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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
Θέμα Α1 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 77: «Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, υποστήριζε 
την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, οικονομική 
ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, πολιτισμική εξάπλωση στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία. Πρόκειται για μία κομματική παράταξη του 1862-1864 με μικρότερη 
απήχηση.» 
β. σχολ. βιβλ. σελ. 130: «Προσπάθειες για να ιδρύσουν δικό τους συνοικισμό στα χρόνια του 
Όθωνα κατέβαλαν και οι Μακεδόνες πρόσφυγες. Από την Ελευσίνα, όπου βρίσκονταν, 
ζήτησαν και πέτυχαν να ιδρύσουν συνοικισμό στη Στερεά Ελλάδα, στην περιοχή της 
Αταλάντης. Ο συνοικισμός τους πήρε το όνομα “Νέα Πέλλα” και εκεί εγκαταστάθηκαν αρχικά 
70 οικογένειες.» 
γ. σχολ. βιβλ. σελ. 140-141: «Τον Ιούλιο του 1914 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη Οργανισμός, με 
σκοπό την άμεση περίθαλψη και στη συνέχεια την εγκατάσταση των προσφύγων σε 
εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και Ανατολικής 
Μακεδονίας. Παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη, μέχρι οι 
πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο.» 
 
Θέμα Α2 
1. → ζ 
2. → στ 
3. → α 
4. → δ 
5. → ε 

 
Θέμα Β1 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 134: «Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1877-1878) αναθέρμανε το όνειρο της 
ανάκτησης της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Η Ελλάδα επιχείρησε να 
ενισχύσει την υπεράσπιση των ελληνικών δικαίων με την υπόθαλψη επαναστατικών 
κινημάτων στις επαρχίες αυτές. Τον Ιανουάριο του 1878 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Μακεδόνικη 



Επιτροπή, με σκοπό την οργάνωση επανάστασης στη Μακεδονία. Πάλι οι Μακεδόνες 
πρόσφυγες της Νέας Πέλλας, και άλλοι της Εύβοιας, ανταποκρίθηκαν στις προσπάθειες της 
Επιτροπής να συγκεντρώσει στρατιωτική δύναμη. Η επανάσταση ξέσπασε στον Όλυμπο, στα 
Πιέρια και στη Χαλκιδική και έληξε με ανακωχή μεταξύ των Ελλήνων επαναστατών και των 
Τούρκων. Πολλοί επαναστάτες πέρασαν για ασφάλεια στην ελεύθερη Ελλάδα. Λίγο αργότερα, 
μερικοί απ' αυτούς επέστρεψαν στις περιοχές τους.» 
 
β. σχολ. βιβλ. σελ. 137 και 140: «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. 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.  
Το 1906 Έλληνες κάτοικοι της Ρουμανίας απελάθηκαν, λόγω της έξαρσης που γνώριζε την ίδια 
εποχή το Κουτσοβλαχικό ζήτημα, το οποίο επηρέαζε τις σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας. Επίσης, 
το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων.» 
 

Θέμα Β2 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 101: «Οι αξιωματικοί διεκδικούσαν τον πρώτο λόγο σε θέματα εσωτερικής 
πολιτικής, καθώς θεωρούσαν το στρατό ως υπερκομματικό φορέα εξουσίας. Ένιωθαν 
δυσαρέσκεια για τις διαφοροποιήσεις στο κοινωνικό επίπεδο, απεχθάνονταν τον πολιτικό 
τρόπο αντιμετώπισης και διευθέτησης των κοινωνικών συγκρούσεων, τις διαπραγματεύσεις 
και τους συμβιβασμούς, που θεωρούσαν συνώνυμα της διαφθοράς και της έλλειψης αρχών.» 
 
β. σχολ. βιβλ. σελ. 64-65: «Οι επιλογές του αγγλικού κόμματος επηρεάζονταν και από την 
αντίληψη ότι η Βρετανία αποτελούσε πρότυπο για την εξέλιξη της εσωτερικής κατάστασης της 
χώρας. Ως θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού συστήματος, το αγγλικό κόμμα θεωρούσε το 
κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα και τη διάκριση των εξουσιών, αρχές τις οποίες 
υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. Ο Μαυροκορδάτος στην αρχή 
ήθελε να οριστεί η κρατική οργάνωση με γραπτό σύνταγμα, αργότερα όμως τροποποίησε τη 
θέση του και έβλεπε το σύνταγμα ως την τελική πράξη μιας σειράς εσωτερικών 
μεταρρυθμίσεων: εκλογή των κοινοτικών συμβουλίων, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, 
ελευθερία του τύπου και συγκρότηση εθνικού στρατού. Επίσης επιζητούσε τον περιορισμό της 
κρατικής εξουσίας, ατομικές ελευθερίες και αυτοκέφαλη ελληνική εκκλησία, χωρίς δεσμεύσεις 
από το Πατριαρχείο. Σ’ ένα δεύτερο στάδιο επιζητούσε γραπτό σύνταγμα, κράτος δικαίου και 
κοινοβουλευτικό έλεγχο των πράξεων της κυβέρνησης. Γενικότερα, το αγγλικό κόμμα 



υποστήριζε την άσκηση μετριοπαθούς πολιτικής, τόσο ως προς τους στόχους όσο και ως προς 
τα μέσα.» 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Θέμα Γ1 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 99, 104 και 165 

Και κατά την περίοδο 1923-1928, βασικός προγραμματικός στόχος των Φιλελευθέρων ήταν, 
όπως και κατά το παρελθόν, ο εκσυγχρονισμός της χώρας, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Στηρίγματα των Φιλελευθέρων ήταν μεταξύ άλλων οι πρόσφυγες.  Εντάχθηκαν στο κόμμα 
του Βενιζέλου τόσο ως ψηφοφόροι όσο και ως πολιτευτές, βουλευτές και υπουργοί. Τάχθηκαν 
στο πλευρό των Φιλελευθέρων πιστεύοντας ότι οι Αντιβενιζελικοί ήταν υπεύθυνοι για την 
καταστροφή. Όπως επισημαίνεται στο παράθεμα Α΄ οι πρόσφυγες, πολυπληθείς καθώς ήταν, 
υποστήριξαν τον Βενιζέλο, στο πρόσωπο του οποίου έβλεπαν έναν χαρισματικό οραματιστή. 
Με αυτόν τον τρόπο απέβησαν ρυθμιστές την πολιτικής ζωής της Ελλάδας του μεσοπολέμου, 
καθώς παρέμειναν αφοσιωμένοι σε αυτόν ακόμα και μετά τις ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις. 
Απόδειξη του αντιβενιζελισμού τους είναι το γεγονός ότι στο δημοψήφισμα του 1924 ψήφισαν 
υπέρ την αβασίλευτης δημοκρατίας σε ποσοστό 70%. 

 
β. σχολ. βιβλ. σελ. 107 και 162 

Κατά την περίοδο 1928-1932 η Κυβέρνηση των Φιλελευθέρων έχει να επιδείξει σημαντικά 
επιτεύγματα σε ό,τι αφορά την οικονομική ανόρθωση της χώρας, την παιδεία και την 
εξωτερική πολιτική. Όταν τον Αύγουστο του 1928 το κόμμα των Φιλελευθέρων κέρδισε τις 
εκλογές, σχεδόν αμέσως η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία που 
κράτησαν δύο χρόνια. Ο Ελ. Βενιζέλος επιθυμούσε τη διευθέτηση των οικονομικών διαφορών 
και την αναγνώριση του εδαφικού καθεστώτος μεταξύ των δύο χωρών. Όμως, σε κάθε 
προσπάθεια προσέγγισης με την Τουρκία, εμπόδιο στεκόταν η έντονα αρνητική στάση των 
προσφύγων.  

Με τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες του 1930 ο συμψηφισμός των ανταλλάξιμων, ελληνικών 
και μουσουλμανικών περιουσιών, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στους 
πρόσφυγες. Ο Γρ. Δαφνής (παράθεμα Β΄) επισημαίνει ότι ο Βενιζέλος επικρίθηκε έντονα για 
την υπογραφή της Συμφωνίας της Άγκυρας από τους πολιτικούς του αντιπάλους (Παναγή 
Τσαλδάρη) ότι δεν προνόησε για τις ελληνικές μειονότητες στην Τουρκία. Ο ίδιος όμως 
υποστήριζε ότι οι πρόσφυγες είχαν αποζημιωθεί για το 15% της περιουσίας που άφησαν πίσω 
και ότι το κράτος μερίμνησε για την αποκατάσταση και την περίθαλψή τους έχοντας 
δαπανήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δραχμές. Μάλιστα στη συνεδρίαση της Βουλής στις 25 
Ιουνίου 1930 υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε για την αποκατάσταση των προσφύγων την 
ανταλλάξιμη περιουσία και πως η Συμφωνία της Άγκυρας ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες κάτω από τις παρούσες συνθήκες. 

Με τη συμφωνία αυτή η κατά πολύ μεγαλύτερη περιουσία των ανταλλάξιμων Ελλήνων 
ορθοδόξων της Τουρκίας εξισώθηκε με την αντίστοιχη περιουσία των μουσουλμάνων της 



Ελλάδας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την παρακράτηση του 25% της προκαταβολής της 
αποζημίωσης από την Εθνική Τράπεζα και της άρνησης διακανονισμού των προσφυγικών 
χρεών, απομάκρυνε τμήμα του προσφυγικού κόσμου από την εκλογική βάση του κόμματος 
των Φιλελευθέρων και συνέβαλε στην ήττα του στις εκλογές του 1932 και του 1933. Στο 
παράθεμα Γ΄ αναφέρεται ότι είχαν ιδρυθεί σύλλογοι προσφύγων (όπως στην Ερμούπολη η 
Ένωσις Προσφύγων Νομού Αϊδινίου, ο Μικρασιατικός Σύλλογος Κυκλάδων και η 
Παμπροσφυγική Ένωσις Κυκλάδων) με σκοπό τη διεκδίκηση των συμφερόντων τους και οι 
οποίοι υποστήριζαν αγανακτησμένοι ότι θα καταψηφίσουν οποιαδήποτε κομματική παράταξη 
δεν τους καταβάλει την αποζημίωσή τους. Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν οι κυβερνήσεις τους 
θυμούνται μόνο όταν θέλουν την ψήφο τους. 

Έτσι, στις εκλογές του 1932 οι Φιλελεύθεροι υπέστησαν μεγάλες απώλειες και έχασαν την 
απόλυτη πλειοψηφία των εδρών της Βουλής. Σε νέες εκλογές το 1933 επικράτησε ο 
συνασπισμός του Λαϊκού Κόμματος.  
 
γ. σχολ. βιβλ. σελ. 107-108 

Ο Πλαστήρας, με την ανοχή του Βενιζέλου, επιχείρησε στρατιωτικό κίνημα, θέλοντας να 
εμποδίσει το Λαϊκό Κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Πλαστήρας συμμεριζόταν τις 
ανησυχίες των βενιζελικών αξιωματικών, οι οποίοι έβλεπαν να εκτίθεται σε κίνδυνο η 
επαγγελματική τους εξέλιξη, εάν σχημάτιζε κυβέρνηση το Λαϊκό Κόμμα. Το κίνημα 
κατεστάλη, όμως στην πολιτική ζωή έκανε ξανά έντονη την παρουσία της η τακτική της βίας. 
Εκτός από τους στρατιωτικούς άρχισαν και πολιτικοί να δικαιολογούν ξανά τη χρήση βίας. Η 
κυβέρνηση Τσαλδάρη, που προέκυψε από τις εκλογές του 1933, επιχείρησε να ακολουθήσει 
έναν ήπιο δρόμο και ανακοίνωσε ότι δεν θα υιοθετούσε την τακτική των αυθαίρετων διώξεων 
των αντιπάλων, αλλά θα στηριζόταν μόνο στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Τρεις μήνες, όμως, 
μετά το κίνημα του Πλαστήρα, έγινε απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου. Το γεγονός αυτό 
όξυνε τα πνεύματα και ο φανατισμός και στα δύο στρατόπεδα έφτασε στο αποκορύφωμα με 
την αποστράτευση βενιζελικών αξιωματικών. Αυτό προκάλεσε ανασφάλεια στους 
βενιζελικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς. Οι αντιβενιζελικοί αξιωματικοί, όσο ενίσχυαν τις 
θέσεις τους, τόσο ασκούσαν πίεση στον Τσαλδάρη να διακόψει τις συνεννοήσεις με τους 
Φιλελευθέρους. Οι έντονες αντιθέσεις ανάμεσα στα δύο κόμματα οδήγησαν και τα δύο στο 
φόβο ότι το καθένα αποσκοπεί στην διάλυση του άλλου. 

Αυτήν την περίοδο σχηματίσθηκαν συνωμοτικοί κύκλοι αξιωματικών διαφόρων 
αποχρώσεων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ομάδες πίεσης στα θεσμικά όργανα και περίμεναν 
να βρουν την ευκαιρία για επέμβαση. Ο Βενιζέλος προχώρησε τον Μάρτιο του 1935 σε 
αποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα, αποσκοπώντας και πάλι στην κάθαρση του στρατού και της 
αστυνομίας από τους βασιλικούς. Ο Παύλος Πετρίδης στο έργο του Το «βενιζελικό» κίνημα, της 
1ης Μαρτίου 1935 και η ανακίνησή του επισημαίνει το οι λόγοι που οδήγησαν στο πραξικόπημα 
δεν αφορούν μόνο την προστασία του πολιτεύματος από τους Αντιβενιζελικούς αλλά και τη 
διάσταση στο Βαλκανικό σύμφωνο, τη στρατιωτική επετηρίδα και τον εκλογικό νόμο. Η 
αποτυχία του οφείλεται στο γεγονός ότι εφόσον δεν είχε αρχηγό (ο Βενιζέλος άργησε  να 



αναλάβει την ηγεσία του) και δεν είχε προπαγανδιστεί επαρκώς, δεν κατάφερε να πείσει την 
κοινή γνώμη ότι όντως απειλούταν το δημοκρατικό πολίτευμα. 

Ακριβώς αυτό το αποτυχημένο κίνημα έδωσε λαβή στην κυβέρνηση, υπό την πίεση 
αξιωματικών της άλλης πλευράς, να σκληρύνει τη στάση της: διέλυσε το Κοινοβούλιο, 
παραβιάζοντας το σύνταγμα, και προκήρυξε εκλογές για Εθνοσυνέλευση. Οι Φιλελεύθεροι 
απείχαν από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935. Στις 10 Οκτωβρίου 1935 ο Κονδύλης επιχείρησε 
στρατιωτικό κίνημα, με στόχο την παλινόρθωση της βασιλείας. 

Το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935 έδωσε τέλος στην αβασίλευτη δημοκρατία με 
ποσοστό 97,6%, προϊόν πρωτόγνωρης νοθείας και τρομοκρατίας. Μετά την άφιξη του βασιλιά, 
το καθεστώς του Κονδύλη αποσύρθηκε από την εξουσία.  
 
Θέμα Δ1 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 153, 155 

Η ελληνική κυβέρνηση, μπροστά στο τεράστιο έργο της περίθαλψης και αποκατάστασης των 
προσφύγων που έπρεπε να αναλάβει, ζήτησε τη βοήθεια της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ). Με 
πρωτοβουλία της ΚτΕ, τον Σεπτέμβριο του 1923, και συγκεκριμένα στις 29 Σεπτεμβρίου, 
ιδρύθηκε, με βάση το Πρωτόκολλο της Γενεύης, ένας αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική 
υπόσταση, η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), με έδρα την Αθήνα. Το 
παράθεμα Α΄ μας πληροφορεί ότι αποτελούταν από τέσσερα μέλη, δύο Έλληνες, που 
προτείνονταν από την ελληνική κυβέρνηση και τα ενέκρινε η ΚτΕ, και δύο ξένους, από τους 
οποίος ο ένας ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος της ΕΑΠ και ο άλλος ήταν Βρετανός. Το προσωπικό 
της ήταν αποκλειστικά ελληνικό, είτε πρόσφυγες τους οποίους είχε προσλάβει η ίδια είτε 
δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι από τις υπηρεσίες τους με ανάλογο επιμίσθιο. Βασική 
αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική 
στέγαση εντάσσοντάς τους με αυτόν τον τρόπο στο κοινωνικό σύνολο. Όπως σχολιάσει η Όλγα 
Βογιατζόγλου (παράθεμα Β΄) η ΕΑΠ για την αστική αποκατάσταση των προσφύγων βρήκες ως 
λύση την ταπητουργία χρηματοδοτώντας την ανέγερση βιοτεχνιών, όπως για παράδειγμα 
στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, με σκοπό να εξελιχθεί αυτού του είδους η οικιακή ασχολία των 
προσφύγων σε βιομηχανία.  

Η ΕΑΠ λειτούργησε για επτά χρόνια, μέχρι το τέλος του 1930. Με ειδική σύμβαση μεταβίβασε 
στο Ελληνικό Δημόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει 
απέναντι στους πρόσφυγες. 

Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην ΕΑΠ τα εξής: 

• τις ιδιοκτησίες των Τούρκων ανταλλαξίμων και των Βουλγάρων που εγκατέλειψαν την 
Ελλάδα, κτήματα του Δημοσίου, κτήματα που απαλλοτριώθηκαν με την αγροτική 
μεταρρύθμιση και μοναστηριακή γη (συνολικά πάνω από 8.000.000 στρέμματα).  

• το ποσό από δύο δάνεια (1924, 1928) που είχε συνάψει η ελληνική κυβέρνηση στο εξωτερικό. 

• οικόπεδα μέσα ή γύρω από τις πόλεις για την ανέγερση αστικών συνοικισμών. 



• το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, τα στελέχη του οποίου ήταν 
υπεύθυνα για την αγροτική μεταρρύθμιση και τον εποικισμό, και του Υπουργείου Προνοίας 
και Αντιλήψεως. 
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Η αποκατάσταση και η αφομοίωση των προσφύγων στην Ελλάδα ήταν, κατά γενική 
ομολογία, το σημαντικότερο επίτευγμα του νέου ελληνικού κράτους. Αν λάβει κανείς υπόψη 
τις αντικειμενικές δυσχέρειες, όπως τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, τις πολιτικές 
περιστάσεις κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, την ελλιπή κρατική οργάνωση και, 
κυρίως, τον τεράστιο αριθμό των προσφύγων που έφθασαν στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεται 
γιατί το έργο της αποκατάστασης των προσφύγων έχει χαρακτηριστεί «τιτάνιο». Μεγάλο 
μέρος του έργου αυτού έγινε από το 1924 έως το 1928 και σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξε η 
λειτουργία της ΕΑΠ. Το γεγονός ότι ήταν ένας οργανισμός υπό διεθνή έλεγχο τη βοήθησε να 
είναι αποστασιοποιημένη από την ταραγμένη ελληνική πολιτική ζωή (κομματικές 
αντιπαραθέσεις, διαρκείς κυβερνητικές μεταβολές και δικτατορικές εκτροπές) και ως εκ 
τούτου αποτελεσματικότερη, όπως επιβεβαιώνει και το παράθεμα Γ΄. Βέβαια, για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων της το ελληνικό κράτος της παραχώρησε τα υλικά μέσα και το 
ανθρώπινο δυναμικό. Και αν σε κάποιες περιπτώσεις το έργο των κατά τόπους επιτροπών της 
ΕΑΠ ή του κράτους γινόταν βιαστικά, εμπειρικά και πρόχειρα ή εξυπηρετούσε απλώς άμεσες 
ανάγκες και πολιτικές σκοπιμότητες, αυτό δεν μειώνει τη σπουδαιότητα του συνολικού έργου 
που επιτεύχθηκε. 

Το παράθεμα Γ΄ σχολιάζει επίσης ότι η ΕΑΠ, ταυτίζοντας το όνομά της με την 
αποκατάσταση των προσφύγων, μπορεί να ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΚτΕ και να είχε ξένη 
διοίκηση, όμως στελεχώθηκε από Έλληνες και χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό κράτος. 
Συχνά βρέθηκε στο επίκεντρο διαμαχών και κριτικής καθώς ήταν πολιτικός οργανισμός και 
ουσιαστικά εντολοδόχο της ΚτΕ, όμως είχε επίγνωση του μεγέθους, πολιτικού και κοινωνικού, 
του προσφυγικού ζητήματος και προσπάθησε για την ένταξη και αφομοίωση των προσφύγων 
στην ελληνική κοινωνία. Κατηγορήθηκε επίσης και για την αναποτελεσματικότητά της στον 
τομέα της βιομηχανικής πολιτικής, όπως επισημαίνει η Όλγα Βογιατζόγλου. Όμως, όπως 
αναφέρει ο Μαυρογορδάτος στο παράθεμα Α΄, στην πολιτική πλευρά του προσφυγικού 
ζητήματος, η ΕΑΠ κατάφερε να ισορροπήσει συλλογικά και κομματικά συμφέροντα. Στον 
Βενιζελισμό οφείλεται η αποκατάσταση των προσφύγων, πολιτική και οικονομική, η σύναψη 
προσφυγικών δανείων και η συγκρότηση της ΕΑΠ για την αξιοποίησή τους, ενώ ο 
Αντιβενιζελισμός αρνήθηκε την ισοτιμία και την ενσωμάτωση των προσφύγων. 

 
 


