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Οι «ορισμοί» 

 
Είναι αδόκιμο να χρησιμοποιούμε τη λέξη «ορισμός». Κάτι τέτοιο δεν απαντάται στην 
Ιστορία. Ο προσδιορισμός ή η απόδοση του περιεχομένου των ιστορικών εννοιών είναι 
προτιμότερη διατύπωση. 

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν, συνεπώς , να προσδιορίζουν το θέμα ως προς το χώρο και το 

χρόνο. 
 

Για παράδειγμα, ως προς το κλήριγκ: 
 

αντί: « στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε…» είναι προτιμότερο να γράφουν: Μετά την 

εκδήλωση της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το 1932 στο εξωτερικό εμπόριο 

κ.λ.π. 

⚫ Προκύπτει κάθε τόσο, ζήτημα από ποιο μέχρι ποιο σημείο προσδιορίζεται η σωστή 

απάντηση. Συχνά, μάλιστα, οι μαθητές μας επικαλούνται τη (διαφορετική) γνώμη 

των διδασκόντων στα σχολεία. 
 

Μία απάντηση που περιλαμβάνει περισσότερα – όχι 
περιττά- στοιχεία είναι προτιμότερη, αφού έτσι 
αιτιολογείται το ιστορικό γεγονός, π.χ. Φεντερασιόν. 

 
Όμως: 

 
 
 
 

Όπως το 2008, αντί για 
προσδιορισμό ιστορικών εννοιών, 
μπορούμε να ζητήσουμε 
αιτιολόγηση κάποιου γεγονότος. 

 
 
 
 

⚫ Για παράδειγμα: 
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⯍ Γιατί κατά τη δεκαετία του 1930 επιβάλλονται δικτατορικά 

καθεστώτα; 

⯍ Γιατί το 1912 είχε δημιουργηθεί μεγάλο λαϊκό ρεύμα υπέρ του 

Βενιζέλου; 

 ⯍ Γιατί ήταν σημαντική η συνεισφορά των προσφύγων στον πολιτισμό; 

 
 
 

Ιστορικές έννοιες που μπορούν να ζητηθούν από 

τους μαθητές : 

Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση 

 

1. Μεγάλη Ιδέα 
 

Ιδεολογία που κυριάρχησε στην Ελλάδα από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1922. 

Διατυπώθηκε το 1844 με σαφήνεια στην Εθνοσυνέλευση από τον Ιωάννη Κωλέττη. 

Κατά τον ίδιο, το βασίλειο αποτελούσε μόνο ένα μικρό φτωχό μέρος της Ελλάδας. Το 

σημαντικότερο βρισκόταν υπό οθωμανική κατοχή και θα έπρεπε όλες οι δυνάμεις του 

έθνους να διατεθούν για την απελευθέρωση αυτού του τμήματος. Αυτή η ιδεολογία , 

λοιπόν, ενίσχυε την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος δεν ήταν παρά ημιτελής κατασκευή , τα 

θεμέλια απλώς για κάτι μεγαλύτερο και δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση 

του εθνικού οράματος , που προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των συνόρων. 
 

2. Εθνικές γαίες 
 

Ήταν οι ακίνητες, κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν 

στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε 

σε μουσουλμανικά ιδρύματα, είτε σε ιδιώτες, ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής 

(εκμετάλλευσης). Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού 

κράτους «επαναστατικώ δικαίω». Για τις ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις 

αποτέλεσαν το πρώτο και ουσιαστικά, το μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου, γι΄ 

αυτό και χρησιμοποιήθηκαν ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων ή ως μέσα 

εξασφάλισης εσόδων, μέσω της εκποίησής τους. Η έκταση των γαιών αυτών μπορεί να 

υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση, καθώς το σχετικό με την έγγειο ιδιοκτησία 

οθωμανικό καθεστώς ήταν περίπλοκο, όπως και οι μηχανισμοί απογραφής των 

περιουσιακών στοιχείων. Υπολογίζεται ότι η έκταση των εθνικών κτημάτων ανερχόταν 

χονδρικά σε 4.000.000 έως 5.000.000 στρέμματα. 
 

3. ΔΟΕ 
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Τα οικονομικά του ελληνικού κράτους, οδηγήθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα σε 

καθεστώς Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ). Εκπρόσωποι έξι δυνάμεων (Αγγλία, 

Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία) ανέλαβαν τη διαχείριση βασικών κρατικών 

εσόδων. Επρόκειτο για τα έσοδα των μονοπωλίων αλατιού, φωτιστικού πετρελαίου, 

σπίρτων, παιγνιόχαρτων, χαρτιού σιγαρέτων, τα έσοδα από την εξόρυξη της σμύριδας 

της Νάξου, το φόρο καπνού, τα λιμενικά δικαιώματα του Πειραιά, το φόρο χαρτοσήμου 

κ.λ.π. Το ύψος αυτών των εσόδων ανερχόταν σε 28.000.000 έως 30.000.000 δραχμές. 

(Στόχος αυτής της υποχρεωτικής διαχείρισης ήταν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

χώρας προς την Οθωμανική αυτοκρατορία, δηλαδή η καταβολή της πολεμικής 

αποζημίωσης ύψους 92.000.000 δραχμών και η εξυπηρέτηση των άλλων δανείων.)Η 

διεθνής επιτροπή, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1898, αντιμετώπισε τις τρέχουσες 

ανάγκες με ένα μεγάλο δάνειο, που χορηγήθηκε με την εγγύηση των Μεγάλων 

Δυνάμεων. Στη συνέχεια, εκτός από το βασικό της ρόλο, δηλαδή την εξασφάλιση της 

αποπληρωμής των δανείων, λειτούργησε επιπρόσθετα ως τεχνικό συμβουλευτικό 

σώμα, συμβάλλοντας γενικότερα στη βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής 

οικονομίας. 
 

4. Αγροτική μεταρρύθμιση 
 

Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμησή των αξιοποιήσιμων εδαφών σε 

μικρές παραγωγικές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα, που ανταποκρίνονταν 

καλύτερα στις νέες παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 

από τις ραγδαίες εξελίξεις που γνώρισε ο σύγχρονος τότε κόσμος στον οικονομικό 

τομέα και που άσκησαν σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο. Ο τελευταίος 

κυριαρχούσε παραγωγικά αλλά και κοινωνικά στην ιστορία των ανθρώπινων 

πολιτισμών ως το 19ο αιώνα. Με τη βιομηχανική επανάσταση, η κυριαρχία αυτή άρχισε 

προοδευτικά να υποχωρεί σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, οι οποίες συνοπτικά 

ονομάστηκαν «δυτικός κόσμος». Η Ευρώπη βρισκόταν ήδη ανάμεσα σ’ αυτές, ενώ η 

Ελλάδα βάδιζε με ρυθμούς αργούς, «μεσογειακούς», προς την ίδια κατεύθυνση. Καθώς 

η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας και κοινωνικού- ταξικού – 

κύρους, άνοιξαν οι δρόμοι για την αγροτική μεταρρύθμιση. 
 

5. Φεντερασιόν 
 

Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της πόλης της Θεσσαλονίκης, μίας πόλης με 

σημαντικό- για τα μέτρα της περιοχής- βιομηχανικό υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο 

χαρακτήρα, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα. Με πρωτεργάτες 

σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, που 

μετά την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα, στο τέλος των Βαλκανικών πολέμων, το 1913, 

αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας 

στη χώρα. 
 

6. Γ.Σ.Ε.Ε. 
 

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Ιδρύθηκε προς το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 
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Πολέμου εξαιτίας των πιέσεων που δέχτηκε η ελληνική κοινωνία, της εμπλοκής της σε 

διεθνείς υποθέσεις και του αντίκτυπου της ρωσικής επανάστασης, που οδήγησαν το 

εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα σε ταχύτατη ωρίμανση. Η ΓΣΕΕ συμπεριέλαβε 

κλαδικά και τοπικά σωματεία. 

 

7. Βενιζελισμός 
 

Στην περίοδο 1910- 1922, κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή πολεμική 

ετοιμότητα, εμφανίστηκε μια νέα πολιτική αντίληψη, που εκφράστηκε από τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο και ονομάστηκε συνοπτικά «βενιζελισμός». Είναι δύσκολο να 

ορίσουμε με λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν αυτή η πολιτική, στον οικονομικό όμως τομέα 

φαίνεται ότι ο βενιζελισμός θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως μοχλό έκφρασης και 

ανάπτυξης του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος, δηλαδή, έπρεπε να επιδιώξει την 

ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού και με ενιαία εθνική και κρατική 

υπόσταση, να διεκδικήσει τη θέση του στον σύγχρονο τότε κόσμο. 
 

8. Ιδιόμορφος- θεωρητικός δανεισμός 
 

Ο δανεισμός θεωρητικού χαρακτήρα ποσών που δεν εκταμιεύτηκαν ούτε δόθηκαν στη 

χώρα. Όταν με την επέμβαση των συμμάχων, ενοποιήθηκε η χώρα υπό το Βενιζέλο, το 

1917, στάθηκε αδύνατο να αναλάβει, χωρίς εξωτερική αρωγή , το κόστος της 

συμμετοχής στον πόλεμο. Οι Σύμμαχοι προχώρησαν τότε σε αυτόν το ιδιόμορφο 

δανεισμό της χώρας. Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ ενέκριναν κατ΄ αρχήν 

μεγάλα δάνεια προς την Ελλάδα: 12.000.000 λίρες Αγγλίας, 300.000.000 γαλλικά 

φράγκα και 50.000.000 δολάρια ΗΠΑ. Ο δανεισμός ήταν όμως θεωρητικός. 

Θεωρήθηκαν κάλυμμα για την έκδοση πρόσθετου χαρτονομίσματος, με το οποίο η 

κυβέρνηση Βενιζέλου θα χρηματοδοτούσε την πολεμική της προσπάθεια. Ένα είδος 

αποθέματος, δηλαδή, σε χρυσό και συνάλλαγμα, που δεν βρισκόταν όμως υπό τον 

έλεγχο της χώρας. Η Ελλάδα, πάντως, χρηματοδότησε με τον τρόπο αυτό την πολεμική 

συμμετοχή της στο μακεδονικό μέτωπο, την εκστρατεία στην Ουκρανία και την Κριμαία, 

και την πρώτη φάση της στρατιωτικής εμπλοκής στη Μικρά Ασία. Οι συνέπειες αυτής 

της ιδιόμορφης νομισματικής ισορροπίας δεν άργησαν να φανούν. 
 

9. Διχοτόμηση χαρτονομίσματος 
 

Το Μάρτιο του 1922 τα δημοσιονομικά δεδομένα έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο, το 

οποίο αντιμετωπίστηκε με έναν απρόσμενο τρόπο. Λίγους μήνες πριν την κατάρρευση 

του Ελληνικού Μετώπου στη Μικρά Ασία, η Κυβέρνηση προέβει σε ένα πρωτότυπο 

εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο, με διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. Το αριστερό 

τμήμα εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόμενης αξίας ενώ το δεξιό 

ανταλλάχθηκε με ομολογίες του Δημοσίου. Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, το 

κράτος απέκτησε 1.200.000.000 δραχμές και το πείραμα επαναλήφθηκε το 1926. 
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10. ΟΥΛΕΝ 
 

Η αμερικανική εταιρεία που το 1925 ανέλαβε την λύση του ζητήματος της υδροδότησης 

της Αθήνας με την κατασκευή του φράγματος και της τεχνητής λίμνης του Μαραθώνα. 

Το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας ξεπέρασε με την έλευση των προσφύγων το 

1.000.000 κατοίκους και δεν μπορούσε πλέον να υδρεύεται με το χρονολογούμενο από 

τους ρωμαϊκούς χρόνους Αδριάνειο Υδραγωγείο. 
 
 

 

11. ΠΑΟΥΕΡ 
 

Η βρετανική εταιρεία που ανέλαβε περίπου το 1925 την εγκατάσταση μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσα αλλά και τη δημιουργία σύγχρονου 

δικτύου αστικών συγκοινωνιών, βασισμένου σε ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία. 
 

12. Κλήριγκ 
 

Στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε προοδευτικά μετά το 1932 η μέθοδος 

διακανονισμού «κλήριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν , δηλαδή, με βάση το 

μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με βάση διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν 

τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών 

με την αντίστοιχη των εξαγωγών στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών. Για μία χώρα, όπως 

η Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειμματικές, η 

διαδικασία αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία. 

 
 

Η διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων 

στην Ελλάδα 

 
1. Πανελλήνιον 

 

Συμβουλευτικό όργανο που επανδρώθηκε από τον Καποδίστρια μετά τον δεύτερο 

εμφύλιο (β΄ εξάμηνο 1824) το 1825, με αντιπροσώπους και των τριών παρατάξεων, 

δηλαδή του αγγλικού, του γαλλικού και του ρωσικού κόμματος, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί εσωτερική ειρήνη. 
 

2. Πεδινοί 
 

Παράταξη της οποίας ο πυρήνας σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης 

του 1862- 1864. Είχαν ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη, ο οποίος υπονόμευε τους 

κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Με παρεμβάσεις στο στρατό επιχείρησε τη δημιουργία 

σώματος «πραιτωριανών» για να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία. 

Εμπόδιο στις επιδιώξεις του στάθηκαν πολιτικές ομάδες και θεσμοί. Ο Βούλγαρης 

έβρισκε οπαδούς ανάμεσα σ’ εκείνους που είχαν διοριστεί παράνομα στο στρατό ή στο 
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δημόσιο, και φοβούνταν μη χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση επικράτησης συνθηκών 

κοινοβουλευτικής νομιμότητας, σε άνεργους πτυχιούχους και στους μικροκαλλιεργητές. 

Ο λαός συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση της παράταξης. 
 

3. Ορεινοί 
 

Παράταξη της οποίας ο πυρήνας σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης 

του 1862- 1864. Απαρτίστηκαν από διάφορες ομάδες (υπό τον Δ. Γρίβα και τον Κ. 

Κανάρη) με κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν 

υποστηρικτές μεταξύ των μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εμπόρων και των 

πλοιοκτητών. Ο λαός συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση της παράταξης. 

 

4. Εθνικόν Κομιτάτον 
 

Πολιτικός σχηματισμός που είχε μικρότερη απήχηση από άλλους και εμφανίστηκε στην 

Εθνοσυνέλευση του 1862- 1864, υπό την Επαμεινώνδα Δεληγιώργη. Υποστήριξε την 

ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, οικονομική 

ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό και πολιτισμική εξάπλωση 

στην Οθωμανική  αυτοκρατορία. 
 

5. Εκλεκτικοί 
 

Πολιτικός σχηματισμός που είχε μικρότερη απήχηση από άλλους και εμφανίστηκε στην 

Εθνοσυνέλευση του 1862- 1864. Ήταν μία ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών , 

λογίων και αξιωματικών, με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί 

μεταξύ των άλλων παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. 
 

6. Ομάδα Ιαπώνων 
 

Κοινοβουλευτική ομάδα- πολιτικό μόρφωμα υπό το Δημήτριο Γούναρη. Ήταν το 

μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909. Ιδρύθηκε το 1906 , έχοντας ως επίκεντρο 

της κριτικής του την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις 

εξελίξεις της κοινωνίας. Η ομάδα δεν μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908. 
 

7. Στρατιωτικός Σύνδεσμος 
 

Μυστική ένωση στρατιωτικών που προχώρησε στο κίνημα στο Γουδί στις 15 Αυγούστου 

1909. Είχε αιτήματα που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη 

δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος 

δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω της Βουλής. Στις 

15 Μαρτίου του 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις 

επιδιώξεις του. 
 

8. Κίνημα στο Γουδί 
 

Κίνημα που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου του 1909 από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, 

μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με αιτήματα που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο 
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στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. 

Ήταν αποτέλεσμα της γενικότερης δυσαρέσκειας που επικρατούσε και εκδηλωνόταν 

εκείνη την περίοδο με διαδηλώσεις από τις συντεχνίες και τις εργατικές ενώσεις, 

ζητώντας φορολογικές ελαφρύνσεις και περιορισμό της γραφειοκρατίας. (Με αφορμή 

το κίνημα, έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών 

σωματείων της πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβημα του 

Στρατιωτικού Συνδέσμου και υπέβαλαν ψήφισμα στο παλάτι με το οποίο ζητούσαν την 

επίλυση σειράς οικονομικών αιτημάτων.) 
 

9. Κοινωνιολογική Εταιρεία 
 

Η σοβαρότερη από τις αριστερές ομάδες, η οποία ξεκίνησε από μερικούς 

διανοούμενους ως αριστερός μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος, με στόχο να 

προπαγανδίσει πολιτικές θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόμμα. Εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910. Επιζητούσε για όλα τα μέλη της 

κοινωνίας ισότητα ευκαιριών, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και διανομή των 

αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός, πράγμα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί 

με τη σταδιακή αναμόρφωση της οικονομίας και τη συνταγματική μεταβολή. Για να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να οργανωθούν οι εργάτες σε επαγγελματικές 

ενώσεις και να ιδρύσουν κόμμα. 
 

10. Λαϊκό Κόμμα 
 

Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα με αρχηγό τον Αλέξανδρο 

Παπαναστασίου. Βασικές προγραμματικές δηλώσεις του ήταν η αναμόρφωση του 

πολιτικού συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις δεύτερες 

εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 υποψήφιοι του κόμματος, οι οποίοι παρείχαν κριτική 

υποστήριξη στους Φιλελεύθερους. 
 

11. Ανόρθωση 
 

Πολιτικό σύνθημα των ανεξάρτητων υποψηφίων στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910. 

Ανάλογα με την περιοχή που ήταν υποψήφιοι και τον πληθυσμό στον οποίο 

απευθύνονταν, εννοούσαν είτε την υλοποίηση των αιτημάτων των συντεχνιών, όπως 

εκφράστηκαν στα συλλαλητήρια του 1909, είτε την επίλυση του αγροτικού ζητήματος, 

με την παροχή γης στους ακτήμονες. Το σύνθημα επίσης της Ανόρθωσης, 

χρησιμοποιήθηκε και από τους υποστηρικτές του Εθνικού Κόμματος του Κ. 

Μαυρομιχάλη, την οποία κατά την εκτίμησή τους δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν οι 

Βενιζελικοί. 
 

12. Ραλλικό Κόμμα 
 

Ήταν ένα από τα αντιβενιζελικά κόμματα. Ήταν αντίθετο προς τον εκσυγχρονισμός και 

κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τα τέλη του 

19ου αιώνα και όπως το απαιτούσε η μεταρρυθμιστική πολιτική των Φιλελευθέρων. 

Υποστήριζε ότι το Κοινοβούλιο έπρεπε να έχει ισχυρή θέση στο πολιτικό σύστημα. Στο 
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πρόσωπο του βασιλιά, όμως έβλεπε το σύμβολο της εθνικής ενότητας που ξεπερνούσε 

τα σύνορα της χώρας. Απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στα μεσαία και κατώτερα 

στρώματα των πόλεων καθώς και στους μικροκαλλιεργητές, δεδομένου ότι η 

οικονομική πολιτική των Φιλελευθέρων έδειχνε να ευνοεί, κυρίως, τα ανώτερα αστικά 

στρώματα. Ζητούσε ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των θέσεων εργασίας, ώστε 

με την οικονομική ανάπτυξη να εξευρεθούν χρήματα για εξοπλισμούς, να 

καταπολεμηθεί η διαφθορά και η πατρωνία των κομμάτων. Πάντως, το ραλλικό κόμμα 

δεν είχε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη. 
 

13. Εθνικό Κόμμα Κ. Μαυρομιχάλη 
 

Ένα από τα αντιβενιζελικά κόμματα. Δεν διέφερε από το ραλλικό. Οι εκπρόσωποί του 

προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τη συμμετοχή του αρχηγού τους στα πολιτικά 

πράγματα μετά το κίνημα του 1909. Υποστήριζαν την «Ανόρθωση», που κατά την 

εκτίμησή τους δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί. 
 

14. Κόμμα Γ. Θεοτόκη 
 

Ένα από τα αντιβενιζελικά κόμματα. Ήταν πιο μετριοπαθές από τα άλλα δύο (το 

ραλλικό και το Εθνικό Κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη) και ζητούσε να διορθώσει αυτά που 

θεωρούσε λάθη των Φιλελευθέρων. Συμφωνούσε με την πάση θυσία αύξηση των 

εξοπλισμών και ζητούσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες. Από το 

κίνημα στο Γουδί έως τη συνταγματική κρίση του1915, μεταξύ των αντιβενιζελικών 

κομμάτων, το θεοτοκικό κόμμα είχε τη μεγαλύτερη εκλογική βάση και έτσι αποτέλεσε 

τον πυρήνα των Αντιβενιζελικών. 

 
 

15. Συνθήκη Σεβρών 
 

Η Συνθήκη των Σεβρών (Ιούλιος /10 Αυγούστου 1920), αποτέλεσε τη μεγαλύτερη 

διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η 

μικρή Ελλάδα των παραμονών των Βαλκανικών πολέμων γίνεται με την υπογραφή της 

Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών». Το όραμα της 

Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων όριζε ότι η 

περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. 

Ύστερα από την περίοδο αυτή θα μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να 

αποφασίσουν την προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα. 

 
 

16. Σ.Ε.Κ.Ε. 
 

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1918 από συνέδριο 

σοσιαλιστών, αφού οι υψηλοί δείκτες ανεργίας και οι άθλιες συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης των εργατών οδήγησαν σε έντονη πολιτικοποίησή τους , κατά τη δεύτερη 

δεκαετία του 20ου αιώνα, καθώς οι συνθήκες έδιναν την εντύπωση ότι οι πλούσιοι 
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γίνονταν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Βασικές θέσεις του προγράμματός 

του ήταν η δημοκρατία, η παροχή εκλογικού δικαιώματος στις γυναίκες, αναλογικό 

εκλογικό σύστημα, εθνικοποίηση των μεγάλων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Σχετικά με 

την εξωτερική πολιτική, ζητούσε ειρήνη χωρίς προσάρτηση εδαφών, βασισμένη στο 

δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών. Τα προβλήματα που αφορούσαν 

διαμφισβητούμενα εδάφη, θα λύνονταν με δημοψηφίσματα. Το Σ.Ε.Κ.Ε. ήταν το πιο 

αυστηρά οργανωμένο κόμμα. Έως το 1919 ήταν υπέρ της κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας. Σταδιακά απομακρύνθηκε από αυτή, υιοθετώντας την αρχή της 

δικτατορίας του προλεταριάτου. Το 1924 και αφού προσχώρησε στην Τρίτη 

Κομμουνιστική Διεθνή, μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.). 

 

Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821- 1930) 

1. Τάγματα Εργασίας 
 

Κατά τη δεύτερη φάση των διωγμών, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, αιχμάλωτοι 
στρατιώτες και ντόπιοι άνδρες 18- 45 ετών συγκεντρώθηκαν σε στρατόπεδα και 
σχηματίστηκαν πορείες ομήρων προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Πολλοί πέθαναν 
από κακουχίες και ασιτία. 

 
2. Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων 

 
Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1922 με την άφιξη των προσφύγων της Μικρασιατικής 

καταστροφής. Ανήγειρε ξύλινα παραπήγματα για τη στέγασή τους. 

 
3. Συνθήκη (ειρήνης) της Λοζάννης 

 
Υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου του 1923 , μετά την μικρασιατική καταστροφή. 

 
4. Σύμβαση (ανταλλαγής πληθυσμών) της Λοζάννης 

 
Υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923 και ρύθμιζε την ανταλλαγή των πληθυσμών 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Προβλεπόταν η υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των 

Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλμάνων της Ελλάδας. 

Αυτή θα ίσχυε τόσο γι’ αυτούς που παρέμεναν στις εστίες τους, όσο και για 

εκείνους που είχαν ήδη καταφύγει στην ομόθρησκη χώρα. Μάλιστα η ανταλλαγή 

ίσχυσε αναδρομικά για όλες τις μετακινήσεις που έγιναν από τη μέρα που 

κηρύχθηκε ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος (18 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1912). Από την ανταλλαγή 

αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και 

της Τενέδου και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. (Οι ανταλλάξιμοι …Μικτή 

Επιτροπή Ανταλλαγής). Η συμφωνία αυτή για ναταλλαγή πληθυσμών διέφερε από 

τις προηγούμενες . Καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών 

και είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ οι μέχρι τότε συμφωνίες προέβλεπαν 
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εθελοντική μετανάστευση κατοίκων κάποιων επίμαχων περιοχών. 

 
5. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής 

 
Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923). 

Έδρα της θα ήταν η Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν έντεκα μέλη (τέσσερις 

Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία μέλη- πολίτες ουδέτερων κατά τον Α΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο κρατών), με αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου 

μετανάστευσης των πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των 

ανταλλαξίμων. Με τη φροντίδα της μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1924 και το 

1925 περίπου 200.000 Έλληνες που είχαν παραμείνει στην Καππαδοκία και 

γενικότερα στην Κεντρική και Νότια Μικρά Ασία. 

 
6. ΕΑΠ 

 
Η Επιτροπή Αποκαταστάσεων Προσφύγων. Η ελληνική κυβέρνηση, μπροστά στο 

τεράστιο έργο της περίθαλψης και αποκατάστασης των προσφύγων που έπρεπε να 

αναλάβει μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ζήτησε τη βοήθεια της Κοινωνίας των 

Εθνών (ΚΤΕ). Με πρωτοβουλία της ΚΤΕ, το Σεπτέμβριο του 1923 ιδρύθηκε ένας 

αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική υπόσταση, η Επιτροπή Αποκαταστάσεως 

Προσφύγων (ΕΑΠ), με έδρα την Αθήνα. Βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει 

στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Η ΕΑΠ 

λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930. Με ειδική σύμβαση μεταβίβασε στο Ελληνικό 

Δημόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβειαπέναντι 

στους πρόσφυγες. 

 
7. Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής πληθυσμών 

 
Συστάθηκε το 1924 στη Μικτή Επιτροπή για να βοηθήσει το έργο της ελληνικής 

αντιπροσωπείας στην εκτίμηση των περιουσιών που εγκατέλειψαν στις πατρίδες 

τους οι πρόσφυγες. Υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας. 

 
8. Σύμβαση της Άγκυρας 

 
Υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1925 ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας με σκοπό να ρυθμιστούν τα επίμαχα θέματα. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 

 
9. Συμφωνία των Αθηνών 

 
Υπογράφηκε τον Δεκέμβριου του 1926 ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας με σκοπό να ρυθμιστούν τα επίμαχα θέματα. Δεν 

εφαρμόστηκε ποτέ. 
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10. Συμφωνία της Άγκυρας 

 
Υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου του 1930 και αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο 

μεταξύ των δύο χωρών. Τα κυριότερα σημεία του ήταν… των δύο χωρών. 

 
11. Σύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας 

 
Υπογράφηκε στις 30 Οκτωβρίου του 1930. Με αυτήν (και το Σύμφωνο φιλίας, 

ουδετερότητας και διαιτησίας και το Πρωτόκολλο για τον περιορισμό των ναυτικών 

εξοπλισμών) ολοκληρώθηκε η Συμφωνία της Άγκυρας. Επιπλέον, δόθηκε η 

δυνατότητα στους υπηκόους του καθενός από τα δύο κράτη να ταξιδεύουν ή να 

εγκαθίστανται με κάποιους περιορισμούς στο έδαφος του άλλου κράτους. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


