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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 22 6 2021 

 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Οργανιςμόσ 

Ιδρφκθκε τον Ιοφλιο του 1914 ςτθ Θεςςαλονίκθ με ςκοπό τθν άμεςθ περίκαλψθ και ςτθ ςυνζχεια τθν 

εγκατάςταςθ των προςφφγων που είχαν καταφφγει ςτθν Ελλάδα 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. 

 

«φμφωνο περί αμοιβαίασ μεταναςτεφςεωσ μεταξφ Ελλάδοσ και Βουλγαρίασ» (1919) 

φμφωνο ςυνθμμζνο ςτθ ςυνκικθ του Νεϊγφ (1919) βάςει του οποίου  αναχϊρθςαν από τθν Ελλάδα 

περίπου 50.000 Βοφλγαροι και από τθ Βουλγαρία περίπου 30.000 Ζλλθνεσ (περίπου 20.000 ακόμθ 

Ζλλθνεσ είχαν μεταναςτεφςει πριν από τθν υπογραφι τθσ ςυνκικθσ). 

 

υνθήκη εβρών (1920) 

Η υνκικθ των εβρϊν (10 Αυγοφςτου 1920) αποτζλεςε τθ μεγαλφτερθ διπλωματικι επιτυχία τθσ 

Ελλάδασ (και δικαίωςε τθν τολμθρι πολιτικι του Βενιηζλου), κακϊσ το όραμα τθσ Μεγάλθσ Ιδζασ για 

τθν «Ελλάδα των δφο θπείρων και των πζντε καλαςςϊν» φαινόταν ότι γίνονταν πραγματικότθτα. 

Μεταξφ άλλων θ υνκικθ όριηε ότι θ περιοχι τθσ μφρνθσ κα βριςκόταν υπό ελλθνικι διοίκθςθ και 

κατοχι για πζντε χρόνια. Ύςτερα από τθν περίοδο αυτι κα μποροφςαν οι κάτοικοι με δθμοψιφιςμα να 

αποφαςίςουν τθν προςάρτθςθ τθσ περιοχισ ςτθν Ελλάδα. 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. ωςτό 

β. ωςτό 

γ. ωςτό 

δ. Λάκοσ 

ε. Λάκοσ 
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ΘΕΜΑ Β1 

 

Σο Νοζμβριο του 1920 θ φιλοςυμμαχικι κυβζρνθςθ του Βενιηζλου ζχαςε τισ εκλογζσ και τθν εξουςία 

ανζλαβαν τα φιλοβαςιλικά κόμματα που ζςπευςαν να επαναφζρουν τον ανεπικφμθτο ςτουσ 

υμμάχουσ βαςιλιά Κωνςταντίνο. Οι φμμαχοι, ςε αντίποινα, ζςπευςαν να αποςφρουν τθν κάλυψθ του 

χαρτονομίςματοσ και ζτςι, ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ νομιςματικισ κυκλοφορίασ βρζκθκε χωρίσ 

αντίκρυςμα. Επιπλζον, από το 1918 και μετά, ο κρατικόσ ιςολογιςμόσ ζκλεινε με πακθτικό, ενϊ 

ταυτόχρονα θ παρουςία ςτθ Μικρά Αςία εξελίχκθκε ςε ςκλθρό και δαπανθρό πόλεμο. Σο Μάρτιο του 

1922 τα δθμοςιονομικά δεδομζνα ζφταςαν ςε πλιρεσ αδιζξοδο, το οποίο αντιμετωπίςτθκε με ζναν 

απρόςμενο τρόπο. Λίγουσ μινεσ πριν από τθν κατάρρευςθ του Ελλθνικοφ Μετϊπου ςτθ Μικρά Αςία, θ 

Κυβζρνθςθ προζβει ςε ζνα πρωτότυπο εςωτερικό αναγκαςτικό δάνειο, με διχοτόμθςθ του 

χαρτονομίςματοσ. Σο αριςτερό τμιμα εξακολουκοφςε να κυκλοφορεί ςτο 50% τθσ αναγραφόμενθσ 

αξίασ, ενϊ το δεξιό ανταλλάχκθκε με ομολογίεσ του Δθμοςίου. Η επιχείρθςθ ςτζφκθκε από επιτυχία, 

το κράτοσ απζκτθςε 1.200.000.000 δραχμζσ και το πείραμα επαναλιφκθκε το 1926. Φυςικά, ο 

νομιςματικόσ αυτόσ ελιγμόσ δεν ςτάκθκε ικανόσ να προλάβει τθ Μικραςιατικι καταςτροφι και τισ 

βαρφτατεσ ςυνζπειζσ τθσ. 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

Οι διαφορζσ του αγροτικοφ προβλιματοσ ςτθν Ελλάδα, ςε ςχζςθ με γειτονικζσ ι άλλεσ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ, οφείλονταν ςτισ ιςτορικζσ ιδιομορφίεσ τθσ ελλθνικισ ανάπτυξθσ. Σο ίδιο ιςχφει και για το 

εργατικό κίνθμα. το τζλοσ του 19ου αιϊνα ςυναντάμε ςτθν Ελλάδα ςοςιαλιςτικζσ ομάδεσ και 

εργατικζσ ομαδοποιιςεισ. Η πολιτικι και κοινωνικι τουσ επιρροι ιταν ςαφϊσ μικρότερθ από εκείνθ 

που άςκθςαν αντίςτοιχα κινιματα ςε βιομθχανικζσ χϊρεσ τθσ Δφςθσ αλλά και ςε βαλκανικζσ (π.χ. 

Βουλγαρία). Η απουςία μεγάλων ςφγχρονων βιομθχανικϊν μονάδων οδιγθςε ς' αυτιν τθν 

κακυςτζρθςθ από κοινοφ με άλλουσ παράγοντεσ. τα μεγάλα δθμόςια ζργα τθσ περιόδου, ςθμαντικό 

ποςοςτό του εργατικοφ δυναμικοφ προερχόταν από το εξωτερικό (ςτθ διάνοιξθ τθσ διϊρυγασ τθσ 

Κορίνκου εργάςτθκαν πολλοί Ιταλοί) ι ιταν πρόςκαιρθσ, βραχφχρονθσ απαςχόλθςθσ. Πιο ςτακερό 

εργατικό δυναμικό δοφλευε ςτισ μεταλλευτικζσ επιχειριςεισ, όπου και εκδθλϊκθκαν οι πρϊτεσ κακαρά 

εργατικζσ εξεγζρςεισ (Λαφριο, 1896). τον ιδεολογικό τομζα θ επικράτθςθ τθσ Μεγάλθσ Ιδζασ εμπόδιηε 
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τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ ιδεολογιϊν με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο.  Η κατάςταςθ αυτι 

κράτθςε ωσ το τζλοσ των Βαλκανικϊν πολζμων. 

 

    τθ διάρκεια του Πρϊτου Παγκοςμίου Πολζμου, οι πιζςεισ που δζχτθκε θ ελλθνικι κοινωνία, θ 

εμπλοκι τθσ ςε διεκνείσ υποκζςεισ και ο αντίκτυποσ τθσ ρωςικισ επανάςταςθσ οδιγθςαν το εργατικό 

και το ςοςιαλιςτικό κίνθμα ςε ταχφτατθ ωρίμανςθ. Προσ το τζλοσ του πολζμου ιδρφκθκε θ Γενικι 

υνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ (ΓΕΕ) που ςυμπεριζλαβε κλαδικά και τοπικά ςωματεία, και το 

οςιαλιςτικό Εργατικό Κόμμα τθσ Ελλάδοσ (ΕΚΕ), που λίγο αργότερα προςχϊρθςε ςτθν Σρίτθ 

Κομμουνιςτικι Διεκνι και μετονομάςτθκε ςε Κομμουνιςτικό Κόμμα Ελλάδοσ. 

 

 

ΘΕΜΑ Γ1  

 

Οι ςυνζπειεσ τθσ Μικραςιατικισ καταςτροφισ ιταν επϊδυνεσ για τθ χϊρα με κυριότερθ αυτι τθσ 

εκρίηωςθσ του ελλθνικοφ μικραςιατικοφ ςτοιχείου από τισ πατρογονικζσ εςτίεσ του. Αυτι θ μοιραία 

εξζλιξθ αποτυπϊκθκε ςε μία διπλωματικι πράξθ ςτισ αρχζσ του 1923.  

α. τισ 24 Ιουλίου 1923 υπογράφθκε θ υνκικθ ειρινθσ τθσ Λοηάνθσ. Ζξι μινεσ πριν, ςτισ 30 

Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί θ ελλθνοτουρκικι φμβαςθ, θ οποία ρφκμιηε τθν ανταλλαγι των 

πλθκυςμϊν μεταξφ Ελλάδασ και Σουρκίασ. Προβλεπόταν θ υποχρεωτικι ανταλλαγι μεταξφ των 

Ελλινων ορκοδόξων κατοίκων τθσ Σουρκίασ και των Μουςουλμάνων κατοίκων τθσ Ελλάδασ.  Και θ 

δευτερογενισ πθγι από το ζργο των Θάνου Μ. Βερζμθ και Ιωάννθ Κολιόπουλου, Νεότερθ Ελλάδα 

επιβεβαιϊνει τθν ανωτζρω θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ ανταλλαγισ πλθκυςμϊν με τον 

υποχρεωτικό τθσ χαρακτιρα και με βαςικό κριτιριο το κριςκευμα. Ειδικότερα, κα μετακινοφνταν 

καταναγκαςτικά μουςουλμάνοι που μιλοφςαν τθν ελλθνικι γλϊςςα και ορκόδοξοι που μιλοφςαν τθν 

τουρκικι ςε χϊρεσ αςφμβατεσ προσ τα ικθ και τθ γλϊςςα τουσ. Ο αρικμόσ των μετακινοφμενων 

πολιτϊν ανερχόταν ςε 585.000 μουςουλμάνουσ και 1.300.000 χριςτιανοφσ.  

   Η προαναφερκείςα ανταλλαγι κα ίςχυε τόςο γι' αυτοφσ που παρζμεναν ςτισ εςτίεσ τουσ, όςο και για 

εκείνουσ που είχαν ιδθ καταφφγει ςτθν ομόκρθςκθ χϊρα.  Μάλιςτα, θ ανταλλαγι ίςχυςε αναδρομικά 

για όλεσ τισ μετακινιςεισ που ζγιναν από τθ μζρα που κθρφχκθκε ο Α' Βαλκανικόσ πόλεμοσ (18 

Οκτωβρίου 1912). Από τθν ανταλλαγι αυτι εξαιρζκθκαν οι Ζλλθνεσ ορκόδοξοι τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ, τθσ Κμβρου και τθσ Σενζδου και οι Μουςουλμάνοι τθσ Δυτικισ Θράκθσ. 
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  Οι ανταλλάξιμοι, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ανταλλαγισ, κα απζβαλαν τθν παλιά ικαγζνεια και κα 

αποκτοφςαν τθν ικαγζνεια τθσ χϊρασ ςτθν οποία κα εγκακίςταντο, αλλά και είχαν δικαίωμα να 

μεταφζρουν τθν κινθτι περιουςία τουσ. Επιπλζον,  είχαν δικαίωμα να πάρουν από το κράτοσ ςτο οποίο 

μετανάςτευαν ωσ αποηθμίωςθ περιουςία ίςθσ αξίασ με τθν ακίνθτθ περιουςία που εγκατζλειπαν 

φεφγοντασ και κα διευκολφνονταν ςτθ μετακίνθςθ τουσ από τθ Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ. (Με βάςθ 

το άρκρο 11 τθσ φμβαςθσ τθσ Λοηάνθσ ιδρφκθκε θ Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ με ζδρα τθν 

Κωνςταντινοφπολθ. Σθν αποτελοφςαν ζντεκα μζλθ (τζςςερισ Ζλλθνεσ, τζςςερισ Σοφρκοι και τρία μζλθ-

πολίτεσ ουδζτερων κατά τον Α' Παγκόςμιο πόλεμο κρατϊν) με αρμοδιότθτα τον κακοριςμό του τρόπου 

μετανάςτευςθσ των πλθκυςμϊν και τθσ εκτίμθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ανταλλαξίμων). 

    Η ςυμφωνία αυτι για ανταλλαγι πλθκυςμϊν διζφερε από τισ προθγοφμενεσ. Κακιζρωνε για πρϊτθ 

φορά τθ μαηικι μετακίνθςθ πλθκυςμϊν και είχε υποχρεωτικό χαρακτιρα, ενϊ οι μζχρι τότε ςυμφωνίεσ 

προζβλεπαν εκελοντικι μετανάςτευςθ κατοίκων κάποιων επίμαχων περιοχϊν. 

 

β.  (Όταν ζγινε γνωςτι θ υπογραφι τθσ φμβαςθσ και οι όροι τθσ, οι πρόςφυγεσ που βρίςκονταν ςτθν 

Ελλάδα αντζδραςαν ζντονα. ε όλεσ τισ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςυγκρότθςαν ςυλλαλθτιρια, 

διατρανϊνοντασ τθν απόφαςι τουσ να εμποδίςουν τθν εφαρμογι τθσ). Η πραγματικότθτα όμωσ, όπωσ 

είχε διαμορφωκεί μετά τθν ζξοδο χιλιάδων Ελλινων από τισ πατρογονικζσ εςτίεσ τουσ και τθν άρνθςθ 

τθσ Σουρκίασ να δεχτεί τθν επιςτροφι τουσ, ανάγκαςε τθν ελλθνικι αντιπροςωπεία να ςυμφωνιςει.  Η 

δευτερογενισ πθγι από το ζργο του Γιϊργου Μαυρογορδάτου ςθμειϊνει ότι το φκινόπωρο του 1922 θ 

χϊρα μασ, και όχι θ Τουρκία, επειγόταν για τθ ςφναψθ μίασ ςυμφωνίασ υποχρεωτικισ ανταλλαγισ 

πλθκυςμϊν δεδομζνου ότι θ πλειονότθτα των Μικραςιατϊν Ελλινων είχε ιδθ απομακρυνκεί από τα 

πάτρια εδάφθ χωρίσ δυνατότθτα επαναπατριςμοφ. Με μία ςχετικι ςυμφωνία μποροφςαν να 

μετακινθκοφν και οι εναπομείναντεσ πλθκυςμοί. Μάλιςτα, ο Μαυρογορδάτοσ υπογραμμίηει ότι τθν 

ίδια ϊρα ςτθν Ελλάδα βρίςκονταν περίπου μιςό εκατομμφριο Μουςουλμάνοι οι οποίοι δεν ιταν εφικτό 

να αποχωριςουν από τθ χϊρα χωρίσ μία ανάλογθ ςυμφωνία υποχρεωτικισ ανταλλαγισ, προκειμζνου 

να αξιοποιθκοφν τα ακίνθτα περιουςιακά τουσ ςτοιχεία ωσ εφόδιο υποςτιριξθσ των προςφυγικϊν 

ελλθνικϊν πλθκυςμϊν, μία εξζλιξθ που τελικά ζγινε πραγματικότθτα.  

   Εξάλλου θ υπογραφι τθσ φμβαςθσ υποβοθκοφςε τισ βλζψεισ των θγετϊν των δφο χωρϊν (Βενιηζλου 

και Κεμάλ) για τθ διαςφάλιςθ και αναγνϊριςθ των ςυνόρων τουσ, τθν επίτευξθ ομοιογζνειασ και τθν 

απρόςκοπτθ εναςχόλθςθ με τθν εςωτερικι μεταρρφκμιςθ και ανάπτυξθ. Αναλυτικότερα, ςτο κείμενο Β 

αποκρυςταλλϊνεται θ ςτρατθγικι του Βενιηζλου όπωσ είχε φανερωκεί από το 1914 με τθν εκελοντικι 

μετακίνθςθ πλθκυςμϊν και τθν υποχρεωτικι του 1923, αλλά και  με τθ ςυνκικθ του Νεϊγφ με τθ 
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Βουλγαρία το 1919. Ειδικότερα, ςυνίςτατο ςτθν υιοκζτθςθ τθσ πρακτικισ τθσ ανταλλαγισ πλθκυςμϊν 

με κεςμικό τρόπο, ϊςτε να εμποδιςτεί μία οδυνθρι για τθν ελλθνικι πλευρά εξζλιξθ, που κα 

ςυνοψιηόταν ςε ζναν ολζκριο και ριηικό διωγμό των ελλθνικϊν πλθκυςμϊν.  

   Στο ίδιο μικοσ κφματοσ και το κείμενο Γ από το ζργο του Κωνςταντίνου Σβολόπουλου, Η ελλθνικι 

εξωτερικι πολιτικι αναδεικνφει το ςκεπτικό του Βενιηζλου. Ειδικότερα, ςτο τθλεγράφθμά του 

(13.10.1922) ο Κρθτικόσ πολιτικόσ προσ τον Φρίτηχοφ Νάνςεν, ειδικό απεςταλμζνο επίτροπο τθσ 

Κοινωνίασ των Εκνϊν για τθν ςτιριξθ των προςφφγων επιςθμαίνει τθν ανάγκθ επίςπευςθσ των 

διαδικαςιϊν οριςτικοποίθςθσ τθσ ανταλλαγισ πλθκυςμϊν, εξζλιξθσ αναπόδραςτθσ με βάςθ τθ 

δεδθλωμζνθ πρόκεςθ τθσ Τουρκίασ, όπωσ αποτυπϊκθκε ευκρινϊσ από τον υπουργό Εςωτερικϊν τθσ 

για τθν απόφαςι τθσ να απομακρυνκοφν οριςτικά από τθν Τουρκία οι ελλθνικοί πλθκυςμοί. Υπό το 

πρίςμα αυτό κα κατζκετε τθν πρόταςθ περί τθσ ςυμφωνίασ υποχρεωτικισ ανταλλαγισ πλθκυςμϊν 

ςτθν επικείμενθ ςυνδιάςκεψθ. Ωσ εκ τοφτου, επερχομζνου του χειμϊνα ο Βενιηζλοσ ηθτεί τθν 

επείγουςα λιψθ ανάλογθσ απόφαςθσ, προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφναψθσ ςυνκικθσ ειρινθσ, κακϊσ κα 

κακίςτατο εν μζςω των χειμερινϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν δυςκολότερθ θ κάλυψθ των ςτεγαςτικϊν και 

πρακτικϊν αναγκϊν των προςφφγων. 

    Εξάλλου, ο ίδιοσ ο Βενιηζλοσ, ςφμφωνα με το κείμενο Α, προχωρεί ςε μία δθμόςια παραδοχι, το 

1929, ενϊπιον επιτροπισ προςφφγων για το ευρφτερο πλαίςιο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ανταλλαγισ 

ομολογϊντασ ότι θ ςυμφωνία αυτι δεν αφοροφςε εν τζλει ςτθν ανταλλαγι των διαφορετικισ 

εκνικότθτασ και κρθςκείασ πλθκυςμιακϊν ομάδων και των αντίςτοιχων περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων 

αλλά ςτθν ουςία κατευκυνόταν ςτθν προοπτικι τθσ απζλαςθσ των Μουςουλμάνων από τθν Ελλάδα και 

τθσ αποπομπισ των Ελλινων από τθν Τουρκία.  

   φμφωνθ ςτα ανωτζρω ιταν και θ Κοινωνία των Εκνϊν. Οι πρόςφυγεσ ζμειναν με τθν πικρία ότι το 

δίκαιο και τα ςυμφζροντά τουσ κυςιάςτθκαν ςτο βωμό των ςυμφερόντων του ελλθνικοφ κράτουσ. Μία 

πραγματικότθτα που ανταποκρίνεται ςτα ςυναιςκιματα των προςφφγων αλλά δεν ακολουκεί κατϋ 

ανάγκθ τον ορκολογικό πλαίςιο λιψθσ των πολιτικϊν αποφάςεων.  
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Δ1.  τον ελλθνικό χϊρο, το πρόβλθμα τθσ ζγγειασ ιδιοκτθςίασ δεν γνϊριςε τισ εντάςεισ που 

παρατθρικθκαν ςε άλλα ευρωπαϊκά ι βαλκανικά κράτθ. Η προοδευτικι διανομι των εκνικϊν γαιϊν 

που προζκυψαν από τον επαναςτατικό αγϊνα του 1821-1828 δθμιοφργθςε πλικοσ αγροτϊν με μικρζσ 

ι μεςαίεσ ιδιοκτθςίεσ. Σα λίγα εναπομείναντα «τςιφλίκια» ςτθν Αττικι και τθν Εφβοια δεν 

προκαλοφςαν ιδιαίτερο πρόβλθμα.  

 

α. Αργότερα όμωσ, θ διεφρυνςθ του ελλθνικοφ κράτουσ με τα Επτάνθςα (1864), τθν Άρτα και τθ 

Θεςςαλία (1881) ζφερε ςτο προςκινιο το ηιτθμα τθσ μεγάλθσ ιδιοκτθςίασ. Σα «τςιφλίκια» τθσ 

Θεςςαλίασ αγοράςτθκαν από πλοφςιουσ Ζλλθνεσ του εξωτερικοφ οι οποίοι διατιρθςαν τον 

αναχρονιςτικό κεςμό των κολίγων,.  Σφμφωνα δε με το κείμενο Α από το ζργο του Κωνςταντίνου 

Βεργόπουλου «Ο ανανεωμζνοσ εκνιςμόσ» Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τθν περίοδο 1881-1895 

αναδφκθκε το πρόβλθμα τθσ μεγαλοιδιοκτθςίασ ςτον ελλθνικό χϊρο με επίκεντρο τθ Θεςςαλία και τθν 

Άρτα. Ζωσ τθν περίοδο αυτι είχε εμποδιςτεί από το ελλθνικό κράτοσ θ προοπτικι τθσ δθμιουργίασ 

μεγάλθσ ιδιοκτθςίασ γθσ αλλά και τθσ διαμόρφωςθσ τθσ κολλθγοποίθςθσ τθσ παραγωγισ με ςτόχο τθν 

προϊκθςθ τθσ τθσ οικογενειακοφ τφπου μικροϊδιοκτθςίασ.  

   Παράλλθλα, άςκθςαν πολιτικζσ και κοινωνικζσ πιζςεισ για να κερδοςκοπιςουν από τθν παραγωγι 

του ςιταριοφ Επιδίωξαν δθλαδι τθν επιβολι υψθλϊν δαςμϊν ςτο ειςαγόμενο από τθ Ρωςία ςιτάρι, 

ϊςτε να μποροφν να κακορίηουν όςο το δυνατόν υψθλότερεσ τιμζσ για το εγχϊριο, προκαλϊντασ 

μάλιςτα μερικζσ φορζσ και τεχνθτζσ ελλείψεισ. 

 

β.  τα εδάφθ τθσ Θεςςαλίασ, ςτα οποία κυριαρχοφςε θ μεγάλθ ιδιοκτθςία οι τρικουπικοί υποςτιριηαν 

τουσ μεγαλογαιοκτιμονεσ, όπωσ επιβεβαιϊνει και το κείμενο Α επιςθμαίνοντασ τθν πρωταρχικι 

εμφάνιςθ τθσ υποςτιριξθσ από τθν τρικουπικι κυβζρνθςθ τθσ ςυγκρότθςθσ τάξθσ 

μεγαλογαιοκτθμόνων, απόρροια τθσ προζλευςθσ των νζων ιδιοκτθτϊν γθσ ςτθ Θεςςαλία και τθν Άρτα. 

Αυτοί ανικαν ςτουσ Ζλλθνεσ ομογενείσ χρθματιςτζσ και όχι ςτθν παλιά τάξθ των προυχόντων και των 

κοτηαμπάςθδων. Ο Τρικοφπθσ αναγκάςτθκε να πλαιςιϊςει τθν προοπτικι τθσ τςιφλικοποίθςθσ τθσ 

κεςςαλικισ γθσ ςε νομικό, δικαςτικό και οικονομικό επίπεδο με άξονα τθσ πολιτικισ του τθν ιδιότθτα 

αυτϊν των ανκρϊπων.  

   Από τθν άλλθ πλευρά, οι δθλιγγιανικοί προςπάκθςαν να χορθγιςουν γθ ςτουσ αγρότεσ, χωρίσ τελικά 

να το κατορκϊςουν και ζλαβαν κάποια μζτρα για θ βελτίωςθ τθσ κζςθσ τουσ.  Στο κείμενο Β από το 

ζργο του Hering, Τα πολιτικά κόμματα ςτθν Ελλάδα, 1821- 1936, επικυρϊνεται θ τακτικι αυτι του 

Δθλιγιάννθ μζςα από τθν αναφορά ςτο νομοκετικό ζργο για τθν παροχι γθσ, τθν ίδρυςθ ταμείων 
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αγροτικισ πίςτθσ και τθ διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ γαιοκτθμόνων- καλλιεργθτϊν. Τθν ενεργό αντίκεςι 

τουσ ςε αυτζσ τισ πρωτοβουλίεσ εξζφραηαν οι τςιφλικάδεσ και οι Τρικουπικοί.  

  Στθν κατεφκυνςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ τάξθσ των γαιοκτθμόνων ςυντείνουν και οι πλθροφορίεσ από το 

ζργο του Σωκράτθ Δ. Πετμεηά, «Αγροτικι Οικονομία, Τα όρια του μοντζλου αγροτικισ ανάπτυξθσ του 

19ου αιϊνα», με τθν παρουςίαςθ τθσ πολιτικισ τθσ ςυντθρθτικισ κυβζρνθςθσ Θεοτόκθ που με τον νόμο 

ΒΧΗ (9 Ιουλίου 1899) « Περί εξϊςεωσ δυςτροποφντων ενοικιαςτϊν» ζδωςε ςτουσ γαιοκτιμονεσ ζνα 

βαςικό όπλο ςτθ χειραγϊγθςθ των κολίγων. Στθ ςυνζχεια θ αφξθςθ των κοινωνικϊν αντιπαρακζςεων 

και θ βελτίωςθ τθσ κζςθσ των κολίγων και των αλλθλζγγυϊν τουσ οδιγθςε τθν επόμενθ κυβζρνθςθ 

Θεοτόκθ να προτείνει, το 1906, νζο νομοκετικό πλαίςιο δραςτικοφ περιοριςμοφ των δικαιωμάτων των 

κολίγων, ενζργεια που και πάλι δεν ικανοποίθςε τουσ τςιφλικάδεσ και αποςφρκθκε.  

   Οι πρακτικζσ των μεγαλογαιοκτθμόνων  δθμιοφργθςαν εντάςεισ και οδιγθςαν ςτθν ψιφιςθ νόμων το 

1907, οι οποίοι επζτρεπαν ςτθν εκάςτοτε ελλθνικι κυβζρνθςθ να απαλλοτριϊνει μεγάλεσ ιδιοκτθςίεσ,  

ϊςτε να μπορεί να τισ διανζμει ςε ακτιμονεσ. 

   Σο ηιτθμα των τςιφλικιϊν τθσ Θεςςαλίασ ιταν δυςεπίλυτο κακϊσ προςζκρουε ςτα αντικειμενικά 

ςυμφζροντα των μεγαλοϊδιοκτθτϊν τουσ αλλά και ςτθ διαφορετικι οπτικι γωνία των πολιτικϊν 

παρατάξεων.  
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