να προστατεδσουν, αν παραστεί ανάγκη, τη μουσουλμανική μειονβτητα
και να διαφυλάξουν πιστά την έννομη τάξη και τα επικυριαρχικά δικαιώματα του
σουλτάνου.
*Το κείμενο αποδβθηκε στο μονοτονικβ, διατηρήθηκε βμως η ορθογραφία του.
Κ. Σβολβπουλος, «Η Κρητική Πολιτεία απβ το 1899 ως το 1909», στο Ιστορία του Ελληνικοδ ϋθνους, τβμ. ΙΔ΄,
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 214-215.

ΘΕΜΑ Δ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία απβ τα παρακάτω κείμενα
και τον πίνακα που σας δίνονται, να αναφερθείτε:
α. στην εξέλιξη των ναυτικών κέντρων απβ τη δεκαετία 1821-1830 έως το 1870,
(μονάδες 13)

β. στην περίπτωση της Σδρου και στους λβγους ανάπτυξής της κατά την ίδια περίοδο.
(μονάδες 12)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[...] Στην διάρκεια της Επαναστάσεως είχε καταστραφή μεγάλο ποσοστβ των
πλοίων, αλλά ένας ισχυρβς πυρήνας περισώθηκε. Αν και η Ύδρα και οι Σπέτσες είχαν
χάσει αντίστοιχα τα 78% και 50% του εμπορικοδ τους ναυτικοδ, στο τέλος του αγώνα η
πρώτη διέθετε ακβμη 100 πλοία συνολικής χωρητικβτητας 10.240 τβννων και οι
Σπέτσες είχαν 50 πλοία 10.324 τβννων, βλα απβ 30 τβννους και πάνω. Με την
αποκατάσταση της ειρήνης ιδρδθηκαν νέα ναυπηγεία σε πολλά νησιά και λιμάνια η
ναυπηγική έγινε μια απβ τις σημαντικβτερες βιομηχανίες του νεοσδστατου κράτους. [...]
Μετά την Επανάσταση, η Σδρος και αργβτερα ο Πειραιάς έγιναν τα κδρια
εμπορικά κέντρα με τα πιο δραστήρια ναυπηγεία. Απβ το 1827 μέχρι το 1834
ναυπηγήθηκαν στην Σδρο πάνω απβ 260 πλοία.
*Το κείμενο αποδβθηκε στο μονοτονικβ, διατηρήθηκε βμως η ορθογραφία του.
Γ. Λεονταρίτης, Ελληνική εμπορική ναυτιλία, Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων, Αθήνα 1981, σ. 62-63.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Σε κδριο ναυτιλιακβ κέντρο της δυτικής Ελλάδας αναδεικνδεται η μικρή
κωμβπολη σφηνωμένη σε μια γωνιά των ββρειων ακτών του Κορινθιακοδ κβλπου, το
Γαλαξίδι. Πραγματοποιώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή οικονομική άνθηση, το
Γαλαξίδι, μέσα σε μία τριακονταετία, μεταξδ 1840 και 1870, πενταπλασιάζει το στβλο
του. Το 1870, τη χρονιά της κορδφωσής του, διαθέτει 320 μεγάλα ιστιοφβρα και
σχεδβν προκαλεί την αδιαμφισβήτητη κυρίαρχο του Αιγαίου, τη Σδρο, η οποία την ίδια
χρονιά διαθέτει 700 ιστιοφβρα. Αποτελεί το κδριο ναυπηγικβ κέντρο της δυτικής
Ελλάδας και στηρίζει βλη του την ευημερία στην παραγωγή και εκμετάλλευση
ιστιοφβρων.
ΠΙΝΑΚΑΣ: Ελληνικά ναυτικά κέντρα με ποντοπβρα φορτηγά ιστιοφβρα
Γαλαξίδι
Σδρος
Σπέτσες
Ύδρα

1840
64
90
26
24
1

1870
319
700
211
119
49

Τζελίνα Χαρλαδτη, «Ναυτιλία», στο Κ. Κωστής – Σ. Σ. Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον
19ο αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 438 και 437.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
Το διαμετακομιστικβ εμπβριο αποτέλεσε την πρώτιστη οικονομική
δραστηριβτητα στη Σδρο σε βλη την περίοδο της ακμής της. Σπουδαία συμμετοχή στο
συνολικβ εμπβριο της πβλης είχαν και οι εισαγωγές, οι οποίες σαφώς υπερτεροδσαν
σημαντικά των εξαγωγών που πραγματοποιοδνταν απβ τους συριανοδς εμπβρους. Στην
ουσία η Σδρος υπήρξε αφενβς η αγορά διοχέτευσης των δυτικών και ανατολικών
προΰβντων προς την Ανατολή και τη Δδση αντίστοιχα και αφετέρου ο τβπος εισβδου των
εξωτερικών αγαθών προς την ελληνική ενδοχώρα. [...] Το εμπβρευμα που είχε
παραγγελθεί απβ τον ερμουπολίτη έμπορο ερχβταν στη Σδρο για να κατατεθεί στην
αποθήκη διαμετακβμισης (transit).
Το ναυπηγείο της πβλης ήταν ένας απβ τους ζωτικβτερους τομείς της τοπικής
οικονομίας. Η πλοδσια δραστηριβτητά του οφείλεται στην παρουσία των ψαριανών και
χίων ναυπηγών. [...] Στο πλευρβ τους είχαν ένα πολυάριθμο εργατικβ δυναμικβ, το
οποίο παρείχε ειδικευμένη εργασία. [...] Το συνολικά εργαζβμενο προσωπικβ του
ναυπηγείου ανέρχονταν σε πάνω απβ 1.000 άτομα. [...] Αν υπολογίσουμε βτι ο
οικονομικά ενεργβς πληθυσμβς της Ερμοδπολης το 1850 ήταν 7.650 άτομα, τβτε ο
αριθμβς των απασχολοδμενων στο ναυπηγείο της πβλης υποδεικνδει τη μεγάλη
σπουδαιβτητα που είχαν οι ναυπηγικές εργασίες στη Σδρο. [...]
Β. Καρδάσης, «Η Σδρος σταυροδρβμι της Ανατολικής Μεσογείου», στο Γ.Β. Δερτιλής - Κ. Κωστής (επιμ.),
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 20βς αιώνας), Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1991, σ. 329, 325 και
332.

ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΘΕΜΑ Α1
α. Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862 - 1864 συγκροτήθηκαν οι πυρήνες των δδο
μεγάλων παρατάξεων, των θέάαεώε και των ηιέαεώε, βπως ονομάστηκαν. Ο λαβς
συμμετείχε ενεργά στη συγκρβτηση αυτών των δδο παρατάξεων. Μικρβτερη απήχηση είχαν
άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί. Το Εθνικβν Κομιτάτον και οι Εκλεκτικοί. Πιο συγκεκριμένα οι
Εβγέβμαβηί ήταν μια ετερβκλητη παράταξη εξεχβντων πολιτικών, λογίων και αξιωματικών,
με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθοδσε να μεσολαβεί μεταξδ των άλλων
παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις.
β. Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας γενικβτερα, και των
πολιτικών κομμάτων ειδικβτερα. Στις 15 Αυγοδστου 1909 εκδηλώθηκε κίνημα στο Γουδί,
το οποίο έγινε απβ τον Στρατιωτικβ Σδνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με
αιτήματα που αφοροδσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατβ, τη διοίκηση, τη δικαιοσδνη, την
εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Ο Στρατιωτικβς Σδνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε
δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω της Βουλής. [Προαιρετικά : Με αφορμή
το κίνημα, έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών σωματείων
της πρωτεδουσας. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβημα του Στρατιωτικοδ Συνδέσμου και
υπέβαλαν ψήφισμα στο παλάτι με το οποίο ζητοδσαν την επίλυση σειράς οικονομικών
αιτημάτων. Υπβ την πίεση του Συνδέσμου η Βουλή ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία
και συζήτηση, μεγάλο αριθμβ νβμων, που επέφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του
1910 η Βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του συντάγματος. ϋτσι

προκηρδχθηκαν εκλογές, απβ τις οποίες προήλθε αναθεωρητική βουλή.] Στις 15 Μαρτίου
1910 ο Στρατιωτικβς Σδνδεσμος διαλδθηκε έχοντας επιτδχει τις επιδιώξεις του.
γ. Με βάση το άρθρο 11 της Σδμβασης της Λοζάνης (30. Ιανουαρίου. 1923) ιδρδθηκε η
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινοδπολη. Την αποτελοδσαν έντεκα μέλη
(τέσσερις ϋλληνες, τέσσερις Τοδρκοι και τρία μέλη-πολίτες ουδέτερων κατά τον Α'
Παγκβσμιο πβλεμο κρατών) με αρμοδιβτητα τον καθορισμβ του τρβπου μετανάστευσης
των πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων.
(Προαιρετικά : Η Μικτή Επιτροπή μετέφερε στην Ελλάδα το 1924 και το 1925 με δική της
φροντίδα περίπου 200.000 ϋλληνες που παρέμεναν στην Καππαδοκία και γενικβτερα στην
Κεντρική και Νβτια Μικρά Ασία.)
ΘΕΜΑ Α2
α. - 2
β. - 6
γ. - 1
δ. - 5
ε. - 4
ΘΕΜΑ Β1
α. Στη δεκαετία του 1880 τα κβμματα ήταν αρκετά πιο συγκροτημένα απ' β,τι στο
παρελθβν. Δεν είναι βέβαιο βτι μετά το θάνατο του ηγέτη τους τα κβμματα αναγκαστικά
διαλδονταν. Στοιχεία που επέτρεπαν σ' ένα κβμμα να επιβιώσει, ακβμα και μετά το θάνατο
του ηγέτη του, ήταν η θέση που είχε στην πολιτική ζωή της χώρας και η τακτική που
ακολουθοδσε.
Η βάση των κομμάτων εξακολουθοδσε να μην έχει τυπική οργάνωση. Σημαντικβ ρβλο στην
κινητοποίηση των οπαδών των κομμάτων έπαιζαν η οικογενειοκρατία, οι πελατειακές
σχέσεις και η εξαγορά ψήφων. Παρ' βλα αυτά, βσον αφορά τουλάχιστον τα δδο μεγάλα
κβμματα, η επιλογή των εκλογέων βασιζβταν κατά κδριο λβγο στην κρίση τους για την
πολιτική των κομμάτων, στις επιδράσεις που αυτά ασκοδσαν κατά περιοχές και στα
συμφέροντα κάθε κοινωνικής ομάδας.
β. Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών, δηλαδή για την τοποθέτηση συγκεκριμένων
υποψηφίων στο «ψηφοδέλτιο», έπαιζε ρβλο το αν είχαν ένα δικβ τους τοπικβ κδκλο
οπαδών, ο οποίος επηρεαζβταν βεβαίως απβ πελατειακές σχέσεις και εξυπηρετήσεις. Οι
υποψήφιοι βουλευτές προέρχονταν σχεδβν αποκλειστικά απβ τα μεσαία και τα ανώτερα
κοινωνικά στρώματα, βπως και κατά την προηγοδμενη περίοδο. Πολλοί ήταν δικηγβροι και
δημβσιοι υπάλληλοι. Σε αντίθεση με τους υποψηφίους, τα κομματικά μέλη προέρχονταν και
απβ τα κατώτερα στρώματα.

ΘΕΜΑ Β2
α) Για την αποκατάσταση των προσφδγων η ΕΑΠ έλαβε υπβψη της ανάμεσα σε άλλες
παραμέτρους ,βπως τη διάκριση σε αστοδς και αγρβτες και τον τβπο προέλευσης, και τις
αντικειμενικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα :
Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση των προσφδγων σε αγροτική (παροχή στέγης και
κλήρου στην δπαιθρο) και αστική (παροχή στέγης στις πβλεις). Μολονβτι οι περισσβτεροι
πρβσφυγες ασκοδσαν στην πατρίδα τους «αστικά» επαγγέλματα (σχετικά με το εμπβριο, τη
βιοτεχνία-βιομηχανία κ.τ.λ.), δβθηκε το βάρος στη γεωργία, γιατί:
• υπήρχαν τα μουσουλμανικά κτήματα (κυρίως στη Μακεδονία, αλλά και στην Κρήτη, τη
Λέσβο, τη Λήμνο και αλλοδ),
• αγροτική αποκατάσταση ήταν ταχδτερη και απαιτοδσε μικρβτερες δαπάνες,
• η ελληνική οικονομία βασιζβταν ανέκαθεν στη γεωργική παραγωγή,
• υπήρχε η πολιτική σκοπιμβτητα της αποφυγής κοινωνικών αναταραχών με τη δημιουργία
γεωργών μικροΰδιοκτητών αντί εργατικοδ προλεταριάτου.
β) Δβθηκε προτεραιβτητα στην εγκατάσταση των προσφδγων στη Μακεδονία και τη Δυτική
Θράκη καθώς:
• ήταν δυνατβν να χρησιμοποιηθοδν τα μουσουλμανικά κτήματα και τα κτήματα των
Βουλγάρων μεταναστών (σδμφωνα με τη συνθήκη του Νεΰγδ). Αυτβ θα καθιστοδσε τους
πρβσφυγες αυτάρκεις σε σδντομο χρονικβ διάστημα και θα συντελοδσε στην αδξηση της
αγροτικής παραγωγής,
• θα καλυπτβταν το δημογραφικβ κενβ που είχε δημιουργηθεί με την αναχώρηση των
Μουσουλμάνων και των Βουλγάρων και τις απώλειες που προκάλεσαν οι συνεχείς πβλεμοι
(1912-1922). Επιπλέον, έτσι εποικίζονταν παραμεθβριες περιοχές.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
α) Μετά τη νέα ρδθμιση του Κρητικοδ Ζητήματος το 1906 και την παραίτηση του Πρίγκιπα
Γεωργίου, καθήκοντα Ύπατου Αρμοστή στο νησί ανέλαβε ο Αλέξανδρος Ζααμης
(Σεπτέμβριος 1906). Η πολιτική ομαλβτητα επανήλθε στην Κρήτη και μια νέα περίοδος
δημιουργίας εγκαινιάστηκε. Ψλμβλη, άύη δέΫάγΩ έζρμέιαβά ΫέΫηεβμΩ ήιΰΩε εΩ
μΩιάζηνε θάγα - ένεηΰβά ΪέΪΩίρκ - μίε θηιέίΩ μρε βιίμαβώε θιΩΫδάμρε: ί
θιηλάιμίλί μίκ ΒηλείΩκ βΩα μίκ ΕιήέΫηΪίείκ Ωθβ μίε ΑνλμιίΩ βΩα ί ΩεΩβήινζί
μίκ ΒηνγΫΩιίΩκ λέ ΪΩλίγέαη, δέ μΩνμβοιηεί θιηλάιμίλί μίκ ΑεΩμηγαβήκ
ΡρδνγίΩκ. Αντίστοιχες πληροφορίες μποροδμε να αντλήσουμε και απβ το παράθεμα Β,
που αποτελεί διάγγελμα της Κυβερνήσεως της Κρήτης προς τον κρητικβ λαβ και στο οποίο
αναφέρεται η ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο καθώς και η προσάρτηση της Βοσνίας
- Ερζεγοβίνης στην Αυστροουγγαρία. Τονίζεται, μάλιστα βτι η ένωση του νησιοδ με το
εθνικβ κέντρο αποτελοδσε "ιερβ καθήκον", αφοδ μάλιστα είχαν αρθεί βλα τα υπβλοιπα "

κωλδματα". Καλείται, τέλος, ο λαβς να φανεί αντάξιος των περιστάσεων, επιδεικνδοντας την
ανάλογη προσοχή στην τήρηση της δημβσιας τάξης και αποφεδγοντας οποιαδήποτε μορφή
σδγκρουσης με τους "συμπατριώτες" Μουσουλμάνους.
Η έγγίεαβή βνΪέιείλί μην Γ. Θέημββί νθέάέαζέ λμηνκ Κιήμέκ μίε ΩεάΫβί γΩΰβώε
βαείμηθηαήλέρε, ΫαΩ μίε βήινζί μίκ έερλίκ δέ μίε ΕγγάάΩ. Σχετικές είναι και οι
πληροφορίες του Α παραθέματος, το οποίο αποτελεί χειρβγραφη προκήρυξη του
Ελευθερίου Βενιζέλου στις 22 Σεπτεμβρίου 1908, ο οποίος συμφωνεί απβλυτα με τις
υποδείξεις της ελληνικής κυβέρνησης και καλεί το λαβ σε μη ένοπλη συγκέντρωση στα
Χανιά την επομένη. Προτείνει να αξιοποιήσουν με σδνεση τη διεθνή ευνοΰκή συγκυρία που
προέκυψε με την ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο. έ γΩΰβή λνΫβέεμιρλί λμΩ
ΦΩεαά έΫβιίΰίβέ ηδβξρεΩ μη θιώμη πήξαλδΩ μίκ έερλίκ βΩα ί Κιίμαβή
ΚνΪέιείλί έζέάρλέ δέ μί λέαιά μίκ έθίλίδη ΧήξαλδΩ (24 έθμέδΪιίην 1908).
Απβσπασμα του ενωτικοδ αυτοδ ψηφίσματος παρατίθεται στο κείμενο Γ. Σδμφωνα με το
ψήφισμα η κυβέρνηση του νησιοδ κηρδσσει την ανεξαρτησία του και ταυτβχρονα την
ένωση με την Ελλάδα σε ενιαίο βασίλειο. Ταυτβχρονα, δίνεται εντολή στις "Αρχές"
(διοικητικές, οικονομικές, στρατιωτικές) του νησιοδ να εξακολουθήσουν την άσκηση των
καθηκβντων τους σδμφωνα με βσα ορίζονται στο ενωτικβ ψήφισμα.
ΓαΩ μίε έθίλίδί έεΩιζί μίκ εέΩκ θέιαβάην μίκ θηγαμαβήκ ήρήκ λμίε Κιήμί,
λοίδΩμίλμίβέ θιηλριαεή άαΩβηδδΩμαβή ΚνΪέιείλί. Η Εγγίεαβή ΚνΪέιείλί, ΫαΩ
εΩ δίε θιηβΩγέλέα άαέΰεέίκ θέιαθγηβέκ δέ μίε ΩεμίάιΩλί μίκ ΣηνιβίΩκ, ΩθέξνΫέ
εΩ ΩεΩΫεριίλέα έθίλίδΩ μίε έερλί βΩα θέιαηιίλμίβέ λέ θΩιΩλβίεαΩβέκ ηάίΫίέκ
λμί εέΩ Πιηλριαεή ΚνΪέιείλί μίκ Κιήμίκ.
β) Σδμφωνα με το Δ παράθεμα του Κ. Σβολβπουλου οι Νεβτουρκοι ήταν αποφασισμένοι να
μη δεχτοδν περαιτέρω απώλειες εδαφών μετά τη Βουλγαρία και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Η
περίπτωση της Κρήτης θα αποτελοδσε άλλη μια ήττα για αυτοδς, άλλη μια διπλωματική
υποχώρηση.(Οι Νεβτουρκοι εθνικιστές...πρώτης διπλωματικής επιτυχίας). Όδρκ, θΩιά μακ
έεμηεέκ άαΩδΩιμνιίέκ μίκ ΣηνιβίΩκ, ηα ΜέΫάγέκ Δνεάδέακ άέε ΩεμέάιΩλΩε
άνεΩδαβά βΩα ξάείβΩε εΩ ΩθηάέοηεμΩα λαρθίιά μακ εέέκ έζέγίζέακ. Αυτή η ευνοΰκή
τους στάση επιβεβαιώνεται και στο κείμενο, αφοδ εμφανίζονται πρβθυμες να εξετάσουν τις
νέες εξελίξεις, θέτοντας ως μβνη προγπβθεση τη διατήρηση της έννομης τάξης στο νησί και
την ασφάλεια των Μουσουλμάνων, βπως είχαν συμφωνήσει ήδη απβ το 1907. Δέε
θιηοώιίλΩε βδρκ λέ βΩδαά έθίλίδί ΩεΩίιέλί μην θηγαμαβηύ βΩΰέλμώμηκ, βθρκ
μη έίοΩε νθηΫιάπέα μη 1898. Η Οθωμανική αυτοκρατορία ζητοδσε επίμονα να
διασαφηνιστοδν οι διαθέσεις των Ευρωπαίων και η αλλαγή στάσης τους και η ενδοτικβτητα
απέναντι στα αιτήματα των Τοδρκων διαφάνηκε αρχικά απβ την παράταση των
διαπραγματεδσεων. ΌμΩε βδρκ νπώΰίβέ λμη ξιηύιαη μην Υαιβά ί έγγίεαβή
λίδΩίΩ, ηα Μ. Δνεάδέακ ΩθΩίμίλΩε Ωδέλρκ μίε νθηλμηγή μίκ. Η ΚνΪέιείλί μίκ
Κιήμίκ άέε νθάβηνλέ βΩα θΩιΩαμήΰίβέ. ΚΩα βΩΰώκ άέε Ϊιέΰίβέ Κιίμαββκ εΩ
νθηλμέίγέα μίε έγγίεαβή λίδΩίΩ, ηα Μ. Δνεάδέακ ΩθηΪίΪΩλΩε λμιΩμαρμαββ άΫίδΩ,
μη ηθηίη Ωθέβηπέ μηε αλμβ μίκ. ΕθαγηΫαβά, μη θηγαμαββ βέεβ λμί άαΩβνΪέιείλί
μίκ Κιήμίκ δέμά μίε θΩιΩίμίλί μίκ Πιηλριαεήκ ΚνΪέιείλίκ βΩγύξΰίβέ δέ
θιηλριαεά βνΪέιείμαβά λοήδΩμΩ, έρκ μακ έβγηΫέκ μην ΜΩιμίην 1910. Ση ββδδΩ
μην Εγ. Βέεαήέγην θγέαηπήξίλέ βΩα λοίδάμαλέ βνΪέιείλί άύη δήεέκ ΩιΫβμέιΩ
(17 ΜΩαην 1910). ΓαΩ μη Κιίμαββ ΖήμίδΩ άεηαΫέ δαΩ εέΩ θέιίηάηκ, βΩμά μίε ηθηίΩ
η βύιαηκ άαΩοέαιαλμήκ μην ήμΩε η Εγ. Βέεαήέγηκ, θην έίοέ ηιαλμαβά έθαΪγίΰέί ρκ ί
βηινξΩίΩ θηγαμαβή θιηλρθαββμίμΩ λμίε Κιήμί.

ΘΕΜΑ Δ1.
α) μί άαάιβέαΩ μην 18ην ΩαώεΩ, θΩιΩμίιήΰίβέ λίδΩεμαβή εΩνμαγαΩβή βΩα
έδθηιαβή άιΩλμίιαβμίμΩ λέ θηγγέκ θΩιΩγαΩβέκ θέιαηοέκ μην έγγίεαβηύ οώιην
βΩα λέ είλαά. Η άιΩλμίιαβμίμΩ Ωνμή ένεηήΰίβέ Ωθβ άαάξηιέκ λνΫβνιίέκ, βΩα
αάαΩίμέιΩ Ωθβ μίε έζηάη μίκ ΡρλίΩκ λμί ΜΩύιί ΘάγΩλλΩ βΩα μη έδθβιαη θην
ΩεΩθμύοΰίβέ λμΩ γαδάεαΩ μίκ θέιαηοήκ (γ.ο. λμίε Οάίλλβ) βΩα μίκ ΜέληΫέίην. Μέ
μί λνεΰήβί μην Καηνμληύβ ΚΩΰεΩιμήή (1774) δέμΩζύ μίκ ΡρλίΩκ βΩα μίκ
ΟΰρδΩεαβήκ ΩνμηβιΩμηιίΩκ, μΩ οιαλμαΩεαβά -έγγίεαβά- θγηίΩ θιηλμΩμέύηεμΩε
Ωθβ μί ιρλαβή αλού βΩα έμλα ένεηήΰίβέ ί ιΩΫάΩίΩ Ωεάθμνζί μρε
άιΩλμίιαημήμρε μηνκ. ΛίΫη ΩιΫβμέιΩ, δέ μί ΓΩγγαβή ΕθΩεάλμΩλί βΩα μηνκ
ΝΩθηγέβεμέαηνκ θηγέδηνκ, ένεηήΰίβέ αάαΩίμέιΩ ί έγγίεαβή εΩνμαγίΩ.
ΑβηγηύΰίλΩε άύλβηγΩ οιβεαΩ, δέ ΩθηβηιύξρδΩ μί άέβΩέμίΩ μίκ Εγγίεαβήκ
ΕθΩεάλμΩλίκ (1821-1830). μί άαάιβέαΩ μρε λνΫβιηύλέρε, η έγγίεαββκ
έδθηιαββκ λμβγηκ δέμΩμιάθίβέ λέ θηγέδαββ, ηα άιβδηα μην έδθηιίην έβγέαλΩε
βΩα μΩ θΩιΩάηλαΩβά εΩνμαβά βέεμιΩ ΫεώιαλΩε μίε βΩμΩλμιηξή (ΧΩιά, ΓΩγΩζίάα)
ή μίε θΩιΩβδή. Ανάλογες είναι και οι πληροφορίες του πρώτου παραθέματος, στο οποίο
επιβεβαιώνεται βτι ένα σημαντικβ ποσοστβ πλοίων καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της
επανάστασης. Αθβ μίε ΩβδάήηνλΩ θιηέθΩεΩλμΩμαβή εΩνμαγίΩ ΩθέδέαεΩε γίΫΩ
θιάΫδΩμΩ. Ση βνιαβμέιη Ωθβ Ωνμά ήμΩε ί θιηάαάΰέλί ΫαΩ μί ΰάγΩλλΩ βΩα ί
Ϋεώλί μρε εΩνμαβώε νθηΰέλέρε. Στο πρώτο κείμενο, βέβαια, επισημαίνεται και η
περίσωση ενβς ισχυροδ πυρήνα ναυτιλιακής δραστηριβτητας. Τα 100 πλοία της Ύδρας, τα
50 των Σπετσών αλλά και η ίδρυση νέων ναυπηγείων σε ελληνικά νησιά και λιμάνια,
επιβεβαιώνουν βτι τα χρβνια του πολέμου δεν κατάφεραν να καταστρέψουν πλήρως την
ελληνική ναυτιλία και ναυτοσδνη. Στο ίδιο πλαίσιο της επιβίωσης και ανάκαμψης της
ελληνικής ναυτιλίας εντάσσεται και η οικονομική άνθηση που σημειώνει το Γαλαξίδι ως
κέντρο παραγωγής και εκμετάλλευσης ιστιοφβρων. Για τις εξελίξεις στην ελληνική ναυτιλία
εκείνης της περιβδου σημαντικές είναι και οι πληροφορίες του πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει
την αδξηση του αριθμοδ των φορτηγών ιστιοφβρων σε συγκεκριμένα ελληνικά ναυτικά
κέντρα. Συνολικά, δηλαδή, το 1840 πέντε σημαντικά ναυτικά κέντρα της Ελλάδας
αριθμοδσαν 205 πλοία, ενώ το 1870 έχουν αυξηθεί σε 1398. Ο Ωιαΰδβκ βΩα ί
οριίμαββμίμΩ μρε θγηίρε μίκ ΕγγάάΩκ γηαθβε άέε έθΩνΩε εΩ Ωνζάεηνε.
ΜάγαλμΩ, μη η 1840 μΩ έγγίεαβά θγηίΩ έίοΩε λνεηγαβή οριίμαββμίμΩ 100.000
μβεηνκ, έεώ μη 1866 ζέθέιεηύλΩε μηνκ 300.000 μβεηνκ. Η Ωεάθμνζί Ωνμή άέε
ήμΩε Ωνμηεβίμί. ΤθήιζΩε έεμηεέκ Ωνζηδέαώλέακ λμίε θέιίηάη βΩμά μίε ηθηίΩ μΩ
έγγίεαβά αλμαηξβιΩ ΩεμαβΩμΩλμάΰίβΩε Ωθβ ΩμδβθγηαΩ. Ση ίάαη οιηεαββ άαάλμίδΩ
θηγγά Ωθβ μΩ έΰεαβά άίδβλαΩ έιΫΩ έΫαεΩε ΫαΩ μίε έζνθίιέμίλί μίκ εΩνμαγαΩβήκ
άιΩλμίιαβμίμΩκ. ΚΩμΩλβένάλμίβΩε γαδάεαΩ βΩα άίδαηνιΫήΰίβέ έεΩ λύλμίδΩ
ξάιρε, θην έβΩεέ θηγύ ΩλξΩγέλμέιί μί εΩνλαθγηαΩ λμακ έγγίεαβέκ ΰάγΩλλέκ.
β) μη έγγίεαββ βιάμηκ, λμί ΰέλί μρε θΩγαώε βέεμιρε θην θΩιήβδΩλΩε,
ΩεΩάέίοΰίβΩε εέΩ. Ση θαη λίδΩεμαββ Ωθ' Ωνμά ήμΩε ί ύιηκ, ί ηθηίΩ λμί άαάιβέαΩ
μίκ ΕθΩεάλμΩλίκ άέοΰίβέ βύδΩμΩ θιηλξύΫρε, βνιίρκ Ωθβ μί Φίη.
Η λμιΩμίΫαβή ΰέλί μην είλαηύ, λμη βέεμιη μην ΑαΫΩίην βΩα θάερ ΩβιαΪώκ λμακ
άαΩάιηδέκ θην λνεέάέΩε μΩ μέεά βΩα μί ΜΩύιί ΘάγΩλλΩ δέ μηνκ δέληΫέαΩβηύκ
άιβδηνκ μην έδθηιίην, λνεέΪΩγέ λμί άίδαηνιΫίΩ αλονιβμΩμην -βοα δβεη ΫαΩ μΩ
έγγίεαβά δέμιΩ- εΩνμαγαΩβηύ βέεμιην. Η ηαβηεηδαβή άεΰίλί μην είλαηύ
θαλμηθηαέίμΩα ΪέΪΩαΩ έδδέλΩ βΩα Ωθβ μη ΫέΫηεβκ βμα ί Εΰεαβή ΣιάθέήΩ μίκ
Εγγάάηκ θιηοώιίλέ λμίε ίάινλί νθηβΩμΩλμήδΩμηκ λμίε Ειδηύθηγί μη 1846.

Η ανάδειξη της Σδρου ως ναυτιλιακοδ κέντρου πιστοποιείται απβ τα δδο πρώτα παραθέματα
και τον πίνακα. Πιο συγκεκριμένα, ο Γ. Λεονταρίτης τονίζει την υψηλή ανάπτυξη της
Ερμοδπολης που την καθιστοδσε ανταγωνιστική ακβμη και με τον Πειραιά. Σδμφωνα με την
Τζ. Χαρλαδτη, το νησί το 1870 διέθετε 700 ιστιοφβρα, διατηρώντας μάλιστα υψηλοδς
ρυθμοδς ανάπτυξης. Επρβκειτο ουσιαστικά για έναν εμπορικβ κβμβο μεταξδ Ανατολής και
Δδσης, που διέθετε τους απαιτοδμενους αποθηκευτικοδς χώρους που ήταν απβλυτα
αναγκαίοι για το διαμετακομιστικβ εμπβριο. Αλλά και στο κείμενο Γ αναφέρεται η δπαρξη
ναυπηγείου, η ανάπτυξη διαμετακομιστικοδ εμπορίου, η δπαρξη ειδικοδ και πολυάριθμου
εργατικοδ δυναμικοδ αλλά και οι γνώσεις ναυπηγικής τέχνης απβ Ψαριανοδς και Χίους
πρβσφυγες. ΚΩμΩγίβμαβά, λμίε Ωεάθμνζί Ωνμή λίδΩεμαββ ιβγη άαΩάιΩδάμαλέ ί
άνεΩδαβή θΩιηνλίΩ βΩα άιΩλμίιαβμίμΩ μρε έγγίεαβώε θΩιηαβαώε λμΩ βνιαβμέιΩ
έδθηιαβά βέεμιΩ μίκ θέιαηοήκ: λμΩ γαδάεαΩ μίκ ΝβμαΩκ ΡρλίΩκ, λμακ έβΪηγέκ μην
ΔηύεΩΪί, λμίε ΚρελμΩεμαεηύθηγί, λμί δύιεί βΩα ΩιΫβμέιΩ λμίε ΑίΫνθμη.

