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ΘΔΜΑ Α1: 

α. Μέζα ζηελ εζλνζπλέιεπζε πνπ πξνήιζε από ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1862 

ζπγθξνηήζεθαλ νη ππξήλεο ησλ δύν κεγάισλ παξαηάμεσλ, ησλ πεδινών θαη 

ησλ ορεινών, όπσο νλνκάζηεθαλ. Οι ορεινοί απαξηίζηεθαλ από δηάθνξεο νκάδεο 

(ππό ηνλ Γ. Γξίβα θαη ηνλ Κ. Καλάξε) κε θνηλό ζηόρν ηελ αληίζηαζε ζηελ πνιηηηθή 

ησλ πεδηλώλ. Βξήθαλ ππνζηεξηθηέο κεηαμύ ησλ κηθξνθαιιηεξγεηώλ, ησλ 

θηελνηξόθσλ, ησλ εκπόξσλ θαη ησλ πινηνθηεηώλ. 

 

β. Η θαηάζηαζε απηή, δειαδή ε κηθξή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή επηξξνή ησλ 

ζνζηαιηζηηθώλ νκάδσλ θαη ησλ εξγαηηθώλ νκαδνπνηήζεσλ ζηελ Διιάδα, θξάηεζε σο 

ην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ. Η ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα, 

κηαο πόιεο κε ζεκαληηθό -γηα ηα κέηξα ηεο πεξηνρήο- βηνκεραληθό ππόβαζξν θαη κε 

θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα, απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο γηα ην εξγαηηθό θίλεκα. Η 

κεγάιε πνιπεζληθή εξγαηηθή νξγάλσζε ηεο πόιεο, ε Φεληεξαζηόλ, κε πξσηεξγάηεο 

ζνζηαιηζηέο από ηελ αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο εβξατθή θνηλόηεηα ηεο πόιεο, απνηέιεζε 

ζεκαληηθό δίαπιν γηα ηε δηάδνζε ζνζηαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο ηδενινγίαο ζηε ρώξα. 

 

γ. Η επηζηξνθή ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μηθξά Αζία μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

ηνπ 1918 κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ Σνπξθία. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1918 

ζπζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε Πατριαρτική Επιτροπή, κε ζθνπό ηελ 

νξγάλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ησλ εθηνπηζκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ 

θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Η παιηλλόζηεζε έγηλε ηκεκαηηθά, κε ηε κέξηκλα 

ηνπ Υποσργείοσ Περιθάλυεφς, θαη επηηξάπεθε αξρηθά λα επηζηξέςνπλ νη 

εππνξόηεξνη θαη νη πξόζθπγεο νη πξνεξρόκελνη από νξηζκέλεο κόλν πεξηνρέο ηεο 

Γπηηθήο Μηθξάο Αζίαο. Οη πεξηζζόηεξνη επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο κεηά ηελ 

απόβαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε κύξλε, ην Μάην ηνπ 1919. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 

1920 ε πιεηνλόηεηα ησλ πξνζθύγσλ είρε επηζηξέςεη ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε. 

 



ΘΔΜΑ Α2: 

α-Λάθος 

β-Λάθος 

γ-ωζηό 

δ-Λάθος 

ε-ωζηό 

 

ΘΔΜΑ Β1: 

α. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1913, 

κε ηελ νπνία ηεξκαηίδνληαλ νη Βαιθαληθνί πόιεκνη, έθζαζε θαη ην πξώην 

κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα από ηε Ρσζία. Έιιελεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ, κε ηελ 

αλαγγειία ηεο πξνζάξηεζεο ηεο εύθνξεο Μαθεδνλίαο, άξρηζαλ λα κεηαλαζηεύνπλ 

ζηελ Διιάδα, κε ηελ ειπίδα όηη ζα ηνπο παξαρσξνύζαλ γε. Κάπνηνη απ' απηνύο 

θαηόξζσζαλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Σν κεηαλαζηεπηηθό 

ξεύκα αλαραηηίζηεθε κε επέκβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο.  

 

β. Σελ πεξίνδν 1919-1921, ιόγσ ηεο Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηεο θαηάιεςεο 

ξσζηθώλ επαξρηώλ από ηνπο Σνύξθνπο, κεγάιν κέξνο ησλ Διιήλσλ ηεο Ρσζίαο 

θαηέθπγε ζηα ιηκάληα ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο θαη από εθεί δηαπεξαηώζεθε ζηελ 

Διιάδα. Σνπο Έιιελεο αθνινύζεζαλ Αξκέληνη θαη Ρώζνη. 

 

ΘΔΜΑ Β2: 

     Οη δηαθνξέο ηνπ αγξνηηθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε γεηηνληθέο ή 

άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, νθείινληαλ ζηηο ηζηνξηθέο ηδηνκνξθίεο ηεο ειιεληθήο 

αλάπηπμεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην εξγαηηθό θίλεκα. ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα 

ζπλαληάκε ζηελ Διιάδα ζνζηαιηζηηθέο νκάδεο θαη εξγαηηθέο νκαδνπνηήζεηο. Η 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο επηξξνή ήηαλ ζαθώο κηθξόηεξε από εθείλε πνπ 

άζθεζαλ αληίζηνηρα θηλήκαηα ζε βηνκεραληθέο ρώξεο ηεο Γύζεο αιιά θαη ζε 

βαιθαληθέο (π.ρ. Βνπιγαξία). Η απνπζία κεγάισλ ζύγρξνλσλ βηνκεραληθώλ 

κνλάδσλ νδήγεζε ζ' απηήλ ηελ θαζπζηέξεζε από θνηλνύ κε άιινπο παξάγνληεο. ηα 

κεγάια δεκόζηα έξγα ηεο πεξηόδνπ, ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

πξνεξρόηαλ από ην εμσηεξηθό (ζηε δηάλνημε ηεο δηώξπγαο ηεο Κνξίλζνπ εξγάζηεθαλ 

πνιινί Ιηαινί) ή ήηαλ πξόζθαηξεο, βξαρύρξνλεο απαζρόιεζεο. Πην ζηαζεξό 

εξγαηηθό δπλακηθό δνύιεπε ζηηο κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, όπνπ θαη εθδειώζεθαλ 

νη πξώηεο θαζαξά εξγαηηθέο εμεγέξζεηο (Λαύξην, 1896). ηνλ ηδενινγηθό ηνκέα ε 



επηθξάηεζε ηεο Μεγάιεο Ιδέαο εκπόδηδε ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηδενινγηώλ κε 

θνηλσληθό θαη ηαμηθό πεξηερόκελν. 

 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΥΤΔΡΗ 

ΘΔΜΑ Γ1: 

α. ηηο 24 Ινπιίνπ 1923 ππνγξάθεθε ε πλζήθε εηξήλεο ηεο Λνδάλεο. Έμη κήλεο 

πξηλ, ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 1923, είρε ππνγξαθεί ε ειιελνηνπξθηθή ύκβαζε, ε νπνία 

ξύζκηδε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Πξνβιεπόηαλ 

ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κεηαμύ ησλ Διιήλσλ νξζνδόμσλ θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο 

θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο. Απηή ζα ίζρπε ηόζν γη’ απηνύο πνπ 

παξέκελαλ ζηηο εζηίεο ηνπο, όζν θαη γηα εθείλνπο πνπ είραλ ήδε θαηαθύγεη ζηελ 

νκόζξεζθε ρώξα. Μάιηζηα, ε αληαιιαγή ίζρπζε αλαδξνκηθά γηα όιεο ηηο 

κεηαθηλήζεηο πνπ έγηλαλ από ηε κέξα πνπ θεξύρζεθε ν Α΄ Βαιθαληθόο πόιεκνο (18 

Οθησβξίνπ 1912). Από ηελ αληαιιαγή απηή εμαηξέζεθαλ νη Έιιελεο νξζόδνμνη ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο 

Θξάθεο. 

Οη αληαιιάμηκνη ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε αληαιιαγήο: 

- Θα απέβαιαλ ηελ παιηά ηζαγέλεηα θαη ζα απνθηνύζαλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο 

ρώξαο ζηελ νπνία ζα εγθαζίζηαλην 

- Δίραλ δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο. Όπσο πξνθύπηεη 

από ηε καξηπξία πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ ηόκν ηνπ Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθώλ 

πνπδώλ, κέιε Δπηηξνπήο από ηελ Διιάδα πξνέηξεπαλ ηνπο Έιιελεο πνπ 

είραλ παξακείλεη θαη κεηά ην 1922 ζηε Μθξά Αζία λα πάξνπλ καδί ηνπο 

κέξνο ηεο θηλεηήο ηνπο πεξηνπζίαο («καο ζύζηεζαλ λα κε θνβόκαζηε. Να 

πνπιήζνπκε ό,ηη κπνξνύκε από ηελ θηλεηή καο πεξηνπζία, θαη ηα ππόινηπα λα 

ηα πάξνπκε καδί καο») 

- Δίραλ δηθαίσκα λα πάξνπλ από ην θξάηνο ςτο οποίο μετανάςτευαν ωσ 

αποηθμίωςθ περιουςία ίςθσ αξίασ με τθν ακίνθτθ περιουςία που εγκατζλειπαν 

φεφγοντασ 

- Θα διευκολφνονταν ςτθ μετακίνθςι τουσ από τθ Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ. 

Η Μηθηή Δπηηξνπή ηδξύζεθε κε βάζε ην άξζξν 11 ηεο ύκβαζεο ηεο Λνδάλεο θαη 

είρε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σελ απνηεινύζαλ έληεθα κέιε (ηέζζεξηο Έιιελεο, 

ηέζζεξηο Σνύξθνη θαη ηξία κέιε-πνιίηεο νπδέηεξσλ θαηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν 

θξαηώλ) κε αξκνδηόηεηα ηελ εθηίκεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμίκσλ 

θαζώο θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ πιεζπζκώλ. ύκθσλα κε 

ηε καξηπξία πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ ηόκν ηνπ Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ, 

Δπηηξνπή από ηελ Διιάδα ζπδήηεζε κε ηνπο Μηθξαζηάηεο Έιιελεο ηα ζρεηηθά κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή («Μηα κέξα ήξζε ζην Γθέιβεξη....γηα λα θνπβεληηάζνπλ γηα 

ηελ Αληαιιιαγή», «καο είπαλ πσο ζα γίλεη Αληαιιαγή, ζα πάκε ζηελ Διιάδα»). 

πγρξόλσο, ε Δπηηξνπή εκθαλίδεηαη λα κεξηκλά γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο (αθίλεηεο) 

πεξηνπζίαο ησλ Διιήλσλ νξζνδόμσλ κε πξννπηηθή –πηζαλόηαηα- ηε κειινληηθή 



θαηαβνιή απνδεκίσζεο («νη άλζξσπνη ηεο επηηξνπήο ήξζαλ θαη έγξαςαλ ηα νλόκαηα 

θαη ηηο πεξηνπζίεο καο»). Σέινο, δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα κεηαθηλεζνύλ πξνο ηελ 

Διιάδα αθόκα θαη όζνη Μηθξαζηάηεο Έιιελεο είραλ- ιόγσ θόβνπ θαη πηέζεσλ- 

αζπαζηεί ηνλ ηζιακηζκό («καο είπαλ πσο, αλ ππάξρνπλ ζην ρσξηό καο ηνπξθεκέλνη, 

κπνξνύλε, αλ ζέινπλ, λα θύγνπλ θη απηνί γηα ηελ Διιάδα»). 

Η ζπκθσλία απηή γηα αληαιιαγή πιεζπζκώλ δηέθεξε από ηηο πξνεγνύκελεο. 

Καζηέξσλε γηα πξώηε θνξά ηε καδηθή κεηαλάζηεπζε πιεζπζκώλ θαη είρε 

ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα, ελώ νη κέρξη ηόηε ζπκθσλίεο πξνέβιεπαλ εζεινληηθή 

κεηαλάζηεπζε θαηνίθσλ θάπνησλ επίκαρσλ πεξηνρώλ. 

 

β. Όηαλ έγηλε γλσζηή ε ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη νη όξνη ηεο, νη πξόζθπγεο πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα αληέδξαζαλ έληνλα. ε όιεο ηηο πόιεηο ηεο Διιάδαο 

ζπγθξόηεζαλ ζπιιαιεηήξηα, δηαηξαλώλνληαο ηελ απόθαζή ηνπο λα εκπνδίζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο13. Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο, όπσο είρε δηακνξθσζεί κεηά ηελ έμνδν 

ρηιηάδσλ Διιήλσλ από ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο θαη ηελ άξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα 

δερηεί ηελ επηζηξνθή ηνπο, αλάγθαζε ηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία λα ζπκθσλήζεη. 

Δμάιινπ ε ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ππνβνεζνύζε ηηο βιέςεηο ησλ εγεηώλ ησλ δύν 

ρσξώλ (Βεληδέινπ θαη Κεκάι) γηα ηε δηαζθάιηζε θαη αλαγλώξηζε ησλ ζπλόξσλ ηνπο, 

ηελ επίηεπμε νκνηνγέλεηαο θαη ηελ απξόζθνπηε ελαζρόιεζε κε ηελ εζσηεξηθή 

κεηαξξύζκηζε θαη αλάπηπμε. ύκθσλε ήηαλ θαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλώλ. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο από ην ζρνιηθό βηβιίν ζπκπιεξώλνληαη θαη από ηα θείκελα Β θαη 

Γ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θείκελν Β αλαθέξεηαη όηη ζηόρνο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ην 1923 ήηαλ ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ. Η επηδίσμε απηή ζπλδεόηαλ 

κε ηε βαζηθή πνιηηηθή ησλ Νενηνύξθσλ (ζηνλ εγεηηθό ππξήλα ηνπο εμέρνπζα ζέζε 

θαηείρε ν Μνπζηαθά Κεκάι),νη νπνίνη θπβέξλεζαλ ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία 

από ην 1908 έσο ηε ιήμε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Η πνιηηηθή απηή ζπλίζηαην 

ζηελ εθδίσμε όισλ ησλ κε κνπζνπικαληθώλ εζλνηήησλ από ηα εδάθε ηεο 

απηνθξαηνξίαο («Η ειιεληθή πιεπξά… απηνθξαηνξίαο»). Γεδνκέλεο ινηπόλ ηεο 

θαηάζηαζεο, δελ ζα κπνξνύζε λα απνηξαπεί ε εθδίσμε όισλ ησλ Διιήλσλ από ηελ 

Σνπξθία, ηδηαίηεξα κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Η ειιεληθή θπβέξλεζε 

ζεώξεζε ηε ζηηγκή θαηάιιειε λα δεηήζεη ηελ παξάιιειε απνρώξεζε ησλ Σνπξθν-

κνπζνπικάλσλ από ηελ Διιάδα, όζν αθόκε νξηζκέλνη Έιιελεο παξέκελαλ ζηελ 

Σνπξθία («Η έμνδνο… ηεο Διιάδνο»). Σν θείκελν Γ εζηηάδεη θαη απνηηκά ηελ 

πνιηηηθή ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζε ό,ηη αθνξά ην δήηεκα ησλ κεηνλνηήησλ. Ωο γλήζηνο 

νξζνινγηζηήο θαη πξαγκαηηζηήο, ν Κξεηηθόο πνιηηηθόο απνδέρζεθε εμαξρήο από ην 

1914 ηελ αληαιιαγή πιεζπζκώλ, ζεσξώληαο όηη κε απηό ηνλ ηξόπν ζα επηιύνληαλ ηα 

ζρεηηθά δεηήκαηα κε ηελ Σνπξθία («Καη ζην δήηεκα… Σνπξθία»). Βεβαίσο, κεηά ηελ 



κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ν Βεληδέινο επαλήιζε δξηκύηεξα ζηε πξόηαζε απηή πεξί 

ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκώλ, αλαιακβάλνληαο πξνζσπηθά ην πνιηηηθό 

θόζηνο απηήο ηνπ ηεο ζέζεο, θαζώο γλώξηδε όηη νη πξόζθπγεο δηθαηνινγεκέλα ζα 

ζηξαθνύλ ελαληίνλ ηνπ. Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο ήηαλ ακείιηθηε θαη έκειιε λα 

θαζνξίζεη κέρξη ηέινπο ηελ πξνζθπγηθή απνθαηάζηαζε («Μεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή… ιεπηνκέξεηα»). Οη πξόζθπγεο έκεηλαλ κε ηελ πηθξία όηη ην δίθαην θαη 

ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζπζηάζηεθαλ ζην βσκό ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο. 

 

ΘΔΜΑ Γ1: 

      Σν ζεηηθό θαη αηζηόδνμν θιίκα ησλ δύν πξώησλ εηώλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαζεζηώηνο ζηελ Κξήηε άξρηζαλ λα ζθηάδνπλ απεηιεηηθά ζύλλεθα, ηα νπνία 

επξόθεηην λα δεκηνπξγήζνπλ ιίγν αξγόηεξα ζνβαξή εζσηεξηθή θξίζε. ην εζληθό 

δήηεκα ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα, παξαηεξήζεθε, εμαξρήο δηάζηαζε 

απόςεσλ κεηαμύ ηνπ Γεσξγίνπ (ύπαηνο αξκνζηήο) θαη ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. 

     Αξρηθά, ν Βεληδέινο πηζηεύεη όηη ε ιύζε ηεο έλσζεο πξέπεη λα είλαη ζηαδηαθή θαη 

κε βαζκηαίεο θαηαθηήζεηο. Ωο πξώηε κάιηζηα θαηάθηεζε ζεσξνύζε ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ από ηηο θξεηηθέο πόιεηο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπο από ληόπηα πνιηηνθπιαθή κε έιιελεο αμησκαηηθνύο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαη ζύκθσλα κε ην Κείκελν Α, ν ζύκβνπινο ηεο δηθαηνζύλεο, 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο, εηζεγήζεθε εκπηζηεπηηθά ζηνλ Πξίγθηπα Γεώξγην ην 

θαινθαίξη ήδε  ηνπ 1900 ηε δηπισκαηηθή κεζόδεπζε ηεο ζηαδηαθήο εμέιημεο πξνο ηελ 

έλσζε, ηνλίδνληαο όηη ε άκεζε επίηεπμε ηεο έλσζεο ήηαλ αδύλαηε. Απ’ ηελ άιιε 

ζεσξνύζε όηη ε παξάηαζε ηνπ αξκνζηεηαθνύ θαζεζηώηνο θαζπζηεξνύζε ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ απαιιαγή ηεο Μεγαινλήζνπ Κξήηεο 

από ην δηεζλή δπγό. Έηζη, επέβαιιε ηελ ππνηαγή ηεο λήζνπ ζηελ απόθαζε ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαζηζηώληαο ηελ έξκαην ησλ επξσπατθώλ ζπκθεξόλησλ. Η 

νινθιήξσζε ηεο απηνλνκίαο, όκσο, ζύκθσλε πξνο ηηο ππνζρέζεηο ησλ Γπλάκεσλ θαη 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πληάγκαηνο, ζα ζπληεινύζε ζηελ πξναγσγή ησλ εζληθώλ 

ζπκθεξόλησλ ζην εμσηεξηθό θαη ηελ θαηνρύξσζε ηεο απηνδηνίθεζεο ζην εζσηεξηθό, 

θπξίσο κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο πνιηηνθπιαθήο από Έιιελεο αμησκαηηθνύο θαη ηελ 

παξάιιειε απνρώξεζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ. («Ο ζύκβνπινο ηεο δηθαηνζύλεο... 

ζηξαηεπκάησλ»). 

     Απηή ε πξσηνβνπιία ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ πξνθάιεζε ηελ άκεζε θαη 

απνθαζηζηηθή αληίδξαζε ηνπ πξίγθηπα Γεσξγίνπ, ν νπνίνο ζεσξνύζε όηη ε κόλε ιύζε 

ηνπ εζληθνύ δεηήκαηνο ζα σξίκαδε κε ζπλερείο παξαζηάζεηο θαη ππνκλήκαηα πξνο ηηο 

Μεγάιεο Γπλάκεηο. Απηή ε εηζήγεζε ηνπ Βεληδέινπ εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε ηε 

γεληθή αξρή ηεο νπζηαζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηπισκαηηθώλ ζεκάησλ, ηδίσο ηνπ 

θξεηηθνύ, από ηε δπλαζηεία, όζν θαη κε ηελ εηδηθόηεξε αληίιεςε ηεο ηειεπηαίαο 

ζρεηηθά κε ηε κεζόδεπζε ηνπ εζληθνύ αγώλα. («Η πξσηνβνπιία...αγώλα»). 

Σαπηνρξόλσο, ν ύπαηνο αξκνζηήο, θαζώο ήηαλ θνξέαο ησλ εληνιώλ ηεο Απιήο ησλ 



Αζελώλ θαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο δελ απνδερόηαλ ηε 

ζπκβηβαζηηθή εμειηθηηθή δηαδηθαζία θαη επεδίσθε λα πηέζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο 

επξσπατθέο δπλάκεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο έλσζεο.(«Ο ύπαηνο...ελσηηθή ιύζε»). 

    Αθνινύζσο θαη ζύκθσλα κε ην Κείκελν Β, ν Πξίγθηπαο Γεώξγηνο ζεσξνύζε όηη 

γηα ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Κξήηεο ήηαλ αξκόδηα ε ειιεληθή 

κνλαξρία θαη γη’ απηό αλέιαβε κόλνο ην ζέκα ηεο πξνζάξηεζεο ηεο λήζνπ ζηελ 

Διιάδα ρσξίο λα ζπκβνπιεπηεί ηνπο ππνπξγνύο ηνπ γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο 

θαη δηαπξαγκαηεύζεηο. Απηή ηνπ ε πξσηνβνπιία είρε ηε κνξθή ηεο πξνζσπηθήο 

επαθήο κε ηνλ Σζάξν ηεο Ρσζίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Ιηαιίαο. 

Αληηζέησο, ν Βεληδέινο ζεώξεζε πξόσξεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ Πξίγθηπα, θαζώο έθξηλε 

όηη ππήξρε αζηάζεηα ζηα θξεηηθά πξάγκαηα θαη ζηα ζπληαγκαηηθά ζεκέιηα. Πίζηεπε 

θαη ππνζηήξηδε ηελ αλαθήξπμε ηεο Κξήηεο ζε αλεμάξηεην πξηγθηπάην σο ηειεπηαίν 

βήκα γηα ηε λνκόηππε επίηεπμε ηεο έλσζεο. («Ο πξίγθηπαο Γεώξγηνο... ηελ Διιάδα»). 

Ο Πξίγθηπαο δελ αληηιακβαλόηαλ ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο δεζπνηηθήο δηαθπβέξλεζεο 

κε μέλν θεδεκόλα θαη, απ’ ηελ άιιε, ηεο πιήξνπο απηνλνκίαο ρσξίο μέλε επέκβαζε 

θαη κε θπβεξλήηε δηνξηζκέλν από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, θαζεζηώο πνπ 

ππνζηήξηδε ν Βεληδέινο σο πην αζθαιέο. Ο Πξίγθηπαο πίζηεπε όηη νπνηαδήπνηε ιύζε 

ζρεηηθά κε ην θξεηηθό ζα πξνεξρόηαλ από ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη θαη’ απηόλ, νη 

πνιηηηθνί παξάγνληεο ηνπ λεζηνύ ήηαλ άζρεηνη κε ην ζέκα. Γελ αληηιακβαλόηαλ ηε 

ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ησλ γεγελώλ θαζώο θαη ηε ινγηθή απαίηεζή 

ηνπο λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ζηελ Κξήηε κεηά από καθξαίσλνπο αγώλεο θαηά ηνπ 

ηνπξθηθνύ δπγνύ. («Ο Πξίγθηπαο ...Σνύξθσλ θπξηάξρσλ»). 

   Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, ε δηάζηαζε απόςεσλ ζην θξεηηθό δήηεκα δελ άξγεζε λα 

ιάβεη ηε κνξθή πξνζσπηθήο αληηπαξάζεζεο. Ο Βεληδέινο είρε θαηαζηήζεη ζαθέο όηη 

δελ αλαγλσξίδεη ζηνλ Πξίγθηπα ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδεηαη πξνζσπηθώο ην εζληθό 

δήηεκα ηεο Κξήηεο: «Ωο έλαο εθ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ Κξεηώλ, δελ ζαο εθρσξώ 

ην δηθαίσκά κνπ, ώζηε κόλνο ζεηο λα ξπζκίδεηε απηνβνύισο ηελ εζληθήλ πνιηηηθήλ 

ηνπ ηόπνπ κνπ!». Καθνί ζύκβνπινί ηνπ Γεσξγίνπ δηνρέηεπζαλ ραιθεπκέλα θαη 

ζπθνθαληηθά θείκελα ζηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο ελαληίνλ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, 

γεγνλόο πνπ δεκηνύξγεζε βαξύ θιίκα δηραζκνύ. 
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