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Στα θέµατα της πρώτης οµάδας δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες και η έκταση
των απαντήσεων είναι λελογισµένη. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων Β1 και Β2 πρέπει
να χωριστούν µε σωστό τρόπο σε α και β σκέλος. Πιθανόν το Β1.α. να δηµιουργήσει
σύγχυση στους µαθητές, καθώς λόγω της ασάφειας στη διατύπωση χαρακτηριστικά
των κοµµάτων, να κρίνουν αναγκαία την αναφορά στην απουσία ταξικών κοµµάτων
ή και στην βουλευτοκρατική συγκρότηση των κοµµάτων της περιόδου 1875-1900.
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Στα θέµατα της δεύτερης οµάδας απαιτείται προσοχή κυρίως στα παραθέµατα του Γ1,
το µεγαλύτερο µέρος των όποιων δίνεται στην καθαρεύουσα. Στα παραθέµατα και
τον πίνακα του ∆1 παρατηρείται επικάλυψη των δεδοµένων του σχολικού βιβλίου
(ιδιαίτερα στο ζήτηµα του Γαλαξιδίου και της Σύρου) και άρα είναι αναγκαία η
οµαδοποίηση ή και επανάληψη δεδοµένων.
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Στρατιωτικός Σύνδεσµος: Το 1909 συντελείται µια τοµή στην πολιτική ιστορία της
Ελλάδας γενικότερα, και των πολιτικών κοµµάτων ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου
1909 εκδηλώθηκε κίνηµα στο Γουδί, το οποίο έγινε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσµο,
µια µυστική ένωση στρατιωτικών, µε αιτήµατα που αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο
στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δηµοσιονοµική πολιτική.
Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήµατά
του µέσω της Βουλής. [Προαιρετικά: Ο Σ.Σ. εξασφάλισε την υποστήριξη των
επαγγελµατικών σωµατείων της πρωτεύουσας (διαδήλωση 14 Σεπτεµβρίου 1910) και
άσκησε πίεση στη Βουλή που ψήφισε µεγάλο αριθµό νόµων και αποφάσισε
(Φεβρουάριος του 1910) την αναθεώρηση ορισµένων άρθρων του συντάγµατος.
Επιπλέον, λίγους µήνες µετά την ανάληψη της προεδρίας της Κρητικής Κυβέρνησης από
τον Ελ. Βενιζέλο, ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος που έλεγχε τα ελληνικά πολιτικά πράγµατα
µετά την επανάσταση στο Γουδί (1909), τον κάλεσε στην Αθήνα να αναλάβει την
πρωθυπουργία της Ελλάδας (Σεπτέµβριος 1910)]. Στις 15 Μαρτίου 1910 ο
Στρατιωτικός Σύνδεσµος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του.
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Εκλεκτικοί: Στην εθνοσυνέλευση του 1862-1864 συγκροτήθηκαν οι πυρήνες των
δύο µεγάλων παρατάξεων, των πεδινών και των ορεινών, όπως ονοµάστηκαν. Ο λαός
συµµετείχε ενεργά στη συγκρότηση αυτών των δύο παρατάξεων. Μικρότερη
απήχηση είχαν άλλοι πολιτικοί σχηµατισµοί: Το Εθνικόν Κοµιτάτον, υπό τον
Επαµεινώνδα ∆εληγιώργη και οι Εκλεκτικοί, οι οποίοι ήταν µια ετερόκλητη
παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και αξιωµατικών, µε µετριοπαθείς θέσεις, η
οποία προσπαθούσε να µεσολαβεί µεταξύ των άλλων παρατάξεων και να υποστηρίζει
σταθερές κυβερνήσεις.
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Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: Με βάση το άρθρο 11 της Σύµβασης της Λοζάνης
ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής µε έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την
αποτελούσαν έντεκα µέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία µέληπολίτες ουδέτερων κατά τον Α' Παγκόσµιο πόλεµο κρατών) µε αρµοδιότητα τον
καθορισµό του τρόπου µετανάστευσης των πληθυσµών και της εκτίµησης της
ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίµων. [Προαιρετικά: Η Μικτή Επιτροπή µετέφερε
στην Ελλάδα το 1924 και το 1925 περίπου 200.000 Έλληνες που παρέµεναν στην
Καππαδοκία και γενικότερα στην Κεντρική και Νότια Μικρά Ασία].

Α.2.
α-2, β-6, γ-1, δ-5, ε-4.
Β.1.α
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Στη δεκαετία του 1880 τα κόµµατα ήταν αρκετά πιο συγκροτηµένα απ’ ό,τι
στο παρελθόν. ∆εν είναι βέβαιο ότι µετά το θάνατο του ηγέτη τους τα κόµµατα
αναγκαστικά διαλύονταν. Στοιχεία που επέτρεπαν σ' ένα κόµµα να επιβιώσει, ακόµα
και µετά το θάνατο του ηγέτη του, ήταν η θέση που είχε στην πολιτική ζωή της χώρας
και η τακτική που ακολουθούσε. [Στα χαρακτηριστικά των κοµµάτων πιθανόν µπορεί
να προστεθεί η βουλευτοκρατία και η απουσία ταξικού χαρακτήρα].
Η βάση των κοµµάτων εξακολουθούσε να µην έχει τυπική οργάνωση.
Σηµαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των οπαδών των κοµµάτων έπαιζαν η
οικογενειοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις και η εξαγορά ψήφων. Παρ' όλα αυτά, όσον
αφορά τουλάχιστον τα δύο µεγάλα κόµµατα, η επιλογή των εκλογέων βασιζόταν
κατά κύριο λόγο στην κρίση τους για την πολιτική των κοµµάτων, στις επιδράσεις
που αυτά ασκούσαν κατά περιοχές και στα συµφέροντα κάθε κοινωνικής οµάδας.
Β.1.β

ÈÏ
ÄÉ
Ê

Ï

Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών, δηλαδή για την τοποθέτηση
συγκεκριµένων υποψηφίων στο «ψηφοδέλτιο», έπαιζε ρόλο το αν είχαν ένα δικό τους
τοπικό κύκλο οπαδών, ο οποίος επηρεαζόταν βεβαίως από πελατειακές σχέσεις και
εξυπηρετήσεις.
Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από τα µεσαία
και τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, όπως και κατά την προηγούµενη περίοδο.
Πολλοί ήταν δικηγόροι και δηµόσιοι υπάλληλοι. Σε αντίθεση µε τους υποψηφίους, τα
κοµµατικά µέλη προέρχονταν και από τα κατώτερα στρώµατα.
Β.2.α.
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Για την αποκατάσταση των προσφύγων η ΕΑΠ έλαβε υπόψη της ανάµεσα σε
άλλες παραµέτρους και τις αντικειµενικές συνθήκες. Η ΕΑΠ διέκρινε την
αποκατάσταση των προσφύγων σε αγροτική (παροχή στέγης και κλήρου στην
ύπαιθρο) και αστική (παροχή στέγης στις πόλεις). Μολονότι οι περισσότεροι
πρόσφυγες ασκούσαν στην πατρίδα τους «αστικά» επαγγέλµατα (σχετικά µε το
εµπόριο, τη βιοτεχνία-βιοµηχανία κ.τ.λ.), δόθηκε το βάρος στη γεωργία, γιατί
υπήρχαν τα µουσουλµανικά κτήµατα (κυρίως στη Μακεδονία, αλλά και στην Κρήτη,
τη Λέσβο, τη Λήµνο και αλλού). Παράλληλα, η αγροτική αποκατάσταση ήταν
ταχύτερη και απαιτούσε µικρότερες δαπάνες. Επιπλέον, η ελληνική οικονοµία
βασιζόταν ανέκαθεν στη γεωργική παραγωγή. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί
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και η πολιτική σκοπιµότητα της αποφυγής κοινωνικών αναταραχών µε τη δηµιουργία
γεωργών µικροϊδιοκτητών αντί εργατικού προλεταριάτου.
Β.2.β.
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[Εξάλλου], ∆όθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη, καθώς ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα
µουσουλµανικά κτήµατα και τα κτήµατα των Βουλγάρων µεταναστών (σύµφωνα µε
τη συνθήκη του Νεϊγύ). Αυτό θα καθιστούσε τους πρόσφυγες αυτάρκεις σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα και θα συντελούσε στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής.
Επιπλέον, θα καλυπτόταν το δηµογραφικό κενό που είχε δηµιουργηθεί µε την
αναχώρηση των Μουσουλµάνων και των Βουλγάρων και τις απώλειες που
προκάλεσαν οι συνεχείς πόλεµοι (1912-1922). Επιπλέον, έτσι εποικίζονταν
παραµεθόριες περιοχές.

ΘΕΜΑ Γ.1.
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Μετά τη νέα ρύθµιση του Κρητικού Ζητήµατος το 1906 και την παραίτηση του
Πρίγκιπα Γεωργίου, καθήκοντα Ύπατου Αρµοστή στο νησί ανέλαβε ο Αλέξανδρος
Ζαΐµης (Σεπτέµβριος 1906). Η πολιτική οµαλότητα, η οποία είχε διαταραχθεί εξαιτίας
της επανάστασης του Θερίσου (1905), επανήλθε στην Κρήτη και µια νέα περίοδος
δηµιουργίας εγκαινιάστηκε. Το σηµαντικότερο επίτευγµα της αρµοστείας Ζαΐµη
υπήρξε η οργάνωση της Κρητικής Πολιτοφυλακής, του πρώτου στρατού του νησιού
(1907). Η παρουσία των ξένων στρατευµάτων κατέστη πλέον περιττή και οι Μεγάλες
∆υνάµεις αποφάσισαν να εκκενώσουν την Κρήτη µέσα σε ένα χρόνο, µε µόνη
εγγύηση την ασφάλεια των µουσουλµάνων της νήσου. Ένα ευχαριστήριο Ψήφισµα
της Κρητικής Βουλής (21 Μαΐου 1908) ήταν η επίσηµη πολιτική πράξη της
χειραφέτησης της Κρήτης από την προστασία των Μεγάλων ∆υνάµεων. Το νησί
έπρεπε πλέον να κινείται µε τις δικές του δυνάµεις στη διαχείριση του Κρητικού
Ζητήµατος.
α. Ωστόσο, δύο 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. Προς επίρρωση των συγκεκριµένων δεδοµένων, το δεύτερο
ιστορικό παράθεµα (πρωτογενής ιστορική πηγή) καταγράφει ανάλογες πληροφορίες.
Πρόκειται για διάγγελµα της Κυβερνήσεως της Κρήτης προς τον κρητικό λαό, τον οποίο
καλεί να επιδιώξει την ένωση µε την Ελλάδα, καθώς η ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε
ανεξάρτητο βασίλειο και η προσάρτηση της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης στην Αυστροουγγαρία,
σε συνδυασµό µε την «αγαθήν θέλησιν των Προστατίδων ∆υνάµεων», είχαν διαµορφώσει
ένα ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον για το ενωτικό ζήτηµα («Προς τον Λαόν της Κρήτης … εις
την Αυστροουγγαρίαν»). Μάλιστα, στο ίδιο παράθεµα διαφαίνεται η ανησυχία της
κυβέρνησης της Κρήτης για τυχόν επεισόδια σε βάρος των Τουρκοκρητικών και γι’ αυτό το
λόγο κάλεσε το λαό να σεβαστεί τα δικαιώµατα των «συµπατριωτών τους Μουσουλµάνων»,
όπως χαρακτηριστικά τους αποκαλεί, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι
Έλληνες του νησιού θα δείξουν την πρέπουσα στάση («Εναπόκειται … σήµερον τούτου»).
Η ελληνική κυβέρνηση του Γ. Θεοτόκη υπέδειξε στους Κρήτες την ανάγκη λαϊκών
κινητοποιήσεων, για την κήρυξη της ένωσης µε την Ελλάδα. Σε λαϊκή συγκέντρωση στα
Χανιά εγκρίθηκε οµόφωνα το πρώτο ψήφισµα της ένωσης. Σχετικές είναι και οι
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πληροφορίες που λαµβάνουµε από το κείµενο Α, το οποίο αποτελεί πρωτογενή
ιστορική πηγή, καθώς πρόκειται για χειρόγραφη προκήρυξη του Ελευθερίου Βενιζέλου
στις 22 Σεπτεµβρίου 1908, ο οποίος ευθυγραµµίζεται απόλυτα µε τις υποδείξεις της
ελληνικής κυβέρνησης. Στην προκήρυξή του ο Βενιζέλος επισηµαίνει την ανάγκη να
προβούν οι Κρήτες σε άοπλο συλλαλητήριο στα Χανιά την εποµένη (23 Σεπτεµβρίου),
προκειµένου να εκµεταλλευτούν την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία που προέκυψε µε την
ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο («Τρίτη µεσονύκτιον … ζήτω η ένωσις»).
Μετά τα γεγονότα αυτά η Κρητική Κυβέρνηση εξέδωσε µε τη σειρά της επίσηµο
Ψήφισµα (24 Σεπτεµβρίου 1908). Απόσπασµα του ενωτικού αυτού ψηφίσµατος
παρατίθεται στο κείµενο Γ (συνεπώς πρόκειται για πρωτογενή ιστορική πηγή, όπως
και οι δύο πρώτες). Σύµφωνα µε το ψήφισµα η κρητική κυβέρνηση κηρύσσει την
ανεξαρτησία της νήσου και, ταυτόχρονα, την ένωση µε την Ελλάδα σε ενιαίο
συνταγµατικό βασίλειο, ικανοποιώντας στην πράξη τη βούληση του κρητικού λαού,
όπως αυτή εκφράστηκε στα παραπάνω συλλαλητήρια («Η Κυβέρνησις της Κρήτης …
Συνταγµατικόν Βασίλειον»). Επιπρόσθετα, στο κείµενο Γ η Κυβέρνηση της Κρήτης
διαβιβάζει στις «Αρχές» της νήσου την εντολή να συνεχίσουν την άσκηση των
καθηκόντων τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ενωτικό ψήφισµα («Εντέλλεται … 24η
Σεπτεµβρίου 1908»). Για την επίσηµη έναρξη της νέας περιόδου της πολιτικής ζωής στην
Κρήτη, σχηµατίστηκε προσωρινή διακοµµατική Κυβέρνηση.
Η Ελληνική Κυβέρνηση, για να µην προκαλέσει διεθνείς περιπλοκές µε την
αντίδραση της Τουρκίας, απέφυγε να αναγνωρίσει επίσηµα την ένωση και
περιορίστηκε σε παρασκηνιακές οδηγίες στη νέα Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης.
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β. Οι διαµαρτυρίες της Τουρκίας στην κήρυξη της ένωσης υπήρξαν έντονες.
Σύµφωνα µε το κείµενο ∆, οι Νεότουρκοι δεν θα ανέχονταν περαιτέρω απώλειες
εδαφών µετά τη Βουλγαρία και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Κινδύνευε η αξιοπιστία της
εξωτερικής τους πολιτικής, την οποία προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν
επιδεικνύοντας σθεναρή στάση στο ζήτηµα της Κρήτης («Οι Νεότουρκοι εθνικιστές
… πρώτης διπλωµατικής επιτυχίας»).
Από την άλλη, οι Μεγάλες ∆υνάµεις δεν αντέδρασαν δυναµικά και φάνηκαν να
αποδέχονται σιωπηρά τις νέες εξελίξεις. Η αρχικά ευνοϊκή στάση των τεσσάρων
προστατίδων δυνάµεων επιβεβαιώνεται στο κείµενο ∆. Οι Μεγάλες ∆υνάµεις
διαβεβαίωναν τους Κρήτες ότι ήταν πρόθυµες να εξετάσουν τις νέες εξελίξεις «µετ’
ευµενείας», µε µόνη προϋπόθεση την ασφάλεια των Τουρκοκρητικών («Η αντίδραση …
µουσουλµανικού πληθυσµού»), την οποία είχαν θέσει ως προϋπόθεση µετά το 1907 για
την αποχώρηση των ξένων στρατευµάτων και για την οποία ήδη είχε µεριµνήσει –όπως
προαναφέρθηκε στο κείµενο Β η Κυβέρνηση της Κρήτης.
Οι προστάτιδες ∆υνάµεις τελικά δεν προχώρησαν σε καµιά επίσηµη αναίρεση του
πολιτικού καθεστώτος, όπως το είχαν υπογράψει το 1898. Η αλλαγή στάσης των
Μεγάλων ∆υνάµεων και η ενδοτικότητά τους έναντι της Τουρκίας διαφαινόταν,
σύµφωνα µε την τέταρτη πηγή, ήδη από την παράταση των διαπραγµατεύσεων.
Έτσι, η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία να απαιτήσει από τις ευρωπαϊκές δυνάµεις να
προβούν σε πλήρη διευκρίνιση των θέσεών τους («Πίσω από την παράταση …
ευρωπαϊκών προθέσεων»). Αυτό, βέβαια, δεν απέτρεψε τις ∆υνάµεις να υλοποιήσουν
την υπόσχεσή τους για ολοκλήρωση της απόσυρσης των στρατευµάτων που
διατηρούσαν στο νησί, στις 24 Ιουλίου 1909, απόσυρση που είχε συµφωνηθεί και
ξεκινήσει µετά την ίδρυση της Κρητικής πολιτοφυλακής (1907) («Η ουσιαστική
εντούτοις απεµπόληση … των τελευταίων αγηµάτων τους»).
Όταν όµως υψώθηκε στο φρούριο του Φιρκά η ελληνική σηµαία, οι Μ. ∆υνάµεις
απαίτησαν αµέσως την υποστολή της. Η Κυβέρνηση της Κρήτης δεν υπάκουσε και
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παραιτήθηκε. Και καθώς δεν βρέθηκε Κρητικός να υποστείλει την ελληνική σηµαία, οι
Μ. ∆υνάµεις αποβίβασαν στρατιωτικό άγηµα, το οποίο απέκοψε τον ιστό της. Η στάση
αυτή των Μεγάλων ∆υνάµεων έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε την εξαγγελία τους στις
30 Ιουνίου 1909 να διασφαλίσουν την προστασία των µουσουλµάνων και την έννοµη
τάξη γενικά, όπως και τα επικυριαρχικά δικαιώµατα της Τουρκίας στη νήσο (Κείµενο ∆,
«µε την εξαγγελία … του σουλτάνου»).
Επιλογικά, το πολιτικό κενό στη δακυβέρνηση της Κρήτης µετά την παραίτηση της
Προσωρινής Κυβέρνησης καλύφθηκε µε προσωρινά κυβερνητικά σχήµατα, έως τις
εκλογές του Μαρτίου 1910. Το κόµµα του Ελ. Βενιζέλου πλειοψήφησε και σχηµάτισε
κυβέρνηση δύο µήνες αργότερα (17 Μαΐου 1910). Για το Κρητικό Ζήτηµα άνοιγε µια
νέα περίοδος, κατά την οποία ο κύριος διαχειριστής του ήταν ο Ελ. Βενιζέλος, που είχε
οριστικά επιβληθεί ως η κορυφαία πολιτική προσωπικότητα στην Κρήτη.
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Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, παρατηρήθηκε σηµαντική ναυτιλιακή και
εµπορική δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε
νησιά, δραστηριότητα που ευνοήθηκε από διάφορες συγκυρίες, όπως η έξοδος της
Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και το εµπόριο που αναπτύχθηκε στα εκεί λιµάνια της
περιοχής (λ.χ. στην Οδησσό) και της Μεσογείου, η συνθήκη του Κιουτσούκ
Καϊναρτζή (1774) µεταξύ της Ρωσίας και της Οθωµανικής αυτοκρατορίας που
προστάτευε τα χριστιανικά -ελληνικά- πλοία και ιδιαίτερα η Γαλλική Επανάσταση
και οι Ναπολεόντειοι πόλεµοι.
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. Ανάλογες είναι και οι πληροφορίες του πρώτου παραθέµατος, στο
οποίο επιβεβαιώνεται ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των ιστιοφόρων που είχαν
µετατραπεί σε πολεµικά καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.
Ειδικότερα για την Ύδρα και τις Σπέτσες οι απώλειες ανέρχονταν αντίστοιχα σε
78% και 50% του εµπορικού τους ναυτικού.
Από την ακµάζουσα προεπαναστατική ναυτιλία απέµειναν λίγα πράγµατα. Το
κυριότερο από αυτά ήταν η προδιάθεση για τη θάλασσα και η γνώση των ναυτικών
υποθέσεων. Στο πρώτο κείµενο, βέβαια, επισηµαίνεται η περίσωση ενός ισχυρού
πυρήνα της ιστιοφόρου ναυτιλίας και µάλιστα καταγράφονται στο νηολόγιο της
Ύδρας 100 πλοία χωρητικότητας 10.240 τόνων, ενώ για τις Σπέτσες αναφέρονται
50 πλοία συνολικής χωρητικότητας 10.324 τόνων µε µέσο όρο τονάζ πάνω από 30
τόνους. Αξίζει να σηµειωθεί – σύµφωνα µε την πρώτη πηγή – ότι η προδιάθεση
για τη θάλασσα αποδεικνύεται µε την ίδρυση νέων ναυπηγείων σε νησιά και
λιµάνια µετά τη λήξη του πολέµου της ανεξαρτησίας και συνακόλουθα µε την
ανάδειξη της ναυπηγικής σε «µια από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες του
νεοσύστατου κράτους». Είναι επίσης γνωστό ότι η ναυπηγική συνέχισε να αποτελεί
βασικό τοµέα της ελληνικής βιοµηχανίας και στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα
καθώς και στις αρχές του 20ού, όταν το βιοµηχανικό δυναµικό της χώρας γίνεται
σχετικά σταθερό και πολυδιάστατο.
Στο ίδιο πλαίσιο αρχικά της επιβίωσης και έπειτα της ανάκαµψης της
ελληνικής ναυτιλίας εντάσσεται και η οικονοµική άνθηση που σηµειώνει το
Γαλαξίδι ως κέντρο παραγωγής και εκµετάλλευσης ιστιοφόρων, παρά την
καταστροφή του κατά τη διάρκεια των πολεµικών συγκρούσεων του Αγώνα της
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Ανεξαρτησίας. Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά το δεύτερο ιστορικό παράθεµα
από το 1840 έως το 1870 ο στόλος του έχει πενταπλασιαστεί και το 1870 αριθµεί
320 µεγάλα ιστιοφόρα έναντι των 700 που διαθέτει την ίδια χρονιά η Σύρος.
Παράλληλα, το Γαλαξίδι συµβάλλει στην ανάπτυξη της ναυπηγικής βιοµηχανίας
στην Ελλάδα καθώς έχει αναδειχθεί σε κύριο ναυπηγικό κέντρο της ∆υτικής
Ελλάδας.
Για τις εξελίξεις στην ελληνική ναυτιλία εκείνης της περιόδου σηµαντικές
είναι και οι πληροφορίες του πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει την αύξηση του
αριθµού των ποντοπόρων φορτηγών ιστιοφόρων σε συγκεκριµένα ελληνικά
ναυτικά κέντρα. Το έτος 1840 τα δεδοµένα αποδεικνύουν τη γενικότερη ύφεση
που γνώρισε η ελληνική ναυτιλία στη διάρκεια της Επανάστασης. Βασικά
προεπαναστατικά ναυτικά κέντρα όπως η Ύδρα και οι Σπέτσες διαθέτουν
περιορισµένο αριθµό πλοίων - αντίστοιχα 26 και 24 πλοία - γεγονός που ίσως
συνδέεται µε την σταδιακή παρακµή την οποία υπέστησαν µετά την
απελευθέρωση, αν συνυπολογιστεί η πληροφορία του πρώτου παραθέµατος που
ανάφερε στο τέλος του αγώνα 1828 για την Ύδρα 100 πλοία και για τις Σπέτσες
50 πλοία. Τα δύο νησιά στη συνέχεια ανεβάζουν σηµαντικά τον αριθµό των
πλοίων, φτάνοντας το 1870 τα 119 και 211 αντίστοιχα µε τις Σπέτσες να
εµφανίζουν µεγαλύτερο βαθµό ανάκαµψης σε σχέση µε την Ύδρα. Ο Πειραιάς το
1840 έχει στατιστικά ανύπαρκτη ναυτιλιακή υποδοµή, αν ληφθεί υπόψη το
µοναδικό ιστιοφόρο που καταγράφεται το 1840. Στη συνέχεια, αυξάνει το
νηολόγιό του στα 49 πλοία, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στη γειτνίασή του µε
την πρωτεύουσα και ίσως έτσι εξηγείται η περιορισµένη ανάκαµψη της Ύδρας.
Επιπλέον, το πρώτο κείµενο ειδικά για τον Πειραιά σηµειώνει ότι µετά την
επανάσταση εξελίχτηκε σε ένα από τα κύρια εµπορικά κέντρα (µαζί µε τη Σύρο)
µε τα πιο δραστήρια ναυπηγεία. Το Γαλαξίδι, όπως ήδη προαναφέρθηκε, διέθετε
το 1870, 319 ιστιοφόρα σε σύγκριση µε τα 64 που είχε καταφέρει διατηρήσει
µέχρι το 1840. Τη σηµαντικότερη βέβαια εξέλιξη εµφανίζει η ναυτιλία της
Σύρου. Τα 90 πλοία του 1840 αυξάνονται µέσα σε 30 χρόνια σε 700.
Συνολικά το 1840 ο πίνακας καταγράφει για πέντε από τα ναυτικά κέντρα της
Ελλάδας 205 πλοία, τα οποία το 1870 αυξάνονται σε 1.398, εξέλιξη που
αποδεικνύει ότι ο αριθµός και η χωρητικότητα των πλοίων της ελληνικής ναυτιλίας
δεν έπαυαν να αυξάνουν. Μάλιστα το 1840 τα ελληνικά πλοία είχαν συνολική
χωρητικότητα 100.000 τόνους, ενώ το 1866 ξεπερνούσαν τους 300.000 τόνους. Από
τους 100.000 τόνους του 1840 σηµαντικό ποσοστό πιθανόν ανήκε στα ιστιοφόρα
της Ύδρας και των Σπετσών, καθώς, όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο κείµενο
σηµειώνεται ότι η µετεπαναστατική χωρητικότητα του εµπορικού τους ναυτικού
έφτανε τους 20.000 τόνους. Εξάλλου είναι γνωστό ότι 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 -τεκµηριωµένα από τον πίνακα- ανοδική πορεία. 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.
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Στο ελληνικό κράτος, στη θέση των παλιών κέντρων που παρήκµασαν,
αναδείχθηκαν νέα. Το πιο σηµαντικό απ' αυτά ήταν η Σύρος, η οποία στη διάρκεια
της Επανάστασης δέχθηκε κύµατα προσφύγων, κυρίως από τη Χίο.
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. Η οικονοµική άνθηση του νησιού βέβαια
πιστοποιείται έµµεσα και από το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήµατος στην Ερµούπολη το 1846.
Για την ακµή της Σύρου ως ναυτιλιακό κέντρο γενικά γίνεται λόγος στα
δύο πρώτα παραθέµατα και στον πίνακα, ενώ αναλυτικότερη παρουσίαση των
συνθηκών οικονοµικής ανάδειξης της Σύρου παρουσιάζεται στο τρίτο κείµενο.
Ειδικότερα για το εµπόριο ο συγγραφέας Καρδάσης Β., σηµειώνει ότι η
εισαγωγική δραστηριότητα σηµείωνε υψηλότερα κέρδη σε σχέση µε τις
περιορισµένες εξαγωγές των Συριανών εµπόρων. Η υπεροχή των εισαγωγών
συνδέεται µε το γεγονός ότι η Σύρος εξελίχτηκε σε διεθνές κέντρο
διαµετακοµιστικού εµπορίου, καθώς µέσω της Σύρου «διοχετεύονταν» στη ∆ύση
τα προϊόντα της Ανατολής και αντίστροφα. Η Ερµούπολη της Σύρου, µάλιστα,
φαίνεται ότι αποτέλεσε τη βάση αγοραπωλησιών και εµπορικών
διαπραγµατεύσεων διαθέτοντας τους αποθηκευτικούς χώρους (transit) που ήταν
απόλυτα αναγκαίοι για την εµπορική πρακτική της διαµετακόµισης.
Παράλληλα, τα εισαγόµενα προϊόντα έβρισκαν µέσω της Σύρου τον δρόµο τους
για την «ελληνική ενδοχώρα», τονώνοντας το καθηλωµένο σε χαµηλά επίπεδα
εσωτερικό εµπόριο µε εισαγόµενα καταναλωτικά προϊόντα.
Η οικονοµική ανάδειξη της Σύρου -σύµφωνα µε το τρίτο παράθεµα- δεν
βασίστηκε µόνο στην εµπορική δραστηριότητα. Ζωτικής σηµασίας για την
εγχώρια οικονοµία υπήρξε το ναυπηγείο της Ερµούπολης. Στο πρώτο παράθεµα
αναφέρεται γενικά ότι µετά την Επανάσταση η Σύρος (και ο Πειραιάς) έγινε
κύριο εµπορικό κέντρο µε δραστήριο ναυπηγείο που κατασκεύασε από το 1827
µέχρι το 1834 πάνω από 260 πλοία. Η συγκεκριµένη – πλούσια δραστηριότητα
σύµφωνα µε την τρίτη πηγή – συνδέεται µε την παρουσία και εργασία ναυπηγών
από τα Ψαρά και τη Χίο, παρουσία που οφείλεται και στα προσφυγικά ρεύµατα
τα οποία προκάλεσε η αποτυχία του απελευθερωτικού κινήµατος στα νησιά του
Αιγαίου, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Η οικονοµική αξία της ναυπηγικής
δραστηριότητας στην Ερµούπολη πιστοποιείται και από τον αριθµό των 1.000
και πλέον εργαζοµένων στο εκεί ναυπηγείο ενώ συνολικά η Ερµούπολη
αριθµούσε 7.650 οικονοµικά ενεργούς οικονοµικά πολίτες.
Η οικονοµική ανάδειξη της Σύρου ενισχύθηκε και από την η ανάπτυξη
της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Στο νηολόγιο του νησιού - σύµφωνα µε το
δεύτερο παράθεµα και τον πίνακα - το 1870 είναι εγγεγραµµένα 700 πλοία.
Καταληκτικά, στην ανάπτυξη της Σύρου 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.

