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Α.1.1. Σχολικό Βιβλίο σελ.
κοµµάτων…ενεργού πληθυσµού.

84,

Η

οργάνωση

των

(Μπορεί να αναφερθεί ότι η βάση των κοµµάτων εξακολουθούσε να
µην έχει τυπική οργάνωση, σελ 82)
A.1.2. Σχολικό Βιβλίο σελ. 218-219, Λίγους µήνες µετά την
ανάληψη…ένοπλα τµήµατα.
Α.2.1.
α. Σχολικό Βιβλίο σελ 54, Μέθοδος διακανονισµού που επικράτησε
προοδευτικά στο εξωτερικό εµπόριο κατά την περίοδο της
οικονοµικής κρίσης του 1929-1932. Οι διεθνείς συναλλαγές δεν
γίνονταν…είχε και θετικά στοιχεία.
β. Σχολικό Βιβλίο σελ 89, Γενικό σύνθηµα των ανεξάρτητων
υποψηφίων που συµµετείχαν στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910.
Ανάλογα µε την περιοχή…παροχή γης στους ακτήµονες. Και σελ. 92
Την <<Ανόρθωση>> υποστήριζαν και οι εκπρόσωποι του Εθνικού
Κόµµατος του Κ. Μαυροµιχάλη που κατά την εκτίµησή τους δεν
µπόρεσαν να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί.
γ. Σχολικό Βιβλίο, σελ. 215, Είναι η τελική συµφωνία µε την οποία
τερµατιζόταν το κίνηµα του Θερίσου. Υπογράφτηκε από τον Ελ.
Βενιζέλο…ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα.

Α.2.2.
1. Σωστό
2. Λάθος
3. Λάθος
4. Λάθος
5. Λάθος

Β.1. Από το 1910 που αναλαµβάνει την πρωθυπουργία της Ελλάδας ο
Ελ. Βενιζέλος αρχίζει να διαµορφώνεται η οικονοµική αντίληψη του
«βενιζελισµού» που συνδέθηκε άρρηκτα και µε την πολιτική που
ακολούθησε η χώρα κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.
Είναι δύσκολο να ορίσουµε µε λίγα λόγια ακριβώς το «βενιζελισµό»,
στον οικονοµικό όµως τοµέα φαίνεται ότι ο βενιζελισµός θεωρούσε
το ελληνικό κράτος ως µοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του
ελληνισµού. Το ελληνικό κράτος, δηλαδή, έπρεπε να επιδιώξει την
ενσωµάτωση του εκτός των συνόρων ελληνισµού και, µε ενιαία
εθνική και κρατική υπόσταση, να διεκδικήσει τη θέση του στον
σύγχρονο τότε κόσµο. Αυτό προϋπέθετε όχι µόνο θεσµικό
εκσυγχρονισµό, που θα καθιστούσε το κράτος αποτελεσµατικό και
αξιόπιστο, αλλά και γενικότερη προσήλωση στην ιδέα της ανάπτυξης
των παραγωγικών δυνάµεων του έθνους.
Ο Βενιζέλος δεν ήταν µόνος στη διαδικασία διαµόρφωσης και
υλοποίησης των νέων επιλογών. Συσπείρωσε γύρω του µια δραστήρια
αστική τάξη που εξακολουθούσε ακόµα να πλουτίζει σε όλη τη
λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και που φιλοδοξούσε να
κυριαρχήσει και πολιτικά στο χώρο όπου άπλωνε τις οικονοµικές της
δραστηριότητες. Κατά την περίοδο αυτή, υπήρχε ακόµα ισχυρή
ελληνική οικονοµική παρουσία στα λιµάνια της νότιας Ρωσίας, στη

λεκάνη του ∆ούναβη και το εσωτερικό της Ρουµανίας, στον Πόντο
και τα Μικρασιατικά παράλια, στην Κωνσταντινούπολη και τη
Σµύρνη, τη Θεσσαλονίκη, την Αίγυπτο, το Σουδάν, την Αλεξάνδρεια.
Όλος αυτός ο πλούτος µπορούσε να διασφαλιστεί µόνο µέσα από τη
δηµιουργία ενός ισχυρού εθνικού κέντρου, µιας περιφερειακής
δύναµης ικανής να παρεµβαίνει και να προστατεύει τα συµφέροντα
των πολιτών της. Επρόκειτο για ένα αίτηµα αρκετά κρίσιµο, σε µια
εποχή κατά την οποία πολλά εθνικιστικά κινήµατα έκαναν αισθητή
την παρουσία τους. Για τους λόγους αυτούς η Μεγάλη Ιδέα και οι
προϋποθέσεις της-ο εκσυγχρονισµός του κράτους-αποτέλεσαν ισχυρά
ιδεολογικά, πολιτικά και οικονοµικά ερείσµατα για τη διεκδίκηση της
Μεγάλης Ιδέας µε πιθανότητες επιτυχίας. Ο Μαυρογορδάτος
συµπληρώνει ότι τουλάχιστον κατά την πρώτη φάση του, την ηρωική
(1910-1920), ο βενιζελισµός συνδύασε τον αστικό µε τον εθνικιστικό
εκσυγχρονισµό. Αυτό σηµαίνει ότι η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας
δηµιούργησε προσδοκίες για την προώθηση της Μεγάλης Ιδέας που
κατά καιρούς επανερχόταν στο προσκήνιο των συζητήσεων από το
1830 και µετά.
Έτσι, προκύπτει ότι η οικονοµική αντίληψη του βενιζελισµού
συνδέθηκε άµεσα µε τις εθνικές (και εδαφικές) διεκδικήσεις της
Ελλάδας. Η συµµετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Πολέµους
την περίοδο 1912-1913 και η έξοδος της χώρας στον Α’ Παγκόσµιο
Πόλεµο το 1917 φανερώνουν τη δυναµική της αντίληψης του
βενιζελισµού που κυρίως υποστηρίζεται από την αστική τάξη, η οποία
σύµφωνα µε τον Τσουκαλά είναι η πρώτη φορά που αναµειγνύεται σε
εθνικού τύπου θέµατα προκειµένου να διασφαλίσει αλλά και να
επεκτείνει τις οικονοµικές της δραστηριότητες στις νέες περιοχές που
φιλοδοξούσε να προσαρτήσει στην επικράτειά της η Ελλάδα («η
µεταπρατική µεγαλοαστική τάξη, στο σύνολό της συµµετέχει για πρώτη
φορά άµεσα στην οργάνωση του ελληνικού επεκτατισµού που
επακολούθησε µετά την άνοδο του Βενιζέλου»). Η πολιτική αυτή
συνεχίζεται και µετά το Μεγάλο Πόλεµο µε αποκορύφωµα την

υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών.
«Ο Βενιζελισµός
εκµεταλλεύτηκε αδίστακτα και δηµιουργικά µία σειρά από διεθνείς
συγκυρίες, κατά την περίοδο 1910-1920, που πρόσφεραν τις καλύτερες
αλλά και τελευταίες ευκαιρίες πραγµάτωσης της Μεγάλης Ιδέας, ως
συνεπούς και ρεαλιστικού αλυτρωτισµού». Το απόσπασµα αυτό από το
κείµενο του Μαυρογορδάτου είναι χαρακτηριστικό της ατµόσφαιρας
που επικρατούσε εκείνη την εποχή στη χώρα. Με τη στήριξη των
συµµάχων η Ελλάδα θριαµβεύει στη συνθήκη των Σεβρών,
εξασφαλίζει την άδεια για την απόβαση ελληνικού στρατού στη
Σµύρνη και διατηρεί το δκαίωµα του ελέγχου στην περιοχή για µια
πενταετία (υποθετικά ως το 1925). Οι επιδιώξεις του βενιζελισµού
φαίνεται πως υλοποιούνται, καθώς η Ελλάδα γίνεται η χώρα των «δύο
ηπείρων και των πέντε θαλασσών». Φαίνεται πράγµατι πως η χώρα
κατόρθωσε να συνδυάσει την οικονοµική της ανάπτυξη µε την
προώθηση των εδαφικών της διεκδικήσεων. Το διάστηµα που
εξετάζεται αυξήθηκε τόσο η έκταση όσο και ο πληθυσµός της
Ελλάδας που µετά τους Βαλκανικούς πολέµους άρχισε να εξελίσσεται
σε µια υπολογίσιµη δύναµη.
Βέβαια, ο βενιζελισµός είχε και δεύτερη φάση (1922-1932).
Κατά την περίοδο αυτή και µετά την κατάρρευση του µικρασιατικού
µετώπου και την ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεµο, µέληµα της
πολιτικής του Βενιζέλου ήταν η προσπάθεια συσπείρωσης του
ελληνισµού στα συρρικνωµένα πλέον εδάφη του και το τιτάνιο έργο
της αποκατάστασης και της ενσωµάτωσης των προσφύγων.

[Σηµείωση: Στο β’ ζητούµενο αναφορικά µε τις εδαφικές
διεκδικήσεις της Ελλάδας, µπορεί να προστεθεί η αντίληψη ότι η
πολιτική του Βενιζέλου και οι προθέσεις της αστικής τάξης
επηρέασαν τη θέση της Ελλάδας απέναντι στο Ποντιακό ζήτηµα. Με
αυτό εννοούµε ότι ο Βενιζέλος στο Συµβούλιο της Ειρήνης δεν
συµπεριέλαβε τον Πόντο στο φάκελο των ελληνικών διεκδικήσεων

και προώθησε το µικρασιατικό ζήτηµα µε την αιτιολογία ότι ο
Πόντος, εκτός από την απόσταση που τον χώριζε από την Ελλάδα,
ήταν µια περιοχή µε ιδιοµορφίες και η Ελλάδα δεν θα µπορούσε να
αναλάβει την οικονοµική και στρατιωτική της υπεράσπιση. Παρά τις
αντιδράσεις των Ποντίων, η ελληνική πλευρά στράφηκε στη Μικρά
Ασία και λόγω της κοντινής απόστασής της από την Ελλάδα, αλλά
και λόγω της πληθυσµιακής και οικονοµικής ανάπτυξης που σηµείωνε
ο εκεί ελληνισµός.]

Β2
α. Κατά την περίοδο 1914-1921 η Ελλάδα κλήθηκε να περιθάλψει
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που υφίσταντο διωγµούς και
υποχρεώνονταν σε µετακίνηση από διάφορες περιοχές όπως επί
παραδείγµατι η Μικρά Ασία (α΄ διωγµός) ή η Βουλγαρία (Συνθήκη
Νεϊγύ). Πολλοί φορείς ανέλαβαν την προσωρινή τους φροντίδα
κρατικοί και ιδιωτικοί. Επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών και
Οργανισµός (Ιούλιος 1914) ανέλαβαν την προσωρινή περίθαλψη των
προσφύγων. Ο Οργανισµός µερίµνησε για τους πρόσφυγες του α΄
∆ιωγµού καθώς τους τοποθετούσε σε χωριά της Κεντρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας. Παρεχόταν από τους ανθρώπους του
συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη, µέχρι οι
πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο.
Αλλά και η λειτουργία του Υπουργείου Περιθάλψεως το 1917 και
της ΄΄Ανώτατης ∆ιεύθυνσης Περιθάλψεως΄΄ υπήρχε σηµαντική για
την περίθαλψη των προσφύγων.
Μολονότι η Ελλάδα βρισκόταν σε πολεµική αναµέτρηση (Α΄
Παγκόσµιος Πόλεµος) και οι οικονοµικές συνθήκες ήταν αντίξοες, η
φροντίδα για τους πρόσφυγες ήταν πιο οργανωµένη κατά την περίοδο
1917-1921. Σύµφωνα µε στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου
Περιθάλψεως, δέχτηκαν περίθαλψη κατά διαστήµατα περίπου
450.000 πρόσφυγες.

Η µέριµνα για τους πρόσφυγες περιελάµβανε διάφορες παροχές. Η
οικονοµική ενίσχυση ήταν ένα από τα πρώτα µέτρα. Γινόταν διανοµή
χρηµατικού βοηθήµατος, ενώ ιδιαίτερο επίδοµα δινόταν σε ιερείς,
δασκάλους και επιµελείς µαθητές. Επιπλέον, συσσίτια οργανώνονταν
καθηµερινά από το κράτος ή το Πατριωτικό Ίδρυµα σε συνοικίες των
πόλεων όπου ήταν συγκεντρωµένοι πολλοί πρόσφυγες. Η
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ήταν ακόµη ένα µέτρο. ∆ιορίστηκαν
εκείνη την περίοδο γιατροί, φαρµακοποιοί και µαίες, αποκλειστικά
για τους πρόσφυγες, ενώ χορηγούνταν φάρµακα και δινόταν η
δυνατότητα για νοσηλεία σε νοσοκοµεία, δηµόσια ή ειδικά
διαµορφωµένα για την περίθαλψη των προσφύγων. Ακόµη
προσφερόταν στέγαση σε προσωρινά καταλύµατα, σε δηµόσια και σε
επιταγµένα ή µισθωµένα ιδιωτικά κτίρια. Μάλιστα όπως αναφέρεται
στο πρώτο απόσπασµα από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους
υπήρξε η µέριµνα για την προσωρινή εγκατάσταση των προσφύγων
σε εθνικά κτήµατα ή σε εγκαταλελειµµένα τσιφλίκια. ∆ε γινόταν
λόγος για µόνιµη εγκατάσταση διότι αφενός δεν υπήρχε η δυνατότητα
για τοπογραφικές µελέτες που απαιτούνταν για την οργάνωση των
οικισµών και την οικοδόµηση σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν έτοιµα
σπίτια, αφετέρου υπήρχε έλλειψη τόσο σε τεχνικό προσωπικό που θα
ασχολούνταν π.χ. µε τις τοπογραφικές µελέτες όσο και σε οικοδοµικά
υλικά. Τέλος, η µέριµνα περιελάµβανε την παροχή ενδυµάτων και
κλινοσκεπασµάτων, τη βοήθεια για εύρεση εργασίας και τη δωρεάν
µετακίνηση (οµαδική ή ατοµική) για εύρεση στέγης και εργασίας ή
για επιστροφή στις περιοχές της προηγούµενης εγκατάστασης.

β. 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 στα
νησιά, τις πόλεις 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 δεύτερο 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 τρίτο 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.
Με την άφιξη των προσφύγων το έργο της προσωρινής στέγασης
ανέλαβε το Υπουργείο Περιθάλψεως 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. Η συγγραφέας Β.
Γκιζελή αναφέρει πως 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. 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. 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 .
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.

