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ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γϋ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΤΗ, 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΙΑ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Α1 

α. Κατά τθν περίοδο τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ του 1932 ςτο εξωτερικό εμπόριο 

κυριάρχθςε προοδευτικά θ μζκοδοσ του διακανονιςμοφ «κλιριγκ». Οι διεκνείσ ςυναλλαγζσ 

δεν γίνονταν, δθλαδι, με βάςθ το μετατρζψιμο ςυνάλλαγμα αλλά με βάςθ διακρατικζσ 

ςυμφωνίεσ που κοςτολογοφςαν τα προσ ανταλλαγι προϊόντα και φρόντιηαν να 

ιςοςκελίςουν τθν αξία των ειςαγωγϊν με τθν αντίςτοιχθ των εξαγωγϊν, ςτο πλαίςιο 

ειδικϊν λογαριαςμϊν. Για μια χϊρα, όπωσ θ Ελλάδα, όπου οι ςυναλλαγζσ με το εξωτερικό 

ιταν ζντονα ελλειμματικζσ, θ διαδικαςία αυτι, πζρα από τα αρνθτικά, είχε και κετικά 

ςτοιχεία. 

β. Κατά τθ διάρκεια τθσ Εκνοςυνζλευςθσ 1862-1864 ο λαόσ ςυμμετείχε ενεργά ςτθ 

ςυγκρότθςθ των δυο μεγάλων παρατάξεων, των πεδινϊν και των ορεινϊν. Μικρότερθ 

απιχθςθ είχαν άλλοι πολιτικοί ςχθματιςμοί, όπωσ το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον 

Επαμεινϊνδα Δελθγιϊργθ, που υποςτιριηε τθν ανάπτυξθ του κοινοβουλευτιςμοφ και τον 

εκςυγχρονιςμό τθσ χϊρασ, οικονομικι ανάπτυξθ και μεταρρυκμίςεισ ςτθ διοίκθςθ και ςτο 

ςτρατό, πολιτιςμικι εξάπλωςθ ςτθν Οκωμανικι αυτοκρατορία.  

γ. Σον Ιοφλιο του 1914 ιδρφκθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ Οργανισμός, με ςκοπό τθν άμεςθ 

περίκαλψθ και ςτθ ςυνζχεια τθν εγκατάςταςθ των προςφφγων ςε εγκαταλελειμμζνα 

τουρκικά και βουλγαρικά χωριά τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Μακεδονίασ. Παρεχόταν 

ςυςςίτιο, προςωρινι ςτζγθ και ιατρικι περίκαλψθ, μζχρι οι πρόςφυγεσ να βρουν εργαςία 

ι να αποκτιςουν γεωργικό κλιρο. 

Α2 

α. Σωςτό 

β. Σωςτό 

γ. Σωςτό 

δ. Λάκοσ 

ε. Λάκοσ 
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Β1 

α. Ραλλικό κόμμα, Εκνικό κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλθ, Κόμμα του Γ. Θεοτόκθ.  

β. Ωσ αντιβενιηελικά κεωροφνταν τα κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ. Παρά τισ διαφορζσ που 

υπιρχαν ανάμεςά τουσ, τα ζνωνε ζνασ ςυντθρθτικόσ προςανατολιςμόσ. Πάντωσ, δεν 

ικελαν να επιςτρζψουν ςτθν προ του 1909 εποχι. Επομζνωσ, ωσ προσ αυτό δεν διζφεραν 

κατ' αρχιν από τουσ Φιλελευκζρουσ. Διζφεραν όμωσ ςτο εφροσ των ςχεδιαηόμενων 

μεταρρυκμίςεων και ςτισ μεκόδουσ άςκθςθσ τθσ πολιτικισ. 

Οι Αντιβενιηελικοί απεχκάνονταν τθ διαρκι παρζμβαςθ του κράτουσ, επειδι, εκτόσ των 

άλλων, αυτι κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ. Δεν είχαν 

μακροπρόκεςμθ πολιτικι, αντίκετα, επικζντρωναν τθν προςοχι τουσ ςτθν επίλυςθ 

επίκαιρων προβλθμάτων. Σα αντιβενιηελικά κόμματα εξελίχκθκαν ςε κόμματα υπεράςπιςθσ 

των ςυμφερόντων που κινδφνευαν από τθν πολιτικι των Φιλελευκζρων. Η ςφγκρουςθ με 

τουσ Φιλελευκζρουσ τα οδθγοφςε ςε διαρκϊσ ςυντθρθτικότερεσ κζςεισ. Από τα 

αντιβενιηελικά κόμματα, πιο αδιάλλακτα ιταν τα κόμματα του Δθμθτρίου Ράλλθ και 

του Κυριακοφλθ Μαυρομιχάλθ, ενϊ το κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκθ ιταν πιο διαλλακτικό. 

Β2 

α. Μζςα ςε μια απερίγραπτθ φρενίτιδα ενκουςιαςμοφ ο εντολοδόχοσ των Μεγάλων 

Δυνάμεων πρίγκιπασ Γεϊργιοσ ανζλαβε τα κακικοντά του ςτισ 9 Δεκεμβρίου 1898. Ο 

Γάλλοσ Ναφαρχοσ Ποττιζ, υπό τθν ιδιότθτά του ωσ Προζδρου του υμβουλίου των 

Ναυάρχων, παρζδωςε επίςθμα ςτο Γεϊργιο τθ διοίκθςθ τθσ Κριτθσ. 

Οι ξζνοι Ναφαρχοι αναχϊρθςαν τθν επομζνθ (10 Δεκεμβρίου) και αμζςωσ άρχιςε με 

γοργοφσ ρυκμοφσ το δυςχερζσ ζργο τθσ οργάνωςθσ του νζου πολιτικοφ ςχιματοσ, που 

ονομάςτθκε Κρθτικι Πολιτεία. Ορίςτθκε μια 16μελισ Επιτροπι από 12 χριςτιανοφσ και 4 

μουςουλμάνουσ, για να εκπονιςει το ςχζδιο του κρθτικοφ ςυντάγματοσ, ενϊ παράλλθλα 

προχϊρθςαν οι πολιτικζσ πράξεισ, χωρίσ χρονοτριβι. Ζναν ακριβϊσ μινα μετά τθν 

εγκατάςταςθ του Υπατου Αρμοςτι, δθμοςιεφτθκε το πρϊτο ςθμαντικό διάταγμα «Περί 

ςυγκροτιςεωσ τθσ Κρθτικισ υνελεφςεωσ» και αμζςωσ προκθρφχκθκαν εκλογζσ για τθν 

ανάδειξθ πλθρεξουςίων. τισ εκλογζσ αυτζσ αναδείχκθκαν 138 χριςτιανοί και 50 

μουςουλμάνοι πλθρεξοφςιοι και θ Κρθτικι Βουλι άρχιςε τισ εργαςίεσ τθσ ςτισ 8 

Φεβρουαρίου 1899. 

Σο φνταγμα τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ, που ςυντάχκθκε κατά το πρότυπο του ιςχφοντοσ τότε 

ελλθνικοφ ςυντάγματοσ, αφοφ εγκρίκθκε από το υμβοφλιο των Πρζςβεων των 

Προςτάτιδων Δυνάμεων ςτθ Ρϊμθ, τζκθκε αμζςωσ ςε εφαρμογι. Λίγεσ θμζρεσ αργότερα 

ςυγκροτικθκε και ορκίςτθκε θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ, ςτθν οποία 

Τπουργόσ Δικαιοςφνθσ ορίςτθκε ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. 
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β. Η πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ εργάςτθκε με ηιλο και απζδωςε ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα ςθμαντικό ζργο. Εξζδωςε πολφ γριγορα νόμουσ και διατάγματα, ζκοψε 

κρθτικό νόμιςμα (τθν κρθτικι δραχμι), ίδρυςε τθν Κρθτικι Σράπεηα. 

Γ1 

α. τισ μικρότερεσ και πιο κακυςτερθμζνεσ οικονομικά χϊρεσ, θ απόκτθςθ ςιδθροδρομικοφ 

δικτφου παρουςιάςτθκε από πολφ νωρίσ ωσ ςθμαντικι προχπόκεςθ για τθν είςοδο τουσ 

ςτο χϊρο των ανεπτυγμζνων κρατϊν. Οι ςχετικζσ με τθν καταςκευι ςιδθροδρομικοφ 

δικτφου ςυηθτιςεισ άρχιςαν ςτθ χϊρα μασ λίγα μόλισ χρόνια μετά τθν ανεξαρτθςία τθσ, 

ίςωσ το 1835. Ανυπζρβλθτεσ όμωσ δυςκολίεσ περιόριηαν τισ ςυηθτιςεισ αυτζσ για πολλζσ 

δεκαετίεσ ςτο χϊρο των κεωρθτικϊν αναλφςεων και των απλϊν επικυμιϊν. Η καταςκευι 

τθσ ςιδθροδρομικισ υποδομισ ιταν ιδιαίτερα πολυζξοδθ υπόκεςθ και απαιτοφςε 

κεφάλαια που το μικρό ελλθνικό κράτοσ δεν μποροφςε να εξοικονομιςει. Από τθν άλλθ 

μεριά, θ προςζλκυςθ ξζνων κεφαλαίων, επιχειριςεων ι πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 

προχπζκετε ότι το προσ καταςκευι δίκτυο κα ιταν αποδοτικό, κα εξαςφάλιηε δθλαδι τθ 

μεταφορά πρϊτων υλϊν, ηωτικϊν για τθ βιομθχανία, και καταναλωτικϊν αγακϊν, που οι 

τοπικζσ αγορζσ κα ιταν ςε κζςθ να απορροφιςουν. Σφμφωνα με το πρϊτο ιςτορικό 

παράκεμα υπιρχε θ πεποίκθςθ εκείνθ τθν εποχι ότι με τθν καταςκευι του 

ςιδθροδρομικοφ δικτφου κα αυξανόταν οι εργαςίεσ και το κζρδοσ των γεωργϊν, γεγονόσ 

που κα οδθγοφςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ηωισ τουσ. Ριςτευόταν, επίςθσ, ότι επειδι θ γεωργία 

ςυνδεόταν με τα χειρωνακτικά επαγγζλματα και τθ βιομθχανία, με τθν μετατροπι 

πολλϊν γεωργικϊν προϊόντων ςε βιομθχανικά κα υπιρχε ανάπτυξθ ςτα χειρωνακτικά 

επαγγζλματα και ςτθ βιομθχανία. Επιπλζον, κα ςταματοφςε θ ειςαγωγι ομοειδϊν 

προϊόντων, ςυνεπϊσ κα υπιρχε περίςςευμα για τθν προμικεια νζων ξζνων ι εγχϊριων 

προϊόντων («οι γεωργοί κα θφξανον...εγχωρίων»). Δυςτυχϊσ, όμωσ, ςτθν Ελλάδα το 

ενδιαφζρον των ξζνων ι των ομογενϊν επενδυτϊν παρζμενε πολφ μικρό. Επιπλζον, θ 

γειτνίαςθ τθσ κάλαςςασ, ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, δε βοθκοφςε τα πράγματα, 

κακϊσ οι καλάςςιεσ μεταφορζσ περιόριηαν τθν αποδοτικότθτα του ςιδθροδρομικοφ 

δικτφου, γεγονόσ που τεκμθριϊνεται και από το τρίτο ιςτορικό παράκεμα, όπου 

αναγράφεται ότι ο ανταγωνιςμόσ από τθ ναυτιλία ιταν μεγάλοσ ωσ προσ τισ τιμζσ ςτισ 

ναυτικζσ μεταφορζσ («Ο ανταγωνιςμόσ τθσ ναυτιλίασ…ναυτικϊν μεταφορϊν»).  

β. Μζχρι τθ δεκαετία του 1880 θ μόνθ ςιδθροδρομικι γραμμι που είχε καταςκευαςτεί 
ςτθν Ελλάδα ιταν αυτι που ςυνζδεε τθν Ακινα με τον Πειραιά και είχε μικοσ μόλισ 9 
χιλιομζτρων. Σφμφωνα με τον πίνακα, καταςκευάςτθκε το 1869 χρειάςτθκε δϊδεκα 
χρόνια και πολλζσ περιπζτειεσ για να ολοκλθρωκεί. Όλεσ οι υπόλοιπεσ περί ςιδθροδρόμου 
διακθρφξεισ και τα φιλόδοξα ςχζδια παρζμεναν ανεφάρμοςτα, κακϊσ θ υλοποίθςι τουσ 
ςυγκινοφςε μόνο αμφίβολθσ αξιοπιςτίασ κερδοςκόπουσ. Οι γενικότερεσ αλλαγζσ όμωσ, που 
προοδευτικά μετζβαλαν τα δεδομζνα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ωσ το 1881, δθμιοφργθςαν 
τισ προχποκζςεισ για υλοποίθςθ των ςχεδίων καταςκευισ ςιδθροδρομικοφ δικτφου. Σθν 
ίδια περίπου εποχι, γφρω από τθ χϊρα, προχωροφςε θ καταςκευι μεγάλων 
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ςυγκοινωνιακϊν αξόνων που ςυνζδεαν τθν Κεντρικι Ευρϊπθ με τθν Κωνςταντινοφπολθ, τθ 
Μικρά Αςία και τθν Ανατολι ωσ τθν Ινδία. Η ςφνδεςθ τθσ Ευρϊπθσ με τθν Ανατολι γινόταν 
και ατμοπλοϊκά από το Πρίντεηι τθσ Ιταλίασ προσ το ουζη και τον Ινδικό Ωκεανό. Οι 
ελλθνικζσ κυβερνιςεισ (με πρωκυπουργό τον Σρικοφπθ, κυρίωσ) ζκριναν ότι οι ελλθνικζσ 
ςυγκοινωνιακζσ υποδομζσ ζπρεπε ταχφτατα να προωκθκοφν, ϊςτε να ςυνδεκεί θ χϊρα με 
τουσ διεκνείσ άξονεσ. 

Σο ςιδθροδρομικό δίκτυο τθσ Ελλάδασ ολοκλθρϊκθκε ςε τρεισ περίπου δεκαετίεσ, από 
το 1880 και μετά. Η μεγάλθ ϊκθςθ δόκθκε ςτισ πρϊτεσ πρωκυπουργίεσ του Χαρίλαου 
Σρικοφπθ (1882-1892), οπότε και καταςκευάςτθκαν 900 χιλιόμετρα ςιδθροδρομικισ 
γραμμισ. Ριο αναλυτικά, ςφμφωνα με τον πίνακα το 1883 καταςκευάςτθκαν 22 
χιλιόμετρα ςιδθροδρομικοφ δικτφου, το 1885 καταςκευάςτθκαν  222 χιλιόμετρα και το 
1889 650 χιλιόμετρα. Σα οικονομικά προβλιματα που αντιμετϊπιςε το ελλθνικό κράτοσ 
επιβράδυναν τθν καταςκευι του ζργου ςτθ δεκαετία του 1890 και το δίκτυο ολοκλθρϊκθκε 
μόλισ το 1909. Ριο ςυγκεκριμζνα, το 1892 καταςκευάςτθκαν 900 χιλιόμετρα, το 1897 970 
χιλιόμετρα, το 1903 1.132 χιλιόμετρα, το 1904 1.335 χιλιόμετρα και το 1907 1.372 
χιλιόμετρα. το μεγαλφτερο τμιμα του το δίκτυο ιταν μετρικό, με γραμμζσ πλάτουσ ενόσ 
μόνο μζτρου, τθ ςτιγμι που οι διεκνείσ προδιαγραφζσ προζβλεπαν γραμμζσ πλάτουσ 1,56 
μζτρων. Αυτό ςιμαινε ότι το δίκτυο ςχεδιάςτθκε για να εξυπθρετεί τοπικζσ κυρίωσ 
ανάγκεσ, χωρίσ φιλοδοξίεσ να αποτελζςει τμιμα του διεκνοφσ δικτφου. 

Σο κράτοσ ανζλαβε το μεγαλφτερο μζροσ του κόςτουσ του ζργου και επωμίςτθκε το 
μεγαλφτερο μζροσ του δανειςμοφ, που ζγινε κυρίωσ από ξζνα πιςτωτικά ιδρφματα. Οι 
ιδιϊτεσ ςυμμετείχαν με μικρότερο ποςοςτό (περίπου 30%), ς' ζνα ζργο του οποίου θ 
αποδοτικότθτα ιταν πολφ αμφίβολθ. Πραγματικά, το ςιδθροδρομικό δίκτυο κλικθκε να 
εξυπθρετιςει τθ διακίνθςθ αγροτικϊν κυρίωσ προϊόντων και από τθν αρχι τθσ λειτουργίασ 
του παρουςίαηε ςοβαρι υςτζρθςθ ςτα ζςοδά του ςε ςχζςθ με τουσ αιςιόδοξουσ 
υπολογιςμοφσ που οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του. Σο γεγονόσ αυτό οδιγθςε και ςτθ 
διακοπι των περαιτζρω επενδφςεων ςτο χϊρο του ςιδθροδρόμου.  

γ. Είναι αναμφίβολο ότι το ςιδθροδρομικό δίκτυο πρόςφερε πολλά ςε μία χϊρα που δεν 
είχε ποτζ πριν γνωρίςει αξιόπιςτο χερςαίο ςυγκοινωνιακό δίκτυο. Πρόςφερε επίςθσ πολλζσ 
υπθρεςίεσ ςτον καιρό των πολζμων, αφοφ επζτρεψε τθ γριγορθ επιςτράτευςθ και τον 
εφοδιαςμό του ελλθνικοφ ςτρατοφ. Δεν κατόρκωςε όμωσ να φζρει τθν ανάπτυξθ και τθν 
εκβιομθχάνιςθ ςτισ περιοχζσ όπου ζφταςε. Σφμφωνα με τον τρίτο ιςτορικό παράκεμα το 
ςυνολικό μικοσ των γραμμϊν δεν ιταν αρκετό, για να βοθκιςει ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ. Δεν υπιρχαν επίςθσ, βιομθχανικοί καταςκευαςτζσ δικτφου και τροχαίου 
υλικοφ, ϊςτε να δοκεί κίνθτρο για τθ δθμιουργία τζτοιων βιομθχανιϊν ςτθν Ελλάδα που 
εκείνθ τθν εποχι δεν είχε οφτε ςίδερο οφτε κάρβουνο («Το ολικό μικοσ…κάρβουνο»). 
Δεν κατόρκωςε να εκπλθρϊςει όςεσ αναπτυξιακζσ προςδοκίεσ ςτθρίχκθκαν πάνω του. Για 
να το κάνει αυτό κα ζπρεπε να προκαλζςει τθν αλλαγι κοινωνικϊν και οικονομικϊν δομϊν. 
Και, φυςικά, ζνα ςυγκοινωνιακό δίκτυο δφςκολα μπορεί να πετφχει τόςο ριηοςπαςτικζσ 
αλλαγζσ. 
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Δ1 

α. Η αγροτικι αποκατάςταςθ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ ιταν ζργο τθσ ΕΑΠ. Απζβλεπε ςτθ 

δθμιουργία μικρϊν γεωργικϊν ιδιοκτθςιϊν. Η εγκατάςταςθ των προςφφγων ζγινε ςε 

εγκαταλελειμμζνα χωριά, ςε νζουσ ςυνοικιςμοφσ προςαρτθμζνουσ ςε χωριά και ςε νζουσ, 

αμιγϊσ προςφυγικοφσ ςυνοικιςμοφσ. 

Ο παραχωροφμενοσ κλιροσ ποίκιλλε ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ οικογζνειασ των 

προςφφγων, τθν ποιότθτα του εδάφουσ, το είδοσ τθσ καλλιζργειασ και τθ δυνατότθτα 

άρδευςθσ. υνικωσ ο κλιροσ δεν αποτελοφςε ενιαία ζκταςθ, αλλά τεμάχια αγρϊν που 

βρίςκονταν ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ. Σφμφωνα με το κείμενο Α, οι εκπρόςωποι μιασ 

ομάδασ ζπρεπε να αποδεχτοφν τθν παραλαβι γθσ, μόλισ ζφκαναν ςτον τόπο 

προοριςμοφ. Η παραλαβι γινόταν χωρίσ τοπογράφθςθ και τα ςφνορα καταγράφονταν 

κατά προςζγγιςθ. Κάκε οικογζνεια λάμβανε μζροσ τθσ γθσ ανάλογο με τθ ςυνολικι 

ζκταςθ. Υπιρχε, όμωσ, μζριμνα από τισ Υπθρεςίεσ, ϊςτε θ οικογζνεια να μπορεί να 

εξαςφαλίηει τα προσ ηθν και να μπορεί να εξοφλεί τα χρζθ τθσ. Ωσ βάςθ κεωροφνταν θ 

τετραμελισ οικογζνεια με τθν προςκικθ του 1/5 τθσ διανομισ για κάκε επιπλζον μζλοσ. 

Η αξία του κλιρου κυμαινόταν από τόπο ςε τόπο. Η διακφμανςθ τθσ αξίασ εξαρτιόταν 

από τθν ποιότθτα του εδάφουσ, τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ, τισ αποςτάςεισ από κάποιο 

αςτικό κζντρο κ.ά. τθν αρχι θ διανομι από τισ υπθρεςίεσ εποικιςμοφ ιταν προςωρινι. 

Θα γινόταν οριςτικι μετά τθν κτθματογράφθςθ από τθν τοπογραφικι υπθρεςία του 

Τπουργείου Γεωργίασ. Εκτόσ από τθ γθ παραχωροφνταν ςτζγθ, εργαλεία, ςπόροι, 

λιπάςματα και ηϊα.  

β. Για ζνα διάςτθμα θ άφιξθ των προςφφγων φαινόταν δυςβάςτακτο φορτίο για τθν 

ελλθνικι οικονομία. Μεςοπρόκεςμα όμωσ αυτι ωφελικθκε από τθν εγκατάςταςθ των 

προςφφγων. 

Κατ' αρχιν αναδιαρκρϊκθκαν οι καλλιζργειεσ και θ αγροτικι παραγωγι 

πολλαπλαςιάςτθκε. ε μία δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ αυξικθκαν 

περίπου κατά 50%, θ γεωργικι παραγωγι διπλαςιάςτθκε και εξαςφαλίςτθκε επάρκεια ςε 

ςιτθρά. Σφμφωνα με το κείμενο Γ το 1936 οι καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ είχαν διπλαςιαςτεί, 

ενϊ οι βόρειεσ επαρχίεσ του ελλθνικοφ κράτουσ δφςκολα κφμιηαν τα ζρθμα τοπία του 

1923 («Το 1936…του 1923»). Στο κείμενο Β, επίςθσ,  αναγράφεται ότι το 76% των 

προςφφγων αςχολοφνταν με τθν καλλιζργεια δθμθτριακϊν και κυρίωσ ςιταριοφ, γιατί θ 

καλλιζργεια αυτι ςυγκριτικά με άλλεσ καλλιζργειεσ ανταπζδιδε πιο γριγορα τουσ 

κόπουσ του αγρότθ, ο οποίοσ ζπρεπε να λάβει ςφντομα τθ ςοδειά, για να μπορζςει να 

ηιςει. Ο αγρότθσ δθλαδι που ζςπερνε με ςιτάρι το χωράφι του το φκινόπωρο του 1923 

μποροφςε να φτιάξει ψωμί από τθ ςοδειά του χωραφιοφ του τθν επόμενθ άνοιξθ 

γεγονόσ που δε του επζτρεπε καμία άλλθ καλλιζργεια. Το ςιτάρι, επίςθσ, καλλιεργοφνταν 

ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ και δεν ιταν απαιτθτικι καλλιζργεια, όπωσ ο καπνόσ ι τα 
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οπωροφόρα δζντρα («Το 76 τοισ εκατό…οπωροφόρα δζντρα»). Οι πρόςφυγεσ εφάρμοςαν 

τθν αμειψιςπορά και τθν πολυκαλλιζργεια και ςτιριξαν το κεςμό τθσ μικρισ γεωργικισ 

ιδιοκτθςίασ. 

Η ζλλειψθ γεωργικϊν εκτάςεων προσ διανομι ςτουσ πρόςφυγεσ υποχρζωςε το κράτοσ να 

αναλάβει τθν καταςκευι μεγάλων εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, κυρίωσ ςτθ Μακεδονία, και 

ζτςι αυξικθκαν οι καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ. Σφμφωνα με το κείμενο Γ θ δθμιουργία ζργων 

υποδομισ εξυπθρετοφςε ταυτόχρονα δφο ςτόχουσ, τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ των προςφφγων και τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ 

τθσ γεωργικισ παραγωγισ. Το κράτοσ άλλαξε τισ δομζσ τθσ αγροτικισ οικονομίασ με τθν 

απαλλοτρίωςθ τςιφλικιϊν, τθν αναδιανομι γθσ και τθ ςυνεχι μζριμνα, που άλλαξε τθν 

εικόνα τθσ υπαίκρου («Η υλοποίθςθ...υπαίκρου»).  

Ειςιχκθςαν νζεσ καλλιζργειεσ ι επεκτάκθκαν οι παλιζσ (καπνόσ, βαμβάκι, ςταφίδα).  Στο 

κείμενο Β αναφζρεται ότι ο καπνόσ αποτελοφςε ζνα άλλο αναπτυςςόμενο προϊόν, του 

οποίου όμωσ θ καλλιζργεια ιταν απαιτθτικι. Ππου μποροφςε να φυτευτεί καπνόσ, 

φυτευόταν, γιατί θ καλλιζργειά του ζφερνε γριγορα ςοδειά και υψθλά κζρδθ ςτουσ 

καλλιεργθτζσ. Σφμφωνα με το κείμενο το 14% των αγροτϊν αςχολοφνταν με τθν 

καπνοκαλλιζργεια. Από τουσ υπόλοιπουσ αγρότεσ το 3% καλλιεργοφςαν αμπζλια, το 2% 

οπωροφόρα δζντρα, ενϊ το υπόλοιπο 5% με λοιπζσ εργαςίεσ («Από τθν άλλθ πλευρά, ο 

καπνόσ…του μυλωνά κ.λπ.»).   Η κτθνοτροφία και θ πτθνοτροφία βελτιϊκθκαν ποςοτικά 

και ποιοτικά. Η δενδροκομία, θ ςθροτροφία και θ αλιεία αναπτφχκθκαν από πρόςφυγεσ 

που ιταν ειδικευμζνοι ςε αυτζσ τισ αςχολίεσ ςτθν πατρίδα τουσ. 

 


