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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2022

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α’

ΘΕΜΑ Α1
Α) Ένα σοβαρό ζήτημα, που επίσης αντιμετωπίστηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων
ετών της  λειτουργίας  του νέου καθεστώτος,  ήταν το  καθεστώς  της  τοπικής  Εκκλησίας.  Με τον
Οργανικό Νόμο του 1900, δόθηκε λύση σε ακανθώθη εκκλησιαστικά ζητήματα, όπως ήταν η σχέση
της  Εκκλησίας  της  Κρήτης  με  το  Οικουμενικό  Πατριαρχείο  και  η  εκλογή  Μητροπολίτη  και
Επισκόπων. Το βασικό σχήμα, που ισχύει με μικρές τροποποιήσεις έως σήμερα, είναι ένα καθεστώς
ημιαυτόνομης Εκκλησίας, της οποίας ο Προκαθήμενος εκλέγεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και η Κρητική Πολιτεία εκδίδει το Διάταγμα της αναγνώρισης και εγκατάστασής του.

Β)  Κάτω  από  τις  συνθήκες  αυτές  της  κορύφωσης  της  κρίσης  μεταξύ  πρίγκιπα  Γεωργίου  και
Βενιζέλου,  τα  πολιτικά  πράγματα  στην  Κρήτη  οδηγήθηκαν  σε  πλήρες  αδιέξοδο  και  όλες  οι
προσπάθειες συνδιαλλαγής των αντίπαλων πολιτικών μερίδων ναυάγησαν. Γύρω από τον Βενιζέλο
συνασπίστηκαν  όσοι  ήταν  δυσαρεστημένοι  από  την  αυταρχική  πολιτική  του  Πρίγκιπα  και
σχηματίστηκε μια ισχυρότατη «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις». Έμπιστοι συνεργάτες του Βενιζέλου ήταν
ο  Κ.  Φούμης  και  ο  Κ.  Μάνος.  Οι  τρεις  αυτοί  αποτέλεσαν  μια  τριανδρία,  που  δεν  δίστασε  να
προχωρήσει σε δυναμική αναμέτρηση με τον Πρίγκιπα.

Γ) Η επανάσταση είχε αποκτήσει ισχυρά ερείσματα σε όλη την Κρήτη. Οργανώθηκε «Προσωρινή
Κυβέρνησης της Κρήτης» στο Θέρισο, με πρόεδρο τον Ελ. Βενιζέλο και υπουργούς τους Κ. Φούμη
και  Κ.  Μάνο.  Η κυβέρνηση προέβη στην έκδοση γραμματίων για εσωτερικό πατριωτικό δάνειο
100.000  δραχμών,  οργάνωσε  υπηρεσίες  οικονομικών,  συγκοινωνιών  και  διοίκησης,  τύπωσε
γραμματόσημα  και  εξέδιδε  την  εφημερίδα,  «Το  Θέρισo».  Η  χωροφυλακή,  που  υποστήριζε  τον
Πρίγκιπα,  δεν  ήταν  σε  θέση  να  ελέγχει  τα  πράγματα,  καθώς  μάλιστα  πολλοί  χωροφύλακες
αυτομόλησαν προς τους επαναστάτες.

Δ) Η Κρητική Βουλή, που ενεργούσε κατά τις εντολές του αρμοστειακού περιβάλλοντος, αφού δεν
υπήρχε  αντιπολίτευση,  ψήφισε  το  νόμο  «Περί  ιδρύσεως  σώματος  δημοφρουρών»,  οι  οποίοι  θα
στήριζαν την έννομη τάξη. Αυτούς τους αποκαλούσαν οι επαναστάτες «ροπαλοφόρους». Στην Κρήτη
υπήρχαν  πια  δύο  κυβερνήσεις,  του  Αρμοστή  στα  Χανιά  και  των  επαναστατών  στο  Θέρισο.  Η
διάσπαση ήταν πλήρης και η απειλή εμφύλιου πολέμου ήταν πλέον ορατή.

ΘΕΜΑ Α2
1-Δ, 2-Στ, 3-Α,4-Ζ,5-Ε, 6-Β, 7-Η, 8-Γ.

ΘΕΜΑ Β1
Στην  Γ'  Εθνοσυνέλευση  (1826-1827)  διάφορες  ομάδες  προσφύγων  που  είχαν  καταφύγει  στην
ελεύθερη Ελλάδα επιχείρησαν να θέσουν το αίτημα της αποκατάστασής τους και ειδικά της μόνιμης
εγκατάστασής  τους.  Γι'  αυτό  επιδίωξαν  την  εκπροσώπησή  τους  στη  Συνέλευση.  Από  τους
Μικρασιάτες, μόνο οι Σμυρναίοι ενεργοποιήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ζητούσαν από τη
Συνέλευση:  α)  να  εκπροσωπούνται  σ'  αυτήν  και  β)  να  προσδιοριστεί  τόπος  για  τη  δημιουργία
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συνοικισμού  των  διασκορπισμένων  ελεύθερων  Σμυρναίων.  Μόνο  το  αίτημα  του  τόπου  έγινε
καταρχήν δεκτό. Αποφασίστηκε να δοθεί χώρος στην περιοχή του Ισθμού για να δημιουργηθεί πόλη
με την επωνυμία «Νέα Σμύρνη». Η Συνέλευση παρέπεμψε το θέμα στη Βουλή, η οποία όμως δεν το
προώθησε.
Από  τους  Ηπειρώτες  πρόσφυγες,  πρώτοι  οι  Σουλιώτες  πέτυχαν  να  εκπροσωπηθούν  στην  Γ'
Εθνοσυνέλευση, όπου έθεσαν ως βασικό θέμα την παραχώρηση τόπου για μόνιμη εγκατάσταση.
Στην Γ' Εθνοσυνέλευση οι Ψαριανοί ζήτησαν με καθυστέρηση να καθοριστεί τόπος προσφυγικού
συνοικισμού τους. Έχοντας εξασφαλίσει στην πράξη χώρο εγκατάστασης στην Αίγινα δεν πιέζονταν,
όπως άλλοι.

ΘΕΜΑ Β2

       Το κίνημα του Θερίσου δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους του, αλλά έδωσε νέα ισχυρή ώθηση
στο Κρητικό Ζήτημα και προκάλεσε θετικές εξελίξεις. Διεθνής Επιτροπή που ήλθε στην Κρήτη το
Φεβρουάριο  1906,  ανέλαβε  να  εξετάσει  την  κατάσταση  και  τους  όρους  λειτουργίας  του
αρμοστειακού καθεστώτος και να υποβάλει σχετική έκθεση. Έπειτα από μακρότατες και επίπονες
διαβουλεύσεις  με  τον  Ελ.  Βενιζέλο  και  με  την  Ελληνική  Κυβέρνηση,  οι  Μεγάλες  Δυνάμεις
κατέληξαν σε μια νέα ρύθμιση του Κρητικού Ζητήματος. Το οριστικό κείμενο των μεταρρυθμίσεων
προέβλεπε  την οργάνωση Κρητικής  Χωροφυλακής με εντελώς  νέο  σχήμα, την ίδρυση Κρητικής
Πολιτοφυλακής, με Έλληνες αξιωματικούς που προηγουμένως θα παραιτούνταν από τον ελληνικό
στρατό,  και  την  ανάκληση  των  ξένων  στρατευμάτων,  μετά  την  αποκατάσταση  της  εσωτερικής
γαλήνης στην Κρήτη. 

      Η πολιτική του Βενιζέλου είχε θριαμβεύσει. Αμέσως έπειτα συγκροτήθηκε η Β' Συντακτική
Συνέλευση, για την εκπόνηση νέου συντάγματος, και η πρώτη πράξη της ήταν η έκδοση ενωτικού
ψηφίσματος,  μέσα σε  ατμόσφαιρα συμφιλίωσης  και  εθνικής  έξαρσης.  Με νέα  απόφασή τους  οι
Δυνάμεις παραχωρούσαν στο βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α' το δικαίωμα να διορίζει εκείνος τον
Ύπατο Αρμοστή της Κρήτης (14 Αυγούστου 1906). Το νησί είχε ουσιαστικά καταστεί μια ιδιότυπη
ελληνική επαρχία. 

ΟΜΑΔΑ Β’

ΘΕΜΑ Γ

α)  Αξίζει  να  δούμε  αναλυτικότερα  τη  δημιουργία  της  Ερμούπολης  στη  Σύρο.  Αποτελεί
αντιπροσωπευτικό  δείγμα  ίδρυσης  και  εξέλιξης  ενός  αυτοτελούς  και  ακμαίου  προσφυγικού
συνοικισμού  κατά  τη  διάρκεια  της  Επανάστασης,  ο  οποίος  βασίστηκε  στην  πρωτοβουλία  των
οικιστών του, χωρίς κυβερνητική αρωγή. Η περιοχή, που το 1825 πήρε το όνομα Ερμούπολη από
τους πρόσφυγες οικιστές της, άρχισε να συγκεντρώνει από το 1821 έως το 1824 Έλληνες πρόσφυγες
απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας: Μικρασιάτες, Ψαριανούς, Κρήτες και κυρίως Χίους. Περισσότερες
πληροφορίες  αντλούμε  από  το  δευτερογενές  παράθεμα  της  Αγγελικής  Φενερλή,  το  οποίο  μας
ενημερώνει για την ομαλή καθημερινότητα των Χίων κυρίως προσφύγων. Στην Ερμούπολη είχαν τη
δυνατότητα να βρουν εργασία όχι μόνο οι πρώτοι πρόσφυγες που κατέφευγαν στο νησί αλλά και αυτοί
που  έφταναν  αργότερα.  Βέβαια,  η  ασφάλεια  που  παρείχε  στους  πρόσφυγες  η  δυνατότητα  εύρεσης
εργασίας  δεν  αφορούσε  όλες  τις  κοινωνικές  τάξεις.  Δύο  σοβαρά  γεγονότα  προκάλεσαν  λόγους
ανησυχίας.  Το  ένα  ήταν  η  αποτυχημένη  προσπάθεια  ανακατάληψης  του  νησιού  της  Χίου  από τον
Φαβιέρο και το δεύτερο ήταν η προσπάθεια ίδρυσης συνοικισμού των Χίων στο λιμάνι του Πειραιά.
Και τα δύο αποκαλύπτουν τη μεταβατικότητα των προσφύγων το 1822, γεγονός που επιβεβαιώνεται και
από τη γραπτή μαρτυρία ενός Χιώτη που καταγράφει την προσδοκία των προσφύγων να επιστρέψουν
κάποια στιγμή στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, όταν οι συνθήκες τούς το επιτρέψουν. Η συμφόρηση που
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είχε επέλθει στα γειτονικά νησιά, η θέση του λιμανιού και η ουδέτερη στάση που τηρούσε το νησί
στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης προκάλεσαν την αθρόα προσέλευση.

β)  Οι  ντόπιοι  Συριανοί  κατοικούσαν  στην  Άνω  Σύρο,  μακριά  από  την  παραλία,  στην  οποία
συγκεντρώθηκαν  οι  νεοφερμένοι.  Σύμφωνα  με  το  δευτερογενές  παράθεμα  του  Βακαλόπουλου,  οι
ντόπιοι  φέρονταν  μεν  φιλικά  στους  πρόσφυγες,  τους  αντιμετώπιζαν  δε  με  επιφυλακτικότητα,
προκειμένου  να  αποφύγουν  τη  σύγκρουση  είτε  με  την  ελληνική  είτε  με  την  τουρκική  κυβέρνηση .
Σύντομα η αυξημένη προσέλευση προσφύγων προκάλεσε την επιφυλακτικότητα και, στη συνέχεια,
τις αντιδράσεις των ντόπιων, κυρίως λόγω κτηματικών διαφορών. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται από
το  κείμενο  Α,  που  μας  πληροφορεί  πως  οι  πρόσφυγες  εγκαταστάθηκαν  σε  καλλιεργημένα  και
ακαλλιέργητα  χωράφια,  που  στην  πλειονότητά  τους  ανήκαν  στους  ντόπιους.  Δεν  πρέπει  να  μας
προκαλεί εντύπωση το γεγονός της διάστασης γηγενών και προσφύγων για κτηματικούς λόγους, καθώς
κάτι τέτοιο είχε ήδη συμβεί στην περίπτωση των Σουλιωτών, όταν αποφασίστηκε η εγκατάστασή τους
στο Ζαπάντι. Τη διάσταση υποδαύλιζε επιπλέον η διαφορά δόγματος μεταξύ των καθολικών ντόπιων
και των ορθόδοξων προσφύγων. Όπως αποκαλύπτει το κείμενο Α, στην ουσία οι κτηματικές διαφορές
ήταν  η  αφορμή  για  να  αποκαλυφθεί  η  υποβόσκουσα  διάκριση  των  κατοίκων  της  Σύρου  λόγω
θρησκευτικού δόγματος. Μάλιστα, οι ιερείς και των δύο θρησκειών πυροδοτούσαν τη διάσταση μεταξύ
των κατοίκων.

ΘΕΜΑ Δ

α) Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Τουρκίας, οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν αντέδρασαν δυναμικά και
φάνηκαν  να  αποδέχονται  σιωπηρά τις  νέες  εξελίξεις.  Δεν  προχώρησαν όμως  σε  καμιά  επίσημη
αναίρεση του πολιτικού καθεστώτος, όπως το είχαν υπογράψει το 1898. Όταν όμως υψώθηκε στο
φρούριο  του  Φιρκά  η  ελληνική  σημαία,  οι  Μ.  Δυνάμεις  απαίτησαν αμέσως  την υποστολή  της.
Περισσότερες  λεπτομέρειες  για  το  περιστατικό  αντλούμε  από  το  δευτερογενές  παράθεμα  του  Κ.
Μαστοράκη.  Κατά  τη  διάρκεια  της  αυτονομίας  στην  Κρήτη,  τα  στρατεύματα  των  Προστάτιδων
δυνάμεων ύψωναν καθημερινά τις σημαίες τους στο φρούριο του Φιρκά μέχρι τον Ιούλιο του 1909,
οπότε και πραγματοποιήθηκε η εκκένωση του νησιού από τα ξένα στρατεύματα. Την επόμενη μέρα οι
Κρητικοί,  θέλοντας να κάνουν ξεκάθαρη την πρόθεσή τους να συνεχίσουν  να αγωνίζονται  για την
επίλυση  του  εθνικού  τους  ζητήματος,  ύψωσαν  την  ελληνική  σημαία  στο  φρούριο  του  Φιρκά.  Η
αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων ήταν άμεση ζητώντας την υποστολή της ελληνικής σημαίας.  Η
Κυβέρνηση  της  Κρήτης  δεν  υπάκουσε  και  παραιτήθηκε.  Και  καθώς  δεν  βρέθηκε  Κρητικός  να
υποστείλει την ελληνική σημαία, οι Μ. Δυνάμεις αποβίβασαν στρατιωτικό άγημα, το οποίο απέκοψε
τον ιστό της.  Συγκεκριμένα,  στις  5  Αυγούστου του 1909 τέσσερις  ναύτες,  ένας από κάθε Δύναμη,
συνοδευόμενοι  από  αξιωματικούς  έκοψαν  το  ιστό  της  ελληνικής  σημαίας  κομματιάζοντας  τον  σε
τέσσερα μέρη. 

β)  Εκείνο  που  δεν  είχε  κατορθώσει  να  λύσει  η  διπλωματία,  το  έλυσε  ο  πόλεμος.  Τα γεγονότα
εξελίχθηκαν ταχύτατα, καθώς ήταν πλέον ορατή η ήττα της Τουρκίας. Στην πράξη η ένωση είχε
συντελεστεί και απλώς έμενε η επικύρωσή της με την υπογραφή μιας διεθνούς συνθήκης. Η ευτυχής
για την Ελλάδα έκβαση των Βαλκανικών πολέμων έδωσε και στο Κρητικό Ζήτημα την οριστική
λύση του. Σύμφωνα με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ν. Παπαδάκης στην εφημερίδα «Χανιώτικα
Νέα» (δευτερογενές παράθεμα), με τη Συνθήκη του Λονδίνου τερματίστηκε ο Α’ Βαλκανικός πόλεμος
και διανεμήθηκαν στις νικήτριες χώρες τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με το άρθρο 4 της
Συνθήκης του Λονδίνου (30 Μαΐου 1913) ο σουλτάνος παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώματά του
στην Κρήτη, την οποία παραχωρούσε στις Μ. Δυνάμεις της Ευρώπης. Συμπληρωματικά, το κείμενο Β
διευκρινίζει πως σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις διαδραμάτισαν τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη,
στα οποία δόθηκε το δικαίωμα να αποφασίζουν για διάφορα ζητήματα εκτός από την περίπτωση της
Κρήτης. Ο Β’ Βαλκανικός πόλεμος τερματίστηκε με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου που ισχυροποίησε
τη  θέση  της  Ελλάδας  στη  διεθνή  σκηνή,  ενώ  παραιτήθηκε  κάθε  δικαιώματος  στην  Κρήτη  και  η
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Βουλγαρία.  Πάντως,  δεσμευτικοί  θεωρήθηκαν  οι  όροι  της  Συνθήκης  του  Λονδίνου,  η  οποία
λειτούργησε  ως  πρότυπο  για  το  πρωτόκολλο  της  Πρευσβευτικής  Διάσκεψης  που  υπογράφτηκε  στη
συνέχεια  και  το  οποίο  επέτρεπε  σε  κάθε  σύμμαχο  χώρα  τη  σύναψη  διμερούς  συνθήκης  με  την
Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη διευθέτηση των μεταξύ τους θεμάτων. Με ιδιαίτερη συνθήκη ειρήνης
μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας (14 Νοεμβρίου 1913) ο σουλτάνος παραιτήθηκε από κάθε
δικαίωμά  του  στην Κρήτη,  η  οποία  έτσι  εντάχθηκε  στην  ελληνική  επικράτεια  ως  οργανικό  και
αναπόσπαστο τμήμα της. Το κείμενο Β μας ενημερώνει πως πρόκειται για τη Συνθήκη των Αθηνών, η
οποία  επιβεβαίωσε  τα  όσα  είχαν  συμφωνηθεί  με  τη  Συνθήκη  του  Λονδίνου,  που  κατήργησε  τη
σουλτανική  επικυριαρχία  στην  Κρήτη,  όπως  επισημαίνει  και  ο  Βενιζέλος.  Οι  Μ.  Δυνάμεις
αποδέχθηκαν  σιωπηρά  τη  λύση  αυτή,  δηλώνοντας  απλώς  ότι  έλαβαν  γνώση των  ενεργειών  της
ελληνικής κυβέρνησης.

 Ένα μήνα αργότερα, την 1η Δεκεμβρίου 1913, κηρύχθηκε και επίσημα η ένωση της Κρήτης με την
Ελλάδα,  με  την  παρουσία  του  τότε  βασιλιά  Κωνσταντίνου  και  του  πρωθυπουργού  Ελευθερίου
Βενιζέλου. Κατά τη διάρκεια της τελετής, σύμφωνα με το κείμενο Β, οι Χατζημιχάλης Γιάνναρης και
Αναγνώστης  Μάντακας  ύψωσαν  στο  φρούριο  του  Φιρκά  την  ελληνική  σημαία,  δικαιώνοντας  τις
επίμονες προσπάθειες του Βενιζέλου και πολλές γενιές Κρητικών που αγωνίστηκαν με κάθε τρόπο για
πολλά χρόνια, προκειμένου να επιτύχουν την ένωση του νησιού τους με την Ελλάδα.
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