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α. «Τάγµατα εργασίας»: σελίδα 139: «Οι άνδρες … εκτελέστηκαν», τα λεγόµενα
«αµελέ ταµπουρού» (σελ. 253 - 254)
β. «Πατριαρχική Επιτροπή» σελίδες 142-143: «Η επιστροφή … Ανατολικής Θράκης»
γ. «Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής» σελίδες 151-152: «Με βάση … ανταλλαξίµων».
Προαιρετικά: Με τη φροντίδα της Μικτής Επιτροπής µεταφέρθηκαν στην Ελλάδα
το 1924 και 1925 οι περίπου 200.000 Έλληνες που παρέµεναν στη Καππαδοκία
και γενικότερα στη Κεντρική και Νότια Μικρά Ασία (σελ. 146)

Β1.

α) σελ. 75-76: «Περί τα τέλη … Αλέξανδρος Κουµουνδούρος». Προαιρετικά από την
αρχή της παραγράφου: «Η νέα γενιά … πολιτικά ατάλαντο». (σελ 75).
β) σελ. 76: «Το Φεβρουάριο του 1862 … χώρα».

Β2.

σελ. 219: «Εκείνο που δεν … από την Κρήτη».

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

α) Οι πρακτικές που εφάρµοσαν οι πλούσιοι οµογενείς που αγόρασαν τα τσιφλίκια
στη Θεσσαλία µετά το 1881 (δηλαδή, διατήρηση θεσµού κολίγων, κερδοσκοπία
µε τις εισαγωγές ρωσικού σιταριού) δηµιούργησαν εντάσεις και οδήγησαν στην
ψήφιση νόµων το 1907, οι οποίοι επέτρεπαν στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση
να απαλλοτριώνει µεγάλες ιδιοκτησίες, ώστε να µπορεί να τις διανέµει σε
ακτήµονες. Η εφαρµογή τους αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση και οι τριβές που
προκλήθηκαν προκάλεσαν συγκρούσεις, η πιο σηµαντική από τις οποίες έγινε στο
χωριό Κιλελέρ (1910). Οι εξελίξεις στο ζήτηµα της έγγειας ιδιοκτησίας
προχώρησαν αργά µέχρι το τέλος των Βαλκανικών πολέµων (1913). Πλέον, µέσα
στα νέα όρια της χώρας υπήρχαν και µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες µεγάλων
εκτάσεων, οπότε το ζήτηµα έγινε πιο περίπλοκο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η
λήψη άµεσων µέτρων κατέστη επιτακτική.
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Γ.1.

Το αποφασιστικό βήµα προς την ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρρύθµισης έγινε
στα ταραγµένα χρόνια του Α' Παγκοσµίου πολέµου και του «εθνικού διχασµού».
Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε
την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης. Ο στόχος ήταν διπλός: αφενός η στήριξη
και ο πολλαπλασιασµός των ελληνικών ιδιοκτησιών γης στις νεοαποκτηθείσες
περιοχές και αφετέρου η αποκατάσταση των προσφύγων και η πρόληψη
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κοινωνικών εντάσεων στον αγροτικό χώρο. Στο κείµενο του ιστορικού
παραθέµατος από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους επιβεβαιώνεται η θέσπιση
των «µέτρων απαλλοτριώσεως» µε χρονολογία 20 Μαΐου 1917 και στόχο την
αναγκαστική απαλλοτρίωση της γαιοκτησίας που υπερέβαινε τα 1.000
στρέµµατα. Η πηγή µάλιστα επισηµαίνει ότι δικαιούχοι των κλήρων που θα
προέκυπταν από την απαλλοτρίωση - αλλά και από γαίες του δηµοσίου – ήταν
κολίγοι και αγροτικοί εργάτες, γηγενείς και πρόσφυγες.
Με βάση τα νοµοθετήµατα της κυβέρνησης της Εθνικής Άµυνας στη
Θεσσαλονίκη η απαλλοτρίωση των µεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών έγινε δυνατή
στα αµέσως µετά τον πόλεµο χρόνια, όταν η ανάγκη αποκατάστασης των
προσφύγων βρέθηκε στο επίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος. Το κείµενο της
πηγής επισηµαίνει την καθυστέρηση στην εφαρµογή των µέτρων το 1917 και το
1918 (απαλλοτρίωση ενός µόνο τσιφλικιού) και καταγράφει ως αίτια της
αναστολής της διαδικασίας απαλλοτρίωσης την προσήλωση της κυβέρνησης σε
µείζονα εξωτερικά ζητήµατα. Αφενός η συµµετοχή της Ελλάδας στον Α΄
Παγκόσµιο πόλεµο (1917-1918) µετά την επικράτηση του Βενιζέλου και την
αποχώρηση του Κωνσταντίνου και αφετέρου η εµπλοκή, µετά το 1919, του
ελληνικού στρατού στη Μικρασιατική εκστρατεία είναι εύλογο ότι
αποτελµάτωσαν τις εξελίξεις στο ζήτηµα της µεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας.
β)

Η τραγική κατάληξη της µικρασιατικής περιπέτειας και η άφιξη στην Ελλάδα του
1,23 εκατ. προσφύγων λειτούργησε ως καταλύτης και στις εξελίξεις στο αγροτικό
ζήτηµα. Η ελληνική κυβέρνηση (και η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων)
αντιµέτωπη µε τις αντικειµενικές συνθήκες υποχρεώθηκε να διαχωρίσει την
αποκατάσταση σε αστική και αγροτική και να δώσει βαρύτητα στη δεύτερη. Η
αναγκαιότητα σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις (πέρα από τις ιδιοκτησίες των
Τούρκων ανταλλάξιµων και Βουλγάρων, των κτηµάτων του ∆ηµοσίου και της
µοναστηριακής γης) ανάγκασε την κυβέρνηση να εκτελέσει µεγάλα
εγγειοβελτιωτικά έργα (Μακεδονία) και να δώσει την «οριστική λύση» στο
πρόβληµα της µεγάλης ιδιοκτησίας προβαίνοντας σε εκτεταµένες
απαλλοτριώσεις.
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Πιο συγκεκριµένα, η αναδιανοµή που έγινε έφτασε στο 85% των καλλιεργήσιµων
εκτάσεων στη Μακεδονία και στο 68% στη Θεσσαλία. Στο σύνολο της
καλλιεργήσιµης γης της χώρας το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 40%. Μετά από λίγα
χρόνια, κάτω από την πίεση του προσφυγικού προβλήµατος, η αγροτική
µεταρρύθµιση ολοκληρώθηκε και οδήγησε την αγροτική οικονοµία της χώρας σε
καθεστώς µικροϊδιοκτησίας.
Με τη σειρά της η νέα κατάσταση δηµιούργησε νέα προβλήµατα. Οι
µικροκαλλιεργητές δυσκολεύονταν να εµπορευµατοποιήσουν την παραγωγή τους
και έπεφταν συχνά θύµατα των εµπόρων. Ανάλογες πληροφορίες καταγράφονται
και στο ιστορικό παράθεµα, καθώς οι αγρότες αντιµετώπιζαν δυσκολίες στη
διακίνηση των προϊόντων, υφίσταντο την εκµετάλλευση των µεσαζόντων (δηλαδή
των εµπόρων), και αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν δάνεια χωρίς την υπαγωγή
τους σε τοκογλυφικές πρακτικές. Για να αντιµετωπιστεί αυτή η κατάσταση
προωθήθηκε η ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, παραγωγικών συνεταιρισµών,
για τους οποίους το κείµενο της πηγής σηµειώνει εµφατικά ότι ικανοποιούσαν
«την ανάγκη της συλλογικής ασφάλειας» και κρατικών οργανισµών παρέµβασης. Η
κρατική παρεµβατική πολιτική στη γεωργική οικονοµία υλοποιήθηκε καταρχήν
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(έστω και υποτυπωδώς) µε την ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας που ανέλαβε
«την οργάνωση και την καθοδήγηση της γεωργικής παραγωγής».
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Καταληκτικά, το αγροτικό ζήτηµα απέκτησε έτσι νέο περιεχόµενο, χωρίς να
προκαλέσει τις εντάσεις που γνώρισαν άλλα κράτη της Ευρώπης (Ισπανία,
Βουλγαρία, Ρουµανία κ.λπ.).
Για ένα διάστηµα η άφιξη των προσφύγων φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο για την
ελληνική οικονοµία. Μεσοπρόθεσµα, όµως, αυτή ωφελήθηκε από την εγκατάσταση των
προσφύγων.
Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε τη βιοµηχανία µε νέο, ειδικευµένο και φθηνό
εργατικό δυναµικό, µε τη διεύρυνση της καταναλωτικής αγοράς και µε τη δράση
ανθρώπων µε επιχειρηµατικές ικανότητες. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται από το
παράθεµα, στο οποίο γίνεται λόγος για την άντληση φθηνού εργατικού δυναµικού από
τον αστικό προσφυγικό πληθυσµό και, ταυτόχρονα, ειδικευµένων τεχνιτών.
Παράλληλα, η εσωτερική αγορά διευρύνθηκε, χάρη στην προσθήκη µεγάλου αριθµού
καταναλωτών. Ας µην ξεχνάµε πως το σύνολο των προσφύγων από την Α. Θράκη
και Μ. Ασία – Πόντο άγγιξε το 1.500.000. Γνωρίζουµε, επίσης, από την ιστορική
αφήγηση ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες εργάζονταν περιστασιακά κάνοντας
«µεροκάµατα» σε εργοστάσια και βιοτεχνίες.

ÉË

ÏÓ

Παράλληλα, την αστική αποκατάσταση των προσφύγων, ανέλαβε το κράτος και
λιγότερο η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ), η οποία πρόσφερε
οικονοµική βοήθεια σε περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων, οικοτεχνικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως η ταπητουργία. Το παράθεµα ενισχύει αυτήν την
πληροφορία, κάνοντας λόγο για την πολιτική της ΕΑΠ να ενθαρρύνει την
εγκατάσταση βιοµηχανιών στους συνοικισµούς, µε σκοπό την εκτόνωση της
ανεργίας. Επρόκειτο, όµως, κατά το µεγαλύτερο µέρος, για µικρές βιοτεχνικές
µονάδες, οι οποίες ενισχύθηκαν από το κράτος, την ΕΑΠ ή την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, µε κοινωνικά και όχι αναπτυξιακά κριτήρια. 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 άποψη αυτή συµπληρώνεται και από το παράθεµα, όπου, πέρα από το γεγονός του
διπλασιασµού των βιοµηχανιών, παρατηρούµε και αύξηση του όγκου και της αξίας
της παραγωγής, χωρίς όµως να επέλθει κάποια δοµική αλλαγή. Η βιοµηχανία άρχισε
να κινείται µε ταχύτερους ρυθµούς το 1931, χάρη, κυρίως, στην πολιτική
υποκατάστασης των εξαγωγών που ακολουθεί το ελληνικό κράτος µετά την
κατάρρευση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος.
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Η συµµετοχή των προσφύγων (ως κεφαλαιούχων και ως εργατών) ήταν µεγαλύτερη
στην κλωστοϋφαντουργία, την ταπητουργία, τη µεταξουργία, την αλευροβιοµηχανία και
την παραγωγή οικοδοµικών υλικών. Το παράθεµα προσθέτει τη βιοµηχανία
πλαστικών ειδών και την επεξεργασία δερµάτων (βυρσοδεψία) και τη βιοτεχνία
ειδών διατροφής. 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. Η
ιστορική αφήγηση τεκµηριώνεται και από το παράθεµα, στο οποίο γίνεται λόγος για
τον εµπλουτισµό της χώρας µε ανθρώπους δεδοµένης επιχειρηµατικής ικανότητας
και πείρας που πρωταγωνιστούσαν στις µεγάλες αγορές της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας. Ο κοσµοπολίτικος χαρακτήρας της ζωής τους, η γνώση ξένων
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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. Αναφέρεται, επιπλέον,
στο παράθεµα ότι η Κοινωνία των Εθνών κατέγραφε πως το 1926 στους επτά
χιλιάδες εµπόρους και βιοµηχάνους γραµµένους στο Επιµελητήριο Αθήνας, οι χίλιοι
ήταν πρόσφυγες (ποσοστό, δηλαδή, περίπου 15%). Αυτός ο αριθµός µεγάλωνε στον
Πειραιά.

ÏÌ

ÉË

ÏÓ

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.
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