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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 93: «Σοβαρότερη από όλες τις αριστερές ομάδες ήταν η 
Κοινωνιολογική Εταιρεία, η οποία ξεκίνησε από μερικούς διανοούμενους ως 
αριστερός μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος, με στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές 
θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόμμα. Επιζητούσε για όλα τα μέλη της 
κοινωνίας ισότητα ευκαιριών, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και 
διανομή των αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες καθενός, πράγμα που θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί με τη σταδιακή αναμόρφωση της οικονομίας και τη συνταγματική 
μεταβολή. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να οργανωθούν οι εργάτες 
σε επαγγελματικές ενώσεις και να ιδρύσουν κόμμα. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε 
στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910.» 
β.  σχολ. βιβλ. σελ. 144 και 96:  «Στις 10 Αυγούστου του 1920 υπογράφηκε η 
Συνθήκη των Σεβρών, που μεταξύ άλλων όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης Θα 
βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. Ύστερα από την 
περίοδο αυτή Θα μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την 
προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα.  Η Συνθήκη των Σεβρών αποτέλεσε τη 
μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή 
πολιτική του Βενιζέλου. Η μικρή Ελλάδα των παραμονών των Βαλκανικών 
πολέμων γίνεται με την υπογραφή της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων 
και των πέντε Θαλασσών». Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας  φαίνεται να γίνεται 
απτή πραγματικότητα.» 
γ.  σχολ. βιβλ. σελ. 215: «Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ελ. Βενιζέλο και 
της Μ. Δυνάμεις ήταν σκληρές και διήρκεσαν όλο το καλοκαίρι του 1905. Η τελική 
συμφωνία υπογράφηκε από τον Ελ. Βενιζέλο στις 2 Νοεμβρίου 1905 στο 
μοναστήρι των Μουρνιών Κυδωνιάς. Εξασφαλίστηκε γενική αμνηστία και οι Μ. 
Δυνάμεις δεσμεύτηκαν να επεξεργαστούν ένα χάρτη νέων παραχωρήσεων στον 
κρητικό λαό, αρνούμενες πάντως να επιτρέψουν την ένωση της Κρήτης με την 
Ελλάδα.» 
 



ΘΕΜΑ Α2 
1.  δ 
2.  ζ 
3.  στ 
4.  γ 
5.  α 

 
ΘΕΜΑ Β1 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 119: «Ο προσφυγικός συνωστισμός στις Σποράδες επέφερε 
φτώχεια, σύγχυση και αναρχία. Οι τοπικές αρχές βρέθηκαν αδύναμες, όχι μόνο 
να περιθάλψουν τους άπορους και πεινασμένους νεοφερμένους, αλλά και να 
διατηρήσουν την τάξη, καθώς ένα μέρος από αυτούς στράφηκε στη ληστεία και 
την πειρατεία. Κρούσματα βίας προκαλούσαν ειδικά οι πρόσφυγες από τον 
Όλυμπο, οι οποίοι απέβησαν στην πράξη κυρίαρχοι των νησιών και τρόμος των 
εγχωρίων.  
Οι Σουλιώτες πρόσφυγες έφτασαν σε μια περίοδο κατά την οποία το Μεσολόγγι,  
μετά την εκδίωξη των Τούρκων από τη Δυτική Στερεά, είχε πλέον επιβαρυνθεί 
υπερβολικά. Οι εγχώριοι δυσφορούσαν έντονα γι’  αυτήν τη συνεχή εισροή 
προσφυγικών πληθυσμών. Για να ανακουφιστεί η πόλη, το Βουλευτικό 
παραχώρησε στους Σουλιώτες το Ζαπάντι, βορειοδυτικά του Αγρινίου 
Οργανωμένες όμως αντιδράσεις των ντόπιων ματαίωσαν τη σχεδιαζόμενη 
παραχώρηση γης για εγκατάσταση προσφύγων. Παρά την αποτυχία, η απόφαση 
αυτή αποτελεί την πρώτη ιδέα για αποκατάσταση προσφύγων στα χρόνια του 
Αγώνα και έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα αξιοποίησης των “εθνικών γαιών”, 
που επρόκειτο να απασχολήσει αργότερα το νεοελληνικό κράτος.» 
β.  σχολ. βιβλ. σελ. 100-101: «Οι έκρυθμες καταστάσεις προκάλεσαν κρίση 
νομιμότητας του κοινοβουλευτικού συστήματος. Οι ρίζες της βρίσκονταν στο 
διχασμό της δεκαετίας 1910-20, κορυφώθηκε όμως η κρίση αυτή την επόμενη 
περίοδο, οπότε υπονομεύθηκε η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του 
πολιτικού η οποία αποτελεί θεμέλιο της νομιμότητας στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Δύο στοιχεία καθόρισαν τη φυσιογνωμία της πολιτικής ζωής αυτής της περιόδου: 
η διαρκής παρέμβαση των στρατιωτικών στην πολιτική και η χρήση βίας στην 
άσκηση πολιτικής. 
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.» 
 
 



ΘΕΜΑ Β2 
α. σχολ. βιβλ. σελ. 153: «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, το 
Σεπτέμβριο του 1923 ιδρύθηκε ένας αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική 
υπόσταση, η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), με έδρα την Αθήνα. 
Βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική 
απασχόληση και οριστική στέγαση. 
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 και του 
Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως.» 
β.  σχολ. βιβλ. σελ. 132-133: «Στην τρίτη φάση της αντιδικίας αυτοχθόνων- 
ετεροχθόνων το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο θέμα των όρων εκλογής των 
βουλευτών. Το πρόβλημα εστιαζόταν στο αν θα έπρεπε να συνεχιστεί η ιδιαίτερη 
εκπροσώπηση των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ομογενών ως ξεχωριστών 
ομάδων (άποψη των ετεροχθονιστών), ή θα έπρεπε να ενσωματωθούν αυτοί 
εκλογικά στις επαρχίες που ζούσαν, τερματίζοντας ένα διαχωρισμό του 
παρελθόντος που δεν είχε νόημα (άποψη των αυτοχθονιστών). Η ρύθμιση που 
επικράτησε ήταν συμβιβαστική, επιτρέποντας στους πρόσφυγες/ετερόχθονες το 
δικαίωμα ιδιαίτερης αντιπροσώπευσης στη Βουλή, εφόσον είχαν στο μεταξύ 
ιδρύσει χωριστό συνοικισμό με επαρκή πληθυσμό.» 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 148 
α.  Στην αρχή το κράτος αντιμετώπισε με τα μέσα που διέθετε τις πρώτες 
στοιχειώδεις και πιεστικές ανάγκες των προσφύγων: διατροφή, προσωρινή 
στέγαση, ιατρική περίθαλψη. Η Βίκα Γκιζελή στο κείμενο Α σχολιάζει πως οι 
ελληνικές αρχές σε πρώτη φάση δραστηριοποιήθηκαν στη συλλογή τροφίμων και 
χρημάτων για τα ράκη, όπως χαρακτηρίζει τους πρόσφυγες, που φτάνουν από τη 
Μ. Ασία στον Πειραιά με τα ξένα ατμόπλοια 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. 
Διενεργήθηκαν έρανοι,  οργανώθηκαν πρόχειρα συσσίτια και έγινε προσπάθεια 
για καθημερινή διανομή ψωμιού, παροχή ρουχισμού και άλλων ειδών πρώτης 
ανάγκης. 
β.  Με την άφιξη των προσφύγων, το έργο της προσωρινής στέγασης ανέλαβε το 
Υπουργείο Περιθάλψεως, που ενισχύθηκε με έκτακτο προσωπικό. Ήδη από τις 
πρώτες ώρες της άφιξής τους στον Πειραιά παραχωρήθηκαν τα υπόστεγα του 
λιμανιού, προτεσταντικές εκκλησίες και αίθουσες του Τζαννείου νοσοκομείου 
(κείμενο Α). 
Στη συνέχεια το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 
1922) ανήγειρε ξύλινα παραπήγματα για τη στέγαση των προσφύγων. Πλήθος 
ξεπρόβαλαν οι αυτοσχέδιες κατασκευές που χρησίμευαν ως προσωρινά 
καταλύματα (καλύβες, παράγκες, σκηνές) γύρω από τις πόλεις, σε πλατείες ή 
στα κενά οικόπεδα των πόλεων. Δεν έμεινε χώρος στεγασμένος που να μη 
χρησιμοποιήθηκε: σχολεία, εκκλησίες και τζαμιά, στρατώνες, θέατρα, δημόσια 
κτίρια, αποθήκες, υπόγεια. Επιτάχθηκαν τα άδεια σπίτια σε όλη την Επικράτεια, 
γεγονός που επιβεβαιώνει και το κείμενο Α. Καταλήφθηκαν ακόμη και 
κατοικούμενοι χώροι, οι ένοικοι των οποίων μοιράστηκαν την κατοικία τους με 
τους πρόσφυγες. Μάλιστα, η Βίκα Γκιζελή στο κείμενο Α σχολιάζει πως ήδη από 
τις 2 Σεπτεμβρίου 1922 στις εφημερίδες της εποχής υπάρχει αναφορά για μελέτη 
τροποποίησης του ενοικιοστασίου από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ υπάρχουν 
και αγγελίες για προσφορά δωματίου αλλά με τον όρο της ενοικίασης σε 
οικότροφο προσφυγοπούλα. Αυτά αποτελούν προαγγέλους των επιτάξεων που 
ακολούθησαν. Συγκεκριμένα, στο κείμενο Β αναφέρεται απόσπασμα από την 
απόφαση της Επαναστατικής Επιτροπής στις 15 Σεπτεμβρίου 1922 όπου 
αποφασίζεται η επίταξη ολικώς ή μερικώς κάθε είδους οικήματος μη 
χρησιμοποιούμενου, κατάλληλου για προσωρινή στέγαση ή περίθαλψη των 
προσφύγων. Τα οικήματα αυτά ανήκαν είτε σε φυσικά είτε σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αλλά και σε εκκλησιαστικά ιδρύματα και 
εκκλησίες. Γρήγορα όμως αποδείχθηκε ότι το μέτρο αυτό δεν επαρκούσε, οπότε 
με νέο νομοθετικό διάταγμα στις 22 Νοεμβρίου η επίταξη επεκτάθηκε και σε 
κάθε χρησιμοποιούμενο χώρο, καθιστώντας το προσφυγικό ζήτημα υπόθεση 
όλων.  
 
ΘΕΜΑ Δ1 
σχολ. βιβλ. σελ. 218-219  και σελ. 89  
α.  Μετά την κατάλυση της αρμοστείας του Αλέξανδρου Ζαΐμη στην Κρήτη, 
δημιουργήθηκε προσωρινή κυβέρνηση η οποία παραιτήθηκε και το πολιτικό κενό 
καλύφθηκε με προσωρινά κυβερνητικά σχήματα, έως τις εκλογές του Μαρτίου 
1910. Το κόμμα του Ελ. Βενιζέλου πλειοψήφησε και σχημάτισε κυβέρνηση δύο 



μήνες αργότερα (17 Μαΐου 1910). Για το Κρητικό Ζήτημα άνοιγε μια νέα περίοδος, 
κατά την οποία ο κύριος διαχειριστής του ήταν ο Ελ. Βενιζέλος, που είχε οριστικά 
επιβληθεί ως η κορυφαία πολιτική προσωπικότητα στην Κρήτη. 
Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας της Κρητικής Κυβέρνησης από 
τον Ελ. Βενιζέλο, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος που έλεγχε τα ελληνικά πολιτικά 
πράγματα μετά την επανάσταση στο Γουδί (1909), τον κάλεσε στην Αθήνα να 
αναλάβει την πρωθυπουργία της Ελλάδας (Σεπτέμβριος 1910).  Ο Βενιζέλος σε 
επιστολή του στις 22 Δεκεμβρίου 1909 προς τον αρχηγό του Στρατιωτικού 
Συνδέσμου (κείμενο Α) εκφράζει τις επιφυλάξεις του σχετικά με την αποδοχή της 
πρότασης αυτής, καθώς, όπως δηλώνει, χρειάζεται προσεκτική μελέτη της 
κατάστασης ώστε να πράξει σύμφωνα με το ό,τι θα ήταν συμφερότερο για το 
έθνος. Για τον λόγο αυτό ζητά να μεταβεί στην Αθήνα με κάθε μυστικότητα ώστε 
να μελετήσει την κατάσταση. 
Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε στους Κρήτες αμφιθυμικά αισθήματα. Οι 
περισσότεροι εξέφραζαν φόβους για την απουσία ενός ανδρός, που γνώριζε 
περισσότερο από κάθε άλλο να κινείται στους λαβύρινθους της ευρωπαϊκής 
διπλωματίας και να σώζει τις εθνικές υποθέσεις σε κρίσιμες περιστάσεις, ενώ 
άλλοι πίστευαν ότι από τη νέα θέση του θα μπορούσε να λύσει το Κρητικό 
Ζήτημα ταχύτερα και ασφαλέστερα. 
Στην Ελλάδα, πριν από τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 δεν είχε συγκροτηθεί 
κανένα νέο μεγάλο κόμμα που να υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες 
προτάθηκαν το 1909/1910. Φορείς των νέων ιδεών υπήρξαν ανεξάρτητοι 
υποψήφιοι, οι οποίοι είτε κατά μόνας είτε μαζί με άλλους, σε ανεξάρτητα 
ψηφοδέλτια, διεκδικούσαν τις ψήφους των δυσαρεστημένων με τα παλαιά 
κόμματα εκλογέων. Αυτοί οι ανεξάρτητοι πολιτικοί,  με το γενικό σύνθημα της 
«ανόρθωσης», ανάλογα με την περιοχή που ήταν υποψήφιοι και τον πληθυσμό 
στον οποίο απευθύνονταν, εννοούσαν είτε την υλοποίηση των αιτημάτων των 
συντεχνιών, όπως εκφράστηκαν στα συλλαλητήρια του 1909, είτε την επίλυση 
του αγροτικού ζητήματος, με την παροχή γης στους ακτήμονες. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με το κείμενο Β, οι εκλογές αυτές δίνουν τη δυνατότητα να 
υλοποιηθούν οι μέχρι τότε κοινωνικές και ιδεολογικές αναζητήσεις σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται ανεξάρτητοι 
υποψήφιοι ως εκπρόσωποι επαγγελματικών συλλόγων και συντεχνιών, με 
αιτήματα που αφορούσαν τόσο τους κλάδους τους, όσο και την ανάγκη ριζικής 
πολιτειακής μεταβολής. Ο κοινός παράγοντας σε όλους ήταν ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος στο πρόσωπο του οποίου έβλεπαν –όσοι ήταν αντίθετοι με την μέχρι 
τότε πολιτική κατάσταση– τον φορέα υλοποίησης της πολιτικής αλλαγής που 
αναζητούσαν.  
Σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες έθεσαν υποψηφιότητα σοσιαλιστές και για 
πρώτη φορά εμφανίστηκε η σοσιαλδημοκρατική «Κοινωνιολογική Εταιρεία». Τα 
παλαιά κόμματα συμμετείχαν στις εκλογές ως συνασπισμός και τελικά κέρδισαν 



τις περισσότερες έδρες στη Βουλή. Από τις 362 έδρες εξασφάλισαν 211, ενώ 29 
έδρες κέρδισαν ανεξάρτητοι που ανήκαν στον πολιτικό χώρο των παλαιών 
κομμάτων και 122 ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές. 
β. Ο Βενιζέλος, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, με το οξύτατο πολιτικό του 
αισθητήριο γνώριζε ότι δεν είχε φτάσει ακόμη το πλήρωμα του χρόνου. Στις 
επίμονες παρακλήσεις των συμπατριωτών του Κρητών απαντούσε αρνητικά και 
φαινόταν δυσάρεστος. Η άρνηση αυτή του Βενιζέλου μπορεί να ερμηνευθεί με 
βάση την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε την εποχή εκείνη. Συγκεκριμένα, 
όπως αναλύει η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (κείμενο Γ), ο νέος Έλληνας 
πρωθυπουργός ήθελε να διατηρήσει κλίμα ύφεσης με τις γειτονικές βαλκανικές 
χώρες και κυρίως με την Τουρκία ώστε να αποφύγει μία άκαιρη πολεμική 
σύγκρουση μαζί της, καθώς δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματική διεκδίκηση εθνικών δικαίων, ενώ ταυτόχρονα θα κέρδιζε χρόνο 
για την ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισμού της χώρας. Παράλληλα, πιθανόν 
να ήλπιζε σε μια εποικοδομητική συνεργασία των δύο χωρών κάτω από ένα 
φιλελεύθερο σύνταγμα στην Τουρκία, όπως υποσχόταν το κίνημα των 
Νεότουρκων, συμμεριζόμενος τις απόψεις ευρύτερων κύκλων στην Ελλάδα. Όπως 
ο ίδιος ο Βενιζέλος αναφέρει σε επιστολή του στον Ραγκαβή (κείμενο Δ), 
κυβερνητικό εκπρόσωπο στα Χανιά, δεν θα πρέπει να προβούν σε βιαστικές 
κινήσεις με αποτέλεσμα να χαθούν όσα έχουν αποκτηθεί μέχρι τώρα στην Κρήτη. 
Υπενθυμίζει ότι ένα τέτοιο πραξικόπημα, όπως το χαρακτηρίζει,  θα έφερνε την 
Κρήτη αντιμέτωπη όχι μόνο με την Τουρκία και τις Μεγάλες Δυνάμεις αλλά και 
με την ίδια την Ελλάδα, η οποία θα εμπλακεί με αυτόν τον τρόπο σε μία άκαιρη 
σύγκρουση με την Τουρκία. Άλλωστε είναι αβέβαιη η έκβαση του ιταλοτουρκικού 
πολέμου η οποία πιθανόν να επηρεάσει και τα κρητικά πράγματα. Ως εκ τούτου 
απαιτεί οι πολιτικοί αρχηγοί της Κρήτης να συμμορφωθούν με την απόφαση της 
Ελλάδας.  
Η σταθερή άρνησή του να επιτρέψει την είσοδο Κρητών βουλευτών στο ελληνικό 
κοινοβούλιο προκάλεσε στην Κρήτη ισχυρές αντιδράσεις. Αναταραχή 
εκδηλώθηκε στα τέλη του 1911 και συγκροτήθηκε πάλι στο νησί Επαναστατική 
Συνέλευση (3 Ιανουαρίου 1912), ενώ άρχισαν να οργανώνονται και ένοπλα 
τμήματα. 
Εκείνο που δεν είχε κατορθώσει να λύσει η διπλωματία, το έλυσε ο πόλεμος. 
Ευθύς μετά την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων (Οκτώβριος 1912) οι πύλες του 
ελληνικού Κοινοβουλίου άνοιξαν για τους Κρήτες βουλευτές, που έγιναν δεκτοί 
με εκδηλώσεις απερίγραπτου πατριωτικού ενθουσιασμού. Ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων ανέγνωσε Ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο «η Ελλάς 
αποδέχεται όπως του λοιπού ενυπάρχη κοινόν Κοινοβούλιον δια το ελεύθερον 
Βασίλειον και διά την νήσον Κρήτην». Αλλά ο Βενιζέλος δεν προχώρησε 
περισσότερο, για να μη διαταράξει τις σχέσεις του με τις ευρωπαϊκές Δυνάμεις, 
εν όψει και του πολέμου που είχε αρχίσει.  Αρκέστηκε να αποστείλει στην Κρήτη 



ως Γενικό Διοικητή το φίλο του Στέφανο Δραγούμη, ο οποίος ανέλαβε τα 
καθήκοντά του στις 12 Οκτωβρίου 1912. 
 


