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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Α΄ Α.1.1. Να αναφέρετε το συντακτικό και νομοθετικό έργο της Β΄ Αναθεωρητικής 

Βουλής, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του Νοεμβρίου 1910. 
Μονάδες 14 

 Α.1.2. Τι γνωρίζετε για το έργο που συντελέστηκε κατά την περίοδο της 
αρμοστείας του Αλ. Ζαΐμη στην Κρήτη; 

Μονάδες 14  
Α.1. 3. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 
α. «Βενιζελισμός»          
β. «Λαϊκό Κόμμα»    
γ. «Οργανικός Νόμος 1900»    
δ. «Ελληνικό Τυπογραφείο Τραπεζούντας» 

Μονάδες 12 
 Α.1.4. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι 
σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος » δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
α. Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος μετά τους Βαλκανικούς 
πολέμους αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα. 
β. Βασική αρχή του δηλιγιαννικού κόμματος ήταν η διάκριση των εξουσιών. 
γ. Σύμφωνα με την ελληνοτουρκική Σύμβαση ανταλλαγής των πληθυσμών της 
30ης Ιανουαρίου 1923, οι ανταλλάξιμοι είχαν δικαίωμα να διατηρήσουν την παλιά 
τους ιθαγένεια. 
δ. Το Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ποντίων οργανώθηκε τον Ιούνιο του 1917 
στην πόλη Ροστόβ. 



ε. Με πρωτοβουλία του Γερμανού Καραβαγγέλη πραγματοποιήθηκε συνέδριο των 
Ποντίων στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Αυγούστου 1921. 

Μονάδες 10 ΟΜΑΔΑ Β΄ Β.1. Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κείμενα και σε συνδυασμό με τις 
ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τους λόγους που οδήγησαν στη ρήξη τον  Ελ. 
Βενιζέλο με τη μοναρχία την περίοδο 1914-1917 και να αποτιμήσετε τις συνέπειες 
αυτής της σύγκρουσης για τη χώρα και για τους δύο πολιτειακούς φορείς.  

Μονάδες 25 Α΄  Δια της ανακοινώσεως ταύτης η Ελλάς τίθεται πάλιν ενώπιον μιας των 
κρισιμωτάτων περιστάσεων της εθνικής αυτής ιστορίας. Μέχρι σήμερον η 
πολιτική ημών συνίστατο εις διατήρησιν της ουδετερότητας, εφ’όσον τουλάχιστον 
την εξ’ αυτής έξοδον δεν επέβαλλεν ημίν η συμμαχική υποχρέωσις προς την 
Σερβίαν. Αλλ’ ήδη καλούμεθα να μετάσχωμεν του πολέμου όχι πλέον προς 
εκτέλεσιν ηθικών απλώς υποχρεώσεων, αλλ’ επ’ ανταλλάγμασι, τα οποία 
πραγματοποιούμενα θα δημιουργήσωσι  μίαν Ελλάδα μεγάλην και ισχυράν, 
τοιαύτην οποίαν ουδ' οι μάλλον αισιόδοξοι ηδύναντο να φαντασθώσι καν προ 
ολίγων ακόμα ετών. 
    Προς επιτυχίαν των μεγάλων τούτων ανταλλαγμάτων πρόκειται βεβαίως να 
αντιμετωπισθώσι και μεγάλοι κίνδυνοι […] Απέναντι δε των κινδύνων, εις ους θα 
εκτεθώμεν μετέχοντες του πολέμου υπάρχει η προσδοκία, προσδοκία βάσιμος, ως 
ελπίζω, του να σώσωμεν το μέγα μέρος του εν Τουρκία Ελληνισμού, και να 
δημιουργήσωμεν μιαν μεγάλην και ισχυράν Ελλάδα.  
[Α' υπόμνημα του Ελ. Βενιζέλου προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο (11/24 
Ιανουαρίου 1915)], Β. Σκουλάτου-Ν. Δημακόπουλου-Σ. Κόνδη, Ιστορία 
νεότερη και σύγχρονη, Β' τεύχος, 2004, σσ. 74-75  
Β΄ Η μια παράταξις, η βασιλική, τόσον δια του φιλικού της τύπου, όσον και δια 
των εκπροσώπων της επετίθετο βαναύσως όχι μόνον κατά του κινήματος το 
οποίον απεκάλει άθλιον και προδοτικόν, αλλά και κατά των συμμετασχόντων ή 
και προσχωρούντων εις αυτό. Όλοι αυτοί οι Κουντουριώτηδες, οι Δαγκλήδες, οι 
Βενιζέλοι και τόσοι άλλοι πολίται πρώτης τάξεως ήσαν πουλημένοι στους 
Γάλλους και στους Άγγλους. Ανέφερον μάλιστα και τον αριθμόν των 
εκατομμυρίων με τα οποία εξηγοράσθησαν οι οργανώσαντες και οι ηγούμενοι 
οπωσδήποτε του κινήματος. 
    Αλλά και η άλλη παράταξις, η βενιζελική, δεν εσταύρωσε τα χέρια της […] Είχε 
και αυτή οπαδούς πολλούς, είχε τύπον ιδικόν της. Αλλ’ η παράταξις αύτη, και 
μόνη αύτη, είχεν επί πλέον και την προστασίαν των ξένων, της οποίας μάλιστα 
έκανε μεγαλυτέραν χρήσιν της πρεπούσης, με ζημίαν σοβαράν της δημοτικότητάς 
της.  

[Κ. Ζαβιτζιάνου, Αναμνήσεις..., Α', σσ. 201-202], Β. Σκουλάτου-Ν. 
Δημακόπουλου-Σ. Κόνδη, ό.π., σελ. 79 

 



Β. 2. Αντλώντας στοιχεία από το ακόλουθο παράθεμα και αξιοποιώντας τις 
ιστορικές σας γνώσεις,  
α) να ερμηνεύσετε την πρόθεση της ΕΑΠ να δώσει το βάρος στην αγροτική 
αποκατάσταση (Μονάδες 10) 
β) να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις για την αγροτική οικονομία από την άφιξη των 
προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή  (Μονάδες 15) 

 Μονάδες 25 
 ΚΕΙΜΕΝΟ:  Η θετική ή όχι συμβολή των προσφύγων στην οικονομία της χώρας 

αποτέλεσε το κατ’ εξοχήν πεδίο αντεγκλήσεων και αντιπαραθέσεων στη διάρκεια 
του Μεσοπολέμου.[…] Όλες οι κυβερνήσεις της περιόδου αυτής επιδίωξαν την 
ταχύτερη δυνατή αφομοίωση των προσφύγων, ώστε να αποφευχθούν κοινωνικές 
αναταραχές και η προσχώρησή τους στην επιρροή του κομμουνιστικού κινήματος. 
Το πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολουθήθηκε, με άξονα τη δημιουργία 
μικροϊδιοκτητών και την προώθηση της γεωργίας, συμβάδιζε με την απουσία 
συγκεκριμένης αναπτυξιακής βιομηχανικής πολιτικής. 
  […] η ΕΑΠ έριξε το βάρος της στην αγροτική αποκατάσταση, αφού 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί γρηγορότερα και οικονομικότερα από την αστική, 
χωρίς μάλιστα να προϋποθέτει τον επαναπροσανατολισμό της ελληνικής 
οικονομίας, η οποία ανέκαθεν βασιζόταν στη γεωργική παραγωγή. 
  Κάτω από την πίεση της επείγουσας προσφυγικής αποκατάστασης δόθηκε 
ριζική λύση στο ζήτημα απαλλοτρίωσης των μεγάλων αγροκτημάτων και τέθηκαν 
οι βάσεις αύξησης της αγροτικής παραγωγής. Βέβαια, η υπερβολική κατάτμηση του 
γεωργικού κλήρου λειτούργησε ανασταλτικά για την παραγωγικότητα του 
γεωργικού τομέα. Ωστόσο, η μικρή έκταση των κλήρων που δόθηκαν στους 
αγρότες οδήγησε στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος μεταξύ των 
προσφύγων, το παράδειγμα των οποίων σύντομα ακολούθησαν και οι ντόπιοι. Στο 
διάστημα από το 1921 ως το 1925 δημιουργήθηκαν 1.350 αγροτικοί συνεταιρισμοί 
σε όλη τη χώρα. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν, ιδιαίτερα στη 
Μακεδονία και τη Θράκη (αύξηση 100%) καθώς οι πρόσφυγες αξιοποίησαν χέρσες 
εκτάσεις και εκμεταλλεύθηκαν τα μεγάλα αντιπλημμυρικά  και αποξηραντικά έργα 
που έγιναν κυρίως στο διάστημα 1928-1932. […] Νέες καλλιεργητικές μέθοδοι 
εφαρμόσθηκαν και διαδόθηκε η χρήση σύγχρονων εργαλείων και μηχανημάτων. 
Γ. Γιαννακόπουλος. Η Ελλάδα με τους πρόσφυγες, σσ. 96-97 στο Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τόμος 7ος: Ο Μεσοπόλεμος, 1922- 1940. Από την 
Αβασίλευτη Δημοκρατία στη Δικτατορία της 4ης Αυγούστου, Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, 2003 
 

 
 
 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ Α.1.1. Σχολικό Βιβλίο σσ. 90-91 «Το πρώτο εξάμηνο…κοινοβουλευτικές 
συζητήσεις κλπ.» 
 Α.1.2. Σχολικό  Βιβλίο σελ. 216 «Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης…διαχείριση του Κρητικού 
Ζητήματος» 
 
Α.1.3. α.  Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 48  «Στην περίοδο 1910-1922, …των παραγωγικών 
δυνάμεων του έθνους» 
β. Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 93 «Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι…κριτική 
υποστήριξη στους Φιλελευθέρους» 
γ. Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 208 «Ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίστηκε με 
επιτυχία…Διάταγμα της αναγνώρισης και εγκατάστασής του.» 
δ. Σχολικό Βιβλίο, σελ. 248 «Το ελληνικό τυπογραφείο, το οποίο 
εγκαταστάθηκε…από ένα ελεύθερο και δημοκρατικό πολίτευμα» 
 
Α.1.4. α. Σωστό 
β. Λάθος 
γ. Λάθος 
δ. Λάθος 
ε. Σωστό  
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
Β1. Σχολικό Βιβλίο, σσ. 93-96  Το 1913, ο Κωνσταντίνος διαδέχθηκε στο θρόνο τον βασιλιά Γεώργιο Α΄, 
μετά τη δολοφονία του τελευταίου στη μόλις απελευθερωμένη από τον ελληνικό 
στρατό Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος 1912). Ο Ελ. Βενιζέλος, ένα χρόνο νωρίτερα, 
του είχε παραχωρήσει το αξίωμα του αρχιστράτηγου. Τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης αναγνώριζαν στον βασιλιά το δικαίωμα να επιβάλλει τη δική του 
άποψη για την εξωτερική πολιτική και έβλεπαν στο πρόσωπό του το σύμβολο της 
εθνικής ενότητας που ξεπερνούσε τα σύνορα της χώρας, παραβλέποντας ότι κάτι 
τέτοιο ήταν αντισυνταγματικό. Αυτό ενίσχυσε τους εχθρούς της κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας, προ πάντων έναν κύκλο αντιδημοκρατικών αξιωματικών. Μέχρι το 
1915 ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ήρθε σε σύγκρουση με τη μοναρχία. 

Με αφορμή τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις 
ως προς τη σκοπιμότητα ή μη της συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτόν. Οι 
Φιλελεύθεροι τάσσονταν υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο, στο πλευρό της 
Αντάντ, επειδή προσδοκούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα είχε εδαφικά 



οφέλη. Ο Βενιζέλος στο Α΄ υπόμνημά του προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο μεταξύ 
άλλων ανέφερε πως ήταν επιτακτική η συμμετοχή της χώρας στο πλευρό των 
Δυτικών Συμμάχων όχι μόνο για να προσφέρουν στήριξη στη Σερβία με την οποία 
τους έδενε η αμυντική συμμαχία ήδη από το 1913, αλλά περισσότερο, γιατί τα 
ανταλλάγματα των συμμάχων της Αντάντ έδιναν τη δυνατότητα για την 
πραγματοποίηση του στόχου της Μεγάλης Ελλάδας «των δύο ηπείρων και των 
πέντε θαλασσών». Ο Βενιζέλος διέβλεπε ότι, εάν η Ελλάδα αγωνιζόταν στο 
πλευρό της Αντάντ όχι μόνο θα ήταν εφικτό να σωθεί ένα μεγάλο μέρος του 
Ελληνισμού της Τουρκίας μετά το διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
αλλά και θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο ελληνικό κράτος με 
προσαρτήσεις εδαφών και πληθυσμών από την αποδυναμωμένη γειτονική 
Βουλγαρία και την Τουρκία. Οι κίνδυνοι ήταν μεν υπαρκτοί, αλλά η προσδοκία 
της επίτευξης του στόχου ήταν ισχυρότερη και ακλόνητη. 

Ο βασιλιάς και το Γενικό Επιτελείο είχαν διαφορετική εκτίμηση. 
Θεωρούσαν ανεύθυνη τη θέση των Φιλελευθέρων, εκτιμώντας ότι η έκβαση του 
πολέμου ήταν αβέβαιη και θα μπορούσαν να νικήσουν οι Κεντρικές Δυνάμεις. 
Δεδομένης της κυριαρχίας της Αγγλίας στην ανατολική Μεσόγειο, και παρά τους 
δεσμούς του με τη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος δεν μπορούσε να ζητήσει 
συμμετοχή στον πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων, γι αυτό έλαβε 
θέση υπέρ της ουδετερότητας της Ελλάδας. Η εμμονή του Κωνσταντίνου στη θέση 
αυτή, τον οδήγησε να δράσει με τρόπο που υπέσκαπτε τα θεμέλια του πολιτικού 
συστήματος. Ο βασιλιάς, ανέπτυξε μυστική διπλωματία εν αγνοία της 
κυβέρνησης, καταφεύγοντας ακόμη και σε παράνομα μέσα (π.χ. παράδοση 
απόρρητων διπλωματικών εγγράφων στους Γερμανούς). Το 1915 προκάλεσε δύο 
φορές την παραίτηση της κυβέρνησης αρνούμενος να υπογράψει δύο 
αλλεπάλληλα διατάγματα επιστράτευσης. 

Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά τη δεύτερη παραίτηση του 
Βενιζέλου, δεν συμμετείχαν οι Φιλελεύθεροι, καθώς θεωρούσαν την ενέργεια του 
βασιλιά ως παραβίαση του συντάγματος. Εκδηλώσεις βίας και φανατισμού 
δημιούργησαν χάσμα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις και κυριάρχησε το μίσος. 
Όποιος ήταν κατά του πολέμου, κινούσε αμέσως την υποψία στους Βενιζελικούς, 
ότι ήταν κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κατά των εθνικών 
συμφερόντων. Οι Αντιβενιζελικοί έβλεπαν στο πρόσωπο των Βενιζελικών βίαιους 
πράκτορες της Αντάντ, που μάχονταν τον βασιλιά, κατέστρεφαν την ενότητα του 
έθνους και έθεταν σε κίνδυνο το κράτος. Τα δύο κόμματα διέφεραν όλο και 
λιγότερο μεταξύ τους στην πολιτική πρακτική και την προπαγάνδα, παράλληλα 
όμως όλο και περισσότερο ενισχυόταν ο διπολισμός. Στα μέσα του 1916 το 
Κοινοβούλιο χάθηκε ουσιαστικά από το προσκήνιο. Το κλίμα της εποχής επέτρεψε 
να συμμετάσχουν στη διαμάχη και στρατιωτικοί, οι οποίοι δημιούργησαν δύο 
οργανώσεις αντίθετες μεταξύ τους, ανάλογα με το αν τα συμφέροντα κάθε ομάδας 
εξυπηρετούνταν από τον πόλεμο ή την ουδετερότητα. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1916 ο 
Βενιζέλος συγκρότησε δική του κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκαν 
έτσι δύο κράτη. Αφενός των Αθηνών, που κυβερνούσε η αντιβενιζελική παράταξη 



που πρόσκεινταν στον βασιλιά και αφετέρου της Θεσσαλονίκης υπό τον Βενιζέλο, 
τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή.  

Οι συγκρούσεις πήραν σταδιακά διαστάσεις εμφυλίου πολέμου. Οι 
Αντιβενιζελικοί άσκησαν τρομοκρατία στους αντιπάλους. Ο προσκείμενος στην 
αντιβενιζελική παράταξη «τύπος», αλλά και οι εκπρόσωποί της στρέφονταν όχι 
μόνο ενάντια στο «προδοτικό» και «άθλιον» κίνημα της Εθνικής Άμυνας, αλλά 
και ενάντια σε αυτούς που συμμετείχαν ή προσχωρούσαν σε αυτό. Από την άλλη 
πλευρά ο Βενιζέλος κήρυξε  έκπτωτο τον βασιλιά, ο οποίος υπό την πίεση της 
Αντάντ εγκατέλειψε τον θρόνο και τη χώρα. Οι Φιλελεύθεροι ανέλαβαν στην 
Αθήνα τη διακυβέρνηση και κήρυξαν τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας. Ο 
εθνικός διχασμός εξαπλώθηκε στο στράτευμα, καθώς ευνοήθηκαν οι αξιωματικοί 
της οργάνωσης «Εθνική Άμυνα» εις βάρος άλλων. Η κυβέρνηση παρέτεινε τη 
θητεία της Βουλής, παρά την πίεση που ασκούσαν τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης. 

Το 1917 η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων οδήγησε την Ελλάδα στον πόλεμο 
στο πλευρό της Αντάντ, αποσκοπώντας, όπως προαναφέρθηκε, στην ικανοποίηση 
εθνικών διεκδικήσεων. Οι Αντιβενιζελικοί διαφωνούσαν και παρακολουθούσαν με 
δυσαρέσκεια τις εξελίξεις, καθώς τάσσονταν υπέρ της διατήρησης των εκτός 
Ελλάδος ελληνικών πληθυσμών και υπέρ της ευκαιριακής προσάρτησης εδαφών 
χωρίς κίνδυνο. Ο εθνικός διχασμός έφτασε στο αποκορύφωμά του με την 
απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του Ίωνος Δραγούμη, το 
1920. 
 Β. 2. α) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 154 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή η κεντρική παράμετρος του κράτους 
ήταν η άφιξη και η αποκατάσταση του πολύ σημαντικού ρεύματος  προσφύγων. Η 
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) υπήρξε ένας αυτόνομος 
οργανισμός, ο οποίος με έδρα την Αθήνα ασχολήθηκε με την εξασφάλιση 
οριστικής στέγης και παραγωγικής απασχόλησης για τους πρόσφυγες.  

Η ΕΑΠ, μολονότι οι περισσότεροι πρόσφυγες ασκούσαν στην πατρίδα τους 
«αστικά» επαγγέλματα (σχετικά με το εμπόριο, τη βιοτεχνία – βιομηχανία κτλ. ), 
έδωσε το βάρος στην αγροτική τους αποκατάσταση. Η πρακτική της αυτή 
δικαιολογείται από την ύπαρξη συγκεκριμένων αντικειμενικών συνθηκών στην 
Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Αρχικά, υπήρχαν τα 
μουσουλμανικά κτήματα (κυρίως στη Μακεδονία, αλλά και στην Κρήτη, τη 
Λέσβο, τη Λήμνο και αλλού), τα οποία μπορούσαν να διατεθούν στους πρόσφυγες 
κι έτσι να εξασφαλιστεί σε αυτούς η παροχή στέγης και κλήρου στην ύπαιθρο. 
Επιπλέον, η αγροτική αποκατάσταση μπορούσε να  υλοποιηθεί ταχύτερα και πιο 
οικονομικά από την αστική. Με το πρόγραμμα της αγροτικής  αποκατάστασης η 
ΕΑΠ απέβλεπε στη δημιουργία γεωργών μικροϊδιοκτητών και την ενίσχυση του 
αγροτικού τομέα. Εξάλλου, η ελληνική οικονομία βασιζόταν ανέκαθεν στη 
γεωργική παραγωγή και δεν θα χρειαζόταν ο «επαναπροσανατολισμός» της. 
Τέλος, υπήρχε η πολιτική σκοπιμότητα της αποφυγής κοινωνικών αναταραχών με 



τη δημιουργία γεωργών μικροϊδιοκτητών αντί εργατικού προλεταριάτου. Όπως 
επιβεβαιώνεται στο παράθεμα, όλες οι κυβερνήσεις αυτής της περιόδου επιδίωξαν 
την ταχύτερη δυνατή αφομοίωση των προσφύγων στον αγροτικό τομέα, ώστε να 
αποφευχθεί πιθανή προσχώρησή τους στο κομμουνιστικό κίνημα. 
 
β) Σχολικό Βιβλίο, σσ.167-168 

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.   

Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου η συνεισφορά των προσφύγων στον 
οικονομικό τομέα της Ελλάδας αποτέλεσε «πεδίο αντεγκλήσεων και 
αντιπαραθέσεων» Για ένα διάστημα η άφιξή τους φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο 
για την ελληνική οικονομία. Μεσοπρόθεσμα όμως αυτή ωφελήθηκε από την 
εγκατάστασή τους. 

Κατ’ αρχήν αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες και η αγροτική παραγωγή 
πολλαπλασιάστηκε. Σε μια δεκαετία (1922-1931) επιλύθηκε το ζήτημα της 
απαλλοτρίωσης των μεγάλων αγροκτημάτων και τέθηκαν οι βάσεις για την 
αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν 
περίπου κατά 50%, η γεωργική παραγωγή διπλασιάστηκε και εξασφαλίστηκε 
επάρκεια σε σιτηρά. Βέβαια, η υπερβολική κατάτμηση των αγροτεμαχίων 
λειτούργησε με ανασχετικό τρόπο για την απόδοση της γεωργικής παραγωγής. 
Ωστόσο, η μικρή έκταση των εκτάσεων, που δόθηκαν στους αγρότες πρόσφυγες, 
συνέβαλε στη στήριξη από τους ίδιους του θεσμού της μικρής γεωργικής 
ιδιοκτησίας και στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος μεταξύ τους. Η 
τελευταία αποτέλεσε το παράδειγμα, το οποίο ακολούθησαν και οι γηγενείς. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Γ. Γιαννακόπουλο, από το 1921 μέχρι το 
1925 δημιουργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα 1.350 αγροτικοί συνεταιρισμοί.  

Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν νέες καλλιεργητικές μεθόδους, όπως την 
πολυκαλλιέργεια και την αμειψισπορά, ενώ διαδόθηκε η χρήση σύγχρονων 
εργαλείων και μηχανημάτων. Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς διανομή στους 
πρόσφυγες υποχρέωσε το κράτος να αναλάβει την κατασκευή μεγάλων 
εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, ιδιαίτερα στο διάστημα 1928-
1932, κατεξοχήν στις γεωγραφικές ζώνες της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία, 
Θράκη - αύξηση 100%). Επιπροσθέτως, εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή 
επεκτάθηκαν οι παλιές (καπνός, βαμβάκι, σταφίδα). Η κτηνοτροφία και η 
πτηνοτροφία βελτιώθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Η δενδροκομία, η σηροτροφία 
και η αλιεία αναπτύχθηκαν από πρόσφυγες που ήταν ειδικευμένοι σε αυτές τις 
ασχολίες στην πατρίδα τους. 



Όλα τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το ελληνικό κράτος με την 
άφιξη των προσφύγων υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε ενέργειες και να λάβει 
μέτρα ενισχυτικά για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας της χώρας. Οι 
πρόσφυγες από την πλευρά τους με τις γνώσεις και τη διάθεση να 
ξαναδημιουργήσουν όσα έχασαν μέσα στην καταστροφή συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη αυτή και στην τόνωση της εθνικής οικονομίας. 

 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  

«ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 


