ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2007
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1.

ΟΜΑ∆Α Α΄

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι
σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος»
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Το κόστος των Βαλκανικών πολέµων κλόνισε την ελληνική οικονοµία.
β. Οι ∆ηλιγιαννικοί υποστήριζαν τους µεγαλογαιοκτήµονες της
Θεσσαλίας.
γ. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) µετονοµάστηκε
σε Λαϊκό Κόµµα.
δ. Το πρώτο παγκόσµιο Παν-ποντιακό Συνέδριο οργανώθηκε στη
Μασσαλία το 1918.
ε. Το Μάρτιο του 1921 ο µητροπολίτης Αµάσειας Γερµανός πρότεινε
στον υπουργό εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία µε τους Κούρδους
και τους Αρµένιους.
Μονάδες 10

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α. «Σύµφωνο περί αµοιβαίας µεταναστεύσεως µεταξύ Ελλάδος και
Βουλγαρίας».
β. Τάγµατα εργασίας.
γ. «Ηνωµένη Αντιπολίτευσις» (Κρήτη).
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1.

Ποιες µεγάλες επενδύσεις έγιναν στην Αθήνα στους τοµείς της
υδροδότησης και της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την
περίοδο του µεσοπολέµου;
Μονάδες 12

Α.2.2.

Ποιες ενέργειες έγιναν µετά την αναχώρηση των ξένων Ναυάρχων για
την οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας µέχρι και τη συγκρότηση της
πρώτης κυβέρνησής της;
Μονάδες 16
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ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείµενα και τις ιστορικές σας
γνώσεις σχετικά µε το Σύνταγµα του 1844:
α. να αναφερθείτε στις βασιλικές εξουσίες και στη σηµασία του δικαιώµατος της
καθολικής ψηφοφορίας
Μονάδες 13
β. να αποτιµήσετε τη σηµασία της θέσπισης του Συντάγµατος του 1844 στην
εξέλιξη του κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα.
Μονάδες 12
Κείµενο Α
Σύνταγµα µοναρχικό, τον συντηρητισµό του οποίου δεν αναιρούσαν οι αρκετές
φιλελεύθερες διατάξεις που κατάφεραν να επιβάλουν τα προοδευτικότερα
στοιχεία της Εθνοσυνέλευσης, [...] το Σύνταγµα του 1844 συµπληρωνόταν µε
έναν επαναστατικό για την εποχή του εκλογικό νόµο.
Πρόκειται για τον εκλογικό νόµο της 18ης Μαρτίου 1844 που ψήφισε η
Εθνοσυνέλευση [...] και που αναγνώριζε το δικαίωµα του εκλέγειν «εις όλους
τους εντός του βασιλείου γεννηθέντας Έλληνας» που είχαν συµπληρώσει το 25ο
έτος της ηλικίας τους και είχαν «ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας», είτε κινητή,
όπως διευκρινίστηκε στη σχετική συζήτηση, είτε ακίνητη «προσοδοφόρον και
φοροτελή1», ή που εξασκούσαν «οιονδήποτε επάγγελµα ή ανεξάρτητον
επιτήδευµα» [...]. Καθιερώνοντας έτσι ουσιαστικά την καθολική και –µε µία σειρά
άλλων διατάξεων– την άµεση ψηφοφορία για την ανάδειξη της Βουλής, η
Εθνοσυνέλευση [...] πρωτοπορούσε, σε σχέση µε τα ισχύοντα στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες της εποχής.
---------------------------------------------1

ιδιοκτησία φοροτελής: η ιδιοκτησία που υπόκειται σε φορολογία
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία,
Αθήνα-Κοµοτηνή 1981, σσ. 65-66
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Κείµενο Β
Στη βαθµιαία ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου και στο συνακόλουθο
περιορισµό των υπερτροφικών εξουσιών του µονάρχη συνετέλεσε και η
καθιέρωση µε νόµο της σχεδόν καθολικής και άµεσης ψηφοφορίας (όλοι σχεδόν
οι Έλληνες πάνω από 25 χρονών είχαν δικαίωµα ψήφου). [...] Η καθολική
ψηφοφορία προώθησε σταδιακά την πολιτική χειραφέτηση των λαϊκών
στρωµάτων και, όπως όλοι οι κοινοβουλευτικοί θεσµοί, συνέβαλε στη
διαµόρφωση µιας δηµοκρατικής ιδεολογίας.
Γιώργος Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 20-21
ΘΕΜΑ Β2
Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείµενα και τις ιστορικές σας
γνώσεις να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο ξεκίνησε η αστική στέγαση των
προσφύγων –εύπορων και άπορων– µέσω της δηµιουργίας συνοικισµών και
οικισµών.
Μονάδες 25
Κείµενο Α
Ως το τέλος του 1929 η Ε.Α.Π. είχε χτίσει 27.000 περίπου κατοικίες σε 125 νέους
συνοικισµούς και το κράτος 25.000 κατοικίες, χωρίς να έχει λυθεί το πρόβληµα
της άθλιας διαβιώσεως σε αυτοσχέδιες τσίγκινες παράγκες 30.000 περίπου
προσφυγικών οικογενειών.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σ. 302
Κείµενο Β
... Κακήν κακώς, µην τα ρωτάς, πώς ζούσαµε. Έφτασε ο δεύτερος χρόνος
της προσφυγιάς. Ήµαστε στα 1924 κι ακούσαµε πως γίνονται συνοικισµοί, για να
κάτσουµε εµείς οι πρόσφυγες, στον Ποδονίφτη (= Ν. Ιωνία), στους Ποδαράδες (=
Περισσός), στην Κοκκινιά.
Τότε ξέρεις πώς πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισµούς; Πήγαινες εκεί,
κρεµούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι είχες σ’ ένα δωµάτιο και το σπίτι ήτανε δικό
σου. Ατελείωτα ήτανε ακόµη· κεραµίδια δεν είχανε, πόρτες δεν είχανε, παράθυρα
δεν είχανε. Και µερικά που είχανε πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη
νύχτα και τις βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να µαγειρέψουνε...
(Μαρτυρία Μαριάνθης Καραµουσά από το χωριό Μπαγάρασι κοντά
στα Σώκια).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών), τ. Α΄, σ. 195
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜ Α∆Α Α΄
ΘΕΜ Α Α1
Α.1.1.
α. → Λάθος, βλ. σελ. 49.
β. → Λάθος, βλ. σελ. 81.
γ. → Λάθος, βλ. σελ. 47 και 98.
δ. → Σωστό, βλ. σελ. 250.
ε. → Σωστό, βλ. σε λ. 252-253.
Α.1.2. Ο ρισµοί:
α. Σύµφωνο περί αµοιβαίας µεταναστ ε ύσεως µε ταξ ύ Ελλάδος και
Βουλγαρίας: σελ. 140: «Το Νοέ µβριο του 1919 υπογράφηκε … πριν
από την υπογραφή της συνθήκης)».
β. Τάγµατα εργασίας: σελ. 139: Στη διάρκε ια του πρώτου διωγµού
(1914) οι Έλ ληνες της Μ ικράς Ασίας υπέστησαν διάφορες
καταπιέσε ις ανάµεσα στ ις οποίε ς ήταν και τα τάγµατα ε ργασίας. Πιο
συγκεκριµένα, «Οι άντρε ς άνω των 45 … συνελήφθησαν,
εκτελέστηκαν». [Αναφορά στα τάγµατα ε ργασίας (αµελέ ταµπουρού)
γίνεται και στ ις σελ. 253 και 254].
γ. Ηνωµέν η Αν τιπολίτε υσις: σε λ. 210: «Κάτω από αυτές τις
συνθήκ ες (δηλαδή την πολ ιτ ική αδιαλλαξ ίας του Γε ώργιου µετά την
απόλυση Βε ν ιζέ λου, την απαγόρε υση της ε λε υθε ροτυπίας, τ ις
διώ ξε ις και φυλακ ίσε ις διακε κριµένων µε λών της κρητ ικής
αντιπολίτ ευσης), τα πολιτικά πράγµατα … δυναµική αναµέτρηση µε
τον Πρίγκιπα».
ΘΕΜ Α Α2
Α.2.1.
σελ. 52-53: (κεφάλαιο 7) «Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίε ς …
ηλεκτροκίνητα τραµ και λεωφορεία».
Α.2.2.
σελ. 206-208: (κεφάλαιο 1) «Ο ι ξένοι Ναύαρχοι αναχώρησαν την
επόµενη … Υπουργός ∆ικαιοσύνης ορίστηκε ο Ελευθέριος
Βενιζ έλος».
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ΟΜ Α∆Α Β΄
ΘΕΜ Α Β1
α) Η επανάσταση της 3 η ς Σεπτεµβρίου του 1844 έδρασε
καταλυτ ικά στα πολ ιτ ικά πράγµατα της Ελλάδας. Στη διάρκε ια των
εργασιών της Εθνοσυν έλ ευσης (1843-1844) οι τρε ις ηγέτε ς των
«ξεν ικών κοµµάτων» κατόρθωσαν να αποφύγουν τ ις ακραίες θέσε ις
να επιβληθούν στ ις ριζοσπαστ ικές οµάδε ς των κοµµάτων τους και να
πάρουν από κοινού αποφάσε ις για τ ις συνταγµατ ικές ρυθµίσε ις. Ο ι
κοµµατικ ές παρατάξ ε ις συµφώνησαν στην ανάγκη να κατοχυρωθούν
συνταγµατ ικά ορισµένα θεµελιώδη δικαιώµατα.
Παράλληλ α, στο σύνταγµα καθορίστηκαν και οι βασιλικές
εξουσίες . Μ εταξ ύ των σπουδαιότε ρων ήταν η συµµετοχή του βασιλιά
στην άσκηση της νοµοθετ ικής ε ξουσίας και η αρχηγία του κράτους
και του στ ρατού. όµω ς, καµιά πράξη του δεν ε ίχε ισχύ χωρίς την
προσυπογραφή του αρµόδιου υπουργού. Προβλεπόταν επίσης η
ύπαρξη Βου λής και Γερουσίας. Ο ι γε ρουσιαστές θα διορίζονταν από
τον βασιλ ιά και θα διατηρούσαν το αξ ίωµά τους, ισόβια.
Σχετικές είναι και οι πληροφορίες που αντλούµε από το
πρώτο ιστορικό παράθεµα, στο οποίο το σύνταγµα του 1844
χαρακτηρίζ εται «µοναρχικό και συντηρητ ικό», παρά τ ις αρκετέ ς
φιλε λε ύθε ρες διατάξ ε ις που προώθησαν τα προοδευτ ικότε ρα µέλη
της Εθνοσυν έλ ευσης. Η συγκεκριµένη εκτ ίµηση συνδέεται πιθανόν
µε την αδυναµία του Συντάγµατος να περιορίσε ι ουσιαστ ικά τ ις
εξουσίες του βασιλ ιά, όπως ήταν εξάλλου και η βούληση τω ν
επαναστατών της 3 η ς Σεπτεµβρίου. Μετά την ψήφιση του
συντάγµατος οι βασιλ ικ ές ε ξουσίες έδιναν στον Όθωνα τη
δυνατότητα να συµµετέ χε ι και να επηρεάζε ι τη νοµοθετ ική και
εκτελ εστ ική ε ξουσία ως αρχηγός του κράτους και ως υπεύθυνος να
διορίζ ε ι τα µέλη της Γε ρουσίας, θεσµό που θα αποτελούσε καθαρά
υποστύλωµα και φερέφω νο της Αυλής. Ανάλογη ήταν και η εµπλοκή
του στα στρατ ιωτ ικά πράγµατα της χώρας µε την ιδιότητα του
αρχηγού του στ ρατού. [Ο περιορισµός της προσυπογραφής του
αρµόδιου υπου ργού φαίν εται επουσιώδης , µια και σύµφωνα µε το
σύνταγµα, ο Όθωνας διατηρούσε το δικαίωµα να διορίζε ι και να
παύε ι του ς υπου ργούς]. Πάντως στο δεύτερο παράθεµα, υπάρχε ι η
εκτ ίµηση που έ ρχεται εν µέ ρε ι σε αντ ίθεση µε τ ις έννοιες µοναρχικό
και συντηρητ ικό σύνταγµα που καταγράφονται στο πρώτο κε ίµενο.
Συγκε κριµένα γ ίνεται λόγος για «περιορισµό τ ων υπε ρτροφικών
εξουσιών του µονάρχη».
Με
άλλες
διατάξ ε ις
κατοχυρωνόταν,
µε
ε λάχιστους
περιορισµούς, το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας για τους
άνδρε ς, ρύθµιση που αποτελούσε παγκόσµια πρωτοπορία. Ο ριζόταν
η εκλογ ική διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία οι εκλογε ίς
µπορούσαν να δώσουν θετ ική ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν,
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συµπληρώνοντας ψηφοδέ λτ ια, ακόµη και διαφορετ ικών Συνδυασµών.
Στο πρώτο µάλι στα ιστορικό παράθεµα επιβεβαιώνεται ο
συγκεκ ριµένος χαρακτηρισµός της πρωτοπορίας που καταγράφεται
στο σχολικό βιβλίο. Η αναφορά στην καθολική ψηφοφορία σε
συνδυασµό µε την έν νοια της αµεσότητας στην άσκηση του
εκλογ ικού δικαιώµατος– (σηµε ιωτέον ότ ι ο όρος άµεση ψηφοφορία
δεν καταγράφεται στο σχολικό βιβλίο για το σύνταγµα του 1844 αλλά
για το σύνταγµα του 1864) έδωσε στην Εθνοσυνέλε υση του
ελλην ικού βασιλε ίου την πρωτοπορία «σε σχέση µε τα ισχύοντα στ ις
περισσότερες ε υρωπαϊκές χώρες της εποχής». Ανάλογες εί ναι και
οι πληροφορίες του δε ύτερου παραθέµατος, στ ις οποίε ς τονίζ εται
η σηµασία του δικαιώµατος της καθολικής ψηφοφορίας για την
ενίσχ υση του κοινοβουλ ευτ ισµού και την αποψίλωση της οθωνικής
παντοδυναµίας.
Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται στο πρώτο κε ίµενο ω ς
«επαναστατικός για την εποχή του εκλογικός νόµος της 18 η ς Μαρτίου
1844». Πιο συγκ εκ ριµέν α, στο παράθεµα προσδιορί ζονται τα
κριτήρια που αναγνώ ριζαν το δικαίωµα του εκλέγε ιν στους Έλληνες
πολίτε ς. Ο ψηφοφόρος έπρεπε να ε ίναι άρρενας γηγενής, δηλαδή να
έχε ι
γεν νηθε ί
στο
ελε ύθε ρο
ελληνικό
βασίλε ιο
(τ εκµήριο
εντοπιότητας) και να έχε ι συµπληρώσε ι το 25 ο έ τος της ηλικίας του.
Επιπλέον, απαραίτητο προσόν θε ωρήθηκε η κατοχή ιδιοκτησίας στην
επαρχ ία όπου θα γ ινόταν η άσκηση των πολιτ ικών δικαιωµάτων για
την οποία διευκ ριν ίστηκε ότ ι θα έπρεπε να ε ίναι ε ίτ ε κινητή ε ίτε
ακίνητη (φορολογήσιµη και κε ρδοφόρος).
β) Το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας δηµιούργησε νέους
όρους για την πολ ιτ ική και κοµµατ ική δράση, καθώς ανοίχτηκε ευρύ
πεδίο γ ια τη συµµετοχή πολιτών και κοµµάτων στο δηµόσιο βίο και
διευκολύνθηκ ε η διεκδίκηση συµφερόντω ν.
Ίσως οι φιλελε ύθε ρε ς πολιτ ικέ ς διαδικασίε ς και η λε ιτουργία
κοµµάτων να ήταν προϊόν µιας µικρής πολιτ ικής ηγετ ικής οµάδας, να
µην ανταποκρίνονταν στ ις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να
αναπτύχθηκαν κατά µίµηση δυτ ικών προτ ύπων, τα οποία στην
εφαρµογή τους παραµορφώθηκαν λόγω του µικρού βαθµού
ανάπτυξης της ελλην ικής κοινωνίας. Όµως, ανεξάρτητα από τ ις
επιδράσε ις δυτ ικών προτύπων, ο κοινοβουλευτ ισµός στην Ελλάδα,
ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του δρόµους για να
ανταποκριθε ί στ ις ιδιαίτε ρε ς ανάγκες, τα προβλήµατα και τα
αιτήµατα της ελλην ικής κοινωνίας. Το δεύτερο ι στορικό παράθεµα
σηµειώνει ότ ι η καθολική ψηφοφορία και ο περιορισµός της
υπερτ ροφικής
ε ξου σίας
του
βασιλιά
έφε ρε
ε νίσχυση
και
συνακόλουθη εδραίωση του κοινοβουλε υτ ισµού
στο πλαίσιο του
συντάγµατος του 1844
Εξάλλου, γ ια την πολιτ ική ενε ργοποίηση µεγάλων τµηµάτων
του πληθυσµού και για τη σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους
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δικαίου, δεν θα αρκούσε µια διαδικασία µίµησης. Χαρακτ ηριστικά
είναι και όσα καταγράφει το δε ύτερο ιστορικό παράθε µα. Η
καθολ ική ψηφοφορία προώθησε την πολιτ ική χε ιραφέτηση των
λαϊκών
στ ρωµάτων
και
συνέβαλε
στη
διαµόρφωση
µιας
δηµοκρατ ικής ιδεολογ ίας σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη τω ν
κοινοβουλ ευτ ικ ών θεσµώ ν. Τα κόµµατα αποτελούσαν αναγκαιότητα
της εποχής και ανταποκρίνονταν στ ις ανάγκε ς των ανθρώπων που
τα συγκρότησαν. Πάντω ς, τα κόµµατα αυτής της πε ριόδου δεν
µπορούν να χαρακτηρισθούν µε σηµερινούς όρους (αριστε ρά-δε ξ ιά,
προοδευτ ικά-συντηρητ ικά).
ΘΕΜ Α Β2
Την αστική αποκατάσταση τω ν προσφύγων ανέλαβε πε ρισσότε ρο
το κράτος και λιγότε ρο η ΕΑΠ, η οποία πρόσφερε οικονοµική
βοήθε ια σε πε ριορισµέ νο αριθµό επιχε ιρήσεων, οικοτε χνικών και
βιοτ εχν ικών δραστηριοτήτω ν (όπως η ταπητουργία). Σε αντ ίθεση µε
την αγροτ ική αποκατάσταση, η αστ ική περιλάµβανε περισσότε ρο
στέγαση και όχι πρόνοια γ ια εύρεση εργασίας.
Η αστ ική στέγαση ξε κίνησε από την Αθήνα µε τη δηµιουργία
τεσσάρων συνοικ ισµών: της Καισαριανής, του Βύρωνα, της Νέας
Ιων ίας και της Κοκ κ ιν ιάς στον Πε ιραιά. Για τη στέ γαση των αστών
προσφύ γων υ ιοθετήθηκ ε η δηµιουργία συνοικισµών µε επέκταση τ ων
πόλεων στ ις οποίες αυτοί ήταν προσωρινά εγκατ εστηµένοι.
Προκ ρίθηκε – εκτός από σπάνιες ε ξαιρέσε ις – το σύστηµα της
ανέγε ρσης µικρώ ν κατοικιών, µονοκατοικιών/ διπλοκατοικιώ ν/
τετρακατοικ ιών, µον ώροφων ή διώροφων, µε ένα ή δύο δωµάτ ια,
κουζ ίνα και του ς αναγκαίους βοηθητ ικούς χώ ρους. Το κράτος ή η
ΕΑΠ ανέθεταν την ανέ γε ρση των συνοικισµών σε εργολάβους ή
φρόντ ιζαν να εφοδιάζουν τους πρόσφυγες µε τα απαραίτητα µέσα
για να κατασκευάσουν οι ίδιοι τα σπίτ ια τους. Σχε τικές είναι και οι
πληροφορίες που µας παρέχονται από τ ην αφήγηση τ ης
Μαριάνθ ης Καραµουσά, από το χωριό Μπαγάρασι, όπως αυτή
καταγράφεται στο δεύτερο παράθεµα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη
µαρτυ ρία της, το 1924 άρχισε η δηµιουργία συνοικισµώ ν στον
Ποδον ίφτη (Νέα Ιων ία), στους Ποδαράδες (Πε ρισσό), περιοχή που
δεν αναφέρεται σχολικό βιβλίο, και στην Κοκκινιά. Στο κε ίµενο της
µαρτυ ρίας πε ριγράφεται η µέθοδος της κατάληψης και κατοχής µε
την οποία οι πρόσφυγε ς κατοχύρω ναν την ιδιοκτησίας µιας κατοικίας
(«πήγαινες εκεί, κρε µού σες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι άλλο είχες σ’ ένα
δωµάτιο και το σπίτι ήτανε δικό σου») και τα προβλήµατα που
αντιµετώπισαν, καθώς τα πε ρισσότε ρα σπίτ ια ήταν ηµιτελή και
ακατάλληλα γ ια κατοίκηση («ατελείωτα ήταν ακόµη˙ κεραµίδια δεν
είχανε, πόρτες δεν ε ίχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και µερικά που
είχανε πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις
βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε , να µαγειρέ ψουνε…»),
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γεγονός που µαρτυ ρε ί εν µέ ρε ι και την προχε ιρότητα ή τη βιασύνη µε
την οποία το κ ράτος και η ΕΑΠ κατά πε ριπτώσε ις επιτ έλεσαν το έ ργο
τους.
Η οικοδόµηση των συνοικισµών, ελλε ίψε ι χρόνου και χρηµάτων,
συχνά δεν συ νδυαζόταν µε έ ργα υποδοµής (ύδρε υση, αποχετ ευτ ικό
σύστηµα, οδικό δίκτ υο. Χώροι πράσινου κ.α.). Παρά την
οµοιοµορφία που επικρατούσε, υπήρχε ελαφρά διαφοροποίηση των
κατοικ ιών του ενός συνοικ ισµού από τις κατοικίες του άλλου, ως
προς το εµβαδόν, την ποιότητα κατασκε υής και τη λε ιτουργικότητα.
Ιδρύθηκαν ακόµη προσφυγικοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί και
χορηγήθηκαν άτοκα δάνε ια σε προσφυγικές οικογένε ιε ς για τη
στέγασή τους. Όπως, χαρακτ ηριστικά επι σηµαί νει το πρώτο
παράθεµα, η ΕΑΠ ως το τέ λος του 1929 ε ίχε κτ ίσε ι 27.000 πε ρίπου
κατοικ ίε ς σε 125 νέους συνοικισµούς και το κράτος 25.000 κατοικίε ς.
(Πιθανότατα οι 125 συνοικισµοί δηµιουργήθηκαν σε ολόκληρη
την ελληνική επικράτεια και όχι µόνο στ ην περιοχή τ ης
πρωτε ύουσας.)
Υπήρχαν, βέβαια, και οι εύποροι πρόσφυγες, που ε ίχαν τη
δυνατότητα να φροντ ίσουν µόνοι τους για τη στέγασή τους. Αυτοί
στην αρχή ήταν σε θέση να νοικιάσουν ή να αγοράσουν κατοικίε ς
µέσα στ ις πόλε ις και έτσι να αναµε ιχθούν µε τους γηγε νε ίς.
Αργότ ερα ανέλαβαν οι ίδιοι πρωτοβουλίε ς για την ίδρυση οικισµώ ν.
Η διαδικασία ήταν
η
ακόλουθη:
ίδρυαν
έ ναν
οικοδοµικό
συνεταιρισµό, αγόραζαν µία έκταση σε προνοµιούχο περιοχή και
οικοδοµούσαν αστ ικές κ ατοικίες καλής ποιότητας. Τέτοιοι οικισµοί
ήταν η Νέα Σµύρνη στην Αθήνα και η Καλλίπολη στον Πε ιραιά. Στο
αντίθετο άκρο βρίσκονταν οι άποροι πρόσφυγες που δεν ε ίχαν
κατορθώσε ι να αποκατασταθούν ακόµη. Εγκαταστάθηκαν σε
καλύβε ς, χαµόσπιτα και άλλε ς πρόχε ιρες κατασκε υέ ς στ ις παρυφές
παλιώ ν οικισµώ ν, ή δηµιούργησαν παραγκουπόλε ις γύρω από τους
προσφυ γ ικού ς συνοικ ισµούς. Έτσι, σε άθλιες συνθήκες, επρόκε ιτο
να ζήσουν για πολλά χρόνια. Η άποψη αυτ ή ενισχύεται και από το
πρώτο παράθεµα, στο οποίο αναφέρεται ότ ι το πρόβληµα της
άθλιας διαβίωσης δεν ε ίχε λυθε ί, καθώς εξακολουθούσαν να
παραµένου ν σε αυτοσχέδιε ς τσίγκινες παράγκε ς 30.000 περίπου
προσφυ γ ικέ ς οικογ ένε ιες.
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