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Θέμα Α1 

α.  Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ): Ιδρύθηκε το 1918 από 

συνέδριο σοσιαλιστών. Αιτία στάθηκαν οι υψηλοί δείκτες ανεργίας και οι άθλιες 

συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργατών, που οδήγησαν σε έντονη 

πολιτικοποίησή τους κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αι., καθώς οι συνθήκες έδιναν 

την εντύπωση ότι οι πλούσιοι γίνονταν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. 

Βασικές θέσεις του προγράμματός του ήταν δημοκρατία, παροχή εκλογικού 

δικαιώματος στις γυναίκες, αναλογικό εκλογικό σύστημα, εθνικοποίηση των μεγάλων 

πλουτοπαραγωγικών πηγών. Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ζητούσε ειρήνη, 

χωρίς προσάρτηση εδαφών, βασισμένη στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών. Τα 

προβλήματα που αφορούσαν διαμφισβητούμενα εδάφη, θα λύνονταν με 

δημοψηφίσματα. Το Σ.Ε.Κ.Ε. ήταν το πιο αυστηρά οργανωμένο κόμμα. Ως το 1919 

ήταν υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σταδιακά απομακρύνθηκε από αυτή,  

υιοθετώντας την αρχή της δικτατορίας του προλεταριάτου. Το 1924 μετονομάστηκε σε 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.) 

β. Αντιπολιτευτικοί Όμιλοι (δεκαετία του 1850): Ομάδες δυσαρεστημένων πολιτών 

που συγκροτήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1850 λόγω της οικονομικής 

δυσπραγίας, της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος  και της κριτικής της «νέας 

γενιάς» πολιτικών που θεωρούσαν τον Όθωνα υπεύθυνο για όλα αυτά με 

εκσυγχρονιστικά κατά κύριο λόγο αιτήματα: ελεύθερες εκλογές, φορολογική 

μεταρρύθμιση με στόχο την ελάφρυνση των αγροτών, κρατικές επενδύσεις σε έργα 

υποδομής, ίδρυση αγροτικών τραπεζών, απλούστερη διοίκηση. Τα αιτήματα αυτά 

εξέφρασε σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. 

γ. Κρητική Χωροφυλακή : Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας, μεταξύ 

άλλων, ίδρυσε και την Κρητική Χωροφυλακή που στελεχώθηκε με Ιταλούς 

αξιωματικούς και υπαξιωματικούς (καραμπινιέρους). Αξίζει να προστεθεί ότι, με την 

έκρηξη της Επανάστασης στο Θέρισο, οι επαναστάτες (με προκηρύξεις που 

τοιχοκόλλησαν στα Χανιά) συνιστούσαν στη χωροφυλακή να μην υπακούει στις 

διαταγές του Πρίγκιπα. Μετά τη συγκρότηση της Προσωρινής κυβέρνησης Κρήτης, η 

χωροφυλακή, που υποστήριζε τον Πρίγκιπα, δεν ήταν σε θέση να ελέγχει τα πράγματα, 

καθώς μάλιστα πολλοί χωροφύλακες αυτομόλησαν προς τους επαναστάτες. Τέλος, 

μετά τη νέα ρύθμιση του κρητικού ζητήματος (1906), το οριστικό κείμενο των 

μεταρρυθμίσεων προέβλεπε την οργάνωση Κρητικής Χωροφυλακής με εντελώς νέο 

σχήμα. 

 

Θέμα Α2 
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α. Σ 

β. Λ: Το Λαϊκό Κόμμα υποστήριξε τη διανομή των αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες 

καθενός, ενώ τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες υποστήριξε το 

κόμμα του Θεοτόκη. 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Λ: Το πρώτο επίσημο ενωτικό ψήφισμα της κρητικής κυβέρνησης εξεδόθη στις 24 

Σεπτεμβρίου του 1908. 

 

Θέμα Β1 

Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο για την 

ελληνική οικονομία. Μεσοπρόθεσμα όμως αυτή ωφελήθηκε από την εγκατάσταση των 

προσφύγων. 

 

Κατ' αρχήν αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες και η αγροτική παραγωγή 

πολλαπλασιάστηκε. Σε μία δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργούμενες εκτάσεις 

αυξήθηκαν περίπου κατά 50%, η γεωργική παραγωγή διπλασιάστηκε και 

εξασφαλίστηκε επάρκεια σε σιτηρά. Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την αμειψισπορά και 

την πολυκαλλιέργεια και στήριξαν το θεσμό της μικρής γεωργικής ιδιοκτησίας. 

 

Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς διανομή στους πρόσφυγες υποχρέωσε το κράτος 

να αναλάβει την κατασκευή μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων, κυρίως στη 

Μακεδονία, και έτσι αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εισήχθησαν νέες 

καλλιέργειες ή επεκτάθηκαν οι παλιές (καπνός, βαμβάκι, σταφίδα). Η κτηνοτροφία και 

η πτηνοτροφία βελτιώθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Η δενδροκομία, η σηροτροφία και 

η αλιεία αναπτύχθηκαν από πρόσφυγες που ήταν ειδικευμένοι σε αυτές τις ασχολίες 

στην πατρίδα τους. 

 

Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε και τη βιομηχανία με νέο, ειδικευμένο και 

φθηνό εργατικό δυναμικό, με τη διεύρυνση της καταναλωτικής αγοράς και με τη δράση 

ανθρώπων με επιχειρηματικές ικανότητες. Στη δεκαετία 1922-1932, διπλασιάστηκε ο 

αριθμός των βιομηχανικών μονάδων. Η πρόοδος όμως δεν ήταν σημαντική, εξαιτίας 

κυρίως της διατήρησης των παραδοσιακών δομών λειτουργίας τους. Η συμμετοχή των 

προσφύγων (ως κεφαλαιούχων και ως εργατών) ήταν μεγαλύτερη στην 

κλωστοϋφαντουργία, την ταπητουργία, τη μεταξουργία, την αλευροβιομηχανία και την 

παραγωγή οικοδομικών υλικών. Αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες που αναδείχθηκαν ως 

επιχειρηματίες, βιομήχανοι ή μεγαλέμποροι. Οι Έλληνες που προέρχονταν από τα 

αστικά κέντρα της Μικράς Ασίας και την Κωνσταντινούπολη υπερείχαν σε σύγκριση 

με τους αυτόχθονες σε επιχειρηματικό πνεύμα, εκπαίδευση, κατάρτιση και 

προοδευτικές αντιλήψεις. Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της ζωής τους, η γνώση 

ξένων γλωσσών, οι επαφές που είχαν αναπτύξει με την Ευρώπη και η πείρα που 

διέθεταν τους βοήθησαν, όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, να οργανώσουν δικές 

τους επιχειρήσεις ή να στελεχώσουν επιχειρήσεις άλλων, προσφύγων ή γηγενών. 
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Η άφιξη των προσφύγων επέδρασε και στην ένταξη των γυναικών στον ενεργό 

πληθυσμό. Το 1930 οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειονότητα των εργατών στην 

κλωστοϋφαντουργία, την καπνοβιομηχανία και τη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων. 

 

Θέμα Β2 

Πολλές δεκαετίες, μετά την ανεξαρτησία της, η Ελλάδα εξακολουθούσε να μοιάζει 

περισσότερο με την Ανατολή παρά με τη Δύση, παρ' όλο που η τελευταία υπήρξε το 

ζητούμενο, το επιθυμητό, το σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια. Απουσίαζαν τα 

ισχυρά κέντρα ανάπτυξης, οι «ατμομηχανές» της οικονομικής και τεχνικής προόδου. 

Πώς θα μπορούσαν άλλωστε να υπάρξουν, όταν απουσίαζαν όλα όσα ήταν αναγκαία 

και προαπαιτούμενα για τη δημιουργία τους; Η χώρα δεν διέθετε σημαντικές πρώτες 

ύλες, δεν είχε πλεονάζον ειδικευμένο ή έστω φθηνό εργατικό δυναμικό, η συσσώρευση 

κεφαλαίου, ιδιωτικού και δημόσιου, ήταν ισχνή και η εσωτερική αγορά περιορισμένη 

έως ασήμαντη. Επιπλέον, η χώρα ανταγωνιζόταν τον εαυτό της. Έξω από τα σύνορά 

της υπήρχαν ισχυρά κέντρα ελληνισμού, πνευματικά, οικονομικά, παραγωγικά, τα 

οποία πολλές φορές κυριαρχούσαν στο χώρο τους αλλά και σε ευρύτερες περιοχές. 

Έλληνες, ελληνικά κεφάλαια και πλούτος υπήρχαν και αναπτύσσονταν από την 

Ουκρανία ως το Σουδάν, από το Δούναβη ως τον Καύκασο και από τη Σμύρνη ως την 

Κιλικία. Για τους Έλληνες των περιοχών αυτών το μικρό ελληνικό βασίλειο ήταν για 

πολλά χρόνια μια κακή ανάμνηση μάλλον, ένας φτωχός και ίσως ανεπρόκοπος 

συγγενής. Οι δικές τους επιτυχίες φάνταζαν ολότελα ξένες σε σύγκριση με τη 

στασιμότητα και την ένδεια της μικρής Ελλάδας. Χρειάστηκε να δυσκολέψουν γι' 

αυτούς οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, προς το τέλος κυρίως του 19ου αιώνα, 

για να ανακαλύψουν τη σημασία που είχε η φτωχή τους πατρίδα, ως ασφαλές 

καταφύγιο και ως πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο μεταξύ η 

πρόοδος του εκτός των εθνικών συνόρων ελληνισμού ταλάνιζε το μικρό βασίλειο. 

Ενίσχυε την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος δεν ήταν παρά μία ημιτελής κατασκευή, τα 

θεμέλια απλώς για κάτι μεγαλύτερο. Η «Μεγάλη Ιδέα» που εκπορεύθηκε απ' αυτήν την 

αντίληψη, δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση του εθνικού οράματος, που 

προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των συνόρων. Η έντονη παρουσία της εθνικής αυτής 

ιδεολογίας είχε επιπτώσεις στον πολιτικό και οικονομικό χώρο, ιδιαίτερα σε εποχές 

που τα προβλήματα έμοιαζαν με ανοικτές πληγές, στην περίπτωση της Κρήτης ή, 

αργότερα, της Μακεδονίας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν στραμμένο το 

ενδιαφέρον τους, μέσα σ' αυτές τις συνθήκες, αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα, 

στην οικονομική ανόρθωση και τη γεφύρωση του χάσματος με τη Δύση. Όλα αυτά 

συνυφαίνονταν με το εθνικό όραμα, μεγαλώνοντας το κόστος των προσπαθειών και 

καθιστώντας συχνά τις οικονομικές πρωτοβουλίες έρμαια των εθνικών κρίσεων. 

Έτσι στο τέλος του 19ου αιώνα συναντάμε στην Ελλάδα σοσιαλιστικές ομάδες και 

εργατικές ομαδοποιήσεις των οποίων η πολιτική και κοινωνική επιρροή ήταν σαφώς 

μικρότερη από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα σε βιομηχανικές χώρες της 

Δύσης αλλά και σε βαλκανικές (π.χ. Βουλγαρία), γιατί μεταξύ άλλων στον ιδεολογικό 

τομέα η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας εμπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση 

ιδεολογιών με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο. 
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Στην περίοδο 1910-1922, κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή πολεμική 

ετοιμότητα, εμφανίστηκε μια νέα πολιτική αντίληψη, που εκφράστηκε με τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο και ονομάστηκε συνοπτικά «βενιζελισμός». Είναι δύσκολο να 

ορίσουμε με λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν αυτή η πολιτική, 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 συνόρων ελληνισμού και, με ενιαία εθνική και κρατική 

υπόσταση, να διεκδικήσει τη θέση του στον τότε σύγχρονο 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 Δούναβη 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 Ελλάδας με πιθανότητες επιτυχίας.  

Στην πρώτη, λοιπόν, δημόσια εμφάνισή του ως ελλαδίτη πολιτικού, στις 5 Σεπτεμβρίου 

1910,  ο Βενιζέλος με μία ομιλία στην πλατεία Συντάγματος, έκανε προγραμματικές 

δηλώσεις, με τις οποίες υποστήριξε μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις. Στόχευε σε 

εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος, με την εξισορρόπηση των συμφερόντων 

όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Βασικές θέσεις του προγράμματος του ήταν η 

κοινωνική γαλήνη, η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ο 

εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του, και στρατιωτικοί εξοπλισμοί για την πραγματοποίηση των εθνικών 

διεκδικήσεων. 

Η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) 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. 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Θέμα Γ1 
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 Από τα χρόνια της Επανάστασης, ο δανεισμός υπήρξε μία σημαντική 

παράμετρος της λειτουργίας του ελληνικού κράτους. Αυτό ήταν φυσικό για ένα κράτος 

που ξεκινούσε από το μηδέν και δεν κληρονόμησε από το προηγούμενο καθεστώς 

οργανωμένο δημοσιονομικό σύστημα. Η αλλαγή των ρυθμών ανάπτυξης από τη 

δεκαετία του 1860 και μετά, οδήγησε αναγκαστικά σε νέο δανεισμό. Οι περιορισμένοι 

πόροι της χώρας, σε συνδυασμό με τα έκτακτα έξοδα που επέβαλαν οι διαρκείς εθνικές 

κρίσεις, καθιστούσαν αδύνατη την εξοικονόμηση κεφαλαίων για δημόσιες επενδύσεις. 

Ο εξωτερικός δανεισμός διογκώθηκε κατά τη δεκαετία του 1880, και μέσα σε λίγα 

μόλις χρόνια η χώρα βρέθηκε να οφείλει ποσά πολλαπλάσια του ετήσιου 

προϋπολογισμού της. Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα 

συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας, αρκετά κοντά στις αντιλήψεις 

του Κουμουνδούρου, το οποίο προέβλεπε συγκρότηση κράτους δικαίου, 

εξορθολογισμό της διοίκησης, κυρίως με τον καθορισμό των προσόντων των δημοσίων 

υπαλλήλων, ώστε να περιοριστεί η ευνοιοκρατία, ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως 

ενίσχυση της γεωργίας, βελτίωση της άμυνας και της υποδομής, κατά  κύριο λόγο του 

συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος 

έγιναν οι εξής προσπάθειες οργανωτικές μεταβολές και βελτίωση των οικονομικών του 

κράτους, με την αύξηση των φόρων και τη σύναψη δανείων και παροχή κινήτρων στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων αυτών 

χρησίμευσε για την κάλυψη των τρεχόντων ελλειμμάτων των εθνικών 

προϋπολογισμών, καθώς και των δαπανών των στρατιωτικών κινητοποιήσεων (του 

1877-1880 και του 1885-1886) και των εξοπλισμών (26.000.000 δραχμές από τα 

δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για τη ναυπήγηση τριών θωρηκτών το 1889). Επίσης μεγάλα 

ποσά διατέθηκαν για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Όπως μαρτυρεί και ο 

πίνακας της πηγής η υπηρεσία δημοσίου χρέους απορροφούσε ένα συνεχώς 

αυξανόμενο ποσό. Έτσι ενώ το 1861 το ποσό αυτό ανερχόταν στα 1.2 εκατομμύρια 

δραχμές, το 1892 το ποσό αυτό σχεδόν πενταπλασιάστηκε.  Μικρό μέρος απέμενε για 

παραγωγικές επενδύσεις και δημόσια έργα, ποσό όμως απαραίτητο, χωρίς το οποίο τα 

έργα αυτά δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν. Ο Τρικούπης, λοιπόν, κατά τη 

δεκαετία 1882-1892, είχε στη διάθεσή του όλα τα απαιτούμενα χρηματοδοτικά μέσα 

για να υλοποιήσει το εκσυγχρονιστικό του πρόγραμμα, μέρος του οποίου αποτελούσε 

και η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου. Κατά τις πρώτες πρωθυπουργίες του 

Τρικούπη κατασκευάστηκαν 900 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής. Το μεγαλύτερο 

μέρος του κόστους του έργου ανέλαβε βέβαια το κράτος, το οποίο επωμίστηκε και το 

μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού που έγινε κυρίως από ξένα πιστωτικά ιδρύματα. 

Όπως προκύπτει και από την εικόνα σε συνδυασμό με την πηγή, οι Ευρωπαίοι 

επένδυαν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα, παρόλη την αβεβαιότητα που υπήρχε και 

εξαιτίας της  εμπιστοσύνης τους προς τον Τρικούπη, την οποία φρόντιζε ο ίδιος να 

καλλιεργεί με τη θωπευτική στάση του απέναντι στους Ευρωπαίους δανειστές, όπως 

εξάλλου δηλώνει και η εικόνα, αλλά και επειδή ο δανεισμός αποτελούσε γι’ αυτούς, 

λόγω των χαμηλών επιτοκίων στην Ευρώπη, τρόπο αύξησης του κεφαλαίου τους.  

 



Επιμέλεια: Ελένη Χολέβα 
 

 Ωστόσο τα δάνεια του εξωτερικού έγιναν τελικά ένας παράγοντας που συνέβαλε 

στη διεύρυνση (και όχι στην κάλυψη) του ελλείμματος. Το αποτέλεσμα ήταν κατά το 

έτος 1893 η Ελλάδα να βρεθεί σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τα τοκοχρεολύσια των 

εξωτερικών της δανείων και να ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους 

της. Η «πτώχευση», όπως χαρακτηρίστηκε, δεν ήταν ασυνήθιστη επιλογή των 

φτωχότερων κρατών, στην Ελλάδα όμως της εποχής εκείνης είχε μεγάλο πολιτικό 

κόστος. Οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες χώρες συνεχίστηκαν μέχρι τον 

ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Η ήττα του ελληνικού στρατού και η υποχρέωση 

της Ελλάδας να καταβάλει υπέρογκες πολεμικές αποζημιώσεις στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία έθεσαν το ζήτημα σε νέες βάσεις. Τα οικονομικά του ελληνικού κράτους 

οδηγήθηκαν σε καθεστώς Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ). Εκπρόσωποι έξι 

δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία) ανέλαβαν τη 

διαχείριση βασικών κρατικών εσόδων. Επρόκειτο για τα έσοδα των 1) μονοπωλίων 

αλατιού, φωτιστικού πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιόχαρτων, χαρτιού σιγαρέτων, 2) τα 

έσοδα από την εξόρυξη της σμύριδας της Νάξου, 3)το φόρο καπνού, 4)τα λιμενικά 

δικαιώματα του Πειραιά, 5)το φόρο χαρτοσήμου κ.λπ. Το ύψος αυτών των εσόδων 

ανερχόταν σε 28.000.000 έως 30.000.000 δραχμές, τα οποία έπαψε να διαχειρίζεται το 

ελληνικό δημόσιο. 

 

Θέμα Δ1 

Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης. Έξι μήνες 

πριν, στις 30 Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί η ελληνοτουρκική Σύμβαση, η οποία 

ρύθμιζε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Προβλεπόταν 

η υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της 

Τουρκίας και των Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας. Αυτή θα ίσχυε τόσο γι' 

αυτούς που παρέμεναν στις εστίες τους, όσο και για εκείνους που είχαν ήδη καταφύγει 

στην ομόθρησκη χώρα. Μάλιστα, η ανταλλαγή ίσχυσε αναδρομικά για όλες τις 

μετακινήσεις που έγιναν από τη μέρα που κηρύχθηκε ο Α' Βαλκανικός πόλεμος (18 

Οκτωβρίου 1912). Από την ανταλλαγή αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της 

Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και οι Μουσουλμάνοι της 

Δυτικής Θράκης. 

Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση ανταλλαγής: 

• θα απέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας στην 

οποία θα εγκαθίσταντο, 

• είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους, 

• είχαν δικαίωμα να πάρουν από το κράτος στο οποίο μετανάστευαν ως αποζημίωση 

περιουσία ίσης αξίας με την ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν φεύγοντας, 

• θα διευκολύνονταν στη μετακίνηση τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγή. 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ανταλλαγής πληθυσμών και της Συνθήκης 

ειρήνης της Λοζάνης, οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία δοκιμάζονταν κατά 

διαστήματα από εντάσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το λόγο του Βενιζέλου προς 

τον τούρκο πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού που εκφώνησε στο γεύμα που του παρέθεσε 

στην Άγκυρα, όταν βεβαιώνει ότι δεν παρέκκλινε από τη γραμμή που εκείνος είχε 
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χαράξει και ότι γνώριζε πως θα συναντούσαν αντιδράσεις, δηλώσεις που δείχνουν την 

υποχωρητικότητα της ελληνικής πλευράς προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση.  

Ύστερα από διαπραγματεύσεις, τον Ιούνιο του 1925 υπογράφηκε η Σύμβαση της 

Άγκυρας και το Δεκέμβριο του 1926 η Συμφωνία των Αθηνών. Αυτές ρύθμιζαν τα 

επίμαχα θέματα, όμως δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Τον Αύγουστο του 1928 το κόμμα των 

Φιλελευθέρων κέρδισε τις εκλογές και σχεδόν αμέσως η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε 

διαπραγματεύσεις 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, πράγμα που δεν 

παραλείπει να υπομνήσει στο λόγο του ο Βενιζέλος («Εγνώριζα ότι θα προσεκρούαμεν 

εις τας ιδίας δυσχερείας, ότι θα αντιμετωπίζαμεν μίαν επίμονον αντίδρασιν, ότι 

αμφότεροι θα κατηγορούμεθα ως επιλήσμονες του παρελθόντος…»). Τελικά στις 10 

Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συμφωνία της Άγκυρας που αποτελούσε το οικονομικό 

σύμφωνο μεταξύ των δύο χωρών με αμοιβαίες υποχωρήσεις και των δύο πλευρών 

(«…αλλά ταυτόχρονα είχα την ακλόνητον πεποίθησιν ότι δεν ειργαζόμην μόνος, ότι η 

υμετέρα εξοχότης ηγρύπνει από το άλλο μέρος των συνόρων. Είχα την ακλόνητον 

πεποίθησιν ότι εκοπίαζα και ηγωνιζόμην σκληρώς, αλλά ότι εν τη χώρα ταύτη είχα εν 

τω προσώπω υμών ένα γενναίον συνεργάτην…»). Τα κυριότερα σημεία του ήταν: 

• Ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης και των 

μουσουλμάνων της Θράκης, καθώς και των «φυγάδων».  

• Όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες στην Ελλάδα και οι 

ελληνικές στην Τουρκία περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού και Τουρκικού 

Δημοσίου, αντίστοιχα.  

• Προέβλεπε αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο 

χωρών. 

 

 

  

 

 

 


