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ΘΕΜΑ Α.1.2. 

α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: Αδηάιιαθην αληηβεληδειηθό θόκκα κε εγέηε ηνλ Κ. Μαπξνκηράιε. Γελ 

δηέθεξε από ην ξαιιηθό. Οη εθπξόζσπνη ηνπ πξνζπαζνύζαλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

αξρεγνύ ηνπο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα κεηά ην θίλεκα ηνπ 1909. Υπνζηήξηδαλ ηελ «Αλόξζσζε», πνπ 

θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπο δελ κπόξεζαλ λα πινπνηήζνπλ νη Βεληδειηθνί. 

β. Επιηροπή Αποκαηαζηάζεως Προζθύγων (ΕΑΠ) Ιδξύζεθε ην Σεπηέκβξην ηνπ 1923 κε 

πξσηνβνπιία ηεο ΚΤΔ. Απνηέιεζε απηόλνκν νξγαληζκό κε πιήξε λνκηθή ππόζηαζε, είρε έδξα ηελ 

Αζήλα θαη βαζηθή ηεο απνζηνιή ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξόζθπγεο παξαγσγηθή απαζρόιεζε θαη 

νξηζηηθή ζηέγαζε. Έξγν ηεο ήηαλ θαηά βάζε ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε. Σηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο 

απνθαηάζηαζεο πξόζθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθώλ 

θαη βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ (όπσο ε ηαπεηνπξγία). Η ΔΑΠ ιεηηνύξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1930. 

Με εηδηθή ζύκβαζε κεηαβίβαζε ζην Διιεληθό Γεκόζην ηελ πεξηνπζία ηεο, θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο 

πνπ είρε αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο. 

γ. Πολιηοθσλακή ηης Κρήηης: Πξόθεηηαη γηα ηνλ πξώην ζηξαηό ηνπ λεζηνύ πνπ νξγαλώζεθε ην 

1907 κε Έιιελεο αμησκαηηθνύο πνπ ζα παξαηηνύληαλ από ηνλ ειιεληθό ζηξαηό θαη εμειίρζεθε ζε 

αμηόινγε δύλακε, όπσο θάλεθε αξγόηεξα ζηνπο Βαιθαληθνύο πνιέκνπο 1912- 1913. 

ΘΕΜΑ Α.2.1. 

Σρνιηθό βηβιίν ζ. 89-90: «Οη εθζπγρξνληζηέο ζπζπεηξώζεθαλ … κέιε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο». 

ΘΕΜΑ Α.2.2. 

Σρνιηθό βηβιίν ζ. 165-166: «Οη πξόζθπγεο πνπ θαηνηθνύζαλ … λέα παηξίδα ηνπο». 

ΘΕΜΑ Β1. 

α. Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο ζ. 161: «Μεηά ηελ 

ππνγξαθή … επηδίσμε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ.».  

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Μεηά ηελ ππνγξαθή … κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Φαξαθηεξηζηηθή σο πξνο απηό είλαη ε νκηιία ηνπ 

Βεληδέινπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο ηεο 25
εο

 Ινπλίνπ 1930, πνπ παξαηίζεηαη ζην πξώην θείκελν.

Σπγθεθξηκέλα ν Βεληδέινο αλαθέξεη όηη πξνθεηκέλνπ λα ιπζνύλ νη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

δύν ρσξώλ ε Διιάδα αληηπξόηεηλε ζην αίηεκα ηεο Τνπξθίαο γηα πιήξε ζπκςεθηζκό ηελ εθαξκνγή από 

ηα νπδέηεξα κέιε ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο ελόο ζπλνπηηθνύ θαη ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο εθηίκεζεο, θάηη 

πνπ έγηλε δεθηό από ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Τα νπδέηεξα, όκσο, κέιε δήηεζαλ ην γεληθό ζπκςεθηζκό 

θαη ε ειιεληθή πιεπξά δελ είρε ηε δπλαηόηεηα λα αξλεζεί («Αιι’ νζνλδήπνηε … ηελ ππόδεημηλ 

ηαύηελ;»). 

Όπσο γλσξίδνπκε, ζηηο 10 Ινπλίνπ … ησλ «θπγάδσλ». Μάιηζηα ην 1
ν
 παξάζεκα επηζεκαίλεη όηη ν

Βεληδέινο κέζσ απηήο ηεο Σπκθσλίαο πξνζπάζεζε λα πξνζηαηεύζεη ηνπο Έιιελεο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο, πνπ αλέξρνληαλ ζηηο 110.000, από ηηο πηέζεηο πνπ ηνπο αζθνύζε ε ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε θαη ηνπο σζνύζαλ ζηε κεηαλάζηεπζή ηνπο πξνο ηελ Διιάδα. Έηζη πξνζπάζεζε λα 



απνηξέςεη άιιν έλα πξνζθπγηθό ξεύκα πνπ  ζα δπζρέξαηλε αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ρώξαο («Η ηνπξθηθή θπβέξλεζηο … επί ηνπ δεηήκαηνο ησλ εθηηκήζεσλ;»).   

Δίλαη γλσζηό όηη ε Σπκθσλία όξηδε αθόκα όηη … αληίζηνηρα. Δπηπξόζζεηα ε 1
ε
 ηζηνξηθή πεγή

αλαθέξεη όηη ν Βεληδέινο ρξεζηκνπνίεζε ηηο αληαιιάμηκεο κνπζνπικαληθέο πεξηνπζίεο πξνθεηκέλνπ 

λα απνδεκηώζεη ηνπο πξόζθπγεο, όπσο όξηδε θαη ε Σύκβαζε ηεο Λνδάλεο («Ο Βεληδέινο θαηά ηελ 

ζπλεδξίαζηλ … ηαύηελ ηελ εμεπιήξσζελ.»). 

Γλσξίδνπκε όηη ε Σπκθσλία ηεο Άγθπξαο πξνέβιεπε ακνηβαία … επηδίσμε ηνπ Έιιελα 

πξσζππνπξγνύ. 

β. Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ησλ ζ. 161-162: «Ο 

ζπκςεθηζκόο όκσο ησλ αληαιιάμηκσλ … ζηηο εθινγέο ηνπ 1932 θαη ηνπ 1933.» θαη ηεο ζ. 163: «Οη 

πξόζθπγεο θαηεγνξνύζαλ ην ειιεληθό θξάηνο … πάληνηε ζ’ απηνύο.». 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Ο ζπκςεθηζκόο όκσο ησλ αληαιιάμηκσλ … ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο. Αλάινγεο είλαη θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ην παξάζεκα. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη όηη ε ππνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο ηεο 

Άγθπξαο δίραζε ηνπο πξόζθπγεο θαη πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο. Δθδόζεθαλ από όια ηα ζσκαηεία 

ςεθίζκαηα κε πεξηερόκελν δηακεηξηθά αληίζεην. Πξνο ηα ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1930, πξηλ 

αλαρσξήζεη ν Βεληδέινο γηα ηελ Άγθπξα νμύλζεθαλ νη δηακαξηπξίεο ησλ πξνζθύγσλ, νη νπνίνη ζα 

ζηείινπλ ςεθίζκαηα ηόζν ζην Βεληδέιν όζν θαη ζηνλ Ιλνλνύ πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ ηελ αθύξσζε 

ησλ ζπκθσληώλ πνπ θαηαζηξαηεγνύλ βαζηθά δηθαηώκαηα ησλ πξνζθύγσλ («Τν νηθνλνκηθό ζύκθσλν 

… όλως διόλου ασταθής»).

Όπσο γλσξίδνπκε, ην γεγνλόο ηνπ ζπκςεθηζκνύ ησλ αληαιιάμηκσλ πεξηνπζηώλ ζε ζπλδπαζκό …

θαη ηνπ 1933.  Δπίζεο, νη πξόζθπγεο θαηεγνξνύζαλ ην ειιεληθό θξάηνο … πάληνηε ζ’ απηνύο. 

ΘΕΜΑ Β2 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ησλ ζ. 208-210: «Τν 

ζεηηθό θαη αηζηόδνμν … κειώλ ηεο θξεηηθήο αληηπνιίηεπζεο».  

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Τν ζεηηθό θαη αηζηόδνμν … ηελ ςπρνινγία ησλ Κξεηώλ. Πξνο επίξξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηώλ ην παξάζεκα αλαθέξεη όηη  νη παξάγνληεο απηνί πξνέξρνληαλ θπξίσο από ηα κεζναζηηθά 

θαη κηθξναζηηθά ζηξώκαηα, πνπ απμήζεθαλ θαη εληζρύζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ιόγσ ησλ λέσλ 

πξνϋπνζέζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε επίπεδν θξαηηθήο νξγάλσζεο θαη νηθνλνκίαο. Απηνί 

επεδίσθαλ ελεξγόηεξε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ ηνπ λεζηνύ. 

Λνγηθό ήηαλ ινηπόλ λα αληηδξνύλ ζηελ απηαξρηθή πνιηηηθή ηνπ αξκνζηή θαη ζηελ ζηαηηθή θαηάζηαζε 

ηεο  νηθνλνκίαο («Η δεκηνπξγία λέσλ πξνϋπνζέζεσλ … ηε δσεξή αληίδξαζή ηνπο.»). 

Σύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο καο γλώζεηο ην πην ζεκαληηθό πξόβιεκα ήηαλ ε δηαρείξηζε … κε Έιιελεο 

αμησκαηηθνύο. Αλάινγεο είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ην 1
ν
 παξάζεκα, ζην νπνίν παξαηίζεηαη

ν παλεγπξηθόο ιόγνο ηνπ Βεληδέινπ. Σπγθεθξηκέλα ν Βεληδέινο αλαθέξεηαη ζηα αηειέζθνξα ηαμίδηα ηνπ 

Πξίγθηπα ζην εμσηεξηθό, θαζώο παξά ην πέξαο έμη εηώλ δελ επηηεύρζεθε ε έλσζε ηνπ λεζηνύ κε ηελ 

Διιάδα («Καζ’ έθαζηνλ ηαμίδηνλ ηνπ Πξίγθηπνο επηζηεύεην όηη ζα γίλε ε έλσζηο. Παξήιζνλ ήδε εμ 

έηε»).  

Όπσο γλσξίδνπκε, ε δηάζηαζε ησλ απόςεσλ … ηνπ ηόπνπ κνπ!». Μάιηζηα ζην 1
ν
 παξάζεκα ν

Βεληδέινο ηνλίδεη όηη δηαθσλεί απόιπηα κε ηελ απόδνζε ηνπ ηίηινπ ηνπ αληηπξνζώπνπ ηεο Δζληθήο 

Ιδέαο ζηνλ Γεώξγην θαη ππνζηεξίδεη όηη νη αγώλεο ησλ Κξεηώλ είλαη απηνί πνπ ζηεξίδνπλ ηελ Δζληθή 

Ιδέα. Δπίζεο επηζεκαίλεη όηη νη Κξήηεο δέρζεθαλ ην Γεώξγην σο ύπαην αξκνζηή ζεσξώληαο όηη ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ πνιππόζεηε έλσζε («Δπζύο εμ αξρήο σλόκαζαλ … κεηά ηεο Διιάδνο.»).   

Δίλαη γλσζηό όηη θαθνί ζύκβνπινη … κειώλ ηεο θξεηηθήο αληηπνιίηεπζεο. 


