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Α2 Τάγματα εργασίας: (αμελέ ταμπουρού) μέτρο εξόντωσης που εφάρμοσαν οι
Τούρκοι εναντίον των μειονοτήτων στη Μ. Ασία (1916-1922) και τον Πόντο
(1913-1923). Εκεί αναγκάζονταν να υπηρετούν άνδρες πάνω από 45 ετών, που
δε στρατεύονταν. Βρίσκονται στα βάθη της Μ. Ασίας και όσοι υπηρετούσαν σ’
αυτά δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία, στην διάνοιξη δρόμων και αλλού κάτω
από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι εκεί πέθαιναν από πείνα,
κακουχίες και αρρώστιες.
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Πατριαρχική Επιτροπή (1918): Ήταν η Επιτροπή που συστάθηκε τον
Οκτώβριο του 1918 στην Κων/πολη μετά τον τερματισμό του πολέμου για την
Τουρκία, όταν πλέον είχε ξεκινήσει η επιστροφή των προσφύγων στην Μ. Ασία.
Είχε σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων, με τη
βοήθεια του Πατριαρχείου και της Ελληνικής κυβέρνησης.
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Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923): Πρόκειται για την επιτροπή που
συστάθηκε με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης, με έδρα την
Κων/πολη. Την αποτελούσαν έντεκα μέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι
και τρία μέλη – πολίτες ουδέτερων κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο κρατών) με
αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου μετανάστευσης των πληθυσμών και
της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων. Αυτή θα διευκόλυνε
τη μετακίνηση των ανταλλαξίμων, αλλά επίσης μερίμνησε και για τη μεταφορά
στην Ελλάδα το 1924 και το 1925 περίπου 200.000 Ελλήνων που παρέμεναν
στην Καππαδοκία και γενικότερα στην Κεντρική και Νότια Μ. Ασία μετά τον
Αύγουστο του 1922.
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α) Εκσυγχρονιστικά αιτήματα

ελεύθερες εκλογές
φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο την
ελάφρυνση των αγροτών
κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής
ίδρυση αγροτικών τραπεζών
απλούστερη διοίκηση

β) απάντηση σελίδα 76
Β2

στην Επανάσταση … πολιτικά πράγματα

Απάντηση σελίδα 219 κεφάλαιο 9 «Εκείνο που δεν είχε … εξαφανιστεί από την
Κρήτη.
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 43-44
« Το αποφασιστικό βήμα … κρατικού ενδιαφέροντος.
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Αξιοποιούμε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της πρώτης παραγράφου του
παραθέματος:
- θέσπιση μέτρων απαλλοτριώσεως  20 Μαΐου 1917
- Επέκταση μέτρων και αλλαγές  Φθινόπωρο 1917
- Κανένα μέτρο δεν εφαρμόσθηκε αμέσως
- Κανένα από τα μεγάλα τσιφλίκια δεν απαλλοτριώθηκε το 1917.
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Στόχοι: - αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων που ξεπερνούσαν τα 1.000
στρέμματα.
- παροχή στους κολλήγους και αγροτικούς εργάτες αγροτικών
κλήρων, είτε από τις απαλλοτριωμένες γαίες των τσιφλικιών είτε
από τις γαίες του δημοσίου
- αντιμετώπιση εξωτερικών επείγουσων αναγκών, όπως ο πόλεμος
και αργότερα η Μικρασιατική εκστρατεία.
- παροχή βοήθειας στο μεγάλο αριθμό προσφύγων που ήρθαν στην
Ελλάδα μετά το 1922
Συμπέρασμα: Η κυβέρνηση Βενιζέλου είχε σχεδιασμό και μερίμνησε αρκετά
αποτελεσματικά για την ολοκλήρωση της αγροτικής
μεταρρύθμισης προκειμένου να αποκατασταθούν τόσο οι
αγρότες όσο και ο προσφυγικός πληθυσμός.
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β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 45
«Το αποφασιστικό βήμα … κρατικού ενδιαφέροντος

ολοκλήρωση μεταρρύθμισης στα αμέσως μετά τον πόλεμο χρόνια με την
αναδιανομή. Αξιοποιούμε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της δεύτερης κυρίως
παράγραφο του ιστορικού παραθέματος.
Προβλήματα
- διακίνηση προϊόντων
- παραδοσιακή εκμετάλλευση μικρού παραγωγού από μεσάζοντες
- έλλειψη κεφαλαίων
- τοκογλυφικοί όροι δανειοδότησης στην ελεύθερη αγορά
- ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν τελικά οι συνεταιρισμοί.
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Αξιοποίηση πληροφοριακού υλικού σχολικού βιβλίου σελίδα 168-169 «Η άφιξη
των προσφύγων … βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων»
Πληροφοριακό υλικό ιστορικού παραθέματος:
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επιπτώσεις: - διεύρυνση εσωτερικής αγοράς λόγω αύξησης αριθμού
καταναλωτών.
- άντληση φθηνού εργατικού δυναμικού αλλά και
ειδικευμένων τεχνιτών από τον αστικό προσφυγικό
πληθυσμό
- εμπλουτισμός
χώρας
με
ανθρώπους
δεδομένης
επιχειρηματικής ικανότητας και πείρας.
(Αναφορά παραδείγματος του ιστορικού παραθέματος)
εγκατάσταση βιομηχανιών στους συνοικισμούς με στόχο
εκτόνωση ανεργίας.
- δημιουργία νέων βιομηχανικών – βιοτεχνικών κλάδων
(ταπητουργία κλπ, κλωστοϋφαντουργία, βιοτεχνία ειδών
διατροφής, βιομηχανία οικοδομικών υλικών)
- πολιτική υποκατάστασης των εξαγωγών

