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Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 
 

1. Σα δημογραφικά δεδομένα 
 

α. Ο πληθυσμός 

 

 Γενικά γνωρίσματα της Ελλάδας αμέσως μετά την 
επανάσταση: 

 

1. φτωχή 
2. με απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές 
3. μικρή σε έκταση 
4. ολιγάνθρωπη 

 

 Σα σύνορα μέχρι τα τέλη του 19ου αι. μόλις αγγίζουν τα 
όρια της Μακεδονίας. 

 

 Φώρα πολύ αραιοκατοικημένη. 
 

 Σοπίο εγκατάλειψης / εδάφη γυμνά και χέρσα λόγω: 
 

1. υπερβόσκησης 
2. υπερβολικής υλοτόμησης 
3. εκτεταμένης αγρανάπαυσης 

 

 Γνωρίσματα του πληθυσμού: 
 

1. αυξανόταν με γρήγορους ρυθμούς 
2. είχε περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες 
3. είχε πενιχρά παραγωγικά πλεονάσματα 
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4. εξαιρετικά ευάλωτος σε περιόδους αστάθειας (π.χ 
ναυτικός αποκλεισμός του 1854) 

β. Οι μετακινήσεις μέσα και έξω από την Ελλάδα 

 

 Μετακινήσεις στο εσωτερικό προς τα αστικά κέντρα 
χωρίς πρόθεση εγκατάστασης. 

 

 Μετακινήσεις στο εξωτερικό: 
 

1. Αν. Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα, Δούναβη, Νότια 
Ρωσία, Μ. Ασία, Αίγυπτο. 

2. Αμερική. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9                                     Θζματα Νεοελλθνικισ Ιςτορίασ Γ’ Λυκείου, Διαγράμματα Ενοτιτων 
___________________________________________________________________________ 
 

 
2. Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η 
«Μεγάλη Ιδέα» 
 

 Η Ελλάδα είναι χώρα καθυστερημένη γιατί: 
 

1. απουσιάζουν τα ισχυρά κέντρα ανάπτυξης 
2. απουσιάζουν οι πρώτες ύλες 
3. απουσιάζει το ειδικευμένο και φθηνό εργατικό 

δυναμικό 
4. διαθέτει ελάχιστα ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια 
5. διαθέτει περιορισμένη έως ασήμαντη εσωτερική αγορά 

 

 Η Ελλάδα ανταγωνίζεται τον εαυτό της γιατί: 
 

1. πλούσια κέντρα Ελλήνων της διασποράς 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό 

2. αδιαφορούν για την τύχη του νεοσύστατου κράτους 
μέχρι τα τέλη του 19ου αι. 

 

 «Μεγάλη Ιδέα»: Το νεοσύστατο κράτος είναι μια ημιτελής 
κατασκευή και επομένως η εθνική ολοκλήρωση προϋποθέτει 
διεύρυνση των συνόρων του. 

 

 Οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της «Μεγάλης Ιδέας»: 
 

1. περιορισμένο ενδιαφέρον για την εσωτερική 
οικονομική ανόρθωση 

2. περιορισμένο ενδιαφέρον για τη γεφύρωση του 
χάσματος με τη δύση 

3. οι οικονομικές πρωτοβουλίες γίνονται έρμαια των 
εθνικών κρίσεων 
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Β. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 19ο ΑΙΨΝΑ 

 

1. Σο εμπόριο 

 

 Σο εσωτερικό εμπόριο ήταν περιορισμένο λόγω: 
 

1. μικρών οικονομικών μεγεθών 
2. μικρού πληθυσμού 
3. μικρής αγοραστικής δύναμης 
4. απουσίας μεγάλων παραγωγικών μονάδων 

 

 Σο εξωτερικό εμπόριο: 
 

1. ήταν μόνιμα παθητικό 
2. συνέβαλλε στην αντιμετώπιση του επισιτιστικού 

προβλήματος 
3. αποτελούσε αξιόπιστη πηγή εσόδων 

 

 Σο εξωτερικό εμπόριο αναπτύσσεται ανάλογα με: 
 

1. τη βελτίωση των εθνικών οικονομικών μεγεθών 
2. την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου 

 

 Η Ελλάδα εξάγει: 
 

1. αγροτικά προϊόντα (σταφίδα, ελαιόλαδο, κρασί) 
2. πρώτες ύλες (βαμβάκι, δέρματα, μεταλλεύματα) 

 

 Η Ελλάδα εισάγει: 
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1. αγροτικά προϊόντα (δημητριακά) 
2. βιομηχανικά προϊόντα (υφάσματα, ξυλεία, 

μηχανήματα) 
 

 Η Ελλάδα συνεργάζεται εμπορικά με: 
 

1. Δυτική Ευρώπη 
2. Οθωμανική αυτοκρατορία 

 

 Η εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων της διασποράς 
ανταγωνίζεται τόσο τους ντόπιους εμπόρους όσο και τους 
ξένους. 
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2. Η εμπορική ναυτιλία 
 

 Σο 18ο αιώνα αναπτύσσεται η ναυτιλία λόγω: 
 

1. εξόδου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα 
2. της συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή 
3. Γαλλικής επανάστασης / Ναπολεόντειων πολέμων 

 

 τη διάρκεια της Επανάστασης η ναυτιλία παρακμάζει 
γιατί: 

 

1. ο εμπορικός στόλος μετατρέπεται σε πολεμικό 
2. οι δρόμοι του εμπορίου κλείνουν 
3. καταστρέφονται παραδοσιακά ναυτιλιακά κέντρα 

 

 το νεοσύστατο κράτος νέο κέντρο η ύρος λόγω: 
 

1. της στρατηγικής της θέσης 
2. της δυναμικής παρουσίας των Ελλήνων της διασποράς 

στην ευρύτερη περιοχή 
 

 Σο 19ο αιώνα η ελληνική ναυτιλία έχει γενικά ανοδική 
πορεία καθώς: 

 

1. αυξάνεται ο αριθμός και η χωρητικότητα των πλοίων 
2. αντικαθίστανται σταδιακά τα ιστιοφόρα από 

ατμόπλοια 
3. γίνονται δημόσια έργα (λιμάνια, φαροσήμανση) 

 

 Η είσοδος του ατμού και οδηγεί αναζήτηση κεφαλαίων από: 
 

1. εταιρίες 
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2. ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα 
 

Φρηματοδότες της νέας εξέλιξης είναι: 

 

1. το κράτος 
2. οι τράπεζες 
3. οι ομογενείς 

 

 Προβλήματα ανάπτυξης της ατμοπλοΐας είναι: 
1. η περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων 
2. ο αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος 

 Η ανάπτυξη έρχεται αλλά καταστρέφεται από τον Α΄ 
παγκόσμιο πόλεμο. 
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3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 

 

 «Εθνικές γαίες»: Κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών που 
περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους 
«επαναστατικώ δικαίω». 

 

 Φρησιμοποιήθηκαν ως: 
 

1. υποθήκες για τη σύναψη δανείων 
2. μέσα εξασφάλισης εσόδων μέσω της εκποίησής τους 

 

 Εμπόδια για τη διανομή τους: 
 

1. τα ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας των ανθρώπων που 
τα καλλιεργούσαν για χρόνια 

2. η έλλειψη ξεκάθαρων τίτλων ιδιοκτησίας 
3. τα επάλληλα δικαιώματα επί της γης 
4. η απευθείας εξαγορά τους από ιδιώτες χωρίς κρατική 

διαμεσολάβηση 
5. οι καταπατήσεις 
6. η προσαρμογή από το οθωμανικό στο 

βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο 
 

 Οι «εθνικές γαίες» οδηγούνταν σε πολυτεμαχισμό λόγω: 
 

1. έλλειψης μεγάλων κεφαλαίων 
2. τάσης απόκτησης ακίνητης περιουσίας στις πόλεις 

 

 Αποτελέσματα: 
 

1. αποτράπηκαν οι κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις  
2. οι μικρές ιδιοκτησίες ήταν ευάλωτες σε κρίσεις, στις 

διαθέσεις της αγοράς και στους φόρους 
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3. ευνοήθηκε η ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής 
προστασίας 

 

 1870-1871: νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο: 
 

1. να εξασφαλιστούν οι ακτήμονες χωρικοί 
2. το κράτος να εξασφαλίσει έσοδα μέσω της εκποίησης 

 

 Αντιφατικοί στόχοι που οδήγησαν μεν σε σημαντική 
διανομή γαιών αλλά με τα μισά έσοδα για το κράτος. 
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4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων 

 

 Η απουσία βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα περιόριζε το 
ενδιαφέρον για εκμετάλλευση του υπεδάφους. 

 

 Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούσαν: 
 

1. σε εξαγωγές μεταλλευτικών προϊόντων για τις δυτικές 
βιομηχανίες 

2. στην εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών με προϊόντα 
λατομείων και οικοδομικά υλικά 

 

 Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ενθαρρύνθηκε λόγω: 
 

1. της νομοθεσίας στη δεκαετία του 1860 που εκχωρούσε 
μεταλλευτικά δικαιώματα με ευνοϊκούς όρους 

2. των διαφόρων συγκυριών (π.χ διώρυγα του ουέζ) 
 

 1866 Λαύριο: γαλλοϊταλική εταιρία εξορύσσει μεταλλεύματα: 
 

1. από τα κοιτάσματα 
2. από τις «σκωρίες» 

 

 Άλλες περιοχές εκμετάλλευσης: 
 

1. Μήλος 
2. Νάξος 
3. Θήρα 
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 Τλικά εξόρυξης: 
 

1. άργυρος 
2. μόλυβδος 
3. θειάφι 
4. σμύριδα 
5. θηραϊκή γη 
6. μάρμαρο 
7. αλάτι 
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5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος 

 

 Η ίδρυση τραπεζών ήταν αναγκαία γιατί: 
 

1. θα εξυπηρετούσε τις κυβερνητικές ανάγκες 
2. θα εξασφάλιζε στους επιχειρηματίες ένα σύστημα 

δανεισμού χωρίς τοκογλυφία 
 

 Γνωρίσματα του πιστωτικού συστήματος τα πρώτα χρόνια 
της ανεξαρτησίας: 

 

1. ήταν συνδεδεμένο με το εμπόριο αγροτικών προϊόντων 
2. οι έμποροι δάνειζαν με τοκογλυφικούς όρους 
3. ο δανεισμός κατευθυνόταν κυρίως στους αγρότες με 

δυσμενείς όρους 
4. άλλοι κλάδοι στερούνταν πιστώσεις και περιόριζαν τις 

επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες 
 

 1841: Ίδρυση της Εθνικής Σράπεζας με κύριους μετόχους: 
 

1. ο κεφαλαιούχος Εϋνάρδος 
2. το ελληνικό κράτος 
3. έλληνες έμποροι και επιχειρηματίες της διασποράς 
4. ξένες προσωπικότητες 
5. κεφαλαιούχοι του ελληνικού χώρου 

 

 Πρώτος διοικητής: Γεώργιος Σταύρου 
 

 Κύρια δραστηριότητα της τράπεζας είναι η έκδοση 
χαρτονομίσματος. 

 

 Η Εθνική Σράπεζα εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις και 
βοηθά στην αντιμετώπιση της τοκογλυφίας. 
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 Άλλες τράπεζες: 
 

1. Ιονική Σράπεζα 
2. Σράπεζα Ηπειροθεσσαλίας 
3. Γενική Πιστωτική Σράπεζα 
4. Σράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως 
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6. Η βιομηχανία 

 

 Η ανάπτυξη της βιομηχανίας στο νεοσύστατο κράτος ήταν 
απλώς ένα αίτημα και μια προσδοκία χωρίς διέξοδο. 

 

 Οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες σχετίζονταν με τη 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και παρέμειναν ως προς 
τα μεγέθη τους στάσιμες. (βυρσοδεψεία, αλευρόμυλοι, 
κλωστήρια) 

 

 Αιτίες της παραπάνω καθυστέρησης: 
 

1. η μικρή εγχώρια αγορά 
2. η πίεση των εισαγόμενων προϊόντων 
3. η έλλειψη πολυάριθμου, ειδικευμένου και φθηνού 

εργατικού δυναμικού 
 

 Γύρω στα 1870 σημειώνεται ένα βραχύβιο κύμα ίδρυσης 
βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

 

 τις αρχές του 20ου αιώνα ξεκινά η ανάπτυξη της βαριάς 
βιομηχανίας: 

 

1. μεταλλουργία 
2. ναυπηγική 
3. τσιμεντοβιομηχανία 

 

 Γενικές αιτίες καθυστέρησης της ελληνικής βιομηχανίας: 
 

1. έλλειψη κεφαλαίων 
2. διασπορά των υπαρχόντων σε άλλες δραστηριότητες 
3. περιορισμένη - εδαφικά και πληθυσμιακά – βάση 

οικονομικής εξάπλωσης 
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4. έλλειψη πρώτων υλών 
5. χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών 
6. έλλειψη γενικής και τεχνικής παιδείας 

 

 Αν και μετά το 1912-13 άλλαξαν κάποια δεδομένα, ωστόσο η 
ελληνική βιομηχανία: 

 

1. παρέμεινε προσηλωμένη σε δευτερεύουσες 
δραστηριότητες 

2. αναζητούσε διαρκώς την ενίσχυση και βοήθεια του 
κράτους 

  



 Σωτιρθσ Γκαρμποφνθσ                                                                                                                     22 
___________________________________________________________________________ 
 

7. Σα δημόσια έργα 

 

 Οι υποδομές του νεοσύστατου κράτους είναι πρωτόγονες. 
 

 Εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό τους η έλλειψη οικονομικών 
πόρων. 

 

 Προβλήματα στην ανάληψη δημοσίων έργων μέχρι το 1870: 
 

1. έλλειψη ιδιωτικού ενδιαφέροντος 
2. υποτονική δραστηριότητα του κράτους. 

 

 Ευνοϊκοί παράγοντες για την κατασκευή οδικού δικτύου: 
 

1. η οικονομική ανάπτυξη 
2. οι γρήγοροι ρυθμοί αστικοποίησης 
3. η δημιουργία κεντρικών σιδηροδρομικών αξόνων 
4. η ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου 

 

 Ανασταλτικοί παράγοντες για την κατασκευή οδικού δικτύου: 
 

1. μεγάλο κόστος κατασκευής σε ορεινά εδάφη 
2. «ανταγωνισμός» των θαλάσσιων συγκοινωνιών 

 

 Αποξηράνσεις λιμνών και ελών με σκοπό: 
 

1. την εξασφάλιση πλούσιας καλλιεργήσιμης γης 
2. την καταπολέμηση της ελονοσίας 

 

 Αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας. 
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 Διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου. 
 

 Διάνοιξη του πορθμού του Ευρύπου. 
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8. Σο δίκτυο των σιδηροδρόμων 

 

 Ο σιδηρόδρομος γίνεται συνώνυμο της ανάπτυξης στην 

Ευρώπη το 19ο αιώνα γιατί: 
 

1. εξασφαλίζει τη μεταφορά μεγάλου όγκου προϊόντων 
με μικρό κόστος 

2. μειώνει τις αποστάσεις μεταξύ κρατών και ηπείρων 
3. εξασφαλίζει την τροφοδοσία των πόλεων 
4. τροφοδοτεί τα εργοστάσια με πρώτες ύλες 
5. τροφοδοτεί την αγορά με προϊόντα 

 

 Ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα καθυστερεί γιατί: 
 

1. το κράτος δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια 
2. οι ιδιώτες δεν θεωρούν αποδοτική μια τέτοια επένδυση 
3. οι θαλάσσιες μεταφορές λειτουργούσαν ανταγωνιστικά 

 

 Μέχρι το 1880 υπάρχει μόνο η γραμμή Αθήνα – Πειραιάς. 
 

 Ευνοϊκοί παράγοντες υλοποίησης του δικτύου: 
 

1. αλλαγή των δεδομένων στην οικονομία ως το 1881 
2. κατασκευή διεθνών αξόνων γύρω από τη χώρα 

 

 1880 έως 1909 ολοκληρώνεται το έργο. 
 

 Αδυναμία του έργου είναι ότι δεν πληροί τις διεθνείς 
προδιαγραφές και εξυπηρετεί τοπικές ανάγκες. 

 

 Σο κόστος κατασκευής ανέλαβαν: 
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1. το κράτος μέσω δανείων 
2. οι ιδιώτες κατά 30% 

 

 Διακινεί κυρίως αγροτικά προϊόντα. 
 

 Δεν αποδίδει κέρδη. 
 

 Πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες σε καιρό πολέμων. 
 

 Δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες για εκβιομηχάνιση της χώρας. 
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9. Σα εθνικά δάνεια 

 

 Σα δάνεια ήταν αναγκαία για το ελληνικό κράτος γιατί 
ξεκινούσε από το μηδέν. 

 

 Μέχρι το 1861 οι έλληνες πήραν: 
 

1. τα δάνεια του Αγώνα 
2. τα δάνεια που συνόδευαν την έλευση των Βαυαρών 

 

 τα τέλη της δεκαετίας του 1880 αφού πήρε κι άλλα δάνεια η 
Ελλάδα όφειλε ποσά πολλαπλάσια του ετήσιου 
προϋπολογισμού της. 

 

 Σα δάνεια αυτά χρησίμευσαν για: 
 

1. την κάλυψη των τρεχόντων ελλειμμάτων 
2. στρατιωτικές δαπάνες σε πολέμους 
3. την αποπληρωμή παλαιών δανείων 
4. δημόσια έργα 
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10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος 

 

 Σο 1893 η Ελλάδα δηλώνει στους δανειστές της κατάσταση 
«πτώχευσης». 

 

 Η ήττα του 1897 από τους Σούρκους επιδεινώνει το 
οικονομικό αδιέξοδο. 

 

 Η Ελλάδα οδηγείται σε καθεστώς διεθνούς οικονομικού 
ελέγχου (ΔΟΕ) το 1898. 

 

 Εκπρόσωποι έξι δυνάμεων αναλαμβάνουν τη διαχείριση των 
δημόσιων εσόδων με στόχο: 

 

1. την καταβολή της πολεμικής αποζημίωσης στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία 

2. την εξυπηρέτηση των άλλων δανείων 
 

 Αποτελέσματα του ΔΟΕ: 
 

1. αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους 
2. απάλλαξε τους δημοσιονομικούς μηχανισμούς από 

δυσλειτουργίες 
 

 Σο 1910: 
 

1. τα οικονομικά του κράτους ήταν υγιή 
2. οι προϋπολογισμοί πλεονασματικοί 
3. οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους αυξημένες 

 

 λα αυτά επέτρεψαν: 
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1. τις μεταρρυθμίσεις του Βενιζέλου 
2. τη συμμετοχή στους βαλκανικούς πολέμους χωρίς 

οικονομικούς κραδασμούς 
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11. Σο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο 

 

 Κατά τον 19ο αι. οι έλληνες της διασποράς αναπτύσσουν 
έντονη οικονομική δραστηριότητα σε πολλά μέρη του 
κόσμου. 

 

 Μέχρι το 1870 περίπου ελάχιστοι εγκαθίστανται στη 
νεοσύστατη πατρίδα γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες 
ανάπτυξης και κέρδους. 

 

 Λόγοι που οδήγησαν κατά τη δεκαετία του 1860 το ελληνικό 
κράτος προς τους ομογενείς: 

 

1. η αλλαγή της δυναστείας 
2. οι νέοι συνταγματικοί θεσμοί 
3. η ενσωμάτωση των Επτανήσων 
4. το τεράστιο κόστος της εμπλοκής στις κρητικές 

επαναστάσεις 
 

 Ανασταλτικοί παράγοντες της προσέγγισης: 
 

1. το Σανζιμάτ που έδωσε διευρυμένα δικαιώματα στους 
χριστιανούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

2. οι οικονομικές συνθήκες στην αυτοκρατορία ήταν 
ευνοϊκότερες απ’ ό,τι στο ελληνικό κράτος 

 

 Η προσέγγιση αρχίζει τη δεκαετία του 1870 λόγω της 
ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. 

 

 Οικονομικές δραστηριότητες των ομογενών στην Ελλάδα: 
 

1. τοποθετήσεις χρημάτων σε αστικά ακίνητα και αγορές 
επίδειξης 
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2. αγορά των τσιφλικιών της Θεσσαλίας 
3. εμπόριο 
4. μεταλλευτικές δραστηριότητες 
5. δημόσια έργα της τρικουπικής περιόδου 
6. δανεισμός του δημοσίου 

 

 Κύρια γνωρίσματα των επενδύσεών τους ήταν: 
 

1. ο ευκαιριακός χαρακτήρας 
2. η ρευστότητά τους 

 

 τόχοι τους: 
 

1. η κερδοσκοπία 
2. η εξαγωγή των κερδών στο εξωτερικό 

 

 Λόγοι που οδήγησαν τους ομογενείς να καταφύγουν σε 
επενδύσεις στην Ελλάδα κατά τον 20ο αι. : 

 

1. το κίνημα των Νεοτούρκων 
2. οι βαλκανικοί πόλεμοι 
3. ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος 
4. η έξαρση των εθνικισμών 
5. τα πλήγματα στις οικονομικές δραστηριότητες των 

ξένων 
6. οι πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία 
7. η δημιουργία της Κεμαλικής Σουρκίας 

 

 Αν και το κεφάλαιο των ομογενών είχε ευκαιριακό 
χαρακτήρα ωστόσο: 

 

1. ενίσχυσε τη ρευστότητα 
2. έδωσε κάποιες λύσεις στην εύρεση κεφαλαίων 
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3. βοήθησε στον εκχρηματισμό της οικονομίας 
 

 το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο προερχόταν: 
 

1. από τους μεγάλους κεφαλαιούχους 
2. από τα μεσοαστικά και μικροαστικά στρώματα των 

μεταναστών προς τις οικογένειές τους στην Ελλάδα 
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Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20ο ΑΙΨΝΑ 

1. Σο αγροτικό ζήτημα 

 

 την Ευρώπη του 19ου αι. : 
 

1. η βιομηχανική επανάσταση κυριαρχεί 
2. η κατοχή γης παύει σταδιακά να αποτελεί κριτήριο 

κοινωνικού-ταξικού κύρους 
3. καταργείται η μεγάλη έγγεια ιδιοκτησία 
4. δημιουργούνται μικρές παραγωγικές μονάδες 

οικογενειακού χαρακτήρα 
 

 την Ελλάδα μέχρι το 1881 δεν υπάρχουν κοινωνικές 
εντάσεις λόγω της έγγειας ιδιοκτησίας. 

 

 Σα τσιφλίκια της Θεσσαλίας δημιουργούν προβλήματα γιατί 
οι ιδιοκτήτες τους: 

 

1. διατηρούν τον αναχρονιστικό θεσμό των κολίγων 
2. κερδοσκοπούν από την παραγωγή σιταριού 

 

 Η πρώτη απόπειρα μεταρρύθμισης γίνεται το 1907 και 
οδηγεί στο Κιλελέρ. 

 

 Σο αποφασιστικό βήμα το κάνει ο Βενιζέλος το 1917 με 
στόχο: 

 

1. τη στήριξη και τον πολλαπλασιασμό των ελληνικών 
ιδιοκτησιών στις νεοαποκτηθείσες περιοχές 

2. την αποκατάσταση των προσφύγων 
3. την πρόληψη των κοινωνικών εντάσεων στον αγροτικό 

χώρο 
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 Αποτέλεσμα θετικό: το καθεστώς μικροϊδιοκτησίας 
 

 Αποτέλεσμα αρνητικό: οι μικροκαλλιεργητές έπεφταν 
θύματα των εμπόρων. 

 

 Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με την ίδρυση: 
 

1. Αγροτικής Σράπεζας 
2. κρατικών οργανισμών παρέμβασης 
3. παραγωγικών συνεταιρισμών 

  



 Σωτιρθσ Γκαρμποφνθσ                                                                                                                     34 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Σα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος 

 

 τα τέλη του 19ου αι. το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα έχει 
πολύ μικρή επιρροή γιατί: 

 

1. απουσιάζουν σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες 
2. σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού 

προερχόταν από το εξωτερικό 
3. σημαντικό ποσοστό ήταν βραχύχρονης και 

πρόσκαιρης απασχόλησης 
4. η Μεγάλη Ιδέα παρεμπόδιζε τη διάδοση ιδεολογιών με 

ταξικό περιεχόμενο 
 

 ημείο αναφοράς του εργατικού κινήματος η Θεσ/νίκη 
γιατί: 

 

1. διαθέτει βιομηχανικό υπόβαθρο 
2. διαθέτει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα 

 

 Υεντερασιόν: εργατική οργάνωση της Θεσ/νίκης με 
πρωτεργάτες εβραίους σοσιαλιστές. 

 

 Ευνοϊκοί παράγοντες για την ανάπτυξη του εργατικού 
κινήματος: 

 

1. ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος 
2. οι πιέσεις που δέχτηκε εξαιτίας του η ελληνική 

κοινωνία 
3. η εμπλοκή της σε διεθνείς υποθέσεις 
4. ο αντίκτυπος της ρωσικής επανάστασης 

 

 Υορείς των σοσιαλιστικών ιδεών: 
 



35                                     Θζματα Νεοελλθνικισ Ιςτορίασ Γ’ Λυκείου, Διαγράμματα Ενοτιτων 
___________________________________________________________________________ 
 

1. ΓΕΕ 
2. ΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ) 
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3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922 

 

 Ο βενιζελισμός επεδίωκε την ενσωμάτωση του εκτός 
συνόρων ελληνισμού (Μεγάλη Ιδέα) με δύο βασικές 

προϋποθέσεις: 
 

1. τον θεσμικό εκσυγχρονισμό του κράτους 
2. την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους 

 

 λα τα παραπάνω αποτέλεσαν ισχυρά ερείσματα για τη 
διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας με πιθανότητες επιτυχίας  
γιατί: 

 

1. συσπείρωσε μια πλούσια και δραστήρια αστική τάξη 
2. εξασφάλιζε τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού 

κέντρου ώστε να συμπεριλάβει τον πλούτο των 
ελλήνων της ανατολικής μεσογείου 

 

 Η οικονομία βοηθήθηκε και από την μετανάστευση στις 
ΗΠΑ γιατί: 

 

1. εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις της σταφιδικής 
κρίσης 

2. ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου με τα εμβάσματα 
 

 Οι βαλκανικοί πόλεμοι  όχι μόνο δεν κλόνισαν την ελληνική 
οικονομία αλλά και πρόσφεραν στη χώρα: 

 

1. νέα και πλούσια εδάφη 
2. αύξηση του πληθυσμού 

 

 Σο κύριο πρόβλημα μέχρι το 1922 ήταν η παρουσία ισχυρών 
μειονοτήτων στις νέες περιοχές. 
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 Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος βρήκε έτοιμη την Ελλάδα. 
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4. Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος 
 

 Η οικονομικές κατακτήσεις της προηγούμενης περιόδου 
υπονομεύονται λόγω: 

 

1. του Διχασμού 
2. της διάσπασης της χώρας σε δύο κράτη 
3. του συμμαχικού αποκλεισμού 
4. των συγκρούσεων 

 

 Σο 1917 ομαλοποιούνται τα πολιτικά πράγματα αλλά η 
χώρα οδηγείται σ’ έναν ιδιόμορφο δανεισμό: τα χρήματα 
δεν δίνονται στη χώρα, αλλά θεωρούνται ως κάλυμμα για 
την έκδοση χαρτονομίσματος. 

 

 Αυτό εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση: 
 

1. του μακεδονικού μετώπου 
2. της ουκρανικής εκστρατείας 
3. την πρώτη φάση της εμπλοκής στην Μ. Ασία 

 

 1920: Ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές κι αυτό εντείνει το 
οικονομικό αδιέξοδο καθώς: 

 

1. οι σύμμαχοι αποσύρουν την κάλυψη του 
χαρτονομίσματος 

2. ο κρατικός προϋπολογισμός από το 1918 κλείνει με 
παθητικό 

3. η μικρασιατική εκστρατεία γίνεται όλο και πιο 
δαπανηρή 

 

 Προσωρινή λύση: η διχοτόμηση της δραχμής, δηλαδή 
υποχρεωτικός εσωτερικός δανεισμός. 
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5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 

 

 Σο προσφυγικό κύμα της μικρασιατικής καταστροφής 
ανέτρεψε τα δεδομένα της κοινωνίας και της οικονομίας. 

 

 Οι κρατικές παρεμβάσεις είναι αναγκαίες και επείγουσες 
καθώς: 

 

1. διαφορετικά θα επερχόταν ολοκληρωτική καταστροφή 
2. οι θάνατοι από αρρώστιες είχαν πολλαπλασιαστεί 

 

 Προβλήματα της περιόδου: 
 

1. πολιτική αστάθεια 
2. τα μίση του διχασμού 
3. η ανακήρυξη της δημοκρατίας 
4. οι επεμβάσεις του στρατού 
5. οι απόπειρες πραξικοπημάτων 

 

 Ψστόσο ο κρατικός μηχανισμός αποδείχτηκε μάλλον 
επαρκής γιατί: 

 

1. αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τις μουσουλμανικές 
περιουσίες 

2. χρησιμοποίησε αποτελεσματικά την εξωτερική βοήθεια 
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6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου 

 

 Σα πλεονεκτήματα της Ελλάδας για μια θετική οικονομική 
πορεία: 

 

 

1. είχε ομογενοποιηθεί εθνικά 
2. είχε ολοκληρώσει την αγροτική μεταρρύθμιση 
3. είχε προωθήσει την αστικοποίησή της 
4. είχε υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές 
5. είχε συγκεντρώσει στο εσωτερικό της έλληνες της 

διασποράς 
6. διέθετε τους πρόσφυγες με δικές τους γνώσεις, 

πολιτισμό και επιθυμία για εργασία 
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7. Οι μεγάλες επενδύσεις 

 

 Οι νέες ανάγκες οδήγησαν σε σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές της χώρας: 

 

1. Ύδρευση: η ΟΤΛΕΝ κατασκεύασε το φράγμα και τη 
λίμνη του Μαραθώνα 

2. Ηλεκτρισμός: η ΠΑΟΤΕΡ α) αναλαμβάνει την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος β) δημιουργεί ένα 
δίκτυο αστικών συγκοινωνιών 

3. Τηλεφωνικό δίκτυο 
4. Δρόμοι 
5. Διευθέτηση χειμάρρων 
6. Εγγειοβελτιωτικά έργα 
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8. Η Σράπεζα της Ελλάδος 

 

 Αφορμή ίδρυσης της Σράπεζας της Ελλάδος ήταν η αίτηση 
δανείου από την Κοινωνία των Εθνών. 

 

 κοποί της Σράπεζας ήταν: 
 

1. η διαχείριση των χρεών 
2. η έκδοση χαρτονομίσματος 
3. η ενιαία εφαρμογή της κυβερνητικής οικονομικής 

πολιτικής 
 

 Ιδρύεται το Μάιο του 1927 και λειτουργεί από το 1928. 
 

 Αποτελέσματα νομισματικά: 
 

1. σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με ξένα νομίσματα 
2. έκδοση χαρτονομίσματος με στήριξη σε αποθέματα 

χρυσού και συναλλάγματος 
3. εξασφάλισε τη μετατρεψιμότητα του εθνικού 

νομίσματος σε χρυσό 
 

 Αποτελέσματα για την οικονομία του κράτους: 
 

1. οικονομική ευφορία 
2. βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους 
3. εισροή συναλλάγματος 
4. επενδύσεις 

 

 Πολιτικό αποτέλεσμα: επέτρεψε τις θεσμικές και οικονομικές 
πρωτοβουλίες του Βενιζέλου. 

 

 1932: έρχεται η κρίση. 
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9. Η κρίση του 1932 

 

 Η Ελλάδα περνάει φάση «ευημερίας» μέχρι το 1932 όταν η 
διεθνής κρίση αρχίζει να την επηρεάζει. 

 

 υμπτώματα της κρίσης: 
 

1. εξάντληση των αποθεμάτων σε χρυσό και συνάλλαγμα 
2. αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού 

νομίσματος 
3. αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων 

 

 Οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης: 
 

1. κρατικός παρεμβατισμός 
2. πολιτική προστατευτισμού 
3. κλειστή οικονομία 
4. «κλήριγκ» για το εξωτερικό εμπόριο 

 

 Πολιτικές επιπτώσεις της κρίσης: 
 

1. ανάδειξη συγκεντρωτικών κρατών 
2. ανάδειξη ολοκληρωτικών καθεστώτων στην Ευρώπη 
3. δικτατορία Μεταξά στην Ελλάδα 
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Η ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΣΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) 
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ΦΕΙΡΑΥΕΣΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ (1844-1880) 

 

1. Σο σύνταγμα του 1844 

 

 Με την επανάσταση της 3ης του επτέμβρη του 1843 τα τρία 
κόμματα άρχισαν να παίζουν πιο ενεργό ρόλο στην πολιτκή 
ζωή και τάχθηκαν υπέρ του συντάγματος με κύριο στόχο τον 
περιορισμό των εξουσιών του βασιλιά. 

 

 Οι ηγέτες αυτών των κομμάτων μπόρεσαν: 
 

1. να αποφύγουν τις ακραίες θέσεις 
2. να επιβληθούν στις ριζοσπαστικές ομάδες των 

κομμάτων τους 
3. να πάρουν από κοινού αποφάσεις για τις 

συνταγματικές ρυθμίσεις 
 

 Ψς θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα κατοχυρώθηκαν: 
 

1. η ισότητα απέναντι στο νόμο 
2. η απαγόρευση της δουλείας 
3. το απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου 
4. η ελευθερία γνώμης και τύπου 
5. η προστασία της ιδιοκτησίας 
6. η δωρεάν εκπαίδευση 

 

 Αδυναμία του συντάγματος: δεν κατοχύρωσε το δικαίωμα 
του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. 

 

 Βασιλικές εξουσίες: 
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1. η συμμετοχή του βασιλιά στην άσκηση της νομοθετικής 
εξουσίας 

2. η αρχηγία του κράτους 
3. η αρχηγία του στρατού 

 

 Πολιτικά δικαιώματα: 
 

1. καθολική ψηφοφορία για τους άνδρες 
2. δυνατότητα θετικής ψήφου σε υποψηφίους ακόμα και 

διαφορετικών συνδυασμών 
3. θεσμοθέτηση Βουλής και Γερουσίας 

 

 Αποτελέσματα: 
 

1. ανοίχτηκε ευρύς δρόμος για συμμετοχή των πολιτών 
και των κομμάτων στο δημόσιο βίο 

2. ρίζωσε ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα 
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2. Η παρακμή των ξενικών κομμάτων κατά την περίοδο της 

συνταγματικής μοναρχίας 

 

 Σα πολιτικά κόμματα της εποχής παρακμάζουν. 
 

 Αίτια παρακμής του ρωσικού κόμματος: 
 

1. λύθηκαν τα εκκλησιαστικά ζητήματα 
2. όλοι οι πολιτικοί πρέσβευαν το ορθόδοξο δόγμα 
3. δεν είχε θέσεις για πιο επίκαιρα θέματα 
4. η ήττα της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο 

 

 Αίτα παρακμής του γαλλικού κόμματος: 
 

1. η δικτατορική και αυταρχική συμπεριφορά του 
Κωλάττη ως πρωθυπουργού 

2. η διαμάχη για τη διαδοχή του Κωλέττη στην αρχηγία 
του κόμματος 

3. ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας από τον γαλλικό 
στόλο κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου 

 

 Ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας κατά τον Κριμαϊκό 
πόλεμο δυσαρέστησε τους οπαδούς και του αγγλικού 

κόμματος. 
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3. Η «νέα γενιά» 

 

 Αιτίες διαμόρφωσης της «νέας γενιάς»: 
 

1. βίωνε ραγδαίες πολιτικές, οικονομικές και 
τεχνολογικές αλλαγές 

2. αυξήθηκε ο αστικός πληθυσμός 
3. μειώθηκαν οι αναλφάβητοι 
4. διαδόθηκε η παιδεία 
5. αυξήθηκαν οι κοινωνικές εντάσεις 
6. αυξήθηκαν οι απαιτήσεις των ανθρώπων 
7. εντάθηκε η επιθυμία για συμμετοχή στα πολιτικά 

πράγματα 
 

 Η «νέα γενιά» τασσόταν εναντίον του βασιλιά και της Αυλής 
του. 

 

 Προβλήματα του προκαλούσαν δυσαρέσκεια: 
 

1. η οικονομική δυσπραγία 
2. η δυσλειτουργία του πολιτικού συστήματος 

 

 Αιτήματα της «νέας γενιάς»: 
 

1. ελεύθερες εκλογές 
2. φορολογικές απαλλαγές στους αγρότες 
3. κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής 
4. ίδρυση αγροτικών τραπεζών 
5. απλούστερη διοίκηση 

 

 Κύριος εκφραστής των αιτημάτωνήταν ο Αλέξανδρος 

Κουμουνδούρος. 
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 Υεβρουάριος του 1862: Επανάσταση με αίτημα την 
απομάκρυνση του θωνα. 

 

 υμμετέχουν: 
 

1. αξιωματικοί 
2. άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστημίου 
3. άτομα ανώτερων κοινωνικών ομάδων 

 

 12 Οκτωβρίου 1862: ο θωνας εγκαταλείπει τη χώρα. 
  



 Σωτιρθσ Γκαρμποφνθσ                                                                                                                     50 
___________________________________________________________________________ 
 

4.  Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 

 

 Οι μεγάλες παρατάξεις της Εθνοσυνέλευσης: 
 

1. Πεδινοί (Δημήτριος Βούλγαρης) 
2. Ορεινοί (Δ. Γρίβας, Κ. Κανάρης) 

 

 Οπαδοί των πεδινών: 
 

1. οι παράνομα διορισμένοι στο στρατό και το δημόσιο 
2. άνεργοι πτυχιούχοι 
3. μικροκαλλιεργητές 

 

 Οπαδοί των ορεινών: 
 

1. μικροκαλλιεργητές 
2. κτηνοτρόφοι 
3. έμποροι 
4. πλοιοκτήτες 

 

 Μικρότερες παρατάξεις της Εθνοσυνέλευσης: 
 

1. Εθνικόν Κομιτάτον (Επαμεινώνδας Δεληγιώργης) 
2. Εκλεκτικοί 

 

 Θέσεις του Εθνικού Κομιτάτου: 
 

1. ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού 
2. εκσυγχρονισμός της χώρας 
3. οικονομική ανάπτυξη 
4. μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό 
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5. πολιτισμμική εξάπλωση στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία 

 

 Σο νέο σύνταγμα πρόβλεπε: 
 

1. τη βασιλευόμενη δημοκρατία 
2. την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 
3. την άμεση, μυστική και καθολική ψήφος με σφαιρίδια 
4. την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 
5. την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι 
6. την αρχή να προέρχεται η κυβέρνηση από την 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
 

 1875: αρχή της δεδηλωμένης (Φαρίλαος Σρικούπης) 
 

 υνέπειες από την εφαρμογή της: 
 

1. περιορίζεται η αυθαιρεσία του βασιλιά να διορίζει 
κυβερνήσεις της αρεσκείας του 

2. αδυνατούν τα κόμματα μειοψηφίας να σχηματίζουν 
κυβέρνηση 

3. ωθούνται τα μικρά κόμματα σε συνένωση με τα μεγάλα 
(δικομματισμός) 

4. εξασφαλίζονται σταθερότερες κυβερνήσεις 
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ΔΙΚΟΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ (1880-1909) 

 

1. Η εδραίωση του δικομματισμού 

 

 1884: θεμελιώνεται ο δικομματισμός. 
 

 Σο πρόγραμμα του Σρικούπη προέβλεπε: 
 

1. συγκρότηση κράτους δικαίου 
2. εξορθολογισμό της διοίκησης 
3. ανάπτυξη της οικονομίας / ενίσχυση της γεωργίας 
4. βελτίωση της άμυνας, της υποδομής και των 

συγκοινωνιών 
 

 Για την επιτυχία των παραπάνω: 
 

1. έγιναν οργανωτικές μεταβολές και προσπάθειες 
βελτίωσης της οικονομίας με αύξηση φόρων και δάνεια 

2. δόθηκαν κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία 
 

 Αποτελέσματα αυτής της πολιτικής: 
 

1. εξάντληση των φορολογουμένων 
2. υπερβολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού 
3. πτώχευση (1893) 

 

 Τποστηρικτές του Φ. Σρικούπη είναι όσοι δεν επιθυμούν τον 
διορισμό τους στο δημόσιο αλλά την προώθηση των δικών 
τους συμφερόντων. 

 

 Η πολιτική του Θ. Δηλιγιάννη: 
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1. δεν δεχόταν το χωρισμό των εξουσιών και στόχευε 
στην συγκέντρωση και τον έλεγχό τους από το κόμμα 

2. προέβαλλε το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης με 
μείωση των φόρων και παροχή ευκαιριών στους 
προστατευόμενούς του 

3. προσπάθησε ανεπιτυχώς να δώσει γη στους αγρότες 
της Θεσσαλίας 

4. υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής δικαιοσύνης 
5. υποστήριζε μια αργή οικονομική ανάπτυξη που θα 

βασιζόταν σε παραδοσιακές παραγωγικές 
δραστηριότητες 

 

 Αντίθετα ο Φ. Σρικούπης: 
 

1. θεωρούσε το κράτος μοχλό οικονομικής ανάπτυξης 
2. επεδίωκε τον εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος 
3. υποστήριζε τους μεγαλογαιοκτήμονες της Θεσσαλίας 
4. υποστήριζε το χρηματιστικό κεφάλαιο 

  



 Σωτιρθσ Γκαρμποφνθσ                                                                                                                     54 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 

19ου αιώνα 

 

 Η επιβίωση ενός κόμματος εξαρτάται: 
 

1. από το θάνατο του ηγέτη του 
2. από τη θέση που έχει στην πολιτική ζωή 
3. από την τακτική του ακολουθεί 

 

 Ρόλο στην κινητοποίηση των οπαδών παίζουν: 
 

1. η οικογενειοκρατία 
2. οι πελατειακές σχέσεις 
3. η εξαγορά ψήφου 
4. η κρίση των εκλογέων 
5. οι επιρροή των κομμάτων κατά περιοχές 
6. τα συμφέροντα κάθε κοινωνικής ομάδας 

 

 Σην περίοδο αυτή ενισχύεται ο ρόλος των κομμάτων καθώς 
οι εκλογείς προτάσσουν ως κριτήριο την κομματική 
ταυτότητα του υποψηφίου έναντι της προσωπικότητάς του 
και των ικανοτήτων του. 

 

 Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονται από μεσαία και 
ανώτερα στρώματα. 

 

 Σα κομματικά μέλη προέρχονται από τα κατώτερα 
στρώματα. 

 

 Η δομή των κομμάτων: 
 

1. Αρχηγός 
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2. κοινοβουλευτική ομάδα (ιδιαίτερα ισχυρή) 
 

 Η τακτική των κομμάτων περιελάμβανε: 
 

1. πατρωνία (διρισμοί, μεταθέσεις, κτλ) 
2. διαφθορά μέσω του διοικητικού μηχανισμού 

 

 Σην περίοδο αυτή δεν προκύπτουν ταξικά κόμματα γιατί: 
 

1. οι κοινωνικές αντιθέσεις αμβλύνονταν μέσω των 
πελατειακών σχέσεων 

2. υπήρχε έντονη κοινωνική κινητικότητα 
3. τα δύο μεγάλα κόμματα δεν έδωσαν ταξικό στίγμα 
4. όλα τα κόμματα απευθύνονταν στους αγρότες 
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3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό πραξικόπημα στο Γουδί 

(1893-1909) 

 

 1893: Η χώρα κηρύσσει πτώχευση. 
 

 Εκφράζεται έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια από: 
 

1. τους αστούς και τους διανοούμενους 
2. τους μικροκαλλιεργητές 
3. τους αξιωματικούς του στρατού 

 

 1893-1897: αποτυγχάνουν και τα δύο κόμματα να 
αποσοβήσουν την κρίση 

 

 1897: η ήττα από τους Σούρκους επιτείνει το αδιέξοδο. 
 

 1906: εμφάνιση της ομάδας των Ιαπώνων (Δ. Γούναρης) 
 

 15 Αυγούστου 1909: Κίνημα στο Γουδί από τον τρατιωτικό 

ύνδεσμο. 
 

 Αιτήματα: 
 

1. μεταρρυθμίσεις στο στρατό 
2. μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση 
3. μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη 
4. μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση 
5. μεταρρυθμίσεις στη δημοσιονομική πολιτική 

 

 Σακτική του τρατιωτικού υνδέσμου: 
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1. δεν εγκαθιδρύει δικτατορία 
2. προωθεί τα αιτήματά του μέσω της Βουλής 

 

 15 Μαρτίου 1910: Ο τρατιωτικός ύνδεσμος διαλύες ται 
έχοντας πετύχει τους στόχους του. 
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ΑΝΑΝΕΨΗ - ΔΙΦΑΜΟ (1909-1922) 

 

1. Σο κόμμα των φιλελευθέρων 

 

 τις εκλογές του Αυγούστου του 1910 παίρνουν μέρος: 
 

1. ανεξάρτητοι πολιτικοί, φορείς των νέων ιδεών 
2. η Κοινωνιολογική Εταιρεία 
3. ο συνασπισμός των παλαιών κομμάτων 

 

 Κερδίζουν οι παλαιοκομματικοί. 
 

 22 Αυγούστου 1910: Ίδρυση του κόμματος των Υιλελευθέρων 
 

 Αρχηγός : Ελευθέριος Βενιζέλος 
 

 Βασικές θέσεις του προγράμματος: 
 

1. η κοινωνική γαλήνη 
2. η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων 
3. ο εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού 
4. στρατιωτικοί εξοπλισμοί 
5. αναθεώρηση συντάγματος και όχι ψήφιση νέου 
6. δεν έθεσε πολιτειακό ζήτημα 

 

 τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910 τα παλαιά κόμματα 
απέχουν και ο Βενιζέλος κερδίζει με συντριπρική 
πλειοψηφία. 

 

 1911: σύμφωνα με την αναθεώρηση του συντάγματος: 
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1. ενισχύεται η θέση της μοναρχίας 
2. επιτρέπεται στο βασιλιά να συμμετέχει στην 

αναθεώρηση 
3. διασφαλίζεται η διάκριση των εξουσιών 
4. καθιερώνεται το ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και 

δημοσιοϋπαλληλικής ή βουλευτικής ιδιότητας 
5. κατοχυρώνεται η μονιμότητα των δικαστικών και των 

δημοσίων υπαλλήλων 
 

 Οι νέοι νόμοι προβλέπουν: 
 

1. διορισμό δημοσίων υπαλλήλων με δημόσιους 
διαγωνισμούς 

2. καθιέρωση κανονισμών εργασίας σε βιοτεχνίες και 
βιομηχανίες 

3. διανομή γης στη Θεσσαλία 
4. αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
5. βελτίωση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης 
6. αναθεώρηση του κανονισμού της βουλής 

 

 Μάρτιος 1912: ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές. 
 

 Δομή του κόμματος των Υιλελευθέρων: 
 

1. κόμμα προσωποπαγές / πανίσχυρος ο Βενιζέλος 
2. σύνδεσμοι Υιλελευθέρων χωρίς ρόλο στη διαμόρφωση 

πολιτικής 
3. Λέσχη Υιλελευθέρων 
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2. Σα αντιβενιζελικά κόμματα 

 

 Σα αντιβενιζελικά κόμματα: 
 

1. απεχθάνονταν την παρέμβαση του κράτους 
2. επικεντρώνονταν στην επίλυση επίκαιρων 

προβλημάτων 
 

 Σο ραλλικό κόμμα: 
 

1. είχε αρχηγό τον Δ. Ράλλη 
2. ήταν κατά της εκτελεστικής εξουσίας όπως 

διαμορφώθηκε από τους Υιλελεύθερους 
3. υποστήριζε την ενίσχυση της δύναμης του 

Κοινοβουλίου 
4. θεωρούσε το βασιλιά σύμβολο εθνικής ενότητας 
5. απευθυνόταν στα μεσαία και ακτώτερα στρώματα και 

στους μικροκαλλιεργητές 
6. ζητούσε ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των 

θέσεων εργασίας 
 

 Σο Εθνικό Κόμμα: 
 

1. είχε αρχηγό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη 
2. δεν διέφερε σημαντικά από το ραλλικό 
3. υποστήριζε την Ανόρθωση 

 

 Σο κόμμα του Γ. Θεοτόκη: 
 

1. ήταν πιο μετριοπαθές 
2. συμφωνούσε με την αύξηση των εξοπλισμών 
3. ζητούσε φοροελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες 
4. αποτέλεσε τον πυρήνα του Αντιβενιζελισμού 
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3. Σα αριστερά κόμματα 

 

 Γνωρίσματα των σοσιαλιστικών ομάδων: 
 

1. είχαν ιδέες ξένες προς τις κοινωνικές ομάδες που 
απευθύνονταν 

2. αντιμετώπιζαν δυσκολίες συνεννόησης 
3. αντιμετώπιζαν δυσκολίες κομματικής συσπείρωσης 

 

 Η Κοινωνιολογική Εταιρεία επιζητούσε: 
 

1. ισότητα ευκαιριών για όλους 
2. κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής 
3. διανομή των αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες του 

καθενός 
 

 Ψς προϋποθέσεις για τα παραπάνω έθετε: 
 

1. τη σταδιακή αναμόρφωση της οικονομίας 
2. τη συνταγματική μεταβολή 
3. την οργάνωση των εργατών σε επαγγελματικές ενώσεις 

και την ίδρυση κόμματος 
 

 1910: ιδρύεται το Λαϊκό Κόμμα. 
 

 Αρχηγός: Αλέξανδρος Παπαναστασίου 
 

 Βασικές θέσεις: 
 

1. αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος 
2. επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης 
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 Τποστηρίζει κριτικά τον Βενιζέλο. 
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4. Ο εθνικός διχασμός (1915-1922) 

 

α. Από την παραίτηση του Βενιζέλου έως τη υνθήκη των 

εβρών 

 

 1913: ανεβαίνει στο θρόνο ο Κωνσταντίνος 
 

 1914: γίνεται αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού 
 

 Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος: διαφωνία Βενιζέλου- 
Κωνσταντίνου για τη συμμαχία που πρέπει να υποστηρίξει η 
χώρα. 

 

 Ο Βενιζέλος τάσσεται με τις δυνάμεις της Αντάντ. 
 

 Ο Κωνσταντίνος τάσσεται με τις Κεντρικές αυτοκρατορίες 
αλλά προτείνει την ουδετερότητα της χώρας γιατί: 

 

1. ήταν δεδομένη η κυριαρχία των Άγγλων στην Αν. 
Μεσόγειο 

2. δεν μπορούσε να ζητήσει τη συμμαχία με τις Κεντρικές 
αυτοκρατορίες 

 

 1915: ο Βενιζέλος παραιτείται δύο φορές. 
 

 1916: έντονο το κλίμα του διχασμού και στους πολίτες και 
στο στρατό. 

 

 26 επτεμβρίου 1916: ο Βενιζέλος συγκροτεί κυβέρνηση στη 
Θεσσαλονίκη. 
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 Ο Κωνσταντίνος παραιτείται και φεύγει από τη χώρα. 
 

 1917: η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. 
 

 1920: κορύφωση του διχασμού με την απόπειρα δολοφονίας 
του Βενιζέλου και την δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη. 

 

 

 

β. Από τη υνθήκη των εβρών έως την ήττα στη Μ. Ασία 

 

 

 10 Αυγούστου 1920: η υνθήκη των εβρών: 
 

1. αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της 
Ελλάδας 

2. δικαίωσε την πολιτική του Βενιζέλου 
3. πραγμάτωσε το όραμα της Μεγάλης Ιδέας 

 

 Ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές και φεύγει στο εξωτερικό. 
 

 Με δημοψήφισμα επιστρέφει ο βασιλιάς. 
 

 Σο μέτωπο της Μ. Ασίας καταρρέει. 
 

 25 Ιανουαρίου 1921: η αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση 
ανακηρύχθηκε σε υντακτική για τη δημιουργία νέου 
συντάγματος. 
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5. Σο οσιαλιστικό Κόμμα 

 

 1918: ιδρύεται το οσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος 
(ΕΚΕ) 

 

 Βασικές θέσεις του προγράμματός του: 
 

1. δημοκρατία 
2. παροχή εκλογοκού δικαιώματος στις γυναίκες 
3. αναλογικό εκλογικό σύστημα 
4. εθνικοποίηση των μεγάλων πλουτοπαραγωγικών 

πηγών 
5. ειρήνη 
6. δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση 
7. δημοψηφίσματα για αμφισβητούμενα εδάφη 

 

 Έως το 1919 αποδέχεται την κοινοβουλευτική δημοκρατία. 
 

 Αργότερα ασπάζεται την αρχή της δικτατορίας του 
προλεταριάτου. 

 

 1924: μετονομάζεται σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 
(ΚΚΕ). 
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ΣΟ ΠΡΟΥΤΓΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930) 
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ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 19ο ΑΙΨΝΑ 

1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο 

 

 Σο κράτος κατά την Οθωνική περίοδο ασχολήθηκε σοβαρά 
με την ίδρυση προσφυγικών συνοικισμών με σκοπό: 

 

1. την ενίσχυση της εθνικής συνοχής 
2. την κάλυψη των αναγκών της κρατικής διοίκησης με 

μορφωμένους πρόσφυγες 
 

 Η αποκατάσταση έγινε ως εξής: 
 

1. Φίοι στον Πειραιά 
2. Χαριανοί στην Ερέτρια 
3. Μακεδόνες στην Αταλάντη 
4. Κρήτες στη Μήλο, Μεσσηνία, Αργολίδα 
5. Ηπειρώτες στην Κυλλήνη 
6. ουλιώτες στη Ναύπακτο 
7. Κάσιοι στην Αμοργό 
8. Μανιάτες στο Πεταλίδι 
9. Τδραίοι στον Πειραιά 
10.  Καρύστιοι στην Εύβοια 
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2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων 

 

 Σρεις οι φάσεις της αντιδικίας: 
 

1. 1η φάση: στα πρώτα χρόνια της Οθωνικής περιόδου 
υπήρχε δυσφορία των ντόπιων για την προτίμηση 
μορφωμένων προσφύγων στη διοίκηση και την 
διάκρισή τους στην πολιτική ζωή. 

 

2. 2η φάση: τον Ιανουάριο του 1844 η αντιδικία αφορά 
στο ζήτημα της απόκτησης της ιδιότητας του Έλληνα 
πολίτη και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα διορισμού 
στο δημόσιο. 

 

3. 3η φάση: στη φάση αυτή το πρόβλημα ήταν αν οι 
πρόσφυγες θα είχαν ξεχωριστή εκπροσώπηση στο 
κοινοβούλιο ή θα έπρεπε να ενσωματωθούν εκλογικά 
στις επαρχίες που ζούσαν. 

 

 Οι ετερόχθονες αναγκάστηκαν να δεχθούν ρυθμίσεις που 
δεν τους ευνοούσαν κάτω από την πίεση τόσο του ντόπιου 
στοιχείου όσο και της παρέμβασης του ξένου παράγοντα 
:(π.χ Σουρκία). 
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ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20ο ΑΙΨΝΑ 

 

Α. ΠΡΟΥΤΓΙΚΑ ΡΕΤΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1914-1922 

 

1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός) 

 

 Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ο ελληνισμός της Μ. Ασίας 
γνωρίζει σημαντική άνθηση. 

 

 Αιτίες του πρώτου διωγμού: 
 

1. ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού 
2. Έλληνες και Αρμένιοι είχαν στα χέρια του το 

μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και της βιομηχανίας 
3. η εκκρεμότητα του καθεστώτος των νησιών του 

ανατολικού Αιγαίου 
 

 Αφορμές του πρώτου διωγμού: 
 

1. υποκινούμενες αθρόες μεταναστεύσεις μουσουλμάνων 
από την Ελλάδα τη Βουλγαρία και τη ερβία προς τη 
Μ. Ασία 

2. η είσοδος της Σουρκίας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο 
 

 υνεργάτες των Σούρκων σ’ αυτό το διωγμό ήταν οι 
Γερμανοί. 

 

 Οι προσπάθειες για διπλωματική λύση δεν τελεσφόρησαν 
λόγω του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. 
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 Οι μορφές καταπίεσης προς τους Έλληνες ήταν: 
 

1. έκτακτες επιβαρύνσεις και επιτάξεις ειδών 
2. εμπόδια σε εμπορικές δραστηριότητες 
3. μετατοπίσεις πληθυσμών στο εσωτερικό της Μ. Ασίας 
4. τάγματα εργασίας 

 

 λα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες πρόσφυγες 
να φύγουν προς την Ελλάδα μέχρι και το τέλος του Α΄ 
Παγκοσμίου πολέμου. 
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2. Άλλα προσφυγικά ρεύματα 

 

 Σην περίοδο αυτή έρχονται πρόσφυγες και: 
 

1. 1916 από Ανατολική Μακεδονία 
2. 1919 από τη Βουλγαρία με βάση τη υνθήκη του Νεϊγύ 
3. 1919-1921 από τη Ρωσία λόγω της ρωσικής 

επανάστασης 
4. από Β. Ήπειρο 
5. από Ρουμανία 
6. από ιταλοκρατούμενες περιοχές 

 

 

 Μέχρι το 1920 ήρθαν περίπου 800.000 πρόσφυγες και 
εγκαταστάθηκαν κυρίως: 

 

1. Αθήνα 
2. Πειραιά 
3. Θεσσαλονίκη 
4. Μακεδονία 
5. νησιά του Αν. Αιγαίου 

 

 Λιγότεροι εγκαταστάθηκαν: 
 

1. Κρήτη 
2. Βόλο 
3. Πάτρα 
4. Καλαμάτα 
5. νησιά Αργοσαρωνικού 
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3. Η περίθαλψη (1914-1921) 

 

 Εθελοντές και κράτος αναλαμβάνουν τη διανομή τροφίμων, 
ιματισμού και στοιχειώδους οικονομικής βοήθειας. 

 

 1914: Οργανισμός στη Θεσ/νίκη αναλαμβάνει την περίθαλψη 
και εγκατάσταση των προσφύγων 

 

 1917: Ανώτατη Διεύθυνσις Περιθάλψεως στη Θεσ/νίκη 
 

 1917: ίδρυση του υπουργείου Περιθάλψεως 

 

 Η μέριμνα για τους πρόσφυγες περιελάμβανε: 
 

1. διανομή χρηματικού βοηθήματος 
2. διανομή συσσιτίου 
3. παροχή ιατρικής περίθαλψης 
4. χορήγηση φαρμάκων και νοσηλεία σε νοσοκομεία 
5. στέγαση σε προσωρινά καταλύματα 
6. παροχή ενδυμάτων και κλινοσκεπασμάτων 
7. βοήθεια για εύρεση εργασίας 
8. δωρεάν μετακίνηση για εύρεση στέγης κτλ 
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4. Η παλιννόστηση 

 

 Η επιστροφή των προσφύγων άρχισε μετά το 1918 και το 
τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου 

 

 Σην επιστροφή οργάνωσαν: 
 

1. η Πατριαρχική Επιτροπή της Κων/πολης 
2. το Υπουργείο Περιθάλψεως 

 

 Οι περισσότεροι πρόσφυγες επέστρεψαν μετά την απόβαση 
του ελληνικού στρατού στη μύρνη και μέχρι το τέλος του 
1920 

 

 Προβλήματα που βρήκαν: 
 

1. κατεστραμμένα σπίτια, εκκλησίες και σχολεία 
2. μουσουλμάνους εγκατεστημένους στα σπίτια των 

Ελλήνων 
 

 Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως: βοηθούσε τους 
παλιννοστούντες να αποκατασταθούν στα σπίτια τους και 
τις ασχολίες τους. 
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Β. Η ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ 

1. Η έξοδος 

 

 15 Μαΐου 1919: αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη 
μύρνη 

 

 Ιούλιος 1920: υνθήκη των εβρών / Η Ελλάδα διασφαλίζει 
την παρουσία της στη Μ. Ασία. 

 

 Νοέμβριος 1920: εκλογική ήττα του Βενιζέλου / επιστροφή 
του βασιλιά Κωνσταντίνου. 

 

 Αύγουστος 1922: ήττα και υποχώρηση του ελληνικού 
στρατού από τη Μ. Ασία. 

 

 Διώξεις στην περιοχή της μύρνης και στη βορειοδυτική 
Μικρασία. 

 

 Οι κάτοικοι της Αν. Θράκης και της Καλλίπολης φεύγουν 
αργότερα. 

 

 900.000 πρόσφυγες φτάνουν στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 
1922. 

 

  



75                                     Θζματα Νεοελλθνικισ Ιςτορίασ Γ’ Λυκείου, Διαγράμματα Ενοτιτων 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Σο πρώτο διάστημα 

 

 Οι πρώτες απογραφές των προσφύγων δεν αποδίδουν τους 
πραγματικούς αριθμούς γιατί: 

 

1. πέθαναν πολλοί τα πρώτα χρόνια από ασθένειες 
2. ήταν μειωμένος ο αριθμός των γεννήσεων 
3. μετανάστευαν πολλοί σε άλλες χώρες 

 

 Οι πρόσφυγες ήταν σε άθλια σωματική και ψυχολογική 
κατάσταση. 

 

 Σις άμεσες ανάγκες τους προσπάθησαν να τις 
αντιμετωπίσουν: 

 

 

1. το κράτος 
2. ιδιώτες ατομικά ή οργανωμένα 
3. ξένες φιλανθρωπικές οργανώσεις 

 

 Σο πρόβλημα της προσωρινής στέγασης αντιμετωπίστηκε 
από το Υπουργείο Περιθάλψεως και το Ταμείο Περιθάλψεως 
Προσφύγων. 

 

 Οι πρόσφυγες μέχρι την υπογραφή της ύμβασης της 
Λοζάνης πίστευαν ότι γρήγορα θα γυρίσουν στις πατρίδες 
τους κι αυτό καθυστερούσε την ενσωμάτωσή τους στις 
ντόπιες κοινωνίες. 
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3. Η ύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών 

 

 24 Ιουλίου 1923: υνθήκη Λοζάνης 
 

 30 Ιανουαρίου 1923: ελληνοτουρκική σύμβαση που 
περιλαμβάνεται στη συνθήκη της Λοζάνης και προβλέπει 
γενικά: 

 

1. υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών 
2. ανταλλαγή τόσο γι’ αυτούς που είχαν ήδη φύγει όσο 

και γι’ αυτούς που παρέμεναν ακόμη στις εστίες τους 
3. αναδρομική ισχύ της ανταλλαγής για τις μετακινήσεις 

που είχαν γίνει ήδη από το 1912 
4. εξαίρεση από την ανταλλαγή των ελλήνων της 

Κων/πολης, της Ίμβρου και της Σενέδου και των 
μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης 

 

 Ειδικά για τους ανταλλάξιμους προβλέπει: 
 

1. αποβολή της παλιάς τους ιθαγένειας και απόκτηση της 
ιθαγένειας της χώρας όπου εγκαταστάθηκαν 

2. δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους 
3. δικαίωμα αποζημίωσης για την ακίνητη περιουσία που 

άφησαν πίσω τους 
4. διευκόλυνση της μετακίνησής τους από τη Μικτή 

Επιτροπή Ανταλλαγής 
 

 Βασικά γνωρίσματα της ανταλλαγής: 
 

1. για πρώτη φορά είναι μαζική η μετακίνηση 
πληθυσμών 

2. για πρώτη φορά είναι υποχρεωτική 
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 Οι πρόσφυγες αν και αντιδρούν δεν εισακούονται γιατί: 
 

1. η πραγματικότητα ανάγκασε την ελληνική 
αντιπροσωπεία να συμφωνήσει 

2. η σύμβαση εξυπηρετούσε την υλοποίηση της πολιτικής 
για εκσυγχρονισμό και στις δύο χώρες 

 

 Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής είχε αρμοδιότητα: 
 

1. να καθορίσει τον τρόπο μετακίνησης των πληθυσμών 
2. να εκτιμήσει την ακίνητη περιουσία των ανταλλάξιμων 
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Γ. Η ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΨΝ ΠΡOΥΤΓΨΝ 

1. Η Επιτροπή Αποκαταςτάςεωσ Προςφύγων 

 

 Ταυτότθτα τουσ ΕΑΠ: 
 

1. ιδρφεται το Σεπτζμβριο του 1923 
2. ιδρφεται με πρωτοβουλία τουσ ΚΤΕ 
3. ζχει πλιρθ αυτονομία 

 

 Στόχοι τουσ ΕΑΠ: 
 

1. θ παραγωγικι απαςχόλθςθ των προςφφγων 
2. θ οριςτικι τουσ ςτζγαςθ 

 

 Η ελλθνικι κυβζρνθςθ διζκεςε ςτθν ΕΑΠ: 
 

1. αγροτικζσ εκτάςεισ που ανικαν ςτο δθμόςιο ι περιιλκαν 
ς’ αυτό από Τοφρκουσ και Βουλγάρουσ που είχαν φφγει 

2. το ποςό από δφο εξωτερικά δάνεια 
3. οικόπεδα ςε αςτικζσ περιοχζσ 
4. τεχνικό και διοικθτικό προςωπικό υπουργείων 

 

 Για τθν αποκατάςταςθ θ ΕΑΠ ζλαβε υπόψθ τισ εξισ 
παραμζτρουσ: 

 

1. τθ διάκριςη ςε αςτοφσ και αγρότεσ με ςτόχο οι πρόςφυγεσ 
να αςχολθκοφν με εργαςία ςυναφι με αυτι που είχαν 
ςτθν πατρίδα τουσ 

2. τον τόπο προζλευςησ των προςφφγων με ςτόχο να 
εγκακίςτανται ςτον ίδιο οικιςμό άνκρωποι που 
προζρχονται από τθν ίδια πατρίδα 
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3. τισ αντικειμενικζσ ςυνθήκεσ που απαιτοφςαν προϊκθςθ 
τθσ γεωργίασ 

 

 Δόκθκε προτεραιότθτα ςτθ γεωργία γιατί: 
 

1. υπιρχαν τα μουςουλμανικά κτιματα 
2. θ αγροτικι αποκατάςταςθ ιταν ςυντομότερθ και λιγότερο 

δαπανθρι 
3. θ ελλθνικι οικονομία ιταν ανζκακεν αγροτικι 
4. θ δθμιουργία αγροτϊν ιταν πολιτικά προτιμθτζα από τθ 

δθμιουργία εργατικοφ προλεταριάτου 
 

 

 

 Δόκθκε προτεραιότθτα ςτθν εγκατάςταςθ ςτθ Μακεδονία και τθ 
Δ. Θράκθ γιατί: 

 

1. μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν άμεςα τα κτιματα των 
μουςουλμάνων και των Βουλγάρων μεταναςτϊν 

2. κα καλυπτόταν το δθμογραφικό κενό ςε παραμεκόριεσ 
περιοχζσ 

 

 Ο παραπάνω ςχεδιαςμόσ δεν εφαρμόςτθκε απόλυτα γιατί θ 
κινθτικότθτα των προςφφγων ιταν μεγάλθ και οι προτιμιςεισ 
τουσ για τον τρόπο αποκατάςταςθσ ποίκιλαν. 

 

 Άλλοι φορείσ εκτόσ τθσ ΕΑΠ: 
 

1. Ταμείο Περικάλψεωσ Προςφφγων 
2. Υπουργείο Προνοίασ και Αντιλιψεωσ 
3. Υπουργείο Γεωργίασ 

 

Η ΕΑΠ λειτοφργθςε μζχρι το τζλοσ του 1930 
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2. Η αγροτική αποκατάσταση 

 

 την ύπαιθρο οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε: 
 

1. εγκαταλελειμμένα χωριά 
2. σε νέους συνοικισμούς προσαρτημένους σε χωριά 
3. σε αμιγώς προσφυγικούς συνοικισμούς 

 

 Γνωρίσματα του παραχωρούμενου κλήρου: 
 

1. ποίκιλλε η έκτασή του ανάλογα με διάφορα κριτήρια 
(μέγεθος οικογένειας, ποιότητα εδάφους, είδος 
καλλιέργειας, δυνατότητα άρδευσης) 

2. δεν αποτελούσε ενιαία έκταση 
3. αρχικά ήταν προσωρινή η παραχώρησή του 

 

 υνοδευτικά παραχωρούνταν και: 
 

1. στέγη 
2. εργαλεία 
3. σπόροι 
4. λιπάσματα 
5. ζώα 

 

 Η ανοικοδόμηση των κατοικιών γινόταν με: 
 

1. εργολαβία 
2. αυτεπιστασία 

 

 Μέθοδος απόκτησης του ακινήτου: 
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1. η αξία του πληρωνόταν με δόσεις 
2. αρχικά δινόταν τίτλος απλής κατοχής 
3. μετά την αποπληρωμή του χρέους αποκτούσαν την 

πλήρη κυριότητα 
 

 Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ τα χρέη εισέπραττε η Αγροτική 
Σράπεζα. 
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3. Η αστική αποκατάσταση 

 

 Γνωρίσματα της αστικής αποκατάστασης: 
 

1. ήταν κυρίως μέριμνα του κράτους και λιγότερο της 
ΕΑΠ 

2. περιελάμβανε μόνο τη στέγαση και όχι την 
επαγγελματική αποκατάσταση 

 

 Προβλήματα υλοποίησης της αστικής αποκατάστασης: 
 

1. ο αριθμός των προσφύγων ήταν μεγάλος 
2. τα ανταλλάξιμα σπίτια ήταν λίγα στις πόλεις 
3. υπήρχαν πολιτικές ανωμαλίες και κακή οικονομική 

κατάσταση 
4. η κινητικότητα των προσφύγων ήταν μεγάλη 

 

 Γνωρίσματα της αστικής στέγασης: 
 

1. ξεκίνησε από την Αθήνα 
2. οι νέοι συνοικισμοί αποτελούσαν επέκταση των 

πόλεων 
3. προτιμήθηκε η ανέγερση μικρών κατοικιών 
4. η ανέγερση γινόταν είτε με εργολαβία είτε με 

αυτεπιστασία 
5. υπήρχαν ελλείψεις σε έργα υποδομής 
6. δόθηκαν άτοκα δάνεια σε προσφυγικούς οικοδομικούς 

συνεταιρισμούς 
 

 Οι εύποροι πρόσφυγες ανέλαβαν οι ίδιοι την ίδρυση 
οικισμών. 
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 Οι άποροι πρόσφυγες έζησαν σε παραγκουπόλεις για πολλά 
χρόνια γύρω από τους προσφυγικούς οικισμούς. 

Δ. Η ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΣΨΝ ΑΝΣΑΛΛΑΞΙΜΨΝ 

1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων 

 

 Σο έργο της εκτίμησης των περιουσιών ανέλαβε η Μικτή 
Επιτροπή μαζί με: 

 

1. τη Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών 
2. τα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών 

 

 Επειδή η εκτίμηση καθυστερούσε δόθηκε τελικά μια 
προκαταβολή από το ελληνικό κράτος κυρίως σε όσους 
πρόσφυγες δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί. 

 

 Παρά τις επιτροπές που συστάθηκαν για την οριστική 
εκτίμηση των περιουσιών και στις δύο χώρες, το έργο ήταν 
τεράστιο και τα εμπόδια πολλά. 
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2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση 

 

 1925: Σύμβαση της Άγκυρας/ 1926: Συμφωνία των Αθηνών: 
αποτελούν προσπάθειες ρύθμισης των επίμαχων θεμάτων 
αλλά μένουν χωρίς εφαρμογή. 

 

 1928: ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές και επιδιώκει: 
 

1. τη διευθέτηση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των 
δύο χωρών 

2. την αναγνώριση του εδαφικού καθεστώτος 
 

 10 Ιουνίου 1930: Συμφωνία της Άγκυρας (οικονομικής 
φύσεως): 

 

1. ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων ορθοδόξων της 
Κων/πολης και των μουσουλμάνων της Θράκης καθώς 
και των «φυγάδων» 

2. όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες 
στην Ελλάδα και οι ελληνικές στην Σουρκία 
περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού και 
Σουρκικού δημοσίου αντίστοιχα 

3. προέβλεπε την αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών 
υποχρεώσεων μεταξύ των δύο χωρών 

 

 30 Οκτωβρίου 1930 υπογράφτηκαν: 
 

1. Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας 
2. Πρωτόκολλο για τον περιορισμό των ναυτικών 

εξοπλισμών 
3. Σύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας 

 

 Οι συμφωνίες δυσαρεστούν τους πρόσφυγες γιατί: 
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1. η κατά πολύ μεγαλύτερη περιουσία τους 
συμψηφίστηκε με αυτή των μουσουλμάνων 

2. η Εθνική Σράπεζα παρακράτησε το 25% της 
προκαταβολής που τους δόθηκε 

3. υπήρξε άρνηση διακανονισμού των προσφυγικών 
χρεών 

 

 Αποτέλεσμα: η ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1932 και 
1933. 
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Ε. Η ΕΝΣΑΞΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΤΓΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων 

 

 Αντικειμενικές δυσχέρειες για την αποκατάσταση των 
προσφύγων: 

 

1. η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας 
2. η πολιτική κατάσταση τις δεκαετίες 1920 και 1930 
3. η ελλιπής κρατική οργάνωση 
4. ο τεράστιος αριθμός προσφύγων 

 

 Παρά κάποιες δυσλειτουργίες η ΕΑΠ πέτυχε στο έργο της 
γιατί: 

 

1. ήταν οργανισμός υπό διεθνή έλεγχο, 
αποστασιοποιημένη από την ταραγμένη ελληνική 
πολιτική ζωή 

2. βοηθήθηκε από το ελληνικό κράτος με υλικά μέσα και 
ανθρώπινο δυναμικό 

 

 Η αφομοίωση για τη μεγάλη μάζα των προσφύγων ήταν 
αργή. 

 

 Παράπονα των προσφύγων προς το ελληνικό κράτος: 
 

1. με τη υνθήκη της Λοζάνης και το ύμφωνο του 1930 
παραβίασε βασικά τους δικαιώματα 

2. έλαβαν μειωμένη αποζημίωση για τις περιουσίες τους 
3. η ανταλλάξιμη περιουσία δεν περιήλθε ποτέ σ’ αυτούς 

 

 Μεταξύ προσφύγων και γηγενών υπήρχαν διαφορές 
ιδιοσυγκρασίας και νοοτροπίας. 
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 Οι διαφορές τους εκφράστηκαν: 
 

1. στην οικονομική ζωή με τον έντονο ανταγωνισμό σε 
διάφορες οικονομικές δραστηριότητες 

2. στην πολιτική ζωή με την σχεδόν καθολική στήριξη 
του Βενιζέλου από τους πρόσφυγες και τη στήριξη των 
αντιβενιζελικών από τους ντόπιους 

3. στην κοινωνική ζωή με την απομόνωση των 
προσφύγων 

 

 Γενικευμένη ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ τους δεν υπήρξε. 
 

 Κυρίως μετά το 1940 αλλά και νωρίτερα άρχισαν να πέφτουν 
οι διαχωριστικές γραμμές. 
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2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων 

 

 Σο 1922 θεωρείται αφετηρία της νέας Ελλάδας με επιπτώσεις 
σε πολλούς τομείς. 

 

 α. Εξωτερική πολιτική: με την ανταλλαγή εξέλιπε η 
κυριότερη πηγή προστριβών με την Σουρκία 

 

 β1. Πληθυσμός: 
 

1. αυξήθηκε κατά 20% 
2. αυξήθηκε ο βαθμός αστικοποίησης του κράτους 
3. διπλασιάστηκε ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής 

της πρωτεύουσας 
4. διογκώθηκαν περισσότερο μικρότερα ή μεγαλύτερα 

αστικά κέντρα 
 

 β2. εθνολογική σύσταση: 
 

1. οι μη έλληνες αποτελούσαν πλέον μόλις το 6% 
2. αυξήθηκε ο ελληνικός πληθυσμός της Δ. Θράκης και 

της Ηπείρου 
3. Κρήτη, Λέσβος, Λήμνος εξελληνίστηκαν πλήρως 
4. ενισχύθηκε ο ελληνικός χαρακτήρας της Μακεδονίας 
5. εποικίστηκαν παραμεθόριες περιοχές και 

κατοχυρώθηκε σ’ αυτές η ελληνική κυριαρχία 
 

 γ. Οικονομία: 
 

1. βελτίωση της γεωργίας με αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών, πολλαπλασιασμό της παραγωγής, 
εγγειοβελτιωτικά έργα και εισαγωγή νέων 
καλλιεργειών και νέων μεθόδων 
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2. αναζωογόνηση της βιομηχανίας με νέο ειδικευμένο 
και φθηνό εργατικό δυναμικό, με επιχειρηματίες που 
είχαν εκπαίδευση, κατάρτιση και προοδευτικές 
αντιλήψεις 

3. ένταξη της γυναίκας στον ενεργό πληθυσμό 
 

 δ. Πολιτισμός: οι πρόσφυγες επηρέασαν καταλυτικά τη 
μουσική και τη λογοτεχνία της χώρας διαμορφώνοντας τη 
σημερινή ελληνική ταυτότητα. 
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 
 

 

 

 

 

 

  



91                                     Θζματα Νεοελλθνικισ Ιςτορίασ Γ’ Λυκείου, Διαγράμματα Ενοτιτων 
___________________________________________________________________________ 
 

ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ύμφωνα με τον Οθωμανικό Ιερό Νόμο, όλη η γη ανήκει στο 
Θεό και την ελέγχει και τη διαθέτει ο ουλτάνος, που είναι 
εκπρόσωπός του στη γη. Αυτός παραχωρεί την εκμετάλλευσή της 
στους αξιωματούχους του στρατού, σαν βραβείο για την επιτυχία 
τους να διαδώσουν τη μωαμεθανική θρησκεία. Οι αγρότες ως 
άμεσοι παραγωγοί-καλλιεργητές δεν είχαν λόγο για τον τρόπο και 
το είδος της καλλιέργειας. Ήταν υποχρεωμένοι να υπακούν σε 
επαχθείς συμβάσεις που σύναπταν με τους ιδιοκτήτες της γης οι 
οποίοι τους εκμίσθωναν  τα χωράφια. Ο ιδιοκτήτης τους έδινε το 
σπόρο και αυτοί τον καλλιεργούσαν, με την υποχρέωση να του 
αποδώσουν μέρος της παραγωγής. Έτσι η πλήρης νομική αλλά και 
οικονομική κυριότητα των γαιών ανήκε στους νόμιμους ιδιοκτήτες 
χωρίς τον κίνδυνο να τη χάσουν επειδή κάποιος άλλος καλλιεργεί 
τα χωράφια τους. Οι παραπάνω αγρότες δεν είναι άλλοι από τους 
γνωστούς μας κολίγους. 

 
 ύμφωνα, όμως, με το Ρωμαϊκό δίκαιο που υιοθέτησε το 

ελληνικό κράτος, ίσχυε ο νόμος της χρησικτησίας. Ο θεσμός αυτός 

προβλέπει ότι ο αγρότης που εκμεταλλεύεται μια γη που νομικά 

δεν του ανήκει αλλά ταυτόχρονα δεν πληρώνει αντίτιμο 

ενοικίασης, μετά από είκοσι χρόνια η γη αυτή μπορεί να περάσει 

στην κυριότητά του. Σην εποχή των πρώτων χρόνων του 

ελληνικού κράτους οι εκμισθωτές των εθνικών εδαφών μπορεί να 

μην είχαν τη νομική κυριότητα των εδαφών αυτών αλλά είχαν την 

πλήρη οικονομική κυριότητα. Δηλαδή εκείνοι αποφάσιζαν για τον 

τύπο και τους τρόπους καλλιέργειας και αναλάμβαναν κάθε 

ζημιά. Επειδή, συγχρόνως, δεν απέδιδαν στο νόμιμο ιδιοκτήτη, 

δηλαδή στο Κράτος, την οφειλόμενη μίσθωση, μετά από ένα 

χρονικό διάστημα σφετερίζονταν την αγροτική γη. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ: 

α. Κ. Σσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σελ. 76 
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β. Β. Κρεμμυδάς, Νεότερη Ιστορία ελληνική και ευρωπαϊκή, σελ. 

141-142 

γ. Ι.Ε.Ε., τόμος ΙΑ, σελ. 108, 159 
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ΠΟΛΙΣΕΙΑΚΕ ΜΕΣΑΒΟΛΕ - ΤΝΣΑΓΜΑΣΑ 

          ΕΣΟ 

ΠΟΛΙΣΕΙΑΚΟ 

ΑΡΧΟΝΣΑ 

ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ 

 

1832 

⇩ 

 

Όθωνας (Βασιλιάς) 

 

Απόλυτη Μοναρχία 

 

1844 

ύνταγμα 

⇩ 

 

Όθωνας (Βασιλιάς) 

 

υνταγματική 

Μοναρχία 

 

1864 

Νέο ύνταγμα 

⇩ 

 

Γεώργιος Α' (Βασιλιάς) 

 

Βασιλευόμενη 

Δημοκρατία 

1911 

Αναθεώρηση 

υντάγματος 

του 1864 

⇩ 

 

Γεώργιος Α' 

(Βασιλιάς) 

 

Βασιλευόμενη 

Δημοκρατία 

 

1924 

⇩ 

 

Π. Κουντουριώτης 

(Πρόεδρος) 

 

Αβασίλευτη 

Δημοκρατία 
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1927 

ύνταγμα 

Αβασίλευτης 

Δημοκρατίας 

⇩ 

 

Π. Κουντουριώτης 

(Πρόεδρος) 

 

Αβασίλευτη 

Δημοκρατία 

 

1935 

Επαναφορά του 

συντάγματος 

του 1911 

 

Γεώργιος Β' 

(Βασιλιάς) 

 

Βασιλευόμενη 

Δημοκρατία 
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ΚΡΙΜΑЇΚΟ ΠΟΛΕΜΟ  1853-1856 
 

Αποτέλεσε στην ουσία μια από τις πολυάριθμες ρωσοτουρκικές 

πολεμικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά 

πράγματα στην διάρκεια όλου του 19ου αιώνα. Οι ρώσοι μονίμως 

επεδίωκαν να κατεβούν προς τη μεσόγειο και να αποσπάσουν νέες 

χώρες από τα χέρια του σουλτάνου. Αυτή τη φορά όμως η Αγγλία 

και η Γαλλία έσπευσαν να αντιταχθούν σε κάθε επεκτατική 

ενέργεια του τσάρου, υπερασπίζοντας με ζήλο την εδαφική 

ακεραιότητα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Επειδή ο τσάρος 

κήρυξε τον πόλεμο υπέρ της ορθοδοξίας αλλά και εξαιτίας της 

Μεγάλης Ιδέας τόσο το βασιλικό ζεύγος της Ελλάδας όσο και όλοι 

οι έλληνες έκλιναν τώρα ανεπιφύλακτα προς το μέρος της Ρωσίας, 

γιατί τους παρουσιαζόταν η ευκαιρία να επωφεληθούν από την 

πολεμική αναταραχή στα βαλκάνια. 

Με πρωτοβουλία λοιπόν του θωνα άρχισαν να συγκεντρώνονται 

χρήματα, να συσσωρεύονται εφόδια πολέμου και τρόφιμα στις 

παραμεθόριες περιοχές και γενικά να προετοιμάζεται η συμμετοχή 

των Ελλήνων στον πόλεμο στο πλευρό των Ρώσων. 

Δημιουργήθηκαν αντάρτικα σώματα στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο 

και στη Μακεδονία που ανήκαν στο οθωμανικό κράτος, ενώ σε 

βοήθειά τους έσπευσαν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. 

Τπήρχε κλίμα ευφορείας και διαδιδόταν ότι ο θωνας σχεδίαζε να 

περάσει με στρατό τα σύνορα. 

Ψστόσο στα τέλη Μαΐου 1854 η Αγγλία και η Γαλλία έστειλαν 

στρατεύματα στον Πειραιά, τον κατέλαβαν και ανάγκασαν τον 

θωνα να δηλώσει ότι θα κρατήσει αυστηρή ουδετερότητα. 

χηματίστηκε νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Α. 

Μαυροκορδάτο που ανακάλεσε όλους τους έλληνες αξιωματικούς. 

Οι αγγλογάλλοι επέκτειναν την κατοχή τους ως τα Πατήσια και 

την Πεντέλη. Η κατοχή παρατάθηκε και μετά το τέλος του 

Κριμαϊκού πολέμου ως το Υεβρουάριο του 1857 επειδή η Γαλλία 

και η Αγγλία επιζητούσαν να αποσπάσουν από την ελληνική 
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κυβέρνηση τον έλεγχο των οικονομικών της για τη διευθέτηση του 

εξωτερικού χρέους του βασιλείου. Έτσι διορίστηκε τριμελής 

επιτροπή που επέβαλε εξοντωτικούς οικονομικούς όρους. Σέλος, ο 

οικονομικός αυτός αποκλεισμός είχε και πάρα πολλά ανθρώπινα 

θύματα λόγω της πείνας που προκάλεσε αλλά και λόγω της 

επιδημίας χολέρας που μεταδόθηκε από τα γαλλικά στρατεύματα. 

 

(Διασκευή από τα βιβλία: Α. Βακαλόπουλος, Νέα ελληνική 

ιστορία 1204-1985, ΒΑΝΙΑ, Θεσσαλονίκη 1998 

και 

Κ.Βακαλόπουλος, Νεοελληνική Ιστορία 1204-1940, Αφοι 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1990)  
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Διευκρινίσεις στο "Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-
1936 

 

ελίδα 54:  

Η πολιτική αστάθεια, τα μίση του Διχασμού, η ανακήρυξη της 

Δημοκρατίας, οι επεμβάσεις του στρατού και οι απόπειρες 

πραξικοπημάτων… 

Τπό το βάρος της μικρασιατικής καταστροφής εκδηλώθηκε το 1922 

στρατιωτικό κίνημα από τους συνταγματάρχες Ν. Πλαστήρα και 

. Γονατά, που εξανάγκασε το βασιλιά Κωνσταντίνο σε παραίτηση 

και την αντικατάστασή του από τον Γεώργιο Β', ενώ συγχρόνως το 

Κίνημα συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του. Αν και το 

αντιβασιλικό μένος της επαναστατικής κυβέρνησης μειώθηκε λίγο 

με την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου, ενισχύθηκε ακόμη 

περισσότερο όταν τον Οκτώβριο του 1923 ο στρατηγός Μεταξάς 

εξαπολύει φιλοβασιλικό πραξικόπημα που όμως καταπνίγεται εν 

τη γενέσει του. Σο Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο Γεώργιος 

εγκαταλείπει την Ελλάδα και το Μάρτιο του 1924 κηρύσσεται η Α' 

Ελληνική Δημοκρατία με Πρόεδρο τον ναύαρχο Κουντουριώτη 

και πρωθυπουργό τον Α. Παπαναστασίου. 

Ψστόσο η πολιτική αστάθεια συνεχίζεται μια που μέσα σε ένα 

χρόνο διαδέχονται η μία την άλλη τρεις κυβερνήσεις. Σην 

τελευταία από αυτές τις κυβερνήσεις την ανατρέπει το στρατιωτικό 

πραξικόπημα του Θ. Πάγκαλου τον Ιούνιο του 1925. Η δικτατορία 

του Θ. Πάγκαλου ζει μέχρι τον Αύγουστο του 1926 όταν ο 

στρατηγός Γ. Κονδύλης τον ανατρέπει και οδηγεί τη χώρα σε 

εκλογές τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Λόγω του αναλογικού 

συστήματος κανένα κόμμα δεν μπορούσε να σχηματίσει 

κυβέρνηση γι' αυτό και δημιουργήθηκε η λεγόμενη "Οικουμενική". 

Η ανώμαλη πολιτική κατάσταση κλείνει το 1928 όταν μετά από 

εκλογές ο Βενιζέλος σχηματίζει κυβέρνηση τετραετίας ως το 1932. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ: 

 

1. Ν. βορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής Ιστορίας, Θεμέλιο 
2. Θ. Φρήστου, Σο πέρασμα στην αβασίλευτη δημοκρατία, 

ΙΣΟΡΙΚΑ εφ. Ελευθεροτυπιας, τόμος 3ος, τεύχος 22. 
3. ΙΕΕ, τόμος ΙΕ' 
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ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ, ΚΙΝΗΜΑΣΑ, ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΕ 
 

ΕΣΟ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

ΠΡΟΘΕΕΙ 

1843 

⇩ 

Επανάσταση 

Χήφιση 

Συντάγματος 

1862 

⇩ 

Επανάσταση 

Νέο ύνταγμα 

Εκδίωξη Όθωνα 

1909 

⇩ 

Κίνημα 

στο Γουδί 

Εκσυγχρονισμός του 

Στρατού και του Κράτους 

1916 

⇩ 

Κίνημα 

Εθνικής Αμύνης 

(Θεσσαλονίκη) 

Προσχώρηση της χώρας 

στην Αντάντ 

1922 

⇩ 

Κίνημα 

Πλαστήρα-Γονατά 

(Λέσβος-Φίος) 

Απομάκρυνση του 

Κωνσταντίνου και τιμωρία των 

υπευθύνων της Καταστροφής 

1925 

⇩ 

Δικτατορία 

Πάγκαλου 

Εκμεταλλεύθηκε τη σύγχυση 

της εποχής 

1926 

⇩ 

Κίνημα 

Κονδύλη 

Ανατροπή Πάγκαλου 

Διεξαγωγή εκλογών 

1935 

⇩ 

Κίνημα 

Βενιζελικών Αποτροπή παλινόρθωσης 

της Βασιλείας 
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1935 

⇩ 

Δικτατορία 

Κονδύλη Επαναφορά του Βασιλιά 

1936 Δικτατορία 

Μεταξά 

"σωτηρία" της χώρας από την 

"αναρχίαν" και τον 

"κομμουνισμόν" ! 
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ΕΚΛΟΓΙΚΕ ΑΝΑΜΕΣΡΗΕΙ 1910 – 1920 

 

 

8 Αυγοφςτου 

1910 

 

Αϋ 

Ανακεωρθτικι 

Βουλι 

Νίκθ των 

παλαιϊν 

κομμάτων. 

 Ο Βενιηζλοσ 

ανεξάρτθτοσ 

βουλευτισ 

 

Απαίτθςθ για 

Σφνταξθ Νζου 

Συντάγματοσ. 

 

 

Νοζμβριοσ 1910 

 

Βϋ 

Ανακεωρθτικι 

Βουλι 

Αποχι των 

παλαιϊν 

κομμάτων. Νίκθ 

του βενιηελικοφ 

κόμματοσ 

 

Ανακεϊρθςθ 

Συντάγματοσ το 

1911. 

Μάρτιοσ 1912 Νζα Βουλι Σαρωτικι νίκθ 

του Βενιηζλου. 

 

 

 

 

Μάρτιοσ 1915 

Πρόωρεσ 

εκλογζσ μετά 

από παραίτθςθ 

του Βενιηζλου 

λόγω 

ςφγκρουςθσ με 

τον βαςιλιά. 

 

 

Νίκθ του 

Βενιηζλου. 

 

 

Οκτώβριοσ 1915 

Δεφτερθ 

παραίτθςθ 

Βενιηζλου. Νζεσ 

εκλογζσ. 

Αποχι του 

βενιηελικοφ 

κόμματοσ. Νίκθ 

φιλοβαςιλικϊν 

κομμάτων. 

 

 

1 Νοεμβρίου 

1920 

Εκλογζσ μετά τθ 

Συνκικθ των 

Σεβρϊν. 

 

Νίκθ των 

αντιβενιηελικϊν 

κομμάτων. 

25 Ιανουαρίου 

1921 ςφνταξθ 

νζου 

Συντάγματοσ. 
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ΔΑΝΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΨΝΑ 
 

 υνάφθηκαν δύο δάνεια, το ένα το 1824 και το άλλο το 1825, 
με αγγλικές τράπεζες. Σο πρώτο υπογράφτηκε για ονομαστικό 
κεφάλαιο 800.000 λιρών και το δεύτερο για 2.000.000 λίρες. Σο ένα 
συμφωνήθηκε με επιτόκιο 59% και το άλλο με 55,5%. Από το 
πρώτο δάνειο στα χέρια των Ελλήνων έφτασαν περίπου 300.000 
λίρες και από το δεύτερο 600.000 λίρες. Σα υπόλοιπα κρατήθηκαν 
σαν προμήθειες, τόκοι, χρεωλύσια κ.τ.λ. Ο μεγαλύτερος όγκος 
αυτών των χρημάτων διατέθηκε για την αγορά έξι ατμόπλοιων και 
δύο φρεγατών. Σα ατμόπλοια τα είχαν ήδη απορρίψει οι 
Αιγύπτιοι λόγω κακής κατασκευής και τελικά στην Ελλάδα 
έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση τα τρία από τα έξι. Αλλά και από 
τις φρεγάτες μόνο η μία μπόρεσε να περιέλθει στα χέρια των 
Ελλήνων. 
 

(ΘΕΜΑΣΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΠΗΓΕ, ΟΕΔΒ) 

  
ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΟΘΨΝΑ 

 
 το άρθρο 12 της συνθήκης της 7ης Μαΐου 1832 εγγυώνταν οι 
Δυνάμεις δάνειο ύψους 60.000.000 φράγκων. Σο δάνειο αυτό 
επρόκειτο να καταβληθεί σε τρεις δόσεις. μως η εγγύηση των 
Δυνάμεων κάλυπτε μόνο την πρώτη δόση. Εφόσον λοιπόν δεν 
υπήρχε ρητή εγγύηση στη συνθήκη για τα υπόλοιπα 2/3 του 
δανείου, κάθε δύναμη, χωριστά, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
αυτό το μέσο-πράγμα που έγινε συχνά-για να ασκήσει πίεση στο 
βασιλιά, άλλοτε υποστηρίζοντας τις απόψεις του διπλωματικού 
της εκπροσώπου στην Αθήνα και άλλοτε τις θέσεις του κόμματος 
στο οποίο παρείχε την προστασία της. Η συνθήκη απαιτούσε από 
το ελληνικό κράτος την ετήσια καταβολή του τοκοχρεωλυσίου για 
την εξόφληση του δανείου κι έτσι τα εισοδήματα του κράτους δεν 
μπορούσαν παρά να χρησιμοποιούνται για τις υποχρεώσεις 
απέναντι στους δανειστές. Επίσης, καθώς στο κείμενο της 
συνθήκης αναφερόταν ότι οι διπλωματικοί εκπρόσωποι των τριών 
Δυνάμεων έπρεπε να επιβλέπουν την καλή εκτέλεση αυτής της 
ρήτρας ήταν πολύ φυσικό η συνθήκη, όπως είχε διατυπωθεί, να 
ανοίγει το δρόμο σε κάθε είδους επέμβαση στα δημοσιονομικά 
πράγματα της Ελλάδος. 

(Ι.Ε.Ε. τ. ΙΓ σελ. 33) 
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ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
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ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣΨΝ 19ου αιώνα 
(σχετικών με την ύλη της Ιστορίας Κατεύθυνσης) 

 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΓΟΝΟ ΑΝΑΛΤΗ 

1830 Ίδρυση 

Ελληνικού 

κράτους 

Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 

3ης Υεβρουαρίου 1830 και το αντίστοιχο 

της 26ης επτεμβρίου του 1831 η Ελλάδα 

αποτελεί πλέον ανεξάρτητο κράτος. 

 

1832 

 

Έλευση του 

θωνα 

Με τη συνθήκη της 30ης Μαΐου 1832 οι 

Μεγάλες Δυνάμεις ορίζουν τον θωνα 

βασιλιά της Ελλάδας. Λόγω της μικρής 

του ηλικίας τον συνοδεύει και κυβερνά 

μια πενταμελής επιτροπή 

αντιβασιλείας από βαυαρούς 

αξιωματούχους. Η περίοδος αυτή 

ονομάζεται βαυαροκρατία. 

1844 ύνταγμα Η δυσαρέσκεια για τη βαυαροκρατία 

οδηγεί στην Επανάσταση της 3ης 

επτεμβρίου 1843 με κύριο αίτημα τη 

θέσπιση συντάγματος που τελικά 

παραχωρείται την επόμενη χρονιά. 

1862 Εκδίωξη του 

θωνα 

Νέες πολιτικές δυνάμεις και νέα 

αιτήματα για εκδημοκρατισμό οδηγούν 

σε επανάσταση εναντίον του Όθωνα 

που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη 

χώρα. 

1864 Νέο ύνταγμα 

/ Νέος 

βασιλιάς 

Γεώργιος Α΄ 

Η Εθνοσυνέλευση του 1863 θεσπίζει το 

πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα. Με την 

έλευση του νέου βασιλιά 

παραχωρούνται και τα Επτάνησα στο 

ελληνικό κράτος από την Αγγλία. 

1871 Διανομή 

Εθνικών 

κτημάτων 

Πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Α. 

Κουμουνδούρος εκσυγχρονιστής 

πολιτικός της εποχής. 
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1875 

 

Αρχή της 

Δεδηλωμένης 

 

Η ιδέα ανήκει στον Φ. Σρικούπη που 

τότε είναι ακόμα νέος πολιτικός στο 

πλευρό του Κουμουνδούρου. 

 

1881 

 

Προσάρτηση 

της Θεσσαλίας 

Με αφορμή ευρύτερες ανακατατάξεις 

στη Βαλκανική και την παρέμβαση των 

Δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου 

το 1878 η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

συμφωνεί τη διεύρυνση των ελληνικών 

συνόρων προς βορρά. Μετά από τριετείς 

διαπραγματεύσεις η Θεσσαλία και η 

Άρτα παραχωρούνται στην Ελλάδα. 

1893 Πτώχευση Πρωθυπουργός είναι ο Φ. Σρικούπης 

που ανακοινώνει στη βουλή την 

αδυναμία της χώρας να αποπληρώσει 

τα δάνεια. 

1897 Πόλεμος της 

«ντροπής» 

Πρωθυπουργός είναι ο Θ. Δηλιγιάννης, 

πολιτικός αντίπαλος του Σρικούπη. Με 

αφορμή το κρητικό ζήτημα 

οδηγούμαστε με ευθύνη μας σε 

σύγκρουση με την Σουρκία και σε 

βαριά ήττα. 

1898 ΔΟΕ Οικονομική επιτροπή που ελέγχει τα 

δημοσιονομικά του κράτους. 
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ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣΨΝ 20ου αιώνα                                            

(σχετικών με την ύλη της Ιστορίας Κατεύθυνσης) 

 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΓΟΝΟ ΑΝΑΛΤΗ 

1909 Επανάσταση 

στο Γουδί 

τρατιωτικοί με την απειλή των όπλων 

απαιτούν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό 

και εκσυγχρονισμό του στρατού και της 

πολιτείας. Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ 

υποκύπτει. Για πρώτη φορά ο Βενιζέλος 

έρχεται στην Αθήνα ως πολιτικός. 

1910 Κιλελέρ / 

Κυβέρνηση 

Βενιζέλου 

Η κυβέρνηση Δραγούμη αντιμετωπίζει 

με βία εξέγερση των αγροτών της 

Θεσσαλίας. Ο Βενιζέλος κερδίζει τις 

πρώτες του εκλογές 

1911 Νέο ύνταγμα Χηφίζεται νέο ύνταγμα δημοκρατικό 

που εκσυγχρονίζει το κράτος προς την 

κατεύθυνση των αστικών κρατών της 

Ευρώπης. 

1912-1913 Βαλκανικοί 

πόλεμοι 

Ο πρώτος εναντίον της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας με συμμάχους μας τους 

Βουλγάρους και τους έρβους και ο 

δεύτερος εναντίον των Βουλγάρων που 

διεκδικούν τη Θεσσαλονίκη και την 

Ανατολική Μακεδονία. Η Ελλάδα 

διπλασιάζεται. Η Κρήτη ενσωματώνεται 

κι αυτή στην ελληνική επικράτεια. 

1915 Διχασμός 
Ο Βενιζέλος θέλει τη χώρα στο πλευρό 

των αγγλογάλλων της Αντάντ ενώ ο 

γερμανόφιλος βασιλιάς επιδιώκει την 

ουδετερότητα της χώρας που συμφέρει 

περισσότερο τη γερμανοαυστριακή 

συμμαχία. Η διαφωνία οδηγεί σε 

παραίτηση του Βενιζέλου δύο φορές. 

Λαός και στρατός διχάζονται κι αυτοί 

στο εσωτερικό τους. 
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1916 Εθνική Άμυνα 

/ Κυβέρνηση 

της 

Θεσσαλονίκης 

Βενιζελικοί αξιωματικοί δημιουργούν 

στη Θεσσαλονίκη μια στρατιωτική 

οργάνωση με σκοπό να στηρίξουν τις 

δυνάμεις της Αντάντ. Ο Βενιζέλος 

συγκροτεί στην πόλη  κυβέρνηση άλλη 

από αυτή που υπάρχει στην Αθήνα και 

ελέγχεται από το βασιλιά. 

1917 Παραίτηση του 

βασιλιά 

Κωνσταντίνου 

/ Είσοδος της 

χώρας στον Α΄ 

Παγκόσμιο. 

Ο βασιλιάς εξαναγκάζεται σε 

παραίτηση μετά ένοπλη απειλή των 

Γάλλων στον Πειραιά. Ο Βενιζέλος 

κατεβαίνει στην Αθήνα ως 

πρωθυπουργός της ενιαίας και πάλι 

χώρας και επίσημα βάζει την Ελλάδα 

στον πόλεμο. 

1918 Σέλος του  Α΄ 

Παγκοσμίου 

πολέμου 

Η Οθωμανική αυτοκρατορία ανήκει 

στους ηττημένους. 

1919 Αποβίβαση του 

ελληνικού 

στρατού στη 

μύρνη 

2 Μαΐου 1919 το πρώτο στρατιωτικό 

άγημα μπαίνει στην πόλη και γίνεται 

δεκτό με πανηγυρισμούς. 

1920 υνθήκη των 

εβρών / Ήττα 

του Βενιζέλου 

στις εκλογές 

Η Ελλάδα αποκτά τα μεγαλύτερα 

σύνορα στην ιστορία της. Η Μεγάλη 

Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε 

θαλασσών. Ψστόσο ο Βενιζέλος χάνει τις 

εκλογές και οι αντίπαλοί του 

επαναφέρουν τον βασιλιά Κων/νο. 

1921 Μικρασιατική 

εκστρατεία 

Αποφασίζεται η διείσδυση μέχρι την 

Άγκυρα από το βασιλιά και το επιτελείο 

του. 

1922 Καταστροφή Η αντεπίθεση του Κεμάλ οδηγεί σε 

καταστροφή της μύρνης και βίαιη 

εκδίωξη του ελληνικού πληθυσμού. 

1923 υνθήκη της 

Λοζάνης 

Εκτός από τα σύνορα διακανονίζει και 

την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ 
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Ελλαδας – Σουρκίας. 

1924 Ανακήρυξη 

Αβασίλευτης 

Δημοκρατίας 

Με πρωθυπουργό τον Α. 

Παπαναστασίου κηρύσσεται η πρώτη 

αβασίλευτη δημοκρατία με Πρόεδρο τον 

Π. Κουντουριώτη. 

1928-1932 Σελευταία 

Κυβέρνηση 

Βενιζέλου 

Μετά από περίοδο πολιτικής αστάθειας 

ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές. 

1935 Επάνοδος του 

βασιλιά 

Γεωργίου Β΄ / 

Κατάργηση της 

αβασίλευτης 

Δημοκρατίας 

Με πραξικοπηματικό τρόπο ο στρατηγός 

Κονδύλης επαναφέρει τον Βασιλιά. 

Επανέρχεται το σύνταγμα του 1911 της 

βασιλευόμενης δημοκρατίας. 

1936 Δικτατορία 

Μεταξά 

Με τη συγκατάθεση του βασιλιά ο 

Μεταξάς διαλύει το κοινοβούλιο στις 4 

Αυγούστου του 1936. 
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Ο ωτήρης Γκαρμπούνης 

Είναι φιλόλογοσ ςτθ Δράμα. Μζχρι το 2006 εργάςτθκε ςε 

φροντιςτιριο τθσ πόλθσ. Από τότε περιφζρεται διοριςμζνοσ ςε 

δθμόςια ςχολεία. Ενδιαφζρεται για πολλά αλλά αςχολείται με 

λίγα. Κάποια από αυτά φιλοξενοφνται ςτο μπλογκ 

garbounisblog.blogspot.gr 

Επικοινωνία: sgarboun2@gmail.com 
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http://www.schooltime.gr

