
 

 
Τετάρτη 26 Νοεµβρίου 2014 

 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α.1.  Να αναφέρετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος 

και τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της. 

Μονάδες 14 

 

ΘΕΜΑ Α.2. Πώς οργανώθηκαν στην Ελλάδα και µε ποιους στόχους η Κοινωνιολογική Εταιρεία 

και το Λαϊκό Κόµµα; 

Μονάδες 14 

 

ΘΕΜΑ Α.3.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο απαντητικό σας 

φύλλο τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση  

1. Η εµπλοκή της Ελλάδας σε διεθνείς υποθέσεις την περίοδο 1914-1918 επέδρασε στην 

καθυστέρηση ανάπτυξης του εργατικού κινήµατος. 

2. Το Σύνταγµα του 1864 όριζε ως πολίτευµα της Ελλάδας τη συνταγµατική µοναρχία.  

3. Ο Χαρίλαος Τρικούπης στόχευε στη συγκέντρωση και τον έλεγχο των εξουσιών από το κόµµα. 

4. Το κόµµα των Φιλελευθέρων δεν ήταν απαλλαγµένο από κοινωνικά και τοπικά συµφέροντα. 

5. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική 

Τράπεζα.  

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Α.4  Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:  

α. «∆ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος», β. «Ανόρθωση», γ.  «Οργανισµός 1914» 

 Μονάδες 12 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β1 Αντλώντας στοιχεία από τα ακόλουθα παραθέµατα και αξιοποιώντας τις ιστορικές 

σας γνώσεις να καταγράψετε τις επιπτώσεις της κρίσης του 1932 στην οικονοµία (µονάδες 15) 

και το εξωτερικό εµπόριο (µονάδες 10) της Ελλάδας.                                                   

Μονάδες 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ο τυφώνας εκείνος ήταν αδύνατο να µη πλήξει και τη µικρή Ελλάδα. Έτσι το 

οικονοµικό έτος 1931-1932 παρουσιάζει έλλειµµα 240 εκατοµ. δραχµών, τα οποία όµως 

καλύφθηκαν από το απόθεµα των περισσευµάτων των προηγούµενων ετών. Τώρα όµως ο 

Βενιζέλος, επηρεασµένος από το παράδειγµα της Μεγάλης Βρετανίας […] αναγκάζεται 

ν΄αναγνωρίσει την εισβολή της οικονοµικής κρίσης και στην Ελλάδα […] 



Οι εναγώνιες προσπάθειές του στο συµβούλιο της ΚΤΕ ν΄αντιµετωπίσει την κρίση µε 

σύναψη δανείου 80 εκατοµ. δολλαρίων αποτυχαίνουν. Έτσι στις 25 Απριλίου θεσπίζει την 

αναγκαστική κυκλοφορία του χαρτονοµίσµατος και καταργεί την ελεύθερη αγορά συναλλάγµατος. 

Την 1 Μαΐου 1932 αναγκάζεται να κηρύξει προσωρινό χρεωστάσιο των δανείων σε χρυσό. 

Ακολουθούν ύστερ΄από λίγες µέρες οι διαµαρτυρίες των πρεσβευτών Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας 

για τη διακοπή της πληρωµής των τοκοµεριδίων. Τελικά τον Σεπτέµβριο του 1932, ο υπουργός των 

οικονοµικών Κυρ. Βαρβαρέσσος πηγαίνει στο Λονδίνο και καταλήγει σε συµβιβασµό µε τους 

οµολογιούχους, δηλαδή δέχεται να πληρώσει η Ελλάδα για το 1932-1933 τα 30% του τόκου των 

δανείων σε χρυσό. 
Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-1985), 393-394 

1 
εκλογικό σύστηµα κατά το οποίο η εκπροσώπηση ενός εκλογικού συνδυασµού στη Βουλή εξαρτάται από τον αριθµό 

των ψήφων που έλαβε  

 

ΘΕΜΑ Β2 Αντλώντας στοιχεία από τα ακόλουθα παραθέµατα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις να αναφέρετε  

α) τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση των πρώτων στοιχειωδών αναγκών 

των προσφύγων κατά το πρώτο διάστηµα µετά τη Μικρασιατική καταστροφή (Μονάδες 10) 

β) τους φορείς που ανέλαβαν την προσωρινή στέγαση των προσφύγων και τους τρόπους µε τους 

οποίους αυτή υλοποιήθηκε µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης της Λωζάννης.  (Μονάδες 15)                                                             

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄  Κατά τις πρώτες ώρες της µικρασιατικής τραγωδίας, η πρώτη δραστηριοποίηση 

από πλευράς ελληνικών αρχών ήταν η συλλογή τροφίµων και χρηµάτων για να περιθάλψουν τα 

ράκη που αποβιβάζονταν από το «Καρνάκ» και τη «Φρυγία», τα δυο πρώτα ξένα ατµόπλοια που 

κατέπλευσαν στον Πειραιά. Όπως ήταν φυσικό, εξίσου πρωταρχική ενέργεια υποδοχής ήταν η 

παραχώρηση, όπου υπήρχαν, των υποστέγων του Πειραιά, των προτεσταντικών εκκλησιών της 

πόλης και κάποιων αιθουσών του Τζάννειου Νοσοκοµείου. Και πάρα πολύ σύντοµα, στις 

εφηµερίδες της 2ας Σεπτεµβρίου, [...] διαβάζουµε στα ψιλά γράµµατα ότι στο Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης «µελετάται η τροποποίηση του ενοικιοστασίου», στο σηµείο που αφορά στην 

υπενοικίαση των δωµατίων. Ακόµη, στο Ελεύθερον Βήµα παρουσιάζεται από τις πρώτες κιόλας 

µέρες «προσφορά δωµατίου εντός κατοικίας», αλλά υπό τον εξής όρο: το δωµάτιο προσφέρεται 

«για ενοικίαση από οικότροφο προσφυγοπούλα».[…] 

Υπό την πίεση των γεγονότων, η Επαναστατική Επιτροπή του Πλαστήρα αποφασίζει την επίταξη 

κάποιων ακινήτων µε Απόφαση της, την 15η Σεπτεµβρίου, δεκαπέντε ηµέρες µετά την 

Καταστροφή. Είναι το πρώτο από τα πολλά βήµατα που θα συµπεριλάβει η προσφυγική 

αποκατάσταση, που θα κάνει τον Αµερικανό διπλωµάτη και για ένα διάστηµα πρόεδρο της ΕΑΠ, 

Χένρυ Μοργκεντάου να πει, µε το γνωστό λυρικό του ύφος: «...το µικρό ελληνικό έθνος των πέντε 

εκατοµµυρίων ψυχών υποδέχθηκε τους πληγωµένους από τη δυστυχία αδελφούς του µε 

αταλάντευτο θάρρος και ανοιχτές αγκάλες», αναφερόµενος στο έργο της περίθαλψης. 

[…]Και στις 11 Νοεµβρίου του ίδιου έτους εµφανίζεται το πολύ βασικό Ν∆ «Περί επιτάξεως 

ακινήτων δι' εγκατάστασιν προσφύγων»: 

Άρθρον 1ον 

Επιτρέπεται η επίταξις εν όλω ή εν µέρει οικηµάτων επιπλωµένων και µη, αγροικιών, κτηµάτων 

[...κτλ.] και παντός είδους ακινήτων [...] µη κατοικουµένων ή άλλως πως χρησιµοποιούµενων υπό 

του ιδιοκτήτου[…].Επιτρέπεται η επίταξις [...] αγροικιών, κτηµάτων, αποθηκών, νοσοκοµείων, 

µοναστηριακών οικηµάτων και παντός είδους ακινήτων κατάλληλων προς προσωρινήν στέγασιν ή 

νοσηλείαν προσφύγων [...]. 

Επιτάσσονται οικήµατα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, σε εταιρείες, σε νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε µονές, ναούς και άλλα εκκλησιαστικά ιδρύµατα. [...].Πάρα πολύ 

σύντοµα γίνεται φανερό ότι µε µόνο τις «µη κατοικούµενες» οικίες, το µέτρο της επίταξης δεν 

επαρκεί. Κι έτσι, έντεκα µόλις µέρες αργότερα, στις 22 Νοεµβρίου, έρχεται νέο Ν∆ βάσει του 

οποίου ο Υπουργός Περιθάλψεως, αν κρίνει ανεπαρκή την προσωρινή στέγαση, εξουσιοδοτείται να 



επεκτείνει την επίταξη και επί ακινήτων κατοικουµένων ή οπωσδήποτε χρησιµοποιουµένων. Από 

τη στιγµή αυτή, το προσφυγικό ζήτηµα αφορά άµεσα κάθε Έλληνα κάτοικο.  
Βίκα ∆. Γκιζελή, «Επίταξις ακινήτων κατοικουµένων ή οπωσδήποτε χρησιµοποιουµένων» [στον τόµο:] Ο 

ξεριζωµός και η άλλη πατρίδα. Επιστηµονικό συµπόσιο, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και 

Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1997, σσ. 71-74. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄  Ξένες Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και πρώτα κοινωνικά µέτρα για τους 

πρόσφυγες του 1922 

Για καλύτερη εποπτεία, η Ελλάδα χωρίστηκε σε 12 ευρύτερες περιοχές. Από κει και πέρα, σε κάθε 

νησί, πόλη ή χωριό είχε συσταθεί 3/µελής επιτροπή (από 1 εκπρόσωπο της τοπικής αρχής, 1 

επιχειρηµατία και 1 εκπρόσωπο των προσφύγων) για την ευθύνη και τη µέριµνα της τοπικής 

τροφοδοσίας. Μέσω των τοπικών αυτών επιτροπών, κάθε πρόσφυγας έπαιρνε από τον Α.Ε.Σ
1
. 

γύρω στα 1.000 KALORIES
2
 την ηµέρα, ενώ σε κάθε παιδί και σε κάθε µητέρα δίνονταν δύο 

δοχεία γάλα τη βδοµάδα. 

Στ. Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930) Ο Πόνος και η ∆όξα, σελ. 319-320 
1
Α.Ε.Σ. = Αµερικανικός Ερυθρός Σταυρός       

2
KALORIES (γαλλ.)= καλορί (το), η θερµίδα 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α.1. Σχολ. Βιβλίο, σελ. 53 «Το 1927, µε αφορµή….τη Νέα Υόρκη το 1929»  

 

ΘΕΜΑ Α2 Σχολ. Βιβλίο σελ. 93 «Τα αριστερά κόµµατα…υποστήριξη στους Φιλελεύθερους» και 

από σελ. 89 «Στις εκλογές της 8
ης

 Αυγούστου 1910 σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες έθεσαν 

υποψηφιότητα...Κοινωνιολογική Εταιρεία»  

 

ΘΕΜΑ Α.3.  1-Λάθος, 2-Λάθος, 3-Λάθος, 4-Σωστό, 5-Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Α4  

α) Σχολ. Βιβλίο, σελ. 50-51:  «Το Μάρτιο του 1922…τις βαρύτατες συνέπειές της» 

β) Σχολ. Βιβλίο, σελ. 89: « Είναι το γενικό σύνθηµα που υιοθέτησαν οι ανεξάρτητοι πολιτικοί που 

κατέβηκαν ως υποψήφιοι στις εκλογές της 8
ης

   Αυγούστου 1910. Ανάλογα µε την περιοχή που 

ήταν υποψήφιοι … µε την παροχή γης στους ακτήµονες.» 

γ) Σχολ. Βιβλίο, σσ. 140-141 «Τον Ιούλιο του 1914…να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο» 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

Β1 Σχολικό βιβλίο σσ. 55: Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έφθασε στην Ελλάδα σε µια εποχή 

«ευηµερίας». Η «ευηµερία» σήµαινε ότι η εµπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονοµικά 

µέλλον είχε αποκατασταθεί, οι σκοτεινές εποχές της δεκαετίας του 1920 έδειχναν να 

αποµακρύνονται, οι πληγές έκλειναν, η φτώχεια περιοριζόταν και το ελληνικό κράτος έδειχνε να 

σχεδιάζει το µέλλον µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. 

Το 1932 η Ελλάδα δέχθηκε τις επιπτώσεις της κρίσης, η οποία επηρέασε την ελληνική 

οικονοµία σε σηµαντικό βαθµό. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που αντλούµε από το παράθεµα ο 

Έλληνας πρωθυπουργός έκανε προσπάθειες για να προστατεύσει το εθνικό νόµισµα, ώστε να 

παραµείνει συνάλλαγµα στην εγχώρια αγορά, να αποτραπεί ο πληθωρισµός και να διατηρηθεί η 

νοµισµατική ισορροπία και σταθερότητα. Μάλιστα, έφθασε στο σηµείο να ζητήσει από την ΚΤΕ τη 

σύναψη δανείου ύψους 80.000.000 δολαρίων χωρίς όµως να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές του, οι 



οποίες µε την πάροδο του χρόνου εξάντλησαν τα αποθέµατα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγµα.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον συγγραφέα Απ. Βακαλόπουλο κατά την περίοδο 1931-

1932 που ο κρατικός προϋπολογισµός εµφανίστηκε ελλειµµατικός κατά 240.000.000 δρχ., για να 

αντιµετωπιστεί το έλλειµµα αξιοποιήθηκαν χρηµατικά αποθέµατα των προηγούµενων ετών. Όταν 

όµως η Μ. Βρετανία εγκατέλειψε τη χρυσή βάση και καθιέρωσε την αναγκαστική κυκλοφορία του 

χαρτονοµίσµατος (20 Σεπτεµβρίου 1931), ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την εισβολή 

της οικονοµικής κρίσης και στην Ελλάδα.  

Την άνοιξη του 1932, η κυβέρνηση δεν µπόρεσε να αποφύγει την αναστολή της 

µετατρεψιµότητας του εθνικού νοµίσµατος, καθώς και την αναστολή της εξυπηρέτησης των 

εξωτερικών δανείων. Όπως αναφέρεται στο παράθεµα, στις 25 Απριλίου θεσπίζει την αναγκαστική 

κυκλοφορία του χαρτονοµίσµατος και προβαίνει σε κατάργηση της ελεύθερης αγοράς 

συναλλάγµατος. Ενώ, την 1 Μαΐου αναγκάζεται να κηρύξει προσωρινό χρεωστάσιο των δανείων σε 

χρυσό. Έτσι εγκαινιάστηκε µια περίοδος ισχυρού κρατικού παρεµβατισµού στα οικονοµικά 

ζητήµατα, ιδιαίτερα στις εξωτερικές συναλλαγές, και µια πολιτική προστατευτισµού, ώστε να 

εξασφαλιστεί η αυτάρκεια της χώρας και άρα η οικονοµική βιωσιµότητά της. Η Ελλάδα µπήκε στο 

χώρο της κλειστής οικονοµίας, όπου οι συναλλαγές καθορίζονταν περισσότερο από 

γραφειοκρατικές διαδικασίες παρά από ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η κίνηση του Έλληνα υπουργού οικονοµικών Κυρ. Βαρβαρέσσου, ο οποίος 

µετέβη τον Σεπτέµβριο του 1932 στο Λονδίνο προκειµένου να καταλήξει σε συµβιβασµό µε τους 

Άγγλους, Γάλλους και Ιταλούς οµολογιούχους, για να πληρώσει η Ελλάδα για το 1932-1933 το 

30% του τόκου των δανείων της σε χρυσό. 

Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η µέθοδος διακανονισµού «κλήριγκ». Οι 

διεθνείς συναλλαγές δε γίνονταν, δηλαδή, µε βάση το µετατρέψιµο συνάλλαγµα αλλά µε βάση 

διακρατικές συµφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να 

ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών µε την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών 

λογαριασµών. Για µια χώρα, όπως η  Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές µε το εξωτερικό ήταν έντονα 

ελλειµµατικές, η διαδικασία αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία καθώς 

αποτελούσε τον µόνο τρόπο για να εξασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά εξαγώγιµα προϊόντα.  

     

Β2 Σχολ. Βιβλίο, σσ. 146-149: α) Η Μικρασιατική καταστροφή υπήρξε µια από τις πιο µελανές 

σελίδες στην ιστορία του Νέου Ελληνισµού. Το ελληνικό κράτος κλήθηκε να αντιµετωπίσει άµεσα 

τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που µέσα στη δίνη των διωγµών γύρευαν καταφύγιο  

στις πόλεις, τα νησιά  και τα χωριά της Ελλάδας. 

Στην αρχή οι κρατικές αρχές αντιµετώπισαν µε τα µέσα που διέθεταν τις πρώτες 

στοιχειώδεις και πιεστικές ανάγκες των προσφύγων: διατροφή, προσωρινή στέγαση, ιατρική 

περίθαλψη. Ιδιαίτερη ήταν, σύµφωνα µε το πρώτο απόσπασµα, η προσπάθεια από τις κρατικές 

αρχές για τη συγκέντρωση τροφίµων και χρηµάτων για την περίθαλψη, κατά τις πρώτες ώρες της 

µικρασιατικής καταστροφής, των ανθρώπων που κατέβαιναν από τα δύο πρώτα ξένα ατµόπλοια, 

που έδεσαν στον Πειραιά: «Καρνάκ» και «Φρυγία». Κινητοποιήθηκαν επίσης ιδιώτες, ατοµικά ή 

οργανωµένα. Αποφασιστική, ιδιαίτερα για την ιατρική περίθαλψη και την παροχή φαρµάκων, 

υπήρξε η δραστηριοποίηση στην Ελλάδα ξένων φιλανθρωπικών οργανώσεων. ∆ιενεργήθηκαν 

έρανοι, οργανώθηκαν πρόχειρα συσσίτια και έγινε προσπάθεια για καθηµερινή διανοµή ψωµιού, 

παροχή ρουχισµού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.     

Ενδεικτικά είναι όσα αναφέρονται στο δεύτερο απόσπασµα για τη συνεργασία των ξένων 

φιλανθρωπικών οργανώσεων και των τοπικών φορέων για την περίθαλψη κατά το πρώτο διάστηµα. 

Η χώρα διαιρέθηκε σε 12 ζώνες, ενώ συστάθηκε τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από ένα 

εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έναν επιχειρηµατία και ένα εκπρόσωπο των προσφύγων για 

να οργανωθεί η διανοµή συσσιτίου και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Η επιτροπή αυτή ήταν 

ξεχωριστή για κάθε νησί, πόλη ή χωριό ανά περιφέρεια. Κάθε πρόσφυγας µάλιστα δεχόταν από τον 



Αµερικανικό Ερυθρό Σταυρό φαγητό θερµιδικής αξίας «1000 Kalories», ενώ κάθε µητέρα και κάθε 

παιδί έπαιρναν τη βδοµάδα δύο δοχεία γάλα. 

 

β) Με την άφιξη των προσφύγων το έργο της προσωρινής στέγασης ανέλαβε το Υπουργείο 

Περιθάλψεως, ιδρυµένο ήδη από τον Ιούλιο του 1917, αφού ενισχύθηκε µε έκτακτο προσωπικό. Το 

Ταµείο Περιθάλψεως προσφύγων, το οποίο ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 1922 ανήγειρε ξύλινα 

παραπήγµατα για τη στέγαση των προσφύγων. Πλήθος ξεπρόβαλλαν οι αυτοσχέδιες κατασκευές 

(καλύβες, παράγκες, σκηνές) γύρω από τις πόλεις, σε πλατείες ή στα κενά οικόπεδα των πόλεων. 

∆εν έµεινε χώρος στεγασµένος που να µην χρησιµοποιήθηκε: σχολεία, εκκλησίες, τζαµιά, 

στρατώνες, θέατρα, δηµόσια κτίρια, αποθήκες, υπόγεια. Μόνο στον Πειραιά δόθηκαν για τη 

στέγαση οι προτεσταντικές εκκλησίες, αίθουσες από το Τζάννειο νοσοκοµείο και υπόστεγα. Και 

στην υπόλοιπη επικράτεια όµως επιτάχθηκαν τα άδεια σπίτια.  Στις τοπικές εφηµερίδες της εποχής, 

όπως το Ελεύθερον Βήµα υπήρχαν άρθρα που γνωστοποιούσαν πως το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

µελετούσε ρύθµιση για την υπενοικίαση δωµατίων. Όλες αυτές οι ενέργειες κατά τη Β. Γκιζελή 

υπήρξαν οι «προάγγελοι» των επερχόµενων επιτάξεων.  

Πράγµατι από τα στοιχεία που αντλούµε από το πρώτο παράθεµα φαίνεται πως λίγες µέρες 

µετά τη µικρασιατική καταστροφή η Επαναστατική Επιτροπή του Πλαστήρα επέβαλε την επίταξη 

ορισµένων ακινήτων. Ο Χένρυ Μοργκεντάου, µετέπειτα πρόεδρος της ΕΑΠ θα αναφωνήσει:«...το 

µικρό ελληνικό έθνος των πέντε εκατοµµυρίων ψυχών υποδέχθηκε τους πληγωµένους από τη 

δυστυχία αδελφούς του µε αταλάντευτο θάρρος και ανοιχτές αγκάλες». Τον Νοέµβριο του ίδιου 

έτους δηµοσιοποιείται και νοµοθετικό διάταγµα το οποίο την κατοχυρώνει υποχρεωτικά. Με το 

πρώτο του άρθρο ορίζεται η επίταξη «εν όλω ή εν µέρει οικηµάτων επιπλωµένων και µη», 

αγροικιών, κτηµάτων, αποθηκών νοσοκοµείων, µοναστηριακών και εκκλησιαστικών κτισµάτων 

και ιδρυµάτων. Επιπλέον, επιτάσσονται οικήµατα ανήκοντα σε εταιρείες ή σε νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση πως µπορούσαν να αξιοποιηθούν για 

την  προσωρινή στέγαση ή τη νοσηλεία των προσφύγων.  

Πάρα πολύ σύντοµα γίνεται φανερό ότι µόνο µε τις «µη κατοικούµενες» οικίες, το µέτρο 

της επίταξης δεν επαρκεί. Κι έτσι στις 22 Νοεµβρίου, έρχεται νέο Ν∆ βάσει του οποίου ο 

Υπουργός Περιθάλψεως, αν κρίνει ανεπαρκή την προσωρινή στέγαση, εξουσιοδοτείται να 

επεκτείνει την επίταξη και επί ακινήτων κατοικουµένων ή οπωσδήποτε χρησιµοποιουµένων. Από 

τη στιγµή αυτή, το προσφυγικό ζήτηµα αφορά άµεσα κάθε Έλληνα κάτοικο. Έτσι καταλήφθηκαν 

ακόµη και κατοικούµενοι χώροι, οι ένοικοι των οποίων µοιράστηκαν την κατοικία τους µε τους 

πρόσφυγες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την αναφορά για την «προσφορά δωµατίου εντός 

κατοικίας» αλλά υπό όρους. 

Το πρώτο διάστηµα οι πρόσφυγες ανέχονταν τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης καθώς 

θεωρούσαν προσωρινή την παραµονή τους στην Ελλάδα. Πίστευαν ότι θα επιστρέψουν στις 

πατρογονικές τους εστίες και αυτό είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση της κοινωνικής και 

οικονοµικής ένταξής τους στη νέα πατρίδα την ταύτισή τους µε το γηγενή πληθυσµό. Μετά την 

υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης οι πρόσφυγες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι το όνειρο της 

επιστροφής δεν επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί και στόχος τους έγινε η βελτίωση των συνθηκών 

ζωής τους και η ενσωµάτωση στη νέα πατρίδα. 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  
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