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1. Μεγάιε Ηδέα: 
Ζ εζληθή ηδενινγία πνπ θπξηάξρεζε ζηελ Διιάδα απφ ηα κέζα ηνπ 19

νπ
 αηψλα έσο 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

  αηψλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο 

δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη νθείιεη λα απειεπζεξψζεη ηνπο αιχηξσηνπο αδειθνχο 

ελζσκαηψλνληαο ηα εδάθε ζηα νπνία θαηνηθνχζαλ. πγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

19νπ αηψλα ε πξφνδνο ηνπ εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ειιεληζκνχ ηαιάληδε ην 

κηθξφ ειιεληθφ βαζίιεην. Δλίζρπε ηελ ηδέα φηη ην ππάξρνλ θξάηνο δελ ήηαλ παξά κία 

εκηηειήο θαηαζθεπή, ηα ζεκέιηα απιψο γηα θάηη κεγαιχηεξν. Ζ «Μεγάιε Ηδέα» πνπ 

εθπνξεχζεθε απ' απηήλ ηελ αληίιεςε, δεκηνπξγνχζε πξνζδνθίεο γηα νινθιήξσζε 

ηνπ εζληθνχ νξάκαηνο, πνπ πξνυπέζεηε ζεκαληηθή δηεχξπλζε ησλ ζπλφξσλ. Ζ έληνλε 

παξνπζία ηεο εζληθήο απηήο ηδενινγίαο είρε επηπηψζεηο ζηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ρψξν, ηδηαίηεξα ζε επνρέο πνπ ηα πξνβιήκαηα έκνηαδαλ κε αλνηθηέο πιεγέο, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κξήηεο ή, αξγφηεξα, ηεο Μαθεδνλίαο. Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο δελ 

είραλ ζηξακκέλν ην ελδηαθέξνλ ηνπο, κέζα ζ' απηέο ηηο ζπλζήθεο, απνθιεηζηηθά ζηα 

εζσηεξηθά δεηήκαηα, ζηελ νηθνλνκηθή αλφξζσζε θαη ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κε 

ηε Γχζε. ια απηά ζπλπθαίλνληαλ κε ην εζληθφ φξακα, κεγαιψλνληαο ην θφζηνο ησλ 

πξνζπαζεηψλ θαη θαζηζηψληαο ζπρλά ηηο νηθνλνκηθέο πξσηνβνπιίεο έξκαηα ησλ 

εζληθψλ θξίζεσλ.  

 

2. Ηζνδύγην πιεξσκώλ: 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ. ηε δηάξθεηα ηνπ 

19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ ε Διιάδα αγφξαδε απφ ην εμσηεξηθφ πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ φζα πσινχζε εθεί, θαη έηζη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ήηαλ 

παζεηηθφ (αξλεηηθφ). 

 

3. Δζληθέο γαίεο:  
 «Δζληθέο γαίεο» ήηαλ νη αθίλεηεο, νη θηεκαηηθέο ηδηνθηεζίεο ησλ Οζσκαλψλ ζηηο 

πεξηνρέο πνπ πεξηήιζαλ ζηνλ έιεγρν ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ γε απηή αλήθε είηε 

ζην νζσκαληθφ δεκφζην είηε ζε κνπζνπικαληθά ηδξχκαηα είηε ζε ηδηψηεο, σο 

ηδηνθηεζία ή σο δηθαίσκα λνκήο (εθκεηάιιεπζεο). Οη πεξηνπζίεο απηέο πεξηήιζαλ 

ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο «επαλαζηαηηθψ δηθαίσ». Γηα ηηο ειιεληθέο 

επαλαζηαηηθέο θπβεξλήζεηο απνηέιεζαλ ην πξψην θαη, νπζηαζηηθά, ην κφλν θεθάιαην 

ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, γη' απηφ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππνζήθε γηα ηε 

ζχλαςε δαλείσλ ή σο κέζα εμαζθάιηζεο εζφδσλ, κέζσ ηεο εθπνίεζήο ηνπο. Ζ 

έθηαζε ησλ γαηψλ απηψλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κφλν θαηά πξνζέγγηζε, θαζψο ην 

ζρεηηθφ κε ηελ έγγεην ηδηνθηεζία νζσκαληθφ θαζεζηψο ήηαλ πεξίπινθν, φπσο θαη νη 
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κεραληζκνί απνγξαθήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Τπνινγίδεηαη φηη ε έθηαζε ησλ 

εζληθψλ θηεκάησλ αλεξρφηαλ ρνλδξηθά ζε 4.000.000 έσο 5.000.000 ζηξέκκαηα.  

 

4. εξπηέξη-Ρνπ:   
Ζ πην γλσζηή πεξηνρή κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππήξμε, φπσο θαη ζηελ 

αξραηφηεηα, ην Λαχξην. Σν 1866 άξρηζε εθεί ηηο εξγαζίεο ηεο ε γαιιν-ηηαιηθή 

εηαηξεία «εξπηέξη-Ρνπ» κε ζηφρν ηελ εμαγσγή κεηαιιεχκαηνο φρη κφλν απφ ηα 

ππφγεηα θνηηάζκαηα αιιά θαη απφ ηηο «ζθσξίεο», ηα πιηθά πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί 

εθεί ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπρείσλ θαηά ηελ αξραηφηεηα. Ζ 

ηερλνινγία ηεο επνρήο επέηξεπε ηελ απφζπαζε κεηαιιεχκαηνο απφ απηά ηα 

θαηάινηπα. Ζ εμφξπμε αξγχξνπ θαη κνιχβδνπ γλψξηζε ζεκαληηθή άλζεζε θαη 

πξφζζεζε ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξντφληα αμίαο πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ.  

 

5. θσξίεο: 
Σα πιηθά πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ 

νξπρείσλ απφ ηελ αξραηφηεηα. πγθεθξηκέλα,  ε πην γλσζηή πεξηνρή κεηαιιεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ππήξμε, φπσο θαη ζηελ αξραηφηεηα, ην Λαχξην. Σν 1866 άξρηζε εθεί 

ηηο εξγαζίεο ηεο ε γαιιν-ηηαιηθή εηαηξεία «εξπηέξη-Ρνπ» κε ζηφρν ηελ εμαγσγή 

κεηαιιεχκαηνο φρη κφλν απφ ηα ππφγεηα θνηηάζκαηα αιιά θαη απφ ηηο «ζθσξίεο». Ζ 

ηερλνινγία ηεο επνρήο επέηξεπε ηελ απφζπαζε κεηαιιεχκαηνο απφ απηά ηα 

θαηάινηπα. Ζ εμφξπμε αξγχξνπ θαη κνιχβδνπ γλψξηζε ζεκαληηθή άλζεζε θαη 

πξφζζεζε ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξντφληα αμίαο πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ. 

 

6. Δζληθή Σξάπεδα: 
Ηδξχζεθε ην 1841. Σα θεθάιαηα γηα ηελ ίδξπζή ηεο πξνήιζαλ θπξίσο απφ ην 

εμσηεξηθφ, ελψ έληνλε ήηαλ ε παξνπζία θξαηηθψλ παξαγφλησλ ζηηο ηδξπηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Οη θχξηνη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο ήηαλ ν θεθαιαηνχρνο Δυλάξδνο, ην 

ειιεληθφ θξάηνο (20% ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ), Έιιελεο έκπνξνη θαη επηρεηξεκαηίεο 

ηεο δηαζπνξάο, μέλεο πξνζσπηθφηεηεο απφ ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο 

πνιηηηθήο. Θεκειησηήο ηεο θαη πξψηνο δηνηθεηήο ππήξμε ν Γεψξγηνο ηαχξνπ. ηηο 

επφκελεο δηεπξχλζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο άξρηζαλ λα κεηέρνπλ 

θεθαιαηνχρνη, έκπνξνη θπξίσο, ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ (θνπδέο, Ράιιεο θ.ιπ.). Ζ 

δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηα πξψηα ζηάδηα ήηαλ κάιινλ ρσξίο ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ, 

θαζψο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

αιιάμνπλ κε ηαρείο ξπζκνχο. Σν κεγάιν ηεο πιενλέθηεκα θαη ηαπηφρξνλα ε θχξηα 

πεγή εζφδσλ ηεο ήηαλ ην εθδνηηθφ δηθαίσκα, ε δπλαηφηεηα ηεο λα εθδίδεη 

ηξαπεδνγξακκάηηα, ραξηνλνκίζκαηα δειαδή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Σν ηειεπηαίν κάιηζηα ελίζρπε ή θαη επέβαιιε ηελ θπθινθνξία ηνπο. Πξννδεπηηθά νη 

εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο εμαπιψζεθαλ απφ ηελ Αζήλα ζηηο θχξηεο επαξρηαθέο πφιεηο 

(Δξκνχπνιε 1845, Πάηξα 1846 θ.ιπ.), γεγνλφο πνπ βνήζεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηξξνψλ πνπ αζθνχζε ην ηνθνγιπθηθφ ζχζηεκα. Ζ Σξάπεδα θέξδηζε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πξάγκα πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηηο δηαδνρηθέο 

δηεπξχλζεηο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Παξά ηελ εμάπισζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ εκθάληζε λέσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ε Δζληθή Σξάπεδα 

παξέκεηλε γηα πνιιέο δεθαεηίεο ην θπξίαξρν ηξαπεδηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ ειιεληθνχ 

ρψξνπ. 
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7. Γηεζλήο Οηθνλνκηθόο Έιεγρνο:  
Καηά ην έηνο 1893 ε Διιάδα βξέζεθε ζε αδπλακία λα εμππεξεηήζεη ηα 

ηνθνρξενιχζηα ησλ εμσηεξηθψλ ηεο δαλείσλ θαη δήηεζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ηεο. Ζ «πηψρεπζε», φπσο ραξαθηεξίζηεθε, δελ ήηαλ αζπλήζηζηε 

επηινγή ησλ θησρφηεξσλ θξαηψλ, ζηελ Διιάδα φκσο ηεο επνρήο εθείλεο είρε κεγάιν 

πνιηηηθφ θφζηνο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο πηζηψηξηεο ρψξεο ζπλερίζηεθαλ κέρξη 

ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897. Ζ ήηηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη ε 

ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο λα θαηαβάιεη ππέξνγθεο πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο ζηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία έζεζαλ ην δήηεκα ζε λέεο βάζεηο. Σα νηθνλνκηθά ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο νδεγήζεθαλ ζε θαζεζηψο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΓΟΔ). 

Δθπξφζσπνη έμη δπλάκεσλ (Αγγιία, Γαιιία, Απζηξία, Γεξκαλία, Ρσζία, Ηηαιία) 

αλέιαβαλ ηε δηαρείξηζε βαζηθψλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Δπξφθεηην γηα ηα έζνδα ησλ 

κνλνπσιίσλ αιαηηνχ, θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ, ζπίξησλ, παηγληφραξησλ, ραξηηνχ 

ζηγαξέησλ, ηα έζνδα απφ ηελ εμφξπμε ηεο ζκχξηδαο ηεο Νάμνπ, ην θφξν θαπλνχ, ηα 

ιηκεληθά δηθαηψκαηα ηνπ Πεηξαηά, ην θφξν ραξηνζήκνπ θ.ιπ. Σν χςνο απηψλ ησλ 

εζφδσλ αλεξρφηαλ ζε 28.000.000 έσο 30.000.000 δξαρκέο. ηφρνο απηήο ηεο 

ππνρξεσηηθήο δηαρείξηζεο ήηαλ ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο πξνο ηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, δειαδή ε θαηαβνιή ηεο πνιεκηθήο απνδεκίσζεο χςνπο 

92.000.000 δξαρκψλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ άιισλ δαλείσλ. Ζ δηεζλήο επηηξνπή, 

πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1898, αληηκεηψπηζε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο κε έλα 

κεγάιν δάλεην, πνπ ρνξεγήζεθε κε ηελ εγγχεζε ησλ Γπλάκεσλ. ηε ζπλέρεηα, εθηφο 

απφ ην βαζηθφ ηεο ξφιν, δειαδή ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, 

ιεηηνχξγεζε επηπξφζζεηα σο ηερληθφ ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα, ζπκβάιινληαο 

γεληθφηεξα ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

8. Σαλδηκάη:  
Οη ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Σαλδηκάη ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία 

εθαξκφζηεθαλ ην 1856. Έδηλαλ δηεπξπκέλα δηθαηψκαηα ζηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο 

απηνθξαηνξίαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, έδηλαλ ζαθψο κεγαιχηεξεο επθαηξίεο ζηνπο νκνγελείο 

απφ εθείλεο πνπ ε Διιάδα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη. 

 

9. Αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε:  
Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ κεγάισλ ηδηνθηεζηψλ θαη ηελ θαηάηκεζε ησλ 

αμηνπνηήζηκσλ εδαθψλ ζε κηθξέο παξαγσγηθέο κνλάδεο, νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα, 

πνπ αληαπνθξίλνληαλ θαιχηεξα ζηηο λέεο παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

ηελ Διιάδα, ε πξννδεπηηθή δηαλνκή ησλ εζληθψλ γαηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

επαλαζηαηηθφ αγψλα ηνπ 1821-1828 δεκηνχξγεζε πιήζνο αγξνηψλ κε κηθξέο ή 

κεζαίεο ηδηνθηεζίεο. Αξγφηεξα, ην 1917, ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ απνθάζηζε ηελ 

απαιινηξίσζε ησλ κεγάισλ αγξνηηθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ είραλ πξνθχςεη κε ηε 

δηεχξπλζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηα Δπηάλεζα (1864), ηελ Άξηα θαη ηε 

Θεζζαιία (1881). 
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10. Σζηθιίθη: 
Μεγάιε αγξνηηθή ηδηνθηεζία. Ζ δηεχξπλζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηα Δπηάλεζα 

(1864), αξγφηεξα ηελ Άξηα θαη ηε Θεζζαιία (1881) έθεξε ζην πξνζθήλην ην δήηεκα 

ηεο κεγάιεο ηδηνθηεζίαο. Σα «ηζηθιίθηα» ηεο Θεζζαιίαο αγνξάζηεθαλ απφ 

πινχζηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίνη, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη δηαηήξεζαλ 

ηνλ αλαρξνληζηηθφ ζεζκφ ησλ θνιίγσλ, άζθεζαλ πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πηέζεηο γηα 

λα θεξδνζθνπήζνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ ζηηαξηνχ. 

 

11. Απαιινηξίσζε: 
Αλαγθαζηηθή κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο θηήκαηνο ζε άιινλ, ζην θξάηνο, ζε δήκνπο 

ή θνηλφηεηεο, γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

 

12. Φεληεξαζηόλ:  
Ζ κεγάιε πνιπεζληθή εξγαηηθή νξγάλσζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε πξσηεξγάηεο 

ζνζηαιηζηέο απφ ηελ αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο εβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο. Ζ 

νξγάλσζε απηή απνηέιεζε ζεκαληηθφ δίαπιν γηα ηε δηάδνζε ζνζηαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο ηδενινγίαο ζηελ Διιάδα, κεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ειιεληθφ θξάηνο. 

 

13. ΓΔΔ: 
Ζ Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο ε νπνία ηδξχζεθε πξνο ην ηέινο ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1918), ηελ πεξίνδν σξίκαλζεο ηνπ εξγαηηθνχ θαη 

ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, θαη ζπκπεξηέιαβε θιαδηθά θαη ηνπηθά εξγαηηθά ζσκαηεία.  

 

14. ΔΚΔ (νζηαιηζηηθό Κόκκα Διιάδνο): 
Σν 1918 ηδξχζεθε ην νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα Διιάδνο απφ ζπλέδξην 

ζνζηαιηζηψλ. Βαζηθέο ζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ ήηαλ δεκνθξαηία, παξνρή 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ζηηο γπλαίθεο, αλαινγηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα, εζληθνπνίεζε 

ησλ κεγάισλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ. ρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

δεηνχζε εηξήλε, ρσξίο πξνζάξηεζε εδαθψλ, βαζηζκέλε ζην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο 

ησλ ιαψλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ δηακθηζβεηνχκελα εδάθε, ζα ιχλνληαλ 

κε δεκνςεθίζκαηα. Σν .Δ.Κ.Δ. ήηαλ ην πην απζηεξά νξγαλσκέλν θφκκα. Έσο ην 

1919 ήηαλ ππέξ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. ηαδηαθά απνκαθξχλζεθε απφ 

απηή, πηνζεηψληαο ηελ αξρή ηεο δηθηαηνξίαο  ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Σν 1924 

κεηνλνκάζηεθε ζε Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο (ΚΚΔ). 

 

15. Βεληδειηζκόο:  
Ήηαλ ε λέα πνιηηηθή αληίιεςε πνπ εκθαλίζηεθε ηελ πεξίνδν 1910-1922, θαηά ηελ 

νπνία ε Διιάδα βξηζθφηαλ ζε ζπλερή πνιεκηθή εηνηκφηεηα, θαη εθθξάζηεθε κε ηνλ 

Διεπζέξην Βεληδέιν. Δίλαη δχζθνιν λα νξίζνπκε κε ιίγα ιφγηα ηη αθξηβψο ήηαλ απηή 

ε πνιηηηθή, ζηνλ νηθνλνκηθφ φκσο ηνκέα θαίλεηαη φηη ν βεληδειηζκφο ζεσξνχζε ην 

θξάηνο σο κνριφ έθθξαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ειιεληζκνχ. Σν ειιεληθφ θξάηνο 

δειαδή έπξεπε λα επηδηψμεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ εθηφο ζπλφξσλ ειιεληζκνχ θαη, κε 

εληαία εζληθή θαη θξαηηθή ππφζηαζε, λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ ηφηε ζχγρξνλν 

θφζκν. Απηφ πξνυπέζεηε φρη κφλν ζεζκηθφ εθζπγρξνληζκφ, πνπ ζα θαζηζηνχζε ην 
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θξάηνο απνηειεζκαηηθφ θαη αμηφπηζην, αιιά θαη γεληθφηεξε πξνζήισζε ζηελ ηδέα 

ηεο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ έζλνπο. 

 

16. Βεληδειηζκόο ζε εζληθό επίπεδν: 
ε εζληθφ επίπεδν ν βεληδειηζκφο ηαπηίζηεθε κε ηελ επηδίσμε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, ηελ 

εζληθή νινθιήξσζε ηνπ ειιεληζκνχ. πζπείξσζε γχξσ ηνπ κηα δξαζηήξηα αζηηθή 

ηάμε πνπ εμαθνινπζνχζε αθφκα λα πινπηίδεη ζε φιε ηε ιεθάλε ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. ινο απηφο ν πινχηνο κπνξνχζε λα δηαζθαιηζηεί κφλν κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ εζληθνχ θέληξνπ, κηαο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο ηθαλήο λα 

παξεκβαίλεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ ηεο. Δπξφθεηην γηα έλα 

αίηεκα αξθεηά θξίζηκν, ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία πνιιά εζληθηζηηθά θηλήκαηα 

έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε Μεγάιε Ηδέα θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο -ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ θξάηνπο- απνηέιεζαλ ηζρπξά ηδενινγηθά, 

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά εξείζκαηα γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο Μεγάιεο Διιάδαο κε 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 

 

17. Ηδηόκνξθνο δαλεηζκόο: 
Έηζη νλνκάζηεθε ν δαλεηζκφο ζηνλ νπνίνλ παξαρψξεζαλ νη χκκαρνη ζηελ Διιάδα 

φηαλ κε ηελ επέκβαζή ηνπο ην 1917 ελνπνηήζεθε ε ρψξα ππφ ην Βεληδέιν. Ζ Γαιιία, 

ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη νη ΖΠΑ ελέθξηλαλ θαηαξρήλ κεγάια δάλεηα πξνο ηελ 

Διιάδα: 12.000.000 ιίξεο Αγγιίαο, 300.000.000 γαιιηθά θξάγθα θαη 50.000.000 

δνιάξηα ΖΠΑ. Ο δαλεηζκφο ήηαλ φκσο ζεσξεηηθφο. Σα πνζά απηά δελ 

εθηακηεχηεθαλ νχηε δφζεθαλ ζηελ Διιάδα. Θεσξήζεθαλ θάιπκκα γηα ηελ έθδνζε 

ραξηνλνκίζκαηνο, κε ην νπνίν ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ ζα ρξεκαηνδνηνχζε ηελ 

πνιεκηθή ηεο πξνζπάζεηα. Έλα είδνο απνζέκαηνο, δειαδή, ζε ρξπζφ θαη ζε 

ζπλάιιαγκα, πνπ δε βξηζθφηαλ φκσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ρψξαο. Ζ Διιάδα, πάλησο, 

ρξεκαηνδφηεζε κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πνιεκηθή ζπκκεηνρή ηεο ζην καθεδνληθφ 

κέησπν, ηελ εθζηξαηεία ζηελ Οπθξαλία θαη ηελ Κξηκαία, θαη ηελ πξψηε θάζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο εκπινθήο ζηε Μηθξά Αζία. 

 

18. Γηρνηόκεζε ηεο δξαρκήο: 
Απφ ην 1918 θαη κεηά, ν θξαηηθφο ηζνινγηζκφο έθιεηλε κε παζεηηθφ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ε παξνπζία ζηε Μηθξά Αζία εμειίρζεθε ζε ζθιεξφ θαη δαπαλεξφ πφιεκν. Σν 

Μάξηην ηνπ 1922 ηα δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα έθηαζαλ ζε πιήξεο αδηέμνδν, ην νπνίν 

αληηκεησπίζηεθε κε έλαλ απξφζκελν ηξφπν. Λίγνπο κήλεο πξηλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

Διιεληθνχ Μεηψπνπ ζηε Μηθξά Αζία, ε Κπβέξλεζε πξνέβε   ζε έλα πξσηφηππν 

εζσηεξηθφ αλαγθαζηηθφ δάλεην, κε δηρνηφκεζε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο. Σν αξηζηεξφ 

ηκήκα εμαθνινπζνχζε λα θπθινθνξεί ζην 50% ηεο αλαγξαθφκελεο αμίαο, ελψ ην 

δεμηφ αληαιιάρηεθε κε νκνινγίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ επηρείξεζε ζηέθζεθε απφ 

επηηπρία, ην θξάηνο απέθηεζε 1.200.000.000 δξαρκέο θαη ην πείξακα επαλαιήθζεθε 

ην 1926. Φπζηθά, ν λνκηζκαηηθφο απηφο ειηγκφο δελ ζηάζεθε ηθαλφο λα πξνιάβεη ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηηο βαξχηαηεο ζπλέπεηέο ηεο. 
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19. Κξαηηθόο ηζνινγηζκόο: 
χγθξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ θξάηνπο. Απφ ην 1918 θαη κεηά, ν θξαηηθφο 

ηζνινγηζκφο ηεο Διιάδαο έθιεηλε κε παζεηηθφ, δειαδή ηα έμνδα ήηαλ πεξηζζφηεξα 

απφ ηα έζνδα. 

 

20. ΟΤΛΔΝ:  
Ακεξηθαληθή εηαηξεία ε νπνία αλέιαβε ην 1925 λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο 

χδξεπζεο ηεο Αζήλαο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο θαη ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ζην 

Μαξαζψλα, θαζψο, κε ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ, ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα  ηεο 

Αζήλαο είρε μεπεξάζεη ην 1.000.000 θαηνίθνπο θαη, θπζηθά., δελ κπνξνχζε λα 

πδξεχεηαη κε ην ρξνλνινγνχκελν απφ ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο Αδξηάλεην 

Τδξαγσγείν. 

 

21. ΠΑΟΤΔΡ: 
Βξεηαληθή εηαηξεία ε νπνία αλέιαβε γχξσ ζην 1925 ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ πξσηεχνπζα αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 

ζχγρξνλνπ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, βαζηζκέλνπ ζε ειεθηξνθίλεηα ηξακ θαη 

ιεσθνξεία. 

 

22. Ηζνηηκία λνκίζκαηνο: 
Αληηζηνηρία κεηαμχ λνκηζκαηηθψλ κνλάδσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Ζ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, πνπ ηδξχζεθε ην Μάτν ηνπ 1927,  πέηπρε πνιχ γξήγνξα ζηαζεξέο ηζνηηκίεο 

ηεο δξαρκήο κε ηα μέλα λνκίζκαηα, ζηεξίδνληαο ηελ έθδνζε ραξηνλνκίζκαηνο ζηα 

απνζέκαηά ηεο ζε ρξπζφ θαη ζπλάιιαγκα θαη εμαζθαιίδνληαο ηε κεηαηξεςηκφηεηα 

ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ζε ρξπζφ. 

 

23. Μεηαηξεςηκόηεηα ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο: 
Ζ ειεχζεξε κεηαηξνπή ηεο δξαρκήο ζε ρξπζφ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. 

 

24. Κξαηηθόο παξεκβαηηζκόο: 
Oη πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα απνηξέςεη ηελ θξίζε πνπ είρε 

εθδεισζεί παγθνζκίσο ην 1929 εμάληιεζαλ ηα απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε ρξπζφ θαη 

ζπλάιιαγκα. Σελ άλνημε ηνπ 1932, φκσο, ε θπβέξλεζε δελ κπφξεζε λα απνθχγεη ηελ 

αλαζηνιή ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιή 

εμππεξέηεζεο ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ. Έηζη εγθαηληάζηεθε κηα πεξίνδνο ηζρπξνχ 

θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ηδηαίηεξα ζηηο εμσηεξηθέο 

ζπλαιιαγέο, θαη κηα πνιηηηθή πξνζηαηεπηηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ απηάξθεηα ηεο ρψξαο. 

Ζ Διιάδα κπήθε κε ηε ζεηξά ηεο ζην ρψξν ηεο θιεηζηήο νηθνλνκίαο, φπνπ νη 

ζπλαιιαγέο θαζνξίδνληαλ πεξηζζφηεξν απφ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο παξά απν 

ειεχζεξεο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο.  

 

25. Κιήξηγθ: 
Έηζη νλνκάζηεθε ε κέζνδνο δηαθαλνληζκνχ πνπ θπξηάξρεζε πξννδεπηηθά ζην 

εμσηεξηθφ εκπφξην φηαλ έθηαζε θαη ζηελ Διιάδα ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 

1929 θαη εγθαηληάζηεθε κηα πεξίνδνο ηζρπξνχ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. ηα πιαίζηα 
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ηνπ «θιήξηγθ» νη δηεζλείο ζπλαιιαγέο δελ γίλνληαλ κε βάζε ην κεηαηξέςηκν 

ζπλάιιαγκα αιιά κε βάζε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ θνζηνινγνχζαλ ηα πξνο 

αληαιιαγή πξντφληα θαη θξφληηδαλ λα ηζνζθειίζνπλ ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ κε ηελ 

αληίζηνηρε ησλ εμαγσγψλ, ζην πιαίζην εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Γηα κηα ρψξα, φπσο ε 

Διιάδα, φπνπ νη ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ ήηαλ έληνλα ειιεηκκαηηθέο, ε 

δηαδηθαζία απηή, πέξα απφ ηα αξλεηηθά, είρε θαη ζεηηθά ζηνηρεία. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ  

ΚΟΜΜΑΣΧΝ ΣΖΝ  ΔΛΛΑΓΑ 

 

1. Γηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη:  
Βαζηθά ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψζεθαλ κε ην χληαγκα ηνπ 1864 (κε 

ην πξψην επηηξέπνληαη νη ζπγθεληξψζεηο αηφκσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη κε ην 

δεχηεξν ε ζχζηαζε ελψζεσλ θαη ζσκαηείσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο 

ήηαλ γηα παξάδεηγκα ηα θφκκαηα). Ζ θαηνρχξσζή ηνπο άλνηγε ην δξφκν γηα ηελ 

ειεχζεξε ζπγθξφηεζε θνκκάησλ. Σα θφκκαηα ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα γηα ηελ 

έθθξαζε ηεο βνχιεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, κε ην επηρείξεκα φηη ε ελαιιαθηηθή ιχζε 

είλαη νη ζπλσκνηηθνί θχθινη ή νη βηαηνπξαγίεο. 

 

2. Γηθαίσκα ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο: 
Γηθαίσκα πνπ θαηνρπξψζεθε κε ην χληαγκα ηνπ 1844. Καηνρπξσλφηαλ, κε 

ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνχο, ην δηθαίσκα ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηνπο άλδξεο, 

ξχζκηζε πνπ απνηεινχζε παγθφζκηα πξσηνπνξία. Σν δηθαίσκα απηφ δεκηνπξγνχζε 

λένπο φξνπο γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνκκαηηθή δξάζε, θαζψο αλνίρηεθε επξχ πεδίν γηα 

ηε ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη θνκκάησλ ζην δεκφζην βίν θαη δηεπθνιχλζεθε ε 

δηεθδίθεζε ζπκθεξφλησλ.  

 

3. πληαγκαηηθή κνλαξρία: 
Σν πνιίηεπκα πνπ θαζηεξψλεηαη κε ην χληαγκα ηνπ 1844. χκθσλα κε απηφ, ν 

βαζηιηάο ήηαλ αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ζηξαηνχ θαη αζθνχζε ηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία καδί κε ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο ηνπ. Οη πξάμεηο ηνπ δελ είραλ ηζρχ ρσξίο 

ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ. πκκεηείρε επίζεο ζηελ άζθεζε ηεο 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, ηελ νπνία αζθνχζε καδί κε ηε Βνπιή θαη ηε Γεξνπζία. Οη 

Γεξνπζηαζηέο ζα δηνξίδνληαλ απφ ην βαζηιηά θαη ζα δηαηεξνχζαλ ην αμίσκά ηνπο 

ηζφβηα. 

 

4. Ναπαίνη: 
Ολνκάδνληαλ νη νπαδνί ηνπ ξσζηθνχ θφκκαηνο, πνπ ήηαλ έλα απφ ηα ηξία «μεληθά 

θφκκαηα» ζηελ Διιάδα θαηά ηελ Οζσληθή πεξίνδν (1832-1862). Οη λαπαίνη 

πξνέβαιιαλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ θίλδπλν γηα ηελ Οξζνδνμία, θαζψο φκσο ηα 

κεγάια εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα είραλ ιπζεί θαη φινη νη πνιηηηθνί πξέζβεπαλ ην 
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νξζφδνμν δφγκα, ην ξσζηθφ θφκκα δελ είρε ιφγν χπαξμεο, εθφζνλ δελ είρε ζέζεηο γηα 

πην επίθαηξα ζέκαηα.    

5. Κνηλνβνπιεπηηθή δηθηαηνξία: 
 Ήηαλ ε πνιηηηθή πνπ επέβαιε ν Κσιέηηεο σο αξρεγφο ηνπ γαιιηθνχ θφκκαηνο ην 

1846/47. Δπηδίσθε κηα θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ελίζρπε ην ξφιν ηνπ βαζηιηά, 

ππνλνκεχνληαο έηζη ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ. Γε δίζηαδε λα ρξεζηκνπνηεί βία θαη 

λνζεία γηα λα ηξνκνθξαηεί ηνπο εθινγείο, ψζηε λα ςεθίδνπλ ππέξ ηνπ θφκκαηφο ηνπ. 

Σν 1846/47 θαηείρε πέληε απφ ηα επηά ππνπξγεία ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, δελ 

παξνπζηαδφηαλ φκσο ζρεδφλ θαζφινπ ζην Κνηλνβνχιην θαη θαζηζηνχζε αδχλαην ηνλ 

έιεγρν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. 

 

6. Νέα γεληά: 

Ήηαλ ε λέα γεληά αλζξψπσλ πνπ αλαδείρζεθε ακέζσο κεηά ηε γεληά πνπ βίσζε ηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ε νπνία είρε εληειψο δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη 

θαηαβνιέο. Ζ γεληά απηή βίσλε ξαγδαίεο αιιαγέο ιφγσ ησλ ζπρλψλ πνιηηηθψλ 

κεηαβνιψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο αλάπηπμεο, πνπ αθνινπζνχζαλ 

πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο. Ζ λέα γεληά δελ είρε ηηο εκπεηξίεο ηεο πξνεγνχκελεο 

(ηνπξθνθξαηία, επαλάζηαζε, αληηβαζηιεία, βνήζεηα ησλ Γπλάκεσλ ζε θξίζηκεο 

ζηηγκέο) θαη απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε γεληά θαη απφ ηα θφκκαηα πνπ ηηο εμέθξαδαλ. Αζθνχζε έληνλε θξηηηθή 

ζηνπο παιαηφηεξνπο θαη θξνλνχζε φηη ην ζπληαγκαηηθφ πνιίηεπκα δελ κπνξνχζε λα 

αλαπηπρζεί, θαζψο ην εκπφδηδαλ ε Απιή θαη ν ίδηνο ν βαζηιηάο, ηνλ νπνίν ζεσξνχζε 

πνιηηηθά αηάιαλην.    

 

7. Πεδηλνί:  
Ήηαλ ε κία απφ ηηο δχν κεγάιεο παξαηάμεηο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ κέζα ζηελ 

Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-1864. Οη πεδηλνί είραλ σο εγέηε ηνλ Γεκήηξην Βνχιγαξε, 

ν νπνίνο ππνλφκεπε ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο. Με παξεκβάζεηο ζην ζηξαηφ 

επηρείξεζε ηε δεκηνπξγία ζψκαηνο «πξαηησξηαλψλ» γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηελ εμνπζία. Δκπφδην ζηηο επηδηψμεηο ηνπ ζηάζεθαλ πνιηηηθέο νκάδεο 

θαη ζεζκνί. Ο Βνχιγαξεο έβξηζθε νπαδνχο αλάκεζα ζ’ εθείλνπο πνπ είραλ δηνξηζηεί 

παξάλνκα ζην ζηξαηφ ή ζην δεκφζην, θαη θνβνχληαλ κε ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε 

πεξίπησζε επηθξάηεζεο ζπλζεθψλ θνηλνβνπιεπηηθήο λνκηκφηεηαο, ζε άλεξγνπο 

πηπρηνχρνπο θαη ζηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο. Ο ιαφο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε 

ζπγθξφηεζε ησλ Πεδηλψλ. 

 

8. Πξαηησξηαλνί:  

Δπίιεθην ζψκα ηνπ ξσκατθνχ ζηξαηνχ. Δίραλ σο θχξην έξγν ηνπο ηελ αζθάιεηα ηνπ 

απηνθξάηνξα. Παξελέβαηλαλ πνηθηιφηξνπα ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο Ρψκεο. 

Ρχζκηδαλ ηελ απηνθξαηνξηθή εμνπζία θαη αξθεηέο θνξέο πξνθάιεζαλ πνιηηηθέο 

θξίζεηο. Γηαιχζεθαλ απφ ηνλ Μ. Κσλζηαληίλν.  

 

9. Οξεηλνί: 
Ήηαλ ε κία απφ ηηο δχν κεγάιεο παξαηάμεηο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ κέζα ζηελ 

Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-1864. Οη νξεηλνί απαξηίζηεθαλ απφ δηάθνξεο νκάδεο (ππφ 
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ηνλ Γ. Γξίβα θαη ηνλ Κ. Καλάξε) κε θνηλφ ζηφρν ηελ αληίζηαζε ζηελ πνιηηηθή ησλ 

πεδηλψλ. Βξήθαλ ππνζηεξηθηέο κεηαμχ ησλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ, ησλ θηελνηξφθσλ, 

ησλ εκπφξσλ θαη ησλ πινηνθηεηψλ. Ο ιαφο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε ζπγθξφηεζε ησλ 

Οξεηλψλ. 

 

10.  Δζληθόλ Κνκηηάηνλ: 
Ήηαλ έλαο απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ κέζα ζηελ 

Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-1864, κε κηθξφηεξε απήρεζε απ΄ φηη νη δχν κεγάιεο 

παξαηάμεηο ησλ πεδηλψλ θαη ησλ νξεηλψλ. Σν Δζληθόλ Κνκηηάηνλ, ππφ ηνλ 

Δπακεηλψλδα Γειεγηψξγε, ππνζηήξηδε ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνίθεζε 

θαη ζην ζηξαηφ, πνιηηηζκηθή εμάπισζε ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

 

11.  Δθιεθηηθνί: 
Ήηαλ έλαο απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ κέζα ζηελ 

Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-1864, κε κηθξφηεξε απήρεζε απ΄ φηη νη δχν κεγάιεο 

παξαηάμεηο ησλ πεδηλψλ θαη ησλ νξεηλψλ. Ήηαλ κηα εηεξφθιεηε παξάηαμε εμερφλησλ 

πνιηηηθψλ, ινγίσλ θαη αμησκαηηθψλ, κε κεηξηνπαζείο ζέζεηο, ε νπνία πξνζπαζνχζε 

λα κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ άιισλ παξαηάμεσλ θαη λα ππνζηεξίδεη ζηαζεξέο 

θπβεξλήζεηο. 

 

12.  θαηξίδην:  
Μηθξή ζθαίξα απφ κνιχβη, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ςεθνδέιηην. Γηα ηειεπηαία 

θνξά ζθαηξίδηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εθινγέο ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 1920. Οη 

εθθξάζεηο «έθαγε καχξν» θαη «ην έξημα δαγθσηφ» ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ζθαηξηδίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο.  

 

13.  Βαζηιεπόκελε δεκνθξαηία: 
Σν πνιίηεπκα πνπ θαζηεξψλεηαη κε ην χληαγκα ηνπ 1864. Καηνρπξψλνληαλ κεηαμχ 

άιισλ ε αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ε άκεζε κπζηηθή θαη θαζνιηθή (γηα ηνλ 

αλδξηθφ πιεζπζκφ) ςήθνο κε ζθαηξίδηα, ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη ε 

ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη, ε νπνία άλνηγε ην δξφκν γηα ηελ 

ειεχζεξε ζπγθξφηεζε θνκκάησλ. Σα θφκκαηα ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα γηα ηελ 

έθθξαζε ηεο βνχιεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, κε ην επηρείξεκα φηη ε ελαιιαθηηθή ιχζε 

είλαη νη ζπλσκνηηθνί θχθινη ή νη βηαηνπξαγίεο. 

   

14.  Αξρή ηεο δεδεισκέλεο: 
Φεθίζηεθε ην 1875. Ζ ηδέα αλήθε ζην λέν ηφηε πνιηηηθφ Υαξίιαν Σξηθνχπε, ν νπνίνο 

ππνζηήξημε δεκφζηα φηη κφλε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ήηαλ ε 

ζπγθξφηεζε δχν κεγάισλ θνκκάησλ εμνπζίαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο Αγγιίαο. 

Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφλ, έπξεπε ν βαζηιηάο λα αλαζέηεη ηελ εληνιή 

ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο κφλν ζε πνιηηηθφ ν νπνίνο είρε ηε «δεδεισκέλε» 

εκπηζηνζχλε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηψλ. Απηφ ζα ζηεξνχζε απφ ηα θφκκαηα 

κεηνςεθίαο ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ θπβέξλεζε, ζα ηα σζνχζε ζε ζπλέλσζε 

κε ηα κεγάια θαη ζα είρε σο απνηέιεζκα ζηαζεξφηεξεο θπβεξλήζεηο πιεηνςεθίαο. Ο 

βαζηιηάο, ππφ ηελ πίεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηνπ επαλαζηαηηθνχ αλαβξαζκνχ, 
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πηνζέηεζε ηειηθά ηελ άπνςε ηνπ Σξηθνχπε, ε νπνία απνηειεί ηνκή ζηελ πνιηηηθή 

ηζηνξία ηεο ρψξαο, θαζψο νδήγεζε ζε κεηαβνιή ηνπ πνιηηηθνχ ηνπίνπ. 

15.  Γηθνκκαηηζκόο: 
Ζ επηθξάηεζε ζηε Βνπιή δχν ηζρπξψλ θνκκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ θφκκαηα 

εμνπζίαο θαη ειέγρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εδξψλ. χκθσλα κε ην Υαξίιαν 

Σξηθνχπε, ν δηθνκκαηηζκφο ήηαλ ε κφλε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο θαη γηα λα θαηαζηεί δπλαηφο έπξεπε ν βαζηιηάο λα αλαζέηεη ηελ εληνιή 

ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο κφλν ζε πνιηηηθφ ν νπνίνο είρε ηε «δεδεισκέλε» 

εκπηζηνζχλε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηψλ. Απηφ ζα ζηεξνχζε απφ ηα θφκκαηα 

κεηνςεθίαο ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ θπβέξλεζε, ζα ηα σζνχζε ζε ζπλέλσζε 

κε ηα κεγάια θαη ζα είρε σο απνηέιεζκα ζηαζεξφηεξεο θπβεξλήζεηο πιεηνςεθίαο. Σν 

1884 ηα δχν κεγάια θφκκαηα, ηνπ Σξηθνχπε θαη ηνπ Γειηγηάλλε, έιεγραλ ην 92,2% 

ησλ εδξψλ ζην Κνηλνβνχιην. Σν θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα θαη ν δηθνκκαηηζκφο 

ζεκειηψζεθαλ. 

 

16.  Κξάηνο δηθαίνπ: 
Δίλαη έλα θξάηνο ζην νπνίν ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

ηνκέσλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ξπζκίδνληαη κε θαλφλεο ζεηηθνχ δηθαίνπ, δειαδή κε 

λφκνπο πνπ ην ίδην ην θξάηνο έρεη ζεζπίζεη. Ζ ζπγθξφηεζε θξάηνπο δηθαίνπ ήηαλ έλα 

απφ ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ εθζπγρξνληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηξηθνππηθνχ 

θφκκαηνο.  

 

17.  Σαμηθό θόκκα:  

Δίλαη ην θφκκα πνπ εθπξνζσπεί θαηά θχξην ιφγν ή απνθιεηζηηθά ηα ζπκθέξνληα 

κηαο θνηλσληθήο ηάμεο. Αληίζεηα κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηελ Διιάδα δελ 

πξνέθπςαλ ηαμηθά θφκκαηα ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα. 

 

18.  Οκάδα Ηαπώλσλ: 
Πνιηηηθφ κφξθσκα ππφ ηνλ Γεκήηξην Γνχλαξε πνπ ηδξχζεθε ην 1906. Δπίθεληξν ηεο 

θξηηηθήο ηνπ ήηαλ ε αδπλακία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο. Ήηαλ ην κνλαδηθφ λέν πνιηηηθφ ζηνηρείν έσο ην 1909. Ζ 

νκάδα φκσο δελ κπφξεζε λα επηβηψζεη θαη δηαιχζεθε ην 1908. 

 

19.  ηξαηησηηθόο ύλδεζκνο: 
Μπζηηθή έλσζε ζηξαηησηηθψλ. ηηο 15 Απγνχζηνπ 1909 πξνρψξεζε ζε θίλεκα ζην 

Γνπδί, ην νπνίν απνηέιεζε ηνκή ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο γεληθφηεξα θαη 

ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ εηδηθφηεξα. Σα αηηήκαηά ηνπ αθνξνχζαλ κεηαξξπζκίζεηο 

ζην ζηξαηφ, ηε δηνίθεζε, ηε δηθαηνζχλε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή. Ο ηξαηησηηθφο χλδεζκνο δελ εγθαζίδξπζε δηθηαηνξία, αιιά πξνψζεζε ηα 

αηηήκαηά ηνπ κέζσ ηεο Βνπιήο. ηηο 15 Μαξηίνπ δηαιχζεθε έρνληαο επηηχρεη ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ. 

 

20.  Αλαζεσξεηηθή Βνπιή: 
Ζ Βνπιή ε νπνία θαιείηαη λα αλαζεσξήζεη κε ζεκειηψζεηο δηαηάμεηο ηνπ 

πληάγκαηνο. Σέηνηα ήηαλ ε Βνπιή πνπ πξνέθπςε κεηά ηηο εθινγέο Απγνχζηνπ 1910 
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(Α΄ Αλαζεσξεηηθή) αιιά θαη κεηά ηηο εθινγέο Ννεκβξίνπ 1910 (Β΄ Αλαζεσξεηηθή). 

Ζ Β΄ Αλαζεσξεηηθή, κε πξσζππνπξγφ ην Βεληδέιν, ςήθηζε 53 ηξνπνπνηήζεηο κε 

ζεκειησδψλ δηαηάμεσλ ηνπ ζπληάγκαηνο θαη 337 λένπο λφκνπο. 

21.  πληαθηηθή Βνπιή: 
Ζ Βνπιή πνπ θαιείηαη λα αιιάμεη ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε κηαο ρψξαο, δειαδή λα 

ςεθίζεη χληαγκα. 

 

22.  Αλόξζσζε: 
Ήηαλ ην γεληθφ ζχλζεκα πνπ πηνζέηεζαλ νη αλεμάξηεηνη ππνςήθηνη ζηηο εθινγέο ηνπ 

Απγνχζηνπ 1910, νη νπνίνη ήηαλ θνξείο ησλ λέσλ ηδεψλ πνπ αλαδείρηεθαλ κεηά ην 

θίλεκα ζην Γνπδί. Απηνί είηε θαηά κφλαο είηε καδί κε άιινπο, ζε αλεμάξηεηα 

ςεθνδέιηηα, δηεθδηθνχζαλ ηηο ςήθνπο ησλ δπζαξεζηεκέλσλ κε ηα παιαηά θφκκαηα 

εθινγέσλ. Με ην γεληθφ ζχλζεκα ηεο «αλφξζσζεο», αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ 

ήηαλ ππνςήθηνη θαη ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίνλ απεπζχλνληαλ, ελλννχζαλ είηε ηελ 

πινπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ζπληερληψλ, φπσο εθθξάζηεθαλ ζηα ζπιιαιεηήξηα 

ηνπ 1909, είηε ηελ επίιπζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο, κε ηελ παξνρή γεο ζηνπο 

αθηήκνλεο. 

 

23.  Δθζπγρξνληζηέο:  
Ήηαλ ε κεγαιχηεξε κεξίδα απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

εθινγέο ηνπ Απγνχζηνπ 1910 κε ην γεληθφ ζχλζεκα ηεο «αλφξζσζεο» θαη νη νπνίνη 

ήηαλ θνξείο ησλ λέσλ ηδεψλ πνπ αλαδείρηεθαλ κεηά ην θίλεκα ζην Γνπδί. Οη 

εθζπγρξνληζηέο δηεθδηθνχζαλ ηηο ςήθνπο ησλ δπζαξεζηεκέλσλ κε ηα παιαηά 

θφκκαηα εθινγέσλ. Δμαζθάιηζαλ 112 έδξεο ζηε Βνπιή πνπ αλαδείρηεθε απφ ηηο 

εθινγέο ηνπ Απγνχζηνπ. πζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ην πξφζσπν ηνπ θξεηηθνχ εγέηε 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο εμειέγε ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζηελ πξνεθινγηθή 

αλακέηξεζε. 

 

24.  Κόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ: 
Σν θφκκα πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ζηηο 22 Απγνχζηνπ 1910, απφ 

κέιε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο. Ήηαλ θνξέαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηηο νπνίεο ππνζηήξημε 

ν Βεληδέινο ζηνλ ιφγν ηνπ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο ζηηο 5 επηεκβξίνπ 1910. 

ηφρεπε ζε εθζπγρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Βαζηθέο ζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηφο 

ηνπ ήηαλ ε θνηλσληθή γαιήλε, ε ειάθξπλζε ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ,  

ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ, θαη ζηξαηησηηθνί εμνπιηζκνί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εζληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ. ζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ, ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ πξνζσπνπαγέο. Ο 

Βεληδέινο, κε ηζρπξή ζέζε ζην Κνηλνβνχιην, είρε ηα πάληα ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. Οη 

Βεληδειηθνί είραλ πιάζεη ζην λνπ ηνπο έλα ηδεαηφ θφκκα, ρσξίο ηηο κηθξφηεηεο θαη ηηο 

δηρφλνηεο ηεο παιηάο πνιηηηθήο ειίη, φκσο απηφ δελ είρε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  
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25.  ύληαγκα ηνπ 1911: 
Σν χληαγκα πνπ πξνέθπςε κεηά ηηο εθινγέο Ννεκβξίνπ 1910 θαη ην νπνίν 

απνηεινχζε αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1864. Σν πξψην εμάκελν ηνπ 1911 

ςεθίζηεθαλ… δεκνζίσλ ππαιιήισλ (ζρνι. βηβ. ζει. 90).   

 

26.  Αληηβεληδειηθά θόκκαηα:  
Χο αληηβεληδειηθά ζεσξνχληαλ ηα θφκκαηα... ήηαλ πην δηαιιαθηηθφ (ζρνι. βηβ. ζει. 

92). 

 

27.  Ραιιηθό θόκκα: 
Σν ξαιιηθφ ήηαλ ην θφκκα ηνπ Γεκεηξίνπ Ράιιε θαη ήηαλ απφ ηα πην αδηάιιαθηα 

αληηβεληδειηθά. Ήηαλ αληίζεην πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ... γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε (ζρνι. βηβ. ζει. 92). 

 

28.  Δζληθό Κόκκα: 
Σν Δζληθφ ήηαλ ην θφκκα ηνπ Κπξηαθνχιε Μαπξνκηράιε θαη ήηαλ απφ ηα πην 

αδηάιιαθηα αληηβεληδειηθά. Γελ δηέθεξε απφ ην ξαιιηθφ... λα πινπνηήζνπλ νη 

Βεληδειηθνί (ζρνι. βηβ. ζει. 92). 

 

29.  Κόκκα ηνπ Θενηόθε: 
Ήηαλ ην θφκκα ηνπ Γεσξγίνπ Θενηφθε. Ήηαλ πην κεηξηνπαζέο απφ ηα άιια... ηνλ 

ππξήλα ησλ Αληηβεληδειηθψλ (ζρνι. βηβ. ζει. 93). 

 

30.  Κνηλσληνινγηθή Δηαηξεία: 

Ήηαλ ε ζνβαξφηεξε απφ ηηο αξηζηεξέο νκάδεο ζηελ Διιάδα κε ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Ξεθίλεζε απφ κεξηθνχο δηαλννχκελνπο σο αξηζηεξφο 

κεηαξξπζκηζηηθφο ζχλδεζκνο, κε ζηφρν λα πξνπαγαλδίζεη πνιηηηθέο ζέζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηδξχζεη θφκκα. Δπηδεηνχζε γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ηζφηεηα 

επθαηξηψλ, θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκή ησλ αγαζψλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε ηε 

ζηαδηαθή αλακφξθσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζπληαγκαηηθή κεηαβνιή. Ζ 

ζνζηαιδεκνθξαηηθή «Κνηλσληνινγηθή εηαηξεία» γηα πξψηε θνξά εκθαλίζηεθε ζηηο 

εθινγέο ηεο 8
εο

 Απγνχζηνπ 1910.   

 

31.  Λατθό Κόκκα:  
Ήηαλ ην θφκκα πνπ ίδξπζαλ νη Κνηλσληνιφγνη ζηα κέζα ηνπ 1910 κε αξρεγφ ηνλ 

Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξείαο. Βαζηθέο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ ήηαλ ε 

αλακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε επηβνιή αξρψλ θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. ηηο δεχηεξεο εθινγέο ηνπ 1910 εμειέγεζαλ 7 ππνςήθηνη ηνπ θφκκαηνο, 

νη νπνίνη παξείραλ θξηηηθή ππνζηήξημε ζηνπο Φηιειεχζεξνπο.  
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32.  Γηπνιηζκόο:  
Ήηαλ ν έληνλνο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηα δχν ηζρπξά θφκκαηα ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ην θφκκα ησλ 

Αληηβεληδειηθψλ. Μεηά ηε δεχηεξε παξαίηεζε ηνπ Βεληδέινπ ην 1915 εθδειψζεηο 

βίαο θαη θαλαηηζκνχ δεκηνχξγεζαλ ράζκα αλάκεζα ζηηο δχν παξαηάμεηο θαη 

θπξηάξρεζε ην κίζνο. πνηνο ήηαλ θαηά ηνπ πνιέκνπ, θηλνχζε ακέζσο ηελ ππνςία 

ζηνπο Βεληδειηθνχο, φηη ήηαλ θαηά ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, θαηά ησλ 

εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Οη Αληηβεληδειηθνί έβιεπαλ ζην πξφζσπν ησλ Βεληδειηθψλ 

πξάθηνξεο ηεο Αληάλη, πνπ κάρνληαλ ηνλ βαζηιηά, θαηέζηξεθαλ ηελ ελφηεηα ηνπ 

έζλνπο θαη έζεηαλ ζε θίλδπλν ην θξάηνο. Σα δχν θφκκαηα δηέθεξαλ φιν θαη ιηγφηεξν 

κεηαμχ ηνπο ζηελ πνιηηηθή πξαθηηθή θαη ηελ πξνπαγάλδα, παξάιιεια φκσο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν εληζρπφηαλ ν δηπνιηζκφο. ηα κέζα ηνπ 1916 ην Κνηλνβνχιην ράζεθε 

νπζηαζηηθά απφ ην πξνζθήλην. Σν θιίκα ηεο επνρήο επέηξεςε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηακάρε θαη ζηξαηησηηθνί, νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ δχν νξγαλψζεηο αληίζεηεο κεηαμχ 

ηνπο, αλάινγα κε ην αλ ηα ζπκθέξνληα θάζε νκάδαο εμππεξεηνχληαλ απφ ηνλ πφιεκν 

ή ηελ νπδεηεξφηεηα.  

 

33.  .Δ.Κ.Δ (νζηαιηζηηθό Δξγαηηθό Κόκκα Διιάδνο):  
Σν 1918 ηδξχζεθε ην  .Δ. Κ.Δ απφ ζπλέδξην ζνζηαιηζηψλ. Βαζηθέο ζέζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ήηαλ δεκνθξαηία, παξνρή εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ζηηο γπλαίθεο, 

αλαινγηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα, εζληθνπνίεζε ησλ κεγάισλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πεγψλ. ρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, δεηνχζε εηξήλε, ρσξίο πξνζάξηεζε 

εδαθψλ, βαζηζκέλε ζην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ δηακθηζβεηνχκελα εδάθε, ζα ιχλνληαλ κε δεκνςεθίζκαηα. Σν .Δ.Κ.Δ. 

ήηαλ ην πην απζηεξά νξγαλσκέλν θφκκα. Έσο ην 1919 ήηαλ ππέξ ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. ηαδηαθά απνκαθξχλζεθε απφ απηή, πηνζεηψληαο 

ηελ αξρή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ.  Σν 1924 πξνζρψξεζε ζηελ Σξίηε 

Κνκκνπληζηηθή Γηεζλή θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο 

(Κ.Κ.Δ.). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 
 

ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) 

 

1. Απνθαηάζηαζε πξνζθύγσλ:  
Δίλαη ε εμαζθάιηζε κφληκεο ζηέγεο θαη παξαγσγηθήο απαζρφιεζεο γηα ηνπο 

πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο. Γηαθξίλεηαη ζε αγξνηηθή (παξνρή θιήξνπ, κφληκεο ζηέγεο 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή θαη ζπλήζσο ζπφξνπ, εξγαιείσλ θαη δψσλ) θαη ζε αζηηθή 

απνθαηάζηαζε (παξνρή κφλν ζηέγεο ζε πφιεηο).  

 

2. Σάγκαηα εξγαζίαο: 
Απνηεινχζαλ κία απφ ηηο θαηαπηέζεηο πνπ ππέζηεζαλ νη Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Σα ηάγκαηα εξγαζίαο 
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επάλδξσζαλ νη άλδξεο άλσ ησλ 45 εηψλ, πνπ δελ ζηξαηεχνληαλ. Δθεί πνιινί πέζαλαλ 

απφ θαθνπρίεο, πείλα θαη αξξψζηηεο. 

 

3. Παιηλλόζηεζε:  
Δίλαη ε επηζηξνθή ζηηο εζηίεο ηνπο ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξαζίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Θξάθεο, νη νπνίνη είραλ εθδησρζεί απφ εθεί ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 

Ζ επηζηξνθή ηνπο μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1918, κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 

πνιέκνπ γηα ηελ Σνπξθία, θαη έγηλε ηκεκαηηθά, κε ηε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηζάιςεσο θαη ηεο Παηξηαξρηθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζπζηάζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1918 

ζηελ Κσλ/πνιε. Δπηηξάπεθε αξρηθά λα επηζηξέςνπλ νη εππνξφηεξνη θαη νη πξφζθπγεο 

νη πξνεξρφκελνη απφ νξηζκέλεο κφλν πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Μηθξάο Αζίαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο κεηά ηελ απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ 

ζηε κχξλε, ην Μάην ηνπ 1919. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ε πιεηνλφηεηα ησλ 

πξνζθχγσλ είρε επηζηξέςεη ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε.    

 

4. Αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο 

θαηαζηξνθήο: 

Ζ παξνρή ζηνπο πξφζθπγεο ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο ζηέγεο θαη θιήξνπ ζηελ 

χπαηζξν κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηθξψλ γεσξγηθψλ ηδηνθηεζηψλ. Ήηαλ ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξγν ηεο ΔΑΠ (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ). Δθηφο 

απφ ηε γε θαη ηε ζηέγε παξαρσξνχληαλ εξγαιεία, ζπφξνη, ιηπάζκαηα θαη δψα θη έηζη 

εμαζθαιηδφηαλ ζηνπο πξφζθπγεο θαη εξγαζηαθή απαζρφιεζε.   

 

5. Αζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο 

θαηαζηξνθήο: 
 Ζ παξνρή ζηνπο πξφζθπγεο ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο ζηέγεο ζηηο πφιεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία αζηηθψλ πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ. Σελ αλέιαβε πεξηζζφηεξν ην θξάηνο 

θαη ιηγφηεξν ε ΔΑΠ (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ), ε νπνία πξφζθεξε 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθψλ θαη 

βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ε ηαπεηνπξγία). ε αληίζεζε κε ηελ αγξνηηθή 

απνθαηάζηαζε, ε αζηηθή πεξηιάκβαλε κφλν ζηέγαζε θαη φρη πξφλνηα γηα εχξεζε 

εξγαζίαο. 

 

6. Δξγνιαβία:  
Δίλαη ην ζχζηεκα αλέγεξζεο ησλ νηθηψλ ησλ πξνζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο 

θαηαζηξνθήο, ζηα πιαίζηα ηεο αγξνηηθήο είηε ηεο αζηηθήο απνθαηάζηαζεο, θαηά ην 

νπνίν ε ΔΑΠ (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ) ή ην θξάηνο αλέζεηαλ ηελ 

αλέγεξζε ησλ ζπλνηθηζκψλ ζε εξγνιάβνπο. 

 

7. Απηεπηζηαζία: 
Δίλαη ην ζχζηεκα αλέγεξζεο ησλ νηθηψλ ησλ πξνζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο 

θαηαζηξνθήο, ζηα πιαίζηα ηεο αγξνηηθήο είηε ηεο αζηηθήο απνθαηάζηαζεο, θαηά ην 

νπνίν ε ΔΑΠ (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ) ή ην θξάηνο ρνξεγνχζαλ φια ηα 

απαξαίηεηα κέζα ζηνπο πξφζθπγεο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ηα ζπίηηα ηνπο.  

 

 

 



ΘΔΜΑΣΑ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ                                               

Παλνύζε Απγή, Θεσξεηηθό Φξνληηζηήξην ΛΟΓΟ, Κνλδύιε 1, Μαξνύζη                
15 

 

ΔΠΗΖΜΟΗ ΦΟΡΔΗ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ 

 

1. Μηθηή Δπηηξνπή ηνπ 1914:  
Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1914 γηα λα ξπζκίζεη ηελ εζεινχζηα αληαιιαγή Διιήλσλ 

νξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο θαη Μνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο. Γελ ιεηηνχξγεζε φκσο 

ηειηθά, ιφγσ ηεο εηζφδνπ ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1914. 

 

2.  Τπεξεζία Αλνηθνδνκήζεσο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο: 
Ήηαλ  ε Τπεξεζία πνπ κεξίκλεζε γηα ηνπο πξφζθπγεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. 

Παξάιιεια κε ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Σνπξθία, πξφζθπγεο ήξζαλ ην 1916 

απφ ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηελ νπνία είραλ θαηαιάβεη νη Βνχιγαξνη σο ζχκκαρνη 

ησλ Γεξκαλψλ. Μεηά ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ ην 1918, απηνί επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο 

ηνπο θαη ε «Τπεξεζία Αλνηθνδνκήζεσο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο» κεξίκλεζε γηα ηελ 

επαλεγθαηάζηαζή ηνπο.  

 

3. Δπηηξνπέο από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ: 

Καηαξηίζηεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ην 1914 κε έξγν ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ, 

ηκαηηζκνχ θαη ηελ παξνρή ζηνηρεηψδνπο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζηνπο πξφζθπγεο. Σα 

έζνδα πξνέξρνληαλ απφ εξάλνπο, δσξεέο θαη κηθξή θξαηηθή επηρνξήγεζε. 

 

4. Οξγαληζκόο:  
Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1914 ζηε Θεζζαινλίθε κε ζθνπφ ηελ άκεζε πεξίζαιςε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα ηνπξθηθά θαη 

βνπιγαξηθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Παξερφηαλ ζπζζίηην, 

πξνζσξηλή ζηέγε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξφζθπγεο λα βξνπλ εξγαζία ή λα 

απνθηήζνπλ γεσξγηθφ θιήξν . 

 

5. Αλώηαηε Γηεύζπλζε Πεξηζάιςεσο: 
Ηδξχζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Δζληθνχ Γηραζκνχ (1916-1917). Έξγν ηεο ήηαλ ε πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ. 

 

6. Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο: 
Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1917, φηαλ είρε επηθξαηήζεη ν Βεληδέινο θαη ν βαζηιηάο 

Κσλ/λνο είρε εγθαηαιείςεη ηελ Διιάδα. Γηα πξψηε θνξά ζεζκνζεηήζεθε ε πεξίζαιςε 

θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εθέδξσλ πνπ βξίζθνληαλ ζην κέησπν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ. Μνινλφηη ε Διιάδα βξηζθφηαλ ζε πνιεκηθή αλακέηξεζε 

(Α΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο) θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ήηαλ αληίμνεο, ε θξνληίδα γηα 

ηνπο πξφζθπγεο ήηαλ πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλε απφ ην 1917 έσο ην 1921. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο, δέρηεθαλ πεξίζαιςε θαηά 

δηαζηήκαηα πεξίπνπ 450.000 πξφζθπγεο . 

 

7.  Παηξησηηθό Ίδξπκα:  
ηα πιαίζηα ηεο πεξίζαιςεο πνπ δέρηεθαλ νη πξφζθπγεο ηελ πεξίνδν 1917-1921, ην 

Παηξησηηθφ Ίδξπκα νξγάλσλε θαζεκεξηλά ζπζζίηηα ζε ζπλνηθίεο πφιεσλ φπνπ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνη πνιινί πξφζθπγεο. 
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8. Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή:  
πζηάζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1918 ζηελ Κσλ/πνιε, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ ησλ εθηνπηζκέλσλ απφ ηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Οη Έιιελεο απηνί είραλ 

εθηνπηζηεί απφ ηηο εζηίεο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη είραλ 

θαηαθχγεη ζηελ Διιάδα. Ζ επηζηξνθή ηνπο ζηε Μηθξά Αζία μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο ηνπ 1918 κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ Σνπξθία. 

 

9.  Τπεξεζία Παιηλλνζηήζεσο θαη Πεξηζάιςεσο:  
Ηδξχζεθε ζηα πιαίζηα ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο κχξλεο θαη βνεζνχζε φζνπο 

επέζηξεθαλ λα απνθαηαζηαζνχλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ζηηο αζρνιίεο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα 

Έιιελεο ηεο πεξηνρήο νη νπνίνη είραλ εθδησρζεί απφ εθεί ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη νη νπνίνη άξρηζαλ λα επηζηξέθνπλ ηκεκαηηθά απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1918 θαη θπξίσο κεηά ηελ απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε 

κχξλε ην Μάην ηνπ 1919, κέρξη λα μαλαπάξνπλ ηνλ δξφκν ηεο πξνζθπγηάο ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1922.  

 

10. Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο:  
Ηδξχζεθε κε βάζε ην άξζξν 11 ηεο χκβαζεο ηεο Λνδάλεο (30 Ηαλνπαξίνπ 1923) κε 

έδξα ηελ Κσλ/πνιε. Σελ απνηεινχζαλ έληεθα κέιε (ηέζζεξηο Έιιελεο, ηέζζεξηο 

Σνχξθνη θαη ηξία κέιε-πνιίηεο νπδέηεξσλ θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν θξαηψλ) κε 

αξκνδηφηεηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ πιεζπζκψλ θαη ηελ 

εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμίκσλ. 

 

11. Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ:  
Ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1922 θαη, κε ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο 

θαηαζηξνθήο, αλήγεηξε μχιηλα παξαπήγκαηα γηα ηε ζηέγαζή ηνπο. Πιήζνο μεπξφβαιαλ 

νη απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζίκεπαλ σο πξνζσξηλά θαηαιχκαηα (θαιχβεο, 

παξάγθεο, ζθελέο) γχξσ απφ ηηο πφιεηο, ζε πιαηείεο ή ζηα θελά νηθφπεδα ησλ πφιεσλ. 

Σν Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ αζρνιήζεθε θαη γεληθφηεξα κε ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ κέρξη ην 1925.  

 

12. ΔΑΠ (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθύγσλ):  
Απηφλνκνο νξγαληζκφο κε πιήξε λνκηθή ππφζηαζε πνπ ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο 

ΚΣΔ (Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ), ην επηέκβξην ηνπ 1923, κε έδξα ηελ Αζήλα. Βαζηθή 

απνζηνιή ηεο ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξφζθπγεο παξαγσγηθή απαζρφιεζε θαη 

νξηζηηθή ζηέγαζε. Ζ ΔΑΠ ιεηηνχξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1930. Με εηδηθή ζχκβαζε 

κεηαβίβαζε ζην Διιεληθφ Γεκφζην ηελ πεξηνπζία ηεο, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

είρε αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. 

 

13. Τπνπξγείν Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο:  
Αζρνιήζεθε απφ ην 1925 κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο 

θαηαζηξνθήο. Δλίζρπζε ηελ ΔΑΠ (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ) κε ηερληθφ 

θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 

 

14. Τπνπξγείν Γεσξγίαο: 
Ήηαλ έλαο απφ ηνπο θνξείο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ 

ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. Δλίζρπζε ηελ ΔΑΠ (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο 

Πξνζθχγσλ) κε ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ππαγφηαλ 
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ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ, πνπ ζπζηάζεθε ην 1924 γηα λα βνεζήζεη 

ην έξγν ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζηε Μηθηή Δπηηξνπή, ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 

ηεο αμίαο ησλ εθαηέξσζελ πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ. 

 

15. Γεληθή Γηεύζπλζε Αληαιιαγήο Πιεζπζκώλ:  
πζηάζεθε ην 1924 γηα λα βνεζήζεη ην έξγν ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζηε Μηθηή 

Δπηηξνπή, ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εθαηέξσζελ πεξηνπζηψλ πνπ 

εγθαηαιείθζεθαλ απφ ηνπο αληαιιάμηκνπο πξφζθπγεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο ηδξχζεθαλ θαηά ηφπνπο Γξαθεία Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ. Τπαγφηαλ 

ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. 

 

16. Γξαθεία Αληαιιαγήο Πιεζπζκώλ:  
Ηδξχζεθαλ θαηά ηφπνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ. ε απηά γηλφηαλ ε πξνζσξηλή εθηίκεζε ηεο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηψλ ησλ αληαιιάμηκσλ πξνζθχγσλ κε βάζε ηηο δειψζεηο πνπ 

ππνβάιινληαλ. 

 

17. Αλώηαην πκβνύιην: 
Ήηαλ έλαο απφ ηνπο θνξείο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην έξγν ηεο πξνζσξηλήο εθηίκεζεο 

ησλ πεξηνπζηψλ ησλ αληαιιάμηκσλ πξνζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. Έξγν 

ηνπ ήηαλ ε αλαζεψξεζε ησλ αλαθξηβψλ αηηήζεσλ ησλ πξνζθχγσλ πνπ δηθαηνχληαλ 

απνδεκίσζε.  

 

18. Πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Δθηίκεζεο: 
πζηάζεθαλ γηα ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ ζηελ 

Σνπξθία. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο εθηίκεζεο ησλ 

πεξηνπζηψλ θαηλφηαλ φιν θαη πην καθξηλή. Σν έξγν ήηαλ ηεξάζηην θαη επηπιένλ ε φιε 

δηαδηθαζία ππνλνκεπφηαλ απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. 

 

19. Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο Δθηίκεζεο: 

Ήηαλ έλαο απφ ηνπο θνξείο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ 

πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ ζηελ Σνπξθία. πζηάζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα αλέθππηαλ ζην έξγν ησλ Πξσηνβάζκησλ 

Δπηηξνπψλ Δθηίκεζεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο 

εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηψλ θαηλφηαλ φιν θαη πην καθξηλή. Σν έξγν ήηαλ ηεξάζηην θαη 

επηπιένλ ε φιε δηαδηθαζία ππνλνκεπφηαλ απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά.    

 

20. Αγξνηηθή Σξάπεδα: 
Αλέιαβε κεηά ηε δηάιπζε ηεο ΔΑΠ (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ), ην 1930, 

λα εηζπξάμεη ηα ρξέε ησλ αγξνηψλ πξνζθχγσλ. 

 

21. Δζληθή Σξάπεδα:  
Αλέιαβε λα πιεξψζεη ζηνπο αληαιιάμηκνπο πξφζθπγεο πνπ δελ είραλ κέρξη ηφηε 

απνθαηαζηαζεί κηα πξνθαηαβνιή, κέρξη ηελ ηειηθή απνπιεξσκή ηεο αμίαο ηεο 

πεξηνπζίαο πνπ εγθαηαιείθζεθε ζηελ Σνπξθία. Απηφ ζα γηλφηαλ αθνχ πξψηα ην 

ειιεληθφ Γεκφζην πξνέβαηλε ζε πξνζσξηλή εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηψλ. Ζ 

Σξάπεδα παξαθξάηεζε ην 25% ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο, γεγνλφο πνπ δπζαξέζηεζε 

πνιχ ηνπο πξφζθπγεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
 

ΣΟ ΚΡΖΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΖ  

ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΚΑΗ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 20
νπ

 αη. 

 

1. Κξεηηθή Πνιηηεία:  
Ήηαλ ην λέν πνιηηηθφ ζρήκα πνπ νξγαλψζεθε ζηελ Κξήηε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ λεζηνχ απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ην 1898 θαη ηελ αλάιεςε ηεο 

δηνίθεζήο ηνπ απφ ηνλ Όπαην Αξκνζηή πξίγθηπα Γεψξγην. Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο νξίζηεθε κηα 16κειήο Δπηηξνπή απφ 12 ρξηζηηαλνχο θαη 4 

κνπζνπικάλνπο, γηα λα εθπνλήζεη ην ζρέδην ηνπ θξεηηθνχ ζπληάγκαηνο, ελψ 

παξάιιεια πξνρψξεζαλ νη πνιηηηθέο πξάμεηο, ρσξίο  ρξνλνηξηβή. Έλαλ αθξηβψο 

κήλα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Όπαηνπ Αξκνζηή δεκνζηεχηεθε ην πξψην 

ζεκαληηθφ δηάηαγκα «Πεξί ζπγθξνηήζεσο ηεο Κξεηηθήο πλειεχζεσο»θαη ακέζσο 

πξνθεξχρηεθαλ εθινγέο  γηα ηελ αλάδεημε πιεξεμνπζίσλ. ηηο εθινγέο απηέο 

αλαδείρηεθαλ 138 ρξηζηηαλνί θαη 50 κνπζνπικάλνη πιεξεμνχζηνη θαη ε Κξεηηθή 

Βνπιή άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο  8 Φεβξνπαξίνπ 1899.Σν χληαγκα ηεο  Κξεηηθήο 

Πνιηηείαο πνπ ζπληάρηεθε θαηά ην πξφηππν ηνπ ηζρχνληνο  ηφηε ειιεληθνχ 

ζπληάγκαηνο, αθνχ εγθξίζεθε απφ ην  πκβνχιην ησλ Πξέζβεσλ ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ ζηε Ρψκε, ηέζεθε ακέζσο ζε εθαξκνγή. Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα 

ζπγθξνηήζεθε θαη νξθίζηεθε ε πξψηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ζηελ 

νπνία Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο νξίζηεθε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο. 

 

2. Οξγαληθόο Νόκνο ηνπ 1900:  
Πξφθεηηαη γηα λφκν πνπ ςεθίζηεθε ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θπβέξλεζεο ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο θαη αθνξνχζε ην θαζεζηψο ηεο ηνπηθήο Δθθιεζίαο. Με ηνλ 

Οξγαληθφ Νφκν ηνπ 1900, δφζεθε ιχζε ζε αθαλζψδε εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα, φπσο 

ήηαλ ε ζρέζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ε 

εθινγή Μεηξνπνιίηε θαη Δπηζθφπσλ. ην βαζηθφ ζρήκα, πνπ ηζρχεη κε κηθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο έσο ζήκεξα, είλαη έλα θαζεζηψο εκηαπηφλνκεο Δθθιεζίαο, ηεο νπνίαο 

ν Πξνθαζήκελνο εθιέγεηαη απφ ην νηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ε Κξεηηθή Πνιηηεία 

εθδίδεη ην Γηάηαγκα ηεο αλαγλψξηζεο θαη εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

 

3. «Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο» ηεο Κξεηηθήο Βνπιήο:  
Ήηαλ κηα ηζρπξή νκάδα πνιηηηθψλ ηεο Κξεηηθήο Βνπιήο πνπ ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη 

απφ ηελ απηαξρηθή πνιηηηθή ηνπ πξίγθηπα Γεσξγίνπ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ απφιπζε ηνπ 

Βεληδέινπ απφ ην αμίσκα ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ζηηο 18 Μαξηίνπ 1901 θαη ηηο 

δηψμεηο θαη θπιαθίζεηο δηαθεθξηκέλσλ κειψλ ηεο θξεηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Ζ νκάδα 

απηή ζπλαζπίζηεθε γχξσ απφ ην Βεληδέιν. Έκπηζηνη ζπλεξγάηεο ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ 

ν Κ. Φνχκεο θαη ν Κ. Μάλνο. Οη ηξεηο απηνί απνηέιεζαλ κηα ηξηαλδξία, πνπ δελ 

δίζηαδε λα πξνρσξήζεη ζε δπλακηθή αλακέηξεζε κε ηνλ Πξίγθηπα. 

 

4. Νόκνο «Πεξί ηδξύζεσο ζώκαηνο δεκνθξνπξώλ» (ξνπαινθόξνη): 
Πξφθεηηαη γηα λφκν πνπ ςήθηζε ε Κξεηηθή Βνπιή ην 1905, κεηά ηελ εθδήισζε ηεο 

επαλάζηαζεο ζην Θέξηζν θαη ηελ θήξπμε ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ζε φιε ηελ Κξήηε απφ 

ηνλ πξίγθηπα Γεψξγην. Σελ πεξίνδν απηή ε Κξεηηθή Βνπιή ελεξγνχζε θαηά ηηο 

εληνιέο ηνπ αξκνζηεηαθνχ πεξηβάιινληνο, αθνχ δελ ππήξρε αληηπνιίηεπζε. Οη 

δεκνθξνπξνί, ηνπο νπνίνπο νη επαλαζηάηεο απνθαινχζαλ «ξνπαινθφξνπο», ζα 
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ζηήξηδαλ ηελ έλλνκε ηάμε. ηελ Κξήηε ππήξραλ πηα δχν θπβεξλήζεηο, ηνπ Αξκνζηή 

ζηα Υαληά θαη ησλ επαλαζηαηψλ ζην Θέξηζν. Ζ δηάζπαζε ήηαλ πιήξεο θαη ε απεηιή 

εκθχιηνπ πνιέκνπ ήηαλ πιένλ νξαηή.  

 

5. «Πξνζσξηλή Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο»: 
Ήηαλ ε θπβέξλεζε πνπ νξγαλψζεθε ζην Θέξηζν κεηά ηελ εθδήισζε θαη επηθξάηεζε 

ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Μαξηίνπ 1905. Πξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ν Δι. Βεληδέινο 

θαη ππνπξγνί νη Κ. Φνχκεο θαη Κ. Μάλνο. Ζ θπβέξλεζε πξνέβε ζηελ έθδνζε 

γξακκαηίσλ γηα εζσηεξηθφ παηξησηηθφ δάλεην 100.000 δξαρκψλ, νξγάλσζε 

ππεξεζίεο νηθνλνκηθψλ, ζπγθνηλσληψλ θαη δηνίθεζεο, ηχπσζε γξακκαηφζεκα θαη 

εμέδηδε ηελ εθεκεξίδα ην «Θέξηζν». Ζ ρσξνθπιαθή, πνπ ππνζηήξηδε ηνλ Πξίγθηπα, 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγρεη ηα πξάγκαηα, θαζψο κάιηζηα πνιινί ρσξνθχιαθεο 

απηνκφιεζαλ πξνο ηνπο επαλαζηάηεο. 

 

6. Σειεζίγξαθν ησλ Γπλάκεσλ πξνο ηνπο επαλαζηάηεο ηνπ Θεξίζνπ: 
Ζ επηκνλή ησλ επαλαζηαηψλ ζηνλ έλνπιν αγψλα θαη ε παξάηαζε ηεο έθξπζκεο 

θαηάζηαζεο, πνπ απεηινχζε κε θαηάξξεπζε ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ππφζηαζε 

ηεο Κξήηεο, αλάγθαζε ηηο Πξνζηάηηδεο Γπλάκεηο λα απνζηείινπλ απζηεξφ 

ηειεζίγξαθν πξνο ηνπο επαλαζηάηεο ζηηο 2 Ηνπιίνπ 1905. Οη Γεληθνί Πξφμελνη ησλ 

Γπλάκεσλ, νη νπνίνη ππέγξαςαλ απηήλ ηε δηαθνίλσζε, θαζηζηνχζαλ ζαθέο φηη δελ 

κπνξνχζαλ λα κεηαβάινπλ ην πνιηηηθφ θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ. Γηαβεβαίσλαλ φκσο φηη 

ζα επηθέξνπλ νπζηψδεηο εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα βειηίσλαλ ζεακαηηθά 

ηελ θαηάζηαζε, ππφ ην ξεηφ φξν φηη εληφο 15 εκεξψλ νη επαλαζηάηεο φθεηιαλ λα 

θαηαζέζνπλ ηα φπια, κε παξάιιειε ρνξήγεζε γεληθήο ακλεζηίαο. 

 

7. Κξεηηθή Πνιηηνθπιαθή: 

Ήηαλ ν πξψηνο ζηξαηφο ηεο Κξήηεο πνπ νξγαλψζεθε ηειηθά ην 1907 κε Έιιελεο 

αμησκαηηθνχο πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ παξαηηεζεί απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. 

πγθεθξηκέλα, ε ίδξπζε Κξεηηθήο Πνιηηνθπιαθήο, ελφο ηνπηθνχ θξεηηθνχ ζηξαηνχ, 

πνπ ζα αληηθαζηζηνχζε ηα μέλα ζηξαηεχκαηα πνπ ππήξραλ ζην λεζί, απνηεινχζε ηνλ 

πξψην ζηφρν ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα ζηαδηαθή 

επίιπζε ηνπ Κξεηηθνχ Εεηήκαηνο. πσο είλαη γλσζηφ, ν Βεληδέινο, βιέπνληαο ηα 

πξάγκαηα πξαθηηθφηεξα θαη ξεαιηζηηθφηεξα, ζεσξνχζε φηη ε ιχζε ηνπ Κξεηηθνχ 

Εεηήκαηνο έπξεπε λα είλαη ζηαδηαθή, κε βαζκηαίεο θαηαθηήζεηο. Χο πξψηε κάιηζηα 

θαηάθηεζε ζεσξνχζε ηελ απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηηο θξεηηθέο 

πφιεηο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ληφπηα πνιηηνθπιαθή, κε Έιιελεο 

αμησκαηηθνχο. 

Ζ απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηνθπιαθήο πεξηιακβαλφηαλ ζηε λέα 

ξχζκηζε ηνπ θξεηηθνχ δεηήκαηνο (1906). Σν νξηζηηθφ θείκελν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ, ηελ ίδξπζε Κξεηηθήο Πνιηηνθπιαθήο, κε Έιιελεο 

αμησκαηηθνχο πνπ πξνεγνπκέλσο ζα παξαηηνχληαλ απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, θαη ηελ 

αλάθιεζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ, κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο 

γαιήλεο ζηελ Κξήηε. Σέινο, επί Αξκνζηείαο Αιεμάλδξνπ Εατκε, νξγαλψζεθε γηα 

πξψηε θνξά ε Πνιηηνθπιαθή ηεο Κξήηεο, δειαδή ν πξψηνο ζηξαηφο ηνπ λεζηνχ 

(1907), πνπ εμειίρζεθε ζε αμηφινγε δχλακε, φπσο θάλεθε αξγφηεξα ζηνπο 

Βαιθαληθνχο πνιέκνπο 1912-1913. Ζ παξνπζία ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ θαηέζηε 
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πιένλ πεξηηηή θαη νη Μ. Γπλάκεηο απνθάζηζαλ λα εθθελψζνπλ ηελ Κξήηε κέζα ζε 

έλα ρξφλν, κε κφλε εγγχεζε ηελ αζθάιεηα ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο λήζνπ. 

 

8. Κξεηηθή Υσξνθπιαθή:   
Ζ πξψηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, κεηαμχ άιισλ, ίδξπζε θαη ηελ Κξεηηθή 

Υσξνθπιαθή πνπ ζηειερψζεθε κε Ηηαινχο αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο 

(θαξακπηληέξνπο). Αμίδεη λα πξνζηεζεί φηη, κε ηελ έθξεμε ηεο Δπαλάζηαζεο ζην 

Θέξηζν, νη επαλαζηάηεο (κε πξνθεξχμεηο πνπ ηνηρνθφιιεζαλ ζηα Υαληά) 

ζπληζηνχζαλ ζηε ρσξνθπιαθή λα κελ ππαθνχεη ζηηο δηαηαγέο ηνπ Πξίγθηπα. Μεηά ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο Κξήηεο, ε ρσξνθπιαθή, πνπ ππνζηήξηδε 

ηνλ Πξίγθηπα, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγρεη ηα πξάγκαηα, θαζψο κάιηζηα πνιινί 

ρσξνθχιαθεο απηνκφιεζαλ πξνο ηνπο επαλαζηάηεο. Σέινο, κεηά ηε λέα ξχζκηζε ηνπ 

θξεηηθνχ δεηήκαηνο (1906), ην νξηζηηθφ θείκελν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πξνέβιεπε ηελ 

νξγάλσζε Κξεηηθήο Υσξνθπιαθήο κε εληειψο λέν ζρήκα. 

 

9. Ύπαηνο Αξκνζηήο ηεο Κξήηεο:  
Ήηαλ ην πξφζσπν πνπ αλαιάκβαλε ηε δηνίθεζε ηεο Κξήηεο κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ λεζηνχ απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ην 1898. Ο Όπαηνο Αξκνζηήο 

ήηαλ ππφινγνο ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, αθνχ απηέο εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ηελ 

επνπηεία ηνπ λεζηνχ. Χο Όπαηνο Αξκνζηήο ην 1898 νξίζηεθε ν πξίγθηπαο Γεψξγηνο, 

ν νπνίνο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Μεηά ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ ην 1905 θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ 

αλάκεζα ζηηο Γπλάκεηο, ην Βεληδέιν θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, κε λέα απφθαζή 

ηνπο νη Γπλάκεηο παξαρψξεζαλ ζην βαζηιηά ησλ Διιήλσλ Γεψξγην Α΄ ην δηθαίσκα 

λα δηνξίδεη εθείλνο ηνλ Όπαην Αξκνζηή ηεο Κξήηεο (14 Απγνχζηνπ 1906). ηε 

ζπλέρεηα ν πξίγθηπαο Γεψξγηνο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ (12 επηεκβξίνπ 1906) 

θαη ν βαζηιηάο ππέδεημε σο λέν Όπαην Αξκνζηή ηνλ Αιέμαλδξν Εαΐκε.  

 

10. Πξνζσξηλή δηαθνκκαηηθή θπβέξλεζε ηεο Κξήηεο:  
ηηο 24 επηεκβξίνπ ηνπ 1908 ζε ιατθή ζπγθέληξσζε ζηα Υαληά εγθξίζεθε νκφθσλα 

ην πξψην ςήθηζκα ηεο έλσζεο θαη ε Κξεηηθή Κπβέξλεζε εμέδσζε κε ηε ζεηξά ηεο 

επίζεκν Φήθηζκα (24 επηεκβξίνπ 1908). Γηα ηελ επίζεκε έλαξμε ηεο λέαο πεξηφδνπ 

ηεο πνιηηηθήο δσήο ζηελ Κξήηε, ζρεκαηίζηεθε πξνζσξηλή δηαθνκκαηηθή Κπβέξλεζε. 

Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε, γηα λα κελ πξνθαιέζεη δηεζλείο πεξηπινθέο κε ηελ 

αληίδξαζε ηεο Σνπξθίαο, απέθπγε λα αλαγλσξίζεη επίζεκα ηελ έλσζε θαη 

πεξηνξίζηεθε ζε παξαζθεληαθέο νδεγίεο ζηε λέα Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηεο Κξήηεο. 

 

 


