ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1 «Εκλεκτικοί»
Πολιτική παράταξη της Εθνοσυνέλευσης του 1862 – 64 με μικρότερη απήχηση. Ήταν
ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και αξιωματικών, με μετριοπαθείς
θέσεις, που προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των άλλων παρατάξεων και να
υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. (σχολ. βιβλ. σελ. 77)
«Στρατιωτικός Σύνδεσμος»
Μυστική ένωση στρατιωτικών που στις 15 Αυγούστου 1909 συνετέλεσε τομή στην
πολιτική ιστορία της Ελλάδας και των πολιτικών κομμάτων, εκδηλώνοντας το Κίνημα στο
Γουδί με αιτήματα που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη
δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν εγκαθίδρυσε τη
δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω της Βουλής. Υπό την πίεση του
Συνδέσμου η Βουλή ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και συζήτηση, μεγάλο αριθμό
νόμων, που έφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή αποφάσισε την
αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του Συντάγματος. Έτσι προκηρύχθηκαν εκλογές από τις
οποίες προήλθε αναθεωρητική βουλή. Στις 15 Μαρτίου του 1910 διαλύθηκε έχοντας
επιτύχει τις επιδιώξεις του. (σχολ. βιβλ. σελ. 87 - 88)
«ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ» (1923)
Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923) ιδρύθηκε η Μικτή
Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν έντεκα μελή –
τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία μελή - πολίτες ουδετέρων κατά τον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο κρατών – με αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου μετανάστευσης
των πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων. Το 1924
και το 1925 μερίμνησε για την επιστροφή 200.000 Ελλήνων από την Καππαδοκία και
γενικότερα την Κεντρική και Νότια Μικρά Ασία. (σχολ. βιβλ. σελ. 146 και σελ. 152)
Α2 α. → 2
β. → 6
γ. → 1
δ. → 5
ε. → 4
Β1 α) Σχολ. βιβλίο σελ. 82 «Στη δεκαετία του 1880 … κοινωνικής ομάδας».
β) Σχολ. βιβλίο σελ. 82 «Για την επιλογή … εξυπηρετήσεις».
σελ. 84 «Οι υποψήφιοι … στρώματα».
Β2 α) Σχολ. βιβλίο σελ. 154 «Τις αντικειμενικές συνθήκες … προλεταριάτο».
β) Σχολ. βιβλίο σελ. 154 «Εξάλλου … παραμεθόριες περιοχές».
Γ1 α) Σχολ. βιβλίο σελ. 217 Ενότητα 6 «Δύο μεγάλα εξωτερικά … διακομματική Κυβέρνηση».
Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα ήρθαν να ταράξουν την πορεία των κρητικών
πραγμάτων: η προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης από την Αυστρία και η
ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε ανεξάρτητο βασίλειο, με ταυτόχρονη προσάρτηση της
Ανατολικής Ρωμυλίας, όπως επιβεβαιώνεται και από τα δοθέντα παραθέματα.
Συγκεκριμένα, ο Βενιζέλος στη χειρόγραφη προκήρυξή του τα μεσάνυκτα της 22
Σεπτεμβρίου 1908 παρακινεί, μετά την είδηση των εξελίξεων στη Βουλγαρία, τον κρητικό λαό,
άοπλο, να προσέλθει στα Χανιά για να δρομολογηθούν οι ανάλογες εξελίξεις στην Κρήτη,
ύστερα και από την υπόδειξη της ελληνικής κυβέρνησης Γ. Θεοτόκη για ανάγκη λαϊκών
κινητοποιήσεων. Πράγματι, στη συγκληθείσα από το Βενιζέλο, λαϊκή συγκέντρωση στα Χανιά
εγκρίθηκε ομόφωνα το πρώτο ψήφισμα της ένωσης και η Κρητική Κυβέρνηση εξέδωσε με τη
σειρά της επίσημο ψήφισμα (24 Σεπτεμβρίου 1908), όπως αυτό παρατίθεται στο Κείμενο Γ,
ερμηνεύεται το «αναλλοίωτον φρόνημα» του κρητικού λαού σχετικά με την αυτό-ανακήρυξη

της ανεξαρτησίας της Κρήτης και την ένωσής τους με την Ελλάδα, ώστε με αυτήν να αποτελεί
στο εξής «αδιαίρετο και αδιάσπαστο Συνταγματικό Βασίλειο».
Για την επίσημη έναρξη της νέας περιόδου της πολιτικής ζωής στην Κρήτη,
σχηματίστηκε προσωρινή διακομματική Κυβέρνηση. Σε διάγγελμά της προς τον Κρητικό λαό
- Κείμενο Β – επισημαίνεται ότι με το Ενωτικό ψήφισμα – αποτέλεσμα «ιερού καθήκοντος» λύεται και ο τελευταίος δεσμός που εμποδίζει την επίτευξη του εθνικού οράματος της
Ένωσης. Παροτρύνεται ο κρητικός λαός να φανεί αντάξιος των συνθηκών και να διατηρηθεί η
δημόσια τάξη και η διασφάλιση συμφερόντων του μουσουλμανικού πληθυσμού του νησιού.
β) Σχολ. βιβλίο σελ. 217 Ενότητα 7 «Παρά τις έντονες … ιστό της».
Σύμφωνα με το Κείμενο Δ, απόσπασμα του συγγράμματος του Κ. Σβολόπουλου «Η Κρητική
Πολιτεία από το 1899 ως το 1909» Ι.Ε.Ε. ΙΔ’ τόμος, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της
Τουρκίας και συγκεκριμένα των Νεότουρκων εθνικιστών που μετά την αναγκαστική
υποχώρησή τους στην απώλεια της Βουλγαρίας, της Ανατ. Ρωμυλίας, της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης αντιδρούσαν στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, οι Μεγάλες Δυνάμεις
αρχικά δεν αντέδρασαν ούτε δυναμικά, ούτε αρνητικά. Αντιθέτως έδειξαν προθυμία να
αντιμετωπίσουν με ευμένεια το ζήτημα εφ’ όσον συνεννοηθούν πρώτα με την Τουρκία και
διασφαλιστεί η παρουσία των μουσουλμάνων στο νησί. Δεν προχώρησαν όμως σε καμία
επίσημη αναίρεση του πολιτικού καθεστώτος, όπως το είχαν υπογράψει το 1898. Βλέποντας
όμως την αδιαλλαξία της Τουρκίας που ζήτησε «την πλήρη διευκρίνιση των ευρωπαϊκών
προθέσεων» καθώς και επειδή οι Κρητικοί ύψωσαν στο φρούριο του Φιρκά την ελληνική
σημαία, οι Μεγάλες Δυνάμεις υπαναχώρησαν από την αρχική τους θέση. Απαίτησαν αμέσως
την υποστολή της σημαίας προκαλώντας την παραίτηση της Κυβέρνησης της Κρήτης. Και
καθώς δεν βρέθηκε Κρητικός να υποστείλει την ελληνική σημαία, οι Μ. Δυνάμεις αποβίβασαν
στρατιωτικό όχημα, το οποίο απέκοψε τον ιστό της.
Ωστόσο, οι Μ. Δυνάμεις δεν ανέστειλαν την απόφασή τους να ολοκληρώσουν την
απόσυρση των στρατευμάτων τους από το νησί ως τις 24 Ιουλίου του 1909 αλλά παράλληλα
να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των τουρκοκρητικών με την επικυριαρχία τους Σουλτάνου.
Δ1 α) Σχολ. βιβλίο σελ. 20 Ενότητα 2 «Ακολούθησαν … ναυτικών υποθέσεων».
- Στο Κείμενο Α του Γ. Λεονταρίτη «Ελληνική εμπορική ναυτιλία», συμπληρωματικά
αναφέρεται ότι στη διάρκεια της Επανάστασης καταστράφηκε μεγάλο μέρος του ελληνικού
στόλου, ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό του διασώθηκε. Ενδεικτικά, η Ύδρα, αν και είχε
χάσει το 78% του ναυτικού της, είχε ακόμη στη διάθεσή της 100 πλοία χωρητικότητας 10.240
τόνων και οι Σπέτσες διέθεταν ακόμη 50 πλοία 10.324 τόνων, παρά το γεγονός ότι οι
απώλειες έφταναν το 50% του εμπορικού ναυτικού της.
Σχολ. βιβλίο σελ. 20 «Στο ελληνικό κράτος, στη θέση των παλιών ναυτικών κέντρων που
παρήκμασαν, αναδείχθηκαν νέα».
- Προς επίρρωση των παραπάνω το παράθεμα του Γ. Λεονταρίτη επισημαίνει την
ανάδειξη της Σύρου και αργότερα του Πειραιά ως σημαντικών εμπορικών κέντρων στα
μετεπαναστατικά χρόνια. Ενδεικτική είναι η ίδρυση νέων ναυπηγείων σε πολλά νησιά και
λιμάνια της χώρας και η ναυπήγηση σημαντικού αριθμού πλοίων στη Σύρο (πάνω από 260
πλοία) και στο Γαλαξίδι.
- Η Τσ. Χαρλαύτη αναφέρεται διεξοδικά στην εξέλιξη της ναυτιλιακής δραστηριότητας
στο Γαλαξίδι. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε τριάντα χρόνια
(1840 – 1870)
πενταπλασιάστηκε ο στόλος του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1870 η πόλη διέθετε 320 μεγάλα

ιστιοφόρα και μπορούσε επάξια να ανταγωνιστεί την «κυρίαρχο του Αιγαίου» Σύρο. Έτσι, το
Γαλαξίδι αναδείχθηκε σε κύριο ναυπηγικό κέντρο της δυτική Ελλάδας.
- Ο πίνακας λειτουργεί συμπληρωματικά στις προαναφερθείσες πληροφορίες. Σε αυτόν
παρουσιάζονται ελληνικά ναυτικά κέντρα με ποντοπόρα φορτηγά ιστιοφόρα και
καταγράφεται η αριθμητική εξέλιξη της ναυπηγικής δραστηριότητάς τους στο διάστημα 1840
– 1870. Αναλυτικότερα, το 1840 την πρώτη θέση στην ναυπήγηση των ιστιοφόρων
καταλαμβάνει η Σύρος με 90 πλοία, θέση που διατηρεί και μέχρι το 1870 (700 πλοία).
Ακολουθεί το Γαλαξίδι (64 πλοία του 1840 και 319 το 1870). Αξιόλογη ήταν και η αριθμητική
δύναμη ιστιοφόρων σε Σπέτσες, Ύδρα και Πειραιά. Ειδικότερα, το λιμάνι του Πειραιά
παρουσιάζει μια αλματώδη πρόοδο, καθώς σχεδόν πενταπλασιάζεται ο αριθμός των πλοίων
του στο διάστημα 1840 - 1870, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι αποτέλεσε - μαζί με τη Σύρο
- κύριο εμπορικό κέντρο του ελληνικού χώρου μετεπαναστατικά.
β) Σχολ. βιβλίο σελ. 20 - 21 «Το πιο σημαντικό … Αίγυπτο».
Το παράθεμα του Β. Καρδάση, «Η Σύρος σταυροδρόμι της Ανατ. Μεσογείου»
λειτουργεί συμπληρωματικά στις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου. Συγκεκριμένα,
αναφέρεται ότι την περίοδο της ακμής της το διαμετακομιστικό εμπόριο συνιστούσε τη βάση
της οικονομίας της. Μάλιστα οι εισαγωγές ήταν εμφανώς περισσότερες απ’ ό,τι οι εξαγωγές.
Χαρακτηριστικά η Σύρος λειτουργούσε ως «αγορά διοχέτευσης» προϊόντων προς Ανατολή
και Δύση και «τόπος εισόδου» αγαθών προς το εσωτερικό της χώρας.
Εξέχουσα θέση στην οικονομία της Σύρου είχε το ναυπηγείο της. Η ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή των ναυπηγών που είχαν
συρρεύσει από τη Χίο και τα Ψαρά. Παράλληλα,, η ύπαρξη ενός πολυάριθμού ειδικευμένου
εργατικού δυναμικού καταδεικνύει τη σημασία που είχε η ναυπηγική για το νησί.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο ναυπηγείο εργάζονταν πάνω από 1.000 άτομα στη
στιγμή που ο ενεργός πληθυσμός του νησιού ήταν 7.650 άτομα.

