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Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015
∆ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α A

ΘΕΜΑ Α1

1 – δ – ii
2 – γ – iv
3 – β – vii
4–α–v
5 – στ – iii
Περισσεύουν από τη στήλη Β το ε και από τη στήλη Γ τα i και vi.

ΘΕΜΑ Α2

Ελληνικό τυπογραφείο της Τραπεζούντας: Ελληνικό τυπογραφείο, το οποίο
εγκαταστάθηκε το 1880 στην Τραπεζούντα, και συνέβαλε αποφασιστικά στην
ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και την προετοιµασία ενός αγωνιστικού
κλίµατος για την αντικατάσταση του οθωµανικού καθεστώτος από ένα
ελεύθερο και δηµοκρατικό πολίτευµα.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 248: «Το ελληνικό τυπογραφείο… δηµοκρατικό
πολίτευµα».]

β.

Οργανικός Νόµος (1900): Νόµος που θεσπίστηκε το 1900 από την πρώτη
κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας και αντιµετώπισε µε επιτυχία ζητήµατα
που αφορούσαν στο καθεστώς της τοπικής Εκκλησίας. Με τον Οργανικό Νόµο
του 1900, δόθηκε λύση σε ακανθώδη εκκλησιαστικά ζητήµατα, όπως ήταν η
σχέση της Εκκλησίας της Κρήτης µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και η
εκλογή Μητροπολίτη και Επισκόπων. Το βασικό σχήµα, που ισχύει µε µικρές
τροποποιήσεις έως σήµερα, είναι ένα καθεστώς ηµιαυτόνοµης Εκκλησίας, της
οποίας ο Προκαθήµενος εκλέγεται από το Οικουµενικό Πατριαρχείο και η
Κρητική Πολιτεία εκδίδει το διάταγµα της αναγνώρισης και εγκατάστασής
του.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 208: «Ένα σοβαρό ζήτηµα... και εγκατάστασής του».]
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Μικτή Επιτροπή (1914): Επιτροπή που δηµιουργήθηκε το 1914 από την
Ελλάδα και την Οθωµανική αυτοκρατορία. Λίγους µήνες νωρίτερα, στις αρχές
του 1914, είχε αρχίσει ο πρώτος διωγµός σε βάρος των Ελλήνων της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα αντέδρασε και ανέλαβε διπλωµατικές
ενέργειες, προκειµένου να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για εθελούσια
ανταλλαγή Ελλήνων ορθοδόξων της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και
Μουσουλµάνων της Ελλάδας. Έτσι, ιδρύθηκε τον Ιούνιο µία Μικτή Επιτροπή
που θα ρύθµιζε τα σχετικά µε την ανταλλαγή, όµως αυτή δεν λειτούργησε,
λόγω της εισόδου της Οθωµανικής αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκόσµιο
πόλεµο, τον Οκτώβριο του 1914.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 138-139: «Η Ελλάδα αντέδρασε… Οκτώβριο του
1914».]

ΘΕΜΑ Β1
α)

β)
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γ.

σχολ. βιβλίο, σελ. 214-215: [Μετά τη συγκρότηση της «Προσωρινής
Κυβέρνησης της Κρήτης»] «Η κρίση µετατοπίστηκε… σουλτανική
επικυριαρχία».
σχολ. βιβλίο, σελ. 215: «Η επιµονή των επαναστατών… µε την Ελλάδα».

ΘΕΜΑ Β2

σχολ. βιβλίο: σελ. 246, 248: «Η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή… και της Ευρώπης».

ΟΜΑ∆Α Β

ΘΕΜΑ Γ1
α.

Για την απάντηση του υποερωτήµατος α, κρίνεται σκόπιµο να αξιοποιηθούν:

ÈÅ

Από το σχολικό βιβλίο:
σελ. 54: «Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης… εξωτερικών δανείων».
[Προς τους συναδέλφους διορθωτές: Η πρώτη παράγραφος της σελ. 54 («Η
παγκόσµια οικονοµική κρίση… αισιοδοξία».) δεν κρίνεται απαραίτητη, αλλά αν
χρησιµοποιηθεί, ας γίνει αποδεκτή ως εισαγωγική.]
Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
Ο Κ. Βεργόπουλος επισηµαίνει ότι οι συνεχείς παρεµβάσεις της ελληνικής
κυβέρνησης και η πολιτική της σταθερής αξίας της δραχµής εµπόδιζαν την εκδήλωση
της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα για όσο διάστηµα η αγγλική λίρα
παρέµενε ελεύθερα µετατρέψιµη σε χρυσό. Καθώς όµως η ελληνική κυβέρνηση
συνέχισε να εφαρµόζει αυτή την πολιτική και µετά την εγκατάλειψη της χρυσής
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βάσης από την Αγγλία, κεφαλαιούχοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στη δυνατότητα
διατήρησης της σταθερότητας της δραχµής, άρχισαν να µετατρέπουν τα κεφάλαιά
τους σε χρυσό και συνάλλαγµα, µειώνοντας τα αποθέµατα της Τράπεζας της Ελλάδος
και αποσταθεροποιώντας έτσι την αξία της δραχµής. Αντιµέτωπη µε την κατάσταση
αυτή, η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να θέσει σειρά συναλλαγµατικών
περιορισµών για την προστασία της δραχµής.

Από το σχολικό βιβλίο:
σελ. 54: «Έτσι εγκαινιάστηκε… θετικά στοιχεία».

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
Οι περιορισµοί που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην κυκλοφορία του
συναλλάγµατος περιόρισαν, όπως ήταν λογικό, την όλη κίνηση του εξωτερικού
εµπορίου. Η υποτίµηση της αγγλικής λίρας έκλεινε την αγγλική αγορά για τα
ελληνικά προϊόντα, καθώς η διατήρηση της σταθερότητας της δραχµής τα καθιστούσε
ακριβά για τον Άγγλο καταναλωτή. Παράλληλα, η Ελλάδα, προσπαθώντας να
προστατεύσει την αξία της δραχµής, υιοθετούσε διάφορες συναλλαγµατικές ρυθµίσεις
που είχαν ως αποτέλεσµα να περιορίζεται η είσοδος ξένων προϊόντων στην ελληνική
αγορά.
Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β:
Το κείµενο αναφέρεται κυρίως στις αρνητικές συνέπειες της παγκόσµιας
οικονοµικής κρίσης για την ελληνική αγροτική οικονοµία: η παραγωγή
παραδοσιακών εξαγώγιµων αγροτικών προϊόντων, όπως ο καπνός και η σταφίδα,
περιορίστηκε, ενώ την ίδια στιγµή αυξήθηκε η παραγωγή νέων προϊόντων που
κάλυπταν ανάγκες κυρίως της εσωτερικής αγοράς, όπως το βαµβάκι, τα σιτηρά, τα
λαχανικά, οι ζωοτροφές και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.

ÈÅ

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:
Το απόσπασµα εστιάζει στα θετικά αποτελέσµατα που είχε η παγκόσµια
οικονοµική κρίση για την ελληνική οικονοµία, ιδίως για την εγχώρια παραγωγή:
καθώς τα εισαγόµενα προϊόντα ακρίβυναν ξαφνικά, εξαιτίας των συναλλαγµατικών
ρυθµίσεων, δηµιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για κάλυψη των σχετικών αναγκών
από την εγχώρια παραγωγή. Το αποτέλεσµα ήταν η εγχώρια ελληνική παραγωγή να
σηµειώσει κατά τη δεκαετία 1928-1938 έναν από τους υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης στον κόσµο.
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Ενδεικτική απάντηση
(πλάγια γράµµατα: χωρία της απάντησης όπου αξιοποιούνται οι πηγές)
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α. [Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε µία 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.]
Σύµφωνα µε τον Κ. Βεργόπουλο (κείµενο Α), η Ελλάδα είχε συνδέσει τη δραχµή
µε τη χρυσή λίρα Αγγλίας εξασφαλίζοντας σταθερή ισοτιµία ανάµεσα στα δύο
νοµίσµατα. Αυτό είχε επιτευχθεί χάρη και στην ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση, από τη στιγµή που εκδηλώθηκε η παγκόσµια
οικονοµική κρίση, έκανε συνεχείς παρεµβάσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Έτσι,
κατάφερε να διατηρήσει τη σταθεροποίηση του 1928, αλλά µόνο για όσο διάστηµα η
αγγλική λίρα παρέµενε ελεύθερα µετατρέψιµη σε χρυσό. Όταν η Αγγλία εγκατέλειψε
επίσηµα τη χρυσή βάση, η δραχµή, που ήταν συνδεδεµένη µε την αγγλική λίρα, έχασε
κάθε ελπίδα να διατηρήσει σταθερή την αξία της.
Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση δεν αντέδρασε ούτε στην υποτίµηση της αγγλικής
λίρας ούτε στην αυξανόµενη ζήτηση χρυσού και συναλλάγµατος. Μάλιστα, θέλοντας να
εµποδίσει την επικράτηση κλίµατος πανικού στην οικονοµία, η Τράπεζα της Ελλάδος
συνέχισε να χορηγεί κανονικά συνάλλαγµα σε όλους τους ενδιαφερόµενους δίχως να
θέτει ποσοτικούς περιορισµούς.
Όµως, σύµφωνα πάντα µε το κείµενο Α, αυτές οι ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης δεν καθησύχασαν τους κεφαλαιούχους. Οι περισσότεροι από αυτούς
φοβούµενοι την αποσταθεροποίηση της δραχµής άρχισαν να µετατρέπουν µαζικά τα
κεφάλαιά τους σε χρυσό και συνάλλαγµα. Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης
να αποτρέψει την κρίση εξάντλησαν τα αποθέµατα της χώρας σε χρυσό και
συνάλλαγµα. Την άνοιξη του 1932, όµως, η κυβέρνηση δεν µπόρεσε να αποφύγει την
αναστολή της µετατρεψιµότητας του εθνικού νοµίσµατος, καθώς και την αναστολή
εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων.
β. Με την αναστολή της µετατρεψιµότητας της δραχµής, καθώς και την
αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων εγκαινιάστηκε µια περίοδος
ισχυρού κρατικού παρεµβατισµού στα οικονοµικά ζητήµατα, ιδιαίτερα στις
εξωτερικές συναλλαγές, και µια πολιτική προστατευτισµού, µε σκοπό την αυτάρκεια
της χώρας. Όπως επισηµαίνει ο Κ. Βεργόπουλος στο κείµενο Α, οι περιορισµοί στη
χορήγηση ξένου συναλλάγµατος έθεσαν φραγµούς στην όλη κίνηση του εξωτερικού
εµπορίου. Η υποτίµηση της αγγλικής λίρας έκανε εξαιρετικά δύσκολη την πώληση
ελληνικών προϊόντων στην αγγλική αγορά, καθώς η διατήρηση της σταθερότητας της
δραχµής τα καθιστούσε ακριβά για τον άγγλο καταναλωτή. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να
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µειώνεται η εισροή ξένου συναλλάγµατος στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Ελλάδα,
προκειµένου να προστατεύσει τη σταθερότητα του νοµίσµατός της, χωρίς να αναγκαστεί
να το υποτιµήσει εξαιτίας αυτής της απώλειας συναλλάγµατος, κατέφευγε σε
συναλλαγµατικές ρυθµίσεις, µε τις οποίες τελικά περιοριζόταν η είσοδος ξένων
προϊόντων στην ελληνική αγορά, µε στόχο να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα η ζήτηση
ξένου συναλλάγµατος. Η Ελλάδα µπήκε µε τη σειρά της στο χώρο της κλειστής
οικονοµίας, όπου οι συναλλαγές καθορίζονταν περισσότερο από γραφειοκρατικές
διαδικασίες παρά από ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες.
Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η µέθοδος του διακανονισµού
«κλήριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές δεν 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 αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το κείµενο Β, τα αρνητικά αποτελέσµατα της κρίσης
του 1932 εντοπίζονται κυρίως στο εξαγωγικό εµπόριο της χώρας και πιο συγκεκριµένα
στις εξαγωγές καπνού και σταφίδας, δύο προϊόντων στρατηγικής σηµασίας για την
ελληνική οικονοµία εκείνης της εποχής, που κάλυπταν πριν το 1929 πάνω από το 80%
των ελληνικών εξαγωγών και συνέδεαν άµεσα την Ελλάδα µε τις αγορές του
εξωτερικού. Ο συνδυασµός της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, των ποσοτικών
εµπορικών περιορισµών και της πτώσης της διεθνούς ζήτησης οδήγησαν σε οξύτατη
κρίση την παραγωγή και την εµπορία των δύο αυτών προϊόντων.
Ωστόσο, στην αγροτική οικονοµία, παράλληλα µε τα αρνητικά αποτελέσµατα,
σηµειώθηκαν και σηµαντικές πρόοδοι. Όπως επισηµαίνεται στο κείµενο Β, την ίδια
στιγµή που από τη µια πλευρά περιοριζόταν η παραγωγή παραδοσιακών εξαγώγιµων
ελληνικών αγροτικών προϊόντων, από την άλλη πλευρά αυξανόταν η παραγωγή
αγροτικών προϊόντων που κάλυπταν κυρίως τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, όπως
ήταν το βαµβάκι, που χρησίµευε ως πρώτη ύλη της ελληνικής βιοµηχανίας, τα σιτηρά,
τα λαχανικά, οι ζωοτροφές και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Τελικά, ένα από τα
σηµαντικά αποτελέσµατα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης για την ελληνική οικονοµία
ήταν ο επαναπροσδιορισµός του χαρακτήρα του αγροτικού τοµέα της χώρας.
Παράλληλα, η διεθνής οικονοµική κρίση επηρέασε την ελληνική οικονοµία µε
τρόπο θετικό και σε άλλους τοµείς. Σύµφωνα µε τον Κ. Βεργόπουλο (κείµενο Γ), τα
οικονοµικά µέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση το 1932 προσέδωσαν στην εγχώρια
παραγωγή δυναµική ανάπτυξης, η οποία παρέµεινε ισχυρή µέχρι τις παραµονές του Β΄
Παγκόσµιου πολέµου. Η υποτίµηση της δραχµής κατά 60% σε σχέση µε τα ξένα
νοµίσµατα σε συνδυασµό µε την αύξηση των τιµών των εγχώριων προϊόντων µόνο κατά
13,4%, είχε ως αποτέλεσµα τα εισαγόµενα προϊόντα να γίνουν τουλάχιστον τέσσερις
φορές πιο ακριβά από τα εγχώρια. Αυτές οι µεταβολές φαίνεται ότι είχαν πολλαπλά
αποτελέσµατα: αφενός κινητοποίησαν ένα παραγωγικό δυναµικό που προϋπήρχε στην
ελληνική οικονοµία, αλλά παρέµενε έως τότε αναξιοποίητο, και αφετέρου ευνόησαν την
ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας, καθώς διαµόρφωσαν «θερµοκηπικήν
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ατµόσφαιραν ζωηράς βιοµηχανικής αναπτύξεως», όπως σηµείωνε ο Ξ. Ζολώτας, ένας
από τους σηµαντικότερους οικονοµολόγους της εποχής. Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη
βιοµηχανική άνθηση κατά την περίοδο αυτή ήταν ο τετραπλασιασµός της ποσότητας του
παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και η ανάπτυξη του κλάδου των µηχανικών
κατασκευών. Επιστέγασµα όλων των παραπάνω υπήρξε το ότι στην Ελλάδα της
περιόδου 1928-1938 σηµειώθηκε η τρίτη µεγαλύτερη αύξηση βιοµηχανικής παραγωγής
στον κόσµο (65%), µετά τη Σοβιετική Ένωση (877%) και την Ιαπωνία (73%).

Κρίνεται σκόπιµο να αξιοποιηθούν:

Από το σχολικό βιβλίο:
σελ. 161-162: «Μετά την υπογραφή… και του 1933».

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
Ο ιστορικός Γρ. ∆αφνής παρουσιάζει το πολιτικό σκεπτικό του Ελευθέριου
Βενιζέλου κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων που ξεκίνησαν αµέσως µετά την
εκλογή των Φιλελευθέρων το 1928. Σύµφωνα µε αυτό, ο Βενιζέλος αντιλαµβανόταν
πως η διευθέτηση των οικονοµικών διαφορών και η εξοµάλυνση των σχέσεων µε την
Τουρκία εξυπηρετούσαν το εθνικό συµφέρον, έστω κι αν αυτό γινόταν σε βάρος των
συµφερόντων των προσφύγων. Η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης και οι
προσπάθειες εφαρµογής των µέχρι τότε συµβάσεων θα διαιώνιζαν τις
ελληνοτουρκικές διαφορές και θα καθιστούσαν αναπόφευκτη την προσφυγή της
χώρας σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δαπανά µεγάλα ποσά
για εξοπλισµούς, ώστε να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει πιθανή νέα ένοπλη
σύγκρουση µε την Τουρκία. Τα ποσά αυτά θα ήταν ασφαλώς µεγαλύτερα από τις
όποιες οικονοµικές απώλειες θα είχε η ελληνική πλευρά, αν αποφάσιζε τον
τερµατισµό της ελληνοτουρκικής διαµάχης για τις αποζηµιώσεις.

ÈÅ

Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Β:
Ο Βενιζέλος εκτιµούσε ότι ήταν όχι απλώς αµφίβολο, αλλά τελείως απίθανο η
εκτίµηση των περιουσιών των ανταλλαξίµων να έδινε θετικά αποτελέσµατα για την
Ελλάδα. Αφού θύµιζε ότι πολλές ελληνικές περιουσίες στη Μικρά Ασία είχαν
πυρποληθεί κατά τη διάρκεια του Μικρασιατικού πολέµου, προχωρούσε στην κρίσιµη
επισήµανση ότι η σύµβαση της ανταλλαγής (σύµβαση της Λοζάνης) δεν προέβλεπε
αποζηµιώσεις για καταστροφές από πυρπολήσεις. Κατέληγε τονίζοντας ότι η Ελλάδα
θα µπορούσε να απαιτήσει αποζηµιώσεις από την Τουρκία µόνο αν είχε νικήσει.
Αλλά, όπως θύµιζε µε ρεαλισµό, η Ελλάδα είχε ηττηθεί.
Από το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:
Όπως επισηµαίνεται από τον Πρ. Παπαστράτη, µετά την υπογραφή των
ελληνοτουρκικών συµφωνιών του 1930, ο Ελευθέριος Βενιζέλος διακήρυττε µε
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απόλυτη σαφήνεια τον αναπροσανατολισµό των επιδιώξεων του ελληνισµού: η
πολεµική προσπάθεια είχε πλέον τερµατιστεί και τώρα οι Έλληνες θα έπρεπε να
στραφούν στον αγώνα για κοινωνική και οικονοµική δικαιοσύνη, που αποτελούσε
σκοπό πολύ ανώτερο του πολέµου, κατά τον Βενιζέλο. Έτσι, σε οµιλία του στη
Θεσσαλονίκη, ο Βενιζέλος επισήµανε ότι ο ελληνικός λαός είχε απορροφηθεί για
κάποια χρόνια από τη Μεγάλη Ιδέα, γεγονός που εµπόδισε τη δηµιουργία ενός
σύγχρονου και αποτελεσµατικού κράτους. Ακόµη, σε λόγο που εκφώνησε κατά τη
µετακοµιδή των οστών του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, δεν δίστασε να τονίσει µε
τόλµη ότι οι αγώνες εθνικής αποκατάστασης των Ελλήνων είχαν πλέον τερµατιστεί.
Απόδειξη του ρεαλισµού που χαρακτήριζε την τακτική του Βενιζέλου αποτελεί το
γεγονός ότι η αντιπολίτευση, αν και επέκρινε αυτές τις πολιτικές επιλογές, όχι µόνο
δεν πρότεινε κάποια εναλλακτική λύση, αλλά και προχώρησε αργότερα όταν έγινε
κυβέρνηση στον ίδιο διπλωµατικό δρόµο υπογράφοντας, στις 14 Σεπτεµβρίου 1933,
σύµφωνο εγγυήσεως της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών.
Ενδεικτική απάντηση
(πλάγια γράµµατα: χωρία της απάντησης όπου αξιοποιούνται οι πηγές)

ÈÅ

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. Ύστερα από διαπραγµατεύσεις, τον Ιούνιο του 1925
υπογράφηκε η Σύµβαση της Άγκυρας και το ∆εκέµβριο 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.
Όπως επισηµαίνεται στο κείµενο Α, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αποδείξει ότι
ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός που αναλάµβανε στο ακέραιο τις ευθύνες του. Με αυτή
ακριβώς τη λογική αντιµετώπισε και το θέµα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Το
κύριο ερώτηµα για τον Έλληνα ηγέτη ήταν: συνέφερε ή όχι την Ελλάδα να κλείσει τις
πληγές του παρελθόντος και να επιδιώξει την αποκατάσταση φιλικών σχέσεων µε την
Τουρκία;
Αν ο Βενιζέλος έδινε στο ερώτηµα αυτό αρνητική απάντηση, τότε οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις θα επιδεινώνονταν καθηµερινά και θα κυριαρχούσε αµοιβαία
η καχυποψία. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δαπανά µεγάλα ποσά για στρατιωτικούς
εξοπλισµούς, ώστε να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει πιθανή νέα ένοπλη σύγκρουση µε
την Τουρκία. Τα ποσά αυτά θα ήταν ασφαλώς µεγαλύτερα από τις όποιες οικονοµικές
απώλειες θα είχε η ελληνική πλευρά, αν αποφάσιζε τον τερµατισµό της ελληνοτουρκικής
διαµάχης για τις αποζηµιώσεις.
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Από την άλλη πλευρά, αν ο Βενιζέλος απαντούσε θετικά στο ερώτηµα θα έπρεπε
να προχωρήσει το συντοµότερο στη σύναψη συµφωνιών µε την Τουρκία, οι οποίες θα
οδηγούσαν στη συµφιλίωση των δύο πλευρών. Στο πολιτικό σκεπτικό του Βενιζέλου
κυριαρχούσε η εκτίµηση ότι από τη στιγµή που η Ελλάδα είχε υποστεί τόσο µεγάλες
απώλειες κατά τον Μικρασιατικό πόλεµο, θα έπρεπε τώρα να θυσιάσει και µερικές
εκατοντάδες χιλιάδες λίρες από τις πιθανές αποζηµιώσεις προκειµένου να γεφυρωθεί το
χάσµα µε την Τουρκία. Στόχος του Βενιζέλου ήταν η επίτευξη ενός ευρύτερου
ελληνοτουρκικού διακανονισµού, ο οποίος θα µπορούσε να οδηγήσει στη συµφιλίωση
και την εξοµάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών.
Έτσι, στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συµφωνία της Άγκυρας που
αποτελούσε το οικονοµικό σύµφωνο µεταξύ των δύο χωρών. 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 ∆ηµοσίου, αντίστοιχα.
• Προέβλεπε αµοιβαία απόσβεση των οικονοµικών υποχρεώσεων µεταξύ των δύο
χωρών.
Η συµφωνία ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους µε το
Σύµφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας, το Πρωτόκολλο για τον περιορισµό
των ναυτικών εξοπλισµών και τη Σύµβαση εµπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας.
Με την τελευταία αυτή σύµβαση δόθηκε η δυνατότητα στους υπηκόους του καθενός
από τα δύο κράτη να ταξιδεύουν ή να εγκαθίστανται (µε κάποιους περιορισµούς) στο
έδαφος του άλλου κράτους.
Όπως προκύπτει από τον λόγο που εκφώνησε ο Βενιζέλος στη Βουλή λίγες µέρες
µετά την υπογραφή της Συµφωνίας της Άγκυρας (κείµενο Β), ο Έλληνας πρωθυπουργός
εκτιµούσε ότι ήταν όχι απλώς αµφίβολο, αλλά τελείως απίθανο η εκτίµηση των
περιουσιών των ανταλλαξίµων να έδινε θετικά αποτελέσµατα για την Ελλάδα. Αφού
θύµιζε ότι πολλές ελληνικές περιουσίες στη Μικρά Ασία είχαν πυρποληθεί, κατά τη
διάρκεια του Μικρασιατικού πολέµου, προχωρούσε στην κρίσιµη επισήµανση ότι η
σύµβαση της ανταλλαγής (σύµβαση της Λοζάνης) δεν προέβλεπε αποζηµιώσεις για
τέτοιου είδους καταστροφές. Κατέληγε τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να
απαιτήσει αποζηµιώσεις από την Τουρκία µόνο αν είχε νικήσει. Αλλά, όπως θύµιζε µε
ρεαλισµό, η Ελλάδα είχε ηττηθεί.
Οι µεταγενέστερες εξελίξεις έδειξαν ότι οι προσδοκίες από τη λύση που
δόθηκε σε κάποια ζητήµατα µε τις ελληνοτουρκικές συµφωνίες του 1930
διαψεύστηκαν. Βέβαια, για ένα µεγάλο διάστηµα δεν σηµειώθηκαν τριβές µεταξύ των
δύο κρατών και δεν αµφισβητήθηκαν τα µεταξύ τους σύνορα. Αυτό ήταν και η
βασική επιδίωξη του Έλληνα πρωθυπουργού.
Όπως επισηµαίνεται από τον Πρ. Παπαστράτη στο κείµενο Γ, µετά την
υπογραφή των ελληνοτουρκικών συµφωνιών του 1930, ο Ελευθέριος Βενιζέλος
διακήρυττε µε απόλυτη σαφήνεια τον αναπροσανατολισµό των επιδιώξεων του
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ελληνισµού: η πολεµική προσπάθεια είχε πλέον τερµατιστεί και τώρα οι Έλληνες θα
έπρεπε να στραφούν στον αγώνα για κοινωνική και οικονοµική δικαιοσύνη, που
αποτελούσε σκοπό πολύ ανώτερο του πολέµου, κατά τον Βενιζέλο. Κινούµενος στο
πλαίσιο αυτό, ο Βενιζέλος επισήµανε, σε οµιλία του στη Θεσσαλονίκη, ότι ο ελληνικός
λαός είχε απορροφηθεί για κάποια χρόνια από τη Μεγάλη Ιδέα, γεγονός που εµπόδισε
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού κράτους. Ακόµη, σε λόγο που
εκφώνησε κατά τη µετακοµιδή των οστών του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, δεν δίστασε
να τονίσει µε τόλµη ότι οι αγώνες εθνικής αποκατάστασης των Ελλήνων είχαν πλέον
τερµατιστεί. Απόδειξη του ρεαλισµού που χαρακτήριζε την τακτική του Βενιζέλου την
περίοδο αυτή αποτελεί το γεγονός ότι η αντιπολίτευση, αν και επέκρινε τις πολιτικές
επιλογές του, όχι µόνο δεν πρότεινε κάποια εναλλακτική λύση, αλλά και προχώρησε
αργότερα όταν έγινε κυβέρνηση στον ίδιο διπλωµατικό δρόµο υπογράφοντας, στις 14
Σεπτεµβρίου 1933, σύµφωνο εγγυήσεως της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών.
Ο συµψηφισµός όµως των ανταλλάξιµων, ελληνικών και µουσουλµανικών,
περιουσιών προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ανάµεσα στους πρόσφυγες. 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.
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