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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 
 

Α1.  
α. Η κατάσταση της καθυστέρησης στο εργατικό κίνηµα κράτησε ως το τέλος των 

Βαλκανικών πολέµων. Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, µιας πόλης µε 
σηµαντικό -για τα µέτρα της περιοχής- βιοµηχανικό υπόβαθρο και µε κοσµοπολίτικο 
χαρακτήρα, αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για το εργατικό κίνηµα. Η µεγάλη πολυεθνική 
εργατική οργάνωση της πόλης, η Φεντερασιόν, µε πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την 
ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, αποτέλεσε σηµαντικό δίαυλο για τη 
διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. 

 
β. Μέσα στην εθνοσυνέλευση που συστήθηκε µετά την αποχώρηση του Όθωνα (12 

Οκτ. 1862) και τις εκλογές Νοεµβρίου 1862 συγκροτήθηκαν οι πυρήνες των δύο µεγάλων 
παρατάξεων, των πεδινών και των ορεινών, όπως ονοµάστηκαν. Ειδικότερα, οι ορεινοί 
απαρτίστηκαν από διάφορες οµάδες (υπό τον ∆. Γρίβα και τον µε κοινό στόχο την αντίσταση 
στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν υποστηρικτές µεταξύ των µικροκαλλιεργητών, των 
κτηνοτρόφων, των εµπόρων και των πλοιοκτητών. Ο λαός συµµετείχε ενεργά στη 
συγκρότηση της συγκεκριµένης παράταξης. 

 
γ. Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ξεκίνησε τους τελευταίους µήνες 

του 1918 µετά τον τερµατισµό του πολέµου για την Τουρκία. Τον Οκτώβριο του 1918 
συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη Πατριαρχική Επιτροπή, µε σκοπό την οργάνωση του 
επαναπατρισµού των εκτοπισµένων, µε τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής 
κυβέρνησης.  

� Για την ολοκληρωµένη παρουσίαση του ορισµού είναι πιθανόν αποδεκτό να γραφεί το σύνολο της 
παραγράφου εφόσον ο επαναπατρισµός που ανέλαβε η Πατριαρχική Επιτροπή συνδέεται µε την 
παλιννόστηση που έγινε τµηµατικά, µε τη µέριµνα του Υπουργείου Περιθάλψεως,. Συνακόλουθα επιτράπηκε 
αρχικά να επιστρέψουν οι ευπορότεροι και οι πρόσφυγες οι προερχόµενοι από ορισµένες µόνο περιοχές της 
∆υτικής Μικράς Ασίας. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στις εστίες τους µετά την απόβαση του ελληνικού 
στρατού στη Σµύρνη, το Μάιο του 1919. Μέχρι το τέλος του 1920 η πλειονότητα των προσφύγων είχε 
επιστρέψει στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. 

Α2.  
α → Λάθος 
β → Λάθος 
γ → Σωστό 
δ → Λάθος 
ε → Σωστό 
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Β1. 
α. Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913, µε 

την οποία τερµατίζονταν οι Βαλκανικοί πόλεµοι έφθασε και το πρώτο µεταναστευτικό ρεύµα 
από τη Ρωσία. Έλληνες της περιοχής του Καυκάσου, µε την αναγγελία της προσάρτησης της 
εύφορης Μακεδονίας, άρχισαν να µεταναστεύουν στην Ελλάδα, µε την ελπίδα ότι θα τους 
παραχωρούσαν γη. Κάποιοι απ' αυτούς κατόρθωσαν να εγκατασταθούν στην Κεντρική 
Μακεδονία. Το µεταναστευτικό ρεύµα αναχαιτίστηκε µε επέµβαση της ελληνικής 
κυβέρνησης.  

 
β. Την περίοδο 1919-1921, λόγω της Ρωσικής Επανάστασης και της κατάληψης 

ρωσικών επαρχιών από τους Τούρκους, µεγάλο µέρος των Ελλήνων της Ρωσίας κατέφυγε 
στα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας και από εκεί διαπεραιώθηκε στην Ελλάδα. Τους 
Έλληνες ακολούθησαν Αρµένιοι και Ρώσοι.  

 
Σηµείωση: [Για το πρώτο ζητούµενο θα µπορούσε ενδεχοµένως να γραφεί το σύνολο της 

παραγράφου, εφόσον στο πρώτο τµήµα της δίνεται το πλήρες χρονικό πλαίσιο της εποχής των προσφυγικών 
µετακινήσεων µετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέµων: Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου 
τον Αύγουστο του 1913, µε την οποία τερµατίζονταν οι Βαλκανικοί πόλεµοι, Έλληνες από τη Βουλγαρία, 
καθώς και από τη ∆υτική Θράκη και το τµήµα της Ανατολικής Μακεδονίας, που είχαν κατακυρωθεί στη 
Βουλγαρία, καθώς και από περιοχές που είχαν παραχωρηθεί στη Σερβία, έφθασαν στην Ελλάδα. Την εποχή 
αυτή έφθασε και το πρώτο µεταναστευτικό ρεύµα από τη Ρωσία. Έλληνες της περιοχής του Καυκάσου, µε την 
αναγγελία της προσάρτησης της εύφορης Μακεδονίας, άρχισαν να µεταναστεύουν στην Ελλάδα, µε την ελπίδα 
ότι θα τους παραχωρούσαν γη. Κάποιοι απ' αυτούς κατόρθωσαν να εγκατασταθούν στην Κεντρική Μακεδονία. 
Το µεταναστευτικό ρεύµα αναχαιτίστηκε µε επέµβαση της ελληνικής κυβέρνησης. ] 

 
Β2. 

Οι διαφορές του αγροτικού προβλήµατος στην Ελλάδα, σε σχέση µε γειτονικές ή 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οφείλονταν στις ιστορικές ιδιοµορφίες της ελληνικής ανάπτυξης. 
Το ίδιο ισχύει και για το εργατικό κίνηµα. Στο τέλος του 19ου αιώνα συναντάµε στην 
Ελλάδα σοσιαλιστικές οµάδες και εργατικές οµαδοποιήσεις. Η πολιτική και κοινωνική τους 
επιρροή ήταν σαφώς µικρότερη από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήµατα σε 
βιοµηχανικές χώρες της ∆ύσης αλλά και σε βαλκανικές (π.χ. Βουλγαρία). Η απουσία 
µεγάλων σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων οδήγησε σ' αυτήν την καθυστέρηση από κοινού 
µε άλλους παράγοντες. Στα µεγάλα δηµόσια έργα της περιόδου, σηµαντικό ποσοστό του 
εργατικού δυναµικού προερχόταν από το εξωτερικό (στη διάνοιξη της διώρυγας της 
Κορίνθου εργάστηκαν πολλοί Ιταλοί) ή ήταν πρόσκαιρης, βραχύχρονης απασχόλησης. Πιο 
σταθερό εργατικό δυναµικό δούλευε στις µεταλλευτικές επιχειρήσεις, όπου και 
εκδηλώθηκαν οι πρώτες καθαρά εργατικές εξεγέρσεις (Λαύριο, 1896). Στον ιδεολογικό 
τοµέα η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας εµπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών µε 
κοινωνικό και ταξικό περιεχόµενο. 
 
Γ1.  
α. Ο µικρασιατικός πόλεµος έληξε τον Αύγουστο του 1922 µε ήττα και υποχώρηση του 

ελληνικού στρατού. Χιλιάδες πρόσφυγες, ακολουθώντας το στρατό, άρχισαν να φτάνουν στην 
Ελλάδα, οι οποίοι το φθινόπωρο του ίδιου έτους αριθµούσαν τους 900.000 (ανάµεσα τους και 
50.000 Αρµένιοι) 

Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης. Έξι µήνες πριν, στις 30 
Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί η ελληνοτουρκική Σύµβαση, η οποία ρύθµιζε την ανταλλαγή 
των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Προβλεπόταν η υποχρεωτική ανταλλαγή µεταξύ 
των Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλµάνων κατοίκων της 
Ελλάδας. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που αντλούµε από το πρώτο παράθεµα, 
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δικαίωµα µετακίνησης προς την Ελλάδα προβλεπόταν και για όσους είχαν εξισλαµιστεί (ή ανήκαν 
πιθανόν στους λεγόµενους κρυπτοχριστιανούς) («Μας είπαν … κι αυτοί για την Ελλάδα»).  

Η Σύµβαση θα ίσχυε τόσο γι’ αυτούς που παρέµεναν στις εστίες τους, όσο και για εκείνους 
που είχαν ήδη καταφύγει στην οµόθρησκη χώρα. Στο κείµενο Α επιβεβαιώνεται πως αρµόδιοι της 
Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσµών από την Ελλάδα, πιθανόν από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Ανταλλαγής Πληθυσµών, κατέφθασαν στις επαρχίες της Καππαδοκίας και γενικότερα της κεντρικής 
και νότιας Μικράς Ασίας, όπου παρέµεναν περίπου 200.000 Έλληνες (συγκεκριµένα στο Γκέλβερι) 
και πληροφόρησαν τους αντιπροσώπους των Ελλήνων της περιοχής για την ανταλλαγή των 
πληθυσµών και τον αναγκαστικό τους εκπατρισµό τους προς την Ελλάδα («Μια µέρα ήρθε … για να 
κουβεντιάσουν για την Ανταλλαγή» και «Μας είπαν πως θα γίνει Ανταλλαγή, θα πάµε στην 
Ελλάδα»).  

Μάλιστα, η ανταλλαγή πληθυσµών µεταξύ των δύο κρατών ίσχυσε αναδροµικά για όλες τις 
µετακινήσεις που έγιναν από τη µέρα που κηρύχθηκε ο Α' Βαλκανικός πόλεµος (18 Οκτωβρίου 
1912). Από την ανταλλαγή αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, 
της Ίµβρου και της Τενέδου και οι Μουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης. 

Οι ανταλλάξιµοι, σύµφωνα µε τη σύµβαση ανταλλαγής, πρώτα από όλα, θα απέβαλαν την 
παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας στην οποία θα εγκαθίσταντο. 
Επίσης, είχαν δικαίωµα να µεταφέρουν την κινητή περιουσία τους. Μάλιστα, στην πρώτη 
πηγή αναφέρεται πως οι υπεύθυνοι της επιτροπής που έφθασε στο Γκέλβερι υπέδειξαν στους 
ανταλλάξιµους να πουλήσουν ό,τι µπορούσαν από την κινητή τους περιουσία και να πάρουν τα 
υπόλοιπα µαζί τους («Να πουλήσουµε … µαζί µας»). Ακόµη, οι ανταλλάξιµοι είχαν δικαίωµα να 
πάρουν από το κράτος στο οποίο µετανάστευαν ως αποζηµίωση περιουσία ίσης αξίας µε την 
ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν φεύγοντας. Προς επίρρωση των παραπάνω, στο πρώτο 
παράθεµα µαρτυρείται πως οι αρµόδιοι της Επιτροπής Ανταλλαγής προέβησαν σε απογραφή 
του ελληνοχριστιανικού πληθυσµού και των (ακίνητων) περιουσιακών του στοιχείων («Οι 
άνθρωποι … περιουσίες µας»). Τέλος, οι ανταλλάξιµοι θα διευκολύνονταν στη µετακίνησή τους 
από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. Η µεταφορά των προσφύγων µε τη φροντίδα της Μικτής 
Επιτροπής κάτω από συνθήκες ουσιαστικής ασφάλειας διαφαίνεται και από τις παραινέσεις 
των αρµόδιων προς τους χριστιανούς του Γκέλβερι να µην αισθάνονται φόβο, σύµφωνα µε το 
κείµενο Α («Μας σύστησαν να µην φοβόµαστε»).   
Ανάµεσα στους όρους της Σύµβασης (άρθρο 11) προβλεπόταν και η ίδρυση της Μικτής 

Επιτροπής Ανταλλαγής µε έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν έντεκα µέλη 
(τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία µέλη-πολίτες ουδέτερων κατά τον Α' 
Παγκόσµιο πόλεµο κρατών) µε αρµοδιότητα τον καθορισµό του τρόπου µετανάστευσης των 
πληθυσµών και της εκτίµησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίµων. Τα όσα µάλιστα 
διαδραµατίστηκαν στο Γκέλβερι της Καππαδοκίας της πρώτης πηγής συνδέονται µε τη δράση 
της.  
Η σύµβαση της Λοζάνης για την ανταλλαγή πληθυσµών διέφερε από τις προηγούµενες. 

Καθιέρωνε για πρώτη φορά τη µαζική µετακίνηση πληθυσµών και είχε υποχρεωτικό 
χαρακτήρα, ενώ οι µέχρι τότε συµφωνίες προέβλεπαν εθελοντική µετανάστευση κατοίκων 
κάποιων επίµαχων περιοχών.  

 
β. Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της Σύµβασης και οι όροι της, οι πρόσφυγες που 

βρίσκονταν στην Ελλάδα αντέδρασαν έντονα. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας συγκρότησαν 
συλλαλητήρια, διατρανώνοντας την απόφασή τους να εµποδίσουν την εφαρµογή της. Η 
πραγµατικότητα όµως, όπως είχε διαµορφωθεί µετά την έξοδο χιλιάδων Ελλήνων από τις 
πατρογονικές εστίες τους και την άρνηση της Τουρκίας να δεχτεί την επιστροφή τους, 
ανάγκασε την ελληνική αντιπροσωπεία να συµφωνήσει. Σύµφωνα µε το δεύτερο παράθεµα, 
από τη στιγµή που στην Τουρκία είχε επικρατήσει ο Μουσταφά Κεµάλ, η εκδίωξη των Ελλήνων 
που συνέχισαν να παραµένουν στο έδαφος της γειτονικής χώρας µετά την ήττα και υποχώρηση 
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του ελληνικού στρατού  το 1922 ήταν αναπόφευκτη και η πραγµατοποίησή της απλώς θέµα 
χρόνου. Ο Κεµάλ υπήρξε από τα βασικά στελέχη του κόµµατος των Νεοτούρκων, βασική 
πολιτική των οποίων υπήρξε από το 1908 έως το 1918, διάστηµα κατά το οποίο κατείχαν την 
εξουσία, η εκκαθάριση του µη µουσουλµανικού στοιχείου από τα εδάφη της άλλοτε 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας («Ο Μουσταφά Κεµάλ … ζήτηµα χρόνου»).   
Εξάλλου, η υπογραφή της Σύµβασης υποβοηθούσε τις βλέψεις των ηγετών των δύο 

χωρών (Βενιζέλου και Κεµάλ) για τη διασφάλιση και αναγνώριση των συνόρων τους, την 
επίτευξη οµοιογένειας και την απρόσκοπτη ενασχόληση µε την εσωτερική µεταρρύθµιση και 
ανάπτυξη. Σύµφωνη ήταν και η Κοινωνία των Εθνών. Ο Α. Συρίγος υποστηρίζει πως η 
ελληνική πλευρά επιδίωκε την ανταλλαγή πληθυσµών κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων 
στη Λοζάνη το 1923, επειδή φοβόταν ότι  σε περίπτωση µελλοντικής αποµάκρυνσης του 
εναποµείναντος ελληνικού στοιχείου από την Τουρκία, η ελληνική πλευρά δεν θα διέθετε 
ανάλογη διαπραγµατευτική δυνατότητα ώστε να απαιτήσει µε τη σειρά της τη µετανάστευση των 
τουρκο-µουσουλµανικών πληθυσµών της χώρας («Η ελληνική πλευρά … των πληθυσµών» και 
«Σε µια τέτοια περίπτωση … της Ελλάδος»). Επιπρόσθετα, ο Μαυρογορδάτος εξαίρει στο 
τρίτο παράθεµα την πραγµατιστική προσέγγιση του ζητήµατος των µειονοτήτων εκ µέρους του 
Βενιζέλου και επισηµαίνει την επιθυµία του να λυθούν οι διαφορές µεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας βάσει ενός σχεδίου ανταλλαγής πληθυσµών ήδη από το 1914 («Και στο ζήτηµα … µε 
την Τουρκία»). [Προαιρετικά: Είναι γνωστό, άλλωστε, πως µετά την εκδίωξη των Ελλήνων 
της Ανατολικής Θράκης και των παραλίων της δυτικής Μικράς Ασίας, ιδρύθηκε τον Ιούνιο 
του 1914, έπειτα από την ανάληψη διπλωµατικών ενεργειών εκ µέρους της ελληνικής 
κυβέρνησης, µια Μικτή Επιτροπή που θα ρύθµιζε τα σχετικά µε µια εθελούσια ανταλλαγή 
πληθυσµών µεταξύ Ελλήνων ορθοδόξων της Τουρκίας και Μουσουλµάνων της Ελλάδας. Η 
επιτροπή αυτή όµως δεν λειτούργησε, λόγω της εισόδου της Τουρκίας στον Α´ Παγκόσµιο 
Πόλεµο τον Οκτώβριο του 1914.] Μάλιστα, σύµφωνα µε τον παραπάνω συγγραφέα, ο 
Βενιζέλος ανέλαβε προσωπικά, χωρίς να υπολογίσει το βαρύτατο πολιτικό κόστος, την ευθύνη 
της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσµών («Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή … θα τον 
«αναθεµατίσουν»).  
Οι πρόσφυγες έµειναν µε την πικρία ότι το δίκαιο και τα συµφέροντά τους θυσιάστηκαν 

στο βωµό των συµφερόντων του ελληνικού κράτους. Προς επίρρωση των παραπάνω ο 
Μαυρογορδάτος αναφέρει πως η ίδια ορθολογιστική και ρεαλιστική προσέγγιση υιοθετήθηκε 
σε όλα τα στάδια και τις λεπτοµέρειες της προσφυγικής αποκατάστασης («Στη συνέχεια 
ορθολογισµός … την τελευταία της λεπτοµέρεια»).  
Επιλογικά, η άφιξη, η αποκατάσταση και η αφοµοίωση των προσφύγων ήταν, κατά γενική 

οµολογία, το σηµαντικότερο επίτευγµα του νέου ελληνικού κράτους που καθόρισε τη 
µετέπειτα πορεία και ταυτότητα του νεοελληνικού έθνους.    
 
 
∆1. 

Το θετικό και αισιόδοξο κλίµα των δύο πρώτων ετών της λειτουργίας του νέου 
καθεστώτος της Κρητικής Πολιτείας άρχισαν να σκιάζουν απειλητικά σύννεφα, τα οποία 
επρόκειτο να δηµιουργήσουν λίγο αργότερα σοβαρή εσωτερική κρίση. Πράγµατι, στο 
κείµενο της πρώτης πηγής καταγράφεται το καλοκαίρι του 1900 ως χρονική αφετηρία 
των εσωτερικών δυσχερειών που θα ανακύψουν στην Κρήτη. Το Σύνταγµα της Κρητικής 
Πολιτείας ήταν υπερβολικά συντηρητικό και παραχωρούσε στον Ηγεµόνα, όπως ονοµάστηκε 
ο Ύπατος Αρµοστής, υπερεξουσίες, που εύκολα µπορούσαν να τον οδηγήσουν σε δεσποτική 
συµπεριφορά. Η ασαφής συνταγµατική θεµελίωση και η δεσποτική διακυβέρνηση – 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Ελ. Βενιζέλου - καταγράφονται στο δεύτερο παράθεµα. 
Επιπλέον, η ασάφεια στον ακριβή καθορισµό αρµοδιοτήτων δηµιουργούσε τριβές και 
προσωπικές αντιπαραθέσεις στο έργο της διοίκησης.  
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Οι τοπικοί παράγοντες της Κρήτης, που πολέµησαν για την ελευθερία του νησιού και 
στήριξαν µε ενθουσιασµό τον Πρίγκιπα, έβλεπαν τώρα µε δυσφορία και πικρία να 
παραγκωνίζονται και να διορίζονται σε καίριες θέσεις Αθηναίοι σύµβουλοι του Γεωργίου, 
που αγνοούσαν τα κρητικά πράγµατα και την ψυχολογία των Κρητών. Τον γενικότερο 
παραγκωνισµό των Κρητών από τις δηµόσιες θέσεις και τη διοίκηση επισηµαίνει το δεύτερο 
παράθεµα, στο οποίο µάλιστα σηµειώνεται η αδιαφορία του Αρµοστή για τους πολιτικούς 
παράγοντες της Κρήτης και η απαξίωση του απέναντι στους αγώνες και τις θυσίες που αυτοί 
κατέβαλαν κατά της Τουρκικής κυριαρχίας. (Ο πρίγκιπας Γεώργιος … κυριάρχων).  

Αλλά το πιο σηµαντικό ήταν η διαχείριση του εθνικού ζητήµατος της ένωσης της 
Κρήτης µε την Ελλάδα. Στο ουσιώδες αυτό ζήτηµα παρατηρήθηκε εξαρχής διάσταση 
απόψεων µεταξύ του Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Γεώργιος πίστευε ότι η 
λύση του εθνικού ζητήµατος θα ωρίµαζε µε συνεχείς παραστάσεις και υποµνήµατα προς τις 
Μεγάλες ∆υνάµεις. Στο κείµενο της πρώτης πηγής αναφέρεται σχετικά ότι ο Γεώργιος 
επιδίωκε να εκµεταλλευθεί τις πιέσεις που θα δηµιουργούσαν οι εσωτερικές συνθήκες στην 
Κρήτη και να αποσπάσει από τις ∆υνάµεις εκβιαστικά τη συγκατάθεσή τους στην άµεση ένωση 
Κρήτης- Ελλάδας. (Ο ύπατος αρµοστής … ενωτική λύση). Η δεύτερη πηγή, µάλιστα, 
προσδιορίζει τους όρους «παραστάσεις και υποµνήµατα» διευκρινίζοντας ότι η διπλωµατική 
γραµµή του Γεωργίου περιλάµβανε προσωπικές συνοµιλίες µε τον τσάρο της Ρωσίας και 
διαπραγµατεύσεις µε τους Υπουργούς εξωτερικών των Προστατίδων ∆υνάµεων, Ρωσίας, 
Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας. (Η πρωτοβουλία του … και της Ιταλίας). Το πρώτο παράθεµα 
εξηγεί τις επιλογές και τη τακτική του Ύπατου Αρµοστή  ως απότοκο της παγιωµένης 
αντίληψης που επικρατούσε για την αποκλειστική άσκηση της εξωτερικής πολιτικής γενικά της 
Ελλάδας και ειδικά της Κρήτης από την «Αυλή των Αθηνών» µε τη συναίνεση και της 
ελληνικής κυβέρνησης. (Η πρωτοβουλία … εθνικού αγώνα). Επιπρόσθετα η συγγραφέας Λ. 
Μακράκη του δεύτερου παραθέµατος σηµειώνει ότι ο Γεώργιος θεωρούσε την άσκηση της 
εξωτερικής πολιτικής της Κρήτης «αρµοδιότητα της ελληνικής µοναρχίας» εξοβελίζοντας το 
υπουργικό συµβούλιο της Κρήτης από τις διπλωµατικές διεργασίες. (Ο πρίγκιπας Γεώργιος 
… διαπραγµατεύσεις) 

Ο Βενιζέλος, αντίθετα, επέκρινε τις ενέργειες του ύπατου Αρµοστή ως πρόωρες 
(2η πηγή) και βλέποντας τα πράγµατα πρακτικότερα και ρεαλιστικότερα, θεωρούσε ότι η 
λύση έπρεπε να είναι σταδιακή, µε βαθµιαίες κατακτήσεις. Ως πρώτη µάλιστα κατάκτηση 
θεωρούσε την αποµάκρυνση των ξένων στρατευµάτων από τις κρητικές πόλεις και την 
αντικατάστασή τους από ντόπια πολιτοφυλακή, µε Έλληνες αξιωµατικούς. Ανάλογες 
πληροφορίες για τη «µεθόδευση της σταδιακής λύσης» καταγράφονται στο πρώτο 
ιστορικό παράθεµα. Ο Ελ. Βενιζέλος είχε συνειδητοποιήσει ότι η παράταση του καθεστώτος 
της αυτονοµίας αποτελούσε βασική τροχοπέδη στην άµεση υλοποίηση της ένωσης Κρήτης - 
Ελλάδας. Η διοίκηση της Κρήτης από εντολοδόχο των Προστατίδων ∆υνάµεων και η παρουσία 
των ξένων στρατευµάτων στις Κρητικές πόλεις παρέτεινε τη διεθνή εξάρτηση και την 
κηδεµονία της Μεγαλονήσου από τις αποφάσεις των Μ. ∆υνάµεων. (Ο σύµβουλος της 
δικαιοσύνης …εξαρτήσεως). Επιπλέον δυσχέρειες που συσκότιζαν το ενωτικό ζήτηµα - 
σύµφωνα µε το δεύτερο παράθεµα – οφείλονταν στα σαθρά ερείσµατα της κρητικής 
κυβέρνησης και στα ασαφή συνταγµατικά θεµέλια (όπως ήδη προαναφέρθηκε).  

Παράλληλα, σύµφωνα µε το πρώτο κείµενο από την Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, οι αντιγνωµίες των Ευρωπαίων και τα αντικρουόµενα συµφέροντά τους επηρέαζαν 
την πορεία των κρητικών πραγµάτων δυσχεραίνοντας τις όποιες ενωτικές προσπάθειες. 
Λαµβάνοντας υπόψη του ο Βενιζέλος το γενικότερο πλέγµα της διεθνούς ισορροπίας που 
διακυβευόταν στην Κρήτη πρότεινε (καλοκαίρι του 1900) µε την ιδιότητα του Συµβούλου επί 
της δικαιοσύνης µια σειρά µέτρων που θα αποσπούσαν την Κρήτη από τον έλεγχο των 
∆υνάµεων ολοκληρώνοντας την αυτονοµία (πρόβλεψη Συντάγµατος – υπόσχεση ∆υνάµεων) 
και θα καθιστούσαν τους Κρήτες «κύριους του οίκου τους». Συνακόλουθα, θα ήταν εφικτή η 
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απρόσκοπτη εσωτερική αυτοδιοίκηση και η διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής του νησιού µε 
αποκλειστικό γνώµονα την «προαγωγή των εθνικών συµφερόντων» των Κρητών. Βασική 
προϋπόθεση για τη συγκεκριµένη διπλωµατική τακτική έθεσε ο Βενιζέλος την οργάνωση της 
πολιτοφυλακής στην Κρήτη από Έλληνες αξιωµατικούς και την παράλληλη εκκένωση του 
νησιού από τα ξένα στρατεύµατα. (Επέβαλε την άµεση υποταγή … διεθνών στρατευµάτων). 
Αυτή η τακτική των σταδιακών κατακτήσεων – σύµφωνα µε τη δεύτερη πηγή – θα 
κορυφωνόταν µε την ανακήρυξη της Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο, γεγονός που θα 
επέτρεπε τη νοµότυπη ένωση του νησιού µε την Ελλάδα. (Πίστευε και υποστήριζε … Ελλάδα).   

Η αντίδραση του Πρίγκιπα στις προτάσεις του Βενιζέλου, όπως σηµειώνει το πρώτο 
παράθεµα, ήταν αρνητική για δύο λόγους. Αφενός διότι ο Βενιζέλος διαφωνούσε µε τη 
διπλωµατική τακτική και τις µεθοδεύσεις που εξύφανε η δυναστεία στην Ελλάδα (Η 
πρωτοβουλία …εθνικού αγώνα)· αφετέρου διότι παρενέβαινε σε θέµατα για τα οποία 
θεωρούνταν αναρµόδιος, καθώς στο δεύτερο παράθεµα η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής 
της Κρήτης χαρακτηρίζεται αρµοδιότητα της «ελληνικής µοναρχίας». Εξάλλου, ο Γεώργιος 
αδυνατούσε να κατανοήσει ότι ασφαλέστερη τακτική για την επίτευξη της ένωσης ήταν η 
πλήρης αυτονοµία του νησιού, χωρίς τις ξένες παρεµβάσεις που υπέθαλπε η παρουσία των 
ξένων στρατευµάτων, και η διοίκηση της Κρήτης όχι από εντολοδόχο των ∆υνάµεων αλλά από 
κυβερνήτη διορισµένο από την ελληνική κυβέρνηση. (Ο πρίγκιπας δεν ήταν ικανός … ενωτικού 
σκοπού).  
    Η διάσταση των απόψεων στο πολιτικό ζήτηµα, όπως περιγράφηκε, δεν άργησε να 
λάβει τη µορφή προσωπικής αντιπαράθεσης. Ο Βενιζέλος είχε καταστήσει σαφές ότι δεν 
αναγνωρίζει στον Πρίγκιπα το δικαίωµα να διαχειρίζεται προσωπικώς το εθνικό ζήτηµα της 
Κρήτης: «Ως ένας εκ των τριακοσίων χιλιάδων Κρητών, δεν σας εκχωρώ το δικαίωµά µου, 
ώστε µόνος σεις να ρυθµίζετε αυτοβούλως την εθνικήν πολιτικήν του τόπου µου!». Ανάλογες 
πληροφορίες για τη δεσποτική νοοτροπία και τον αποκλεισµό των Κρητών από την άσκηση της 
εξωτερικής πολιτικής καταγράφονται στο δεύτερο παράθεµα. Επισηµαίνεται ότι ο Γεώργιος 
ανέλαβε µόνος του την επίλυση του Κρητικού ζητήµατος και απέκλεισε εσκεµµένα τους 
Υπουργούς του από τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της Μεγαλονήσου. Η συγγραφέας Λ. 
Μακράκη εκτιµά ότι η στάση του Γεωργίου ήταν αποτέλεσµα της αρνητικής του εκτίµησης για 
τους πολιτικούς παράγοντες της Κρήτης, τους οποίους, µάλιστα, έκρινε αρνητικά ως «άσχετους 
και επιζήµιους». Αντίστροφα, ο Βενιζέλος εκπροσωπώντας την πολιτική κινητοποίηση των 
ίδιων των Κρητών δεν αποδεχόταν τον παραγκωνισµό που επέβαλε ο Αρµοστής και είχε εύλογη 
την απαίτηση της συµµετοχής στη διαχείριση της εξωτερική πολιτικής του νησιού, καθόσον 
µάλιστα αυτή νοµιµοποιούνταν από τους µακραίωνους αγώνες για απελευθέρωση από τον 
τουρκικό ζυγό. (Ο πρίγκιπας Γεώργιος … Τούρκων κυριάρχων).  

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα κακοί σύµβουλοι του Γεωργίου διοχέτευαν χαλκευµένα και 
συκοφαντικά κείµενα στις αθηναϊκές εφηµερίδες εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου, 
γεγονός που δηµιούργησε βαρύ κλίµα διχασµού. Η κρίση κορυφώθηκε στις 18 Μαρτίου 
1901, όταν ο Γεώργιος απέλυσε τον Βενιζέλο από το αξίωµα του υπουργού.   
 


