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ΟΜΑ∆Α Α

ΘΕΜΑ Α1.
α. Αγροτική µεταρρύθµιση : 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, που
διαµορφώθηκαν µετά τη βιοµηχανική επανάσταση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα
η αγροτική µεταρρύθµιση ολοκληρώθηκε µε νοµοθεσία που θεσπίστηκε από τη
κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη (1917) και εφαρµόστηκε στα αµέσως
µετά τον πόλεµο χρόνια (1922 και εξής). Με τη µεταρρύθµιση αυτή επιλύθηκε όχι µόνο
το αγροτικό ζήτηµα, αλλά και –κατά ένα σηµαντικό µέρος του- το πρόβληµα της
αποκατάστασης των προσφύγων.
β. Το 1909 συντελείται µια τοµή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας γενικότερα, και των
πολιτικών κοµµάτων ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνηµα στο
Γουδί, το οποίο έγινε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσµο, µια µυστική ένωση στρατιωτικών,
µε αιτήµατα που αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη,
την εκπαίδευση και τη δηµοσιονοµική πολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν
εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήµατα του µέσω της Βουλής. Με αφορµή
το κίνηµα, έγινε στις 14 Σεπτεµβρίου µεγάλη διαδήλωση των επαγγελµατικών
σωµατείων της πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβηµα του Στρατιωτικού
Συνδέσµου και υπέβαλαν ψήφισµα στο παλάτι µε το οποίο ζητούσαν την επίλυση σειράς
οικονοµικών αιτηµάτων. Υπό την πίεση του Συνδέσµου η Βουλή ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη
προετοιµασία και συζήτηση, µεγάλο αριθµό νόµων, που επέφεραν ριζικές αλλαγές. Το
Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση ορισµένων άρθρων του
συντάγµατος. Έτσι προκηρύχθηκαν εκλογές, από τις οποίες προήλθε αναθεωρητική
βουλή. Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις
επιδιώξεις του.
γ. Η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) αποτέλεσε τη µεγαλύτερη
διπλωµατική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολµηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η
µικρή Ελλάδα των παραµονών των Βαλκανικών πολέµων γίνεται µε την υπογραφή της
Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών». Το όραµα της
Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή πραγµατικότητα.
Οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων της Μικράς Ασίας φάνηκε ότι γίνονταν πραγµατικότητα.
Ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σµύρνη στις 15 Μαΐου 1919. Σύντοµα η ελληνική
παρουσία επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές, γύρω από την κατεχόµενη ζώνη. Τον
Ιούλιο του 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών, που µεταξύ άλλων όριζε
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ότι η περιοχή της Σµύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε
χρόνια. Ύστερα από την περίοδο αυτή θα µπορούσαν οι κάτοικοι µε δηµοψήφισµα να
αποφασίσουν την προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα.

ΘΕΜΑ Α2
1. Λ (σελ:46)
2. Σ (σελ: 210)
3. Σ (σελ: 151-152)
4. Σ (σελ: 53)
5. Λ (σελ: 157)
ΘΕΜΑ Β1
α. Η οργάνωση των κοµµάτων ήταν εµφανής µόνο στο επίπεδο της ηγεσίας. Τη
σηµαντικότερη θέση µετά τον αρχηγό την είχε η κοινοβουλευτική οµάδα. Οι βουλευτές
είχαν σηµαντική θέση, διότι λόγω της µεγάλης πλειοψηφίας που χρειαζόταν η Βουλή για
να έχει απαρτία και να παίρνει αποφάσεις, οι βουλευτές και µόνο µε την απουσία τους (ή
την απειλή της) µπορούσαν να ασκήσουν µεγάλη πίεση στην κοµµατική ηγεσία. Έτσι, η
κεντρική οργάνωση του κόµµατος δεν είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί στους βουλευτές
την εκπλήρωση επιθυµιών, π.χ. διορισµών ή ευνοϊκών ρυθµίσεων υπέρ της εκλογικής
τους περιφέρειας. (σελ. 84)
β. Αντίθετα µε άλλες χώρες της Ευρώπης, στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα δεν
προέκυψαν ταξικά κόµµατα. Στην Ελλάδα πολλές κοινωνικοοικονοµικές αντιθέσεις
αµβλύνονταν µέσω των πελατειακών σχέσεων και µε τη µεγάλη, συγκριτικά µε άλλες
χώρες, κοινωνική κινητικότητα. Τα δύο µεγάλα κόµµατα δεν προσπάθησαν να δώσουν
ένα τοπικό ή κοινωνικό-ταξικό στίγµα. Παρατηρείται επίσης σχετική αυτονοµία της
πολιτικής ελίτ από την κοινωνία. Όµως, όλα τα κόµµατα απευθύνονταν ιδιαίτερα στους
αγρότες, που αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του ενεργού πληθυσµού. (σελ. 84)

ΘΕΜΑ Β2
α. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν αρχικά σύµφωνη µε τον αγώνα και
τις εθνικές διεκδικήσεις των Ποντίων. Στο συνέδριο Ειρήνης όµως στο Παρίσι, που
άρχισε το ∆εκέµβριο του 1918, ο Ελ. Βενιζέλος πιέστηκε από τις συµµαχικές δυνάµεις και
δεν συµπεριέλαβε τον Πόντο στο φάκελο των ελληνικών διεκδικήσεων, και, παρά τις
έντονες διαµαρτυρίες των Ελλήνων του Πόντου, συµφώνησε να παραχωρηθεί η περιοχή
στην υπό ίδρυση Αρµενική ∆ηµοκρατία.
Η πρόταση του Ελ. Βενιζέλου προκάλεσε µεγάλη απογοήτευση στους ‘Ελληνες του
Πόντου, οι οποίοι στα διάφορα συνέδρια που πραγµατοποίησαν στο Μπακού, στο
Κρασνοντάρ, στο Βατούµ και στη Μασσαλία, διαµαρτυρήθηκαν έντονα για τη στάση της
ελληνικής κυβέρνησης. Πολλά ποντιακά σωµατεία έστειλαν τότε τηλεγραφήµατα στο
Παρίσι για να µεταπείσουν τον : πρωθυπουργό, τον οποίο επισκέφθηκε µάλιστα τον
Απρίλιο του 1919 ο µητροπολίτης Χρύσανθος. Μετά τη διεξοδική ενηµέρωση που έλαβε
ο ‘Ελληνας πρωθυπουργός από τον Χρύσανθο, για το Ποντιακό Ζήτηµα, αποφάσισε να
ενισχύσει τις προσπάθειες των Ποντίων και έδωσε την έγκρισή του στο µητροπολίτη να
συνεχίσει την προσπάθεια ενηµέρωσης όλων των πολιτικών που έλαβαν µέρος στη
Συνδιάσκεψη. Οι περισσότεροι από αυτούς, µε εξαίρεση τους Άγγλους αντιπροσώπους,
είδαν µε πολλή κατανόηση τα αιτήµατα των Ελληνοποντίων. Συγκεκριµένα, στην
πρόταση του µητροπολίτη να γίνει ο Πόντο ανεξάρτητο κράτος υπό ελληνική εντολή, ο
Πρόεδρος των Η.Π.Α. Ούιλσον απάντησε: «Είναι θαυµάσια όσα µου λέτε. Ο Πόντος

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΙΣΤΟΡΙΑ

πρέπει να γίνει ανεξάρτητος. Μίαν ψήφον έχω εις την Συνδιάσκεψιν, αλλά θα την
διαθέσω υπέρ του λαού σας».
Παράλληλα µε παν-ποντιακό αγώνα των Ελλήνων της Ρωσίας, ο Χρύσανθος
επισκέφθηκε το Εριβάν και διαπραγµατεύτηκε µε τους Αρµένιους, καθώς επίσης και µε
τους µουσουλµάνους του Πόντου, µια µορφή συνοµοσπονδίας. (σελ. 250-251)

β. Παρά το αρνητικό κλίµα που δηµιουργήθηκε, ο ποντιακός ελληνισµός δεν πτοήθηκε.
Στις 10 Μαρτίου 1921 ο µητροπολίτης Αµάσειας Γερµανός πρότεινε στον υπουργό
εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία µε τους Κούρδους και τους Αρµένιους εναντίον του
κινήµατος του Κεµάλ. Η κυβέρνηση του Γούναρη, αποµονωµένη και από τους
συµµάχους, δεν πήρε καµιά πρωτοβουλία, ενώ οι Πόντιοι, απογοητευµένοι, µε
πρωτοβουλία του Γερµανού Καραβαγγέλη, διοργάνωσαν δύο Συνέδρια, στην
Κωνσταντινούπολη στις 17 Αυγούστου 1921 και στην Αθήνα στις 4 Σεπτεµβρίου του
ίδιου έτους. (σελ. 252-253)
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
α. Σχολικό βιβλίο:
Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης µετά την παραίτηση της Κυβέρνησης
∆ραγούµη (6 Οκτωβρίου 1910). Επειδή, όµως, αντιµετώπιζε προβλήµατα µε την
εξασφάλιση ψήφου εµπιστοσύνης, σε συνεννόηση µε το βασιλιά Γεώργιο Α' προχώρησε
σε διάλυση της Βουλής και προκήρυξη νέων εκλογών. Αυτό το διάβηµα αναστάτωσε τα
παλαιά κόµµατα τα οποία, θεωρώντας αντισυνταγµατική την κίνηση του βασιλιά,
αποφάσισαν να µη συµµετάσχουν στις εκλογές του Νοεµβρίου του 1910. Σ' αυτές οι
Φιλελεύθεροι κέρδισαν τη συντριπτική πλειονότητα των εδρών: 307, σε σύνολο 362. Ο
Βενιζέλος ήταν πλέον ελεύθερος να προχωρήσει στο µεταρρυθµιστικό του έργο. […]
(σελ. 90)
Το ρεύµα που είχε το κόµµα του Βενιζέλου φάνηκε και στις επόµενες εκλογές του
Μαρτίου του 1912, στις οποίες πήραν µέρος όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Ανέδειξε 145
βουλευτές, ενώ τα άλλα κόµµατα µόνο 36. Σ' αυτές τις εκλογές φάνηκε ότι η πλειοψηφία
των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ του κόµµατος των Φιλελευθέρων, επειδή οι καινοτοµίες
που είχαν εισηγηθεί γέννησαν την ελπίδα για την επίλυση σηµαντικών κοινωνικών
προβληµάτων. (σελ. 91)
ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
 Στις 6 Οκτωβρίου [1910] ορκίσθηκε η κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, ο οποίος ανέλαβε και τα υπουργεία των Στρατιωτικών και των
Ναυτικών […]. Επιβεβαιώνεται η ανάληψη της εξουσίας από τον Ε. Βενιζέλο

µετά την παραίτηση της κυβέρνησης ∆ραγούµη
«Στις 8 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός ανέπτυξε στο κοινοβούλιο
τις βασικές κυβερνητικές θέσεις. […]» ( Επαληθεύουν την ιστορική γνώση «Βασικές θέσεις


του προγράµµατος του ήταν η κοινωνική γαλήνη, η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών
στρωµάτων, ο εκσυγχρονισµός του κρατικού µηχανισµού, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη
λειτουργία του, και στρατιωτικοί εξοπλισµοί για την πραγµατοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων.
Επίσης, παρά την πίεση των οπαδών του, υποστήριξε την αναθεώρηση του υπάρχοντος
συντάγµατος και όχι την ψήφιση νέου. Πολιτειακό ζήτηµα δεν έθεσε. Προανήγγειλε την ίδρυση
ενός κόµµατος αρχών, το οποίο θα ήταν φορέας των µεταρρυθµίσεων. Το κόµµα ιδρύθηκε και
τυπικά στις 22 Αυγούστου 1910, από µέλη της Εθνοσυνέλευσης.» )
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 τη διάλυση του σώµατος.
 η προκήρυξη νέων εκλογών
Πιστοποιείται η πολιτική συνεργασία Ε. Βενιζέλου και Βασιλιά Κων/ντίνου Α’
 Η πρωτοβουλία του ανώτατου άρχοντα προκάλεσε τη ζωηρή
αντίδραση των παλαιών κοµµάτων… αποφάσισαν να καταγγείλουν τη
βίαιη διάλυση της βουλής και να απόσχουν από την επικείµενη
εκλογική αναµέτρηση. Παρατίθεται η αντίδραση των παλαιών κοµµάτων
Η στάση αυτή των παλαιών κοµµάτων ερµηνεύεται ως πολιτική αδυναµία.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
 […] Ο Βενιζέλος και οι Φιλελεύθεροι και πάλι θριάµβευσαν. [εκλογές
Μαρτίου 1912] […]. Στο δεύτερο παράθεµα του ιστορικού Παπαρηγόπουλου
επιβεβαιώνεται ο εκλογικός θρίαµβος του Βενιζέλου στις εκλογές του Μαρτίου
1912 και επαναλαµβάνεται η απουσία των παλαιών κοµµάτων από τις εκλογές
του Νοεµβρίου 1910.
 Τα παλιά κόµµατα, τα οποία είχαν απόσχει στις εκλογές [Νοέµβριος
1910], τώρα κατόρθωσαν να αναδείξουν βουλευτές. Το κείµενο Β
καταδεικνύει την ισχνή κοινοβουλευτική παρουσία των παλαιών κοµµάτων στη
βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του Μαρτίου 1912, αναφέροντας πως
µόνο οι πολιτικοί ηγέτες των παλαιών κοµµάτων πέτυχαν να εκλεγούν.
β. Σχολικό βιβλίο:
[..]Το πολιτικό κενό στη διακυβέρνηση της Κρήτης µετά την παραίτηση της
Προσωρινής Κυβέρνησης καλύφθηκε µε προσωρινά κυβερνητικά σχήµατα, έως τις
εκλογές του Μαρτίου 1910. Το κόµµα του Ελ. Βενιζέλου πλειοψήφησε και σχηµάτισε
κυβέρνηση δύο µήνες αργότερα (17 Μαΐου 1910). Για το Κρητικό Ζήτηµα άνοιγε µια νέα
περίοδος, κατά την οποία ο κύριος διαχειριστής του ήταν ο Ελ. Βενιζέλος, που είχε
οριστικά επιβληθεί ως η κορυφαία πολιτική προσωπικότητα στην Κρήτη.
Λίγους µήνες µετά την ανάληψη της προεδρίας της Κρητικής Κυβέρνησης από τον Ελ.
Βενιζέλο, ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος που έλεγχε τα ελληνικά πολιτικά πράγµατα µετά
την επανάσταση στο Γουδί (1909), τον κάλεσε στην Αθήνα να αναλάβει την
πρωθυπουργία της Ελλάδας (Σεπτέµβριος 1910). Η εξέλιξη αυτή δηµιούργησε στους
Κρήτες αµφιθυµικά αισθήµατα. Οι περισσότεροι εξέφραζαν φόβους για την απουσία ενός
ανδρός, που γνώριζε περισσότερο από κάθε άλλο να κινείται στους λαβύρινθους της
ευρωπαϊκής διπλωµατίας και να σώζει τις εθνικές υποθέσεις σε κρίσιµες περιστάσεις, ενώ
άλλοι πίστευαν ότι από τη νέα θέση του θα µπορούσε να λύσει το Κρητικό Ζήτηµα
ταχύτερα και ασφαλέστερα.
Αλλά ο Βενιζέλος, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, µε το οξύτατο πολιτικό του
αισθητήριο γνώριζε ότι δεν είχε φτάσει ακόµη το πλήρωµα του χρόνου. Στις επίµονες
παρακλήσεις των συµπατριωτών του Κρητών απαντούσε αρνητικά και φαινόταν
δυσάρεστος. Η σταθερή άρνηση του να επιτρέψει την είσοδο Κρητών βουλευτών στο
ελληνικό κοινοβούλιο προκάλεσε στην Κρήτη ισχυρές αντιδράσεις. Αναταραχή
εκδηλώθηκε στα τέλη του 1911 και συγκροτήθηκε πάλι στο νησί Επαναστατική
Συνέλευση (3 Ιανουαρίου 1912), ενώ άρχισαν να οργανώνονται και ένοπλα τµήµατα.
(σελ. 218-219)

ΚΕΙΜΕΝΟ Β:
 ανάφλεξη του Κρητικού Ζητήµατος. Το θέµα της ενσωµάτωσης της
Κρήτης στο ελληνικό κράτος επικαιροποιείται έντονα τη περίοδο εκέινη.
 «Η Κρήτη σκόπιµα είχε διενεργήσει εκλογές … και να επιτεθεί
εναντίον της Ελλάδας.» Περιγράφεται η διάθεση των Κρητών για
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αποστολή και ένταξη βουλευτών της στην ελληνική βουλή,
δηµιουργώντας έτσι τετελεσµένο πολιτικό γεγονός καθώς και η
επιφυλακτική στάση της Ελλάδος υπό τον φόβο της τουρκικής απειλής
 «Ο Βενιζέλος, βλέποντας ότι δεν ήταν καιρός … στο οποίο
διέµενε.». ο Βενιζέλος θεωρούσε άκαιρη την ενσωµάτωση της Κρήτης
στο ελληνικό κράτος (επιβεβαιώνεται η ιστορική γνώση) και αρνείται
στους συντοπίτες του βουλευτές να µπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
ΘΕΜΑ ∆1
α. Σχολικό βιβλίο:
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.
Ο πληθυσµός της Ελλάδας αυξήθηκε από το 1920 έως το 1928 περίπου κατά 20%.
Αυξήθηκε επίσης κατά πολύ ο βαθµός αστικοποίησης του κράτους. Κατά την ίδια
περίοδο, ο πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας διπλασιάστηκε. Η
δηµιουργία µάλιστα προσφυγικών συνοικισµών γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά
έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση του ενιαίου πολεοδοµικού συγκροτήµατος,
όπως το ξέρουµε σήµερα. Εκτός από την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη,
υπήρξαν και άλλα αστικά κέντρα που διογκώθηκαν εξαιτίας της εγκατάστασης
προσφύγων σε αυτά.
Σηµαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην εθνολογική
σύσταση του πληθυσµού της Ελλάδας. Το 1920 η Ελλάδα είχε 20% µη Έλληνες
ορθόδοξους, ενώ το 1928 µόλις 6%. Ο ελληνικός πληθυσµός της ∆υτικής Θράκης και
της Ηπείρου αυξήθηκε, ενώ η Κρήτη, η Λέσβος και η Λήµνος εξελληνίστηκαν πλήρως. Η
κυριότερη όµως µεταβολή στην εθνολογική σύσταση λόγω της εγκατάστασης των
προσφύγων συνέβη στη Μακεδονία. Το ποσοστό των µη Ελλήνων ορθοδόξων που ήταν
48% το 1920, έπεσε στο 12% το 1928. Η ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα της
Μακεδονίας είχε µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της
Ελλάδας. Εξάλλου, αραιοκατοικηµένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες από αυτές
παραµεθόριες, εποικίστηκαν από πρόσφυγες. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώθηκαν οι νέες
περιοχές που ενώθηκαν µε την Ελλάδα µετά τους Βαλκανικούς πολέµους και
ενσωµατώθηκαν στον εθνικό κορµό. (σελ. 166-167)

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[…] Στη Θράκη, όπου ο ελληνικός πληθυσµός … και µάλιστα τόσον
οµοιογενές».
 Η Θράκη τίθεται σε προτεραιότητα όσον αφορά τη δηµογραφική αύξηση
του ελληνικού πληθυσµού
 το 1924 οι Έλληνες της Θράκης ανέρχονταν στο 62,1% του πληθυσµού
και το 1928 ένας στους τρείς κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας
 ο ίδιος ο Ε. Βενιζέλος οµολογεί πως το ελληνικό κράτος διακρίνεται στην
εποχή εκείνη τόσο για την έκταση του όσο και για την οµοιογένεια του
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Σύµφωνα µε τον Stephan Ronhart αναφέρεται η θρησκευτική, γλωσσική και
εθνική οµοιογένεια των Ελλήνων µε την έλευση των προσφύγων και
υποστηρίζεται πως η ενσωµάτωση τους ευεργέτησε τόσο τους πρόσφυγες όσο
και το ελληνικό κράτος.
β. Σχολικό βιβλίο:
Για ένα διάστηµα η άφιξη των προσφύγων φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο για την
ελληνική οικονοµία. Μεσοπρόθεσµα όµως αυτή ωφελήθηκε από την εγκατάσταση των
προσφύγων.
Κατ' αρχήν αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες και η αγροτική παραγωγή
πολλαπλασιάστηκε. Σε µία δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργούµενες εκτάσεις αυξήθηκαν
περίπου κατά 50%, η γεωργική παραγωγή διπλασιάστηκε και εξασφαλίστηκε επάρκεια σε
σιτηρά. Οι πρόσφυγες εφάρµοσαν την αµειψισπορά και την πολυκαλλιέργεια και
στήριξαν το θεσµό της µικρής γεωργικής ιδιοκτησίας. 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. 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. (σελ. 167-168)
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
«[…] Οι κυβερνήσεις […] εκτελούν … πρόσφυγες και γηγενείς.»
 Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα στις Σέρρες, ∆ράµα και Θεσσαλονίκη
 ∆ιευθέτηση χειµάρρων και ποταµών (Αξιός, Στρυµόνας)
 Αποξήρανση λιµνών
 παράδοση κτηµάτων σε πρόσφυγες και γηγενείς
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
«[…] ∆όθηκε ιδιαίτερη ώθηση σε τοµείς της γεωργία … προσβάλλονταν από
τη φυλλοξήρα. […]».
 Ώθηση στη γεωργία : αµπελουργία, µεταξοσκωληκοτροφία, ροδοκαλλιέργεια και
τέλος καλλιέργεια αµπελιών αµερικάνικης προέλευσης
ΠΙΝΑΚΑΣ
Στον πίνακα µας δίνονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή γεωργικών
προϊόντων την περίοδο 1921 – 1925. Στην πρώτη στήλη µας δίνεται η χρονολογία ενώ
στις υπόλοιπες τρείς η καλλιέργεια δηµητριακών, καπνού και βάµβακος. Είναι εµφανές
ότι ενώ τη περίοδο 1921-1922 υπήρχε ύφεση στις καλλιέργειες των δηµητριακών και
του καπνού και σχετική στασιµότητα στη καλλιέργεια βάµβακος, τη περίοδο µετά τη
Μικρασιατική καταστροφή (Αύγουστος 1922) και τη συνθήκη της Λοζάνης (Ιούλιος
1923) και µετά την οριστική έλευση των προσφύγων στο ελληνικό κράτος παρατηρείται
βαθµιαία άνοδος/ ανάπτυξη στις καλλιέργειες.
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