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(Οι απαντιςεισ είναι ενδεικτικζσ και προςαρμοςμζνεσ ςτο επίπεδο των απαντιςεων που
κα μποροφςαν να δϊςουν οι μακθτζσ)
Α1α. (ς.93) Σο κόμμα του Γ. Θεοτόκθ ιταν πιο μετριοπακζσ από τα άλλα δφο και ηθτοφςε
να διορκϊςει αυτά που κεωροφςε λάκθ των Φιλελευκζρων. υμφωνοφςε με τθν πάςθ
κυςία αφξθςθ των εξοπλιςμϊν και ηθτοφςε φορολογικζσ ελαφρφνςεισ για τουσ
μικροειςοδθματίεσ. Από το κίνθμα ςτο Γουδί ζωσ τθ ςυνταγματικι κρίςθ του 1915, μεταξφ
των αντιβενιηελικϊν κομμάτων το κεοτοκικό κόμμα είχε τθ μεγαλφτερθ εκλογικι βάςθ, και
ζτςι αποτζλεςε τον πυρινα των Αντιβενιηελικϊν.
Α1β. (ς.213-214) Όταν θ επανάςταςθ είχε αποκτιςει ιςχυρά ερείςματα ςε όλθ τθν Κριτθ,
οργανϊκθκε «Προςωρινι Κυβζρνθςισ τθσ Κριτθσ» ςτο Θζριςο, με πρόεδρο τον Ελ.
Βενιηζλο και υπουργοφσ τουσ Κ. Φοφμθ και Κ. Μάνο. Η κυβζρνθςθ προζβθ ςτθν ζκδοςθ
γραμματίων για εςωτερικό πατριωτικό δάνειο 100.000 δραχμϊν, οργάνωςε υπθρεςίεσ
οικονομικϊν, ςυγκοινωνιϊν και διοίκθςθσ, τφπωςε γραμματόςθμα και εξζδιδε τθν
εφθμερίδα, «Σο Θζριςo». Η χωροφυλακι, που υποςτιριηε τον Πρίγκιπα, δεν ιταν ςε κζςθ
να ελζγχει τα πράγματα, κακϊσ μάλιςτα πολλοί χωροφφλακεσ αυτομόλθςαν προσ τουσ
επαναςτάτεσ.
Α1γ. (ς.151-152) 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 Μικτι
επιτροπι, θ οποία ςυγκροτικθκε τον Ιοφνιο του 1914 και αφοροφςε τθν ανταλλαγι των
πλθκυςμϊν δεν λειτοφργθςε ποτζ).
Α2.
α. ωςτό
β. Λάκοσ
γ. Λάκοσ
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δ. Λάκοσ
ε. ωςτό
Β1. (ς.142-143) Η επιςτροφι των προςφφγων ςτθ Μικρά Αςία ξεκίνθςε τουσ
τελευταίουσ μινεσ του 1918 μετά τον τερματιςμό του πολζμου για τθν Σουρκία. Σον
Οκτϊβριο του 1918 ςυςτάκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ Πατριαρχικι Επιτροπι, με ςκοπό
τθν οργάνωςθ του επαναπατριςμοφ των εκτοπιςμζνων, με τθ βοικεια του Πατριαρχείου
και τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ. Η παλιννόςτθςθ ζγινε τμθματικά, με τθ μζριμνα του
Τπουργείου Περικάλψεωσ, και επιτράπθκε αρχικά να επιςτρζψουν οι ευπορότεροι και οι
πρόςφυγεσ οι προερχόμενοι από οριςμζνεσ μόνο περιοχζσ τθσ Δυτικισ Μικράσ Αςίασ. Οι
περιςςότεροι επζςτρεψαν ςτισ εςτίεσ τουσ μετά τθν απόβαςθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθ
μφρνθ, το Μάιο του 1919. Μζχρι το τζλοσ του 1920 θ πλειονότθτα των προςφφγων είχε
επιςτρζψει ςτθ Μικρά Αςία και τθν Ανατολικι Θράκθ.
Οι ςυνκικεσ που βρικαν ςτθν πατρίδα τουσ ιταν άςχθμεσ, κακϊσ πολλά ςπίτια, εκκλθςίεσ
και ςχολεία είχαν μερικϊσ ι εντελϊσ καταςτραφεί. Επίςθσ, ςε κάποιεσ περιοχζσ, ςε ςπίτια
Ελλινων είχαν εγκαταςτακεί Μουςουλμάνοι πρόςφυγεσ από τισ βαλκανικζσ χϊρεσ. τα
πλαίςια τθσ Ύπατθσ Αρμοςτείασ μφρνθσ ιδρφκθκε θ «Τπθρεςία Παλιννοςτιςεωσ και
Περικάλψεωσ», θ οποία βοθκοφςε όςουσ επζςτρεφαν να αποκαταςτακοφν ςτα ςπίτια τουσ
και τισ αςχολίεσ τουσ. Οι ειρθνικζσ όμωσ μζρεσ δεν κράτθςαν πολφ. Λίγουσ μινεσ αργότερα,
τον Αφγουςτο του 1922, κα ζπαιρναν πάλι το δρόμο τθσ προςφυγιάσ.
Β2. (ς.157) Σθν αςτικι αποκατάςταςθ ανζλαβε περιςςότερο το κράτοσ και λιγότερο θ ΕΑΠ,
θ οποία πρόςφερε οικονομικι βοικεια ςε περιοριςμζνο αρικμό επιχειριςεων,
οικοτεχνικϊν και βιοτεχνικϊν δραςτθριοτιτων (όπωσ θ ταπθτουργία). ε αντίκεςθ με τθν
αγροτικι αποκατάςταςθ, θ αςτικι περιλάμβανε μόνο ςτζγαςθ και όχι πρόνοια για εφρεςθ
εργαςίασ. Η αςτικι ςτζγαςθ ςυνάντθςε περιςςότερα εμπόδια από τθν αγροτικι. Ο
αρικμόσ των προςφφγων ιταν μεγάλοσ, τα ανταλλάξιμα (μουςουλμανικά) ςπίτια ςτισ πόλεισ
ιταν λίγα και τα οικιςτικά προγράμματα του κράτουσ κακυςτεροφςαν, λόγω των πολιτικϊν
ανωμαλιϊν και τθσ κακισ οικονομικισ κατάςταςθσ κατά τισ δεκαετίεσ του 1920 και του
1930. Πρόβλθμα επίςθσ αποτελοφςε θ περιπλάνθςθ των αςτϊν προςφφγων από πόλθ ςε
πόλθ για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Οι περιςςότεροι πρόςφυγεσ ςτισ πόλεισ τα πρϊτα
χρόνια εργάηονταν περιςταςιακά, είτε κάνοντασ «μεροκάματα» ςτισ οικοδομζσ, ςε
εργοςτάςια και βιοτεχνίεσ, είτε ωσ πλανόδιοι μικροπωλθτζσ και μικροκαταςτθματάρχεσ.
Άλλοι δοφλεψαν ωσ ναυτεργάτεσ και εργάτεσ ςε δθμόςια ζργα ςτισ πόλεισ ι ςτθν φπαικρο
(αρδευτικά και αποςτραγγιςτικά ζργα, διάνοιξθ δρόμων, καταςκευι ι επζκταςθ λιμανιϊν
κ.ά.).
Γ1.α. Παρά τθν ζντονθ αντίδραςθ του βαςιλιά Γεωργίου Α', θ Εκνοςυνζλευςθ επζβαλε τθν
αρχι να προζρχεται θ κυβζρνθςθ από τθν κοινοβουλευτικι πλειοψθφία. Αυτό που δεν
ορίςτθκε με ςαφινεια ςτο ςφνταγμα του 1864, διότι κεωρικθκε αυτονόθτο, ιταν ότι ο
βαςιλιάσ όφειλε να δϊςει τθν εντολι ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ ςε βουλευτι του κόμματοσ
που είχε τθν εμπιςτοςφνθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ Βουλισ. Ο Γεϊργιοσ εκμεταλλεφτθκε αυτιν
τθν αςάφεια, για να διορίηει κυβερνιςεισ τθσ αρεςκείασ του, μζχρι τθν ψιφιςθ τθσ αρχισ
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τθσ δεδθλωμζνθσ το 1875. φμφωνα με το πρϊτο ιςτορικό παράκεμα ο Χαρίλαοσ
Σρικοφπθσ λίγεσ μζρεσ μετά τθν εκλογικι νοκεία ςτισ 29 Ιουνίου 1874, τφπωςε ςτθν
εφθμερίδα «Καιροί» ζνα άρκρο με τον τίτλο «Σίσ πταίει;» με το οποίο βαλλόταν κατά του
βαςιλιά, ςτον οποίο είχε ςυγκεντρωκεί όλθ θ εξουςία λόγω τθσ διαςτροφισ των
ςυνταγματικϊν κεςμϊν τθσ εποχισ. Ο Σρικοφπθσ αποδοκίμαηε οποιαδιποτε εκδοχι
επζρριπτε ευκφνεσ ςτο λαό και ςτα πολιτικά κόμματα και τόνιηε ότι ο λαόσ βριςκόταν ςε
δίλθμμα μεταξφ υποταγισ ςτθν αυκαιρεςία του βαςιλιά και επανάςταςθσ. Ο Σρικοφπθσ
κατθγοροφςε, επίςθσ, τουσ πολιτικοφσ για ανικανότθτα απόκρουςθσ του μοναρχικοφ
τρόπου διακυβζρνθςθσ του ςτζμματοσ και για υποςτιριξθ εκ μζρουσ μερικϊν από αυτοφσ
τθσ βαςιλικισ αυταρχικότθτασ. Ο ίδιοσ με το άρκρο του κατζλθγε ςτο ςυμπζραςμα ότι ο
ςχθματιςμόσ κυβερνιςεων πλειοψθφίασ και θ διαμόρφωςθ του δικομματιςμοφ ιταν θ
μόνθ λφςθ για το πρόβλθμα και θ μόνθ που κα απομάκρυνε το ζκνοσ από τθν
λανκαςμζνθ και ριψοκίνδυνθ επαναςτατικι προοπτικι.

Γ1.β. Η ιδζα τθσ αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ (1875) ανικε ςτον νζο τότε πολιτικό Χαρίλαο
Σρικοφπθ, ο οποίοσ υποςτιριξε δθμόςια ότι μόνθ λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ πολιτικισ
αςτάκειασ ιταν θ ςυγκρότθςθ δφο μεγάλων κομμάτων εξουςίασ, ςφμφωνα με το πρότυπο
τθσ Αγγλίασ. Για να καταςτεί αυτό δυνατόν, ζπρεπε ο βαςιλιάσ να ανακζτει τθν εντολι
ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ μόνο ςε πολιτικό ο οποίοσ ςαφϊσ είχε τθ «δεδθλωμζνθ»
εμπιςτοςφνθ τθσ πλειοψθφίασ των βουλευτϊν. Αυτό κα ςτεροφςε από τα κόμματα
μειοψθφίασ τθ δυνατότθτα να ςχθματίηουν κυβζρνθςθ, κα τα ωκοφςε ςε ςυνζνωςθ με τα
μεγάλα και κα είχε ωσ αποτζλεςμα ςτακερότερεσ κυβερνιςεισ πλειοψθφίασ. Ο βαςιλιάσ,
υπό τθν πίεςθ τθσ αντιπολίτευςθσ και του επαναςτατικοφ αναβραςμοφ του λαοφ, υιοκζτθςε
τελικά τθν άποψθ του Σρικοφπθ, θ οποία αποτελεί τομι ςτθν πολιτικι ιςτορία τθσ χϊρασ,
κακϊσ οδιγθςε ςε μεταβολι του πολιτικοφ τοπίου. φμφωνα με το δεφτερο ιςτορικό
παράκεμα, ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ ςτον λόγο του τθσ 11θσ Αυγοφςτου 1875 ςτθ Βουλι
αναγνωρίηει τθν λαϊκι κυριαρχία, όπωσ αυτι κατοχυρϊκθκε από το φνταγμα του 1864.
Τποςτθρίηει τισ ελεφκερεσ εκλογζσ και δθλϊνει τον πλιρθ ςεβαςμό από τθν κυβζρνθςθ
και τον ίδιο του δικαιϊματοσ του λαοφ να εκλζγει τουσ βουλευτζσ του. Σζλοσ, επιςθμαίνει
τθ δικι του δζςμευςθ για τθν αναβάκμιςθ του ρόλου τθσ Βουλισ ςτθν ομαλι λειτουργία
του κοινοβουλευτιςμοφ με τθν ψιφιςθ τθσ «αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ». Με βάςθ τθν αρχι,
ο βαςιλιάσ κα ζδινε εντολι ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ ςε πολιτικό που κα διζκετε τθ
δεδθλωμζνθ εμπιςτοςφνθ τθσ πλειοψθφίασ των βουλευτϊν. Ο βαςιλιάσ υπογραμμίηει τθ
ςπουδαιότθτα τθσ «αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ», υποςτθρίηοντασ ότι εξαςφαλίηει τθν ομαλι
λειτουργία του πολιτεφματοσ.
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Δ1. α. Η οριςτικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ ζγινε με νομοκετικζσ ρυκμίςεισ κατά τθν
περίοδο 1870-1871. τόχοσ των νομοκετθμάτων ιταν να εξαςφαλιςτοφν κατά
προτεραιότθτα οι ακτιμονεσ χωρικοί, με τθν παροχι γθσ, απαραίτθτθσ για τθν επιβίωςι
τουσ. Σαυτόχρονα, το κράτοσ προςπακοφςε να εξαςφαλίςει, μζςα από τθ διαδικαςία τθσ
εκποίθςθσ, τα μεγαλφτερα δυνατά ζςοδα, που κα ζδιναν μια ανάςα ςτο διαρκζσ
δθμοςιονομικό αδιζξοδο. Οι ςτόχοι ιταν αντιφατικοί και ςτθν πραγματικότθτα μόνο ο
πρϊτοσ επιτεφχκθκε ςε ικανοποιθτικό βακμό. φμφωνα με το πρϊτο ιςτορικό παράκεμα,
οι λόγοι που οδιγθςαν τθν κυβζρνθςθ Κουμουνδοφρου ςτθν διανομι εκνικϊν γαιϊν
ιταν αρχικά οικονομικοί. Με τθν αγροτικι μεταρρφκμιςθ του 1871 το κράτοσ κα αφξανε
τα ζςοδά του μζςω τθσ εξαγοράσ των εκνικϊν κτθμάτων. Σα ζςοδά τουσ κα αφξαναν
επίςθσ και οι τράπεηεσ και οι εμπορικζσ ομάδεσ με τθν ενίςχυςθ των φυτειϊν και του
μικροφ και μεςαίου αγροτικοφ κλιρου. Οι εμπορικζσ ομάδεσ κα αναπτφςςονταν γριγορα
με τισ εξαγωγζσ των αγροτικϊν προϊόντων των φυτειϊν, ενϊ κα αυξανόταν ο ρόλοσ τουσ
ςτθ δανειοδότθςθ των αναγκϊν των νζων μικροπαραγωγϊν. Σο κράτοσ βζβαια με τθν
παραχϊρθςθ τθσ δθμόςιασ γθσ κα ςτεροφνταν το 25% τθσ ακακάριςτθσ παραγωγισ, αλλά
κα αποκτοφςε νζεσ πθγζσ εςόδων, τουσ φόρουσ και τουσ δαςμοφσ, που κα επιβάλλονταν
ςτα αυξθμζνα αγροτικά προϊόντα των φυτειϊν, ενϊ κα ενιςχυόταν θ δραςτθριότθτα και
θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ. Οι λόγοι, επίςθσ, ιταν και κοινωνικοί. Παρόλο που δεν υπιρχε
κάποιο ςυγκροτθμζνο κίνθμα ακτθμόνων, οι καταπατιςεισ των εκνικϊν και
εκκλθςιαςτικϊν γαιϊν από τθ μεριά μθ κλθροφχων ι μικροϊδιοκτθτϊν ειδικά ςτθν
Πελοπόννθςο, κα μποροφςαν να περιοριςτοφν με τθ διανομι «λαχιδίων» από τισ εκνικζσ
γαίεσ. Σο όλο εγχείρθμα ςτόχο είχε τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ και τθν εκβιομθχάνιςθ
ςτθν Ελλάδα.
Σο αποφαςιςτικό βιμα προσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγροτικισ μεταρρφκμιςθσ ζγινε ςτα
ταραγμζνα χρόνια του Α' Παγκοςμίου πολζμου και του «εκνικοφ διχαςμοφ». Σο 1917 θ
κυβζρνθςθ του Ελευκερίου Βενιηζλου ςτθ Θεςςαλονίκθ αποφάςιςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ
μεταρρφκμιςθσ. Ο ςτόχοσ ιταν διπλόσ: αφενόσ θ ςτιριξθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ των
ελλθνικϊν ιδιοκτθςιϊν γθσ ςτισ νεοαποκτθκείςεσ περιοχζσ και αφετζρου θ αποκατάςταςθ
των προςφφγων και θ πρόλθψθ κοινωνικϊν εντάςεων ςτον αγροτικό χϊρο. Με βάςθ αυτά
τα νομοκετιματα θ απαλλοτρίωςθ των μεγάλων αγροτικϊν ιδιοκτθςιϊν ζγινε δυνατι ςτα
αμζςωσ μετά τον πόλεμο χρόνια, όταν θ ανάγκθ αποκατάςταςθσ των προςφφγων βρζκθκε
ςτο επίκεντρο του κρατικοφ ενδιαφζροντοσ. φμφωνα με το δεφτερο ιςτορικό παράκεμα
ςτόχοσ των Φιλελευκζρων ιταν θ ενίςχυςθ του φρονιματοσ των χωρικϊν, που
αποτελοφςαν βαςικι πθγι οπλιτϊν για τουσ επερχόμενουσ πολζμουσ, αλλά και θ
ενίςχυςθ τθσ ζλξθσ που αςκοφςε το ελλθνικό εκνικό πρόγραμμα μεταξφ των ποικίλων
χριςτιανικϊν πλθκυςμϊν τθσ Βόρειασ Ελλάδασ.
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Δ1.β. Οι ςτόχοι υλοποιικθκαν ωσ εξισ: φμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, οι
δικαιοφχοι αγρότεσ μποροφςαν να αγοράςουν όςθ γθ ικελαν, με ανϊτατο όριο τα 80
ςτρζμματα για ξθρικά εδάφθ και τα 40 ςτρζμματα για αρδευόμενα. Από το 1870 ωσ το 1911
διανεμικθκαν 2.650.000 ςτρζμματα με 370.000 παραχωρθτιρια, πράγμα που δείχνει ότι οι
φιλοδοξίεσ ι οι δυνατότθτεσ των αγροτϊν για απόκτθςθ καλλιεργιςιμθσ ζκταςθσ ιταν
περιοριςμζνεσ αλλά και ο πολυτεμαχιςμόσ τθσ γθσ ιδθ μεγάλοσ. Πρζπει να επιςθμανκεί ότι
για τισ περιοχζσ που χαρακτθρίηονταν ωσ φυτείεσ, ελαιόδεντρα και αμπζλια, ο μζςοσ όροσ
ζκταςθσ των ιδιοκτθςιϊν ιταν ςαφϊσ μικρότεροσ εκείνων που προορίηονταν για
καλλιζργεια δθμθτριακϊν. Επρόκειτο όμωσ για ςθμαντικι διανομι καλλιεργιςιμων γαιϊν,
ιδιαίτερα αν ςυγκρικεί με τα 600.000 ςτρζμματα εκνικϊν γαιϊν που είχαν διανεμθκεί τα
προθγοφμενα χρόνια, από το 1833 μζχρι το 1870. Ωςτόςο, μόνο το 50% περίπου του
αντιτίμου των παραχωροφμενων γαιϊν πλθρϊκθκε τελικά ςτο κράτοσ από τουσ αγοραςτζσ
τθσ εκνικισ αυτισ ιδιοκτθςίασ. Η υλοποίθςθ των ςτόχων των νομοκετικϊν ρυκμίςεων του
1917 πραγματοποιικθκε ωσ εξισ: Η αναδιανομι που ζγινε ζφταςε ςτο 85% των
καλλιεργιςιμων εκτάςεων ςτθ Μακεδονία και ςτο 68% ςτθ Θεςςαλία. το ςφνολο τθσ
καλλιεργιςιμθσ γθσ τθσ χϊρασ το ποςοςτό αυτό ανιλκε ςε 40%. φμφωνα με το δεφτερο
ιςτορικό παράκεμα θ υπόςχεςθ τθσ αγροτικισ μεταρρφκμιςθσ είχε άμεςα αποτελζςματα.
Η απαλλοτρίωςθ των τςιφλικιϊν, κυρίωσ των χριςτιανϊν γαιοκτθμόνων κα γινόταν με
προγράμματα χρθματοδότθςθσ ακτθμόνων αγοραςτϊν. Οι ενδοαςτικζσ ςυγκροφςεισ,
όμωσ και ο Διχαςμόσ ζςπρωξε τθν Κυβζρνθςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ να ακολουκιςει ζνα πιο
ριηοςπαςτικό πρόγραμμα υποχρεωτικισ απαλλοτρίωςθσ. φμφωνα με το τρίτο ιςτορικό
παράκεμα θ λφςθ που επιλζγθ ιταν θ αναπαραγωγι ςτθ Βόρεια Ελλάδα του
νοτιοελλαδικοφ κοινωνικοφ προτφπου, το οποίο ςτθριηόταν ςτθ μικρι ιδιοκτθςία και τθν
οικογενειακι αγροτικι εκμετάλλευςθ. Σο πρότυπο αυτό κρίκθκε επιτυχθμζνο, όχι τόςο
από οικονομικι, αλλά από πολιτικι άποψθ, κακϊσ ςυνζβαλε ςτθν ςτακεροποίθςθ τθσ
κρατικισ εξουςίασ και του πολιτεφματοσ. Η διανομι γθσ ιταν θ καλφτερθ λφςθ για τθ
νομιμοποίθςθ τθσ κυριαρχίασ του ελλθνικοφ κράτουσ ςτθν Βόρειο Ελλάδα. Μετά από λίγα
χρόνια, κάτω από τθν πίεςθ του προςφυγικοφ προβλιματοσ, θ αγροτικι μεταρρφκμιςθ
ολοκλθρϊκθκε και οδιγθςε τθν αγροτικι οικονομία τθσ χϊρασ ςε κακεςτϊσ
μικροϊδιοκτθςίασ. το τρίτο ιςτορικό παράκεμα αναφζρεται ότι θ αγροτικι μεταρρφκμιςθ
υλοποιικθκε από το 1923 και φςτερα. Η γθ που διανεμικθκε ανικε κυρίεσ ςε Σοφρκουσ
και Βουλγάρουσ που είχαν αποχωριςει λόγω τθσ ανταλλαγισ των πλθκυςμϊν, αλλά και
ςε Ζλλθνεσ μεγαλογαιοκτιμονεσ. Με τθ ςειρά τθσ θ νζα κατάςταςθ δθμιοφργθςε νζα
προβλιματα. Οι μικροκαλλιεργθτζσ δυςκολεφονταν να εμπορευματοποιιςουν τθν
παραγωγι τουσ και ζπεφταν ςυχνά κφματα των εμπόρων. Για να αντιμετωπιςτεί αυτι θ
κατάςταςθ προωκικθκε θ ίδρυςθ τθσ Αγροτικισ Σράπεηασ, κρατικϊν οργανιςμϊν
παρζμβαςθσ και παραγωγικϊν ςυνεταιριςμϊν. Σο αγροτικό ηιτθμα απζκτθςε ζτςι νζο
περιεχόμενο, χωρίσ να προκαλζςει τισ εντάςεισ που γνϊριςαν άλλα κράτθ τθσ Ευρϊπθσ
(Ιςπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ.).
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