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Α. 1. 

ΕΑΠ 

Ήταν η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1923 με πρωτοβουλία 

της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ). Αποτέλεσε αυτόνομο οργανισμό με πλήρη νομική υπόσταση, είχε 

έδρα την Αθήνα και βασική της αποστολή ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική 

απασχόληση και οριστική στέγαση. Αξιοποίησε τις ιδιοκτησίες των Τούρκων ανταλλάξιμων 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). 

Ενισχύθηκε οικονομικά με το ποσό δύο δανείων που είχε συνάψει η ελληνική κυβέρνηση το 1924 

και το 1928 στο εξωτερικό. Στελεχώθηκε με διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Υπουργείου 

Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Λειτούργησε 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. 

  

Κρητική Πολιτεία 
Είναι η ονομασία του αυτόνομου καθεστώτος της Κρήτης από το 1898 μέχρι το 1913, οπότε η 

Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα. Η Κρητική Πολιτεία τελούσε υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου 

και υπό την προστασία των 

Μ. Δυνάμεων. 

 

Οργανικός Νόμος (1900) 
Ήταν ο Νόμος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία το καθεστώς της τοπικής Εκκλησίας της 

Κρήτης. 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. 

 

Α.2. 

1.Λ 

2.Λ 

3.Λ 

4.Σ 

5.Λ 

 

Β.1.α.  Η Μικρασιατική καταστροφή επηρέασε σημαντικά την πορεία του ελληνικού έθνους στη 

σύγχρονη εποχή. Ορισμένοι την παραλλήλισαν με την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, ενώ 

άλλοι θεώρησαν το 1922 ως αφετηρία της νέας Ελλάδας. Το προσφυγικό ζήτημα, ως συνέπεια της 

Μικρασιατικής καταστροφής, αποτέλεσε για την Ελλάδα ένα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και 

πολιτιστικό ζήτημα μεγάλης σπουδαιότητας, με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής του 

νεοελληνικού έθνους. 

Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του 

πληθυσμού της Ελλάδας. Το 1920 η Ελλάδα είχε 20% μη Έλληνες ορθόδοξους, ενώ το 1928 μόλις 
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6%. Ο ελληνικός πληθυσμός της Δυτικής Θράκης και της Ηπείρου αυξήθηκε, ενώ η Κρήτη, η 

Λέσβος και η Λήμνος εξελληνίστηκαν πλήρως. Η κυριότερη όμως μεταβολή στην εθνολογική 

σύσταση λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων συνέβη στη Μακεδονία. Το ποσοστό των μη 

Ελλήνων ορθοδόξων που ήταν 48% το 1920, έπεσε στο 12% το 1928. Η ενίσχυση του ελληνικού 

χαρακτήρα της Μακεδονίας είχε μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της 

Ελλάδας. Εξάλλου, αραιοκατοικημένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες από αυτές 

παραμεθόριες, εποικίστηκαν από πρόσφυγες. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώθηκαν οι νέες περιοχές 

που ενώθηκαν με την Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και ενσωματώθηκαν στον εθνικό 

κορμό. 

 

β. 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 Δημοσίου, 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. 

Γ.1. Σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 208 – 209: « Αλλά το πιο σημαντικό ήταν η διαχείριση … δημιούργησε 

βαρύ κλίμα διχασμού.»  

Η διάσταση απόψεων των δύο ανδρών της Κρητικής Πολιτεία, Γεωργίου και Βενιζέλου, είναι 

εμφανής και στα δύο ιστορικά παραθέματα και αφορά κατά κύριο λόγο στη διαχείριση του ενωτικού 

ζητήματος. Ο Βενιζέλος κατανοώντας την αδυναμία άμεσης ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα 

εκμυστηρεύεται στον Ύπατο Αρμοστή την ανάγκη διπλωματικής οδού για τη σταδιακή 

αποδέσμευση της νήσου από τις αποφάσεις των Δυνάμεων, η οποία μπορούσε να επέλθει με τον 

τερματισμό του καθεστώτος της Αρμοστείας και την κατοχύρωση βάση συντάγματος της αυτονομίας 

και αυτοδιάθεσης σε εσωτερικά ζητήματα με την ταυτόχρονη, μάλιστα, ίδρυση Πολιτοφυλακής 

Ελλήνων αξιωματικών και την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων.  

Η άποψη του Βενιζέλου προσέκρουσε στην απόλυτη αντίδραση του Πρίγκιπα που θεωρούσε ότι 

ήταν αποκλειστικό προνόμιό του η διαχείριση των διπλωματικών θεμάτων της Κρήτης, ενώ 

παράλληλα αντιπροσώπευε τη θέληση της ελληνικής δυναστείας στο ζήτημα της ένωσης. Έτσι, ο 

Ύπατος Αρμοστής με τις ευχές του Έλληνα βασιλιά και της κυβέρνησης απέρριψε τη διπλωματική 

λύση του Βενιζέλου και ακολούθησε τον δρόμο άσκησης εσωτερικής πίεσης προς τις Δυνάμεις 

πιστεύοντας ότι θα κάμπτονταν.  

Η προσπάθεια του Γεωργίου να αναλάβει προσωπικώς το ζήτημα της ένωσης, χωρίς τη 

συνεργασία των υπουργών του αποκαλύπτεται και από τα γεγονότα της δεύτερης ιστορικής πηγής. 

Αναλυτικότερα, επιχειρεί συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, Γαλλία και Αγγλία, κίνηση 

που ο Βενιζέλος θεωρεί ατυχή και πρόωρη, καθώς η αστάθεια της κρητικής κυβέρνησης δεν 

επέτρεπε τη στιγμή εκείνη την ένωση. Αντίθετα, ασφαλέστερη συνθήκη που θα άνοιγε τον δρόμο για 

την ένωση αποτελούσε η δημιουργία ενός αυτόνομου κράτους με κυβερνήτη εκλεγμένο από την 

ελληνική κυβέρνηση. Ολοκληρώνοντας, η διαφωνία των δύο ανδρών έγκειται και στη στάση του 

Πρίγκιπα απέναντι στους τοπικούς άρχοντες του νησιού, των οποίων δεν αναγνώριζε τη δράση και 
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συμμετοχή τους, αφού δεν αντιλαμβανόταν την ανάγκη τους να δουν τους αγώνες τους να αποδίδουν 

καρπούς μέσα από την ένωση της πατρίδας τους με την Ελλάδα. 


