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ΘΕΜΑ Γ1
α.
Μετά την οργάνωση της Κρητικής Πολιτοφυλακής (1907) και την απόφαση των
Μεγάλων ∆υνάµεων να εκκενώσουν την Κρήτη µέσα σε ένα χρόνο το Κρητικό Ζήτηµα
είσηλθε σε µία νέα περίοδο. Ένα ευχαριστήριο Ψήφισµα της Κρητικής Βουλής (21 Μαΐου
1908) προς τις Μεγάλες ∆υνάµεις ήταν η επίσηµη πολιτικη πράξη χειραφέτησης της Κρήτης
από την προστασία των Μεγάλων ∆υνάµεων. Πλέον το νησί έπρεπε να κινείται µε τις δικές
του δυνάµεις στη διαχείριση του Κρητικού Ζητήµατος.
∆ύο µεγάλα εξωτερικά γεγονότα ήρθαν να ταράξουν πάλι την πορεία των κρητικών
πραγµάτων: η προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης από την Αυστρία και η
ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο, µε ταυτόχρονη προσάρτηση της Ανατολικής
Ρωµυλίας. Η ελληνική κυβέρνηση του Γ. Θεοτόκη υπέδειξε στους Κρήτες την ανάγκη
λαϊκών κινητοποιήσεων, για την κήρυξη της ένωσης µε την Ελλάδα. Οι υποδείξεις αυτές,
όπως διαφάινεται από την χειρόγραφη προκήρυξη του Ελευθερίου Βενιζέλου(κείµενο α)
και από το διάγγελµα της Κρητικής Κυβέρνησης(κείµενο β) [πρωτογενείς ή άµεσες
πηγές] έγιναν αποδεκτές. Συγκεκριµένα, ο Βενιζέλος, στις 22 Σεπτεµβρίου 1908,
ορµώµενος από την ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο προέκρινε ως άµεση ανάγκη την
κήρυξη ένωσης και παράλληλα συνιστούσε την συγκέντρωση «αόπλων» και την µετάβαση τους
στα Χανιά,προφανώς για την οργάνωση συλαλλητηρίου.(«Της Βουλγαρίας..... ένωσις»)
Αντίστοιχα, στο διάγγελµα της η Κρητική Κυβέρνηση τόνιζε ότι - µετά την ανεξαρτητοποίηση
της Βουλγαρίας και την προσάρτηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης από την Αυστροουγγαρίαείχαν πλέον αρθεί τα εµπόδια που έθεταν οι Μεγάλες ∆υνάµεις για το ενωτικό ζήτηµα. Έτσι, ως
επόµενο βήµα προβάλλονταν η κήρυξη ανεξαρτησίας της Κρήτης και κατόπιν της ένωσης της µε
την Ελλάδα. Υποδεικνύονταν όµως ότι οι όποιες ενέργειες αναλαµβάνονταν έπρεπε να
συνδυαστούν µε την την τήρηση της δηµόσιας τάξης και την προστασία των δικαιωµάτων των
µουσουλµάνων του νησιού.Τέλος, εκφράζονταν η πεποίθηση οτι οι Κρήτες θα φαίνονταν
αντάξιοι του «ιερού καθήκοντος» που είχαν αναλάβει να επιτελέσουν για την υλοποίση του
εθνικού τους οράµατος. («Ιερόν καθήκον .... σήµερον τούτου»).Σε λαϊκή συγκέντρωση στα
Χανιά εγκρίθηκε οµόφωνα το πρώτο ψήφισµα της ένωσης και η Κρητική Κυβέρνηση
εξέδωσε µε τη σειρά της επίσηµο Ψήφισµα (24 Σεπτεµβρίο 1908).Ειδικότερα, στην τρίτη
πηγή που είναι πρωτογενής και αποτελεί το πρώτο ενωτικό ψήφισµα, αποφασίζονταν, µε
βάση και το διαχρονικό αίσθηµα του κρητικού λαού, η ανεξαρτησία και η ένωση της Κρήτης µε
την Ελλάδα ώστε να δηµιουργηθεί ένα «αδιαίρετο» και «αδιάσπαστο» Ελληνικό Συνταγµατικό
Βασίλειο. Επίσης, καλούνταν οι διοικητικές αρχές του νησιού να συνεχίζουν να ασκούν τα
καθήκοντα τους σύµφωνα µε το Ψήφισµα.
Αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών ήταν η άµεση κατάλυση της αρµοστείας. Για
την επίσηµη έναρξη της νέας περιόδου της πολιτικής ζωής στην Κρήτη, σχηµατίστηκε
προσωρινή διακοµµατική κυβέρνηση. Η Ελληνική κυβέρνηση, για να µην προκαλέσει
διεθνείς περιπολοκές µε την αντίδραση της Τουρκίας, απέφυγε να αναγνωρίσει επίσηµα την
ένωση και περιορίστηκε σε παρασκηνιακές οδηγίες στη νέα Προσωρινή Κυβέρνηση της
Κρήτης. Τέλος, σε µία συµβολική κίνηση οι Κρήτες ύψωσαν την ελληνική σηµαία στο
φρούριο του Φιρκά, αντικαθιστώντας στην ουσία τη σηµαία της Κρητικής Πολιτείας που είχε

υψωθεί µε την ανάληψη των καθηκόντων του Ύπατου Αρµοστή από τον πρίγκιπα Γεώργιο
στις 9 ∆εκεµβρίου του 1898.

β.
Στην έκδοση του ενωτικού ψηφίσµατος σηµειώθηκαν έντονες διαµαρτυρίες από την
Τουρκία. Επιπρόσθετα στοιχεία για τη στάση της Τουρκίας παραθέτει η δ΄ πηγή. Για
παράδειγµα το καθεστώς των Νεότουρκων Εθνικιστών µετά τις διεθνείς εξελίξεις του 1908
που προκάλεσαν τις πρώτες σηµαντικές εδαφικές απώλειες στην Αυτοκρατορία (ανακήρυξη της
Βουλγαρίας σε ανεξάρτητο βασίλειο και προσάρτηση της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης από την
Αυστροουγγαρία) επιχείρησαν να κατοχυρώσουν διπλωµατικά την εδαφική ακεραιότητα της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε την µαταίωση της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα. Έτσι
έκρινε απαραίτητο την αποσαφήνιση των προθέσεων των Μεγάλων ∆υνάµεων. Οι Μεγάλες
∆υνάµεις δεν αντέδρασαν δυναµικά και φάνηκαν να αποδέχονται σιωπηρά τις νέες εξελίξεις.
Όπως αναφέρει διευκρινιστικά το δ΄ παράθεµα η αντίδραση των Μεγάλων ∆υνάµεων
έναντι των επαναστατικών ενεργειών των Κρητών δεν ήταν απόλυτα αρνητική. Συγκεκριµένα,
οι κυβερνησεις της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας ουσιαστικά δεν
απέρριπταν την έναρξη συζητήσεων για τη ρύθµιση του Κρητικού Ζητήµατος µε το σουλτάνο,
µε προϋπόθεση βέβαια τη διατήρηση της δηµόσιας ασφαλείας στο νησί και την προστασία του
µουσουλµανικού πληθυσµού. ∆εν προχώρησαν όµως σε καµιά επίσηµη αναίρεση του
πολιτικού καθεστώτος, όπως το είχαν υπογράψει το 1898.Παράλληλα όµως, όπως αναφέρει
και η δ΄ πηγή, λόγω των πιέσεων που ασκήθηκαν από την Τουρκία αναβλήθηκαν οι
διαπραγµατεύσεις αποδεικνύοντας την τελική επιφυλακτικότητα και υπαναχώρηση των
Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων στο ενωτικό ζήτηµα της Κρήτης. Όταν όµως υψώθηκε στο φρούριο
του Φιρκά η ελληνική σηµαία οι Μ. ∆υνάµεις απαίτησαν αµέσως την υποστολή της. Η
Κυβέρνηση της Κρήτης παραιτήθηκε. Και καθώς δεν βρέθηκε Κρητικός να υποστείλει την
ελληνική σηµαία, οι Μεγάλες ∆υνάµεις αποβίβασαν στρατιωτικό άγηµα, το οποίο απέκοψε
τον ιστό της.Παρ’ όλα αυτά, όπως σηµειώνει και το δ΄ παράθεµα, δεν ακυρώθηκε η
εφαρµογή της απόφασης των Μεγάλων ∆υνάµεων για απόσυρση από την Κρήτη και των
υπόλοιπων στρατευµάτων τους. Μάλιστα, στις 30 Ιουνίου οι εκπρόσωποι τους επανεβεβαίωσαν
την δέσµευση τους για αποχώρηση των τελευταίων αγηµάτων τους την 24η Ιουλίου 1909.
Εξήγγειλαν συγχρόνως τη σταθερή επιδίωξη τους για εξασφάλιση της προστασίας του
µουσουλµανικού πληθυσµού, τήρηση της έννοµης τάξης και κατοχύρωση των επικυριαρχικών
δικαιωµάτων του σουλτάνου.

ΘΕΜΑ ∆1
α.
Κατά την περίοδο 1774 – 1821 σηµειώθηκε σηµαντική ναυτιλιακή και εµπορική
δραστηριότητα λόγω διαφόρων συγκυριών όπως η έξοδος της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.
Η υπογραφή της Συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή(1774) µεταξύ Ρωσίας και Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας που κατιχύρωνε την προστασία των χριστιανικών – ελληνικών – πλοίων από
τη ρωσική ισχύ, η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι Πόλεµοι, κυρίως όµως η
διάσπαση του ηπειρωτικού αποκλεισµού που επέβαλε το αγγλικό ναυτικό στα γαλλικά
λιµάνια ευνόησε τη ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των ελληνικών πλοίων.

Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, µε αποκορύφωµα τη δεκαετία της Ελληνικής
Επανάστασης (1821 – 1830). Στη διάρκεια των συγκρούσεων, ο ελληνικός εµπορικός στόλος
µετατράπηκε σε πολεµικό, οι δρόµοι του εµπορίου έκλεισαν και τα παραδοσιακά ναυτικά
κέντρα γνώρισαν την καταστροφή (Ψαρά, Γαλαξίδι)ή την παρακµή. Από την ακµάζουσα
προεπαναστατική ναυτιλία απέµειναν λίγα πράγµατα. Η παραπάνω πληροφορία
τεκµηριώνεται από συγκεκριµένα στοιχεία της α΄ πηγής. Λόγου χάρη, στη διάρκεια του
Αγώνα της Ανεξαρτησίας καταστράφηκε ένα µεγάλο ποσοστό πλοίων. Ώστόσο, φαίνεται πως
ένας ισχυρός πυρήνας διασώθηκε. Επεξηγηµατικά, ενώ η Ύδρα και οι Σπέτσες έχασαν
αντίστοιχα το 78% και 50% του εµπορικού τους στόλου, στα 1828 η µεν πρώτη διέθετε ακόµη
100 πλοία χωρητικότητας 10.240 τόννων, η δε δεύτερη 50 πλοία χωρητικότητας 10.234
τόννων, δηλαδή όλα από 30 τόνους και πάνω.Τα κυριότερα από τα εφόδια που διατηρήθηκαν
ήταν η προδιάθεση για την θάλασσα και η γνώση των ναυτικών υποθέσεων.
Ωστόσο, στη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ελληνική ναυτιλία, παρά τις περιόδους
κρίσης που πέρασε και παρά τον ανταγωνισµό των υψηλού κόστους και τεχνικών
απαιτήσεων ατµοπλοίων, ακολούθησε ανοδική πορεία. Ο αριθµός και η χωρητικότητα των
πλοίων της δεν έπαυαν να αυξάνουν. Το 1840 τα ελληνικά πλοία είχαν συνολική
χωρητικότητα 100.000 τόνους, ενώ το 1866 ξεπερνούσαν τους 300.000 τόνους. Είναι
ενδεικτικό, σύµφωνα και µε το α΄ παράθεµα,ότι µετά το τέλος της Επανάστασης ιδρύθηκαν
νέα ναυπηγεία σε πολλά νησιά και λιµάνια και η ναυπηγική εξελίχθηκε σε έναν από τους
σηµαντικότερους βιοµηχανικούς κλάδους του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Κλασικά
παραδείγµατα αναφέρει η α΄ και β΄ πηγή.Ο Πειραιάςκαι η Σύρος µετατράπηκαν σε βασικά
εµπορικά κέντρα µε δραστήρια ναυπηγεία. Αντίστοιχα, το Γαλαξίδι που αρχικά είχε
παρακµάσει σηµείωσε εντυπωσιακή άνοδο την περίοδο 1840 – 1870, καθώς πενταπλασίασε το
στόλο του φτάνοντας το 1870 τα 320 ιστιοφόρα αµφισβητώντας την κυριαρχία της Σύρου. Έτσι,
εξελίχθηκε στο κυριότερο ναυπηγικό κέντρο της δυτικής Ελλάδας στηρίζοντας την οικονοµική
του άνθηση στην παραγωγή και εκµετάλλευση των ιστιοφόρων. Επιβεβαιωτικά λειτουργεί
και ο πίνακαςπου αναφέρει τα ελληνικά ναυτικά κέντρα µε ποντοπόρα φορτηγά ιστιοφόρα για
τα έτη 1840 και 1870. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα διακρίνει κανείς την εντυπωσιακή
αύξηση των ιστιοφόρων για το Γαλαξίδι από 64 το 1840 σε 319 το 1870, για τη Σύρο από 90 σε
700, για τις Σπέτσες από 26 σε 211, την Ύδρα από 24 σε 119, και τον Πειραιά από 1 σε
49.Ουσιαστικά, το λιγότερο ο στόλος πενταπλασιάζεται και σε ορισµένες περιπτωσεις
δεκαπλασιάζεται. Στην περίπτωση του Πειραιά παρατηρείται δε η ανάδειξη ενός νέου
ναυτιλιακού κέντρου εκ του µηδενός. Η ανάπτυξη αυτή δεν ήταν αυτονόητη. Υπήρξαν έντονες
αυξοµειώσεις στην περίοδο κατά την οποία τα ελληνικά ιστιοφόρα αντικαταστάθηκαν από
ατµόπλοια. Το ίδιο χρονικό διάστηµα πολλά από τα εθνικά δηµόσια έργα έγιναν για την
εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Κατασκευάστηκαν λιµάνια και
δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα φάρων, που έκανε πολύ ασφαλέστερη τη ναυσιπλοΐα στις
ελληνικές θάλασσες.

β.
Στο ελληνικό κράτος, στη θέση των παλαιών κέντρων που παρήκµασαν,
αναδείχθηκαν νέα. Το πιο σηµαντικό απ’ αυτά ήταν η Σύροςκαθώς διέθετε το 1834 πάνω από
264 πλοία- ιστιοφόρα που το 1870 έγιναν 700 (όπως αναφέρουν η α΄ και β΄ πηγή),και η
οποία στη διάρκεια της Επανάστασης δέχθηκε κύµατα προσφύγων, κυρίως από τη Χίο. Το γ ΄
κείµενο εστιάζει ειδικότερα στη συµβολή των προσφύγων από τη Χίο και τα Ψαρά. Η

πλούσια δραστηριότητα του ναυπηγείου που αποτελούσε την κύρια πηγή της τοπικής οικονοµίας
ευνοήθηκε από την παρουσία ναυπηγών από τη Χίο και τα Ψαρά. Το άφθονο εργατικό δυναµικό
που προέρχονταν από τα συγκεκριµένα νησιά παρείχε εξειδικευµένη εργασία. Ο αριθµός των
εργαζοµένων υπερέβαινε τους 1000, γεγονός που αν συσχετιστεί µε τον οικονοµικά ενεργό
πληθυσµό του νησιού (7.650) συµπεραίνεται η σηµασία των ναυπηγικών εργασιών για τη Σύρο.
Στην ουσία οι ναυτεργάτες αποτελούσαν το 13% περίπου του παραγωγικού δυναµικού. Η
στρατηγική θέση του νησιού, στο κέντρο του Αιγαίου και πάνω ακριβώς στις διαδροµές που
συνέδεαν τα Στενά και τη Μαύρη Θάλασσα µε τους µεσογειακούς δρόµους του εµπορίου,
συνέβαλε στη δηµιουργία ισχυρότατου – όχι µόνο για τα ελληνικά µέτρα – ναυτιλιακού
κέντρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την κυριαρχία του διαµετακοµιστικού εµπορίου καθόλη
την περίοδο της ακµής της. Στο συνολικό εµπόριο της πόλης, για παράδειγµα, οι εισαγωγές
υπερτερούσαν των εξαγωγών. Η Σύρος από τη µία κατέστη η κύρια αγορά µεταφοράς των
δυτικών και ανατολικών προϊόντων προς την Ανατολή και τη ∆ύση και από την άλλη αποτέλεσε
τον τόπο εισόδου των εισαγόµενων προϊόντων προς την ελληνική ενδοχώρα. Εν ολίγοις, τα
εµπορεύµατα που παραγγέλονταν από τους Συριανούς εµπόρους κατέφθαναν στη Σύρο για να
κατατεθούν στην αποθήκη διαµετακόµισης. Στην ανάπτυξη αυτή σηµαντικό ρόλο
διαδραµάτισε η δυναµική παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στα
κυριότερα εµπορικά κέντρα της περιοχής: στα λιµάνια της νότιας Ρωσίας, στις εκβολές του
∆ούναβη, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σµύρνη και αργότερα στην Αίγυπτο.

