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Χρονικό εφροσ ιςτορικισ μελζτθσ: 19οσ – 20οσ αιϊνασ
 1789 Γαλλικι Επανάςταςθ (αςτικόσ χαρακτιρασ). Γκρεμίηει τθν επί αιϊνεσ εδραιωμζνθ απολυταρχία των Λουδοβίκων ςτθ
Γαλλία και διαχζει ςτθν ευρωπαϊκι ιπειρο φιλελεφκερεσ και δθμοκρατικζσ ιδζεσ.
 1815 Χυνζδριο τθσ Βιζννθσ. Οι τζςςερισ μεγάλεσ δυνάμεισ ςτθν Ευρϊπθ (Αυςτρία, Ρωςία, Πρωςία και Βρετανία), οι οποίεσ
νίκθςαν τθ Γαλλία του Ναπολζοντα, επιχειροφν να παλινορκϊςουν – αποκαταςτιςουν τθν απόλυτθ μοναρχία ςτθ γθραιά
ιπειρο, μιασ κι αυτι είχε διαταραχκεί ιδθ από τθν εποχι τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ.
 1821 Ελλθνικι Επανάςταςθ. Ο αγϊνασ τθσ εκνικισ παλιγγενεςίασ (=ανάςταςθσ, αναγζννθςθσ) εναντίον τθσ υποδοφλωςθσ
των Οκωμανϊν Σοφρκων.
 1830 Μδρυςθ του πρϊτου ανεξάρτθτου ελλθνικοφ κράτουσ.
 Ψζλθ 18ου αιϊνα Βιομθχανικι Επανάςταςθ. Λςτορικό φαινόμενο οικονομικοφ, κοινωνικοφ και πολιτικοφ χαρακτιρα, που
ξεκινά από τθ Βρετανία και επεκτείνεται ςταδιακά και ςτισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Αντιπροςωπεφει τθ διαδικαςία
εκμθχάνιςθσ τθσ παραγωγισ αγακϊν, μζςω του λεγόμενου εργοςταςιακοφ μοντζλου. Γζννθςθ τθσ εργατικισ τάξθσ, του
ςυνδικαλιςμοφ και του γυναικείου κινιματοσ.
 Υορεία του ελλθνικοφ κράτουσ τα πρϊτα πενιντα (50) χρόνια τθσ φπαρξισ του (1830 κ.ε.) – (βαςιλεία, ςυντάγματα,
κοινοβουλευτικόσ βίοσ).
 Υορεία του ελλθνικοφ κράτουσ προσ τον εκςυγχρονιςμό (Χαρίλαοσ Ψρικοφπθσ – τελευταίεσ δεκαετίεσ 19ου αιϊνα).
 1893 Ξιρυξθ 1θσ πτϊχευςθσ του ελλθνικοφ κράτουσ από τον Χαρίλαο Ψρικοφπθ.
 Αρχζσ του 20ου αιϊνα. Ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ ςτθν κεντρικι πολιτικι ςκθνι του ελλθνικοφ κράτουσ.
 1912/13 Βαλκανικοί Υόλεμοι – ζνδοξεσ ςελίδεσ πολεμικϊν επιτυχιϊν του ελλθνικοφ ςτρατοφ με εδαφικό και οικονομικό
όφελοσ για τθ χϊρα (πρωτεργάτθσ και κακοδθγθτισ ο Ε. Βενιηζλοσ).
 1914 – 1918 Αϋ Υαγκόςμιοσ πόλεμοσ. Εκνικόσ διχαςμόσ (διχογνωμία Βενιηζλου – Κωνςταντίνου), θ Ελλάδα ςτθ δίνθ του
πολζμου τθν τελευταία ςτιγμι (1917).
 1917 Φωςικι – Σκτωβριανι Επανάςταςθ των μπολςεβίκων (εργατικόσ χαρακτιρασ). Θ εργατικι τάξθ ςτθ Ρωςία γκρεμίηει
τθν απολυταρχία των τςάρων και εγκακιδρφει κομμουνιςτικό κακεςτϊσ.
 1922 Πικραςιατικι καταςτροφι. Μελανι ςελίδα τθσ ελλθνικισ νεότερθσ ιςτορίασ. Σαπείνωςθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ από
τουσ κεμαλιςτζσ και εδαφικζσ παραχωριςεισ ςτουσ Σοφρκουσ.
 1920 – 1939 Πεςοπόλεμοσ ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Ελλάδα. Σικονομικι κρίςθ του 1929. Επικράτθςθ του φαςιμοφ ςτθν
Λταλία και του ναηιςμοφ ςτθ Γερμανία.
 1932 Ξιρυξθ 2θσ πτϊχευςθσ του ελλθνικοφ κράτουσ από τον Ελευκζριο Βενιηζλο (απόρροια τθσ διεκνοφσ οικονομικισ
κρίςθσ).
 1939 – 1945 Βϋ Υαγκόςμιοσ πόλεμοσ.
 1945 κ.ε. Πεταπολεμικόσ κόςμοσ. Μδρυςθ του Ο.Θ.Ε., ψυχρόσ πόλεμοσ, αποαποικιοποίθςθ, ευρωπαϊκι ενοποίθςθ (Ε.Ο.Κ.),
δικτατορία και κυπριακό ηιτθμα.
ΧΧ ΕΔ ΛΑΓΦ ΑΠ Π ΑΨ Α

ΕΥ ΛΟ ΕΓ Π ΕΡ ΩΡ

ΕΡ Σ Ψ Θ Ψ ΩΡ

ΞΕΦΑΟΑΛΣ Αϋ - ΕΡΣΨΘΨΑ 4θ
ΨΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΞΦΑΨΣΧ ΞΑΛ Θ ΕΕΟΛΘ ΨΣΩ
(1830 – 1881, περίπου 50 χρόνια)
Σο μικρό γεωγραφικά και αδφναμο ανεξάρτθτο ελλθνικό κράτοσ, ςτα όρια Αμβρακικοφ – Υαγαςθτικοφ (απόφαςθ των
Μεγάλων Δυνάμεων τθσ Ευρϊπθσ ςτα 1832), δθμιουργικθκε ωσ ςυνάρτθςθ 2 παραγόντων:
α) Σου ςκλθροφ αγϊνα των Ελλινων εναντίον των Σοφρκων και
β) του ςυγκεραςμοφ των ςυμφερόντων των 3 Μεγάλων Δυνάμεων τθσ Ευρϊπθσ.
Σο μικρό ελλθνικό κράτοσ είχε 4 βαςικά χαρακτθριςτικά:
1. Σρεισ εγγυιτριεσ δυνάμεισ (Αγγλία, Γαλλία, Ρωςία) τθσ εδαφικισ του ακεραιότθτασ.
2. Μοναρχικό πολίτευμα (ο Όκωνασ 1 οσ βαςιλεφσ τθσ Ελλάδοσ).
3. Κυριαρχία τθσ Μεγάλθσ Λδζασ ςτουσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ (αλυτρωτιςμόσ).
Σο αίτθμα τθσ Μεγάλθσ Λδζασ επικράτθςε ςτθν ελλθνικι μετεπαναςτατικι κοινωνία και δθμιοφργθςε κλίμα ευρφτατθσ
εκνικισ ςυναίνεςθσ. Επικρίςεισ για τθν αλυτρωτικι πολιτικι διατυπϊνονταν από τον Αλζξανδρο Παυροκορδάτο και τον
Εμμανουιλ Φοΐδθ.
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4. Ανάπτυξθ φιλελεφκερου κινιματοσ για τθν προαγωγι ςυνταγματικϊν και κοινοβουλευτικϊν κεςμϊν.
Θ μικρι Ελλάδα του 1830 ιταν μια χϊρα 750.000 κατοίκων με ποικίλα προβλιματα και κατεςτραμμζνεσ παραγωγικζσ
υποδομζσ, λόγω τθσ 10ετοφσ επανάςταςθσ εναντίον των Σοφρκων. Σα βαςικά προβλιματα του νεοςφςτατου ελλθνικοφ
κράτουσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
1. Ο εμπορικόσ ςτόλοσ των νθςιϊν είχε ςχεδόν καταςτραφεί.
2. Οι ελαιϊνεσ είχαν καταςτραφεί.
3. Σα εγγειοβελτιωτικά ζργα είχαν παραμελθκεί.
4. Οι ςυγκοινωνίεσ εκτελοφνταν με δυςκολία.
5. Αίςκθμα αναςφάλειασ των πολιτϊν (λθςτεία).
6. Οικονομικι καχεξία, λόγω εξωτερικοφ δανειςμοφ.
Ο Όκωνασ ζκανε φιλότιμεσ προςπάκειεσ να αναςυγκροτιςει τθ χϊρα, με τθ βοικεια Γερμανϊν ςυμβοφλων του. Σο ζργο
του κρίνεται πετυχθμζνο κυρίωσ ςτθ διοίκθςθ. Αντίκετα, ςτθν οικονομία, αςφάλεια και ςτθν αναδιανομι τθσ γθσ υπιρξαν
πενιχρά αποτελζςματα επιτυχίασ.
3 Χεπτεμβρίου 1843: Επανάςταςθ ςτθν Ακινα (πρωτεφουςα τθσ μικρισ Ελλάδασ ιδθ από το 1833). Κφριο αίτθμα
αποτζλεςε θ παραχϊρθςθ υντάγματοσ ςτο λαό από τον Όκωνα και θ ςφγκλιςθ εκνοςυνζλευςθσ  αρχι του
κοινοβουλευτικοφ βίου τθσ χϊρασ.
Χφνταγμα του 1844: Αϋ μετεπαναςτατικό Χφνταγμα τθσ ελεφκερθσ Ελλάδασ. Δεν ιταν και τόςο ολοκλθρωμζνο, αφοφ δεν
κατοχφρωνε τθ λαϊκι κυριαρχία. Παραχωρικθκε από τον Τκωνα ωσ αποτζλεςμα τθσ λαϊκισ πίεςθσ, που εκδθλϊκθκε
απζναντι ςτα ανάκτορα με τθν επανάςταςθ τθσ 3 θσ επτεμβρίου 1843.
1863: Ο Όκωνασ εκκρονίηεται από τον ελλθνικό λαό.
1864: Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ εκλζγουν το Γεϊργιο Αϋ Γλφξμπουργκ τθσ Δανίασ ωσ 2ο βαςιλιά τθσ Ελλάδασ. Ο βαςιλιάσ,
ευκφσ αμζςωσ μετά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του, παραχωρεί ςτον ελλθνικό λαό το Βϋ Χφνταγμα τθσ ελεφκερθσ Ελλάδασ.
Ψο Χφνταγμα αυτό είναι πιο δθμοκρατικό και φιλελεφκερο από το πρϊτο, κατοχυρϊνει τθ λαϊκι κυριαρχία και
ςυμπλθρϊνεται το 1875 από το Χαρίλαο Ψρικοφπθ με τθν Αρχι τθσ Δεδθλωμζνθσ.
ΕΡΣΨΘΨΑ 5θ – ΨΣ ΑΡΑΨΣΟΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ ΞΑΛ Σ ΞΦΛΠΑΝΞΣΧ ΥΣΟΕΠΣΧ
Ανατολικό Ηιτθμα: ονομάηεται το διεκνζσ ηιτθμα που προκλικθκε από τθ βακμιαία υποχϊρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ και τθν πλιρωςθ του κενοφ που προζκυψε από αυτι τθν υποχϊρθςθ ςτθν Εγγφσ Ανατολι και
ιδίωσ ςτθ Χερςόνθςο του Αίμου.
Θ παρακμι τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ χρονολογείται από το 17ο αιϊνα, όταν παρουςιάςτθκαν προβλιματα ςτθν
οικονομία και τθ διοίκθςθ τθσ αχανοφσ αυτοκρατορίασ (τελευταία μεγάλθ επιτυχία επί ευρωπαϊκοφ εδάφουσ ιταν για τουσ
Σοφρκουσ θ κατάλθψθ τθσ Κριτθσ το 1669).
Ψο Ανατολικό Ηιτθμα κατά το 18ο και 19ο αιϊνα: Θ Αυτοκρατορία των Αψβοφργων τθσ Αυςτρίασ και των Σςάρων τθσ
Ρωςίασ αποτελοφςαν τουσ δφο κανάςιμουσ εχκροφσ των Οκωμανϊν και ςφοδροφσ πολζμιουσ τθσ επζκταςισ τουσ εναντίον τθσ
χριςτιανικισ Ευρϊπθσ.
Οι Ρϊςοι κατζβαλαν ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ για τθν εκδίωξθ των Σοφρκων από τα ευρωπαϊκά εδάφθ που είχαν
κατακτιςει, κυρίωσ τθν εποχι τθσ τςαρίνασ Μεγάλθσ Αικατερίνθσ, οπότε και κατόρκωςαν να πετφχουν το ιδιαίτερο κακεςτϊσ
διοίκθςθσ – αυτονομίασ των παραδουνάβιων θγεμονιϊν από Ζλλθνεσ Φαναριϊτεσ χωρίσ τθν παρουςία οργανωμζνου ςτρατοφ
ςτα εδάφθ αυτά.
Σο 1797 ο Μεγάλοσ Ναπολζων κατζλαβε τα Επτάνθςα από τουσ Σοφρκουσ και το 1798 πραγματοποίθςε μεγάλθ εκςτρατεία
ςτθν τουρκοκρατοφμενθ τότε Αίγυπτο. Θ Οκωμανικι Πφλθ τρομοκρατθμζνθ από τα γεγονότα κάλεςε τουσ Ρϊςουσ ςε βοικεια.
Ο πανίςχυροσ ρωςικόσ ςτόλοσ ζςπευςε και ανακατζλαβε τα Επτάνθςα από τουσ Γάλλουσ.
Οι Βρετανοί ζςπευςαν κι εκείνοι αρωγοί των Σοφρκων ςτθν Αίγυπτο, προκειμζνου να ιςορροπιςουν τα πράγματα. Νίκθςαν
το γαλλικό ςτόλο (ναυμαχία του Αμπουκίρ) και αποκατζςτθςαν τθν εξουςία του ςουλτάνου ςτθν Αίγυπτο.
Ο Φωςοτουρκικόσ πόλεμοσ τθσ διετίασ 1828 – 1829 ζλθξε με τθ Χυνκικθ τθσ Αδριανοφπολθσ και νίκθ των Ρϊςων. Ο
ςουλτάνοσ αποδζχκθκε για πρϊτθ φορά τθν αυτονομία δφο περιοχϊν τθσ επικράτειάσ του επί ευρωπαϊκοφ εδάφοφσ, τθσ
Χερβίασ και μιασ μικρισ ζκταςθ ςτα νότια τθσ ςθμερινισ Ελλάδασ (ςτα όρια Αμβρακικοφ – Παγαςθτικοφ). Ιταν το πρϊτο
αυτόνομο Ελλθνικό Κράτοσ, το οποίο ζγινε αργότερα ανεξάρτθτο (ςτα όρια Μαλιακοφ – Αχελϊου ςτισ 3 Φεβρουαρίου 1830 με
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το Πρωτόκολλο τθσ Ανεξαρτθςίασ του Λονδίνου) και μεγάλωςε λίγο αργότερα ςτα όρια Αμβρακικοφ – Παγαςθτικοφ το 1832
μαηί με τθν εκλογι του Όκωνα ςτθ βαςιλεία τθσ Ελλάδασ.
Ψο ηιτθμα των Χτενϊν: ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ ςτενισ λωρίδασ κάλαςςασ που ςυνδζει τον Εφξεινο Πόντο με το Αιγαίο
και κατ’ επζκταςθ με τθ Μεςόγειο αποτζλεςε «μιλο τθσ ζριδασ» για όλεσ τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ τθσ Ευρϊπθσ. Σο διοικθτικό
ζλεγχο τον είχε βζβαια θ Οκωμανικι Αυτοκρατορία, για τθν εφνοια τθσ οποίασ ερίηουν μζςα ςτο 19 ο αιϊνα θ Ρωςία και άλλεσ
ευρωπαϊκζσ δυνάμεισ. Θ ςτρατθγικι ςθμαςία των τενϊν ωσ εμπορικόσ και ςτρατιωτικόσ δίαυλοσ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ με τθ
Μεςόγειο υπαγόρευςε τισ εξελίξεισ ςτισ ςχζςεισ Σοφρκων – Ευρωπαίων και Ρϊςων.
1833: Ο ςουλτάνοσ εμπλζκεται ςε πόλεμο με τον Μεχμζτ Αλι τθσ Αιγφπτου, ο οποίοσ ικελε να αποςχιςτεί από τθν
Οκωμανικι Αυτοκρατορία. Οι Σοφρκοι ηθτοφν τθ βοικεια των Ρϊςων. Θ ςφγκρουςθ τελειϊνει με τθν παρζμβαςθ του
πανίςχυρου ρωςικοφ ςτόλου (Χυνκικθ Ειρινθσ τθσ Ξιουτάχειασ). Οι Ρϊςοι ηιτθςαν ωσ αντάλλαγμα να καταςτεί ο Εφξεινοσ
Πόντοσ κλειςτι και αςφαλισ κάλαςςα για τα πλοία τουσ και να τουσ αναγνωριςτεί ςιωπθρά το δικαίωμα εξόδου των
πολεμικϊν τουσ ςκαφϊν ςτθ Μεςόγειο (Χυνκικθ του Χουνκιάρ Λςκελεςί).
1839: Νζοσ γφροσ ςυγκροφςεων του ςουλτάνου με το Μεχμζτ Αλι. Θ ζνοπλθ αναμζτρθςθ κατζλθξε με τθ Χφμβαςθ των
Χτενϊν (1841), τθν οποία υπζγραψαν οι πζντε μεγάλεσ δυνάμεισ τθσ Ευρϊπθσ και θ Σουρκία ςτο Λονδίνο. Με τθ ςφμβαςθ αυτι
τερματίςτθκε θ προκλθτικά προνομιακι κζςθ τθσ Ρωςίασ ςτο ηιτθμα των τενϊν, πράγμα που ενοχλοφςε φυςικά όλεσ τισ
άλλεσ ευρωπαϊκεσ δυνάμεισ.
Σ Ξριμαϊκόσ Υόλεμοσ: νζα παρζμβαςθ ςτα ηθτιματα των Σοφρκων είχαμε από τουσ Ρϊςουσ το 1850. Ο Ρϊςοσ
Αυτοκράτορασ Νικόλαοσ Αϋ απαίτθςε από το ςουλτάνο να προςτατεφςει τισ ατομικζσ και κρθςκευτικζσ ελευκερίεσ των
ορκοδόξων υπθκόων που διαβιοφςαν ςτθν οκωμανικι επικράτεια και ανζρχονταν ςε μερικά εκατομμφρια. Ουςιαςτικά ηθτοφςε
από το ςουλτάνο να του παραχωριςει ζνα είδοσ ςυγκυριαρχίασ μζςα ςτθ δικι του χϊρα. Θ Πφλθ αρνικθκε φυςικά και τα
ρωςικά ςτρατεφματα ειςζβαλαν ςτισ Παραδουνάβιεσ Θγεμονίεσ (1853), παραβιάηοντασ τθν αποςτρατικοποίθςι τουσ. Οι
Σοφρκοι με τθ βοικεια των Βρετανϊν και των Γάλλων ςυγκροφςτθκαν με τουσ Ρϊςουσ ςτθ χερςόνθςο τθσ Ξριμαίασ (βόρεια
τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ) κατά το χρονικό διάςτθμα 1854 – 1856.
Ο πόλεμοσ αυτόσ τελείωςε με νίκθ των ςυμμαχικϊν δυνάμεων εναντίον των Ρϊςων (Χυνκικθ Ειρινθσ των Υαριςίων –
1856). Θ Ρωςία υπζςτθ ταπεινωτικι ιττα και θ Σουρκία εξαςφάλιςε το δικαίωμα να ςυμμετζχει ςτο εξισ ςτο ςφςτθμα
αςφαλείασ των μεγάλων ευρωπαϊκϊν δυνάμεων (Concert of Europe). Ο ςουλτάνοσ παραχϊρθςε ωσ αντάλλαγμα το «Χάτι
Χουμαγιοφν», διάταγμα για τθν πλιρθ ιςότθτα των υπθκόων που ηοφςαν ςτα εδάφθ τθσ επικράτειάσ του, ανεξαρτιτωσ
κρθςκεφματοσ ι καταγωγισ.
ΕΡΣΨΘΨΑ 6θ – Θ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΕΥΑΡΑΧΨΑΧΘ
Ψο εργοςταςιακό μοντζλο παραγωγισ προϊόντων, το οποίο οδιγθςε ςτθν εκμθχάνιςθ του δευτερογενοφσ τομζα τθσ
οικονομίασ (βιοτεχνία) και τθν μεταςχθμάτιςε ςε βιομθχανία ζχει τα εξισ τρία (3) χαρακτθριςτικά:
α. Τποκατάςταςθ του ανκρϊπου από τθ μθχανι ςε πολλοφσ τομείσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.
β. Αντικατάςταςθ των παραδοςιακϊν μορφϊν ενζργειασ (υδατόπτωςθ, αιολικι ενζργεια κ.α.) από νζεσ, κυρίωσ από
γαιάνκρακα.
γ. Χριςθ νζων και άφκονων πρϊτων υλϊν, ιδιαίτερα ανόργανων (π.χ. ο ςίδθροσ).
Σα παραπάνω τρία χαρακτθριςτικά περιγράφουν το ιςτορικό φαινόμενο τθσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ, το οποίο ζλαβε
χϊρα για πρϊτθ φορά το τελευταίο τζταρτο του 18ου αιϊνα ςτθν Αγγλία και κατόπιν εξαπλϊκθκε και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ
θπειρωτικισ Ευρϊπθσ και ςτισ Θ.Π.Α. μζςα ςτο 19 ο αιϊνα.
ΧΩΡΕΥΕΛΧ ΨΘΧ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΕΥΑΡΑΧΨΑΧΘΧ:
1. Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ.
2. Αφξθςθ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ.
3. Πρόςκετεσ επενδυτικζσ ανάγκεσ κεφαλαίων.
4. Αφξθςθ του πλθκυςμοφ.
5. Διαφοροποιιςεισ ςτο ςυςχετιςμό δυνάμεων μεταξφ κρατϊν.
6. Επαναπροςδιοριςμόσ των ςχζςεων μεταξφ κοινωνικϊν τάξεων (δθμιουργία τθσ εργατικισ τάξθσ).
ΥΑΦΑΓΣΡΨΕΧ ΥΣΩ ΧΩΡΨΕΟΕΧΑΡ ΧΨΘΡ ΕΥΛΞΦΑΨΘΧΘ ΨΘΧ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΕΥΑΡΑΧΨΑΧΘΧ ΥΦΩΨΑ ΧΨΘΡ ΑΓΓΟΛΑ:
1. Υπαρξθ αναγκαίων κεφαλαίων για επζνδυςθ.
2. Υπαρξθ εργατικοφ δυναμικοφ.
3. Ελεγχόμενεσ πθγζσ πρϊτων υλϊν (από τισ βρετανικζσ αποικίεσ).
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4.
5.
6.
7.
8.

Οργανωμζνοσ εμπορικόσ ςτόλοσ για μεταφορά πρϊτων υλϊν.
φςτθμα πλωτισ και οδικισ ςυγκοινωνίασ.
Πλοφςιο υπζδαφοσ ςε γαιάνκρακα.
Ανεπτυγμζνο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα.
Νομοκεςία ελεφκερθσ αγοράσ και ακϊλυτεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ χωρίσ κανζναν κρατικό παρεμβατιςμό.

ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑ:
Θ εκβιομθχάνιςθ του δευτερογενοφσ οικονομικοφ τομζα παραγωγισ ςτθν Αγγλία του τζλουσ του 18 ου αιϊνα ζγινε από
τον ΛΔΛΩΨΛΞΣ ΨΣΠΕΑ ςε κακεςτϊσ ΕΟΕΩΚΕΦΘΧ ΑΓΣΦΑΧ.
ΕΑΥΟΩΧΘ ΨΘΧ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΕΥΑΡΑΧΨΑΧΘΧ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΘ ΞΑΛ ΨΛΧ Θ.Υ.Α.:
Οι υπόλοιπεσ θπειρωτικζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κακυςτζρθςαν να ακολουκιςουν το παράδειγμα τθσ Βρετανίασ ςτθν
εκβιομθχάνιςθ τθσ παραγωγισ αγακϊν. Αυτό εξθγείται από το γεγονόσ ότι δεν υπιρχαν ςτισ χϊρεσ αυτζσ οι ςυνκικεσ που
είχαν αναπτυχκεί ςτθν Αγγλία, αλλά και επειδι τθν εκβιομθχάνιςθ εδϊ ανζλαβαν οι κυβερνιςεισ, οι οποίεσ με παρεμβάςεισ
δεν επζτρεπαν τθν ελεφκερθ λειτουργία τθσ αγοράσ και ςυνεπϊσ τθν γριγορθ επικράτθςθ του εργοςταςιακοφ μοντζλου
παραγωγισ προϊόντων. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ οδιγθςαν:
α. ε διαςπάκιςθ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, πολφτιμων εκνικϊν πόρων.
β. τθ δθμιουργία ευνοοφμενων τθσ πολιτικισ θγεςίασ επιχειρθματιϊν.
γ. τθ «μετανάςτευςθ» κεφαλαίων ςτθν Αγγλία προσ επζνδυςθ ςε δυναμικζσ επιχειριςεισ.
Με κακυςτζρθςθ λοιπόν επιτεφχκθκε θ εκβιομθχάνιςθ ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ ςτο Βζλγιο, ςτθ Γαλλία, ςτισ χϊρεσ τθσ
Γερμανίασ και τθσ βόρειασ Λταλίασ. Αυτζσ οι χϊρεσ, από κοινοφ με τθν Αγγλία και τισ Θ.Π.Α. αποτζλεςαν τον βιομθχανικό
πυρινα του κόςμου.
Θ Βιομθχανικι Επανάςτςθ (ςυνοπτικό ςθμείωμα)
Θ βιομθχανικι Επανάςταςθ είναι ζνα οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο μζγιςτθσ ιςτορικισ ςθμαςίασ, γιατί αλλάηει τθν
όψθ του κόςμου κυρίωσ ςτουσ αιϊνεσ 19ο και 20ο. Πρόκειται για τθν κυριαρχία του εργοςταςιακοφ μοντζλου παραγωγισ
αγακϊν, το οποίο ςυνοδεφεται από τθν ειςαγωγι και κακιζρωςθ τθσ μθχανισ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Θ ανάπτυξθ του
φαινομζνου επιφζρει δραςτικζσ αλλαγζσ ςτο πεδίο τθσ κακθμερινότθτασ των απλϊν ανκρϊπων, αλλά αναπροςαρμόηει και
τουσ ςυςχετιςμοφσ δυνάμεων ακόμα και μεταξφ κρατϊν. Θ εκμθχάνιςθ λοιπόν τθσ παραγωγισ δθμιουργεί νζα ταξικά δεδομζνα
ςτθν ευρωπαϊκι προπάντων κοινωνία, αφοφ δθμιουργείται θ εργατικι τάξθ, θ οποία προοδευτικά κα αρχίςει να διεκδικεί
μερίδιο ςτθ λιψθ των αποφάςεων και ςτθν εξουςία. υνακόλουκεσ εξελίξεισ κεωροφνται θ ανάπτυξθ ςυνδικαλιςμοφ ςτισ
τάξεισ των εργατϊν, όπωσ και θ διεκδίκθςθ ίςων με τουσ άνδρεσ δικαιωμάτων από μζρουσ των γυναικϊν.
Θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ ξεκινά το τελευταίο τζταρτο του 18ου αιϊνα από τθν Αγγλία και κλιμακωτά επεκτείνεται πρϊτα
ςτισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και ςταδιακά ςε ολόκλθρο τον κόςμο, που μποροφςε να δθμιουργιςει φυςικά βιομθχανικζσ
υποδομζσ. Θ Αγγλία πρωτοςτάτθςε ςτισ εξελίξεισ για πολλοφσ λόγουσ. Δφο όμωσ από τουσ λόγουσ αυτοφσ είναι οι
ςθμαντικότεροι. Ο πρϊτοσ είναι θ φπαρξθ οργανωμζνου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ και ο δεφτεροσ το κακεςτϊσ
ελεφκερθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ. τθν πρϊτθ περίπτωςθ οι υποψιφιοι επενδυτζσ ζβριςκαν εφκολα κεφάλαια προσ
αξιοποίθςθ, ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ λειτουργοφςε ακϊλυτα ο υγιισ ανταγωνιςμόσ, χωρίσ κρατικζσ παρεμβάςεισ και
δυςβάςταχτθ φορολόγθςθ.
ε άλλεσ χϊρεσ θ ανάπτυξθ του φαινομζνου παρουςίαςε χαρακτθριςτικι κακυςτζρθςθ, λόγω ακριβϊσ διαφορετικϊν
ςυνκθκϊν αναφορικά με τισ δυο παραπάνω ευνοϊκζσ παρατθριςεισ.
Σελικά, δθμιουργικθκε ζνα παγκόςμιο ςφςτθμα αλλθλοςυγκρουόμενων ςυμφερόντων, το οποίο ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα
κα αναγκάςει τισ ιςχυρζσ βιομθχανικζσ χϊρεσ να λφςουν τισ διαφορζσ τουσ με τα όπλα και να ολιςκιςουν ς’ ζναν αιματθρό
παγκόςμιο πόλεμο (1914 – 1918).
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Βϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 3θ: ΥΦΣΧΥΑΚΕΛΕΧ ΓΛΑ ΨΣΡ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣ ΨΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ
Σο Ελλθνικό κράτοσ ςτα πρϊτα 50 χρόνια τθσ φπαρξισ του δε φαινόταν να ικανοποιεί οφτε τουσ πιο απαιςιόδοξουσ
υποςτθρικτζσ του. Θ κατάςταςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ παρουςιάηοταν εξαιρετικά προβλθματικι ςτουσ βαςικοφσ άξονεσ
οργάνωςισ τθσ.
α) Πολλζσ περιοχζσ ζμεναν ακόμα αλφτρωτεσ: Ιπειροσ, Μακεδονία, Κράκθ, Κριτθ, νθςιά του βορείου και ανατολικοφ
Αιγαίου, Δωδεκάνθςα.
Σο 1863 θ Βρετανία παραχωρεί τα Επτάνθςα ςτθν Ελλάδα ωσ «δϊρο» για τθν ενκρόνιςθ του βαςιλζωσ Γεωργίου Αϋ
Γλφξμπουργκ.
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Σο 1881 θ Οκωμανικι Πφλθ εκχωρεί τθ Κεςςαλία ςτθν Ελλάδα (εκτόσ από τθν περιοχι τθσ Ελαςςόνασ) και από τθν Ιπειρο
τθν περιοχι τθσ Άρτασ. Πρόκειται για εφαρμογι των υποςχζςεων των μεγάλων ευρωπαϊκϊν δυνάμεων, οι οποίεσ δόκθκαν
ςτθν Ελλάδα ςτο Χυνζδριο του Βερολίνου κατά το 1878.
Οι δφο παραπάνω εδαφικζσ προςαρτιςεισ είναι οι μοναδικζσ για τθν Ελλάδα κατά το βϋ μιςό του 19 ου αιϊνα. Οι Ζλλθνεσ
ζπρεπε να περιμζνουν τθν αυγι του 20ου αιϊνα, ϊςτε να απελευκερϊςουν ςθμαντικζσ περιοχζσ τθσ υπόλοιπθσ ιςτορικά
Ελλάδασ, μζςω των ςτρατιωτικϊν τουσ επιτυχιϊν ςτουσ δφο Βαλκανικοφσ Πολζμουσ (1912 – 1913).
β) Προςιλωςθ των Ελλινων ςτθν ιδζα τθσ απελευκζρωςθσ αλφτρωτων εδαφϊν (Πεγάλθ Λδζα – αλυτρωτιςμόσ).
γ) Σα υντάγματα του 1844 και 1864 παρά το φιλελεφκερο χαρακτιρα τουσ διαιϊνιηαν τθν παλιά μορφι διακυβζρνθςθσ
από τουσ αιρετοφσ άρχοντεσ, ενϊ ο κοινοβουλευτικόσ βίοσ τθσ χϊρασ ολίςκαινε ςε φαινόμενα πελατειακϊν ςχζςεων, χωρίσ να
μπορεί να αςκιςει ουςιαςτικό ζλεγχο ςτισ αυκαιρεςίεσ του βαςιλιά.
δ) Θ Ελλάδα παρζμενε χϊρα γεωργικι και κτθνοτροφικι.
ε) Σο εμπόριο γνωρίηει ιδιαίτερθ άνκιςθ, αλλά ςτθρίηεται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ Διαςποράσ.
ΟΣΓΣΛ ΥΣΩ ΞΑΚΩΧΨΕΦΣΩΧΑΡ ΨΘΡ ΥΕΦΑΛΨΕΦΩ ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΣΩ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ:
1. Οι τεταμζνεσ ςχζςεισ τθσ Ελλάδασ με τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ, τισ γειτονικζσ βαλκανικζσ χϊρεσ και φυςικά τθν Σουρκία.
2. Θ αςτάκεια τθσ πολιτικισ ηωισ.
3. Θ αναςφάλεια ςτθν φπαικρο (πρόβλθμα τθσ λθςτείασ).
4. Θ χαμθλι πίςτθ – φερεγγυότθτα τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό ςε ό,τι αφορά το οικονομικό επίπεδο.
ΣΛ ΒΑΧΛΞΣΨΕΦΣΛ ΑΣΡΕΧ ΨΘΧ ΕΡΡΣΛΑΧ ΨΣΩ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣΩ ΧΕ ΕΡΑ ΡΕΣΧΩΧΨΑΨΣ ΞΦΑΨΣΧ ΣΥΩΧ Θ ΕΟΟΑΔΑ ΨΣΩ 19ου
ΑΛΩΡΑ:
1. Δθμιουργία ιςχυροφ τακτικοφ ςτρατοφ και πολεμικοφ ναυτικοφ.
2. Θ καταςκευι οδικοφ και ςιδθροδρομικοφ δικτφου.
3. Θ οργάνωςθ ταχυδρομικϊν και τθλεγραφικϊν υπθρεςιϊν.
4. Θ εφαρμογι νζων καλλιεργθτικϊν μεκόδων.
5. Θ εμπζδωςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ ςτουσ πολίτεσ.
6. Θ ανάπτυξθ χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ.
ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣΩ:
1. Υπαρξθ οικονομικϊν πόρων.
2. Ορκολογικι διαχείριςθ οικονομικϊν πόρων.
3. Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ εκνικϊν ςυμφερόντων και προτεραιοτιτων.
Ωποςτθρικτζσ Αλυτρωτιςμοφ VS Ωποςτθρικτζσ Εκςυγχρονιςμοφ.
Ο αλυτρωτιςμόσ ιταν ομολογουμζνωσ μία αδιζξοδθ και πολυζξοδθ εκνικι πολιτικι, αν και οι υποςτθρικτζσ τθσ
κυριαρχοφςαν ςτθν ελλθνικι πολιτικι ηωι του 19ου αιϊνα.
ΧΑΦΛΟΑΣΧ ΨΦΛΞΣΩΥΘΧ – Σ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΨΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΣΧ (1880 κ.ε.).
1. Ευρφ πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων και δθμοςίων ζργων.
2. Διεφρυνςθ τθσ εκλογικισ περιφζρειασ από επαρχιακι ςε νομαρχιακι και μείωςθ ςτο ιμιςυ του αρικμοφ των βουλευτϊν.
3. Αυςτθρά κριτιρια επιλογισ των δθμοςίων υπαλλιλων.
4. Γενναία εκκακάριςθ του δικαςτικοφ κλάδου από κομματικοφσ εγκάκετουσ.
5. Γενναίεσ αλλαγζσ ςτα ϊματα Αςφαλείασ και ςτουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τισ προςλιψεισ και τισ προαγωγζσ ς’ αυτά.
6. Αναδιοργάνωςθ ςτρατοφ και ςτόλου με τθ βοικεια ειδικϊν από τθ Γαλλία και τθν Αυςτρία.
7. Δραςτικόσ περιοριςμόσ τθσ δυνατότθτασ των αξιωματικϊν των ενόπλων δυνάμεων να εκλζγονται βουλευτζσ.
8. Εκπόνθςθ εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων και ίδρυςθ τεχνικϊν ςχολϊν.
9. Οργάνωςθ ςιδθροδρομικοφ και οδικοφ δικτφου.
10. Νόμοι για τθν προϊκθςθ τθσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ.
ΥΣΦΣΛ:
α) το ελλθνικό παροικιακό κεφάλαιο.
β) εξωτερικόσ δανειςμόσ.
ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΧ 1893: κιρυξθ πτϊχευςθσ για τθν Ελλάδα από το Χαρίλαο Ψρικοφπθ και παραίτθςθ από τθν πρωκυπουργία.
Δφο χρόνια αργότερα ο ίδιοσ πεκαίνει πικραμζνοσ ςτθ Γαλλία.
ΕΟΕΩΚΕΦΛΣΧ ΒΕΡΛΗΕΟΣΧ – κλικθκε από το Χτρατιωτικό Χφνδεςμο μετά το Ξίνθμα ςτο Γουδί (1909).
1. Μείωςε τθν πλειοψθφία από το ιμιςυ των βουλευτϊν ςτο ζνα τρίτο, ϊςτε να επιςπεφςει το νομοκετικό ζργο τθσ Βουλισ.
2. Απζκλειςε τθν εκλογι εν ενεργεία αξιωματικϊν των ενόπλων δυνάμεων ςτο αξίωμα του βουλευτι.
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3. Όριςε τθ δυνατότθτα του κράτουσ να απαλλοτριϊνει περιουςιακά ςτοιχεία πολιτϊν, όταν το απαιτοφςε το «ςυμφζρον» του
δθμοςίου (όχι μόνο για λόγουσ «ανάγκθσ»), προκειμζνου να διευκολυνκεί θ απαλλοτρίωςθ των μεγάλων γαιοκτθςιϊν.
4. Κακιζρωςε τθ μονιμότθτα των δθμοςίων υπαλλιλων.
5. Προκάλεςε ςτρατιωτικζσ αποςτολζσ από τθ Γαλλία και τθν Αγγλία για τον εκςυγχρονιςμό του ςτρατοφ και του ςτόλου
αντιςτοίχωσ.
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Βϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 4θ: ΕΚΡΛΞΑ ΞΛΡΘΠΑΨΑ ΧΨΘ ΡΣΨΛΣΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΕΩΦΩΥΘ
(τζλοσ του 19ου και αρχζσ του 20ου αιϊνα)
Σ όροσ «Βαλκάνια»: Θ λζξθ είναι τουρκικισ προζλευςθσ. Περιγράφει γεωγραφικά τθν περιοχι που βρίςκεται ςτθ
νοτιοανατολικι Ευρϊπθ με φυςικό ςφνορο από το βορρά τα Ξαρπάκια όρθ και τισ Ψρανςυλβανικζσ άλπεισ (ςθμερινό ζδαφοσ
τθσ Ρουμανίασ).
Πολλοί μελετθτζσ ζχουν επιςθμάνει ότι οι Βαλκάνιοι λαοί είναι ςαφϊσ ιδιαίτεροι ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ Ευρωπαίουσ
και ρζπουν ςε εκνοφυλετικζσ ςυγκροφςεισ. Ζτςι επικράτθςε να ονομάηεται θ βαλκανικι χερςόνθςοσ «πυριτιδαποκικθ» τθσ
Ευρϊπθσ, μιασ και γεγονότα ςτθν περιοχι αυτι τροφοδότθςαν αργότερα τισ γενικότερεσ αρνθτικζσ εξελίξεισ ςε ευρωπαϊκό και
διεκνζσ επίπεδο (π.χ. ζκρθξθ του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου – 1914).
Θ αλικεια είναι ότι όντωσ οι λαοί των Βαλκανίων είχαν μία ιδιαίτερθ φυςιογνωμία και διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ηωισ από
τουσ υπόλοιπουσ Ευρωπαίουσ. Ασ μθν ξεχνοφμε ότι ςτο τζλοσ του 19 ου και ςτθν αυγι του 20ου αιϊνα πολλζσ περιοχζσ τθσ
βαλκανικισ χερςονιςου παραμζνουν ακόμα αλφτρωτεσ από τθ ςκλθρι υποδοφλωςθ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Σθν ϊρα
μάλιςτα που οι δυτικζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ «τρζχουν» με αλματϊδεισ ρυκμοφσ το ιςτορικό φαινόμενο τθσ Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ και οδεφουν ολοταχϊσ προσ τον εκςυγχρονιςμό τουσ, οι βαλκανικοί λαοί ςτθρίηουν τθν οικονομία τουσ ςτον
πρωτογενι οικονομικό τομζα, δθλαδι ςτθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία, ενϊ όπου παρουςιάηεται ςποραδικά βιομθχανικι
δραςτθριότθτα, αυτι περιορίηεται ςτον τομζα των τροφίμων, κακϊσ και τθσ καταςκευισ δρόμων και ςιδθροδρόμων (κλαςικό
παράδειγμα θ Ελλάδα του Χαρίλαου Σρικοφπθ). Επίςθσ, τα οικονομικά προβλιματα των λαϊν τθσ περιοχισ (ζνα από αυτά
είναι ο εξωτερικόσ δανειςμόσ με δυςβάςταχτα τοκοχρεωλφςια) προςκζτουν άλλον ζναν ιςχυρό αναςταλτικό παράγοντα
προόδου. Αλλά το πιο μεγάλο αίτθμα τθσ εποχισ για τουσ βαλκανικοφσ λαοφσ είναι θ απελευκζρωςι τουσ από τον οκωμανό
κυρίαρχο, τθ ςτιγμι μάλιςτα που θ οκωμανικι αυτοκρατορία εμφανίηει ςτακερι και βακιά παρακμι.
Σο εκνικό κίνθμα των Ελλινων υπιρξε ΥΦΣΨΩΥΣ για τθν εκνικι απελευκζρωςθ και των υπόλοιπων λαϊν τθσ
νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ.
ΧΕΦΒΛΞΣ ΕΚΡΛΞΣ ΞΛΡΘΠΑ:
Οι ζρβοι είχαν δφο (2) βαςικοφσ εχκροφσ: α) τουσ Οκωμανοφσ μζχρι το 1878, αφοφ από αυτοφσ διεκδικοφςαν τθν
ανεξαρτθςία τουσ και β) του Αυςτριακοφσ (Αψβοφργουσ) από το 1878 και εξισ, λόγω των εκνοφυλετικϊν διαφορϊν που είχαν
μαηί τουσ για το ηιτθμα των Ροτιοςλάβων. Πρόκειται για τουσ υπθκόουσ τθσ αυςτριακισ αυτοκρατορίασ (ςλάβουσ ςτθν
καταγωγι) που κατοικοφςαν ςτο ζδαφοσ τθσ ςθμερινισ Βοςνίασ, δθλαδι ςτο νότιο τμιμα του κράτουσ των Αψβοφργων. Οι
ζρβοι κεωροφςαν αυτοφσ αλφτρωτουσ ομοεκνείσ τουσ και επιδίωκαν να τουσ απελευκερϊςουν. Αργότερα, το ηιτθμα αυτό κα
αποτελζςει τθν αφορμι για τθν ζκρθξθ του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου.
Σο ςερβικό εκνικό κίνθμα ξεκινά το 1804 και ολοκλθρϊνεται το 1878. Σο 1829 αποτελεί ζναν ενδιάμεςο ςτακμό του αγϊνα
των ζρβων, οπότε εξαςφαλίςτθκε τότε θ αυτονομία τθσ ερβίασ (ωσ μία εκ των αποφάςεων τθσ Χυνκικθσ τθσ
Αδριανοφπολθσ, θ οποία τερμάτιηε το Ρωςοτουρκικό πολζμο τθσ διετίασ 1828 – 1829). Σο 1878 οι μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ
δυνάμεισ ανάγκαςαν τθν Σουρκία να αποδεχτεί τθν ανεξαρτθςία τθσ ερβίασ (ςτο Χυνζδριο του Βερολίνου – καλοκαίρι του
1878).
ΒΣΩΟΓΑΦΛΞΣ ΕΚΡΛΞΣ ΞΛΡΘΠΑ:
Οι Βοφλγαροι ανζπτυξαν εκνικό κίνθμα με ςχετικι κακυςτζρθςθ. Σο 1870 πετυχαίνουν τθν αναγνϊριςθ από το ουλτάνο
χωριςτισ εκνικισ εκκλθςίασ, θ οποία αποςχίηεται πλζον από τθ χριςτιανικι διοίκθςθ του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου
Κωνςταντινουπόλεωσ. Είναι θ λεγόμενθ βουλγαρικι ΕΑΦΧΛΑ. Θ εξζλιξθ αυτι υποκινικθκε από το κίνθμα των Υανςλαβιςτϊν
τθσ Ρωςίασ (κφριοσ εμπνευςτισ του οποίου κεωρείται ο τςάροσ Αλζξανδροσ Γϋ και αποςκοποφςε ςτθ ςυνζνωςθ όλων των
ςλαβικϊν λαϊν τθσ βαλκανικισ, υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ Ρωςίασ. Ζτςι θ τελευταία κα μποροφςε επιτζλουσ να βρει εφκολθ
διζξοδο ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα).
Οι Βοφλγαροι προςπάκθςαν από τθν αρχι να εκμεταλλευτοφν τθ κρθςκευτικι ςυνείδθςθ των κατοίκων τθσ αλφτρωτθσ
Πακεδονίασ και Κράκθσ (που είναι ιςτορικά ελλθνικζσ περιοχζσ), προκειμζνου να εκβουλγαρίςουν τον πλθκυςμό τουσ και να
πετφχουν τθν πολυπόκθτθ ζξοδο ςτο Αιγαίο με μία ενδεχόμενθ προςάρτθςθ των εν λόγω εδαφϊν. Σθν προςάρτθςθ αυτι ςτθ
βουλγαρικι επικράτεια επζβαλε για λίγουσ μινεσ θ Ρωςία ςτθν οκωμανικι αυτοκρατορία με τθ Χυνκικθ του Αγίου Χτεφάνου
(άνοιξθ του 1878). Με βάςθ τα άρκρα τθσ ςυνκικθσ αυτισ προζκυπτε θ λεγόμενθ Πεγάλθ Βουλγαρία, θ οποία περιλάμβανε,
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ευτυχϊσ προσ ςτιγμιν, ολόκλθρθ ςχεδόν τθν ιςτορικά ελλθνικι Μακεδονία, τθ ςθμερινι Πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία
τθσ Μακεδονίασ (FYROM), κακϊσ και τμιματα τθσ δυτικισ και ανατολικισ Κράκθσ.
Σθ Μεγάλθ Βουλγαρία, που ενόχλθςε τουσ παντεσ, τόςο ςτθ βαλκανικι χερςόνθςο όςο και ςτουσ κόλπουσ των άλλων
μεγάλων ευρωπαϊκϊν αυτοκρατοριϊν, περιόριςαν οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ λίγουσ μινεσ αργότερα με το Χυνζδριο του Βερολίνου
(καλοκαίρι του 1878), οπότε θ Βουλγαρία επανιλκε περίπου ςτα ςθμερινά τθσ ςφνορα (ςθμείωςθ: θ περιοχι τθσ Ανατολικισ
Φωμυλίασ παρζμενε με απόφαςθ του ςυνεδρίου αυτόνομο ζδαφοσ. Λίγα χρόνια αργότερα όμωσ, θ Βουγαρία προςάρτθςε τθν
περιοχι ςτθν επικράτειά τθσ).
Οι Βοφλγαροι ςε κάκε περίπτωςθ εποφκαλμιοφςαν το ζδαφοσ τθσ Μακεδονίασ. Κεωροφςαν ότι ζπρεπε οπωςδιποτε να
κυριαρχιςουν ςτθν περιοχι αυτι, θ οποία είχε τεράςτια οικονομικι αξία μιασ και αποτελοφςε τθ νότια πφλθ των Βαλκανίων.
Οι Ζλλθνεσ από τθν άλλθ πλευρά κεωροφςαν δικαίωσ τθν ίδια περιοχι ωσ ιςτορικά ελλθνικι και τθ ςυμπεριλάμβαναν ανάμεςα
ςτισ αλφτρωτεσ. Και οι δφο πλευρζσ, ελλθνικι και βουλγαρικι, επιδόκθκαν ςε ζνα ςκλθρό ανταρτοπόλεμο ςτα εδάφθ τθσ
Μακεδονίασ, εξοπλίηοντασ γθγενείσ ςτρατιωτικζσ ομάδεσ μακεδονικοφ πλθκυςμοφ και άλλεσ από το επίςθμο ελλθνικό ι
βουλγαρικό κράτοσ, προκειμζνου αυτζσ να ξεκακαρίςουν το μελλοντικό κυρίαρχο τθσ περιοχισ. Και όλα αυτά υπό το βλζμμα
των Σοφρκων, οι οποίοι ιταν ακόμα οι τυπικοί εξουςιαςτζσ των ελ λόγω εδαφϊν. Οι ελλθνικζσ δυνάμεισ πολζμθςαν γενναία
κατά τθν πενταετία 1904 – 1908 ςτο λεγόμενο Πακεδονικό Αγϊνα, άλλοτε με αντιπάλουσ τουσ ςκλθροφσ και άξεςτουσ
Βοφλγαρουσ και άλλοτε με τουσ παλιοφσ εχκροφσ τουσ, τουσ Σοφρκουσ. Θ Πακεδονία ζγινε «μιλον τθσ ζριδοσ», αλλά θ διζνεξθ
τότε δεν είχε ουςιαςτικό αποτζλεςμα. Οι κυςίεσ όμωσ των Ελλινων πατριωτϊν, που απο κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ πολζμθςαν
ςτθ Μακεδονία (Υαφλοσ Πελάσ, καπετάν Ξϊτασ κ.α.) ζγιναν παράδειγμα για τουσ μελλοντικοφσ ςτρατιωτικοφσ αγϊνεσ τθσ
χϊρασ μασ, με τουσ οποίουσ κερδικθκε τελικά θ ςθμερινι Μακεδονία (Αϋ και Βϋ Βαλκανικοί Πόλεμοι).
Ο Μακεδονικόσ Αγϊνασ ανακόπθκε από το εκνικό κίνθμα των Νεοτοφρκων (βλζπε παρακάτω) και λίγο αργότερα από τον Αϋ
Βαλκανικό Πόλεμο (1912 – 1913).
ΠΣΟΔΑΒΣΛ ΞΑΛ ΒΟΑΧΣΛ – ΦΣΩΠΑΡΛΞΣ ΕΚΡΛΞΣ ΞΛΡΘΠΑ:
Οι δφο Παρίςτριεσ (παραδουνάβιεσ) Θγεμονίεσ, θ Πολδαβία και θ Βλαχία, ςτισ οποίεσ οι Ρϊςοι είχαν επιβάλει ιδιαίτερο
κακεςτϊσ διοίκθςθσ από Φαναριϊτεσ θγεμόνεσ εισ βάροσ τθσ πρϊθν ςουλτανικισ διοίκθςθσ και απουςία οργανωμζνθσ
τουρκικισ ςτρατιωτικισ δφναμθσ, ενϊνονται το 1861 ςε ενιαίο κράτοσ, με τθν υποςτιριξθ κυρίωσ τθσ Γαλλίασ, με τθν
ονομαςία Φουμανία.
Σο κράτοσ αυτό απζκτθςε τθν ανεξαρτθςία του με απόφαςθ του Χυνεδρίου του Βερολίνου (1878).
ΑΟΒΑΡΣΛ – ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ ΑΡΕΑΦΨΘΨΣΩ ΑΟΒΑΡΛΞΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ:
Οι Αλβανοί αναηιτθςαν τισ ιςτορικζσ τουσ καταβολζσ ςτουσ αρχαίουσ Λλλυριοφσ (λαόσ που ηοφςε ςτθν περιοχι κατά τθν
αρχαιότθτα και αποτζλεςε και ζναν από τουσ ςοβαροφσ κινδφνουσ του μακεδονικοφ βαςιλείου του Φιλίππου Βϋ και του
Μεγάλου Αλεξάνδρου αργότερα).
Κατά το 17ο αιϊνα εξιςλαμίςτθκαν μαηικά και αποτζλεςαν το βραχίονα ελζγχου των Σκωμανϊν ςτο δυτικό μζροσ τθσ
νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ.
Σο 1913, μετά τθ λιξθ και του Βϋ Βαλκανικοφ Πολζμου, οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ κεϊρθςαν ςκόπιμο να δθμιουργιςουν
ανεξάρτθτο αλβανικό κράτοσ ςτα εδάφθ που κατζχει ακόμα και ςιμερα, ϊςτε να εξαςφαλίςουν ζνα ιςχυρό προγεφφρωμα
ελζγχου των Βαλκανίων ςε μία εκαιρετικά ςτρατθγικι κζςθ, θ οποία εποπτεφει το ςφνολο ςχεδόν τθσ Αδριατικισ κάλαςςασ. Θ
δθμιουργία του κράτουσ αυτοφ ζγινε ςε βάροσ τθσ Ελλάδασ, αφοφ ο ελλθνικόσ ςτρατόσ είχε απελευκερϊςει με αίμα τισ
περιοχζσ τθσ βορείου Θπείρου από τουσ Ψοφρκουσ (Αϋ Βαλκανικόσ Υόλεμοσ), όπου και διαβιοφςε κατά πλειοψθφία
ελλθνικόσ πλθκυςμόσ. Δυςτυχϊσ, οι περιοχζσ αυτζσ ςιμερα ανικουν ςτο αλβανικό κράτοσ, ενϊ ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ εκεί
ζχει ςυρρικνωκεί επικίνδυνα.
ΨΣΩΦΞΛΞΣ ΕΚΡΛΞΣ ΞΛΡΘΠΑ:
Οι Σοφρκοι ανζπτυξαν εκνικό κίνθμα με μεγάλθ κακυςτζρθςθ. Πρόκειται για το ΞΛΡΘΠΑ ΨΩΡ ΡΕΣΨΣΩΦΞΩΡ ΨΣΩ 1908.
τρεφόταν εναντίον τθσ προϊοφςασ παρακμισ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ και εναντίον του
εξαςκενθμζνου ςουλτανικοφ κρθςκευτικοφ κακεςτϊτοσ. Ωποςχζκθκε ςτουσ λαοφσ τθσ αυτοκρατορίασ ιςονομία, ιςοπολιτεία
και ευρφτατο μεταρρυκμιςτικό πρόγραμμα, αλλά είχε ςτόχο τον εκτουρκιςμό τθσ αυτοκρατορίασ με τον ςκλθρό τρόπο των
εκνοκακάρςεων.
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Βϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 5θ: ΣΛ ΒΑΟΞΑΡΛΞΣΛ ΥΣΟΕΠΣΛ (1912 – 1913)
Σο εκνικό κίνθμα των Ρεοτοφρκων ςτα 1908 δθμιοφργθςε νζα δεδομζνα ςτισ αλφτρωτεσ περιοχζσ τθσ βαλκανικισ
χερςονιςου. τθν αρχι οι νεότουρκοι παρουςιάςτθκαν ωσ αναμορφωτζσ τθσ προοδευτικισ παρακμισ του ςουλτανικοφ
οκωμανικοφ κράτουσ, μιασ και υποςχζκθκαν ιςονομία και ιςοπολιτεία για όλουσ τουσ υπθκόουσ τθσ οκωμανικισ
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αυτοκρατορίασ, κακϊσ και ευρφ μεταρρυκμιςτικό πρόγραμμα. Γριγορα όμωσ φάνθκε ότι απϊτεροσ ςκοπόσ τουσ ιταν ο
εκτουρκιςμόσ τθσ αυτοκρατορίασ και μάλιςτα με τον πιο βάναυςο τρόπο.
Οι αλφτρωτοι βαλκανικοί χριςτιανικοί λαοί, αντιλαμβανόμενοι τθν απειλι που είχε αρχίςει να εξαπλϊνεται με γοργοφσ
ρυκμοφσ και ενιςχυμζνοι από τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ κρίςθ του ςουλτανικοφ κακεςτϊτοσ, με τθν παρότρυνςθ κυρίωσ τθσ
Ρωςίασ αποφάςιςαν να διεκδικιςουν τθν εκνικι απελευκζρωςι τουσ από τουσ Σοφρκουσ. Είχε φτάςει πια θ ϊρα, όπωσ ζδειξαν
και οι κατοπινζσ εξελίξεισ, να αποςυρκοφν οι Οκωμανοί από τισ ευρωπαϊκζσ τουσ κτιςεισ. Θ Ελλάδα ςυμμετζχει ςε αυτιν τθν
προςπάκεια των άλλων βαλκανικϊν περιοχϊν, οπότε ςτουσ δφο (2) Βαλκανικοφσ Υολζμουσ (1912 – 1913) καταφζρνει να
επιτφχει ςειρά ςτρατιωτικϊν νικϊν, οι οποίεσ διπλαςίαςαν τθν εδαφικι τθσ ζκταςθ και ζδωςαν νζα πνοι ςτθν κοινωνικι
και οικονομικι τθσ ηωι.
Οι επιτυχίεσ των Βαλκανικϊν Πολζμων οφείλονται κυρίωσ ςτθν πολιτικι ευφυΐα του Ελευκερίου Βενιηζλου, ο οποίοσ
βρίςκεται τθν εποχι αυτι ςτθν πρωκυπουργία τθσ χϊρασ. Οι εφςτοχεσ πολιτικζσ παρεμβάςεισ του ςτο ςτρατό, προκειμζνου να
αποφαςιςτοφν οι κινιςεισ του, ςε ςυνδυαςμό με τθν ςτρατιωτικι ετοιμότθτα των ελλθνικϊν ενόπλων δυνάμεων, οι οποίεσ
ζχουν κακοδθγθτι και αρχιςτράτθγο το διάδοχο του κρόνου Ξωνςταντίνο, οδιγθςαν τελικά ςε ςτρατιωτικζσ επιτυχίεσ, που
αντίςτοιχεσ είχε να γνωρίςει θ Ελλάδα από τθν Επανάςταςθ του 1821.
Αϋ ΒΑΟΞΑΡΛΞΣΧ ΥΣΟΕΠΣΧ:
 Σκτϊβριοσ 1912: Θ Ελλάδα, ερβία, Μαυροβοφνιο και Βουλγαρία, χϊρεσ ςυναςπιςμζνεσ με διμερείσ ςυμμαχίεσ
αποφαςίηουν να κθρφξουν τον πόλεμο ςτθν οκωμανικι αυτοκρατορία.
 Χκοπόσ: θ απελευκζρωςθ των υπόλοιπων αλφτρωτων ευρωπαϊκϊν εδαφϊν τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ.
 Σον Αϋ Βαλκανικό Πόλεμο προκάλεςε το Παυροβοφνιο, αξιϊνοντασ από τθν Πφλθ ευνοϊκι ςυνοριακι ρφκμιςθ.
 Ακολοφκθςε θ Βουλγαρία ςε απάντθςθ τθσ επιςτράτευςθσ και τθσ ςυγκζντρωςθσ ςτρατευμάτων τθσ Σουρκίασ ςτθ Κράκθ.
 Ελλάδα, ερβία και Βουλγαρία απείλθςαν με τελεςίγραφο τθν Πφλθ, ηθτϊντασ μεταρρυκμίςεισ ςτισ χριςτιανικζσ
οκωμανικζσ ευρωπαϊκζσ κτιςεισ.
 Οι μεγάλεσ δυνάμεισ εξεπλάγθςαν από τθ ςυμμαχία των βαλκανικϊν χωρϊν.
 Θ Πφλθ περιφρόνθςε τουσ αντιπάλουσ τθσ και τουσ υποτίμθςε.
 Ψο αποτζλεςμα ιταν ςυναπτζσ νίκεσ των ςυμμάχων ςε βραχφ (ςφντομο) χρονικό διάςτθμα, οπότε και απελευκερϊκθκε
το μεγαλφτερο τμιμα τθσ ευρωπαϊκισ Ψουρκίασ. Θ Ψουρκία γνωρίηει οδυνθρι ιττα.
ΧΘΠΑΡΨΛΞΘ ΧΘΠΕΛΩΧΘ: Θ Ελλάδα ςτθν αρχι δεν ζγινε δεκτι ςτο βαλκανικό ςυναςπιςμό. Ξαι αυτό γιατί τα υπόλοιπα
βαλκανικά κράτθ και περιςςότερο θ Φωςία δεν ικελαν να εγείρει ζπειτα αξιϊςεισ για τθν προςάρτθςθ τθσ Πακεδονίασ,
εφόςον νικοφςαν οι ςφμμαχοι. Αυτό δείχνει, για άλλθ μια φορά και ςε ςυνζχεια του Πακεδονικοφ Αγϊνα (1904 -1908), ότι
το πιο ςθμαντικό διακφβευμα των επερχόμενων πολεμικϊν ςυγκροφςεων κα ιταν για τουσ Βαλκάνιουσ το ζδαφοσ τθσ
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ. Ψελικά, θ Ελλάδα ζγινε δεκτι ςτον πόλεμο, γιατί κανζνασ από τουσ ςυμμάχουσ δε διζκετε αξιόμαχο πολεμικό
ςτόλο, ο οποίοσ όμωσ ζπρεπε να αντιμετωπίςει τθν υπολογίςιμθ ναυτικι δφναμθ των Σκωμανϊν ςτο Αιγαίο. Θ Ελλάδα
εκμεταλλεφτθκε τθ ναυτικι τθσ υπεροχι και κατά τθ διάρκεια των ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων και μετά από νίκεσ ςτθ
κάλαςςα εναντίον των Ψοφρκων, απελευκζρωςε τα νθςιά του βορείου και ανατολικοφ Αιγαίου.
Ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ λιγει με τθ Χυνκικθ Ειρινθσ του Οονδίνου 17/30 Παΐου 1913. Θ ςυνκικθ αυτι προζβλεπε:
1. Εκχϊρθςθ ςτουσ ςυμμάχουσ όλων των εδαφϊν δυτικά τθσ γραμμισ Αίνου – Μθδείασ (εκτόσ τθσ περιοχισ τθσ Αλβανίασ).
2. Παραίτθςθ των δικαιωμάτων του ςουλτάνου από τθν Κριτθ (τθν οποία και προςάρτθςε θ Ελλάδα με τισ εφςτοχεσ
διπλωματικζσ κινιςεισ του Βενιηζλου).
3. Οι μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ δυνάμεισ κα όριηαν τα ςφνορα τθσ Αλβανίασ και το μζλλον των νθςιϊν του Αιγαίου (τα οποία είχε
ιδθ απελευκερϊςει ο ελλθνικόσ ςτόλοσ και τελικά προςάρτθςε θ Ελλάδα).
4. Ξαμία νφξθ δε γινόταν ςτθ ςυνκικθ για το μοίραςμα των εδαφϊν ςτουσ νικθτζσ ςτισ θπειρωτικζσ περιοχζσ τθσ
βαλκανικισ χερςονιςου και κυρίωσ ςτθν επίμαχθ μακεδονικι ηϊνθ.
5. Ξαμία νφξθ για τθν τφχθ των Δωδεκανιςων (που από το 1911 – 1912 βρίςκονταν ςε ιταλικι «προςωρινι» κατοχι).
Σ ελλθνικόσ ςτρατόσ με το τζλοσ του Αϋ Βαλκανικοφ Υολζμου κατάφερε να απελευκερϊςει και να εδραιϊςει τθν
παρουςία του ςτθν Ιπειρο (δυςτυχϊσ χωρίσ το βόρειο τμιμα, αν και είχε προελάςει και ς’ αυτά τα εδάφθ) και ςτθ δυτικι
Πακεδονία. Ευτυχϊσ ο Βενιηζλοσ τθν κατάλλθλθ ςτιγμι ζπειςε (ι μάλλον διζταξε) τον Ξωνςταντίνο να κινθκεί γριγορα με
το ςτρατό με ςκοπό τθν απελευκζρωςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ (27 Σκτωβρίου 1912). Ζτςι, θ Ελλάδα πρόλαβε να ςυμπεριλάβει
ςτθν επικράτειά τθσ μία πόλθ που είχε τθν πιο ςτρατθγικι κζςθ ςτθν περιοχι, αφοφ είναι εμπορικι πφλθ των Βαλκανίων με
τεράςτια οικονομικι ςθμαςία. Σι Βοφλγαροι ζμειναν μία ανάςα πριν τθν πόλθ, αφοφ ο Ξωνςταντίνοσ κινικθκε αςτραπιαία
και εξαςφάλιςε τθν παράδοςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ από τον Ψοφρκο ςτρατιωτικό διοικθτι τθσ, Ψαχςίν παςά.
Οι αςάφειεσ που άφθνε θ υνκικθ του Λονδίνου αναφορικά με το εδαφικό κακεςτϊσ των νικθτϊν του Αϋ Βαλκανικοφ
Πολζμου και τθ χάραξθ νζων ςυνόρων, οδιγθςαν εξαιρετικά γριγορα ςε οξφτατεσ διαφωνίεσ μεταξφ των βαλκάνιων
ςυμμάχων. Κυρίωσ θ Βουλγαρία δεν ιταν ευχαριςτθμζνθ από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, αφοφ πάντα οραματιηόταν τθν
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επιςτροφι ςτο κακεςτϊσ τθσ Μεγάλθσ Βουλγαρίασ τθσ υνκικθσ του Αγίου τεφάνου (1878) και κυρίωσ εποφκαλμιοφςε τα
ελλθνικά μακεδονικά εδάφθ, κακϊσ και μζροσ από τα ςερβικά.
Οι κυβερνιςεισ τθσ Ελλάδασ και τθσ ερβίασ ςτισ 18 Μαΐου/1 Λουνίου 1913 προχϊρθςαν ςτθ ςφναψθ Ελλθνοςερβικισ
Χυμμαχίασ, κεωρϊντασ ότι μποροφςαν να λειτουργιςουν από κοινοφ απζναντι ςτισ απειλθτικζσ διακζςεισ των Βουλγάρων.
Βϋ ΒΑΟΞΑΡΛΞΣΧ ΥΣΟΕΠΣΧ:
Λοφνιοσ - Λοφλιοσ 1913: Θ Βουλγαρία βρίςκεται αντιμζτωπθ με τθν Ελλάδα, τθ ερβία, το Μαυροβοφνιο και τθ Φουμανία.
Ουςιαςτικά πρόκειται για το ξεκακάριςμα λογαριαςμϊν τθσ πρϊθν ςυμμάχου Βουλγαρίασ με τουσ υπόλοιπουσ βαλκανικοφσ
λαοφσ και κυρίωσ με τθν Ελλάδα και τθ Χερβία. Σι Βοφλγαροι γνωρίηουν ςυντριπτικι ιττα.
 Εχκροπραξίεσ κυρίωσ ςτθ Ριγρίτα και ςτθ Γευγελι ανάμεςα ςε Βοφλγαρουσ και Ελλθνοςζρβουσ.
 Ρουμάνοι και Σοφρκοι επωφελικθκαν εναντίον τθσ Βουλγαρίασ (θ Σουρκία επανακτά τα εδάφθ τθσ ςθμερινισ ευρωπαϊκισ
τθσ περιοχισ, δυτικά τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, τα οποία είχε χάςει ςτον Αϋ Βαλκανικό και ιταν γι’ αυτιν ηωτικισ ςθμαςίασ
για τθν κωράκιςθ τθσ πρωτεφουςασ του οκωμανικοφ κράτουσ).
Ο Βϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ λιγει με τθ Χυνκικθ Ειρινθσ του Βουκουρεςτίου 28 Λουλίου/10 Αυγοφςτου 1913. Θ ςυνκικθ
αυτι προζβλεπε για τθν Ελλάδα:
 Ψθν επζκταςθ των ελλθνικϊν ςυνόρων πζραν τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςε εδάφθ δθλαδι τθσ ανατολικισ Πακεδονίασ (Χζρρεσ,
Ξιλκίσ, Δράμα) και μζχρι τθν ΞΑΒΑΟΑ (θ δυτικι Κράκθ προσ το παρόν μζνει ςε βουλγαρικι κατοχι).
ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑ:
Θ λιξθ των Βαλκανικϊν Υολζμων βρικε τθν Ελλάδα να πανθγυρίηει για τισ ςτρατιωτικζσ τθσ επιτυχίεσ. Θ ελλθνικι
επικράτεια εδαφικά και πλθκυςμιακά διπλαςιάςτθκε. Θ προςάρτθςθ των νζων περιοχϊν ςτο ελλθνικό κράτοσ δθμιοφργθςε
νζα ευνοϊκά δεδομζνα για τθν οικονομία τθσ χϊρασ, αφοφ θ περιοχι τθσ Πακεδονίασ κυρίωσ είναι εξαιρετικά εφφορθ και
μποροφςε να προωκιςει περιςςότερο τθ γεωργικι και κτθνοτροφικι παραγωγι τθσ χϊρασ. Επίςθσ, θ απελευκζρωςθ των
νθςιϊν του Αιγαίου και τθσ Ξριτθσ ζδινε νζα εμπορικι προοπτικι ςτθν Ελλάδα, θ οποία τθν εποχι αυτι ελζγχει ολόκλθρο
το Αιγαίο (εκτόσ βζβαια από τα Δωδεκάνθςα – που κα είναι ιταλικι κτιςθ μζχρι το 1946!)
Θ Ελλάδα περίμενε ςχεδόν ζνα ολόκλθρο αιϊνα (από τθν Επανάςταςθ του 1821), για να νιϊςει εκνικά υπεριφανθ και
προπάντων κερδιςμζνθ ςε ςχζςθ με τισ εξελίξεισ ςτο βαλκανικό χϊρο. Ξατάφερε να ςυνζλκει από τον οδυνθρό ατυχι
πόλεμο του 1897, να αντιμετωπίςει τα οξφτατα οικονομικά τθσ προβλιματα, να ςτακεί όρκια ςτο Πακεδονικό Αγϊνα (1904
– 1908) και να προχωριςει νικθφόρα ςτουσ δφο Βαλκανικοφσ Υολζμουσ. Σι επιτυχίεσ τθσ χϊρασ πιςτϊνονται ςχεδόν
αποκλειςτικά ςτθν εμπνευςμζνθ πολιτικι προςωπικότθτα του Ελευκερίου Βενιηζλου και φυςικά ςτισ αγόγγυςτεσ κυςίεσ του
θρωικοφ ελλθνικοφ λαοφ, ο οποίοσ με καρτερικότθτα αγωνίςτθκε για τθν αναγζννθςι του.
Χε λίγο θ Ελλάδα κα βρεκεί ςε μία καινοφρια δίνθ ιςτορικϊν εξελίξεων, αυτι του Αϋ ΥΑΓΞΣΧΠΛΣΩ ΥΣΟΕΠΣΩ, αλλά κα
ςτακεί και ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ όρκια, παρά τισ εςωτερικζσ διενζξεισ που εμφανίςτθκαν ςτα ανϊτατα κλιμάκια τθσ
διοίκθςισ τθσ (διαφωνίεσ Υρωκυπουργοφ Βενιηζλου και βαςιλιά Ξωνςταντίνου).
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Γϋ
ΨΣ ΨΕΟΣΧ ΨΣΩ Αϋ ΥΑΓΞΣΧΠΛΣΩ ΥΣΟΕΠΣΩ
ΕΡΣΨΘΨΑ 4θ: ΨΣ ΧΩΡΕΔΦΛΣ ΕΛΦΘΡΘΧ ΨΩΡ ΥΑΦΛΧΛΩΡ (1919 – 1920)
Ο Αϋ Υαγκόςμιοσ Υόλεμοσ τελειϊνει με νίκθ των δυνάμεων τθσ Αντάντ (τισ οποίεσ ενίςχυςαν και οι Θ.Π.Α. από το 1917 κ.ε.)
ζναντι τθσ Σριπλισ υμμαχίασ. Σο κεντρικό ςυνζδριο ειρινθσ πραγματοποιικθκε ςτο Υαρίςι και είχε ωσ ςτόχο να χαράξει εκ νζου
τα ςφνορα ςτον ευρωπαϊκό κυρίωσ χάρτθ και ςτθν Εγγφσ Ανατολι, από τθ Βαλτικι κάλαςςα ωσ τον Περςικό Κόλπο.
Οι νικιτριεσ δυνάμεισ του πολζμου επιδίωκαν ςε κάκε περίπτωςθ: α) να ρυκμίςουν ζτςι το γερμανικό ηιτθμα, ϊςτε θ
Γερμανία ωσ θττθμζνθ χϊρα να παραμείνει ςε μειονεκτικι κζςθ και ωσ εκ τοφτου να μθν μπορεί να γίνει εφκολα ςτο μζλλον και
πάλι επικίνδυνθ και β) θ χάραξθ νζων ςυνόρων ςτθν Ευρϊπθ με γνϊμονα τθ βοφλθςθ των διαφόρων εκνοτιτων (αυτοδιάκεςθ
των λαϊν).
Χτθ Χυνκικθ ειρινθσ λοιπόν των Υαριςίων, που υπογράφτθκε ςτισ 28 Λουνίου 1919 ςτο ανάκτορο των Βερςαλλιϊν, πιραν
μζροσ ο δυναμικόσ πρωκυπουργόσ τθσ Γαλλίασ Ξλεμανςό, ο Αμερικανόσ πρόεδροσ Συίλςον και ο πρωκυπουργόσ τθσ Βρετανίασ
Οόυντ Ψηορτη. Οι όροι τθσ ςυνκικθσ ιταν εδαφικοί, ςτρατιωτικοί και οικονομικοί και αφοροφςαν κυρίωσ τθν ςθμαντικότερθ
θττθμζνθ δφναμθ, δθλαδι τθ Γερμανία. Οι άλλεσ θττθμζνεσ δυνάμεισ υπόγραψαν χωριςτζσ ςυνκικεσ ειρινθσ κατά το χρονικό
διάςτθμα από το φκινόπωρο του 1919 ζωσ και το καλοκαίρι του 1920.
Θ ςυνκικθ των Βερςαλλιϊν προζβλεπε για τθ Γερμανία:
 Απϊλεια των επαρχιϊν τθσ Αλςατίασ και Λορραίνθσ, τισ οποίεσ προςαρτοφςε ςτο εξισ θ Γαλλία.
 Παραχϊρθςθ μικρότερων περιοχϊν, τισ οποίεσ προςαρτοφςαν κατά περίπτωςθ το Βζλγιο και θ Πολωνία.
 Θ Γερμανία ζχανε όλεσ τθσ τισ αποικίεσ.
 Τποχρζωςθ καταβολισ δυςβάςταχτων πολεμικϊν αποηθμιϊςεων.
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 Βαρείσ ςτρατιωτικοί όροι, οι οποίοι μεταξφ άλλων προζβλεπαν τθν ςχεδόν ολοκλθρωτικι διάλυςθ τθσ γερμανικισ
πολεμικισ μθχανισ.
 Αποςτρατικοποίθςθ τθσ ανατολικισ όχκθσ του Ρινου ςε βάκοσ 50 χιλιομζτρων και κατάλθψθ τθσ περιοχισ από ςυμμαχικζσ
δυνάμεισ.
Ακολοφκθςε ςειρά άλλων ςυνκθκϊν με τισ υπόλοιπεσ θττθμζνεσ δυνάμεισ του πολζμου.
α) Χυνκικθ του Χαιν Ηερμαίν (ι αλλιϊσ του Αγίου Γερμανοφ) με τθν Αυςτρία *υπογράφτθκε ςτθν ομϊνυμθ πόλθ τθσ Γαλλίασ
κοντά ςτο θκουάνα ςτισ 10 επτεμβρίου 1919].
β) Χυνκικθ του Ρεϊγφ με τθ Βουλγαρία *υπογράφτθκε ςτο ομϊνυμο προάςτιο του Παριςιοφ ςτισ 27 Νοεμβρίου 1919].
γ) Χυνκικθ των Χεβρϊν με τθν Σκωμανικι Αυτοκρατορία *υπογράφτθκε ςτθν ομϊνυμθ πόλθ τθσ Γαλλίασ ςτισ 28 Λουλίου/10
Αυγοφςτου 1920].
δ) Χυνκικθ του Ψριανόν με τθν Συγγαρία *υπογράφτθκε ςτο ομϊνυμο πάρκο των Βερςαλλιϊν ςτισ 4 Λουνίου 1920].
Οι παραπάνω ςυνκικεσ αφοροφςαν κυρίωσ τισ υπόλοιπεσ νικιτριεσ χϊρεσ (Λταλία, Ελλάδα, Ρουμανία), που διεκδικοφςαν
εδάφθ από τισ θττθμζνεσ, κακϊσ και τισ νζεσ χϊρεσ (Γιουγκοςλαβία, Σςεχοςλοβακία και Πολωνία), οι οποίεσ κεωρικθκαν χϊρεσ
ςυμμαχικζσ.
Ειδικότερα, οι ςυνκικεσ του Ρεϊγφ και των Χεβρϊν ενδιζφεραν εξαιρετικά τθν Ελλάδα και κατοχφρωςαν ςτθ χϊρα μασ
ςθμαντικότατα εδαφικά οφζλθ.
Θ Χυνκικθ του Ρεϊγφ (με Βουλγαρία):
 Επιβεβαίωςε τθν ελλθνικι κυριαρχία μεταξφ Ζβρου και Νζςτου ποταμοφ ωσ τα τουρκοβουλγαρικά ςφνορα (θ περιοχι,
βζβαια, τζκθκε προςωρινά υπό ςυλλογικι ςυμμαχικι κυριαρχία, μζχρι να υπογραφεί και χωριςτι ελλθνοτουρκικι ςυνκικθ
ειρινθσ).
 Με χωριςτι ςφμβαςθ προβλεπόταν αμοιβαία και εκελοφςια μετακίνθςθ Βουλγάρων και Ελλινων αντίςτοιχα ςε Βουλγαρία
και Ελλάδα, προκειμζνου να προλθφκεί ενδεχόμενο μελλοντικό ηιτθμα μειονοτιτων ςτισ δφο χϊρεσ. Κακορίςτθκε μάλιςτα
και θ δυνατότθτα άμεςθσ ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι πρόςφυγεσ ςτθ
μετακίνθςι τουσ).
Θ Χυνκικθ των Χεβρϊν (με Σκωμανικι Αυτοκρατορία):
 Παραχϊρθςε ςτθν Ελλάδα τθ Δυτικι και Ανατολικι Κράκθ.
 Αναγνϊριςε τθσ επίςθμθ πια κυριαρχία τθσ Ελλάδασ ςτα νθςιά του Αιγαίου (πλθν των Δωδεκανιςων, τα οποία ςυνζχιηαν να
τελοφν υπό ιταλικι κατοχι).
 Δόκθκε ςτθν Ελλάδα θ προςωρινι διοίκθςθ τθσ ηϊνθσ τθσ μφρνθσ.
 Κωνςταντινοφπολθ και τενά του Βοςπόρου αποτζλεςαν ουδζτερθ ηϊνθ υπό τον ζλεγχο ςυμμαχικισ επιτροπισ.
Δυςτυχϊσ θ υνκικθ των εβρϊν αποδείχτθκε εξαιρετικά βραχφβια και τάφθκε κάτω από τα ερείπια τθσ Μικραςιατικισ
Καταςτροφισ του 1922.
Σι ςυνζπειεσ των ςυνκθκϊν ειρινθσ του Αϋ Υαγκόςμιου Υόλεμου:
Σ εκνικιςμόσ που αναπτφχκθκε από τισ νικιτριεσ δυνάμεισ του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου, κακϊσ και οι αρπακτικζσ τουσ
διακζςεισ ζναντι των θττθμζνων, αποδείχκθκαν πρακτικζσ μοιραίεσ για τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ. Σο μεγαλφτερο πρόβλθμα
που ςταδιακά δθμιουργικθκε ιταν αυτό των εκνικϊν μειονοτιτων τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου, οι οποίεσ μετά το 1919
αρικμοφςαν πάνω από 25 εκατομμφρια ανκρϊπουσ ςε διάφορα ευρωπαϊκά κράτθ. Θ εκνικι ανεξαρτθςία και κυριαρχία των
χωρϊν τθσ γθραιάσ θπείρου δεχόταν ιςχυροφσ κλονιςμοφσ λόγω του προβλιματοσ των μειονοτιτων, το οποίο προκαλοφςε
ςυχνά προςτριβζσ και ςυγκροφςεισ.
Σο παραπάνω ηιτθμα, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ ανακεωρθτικισ πολιτικισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ από τισ
θττθμζνεσ δυνάμεισ του πολζμου, κα οδθγιςει ςε 20 μόλισ χρόνια, με τθ βοικεια κι άλλων αποςτακεροποιθτικϊν
παραγόντων, ς’ ζνα δεφτερο και καταςτροφικότερο παγκόςμιο πόλεμο.
Θ ταπείνωςθ που υπζςτθ θ Γερμανία μετά τθ λιξθ του Αϋ Παγκοςμίου και θ αποκλειςτικι ενοχοποίθςι τθσ για τον πόλεμο
αυτό, προςζβαλε βακιά τουσ Γερμανοφσ και ευνόθςε τθν ανάπτυξθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ακραίων εκνικιςτικϊν κινθμάτων,
τα οποία υπονόμευαν και κακιςτοφςαν αςτακι τθ γερμανικι μεταπολεμικι δθμοκρατία, ϊςπου τελικά τθ ςυνζκλιψαν κάτω
από τθ ςθμαία του ναηιςτικοφ κινιματοσ του Αδόλφου Χίτλερ (1933 κ.ε.).
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Θ επίςθσ θττθμζνθ Οκωμανικι Αυτοκρατορία, ταπεινωμζνθ και αυτι από τουσ νικθτζσ ςυμμάχουσ αλλά και από τισ
αποφάςεισ των ςυνκθκϊν ειρινθσ, γνωρίηει μία ιςχυρι προςπάκεια ανάκαμψθσ με το εκνικιςτικό κίνθμα του Πουςταφά
Ξεμάλ (του γνωςτοφ ωσ Ατατοφρκ), το οποίο μεταμορφϊνει τθν Σουρκία ςε εκνικό – κοςμικό κράτοσ και καταργεί τθν
παραδοςιακι εξουςία του ςουλτάνου. Οι κεμαλιςτζσ, ςε ςυνζχεια των προςπακειϊν των νεότουρκων παλαιότερα,
οργανϊνουν ιςχυρο τακτικό ςτρατό, ο οποίοσ ςυνεχϊσ και μζχρι το 1922 αμφιςβθτοφςε δυναμικά τθν ελλθνικι ςτρατιωτικι
παρουςία ςτθ ηϊνθ τθσ μφρνθσ. Είναι ο ίδιοσ ςτρατόσ ςτον οποίο κα υποταχκεί τελικά θ προςπάκεια των Ελλινων ςτο
μικραςιατικό μζτωπο το 1922.
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Γϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 5θ: Σ ΠΛΞΦΑΧΛΑΨΛΞΣΧ ΥΣΟΕΠΣΧ (1919 – 1922)
Μετά τθ λιξθ του Αϋ Παγκοςμίου πολζμου, τθ διπλωματικι εκπροςϊπθςθ τθσ Ελλάδασ ςτο ςυνζδριο τθσ ειρινθσ του
Υαριςιοφ (το αϋ εξάμθνο του 1919) ανζλαβε ο πρωκυπουργόσ Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. Θ Ελλάδα είχε μόλισ προλάβει (το 1917) να
ταχκεί ςτο πλευρό των νικθτϊν (Αντάντ), οπότε είχε κερδίςει μία κζςθ ςτο τραπζηι των διαπραγματεφςεων, προκειμζνου να
διεκδικιςει τθν κατοχφρωςθ κεκτθμζνων εδαφϊν και τθν προςάρτθςθ καινοφριων, με το ιςχυρό επιχείρθμα τθσ ςθμαντικισ
βοικειασ που πρόςφερε ςτο μακεδονικό μζτωπο του πολζμου που μόλισ είχε τελειϊςει.
Από τθν αρχι ζγινε φανερό ότι θ διεκδίκθςθ των ελλθνικϊν εκνικϊν ςυμφερόντων ςτο Παρίςι δε κα ιταν μία εφκολθ υπόκεςθ.
Σθ διπλωματικι φωνι τθσ Ελλάδασ υπονόμευαν κυρίωσ θ Λταλία και οι Θνωμζνεσ Υολιτείεσ Αμερικισ. Θ πρϊτθ προωκϊντασ τα
ςυμφζροντά τθσ μζςω τθσ νεοςφςτατθσ Αλβανίασ, και θ δεφτερθ υποςτθρίηοντασ τθν θττθμζνθ (!) Ψουρκία, αφοφ ςτο ζδαφόσ
τθσ οι αμερικανικζσ επιχειριςεισ είχαν τρομερά ςυμφζροντα (κυρίωσ ςχετιηόμενα με κοιτάςματα πετρελαίου). Θ Ελλάδα
μποροφςε να ελπίηει μόνο ςτθν υποςτιριξθ τθσ Αγγλίασ και Γαλλίασ, ενόςω τα ςυμφζροντα αυτϊν των δφο δυνάμεων
ςυνζπιπταν με τα δικά τθσ.
Ψρεισ (3) ςυγκυρίεσ ευνόθςαν τθν προϊκθςθ των ελλθνικϊν κζςεων ςτο ςυνζδριο ειρινθσ του Υαριςιοφ:
 Θ απουςία τθσ Ρωςίασ, θ οποία παρουςιάηεται τθν περίοδο αυτι απομακρυςμζνθ από τισ διεκνείσ εξελίξεισ, λόγω του
αναβραςμοφ που επικρατεί ςτο εςωτερικό τθσ μετά τθν επανάςταςθ των Μπολςεβίκων (Οκτϊβριοσ 1917).
 Θ επικυμία των Αγγλογάλλων να περιορίςουν τθν Λταλία μζςω των ελλθνικϊν διεκδικιςεων.
 Οι χωρίσ προθγοφμενο επιτυχθμζνοι διπλωματικοί χειριςμοί του Ελευκερίου Βενιηζλου, που επιβεβαίωςαν για άλλθ μια
φορά τθν ικανότθτα και τθν οξυδζρκεια του μεγάλου αυτοφ πολιτικοφ άνδρα.
Σι παραπάνω ςυγκυρίεσ βοικθςαν ϊςτε θ Ελλάδα να μθν απολζςει κεκτθμζνα ιδθ δικαιϊματα και εξαςφάλιςαν κάκε
άλλο παρά ευκαταφρόνθτα νζα εδάφθ.
Σ Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ παρουςίαςε τισ ελλθνικζσ κζςεισ ςτο ςυνζδριο, οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
 Κατοχφρωςθ ςτθν Ελλάδα τθσ Βορείου Θπείρου (παρά το δεδικαςμζνο του πρωτοκόλλου τθσ Φλωρεντίασ το Δεκζμβριο του
1913).
 Παραχϊρθςθ ςτθν Ελλάδα τθσ Δυτικισ και Ανατολικισ Κράκθσ.
 Παραχϊρθςθ ςτθν Ελλάδα των δυτικϊν παραλίων τθσ Μικράσ Αςίασ.
 Επίςθμθ αναγνϊριςθ τθσ ελλθνικισ κυριότθτασ των νθςιϊν του Ανατολικοφ Αιγαίου από πλευράσ τθσ Σουρκίασ (πλθν των
Δωδεκανιςων που τελοφςαν ακόμα υπό ιταλικι κατοχι).
Τλεσ οι παραπάνω ελλθνικζσ διεκδικιςεισ διατυπϊκθκαν με το ιςχυρό επιχείρθμα τθσ εκνολογικισ ςφςταςθσ του
πλθκυςμοφ ςτα ςυγκεκριμζνα εδάφθ, ο οποίοσ τθν εποχι εκείνθ ιταν αμιγϊσ ελλθνικόσ.
Χε λίγο καιρό (ςυνκικεσ του Ρεϊγφ – Ροζμβριοσ 1919 με Βουλγάρια και των Χεβρϊν – Αφγουςτοσ 1920 με Σκωμανικι
αυτοκρατορία) ζγινε πραγματικότθτα ςχεδόν το ςφνολο των ελλθνικϊν αιτθμάτων, ικανοποιϊντασ και τισ πιο φιλόδοξεσ
προςδοκίεσ του Βενιηζλου αλλά και ολόκλθρου του ελλθνικοφ λαοφ, ο οποίοσ ζβλεπε το ουτοπικό ςε άλλεσ εποχζσ όραμα τθσ
Πεγάλθσ Λδζασ να ιςχφει πλζον ςτθν πράξθ.
Υροσ επίρρωςθ (=ενίςχυςθ) τθσ διπλωματικισ του προςπάκειασ, ο Βενιηζλοσ είχε ιδθ κζςει ςτθν υπθρεςία των Αγγλογάλλων
ελλθνικά ςτρατιωτικά τμιματα, τα οποία ζςπευςαν να βοθκιςουν τουσ δυτικοφσ ςυμμάχουσ (αρχζσ 1919) ςτθν εκςτρατεία
τουσ ςτθν Συκρανία εναντίον του νεοςφςτατου κακεςτϊτοσ των Ππολςεβίκων. Θ κίνθςθ αυτι, ενϊ είχε ςοβαρό διπλωματικό
κίνθτρο, εντοφτοισ απζβθ μοιραία για τον ελλθνικό πλθκυςμό τθσ νότιασ Ρωςίασ, που πλιρωςε το βαρφ τίμθμα τθσ εκδίκθςθσ
των Μπολςεβίκων, οι οποίοι ζςπευςαν να ξεςπάςουν ςτουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ τθν οργι τουσ και να αναγκάςουν πολλοφσ απ’
αυτοφσ να πάρουν το δρόμο τθσ προςφυγιάσ προσ τθν Ελλάδα και τον Πόντο.
Θ κίνθςθ για ανεξαρτθςία του Υόντου:
Από το καλοκαίρι ιδθ του 1918 (πριν δθλαδι τελειϊςει οριςτικά ο Αϋ Παγκόςμιοσ πόλεμοσ) ποντιακζσ οργανϊςεισ
προωκοφςαν το αίτθμα για τθν ίδρυςθ ανεξάρτθτου ποντιακοφ ι ποντοαρμενικοφ κράτουσ ςτο βόρειο μζροσ τθσ τουρκικισ
επικράτειασ. Σο αίτθμα αυτό ςαφϊσ ενιςχυόταν από τθν πεποίκθςθ ότι θ ιττα τθσ Σριπλισ υμμαχίασ πλθςίαηε οριςτικά και θ
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Σουρκία κα βριςκόταν ςε λίγο ςτθν πλευρά των θττθμζνων, αλλά και από το κατά πλειοψθφία ιςχυρό ελλθνικό ςτοιχείο των
ςυγκεκριμζνων περιοχϊν.
Σο παραπάνω αίτθμα υποβλικθκε και ςτο ςυνζδριο ειρινθσ του Παριςιοφ, χωρίσ να ζχει τθσ αμζριςτθ υποςτιριξθ του
Βενιηζλου, ο οποίοσ κεωροφςε ότι θ πραγματοποίθςι του ιταν ανζφικτθ και απλϊσ αποδυνάμωνε τα υπόλοιπα ελλθνικά
αιτιματα, που αφοροφςαν περιοχζσ γειτονικζσ με τθν εδαφικι επικράτεια τθσ Ελλάδασ. Ο ίδιοσ πίςτευε περιςςότερο ςτθ λφςθ
ενόσ Αρμενικοφ κράτουσ, ενδεχόμενο που υποςτιριηαν τόςο το Πατριαρχείο Κωνςταντινουπόλεωσ όςο και το Αρμενικό
Πατριαρχείο. Σθ μζςθ λφςθ (τθσ ίδρυςθσ ποντοαρμενικοφ κράτουσ) υποςτιριηε ο μθτροπολίτθσ Ψραπεηοφντασ Χρφςανκοσ.
Σελικά, προκρίκθκε θ ίδρυςθ Υοντοαρμενικισ Σμοςπονδίασ (1920), αλλά θ κίνθςθ αυτι, χωρίσ τθ βοικεια των Ευρωπαίων και
χωρίσ οργανωμζνο τακτικό ςτρατό, ζπεςε εφκολα κφμα του εκνικιςτικοφ κινιματοσ των Σοφρκων του Πουςταφά Ξεμάλ (του
επονομαηόμενου Ατατοφρκ – δθλαδι «πατζρα των Ψοφρκων).
Σ ΠΛΞΦΑΧΛΑΨΛΞΣΧ ΥΣΟΕΠΣΧ ΞΑΛ Θ ΠΛΞΦΑΧΛΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΧΨΦΣΦΘ:
Ο Βενιηζλοσ είχε ιδθ πετφχει πριν τθ ςυνκικθ των εβρϊν (καλοκαίρι του 1920) τθν κατοχφρωςθ ςτθν Ελλάδα τθσ
προςωρινισ διοίκθςθσ τθσ περιοχισ τθσ Χμφρνθσ. Θ ςυμφωνία με τισ δυνάμεισ τθσ Αντάντ ιταν ότι με τθ ςυμπλιρωςθ πζντε (5)
χρόνων ελλθνικισ διοίκθςθσ, ζπρεπε να διεξαχκεί δθμοψιφιςμα του πλθκυςμοφ, προκείμενου θ λαϊκι βοφλθςθ να επιλζξει τθ
ςυνζχιςθ ι όχι του ελλθνικοφ διοικθτικοφ ελζγχου τθσ περιοχισ. Με το δεδομζνο, βζβαια, τθσ πλειοψθφίασ του ελλθνικοφ
ςτοιχείου ςτο ςυγκεκριμζνο ζδαφοσ, το αποτζλεςμα ενόσ τζτοιου δθμοψθφίςματοσ ιταν ςαφϊσ προδιαγεγραμμζνο.
Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ αποβιβάςτθκε ςτθ Χμφρνθ το Πάιο του 1919 και γνϊριςε τθν αποκζωςθ των Ελλινων που κατοικοφςαν
εκεί. Θ εξζλιξθ αυτι δεν άρεςε κακόλου ςτουσ Λταλοφσ, που είχαν ηωτικά ςυμφζροντα ςτο τουρκικό ζδαφοσ. Οι δυτικοί ςφμμαχοι
μάλιςτα είχαν αγνοιςει προθγοφμενθ υπόςχεςι τουσ ςτθν Λταλία, ςφμφωνα με τθν οποία κα ζδιναν τθν περιοχι τθσ μφρνθσ
ςτον ιταλικό ζλεγχο. Υολφ περιςςότερο δυςαρεςτθμζνοι και εξαγριωμζνοι παρουςιάηονταν φυςικά οι Ψοφρκοι, οι οποίοι τθν
εποχι αυτι οργανϊνουν ιςχυρότατο εκνικιςτικό κίνθμα με επικεφαλισ το Πουςταφά Ξεμάλ και κφριο ςτόχο να διϊξουν τον
ελλθνικό ςτρατό από τθ Πικρά Αςία και τθν Ανατολικι Κράκθ, αλλά και να μεταςχθματίςουν το φκαρμζνο κρθςκευτικό
ςουλτανικό κακεςτϊσ τθσ χϊρασ ςε κοςμικοφ χαρακτιρα δθμοκρατία. Ψελικά, οι εξελίξεισ τουσ δικαίωςαν και ςτα δφο.
Ψο Ροζμβριο του 1920 (και ενϊ είχε ιδθ υπογραφεί θ υνκικθ των εβρϊν, δίνοντασ και επίςθμα ςτθν Ελλάδα τον ζλεγχο
τθσ περιοχισ τθσ Χμφρνθσ αλλά και ολόκλθρθ τθ Κράκθ – δυτικι και ανατολικι) ςτθν Ελλάδα ζχουμε κυβερνθτικι μεταβολι. Ο
Βενιηζλοσ και το κόμμα των Φιλελευκζρων χάνει τισ εκλογζσ, με το πρόςχθμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ πολεμικισ περιπζτειασ για τθν
Ελλάδα ςτα πεδία μαχϊν του μικραςιατικοφ πολζμου. Οι φιλοβαςιλικοί του Δθμθτρίου Γοφναρθ ςχθματίηουν κυβζρνθςθ και
επαναφζρουν από το εξωτερικό τον ζκπτωτο βαςιλιά Ξωνςταντίνο, τον οποίο και αποκακιςτοφν ςτο κρόνο. Αμζςωσ, οι
ευρωπαϊκζσ δυνάμεισ, εκμεταλλευόμενεσ το γεγονόσ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ βαςιλείασ του φιλογερμανοφ Κωνςταντίνου ςτθν
Ελλάδα, αλλάηουν ςτάςθ και αρχίηουν να υποςκάπτουν τθν ελλθνικι προςπάκεια ςτθ Μικραςία. Θ αλικεια είναι ότι θ
αποκατάςταςθ του Ξωνςταντίνου ςτο κρόνο χρθςιμοποιικθκε ωσ πρόςχθμα από τουσ Αγγλογάλλουσ για τθ μεταβολι τθσ
τακτικισ τουσ αναφορικά με το μικραςιατικό ηιτθμα. Χτθν ουςία θ αλλαγι αυτι υπαγορεφτθκε από τα γενικότερα
ςυμφζροντα των χωρϊν αυτϊν ςτθν περιοχι τθσ τουρκικισ επικράτειασ, αλλά και από τισ ζξυπνεσ διπλωματικζσ κινιςεισ του
κεμαλικοφ κακεςτϊτοσ, που είχε ιδθ κυριαρχιςει ςτθν Ψουρκία και ζδειχνε ότι δε κα μποροφςε να πλθγεί καίρια και
αποκλειςτικά από τον ελλθνικό ςτρατό. Πε λίγα λόγια οι μεγάλεσ δυνάμεισ προτίμθςαν θ Ψουρκία να περάςει ςε ζνα
κακεςτϊσ κεμαλικισ διακυβζρνθςθσ, τθσ οποίασ εφκολα τον ζλεγχο μποροφςαν να εξαςφαλίςουν υποςτθρίηοντασ τον Ξεμάλ
ςτθ δφςκολθ γι’ αυτόν ςυγκυρία του μικραςιατικοφ πολζμου με τον Ελλάδα, και να αφιςουν τον ελλθνικό ςτρατό ςτθν τφχθ
του ςτο μικραςιατικό μζτωπο. Όλα αυτά ςε ςυνδυαςμό με τουσ λανκαςμζνουσ χειριςμοφσ των ελλθνικϊν κυβερνιςεων μετά
τθν ιττα του Βενιηζλου ςτισ εκλογζσ του 1920, οδιγθςαν ςτθν τραγικι κατάρρευςθ του μικραςιατικοφ μετϊπου ςτο Αφιόν
Ξαραχιςάρ, όπου και εκδθλϊκθκε (τον Αφγουςτο του 1922) θ μεγάλθ αντεπίκεςθ των κεμαλικϊν δυνάμεων εναντίον των
ελλθνικϊν. Ο κάποτε ιςχυρόσ ελλθνικόσ ςτρατόσ υποχϊρθςε άτακτα και ςχεδόν κυνθγθμζνοσ προσ τθ μφρνθ. Σόςθ ιταν θ μανία
του κεμαλικοφ ςτρατοφ εναντίον των Ελλινων, ϊςτε οι ςφαγζσ που ςθμειϊκθκαν (και μάλιςτα ςε άμαχο πλθκυςμό) ζμειναν
παροιμιϊδεισ και επιςφράγιςαν με τον πιο τραγικό τρόπο το μικραςιατικό πόλεμο. Θ μικραςιατικι καταςτροφι όχι μόνο
τερμάτιςε για πάντα τθν ελλθνικι κυριαρχία ςτθ Πικραςία, αλλά άλλαξε ριηικά και αμετάκλθτα τθν πλθκυςμιακι ςφςταςθ
τθσ Ελλάδασ, λόγω του ενόσ και πλζον εκατομμυρίου προςφφγων που κατζφυγαν ςτθν ελλθνικι επικράτεια.
Ψο Χεπτζμβριο του 1922, αμζςωσ μετά τθν κατάρρευςθ του μικραςιατικοφ μετϊπου, εκδθλϊκθκε αντιβαςιλικό
επαναςτατικό κίνθμα ςτουσ κόλπουσ του ελλθνικοφ ςτρατοφ, με πρωτεργάτεσ τουσ ςυνταγματάρχεσ Ρικόλαο Υλαςτιρα και
Χτυλιανό Γονατά, κακϊσ και με τθ βοικεια του αντιπλοίαρχου Δθμθτρίου Φωκά.
Οι κινθματίεσ υποχρζωςαν τον Κωνςταντίνο ςε οριςτικι παραίτθςθ. το κρόνο ανιλκε ο πρωτότοκοσ γιοσ του, Γεϊργιοσ (Βϋ).
Επίςθσ, με απόφαςθ των επαναςτατϊν παραπζμφκθκαν ςε δίκθ (γνωςτι και ωσ «δίκθ των ζξι») με τθν κατθγορία τθσ εςχάτθσ
προδοςίασ, ζξι ςτελζχθ τθσ βαςιλικισ παράταξθσ, τα οποία και εκτελζςτθκαν το Νοζμβριο του 1922. Σο ζκτακτο αυτό
ςτρατοδικείο και περιςςότερο θ απόφαςι του, ζμοιαηε ωσ πράξθ κακαρισ αντεκδίκθςθσ και εφρεςθσ εξιλαςτιριων κυμάτων για
τθ μικραςιατικι τραγωδία. Ο Βενιηζλοσ κατάλαβε το λάκοσ και προςπάκθςε από το εξωτερικό να αποτρζψει τθν καταδίκθ των
ζξι, αλλά θ πρωτοβουλία του απζβθ άκαρπθ. Ο ελλθνικόσ λαόσ απαιτοφςε να τιμωρθκεί κάποιοσ για τον εξευτελιςμό τθσ
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μικραςιατικισ εκςτρατείασ και ικανοποίθςε απ’ ό,τι φάνθκε τα εκδικθτικά του αυτά αιςκιματα ςτα πρόςωπα του Δθμθτρίου
Γοφναρθ, Υζτρου Υρωτοπαπαδάκθ, Ρικόλαου Χτράτου, Γεϊργιου Ππαλτατηι, Ρικόλαου Κεοτόκθ και του ςτρατθγοφ
Γεϊργιου Χατηθανζςτθ, που αποτελοφν τθν ομάδα των ζξι εκτελεςκζντων.
Σ επίλογοσ του μικραςιατικοφ ηθτιματοσ είναι θ ΧΩΡΚΘΞΘ ΨΘΧ ΟΩΗΑΡΡΘΧ (ςτισ αρχζσ του 1923). Πε τθ ςυνκικθ αυτι,
που ιςχφει ακόμα και ςιμερα, θ Ελλάδα αποποιικθκε για πάντα τα δικαιϊματά τθσ ςτθν Ανατολικι Κράκθ, ςτα
Πικραςιατικά παράλια, κακϊσ και ςτθν περιοχι του Υόντου, αφινοντασ αναγκαςτικά τουσ ελλθνικοφσ πλθκυςμοφσ ςτισ
περιοχζσ αυτζσ ςτθν τφχθ τουσ ι καλφτερα ςτο ζλεοσ τθσ βαρβαρότθτασ των Ψοφρκων.
Χφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Οωηάννθσ:
 Σρίςτθκε ο ποταμόσ Ζβροσ ωσ φυςικό ςφνορο Ελλάδασ και Ψουρκίασ.
 Ψα νθςιά Μμβροσ και Ψζνεδοσ παραχωρικθκαν ςτθν Ψουρκία.
 Χυμφωνικθκε θ υποχρεωτικι ανταλλαγι των πλθκυςμϊν (Ελλάδασ και Ψουρκίασ), από τθν οποία εξαιρζκθκαν οι Ζλλθνεσ
τθσ Ξων/πολθσ, Μμβρου και Ψενζδου, κακϊσ και οι μουςουλμάνοι τθσ δυτικισ Κράκθσ.
 Επιβεβαιϊκθκε θ παραμονι του Σικουμενικοφ Σρκόδοξου Υατριαρχείου ςτθν Ξων/πολθ.
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Γϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 6θ: Θ ΦΩΧΛΞΘ ΕΥΑΡΑΧΨΑΧΘ
Γενικά ςτοιχεία:
Θ τςαρικι απολυταρχία ςτθ Φωςία μετροφςε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα εκατοντάδεσ χρόνια ενόσ καλά εδραιωμζνου
κακεςτϊτοσ, το οποίο ςτιριηε τθ δφναμι του ςτον περιοριςμό των λαϊκϊν ελευκεριϊν και ςτθν παντοδυναμία των
ανακτόρων. Ζτςι, θ ρωςικι αυτοκρατορία αποτελοφςε για τθ γθραιά ιπειρο ζναν τεράςτιο και πανίςχυρο ρυκμιςτικό πόλο
των ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν ακόμα εξελίξεων. Θ οικονομία τθσ χϊρασ ςτθριηόταν ςτον πρωτογενι τομζα παραγωγισ
(γεωργία, κτθνοτροφία). Επομζνωσ, ο χαρακτιρασ τθσ ιταν κυρίωσ αγροτικόσ. Θ ζκρθξθ όμωσ τθσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ
ςτθ δυτικι Ευρϊπθ άρχιςε ςταδιακά να επθρεάηει και τθ Ρωςία, θ οποία από το τζλοσ του 19 ου και τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα
είχε και αυτι αρχίςει να αναπτφςςει βιομθχανικζσ δομζσ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθ διαμόρφωςθ ςτουσ κόλπουσ τθσ μιασ
νζασ κοινωνικισ τάξθσ, τθσ εργατικισ, θ οποία ςε λίγο κα διεκδικιςει μερίδιο ςτθν εξουςία, μζςω ενόσ ςφοδροφ λαϊκοφ
κινιματοσ.
Θ ρωςικι αυτοκρατορία είναι από τισ ιδρυτικζσ δυνάμεισ τθσ Αντάντ (Εγκάρδιασ υννενόθςθσ), μαηί με τθ Βρετανία και τθ
Γαλλία. Ο τςάροσ Ρικόλαοσ Βϋ ξεκινά τον πόλεμο εναντίον των κεντρικϊν ευρωπαϊκϊν αυτοκρατοριϊν και ςυγκεκριμζνα τθσ
Γερμανίασ, προςπακϊντασ να οργανϊςει όςο γίνεται καλφτερα τα ρωςικά ςτρατεφματα ςτο ανατολικό μζτωπο. Οι μάχεσ είναι
ςφοδρζσ. Οι Γερμανοί προελαφνουν ςε βάκοσ εκατοντάδων χιλιομζτρων μζςα ςτο ρωςικό ζδαφοσ, ϊςπου το μζτωπο κάποια
ςτιγμι ςτακεροποιείται με εκατζρωκεν επιχειριςεισ των αντιπάλων, χωρίσ να υπάρχουν ςαφείσ ενδείξεισ για τον τελικό νικθτι.
Πρόκειται για μια ςτατικι κατάςταςθ εχκροπραξιϊν, που παρά τθ ςχετικι κινθτικότθτα των εμπολζμων, λίγο διαφζρει από τον
καταςτροφικό πόλεμο των χαρακωμάτων του δυτικοφ μετϊπου, που κλόνιςε τθν ψυχολογικι ιςορροπία των ςτρατιωτϊν.
Θ ζκρθξθ και θ πρϊτθ φάςθ τθσ επανάςταςθσ:
Χτισ αρχζσ του 1917 θ αντοχι τθσ Ρωςίασ ζχει εξαντλθκεί. Ο ςυνεχιηόμενοσ πόλεμοσ με τουσ Γερμανοφσ, οι διαδθλϊςεισ
δυςαρεςτθμζνων πολιτϊν ςτθν πρωτεφουςα του κράτουσ, τθν Πετροφπολθ, κακϊσ και οι εκτεταμζνεσ ανταρςίεσ ςτο ςτρατό,
οδιγθςαν τελικά ςτθν πτϊςθ τθσ τςαρικισ απολυταρχίασ. Σ τςάροσ Ρικόλαοσ Βϋ αναγκάηεται το Πάρτιο του 1917 να
παραιτθκεί και από τότε φυλακίηεται (τθν επόμενθ χρονιά δολοφονείται εν ψυχρϊ από τουσ επαναςτάτεσ Μπολςεβίκουσ, μαηί
με όλθ τθν υπόλοιπθ βαςιλικι οικογζνεια).
Μετά τθν παραίτθςθ του τςάρου, τθν εξουςία αναλαμβάνει προςωρινι κυβζρνθςθ με επικεφαλισ τον Αλζξανδρο
Ξερζνςκυ. Υρόκειται για εκπρόςωπο τθσ φιλελεφκερθσ αςτικισ τάξθσ, θ οποία διεκδικοφςε τον εκδθμοκρατιςμό τθσ χϊρασ
μζςα από ζναν ιπιο ςοςιαλιςμό. Φάνθκε προσ ςτιγμιν ότι τα θνία τθσ Ρωςίασ περνοφςαν ςτα χζρια ενόσ αςτικοφ κακεςτϊτοσ.
Ο Κερζνςκυ όμωσ είχε να αντιμετωπίςει τα εκλεγμζνα ςυμβοφλια των εργατϊν και των ςτρατιωτϊν (τα λεγόμενα ςοβιζτ), τα
οποία και ελζγχονταν από τθν πλειοψθφία των ςκλθροπυρθνικϊν ςοςιαλιςτϊν, δθλαδι των Ππολςεβίκων. Σι τελευταίοι
υποςτιριηαν τθν επαναςτατικι κοινωνικι δράςθ του λαοφ, προκειμζνου να ανατρζψει ολοκλθρωτικά και ςτακερά τθν
παλαιά απολυταρχία και να εδραιϊςει ζνα ςφςτθμα λαϊκισ – εργατικισ κυριαρχίασ ςτθ ρωςικι κοινωνία.
Θ κυβζρνθςθ του Κερζνςκυ επιδίωξε να αμβλφνει τθν κρίςθ, υποςχόμενθ μεταρρυκμίςεισ. Επζμενε όμωσ πειςματικά ςτθ
ςυνζχιςθ του πολζμου εναντίον των Γερμανϊν και αρνείτο κατθγορθματικά να ςυηθτιςει οτιδιποτε για τισ ιδθ διαφαινόμενεσ
διεκδικιςεισ ανεξαρτθςίασ των διαφόρων εκνοτιτων τθσ ρωςικισ επικράτειασ, οι οποίεσ τόςα χρόνια διαβιϊναν ς’ ζνα
πλαίςιο καταπίεςθσ μιασ πολυεκνικισ πατρίδασ.
Από τθν άλλθ πλευρά οι Ππολςεβίκοι ηθτοφςαν:
 Άμεςθ κατάπαυςθ των εχκροπραξιϊν με τθ Γερμανία.
 Αναγνϊριςθ τθσ ελευκερίασ των εκνοτιτων τθσ ρωςικισ εδαφικισ επικράτειασ.
 Εκνικοποίθςθ των γαιϊν, των μεγάλων επιχειριςεων και των τραπεηϊν.
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 Ζλεγχο τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ από τουσ εργάτεσ.
Θ Σκτωβριανι επανάςταςθ και θ εγκακίδρυςθ του κομμουνιςτικοφ κακεςτϊτοσ:
Ψον Σκτϊβριο του 1917 (παλαιό θμερολόγιο) οι Ππολςεβίκοι ανατρζπουν με τθ βία το αςτικό κακεςτϊσ τθσ κυβζρνθςθσ
Κερζνςκυ και καταλαμβάνουν τθν εξουςία. Πρόκειται για ζνα εργατικό κατά βάςθ, επαναςτατικό κίνθμα, το οποίο και
εγκακιςτά ςτθ Ρωςία το πολιτικό δόγμα του κομμουνιςμοφ. Θ ιδεολογία αυτι πρεςβεφει τθν κατάργθςθ τθσ ατομικισ
ιδιοκτθςίασ υπζρ τθσ ςυλλογικισ και κυρίωσ τθ ςυλλογικι ιδιοκτθςία των μζςων παραγωγισ, κακϊσ και τθ διανομι των
καταναλωτικϊν αγακϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε ατόμου και τθν εργαςία του. Με λίγα λόγια το νεοςφςτατο
κομμουνιςτικό κακεςτϊσ (όπωσ φάνθκε και από τισ μελλοντικζσ εξελίξεισ) ζκετε ωσ ςτόχο τθν ιςχυροποίθςθ του κρατικοφ
παρεμβατιςμοφ ςε κάκε κοινωνικι δραςτθριότθτα, δθλαδι τθ δθμιουργία ενόσ πανίςχυρου κρατικοφ μθχανιςμοφ, που κα
ελζγχει τα πάντα ςτθ χϊρα.
Οι θγζτεσ τθσ Οκτωβριανισ Επανάςταςθσ παρουςιάηονται διχαςμζνοι αναφορικά με το ηιτθμα το Αϋ Παγκοςμίου πολζμου
και τθ ςυμμετοχι τθσ Ρωςίασ ς’ αυτόν. Σ Βλαντιμίρ Μλιτσ Συλιάνοφ (ψευδϊνυμο Οζνιν) ευνοεί τθν ειρινθ για λόγουσ
εςωτερικοφσ, κυρίωσ για να διευκολυνκεί θ αναςυγκρότθςθ του κρατικοφ μθχανιςμοφ. Σ Ρικολάι Ππουχάριν (εςωκομματικόσ
αντίπαλοσ του Λζνιν) υποςτθρίηει τθ ςυνζχιςθ του πολζμου. Σ Οζον Ψρότςκυ (οργανωτισ του πανίςχυρου Κόκκινου τρατοφ)
τάςςεται υπζρ μιασ ςυμβιβαςτικισ λφςθσ. Να διακόψει μεν θ Ρωςία τισ εχκροπραξίεσ με τθ Γερμανία, αλλά να μθν παραιτθκεί
ολοκλθρωτικά από τον πόλεμο.
Θ ραγδαία προζλαςθ των Γερμανϊν ςτο ανατολικό μζτωπο, το χειμϊνα του 1917 – 1918 ζδωςε από μόνθ τθσ τθ λφςθ ςτθν
παραπάνω διχογνωμία, αφοφ θ απόφαςθ που τελικά επικράτθςε, ςυμβάδιςε με τθν ζκτακτθ ανάγκθ τθσ ςτιγμισ. Ψο Πάρτιο
του 1918 θ επαναςτατικι κομμουνιςτικι κυβζρνθςθ υπζγραψε ςυνκικθ ειρινθσ με τθ Γερμανία ςτο Ππρεςτ – Οιτόφςκ,
οπότε δεχόμενθ τουσ γερμανικοφσ όρουσ εγκατζλειπε ςτθν αντίπαλθ δφναμθ τθν Πολωνία, τθν Ουκρανία, τθ Λικουανία, τισ
επαρχίεσ τισ Βαλτικισ, κακϊσ και τθν περιοχι του Καυκάςου ςτθν οκωμανικι αυτοκρατορία. Σο ανατολικό μζτωπο ζπαψε
πλζον να υπάρχει. Ζτςι, όλα τα γερμανικά ςτρατεφματα ζςπευςαν προσ ενίςχυςθ του δυτικοφ μετϊπου εναντίον των
βρετανικϊν, γαλλικϊν και αμερικανικϊν δυνάμεων. Λίγο πριν τθν υπογραφι τθσ ςυνκικθσ, οι επαναςτάτεσ μετζφεραν τθν
πρωτεφουςα του ρωςικοφ κράτουσ από τθν Πετροφπολθ ςτθ Πόςχα.
Οι επαναςτάτεσ είχαν υποςχεκεί τθ διανομι των γαιϊν ςτουσ ακτιμονεσ, κακϊσ και τθν αυτοδιάκεςθ των λαϊν τθσ
προεπαναςτατικισ ρωςικισ αυτοκρατορίασ. Εκ των υςτζρων όμωσ φάνθκε ότι δεν ιταν διατεκειμζνοι για το διαμελιςμό τθσ
χϊρασ οφτε και για τθν παραχϊρθςθ γαιϊν ςτο λαό, εξουςία που ζπρεπε να ζχει το κομμουνιςτικό κράτοσ. Εκδθλϊκθκαν
λοιπόν αντιδράςεισ, οι οποίεσ ενιςχφκθκαν και από τθν προςπάκεια εξωτερικϊν παρεμβάςεων από τουσ πρϊθν ςυμμάχουσ
τθσ Φωςίασ, που επιχείρθςαν να ανατρζψουν το επαναςτατικό κακεςτϊσ (εκςτρατεία των Αγγλογάλλων ςτθν Συκρανία ςτισ
αρχζσ του 1919, με τθ ςυμμετοχι και ελλθνικϊν ςτρατιωτικϊν δυνάμεων).
Σ Οζνιν, για να ςϊςει τθν επανάςταςθ που κινδφνευε από τον εμφφλιο πόλεμο που ξζςπαςε και από τισ επικζςεισ των
δυτικϊν ςυμμάχων, ςκλιρυνε τθ ςτάςθ του. Κατάργθςε πολλζσ από τισ ατομικζσ ελευκερίεσ των πολιτϊν, επζβαλε
μονοκομματικό ςφςτθμα, αναγνωρίηοντασ ωσ νόμιμο μόνο το Ξομμουνιςτικό Ξόμμα, το οποίο τζκθκε υπό τθ ςτακερι
κθδεμονία τθσ επαναςτατικισ θγεςίασ.
Θ ίδρυςθ τθσ Ψρίτθσ Διεκνοφσ:
Ψο Πάρτιο του 1919 θ επαναςτατικι θγεςία των Μπολςεβίκων, προκειμζνου να ενιςχφςει τθ ςτιριξθ του κομμουνιςτικοφ
κακεςτϊτοσ τθσ χϊρασ και να δθμιουργιςει προχποκζςεισ αντίςταςθσ εναντίον του διεκνοφσ καπιταλιςμοφ και των αςτικϊν
κυβερνιςεων, ιδρφει τθν Ψρίτθ ι Ξομμουνιςτικι Διεκνι. Υρόκειται για μία διεκνι οργάνωςθ ζνωςθσ όλων των
κομμουνιςτικϊν κομμάτων. Σλόκλθροσ ο κόςμοσ παρακολουκοφςε με αγωνία τθν επζκταςθ ενόσ νζου πόλου διαμόρφωςθσ
των διεκνϊν εξελίξεων, δθλαδι τον κομμουνιςμό. Σθν ίδια χρονιά μάλιςτα (1919), εκδθλϊκθκαν και άλλα δφο κομμουνιςτικά
επαναςτατικά κινιματα, των Χπαρτακιςτϊν ςτθ Γερμανία και του Ππζλα Ξουν ςτθν Συγγαρία.
Ο Λζνιν πεκαίνει το 1924 και θ εξουςία περνάει ςτον Λωςιφ Βθςςαριόνοβιτσ Ψηουγκαςβίλι (ψευδϊνυμο Χτάλιν, δθλαδι
«Χαλφβδινοσ»). Θ διακυβζρνθςθ του τάλιν, που κράτθςε ζωσ το κάνατό του το 1953, χαρακτθρίηεται από εξαιρετικι
ςκλθρότθτα και προςιλωςθ ςτο όραμα τθσ ιςχυροποίθςθσ του ρωςικοφ κρατικοφ μθχανιςμοφ.
Θ ίδρυςθ και θ οργάνωςθ τθσ Ε.Χ.Χ.Δ. (Ζνωςθσ Χοβιετικϊν Χοςιαλιςτικϊν Δθμοκρατιϊν):
Ψο 1922 και μετά τθ λιξθ του εμφυλίου πολζμου, ιδρφεται ζνα ςφςτθμα ομοςπονδιακισ κρατικισ οργάνωςθσ για το
ρωςικό κράτοσ. Πρόκειται για τθν Ζνωςθ Χοβιετικϊν Χοςιαλιςτικϊν Δθμοκρατιϊν, θ οποία αρχικά περιλάμβανε τζςςερισ (4)
δθμοκρατίεσ, τθ Φωςία, τθν Συκρανία, τθ Οευκορωςία και τθν Ωπερκαυκαςία (δθλαδι τθσ χϊρεσ τθσ προεπαναςτατικισ
ρωςικισ αυτοκρατορίασ). Κεωρθτικά, οι χϊρεσ αυτζσ ιταν αυτόνομεσ, αλλά ςτθν ουςία ζπρεπε να υπακοφουν ςτον απόλυτο
ζλεγχο του πανίςχυρου κομμουνιςτικοφ ρωςικοφ κόμματοσ, του οποίου τθν εξουςία κάκε φορά αςκοφςε μία ςκλθροπυρθνικι
ομάδα κομμουνιςτϊν με επικεφαλισ το γενικό γραμματζα του κόμματοσ.
Σελικά, θ Ε...Δ. με τθν κακοδιγθςθ του τάλιν εξελίχκθκε ςε διεκνι υπερδφναμθ, ζνα αντίπαλο δζοσ για τισ Θ.Π.Α. Οι δφο
χϊρεσ πολζμθςαν από κοινοφ τθ ναηιςτικι απειλι και τον Αδόλφο Χίτλερ κατά το Βϋ Παγκόςμιο πόλεμο, αλλά γριγορα
επιδόκθκαν ςε ζναν άκρατο ανταγωνιςμό, ο οποίοσ κατζςτθςε εφκραυςτθ τθν παγκόςμια ειρινθ μετά τθ λιξθ του πολζμου
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(1945) και ςυνεχϊσ τροφοδοτοφςε ςενάρια για ζναν τρίτο και ολοκλθρωτικά τραγικό παγκόςμιο πόλεμο, που κα είχε πια το
χαρακτιρα του πυρθνικοφ ολζκρου.
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Δϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 2θ: ΕΧΩΨΕΦΛΞΕΧ ΕΕΟΛΕΛΧ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ (1923 – 1930)
Υροσ τθν πολιτικι ςτακεροποίθςθ:
Θ Ελλάδα ςτισ αρχζσ του 1923 υπόγραψε τθ ςκλθρι και ταπεινωτικι Χυνκικθ τθσ Οωηάννθσ, που ιταν θ τελευταία πράξθ
του χαμζνου Μικραςιατικοφ πολζμου. Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ αναγκάςτθκε να παραδεχτεί τθν ιττα του ςτρατοφ ςτθ
Πικραςία από τισ κεμαλικζσ δυνάμεισ και να παραχωριςει ςτθν Σουρκία τα μικραςιατικά παράλια και τθν ανατολικι Κράκθ.
Επίςθσ, αναγνϊριηε τθν κυριαρχία των αντιπάλων τθσ ςτα νθςιά Μμβροσ και Ψζνεδοσ και εγκατζλειπε οριςτικά τθν περιοχι του
Υόντου ςτο ζλεοσ των Σοφρκων. Ευτυχϊσ κατάφερε να διατθριςει τον ζλεγχο τθσ δυτικισ Κράκθσ (με τον ποταμό Ζβρο ωσ
φυςικό ςφνορο με τθν Σουρκία), πζτυχε τθν παραμονι του Σικουμενικοφ Υατριαρχείου ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ και ζπειςε
τθν αντίπαλθ πλευρά να εξαιρζςει από τθν υποχρεωτικι ανταλλαγι πλθκυςμϊν τουσ Ζλλθνεσ τθσ Ξωνςταντινοφπολθσ και
των νθςιϊν Μμβρου και Ψενζδου. υμφϊνθςε όμωσ και τθν παραμονι των μουςουλμανικϊν πλθκυςμϊν ςτθ δυτικι Κράκθ.
Σο μεγάλο πρόβλθμα όμωσ για τθν Ελλάδα δεν ιταν τόςο θ ταπείνωςθ τθσ χϊρασ μετά τθν ιττα τθσ από τουσ Σοφρκουσ,
αλλά το τεράςτιο κφμα προςφφγων που δζχτθκε μετά τθν κατάρρευςθ του μικραςιατικοφ μετϊπου. Περίπου 1.500.000
άνκρωποι μετοίκθςαν ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα και ζπρεπε να δθμιουργθκοφν γι’ αυτοφσ ςυνκικεσ ομαλισ διαβίωςθσ από το
μθδζν. Σο ελλθνικό κράτοσ λοιπόν βρζκθκε ςε πολφ δφςκολθ κζςθ αναφορικά με το εν λόγω προςφυγικό πρόβλθμα.
Αμζςωσ μετά τθν κατάρρευςθ του μετϊπου ςτθ Μικραςία, ο ελλθνικόσ λαόσ γνϊριςε περίοδο δυςχερειϊν ςτο εςωτερικό
πολιτικό πεδίο. Σο επαναςτατικό φιλοβενιηελικό ςτρατιωτικό πραξικόπθμα των Ρικολάου Υλαςτιρα, Χτυλιανοφ Γονατά και
Δθμθτρίου Φωκά απομάκρυνε οριςτικά το βαςιλιά Ξωνςταντίνο από το κρόνο και δθμιοφργθςε τισ προχποκζςεισ για τθν
εγκακίδρυςθ ςτθ χϊρα αβαςίλευτθσ δθμοκρατίασ. Σο μζλλον ζδειξε όμωσ ότι δεν επικράτθςε τελικά ςτθν πολιτικι και
κοινωνικι ηωι θ ομαλότθτα ςε ςτακερι βάςθ.
τισ 25 Παρτίου 1924, με πρωτοβουλία ενόσ μζγιςτου πολιτικοφ άνδρα του Αλζξανδρου Υαπαναςταςίου, θ ελλθνικι
Βουλι ανακιρυξε για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του ελεφκερου Ελλθνικοφ Ξράτουσ τθν αβαςίλευτθ προεδρευόμενθ
κοινοβουλευτικι δθμοκρατία. Θ απόφαςθ αυτι, που αφοροφςε μία ριηοςπαςτικι πολιτειακι μεταβολι, επικυρϊκθκε ςτισ 13
Απριλίου και με δθμοψιφιςμα των Ελλινων πολιτϊν. Θ φιλοβαςιλικι μερίδα των πολιτικϊν αμφιςβιτθςε τθ κεςμοκζτθςθ
κατάργθςθσ τθσ βαςιλείασ, αλλά αναγκάςτθκε τελικά να δεχτεί τισ εξελίξεισ και περιςςότερο τθ λαϊκι βοφλθςθ. Υρϊτοσ
Υρωκυπουργόσ τθσ Αϋ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ ορίςτθκε ο Αλζξανδροσ Υαπαναςταςίου και πρϊτοσ Υρόεδροσ ο ναφαρχοσ
Υαφλοσ Ξουντουριϊτθσ.
Θ ελπιδοφόρα εξζλιξθ τθσ κακιζρωςθσ τθσ αβαςίλευτθσ δθμοκρατίασ υπιρξε βραχφβια, αφοφ κλονίςτθκε το 1925 με τθν
κατάλυςθ του κοινοβουλευτικοφ πολιτεφματοσ και τθν επιβολι μιασ, ευτυχϊσ ςφντομθσ (μόλισ 2 χρόνων), δικτατορίασ του
ςτρατθγοφ Κεόδωρου Υάγκαλου.
Ψο 1926 θ δικτατορία του Υάγκαλου ανατρζπεται και θ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ περνά ςτον Αλζξανδρο Ηαΐμθ, ο οποίοσ
και ςχθματίηει οικουμενικι κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ με τθ ςυμμετοχι βενιηελικϊν και αντιβενιηελικϊν κομμάτων. Για πρϊτθ
φορά μετά τον εκνικό διχαςμό (1915 κ.ε.), οι δφο αντίπαλεσ πολιτικζσ παρατάξεισ ςτθν Ελλάδα ςυνεργάηονται ςτο ίδιο
κυβερνθτικό ςχιμα. Θ κυβζρνθςθ του Αλζξανδρου Ηαΐμθ ψθφίηει το 1927 νζο Χφνταγμα για τθ χϊρα. Θ εξζλιξθ αυτι
αποτζλεςε ιδιαίτερα κετικό βιμα προσ το νομοκετικό εκςυγχρονιςμό τθσ ελλθνικισ πολιτικισ πραγματικότθτασ.
Σθν επόμενθ χρονιά, και ςυγκεκριμζνα τον Αφγουςτο του 1928, οδεφοντασ πια προσ το τζλοσ τθσ πρϊτθσ μεςοπολεμικισ
δεκαετίασ για τθν Ελλάδα, επανεκλζγεται ςτθν πρωκυπουργία με κριαμβευτικι νικι ςτισ εκλογζσ ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. Κα
είναι θ τελευταία τετραετία του ςυγκεκριμζνου πολιτικοφ άνδρα ςτο τιμόνι τθσ χϊρασ. Θ περίοδοσ αυτι (1928 -1932) τθσ
τελευταίασ διακυβζρνθςθσ του Βενιηζλου χαρακτθρίηεται από ςτακερό και αποτελεςματικό ζργο ςε ευρφ φάςμα πολιτικϊν
κεμάτων. Επίςθσ, με το Βενιηζλο ςτθν πρωκυπουργία, φάνθκε ότι ςτακεροποιείται οριςτικά θ κοινοβουλευτικι δθμοκρατία. Οι
εξελίξεισ όμωσ διζψευςαν και αυτι τθν προςδοκία του ελλθνικοφ λαοφ. Ψο 1935 θ βαςιλεία αποκακίςταται ςτθν Ελλάδα και
το επόμενο ζτοσ (1936) καταλφεται και θ δθμοκρατία με τθ δικτατορία τθσ 4θσ Αυγοφςτου του Λωάννθ Πεταξά.
Σικονομικι και κοινωνικι πρόοδοσ:
Θ κυβζρνθςθ του Ελευκερίου Βενιηζλου κατά τθν τετραετία 1928 – 1932 οδιγθςε τθ χϊρα ςε κακοριςτικζσ μεταρρυκμίςεισ
οικονομικοφ και κοινωνικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ δθμιοφργθςαν τισ προχποκζςεισ ςτον ελλθνικό λαό για τθ ςαφι βελτίωςθ
των ςυνκθκϊν ηωισ του.
Ψα μζτρα που πάρκθκαν ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
 Βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ τθσ χϊρασ.
 Καταςκευι ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ.
 τακεροποίθςθ του εκνικοφ νομίςματοσ.
 Ενίςχυςθ τθσ εμπορικισ κίνθςθσ και τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ.
 Βελτίωςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ με τθν αφξθςθ των καλλιεργιςιμων γαιϊν και τθ δθμιουργία εγγειοβελτιωτικϊν ζργων.
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 Μζριμνα για τισ ανάγκεσ των προςφφγων με τθν αρωγι τθσ Κοινωνίασ των Εκνϊν (Κ.Σ.Ε.).
Ωςτόςο, ο Βενιηζλοσ είχε να αντιμετωπίςει το οξφ πρόβλθμα του εξωτερικοφ δανειςμοφ τθσ χϊρασ, το οποίο και ζκανε
δφςκολθ τθ δθμοςιονομικι του πολιτικι και δεν επζτρεπε μεγάλα οικονομικά ανοίγματα, αλλά κακιςτοφςε και τθ χϊρα δζςμια
τθσ εκάςτοτε διεκνοφσ ςυγκυρίασ, πολιτικισ και οικονομικισ.
Θ διεκνισ κζςθ τθσ Ελλάδασ:
Όταν ο Βενιηζλοσ ανζλαβε τθν πρωκυπουργία το 1928, θ Ελλάδα ιταν περιοριςμζνθ διπλωματικά. Θ ιττα τθσ χϊρασ ςτο
μικραςιατικό πόλεμο και θ δυναμικι διπλωματία του κεμαλικοφ κακεςτϊτοσ ςτα ευρωπαϊκά fora, είχαν καλλιεργιςει ςτουσ
Ζλλθνεσ μία ςτάςθ θττοπάκειασ, θ οποία μεταφραηόταν ςε πακθτικι αποδοχι κάκε διεκνοφσ εξζλιξθσ που τουσ αφοροφςε και
περιςςότερο οδιγθςαν ςτθν ςχεδόν οριςτικι εγκατάλειψθ αιτθμάτων για νζεσ προςαρτιςεισ ςτθν ελλθνικι επικράτεια,
εδαφϊν όπου υπερείχε αιςκθτά το ελλθνικό ςτοιχείο (π.χ. Δωδεκάνθςα, Κφπροσ).
Σ Βενιηζλοσ ζβγαλε τθν Ελλάδα από τθ διπλωματικι απομόνωςθ, εφαρμόηοντασ ζνα δυναμικό πρόγραμμα εξωτερικισ
πολιτικισ. το πλαίςιο αυτοφ του προγράμματοσ, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ςυνομολόγθςε ςθμαντικζσ διμερείσ ςυμφωνίεσ
φιλίασ και ςυνεργαςίασ με τθν Λταλία (1928), με τθ Γιουγκοςλαβία (1929) και με τθν Ψουρκία (1930). Επίςθσ, ο Βενιηζλοσ
κατάφερε να αποκαταςτιςει τισ κλονιςμζνεσ από τθν εποχι του μικραςιατικοφ πολζμου ςχζςεισ τθσ χϊρασ με τθ Γαλλία και τθ
Μ.Βρετανία. Θ Ελλάδα ιταν μάλιςτα από τα λίγα ευρωπαϊκά κράτθ που υποςτιριξαν ανεπιφφλακτα το πρόδρομο ςχζδιο του
Γάλλου πολιτικοφ Ππριάν για ευρωπαϊκι ενοποίθςθ.
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Δϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 3θ: Θ ΔΛΕΚΡΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΦΛΧΘ ΞΑΛ ΣΛ ΧΩΡΕΥΕΛΕΧ ΨΘΧ
Θ εκδιλωςθ και οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ (1929 – 1932):
τθ βακμιαία επιδείνωςθ των όρων τθσ διεκνοφσ ηωισ, θ οποία εκδθλϊκθκε κατά τθ 2θ μεςοπολεμικι δεκαετία (1930 –
1940), ςυντζλεςε και θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ των ετϊν 1929 – 1932. Θ κρίςθ αυτι, που ξεκίνθςε από τισ Θνωμζνεσ
Υολιτείεσ Αμερικισ και αλυςιδωτά επεκτάκθκε ςε ολόκλθρο τον κόςμο, ενζτεινε τα ςοβαρά πολιτικά και κοινωνικά
προβλιματα, κατζςτθςε τελικά τθν Ευρϊπθ επίκεντρο των αρνθτικϊν εξελίξεων, οδιγθςε ςτθν επικράτθςθ αυταρχικϊν
πολιτικϊν ςχθματιςμϊν ςτο ζδαφόσ τθσ (π.χ. Εκνικοςοςιαλιςτικό Ξόμμα του Αδόλφου Χίτλερ ςτθ Γερμανία) και προετοίμαςε
το ζδαφοσ για τθν ζκρθξθ του καταςτροφικοφ Βϋ Υαγκοςμίου πολζμου το 1939.
Θ οικονομικι κρίςθ του 1929 παρουςίαςε τα εξισ χαρακτθριςτικά:
1. Ραγδαία πτϊςθ των τιμϊν ςτο χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Τόρκθσ (αποτζλεςμα μαηικϊν ρευςτοποιιςεων μετοχϊν).
2. Διαδοχικζσ τραπεηικζσ πτωχεφςεισ, αρχικά ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ και κατόπιν και ςε χϊρεσ τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου, που
ςτθρίηονταν οικονομικά ςτα αμερικανικά κεφάλαια.
3. Απόςυρςθ αμερικανικϊν κεφαλαίων από τθν Ευρϊπθ και ιδιαίτερα από τθ Γερμανία.
4. Μείωςθ τθσ διεκνοφσ βιομθχανικισ παραγωγισ και των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν.
5. Αποδιοργάνωςθ του διεκνοφσ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ (πρβλ. υποτίμθςθ τθσ αγγλικισ λίρασ το 1931).
Σι κοινωνικζσ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ υπιρξαν ολζκριεσ:
1. Σο 1932 καταγράφθκαν 30.000.000 άνεργοι παγκοςμίωσ, εκ των οποίων 5 εκατομμφρια μόνο ςτθ Γερμανία.
2. Σο φιλελεφκερο δθμοκρατικό πρότυπο επλιγθ ανεπανόρκωτα.
3. Θ προοπτικι τθσ ευθμερίασ αρχίηει να μοιάηει άπιαςτο όνειρο.
4. Θ κοινοβουλευτικι δθμοκρατία βάλλεται από τθν αυςτθρι κριτικι τθσ ςταλινικισ Ρωςίασ και τθσ φαςιςτικισ Λταλίασ.
Θ πακθτικι ςτάςθ των φιλελεφκερων αςτικϊν δθμοκρατιϊν τθσ Ευρϊπθσ απζναντι ςτθν κλιμακοφμενθ οικονομικι κρίςθ,
εξζκρεψε κακεςτϊτα που με το μανδφα τθσ αποτελεςματικισ εναλλακτικισ λφςθσ ςτο πρόβλθμα, κατάφεραν να
επικρατιςουν και να επιβάλουν τισ εκβιαςτικζσ και αυταρχικζσ τουσ πολιτικζσ ιδζεσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα υπιρξε το
Εκνικοςοςιαλιςτικό Ξόμμα του Αδόλφου Χίτλερ ςτθ Γερμανία, το οποίο ςτράφθκε ευκζωσ εναντίον κάκε ζννοιασ
δθμοκρατικοφ κοινοβουλευτιςμοφ. Σο κόμμα αυτό ςτισ εκλογζσ του 1928 ζλαβε μόλισ το 2,6% (!) των ψιφων. Σο 1933 όμωσ, ο
Χίτλερ εκμεταλλευόμενοσ τα δεινά που προκαλοφςε θ οικονομικι κρίςθ ςτο γερμανικό λαό και αςκϊντασ ακόμα και βία κατά
των αντιπάλων του με τθ βοικεια ζνςτολων οπαδϊν του κόμματόσ του, κατάφερε ςτισ εκλογζσ να λάβει το 44% (!) των
ψθφιςάντων. Ζτςι, ανακθρφχκθκε καγκελάριοσ τθσ Γερμανίασ, με τθν ανοχι και των μετριοπακϊν αντιπάλων του, οι οποίοι
ςυναίνεςαν ςτθν αναρρίχθςι του ςτθν εξουςία ςτο όνομα τθσ κοινισ αντίκεςθσ προσ τον κομμουνιςμό, ο οποίοσ αποτελοφςε,
εκείνθ τθν εποχι, μόνιμθ και διαρκϊσ εξελιςςόμενθ απειλι ςτθν Ευρϊπθ με τισ ευλογίεσ του τάλιν. Σο 1934 ο Χίτλερ
κατιργθςε, μετά από δθμοψιφιςμα, τθ δθμοκρατία και αυτοαναγορεφτθκε Φφρερ – Υρόεδροσ του ενιαίου πλζον και όχι
ομοςπονδιακοφ γερμανικοφ κράτουσ (του λεγόμενου Φάιχ). Ζτςι, ςυγκζντρωςε ςτο πρόςωπό του όλεσ τισ εξουςίεσ,
καταπνίγοντασ ταυτόχρονα κάκε εκδιλωςθ εςωτερικισ ιδεολογικισ διαφοροποίθςθσ.
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Θ κατάρρευςθ τθσ Ξοινωνίασ των Εκνϊν (ΞΨΕ):
Θ επικράτθςθ του Χίτλερ και γενικότερα του ναηιςμοφ ςτθ Γερμανία ςτθρίχτθκε ςε «ικανά» ςτελζχθ του
Εκνικοςοςιαλιςτικοφ κόμματοσ, τα οποία είχαν τοποκετθκεί ςε καίριεσ κζςεισ τθσ κρατικισ μθχανισ. Δφο τζτοια πρόςωπα
ιταν ο Γιόηεφ Γκζμπελσ (Ωπουργόσ Υροπαγάνδασ υπζρ του νζου χιτλερικοφ κακεςτϊτοσ) και ο Χάινριχ Χίμλερ (αρχθγόσ τθσ
μυςτικισ αςτυνομίασ του ναηιςτικοφ κινιματοσ, τθσ Γκεςτάπο, κακϊσ και των επίλεκτων ςωμάτων αςφαλείασ του Χίτλερ, των
Εσ – Εσ).
Ο εκνικοςοςιαλιςμόσ ι ναηιςμόσ εμφανίςτθκε ςτθ Γερμανία κατά τθ δεκαετία του 1920 και το 1933 οδιγθςε ςε κακεςτϊσ
ιδεολογικά βαςιηόμενο ςτθ φυλετικι ιδζα. Σο εκνικοςοςιαλιςτικό κίνθμα βρίςκει τθ βάςθ του ςτθν αρνθτικι ςτάςθ απζναντι
ςτθ Δθμοκρατία τθσ Βαϊμάρθσ, αλλά και απζναντι ςτον κομμουνιςμό. Ο ρατςιςμόσ και ο αντιςθμιτιςμόσ αποτελοφν
ιδεολογικζσ βάςεισ του εκνικοςοςιαλιςτικοφ κινιματοσ, ενϊ ςτουσ κφριουσ ςτόχουσ ανικει θ ανακεϊρθςθ τθσ ςυνκικθσ των
Βερςαλλιϊν, οι ςκλθροί όροι τθσ οποίασ κεωρικθκαν μετά τθν ιττα ςτον Α' Παγκόςμιο πόλεμο ταπεινωτικοί από τουσ
Γερμανοφσ. Επίςθσ, ςτουσ κφριουσ ςκοποφσ ανικει θ αντικατάςταςθ του μιςθτοφ δθμοκρατικοφ ςυςτιματοσ με κακεςτϊσ που
κα βαςιηόταν ςτθν αρχι τθσ «κοινότθτασ» με τθν ζννοια τθσ εκνικισ και βιολογικισ ενότθτασ με επικεφαλισ τον Φφρερ. Οι
ιδεολογικζσ αρχζσ του εκνικοςοςιαλιςμοφ και θ εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ οδιγθςαν ςτον Β' Υαγκόςμιο πόλεμο και ςτο
Σλοκαφτωμα ςτα ςτρατόπεδα εξόντωςθσ.
Οι Γερμανοί, ςφμφωνα με το Χίτλερ, όφειλαν να επεκτείνουν τθν κυριαρχία τουσ προσ τα ανατολικά, προκειμζνου να
εξαςφαλίςουν τον απαραίτθτο για τθν επιβίωςι τουσ «ηωτικό χϊρο», που πρακτικά κα ςιμαινε γι’ αυτοφσ οικονομικι
αυτάρκεια.
Τπό τθν πίεςθ όλων των παραπάνω εξελίξεων, θ Ξοινωνία των Εκνϊν (ΞΨΕ) εξαςκενεί δραματικά και τελικά καταρρζει. Θ
πρϊτθ προςπάκεια να εδραιωκεί ζνασ διεκνισ διακρατικόσ οργανιςμόσ ςυνεργαςίασ, με κφριο ςκοπό τθν παγκόςμια ειρινθ,
αποτυγχάνει και αποδεικνφει ότι το ςφςτθμα τθσ «ςυλλογικισ αςφάλειασ» είναι ανίςχυρο να αναχαιτιςει τισ εκβιαςτικζσ
πρωτοβουλίεσ των ιςχυρϊν αυταρχικϊν δυνάμεων ανά τον πλανιτθ.
Σο 1931 θ Λαπωνία καταλαμβάνει τθ Παντηουρία και τθ μετατρζπει ςε προτεκτοράτο τθσ, χωρίσ θ ΚΣΕ να μπορζςει να
αντιδράςει δυναμικά.
Λίγα χρόνια αργότερα, θ φαςιςτικι Λταλία ειςβάλλει ςτθν ανίςχυρθ Αικιοπία, ενϊ θ ΚΣΕ παρακολουκεί τισ εξελίξεισ ωσ
απλόσ κεατισ.
Σελικά, πρϊτα θ Λαπωνία και κατόπιν θ Γερμανία κα αποχωριςουν από τουσ κόλπουσ τθσ ΞΨΕ, εγκαινιάηοντασ μία
περίοδο κοινωνικισ, οικονομικισ, πολιτικισ και ςτρατιωτικισ αςτάκειασ για ολόκλθρο τον κόςμο, θ οποία κα οδθγιςει
αναπόφευκτα ςε λίγο ςτο Βϋ Υαγκόςμιο πόλεμο.
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Δϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 4θ: Θ ΕΟΟΑΔΑ ΧΨΘΡ ΞΦΛΧΛΠΘ ΔΕΞΑΕΨΛΑ 1930 – 1940
Θ πολιτικι αςτάκεια και θ εγκακίδρυςθ τθσ δικτατορίασ:
Θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ των ετϊν 1929 – 1932 ζπλθξε, όπωσ ιταν αναμενόμενο, και τθν Ελλάδα, δθμιουργϊντασ
ςοβαρζσ αναταράξεισ ςτθ χϊρα ςε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, ενϊ επαναπροςδιόριςε τθ κζςθ τθσ ςτον τομζα τθσ
ευρωπαϊκισ διπλωματίασ.
Θ κυβζρνθςθ του Ελευκερίου Βενιηζλου επιδίωξε κατά τθν τετραετία 1928 – 1932 να καταςτιςει τθν Ελλάδα «αγνϊριςτθ»,
υλοποιϊντασ ςχζδια βελτίωςθσ των κρατικϊν υποδομϊν και ενιςχφοντασ το βιοτικό επίπεδο των πολιτϊν. Δυςτυχϊσ όμωσ θ
διεκνισ οικονομικι φφεςθ γριγορα μετακυλίςτθκε και ςτθν ελλθνικι κοινωνία, ανατρζποντασ πολλά από τα ελπιδοφόρα
ςχζδια του κόμματοσ των φιλελευκζρων. Σελικά, οι κραδαςμοί που δζχτθκε θ Ελλάδα λόγω τθσ δφςκολθσ οικονομικισ
ςυγκυρίασ υπιρξαν τόςο ιςχυροί και κακοριςτικοί, ϊςτε ςε λίγο ο ελλθνικόσ λαόσ, εκτόσ των άλλων κακθμερινϊν του
προβλθμάτων, κα βρεκεί αντιμζτωποσ με τθν παλινόρκωςθ τθσ βαςιλείασ και τθν κατάργθςθ τθσ κοινοβουλευτικισ
δθμοκρατίασ με τθν επιβολι δικτατορίασ (του Λωάννθ Πεταξά ςτισ 4 Αυγοφςτου 1936).
τισ εκλογζσ τθσ 5θσ Μαρτίου 1933 επικράτθςε το Οαϊκό κόμμα (αντίπαλο του κόμματοσ των Φιλελευκζρων).
Πρωκυπουργόσ ορκίηεται ο Υαναγισ Ψςαλδάρθσ και Τπουργόσ Εξωτερικϊν ο Δθμιτριοσ Μάξιμοσ. Θ κυβζρνθςθ αυτι κα
παραμείνει ςτθν εξουςία για δφο (2) μόλισ χρόνια, εγκαινιάηοντασ μία περίοδο πολιτικισ αςτάκειασ ςτθν Ελλάδα, θ οποία
χαρακτθρίηεται από βραχφβια κυβερνθτικά ςχιματα και ςτρατιωτικά πραξικοπιματα, που οδιγθςαν ςταδιακά τθ χϊρα ςτθ
χορεία των ευρωπαϊκϊν κρατϊν με ολοκλθρωτικό πολιτειακό κακεςτϊσ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν ελλθνικι κοινωνία αναπτφχκθκε δικομματικι πόλωςθ (ανάμεςα ςε βενιηελικοφσ του κόμματοσ των
Φιλελευκζρων και αντιβενιηελικοφσ του Λαϊκοφ κόμματοσ), θ οποία ζφκειρε τθν αβαςίλευτθ κοινοβουλευτικι δθμοκρατία
που είχε κατοχυρωκεί ιδθ από το 1924. το πλαίςιο αυτισ τθσ πόλωςθσ, εντάςςονται τα ςτρατιωτικά πραξικοπιματα των
βενιηελικϊν ςτισ 6 Παρτίου 1933 και 1 Παρτίου 1935. Επίςθσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ δικομματικισ αντιπαλότθτασ ερμθνεφεται
και θ απόπειρα δολοφονίασ του Ελευκερίου Βενιηζλου (2θ ςτο ςφνολο τθσ πολιτικισ του ςταδιοδρομίασ) ςτισ 6 Λουνίου 1933
ςτθν Ακινα.
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Σον Σκτϊβριο του 1935, οι αντιβενιηελικοί με επικεφαλισ το Γεϊργιο Ξονδφλθ κάνουν πραξικόπθμα, το οποίο αποβαίνει
τελικά μοιραίο για τθν ομαλότθτα του κοινοβουλευτικοφ μασ βίου. Οι κινθματίεσ καταργοφν το Χφνταγμα του 1927 (το οποίο
είχε ψθφίςει θ οικομενικι κυβζρνθςθ του Αλζξανδρου Ηαΐμθ) και επαναφζρουν ςε ιςχφ εκείνο του 1911. Με άλλα λόγια, θ
ενζργεια αυτι ςιμαινε τθν αυτόματθ μετάβαςθ από το πολιτειακό κακεςτϊσ τθσ αβαςίλευτθσ δθμοκρατίασ ςε εκείνο τθσ
βαςιλευόμενθσ. Ζτςι, ο ζκπτωτοσ ςτο εξωτερικό για 11 ολόκλθρα χρόνια βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Βϋ βρίςκει τθν ευκαιρία, μζςα ςτθ
ςυγκυρία αυτι, να επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα και να αποκαταςτιςει τθ κζςθ του ςτο κρόνο. Σθν επαναφορά του βαςιλιά
υποςτιριξε, παραδόξωσ, από το εξωτερικό (Γαλλία) και ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, γιατί κεωροφςε ότι μόνο ζτςι μποροφςε να
ομαλοποιθκεί ο ταραγμζνοσ ελλθνικόσ πολιτικόσ βίοσ.
τισ εκλογζσ του Λανουαρίου του 1936 Λαϊκοί και Φιλελεφκεροι ιςοψθφοφν και παρουςιάηονται αδιάλλακτοι ςτο
ενδεχόμενο ςυνεργαςίασ. το μεταξφ, ςτισ 18 Παρτίου 1936, ο Βενιηζλοσ πεκαίνει ςτο Υαρίςι και θ χϊρα χάνει ςτθν πιο
κρίςιμθ ςτιγμι μία πραγματικα χαραςματικι πολιτικι προςωπικότθτα. τθν Ελλάδα, θ κωλυςιεργία των δφο μεγάλων
αντίπαλων κομματικϊν ςχθματιςμϊν για το ενδεχόμενο ςυνεργαςίασ, οδιγθςε ςτισ 4 Αυγοφςτου 1936, με τθν ανοχι –
ςυνζργεια του βαςιλιά, ςτθ δικτατορία του Λωάννθ Πεταξά, θ οποία κατζλυςε για τεςςερα περίπου χρόνια κάκε ζννοια
δθμοκρατικοφ κεςμοφ ςτθ χϊρα, μιασ και δεν υπιρξαν ςθμεία αντίδραςθσ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό τθσ Ελλάδασ. Ο
Μεταξάσ κα είναι ο δικτάτορασ που, υπό το βάροσ τθσ ελλθνικισ λαϊκισ βοφλθςθσ, κα αρνθκεί ςτουσ Λταλοφσ τον Οκτϊβριο
του 1940 τθν παράδοςθ τθσ χϊρασ και κα κατευκφνει τθν τφχθ τθσ μζχρι τον Λανουάριο του 1941 (οπότε και πεκαίνει), λίγουσ
μόλισ μινεσ δθλαδι πριν τθν υποδοφλωςθ ςτθ χιτλερικι Γερμανία και τθν ζναρξθ τθσ Κατοχισ.
Σ αντίκτυποσ τθσ διεκνοφσ κρίςθσ ςτθν κοινωνία και τθν οικονομία:
Θ Ελλάδα ςτον οικονομικό τομζα κατά τθ δεφτερθ μεςοπολεμικι δεκαετία (1930 – 1940) ιρκε αντιμζτωπθ με το
ςοβαρότατο πρόβλθμα τθσ υπερχρζωςισ τθσ ςτο εξωτερικό. Ό,τι κι αν ζκανε θ κυβζρνθςθ Βενιηζλου (αυξθμζνθ φορολόγθςθ
και άλλα ζκτακτα μζτρα) φάνθκε εκ του αποτελζςματοσ μάταιο. Σο 1932, το ελλθνικό κράτοσ αναγκάςτθκε να κθρφξει
πτϊχευςθ, γεγονόσ που δθμιοφργθςε αλυςιδωτζσ αρνθτικζσ εξελίξεισ (υποτίμθςθ του εκνικοφ νομίςματοσ, κάμψθ των
εμπορικϊν, βιομθχανικϊν και ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων, περιοριςμόσ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των καταναλωτϊν κ.α.).
Μόνθ παριγορθ εξζλιξθ, το 1937, μπορεί να κεωρθκεί θ ςφςταςθ του Λδρφματοσ Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Λ.Ξ.Α.), όχι όμωσ
αρκετι για να αμβλφνει ουςιαςτικά τισ κοινωνικζσ αντιδράςεισ και τα λαϊκά προβλιματα.
Θ κζςθ τθσ χϊρασ ςτο διεκνζσ πλαίςιο τθσ εποχισ:
Θ εξωτερικι πολιτικι τθσ Ελλάδασ προςδιορίςτθκε από τθ γενικότερθ κρίςθ ςτισ ςχζςεισ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν, οι οποίεσ
διαμορφϊνονταν πια με φόντο τα αποτελζςματα τθσ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ του 1929. Όςα πζτυχε θ
κυβζρνθςθ Βενιηζλου (1928 – 1932) ςτο διπλωματικό επίπεδο, τϊρα ουςιαςτικά κατζρρεαν υπό το βάροσ των διεκνϊν
εξελίξεων.
τισ 9 Φεβρουαρίου 1934 θ Ελλάδα υπόγραψε το τετραμερζσ Βαλκανικό Χφμφωνο με τθ Γιουγκοςλαβία, τθ Φουμανία και
τθν Ψουρκία, εναντίον τθσ «ανακεωρθτικισ» πολιτικισ τθσ Βουλγαρίασ.
Ο Πεταξάσ, ςαφϊσ γερμανόφιλοσ, αναγκάςτθκε να ακολουκιςει τον πάτρωνά του Γεϊργιο Βϋ, ο οποίοσ ταςςόταν φανερά
με τουσ Άγγλουσ. Σελικά, θ πολιτικι ουδετερότθτασ του Μεταξά, ςτισ ολοζνα κλιμακοφμενεσ κόντρεσ των μεγάλων
ευρωπαϊκϊν δυνάμεων (λίγο πριν τθν ζκρθξθ του Βϋ Παγκοςμίου πολζμου), «ζδεςε» τθ χϊρα ςτο άρμα επιρροισ τθσ
Βρετανίασ και απζτρεψε κάκε ενδεχόμενο πολιτικοφ εναγκαλιςμοφ με τθ χιτλερικι Γερμανία.
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Δϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 5θ: Σ ΩΥΣΟΣΛΥΣΧ ΞΣΧΠΣΧ
Ψα κζντρα ιςχφοσ ςτθ διεκνι ηωι:
Κατά τθ διάρκεια του Πεςοπολζμου και μζχρι τθ λιξθ του Βϋ Υαγκοςμίου πολζμου, θ ευρωπαϊκι ιπειροσ αποτζλεςε το
επίκεντρο των διεκνϊν εξελίξεων και ηυμϊςεων ςε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιςτικό επίπεδο. Θ παρατιρθςθ
αυτι ιςχφει φυςικά και για παλαιότερεσ ιςτορικζσ περιόδουσ, αφοφ ανζκακεν θ Ευρϊπθ παρουςιαηόταν ωσ κοιτίδα και τροφόσ
φαινομζνων προϊκθςθσ του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, χωρίσ να λείπουν από το ενεργθτικό τθσ και δυςάρεςτα γεγονότα.
Οι παραπάνω διαπιςτϊςεισ δε ςθμαίνουν ότι και ςτισ άλλεσ θπείρουσ δε διαδραματίςτθκαν εξελίξεισ κακοριςτικζσ για τθν
τφχθ τθσ ανκρωπότθτασ. Ειδικότερα, κατά τθν περίοδο του Μεςοπολζμου:
α) Εκτόσ Ευρϊπθσ, ςθμαντικό μζροσ του πλανιτθ διατθρικθκε υπό αποικιακό κακεςτϊσ.
β) Υαρατθρικθκε ενίςχυςθ τθσ ιςχφοσ των Θ.Υ.Α ςτο δυτικό θμιςφαίριο και τθσ Λαπωνίασ ςτθν Ανατολικι Αςία.
Ψριγμοί ςτο αποικιακό πεδίο:
Σο φαινόμενο τθσ αποικιοκρατίασ, αν και φαίνεται ότι διατθρείται ανκθρό, διανφει τθν τελευταία φάςθ τθσ φπαρξισ του.
Κατά το βϋ μιςό του 20ου αιϊνα, οι αντιδράςεισ των γθγενϊν πλθκυςμϊν των περιοχϊν του πλανιτθ, που αιϊνεσ τελοφςαν υπό
κακεςτϊσ ςκλθρισ καταπίεςθσ των μεγάλων μθτροπολιτικϊν αποικιοκρατικϊν δυνάμεων, κα αποκτιςουν τόςθ ςφοδρότθτα,
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ϊςτε κα οδθγιςουν ςτθν αποαποικιοποίθςθ των περιοχϊν αυτϊν, με όχι πάντα εξαςφαλιςμζνα κετικά αποτελζςματα για τον
ταλαιπωρθμζνο απλό λαό.
Πεγάλθ αποικιοκρατικι δφναμθ κεωρείται θ Βρετανικι Αυτοκρατορία, κυριαρχϊντασ ςτο ζνα τζταρτο του πλανιτθ και
ελζγχοντασ τθν παραγωγι μεγάλου μζρουσ ηωτικϊν διατροφικϊν προϊόντων, ορυκτοφ πλοφτου και υγρϊν καυςίμων.
Κατά πολφ αςκενζςτερθ παρουςιάηεται θ αποικιακι κυριαρχία τθσ Γαλλίασ, θ οποία περιορίηεται ςτθ Βόρεια Αφρικι και
τθν Εγγφσ Ανατολι, κακϊσ και ςτθ Δυτικι και Κεντρικι Αφρικι, διατθρεί όμωσ επίκαιρεσ κζςεισ και ςτον Λνδικό και Ειρθνικό
ωκεανό, ςτθ Νοτιοανατολικι Αςία (Λνδοκίνα) και ςτθν Καραϊβικι.
Αξιοπαρατιρθτθ είναι επίςθσ θ παρουςία, ωσ αποικιακϊν χωρϊν, του Βελγίου ςτθν Κεντρικι Αφρικι (Κονγκό), τθσ
Σλλανδίασ ςτθν Λνδονθςία και τθσ Λταλίασ ςτθ Βόρεια και Κεντρικι Αφρικι (Λιβφθ, Ερυκραία – Αικιοπία) ζωσ και ςτο Αιγαίο
Πζλαγοσ (Δωδεκάνθςα).
ε όλεσ τισ περιοχζσ των αποικιϊν, που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ διεκνοφσ οικονομικισ
κρίςθσ του 1929, εκδθλϊνονται αντιδράςεισ εκνικιςτικοφ χαρακτιρα εναντίον των αποικιοκρατϊν, οι εγχϊριεσ οικονομίεσ
των οποίων δζχονται ιςχυρό πλιγμα λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ, που μετακυλίεται και ςτο αποικιακό οικονομικό τουσ
πρόγραμμα. Καμία πρωτοβουλία των ιςχυρϊν χωρϊν για ειςαγωγι μεταρρυκμίςεων ςτισ αποικίεσ, δεν αποδείχκθκε τελικά
ικανι να καταπνίξει οριςτικά τισ αντιδράςεισ αυτζσ.
Θ οικονομικι ανάκαμψθ των Θ.Υ.Α.:
Ψο οικονομικό κραχ του 1929 ξεκίνθςε από το χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Τόρκθσ και ςταδιακά και αλυςιδωτά επεκτάκθκε ςε
όλο τον κόςμο, αφοφ τα αμερικανικά κεφάλαια είχαν διειςδφςει ςε πολλζσ χϊρεσ του πλανιτθ και ιδιαίτερα τθσ Ευρϊπθσ. Θ
κρίςθ αυτι τερμάτιςε για τισ Θ.Π.Α. τθν περίοδο «ευθμερίασ» (“prosperity”), θ οποία χαρακτθρίηει τθν αμερικανικι κοινωνικι
ηωι ςτα πρϊτα μεταπολεμικά χρόνια.
Αναφορικά με τθν οικονομικι φφεςθ του 1929 ο ρεπουμπλικανόσ Αμερικανόσ πρόεδροσ Χοφβερ (κθτεία κατά τθν
τετραετία 1928 – 1932) πιρε ανεπαρκι μζτρα ςτιριξθσ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ. Ο διάδοχόσ του, δθμοκρατικόσ πρόεδροσ
Φραγκλίνοσ Φοφηβελτ (μακρά κθτεία ςτο προεδρικό αξίωμα κατά το χρονικό διάςτθμα 1933 – 1945), εφάρμοςε με επιτυχία,
από το Μάρτιο του 1933, νζα τολμθρι πολιτικι, γνωςτι ωσ “New Deal” (=νζο μοίραςμα, νζα ςυμφωνία), με κφριο ςτόχο τθν
ανάκαμψθ τθσ αμερικανικισ οικονομίασ.
Ο Φοφηβελτ, όπωσ προκφπτει από τισ επιλογζσ του κατά τθ δεφτερθ μεςοπολεμικι δεκαετία αλλά και από τισ αντιδράςεισ
του κατά τθ διεξαγωγι του Βϋ Παγκοςμίου πολζμου, ιταν ζνασ χαριςματικόσ και δυναμικόσ πολιτικόσ, που παρά το
ςοβαρότατο πρόβλθμα υγείασ που αντιμετϊπιηε από το 1921 (ζπαςχε από πολιομυελίτιδα), οδιγθςε ςτακερά τθν Αμερικι
ςτο δρόμο τθσ προόδου και δθμιοφργθςε ζτςι τισ προχποκζςεισ, ϊςτε θ χϊρα του να αποτελζςει μία ιςχυρι υπερδφναμθ ςτθ
διεκνι ςκθνι του 20ου αιϊνα, υπολογίςιμθ από όλα τα υπόλοιπα κράτθ.
Θ πολιτικι του “New Deal” προζβλεπε τα εξισ, ευεργετικά εκ του αποτελζςματοσ, μζτρα για τθν αμερικανικι οικονομία:
1. Κρατικόσ παρεμβατιςμόσ ςτισ φιλελεφκερεσ μζχρι τότε αμερικανικζσ οικονομικζσ δομζσ, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ
παραγωγισ και τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ.
2. Ενίςχυςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των πολιτϊν, με γενναίεσ αυξιςεισ ςτισ εργαςιακζσ τουσ αμοιβζσ.
3. Αναδιοργάνωςθ των τραπεηικοφ ςυςτιματοσ.
4. Μείωςθ τθσ παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ τιμισ τουσ, πράγμα το οποίο κα ενίςχυε το
ειςόδθμα των αγροτϊν.
5. Λιψθ ςειράσ κοινωνικϊν μζτρων υπζρ των εργαηομζνων.
6. Δραςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, με τθν εκπόνθςθ ςχεδίων μεγάλων δθμοςίων ζργων, που ζδωςαν δουλειά ςε χιλιάδεσ
Αμερικανοφσ πολίτεσ.
7. Αποδζςμευςθ του εκνικοφ αμερικανικοφ νομίςματοσ (δολάριο) από τον «κανόνα του χρυςοφ».
Σα παραπάνω μζτρα ςτακεροποίθςαν τθ δθμοκρατία ςτθν Αμερικι και άνοιξαν το δρόμο για τθ ραγδαία οικονομικι τθσ
ανάπτυξθ. Εκτόσ όλων αυτϊν, ο Ροφηβελτ βελτίωςε, ςτο επίπεδο τθσ εξωτερικισ πολιτικισ, τισ ςχζςεισ τθσ χϊρασ του με τα
κράτθ τθσ Κεντρικισ και Νότιασ Αμερικισ και αςχολικθκε με τθν καταπολζμθςθ των ψυχολογικϊν φαινομζνων του
«απομονωτιςμοφ» και τθσ ουδετεροφιλίασ, που κυριαρχοφςαν ςτθν αμερικανικι κοινωνία τθσ εποχισ, προφανϊσ
διαβλζποντασ από νωρίσ τον κίνδυνο επικράτθςθσ των ολοκλθρωτικϊν δυνάμεων ςτον κόςμο και τθν ανάγκθ θ Αμερικι να
ςυνδράμει ενεργά ςτθν αποτροπι μιασ τζτοιασ δυςάρεςτθσ εξζλιξθσ (πράγμα που τελικϊσ ζγινε, με τθ ςυμμετοχι των Θ.Π.Α.
ςτο Βϋ Παγκόςμιο πόλεμο).
Σ Λαπωνικόσ επεκτατιςμόσ:
Θ Λαπωνία, υπό κακεςτϊσ ςτρατοκρατορικό, εφαρμόηει κατά τθ δεκαετία του 1930 πολιτικι άκρατου επεκτατιςμοφ προυσ
τουσ θπειρωτικοφσ τθσ γείτονεσ. Σο 1931 ειςβάλλει ςτθν Ξορζα και τθ Παντηουρία, το 1937 καταλαμβάνει τθν ανατολικι Ξίνα,
ενϊ αργότερα ςτρζφεται ςτισ χϊρεσ τθσ Ροτιοανατολικισ Αςίασ και πρωταρχικά ςτθν Λνδοκίνα.
τθν αρχι οι επεκτατικζσ κινιςεισ τθσ Λαπωνίασ πιραν «απελευκερωτικό» χαρακτιρα για τουσ πλθκυςμοφσ των
προαναφερκζντων περιοχϊν, μιασ και πολλζσ τελοφςαν υπό ςκλθρό αποικιακό κακεςτϊσ. Γριγορα όμωσ αποκαλφφκθκε ο
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βίαιοσ χαρακτιρασ τθσ ιαπωνικισ επζκταςθσ, θ ςτυγνι οικονομικι εκμετάλλευςθ, ακόμθ και θ επιβολι ςκλθρισ
καταναγκαςτικισ εργαςίασ ςτουσ ντόπιουσ κατοίκουσ για τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων ςτρατθγικισ ςθμαςίασ.
Ψελικά, θ Λαπωνία κα ακολουκιςει τθ Γερμανία του Αδόλφου Χίτλερ και τθν Λταλία του Ππενίτο Πουςολίνι ςε μια
ςυμμαχία, θ οποία κα ςφρει τον κόςμο ςτθ δεφτερθ παγκόςμια ςφρραξθ του 20ου αιϊνα (1939 – 1945).
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Εϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 1θ: ΥΦΣΧ ΡΕΑ ΕΡΣΥΟΘ ΑΡΑΠΕΨΦΘΧΘ
Σ Βϋ ΥΑΓΞΣΧΠΛΣΧ ΥΣΟΕΠΣΧ – ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΣ ΧΘΠΕΛΩΠΑ:
Σ Βϋ Υαγκόςμιοσ πόλεμοσ (1939 – 1945), που αποτζλεςε το πιο τραγικό γεγονόσ του 20ου αιϊνα ςε διεκνζσ επίπεδο, με
πάνω από 50.000.000 νεκροφσ και ολζκριεσ ςυνζπειεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ, αποτζλεςε απόρροια
δφο πραγμάτων: από τθ μια τθσ εκβιαςτικισ τακτικισ που άςκθςε θ ναηιςτικι Γερμανία απζναντι ςτισ ςυμμαχικζσ ευρωπαϊκζσ
κυβερνιςεισ και θ οποία εκδθλϊκθκε με τθν άτεγκτθ επικετικι βοφλθςθ του Αδόλφου Χίτλερ και από τθν άλλθ τθσ ενδοτικισ
πολιτικισ κατευναςμοφ, που υιοκζτθςαν οι μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ δυνάμεισ απζναντι ςτθν προκλθτικότθτα των Γερμανϊν,
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ειρινθ.
Ιδθ από το 1936 είχε ςυςτακεί ιςχυρι ςυμμαχία ανάμεςα ςτθ ναηιςτικι Γερμανία του Χίτλερ και τθ φαςιςτικι Λταλία του
Πουςολίνι. Ο τελευταίοσ, βαφτίηοντασ ςε ομιλία του τθ ςυμμαχία αυτι «Άξονα» (εννοϊντασ τθ νοθτι γραμμι που ενϊνει το
Βερολίνο με τθ Ρϊμθ), κα γίνει ο θγζτθσ, που μαηί με τον ιςχυρό του φίλο Χίτλερ, κα πρωταγωνιςτιςει αρνθτικά ςτισ κατοπινζσ
εξελίξεισ, οι οποίεσ και κα προκαλζςουν τελικά τθν ζκρθξθ του πολζμου. Οι δυνάμεισ του ευρωπαϊκοφ Άξονα κα βρουν
πρόκυμο και πιςτό ςφμμαχο, τθ χϊρα τθσ Λαπωνίασ ςτθν Άπω Ανατολι, δφναμθ θ οποία κα αποτελζςει ςκλθρό και αξιόμαχο
πυρινα υπζρ των αλαηονικϊν ςχεδίων του Χίτλερ για τθν τελικι του επικράτθςθ εναντίον των ςυμμαχικϊν δυνάμεων. Κα είναι
θ δεφτερθ φορά μζςα ςε διάςτθμα περίπου τριάντα χρόνων, που θ ανκρωπότθτα κα ςυρκεί ςε ζναν καταςτροφικό πόλεμο,
που μάλιςτα κα ζχει και πάλι το χαρακτιρα τθσ γενικευμζνθσ διεκνοφσ κρίςθσ.
Ξατά τθν πρϊτθ φάςθ των επιχειριςεων ςε ευρωπαϊκό ζδαφοσ, θ ναηιςτικι Γερμανία επικράτθςε μετά από αλλεπάλλθλεσ
νίκεσ απ’ άκρου εισ άκρον τθσ γθραιάσ θπείρου. Δφο γεγονότα κατά το 1941, κα δϊςουν ςτισ εξελίξεισ νζα τροπι. Σο πρϊτο
(Λοφνιοσ 1941) είναι θ ειςβολι των χιτλερικϊν δυνάμεων ςτθ Χοβιετικι Χταλινικι Φωςία και το δεφτερο (Δεκζμβριοσ 1941)
είναι θ αιφνιδιαςτικι ιαπωνικι επίκεςθ ςτο Υερλ Χάρμπορ εναντίον των αμερικανικϊν δυνάμεων. Σο τελευταίο αυτό
ςυμβάν κα οδθγιςει τθν Αμερικι ςτον πολεμικό αγϊνα ςτο πλευρό των μεγάλων δυνάμεων, που ιδθ προςπακοφςαν να
ςταματιςουν τον Άξονα και τουσ Λάπωνεσ (Π.Βρετανία, Γαλλία, Χοβιετικι Ζνωςθ).
Ξατά τθ δεφτερθ φάςθ του πολζμου, ιδιαίτερα μετά το 1943, θ ςυντονιςμζνθ ςυμμαχικι αντεπίκεςθ, κυρίωσ ςε ευρωπαϊκό
ζδαφοσ, κα κάμψει τθ ςκεναρι αντίςταςθ των Γερμανϊν και Λταλϊν και, τελικά, κα οδθγιςει ςτθ ςυνκθκολόγθςθ των
δυνάμεων του Άξονα, που ολοκλθρϊνεται με τθν παράδοςθ και τθσ Γερμανίασ, το Πάιο του 1945. τισ 2 Χεπτεμβρίου του
ίδιου ζτουσ κα ακολουκιςει και θ επίςθμθ ςυνκθκολόγθςθ τθσ Λαπωνίασ, αφοφ όμωσ είχε προθγθκεί θ ρίψθ τθσ ατομικισ
βόμβασ από τουσ Αμερικανοφσ ςτθ Χιροςίμα (6 Αυγοφςτου 1945) και ςτο Ραγκαςάκι (9 Αυγοφςτου 1945), επί προεδρίασ του
Χάρυ Ψροφμαν.
Θ Ελλάδα κα ςυμμετζχει ςτο Βϋ Παγκόςμιο πόλεμο ςτο πλευρό των ςυμμαχικϊν δυνάμεων, αρχικά αποκροφοντασ με
απόλυτθ επιτυχία τθ κραςφτατθ ιταλικι επίκεςθ τθσ 28θσ Σκτωβρίου 1940, ςθμειϊνοντασ μάλιςτα εντυπωςιακζσ νίκεσ κατά
του ειςβολζα ςτο ζδαφοσ τθσ Αλβανίασ. Σον Απρίλιο όμωσ του 1941, ο θρωικόσ ελλθνικόσ ςτρατόσ κα βρεκεί αντιμζτωποσ με
τθν υπεροπλία αρικμθτικϊν δυνάμεων και εξοπλιςμοφ των Γερμανϊν, που ζςπευςαν να βοθκιςουν τουσ θττθμζνουσ
ουςιαςτικά ςυμμάχουσ τουσ. Θ Ελλάδα αναγκάςτθκε να ςυνκθκολογιςει υπό το βάροσ των ςυντονιςμζνων επικζςεων του
Άξονα, οπότε θ χϊρα ειςιχκει ςτθν περίοδο τθσ Ξατοχισ, θ οποία τελειϊνει τον Σκτϊβριο του 1944 με τθν αποχϊρθςθ των
γερμανικϊν δυνάμεων από το ελλθνικό ζδαφοσ. Ο ζνοπλοσ αγϊνασ εντοφτοισ ςυνεχίςτθκε από τουσ Ζλλθνεσ και μετά τθ
ςυνκθκολόγθςθ του 1941, είτε ςτα πολεμικά μζτωπα τθσ Ανατολικισ Πεςογείου και τθσ Πζςθσ Ανατολισ ςτο πλευρό των
υμμάχων είτε με τθ μορφι του θρωικοφ αντιςταςιακοφ κινιματοσ ςτο ελλθνικό ζδαφοσ, το οποίο ανζλαβε ο απλόσ ελλθνικόσ
λαόσ, που για άλλθ μια φορά απζδειξε εν μζςω τραγικϊν ςυνκθκϊν το αδοφλωτο φρόνθμά του.
Μετά τθ λιξθ του Βϋ Παγκοςμίου πολζμου, οι κφριοι ζνοχοι (μόνο όμωσ από τθν πλευρά των θττθμζνων), για τα
εγκλιματα που διζπραξαν κατά τθσ ανκρωπότθτασ κα τιμωρθκοφν παραδειγματικά (πρβλ. Δίκθ τθσ Ρυρεμβζργθσ). Μεταξφ
όμωσ των υμμάχων κα αναπτυχκοφν ιδεολογικοπολιτικζσ ζριδεσ, οι οποίεσ και κα καταςτοφν εμφαντικότερεσ ςτθ διάρκεια
του Ψυχροφ Υολζμου («ςιωπθρόσ» ςκλθρόσ ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςε Θ.Υ.Α. και Ε.Χ.Χ.Δ.). Σο αντίτιμο τθσ κλιμακοφμενθσ
αυτισ διαμάχθσ των δφο υπερδυνάμεων κα είναι βαρφ για τθν Ελλάδα, όπου κα εκδθλωκεί μεταπολεμικά, κατά το χρονικό
διάςτθμα 1946 – 1949, εμφφλια αδελφοκτόνοσ ςφρραξθ. ε επίπεδο εκνικϊν διεκδικιςεων, και παρά τθν τεράςτια
προςφορά του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθν τελικι νίκθ των υμμάχων, κα δοκοφν επιτζλουσ ςτθν Ελλάδα τα Δωδεκάνθςα
(επιςιμωσ το 1948).
1. ΥΦΣΧ ΡΕΑ ΕΡΣΥΟΘ ΑΡΑΠΕΨΦΘΧΘ
Διατάραξθ τθσ ιςορροπίασ των δυνάμεων ςτθν Ευρϊπθ:
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τακερι επιδίωξθ τθσ χιτλερικισ Γερμανίασ είναι να επιβάλει τθ κζλθςι τθσ ςε βάροσ τθσ διεκνοφσ νομιμότθτασ και τθσ
ιςορροπίασ δυνάμεων ςτθν Ευρϊπθ. Θ υπεροπτικι αυτι βοφλθςθ πραγματϊνεται με ςειρά πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν
ενεργειϊν τθσ Γερμανίασ κατά το χρονικό διάςτθμα 1936 – 1939, οπότε και ξεςπά ο Βϋ Παγκόςμιοσ πόλεμοσ ωσ αναπόφευκτθ
εξζλιξθ.
Οι εκβιαςτικζσ ενζργειεσ του Χίτλερ, οι οποίεσ αποτζλεςαν μζςο δοκιμαςίασ του βακμοφ αποφαςιςτικότθτασ των δυτικϊν
υμμάχων (Άγγλων και Γάλλων), ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
1. Πραξικοπθματικι επαναςτρατικοποίθςθ τθσ Ρθνανίασ ςτα ανατολικά του Βελγίου (Μάρτιοσ 1936).
2. Ενςωμάτωςθ τθσ ανεξάρτθτθσ Αυςτρίασ ςτο Σρίτο Ράιχ (Μάρτιοσ 1938).
3. Διαμελιςμόσ τθσ Σςεχοςλοβακίασ και, τελικά, προςάρτθςθ ςτθ Γερμανία τθσ Μοραβίασ και Βοθμίασ (μεταξφ των ετϊν 1938
– 1939).
Θ αγγλικι και θ γαλλικι κυβζρνθςθ (επί πρωκυπουργίασ αντίςτοιχα Ψςάμπερλαιν και Ρταλαντιζ) αντζδραςαν χλιαρά, ςτθν
αρχι τουλάχιςτον, ςτισ παραπάνω κινιςεισ του Αδόλφου Χίτλερ, ςτο πλαίςιο τθσ διπλωματικισ τακτικισ του «κατευναςμοφ»,
θ οποία ςτόχευε ςτθ διατιρθςθ τθσ ευρωπαϊκισ ειρινθσ, ςχεδόν με κάκε κυςία.
το πλαίςιο αυτισ τθσ διπλωματικισ υποχωρθτικότθτασ ςτισ 29 Χεπτεμβρίου 1938, οι Αγγλογάλλοι αποδζχτθκαν τθν
απαίτθςθ του Χίτλερ να προςαρτιςει εδάφθ τθσ Ψςεχοςλοβακίασ που κατοικοφνταν ςτθν πλειονότθτά τουσ από Χουδιτεσ –
γερμανικισ καταγωγισ (απόφαςθ τθσ τετραμεροφσ Χυνδιάςκεψθσ του Πονάχου, με τθ ςυμμετοχι τθσ Π.Βρετανίασ, Γαλλίασ,
Λταλίασ και Γερμανίασ). Ο Άγγλοσ πρωκυπουργόσ διλωςε τότε επιπόλαια ότι: «εξαςφαλίςτθκε θ ειρινθ για εκατό χρόνια».
Πόςο λάκοσ είχε μετριςει τθν κατάςταςθ και τουσ κρυφοφσ ςκοποφσ του Χίτλερ, το μαρτυροφν οι κατοπινζσ τραγικζσ εξελίξεισ.
Σο Πάρτιο του 1939 ο Αδόλφοσ Χίτλερ καταλφει πραξικοπθματικά τθν ανεξαρτθςία ολόκλθρθσ τθσ Σςεχοςλοβακίασ,
αναγκάηοντασ τον Σςάμπερλαιν να διορκϊςει τθν προθγοφμενθ διλωςι του, λζγοντασ ότι: «κάκε παραπζρα διαπραγμάτευςθ
με τθ ναηιςτικι Γερμανία είναι πλζον αδφνατθ».
Θ ειςβολι ςτθν Υολωνία και θ ζναρξθ του πολζμου:
Σθν ίδια χρονιά (1939) ο Χίτλερ ςτράφθκε και προσ τθν ελεφκερθ Υολωνία, αφοφ πριν είχε φροντίςει να καλφψει τα νϊτα
του, υπογράφοντασ Χυνκικθ μθ επίκεςθσ με τθ Χοβιετικι Ζνωςθ, θ οποία ςυνοδευόταν και από μυςτικό πρωτόκολλο με
αναφορά ςτο ενδεχόμενο διαμελιςμοφ τθσ Υολωνίασ (Χφμφωνο Πολότοφ – Φίμπεντροπ). Θ εκδιλωςθ γερμανικοφ αιτιματοσ
για προςάρτθςθ τθσ πόλθσ του Ρτάντςιχ, κακϊσ και για παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ διζλευςθσ μζςω του πολωνικοφ
διαδρόμου, που μεςολαβοφςε ανάμεςα ςτο ζδαφοσ τθσ Γερμανίασ και τθσ Ανατολικισ Πρωςίασ, αλλά περιςςότερο θ ειςβολι
του γερμανικοφ ςτρατοφ ςτθν Υολωνία τθν 1θ Χεπτεμβρίου 1939, ςιμανε και τθ δυναμικι επιτζλουσ αντίδραςθ των
Αγγλογάλλων εναντίον του Χίτλερ, ο οποίοσ μζχρι τότε δροφςε ςχεδόν ανεξζλεγκτα ςτο ευρωπαϊκό ζδαφοσ. Χτισ 3
Χεπτεμβρίου 1939 ο δυτικοί Χφμμαχοι (Αγγλία και Γαλλία) κιρυξαν τον πόλεμο ςτθ Γερμανία. Ιταν θ αρχι μιασ ςφρραξθσ,
που όταν ξεκίνθςε κανείσ δε φανταηόταν το εφροσ που τελικά κα πάρει οφτε φυςικά τισ ολζκριεσ ςυνζπειζσ τθσ. Πάντωσ, οι
λαοί ζδειξαν κατά τθ διάρκειά τθσ αντοχι και μαχθτικότθτα, για να υπεραςπίςουν αγακά και ανεκτίμθτεσ αξίεσ. ΨΕΟΛΞΑ,
ΕΩΨΩΧΩΧ ΨΑ ΞΑΨΑΦΕΦΑΡ...
ΞΕΦΑΟΑΛΣ Εϋ
ΕΡΣΨΘΨΑ 2θ: Θ ΕΥΛΞΦΑΨΘΧΘ ΨΘΧ ΓΕΦΠΑΡΛΑΧ ΧΨΘΡ ΘΥΕΛΦΩΨΛΞΘ ΕΩΦΩΥΘ
ΞΑΛ Θ ΕΥΕΞΨΑΧΘ ΨΣΩ ΥΣΟΕΠΣΩ (1939 – 1942)
Θ επζκταςθ τθσ χιτλερικισ Γερμανίασ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ:
Θ πολεμικι τακτικι του Αδόλφου Χίτλερ, ζτςι όπωσ εκδθλϊκθκε από το Χεπτζμβριο του 1939 (ειςβολι των γερμανικϊν
ςτρατευμάτων ςτθν Πολωνία) και κατά τα πρϊτα χρόνια διεξαγωγισ των επιχειριςεων του Βϋ Υαγκοςμίου πολζμου επί
ευρωπαϊκοφ εδάφουσ, αντιπροςϊπευε ζνα ςφςτθμα «αςτραπιαίου πολζμου» (Blitzkrieg). Θ ςτρατιωτικι αυτι μζκοδοσ
αξιοποιεί ταχφτατα τισ μονάδεσ βαρζων και ευζλικτων τεκωρακιςμζνων του ςτρατοφ ξθράσ, οι οποίεσ υποςτθρίηονται από
ςφοδρζσ επικζςεισ του πυροβολικοφ και τθσ αεροπορίασ. Θ τακτικι αυτι εφαρμόςτθκε από τισ γερμανικζσ δυνάμεισ,
δυςτυχϊσ με επιτυχία, τουλάχιςτον ςτισ περιπτϊςεισ κατάλθψθσ τθσ Υολωνίασ (1939), Γαλλίασ (1940) και Ελλάδασ (1941).
Χτο ανατολικό ευρωπαϊκό μζτωπο, θ Πολωνία καταλιφκθκε από τα γερμανικά ςτρατεφματα μζςα ςε διάςτθμα λίγων
εβδομάδων. Σαυτόχρονα, ειςζβαλαν από τα ανατολικά ςφνορά τθσ και οι οβιετικοί, διανζμοντασ από κοινοφ με τθ ναηιςτικι
Γερμανία τα εδάφθ τθσ (όπωσ είχαν αποφαςίςει μυςτικά οι δφο χϊρεσ – Γερμανία και οβιετικι Ζνωςθ – ςτο Χφμφωνο
Πολότοφ – Φίμπεντροπ – Αφγουςτοσ 1939).
Χτο δυτικό ευρωπαϊκό μζτωπο, οι εξελίξεισ δεν ιταν το ίδιο ραγδαίεσ. Οι Γάλλοι, οχυρωμζνοι ςτθ «γραμμι Παηινό» (κατά
μικοσ των γαλλογερμανικϊν ςυνόρων), αντιςτζκονται ςκεναρά ςτισ γερμανικζσ επικζςεισ. Ο Χίτλερ, βλζποντασ ότι ςυναντά
δυςκολίεσ ςτο μζτωπο με τθ Γαλλία, ςτρζφεται τον Απρίλιο του 1940 ςτο βορρά, καταλαμβάνοντασ τθ Δανία και τθ
Ρορβθγία. Σο Πάιο τθσ ίδιασ χρονιάσ, ειςζβαλε αιφνιδιαςτικά ςτθν Σλλανδία και το Βζλγιο, παρακάμπτοντασ τθ «γραμμι
Μαηινό», με απϊτερο ςκοπό τθν ταχφτατθ κατάλθψθ τθσ γαλλικισ ενδοχϊρασ. Χτο λιμάνι τθσ Δουνκζρνθσ (επί γαλλικοφ
εδάφουσ ςτα ςφνορα με το Βζλγιο), τα ςυμμαχικά αγιματα ζχουν βαριζσ απϊλειεσ από τισ γερμανικζσ επικζςεισ, ϊςπου
περνοφν αποδεκατιςμζνα απζναντι ςτθν Αγγλία (Λοφνιοσ 1940). Οι Γερμανοί ειςβάλλουν ςτο γαλλικό ζδαφοσ και μζςα ςε λίγεσ
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μζρεσ καταλαμβάνουν το Υαρίςι (14 Λουνίου 1940). Σζςςερισ μζρεσ πιο μπροςτά, ο Πουςολίνι είχε και αυτόσ κθρφξει τον
πόλεμο κατά τθσ Γαλλίασ, προςβλζποντασ ςτθν προςάρτθςθ από τθν Λταλία τμιματοσ των εδαφϊν τθσ.
Θ Γαλλία από το καλοκαίρι του 1940 και ωσ το 1944 (μετά τθν απόβαςθ τθσ Ρορμανδίασ – επιχείρθςθ Overlord) κα
παραμείνει υπό κακεςτϊσ γερμανικισ κατοχισ ι κθδεμονίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ χϊρα χωρίςτθκε ςε δφο ηϊνεσ ελζγχου υπό
τθν εποπτεία των Γερμανϊν. Θ βόρεια ηϊνθ τελοφςε υπό τθ ςυνθκιςμζνθ κατοχικι γερμανικι διοίκθςθ με ζδρα το Υαρίςι, ενϊ
τθ νότια ηϊνθ, με ζδρα τθν πόλθ Βιςφ, κυβερνοφςε μία δοτι προσ τουσ Γερμανοφσ κατακτθτζσ κατοχικι κυβζρνθςθ υπό το
Γάλλο ςτρατθγό Υετζν (ιρωα του Αϋ Παγκοςμίου πολζμου, ο οποίοσ ανζλαβε τθν πρωκυπουργία τθσ Γαλλίασ τισ δραματικζσ
ϊρεσ κατάλθψθσ τθσ χϊρασ από τα γερμανικά ςτρατεφματα, οπότε και αναγκάςτθκε να ςυνομολογιςει μαηί τουσ ανάκωχθ).
Εντοφτοισ, οι Γάλλοι πολζμθςαν τουσ Γερμανοφσ με ςκζνοσ ςτα πεδία των μαχϊν του πολζμου, ακολουκϊντασ με πίςτθ το
μινυμα αγϊνα και αντίςταςθσ, που είχε απευκφνει τθν εποχι εκείνθ ςτο δοκιμαηόμενο γαλλικό λαό ο ςτρατθγόσ Ξάρολοσ Ρτε
Γκόλ από το Λονδίνο.
Θ μάχθ τθσ Αγγλίασ:
Θ χιτλερικι Γερμανία, μζχρι το καλοκαίρι του 1940, είχε καταφζρει ουςιαςτικά να επικρατιςει με τθ δφναμθ των όπλων
απ’ άκρου εισ άκρον τθσ θπειρωτικισ Ευρϊπθσ (από τα Πυρθναία όρθ ζωσ και το νοτιοανατολικά εδάφθ των Βαλκανίων). Πριν
από τθν πολεμικι ζξοδο τθσ Ελλάδασ ςτο πλευρό των δυτικϊν υμμάχων (Οκτϊβριοσ 1940), θ μόνθ εμπόλεμθ αντίπαλοσ των
δυνάμεων του Άξονα επί ευρωπαϊκοφ εδάφουσ είχε απομείνει θ Π.Βρετανία. Ο Χίτλερ επικυμοφςε ςφοδρά τθν απόβαςθ των
γερμανικϊν δυνάμεων ςτο ζδαφοσ των βρετανικϊν νθςιϊν. Ζτςι, αποφάςιςε να φκείρει τθν πολεμικι μθχανι και το λαό τθσ
Αγγλίασ με αεροπορικζσ επικζςεισ τθσ «Οουφτβάφε» (ναηιςτικι πολεμικι αεροπορία κατά το Βϋ Παγκόςμιο πόλεμο) και ζπειτα
να προχωριςει ςε απόβαςθ από τθ κάλαςςα. Θ λεγόμενθ «μάχθ τθσ Αγγλίασ» κα διεξαχκεί από τον Αφγουςτο ζωσ το
Ροζμβριο του 1940. Οι Βρετανοί κα επικρατιςουν κακαρά. Είναι θ πρϊτθ ςοβαρι αποτυχία των Γερμανϊν ςε ςτρατιωτικό
επίπεδο από τθν ζναρξθ του πολζμου, θ οποία ζδειξε ότι θ ναηιςτικι λαίλαπα δεν είναι ανίκθτθ. Ο πρωκυπουργόσ τθσ Αγγλίασ
Συίνςτον Ψςόρτςιλ είχε καταφζρει να εμψυχϊςει το βρετανικό λαό, ϊςτε να μθν υποκφψει ςτθ ςφοδρότθτα των γερμανικϊν
αεροπορικϊν επιδρομϊν, τισ οποίεσ κατάφεραν να αναχαιτίςουν με επιτυχία οι πιλότοι τθσ Βαςιλικισ αγγλικισ αεροπορίασ
(τθσ RAF).
Ο κυμόσ του Χίτλερ για τθ ματαίωςθ τθσ απόβαςθσ ςτθ Μ.Βρετανία υπιρξε εξαιρετικά ορμθτικόσ. Εκδθλϊκθκε με τθν
κιρυξθ τθσ «μάχθσ του Ατλαντικοφ», που απζβλεπε ςτον οικονομικό πλζον αποκλειςμό τθσ Αγγλίασ, αλλά και με τθν ενίςχυςθ
του πολεμικοφ μετϊπου ςτθ Βόρεια Αφρικι και τθ ςτροφι του προσ τα ανατολικά, κατά τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ.
Θ γερμανικι ειςβολι ςτθ Χοβιετικι Ζνωςθ:
Χτα τζλθ Λουνίου του 1941, τα γερμανικά ςτρατεφματα ειςζβαλαν ςτθ Φωςία, καταπατϊντασ το φμφωνο (μι επικζςεωσ)
Μολότοφ – Ρίμπεντροπ (1939). Θ επιχείρθςθ αυτι, με τθν κωδικι ονομαςία «Ππαρμπαρόςα», αν και είχε ςχεδιαςτεί από το
χιτλερικό επιτελείο ιδθ από το Δεκζμβρθ του 1940, εκτελζςτθκε με αρκετι κακυςτζρθςθ, λόγω του απρόςμενου προβλιματοσ
που ςυνάντθςαν οι ιταλικζσ δυνάμεισ ςτθν Ελλάδα, οπότε και χρειάςτθκαν επειγόντωσ τθ βοικεια του γερμανικοφ ςτρατοφ
(άνοιξθ 1941). Σο γερμανικό πεηικό (Βζρμαχτ) προζλαςε ταχφτατα μζςα ςτο ρωςικό ζδαφοσ και ςε χρονικό διάςτθμα λίγων
εβδομάδων κατζλαβε ζκταςθ ενόσ εκατομμυρίου τετραγωγικϊν χιλιομζτρων, προσ τισ βόρειεσ – βορειοανατολικζσ περιοχζσ
του Οζνινγκραντ και τθσ Πόςχασ. Ο «κόκκινοσ ςτρατόσ» ζμοιαηε ανφμποροσ να αντιδράςει ςτισ επικζςεισ των αντιπάλων
δυνάμεων, οι οποίεσ με τισ επιτυχίεσ τουσ ικανοποιοφςαν τόςο το αντικομμουνιςτικό πάκοσ του Χίτλερ όςο και τθν πολιτικι
του λεγόμενου «ηωτικοφ χϊρου» του γερμανικοφ λαοφ. Ο ςκλθρόσ όμωσ ρωςικόσ χειμϊνασ του 1941 κα ανακόψει τθ
νικθφόρα πορεία των Γερμανϊν, οι οποίοι το 1942 κα ςτραφοφν νοτιοανατολικά, προςβάλλοντασ τθν πόλθ του Χτάλινγκραντ.
Εκεί, το Φεβρουάριο του 1943, ο γερμανικόσ ςτρατόσ κα γνωρίηει μία από τισ πιο οδυνθρζσ ιττεσ του, θ οποία και κα ςθμάνει
τθν αρχι τθσ απϊκθςισ του από το ρωςικό ζδαφοσ.
Θ είςοδοσ των Θ.Υ.Α. ςτον πόλεμο:
Σι Θ.Υ.Α., ςε εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ ουδετερότθτασ, είχαν αποφφγει αρχικά να εμπλακοφν ςτθν ζνοπλθ ςφρραξθ. Ο
πρόεδροσ όμωσ Φραγκλίνοσ Φοφηβελτ δεν απζκρυπτε τθ ςυμπάκειά του ζναντι των δυτικϊν υμμάχων. Ιδθ μάλιςτα από τον
Αφγουςτο του 1941, είχε ςυνυπογράψει από κοινοφ με τον Σςόρτςιλ το «Χάρτθ του Ατλαντικοφ», όπου διακθρυςςόταν
πανθγυρικά οι δθμοκρατικζσ αρχζσ, που κα ζπρεπε να διζπουν τθ διεκνι ηωι.
Σελικά, θ αιφνιδιαςτικι και απρόκλθτθ επίκεςθ τθσ ιαπωνικισ αεροπορίασ εναντίον τθσ αμερικανικισ ναυτικισ βάςθσ ςτο
Υερλ Χάρμπορ του Ειρθνικοφ, ςτισ 7 Δεκεμβρίου 1941, ςιμανε τθν ζξοδο τθσ Αμερικισ ςτον πόλεμο ςτο πλευρό των δυτικϊν
υμμάχων. Επρόκειτο ουςιαςτικά για μια αρνθτικι εξζλιξθ για τισ δυνάμεισ του Άξονα, αν και οι Λάπωνεσ κατάφεραν
ςυντριπτικό πλιγμα ςτον αμερικανικό ςτόλο ςτο Περλ Χάρμπορ, αφοφ θ ανάμειξθ των Θ.Π.Α. ςτισ εχκροπραξίεσ ζδωςε πνοι
νίκθσ ςτα ςυμμαχικά ςτρατεφματα.
Ψα μζτωπα του πολζμου ζωσ το 1942:
Ζωσ τα μζςα του 1942 ο Χίτλερ είχε ςτον ζλεγχό του περίπου ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ (πλθν τθσ Π.Βρετανίασ). ε πολλζσ
περιπτϊςεισ, όπωσ είδαμε, ο ζλεγχοσ αυτόσ οφειλόταν ςτθ δφναμθ των όπλων, αλλά και ςτθν αςφυκτικι κθδεμονία που
αςκοφςε το Βερολίνο απζναντι ςτουσ ςυμμάχουσ του (Λταλία, Βουλγαρία, Συγγαρία).
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Οι δυνάμεισ του Άξονα είχαν αναπτφξει ςτρατιωτικζσ πρωτοβουλίεσ και ςτθ Βόρεια Αφρικι, όπου επικεφαλισ του
γερμανικοφ εκςτρατευτικοφ ςϊματοσ («Africa Corps») είχε τοποκετθκεί ο ικανότατοσ γερμανόσ ςτρατάρχθσ Φόμελ.
Οι Λάπωνεσ είχαν κυριαρχιςει ςτθν Ανατολικι Αςία και είχαν επεκτείνει τον ζλεγχό τουσ ςτο μεγαλφτερο τμιμα του
Ειρθνικοφ Ωκεανοφ, ιδιαίτερα μετά τθν επίκεςι τουσ ςτο Περλ Χάρμπορ.
Υ ΑΦ ΑΦ Ψ ΘΠ Α

ΕΛΞΣ Ρ ΩΡ

&

Χ ΑΦ Ψ ΩΡ

Χάρτθσ 1:
Βαςικζσ κινιςεισ του Π.Ραπολζοντα ςτον ευρωπαϊκό χάρτθ, μζχρι τθν πτϊςθ του (1796-1815)
Ψο Χυνζδριο ειρινθσ τθσ Βιζννθσ (1814-1815)

Χάρτθσ 2:
Εκνικά και Φιλελεφκερα κινιματα ςτθν Ευρϊπθ (1815-1871 και 1871-1914)
Θ Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821 και θ ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Ξράτουσ
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Χάρτθσ 3: Σι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913

Χάρτθσ 4: Σ Αϋ Υαγκόςμιοσ Υόλεμοσ 1914-1918
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Χάρτθσ 5: Θ αποαποικιοποίθςθ κατά το βϋ μιςό του 20ου αιϊνα

ΨΣ ΕΒΦΑΝΞΣ ΣΟΣΞΑΩΨΩΠΑ
Με τον όρο Ολοκαφτωμα περιγράφεται ο ςυςτθματικόσ διωγμόσ και θ γενοκτονία με τθν
υποκίνθςθ του κράτουσ διαφόρων εκνικϊν, κρθςκευτικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν
ομάδων κατά τθ διάρκεια του Β' Παγκοςμίου Πολζμου από τθν Ναηιςτικι Γερμανία και τουσ
ςυνεργάτεσ τουσ. τα αρχικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν το Ολοκαφτωμα είναι το πογκρόμ τθσ
Νφχτασ των Κρυςτάλλων και το Πρόγραμμα Ευκαναςίασ T-4, τα οποία οδιγθςαν ςτθ
ςυνζχεια ςτα τάγματα κανάτου και ςτα ςτρατόπεδα εξόντωςθσ τα οποία αποτελοφςαν
μαηικι και κεντρικά οργανωμζνθ προςπάκεια για τθν εξολόκρευςθ κάκε μζλουσ των
κοινοτιτων που αποτελοφςαν ςτόχο των Ναηί.
Οι Εβραίοι τθσ Ευρϊπθσ ιταν τα κυρίωσ κφματα του Ολοκαυτϊματοσ, μζςω αυτοφ που οι
Ναηί ονόμαηαν «Σελικι Λφςθ του Εβραϊκοφ Ηθτιματοσ». Σο νοφμερο που χρθςιμοποιείται
πιο ςυχνά για τον αρικμό των κυμάτων του εβραϊκοφ πλθκυςμοφ είναι ζξι εκατομμφρια, αν
και οι τυπικζσ εκτιμιςεισ από τουσ ιςτορικοφσ για το εφροσ των κυμάτων κυμαίνονται από
πζντε εκατομμφρια ωσ και πάνω από ζξι εκατομμφρια. Εκτόσ από τουσ Εβραίουσ, περίπου
220.000 Ρομά και ίντι κανατϊκθκαν ςτο Ολοκαφτωμα (μερικζσ εκτιμιςεισ φτάνουν ωσ και
τισ 800.000), δθλαδι το 25-50% του ευρωπαϊκοφ τουσ πλθκυςμοφ. Άλλεσ ομάδεσ που
κρίκθκαν «φυλετικά κατϊτερεσ» ι «ανεπικφμθτεσ» ιταν οι εξισ: οβιετικοί ςτρατιϊτεσ και πολίτεσ αιχμάλωτοι ςε κατεχόμενεσ
περιοχζσ (περιλαμβανομζνων των Ρϊςων και άλλων λάβων), Πολωνοί μθ Εβραίοι (3 εκατομμφρια Πολωνοί Εβραίοι και 2
εκατομμφρια Πολωνοί μθ Εβραίοι), διανοθτικά αςκενείσ ι ςωματικά ανάπθροι, ομοφυλόφιλοι, Μάρτυρεσ του Λεχωβά,
Ελευκεροτζκτονεσ, Κομμουνιςτζσ και άλλοι πολιτικοί αντιφρονοφντεσ, ςυνδικαλιςτζσ και κάποιοι Κακολικοί και Προτεςτάντεσ
κλθρικοί που διϊχτθκαν ι κανατϊκθκαν. Αν ςυνυπολογιςτοφν και όλεσ αυτζσ οι πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, ο αρικμόσ των κυμάτων
ανεβαίνει ςθμαντικά. Κάποιεσ εκτιμιςεισ τοποκετοφν το ςυνολικό αρικμό κυμάτων του Ολοκαυτϊματοσ ςτα 26 εκατομμφρια
ανκρϊπουσ, όμωσ τα 9 ζωσ 11 εκατομμφρια κφματα ςυνικωσ κεωρείται θ πιο αξιόπιςτθ εκτίμθςθ.

Ετυμολογία και χριςθ του όρου:
Θ λζξθ ολοκαφτωμα προζρχεται από τθν αρχαία ελλθνικι λζξθ ὁλόκαυςτον, που ςθμαίνει "πλιρωσ καμμζνθ προςφορά κυςίασ"
ςε κεό. Σισ πρόςφατεσ δεκαετίεσ θ λζξθ «ολοκαφτωμα» ζχει χρθςιμοποιθκεί αναφορικά με καταςτροφζσ. Από τα τζλθ τθσ
δεκαετίασ του 1970, ωςτόςο, θ ςυνικθσ ςθμαςία τθσ λζξθσ είναι θ ναηιςτικι γενοκτονία. Ο όροσ χρθςιμοποιείται επίςθσ από
πολλοφσ με μια πιο ςτενι ζννοια, για να περιγράψει ςυγκεκριμζνα τθν άνευ προθγουμζνου καταςτροφι του Εβραϊκοφ ςτοιχείου
ςτθν Ευρϊπθ.
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Γεωγραφικι κλίμακα:
Σο Ολοκαφτωμα εξαπλϊκθκε και διαπράχκθκε με μεκοδικό τρόπο ςχεδόν
ςε όλεσ τισ περιοχζσ που κατείχαν οι Ναηί, που ςιμερα αποτελοφν 35
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. ε όλεσ αυτζσ τισ περιοχζσ, οι Εβραίοι και τα άλλα κφματα
κυνθγικθκαν και ςτάλκθκαν ςε ςτρατόπεδα εργαςίασ ι, ςε άλλεσ χϊρεσ, ςε
ςτρατόπεδα εξόντωςθσ. Οι χειρότερεσ μαηικζσ δολοφονίεσ ζγιναν ςτθν Κεντρικι
και Ανατολικι Ευρϊπθ, ςτθν οποία πριν το 1939 ηοφςαν περιςςότεροι από 7
εκατομμφρια Εβραίοι· εκεί δολοφονικθκαν περίπου 5 εκατομμφρια Εβραίοι, με
3 εκατομμφρια ςτθν Πολωνία και ζνα εκατομμφριο ςτθ οβιετικι Ζνωςθ.
Εκατοντάδεσ χιλιάδεσ δολοφονικθκαν επίςθσ ςτθν Ολλανδία, τθ Γαλλία, το
Βζλγιο, τθ Γιουγκοςλαβία και τθν Ελλάδα.
Τπάρχουν αποδείξεισ ότι οι Ναηί ςκόπευαν να ςυνεχίςουν τθν εφαρμογι τθσ "τελικισ λφςθσ" ςτθ Βρετανία, τθ Βόρεια Αμερικι
και τθν Παλαιςτίνθ, ςε περίπτωςθ που τισ κατακτοφςαν. Οι δολοφονίεσ ςυνζχιςαν ςε διάφορα μζρθ τθσ επικράτειασ των Ναηί
μζχρι και τα τελευταία ςτάδια του πόλεμου, και ςταμάτθςαν οριςτικά μόνο όταν οι υμμαχικζσ δυνάμεισ ειςζβαλαν ςτθ γερμανικι
ενδοχϊρα και ανάγκαςαν τουσ Ναηί να παραδοκοφν το Μάιο του 1945.
Αγριότθτα:
Σο Ολοκαφτωμα εφαρμόςτθκε χωρίσ κανζνα ζλεοσ ι εξαίρεςθ για τα παιδιά ι τα μωρά, και τα κφματα ςυχνά βαςανίηονταν
πριν τελικά δολοφονθκοφν. Οι Ναηί διεξιγαγαν ςαδιςτικά και κανατθφόρα "ιατρικά" πειράματα χρθςιμοποιϊντασ κρατοφμενουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και παιδιϊν. Ο Γιόηεφ Μζνγκελε, ςτρατιωτικόσ γιατρόσ ςτο Άουςβιτσ και διευκυντισ τθσ ιατρικισ
υπθρεςίασ ςτο Μπίρκεναου, ιταν γνωςτόσ ςαν "ο Άγγελοσ του Κανάτου" για τα ςαδιςτικά και ανορκόδοξα πειράματά του. Πολλά
από αυτά τα πειράματα είχαν ςκοπό να παράξουν "φυλετικά αγνά" μωρά ι να διερευνιςουν τισ αντοχζσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ
ςτον πόνο, τον ακρωτθριαςμό, τθν πίεςθ ι τθν κερμοκραςία (υπάρχουν, μεταξφ πολλϊν άλλων, μαρτυρίεσ για κρατοφμενουσ που
βυκίηονταν ηωντανοί ςε καηάνια με βραςτό ι παγωμζνο νερό). Οι περιςςότεροι από τουσ κρατοφμενουσ που χρθςιμοποιικθκαν
ςτα πειράματα αυτά δεν επζηθςαν.
Σο ίδιο ςκλθρι και βάναυςθ ιταν και θ κακθμερινι ηωι ςτα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ, με τουσ ξυλοδαρμοφσ, τα
βαςανιςτιρια και τισ ομαδικζσ εκτελζςεισ από τουσ Ναηί να είναι ςτθν θμεριςια διάταξθ.
Κφματα:
Σα κφματα του Ολοκαυτϊματοσ ιταν Εβραίοι, ζρβοι, Πολωνοί, Ρϊςςοι, Κομμουνιςτζσ, ομοφυλόφιλοι, Ρομ και ίντι
(Ακίγγανοι), οι ψυχικά αςκενείσ και ςωματικά ανάπθροι, διανοθτζσ και πολιτικοί ακτιβιςτζσ, Μάρτυρεσ του Λεχωβά, μζλθ άλλων
κρθςκευτικϊν ομάδων, μζλθ του Κακολικοφ και Προτεςταντικοφ κλιρου, ςυνδικαλιςτζσ, μερικοί Αφρικανοί, κοινοί εγκλθματίεσ,
άνκρωποι που είχαν χαρακτθριςτεί "εχκροί του κράτουσ", και πολλοί που δεν ανικαν ςτθν Άρεια φυλι. Αυτοί οι άνκρωποι
χάκθκαν ςτα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ και ςε μαηικζσ εκτελζςεισ, ςφμφωνα με τα εκτεταμζνα αρχεία που κράτθςαν οι ίδιοι οι
Ναηί (κείμενα και φωτογραφίεσ), μαρτυρίεσ (επιηϊντων, δραςτϊν και αυτοπτϊν μαρτφρων), και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των χωρϊν
υπό ναηιςτικι κατοχι.
Εβραίοι:
Ο αντιςθμιτιςμόσ ιταν διαδεδομζνοσ ςτθν Ευρϊπθ τισ δεκαετίεσ του 1920 και 1930, παρότι οι ρίηεσ του είναι πολφ παλιότερεσ.
Θ γεμάτθ φανατιςμό εκδοχι του φυλετικοφ αντιςθμιτιςμοφ του Αδόλφου Χίτλερ περιγράφθκε με λεπτομζρεια ςτο βιβλίο του Ο
Αγϊν Μου, το οποίο αν και γενικά αγνοικθκε όταν πρωτοεκδόκθκε το 1925, ζγινε μπεςτ-ςζλερ ςτθ Γερμανία όταν ο Χίτλερ
απζκτθςε πολιτικι δφναμθ.
Σθν 1 Απριλίου του 1933, λίγο μετά τθν αναρρίχθςθ του Χίτλερ ςτθν εξουςία, οι Ναηί, υπό τθν κακοδιγθςθ κυρίωσ του
Γιοφλιουσ τράιχερ (Julius Streicher), και των Σαγμάτων Εφόδου (Sturmabteilung), οργάνωςαν ζνα μονοιμερο μποϊκοτάη όλων των
Εβραϊκϊν επιχειριςεων τθσ Γερμανίασ. Μια ςειρά ολοζνα και πιο ςκλθρϊν ρατςιςτικϊν νόμων εκδόκθκαν ςε μικρό χρονικό
διάςτθμα. φμφωνα με το "Νόμο για τθν Αποκατάςταςθ του Επαγγελματικοφ Δθμόςιου Σομζα", που ψθφίςτθκε από το Ράιχςταγκ
ςτισ 7 Απριλίου 1933, όλοι οι Εβραίοι δθμόςιοι υπάλλθλοι ςε κρατικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διοίκθςθσ απολφκθκαν
αμζςωσ. Ο "Νόμοσ για τθν Αποκατάςταςθ του Επαγγελματικοφ Δθμόςιου Σομζα" ιταν ο πρϊτοσ αντιςθμιτικόσ νόμοσ που
ψθφίςτθκε ςτθ Γερμανία μετά τθν ζνωςι τθσ το 1871. Σον ακολοφκθςαν οι Νόμοι τθσ Νυρεμβζργθσ του 1935 που απαγόρευςαν το
γάμο ανάμεςα ςε Εβραίουσ και μθ Εβραίουσ, και αφαίρεςαν από όλουσ τουσ Εβραίουσ τθ γερμανικι τουσ υπθκοότθτα (ο επίςθμοσ
τίτλοσ που τουσ αποδόκθκε ιταν "υποκείμενα του κράτουσ") και τα βαςικά πολιτικά τουσ δικαιϊματα, όπωσ για παράδειγμα το
δικαίωμα τθσ ψιφου.
Με τθν ζναρξθ του πολζμου ζγιναν μεγάλεσ ςφαγζσ Εβραίων και, το Δεκζμβριο του 1941, ο Χίτλερ αποφάςιςε να εξοντϊςει
ολοκλθρωτικά τουσ Εβραίουσ τθσ Ευρϊπθσ. Σον Λανουάριο του 1942, ςτθ Διάςκεψθ τθσ Βάνηεε, οι Ναηί θγζτεσ ςυηιτθςαν τισ
λεπτομζρειεσ τθσ "Σελικισ λφςθσ του Εβραϊκοφ ηθτιματοσ" (Endlösung der Judenfrage). Ο Γιόηεφ Μπίλερ (Josef Bühler) παρότρυνε
τον Ράινχαρντ Χάιντριχ να προχωριςει ςτθν Σελικι Λφςθ ςτο λεγόμενο Generalgouvernement (= Γενικό Κυβερνείο, οι εκτάςεισ τθσ
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κατεχόμενθσ Πολωνίασ που δεν είχαν προςαρτθκεί ςτθν Γερμανία). Άρχιςαν να απελαφνουν ςυςτθματικά πλθκυςμοφσ Εβραίων
από τα γκζτο και από όλεσ τισ κατεχόμενεσ περιοχζσ προσ τα επτά ςτρατόπεδα που είχαν ςχεδιαςτεί ςαν Vernichtungslager ι
ςτρατόπεδα εξόντωςθσ: του Άουςβιτσ ΛΛ, του Μπζληεκ, του Κζλμνο, του Μάηντανεκ, του Μάλυ Σρόςτενετσ, του Ηομπίμπορ και τθσ
Σρεμπλίνκα ΛΛ. Ο εμπάςτιαν Χάφνερ (Sebastian Haffner) υποςτιριξε ςε ανάλυςι του το 1978 ότι ο Χίτλερ, από το Δεκζμβρθ του
1941, αποδζχτθκε το μθ πραγματοποιιςιμο του ςτόχου του να κυριαρχιςει ςτθν Ευρϊπθ για πάντα, κθρφςςοντασ τον πόλεμο ςτισ
Θνωμζνεσ Πολιτείεσ, αλλά θ απόςυρςι του από τθ δθμοςιότθτα και θ φαινομενικι κατοπινι του θρεμία οφείλονταν ςτθν επίτευξθ
του δεφτερου ςτόχου του, τθσ εξόντωςθσ δθλαδι των Εβραίων. [5]
Ακόμα και ςτα τελικά ςτάδια του πολζμου, όταν πλζον θ Ναηιςτικι πολεμικι μθχανι είχε αρχίςει να διαλφεται, πολφτιμοι
ςτρατιωτικοί πόροι όπωσ καφςιμα, μεταφορζσ, πυρομαχικά, ςτρατιϊτεσ και βιομθχανικι παραγωγι, αντί να κατευκφνονται ςτο
πολεμικό μζτωπο πιγαιναν ςτα ςτρατόπεδα κανάτου.
Μζχρι να τελειϊςει ο πόλεμοσ, ζνα μεγάλο μζροσ τουσ Εβραϊκοφ πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ είχε βρει το κάνατο ςτο
Ολοκαφτωμα. τθν Πολωνία, όπου πριν τον πόλεμο βριςκόταν θ μεγαλφτερθ Εβραϊκι κοινότθτα του κόςμου, δολοφονικθκε πάνω
από το 90% του Εβραϊκοφ πλθκυςμοφ, ι περίπου 3.000.000 άνκρωποι. Ο αντιςθμιτιςμόσ επικράτθςε ςτθν Πολωνία και ςτο
Πογκρόμ του Κίλτςε δολοφονικθκαν 40 και τραυματίςτθκαν 80 Εβραίοι που γφριςαν ςπίτια τουσ μετά τον πόλεμο. Θ ποινι που
επζβαλλαν οι Γερμανοί ςε αυτοφσ που ζκρυβαν Εβραίουσ ιταν ο κάνατοσ, και εφαρμοηόταν δίχωσ ζλεοσ. Παρά το γεγονόσ αυτό,
κάποιοι Πολωνοί ζκρυψαν παιδιά και οικογζνειεσ Εβραίων, ςϊηοντάσ τουσ τθ ηωι με κίνδυνο των δικϊν τουσ οικογενειϊν.
Θ Ελλάδα, θ Γιουγκοςλαβία, θ Ουγγαρία, θ Λικουανία, θ Βοθμία, θ Ολλανδία, θ λοβακία και θ Λετονία ζχαςαν πάνω από το
70% του Εβραϊκοφ τουσ πλθκυςμοφ. Σο Βζλγιο, θ Ρουμανία, το Λουξεμβοφργο, θ Νορβθγία και θ Εςκονία ζχαςαν περίπου τον μιςό
τουσ Εβραϊκό πλθκυςμό, θ οβιετικι Ζνωςθ πάνω από ζνα τρίτο, και ακόμα και χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία και θ Λταλία είδαν το ζνα
τζταρτο του Εβραϊκοφ τουσ πλθκυςμοφ να δολοφονείται. Θ Δανία μπόρεςε να φυγαδεφςει ςχεδόν το ςφνολο των Εβραίων τθσ
χϊρασ ςτθ ουθδία, που ιταν ουδζτερθ κατά τθ διάρκεια του πολζμου. Χρθςιμοποιϊντασ κάκε πλεφςιμο μζςο, από ψαροκάικα
μζχρι πολυτελι γιϊτ, οι Δανοί φυγάδευςαν τουσ Εβραίουσ ομοεκνείσ τουσ, γλιτϊνοντάσ τουσ από τον κίνδυνο.
Μερικοί Εβραίοι ςε χϊρεσ εκτόσ Ευρϊπθσ που ιταν κατεχόμενεσ από τουσ Ναηί επθρεάςτθκαν επίςθσ από το Ολοκαφτωμα και
τθν κακομεταχείριςθ από τουσ Ναηί.
Απολογιςμόσ των κυμάτων:
Ο ακριβισ αρικμόσ των ανκρϊπων που δολοφονικθκαν από το ναηιςτικό
κακεςτϊσ μπορεί να μθ γίνει ποτζ γνωςτόσ, αλλά μελετθτζσ του κζματοσ,
χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ μεκόδουσ για να υπολογίςουν το φόρο κανάτου, ζχουν ςε
γενικζσ γραμμζσ ςυμφωνιςει ςε μια χοντρικι εκτίμθςθ του αρικμοφ των κυμάτων.
Πρόςφατα αποχαρακτθριςμζνα Βρετανικά και οβιετικά ζγγραφα ζχουν δείξει ότι το
ςφνολο των κυμάτων μπορεί να είναι κάπωσ υψθλότερο απ' ότι πιςτευόταν. Πάντωσ,
οι εκτιμιςεισ που ακολουκοφν κεωροφνται εξαιρετικά αξιόπιςτεσ:
 5,1-6 εκατομμφρια Εβραίοι, ςυμπεριλαμβανομζνων 3,0-3,5 εκατομμυρίων
Πολωνϊν Εβραίων [24]
 1,8-1,9 εκατομμφρια μθ-Εβραίοι Πολωνοί (αρικμόσ που περιλαμβάνει όλουσ
εκείνουσ που δολοφονικθκαν ςε εκτελζςεισ ι εκείνουσ που πζκαναν ςε φυλακζσ,
εξαναγκαςμζνθ εργαςία και ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ, κακϊσ και πολίτεσ που
βρικαν το κάνατο κατά τθ γερμανικι ειςβολι του 1939 και τθν Εξζγερςθ τθσ
Βαρςοβίασ του 1944 [25][26]
 250.000 Σςιγγάνοι (Ρομά και ίντι)
 200.000 άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ
 100.000 Κομμουνιςτζσ
 80.000 Μαςόνοι
 15.000 ομοφυλόφιλοι
 2.500-5.000 Μάρτυρεσ του Λεχωβά
 330.000-1,2 εκατομμφρια ζρβοι, που δολοφονικθκαν από Κροάτεσ Ναηί
Τπολογίηεται ότι πάνω από ζνα εκατομμφριο παιδιά περιλαμβάνονται ςτα άτομα που κανατϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ
Ναηιςτικισ κυριαρχίασ ςτθ Γερμανία και ςτθν κατεχόμενθ Ευρϊπθ.
Υθγι: Βικιπαίδεια – Ελεφκερθ Διαδικτυακι Εγκυκλοπαίδεια

28

Δίκθ τθσ Ρυρεμβζργθσ
τιγμιότυπο από τθ δίκθ τθσ Νυρεμβζργθσ. τθν
πρϊτθ ςειρά διακρίνονται οι Χζρμαν Γκαίριγκ, Ροφντολφ
Εσ, Γιοάχιμ φον Ρίμπεντροπ, Βίλχελμ Κάιτελ. τθν δεφτερθ
ςειρά, οι Καρλ Ντζνιτσ, Ζριχ Ρζντερ, Μπάλντουρ φον
ίραχ και Φριτσ Ηάουκελ.
Με τον όρο Δίκθ τθσ Ρυρεμβζργθσ αναφζρεται θ δίκθ
των Γερμανϊν ναηιςτϊν εγκλθματιϊν πολζμου που
ξεκίνθςε ςτο δικαςτικό μζγαρο τθσ Νυρεμβζργθσ ςτισ 20
Νοεμβρίου του 1945, με κατθγοροφμενουσ 24 μζλθ του
ναηιςτικοφ κόμματοσ και οκτϊ ναηιςτικζσ οργανϊςεισ.
Διιρκεςε ζωσ τθν 1θ Οκτωβρίου 1946.

Χφςταςθ, τόποσ και μζλθ του Δικαςτθρίου
Σο Δικαςτιριο που ςυςτάκθκε ιταν αποτζλεςμα μιασ ςυμφωνίασ, τθν οποία υπζγραψαν οι Κυβερνιςεισ των Θνωμζνων
Πολιτειϊν, τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ Ζνωςθσ οβιετικϊν οςιαλιςτικϊν Δθμοκρατιϊν ςτισ 8 Αυγοφςτου 1945 ςτο Λονδίνο,
για τθν δίκθ και πικανι καταδίκθ όλων των εγκλθματιϊν πολζμου των προερχόμενων από τον Άξονα.
Θ ςυμφωνία αυτι προζβλεπε ότι το Δικαςτιριο κα απαρτιηόταν από τζςςερα μζλθ, κακζνα από τα οποία κα είχε και ζνα
αναπλθρωματικό. Σόςο τα τακτικά, όςο και τα αναπλθρωματικά μζλθ, κα ορίηονταν από τισ υπογράφουςεσ τθ ςυμφωνία
Κυβερνιςεισ. Απαρτία κεωρείται ότι ζχει το Δικαςτιριο μόνον όταν παρίςτανται και τα τζςςερα μζλθ του (τακτικά ι
αναπλθρωματικά). Αφζκθκε ανοικτό το κζμα να υπάρξουν και άλλεσ δίκεσ, αν προζκυπτε τζτοια ανάγκθ κατά τθν ακροαματικι
διαδικαςία.
το Δικαςτιριο ςυμμετείχε, επίςθσ, και θ Γαλλία.
Ωσ τόποσ διεξαγωγισ τθσ δίκθσ αρχικά είχε προτακεί, από τουσ οβιετικοφσ, το Βερολίνο. Αυτό, όμωσ, ιταν πρακτικά
αδφνατο, λόγω των καταςτροφϊν που είχε υποςτεί θ πόλθ. Σελικϊσ, επελζγθ θ Νυρεμβζργθ, επειδι διζκετε Δικαςτικό Μζγαρο
μεγάλων διαςτάςεων, το οποίο είχε υποςτεί ελάχιςτεσ καταςτροφζσ, είχε ςυμβολικι ςθμαςία (εκεί διεξαγόταν, κάκε χρόνο, το
υνζδριο του Εκνικοςοςιαλιςτικοφ Κόμματοσ (NSDAP) και, επιπλζον, οι Αμερικανοί και Βρετανοί τθν προτιμοφςαν, επειδι
βριςκόταν ςτθ δικι τουσ ηϊνθ κατοχισ.
Σι βαςικζσ κατθγορίεσ, για τισ οποίεσ κα λογοδοτοφςαν οι υπόδικοι, ιταν:
(Α) Εγκλιματα κατά τθσ Ειρινθσ: υγκεκριμζνα ο ςχεδιαςμόσ, θ προετοιμαςία, θ ζναρξθ, θ εξαπόλυςθ πολζμου ι επίκεςθσ
ι πολζμου κατά παράβαςθ των διεκνϊν ςυνκθκϊν, ςυμφωνιϊν ι διαβεβαιϊςεων, ι ςυμμετοχι ςε κοινό ςχζδιο
ςυνωμοςίασ για τθν επίτευξθ οποιουδιποτε από τουσ παραπάνω ςτόχουσ.

(Β) Εγκλιματα Υολζμου: υγκεκριμζνα, παραβιάςεισ των νόμων και των κανόνων του πολζμου. ε αυτά περιλαμβάνονται δεν περιορίηονται όμωσ ςε αυτά - δολοφονίεσ, κακομεταχείριςθ ι εκτόπιςθ για καταναγκαςτικι εργαςία ι οποιοδιποτε
άλλου ςκοπό ιδιωτϊν από κατακτθμζνθ χϊρα, δολοφονία ι κακομεταχείριςθ αιχμαλϊτων πολζμου ι ναυτικϊν, εκτζλεςθ
ομιρων, λεθλαςίεσ δθμόςιασ ι ιδιωτικισ περιουςίασ, απρόκλθτθ καταςτροφι πόλεων, κωμοπόλεων ι χωριϊν ι
καταςτροφζσ μθ υπαγορευόμενεσ από ςτρατιωτικι ανάγκθ.

(Γ) Εγκλιματα κατά τθσ Ανκρωπότθτοσ: υγκεκριμζνα, δολοφονία, εξόντωςθ, υποδοφλωςθ, εκτόπιςθ και άλλεσ
απάνκρωπεσ πράξεισ διαπράχκθκαν κατά πολιτϊν πριν ι κατά τθ διάρκεια του πολζμου . διϊξεισ λόγω πολιτικϊν,
φυλετικϊν ι κρθςκευτικϊν αιτίων ι ςχετικϊν με οποιοδιποτε ζγκλθμα το Δικαςτιριο ικελε κρίνει ότι, εκτελζςκθκε, είτε
παραβίαςε τθν τοπικι νομοκεςία είτε όχι, τθσ χϊρασ ςτθν οποία διαπράχκθκε.

(Δ) Χυνωμοςία για το ςχεδιαςμό και τθν εξαπόλυςθ επικετικϊν ενεργειϊν και άλλων εγκλθμάτων κατά τθσ Παγκόςμιασ
Ειρινθσ.


Ψο Δικαςτιριο απαρτίςκθκε από τα εξισ μζλθ:
 Μ. Βρετανία: Αρχιδικαςτισ Sir Geoffrey Lawrence (τακτικό μζλοσ και Πρόεδροσ του Δικαςτθρίου)
Δικαςτισ Sir Norman Birkett (αναπλθρωματικό μζλοσ)
 Θν. Πολιτείεσ: Francis Biddle (τακτικό μζλοσ)
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Δικαςτισ John Parker (αναπλθρωματικό μζλοσ)
 Γαλλία: Κακθγθτισ Henri Donnedieu de Vabres (τακτικό μζλοσ)
Εφζτθσ Robert Falco (αναπλθρωματικό μζλοσ)
 οβιετικι Ζνωςθ: Αντιςτράτθγοσ Iona Nikitchenko (τακτικό μζλοσ)
Τποςτράτθγοσ Alexander Volchkov (αναπλθρωματικό μζλοσ)
Δθμόςιοι Ξατιγοροι επελζγθςαν οι εξισ:
 Sir Hartley Shawcross (Μ. Βρετανία)
 Robert H. Jackson (ΘΠΑ)
 François de Menthon και Auguste Champetier (Γαλλία)
 R. A. Rudenko (οβ. Ζνωςθ)
Ξατθγοροφμενοι και Ετυμθγορία
1. Χζρμαν Γκαίριγκ (Hermann Göring): Ζνοχοσ και για τισ τζςςερεισ κατθγορίεσ. Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ. Αυτοκτόνθςε
με υδροκυάνιο μια θμζρα πριν εκτελεςτεί θ απόφαςθ.
2. Άλφρεντ Γιοντλ (Alfred Jodl): Ζνοχοσ και για τισ τζςςερεισ κατθγορίεσ. Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ.
3. Ερνςτ Ξαλτενμπροφννερ (Ernst Kaltenbrunner): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Γ) και (Δ). Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ.
4. Βίλχελμ Ξάιτελ (Wilhelm Keitel): Ζνοχοσ και για τισ τζςςερεισ κατθγορίεσ. Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ.
5. Γκοφςταφ Ξροφπ φον Ππόλεν ουντ Χάλμπαχ (Gustav Krupp von Bohlen und Halbach): Δεν υπιρξε ετυμθγορία, κακϊσ
απουςίαηε για λόγουσ υγείασ. Παραπζφκθκε ςε άλλθ δίκθ, όπωσ προβλεπόταν από τθ ςυνκικθ οριςμοφ του Δικαςτθρίου,
ωςτόςο πζκανε πριν παραςτεί ςε δικαςτιριο.
6. Φόμπερτ Οζι (Robert Ley): Αυτοκτόνθςε ςτισ 25 Οκτωβρίου 1945, πριν ολοκλθρωκεί θ ακροαματικι διαδικαςία.
7. Πάρτιν Ππόρμαν (Martin Bormann): Ζνοχοσ και για τισ τζςςερεισ κατθγορίεσ. Ποινι: Κάνατοσ. Δικάςκθκε εριμθν, κακϊσ
είχε εξαφανιςκεί βγαίνοντασ από το καταφφγιο του Χίτλερ ςτο Βερολίνο. Σο πτϊμα του δεν είχε βρεκεί μζχρι το 1998.
8. Ξονςταντίν φον Ρόϊρατ (Baron Konstantin von Neurath): Ζνοχοσ και για τισ τζςςερεισ κατθγορίεσ. Ποινι: Κάκειρξθ 15 ετϊν.
9. Ξαρλ Ρτζνιτσ (Karl Dönitz): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Β) και (Γ). Ποινι: Κάκειρξθ 10 ετϊν.
10. Φραντσ φον Υάπεν (Franz von Papen): Ακωϊκθκε.
11. Ζριχ Φζντερ (Erich Röder): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Α), (Β), (Γ). Ποινι: Λςόβια κάκειρξθ.
12. Λωακείμ φον Φίμπεντροπ (Joachim von Ribbentrop): Ζνοχοσ και για τισ τζςςερεισ κατθγορίεσ. Ποινι: Κάνατοσ δι'
απαγχονιςμοφ.
13. Άλφρεντ Φόηενμπεργκ (Alfred Rosenberg): Ζνοχοσ και για τισ τζςςερεισ κατθγορίεσ. Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ.
14. Φριτσ Ηάουκελ (Fritz Saukel): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Γ) και (Δ). Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ.
15. Χιάλμαρ Χάχτ (Hjalmar Schacht): Ακωϊκθκε.
16. Ππάλντουρ φον Χίραχ (Baldur von Schirach): Ζνοχοσ για τθν κατθγορία (Δ). Ποινι: Κάκειρξθ 20 ετϊν.
17. Άρτουρ Χζχσ-Μνκβαρτ (Arthur Seyss-Inquart): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Β), (Γ) και (Δ). Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ.
18. Άλμπερτ Χπζερ (Albert Speer): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Γ) και (Δ). Ποινι: Κάκειρξθ 20 ετϊν.
19. Γιοφλιουσ Χτράιχερ (Julius Streicher): Ζνοχοσ για τθν κατθγορία (Δ). Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ.
20. Χανσ Φρανκ (Hans Frank): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Γ) και (Δ). Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ.
21. Βίλχελμ Φρικ (Wilhelm Frick): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Β), (Γ) και (Δ). Ποινι: Κάνατοσ δι' απαγχονιςμοφ.
22. Χανσ Φρίτηε (Hans Fritzsche): Ακωϊκθκε.
23. Βάλτερ Φουνκ (Walther Funk): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Β), (Γ) και (Δ). Ποινι: Λςόβια Κάκειρξθ.
24. Φοφντολφ Εσ (Rudolf Hess): Ζνοχοσ για τισ κατθγορίεσ (Α) και (Β). Ποινι: Λςόβια Κάκειρξθ.
Οι κανατικζσ ποινζσ εκτελζςκθκαν ςε ειδικά ςτθμζνθ αγχόνθ ςτισ 16 Οκτωβρίου 1946. Οι Γάλλοι εκπρόςωποι πρότειναν τθν
εκτζλεςθ δια τυφεκιςμοφ, αυτό όμωσ δεν ζγινε δεκτό από τον Biddle και τουσ οβιετικοφσ, με το αιτιολογικό ότι οι
κατθγοροφμενοι είχαν προςβάλει το ςτρατιωτικό ικοσ και δεν τουσ άρμοηε εκτζλεςθ που αρμόηει ςε ςτρατιωτικοφσ. Οι
καταδικαςμζνοι ςε φυλάκιςθ μεταφζρκθκαν ςτθ φυλακι του πάνταου.
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1. Χφντομο ςχεδιάγραμμα φλθσ – Χρονικό εφροσ ιςτορικισ μελζτθσ
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2. Χχεδιαγράμματα επιλεγμζνων ενοτιτων
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Ξεφάλαιο Αϋ - Ενότθτα 4θ: Ψο Ανατολικό Ηιτθμα και ο Ξριμαϊκόσ Υόλεμοσ
Ξεφάλαιο Αϋ - Ενότθτα 5θ: Ψο Ανατολικό Ηιτθμα και ο Ξριμαϊκόσ Υόλεμοσ
Ξεφάλαιο Αϋ - Ενότθτα 6θ: Θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ
Θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ (ςυνοπτικό ςθμείωμα)
Ξεφάλαιο Βϋ - Ενότθτα 3θ: Υροςπάκειεσ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ Ελλάδασ
Ξεφάλαιο Βϋ - Ενότθτα 4θ: Εκνικά κινιματα ςτθ νοτιοανατολικι Ευρϊπθ
Ξεφάλαιο Βϋ - Ενότθτα 5θ: Σι Βαλκανικοί Υόλεμοι (1912-1913)
Ξεφάλαιο Γϋ - Ενότθτα 4θ: Ψο τζλοσ του Αϋ Υαγκοςμίου Υολζμου – Ψο Χυνζδριο Ειρινθσ των Υαριςίων
Ξεφάλαιο Γϋ - Ενότθτα 5θ: Σ Πικραςιατικόσ Υόλεμοσ (1919-1922)
Ξεφάλαιο Γϋ - Ενότθτα 6θ: Θ Φωςικι Επανάςταςθ
Ξεφάλαιο Δϋ - Ενότθτα 2θ: Εςωτερικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα (1923-1930)
Ξεφάλαιο Δϋ - Ενότθτα 3θ: Θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ και οι ςυνζπειζσ τθσ
Ξεφάλαιο Δϋ - Ενότθτα 4θ: Θ Ελλάδα ςτθν κρίςιμθ δεκαετία (1930-1940)
Ξεφάλαιο Δϋ - Ενότθτα 5θ: Σ υπόλοιποσ κόςμοσ
Ξεφάλαιο Εϋ - Ενότθτα 1θ: Υροσ νζα ζνοπλθ αναμζτρθςθ
Ξεφάλαιο Εϋ - Ενότθτα 2θ: Θ επικράτθςθ τθσ Γερμανίασ ςτθν θπειρωτικι Ευρϊπθ (1939-1942)
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