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Α.1.2.

α. σελ. 48: «Το 1910 οι πρόοδοι της εθνικής οικονοµίας 
εµβασµάτων των µεταναστών».
β. σελ. 84: «Αντίθετα µε άλλες χώρες της Ευρώπης  του ενεργού
πληθυσµού.»
γ. σελ. 251- 252: «Το πολιτικό γεγονός που λειτούργησε ως
ταφόπετρα  σύµµαχοι µε τους Έλληνες».
Α.2.1.

σελ. 138: «Τους πρώτους µήνες του 1914 έγιναν αθρόες
µετακινήσεις  σε βάρος των Ελλήνων».
σελ. 139: «Οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες (στη διάρκεια
του πρώτου διωγµού)  όσοι συνελήφθησαν, εκτελέστηκαν».
Α.2.2.
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σελ. 217–218: «Για την επίσηµη έναρξη της νέας περιόδου της
πολιτικής ζωής στη Κρήτη µετά την έκδοση του επίσηµου ενωτικού
Ψηφίσµατος από την Κρητική Κυβέρνηση (24 Σεπτεµβρίου 1908),
σχηµατίστηκε προσωρινή διακοµµατική Κυβέρνηση  το οποίο
απέκοψε τον ιστό της».
Β1

ΟΜΑ∆ Α Β΄

α) Το Νοέµβριο του 1920 η φιλοσυµµαχική κυβέρνηση του Βενιζέλου έχασε τις εκλογές και την εξουσία ανέλαβαν τα
φιλοβασιλικά κόµµατα, τα οποία έσπευσαν να επαναφέρ ουν τον
ανεπιθύµητο στους Συµµάχους βασιλιά Κωνσταντίνο. Οι Σύµµαχοι, σε αντίποινα έσπευσαν να αποσύρουν την κάλυψη του
χαρτονοµίσµατος και έτσι, ένα µεγάλο µέρος της νοµισµατικής
κυκλοφορίας βρέθηκε χωρίς αντίκρισµα.
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Για την ευχερέστερη κατανόηση των γραφοµένων κρίνεται
σκόπιµο να παρουσιαστεί η ιδιόµορφη νοµισµατική
ισορροπία στην Ελλάδα, η οποία ανατράπηκε µετά τις
εκλογές του 1920.
Όταν, µε την επέµβαση των Συµµάχων ενοποιήθηκε το 1917 η
χώρα υπό τον Βενιζέλο, στάθηκε αδύνατο να αναλάβει, χωρίς
εξωτερική αρωγή, το κόστος της συµµετοχής στον πόλε µο. Οι
σύµµαχοι προχώρησαν τότε σ’ έναν ιδιόµορφο δανεισµό της
χώρας, που θα είχε οδυνηρές συνέπειες στο µέλλον. Η Γαλλία, η
Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ ενέκριναν κατ’ αρχήν µεγάλα
δάνεια
προς
την
Ελλάδα:
12.000.000
λίρες
Αγγλίας,
300.000.000 γαλλικά φράγκα και 50.000.000 δολάρια ΗΠΑ. Ο
δανεισµός ήταν όµως θεωρητικός. Τα ποσά δεν εκταµιεύτηκαν
ούτε δόθηκαν στην Ελλάδα. Θεωρήθηκαν κάλυµµα για την
έκδοση χαρτονοµίσµατος, µε το οποίο η κυβέρνηση του
Βενιζέλου θα χρηµατοδοτούσε την πολεµική της προσπάθεια.
Ένα είδος αποθέµατος, δηλαδή, σε χρυσό και συνάλλαγµα, που
δεν βρισκόταν όµως υπό τον έλεγχο της χώρας. Η Ελλάδα,
πάντως, χρηµατοδότησε µε τον τρόπο αυτό την πολεµική της
προσπάθεια στο µακεδονικό µέτωπο, την εκστρατεία στην
Ουκρανία και την Κριµαία, και την πρώτη φάση της στρατιωτικής
εµπλοκής στη Μικρά Ασία. Οι συνέπειες της ιδιόµορφης
νοµισµατικής ισορροπίας δεν άργησαν να φανούν.

ÏÌ
ÉË

ÏÓ

β. Πέρα από τις οικονοµικές επιπτώσεις που είχε για την Ελλάδα η
απόσυρση της κάλυψης του χαρτονοµίσµατος, ήδη από τ ο 1918
και µετά, ο κρατικό ισολογισµός έκλεινε µε παθητικό, ενώ
ταυτόχρονα η παρουσία στη Μικρά Ασία εξελίχθηκε σε σκληρό
και δαπανηρό πόλεµο. Το Μάρτιο του 1922 τα δηµοσιονοµικά
δεδοµένα
έφτασαν
σε
πλήρες
αδιέξοδο
το
οποίο
αντιµετωπίστηκε µε έναν απρόσµενο τρόπο. Λίγους µήν ες πριν
από την κατάρρευση του Ελληνικού Μετώπου στην Μικρά Ασία,
η Κυβέρνηση προέβη σε ένα πρωτότυπο εσωτερικό αναγκαστικό
δάνειο, µε διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος. Το αριστερό
τµήµα εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόµενης αξίας, ενώ το δεξιό ανταλλάχθηκε µε οµολογίες του
∆ηµοσίου.
Α νάλογες είναι και οι πληροφορίες που εξάγονται από το
ιστορικό παράθεµα, όπου αναφέρεται ο ιδιότυπος δηµοσιονοµικός ελιγµός της τότε κυβέρνησης µε την επιβολή του
εσωτερικού δανείου και παράλληλης υποτίµησης της δραχµής.
Στο κείµενο της πηγής σηµειώνεται ότι η νοµισµατική πολιτική
είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα και αφορούσε όλα τα φυσι κά και
νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα (άρα εξαιρέθηκαν οι ξένοι
επενδυτές). Με τη διαδικασία της διχοτόµησης του τραπεζογραµµατίου ανταλλάχθηκε το µισό µε κρατικά οµόλογα, ενώ
το άλλο µισό διατήρησε, την ονοµαστική αξία του ολοκλήρου.
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Χαρακτηριστική είναι η διαφοροποίηση σε σχέση µε
όσα αναφέρει το κείµενο του σχολικού βιβλίου, στο
οποίο
σηµειώνεται
ότι
«το
αριστερό
τµήµα
εξακολουθούσε
να
κυκλοφορεί
στο
50%
της
αναγραφόµενης αξίας».
Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, το κράτος απέκτησε
1.200.000 δραχµές και το πείραµα επαναλήφθηκε το 1926.
Τελικά, ο νοµισµατικός ελιγµός δεν στάθηκε ικανός να προλάβει
τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες συνέπειές της.
Πράγµατι, όπως σηµειώνει και το ιστορικό παράθεµα τα
ποσά που εξασφάλισε το ελληνικό δηµόσιο µε τη διχοτόµηση του
χαρτονοµίσµατος εξανεµίστηκαν σε σύντοµο χρονικό δι άστηµα,
καθώς οι αυξανόµενες δηµόσιες δαπάνες και ο καλπάζω ν πληθωρισµός απορρόφησαν το εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο.
Β.2.

α)
Μετά την ίδρυσή της (Σεπτέµβριος 1923), η ΕΑΠ, για την
αποκατάσταση των προσφύγων, έλαβε υπόψη της ορισµένα
κριτήρια και έδωσε προτεραιότητα στην εγκατάστασή τους στη
Μακεδονία και ∆υτική Θράκη για τους παρακάτω λόγους:
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ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα µουσουλµανικά
κτήµατα και τα κτήµατα των βουλγάρων (σύµφωνα µε τη
συνθήκη του Νεϊγύ – Νοέµβριος 1919). Αυτό θα καθιστούσε
τους πρόσφυγες αυτάρκεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµ α και
θα συντελούσε στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Τα
παραπάνω πιστοποιούνται και από το παράθεµα, καθώς
γίνεται λόγος για τις ελληνικές κυβερνήσεις που εγ καθιστούν
πρόσφυγες στις πιο εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακ εδονία
και τη ∆υτική Θράκη, είτε αγροτικά είτε αστικά. Επιδιώχθηκε
πρώτα να αποκατασταθούν στις περιουσίες που είχαν
εγκαταλείψει οι Τούρκοι.
θα καλύπτονταν το δηµογραφικό κενό που είχε δηµιουργηθεί
µε την αναχώρηση των Μουσουλµάν ων και των Βουλγάρων
και τις απώλειες που προκάλεσαν οι συνεχείς πόλεµοι (1912–
1922). Επιπλέον, έτσι εποικίζονταν παραµεθόριες περιοχές.
υπήρξε µέριµνα να αποκτήσουν οι πρόσφυγες απασχόληση
ίδια ή συναφή µε αυτή που είχαν στην πατρίδα τους. Έτσι,
έγινε προσπάθεια από την ΕΑΠ να εγκατασταθούν γεωργοί
πρόσφυγες στα µέρη όπου θα µπορούσαν να συνεχίσουν τις
καλλιέργειες που ήδη γνώριζαν. Καλλιεργητές δηµητριακώ ν
εγκαταστάθηκαν σε πεδινά µέρη της Μακεδονίας και της
∆υτικής Θράκης, καπνοπαραγωγοί σε κατάλληλα εδάφη της
Ανατολικής Μακεδονίας και τη ∆υτική Θράκη, σηροτρόφοι στο
Σουφλί και την Έδεσσα.

ÏÓ

•

•
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Η αγροτική αποκατάσταση στο µεγαλύτερο µέρος ήταν έργο της
ΕΑΠ. Απέβλεπε στη δηµιουργία µικρών γεωργικών ιδιοκτησιών. Η
εγκατάσταση των προσφύγων έγινε σε εγκαταλελειµµένα χωριά, σε
νέους συνοικισµούς προσαρτηµένους σε χωριά και σε νέους
αµιγώς προσφυγικούς συνοικισµούς. Στο κείµενο της πηγής
επιβεβαιώνεται η οικοδόµηση εκατοντάδων νέων συνοικισµών, µια
και οι λίγοι οικισµοί που είχαν εγκαταλείψει οι Τού ρκοι δεν
επαρκούσαν για την εγκατάσταση του συνόλου των αγρο τών
προσφύγων. Παράλληλα, σηµειώνεται και η εξέλιξη των νέων
οικισµών σε αξιόλογα οικονοµικά κέντρα.
Ο παραχωρούµενος κλήρος ποίκιλλε ανάλογα µε το µέγεθος της
οικογένειας των προσφύγων, την ποιότητα του εδάφους, το είδος
της καλλιέργειας και τη δυνατότητα άρδευσης. Συνήθω ς ο κλήρος
δεν αποτελούσε ενιαία έκταση αλλά τεµάχια αγρών που βρίσκονταν
σε διαφορετικές τοποθεσίες. Στην αρχή η διανοµή από τις
υπηρεσίες εποικισµού ήταν προσωρινή. Θα γινόταν ορι στική µετά
την κτηµατογράφηση από την τοπογραφική υπηρεσία του
Υπουργείου Γεωργίας. Εκτός από τη γη παραχωρούνταν στέγη
εργαλεία, σπόροι, λιπάσµατα και ζώα. Στο ιστορικό παράθεµα
επιβεβαιώνονται οι παροχές των κυβερνήσεων στους πρόσφυγες.
Ειδικότερα, γίνεται λόγος για την παραχώρηση γαιών, ζώων για τη ν
καλλιέργεια της γης και «πρώτων µέσων» µε τα οποία πιθανόν
νοούνται και οι σπόροι µε τα λιπάσµατα.

ÏÓ

Για τη στέγαση τηρήθηκε το σύστηµα της ανέγερσης τω ν οικιών
απευθείας από την ΕΑΠ (εργολαβία) ή της ανέγερσης από τους
ίδιους τους πρόσφυγες µε τη χορήγηση όλων των οικοδοµικών
υλικών (αυτεπιστασία). Τα κτίσµατα ήταν, συνήθως, δύο δωµάτια,
µια αποθήκη και ένας στάβλος. Την αξία του παραχωρούµενου
κλήρου θα πλήρωναν οι πρόσφυγες µε δόσεις. Ο τίτλος που
δινόταν στους κληρούχους ήταν τίτλος απλής κατοχής. Θα γινόταν
τίτλος πλήρους κυριότητας αργότερα, µετά την αποπλη ρωµή του
χρέους. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ,- το 1930, τα χρέη των αγροτών
προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα.

ÏÌ
ÉË

Το κείµενο της πηγής παρέχει πληθώρα πληροφοριών για τη δράση
της ΕΑΠ. Ωστόσο, πρέπει απαραιτήτως να σηµειωθεί η
απουσία
στο
παράθεµα
οποιασδήποτε
συγκεκριµένης
αναφοράς στην ΕΑΠ, αφού ο Απ. Βακαλόπουλος καταγράφει
τις ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων, τις οποίες
προφανώς ο µαθητής οφείλει να ταυτίσει µε τη δράση της ΕΑΠ.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται σηµεία του παραθέµατος
που συνδέονται µε σχετικά δεδοµένα του σχολικού
βιβλίου τα οποία οι µαθητές, καθώς πρόκειται για
ερώτηση ανοικτού τύπου, µπορούν να τα συµπεριλάβουν
στην απάντησή τους.
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Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα, αποτέλεσε µια πρωτοφανή
ανθρώπινη τραγωδία, παράλληλα λειτούργησε και ως καταλύτης
στη δυναµική της ελληνικής κοινωνίας. Οι χρόνιες ανεπάρκειες της
ελληνικής διοίκησης έπρεπε να ξεπεραστούν ταχύτατα, για να
αποφευχθεί µια ολική καταστροφή µια και το 1923 και το 1924, οι
θάνατοι από τις αρρώστιες µάστιγες της εποχής, τη φυµατίωση και
την ελονοσία, πολλαπλασιάστηκαν, κάνοντας αναγκαίες και
επείγουσες τις αποτελεσµατικές παρεµβάσεις. Πράγµατι, οι
αρρώστιες κατέβαλλαν τους πρόσφυγες που ήταν ταλαιπωρηµένοι,
πρόχειρα στεγασµένοι και υποσιτίζονταν. Ο τύφος, η γρίπη, η
φυµατίωση (κυρίως στις πόλεις) και η ελονοσία (κυρίως στην
ύπαιθρο) τους θέριζαν. Σύµφωνα µάλιστα και µε στοιχεία της
Κοινωνίας των Εθνών, ένας σηµαντικός αριθµός προσφύγων
πέθαναν µέσα σ’ ένα χρόνο από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Τα
παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται από το κείµενο του
ιστορικού παραθέµατος, στο οποίο γίνεται λόγος για τα
εξυγιαντικά µέτρα στα οποία προέβησαν οι τότε κυβερ νήσεις.
Ιδρύθηκαν ιατρικοί σταθµοί και φαρµακεία προκειµένου να
καταπολεµηθούν «οι ελώδεις πυρετοί, ο τύφος και οι φυµατίωση»
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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. (Στο σύνολο της Ελλάδας οι
καλλιεργούµενες εκτάσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 50%). Προς
επίρρωση των όσων αναφέρθηκαν, το κείµενο της πηγής
καταγράφει τις εξελίξεις στην αγροτική οικονοµία της χώρας µετά
την άφιξη των προσφύγων. Ειδικά στην περιοχή της Μακεδονίας
(πεδιάδες Σερρών, ∆ράµας και Θεσσαλονίκης) εκτελέστηκαν
εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα που περιλάµβαναν τη
διευθέτηση χειµάρρων και µεγάλων ποταµών όπως του Αξιού και
του Στρυµόνα, αποτρέποντας τις καταστροφικές τους πληµµύρες και
την αποξήρανση λιµνών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πηγή
ότι από τα συγκεκριµένα έργα δεν επωφελήθηκαν µόνο οι
πρόσφυγες αλλά και οι γηγενείς ακτήµονες.
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Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες προκάλεσαν στη χώρα οι
συνέπειες του Μικρασιατικού πολέµου, ανέδειξαν την ανάγκη για
σηµαντικές επενδύσεις στις υποδοµές της χώρας. Στο ιστορικό
παράθεµα αναφέρεται η σχετική δραστηριοποίηση των ελληνικών
κυβερνήσεων µε την εκτέλεση «µεγάλων έργων πολιτισµού».
Σηµειώνεται χαρακτηριστικά η διάνοιξη δρόµων, η κατ ασκευή
γεφυρών και η εκτέλεση µεγάλων λιµενικών έργων.
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