
 

 

                       

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο 
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΠΓ11,12,13,14,15ΑΣ -ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-3-2020 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

                  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα τον αριθμό της 
πρότασης από τη στήλη Β που αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση (3 στοιχεία από 
τη στήλη Β περισσεύουν): 
  

Α Β 

Α) Έξωση του Όθωνα 1) 24 Ιουλίου 1923 

Β) Κίνημα στο Γουδί 2) 26 Φεβρουαρίου 1905 

Γ) Συνθήκη της Λοζάνης 3) 2 Ιουλίου 1905 

Δ) Επαναστατική Προκήρυξη 4) 10 Μαρτίου 1905 

Ε) Έναρξη της επανάστασης του Θερίσου 5) 12 Οκτωβρίου 1862 

 6) 15 Αυγούστου 1909 

 7) 30 Ιανουαρίου 1923 

 8) 3 Σεπτεμβρίου 1843 

 Μονάδες:5                                                                                                                                                           
ΘΕΜΑ Α2 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών εννοιών: 

1. Ε.Α.Π. 
2. Αρχή της δεδηλωμένης 
3. Κρητική Πολιτοφυλακή 

       Μονάδες: 15                          
 
ΘΕΜΑ Β1 
Να δικαιολογήσετε τη δημιουργία προσφυγικών ρευμάτων προς την Ελλάδα στις 
παρακάτω χρονικές περιόδους: 1906, 1913 και Αύγουστος του 1922. 

Μονάδες: 15 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Πώς διαχειρίστηκε το Κρητικό Ζήτημα ο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν ανέλαβε την 
πρωθυπουργία της Ελλάδας μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 1913; 

Μονάδες: 15 

 



 

 

ΘΕΜΑ  Γ1 
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παραθέματα, να καταγράψετε τις 
οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν στην Ελλάδα από την 
είσοδό της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τα τέλη του 1920.                                           

  Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι πολεμικές δαπάνες της Ελλάδος ήταν πάνω από τις οικονομικές 
δυνατότητές της. Καλύφθηκαν με τη φορολογία, την έκδοση χαρτονομίσματος και 
το δανεισμό. Για να μπορέσει να διεξαγάγει τον πόλεμο, οι Σύμμαχοι άνοιξαν 
πίστωση για την ελληνική κυβέρνηση, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 12 
εκατομ. στερλίνες η Αγγλία, 300 εκατομ. φράγκα η Γαλλία και 50 εκατομ. δολλάρια 
οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με βάση αυτές τις πιστώσεις, που θα μπορούσαν να 
ληφθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου, η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε 
τραπεζογραμμάτια που η αξία τους ανερχόταν σε 850 εκατομ. δρχ. Στην 
πραγματικότητα, μετά την υπογραφή της ειρήνης, η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να 
χρησιμοποιήσει τις πιστώσεις αυτές, εξαιτίας της νομισματικής αστάθειας και της 
ταχείας υποτιμήσεως της δραχμής. Στο τέλος του 1920, το σύνολο των γαλλικών 
πιστώσεων, το μισό των αγγλικών και το 2/3 των αμερικάνικων παρέμειναν 
αχρησιμοποίητες. Τέλος, όταν επανήλθε στη χώρα ο Κωνσταντίνος το 1920, 
ανακλήθηκαν όλες οι πιστώσεις. Έτσι, ουσιαστικά η Ελλάδα πήρε ελάχιστη 
οικονομική βοήθεια από τους Συμμάχους κατά τη διάρκεια του πολέμου και 
βασίσθηκε κυρίως στους δικούς της πόρους. 
 Με το άνοιγμα των συμμαχικών πιστώσεων, που κάλυπταν την έκδοση 
χαρτονομίσματος μόνο θεωρητικά, πάνω από ένα δισεκατομμύριο δραχμές 
προστέθηκαν στην κυκλοφορία το 1918 και άλλες τόσες και περισσότερες το 1919. 
Αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες, επειδή η κυβέρνηση, εξαιτίας της απουσίας 
των εξωτερικών πιστώσεων, ήταν αναγκασμένη να καταφύγει στην έκδοση 
χαρτονομίσματος, πράγμα που συνέβαλε στην εμφάνιση καλπάζοντος 
πληθωρισμού […]. Μετά το 1919, όμως, ο πληθωρισμός και οι πολιτικές και 
οικονομικές κρίσεις που ενέσκηψαν υπονόμευσαν την αξία της δραχμής και την 
οικονομία της χώρας γενικά. Για να αντιμετωπιστούν τα νέα οικονομικά βάρη, νέοι 
φόροι επιβλήθηκαν και οι παλαιοί αυξήθηκαν. 

 [Ι.Ε.Ε., τόμος ΙΕ, σελ. 84-85] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 Μετά την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από την Ελλάδα, η προσωρινή 
Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης παραιτείται και σχηματίζει στην Αθήνα νέα 
κυβέρνηση ο Ελευθέριος Βενιζέλος […]. 

Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινοβουλευτική μηχανή και μπροστά στην 
αδυναμία, λόγω των πολεμικών γεγονότων, να διεξαχθούν εκλογές, ο Βενιζέλος 
αναβίωσε με σχετικό διάταγμα τη βουλή που είχε διαλυθεί από τον Κωνσταντίνο 
και που είχε προκύψει από τις εκλογές της 31 Μαΐου 1915. Υπό την κάλυψη του 
κοινοβουλευτικού μανδύα άρχισε τότε ένας απηνής διωγμός των αντιπάλων του 
Βενιζελισμού, που έλαβε διαστάσεις μιας ωμής τρομοκρατίας. Πολλοί πολιτικοί 
αντίπαλοι του Βενιζέλου εκτοπίστηκαν στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ 
κορυφαίοι αντιβενιζελικοί παραδόθηκαν στους Γάλλους (Δ. Γούναρης, Ίων 



 

 

Δραγούμης, Ι. Μεταξάς) οι οποίοι και τους μετέφεραν, υπό περιορισμό στην 
Κορσική. 
[Τ. Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Τόμος Β΄, σελ.195-
196] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
 Ο Βενιζέλος βρίσκεται πια στο ζενίθ των διπλωματικών του επιτυχιών. Δυο 
μέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών δύο βασιλόφρονες 
αξιωματικοί, επιχειρούν να τον δολοφονήσουν στο σταθμό της Lyon στο Παρίσι 
αλλά τον πληγώνουν μόνο στο χέρι. Η απόπειρα είχε θλιβερό αντίκτυπο. Στην 
Αθήνα άνδρες της δημόσιας ασφάλειας δολοφονούν τον Ι. Δραγούμη, γνωστό για 
την πατριωτική του δράση. 

[Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, σελ. 365] 
 

ΘΕΜΑ  Δ1 
Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες των παρακάτω 
κειμένων να αναφερθείτε στους λόγους μεταστροφής των Ελλήνων ομογενών προς 
την Ελλάδα από τη δεκαετία του 1870 καθώς και στην επενδυτική τους 
δραστηριότητα κατά το ίδιο διάστημα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. 

Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Θα λέγαμε ότι η αναδίπλωση των δραστηριοτήτων του παροικιακού 

κεφαλαίου στην Ελλάδα τοποθετείται στη δεκαετία του 1870 και οφείλεται σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Οι εσωτερικοί παράγοντες εντοπίζονται 
στις πιέσεις των ευρωπαϊκών κεφαλαίων στους τόπους δράσης των ομογενών ή 
στην τάση επέκτασης των εργασιών τους µε µια διαφοροποιημένη επενδυτική 
πολιτική και οι εσωτερικοί, στο ευνοϊκό κλίμα που υπήρχε στην Ελλάδα, στη χώρα 
που διψούσε για κεφάλαια […]. 

Το πρόγραµµα των κυβερνήσεων Τρικούπη ήταν σταθερά 
προσανατολισμένο στους κεφαλαιούχους της διασποράς και απέβλεπε στη 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών, ώστε να εισρεύσουν τα κεφάλαια στον ελληνικό 
χώρο. Η εφαρμογή έµµεσης και όχι άµεσης φορολογίας, η χαμηλή φορολογία 
κληρονομιών, η δασμολογική προστατευτική πολιτική (γαιοκτήμονες – τσιφλικάδες) 
κ.ο.κ. είναι ορισμένα μέτρα στήριξης και κυρίως προσέλκυσης των κεφαλαιούχων 
της διασποράς.  

Το κεφάλαιο της διασποράς όµως δε δικαίωσε ούτε τις ενδόµυχες επιθυµίες 
των εφηµερίδων που θριαµβολογούσαν, ούτε πολύ περισσότερο τις πολιτικές 
επιλογές του Χαρίλαου Τρικούπη, που συµπυκνώνονται στη στήριξη του 
παροικιακού κεφαλαίου για την εκβιοµηχάνιση της χώρας, την οικονοµική 
απογείωση και το µετασχηµατισµό των δοµών της […]. Η λειτουργία του στην 
Ελλάδα δεν είχε αντιστοιχίες και οµοιότητες µε τη λειτουργία των ευρωπαίων 
κεφαλαιούχων στις χώρες τους, κατά την περίοδο του καπιταλιστικού 
µετασχηµατισµού αυτών. Αυτό είχε βαθύτατη επίδραση στην εξέλιξη της ελληνικής 
οικονοµίας και γενικότερα στην ιστορία της χώρας ως τα µέσα του 20ου αιώνα. Οι 
διαφορές αυτές οφείλονται και στο είδος των διεθνών επιχειρηµατικών 



 

 

δραστηριοτήτων της ελληνικής διασποράς που διαµόρφωσαν την επιχειρηµατική 
της παράδοση και νοοτροπία. Η επιχειρηµατική της παράδοση ήταν έντονα 
εµπορική και εντελώς ξένη προς τη βιοµηχανική δραστηριότητα. Εποµένως, ο 
τοµέας στον οποίο οι οµογενείς δε θα επενδύσουν ούτε κεφάλαια ούτε τις 
προσόδους από τις χρηµατιστικές τους εργασίες στην Ελλάδα θα είναι ο 
βιοµηχανικός. Το παροικιακό κεφάλαιο προσανατολίστηκε σε µη παραγωγικές 
επενδύσεις, όπως στην αγορά αγροτικής και αστικής γης, στο εµπόριο, στα δηµόσια 
έργα, και στις τραπεζικές και χρηµατιστηριακές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες 
αυτές των οµογενών κατέγραψαν και τα χαρακτηριστικά των επενδύσεών τους. Οι 
περισσότερες επενδύσεις ήταν κατάλληλες για εύκολη, ασφαλή ρευστοποίηση και 
µεταφορά του κεφαλαίου στο εξωτερικό σε επικίνδυνες ή αβέβαιες καταστάσεις.  

[Σ. Τζόκα, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός, σσ. 36-38] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Όλες σχεδόν οι επενδύσεις οµογενών κεφαλαίων στην Ελλάδα είχαν 

ορισµένα πολύ διαφωτιστικά κοινά χαρακτηριστικά. Μερικές από αυτές ήταν 
κατάλληλες για εύκολη, ασφαλή ρευστοποίηση και µεταφορά του κεφαλαίου έξω 
από την Ελλάδα σε περίπτωση κινδύνου. Μερικές σήκωναν ασυνήθιστα µεγάλους 
συντελεστές απόσβεσης, που µείωναν στο ελάχιστο τη χρονική διάρκεια της 
διακινδύνευσης κεφαλαίου.  

Αυτές πάλι που είχαν στοιχεία κινδύνου ήταν επικερδέστερες, είχαν δηλαδή 
την τυπική µορφή της κερδοσκοπίας. Υπήρχαν έτσι οι µεγάλες εµπορικές δουλειές 
σε µια χώρα ελεύθερου εµπορίου, µια δραστηριότητα που σήµαινε µικρές εγχώριες 
υποχρεώσεις, εύκολα εξαγόµενα κεφάλαια και µεγάλα ποσοστά κέρδους. Υπήρχαν 
µεταλλευτικές παραχωρήσεις µε εξαιρετικούς όρους. Υπήρχαν τραπεζιτικές και 
χρηµατιστικές επιχειρήσεις σε µια παρθένα αγορά που διψούσε για κεφάλαια και 
όπου επιτόκια ύψους 30-60% ήταν συνηθισµένο φαινόµενο σε εποχές που τα 
διεθνή επιτόκια περιορίζονταν σε 2,5-4,5%. Υπήρχε η ναυτιλία, όπου η αλλαγή της 
σηµαίας είναι ασφαλιστική δικλείδα σ’ εποχές εγχώριας κρίσης και µέσο εκβιασµού 
σ’ εποχές παγκόσµιας ευφορίας. Υπήρχαν τα αστικά ακίνητα σε µια πρωτεύουσα µε 
εκπληκτική πληθυσµιακή ανάπτυξη, όπως και οι τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, οι 
αγορασµένες σε ευνοϊκές τιµές. 

[Γ. ∆ερτιλή, Κοινωνικός µετασχηµατισµός και στρατιωτική επέµβαση, 
(1880-1909) σσ. 59-65]  

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο 

TMHMA: ΓΑΣ 11 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/03/20 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω ιστορικών όρων: 

-Προσωρινή διακομματική Κυβέρνηση 

-Σκωρίες 

-Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης 

-ΔΟΕ 

-Πτώχευση 1893 

(Μονάδες 20) 

Α2. Τι γνωρίζετε για την κρίση του 1932; Ποιες ήταν οι οικονομικές και πολιτικές 

συνέπειες αυτής;  

(Μονάδες 10) 

 

Β1. α. Ποιοι ανέλαβαν τη χρηματοδότηση της κατασκευής του σιδηροδρομικού 

δικτύου στην Ελλάδα;  

Β1. β. Να αποτιμήσετε τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. 

(Μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια η αντίδραση του Πρίγκιπα και ποια η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων 

απέναντι στους επαναστάτες του Θερίσου;  

(Μονάδες 10) 

 

 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Γ1. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόμενο των 
παραθεμάτων: 

α) Να προσδιορίσετε τα αίτια και να περιγράψετε τις συνέπειες της εισροής 
κεφαλαίου των Ελλήνων επενδυτών της διασποράς στην Ελλάδα σε οικονομικό και 
πολιτικό επίπεδο. (Μονάδες 12) 

β) Να αναφέρετε τις κύριες μορφές δραστηριοτήτων των Ελλήνων ομογενών της 
διασποράς και να τις χαρακτηρίσετε. (Μονάδες 13) 

 ΠΗΓΗ 1 
Η εγκατάσταση των Ελλήνων χρηματιστών της διασποράς στην Ελλάδα, είχε 
επιπτώσεις που μακροπρόθεσμα αποβήκαν καίριες. Πραγματικά, η κυρίαρχη μορφή 
δραστηριοτήτων των Ελλήνων χρηματιστών αντιστοιχεί στην «τυπική» μορφή 
δραστηριοτήτων του δυτικού ιμπεριαλιστικού κεφαλαίου, στη διαδικασία 
διείσδυσής τους στις χώρες της περιφέρειας: αξιοποίηση μεταλλείων, κατασκευή 
σιδηροδρόμων και ίδρυση τραπεζιτικών οργανισμών για τον έλεγχο των πιστώσεων 
και των δημόσιων προσόδων. Πρόκειται για τις κυρίαρχες μορφές δραστηριότητας 
του αγγλικού, γαλλικού και γερμανικού κεφαλαίου, τόσο στις ημιαποικιακές χώρες 
της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτο, Οθωμανική Αυτοκρατορία), όσο και στη 
Λατινική Αμερική, και γενικότερα σ’ όλες τις χώρες της περιφέρειας, όσες για κάποιο 
λόγο δεν είχαν άμεσα υποστεί αποικιακή κατάκτηση. Η εντεινόμενη δυσχέρεια στην 
εξεύρεση προσοδοφόρων διεξόδων στις μητροπόλεις, και οι εγγενείς ανάγκες 
επέκτασης του καπιταλισμού που βρισκόταν σε διαρκή αναζήτηση νέων αγορών 
στις περιφέρειες, εκφράζονται με την προτίμηση των κεφαλαιούχων των 
μητροπόλεων για τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Πράγματι, οι μορφές αυτές, 
παρουσιάζουν το τριπλό πλεονέκτημα να είναι εξαιρετικά κερδοφόρες, σε σχέση με 
τα τρέχοντα ποσοστά κέρδους των μητροπόλεων, να συμβάλλουν στη δημιουργία 
μιας τεχνικο-οικονομικής υποδομής απαραίτητης για την εμπορική διείσδυση σε 
περιοχές με προκαπιταλιστικές ακόμη δομές, και να μην αντιμετωπίζουν τον 
ανταγωνισμό και την αντίθεση της ντόπιας άρχουσας τάξης, ανίκανης να 
συγκεντρώσει και ν’ αξιοποιήσει τα σημαντικά ποσά που απαιτούν οι ανάλογες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, μπορούσαν και να οδηγήσουν βαθμιαία στον ολοκληρωτικό 
έλεγχο του μηχανισμού των κρατικών εισπράξεων. 

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σ. 253 

ΠΗΓΗ 2 
Και αν η νέα φάση, στην οποία βρισκόταν ο παγκόσμιος καπιταλισμός μετά το 1880, 
υπήρξε αναμφίβολα ο δομικά απαραίτητος όρος για την εισροή των ξένων 
κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο, η πολιτική του ελληνικού κράτους υπήρξε επίσης 
αποφασιστικής σημασίας για την προώθηση των κεφαλαίων αυτών προς τις 
συγκεκριμένες τους κατευθύνσεις. 

Η άνοδος της ανακαινιστικής κυβέρνησης του Τρικούπη στην εξουσία -του βασικού 
εκπρόσωπου των αγγλόφιλων μερίδων της φιλελεύθερης αστικής τάξης- και η 



 

 

γενικευμένη ανάπτυξη της χώρας εκείνη την περίοδο, δεν μπορούν βέβαια ν’ 
αποδοθούν αποκλειστικά στην αλλαγή της διεθνούς συγκυρίας. Μια τέτοιου είδους 
ερμηνεία θα ήταν καθαρά μηχανιστική. Όμως παρ’ όλο που χωρίς ειδική μελέτη θα 
ήταν αδύνατο ν’ αποσαφηνιστεί η άνοδος της φιλελεύθερης αστικής τάξης και η 
ριζική μεταμόρφωση της κρατικής οικονομικής πολιτικής, δεν μπορεί να είναι απλή 
σύμπτωση η πλήρης αντιστοιχία των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων του 
πλήρους μετασχηματισμού του πολιτικού και οικονομικού χώρου. Και το σημαντικό 
στοιχείο, λοιπόν, είναι η εκ του μηδενός συγκρότηση μιας συμπαγούς οικονομικής 
ολιγαρχίας, που μέσα σε λίγα χρόνια κυριάρχησε απόλυτα στον οικονομικό χώρο της 
ανεξάρτητης Ελλάδας, και παρουσιάζει μια σειρά από ιδιαίτερα γνωρίσματα … 

Αντίθετα με το ντόπιο, υποτυπώδες κεφάλαιο, που βασικά κατευθύνεται προς το 
εξωτερικό εμπόριο, είτε προς τις νέες μεταποιητικές δραστηριότητες -κυρίως προς 
τις βιομηχανίες ειδών διατροφής και υφασμάτων- το κεφάλαιο το ελεγχόμενο από 
τη χρηματιστική ολιγαρχία, αδιαφορεί εντελώς για τους τομείς αυτούς, και μέχρι τον 
Πρώτο παγκόσμιο πόλεμο συνεχίζει να διοχετεύει το δυναμικό του προς μη 
παραγωγικές δραστηριότητες. Από την άλλη μεριά, η οικονομική αυτή ολιγαρχία 
που ταχύτατα ξεπέρασε την παροδική κρίση (συνέπεια της πτώσης των αξιών και 
των μετοχών), συγχωνεύτηκε βαθμιαία με την ενδογενή παραδοσιακή άρχουσα 
τάξη, και στο πολιτικό επίπεδο ενήργησε σαν το ισχυρότερο τμήμα της ντόπιας 
κυρίαρχης τάξης. 

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 256-257 

Γ2. Αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από την παρακάτω 

πηγή, να αναφερθείτε στην οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας και στην περίοδο 

δημιουργίας της πρώτης κυβέρνησης αυτής. (Μονάδες 25) 

                   Διορισμός του Γεωργίου ως «Υπάτου Αρμοστού των Δυνάμεων» 
Στις 9 Δεκεμβρίου 1898 ο πρίγκιπας Γεώργιος έφθασε στην Κρήτη, έπειτα από κοινή 
απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων και παρά τη διαμαρτυρία της Πύλης. Λίγο 
νωρίτερα, οι πρεσβευτές της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Ιταλίας είχαν ζητήσει από 
το βασιλιά Γεώργιο την άδεια για το διορισμό του Γεωργίου ως «Υπάτου Αρμοστού 
των Δυνάμεων» ορίζοντας τους όρους της Αρμοστείας ως εξής: «Αι δυνάμεις 
άστινας έχομεν την τιμήν ν’ αντιπροσωπεύωμεν, πεπεισμέναι εις το σοφόν πνεύμα 
της Μεγαλειότητός σας, μας επεφόρτισαν να την παρακαλέσωμεν να παράσχη εις 
την Α.Β.Υ. τον Πρίγκηπα Γεώργιον την άδειαν να δεχθή την εντολήν του Υπάτου 
Αρμοστού εν Κρήτη υπό τους εξής όρους: 

Α) Ο Ύπατος αρμοστής θέλει περιβληθή δι’ εντολής χρονικής διαρκείας τριών ετών 
προς ειρήνευσιν της νήσου και την εγκαθίδρυσιν αυτονόμου πολιτεύματος. 

Β) Ο Ύπατος αρμοστής θέλει αναγνωρίσει την Υψηλήν επικυριαρχίαν του Σουλτάνου 
και θέλει λάβει μέτρα προς διαφύλαξιν της τουρκικής σημαίας, ήτις κατά την 
υπόσχεσιν την υπό των 4 Δυνάμεων δοθείσαν θα υψώται εις τι των οχυρωμένων 
σημείων της Νήσου. 



 

 

Γ) Η πρώτη Του φροντίς θέλει είναι η από συμφώνου μετά Συνελεύσεως, εν η πάντα 
τα στοιχεία της Κρήτης θέλουσιν αντιπροσωπευθή, εγκατάστασις Αυτονόμου 
Πολιτεύματος, ικανού να εγγυηθή εν ισότητι την ασφάλειαν των προσώπων και της 
περιουσίας ως και την ελευθέραν των θρησκειών εξάσκησιν. 

Δ) Ο Ύπατος αρμοστής οφείλει να προβή παρευθύς εις τον οργανισμόν 
χωροφυλακής ή πολιτοφυλακής τοπικής, ικανής να τηρήση την τάξιν. 

Προς διευκόλυνσιν της διοργανώσεως της νέας διοικήσεως και προς πλήρωσιν των 
προσωπικών υποχρεώσεων της Α.Β.Υ. του Πρίγκηπος Γεωργίου, εκάστη των 4 
Δυνάμεων θέλει κάμει, κατόπιν εγκρίσεως των Βουλών, δια τα συνταγματικά κράτη, 
ενός εκατομμυρίου φράγκων, προκαταβολήν, αποδοτέαν βραδύτερον εκ του 
προϊόντος του δανείου του συνομολογηθησομένου υπό της Κρήτης επ’ εγγυήσει των 
προσόδων της. 

Ο Πρίγκηψ Γεώργιος αδεία του Σεπτού Αυτού Πατρός εδέχθη την αρμοστείαν κατά 
τους εν τη ανωτέρω «pro memoria» τέσσαρας όρους, εις την υποστήριξν των 
προστατευουσών Μεγάλων Δυνάμεων – ως εγνωστοποίει αυταίς – βασιζόμενος 
όπως επιτύχη προς ανάπτυξιν και ευτυχίαν παντός του πληθυσμού της Κρήτης». 

 Ι.Ε.Ε., τόμ. ΙΔ΄, σ. 197 

 

 

                                                  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 

 


