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ΘΕΜΑ Α.4.  

α. Σχολικό Βιβλίο, σελ. 42 «Είναι η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η 

κατάτμηση των αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες 

οικογενειακού χαρακτήρα, που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις ν

παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι δρόμοι για την αγροτική μεταρρύθμιση 

άνοιξαν μετά τη βιομηχανική επανάσταση, τότε δηλαδή που η κατοχή γης έπαυε 

προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας και κοινωνικού

 

β. Σχολικό Βιβλίο, σελ. 46 «

Θεσσαλονίκης, μιας πόλης με σημαντικό 

υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Αυτή η μεγάλη οργάνωση, με 

πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοι

πόλης, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής 

ιδεολογίας στη χώρα.» 

 

Β1. α.Σχολικό βιβλίο, σελ. 43

Από το παράθεμα για τα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης προκύπτει 

ότι η νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε 

επενδύσεων στον αγροτικό χώρο 

εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος.
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.  Σχολικό Βιβλίο, σελ. 46 «Οι διαφορές …ταξικό περιεχόμενο» 

. Σχολικό Βιβλίο, σελ. 49 «Το κόστος των Βαλκανικών…Παγκόσμιος 

42 «Είναι η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η 

κατάτμηση των αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες 

οικογενειακού χαρακτήρα, που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις ν

παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι δρόμοι για την αγροτική μεταρρύθμιση 

άνοιξαν μετά τη βιομηχανική επανάσταση, τότε δηλαδή που η κατοχή γης έπαυε 

προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας και κοινωνικού-ταξικού κύρους.»

, σελ. 46 «Είναι η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της 

Θεσσαλονίκης, μιας πόλης με σημαντικό -για τα μέτρα της περιοχής

υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Αυτή η μεγάλη οργάνωση, με 

πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοι

πόλης, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

σελ. 43-46: «Το αποφασιστικό βήμα ... Ρουμανία κ.λ.π.)» 

για τα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης προκύπτει 

που διαμορφώθηκε συνοδεύτηκε από την αύξηση των 

επενδύσεων στον αγροτικό χώρο με τη μορφή πιστώσεων, και από την ταχύτατη 

εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος. 
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διαφορές …ταξικό περιεχόμενο»  

. Σχολικό Βιβλίο, σελ. 49 «Το κόστος των Βαλκανικών…Παγκόσμιος 

42 «Είναι η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η 

κατάτμηση των αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες 

οικογενειακού χαρακτήρα, που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες 

παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι δρόμοι για την αγροτική μεταρρύθμιση 

άνοιξαν μετά τη βιομηχανική επανάσταση, τότε δηλαδή που η κατοχή γης έπαυε 

ταξικού κύρους.» 

ι η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της 

για τα μέτρα της περιοχής- βιομηχανικό  

υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Αυτή η μεγάλη οργάνωση, με 

πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της 

πόλης, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής 

ικό βήμα ... Ρουμανία κ.λ.π.)»  

για τα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης προκύπτει 

συνοδεύτηκε από την αύξηση των 

με τη μορφή πιστώσεων, και από την ταχύτατη 



β. Για την απάντηση του ερωτήματος αξιοποιούνται στοιχεία κυρίως από το 

παράθεμα.  

    Οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί που ιδρύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της 

αγροτικής μεταρρύθμισης συνέβαλαν  σημαντικά στην επιτυχία της. Το 

συνεταιριστικό κίνημα απέβλεπε στην προστασία των μικροκαλλιεργητών, οι 

οποίοι συχνά δυσκολεύονταν να εμπορευματοποιήσουν την παραγωγή τους και 

έπεφταν θύματα των εμπόρων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες. Επιπλέον, 

συνέβαλε στο να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις στην 

αγροτική οικονομία. Προβλήματα, όπως ο τρόπος της διακίνησης των προϊόντων, 

η έλλειψη κεφαλαίων και οι τοκογλυφικοί  όροι δανειοδοτήσεως που 

επικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά, αντιμετωπίστηκαν με την ίδρυση των 

προαναφερθέντων συνεταιρισμών, οι οποίοι είχαν τη στήριξη της Κυβέρνησης και 

της Εθνικής Τράπεζας, της Αγροτικής Τράπεζας, και κρατικών οργανισμών 

παρέμβασης. Είχε προηγηθεί η ίδρυση τον Ιούνιο του 1917 του Υπουργείου 

Γεωργίας, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την άμεση κρατική παρέμβαση και 

καθοδήγηση στη αγροτικής παραγωγής, μολονότι τα πρώτα χρόνια η  παρέμβαση 

αυτή ήταν υποτυπώδης.   
 

 


