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ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ
ΘΔΜΑ Α1
α. Κιήξηγθ : ην εμσηεξηθφ εκπφξην, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1932, θπξηάξρεζε
πξννδεπηηθά ε κέζνδνο ηνπ δηαθαλνληζκνχ «θιήξηγθ». Οη δηεζλείο ζπλαιιαγέο δελ γίλνληαλ,
δειαδή, κε βάζε ην κεηαηξέςηκν ζπλάιιαγκα αιιά κε βάζε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ
θνζηνινγνχζαλ ηα πξνο αληαιιαγή πξντφληα θαη θξφληηδαλ λα ηζνζθειίζνπλ ηελ αμία ησλ
εηζαγσγψλ κε ηελ αληίζηνηρε ησλ εμαγσγψλ, ζην πιαίζην εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Γηα κηα
ρψξα, φπσο ε Διιάδα, φπνπ νη ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ ήηαλ έληνλα ειιεηκκαηηθέο, ε
δηαδηθαζία απηή, πέξα απφ ηα αξλεηηθά, είρε θαη ζεηηθά ζηνηρεία.
β. Μηθξφηεξε απήρεζε ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-1864 είρε ν πνιηηηθφο ζρεκαηηζκφο
Δζληθφλ Κνκηηάηνλ. Σν Δζληθφλ Κνκηηάηνλ, ππφ ηνλ Δπακεηλψλδα Γειεγηψξγε, πνπ
ππνζηήξηδε ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο,
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνίθεζε θαη ζην ζηξαηφ, πνιηηηζκηθή
εμάπισζε ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία.
γ. Σνλ Ινχιην ηνπ 1914 ηδξχζεθε ζηε Θεζζαινλίθε Οξγαληζκφο, κε ζθνπφ ηελ άκεζε
πεξίζαιςε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα
ηνπξθηθά θαη βνπιγαξηθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Παξερφηαλ
ζπζζίηην, πξνζσξηλή ζηέγε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξφζθπγεο λα βξνπλ εξγαζία ή
λα απνθηήζνπλ γεσξγηθφ θιήξν.

ΘΔΜΑ Α2
α. ωστό
β. ωστό
γ. ωστό
δ. Λάθος
ε. Λάθος

[1]

ΘΔΜΑ Β1
α. Απφ ηα αληηβεληδειηθά θφκκαηα, πην αδηάιιαθηα ήηαλ ηα θφκκαηα ηνπ Γεκεηξίνπ Ράιιε
θαη ην Δζληθφ Κφκκα ηνπ Κπξηαθνχιε Μαπξνκηράιε, ελψ ην θφκκα ηνπ Γεσξγίνπ Θενηφθε
ήηαλ πην δηαιιαθηηθφ.

β. Ωο αληηβεληδειηθά ζεσξνχληαλ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ
ππήξραλ αλάκεζά ηνπο, ηα έλσλε έλαο ζπληεξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Πάλησο, δελ
ήζειαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ πξν ηνπ 1909 επνρή. Δπνκέλσο, σο πξνο απηφ δελ δηέθεξαλ
θαη’ αξρήλ απφ ηνπο Φηιειεπζέξνπο. Γηέθεξαλ φκσο ζην εχξνο ησλ ζρεδηαδφκελσλ
κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηηο κεζφδνπο άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο. Οη Αληηβεληδειηθνί απερζάλνληαλ
ηε δηαξθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, επεηδή, εθηφο ησλ άιισλ, απηή ζα είρε σο απνηέιεζκα
ηελ ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Γελ είραλ καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή, αληίζεηα,
επηθέληξσλαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ επίιπζε επίθαηξσλ πξνβιεκάησλ. Σα αληηβεληδειηθά
θφκκαηα εμειίρζεθαλ ζε θφκκαηα ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ θηλδχλεπαλ απφ ηελ
πνιηηηθή ησλ Φηιειεπζέξσλ. Η ζχγθξνπζε κε ηνπο Φηιειεπζέξνπο ηα νδεγνχζε ζε δηαξθψο
ζπληεξεηηθφηεξεο ζέζεηο..
ΘΔΜΑ Β2
α. Οη μέλνη Ναχαξρνη αλαρψξεζαλ ηελ επνκέλε (10 Γεθεκβξίνπ 1898) κεηά ηελ παξάδνζε
ηεο εμνπζίαο θαη ακέζσο άξρηζε κε γνξγνχο ξπζκνχο ην δπζρεξέο έξγν ηεο νξγάλσζεο ηνπ
λένπ πνιηηηθνχ ζρήκαηνο, πνπ νλνκάζηεθε Κξεηηθή Πνιηηεία. Οξίζηεθε κηα 16κειήο
Δπηηξνπή απφ 12 ρξηζηηαλνχο θαη 4 κνπζνπικάλνπο, γηα λα εθπνλήζεη ην ζρέδην ηνπ
θξεηηθνχ ζπληάγκαηνο, ελψ παξάιιεια πξνρψξεζαλ νη πνιηηηθέο πξάμεηο, ρσξίο
ρξνλνηξηβή. Έλαλ αθξηβψο κήλα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή,
δεκνζηεχηεθε ην πξψην ζεκαληηθφ δηάηαγκα «Πεξί ζπγθξνηήζεσο ηεο Κξεηηθήο
πλειεχζεσο» θαη ακέζσο πξνθεξχρζεθαλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε πιεξεμνπζίσλ. ηηο
εθινγέο απηέο αλαδείρζεθαλ 138 ρξηζηηαλνί θαη 50 κνπζνπικάλνη πιεξεμνχζηνη θαη ε
Κξεηηθή Βνπιή άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1899.
Σν χληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, πνπ ζπληάρζεθε θαηά ην πξφηππν ηνπ
ηζρχνληνο ηφηε ειιεληθνχ ζπληάγκαηνο, αθνχ εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ησλ Πξέζβεσλ
ησλ Πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ ζηε Ρψκε, ηέζεθε ακέζσο ζε εθαξκνγή. (Λίγεο εκέξεο
αξγφηεξα ζπγθξνηήζεθε θαη νξθίζηεθε ε πξψηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ζηελ
νπνία Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο νξίζηεθε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο).
β. Η πξψηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο εξγάζηεθε κε δήιν θαη απέδσζε ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκαληηθφ έξγν. Αλάκεζα ζηα άιια κέηξα πνπ πήξε, έθνςε θξεηηθφ
λφκηζκα (ηελ θξεηηθή δξαρκή) θαη ίδξπζε ηελ Κξεηηθή Σξάπεδα.
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ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Α)
(Ωο πξόινγνο) Η πην ραξαθηεξηζηηθή από ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ε βηνκεραληθή
επαλάζηαζε ζηα αλεπηπγκέλα θξάηε ηνπ 19νπ αηώλα ήηαλ ε εκθάληζε, ε εμάπιωζε θαη
ηειηθά ε θπξηαξρία ηνπ ζηδεξνδξόκνπ ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο. Τν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν
έιπλε ην πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο κεγάινπ όγθνπ πξνϊόληωλ κε κηθξό θόζηνο, ζε
απνζηάζεηο πνπ κεηξηνύληαλ πιένλ ζηελ θιίκαθα θξαηώλ θαη επείξωλ. Η βηνκεραληθή
επαλάζηαζε, ε αύμεζε ηεο παξαγωγήο θαη ε δεκηνπξγία κεγάιωλ πόιεωλ δελ ζα
κπνξνύζαλ λα πξνρωξήζνπλ ρωξίο απηήλ ηε λέα δπλαηόηεηα πνπ εμαζθάιηδε ηελ
ηξνθνδνζία ηωλ πόιεωλ κε ηξόθηκα, ηα εξγνζηάζηα κε πξώηεο ύιεο θαη ηελ αγνξά κε
πξνϊόληα. Κάηω από ηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ ήηαλ πεξίεξγν πνπ ν ζηδεξόδξνκνο έγηλε ην
ζύκβνιν ηωλ λέωλ θαηξώλ θαη ην ζπλώλπκν ηεο αλάπηπμεο θαηά ην 19ν αηώλα.
Σηηο κηθξόηεξεο θαη πην θαζπζηεξεκέλεο νηθνλνκηθά ρώξεο, ε απόθηεζε
ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ παξνπζηάζηεθε από πνιύ λωξίο ωο ζεκαληηθή πξνϋπόζεζε γηα
ηελ είζνδό ηνπο ζην ρώξν ηωλ αλεπηπγκέλωλ θξαηώλ. Οη ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή
ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ζπδεηήζεηο άξρηζαλ ζηε ρώξα καο ιίγα κόιηο ρξόληα κεηά ηελ
αλεμαξηεζία ηεο, ίζωο ην 1835. Σε απηέο ηηο πξνζδνθίεο αλαθέξεηαη ην θείκελν ηνπ Γ.
Βεξλαξδάθε πνπ δεκνζηεύηεθε ην 1885: Η θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ζα
βνεζνύζε ηνπο γεωξγνύο λα αλαπηύμνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη λα απνθνκίζνπλ
πεξηζζόηεξα θέξδε, ζπκβάιινληαο ηαπηόρξνλα ζηε βειηίωζε ηνπ βηνηηθνύ ηνπο επηπέδνπ.
Αθόκε, ε αληαιιαγή ηωλ πξνϊόληωλ ζα βειηίωλε ηελ πνηόηεηα θαη ζα αύμαλε ηελ πνζόηεηα
ηωλ παξαγόκελωλ αγαζώλ. Η παξαπάλω θαηάζηαζε ζα ελίζρπε ηελ αλάπηπμε ηωλ
ρεηξωλαθηηθώλ επαγγεικάηωλ, ηεο βηνηερλίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο κε ηε κεηαπνίεζε ηωλ
αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ. Η Ειιάδα ζα ζηακαηνύζε λα εηζάγεη εθείλα ηα πξνϊόληα, πνπ πιένλ
ζα παξήγαγε κόλε ηεο θαη ζα αμηνπνηνύζε ηα ρξήκαηα πνπ ζα πεξίζζεπαλ γηα ηελ
εηζαγωγή λέωλ πξνϊόληωλ μέλωλ ή εγρωξίωλ.
Β) Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1880 ε κφλε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί ζηελ
Διιάδα ήηαλ απηή πνπ ζπλέδεε ηελ Αζήλα κε ηνλ Πεηξαηά , είρε κήθνο κφιηο 9 ρηιηνκέηξσλ,
ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα θαη είρε εγθαηληαζηεί ην 1869. Αιιά θαη
απηή ρξεηάζηεθε δψδεθα ρξφληα θαη πνιιέο πεξηπέηεηεο γηα λα θαηαζθεπαζηεί. Όιεο νη
ππφινηπεο πεξί ζηδεξνδξφκνπ δηαθεξχμεηο θαη ηα θηιφδνμα ζρέδηα παξέκελαλ αλεθάξκνζηα,
θαζψο ε πινπνίεζή ηνπο ζπγθηλνχζε κφλν ακθίβνιεο αμηνπηζηίαο θεξδνζθφπνπο.
Οη γεληθφηεξεο αιιαγέο φκσο, πνπ πξννδεπηηθά κεηέβαιαλ ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο σο ην 1881, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ
θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο (κε πξσζππνπξγφ ηνλ
Σξηθνχπε θπξίσο) έθξηλαλ φηη νη ειιεληθέο ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο έπξεπε ηαρχηαηα λα
πξνσζεζνχλ, ψζηε λα ζπλδεζεί ε ρψξα κε ηνπο δηεζλείο άμνλεο. Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν
ηεο Διιάδαο νινθιεξψζεθε ζε ηξεηο πεξίπνπ δεθαεηίεο, απφ ην 1880 θαη κεηά. Η κεγάιε
ψζεζε δφζεθε ζηηο πξψηεο πξσζππνπξγίεο ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε (1882-1892), νπφηε θαη
θαηαζθεπάζηεθαλ 900 ρηιηφκεηξα ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα
ζπκπιεξψλνπλ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε· ηα 22 ρηιηφκεηξα ηνπ 1883 απμάλνληαη ζε 222 ην
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1885. ηελ ηεηξαεηία πνπ αθνινπζεί ηξηπιαζηάδνληαη (1889, 640 ρηιηφκεηξα) γηα λα
θηάζνπλ, ζηηο παξακνλέο ηεο πηψρεπζεο (1892) ηα 900 ρηιηφκεηξα. Σα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ην ειιεληθφ θξάηνο επηβξάδπλαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
ζηε δεθαεηία ηνπ 1890· κέρξη ην 1897 πξνζηίζεληαη κφλν 70 ρηιηφκεηξα ελψ ε θαηαζθεπή
ζπλερίζηεθε κε αξγνχο ξπζκνχο : 1903-1132 ρηιηφκεηξα, 1904- 1335 ρηιηφκεηξα , 19071.372) γηα λα νινθιεξσζεί κφιηο ην 1909.

( ημείωση : αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο / δπζθνιίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ εληνπίδνληαη ζηε ζει. 33 «Αλππέξβιεηεο … ζηδεξνδξνκηθνχ
δηθηχνπ» & ζηε ζει. 35 αθνχ έρεη μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ «Σν θξάηνο … ρψξν ηνπ
ζηδεξνδξφκνπ» , φπνπ ζεκεηψλεηαη ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ν
ιφγνο πνπ νη ηδηψηεο ζπκκεηείραλ ιηγφηεξν ζην κεγαιεπήβνιν ζρέδην ησλ ειι.
ηδεξνδξφκσλ κέρξη θαη ηε δηαθνπή ησλ επελδχζεσλ ηνπο. Σα παξαπάλσ ρσξία ζα
κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ απάληεζε).

Γ) ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ήηαλ κεηξηθφ, κε γξακκέο πιάηνπο
ελφο κφλν κέηξνπ, ηε ζηηγκή πνπ νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο πξνέβιεπαλ γξακκέο πιάηνπο
1,56 κέηξσλ. Απηφ ζήκαηλε φηη ην δίθηπν ζρεδηάζηεθε γηα λα εμππεξεηεί ηνπηθέο θπξίσο
αλάγθεο, ρσξίο θηινδνμίεο λα απνηειέζεη ηκήκα ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ θαη φπσο επηζεκαίλεη
θαη ν Γ. Γεξηηιήο ε πξνζθνξά ηνπ αθφκα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ δελ ήηαλ
ζεκαληηθή, φρη κφλν εμαηηίαο ηνπ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθνχ αιιά θαη ιφγσ ηεο
«ειαθξφηεηαο» πνπ επέδεημε ην θξάηνο κε ηελ εμππεξέηεζε θπξίσο παξαιηαθψλ πεξηνρψλ.
Έηζη ε λαπηηιία ιεηηνπξγνχζε αληαγσληζηηθά, πνιχ δε πεξηζζφηεξν απφ ηε ζηηγκή πνπ ν
πφιεκνο ηηκψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο καηλφηαλ ζε ζπλζήθεο θξίζεο γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία.
Παξ΄φια απηά είλαη αλακθίβνιν φηη ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πξφζθεξε πνιιά ζε κία
ρψξα πνπ δελ είρε πνηέ πξηλ γλσξίζεη αμηφπηζην ρεξζαίν ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν. Πξφζθεξε
επίζεο πνιιέο ππεξεζίεο ζηνλ θαηξφ ησλ πνιέκσλ, αθνχ επέηξεςε ηε γξήγνξε
επηζηξάηεπζε θαη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Γελ θαηφξζσζε φκσο λα θέξεη
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθβηνκεράληζε ζηηο πεξηνρέο φπνπ έθηαζε, αθνχ θιήζεθε λα
εμππεξεηήζεη ηε δηαθίλεζε αγξνηηθψλ θπξίσο πξντφλησλ θαη απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ παξνπζίαδε ζνβαξή πζηέξεζε ζηα έζνδα ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο αηζηφδνμνπο
ππνινγηζκνχο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε θαη ζηε
δηαθνπή ησλ πεξαηηέξσ επελδχζεσλ ζην ρψξν ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. πλεπψο, δελ
θαηφξζσζε λα εθπιεξψζεη φζεο αλαπηπμηαθέο πξνζδνθίεο ζηεξίρζεθαλ πάλσ ηνπ. Γηα λα ην
θάλεη απηφ ζα έπξεπε λα πξνθαιέζεη ηελ αιιαγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δνκψλ. Καη,
θπζηθά, έλα ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν δχζθνια κπνξεί λα πεηχρεη ηφζν ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο.
ηελ ίδηα δηαπίζησζε θαηαιήγεη θαη ν Γ. Γεξηηιήο, πνπ ακθηζβεηεί ηελ πξνζθνξά ησλ
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ζηδεξνδξφκσλ ζηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θηάλνληαο ζην
ζεκείν λα ηελ ζεσξεί θαη αξλεηηθή. Παξά ηηο επελδχζεηο ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ηε
κεγάιε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο δελ θαηέζηε εθηθηή ε απνγείσζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, εθφζνλ δελ ππήξραλ ζηε ρψξα νχηε θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο δηθηχνπ θαη
ηξνραίνπ πιηθνχ νχηε ζίδεξν θαη θάξβνπλν, ψζηε λα ηδξπζνχλ ηέηνηεο βηνκεραλίεο.

ΘΔΜΑ Γ1
Α) Ο παξαρσξνχκελνο θιήξνο πνίθηιιε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ
πξνζθχγσλ θαη ηε ζπλνιηθή έθηαζε πξνο δηαλνκή ζηελ θάζε νηθνγέλεηα ζηηο πεξηνρέο
εγθαηάζηαζεο. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε θξηηήξην ησλ Τπεξεζηψλ επνηθηζκνχ ήηαλ ε
εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ κέζσλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ηεο.
Ωο βάζε ζεσξνχληαλ ε ηεηξακειήο νηθνγέλεηα κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 1/5 ηεο δηαλνκήο γηα
θάζε επηπιένλ κέινο (Κείκελν Α) . Άιια θξηηήξηα ζηελ παξαρψξεζε θιήξνπ ήηαλ ε
δπλαηφηεηα άξδεπζεο , ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ε πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο . Η αμία ηεο
δηαλνκήο δηαθνξνπνηνχληαλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, πνιιέο θνξέο θαη απφ ζεκείν ζε
ζεκείν ζηελ ίδηα πεξηνρή εμαηηίαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο, ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο
γεηηλίαζεο κε θάπνην αζηηθφ θέληξν (θείκελν Α΄). πλήζσο ν θιήξνο δελ απνηεινχζε εληαία
έθηαζε, αιιά ηεκάρηα αγξψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. ηελ αξρή ε
δηαλνκή απφ ηηο ππεξεζίεο επνηθηζκνχ ήηαλ πξνζσξηλή. Πξάγκαηη, ην θείκελν Α΄
πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία απηή: Μφιηο ε νκάδα ησλ πξνζθχγσλ έθηαλε ζηελ πεξηνρή
εγθαηάζηαζεο, νη εθπξφζσπνη ηεο απνδέρνληαλ θαη παξαιάκβαλαλ ηε γε πνπ ηνπο
αλαινγνχζε, ρσξίο ηνπνγξάθεζε θαη θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ θαηά πξνζέγγηζε. Η δηαλνκή
ζα γηλφηαλ νξηζηηθή κεηά ηελ θηεκαηνγξάθεζε απφ ηελ ηνπνγξαθηθή ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Δθηφο απφ ηε γε παξαρσξνχληαλ ζηέγε, εξγαιεία, ζπφξνη,
ιηπάζκαηα θαη δψα.

Β)
Γηα έλα δηάζηεκα ε άθημε ησλ πξνζθχγσλ θαηλφηαλ δπζβάζηαθην θνξηίν γηα ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία. Μεζνπξφζεζκα φκσο απηή σθειήζεθε απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ.
Καη’ αξρήλ αλαδηαξζξψζεθαλ νη θαιιηέξγεηεο θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή
πνιιαπιαζηάζηεθε. ε κία δεθαεηία (1922-1931) νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απμήζεθαλ
πεξίπνπ θαηά 50%, ε γεσξγηθή παξαγσγή δηπιαζηάζηεθε θαη εμαζθαιίζηεθε επάξθεηα ζε
ζηηεξά. Απηή ε επάξθεηα, φπσο αλαθέξεη θαη ν πξψηνο πξφεδξνο ηεο Δ.Α.Π., H.
Morgenthau , νθεηιφηαλ ζηελ ελαζρφιεζε ηνπ 76% ησλ αγξνηψλ πξνζθχγσλ κε ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ δεκεηξηαθψλ θαη θπξίσο ηνπ ζηηαξηνχ, θαζψο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο λα
εμαζθαιίζνπλ επθνιφηεξα (θαζψο ην ζηηάξη επδνθηκεί ζε φια ζρεδφλ ηα εδάθε) θαη
γξεγνξφηεξα ηελ απηάξθεηα ηνπο (ην ςσκί ηνπο) κέζα ζε κεξηθνχο κήλεο ζπγθξηηηθά κε ην
ρξφλν πνπ απαηηνχζαλ νη άιιεο θαιιηέξγεηεο & ηα νπσξνθφξα δέληξα. Οη πξφζθπγεο
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εθάξκνζαλ ηελ ακεηςηζπνξά θαη ηελ πνιπθαιιηέξγεηα θαη ζηήξημαλ ην ζεζκφ ηεο κηθξήο
γεσξγηθήο ηδηνθηεζίαο. Η έιιεηςε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ πξνο δηαλνκή ζηνπο πξφζθπγεο
ππνρξέσζε ην θξάηνο λα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ,
θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, θαη έηζη απμήζεθαλ νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Ο Κ. Καηζάπεο
ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ έξγσλ ππνδνκήο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
δηαβίσζεο ζηνπο αγξνηηθνχο πξνζθπγηθνχο νηθηζκνχο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ
φξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηε ρψξα. Μέζα απφ ηελ αγξνηηθή
απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ην θξάηνο πέηπρε λα παξέκβεη ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία,
ψζηε λα αιιάμνπλ νη δνκέο ηεο. Πξνσζήζεθε ε νινθιήξσζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο
κε ηελ απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ θαη ηελ αλαδηαλνκή ηνπο ζηνπο αγξφηεο πξφζθπγεο
(αιιά θαη ζε γεγελείο), ελψ ε θξαηηθή κέξηκλα, άιιαμε ηελ εηθφλα ηεο ππαίζξνπ ζε κεγάιν
βαζκφ. ηα 1936 νη βνξεηνειιαδηθέο επαξρίεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο δελ ζχκηδαλ ζε ηίπνηα
ηηο έξεκεο πεξηνρέο ηνπ 1923, ελψ νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο είραλ δηπιαζηαζηεί. Σελ ίδηα
επνρή, εηζήρζεζαλ λέεο θαιιηέξγεηεο ή επεθηάζεθαλ νη παιηέο (θαπλφο, βακβάθη, ζηαθίδα).
Μάιηζηα, ην 14% ησλ πξνζθχγσλ επηδφζεθε ζηελ θαπλνθαιιηέξγεηα, ζχκθσλα κε ην
θείκελν Β΄, πνπ απνηεινχζε ηε δεχηεξε αλαπηπζζφκελε θαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα.
Μνινλφηη ε θαπλνθαιιηέξγεηα πξνυπέζεηε εηδηθέο ζπλζήθεο εδάθνπο, θιίκαηνο θαη έθζεζεο,
πξνηηκήζεθε, φπνπ απηέο επηθξαηνχζαλ, θαζψο ε θαπλνθπηεία αλαπηπζζφηαλ γξήγνξα θαη
ε παξαγσγή πνπιηφηαλ ακέζσο, εμαζθαιίδνληαο έηζη εηζφδεκα ζηνπο αγξφηεο κε πςειή
απφδνζε θαηά ζηξέκκα. Πνιχ ιηγφηεξνη αγξφηεο πξφζθπγεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ
ακπεινπξγία (3%) , ηελ θαιιηέξγεηα νπσξνθφξσλ δέληξσλ (2%) θαη ηηο δηάθνξεο
αγξνηηθέο αζρνιίεο π.ρ. ηε κεηαθνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηα ζρεηηθά κε ηνλ αγξνηηθφ
ρψξν επαγγέικαηα ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηνπ κπισλά θ.ιπ. (5%). Η θηελνηξνθία θαη ε
πηελνηξνθία βειηηψζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Η δελδξνθνκία, ε ζεξνηξνθία θαη ε αιηεία
αλαπηχρζεθαλ απφ πξφζθπγεο πνπ ήηαλ εηδηθεπκέλνη ζε απηέο ηηο αζρνιίεο ζηελ παηξίδα
ηνπο.

Απηή είλαη κηα πξψηε ελδεηθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ.
Κάζε άιιε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή
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