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ΟΜΑΔΑ Α’

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων:

α) Οργανικός Νόμος  του 1900

β) Ηνωμένη Αντιπολίτευσις

γ) Προσωρινή κυβέρνησις της Κρήτης

δ) Περί ιδρύσεως σώματος δημοφρουρών. 

Μονάδες 20

ΘΕΜΑ Α2

Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα με τις ημερομηνίες που διαδραματίστηκαν.

1.Ο  πρίγκιπας  Γεώργιος  αναλαμβάνει  τα

καθήκοντά του στην Κρήτη

Α. Τέλος του 1904

2.Η Κρητική Βουλή άρχισε τις εργασίες της Β. 1827 - 1828

3.Η περίοδος της Γενικής Συνέλευσης έληξε Γ. Άνοιξη 1821

4.Το τελεσίγραφο των Μ. Δυνάμεων προς τους

επαναστάτες απεστάλη

Δ. 9 Δεκεμβρίου 1898

5.Το  επίσημο  ψήφισμα  της  Κρητικής

Κυβέρνησης. 

Ε. 24 Σεπτεμβρίου 1908

6.Αποτυχημένη επιχείρηση του Φαβιέρου. Στ. 8 Φεβρουαρίου 1899

7.Η ώρα της προσφυγιάς για τους Ψαριανούς. Ζ. 2 Ιουλίου 1905 

8.Αποτυχία  επαναστατικού  κινήματος  στη

Μαγνησία και τη Χαλκιδική.

Η. Ιούνιος 1824

Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ Β1

Ποια  ήταν  αιτήματα  των  Σμυρναίων,  των  Σουλιωτών  και  των  Ψαριανών  προσφύγων  στη  Γ’

Εθνοσυνέλευση;

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β2 

Να επισημάνετε τις συνέπειες του επαναστατικού κινήματος του Θερίσου (1905) στην εξέλιξη του

κρητικού ζητήματος. 

Μονάδες 12

 

ΟΜΑΔΑ Β’
ΘΕΜΑ Γ
Αντλώντας  στοιχεία  από  τα  παραθέματα  και  συνδυάζοντάς  τα  με  τις  ιστορικές  σας  γνώσεις  να
απαντήσετε  στα παρακάτω ερωτήματα:  α)  Τι  γνωρίζετε  για τη δημιουργία  του συνοικισμού της
Ερμούπολης; β) Ποιες ήταν οι σχέσεις των ντόπιων κατοίκων της Σύρου με τους πρόσφυγες που
συνέρρεαν στο νησί;

 Μονάδες 25

Κείμενο Α
Οι κάτοικοι της Άνω Σύρου και οι Ερμουπολίτες. 
      Οι  εντόπιοι  γενικώς  εφέροντο  προσηνώς  προς  τους  πρόσφυγας  και  ετήρουν  μάλλον
επιφυλακτικήν στάσιν απέναντι αυτών, διότι ενόμιζον,  ότι ούτως απέφευγον την σύγκρουσιν είτε
προς την ελληνικήν είτε προς την τουρκικήν κυβέρνησιν. Πάρα ταύτα όμως (…), ανησύχουν εκ της
διαρκούς προσελεύσεως και συσσωρεύσεως των προσφύγων εις την παραλίαν της νήσου. (…) Η
αμφίρροπος όμως στάσις των καθολικών κατά τας αρχάς της ελληνικής επαναστάσεως, ως και αι δια
κτηματικούς λόγους κυρίως εγερθείσαι εν Σύρω έριδες μεταξύ εντοπίων και προσφύγων, ανέξεσαν
και εσυνειδητοποίησαν την από αιώνων υπολανθάνουσαν θρησκευτικήν διαίρεσιν των κατοίκων.
      Πραγματικώς  οι  πρόσφυγες  ελθόντες  εγκατεστάθησαν  εις  γαίας  καλλιεργημένας  και
ακαλλιεργήτους,  αι οποίαι ήσαν και αι περισσότεραι,  ανηκούσας εις τους εντοπίους.  (…) Το ότι
εσημειώθησαν επεισόδια μεταξύ γηγενών και προσφύγων δια κτηματικούς λόγους δεν είναι διόλου
άξιον απορίας, διότι ήδη τοιαύτα είδομεν μεταξύ Σουλιωτών και εντοπίων Δυτ. Στερεάς Ελλάδος ως
προς το Ζαπάντι, και μάλιστα διά γαίας άλλοτε τουρκικάς και όχι των εντοπίων.
  (…)
       Τας εν Σύρω έριδας υπεξέκαιον οι ιερείς αμφοτέρων των δογμάτων κηρύττοντες την μη ανοχήν
και γινόμενοι ούτω η πέτρα του σκανδάλου. (…) Οι καθολικοί εν μέσω του πλήθους των προσφύγων
απετέλουν θρησκευτικήν τινα ούτως ειπείν μειονότητα, προς προστασίαν της οποίας εξηκολούθουν
να αγρυπνούν οι Γάλλοι.  

Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., σς. 69 – 72 (Από τα κριτήρια αξιολόγησης του ΚΕΕ)
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Κείμενο Β
      Η καθημερινή ζωή [των Χίων προσφύγων στην Ερμούπολη] διαμορφώνεται ομαλά. Και αυτό
γιατί στην Ερμούπολη υπάρχει δουλειά όχι μόνο για τους πρώτους πρόσφυγες, αλλά και για όσους
ακολουθούν. 
      (…)Ωστόσο, αυτή η ασφάλεια που δημιουργεί  η εργασία δε διακατέχει  όλα τα κοινωνικά
στρώματα.  (…)  Μπορούμε  να  επισημάνουμε  δύο  σοβαρές  εκδηλώσεις  ανησυχίας.  Και  οι  δύο
οφείλονται  στα ηγετικά  στελέχη του εμπορικού κόσμου.  Η πρώτη σχετίζεται  με την εκστρατεία
ανακατάληψης της Χίου, το 1827 – 1828, η οποία απέτυχε. Η δεύτερη συνδέεται με την προσπάθεια
ίδρυσης συνοικισμού στη δεξιά πλευρά του λιμανιού του Πειραιά. 
       Και οι δύο προσπάθειες αποκαλύπτουν το βαθύτατο αίσθημα μεταβατικότητας που διακατείχε
τους πρόσφυγες του 1822. «Ο καθείς κατοικεί και ζη εδώ», γράφει ένας Χιώτης της διασποράς που
επισκέπτεται το 1833την Ερμούπολη, «δια να κατοικήση και ζήση αλλού, ως να είχε τη βεβαιότητα,
ότι  θέλει  ζήσει  πολύν  καιρόν  ή  ότι  θέλει  ευτυχήσει  κατά  τας  ελπίδας  τους  εις  την  γην  της
επαγγελίας» (εφημερίδα Αθηνά, Ναύπλιο, 8 Απριλίου 1833). 

Αγγελική Φενερλή, «Ερμούπολη, η προσφυγούπολη του 1822», στον συλλογικό τόμο Ο ξεριζωμός
και η άλλη πατρίδα, Επιστημονικό συμπόσιο, 11 – 12 Απριλίου 1997, ο.π., σ. 194

ΘΕΜΑ Δ
Αντλώντας  στοιχεία  από  το  παράθεμα  και  συνδυάζοντάς  τα  με  τις  ιστορικές  σας  γνώσεις  να
παρουσιάσετε: α) Την αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων μετά την κατάλυση της αρμοστείας στο
νησί και τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν (Μονάδες 10), β) Με ποιες συνθήκες έγινε δυνατή η
οριστική λύση του Κρητικού ζητήματος (Μονάδες 15).

Μονάδες 25

Κείμενο Α
      Από την αρχή της περιόδου της αυτονομίας στην Κρήτη τα στρατεύματα ξηράς των τεσσάρων
δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας. Ρωσίας) ύψωναν καθημερινά τις σημαίες τους στο φρούριο
του Φιρκά στα Χανιά, μαζί με τη σημαία της Κρητικής Πολιτείας. Αυτό γινόταν μέχρι τον Ιούλιο του
1909, που συντελέστηκε η ολοκληρωτική εκκένωση της Κρήτης από τα στρατεύματα τους οπότε
αποχωρώντας  υπέστειλαν  τις  σημαίες  τους  και  έμεινε  μόνο  η  σημαία  της  Κρητικής  Πολιτείας.
Την  επομένη  της  αποχώρησης  των  στρατιωτικών  τμημάτων,  οι  Κρητικοί,
εκδηλώνοντας  για  πολλοστή  φορά  τον  πόθο  τους  για  ένωση,  έσπευσαν  να  υψώσουν
στο  Φιρκά  την  ελληνική  σημαία  στη  θέση  εκείνης  της  αυτονομίας.
Οι  Μεγάλες  Δυνάμεις  αντέδρασαν,  ζήτησαν  από  τους  Κρητικούς  να  κατεβάσουν  τη
σημαία  και  επειδή  αυτοί  αρνήθηκαν,  στις  5  Αυγούστου  του  1909  το  πρωί  την  ώρα
που  ο  κόσμος  κοιμόταν  στα  σπίτια  του  ώστε  να  αποφευχθούν  αντιδράσεις  τέσσερις
ναύτες  ένας  από  κάθε  Δύναμη,  κρατώντας  από  ένα  τσεκούρι  και  συνοδευόμενος
από  έναν  αξιωματικό,  ανέβηκαν  στο  φρούριο  και  χτυπώντας  διαδοχικά  τον  ιστό  με
την  ελληνική  σημαία  τον  έκοψαν.  Κατόπιν  τον  τεμάχισαν  σε  τέσσερα  ίσα  μέρη,
πήρε κάθε αξιωματικός από ένα αφήνοντας την Ελληνική σημαία εκεί.

Πηγή: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ http://kmas01.pblogs.gr/2008/11/95-hronia-enwsh-krhth

Κείμενο Β
      Την 1η Δεκεμβρίου 1913, παρόντος του πρωθυπουργού της Ελλαδας Ελευθερίου Βενιζέλου, δύο
αγωνιστές  των  κρητικών  επαναστάσεων,  ο  Χατζημιχάλης  Γιάνναρης  και  ο
Αναγνώστης  Μάντακας,  ύψωσαν  την  ελληνική  σημαία  στο  φρούριο  Φιρκά.  Ήταν  η
δικαίωση  των  πολυετών  προσπαθειών  του  Βενιζέλου  στο  επαναστατικό  πεδίο,  καρπός  των
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καίριων  στρατηγικών  επιλογών  του  στον  τομέα  της  διπλωματίας.  Ταυτόχρονα,  ήταν  η
δικαίωση  για  πολλές  γενιές  Κρητικών,  που  είχαν  αγωνιστεί  με  σθένος,  οργανώνοντας
επαναστάσεις  και  εξεγέρσεις,  με  μοναδικό  πόθο  την  ένωση  με  την  Ελλάδα.
...........................................
Τρεις  ήταν  οι  διεθνείς  συνθήκες  με  τις  οποίες  ρυθμίστηκε  κατά  τρόπο  απόλυτο  και  οριστικό
το  κρητικό  ζήτημα.  Με  τη  Συνθήκη  του  Λονδίνου  (17/30  Μαΐου  1913)  επισφραγίστηκε  ο
τερματισμός  του  Α’  Βαλκανικού  Πολέμου  (1912  -  13)  με  τη  διανομή  των  εδαφών  που
αποσπάστηκαν από την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία στους νικητές  (Ελλάδα, Βουλγαρία,
Σερβία  και  Μαυροβούνιο).  Η  Συνθήκη  υπογράφηκε  μετά  από  κοπιώδεις  διαπραγματεύσεις,
συνεννοήσεις  και  διαβήματα.  Ο  Σουλτάνος  παραιτήθηκε  από  κάθε  δικαίωμα  επικυριαρχίας,  ή
οποιοδήποτε άλλο, στην Κρήτη, η οποία παραχωρήθηκε στα τέσσερα βαλκανικά κράτη (άρθρο 4).
Επίσης,  παραχώρησε  στις  νικήτριες  χώρες  όλα  τα  εδάφη  της  Αυτοκρατορίας  στην  ευρωπαϊκή
ήπειρο,  που  βρίσκονταν  δυτικά  της  γραμμής  Αίνου  (πόλη στις  εκβολές  του  ποταμού Έβρου)  –
Μηδείας (πόλη στη Μαύρη Θάλασσα), εκτός της Αλβανίας, η οποία ανακηρυσσόταν ανεξάρτητη
ηγεμονία (αρ. 2). Στις διαπραγματεύσεις κρίσιμο ρόλο διαδραμάτισαν οι κυβερνήσεις των μεγάλων
ευρωπαϊκών κρατών (Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ρωσία), στα
οποία αναγνωρίστηκε το δικαίωμα να αποφασίσουν για τα ζητήματα που αφορούσαν την Αλβανία
(αρ.  3)  και  την  τύχη  όλων  των  νησιών  του  Αιγαίου,  εκτός  από  την  Κρήτη  (αρ.  5).
Πριν  την  επικύρωση  της  Συνθήκης  του  Λονδίνου  ξέσπασε  ο  Β’  Βαλκανικός  Πόλεμος.  Με  τη
Συνθήκη  του  Βουκουρεστίου  (28  Ιουλίου/10  Αυγούστου  1913),  που  υπογράφηκε  ανάμεσα
στη  Βουλγαρία,  ηττημένη  του  Β’  Βαλκανικού  Πολέμου  και  τις  νικήτριες  (Ελλάδα,  Ρουμανία,
Σερβία  και  Μαυροβούνιο),  καθορίστηκαν  τα  νέα  σύνορα  της  Βουλγαρίας  με  τις  τρεις
πρώτες  χώρες.  Με  τη  συνθήκη  αυτή  έγινε  ένα  σημαντικό  βήμα  για  την  εκπλήρωση  των
ελληνικών  διεκδικήσεων.  Η  έκταση  του  ελληνικού  κράτους  διπλασιάστηκε,  η  Ελλάδα
απέκτησε  περιοχές  με  ιδιαίτερη  γεωπολιτική  σημασία,  ο  πληθυσμός  έφτασε  τα  4,7  εκατ.  Η
διεθνής θέση της χώρας βελτιώθηκε σημαντικά. Η Βουλγαρία παραιτήθηκε ρητώς από κάθε αξίωσή
της στην Κρήτη (αρ. 5), ενώ θεωρήθηκε περιττό να ζητηθεί αντίστοιχη παραίτηση από τα άλλα δύο
κράτη στα οποία είχε παραχωρηθεί με τη Συνθήκη του Λονδίνου, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.
Οι  Μεγάλες  Δυνάμεις  συνέχιζαν  να  θεωρούν  δεσμευτικούς  τους  όρους  της  Συνθήκης  του
Λονδίνου,  καθώς  αυτοί  εξυπηρετούσαν  τα  συμφέροντά  τους.  Έτσι,  η  Συνθήκη  αυτή
αποτέλεσε  ένα  «προκαταρκτικό»  πρωτόκολλο  με  βάση  το  οποίο  ακολούθησε  το
πρωτόκολλο  της  Πρεσβευτικής  Διάσκεψης  (των  Μεγάλων  Δυνάμεων).  Σύμφωνα  με
αυτό  κάθε  σύμμαχος  χώρα  θα  μπορούσε  να  συνάψει  οριστική  διμερή  συνθήκη  με  την
Οθωμανική  Αυτοκρατορία  στην  οποία  να  ρυθμίζονται  λεπτομερώς  τα  επιμέρους  διμερή
θέματα.
      Η  Συνθήκη  των  Αθηνών  (1/14  Νοεμβρίου  1913)  υπογράφηκε  μεταξύ  Ελλάδας  και
Τουρκίας  και  επικύρωσε  όσα  «προκαταρκτικώς»  είχαν  συνομολογηθεί  με  τη  Συνθήκη  του
Λονδίνου.  Ήταν,  σύμφωνα  με  τον  Βενιζέλο,  «η  τελευταία  λέξη  επί  του  κρητικού
ζητήματος»,  καθώς  με  την  επικύρωση  της  Συνθήκης  του  Λονδίνου  εξέλιπε  κάθε  ίχνος
τουρκικής  επικυριαρχίας  στην  Κρήτη.  Η  οριστική  προσάρτηση  της  Κρήτης  στην  Ελλάδα
πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά, την 1η Δεκεμβρίου 1913.

Αποσπάσματα από συνέντευξη του του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη στην εφημ. Χανιώτικα Νέα
(ημερομηνία δημοσίευσης, 1-12-2009) Ο Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης είναι Γενικός Διευθυντής του

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος
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