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Το μείζον γεγονός στο γεωργικό τομέα κατά τη διάρκεια της 

πενταετίας 1919-1923 ήταν η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών υπέρ των 
κολλήγων καλλιεργητών τους (που ολοκληρώθηκε σχεδόν ως το 1925) και 
η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού Μικρασιατών προσφύγων σε 
απαλλοτριωμένα τσιφλίκια και σε κτήματα των μουσουλμάνων που 
εγκατέλειψαν την Ελλάδα μετά την ελληνοτουρκική συμφωνία 
ανταλλαγής των πληθυσμών. […] 

Το 1924 η πρωτεύουσα, με πληθυσμό διπλάσιο σχεδόν από ό,τι είχε το 
1918 (περίπου μισό εκατομμύριο), χρειαζόταν 15.000 πρόσθετες κατοικίες, 
παρά το γεγονός ότι το κράτος είχε κατασκευάσει 9.000 κατοικίες ειδικά 
για τους πρόσφυγες. Στη Θεσσαλονίκη το στεγαστικό πρόβλημα ήταν 
οξύτερο, […] 

Στη συνέχεια, παρόλο ότι η Ελλάδα «των πέντε θαλασσών και των 
δύο ηπείρων» κατέρρευσε το 1922, εντούτοις η ελλαδική οικονομία 
αποκόμισε από την κατάρρευση αυτή ορισμένα συγκεκριμένα θετικά 
οφέλη: 

α) Ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων εμφανίσθηκε σαν μια αξιόλογη 
και ειδικευμένη εργατική δύναμη, πράγμα που αποτέλεσε ένα επιπλέον 
κίνητρο για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων. 

β) Η παρουσία των προσφύγων στην Ελλάδα επέφερε επίσης μιαν 
αξιόλογη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς. Η τεράστια προσπάθεια για 
την εγκατάστασή τους στους αστικούς και αγροτικούς χώρους 
λειτούργησε ταυτόχρονα και σαν μια σπουδαία ευκαιρία για την 
αξιοποίηση κεφαλαίων και την απόληψη κερδών. […] 

γ) Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα έγινε η αιτία για να 
επιταχυνθεί και επεκταθεί η διαδικασία διανομής των μεγάλων 
αγροκτημάτων (τσιφλικιών) στους καλλιεργητές. Η αγροτική 
μεταρρύθμιση επέφερε με τη σειρά της, αν όχι την αύξηση του συνολικού 
αγροτικού εισοδήματος, πάντως την ανακατανομή του, προς όφελος των 
άμεσων καλλιεργητών. […] 

Κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές, προωθήθηκε όσο ποτέ άλλοτε 
στην Ελλάδα η ενσωμάτωση των παραγωγικών τομέων σε ένα ενιαίο 
οργανικό σύνολο. Η πορεία προς την εθνικο-οικονομική ολοκλήρωση 
επιταχύνθηκε και από τη μεγάλη και διαρκή κρίση των εξαγωγικών 
προϊόντων της χώρας (καπνός, σταφίδα). Ήταν η πρώτη φορά που 
εμφανίσθηκε στην Ελλάδα μια εργατική τάξη σαν ιστορική κοινωνική 
κατηγορία, πέρα από θεωρητικά διανοήματα. Ήταν η πρώτη φορά που η 
ελληνική κοινωνία, παρά τις ιδιομορφίες της, δεσμευόταν αποφασιστικά 
στο δρόμο για μια σύγχρονη κοινωνική διαστρωμάτωση. 
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