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Θέµα Α.1
Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών
όρων :
α. “κλήριγκ”
β. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ)
γ. “Κοινωνιολογική Εταιρεία”

(Μονάδες 12)

Α.1.2. Για ποιους λόγους δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των
προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής στη Μακεδονία και τη ∆υτική
Θράκη ;
(Μονάδες 6)
Α.1.3. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι
σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
Η υλοποίηση προγραµµάτων κατασκευής σιδηροδροµικού δικτύου συνάντησε
δυσκολίες, επειδή:
α. δεν υπήρχε κυβερνητικό ενδιαφέρον
β. δεν υπήρχαν διεθνείς σιδηροδροµικοί άξονες ώστε η χώρα να συνδεθεί µε
αυτούς
γ. το ελληνικό κράτος δεν µπορούσε να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα
κεφάλαια
δ. οι θαλάσσιες µεταφορές περιόριζαν την αποδοτικότητα του σιδηροδροµικού
δικτύου
ε. το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ήταν πολύ µικρό
στ. οι ανάγκες του εµπορίου δεν απαιτούσαν τη δηµιουργία σιδηροδροµικού
δικτύου
ζ. υπήρχε ήδη στη χώρα αξιόπιστο χερσαίο συγκοινωνιακό δίκτυο.
(Μονάδες 7)
Απάντηση:

Α.1.1.
α. Ο όρος "κλήριγκ" κυριάρχησε προοδευτικά στο εξωτερικό εµπόριο κατά τη
δεκαετία του 1930 και προσδιορίζει µια µέθοδο διακανονισµού σύµφωνα µε
την οποία οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν µε βάση το µετατρέψιµο
συνάλλαγµα αλλά µε βάση διακρατικές συµφωνίες που κοστολογούσαν τα
προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των
εισαγωγών µε την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών
λογαριασµών. Για µια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές µε το
εξωτερικό ήταν έντονα ελλειµµατικές, η διαδικασία αυτή, πέρα από τα
αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία. (βλ. σελ. 56 σχολικού βιβλίου).
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β. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) υπήρξε ένας
αυτόνοµος οργανισµός µε πλήρη νοµική υπόσταση, η οποία ιδρύθηκε το
Σεπτέµβρη του 1923 µε πρωτοβουλία της Κοινωνίας Των Εθνών (ΚΤΕ), µε
έδρα την Αθήνα. Βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες
παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. (βλ. σελ. 155 σχολικού
βιβλίου).
γ. Τα αριστερά κόµµατα αρχικά ήταν οµάδες µε σοσιαλιστικές ιδέες, συνήθως
ξένες προς την κοινωνική βάση στην οποία ήθελαν να απευθυνθούν, και
αντιµετώπιζαν δυσκολίες συνεννόησης και κοµµατικής συσπείρωσης.
Σοβαρότερη από όλες αυτές τις οµάδες ήταν η Κοινωνιολογική Εταιρεία, η
οποία ξεκίνησε από µερικούς διανοούµενους ως αριστερός µεταρρυθµιστικός
σύνδεσµος, µε στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές θέσεις και στη συνέχεια να
ιδρύσει κόµµα. Επιζητούσε για όλα τα µέλη της κοινωνίας ισότητα ευκαιριών,
κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής και διανοµή των αγαθών ανάλογα µε
τις ανάγκες καθενός, πράγµα που θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε τη σταδιακή
αναµόρφωση της οικονοµίας και τη συνταγµατική µεταβολή. Για να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να οργανωθούν οι εργάτες σε
επαγγελµατικές ενώσεις και να ιδρύσουν κόµµα. Πράγµατι στα µέσα του 1910
οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόµµα, µε αρχηγό τον Αλέξανδρο
Παπαναστασίου. [Βασικές προγραµµατικές δηλώσεις του ήταν η αναµόρφωση
του πολιτικού συστήµατος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις
δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 υποψήφιοι του κόµµατος, οι οποίοι
παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελεύθερους]. (βλ. σελ. 95 σχολικού
βιβλίου).
Α.1.2.
Η ΕΑΠ έδωσε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη για τους εξής λόγους:
• ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα µουσουλµανικά κτήµατα και τα
κτήµατα των Βουλγάρων µεταναστών (σύµφωνα µε τη συνθήκη του Νεϋγύ).
Αυτό θα καθιστούσε τους πρόσφυγες αυτάρκεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
και θα συντελούσε στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής,
• θα καλυπτόταν το δηµογραφικό κενό που είχε δηµιουργηθεί µε την
αναχώρηση των Μουσουλµάνων και των Βουλγάρων και τις απώλειες που
προκάλεσαν οι συνεχείς πόλεµοι (1912 -1922). Επιπλέον, έτσι εποικίζονταν
παραµεθόριες περιοχές. (βλ. σελ. 156 σχολικού βιβλίου).

Σηµείωση: Σε σχέση µε το δεύτερο λόγο, για τον οποίο δόθηκε από την ΕΑΠ
προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη ∆υτική Θράκη και τη Μακεδονία,
µπορούν συµπληρωµατικά να αναφερθούν τα εξής δεδοµένα του σχολικού βιβλίου
(σελ. 168 - 169) : 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.
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Θέµα Α.2
Α.2.1. Ποια ήταν τα κυριότερα σηµεία της συµφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου
1930);
(Μονάδες 9)
Α.2.2. Ο Ιωάννης Μεταξάς στις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου του 1936 πήρε
µόλις το 4% των ψήφων. Στις 4 Αυγούστου 1936 επιβλήθηκε δικτατορία. Ποιοι
λόγοι οδήγησαν στην πολιτική αυτή εκτροπή;
(Μονάδες 8)
Α.2.3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα τον
αριθµό της πρότασης από τη στήλη Β που αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση.
Στήλη Α
Στήλη Β
α. “ναπαίοι” 1. Επιτροπή από εκπροσώπους
έξι ∆υνάµεων που ανέλαβαν τη
διαχείριση των βασικών
κρατικών εσόδων (1898)
β. Τανζιµάτ 2. Εταιρεία που ανέλαβε την
κατασκευή φράγµατος τεχνητής
λίµνης του Μαραθώνα

γ. ∆ΟΕ

δ. ΟΥΛΕΝ

3. Εταιρεία που ανέλαβε την
εκµετάλλευση των
µεταλλευµάτων του Λαυρίου
4. Άλλη ονοµασία του ρωσικού
κόµµατος
5. Περίοδος συνταγµατικών
µεταρρυθµίσεων που έδιναν
διευρυµένα δικαιώµατα στους
χριστιανούς της Οθωµανικής
αυτοκρατορίας.

(Μονάδες 8)

Απάντηση:

Α.2.1.
Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συµφωνία της Άγκυρας που αποτελούσε
το οικονοµικό σύµφωνο µεταξύ των δύο χωρών. Τα κυριότερα σηµεία του
ήταν :
• Ρύθµισε το ζήτηµα των Ελλήνων ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης και
των µουσουλµάνων της Θράκης, καθώς και των «φυγάδων».
• Όριζε ότι οι ανταλλάξιµες µουσουλµανικές περιουσίες στην Ελλάδα και οι
ελληνικές στην Τουρκία περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού και
Τουρκικού ∆ηµοσίου, αντίστοιχα.
• Προέβλεπε αµοιβαία απόσβεση των οικονοµικών υποχρεώσεων µεταξύ των
δύο χωρών.
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Α.2.2.
Το δηµοψήφισµα της 3ης Νοεµβρίου 1935 έδωσε τέλος στην αβασίλευτη
δηµοκρατία µε ποσοστό 97,6%, προϊόν πρωτόγνωρης νοθείας και
τροµοκρατίας. Μετά την άφιξη του βασιλιά, το καθεστώς Κονδύλη αποσύρθηκε
από την εξουσία. Ο Γεώργιος Β΄, έχοντας την υποστήριξη των βασιλικών
αξιωµατικών, ακολούθησε προσωπική πολιτική. ∆ιέλυσε την Εθνοσυνέλευση
και προκήρυξε εκλογές για τις 26 Ιανουαρίου 1936. Στη νέα Βουλή, οι
Αντιβενιζελικοί είχαν µια έδρα περισσότερη από τους αντιπάλους τους και
κανείς δεν µπορούσε να σχηµατίσει κυβέρνηση. Στις 27 Απριλίου, επειδή τα
µεγάλα κόµµατα αδυνατούσαν να συνεννοηθούν για το σχηµατισµό
κυβέρνησης, καθώς το Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν ήθελε να υποστηρίξει
κυβέρνηση Φιλελευθέρων, έδωσαν ψήφο εµπιστοσύνης στον Ι. Μεταξά, ο
οποίος είχε πάρει µόλις το 4% των ψήφων στις εκλογές. Ο δρόµος για την
υλοποίηση των δικτατορικών σχεδίων του Μεταξά ήταν πλέον ανοιχτός. Έτσι,
την 4η Αυγούστου 1936, µε την προσυπογραφή των περισσότερων υπουργών
και µε την πρόφαση του κοµµουνιστικού κινδύνου λόγω επικείµενης 24ωρης
πανελλαδικής απεργίας, ο Μεταξάς, µε τη σύµφωνη γνώµη του βασιλιά,
ανέστειλε την ισχύ βασικών άρθρων του συντάγµατος και διέλυσε τη Βουλή. Ο
Μεταξάς ήταν σε όλη του τη σταδιοδροµία εχθρός του κοινοβουλευτισµού και
υποστηρικτής αυταρχικών µεθόδων στην πολιτική. Όταν του δόθηκε η
ευκαιρία, έκανε πράξη τις θεωρίες του. Η δικτατορία του Μεταξά έβαλε τέλος
στη ∆ηµοκρατία του Μεσοπολέµου και σε µια ολόκληρη εποχή της πολιτικής
ιστορίας της Ελλάδας. (βλ. σελ. 110 - 112 σχολικού βιβλίου).
Στα πλαίσια της διερεύνησης των λόγων που οδήγησαν στην πολιτική αυτή
εκτροπή πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της Μικρασιατικής
καταστροφής. Η διαρκής υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου ευρέων τµηµάτων
του πληθυσµού επηρέασε την εξέλιξη των κοµµάτων κατά την περίοδο αυτή.
Όταν σταµάτησε να βρίσκεται η εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος, ήλθαν εντονότερα στο προσκήνιο οι συγκρούσεις
συµφερόντων οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Σε πολλούς ανθρώπους
(ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης) επήλθε κόπωση από τη µόνιµη πολιτική
αστάθεια και από τη διαρκή όξυνση που καλλιεργούσαν τα κοµµατικά επιτελεία
και τα πραξικοπήµατα αξιωµατικών. Σ' αυτήν προστέθηκε η δυσαρέσκεια για
τις διαµάχες συµφερόντων πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής υφής, καθώς
και για την πληθώρα των διαφορετικών πολιτικών ιδεολογιών. Έτσι, ο Μεταξάς
δεν χρειάστηκε να ασκήσει βία για να επιβάλει, το 1936, τη δικτατορία του.
(βλ. σελ. 101 -102 σχολικού βιβλίου)
Α.2.3.
Α - 4, β - 5, γ - 1, δ - 2
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Θέµα B.1
Το εξωτερικό εµπόριο της Ελλάδας
Μ.Ο. δεκαετιών 1860 - 1870 και 1900 - 1910
1900 - 1910
Εισαγωγές Εξαγωγές
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1860 - 1870
Εισαγωγές Εξαγωγές

ΕΙ∆ΟΣ
Αγροτικά
προϊόντα
Βιοµηχανικά
προϊόντα

Πρώτες ύλες

31%

63%

36%

75%

24%

7%

30%

2%

12%

17%

18%

22%

α. Αφού µελετήσετε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα και µε βάση της
ιστορικές σας γνώσεις να προσδιορίσετε τις παραγωγικές δυνατότητες της
Ελλάδας κατά τις δεκαετίες στις οποίες αναφέρεται ο πίνακας και να
σχολιάσετε τις διακυµάνσεις των εξαγωγών και εισαγωγών.
(Μονάδες 15)
β. Ποια ήταν η σηµασία του εξωτερικού εµπορίου για την οικονοµία της χώρας
την ίδια περίοδο ;
(Μονάδες 10)
Απάντηση:

Β.1.α.
Αν λάβουµε υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας στη διάρκεια
του πρώτου αιώνα της ανεξαρτησίας της, δεν πρέπει να µας εκπλήσσει το
γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του εξαγωγικού της εµπορίου αφορούσε
γεωργικά προϊόντα. Η γενική τάση µάλιστα οδηγούσε προς τη διεύρυνση του
ποσοστού των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, που έφτασαν να
αντιπροσωπεύουν τα 3/4 των συνολικών εξαγωγών στη δεκαετία του 19001910. Στην κατηγορία αυτή την πρώτη θέση είχε η σταφίδα, που από µόνη της
πλησίαζε σε αξία το 1/2 των συνολικών εξαγωγών. Ακολουθούσε µε µεγάλη
διαφορά το ελαιόλαδο και µετά το 1900, το κρασί. Εκτός από τα παραπάνω
είδη, εξάγονταν µικρές ποσότητες φυτικών προϊόντων για βιοµηχανική
επεξεργασία, το βαµβάκι, για παράδειγµα, την εποχή του αµερικανικού
εµφυλίου ή ο σταθερά ανερχόµενος καπνός, που όµως αντιπροσώπευε ακόµα
ασήµαντο ποσοστό των εξαγωγών (2-3%). Μέχρι το 1880 επίσης υπήρχε
σηµαντική εµπορική κίνηση στα κατεργασµένα δέρµατα, η οποία όµως σχεδόν
εξαφανίστηκε στη συνέχεια. Στην κατηγορία των πρώτων υλών, τις εξαγωγές
συµπλήρωναν τα µεταλλευτικά προϊόντα, που από το τέλος του 19ου αιώνα
πλησίαζαν το 1/5 της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Επρόκειτο κυρίως για
µόλυβδο, για µαγγανιούχα µεταλλεύµατα, για σµύριδα και θηραϊκή γη. Οι
εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων ήταν κυριολεκτικά ασήµαντες.
Στις εισαγωγές, τα αγροτικά είδη αντιπροσώπευαν σταθερά το 1/3 (σε αξία)
του συνόλου. Στην πρώτη θέση βρίσκονταν τα δηµητριακά, το σιτάρι ιδιαίτερα,
καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν ήταν σε να καλύψει τις επισιτιστικές ανάγκες
του πληθυσµού. Παρατηρούµε λοιπόν πως παρότι την περίοδο 1860 -1870 τα
αγροτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 63% των εξαγωγών, συµµετέχουν µε
ένα εξίσου µεγάλο ποσοστό της τάξης του 31% και στις εισαγωγές. Το ίδιο
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συµβαίνει και κατά την περίοδο 1900 -1910 µε τη διαφορά όµως πως εδώ
υπάρχει αυξητική τάση στα ποσοστά εισαγωγών (36%) και εξαγωγών (75%)
αγροτικών προϊόντων. Η διεύρυνση των εξαγωγικών και εισαγωγικών
δραστηριοτήτων της Ελλάδας συνδέεται κυρίως µε την αύξηση της έκτασης
της χώρας (προσάρτηση Ιονίων νήσων το 1864 και Θεσσαλίας το 1881) και τη
συνακόλουθη αύξηση του πληθυσµού (κατά 2,5 φορές), που µεγάλωσε τις
ανάγκες σε κατανάλωση άρα και σε εισαγωγές. Η αύξηση των εξαγωγών
ειδικότερα σχετίζεται και µε τη σηµαντική διανοµή των εθνικών γαιών που
έγινε ύστερα από σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις της περιόδου 1870 - 1871
βάσει των οποίων από το 1870 ως το 1911 διανεµήθηκαν 2.650.000
στρέµµατα σε 370.000 παραχωρητήρια. (Βλ. σελ. 27 σχολικού βιβλίου.
Στον τοµέα των βιοµηχανικών προϊόντων οι εξαγωγές παρουσιάζονται
κυριολεκτικά ασήµαντες ειδικά στη δεύτερη περίοδο (1900 - 1910) λόγω της
πίεσης των εισαγόµενων προϊόντων και του εξωτερικού ανταγωνισµού αλλά
και της ύφεσης και της στασιµότητας στη βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας
µέχρι το 1912 - 1913. (Βλ. σελ. 32 - 33 σχολικού βιβλίου). Μικρή αύξηση
παρουσιάζει το ποσοστό των εισαγωγών που αποδεικνύει αφενός την
ανυπαρξία της ελληνικής βιοµηχανίας και αφετέρου τις µικρές οικονοµικές
δυνατότητες της Ελλάδας για µεγαλύτερες εισαγωγές (: περιορισµένη
αγοραστική δύναµη των κατοίκων). (Βλ. σελ. 19 σχολικού βιβλίου). Στα
βιοµηχανικά προϊόντα που εισάγονταν κυριαρχούσαν τα υφάσµατα και τα
νήµατα, ενώ προοδευτικά µεγάλωναν τα ποσοστά των ορυκτών (άνθρακας),
της ξυλείας, των χηµικών προϊόντων και των µηχανηµάτων.
Οι πρώτες ύλες, απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιοµηχανική ανάπτυξη µιας
χώρας, είναι ένα είδος που λείπει από την Ελλάδα, (Βλ. σελ. 33 σχολικού βιβλίου)
κατά συνέπεια καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή τους. Στην περίοδο 1860 1870 το ποσοστό εισαγωγής των πρώτων υλών είναι περιορισµένο στο 12%,
γεγονός που οφείλεται στην απουσία σύνθετων βιοµηχανικών συγκροτηµάτων
κατά τις πρώτες δεκαετίες της ανεξαρτησίας. (Βλ. σελ. 32). Η αύξηση, από 12%
σε 18%, του ποσοστού των εισαγωγών πρώτων υλών στην περίοδο 1900 1910 συνδέεται µε την αλλαγή των όρων στη βιοµηχανία στα τελευταία χρόνια
του 19ου αιώνα και, κυρίως, στα πρώτα χρόνια του 20ού, όταν στην Ελλάδα
δηµιουργήθηκε βιοµηχανικό δυναµικό σχετικά σταθερού, πολυδιάστατο, µε
τάσεις ανάπτυξης της βαριάς βιοµηχανίας, της µεταλλουργίας, της ναυπηγικής
και της τσιµεντοβιοµηχανίας, η οποία πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές του νέου
αιώνα. Στον τοµέα των εξαγωγών πρώτων υλών, η χώρα µετά το 1860
αξιοποίησε την ικανοποιητική ποικιλία κοιτασµάτων διοχετεύοντας τα
µεταλλευτικά της προϊόντα στα βιοµηχανικά κράτη της ∆υτικής Ευρώπης µε
χαρακτηριστικό παράδειγµα την εξόρυξη µολύβδου (σηµαντικό ποσοστό του
οποίου απορροφούσε η Αγγλία) στο Λαύριο που γνώρισε σηµαντική άνθηση,
και πρόσθεσε στις ελληνικές εξαγωγές προϊόντα αξίας πολλών εκατοµµυρίων
δραχµών. (Βλ. σελ. 27 – 28)

Β.1.β.
Προς τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα δηµιουργήθηκε στις
µεγαλύτερες πόλεις µια άξια λόγου εµπορική κίνηση η οποία όµως, σε µεγάλο
ποσοστό, τροφοδοτήθηκε από εισαγόµενα καταναλωτικά προϊόντα.
Για τους ίδιους λόγους [που καθήλωναν σε χαµηλά επίπεδα την εσωτερική
εµπορική κίνηση σε ολόκληρο το 19ο αιώνα], το εµπόριο της χώρας συνδέθηκε
µε το εξωτερικό, από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Έτσι λοιπόν, όταν
εξετάζουµε το εµπόριο της Ελλάδας µέχρι το 1913, εννοούµε βασικά το
εξωτερικό εµπόριο. Και καθώς αυτό το τελευταίο ήταν σχεδόν µόνιµα παθητικό
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για τη χώρα, η Ελλάδα δηλαδή αγόραζε από το εξωτερικό πολύ περισσότερα
από όσα πωλούσε εκεί, το βασικό πρόβληµα ήταν το ισοζύγιο πληρωµών, η
σχέση δηλαδή ανάµεσα στην αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών. Παρ' όλα
αυτά, η σηµασία του εµπορίου ήταν µεγάλη. Όχι µόνο συνέβαλλε στην
αντιµετώπιση του επισιτιστικού προβλήµατος της χώρας, αλλά ταυτόχρονα
αποτελούσε και την πλέον αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα δηµόσια ταµεία. Το
έσοδα των τελωνείων αποτελούσαν πραγµατικά ένα σηµαντικό ποσοστό των
δηµοσίων εσόδων.

Θέµα B.2

Να διαβάσετε προσεκτικά το κείµενο που ακολουθεί :
Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης (πληρεξούσιος Αθηνών, αυτοχθονιστής) υποστήριξε
τον αποκλεισµό των ετεροχθόνων από τις δηµόσιες θέσεις : “Αυτοί [οι
ετερόχθονες] εκάθησαν τόσα χρόνια και έτρωγαν ψωµί και έφεραν την
πατρίδα µας άνω - κάτω. Ας καθίσωµεν τώρα και ηµείς να φάγωµεν ψωµί”.
Ο Ευστάθιος Σίµος (πληρεξούσιος Ηπειρωτών, ετεροχθονιστής) : “Εν µόνον
ήτο το βέβαιον, ότι ολίγον ή πολύ, µικρόν ή µέγα µέρος της από τα αίµατα
πληµµυρούσης [ελληνικής] γης ήθελεν µείνει ελεύθερον αυτό το µέρος έπρεπε
να είναι η κοινή πατρίς όλων των επαναστησάντων Ελλήνων, όλων των
κατοίκων των επαρχιών εκείνων όσοι εις τον πόλεµον ηγωνίσθησαν, έπαθον,
κατεστράφησαν. Ιδού η µεγάλη συνθήκη, η συνδέσασα τας επαναστατησάσας
ελληνικάς επαρχίας, ιδού το µέγα προς αλλήλους συνάλλαγµα των Ελλήνων
γραφέν όχι µε µελάνην, αλλά µε αίµα. Ήτο ένωσις ειλικρινής, ήτο ένωσις
αδελφική”.
Από το βιβλίο :
Ι. ∆ηµάκης, Η Πολιτειακή Μεταβολή του 1843 και το Ζήτηµα των Αυτοχθόνων
και Ετεροχθόνων.
α. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, πως κρίνετε τις αντιτιθέµενες απόψεις
που εκφράζουν οι Ιωάννης Μακρυγιάννης και ο Ευστάθιος Σίµος στο κείµενο;
(Μονάδες 12)
β. Παρόµοιο πρόβληµα, όπως αυτό των αυτοχθόνων - ετεροχθόνων,
δηµιουργήθηκε µετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Πώς εκφράστηκε η
διάσταση γηγενών - προσφύγων στην κοινωνική ζωή;
(Μονάδες 13)
Απάντηση:

Β.2.α.
Οι προσπάθειες αποκατάστασης του προσφυγικού στοιχείου κατά τα πρώτα
χρόνια της Οθωνικής περιόδου προκάλεσαν αντιδράσεις. Η παρουσία
µορφωµένων προσφύγων σε δηµόσιες θέσεις όπως και για τις διακρίσεις τους
στην πολιτική ζωή προκάλεσαν µεγάλη δυσφορία στους άλλους Έλληνες.
Κατηγορούσαν τους οµογενείς πρόσφυγες γενικά, επειδή διαπίστωναν ότι, ενώ
αυτοί είχαν αγωνιστεί για να απελευθερώσουν τη χώρα παραγκωνίζονταν τώρα
από τους νεοφερµένους. Η στάση αυτή υποδήλωνε την ύπαρξη ενός
βαθύτερου ανταγωνισµού, τον οποίο προκαλούσε η συνύπαρξη του ντόπιου
ελληνικού στοιχείου (αυτόχθονες) και του προσφυγικού αλλά οµογενούς
(ετερόχθονες). Το θέµα των σχέσεων αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, που
δίχασε την κοινή γνώµη, παρουσιάστηκε στο πολιτικό πεδίο ως διαµάχη στις
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θυελλώδεις συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης που συνήλθε µετά την
επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου 1843. Ο ανταγωνισµός αυτός έφτασε στο
σηµείο να αµφισβητηθεί το δικαίωµα απόκτησης της ιδιότητας του Έλληνα
πολίτη στους ετερόχθονες και να χρειαστεί ειδική νοµοθετική ρύθµιση για να
τακτοποιηθεί.
Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, πληρεξούσιος Αθηνών, εκφράζει τις απόψεις των
αυτοχθόνων και ανήκει σ’ αυτούς που ζητούσαν την αποµάκρυνση από
δηµόσιες θέσεις όλων αυτών που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα µετά την
Επανάσταση, περιορίζοντας τις θέσεις απασχόλησης για τους αγωνιστές και τις
οικογενειές τους. Απαίτηση των αυτοχθονιστών ήταν η συνταγµατική
απαγόρευση της κατάληψης δηµοσίων θέσεων από τους ετερόχθονες
(συνεπώς και την απόλυση όσων ήδη κατείχαν δηµόσιες θέσεις). Ο
Μακρυγιάννης στο λόγο του καυτηριάζει την καπήλευση του όρου
«πατριωτισµός» από τους άκαπνους και απόλεµους κατά τη γνώµη του
ετερόχθονες και προωθεί την ηθική και υλική δικαίωση των πραγµατικών
αγωνιστών αποκαλύπτοντας τη διαδεδοµένη αντίληψη της ανταποδοτικής
λειτουργίας του ελεύθερου κράτους προς αυτούς, που πολέµησαν για τη
δηµιουργία του.
Ορισµένοι πληρεξούσιοι αντίθετα εναντιώθηκαν σε κάθε συνταγµατική ρύθµιση
που θα καθιέρωνε διακρίσεις µεταξύ των Ελλήνων. Ο Ευστάθιος Σίµος,
πληρεξούσιος Ηπειρωτών, επιδιώκει την άµβλυνση των πνευµάτων
φορτίζοντας συναισθηµατικά το λόγο του και εκφράζει έµµεσα τις απόψεις των
ετεροχθονιστών χαρακτηρίζοντας το ελεύθερο ελληνικό κράτος κοινή πατρίδα
όλων των Ελλήνων που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση. Υποστηρίζει ότι
στα περιορισµένα όρια της Ελλάδας δεν συµπεριελήφθησαν όλες οι περιοχές
που είχαν επαναστατήσει ή είχαν προσφέρει µε οιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες
στον Αγώνα, συνεπώς κάθε αποκλεισµός ετεροχθόνων από τα δικαιώµατα των
Ελλήνων του ελεύθερου κράτους είναι άδικος εφόσον η έναρξη του αγώνας
της ανεξαρτησίας και η επανάσταση στο σύνολό της υπήρξε αποτέλεσµα
οµόθυµης κοινής προσπάθειας, άρα όλοι όσοι συνέβαλαν σ’ αυτή δικαιούνται,
ανεξάρτητα από τον τόπο της καταγωγής τους, να καρπώνονται τα αγαθά της.
Το θέµα των δικαιωµάτων των ετεροχθόνων στην Εθνοσυνέλευση έδειξε τη
βαθύτερη διάσταση που υπήρχε στην κοινωνία της εποχής. Με τη διαµάχη
αυτή αναδείχθηκαν τα προβλήµατα συµβίωσης του ντόπιου ελληνικού και του
νεοφερµένου οµογενούς στοιχείου στο µικρό νεοσύστατο κράτος. (βλ. σελ.
133 - 135 σχολικό βιβλίο).
Β.2.β.
Σε γενικές γραµµές υπήρχε διαφορά νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας µεταξύ
προσφύγων και γηγενών. Οι γηγενείς αναφέρονται συχνά στο ήθος των
προσφύγων (κυρίως των αστών), στη ροπή τους για διασκέδαση και την
κοσµοπολίτικη συµπεριφορά αυτών και των γυναικών τους. Οι πρόσφυγες από
τη µεριά τους µιλούσαν για το χαµηλό µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των
ντόπιων και πρόβαλλαν την ελληνικότητα τους, την οποία οι ντόπιοι συχνά
αµφισβητούσαν.
Η διάσταση προσφύγων και γηγενών εκφράστηκε εκτός από την οικονοµική
και πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Οι πρόσφυγες που κατοικούσαν στους
συνοικισµούς ήταν αποµονωµένοι, δεν είχαν συχνές επαφές µε ντόπιους και
προτιµούσαν να συνάπτουν γάµους µεταξύ τους. ∆εν συνέβαινε το ίδιο µε τους
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν µέσα στις πόλεις ή τα χωριά. Ο χώρος
εργασίας, το σχολείο, η εκκλησία και κυρίως η γειτονιά έδιναν ευκαιρίες
επικοινωνίας µε τους ντόπιους. Σιγά - σιγά άρχισαν να συνάπτονται µικτοί
γάµοι, που µε την πάροδο του χρόνου γίνονταν όλο και περισσότεροι. Η
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αντίθεση µεταξύ προσφύγων και γηγενών, σε ελάχιστες περιπτώσεις πήρε τη
µορφή ανοικτής σύγκρουσης. Ο όρος «πρόσφυγας», όµως, είχε στην κοινή
συνείδηση υποτιµητική σηµασία, για πολλά χρόνια. Η διαχωριστική γραµµή
µεταξύ προσφύγων και γηγενών έπαψε να υπάρχει µετά τη δεκαετία του 1940.
Αλλά και από πιο πριν οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς και αργότερα τα παιδιά και
τα εγγόνια τους συµµετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες στη νέα πατρίδα τους.
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