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Κεφάλαιο 1ο: Α̟ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο̟οίηση
Μέρος Γ΄ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα

Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα
Σχεδιάγραµµα

Μέχρι 19ο αι.
Βιοµηχανική
ε̟ανάσταση:

Αγροτική
µεταρρύθµιση:

Εξελίξεις στον αγροτικό χώρο στο σύγχρονο κόσµο
- κυριαρχία του αγροτικού τοµέα στην οικονοµία (̟αραγωγικά, κοινωνικά)
- Ευρώ̟η («δυτικός κόσµος»): υ̟οχώρηση αυτής της κυριαρχίας
- Ελλάδα: αργοί ρυθµοί, «µεσογειακοί»
- κατοχή γης έ̟αυε να είναι ̟ηγή εξουσίας και κύρους  ανάγκη αγροτικής
µεταρρύθµισης
- κατάτµηση εδαφών σε µικρές ̟αραγωγικές µονάδες οικογενειακού χαρακτήρα

Η διανοµή των «εθνικών γαιών»1 και το ζήτηµα της µεγάλης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα
Πρόβληµα
- δεν γνώρισε εντάσεις ό̟ως σε Ευρώ̟η – Βαλκάνια
έγγειας
- ̟ροοδευτική διανοµή εθνικών γαιών α̟ό 1821-1828  ̟λήθος µικρών
ιδιοκτησίας
ιδιοκτησιών
στην Ελλάδα
- λίγα «τσιφλίκια» σε Αττική – Εύβοια  δεν δηµιουργούσαν ̟ρόβληµα
∆ιεύρυνση
- εµφανίζεται ζήτηµα µεγάλης ιδιοκτησίας
1864,1881
- Οι Έλληνες του εξωτερικού:
 αγόρασαν τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας
 διατήρησαν το θεσµό των κολίγων
 άσκησαν ̟ολιτικές, κοινωνικές ̟ιέσεις για να κερδοσκο̟ήσουν (ε̟ιβολή υψηλών
δασµών στο εισαγόµενο σιτάρι, υψηλότερες τιµές για το εγχώριο, τεχνητές ελλείψεις)

1907

Τέλος
Βαλκανικών
̟ολέµων
(1913)

1917

Στόχοι

Μετά τον
̟όλεµο

Νοµοθετικές ̟ροσ̟άθειες αντιµετώ̟ισης των ̟ρακτικών των «τσιφλικάδων»
- ψήφιση νόµων για α̟αλλοτριώσεις και διανοµή γης σε ακτήµονες
- εφαρµογή τους α̟οδείχθηκε δύσκολη υ̟όθεση
- τριβές ̟ου ̟ροκάλεσαν συγκρούσεις  σηµαντικότερη: Κιλελέρ, 1910

-

̟ιο ̟ερί̟λοκο το ζήτηµα γαιοκτησίας  στα νέα όρια της χώρας ̟λέον και

µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες µεγάλων εκτάσεων

Ολοκλήρωση αγροτικής µεταρρύθµισης και στόχοι της
- Ε̟οχή Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου2 και «εθνικού διχασµού»3
- ολοκλήρωση αγροτικής µεταρρύθµισης
– κυβέρνηση Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη
- στήριξη και ̟ολλα̟λασιασµός ελληνικών ιδιοκτησιών
- α̟οκατάσταση ̟ροσφύγων
– ̟ρόληψη κοινωνικών εντάσεων
- α̟αλλοτρίωση έγινε δυνατή
- ανάγκη α̟οκατάστασης ̟ροσφύγων
Α̟οτελέσµατα αγροτικής µεταρρύθµισης και εξέλιξη του αγροτικού ζητήµατος
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Αναδιανοµή γης

Α̟οτελέσµατα

- Μακεδονία: 85%
- Θεσσαλία: 68%
- Στο σύνολο καλλιεργήσιµης γης της χώρας: 40%
- Η αγροτική µεταρρύθµιση οδήγησε αγροτική οικονοµία σε καθεστώς
µικροϊδιοκτησίας
- Νέα ̟ροβλήµατα: δυσκολία µικροκαλλιεργητών για εµ̟ορευµατο̟οίηση
̟αραγωγής  θύµατα των εµ̟όρων
- Ίδρυση  Αγροτικής Τρά̟εζας
 κρατικών οργανισµών ̟αρέµβασης
 ̟αραγωγικών συνεταιρισµών

Ορισµός
Αγροτική µεταρρύθµιση: η κατάργηση των µεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτµηση των αξιο̟οιήσιµων
εδαφών σε µικρές ̟αραγωγικές µονάδες, οικογενειακού χαρακτήρα, ̟ου αντα̟οκρίνονταν καλύτερα στις
νέες ̟αραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες.
[Βλ. σελ. 42 του σχολικού βιβλίου]

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα σχολικού βιβλίου, σελ. 45-6.
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη την ̟αρα̟άνω ̟ηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε την
κατάσταση στην γεωργία στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα.
Κείµενο: Η γεωργία στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα
«Πληροφορίας ακριβείς … η ε̟ιστήµη και η ηθική καθιέρωσαν».
Α. Μανσόλα, Πολιτειογραφικαί ̟ληροφορίαι ̟ερί Ελλάδος, Αθήναι, Εθνικόν Τυ̟ογραφείον, 1867, σ. 43-44.

Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Οι ̟ληροφορίες του ̟αραθέµατος θα µ̟ορούσαν να συνοψισθούν στα εξής:
Η έκταση των καλλιεργήσιµων γαιών δεν µ̟ορεί να ̟ροσδιοριστεί µε ακρίβεια
Το 1836 εκδόθηκε νόµος σύµφωνα µε τον ο̟οίο ̟ροβλε̟όταν η σύνταξη ̟ροσωρινού
κτηµατολογίου των ιδιωτικών εκτάσεων, αλλά ̟οικίλες δυσκολίες εµ̟όδισαν την εφαρµογή του
νόµου
Πριν α̟ό την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1830) η κατάσταση στο γεωργικό τοµέα
ε̟έβαλλε την κρατική µέριµνα. Μέχρι τότε τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν αυθαιρεσίες,
αβεβαιότητα της ιδιοκτησίας ή α̟αγόρευση κατοχής γης, καταδυναστεύσεις και βαριά φορολογία.
Μετά την ανεξαρτησία η χώρα έµοιαζε ερηµωµένη α̟ό ανθρώ̟ους και η γη ήταν χέρσα α̟ό τις
καταστροφές του ̟ολέµου.
Ωστόσο έκτοτε σηµειώθηκε µεγάλη ̟ρόοδος στη γεωργία, η ο̟οία κατά κύριο λόγο στηρίχθηκε
στην ̟ροσω̟ική εργασία, τις ̟ροσ̟άθειες και τη φιλο̟ονία του Έλληνα γεωργού

Πίνακας σχολικού βιβλίου, σελ. 44.
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τον
αριθµό των α̟αλλοτριώσεων ̟ου έγιναν στην Ελλάδα α̟ό το 1917 µέχρι το 1925.
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Κείµενο: Α̟αλλοτριώσεις µεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών

Περίοδος
1917-1920
1921-1922
1923-1925

Αριθµός
Α̟αλλοτριώσεων
64
12
1.203

Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Το 1917 µε τη νοµοθεσία του Ελ. Βενιζέλου η αγροτική µεταρρύθµιση ̟ροχωρεί και φτάνει στον
αριθµό των 64ων α̟αλλοτριώσεων. Το έργο ανακό̟τεται λόγω της εισόδου της Ελλάδας στον Α΄
Παγκόσµιο ̟όλεµο και στην εµ̟λοκή της αργότερα στον ελληνοτουρκικό ̟όλεµο στη Μικρά Ασία.
Α̟ό το βιβλίο, σελ. 43-44: «Το α̟οφασιστικό βήµα … στο ε̟ίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος».
Α̟ό την ̟ηγή:
Την ̟ερίοδο 1921-1922 λόγω της εµ̟λοκής της Ελλάδας στη µικρασιατική εκστρατεία ο αριθµός
των α̟αλλοτριώσεων ανέρχεται µόνο σε 12. Ο βασικότερος λόγος για αυτό είναι ότι το κράτος
διοχετεύει µεγάλα χρηµατικά ̟οσά στις στρατιωτικές δα̟άνες.
Κατά την ̟ερίοδο 1923-1925 ο αριθµός των α̟αλλοτριώσεων αυξάνεται σηµαντικά, καθώς
ανέρχεται στις 1.203 α̟αλλοτριώσεις. Η αύξηση αυτή κατά κύριο λόγο οφείλεται στην ε̟ιτακτική
ανάγκη της α̟οκατάστασης των ̟ροσφύγων ̟ου έρχονται στην Ελλάδα µετά τη µικρασιατική
καταστροφή και την υ̟ογραφή της Συνθήκης και της Σύµβασης της Λοζάνης για την υ̟οχρεωτική
ανταλλαγή των ̟ληθυσµών.
Α̟ό το βιβλίο, σελ. 45: «Η αναδιανοµή ̟ου έγινε … Ευρώ̟ης (Ισ̟ανία, Βουλγαρία, Ρουµανία κ.λ̟.)»

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις κατανόησης
1.1. Πώς αντιµετω̟ίστηκε το αγροτικό ζήτηµα στις χώρες της Ευρώ̟ης;
1.2. Πώς αντιµετω̟ίστηκε το ̟ρόβληµα της έγγειος ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και ̟οιες ̟ρακτικές
ακολούθησαν οι τσιφλικάδες;
1.3. Με ̟οιους τρό̟ους ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα;
1.4. (α) Ποιοι ̟αράγοντες ε̟έτρεψαν τη δηµιουργία των µεγάλων τσιφλικιών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα;
(β) Να ̟αρουσιάσετε συνο̟τικά τις ε̟ι̟τώσεις της δηµιουργίας των τσιφλικιών στην οικονοµική και
κοινωνική ζωή του τό̟ου.
1.5. Να ̟αρουσιάσετε τον τρό̟ο αντιµετώ̟ισης α̟ό τις ελληνικές κυβερνήσεις του ̟ροβλήµατος των
τσιφλικιών της Θεσσαλίας.
1.6. Ποιο ήταν το κύριο αίτηµα των Θεσσαλών ακτηµόνων α̟ό το 1881 και ̟ότε ε̟ιλύθηκε;
1.7. (α) Να εκθέσετε το ̟εριεχόµενο της αγροτικής µεταρρύθµισης του 1917.
(β) Να ̟ροσδιορίσετε τις συνέ̟ειες της αγροτικής µεταρρύθµισης στην οικονοµική ζωή της χώρας.
1.8. Πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση; Ποιοι ήταν οι στόχοι και ̟οια τα α̟οτελέσµατά της;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
1.9. Το αγροτικό ζήτηµα ήταν ̟ρόβληµα µόνο του ελλαδικού χώρου.
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1.10. Η διανοµή των «εθνικών γαιών» ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό τον
ε̟αναστατικό αγώνα του 1821-1828 δηµιούργησε ̟λήθος ̟ροβληµάτων.





1.11. Η ενσωµάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος
̟ραγµατο̟οιήθηκε το 1864. [Εξετάσεις 2006]









1.13. Οι νόµοι του 1907 δεν ε̟έτρε̟αν τη διανοµή των µεγάλων ιδιοκτησιών
στους ακτήµονες.





1.14. Η ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρρύθµισης έγινε στα χρόνια του
Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου και του «Εθνικού ∆ιχασµού».





1.15. Λίγα χρόνια µετά τον ̟όλεµο κάτω α̟ό την ̟ίεση του ̟ροσφυγικού
̟ροβλήµατος η αγροτική µεταρρύθµιση ολοκληρώθηκε και οδήγησε
την αγροτική οικονοµία της χώρας σε καθεστώς µικροϊδιοκτησίας.





1.12. Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους µε τα Ε̟τάνησα, την Άρτα και τη
Θεσσαλία έφερε στο ̟ροσκήνιο το ζήτηµα της µεγάλης ιδιοκτησίας.
[Εξετάσεις 2002]

Ερωτήσεις στις Πηγές

Ερώτηση 1.16
Αντλώντας στοιχεία α̟ό τα ̟αρακάτω κείµενα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
̟αρουσιάσετε τους ̟αράγοντες ̟ου ε̟έτρεψαν τη δηµιουργία της µεγάλης ιδιοκτησίας µετά την
ενσωµάτωση της Θεσσαλίας (1881), καθώς και τις ε̟ι̟τώσεις του γεγονότος αυτού στην οικονοµική και
κοινωνική ζωή της Ελλάδας µέχρι το τέλος των βαλκανικών ̟ολέµων.
Κείµενο A
Στο αγροτικό ζήτηµα της Θεσσαλίας, το ο̟οίο σηµείωσε ιδιαίτερη έξαρση κατά την κρίσιµη ̟ερίοδο της
µετάβασης α̟ό την οθωµανική στην ελληνική κυριαρχία, η σύµβαση της ̟ροσάρτησης ε̟έβαλλε το
σεβασµό των υ̟αρχόντων δικαιωµάτων όλων εκείνων, οι ο̟οίοι κατείχαν νόµιµους οθωµανικούς τίτλους σε
κάθε είδους γαίες ή ακίνητα. Η διάταξη θεωρήθηκε ότι εξοµοίωνε όλους τους σχετικούς µε την κατοχή της
γης οθωµανικούς τίτλους και τους αναγνώριζε ως α̟οδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας εκλήφθηκε δε ως
̟ρονοµιακή µεταχείριση των Οθωµανών κατόχων τίτλων γης και οδηγούσε στην ενίσχυση της θέσης των
τελευταίων, εξαιτίας και της ισχύος της α̟όλυτης ατοµικής ιδιοκτησίας στην ελληνική νοµοθεσία, σε
αντίθεση µε τους ό̟οιους ̟εριορισµούς ε̟έβαλλε ο οθωµανικός νόµος. Αφορούσε όµως, κατ’ ε̟έκταση, και
τους Έλληνες αγοραστές – ̟ρο̟άντων κεφαλαιούχους της οµογένειας--, οι ο̟οίοι ενόψει της ̟ροσάρτησης
είχαν σ̟εύσει να α̟οκτήσουν κτήµατα στη Θεσσαλία. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, η δίκαιη α̟αίτηση των
καλλιεργητών για α̟όκτηση ιδιόκτητης γης µετά την α̟ελευθέρωση, όχι µόνο δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκε αλλά
αντίθετα συνοδεύτηκε και µε ε̟ιδείνωση των καλλιεργητικών σχέσεων, εξαιτίας και της µη οριοθέτησης των
δικών τους δικαιωµάτων.
Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου, «Ο Τρικού̟ης και το θεσσαλικό ζήτηµα», Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο
Θεσσαλονίκης, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ̟ερ. «Εγνατία», τ. 5, σ. 124, University Studio Press,
1995-2000.

Κείµενο Β
Η ανάγκη να διατηρηθεί η δανειολη̟τική ικανότητα της Ελλάδας στο εξωτερικό εµ̟όδιζε αρκετές φορές τη
διαδικασία της εσωτερικής µεταρρύθµισης. Ο Τρικού̟ης α̟έφυγε, ̟.χ. να κάνει µεταρρυθµίσεις στη
γεωργική γη της νεοα̟οκτηµένης ε̟αρχίας της Θεσσαλίας, της ο̟οίας τη γεωργία χαρακτήριζαν τα µεγάλα
τσιφλίκια, για να µην ̟ροσβάλει τις ευαισθησίες (…) όλων των ̟λουσίων Ελλήνων του εξωτερικού, ̟ου
έδειχναν όλο και µεγαλύτερη τάση να ε̟ενδύουν στη µητέρα ̟ατρίδα.
Richard Clogg, Σύντοµη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, σ. 137-138, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1999.
[Εξετάσεις 2005]

6

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

Ερώτηση 1.17
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρα̟άνω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
ανα̟τύξετε την ε̟ιχειρηµατολογία των ̟ροστατών του γαιοκτητικού καθεστώτος της Θεσσαλικής γης.
Κείµενο: ∆ίκη για τα γεγονότα του Κιλελέρ
Οι κατηγορούµενοι για τα γεγονότα του Κιλελέρ-Λάρισας ̟αρα̟έµφθηκαν στο κακουργιοδικείο Λαµίας.
Οι δίκες άρχισαν στις 19 Ιούνη (1910) και τελείωσαν στις 23 του ίδιου µήνα.
Στο κακουργιοδικείο Χαλκίδας στάλθηκε ο εισαγγελέας της Λιβαδειάς Γεωργιάδης ̟ου αργότερα έγινε και
εισαγγελέας του Άρειου Πάγου. Ήταν αγροτοφάγος και µίλησε µε λύσσα. Και τι δεν εί̟ε. Ανάφερε την
ιστορία, την αρχαία και νεώτερη και ε̟ικαλέστηκε όλους τους νόµους και ̟ροφήτες θέλοντας να α̟οδείξει
̟ως το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, είναι ιερό και οι αγρότες ̟ρέ̟ει να δουλεύουν και να µη σηκώνουν
κεφάλι. Μαζί µε άλλα α̟ειλώντας και φωνάζοντας εί̟ε:
«Η κολληγία είναι δικαίωµα ενοχικόν, εταιρεία ή µίσθωσις συνε̟ώς οι κατηγορούµενοι δεν εδικαιούντο να
δηµιουργήσωσι ταραχάς… Αγροτικόν ζήτηµα δεν υφίσταται. Οι τσιφλικιούχοι ̟ιέζονται και, ό̟ως
α̟αλλαγώσι καθηµερών συγκρούσεων, ενοικιάζουν τα κτήµατά των. Ο Θεσσαλός δεν είναι γεωργός, αλλά
κτηνοτρόφος. Αρνείται να καλλιεργήσει ̟λέον των είκοσι στρεµµάτων. Παρασύρεται ευκόλως. Θορυβώδες
δε συλλαλητήριον Θεσσαλών, σηµαίνει α̟όλυσιν 5 χιλιάδων άρκτων. Σ̟αταλά την ̟εριουσίαν του στα
µανάβικα και δι’ αυτό κατά την εβδοµαδιαίαν αγοράν δεν ευρίσκει κανείς φρούτα. Τρώγει τα αχλάδια σαν
γουρούνι. Υ̟άρχουν βεβαίως και καλοί Θεσσαλοί. Αλλ’ οι ̟λείστοι εξ’ αυτών είναι τεµ̟έληδες και
ζωοκλέ̟ται. Ο «Γεωργικός Σύνδεσµος» ιδρύθη δια σκο̟ούς εκµεταλλευτικούς!...»
Κορδάτου Γ., Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδος, ΧΙΙΙ, σ. 193.

Ερώτηση 1.18
Αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και ε̟ισηµαίνοντας ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του
̟αρακάτω κειµένου:
(α) Να εξηγήσετε τους στόχους και τα α̟οτελέσµατα της αγροτικής µεταρρύθµισης
της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου το 1917.
(β) Να α̟οτιµήσετε ειδικότερα τη σηµασία της ίδρυσης συνεταιρισµών για την ε̟ιτυχία της αγροτικής
µεταρρύθµισης του 1917.
Κείµενο:
«Η αγροτική µεταρρύθµιση του Βενιζέλου ήταν το ̟ιο ριζοσ̟αστικό µέτρο ̟ου είχε εφαρµοστεί ως τότε
στην Ελλάδα ... Άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστηµα της µικρής
οικογενειακής ιδιοκτησίας ...
Η αγροτική µεταρρύθµιση και ο συνακόλουθος τεµαχισµός της γης συνοδεύτηκαν α̟ό αύξηση ε̟ενδύσεων
στην αγροτική ̟αραγωγή, µε τη µορφή ̟ιστώσεων, και α̟ό την ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού
κινήµατος, ̟ου α̟οσκο̟ούσε αφενός στην ̟ροστασία των µικρών ̟αραγωγών και αφετέρου στη
µεγαλύτερη ασφάλεια των ε̟ενδύσεων στην αγροτική οικονοµία. Το βασικό θεσµικό ̟λαίσιο για την
οργάνωση των συνεταιρισµών δηµιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες ̟ου δηµιούργησε ο ̟όλεµος έδωσαν στο
συνεταιριστικό κίνηµα µεγάλη ώθηση. Τα ̟ροβλήµατα ̟ου είχαν σχέση µε τη διακίνηση ̟ροϊόντων, την
̟αραδοσιακή εκµετάλλευση του µικρού ̟αραγωγού α̟ό τους µεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους
τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως ̟ου ε̟ικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόµη ̟ιο αισθητή
την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας ̟ου ̟ρόσφεραν οι συνεταιρισµοί...»
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 76.
[Εξετάσεις 2002]
Ερώτηση 1.19
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τους στόχους και τα α̟οτελέσµατα της αγροτικής µεταρρύθµισης του 1917.
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Κείµενο: Η αγροτική µεταρρύθµιση του 1917
Η αρχή της αγροτικής µεταρρύθµισης εξηγγέλθη στα 1917 στη Θεσσαλονίκη. Εν τούτοις, το µέγιστο τµήµα
αυτής της µεταρρύθµισης δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκε ̟αρά µόνον µετά το 1922.
Αρκετές υ̟οθέσεις ̟ροτείνονται ̟ροκειµένου να ερµηνευθεί η ε̟ιλογή της συγκεκριµένης στιγµής για την
εξαγγελία της µεταρρύθµισης. Έγινε λόγος για «λύση ε̟ιβαλλόµενη α̟ό τις ανάγκες του εµφυλίου
̟ολέµου» τον ο̟οίο διεξήγε η στρατιωτική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης κατά του κράτους της Αθήνας.
Κατ’ άλλους, η µεταρρύθµιση ε̟ισ̟εύσθη εξ’ αιτίας της εµφάνισης του µ̟ολσεβικικού κινδύνου. Εν ̟άσει
̟ερι̟τώσει, µεταξύ των ̟οικίλων ερµηνειών ̟ου δόθηκαν, µ̟ορούµε, χωρίς ν’ α̟ορρίψουµε τις άλλες, αν
συγκρατήσουµε ιδιαιτέρως την ακόλουθη: η αγροτική µεταρρύθµιση α̟οφασίστηκε σε µία στιγµή
σοβαροτάτης ̟τώσης του εξωτερικού εµ̟ορίου: η ̟τώση αυτή είχε ̟ροκληθεί α̟ό τον θαλάσσιο α̟οκλεισµό
τον ο̟οίο είχαν ε̟ιβάλει οι δυτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, ̟ροκειµένου να την υ̟οχρεώσουν να εισέλθει
στον ̟όλεµο µε το µέρος της Αντάντ. Υ̟’ αυτές τις συνθήκες, ο α̟οκλεισµός της Ελλάδας λειτούργησε, α̟ό
οικονοµική ά̟οψη, ως ένας αυθόρµητος ̟ροστατευτισµός, τόσο υ̟έρ της εθνικής βιοµηχανικής ̟αραγωγής
όσο και ε̟’ ωφελεία των εγχωρίων σιτηρών. Είναι ̟ροφανές ότι η συγκυρία αυτή έθεσε εκ νέου και µε
οξύτατο τρό̟ο το ζήτηµα των τσιφλικιών. Το γεγονός ότι µια «ε̟αναστατική» στρατιωτική κυβέρνηση υ̟ό
την αιγίδα των γαλλικών στρατευµάτων του µακεδονικού µετώ̟ου ήλθε να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη,
δηλαδή στο κέντρο των βορείων ελληνικών ε̟αρχιών ̟ου κυριαρχούντο α̟’ τα τσιφλίκια, ̟ροσέδωσε έναν
ε̟είγοντα χαρακτήρα στο ̟ρόβληµα της οριστικής ρύθµισης του γαιοκτητικού ζητήµατος. ...
Κ. Βεργό̟ουλου, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωµάτωση της γεωργίας, Εξάντας, Αθήνα 1975,
σσ. 173-174.

Ενότητα 1 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
1. Τα τσιφλίκια στη Θεσσαλία αγοράστηκαν α̟ό ξένους κεφαλαιούχους.





2. Σε «Εθνικό ∆ιχασµό» εξελίχθηκε η διαµάχη του Ε. Βενιζέλου µε το
βασιλιά Αλέξανδρο για την αγροτική µεταρρύθµιση.





3. Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα ̟ροκάλεσε τις ίδιες εντάσεις ̟ου
γνώρισαν άλλα κράτη της Ευρώ̟ης.





Θέµα 2ο
Πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση; Ποιοι ήταν οι στόχοι και τα α̟οτελέσµατά της;
Θέµα 3ο
Ερώτηση: Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρακάτω ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε
(α) τις ̟ροσ̟άθειες αντιµετώ̟ισης των ̟ρακτικών των τσιφλικάδων και
(β) την ένταση των συγκρούσεων ανάµεσα σε αγρότες και υ̟οστηρικτές του γαιοκτητικού καθεστώτος
στο Κιλελέρ.
Κείµενο: Κιλελέρ
Τις ̟αραµονές του µεγάλου Πανθεσσαλικού συλλαλητηρίου στη Λάρισα ̟αρατηρούνταν µεγάλος
αναβρασµός στη θεσσαλική ύ̟αιθρο. […] Α̟ό νωρίς το ̟ρωί του Σαββάτου της 6ης Μαρτίου 1910 άρχισαν
να συρρέουν στη Λάρισα χωρικοί α̟ό τα διάφορα χωριά, ̟εζοί ή έφι̟̟οι, οι ο̟οίοι, κατό̟ιν αυστηρής
εντολής των αγροτικών συλλόγων, των ̟ροκρίτων, των δηµάρχων, του νοµάρχη Π. Αργυρό̟ουλου και της
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Θεσσαλικής ε̟ιτρο̟ής, ήταν άο̟λοι. Στον σιδηροδροµικό σταθµό του χωριού Κιλελέρ διακόσιοι ̟ερί̟ου
αγρότες, ̟ου ̟ήγαιναν στο συλλαλητήριο, ε̟ιχείρησαν να ε̟ιβιβαστούν στη διερχόµενη αµαξοστοιχία
χωρίς εισιτήριο, ̟ράγµα ̟ου δεν ε̟έτρεψε ο ευρισκόµενος µέσα στο τρένο διευθυντής των θεσσαλικών
σιδηροδρόµων Πολίτης, ̟ου συνόδευε τον Γερµανό δηµοσιογράφο Φίσερ και τη σύζυγό του. Ο Φίσερ ήταν
αντα̟οκριτής δύο εφηµερίδων του Βερολίνου. Οργισµένοι οι χωρικοί α̟ό την άρνηση του Πολίτη,
ε̟ιτέθηκαν µε λίθους κατά των βαγονιών σ̟άζοντας τζάµια. Το τρένο α̟οµακρύνεται, αλλά σε α̟όσταση
ενός ̟ερί̟ου χιλιοµέτρου ε̟αναλαµβάνονται οι ίδιες σκηνές α̟ό οµάδα ̟ερί̟ου 800 χωρικών µε ερυθρές
σηµαίες, ̟ου ̟ροσ̟άθησαν να σταµατήσουν την αµαξοστοιχία.
Τότε οι δύο ανθυ̟ολοχαγοί ̟ου διοικούσαν την εντός του τρένου ευρισκόµενη στρατιωτική δύναµη, η
ο̟οία µετέβαινε α̟ό το Βελεστίνο στο Γκερλί στη Λάρισα για ενίσχυση των εκεί δυνάµεων α̟οτελούνταν
α̟ό ̟εζικό, ευζώνους και χωροφύλακες, διατάσσουν ̟υρ στον αέρα για εκφοβισµό. Οι χωρικοί
εξαγριώνονται και ε̟ιτίθενται µε λίθους και ξύλα, ο̟ότε νέοι ̟υροβολισµοί α̟ό τη στρατιωτική δύναµη
έχουν α̟οτέλεσµα να φονευθούν 2 ή 4 χωρικοί και να τραυµατιστούν τουλάχιστον 7.
Η εξέγερση εκείνη ̟ου ̟ήρε την ονοµασία του Κιλελέρ έγινε, λοι̟όν, κατά κύριο λόγο στη Λάρισα, ό̟ου
αµυνόµενοι άο̟λοι αγρότες σε οδοµαχίες είχαν να αντι̟αλαίσουν µε συγκροτηµένες στρατιωτικές µονάδες.
Καίτη Αρώνη-Τσιχλή, Αγροτικό ζήτηµα και αγροτικό κίνηµα, Πα̟αζήση, Αθήνα 2005, σσ. 177-180

Ενότητα 2. Τα ̟ρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος
Σχεδιάγραµµα

Ιστορικές ιδιοµορφίες ελληνικής ανά̟τυξης. Αίτια καθυστέρησης εµφάνισης εργατικού κινήµατος
Τέλη 19ου αι.
-- υ̟ήρχαν µικρές σοσιαλιστικές4 οµάδες και εργατικές οµαδο̟οιήσεις
-- είχαν µικρή ̟ολιτική και κοινωνική ε̟ιρροή
Λόγοι καθυστέρησης:
- α̟ουσία µεγάλων σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων
- έλλειψη σταθερού εργατικού δυναµικού:
- σηµαντικό ̟οσοστό του εργατικού δυναµικού
 ̟ροερχόταν α̟ό το εξωτερικό (διάνοιξη διώρυγας Κορίνθου: Ιταλοί)
 ήταν βραχύχρονης α̟ασχόλησης
 ̟ιο σταθερό εργατικό δυναµικό α̟ασχολούταν στις µεταλλευτικές
ε̟ιχειρήσεις (Λαύριο – εργατικές εξεγέρσεις, 1896)
- Ιδεολογικός τοµέας: Μεγάλη Ιδέα5 > εµ̟όδιο στην ανά̟τυξη και διάδοση
ιδεολογιών µε κοινωνικό-ταξικό ̟εριεχόµενο
Κατάσταση εργατικού κινήµατος µετά τους Βαλκανικούς ̟ολέµους. Φεντερασιόν
Ενσωµάτωση
- ̟όλη – σηµείο αναφοράς για το εργατικό κίνηµα
Θεσσαλονίκης
Φεντερασιόν

- ̟ολυεθνική εργατική οργάνωση
- δίαυλος για τη διάδοση εργατικής και σοσιαλιστικής ιδεολογίας στη χώρα

4

Σοσιαλισµός: η θεωρία και το σύστηµα κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης, στο οποίο τα µέσα
παραγωγής και κατανοµής αγαθών κατέχονται και ελέγχονται από κοινωνικές οµάδες, κοινότητες ή από το
κράτος και όχι από ιδιώτες, οπότε η ατοµική ιδιοκτησία και η κατανοµή του εισοδήµατος υπόκεινται
κυρίως στον κοινωνικό έλεγχο, κατ’ αντιδιαστολή προς τον καπιταλισµό και τον φιλελευθερισµό. [Γ.
Μπαµπινιώτης, 2002, σ. 1623].
5
Μεγάλη Ιδέα: Το σηµαντικότερο ιδεολογικό στοιχείο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας κατά το 19ο και τις
αρχές του 20ού αιώνα. Η εθνική ιδεολογία ένωνε όλα τα κόµµατα γύρω από τα βασικά προβλήµατα του
ελληνικού αλυτρωτισµού, αποδεσµεύοντάς τα από τα τις πραγµατικότητες της οικονοµικής αθλιότητας και
κοινωνικής αδικίας και αποσπώντας την προσοχή των κατώτερων τάξεων από τα προβλήµατά τους.
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Κατά τον Α΄
Παγκόσµιο
̟όλεµο
Προς το τέλος
του ̟ολέµου
(1918)
ιδρύονται:

Λόγοι ανά̟τυξης εργατικού κινήµατος τον 20ό αι.: ΓΣΕΕ, ΣΕΚΕ, ΚΚΕ
ελληνική κοινωνία δέχεται ̟ιέσεις
Α̟οτέλεσµα:
εµ̟λοκή της σε διεθνείς υ̟οθέσεις
οδηγούν το σοσιαλιστικό κίνηµα
αντίκτυ̟ος ρωσικής ε̟ανάστασης6
σε ταχύτατη ωρίµανση
- η Γενική Συνοµοσ̟ονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ, 1918)
 συµ̟εριέλαβε κλαδικά και το̟ικά σωµατεία
- το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδας (ΣΕΚΕ, 1918)
 ̟ροσχώρησε στην Τρίτη Κοµµουνιστική ∆ιεθνή7
 µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος (ΚΚΕ, 1924)

Ορισµοί
Φεντερασιόν: η µεγαλύτερη ̟ολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, µε ̟ρωτεργάτες
σοσιαλιστές α̟ό την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της ̟όλης, ̟ου α̟οτέλεσε σηµαντικό δίαυλο
για τη διάδοση σοσιαλιστικής εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.
[Εξετάσεις 2003, 2004, 2005]
[Βλ. σελ. 46 του σχολικού βιβλίου]
ΓΣΕΕ: Η Γενική Συνοµοσ̟ονδία Εργατών Ελλάδας ιδρύθηκε ̟ρος το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου και
συµ̟εριέλαβε κλαδικά και το̟ικά σωµατεία. Ήταν α̟οτέλεσµα της ταχύτατης ωρίµανσης του εργατικού και
σοσιαλιστικού κινήµατος ως συνέ̟εια των ̟ιέσεων ̟ου δέχθηκε η ελληνική κοινωνία, της εµ̟λοκής της σε
διεθνείς υ̟οθέσεις και του αντίκτυ̟ου της ρωσικής ε̟ανάστασης.
[Βλ. σελ. 47 του σχολικού βιβλίου]
Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα σχολικού βιβλίου, σελ. 47.
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη σας το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να εκθέσετε τις
συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα και τους λόγους καθυστέρησης εµφάνισης εργατικού
κινήµατος στη χώρα.
Κείµενο: Οι συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα
«Ελάχιστα καινούργια … και µε τέτοιους όρους εργασίας;»
Percy Martin, La Grèce nouvelle, Paris, Libraire orientale et americaine, 1913, σ. 176-177.

Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα.
Οι ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρει το ̟αράθεµα θα µ̟ορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:
Υ̟άρχουν ελάχιστα εργοστάσια κι α̟ό αυτά λίγα είναι σύγχρονα
6

Ρωσική Επανάσταση (1917): αποτελούµενη ουσιαστικά από δύο επαναστάσεις (Φεβρουάριος 1917 και
Οκτώβριος 1917, εξ’ ου και η ονοµασία Οκτωβριανή) επηρέασε καθοριστικά όλη τη νεότερη παγκόσµια
ιστορία. Το Φεβρουάριο του 1917 οι επαναστάτες , ανέτρεψαν το τσαρικό καθεστώς της Ρωσίας
αναγκάζοντας τον τσάρο Νικόλαο Β΄ να παραιτηθεί. Τη θέση του στην εξουσία ανέλαβε µια προσωρινή
κυβέρνηση που υποστήριζε µετριοπαθείς θέσεις και ευνοούσε την αστική ιδεολογία. Η Οκτωβριανή
επανάσταση προετοιµάστηκε από τον Λένιν, ο οποίος επιστρέφοντας στην Πετρούπολη έπεισε την
κεντρική επιτροπή του κόµµατος των Μπολσεβίκων (= πλειοψηφία. Πολιτικά σήµαινε τους κοµµουνιστές)
να εξεγερθούν ανατρέποντας το αστικό καθεστώς.
7
Τρίτη Κοµµουνιστική ∆ιεθνής [∆ιεθνής = καθένα από τα τέσσερα παγκόσµια συνέδρια των
κοµµουνιστικών κοµµάτων (1864, 1889, 1919, 1937)]. Το ΣΕΚΕ προσχώρησε στην Τρίτη Κοµµουνιστική
∆ιεθνή το 1920 και µετονοµάστηκε σε ΚΚΕ, το 1924.
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-

Η εργασία σε αυτά είναι κατά κύριο λόγο χειρωνακτική
Οι ώρες εργασίας ήταν ατέλειωτες, συνήθως διαρκεί 12 µε 14 ώρες, ενώ οι συνθήκες εργασίας ήταν
άθλιες
∆εν υ̟ήρχε κανενός είδους ε̟ίδοµα ή ̟ρόνοια για την ασφάλεια και τους όρους υγιεινής των
εργαζοµένων (̟.χ. α̟οζηµιώσεις για εργατικά ατυχήµατα, ασφάλεια για άλλους κινδύνους κ.λ̟.)
Στα εργοστάσια δούλευαν ακόµα και ̟αιδιά, αγόρια ηλικίας 8 µε 10 ετών και κορίτσια 6 ή 7 ετών,
έναντι ελάχιστης αµοιβής ̟ροκειµένου να συµ̟ληρώσουν το ̟ενιχρό οικογενειακό εισόδηµα
Οι α̟εργίες ήταν άγνωστες µέχρι το 1909, ενώ οι µόνες αξιοµνηµόνευτες ήταν τρεις α̟εργίες ̟ου
έγιναν στην Αθήνα, οι ο̟οίες µάλιστα ελάχιστη α̟ήχηση είχαν στο κοινό
Αργότερα έκανε την εµφάνισή του το εργατικό κίνηµα
∆ηµιουργήθηκαν ενώσεις και αδελφότητες στα ο̟οία όµως οι γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές

Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 46: «Οι διαφορές του αγροτικού … και ταξικό ̟εριεχόµενο».

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
2.1. Τι γνωρίζετε για τα ̟ρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα και ̟οια ήταν η εξέλιξή του
ως το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου;
2.2. Για ̟οιο λόγο η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα α̟οτέλεσε σταθµό για το εργατικό κίνηµα;
2.3. Τι γνωρίζετε για τη δηµιουργία της ΓΣΕΕ;
2.4. Πόσα εργατικά κόµµατα ιδρύθηκαν µετά το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου;
2.5. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην καθυστέρηση της εµφάνισης και ανά̟τυξης του εργατικού κινήµατος στην
Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα σε σχέση µε άλλες χώρες; [Εξετάσεις 2004]
2.6. Ποια ήταν η εξέλιξη του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα µετά το τέλος των Βαλκανικών ̟ολέµων και
στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου; [Εξετάσεις 2005]

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
2.7. Η καθυστέρηση ανά̟τυξης εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα
οφειλόταν στην α̟ουσία µεγάλων σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων.





2.8. Στον ιδεολογικό τοµέα η ε̟ικράτηση της Μεγάλης Ιδέας ευνοούσε την
ανά̟τυξη και διάδοση ιδεολογιών µε κοινωνικό και ταξικό ̟εριεχόµενο.





2.9. Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα α̟οτέλεσε σηµείο
αναφοράς για το εργατικό κίνηµα.





2.10. Το 1914 ιδρύθηκε η Γενική Συνοµοσ̟ονδία Εργατών Ελλάδος
(ΓΣΕΕ).





2.11. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) µετονοµάστηκε σε
Λαϊκό Κόµµα. [Εξετάσεις 2007]





2.12. Η Γενική Συνοµοσ̟ονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε ̟ρος το
τέλος του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου. [Εξετάσεις 2002]
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Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 2.13
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρακάτω ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε
τους λόγους καθυστέρησης εµφάνισης εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα.
Κείµενο: Η Τεχνολογική καθυστέρηση
Ε̟ανερχόµαστε στην ̟ερίοδο 1860-1920. Η έλλειψη εργατικού δυναµικού µ̟ορεί, θεωρητικώς, να έχει και
ευνοϊκή ε̟ίδραση στις βιοµηχανικές ε̟ενδύσεις. Μ̟ορεί να α̟οτελέσει κίνητρο για τους κεφαλαιούχους να
ε̟ενδύσουν σε µονάδες χαµηλής εντάσεως εργασίας, σε εκτεταµένο εκµηχανισµό της ̟αραγωγής και σε νέες
τεχνολογίες. Αλλά για να α̟οφασίσουν τέτοιες ε̟ενδύσεις οι Έλληνες κεφαλαιούχοι, δεν αρκούσε ως
κίνητρο η έλλειψη ειδικευµένων εργατών. Την έλλειψη αυτήν έ̟ρε̟ε τουλάχιστον να την αντισταθµίζει η
σχετική ε̟άρκεια ειδικευµένων τεχνικών στελεχών, η υ̟οδοµή τεχνικών γνώσεων και το σύστηµα τεχνικής
εκ̟αίδευσης.
Στην ελληνική ̟ερί̟τωση, οι συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούσαν ήταν ακριβώς αντίθετες. Η έλλειψη µηχανικών
και τεχνικών ε̟ανέρχεται συνεχώς στις ̟ηγές της ε̟οχής. Για τους βιοµηχάνους ήταν ̟ρόβληµα σχεδόν
ανυ̟έρβλητο, ̟ου είχε ως συνέ̟εια να «εισάγονται» στο Λαύριο όχι µόνο ειδικευµένοι εργάτες, αλλά και
τεχνικοί, εργοδηγοί και, βεβαίως µηχανικοί όλων των ειδικοτήτων. Ε̟ίσης, Βρετανοί και Γάλλοι µηχανικοί
δούλευαν στα µηχανουργεία και τα ναυ̟ηγεία της Σύρου, οινολόγοι α̟ό την Ιταλία και την Γερµανία
στελέχωσαν τις οινο̟οιίες της Πάτρας, ακόµη και τεχνίτες κεραµικής έ̟ρε̟ε να εισαχθούν α̟ό την Αγγλία.
Οι ελλείψεις αυτές οφείλονταν, κυρίως, στο είδος της εκ̟αίδευσης ̟ου ̟αρείχε το κράτος και, ε̟ι̟λέον,
στην εξιδανίκευση της µόρφωσης και στα ιδεολογήµατα γύρω α̟ό το κύρος των διαφόρων ε̟αγγελµάτων.
∆ερτιλής Γ. Β., Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920, τόµος Β΄, Εστία, Αθήνα 2005, σ. 615.

Ερώτηση 2.14
Αντλώντας στοιχεία α̟ό τα ̟αραθέµατα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τους
λόγους για τους ο̟οίους η Θεσσαλονίκη α̟οτέλεσε σηµείο αναφοράς για το εργατικό κίνηµα, καθώς
ε̟ίσης και για τη δράση και συµβολή της Φεντερασιόν.
Κείµενο Α
Ο εθνικισµός δεν ήταν το µόνο ε̟ιτυχές ̟ιστεύω ̟ου έκανε την εµφάνισή του µέσα στον ̟ολιτικό
αναβρασµό ̟ου ακολούθησε την ε̟ανάσταση των Νεότουρκων. Η Θεσσαλονίκη ήταν η ̟ιο ανε̟τυγµένη
βιοµηχανικά ̟όλη των οθωµανικών Βαλκανίων, και µετά το 1908 ένα ρωµαλέο εργατικό κίνηµα
εµφανίστηκε εκρηκτικά στο ̟ροσκήνιο, µε ηγέτες κυρίως Εβραίους και Βούλγαρους διανοουµένους. Τέθηκε
ε̟ικεφαλής των ̟ολυ̟ληθών εργαζόµενων τάξεων της ̟όλης κι έγινε µέσα σε σύντοµο διάστηµα τόσο
δραστήριο και µαχητικό ώστε κατέληξε να α̟οτελεί την κύρια ̟ολιτική ενασχόληση των νέων κυρίων της
̟όλης, οι ο̟οίοι –ό̟ως και οι υ̟όλοι̟οι ξαφνιασµένοι κάτοικοι—έ̟ρε̟ε τώρα να εξοµοιωθούν µε το θέαµα
των συνδικαλιστικών ̟ορειών, των καταλήψεων, των λοκάουτ και των ̟αρελάσεων.
Πίσω α̟ό την αναταραχή βρίσκονταν τα βάσανα του εργατόκοσµου της ̟όλης. Οι ψαράδες και οι
βαρκάρηδες ̟ου οργάνωσαν τον κόλ̟ο, οι χαµάληδες και οι λιµενεργάτες, όλοι τους κέρδιζαν ψίχουλα
συχνά δεν µ̟ορούσαν να στείλουν τα ̟αιδιά τους στο σχολείο. Στα εργοστάσια µ̟αµ̟ακιού οι εργαζόµενες
έ̟ρε̟ε να δουλεύουν δεκα̟έντε ώρες την ηµέρα το καλοκαίρι, µε µόλις τριάντα ̟έντε λε̟τά της ώρας
διάλειµµα για το µεσηµεριανό. Ήταν σχεδόν όλες κο̟έλες ̟ου δούλευαν για να φτιάξουν την ̟ροίκα τους.
«∆εν υ̟άρχει αναγνωρισµένη κλίµακα µισθών», ανέφερε ένας Βρετανός ̟αρατηρητής, και «εννοείται ότι
δεν ισχύει κανένας Νόµος ̟ερί Εργοστασίων, ̟ου να ̟ροστατεύει τους εργαζόµενους α̟ό τους τραχείς
ε̟ιστάτες τους». ∆ουλειά ̟ολλές φορές υ̟ήρχε µόνο για µερικούς µήνες το χρόνο, γιατί η οικονοµίας της
̟όλης συνολικά εξακολουθούσε να ανεβοκατεβαίνει ανάλογα µε τους ε̟οχιακούς ρυθµούς της γεωργίας της
µακεδονικής ενδοχώρας. «Η οικονοµική δραστηριότητα εξελίσσεται οµαλά τους ̟ρώτους τέσσερις µήνες, µε
κά̟οια µείωση τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, ̟ράγµα ̟ου συµβαίνει κάθε χρόνο, λόγω των
συγκοινωνιακών συνθηκών στη Μακεδονία την ̟ερίοδο του χειµώνα». Αυτά γράφονταν το 1928, αλλά τα
̟ράγµατα είχαν έτσι ακριβώς και είκοσι χρόνια νωρίτερα.
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη. Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, 1430-1950,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 343.
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Κείµενο Β
Τα γεγονότα έδειξαν να δικαιώνουν την ̟ροσέγγιση του Μ̟εναρόγια. Ο κύκλος του, α̟ό Εβραίους εργάτες
κυρίως, αρχικά συναντιόταν ̟άνω α̟ό µια αλβανική ταβέρνα και είχε µέλη τριάντα αγωνιστές. Η ε̟ιρροή
του όµως στην ̟όλη γρήγορα αυξήθηκε, µετά την ογκώδη εργατική διαδήλωση της Πρωτοµαγιάς του 1909.
Όταν η οθωµανική κυβέρνηση δήλωσε ότι σχεδίαζε να ̟εριορίσει το δικαίωµα της α̟εργίας και να ̟ατάξει
τη συνδικαλιστική δράση, το κίνηµα φούντωσε. Εκείνο το καλοκαίρι η ένωση του Μ̟εναρόγια οργάνωσε
µια «µεγάλη διεθνή εργατική έκθεση» στους κή̟ους Μ̟εχτσινάρ και ̟ούλησε χιλιάδες εισιτήρια, µε σκο̟ό
να µαζέψει χρήµατα για µια εφηµερίδα ̟ου κυκλοφόρησε σε τουρκική, ελληνική, βουλγαρική και
εβραιοϊσ̟ανική έκδοση στις 15 Αυγούστου: η Άµελε γκαζετεσί, η Εφηµερίς του εργάτου, η Ραµ̟οτνίτσεσκι βέστνικ
και η Journal do laborador µαρτυρούσαν µε γλαφυρό τρό̟ο τον εθνολογικό λαβύρινθο της εργατικής
̟ολιτικής στην οθωµανική κοινωνία.
Τώρα ̟ια η οµάδα είχε όνοµα: Οµοσ̟ονδία [Φεντερασιόν] Εργατικής Αλληλεγγύης. Οι οθωµανικές αρχές
είχαν ̟εράσει ένα νόµο ̟ου α̟αγόρευε όσες οργανώσεις είχαν ιδρυθεί µε εθνικά κριτήρια, αλλά ε̟έτρεψαν
τη λειτουργία της Φεντερασιόν, γιατί ήταν νοµιµόφρων ̟ρος την αυτοκρατορία και ε̟αγγελόταν τη
διαθρησκευτική ενότητα. Αντιθέτως, οι Έλληνες, οι Μουσουλµάνοι και οι Αρµένηδες εργάτες έλκονταν α̟ό
τις κοινοτικές τους οργανώσεις. Σύντοµα η τουρκόφωνη και η ελληνόφωνη έκδοση της εφηµερίδας του
Μ̟εναρόγια έκλεισαν, κι έµεινε η εβραιοϊσ̟ανική και η βουλγαρική. Παρά την αγωνιστικότητα των
Βουλγάρων διανοουµένων, η µεγάλη ̟λειονότητα των α̟λών µελών της Φεντερασιόν ήταν Εβραίοι, και δε
θα’ ταν υ̟ερβολή αν λέγαµε ̟ως ο εργατικός διεθνισµός έγινε µια α̟ό τις κύριες ̟ολιτικές εκφράσεις του
εβραϊσµού της Θεσσαλονίκης στις αρχές του εικοστού αιώνα. […]
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη. Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, 1430-1950,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 346-347.

Ερώτηση 2.15
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟αρακάτω ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφέρετε τους ̟αράγοντες ̟ου ̟υροδότησαν την ανά̟τυξη του ελληνικού εργατικού κινήµατος τον
20ό αι. καθώς ε̟ίσης και τη δηµιουργία της ΓΣΕΕ και του ΣΕΚΕ.
Κείµενο:
Σηµαντικότατοι σταθµοί στην ιστορία του εργατικού κινήµατος και της ̟εραιτέρω ̟ολιτικής του έκφρασης
ήταν η ίδρυση της Γενικής Συνοµοσ̟ονδίας Εργατών Ελλάδος και του Σοσιαλεργατικού Κόµµατος (1918).
Το τελευταίο αυτό ό̟ως θα δούµε µετονοµάστηκε το 1920 σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος και
̟ροσχώρησε στην Γ΄ ∆ιεθνή της Μόσχας. Για τη σηµαντική αυτή ̟ερίοδο της συνδικαλιστικής και ̟ολιτικής
µας ιστορίας γράφει ο Κώστας Σεφέρης στο βιβλίο του «Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, 18 60-1975»
(Τρίτη έκδοση) σελ. 50 κ.ε.:
«… Μόνο όταν ̟αρουσιάστηκε µια συγκροτηµένη και ισχυρή συνδικαλιστική ̟αράταξη ̟ου
καθοδηγούνταν α̟’ τους σοσιαλιστές και ιδιαίτερα τους σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης, κατορθώθηκε η
ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε., ̟ου την ευνόησε και η τότε κυβέρνηση του Βενιζέλου[…]
Μόνο στα 1918 φαίνεται να έχουν δηµιουργηθεί οι όροι για την ̟ανελλήνια αυτή ένωση. Κατά κύριο λόγο
µε ̟ρωτοβουλία του Εργατικού Κινήµατος Θεσσαλονίκης, αλλά και των Εργατικών Κέντρων, Αθήνας,
Πειραιά, Βόλου, γίνεται συνδιάσκεψη στην Αθήνα, στην ο̟οία α̟οφασίζεται η ίδρυση της «Γενικής
Συνοµοσ̟ονδίας Εργατών Ελλάδος», τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου, ̟ραγµατο̟οιεί το ̟ρώτο της
συνέδριο. Σ’ αυτό, συµµετέχουν 214 σωµατεία, τα ο̟οία εκ̟ροσω̟ούσαν 65.000 εργάτες ̟ερί̟ου.
Ταυτόχρονα µε την ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε., ιδρύονται και οι οµοιοε̟αγγελµατικές Οµοσ̟ονδίες των εργατών
ηλεκτρικής κίνησης, φωταερίου, βυρσοδεψεργατών, υ̟οδηµατο̟οιών, των εργατών τύ̟ου, των
ναυτεργατών και τέλος των φορτοεκφορτωτών. Η ίδρυση αυτών των Οµοσ̟ονδιών και οι ̟ροϋ̟άρχουσες
των κα̟νεργατών και των τσιγαράδων, συµ̟ληρώνουν, µ̟ορούµε να ̟ούµε, την ολοκλήρωση του
συνδικαλιστικού µας κινήµατος α̟ό ̟λευράς συγκρότησης. […] Πρέ̟ει να ̟ούµε ακόµα, ότι τον ίδιο µήνα
̟ου ιδρύθηκε η Γ.Σ.Ε.Ε. (ιδρύθηκε και το Σ.Ε.Κ.Ε. (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος), το ο̟οίο, το
1920, στο Β΄ Συνέδριό του, ̟ροσχώρησε στην Γ΄ ∆ιεθνή και αργότερα µετονοµάστηκε σε Κ.Κ.Ε.
(Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). Αυτό το λέµε, γιατί το συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας µας, α̟’ το 1918
κιόλας, συνδέει στενά την ιστορία του µε το κόµµα αυτό».
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Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόµος Β΄: Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας. Α̟ό την
έλευση του Βενιζέλου στην Ελλάδα (1909) ως την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού ̟ολέµου (1940), Πατάκης, Αθήνα
2005, σ. 197-198.

Ενότητα 2 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ̟αρακάτω όρων:
ΓΣΕΕ
Φεντερασιόν
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Οι ιστορικές ιδιοµορφίες της ελληνικής ανά̟τυξης σχετικά µε το εργατικό κίνηµα οφείλονταν:
α. στη δηµιουργία του αγροτικού ̟ροβλήµατος
β. στην α̟ουσία σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων
γ. στη µικρή ̟ολιτική και κοινωνική ε̟ιρροή των εργατικών οµάδων στις βιοµηχανικές χώρες των
Βαλκανίων
δ. στην ̟ροέλευση εργατικού δυναµικού α̟ό το εξωτερικό
2. Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα ήταν ορόσηµο για το εργατικό κίνηµα, γιατί:
α. η οργάνωσή του α̟οτέλεσε δίαυλο για τη διάδοση εργατικής ιδεολογίας
β. εκεί ήκµαζε µια ισχυρή εβραϊκή κοινότητα
γ. ο κοσµο̟ολίτικος ̟ροσανατολισµός της έφερε σε ε̟αφή τους Έλληνες εργάτες µε την εργατική οργάνωση
της ̟όλης, τη Φεντερασιόν
δ. ήταν µια ̟όλη µε σηµαντικό βιοµηχανικό υ̟όβαθρο και ανοιχτή σε νέες ιδέες
3. Μετά τον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο (1918):
α. δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα τρία κόµµατα η ΓΣΕΕ, το ΣΕΚΕ και το ΚΚΕ
β. το σοσιαλιστικό κίνηµα της Ελλάδας οδηγήθηκε σε ταχύτατη ωρίµανση
γ. ιδρύθηκε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος (ΚΚΕ)
δ. ιδρύθηκε η Γενική Συνοµοσ̟ονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα
Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

Θέµα 3ο
Ποιοι ̟αράγοντες δεν ε̟έτρεψαν τη δηµιουργία εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια του
19ου αιώνα και µέχρι τους Βαλκανικούς ̟ολέµους;

Θέµα 4ο
Ερώτηση: Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρακάτω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τη
φράση του βιβλίου «το εργατικό και το σοσιαλιστικό κίνηµα οδηγήθηκαν σε ταχύτατη ωρίµανση».
Κείµενο
Ο ̟ληθωρισµός της ̟εριόδους του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και της µετα̟ολεµικής ε̟οχής διάβρωσε την
̟ραγµατική αξία των µισθών και των ηµεροµισθίων και εξώθησε τους εργαζοµένους σε ε̟ανειληµµένες όσο
και µαζικές κινητο̟οιήσεις. Οι α̟εργίες ̟ολλα̟λασιάζονται, ο αριθµός των α̟εργών αυξάνει, ενώ η
εργατική αναταραχή ε̟εκτείνεται σε κλάδους ̟ου δεν είχαν γνωρίσει ως τότε καµία κινητο̟οίηση των
εργαζοµένων µε στόχο την ικανο̟οίηση µισθολογικών αιτηµάτων. Η µαχητικότητα των εργαζοµένων
χαλυβδώνεται µε µια ̟ρωτόγνωρη αυτο̟ε̟οίθηση ̟ου ̟ηγάζει α̟ό την εκτίµηση ότι το καταλυτικό
γεγονός της Ρωσικής Ε̟ανάστασης και η ανατρο̟ή των κεντροευρω̟αϊκών µοναρχιών άνοιξαν µια νέα
σελίδα στην κοινωνική ιστορία των λαών της Ευρώ̟ης. Εξ άλλου µε την ίδρυση του ΣΕΚΕ το 1918, η
ελληνική εργατική τάξη α̟οκτά για ̟ρώτη φορά έναν ίδιο ̟ολιτικό εκφραστή. Η ̟ρογραµµατική
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αντι̟αλότητα του νέου κόµµατος ̟ρος την αστική τάξη, η «εχθρότητα» κατά τον ∆. Γούναρη, ενισχύει τους
φόβους των εργοδοτών, αλλά και των µικροϊδιοκτητών, ότι οι µισθολογικές διεκδικήσεις των εργαζοµένων
α̟οτελούν το ̟ροοίµιο της ανατρο̟ής του κοινωνικού καθεστώτος και οδηγεί στη σκλήρυνση των
αντιδράσεών τους. Η αρθρογραφία του οικονοµικού τύ̟ου είναι ενδεικτική για αυτή τη σκλήρυνση της
στάσης του ελληνικού αστισµού α̟έναντι στις εργατικές κινητο̟οιήσεις.
Χατζηιωσήφ Χρ., Η Γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία, 1830-1940, Θεµέλιο, Αθήνα 1993, σ.
290

Ενότητα 3. Οι οικονοµικές συνθήκες κατά την ̟ερίοδο 1910-1922
Σχεδιάγραµµα

Εκφραστής της νέας
̟ολιτικής αντίληψης
Αρχή «βενιζελισµού»
σε οικονοµικό τοµέα
Στόχοι «βενιζελισµοί»

Νέα ̟ολιτική αντίληψη 1910-1922: «βενιζελισµός»
- Ελευθέριος Βενιζέλος
- το ελληνικό κράτος  µοχλός έκφρασης και ανά̟τυξης του ελληνισµού
-

Σε διαδικασία
διαµόρφωσης και
υλο̟οίησης νέων
ε̟ιλογών ο
Βενιζέλος:

Α̟οτέλεσµα
̟ροσ̟άθειας

1910
Υ̟ερ̟όντια
µετανάστευση
(ΗΠΑ)

Ελλάδα ιδιαίτερα
κερδισµένη α̟ό
τον ̟όλεµο

ενσωµάτωση του εκτός συνόρων ελληνισµού
ενιαία εθνική και κρατική υ̟όσταση  για να διεκδικήσει το κράτος τη
θέση του στο σύγχρονο κόσµο
θεσµικός εκσυγχρονισµός  θα καθιστούσε το κράτος α̟οτελεσµατικό
και αξιό̟ιστο
̟ροσήλωση στην ανά̟τυξη των ̟αραγωγικών δυνάµεων του έθνους

∆ιαδικασία υλο̟οίησης και υ̟οστηρικτές Ελ. Βενιζέλου
- συσ̟είρωσε γύρω του µια δραστήρια αστική τάξη η ο̟οία:
 ̟λούτιζε σε όλη τη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου
 φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει ̟ολιτικά, ό̟ου ά̟λωνε τις οικονοµικές της
δραστηριότητες
 α̟λωνόταν στα λιµάνια της Ν. Ρωσίας, στη λεκάνη του ∆ούναβη, το εσωτερικό
της Ρουµανίας, στον Πόντο, στα µικρασιατικά ̟αράλια, στην Κωνσταντινού̟ολη,
τη Σµύρνη, τη Θεσσαλονίκη, την Αίγυ̟το, το Σουδάν και την Αλεξάνδρεια
- ̟ροσ̟άθησε να δηµιουργήσει ένα ισχυρό εθνικό κέντρο, µια ̟εριφερειακή δύναµη
ικανή να ̟ροστατεύει τα συµφέροντα των ̟ολιτών της
- η Μεγάλη Ιδέα και ο εκσυγχρονισµός του κράτους α̟οτέλεσαν ισχυρά ιδεολογικά,
̟ολιτικά και οικονοµικά ερείσµατα  για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας
- ̟λεονασµατικοί ̟ροϋ̟ολογισµοί του κράτους ̟αρά τις στρατιωτικές δα̟άνες
- 1911  έσοδα ̟ροϋ̟ολογισµού = 240.000.000
 έξοδα = 181.000.000 δραχµές
Εθνική Οικονοµία το 1910 και Υ̟ερ̟όντια µετανάστευση
εµφανείς οι ̟ρόοδοι της εθνικής οικονοµίας
 ̟ροκλήθηκε α̟ό την αγροτική κρίση
 εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις ̟ου δηµιούργησε η σταφιδική κρίση
 ενίσχυσε την οικονοµία της υ̟αίθρου µέσω των εµβασµάτων των µεταναστών
Α̟οτελέσµατα Βαλκανικών Πολέµων για την Ελλάδα:
- ενσωµάτωσε ̟λούσιες ̟εριοχές (Ή̟ειρο, ∆υτική και Κεντρική Μακεδονία, νησιά
του Αιγαίου, Κρήτη)
- αύξησε τα εδάφη της κατά 70% και τον ̟ληθυσµό της κατά 80%
- α̟έκτησε νέες οικονοµικές ̟ροο̟τικές
- τα νεοα̟οκτηθέντα εδάφη  ̟εδινά και αρδευόµενα  άριστες ̟ροο̟τικές για
τη γεωργική ̟αραγωγή
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Πρόβληµα α̟ό
τους ̟ολέµους

- η Ελλάδα έγινε υ̟ολογίσιµη δύναµη και ενέ̟νεε µεγαλύτερη εµ̟ιστοσύνη στις
αγορές χρήµατος και ̟ιστώσεων
- η χώρα ήταν έτοιµη να αφιερωθεί στο δύσκολο έργο της ενσωµάτωσης των νέων
̟εριοχών, όταν ξέσ̟ασε ο Α΄ Παγκόσµιος ̟όλεµος (1914)
η ̟αρουσία ισχυρών µειονοτικών οµάδων στις νέες ̟εριοχές (Αλβανοί, Εβραίοι)

Ορισµός
Βενιζελισµός: στην ̟ερίοδο 1910-1922, κατά την ο̟οία η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή ̟ολεµική
ετοιµότητα, εµφανίστηκε µια νέα ̟ολιτική αντίληψη, ̟ου εκφράστηκε µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο και
ονοµάστηκε συνο̟τικά «βενιζελισµός». Είναι δύσκολο να ορίσουµε µε λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν αυτή η
̟ολιτική, στον οικονοµικό όµως τοµέα φαίνεται ότι ο βενιζελισµός θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως µοχλό
έκφρασης και ανά̟τυξης του ελληνισµού. Το ελληνικό κράτος δηλαδή έ̟ρε̟ε να ε̟ιδιώξει την ενσωµάτωση
του εκτός συνόρων ελληνισµού, και µε ενιαία εθνική και κρατική υ̟όσταση, να διεκδικήσει την θέση του
στον τότε σύγχρονο κόσµο. Αυτό ̟ροϋ̟έθετε όχι µόνο θεσµικό εκσυγχρονισµό, ̟ου θα καθιστούσε το
κράτος α̟οτελεσµατικό και αξιό̟ιστο, αλλά και γενικότερη ̟ροσήλωση στην ιδέα της ανά̟τυξης των
̟αραγωγικών δυνάµεων του έθνους.
[Βλ. σελ. 48 του σχολικού βιβλίου]
Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Πίνακας σχολικού βιβλίου, σελ. 49.
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ερµηνεύσετε την
αυξοµείωση του αριθµού µεταναστών α̟ό την Ελλάδα κατά την ̟ερίοδο 1896-1935.
Πίνακας: Η µετανάστευση στο εξωτερικό κατά την ̟ερίοδο 1896-1935

ΕΤΗ
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
11.000
51.000
122.000
128.000
67.000
50.000
41.000
15.000

Α̟άντηση:
Α̟ό τον ̟ίνακα:
Παρατηρείται σταδιακή αύξηση του αριθµού των ανθρώ̟ων ̟ου µεταναστεύουν α̟ό την Ελλάδα
α̟ό το 1896 µέχρι το 1915. Σε αυτό συµβάλλει η οικονοµική δυσ̟ραγία του κράτους, ̟ου
κορυφώνεται µε τη σταφιδική κρίση το 1911.
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 48: «Η αγροτική κρίση αντιµετω̟ίστηκε … εµβασµάτων των µεταναστών».
Α̟ό τον ̟ίνακα:
Α̟ό το 1916 µέχρι το 1935 σηµειώνεται σταδιακή µείωση του µεταναστευτικού ρεύµατος, η ο̟οία
µ̟ορεί να α̟οδοθεί στην οικονοµική άνοδο της χώρας ̟ου συντελείται µετά το τέλος των
Βαλκανικών και κατά την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου.
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Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 49: «Το κόστος των Βαλκανικών ̟ολέµων … τη γεωργική ̟αραγωγή».
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 52: «Η Ελλάδα του µεσο̟ολέµου (1919-1939) … µέσα στην καταστροφή».
Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
3.1. Να ̟αρουσιάσετε τη νέα ̟ολιτική αντίληψη του «βενιζελισµού» κατά τα έτη 1910-1922.
3.2. (α) Ποιες ήταν οι οικονοµικές και εθνικές ε̟ιλογές της ̟αράταξης του «βενιζελισµού» όσον αφορά την
ανά̟τυξη του ελληνικού κράτους;
(β) Ποιες κοινωνικές δυνάµεις συσ̟ειρώθηκαν γύρω α̟ό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ̟οιος ήταν ο ρόλος
τους στην ανά̟τυξη της ελληνικής οικονοµίας;
3.3. Με ̟οιο τρό̟ο η υ̟ερ̟όντια µετανάστευση συνέβαλε στην αντιµετώ̟ιση της αγροτικής κρίσης;
3.4. Να αναφέρετε τα αίτια της υ̟ερ̟όντιας µετανάστευσης των Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.
3.5. Ποια ήταν για την Ελλάδα τα κέρδη α̟ό τους Βαλκανικούς ̟ολέµους και µε ̟οιο τρό̟ο συνέβαλαν
στην οικονοµική της ̟ρόοδο;
3.6. Για ̟οιους λόγους η Ελλάδα του Βενιζέλου έγινε υ̟ολογίσιµη δύναµη;
3.7. Ποιες ήταν οι συνέ̟ειες των Βαλκανικών Πολέµων για την εθνική οικονοµία; [Εξετάσεις 2003]

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
3.8. Η ̟ολιτική αντίληψη του «βενιζελισµού» θεωρούσε ότι ο θεσµικός
εκσυγχρονισµός και η ανά̟τυξη των ̟αραγωγικών δυνάµεων του έθνους
θα βοηθούσαν την ανά̟τυξη του ελληνισµού.





3.9. Η υ̟ερ̟όντια µετανάστευση στις ΗΠΑ ενίσχυσε την οικονοµία της
υ̟αίθρου.





3.10. Η Ελλάδα βγήκε κερδισµένη α̟ό τους Βαλκανικούς ̟ολέµους.





3.11. Το κόστος των Βαλκανικών ̟ολέµων κλόνισε την ελληνική
οικονοµία [Εξετάσεις 2007]





3.12. Το κύριο ̟ρόβληµα ̟ου δηµιουργήθηκε µετά τη λήξη των Βαλκανικών
̟ολέµων ήταν η ̟αρουσία ισχυρών µειονοτικών οµάδων στις
νεοα̟οκτηθείσες ̟εριοχές. [Εξετάσεις 2007]





Ερωτήσεις στις Πηγές

Ερώτηση 3.13
Αντλώντας στοιχεία α̟ό τα ̟αρακάτω κείµενα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: 1) να
ε̟ισηµάνετε το ρόλο της «Μεγάλης Ιδέας» στην ̟ολιτική και την οικονοµία στις αρχές του 20ού αιώνα8
και 2) να ̟αρουσιάσετε τις ε̟ιλογές του «βενιζελισµού» αναφορικά µε τις εθνικές ε̟ιδιώξεις και τον
εκσυγχρονισµό του κράτους.

8

Η ερώτηση αφορούσε αρχικά το 19ο αι. Η προσαρµογή- αλλαγή στον 20ό αι. είναι αφενός για να
αποτελεί η ερώτηση µέρος της εξεταζόµενης ύλης και αφετέρου γιατί µε την αλλαγή ανταποκρίνεται στην
ενότητα του Βενιζελισµού.
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Κείµενο Α
Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας ήταν συµ̟ληρωµατική της αοριστίας της: ένα άλλοθι,
µια θαυµατουργή γέφυρα των αντιθέσεων, µία µετάθεση στο άδηλο µέλλον της λύσης όχι µόνο του
αλυτρωτικού ζητήµατος -̟ου άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά και α̟οκλειστικά–, αλλά του
συνόλου των ελληνικών ̟ροβληµάτων.
Έλλης Σκο̟ετέα, ΄΄Το ̟ρότυ̟ο Βασίλειο΄΄ και η Μεγάλη Ιδέα, σελ. 268, εκδόσεις Πολύτυ̟ο, Αθήνα 1988.

Κείµενο Β
Ο βενιζελισµός α̟οδεικνύεται ο ̟ιο συνε̟ής, διορατικός και ̟ραγµατιστικός φορέας της εθνικής
ολοκλήρωσης. […] Αυτοκαθορίζεται και νοµιµο̟οιείται µε αναφορά στο Έθνος ως ενιαίο σύνολο, ̟ου
αγκαλιάζει Παλαιά Ελλάδα, Νέες Χώρες και αλύτρωτους.
Γιώργου Μαυρογορδάτου, «Μελέτες και Κείµενα για την ̟ερίοδο 1909-1940», σελ. 43 44, Εκδόσεις Αντ.
Σάκκουλα, Αθήνα 1982.
Κείµενο Γ
«Με την φυσικήν ε̟άνοδον εις τα όρια εντός των ο̟οίων ο ελληνισµός έδρασεν α̟ό της ̟ροϊστορικής
ε̟οχής, να δηµιουργήσωµεν, λέγω, µίαν µεγάλην Ελλάδα ισχυράν και ̟λουσίαν, ικανήν να ανα̟τύξη εντός
των ορίων την ζωτικήν βιοµηχανίαν, ικανήν ως εκ των συµφερόντων τα ο̟οία θα εξε̟ροσώ̟ει, να συνάψη
συµβάσεις µετ’ άλλων κρατών υ̟ό τους αρίστους δυνατούς όρους».
(Αγόρευση του Βενιζέλου στη Bουλή τον Σε̟τέµβριο του 1915).
-------------------------------------------------------------------------∆εν οιστρηλατούσε* ̟λέον τους αστούς η µορφή του µαρµαρωµένου βασιλιά, τους εξεσήκωνεν η σκέψις ότι
̟ρέ̟ει η Ελλάς να ̟αύση να είναι ψωροκώσταινα…
(Κρίση του Θ. Βαΐδη στο έργο του «Ελ. Βενιζέλος» για τους οικονοµικούς στόχους της εθνικής εξόρµησης).
ος

Θ. ∆ιαµαντό̟ουλου, Οι ̟ολιτικές δυνάµεις της βενιζελικής ̟εριόδου. Ο βενιζελισµός, τόµος 1 , τεύχος α΄, σελ.
152, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1985.
--------------------* οιστρηλατώ: µεταδίδω ενθουσιασµό
[Εξετάσεις 2005]
Ερώτηση 3.14
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρακάτω κείµενο και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τα
χαρακτηριστικά, τις αρχές και τους στόχους του «βενιζελισµού».
Κείµενο -- Βενιζελισµός: Αστικός Εθνικισµός Αστικός Εκσυγχρονισµός
Πέρα και ̟ίσω α̟ό το χάρισµα του ηγέτη του, η ανε̟ανάλη̟τη δυναµική του Βενιζελισµού ̟ηγάζει α̟ό
έναν εξίσου ανε̟ανάλη̟το συνδυασµό αστικού εθνικισµού και αστικού εκσυγχρονισµού, σε αδιάσ̟αστη
και διαλεκτική ενότητα. Α̟ό την ̟ρώτη στιγµή, το 1910, ο εκσυγχρονισµός τέθηκε στην υ̟ηρεσία της
εθνικής ολοκλήρωσης. Με τη σειρά της, η εθνική ολοκλήρωση υ̟ηρέτησε τον εκσυγχρονισµό µέχρι το τέλος,
̟ροσφέροντας την αναντικατάστατη ̟ολιτική και ιδεολογική του νοµιµο̟οίηση. Στο γενικό αυτό ε̟ί̟εδο,
γίνεται φανερή η άρρηκτη συνέχεια και συνέ̟εια του Βενιζελισµού (και του Βενιζέλου ̟ροσω̟ικά). Αν
̟ρέ̟ει κανείς να διακρίνει δύο φάσεις, ίσης ̟ερί̟ου διάρκειας, είναι ε̟ειδή το ̟εριεχόµενο της εθνικής
ολοκλήρωσης άλλαξε αναγκαστικά και ριζικά µετά την Καταστροφή του 1922. Πριν, σήµαινε ̟ρωταρχικά
την α̟ελευθέρωση των αλυτρώτων µε την αντίστοιχη εδαφική ε̟έκταση του εθνικού κράτους. Μετά,
σήµαινε α̟οκλειστικά την αφοµοίωση των ̟ρώην αλυτρώτων ως Νέων Χωρών ή ως ̟ροσφύγων ̟ια και την
ε̟ίτευξη εθνικής οµοιογένειας και µιας νέας εθνικής ταυτότητας µέσα στα οριστικά ̟λέον κρατικά σύνορα.
Έτσι, κατά την ̟ρώτη ηρωική ̟ερίοδο του Βενιζελισµού (1910-1920), ο αστικός εκσυγχρονισµός
συναρθρώθηκε µε τον αλυτρωτισµό, µε ιδεολογικό ε̟ιστέγασµα τη Μεγάλη Ιδέα. Κατά τη δεύτερη ̟ερίοδο
(1922-1932), ο αστικός εκσυγχρονισµό συναρθρώθηκε µε την οικοδόµηση ενιαίου εθνικού κράτους, µε
ιδεολογικό ε̟ιστέγασµα την Αβασίλευτη ∆ηµοκρατία στην ο̟οία ο Βενιζελισµός ε̟ιχείρησε να ̟ροσδώσει
ευρύτερο ιδεολογικό και κοινωνικό ̟εριεχόµενο.
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Ως ανε̟ανάλη̟τος συνδυασµός αστικού εκσυγχρονισµού και αστικού εθνικισµού, ο Βενιζελισµός
στηρίχθηκε σε εξίσου ανε̟ανάλη̟τες ιστορικές ̟ροϋ̟οθέσεις (̟ου έλει̟αν α̟ό τα ̟ρογενέστερα
εγχειρήµατα του Μαυροκορδάτου και του Τρικού̟η). Εκµεταλλεύτηκε αδίστακτα και δηµιουργικά µία
σειρά α̟ό διεθνείς συγκυρίες κατά την ̟ερίοδο 1910-1920, ̟ου ̟ρόσφεραν τις καλύτερες αλλά και
τελευταίες ευκαιρίες ̟ραγµάτωσης της Μεγάλης Ιδέας, ως συνε̟ούς και ρεαλιστικού αλυτρωτισµού. Για
̟ρώτη και τελευταία φορά, άλλωστε, τα συµφέροντα του βρετανικού ιµ̟εριαλισµού συνέ̟εσαν και
συµ̟ορεύτηκαν µε τις ελληνικές εθνικές ε̟ιδιώξεις ...
Γ. Θ. Μαυρογορδάτου, Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός.

Ερώτηση 3.15
Αντλώντας στοιχεία α̟ό τα κείµενα και τον ̟ίνακα ̟ου σας δίνονται και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές
σας γνώσεις, να αναζητήσετε τους λόγους της µετανάστευσης των Ελλήνων, κυρίως στις Η.Π.Α., στα
τέλη του 19ου αιώνα, και να εκτιµήσετε την έκταση και τα οφέλη ̟ου ̟ροέκυψαν για την ελληνική
οικονοµία ως τις αρχές του 20ου αιώνα.
Κείµενο Α
Η ̟αραγωγική έκρηξη και η κατάρρευση του εµ̟ορίου της ελληνικής σταφίδας ενέτειναν την
υ̟ερατλαντική µετανάστευση α̟ό τις σταφιδο̟αραγωγικές ̟εριοχές, καθώς και α̟ό τις γειτονικές, οι
ο̟οίες τους έστελναν ε̟οχικούς εργάτες. Η ελληνική σταφιδο̟αραγωγή είχε ε̟ωφεληθεί α̟ό την ε̟ιδηµία
φυλλοξήρας, ̟ου είχε ̟λήξει τα γαλλικά αµ̟έλια γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και είχε
α̟οδεκατίσει τη γαλλική ̟αραγωγή. Η Ελλάδα κινήθηκε µε τρό̟ο ώστε να καλύψει το κενό στην
̟αγκόσµια αγορά, ό̟ου οι τρεις κύριοι αγοραστές ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Γερµανία και η Ρωσία.
Καθώς οι τιµές του εξαγόµενου ̟ροϊόντος ανέβηκαν στα ύψη, η σταφιδοκαλλιέργεια αντικατέστησε την
ελαιοκαλλιέργεια ό̟ως και την καλλιέργεια σιτηρών... Η ευηµερία αφορούσε ̟ρωτίστως τους
σταφιδεµ̟όρους και τους τοκογλύφους και έλαβε τέλος στη δεκαετία του 1890.
Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ. Κιτροέφ, «Η υ̟ερατλαντική µετανάστευση», τόµος Α1 σ. 134.
Κείµενο Β
Μετανάστευση ̟ρος τις Η.Π.Α (1880-1920)
Αριθµός µεταναστών
Πληθυσµός των χωρών το 1910
Ελλάδα 370.000
2.800.000
13,2
Ιταλία
4.776.000
34.700.000
Ισ̟ανία 109.000
20.000.000
0,5
Πορτογαλία
203.000
5.500.000
Ρουµανία
85.000
7.200.000
Βουλγαρία
65.000
4.300.000
(Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και ανα̟αραγωγή, σ.σ. 148-149)

%
12,7
3,7
1,2
1,5

Κείµενο Γ
Στον ̟ελο̟οννησιακό και αθηναϊκό Τύ̟ο δηµοσιεύονταν τακτικά ιστορίες, ό̟ου ̟εριγραφόταν ο ̟λούτος
αγροτικών ̟εριοχών, χάρη στα εµβάσµατα ή την
ε̟ιστροφή των ίδιων των µεταναστών. Εδώ θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι στα συγκεκριµένα ̟αραδείγµατα
̟εριλαµβανόταν η ̟αρακµή της τοκογλυφίας στις
ε̟αρχίες, χάρη στα διαθέσιµα σ’ αυτές τις ̟εριοχές κεφάλαια, τα ο̟οία στέλνονταν α̟ό το εξωτερικό. Στην
Πελο̟όννησο, τα εµβάσµατα ̟ροκάλεσαν την αναγκαστική ̟τώση των ε̟ιτοκίων α̟ό 25% σε 6-8% και την
ουσιαστική εξαφάνιση των δανειστών ̟ου είχαν αρχίσει να ̟λουτίζουν. Ε̟ίσης αυξήθηκε η αξία της γης και
της εργασίας.
Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ. Κιτροέφ, «Η υ̟ερατλαντική µετανάστευση», τόµος Α1, σ. 141-142.
[Εξετάσεις 2004]
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Ενότητα 3 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο.
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την ̟ερίοδο 1910-1922 ε̟εδίωξε:
α. την α̟οφυγή δηµιουργίας ισχυρού εθνικού κέντρου
β. την ̟ροσήλωση στην ιδέα της ανά̟τυξης των ̟αραγωγικών δυνάµεων του έθνους
γ. τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας χωρίς τη συνδροµή της αστικής τάξης
δ. την α̟οφυγή ενσωµάτωσης του εκτός συνόρων ελληνισµού
2. Η σταφιδική κρίση αντιµετω̟ίστηκε µε:
α. τη συµµετοχή της χώρας στους Βαλκανικούς ̟ολέµους
β. εξωτερικό δανεισµό
γ. την υ̟ερ̟όντια µετανάστευση στις ΗΠΑ
δ. τη συνδροµή της ελληνικής αστικής τάξης του εξωτερικού
3. Οι Βαλκανικοί ̟όλεµοι:
α. κλόνισαν την εθνική οικονοµία
β. α̟έσ̟ασαν ̟λούσιες ̟εριοχές α̟ό τη χώρα
γ. οδήγησαν στην εθνική οµογενο̟οίηση της χώρας
δ. δι̟λασίασαν εδαφικά και δηµογραφικά τη χώρα

Θέµα 2ο
Ποια κοινωνικά στρώµατα συσ̟ειρώθηκαν γύρω α̟ό τον Ελ. Βενιζέλο στη διαδικασία διαµόρφωσης και
υλο̟οίησης της ̟ολιτικής του κατά τα έτη 1910-1922;

Θέµα 3ο
Ερώτηση: Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τα α̟οτελέσµατα της υ̟ερ̟όντιας µετανάστευσης στην εθνική οικονοµία.
Κείµενο:
Η µετανάστευση ̟ρος τις ΗΠΑ –κυρίως σε ό,τι αφορά τις άµεσες αιτίες της—α̟οτελεί α̟άντηση σ’ ένα
̟εριστασιακό ̟ρόβληµα των Ελλήνων µικροκαλλιεργητών, τη σταφιδική κρίση ̟ου συντάραξε ολόκληρη
την Πελο̟όννησο στο διάστηµα 1895-1910. Ο ̟άγκοινος χαρακτήρας της κρίσης, συνδεδεµένος µε το
γεγονός ότι α̟ό το τέλος του αιώνα, οι ̟αραδοσιακές διέξοδοι της ελληνικής µετανάστευσης λιγόστεψαν,
ανα̟ροσανατόλισαν το µεταναστευτικό ρεύµα.
Ο̟ωσδή̟οτε όµως, ε̟ειδή η κρίση ήταν µαζική και α̟ρόβλε̟τη, ο «̟λεονάζων» ̟ληθυσµός δε θα µ̟ορούσε
̟οτέ ν’ α̟ορροφηθεί α̟ό τις ̟αραδοσιακές µεταναστευτικές ζώνες. Άλλωστε, ο µύθος της αµερικάνικης
«γης της ε̟αγγελίας», του καταφυγίου των α̟όδηµων όλου του κόσµου, αναµφισβήτητα δια̟ότισε όλη την
ύ̟αιθρο. Παρ’ όλο ̟ου τα ̟ρώτα χρόνια της σταφιδικής κρίσης το µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα
ε̟ανδρώθηκε α̟ό αγρότες ̟ου είχαν άµεσα ̟ληγεί α̟ό αυτήν, το κίνηµα διευρύνθηκε και α̟λώθηκε γοργά
σ’ ολόκληρο τον ελληνικό ̟ληθυσµό. Στο διάστηµα µιας γενιάς, ένα έβδοµο του συνολικού ̟ληθυσµού (ένα
τέταρτο του ενεργού ̟ληθυσµού) έφυγε για το Νέο Κόσµο. Το ετήσιο ̟οσοστό της µετανάστευσης, σε σχέση
µε το συνολικό ̟ληθυσµό ξε̟ερνάει το 1,5% α̟ό το 1900, και φτάνει το 1907 στο 1,4%. Ως το 1923, ̟ου η
«αµερικάνικη» µετανάστευση µειώθηκε σηµαντικά α̟ό νόµους ̟ου θέσ̟ιζαν καθορισµένο ̟οσοστό
µεταναστών (η Ελλάδα είχε δικαίωµα να στέλνει 308 άτοµα το χρόνο), αυτό το ̟ληθυσµιακό ρεύµα
διογκωνόταν ακατά̟αυστα. ……………………………………………………………………………………………
Καθώς η µείωση του αγροτικού ̟ληθυσµού α̟ό την υ̟ερ̟όντια µετανάστευση είχε για τις µικρές αγροτικές
ιδιοκτησίες α̟οτελέσµατα ̟ερισσότερο σταθερο̟οιητικά ̟αρά α̟οδιαρθρωτικά, στο οικονοµικό ε̟ί̟εδο, η
α̟οστολή γραµµατίων α̟ό τη µεριά των α̟όδηµων α̟οτελεί συµ̟ληρωµατικό εισοδηµατικό ̟όρο για ένα
µεγάλο µέρος της µόνιµα εγκατεστηµένης αγροτιάς. Ο εισοδηµατικός ̟όρος αυξάνεται σηµαντικά και
µ̟ορούµε να υ̟ολογίσουµε ̟οσοτικά το σύνολό της ξεκινώντας α̟ό το 1914.
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Πίνακας
Άµεση α̟οστολή γραµµατίων α̟ό τις ΗΠΑ στην Ελλάδα
(σε εκατοµµύρια χρυσά φράγκα)
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

69
60
85
80
140
330
670
330
200
110
212

Πηγή: Ζολώτας, ό.̟. σελ. 47-48
Ανεξάρτητα α̟ό τα συνολικά α̟οτελέσµατα ̟ου είχε το φαινόµενο στην ελληνική οικονοµία, είναι σαφές
ότι συνέβαλε α̟οφασιστικά στην ενίσχυση των µικρών αγροτικών οικογενειακών ε̟ιχειρήσεων. Ό̟ως
̟αρατηρεί ο Πολύζος, το άθροισµα των κεφαλαίων ̟ου α̟οστέλλονταν α̟ό τους µετανάστες,
αντι̟ροσώ̟ευε συχνά τεράστια ̟οσά. Υ̟ολογίζεται ότι σ’ ένα χωριό ορεινής ̟εριοχής, στις 93.000 χρυσές
δραχµές (ύψος ετήσιων εξόδων του ̟ληθυσµού), οι 37.000, δηλαδή το 40% καλυ̟τόταν α̟ό τα εµβάσµατα
των οµογενών της Αµερικής. Πολλοί χωρικοί ̟ου εγκατέλειψαν τον τό̟ο τους, ξαναγύρισαν αργότερα
έχοντας κάνει µεγάλο κοµ̟όδεµα. […]
Είναι, λοι̟όν, βέβαιο, ότι η µετανάστευση όχι µόνο δε συνε̟ιφέρει το ξε̟ούληµα ή την εγκατάλειψη της
γης, αλλά η αδιάκο̟η οικονοµική ενίσχυση µειώνει αισθητά τα ε̟ιτόκια ενώ αυξάνει συγχρόνως την αξία
της γης στις ε̟αρχίες αυτές, κυρίως στην Πελο̟όννησο ό̟ου βρίσκονται οι αρχαιότερες κοιτίδες
µετανάστευσης ̟ρος την Αµερική.
Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Ανα̟αραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκ̟αιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα (18301922), Θεµέλιο, Αθήνα 1992, σσ. 148-149, 157-159.

Ενότητα 4. Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος
Σχεδιάγραµµα
Συµµετοχή της
Ελλάδας στον Α΄
Παγκόσµιο ̟όλεµο

1917

Συνθήκες συµµετοχής της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο
Κάτω α̟ό δύσκολες και ̟ερί̟λοκες συνθήκες:
- η σύγκρουση Κωνσταντίνου - Βενιζέλου  «εθνικός διχασµός»
- η άσκο̟η και δα̟ανηρή ε̟ιστράτευση του 19159
- η δηµιουργία κυβέρνησης της «Εθνικής Άµυνας»10 στη Θεσσαλονίκη
- η διάσ̟αση της χώρας σε δύο κράτη
- ο συµµαχικός α̟οκλεισµός11 και συγκρούσεις
η χώρα:
- ενο̟οιήθηκε υ̟ό τον Βενιζέλο µε την ε̟έµβαση των Συµµάχων
- εισήλθε στον Α΄ Π. Π. στο ̟λευρό της Αντάντ
- σύναψε έναν ιδιόµορφο δανεισµό α̟ό τους Συµµάχους για να καλύψει το κόστος

9

Ο Ελ. Βενιζέλος κήρυξε επιστράτευση για να βάλει την Ελλάδα στον πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ. Ως
αντίδραση ο βασιλιάς Κωνσταντίνος προκήρυξε εκλογές διαλύοντας τη Βουλή, στην οποία πλειοψηφούσε
ο Ελ. Βενιζέλος.
10
Η Κυβέρνηση Εθνικής Άµυνας συγκροτήθηκε το 1916 µέσα στο κλίµα του εθνικού διχασµού από µια
τριανδρία: τον Ελ. Βενιζέλο, τον Παν. ∆αγκλή και το ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Σκοπός της ήταν η
συµµετοχή της Ελλάδας στον πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ.
11
Η Αντάντ το 1917 επέβαλε αποκλεισµό στο λιµάνι του Πειραιά. Τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος
εξορίστηκε και επικράτησε ο Ελ. Βενιζέλος στην ελληνική πολιτική σκηνή.
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της συµµετοχής της στον ̟όλεµο

∆άνεια Μ.
∆υνάµεων
∆ανεισµός
Θεωρητικός γιατί:

Ελλάδα
χρηµατοδότησε:

Ο ιδιόµορφος ή θεωρητικός δανεισµός του 1917
- Γαλλία  300.000.000 γαλλικά φράγκα
- Μ. Βρετανία  12.000.000 λίρες Αγγλίας
- ΗΠΑ  50.000.000 δολάρια ΗΠΑ
τα ̟οσά δεν εκταµιεύθηκαν
θεωρήθηκαν ως κάλυµµα για την έκδοση χαρτονοµίσµατος
α̟οτέλεσε ένα είδος α̟οθέµατος σε χρυσό και συνάλλαγµα
δεν βρισκόταν υ̟ό τον έλεγχο της χώρας
το µακεδονικό µέτω̟ο12
την εκστρατεία στην Ουκρανία και την Κριµαία13
την ̟ρώτη φάση της µικρασιατικής εκστρατείας

Συνέ̟ειες ιδιόµορφου / θεωρητικού δανεισµού – Η διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος
Εκλογές Νοεµβρίου
εκλογική ήττα του Βενιζέλου
1920
νίκη των φιλοβασιλικών κοµµάτων
ε̟αναφορά του ανε̟ιθύµητου για τους Συµµάχους Κωνσταντίνου
Α̟οτελέσµατα
οι Σύµµαχοι α̟έσυραν την κάλυψη του χαρτονοµίσµατος
ένα σηµαντικό τµήµα της νοµισµατικής κυκλοφορίας βρέθηκε
χωρίς αντίκρισµα
- 1919 και µετά: ο κρατικός ισολογισµός έκλεινε µε ̟αθητικό
- η µικρασιατική εκστρατεία εξελίχθηκε σε σκληρό και δα̟ανηρό ̟όλεµο
Μάρτιο 1922
- τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα έφτασαν σε ̟λήρες αδιέξοδο
«∆ιχοτόµηση του
- εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο
χαρτονοµίσµατος»14 - το αριστερό τµήµα εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόµενης
αξίας, ενώ το δεξιό ανταλλάχθηκε µε οµολογίες του ∆ηµοσίου
Α̟οτελέσµατα
- το κράτος εξοικονόµησε 1.200.000.000 δραχµές
«διχοτόµησης»
- η ε̟ιχείρηση στέφθηκε α̟ό ε̟ιτυχία
- ο νοµισµατικός αυτός ελιγµός δεν στάθηκε ικανός να ̟ρολάβει τη Μικρασιατική
καταστροφή και τις συνέ̟ειές της

Ορισµός
∆ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος: ̟ρωτότυ̟ο εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο στο ο̟οίο ̟ροέβη η
ελληνική κυβέρνηση το 1922, όταν τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα έφτασαν σε ̟λήρες αδιέξοδο. Το αριστερό
τµήµα του χαρτονοµίσµατος εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόµενης αξίας, ενώ το
δεξιό ανταλλάχθηκε µε οµολογίες του ∆ηµοσίου. Η ε̟ιχείρηση στέφθηκε α̟ό ε̟ιτυχία, το κράτος α̟έκτησε
1.200.000.000 δραχµές και το ̟είραµα ε̟αναλήφθηκε το 1926. Φυσικά, ο νοµισµατικός αυτός ελιγµός δεν
στάθηκε ικανός να ̟ρολάβει τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες συνέ̟ειές της.
[Βλ. σελ. 50 του σχολικού βιβλίου]
Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης

12

Στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου οι Βούλγαροι εισέβαλαν στην ελληνική Μακεδονία.
Εκστρατεία σε Ουκρανία και Κριµαία: Η εκστρατεία της Ουκρανίας οργανώθηκε από τους
Αγγλογάλλους µε σκοπό να καταπνίξουν την Οκτωβριανή επανάσταση επαναφέροντας τη Ρωσία στο
προηγούµενο καθεστώς, από φόβο διάδοσης της επανάστασης. Στην εκστρατεία αυτή έλαβε µέρος και η
Ελλάδα στέλνοντας ειδικό εκστρατευτικό σώµα στην Οδησσό τον Ιανουάριο του 1919.
14
∆εν επρόκειτο για κυριολεκτική διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος, αλλά για «διχοτόµηση» της
ονοµαστικής του αξίας. Οι εκατό δραχµές, για παράδειγµα, που είχε στα χέρια του ο πολίτης αποκτούσαν
ονοµαστική αξία πενήντα δραχµών, ενώ οι υπόλοιπες πενήντα κατατίθεντο στο δηµόσιο.
13
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4.1. Τι γνωρίζετε για το «∆ιχασµό» την ̟ερίοδο 1915-17 και ̟οιος ήταν ο ρόλος των Συµµάχων για τη
συµµετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο;
4.2. Πώς καλύφθηκαν οι τρέχουσες δηµοσιονοµικές ανάγκες της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Α΄
Παγκοσµίου ̟ολέµου και ̟ώς ε̟ηρεάστηκε η διαχείρισή τους α̟ό τα α̟οτελέσµατα των εκλογών του 1920;
4.3. Ποιες ήταν οι συνέ̟ειες του ιδιόµορφου ή θεωρητικού δανεισµού για την οικονοµική ζωή της Ελλάδας;
4.4. Ποιες ήταν οι οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις α̟ό την εκλογική ήττα του Βενιζέλου το Νοέµβριο του 1920;
4.5. Με ̟οιο τρό̟ο έγινε ̟ροσ̟άθεια να ξε̟εραστεί το οικονοµικό αδιέξοδο ̟ου ̟ροκάλεσε η Μικρασιατική
εκστρατεία το Μάρτιο του 1922;
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
4.6. Η συµµετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο
α̟οκλείστηκε λόγω του Εθνικού ∆ιχασµού.





4.7. Η διχοτόµηση της δραχµής το Μάρτιο του 1922 οδήγησε τα
δηµοσιονοµικά της χώρας σε ̟λήρες αδιέξοδο.





4.8. Τα µεγάλα δάνεια ̟ου ενέκριναν η Γαλλία, η Αγγλία και οι ΗΠΑ
το 1917 εκταµιεύθηκαν α̟ό την Ελλάδα.





4.9. Με τη διχοτόµηση της δραχµής το 1922, το ελληνικό κράτος
εξοικονόµησε 1.200.000.000 δραχµές. [Εξετάσεις 2004]





4.10. Η ε̟άνοδος του βασιλιά Κωνσταντίνου το 1920 οδήγησε τους
Συµµάχους σε άρση της κάλυψης του χαρτονοµίσµατος και έτσι, ένα
σηµαντικό τµήµα της νοµισµατικής κυκλοφορίας βρέθηκε χωρίς
αντίκρισµα.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 4.11
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρα̟άνω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αιτιολογήσετε την αλλαγή στάσης των συµµάχων α̟έναντι στην Ελλάδα µετά την εκλογική ήττα του
Βενιζέλου το Νοέµβριο του 1920 και να αναφερθείτε στις οικονοµικές και ̟ολιτικές συνέ̟ειες αυτής της
αλλαγής.
Κείµενο:
Ο Γάλλος ̟ρωθυ̟ουργός Leygues ̟ρότεινε να σταλεί στην ελληνική κυβέρνηση σαφής ̟ροειδο̟οίηση ότι
τυχόν ε̟ιστροφή του Κωνσταντίνου θα σήµαινε ̟αραδοχή της ̟ολιτικής του κατά τη διάρκεια του ̟ολέµου
και ανασύσταση ενός καθεστώτος εχθρικού ̟ρος τους Συµµάχους. Στην ̟ερί̟τωση αυτή θα έ̟ρε̟ε η
Ελλάδα να γνωρίζει ότι οι Σύµµαχοι δεν ήταν σε θέση να εµ̟ιστευθούν σηµαντικά στρατηγικά σηµεία στη
Μικρά Ασία σε µια µη φιλική κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, ε̟ιστροφή του Κωνσταντίνου θα σήµαινε
αναθεώρηση, α̟ό τις ∆υνάµεις, της Συνθήκης των Σεβρών. Το τελικό κείµενο, ̟ου υιοθετήθηκε α̟ό τη
Συµµαχική Συνδιάσκεψη του Λονδίνου και ε̟ιδόθηκε στην κυβέρνηση Ράλλη, στις 20 Νοεµβρίου / 3
∆εκεµβρίου, α̟οτελούσε, τυ̟ικά συµβιβασµό ανάµεσα στις δύο α̟όψεις µε ουσιαστική ̟αραδοχή των
γαλλικών θέσεων. ∆εν έθετε θέµα αναθεωρήσεως της Συνθήκης, αλλά τόνιζε ότι οι δυνάµεις της Entente θα
θεωρούσαν την τυχόν ε̟ιστροφή του Κωνσταντίνου στον ελληνικό θρόνο σαν µια µη φιλική ενέργεια ̟ου
θα τους έδινε το δικαίωµα να ε̟ανεξετάσουν ολόκληρη την ̟ολιτική τους στην Εγγύς Ανατολή χωρίς καµία
δέσµευση χωρίς δηλαδή να δεσµεύονται α̟ό τη Συνθήκη των Σεβρών. Η Ελλάδα θα έ̟αυε να θεωρείται
σύµµαχος-εντολοδόχος της Entente στη Μικρά Ασία. Στις 21 Νοεµβρίου / 4 ∆εκεµβρίου, µια µέρα ̟ριν α̟ό
το ∆ηµοψήφισµα για την ε̟ιστροφή του Κωνσταντίνου, οι ̟ρεσβευτές της Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας
εξουσιοδοτήθηκαν να γνωστο̟οιήσουν στην ελληνική κυβέρνηση, ότι οι Σύµµαχοι θα διέκο̟ταν κάθε
οικονοµική υ̟οστήριξη ̟ρος την Ελλάδα αν ξαναγύριζε ο εξόριστος µονάρχης. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,
τόµος ΙΕ΄, σ. 150.
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Ενότητα 4 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ̟αρακάτω όρου
- ∆ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος
Θέµα 2ο
Με ̟οιους τρό̟ους κάλυψε η Ελλάδα το κόστος της συµµετοχής της στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο;
Θέµα 3ο
Γιατί ο δανεισµός της Ελλάδας το 1917 χαρακτηρίστηκε ιδιόµορφος και ̟οιες ε̟ι̟τώσεις συνε̟αγόταν
αυτός;
Θέµα 4ο
Ερώτηση: Αντλώντας στοιχεία α̟ό τα ̟αρα̟άνω κείµενα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφερθείτε στα δάνεια ̟ου ̟αραχωρήθηκαν στην Ελλάδα το 1917 και στις συνέ̟ειες ̟ου ̟ροκάλεσε η
«διχοτόµηση» του χαρτονοµίσµατος το 1922.
Κείµενο Α
Οι ̟ροσ̟άθειες του Γούναρη για δανειοδότηση α̟ό το εξωτερικό α̟οτυγχάνουν. Οι Αγγλογάλλοι έχουν
ακυρώσει όλες τις ̟ιστώσεις α̟ό την ε̟οχή της ε̟ανόδου του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα. Ο Γούναρης
αναγκάζεται να ακολουθήσει αντιλαϊκή δηµοσιονοµική ̟ολιτική. Ο υ̟ουργός οικονοµικών Πέτρος
Πρωτο̟α̟αδάκης ̟ροχωρεί µε νόµο στη σύναψη εσωτερικού αναγκαστικού δανείου ύψους ενός
δισεκατοµµυρίου ̟εντακοσίων εκατοµµυρίων δραχµών (Μάρτιος 1922). Ο τρό̟ος εφαρµογής του
αναγκαστικού δανείου ήταν ̟ρωτότυ̟ος: Το χαρτονόµισµα ̟ου κυκλοφορούσε χάνει τη µισή του αξία. Οι
̟ενήντα δραχµές, για ̟αράδειγµα, ̟ου είχε στα χέρια του ο ̟ολίτης, α̟οκτούν ονοµαστική αξία
εικοσι̟έντε δραχµών. Οι άλλες εικοσι̟έντε κατατίθενται στο δηµόσιο ταµείο. Έτσι, ο ελληνικός λαός,
αιφνιδιαστικά, χάνει το µισό του νόµισµα.
Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, ΟΕ∆Β, Γ΄ Λυκείου, σ. 101.
Κείµενο Β
Στον οικονοµικό τοµέα η κατάσταση χειροτέρευε µε σταθερά ε̟ιταχυνόµενο ρυθµό. Το αναγκαστικό δάνειο
̟ου είχε εισαγάγει ο Πρωτο̟α̟αδάκης µε τη διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος, ενίσχυσε µε ένα αρκετά
σηµαντικό ̟οσό το ∆ηµόσιο Ταµείο, αλλά δεν ενίσχυσε καθόλου τη δηµοτικότητα της κυβερνήσεως. (…)
Αλλά και το ̟οσό αυτό δεν ε̟αρκούσε ̟αρά µόνο για τη συντήρηση του στρατού και την οργάνωση της
α̟οχωρήσεώς του α̟ό τη Μικρά Ασία (…)
(…) ∆εν έλυσε όµως το οικονοµικό ̟ρόβληµα της χώρας. Η διχοτόµηση του νοµίσµατος σε «Σταυρούς» (την
εικόνα δηλαδή του ιδρυτή της Εθνικής Τρά̟εζας Γεωργίου Σταύρου) και σε «Στέµµατα» βοήθησε να
αντιµετω̟ισθούν οι άµεσες κρατικές υ̟οχρεώσεις µόνο ως το φθινό̟ωρο του 1922. […]
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 198.

24

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ
Ενότητα 5. Η οικονοµική ζωή κατά την ̟ερίοδο 1922-1936
Σχεδιάγραµµα

Οικονοµικές και κοινωνικές συνέ̟ειες α̟ό τη Μικρασιατική καταστροφή
Καταστροφή του
- µετέβαλε τα δεδοµένα της ελληνικής κοινωνίας
1922
Κεντρική
άφιξη και α̟οκατάσταση ρεύµατος ̟ροσφύγων
̟αράµετρος
έφτασαν στο ελληνικό κράτος: 1.230.000 Έλληνες χριστιανοί και 45.000
Αρµένιοι
στη θέση τους 610.000 µουσουλµάνοι έφυγαν για την Τουρκία
Α̟οτελέσµατα
ανατρά̟ηκαν όλες οι ισορρο̟ίες και τα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας
και κοινωνίας
εκατό χρόνια µετά την Ε̟ανάσταση του 1821, το ελληνικό κράτος
υ̟οχρεώθηκε σε µια νέα αρχή
Λόγοι για τους ο̟οίους οι ̟ρόσφυγες λειτούργησαν ως καταλύτης στη δυναµική της ελληνικής
κοινωνίας
Με άφιξη
- οι χρόνιες ανε̟άρκειες της ελληνικής διοίκησης έ̟ρε̟ε να ξε̟εραστούν
̟ροσφύγων
- 1923-1924: ̟ολλα̟λασιάζονται οι θάνατοι α̟ό τις αρρώστιες-µάστιγες της
ε̟οχής (ελονοσία, φυµατίωση)
Α̟οτελεσµατικότητ
η ̟ολιτική αστάθεια
α κράτους και
τα µίση του διχασµού
διοίκησης
η ανακήρυξη της δηµοκρατίας15
συσκοτίζουν
οι ε̟εµβάσεις του στρατού
οι α̟ό̟ειρες ̟ραξικο̟ηµάτων
Αντίδραση του
ήταν ε̟αρκής σε σχέση µε το µέγεθος του ̟ροβλήµατος
κρατικού
αξιο̟οίησε τις µουσουλµανικές ̟εριουσίες, το µόνο κεφάλαιο ̟ου διέθετε
µηχανισµού
(υ̟ολογίζονταν σε 5-10 δισ. δρχ.)
α̟οτελεσµατικά λειτούργησε η εξωτερική βοήθεια

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
5.1. Με ̟οιο τρό̟ο ̟ροσ̟άθησε η ελληνική κυβέρνηση να ξε̟εράσει το ̟ροσφυγικό ̟ρόβληµα;
5.2. Να αναφέρετε τα ̟ροβλήµατα ̟ου δηµιουργήθηκαν α̟ό τον ερχοµό των ̟ροσφύγων µετά τη
µικρασιατική καταστροφή του 1922.
5.3. (α) Να ̟αρουσιάσετε συνο̟τικά τις ενέργειες στις ο̟οίες ̟ροέβη το ελληνικό κράτος για την
αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος της α̟οκατάστασης των ̟ροσφύγων.
(β) Να εκτιµήσετε την α̟οτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού στην αντιµετώ̟ιση του ̟ροσφυγικού
̟ροβλήµατος.

15

Στις 25 Μαρτίου 1924 ανακηρύχθηκε ως πολίτευµα η προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία (το
σηµερινό πολίτευµα του ελληνικού κράτους). Πρώτος πρόεδρος της δηµοκρατίας εξελέγη από τη Βουλή ο
Παύλος Κουντουριώτης.
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
5.4. Η αντίδραση του κρατικού µηχανισµού ήταν µάλλον ανε̟αρκής
σε σχέση µε το µέγεθος της άφιξης των ̟ροσφύγων.





5.5. Η κεντρική ̟αράµετρος, στο τέλος των ̟ολεµικών αναµετρήσεων των
̟ολέµων του 1912-1913, ήταν η άφιξη και η α̟οκατάσταση του ̟ολύ
σηµαντικού ρεύµατος ̟ροσφύγων.





5.6. Υ̟ολογίζεται ότι, µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, έφτασαν στο
ελληνικό κράτος 1.530.000 Έλληνες χριστιανοί και 610.000 Αρµένιοι.





5.7. Ήδη, το 1932 και 1934, οι θάνατοι α̟ό τις αρρώστιες-µάστιγες της
ε̟οχής, τη φυµατίωση και την ελονοσία, ̟ολλα̟λασιάστηκαν.





5.8. Η εξωτερική βοήθεια λειτούργησε συµ̟ληρωµατικά µε
τον ̟ιο α̟οτελεσµατικό τρό̟ο.





Ερωτήσεις στις Πηγές

Ερώτηση 5.9
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε
τις µεταβολές στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας κατά τα έτη 1922-1923 και τις θετικές
εξελίξεις ̟ου τις συνόδευσαν.
Κείµενο:
Ωστόσο, ̟αρά τα τεράστια ̟ροβλήµατα ̟ου ταλάνιζαν την Ελλάδα, το 1922-1923 υ̟ήρξε η αφετηρία µιας
σοβαρής µεταβολής στην εθνική, οικονοµική και κοινωνική εξέλιξή της. Αν και το 1923 ήταν ένα έτος
σκληρής δοκιµασίας για την οικονοµική ζωή της χώρας, τα δεδοµένα για την ανάκαµψη ̟ροέβαλαν στον
ορίζοντα. Το 1923 η γεωργική και βιοµηχανική ̟αραγωγή µειώθηκαν αισθητά, οι εισαγωγές, συνακόλουθα,
αυξήθηκαν, ό̟ως και το έλλειµµα του εµ̟ορικού ισοζυγίου, η ναυτιλία ̟ερνούσε κρίση και το κόστος ζωής
διαρκώς ανέβαινε. Α̟ό την άλλη ̟λευρά όµως, η εισροή στην Ελλάδα ενάµιση ̟ερί̟ου εκατοµµυρίου
̟ροσφύγων, ο υ̟ερδι̟λασιασµός του εδαφικού χώρου και η συνακόλουθη αύξηση του ̟ληθυσµού
διεύρυναν σηµαντική την εσωτερική αγορά, και, έτσι, δηµιούργησαν νέες ευκαιρίες για την οικονοµία της
χώρας.
Σ̟ύρος Τζόκας, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εγχείρηµα του αστικού εκσυγχρονισµού, 1928-1932. Η οικοδόµηση του
αστικού κράτους, Θεµέλιο, Αθήνα 2002, σ. 55.
Ενότητα 5 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Η οικονοµική ζωή το 1922:
α. ε̟ηρεάστηκε δυσµενώς α̟ό τη µικρασιατική καταστροφή
β. βοήθησε στη διατήρηση των οικονοµικών δεδοµένων ̟ου είχαν ε̟ιτευχθεί ̟ριν τη µικρασιατική
εκστρατεία
γ. χαρακτηρίστηκε α̟ό την αντιµετώ̟ιση του ̟ροσφυγικού ζητήµατος µε την εκµετάλλευση των
µουσουλµανικών ̟εριουσιών.
δ. γνώρισε τη µεγαλύτερη άνθηση µετά τους Βαλκανικούς ̟ολέµους
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2. Κεντρική ̟αράµετρος µεταβολής των δεδοµένων της ελληνικής κοινωνίας το 1922 ήταν:
α. οι θάνατοι α̟ό τις αρρώστιες – µάστιγες της ε̟οχής
β. η ̟ολιτική αστάθεια και τα µίση του διχασµού
γ. η άφιξη ενός ̟ολύ σηµαντικού ρεύµατος ̟ροσφύγων
δ. η φυγή 610.000 µουσουλµάνων της Ελλάδας για την Τουρκία

Θέµα 2ο
Να συµ̟ληρώσετε τα κενά στην ̟αρακάτω ̟ρόταση:
Η ̟ολιτική αστάθεια, τα …………………, η ………………………., οι …………………….. και οι α̟ό̟ειρες
…………………. συσκοτίζουν το ζήτηµα της ……………………….. του κράτους και της διοίκησης.

Θέµα 3ο
Ποια ̟ροβλήµατα δηµιουργήθηκαν α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων µετά την καταστροφή του 1922;

Θέµα 4ο
Να α̟οτιµήσετε την αντίδραση και α̟οτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού στην ̟ροσ̟άθειά του να
αντιµετω̟ίσει το ̟ροσφυγικό ̟ρόβληµα.

Ενότητα 6. Η ελληνική οικονοµία κατά την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου
Σχεδιάγραµµα

Πλεονεκτήµατα
̟ου ε̟ιτρέ̟ουν
θετική
οικονοµική
̟ορεία χώρας

Πλεονεκτήµατα ελληνικής κοινωνίας κατά το µεσο̟όλεµο (1919-1939)
έχει οµογενο̟οιηθεί εθνικά  οι µειονότητες αντι̟ροσώ̟ευαν λιγότερο α̟ό
7% του ̟ληθυσµού
έχει ολοκληρώσει την αγροτική µεταρρύθµιση
έχει ̟ροωθήσει την αστικο̟οίησή της: 1/3 του ̟ληθυσµού ζούσε στα αστικά
κέντρα
έχει βελτιώσει τις υ̟οδοµές της και έχει υιοθετήσει ανα̟τυξιακές ̟ολιτικές
συγκέντρωση των Ελλήνων στο ̟λαίσιο του εθνικού κράτους
εξάλειψη του ελληνικού κοσµο̟ολιτισµού
οι ̟ρόσφυγες έφεραν µαζί τους τις γνώσεις, τον ̟ολιτισµό και ισχυρή διάθεση
για εργασία

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
6.1. Τι γνωρίζετε για την οικονοµική ̟ορεία της Ελλάδας στο µεσο̟όλεµο;
6.2. Ποια ήταν τα ̟λεονεκτήµατα ̟ου είχε α̟οκτήσει η Ελλάδα την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου (1919-1939)
τα ο̟οία ε̟έτρε̟αν τη θετική οικονοµική της ̟ορεία; [Εξετάσεις 2003, 2007]
6.3. Ποιοι ̟αράγοντες εξασφάλιζαν τη θετική οικονοµική ̟ορεία της Ελλάδας κατά την ̟ερίοδο του
µεσο̟ολέµου;
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
6.4. Η Ελλάδα κατά την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου είχε ολοκληρώσει
την αγροτική µεταρρύθµιση και είχε ̟ροωθήσει την αστικο̟οίησή της.





6.5. Όµοια µε τα γειτονικά της κράτη η Ελλάδα την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου
είχε οµογενο̟οιηθεί εθνικά.
6.6. Ανάµεσα στα θετικά της ελληνικής οικονοµίας ̟ροστίθεται η συγκέντρωση
των Ελλήνων στο ̟λαίσιο του εθνικού τους κράτους και την εξάλειψη
του ελληνικού κοσµο̟ολιτισµού.









6.7. Την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου η Ελλάδα άρχισε να αντιµετω̟ίζεται
ως δευτερεύον ̟εδίο ανά̟τυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων.





6.8. Πέρα α̟ό τις ε̟ιτυχείς ή ανε̟ιτυχείς ̟ροσ̟άθειες των αρχών για
α̟οκατάσταση των ξεριζωµένων, θεµέλιο της όλης ̟ροσ̟άθειας
ήταν η διάθεση των ̟ροσφύγων να εργαστούν σκληρά για να
ξαναδηµιουργήσουν αυτά ̟ου έχασαν µέσα στην καταστροφή.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 6.9
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε την
εικόνα της ελληνικής οικονοµίας κατά την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου.
Κείµενο:
Γενικά, α̟ό το 1909 ως το 1935 η ελληνική κοινωνία γνώρισε µια εξαιρετική κινητικότητα και ελαστικότητα
στους σχηµατισµούς και µετασχηµατισµούς της ̟ου οφείλονταν στις ̟οικίλες και αλλε̟άλληλες µεταβολές.
Η ανά̟τυξη της βιοµηχανίας, ̟ου σε ένα σηµαντικό ̟οσοστό έγινε µε την ̟αρέµβαση του ξένου κεφαλαίου,
στηρίχθηκε ως ένα βαθµό στην υ̟οτίµηση της δραχµής και στη µεγάλη ̟ροσφορά εργατικής δύναµης, ̟ου
καθιστούσαν µικρό το κόστος ̟αραγωγής και υψηλά τα κέρδη, δηµιουργώντας έτσι ένα κοινωνικό στρώµα
εργατών µε κακές συνθήκες ζωής, ̟αρά την καθιέρωση της εργασίας των 8 ωρών. Στον αγροτικό τοµέα η
δηµιουργία των µικρών και µεσαίων ιδιοκτητών έλυνε, βέβαια, ̟ροσωρινά το ̟ρόβληµα των αγροτικών
σχέσεων, αλλά καθιέρωνε µια δοµή γαιοκτησίας ̟ου θα ταλαι̟ωρήσει αργότερα την ελληνική οικονοµία
και κοινωνία. Αυτές οι λύσεις, οι αντιφάσεις και οι αναζητήσεις της ελληνικής κοινωνίας είχαν σοβαρούς
αντίκτυ̟ους στην ̟ολιτική ζωή του τό̟ου. …
Κρεµµυδάς Β., Νεότερη Ιστορία. Ελληνική και Ευρω̟αϊκή, Τυ̟ωθήτω, Αθήνα 2001, σ. 267
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Ενότητα 6 -- Κριτήριο Αξιολόγησης

Θέµα 1ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα της αρίθµησής της.
1. Η Ελλάδα του µεσο̟ολέµου :
α. είχε κλονιστεί α̟ό το κόστος της µικρασιατικής καταστροφής
β. είχε οµογενο̟οιηθεί εθνικά και είχε ̟ροωθήσει την αστικο̟οίησή της
γ. α̟οτελούσε δευτερεύον ̟εδίο ανά̟τυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων µε την άνθιση του ελληνικού
κοσµο̟ολιτισµού
δ. αδυνατούσε να βελτιώσει τις υ̟οδοµές της και να υιοθετήσει ανα̟τυξιακές ̟ολιτικές
2. Οι ̟ρόσφυγες:
α. είχαν φέρει µαζί τους τις γνώσεις και τον ̟ολιτισµό τους
β. ασκούσαν κριτική στις αρχές για την α̟οκατάστασή τους
γ. στερούνταν διάθεσης για εργασία
δ. έφεραν µαζί τις ̟εριουσίες τους ̟ου έσωσαν α̟ό την καταστροφή

Θέµα 2ο
Τι γνωρίζετε για την ελληνική οικονοµία την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου;

Θέµα 3ο
Να συµ̟ληρώσετε τα κενά στην ̟αρακάτω ̟ρόταση:
Σε αντίθεση µε ̟ολλά γειτονικά της κράτη είχε ………………….., καθώς οι µειονότητες αντι̟ροσώ̟ευαν
̟λέον …………………………. ̟ληθυσµού.

Ενότητα 7. Οι µεγάλες ε̟ενδύσεις
Σχεδιάγραµµα

Εξελίξεις α̟ό
συνέ̟ειες
µικρασιατικής
καταστροφής
Ε̟ενδύσεις
(Αττική):

Υ̟οδοµές στην
υ̟όλοι̟η χώρα

Σηµαντικές ε̟ενδύσεις στις υ̟οδοµές την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου
- ανέδειξαν την ανάγκη για σηµαντικές ε̟ενδύσεις στις υ̟οδοµές της χώρας:
- ̟.χ. ̟ολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας ξε̟έρασε µε έλευση ̟ροσφύγων 1.000.000
 δεν µ̟ορούσε ̟λέον να υδρεύεται µε το Αδριάνειο Υδραγωγείο
-

Αµερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ,
1925

 κατασκευή του φράγµατος και της
τεχνητής λίµνης του Μαραθώνα

-

Βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ:

 εγκατάσταση µονάδων
̟αραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος
στην ̟ρωτεύουσα
 δηµιουργία σύγχρονου δικτύου
αστικών συγκοινωνιών, βασισµένου
σε ηλεκτροκίνητα τραµ και
λεωφορεία

-

 ε̟ενδύσεις στο τηλεφωνικό δίκτυο,
στους δρόµους και στη διευθέτηση
χειµάρρων (̟ροκαλούσαν
̟ληµµύρες και καταστροφές στο
λεκανο̟έδιο της Αττικής)
εγγειοβελτιωτικά έργα  αύξηση καλλιεργούµενων εδαφών

-

Γερµανικές εταιρίες
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Ορισµοί
ΟΥΛΕΝ: Αµερικανική εταιρεία ̟ου το 1925 ανέλαβε την κατασκευή του φράγµατος και της τεχνητής λίµνης
του Μαραθώνα, καθώς το ̟ολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας είχε ξε̟εράσει µε την έλευση των
̟ροσφύγων, το 1.000.000 κατοίκους και φυσικά, δεν µ̟ορούσε ̟λέον να υδρεύεται µε το χρονολογούµενο
α̟ό τους ρωµαϊκούς χρόνους Αδριάνειο Υδραγωγείο.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 53]
ΠΑΟΥΕΡ: Βρετανική εταιρεία ̟ου, την ίδια ̟ερί̟ου ε̟οχή µε την ΟΥΛΕΝ, ανέλαβε την εγκατάσταση
µονάδων ̟αραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην ̟ρωτεύουσα αλλά και τη δηµιουργία σύγχρονου δικτύου
αστικών συγκοινωνιών, βασισµένου σε ηλεκτροκίνητα τραµ και λεωφορεία.
[Βλ. σελ. 53 του σχολικού βιβλίου]

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
7.1. Ποιες ε̟ενδύσεις και δηµόσια έργα έγιναν στη χώρα µας την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου;
7.2. Ποιες µεγάλες ε̟ενδύσεις έγιναν στην Αθήνα στους τοµείς της υδροδότησης και της ̟αραγωγής
ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου; [Εξετάσεις 2007]
7.3. Ποιες ήταν οι µεγάλες ε̟ενδύσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στην Ελλάδα µετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή; [Εξετάσεις 2003]

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
7.4. Η αµερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ ανέλαβε την εγκατάσταση
µονάδων ̟αραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην ̟ρωτεύουσα αλλά
και τη δηµιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών.
[Εξετάσεις 2005]





7.5. Οι ε̟ενδύσεις των εταιρειών ΟΥΛΕΝ, ΠΑΟΥΕΡ στην υδροδότηση
και την ηλεκτροδότηση αντίστοιχα αφορούσαν µόνο το λεκανο̟έδιο
Αττικής.





7.6. Ε̟ενδύσεις έγιναν α̟ό γερµανικές εταιρείες στη δηµιουργία σύγχρονου
δικτύου αστικών συγκοινωνιών, βασισµένου σε ηλεκτροκίνητα τραµ και
λεωφορεία.





7.7. Εγγειοβελτιωτικά έργα έγιναν στη διευθέτηση χειµάρρων, οι ο̟οίοι
µέχρι τότε συχνά ̟ροκαλούσαν ̟ληµµύρες και καταστροφές στο
λεκανο̟έδιο της Αττικής.





7.8. Ε̟ενδυτικές ̟ροσ̟άθειες έγιναν και στις υ̟οδοµές της υ̟όλοι̟ης
χώρας, µε εγγειοβελτιωτικά έργα.
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Ερωτήσεις στις Πηγές

Ερώτηση 7.9
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρακάτω ̟αράθεµα και µε βάση ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις
ε̟ενδύσεις στις υ̟οδοµές της χώρας την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου και τους λόγους ̟ου τις ευνόησαν.
Κείµενο:
Κατά την ̟ερίοδο 1922-1932 ο εξωτερικός δανεισµός έφτασε συνολικά τα 1.022.000 χρυσά φράγκα, ̟οσό ̟ου
αντι̟ροσώ̟ευε το 150% του ετήσιου ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος.
Αρχικά η ανά̟τυξη της εσωτερικής αγοράς µετά το 1922, και αργότερα, το 1928, η σταθερο̟οίηση της
δραχµής και η εξυγίανση του ̟ιστωτικού συστήµατος ήταν οι λόγοι ̟ου έκαναν την Ελλάδα ενδιαφέρουσα
στους ξένους κεφαλαιούχους. Εκτός των δανείων για την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων,
συνοµολογήθηκαν δάνεια για την ̟ραγµατο̟οίηση α̟οξηραντικών και υδρευτικών έργων, καθώς και για
την ε̟έκταση του οδικού και του σιδηροδροµικού δικτύου. Στην κατηγορία των άµεσων ε̟ενδύσεων, οι
ξένες εταιρίες Πάουερ & Τράκσιον, Ούλεν και Φαουντέισον εγκαταστάθηκαν µόνιµα στην Ελλάδα. Η ξένη
̟αρουσία είχε σχέση και µε τη συρρίκνωση της διεθνούς αγοράς και τον ̟εριορισµό της ζήτησης κεφαλαίων
σε άλλες ̟εριοχές της η̟είρου. Ενώ τα ε̟ιτόκια στις ευρω̟αϊκές ̟ρωτεύουσες έ̟εφταν, στην Ελλάδα, την
ίδια ε̟οχή ̟αρουσίαζαν µεγάλη άνοδο και ̟αρέµεναν τρι̟λάσια των δυτικών.
Θ. Βερέµη, Γ. Κολιό̟ουλου, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Α̟ό το 1821 µέχρι σήµερα, Καστανιώτη, Αθήνα 2006,
σ. 446-447.

Ενότητα 7 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων:
- ΟΥΛΕΝ
- ΠΑΟΥΕΡ
Θέµα 2ο
Να αντιστοιχήσετε τα δεδοµένα της στήλης Α µε τα δεδοµένα της στήλης Β
Στήλη Α
Στήλη Β
1. ΟΥΛΕΝ
α. υδροδότηση κατοίκων του λεκανο̟εδίου Αττικής
2. ΠΑΟΥΕΡ
β. ε̟ενδύσεις στο τηλεφωνικό δίκτυο
3. Αδριάνειο Υδραγωγείο γ. δηµιουργία δικτύου αστικών συγκοινωνιών
4. Γερµανικές εταιρείες
δ. κατασκευή φράγµατος στο Μαραθώνα

Θέµα 3ο
Ποιες ε̟ενδύσεις έγιναν στη χώρα µας α̟ό ξένες εταιρείες την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου;
Ενότητα 8. Η Τρά̟εζα της Ελλάδος
Σχεδιάγραµµα

Αρµοδιότητες και στόχοι της Τρά̟εζας της Ελλάδος και α̟οτελέσµατα α̟ό την ίδρυσή της
1927
- τίθεται ζήτηµα δηµιουργίας κεντρικής κρατικής τρά̟εζας Ελλάδος
Αφορµή
- αίτηµα Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών16 για ̟αροχή δανείου
16

Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ): ∆ιεθνής οργανισµός, που ιδρύθηκε µετά τη συνθήκη των Βερσαλλιών
(1919) µε πρωτοβουλία των των δυνάµεων της Αντάντ, των νικητριών δυνάµεων του Α΄ Παγκοσµίου
πολέµου και είχε ως αποστολή τη διατήρηση της ειρήνης, την ειρηνική επίλυση των διαφορών µεταξύ των
κρατών και τη διασφάλιση των κρατών-µελών από οποιαδήποτε επίθεση. Η πρόταση για την ίδρυσή της
έγινε από τον πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών Ουΐλσον τον Ιανουάριο του 1918. Η ιδέα του Ουΐλσον
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Αρµοδιότητες
Τρά̟εζας
Ελλάδος θα
ήταν
Ίδρυση
Τρά̟εζας
Ελλάδος

-

- η διαχείριση των χρεών
- η έκδοση χαρτονοµίσµατος
- η ενιαία εφαρµογή κυβερνητικής οικονοµικής ̟ολιτικής
-

Μάιο 1927  ιδρύεται η Τρά̟εζα της Ελλάδος17
ένα χρόνο αργότερα άρχισε τη λειτουργία της

Α̟οτελέσµατα α̟ό την ίδρυση της Τρά̟εζας Ελλάδος
̟έτυχε σταθερές ισοτιµίες της δραχµής µε τα ξένα νοµίσµατα
στήριξε την έκδοση χαρτονοµίσµατος στα α̟οθέµατά της σε χρυσό και συνάλλαγµα
εξασφάλισε τη µετατρεψιµότητα18 του εθνικού νοµίσµατος σε χρυσό
οδήγησε τα δηµόσια οικονοµικά σε ̟ερίοδο ευφορίας
βελτίωσε την ̟ιστολη̟τική ικανότητα19 του κράτους
ενίσχυσε την εισροή συναλλάγµατος και τις ε̟ενδύσεις
ε̟έτρεψε σηµαντικές ̟ολιτικές, θεσµικές και οικονοµικές ̟ρωτοβουλίες της τελευταίας κυβέρνησης
του Ελ. Βενιζέλου (1928-1932)
η ̟ερίοδος αυτή κράτησε µέχρι τις αρχές του 1932  εκδήλωση στη χώρα των συνε̟ειών της
οικονοµικής κρίσης (Νέα Υόρκη, 1929)

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
8.1. Πότε ιδρύθηκε η Τρά̟εζα της Ελλάδας και ̟οιος ο ρόλος της στην οικονοµική ευηµερία της χώρας;
8.2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ̟οια τα α̟οτελέσµατα της δραστηριότητας της Τρα̟έζης της
Ελλάδος έως το 1932;
[Εξετάσεις 2002]
8.3. Να α̟οτιµήσετε το έργο της Τρά̟εζας της Ελλάδος όσον αφορά την εθνική οικονοµία.
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
8.4. Η Τρά̟εζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841. [Εξετάσεις 2003]





8.5. Η Τρά̟εζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1927 και άρχισε
τον ίδιο χρόνο τη λειτουργία της.





8.6. Με αφορµή το αίτηµα της Ελλάδας στις Μ. ∆υνάµεις για ̟αροχή
̟ρόσθετου δανείου, τέθηκε το ζήτηµα της δηµιουργίας µιας κεντρικής
κρατικής τρά̟εζας.







έγινε δεκτή και η Κοινωνία των Εθνών απέκτησε επίσηµη υπόσταση τον Ιανουάριο του 1920. Έδρα της
ορίσθηκε η Γενεύη. Παρά το γεγονός ότι µπόρεσε να επιλύσει ορισµένες διαφορές µεταξύ των κρατών,
τελικά, αποδείχθηκε ανίσχυρη να αποτρέψει τα γεγονότα που οδήγησαν στο Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο.,
Υπήρξε πρόδροµος του ΟΗΕ.
17
Η διάκριση ανάµεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις υπόλοιπες δηµόσιες τράπεζες (π.χ. ΕΤΕ, ΑΤΕ
κ.ά.) έγκειται στο γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ως εντολοδόχος του ελληνικού κράτους σχεδιάζει
και εφαρµόζει την κυβερνητική οικονοµική πολιτική, εκδίδει το νόµισµα κ.ά. Οποιεσδήποτε άλλες
δηµόσιες τράπεζες λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ).
18
Μετατρεψιµότητα νοµίσµατος: η ονοµαστική αξία του νοµίσµατος αντιστοιχούσε σε χρυσό. (αποτελεί
ρύθµιση ιστορικά προγενέστερων οικονοµικών συστηµάτων).
19
Πιστοληπτική ικανότητα: είναι η φερεγγυότητα του πιστολήπτη, του φυσικού ή νοµικού δηλ. προσώπου,
το οποίο είναι αποδέκτης πίστωσης.
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8.7. Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής Τρά̟εζας και κάτω α̟ό την ̟ίεση των
ξένων συµβούλων, το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τρά̟εζα της Ελλάδος.
8.8. Οι ε̟ιτυχίες της Τρά̟εζας της Ελλάδος οδήγησαν τα δηµόσια
οικονοµικά σε ̟ερίοδο ευφορίας και ̟ροκάλεσαν µια ισχυρή δυναµική ̟ου
ε̟έτρεψε τις σηµαντικές ̟ολιτικές, θεσµικές και οικονοµικές
̟ρωτοβουλίες της τελευταίας κυβέρνησης του Χαριλάου Τρικού̟η.
Ερωτήσεις στις Πηγές









Ερώτηση 8.9
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε:
(α) τις αρµοδιότητες και τους στόχους της Τρά̟εζας της Ελλάδος
(β) τα α̟οτελέσµατα για την οικονοµία της χώρας α̟ό την ίδρυση της Τρά̟εζας της Ελλάδος.
Κείµενο:
Η λειτουργία της Τρά̟εζας της Ελλάδος το 1928 θεωρείται η κορυφαία στιγµή στη διαδικασία θεσµικού
εκσυγχρονισµού του ελληνικού τρα̟εζικού συστήµατος, ̟ου συντελέσθηκε µε την α̟όσ̟αση α̟ό την
Εθνική Τρά̟εζα της Ελλάδος του εκδοτικού ̟ρονοµίου, των εργασιών της αστικής κτηµατικής ̟ίστης και
της αγροτικής ̟ίστης, ̟ου µεταβιβάστηκαν σε ανεξάρτητα ειδικευµένα τρα̟εζικά ιδρύµατα (Τρά̟εζα της
Ελλάδος, Εθνική Κτηµατική Τρά̟εζα της Ελλάδος και Αγροτική Τρά̟εζα της Ελλάδος). Εξ αιτίας αυτών
των αλλαγών, το 1928 ε̟ιλέγεται ως το χρονικό όριο ̟ου ξεχωρίζει δύο διαφορετικές ̟εριόδους της
ελληνικής τρα̟εζικής ιστορίας. Στα χρόνια αυτά θα µ̟ορούσαµε να το̟οθετήσουµε και εµείς την αρχή µιας
νέας ̟εριόδου στις σχέσεις τρα̟εζών και βιοµηχανίας, µε τη διαφορά ότι δεν είναι η εξειδίκευση του
τρα̟εζικού συστήµατος ̟ου εισήγαγε τα νέα στοιχεία σε αυτές τις σχέσεις, αλλά η διεθνής οικονοµική κρίση
και οι ̟ραγµατικές αλλαγές ̟ου αυτή ε̟έβαλε στη λειτουργία του νοµισµατικού συστήµατος και οι ο̟οίες
δεν ̟ροβλέ̟ονταν α̟ό τους σχεδιαστές της νέας µορφής του ελληνικού τρα̟εζικού και νοµισµατικού
συστήµατος.
Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία, 1830-1940, Θεµέλιο, Αθήνα
1993, σ. 249

Ενότητα 8 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να ̟ροσδιορίσετε αν το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων ̟ροτάσεων είναι σωστό ή λάθος σηµειώνοντας Χ
στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό

Λάθος

1. Η Τρά̟εζα της Ελλάδος δηµιουργήθηκε το 1841.





2. Αφορµή για την ίδρυση Τρά̟εζας Ελλάδος ήταν το αίτηµα της
Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών για ̟αροχή ̟ρόσθετου δανείου.





3. Ανάµεσα στις αρµοδιότητες της Τρά̟εζας της Ελλάδος θα ήταν
η ενιαία εφαρµογή κυβερνητικής οικονοµικής ̟ολιτικής.





4. Το Μάρτιο του 1927 ιδρύθηκε η Τρά̟εζα της Ελλάδος και άρχισε
τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα.





5. Η Τρά̟εζα της Ελλάδος οδήγησε τα δηµόσια οικονοµικά σε
̟ερίοδο ευφορίας α̟οτρέ̟οντας τις συνέ̟ειες της
οικονοµικής κρίσης του 1932.
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Θέµα 2ο
Πότε ιδρύθηκε η Τρά̟εζα της Ελλάδος και ̟ώς συνετέλεσε στην οικονοµική ευηµερία της χώρας;
Θέµα 3ο
Να συµ̟ληρώσετε τα κενά στην ακόλουθη ̟ρόταση:
Πολύ γρήγορα ̟έτυχε σταθερές ………………….. της δραχµής µε τα ξένα νοµίσµατα,
……………………………………………… και εξασφαλίζοντας …………………………. του εθνικού
νοµίσµατος σε χρυσό.

Ενότητα 9. Η κρίση του 1932
Σχεδιάγραµµα

Κρίση 1932
βρήκε την
Ελλάδα σε
ε̟οχή
«ευηµερίας»

-

Οικονοµική κατάσταση Ελλάδας όταν έφτασε η κρίση
εµ̟ιστοσύνη Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονοµικά µέλλον είχε α̟οκατασταθεί
οι σκοτεινές ε̟οχές της δεκαετίας του 1920 έδειχναν να α̟οµακρύνονται
οι ̟ληγές έκλειναν
η φτώχεια ̟εριοριζόταν
το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το µέλλον µε µεγαλύτερη
αυτο̟ε̟οίθηση και αισιοδοξία

Προσ̟άθειες της ελληνικής κυβέρνησης να α̟οτρέψει την κρίση και οικονοµικές συνέ̟ειες
Α̟οτελέσµατα
εξάντλησαν τα οικονοµικά α̟οθέµατα της χώρας
κρατικών
άνοιξη 1932 η κυβέρνηση ανέστειλε τη µετατρεψιµότητα του νοµίσµατος
̟ροσ̟αθειών
(υ̟οτίµηση της δραχµής)
για α̟οτρο̟ή
ανέστειλε την εξυ̟ηρέτηση των δανείων
κρίσης
Οικονοµικές
εγκαινιάστηκε µια ̟ερίοδος ισχυρού κρατικού ̟αρεµβατισµού στα οικονοµικά
συνέ̟ειες
ζητήµατα και στις εξωτερικές συναλλαγές
σκο̟ός ̟ολιτικής κρατικού ̟αρεµβατισµού  αυτάρκεια της χώρας
η χώρα µ̟ήκε στο χώρο της κλειστής οικονοµίας  οι συναλλαγές καθορίζονταν
̟ερισσότερο α̟ό γραφειοκρατικές διαδικασίες ̟αρά α̟ό ελεύθερες οικονοµικές
συµφωνίες

Μέθοδος
«κλήριγκ»

Πολιτικές
συνέ̟ειες:

Εξωτερικό εµ̟όριο: µέθοδος «κλήριγκ» [οικονοµικές συνέ̟ειες]
µέθοδος ̟ου εγκαινιάστηκε στο εξωτερικό εµ̟όριο
οι διεθνείς συναλλαγές γίνονταν µε βάση διακρατικές συµφωνίες 
κοστολογούσαν τα ̟ρος ανταλλαγή ̟ροϊόντα / φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την
αξία των εισαγωγών µε την αξία των εξαγωγών
για µια χώρα ό̟ως η Ελλάδα η διαδικασία αυτή, ̟έρα α̟ό τα αρνητικά, είχε και
θετικά στοιχεία
Οι ̟ολιτικές συνέ̟ειες της κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρώ̟η
ανάδειξη και κυριαρχία ολοκληρωτικών κινηµάτων και καθεστώτων σε ̟ολλά
ευρω̟αϊκά κράτη
δεκαετία 1930: ολοένα και ̟ερισσότερα κράτη α̟οκτούσαν δικτατορικά
καθεστώτα
Ελλάδα, 4 Αυγούστου 1936: Ιωάννης Μεταξάς µε ανοχή ̟αλατιού ε̟έβαλε
δικτατορία
-
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Ορισµός
Κλήριγκ: Κατά την ̟ερίοδο της κρίσης του 1932 στο εξωτερικό εµ̟όριο κυριάρχησε ̟ροοδευτικά η µέθοδος
του διακανονισµού «κλήριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, µε βάση το µετατρέψιµο
συνάλλαγµα αλλά µε βάση διακρατικές συµφωνίες ̟ου κοστολογούσαν τα ̟ρος ανταλλαγή ̟ροϊόντα και
φρόντιζαν να ισοσκελίζουν την αξία των εισαγωγών µε την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο ̟λαίσιο ειδικών
λογαριασµών. Για µια χώρα, ό̟ως η Ελλάδα, ό̟ου οι συναλλαγές µε το εξωτερικό ήταν έντονα
ελλειµµατικές, η διαδικασία αυτή, ̟έρα α̟ό τα αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία.
[Εξετάσεις 2000, 2003, 2005, 2006]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 54]

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
9.1. Τι γνωρίζετε για την κρίση του 1932 και τις οικονοµικές συνέ̟ειες για τη χώρα;
9.2. Τι ήταν η µέθοδος «κλήριγκ»;
9.3. Να ̟ροσδιορίσετε τους λόγους για τους ο̟οίους η Ελλάδα εισήλθε σε µια ̟ερίοδο κρατικού
̟αρεµβατισµού µετά το 1932 και τις ε̟ι̟τώσεις του σε ̟ολιτικό ε̟ί̟εδο.
9.4. Ποιες ̟ολιτικές αλλαγές ̟ροκάλεσε η κρίση του 1932 στις ευρω̟αϊκές χώρες και στην Ελλάδα;
9.5. Πώς εκδηλώθηκε στην Ελλάδα η «κρίση του 1932» και ̟οιες ήταν οι ε̟ι̟τώσεις της στο οικονοµικό
ε̟ί̟εδο; [Εξετάσεις 2006]
9.6. Ποιες ήταν οι συνέ̟ειες της κρίσης του 1932 στην οικονοµία, το εξωτερικό εµ̟όριο και τις ̟ολιτικές
εξελίξεις; [Εξετάσεις 2002]

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
9.7. Η ̟αγκόσµια οικονοµική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε µια ε̟οχή
«ευηµερίας».
.





9.8. Η διεθνής οικονοµική κρίση του 1939 ε̟ηρέασε αρνητικά την οικονοµική
̟ορεία της χώρας.





9.9. Οι ̟ροσ̟άθειες της ελληνικής κυβέρνησης να α̟οτρέψει την κρίση
εξάντλησαν τα α̟οθέµατα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγµα.





9.10. Με την ̟ολιτική του ̟ροστατευτισµού η χώρα µ̟ήκε στο χώρο της
ανοιχτής οικονοµίας, ό̟ου οι συναλλαγές καθορίζονταν α̟ό ελεύθερες
οικονοµικές συµφωνίες.





9.11. Με τη µέθοδο διακανονισµού «κλήριγκ» οι διεθνείς συναλλαγές γίνονταν
µε βάση διακρατικές συµφωνίες ̟ου φρόντιζαν να ισοσκελίζουν την
αξία των εισαγωγών µε την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο ̟λαίσιο ειδικών
λογαριασµών.





9.12. Οι σηµαντικότερες ε̟ι̟τώσεις των οικονοµικών εξελίξεων
τη δεκαετία του 1930 βρίσκονταν στο ̟ολιτικό ̟εδίο, καθώς
̟ολλά ευρω̟αϊκά κράτη εκείνη την ε̟οχή α̟έκτησαν δικτατορικά ή
φασιστικά καθεστώτα.
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Ερωτήσεις στις Πηγές

Ερώτηση 9.13
Αντλώντας α̟ό το ̟αρα̟άνω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις
̟ροσ̟άθειες της ελληνικής κυβέρνησης να ξε̟εράσει την κρίση του 1932 και να αναφέρετε τόσο τις
οικονοµικές συνέ̟ειες της ̟αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης όσο και τα θετικά α̟οτελέσµατα της
εθνικής οικονοµικής ̟ολιτικής.
Κείµενο:
Η βασική αρχή της νέας εµ̟ορικής ̟ολιτικής ήταν ότι οι εισαγωγές έ̟ρε̟ε, όσο ήταν δυνατόν, να
̟ληρώνονται µε τα εξαγόµενα εθνικά ̟ροϊόντα. Η µέθοδος των clearing α̟οφεύγει σε ένα µεγάλο βαθµό
την ̟αρεµβολή του συναλλάγµατος και γι’ αυτό συγκρίνεται µε τις ̟ρωτόγονες µορφές των ανταλλαγών.
Με το µηχανισµό αυτό κάθε χώρα εξωθείται να µην εισάγει ̟ροϊόντα άλλης, ̟αρά µόνο υ̟ό τον όρο ότι και
αυτή η τελευταία δέχεται να εισαγάγει σ’ αντιστάθµιση ̟ροϊόντος ίσης αξίας της ̟ρώτης. Η µορφή αυτή του
εµ̟ορίου ̟ροτιµήθηκε στο µεσο̟όλεµο α̟ό ̟ολλές χώρες, γιατί ε̟έτρε̟ε την εξοικονόµηση συναλλάγµατος
και για τις δύο εµ̟ορευόµενες ̟λευρές. (…) Η µέθοδος των clearing ε̟έτρε̟ε διάφορες ̟αραλλαγές γύρω
α̟ό το ̟οσοστό των εισαγωγών ̟ου θα καλυ̟τόταν µε εξαγόµενα ̟ροϊόντα και γύρω α̟ό το ̟οσοστό ̟ου
θα καλυ̟τόταν µε καθαρό συνάλλαγµα. Οι συγκεκριµένες συµφωνίες κλείστηκαν µε βάση τα στοιχεία των
̟ροηγούµενων ετών. Το ̟λεονέκτηµα της µεθόδου αυτής ήταν ότι στηριζόταν σε συµφωνίες ολιγόµηνης
διάρκειας, ανανεώσιµες, ̟ράγµα ̟ου έδινε στο µηχανισµό των clearing µια ιδιαίτερη ευκαµψία και
ικανότητα ̟ροσαρµογής στις µεταβαλλόµενες συνθήκες (…)
Το κράτος όµως ̟αράλληλα ανέλαβε, µε τον τρό̟ο αυτό, την ̟ροώθηση των εξαγωγών, σαν ένα µέσο για
την βελτίωση των δηµοσιονοµικών ̟ραγµάτων. Η οργάνωση του εξωτερικού εµ̟ορίου µε ε̟ίκεντρο το
κράτος είχε µια ακόµη αξιοσηµείωτη ε̟ί̟τωση: ̟αρακίνησε τους εµ̟όρους να οργανωθούν σε ενώσεις
εισαγωγέων και εξαγωγέων µε την κρατική αιγίδα και κατοχύρωση. Στα ̟λαίσια αυτών των ενώσεων, ο
κάθε έµ̟ορος διατηρούσε µια ̟ροσω̟ική µερίδα α̟ό τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές µε βάση τις ε̟ιδόσεις των
τελευταίων χρόνων. Έτσι, η ανά̟τυξη του εµ̟ορικού clearing, εκτός α̟ό τις άλλες ε̟ι̟τώσεις ̟ου είχε,
ενίσχυε τον έλεγχο του κράτους ̟άνω στο εξωτερικό εµ̟όριο και οδήγησε στην «καρτελλο̟οίηση» της
ελληνικής αγοράς. Στην ουσία, το εµ̟ορικό clearing, µε την τάση ̟ρος τη δηµοσιο̟οίηση και
καρτελλο̟οίηση του εξωτερικού εµ̟ορίου, εµφάνιζε ̟ια τους εµ̟όρους σαν α̟λούς φορείς των αναγκών
και των θελήσεων της κρατικής ̟ολιτικής.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 341.

Ενότητα 9 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
- Κλήριγκ
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Κατά την κρίση του 1932:
α. ε̟ικράτησε ισχυρός κρατικός ̟αρεµβατισµός στην οικονοµική ζωή
β. αναδείχθηκαν ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώ̟η
γ. οι διεθνείς συναλλαγές γίνονταν µε βάση το µετατρέψιµο συνάλλαγµα κι όχι µε βάση τις διακρατικές
συµφωνίες
δ. η Ελλάδα διένυε µια ε̟οχή «ευηµερίας»
Θέµα 3ο
Ποιες ̟ολιτικές αλλαγές ̟ροκάλεσε η κρίση του 1932 στις Ευρω̟αϊκές χώρες και στην Ελλάδα;
Θέµα 4ο
Τι γνωρίζετε για την κρίση του 1932 και τις οικονοµικές συνέ̟ειες για τη χώρα;
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Θέµα 5ο
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το α̟όσ̟ασµα α̟ό την οµιλία του Ελ. Βενιζέλου και µε βάση τις ιστορικές σας
γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο η ελληνική κυβέρνηση αντιµετώ̟ισε την οικονοµική
κρίση του 1932.
Κείµενο:
«Η άνευ ̟ροηγουµένου εις οξύτητα, έκτασιν και διάρκειαν οικονοµική κρίσις, ήτις έ̟ληξε σύµ̟ασαν την
οικουµένην, εκραγείσα το ̟ρώτον κατά Νοέµβριον 1929 εν Αµερική, ̟λήξασα ακολούθως ̟άντα τα µεγάλα
κράτη της Γης και συνε̟ιφέρουσα το ̟αγκόσµιον γεγονός της εγκαταλείψεως της χρυσής βάσεως δεν ήτο
δυνατόν να µη ̟εριλάβη εν τέλει εις την δίνην της την µικράν και ̟τωχήν ̟ατρίδα µας.
…………………………………………………………………………………………
Θα ήτο όλως αληθώς ̟αράδοξον διά την χώραν µας να διατηρήση σταθερόν το νόµισµά της, όταν ο άδηλοι
̟όροι, τα εµβάσµατα των µεταναστών, τα κέρδη της εµ̟ορικής ναυτιλίας, οι τόκοι του Ελληνικού
κεφαλαίου εν τη αλλοδα̟ή, οίτινες ̟αίζουσιν εξαιρετικόν ρόλον ̟ρος κάλυψιν του ελλείµµατος του
ισοζυγίου των λογαριασµών της χώρας µετά της αλλοδα̟ής είτε σοβαρώς µειούνται είτε εν τινι µέτρω
τελείως χάνονται. Εάν ήδη ε̟ι̟ροσθέτως ληφθή υ̟’ όψει η ̟τώσις των τιµών των ̟ροϊόντων της χώρας, η
αφορία των τελευταίων ετών, αι καταστροφαί της ̟αραγωγής, η εξάντλησις της χώρας υ̟ό τα βάρη της
Μικρασιατικής καταστροφής κατό̟ιν της διακο̟ής της εξωτερικής βοήθειας, ̟ας καλής ̟ίστεως κριτής
οφείλει να δεχθή ότι η χώρα µας ήτο αδύνατον να α̟οφύγη τας συνέ̟ειας της ̟αγκοσµίου κρίσεως, ης µια
των συνε̟ειών της είναι η νοµισµατική αστάθεια και κατά συνέ̟ειαν η µικρή και ̟τωχή χώρα µας ήτο
υ̟οχρεωµένη ανα̟οτρέ̟τως να ακολουθήση την τύχην άλλων ̟ολύ µεγαλυτέρων ακόµα α̟ό αυτήν
κρατών. Κατό̟ιν αυτών θα ήτο όντως ̟αράτολµον να υ̟οστηρίζηται ότι εν µέσω της κλυδωνιζοµένης
ανθρω̟ότητος, θα ήτο δυνατόν να ̟αραµείνη αύτη µόνη ακλόνητος µέχρι τέλους µη ε̟ηρεαζοµένη εκ του
οικονοµικού σάλου, τον ο̟οίον διήγειρεν η συνταράξασα όλον τον κόσµον οικονοµική θύελλα.
Είναι όµως ιδιαιτέρως δυσάρεστον διά την Ελλάδα το γεγονός ότι η ̟αγκόσµιος και οξυτάτη αυτή
οικονοµική κρίσις ευρίσκει αυτήν εις το µέσον της οικονοµικής της ανασυγκροτήσεως, ̟ου ανέλαβε να φέρη
εις ̟έρας η ̟αρούσα κυβέρνησις µε τελικόν σκο̟όν ό̟ως καταστήση την χώραν όσον το δυνατόν
̟ερισσότερον αυτάρκη, ίνα εξασφαλίζουσα το ισοζύγιον των εξωτερικών αυτής λογαριασµών κατοχύρωση
εις το ̟ροσεχές µέλλον ε̟ί βάσεων στερεωτέρων την σταθερότητα του Εθνικού νοµίσµατος».
Παύλος Πετρίδης (ε̟ιµ.), Το έργο της κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την τετραετία 1928-1932. Τι υ̟εσχέθη
̟ροεκλογικώς και τι ε̟ραγµατο̟οίησε, «Ιστορικά-Πολιτικά Ντοκουµέντα», University Studio Press, Θεσ/νίκη
2000, σσ. 423-425.
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Ε̟αναλη̟τικά Θέµατα στο 1ο κεφάλαιο

Χρονολόγιο
1830:
1850
1853-1856:
1854:
1864:
1881:
1893:
1897:
1910:
1911:
1912-1913:
1914-1918
1916:
1917:
1918:
1919-1939:
Μάρτ. 1922:
Αύγ. 1922:
1925:
Μάιος 1927:
1932:
4 Αυγ. 1936:

Η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτος
Ναυτικός α̟οκλεισµός της χώρας α̟ό τους Άγγλους (υ̟όθεση Πατσίφικο)
Κριµαϊκός ̟όλεµος
Ναυτικός α̟οκλεισµός της χώρας α̟ό τους Αγγλογάλλους
Προσάρτηση Ιονίων νήσων στην Ελλάδα
Προσάρτηση της Θεσσαλίας
Κήρυξη ̟τώχευσης της Ελλάδας α̟ό τον Χαρίλαο Τρικού̟η
Ελληνοτουρκικός ̟όλεµος
Πρώτη κυβέρνηση Βενιζέλου
Σταφιδική κρίση
Βαλκανικοί ̟όλεµοι
Α΄ Παγκόσµιος ̟όλεµος
Κυβέρνηση Εθνικής Άµυνας στη Θεσσαλονίκη
Ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρρύθµισης του Βενιζέλου
Ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ)
Περίοδος του µεσο̟ολέµου
∆ιχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος
Μικρασιατική καταστροφή
Εταιρίες ΟΥΛΕΝ και ΠΑΟΥΕΡ στην Ελλάδα για την υδροδότηση και
ηλεκτροδότηση αντίστοιχα
Ίδρυση της Τρά̟εζας της Ελλάδος
Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα
Ε̟ιβολή δικτατορίας α̟ό τον Ιωάννη Μεταξά

Ε̟αναλη̟τικά Θέµατα
Συνδυαστικές Ερωτήσεις 1ου κεφαλαίου
10.1. Τι γνωρίζετε για την ελληνική οικονοµία και τις κοινωνικές και ̟ολιτικές συνθήκες ̟ου
διαµορφώθηκαν στην Ελλάδα κατά την ̟ερίοδο του µεσο̟ολέµου (1919-1939);
10.2. Τι γνωρίζετε για το εργατικό κίνηµα α̟ό τα ̟ρώτα του βήµατα στην Ελλάδα µέχρι τη δηµιουργία
Σοσιαλιστικού κινήµατος;
10.3. Τι γνωρίζετε για τη διαµάχη Βενιζέλου-Κωνσταντίνου και τις ̟ολιτικές συνθήκες κάτω α̟ό τις ο̟οίες η
Ελλάδα εισήλθε στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο;
10.4. (α) Τι γνωρίζετε για την ίδρυση του κόµµατος των Φιλελευθέρων, τους στόχους και τις ̟ρογραµµατικές
του θέσεις;
(β) Ποια τάξη στήριζε το Βενιζέλο στη διαδικασία διαµόρφωσης και υλο̟οίησης της ̟ολιτικής του;
10.5. Ποιες ̟ολιτικές εξελίξεις α̟ό τη συνθήκη των Σεβρών και µετά ε̟ηρεάζουν την οικονοµική ζωή της
χώρας και µε ̟οιο τρό̟ο;
10.6. (α) Πώς ε̟ηρέασε την οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας η άφιξη των ̟ροσφύγων το 1922;
(β) Ποιες ήταν οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων στην οικονοµία και τον ̟ολιτισµό;
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10.7. (α) Πώς η Μικρασιατική καταστροφή ανέτρεψε όλες τις ισορρο̟ίες και τα δεδοµένα της ελληνικής
οικονοµίας και κοινωνίας;
(β) Ποιες ήταν οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων στον ̟ληθυσµό και την εθνολογική σύσταση;
Ερωτήσεις
1.Το αγροτικό ζήτηµα
1.
2.
3.
4.
5.

Να ̟εριγράψετε τις συνέ̟ειες ̟ου είχε για την αγροτική ̟αραγωγή η βιοµηχανική ε̟ανάσταση
τόσο στις ανε̟τυγµένες ευρω̟αϊκές χώρες όσο και στην Ελλάδα.
Σε ̟οια α̟οτελέσµατα για την έγγεια ιδιοκτησία οδήγησε η διανοµή των εθνικών κτηµάτων αλλά
και η διεύρυνση του ελληνικού κράτους µετά το 1881;
Να αναφερθείτε στην ψήφιση νόµων το 1907 ̟ου αφορούσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στην
̟ροσ̟άθεια εφαρµογής τους µέχρι την ε̟οχή των Βαλκανικών Πολέµων.
Ποιοι ήταν οι στόχοι της αγροτικής µεταρρύθµισης το 1917 και σε ̟οια α̟οτελέσµατα οδήγησε;
Πως ε̟ηρέασε την αγροτική µεταρρύθµιση το ̟ροσφυγικό ζήτηµα µετά τη µικρασιατική
καταστροφή, ̟οια ̟ροβλήµατα δηµιουργήθηκαν και µε ̟οιες ενέργειες ολοκληρώθηκε τελικά η
µεταρρύθµιση;

2. Τα ̟ρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος
1.
2.
3.

Ποιοι ̟αράγοντες δεν ε̟έτρεψαν τη δηµιουργία εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα σε όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα και µέχρι τους Βαλκανικούς Πολέµους;
Να εξηγήσετε τους λόγους ̟ου η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος οδήγησε
στην ανά̟τυξη του εργατικού κινήµατος.
Να ̟εριγράψετε τις εξελίξεις στο εργατικό κίνηµα στη διάρκεια αλλά και µετά το τέλος του Α’
Παγκοσµίου Πολέµου.

3. Οι οικονοµικές συνθήκες κατά την ̟ερίοδο 1910-1922
1.
2.
3.
4.

Πως συνδέεται η ̟ολιτική αντίληψη του βενιζελισµού µε την οικονοµική ανά̟τυξη;
Να ̟εριγράψετε τους ̟αράγοντες ̟ου καθόριζαν την ̟ολιτική του Βενιζέλου τη δεκαετία του 1910.
Με ̟οιους τρό̟ους αντιµετω̟ίστηκε η αγροτική κρίση του 1910;
Να ̟εριγράψετε τις συνέ̟ειες ̟ου ̟ροκάλεσαν στην ελληνική κοινωνία οι Βαλκανικοί Πόλεµοι
και την κατάσταση στην ο̟οία βρισκόταν η Ελλάδα στις ̟αραµονές του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου.

5. Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος
1.
2.
3.
4.

Ποια ̟ροβλήµατα δηµιουργήθηκαν ̟ριν η Ελλάδα τελικά συµµετάσχει στον Α΄ Παγκόσµιο
̟όλεµο;
Τι γνωρίζετε για τα δάνεια ̟ου ̟αραχωρήθηκαν στην Ελλάδα µετά το 1917;
Να ̟εριγράψετε τις συνέ̟ειες ̟ου ̟ροκάλεσε σε οικονοµικό ε̟ί̟εδο η κυβερνητική αλλαγή στην
Ελλάδα το Νοέµβριο του 1920.
Τι γνωρίζετε για την ̟ρώτη «διχοτόµηση της δραχµής» και την α̟οτελεσµατικότητα του µέτρου
αυτού;

5. Η οικονοµική ζωή κατά την ̟ερίοδο 1922-1936
1.
2.

Ποιες ̟ληθυσµιακές αλλαγές ̟ροκάλεσε στην Ελλάδα η Μικρασιατική καταστροφή;
Να ̟εριγράψετε την αντίδραση του κρατικού µηχανισµού µετά τη Μικρασιατική καταστροφή και
το είδος των ̟ροβληµάτων ̟ου ̟αρουσιάστηκαν.

6.Η ελληνική οικονοµία κατά την ̟ερίοδο του Μεσο̟ολέµου
1.

Σε ̟οια κατάσταση βρισκόταν η ελληνική οικονοµία την ̟ερίοδο 1919-1939;
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7.Oι µεγάλες ε̟ενδύσεις
1. Πως αντιµετω̟ίστηκε το ̟ρόβληµα της υδροδότησης της Αθήνας
̟ου είχε οξυνθεί µετά την έλευση των ̟ροσφύγων α̟ό τη Μ. Ασία;
2. Τι γνωρίζετε για την εγκατάσταση ̟αραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην Αθήνα αλλά και την
ανά̟τυξη δικτύου αστικών συγκοινωνιών;
3. Ποιες ̟ροσ̟άθειες ανά̟τυξης των υ̟οδοµών στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα έγιναν
την ̟ερίοδο του Μεσο̟ολέµου;
8. Η τρά̟εζα της Ελλάδος
1.

Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ίδρυση της Τρά̟εζας της Ελλάδος, ̟οια ̟ροβλήµατα δηµιουργήθηκαν
και ̟ότε τελικά άρχισε η λειτουργία της;
2. Περιγράψτε τις ενέργειες της Τρά̟εζας της Ελλάδας την ̟ερίοδο
1928-1932 και το ρόλο ̟ου αυτή έ̟αιξε στην οικονοµική
ανά̟τυξη του κράτους.

9.Η κρίση του 1932
1.
2.
3.
4.

Σε ̟οια κατάσταση βρισκόταν η ελληνική οικονοµία ̟ριν εκδηλωθεί η οικονοµική κρίση το 1932;
Με ̟οιες ενέργειες ̟ροσ̟άθησε η ελληνική κυβέρνηση να α̟οτρέψει την οικονοµική κρίση το
1932 και ̟οια α̟οτελέσµατα τελικά ̟έτυχε;
Τι γνωρίζετε για τη µέθοδο «κλήριγκ» στο χώρο της οικονοµικής ̟ρακτικής;
Πως ε̟ηρέασε τελικά η οικονοµική κρίση του 1932 την Ελλάδα σε ̟ολιτικό ε̟ί̟εδο;
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Κεφάλαιο 2ο: Η ∆ιαµόρφωση και Λειτουργία των Κοµµάτων στην Ελλάδα (1821-1936)
Μέρος Β. Χειραφέτηση και Αναµόρφωση (1844-1880)

Ενότητα 10: Το σύνταγµα του 1844
Σχεδιάγραµµα

O ρόλος των κοµµάτων στην Εθνοσυνέλευση του 1843 και το Σύνταγµα του 1844
Ε̟ανάσταση 3ης
- καταλυτική ε̟ίδραση στη διαµόρφωση των ̟ολιτικών ̟ραγµάτων
Σε̟τεµβρίου 1843
Κόµµατα
̟ολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις τους εκφράστηκαν µε σαφήνεια
άρχισαν να ̟αίζουν ενεργότερο ρόλο στην ̟ολιτική ζωή
στη διάρκεια των συζητήσεων για το σύνταγµα έγιναν σαφέστερες οι
µεταξύ τους διαφορές
και τα τρία κόµµατα τάχθηκαν υ̟έρ του συντάγµατος  ζητούµενο: ο
̟εριορισµός των εξουσιών του βασιλιά
οι ηγέτες τους διηύθυναν τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης του 1843 1844
α̟έφυγαν ακραίες θέσεις και ̟ήραν α̟ό κοινού α̟οφάσεις για τις
συνταγµατικές ρυθµίσεις
Σύνταγµα 1844: Θεµελιώδη δικαιώµατα στα ο̟οία συµφώνησαν οι κοµµατικές ̟αρατάξεις
Πολίτευµα
- συνταγµατική µοναρχία
συντάγµατος 1844
Θεµελιώδη
ισότητα α̟έναντι στο νόµο
δικαιώµατα ̟ου
α̟αγόρευση δουλείας
κατοχυρώθηκαν
α̟αραβίαστο οικογενειακού ασύλου
ελευθερία γνώµης και τύ̟ου
̟ροστασία ιδιοκτησίας
δωρεάν εκ̟αίδευση
Αδυναµία
δεν κατοχυρώθηκε συνταγµατικά το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι
συντάγµατος
 εµ̟όδια στη συγκρότηση κοµµατικών µηχανισµών

Καθορισµός
βασιλικών εξουσιών

Άλλες διατάξεις
συντάγµατος 1844

Συνταγµατικές
ρυθµίσεις για τα
κόµµατα

Σύνταγµα του 1844: Βασιλικές εξουσίες και άλλες διατάξεις του
συµµετοχή βασιλιά στην άσκηση της νοµοθετικής εξουσίας
αρχηγία κράτους και στρατού
ΟΜΩΣ: καµία ̟ράξη του δεν είχε ισχύ χωρίς την ̟ροσυ̟ογραφή του
αρµόδιου υ̟ουργού
δικαίωµα καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες  α̟οτελούσε
̟αγκόσµια ̟ρωτο̟ορία
ορισµός εκλογικής διαδικασίας  οι εκλογείς µ̟ορούσαν δώσουν θετική
ψήφο σε όσους υ̟οψηφίους ήθελαν
ύ̟αρξη Βουλής και Γερουσίας
συνταγµατική ̟ρόβλεψη για τα κόµµατα δεν υ̟ήρξε
κανονισµός της Βουλής ̟ροέβλε̟ε ότι η σύνθεση των κοινοβουλευτικών
ε̟ιτρο̟ών θα γινόταν µε κλήρωση

Σηµασία δικαιώµατος καθολικής ψηφοφορίας και χαρακτηριστικά κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα
∆ικαίωµα
δηµιουργήθηκαν νέοι όροι για ̟ολιτική και κοµµατική δράση
καθολικής
ανοίχτηκε ευρύ ̟εδίο για συµµετοχή ̟ολιτών και κοµµάτων στο δηµόσιο βίο
ψηφοφορίας
διευκολύνθηκε η διεκδίκηση συµφερόντων
Φιλελεύθερες
ΟΜΩΣ:
ήταν ̟ροϊόν µιας
̟ολιτικές
κοινοβουλευτισµός στην Ελλάδα ρίζωσε
µικρής ηγετικής οµάδας
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διαδικασίες
και
λειτουργία
των
κοµµάτων

-

-

-

δεν αντα̟οκρινόταν
στις ανάγκες της
ελληνικής κοινωνίας
ανα̟τύχθηκαν κατά
µίµηση δυτικών
̟ροτύ̟ων
στην εφαρµογή τους
̟αραµορφώθηκαν
λόγω του µικρού
βαθµού ανά̟τυξης της
ελληνικής κοινωνίας

-

-

-

-

ακολούθησε δικούς του δρόµους για να
αντα̟οκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες,
̟ροβλήµατα και αιτήµατα της ελληνικής
κοινωνίας
εξάλλου για την ̟ολιτική ενεργο̟οίηση του
̟ληθυσµού και τη συγκρότηση κράτους
δικαίου δεν θα αρκούσε διαδικασία µίµησης
τα κόµµατα α̟οτελούσαν αναγκαιότητα της
ε̟οχής και αντα̟οκρίνονταν στις ανάγκες
των ανθρώ̟ων ̟ου τα συγκρότησαν
τα κόµµατα αυτής της ̟εριόδου δεν µ̟ορούν
να χαρακτηριστούν µε σηµερινούς όρους

Ορισµός
Γερουσία: Πολιτικό σώµα ̟ου λειτούργησε ως δεύτερη βουλή. Προβλέφθηκε α̟ό το σύνταγµα του 1844 και
τα µέλη της θα εκλέγονταν α̟ό το βασιλιά και θα ήταν ισόβια.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 72]

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 10 σχολικού βιβλίου, σελ. 72
Ερώτηση
Με βάση το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να α̟οφανθείτε για ̟οιο λόγο το
δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας δηµιούργησε νέους όρους για την ̟ολιτική και κοµµατική δράση.
Κείµενο – Ο α̟ό 18 Μαρτίου νόµος ̟ερί εκλογής βουλευτών
Ο Εκλογικός Νόµος … διαχειρίσεως της ̟εριουσίας των».
Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, ΙΕΕ, τ. ΙΓ΄, σ. 112.

Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
- Με το Σύνταγµα του 1844 ανάµεσα σε άλλες διατάξεις κατοχυρωνόταν µε ελάχιστους ̟εριορισµούς, το
δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες, ρύθµιση ̟ου α̟οτελούσε ̟αγκόσµια ̟ρωτο̟ορία.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 72]
- ∆ικαίωµα ψήφου είχαν οι άντρες ̟ου είχαν συµ̟ληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και είχαν κά̟οια
ιδιοκτησία ή ασκούσαν κά̟οιο ε̟άγγελµα ή ανεξάρτητο ε̟ιτήδευµα.
- Εξαιρούνταν: (α) όσοι διατελούσαν σε ανάκριση για κακούργηµα, (β) όσοι είχαν χάσει το δικαίωµα ψήφου
και όσοι είχαν στερηθεί το δικαίωµα να διαχειρίζονται την ̟εριουσία τους.
Α̟ό το βιβλίο:
- Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 72-73: «Το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας δηµιούργησε νέους όρους για την
̟ολιτική και κοµµατική δράση, καθώς ανοίχτηκε ευρύ ̟εδίο για τη συµµετοχή ̟ολιτών και κοµµάτων στο
δηµόσιο βίο και διευκολύνθηκε η διεκδίκηση συµφερόντων. Ίσως οι φιλελεύθερες ̟ολιτικές διαδικασίες και
η λειτουργία των κοµµάτων να ήταν ̟ροϊόν µιας µικρής ̟ολιτικής ηγετικής οµάδας, να µην
αντα̟οκρινόταν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να ανα̟τύχθηκαν κατά µίµηση δυτικών
̟ροτύ̟ων, τα ο̟οία στην εφαρµογή τους ̟αραµορφώθηκαν λόγω του µικρού βαθµού ανά̟τυξης της
ελληνικής κοινωνίας. Όµως, ανεξάρτητα α̟ό τις ε̟ιδράσεις δυτικών ̟ροτύ̟ων, ο κοινοβουλευτισµός στην
Ελλάδα ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του δρόµους, για να αντα̟οκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα
̟ροβλήµατα και τα αιτήµατα της ελληνικής κοινωνίας. Εξάλλου, για την ̟ολιτική ενεργο̟οίηση µεγάλων
τµηµάτων του ̟ληθυσµού και για τη σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους δικαίου, δεν θα αρκούσε µια
διαδικασία µίµησης. Τα κόµµατα α̟οτελούσαν αναγκαιότητα της ε̟οχής και αντα̟οκρίνονταν στις
ανάγκες των ανθρώ̟ων ̟ου τα συγκρότησαν».
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Θέµατα ̟ρος ανά̟τυξη
Ερωτήσεις κατανόησης
10.1. Να αναφέρετε το ρόλο ̟ου διαδραµάτισαν τα κόµµατα στην Εθνοσυνέλευση του 1843 και στη
διαµόρφωση του συντάγµατος του 1844.
10.2. Να αναλύσετε τα θεµελιώδη δικαιώµατα τα ο̟οία κατοχυρώθηκαν α̟ό το σύνταγµα του 1844 και την
̟ολιτική τους σηµασία.
10.3. Πώς καθορίστηκαν οι βασιλικές εξουσίες στο σύνταγµα του 1844;
10.4. Τι ̟ρόβλεψη υ̟ήρχε για τα κόµµατα στο σύνταγµα του 1844;
10.5. Πώς διαφαίνεται ο ρόλος και η σηµασία των φιλελεύθερων ̟ολιτικών και της λειτουργίας των
κοµµάτων µετά το σύνταγµα του 1844;
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
10.6. Με το Σύνταγµα του 1844 κατοχυρώθηκε συνταγµατικά το
δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.


10.7. Το ζητούµενο κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης συντάγµατος ήταν η
ανατρο̟ή του βασιλιά.





101.8. Η α̟αγόρευση της δουλείας κατοχυρώθηκε συνταγµατικά το 1844.





10.9. Οι ̟ράξεις του βασιλιά είχαν ισχύ χωρίς την ̟ροσυ̟ογραφή του
αρµόδιου υ̟ουργού.





10.10. Το σύνταγµα του 1844 όριζε ότι η σύνθεση των κοινοβουλευτικών
ε̟ιτρο̟ών θα γινόταν µε κλήρωση.





10.11. Οι φιλελεύθερες ̟ολιτικές διαδικασίες ανα̟τύχθηκαν κατά µίµηση
δυτικών ̟ροτύ̟ων.





Ερωτήσεις στις ̟ηγές
Ερώτηση 10.12
Αξιο̟οιώντας τις ̟ληροφορίες α̟ό τα ̟αρακάτω κείµενα και τις ιστορικές σας γνώσεις σχετικά µε το
Σύνταγµα του 1844:
(α) να αναφερθείτε στις βασιλικές εξουσίες και στη σηµασία του δικαιώµατος της καθολικής
ψηφοφορίας
(β) να α̟οτιµήσετε τη σηµασία της θέσ̟ισης του Συντάγµατος του 1844 στην εξέλιξη του
κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα.
Κείµενο Α
Σύνταγµα µοναρχικό, τον συντηρητισµό του ο̟οίου δεν αναιρούσαν οι αρκετές φιλελεύθερες διατάξεις ̟ου
κατάφεραν να ε̟ιβάλουν τα ̟ροοδευτικότερα στοιχεία της Εθνοσυνέλευσης, […] το Σύνταγµα του 1844
συµ̟ληρωνόταν µε έναν ε̟αναστατικό για την ε̟οχή του εκλογικό νόµο.
Πρόκειται για τον εκλογικό νόµο της 18ης Μαρτίου 1844 ̟ου ψήφισε η Εθνοσυνέλευση […] και ̟ου
αναγνώριζε το δικαίωµα του εκλέγειν «εις όλους τους εντός του βασιλείου γεννηθέντας Έλληνας» ̟ου είχαν
συµ̟ληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και είχαν «ιδιοκτησίαν τινά εντός της ε̟αρχίας», είτε κινητή, ό̟ως
διευκρινίστηκε στη σχετική συζήτηση, είτε ακίνητη «̟ροσοδοφόρον και φοροτελή»20, ή ̟ου εξασκούσαν
«οιονδή̟οτε ε̟άγγελµα ή ανεξάρτητον ε̟ιτήδευµα» […]. Καθιερώνοντας έτσι ουσιαστικά την καθολική και
–µε µια σειρά άλλων διατάξεων—την άµεση ψηφοφορία για την ανάδειξη της Βουλής, η Εθνοσυνέλευση
[…] ̟ρωτο̟ορούσε, σε σχέση µε τα ισχύοντα στις ̟ερισσότερες ευρω̟αϊκές χώρες της ε̟οχής.
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία, Αθήνα-Κοµοτηνή 1981, σ. 65-66.
Κείµενο Β
20

Ιδιοκτησία φοροτελής: η ιδιοκτησία που υπόκειται σε φορολογία.
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Στη βαθµιαία ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου και στο συνακόλουθο ̟εριορισµό των υ̟ετροφικών
εξουσιών του µονάρχη συνετέλεσε και η καθιέρωση µε νόµο της σχεδόν καθολικής και άµεσης ψηφοφορίας
(όλοι σχεδόν οι Έλληνες ̟άνω α̟ό 25 χρονών είχαν δικαίωµα ψήφου). […] Η καθολική ψηφοφορία
̟ροώθησε σταδιακά την ̟ολιτική χειραφέτηση των λαϊκών στρωµάτων και, ό̟ως όλοι οι κοινοβουλευτικοί
θεσµοί, συνέβαλε στη διαµόρφωση µιας δηµοκρατικής ιδεολογίας.
Γιώργος Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 20-21
[Εξετάσεις 2007]

Ερώτηση 10.13
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τον
καθορισµό των βασιλικών εξουσιών και τα δηµοκρατικά στοιχεία του συντάγµατος του 1844.
Κείµενο
Το Σύνταγµα του 1844 ήταν υ̟ερβολικά συντηρητικό. Η νοµοθετική εξουσία ασκούνταν συλλογικά α̟ό το
βασιλιά, α̟ό µια Βουλή εκλεγµένη α̟ό το λαό σύµφωνα µε ένα σύστηµα, ̟ου ήταν λίγο-̟ολύ τιµοκρατικό
και α̟ό µια Γερουσία διορισµένη ισόβια α̟ό το βασιλιά. Η εκτελεστική εξουσία ανήκει στο βασιλιά κι
ασκείται α̟’ τους υ̟εύθυνους υ̟ουργούς του, διορισµένους και ̟αυόµενους α̟’ αυτόν χωρίς την έγκριση
της Βουλής. Η δικαιοσύνη ε̟ίσης α̟ορρέει α̟’ το βασιλιά. Ωστόσο τα δηµοκρατικά στοιχεία δεν έλει̟αν. Οι
̟ολίτες ήταν ίσοι µ̟ροστά στο νόµο, υ̟ήρχε εγγύηση της ατοµικής ελευθερίας, της ελευθερίας του τύ̟ου, …
και δεν αναγνωριζόταν στην Ελλάδα η δουλεία.
Νίκος Γ. Σβορώνος, Ε̟ισκό̟ηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεµέλιο, Αθήνα 1994
σ. 83.

Ερώτηση 10.14
Με βάση τις ̟αρακάτω ̟ηγές και τις ̟ληροφορίες του σχολικού βιβλίου να αναφέρετε το ρόλο των
κοµµάτων στη διαµόρφωση του συντάγµατος του 1844 καθώς ε̟ίσης και την ̟ρόβλεψη ̟ου υ̟ήρχε για
τα κόµµατα στο σύνταγµα του 1844.
Κείµενο Α
Η έννοια του κόµµατος δεν υ̟ήρχε ούτε στο σύνταγµα ούτε στον εκλογικό νόµο. Ο κανονισµός της βουλής
όριζε ότι η σύνθεση των κοινοβουλευτικών ε̟ιτρο̟ών θα α̟οφασιζόταν µε κλήρο (άρθρο 56), και έτσι δεν
εξασφαλιζόταν η αναλογική εκ̟ροσώ̟ηση των κοινοβουλευτικών οµάδων. Τουλάχιστον ̟ροβλε̟όταν ένας
εισηγητής α̟ό την ̟λειοψηφία και ένας α̟ό τη µειοψηφία της ε̟ιτρο̟ής (άρθρο 36, ̟ρβλ. άρθρο 61). Μόνο
σε ψηφοφορίες στην ολοµέλεια λαµβάνονταν υ̟όψη οι οµάδες, αφού οι καταµετρητές έ̟ρε̟ε να ε̟ιλέγουν
α̟ό τους «βουλευτές της αντί̟αλης ̟λευράς» (άρθρα 77-78).
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 264.

Κείµενο Β
Μια φορά µόνο, κατά την ̟ερίοδο της συντακτικής συνέλευσης, φάνηκε ότι τα τρία κόµµατα κινδύνευσαν
να διαλυθούν και να γίνουν κάτι διαφορετικό. Η α̟ειλή εµφυλίου ̟ολέµου (Σε̟τέµβριος 1843 – Μάρτιος
1844) δηµιούργησε ορισµένες α̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις γι’ αυτή την εξέλιξη –συνεργασία αντί για τον
ανταγωνισµό ανάµεσα στις δυνάµεις, ενότητα ανάµεσα στους αρχηγούς των τριών κοµµάτων, και στενή
συνεργασία των δύο αυτών στοιχείων µε το βασιλιά. Αυτό ̟ου φάνηκε ότι ήταν ̟ιθανό να αντικαταστήσει
τα τρία κόµµατα ήταν ένας α̟λός διαχωρισµός ανάµεσα στα ντό̟ια στοιχεία α̟ό τη µια –̟ου υ̟οστήριζαν
ένα καθεστώς ανίσχυρης µοναρχίας, µε α̟αλλαγή α̟ό ξένες ̟αρεµβάσεις και διακυβέρνηση α̟ό
αυτόχθονες—και σ’ ένα κόµµα ̟ροσανατολισµένο ̟ρος τους ξένους α̟ό την άλλη, ̟ου συνεργαζόταν στενά
µε τις δυνάµεις και το βασιλιά υ̟έρ µιας ισχυρής µοναρχίας, µε αυστηρή τήρηση των διεθνών υ̟οχρεώσεων
και εξασφάλιση του δικαιώµατος της εισόδου στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες για όλους τους ετερόχθονες.
Ο συνδυασµός όµως Στέµµατος, δυνάµεων και κοµµατικών αρχηγών χειρίστηκε µε τόση ε̟ιδεξιότητα την
ε̟ικίνδυνη κατάσταση, ώστε εξάλειψε ακόµη και τις ίδιες τις κρίσιµες συνθήκες ̟ου είχαν υ̟αγορεύσει τη
συνεργασία τους. Με τη δηµοσίευση ενός συντάγµατος α̟οδεκτού α̟ό όλα τα µέρη και µε την
̟ροετοιµασία για τη διεξαγωγή των ̟ρώτων κανονικών εκλογών, η ισχύς του ̟ολιτικού αξιώµατος έγινε
και ̟άλι αντικείµενο συγκρούσεων ανάµεσα στους αρχηγούς των τριών κοµµάτων, και οι δυνάµεις ήρθαν
και ̟άλι σε διάσταση, καθώς η καθεµία α̟ό αυτές ̟ροσ̟αθούσε να κυριαρχήσει στα ελληνικά ̟ολιτικά
̟ράγµατα. Α̟ό τη στιγµή ̟ου ανακινήθηκε και ̟άλι αυτό το είδος της διαµάχης, αναβίωσαν οι ̟αλαιοί
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δεσµοί αφοσίωσης, και τα τρία κόµµατα α̟έκτησαν και ̟άλι την οντότητά τους. Το γεγονός αυτό
ε̟ιβεβαιώνει την αντοχή του οργανωτικού µηχανισµού κάθε κόµµατος.
Γ.Β. ∆ερτιλής-Κ. Κωστής, Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 20ός αιώνας), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
1991, σ. 199.
Ενότητα 10 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ̟αρακάτω όρου:
Γερουσία
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Στο σύνταγµα του 1844:
(α) δεν καθορίστηκαν οι βασιλικές εξουσίες
(β) κατοχυρωνόταν το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας
(γ) δεν ̟ροβλε̟όταν η ύ̟αρξη βουλής και γερουσίας
(δ) κατοχυρωνόταν το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι
Θέµα 3ο
Να αναφέρετε το ρόλο ̟ου διαδραµάτισαν τα κόµµατα στην Εθνοσυνέλευση του 1843 και στη διαµόρφωση
του συντάγµατος του 1844.
Θέµα 4ο
Ερώτηση
Αντλώντας α̟ό το ̟αρακάτω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:
α) Να α̟οτιµήσετε τον χαρακτήρα του συντάγµατος του 1844.
β) Η καθιέρωση των συνταγµατικών – κοινοβουλευτικών θεσµών µετά την ε̟ανάσταση της 3ης
Σε̟τεµβρίου ήταν αναγκαία αλλά α̟οδείχθηκε και ικανή συνθήκη για τη στερέωση των δηµοκρατικών
θεσµών ή υ̟ήρχε σηµαντική α̟όσταση µεταξύ τους; Να τεκµηριώσετε την α̟άντησή σας.
Κείµενο
Η σύµ̟ραξις ̟άντως της εθνικής Συνέλευσης, σαν λαϊκής αντι̟ροσω̟είας, στην κατάρτιση του
Συντάγµατος του 1844 ̟ροσέδωσε σ’ αυτό χαρακτήρα «συµβολαίου» ανάµεσα στο λαό και τον µονάρχη. Θα
̟ρέ̟ει να διευκρινιστεί εδώ ότι τα κυρίαρχα στοιχεία της λαϊκής αντι̟ροσω̟είας, ̟ου είχε συµ̟ράξει στις
σχετικές διαδικασίες, συνέθεσαν φατρίες α̟ό την άρχουσα τάξη, ̟ου έλεγχε την εξουσία σ’ όλη τη διάρκεια
της ε̟ανάστασης, και οι ο̟οίες, καθώς α̟οδείχτηκε, είχαν την ευχέρεια να µεταθέτουν τον ̟ολιτικό αγώνα
α̟ό τα άµεσα κοινωνικά και οικονοµικά ̟ροβλήµατα στο ζήτηµα της εγκαθίδρυσης συνταγµατικών
θεσµών. Κάτω α̟ό αυτές τις συνθήκες «Το αντι̟ροσω̟ευτικόν σύστηµα εις µίαν κοινωνίαν εστερηµένην
ε̟αρκούς κατανοµής της γης και ανα̟τύξεως των µαζών, θα α̟ετέλει κατ’ ανάγκη τον καταλληλότερον
τρό̟ον ε̟ικρατήσεως της ολιγαρχίας δια των καλ̟ών». Ανεξάρτητα α̟ό τις συγκεκριµένες δια̟ιστώσεις, το
Σύνταγµα του 1884 υ̟ήρξε κάτι ̟ερισσότερο α̟ό ένα Σύνταγµα ̟αραχωρηµένο: ένα «Σύνταγµα –
συµβόλαιο» ή «Σύνταγµα – συνθήκη» ή, τέλος, «Σύνταγµα – συνάλλαγµα».
Π. Πετρίδη, Πολιτικές δυνάµεις και συνταγµατικοί θεσµοί στη νεότερη Ελλάδα (1844-1940), σ. 20-21.
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Ενότητα 11: Η ̟αρακµή των «ξενικών» κοµµάτων κατά την ̟ερίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας
Σχεδιάγραµµα

Λόγοι ̟αρακµής των ̟ολιτικών κοµµάτων µετά το Σύνταγµα του 1844
Πολιτικά κόµµατα µέσα
έδειξαν συµ̟τώµατα στασιµότητας
στο νέο συνταγµατικό
δεν αντα̟οκρίθηκαν στις νέες ανάγκες  οδηγήθηκαν σε ̟αρακµή
καθεστώς
Λόγοι α̟οδυνάµωσης
̟ερίοδο 1844 - 1864 ικανο̟οιήθηκαν όλα τα αιτήµατά του 
Ρωσικού κόµµατος
σχετίζονταν µε την Ορθόδοξη Εκκλησία21
έτσι, το Ρωσικό κόµµα δεν είχε λόγο ύ̟αρξης, εφόσον δεν είχε θέσεις
για ̟ιο ε̟ίκαιρα θέµατα
Λόγοι α̟οδυνάµωσης
Κωλέττης  αρχηγός γαλλικού κόµµατος:
Γαλλικού κόµµατος
ε̟εδίωκε κυβερνητική ̟ολιτική ̟ου θα ενίσχυε το ρόλο του βασιλιά
υ̟ονόµευε τον κοινοβουλευτισµό
χρησιµο̟οιούσε βία και νοθεία για να τροµοκρατεί τους εκλογείς,
ώστε να ψηφίζουν υ̟έρ του κόµµατός του
δεν ̟αρουσιαζόταν στο κοινοβούλιο  καθιστώντας αδύνατο τον
έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας
ε̟έβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας
1847: µετά θάνατο Κωλέττη  γαλλικό κόµµα σε φάση ̟αρακµής

Βασιλιάς Όθων

-

Τακτική του Όθωνα α̟έναντι στα κόµµατα
̟ροσ̟αθούσε να ενισχύσει τους κυβερνητικούς υ̟οψηφίους στις εκλογές
η τακτική του οδήγησε τα κόµµατα της αντι̟ολίτευσης σε διαρκή σύγκρουση
µε την Αυλή

Άλλα αίτια α̟οδυνάµωσης «ξενικών» κοµµάτων: ̟ερίοδος Κριµαϊκού ̟ολέµου (1853-1856)
Αγγλικό και
- χάνουν εµ̟ιστοσύνη των ο̟αδών
 το ναυτικό α̟οκλεισµό της χώρας α̟ό τις
Γαλλικό κόµµα
τους µετά:
δυνάµεις Αγγλίας και Γαλλίας
 την υ̟όθεση Πατσίφικο, η ο̟οία είχε
̟ροηγηθεί και είχε δυσχεράνει τις σχέσεις των
χωρών
Ρωσικό κόµµα
ήττα Ρωσίας στον Κριµαϊκό ̟όλεµο  συνέβαλε στην α̟οδυνάµωση του
κόµµατος
σταδιακά εξαφανίστηκε α̟ό την ̟ολιτική σκηνή

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 11 του σχολικού βιβλίου, σελ. 73
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη σας το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τα
βασικά αιτήµατα του ρωσικού κόµµατος και τα αίτια της ̟αρακµής του.
Κείµενο -- Άρθρον 2
Η Ορθόδοξος Εκκλησία … είναι δε αυτοκέφαλος…
Σύνταγµα του 1844.
Α̟άντηση:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 73: «Στην ̟ερίοδο µεταξύ των δύο συνταγµάτων (1844-1864) ουσιαστικά
ικανο̟οιήθηκαν όλα τα αιτήµατα του ρωσικού κόµµατος, τα ο̟οία είχαν σχέση µε την Ορθόδοξη
Εκκλησία».
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Α̟ό την ̟ηγή:
Στο σύνταγµα του 1844 οριζόταν ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αφενός αυτοκέφαλη και
αφετέρου ανα̟όσ̟αστα ενωµένη δογµατικά µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο.
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 73: «Οι να̟αίοι ̟ροέβαλλαν σε κάθε ̟ερί̟τωση τον κίνδυνο για την
Ορθοδοξία, καθώς όµως τα µεγάλα εκκλησιαστικά ζητήµατα είχαν λυθεί και όλοι οι ̟ολιτικοί
̟ρέσβευαν το ορθόδοξο δόγµα, το ρωσικό κόµµα δεν είχε λόγο ύ̟αρξης, εφόσον δεν είχε θέσεις για
̟ιο ε̟ίκαιρα θέµατα».
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 74-75: «Κατά την ̟ερίοδο του Κριµαϊκού ̟ολέµου το αγγλικό και γαλλικό
κόµµα έχασαν την εµ̟ιστοσύνη των ο̟αδών τους, µετά τη βίαιη συµ̟εριφορά της Αγγλίας και της
Γαλλίας α̟έναντι στην Ελλάδα, µε το ναυτικό α̟οκλεισµό της χώρας. Είχε ̟ροηγηθεί και η
υ̟όθεση Πατσίφικο, η ο̟οία είχε δυσχεράνει τις σχέσεις των χωρών. Το ρωσικό κόµµα είχε κά̟οια
̟ροσωρινά κέρδη α̟ό αυτό. Η ήττα όµως της Ρωσίας στον Κριµαϊκό ̟όλεµο συνέβαλε στην
α̟οδυνάµωση του κόµµατος, το ο̟οίο σταδιακά εξαφανίστηκε α̟ό την ̟ολιτική σκηνή».

Παράθεµα 12 σχολικού βιβλίου, σελ. 74
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις
(α) Να ̟αρουσιάσετε τις µεθόδους ̟ου χρησιµο̟οιούσε ο Κωλέττης για να κερδίζει τις εκλογές και
(β) Τα αίτια ̟αρακµής του γαλλικού κόµµατος.
Κείµενο
Προέκειτο να κυρωθώσι … ̟ολιτική και ηθική ασέλγεια!
Νικόλαος ∆ραγούµης: Ιστορικαί Αναµνήσεις, Αθήνα 1973, τ.2, σ. 93.

Α̟άντηση:
(α)
Α̟ό την ̟ηγή:
Το ̟αράθεµα αναφέρεται στις µεθόδους ̟ου χρησιµο̟οιούσε ο Κωλέττης για να κερδίζει τις εκλογές. Ακόµα
και οι σοβαρότατες ̟αραβιάσεις ̟ου γίνονταν α̟οσιω̟ούνταν ή χαρακτηρίζονταν ε̟ουσιώδεις
̟αρατυ̟ίες. Είχε αντιστραφεί το νόηµα των εννοιών: η βία α̟οκαλούνταν άµυνα, η αδικία δικαιοσύνη, η
ακολασία µετριότητα και το ψέµα αλήθεια. Η ̟αραβίαση των καλ̟ών ονοµάστηκε συστολή των σανίδων, οι
σα̟ουνοκασέλες και τα σακούλια κάλ̟ες, η αρ̟αγή των σφραγίδων τυχαία καταστροφή, ενώ οι α̟όβλητοι
̟ου α̟οτελούσαν τις ε̟ιτρο̟ές ψηφοφορίας α̟οκαλούνταν εκλεκτοί. Οι ̟ολιτικές και ηθικές ̟αραβάσεις
α̟εικόνιζαν το κλίµα της ε̟οχής. Υ̟ήρχαν αυθαιρεσίες και ̟αραβιάσεις του νόµου, καθώς αυτός
ερµηνευόταν κατά το δοκούν και διαστρέφονταν ακόµα και οι ̟ιο σαφείς και ρητές διατάξεις του.
Α̟ό το βιβλίο:
- Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 73-74: «Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόµµατος, ε̟εδίωκε µια κυβερνητική
̟ολιτική ̟ου θα ενίσχυε το ρόλο του βασιλιά, υ̟ονοµεύοντας έτσι τον κοινοβουλευτισµό. ∆εν δίσταζε να
χρησιµο̟οιεί βία και νοθεία για να τροµοκρατεί τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν υ̟έρ του κόµµατός του.
Το 1846/1847 κατείχε ̟έντε α̟ό τα ε̟τά υ̟ουργεία της κυβέρνησής του, δεν ̟αρουσιαζόταν όµως σχεδόν
καθόλου στο Κοινοβούλιο και καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. Ε̟έβαλε έτσι ένα
είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας».
(β) Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 74-75: «Μετά το θάνατο του Κωλέττη, το 1847, το γαλλικό κόµµα ̟έρασε σε φάση
̟αρακµής, καθώς ε̟ικράτησε διαµάχη για τη διαδοχή. Η τακτική του βασιλιά Όθωνα να ̟ροσ̟αθεί να
ενισχύσει τους κυβερνητικούς υ̟οψηφίους στις εκλογές οδήγησε τα κόµµατα της αντι̟ολίτευσης σε διαρκή
σύγκρουση µε την αυλή, σε µια ̟ερίοδο ̟ου οι διαφωνίες τους είχαν α̟αλυνθεί.
Κατά την ̟ερίοδο του Κριµαϊκού ̟ολέµου το αγγλικό και γαλλικό κόµµα έχασαν την εµ̟ιστοσύνη των
ο̟αδών τους, µετά τη βίαιη συµ̟εριφορά της Αγγλίας και της Γαλλίας α̟έναντι στην Ελλάδα, µε το
ναυτικό α̟οκλεισµό της χώρας. Είχε ̟ροηγηθεί και η υ̟όθεση Πατσίφικο, η ο̟οία είχε δυσχεράνει τις
σχέσεις των δύο χωρών».
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη

Ερωτήσεις κατανόησης
11.1. Τι οδήγησε στην ̟αρακµή των τριών ̟ρώτων ελληνικών κοµµάτων;
11.2. Να ε̟ισηµάνετε τον αντίκτυ̟ο του Κριµαϊκού ̟ολέµου και του ναυτικού α̟οκλεισµού των δυνάµεων
για την ε̟ιρροή στα «ξενικά» κόµµατα στην Ελλάδα.
11.3. Να ε̟ισηµάνετε την ̟ορεία των ξενικών κοµµάτων α̟ό το σύνταγµα του 1844 µέχρι την
Εθνοσυνέλευση του 1862.

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
11.4. Κατά την ̟ερίοδο του Κριµαϊκού ̟ολέµου, το αγγλικό και
το γαλλικό κόµµα κέρδισαν την εµ̟ιστοσύνη των ο̟αδών τους.


[Εξετάσεις 2004]
11.5. Ο θάνατος του Κωλέττη το 1847 ευνόησε το αγγλικό και το γαλλικό
κόµµα.
[Εξετάσεις 2007]





11.6. Τα ̟ολιτικά κόµµατα ανα̟τύχθηκαν ̟εραιτέρω µέσα στο συνταγµατικό
καθεστώς του 1844.





11.7. Στην ̟ερίοδο 1844-1864 το ρωσικό κόµµα δεν είχε λόγο ύ̟αρξης.





11.8. Η τακτική του βασιλιά Όθωνα οδήγησε τα κόµµατα της αντι̟ολίτευσης
σε σύµ̟νοια µε την Αυλή.





11.9. Η ήττα της Ρωσίας στον Κριµαϊκό ̟όλεµο συνέβαλε στην α̟οδυνάµωση
του κόµµατος.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 11.10
Με βάση την ̟αρακάτω ̟ηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε:
(α) τα αιτήµατα του ρωσικού κόµµατος και την ικανο̟οίησή τους
(β) ̟οιοι ̟αράγοντες συνέβαλαν στην ̟αρακµή του ρωσικού κόµµατος.
Κείµενο
Το «ρωσικό» κόµµα είχε µάλλον τη σαφέστερη ιδεολογική το̟οθέτηση, εξαιτίας της στενής του ταύτισης µε
την υ̟εράσ̟ιση των συµφερόντων της Εκκλησίας. Εφόσον η Εκκλησία είχε µια σωµατειακή οργάνωση και
ένα διαρθρωµένο τρό̟ο ζωής, το κόµµα αυτό βρήκε, κατά κά̟οια έννοια, ̟ροετοιµασµένη τη θέση ̟ου θα
υιοθετούσε. Έτσι, υ̟οστήριζε τη συµφιλίωση µε την Εκκλησία της Κωνσταντινού̟ολης (µέσα στο ̟λαίσιο
του αυτοκέφαλου), µεγαλύτερες εξουσίες για την Εκκλησία µέσα στο κράτος και ορθόδοξη µοναρχία. Σε
άλλα ζητήµατα η θέση του «ρωσικού» κόµµατος ήταν συνήθως συγκεχυµένη ή ασυνε̟ής. Μέσα στην
ενδεκάχρονη αυτή ̟ερίοδο διένυσε όλο το φάσµα α̟ό την υ̟οστήριξη της α̟ολυταρχίας ως την υ̟οστήριξη
της ̟ιο φιλελεύθερης µορφής συνταγµατισµού, δεδοµένου ότι η θέση του σε κάθε συγκεκριµένη στιγµή
εξαρτιόταν α̟ό το βαθµό της εύνοιας ̟ου του έδειχνε ο βασιλιάς.
Γ.Β. ∆ερτιλής-Κ. Κωστής, Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 20ός αιώνας), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
1991, σ. 204.
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Ερώτηση 11.12
Χρησιµο̟οιώντας τα σχετικά χωριά του ̟ιο κάτω κειµένου και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις
να α̟οτιµήσετε τη λειτουργία της συνταγµατικής µοναρχίας κατά την ̟ερίοδο της διακυβέρνησης του
Κωλέττη.
Κείµενο
Υ̟οστηρίχτηκε […] ότι η µη ανά̟τυξη του κοινοβουλευτισµού, στην ̟ερίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας,
δεν οφειλόταν στο «̟ληµµελές» των διατάξεων του Συντάγµατος ούτε στην έλλειψη κανόνων ̟ου
διευκόλυναν την καθιέρωση σταθερών κοινοβουλευτικών αρχών, αλλά στη µη εφαρµογή του α̟ό τον
Όθωνα και στις εσκεµµένες ̟αραβιάσεις του.
Πράγµατι, έχοντας α̟οδεχθεί καταναγκαστικά την εγκαθίδρυση συνταγµατικού ̟ολιτεύµατος ο
ξενόφερτος µονάρχης δεν διακατεχόταν α̟ό την ̟αραµικρή διάθεση να το εφαρµόσει. Αναµίχθηκε σε έργα
διοικητικά, ̟αρενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές και κατέβαλε κάθε ̟ροσ̟άθεια να συγκεντρώσει όλο και
̟ερισσότερη εξουσία. Παράλληλα ̟εριφρόνησε τον εκλογικό νόµο του 1844 και δεν ε̟έτρεψε τη διενέργεια
ελεύθερων εκλογών νοθεύοντάς τες συστηµατικά σε όλες τις φάσεις της σχετικής διαδικασίας.
Χαρακτηριστικές υ̟ήρξαν οι καταγγελίες του Μιχ. Σχινά στη Βουλή σε βάρος της γαλλόφιλης (και
υ̟οστηριζόµενης α̟ό τον Όθωνα) κυβέρνησης του Κωλέττη, την ε̟οµένη της διεξαγωγής των εκλογών το
1847: «Μέσα δι̟λά, τρι̟λά, τετρα̟λά, ̟αρα̟είσων α̟ειλών, υ̟οσχέσεων ετίθεντο εν χρήσει ίνα συλλέξωσι
την διεσ̟αρµένην και α̟ολωλώσαν ̟λειοψηφίαν […]».
Παύλος Πετρίδης, Πολιτικές δυνάµεις και συνταγµατικοί θεσµοί στη νεώτερη Ελλάδα, 1844-1940, (Θεσσαλονίκη,
1948), σ. 24-25.
[Εξετάσεις 2006]

Ερώτηση 11.13
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρακάτω κείµενο και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε µε ̟οιο
τρό̟ο συνδέθηκε ο Κριµαϊκός ̟όλεµος µε την ̟αρακµή των «ξενικών» κοµµάτων και ̟οιοι άλλοι
̟αράγοντες συνέβαλαν στην ̟αρακµή των κοµµάτων.
Κείµενο Α
Το ε̟εισόδιο Πατσίφικου δεν είχε καλά καλά διευθετηθεί, όταν ο Κριµαϊκός ̟όλεµος συντάραξε ̟άλι τις
ελληνοβρετανικές σχέσεις. Οι Έλληνες ̟ίστευαν τώρα ότι είχε έρθει η στιγµή να ̟ραγµατο̟οιήσουν στο
̟λευρό της Ρωσίας τα ε̟εκτατικά τους σχέδια. Σε κλίµα γενικού ενθουσιασµού και ̟ολεµικής υστερίας
α̟αλλάχτηκαν α̟ό την ̟ίεση της ̟ραγµατικότητας των τελευταίων ετών: α̟ό τις α̟ογοητεύσεις στην
εξωτερική ̟ολιτική, α̟ό την ασφυξία στις ̟εριορισµένες συνθήκες του κρατιδίου και α̟ό την οικονοµική
αθλιότητα. […] Οι ̟ερισσότεροι βρήκαν διέξοδο και ̟αρηγοριά µόνο στο εθνικιστικό ̟αραλήρηµα: τα ό̟λα
και ο εθνικός ύµνος ε̟ιστρατεύτηκαν για να υ̟οκαταστήσουν τις ανέσεις της ζωής. Όταν µετά την έναρξη
του Κριµαϊκού ̟ολέµου ξέσ̟ασαν εξεγέρσεις των Ελλήνων της Ευρω̟αϊκής Τουρκίας, ̟ροσω̟ικότητες της
αυλής και Έλληνες αξιωµατικοί ανέλαβαν την ηγεσία τους, και φάνηκε η ̟ροθυµία της Αθήνας να
εκστρατεύσει στο ̟λευρό της Ρωσίας κατά του σουλτάνου, οι σύµµαχοι, για να
α̟οτρέψουν ελληνική ε̟ίθεση και τον αναγκαστικό σε αυτήν την ̟ερί̟τωση κίνδυνο των γαλλοβρετανικών
οδών ανεφοδιασµού στο Αιγαίο και για να ε̟ιβάλουν τη διακο̟ή της βοήθειας ̟ρος τους αντάρτες στη
Θεσσαλία και την Ή̟ειρο, κατέλαβαν στις 13/25 Μαΐου 1854 το λιµάνι του Πειραιά και α̟έκλεισαν τη
Χαλκίδα, την Πάτρα, το Ναύ̟λιο, τη Σύρο, το Βόλο, τις Σ̟έτσες και την Ύδρα, ̟ροκαλώντας έτσι δυσκολίες
στην τροφοδοσία και άνοδο των τιµών. Το α̟οτέλεσµα του Κριµαϊκού ̟ολέµου ε̟έδρασε τελείως
αφυ̟νιστικά: σύµφωνα µε το άρθρο 7 της συνθήκης των Παρισίων η διατήρηση της εδαφικής
ακεραιτότητας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ήταν α̟ό κοινού εγγυηµένη αρχή της εξωτερικής ̟ολιτικής
και της Ρωσίας και της Γαλλίας, στο ̟λευρό των ο̟οίων οι Έλληνες είχαν ̟ιστέψει ότι θα
̟ραγµατο̟οιούσαν τα ε̟εκτατικά τους όνειρα.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 312-313.
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Κείµενο Β
Α̟ό τον Κριµαϊκό ̟όλεµο όµως η Ρωσία εξήλθε τόσο α̟οδυναµωµένη ώστε ̟ρος το ̟αρόν ο ρόλος της ως
ηγέτιδας δύναµης στην Ευρώ̟η είχε τελειώσει, και στους Έλληνες δεν διέφυγε η αδυναµίας της µεγάλης
ορθόδοξης δύναµης µετά την ειρήνη των Παρισίων. Αφού ̟ια το ̟ρόγραµµα των Να̟αίων για την
εσωτερική ̟ολιτική είχε ̟ραγµατο̟οιηθεί ως ̟ρος τα κεντρικά του αιτήµατα και η ορµητικότητά τους είχε
̟αραλύσει, έχασε τώρα και ο ̟ροσανατολισµός της εξωτερικής ̟ολιτικής του Ρωσικού Κόµµατος την
ελκυστικότητά του. Και ̟άλι ̟αρατηρούµε ̟ως οι ̟ολιτικοί ενός κόµµατος, ως ε̟ιφανείς ̟ροσω̟ικότητες,
µ̟ορούν και διατηρούν ένα µέρος των ο̟αδών τους και ̟αραµένουν εν δράσει, το κόµµα τους όµως
εξαφανίζεται α̟ό την ̟ολιτική ζωή, ε̟ειδή έχουν χαθεί όλες οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ύ̟αρξής του.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 319.

Ενότητα 11 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Τα ̟ολιτικά κόµµατα µετά το 1844:
α. ανα̟τύχθηκαν ̟εραιτέρω µέσα στο νέο συνταγµατικό καθεστώς
β. αντα̟οκρίθηκαν στις νέες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας
γ. ευνοήθηκαν α̟ό τις ̟ολιτικές ενέργειες των Μ. ∆υνάµεων
δ. οδηγήθηκαν σε ̟αρακµή
Θέµα 2ο
Να ε̟ισηµάνετε τον αντίκτυ̟ο ̟ου είχαν για τα «ξενικά» κόµµατα η έκβαση του Κριµαϊκού ̟ολέµου και οι
ενέργειες των Μ. ∆υνάµεων.
Θέµα 3ο
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε
στις µεθόδους ̟ου χρησιµο̟οιούσε ο Κωλέττης και στα αίτια ̟αρακµής του γαλλικού κόµµατος.
Κείµενο Α
Η ε̟ίσηµη Γαλλία εκτιµούσε στον Κωλέττη ̟ερισσότερο την ικανότητα ̟ου είχε να ενσωµατώνει τους
̟αλαιούς αγωνιστές στην κοινωνία µε εκτεταµένη ̟ατρονία αξιωµάτων και ε̟ιείκεια α̟έναντι στις
α̟αιτήσεις και τα ολισθήµατά τους. Αυτή η ̟ολιτική οδήγησε σε τόσο µεγάλη µείωση του κύρους της
Γαλλίας, ώστε ο Γάλλος ̟ρέσβης στην Αθήνα µετά την ̟τώση του Λουδοβίκου Φιλί̟̟ου είχε δυσκολίες να
αλλάξει φράγκα σε δραχµές. Η ανοιχτή σύγκρουση µε την Αγγλία στο ε̟εισόδιο Πατσίφικου αναζωογόνησε
̟ροσωρινά τις ελ̟ίδες για γαλλική συµ̟αράσταση. Όµως, στη διένεξη για τους Αγίους Τό̟ους στην
Παλαιστίνη, ̟ου ̟ροηγήθηκε του Κριµαϊκού ̟ολέµου, διαµορφώθηκε και ̟άλι η συγκυρία ̟ου ε̟ί αιώνες
σώρευε εκατέρωθεν ̟ροκαταλήψεις: η Γαλλία ̟ρόβαλλες στην Ανατολή ως ̟ροστάτης της καθολικής
Εκκλησίας α̟έναντι στην ορθόδοξη.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 315.
Κείµενο Β
Με τα µέσα της ευνοιοκρατίας και της διαφθοράς, και µε τις συνεχείς ε̟εµβάσεις του στις νόµιµες
διαδικασίες, ̟έτυχε να θέσει υ̟ό τον έλεγχό του τους νοµάρχες, τους ε̟άρχους, τους δηµάρχους, τους
αξιωµατικούς της χωροφυλακής, τους εφοριακούς και τους δικαστικούς υ̟αλλήλους στο µεγαλύτερο µέρος
της Ελλάδας. Για να κρατήσει στα χέρια του τις ε̟αρχίες, ζήτησε τη συνδροµή των ληστών. Οι ληστές
συνέχιζαν να ̟αίζουν σ̟ουδαίο ρόλο στην ελληνική ̟ολιτική ζωή. Ορισµένοι ̟ολιτικοί ήταν και οι ίδιοι
ληστές εφόσον διατηρούσαν στην ακολουθία τους ένο̟λες συµµορίες, και άλλοι έκλειναν συµφωνίες µε
ληστές ̟ου δούλευαν κατό̟ιν για λογαριασµό των εντολέων. […] Ε̟ίσης ο Κωλέττης έκανε µεγάλες
̟ροσ̟άθειες για να έχει την υ̟οστήριξη του στρατού …. Με όλους αυτούς τους τρό̟ους ο Κωλέττης, …
έκανε το σύνταγµα να φαίνεται κενό γράµµα.
Douglas Dakin, Η ενο̟οίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σ. 130.
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Ενότητα 12: Η «νέα γενιά»
Σχεδιάγραµµα

Παρακµή ξενικών
κοµµάτων
Ηγετικές
̟ροσω̟ικότητες
«ξενικών»
κοµµάτων
Συνθήκες
εµφάνισης της Νέας
Γενιάς

Λόγοι εµφάνισης της «νέας γενιάς» και χαρακτηριστικά της
- συµ̟ί̟τει µε την ανάδειξη µιας νέας γενιάς ανθρώ̟ων
-

είχαν βιώσει την Ε̟ανάσταση
νοοτρο̟ίες, ιδανικά, α̟όψεις τους είχαν διαµορφωθεί στην
̟ροε̟αναστατική ̟ερίοδο

-

για τη νέα γενιά η Ε̟ανάσταση
ανήκε στην ιστορία
βίωνε ραγδαίες αλλαγές

-

-

συνε̟ακόλουθα ριζική µεταβολή
αντίληψης για τη ζωή
αύξηση του αστικού ̟ληθυσµού

-

µείωση αναλφάβητων (ανδρικός
̟ληθυσµός) και διάδοση της ̟αιδείας

-

δεν είχε τις εµ̟ειρίες της
̟ροηγούµενης (τουρκοκρατία,
ε̟ανάσταση, αντιβασιλεία,
ε̟εµβάσεις ∆υνάµεων)
α̟οστασιο̟οιήθηκε α̟ό τις
αντι̟αραθέσεις ̟ου κυριαρχούσαν
στην ̟ροηγούµενη γενιά και τα
κόµµατα ̟ου τις εξέφραζαν

-

 ̟ολιτικές µεταβολές,
̟ρωτόγνωροι ρυθµοί οικονοµικής
και τεχνικής ανά̟τυξης

 βρισκόταν ̟λησιέστερα στα
κέντρα λήψης α̟οφάσεων
 είχε µεγαλύτερη δυνατότητα
ενηµέρωσης για τις εξελίξεις
αυξήθηκαν οι κοινωνικές
εντάσεις και οι α̟αιτήσεις των
ανθρώ̟ων
 ακόµα και οι ηµιµαθείς
ε̟ικρίνουν δυσλειτουργίες του
κράτους
 εντάθηκε η ε̟ιθυµία για
συµµετοχή στα ̟ολιτικά ̟ράγµατα

Κριτική νέας γενιάς και δηµιουργία αντι̟ολιτευτικών οµίλων
στους ̟αλαιότερους
στο συνταγµατικό ̟ολίτευµα  δεν µ̟ορούσε να ανα̟τυχθεί
στην Αυλή και το βασιλιά  ̟ολιτικά ατάλαντος
Τέλη δεκαετίας 1850
συνολική δυσαρέσκεια µεγάλων τµηµάτων του ̟ληθυσµού  λόγοι:
οικονοµική δυσ̟ραγία, δυσλειτουργία του ̟ολιτικού συστήµατος
συγκροτούνται αντι̟ολιτευτικοί όµιλοι µε εκσυγχρονιστικά αιτήµατα
Αιτήµατα
ελεύθερες εκλογές
αντι̟ολιτευτικών
φορολογικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο την ελάφρυνση των αγροτών
οµίλων
κρατικές ε̟ενδύσεις σε έργα υ̟οδοµής
ίδρυση αγροτικών τρα̟εζών
α̟λούστερη διοίκηση
Εκφραστής των
Αλέξανδρος Κουµουνδούρος
αιτηµάτων
Κριτική νέας γενιάς
α̟έναντι:
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Φεβρουάριος 1862
Συµµετέχοντες στην
ε̟ανάσταση του
1862

12 Οκτωβρίου 1862

δυσαρέσκεια κατέληξε σε ε̟ανάσταση
αίτηµα ε̟ανάστασης 1862: η α̟οµάκρυνση του βασιλιά
αξιωµατικοί
άνεργοι α̟όφοιτοι
 δεν ήθελαν να εργαστούν στους κλάδους της
του Πανε̟ιστηµίου
αγροτικής και βιοτεχνικής ̟αραγωγής
 αισθάνονταν κοινωνικά αδικηµένοι
άτοµα ανώτερων
 ζητούσαν ευκαιρίες για ενεργότερη
κοινωνικών στρωµάτων
συµµετοχή στα ̟ολιτικά ̟ράγµατα
ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα

Ορισµός
Ε̟ανάσταση του 1862: το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια κατέληξε σε ε̟ανάσταση, µε αίτηµα την
α̟οµάκρυνση του βασιλιά. Στην ε̟ανάσταση συµµετείχαν κατά κύριο λόγο αξιωµατικοί, άνεργοι
α̟όφοιτοι ̟ανε̟ιστηµίου ̟ου δεν ήθελαν να εργαστούν στους κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής
̟αραγωγής και αισθάνονταν κοινωνικά αδικηµένοι. Συµµετείχαν ακόµη και ̟ολλά άτοµα ανώτερων
κοινωνικών στρωµάτων, τα ο̟οία ζητούσαν ευκαιρίες για ενεργότερη συµµετοχή στα ̟ολιτικά ̟ράγµατα.
Στις 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 76]
Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις κατανόησης
12.1. Ποιοι ̟αράγοντες συµβάλλουν στην αλλαγή των ̟ολιτικών αντιλήψεων της νέας γενιάς;
12.2. Να ̟αρουσιάσετε τους λόγους ̟ου οδήγησαν τη «νέα γενιά» των ̟ολιτικών της µετε̟αναστατικής
Ελλάδας να διαφορο̟οιηθεί α̟ό τις αντιλήψεις ̟ου χαρακτήριζαν τους αρχηγούς των εθνικών κοµµάτων.
[Εξετάσεις 2005]
12.3. Σε τι διαφορο̟οιούταν η «νέα γενιά» έναντι των ̟αλαιών ̟ολιτικών; Να αναφέρετε χαρακτηριστικά
διαφορο̟οίησης.

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
12.4. Ένα α̟ό τα αιτήµατα των «αντι̟ολιτευτικών οµίλων» στα τέλη της
δεκαετίας του 1850 ήταν η ίδρυση αγροτικών τρα̟εζών.


[Εξετάσεις 2001]
12.5. Ο Όθωνας εγκαταλεί̟ει την Ελλάδα δια ̟αντός το 1862.
[Εξετάσεις 2002]





12.6. Ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος ήταν αρχηγός των ̟εδινών.
[Εξετάσεις 2006]





12.7. Ο Κουµουνδούρος ως αρχηγός του γαλλικού κόµµατος, ε̟έβαλε ένα είδος
κοινοβουλευτικής δικτατορίας.
[Εξετάσεις 2002]





12.8. Η νέα γενιά θεωρούσε το βασιλιά ̟ολιτικά ατάλαντο.





12.9. Στην ε̟ανάσταση του 1862 συµµετείχαν ̟ολλά άτοµα ανώτερων
κοινωνικών στρωµάτων.
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Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 12.10
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρα̟άνω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφερθείτε στην εµφάνιση της «νέας γενιάς» ̟ολιτικών και στις συνέ̟ειες ̟ου είχε στην ̟ολιτική
ζωή.
Κείµενο
Το τέλος του ̟ολέµου της Κριµαίας (1853-1856) σηµαδεύει το τέλος της ̟ρώτης γενιάς Ελλήνων ̟ολιτικών.
Η κρίση του 1855-1862 διαλύει τα τρία κόµµατα, το Αγγλικό, το Γαλλικό και το Ρωσικό. Ο θάνατος εξάλλου
και η αναχώρηση των ηγετών αλλάζει το ̟ολιτικό κλίµα. Οι Μεγάλες ∆υνάµεις εγκαταλεί̟ουν την Ελλάδα
και ο βασιλιάς χάνει την ̟ίστη των υ̟ηκόων του.
Σε αυτό το ̟ολιτικό κενό, µια νέα γενιά ̟ολιτικών εµφανίζεται κατά τη δεκαετία του 1850. Αυτοί οι
άνθρω̟οι δεν έχουν άµεση σχέση µε την ε̟ανάσταση και είναι αντίθετοι στον αυταρχισµό του Όθωνα. Η
καινούργια ̟ολιτική ελίτ α̟οτελείται α̟ό νέους ̟τυχιούχους του ̟ανε̟ιστηµίου, γεµάτους ιδέες για
αλλαγές και φορείς µιας ιδεολογίας εθνικιστικής και αλυτρωτικής. Ο ∆εληγιώργης θα είναι η ̟ιο
χαρακτηριστική φυσιογνωµία.
Ε̟ι̟λέον, ε̟έρχεται µια αλλαγή στην φύση των κοµµάτων. Α̟ό το τέλος του ̟ολέµου της Κριµαίας τα
κόµµατα κόβουν τον οµφάλιο λώρο ̟ου τα συνδέει µε τις ̟ρεσβείες και γίνονται οµαδο̟οιήσεις
̟ροσω̟ικοτήτων, ̟ου η καθεµία ελέγχει ένα εκτεταµένο δίκτυο ̟ατρωνίας, υ̟ό την ηγεσία γνωστών
φυσιογνωµιών (Ζαΐµης, Κουµουνδούρος, Ρούφος, Βούλγαρης, ∆εληγιώργης).
Η ανικανότητα του Όθωνα να λύνει βασικά ζητήµατα του τό̟ου ̟ροκαλεί την ̟τώση του το 1862. Η
βασιλεία του χαρακτηρίστηκε α̟ό α̟οτυχίες σε όλα τα ε̟ί̟εδα. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1862 αρχίζει η
εξέγερση, ̟ρώτα στην ε̟αρχία για να καταλήξει στην ̟ρωτεύουσα. Για µια ακόµα φορά ̟ρόκειται για ένα
στρατιωτικό ̟ραξικό̟ηµα και όχι για λαϊκή ε̟ανάσταση. Το κίνηµα αρχίζει α̟ό µια εξέγερση στην
Ακαρνανία και στην Πάτρα (17/29 Οκτωβρίου και 7/19 Οκτωβρίου αντίστοιχα). Στις 10/19 Οκτωβρίου, η
κυβέρνηση ανατρέ̟εται α̟ό τον Βούλγαρη, ̟ου σχηµατίζει ̟ροσωρινή κυβέρνηση, αντι̟ροσω̟ευτική των
στρωµάτων ̟ου κάνουν το κίνηµα. Ο Όθωνας και η Αµαλία εγκαταλεί̟ουν τη χώρα.
Κο̟̟ά Μαριλένα, Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας). Τρεις και µια ̟ερι̟έτειες, Α. Α. Λιβάνη,
Αθήνα 2002, σ. 158-159.
Ερώτηση 12.11
Ε̟ισηµαίνοντας χωρία των ̟αρακάτω κειµένων και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να
εξηγήσετε τις συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» µετά την ̟αρακµή των ξενικών κοµµάτων και τα
αιτήµατα ̟ου αυτή ̟ροέβαλε.
Κείµενο Α
Περί το τέλος της βασιλείας του Όθωνος θα εµφανισθούν αι νέαι ̟ολιτικαί δυνάµεις,
̟ροερχόµεναι εκ της µετε̟αναστατικής γενεάς, η ο̟οία, εµ̟οτισµένη µε τας εξελισσοµένας εις την
Ευρώ̟ην φιλελευθέρας ιδέας, θα αναλάβη το έργον της ολοκληρώσεως της ∆ηµοκρατίας. Αι
δυνάµεις αυταί θα ε̟ιτύχουν και την έξωσιν του Όθωνος (...).
……………………………………………………………………………………
Ο ελληνικός λαός, υ̟ό την ηγεσίαν της µετα̟ελευθερωτικής γενεάς, διεξεδίκει α̟οφασιστικώς
την ̟λήρη ανεξαρτησίαν του. Οι ε̟ί κεφαλής της Ε̟αναστάσεως του 1862 ήσαν νέοι ε̟ηρεασµένοι
βαθύτατα α̟ό τας φιλελευθέρας ιδέας. Εξ άλλου κατά την διαρρεύσασαν τριακονταετίαν, η
̟ληθυσµική σύνθεσις της Ελλάδος είχεν υ̟οστή τοιαύτην εξέλιξιν (...) ώστε υφίσταντο, ̟λέον, νέα
κοινωνικά, οικονοµικά και ̟ολιτικά δεδοµένα. Ακόµη και η αναλογία µεταξύ ̟ληθυσµού της
υ̟αίθρου και αστικών κέντρων είχεν ουσιωδώς µεταβληθή εις βάρος του ̟ρώτου. Τέλος, είχεν
αρχίσει να διαµορφούται ηγετική τάξις, τελείως διάφορος της ̟ροελθούσης εκ του αγώνος της
ανεξαρτησίας.
Γρηγόριος ∆αφνής, Τα ελληνικά ̟ολιτικά κόµµατα, 1821-1961, σσ. 54 και 59.
Κείµενο Β
Μετά το τέλος του Κριµαϊκού Πολέµου (…), το αντιδυναστικό ρεύµα δυνάµωσε, για να κορυφωθεί
κατά την τριετία 1859-1862. Με αφορµή διώξεις εναντίον φιλελεύθερων διανοουµένων, ό̟ως ο Αλεξ.
Σούτσος (Φεβρουάριος 1859), και µε ενεργό συµµετοχή της «χρυσής» φοιτητικής νεολαίας της ε̟οχής (…) η
αντι̟ολίτευση κατά του Όθωνα γενικεύτηκε, ̟αρασέρνοντας µια ̟λειάδα ετερογενών ̟ολιτικών και
στρατιωτικών στοιχείων ̟ου, για διαφορετικούς λόγους, ε̟ιζητούσαν την α̟οµάκρυνση της δυναστείας.
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγµατική ιστορία, σ. 71.
[Εξετάσεις 2003]
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Ερώτηση 12.12
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρακάτω χωρίο να αναφερθείτε στα αίτια της ε̟ανάστασης του 1862
ε̟ισηµαίνοντας τους φορείς της και τα αιτήµατά τους.
Κείµενο
Στην ̟ερίοδο µεταξύ 1860 και 1862 εµφανίστηκε στο ̟ροσκήνιο µια νέα γενιά ̟ολιτικών ανδρών και
̟ολιτών. Πολλοί α̟ό αυτούς είχαν σ̟ουδάσει στο Πανε̟ιστήµιο Αθηνών. Άλλοι ανήκαν στο χώρο των
ανερχόµενων µετα̟ρατικών, εµ̟ορικών και ε̟αγγελµατικών τάξεων. Άλλοι ̟άλι είχαν ταξιδέψει σε ̟ολλά
µέρη ή είχαν µορφωθεί στο εξωτερικό. Όλοι αυτοί, µαζί µε τους σκληροτράχηλους ̟αλιούς ̟ολιτικούς,
α̟οτέλεσαν µια ̟ιο δυναµική και φωτισµένη αντι̟ολίτευση στο αυταρχικό καθεστώς του Όθωνα. Η
αντι̟ολίτευση αυτή βρήκε ̟ολλούς υ̟οστηρικτές στους Έλληνες της διασ̟οράς και αντιµετω̟ίστηκε
ασφαλώς µε µεγάλη συµ̟άθεια α̟ό τον ευρω̟αϊκό τύ̟ο.
Douglas Dakin, Η ενο̟οίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σ. 139.
Ενότητα 12 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
- Ε̟ανάσταση του 1862
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Η ̟αρακµή των ξενικών κοµµάτων συµ̟ί̟τει µε την ανάδειξη µιας νέας γενιάς ανθρώ̟ων, η ο̟οία:
α. είχε ίδια νοοτρο̟ία και καταβολές
β. θεωρούσε το βασιλιά ικανό
γ. φρονούσε ότι το συνταγµατικό ̟ολίτευµα δεν µ̟ορούσε να ανα̟τυχθεί, καθώς το εµ̟όδιζαν η Αυλή και
ο ίδιος ο βασιλιάς
δ. δεν α̟οστασιο̟οιήθηκε α̟ό τις αντι̟αραθέσεις ̟ου κυριαρχούσαν στην ̟ροηγούµενη γενιά
Θέµα 3ο
Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της και σε τι διαφορο̟οιούταν η «νέα γενιά» ̟ολιτικών ̟ου εµφανίστηκε τη
δεκαετία του 1850 έναντι της ̟αλιάς;
Θέµα 4ο
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στις
συνθήκες εµφάνισης, τα χαρακτηριστικά και τη δράση της νέας γενιάς ̟ολιτικών κατά τη δεκαετία του
1850.
Κείµενο
Ως συµ̟έρασµα της ανάλυσης της «εξάντλησης» των ̟αλαιών κοµµάτων ̟ροβάλλει το σκιαγράφηµα µιας
νέας ̟ολιτικής εµ̟ειρίας ̟ου σφράγισε τους νεότερους και ανάγκασε τους ̟αλαιότερους να αλλάξουν
τρό̟ο σκέψης: η αυλή φαινόταν να εµ̟οδίζει µια ̟ολιτική τάξη ̟ραγµάτων σύµφωνα µε το σύνταγµα –
̟ρο̟άντων οι σύµβουλοι του βασιλιά στους ο̟οίους, ό̟ως ̟αλαιότερα στο ανακτοβούλιο, δεν µ̟ορούσαν
να α̟οδοθούν ευθύνες και σχηµάτιζαν ̟άλι µια υ̟ερκυβέρνηση, αλλά και ο ίδιος ο ̟ολιτικώς ατάλαντος
Όθων. Η νέα γενιά δεν ήταν φειδωλή σε ε̟ικρίσεις κατά των ̟ολιτικών ηθών των ̟αλαιότερων, αναγνώριζε
όµως ̟όσο το σύστηµα ευνοούσε τα κακώς κείµενα και τιµωρούσε το ̟νεύµα ευθύνης των ̟ολιτών. Το
δεύτερο καθοριστικό βίωµα όλων των Ελλήνων µετά το 1843 ήταν η ̟ολιτική των Προστάτιδων ∆υνάµεων
̟ου έκανε τη συνείδηση της αδυναµίας βάσανο.
Οι οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές µετέβαλαν τελικά εκ βάθρων τις αντιλήψεις για τη ζωή: η ̟αλαιά
̟ε̟οίθηση ότι ο τρό̟ος ζωής των σύγχρονων Ελλήνων δεν διέφερε ουσιωδώς α̟ό τον αλλοτινό των
̟α̟̟ούδων και των ̟ρο̟ά̟̟ων και α̟ό τον µετέ̟ειτα των εγγονών και των δισέγγονων υ̟οχώρησε
αρχικά στα ̟ολιτικώς σηµαντικά αστικά κέντρα και στα οικονοµικώς ανε̟τυγµένα νησιά, κατό̟ιν όλο και
̟ερισσότερο στην ενδοχώρα, µ̟ροστά στην εµ̟ειρία της αλλαγής, την ο̟οία κά̟οτε είχαν µόνο
διανοούµενοι και άνθρω̟οι α̟ό την αναδυόµενη αστική τάξη. Η φυσική ζωή, ̟ου γνώριζε µόνο την
ε̟αναλαµβανόµενη διαδοχή ε̟οχών του έτους και ηλικιών και ̟ου βίωσε τη γένεση του ελληνικού κράτους
ε̟ίσης ως α̟οκατάσταση της ελληνοχριστιανικής εξουσίας, α̟έκτησε τώρα την ̟ροο̟τική αλλαγών ̟ου δεν
µεταστρέφονταν.
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Η διερεύνηση των κοινωνικοοικονοµικών ̟λευρών αυτών των συναρτήσεων βρίσκεται ακόµη στα
σ̟άργανα. Για ευρύτατα ̟εδία λεί̟ουν ̟ρο̟άντων εξακριβωµένα στατιστικά στοιχεία. Στο µέτρο ̟ου δεν
υ̟άρχουν στοιχεία τα ο̟οία να έχουν υ̟οστεί κριτική εξέταση, οι κοινωνικές και οικονοµικές στατιστικές
̟ου δηµοσιεύτηκαν α̟ό τα µέσα του 19ου αιώνα µας δίνουν κά̟οια εικόνα του βεληνεκούς και της
κατεύθυνσης της αλλαγής, όσο αυτή έχει σηµασία για το ζήτηµα της γένεσης νέων κοµµάτων στη βάση νέων
αντι̟αραθέσεων.
Σε αυτά ανήκουν ̟ρώτα α̟’ όλα ορισµένα χαρακτηριστικά της αύξησης του ̟ληθυσµού. Μετά τις βαριές
α̟ώλειες του ̟ολέµου της ανεξαρτησίας, οι ο̟οίες εξισορρο̟ήθηκαν µόλις τη δεκαετία του 1840, ο αριθµός
των κατοίκων του βασιλείου αυξήθηκε µεταξύ 1828 και 1861 κατά 45,5%, µεταξύ 1853 και 1870, χρόνια
α̟οφασιστικά για την αναδιάρθρωση του κοµµατικού συστήµατος, κατά 21,6%, χωρίς να συνυ̟ολογίζονται
τα Ε̟τάνησα ̟ου ̟ροσαρτήθηκαν το ̟οσοστό αύξησης µεταξύ 1861 και 1870 (14,8%) είναι σηµαντικά
µεγαλύτερο α̟ό εκείνο της ̟εριόδου 1853-1861 (5,9%)…….
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 322.

Ενότητα 13: Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864
Σχεδιάγραµµα

Εκλογές αντι̟ροσώ̟ων για Εθνοσυνέλευση και ρόλος των ̟αλαιών κοµµάτων
Νοέµβριος 1862
εκλογές αντι̟ροσώ̟ων στην Εθνοσυνέλευση  θα ψήφιζε νέο σύνταγµα
̟λειονότητα εκλεγµένων αντι̟ροσώ̟ων ̟ροέρχονταν α̟ό το̟ικά ψηφοδέλτια
 α̟όδειξη της χρεοκο̟ίας των «ξενικών» κοµµάτων
στην Εθνοσυνέλευση συγκροτήθηκαν ̟υρήνες ̟αρατάξεων  «µεγαλύτερες»:
̟εδινοί και ορεινοί

Πεδινοί

Ο̟αδοί
Πεδινών

Ορεινοί

Ο̟αδοί
Ορεινών

Εθνικόν
Κοµιτάτον

Εκλεκτικοί

-

-

Πολιτικές ̟αρατάξεις Πεδινών και Ορεινών
ηγέτης: ∆ηµήτριος Βούλγαρης
υ̟ονόµευση κοινοβουλευτικών θεσµών
̟αρεµβάσεις στο στρατό
δηµιουργία σώµατος «̟ραιτωριανών»  για εξασφάλιση ̟αραµονής στην εξουσία
εµ̟όδιο στις ε̟ιδιώξεις του Βούλγαρη οι ̟ολιτικές οµάδες και θεσµοί
οι ̟αράνοµα διορισµένοι στο στρατό ή στο δηµόσιο  φόβος µη χάσουν τη θέση
τους σε συνθήκες κοινοβουλευτικής νοµιµότητας
άνεργοι ̟τυχιούχοι
µικροκαλλιεργητές
ηγέτες: ∆. Γρίβας, Κ. Κανάρης
α̟αρτίστηκαν α̟ό διάφορες οµάδες
κοινός στόχος  αντίσταση στην ̟ολιτική των ̟εδινών
µικροκαλλιεργητές
κτηνοτρόφοι
έµ̟οροι
̟λοιοκτήτες
Πολιτικοί σχηµατισµοί µε µικρότερη α̟ήχηση
ηγέτης: Ε̟αµεινώνδας ∆εληγιώργης
υ̟οστήριζε:  ανά̟τυξη κοινοβουλευτισµού
 εκσυγχρονισµό της χώρας
 οικονοµική ανά̟τυξη
 µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση και το στρατό
 ̟ολιτισµική εξά̟λωση στην Οθωµανική αυτοκρατορία
ετερόκλητη ̟αράταξη
α̟οτελούνταν α̟ό  εξέχοντες ̟ολιτικούς, λογίους, αξιωµατικούς
υ̟οστήριζε µετριο̟αθείς θέσεις
µεσολαβούσε µεταξύ των άλλων ̟αρατάξεων
υ̟οστήριζε σταθερές κυβερνήσεις
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Πολίτευµα
συντάγµατος 1864
∆ιατάξεις

Κόµµατα

Σχηµατισµός
κυβερνήσεων
̟ρο του 1975

«αρχή της
δεδηλωµένης»,
1875

Κόµµατα
µειοψηφίας
Α̟οτελέσµατα
Σηµασία της
αρχής

Σύνταγµα του 1864
Βασιλευόµενη δηµοκρατία
-

αρχή λαϊκής κυριαρχίας
άµεση, µυστική και καθολική (για ανδρικό ̟ληθυσµό) ψήφος µε σφαιρίδια
ανεξαρτησία δικαιοσύνης
ελευθερία συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι  άνοιγε δρόµος για ελεύθερη
συγκρότηση κοµµάτων
θεωρήθηκαν α̟αραίτητα για έκφραση βούλησης της κοινής γνώµης
εναλλακτική λύση θα ήταν συνωµοτικοί κύκλοι, βιαιο̟ραγίες

Πολιτικές εξελίξεις: «Αρχή της δεδηλωµένης» και η σηµασία της
εθνοσυνέλευση ε̟έβαλε την αρχή να ̟ροέρχεται η κυβέρνηση α̟ό την
κοινοβουλευτική ̟λειοψηφία  έντονη αντίδραση Γεωργίου Α΄
βασιλιάς όφειλε να δώσει εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης σε βουλευτή
κόµµατος ̟ου είχε εµ̟ιστοσύνη ̟λειοψηφίας Βουλής  δεν ορίστηκε όµως µε
σαφήνεια
έτσι, ο Γεώργιος Α΄ εκµεταλλεύτηκε ασάφεια για να διορίζει κυβερνήσεις της
αρεσκείας του
ιδέα ανήκε στον ̟ολιτικό Χαρίλαο Τρικού̟η
Τρικού̟ης υ̟οστήριξε ως λύση στην ̟ολιτική αστάθεια τη συγκρότηση δύο
µεγάλων κοµµάτων εξουσίας  ̟ρότυ̟ο Αγγλίας
έ̟ρε̟ε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης σε
̟ολιτικό ̟ου θα είχε τη «δεδηλωµένη» εµ̟ιστοσύνη της ̟λειοψηφίας των
βουλευτών
βασιλιάς, κάτω α̟ό ̟ιέσεις, υιοθέτησε την ά̟οψη του Τρικού̟η
θα στερούνταν δυνατότητας να σχηµατίσουν κυβέρνηση
θα ωθούνταν σε συνένωση µε τα µεγάλα κόµµατα
σταθερότερες κυβερνήσεις ̟λειοψηφίας
α̟οτέλεσε τοµή στην ̟ολιτική ιστορία της χώρας
οδήγησε σε µεταβολή του ̟ολιτικού το̟ίου

Ορισµοί
Πεδινοί: ̟ολιτική ̟αράταξη ̟ου εµφανίζεται στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 και στη συγκρότηση της
ο̟οίας συµµετείχε ενεργά ο λαός. Είχαν ως ηγέτη τον ∆ηµήτριο Βούλγαρη, ο ο̟οίος υ̟ονόµευε τους
κοινοβουλευτικούς θεσµούς. Με ̟αρεµβάσεις στο στρατό ε̟ιχείρησε τη δηµιουργία σώµατος
«̟ραιτωριανών» για να εξασφαλίσει την ̟αραµονή του στην εξουσία. Εµ̟όδιο στις ε̟ιδιώξεις του
στάθηκαν ̟ολιτικές οµάδες και θεσµοί. Ο Βούλγαρης έβρισκε ο̟αδούς ανάµεσα σ’ εκείνους ̟ου είχαν
διοριστεί ̟αράνοµα στο στρατό ή στο δηµόσιο, και φοβούνταν µη χάσουν τη θέση τους σε ̟ερί̟τωση
ε̟ικράτησης συνθηκών κοινοβουλευτικής νοµιµότητας, σε άνεργους ̟τυχιούχους και στους
µικροκαλλιεργητές.
[Εξετάσεις 2002, 2004, 2005]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 77]
Ορεινοί: ̟ολιτική ̟αράταξη ̟ου εµφανίζεται στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 και στη συγκρότηση της
ο̟οίας συµµετείχε ενεργά ο λαός. Α̟αρτίστηκαν α̟ό διάφορες οµάδες (υ̟ό τον ∆. Γρίβα και τον Κ.
Κανάρη) µε κοινό στόχο την αντίσταση στην ̟ολιτική των ̟εδινών. Βρήκαν υ̟οστηρικτές µεταξύ των
µικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εµ̟όρων και των ̟λοιοκτητών.
[Εξετάσεις 2004]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 77]
Εθνικόν Κοµιτάτον: ̟ολιτικός σχηµατισµός της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864 µε µικρότερη α̟ήχηση. Το
Εθνικόν Κοµιτάτον υ̟ό τον Ε̟αµεινώνδα ∆εληγιώργη υ̟οστήριζε την ανά̟τυξη του κοινοβουλευτισµού
και τον εκσυγχρονισµό της χώρας, οικονοµική ανά̟τυξη και µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση και στο στρατό,
̟ολιτισµική εξά̟λωση στην Οθωµανική αυτοκρατορία.
[Εξετάσεις 2001, 2003, 2006]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 77]
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Εκλεκτικοί: ̟ολιτικός σχηµατισµός της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864 µε µικρότερη α̟ήχηση. Ήταν µια
ετερόκλητη ̟αράταξη εξεχόντων ̟ολιτικών, λογίων και αξιωµατικών, µε µετριο̟αθείς θέσεις, η ο̟οία
̟ροσ̟αθούσε να µεσολαβεί µεταξύ των άλλων ̟αρατάξεων και να υ̟οστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις.
[Εξετάσεις 2005, 2006]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 77]
Πραιτωριανοί: ε̟ίλεκτο σώµα του ρωµαϊκού στρατού. Είχαν ως κύριο έργο τους την ασφάλεια του
αυτοκράτορα. Παρενέβαιναν ̟οικιλότρο̟α στα ̟ολιτικά ̟ράγµατα της Ρώµης. Ρύθµιζαν την
αυτοκρατορική εξουσία και αρκετές φορές ̟ροκάλεσαν ̟ολιτικές κρίσεις. ∆ιαλύθηκαν α̟ό τον Μ.
Κωνσταντίνο.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 77 & 272]
Σφαιρίδιο: Μικρή σφαίρα α̟ό µολύβι, ̟ου χρησιµο̟οιούσαν οι ψηφοφόροι αντί για ψηφοδέλτιο. Για
τελευταία φορά σφαιρίδια χρησιµο̟οιήθηκαν στις εκλογές της 1ης Νοεµβρίου του 1920. Οι εκφράσεις
«έφαγε µαύρο» και «το έριξε δαγκωτό» σχετίζονται µε τη χρήση των σφαιριδίων κατά τη διαδικασία της
ψηφοφορίας.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 78 & σελ. 272]
Αρχή της δεδηλωµένης: Η ιδέα ανήκε στο Χαρίλαο Τρικού̟η, ο ο̟οίος υ̟οστήριξε ότι η µόνη λύση στο
̟ρόβληµα της ̟ολιτικής αστάθειας ήταν η συγκρότηση δύο µεγάλων κοµµάτων εξουσίας, σύµφωνα µε το
̟ρότυ̟ο της Αγγλίας. Ο βασιλιάς έ̟ρε̟ε να αναθέτει την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης µόνο σε
̟ολιτικό ο ο̟οίος είχε σαφώς τη «δεδηλωµένη» εµ̟ιστοσύνη της ̟λειοψηφίας των βουλευτών. Αυτό θα
στερούσε α̟ό τα κόµµατα µειοψηφίας τη δυνατότητα να σχηµατίζουν κυβέρνηση, θα τα ωθούσε σε
συνένωση µε τα µεγάλα και θα είχε ως α̟οτέλεσµα σταθερότερες κυβερνήσεις ̟λειοψηφίας. Ο βασιλιάς, υ̟ό
την ̟ίεση της αντι̟ολίτευσης και του ε̟αναστατικού αναβρασµού του λαού, υιοθέτησε τελικά την ά̟οψη
του Τρικού̟η.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 78-79]

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 15 σχολικού βιβλίου, σελ. 77.
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις
(α) να αναφέρετε τις ̟ολιτικές εξελίξεις ̟ου οδήγησαν στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 και
(β) να ̟αρουσιάσετε τους ̟ολιτικούς σχηµατισµούς ̟ου αναδείχθηκαν κατά την Εθνοσυνέλευση του
1862-1864.

Κείµενο -- Ψήφισµα του Έθνους
Τα δεινά της Πατρίδος … Οκτωβρίω τη δεκάτη αυτού.
Νικόλαος Μοσχονάς, ΙΕΕ, τόµος ΙΓ΄, σ. 220.

Α̟άντηση:
(α)
Α̟ό το βιβλίο:
- Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ.76: «Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια κατέληξε σε ε̟ανάσταση, µε αίτηµα την
α̟οµάκρυνση του βασιλιά. Στην ε̟ανάσταση συµµετείχαν κατά κύριο λόγο αξιωµατικοί, άνεργοι
α̟όφοιτοι ̟ανε̟ιστηµίου ̟ου δεν ήθελαν να εργαστούν στους κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής
̟αραγωγής και αισθάνονταν κοινωνικά αδικηµένοι. Συµµετείχαν ακόµη και ̟ολλά άτοµα ανώτερων
κοινωνικών στρωµάτων, τα ο̟οία ζητούσαν ευκαιρίες για ενεργότερη συµµετοχή στα ̟ολιτικά ̟ράγµατα.
Στις 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα».
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Α̟ό την ̟ηγή:
- Η εκθρόνιση του Όθωνα και κατάργηση της µοναρχίας σήµαινε τον τερµατισµό των δεινών της ̟ατρίδας.
∆ιορίστηκε ̟ροσωρινή κυβέρνηση η ο̟οία θα ̟ροέβαινε σε σύγκληση συντακτικής εθνικής συνέλευσης για
την ψήφιση νέου συντάγµατος.
(β)
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 77: «Οι ε̟αναστάτες ̟ροκήρυξαν εκλογές αντι̟ροσώ̟ων για Εθνοσυνέλευση, η ο̟οία
θα ψήφιζε νέο σύνταγµα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέµβριο του 1862. Η ̟λειονότητα των αντι̟ροσώ̟ων ̟ου
εκλέχθηκαν ̟ροερχόταν α̟ό το̟ικά ψηφοδέλτια, χωρίς κοµµατικές ̟αρεµβάσεις. Αυτό είναι µια ακόµη
α̟όδειξη ότι τα «ξενικά» κόµµατα είχαν χρεοκο̟ήσει. Μέσα στην εθνοσυνέλευση συγκροτήθηκαν οι
̟υρήνες των δύο µεγάλων ̟αρατάξεων, των ̟εδινών και των ορεινών, ό̟ως ονοµάστηκαν.
Οι ̟εδινοί είχαν ως ηγέτη τον ∆ηµήτριο Βούλγαρη, ο ο̟οίος υ̟ονόµευε τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς.
Με ̟αρεµβάσεις στο στρατό ε̟ιχείρησε τη δηµιουργία σώµατος «̟ραιτωριανών» για να εξασφαλίσει την
̟αραµονή του στην εξουσία. Εµ̟όδιο στις ε̟ιδιώξεις του στάθηκαν ̟ολιτικές οµάδες και θεσµοί. Ο
Βούλγαρης έβρισκε ο̟αδούς ανάµεσα σ’ εκείνους ̟ου είχαν διοριστεί ̟αράνοµα στο στρατό ή στο δηµόσιο,
και φοβούνταν µη χάσουν τη θέση τους σε ̟ερί̟τωση ε̟ικράτησης συνθηκών κοινοβουλευτικής
νοµιµότητας, σε άνεργους ̟τυχιούχους και στους µικροκαλλιεργητές. Οι ορεινοί α̟αρτίστηκαν α̟ό
διάφορες οµάδες (υ̟ό τον ∆. Γρίβα και τον Κ. Κανάρη) µε κοινό στόχο την αντίσταση στην ̟ολιτική των
̟εδινών. Βρήκαν υ̟οστηρικτές µεταξύ των µικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εµ̟όρων και των
̟λοιοκτητών.
Ο λαός συµµετείχε ενεργά στη συγκρότηση αυτών των δύο ̟αρατάξεων. Μικρότερη α̟ήχηση είχαν άλλοι
̟ολιτικοί σχηµατισµοί: Το Εθνικόν Κοµιτάτον, υ̟ό τον Ε̟αµεινώνδα ∆εληγιώργη, υ̟οστήριζε την
ανά̟τυξη του κοινοβουλευτισµού και τον εκσυγχρονισµό της χώρας, οικονοµική ανά̟τυξη και
µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, ̟ολιτισµική εξά̟λωση στην Οθωµανική αυτοκρατορία. Οι
Εκλεκτικοί ήταν µια ετερόκλητη ̟αράταξη εξεχόντων ̟ολιτικών, λογίων και αξιωµατικών, µε µετριο̟αθείς
θέσεις, η ο̟οία ̟ροσ̟αθούσε να µεσολαβεί µεταξύ των άλλων ̟αρατάξεων και να υ̟οστηρίζει σταθερές
κυβερνήσεις».

Παράθεµα 16 σχολικού βιβλίου, σελ. 78
Ερώτηση
Με βάση το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε µέσα α̟ό τις βασικές
του διατάξεις το σύνταγµα του 1864.
Κείµενο -- Α̟ό το σύνταγµα του 1864
Άρθρον 10. Οι Έλληνες … εν ονόµατι του Βασιλέως.
Αλέξανδρος Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγµατα 1822-1972, σ. 129-130.
Α̟άντηση:
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 78: «Μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας και εµφυλίου ̟ολέµου, η
Εθνοσυνέλευση χρειάστηκε δύο ολόκληρα χρόνια για να φτάσει στην ψήφιση συντάγµατος. Ως
̟ολίτευµα ορίστηκε η βασιλευοµένη δηµοκρατία αντί της µέχρι τότε συνταγµατικής µοναρχίας.
Κατοχυρώθηκαν µεταξύ άλλων η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η άµεση, µυστική και καθολική (για
τον ανδρικό ̟ληθυσµό) ψήφος µε σφαιρίδια, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η ελευθερία του
συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, η ο̟οία άνοιγε το δρόµο για την ελεύθερη συγκρότηση των
κοµµάτων. Τα κόµµατα θεωρήθηκαν α̟αραίτητα για την έκφραση της βούλησης της κοινής
γνώµης, µε το ε̟ιχείρηµα ότι η εναλλακτική λύση ήταν οι συνωµοτικοί κύκλοι ή οι βιαιο̟ραγίες».
Α̟ό την ̟ηγή:
Ε̟ι̟λέον, µε βάση την ̟ηγή κατοχυρώνονταν:
η ελευθερία του λόγου και του τύ̟ου
η νοµοθετική εξουσία ασκείται α̟ό το βασιλιά και τη Βουλή
η εκτελεστική εξουσία ασκείται α̟ό τον βασιλιά διά των υ̟ουργών, οι ο̟οίοι διορίζονται α̟ό τον
ίδιο και
η δικαιοσύνη α̟ορρέει α̟ό το βασιλιά
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Παράθεµα 17 του σχολικού βιβλίου, σελ. 79
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το α̟όσ̟ασµα α̟ό το βασιλικό λόγο και σύµφωνα µε τις ιστορικές σας γνώσεις
να ̟αρουσιάσετε την ψήφιση της «αρχής της δεδηλωµένης» και τη µεταβολή ̟ου ε̟έφερε στο ̟ολιτικό
το̟ίο.
Κείµενο -- Βασιλικός λόγος στη Βουλή, 11 Αυγούστου 1875
«Ό̟ως ̟λήρης υ̟ήρξεν … λειτουργία του ̟ολιτεύµατος.
Γρηγόριος ∆αφνής: ΙΕΕ, τόµος ΙΓ΄, σ. 295.

Α̟άντηση:
Α̟ό το βιβλίο:
- Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 78-79: «Παρά την έντονη αντίδραση του βασιλιά Γεωργίου Α΄, η Εθνοσυνέλευση
ε̟έβαλε την αρχή να ̟ροέρχεται η κυβέρνηση α̟ό την κοινοβουλευτική ̟λειοψηφία. Αυτό ̟ου δεν
ορίστηκε µε σαφήνεια, διότι θεωρήθηκε αυτονόητο, ήταν ότι ο βασιλιάς όφειλε να δώσει την εντολή
σχηµατισµού κυβέρνησης σε βουλευτή του κόµµατος ̟ου είχε την εµ̟ιστοσύνης της ̟λειοψηφίας της
Βουλής. Ο Γεώργιος εκµεταλλεύτηκε αυτήν την ασάφεια, για να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του,
µέχρι την ψήφιση της αρχής της δεδηλωµένης, το 1875. Η ιδέα ανήκε στον νέο τότε ̟ολιτικό Χαρίλαο
Τρικού̟η, ο ο̟οίος υ̟οστήριξε δηµόσια ότι µόνη λύση στο ̟ρόβληµα της ̟ολιτικής αστάθειας ήταν η
συγκρότηση δύο µεγάλων κοµµάτων εξουσίας, σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο της Αγγλίας. Για να καταστεί αυτό
δυνατόν, έ̟ρε̟ε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης µόνο σε ̟ολιτικό ο ο̟οίος
σαφώς είχε τη «δεδηλωµένη» εµ̟ιστοσύνη της ̟λειοψηφίας των βουλευτών. Αυτό θα στερούσε α̟ό τα
κόµµατα µειοψηφίας τη δυνατότητα να σχηµατίζουν κυβέρνηση, θα τα ωθούσε σε συνένωση µε τα µεγάλα
και θα είχε ως α̟οτέλεσµα σταθερότερες κυβερνήσεις ̟λειοψηφίας. Ο βασιλιάς, υ̟ό την ̟ίεση της
αντι̟ολίτευσης και του ε̟αναστατικού αναβρασµού του λαού, υιοθέτησε τελικά την ά̟οψη του Τρικού̟η,
ό̟ως φαίνεται α̟ό τον βασιλικό λόγο ̟ου εκφωνήθηκε στη Βουλή. Προκειµένου να λειτουργεί οµαλά το
̟ολίτευµα και η Βουλή να αντα̟οκρίνεται στα καθήκοντα ̟ου της ε̟έβαλε το σύνταγµα, ο βασιλιάς
Γεώργιος υιοθετεί την «αρχή της δεδηλωµένης», η ο̟οία α̟οτελεί τοµή στην ̟ολιτική ιστορία της χώρας,
καθώς οδήγησε σε µεταβολή του ̟ολιτικού το̟ίου».

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
13.1. Ποια ήταν η ̟ολιτική των ̟εδινών και ̟οια των ορεινών στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864;
13.2. Τι σηµαίνει για το ̟ολίτευµα η αναγνώριση α̟ό το σύνταγµα του 1864 της αρχής της λαϊκής
κυριαρχίας;
13.3. Ποια είναι η σηµασία της αρχής της δεδηλωµένης;
13.4. Να α̟οτιµήσετε το χαρακτήρα του συντάγµατος του 1864 και τις βασικές του διατάξεις.
13.5. Τι γνωρίζετε για το Εθνικό Κοµιτάτο;
13.6. Τι γνωρίζετε για τους Εκλεκτικούς;
13.7. Τι γνωρίζετε για την ψήφιση της αρχής δεδηλωµένης;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
13.8. Η ψήφιση της «αρχής της δεδηλωµένης» έγινε το 1875.


[Εξετάσεις 2005]
13.9. Το Σύνταγµα του 1864 όριζε ως ̟ολίτευµα της Ελλάδας τη συνταγµατική
µοναρχία.
[Εξετάσεις 2001]
13.10. Ο Ε. ∆εληγιώργης ήταν ηγέτης των ορεινών.
[Εξετάσεις 2003]
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13.11. Η «αρχή της δεδηλωµένης» καθιερώθηκε το 1864.
[Εξετάσεις 2002]





13.12. Ο ∆ηµήτριος Βούλγαρης έβρισκε υ̟οστηρικτές µεταξύ των
µικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων και των ̟λοιοκτητών.





13.13. Στο Σύνταγµα του 1864 δεν υ̟ήρχε ̟ρόβλεψη για την
ίδρυση κοµµάτων.





13.14. Στις εκλογές του 1862 η ̟λειονότητα των αντι̟ροσώ̟ων
̟ροερχόταν α̟ό το̟ικά ψηφοδέλτια.





13.15. Τακτική των ∆. Γρίβα και Κ. Κανάρη ήταν η δηµιουργία σώµατος
«̟ραιτωριανών» για την εξασφάλιση της ̟αραµονής τους στην εξουσία.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 13.16
Χρησιµο̟οιώντας ̟ληροφορίες α̟ό το ακόλουθο κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις
να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την ̟ολιτική τακτική του ∆ηµήτριου Βούλγαρη και την ̟αράταξη των
Πεδινών.
Κείµενο
Στην τριανδρία, ̟λάι στον αδρανή Ρούφο και τον αδύναµο Κανάρη κυριαρχούσε ο Βούλγαρης και
̟ραγµατο̟οιούσε σε µεγάλο βαθµό τις δικές του ιδέες. Η κατηγορία, ̟ροερχόµενη α̟ό διάφορες ̟λευρές,
ότι ο Βούλγαρης κυβερνούσε δικτατορικά, ό̟ως και οι διαµαρτυρίες για εγωισµό και ιδιοτέλεια δείχνουν
̟ου α̟ευθυνόταν η κριτική: η βαθιά τοµή στα ̟ολιτικά ̟ράγµατα, µε στόχους και ε̟ι̟τώσεις ̟ου διέφεραν
α̟ό τις ε̟ιθυµίες της µετριο̟αθούς αντι̟ολίτευσης και των ιδεολόγων της ε̟ανάστασης, ξάφνιασε αρχικά
τους ε̟ικριτές της κυβέρνησης και ̟ροκάλεσε στη συνέχεια την ανοιχτή τους αντίσταση. […] Οτιδή̟οτε είχε
ήδη, µέχρι τα τέλη του 1862, διαµορφωθεί ως ̟ρόγραµµα του Βούλγαρη, το ο̟οίο οι ο̟αδοί του στην
εθνοσυνέλευση (η κοινοβουλευτική οµάδα των Πεδινών) υ̟οστήριζαν µε διάφορες ̟αραλλαγές και οι
αντί̟αλοί του στηλίτευαν ως τυραννία, µ̟ορεί να ̟εριγραφεί ως συνδυασµός µιας ισχυρής ηγεσία ̟ου είχε
την τάση να ̟αρακάµ̟τει τη διάκριση των εξουσιών µε µια ευρεία µαζική υ̟οστήριξη, ̟ροερχόµενη α̟ό
τους δυσαρεστηµένους του ̟αρελθόντος και όσους είχαν ε̟ωφεληθεί α̟ό την ανατρο̟ή ένας συνδυασµός
̟ου σε κρίσιµες καταστάσεις, ό̟ου χρειαζόταν η λήψη α̟οφάσεων, θα βρισκόταν σε σχέση αυξανόµενης
έντασης µε το θεσµοθετηµένο αντι̟ροσω̟ευτικό σύστηµα.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 375-376.

Ερώτηση 13.17
Αντλώντας στοιχεία α̟ό την ̟ηγή και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στις θέσεις και
τους στόχους της ̟ολιτικής ̟αράταξης των Ορεινών.
Κείµενο
Για να αντισταθούν σε αυτή την ̟ολιτική, συνδέθηκαν στενότερα µεταξύ τους οι οµάδες ̟ου εµφανίστηκαν
ως κοινοβουλευτική οµάδα των Ορεινών. Ήταν, ̟ρώτον, η οµάδα βουλευτών ̟ερί τον ∆ηµήτριο Γρίβα, ο
̟ατέρας του ο̟οίου Θεόδωρος είχε ηγηθεί της ε̟ανάστασης στην ιδιαίτερη ̟ατρίδα του, την Ακαρνανία,
κρατώντας σαφείς α̟οστάσεις α̟ό την κυβέρνηση των Αθηνών, και ήθελε ̟ροφανώς να ε̟ιβάλλει την
α̟οκέντρωση του κράτους, καθώς και µέτρα ̟ου θα ευνοούσαν τους αγρότες, είχε ̟εθάνει όµως ̟ριν α̟ό
την ε̟α̟ειλούµενη ̟ορεία ̟ρος την Αθήνα. Ο γιός του ακολουθούσε µετριο̟αθή γραµµή. Μια άλλη οµάδα
είχε ηγέτη τον εθνικό ήρωα του ̟ολέµου της ανεξαρτησίας Κωνσταντίνο Κανάρη, ο ο̟οίος σε µια
α̟οφασιστική στιγµή ̟ριν α̟ό την ανατρο̟ή του Όθωνα είχε γίνει εκ̟ρόσω̟ος της αντι̟ολίτευσης. Οι
Ορεινοί βρήκαν υ̟οστήριξη ανάµεσα στους µικροαγρότες της κεντρικής Πελο̟οννήσου, σε κτηνοτρόφους
και µικρογεωργούς της Στερεάς, καθώς και στο ̟εριβάλλον των εµ̟όρων και καραβοκύρηδων, στις
δραστηριότητες των ο̟οίων ο Κορωναίος έβλε̟ε τις ̟ροϋ̟οθέσεις για τη µελλοντική ευηµερία της χώρας,
για τις ειρηνικές, ̟ολιτισµικές της κατακτήσεις.
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Σε ̟οιο βαθµό ο λαός συµµετείχε στη διαµόρφωση αυτών των οµάδων φαίνεται α̟ό το γεγονός ότι ̟ολλοί
Αθηναίοι είχαν το̟οθετήσει ̟άνω α̟ό τις εισόδους των σ̟ιτιών τους τα σήµατα Ο[ρεινοί] ή αντίστοιχα
Π[εδινοί].
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σσ. 378-379.

Ερώτηση 13.18
Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ̟αρακάτω κείµενα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε
στο χαρακτήρα και τις διατάξεις του συντάγµατος του 1864.
Κείµενο Α
Σε αντίθεση µε το µοναρχικό σύνταγµα του 1844, σύµφωνα µε το ο̟οίο φορεύς της ̟ολιτικής εξουσίας ήταν
ο βασιλεύς, στο νέο σύνταγµα όλες οι ̟ολιτικές εξουσίες ̟ηγάζουν α̟ό το έθνος και το λαό. Μέσα στους
κόλ̟ους της Εθνοσυνέλευσης ̟νέει άνεµος ̟ου θυµίζει τις λαµ̟ρές συνταγµατικές ̟αραδόσεις του 1827,
όταν συνεζητείτο το σύνταγµα της Τροιζήνος.
Με το νέο σύνταγµα καταργούνταν η Γερουσία, σαν ε̟ιβίωση αντιδηµοκρατική και σαν φεουδαρχική
τροχο̟έδη. Η νοµοθετική εξουσία ανήκει κατ’ α̟οκλειστικότητα στη λαϊκή αντι̟ροσω̟εία, ενώ ο βασιλεύς
̟εριορίζεται στην α̟λή κύρωση και δηµοσίευση των νόµων. Τη βουλή εκλέγουν, µε µυστική καθολική
ψηφοφορία, όλοι οι ̟ολίτες ̟ου συµ̟λήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους, ενώ βουλευτής εκλέγεται κάθε
Έλληνας ̟ολίτης ̟ου συµ̟λήρωσε το 25ο.
Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόµος Α΄: Α̟ό την Ε̟ανάσταση του 1821 ως το
κίνηµα του Γουδί (1909), Πατάκης, Αθήνα 1997, σσ. 433-434.
Κείµενο Β
… το Σύνταγµα ̟ου ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1864 ̟αρουσιάζει χαρακτήρα σαφώς ̟ιο δηµοκρατικό:
κάθε εξουσία α̟ορρέει α̟ό το Έθνος, τα ̟ρονόµια του στέµµατος ̟εριορίζονται, η νοµοθετική εξουσία
ανήκει σε µια µόνο Βουλή ̟ου εκλέγεται µε καθολική ψήφο και η εκτελεστική εξουσία ανήκει στο βασιλιά
̟ου την ασκεί µέσω των υ̟ευθύνων υ̟ουργών του η ελευθερία του τύ̟ου εξασφαλίζεται. Έτσι το Σύνταγµα
του 1864 εγκαθιστά τη βασιλευόµενη ∆ηµοκρατία.
Νίκος Γ. Σβορώνος, Ε̟ισκό̟ηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεµέλιο, Αθήνα 1994, σ. 96.

Ερώτηση 13.19
Αφού µελετήσετε τα ̟αρατιθέµενα άρθρα των Συνταγµάτων του 1844 και του 1864 και αξιο̟οιήσετε τις
ιστορικές σας γνώσεις, να εντο̟ίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των δύο Συνταγµάτων.
Κείµενο Α: Α̟ό το Σύνταγµα του 1844
Περί δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων
Άρθρον 10
Πας τις δύναται να δηµοσιεύη ̟ροφορικώς τε, εγγράφως και δια του τύ̟ου τους στοχασµούς του, τηρών
τους νόµους του Κράτους. Ο τύ̟ος είναι ελεύθερος και λογοκρισία δεν ε̟ιτρέ̟εται. Οι υ̟εύθυνοι
συντάκται, εκδόται και τυ̟ογράφοι εφηµερίδων δεν υ̟οχρεούνται εις ουδεµίαν χρηµατικήν ̟ροκαταβολήν
λόγω εγγυήσεως. Οι εκδόται εφηµερίδων θέλουν είσθαι ̟ολίται Έλληνες.
Περί συντάξεως της Πολιτείας
Άρθρον 15
Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται συνάµα υ̟ό του Βασιλέως, της Βουλής και της Γερουσίας.
Άρθρον 20
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των ̟αρ’ αυτού διοριζοµένων υ̟ευθύνων
Υ̟ουργών.
Άρθρον 21
Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί α̟οφάσεις εκτελούνται εν ονόµατι
του Βασιλέως.
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Κείµενο Β: Α̟ό το Σύνταγµα του 1864
Άρθρον 10
Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αό̟λως µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις
δύναται να ̟αρίσταται η Αστυνοµία. Αι εν υ̟αίθρω συναθροίσεις δύνανται να α̟αγορευθώσιν, αν ως εκ
τούτων ε̟ίκηται κίνδυνος εις την δηµοσίαν ασφάλειαν.
Άρθρον 14
Έκαστος δύναται να δηµοσιεύη ̟ροφορικώς, εγγράφως και δια του τύ̟ου τους στοχασµούς του, τηρών τους
νόµους του Κράτους. Ο τύ̟ος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία ως και ̟αν άλλο ̟ρολη̟τικόν µέτρον
α̟αγορεύονται …
Άρθρον 21
Ά̟ασαι αι εξουσίαι ̟ηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’ ον τρό̟ον ορίζει το Σύνταγµα.
Άρθρον 22
Η νοµοθετική εξουσία ενεργείται υ̟ό του Βασιλέως και της Βουλής.
Άρθρον 27
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των ̟αρ’ αυτού διοριζοµένων υ̟ευθύνων
υ̟ουργών.
Άρθρον 28
Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί α̟οφάσεις εκτελούνται εν ονόµατι
του Βασιλέως.
Αλέξανδρος Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγµατα, 1822-1952, Αθήνα 1972, σσ. 129-131 και 155.
[Εξετάσεις 2007]
Ερώτηση 13.20
Αντλώντας στοιχεία α̟ό τα ̟αρακάτω κείµενα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφερθείτε στο ̟ολίτευµα και τις βασιλικές εξουσίες του συντάγµατος του 1864 και να αιτιολογήσετε
την ύ̟αρξη αντιδυναστικού αισθήµατος.
Κείµενο Α
Το νέο σύνταγµα, ̟ου βασιζόταν στο βελγικό σύνταγµα του Φεβρουαρίου 1831 και ε̟οµένως στο γαλλικό
σύνταγµα της 23ης Αυγούστου/ 3ης Σε̟τεµβρίου 1791, δηµιούργησε καθεστώς «βασιλευόµενης
δηµοκρατίας». Ο βασιλιάς δεν θα είχε άλλες εξουσίες «ειµή όσας τω α̟ονέµουσι ρητώς το σύνταγµα και οι
συνάδοντες ̟ρος αυτό ιδιαίτεροι νόµοι» (άρθρο 44). ∆εν είχε αναθεωρητικές εξουσίες. Αυτές ̟εριέρχονταν
σε ειδικά εκλεγµένες αναθεωρητικές συνελεύσεις. ∆εν του δινόταν το δικαίωµα να ανα̟τύσσει ο ίδιος
̟ρωτοβουλίες ούτε είχε το δικαίωµα της αρνησικυρίας σε ζητήµατα ̟ου αφορούσαν συνταγµατικές
µεταρρυθµίσεις. Η αλήθεια είναι ̟ως όταν το σύνταγµα άρχισε να ισχύει ο ρόλος ̟ου ̟ροβλε̟όταν να έχει
ήταν να ̟ροσυ̟ογράφει τυ̟ικά τους νόµους και να δίνει τον όρκο ότι θα τηρεί το σύνταγµα. Παρ’ όλα
αυτά ο βασιλιάς … είχε το δικαίωµα να διορίζει και να α̟ολύει τους υ̟ουργούς και να διαλύει τη Βουλή –
δικαίωµα ̟ου έµελλε να το ασκήσει συχνά εξαιτίας της αστάθειας ̟ου ̟αρουσίαζαν οι συνασ̟ισµοί των
κοµµάτων. Αν και το σύνταγµα είχε θεωρητικά θεµέλιό του την αρχή ότι κυρίαρχη εξουσία ήταν ο λαός, δεν
ήταν ̟άντα φανερό ̟οια α̟ό τις κοινοβουλευτικές φατρίες αντι̟ροσώ̟ευε ̟ραγµατικά τη βούληση του
Έθνους. Το α̟οτέλεσµα ήταν ότι ο βασιλιάς, αν και δεν είχε εκτεταµένες συνταγµατικές εξουσίες, ασκούσε
σηµαντική ε̟ιρροή, ̟ου οι Έλληνες ̟ολιτικοί τη χρησιµο̟οιούσαν όταν και ό̟ως τους βόλευε και την
κατάγγειλαν όταν ήταν αντίθετη στα συµφέροντά τους. Για να ̟ετύχει να διεκ̟εραιωθούν οι διάφορες
υ̟οθέσεις ή για να ̟ροσαρµόσει την εξωτερική ̟ολιτική στο ̟λαίσιο ̟ου χάραζαν οι ευρω̟αϊκές δυνάµεις,
ο βασιλιάς βρέθηκε συχνά στην ανάγκη να δεχτεί κυβέρνηση µειοψηφίας ή και εξωκοινοβουλευτικά
̟ρόσω̟α ως ̟ρωθυ̟ουργούς. Αυτή η ̟ρακτική των άφησε εκτεθειµένο σε ̟ολλές ε̟ικρίσεις και οδήγησε
τελικά στη δηµιουργία ενός ̟λατιά διαδεδοµένου αλλά ουσιαστικά σ̟οραδικού αντιδυναστικού
αισθήµατος.
Douglas Dakin, Η ενο̟οίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σ. 157.
Κείµενο Β
Η α̟όφαση για την εκλογή του νέου βασιλιά ̟άρθηκε χωρίς αντι̟αραθέσεις. Εξαρχής ήταν
αδιαµφισβήτητο ότι ε̟ικεφαλής του κράτους θα ήταν και ̟άλι βασιλιάς. Αυτό είχε διακηρυχτεί τόσο στην
ανακοίνωση της ανατρο̟ής στις 11 Οκτωβρίου όσο και στην ̟ρογραµµατική δήλωση της ̟ροσωρινής
κυβέρνησης την ίδια µέρα και την ̟ροκήρυξη των εκλογών για τη συντακτική εθνοσυνέλευση στις 10
Νοεµβρίου 1862. Όλες οι ̟ράξεις της ̟ροσωρινής κυβερνήσεως έφεραν τον τίτλο «Βασίλειον της Ελλάδος».
[…] Ο Γεώργιος έφτασε στην Ελλάδα στις 17/29 Οκτωβρίου 1863. Ο ̟ατέρας του Χριστιανός στέφθηκε την
ίδια χρονιά ως ο ένατος του ονόµατός του βασιλιάς της ∆ανίας. Η συναίνεση όλων των κοινοβουλευτικών
̟τερύγων για τη διατήρηση της βασιλείας, σε διαφορετική όµως συνταγµατική βάση και µε διαφορετικά
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δικαιώµατα, και η ε̟ίγνωση ότι µια ρεαλιστική ̟ολιτική θα έ̟ρε̟ε να ̟ροσαρµοστεί στη συµφωνία των
Μεγάλων ∆υνάµεων, έκανε δυνατή την ήρεµη και γρήγορη έξοδο α̟ό αυτή τη λε̟τή κατάσταση.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 317.
Ερώτηση 13.21
Με βάση το ̟αρακάτω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε το ρόλο του βασιλιά
στο σχηµατισµό κυβερνήσεων ̟ριν α̟ό το 1875 και την ψήφιση της αρχής της δεδηλωµένης.
Κείµενο
Στη δεκαετία του 1870 υ̟ήρχαν τουλάχιστον ̟έντε κύρια κόµµατα (το καθένα συνασ̟ισµός δυνάµεων) µε
αρχηγούς τους Βούλγαρη, Κουµουνδούρο, ∆εληγιώργη, Ζαΐµη και Τρικού̟η. Με την ορολογία της ε̟οχής
το κόµµα του Τρικού̟η ήταν γνωστό ως «Πέµ̟το κόµµα».
Η ύ̟αρξη αυτών των οµάδων και των µεµονωµένων ̟ροσω̟ικοτήτων ̟ου µετέβαλαν κάθε τόσο την
̟ολιτική τους το̟οθέτηση είχε ως α̟οτέλεσµα να ε̟ικρατεί κυβερνητική αστάθεια και να αλλάζουν συχνά
οι κυβερνήσεις. Όταν έ̟εφτε κά̟οιο κυβερνητικό σχήµα, δεν έµενε στο βασιλιά άλλη λύση ̟αρά να καλεί
κά̟οιον α̟ό τους ̟ολιτικούς ηγέτες (̟ου όλοι τους ήταν ηγέτες κοµµάτων µειοψηφίας) να σχηµατίσει
κυβέρνηση έ̟ειτα α̟ό δια̟ραγµατεύσεις. Όταν ο βασιλιάς έκανε την εκλογή του, µη έχοντας κά̟οια σαφή
ένδειξη της θέλησης του έθνους, ενεργούσε µε βάση τις ̟ροσω̟ικές του ̟ροτιµήσεις, την ανάγκη να
διατηρηθεί µια κατά τη γνώµη του λογική εξωτερική ̟ολιτική, και τις ̟ροβλέψεις του για το ̟οιος
συνδυασµός είχε κά̟οια δυνατότητα ε̟ιβίωσης. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι δεχόταν ̟άντα ̟ιέσεις α̟ό
τους ξένους α̟εσταλµένους και αυλικούς, και ότι δεν έµενε ανε̟ηρέαστος α̟ό την όλη έντονη ̟ολιτική
ατµόσφαιρα ̟ου ε̟ικρατούσε στην Αθήνα –τις εφηµερίδες, τις φήµες και τις λαϊκές διαδηλώσεις.
Douglas Dakin, Η ενο̟οίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σ. 218-219.
Ερώτηση 13.22
Λαµβάνοντας υ̟όψη σας το κείµενο του βιβλίου σας και του ̟αραθέµατος:
(α) Να ̟αρουσιάσετε τις συνθήκες µεταβολής της λειτουργίας του κοινοβουλευτισµού και να κρίνετε τη
συµβολή του Χ. Τρικού̟η σε αυτήν.
(β) Να τεκµηριώσετε το χαρακτηρισµό του βασιλικού λόγου της 11ης Αυγούστου 1875 α̟ό το Σβώλο ως
«ιστορικού».
Κείµενο «Τις Πταίει;»
Στο άρθρο «Τις ̟ταίει» ̟ου δηµοσιεύθηκε στους «Καιρούς» γράφονται ανάµεσα στα άλλα και τα εξής:
«Ας αφεθή να λειτουργήση το ̟ολίτευµα, εν τη βεβαιότητι, ότι εκ της ̟λειοψηφίας της βουλής µορφώνεται η
κυβέρνησις και ταχέως θα ίδωµεν την Βουλήν συντασσοµένην εις δύο κόµµατα. Ουδέν των θεµελιωδών
ζητηµάτων, άτινα εν Γαλλία ή Ιταλία διαιρούσι τους ̟ολιτευοµένους εις ̟ολλά κόµµατα, έχοµεν εν Ελλάδι
τα ̟ολλά κόµµατα ̟αρ’ ηµίν είναι α̟οτέλεσµα της ̟ροσκλήσεως των µειονοψηφιών εις την εξουσίαν» …
Ο Τρικού̟ης δηµοσίευσε και δεύτερο άρθρο στην ίδια εφηµερίδα µε τον τίτλο «Παρελθόν και ενεστώς». Σ’
αυτό εξηγούσε ότι ο Όθων, ̟αρόλο ̟ου ήταν ενάρετος, δηµιούργησε τις ̟ροϋ̟οθέσεις για την έξωσή του,
̟αραβιάζοντας συνεχώς το Σύνταγµα. Με τη µετα̟ολίτευση, συνέχιζε, τα ̟ράγµατα δεν καλυτέρεψαν. «Η
δηµόσια ηθική, ήτις είναι το θεµέλιον ̟άσης ̟ολιτείας, δεινότερα ή εν των ̟αρελθόντι υ̟έστη και υφίσταται
τραύµατα τον χρόνον της κακοήθεας σύρει εµµανώς η νόµιµος κυβέρνησης». Και για να α̟οδείξει τον
ισχυρισµό του ανέφερε ̟αραδείγµατα νοθείας και βίας ̟ου έγιναν στην Αττική και στη Ζάκυνθο.
Υ̟οστήριζε ότι το κράτος ήταν ακυβέρνητο και αδιοίκητο και στην ̟ολιτική διαφθορά είχε ̟ροστεθεί η
κοινωνική εξαχρείωση. Την ώρα της θερα̟είας την έβλε̟ε να ̟λησιάζει, γιατί το κακό είχε ξε̟εράσει κάθε
όριο … Η κρίση κορυφώθηκε… Ο Γεώργιος κάλεσε τον Τρικού̟η και του ανέθεσε να σχηµατίσει κυβέρνηση
και να διενεργήσει νέες εκλογές, δείχνοντας έτσι ότι είχε ε̟ηρεασθεί α̟ό την αρθρογραφία του Τρικού̟η.
Η βασιλική ενέργεια όµως ερχόταν σε αντίθεση ̟ρος το ̟νεύµα του «Τις ̟ταίει». Ο Τρικού̟ης δεν ήταν
µέλος της βουλής, ούτε διέθετε σ’ αυτήν την υ̟οστήριξη κά̟οιας οµάδας ̟ου θα του έδινε το δικαίωµα να
διεκδικήσει τον τίτλο του αρχηγού της µειοψηφίας. Εξάλλου οι σχέσεις του µε τους άλλους αρχηγούς δεν
ήταν καλές. Κανονικά ο Γεώργιος, αν ήθελε να συµµορφωθεί µε όσα δίδασκε ο Κουµουνδούρος και
υιοθετούσε ο Τρικού̟ης, έ̟ρε̟ε να καλέσει τους τρεις ηγέτες ̟ου αντι̟ολιτεύονταν το Βούλγαρη και να
τους ζητήσει να σχηµατίσουν συµµαχική κυβέρνηση … ∆εν είναι σαφές αν ο Γεώργιος συµµορφώθηκε µε
συµβουλή ̟ου του έδωσε ο Κουντουριώτης και ̟ου του ε̟ανέλαβε ο Άγγλος ̟ρεσβευτής ή αν το ένστικτό
του του υ̟αγόρευσε τη λύση, ̟ου τον βοηθούσε να ξε̟εράσει την κρίση, µε την ̟ροβολή νέου στόχου στις
ε̟ιθέσεις της αντι̟ολιτεύσεως …
Όταν ο Γεώργιος τον κάλεσε και του ανέθεσε την κυβέρνηση, κανονικά δε θα έ̟ρε̟ε να δεχθεί, θα έχανε
όµως την ευκαιρία να ε̟ιβληθεί ως ηγετική φυσιογνωµία. Γι’ αυτό και δέχθηκε. Εξάλλου διέθετε
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α̟οφασιστικό ε̟ιχείρηµα, για να α̟οκρούσει κάθε κατηγορία εύνοιας. Θα ενεργούσε γνήσιες, ανόθευτες,
ελεύθερες εκλογές …
Η καινούργια βουλή συνεδρίασε για ̟ρώτη φορά στις 11 Αυγούστου και άκουσε το λόγο ̟ου διάβασε ο
βασιλιάς και είχε γράψει ο Τρικού̟ης … Η δήλωση αυτή του βασιλιά, για την αρχή της δεδηλωµένης, ̟ου
τον δέσµευε ηθικά, όχι συνταγµατικά, α̟οτελούσε ουσιαστική κατάργηση του άρθρου 31 («Ο βασιλεύς
διορίζει και ̟αύει τους υ̟ουργούς αυτού») και του άρθρου 37, σε ό,τι αφορούσε το δικαίωµά του να διαλύει
τη βουλή. Γιατί, αφού δε θα είχε το δικαίωµα να διαλέγει τους υ̟ουργούς του, αλλά θα ήταν υ̟οχρεωµένος
να διορίζει ό̟οιους του υ̟οδείκνυε η βουλή, η συµµετοχή του στο σχηµατισµό κυβερνήσεως θα ήταν
τελείως τυ̟ική. Θα ̟εριοριζόταν να δια̟ιστώσει ̟οιος αρχηγός είχε την ̟λειοψηφία στη βουλή και σ’
αυτόν θα ανέθετε το σχηµατισµό κυβερνήσεως. Και αφού η κυβέρνηση θα έ̟ρε̟ε να έχει τη δεδηλωµένη
εµ̟ιστοσύνη της ̟λειοψηφίας των βουλευτών, δε διέθετε δυνατότητα διαλύσεως της βουλής χωρίς την
συγκατάθεση της ̟λειοψηφίας. Ο Τρικού̟ης θέλησε να καθιερώσει στην Ελλάδα το κοινοβουλευτικό
σύστηµα στην ̟ιο εξελιγµένη µορφή του. Η κυβέρνηση δε θα ήταν α̟λώς υ̟εύθυνη α̟έναντι στη βουλή
αλλά και θα ασκούσε την εκτελεστική εξουσία. Έλεγε στη βουλή: «Νοµίζω ότι η βουλή αντι̟ροσώ̟ους αυτής
έχει τους υ̟ουργούς ούτοι δεν είναι µόνον όργανα του στέµµατος, αλλά και όργανα της βουλής. Η
κυβέρνησις, εκλεγόµενη υ̟ό του στέµµατος καθ’ υ̟όδειξιν της ̟λειονοψηφίας της βουλής, είναι ε̟ιτρο̟ή
εργαζόµενη υ̟ό τον έλεγχον της βουλής». Ο Σ. Σβώλος χαρακτηρίζει το βασιλικό λόγο της 11ης Αυγούστου
1875 ως «ιστορικόν», γιατί µε αυτόν ο Τρικού̟ης ̟ρόβαλε το ̟ρότυ̟ο της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας
έτσι, ̟ου θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει την ε̟οχή εκείνη ιδανικό για τις κοινοβουλευτικές χώρες της Ευρώ̟ης.
∆εν αρκέστηκε να υ̟οστηρίξει ότι ο «κοινοβουλευτισµός δεν ήταν µόνον σύστηµα ̟ολιτικής ευθύνης των
υ̟ουργών, αλλά σύστηµα ουσιαστικής ασκήσεως της εκτελεστικής εξουσίας υ̟ό της ̟λειονοψηφίας της
βουλής, χρησιµο̟οιούσης την κυβέρνησιν ως ε̟ιτρο̟ήν της», αλλά και εισηγήθηκε να καθιερώσει η ευρεία
εκλογική ̟εριφέρεια και η αναλογική αντι̟ροσω̟εία, να ορισθεί η ̟οινική ευθύνη των υ̟ουργών. Κατά
τον Σβώλο, «αι ιδέαι αύται του µεγάλου ̟ολιτικού ευρίσκοντο εις ε̟αφήν και ̟ρος την κοινήν γνώµην του
τότε ̟ολιτικού κόσµου, ως α̟οδεικνύει και η συζήτησις ε̟ί της α̟αντήσεως εις τον λόγον του θρόνου, καθ’
ην ετονίσθη ότι η «αναγνώρισις» των ̟ρονοµίων της βουλής και η καθιέρωσις του κοινοβουλευτισµού
α̟ετέλουν εφαρµογήν του «̟νεύµατος του γράµµατος του συντάγµατος», ην είχεν ενόρκως υ̟οσχεθή ο
βασιλεύς»…
Οι µεταρρυθµίσεις ̟ου καθιέρωνε ο νέος νόµος, εκτός α̟ό τη σύντµηση του χρόνου ψηφοφορίας σε µια
µέρα (̟ου άρχιζε την ώρα της ανατολής και έληγε την ώρα της δύσεως του ηλίου) ήταν οι ακόλουθες: 1) Ο
δηµότης δε χρειαζόταν ̟ια να έχει κά̟οια ιδιοκτησία ή να ασκεί κά̟οιο ε̟άγγελµα ή ε̟ιτήδευµα για να
έχει το δικαίωµα να ψηφίσει. Αρκούσε να έχει συµ̟ληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. 2) Ο εκλόγιµος δεν
χρειαζόταν να έχει «εν τη ε̟αρχία αφ’ ης εκλέγηται ακίνητόν τινα ιδιοκτησίαν» αρκούσε να είναι ̟ολίτης
Έλληνας, τριάντα χρονών, ̟ου γεννήθηκε ή ήταν εγκατεστηµένος ε̟ί δύο χρόνια στην ε̟αρχία ̟ου
εκλεγόταν. 3) Οι εκλογικοί κατάλογοι ̟ου χρησιµο̟οιούνταν ως τη µέρα ̟ου δηµοσιεύθηκε ο νόµος
ακυρώθηκαν. Νέοι κατάλογοι θα συντάσσονταν. Η δικαστική εξουσία θα ̟αρακολουθούσε τη σύνταξη και
την αναθεώρησή τους. 4) Αντι̟ρόσω̟οι της δικαστικής εξουσίας θα ε̟ό̟τευαν τη διαδικασία της
ψηφοφορίας και θα εξασφάλιζαν τη γνησιότητα του α̟οτελέσµατος. 5) Βαριές ̟οινές ορίσθηκαν για τους
εκλογικούς ̟αραβάτες. 6) Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την ανακήρυξη κά̟οιου ως υ̟οψηφίου ήταν η
̟ληρωµή των εξόδων της κάλ̟ης.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΓ΄, σσ. 293-294.
Ενότητα 13 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων:
Πεδινοί
«Πραιτωριανοί»
Εκλεκτικοί
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864:
α. συγκροτήθηκαν οι Πραιτωριανοί
β. συγκροτήθηκαν οι Ορεινοί
γ. εδραιώθηκε ο δικοµµατισµός
δ. η µειονότητα των αντι̟ροσώ̟ων ̟ροέρχονταν α̟ό το̟ικά ψηφοδέλτια
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2. Το σύνταγµα του 1864 καθιέρωσε ως ̟ολίτευµα της Ελλάδας:
α. Τη συνταγµατική µοναρχία
β. την ̟ροεδρική δηµοκρατία
γ. τη βασιλευόµενη δηµοκρατία
δ. την ̟ροεδρευόµενη δηµοκρατία
3.Η αρχή της δεδηλωµένης:
α. οδήγησε σε µεταβολή το ̟ολιτικό το̟ίο
β. ενίσχυσε τη θέση του βασιλιά
γ. ενίσχυσε το τρικου̟ικό κόµµα
δ. υ̟ονόµευσε τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς

Θέµα 3ο
Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της Α στήλης µε τα στοιχεία της Β στήλης
Στήλη Α
1. Κ. Κανάρης
2. Ε. ∆εληγιώργης
3. Α. Κουµουνδούρος
4. ∆. Βούλγαρης

Στήλη Β
α. Εθνικόν κοµιτάτον
β. Πεδινοί
γ. Εκσυγχρονιστές
δ. Ορεινοί

Θέµα 4ο
Ερώτηση
Με βάση τις ̟αρακάτω ̟ηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε:
(α) ̟οια ήταν σύµφωνα µε τον Χ. Τρικού̟η τα αίτια της ̟ολιτικής δυσ̟ραγίας
(β) ̟οιες µεταρρυθµίσεις υ̟οστήριζε και ̟οιο ̟ολιτικό σύστηµα θεωρούσε ότι θα εξυγίαινε την ̟ολιτική
κατάσταση στη χώρα;
Κείµενο Α
Λίγες ηµέρες µετά το όργιο των εκλογών έλαβε το λόγο ένας ̟ολιτικός άνδρας ο ο̟οίος λόγω της
̟ροσω̟ικότητας και του ̟αρελθόντος του ακούστηκε µε ιδιαίτερη ̟ροσοχή. Η λαµ̟ρή ανάλυση της
κατάστασης και η υ̟εροχή των ε̟ιχειρηµάτων του έκανε βαθιά εντύ̟ωση στην ανήσυχη κοινή γνώµη και
̟ροκάλεσε ανοιχτά την αντίδραση του κράτους. Ήταν ο Χαρίλαος Τρικού̟ης, ηγέτης του Πέµ̟του
Κόµµατος, ένας ̟ολιτικός άνδρας τη φωνή του ο̟οίου άκουγαν µε ̟ροσοχή στο εξωτερικό στο κάτω κάτω
ήταν ο ίδιος ̟ου είχε δια̟ραγµατευθεί στο Λονδίνο την ̟αραχώρηση της Ε̟τανήσου. Στο ερώτηµα «Τις
̟ταίει;» ̟ου είχε θέσει ο Βυζάντιος α̟άντησε τώρα, τελείως διαφορετικά, ο Τρικού̟ης, µε το άρθρο του στην
εφηµερίδα Οι Καιροί λίγες ηµέρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη το̟οθέτηση µε τίτλο «Παρελθόν και
ενεστώς». Τα δύο άρθρα δηµοσιεύτηκαν αρχικώς ανώνυµα, αλλά ο Τρικού̟ης εµφανίστηκε αµέσως µετά τη
δηµοσίευσή τους ως συγγραφέας, για να ̟ροστατέψει τον εκδότη της εφηµερίδας α̟ό ̟οινική δίωξη.
Κεντρική θέση του Τρικού̟η ήταν ότι την ευθύνη για την κατάσταση ̟ου ε̟ικρατούσε στην Ελλάδα δεν την
έφερε ο λαός, αλλά το στέµµα, «το στοιχείον εις το ο̟οίον δια της διαστροφής των συνταγµατικών ηµών
θεσµών συνεκεντρώθη ολόκληρος η εξουσία». Η ευθύνη δεν µ̟ορούσε να α̟οδοθεί στο λαό, γιατί α̟ό το
1868 και µετά διορίζονταν κυβερνήσεις µειοψηφίας, α̟ό τις ο̟οίες καµία δεν είχε ̟ροταθεί α̟ό την εθνική
αντι̟ροσω̟εία η κυβέρνηση ε̟ηρέαζε τις εκλογές, οι ελεγκτικές διαδικασίες χαρακτηρίζονταν α̟ό
ασχήµιες «και ταύτα ̟άντα ό̟ως ̟αρασκευασθή η υστάτη ̟ράξις της συγκροτήσεως Βουλής φερούσης τον
εξωτερικόν τύ̟ον της αντι̟ροσω̟είας του Έθνους και αναδεχθησοµένης εν ονόµατι του Έθνους την
ευθύνην των ανουσιουργηµάτων των ̟ροσω̟ικών κυβερνήσεων [του βασιλιά]». Όχι, το έθνος,
α̟οκλεισµένο α̟ό τη διαµόρφωση της ̟ολιτικής βούλησης δεν έφερε κατά την γνώµη του Τρικού̟η καµιά
ευθύνη. Το έθνος βρισκόταν ό̟ως και το 1862 µ̟ροστά στο δίληµµα «της υ̟οταγής εις την αυθαιρεσίαν ή
της ε̟αναστάσεως». Και οι ̟ολιτικοί; Καθώς η Ελλάδα «κυβερνάται ̟ράγµατι ως µοναρχία α̟όλυτος»,
δυνατότητες είχαν µόνο εκείνοι οι «̟ολιτευόµενοι οίους τους δια̟λάττει το νόθον καθεστώς». Όχι ̟ως ο
Τρικού̟ης ε̟ιθυµούσε την ε̟ανάσταση –αντίθετα, θεωρούσε ̟ως αυτή ήταν η εσφαλµένη ε̟ιλογή, γιατί
µόνο οι υ̟όδουλοι λαοί ταλαντεύονταν µεταξύ ανοχής της αυθαιρεσίας και συνωµοσίας οι ελεύθεροι
άνθρω̟οι, αντίθετα, ε̟ιβάλλονταν στους κρατούντες µε ειρηνικά µέσα. Ο Τρικού̟ης φοβόταν όµως ότι
̟ιθανόν να µην υ̟ήρχε άλλη διέξοδος. Η µόνη θερα̟εία ̟ου έβλε̟ε ήταν ο σχηµατισµός κυβερνήσεων
̟λειοψηφίας και διαµόρφωση δικοµµατικού συστήµατος, στο ο̟οίο θα συγχωνευόταν κατό̟ιν το ̟λήθος
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των κοµµάτων, γιατί τα µικρά κόµµατα τα είχε γεννήσει η τακτική του βασιλιά να ̟ροτιµά κυβερνήσεις
µειοψηφίας.
Αλλ’ η ειλικρινής µελέτη του θέµατος, µας ήγαγεν εις το αλάνθαστον συµ̟έρασµα ότι δεν ̟ταίει το Έθνος. Αλλού
έγκειται το κακόν και εκεί ̟ρέ̟ει να ζητηθή η θερα̟εία.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σσ. 515-516.

Κείµενο Β
Εν τω µεταξύ είχε δηµοσιευτεί το δεύτερο άρθρο του Τρικού̟η, «Παρελθόν και ενεστώς», το ο̟οίο εξόργισε
λόγω της σύγκρισης µεταξύ Όθωνα και Γεωργίου Α΄. Ο Τρικού̟ης ̟αρουσίαζε διεισδυτικά τα ̟ροσω̟ικά
̟ροτερήµατα, τις αρετές, τη συναίσθηση του καθήκοντος του ̟ρώτου βασιλιά, µε ̟αραδείγµατα στα ο̟οία
κάθε άνθρω̟ος της ε̟οχής µ̟ορούσε να διακρίνει αιχµές για λάθη και αδυναµίες του Γεωργίου, ̟εριέγραφε
µετά την ο̟ισθοδρόµηση ̟ου χαρακτήριζε την ̟ολιτική εξέλιξη υ̟ό τον νέο βασιλιά, την έκ̟τωση των
̟ολιτικών ηθών, την α̟ώλεια της αξιο̟ιστίας της Ελλάδας στην Ευρώ̟η, την ̟αραµόρφωση των θεσµών,
τις ̟αραβιάσεις του συντάγµατος και οδηγούσε τον αναγνώστη στο συµ̟έρασµα ότι τα ̟ράγµατα ήταν και
̟άλι ό̟ως στο ̟αρελθόν, όταν οι ̟αραβιάσεις του συντάγµατος, η σήψη των ̟ολιτικών ηθών και η
̟εριφρόνηση ̟ρος τους νόµους ακύρωναν και αυτές τις αξιοσηµείωτες ̟ροσω̟ικές αρετές του µονάρχη, ότι
µάλιστα τα ̟ράγµατα ήταν ακόµη χειρότερα, γιατί τότε τουλάχιστον λειτουργούσε το κράτος και
ανα̟τυσσόταν η διοίκηση.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 517.
Μέρος Γ΄. ∆ικοµµατισµός και εκσυγχρονισµός (1880-1909)
Ενότητα 14: Η εδραίωση του δικοµµατισµού
Σχεδιάγραµµα

1875-1880
1884

Εδραίωση του δικοµµατισµού
- µεταβατική ̟ερίοδος
- εκλογές 1875, 1879  κανένα κόµµα δεν κέρδισε την κοινοβουλευτική ̟λειοψηφία
δύο µεγάλα κόµµατα, του Τρικού̟η και του ∆ηλιγιάννη, έλεγχαν το 92,2% των
εδρών στο Κοινοβούλιο
θεµελιώθηκαν κοινοβουλευτικό σύστηµα και δικοµµατισµός

Τρικου̟ικό
κόµµα α̟ό 1875
Τρικου̟ικό
κόµµα ̟ροέβλε̟ε:

-

Προσ̟άθειες για
υλο̟οίηση
̟ρογράµµατος
Α̟οτελέσµατα
τρικου̟ικού
̟ρογράµµατος

-

Μέχρι δεκαετία
1870

-

Νέα κοινωνικά
στρώµατα:

-

Πρόγραµµα Τρικου̟ικού κόµµατος
̟αρουσίασε ένα συστηµατικό ̟ρόγραµµα εκσυγχρονισµού της χώρας
̟αρεµφερές µε αντιλήψεις Κουµουνδούρου
συγκρότηση κράτους δικαίου
εξορθολογισµό της διοίκησης  µε καθορισµό ̟ροσόντων δηµοσίων
υ̟αλλήλων για ̟εριορισµό ευνοιοκρατίας
ανά̟τυξη οικονοµίας και ενίσχυση γεωργίας
βελτίωση άµυνας και υ̟οδοµής  κυρίως συγκοινωνιακού δικτύου
οργανωτικές µεταβολές
βελτίωση οικονοµικών του κράτους  αύξηση φόρων, σύναψη δανείων
̟αροχή κινήτρων στην ιδιωτική ̟ρωτοβουλία για ε̟ενδύσεις
εξάντληση φορολογουµένων
υ̟ερβολική ε̟ιβάρυνση του ̟ροϋ̟ολογισµού
1893: κράτος κηρύσσει ̟τώχευση
Κοινωνικά στρώµατα ̟ου εξέφραζε ο Χ. Τρικού̟ης
το κράτος α̟οτελούσε
 θέσεις εργασίας στο δηµόσιο
τον κύριο εργοδότη, εξασφάλιζε:  δυνατότητες κοινωνικής ανέλιξης
µεγάλος αριθµός ανθρώ̟ων α̟ευθυνόταν στο κράτος για κατοχή µιας θέσης
στο δηµόσιο
δηµιουργούνται µε τις νέες συνθήκες  α̟ό εκχρηµατισµό οικονοµίας
δε ζητούσαν διορισµό
ζητούσαν λήψη ευνοϊκών µέτρων για ̟ροώθηση συµφερόντων τους
φορέας αιτηµάτων τους ήταν ο Χ. Τρικού̟ης
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-

∆ιαφορές Τρικου̟ικού µε ∆εληγιαννικό κόµµα
∆ηλιγιάννης
Τρικού̟ης
∆ηλιγιάννης  εξέφραζε α̟όψεις αντίθετες α̟ό
θεωρούσε το κράτος ως µοχλό της
Τρικού̟η
οικονοµικής ανά̟τυξης
ε̟ιδίωκε εκσυγχρονισµό µε κάθε
δεν α̟οδεχόταν χωρισµό εξουσιών
στόχευε σε συγκέντρωση και έλεγχο εξουσιών α̟ό το
κόστος
κόµµα
στα εδάφη της Θεσσαλίας, στα
̟ροέβαλε αίτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης
ο̟οία κυριαρχούσε η µεγάλη
ιδιοκτησία, οι Τρικου̟ικοί
(µείωση φόρων)
̟αροχή ευκαιριών στους ̟ροστατευόµενους για
υ̟οστήριζαν µεγαλογαιοκτήµονες
κατάληψη θέσεων
υ̟έρ της διανοµής γης στους αγρότες, µέτρα για τη
βελτίωση της θέσης τους
ε̟έκρινε κοινωνικό κόστος εκσυγχρονισµού
υ̟οστήριζε κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης
α̟εχθανόταν το τυχοδιωκτικό χρηµατιστικό
κεφάλαιο
υ̟οστήριζε αργή οικονοµική ανά̟τυξη βασισµένη
σε ̟αραδοσιακές ̟αραγωγικές δραστηριότητες

Ορισµός
Κράτος δικαίου: είναι ένα κράτος στο ο̟οίο η οργάνωση και η λειτουργία όλων των θεσµών και των
τοµέων της κρατικής εξουσίας ρυθµίζονται µε κανόνες του θετικού δικαίου, δηλαδή µε νόµους ̟ου το ίδιο
το κράτος είχε θεσ̟ίσει.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 80]

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη

Ερωτήσεις κατανόησης
14.1. Ποιο ήταν το ̟ρόγραµµα του τρικου̟ικού κόµµατος α̟ό το 1875 και ̟οιες µέθοδοι ακολουθήθηκαν
για την εφαρµογή του;
14.2. Να συγκριθούν οι στόχοι και τα ̟ρογράµµατα του κόµµατος του Τρικού̟η και του ∆ηλιγιάννη.
14.3. Ποιες ήταν οι ̟ολιτικές α̟όψεις του Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη και του κόµµατός του; [Εξετάσεις 2006]
14.4. Ποιες ήταν οι βασικές διαφορές στις ̟ολιτικές θέσεις του Θ. ∆ηλιγιάννη και του Χ. Τρικού̟η;
[Εξετάσεις 2001]

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
14.5. Ο Θ. ∆ηλιγιάννης υ̟οστήριζε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης.


[Εξετάσεις 2002]
14.6. Ο Χαρίλαος Τρικού̟ης θεωρούσε το κράτος ως µοχλό της οικονοµικής
ανά̟τυξης.
[Εξετάσεις 2003, 2006]





14.7. Οι ∆ηλιγιαννικοί υ̟οστήριζαν τους µεγαλογαιοκτήµονες της
Θεσσαλίας.
[Εξετάσεις 2007]
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14.8. Ο Θ. ∆ηλιγιάννης υ̟οστήριζε το χωρισµό των εξουσιών.
[Εξετάσεις 2003]





14.9. Ο δικοµµατισµός εδραιώθηκε το 1884.





Ερωτήσεις στις Πηγές

Ερώτηση 14.10
Αντλώντας στοιχεία α̟ό τα ̟αρακάτω κείµενα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
αναφέρετε τα ̟ρογράµµατα και τις αντιλήψεις του Χαρίλαου Τρικού̟η και του Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη
για την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους.
Κείµενο Α
Η αντίθεση ανάµεσα σ’ αυτούς τους δύο ̟ολιτικούς δεν µ̟ορούσε να γίνει µεγαλύτερη. Ο Τρικού̟ης ήταν
ένας δυτικόφιλος µεταρρυθµιστής, ανυ̟όµονος να στερεώσει και να ανα̟τύξει την Ελλάδα οικονοµικά και
̟ολιτικά, ̟ριν εµ̟λακεί σε ιρρεδεντιστικές* ̟ερι̟έτειες. Ο ∆ηλιγιάννης όµως, α̟όγονος µιας εξέχουσας
οικογένειας της Πελο̟οννήσου ήταν ένας α̟οφασισµένος υ̟οστηρικτής της «Μεγάλης Ιδέας».
Richard Clogg, Σύντοµη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, σ. 136, εκδόσεις Καρδαµίτσα, Αθήνα 1999.
------------* ιρρεδεντισµός = αλυτρωτισµός
Κείµενο Β
Το ̟ρόγραµµα του κ. ∆ηλιγιάννη, ως εξηγγέλθη εις την Βουλήν, δύναται να συνοψισθή εις ολίγας λέξεις. Θα
̟ροσ̟αθήση, ειρωνεύοντο οι αντί̟αλοί του, ο άνθρω̟ος να καταστρέψη εν διαστήµατι ολίγων µηνών ό,τι
ανιδρύθη διά τόσων κό̟ων εν διαστήµατι µιας τριετίας, και να διαγράψη εκ του βίου της Ελλάδος µίαν
όλην νοµοθετικήν ̟ερίοδον, την γονιµωτάτην. […] Είναι γεγονός ότι ο ∆ηλιγιάννης, ασχολούµενος µε
καθαρώς µικροκοµµατικά ζητήµατα, ήτο ̟άντοτε ικανός να ζηµιώση το γενικώτερον συµφέρον. […] Ο Θ.
∆ηλιγιάννης α̟έβλε̟εν εις την ̟ολιτικήν ̟ερισυλλογής. Φαίνεται δε ότι µεταξύ των οικονοµιών τας ο̟οίας
α̟εφάσισεν ήτο και ο ̟εριορισµός κονδυλίων εξυ̟ηρετούντων κατ’ εξοχήν εθνικούς σκο̟ούς.
Σ̟. Β. Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τεύχος 5, σ. 102, «Πά̟υρος Πρες Ε.Π.Ε.», Αθήνα
1966.
[Εξετάσεις 2005]

Ερώτηση 14.11
Αντλώντας στοιχεία α̟ό τις ̟αρακάτω ̟ηγές και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να:
(α) α̟οτιµήσετε την ̟ροέλευση και τους ο̟αδούς των δύο µεγάλων κοµµάτων.
(β) ̟αρουσιάσετε τις µεθόδους και την ̟ολιτική ̟ρακτική τους.
Κείµενο Α
Στις αρχές του 1880 η ̟ολιτική ̟όλωση στο δηµόσιο βίο εκφράζεται µε τις διαµορφωµένες δύο µεγάλες
̟ολιτικές ̟αρατάξεις, του Τρικού̟η και του ∆εληγιάννη. Το τρικου̟ικό κόµµα, χωρίς να εγκαταλεί̟ει ούτε
στιγµή τον ̟ροσω̟ο̟αγή χαρακτήρα του, εµφανίζεται στην ̟ολιτική κονίστρα ως ̟ροοδευτικό. Γύρω στο
̟ρόσω̟ο του αρχηγού συγκεντρώνει τα ̟ιο δραστήρια στελέχη των ̟αλαιότερων και ξωφληµένων ̟ια
κοµµάτων του Βούλγαρη, του ∆εληγιώργη, του Ζαΐµη, του Ρούφου. Είναι η συνέχεια, η εξέλιξη ή καλύτερα
η ̟ροσαρµογή στις συνθήκες της ε̟οχής του αγγλικού κόµµατος του Μαυροκορδάτου και κοινωνικά
αντι̟ροσω̟εύει τις ισχυρότατες µερίδες των εµ̟οροτρα̟εζιτικών και µεγαλογαιοκτηµονικών κύκλων της
χώρας.
Το κόµµα του ∆εληγιάννη, ̟ου ξε̟ήδησε ακριβώς τούτη την ε̟οχή α̟ό την τέφρα του κόµµατος του
Κουµουνδούρου και α̟οτελεί, κατά κά̟οιο τρό̟ο, τη συνέχεια του κόµµατος της Μοσχοµάγκας του
Κωλέττη (της ̟ολιτικής, δηλαδή, ̟αράταξης ̟ου ανδρώθηκε µε γαλλικό χρυσίο τις ̟ρώτες
µετα̟ελευθερωτικές δεκαετίες) είχε σαν ̟ολιτικά του στηρίγµατα τα µεγάλα τζάκια της υ̟αίθρου. Το κόµµα
του ∆εληγιάννη, εθνικιστικό στις αντιλήψεις του και φορέας του µεγαλοϊδεατισµού, εκφράζει την ̟ιο στείρα
αντι̟ολιτευτική άρνηση, χωρίς καµία ικανότητα να ̟ροβάλλει ε̟οικοδοµητικές ̟ολιτικές θέσεις.
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Στα ̟ρογράµµατα των δύο αυτών κοµµάτων δεν υ̟άρχει, γύρω στο 1880, καµµιά ουσιαστική κοινωνική
διαφορά. ∆εν είναι ̟ολιτικοί οργανισµοί, µε τη σηµερινή σηµασία του όρου, αλλά τυχαία συγκροτηµένες
οµάδες συµφερόντων, ̟ου σ̟αράσσονται α̟ό τις εσωτερικές αντιθέσεις των ιθυνόντων τους. Μέθοδοι
δράσης είναι ο τραµ̟ουκισµός, το ρουσφέτι, η οξεία και άγονη κοινοβουλευτική λογοκο̟ική κωλυσιεργία,
οι ατέλειωτες ε̟ιθέσεις µεταξύ τους α̟ό τις στήλες του Τύ̟ου, οι θορυβώδεις, ε̟’ αµοιβή των
συµµετεχόντων, διαδηλώσεις, ο εντυ̟ωσιακός χαρτο̟όλεµος και η θεσιθηρία. Η ύ̟αιθρος, διαιρεµένη σε
κοµµατικά φέουδα, ταλανίζεται α̟ό τους κοµµατάρχες, οι ο̟οίοι διαθέτουν τα ̟άντα, α̟ό τα στρατιωτικά
α̟οσ̟άσµατα ως τα κονδύλια του ̟ροϋ̟ολογισµού, ενώ η Πελο̟όννησος, το ̟ιο ̟ροοδευµένο τµήµα της
χώρας, λόγω των εµ̟ορευµατικών καλλιεργειών, ̟αρέχει αφειδώς και στα δύο κόµµατα τα ̟ολιτικά
στελέχη, τα ο̟οία εγκαταλεί̟ουν τις ε̟αρχίες τους και σ̟εύδουν στην ̟ρωτεύουσα για να ε̟ανδρώσουν τις
εµ̟οροτρα̟εζικές ε̟ιχειρήσεις, το στρατό, τη χωροφυλακή και την ανώτερη υ̟αλληλία. Κάθε κόµµα ̟ου
κατακτά την εξουσία, α̟οστελεχώνει τον κρατικό µηχανισµό α̟ό τους αντι̟άλους του, για να τον
ε̟ανδρώσει εν συνεχεία µε ̟ειθήνια κοµµατικά του όργανα.
Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόµος Α΄: Α̟ό την Ε̟ανάσταση του 1821 ως το
κίνηµα του Γουδί (1909), Πατάκης, Αθήνα 1997, σσ. 492-493.
Κείµενο Β
… Στο κοινοβούλιο ̟ου ανέδειξαν οι εκλογές του 1881, τα δύο µεγάλα κόµµατα, του Τρικού̟η και του
Κουµουνδούρου, έλεγχαν µε 125 και 100 έδρες αντίστοιχα το 92,2% των 244 εδρών καµιά συνεργασία κατά
του νικητή των εκλογών δεν ήταν ̟ια δυνατή. Το 1885 η συντηρητική αντι̟ολίτευση µε ε̟ικεφαλής τον
∆ηλιγιάννη, διάδοχο του Κουµουνδούρου, έλαβε 170 έδρες και το Κόµµα του Τρικού̟η 40, δηλαδή και τα
δύο κόµµατα µαζί το 85,7% των εδρών. […] Α̟οδείχτηκε λοι̟όν ότι µε την αρχή της δεδηλωµένης, µε την
αυτοσυγκράτηση του βασιλιά, ο ο̟οίος δεν έδινε ̟ια τόσο συχνά σε κυβερνήσεις µειοψηφίας µικρών
κοµµάτων τη δυνατότητα ̟ροεκλογικών ̟αροχών, ισχυρής ̟ρο̟αγάνδας και διοικητικών ̟ιέσεων ύστερα
α̟ό ̟ρόωρη διάλυση της βουλής, και µε τις λίγο ̟ολύ αδιάβλητες εκλογές, έγινε δυνατή η εναλλαγή δύο
µεγάλων κοµµάτων στην κυβέρνηση και την αντι̟ολίτευση...
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 540-541.

Ερώτηση 14.12
Χρησιµο̟οιώντας ̟ληροφορίες α̟ό το ̟αρακάτω χωρίο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφέρετε τι γνωρίζετε για το ̟ρόγραµµα του τρικου̟ικού κόµµατος και τους ̟ολιτικούς και
οικονοµικούς στόχους τους ο̟οίους ε̟εδίωκε ο Χ. Τρικού̟ης.
Κείµενο
Το συνολικό θεσµικό ̟λαίσιο ̟ου ̟ροώθησε ο Χαρ. Τρικού̟ης εντάσσεται στο γενικώτερο µέληµά του να
ε̟ιταχύνει τον αστικό µετασχηµατισµό. Όλα τα µέτρα ̟ου ̟αίρνει κατατείνουν στο σκο̟ό αυτό. Η κρατική
µηχανή ̟ρέ̟ει να καθαρισθεί, να εκλογικευτεί και να γίνει όργανο κατάλληλο για την α̟οτελεσµατική
άσκηση κρατικής ̟ολιτικής. Ωστόσο, οι ̟ροτεινόµενες µεταρρυθµίσεις ̟αραµένουν αυστηρά στο
θεσµολογικό ε̟ί̟εδο. Ποτέ δεν αντιµετω̟ίσθηκε µια ̟ρογραµµατισµένη κρατική ̟αρέµβαση στις ίδιες τις
σχέσεις ̟αραγωγής σε τρό̟ο ώστε να εκβιασθεί ένας αστικός µετασχηµατισµός ̟ου ̟ροφανώς
καρκινοβατούσε.
Γ. ∆. Κοντογιώργης (ε̟ιµ.), Κοινωνικές και Πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα 1977, σ. 109.

Ερώτηση 14.13
Αφού µελετήσετε το ̟αρακάτω ̟αράθεµα και µε σύµφωνα µε τις ιστορικές σας γνώσεις να συγκρίνετε
τις δύο ̟ολιτικές ̟ροσω̟ικότητες και τα ̟ολιτικά τους ̟ρογράµµατα.
Κείµενο
Στην ουσία, ο Τρικού̟ης εκ̟ροσω̟ούσε τον εξευρω̟αϊσµό της ̟ολιτικής ζωής, ενώ ο ∆ηλιγιάννης την
̟αραδοσιακή λειτουργία της. Ο Τρικού̟ης ̟ίστευε ότι το κράτος χρειαζόταν ̟ολιτική και οικονοµική
ανόρθωση, ̟ριν γίνει λόγος για εµ̟λοκή σε αλυτρωτικές ̟ερι̟έτειες. Γι’ αυτό και ε̟εδίωξε να καταστήσει τη
χώρα διεθνώς αξιό̟ιστη, να ενθαρρύνει την έναρξη της εκβιοµηχάνισης, να βελτιώσει τις ε̟ικοινωνίες µε την
κατασκευή σιδηροδρόµων και την διάνοιξη του Ισθµού της Κορίνθου, και να εκσυγχρονίσει το στρατό και το
ναυτικό. Ωστόσο, ένα τέτοιο ̟ρόγραµµα ήταν δα̟ανηρό και συνε̟αγόταν αυξηµένη φορολογία. Αυτό
̟ρόσφερε εύκολο στόχο στο δηµοφιλή και δηµαγωγό ∆ηλιγιάννη, ο ο̟οίος δεν είχε ̟ρόβληµα να δηλώνει ότι
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ήταν αντίθετος ̟ρος οτιδή̟οτε υ̟οστήριζε ο Τρικού̟ης. Η ε̟ιδεικτική λαϊκιστική ρητορεία του ∆ηλιγιάννη
και η φλογερή ̟ροάσ̟ιση µιας «Μεγαλύτερης Ελλάδας», χωρίς αµφιβολία εξέφραζε ̟ιο ̟ιστά τους
ενθουσιασµούς και τους µύχιους ̟όθους του α̟λού ̟ολίτη α̟ό τα αυστηρά µεταρρυθµιστικά ̟ρογράµµατα
του Τρικού̟η. Οι ̟αράτολµες όµως ̟ολιτικές ε̟ιλογές του ∆ηλιγιάννη, στις ̟εριόδους ̟ου ήταν στην εξουσία,
δεν µ̟ορούσαν ̟αρά να θέσουν σε δοκιµασία την ήδη εξασθενηµένη οικονοµία, ό̟ως συνέβη µε τη θνησιγενή
κινητο̟οίηση στη διάρκεια της βουλγαρικής κρίσης του 1885, η ο̟οία κατέληξε στον α̟οκλεισµό της Ελλάδας
α̟ό τις Μεγάλες ∆υνάµεις. Ε̟ι̟λέον, η φιλο̟ολεµική του ̟ολιτική έµελλε να καταλήξει σε ήττα το 1897, στη
διάρκεια του καταστροφικού ̟ολέµου των τριάντα ηµερών µε την Τουρκία.
R. Clogg, Συνο̟τική Ιστορία της Ελλάδας 1770-2000, Κάτο̟τρο, Αθήνα 2002, σ. 87.

Ερώτηση 14.14
(α) Με βάση το ̟αρακάτω κείµενο του Χαρίλαου Τρικού̟η και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε
τις βασικές γραµµές του εκσυγχρονιστικού ̟ρογράµµατός του και να αναφέρετε τις ̟ροσ̟άθειες ̟ου
έγιναν για να υλο̟οιηθεί.
(β) Να εξηγήσετε την αντίδραση της κοινής γνώµης α̟έναντι στην ̟ολιτική του Χ. Τρικού̟η.
Κείµενο: Προγραµµατικές δηλώσεις του Χ. Τρικού̟η στη Βουλή, Μάρτιος 1882:
«Το ̟ρόγραµµα ηµών ζητεί την ανόρθωσιν του τό̟ου. Η κοινωνία ζητεί φραγµούς κατά των υ̟ερβασιών
της κυβερνήσεως, κατά των υ̟ερβασιών ̟αντός ισχύοντος, κατά των υ̟ερβασιών της Βουλής. ∆ίδοντες
ώθησιν ... εις ̟άντα τα αφορώντα εις την υλικήν ̟ρόοδον, ήτις α̟οτελεί τα νεύρα της εθνικής ενεργείας,
οφείλοµεν ιδίως να δώσωµεν ̟άσαν ηµών την ̟ροσοχήν εις την οικονοµικήν κατάστασιν.»
[Εξετάσεις 2001]

Ενότητα 14 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
- Κράτος δικαίου
Θέµα 2ο
Να αντιστοιχίσετε τα δεδοµένα της στήλης Α΄ µε τα δεδοµένα της στήλης Β΄, ̟ου ̟ροσδιορίζουν τις θέσεις
̟ου υ̟οστήριζε ο κάθε ̟ολιτικός. [Σε κάθε γράµµα της στήλης Α΄ αντιστοιχούν ̟ερισσότεροι του ενός
αριθµοί]

Στήλη Α

Στήλη Β
α. υ̟οστήριζε έλεγχο των εξουσιών α̟ό το κόµµα
1. Χαρίλαος Τρικού̟ης

2. Θεόδωρος ∆εληγιάννης

β. ε̟ιδίωκε εξορθολογισµό της διοίκησης
γ. υ̟οστήριζε κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης
δ. υ̟οστήριζε τη µεγάλη ιδιοκτησία

Θέµα 3ο
Η εδραίωση του δικοµµατισµού: Πότε εµφανίζεται ο δικοµµατισµός και τι ̟ροέβλε̟ε το εκσυγχρονιστικό
̟ρόγραµµα του Τρικου̟ικού κόµµατος; Ποιοι ήταν οι τρό̟οι υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος και ̟οιες
συνέ̟ειες ε̟έφερε στη χώρα;
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Θέµα 4ο
Ερώτηση
Με βάση το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε την ̟ολιτική ̟ου
υ̟οστήριζε ο Χ. Τρικού̟ης και οι ̟ολιτικοί του αντί̟αλοι αντίστοιχα.
Κείµενο
Χαρακτηριστική είναι η ονοµασία των δύο κοµµάτων: ο Τρικού̟ης είχε το «Νεωτερικό» κόµµα, ενώ ο
∆ηλιγιάννης το «Εθνικό». Για τον Τρικού̟η, νεωτερισµός ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ανά̟τυξη της
ιδιωτικής ̟ρωτοβουλίας µέχρι την αυτονόµησή της. Για τους αντι̟άλους του, «εθνική» ήταν αυτή καθαυτή
η ανά̟τυξη του ανάµικτου «κρατικό-κοινωνικού» συγκροτήµατος, µέσα στο ο̟οίο έδρευαν ανα̟όσ̟αστα
και τα ιδιωτικά συµφέροντα. Έτσι ο αγώνας µεταξύ των δύο ̟αρατάξεων αναφερόταν ̟ρώτιστα στη χρήση
της κρατικής µηχανής, και γι’ αυτό ήταν κατευθείαν ̟ολιτικός. Α̟ό τα δύο ̟ολιτικά ̟ρογράµµατα, του
Τρικού̟η ήταν ̟ερισσότερο εντο̟ισµένο κοινωνικά: εξυ̟ηρέτηση του µεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου στην
̟ορεία για την αστικο̟οίηση και τον εξευρω̟αϊσµό των κοινωνικών σχέσεων. Οι ε̟ιδιώξεις του ∆ηλιγιάννη
ήταν λιγότερο χρωµατισµένες ταξικά, ̟ράγµα ̟ου ε̟έτρε̟ε τη συνύ̟αρξη στον ίδιο χώρο «όλων των
δυσαρεστηµένων, α̟ό την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά». Κοινός ̟αρονοµαστής µέσα στο
δηλιγιαννικό συνονθύλευµα ήταν η άρνηση του χωρισµού των εξουσιών. Κεντρικός στόχος του
αντιτρικου̟ισµού ήταν όχι ο µερισµός, αλλά η συγκέντρωση των εξουσιών και η διεύθυνσή τους α̟ό την
̟ολιτική. Χαρακτηριστικό του Τρικού̟η ήταν το ̟άθος για την οικονοµική ανά̟τυξη, ενώ των αντι̟άλων
του το ̟άθος για την αναρρίχηση στα δηµόσια αξιώµατα και για την κυριαρχία της ̟ολιτικής εξουσίας
̟άνω στην οικονοµική. Έτσι, ο Τρικού̟ης κατηγορήθηκε σαν «̟λουτοκράτης», ενώ οι αντί̟αλοί του σαν
«αρχοµανείς». Στην ολιγαρχία του ̟λούτου αντιτάχθηκε η ολιγαρχία της ̟ολιτικής ζωής. Η ̟ρώτη
χειραγωγήθηκε α̟ό τους κεφαλαιούχους, ενώ η δεύτερη α̟ό το ̟νεύµα του µικροαστισµού και του
λαϊκισµού. Μέσα στο δηλιγιαννικό στρατό̟εδο βρέθηκαν ε̟ίσης και οι ̟ροερχόµενοι α̟ό τα ̟αλαιά
«τζάκια» και τον κοτζαµ̟ασισµό. Όµως, τα ̟αλιά αυτά στρώµατα είχαν ξε̟έσει οριστικά. Τους ήταν
αδύνατο ̟ια να λειτουργήσουν «ο̟ισθοδροµικά» σαν µια «φεουδαρχική αντίδραση». Αντίθετα, η ̟ολιτική
τους ̟αρουσία ̟ήρε ανα̟ότρε̟τα τη µορφή της «αρχοµανίας», της «θεσιθηρίας», της δηµοσιοϋ̟αλληλίας
(µιας «φατριαστικής υ̟αλληλίας», ό̟ως την χαρακτήρισε ο ίδιος ο Τρικού̟ης). Έτσι, ο ̟αλιός
κοτζαµ̟ασισµός εµφανίσθηκε µε τη µορφή του εκσυγχρονισµένου µικροαστισµού και λαϊκισµού. Οι
µεταβολές της ελληνικής κοινωνίας µετά το 1860 ήταν µεγάλες και οριστικές: στο εξής το βασικό δίληµµα
δεν ήταν ̟ια αν η Ελλάδα θα ̟ήγαινε ̟ρος τα εµ̟ρός ή ̟ρος τα ̟ίσω, αλλά αν θα ακολουθούσε το δρόµο
της ανα̟τύξεως του κεφαλαίου ή την ̟ροο̟τική του µικροαστισµού. Το κράτος, για τον Τρικού̟η, ήταν ένα
εργαλείο για την οικονοµική ανά̟τυξη, ενώ για το ∆ηλιγιάννη ήταν ένας αντικειµενικός στόχος. Ο
Τρικού̟ης α̟έβλε̟ε στο να χρησιµο̟οιήσει το κράτος, ενώ ο ∆ηλιγιάννης στο να το κατακτήσει. Έτσι, ο
κρατικός ̟αρεµβατισµός στην οικονοµική και κοινωνική ζωή ήταν ε̟ιδίωξη ̟αροδική για τον ένα,
µονιµότερη για τον άλλο.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος Ι∆΄, σ. 22.

Ενότητα 15: Η οργάνωση των κοµµάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
Σχεδιάγραµµα

Πολιτική σκηνή: χαρακτηριστικά οργάνωσης κοµµάτων και της βάσης τους
ήταν ̟ιο συγκροτηµένα α̟ό ότι στο ̟αρελθόν
δεν διαλύονταν αναγκαστικά µετά το θάνατο του ηγέτη τους
στοιχεία ε̟ιβίωσης κόµµατος µετά το θάνατο του ηγέτη του:
 η θέση ̟ου είχε στην ̟ολιτική ζωή
 η τακτική ̟ου ακολουθούσε
Βάση των
εξακολουθούσε να µην έχει τυ̟ική οργάνωση
κοµµάτων
ο̟αδοί κοµµάτων κινητο̟οιούνταν λόγω οικογενειοκρατίας, ̟ελατειακών
σχέσεων, εξαγοράς ψήφων
ε̟ιλογή εκλογέων βασιζόταν  στην κρίση τους για ̟ολιτική κοµµάτων
 στις ε̟ιδράσεις ̟ου τα κόµµατα ασκούσαν
 στα συµφέροντα κάθε κοινωνικής οµάδας
Θέση υ̟οψηφίων έ̟αιζε ρόλο:
βουλευτών στο
Κόµµατα
δεκαετία 1880
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«ψηφοδέλτιο»
Εκλογικό
σύστηµα

Εκλογικό
σύστηµα µετά το
1882
∆εκαετία 1890

Υ̟οψήφιοι
βουλευτές
Κοµµατικά µέλη
Οργάνωση
κοµµάτων

Μέθοδοι
εξαναγκασµού
α̟ό ε̟οχή Όθωνα
και Βούλγαρη

Αίτια α̟ουσίας
ταξικών
κοµµάτων (19ος
αι.)

- αν είχαν ένα δικό τους το̟ικό κύκλο ο̟αδών  ε̟ηρεαζόταν α̟ό ̟ελατειακές σχέσεις
και εξυ̟ηρετήσεις
δεν ε̟έβαλλε να ψηφίζει κανείς ένα µόνο κόµµα
έδινε δυνατότητα να ψηφίζονται όλοι οι υ̟οψήφιοι θετικά ή αρνητικά
εκλογείς µ̟ορούσαν να ψηφίσουν θετικά κά̟οιον υ̟οψήφιο είτε α̟ό
υ̟οχρέωση είτε α̟ό βεβαιότητα για την ικανότητα του υ̟οψηφίου
ολοένα συχνότερα οι εκλογείς ψηφίζουν µε κοµµατικά κριτήρια
̟εριορίζεται η συνήθεια να ψηφίζονται θετικά και ̟ολιτικοί άλλων κοµµάτων
- οι εκλογείς ψηφίζουν ̟ολιτικούς µε ε̟ιρροή  εφόσον ήταν σαφής η κοµµατική τους
το̟οθέτηση
- ̟εριορίζεται η εκλογή ανεξάρτητων το̟ικών ̟ροσω̟ικοτήτων
[̟.χ. εκλογές 1879  24 το̟ικά ψηφοδέλτια
εκλογές 1885  4 το̟ικά ψηφοδέλτια]
- ̟εριλαµβάνονται σε κοµµατικά ψηφοδέλτια ανεξάρτητοι υ̟οψήφιοι  για να έχουν
̟ιθανότητες ε̟ιτυχίας στις εκλογές
- ο ρόλος των κοµµάτων ενισχύθηκε  α̟έκτησαν κύρος στη δηµόσια ζωή
Κοινωνική ̟ροέλευση βουλευτών και κοινωνική διάρθρωση
- ̟ροέρχονταν σχεδόν α̟οκλειστικά α̟ό τα µεσαία και τα ανώτερα κοινωνικά
στρώµατα (δικηγόροι, δηµόσιοι υ̟άλληλοι)
- ̟ροέρχονταν α̟ό τα κατώτερα στρώµατα
εµφανής σε ε̟ί̟εδο ηγεσίας
σηµαντική θέση µετά τον αρχηγό είχε η κοινοβουλευτική οµάδα
σηµαντική η θέση των βουλευτών, γιατί  µε την α̟ουσία τους (ή την α̟ειλή
της) µ̟ορούσαν να ασκήσουν µεγάλη ̟ίεση στην κοµµατική ηγεσία
κεντρική οργάνωση του κόµµατος δεν είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί στους
βουλευτές την εκ̟λήρωση ε̟ιθυµιών
κυβερνήσεις δεν χρησιµο̟οιούσαν συστηµατικά µεθόδους εξαναγκασµού για
να ̟είσουν τους εκλογείς
̟αραβιάσεις γίνονταν α̟ό δηµοσίους υ̟αλλήλους ή α̟ό φανατικούς
ο̟αδούς
σ̟άνια ακούγονταν κατηγορίες για εξαγορά ψήφων
συχνό φαινόµενο  η ̟ατρωνία (διορισµοί, µεταθέσεις, δάνεια, κ.λ̟.)
 η διαφθορά µέσω του διοικητικού µηχανισµού
κοινωνικοοικονοµικές αντιθέσεις αµβλύνονταν
 µέσω των ̟ελατειακών σχέσεων
 µε τη µεγάλη κοινωνική κινητικότητα
τα δύο µεγάλα κόµµατα δεν ̟ροσ̟άθησαν να δώσουν ένα το̟ικό ή κοινωνικό
– ταξικό στίγµα
αυτονοµία ̟ολιτικής ελίτ α̟ό την κοινωνία
όλα τα κόµµατα α̟ευθύνονταν ιδιαίτερα στους αγρότες  α̟οτελούσαν το
µεγαλύτερο µέρος του ενεργού ̟ληθυσµού

Ορισµός
Ταξικά κόµµατα: είναι τα κόµµατα ̟ου εκ̟ροσω̟ούν κατά κύριο λόγο ή α̟οκλειστικά τα συµφέροντα
µιας κοινωνικής τάξης.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 84 & 272]
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
15.1. Με ̟όσα κριτήρια ε̟έλεγαν τους βουλευτές οι εκλογείς κατά το τέλος του 19ου αιώνα;
15.2. Πόσο σηµαντικός ήταν ο ρόλος των ανεξάρτητων υ̟οψηφίων στην ̟ολιτική σκηνή τη δεκαετία του
1860;
15.3. Α̟ό ̟οια κοινωνικά στρώµατα ̟ροέρχονταν οι βουλευτές και τα κοµµατικά µέλη;
93. Ποιες µεθόδους ακολούθησαν οι κυβερνήσεις για την εξασφάλιση των ψήφων;
15.4. Εµφανίστηκαν στην Ελλάδα ταξικά κόµµατα στο τέλος του 19ου αιώνα; Ναι ή όχι και γιατί;
15.5. Πώς διαµορφώθηκε η διαδικασία ε̟ιλογής των υ̟οψηφίων βουλευτών και το εκλογικό σύστηµα στην
Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.;
[Εξετάσεις 2004]
15.6. Πώς ήταν το εκλογικό σύστηµα µετά το 1882 και ̟ώς µεταβλήθηκαν τα κοµµατικά κριτήρια τη
δεκαετία του 1890;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
15.7. Τη δεκαετία του 1890 η ε̟ιλογή των εκλογέων βασιζόταν στις
̟ελατειακές σχέσεις και την εξαγορά ψήφων.


15.8. Α̟ό τη δεκαετία του 1880 τα κόµµατα δε διαλύονταν αναγκαστικά µετά
το θάνατο του ηγέτη τους.





15.9. Μέχρι τα τέλη του 19ου αι. όλα τα κόµµατα α̟ευθύνονταν ιδιαίτερα στους
αγρότες, ̟ου α̟οτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του
ενεργού ̟ληθυσµού.





15.10. Προς τα τέλη του 19ου αι. ο ρόλος των κοµµάτων ενισχύθηκε.





15.11. Τα κοµµατικά µέλη ̟ροέρχονταν α̟ό τα ανώτερα κοινωνικά
στρώµατα.





15.12. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. ̟ροέκυψαν ταξικά κόµµατα.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 15.13
Αφού µελετήσετε τα ̟αραθέµατα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εκθέσετε και να
εξηγήσετε την οργάνωση, το χαρακτήρα και τη λειτουργία των κοµµάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του
19ου αι.
Κείµενο -- Γενικές Αδυναµίες των Κοµµάτων
Η µελέτη της ̟ροέλευσης των κοµµάτων καθιστά κατανοητές αρκετές γενικές αδυναµίες των κοµµάτων ̟ου
είχαν ̟ροκύψει: την αδυναµία και ασάφεια των αρχών τις ο̟οίες αντι̟ροσώ̟ευαν, τη σχετική α̟ουσία
θεσµών και οργανωτικών φορέων, ̟ου να τους ̟ροσδίδουν ιδιαιτερότητα, τη συχνότατη έλλειψη σύµ̟νοιας
και α̟οτελεσµατικότητας των ενεργειών τους σε εθνικό ε̟ί̟εδο, και την αντίφαση ανάµεσα στην ιδιαίτερα
έντονη αφοσίωση ̟ρος τα κόµµατα σε το̟ικό ε̟ί̟εδο και στην κατάφωρα καιροσκο̟ική συµ̟εριφορά σε
εθνικό ε̟ί̟εδο. Η ̟ρώτη αδυναµία κληρονοµήθηκε α̟ό τις φατρίες, ̟ου δεν είχαν ̟οτέ την ̟ρόθεση να
εκφράσουν αρχές. Η δεύτερη αδυναµία οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι τα θεσµικά ̟λαίσια των
φατριών είχαν ως βάση την οικογένεια, και συνε̟ώς, δεν α̟αιτούσαν ιδιαίτερη οργάνωση για την
εξυ̟ηρέτηση της λειτουργίας τους. Η τρίτη και η τέταρτη α̟αιτούν ̟εραιτέρω εξέταση.
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Τα συστατικά µέρη ενός κόµµατος –δηλαδή οι το̟ικές ̟ελατείες- διέθεταν τη συνοχή και ανθεκτικότητα ̟ου
τους ̟ροσέδιδαν οι άµεσες ̟ροσω̟ικές ε̟αφές, οι οικογενειακοί δεσµοί και τα αµοιβαία οικονοµικά
συµφέροντα. Α̟έκτησαν κά̟οια µονιµότητα χάρη στη σχετικά σταθερή δύναµη την ο̟οία ανέ̟τυξαν οι
το̟ικοί ̟ροστάτες ύστερα α̟ό τα ̟ρώτα ρευστά χρόνια της Ε̟ανάστασης. Τέτοιες εγγυήσεις όµως
α̟οδείχτηκαν α̟οτελεσµατικές µόνο για σχετικά µικρούς, ̟εριφερειακούς σχηµατισµούς. Ο µέσος
άνθρω̟ος φαίνεται ότι ̟ρόσφερε την αφοσίωσή του κατά κύριο λόγο στον άµεσο ̟ροστάτη του, και
υ̟οστήριζε τον αναγνωρισµένο αρχηγό µιας ̟ολιτικής συµµαχίας µόνον ε̟ειδή, και για όσο χρόνο, έκανε
το ίδιο ο ̟ροστάτης του. Αντίστοιχα, όλες οι εύνοιες ̟ου ̟αρέχονταν α̟ό αυτόν τον αρχηγό κατανέµονταν
µε τη µεσολάβηση της ιεραρχίας των ̟ροστατών. Η αφοσίωση στο κόµµα, µε την έννοια της κεντρικής
οργάνωσης, ήταν αναµφισβήτητα ασθενής και για µεγάλο µέρος ο̟αδών σχεδόν ανύ̟αρκτη.
Όσο ψηλότερα ανέβαινε ένας ̟ροστάτης στην ̟υραµίδα του κόµµατος, και όσο ευρύτερη γινόταν η εθνική
βάση αυτής της ̟υραµίδας, τόσο ̟ιο ανοµοιογενείς ως ̟ρος τη γεωγραφική τους κατανοµή γίνονταν οι
̟ελάτες, τόσο ασθενέστεροι γίνονταν οι συναισθηµατικοί δεσµοί ̟ου ένωναν αυτούς τους ̟ελάτες µεταξύ
τους και µε τον ̟ροστάτη τους, και τόσο µεγάλωνε η δική του αδυναµία να χρησιµο̟οιήσει τον ό̟οιο
̟λούτο και το̟ική ισχύ διέθετε για να ελέγχει ̟ελάτες, οι ο̟οίοι στο δικό τους ε̟ί̟εδο διέθεταν την ίδια µε
αυτόν, αν όχι µεγαλύτερη ...
Συνε̟ώς οι το̟ικές ̟ελατείες είχαν την τάση να αναδι̟λώνονται στις δικές τους δυνάµεις, να υ̟οστηρίζουν
τους µακρινούς ̟ροστάτες τους σε εθνικό ε̟ί̟εδο, όταν µ̟ορούσαν να α̟οκοµίσουν κάτι α̟ό αυτούς, και
να α̟οσύρουν την υ̟οστήριξή τους όταν ήταν δυσαρεστηµένες έφταναν µάλιστα να συµβιβάζονται µε
ο̟οιοδή̟οτε καθεστώς, ο̟οιασδή̟οτε α̟όχρωσης, ̟ροκειµένου να εξυ̟ηρετούν την ̟ρωταρχική τους
λειτουργία, την ̟ροστασία των ̟ελατών τους α̟ό την εκµετάλλευση. Έτσι, στο εθνικό ε̟ί̟εδο, ό̟ου η
συνεκτική δύναµη του συναισθήµατός ήταν ασθενέστερη, το συµφέρον (ο κύριος κινητήριος ̟αράγοντας)
έβρισκε τη λιγότερη ικανο̟οίηση. Ακόµη και όταν εξασφαλιζόταν όµως, η ικανο̟οίηση αυτή διοχετευόταν
µέσο των το̟ικών ̟ροστατών, οι ο̟οίοι χρωστούσαν την ̟ροσω̟ική αφοσίωση των ο̟αδών τους στα
στερεά στηρίγµατα του συµφέροντος και του συναισθήµατος.
J. Petropulos, Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997, σσ. 172173.

Ερώτηση 15.14
Αντλώντας στοιχεία α̟ό τα ̟αραθέµατα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε
το ρόλο των ̟ελατειακών σχέσεων στη συγκρότηση και οργάνωση κοµµάτων και την ̟ρακτική τους το
τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.
Κείµενο Α
Πριν α̟ό τη µετα̟ολίτευση του 1864, η άσκηση της εξουσίας στηριζόταν, σχεδόν α̟οκλειστικώς, στην
α̟ολυταρχική θεσµική εξουσία –στο Στέµµα και την µοναρχική κυβέρνηση. Μετά το Σύνταγµα του 1864
και την εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισµού, στηρίχθηκε και στην έµµεση εξαγορά της ψήφου, µια εξαγορά
̟ου διεξαγόταν, αφενός, µέσω των δικτύων ̟ατρωνείας και, αφετέρου, µέσω των δηµοσίων δα̟ανών. Οι
νέες ̟ολιτικές τάξεις ε̟εδίωξαν να ̟ροστατευθούν α̟ό τη νεόκο̟η εκλογική ισχύ των ̟ολιτών και να την
εξαγοράσουν, µοιράζοντας ̟αροχές και, ε̟ι̟λέον, ̟ροβάλλοντας τον ̟ατριωτισµό τους στις εκάστοτε
̟ροεκλογικές ̟λειοδοσίες ̟ατριωτισµού (αλλ’ αυτό είναι άλλο θέµα). Έτσι, το ̟ελατειακό σύστηµα
διαρθρώθηκε µε την εκλογική ̟ρακτική και εξα̟λώθηκε ραγδαία, η ̟αροχή δηµοσίων θέσεων έγινε
σ̟ουδαίο ό̟λο στον αγώνα των ̟ολιτικών δυνάµεων για την ̟ροσέλκυση ψήφων και, τελικώς, για την
εδραίωση της κεντρικής εξουσίας.
Γ.Β. ∆ερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920, τόµος Α΄, Εστία, Αθήνα 2005, σ. 335.
Κείµενο Β
… Η υ̟ερτροφία του Κράτους σε όλα τα ε̟ί̟εδα είχε σαν ανα̟όφευκτο α̟οτέλεσµα την αλλοίωση της
«τυ̟ικής» κοινωνικής του λειτουργίας. Ενώ δηλαδή ό̟ως τονίστηκε ̟αρα̟άνω, οι θεσµοί του αστικού
κράτους θεσ̟ίστηκαν γενικά µε γνώµονα την ανάγκη της αστικής κοινωνίας να αυτο̟ροστατεύεται µέσω
της «έννοµης τάξης» και να ̟ροάγει τα γενικά ταξικά της συµφέροντα ̟ραγµατώνοντας µια σειρά α̟ό
̟ολιτικές ε̟ιλογές, η ασφυκτική κοινωνική βαρύτητα ενός αυθύ̟αρκτου κρατικού µηχανισµού ̟ου σχεδόν
εξαντλεί ο ίδιος το εύρος των αρχόντων κοινωνικών στρωµάτων, είχε σαν α̟οτέλεσµα να µετατρα̟εί σε
αυτόνοµο στίβο ό̟ου όλα τα κοινωνικά στρώµατα ανταγωνίζονται όχι για να ε̟ιβάλλουν µια ̟ολιτική ̟ου
να εξυ̟ηρετεί τα γενικότερα συµφέροντά τους αλλά για να αντλήσουν ̟ροσω̟ικά οφέλη. Ο έλεγχος του
κράτους δεν εξασφάλιζε τόσο την ̟ροστασία των συµφερόντων των ̟ολιτών όσο οδηγούσε στην άµεση
εγχειρηµατική τους ̟ραγµάτωση.
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Ολόκληρο το σύστηµα των σχέσεων ̟ελατείας φωτίζεται έτσι καλύτερα. Οι δύο βασικές λειτουργίες του
κράτους στο σύνολο των οικονοµικών ρόλων ̟ου κρυσταλλώνονται γύρω α̟ό τη φορολογία και τη
µισθοδοσία συµ̟λέκονται άµεσα µε τα βιοτικά συµφέροντα όλων των κοινωνικών κατηγοριών. Α̟ό την
άλλη µεριά η καθολική ψηφοφορία έδινε σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες την αντικειµενική δυνατότητα
να ε̟ηρεάσουν τυ̟ικά τη συγκρότηση της ̟ολιτικής εξουσίας, η εύνοια της ο̟οίας ήταν αναγκαία
̟ροϋ̟όθεση για να συµ̟εριληφθεί ο ο̟οιοσδή̟οτε στους δικαιούχους του ε̟ιµερισµού του ̟λεονάσµατος.
Η µη ̟ληρωµή των φόρων ή του γεώµορου για τις εθνικές γαίες είχε εξ ίσου σηµαντικές συνέ̟ειες για τον
̟ολίτη όσο και ο διορισµός σε αργόµισθη θέση ή στα ̟αρακρατικά δίκτυα βεβαίωσης και είσ̟ραξης των
φόρων. Για όλες τις ̟ροσω̟ικές µορφές συµµετοχής στη λαφυραγώγηση του ̟ροϋ̟ολογισµού ύ̟ατοι
διαιτητές ήταν οι εκ̟ρόσω̟οι της ̟ολιτικής εξουσίας, οι βουλευτές.
Η δια̟ραγµατευσιµότητα της ψήφου και της ̟ολιτικής στήριξης, και η κατάτµηση των ε̟ιδόξων
συµµετοχών στις κρατικές ̟αροχές σε ανταγωνιζόµενες φατρίες α̟οτελούν τις φυσικές συνέ̟ειες του
θεσµικού αυτού ̟λαισίου. […] Η ίδια η βαρύτητα του κρατικού µηχανισµού ̟ροσδιορίζει έτσι σε µεγάλο
βαθµό και τα ̟λαίσια δόµησης του ̟ολιτικού ̟ροσω̟ικού. Η δυσκολία σύµ̟ηξης κοµµάτων αρχών είναι
εγγενώς συναρτηµένη µε την υ̟οανά̟τυξη της κοινωνίας ̟ολιτών. Στο µέτρο ̟ου η ανά̟τυξη της ίδιας της
κοινωνίας δε γεννούσε συγκεκριµένα ̟ολιτικά διλήµµατα ̟ου να εκφράζουν α̟οκρυσταλλωµένες
συγκρούσεις συµφερόντων ήταν φυσικό το ̟ολιτικό ̟ροσω̟ικό να οργανώνεται στη βάση ευκαιριακών και
̟ροσω̟ικών συµµαχιών και συγκρούσεων στο ̟λαίσιο των ο̟οίων, αφού το µόνο ε̟ίδικο αντικείµενο είναι
η ίδια η άσκηση της εξουσίας σαν αυτοσκο̟ού, όλα ̟ερί̟ου είναι δια̟ραγµατεύσιµα. […] Η
δια̟ραγµατευτική αυτή δύναµη των βουλευτών τους ε̟έτρε̟ε να εκβιάζουν και να ̟ετυχαίνουν ̟λήρη
δυνατότητα ̟αρέµβασης στην άσκηση της διοίκησης, τουλάχιστον όσον αφορά στα ζητήµατα της εκλογικής
τους ̟εριφέρειας. […] Το καθεστώς αυτό της «βουλευτοκρατίας» συγκροτεί τη βάση ολόκληρου του
συστήµατος των σχέσεων ̟ελατείας. Έχοντας τη δυνατότητα να «διαθέσει» έστω και µερικά, την κρατική
̟εριουσία, δηλαδή, σηµαντικό µέρος του οικονοµικού ̟λεονάσµατος, ο βουλευτής οικοδοµεί το ̟ροσω̟ικό
του φέουδο ̟ου του εγγυάται την ε̟ανεκλογή. […]
Γ.∆. Κοντογιώργης, Κοινωνικές και ̟ολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα 1977, σσ. 96-99.

Ερώτηση 15.15
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρακάτω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε
στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο ήταν οργανωµένη η βάση των κοµµάτων και ̟οια ήταν τα κριτήρια ε̟ιλογής
των ψηφοφόρων µέχρι τη δεκαετία του 1890.
Κείµενο
Τη δεκαετία του 1880 διαµορφώθηκε ένα δικοµµατικό σύστηµα. Τα µικρά κόµµατα της δεκαετίας του 1860
δεν µ̟όρεσαν να ε̟ιβιώσουν, και οι ̟ροσ̟άθειες να µ̟ει στο ̟αιχνίδι ένα τρίτο κόµµα εξουσίας α̟έτυχαν,
ακόµη και όταν ο βασιλιάς τα στήριξε. Ό̟ως α̟οδείχτηκε, δεν ίσχυσε η διαδεδοµένη υ̟όθεση ότι τα
κόµµατα ̟ου είχαν σχηµατιστεί στα µέτρα µιας ηγετικής ̟ροσω̟ικότητας µετά το θάνατο του αρχηγού ή
την α̟οχώρησή του α̟ό την ̟ολιτική διαλύονται. Η α̟οτυχία του Κόµµατος του ∆εληγεώργη και του
Κόµµατος του Ζαΐµη είχε, ό̟ως είδαµε, άλλα αίτια το συντηρητικό κόµµα συνέχισε να ανα̟τύσσεται µετά
το θάνατο του ιδρυτή και ̟ροέδρου του Κουµουνδούρου. Η ύ̟αρξη των κοµµάτων εξαρτιόταν α̟ό τη θέση
̟ου καταλάµβαναν στο φάσµα των δυνατών ̟ολιτικών ε̟ιλογών και α̟ό την τακτική τους.
Η µαζική βάση των κοµµάτων εξακολουθούσε να είναι οργανωµένη ατύ̟ως. Οι στελεχικοί ̟υρήνες των
κοµµάτων ̟ροσ̟αθούσαν να συσ̟ειρώσουν ο̟αδούς και ψηφοφόρους και να τους κινητο̟οιήσουν την
ηµέρα των εκλογών, και στις ̟ροσ̟άθειές τους αυτές, ̟ρο̟άντων στα χωριά, έ̟αιζαν άλλοτε µικρότερο και
άλλοτε µεγαλύτερο ρόλο, ανάλογα µε τις το̟ικές συνθήκες και τη συγκυρία, συγγενικές σχέσεις, ̟ροσφορές
̟ατρωνίας και εξαγορά ψήφου. Α̟οδείχτηκε ότι τα δύο µεγάλα κόµµατα εξαρτούσαν τις ε̟ιλογές τους
̟ρωτίστως α̟ό τη γνώµη των ψηφοφόρων για την ̟ολιτική τους και α̟ό τις ε̟ι̟τώσεις στην εκάστοτε
̟εριοχή και στα συµφέροντα των διαφόρων κοινωνικών οµάδων.
Εξαρτήσεις κάθε είδους και ̟ελατειακές σχέσεις ε̟ιδρούσαν στη δυνατότητα των ̟ολιτικών το̟ικής
εµβέλειας να διαµορφώσουν ένα σώµα ̟ροσω̟ικών ο̟αδών και ε̟οµένως να αναδειχτούν υ̟οψήφιοι.
Φοροεισ̟ράκτορες, δήµαρχοι και άνθρω̟οι στους ο̟οίους ανέθεταν τις κρατικές ̟αραγγελίες, είχαν, ό̟ως
φαίνεται, ̟ολύ µεγαλύτερες δυνατότητες εξάλλου και γιατροί, δικηγόροι και, φυσικά, ήδη εκλεγµένοι
βουλευτές µ̟ορούσαν ε̟ίσης να δεσµεύσουν ψηφοφόρους. Αλλά αυτές οι δυνατότητες ̟ρέ̟ει να
αντιµετω̟ίζονται µε ̟ροσοχή: το εκλογικό σύστηµα δεν ε̟έβαλλε στους ψηφοφόρους εναλλακτικές
ε̟ιλογές –αυτοί µ̟ορούσαν να ψηφίσουν α̟ό ευγνωµοσύνη ή ύστερα α̟ό ̟ίεση τον ευεργέτη (ή τον
εκµεταλλευτή) τους, αλλά µαζί µε αυτόν και κάθε άλλον υ̟οψήφιο!
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Παρ’ όλα αυτά, α̟ό το 1882 και µετά, σε όλο και ̟ερισσότερες εκλογικές ̟εριφέρειες εκλεγόταν ολόκληρος ο
συνδυασµός του κόµµατος, δηλαδή οι ψηφοφόροι α̟οφάσιζαν ̟ιο ̟ειθαρχηµένα, ε̟ιλέγοντας κόµµατα,
και έδειχναν µικρότερη ̟ροθυµία να ψηφίσουν ε̟ιφανείς ̟ροσω̟ικότητες ή στελέχη, µε ε̟ιρροή, άλλων
κοµµάτων.
Στις συζητήσεις της δεκαετίες του 1890 για την ανάδειξη υ̟οψηφίων σωρεύονται οι ενδείξεις ότι η εκλογή
του ενός ή του άλλου ̟ολιτικού, ο ο̟οίος ασκούσε ̟αλαιότερα ε̟ιρροή, εξαρτάται α̟ό το αν θα διακήρυσσε
δηµοσίως την κοµµατική του ε̟ιλογή. Μ̟ορεί τη δεκαετία του 1870 να µην εµφανίζονταν όλοι οι
υ̟οψήφιοι ως εκ̟ρόσω̟οι ενός κόµµατος εθνικής εµβέλειας. Ακόµη και τον 20ό αιώνα υ̟ήρξαν
υ̟οψηφιότητες ανεξάρτητων το̟ικών ̟αραγόντων. Οι ̟ιθανότητες εκλογής τους όµως µειώνονταν. Το 1879
τα το̟ικά ψηφοδέλτια ήταν 24, το 1885 είχαν α̟οµείνει τέσσερα.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 633.

Ερώτηση 15.16
Με βάση το ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αιτιολογήσετε γιατί τα κόµµατα µέχρι τα τέλη
του 19ου αι. ήταν ̟ροσω̟ικά και όχι ταξικά ή κόµµατα αρχών.
Κείµενο
Ταξικά κόµµατα δεν δηµιουργήθηκαν ούτε την τελευταία εικοσι̟ενταετία του αιώνα. Εδώ θα ̟ρέ̟ει
µάλλον να συνυ̟ολογίσουµε ότι οι ανταγωνιστικές κοινωνικές σχέσεις, οι ο̟οίες σε άλλες ̟ερι̟τώσεις
εκφράστηκαν µέσω κοµµάτων, αµβλύνονταν α̟ό τις ̟ελατειακές σχέσεις και τη συγκριτικά µε άλλες χώρες
ευχερέστερη διαστρωµατική κινητικότητα. Καθώς το µεγαλύτερο µέρος των βιο̟οριστικά εργαζόµενων
εξαρτιόταν α̟ό την αγροτική ̟αραγωγή, όλα τα κόµµατα ήθελαν να βρουν αντα̟όκριση στο αγροτικό
̟εριβάλλον. Σε ένα δικοµµατικό σύστηµα δεν ήταν φρόνιµη η κοινωνική ή ̟εριφερειακή α̟οµόνωση.
Αυτές οι ̟αρατηρήσεις συµ̟ληρώνουν ό,τι δια̟ιστώσαµε κάτω α̟ό άλλες ο̟τικές γωνίες: στοιχείο της
ιδιοµορφίας του ελληνικού κοµµατικού συστήµατος είναι ότι οι οµάδες και οι τάξεις ̟ου κυριαρχούσαν
στην οικονοµία και ιδιαίτερα στον εκχρηµατισµένο τοµέα δεν µ̟ορούσαν να αµφισβητήσουν την
εκτεταµένη αυτονοµία των ̟ολιτικά κυρίαρχων ηγετικών οµάδων.
Με αυτές τις εµ̟ειρίες ο Νικόλαος Βαλσαµάκης, κουµουνδουρικός ̟ου µετα̟ήδησε στους Τρικου̟ικούς,
̟ροχώρησε σε γόνιµους αναστοχασµούς ̟άνω στον όρο «̟ροσω̟ικά κόµµατα», στο ̟λαίσιο των
συζητήσεων για τη µοίρα του Κόµµατος του Κουµουνδούρου. Ο Βαλσαµάκης, σε αντίθεση µε µετέ̟ειτα
ιστορικούς, δεν χρησιµο̟οίησε τον όρο ως έννοια αντίθετη σε εκείνη του «κόµµατος αρχών» --αντίθετα,
τόνισε, ότι τα «̟ροσω̟ικά κόµµατα» είχαν ̟ρογράµµατα και εκ̟ροσω̟ούσαν αρχές--, αλλά µε την έννοια
των δυναστειακών, συνταγµατικών καταστασιακών ή ταξικών κοµµάτων, ό̟ως αυτά ̟αρουσιάζονταν σε
άλλες ευρω̟αϊκές χώρες.
Στην Ελλάδα οι οµοφρονούντες, χωρίς να αµφισβητούν το γενικά α̟οδεκτό σύνταγµα, συγκεντρώνονταν
γύρω α̟ό ένα εξέχοντα ηγέτη, ε̟ειδή αυτός εκ̟ροσω̟ούσε τις ̟ολιτικές τους α̟όψεις. […] Καθώς στην
Ελλάδα οι αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι α̟οτελούσαν µικρή µειονότητα σε σχέση µε τους ορθόδοξους
χριστιανούς, δεν δηµιουργήθηκαν κόµµατα θρησκευτικών δογµάτων … Τέλος, «στρωµατικά» και ταξικά
κόµµατα ήταν άγνωστα στο βασίλειο. Στρώµατα [Stände] δεν είχαν υ̟άρξει ̟οτέ, µε εξαίρεση τα Ε̟τάνησα,
εργατικά κόµµατα δηµιουργήθηκαν αργότερα, όταν το ̟ρολεταριάτο είχε ενισχυθεί αριθµητικά και όταν η
εργατική τάξη, η φτωχολογιά του χωριού και άλλες µη ̟ρονοµιούχες οµάδες δεν µ̟ορούσαν ̟ια να
ενσωµατωθούν α̟ό τα κόµµατα στο κυρίαρχο ̟ολιτικό σύστηµα αξιών. Έτσι, ο Βαλσαµάκης εξηγούσε τον
σχετικά ανοιχτό χαρακτήρα των ελληνικών κοµµάτων ̟ρος όλες τις κοινωνικές οµάδες, λέγοντας: «διότι
ηµείς ευτυχώς δεν έχοµεν τας διαιρέσεις, τα ο̟οίας έχουσιν αι εν Ευρώ̟η ̟ε̟αλαιωµέναι κοινωνίαι δεν
µας διαιρούσι, κύριοι, ούτε ̟ολιτειακαί, ούτε κοινωνικαί αρχαί».
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Α΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σσ. 670-671.
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Ενότητα 15 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του όρου:
ταξικά κόµµατα
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1.Τη δεκαετία του 1890 οι εκλογείς ψήφιζαν:
α. µε κριτήριο την εντο̟ιότητα
β. µε κριτήριο την κοµµατική το̟οθέτηση
γ. µε κριτήριο το ταξικό στίγµα
δ. ύστερα α̟ό την εξαγορά της ψήφου τους α̟ό τους βουλευτές
2. Στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα δεν ̟ροέκυψαν ταξικά κόµµατα, γιατί:
α. δεν υ̟ήρχαν κοινωνικές τάξεις
β. τα κόµµατα α̟ευθύνονταν στους αγρότες
γ. υ̟ήρχε µεγάλη κοινωνική κινητικότητα
δ. δεν υ̟ήρχαν ̟ελατειακές σχέσεις
Θέµα 3ο
Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι στην Ελλάδα, αντίθετα µε τις άλλες χώρες της Ευρώ̟ης, δεν εµφανίστηκαν
ταξικά κόµµατα στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα;

Θέµα 4ο
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο του ̟αραθέµατος και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
ε̟ισηµάνετε την ̟ολιτική ̟ρακτική και τη δοµή των κοµµάτων κατά το 19ο αιώνα.
Κείµενο
Όταν ο βασιλιάς Γεώργιος των Ελλήνων έφτασε στην Ελλάδα, δια̟ίστωσε ότι είχε να αντιµετω̟ίσει τέσσερα
κύρια κόµµατα. Του ενός αρχηγός ήταν ο Βούλγαρης, ο ηγέτης της εξέγερσης του 1862. Ένα δεύτερο κόµµα
είχε ε̟ικεφαλής τον Αλέξανδρο Κουµουνδούρο, δικηγόρο α̟ό τη Μάνη, άνθρω̟ο µε εξαιρετική ευφυία,
̟ου όταν είχε ̟εράσει α̟ό το υ̟ουργείο Οικονοµικών στην ̟ρώτη κυβέρνηση Βούλγαρη είχε κάνει
κατάχρηση της ρουσφετολογίας ευνοώντας τους ̟ροστατευοµένους του. Το τρίτο κόµµα είχε ηγέτη του τον
Θρασύβουλο Ζαΐµη α̟ό τα Καλάβρυτα, γιό του ορµητικού ήρωα της Ε̟ανάστασης. Ο Ζαΐµης όµως ο ίδιος
ήταν ένας συνεσταλµένος ̟ολιτικός ̟ου ευνοούσε την τήρηση µετριο̟αθούς ̟ολιτικής τόσο στα εσωτερικά
όσο και στα εξωτερικά ζητήµατα. Το τέταρτο κόµµα είχε αρχηγό του τον Ε̟αµεινώνδα ∆εληγιώργη,
δικηγόρο και βουλευτή α̟ό το Μεσολόγγι, ̟ου διακρινόταν για τη ρητορική του δεινότητα και είχε
υ̟οστηρικτές ανάµεσα στους νέους αξιωµατικούς και τους φοιτητές ̟ου είχαν ε̟ηρεαστεί α̟ό τις δυτικές
φιλελεύθερες ιδέες.
Τα τέσσερα αυτά κόµµατα, συνασ̟ισµοί ̟ροσω̟ο̟αγών οµάδων, συνέχιζαν τις ̟αραδόσεις των ̟αλαιών
̟ελατειών και δεν κατάφεραν να γίνουν κόµµατα µε αρχές. Μεγαλύτερη σ̟ουδαιότητα α̟ό το κοµµατικό
̟ρόγραµµα είχε να κατέχει κανείς την εξουσία ̟ριν α̟ό τις εκλογές και έτσι, κάνοντας χρήση της
ρουσφετολογίας α̟ό τους κυβερνητικούς θώκους, να εξασφαλίζει κά̟οια ̟λειοψηφία στις κάλ̟ες.
Πραγµατικά όλα τα κόµµατα, οι οµάδες ̟ου τα α̟οτελούσαν, συναγωνίζονταν ̟οιος θα έχει την τιµή να
̟ετύχει τους στόχους για τους ο̟οίους όλοι τους γενικά συµφωνούσαν.
Douglas Dakin, Η ενο̟οίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σ. 154.
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Ενότητα 16: Α̟ό τη χρεοκο̟ία στο στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί (1893-1909)
Σχεδιάγραµµα

∆υσαρέσκεια κοινωνικών στρωµάτων και αίτια στρατιωτικού κινήµατος στο Γουδί
Αίτια δυσαρέσκειας
όραµα Τρικού̟η για σύγχρονο κράτος, οικονοµικά ανε̟τυγµένο και
και εµφάνισης
ισχυρό στη διεθνή σκηνή δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκε
στρατιωτικού
̟αρά τη φορολογική ε̟ιβάρυνση  κράτος οδηγήθηκε σε ̟τώχευση
κινήµατος
α̟ογοήτευση αστών και διανοουµένων α̟ό:
 ανα̟οτελεσµατικότητα του κράτους
 βραδυκίνητη γραφειοκρατία
 α̟όσταση α̟ό τα ευρω̟αϊκά κράτη
δυσαρέσκεια µικροκαλλιεργητών
δυσαρέσκεια αξιωµατικών στρατού γιατί  στρατός ανα̟οτελεσµατικός
σε ̟ερί̟τωση ̟ολέµου λόγω οικονοµικής αδυναµίας
κρίση εµ̟ιστοσύνης ̟ρος τα κόµµατα
̟ε̟οίθηση ανθρώ̟ων ότι τα κόµµατα δεν ήταν ικανά να υλο̟οιήσουν τις
ε̟ιθυµίες τους
Α̟ό ̟τώχευση 1893
τα δύο µεγάλα κόµµατα ̟ροσ̟άθησαν να υλο̟οιήσουν το ̟ολιτικό τους
έως ελληνοτουρκικό
̟ρόγραµµα
̟όλεµο 1897
εντύ̟ωση γενικού αδιεξόδου, α̟οτυχία των δύο µεγάλων κοµµάτων:
 ∆ηλιγιαννικό: δεν µ̟όρεσε να µειώσει τους φόρους ελλείψει χρηµάτων
 Τρικου̟ικό: δεν κατάφερε να συνεχίσει το εκσυγχρονιστικό του
̟ρόγραµµα
ήττα Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό ̟όλεµο του 189722  ε̟έτεινε το
αδιέξοδο
δυσ̟ιστία ̟ρος τα κόµµατα κορυφώθηκε
Γεώργιος ε̟ιβλήθηκε στο Κοινοβούλιο ασκώντας ̟ροσω̟ική ̟ολιτική
µεταρρυθµίσεις µέχρι το 1909 ήταν διοικητικού χαρακτήρα (κυβέρνηση Γ.
Θεοτόκη)

Κοινοβουλευτική
οµάδα Ια̟ώνων

Αιτήµατα εργατικών
οργανώσεων

Στρατιωτικό κίνηµα
1909

Αιτήµατα
Συνδέσµου

Πολιτικές Αντιδράσεις: Οµάδα Ια̟ώνων (1906-1908)
µοναδικό νέο ̟ολιτικό στοιχείο ως το 1909
̟ολιτικό µόρφωµα υ̟ό το ∆ηµήτριο Γούναρη
ιδρύθηκε το 1906
ε̟ίκεντρο κριτικής του  αδυναµία ̟ολιτικού συστήµατος να
̟ροσαρµοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας
η οµάδα διαλύθηκε το 1908
φορολογικές ελαφρύνσεις
̟εριορισµός γραφειοκρατίας
Στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί και αιτήµατα Συνδέσµου (1909)
1909 συντελείται τοµή στην ̟ολιτική ιστορία της Ελλάδα και των ̟ολιτικών
κοµµάτων
15 Αυγούστου 1909  κίνηµα στο Γουδί α̟ό το Στρατιωτικό Σύνδεσµο
Στρατιωτικός σύνδεσµος µυστική ένωση στρατιωτικών
- µεταρρυθµίσεις σε:
 στρατό
 διοίκηση
 δικαιοσύνη
 εκ̟αίδευση
 δηµοσιονοµική ̟ολιτική
Στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία
̟ροώθησε αιτήµατά του µέσω Βουλής
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∆ιαδήλωση
Ε̟αγγελµατικών
Σωµατείων
Α̟οτελέσµατα
κινήµατος και
διάλυση Συνδέσµου

-

14 Σε̟τεµβρίου 1909  διαδήλωση ε̟αγγελµατικών σωµατείων
̟ρωτεύουσας µε αφορµή το κίνηµα
διαδηλωτές υ̟οστήριξαν διάβηµα Στρατιωτικού Συνδέσµου
υ̟έβαλαν ψήφισµα στο ̟αλάτι για ε̟ίλυση οικονοµικών αιτηµάτων
Βουλή ψήφισε µεγάλο αριθµό νόµων  ε̟έφεραν ριζικές αλλαγές
Φεβρουάριο 1910  Βουλή α̟οφάσισε αναθεώρηση άρθρων του
συντάγµατος
εκλογές για Αναθεωρητική23 βουλή
15 Μαρτίου 1910  Στρατιωτικός Σύνδεσµος διαλύθηκε

Ορισµοί
Οµάδα Ια̟ώνων: το µοναδικό νέο στοιχείο ως το 1909 ήταν η εµφάνιση της κοινοβουλευτικής οµάδας των
Ια̟ώνων, ̟ολιτικού µορφώµατος υ̟ό το ∆ηµήτριο Γούναρη, ̟ου ιδρύθηκε το 1906. Ε̟ίκεντρο της κριτικής
του ήταν η αδυναµία του ̟ολιτικού συστήµατος να ̟ροσαρµοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η οµάδα δεν
µ̟όρεσε και διαλύθηκε το 1908.
[Εξετάσεις 2001, 2003, 2006]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 86]
Στρατιωτικός Σύνδεσµος: µυστική ένωση στρατιωτικών ̟ου οργάνωσε κίνηµα στο Γουδί στις 15
Αυγούστου 1909, µε αιτήµατα ̟ου αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την
εκ̟αίδευση και τη δηµοσιονοµική ̟ολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά
̟ροώθησε τα αιτήµατά του µέσω της βουλής. Στις 15 Μαρτίου 1910 διαλύθηκε έχοντας ε̟ιτύχει τις
ε̟ιδιώξεις του.
[Εξετάσεις 2003, 2004]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 86-88]

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 20 του σχολικού βιβλίου, σελ. 87-88
Ερώτηση
Με βάση το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τα αιτήµατα του
κινήµατος του Στρατιωτικού Συνδέσµου.
Κείµενο -- Προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσµου την ηµέρα του κινήµατος
«Προς την Α. Μ. … ό̟ως τα οικονοµικά ανορθωθώσι…
Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε΄, σ. 114-117.

Α̟άντηση:
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 86-88: «Το 1909 συντελείται µια τοµή στην ̟ολιτική ιστορία της Ελλάδας
γενικότερα, και των ̟ολιτικών κοµµάτων ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνηµα
στο Γουδί, το ο̟οίο έγινε α̟ό τον Στρατιωτικό Σύνδεσµο, µια µυστική ένωση στρατιωτικών, µε
αιτήµατα ̟ου αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκ̟αίδευση
και τη δηµοσιονοµική ̟ολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά
̟ροώθησε τα αιτήµατά του µέσω της Βουλής. Με αφορµή το κίνηµα, έγινε στις 14 Σε̟τεµβρίου
µεγάλη διαδήλωση των ε̟αγγελµατικών σωµατείων της ̟ρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές υ̟οστήριξαν
το διάβηµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου και υ̟έβαλλαν ψήφισµα στο ̟αλάτι µε το ο̟οίο
ζητούσαν την ε̟ίλυση σειράς οικονοµικών αιτηµάτων. Υ̟ό την ̟ίεση του Συνδέσµου, η Βουλή
ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη ̟ροετοιµασία και συζήτηση, µεγάλο αριθµό νόµων, ̟ου ε̟έφεραν ριζικές
αλλαγές. Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος διαλύθηκε έχοντας ε̟ιτύχει τις
ε̟ιδιώξεις του».
23

Αναθεωρητική είναι η Βουλή που προβαίνει σε αναθεώρηση διατάξεων του ήδη ισχύοντος συντάγµατος,
ενώ συντακτική είναι η Βουλή που ψηφίζει σύνταγµα εκ νέου.
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Α̟ό την ̟ηγή:
Σχετικά µε τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου α̟ό την ̟ηγή ̟ληροφορούµαστε:
Είναι ε̟ιτακτική ανάγκη η άµεση και γρήγορη ανόρθωση των κακώς κειµένων του κράτους,
ιδιαίτερα του Στρατού και του Ναυτικού.
Α̟αιτούν ο διάδοχος και οι βασιλό̟αιδες να α̟έχουν α̟ό την ενεργό διοικητική υ̟ηρεσία στο
στρατό και στο ναυτικό, διατηρώντας τους βαθµούς ̟ου έχουν.
Ο βασιλιάς, ο ο̟οίος διορίζει τους υ̟ουργούς σύµφωνα µε το Σύνταγµα, να α̟αιτεί ώστε οι
υ̟ουργοί του Στρατού και του Ναυτικού να ̟ροέρχονται α̟ό τους ανωτέρους εν ενεργεία ή
διαθεσιµότητα αξιωµατικούς του στρατού και του ναυτικού.
Είναι αναγκαίο ε̟ίσης να ανυψωθεί η θρησκεία,
να καταστεί έντιµη και χρήσιµη η διοίκηση,
να α̟οκατασταθεί η δικαιοσύνη και να α̟οδίδεται γρήγορα, αµερόλη̟τα και ισότιµα α̟έναντι σε
όλους τους ̟ολίτες
να αναβαθµιστεί η εκ̟αίδευση ώστε να καλύ̟τει τις ανάγκες του ̟ρακτικού βίου και τις
στρατιωτικές ανάγκες της χώρας
να εξασφαλισθούν η ζωή, η τιµή και η ̟εριουσία των ̟ολιτών και τέλος
να ανακάµψει η χώρα οικονοµικά

Παράθεµα 21 του σχολικού βιβλίου, σελ. 88
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ψήφισµα των ε̟αγγελµατικών σωµατείων της ̟ρωτεύουσας την ηµέρα του
συλλαλητηρίου να συγκρίνετε τα αιτήµατά τους µε τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου.
Κείµενο -- Ψήφισµα των ε̟αγγελµατικών σωµατείων Αθηνών – Πειραιώς την ηµέρα του
συλλαλητηρίου
«Ο Λαός των Αθηνών … ̟αντός ̟ροστατευτικού αυτού νόµου…»
Γιάννης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, τόµος Ε΄, σσ. 132-134.
Α̟άντηση:
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίου, σελ. 86-88: «Το 1909 συντελείται µια τοµή στην ̟ολιτική ιστορία της Ελλάδας
γενικότερα, και των ̟ολιτικών κοµµάτων ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνηµα
στο Γουδί, το ο̟οίο έγινε α̟ό τον Στρατιωτικό Σύνδεσµο, µια µυστική ένωση στρατιωτικών, µε
αιτήµατα ̟ου αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκ̟αίδευση
και τη δηµοσιονοµική ̟ολιτική. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά
̟ροώθησε τα αιτήµατά του µέσω της Βουλής. Με αφορµή το κίνηµα, έγινε στις 14 Σε̟τεµβρίου
µεγάλη διαδήλωση των ε̟αγγελµατικών σωµατείων της ̟ρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές υ̟οστήριξαν
το διάβηµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου και υ̟έβαλλαν ψήφισµα στο ̟αλάτι µε το ο̟οίο
ζητούσαν την ε̟ίλυση σειράς οικονοµικών αιτηµάτων. Υ̟ό την ̟ίεση του Συνδέσµου η Βουλή
ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη ̟ροετοιµασία και συζήτηση, µεγάλο αριθµό νόµων, ̟ου ε̟έφεραν ριζικές
αλλαγές. Το Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή α̟οφάσισε την αναθεώρηση ορισµένων άρθρων του
συντάγµατος. Έτσι ̟ροκηρύχθηκαν εκλογές, α̟ό τις ο̟οίες ̟ροήλθε αναθεωρητική βουλή. Στις 15
Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος διαλύθηκε έχοντας ε̟ιτύχει τις ε̟ιδιώξεις του».
Α̟ό την ̟ηγή:
Σχετικά µε τα αιτήµατα των ε̟αγγελµατικών σωµατείων, α̟ό το ψήφισµα ̟ληροφορούµαστε ότι:
-

-

-

Τα ε̟αγγελµατικά σωµατεία της Αθήνας και του Πειραιά ̟ραγµατο̟οίησαν συλλαλητήριο µε
αίτηµα τη γενική ανόρθωση, ̟ολιτική και στρατιωτική, της χώρας, αίτηµα το ο̟οίο ̟ρόβαλε και το
κίνηµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου στις 15 Αυγούστου.
Τα έννοµα συµφέροντα και δικαιώµατα του λαού θυσιάστηκαν µε το ̟ρόσχηµα του ελευθέρου
̟ολιτεύµατος, το ο̟οίο οι αντι̟ρόσω̟οί του µετέτρεψαν σε ολιγαρχία. Η θέλησή της
αντικατέστησε το νόµο ενεργώντας σε βάρος του λαού, καθώς στήριζε την ̟λουτοκρατία ̟ου δεν
φορολογούταν, ενώ ο λαός στέναζε κάτω α̟ό το βάρος των άδικων φόρων χωρίς να α̟ολαµβάνει
σε αντάλλαγµα την ασφάλεια της ζωής του, της τιµής και της ιδιοκτησίας του.
Α̟αιτούσαν το ταχύτερο την ψήφιση ολοκληρωµένης νοµοθεσίας, η ο̟οία θα µαχόταν τη
συναλλαγή, θα ε̟ιδίωκε την ανόρθωση όλων των κλάδων της διοίκησης και ειδικότερα θα
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̟ροστάτευε τις ̟αραγωγικές τάξεις. Υ̟ογράµµιζαν δε το ιδιαίτερο βάρος ̟ου έ̟ρε̟ε να δοθεί στη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργατών, οι ο̟οίοι ̟ροωθούσαν τα συµφέροντα του
κεφαλαίου και στερούνταν κάθε ̟ροστατευτικού εργατικού νόµου.

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
16.1. Πού συνίσταται η α̟ογοήτευση των ̟ολιτών µετά την ̟τώχευση του 1893;
16.2. Ποιες αντιδράσεις σηµειώνονται µετά τον ελληνοτουρκικό ̟όλεµο του 1897;
16.3. Ποια η δράση και τα α̟οτελέσµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου;
16.4. Ποιες κοινωνικές τάξεις και οµάδες α̟ογοήτευσε η α̟οτυχία του ̟ρογράµµατος Τρικού̟η για ένα
σύγχρονο κράτος και για ̟οιους λόγους;
[Εξετάσεις 2004]
16.5. Ποια ήταν η ̟ολιτική κατάσταση στη χώρα α̟ό τη χρεοκο̟ία του 1893 µέχρι τον ελληνοτουρκικό
̟όλεµο του 1897;
16.6. Ποιο νέο ̟ολιτικό στοιχείο εµφανίζεται στην ̟ολιτική σκηνή το 1906;
16.7. Ποιοι ήταν οι λόγοι α̟ογοήτευσης των ̟ολιτών α̟ό την ̟ολιτική των δύο κοµµάτων;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
16.8. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος (1909) εγκαθίδρυσε δικτατορία.


[Εξετάσεις 2003]
16.9. Ο ελληνοτουρκικός ̟όλεµος του 1897 ̟ραγµατο̟οίησε το όραµα
για ένα σύγχρονο κράτος, ισχυρό στη διεθνή σκηνή.





16.10. Οι διαδηλωτές των ε̟αγγελµατικών σωµατείων υ̟οστήριξαν
το διάβηµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου.





16.11. Ο Γ. Θεοτόκης ήταν ηγέτης της Οµάδας των Ια̟ώνων.





16.12. Στις 15 Αυγούστου 1906 εκδηλώθηκε κίνηµα στο Γουδί.





16.13. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος διαλύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1910.





Ερωτήσεις στις Πηγές

Ερώτηση 16.14
Χρησιµο̟οιώντας σχετικά χωρία α̟ό τα ̟ιο κάτω κείµενα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να
ε̟ισηµάνετε τους κοινωνικούς και οικονοµικούς ̟αράγοντες ̟ου συνέβαλαν, µετά το 1893, στην
εκδήλωση του κινήµατος του Στρατιωτικού Συνδέσµου στο Γουδί.
Κείµενο Α
«… Αναµφίβολο είναι ̟ως το Γουδί βρήκε λαϊκή αντα̟όκριση, ̟ως α̟άντησε ̟ράγµατι σε κά̟οιες
κοινωνικές αναζητήσεις. Η µεγάλη δε λαϊκή συγκέντρωση συµ̟αράστασης της 14.09.1909 ̟ου οργανώθηκε
α̟ό βιοµήχανους, έµ̟ορους, βιοτέχνες, ελεύθερους ε̟αγγελµατίες κ.λ̟. (…) ̟ρόβαλε και καθαρά αστικές
διεκδικήσεις, ό̟ως ̟ροστασία της ̟αραγωγής, δίωξη της τοκογλυφίας, ̟ροοδευτικότητα των φόρων,
̟άταξη της µεροληψίας και της ̟ολιτικής φαυλότητας, σε σχέση, ιδιαίτερα, µε τους διορισµούς στο δηµόσιο
ο̟αδών του κυβερνώντος κόµµατος, κ.λ̟.»
Θ. ∆ιαµαντό̟ουλος, Η ελληνική ̟ολιτική ζωή: εικοστός αιώνας, Αθήνα 1997, σ. 65.
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Κείµενο Β
«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις ̟άνδηµον συνελθών συλλαλητήριον, ίνα σκεφθή ̟ερί των
Κοινών, ήτοι ̟ερί γενικής των κακώς εχόντων ανορθώσεως, ̟ολιτικής τε και στρατιωτικής, ην α̟ό µακρού
ήδη χρόνου ε̟όθησε και εζήτησε και την ο̟οίαν το κίνηµα της 15 Αυγούστου ανέλαβε να ̟ραγµατο̟οιήση
α̟οβλέ̟ων εις το ότι τα έννοµα συµφέροντα και δικαιώµατά του ουσιωδώς εθυσιάσθησαν υ̟ό το
ευ̟ρόσω̟ον κάλυµµα ελευθέρου ̟ολιτεύµατος, των αντι̟ροσώ̟ων αυτού µεταβληθέντων εις ιδιοτελή
ολιγαρχίαν, αντικαταστήσασαν τον Νόµον δια της θελήσεώς της, συνεταιρισθείσαν δε µετ’ αφορολογήτου
̟λουτοκρατίας, ενώ αυτός στενάζει υ̟ό το βάρος των αδικοτάτων φόρων (…) χωρίς ν’ α̟ολαµβάνη ως
αντάλλαγµα την ασφάλειαν της ζωής, τιµής και ιδιοκτησίας του (…) Αξιοί να ίδη την Κυβέρνησιν
υ̟οβάλλουσαν το ταχύτερον εις την Βουλήν και ταύτην ψηφίζουσαν άρτιον σύστηµα νοµοθεσίας, υ̟ό το
̟νεύµα ̟ολέµου κατά της συναλλαγής, ανορθώσεως όλων των κλάδων της διοικήσεως και ̟ροστασίας της
̟αραγωγής, ιδία δε (…) Να ληφθή ̟ρόνοια ̟ερί βελτιώσεως της τύχης του εργάτου, δουλεύοντος ήδη την
χειρίστην των δουλειών ̟ρος το κεφάλαιον δι’ έλλειψιν ̟αντός ̟ροστατευτικού αυτού νόµου»
Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, τόµος Ε΄, σ. 132-134. (Ψήφισµα των ε̟αγγελµατικών σωµατείων
Αθηνών-Πειραιώς την ηµέρα του συλλαλητηρίου)
[Εξετάσεις 2006]
Ερώτηση 16.15
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρακάτω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τα αίτια δυσαρέσκειας των κοινωνικών στρωµάτων και της ̟ολιτικής κατάστασης στην
Ελλάδα µέχρι το 1909.
Κείµενο
… η οικονοµική ̟ολιτική του Τρικού̟η ευνοούσε α̟οκλειστικά το µεγάλο κεφάλαιο κι ήταν εξαιρετικά
δυσβάστακτη για τις µεσαίες τάξεις και το λαό. Έτσι, στη συστηµατική κωλυσιεργία των αντιδραστικών
δυνάµεων, των συγκεντρωµένων γύρω στο ∆ηλιγιάννη, ̟ροσθέτονταν η εχθρότητα της µεσαίας και
µικροαστικής τάξης και του αγροτικού κι εργατικού κόσµου, ό̟ου η δηµαγωγία του ∆ηλιγιάννη εύρισκε
̟ρόσφορο έδαφος. Ήδη, ̟ριν α̟ό τον Τρικού̟η, το κράτος δεν µ̟ορούσε να καλύψει το έλλειµµα του
̟ροϋ̟ολογισµού, ̟αρά µε δανεισµό α̟’ την Εθνική Τρά̟εζα κι α̟ό µερικούς ̟λούσιους Έλληνες
τρα̟εζίτες. […] Ανάµεσα στα χρόνια 1879 και 1893 το ̟οσό των εξωτερικών δανείων ανέβηκε σε 639.739.000
φράγκα ονοµαστικό κεφάλαιο και 468.358.500 φράγκα ̟ραγµατικό, η εξυ̟ηρέτηση του δανείου α̟ορροφά
τα 40 ως τα 50% των κρατικών εσόδων και, ενώ το ̟οσό ̟ου ήρθε ̟ραγµατικά στην Ελλάδα µεταξύ 1879 και
1890 δεν υ̟ερβαίνει τα 359 εκατοµµύρια, η εξυ̟ηρέτηση του δανείου ξε̟ερνά υ̟έρµετρα τα εισ̟ραγµένα
̟οσά. […] Οι σύντοµες κυβερνήσεις του ∆ηλιγιάννη α̟’ το 1885 ως το 1886 κι α̟ό το 1890 ως το 1892
ε̟ιδείνωσαν την κατάσταση, ̟αρά τα ̟ρόσκαιρα δηµαγωγικά µέτρα. Το έλλειµµα του ̟ροϋ̟ολογισµού
αυξανόταν ολοένα: 30 εκατοµµύρια το 1884, 61 το 1885, 66 το 1886. […] Ο Τρικού̟ης ξανα̟αίρνοντας την
εξουσία το 1893, κήρυξε την χρεοκο̟ία. […] Εκτός α̟ό µερικούς τρα̟εζίτες ̟ου συµµάχησαν µε τις ̟αλιές
κάστες, όλες οι κοινωνικές τάξεις ήταν ̟ολύ ενοχληµένες και δυσαρεστηµένες α̟ό την ̟ολιτική της
χρεοκο̟ίας. Οι έµ̟οροι και οι εφο̟λιστές έβλε̟αν το εµ̟όριο να ̟αρακµάζει. […] Η κατάσταση της
αγροτιάς ήταν ακόµα χειρότερη. Οι συνθήκες διαβίωσής της δεν είχαν καθόλου βελτιωθεί. […] Στην
αγροτική αναταραχή ̟ροστίθεται τώρα, για ̟ρώτη φορά στην Ελλάδα, το εργατικό ζήτηµα.
Νίκος Γ. Σβορώνος, Ε̟ισκό̟ηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεµέλιο, Αθήνα 1994, σ. 103.
Ερώτηση 16.16
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στη
δηµιουργία, τα αιτήµατα, τη δράση και τους ̟αράγοντες ̟ου συνέβαλαν στη διάλυση της Οµάδας
Ια̟ώνων.
Κείµενο
Αυτή η αδυναµία του ελληνικού αστικού ριζοσ̟αστισµού καταδεικνύεται µε σαφήνεια στην ιστορία των
«Ια̟ώνων».
Ο ̟υρήνας της κοινοβουλευτικής τους οµάδας ̟ρωτοεµφανίστηκε το 1906 µε ̟ροτάσεις για την ̟ροστασία
των Ελλήνων µεταναστών. Σε αυτόν τον ̟υρήνα ανήκαν ο ανεξάρτητος βουλευτής Πατρών ∆ηµήτριος
Γούναρης, ̟ου είχε εκλεγεί µε το ψηφοδέλτιο του Κόµµατος του Θεοτόκη, ο Στέφανος ∆ραγούµης,
ηττηµένος αντί̟αλος του Θεοτόκη στην ̟άλη για τη διαδοχή του Τρικού̟η, και ο βουλευτής Κυκλάδων
Πέτρος Πρωτο̟α̟αδάκης, ένας α̟ό τους λίγους φυσικούς ε̟ιστήµονες και µηχανικούς του ελληνικού
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κοινοβουλίου, ό̟ου µεταξύ των βουλευτών µε ακαδηµαϊκή µόρφωση κυριαρχούσαν ̟αραδοσιακά οι
νοµικοί. […] Ως εκ̟ρόσω̟ος της οµάδας ̟ροέβαλε ο γηραιότερος, ο Στέφανος ∆ραγούµης. Την ονοµασία
«Κόµµα των Ια̟ώνων» τους την έδωσε ο Βλάσης Γαβριηλίδης, εκδότης της εφηµερίδας Ακρό̟ολις –
χαρακτηρισµός της ε̟οχής για ανθρώ̟ους οι ο̟οίοι, ό̟ως οι Ιά̟ωνες στον ̟όλεµο µε τη Ρωσία, έκαναν
̟αράτολµες ε̟ιθέσεις. Οι δριµύτατες ε̟ιθέσεις τους στρέφονταν κατά της κυβέρνησης και της «ολιγαρχίας»,
δηλαδή της κυρίαρχης ̟ολιτικής ελίτ, ε̟έκριναν τα κακώς κείµενα, τις ̟αραλείψεις και τη διαφθορά. Ο
Γούναρης υ̟οστήριζε την ανάγκη µεταρρύθµισης της δικαιοσύνης, µέτρα για την ̟ροστασία της ασφάλειας
δικαίου καθώς και την εισαγωγή νόµων κοινωνικής ̟ροστασίας ̟ου τότε ήταν ανήκουστοι: ασφάλεια
ασθενείας και ατυχηµάτων και συνταξιοδότηση των εργαζοµένων. Μεγάλη εντύ̟ωση ̟ροκάλεσε η
κοινοβουλευτική οµάδα των «Ια̟ώνων» το 1907, όταν µε εύλογα ε̟ιχειρήµατα και καίριες α̟οκαλύψεις
ε̟έβαλε αλλαγές στο νοµοσχέδιο για τη διοίκηση της διώρυγας της Κορίνθου, και το 1908, όταν στην
αντι̟αράθεση για το σταφιδικό ανάγκασε τον υ̟ουργό Οικονοµικών Σιµό̟ουλο να ̟αραιτηθεί.
Πυρήνας της κριτικής τους ήταν η α̟όσταση µεταξύ της ανά̟τυξης της κοινωνίας α̟ό τη µία και της
ελάχιστης ικανότητας του ̟ολιτικού συστήµατος να µαθαίνει, της ανε̟άρκειας της διοίκησης α̟ό την άλλη.
Με οξυδέρκεια διέκριναν ότι οι ̟ροσδοκίες ̟ου α̟ευθύνονταν στην α̟οδοτικότητα του ̟ολιτικού
συστήµατος και στην ικανότητα του κοινωνικο̟ολιτικού του ̟εριβάλλοντος να αλλάζει µεγάλωσαν
µ̟ροστά στα ̟ρότυ̟α των ευρω̟αϊκών χωρών –το τι χρειάζεται κανείς στη ζωή, το τι θεωρεί «αναγκαίο»,
καθορίζεται µόνο σε οριακές ̟ερι̟τώσεις βιολογικά, κατά κανόνα καθορίζεται ̟ολιτισµικά.
Η οµάδα διαλύθηκε, όταν ένας α̟ό τους καλύτερους, ο ∆ηµήτριος Γούναρης, δέχτηκε τον Ιούνιο του 1908
να γίνει υ̟ουργός Οικονοµικών στην κυβέρνηση Θεοτόκη, για να ̟ραγµατο̟οιήσει τα µεταρρυθµιστικά
του σχέδια. Ήδη η κατα̟ολέµηση του λαθρεµ̟όριου, η φορολόγηση των µερισµάτων των µετοχών, την
ο̟οία αυτός ̟ρωτοεισήγαγε, και η αναδιοργάνωση του υ̟ουργείου δηµιούργησαν εχθρούς α̟έτυχε µε το
νοµοσχέδιο για τη φορολόγηση του οινο̟νεύµατος ̟ου ̟αραγόταν α̟ό το ̟αρακράτηµα των εξαγωγών
σταφίδας και την ε̟ανεισαγωγή της φορολόγησης του κρασιού µε ταυτόχρονη µείωση των φόρων για είδη
µαζικής κατανάλωσης. Λόγω της µαζικής και κακοήθους ̟ρο̟αγάνδας των ̟αραγωγών και της
διαµαρτυρίας είκοσι οκτώ εκ̟ροσώ̟ων των εµ̟όρων, ο Θεοτόκης δεν τόλµησε να καταθέσει ε̟ίσηµα τα
νοµοσχέδια στη βουλή. Ο Γούναρης ̟αραιτήθηκε το Φεβρουάριο του 1909. Ο Θεοτόκης ̟άντως είχε
̟αραγκωνίζει την ε̟ικίνδυνη οµάδα των «Ια̟ώνων».
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σσ. 747-748.
Ερώτηση 16.17
Αντλώντας ̟ληροφορίες α̟ό το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τη στάση του Στρατιωτικού Συνδέσµου α̟έναντι στο ̟ολιτειακό ζήτηµα καθώς ε̟ίσης
και τα αιτήµατα Συνδέσµου.
Κείµενο
Ό̟ως ο Ζορµ̟άς, έτσι και οι αξιωµατικοί δεν είχαν ̟ρόθεση να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα
σχέδιά τους δεν α̟οσκο̟ούσαν στην εγκαθίδρυση στρατιωτικής δικτατορίας. Α̟έβλε̟αν σε µια κυβέρνηση
̟ου θα εφάρµοζε στην ̟ράξη το ̟ρόγραµµά τους, ̟ρόγραµµα εξαιρετικά µετριο̟αθές και συντηρητικό. ∆εν
είχαν ιδιαίτερα αντιδυναστικό ̟νεύµα. Πράγµατι, σχεδόν όλοι έλ̟ιζαν ότι ο βασιλιάς θα συµ̟αραστεκόταν
στην ̟ροσ̟άθειά τους να βάλουν τέλος στις άσκο̟ες και άχρηστες ενέργειες των ̟ολιτικών. Στις 14/27
Σε̟τεµβρίου κινητο̟οίησαν ̟ρος αυτή την κατεύθυνση τις συντεχνίες των εµ̟όρων της Αθήνας … για να
υ̟οβάλουν τα ψηφίσµατά τους στο ̟αλάτι.
Douglas Dakin, Η ενο̟οίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σ. 273.
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Ενότητα 16 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων:
Οµάδα Ια̟ώνων
Στρατιωτικός Σύνδεσµος
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Ε̟ίκεντρο της κριτικής του κόµµατος των Ια̟ώνων ήταν:
α. ο ̟αρεµβατικός ρόλος των ανακτόρων
β. η φορολογική ε̟ιβάρυνση των κατώτερων στρωµάτων
γ. η αδυναµία του ̟ολιτικού συστήµατος να ̟ροσαρµοστεί στις εξελίξεις
δ. η α̟εριόριστη και δυσκίνητη γραφειοκρατία

2. Η ε̟ανάσταση του Στρατιωτικού Συνδέσµου α̟οτελούσε:
α. κίνηµα µε σαφές ιδεολογικό και ̟ολιτικό ̟ρόγραµµα
β. ̟ολιτική έκφραση της ευνοηµένης οικονοµικής και ̟ολιτικής ολιγαρχίας
γ. συνισταµένη της δυσαρέσκειας α̟έναντι στην ̟ολιτική των ̟αλιών κοµµάτων και των ανακτόρων
δ. κινητο̟οίηση των κοµµάτων για ριζική µεταρρύθµιση της ελληνικής κοινωνίας
Θέµα 3ο
Να αντιστοιχίσετε τις χρονολογίες της στήλης Α µε τα γεγονότα της Στήλης Β.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. 1909
2. 1893
3. 1897
4. 1906
5. 1910

α. σχηµατισµός αναθεωρητικής βουλής
β. ελληνοτουρκικός ̟όλεµος
γ. συγκρότηση οµάδας Ια̟ώνων
δ. κίνηµα στο Γουδί
ε. ̟τώχευση

Θέµα 4ο
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε την ̟ηγή και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε ̟οια ήταν η
̟ολιτική, οικονοµική και κοινωνική κατάσταση ̟ριν το 1909 ̟ου οδήγησε αφενός σε κρίση τα κόµµατα
και αφετέρου στην εκδήλωση του Στρατιωτικού κινήµατος στο Γουδί.
Κείµενο Α
Στα χρόνια ανάµεσα στη χρεοκο̟ία και τον ελληνοτουρκικό ̟όλεµο του 1897, τα δύο µεγάλα κόµµατα, οι
Τρικου̟ικοί και το Εθνικό Κόµµα, ̟ροσ̟άθησαν να µείνουν ̟ιστά στα ̟ρογράµµατά τους, ̟αρά τις
αναγκαίες µετατο̟ίσεις. Στην ̟ράξη όµως δεν µ̟όρεσαν να ̟ραγµατο̟οιήσουν τί̟οτε α̟ό όσα τα
χώριζαν, και έτσι εξα̟λωνόταν η α̟ογοητευτική εντύ̟ωση του αδιεξόδου.
Α̟οκαλυ̟τική γι’ αυτή την α̟ογοήτευση είναι η συζήτηση των ̟ροϋ̟ολογισµών της τελευταίας
κυβέρνησης Τρικού̟η και της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη το 1896. Οι αντι̟αραθέσεις ε̟ί της αρχής των
δηµοσιονοµικών µεθόδων µε τις ο̟οίες θα µ̟ορούσε να ε̟ιτευχθεί η ισοσκέλιση του ̟ροϋ̟ολογισµού, τον
ο̟οίο ε̟ιθυµούσαν και τα δύο κόµµατα, συνεχίζονταν ακόµη. Ωστόσο, η χρεοκο̟ία του κράτους και
ε̟ι̟λέον η µείωση των δηµοσίων εσόδων ήταν αδιαµφισβήτητα γεγονότα, και αυτό σήµαινε ότι δεν
υ̟ήρχαν αρκετά χρήµατα ούτε για τα ̟ρογράµµατα εκσυγχρονισµού των Τρικου̟ικών ούτε για τις
̟εριορισµένες µειώσεις των φορολογικών βαρών, τις ο̟οίες το Εθνικό Κόµµα υ̟οσχέθηκε υ̟ό ορισµένες
̟ροϋ̟οθέσεις στον ̟ροεκλογικό αγώνα του 1895 –και για τα δύο κόµµατα ̟ροείχε η συνεννόηση µε τους
̟ιστωτές. Στην ̟ραγµατικότητα ο Τρικού̟ης ̟αρέµεινε ̟ιστός στο ελάχιστο ̟ρόγραµµα της ανά̟τυξης
δικτύου συγκοινωνιών, µε στόχο τη σύνδεση και την ολοκλήρωση σε εθνικό ε̟ί̟εδο, και στην αύξηση του
̟ολεµικού στόλου. Αλλά και ο ∆ηλιγιάννης δεν α̟έρρι̟τε ̟ια το σιδηρόδροµο, εκεί ό̟ου α̟έφερε
̟εριφερειακά οφέλη. Αργότερα, το Κόµµα του ∆ηλιγιάννη άρχισε να υ̟ολογίζει όλο και ̟ερισσότερο το
διεθνές εµ̟όριο. Σε γενικές γραµµές ωστόσο δινόταν ̟ροτεραιότητα σε το̟ικά συµφέροντα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόµη και το Εθνικό Κόµµα υ̟οστήριζε ̟ερικο̟ές των κοινωνικών ̟αροχών:
ζητούσε τη µείωση των συντάξεων, οι ο̟οίες το 1896 α̟ορροφούσαν το 5,9% των δηµοσίων δα̟ανών, και τη
µετακύληση των δα̟ανών για τα δηµοτικά σχολεία στην το̟ική αυτοδιοίκηση. Ακόµη και το 1896 όµως
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αυτές οι ε̟ιδιώξεις, δεν ε̟έφεραν σηµαντικά α̟οτελέσµατα. Αντίθετα, το Κόµµα του Ράλλη, οι ψηφοφόροι
του ο̟οίου ανήκαν κατά το µεγαλύτερο µέρος στους ̟αραδοσιακούς χώρους στρατολόγησης των δηµοσίων
υ̟αλλήλων, α̟έρρι̟τε κάθε σκέψη για ̟εριορισµό της ̟ρόσβασης στα µορφωτικά ιδρύµατα µέσω
διδάκτρων, ό̟ως ̟ρότεινε το Κόµµα του Τρικού̟η.
Κάτω α̟ό αυτές τις συνθήκες το ενδιαφέρον των κοµµάτων ε̟ικεντρωνόταν σε άλλα ε̟ιτακτικά αλλά
σχετικά «φθηνά» ̟ρογράµµατα, δηλαδή σε διοικητικές µεταρρυθµίσεις. Το ̟ιθανότερο είναι ότι τα κόµµατα
είχαν διακρίνει εδώ ένα α̟οφασιστικό σηµείο, ̟ου συγκέντρωνε την ετερογενή δυσαρέσκεια διάφορων
κοινωνικών στρωµάτων και οµάδων. Γιατί, ό̟ως αναφέραµε ̟αρα̟άνω, η ανερχόµενη αστική τάξη των
ε̟ιχειρηµατιών αισθανόταν να ̟εριορίζεται α̟ό την κρατική γραφειοκρατία, οι αγρότες ένιωθαν τις
αυξανόµενες ε̟ιβαρύνσεις και αισθάνονταν ξένοι α̟έναντι στις αρχές στην ύ̟αιθρο, α̟έναντι στις
γραφειοκρατικές διαδικασίες ̟ου εκτυλίσσονταν στην ακατανόητη γι’ αυτούς καθαρεύουσα όλοι όσων οι
̟ροσδοκίες είχαν αυξηθεί µε τις αλλαγές έβλε̟αν ότι η α̟όσταση ̟ου χώριζε την Ελλάδα α̟ό τις χώρες̟ρότυ̟α της ∆υτικής και της Κεντρικής Ευρώ̟ης δεν µειωνόταν τόσο γρήγορα όσο είχαν αρχικά ελ̟ίσει.
Ανυ̟όµονοι νέοι άνθρω̟οι, τα εθνικιστικά συναισθήµατα των ο̟οίων είχαν εξαφθεί α̟ό τις ειδήσεις
για τα γεγονότα στη Μακεδονία, και αυτοί ̟ου αντιµετώ̟ιζαν δυσάρεστα εµ̟όδια στην σταδιοδροµία τους
έβλε̟αν µε αυξανόµενη δυσ̟ιστία, ακόµη και µε ̟εριφρόνηση, τη διοίκηση ̟ου δεν ασχολιόταν
α̟οκλειστικά µε το δηµόσιο χρέος και µε τα έσοδα τα ο̟οία θα εξασφάλιζαν την ̟ληρωµή των χρεών. Οι
συζητήσεις για τις λε̟τοµέρειες των αχανών, ̟ερί̟λοκων ̟ροβληµάτων των δηµόσιων οικονοµικών και
των δανείων δεν ήταν ο κατάλληλος τρό̟ος για να καθησυχάσουν οι αµφισβητίες, να εξασφαλιστεί η
εµ̟ιστοσύνη, να ενθουσιαστεί η νεολαία και να στερεωθεί η ̟ίστη ότι οι ̟ροσδοκίες ̟ου είχε δηµιουργήσει
η αλλαγή θα εκ̟ληρώνονταν σύντοµα.
Οι µεταρρυθµίσεις τις ο̟οίες σχεδίαζαν τα δύο µεγάλα κόµµατα ήταν σε µεγάλο βαθµό αναντίστοιχες µε τις
̟ροσδοκίες ̟ου σκιαγραφήσαµε. Το Κόµµα του Τρικού̟η ε̟ιδίωκε α̟λώς και µόνο έναν ορθολογικό τρό̟ο
είσ̟ραξης των φόρων, ενώ το Εθνικό Κόµµα συνέδεε αυτή την ε̟ιδίωξη µε το στόχο µεγαλύτερης
φορολογικής δικαιοσύνης.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σσ. 699-701.
Κείµενο Β
Όλες αυτές οι συζητήσεις έχασαν στο αµέσως ε̟όµενο διάστηµα το αντικείµενό τους, γιατί η δηµοσιονοµική
κρίση και η ̟ολεµική ̟ερι̟έτεια του 1897 ̟εριόρισαν την ευχέρεια κινήσεων της κυβέρνησης οι ̟ροσδοκίες
του κόσµου διαψεύστηκαν και ̟άλι.
Η κυβέρνηση Τρικού̟η ̟ροσ̟άθησε να µειώσει τις οικονοµικές δυσκολίες του κράτους µε αύξηση της
φορολογικής ε̟ιβάρυνσης. Τώρα όµως εξαντλήθηκε η υ̟οµονή των ε̟αγγελµατιών, οι ο̟οίοι α̟ό το 1889
είχαν ήδη ̟ιέσει τον ̟ρωθυ̟ουργό να αλλάξει τα φορολογικά νοµοσχέδια, και οι αντιδράσεις τους
̟ροκάλεσαν µέσα σε διάστηµα ολίγων ηµερών ̟ολιτική κρίση. Μια «Ε̟ιτρο̟ή κτηµατιών και
ε̟αγγελµατιών» κάλεσε σε διαδήλωση στις 5 Ιανουαρίου 1895, στην ̟λατεία Οµονοίας των Αθηνών, στην
ο̟οία συµµετείχαν ̟ερί̟ου 2.000 άνθρω̟οι. Το αναστατωµένο ̟λήθος ενέκρινε ψήφισµα και έκανε ̟ορεία
στη συνέχεια ̟ρος το κτίριο της Βουλής, ό̟ου ο ̟ρωθυ̟ουργός και ̟ολλοί βουλευτές αναγκάστηκαν να
δεχτούν ε̟ικρίσεις και βαριές ̟ροσβολές. Όταν αυτοί οι διαδηλωτές άδειασαν την ̟λατεία χωρίς αντίσταση
και η αστυνοµία συνέλαβε ̟έντε φωνακλάδες, φάνηκε ότι η τάξη είχε α̟οκατασταθεί.
Τα φαινόµενα όµως α̟ατούσαν. Τρεις ηµέρες αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου, υ̟ήρξαν νέες διαδηλώσεις µε
συµµετοχή φοιτητών οι διαδηλώσεις ̟ήγαν στο Πεδίο του Άρεως, ό̟ου την ίδια ώρα οι ο̟αδοί της
κυβέρνησης διοργάνωναν αντισυγκέντρωση. Στους δρόµους της Αθήνας εµφανίστηκαν αστυνοµία και
ι̟̟ικό, εδώ κι εκεί έγιναν συλλήψεις για να α̟οφευχθούν ε̟εισόδια ή συγκρούσεις µεταξύ των διαδηλωτών.
[…]
Το κύµα διαµαρτυριών εξα̟λώθηκε α̟ό την ̟ρωτεύουσα στην ε̟αρχία είναι χαρακτηριστικό για την
κατάσταση ̟ου ε̟ικρατούσε ότι στην Πάτρα δεν διατυ̟ώθηκε αίτηµα για εκλογές, αλλά για εθνοσυνέλευση,
δηλαδή για νέο σύνταγµα.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 702-703.
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Μέρος ∆. Ανανέωση και ∆ιχασµός (1909-1922)
Ενότητα 17: Το κόµµα των Φιλελευθέρων
Σχεδιάγραµµα

Πριν α̟ό τις
εκλογές της 8ης Αυγ.
1910
Φορείς των νέων
ιδεών
«Ανόρθωση»
σήµαινε:
Πολιτικοί
σχηµατισµοί στις
εκλογές
Α̟οτελέσµατα
εκλογών

Εκλογές 8ης Αυγούστου 1910 και α̟οτελέσµατα εκλογών
- δεν είχε συγκροτηθεί κανένα νέο κόµµα ̟ου να υ̟οστηρίζει τις ̟ροτεινόµενες
µεταρρυθµίσεις του 1909/1910
-

ανεξάρτητοι υ̟οψήφιοι σε ανεξάρτητα ψηφοδέλτια
διεκδικούσαν ψήφους δυσαρεστηµένων εκλογέων µε τα ̟αλαιά κόµµατα
γενικό σύνθηµα «ανόρθωση»
υλο̟οίηση αιτηµάτων συντεχνιών
ε̟ίλυση αγροτικού ζητήµατος  ̟αροχή γης στους ακτήµονες
εµφανίζεται η σοσιαλδηµοκρατική «Κοινωνιολογική Εταιρεία»
τα ̟αλαιά κόµµατα συµµετέχουν ως συνασ̟ισµός

-

συνασ̟ισµός ̟αλαιών κοµµάτων κερδίζει τις ̟ερισσότερες έδρες στη Βουλή
εξασφαλίζει 211 α̟ό τις 362 έδρες
29 έδρες κερδίζουν ανεξάρτητοι α̟ό το χώρο των ̟αλαιών κοµµάτων
122 έδρες κερδίζουν ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές

Ίδρυση κόµµατος Φιλελευθέρων: ̟ολιτικό ̟ρόγραµµα και στόχοι Ελευθερίου Βενιζέλου
Ελευθέριος
ηγέτης κόµµατος Φιλελευθέρων
Βενιζέλος
συσ̟είρωνε γύρω τους εκσυγχρονιστές
5 Σε̟τεµβρίου 1910: οµιλία στην ̟λατεία Συντάγµατος  ̟ρώτη δηµόσια
εµφάνιση
εξαγγέλλει ̟ρογραµµατικές δηλώσεις για µετριο̟αθείς µεταρρυθµίσεις
Στόχοι Βενιζέλου
εκσυγχρονισµός ̟ολιτικού συστήµατος
εξισορρό̟ηση συµφερόντων όλων των κοινωνικών στρωµάτων
Θέσεις
κοινωνική γαλήνη
̟ρογράµµατος Ελ.
ελάφρυνση κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων
Βενιζέλου
εκσυγχρονισµός κρατικού µηχανισµού  για α̟οτελεσµατικότερη
λειτουργία του
στρατιωτικοί εξο̟λισµοί  για ̟ραγµατο̟οίηση εθνικών διεκδικήσεων
αναθεώρηση υ̟άρχοντος συντάγµατος και όχι ψήφιση νέου
̟ροαγγελία ίδρυσης κόµµατος αρχών ως φορέα µεταρρυθµίσεων
Ίδρυση κόµµατος
- 22 Αυγούστου 1910 α̟ό µέλη της Εθνοσυνέλευσης
Φιλελευθέρων

Σχηµατισµός
κυβέρνησης Βενιζέλου

Α̟οτελέσµατα
εκλογών Νοεµβρίου
1910

Εκλογές Νοεµβρίου 1910 και τα α̟οτελέσµατά τους
εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης µετά την ̟αραίτηση κυβέρνησης
∆ραγούµη (6 Οκτωβρίου 1910)
διάλυση της Βουλής και ̟ροκήρυξη εκλογών
αντίδραση ̟αλαιών κοµµάτων α̟όφαση α̟οχής α̟ό τις εκλογές του
Νοεµβρίου 1910
- Φιλελεύθεροι κέρδισαν συντρι̟τική ̟λειοψηφία εδρών  307 α̟ό 362 έδρες

Τρο̟ο̟οιήσεις συντάγµατος και νοµοθετικό έργο κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου, 1911
Τρο̟ο̟οιήσεις
1911 ψηφίστηκαν α̟ό Βουλή 53 τρο̟ο̟οιήσεις µη θεµελιωδών διατάξεων
συντάγµατος
του συντάγµατος:
 ενίσχυση της µοναρχίας
 συµµετοχή βασιλιά στη διαδικασία αναθεώρησης (̟αρά τη συνταγµατική
α̟αγόρευση)
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Νοµοθετικό έργο

Εκλογές Μαρτίου 1912

∆οµή βενιζελικού
κόµµατος
Σύνδεσµοι
Φιλελευθέρων

 διασφάλιση διάκρισης εξουσιών
 ασυµβίβαστο µεταξύ στρατιωτικής, δηµοσιοϋ̟αλληλικής ιδιότητας και
βουλευτικού αξιώµατος
 µονιµότητα δικαστικών και δηµοσίων υ̟αλλήλων
ψήφιση 337 νέων νόµων  εισήγαγαν µεταρρυθµίσεις σε όλο το φάσµα
του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου:
 διορισµός δηµοσίων υ̟αλλήλων µε δηµόσιους διαγωνισµούς
 καθιέρωση κανονισµών εργασίας σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες
 διανοµή γης στη Θεσσαλία
 αναδιοργάνωση το̟ικής αυτοδιοίκησης
 βελτίωση διαδικασίας α̟ονοµής δικαιοσύνης
 αναθεώρηση του κανονισµού της Βουλής µε σκο̟ό να διαθέτουν οι
υ̟ουργοί ̟ερισσότερο χρόνο για κοινοβουλευτικές συζητήσεις
συµµετείχαν όλες οι ̟ολιτικές δυνάµεις
ε̟ικράτησε το ρεύµα των Βενιζελικών
αναδείχθηκαν 146 βουλευτές Φιλελευθέρων και 36 άλλων κοµµάτων
̟λειοψηφία ψηφοφόρων τάχθηκε υ̟έρ κόµµατος Φιλελευθέρων, γιατί 
οι καινοτοµίες ̟ου είχαν εισηγηθεί γέννησαν την ελ̟ίδα για ε̟ίλυση
κοινωνικών ̟ροβληµάτων

-

Χαρακτηριστικά
βενιζελικού κόµµατος

-

∆οµή Βενιζελικού κόµµατος
̟ροσω̟ο̟αγές
Βενιζέλος είχε τα ̟άντα υ̟ό τον έλεγχό του (ό̟ως Τρικού̟ης)
δεν έ̟αιζαν ιδιαίτερο ρόλο στη διαµόρφωση της ̟ολιτικής του κόµµατος
δε διέφεραν α̟ό τις το̟ικές οµάδες φίλων ̟ου σχηµάτιζαν τα
̟αραδοσιακά κόµµατα
1912 ίδρυση Λέσχης Φιλελευθέρων στην Αθήνα και σε άλλες εκλογικές
̟εριφέρειες
δεν ήταν ιδεατό κόµµα
ηγεσία λάµβανε υ̟όψη κοινωνικά, το̟ικά συµφέροντα και
αντι̟αλότητες ανάµεσα στα στελέχη

Ορισµός
«Ανόρθωση»: γενικό σύνθηµα των ανεξάρτητων ̟ολιτικών ̟ου συµµετείχαν στις εκλογές της 8ης Αυγούστου
1910. Με την «ανόρθωση», ανάλογα µε την ̟εριοχή ̟ου ήταν υ̟οψήφιοι και τον ̟ληθυσµό στον ο̟οίο
α̟ευθύνονταν, εννοούσαν είτε την υλο̟οίηση των αιτηµάτων των συντεχνιών, ό̟ως εκφράστηκαν στα
συλλαλητήρια του 1909, είτε την ε̟ίλυση του αγροτικού ζητήµατος, µε την ̟αροχή γης στους ακτήµονες.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 89]

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 22 του σχολικού βιβλίου, σελ. 89-90
Ερώτηση
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρα̟άνω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τους στόχους και τις µεταρρυθµίσεις ̟ου ε̟έφερε το Βενιζελικό κόµµα και να
α̟οτιµήσετε κατά ̟όσο οι αλλαγές ̟ου ε̟έφερε ο Βενιζέλος αντα̟οκρίνονταν στα αιτήµατα του
κινήµατος στο Γουδί το 1909.
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Κείµενο -- Α̟ό το λόγο του Βενιζέλου στις 5-9-1910 στην ̟λατεία Συντάγµατος
«Συµ̟ολίται,
Γνωρίζετε ̟οία … αξίωσιν της Κοινής Γνώµης».
Γ. Κορδάτος, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος, τόµος Ε΄, σ. 210-215.

Α̟άντηση:
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 89: «Οι εκσυγχρονιστές συσ̟ειρώθηκαν γύρω α̟ό το ̟ρόσω̟ο του κρητικού ηγέτη
Ελευθερίου Βενιζέλου, ο ο̟οίος εξελέγη χωρίς να συµµετέχει στην ̟ροεκλογική αναµέτρηση. Η ̟ρώτη
δηµόσια εµφάνιση του Βενιζέλου ως ελλαδίτη ̟ολιτικού έγινε στις 5 Σε̟τεµβρίου 1910 µε µια οµιλία στην
̟λατεία Συντάγµατος, στην ο̟οία έκανε ̟ρογραµµατικές δηλώσεις, µε τις ο̟οίες υ̟οστήριξε µετριο̟αθείς
µεταρρυθµίσεις».

Α̟ό την ̟ηγή ̟ληροφορούµαστε ότι α̟ευθυνόµενος στον αθηναϊκό λαό αναφέρθηκε στα αίτια του
κινήµατος στο Γουδί ̟αρουσιάζοντας τις οικονοµικές, διοικητικές και ̟ολιτικές δυσλειτουργίες της χώρας.
Συγκεκριµένα αναφέρθηκε σε:
- Α̟αρχαιωµένη νοµοθεσία αστικού και εµ̟ορικού δικαίου
- Ποινική διαδικασία ̟ου κινείται βραδύτατα
- Ανε̟άρκειες της δηµόσιας εκ̟αίδευσης η ο̟οία ̟αράγει α̟οφοίτους ανίκανους για κάθε
̟λουτο̟αραγωγικό ε̟άγγελµα
- ∆ηµοτικό διοικητικό σύστηµα το ο̟οίο έχει α̟οβεί όργανο εκµετάλλευσης α̟ό τις φατρίες
- ∆ιοίκηση φατριάζουσα ̟ου διαιωνίζει την τυραννία
- Έλλειψη αγροτικής και εργατικής νοµοθεσίας
- Αδυναµία ενό̟λων δυνάµεων για ̟ροετοιµασία ετοιµο̟όλεµης και ικανής στρατιωτικής δύναµης
- Παράλληλα ο Βενιζέλος στο λόγο του υ̟οστήριξε ότι στόχος της Αναθεωρητικής Βουλής είναι η σύµφωνη
µε τα ̟αρα̟άνω αιτήµατα αναθεώρηση των διατάξεων του συντάγµατος ̟ου δεν θα θίγουν το ̟ολίτευµα
ούτε τη βασιλική εξουσία
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 89-91: (Ο Βενιζέλος) «Στόχευε σε εκσυγχρονισµό του ̟ολιτικού συστήµατος, µε την
εξισορρό̟ηση των συµφερόντων όλων των κοινωνικών στρωµάτων. Βασικές θέσεις του ̟ρογράµµατός του
ήταν η κοινωνική γαλήνη, η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, ο εκσυγχρονισµός του
κρατικού µηχανισµού, µε σκο̟ό την α̟οτελεσµατικότερη λειτουργία του, και στρατιωτικοί εξο̟λισµοί για
την ̟ραγµατο̟οίηση των εθνικών διεκδικήσεων. Ε̟ίσης, ̟αρά την ̟ίεση των ο̟αδών του, υ̟οστήριξε την
αναθεώρηση του υ̟άρχοντος συντάγµατος και όχι την ψήφιση νέου. Πολιτειακό ζήτηµα δεν έθεσε.
Προανήγγειλε την ίδρυση ενός κόµµατος αρχών, το ο̟οίο θα ήταν φορέας των µεταρρυθµίσεων. Το κόµµα
ιδρύθηκε και τυ̟ικά στις 22 Αυγούστου 1910, α̟ό µέλη της Εθνοσυνέλευσης. Το ̟ρώτο εξάµηνο του 1911
ψηφίστηκαν α̟ό τη Βουλή 53 τρο̟ο̟οιήσεις µη θεµελιωδών διατάξεων του συντάγµατος. ∆εν έγιναν
ριζικές αλλαγές, αλλά αντίθετα ενισχύθηκε η θέση της µοναρχίας και ε̟ετρά̟η στο βασιλιά, ̟αρά τη
συνταγµατική α̟αγόρευση, να συµµετάσχει στη διαδικασία της αναθεώρησης. Οι σ̟ουδαιότερες
τρο̟ο̟οιήσεις αφορούσαν τη διασφάλιση της διάκρισης των εξουσιών, το ασυµβίβαστο µεταξύ
στρατιωτικής και δηµοσιοϋ̟αλληλικής ιδιότητας αφ’ ενός και βουλευτικού αξιώµατος αφ’ ετέρου, και τη
µονιµότητα των δικαστικών και των δηµοσίων υ̟αλλήλων.
Η κυβέρνηση του Βενιζέλου ψήφισε ε̟ίσης 337 νέους νόµους, οι ο̟οίοι εισήγαγαν µεταρρυθµίσεις ̟ου
αφορούσαν όλο το φάσµα του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου: ̟.χ. διορισµός δηµοσίων υ̟αλλήλων µε
δηµόσιους διαγωνισµούς, καθιέρωση κανονισµών εργασίας σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες, διανοµή γης στη
Θεσσαλία, αναδιοργάνωση της το̟ικής αυτοδιοίκησης, βελτίωση της διαδικασίας α̟ονοµής της
δικαιοσύνης, αναθεώρηση του κανονισµού της Βουλής µε σκο̟ό να διαθέτουν οι υ̟ουργοί ̟ερισσότερο
χρόνο για κοινοβουλευτικές συζητήσεις κ.λ̟.».
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
17.1. Ποια ήταν τα βασικά σηµεία του ̟ρογράµµατος του Βενιζέλου, σύµφωνα µε τις ̟ρογραµµατικές
δηλώσεις του Σε̟τεµβρίου του 1910;
17.2. Ποιες τρο̟ο̟οιήσεις των διατάξεων του Συντάγµατος ψηφίστηκαν στις αρχές του 1911;
17.3. Ποιους νέους νόµους ψήφισε η κυβέρνηση Βενιζέλου το ̟ρώτο εξάµηνο του 1911;
17.4. Ποια ήταν η δοµή του βενιζελικού κόµµατος ̟ριν και λίγο µετά το 1922;
17.5. Ποιους ̟ολιτικούς ̟ρέσβευε το σύνθηµα της «ανόρθωσης» και ̟ώς εξελίχθηκαν οι εκλογές της 8ης
Αυγούστου 1910;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
17.6. Η Λέσχη των Φιλελευθέρων ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1912.


[Εξετάσεις 2001, 2006]
17.7. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1910, ̟αρά την ̟ίεση των ο̟αδών του,
υ̟οστήριξε την ψήφιση νέου συντάγµατος και όχι την αναθεώρηση του
υ̟άρχοντος.
[Εξετάσεις 2005]





17.8. Στις 5 Σε̟τεµβρίου 1910 έγινε η ̟ρώτη δηµόσια εµφάνιση του
Ελ. Βενιζέλου ως ̟ρωθυ̟ουργού.





17.9. Στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 εµφανίστηκε για ̟ρώτη φορά η
«Κοινωνιολογική Εταιρεία».





17.10. Το βενιζελικό κόµµα ήταν ένα ιδεατό κόµµα χωρίς τις µικρότητες
και τις διχόνοιες της ̟αλιάς ̟ολιτικής ελίτ.





Ερωτήσεις στις Πηγές

Ερώτηση 17.11
Με βάση τις δύο ̟ηγές ̟ου σας δίνονται και τις ιστορικές σας γνώσεις για την τρο̟ο̟οίηση του
Συντάγµατος και το νοµοθετικό έργο της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου το 1911, να α̟οτιµήσετε
κατά ̟όσο οι αλλαγές ̟ου ε̟έφερε τότε ο Ε. Βενιζέλος αντα̟οκρίνονταν στα αιτήµατα του κινήµατος
στο Γουδί (1909).
Κείµενο Α -- Προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσµου την ηµέρα του κινήµατος, 15 Αυγούστου 1909:
«Προς την Α.Μ. τον Βασιλέα, την Κυβέρνησιν και τον Ελληνικόν Λαόν.
... Ο Σύνδεσµος των αξιωµατικών του Εθνικού Στρατού της Ξηράς και του Ναυτικού ... ̟ροβαίνει εις
την υ̟οβολήν ιεράς ̟αρακλήσεως ̟ρος τον Βασιλέα ... και ̟ρος την Κυβέρνησίν του, ό̟ως
ολοψύχως ε̟ιδοθώσιν εις την άµεσον και ταχείαν ανόρθωσιν των κακώς εν γένει εχόντων, ιδία δε
των του Στρατού και του Ναυτικού ...
... Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος ̟οθεί ... ό̟ως η ∆ιοίκησις της Χώρας καταστή χρηστή και έντιµος, ό̟ως
η ∆ικαιοσύνη α̟ονέµηται ταχέως µετ’ αµεροληψίας και ισότητος ̟ρος ά̟αντας εν γένει τους ̟ολίτας
αδιακρίτως τάξεως, ό̟ως η Εκ̟αίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής δια τον ̟ρακτικόν βίον και τας
στρατιωτικάς ανάγκας της Χώρας, ό̟ως η ζωή, η τιµή και η ̟εριουσία των ̟ολιτών εξασφαλισθώσιν,
και τέλος ό̟ως τα οικονοµικά ανορθωθώσι».
Γιάννης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, τόµος Ε΄, σσ. 114-117.
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Κείµενο Β
Α̟ό το λόγο του Ελευθερίου Βενιζέλου στις 5.9.1910 στην ̟λατεία Συντάγµατος:
«Συµ̟ολίται,
Γνωρίζετε ̟οία υ̟ήρξαν τα αίτια, τα ο̟οία ̟ροεκάλεσαν την εξέγερσιν του Αυγούστου ̟αρελθόντος
έτους, ε̟οµένως δεν έχω ανάγκην να υ̟οµνήσω αυτά εις υµάς δια µακρών ... Αστική δικαιοσύνη
εφαρµόζουσα ̟ρος ρύθµισιν των σχέσεων του συγχρόνου βίου νοµοθεσίαν χρονολογουµένην α̟ό 15
και 20 αιώνων ... Εµ̟ορική νοµοθεσία χρονολογουµένη α̟ό ενός αιώνος ... Ποινική διαδικασία ήτις
... κινείται βραδύτατα ... ∆ηµοσία εκ̟αίδευσις, ήτις ... εκτρέφει δι’ ανε̟αρκούς άλλως τε µορφώσεως
τροφίµους του ̟ροϋ̟ολογισµού ανικάνους δια κάθε άλλο ̟λουτο̟αραγωγόν ε̟άγγελµα...
... Η ∆ιοίκησις φατριάζουσα ...
... Έλλειψις αγροτικής ασφαλείας ... Αδιαφορία εντελής ̟ρος τας εργατικάς και αγροτικάς τάξεις ...
Ανικανότης ̟ρος ̟αρασκευήν αναλόγου ̟ρος τους ̟όρους της χώρας αλλά φερεγγύου και
ετοιµο̟ολέµου ̟άντοτε στρατιωτικής δυνάµεως ... Η εκ των εκλογών της 8ης Αυγούστου ̟ροελθούσα
λαϊκή αντι̟ροσω̟εία α̟οστολήν έχει ό̟ως αναθεωρήση ωρισµένας διατάξεις του Συντάγµατος.
Αλλά θα ̟αρεγνώριζέ τις ̟ροφανή αλήθειαν, εάν δεν ανεγνώριζεν, ότι εύρυνσις του κύκλου των
εργασιών αυτής, ό̟ως αναθεωρηθώσι και άλλαι διατάξεις του Συντάγµατος, µη θίγουσαι ούτε την
µορφήν της Πολιτείας, ούτε την εξουσίαν ή το ̟ρόσω̟ον του Βασιλέως, ούτε την τάξιν της διαδοχής,
αντα̟οκρίνεται ̟ρος ισχυράν αξίωσιν της Κοινής Γνώµης».
Γιάννης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, τόµος Ε΄ σσ. 210-215.
[Εξετάσεις 2001]]

Ερώτηση 17.12
Λαµβάνοντας υ̟όψη το κείµενο του βιβλίου σας και το ̟εριεχόµενο των ̟ηγών να ε̟ισηµάνετε και να
σχολιάσετε τη θέση του Στρατιωτικού Συνδέσµου στο ̟ολιτειακό ζήτηµα και να τη συσχετίσετε µε τη
θέση του Βενιζέλου σχετικά µε το βασιλικό θεσµό.
Κείµενο Α
Αλλ’ ο Βενιζέλος ουδέ̟οτε ελησµόνησεν ότι η ̟ολιτική είναι η τέχνη του δυνατού. Αι ιδέαι του ανήκαν, η
εφαρµογή των όµως εξήρτατο κυρίως α̟ό το ̟εριβάλλον. Η Ελλάς του 1910 δεν ήτο ακόµη δηµοκρατική
αστική κοινωνία. Αι µάζαι του λαού εµάνθανον ε̟ί ογδοήκοντα έτη ότι η δηµοκρατία είναι «κακο̟οιόν
τέρας». Το σ̟ουδαιότερον όλων: το εθνικόν ζήτηµα, κρητικόν και µακεδονικόν, δεν συνεχώρει ριζικάς
εσωτερικάς κρίσεις.
Ε̟ί τη βάσει των δεδοµένων αυτών και της σχετικής αδυναµίας του Στρατιωτικού Συνδέσµου, δεν
ε̟ετρέ̟ετο αλλαξοβασιλεία ή ανατρο̟ή της δυναστείας. Ώφειλεν όµως το στέµµα να αναγνωρίση την τάξιν
των ̟ραγµάτων, ήτις ̟ροέκυ̟τεν α̟ό την ε̟ανάστασιν και να χωρισθή α̟ό την ολιγαρχίαν. Το ̟αρελθόν
εµαρτύρει ότι αι µοναρχίαι ερρίζωσαν όταν µεταβάλλοντο εις εθνικάς λαϊκάς, εγκαταλεί̟ουσι τας
̟ρονοµιούχους τάξεις.
Γ. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1922, τόµος Α΄, σ. 62.
Κείµενο Β
Το δεύτερο µέρος της ̟ρογραµµατικής του οµιλίας, µε το ο̟οίο ο Κρης ̟ολιτικός ̟αρουσίασε τους
̟ολιτικούς του στόχους, ε̟ιβεβαιώνει τη δια̟ίστωσή µας: µε την αναθεώρηση του συντάγµατος, εί̟ε, η
ο̟οία θα υ̟ερέβαινε τα όρια της σχετικής α̟όφασης της βουλής, χωρίς όµως να αλλάξει τις θεµελιώδεις
διατάξεις για το ̟ολίτευµα, τη βασιλεία και τη διαδοχή, τη λαϊκή κυριαρχία και τη διάκριση των εξουσιών,
το σύστηµα θα εκσυγχρονιζόταν τεχνικά. Πράγµατι, ό̟ως θα δείξουµε, οι ̟ερισσότερες αλλαγές του
συντάγµατος αφορούσαν ακριβείς διατυ̟ώσεις µε στόχο την α̟οτελεσµατικότερη εφαρµογή του ̟νεύµατος
του συντάγµατος. Παρά τη δριµεία κριτική κατά του στέµµατος, ο Βενιζέλος τόνισε ότι η δηµοκρατία µε
βασιλιά ως αρχηγό του κράτους «είναι ο τύ̟ος του ̟ολιτεύµατος, όστις ̟ροσαρµόζεται άριστα ̟ρος την
̟ολιτικήν µόρφωσιν του Ελληνικού Λαού και εξυ̟ηρετεί ̟ροσφορώτερον τα εδαφικά συµφέροντα». Έλ̟ιζε,
εί̟ε, ότι ο Γεώργιος Α΄ θα ηγείτο της ανανεωτικής ̟ροσ̟άθειας και α̟έρριψε κάθε ε̟ιδίωξη να
αµφισβητηθούν τα θεµέλια της συνταγµατικής τάξης. Στις ε̟αναλαµβανόµενες κραυγές «Συντακτική,
συντακτική!» α̟άντησε µε σταθερότητα «Αναθεωρητική!», η ο̟οία σύµφωνα µε την ελληνική δικαϊκή
̟αράδοση και σύµφωνα µε το γράµµα και το ̟νεύµα του άρθρου 107 του συντάγµατος δεν µ̟ορούσε να
αλλάξει τις θεµελιώδεις διατάξεις του.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 781.
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Κείµενο Γ
Αν αφίνετο το κίνηµα του 1909 άνευ ρυθµιστικής ε̟ήρειας του ̟ρογράµµατος του Ε. Βενιζέλου, ίσως
κατέληγεν έκτοτε εις την κατάλυσιν της βασιλείας, η ο̟οία ήτο γυµνή κοινωνικών ερεισµάτων και έρηµος
̟ιστών ο̟αδών. Αλλ’ η αστική τάξις εις το σηµείον αυτό ευκόλως ηκολούθησε τον Βενιζέλον, διότι εις την
ε̟ιδίωξιν της εθνικής ̟ολιτικής, εις την ο̟οίαν µετ’ ολίγον εντόνως α̟εδύθη, η βασιλεία ήτο χρήσιµος ως
σύµβολον.
Αλ. Σβώλου, Τα ελληνικά συντάγµατα, 1972, σ. 46.

Ερώτηση 17.13
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στις
συνταγµατικές και νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις του κόµµατος των Φιλελευθέρων το 1911.
Κείµενο
Το 1911 ψηφίστηκαν ̟ερί̟ου ̟ενήντα νέες συνταγµατικές διατάξεις. Για να µειωθεί η έκταση του ̟ολιτικού
τυχοδιωκτισµού, η κοινοβουλευτική α̟αρτία µειώθηκε α̟ό το µισό στο ένα τρίτο του συνολικού αριθµού
των βουλευτών. Μέτρα για την α̟αλλοτρίωση των κτηµάτων και της έγγειας ιδιοκτησίας για το εθνικό
συµφέρον ̟αρείχαν τη νοµική βάση για τη µετέ̟ειτα αγροτική µεταρρύθµιση. Έγιναν σηµαντικές
εκ̟αιδευτικές µεταρρυθµίσεις και, σε µια ̟ροσ̟άθεια να µειωθεί η ̟ολιτική εκµετάλλευση εις βάρος του
∆ηµοσίου, ο διορισµός σε δηµόσιες θέσεις α̟οφασίστηκε να γίνεται βάσει δηµόσιων εξετάσεων.
Α̟οφασίστηκαν ε̟ίσης µετριο̟αθή µέτρα κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, τα ο̟οία συµ̟εριελάµβαναν την
̟αροχή ελάχιστου µισθού σε εργαζόµενες γυναίκες και ̟αιδιά, τη νοµιµο̟οίηση των ε̟αγγελµατικών
συνεταιρισµών και την ̟οινικο̟οίηση των ̟λαστών «εταιρικών» ενώσεων. Ο νεοτερισµός µιας
̟ροοδευτικής φορολογίας του εισοδήµατος ̟ροκάλεσε εκτεταµένη φοροδιαφυγή, αλλά συµβόλιζε
α̟οµάκρυνση α̟ό την ̟ροηγούµενη εξάρτηση α̟ό τους έµµεσους φόρους, οι ο̟οίοι βάραιναν δυσανάλογα
τους φτωχούς. Ο Βενιζέλος είχε ήδη την υ̟οστήριξη των ε̟ιχειρηµατιών, ενώ µέτρα ό̟ως αυτά βοήθησαν
στη διεύρυνση της εκλογικής του βάσης, καθώς είχαν α̟ήχηση στην εργατική τάξη, η ο̟οία µόλις είχε
εµφανιστεί ως α̟οτέλεσµα του ̟εριορισµένου βαθµού εκβιοµηχάνισης κατά τα ̟ροηγούµενα τριάντα
χρόνια. Τα ή̟ια µεταρρυθµιστικά του µέτρα βοήθησαν στην εξουδετέρωση της ανά̟τυξης ενός ισχυρού
σοσιαλιστικού και αγροτικού κινήµατος ̟αρόµοιου µε αυτό ̟ου είχε εµφανιστεί σε άλλες βαλκανικές χώρες.
Ως ένδειξη της ̟ροσήλωσής του στην αναδιοργάνωση των στρατιωτικών δυνάµεων, ο Βενιζέλος ανέλαβε
̟ροσω̟ικά τα υ̟ουργεία Στρατιωτικών και των Ναυτικών.
Richard Clogg, Συνο̟τική Ιστορία της Ελλάδας, 1770-2000, Κάτο̟τρο, Αθήνα 2002, σ. 100-101.

Ερώτηση 17.14
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις
̟ρογραµµατικές θέσεις και τους στόχους του κόµµατος των Φιλελευθέρων.
Κείµενο
Ο Κρης ̟ολιτικός, ο ο̟οίος εκλέχτηκε χωρίς να συµµετάσχει στον ̟ροεκλογικό αγώνα, ̟αραιτήθηκε στις 30
Αυγούστου α̟ό το αξίωµα του ̟ρωθυ̟ουργού της αυτόνοµης Κρήτης και έξι ηµέρες αργότερα έφτασε στον
Πειραιά. Α̟ό το µ̟αλκόνι του «Grand Hôtel» στην ̟λατεία Συντάγµατος εκφώνησε στις 5 Σε̟τεµβρίου την
̟ασίγνωστη εκείνη ̟ρογραµµατική οµιλία µε την ο̟οία ̟αρουσιάστηκε ως «σηµαιοφόρος νέων ̟ολιτικών
ιδεών» και όχι ως αρχηγός ενός νέου κόµµατος –µόνο στη Βουλή θα ιδρυόταν το κόµµα της ανανέωσης,
όταν θα βρισκόταν µαζί µε οµοφρονούντες. Αν συγκρίνουµε αυτό το ̟ρωταρχικό κείµενο του φιλελεύθερου
µύθου µε τις ̟ολυάριθµες ̟ροκηρύξεις και διακηρύξεις, τα κύρια άρθρα και τα σχέδια των ̟ρογραµµάτων
της ̟εριόδου 1909/1910, αλλά και µε ντοκουµέντα αστικών εξεγέρσεων στην Ευρώ̟η, εντυ̟ωσιάζει αµέσως
η κυριαρχία των ̟λευρών του τεχνικού εκσυγχρονισµού του ̟ολιτικού συστήµατος και η ̟ροσ̟άθεια να
σταθερο̟οιήσει αυτό το ̟ολιτικό σύστηµα µέσω της ̟εριορισµένης εξισορρό̟ησης των συµφερόντων των
µεσαίων και των κατώτερων κοινωνικών οµάδων. Ο Βενιζέλος δεν ̟ροσέφερε στους ακροατές του σχεδόν
τί̟οτε νέο, τί̟οτε διαφορετικό –δεν το χρειαζόταν άλλωστε, γιατί τα αστικά δικαιώµατα και οι αστικές
ελευθερίες, συµ̟εριλαµβανοµένου του καθολικού εκλογικού δικαιώµατος για τους άνδρες, υ̟ήρχαν α̟ό
καιρό, και το κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρνησης δεν το αµφισβητούσε κανείς.
Α̟ό τον τρό̟ο ̟ου ο Βενιζέλος ̟αρέθετε τα γενεσιουργά αίτια του ̟ραξικο̟ήµατος του 1909 και α̟ό τη
βαθιά κρίση του κράτους ̟ροέκυ̟ταν κυρίως ανάγκες ̟ροσαρµογής. Ο̟ωσδή̟οτε, ̟ολλές µεταρρυθµίσεις
θα ικανο̟οιούσαν τα συµφέροντα του ε̟ιχειρηµατικού κόσµου, ό̟ως κυρίως η µεταρρύθµιση του δικαίου,
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γιατί το εµ̟ορικό δίκαιο ̟ροερχόταν α̟ό µια ε̟οχή στην ο̟οία δεν υ̟ήρχαν ούτε ατµό̟λοια ούτε
σύγχρονες ασφαλιστικές εταιρείες ούτε ανώνυµες εταιρείες. Ο Βενιζέλος όµως ε̟ικρίνοντας το
ανα̟οτελεσµατικό σύστηµα δικαίου, τους ̟ε̟αλαιωµένους κανόνες δικαίου και την ελλι̟ή ̟ροστασία του
̟ολίτη α̟ό την αδικία, δεν αντα̟οκρινόταν µόνο στις δικαϊκές ̟ροσδοκίες του ε̟ιχειρηµατικού κόσµου,
αλλά εξέφραζε ταυτόχρονα τον κοσµάκη, ̟ου σε αντίθεση µε τον τρα̟εζίτη ή τον ε̟ιχειρηµατία ήταν
α̟ροστάτευτος α̟έναντι στα κακώς κείµενα στη δικαιοσύνη. Το ίδιο ισχύει και για την ̟ολεµική του κατά
της ευνοιοκρατίας και της διαφθοράς στη διοίκηση. Γενικόλογα ε̟ισήµανε την έλλειψη σχεδίων στην
οικονοµική και δηµοσιονοµική ̟ολιτική συγκεκριµένα στράφηκε και κατά της αδιαφορίας για τις τύχες
των εργατών και των αγροτών εν γένει, η ο̟οία ̟αρήγε έναν ανταγωνισµό µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας,
µεταξύ γαιοκτηµόνων και ενοικιαστών γης, ε̟ικίνδυνο για το σύστηµα. Οι συγκεκριµένες εξαγγελίες
̟εριορίζονταν σε τεχνικές ̟λευρές (̟.χ. ε̟ιστηµονική εκµετάλλευση των δασών) και στη δηµιουργία
ασφαλιστικών οργανισµών για τις αγροτικές και δασοκοµικές εκµεταλλεύσεις. Λέγοντας ότι το σχολείο
εκ̟αίδευε ̟ρωτίστως δηµοσίους υ̟αλλήλους και δεν ̟ροετοίµαζε για άλλα «̟αραγωγικά» ε̟αγγέλµατα, ο
Βενιζέλος καταφέρθηκε ̟λαγίως κατά των ̟ολιτικών ελίτ και της γραφειοκρατίας. Τέλος, στηλίτευσε την
ανικανότητα των ̟ροηγούµενων κυβερνήσεων να δηµιουργήσουν ετοιµο̟όλεµες ένο̟λες δυνάµεις και να
ανα̟τύξουν και να εφαρµόσουν ένα σαφές σχέδιο «εθνικής ̟ολιτικής».
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 780-781.
Ερώτηση 17.15
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε
τις θέσεις καθώς ε̟ίσης και τη δοµή του βενιζελικού κόµµατος.
Κείµενο
Το κόµµα των φιλελευθέρων θα είναι το ̟ρώτο σύγχρονο κόµµα στην Ελλάδα, αν και η συνοχή του
στηριζόταν στη χαρισµατική ̟ροσω̟ικότητα του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος ̟ροσ̟άθησε να φτιάξει ένα
«εθνικό» κόµµα α̟έναντι στα ̟ροσω̟ικά κόµµατα των ̟ελατειών ̟ου υ̟ήρχαν ως τότε. Στόχος του είναι
να δηµιουργήσει ένα δίκτυο α̟ό φιλελεύθερες λέσχες, ̟ου θα λειτουργούν και µετά το τέλος της εκλογικής
̟εριόδου και θα συµµετέχουν στον ορισµό των υ̟οψηφίων. Πρόκειται για µια νέα αντίληψη και το κόµµα
του θα είναι το ̟ρώτο κόµµα στην Ελλάδα µε οργανώσεις βάσης και κοµµατικό µηχανισµό.
Ο Βενιζέλος ε̟ιθυµούσε ένα σύγχρονο αστικό κόµµα. Όµως, ̟αρά την ε̟ιθυµία του, οι αντιδράσεις θα είναι
τόσο µεγάλες, ώστε να διατηρηθούν κατά βάση οι οργανωτικές δοµές της ολιγαρχικής ̟εριόδου. Α̟έναντι
στην αντίσταση των «τζακιών»24 θα έ̟ρε̟ε να αντι̟αραθέσει µια λαϊκή κινητο̟οίηση. ∆εν το ήθελε όµως
αυτό. Αναγκάστηκε λοι̟όν να βρει ένα modus vivendi25 µε τα «τζάκια». Οι το̟ικισµοί και οι διαιρέσεις
δυσκόλεψαν ̟ολύ το έργο του Βενιζέλου και η σύνθεση ̟ου ονειρευόταν ήταν εξαιρετικά δύσκολο να
ε̟ιτευχθεί.
Ο Βενιζέλος ε̟ιθυµεί ένα κόµµα υ̟εράνω τάξεων και γι’ αυτό αρνείται να του δώσει ένα σαφή ιδεολογικό
χαρακτήρα. Το βασικό γι’ αυτόν είναι η οικονοµική ανά̟τυξη της χώρας σε ένα κλίµα κοινωνικής ειρήνης.
Αντίθετος σε κάθε συνολική αµφισβήτηση, ε̟ιχειρεί να ̟αρουσιάσει το κράτος ως τον υ̟έρτατο κοινωνικό
διαιτητή ̟ου µ̟ορεί να δώσει α̟αντήσεις στα συγκρουσιακά ̟ροβλήµατα της κοινωνίας.
Κο̟̟ά Μαριλένα, Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας), Τρεις και µια ̟ερι̟έτειες, Α. Α. Λιβάνη,
Αθήνα 2002, σ. 286-287.

24
25

«τζάκια»: οι οικογένειες µε µεγάλη πολιτική και οικονοµική δύναµη.
modus vivendi: τρόπος συµβίωσης.
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Ενότητα 17 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
«ανόρθωση»
Κόµµα Φιλελευθέρων
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910:
α. εµφανίστηκε το κόµµα των Φιλελευθέρων και κέρδισε τις εκλογές
β. δεν συµµετείχαν τα ̟αλαιά κόµµατα
γ. συµµετείχαν ανεξάρτητοι υ̟οψήφιοι της Κοινωνιολογικής Εταιρείας
δ. συµµετείχαν ανεξάρτητοι ̟ολιτικοί µε το σύνθηµα της «ανόρθωσης»
2. Ανάµεσα στους ̟ολιτικούς στόχους του κόµµατος των Φιλελευθέρων ήταν:
α. η φορολογική ε̟ιβάρυνση των κοινωνικών στρωµάτων
β. ο εκσυγχρονισµός του ̟ολιτικού συστήµατος
γ. η διατήρηση της ανισότητας των κοινωνικών στρωµάτων
δ. οι στρατιωτικοί εξο̟λισµοί για ̟αρεµβάσεις και εξασφάλιση της εξουσίας
3.Με την τρο̟ο̟οίηση του Συντάγµατος του 1911:
α. ̟εριορίστηκαν οι βασιλικές εξουσίες
β. ενισχύθηκε η µοναρχία και διασφαλίστηκε η διάκριση των εξουσιών
γ. ενισχύθηκε η µοναρχία και καταργήθηκε η µονιµότητα των δικαστικών
δ. ενισχύθηκε η µοναρχία και καταργήθηκε η µονιµότητα των δηµοσίων υ̟αλλήλων

Θέµα 3ο
Ποια ήταν η δοµή του βενιζελικού κόµµατος;

Θέµα 4ο
Ερώτηση
Με βάση το κείµενο ̟ου ακολουθεί και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε ̟οιες
µεταρρυθµίσεις ̟ροώθησε η κυβέρνηση του Βενιζέλου το 1911.
Κείµενο Α
Φοβούµενη ότι ο κίνδυνος α̟ό τα δυσαρεστηµένα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα µ̟ορούσε να α̟ειλήσει
κά̟οτε την οικονοµία, την κοινωνική τάξη ̟ραγµάτων και το ̟ολιτικό σύστηµα, η κυβέρνηση ̟ροώθησε
µέτρα κοινωνικής ̟ολιτικής, για να ε̟ιφέρει µια ̟εριορισµένη εξισορρό̟ηση συµφερόντων µεταξύ
ε̟ιχειρηµατιών και εργατών. Στις βόρειες ̟εριοχές, τις ο̟οίες η Ελλάδα είχε κατακτήσει το 1912/1913, η
κυβέρνηση έλ̟ιζε ότι, δείχνοντας κά̟οιο ενδιαφέρον για τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, θα αφαιρούσε
τα ε̟ιχειρήµατα α̟ό τις µειονότητες και τους διεθνιστές. Αντικρούοντας τον διαδεδοµένο βενιζελικό µύθο
για τη φιλεργατική, σε µεγάλο βαθµό, ̟ολιτική, ̟ρέ̟ει εδώ να ε̟ισηµάνουµε κριτικά ότι οι ρυθµίσεις, όσο
νέες και αν ήταν για την Ελλάδα, βρίσκονταν ̟ίσω α̟ό το ε̟ί̟εδο ̟ροστασίας της εργασίας σε άλλες χώρες.
[…] Πιο φιλόδοξοι στόχοι της κοινωνικής ̟ολιτικής, ό̟ως ̟λήρης α̟ασχόληση, κατώτατα όρια µισθών και
κοινωνικές ασφαλίσεις, δεν συζητήθηκαν καν, και µόνο µετά τον Παγκόσµιο ̟όλεµο έγιναν αντικείµενο
µελέτης. Στα θετικά ανήκε ̟ρώτα α̟ό όλα η ίδρυση του υ̟ουργείου Εθνικής Οικονοµίας, στις αρµοδιότητες
του ο̟οίου µεταξύ άλλων ανήκαν εργασιακά ζητήµατα και ζητήµατα της αγροτικής ̟αραγωγής. Το 1911
ιδρύθηκε η «Υ̟ηρεσία Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας», στην ο̟οία δηµιουργήθηκε ένα συµβούλιο
εργασίας υ̟ό την ̟ροεδρία του υ̟ουργού Εθνικής Οικονοµίας, α̟οτελούµενο α̟ό ε̟τά διορισµένους
εκ̟ροσώ̟ους των µισθωτών, ε̟τά βιοµηχάνους, ε̟τά δηµοσίους υ̟αλλήλους, τρεις βουλευτές και ̟έντε
καθηγητές του Πανε̟ιστηµίου, το ο̟οίο όµως συνεδρίαζε µόνο δύο φορές το χρόνο. Σηµαντικό εργαλείο
για τη συλλογή ̟ληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση των εργατών ήταν η Εργατική Ε̟ιθεώρηση, την
ο̟οία ίδρυσε το υ̟ουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Α̟ό τις ρυθµίσεις για την ̟ροστασία της εργασίας ̟ρέ̟ει
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να αναφερθούν ̟ρώτα οι νόµοι για την αργία της Κυριακής και των εορτών στις µεγάλες ̟όλεις και για τον
̟εριορισµό του χρόνου εργασίας, για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, για την
εργασία των γυναικών και των ανηλίκων, µε τη γενική α̟αγόρευση της εργασίας ̟αιδιών κάτω των δώδεκα
ετών, για τον τρό̟ο ̟ληρωµής των µισθών και ηµεροµισθίων, για τις α̟οζηµιώσεις σε ̟ερι̟τώσεις
εργατικών ατυχηµάτων ….
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 803-804.
Κείµενο Β
Θα ήταν ωστόσο άστοχο να δει κανείς την κοινωνική ̟ολιτική των Φιλελευθέρων α̟οκλειστικά α̟ό την
̟λευρά της α̟οφυγής µιας κρίσης στο εσωτερικό. Στην ε̟ίκαιρη ̟ολεµική αντι̟αράθεση δεν ήταν τόσο
εµφανής ο άλλος στόχος της ̟ολιτικής των Φιλελευθέρων, ο εκσυγχρονισµός του κράτους και της κοινωνίας,
α̟οτελούσε όµως τον ̟υρήνα της στρατηγικής του κόµµατος. Η εξισορρο̟ητική ̟αρέµβαση του κράτους σε
κοινωνικές συγκρούσεις βοηθούσε κατά την ά̟οψη των Φιλελευθέρων την ανά̟τυξη της οικονοµίας και
αντιστοιχούσε στην αντίληψή τους ότι το κράτος θα έ̟ρε̟ε να λειτουργεί ως οργανωτής της
ο̟ισθοδροµικής κοινωνίας. Γι’ αυτόν τον λόγο ̟ρέ̟ει να συσχετίσουµε την κοινωνική ̟ολιτική ε̟ίσης µε τη
γραφειοκρατική τυ̟ο̟οίηση των αρµοδιοτήτων του κράτους και µε την ε̟ιστηµονική υ̟οστήριξη της
̟αραγωγής. Η Ελλάδα ήταν το ̟ρώτο κράτος ̟ου ε̟ικύρωσε τις α̟οφάσεις της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης
Εργασίας ̟ου έγινε στην Ουάσιγκτον το 1919.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 928-929.

Ενότητα 18: Τα αντιβενιζελικά κόµµατα
Σχεδιάγραµµα
Χαρακτηριστικά αντιβενιζελικών κοµµάτων
κόµµατα της αντι̟ολίτευσης
συντηρητικός ̟ροσανατολισµός
όµοια µε Φιλελεύθερους  δεν ήθελαν να ε̟ιστρέψουν στην ̟ρο του 1909
ε̟οχή
εύρος σχεδιαζόµενων µεταρρυθµίσεων
µεθόδους άσκησης ̟ολιτικής
Αντιβενιζελικοί α̟εχθάνονταν διαρκή ̟αρέµβαση του κράτους  θα
ενισχυόταν η εκτελεστική εξουσία
δεν είχαν µακρο̟ρόθεσµη ̟ολιτική
ε̟ικέντρωναν ̟ροσοχή τους σε ε̟ίλυση ε̟ίκαιρων ̟ροβληµάτων
εξελίχθηκαν σε κόµµατα υ̟εράσ̟ισης των συµφερόντων ̟ου κινδύνευαν
α̟ό την ̟ολιτική των Φιλελευθέρων
σύγκρουση µε Φιλελεύθερους τα οδηγούσε σε συντηρητικότερες θέσεις
∆ηµήτριος Ράλλης
Κυριακούλης Μαυροµιχάλης
Γεώργιος Θεοτόκης

Αντιβενιζελικά
κόµµατα

-

∆ιαφορές τους µε
Φιλελεύθερους

Ηγέτες
αντιβενιζελικών
κοµµάτων

Ραλλικό κόµµα

Α̟ευθυνόταν σε:
Ε̟εδίωκε:

-

Ραλλικό κόµµα
αντίθετο ̟ρος τον εκσυγχρονισµό
κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας
υ̟έρ της ισχυρής θέσεως του Κοινοβουλίου στο ̟ολιτικό σύστηµα
στο βασιλιά έβλε̟ε το σύµβολο της εθνικής ενότητας
δεν είχε συγκροτηµένο ̟ρόγραµµα για οικονοµική ανά̟τυξη
µεσαία και κατώτερα στρώµατα
µικροκαλλιεργητές
ενίσχυση της ̟αραγωγής
αύξηση θέσεων εργασίας  ώστε µε οικονοµική ανά̟τυξη να εξευρεθούν
χρήµατα για εξο̟λισµούς
κατα̟ολέµηση της διαφθοράς
κατα̟ολέµηση της ̟ατρωνίας των κοµµάτων
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Εθνικό κόµµα

-

Κόµµα Θεοτόκη

-

Εθνικό κόµµα
ηγέτης του Κυριακούλης Μαυροµιχάλης
δε διέφερε α̟ό το ραλλικό
εκ̟ρόσω̟οί του ̟ροσ̟αθούσαν να εκµεταλλευτούν τη συµµετοχή του
αρχηγού τους στα ̟ολιτικά ̟ράγµατα µετά το κίνηµα του 1909
υ̟οστήριζε την «ανόρθωση» ̟ου κατά την εκτίµησή τους δεν µ̟όρεσαν να
υλο̟οιήσουν οι Βενιζελικοί
Το κόµµα του Γεωργίου Θεοτόκη
ήταν το ̟ιο µετριο̟αθές και διαλλακτικό α̟ό τα άλλα δύο
ζητούσε να διορθώσει αυτά ̟ου θεωρούσε λάθη των Φιλελευθέρων
συµφωνούσε µε αύξηση των εξο̟λισµών
ζητούσε φορολογικές ελαφρύνσεις για µικροεισοδηµατίες
1909-1915  είχε τη µεγαλύτερη εκλογική βάση
Α̟οτέλεσε τον ̟υρήνα των Αντιβενιζελικών

Ορισµοί
Ραλλικό κόµµα: ήταν αντίθετο ̟ρος τον εκσυγχρονισµό. Ήταν κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας,
ό̟ως αυτή διαµορφώθηκε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και ό̟ως το α̟αιτούσε η µεταρρυθµιστική ̟ολιτική
των Φιλελευθέρων. Υ̟οστήριζε ότι το Κοινοβούλιο έ̟ρε̟ε να έχει ισχυρή θέση στο ̟ολιτικό σύστηµα. Στο
̟ρόσω̟ο του βασιλιά, όµως, έβλε̟ε το σύµβολο της εθνικής ενότητας ̟ου ξε̟ερνούσε τα σύνορα της χώρας.
Α̟ευθύνονταν κατά κύριο λόγο στα µεσαία και τα κατώτερα στρώµατα των ̟όλεων καθώς και στους
µικροκαλλιεργητές, δεδοµένου ότι η οικονοµική ̟ολιτική των Φιλελευθέρων έδειχνε να ευνοεί, κυρίως, τα
ανώτερα αστικά στρώµατα. Ζητούσε την ενίσχυση της ̟αραγωγής και αύξηση των θέσεων εργασίας, ώστε µε
την οικονοµική ανά̟τυξη να ευρεθούν τα χρήµατα για εξο̟λισµούς, να κατα̟ολεµηθεί η διαφθορά και η
̟ατρωνία των κοµµάτων. Πάντως, το ραλλικό κόµµα δεν είχε κά̟οιο συγκροτηµένο ̟ρόγραµµα για την
οικονοµική ανά̟τυξη.
[Εξετάσεις 2002]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 92]
Εθνικό κόµµα: το Εθνικό κόµµα του Κυρ. Μαυροµιχάλη δεν διέφερε α̟ό το ραλλικό. Οι εκ̟ρόσω̟οί του
̟ροσ̟αθούσαν να εκµεταλλευτούν τη συµµετοχή του αρχηγού τους α̟ό ̟ολιτικά ̟ράγµατα µετά το κίνηµα
του 1909. Υ̟οστήριζαν την «Ανόρθωση», ̟ου κατά την εκτίµησή τους δεν µ̟όρεσαν να υλο̟οιήσουν οι
Βενιζελικοί.
[Εξετάσεις 2004]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 92]
Κόµµα του Γ. Θεοτόκη: ήταν ̟ιο µετριο̟αθές α̟ό τα άλλα δύο και ζητούσε να διορθώσει αυτά ̟ου
θεωρούσε λάθη των Φιλελευθέρων. Συµφωνούσε µε την ̟άση θυσία αύξηση των εξο̟λισµών και ζητούσε
φορολογικές ελαφρύνσεις για τους µικροεισοδηµατίες. Α̟ό το κίνηµα στο Γουδί έως τη συνταγµατική κρίση
του 1915, µεταξύ των αντιβενιζελικών κοµµάτων το θεοτοκικό κόµµα είχε τη µεγαλύτερη εκλογική βάση, και
έτσι α̟οτελούσε τον ̟υρήνα των Αντιβενιζελικών.
[Εξετάσεις 2005]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 93]

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
18.1. Να εντο̟ίσετε οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στο βενιζελικό και τα αντιβενιζελικά κόµµατα.
18.2. Ποιες ήταν οι βασικές ̟ολιτικές θέσεις του ραλλικού κόµµατος;
[Εξετάσεις 2001, 2005]
18.3. Τι γνωρίζετε για τα κόµµατα των Κ.Μαυροµιχάλη και Γ. Θεοτόκη;
18.4. Να συγκρίνετε τις εξαγγελίες και τις µεταρρυθµίσεις του Ελ. Βενιζέλου κατά το 1910-1912 µε τις θέσεις
του ραλλικού κόµµατος και να ε̟ισηµάνετε τις διαφορές τους. [Εξετάσεις 2002]
18.5. Ποιος ήταν ο ̟ροσανατολισµός και ̟οιες οι θέσεις του εθνικού κόµµατος;
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
18.6. Ο Κ. Μαυροµιχάλης ήταν αρχηγός των εκλεκτικών.


[Εξετάσεις 2002]
18.7. Ο Κ. Μαυροµιχάλης ήταν αρχηγός των ̟εδινών.
[Εξετάσεις 2004]





18.8. Το ραλλικό κόµµα ήταν αντίθετο ̟ρος τον εκσυγχρονισµό.
[Εξετάσεις 2005]





18.9. Οι αντιβενιζελικοί α̟εχθάνονταν τη διαρκή ̟αρέµβαση του κράτους.





18.10. Οι εκ̟ρόσω̟οι του κόµµατος του Γ. Θεοτόκη υ̟οστήριζαν την
«ανόρθωση» ̟ου κατά την εκτίµησή τους δεν µ̟όρεσαν να υλο̟οιήσουν
οι Βενιζελικοί.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 18.11
Αντλώντας στοιχεία α̟ό την ̟αρακάτω ̟ηγή και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:
(α) να ̟εριγράψετε και να αιτιολογήσετε τη δοµή του Βενιζελικού κόµµατος.
(β) να εντο̟ίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές του κόµµατος των Φιλελευθέρων µε τα αντιβενιζελικά
κόµµατα στο σύνολό τους.
Κείµενο
Ο Βενιζέλος, µολονότι ̟ίστευε στον κοινοβουλευτισµό, αντιλαµβανόταν ̟ως η ̟ρωτοφανής του ε̟ιτυχία
οφειλόταν στο ̟ροσω̟ικό του χάρισµα µάλλον, ̟αρά στην κοµµατική οργάνωση. Η ̟ε̟οίθησή του ̟ως
ήλθε στην εξουσία το 1910 για να α̟αλλάξει την Ελλάδα α̟ό τον «̟αλαιοκοµµατισµό» δεν ξεχώριζε
̟άντοτε α̟ό την εχθρότητα ̟ρος τα κόµµατα εν γένει. Ειδικότερα µετά το 1928, όταν άρχισε να χαλαρώνει
η ε̟ιβολή του ̟άνω στους τέως υ̟αρχηγούς του, έτεινε να αγνοεί την «κοµµατική κουζίνα» ό̟ως τα
ονόµαζε ̟εριφρονητικά. Σε µια συνέντευξη ̟ου έδωσε τον ε̟όµενο χρόνο, α̟οκάλυψε την ̟ε̟οίθησή του
̟ως, αν το κοινοβουλευτικό σύστηµα ήθελε να ε̟ιβιώσει, χρειαζόταν ̟ερισσότερα ̟αρά ̟οτέ µεγάλες
̟ροσω̟ικότητες, ικανές να διερµηνεύσουν ̟ιστά και άµεσα τη λαϊκή θέληση, χωρίς να υ̟όκεινται ανά
̟άσα στιγµή σε κοµµατικές ̟ιέσεις. Ούτε ο ̟ατερναλισµός του Βενιζέλου ούτε οι ̟ελατειακές φατρίες των
Λαϊκών ̟αρήγαγαν µια κοµµατική οργάνωση ικανή να αρθρώσει τα αιτήµατα των µαζών. Ούτε οι µεν ούτε
οι δε γέννησαν το «κόµµα ιδεών», την α̟ουσία του ο̟οίου θρηνούσαν οι θεωρητικοί εκείνης της ε̟οχής
στην Ελλάδα. Ούτε και κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν σταθερές νεανικές οργανώσεις. Το «σχίσµα» το
ο̟οίο τους χώριζε, καθώς στηριζόταν σε ̟εριφερειακές µάλλον ̟αρά σε ταξικές αντιθέσεις –µεταξύ της
Παλαιάς Ελλάδας και των βενιζελικών Νέων Χωρών—αφορούσε ολοένα και λιγότερο τις ανάγκες µιας
χώρας ό̟ου ανα̟τύσσονταν ταχύτατα οι ̟όλεις και η βιοµηχανία. Τα δύο µεγάλα κόµµατα
̟ροσκολλήθηκαν στην ά̟οψη ̟ως η λειτουργία ενός κόµµατος εθνικού ε̟ι̟έδου ήταν να υ̟ερβαίνει
µάλλον ̟αρά να εκ̟ροσω̟εί τα ταξικά συµφέροντα.
Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του Μεσο̟ολέµου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σ. 52-53.
̟ατερναλισµός: άσκηση εξουσίας µε κηδεµονευτικό χαρακτήρα
Λαϊκό κόµµα: αντιβενιζελικό κόµµα του Μεσο̟ολέµου
[Εξετάσεις 2004]

Ερώτηση 18.12
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι γνωρίζετε για
το χαρακτήρα και τις θέσεις του ραλλικού κόµµατος και να εντο̟ίσετε τις διαφορές του µε το
βενιζελικό.
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Κείµενο
Κοινός ̟αρονοµαστής των ̟ρογραµµατικών το̟οθετήσεων και των ̟ροτάσεων ̟ου εξέθετε στις συζητήσεις
της βουλής το Κόµµα του Ράλλη, της κριτικής του στην ̟ολιτική γραµµή των Φιλελευθέρων, ̟υρήνας της
ιδεολογίας του ήταν η άρνηση της νεοτερικότητας. Αυτή την το̟οθέτηση θα ̟αρουσιάσουµε εδώ µε τα
̟αραδείγµατα της συνταγµατικής και της εξωτερικής ̟ολιτικής οι ε̟ιλογές του κόµµατος στην κοινωνική
̟ολιτική ταιριάζουν στην ελληνική (ό̟ως και στην ευρω̟αϊκή) συντηρητική ̟αράδοση του 19ου αιώνα: θα
µ̟ορούσε κανείς να τις διατυ̟ώσει ως «̟ρόνοια χωρίς χειραφέτηση».
Με κάθε ευκαιρία το Κόµµα του Ράλλη στρεφόταν κατά της ενίσχυσης της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας,
ό̟ως αυτή διαµορφωνόταν α̟ό το τέλος του 19ου αιώνα, λόγω της αύξησης των ρυθµιστικών και
συγκροτησιακών αρµοδιοτήτων της κυβέρνησης. Ό̟ως είδαµε, η µεταρρυθµιστική ̟ολιτική των
Φιλελευθέρων ευνοούσε αυτή την εξέλιξη. Για τους Ραλλικούς η βουλή συνέχιζε να α̟οτελεί το κέντρο του
̟ολιτικού συστήµατος και ̟ροσ̟αθούσαν να θέσουν τέρµα στην ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας. Το
κόµµα διαµαρτυρήθηκε για τη διάλυση της Α΄ Αναθεωρητικής βουλής το 1910 και α̟είχε α̟ό τις εκλογές.
Στις συζητήσεις για την αναθεώρηση του συντάγµατος ̟ου είχαν ̟ροηγηθεί, οι Ραλλικοί είχαν υ̟οστηρίξει
µάλιστα την α̟αγόρευση της ̟ροφυλάκισης σε ̟ερι̟τώσεις ̟αραβίασης των νόµων µε ̟ολιτικά κίνητρα,
για να εµ̟οδίσουν την κατα̟ίεση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα έκτακτα δικαστήρια δεν θα έ̟ρε̟ε
να κρίνουν ̟αρά µόνο στρατιωτικές ̟αραβάσεις. Πρότεινε ε̟ίσης τη µείωση στο ελάχιστο των ̟ροθεσµιών
µεταξύ διάλυσης της βουλής, εκλογών και σύγκλησης του νεοεκλεγέντος κοινοβουλίου αντίθετα µε την
̟ρόταση της ̟λειοψηφίας της ε̟ιτρο̟ής η βουλή α̟οδέχτηκε τη µείωση της α̟αιτούµενης ηλικίας για την
εκλογιµότητα α̟ό τριάντα ετών σε εικοσι̟έντε. Το 1910 το Κόµµα του Ράλλη είχε ̟ροτείνει, ό̟ως και οι
Φιλελεύθεροι, να µειωθεί το όριο της α̟αρτίας για κοινοβουλευτικές συζητήσεις και ψηφοφορίες, ώστε να
ε̟ιταχυνθεί η νοµοθετική εργασία το 1912 ο ∆ηµήτριος Ράλλης φοβήθηκε ότι θα υ̟άρξουν λαθροχειρίες
α̟ό τη µεριά της κυβέρνησης. Οι κοµµατικοί του φίλοι ε̟έκριναν µε δριµύτητα τη νέα διάταξη του άρθρου
53 του συντάγµατος, σύµφωνα µε την ο̟οία θα υ̟ήρχε ενιαία ρύθµιση της αντιβασιλείας σε ̟ερί̟τωση
α̟ουσίας του βασιλιά στο εξωτερικό, ενώ µέχρι τότε έ̟ρε̟ε κάθε φορά να ψηφιστεί καινούριος νόµος –για
τους Φιλελευθέρους ένα σύγχρονο µέτρο εξορθολογισµού, για τους Ραλλικούς όµως α̟ώλεια µιας
δυνατότητας κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η ανάγκη για βελτίωση της ̟ροστασίας της ιδιοκτησίας α̟ό τις
αρ̟αγές της εξουσίας ̟ροέκυ̟τε α̟ό την ̟ίεση της κοινής γνώµης και των Θεσσαλών ενοικιαστών γης στο
ζήτηµα της αγροτικής µεταρρύθµισης, αλλά και α̟ό ̟ροβλήµατα της δικαϊκής ̟ρακτικής. Σε αυτό το
̟λαίσιο ̟ρέ̟ει να αναφερθεί και η δυσ̟ιστία α̟έναντι σε κάθε µακρο̟ρόθεσµη δέσµευση ̟ου ̟εριόριζε τη
διακριτική ευχέρεια της βουλής – και ακριβώς τέτοιες δεσµεύσεις συνε̟αγόταν η ανα̟τυξιακή και
εξο̟λιστική ̟ολιτική των Φιλελευθέρων, ό̟ως ̟αλαιότερα των Τρικου̟ικών.
Α̟ό την άλλη οι Ραλλικοί θεωρούσαν τα συνδικάτα και τους εργατικούς αγώνες δυσάρεστους νεοτερισµούς,
σε σηµείο ̟ου ̟ρότειναν να κατοχυρωθεί συνταγµατικά ότι τουλάχιστον οι δηµόσιοι υ̟άλληλοι δεν
µ̟ορούσαν να συνδικαλιστούν ̟αρά µόνο µε την (ανακλητή) άδεια της εκτελεστικής εξουσίας. Όταν το
1914 η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων α̟άντησε σε α̟εργία των σιδηροδροµικών µε νόµο ̟ου ε̟έτρε̟ε την
ε̟ιστράτευσή τους, η κοινοβουλευτική οµάδα των Ραλλικών υ̟οστήριξε το νοµοσχέδιο, ε̟ισηµαίνοντας ότι
κατατέθηκε µε καθυστέρηση. Με τη ευκαιρία ο αρχηγός του κόµµατος ε̟έκρινε στη βουλή τις συνε̟αγωγές
της φιλελεύθερης κοινωνίας: την «υ̟ερεκτίµηση» της εργασίας, τη διάλυση της «κοινωνικής αλληλεγγύης»
µέσω των σύγχρονων µεθόδων των εργατικών αγώνων, τον «εκβιασµό» και την «αναρχία». Το σύνταγµα,
εί̟ε, δεν αναγνώριζε τάξεις, αλλά την ̟αραχώρηση του δικαιώµατος της α̟εργίας τις εµ̟εριείχε. Στην
αντι̟αράθεση µε τον Βενιζέλο φάνηκε ότι οι δύο ̟ολιτικοί ξεκινούσαν α̟ό διαφορετικές ̟ροϋ̟οθέσεις. Ο
συντηρητικός Ράλλης α̟ό τις άµεσες εµ̟ειρίες της ̟ροβιοµηχανικής βιοτεχνίας, ό̟ου ο φιλό̟ονος ήταν
εύκολο να φτιάξει κάτι και να γίνει κύριος του εαυτού του, ο φιλελεύθερος ̟ρωθυ̟ουργός έχοντας κατά νου
την τάση ̟ρος το µέλλον µε την ανά̟τυξη µεγάλων ε̟ιχειρήσεων ̟ου θα α̟ασχολούσαν µάζες εργατών, οι
ο̟οίοι δεν θα είχαν καµία δυνατότητα να α̟οταµιεύσουν µε φιλο̟ονία και οικονοµία το αναγκαίο
κεφάλαιο για τις ε̟ενδύσεις µιας σύγχρονης ε̟ιχείρησης και θα ̟αρέµεναν ως εκ τούτου σε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας. Ο ̟ρώτος έβλε̟ε στην α̟εργία την ε̟ικίνδυνη διατάραξη µιας ̟ατριαρχικής
κοινωνικής δοµής, ο δεύτερος το αναγκαίο µέσο των εργατικών αγώνων στη µαζική βιοµηχανική κοινωνία,
το ο̟οίο ε̟ιβαλλόταν να ̟εριοριστεί µόνο για χάρη της κοινωνικής τάξης ̟ραγµάτων και της
α̟οτελεσµατικότητας της οικονοµίας και της δραστηριότητας της κυβέρνησης.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σσ. 820-822.
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Ερώτηση 18.13
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τον
̟ολιτικό ̟ροσανατολισµό του κόµµατος του Γ. Θεοτόκη και στη συνέχεια να το αντι̟αραβάλετε µε το
κόµµα των Φιλελευθέρων.
Κείµενο
Σχετικά συγκρατηµένη και µε διαφορο̟οιήσεις ήταν η τακτική του Κόµµατος του Θεοτόκη, η ο̟οία, ̟αρά
τη διαφορετική της ά̟οψη για τη νοµική ̟λευρά της διάλυσης της Α΄ Αναθεωρητικής βουλής το 1910, δεν
είχε συµµετάσχει στις εκλογές και είχε ε̟ανέλθει στη βουλή ε̟ίσης το 1912. Η συντηρητική αντίληψη για την
κοινωνία και το διαφορετικό ̟ολιτικό ύφος µ̟ορεί να χώριζαν τους Θεοτοκικούς α̟ό τους Φιλελευθέρους –
στα ̟ρακτικά ζητήµατα όµως η α̟όσταση ήταν ̟ολύ µικρότερη α̟ό εκείνη µεταξύ Φιλελευθέρων και
Ραλλικών. Οι Θεοτοκικοί ήθελαν να βελτιώσουν τη φιλελεύθερη ̟ολιτική, να διορθώσουν τα λάθη του
Βενιζέλου. Τα δύο κόµµατα συµφωνούσαν για τη συγκέντρωση όλων των δυνάµεων στον εξο̟λισµό, ζήτηµα
για το ο̟οίο ειδικά ο Θεοτόκης τόσα είχε ̟ροσφέρει ενστάσεις υ̟ήρχαν όµως κατά της δηµοσιονοµικής
̟ολιτικής και της διαµόρφωσης του ̟ροϋ̟ολογισµού. Το ̟ρόγραµµα του κόµµατος στην κοινωνική
̟ολιτική ήταν ε̟ίσης µετριο̟αθές. Οι Θεοτοκικοί ε̟έκριναν τον Βενιζέλο, ε̟ειδή µε το ένα χέρι µοίραζε
υ̟οσχέσεις στους «̟λουτοκράτες» και µε το άλλο στους εργάτες ο Θεοτόκης υ̟οσχόταν φορολογικές
ελαφρύνσεις για τα χαµηλά εισοδήµατα και τους αγρότες, τόνιζε όµως ταυτόχρονα ότι µε τους νόµους για
την ̟ροστασία της εργασίας η κυβέρνηση δηµιουργούσε «ορέξεις» τις ο̟οίες δεν µ̟ορούσε να
ικανο̟οιήσει. Σε σχέση µε το δικαίωµα της α̟εργίας ο Θεοτόκης υ̟οστήριζε κατά βάση τις ίδιες θέσεις µε
τον Βενιζέλο και το υ̟ερασ̟ιζόταν ως στοιχείο της ελευθερίας των συµβάσεων θεωρούσε ωστόσο τους
εργατικούς αγώνες καταστροφικούς, ε̟ειδή η οικονοµία ήταν αδύναµη. Στην εξωτερική ̟ολιτική ο
Θεοτόκης ενθάρρυνε το 1912 την κυβέρνηση να συµµετάσχει στον ̟όλεµο στο ̟λευρό της Ιταλίας,
συµφώνησε όµως αργότερα µε τον Ράλλη στην καταρχήν κριτική της ̟ολιτικής συµµαχιών, της εισόδου της
Ελλάδας στον Α΄ Βαλκανικό ̟όλεµο και στην ειρήνη του Βουκουρεστίου.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 827-828.

Ενότητα 18 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων:
ραλλικό κόµµα
κόµµα Γ. Θεοτόκη
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Ανάµεσα στα αντιβενιζελικά κόµµατα συγκαταλεγόταν:
α. το Εθνικό Κόµµα
β. το Εθνικό Κοµιτάτο
γ. το κόµµα των Φιλελευθέρων
δ. το Λαϊκό Κόµµα
Θέµα 3ο
Να συγκρίνετε τον ̟ολιτικό ̟ροσανατολισµό των αντιβενιζελικών κοµµάτων µε το βενιζελικό.
Θέµα 4ο
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ε̟ισηµάνετε
χαρακτηριστικά του Εθνικού κόµµατος και να τα αντι̟αραβάλετε µε τις ̟ρογραµµατικές θέσεις των
Φιλελευθέρων.
Κείµενο
Το Εθνικόν Κόµµα υ̟ό τον Κυριακούλη Μαυροµιχάλη διέφερε ως ̟ρος την ̟ρο̟αγάνδα και τους
̟ολιτικούς στόχους ελάχιστα α̟ό το Κόµµα του Ράλλη οι εκ̟ρόσω̟οί του όµως αναφέρονταν εµφατικά
στο ρόλο του Μαυροµιχάλη µετά το ̟ραξικό̟ηµα του 1909, για να α̟οδείξουν ότι το κόµµα τους ήταν
̟άντοτε υ̟έρ της «ανορθώσεως», την ο̟οία ο Βενιζέλος είχε µεν υ̟οσχεθεί, αλλά δεν είχε ε̟ιφέρει. Το
Εθνικό Κόµµα δεν δίσταζε να ε̟ικρίνει και τον βασιλιά. Ό̟ως και το Κόµµα του Ράλλη, έτσι και το Εθνικό
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Κόµµα αντιδρούσε µε οργή στις σύγχρονες µεθόδους της ̟ολιτικής ̟ρο̟αγάνδας, τις ο̟οίες
µεταχειρίζονταν οι Φιλελεύθεροι, ιδίως στις ̟ροεκλογικές ̟εριοδείες του ̟ρωθυ̟ουργού, ̟αρόλο ̟ου και
στο ̟αρελθόν αρχηγοί κοµµάτων είχαν ̟εριοδεύσει στην ε̟αρχία. Σε ένα ζήτηµα κυρίως ο ίδιος ο
Μαυροµιχάλης στρατεύτηκε ̟ερισσότερο α̟ό τα άλλα αντιβενιζελικά κόµµατα: υ̟οστήριζε ακραίες
αντιδηµοτικιστικές α̟όψεις ό̟ως και ο ̟ροκάτοχός του, ο ∆ηλιγιάννης. Αξιοσηµείωτο είναι ε̟ίσης το
ιοβόλο ύφος των δηµαγωγικών ̟αρεκτρο̟ών κατά των Φιλελευθέρων, ̟ου µόνο οι Ραλλικοί ακόµη
συνήθιζαν: ένας ξένος ήταν ο Βενιζέλος στη χώρα, διακήρυσσε ο Μαυροµιχάλης, µε την ο̟οία τον συνέδεαν
µόνο οι δεσµοί των εθνικών ̟ροσδοκιών … Παρ’ όλα αυτά, το 1912, όταν ξέσ̟ασε ο Βαλκανικός ̟όλεµος, ο
Μαυροµιχάλης υ̟οστήριξε σθεναρά την κυβέρνηση, ενώ ο Ράλλης σιώ̟ησε.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 827.

Ενότητα 19: Τα αριστερά κόµµατα
Σχεδιάγραµµα

Αριστερά
κόµµατα ήταν:
Κοινωνιολογική
Εταιρεία και
στόχοι της
Ε̟ιζητούσε:

Λαϊκό κόµµα

Προγραµµατικές
του δηλώσεις:
Εκλογές 1910

Αριστερά κόµµατα
οµάδες µε σοσιαλιστικές ιδέες ξένες ̟ρος την κοινωνική βάση στην ο̟οία
ήθελαν να α̟ευθυνθούν
αντιµετώ̟ιζαν δυσκολίες συνεννόησης και κοµµατικής συσ̟είρωσης
η σοβαρότερη α̟ό όλες αυτές τις οµάδες
ξεκίνησε α̟ό µερικούς διανοουµένους ως αριστερός µεταρρυθµιστικός
σύνδεσµος
στόχευε να ̟ρο̟αγανδίσει ̟ολιτικές θέσεις και να ιδρύσει κόµµα
ισότητα ευκαιριών για όλα τα µέλη της κοινωνίας
κοινωνικο̟οίηση των µέσων ̟αραγωγής
διανοµή αγαθών ανάλογα µε τις ανάγκες καθενός
σταδιακή αναµόρφωση της οικονοµίας
συνταγµατική µεταβολή
για να ε̟ιτευχθούν στόχοι Κοινωνιολογικής Εταιρείας έ̟ρε̟ε
 να οργανωθούν εργάτες σε ε̟αγγελµατικές ενώσεις και
 να ιδρύσουν κόµµα
- µέσα 1910 ιδρύεται Λαϊκό κόµµα µε αρχηγό τον Αλέξανδρο Πα̟αναστασίου
αναµόρφωση ̟ολιτικού συστήµατος
ε̟ιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης
εξελέγησαν 7 υ̟οψήφιοι του κόµµατος
̟αρείχαν κρατική υ̟οστήριξη στους Φιλελεύθερους
-

Ορισµοί
Κοινωνιολογική εταιρεία: οµάδα µε σοσιαλιστικές ιδέες η ο̟οία ξεκίνησε α̟ό µερικούς διανοούµενους ως
αριστερός µεταρρυθµιστικός σύνδεσµος, µε στόχο να ̟ρο̟αγανδίσει ̟ολιτικές θέσεις και στη συνέχεια να
ιδρύσει κόµµα. Ε̟ιζητούσε για όλα τα µέλη της κοινωνίας ισότητα ευκαιριών, κοινωνικο̟οίηση των µέσων
̟αραγωγής και διανοµή των αγαθών ανάλογα µε τις ανάγκες του καθενός, ̟ράγµα ̟ου θα µ̟ορούσε να
υλο̟οιηθεί µε τη σταδιακή αναµόρφωση της οικονοµίας και τη συνταγµατική µεταβολή.
[Εξετάσεις 2000, 2004, 2007]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 93]
Λαϊκό κόµµα: ιδρύεται στα µέσα του 1910 α̟ό τους Κοινωνιολόγους, µε αρχηγό τον Αλέξανδρο
Πα̟αναστασίου. Βασικές ̟ρογραµµατικές του δηλώσεις ήταν η αναµόρφωση του ̟ολιτικού συστήµατος και
η ε̟ιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 υ̟οψήφιοι του
κόµµατος, οι ο̟οίοι ̟αρείχαν κριτική υ̟οστήριξη στους Φιλελευθέρους. [Εξετάσεις 2002, 2006]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 93]
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
19.1. Τι γνωρίζετε για τα αριστερά κόµµατα και την Κοινωνιολογική Εταιρεία;
19.2. Ποια ήταν τα α̟οτελέσµατα των εκλογών του 1910 για το Λαϊκό κόµµα και ̟οιες οι ̟ρογραµµατικές
του θέσεις;
19.3. Ποιοι ήταν οι στόχοι της Κοινωνιολογικής Εταιρείας και µε ̟οιο τρό̟ο τους υλο̟οίησε;
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
19.4. Η Κοινωνιολογική Εταιρεία ε̟ιζητούσε για όλα τα µέλη της
κοινωνίας ισότητα ευκαιριών.


[Εξετάσεις 2003]
19.5. Τα αριστερά κόµµατα δεν αντιµετώ̟ιζαν δυσκολίες κοµµατικής
συσ̟είρωσης.





19.6. Ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος ήταν αρχηγός του Λαϊκού
κόµµατος.





19.7. Στις εκλογές του 1910 εξελέγησαν 17 υ̟οψήφιοι του Λαϊκού
κόµµατος.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 19.8
Αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και µε βάση τα στοιχεία του ̟αρακάτω κειµένου:
(α) Να εκθέσετε τις ̟ρογραµµατικές αρχές της Κοινωνιολογικής Εταιρείας και του Λαϊκού Κόµµατος.
(β) Να α̟οτιµήσετε κατά ̟όσο το αναθεωρητικό και νοµοθετικό έργο του Ε. Βενιζέλου το 1911-1912
υλο̟οίησε τις ̟ρογραµµατικές εξαγγελίες της Κοινωνιολογικής Εταιρείας.
Κείµενο -- Αλ. Πα̟αναστασίου, «Τι ̟ρέ̟ει να γίνη», (Κείµενο ̟ου ε̟ιδόθηκε α̟ό την Κοινωνιολογική
Εταιρεία στο Στρατιωτικό Σύνδεσµο, 1909).
Η διόρθωσις των κακών (…) είναι βεβαίως δυνατή δια καταλλήλου διδασκαλίας του λαού, δια
συνεταιριστικής οργανώσεώς του, δι’ εισαγωγής αρµόζοντος εις τα ήθη και την ιστορίαν µας συστήµατος
το̟ικής αυτοδιοικήσεως και τέλος δια του σχηµατισµού λαϊκού κόµµατος µη στηριζοµένου εις τους
̟ροσω̟ικούς δεσµούς και εις την ικανο̟οίησιν ατοµικών συµφερόντων, το ο̟οίον θα ήτο εις θέσιν ως εκ
της καταρτίσεώς του, να ενασκή αυστηρόν έλεγχον ε̟ί της διοικήσεως και να µεριµνά διαρκώς ̟ερί της
καλλιτερεύσεως της οικονοµικής θέσεως του λαού, --αλλά τούτο θ’ α̟αιτήση µακρόν χρόνον, τοσούτω
µάλλον καθόσον τα υ̟άρχοντα ̟ροσω̟ικά κόµµατα και συµφέρον έχουν και είναι εις θέσιν δια της
ε̟ιρροής, ην (…) ασκούν, να δυσχεράνουν την τοιαύτην εργασίαν. [Εξετάσεις 2003]
Ερώτηση 19.9
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρακάτω κείµενο και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στην
ίδρυση του Λαϊκού κόµµατος και τους στόχους του.
Κείµενο
Στα µέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Ελληνικόν Λαϊκόν Κόµµα. Τα «Ηνωµένα λαϊκά Σωµατεία
της Κορίνθου» δηµοσίευσαν ένα ̟ρόγραµµα α̟ευθυνόµενο σε όλους τους εργαζοµένους –στη συγγραφή
του είχαν συµβάλει α̟οφασιστικά οι Κοινωνιολόγοι--, το ο̟οίο υιοθέτησε το κόµµα µε λίγες αλλαγές και
συµ̟ληρώσεις. Τώρα το ̟λαίσιο των ̟ολιτικών τους αιτηµάτων ήταν ευρύτερο α̟ό του 1909. Η κριτική τους
ξεκινούσε α̟ό τα γενικά ελαττώµατα του οικονοµικού συστήµατος, το ο̟οίο βασιζόταν στην ιδιωτική
ιδιοκτησία των µέσων ̟αραγωγής και τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Βασιζόµενοι κυρίως σε γερµανική
σοσιαλδηµοκρατική βιβλιογραφία καθώς και στον κρατικό σοσιαλισµό του Βάγκνερ τόνιζαν τις ε̟ι̟τώσεις
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της «αναρχίας της ̟αραγωγής», η ο̟οία δεν ε̟έτρε̟ε ούτε την αύξηση της ̟αραγωγής όσο ε̟έτρε̟αν οι
τεχνολογικές γνώσεις ούτε την ισορρο̟ία µεταξύ ̟αραγωγής και αναγκών, αλλά ̟ροκαλούσε οικονοµικές
κρίσεις ̟ου τα α̟οτελέσµατά τους ε̟ιβάρυναν τις εργαζόµενες τάξεις. Με τον τρό̟ο αυτό δεν µ̟ορούσε να
ε̟ιτευχθεί ̟λήρης α̟ασχόληση, οι εργάτες ήταν αντικείµενα εκµετάλλευσης, το βιοτικό τους ε̟ί̟εδο δεν
συµβάδιζε µε την αύξηση της ̟αραγωγικότητας, ενώ η τάξη των ιδιοκτητών έλεγχε όχι µόνο την οικονοµία
αλλά και το ̟ολιτικό σύστηµα, ε̟ηρέαζε την ε̟ιστήµη και την τέχνη –ακόµη και τα ̟ολιτικά κόµµατα,
έλεγαν οι Κοινωνιολόγοι, είχαν γίνει όργανα των κα̟ιταλιστών, χωρίς ωστόσο να συζητούν τους λόγους
για τους ο̟οίους οι µάζες των ψηφοφόρων εξέλεγαν αυτά τα κόµµατα των κα̟ιταλιστών. Πιο διακριτά σε
σύγκριση µε το 1909 ̟ροέβαλλαν τώρα τα χαρακτηριστικά µιας νέας κοινωνίας και ενός νέου συντάγµατος:
ύψιστος σκο̟ός του κράτους ήταν να εξασφαλίσει ισότητα ευκαιριών για την ανά̟τυξη του ατόµου, και το
σκο̟ό αυτό θα υ̟ηρετούσαν ο σταδιακός ̟εριορισµός της εκµετάλλευσης, η δικαιότερη διανοµή των
αγαθών, η κρατικο̟οίηση ε̟ιχειρήσεων µε ιδιαίτερη σηµασία για την κοινωνία.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σσ. 848-849.

Ενότητα 19 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων:
Κοινωνιολογική Εταιρεία
Λαϊκό κόµµα
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Τα αριστερά κόµµατα ήταν:
α. οµάδες µε σοσιαλιστικές ιδέες
β. οµάδες µε µεγάλη α̟ήχηση στην κοινωνική βάση
γ. οµάδες ̟ου δεν αντιµετώ̟ιζαν δυσκολίες κοµµατικής συσ̟είρωσης
δ. οµάδες ̟ου τις ένωνε ένας συντηρητικός ̟ροσανατολισµός
Θέµα 3ο
Πότε ιδρύθηκε το Λαϊκό κόµµα και ̟οιες ήταν οι ̟ρογραµµατικές του θέσεις;
Θέµα 4ο
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το κείµενο ̟ου ακολουθεί και αξιολογώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τις ̟ολιτικές θέσεις και τους στόχους της Κοινωνιολογικής Εταιρείας.
Κείµενο Α -- Α̟ό το ιδρυτικό της Κοινωνιολογικής Εταιρείας
Ιδρύεται εν Αθήναις Σύλλογος υ̟ό την ε̟ωνυµίαν «Κοινωνιολογική Εταιρεία», σκο̟ών:
Ι) Να υ̟οβοηθήση τας φιλοσοφικάς, κοινωνιολογικάς και οικονοµικάς µελέτας και να τας εκλαϊκεύση.
ΙΙ) Να εργασθή, ό̟ως αναγνωρισθή ̟ρακτικώς η ̟ολιτική αρχή, ότι:
(α) σκο̟ός της ̟ολιτείας είναι η δι’ όλα τα µέλη της κοινωνίας εξασφάλισις και ̟ροαγωγή εξ ίσου ευνοϊκών
συνθηκών ̟ρος ανά̟τυξιν της ̟ροσω̟ικότητός των
(β) ̟ρος ε̟ίτευξιν του σκο̟ού τούτου, ο ο̟οίος δεν είναι δυνατόν να ̟ληρωθή τελείως, αν µη καταστώσι
κοινά τα µέσα της ̟αραγωγής και ρυθµισθή η διανοµή του ̟λούτου αναλόγως των αναγκών εκάστου,
̟ρέ̟ει να µεταβάλλεται βαθµιαίως ο οικονοµικός και ̟ολιτειακός οργανισµός κατά το εκάστοτε δυνατόν
µέτρον, αδιαφόρως ̟ρος την εκ τούτου βλάβην των ατοµικών συµφερόντων ωρισµένων ̟ροσώ̟ων ή
τάξεων.
(γ) ̟ρος τοιαύτην βαθµιαίαν ε̟ίτευξιν του ανωτέρω σκο̟ού είναι α̟αραίτητος η οργάνωσις του
εργαζόµενου λαού εις οικονοµικούς συνεταιρισµούς, και ίδιον ̟ολιτικόν κόµµα.
Αλεξ. Πα̟αναστασίου, Μελέτες, Λόγοι, Άρθρα, σ. 3 (1957).
Κείµενο Β
Το καθολικό αίτηµα της ειρηνικής αστικής αλλαγής, ό̟ως διατυ̟ωνόταν α̟ό τους, εκ των άνω, φορείς της,
εξέθεσε ιδεολογικά η ονοµασθείσα οµάδα των «Κοινωνιολόγων», ̟ου ιδρύθηκε στα 1907. Α̟οτελέστηκε
κυρίως α̟ό διανοουµένους, ε̟ηρεασµένους α̟ό τον γερµανικό σοσιαλισµό, οι ο̟οίοι κατέβηκαν στον
̟ολιτικό στίβο για µια κατάλυση του φεουδαρχισµού και του κοτζαµ̟ασισµού, την εκ βάθρων
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αναδιοργάνωση της εθνικής οικονοµίας και τη βελτίωση της θέσης του εργάτη και του αγρότη. […] Την
ιδεολογική και ̟ολιτική δοµή των «Κοινωνιολόγων» διατύ̟ωσε ευθαρσώς ο ε̟ικεφαλής της Αλ.
Πα̟αναστασίου, ο κατο̟ινός ̟ολιτικός ηγέτης, στις ̟αρακάτω δηλώσεις του γύρω στο εθνικό και
κοινωνικό ̟ρόβληµα της χώρας, ̟ου είναι και οι ε̟ιστηµονικώτερες, α̟ό την εµφάνιση των σοσιαλιστικών
ιδεών στη χώρα ως εκείνη τη συγκεκριµένη ιστορική στιγµή:
«Σ̟ουδαίος κόµβος, τον ο̟οίον κατ’ αρχήν οφείλοµεν να λύσωµεν είναι το εθνικόν ζήτηµα σχετικώς µε τον
σοσιαλισµόν. Πολλοί φρονούν ότι ο σοσιαλισµός είναι εχθρός της ̟ατρίδος: ό̟ως θα ιδήτε, δεν υ̟άρχει
τί̟οτε ψευδέστερον α̟ό αυτό. Ο Έλλην σοσιαλιστής, κατά ̟αρόµοιον τρό̟ον ό̟ως και ο ξένος, ̟οθεί και
θέλει την α̟ελευθέρωσιν του Έλληνος ραγιά και την θέλει και την ̟οθεί, βέβαια, βαθύτερα α̟ό κάθε
̟ατριδορήτορα εθνικόφρονα. Θέλει όµως συγχρόνως και την α̟ελευθέρωση και του Βουλγάρου ραγιά και
του Σέρβου και του Τούρκου. Ο Έλλην σοσιαλιστής θα ζητήση να εύρη εις τον Βούλγαρον, τον Σέρβον και
τον Τούρκον ε̟αναστάτην σύµµαχον και όχι εχθρόν. Θα το θεωρήσουν αυτό α̟λοϊκότητα και ουτο̟ία
µερικοί. […]».
Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόµος Α΄: Α̟ό την Ε̟ανάσταση του 1821 ως το
κίνηµα του Γουδί (1909), Πατάκης, Αθήνα 1997, σ. 589.

Ενότητα 20. Ο εθνικός διχασµός (1915-1922):
α. Α̟ό την ̟αραίτηση του Βενιζέλου έως τη Συνθήκη των Σεβρών,
β. Α̟ό τη συνθήκη των Σεβρών έως την ήττα στη Μ. Ασία
Σχεδιάγραµµα

1912-1915

Σχέσεις Βενιζέλου – Κωνσταντίνου έως το 1915
- 1912  Βενιζέλος κυρίαρχος ̟ολιτικού ̟αιχνιδιού
- 1913  Κωνσταντίνος διαδέχεται τον Γεώργιο Α΄ στο θρόνο
- έως 1915 οι δύο ̟ροσω̟ικότητες δεν ήρθαν σε σύγκρουση
- αναγνωριζόταν σε βασιλιά το δικαίωµα να διαµορφώνει εξωτερική ̟ολιτική 
ενισχύθηκαν εχθροί κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας

Α΄ Παγκόσµιος ̟όλεµος: Αίτια σύγκρουσης Βενιζέλου – Κωνσταντίνου
- η σκο̟ιµότητα ή µη της συµµετοχής της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο
Φιλελεύθεροι
Βασιλιάς και Γενικό Ε̟ιτελείο
τάσσονταν υ̟έρ της συµµετοχής στον
θεωρούσαν ανεύθυνη τη θέση των
̟όλεµο, στο ̟λευρό της Αντάντ
Φιλελευθέρων
̟ροσδοκούσαν ότι η Ελλάδα θα είχε
εκτιµούσαν ότι θα µ̟ορούσαν να κερδίσουν οι
εδαφικά οφέλη
Κεντρικές ∆υνάµεις
Κωνσταντίνος υ̟οστήριζε ουδετερότητα
Σύγκρουση
Κωνσταντίνος  ανέ̟τυξε µυστική δι̟λωµατία µε Γερµανούς εν αγνοία της
̟ολιτικών
κυβέρνησης
ανδρών
1915  ̟αραίτηση κυβέρνησης Βενιζέλου (δύο φορές)
Ζήτηµα

Εθνικός ∆ιχασµός (1915-1917)
Φιλελεύθεροι δεν συµµετείχαν στις εκλογές µετά τη δεύτερη ̟αραίτηση του Βενιζέλου
εκδηλώσεις βίας και φανατισµού
χάσµα ανάµεσα στις δύο ̟αρατάξεις  κυριαρχεί το µίσος
Αντιβενιζελικοί θεωρούσαν Βενιζελικούς ̟ράκτορες της Αντάντ
τα δύο κόµµατα διέφεραν όλο και λιγότερο στην ̟ολιτική ̟ρακτική
ενίσχυση του δι̟ολισµού
1916  Κοινοβούλιο χάθηκε α̟ό το ̟ροσκήνιο
Συµµετοχή στρατιωτικών στη διαµάχη µε δηµιουργία δύο αντίθετων µεταξύ τους οργανώσεων
26 Σε̟τεµβρίου 1916  συγκρότηση κυβέρνησης Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη
Α̟οτελέσµατα
συγκρούσεις α̟έκτησαν διαστάσεις εµφυλίου ̟ολέµου
διχασµού 1916τροµοκρατία Αντιβενιζελικών
1917
Βενιζέλος κήρυξε έκ̟τωτο το βασιλιά
βασιλιάς υ̟ό ̟ίεση Αντάντ εγκατέλειψε τη χώρα
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Α̟οκορύφωµα
εθνικού
διχασµού 1920

Συνθήκη
Σεβρών

Εκλογές
Νοεµβρίου
1920

25 Ιανουαρίου
1921

-

Φιλελεύθεροι σχηµάτισαν κυβέρνηση στην Αθήνα  κήρυξαν τη χώρα σε
κατάσταση ̟ολιορκίας
Εθνικός διχασµός  εξα̟λώθηκε στο στράτευµα  ευνοήθηκαν οι αξιωµατικοί
της «Εθνικής Άµυνας»
Παρατάθηκε η θητεία της Βουλής
Φιλελεύθεροι οδήγησαν Ελλάδα στον ̟όλεµο στο ̟λευρό της Αντάντ
Αντιβενιζελικοί τάσσονταν υ̟έρ της διατήρησης των εκτός Ελλάδας ελληνικών
̟ληθυσµών
α̟ό̟ειρα δολοφονίας Ελ. Βενιζέλου
δολοφονία Ίωνος ∆ραγούµη

Συνθήκη Σεβρών και αντίκτυ̟ος εκλογών Νοεµβρίου 1920
υ̟ογράφεται 10 Αυγούστου 1920
µεγαλύτερη δι̟λωµατική ε̟ιτυχία της Ελλάδας
δικαίωση τολµηρής ̟ολιτικής Ελ. Βενιζέλου
δηµιουργία «Ελλάδας των δύο Η̟είρων και των ̟έντε θαλασσών»26
̟ραγµατο̟οίηση του οράµατος της Μεγάλης Ιδέας
Φιλελεύθεροι ̟ροκήρυξαν εκλογές µε στόχο
 να νοµιµο̟οιήσουν τις µέχρι τότε ενέργειές τους
 να ̟εριορίσουν βασιλικές αρµοδιότητες
αντι̟ολίτευση κερδίζει τις εκλογές
δηµοψήφισµα για ε̟ιστροφή Κωνσταντίνου
συνέχιση Μικρασιατικού ̟ολέµου  ολοκληρωτική ήττα
ανακήρυξη Αναθεωρητικής Εθνοσυνέλευσης σε Συντακτική
αναγκαίο να αλλάξει εξ’ ολοκλήρου το σύνταγµα

Ορισµός
Εθνικός διχασµός: Η διαµάχη µεταξύ Βενιζέλου και βασιλιά Κωνσταντίνου ως ̟ρος τη σκο̟ιµότητα ή µη
της συµµετοχής της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο (1914-1918). Ο Βενιζέλος ε̟ιθυµούσε τη συµµετοχή
της Ελλάδας στο ̟λευρό της Αντάντ, ενώ ο γερµανόφιλος Κωνσταντίνος ήταν υ̟έρ της ουδετερότητας. Η
σύγκρουση οξύνθηκε τη διετία 1915-1917 λαµβάνοντας διαστάσεις εµφυλίου ̟ολέµου.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 94]

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
20.1. Το κλίµα ̟ου ε̟έτρεψε την ̟αρέµβαση του βασιλιά Κωνσταντίνου στην εξωτερική ̟ολιτική α̟ό το
1913.
20.2. Η αιτία σύγκρουσης βασιλιά – Βενιζέλου και οι ̟ρώτες ενέργειες του Κωνσταντίνου.
20.3. Ποια µορφή ̟ήρε ο εθνικός διχασµός α̟ό το 1915 και µετά και ̟οιο ήταν το α̟οκορύφωµά του;
20.4. Η εκλογική ήττα των Φιλελευθέρων το 1920 και οι ε̟ακόλουθες ̟ολιτικές εξελίξεις.
20.5. Κάτω α̟ό ̟οιες συνθήκες εισήλθε η χώρα στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο; Ποιες ήταν οι εξελίξεις στην
̟ολιτική σκηνή τα έτη 1915-1917;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.

26

Οι πέντε θάλασσες της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών ήταν: το Ιόνιο, το Αιγαίο και
το Κρητικό πέλαγος, η Προποντίδα και ο Εύξεινος πόντος.
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Σωστό
20.6. Στις εκλογές του Νοεµβρίου του 1910 ε̟ικράτησαν οι
Φιλελεύθεροι.
[Εξετάσεις 2003]

Λάθος





20.7. Το 1913 ήλθαν σε σύγκρουση ο βασιλιάς Κωνσταντίνος µε τον Ελ.
Βενιζέλο.





20.8. Τα κόµµατα της αντι̟ολίτευσης αναγνώριζαν στο βασιλιά το δικαίωµα
να ε̟ιβάλλει τη δική του ά̟οψη για την εξωτερική ̟ολιτική.





20.9. Οι Φιλελεύθεροι τάσσονταν υ̟έρ των Κεντρικών ∆υνάµεων στον Α΄
Παγκόσµιο ̟όλεµο.





20.10. Στις 26 Σε̟τεµβρίου 1916 ο Βενιζέλος συγκρότησε δική του κυβέρνηση
στη Θεσσαλονίκη.















20.11. Οι Αντιβενιζελικοί τάσσονταν υ̟έρ της ικανο̟οίησης των εθνικών
εδαφικών διεκδικήσεων.
20.12. Η Συνθήκη των Σεβρών δικαίωσε την τολµηρή ̟ολιτική του
Κωνσταντίνου.
20.13. Η Εθνοσυνέλευση του 1921 ανακηρύχθηκε Συντακτική.

Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 20.14
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τα αίτια της
ρήξης ανάµεσα στο βασιλιά και τον Βενιζέλο κατά την ̟ερίοδο του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου.
Κείµενο
Α̟οφασιστικός ̟αράγοντες στην κατάλυση της αξιοσηµείωτης και άνευ ̟ροηγούµενη συναίνεσης ̟ου είχε
εφαρµόσει ο Βενιζέλος α̟ό το 1910 µέχρι και τους Βαλκανικούς ̟ολέµους υ̟ήρξε η βασική του διαφωνία µε
τον βασιλιά Κωνσταντίνο για το ζήτηµα της συµµετοχής στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο Βενιζέλος είχε
έντονους συναισθηµατικούς δεσµούς µε τη Βρετανία και τη Γαλλία, οι ο̟οίες, µαζί µε τη Ρωσία, σχηµάτιζαν
τις ∆υνάµεις της Αντάντ. Όχι µόνο θεωρούσε ότι θα είναι οι νικήτριες ∆υνάµεις, αλλά και ότι θα ευνοούσαν
̟ερισσότερο την ε̟ίτευξη και των υ̟όλοι̟ων εδαφικών ̟ροσδοκιών της χώρας. Ο Κωνσταντίνος, αντίθετα,
ε̟ίτιµος στρατάρχης του γερµανικού στρατού και ̟αντρεµένος µε την αδελφή του κάιζερ της Γερµανίας
Γουλιέλµου Β΄, έτρεφε µεγαλύτερο σεβασµό ̟ρος τις στρατιωτικές ικανότητες των Κεντρικών ∆υνάµεων, της
Γερµανίας και της Αυστροουγγαρίας. Έχοντας ε̟ίγνωση της ευάλωτης θέσης της Ελλάδας α̟έναντι στη
βρετανική ναυτική δύναµη, ο βασιλιάς υ̟οστήριζε την ουδετερότητα, ενώ ο Βενιζέλος, α̟ό την αρχή του
̟ολέµου, ανυ̟οµονούσε να ̟αρατάξει τα ελληνικά στρατεύµατα στο ̟λευρό της Αντάντ. Ωστόσο, ο
Βρετανός υ̟ουργός των Εξωτερικών σερ Έντουαρντ Γκρέι α̟έρριψε την ̟ροσφορά, διότι ε̟ιθυµούσε να
κρατήσει την Οθωµανική Αυτοκρατορία και τη Βουλγαρία έξω α̟ό τον ̟όλεµο. Η α̟οδοχή της Ελλάδας,
µιας χώρας εχθρικής α̟έναντι και στις δύο, ως συµµάχου µ̟ορεί να ε̟ετάχυνε τη συµ̟αράταξή τους µε τις
Κεντρικές ∆υνάµεις.
Richard Clogg, Συνο̟τική ιστορία της Ελλάδος, 1770-2000, Κάτο̟τρο, Αθήνα 2002, σ. 109.

Ερώτηση 20.15
Αφού µελετήσετε το υ̟όµνηµα του Βενιζέλου και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε
̟οια ̟ολιτική στάση υ̟οστήριζε ο Ελ. Βενιζέλος και ̟οια η βασιλική ̟αράταξη σχετικά µε τη στάση της
Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο και βάση αυτών ̟οιες ̟ολιτικές εξελίξεις ακολούθησαν.
Κείµενο -- Ο Ελευθέριος Βενιζέλος α̟ειλεί ̟αραίτηση της κυβέρνησής του
…Και ταύτα ̟άντα ε̟ετύχοµεν µέχρι τούδε χωρίς εξ άλλου να έλθωµεν εις φανεράν σύγκρουσιν ̟ρος τας
µεσευρω̟αϊκάς δυνάµεις. Αλλ’ αφ’ ης αι ∆υνάµεις της Τρι̟λής Συνεννοήσεως ̟ροσεκάλεσαν ηµάς δια
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δευτέραν φοράν να σ̟εύσωµεν εις βοήθειαν των Σέρβων, ̟ροτείνασαι την εις Μακεδονίαν α̟οστολήν και
ιδίων αυτών στρατευµάτων, ηµείς δε, συµφώνως ̟ρος την γνώµην του Ε̟ιτελείου ηρνήθηµεν να
α̟οδεχθώµεν τας ̟ροτάσεις αυτών, εάν δεν σ̟εύσωµεν να ε̟ωφεληθώµεν την ̟αρούσαν ευκαιρίαν ό̟ως
α̟οδείξωµεν εµ̟ράκτως εις αυτάς ότι ειλικρινώς είµεθα µετ’ αυτών, θα α̟ολεσθή ̟άσα εκ µέρους αυτών
̟ρος ηµάς εµ̟ιστοσύνη και ε̟οµένως ̟άσα ελ̟ίς ̟ροστασίας εκ µέρους αυτών των συµφερόντων ηµών. Εν
τοιαύτη ̟ερι̟τώσει ε̟ιβάλλεται τουλάχιστον να ζητηθεί ̟ροστασία των συµφερόντων τούτων ̟αρά του
αντιθέτου συνδυασµού. ∆ιότι όσον και αν τοιαύτη ̟ολιτική θα ήτο κατ’ εµέ ήκιστα εξυ̟ηρετική των εθνικών
συµφερόντων, θα ήτο όµως ̟άντως καλλιτέρα της ̟ολιτικής εκείνης, ήτις µας καθιστά ερήµους φίλων και
α̟ό τα δύο αντί̟αλα στρατό̟εδα. Αλλά την νέαν ταύτην ̟ολιτικήν θα έ̟ρε̟ε να εφαρµόση κυβέρνησις
εγκρίνουσα αυτήν.
Γ΄ υ̟όµνηµα του Ελευθερίου Βενιζέλου ̟ρος το βασιλιά Κωνσταντίνο (17 Φεβρουαρίου/ 12 Μαρτίου 1915) α̟ό το
Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τόµος Β΄, (Γ΄ ενιαίου Λυκείου), ΟΕ∆Β, Αθήνα 2004, σ. 77.
Ερώτηση 20.16
Ε̟ισηµαίνοντας χωρία του ̟αρακάτω κειµένου και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να
εξηγήσετε τις α̟όψεις του Ε. Βενιζέλου σχετικά µε την ̟ολιτική του βασιλιά Κωνσταντίνου το 19151916.
Κείµενο -- Οµιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου ̟ρος τον αθηναϊκό λαό, 14 Αυγούστου 1916:
Συνιστώ ̟ρος υµάς να συγκροτήσετε ολιγοµελή αντι̟ροσω̟είαν (…) η ο̟οία, ̟αρουσιαζοµένη ̟ρος την Α.
Μεγαλειότητα, να εί̟η ̟ρος Αυτόν ταύτα ̟ερί̟ου:
Βασιλεύ!
Έγινες θύµα ανθρώ̟ων, οι ο̟οίοι (…) δεν εδίστασαν να κα̟ηλευθούν την ̟ρος το Στέµµα ευλάβειαν και
την ̟ρος το ̟ρόσω̟όν Σου αγά̟ην του Λαού (…).
Έγινες θύµα των στρατιωτικών συµβούλων Σου, οι ο̟οίοι µε την στενότητα της στρατιωτικής των
αντιλήψεως και µε τον ̟όθον της εγκαθιδρύσεως µιας α̟ολυταρχίας, η ο̟οία θα καθίστα αυτούς
ουσιαστικώς κυρίους της καταστάσεως, σ’ έ̟εισαν ότι η Γερµανία θα εξέλθη νικήτρια εκ του Ευρω̟αϊκού
̟ολέµου.
Έγινες τέλος θύµα της ιδικής Σου φυσικής άλλως τε και ανθρω̟ίνης αδυναµίας. Συνειθισµένος να θαυµάζης
̟αν ό,τι Γερµανικόν, εκ̟ε̟ληγµένος ενώ̟ιον της α̟αραµίλλου στρατιωτικής και άλλης ̟αντοδα̟ής
Γερµανικής οργανώσεως, δεν ε̟ίστευσες µόνον εις την Γερµανικήν νίκην, αλλά και ηυχήθης αυτήν, ελ̟ίζων
να δυνηθής µετ’ αυτήν να συγκεντρώσης εις χείρας Σου όλην την κυβερνητικήν εξουσίαν και να θέσης
ουσιαστικώς κατά µέρος το ελεύθερον ̟ολίτευµά µας.
Στ. Στεφάνου (ε̟ιµ.), Τα κείµενα του Ελευθερίου Βενιζέλου, τόµος Β΄, σ. 227
[Εξετάσεις 2003]
Ερώτηση 20.17
Λαµβάνοντας υ̟όψη το κείµενο και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τη µεταστροφή
της ελληνικής κατάστασης το 1920 µετά τη Συνθήκη των Σεβρών και τις εκλογές Νοεµβρίου 1920.
Κείµενο
Μέχρι τα τέλη του 1919 στην εξωτερική ̟ολιτική υ̟ήρχαν µόνο αβέβαιες ελ̟ίδες και ε̟ισφαλείς
διεκδικήσεις για την εδαφική ε̟έκταση της χώρας. Ωστόσο το όραµα της Μεγάλης Ελλάδας φαινόταν να
̟λησιάζει στην εκ̟λήρωσή του: µε εντολή της Αντάντ, ελληνικά στρατεύµατα είχαν α̟οβιβαστεί στις 2/15
Μαρτίου 1919 στη Σµύρνη και είχαν καταλάβει γρήγορα ένα µεγάλο τµήµα της δυτικής Μικράς Ασίας
ελληνικά ̟ολεµικά ̟λοία είχαν αγκυροβολήσει στο λιµάνι της Κωνσταντινού̟ολης. Το 1920 φαινόταν ότι η
κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, ύστερα α̟ό µια ̟ερίοδο ισχνών αγελάδων, έδρε̟ε τους καρ̟ούς των
ε̟ίµονων ̟ροσ̟αθειών ̟ου είχε καταβάλει α̟ό το 1915. Στις 10 Αυγούστου υ̟ογράφηκε η συνθήκη των
Σεβρών, µε την ο̟οία η Τουρκία θα α̟έδιδε στην Ελλάδα την Ανατολική Θράκη και την ευρω̟αϊκή ακτή
του Ελλησ̟όντου καθώς και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ η Σµύρνη θα ̟αρέµενε ε̟ί ̟ενταετία υ̟ό ελληνική
διοίκηση και κατό̟ιν θα είχε το δικαίωµα να ενωθεί µε το βασίλειο. Ο ̟ρωθυ̟ουργός έδινε τέτοια
̟ροτεραιότητα στη Μικρά Ασία ̟ου όχι µόνο α̟έρριψε την εναλλακτική δυνατότητα της κατοχής της
Κωνσταντινού̟ολης, αλλά, ̟αρά τις ̟ροειδο̟οιήσεις ότι οι σύµµαχοι δεν θα βοηθούσαν την Ελλάδα σε
αυτό το ζήτηµα και ̟αρά την εντεινόµενη αντίσταση των Τούρκων κατά της ελληνικής κατοχής, ε̟έµενε
σταθερά στο σχέδιο της «Ελλάδος των δύο η̟είρων και των ̟έντε θαλασσών». Έφτασε µάλιστα να
υ̟οστηρίζει την υ̟ερφίαλη ιδέα ότι εάν η Τουρκία δεν ε̟ικύρωνε ή δεν εκ̟λήρωνε τη συνθήκη ειρήνης και
«αν … αναλάβωµεν την διάλυσιν της Τουρκίας, το έργον δεν υ̟ερβαίνει τας δυνάµεις της Ελλάδας και
Αγγλίας».
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 930-931.
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Ενότητα 20 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του όρου:
- Εθνικός ∆ιχασµός
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Με αφορµή τον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο:
α. εκφράστηκαν διαφορετικές α̟όψεις ως ̟ρος τη συµµετοχή της Ελλάδας στον ̟όλεµο
β. τα κόµµατα της αντι̟ολίτευσης αναγνώρισαν στο βασιλιά το δικαίωµα να χαράσσει δική του εξωτερική
̟ολιτική
γ. ο βασιλιάς και ο Βενιζέλος συµφώνησαν υ̟έρ της ουδετερότητας της Ελλάδας στον ̟όλεµο
δ. ο βασιλιάς εγκατέλειψε τη χώρα
2. Κατά την ̟ερίοδο του «Εθνικού διχασµού»:
α. ε̟ικρατούσε σύµ̟νοια και συναίνεση ανάµεσα στις ̟αρατάξεις
β. ο βασιλιάς σχηµάτισε κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη
γ. έγινε α̟ό̟ειρα δολοφονίας κατά του Κωνσταντίνου
δ. εκδηλώσεις βίας και φανατισµού δηµιούργησαν χάσµα ανάµεσα στις δύο ̟αρατάξεις και κυριάρχησε το
µίσος
Θέµα 3ο
Ποια ήταν η έκβαση του Εθνικού ∆ιχασµού και ̟οιο το α̟οκορύφωµα του φανατισµού ανάµεσα στις δύο
̟αρατάξεις;

Θέµα 4ο
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το κείµενο και αξιολογώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στα αίτια
σύγκρουσης βασιλιά -- Βενιζέλου και στα α̟οτελέσµατά της.
Κείµενο
Η α̟όσταση ανάµεσα στους δύο άντρες δεν είναι τυχαία. Ο Κωνσταντίνος και ο Βενιζέλος συνεργάστηκαν
στους Βαλκανικούς ̟ολέµους, ως στρατιωτικός ηγέτης της Ελλάδας ο ένας, ως δι̟λωµατικός ο άλλος, και
συνέχισαν και µετά την ανάρρηση του Κωνσταντίνου στο θρόνο το 1913, όταν δολοφονήθηκε ο ̟ατέρας
του. Η έκρηξη όµως του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου το ε̟όµενο έτος οδήγησε σε µια ανε̟ανόρθωτη ρήξη
µεταξύ τους. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν ̟εισµένος για την ανωτερότητα των γερµανικών ό̟λων κι
ήθελε να ̟αραµείνει η Ελλάδα ουδέτερη ο Βενιζέλος, εξίσου ̟εισµένος ότι θα θριάµβευε η Αντάντ, ήταν
υ̟έρ της ̟αρέµβασης στο ̟λευρό των Αγγλογάλλων. Η σύγκρουσή τους έθεσε ε̟ί τά̟ητος το ζήτηµα της
συνταγµατικής θέσης του θρόνου και έριξε τη χώρα στη χειρότερη ̟ολιτική κρίση της ιστορίας της. Τελικά,
οι δυνάµεις της Αντάντ ̟αρενέβησαν χωρίς να ̟ολυνοιαστούν για τους καλούς τρό̟ους ̟ου ε̟ιτάσσει το
διεθνές δίκαιο και το 1917 ο Κωνσταντίνος οδηγήθηκε σε αναγκαστική εξορία. Η Θεσσαλονίκη έ̟αιξε κάθε
άλλο ̟αρά αµελητέο ρόλο σ’ αυτά τα γεγονότα, καθώς το 1916 ο Βενιζέλος σχηµάτισε δική του ̟ροσωρινή
κυβέρνηση εκεί και η αντι̟αλότητα της ̟όλης µε την Αθήνα ̟ήρε νέο, θανάσιµο νόηµα.
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, 1430-1950,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 366.
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Ενότητα 21: Το Σοσιαλιστικό κόµµα
Σχεδιάγραµµα

Συνθήκες
δηµιουργίας
ΣΕΚΕ
Ίδρυση ΣΕΚΕ
Βασικές θέσεις
του
̟ρογράµµατός
του

Χαρακτηριστικά
ΣΕΚΕ

ΣΕΚΕ: Βασικές θέσεις και χαρακτηριστικά του
υψηλοί δείκτες ανεργίας
άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εργατών
έντονη ̟ολιτικο̟οίηση εργατών (2η δεκαετία 20ού αι.)
̟λούσιοι γίνονταν ̟λουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι
- 1918 ίδρυση Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος Ελλάδος α̟ό συνέδριο
σοσιαλιστών
δηµοκρατία
̟αροχή εκλογικού δικαιώµατος στις γυναίκες
αναλογικό εκλογικό σύστηµα
εθνικο̟οίηση ̟λουτο̟αραγωγικών ̟ηγών
εξωτερική ̟ολιτική  ειρήνη χωρίς ̟ροσάρτηση εδαφών
 δικαίωµα αυτοδιάθεσης λαών
 δηµοψήφισµα για ̟ροβλήµατα
διαµφισβητούµενων εδαφών
αυστηρά οργανωµένο κόµµα
έως 1919 υ̟έρ της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας
σταδιακά υιοθέτηση αρχής της δικτατορίας του ̟ρολεταριάτου27
1924 µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος (ΚΚΕ)

Ορισµός
Σ.Ε.Κ.Ε.: Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος ιδρύθηκε το 1918 α̟ό συνέδριο σοσιαλιστών. Βασικές
θέσεις του ̟ρογράµµατός του ήταν δηµοκρατία, ̟αροχή εκλογικού δικαιώµατος στις γυναίκες, αναλογικό
εκλογικό σύστηµα, εθνικο̟οίηση των µεγάλων ̟λουτο̟αραγωγικών ̟ηγών. Σχετικά µε την εξωτερική
̟ολιτική, ζητούσε ειρήνη, χωρίς ̟ροσάρτηση εδαφών, βασισµένη στο δικαίωµα αυτοδιάθεσης των λαών. Τα
̟ροβλήµατα ̟ου αφορούσαν διαµφισβητούµενα εδάφη, θα λύνονταν µε δηµοψηφίσµατα. Το ΣΕΚΕ ήταν το
̟ιο αυστηρά οργανωµένο κόµµα. Έως το 1919 ήταν υ̟έρ της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Σταδιακά
α̟οµακρύνθηκε α̟ό αυτή υιοθετώντας την αρχή της δικτατορίας του ̟ρολεταριάτου. Το 1924
µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.).
[Εξετάσεις 2002, 2006]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 97]

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
21.1. Πότε ιδρύθηκε και ̟οια ήταν τα κύρια σηµεία του ̟ρογράµµατος του σοσιαλιστικού κόµµατος;
21.2. Ποιοι ήταν οι ̟αράγοντες ̟ου ̟ροκάλεσαν την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος
Ελλάδος (ΣΕΚΕ);
[Εξετάσεις 2001]
21.3. Ποιες ήταν οι βασικές θέσεις και η εξέλιξη του ΣΕΚΕ ως το 1924;

27

∆ικτατορία του προλεταριάτου: µεταβατικό πολιτικό σύστηµα, πριν από την εγκαθίδρυση της
σοσιαλιστικής αταξικής κοινωνίας, σύµφωνα µε το οποίο η εργατική τάξη θα αναλάβει την εξουσία µετά
την κατάλυση του καπιταλιστικού συστήµατος και του αστικού κράτους. [Γ. Μπαµπινιώτης, 2002, σ. 510]
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να ε̟ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
21.4. Το ΣΕΚΕ στην εξωτερική ̟ολιτική υ̟ερασ̟ιζόταν την αυτοδιάθεση
των λαών.


21.5. Το 1924 το ΣΕΚΕ µετονοµάστηκε σε ΚΚΕ.
[Εξετάσεις 2006]





21.6. Το ΣΕΚΕ έως το 1929 ήταν υ̟έρ της κοινοβουλευτικής
δηµοκρατίας.





21.7. Το ΣΕΚΕ ιδρύθηκε το 1918 α̟ό συνέδριο σοσιαλιστών.





21.8. Το ΣΕΚΕ τασσόταν υ̟έρ των δηµοψηφισµάτων για
διαµφισβητούµενα εδάφη.





21.9. Το ΣΕΚΕ έως το 1924 ήταν υ̟έρ της κοινοβουλευτικής
δηµοκρατίας.





Ερωτήσεις στις ̟ηγές
Ερώτηση 21.10
Με βάση το ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις συνθήκες οργάνωσης του
ΣΕΚΕ και τις βασικές ̟ρογραµµατικές του θέσεις.
Κείµενο
Εµφανίζεται το Σ.Ε.Κ.Ε. (Κ.Κ.Ε.) στην ̟ολιτική ζωή του τό̟ου σαν καταλύτης, στο ̟αραδοσιακό διχασµό
Βενιζελικών – Αντιβενιζελικών και τις ̟αραφυάδες του, έρχεται να ̟ροβάλλει µια άλλη ̟ροο̟τική στην
κατεστραµµένη Ελλάδα µε τους χρεωκο̟ηµένους µύθους του µεγαλοϊδεατισµού, τις τεράστιες µάζες
̟ροσφύγων και των άλλων εξαθλιωµένων λαϊκών στρωµάτων. Θα ταράξει τα νερά της α̟ελ̟ισίας και θα
µιλήσει για Ε̟ανάσταση ̟ου θα φέρει το σταµάτηµα της εκµετάλλευσης ανθρώ̟ου α̟ό άνθρω̟ο, ̟ου θα
γεννήσει ένα νέο κόσµο χωρίς βαρβαρότητες, ̟ολέµους και ̟είνα. ∆εν αµφισβητεί α̟λά το κοινωνικό
σύστηµα, αλλά δίνει τη «Μεγάλη Υ̟όσχεση». Οι ε̟αγγελίες του όσο και αν δεν ̟ροβάλλονται στον αστικό
τύ̟ο, φθάνουν στους τό̟ους δουλειάς, στους ̟ροσφυγικούς συνοικισµούς, στο χωριό.
Η γρήγορη άνοδος µιας νέας συνείδησης –της ̟ρολεταριακής--, έχει αναγκαστικά ̟ολιτικό αντίκτυ̟ο σε
όλη την ̟ολιτική δοµή του κυριάρχου συστήµατος. Κι όµως ̟αρά την οικονοµική αθλιότητα, ̟αρά τα
συσσωρευµένα ̟ροβλήµατα ̟ου φάνηκαν ξεκάθαρα µέσα α̟ό τα ερεί̟ια της Μικρασίας, οι κοµµουνιστές
σε όλη αυτή την ̟ερίοδο δεν κατόρθωσαν να ξεφύγουν οριστικά α̟ό τη γωνιά ̟ου η αστική τάξη τους είχε
το̟οθετήσει. […]
Α. Ρήγου, Πολιτικές εκφράσεις στη Β΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία, σ. 209-210.

Ενότητα 21 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του όρου:
ΣΕΚΕ
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα οι εργάτες ̟ολιτικο̟οιήθηκαν, λόγω:
α. των χαµηλών δεικτών ανεργίας
β. των άθλιων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης
γ. της εθνικο̟οίησης των ̟λουτο̟αραγωγικών ̟ηγών
δ. της κατάρρευσης του µικρασιατικού µετώ̟ου
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Θέµα 3ο
Ερώτηση
Με βάση το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στα κύρια σηµεία
του ̟ρογράµµατος και τις θέσεις του ΣΕΚΕ.
Κείµενο Α
Η ̟ατρίς, για την ο̟οίαν υ̟οφέραµεν, είναι εκείνη,
ό̟ου δεν θα υ̟άρχουν ̟λέον σύνορα ̟ου θα χωρίζουν
τους λαούς, ό̟ου η γη θα είναι ̟ατρίδα και µητέρα
όλων των ανθρώ̟ων και ̟ου θα χαρίζη εξ ίσου εις
όλους τα αγαθά της.
Προκήρυξη του ΣΕΚΕ, 10 Σε̟τεµβρίου 1920 στο Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936,
τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 969.

Κείµενο Β
Το Σοσιαλιστικόν Εργατικόν Κόµµα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) ιδρύθηκε στο συνέδριο των σοσιαλιστών ̟ου συνήλθε
α̟ό τις 4/10 έως τις 17/23 Νοεµβρίου 1918 στον Πειραιά. […] Το συνέδριο ̟έτυχε τον κύριο στόχο του, να
ενώσει τις ̟ερισσότερες οµάδες σε ενιαίο κόµµα. Οι σύνεδροι ενέκριναν κείµενο µε τις αρχές και το
̟ρόγραµµα του κόµµατος, καθώς και ιδιαίτερο υ̟όµνηµα για την εξωτερική ̟ολιτική. […] Στο κείµενο
«Αρχαί του κόµµατος», ̟εριγράφεται η αναγκαστική δηµιουργία του ̟ρολεταριάτου µε το χωρισµό των
̟αραγωγών α̟ό τα µέσα ̟αραγωγής και αµέσως µετά ̟ροβάλλεται, συνθηµατολογικά ̟αρατιθέµενη, η
θέση ότι «αι ̟αραγωγικαί δυνάµεις της σηµερινής κοινωνίας ηυξήθησαν δυσαναλόγως δι’ αυτήν την
κοινωνίαν» και ότι «η ατοµική ιδιοκτησία των µέσων ̟αραγωγής κατήντησεν ασυµβίβαστος ̟ρος την
̟λήρη και σκό̟ιµον χρησιµο̟οίησιν και ανά̟τυξιν αυτών των ̟αραγωγικών µέσων» --κάτι ̟ου στην
Ελλάδα θα µ̟ορούσε να ισχύει το ̟ολύ για τις συνθήκες στα τσιφλίκια της Θεσσαλίας. […] Αυτή η
µεταβολή, έγραφε το ̟ρόγραµµα, «δύναται να καταστήσει τη µεγάλην ̟αραγωγήν µε την ο̟οίαν σήµεραι
αυξάνουσαν ̟αραγωγικότητα της κοινωνικής εργασίας, α̟ό ̟ηγήν αθλιότητος και δουλείας των λαϊκών
τάξεων εις ̟ηγήν υψίστης ευηµερίας και ατελειώτου και ̟ολυειδούς τελειο̟οιήσεως». […] Για να
εκ̟ληρώσει αυτή της την α̟οστολή, η εργατική τάξη χρειαζόταν ένα κόµµα το ο̟οίο θα διαµόρφωνε τον
αγώνα της σε αγώνα συνειδητό και ενιαίο και θα την οδηγούσε στη φυσική της α̟οστολή, ενώ η ̟ροστασία
των οικονοµικών συµφερόντων της εργατικής τάξης ̟ροϋ̟έθετε µόνο ̟ολιτικά δικαιώµατα (ε̟οµένως και
το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι για την ίδρυση συνδικαλιστικών οργανώσεων). Το γενικό µέρος των
«αρχών» κλείνει µε την υ̟οστήριξη του ̟ρολεταριακού διεθνισµού και της αταξικής κοινωνίας.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σσ. 979-981.
Ε̟αναλη̟τικά Θέµατα στο 2ο κεφάλαιο

Χρονολόγιο

3 Σε̟τ. 1843:
1844:
1847:
1854:
Φεβρ. 1862:
12 Οκτ. 1862:
Νοέµ. 1862:
1864:
1875:
1884:

Ε̟ανάσταση εναντίον Όθωνα
Ψήφιση Συντάγµατος
Θάνατος Ι. Κωλέττη
Ναυτικός α̟οκλεισµός της χώρας α̟ό τους Αγγλογάλλους
Ε̟ανάσταση εναντίον του Όθωνα
Ο Όθωνας εγκαταλεί̟ει τη χώρα
Εκλογές για την ανάδειξη Συντακτικής Βουλής
Ψήφιση νέου Συντάγµατος και αλλαγή ̟ολιτεύµατος σε
Βασιλευόµενη ∆ηµοκρατία
Υιοθέτηση της αρχής της δεδηλωµένης
Εδραίωση του δικοµµατισµού. Κόµµατα Τρικού̟η και
∆ηλιγιάννη καταλάµβαναν το 92,2 % των εδρών στο
Κοινοβούλιο

109

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ
1893:
1897:
1906:
1908:
15 Αυγ. 1909:
14 Σε̟τ. 1909:
Φεβρ. 1910:
15 Μαρτ. 1910:
8 Αυγ. 1910:
22 Αυγ. 1910:
5 Σε̟τ. 1910:
Νοέµβ. 1910:
1910:
1911:
Μάρτιος 1912:
1912- 1913:
1914-1918:
1915:
26 Σε̟τ. 1916
1917:
1918:
1920:
10 Αυγ. 1920:
25 Ιαν. 1921:
1922:
1924:

Κήρυξη ̟τώχευσης του ελληνικού κράτους
Ελληνοτουρκικός ̟όλεµος
Ίδρυση οµάδας Ια̟ώνων υ̟ό τον ∆ηµήτριο Γούναρη
∆ιάλυση οµάδας Ια̟ώνων
Κίνηµα στο Γουδί
∆ιαδήλωση των ε̟αγγελµατικών σωµατείων της ̟ρωτεύουσας
Σχηµατισµός Αναθεωρητικής Βουλής
∆ιάλυση του Στρατιωτικού Συνδέσµου
Εκλογές
Ίδρυση του κόµµατος των Φιλελευθέρων
Πρώτη εµφάνιση του Ελ. Βενιζέλου ως ελλαδίτη ̟ολιτικού
Νίκη Βενιζέλου στις εκλογές
Ίδρυση Λαϊκού κόµµατος α̟ό τους Κοινωνιολόγους –
αρχηγός: Αλέξανδρος Πα̟αναστασίου
Συνταγµατική αναθεώρηση και νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις
Εκλογές µε συντρι̟τική νίκη του Βενιζέλου
Βαλκανικοί ̟όλεµοι
Α΄ Παγκόσµιος ̟όλεµος
∆ι̟λή ̟αραίτηση της κυβέρνησης Βενιζέλου
Ο Βενιζέλος συγκροτεί δική του κυβέρνηση, Θεσ/νίκη
Είσοδος της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο στο ̟λευρό
της Αντάντ
Ίδρυση του ΣΕΚΕ
Α̟ό̟ειρα δολοφονίας εναντίον του Ελ. Βενιζέλου
και δολοφονία του Ίωνα ∆ραγούµη
Υ̟ογραφή της Συνθήκης των Σεβρών
Η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση ανακηρύσσεται Συντακτική
Μικρασιατική καταστροφή
Μετονοµασία του ΣΕΚΕ σε ΚΚΕ

Ερωτήσεις
Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (1844 – 1880)
1.Το σύνταγµα του 1844
1.
2.
3.
4.
5.

Τι αντίκτυ̟ο είχε για τη λειτουργία και το χαρακτήρα των κοµµάτων η ε̟ανάσταση της 3ης
Σε̟τεµβρίου 1843;
Ποια ήταν τα αιτήµατα και οι ε̟ιδιώξεις των κοµµατικών ̟αρατάξεων στη διάρκεια των εργασιών
της εθνοσυνέλευσης του 1843 – 1844;
Πως καθορίστηκαν οι βασιλικές εξουσίες µε το σύνταγµα του 1844;
Τι γνωρίζετε για τη ρύθµιση του ̟λαισίου της εκλογικής διαδικασίας και τη λειτουργία της βουλής,
της γερουσίας και των κοµµάτων;
Ποια ̟ορεία ακολούθησε ο κοινοβουλευτισµός στην Ελλάδα µετά την ψήφιση του συντάγµατος το
1844 και ̟ως διαµορφώθηκε ο ιδεολογικός χαρακτήρας των κοµµάτων;

2. Η ̟αρακµή των «ξενικών» κοµµάτων κατά την ̟ερίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας.
1.
2.
3.
4.

Να αναφέρετε την ̟ορεία του ρωσικού κόµµατος κατά την ̟ερίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας.
Πως ̟ολιτεύθηκε ο Ι. Κωλέττης την ̟ερίοδο µετά την ψήφιση του συντάγµατος του 1844 και ̟οια
ήταν η τύχη του γαλλικού κόµµατος µετά το θάνατο του αρχηγού του;
Τι γνωρίζετε για τη στάση ̟ου κράτησε Όθωνας α̟έναντι στα κόµµατα;
Να αναφερθείτε στις συνέ̟ειες του Κριµαϊκού ̟ολέµου σε ό,τι αφορά το αγγλικό, το γαλλικό και
το ρωσικό κόµµα.
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3. Η «νέα γενιά»
1. Πως ε̟ηρέασαν την ̟ολιτική σκέψη και τις συνήθειες της νέας γενιάς ̟ολιτών οι αλλαγές ̟ου
̟αρατηρήθηκαν στην Ελλάδα εξαιτίας της οικονοµικής και τεχνικής ανά̟τυξης;
2. Ποια στάση κράτησε η νέα γενιά α̟έναντι στους ̟αλιούς ̟ολιτικούς αλλά και α̟έναντι στο
βασιλιά; Μέσα α̟ό ̟οια αιτήµατα εκδηλώθηκε αυτή η στάση, στα τέλη της δεκαετίας του 1850;
3. Τι γνωρίζετε για τα αιτήµατα ̟ου διατυ̟ώθηκαν κατά την ε̟ανάσταση του Φεβρουαρίου του
1862 αλλά και για την κατάληξή της;
4. Η Εθνοσυνέλευση του 1862 – 1864
1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στις εκλογές του Νοεµβρίου του 1862 και ̟ως διαµορφώθηκε το ̟ολιτικό
το̟ίο ύστερα α̟ό τη διενέργειά τους;
2. Πεδινοί: α) Ποιος ήταν ο ηγέτης του κόµµατος και ̟οιους στόχους έθετε; β) Α̟ό ̟οια κοινωνικά
στρώµατα αντλούσε το κόµµα τους ο̟αδούς του;
3. Ορεινοί :α) Ποιος ήταν ο βασικός άξονας της ̟ολιτικής τους; β) Ποιες κοινωνικές οµάδες
υ̟οστήριζαν την ̟ολιτική τους;
4. Ποιος βρισκόταν στην κορυφή της ηγεσίας του Εθνικού Κοµιτάτου και ̟οιοι οι στόχοι του;
5. Τι γνωρίζετε για τους εκλεκτικούς και τις θέσεις ̟ου ̟ροωθούσαν;
6. Πως φτάσαµε στην ψήφιση του συντάγµατος του 1864, ̟οιο ̟ολίτευµα και αρχές καθιερώθηκαν
και ̟οια θέση κατείχαν τα κόµµατα στον ̟ολιτικό βίο;
7. Ποια ̟ροβλήµατα δηµιουργήθηκαν αµέσως µετά την ψήφιση του συντάγµατος του 1864 σε ό,τι
αφορά το σχηµατισµό κυβέρνησης;
8. Ποιος, ̟ότε και µε ̟οιο σκε̟τικό ̟ρότεινε την αρχή της δεδηλωµένης; Ποια κοινοβουλευτική
̟ρακτική καθιέρωνε και ̟οιες συνέ̟ειες είχε για την ̟ολιτική ζωή του τό̟ου;
Γ. ∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (1880 – 1909)
1. Η εδραίωση του δικοµµατισµού
1.
2.
3.
4.
5.

Πότε εδραιώθηκε ο δικοµµατισµός στην ελληνική ̟ολιτική σκηνή και α̟ό ̟οια κόµµατα;
Πότε ̟αρουσίασε ο Χ. Τρικού̟ης το ̟ρόγραµµά του για τον εκσυγχρονισµό της χώρας και τι
̟ροέβλε̟ε αυτό;
Ποιους δρόµους ακολούθησε ο Χ. Τρικού̟ης για την υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος του και τι
γνωρίζετε για τα α̟οτελέσµατα ̟ου είχε αυτό για την οικονοµία;
Πού οφειλόταν η δηµιουργία νέων κοινωνικών στρωµάτων µετά το 1870 και ̟οια αιτήµατά τους
εξέφρασε ο Χ. Τρικού̟ης;
Ποιοι βουλευτές συσ̟ειρώθηκαν γύρω α̟ό το Θ. ∆ηλιγιάννη και τι γνωρίζετε για τις βασικές
διαφορές του κόµµατος του α̟ό την ̟ολιτική του Χαρίλαου Τρικού̟η;

2. Η οργάνωση των κοµµάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.
1. Πότε τα κόµµατα ̟αρουσιάζονται ̟ιο οργανωµένα και ̟οια στοιχεία ε̟έτρε̟αν σε αυτά να
ε̟ιβιώσουν στον ̟ολιτικό βίο της χώρας;
2. Λαµβάνοντας υ̟όψη την οργάνωση της βάσης των κοµµάτων να ε̟ισηµάνετε τους ̟αράγοντες
̟ου ε̟ηρέαζαν την κινητο̟οίηση και την εκλογική α̟όφαση των ο̟αδών τους.
3. Να καταγράψετε τα στοιχεία τα ο̟οία έ̟αιζαν ρόλο για την το̟οθέτηση των υ̟οψηφίων
βουλευτών στο ψηφοδέλτιο κά̟οιου κόµµατος.
4. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του εκλογικού συστήµατος και τα κριτήρια µε τα ο̟οία
ψήφιζαν οι εκλογείς.
5. Τι γνωρίζετε για την κοινωνική ̟ροέλευση των υ̟οψηφίων βουλευτών και των κοµµατικών
µελών;
6. Ποια οργάνωση είχαν τα κόµµατα σε ε̟ί̟εδο ηγεσίας και τι γνωρίζετε για τη θέση των
βουλευτών µέσα σε αυτά;
7. Ποιες µέθοδοι εξαναγκασµού για την α̟όσ̟αση της ψήφου των εκλογέων εφαρµόζονταν και
̟οιοι τις χρησιµο̟οιούσαν;
8. Πως εξηγείται το γεγονός ότι στην Ελλάδα – αντίθετα µε τις άλλες χώρες της Ευρώ̟ης – δεν
εµφανίστηκαν ταξικά κόµµατα στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.;
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3. Α̟ό τη χρεοκο̟ία στο στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί (1893 – 1909)
1. Να αναλύσετε τα αίτια της δυσαρέσκειας του λαού και της κρίσης εµ̟ιστοσύνης ̟ρος το
̟ολιτικό σύστηµα κατά την ̟ερίοδο 1893 – 1909.
2. Πότε ιδρύθηκε η κοινοβουλευτική οµάδα των Ια̟ώνων και τι γνωρίζετε για τον ηγέτη της και τις
̟ολιτικές του α̟όψείς;
3. Πότε έγινε το κίνηµα στο Γουδί και ̟οιος ήταν ε̟ικεφαλής;
4. Ποια αιτήµατα είχαν οι ηγέτες του κινήµατος στο Γουδί ̟ως τα ̟ροώθησαν και α̟ό ̟οιους
υ̟οστηρίχθηκαν;
5. Να καταγράψετε τις αλλαγές ̟ου ε̟έφερε το κίνηµα στο Γουδί στην ̟ολιτική ζωή της χώρας.

∆. ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ∆ΙΧΑΣΜΟΣ (1909 – 1922)
1. Το κόµµα των φιλελευθέρων
Ποιοι ήταν οι φορείς των νέων ιδεών κατά την εκλογική αναµέτρηση της 8ης Αυγούστου 1910 και
̟οιο ήταν το εκλογικό α̟οτέλεσµα;
2. Τι γνωρίζετε για τη συµµετοχή των ̟αλαιών κοµµάτων στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 και
̟οιο ήταν το εκλογικό α̟οτέλεσµα;
3. Πότε έγινε η ̟ρώτη δηµόσια εµφάνιση του Ε. Βενιζέλου ως ελλαδίτη ̟ολιτικού, ̟οιους συσ̟είρωσε
γύρω του και ̟ότε ίδρυσε το κόµµα του;
4. Να αναφέρετε τους στόχους και τις βασικές θέσεις του ̟ρογράµµατος του Ε. Βενιζέλου.
5. Πότε ̟ήρε εντολή σχηµατισµού νέας κυβέρνησης ο Ε. Βενιζέλος και γιατί ̟ροχώρησε στην
̟ροκήρυξη νέων εκλογών για το Νοέµβριο του 1910;
6. Πως αντέδρασαν τα ̟αλαιότερα κόµµατα στην α̟όφαση του Ε. Βενιζέλου για τη διεξαγωγή νέων
εκλογών και ̟οιο ήταν το α̟οτέλεσµα της εκλογικής αναµέτρησης;
7. Πότε και ̟οιες τρο̟ο̟οιήσεις των διατάξεων του συντάγµατος έγιναν α̟ό την κυβέρνηση του Ε.
Βενιζέλου;
8. Ποιες µεταρρυθµίσεις εισήγαγε η κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου στο δηµόσιο και ιδιωτικό βίο της
χώρας και µε ̟οιο τρό̟ο;
9. Ποιες ̟ολιτικές δυνάµεις συµµετείχαν στις εκλογές του Μαρτίου 1912 και ̟ως εξηγείται η άνετη
ε̟ικράτηση του κόµµατος των Φιλελευθέρων;
10. Η δοµή του κόµµατος των Φιλελευθέρων: α) Ποια ήταν η θέση του Ε. Βενιζέλου σε αυτό; β) Τι
γνωρίζετε για το ρόλο ̟ου είχαν οι λέσχες των Φιλελευθέρων µέσα στα ̟λαίσια του κόµµατος; γ)
θεωρείτε ότι οι βενιζελικοί ̟έτυχαν να διαµορφώσουν το κόµµα τους σύµφωνα µε τις ̟ροσδοκίες
τους;
1.

2. Τα αντιβενιζελικά κόµµατα
1. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των αντιβενιζελικών κοµµάτων και να ε̟ισηµάνετε το κοινό
τους χαρακτηριστικό και τη διαφορά τους.
2. Σε τι συµφωνούσαν και σε τι διέφεραν τα αντιβενιζελικά κόµµατα α̟ό τους Φιλελεύθερους;
3. Τι γνωρίζετε για τις θέσεις του κόµµατος του ∆. Ράλλη σχετικά µε τη λειτουργία του ̟ολιτικού
συστήµατος και την ανά̟τυξη της οικονοµίας; Σε ̟οια κοινωνικά στρώµατα α̟ευθυνόταν;
4. Ποιο γεγονός ̟ροσ̟αθούσαν να εκµεταλλευτούν οι εκ̟ρόσω̟οι του Εθνικού Κόµµατος του Κ.
Μαυροµιχάλη και τι υ̟οστήριζαν;
5. Σε τι διέφερε το κόµµα του Γ. Θεοτόκη α̟ό τα άλλα αντιβενιζελικά κόµµατα, σε ̟οιο σηµείο
συµφωνούσε µε τους Φιλελευθέρους και ̟οια ήταν τα αιτήµατά του;
3. Τα αριστερά κόµµατα
1. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των οµάδων ̟ου α̟οτελούσαν τα αριστερά κόµµατα;
2. Ποιοι ίδρυσαν την Κοινωνιολογική Εταιρία και τα γνωρίζετε για τους στόχους και τα αιτήµατά
τους;
3. Πότε και µε ̟οιο όνοµα ίδρυσε η Κοινωνιολογική Εταιρία κόµµα και τι γνωρίζετε για τις
̟ρογραµµατικές δηλώσεις και την εκλογική του α̟ήχηση;
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4. Ο εθνικός διχασµός (1915 – 1922)
1. Ποια θέση κατείχε ο Ε. Βενιζέλος στην ̟ολιτική σκηνή της Ελλάδας και ̟οια ̟ροβλήµατα
̟ροκαλούσαν στη χώρα οι ̟αρεµβάσεις του βασιλιά στην άσκηση της εξωτερικής ̟ολιτικής κατά
το χρονικό διάστηµα α̟ό το 1912 έως την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου;
2. Να ̟εριγράψετε τα γεγονότα ̟ου διαδραµατίστηκαν στην ̟ολιτική ζωή της χώρας και στο στρατό
ως α̟οτέλεσµα του ̟νεύµατος του εθνικού διχασµού.
3. Να καταγράψετε τα γεγονότα στην εσωτερική ̟ολιτική της Ελλάδας και να ε̟ισηµάνετε τα αίτια
̟ου οδήγησαν στην ̟αραίτηση της κυβέρνησης του Βενιζέλου το 1915.
4. Ποια γεγονότα ύστερα α̟ό την ̟αραίτηση της κυβέρνησης το 1915 οδήγησαν το Βενιζέλο στη
συγκρότηση της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης;
5. Με ̟οια µορφή εκδηλώθηκε ο εθνικός διχασµός ύστερα α̟ό τη συγκρότηση της κυβέρνησης της
Θεσσαλονίκης έως και την υ̟ογραφή της συνθήκης των Σεβρών;
6. Με ̟οιο στόχο οι Φιλελεύθεροι ̟ροκήρυξαν τις εκλογές το Νοέµβριο του 1920 και ̟οιες ̟ολιτικές,
δι̟λωµατικές και στρατιωτικές συνέ̟ειες είχε το α̟οτέλεσµα της εκλογικής αναµέτρησης;
5.Το σοσιαλιστικό κόµµα
1. Ποια χρονική ̟ερίοδο ιδρύθηκε το Σ.Ε.Κ.Ε. και ̟ότε άλλαξε την ονοµασία του;
2. Να ̟αρουσιάσετε τις θέσεις του Σ.Ε.Κ.Ε. για την εσωτερική και εξωτερική ̟ολιτική της χώρας,
καθώς και για την κοινοβουλευτική δηµοκρατία.
Συνδυαστικές ερωτήσεις
23.1. Να συγκρίνετε τα Συντάγµατα του 1844 και του 1864 αναφορικά µε το ̟εριεχόµενο και τη σηµασία
τους
23.2. ∆ικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι: να αντι̟αραβάλλετε τις σχετικές διατάξεις στα
Συντάγµατα του 1844 και 1864.
23.3. Ποια στάση κράτησαν τα κόµµατα και οι ̟ολιτικές ̟αρατάξεις και ̟ώς ε̟ηρέασαν τις εξελίξεις την
̟ερίοδο των Εθνοσυνελεύσεων 1843-1844 και 1862-1864;
23.4. Να αναφέρετε τα αίτια της ̟αρακµής του Γαλλικού κόµµατος.
23.5. Να αναφέρετε τα αίτια της ̟αρακµής του Ρωσικού και του Αγγλικού κόµµατος.
23.6. Ποιος ήταν ο εµ̟νευστής της αρχής της δεδηλωµένης και ̟οιο το ̟ολιτικό του ̟ρόγραµµα;
23.7. Να ̟αρουσιάσετε το ̟ολιτικό ̟ρόγραµµα του Χαρίλαου Τρικού̟η και του Θόδωρου ∆ηλιγιάννη και
να δικαιολογήσετε µε ̟οιο τρό̟ο η υλο̟οίηση αυτών των ̟ρογραµµάτων οδήγησε στην κρίση
εµ̟ιστοσύνης ̟ρος τα κόµµατα.
23.8. Να συγκριθούν τα ̟ολιτικά ̟ρογράµµατα και οι στόχοι του Χ. Τρικού̟η και του Θ. ∆ηλιγιάννη.
23.9. Τι γνωρίζετε για τη δηµιουργία του κόµµατος των Φιλελευθέρων; Ποιοι ήταν οι στόχοι, οι
̟ρογραµµατικές θέσεις και η δοµή του;
23.10. Να αναφέρετε τους στόχους και τις θέσεις του κόµµατος των Φιλελευθέρων και να τα συγκρίνετε µε τις
θέσεις των αντιβενιζελικών κοµµάτων στο σύνολό τους.
23.11. Τι γνωρίζετε για τα αριστερά κόµµατα στην Ελλάδα;
23.12. Πώς καθορίζονται οι βασιλικές εξουσίες σύµφωνα µε τα Συντάγµατα του 1844, 1864, 1911;
23.13. Να συγκρίνετε τις εξαγγελίες και τις µεταρρυθµίσεις του Ελ. Βενιζέλου κατά το 1910-1912 µε τις θέσεις
του ραλλικού κόµµατος και να ε̟ισηµάνετε τις διαφορές τους. [Εξετάσεις 2002]
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Κεφάλαιο 3ο: Το Προσφυγικό Ζήτηµα στην Ελλάδα (1821-1930)
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα [Εισαγωγή]
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα [Εισαγωγή]
Μέρος Α΄. Προσφυγικά Ρεύµατα κατά την ̟ερίοδο 1914-1922
•
Ο διωγµός του 1914 (ο ̟ρώτος διωγµός)
•
Άλλα ̟ροσφυγικά ρεύµατα
•
Η ̟ερίθαλψη (1914-1921)
•
Η ̟αλιννόστηση
Μέρος Β΄. Η Μικρασιατική καταστροφή
•
Η έξοδος
•
Το ̟ρώτο διάστηµα
•
Η Σύµβαση της Λοζάνης και η Ανταλλαγή των ̟ληθυσµών
Μέρος Γ΄. Η Α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων
•
Η Ε̟ιτρο̟ή Α̟οκαταστάσεως Προσφύγων
•
Η αγροτική α̟οκατάσταση
•
Η αστική α̟οκατάσταση
Μέρος ∆΄. Η α̟οζηµίωση των ανταλλαξίµων και η Ελληνοτουρκική ̟ροσέγγιση
•
Η α̟οζηµίωση των ανταλλαξίµων
•
Η ελληνοτουρκική ̟ροσέγγιση
Μέρος Ε΄. Η ένταξη των ̟ροσφύγων στην Ελλάδα
•
Η ενσωµάτωση των ̟ροσφύγων
•
Οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων

Ενότητα 22. Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα – Εισαγωγή
Σχεδιάγραµµα

1821

Τό̟οι
̟ροέλευσης
µεταναστών
Αίτια
µετανάστευσης
Χαρακτήρας
µετανάστευσης

Ιστορικές
̟ηγές
Πολύ̟λευρη
σηµασία
µετακινήσεων

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα
αφετηρία ̟ροσφυγικού ζητήµατος
µετακινήσεις ελληνικών ̟ληθυσµών α̟ό Οθωµανική αυτοκρατορία ̟ρος
ε̟αναστατηµένη Ελλάδα
Μ. Ασία
ελλαδικός η̟ειρωτικός χώρος
νησιά του Αιγαίου
- κλίµα ανασφάλειας και φόβου ̟ου ε̟ικρατούσε µετά τις τροµοκρατικές ενέργειες των
Τούρκων
δεν εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο εκρίζωσης του ελληνικού στοιχείου,
ό̟ως το 1914-1922
το ̟ροσφυγικό ρεύµα α̟ό την η̟ειρωτική χώρα και το Αιγαίο ήταν συνέ̟εια
του α̟ελευθερωτικού κινήµατος στις ̟εριοχές αυτές
̟ολύ ̟εριορισµένες
ιστοριογράφοι και ̟εριηγητές ασχολήθηκαν κυρίως µε ̟ολιτικά και
στρατιωτικά γεγονότα του Αγώνα
διαµόρφωσαν το δηµογραφικό χάρτη της Ελλάδας
συντέλεσαν στη γνωριµία και ̟νευµατική αλληλε̟ίδραση των Ελλήνων µεταξύ
τους
διαδικασία συγκέντρωσης και συγχώνευσης ελληνικών ̟ληθυσµών 
συγκρότηση νέου ελληνικού κράτους
-
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Θέµατα ̟ρος ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
22.1. Τι γνωρίζετε για τους ̟ρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αι.;
22.2. Ποια ε̟οχή θεωρείται η χρονική αφετηρία του ̟ροσφυγικού ζητήµατος στην Ελλάδα και τι γνωρίζετε
για αυτό το διάστηµα;
22.3. Ποιοι ήταν οι λόγοι της µικρασιατικής µετανάστευσης κατά το 19ο αι. και ̟οια η διαφορά τους µε τη
µετανάστευση την ̟ερίοδο 1914-1922;
22.4. Ποιοι ήταν οι λόγοι δηµιουργίας ̟ροσφυγικού ρεύµατος α̟ό την η̟ειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο
κατά το 19ο αι.;
22.5. Να α̟οτιµήσετε τη σηµασία των ̟ροσφυγικών µετακινήσεων για το νεοελληνικό κράτος.
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
22.6. Στη διάρκεια της Ε̟ανάστασης του 1821 σηµειώθηκαν µετακινήσεις
ελληνικών ̟ληθυσµών α̟ό την ε̟αναστατηµένη Ελλάδα ̟ρος
διάφορα µέρη της Οθωµανικής αυτοκρατορίας.


22.7. Οι οµαδικές µεταναστεύσεις κατά την ̟ερίοδο της τουρκοκρατίας
θεωρούνται αφετηρία του ̟ροσφυγικού ζητήµατος.





22.8. Η µικρασιατική µετανάστευση ήταν συνέ̟εια της α̟οτυχίας του
α̟ελευθερωτικού κινήµατος στις ̟εριοχές αυτές.





22.9. Οι τροµοκρατικές ενέργειες των Τούρκων κατά το 19ο αι. δεν
εντάσσονταν σε ένα γενικότερο σχέδιο εκρίζωσης του ελληνικού
στοιχείου, ό̟ως συνέβη την ̟ερίοδο 1914-1922.





22.10. Οι ̟ροσφυγικές µετακινήσεις κατά το 19ο αι. βοήθησαν στη
συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους.





22o Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα A
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Οι οµαδικές µεταναστεύσεις στη διάρκεια της Ε̟ανάστασης του 1821:
α. εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο των Τούρκων για εκρίζωση του ελληνικού στοιχείου
β. καταδεικνύουν το γεωγραφικό κατακερµατισµό του ελληνικού στοιχείου
γ. θεωρούνται αφετηρία του ̟ροσφυγικού ζητήµατος
δ. ήταν συνέ̟εια της α̟οτυχίας του α̟ελευθερωτικού κινήµατος
2. Οι ιστορικές ̟ηγές είναι ̟ολύ ̟εριορισµένες για τις ̟ροσφυγικές µετακινήσεις του 19ου αι. γιατί:
α. οι ιστοριογράφοι της ε̟οχής ασχολήθηκαν κυρίως µε τα γεγονότα του Αγώνα
β. η σηµασία των µετακινήσεων αυτών ήταν ασήµαντη για την ιστορία του τό̟ου
γ. η Μικρά Ασία α̟οτέλεσε χώρο ̟ροέλευσης των µεταναστευτικών ρευµάτων
δ. το ̟ροσφυγικό ρεύµα ήταν συνέ̟εια της α̟οτυχίας του α̟ελευθερωτικού κινήµατος
Θέµα B
Ποια χρονική στιγµή θεωρείται αφετηρία του ̟ροσφυγικού ζητήµατος, ̟οιοι λόγοι υ̟οκίνησαν τις
̟ληθυσµιακές µετακινήσεις και ̟οια η σηµασία τους για το νεοελληνικό κράτος;
Θέµα Γ
Να ολοκληρώσετε την ακόλουθη ̟ρόταση συµ̟ληρώνοντας τα κενά.
Το ̟ροσφυγικό ρεύµα α̟ό την ………………………… και το …………………….. ήταν συνέ̟εια
………………………… στις ̟εριοχές αυτές.
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Θέµα ∆
Να σηµειώσετε ̟άνω στο χάρτη τους τό̟ους ̟ροέλευσης και τό̟ους ̟ροορισµού του ̟ροσφυγικού
ρεύµατος κατά το 19ο αιώνα.

Ενότητα 23. Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα – Εισαγωγή
Σχεδιάγραµµα

Αριθµός ̟ροσφύγων
στην Ελλάδα το 19ο αι.
Πρώτες δεκαετίες 20ού
αι.
Αίτια

Α̟οκορύφωµα
̟ροσφυγικού ρεύµατος

Πρώτα µεταναστευτικά
ρεύµατα 20ό αι.

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα
- όχι ̟ολύ µεγάλος
- κύµατα ̟ροσφύγων  συχνότερα και ̟ολυαριθµότερα
-

-

οι ̟ολεµικές συγκρούσεις
η εχθρότητα µεταξύ των κρατών της Βαλκανικής χερσονήσου
οι ̟ολεµικές συγκρούσεις  συνέ̟εια ανταγωνισµού στην ̟εριοχή
ξεριζωµός Ελληνισµού Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης το 1922
µεγάλος αριθµός ̟ροσφύγων
οριστικός χαρακτήρας εκδίωξης α̟ό ̟ατρογονικές εστίες ανάγκασε
ελληνική ̟ολιτεία να λάβει συστηµατικότερα µέτρα για ̟ερίθαλψη
και α̟οκατάστασή τους στη νέα ̟ατρίδα
Έλληνες κάτοικοι της
 α̟οτέλεσµα βιαιο̟ραγιών των
Ανατολικής Ρωµυλίας
Βουλγάρων, εξαιτίας του ανταγωνισµού
Ελλάδας-Βουλγαρίας για τη Μακεδονία

-

Κάτοικοι της Ρουµανίας

-

Έλληνες α̟ό
Βουλγαρία, ∆. Θράκη,
Α. Μακεδονία

-

-

Έλληνες α̟ό Ρωσία
(̟εριοχή Καυκάσου)
Ε̟έµβαση ελληνικής
κυβέρνησης

 α̟ελάθηκαν λόγω της έξαρσης ̟ου
γνώριζε το Κουτσοβλαχικό ζήτηµα και
ε̟ηρέαζε σχέσεις Ελλάδας-Ρουµανίας
 υ̟οχρεώνονται να µετακινηθούν καθώς
οι ̟εριοχές κατακυρώνονται σε Βουλγαρία,
Σερβία (συνθήκη του Βουκουρεστίου,
Αύγουστο 1913 – τερµατίζει Βαλκανικούς
̟ολέµους)
 εγκαθίστανται Κ. Μακεδονία,
̟ροσδοκίες για ̟αραχώρηση γης.
 αναχαιτίζει το µεταναστευτικό
ρεύµα

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις κατανόησης
23.1. Τι γνωρίζετε για τους ̟ρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ό αι.;
23.2. Ποια είναι τα αίτια δηµιουργίας ̟ροσφυγικού ρεύµατος κατά τις ̟ρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα;
23.3. Ποιο ήταν το α̟οκορύφωµα της µετακίνησης ̟ληθυσµών κατά τον 20ό αιώνα;
23.4. Ποιοι είναι οι ̟ρώτοι ελληνικοί ̟ληθυσµοί ̟ου µεταναστεύουν στην Ελλάδα στις αρχές του 20ού
αιώνα και για ̟οιο λόγο;
23.5. Να αναφέρετε τι γνωρίζετε για το ̟ροσφυγικό ρεύµα ̟ρος την Ελλάδα µετά το τέλος των Βαλκανικών
̟ολέµων.
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
23.6. Τα κύµατα ̟ροσφύγων ̟ου έφταναν στην Ελλάδα στις αρχές του
20ού αι. ήταν ̟ολυαριθµότερα α̟ό εκείνα του 19ου αι.


Λάθος


23.7. Αιτία του ̟ροσφυγικού ρεύµατος τον 20ό αιώνα ήταν οι ̟ολεµικές
συγκρούσεις και η εχθρότητα µεταξύ των κρατών της Βαλκανικής
χερσονήσου, ως συνέ̟εια του γενικότερου ανταγωνισµού στην ̟εριοχή.





23.8. Α̟οκορύφωµα στην όλη κίνηση των ̟ληθυσµών τον 20ό αιώνα
υ̟ήρξε η Μικρασιατική καταστροφή, το 1922.





23.9. Μετά την υ̟ογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου το 1913
Έλληνες α̟ό τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία έφτασαν στην Ελλάδα.





23.10. Το 1906 Έλληνες κάτοικοι της Ρουµανίας α̟ελάθηκαν, λόγω της
έξαρσης ̟ου γνώριζε το Κουτσοβλαχικό ζήτηµα.





23ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Ο αριθµός των ̟ροσφύγων ̟ου κατέφυγαν στην Ελλάδα κατά τον 20ό αι.:
α. δεν ήταν µεγάλος
β. α̟οτέλεσε το α̟οκορύφωµα στη µετακίνηση ̟ληθυσµών
γ. ήταν συχνότερος και ̟ολυαριθµότερος α̟ό το 19ο αι.
δ. ανάγκασε την ελληνική ̟ολιτεία να λάβει συστηµατικότερα µέτρα για την α̟οκατάστασή τους στη νέα
̟ατρίδα.
2. Μετά την υ̟ογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου (1913):
α. υ̟οχρεώθηκαν σε αναγκαστική µετανάστευση Έλληνες της Βουλγαρίας λόγω του Μακεδονικού Αγώνα
β. α̟ελάθηκαν Έλληνες της Ρουµανίας λόγω του Κουτσοβλαχικού ζητήµατος
γ. έφτασαν στην Ελλάδα Έλληνες α̟ό τη Βουλγαρία, τη ∆υτική Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη
Σερβία και τη Ρωσία
δ. Έλληνες άρχισαν να µεταναστεύουν ̟ρος την ̟εριοχή του Καυκάσου

Θέµα Β
Ποια ήταν τα αίτια δηµιουργία ̟ροσφυγικού ρεύµατος στην Ελλάδα κατά τις ̟ρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα;

Θέµα Γ
Να συµ̟ληρώσετε τα κενά στην ̟αρακάτω ̟ρόταση.
Μετά την υ̟ογραφή της …………………………. τον Αύγουστο του ………, µε την ο̟οία τερµατίζονταν οι
Βαλκανικοί ̟όλεµοι, Έλληνες α̟ό τη …………., καθώς και α̟ό τη ………………. και το τµήµα της
………………….. ̟ου είχαν κατακυρωθεί στη Βουλγαρία, καθώς και α̟ό ̟εριοχές ̟ου είχαν ̟αραχωρηθεί
στη …………….., έφθασαν στην Ελλάδα.

Θέµα ∆
Να σηµειώσετε ̟άνω στο χάρτη τους τό̟ους ̟ροέλευσης και τό̟ους ̟ροορισµού των ̟ροσφυγικών
ρευµάτων κατά τον 20ό αιώνα.
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Μέρος Α΄. Προσφυγικά Ρεύµατα κατά την ̟ερίοδο 1914-1922
Ενότητα 24. Ο διωγµός του 1914 (ο ̟ρώτος διωγµός)
Σχεδιάγραµµα

Ελληνική
̟αρουσία στη Μ.
Ασία
Μετά τον 12ο αι.
18ο και 19ο αι.

Ελληνική ̟αρουσία στη Μ. Ασία έως τον 20ό αιώνα
µακραίωνη

µαζικοί εξισλαµισµοί  αισθητή αραίωση των ελληνικών ̟ληθυσµών
- ενίσχυση ελληνικών ̟ληθυσµών µε µεταναστεύσεις α̟ό τον κυρίως ελλαδικό χώρο
- αύξηση ελληνικού ̟ληθυσµού
- οικονοµική άνοδος Ελλήνων
- ̟νευµατική άνθηση
- αξιόλογη κοινοτική και εκ̟αιδευτική οργάνωση
- ίδρυση κοινοτήτων, συλλόγων, σχολείων, ευαγών ιδρυµάτων µε µεγάλη ακτινοβολία

Τέλη 19ου αι. εθνική αφύ̟νιση Τούρκων και εχθρική αντιµετώ̟ιση µειονοτήτων
Τέλη 19ου αι.
ξεκινά η εθνική αφύ̟νιση των Τούρκων
ενισχύεται µετά την εδαφική συρρίκνωση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας
εντείνεται η εχθρική αντιµετώ̟ιση των µειονοτήτων ̟ου ζούσαν στην
Οθωµανική αυτοκρατορία
Έλληνες και
- ε̟ειδή είχαν συγκεντρώσει στα χέρια τους το µεγαλύτερο µέρος του εµ̟ορίου και της
Αρµένιοι στο
βιοµηχανίας της χώρας
στόχαστρο
Ε̟ιδείνωση
- λόγω εκκρεµότητας στο ζήτηµα της κατακύρωσης των νησιών του ανατολικού
σχέσεων
Αιγαίου στην Ελλάδα.
ΕλλάδαςΤουρκίας

Πρώτοι µήνες του
1914:

Πρώτα θύµατα
Μάιος 1914
Πρόσχηµα
Μεθόδευση
εκκένωσης

Αντιδράσεις

Πρώτη φάση των διωγµών και µεθοδεύσεις εκκένωσης
- αθρόες µεταναστεύσεις Μουσουλµάνων
της Σερβίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας
 ̟ρόσχηµα της τουρκικής κυβέρνησης
̟ρος τη Μ. Ασία (υ̟οκινήθηκαν α̟ό την
για να εκδιώξει
τουρκική κυβέρνηση)
τους Έλληνες
- είσοδος Τουρκίας σε Α΄ Π. Π.
Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, αρχές του 1914
- ε̟εκτάθηκαν οι διωγµοί στη ∆. Μικρά Ασία
-- η ε̟ιχείρηση γίνεται µε την καθοδήγηση των Γερµανών (σύµµαχοι των Τούρκων)
- η εκκένωση της ̟εριοχής α̟έναντι α̟ό τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για
στρατιωτικούς λόγους
 µε ανθελληνική εκστρατεία του τουρκικού Τύ̟ου
 κατα̟ίεση των Ελλήνων
 εξαναγκασµός σε «εκούσια» µετανάστευση
 λεηλασίες και δολοφονίες εις βάρος των Ελλήνων
Ελληνικές Αντιδράσεις στους διωγµούς
Οικουµενικό Πατριαρχείο
 κήρυξε την Ορθόδοξη Εκκλησία σε
διωγµό
 ανέστειλε τη λειτουργία εκκλησιών και
σχολείων
Ελλάδα

 ανέλαβε δι̟λωµατικές ενέργειες για
δια̟ραγµατεύσεις για εθελούσια
ανταλλαγή Ελλήνων ορθοδόξων της
Τουρκίας και Μουσουλµάνων της Ελλάδας
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Μικτή Ε̟ιτρο̟ή

Μορφές των
κατα̟ιέσεων των
Ελλήνων

-

Συνέ̟ειες
διωγµών και
κατα̟ιέσεων

-

 ιδρύεται Ιούνιο του 1914
 θα ρύθµιζε τα σχετικά µε την ανταλλαγή
 δεν λειτούργησε λόγω εισόδου της
Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο,
Οκτώβριος 1914
έκτακτες ε̟ιβαρύνσεις και ε̟ιτάξεις ειδών για τις ανάγκες του ̟ολέµου
εµ̟όδια στις εµ̟ορικές δραστηριότητές τους
µετατο̟ίσεις ̟ληθυσµών χωριών ή ευρύτερων ̟εριοχών στο εσωτερικό της
Μ. Ασίας
οι άνδρες άνω των 45 ε̟άνδρωσαν τάγµατα εργασίας. Όσοι είχαν ηλικία 2045 ετών µ̟ορούσαν να εξαγοράσουν τη στρατιωτική θητεία. Όσοι δεν
̟λήρωσαν χαρακτηρίστηκαν λι̟οτάκτες. Μετά την κατάργηση εξαγοράς
θητείας  λι̟οταξίες, εκτελέσεις των συλληφθέντων
οι ενέργειες των Τούρκων ̟ροκάλεσαν κύµα φυγής ̟ρος την Ελλάδα
στα σ̟ίτια ̟ου εγκατέλειψαν εγκαταστάθηκαν Μουσουλµάνοι α̟ό Σερβία,
Βουλγαρία, Αλβανία, Ελλάδα
οι διώξεις και οι εκτο̟ίσεις συνεχίστηκαν µέχρι το 1918 και ε̟εκτάθηκαν και
σε άλλες ̟εριοχές (Μαρµαράς, Πόντος κ.ά.)
οι ̟ρόσφυγες στην Ελλάδα ανήλθαν σε ̟ολλές χιλιάδες

Ορισµοί
Μικτή Ε̟ιτρο̟ή: ε̟ιτρο̟ή ̟ου ιδρύθηκε, λόγω των διωγµών των Ελλήνων, τον Ιούνιο του 1914 και θα
ρύθµιζε τα σχετικά µε την ανταλλαγή Ελλήνων Ορθοδόξων της Τουρκίας και Μουσουλµάνων της Ελλάδας.
Η Μικτή ε̟ιτρο̟ή δεν λειτούργησε, λόγω της εισόδου της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο, τον
Οκτώβριο του 1914.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 139]
Τάγµατα εργασίας (αµελέ ταµ̟ουρού): µέτρο εξόντωσης ̟ου εφάρµοσαν οι Τούρκοι εναντίον των
µειονοτήτων. Τα «τάγµατα εργασίας» ε̟άνδρωναν άνδρες άνω των 45 ετών ̟ου δεν στρατεύονταν.
Βρίσκονταν στα βάθη της Μ. Ασίας και όσοι υ̟ηρετούσαν σ’ αυτά δούλευαν σε λατοµεία, ορυχεία, στη
διάνοιξη δρόµων και αλλού κάτω α̟ό εξοντωτικές συνθήκες. Οι ̟ερισσότεροι ̟έθαιναν α̟ό την ̟είνα, τις
κακουχίες και τις αρρώστιες.
[Εξετάσεις 2007]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 139]

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 7 του σχολικού βιβλίου, σελ. 139.
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο του ̟αραθέµατος και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφέρετε τι γνωρίζετε γενικότερα για τις µορφές κατα̟ίεσης ̟ου υ̟έστησαν οι Έλληνες και
ειδικότερα για τα τάγµατα εργασίας.
Κείµενο -- Καθ’ οδόν ̟ρος τα τάγµατα εργασίας (αµελέ ταµ̟ουρού)
«Μας είχανε αµ̟αρωµένους σε βαγόνια ̟ου µεταφέρανε άλογα. Μονάχα µια φορά τη µέρα µας ανοίγανε
για να ̟άµε για σωµατική µας ανάγκη. Α̟ό 480 άντρες ̟ου είχε κείνη η α̟οστολή, µόνο οι 310 φτάσανε
στον ̟ροορισµό τους. Οι εκατόν εβδοµήντα το σκάσανε στο δρόµο. Η φρουρά –ήταν µόνο δέκα άντρες—
έκανε τα στραβά µάτια για να ̟άρει µ̟αχτσίσι και να ̟λιατσικολογήσει τους µ̟όγους µας. Για κείνους τους
φουκαράδες διαβόλους ήταν ανα̟άντεχος θησαυρός οι ̟λούσιοι µ̟όγοι εκατόν εβδοµήντα Ελλήνων, ό̟ου
η µητρική στοργή και η σελµ̟εσιά της α̟ελ̟ισίας είχανε στοιβάξει ό,τι καλύτερο διαθέτανε τα σ̟ίτια σε
ρούχα και σε τρόφιµα. Πόσοι α̟’ αυτούς ̟ου το σκάσανε θα κατορθώνανε να φτάσουνε ζωνταντοί στα
σ̟ίτια τους!...»
∆. Σωτηρίου, Ματωµένα Χώµατα, (18η έκδοση), Αθήνα 1982, σ. 102-103.
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Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Η ̟ηγή αναφέρει µια α̟οστολή 480 ανδρών στα τάγµατα εργασίας και ̟εριγράφει τις συνθήκες
της µετακίνησής τους
Τα τάγµατα εργασίας βρίσκονταν στο εσωτερικό της Μ. Ασίας και οι άνδρες ̟ου υ̟ηρετούσαν σε
αυτά µεταφέρονταν µέσα σε βαγόνια σε άθλιες συνθήκες
Κά̟οιοι (εδώ: οι 170 α̟ό τους 480) κατάφεραν να δρα̟ετεύσουν στο δρόµο χωρίς να είναι βέβαιο
ότι θα κατάφερναν να ε̟ιστρέψουν στα σ̟ίτια τους
Οι φρουροί έκαναν τα ‘στραβά µάτια’ ε̟οφθαλµιώντας στους µ̟όγους των δρα̟ετών µε τα
τρόφιµα και τα ρούχα ̟ου τους φαίνονταν θησαυρός
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ .σχολ. βιβλίο, σελ. 139: «Οι κατα̟ιέσεις ̟ου υ̟έστησαν οι Έλληνες ̟ήραν τις εξής µορφές:
Θεσ̟ίστηκαν έκτακτες ε̟ιβαρύνσεις και ε̟ιτάξεις ειδών για τις ανάγκες του ̟ολέµου
Τέθηκαν εµ̟όδια στις εµ̟ορικές δραστηριότητές τους
Πληθυσµοί χωριών ή και ευρύτερων ̟εριοχών µετατο̟ίστηκαν α̟ό τις ακτές ̟ρος το εσωτερικό
της Μικράς Ασίας
Οι άνδρες άνω των 45 ετών, ̟ου δεν στρατεύονταν, ε̟άνδρωσαν τα τάγµατα εργασίας. Εκεί ̟ολλοί
̟έθαναν α̟ό κακουχίες, ̟είνα και αρρώστιες. Όσοι είχαν ηλικία 20-45 ετών µ̟ορούσαν αρχικά να
εξαγοράσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Όσοι δεν ̟λήρωσαν χαρακτηρίστηκαν λι̟οτάκτες. Μετά
την κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς της θητείας σηµειώθηκαν χιλιάδες λι̟οταξίες και όσοι
συνελήφθησαν, εκτελέστηκαν».

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
24.1. Πότε ξεκίνησε η ̟ρώτη φάση των διωγµών κατά τις ̟ρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα; Αναφερθείτε στη
γεωγραφική ̟ροέλευση όλων των ̟ροσφυγικών ρευµάτων της ̟εριόδου αυτής και τις µεθόδους εκκένωσης
α̟ό τις εστίες τους.
24.2. Πώς ερµηνεύεται η εχθρική αντιµετώ̟ιση α̟ό τους Τούρκους το 1914 των Ελλήνων ̟ου ζούσαν στην
Οθωµανική αυτοκρατορία;
24.3. Τι γνωρίζετε για το διωγµό των Ελλήνων της Μ. Ασίας το 1914;
24.4. Ποια µέσα χρησιµο̟οίησε η τουρκική ̟ρο̟αγάνδα για να δικαιολογήσει τους διωγµούς εναντίον των
Μικρασιατών Ελλήνων.
24.5. Ποια ήταν η στάση του Πατριαρχείου στους διωγµούς των χριστιανών α̟ό τους Τούρκους κατά το
1914.
24.6. Να αναφερθείτε στη στάση του ελληνικού κράτους α̟έναντι στο διωγµό των Ελλήνων α̟ό τους
Τούρκους κατά το 1914 καθώς και στις ενέργειες ̟ου αυτό ̟ροέβη.
24.7. Ποιες µορφές ̟ήραν οι κατα̟ιέσεις των Ελλήνων;
24.8. Να εξηγήσετε τι ήταν τα τάγµατα εργασίας, γιατί δηµιουργήθηκαν και ̟ώς ήταν οι συνθήκες ζωής σε
αυτά.
24.9. Ποιες µορφές ̟ήρε και ̟οιες συνέ̟ειες είχε η κατα̟ίεση του µικρασιατικού ελληνισµού το 1914-1918;
[Εξετάσεις 2003]
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
Λάθος
24.10. Ο τουρκικός εθνικισµός των αρχών του 20ού αιώνα εστιαζόταν
στους Έλληνες λόγω των ε̟αναστατικών τους κινηµάτων στη
Μικρά Ασία.


24.11. Οι διωγµοί του 1914 ξεκίνησαν α̟ό την Ανατολική Θράκη για
να ε̟εκταθούν στη Μικρά Ασία.





24.12. Η ε̟ιχείρηση εκκένωσης της ∆υτικής Μικράς Ασίας και των νησιών
του ανατολικού Αιγαίου έγινε µε την καθοδήγηση των Γερµανών,
συµµάχων των Τούρκων.
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24.13. Η Ελλάδα το 1914 διέκοψε δι̟λωµατικές σχέσεις µε την Τουρκία
λόγω των διωγµών των Ελλήνων.





24.14. Οι Έλληνες της Οθωµανικής αυτοκρατορίας ̟ου ήταν α̟ό 20 ως 45
ετών ε̟άνδρωσαν τα τάγµατα εργασίας κατά τον Α΄ Παγκόσµιο
̟όλεµο.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 24.15
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρακάτω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναλύσετε:
(α) τα αίτια του διωγµού ̟ου υ̟έστησαν οι Έλληνες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας το 1914.
(β) τους τρό̟ους µε τους ο̟οίους αυτός εκδηλώθηκε
Κείµενο
Εκτός α̟ό την άνοδο του τουρκικού εθνικισµού, ̟ου υ̟ήρξε ο κύριος ̟αράγων, στη δίωξη του ελληνικού
στοιχείου συνετέλεσαν και οικονοµικοί λόγοι. Οι Έλληνες, µε τη συγκέντρωση του εµ̟ορίου και της
βιοµηχανίας στα χέρια τους, ήταν φυσικό να α̟οτελούν εµ̟όδιο στην ε̟ιδίωξη της Γερµανίας να
ολοκληρώσει την οικονοµική της διείσδυση στην υ̟ανά̟τυκτη Τουρκία […]. Οι διωγµοί άρχισαν […] µε τη
βίαιη ε̟ιδίωξη των Ελλήνων της ανατολικής Θράκης […]. Το Μάιο του 1914 υ̟ό την καθοδήγηση των
Γερµανών ε̟εκτάθηκαν οι διωγµοί και στη δυτική Μικρά Ασία. Στη θέση των Ελλήνων ̟ου ξεριζώθηκαν,
εγκαταστάθηκαν µουσουλµάνοι ̟ρόσφυγες α̟ό
εδάφη ̟ου έχασε η Τουρκία στους Βαλκανικούς ̟ολέµους. Για την εκκένωση της ̟εριοχής, ̟ου βρίσκεται
α̟έναντι α̟ό τα ε̟ίµαχα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου, α̟ό τον ελληνικό ̟ληθυσµό
̟ροβλήθηκαν λόγοι στρατιωτικής άµυνας. Βέβαια το ελληνικό κράτος ήταν ακόµη ουδέτερο και ο βασιλιάς
του θεωρούνταν γερµανόφιλος. Ο ελληνικός όµως ̟ληθυσµός της Μικράς Ασίας ήταν ύ̟ο̟τος στις
τουρκικές αρχές […]. Η εκκένωση µεθοδεύτηκε ̟αντού οµοιότρο̟α. Προηγήθηκε ενορχηστρωµένη
ανθελληνική εκστρατεία του τουρκικού τύ̟ου και εντάθηκαν οι κατα̟ιέσεις για να εξαναγκαστεί το
ελληνικό στοιχείο σε εκούσια µετανάστευση.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, (Αθήνα, 1978), σ. 99-100.
[Εξετάσεις 2006]

Ερώτηση 24.16
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε ̟ότε
ξεκίνησε η ̟ρώτη φάση των διωγµών µετά τους Βαλκανικούς ̟ολέµους και ̟οιος ήταν ο τό̟ος
̟ροέλευσης των ̟ροσφύγων ̟ου έφτασαν στην Ελλάδα µέχρι το 1920.
Κείµενο
Τα ̟ρώτα κύµατα ̟ροσφύγων ̟ου εγκαθίστανται ̟ροέρχονται α̟ό τον Καύκασο και τις βαλκανικές χώρες.
Οι ̟ρόσφυγες του Καυκάσου, κατά κανόνα Πόντιοι, άρχισαν να φθάνουν το 1913, ενώ ο σηµαντικότερος
όγκος τους µεταφέρεται στην Ελλάδα µαζί µε ̟ρόσφυγες α̟ό τη Νότια Ρωσία µε τις ενέργειες µιας ειδικής
ε̟ιτρο̟ής υ̟ό τη διεύθυνση του Νίκου Καζαντζάκη, µετά την Οκτωβριανή ε̟ανάσταση, το 1919-1920.
Πολλοί α̟’ αυτούς ̟ροέρχονται α̟ό το Καρς, το Αρδαχάν και άλλες ̟εριοχές του Πόντου, και
ακολούθησαν τον ρωσικό στρατό κατά την α̟οχώρησή του α̟ό τις ̟εριοχές ̟ου κατέλαβε κατά τον
Παγκόσµιο ̟όλεµο. Σηµαντικός αριθµός ̟ροσφύγων ήδη είχαν καταφύγει στη Μακεδονία α̟ό τις ̟εριοχές
̟ου ενσωµατώθηκαν στη Σερβία και στη Βουλγαρία µετά τους Βαλκανικούς ̟ολέµους.
Α̟ό το 1919 σηµαντικός σταθµός ̟ροσφύγων α̟ό τη Βουλγαρία θα µετακινηθούν ̟ρος την Ελλάδα στο
̟λαίσιο µιας εθελοντικής ανταλλαγής ̟ληθυσµών, η ο̟οία διήρκεσε ̟ολλά χρόνια. Το 1914 α̟οτελεί
ορόσηµο για τους µικρασιατικούς και θρακικούς ̟ληθυσµούς, γιατί ξεκινά ο λεγόµενος ̟ρώτος διωγµός ως
συνέ̟εια των ελληνοτουρκικών ̟ροστριβών για εδαφικούς λόγους και στο ̟λαίσιο της εκκένωσης
στρατηγικών ̟εριοχών της αυτοκρατορίας α̟ό τον ορθόδοξο ̟ληθυσµό. Μόνο µικρό µέρος εγκαθίσταται
οριστικά στη Μακεδονία µέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά η εµ̟ειρία του ̟ρώτου διωγµού
̟ροικίζει τους µετέ̟ειτα ̟ρόσφυγες µε µια χρήσιµη εµ̟ειρία ε̟ιβίωσης στην ̟ροσφυγιά και τους
εξοικειώνει µε τό̟ους στους ο̟οίους καταφεύγουν µετά το 1922.
Ιστορία των Ελλήνων, τόµος 15: Νεώτερος ελληνισµός, 1910-1940, Αθήνα 2006, σ. 245-246.
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Ερώτηση 24.17
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσει να αναφέρετε τις µορφές
κατα̟ίεσης ̟ου υ̟έστησαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας εξηγώντας ειδικότερα τι ήταν τα τάγµατα
εργασίας.
Κείµενο
Το ̟ρωί συγκεντρωθήκαµε ̟έντε χιλιάδες αιχµάλωτοι. Περνούσαµε α̟ό τους τουρκοµαχαλάδες. Περάσαµε
και α̟ό την Οβριακή. Οι Οβραίοι µας α̟οδοκίµαζαν χειρότερα α̟ό τους Τούρκους. Φτάξαµε στον Άγιο
Κωνσταντίνο, στα Χιώτικα, ό̟ου άρχισε η µεγάλη σφαγή.
Μέσα στις ̟έντε χιλιάδες ήταν και ̟ενήντα ̟α̟άδες. Πρώτα ̟ρώτα άρχισαν να σφάζουν τους ̟α̟άδες.
Φτάσαµε στον Κουκλουτζά α̟ό κάτω, στο δηµόσιο δρόµο. Πιάνει ένας Τούρκος ένα ̟α̟ά ο ̟α̟άς
βλέ̟οντας το θάνατό του, κατορθώνει και ̟αίρνει το µαχαίρι του Τούρκου και τον βάζει κάτω για να τον
σφάξει. Τρέξαν τότε οι Τούρκοι αξιωµατικοί και γλίτωσαν τον Τούρκο. Φέραν τον ̟α̟ά ̟άλι µαζί µας. ∆εν
̟ρόλαβε να ̟άει ̟έντε βήµατα και τον σκότωσαν. Εκεί, στην ίδια το̟οθεσία, έγινε µεγάλη ̟ανωλεθρία.
Ξαναγκάστηκε ο αδελφός µου και µου λέει: «Θα ̟έσω κάτω να µε σκοτώσουν, γιατί δεν ̟ρόκειται να
ζήσουµε». Του λέω κάνε υ̟οµονή, και αν είναι το τυχερό µας, θα µας σκοτώσουνε.
Η σφαγή δε σταµατάει. Προχωρούµε για το Μ̟ουνάρµ̟ασι, ό̟ου φθάσαµε το βράδυ και µας βάλανε σε
συρµατο̟λέγµατα. Άρχισαν και ̟αίρναν ̟έντε – ̟έντε και ̟ήγαιναν και τους σφάζαν.
Είχα µαζί µου ένα ψωµί και µέσα είχα µερικά λε̟τά. Ήρθε κά̟οιος Τούρκος και έκοψε το ψωµί και βρήκε
τα λε̟τά και άρχισε και χτύ̟αγε τον κόσµο να µαρτυρήσουν ̟οιανού ήταν το ψωµί. Κανείς δε µίλησε και
δεν µ̟όρεσε να α̟οκαλύψει τίνος ήταν το ψωµί.
Αφού ο Τούρκος δεν έβρισκε αυτόν ̟ου είχε το ψωµί, ήθελε να βρει κανένα ζευγάρι ̟α̟ούτσια. Έψαξε στα
̟όδια µου, γιατί ήµουν κοντά στο ψωµί, βλέ̟ει τα ̟α̟ούτσια µου ̟ου τα είχα κόψει, γιατί µε στένευαν και
µε αρχινάει µε το ξίφος στους ώµους.
Η σφαγή εξακολουθούσε µέχρι το ̟ρωί. Το ̟ρωί φύγαµε α̟ό το Μ̟ουνάρµ̟ασι. Άρχισαν και γδύναν
όλους και τον αδελφό µου. Φτάνοντας ανάµεσα Μ̟ουρνόβα και Μαγνησία ήταν µια βρύση. Είχαµε τρεις
µέρες να ̟ιούµε νερό. Σταµατούσαµε στη βρύση και διατάζουν τον κόσµο να ̟άει να ̟ιεί νερό.
Μόλις ̟ήγε ο κόσµος στη βρύση να ̟ιεί λίγο νερό, έβαλαν οι Τούρκοι το ̟ολυβόλο και άρχισαν και
σκότωναν γραµµή. Εγώ βλέ̟οντας αυτό, κατεβαίνω στο ̟οτάµι και ̟άω σε µια γούβα ̟ου είχε νερό µέσα,
αλλά κι ένα ελληνικό ̟τώµα ̟ου α̟ό την ̟ολυκαιρία είχε ̟ρηστεί και είχε σ̟άσει. Ωστόσο δεν άντεχα τη
δίψα ή̟ια και γέµισα ένα κα̟έλο και το ̟ήγα στον αδελφό µου. Ή̟ιε κι εκείνος, και τα λί̟η α̟ό το
σκασµένο ̟τώµα κολλούσαν στα χείλη µας!
Μετά κινήσαµε για τη Μαγνησία. Εφτάσαµε το βράδυ και ̟αραµείναµε εκεί. Έναν-έναν µας γδύσαν, ό̟ως
µας γέννησε η µάνα µας, και ψάχναν όλα τα µέρη των ρούχων, µή̟ως βρούν χρήµατα. Το ̟ρωί µ̟ήκαµε
µέσα στη Μαγνησία. Εµαζεύτηκαν όλοι οι Τούρκοι µε σίδερα στα χέρια, µε σ̟αθιά, και στάθηκαν α̟ό τη
µια κι α̟ό την άλλη άκρια του δρόµου, ̟ου θα ̟ερνούσαµε και ανεβοκατέβαζαν τα σίδερα και τα σ̟αθιά
και ό̟οιος ̟ρόφταινε κι έσκυβε είχε καλώς, ό̟οιος δεν ̟ρόφταινε τον σκότωναν.
Ύστερα µας βάλαν στις α̟οθήκες κά̟οιου εργοστασίου. Οι α̟οθήκες αυτές ήταν α̟ό ασβέστη. Ό̟ως
ε̟ατούσαµε µέσα, σηκωνόταν η σκόνη του ασβέστη και µε την ανα̟νοή µας α̟ορροφούσαµε τη σκόνη του.
Είχαν κάνει εγκαύµατα τα χείλη µας και το στόµα µας. ∆εν άκουγες τί̟οτα άλλο ̟αρά µόνο τη φράση: «Θεέ
µου, νερό!» […]
Μαρτυρία Παναγιώτη Μαρσέλου, Η Έξοδος, (Κέντρο Μικρασιατικών Σ̟ουδών)
24ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
τάγµατα εργασίας

Θέµα Β
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Η ελληνική ̟αρουσία στη Μικρά Ασία:
α. ήταν ̟υκνή κατά το 12ο αιώνα
β. βρέθηκε στο στόχαστρο της εθνικής αφύ̟νισης των Τούρκων α̟ό τα τέλη του 19ου αι.
γ. αραίωσε το 18ο και 19ο αι. λόγω των µαζικών εξισλαµισµών
δ. ήταν αισθητή α̟ό την αρχαιότητα µέχρι τους βυζαντινούς χρόνους
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2. Οι αθρόες µεταναστεύσεις του 1914:
α. οφείλονταν στους µαζικούς εξισλαµισµούς
β. έγιναν µε την καθοδήγηση των Αρµενίων
γ. οφείλονταν στην ανθελληνική εκστρατεία των Γερµανών
δ. υ̟οκινήθηκαν α̟ό την τουρκική κυβέρνηση

Θέµα Γ
(α) Για ̟οιους λόγους η Τουρκική κυβέρνηση εξεδίωξε τους ελληνικούς ̟ληθυσµούς α̟ό την Ανατολική
Θράκη και τις ακτές της ∆υτικής Μ. Ασίας κατά τους βαλκανικούς ̟ολέµους;
(β) Ποια ήταν η στάση της Ελλάδας κατά το διωγµό του 1914;

Θέµα ∆
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε τις ̟αρα̟άνω ̟ηγές και µε βάση την αφήγηση του σχολικού σας βιβλίου, να
ε̟ισηµάνετε τις µεθόδους ̟ου χρησιµο̟οίησαν οι Τούρκοι για τον εκτο̟ισµό των Ελλήνων κατά το έτος
1914.
Κείµενο
Ο ελληνικός όµως ̟ληθυσµός της Μικράς Ασίας ήταν ύ̟ο̟τος στις τουρκικές αρχές. Αυτό φαίνεται καθαρά
σε διαταγή της τουρκικής κυβερνήσεως στη διοίκηση της Σµύρνης (14 Μαΐου 1914), ̟ου διοχετεύθηκε στον
ευρω̟αϊκό Τύ̟ο. Στο ίδιο κείµενο, ενώ δίνονται οδηγίες βίαιης εκτο̟ίσεως, υ̟ενθυµίζεται στις αρχές να
̟ροµηθευτούν α̟ό τους εκτο̟ισµένους ̟ιστο̟οιητικά ότι εγκαταλεί̟ουν θεληµατικά τα σ̟ίτια τους, ώστε
να µη δηµιουργηθούν αργότερα ̟ολιτικά ζητήµατα. Φαίνεται ̟ως για τη διεξαγωγή της ε̟ιχειρήσεως
εκτο̟ισµού του ελληνικού ̟ληθυσµού χρησιµο̟οιήθηκαν γερµανικές µέθοδοι. Άλλωστε α̟ό τους
τελευταίους µήνες του 1913 τη στρατιωτική διοίκηση της Τουρκίας είχαν αναλάβει ο Γερµανός στρατηγός
Λίµαν φον Σάντερς. Είναι µάλιστα ενδεικτικό ̟ως το Μάιο του 1914 στρατιωτική α̟οστολή µε ε̟ικεφαλείς
το φον Σάντερς ε̟ιθεώρησε την ̟εριοχή ̟ου θα έ̟ρε̟ε να εκκενωθεί µέσα σε σαράντα µέρες.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 99.

Ενότητα 25. Άλλα ̟ροσφυγικά ρεύµατα
Σχεδιάγραµµα

Άλλα ̟ροσφυγικά ρεύµατα ̟αράλληλα µε την άφιξη των ̟ροσφύγων α̟ό Τουρκία
Α̟ό Βουλγαρία
1916  ̟ρόσφυγες α̟ό την Ανατολική Μακεδονία (την είχαν καταλάβει οι
Βούλγαροι, σύµµαχοι των Γερµανών)
1918  ε̟έστρεψαν στις εστίες τους
για την ε̟ανεγκατάστασή τους µερίµνησε η «Υ̟ηρεσία Ανοικοδοµήσεως
Ανατολικής Μακεδονίας»
Συνθήκη του Νεϊγύ
υ̟ογράφεται Νοέµβριο του 1919
̟ροέβλε̟ε την ̟αραχώρηση της ∆υτικής Θράκης α̟ό τη Βουλγαρία στην
Ελλάδα
συνηµµένο στη συνθήκη ήταν το «Σύµφωνο ̟ερί αµοιβαίας
µεταναστεύσεως µεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας»
αναχώρησαν  50.000 Βούλγαροι α̟ό την Ελλάδα
 ̟ερί̟ου 30.000 Έλληνες α̟ό τη Βουλγαρία (̟ερί̟ου 20.000
Έλληνες είχαν µεταναστεύσει ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή)
Α̟ό τη Ρωσία, 1919λόγω
1921
της Ρωσικής Ε̟ανάστασης και
της κατάληψης ρωσικών ε̟αρχιών α̟ό τους Τούρκους
 µεγάλο µέρος των Ελλήνων κατέφυγε ̟ρος τη Μαύρη θάλασσα και την
Ελλάδα
 τους Έλληνες ακολούθησαν Αρµένιοι και Ρώσοι
Άλλοι τό̟οι ̟ροσέλευσης ̟ροσφύγων το ίδιο διάστηµα
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Το ίδιο διάστηµα
̟ρόσφυγες α̟ό

Μέχρι και το 1920

- τη Βόρεια Ή̟ειρο (1914)
- τη Ρουµανία (1919)
- την υ̟ό ιταλική κατοχή Νοτιοδυτική Μ. Ασία (1919)
- το Αϊδίνιο
- το εσωτερικό της Μ. Ασίας (1919)
- τα ιταλοκρατούµενα ∆ωδεκάνησα (1912 κ.εξ.)
είχαν καταφύγει ̟ερί̟ου 800.000 ̟ρόσφυγες στην Ελλάδα
έφτασαν:
 είτε µόνοι τους
 είτε µε τη φροντίδα και µέσα του κράτους (ζώα, οχήµατα,
αµαξοστοιχίες, ̟λοία)
- συγκεντρώθηκαν σε:
 Αθήνα,
 Πειραιά,
 Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Μακεδονία,
 νησιά Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάµος)
 Κρήτη, Βόλο, Πάτρα, Καλαµάτα, νησιά του Αργοσαρωνικού
(µικρότερος αριθµός)

Ορισµοί
Υ̟ηρεσία Ανοικοδοµήσεως Ανατολικής Μακεδονίας: µετά τη λήξη των εχθρο̟ραξιών το 1918 (τέλος Α΄
Παγκοσµίου ̟ολέµου), η υ̟ηρεσία αυτή µερίµνησε για την ε̟ανεγκατάσταση των Ελλήνων ̟ροσφύγων
̟ου είχαν φύγει µετά την κάλυψη της Ανατολικής Μακεδονίας α̟ό τους Βούλγαρους το 1916.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 140]
Σύµφωνο ̟ερί αµοιβαίας µεταναστεύσεως µεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας: το Νοέµβριο του 1919
υ̟ογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ (µεταξύ Αντάντ και νικηµένης Βουλγαρίας), ̟ου ̟ροέβλε̟ε την
̟αραχώρηση της ∆υτικής Θράκης α̟ό τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Στη συνθήκη ήταν συνηµµένο το
«Σύµφωνο ̟ερί αµοιβαίας µεταναστεύσεως µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας». Με βάση αυτό, αναχώρησαν
α̟ό την Ελλάδα ̟ερί̟ου 50.000 Βούλγαροι και α̟ό τη Βουλγαρία ̟ερί̟ου 30.000 Έλληνες (̟ερί̟ου 20.000
ακόµη Έλληνες είχαν µεταναστεύσει ̟ριν την υ̟ογραφή της συνθήκης).
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 140]
[Εξετάσεις 2004, 2007]

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
25.1. Να αναφερθείτε στα αίτια δηµιουργίας ̟ροσφυγικού ρεύµατος κατά τους Βαλκανικούς ̟ολέµους και
στον τρό̟ο αντιµετώ̟ισής τους α̟ό το ελληνικό κράτος.
25.2. Ποιος φορέας µερίµνησε για τον ε̟ανα̟ατρισµό Ελλήνων ̟ροσφύγων στη Βουλγαρία µετά το τέλος
του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου;
25.3. Τι γνωρίζετε για την αµοιβαία ανταλλαγή ̟ροσφύγων µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας το 1919;
25.4. Τι γνωρίζετε για το µεταναστευτικό ρεύµα α̟ό τη Ρωσία την ̟ερίοδο 1919-1921;
25.5. Ποιοι ήταν οι γνωστότεροι τό̟οι ̟ροέλευσης ̟ροσφύγων α̟ό το 1914 µέχρι το 1920 και ̟ού
εγκαταστάθηκαν;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
25.6. Η «Υ̟ηρεσία Ανοικοδοµήσεως Ανατολικής Μακεδονίας» µερίµνησε
για την αµοιβαία µετανάστευση µεταξύ ̟ληθυσµών Ελλάδας και
Βουλγαρίας.


25.7. Η συνθήκη του Νεϊγύ, ̟ου υ̟ογράφηκε το 1916, ̟ροέβλε̟ε
ανταλλαγή ̟ληθυσµών µεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
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25.8. Την ̟ερίοδο 1919-1921 ̟ρόσφυγες ήρθαν α̟ό την Ανατολική
Μακεδονία, την ο̟οία είχαν καταλάβει οι Βούλγαροι ως σύµµαχοι των
Γερµανών.





25.9. Μέχρι το 1920 ήρθαν στην Ελλάδα ̟ρόσφυγες α̟ό την Ή̟ειρο, τη
Ρουµανία και το εσωτερικό της Μικράς Ασίας.





25.10. Συνολικά µέχρι το 1920 κατέφυγαν στην Ελλάδα 800.000
̟ρόσφυγες.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 25.11
Να εξηγήσετε τις αιτίες µετακίνησης των ̟ροσφύγων α̟ό τις συγκεκριµένες ̟εριοχές ̟ου αναφέρονται
στον ̟αρακάτω ̟ίνακα, µεταξύ των ετών 1919-1923. Να αναφερθείτε ε̟ίσης στις σχετικές διεθνείς
συµφωνίες, ό̟ου υ̟άρχουν.
Πίνακας – Προέλευση ̟ροσφύγων ̟ου κατέφυγαν στην Ελλάδα
Χώρες
Τουρκία (σύνολο)
Ρωσία (σύνολο)
Βουλγαρία

Αριθµός ατόµων
1.104.216
58.526
49.027

[Εξετάσεις 2002]

Ερώτηση 25.12
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τη
συνθήκη ̟ου αφορούσε τις σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας µετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου και
τι ̟ροέβλε̟ε για τα ̟ροσφυγικά ρεύµατα.
Κείµενο
Η Συνθήκη του Νεϊγύ ε̟ιβεβαίωσε την ελληνική κυριαρχία στα εδάφη νότια µιας γραµµής ̟ου όριζε στα
δυτικά η Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Στη Θράκη η γραµµή αυτή ακολουθούσε τον υδροκρίτη µεταξύ των
λεκανών του Έβρου και του Νέστου και κατέληγε στα τουρκο-βουλγαρικά σύνορα, αλλά η ̟εριοχή νότια
της γραµµής αυτής τέθηκε ̟ροσωρινά υ̟ό συλλογική συµµαχική κυριαρχία, ώσ̟ου να συναφθεί η ελληνοτουρκική συνθήκη ειρήνης. Χωριστή σύµβαση µε την ίδια ονοµασία και ηµεροµηνία ̟ροέβλε̟ε την
αµοιβαία και εθελούσια µετανάστευση των «Βουλγάρων την φυλήν» α̟ό την Ελλάδα και των «Ελλήνων την
φυλήν» α̟ό τη Βουλγαρία. Για να διευκολυνθεί µάλιστα η αναχώρησή τους, ̟ροβλε̟όταν η δυνατότητα
ρευστο̟οίησης των ̟εριουσιακών στοιχείων τους. Κοινή ε̟ιδίωξη των κυβερνήσεων και των δύο χωρών
ήταν να α̟αλλαγούν οι χώρες τους α̟ό τις αντίστοιχες µειονότητες, ώστε να εκλείψουν στο µέλλον
εκατέρωθεν διεκδικήσεις εδαφών στην ε̟ικράτειά τους. Α̟οτέλεσµα της Σύµβασης του Νεϊγύ, µε την ο̟οία
αναγνωρίστηκε το δικαίωµα ρευστο̟οίησης των ̟εριουσιακών τους στοιχείων και σε εκείνους ̟ου είχαν
ήδη µεταναστεύσει α̟ό το 1900, ώστε να διευκολυνθεί η ̟αραµονή τους στη χώρα στην ο̟οία είχαν
µεταναστεύσει, ήταν να µεταναστεύσουν στη Βουλγαρία ή να θεωρηθούν µετανάστες α̟ό την Ελλάδα
100.000 ̟ερί̟ου Βούλγαροι ̟ου δήλωσαν ή δηλώθηκαν Βούλγαροι, η δε ε̟ιλογή των ενα̟οµεινάντων,
γύρω στους 150.000, να µείνουν στην Ελλάδα να θεωρηθεί ότι δήλωνε και την ε̟ιλογή εθνικής ταυτότητας
και ̟ατρίδας.
Θ. Βερέµη, Γ. Κολιό̟ουλου, Ελλάς, Η σύγχρονη συνέχεια. Α̟ό το 1821 µέχρι σήµερα, Καστανιώτη, Αθήνα 2006,
σ. 359.
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25ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων:
«Υ̟ηρεσία Ανοικοδοµήσεως Ανατολικής Μακεδονίας»
«Σύµφωνο ̟ερί αµοιβαίας µεταναστεύσεως µεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας»

Θέµα Β
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Η Συνθήκη του Νεϊγύ ̟ροέβλε̟ε:
α. τη σύσταση της «Υ̟ηρεσίας Ανοικοδοµήσεως Ανατολικής Μακεδονίας»
β. την ̟αραχώρηση της ∆υτικής Θράκης α̟ό τη Βουλγαρία στην Ελλάδα
γ. την αµοιβαία µετανάστευση ̟ληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας
δ. την ε̟ανεγκατάσταση ̟ροσφύγων α̟ό τη Βουλγαρία

Θέµα Γ
Ποιοι ήταν οι γνωστότεροι τό̟οι ̟ροέλευσης ̟ροσφύγων α̟ό το 1914 µέχρι το 1920 και ̟ού
εγκαταστάθηκαν;

Θέµα ∆
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε το κείµενο και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τον τρό̟ο µε τον
ο̟οίο λύθηκε το µειονοτικό ̟ρόβληµα µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας µετά τη λήξη του Α΄
Παγκοσµίου ̟ολέµου.
Κείµενο
Τελικά µε τη Συνθήκη του Νεϊγύ, ̟ου υ̟εγράφη το Νοέµβριο του 1919, η Βουλγαρία ̟αραιτήθηκε υ̟έρ των
Μεγάλων ∆υνάµεων α̟ό κάθε δικαίωµα και τίτλο ε̟ί των εδαφών της Θράκης ̟ου κατείχε, και οι Μεγάλες
∆υνάµεις ανέλαβαν να της εξασφαλίσουν οικονοµική διέξοδο στο Αιγαίο ̟έλαγος. Ο έλεγχος της ̟εριοχής
̟έρασε ̟ροσωρινά σε διασυµµαχική ε̟ιτρο̟ή.
Παράλληλα όµως µε το εδαφικό έ̟ρε̟ε να λυθεί και το µειονοτικό ̟ρόβληµα. Κατά το σχεδιασµό της
συνθήκης του Νεϊγύ α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή για τις Νέες Χώρες και την Προστασία των Μειονοτήτων, ήταν
φανερό σε όλους τους αρµόδιους ότι οι Έλληνες και οι Βούλγαροι θα ήταν ̟ολύ δύσκολο να συµβιώσουν
ειρηνικά µε τόσο αίµα ̟ου τους χώριζε. Έτσι όταν οι εκ̟ρόσω̟οι των ενδιαφερόµενων κρατών κλήθηκαν
να υ̟οβάλουν τις ̟ροτάσεις τους σχετικά, ο Βενιζέλος στις 9.8.1919 εισηγήθηκε αµοιβαία εθελοντική
µετανάστευση των ελληνοβουλγαρικών ̟ληθυσµών. Στόχος του Βενιζέλου ήταν γενικώς η «συγκέντρωσις
εις τα αυτά εδάφη των οµοφύλων και της κατά το δυνατόν υ̟αγωγής εις έκαστον κράτος αµιγών
̟ληθυσµών ανηκόντων εις την αυτήν εθνικότητα» και ειδικώς «η ενσφήνωσις ελληνικών ̟ληθυσµών εκεί
ό̟ου οι αλλογενείς τοιούτοι είναι συµ̟αγείς». Η ιδέα υιοθετήθηκε αµέσως α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή. Σκέφτηκαν
µάλιστα να την ε̟εκτείνουν σε γενικότερη ανταλλαγή ̟ληθυσµών µεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Βουλγαρίας
και Γιουγκοσλαβίας ώστε να ε̟ιλυθεί α̟οτελεσµατικά το µειονοτικό ̟ρόβληµα σε ολόκληρη την ̟εριοχή.
Λένα ∆ιβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες. Το σύστηµα διεθνούς ̟ροστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Καστανιώτη,
Αθήνα 2000, σ. 57-58.
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Ενότητα 26. Η ̟ερίθαλψη (1914-1921)
Σχεδιάγραµµα

Αρχικά η
̟ερίθαλψη
Καταρτίζονται
ε̟ιτρο̟ές

Έσοδα

Οργανισµός

«Ανωτάτη
∆ιεύθυνσις
Περιθάλψεως»
Ιούλιος 1917

1917-1921

Μέριµνα
̟εριλάµβανε

Οργάνωση Περίθαλψης κατά τον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο
- α̟οτέλεσε έργο εθελοντών (ως ε̟ί το ̟λείστον)
α̟ό το Υ̟ουργείο Εσωτερικών
έργο  διανοµή τροφίµων
 ιµατισµού
 στοιχειώδους οικονοµικής βοήθειας.
̟ροέρχονταν α̟ό
 εράνους
 δωρεές,
 µικρή κρατική ε̟ιχορήγηση
ιδρύθηκε Ιούλιο 1914 στη Θεσσαλονίκη
σκο̟ός  η άµεση ̟ερίθαλψη και την εγκατάσταση των ̟ροσφύγων σε
εγκαταλελειµµένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας
̟αρεχόταν  συσσίτιο, ̟ροσωρινή στέγη και ιατρική ̟ερίθαλψη µέχρι να
βρουν εργασία ή να α̟οκτήσουν κλήρο
- συστήνεται ̟ερίοδο Εθνικού ∆ιχασµού (1916-1917) α̟ό την κυβέρνηση Βενιζέλου
στη Θεσσαλονίκη
-

έχει ε̟ικρατήσει ο Βενιζέλος και έχει αναχωρήσει ο Κωνσταντίνος
ιδρύεται το Υ̟ουργείο Περιθάλψεως
για ̟ρώτη φορά θεσµοθετείται  η ̟ερίθαλψη και για τις οικογένειες των
εφέδρων στο µέτω̟ο και για τις οικογένειες των θυµάτων του ̟ολέµου
- η φροντίδα για τους ̟ρόσφυγες ̟ιο οργανωµένη, ̟αρά τις αντίξοες οικονοµικές
συνθήκες
- δέχθηκαν ̟ερίθαλψη κατά διαστήµατα ̟ερί̟ου 450.000 ̟ρόσφυγες
- χρηµατικό βοήθηµα (ιδιαίτερο ε̟ίδοµα σε ιερείς, δασκάλους, ε̟ιµελείς µαθητές)
- διανοµή συσσιτίου (συσσίτια α̟ό το κράτος ή το Πατριωτικό Ίδρυµα σε συνοικίες
̟όλεων)
- ιατρική ̟ερίθαλψη (γιατροί, φαρµακο̟οιοί, µαίες, α̟οκλειστικά για ̟ρόσφυγες)
- φάρµακα και νοσηλεία σε νοσοκοµεία, δηµόσια ή ειδικά διαµορφωµένα
- στέγαση σε ̟ροσωρινά καταλύµατα (σκηνές-̟αρα̟ήγµατα), σε δηµόσια και σε
ε̟ιταγµένα ή µισθωµένα ιδιωτικά κτίρια
- ̟αροχή ενδυµάτων και κλινοσκε̟ασµάτων
- βοήθεια για εύρεση εργασίας
- δωρεάν µετακίνηση (οµαδική, ατοµική) για εύρεση στέγης και εργασίας ή για
ε̟ιστροφή στις ̟εριοχές της ̟ροηγούµενης εγκατάστασης
-

Ορισµοί
Οργανισµός: Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1914 στη Θεσσαλονίκη, µε σκο̟ό την άµεση ̟ερίθαλψη και στη
συνέχεια την εγκατάσταση των ̟ροσφύγων σε εγκαταλελειµµένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Μέσω του Οργανισµού ̟αρεχόταν συσσίτιο, ̟ροσωρινή στέγη και
ιατρική ̟ερίθαλψη, µέχρι οι ̟ρόσφυγες να βρουν εργασία ή να α̟οκτήσουν γεωργικό κλήρο. [Εξετάσεις
2005, 2007]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 140]
Ανώτατη ∆ιεύθυνση Περιθάλψεως: Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά την ̟ερίοδο του Εθνικού ∆ιχασµού
(1916-1917) α̟ό την κυβέρνηση Βενιζέλου, µε σκο̟ό την ̟ερίθαλψη των ̟ροσφύγων.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 141]
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Υ̟ουργείο Περιθάλψεως: Τον Ιούλιο του 1917 (είχε ε̟ικρατήσει ο Βενιζέλος και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος
είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα) ιδρύθηκε το Υ̟ουργείο Περιθάλψεως). Για ̟ρώτη φορά θεσµοθετήθηκε η
̟ερίθαλψη και για τις οικογένειες των εφέδρων ̟ου βρίσκονταν στο µέτω̟ο και για τις οικογένειες των
θυµάτων του ̟ολέµου.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 141]

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
26.1. Τι γνωρίζετε για τις ε̟ιτρο̟ές και τους οργανισµούς ̟εριθάλψεως ̟ροσφύγων την ̟ερίοδο 1914-1921;
26.2. Τι ̟εριλάµβανε η µέριµνα για τους ̟ρόσφυγες;
26.3. Να αναφερθούν οι ̟ροσ̟άθειες ̟ου έγιναν αναφορικά µε την ̟ερίθαλψη των ̟ροσφύγων την
̟ερίοδο 1914-1921.
26.4. Ποιοι φορείς µερίµνησαν για την ̟ερίθαλψη των ̟ροσφύγων µέχρι το 1921 και τι ̟εριλάµβανε η
µέριµνα για τους ̟ρόσφυγες;
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
26.5. Τον Ιούλιο του 1914 µε την ίδρυση του Υ̟ουργείου Περιθάλψεως
θεσµοθετήθηκε για ̟ρώτη φορά η ̟ερίθαλψη και για τις
οικογένειες των εφέδρων.


26.6. Η µέριµνα για τους ̟ρόσφυγες ήταν ̟ερισσότερο οργανωµένη α̟ό το
1919 έως το 1922.





26.7. Η µέριµνα για τους ̟ρόσφυγες ̟εριλάµβανε χρηµατικό βοήθηµα
και συσσίτιο.





26.8. Αρχικά η ̟ερίθαλψη των ̟ροσφύγων βασίστηκε στο έργο του Υ̟ουργείου
Εσωτερικών.





26.9. Τον Ιούλιο του 1917 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Οργανισµός.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 26.10
Αντλώντας στοιχεία α̟ό την ̟ηγή και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε το
θεσµικό ̟λαίσιο ̟ου σχηµατίστηκε για την ̟ερίθαλψη των ̟ροσφύγων κατά τον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο
και τη δράση των σχετικών οργανισµών για την κάλυψη των ̟ρώτων αναγκών των ̟ροσφύγων.
Κείµενο – Θεσµικό ̟λαίσιο υ̟οδοχής. Περίθαλψη και φιλανθρω̟ία
Η µόνιµη ανάγκη ̟ερίθαλψης ̟ροσφύγων α̟ό τους Βαλκανικούς ̟ολέµους έως τη Μικρασιατική
καταστροφή ̟ροκάλεσε την ε̟ινόηση λύσεων και τη δηµιουργία ειδικών θεσµών και ρυθµίσεων ̟ου
δοκιµάστηκαν σε δύσκολες συνθήκες µέχρι την εφαρµογή τους στα µετά το 1922 χαοτικά µεγέθη του
̟ροσφυγικού ρεύµατος. Το 1914 συστήνεται στη Θεσσαλονίκη η Κεντρική Ε̟ιτρο̟ή ̟ρος Περίθαλψιν και
Εγκατάστασιν των εν Μακεδονία Ε̟οίκων Οµογενών µε τµήµατα ̟ερίθαλψης, γεωργικής εγκατάστασης
στατιστικής, µηχανικού, γεωµετρικό και ιατρικής ̟ερίθαλψης. Το είδος των τµηµάτων δείχνει διάθεση για
̟λήρη ̟ερίθαλψη και εγκατάσταση των ̟ροσφύγων µέσω του ε̟οικισµού των κατακτηµένων εδαφών. […]
Το 1916 η ε̟αναστατική Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης ιδρύει την Ανώτατη ∆ιεύθυνση
Περιθάλψεως οικογενειών ε̟ιστράτων και ̟ροσφύγων ̟ου αναλαµβάνει ευρύτερο ρόλο, ενταγµένο στο ̟λαίσιο
του ̟ολέµου. Τον ίδιο ρόλο καλείται να ̟αίξει και η Υ̟ηρεσία ∆ηµόσιας Αντιλήψεως της Ελληνικής
∆ιοικήσεως Σµύρνης η ο̟οία ̟εριθάλ̟ει ̟ρόσφυγες ̟ολλών εθνοτήτων, αλλά µοιραία κυρίως Έλληνες και
Αρµενίους. Το 1917 µε το διάταγµα της 14.6.1917 και τον νόµο 748 της 19.8.1917 ιδρύεται το Υ̟ουργείο
Περιθάλψεως ̟ου διαδέχεται τη ∆ιεύθυνση Περιθάλψεως. Η συγχώνευσή του µε τη ∆ιεύθυνση Υγιεινής και
∆ηµοσίας Αντιλήψεως στο Υ̟ουργείο Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως το 1922 δηµιουργεί τον έναν α̟ό
τους δύο κύριους φορείς διαχείρισης των ̟ροσφύγων στην Ελλάδα –ο δεύτερος είναι το αυτόνοµο α̟ό το
1917 Υ̟ουργείο Γεωργίας. Το Υ̟ουργείο Περιθάλψεως αναλαµβάνει το έργο της ̟αλιννόστησης των
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̟ροσφύγων του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου στη Μικρά Ασία και στη Θράκη µε ̟ρονοιακή λειτουργία
̟εριορισµένη αυστηρά µόνο στην ε̟αρχία της Περγάµου.
Με την έκρηξη του ̟ροσφυγικού ̟ροβλήµατος το Υ̟ουργείο Υγιεινής Προνοίας και ∆ηµοσίας Αντιλήψεως
δεν α̟οτελεί ούτε το µόνο ούτε τον κεντρικό θεσµό διαχείρισης του ̟ροσφυγικού ζητήµατος κυρίως λόγω
των νοµικών και δηµοσιονοµικών ̟αραµέτρων του. Ακόµη δεν έχει διερευνηθεί και δεν έχει εκτιµηθεί η
συµβολή του υ̟ουργείου στην ̟ερίθαλψη των ̟ρώτων µηνών σε άλλους τοµείς εκτός της στέγασης. Οι
νοµαρχίες, οι δήµοι και οι ιδιωτικοί φορείς θα αναλάβουν να καλύψουν τις ̟ρώτες ανάγκες των
̟ροσφύγων ό̟ου τα ̟ράγµατα δεν αφήνονται στην αυτορύθµιση ή στην τύχη. Τα σηµαντικότερα
̟ροβλήµατα ήταν η ̟ροώθηση στην αγορά ή στους ̟ρόσφυγες των τεράστιων αναγκαίων ̟οσοτήτων
εφοδίων, η εξασφάλιση νερού και η α̟οτρο̟ή ε̟ιδηµιών.
Ιστορία των Ελλήνων, τόµος 15: Νεώτερος ελληνισµός, 1910 -1940, Αθήνα 1006, σ. 252-253.
26ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων:
Οργανισµός
«Ανώτατη ∆ιεύθυνσις Περιθάλψεως»
Θέµα Β
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Η «Ανώτατη ∆ιεύθυνσις Περιθάλψεως»:
α. ιδρύθηκε το 1914 στη Θεσσαλονίκη µε σκο̟ό την άµεση ̟ερίθαλψη των ̟ροσφύγων
β. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1917 στη Θεσσαλονίκη α̟ό την κυβέρνηση Βενιζέλου ̟ου είχε σχηµατιστεί µετά
τον Εθνικό ∆ιχασµό
γ. ιδρύθηκε την ̟ερίοδο του Εθνικού ∆ιχασµού (1916-1917) στη Θεσσαλονίκη µε σκο̟ό την ̟ερίθαλψη των
̟ροσφύγων
δ. θεσµοθετούσε για ̟ρώτη φορά την ̟ερίθαλψη για τις οικογένειες των θυµάτων του ̟ολέµου.
Θέµα Γ
Να αναφερθούν οι ̟ροσ̟άθειες ̟ου έγιναν αναφορικά µε την ̟ερίθαλψη των ̟ροσφύγων την ̟ερίοδο
1914-1921.
Ενότητα 27. Η Παλιννόστηση
Σχεδιάγραµµα

Ε̟ιστροφή των
̟ροσφύγων στη Μ.
Ασία
«Πατριαρχική
Ε̟ιτρο̟ή»
Παλιννόστηση

Οργάνωση Ε̟ανα̟ατρισµού εκτο̟ισµένων
- ξεκινά τους τελευταίους µήνες του 1918, µετά τον τερµατισµό του ̟ολέµου µε την
Τουρκία
-

-

συστήνεται Οκτώβριο 1918 στην Κωνσταντινού̟ολη
σκο̟ός  η οργάνωση του ε̟ανα̟ατρισµού των εκτο̟ισµένων, µε τη
βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης
έγινε τµηµατικά µε µέριµνα του Υ̟ουργείου Περιθάλψεως
ε̟ιτρά̟ηκε αρχικά να ε̟ιστρέψουν
 οι ευ̟ορότεροι και
 οι ̟ρόσφυγες ̟ου ̟ροέρχονταν α̟ό ορισµένες µόνο ̟εριοχές της
∆υτικής Μ. Ασίας
Οι ̟ερισσότεροι ̟ρόσφυγες ε̟έστρεψαν µετά το Μάιο του 1919 (α̟όβαση
ελληνικού στρατού στη Σµύρνη)
Μέχρι το τέλος του 1920  η ̟λειονότητα είχε ε̟ιστρέψει στη Μ. Ασία και
Ανατολική Θράκη

Συνθήκες ̟ου βρήκαν στην ̟ατρίδα τους οι ε̟ανα̟ατρισµένοι
- άσχηµες, καθώς ̟ολλά σ̟ίτια, εκκλησίες, σχολεία ήταν µερικώς ή εντελώς κατεστραµµένα
- σε κά̟οιες ̟εριοχές, σε σ̟ίτια Ελλήνων εγκαταστάθηκαν Μουσουλµάνοι ̟ρόσφυγες α̟ό βαλκανικές
χώρες
«Υ̟ηρεσία
ιδρύεται α̟ό Ύ̟ατη Αρµοστεία Σµύρνης
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Παλιννοστήσεως και
Περιθάλψεως»

-

βοήθησε όσους ε̟έστρεψαν να α̟οκατασταθούν στα σ̟ίτια τους και τις
ασχολίες τους

Ορισµοί
Πατριαρχική Ε̟ιτρο̟ή: Συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1918 στην Κωνσταντινού̟ολη, µε σκο̟ό την
οργάνωση του ε̟ανα̟ατρισµού των εκτο̟ισµένων, µε τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής
κυβέρνησης.
[Εξετάσεις 2004, 2005, 2007]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 143]
Ύ̟ατη Αρµοστεία Σµύρνης: Η ̟ολιτική διοίκηση της Σµύρνης και της ευρύτερης ̟εριοχής της, η ο̟οία
ανατέθηκε στην Ελλάδα µε τη συνθήκη των Σεβρών το 1920. Ύ̟ατος Αρµοστής ήταν ο Αριστείδης
Στεργιάδης.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 143]
Υ̟ηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως: Ιδρύθηκε στα ̟λαίσια της Ύ̟ατης Αρµοστείας Σµύρνης.
Βοηθούσε όσους ε̟έστρεφαν να α̟οκατασταθούν στα σ̟ίτια και τις ασχολίες τους.
[Εξετάσεις 2005]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 143]

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
27.1. Τι γνωρίζετε για το έργο ̟ου ανέλαβε το Πατριαρχείο Κωνσταντινού̟ολης για την ̟ερίθαλψη των
̟ροσφύγων.
27.2. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση του ε̟ανα̟ατρισµού των Ελλήνων ̟ροσφύγων στη Μικρά Ασία κατά
την ̟ερίοδο 1918-1920;
27.3. Ποιες ήταν οι συνθήκες ̟ου αντιµετώ̟ισαν οι Έλληνες κατά την ε̟ιστροφή τους στη Μικρά Ασία;
27.4. Με ̟οιους τρό̟ους ̟ραγµατο̟οιήθηκε η ̟αλιννόστηση των ̟ροσφύγων στη Μικρά Ασία και την
Ανατολική Θράκη κατά τα έτη 1918-1920; Ποιες συνθήκες βρήκαν οι ̟ρόσφυγες στην ̟ατρίδα τους;
[Εξετάσεις 2006]
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
27.5. Οι ̟ερισσότεροι ̟ρόσφυγες ε̟έστρεψαν στη Μικρά Ασία το Μάιο
του 1920.


Λάθος


27.6. Το Πατριωτικό Ίδρυµα και το κράτος οργάνωναν καθηµερινά συσσίτια
σε συνοικίες ̟όλεων, ό̟ου ήταν συγκεντρωµένοι ̟ρόσφυγες.





27.7. Η ε̟ιστροφή των ̟ροσφύγων στη Μ. Ασία ξεκίνησε τους ̟ρώτους
µήνες του 1919 µετά τον τερµατισµό του ̟ολέµου µε την Τουρκία.





27.8. Οι Έλληνες όταν ε̟έστρεφαν στα σ̟ίτια τους στη Μ. Ασία έβρισκαν
σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις εγκατεστηµένους µέσα Μουσουλµάνους.





27.9. Η «Πατριαρχική Ε̟ιτρο̟ή» µερίµνησε για την εγκατάσταση
των ̟ροσφύγων στη Μακεδονία και τη Θράκη.
[Εξετάσεις 2001]





27.10. Η Πατριαρχική Ε̟ιτρο̟ή (1918) α̟οσκο̟ούσε στην οργάνωση του
ε̟ανα̟ατρισµού των εκτο̟ισµένων.
[Εξετάσεις 2006]
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Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 27.11
Με βάση το ̟αρα̟άνω κείµενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τους τρό̟ους µε τους
ο̟οίους το Πατριαρχείο της Κωνσταντινού̟ολης και η ελληνική κυβέρνηση βοήθησαν στον
ε̟ανα̟ατρισµό και την ε̟ανεγκατάσταση των ̟ροσφύγων.
Κείµενο -- «Μερικός ε̟ανα̟ατρισµός και ̟ερίθαλψη των ̟ροσφύγων»
Ενώ η τουρκική αντίδραση στην ανακωχή του Μούδρου έ̟αιρνε συγκεκριµένη µορφή, το Οικουµενικό
Πατριαρχείο σε συνεργασία µε την ελληνική κυβέρνηση φρόντιζε για την ανακούφιση των Ελλήνων της
αυτοκρατορίας. Τον Οκτώβριο του 1918 ιδρύθηκε η «Πατριαρχική Κεντρική Ε̟ιτρο̟ή υ̟έρ των
µετατο̟ισθέντων ελληνικών ̟ληθυσµών» µε ̟ρόεδρο το µητρο̟ολίτη Αίνου Ιωακείµ και µέλη
διακεκριµένους Έλληνες της Κωνσταντινου̟όλεως. Η σύσταση της Ε̟ιτρο̟ής ήταν α̟αραίτητη, γιατί
αµέσως µετά την ανακωχή άρχισαν να ε̟ανα̟ατρίζονται άτακτα και ανοργάνωτα χιλιάδες γυναικό̟αιδα.
Καθώς τα σ̟ίτια των εκτο̟ισµένων Ελλήνων είχαν καταστραφεί ή καταληφθεί α̟ό τους Τούρκους, η
Ε̟ιτρο̟ή σύστησε αναστολή της ε̟ανόδου των ̟ροσφύγων, ζητώντας την ε̟έµβαση των τουρκικών αρχών
και τη βοήθεια του Πατριαρχείου. Μ̟ροστά όµως στην ορµή του αυθόρµητου ε̟ανα̟ατρισµού
αναγκάστηκε να ̟ροσαρµοστεί και να κάνει κύριο έργο της τη µέριµνα των ε̟ανα̟ατριζοµένων. Στις
κύριες ̟όλεις της ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας δηµιουργήθηκαν ̟άνω α̟ό 70 υ̟οε̟ιτρο̟ές,
̟ου ̟αρείχαν στους ε̟ανα̟ατριζόµενους µεταφορικά µέσα, ̟ρόχειρη στέγαση, δάνεια και ιατρική
̟ερίθαλψη. Τη µεγαλύτερη δυσκολία συνάντησε η Ε̟ιτρο̟ή στην α̟όδοση των ̟εριουσιών των
εκτο̟ισµένων. Αρκετοί Έλληνες της Θράκης, των ασιατικών ̟αραλίων της Προ̟οντίδας και του Πόντου
ξανα̟ήραν την ακίνητη, όχι όµως και την κινητή ̟εριουσία τους.
Αν σκεφθεί κανείς το µεγάλο αριθµό των εκτο̟ισµένων, καταλαβαίνει ̟όσο δύσκολο έργο ήταν η
α̟οκατάσταση όσων κατάφεραν να ε̟ιζήσουν. Σύµφωνα µε την έκθεση ̟ε̟ραγµένων της Ε̟ιτρο̟ής, ̟ου
κατά την οµολογία της στηρίζεται σε ελλι̟ή στατιστικά δεδοµένα, στα 1918-1919 ε̟ανα̟ατρίσθηκαν 79.034
Έλληνες. Το µικρό αυτό ̟οσοστό είναι ενδεικτικό για τον α̟οδεκατισµό των Ελλήνων στους άξενους
χώρους της εκτο̟ίσεως, ταυτόχρονα όµως υ̟οδηλώνει την α̟ροθυµία της τουρκικής ηγεσίας να βοηθήσει
στην ολοκλήρωση του έργου της Ε̟ιτρο̟ής. Παρά τις εικονικές εκδηλώσεις συµ̟αραστάσεως, η τουρκική
κυβέρνηση φορολογούσε εξαντλητικά τους ά̟ορους ε̟ανα̟ατρισµένους και τους άφηνε έκθετους στην
οργανωµένη ληστεία της υ̟αίθρου και οι Έλληνες ̟άλι δεν µ̟ορούσαν να υ̟ολογίζουν στη βοήθεια του
συµµαχικού στρατού, διασκορ̟ισµένου στην α̟έραντη αυτοκρατορία, για την αντιµετώ̟ιση κάθε
κρούσµατος κατα̟ιέσεως.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 106-107.

27ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων
Πατριαρχική Ε̟ιτρο̟ή
«Υ̟ηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως»
Θέµα Β
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Ο ε̟ανα̟ατρισµός των εκτο̟ισµένων το 1918 οργανώθηκε α̟ό:
α. το Πατριωτικό Ίδρυµα
β. τον Οργανισµό
γ. την Πατριαρχική Ε̟ιτρο̟ή µε την βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης
δ. την Ύ̟ατη Αρµοστεία Σµύρνης
Θέµα Γ
Τι γνωρίζετε για το έργο ̟ου ανέλαβε το Πατριαρχείο Κωνσταντινού̟ολης για την ̟ερίθαλψη των
̟ροσφύγων.
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Μέρος Β΄. Η Μικρασιατική Καταστροφή
Ενότητα 28. Η Έξοδος
Σχεδιάγραµµα

Εξέλιξη Μικρασιατικής εκστρατείας µέχρι τον Αύγουστο του 1922
Με τη µικρασιατική - οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων στη Μ. Ασία φάνηκαν να ̟ραγµατο̟οιούνται
εκστρατεία
15 Μαΐου 1919
- α̟όβαση ελληνικού στρατού στη Σµύρνη
Συνθήκη Σεβρών
- υ̟ογράφεται Ιούλιο 1920
- όριζε ελληνική κατοχή και διοίκηση της Σµύρνης για 5 χρόνια
- οι κάτοικοι θα α̟οφάσιζαν µε δηµοψήφισµα την ̟ροσάρτηση της ̟εριοχής στην
Ελλάδα
Νοέµβριος 1920
ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές
ε̟αναφορά Κωνσταντίνου
αλλαγή της στάσης των Συµµάχων α̟έναντι στην Ελλάδα
ισχυρο̟οίηση του εθνικιστικού κινήµατος των Τούρκων µε ε̟ικεφαλής τον
Μουσταφά Κεµάλ
Αύγουστος 1922
λήξη µικρασιατικού ̟ολέµου
ήττα και υ̟οχώρηση του ελληνικού στρατού
̟ροσφυγικό ρεύµα αρχίζει να φτάνει στην Ελλάδα

Πριν α̟ό τον
Αύγουστο του 1922

Μετά καταστροφή
Σµύρνης

∆ιώξεις
σηµειώθηκαν
ε̟ίσης σε

Φθινό̟ωρο 1922

Προσφυγικά ρεύµατα ̟ριν και µετά την καταστροφή
είχαν καταφύγει σε Σµύρνη ή Ελλάδα ̟ληθυσµοί α̟ό
 Πόντο
 Κιλικία
 Κα̟̟αδοκία
- Πρόσφυγες α̟ό
 Βουρλά
 Αϊβαλί
 Μοσχονήσια
Βορειοδυτική Μικρασία (Προ̟οντίδα) κ.ά.
 ̟ορείες αιχµαλώτων ̟ρος το εσωτερικό της Μικράς Ασίας
Ανατολική Θράκη
 ̟ροθεσµία ενός µήνα στους κατοίκους για να εκκενώσουν την ̟εριοχή
Χερσόνησος της Καλλί̟ολης
 οι Έλληνες της ̟εριοχής έφυγαν αργότερα
- φθάνουν στην Ελλάδα συνολικά 900.000 ̟ρόσφυγες
- ανάµεσά τους 50.000 Αρµένιοι
- 200.000 Έλληνες ̟αρέµειναν στην Κα̟̟αδοκία, στην κεντρική και νότια Μικρά
Ασία  µεταφέρθηκαν το 1924 και 1925 α̟ό τη Μικτή Ε̟ιτρο̟ή
- τµήµα Ελλήνων του Πόντου  κατέφυγε στη Ρωσία

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 8 του σχολικού βιβλίου, σελ. 144.
Ερώτηση
Με βάση το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την
έξοδο των Ελλήνων α̟ό τη Μ. Ασία τον Αύγουστο του 1922.
Κείµενο -- Μαρτυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Εµείς οι άλλοι ̟εριµέναµε … σαν ψεύτικα ̟αραµύθια.
(Μαρτυρία Α̟οστόλου Μυκονιάτη α̟ό το ̟αραθαλάσσιο χωριό Ατζανός, κοντά στην Πέργαµο, α̟έναντι
α̟ό τη Λέσβο).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών), τόµ. Α΄, σ. 142.

132

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ
Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Η ̟ηγή είναι µαρτυρία σχετική µε την α̟οχώρηση Ελλήνων αµάχων α̟ό τα ̟αράλια της Μ. Ασίας
τις µέρες της καταστροφής
Φανερώνει την αγωνία των ̟ροσφύγων για την άφιξη των καϊκιών ̟ου θα τους οδηγούσαν στην
Μυτιλήνη
Παρουσιάζει τις δυσκολίες ̟ου αντιµετώ̟ισαν οι ̟ρόσφυγες στον τό̟ο υ̟οδοχής, ό̟ου λόγω της
φτώχειας τους, οι ντό̟ιοι ήταν αφιλόξενοι α̟έναντί τους
Οι ̟ρόσφυγες ̟έρα α̟ό τον ξεριζωµό α̟ό τις εστίες τους και τις δυσκολίες εγκατάστασης ήταν και
ψυχικά τραυµατισµένοι όλη η ̟ρώτη γενιά ̟ροσφύγων θρήνησε νεκρούς, ενώ η ε̟όµενη γενιά
̟ου γεννήθηκε στη Μυτιλήνη άκουγε τα βάσανά τους σαν ψεύτικα ̟αραµύθια
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 144-145: «Οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων … Πόντου κατέφυγε στη Ρωσία».

Πίνακας 1 του σχολικού βιβλίου, σελ. 146.
Ερώτηση
Αφού ̟αρατηρήσετε τον ̟ίνακα
(α) να βρείτε τις συνθήκες µε βάση τις ο̟οίες έγινε η ανταλλαγή ̟ληθυσµών και η έλευση ̟ροσφύγων
στην Ελλάδα και
(β) να αναφερθείτε στα ιστορικά γεγονότα ̟ου συνέβαλαν στη δηµιουργία των συγκεκριµένων
̟ροσφυγικών ρευµάτων σηµειώνοντας τις ̟εριοχές αφετηρίας τους
Πίνακας -- Προέλευση των ̟ροσφύγων ̟ου κατέφυγαν στην Ελλάδα κατά τις τρεις ̟ρώτες δεκαετίες
του 20ού αιώνα.

ΠΕΡΙΟΧΗ
Μικρά Ασία
Ανατ. Θράκη
Πόντος
Κων/̟ολη
Τουρκία (σύνολο)
Καύκασος
Ρωσία
Ρωσία (σύνολο)
Βουλγαρία
Σερβία
Αλβανία
Άλλες ̟εριοχές (∆ωδεκάνησα,
Ρουµανία, Κύ̟ρος, Αίγυ̟τος)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
626954
256635
182169
38458
1104216
47091
11435
58526
49027
6057
2498
1525

ΠΟΣΟΣΤΟ
51.3%
21%
14.9%
3.2%
90.4%
3.9%
0.9%
4.8%
4%
0.5%
0.2%
0.1%

1221849

100%

(Πηγή: Στατιστική Υ̟ηρεσία της Ελλάδας, Α̟ογραφή 1928)
Α̟άντηση:
(α)
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 140: «Το Νοέµβριο του 1919 … την υ̟ογραφή της συνθήκης)».
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 149-151: «Στις 24 Ιουλίου 1923 … κά̟οιων ε̟ίµαχων ̟εριοχών».
(β)
Αναφέρονται ενδεικτικά τα ιστορικά γεγονότα ̟ου συνέβαλαν στη δηµιουργία συγκεκριµένων
̟ροσφυγικών ρευµάτων καθώς και οι ̟εριοχές αφετηρίας τους:
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Ε̟ανάσταση Νεότουρκων:

Πόντος, Ανατολική Θράκη, Μικρά Ασία

Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος: Αλβανία, Ρουµανία, ∆υτική Μικρά Ασία, Αϊδίνιο,
εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ∆ωδεκάνησα, Ανατολική
Θράκη, Πόντος
Συνθήκη του Νεϊγύ,
Νοέµβριος 1919:

Βουλγαρία

Ρωσική ε̟ανάσταση,
Κατάληψη ρωσικών
ε̟αρχιών α̟ό τους
Τούρκους (1919-1921):

Καύκασος, Ρωσία

Μικρασιατική
καταστροφή:

Πόντος, Μικρά Ασία (Κιλικία, Κα̟̟αδοκία, Βουρλά,
Αϊβαλί, Μοσχονήσια)

Ανακωχή των
Μουδανιών
2 Οκτωβρίου 1922:

Ανατολική Θράκη

-

Σχετικά µε τα µεταναστευτικά ρεύµατα, βλ. σχολικό βιβλίο, σελίδες: 137 (εισαγωγή), 138 (διωγµός
1914), 139 -140 (µεταναστεύσεις α̟ό Βουλγαρία, Ρωσία κ.ά.), 144 (̟ροσφυγικά ρεύµατα µετά τη
µικρασιατική καταστροφή).

-

Συµ̟ερασµατικά: σύµφωνα µε τα στοιχεία του ̟ίνακα και τις ιστορικές µαρτυρίες το µεγαλύτερο
̟οσοστό Ελλήνων ̟ροσφύγων ̟ροερχόταν α̟ό ̟εριοχές ̟ου ανήκαν στην Τουρκία (̟οσοστό
90,4%). Α̟ό αυτό το ̟οσοστό, το 51,3% ̟ροερχόταν µόνο α̟ό τη Μικρά Ασία. Ο ̟ληθυσµιακός
όγκος ̟ροσφύγων ̟ου κατέφυγε τότε στην Ελλάδα καταδεικνύει και το µέγεθος της µικρασιατικής
καταστροφής.

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
28.1. Ποιες ̟ολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις οδήγησαν στη µικρασιατική καταστροφή το 1922;
28.2. Ποιο καθεστώς ̟ροβλε̟όταν για τη Σµύρνη µε τη Συνθήκη των Σεβρών και ̟οιος ήταν ο αντίκτυ̟ος
για το µικρασιατικό µέτω̟ο α̟ό την εκλογική ήττα του Βενιζέλου το 1920;
28.3. Τι γνωρίζετε για τα κύµατα ̟ροσφύγων των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ̟ριν και µετά τον Αύγουστο
του 1922;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
28.4. Το φθινό̟ωρο του 1922 έφθασαν στην Ελλάδα ̟ερί̟ου 1.220.000
̟ρόσφυγες.

28.5. Η συνθήκη των Σεβρών (1920) όριζε ότι η ̟εριοχή της Σµύρνης θα
βρισκόταν υ̟ό ελληνική διοίκηση για ̟έντε (5) χρόνια.
[Εξετάσεις 2006]
28.6. Η συνθήκη των Σεβρών ̟ροέβλε̟ε την υ̟οχρεωτική ανταλλαγή µεταξύ
των Ελλήνων ορθόδοξων κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλµάνων
κατοίκων της Ελλάδας.
[Εξετάσεις 2006]

Λάθος










134

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ
28.7. Η ε̟ιστροφή του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα το 1920 έδωσε αφορµή
στους Συµµάχους να εκφράσουν καθαρότερα την αλλαγή στάσης
τους ̟ρος την Ελλάδα.





28.8. Τον Αύγουστο του 1922 χιλιάδες ̟ρόσφυγες ακολουθώντας τον
ελληνικό στρατό άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 28.9
Με βάση το ̟αρακάτω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι
̟ροβλε̟όταν για τη Σµύρνη µε βάση τη Συνθήκη των Σεβρών και ̟οιες ̟ολιτικές και στρατιωτικές
εξελίξεις οδήγησαν στη µικρασιατική καταστροφή το 1922;
Κείµενο: Τα άρθρα της συνθήκης των Σεβρών ̟ου αναφέρονται στη Σµύρνη
Μέρος γ΄, τµήµα δ΄
Άρθρον 69: Η ̟όλη της Σµύρνης και τα εν άρθρω 66 ̟εριγραφόµενα εδάφη ̟αραµένουν υ̟ό την
οθωµανικήν κυριαρχίαν. Ουχ ήττον η Τουρκία µεταβιβάζει εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν την ενάσκησιν
των κυριαρχικών της δικαιωµάτων ε̟ί της ̟όλεως της Σµύρνης και των ειρηµένων εδαφών.
Άρθρον 70. Η Ελληνική Κυβέρνησις θα είναι υ̟εύθυνος δια την διοίκησιν της ̟όλεως της Σµύρνης και του
εν άρθρω 66 ̟εριγραφόµενου εδάφους, θα ενασκή δε την εξουσίαν της διοικήσεως ταύτης δια σώµατος
υ̟αλλήλων τους ο̟οίους θα διορίση ειδικώς ε̟ί τούτω.
Άρθρον 71. Η Ελληνική Κυβέρνησις θα έχει το δικαίωµα να διατηρή εν τη ̟όλει της Σµύρνης και τω εν
άρθρω 66 ̟εριγραφοµένω εδάφει τας ̟ρος τήρησιν της τάξεως και τας δηµοσίας ασφαλείας αναγκαίας
στρατιωτικάς δυνάµεις.
Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τόµος Β΄ , Γ΄ ενιαίου Λυκείου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2004, σ. 84.

Ερώτηση 28.10
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τα αίτια
δηµιουργίας ̟ροσφυγικού ρεύµατος α̟ό τη Μικρά Ασία το 1922.
Κείµενο – Οι Θηριωδίες στα Βουρλά
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης σ’ αυτή την τραγική αφήγηση είναι ο εκφραστής της γνώµης των άλλων µαρτύρων
ο ίδιος είχε ̟αραστεί σε όλες τις φάσεις του δράµατος:
«Στις 9 Σε̟τεµβρίου ̟έρυσι έφυγαν α̟ό τα Βουρλά µαζί µε την οικογένειά µου, ̟ου α̟αρτιζόταν α̟ό τον
ηλικιωµένο ̟ατέρα µου, 62 ετών, α̟ό την αδελφή µου Αργυρώ Σιάχου ̟ου ήταν ̟αντρεµένη µε τον Έλληνα
λοχαγό Σ. Σιάχο, και τη νεότερη αδελφή µου, την Αριστέα Μιχαηλίδη, 16 ετών. Πήγαµε όλοι στο
Πουρναρλί, ένα νησάκι α̟έναντι α̟ό τις Κλαζοµενές. Περιµέναµε ένα µεγάλο καΐκι ̟ου θα µας µετέφερε
στη Μυτιλήνη. Υ̟ήρχαν ήδη ̟άνω στο νησάκι εκατό άλλες οικογένειες ̟ροσφύγων α̟ό τα Βουρλά. Αλλά
µάταια ̟εριµέναµε το καΐκι ̟ου δε φάνηκε ̟οτέ.
Την τρίτη µέρα της ̟αραµονής µας στο νησί είδαµε να ̟ροσεγγίζει µια µικρή βάρκα ̟ου µετέφερε
Τούρκους ̟ρούχοντες των Βουρλών, οι ο̟οίοι, µόλις α̟οβιβάστηκαν, φώναξαν τον ̟ατέρα µου και τους
άλλους Χριστιανούς. Μεταξύ τους ήταν ο µουφτής ο ο̟οίος βγάζοντας το Κοράνι όρκισε τους Τούρκους
̟ρούχοντες ̟ως δεν θα µας έκαναν κακό, εάν ε̟ιστρέφαµε, και ̟ως δεν θα άφηναν τους στρατιώτες του
Κεµάλ να µας ̟ειράξουν. Ύστερα α̟’ αυτά µας ̟αρακίνησαν να γυρίσουµε.
Ο τουρκικός στρατός δεν είχε καταλάβει ακόµα τα Βουρλά. Ο ̟ατέρας µου και οι άλλοι Χριστιανοί, έχοντας
̟ιστέψει στον όρκο των Τούρκων, ε̟έστρεψαν στα Βουρλά. Εγώ, ωστόσο, φοβήθηκα να τους µιµηθώ, ε̟ειδή
είχα υ̟ηρετήσει στον ελληνικό στρατό καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής. Έτσι έµεινα στο νησάκι και
µερικές µέρες αργότερα ε̟ιβιβάστηκα στο θωρηκτό Κιλκίς.
[…]
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Στο µεταξύ ο ̟ατέρας µου και οι δύο αδελφές µου ̟ήραν το δρόµο της ε̟ιστροφής, αλλά µόλις έφτασαν
στην ακτή των Κλαζοµενών, οι Τούρκοι ̟ου βρίσκονταν εκεί, ρίχτηκαν ε̟άνω τους και τους έκλεψαν τα
λίγα ̟ράγµατα ̟ου κουβαλούσαν µαζί τους. Ύστερα οι δικοί µου ̟ήγαν να οχυρωθούν στο σ̟ίτι µας. Μα
δεν είχε ̟εράσει µισή ώρα, όταν ένας Τούρκος ̟ολίτης ̟ήγε να ειδο̟οιήσει τον ̟ατέρα µου ότι είχε µ̟ει ο
τουρκικός στρατός και ̟ως ο ̟ασάς ̟ου διοικούσε το ι̟̟ικό, το ο̟οίο είχε καταλάβει τα Βουρλά, έδωσε
εντολή να ̟αρουσιαστεί ο ̟ατέρας µου, ό̟ως και οι άλλοι Χριστιανοί ̟ρόκριτοι, στο Κονάκι (∆ιοικητήριο).
Ο ̟ατέρας µου ̟ήγε στον ̟ασά ̟ου του εί̟ε: «Πού είναι οι δύο σου γιοί ̟ου υ̟ηρετούσαν στον ελληνικό
στρατό και ο γαµ̟ρός σου ο λοχαγός;» Ο ̟ατέρας µου του α̟άντησε ̟ως είχαν φύγει µε τον ελληνικό
στρατό.
Τον έβαλε τότε να ̟ληρώσει εκατό λίρες για τον καθέναν α̟ό µας ως bedeli (φόρο στρατιωτικής α̟αλλαγής).
Ο ̟ατέρας µου τις ̟λήρωσε και ̟αρακάλεσε τον ̟ασά να του δώσει ένα στρατιωτικό ως σωµατοφύλακα, και
δικό του, αλλά και της οικογένειάς του, ̟ράγµα ̟ου έγινε ̟ρόθυµα α̟οδεκτό. Αλλά µόλις ο στρατιώτης ̟ου
είχε ε̟ιφορτιστεί µε την ̟ροστασία τους έφτασε µ̟ροστά στο σ̟ίτι µας, α̟είλησε τον ̟ατέρα µου µε την
ξιφολόγχη του ό̟λου του, ζητώντας του χρήµατα, για να µην τον σκοτώσει. Ο ̟ατέρας µου του έδωσε 200
λίρες και ο στρατιώτης τις ̟ήρε κι έφυγε.
Πιστεύοντας ότι ήταν ̟ιο ασφαλές, όλες οι οικογένειες της συνοικίας κατέφυγαν στο σ̟ίτι µας. Μισή ώρα
µετά την αναχώρηση του στρατιώτη, δύο αξιωµατικοί και τρεις ̟ολίτες Τούρκοι βάλθηκαν να σ̟άσουν την
̟όρτα µας µε ρό̟αλα. Μόλις εισέβαλαν στο σ̟ίτι µας, εί̟αν µε α̟ότοµο τρό̟ο στον ̟ατέρα µου: «∆ώσε
µας χρήµατα ή σε σκοτώνουµε». Οι αδελφές µου φοβούµενες ̟ως θα ̟ραγµατο̟οιήσουν την α̟ειλή τους,
τους έδωσαν χίλιες λίρες ̟ου τις ̟ήραν κι έφυγαν. Ήρθαν κι άλλοι ̟ου έκαναν ό,τι και οι ̟ροηγούµενοι
ύστερα κι άλλοι και τελειωµό δεν είχαν.
Ε̟ί τρεις µέρες οι Τούρκοι συνέχιζαν την ίδια δουλειά, σε σηµείο ̟ου δεν µας έµεινε στο τέλος α̟ολύτως
τί̟οτα.
Μας έκλεψαν έτσι 3.000 τουρκικές χρυσές λίρες, 100.000 λέει, 150.000 δρχ., όλα µας τα κοσµήµατα και τα
̟ολύτιµα αντικείµενα, 100.000 καντάρια σταφίδες, 10.000 οκάδες λάδι, 9 άλογα υ̟οζυγίου, 50 αγελάδες.
Όλα τα εµ̟ορεύµατα και τα ζώα κλά̟ηκαν α̟ό τις α̟οθήκες και τους στάβλους µας. Στο τέλος δε µας είχε
µείνει τί̟οτα να τους δώσουµε. Ωστόσο, η ε̟ιµονή τους δεν κάµφθηκε και α̟είλησαν να α̟αγάγουν τα
κορίτσια µας.
Έτσι έκλεψαν α̟ό τις οικογένειές τους ̟ου είχαν καταφύγει στο σ̟ίτι µας, την Ελένη και τη Μαρία
Μ̟έλλου και την Αγγέλα Μακροµάλλα. Όταν είδαν τα άλλα κορίτσια ότι θα ατιµάζονταν α̟ό τους
Τούρκους, ̟ροτίµησαν να ̟εθάνουν. Όρµησαν στη αυλή, άνοιξαν το ̟ηγάδι και έ̟εσαν µέσα, η µια ̟ίσω
α̟ό την άλλη. Το ίδιο έκαναν οι ξαδέλφες µου Πηνελό̟η και Ιωάννα Μιχαηλίδη, η Αργυρώ Μιχαηλίδη, η
αδελφή µου Αριστέα Μιχαηλίδη και η υ̟ηρέτριά µας η Γλυκερία. Η ̟αντρεµένη µου αδελφή, η γυναίκα
του Έλληνα λοχαγού Σιάχου, δεν έ̟εσε µέσα στο ̟ηγάδι, αλλά τρέχοντας στην κουζίνα έριξε ̟ετρέλαιο στα
ρούχα της κι έβαλε φωτιά. Έσβησαν τη φωτιά, την ̟ερι̟οιήθηκε ένας γιατρός, αλλά δεν α̟έφυγε τα σοβαρά
εγκαύµατα στο στοµάχι και στις γάµ̟ες.
Μετά την α̟αγωγή των τριών ̟ρώτων κοριτσιών α̟ό τους Τούρκους, ο ̟ατέρας µου ̟ήγε να βρει σκοινιά
και κατάφερε µαζί µε κά̟οιους ανθρώ̟ους να τραβήξει α̟ό το ̟ηγάδι ηµιθανείς την αδελφή µου Αριστέα,
την εξαδέλφη µου Αργυρώ και την υ̟ηρέτριά µας τη Γλυκερία. Οι δύο εξαδέλφες µου, η Πηνελό̟η και η
Ιωάννα, ̟νίγηκαν.
Όσο για τη µεγάλη µου την αδελφή, µια και ήξεραν ̟ως ήταν ̟αντρεµένη µε Έλληνα αξιωµατικό, την
καταζητούσαν µε ̟είσµα σε όλα τα σ̟ίτια, κρατώντας µια φωτογραφία της στα χέρια τους. Εκείνη όµως
έµεινε κρυµµένη ε̟ί είκοσι ηµέρες σε µια υ̟όγεια διάβαση, χωµένη στη λάσ̟η µέχρι τα γόνατα, κι έτσι
σώθηκε.
Στο µεταξύ οι Τούρκοι ε̟έστρεψαν µ̟ροστά στο σ̟ίτι µας µε καµήλες και καροτσάκια και αφού έδιωξαν
όλους όσοι βρίσκονταν στο σ̟ίτι, φόρτωσαν όλα µας τα έ̟ι̟λα και τα υ̟άρχοντα και τα ̟ήραν µαζί τους.
Μετά ̟υρ̟όλησαν το σ̟ίτι µας και έβαλαν φωτιά και στα δι̟λανά σ̟ίτια, αφαιρώντας ̟άντα ̟ρώτα το
̟εριεχόµενό τους. Μ’ αυτό τον τρό̟ο αφανίστηκαν ολοκληρωτικά τα Βουρλά α̟ό την ̟υρκαγιά. Στα
δεκα̟έντε σ̟ίτια ̟ου γλίτωσαν α̟ό τη φωτιά, ̟ήγαν να βρουν καταφύγιο όλοι οι ηλικιωµένοι α̟ό εξήντα
χρονών και ̟άνω, τα ̟αιδιά και οι γυναίκες. […]
Μετά την ̟υρ̟όληση του σ̟ιτίου µας, ο ̟ατέρας µου βρήκε καταφύγιο σ’ ένα φίλο του µαζί µε την αδελφή
µου την Αριστέα. Σ’ αυτό το σ̟ίτι ό̟ου υ̟ήρχαν κι άλλοι χριστιανοί, δύο αξιωµατικοί είδαν ένα βράδυ τον
̟ατέρα µου και του ζήτησαν χρήµατα. Εκείνος τους εί̟ε ̟ως δεν είχε άλλα ̟ια, αφού τα είχε δώσει όλα.
Τότε ένας α̟ό αυτούς, εκτός εαυτού α̟ό το θυµό του, τράβηξε το σ̟αθί του και τον σκότωσε µέσα στην
αγκαλιά της αδελφής µου. Ύστερα, αρ̟άζοντας την αδελφή µου α̟ό τα µαλλιά, τις τα έκοψε και σκού̟ισε
µ’ αυτά το µατωµένο του σ̟αθί ̟ου ήταν ακόµα ζεστό α̟ό το αίµα του ̟ατέρα µου. Έ̟ειτα, αξιωµατικοί
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και ̟ολίτες έφυγαν τραγουδώντας και λέγοντας σ’ εκείνους ̟ου βρίσκονταν εκεί, γυναίκες, ̟αιδιά και
ηλικιωµένους, ̟ως θα τους ̟ερνούσαν α̟ό λε̟ίδι, εάν δεν τους έδιναν χρήµατα. […]
Rene Puaux, Οι τελευταίες ηµέρες της Σµύρνης, Ιστορητής, Αθήνα 1993, σσ. 94-99.
30ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Η Συνθήκη των Σεβρών:
α. όριζε ότι η ̟εριοχή της Σµύρνης θα βρισκόταν υ̟ό ελληνική διοίκηση και κατοχή για ̟έντε χρόνια
β. ρύθµιζε οριστικά τις εδαφικές διαφορές µεταξύ Ελλάδας—Τουρκίας
γ. καθόριζε την α̟οβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη
δ. ρύθµιζε τη µεταφορά ̟ροσφύγων µε τη βοήθεια της Μικτής Ε̟ιτρο̟ής

Θέµα Β
Τι γνωρίζετε για τις ̟ολιτικές εξελίξεις την ̟ερίοδο 1919-1922 ̟ου οδήγησαν στη µικρασιατική καταστροφή
του 1922;

Θέµα Γ
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι
γνωρίζετε για τα ̟ροσφυγικά ρεύµατα α̟ό τη Μικρά Ασία ̟ριν το 1922 και για τα αίτια ̟ου συνέβαλαν
στην α̟οκορύφωση της κατάστασης το 1922.
Κείµενο
Την Κυριακή 17 Σε̟τεµβρίου κυκλοφόρησε η διαταγή του στρατηγού Νουρεντίν να συλλάβουν όλο τον
ανδρικό ̟ληθυσµό α̟ό δεκαοκτώ µέχρι σαράντα ̟έντε ετών. Αντίθετα µε την εξήγηση ̟ου έδωσαν εκ των
υστέρων οι Τούρκοι, δεν ε̟ρόκειτο ̟ρά για άνδρες ̟ου υ̟ετίθετο ότι είχαν αγωνιστεί στο ̟λευρό του
ελληνικού στρατού. Στην ̟ράξη συνέλαβαν όλους τους άνδρες µε ρωµαλέο ̟αρουσιαστικό α̟ό δεκα̟έντε
µέχρι ̟ενήντα ̟έντε ετών. Γι’ αυτές τις συλλήψεις ένας µάρτυρας αφηγείται τα ακόλουθα:
«∆εν µ̟ορούσε να υ̟άρξει ̟ιο σ̟αρακτικό θέαµα οι γυναίκες είχαν χωριστεί α̟ό τους άνδρες τους, οι
µανάδες α̟ό τους γιούς τους, οι αδελφές α̟ό τους αδελφούς τους. Όλοι όσοι είχαν συλληφθεί µε τον τρό̟ο
αυτό, είχαν σταλεί σε στρατό̟εδα συγκέντρωσης ad hoc και, όταν συγκεντρώθηκαν όλοι εκεί, έ̟εσαν
θύµατα ληστείας των Τούρκων στρατιωτών. ∆εν τους έκλεψαν µόνο τα χρήµατα ̟ου είχαν, αλλά και τα
ρούχα και τα ̟α̟ούτσια τους. Για να γλιτώσουν την τέλεια α̟ογύµνωση, ̟ολλοί α̟ό αυτούς έσκιζαν οι
ίδιοι τα ρούχα τους, γιατί οι Τούρκοι βλέ̟οντας κουρέλια και µόνο, δεν τους τα έβγαζαν καθόλου».
Α̟ό αυτά τα στρατό̟εδα συγκέντρωσης οι Τούρκοι έστελναν καθηµερινά ̟ρος την ενδοχώρα ̟ερί̟ου
χίλιους Χριστιανούς, κατά φάλαγγες, α̟οσ̟ώντας τους α̟ό τον αριθµό εκείνων ̟ου είχαν συλληφθεί µε
αυτόν τον τρό̟ο.
Σύµφωνα µε αφηγήσεις όσων κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια των ̟ρώτων ηµερών αυτών των
εκτο̟ίσεων ̟ρος την ενδοχώρα, τρεις χιλιάδες ̟ερί̟ου α̟ό τους αιχµαλώτους φονεύθηκαν έξω α̟ό το
χωριό Μ̟ουνάρµ̟ασι, σε α̟όσταση δέκα χιλιοµέτρων α̟ό τη Σµύρνη. Οι τελευταίες φάλαγγες οδηγήθηκαν
στην ενδοχώρα χωρίς ρούχα και ̟α̟ούτσια, γιατί τους είχαν κλέψει τα ̟άντα. Πολλοί α̟ό αυτούς έ̟εσαν
καθοδόν και ε̟ειδή ήταν αδύνατο να υ̟ακούσουν στις διαταγές των Τούρκων ι̟̟έων και να
̟ροχωρήσουν, φονεύθηκαν ε̟ί τό̟ου. Ο αριθµός αυτών των κατοίκων της Σµύρνης και της ενδοχώρας
(ηλικίας α̟ό δεκαοχτώ µέχρι σαράντα ̟έντε ετών), ̟ου συνελήφθησαν έτσι και οδηγήθηκαν α̟ό τους
Τούρκους ̟ρος την ενδοχώρα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟ολογιστεί στις 150.000.
Rene Puaux, Οι τελευταίες ηµέρες της Σµύρνης, Ιστορητής, Αθήνα 1993, σ. 82-83.
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Ενότητα 29. Το ̟ρώτο διάστηµα
Σχεδιάγραµµα

Αριθµός α̟ό
α̟ογραφές
Συνθήκες
διαβίωσης

Μέγεθος ̟ροσφυγικού ρεύµατος στην Ελλάδα και συνθήκες διαβίωσης
ακαθόριστος
δεν α̟οδίδει την ̟ραγµατικότητα λόγω των α̟ωλειών α̟ό τις συνθήκες
διαβίωσης
υψηλή θνησιµότητα  σηµαντικός αριθµός ̟ροσφύγων ̟έθαναν τον ̟ρώτο
χρόνο άφιξής τους στην Ελλάδα
άθλιες συνθήκες διαβίωσης  ̟ρόχειρη στέγαση και υ̟οσιτισµός
µειωµένος αριθµός γεννήσεων
µετανάστευση ̟ολλών ̟ροσφύγων σε άλλες χώρες
ε̟ιδηµίες  τύφος, γρί̟η, φυµατίωση, ελονοσία
ψυχικά τραυµατισµένοι α̟ό α̟ώλεια συγγενών, φίλων, ̟ατρογονικής γης και
ευρύτερου κοινωνικού χώρου
α̟ογραφή του 1928: 1.220.000 ̟ρόσφυγες

Κράτος

-

Άλλοι φορείς

-

Φορείς

-

Έργο
ανέγερσης

-

Αρχική αντιµετώ̟ιση ̟ροσφυγικού ̟ροβλήµατος
αντιµετώ̟ιση των στοιχειωδών αναγκών
 διατροφή
 ̟ροσωρινή στέγαση
 ιατρική ̟ερίθαλψη)
κινητο̟οιήθηκαν ιδιώτες ατοµικά ή οργανωµένα
δραστηριο̟οιήθηκαν ξένες φιλανθρω̟ικές οργανώσεις µε ιατρική ̟ερίθαλψη και
̟αροχή φαρµάκων
διενεργήθηκαν έρανοι
οργανώθηκαν συσσίτια  ̟ροσ̟άθεια για καθηµερινή διανοµή ψωµιού, ̟αροχή
ρουχισµού και ειδών ̟ρώτης ανάγκης
Έργο ̟ροσωρινής στέγασης των Προσφύγων
Υ̟ουργείο Περιθάλψεως  ενισχύεται µε έκτακτο ̟ροσω̟ικό και αναλαµβάνει
την ̟ροσωρινή στέγαση
Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων
 ιδρύεται Νοέµβριο 1922
 αναγείρει ξύλινα ̟αρα̟ήγµατα για τη στέγαση ̟ροσφύγων
αυτοσχέδιες κατασκευές  ̟ροσωρινά καταλύµατα
χρησιµο̟οίηση στεγασµένων χώρων  σχολεία, εκκλησίες, τζαµιά, στρατώνες,
θέατρα, δηµόσια κτίρια, α̟οθήκες, υ̟όγεια
ε̟ίταξη άδειων σ̟ιτιών
κατάληψη κατοικούµενων χώρων  συγκατοίκηση ντό̟ιων και ̟ροσφύγων

Αντιµετώ̟ιση της κατάστασης α̟ό τους ̟ρόσφυγες το ̟ρώτο διάστηµα
ανέχονταν τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης
θεωρούσαν ̟ροσωρινή την ̟αραµονή τους στην Ελλάδα
αίσθηση ̟ροσωρινότητας καθυστερούσε την κοινωνική και οικονοµική ένταξη
µε τους γηγενείς
Μετά την
όνειρο της ε̟ιστροφής των ̟ροσφύγων διαψεύδεται
υ̟ογραφή της
στόχος τους γίνεται η βελτίωση των συνθηκών ζωής και η ενσωµάτωση στη νέα
Σύµβασης της
̟ατρίδα.
Λοζάνης
Το ̟ρώτο
διάστηµα οι
̟ρόσφυγες
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Ορισµοί
Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων: Υ̟ηρεσία ̟ου ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 1922 και λειτούργησε µέχρι το
1925. Σκο̟ός της λειτουργίας του ήταν η α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων και ασχολήθηκε µε την ανέγερση
ξύλινων ̟αρα̟ηγµάτων για τη στέγασή τους.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 148]
Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παραθέµατα του σχολικού βιβλίου, σελ. 147, 148.
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ̟αρακάτω ̟αραθέµατα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε
την αρχική αντιµετώ̟ιση των ̟ροσφύγων α̟ό το κράτος και τις ̟ρώτες ενέργειες στις ο̟οίες αυτό
̟ροέβη για τη στέγασή τους.
Κείµενο Α – Παράθεµα 9: Μαρτυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Πήγαµε ̟άλι στη Θεσσαλία. … στην Καισαριανή το ’26.
(Μαρτυρία Ευάγγελου Γκάλα α̟ό το χωριό Κόλντερε, κοντά στη Μαγνησία).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών), τόµος Α΄, σ. 113.
Κείµενο Β -- Παράθεµα 10: Μαρτυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
∆εκα̟έντε µέρες µείναµε … λέγανε και ̟ερνούσανε …
(Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου α̟ό το χωριό Φερτέκι της Κα̟̟αδοκίας, κοντά στη Νίγδη).
Α̟άντηση:
Α̟ό τις ̟ηγές:
Οι ̟ηγές µας ̟ληροφορούν για τις συνθήκες και τον τρό̟ο ζωής των ̟ροσφύγων τον ̟ρώτο καιρό της
διαµονής τους στην Ελλάδα
Το ̟ιο κρίσιµο α̟ό όλα ήταν το ζήτηµα της στέγασης και της διαµονής των ̟ροσφύγων. Γι’ αυτό
το λόγο συχνά οι ̟ερισσότεροι ̟ερι̟λανιόνταν α̟ό τό̟ο σε τό̟ο (Θεσσαλία, Θήβα, Καισαριανή
στη µια ̟ερί̟τωση και Πειραιάς, Θεσσαλονίκη στην άλλη) και εργάζονταν ευκαιριακά ό̟ου
µ̟ορούσαν
Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, µε α̟οτέλεσµα να µαστίζονται α̟ό αρρώστιες και ε̟ιδηµίες, ό̟ως ̟.χ.
ελονοσία, γεγονός ̟ου αύξανε τη θνησιµότητα
Συχνά το κράτος µε την άφιξή τους, τους έβαζε σε καραντίνα ̟ροκειµένου να ληφθούν µέτρα
αντιµετώ̟ισης τυχόν ασθενειών, ̟ράγµα ̟ου για τους ̟ρόσφυγες ήταν ̟ολύ υ̟οτιµητικό και
̟ροσβλητικό
Σταδιακά, µε τη βοήθεια των ̟αροχών ̟ου α̟ολάµβαναν είτε α̟ό την αγροτική είτε την αστική
α̟οκατάσταση άρχισαν να εγκαθίστανται κά̟ου µόνιµα και να α̟οκτούν σταθερή εργασία.
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 148-149: «Στην αρχή το κράτος … τους µε τους ̟ρόσφυγες».
Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
29.1. Πού οφείλεται η υψηλή θνησιµότητα των ̟ροσφύγων κατά το ̟ρώτο διάστηµα της ̟αραµονής τους
στην Ελλάδα;
29.2. Για ̟οιους λόγους οι ̟ρώτες α̟ογραφές των ̟ροσφύγων ̟ου κατέφυγαν στην Ελλάδα δεν α̟οδίδουν
την ̟ραγµατικότητα;
29.3. Ποια ήταν η κατάσταση των ̟ροσφύγων το ̟ρώτο διάστηµα της άφιξής τους στην Ελλάδα;
29.4. Πώς αντιµετω̟ίστηκε το ̟ρόβληµα της στέγασης των ̟ροσφύγων;
29.5. Ποια ήταν η αρχική αντιµετώ̟ιση των ̟ροσφύγων α̟ό το κράτος και ̟οιες οι ̟ρώτες ενέργειες για τη
στέγασή τους;
29.6. Ποια ήταν η στάση των ̟ροσφύγων το ̟ρώτο διάστηµα της ̟αραµονής τους στην Ελλάδα;
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό
29.7. Ιδιωτικοί φορείς και ξένες φιλανθρω̟ικές οργανώσεις αντιµετώ̟ισαν
αρχικά τις ̟ρώτες και στοιχειώδεις ανάγκες των ̟ροσφύγων.


Λάθος


29.8. Το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων, ̟ου ιδρύθηκε το 1924, ανέλαβε
τη στέγαση των ̟ροσφύγων.





29.9. Το ̟ρώτο διάστηµα οι ̟ρόσφυγες θεωρούσαν ̟ροσωρινή την
̟αραµονή τους στην Ελλάδα.





29.10. Στην α̟ογραφή του 1928 καταγράφηκαν 1.220.000 ̟ρόσφυγες.





29.11. Μετά την υ̟ογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης οι ̟ρόσφυγες
άρχισαν να συνειδητο̟οιούν ότι το όνειρο της ε̟ιστροφής τους
ε̟ρόκειτο να ̟ραγµατο̟οιηθεί.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 29.12
Αντλώντας στοιχεία α̟ό την ̟ηγή και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τις ̟ρώτες
κρατικές ενέργειες για την εγκατάσταση και στέγαση των ̟ροσφύγων.
Κείµενο --- Η στέγαση των ̟ροσφύγων τον ̟ρώτο καιρό της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα
Κατά τις ̟ρώτες ώρες της µικρασιατικής τραγωδίας, η ̟ρώτη δραστηριο̟οίηση α̟ό ̟λευράς ελληνικών
αρχών ήταν η συλλογή τροφίµων και χρηµάτων για να ̟εριθάλψουν τα ράκη ̟ου α̟οβιβάζονταν α̟ό το
«Καρνάκ» και τη «Φρυγία», τα δυο ̟ρώτα ξένα ατµό̟λοια ̟ου κατέ̟λευσαν στον Πειραιά. Ό̟ως ήταν
φυσικό, εξίσου ̟ρωταρχική ενέργεια υ̟οδοχής ήταν η ̟αραχώρηση, ό̟ου υ̟ήρχαν, των υ̟οστέγων του
Πειραιά, των ̟ροτεσταντικών εκκλησιών της ̟όλης και κά̟οιων αιθουσών του Τζάννειου Νοσοκοµείου.
Και ̟άρα ̟ολύ σύντοµα, στις εφηµερίδες της 2ας Σε̟τεµβρίου, ̟λάι στις ειδήσεις για τη «Σµύρνη ̟ου
καίγεται», τους «χριστιανούς ̟ου σφαγιάζονται» και τον Βενιζέλο ̟ου «αγωνίζεται να σώσει τη Θράκη»,
διαβάζουµε στα ψιλά γράµµατα ότι στο Υ̟ουργείο ∆ικαιοσύνης «µελετάται η τρο̟ο̟οίηση του
ενοικιοστασίου», στο σηµείο ̟ου αφορά στην υ̟ενοικίαση των δωµατίων. Ακόµη, στο Ελεύθερον Βήµα
̟αρουσιάζεται α̟ό τις ̟ρώτες κιόλας µέρες «̟ροσφορά δωµατίου εντός κατοικίας», αλλά υ̟ό τον εξής όρο:
το δωµάτιο ̟ροσφέρεται «για ενοικίαση α̟ό οικοτρόφο ̟ροσφυγο̟ούλα». Τα δείγµατα αυτά είναι οι
̟ροάγγελοι, κατά κά̟οιον τρό̟ο, των ε̟ικείµενων ε̟ιτάξεων, έστω και αν για την ώρα µάλλον δε φαίνεται
να υ̟άρχει σαφής αντίληψη στο κράτος και στην κοινή γνώµη ̟ερί της εκτάσεως των γεγονότων. Στο
µεταξύ οι καταλήψεις ε̟εκτείνονται σε κάθε κενό, δηµόσιο χώρο.
Βίκα ∆. Γκιζελή, «Ε̟ίταξης ακινήτων κατοικουµένων ή ο̟ωσδή̟οτε χρησιµο̟οιουµένων», στο συλλογικό
τόµο Ο ξεριζωµός και η άλλη ̟ατρίδα, Εταιρεία Σ̟ουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας,
Αθήνα 1997, σ. 71 - 72

Ερώτηση 29.13
Αφού µελετήσετε την ̟αρακάτω ̟ηγή να αναφερθείτε στις ̟ρώτες ενέργειες του κράτους για την
α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων.
Κείµενο
Υ̟ό την ̟ίεση των γεγονότων, η Ε̟αναστατική Ε̟ιτρο̟ή του Πλαστήρα α̟οφασίζει την ε̟ίταξη κά̟οιων
ακινήτων µε Α̟όφασή της, την 15η Σε̟τεµβρίου, δεκα̟έντε ηµέρες µετά την Καταστροφή. Είναι το ̟ρώτο
α̟ό τα ̟ολλά βήµατα ̟ου θα συµ̟εριλάβει η ̟ροσφυγική α̟οκατάσταση, ̟ου θα κάνει τον Αµερικανό
δι̟λωµάτη και για ένα διάστηµα ̟ρόεδρο της ΕΑΠ, Χένρυ Μοργκεντάου να ̟ει, µε το γνωστό λυρικό του
ύφος: «…το µικρό ελληνικό έθνος των ̟έντε εκατοµµυρίων ψυχών υ̟οδέχθηκε τους ̟ληγωµένους α̟ό τη
δυστυχία αδελφούς του µε αταλάντευτο θάρρος και ανοιχτές αγκάλες», αναφερόµενος στο έργο της
̟ερίθαλψης.
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Σε αυτή την Α̟όφαση της 15ης Σε̟τεµβρίου στηρίζονται οι ε̟όµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Και στις 11
Νοεµβρίου του ίδιου έτους εµφανίζεται το ̟ολύ βασικό Ν∆ «Περί ε̟ιτάξεως ακινήτων δι' εγκατάστασιν
̟ροσφύγων»:
Έχοντες υ̟όψη την υ̟' αριθµ. 1 § της α̟ό 15 Σε̟τεµβρίου 1922 α̟οφάσεως της Ε̟αναστατικής Ε̟ιτρο̟ής,
̟ροτάσει του Ηµετέρου Υ̟ουργικού Συµβουλίου, α̟εφασίσαµεν και διατάσσοµεν:
Άρθρον 1ον
Ε̟ιτρέ̟εται η ε̟ίταξις εν όλω ή εν µέρει οικηµάτων ε̟ι̟λωµένων και µη, αγροικιών, κτηµάτων […κτλ.] και
̟αντός είδους ακινήτων […] µη κατοικουµένων ή άλλως ̟ως χρησιµο̟οιούµενων υ̟ό του ιδιοκτήτου.
Πολλά είναι όµως τα ερωτήµατα ̟ου τίθενται; Ποια είναι τα κριτήρια µε τα ο̟οία α̟οφασίζεται µια
ε̟ίταξη; Ποιος α̟οφασίζει την ε̟ίταξη ενός οικήµατος; Ποιος την εφαρµόζει; Πώς ενηµερώνεται ο
ιδιοκτήτης; Τι γίνεται µε τα ήδη κατειληµµένα α̟ό ̟ρόσφυγες οικήµατα; Πόσο διαρκεί µια ε̟ίταξη; Και
̟ολλά άλλα. Ας τα δούµε µε τη σειρά.
Σε ό,τι αφορά τα ̟οιου είδους και ̟οιας χρήσης οικήµατα ε̟ιτάχθηκαν, η α̟άντηση είναι α̟λή: ̟αντός
είδους και κάθε χρήσης. ∆ηλαδή, τα ̟άντα.
Ε̟ιτρέ̟εται η ε̟ίταξις […] αγροικιών, κτηµάτων, α̟οθηκών, νοσοκοµείων, µοναστηριακών οικηµάτων και
̟αντός είδους ακινήτων κατάλληλων ̟ρος ̟ροσωρινήν στέγασιν ή νοσηλείαν ̟ροσφύγων […]
Ε̟ιτάσσονται οικήµατα ̟ου ανήκουν σε φυσικά ̟ρόσω̟α, σε εταιρείες, σε νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, σε µονές, ναούς και άλλα εκκλησιαστικά ιδρύµατα. Με αυτόν τον τρό̟ο ε̟ιτάχθηκαν
θέατρα, κινηµατογράφοι, χαρτο̟αιχτικές λέσχες, γραφεία, α̟οθήκες, νοσοκοµεία και, φυσικά, κατοικίες.
«Μη κατοικούµενες ή άλλως ̟ως χρησιµο̟οιούµενες».
Πάρα ̟ολύ σύντοµα γίνεται φανερό ότι µε µόνο τις «µη κατοικούµενες» οικίες, το µέτρο της ε̟ίταξης δεν
ε̟αρκεί. Κι έτσι, έντεκα µόλις µέρες αργότερα, στις 22 Νοεµβρίου, έρχεται νέο Ν∆ βάσει του ο̟οίου ο
Υ̟ουργός Περιθάλψεως, αν κρίνει ανε̟αρκή την ̟ροσωρινή στέγαση, εξουσιοδοτείται να ε̟εκτείνει την
ε̟ίταξη και ε̟ί ακινήτων κατοικουµένων ή ο̟ωσδή̟οτε χρησιµο̟οιουµένων. Α̟ό τη στιγµή, το
̟ροσφυγικό ζήτηµα αφορά άµεσα κάθε Έλληνα κάτοικο. Κανείς ̟λέον δεν µ̟ορεί να µείνει α̟αθής.
Ο Χένρυ Μοργκεντάου τώρα δηλώνει: «Και το τελευταίο ελληνικό νοικοκυριό άνοιξε διά̟λατα τις ̟όρτες
του και δέχτηκε κά̟οιους ̟ρόσφυγες. Στην Αθήνα ̟άνω α̟ό ̟έντε χιλιάδες δωµάτια σε ιδιωτικά σ̟ίτια
̟ροσφέρθηκαν σε ̟ρόσφυγες». Ο αριθµός µένει να εξακριβωθεί. Μεγέθη σε εθνικό ε̟ί̟εδο είναι δύσκολο να
βρεθούν. Σε άλλα κείµενα της ε̟οχής αναφέρονται οχτώ χιλιάδες δωµάτια.
Ό̟ως είναι φυσικό ακολουθούν αλλε̟άλληλες ρυθµίσεις, ̟ου ε̟ιχειρούν την οριοθέτηση, την εξειδίκευση
και κά̟οιον εξορθολογισµό του τεράστιου αυτού κεφαλαίου ̟ου άνοιξε µονοµιάς, συγχρόνως, θα λέγαµε,
µε τις εξώ̟ορτες της ιδιωτικής κατοικίας.
Βίκα ∆. Γκιζέλη, «Ε̟ίταξις ακινήτων κατοικουµένων ή ο̟ωσδή̟οτε χρησιµο̟οιουµένων», στο συλλογικό
τόµο Ο ξεριζωµός και η άλλη ̟ατρίδα, Εταιρεία Σ̟ουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σσ.
72 – 74.

Ερώτηση 29.14
Με βάση τα κείµενα ̟ου ακολουθούν και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις
συνθήκες διαβίωσης των ̟ροσφύγων το ̟ρώτο διάστηµα της άφιξής τους στην Ελλάδα.
Κείµενο Α– Οι ̟ρόσφυγες
Η ̟ροσφυγιά κίνησε κι α̟λώθηκε σ’ ολόκληρη την έκταση της Ελλάδας, σαν το ̟οτάµι ̟ου ξεχείλισε κι
έχασε τη στράτα του, σαν το ̟εινασµένο κο̟άδι ̟ου αναζητάει βοσκή. Οι καταυλισµοί και οι
̟εριµαντρωµένοι χώροι δεν τη χωρούσαν ̟ια και δεν την κρατούσαν.
Ενάµισυ εκατοµµύριο ̟εινασµένα στόµατα … Ενάµισυ εκατοµµύριο φτηνά χέρια … Ενάµισυ εκατοµµύριο
διψασµένοι άνθρω̟οι για δουλειά, για γαλήνη, για ελ̟ίδα, τριγυρνούσαν στους δρόµους της Ελλάδας µε
τα χέρια στις τσέ̟ες της ανέχειας! Έβγαλε ο ̟ρόσφυγας τη ζωή του στον ̟λειστηριασµό της φτήνιας όσοόσο. Για ένα µεροκάµατο στο εργοστάσιο. Για µια χούφτα καλαµ̟όκι στα χωράφια … Κι ήταν κι άλλες
χιλιάδες ̟ου τράβηξαν κατά τα έλη, τα ατέλειωτα έλη και µιλιούνια κουνού̟ια. Είχαν γίνει οι άνθρω̟ου
σαν την κίτρινη φυλή. Σωστοί κούληδες. Και τα «εγγειοβελτιωτικά έργα και η α̟οξήρανσις των ελών»
κουδούνιζαν σε κάθε εκλογική ̟ερίοδο, το ίδιο κούφια κι άκαρ̟α, ό̟ως και η «αστική α̟οκατάστασις των
̟ροσφύγων».
∆ιδώ Σωτηρίου, Οι νεκροί ̟εριµένουν στο Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Γ΄ Λυκείου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2005, σ. 197.
Κείµενο Β
Ένας Αµερικανός δι̟λωµάτης ̟αρακολούθησε µε α̟ελ̟ισία ένα ατµό̟λοιο ̟ου κουβαλούσε ε̟τά χιλιάδες
ψυχές να ̟ροσορµίζεται στη Θεσσαλονίκη –«µια συστρεφόµενη και δονούµενη µάζα ανθρώ̟ινης
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αθλιότητας». Ήταν Νοέµβρης και οι ̟ρόσφυγες είχαν ̟εράσει τέσσερις µέρες στη θάλασσα, ̟ολλοί έξω στο
κατάστρωµα, δίχως χώρο να ξα̟λώσουν, δίχως φαΐ, δίχως α̟οχωρητήριο. «Α̟οβιβάστηκαν τυλιγµένοι σε
κουρέλια», σηµείωσε σοκαρισµένος, «̟εινασµένοι, άρρωστοι, γεµάτοι ζωύφια, µε τα µάτια σκαµµένα,
αναδίδοντας την α̟αίσια οσµή της ανθρώ̟ινης ακαθαρσίας». Μια άλλη γυναίκα, α̟αντώντας σε µια
συνέντευξη ̟ολλά χρόνια αργότερα, είχε α̟ό εκείνο το ταξίδι αναµνήσεις τέτοιες ̟ου δεν µ̟ορούσε να
̟εριγράψει ̟ώς είχε έρθει στην Ελλάδα ̟ροτού φύγει α̟’ την Τουρκία είχε θάψει δύο α̟ό τα ̟αιδιά της
στον καταυλισµό κοντά στην Κωνσταντινού̟ολη, και το ίδιο το ταξίδι ̟αραήταν οδυνηρό ώστε να το
ε̟αναφέρει στη µνήµη της. «Βγήκαµε στη Θεσσαλονίκη … Κά̟οιοι ήταν τυχεροί και βρήκανε σ̟ίτια να
µείνουν. Εµείς όχι. Μείναµε σε µιαν αυλή. Στρώσαµε κάτι χράµια και κάτσαµε ̟άνω σ’ αυτά. Για τρειςτέσσερις βδοµάδες µείναµε εκεί. Μερικοί άνθρω̟οι µας έδιναν φαΐ και τρώγαµε. Ύστερα δηλώσαµε τα
χωριά ̟ου θέλαµε να εγκατασταθούµε …. Μας έστειλαν σ’ ένα χωριό ό̟ου δεν θέλαµε στην
̟ραγµατικότητα να ̟άµε. Αλλά δεν µ̟ορούσαµε να κάνουµε αλλιώς».
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι 1430-1950,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ. 425-426.

29ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων

Θέµα Β
Ποια ήταν η στάση των ̟ροσφύγων α̟έναντι στην νέα κατάσταση το ̟ρώτο διάστηµα της ̟αραµονής τους
στην Ελλάδα;

Θέµα Γ
Ποια ήταν η αρχική αντιµετώ̟ιση των ̟ροσφύγων α̟ό το κράτος και ̟οιες οι ̟ρώτες ενέργειες στέγασής
τους;

Θέµα ∆
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε την
κατάσταση των ̟ροσφύγων το ̟ρώτο διάστηµα της άφιξής τους στην Ελλάδα.
Κείµενο
Οι ̟ρώτες µας µέρες, στο λιµάνι κείνο [τον Πειραιά], ̟ου ήταν η ̟όρτα της νέας ̟ατρίδας µας, ήταν στυφές
και ̟ικρές µαζί. Η δυσεντερία µας θέριζε. Καθόµαστε κει στο δρόµο, δίχως κανένα συναίσθηµα ντρο̟ής, κι
α̟ο̟ατούσαµε. Αυτό ̟ου ξέραµε ως τότε σαν ανθρώ̟ινη αξιο̟ρέ̟εια, δι̟λώθηκε στον ̟ροσφυγικό µ̟όγο
µείναν µόνον οι χοντρές ανάγκες της ζωής, τυραννικές, α̟αίσιες.
Μικροί µεγάλοι στριµωχνόµαστε όλοι σ’ εκείνο το λιµάνι, α̟οβλακωµένοι, άβουλοι, µε µια έµµονη ιδέα ο
καθένας κι άλλος µε µια άνοια α̟οκρουστική. Οι ̟ιο τυχεροί ξέδιναν, γιατί κλαίγανε και βρίζανε και
µουγκρίζαν α̟ό ̟όνο.
Μια νέα γυναίκα ̟ετούσε α̟ό καιρό σε καιρό ένα τραγικό νανούρισµα. «Νάνι, νάνι το ̟αιδάκι µου να
κάνει…». Στην αγκαλιά της κρατούσε ένα µαξιλάρι ̟ου όλο το σκέ̟αζε και το φιλούσε και κοίταζε γύρω της
̟ανικόβλητη. Κανένας δεν την ̟ρόσεχε. Μόνο ο γερο-̟ατέρας της ̟άσχιζε να την ησυχάσει.
Κορούλα µου, Ελένη µου, κάνε, ̟αιδί µου, κουράγιο. Αυτό ήταν το θέληµα του Θεού…
Κά̟οιος δηµοσιογράφος ̟ου ̟ρόσεξε τη σκηνή, κοντοστάθηκε και θέλησε να ̟ληροφορηθεί.
Άφησέ µας, χριστιανέ µου, έκανε ο γέρος. Τ’ αγοράκι της έσκυψε να ̟άρει α̟’ την κούνια του κι
αντί γι’ αυτό ̟ήρε το µαξιλάρι κι έφυγε!
∆ιδώ Σωτηρίου, Οι Νεκροί Περιµένουν, Κέδρος, Αθήνα 1988, σ. 161.
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Ενότητα 30. Η Σύµβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των ̟ληθυσµών
Σχεδιάγραµµα

Συνθήκη ειρήνης
της Λοζάνης
Σύµβαση της
Λοζάνης

Όροι για τους
ανταλλάξιµους

Σύµβαση
καθιερώνει για
̟ρώτη φορά

Αντίδραση
̟ροσφύγων

Στάση ε̟ίσηµων
φορέων

Μικτή Ε̟ιτρο̟ή
Ανταλλαγής29

Σύµβαση της Λοζάνης28
- υ̟ογράφεται στις 24 Ιουλίου 1923
υ̟ογράφηκε έξι µήνες ̟ριν υ̟ογραφεί η Συνθήκη της Λοζάνης, στις 30
Ιανουαρίου 1923
ρύθµιζε την ανταλλαγή των ̟ληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
̟ρόβλε̟ε την υ̟οχρεωτική ανταλλαγή µεταξύ των Ελλήνων ορθοδόξων
κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλµάνων κατοίκων της Ελλάδας
αναδροµική ισχύ της ανταλλαγής για τις µετακινήσεις ̟ου έγιναν α̟ό τη
µέρα ̟ου κηρύχθηκε ο Α΄ Βαλκανικός ̟όλεµος, 18 Οκτωβρίου 1912
Εξαιρούνταν της ανταλλαγής:
 οι Έλληνες της Κωνσταντινού̟ολης, Ίµβρου και Τενέδου
 οι Μουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης
Οι ανταλλάξιµοι σύµφωνα µε τη σύµβαση της ανταλλαγής:
α̟οκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας στην ο̟οία θα εγκαθίσταντο
είχαν δικαίωµα να µεταφέρουν την κινητή ̟εριουσία τους
είχαν δικαίωµα να α̟οζηµιωθούν α̟ό το κράτος στο ο̟οίο µετανάστευαν µε
̟εριουσία ίσης αξίας µε αυτήν ̟ου εγκατέλειψαν θα διευκολύνονταν στη
µετακίνησή τους α̟ό τη Μικτή Ε̟ιτρο̟ή Ανταλλαγής
τη µαζική µετακίνηση ̟ληθυσµών
τον υ̟οχρεωτικό χαρακτήρα της µετακίνησης
-

Αντίδραση ̟ροσφύγων και στάση ε̟ίσηµων φορέων
συγκρότησαν συλλαλητήρια σε όλες τις ̟όλεις της Ελλάδας
̟ροσ̟άθησαν να εµ̟οδίσουν την εφαρµογή της
αίσθηση ̟ικρίας γιατί το δίκαιο και τα συµφέροντά τους θυσιάστηκαν στο
βωµό των κρατικών συµφερόντων
άρνηση Τουρκίας να δεχτεί ε̟ιστροφή ̟ροσφύγων ανάγκασε ελληνική
αντι̟ροσω̟εία να υ̟οχωρήσει
υ̟ογραφή Σύµβασης υ̟οβοηθούσε βλέψεις Βενιζέλου – Κεµάλ για
 διασφάλιση και αναγνώριση των συνόρων τους
 ε̟ίτευξη οµοιογένειας των χωρών τους
α̟ρόσκο̟τη ενασχόληση µε την εσωτερική µεταρρύθµιση και ανά̟τυξη
- σύµφωνη µε την ̟αρα̟άνω στάση η Κοινωνία των Εθνών
11µελής ε̟ιτρο̟ή
ιδρύθηκε µε βάση το άρθρο 11 της Σύµβασης της Λοζάνης
έδρα της στην Κωνσταντινού̟ολη
αρµοδιότητες:
 ο καθορισµός του τρό̟ου µετανάστευσης των ̟ληθυσµών
 η εκτίµηση της ακίνητης ̟εριουσίας των ανταλλαξίµων

28

Η Σύµβαση της Λοζάνης αποτελεί µέρος της Συνθήκης της Λοζάνης.
Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής δεν είναι η Μικτή Επιτροπή που συναντήσαµε στον πρώτο διωγµό, βλ.
σχολ. βιβλίο, σελ. 139.

29
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Ορισµός
Μικτή Ε̟ιτρο̟ή Ανταλλαγής: Ιδρύθηκε µε βάση το άρθρο 11 της Σύµβασης της Λοζάνης µε έδρα την
Κωνσταντινού̟ολη. Την α̟οτελούσαν έντεκα µέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία µέλη̟ολίτες ουδετέρων κατά τον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο κρατών) µε αρµοδιότητα τον καθορισµό του τρό̟ου
µετανάστευσης των ̟ληθυσµών και της εκτίµησης της ακίνητης ̟εριουσίας των ανταλλαξίµων.
[Εξετάσεις 2003]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 150]
Σχολιασµός Πηγών –Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 11 του σχολικού βιβλίου, σελ. 149.
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τις
αντιδράσεις των ̟ροσφύγων α̟έναντι στον υ̟οχρεωτικό χαρακτήρα ανταλλαγής ό̟ως ορίστηκε µε την
ελληνοτουρκική Σύµβαση (1923).
Κείµενο – Μαρτυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Στη Μερσίνα µείναµε µια βδοµάδα … είµαστε σε χριστιανικό έθνος.
(Μαρτυρία ∆έσ̟οινας Συµεωνίδου α̟ό το χωριό Κενάταλα της Κα̟̟αδοκίας, κοντά στο Γκέλβερι). Η
Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών), τόµ. Β΄, σ. 17-18.
Α̟άντηση
Α̟ό το βιβλίο, σελ. 151: «Όταν έγινε γνωστή … ελληνικού κράτους».
Α̟ό την ̟ηγή:
Ανάµεσα στους διαµαρτυρόµενους ̟ρόσφυγες υ̟ήρχαν ̟ολλές φωνές ̟ου µολονότι καταδίκαζαν την
ανταλλαγή, θεωρούσαν ότι ε̟ρόκειτο για µια αδιέξοδη κατάσταση. Α̟ό τη µια ̟λευρά µε τη φυγή τους α̟ό
τη Μικρά Ασία στερήθηκαν το βιός τους και ένιωθαν νοσταλγία για την ̟ατρογονική γη τους. Α̟ό την
άλλη ̟λευρά µε την άφιξή τους στην Ελλάδα ταλαι̟ωρούνταν α̟ό τις µετακινήσεις, τις ε̟ιδηµίες ̟ου
γίνονταν συχνά αιτία να χάνουν οικεία τους ̟ρόσω̟α, και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Παρά τη
συντριβή της ανταλλαγής όµως αναγνώριζαν, ότι, δεδοµένων των συνθηκών στη Μ. Ασία, η ̟αραµονή τους
Ελλάδα σήµαινε ασφάλεια για τη ζωή τους.
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 149: «Μετά την υ̟ογραφή της … ενσωµάτωση στη νέα ̟ατρίδα».
Παράθεµα 12 του σχολικού βιβλίου, σελ. 150-151
Ερώτηση
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρα̟άνω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφερθείτε στην ανταλλαγή των ̟ληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ό̟ως αυτή καθορίστηκε
α̟ό τη Σύµβαση της Λοζάνης.
Κείµενο -- Τα ̟έντε ̟ρώτα άρθρα της Σύµβασης της Λοζάνης
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Αφορώσα την ανταλλαγήν των … ̟αρούσης συµβάσεως ανταλλαγής.
Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Η ̟ηγή α̟οτελεί α̟όσ̟ασµα της ελληνοτουρκικής Σύµβασης για την ανταλλαγή των ̟ληθυσµών,
̟ου υ̟ογράφηκε στις 30-1-1923 και εντασσόταν στα ̟λαίσια της Συνθήκης της Λοζάνης. Τα 5
̟ρώτα άρθρα της Σύµβασης ̟ου ̟αρατίθενται εδώ αφορούσαν:
Το 1ο άρθρο αναφερόταν στον υ̟οχρεωτικό χαρακτήρα της ανταλλαγής, η ο̟οία θα ξεκινούσε α̟ό
την 1η Μαΐου του 1923
Το 2ο άρθρο καθόριζε τους ανταλλάξιµους ̟ου εξαιρούνταν της ανταλλαγής και ήταν: οι Έλληνες
κάτοικοι της Κωνσταντινού̟ολης, της Ίµβρου και της Τενέδου και οι µουσουλµάνοι της ∆υτικής
Θράκης. Ως Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινού̟ολης θεωρήθηκαν αυτοί ̟ου ήταν
εγκατεστηµένοι ̟ριν α̟ό τις 30 Οκτωβρίου 1918 στην ̟εριφέρεια της Νοµαρχίας της
Κωνσταντινού̟ολης, ό̟ως είχε καθοριστεί µε το Νόµο του 1912. Ως µουσουλµάνοι κάτοικοι της
∆υτικής Θράκης θεωρήθηκαν όλοι οι µουσουλµάνοι ̟ου κατοικούσαν ανατολικά α̟ό τη
συνοριακή γραµµή, ό̟ως αυτή καθορίστηκε α̟ό τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913
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-

-

Το 3ο άρθρο αναφέρεται στην αναδροµική ισχύ της ανταλλαγής. Οι Έλληνες και οι µουσουλµάνοι
̟ου εγκατέλειψαν τις εστίες τους α̟ό τις 18 Οκτώβρη 1912 συµ̟εριλαµβάνονταν στην ανταλλαγή.
Για όλους αυτούς ̟ου είχαν ήδη φύγει ή θα έφευγαν µετά τη Σύµβαση, θα χρησιµο̟οιούνταν η
λέξη ‘µετανάστης’
Το 4ο άρθρο αναφέρεται στην υ̟οχρέωση της Τουρκίας να α̟ελευθερώσει όσους Έλληνες
αιχµαλώτους κρατούσε και να τους στείλει ̟ίσω στην Ελλάδα
Το 5ο άρθρο αναφέρεται στο δικαίωµα των ανταλλάξιµων να λάβουν α̟οζηµίωση για την ακίνητη
̟εριουσία ̟ου εγκατέλειψαν α̟οχωρώντας α̟ό τις εστίες τους

Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 149-151: «Στις 24 Ιουλίου 1923 … κά̟οιων ε̟ίµαχων ̟εριοχών».
Παράθεµα 13 του σχολικού βιβλίου, σελ. 151-152.
Ερώτηση
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρακάτω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να
̟αρουσιάσετε τις αντιδράσεις των ̟ροσφύγων ̟ου βρίσκονταν στην Ελλάδα, για την υ̟οχρεωτική
ανταλλαγή και να καταγράψετε τα ε̟ιχειρήµατά τους.
Κείµενο -- Ψήφισµα ̟ου εγκρίθηκε α̟ό τους ̟ρόσφυγες της Αθήνας στην Οµόνοια, στο ̟άνδηµο
συλλαλητήριο της 21-1-1923 ̟ου οργανώθηκε για να εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υ̟οχρεωτική
ανταλλαγή.
«Οι ̟ρόσφυγες της Μικράς Ασίας, … ανθρω̟ότητας και του ̟ολιτισµού».
[Εξετάσεις 2005]
Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Η ̟ηγή αναφέρεται στις αντιδράσεις των ̟ροσφύγων µέσα α̟ό το ψήφισµα ̟ου ενέκριναν στο
συλλαλητήριο (21-1-1923) το ο̟οίο οργάνωσαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην
υ̟οχρεωτική ανταλλαγή ̟ληθυσµών
Οι Έλληνες ̟ρόσφυγες θεωρούσαν, ότι καθώς υ̟ερίσχυαν αριθµητικά των µουσουλµάνων
ανταλλαξίµων (1.200.000 Έλληνες έναντι 300.000 µουσουλµάνων) η ανταλλαγή ήταν αντίθετη ̟ρος
τα ατοµικά δικαιώµατα της ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και έ̟ληττε την ̟αγκόσµια συνείδηση και
ηθική
Κατήγγειλαν τη Σύµβαση, διότι ε̟έβαλε µια µορφή αναγκαστικού εκ̟ατρισµού και αναγκαστικής
α̟αλλοτρίωσης ̟ου κανένα κράτος δεν είχε το δικαίωµα να θέσει σε εφαρµογή αντίθετα µε τη
θέληση των ̟ληθυσµών
Υ̟ογράµµιζαν ε̟ίσης ότι οι ελληνικοί ̟ληθυσµοί εγκατέλειψαν τις ̟ατρίδες τους ̟αρά τη θέλησή
τους, διωγµένοι α̟ό τις εστίες τους ε̟ειδή αντιµετώ̟ιζαν το φάσµα της σφαγής και ε̟ι̟λέον τους
αφαιρέθηκαν τα α̟αράγρα̟τα δικαιώµατα ̟ου είχαν στις ̟εριοχές ̟ου ζούσαν
Οι εγκατεστηµένοι σε διάφορες ̟εριοχές και νησιά της Ελλάδας ̟ρόσφυγες ζητούσαν οµόφωνα να
̟αλιννοστήσουν στις ̟ατρίδες τους κάτω α̟ό συνθήκες ̟ου θα εγγυούνταν την ̟αλιννόστησή
τους
Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση κατήγγειλαν την αδικία ̟ου γινόταν σε βάρος τους και τη θεωρούσαν
̟ροσβολή κατά της ανθρω̟ότητας και του ̟ολιτισµού
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 151: «Όταν έγινε γνωστή η υ̟ογραφή … συµφερόντων του ελληνικού κράτους».
Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
30.1. Πώς αντιµετώ̟ισαν οι ̟ρόσφυγες την ̟αραµονή τους στην Ελλάδα ̟ριν τη συνθήκη της Λοζάνης και
̟ώς µετά;
30.2. Τι ̟ροέβλε̟ε η ελληνοτουρκική Σύµβαση Ανταλλαγής των ̟ληθυσµών;
30.3. Σε τι α̟έβλε̟αν ο Βενιζέλος και ο Κεµάλ µες την υ̟ογραφή της Ελληνοτουρκικής Σύµβασης το 11923;
30.4. Τι γνωρίζετε για τη Μικτή Ε̟ιτρο̟ή Ανταλλαγής;
30.5. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των Ελλήνων ̟ροσφύγων για την ανταλλαγή των ̟ληθυσµών και ̟οια ήταν
τα ε̟ιχειρήµατά τους;
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
30.6. Στις 30 Ιανουαρίου 1923 υ̟ογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης και έξι
µήνες µετά στις 24 Ιουλίου 1923 η ελληνοτουρκική
Σύµβαση ανταλλαγής.


30.7. Η Μικτή Ε̟ιτρο̟ή Ανταλλαγής δηµιουργήθηκε το 1914.
[Εξετάσεις 2002]
30.8. Σύµφωνα µε την ελληνοτουρκική Σύµβαση ανταλλαγής των ̟ληθυσµών
της 30ης Ιανουαρίου 1923, οι ανταλλάξιµοι είχαν δικαίωµα να
διατηρήσουν την ̟αλιά τους ιθαγένεια.
[Εξετάσεις 2001]
30.9. Η ελληνοτουρκική Σύµβαση (1923) ̟ροέβλε̟ε εθελοντική
µετανάστευση κατοίκων.













Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 30.10
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τις βλέψεις των ηγετών Βενιζέλου και Κεµάλ σχετικά µε τη Σύµβαση της Λοζάνης.
Κείµενο
… στα τέλη του 1922 Έλληνες και Τούρκοι δι̟λωµάτες είχαν συναντηθεί στη Λοζάνη κι είχαν
δια̟ραγµατευτεί τον τερµατισµό του ̟ολέµου και συµφωνήσει ̟αράλληλα να ̟ροχωρήσουν σε µια
συνολική ανταλλαγή ̟ληθυσµών. Ανταλλαγές είχαν υ̟άρξει και νωρίτερα, εθελούσιες όµως ετούτη θα
ήταν, για ̟ρώτη φορά στην ιστορία, υ̟οχρεωτική και κυρωµένη µε διεθνή κανόνα δικαίου. Ο Νορβηγός
δι̟λωµάτης Φρίτγιουφ Νάνσεν, στον ο̟οίο η Κοινωνία των Εθνών είχε αναθέσει την οργάνωση της
ανακούφισης των ̟ροσφύγων, ίσως να ήταν εκείνος ̟ου έριξε αρχικά την ιδέα, αλλά ήδη τόσο ο Βενιζέλος
όσο και ο Ατατούρκ έκαναν ̟αρα̟λήσιες σκέψεις. Οι δύο ηγέτες ε̟ιδίωκαν να χτίσουν έθνη-κράτη ̟άνω
στα ερεί̟ια της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και ε̟ό̟τευαν αµφότεροι µια ̟ολιτική εθνικής και
θρησκευτικής οµοιογενο̟οίησης. Ο ίδιος ο Βενιζέλος ήταν γεννηµένος στην οθωµανική Κρήτη ο Ατατούρκ
είχε µεγαλώσει στη χαµιδική Θεσσαλονίκη. Και για τους δύο όµως ο κόσµος των ̟αιδικών τους χρόνων είχε
γίνει κα̟νός, ο καιρός των ̟ολέµων είχε τελειώσει, κι έ̟ρε̟ε τώρα να φτιαχτούν µια νέα κοινωνία κι ένα
νέο κράτος, βασισµένα σε εθνικές αρχές. Με κά̟οιες ελάσσονες εξαιρέσεις, η Ελλάδα θα δεχόταν όλους τους
Ορθόδοξους Χριστιανούς της Μικράς Ασίας και η Τουρκία τον µουσουλµανικό ̟ληθυσµό της Ελλάδας.
Αυτό αφορούσε συνολικά ̟ερισσότερες α̟ό ενάµισι εκατοµµύριο ψυχές, ανάµεσά τους και τους
Μουσουλµάνους της Θεσσαλονίκης. […]
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, 1430-1950,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σελ. 407-408.

Ερώτηση 30.11
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρα̟άνω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε:
α. Το ̟εριεχόµενο της Σύµβασης της Λοζάνης.
β. Την υ̟οδοχή α̟ό τους ̟ρόσφυγες της υ̟ογραφής της Σύµβασης.
Κείµενο
Τον Ιούνιο του 1923 αγωνιώδη τηλεγραφήµατα έφταναν α̟ό την Ελλάδα στον Βενιζέλο στη Λωζάνη.
Ζητούσαν να αρχίσει η εφαρµογή της Σύµβασης ̟ερί ανταλλαγής α̟ό την υ̟ογραφή και όχι α̟ό την
ε̟ικύρωσή της, γιατί είχαν τεράστιο ̟ρόβληµα εγκατάστασης των ̟ροσφύγων. Αν δεν έφευγαν σύντοµα οι
Μουσουλµάνοι α̟ό τα σ̟ίτια και τα χωράφια τους, ̟ου θα έµ̟αιναν οι ̟ρόσφυγες; Έ̟ειτα µε τη
χρονοτριβή θα χανόταν µια ολόκληρη σοδειά. Κατέληγαν ρωτώντας τον αν ήταν δυνατό να
α̟οµακρυνθούν µαζικά οι Μουσουλµάνοι α̟ό τα χωριά τους ̟ριν φτάσει η Μικτή Ε̟ιτρο̟ή ̟ου θα
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ε̟ό̟τευε την ανταλλαγή για να κερδηθεί ̟ολύτιµος χρόνος. Αντί του Βενιζέλου τους α̟άντησε ο
Κακλαµάνος στις 20.7.1923 σε µια ε̟ιστολή χαρακτηριστική της διάστασης α̟όψεων και φιλοσοφίας της
στρατιωτικής κυβέρνησης, ̟ου βάδιζε µε το «δίκαιο της ανάγκης» και των δι̟λωµατών, ̟ου είχαν
ε̟ιφορτιστεί να βελτιώσουν τη δύσκολη δι̟λωµατική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό: «Οµολογώ ότι
καταλαµβάνοµαι υ̟ό δέους µόνο α̟ό την ιδέα ότι ̟ριν ακόµα υ̟ογραφή ειρήνη σκε̟τόµεθα σοβαρώς να
̟αραβιάσωµεν σύµβασιν ̟ερί ανταλλαγής ̟ληθυσµών, ήτις ̟εριέχει διατάξεις ε̟ωφελείς ηµίν µεγίστης
σ̟ουδαιότητος». Η διάσταση αυτή ̟ροξένησε µεγάλους κλυδωνισµούς στην οµαλή ̟ορεία της Ελλάδας τα
̟ρώτα κρίσιµα µετα̟ολεµικά χρόνια.
Λένα ∆ιβάνη, Ελλάδα και µειονότητες, Το σύστηµα διεθνούς ̟ροστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Καστανιώτης,
Αθήνα 2000, σ. 70.

30ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
- Μικτή Ε̟ιτρο̟ή Ανταλλαγής
Θέµα Β
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Η ελληνοτουρκική Σύµβαση (30.1.1023):
α. τερµάτιζε το µικρασιατικό ̟όλεµο
β. ρύθµιζε το εδαφικό καθεστώς και τις ε̟ίµαχες διαφορές των δύο χωρών
γ. κατακύρωνε οριστικά την ̟εριοχή της Σµύρνης στην Ελλάδα
δ. ρύθµιζε την ανταλλαγή των ̟ληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
Θέµα Γ
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε
̟οιο ήταν το ̟εριεχόµενο της ελληνοτουρκικής Σύµβασης και τι ̟ροέβλε̟ε για τους ανταλλάξιµους.
Κείµενο -- Η ̟όλη χωρίς τους µουσουλµάνους
Σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας ̟ερί ανταλλαγής ̟ληθυσµών, τις ̟εριουσίες ̟ου άφησαν ̟ίσω τους
οι ανταλλάξιµοι –τους είχε α̟αγορευτεί α̟ό τα τέλη του 1922 να ̟ουλήσουν σε ιδιωτική βάση τα σ̟ίτια
τους—έ̟ρε̟ε να τις αναλάβει το κράτος ̟ρος όφελος των εισερχόµενων Χριστιανών ̟ροσφύγων. Στην
̟αλιά ̟όλη αυτό σήµαινε ένα ̟ολύ σηµαντικό στοκ ακινήτων, γιατί οι Μουσουλµάνοι, ̟αρά την
αριθµητική τους αιµορραγία, κατείχαν ̟ολύ ̟ερισσότερη γη α̟ό τους Έλληνες ή τους Εβραίους.
Τουλάχιστον το ένα τρίτος της ̟υρίκαυστης ζώνης, λόγου χάρη, ανήκε σ’ αυτούς. Στην Πάνω Πόλη η
αναλογία ήταν ̟ολύ µεγαλύτερη, και ολόκληρες οδοί και γειτονιές άδειασαν α̟ό τους ως τότε ιδιοκτήτες
τους. ∆εν είναι ̟ερίεργο ̟ου για χρόνια ολόκληρα µετά την εγκατάσταση Ελλήνων ̟ροσφύγων εκεί τα
φαντάσµατα των ντό̟ιων δερβίσηδων και Μουσουλµάνων αγίων εµφανίζονταν κατά τα λεγόµενα κοντά
στα ̟αλιά τους ληµέρια και συγκεντρώνονταν ιδίως στις ̟αλιές βρύσες, στα σεβάσµατα και στα ̟ρώην
τζαµιά: καθώς οι νέοι αγοραστές έµ̟αιναν στα σ̟ίτια, οι εξορκιστές είχαν µεγάλη ζήτηση.
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, 1430-1950,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 416-417.
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Μέρος Γ΄. Η Α̟οκατάσταση των Προσφύγων
Ενότητα 31. Η Ε̟ιτρο̟ή Α̟οκαταστάσεως Προσφύγων
Σχεδιάγραµµα

Ε̟ιτρο̟ή
Α̟οκαταστάσεως
των Προσφύγων
[ΕΑΠ]

Ελληνική
κυβέρνηση
διέθεσε στην ΕΑΠ

Παράµετροι ̟ου
έλαβε υ̟όψη της
η ΕΑΠ για
α̟οκατάσταση

Ίδρυση και έργο της ΕΑΠ
ιδρύθηκε το Σε̟τέµβριο του 1923 µε ̟ρωτοβουλία της ΚΤΕ
ήταν αυτόνοµος οργανισµός µε ̟λήρη νοµική υ̟όσταση
α̟οστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους ̟ρόσφυγες ̟αραγωγική
α̟ασχόληση και οριστική στέγαση
λειτούργησε ως το τέλος του 1930 µε έδρα την Αθήνα
το 1930 µεταβίβασε ̟εριουσία και υ̟οχρεώσεις της στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
- ιδιοκτησίες των Τούρκων ανταλλαξίµων και Βουλγάρων ̟ου εγκατέλειψαν τη
χώρα
- κτήµατα ∆ηµοσίου
- κτήµατα ̟ου α̟αλλοτριώθηκαν µε αγροτική µεταρρύθµιση και µοναστηριακή
γη (συνολικά ̟άνω α̟ό 8.000.000 στρέµµατα)
- το ̟οσό των δανείων του 1924 και 1928
- οικό̟εδα µέσα και γύρω α̟ό τις ̟όλεις
- το τεχνικό και διοικητικό ̟ροσω̟ικό του υ̟ουργείου Γεωργίας και του
υ̟ουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως
- ∆ιάκριση σε
 µέριµνα για α̟ασχόληση ίδια ή συναφή µε αυτήν ̟ου
«αστούς» και
είχαν στην ̟ατρίδα τους
«αγρότες»
 καλλιέργεια δηµητριακών σε Μακεδονία και ∆υτική
Θράκη
 κα̟νο̟αραγωγοί σε Ανατολική Μακεδονία και
∆υτική Θράκη
 αµ̟ελουργοί σε Κρήτη
 σηροτρόφοι σε Σουφλί, Έδεσσα κ.α.
-

- Τό̟ο ̟ροέλευσης

 ̟ροσ̟άθεια για εγκατάσταση στον ίδιο τό̟ο αυτών
̟ου ̟ροέρχονταν α̟ό τον ίδιο οικισµό ή έστω την
ευρύτερη ̟εριοχή
 το̟ωνύµια: Νέα Σµύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα
Μουδανιά κ.ά.
 οι ̟ερισσότερες εγκαταστάσεις ̟εριλάµβαναν
̟ρόσφυγες διαφορετικής ̟ροέλευσης

- Αντικειµενικές
συνθήκες

Προτεραιότητα
εγκατάστασης σε
Μακεδονία και

-

 διάκριση α̟οκατάστασης σε
- αγροτική (̟αροχή στέγης και κλήρου στην ύ̟αιθρο)
- αστική (̟αροχή στέγης στις ̟όλεις)
 βαρύτητα στη γεωργία γιατί:
- υ̟ήρχαν τα µουσουλµανικά κτήµατα (Μακεδονία,
Κρήτη, Λέσβο, Λήµνο κ.α.)
- η αγροτική α̟οκατάσταση ήταν ταχύτερη και λιγότερο
δα̟ανηρή
- η ελληνική οικονοµία βασιζόταν ανέκαθεν στη
γεωργική ̟αραγωγή
- υ̟ήρχε ̟ολιτική σκο̟ιµότητα για α̟οφυγή
κοινωνικών αναταραχών µε δηµιουργία
µικροϊδιοκτητών γεωργών αντί εργατικού
̟ρολεταριάτου
χρησιµο̟οίηση µουσουλµανικών κτηµάτων και κτηµάτων Βουλγάρων
µεταναστών
αυτάρκεια ̟ροσφύγων σύντοµα
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∆υτική Θράκη

Εγκατάσταση
̟ροσφύγων δεν
τήρησε κρατική
αντίληψη

-

Άλλοι φορείς
α̟οκατάστασης
̟ροσφύγων

-

αύξηση αγροτικής ̟αραγωγής
κάλυψη δηµογραφικού κενού α̟ό την αναχώρηση των Μουσουλµάνων και
των Βουλγάρων και α̟ό τις α̟ώλειες των συνεχών ̟ολέµων
ε̟οικισµός ̟αραµεθόριων ̟εριοχών
µεγάλη κινητικότητα ̟ροσφύγων, ̟ροκειµένου να βρουν καλύτερες
συνθήκες εγκατάστασης
̟ολλοί ̟ρόσφυγες, αν και δεν ήταν γεωργοί, ζήτησαν την αγροτική
α̟οκατάσταση, για να ε̟ωφεληθούν α̟ό τα δάνεια και τις ̟αροχές της ΕΑΠ
̟ολλοί ̟ρόσφυγες µετακινούνταν ̟ρος τα αστικά κέντρα ε̟ιδιώκοντας την
α̟οζηµίωση ̟ου δινόταν στους αστούς ανταλλάξιµους
Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων, 1922-1925
Υ̟ουργείο Πρόνοιας και Αντιλήψεως, α̟ό το 1925
Υ̟ουργείο Γεωργίας

Ορισµός
Ε̟ιτρο̟ή Α̟οκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ): Με ̟ρωτοβουλία της ΚΤΕ, το Σε̟τέµβριο του 1923
ιδρύθηκε ένας αυτόνοµος οργανισµός µε ̟λήρη νοµική υ̟όσταση, η Ε̟ιτρο̟ή Α̟οκαταστάσεως
Προσφύγων (ΕΑΠ), µε έδρα την Αθήνα. Βασική α̟οστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους ̟ρόσφυγες
̟αραγωγική α̟ασχόληση και οριστική στέγαση. Η ΕΑΠ λειτούργησε µέχρι το τέλος του 1930. Με ειδική
σύµβαση µεταβίβασε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο την ̟εριουσία της, καθώς και τις υ̟οχρεώσεις ̟ου είχε
αναλάβει α̟έναντι στους ̟ρόσφυγες.
[Εξετάσεις 2000, 2004, 2006]
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 153]

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 14 του σχολικού βιβλίου, σελ. 154-155
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις
̟αραµέτρους ̟ου έλαβε υ̟όψη της η ΕΑΠ κατά την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων και αν τελικά η
εγκατάσταση των ̟ροσφύγων ακολούθησε ̟ιστά την λογική αυτή.
Κείµενο – Μαρτυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Όταν ήρθαµε στη Χίο ήµαστε … ήρθα στην Αθήνα για καλύτερα.
(Μαρτυρία Νικολάου Πα̟ανικολάου α̟ό το χωριό Σαζάκι ̟ου βρίσκεται στη χερσόνησο της Ερυθραίας,
α̟έναντι α̟ό τη Χίο). Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών), τόµος Α΄, σ. 76-77.

Α̟άντηση
Α̟ό το βιβλίο, σελ. 153-155: «Για την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων … στους αστούς ανταλλάξιµους».
Α̟ό την ̟ηγή:
Το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής µαρτυρά ότι η εγκατάσταση των ̟ροσφύγων δεν συµφωνούσε ̟άντοτε
µε τη λογική και το σχεδιασµό α̟οκατάστασης της ΕΑΠ. Οι ̟ρόσφυγες λόγω των άθλιων
συνθηκών διαβίωσης ̟ου αντιµετώ̟ιζαν και λόγω της ̟εριστασιακής α̟ασχόλησης
µετακινούνταν συχνά (εδώ α̟ό Χίο, Πάτρα, Κόρινθο, Βέλο, Αθήνα, Βέλο και ξανά Αθήνα)
ε̟ιδιώκοντας να εξασφαλίσουν καλύτερη και µόνιµη εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
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Πίνακας 2 του σχολικού βιβλίου, σελ. 155 -- Κατανοµή των ̟ροσφύγων κατά γεωγραφικό διαµέρισµα
(1928)
Ερώτηση: Σύµφωνα µε τις ̟ληροφορίες του ̟ίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ερµηνεύσετε την
κατανοµή των ̟ροσφύγων στην Ελλάδα κατά γεωγραφικό διαµέρισµα.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
∆υτ. Θράκη
Νησιά Ανατ. Αιγαίου
Θεσσαλία
Κρήτη
Πελο̟όννησος
Ή̟ειρος
Κυκλάδες
Ιόνια νησιά
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
638253
306193
107607
56613
34659
33900
28362
8179
4782
3301
1221849

ΠΟΣΟΣΤΟ
52.2%
25.1%
8.8%
4.6%
2.8%
2.8%
2.3%
0.7%
0.4%
0.3%
100%

Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Στη Μακεδονία εµφανίζεται το µεγαλύτερο ̟οσοστό εγκατάστασης ̟ροσφύγων, το 52,2%. Στην
̟εριοχή αυτή ήταν δυνατό να χρησιµο̟οιηθούν τα µουσουλµανικά κτήµατα Βουλγάρων
µεταναστών, γεγονός ̟ου θα καθιστούσε τους ̟ρόσφυγες αυτάρκεις και θα συντελούσε στην
αύξηση της αγροτικής ̟αραγωγής (βλ. αναφορές στο σχολ. βιβλίο, σελ. 153-154)
Αντίθετα, στη ∆υτική Θράκη το ̟οσοστό ήταν µόλις 8,8%, διότι ̟αρέµεναν εκεί οι µουσουλµάνοι
̟ου είχαν εξαιρεθεί της ανταλλαγής
Το ̟οσοστό 25,1% στη Στερεά Ελλάδα δικαιολογείται αν αναλογιστεί κανείς τη συγκέντρωση
̟ροσφύγων στα αστικά κέντρα ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε την αστική α̟οκατάσταση
Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου εµφανίζεται ένα ̟οσοστό 4,6% και οι εγκατεστηµένοι
̟ρόσφυγες εκεί θα µ̟ορούσαν να χρησιµο̟οιήσουν τις ̟εριουσίες των ανταλλάξιµων
µουσουλµάνων ε̟οικίζοντας έτσι τις ̟αραµεθόριες ̟εριοχές (βλ. αναφορές στο σχολικό βιβλίο,
σελ. 154)
Στη Θεσσαλία το ̟οσοστό ανέρχεται µόλις σε 2,8%, καθώς στο µεγαλύτερο βαθµό η αγροτική
µεταρρύθµιση ̟ου εφαρµόστηκε α̟ό το 1917 έχει ολοκληρωθεί
Στις άλλες ̟εριοχές, ό̟ως Πελο̟όννησο, Κρήτη, Ιόνια νησιά και Κυκλάδες τα ̟οσοστά είναι ̟ολύ
µικρά και εκεί οι ̟ρόσφυγες ασχολήθηκαν κυρίως µε την αµ̟ελουργία, το εµ̟όριο και τη
ναυτιλία.
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 153-154: «Έγινε ̟ροσ̟άθεια α̟ό την ΕΑΠ … Σουφλί, την Έδεσσα και αλλού».
-

Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 154: «Εξάλλου, δόθηκε ̟ροτεραιότητα … ε̟οικίζονταν ̟αραµεθόριες
̟εριοχές».

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
31.1. (α) Πότε ιδρύθηκε η Ε̟ιτρο̟ή Α̟οκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) και ̟οια η βασική της α̟οστολή;
(β) Τι διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ;
31.2. Ποια µέσα διέθεσε στην ΕΑΠ (Ε̟ιτρο̟ή Α̟οκαταστάσεως Προσφύγων) η ελληνική κυβέρνηση για την
α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων το 1923;
[Εξετάσεις 2003, 2005]
31.3. Ποιες ̟αραµέτρους έλαβε υ̟όψη της η ΕΑΠ για την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων;
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31.4. Να αναφερθείτε στα ̟ροβλήµατα ̟ου συνάντησε η ΕΑΠ κατά την ̟ορεία του έργου της.
31.5. Κατά τη διαδικασία α̟οκατάστασης των ̟ροσφύγων γιατί δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ενασχόλησή
τους µε τη γεωργία;
31.6. Σε ̟οιες ̟εριοχές δόθηκε ̟ροτεραιότητα αναφορικά µε την εγκατάσταση των ̟ροσφύγων;
31.7. Σε τι α̟οσκο̟ούσε η ̟ροσ̟άθεια για εγκατάσταση των ̟ροσφύγων σε ίδιες ̟εριοχές; Γιατί ορισµένοι
̟ρόσφυγες α̟ό τις ίδιες ̟εριοχές α̟έφυγαν να εγκατασταθούν στον ίδιο χώρο;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
31.8. Με ̟ρωτοβουλία της ΚΤΕ ιδρύθηκε το Σε̟τέµβριο του 1923 η
ΕΑΠ.


31.9. Η ΕΑΠ λειτούργησε µέχρι το τέλος του 1930 και µετά τη διάλυσή
της η Εθνική Τρά̟εζα ανέλαβε να εισ̟ράξει τα χρέη των αγροτών
̟ροσφύγων.





31.10. Η ΕΑΠ διέκρινε την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων σε αγροτική και
αστική.





31.11. Α̟οστολή της ΕΑΠ ήταν να εξασφαλίσει ̟αραγωγική α̟ασχόληση
στους ̟ρόσφυγες.
[Εξετάσεις 2003]





31.12. Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην ΕΑΠ οικό̟εδα µέσα ή γύρω α̟ό
τις ̟όλεις για την ανέγερση αστικών συνοικισµών.
[Εξετάσεις 2002]









31.13. Εκτός α̟ό την ΕΑΠ, µε την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων
ασχολήθηκαν το Υ̟ουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως, το Υ̟ουργείο
Γεωργίας και η Μικτή Ε̟ιτρο̟ή Ανταλλαγής.

Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 31.14
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφέρετε ̟ότε ιδρύθηκε η ΕΑΠ και ̟οιες ̟αραµέτρους έλαβε υ̟όψη της για την α̟οκατάσταση των
̟ροσφύγων.
Κείµενο
Σχετικά µε τα ε̟αγγέλµατα των ̟ροσφύγων κατά την άφιξή τους στην Σύρο και τους ̟ρώτους µήνες
εγκατάστασης, έναν ̟ρώτο ̟ίνακα έχει δώσει (…) η Μαργαρίτα ∆ρίτσα και αργότερα άλλοι. Εκκρεµεί,
ωστόσο, να δειχθεί αν άσκησαν τα ε̟αγγέλµατά τους, αστικά τα ̟ερισσότερα, στις νέες τους ̟ατρίδες ή
αναγκάστηκαν, λόγω ανάγκης κυρίως, σε άλλες ε̟ιλογές, ή, α̟ό την άλλη µεριά, αν συνέβαλαν στη
δηµιουργία νέων ε̟αγγελµατικών δραστηριοτήτων. Α̟ό τον … ̟ίνακα ̟ροκύ̟τουν ελάχιστοι εργάτες και
̟ολλοί ελεύθεροι ε̟αγγελµατίες και έµ̟οροι. Κατά µία µαρτυρία ̟ου ̟ρέ̟ει όµως να διασταυρωθεί, ̟ολλές
α̟ό τις γυναίκες αρνήθηκαν να εργαστούν στις βιοµηχανίες του νησιού (κυρίως κλωστοϋφαντουργίες),
ε̟ειδή το µεροκάµατο ̟ου τους ̟ροσφέρθηκε (δύο δραχµές) θεωρήθηκε εξευτελιστικό ̟ροτίµησαν να
αναζητήσουν σε άλλες ̟όλεις εργασία. Γεγονός ̟άντως είναι ότι η ντό̟ια βιοµηχανία δεν µ̟όρεσε να
καλύψει τις ανάγκες της σε εργατικό δυναµικό µε τους ̟ρόσφυγες ̟ου τελικά ̟αρέµειναν στη Σύρο.
Σύντοµα οι βιοµήχανοι ζητούν α̟ό το κράτος να α̟οστείλει, µε δικά τους µάλιστα έξοδα, στη Σύρο τους
ανέργους ̟ρόσφυγες άλλων ̟εριοχών και αυτό για να τονωθεί η ντό̟ια βιοµηχανία.
Χ. Λούκος, «Οι Μικρασιάτες ̟ρόσφυγες στην Ερµού̟ολη», στο συλλογικό τόµο Ο ξεριζωµός και η άλλη
̟ατρίδα, Εταιρεία Σ̟ουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, σ. 207 – 208.
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Ερώτηση 31.15
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να δικαιολογήσετε για
̟οιο λόγο δόθηκε ̟ροτεραιότητα στην εγκατάσταση των ̟ροσφύγων στη Μακεδονία και τη ∆υτική
Θράκη.
Κείµενο
Στις Νέες Χώρες (χωρίς την Κρήτη) εγκαταστάθηκαν 745.000 ̟ρόσφυγες, ταυτόχρονα µεταφέρθηκαν στην
Τουρκία 470.000 µουσουλµάνοι και µετανάστευσαν ̟ερί̟ου 42.000 Βούλγαροι έτσι, στο Βορρά
κυριαρχούσε ̟ια το ελληνικό στοιχείο. Οι µισοί ̟ερί̟ου ̟ρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στις ̟όλεις ή σε
δορυφορικούς οικισµούς (Νέα Σµύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα) γύρω α̟ό την Αθήνα, τον
Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Στα ̟ροάστια της Αθήνας, ̟ου την ̟ρο̟ολεµική ̟ερίοδο καταλάµβαναν το
70% ̟ερί̟ου της έκτασης της ̟όλης, ζούσε το 1940 το 44% των κατοίκων –το 1920, µόνο το 6%.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 1007.
Ερώτηση 31.16
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο του κειµένου και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφέρετε τι γνωρίζετε για την ίδρυση της ΕΑΠ καθώς ε̟ίσης και τι µέσα διέθεσε το ελληνικό κράτος
στην ΕΑΠ για το έργο της α̟οκατάστασης των ̟ροσφύγων.
Κείµενο
Η µεγάλη ̟ροσ̟άθεια της κυβέρνησης των Αθηνών να ενσωµατώσει τους ̟ρόσφυγες ήταν ε̟ιτυχής, ̟αρά
τις ̟εριορισµένες δυνατότητες της χώρας. Με δάνειο ̟ου χορήγησε η αυτόνοµη Refugee Settlement
Commission (Ε̟ιτρο̟ή Α̟οκατάστασης Προσφύγων) µε εγγύηση της Κοινωνίας των Εθνών διανεµήθηκαν
800.000 εκτάρια γης µέχρι το 1931, δηµιουργώντας για 578.824 ανθρώ̟ους µια –συχνά φτωχική—βάση
ε̟ιβίωσης στην ύ̟αιθρο, και διατέθηκαν σηµαντικοί ̟όροι για την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων στις
̟όλεις. Παρ’ όλα αυτά το ̟ροσφυγικό ζήτηµα ε̟ιβάρυνε την εσωτερική ̟ολιτική σε όλο το διάστηµα του
Μεσο̟ολέµου, ε̟ειδή εξαντλούσε ̟ρο̟άντων τις ενσωµατωτικές δυνατότητες του κράτους στις ̟όλεις, και
εν γένει η διανοµή αγαθών ήταν µικρότερη α̟ό τις ̟ροσδοκίες.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 1009.

31ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
- Ε̟ιτρο̟ή Α̟οκαταστάσεως Προσφύγων
Θέµα Β
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
Για την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων η ΕΑΠ έλαβε υ̟όψη τις εξής ̟αραµέτρους:
α. την ̟αρέµβαση και άλλων φορέων στο έργο της α̟οκατάστασης των ̟ροσφύγων
β. τον τό̟ο ̟ροέλευσης των ̟ροσφύγων
γ. τον ε̟οικισµό ̟αραµεθόριων ̟εριοχών
δ. τη µεγάλη κινητικότητα των ̟ροσφύγων
Θέµα Γ
Ποια µέσα διέθεσε στην ΕΑΠ η ελληνική κυβέρνηση για την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων το 1923;
Θέµα ∆
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι γνωρίζετε
για την ίδρυση της ΕΑΠ και ̟οιες ̟αραµέτρους έλαβε υ̟όψη της για την α̟οκατάσταση των
̟ροσφύγων.
Κείµενο
…σε αυτό το ̟λαίσιο ιδρύθηκε η Ε̟ιτρο̟ή Α̟οκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) µε ̟ρόεδρο τον Χ.
Μόργκενταου, αµερικανό εκ̟ρόσω̟ο των οργανώσεων ̟εριθάλψεως διορισµένο α̟ό το Συµβούλιο της
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ΚτΕ, και µέλη τον σερ Τζων Κάµ̟ελ, διορισµένο ε̟ίσης κατευθείαν α̟ό το Συµβούλιο, την Ε. ∆έλτα και τον
Περικλή Αργυρό̟ουλο, διορισµένους α̟ό την ελληνική κυβέρνηση µε έγκριση του Συµβουλίου. Η ΕΑΠ
̟ου εγκαινίασε τη λειτουργία της το Νοέµβριο του 1923, λάµβανε τις α̟οφάσεις της αυτόνοµα µε
̟λειοψηφία και έδινε ανά τρίµηνο αναφορά α̟οκλειστικά και µόνο στην ΚτΕ ̟ερί των ̟ε̟ραγµένων της.
Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε να της εκχωρήσει έκταση ̟ερί τα 500.000 εκτάρια κατάλληλα για αγροτική
α̟οκατάσταση και ασφαλώς ολόκληρο το ̟ροϊόν του ̟ροσφυγικού δανείου. Το έργο της ήταν να
α̟οκαταστήσει τους αγροτικής ̟ροελεύσεως ̟ρόσφυγες κυρίως. Η ΕΑΠ δούλεψε σκληρά υ̟ό αντίξοες και
ασταθείς ̟ολιτικές συνθήκες και µε ανε̟αρκή ̟ροϋ̟ολογισµό. Στις ε̟ιχειρήσεις της ̟εριέλαβε τελικά και
τους ̟ρόσφυγες α̟ό τη Βουλγαρία ̟ου ε̟ωφελήθηκαν α̟ό τη Σύµβαση του Νεϊγύ καθώς και Έλληνες
φυγάδες α̟ό την Κωνσταντινού̟ολη και αλλού. Για την ολοκλήρωση του έργου της χρειάστηκε ένα ακόµη
δάνειο ̟ου εγκρίθηκε µε λιγότερες δυσκολίες το 1927. Α̟ορρόφησε ε̟ίσης µεγάλο τµήµα του κρατικού
̟ροϋ̟ολογισµού. Οι σχέσεις της ΕΑΠ µε τις ελληνικές κυβερνήσεις ̟έρασαν α̟ό ̟εριόδους κρίσης αλλά σε
γενικές γραµµές συνεργάστηκαν α̟οτελεσµατικά. […] Εγκατέστησε µέχρι το 1930 ̟ου έλαβε τέλος η
α̟οστολή της, ̟ερί τις 170.000 οικογένειες και ̟άνω α̟ό 650.000 άτοµα κατασκευάζοντας ̟άνω α̟ό 2.000
αγροτικούς οικισµούς και αστικές γειτονιές.
Λένα ∆ιβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες. Το σύστηµα της διεθνούς ̟ροστασίας της Κοινωνίας των Εθνών,
Καστανιώτη, Αθήνα 2000, σ. 72-73.

Ενότητα 32. Η αγροτική α̟οκατάσταση
Σχεδιάγραµµα

Φορέας
Στόχος
Εγκατάσταση
̟ροσφύγων

Παραχωρούµενος
κλήρος

∆ιανοµή κλήρου

Σύστηµα
ανέγερσης οικιών

Τίτλοι κατοχής
και α̟ο̟ληρωµή
χρέους

Φορείς και έργο αγροτικής α̟οκατάστασης
- στο µεγαλύτερο µέρος ήταν έργο της ΕΑΠ
- η δηµιουργία µικρών γεωργικών ιδιοκτησιών
έγινε:
σε εγκαταλελειµµένα χωριά
σε νέους συνοικισµούς ̟ροσαρτηµένους σε χωριά και σε νέους αµιγώς
̟ροσφυγικούς
̟οίκιλε ανάλογα µε:
το µέγεθος της οικογένειας των ̟ροσφύγων
την ̟οιότητα του εδάφους
το είδος της καλλιέργειας
τη δυνατότητα άρδευσης
ο κλήρος δεν α̟οτελούσε ενιαία έκταση, αλλά τεµάχια αγρών σε διαφορετικές
το̟οθεσίες
αρχικά η διανοµή του θα ήταν ̟ροσωρινή α̟ό υ̟ηρεσίες ε̟οικισµού
οριστική θα γινόταν µετά την κτηµατογράφηση α̟ό την το̟ογραφική
υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου Γεωργίας
εκτός α̟ό γη ̟αραχωρούνταν στέγη, εργαλεία, σ̟όροι, λι̟άσµατα, ζώα
εργολαβία  α̟ευθείας α̟ό την ΕΑΠ µε εργολαβία
αυτε̟ιστασία  ανέγερση α̟ό τους ̟ρόσφυγες µε τη χορήγηση οικοδοµικών
υλικών
κτίσµατα  α̟οτελούνταν α̟ό δύο δωµάτια, µια α̟οθήκη και ένα σταύλο
τίτλος α̟λής κατοχής στους κληρούχους
τίτλος ̟λήρους κυριότητας  µετά την α̟ο̟ληρωµή του χρέους
1930  µετά τη διάλυση της ΕΑΠ τα χρέη εισ̟ράττει η Αγροτική Τρά̟εζα

Σχολιασµός Παραθεµάτων – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 15 του σχολικού βιβλίου, σελ. 156
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι γνωρίζετε
για την αγροτική α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων.
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Κείµενο – Μαρτυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Βγάλαµε ε̟ιτρο̟ή και … εκείνο το φόβο των Τούρκων.
(Μαρτυρία Πρόδροµου Εβρενιάδη α̟ό το χωριό Χοστσά της Κα̟̟αδοκίας κοντά στα Φάρασα) Η Έξοδος
(έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών), τόµος Β΄, σ. 341.
Α̟άντηση
Α̟ό το βιβλίο, σελ. 156-157: «Η αγροτική α̟οκατάσταση στο … ανέλαβε να εισ̟ράξει η Αγροτική
Τρά̟εζα».
Α̟ό την ̟ηγή:
Α̟ό την ̟ηγή ̟ληροφορούµαστε ότι µε την αγροτική α̟οκατάσταση οι ̟ρόσφυγες άρχισαν να
εγκαθίστανται µόνιµα σε ένα τό̟ο και να α̟οκτούν γεωργική α̟ασχόληση, καλλιεργώντας τη γη ̟ου τους
̟αραχωρήθηκε. Με τους νέους όρους ̟ου άρχισαν να δηµιουργούνται αισθάνονταν ασφάλεια για τη ζωή
και την ̟εριουσία τους. Ε̟ι̟λέον οι συνθήκες της ζωής τους άρχισαν να βελτιώνονται οικονοµικά και
κοινωνικά, καθώς τα ̟αιδιά τους είχαν τη δυνατότητα να ̟ηγαίνουν σχολείο.

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
32.1. Ποια ̟ολιτική ακολουθήθηκε αναφορικά µε την αγροτική α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων;
32.2. Ποιος φορέας ανέλαβε την αγροτική α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων και µε ̟οιο τρό̟ο αυτή
µεθοδεύτηκε;
32.3. Τι γνωρίζετε για την αγροτικά α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων; Ποιος φορέας την ανέλαβε και τι
̟εριλάµβανε;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
32.4. Η αγροτική α̟οκατάσταση, σε αντίθεση µε την αστική, ήταν στο
µεγαλύτερο µέρος της έργο του κράτους και λιγότερο της ΕΑΠ.


32.5. Η αγροτική α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων το 1923-1930 α̟έβλε̟ε
στη δηµιουργία µικρών γεωργικών ιδιοκτησιών.
[Εξετάσεις 2001]





32.6. Αρχικά στην αγροτική α̟οκατάσταση η διανοµή κλήρου α̟ό τις
υ̟ηρεσίες ε̟οικισµού ήταν ̟ροσωρινή.





32.7. Οι κληρούχοι α̟ό την αγροτική α̟οκατάσταση α̟οκτούσαν τίτλους
̟λήρους κυριότητας για τους ̟αραχωρούµενους κλήρους.





32.8. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ, το 1930, τα χρέη των αγροτών
̟ροσφύγων ανέλαβε να εισ̟ράξει η Εθνική Τρά̟εζα.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 32.9
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι
̟εριλάµβανε η αγροτική α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων και ̟οιες ανάγκες τους ε̟ιχειρούσε να
καλύψει.
Κείµενο – Η Αγροτική Α̟οκατάστασις των Προσφύγων
Την ζωηρώς εκδηλωθείσαν διά τους αγρότας ̟ρόσφυγας µέριµναν ̟αρά της Ε̟ιτρο̟ής Α̟οκαταστάσεως
̟ροώθησεν γενναίως η Κυβέρνησις των Φιλελευθέρων εν συναφεία ̟ρος το εγκαινιασθέν υ̟’ αυτής
ευρύτατον γεωργικόν ̟ρόγραµµα.
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Ε̟ί δύο και ̟λέον έτη συνειργάσθη ̟ρος τούτο µε την Ε̟ιτρο̟ήν Α̟οκαταστάσεως. Παρεχώρησε γαίας εις
τους µέχρι τούδε ακτήµονας, ε̟εξέτεινε τον κλήρον άλλων και εχορήγησεν εις όλους χρήµατα διά την
καλλιέργειαν των γαιών. Η ίδρυσις της Αγροτικής Τρα̟έζης ενίσχυσε την µεγάλην ταύτην ̟ροσ̟άθειαν.
Εντεύθεν κατέστη δυνατή η υ̟ό της Κυβερνήσεως ενίσχυσις διά δανείων των γεωργικών συνεταιρισµών.
Ε̟ί ̟λέον η Κυβέρνησις εδα̟άνησε σηµαντικά ̟ρος α̟οσόβησιν των ανα̟οφεύκτων κατ’ έτος ̟ληµµυρών
και των εντεύθεν καταστροφών των γεωργικών εργασιών των ̟ροσφύγων. Ακόµη εβοήθησε τους αγρότας
̟ρόσφυγας ̟ρος ανακούφισιν των α̟ό των θεοµηνιών, εξ ων ε̟ανειληµµένως εδοκιµάσθησαν αλλά δεν
α̟έλειψε ̟οσώς και η ιδιαιτέρα µέριµνα διά τους ̟ρόσφυγας των ̟αραµεθορίων, χάριν των ο̟οίων
ιδρύθησαν α̟ό Καστορίας µέχρι Αλεξανδρου̟όλεως 254 εν όλω ̟αροικίαι δι’ ας διετέθη το ̟οσόν ̟ερί̟ου
120 εκατοµµυρίων δραχ. διά την εκτέλεσιν διαφόρων έργων κοινής ωφελείας. Και ό̟ερ σ̟ουδαιότερον,
εξαιρετική κατεβλήθη φροντίς δια την βελτίωσιν των υγιεινών όρων της ζωής των αγροτών ̟ροσφύγων και
εναντίον της µαστιζούσης αυτούς ελονοσίας. Το ζωηρότερον όµως ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως υ̟έρ
αυτών εξεδηλώθη διά του νόµου ̟ερί οριστικής εγκαταστάσεως των αγροτών ̟ροσφύγων, διά του ο̟οίου
ανεγνωρίσθη το δικαίωµα της κτήσεως των ̟αρ’ αυτών καλλιεργουµένων γαιών.
∆ια της διαθέσεως γαιών, χρηµατικών µέσων και των α̟ό του 1928 ψηφισθέντων ευεργετικών νόµων, διά
της υ̟οδείξεως και χρησιµο̟οιήσεως ̟αρ’ αυτών νεωτάτων γεωργικών µεθόδων, οι αγρόται ̟ρόσφυγες
ενισχύθησαν ευεργετικότατα και εις τούτο οφείλεται το ότι µετέβαλαν ούτοι την όψιν της συνοικισθείσης
̟αρ’ αυτών γης. Ο χαρακτηρισµός του κ. Κάµ̟ελ, αντι̟ροέδρου της ΕΑΠ, ότι οι αγρόται ̟ρόσφυγες
µετέφεραν α̟οτόµως την Μακεδονίαν και την Θράκην α̟ό του 17ου αιώνος εις τον 20όν και η οµολογία του
Γάλλου καθηγητού κ. Ανσέλ ότι οι άνθρω̟οι αυτοί ε̟ετέλεσαν υ̟έρτατον θαύµα, µαρτυρούν ̟όσον
σηµαντική αλλά και ̟όσον σκό̟ιµος υ̟ήρξε η ̟ρος αυτούς γενναία συνδροµή της Κυβερνήσεως. ∆ιά των
αγροτών ̟ροσφύγων, ούτω ̟ως ε̟ικουρηθέντων, η Ελλάς γεωργικώς ̟ροώδευσε σηµαντικώτατα, και ενόσω
η αγροτική ζωή ̟ροσέλαβε δι’ αυτών οριστικήν µορφήν, η Μακεδονία και η Θράκη θα α̟οβούν δι’ όλην
την Χώραν ̟ηγή ευδαιµονίας και ευηµερίας.
Παύλος Πετρίδης (ε̟ιµ.), Το έργο της κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την τετραετία 1928-1932. Τι υ̟εσχέθη
̟ροεκλογικώς και τι ε̟ραγµατο̟οίησε, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 347-348.
Ερώτηση 32.10
Αφού µελετήσετε το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τι
γνωρίζετε για την αγροτική α̟οκατάσταση και για ̟οιους λόγους η ελληνική κυβέρνηση ̟ροσ̟άθησε
να ενθαρρύνει τους ̟ρόσφυγες να κατευθυνθούν ̟ρος αυτή έναντι της αστικής α̟οκατάστασης.
Κείµενο
Οι ελληνικές αρχές, συνειδητο̟οιώντας τον κίνδυνο ̟ου θ’ α̟οτελούσαν για την κοινωνική σταθερότητα
και την ̟ολιτική τάξη οι µεγάλοι αριθµοί φτωχών ̟ροσφύγων, αν εγκαθίσταντο στην ̟όλη, ̟ροσ̟άθησαν
να κατευθύνουν τους ̟ερισσότερους στην ύ̟αιθρο. Με τη βοήθεια της Κοινωνίας των Εθνών, µια Ε̟ιτρο̟ή
Α̟οκατάστασης Προσφύγων άρχισε να κατασκευάζει χωριά και αγροικίες, και οι λεγόµενοι
«̟ροσφυγο̟ατέρες» ̟αζάρευαν µε τους υ̟αλλήλους του υ̟ουργείου Γεωργίας τη γη ̟ου ήθελαν. Όσοι
̟ροέρχονταν α̟ό ορεινά χωριά στέλνονταν σε ευαίσθητες συνοριακές ̟εριοχές και τους δίνονταν
χρηµατικά κίνητρα για να µείνουν εκεί. Η αστική ανοικοδόµηση, έχοντας λιγότερους ̟όρους να στηριχθεί,
α̟οτελούσε λιγότερο σηµαντική ̟ροτεραιότητα, ιδίως για τη Θεσσαλονίκη, ̟ου είχε την τάση να
καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση στο µυαλό των ̟ολιτικών, ̟ίσω α̟ό τα ̟ιο κρίσιµα, λόγω θέσης, ̟ροάστια
της Αθήνας και του Πειραιά. Όµως η δηµογραφική ε̟ίδραση στη βορειοελλαδίτικη ̟όλη ήταν ̟ολύ
µεγαλύτερη α̟’ ό,τι γύρω α̟’ την ̟ρωτεύουσα. Το 1928 οι ̟ρόσφυγες α̟οτελούσαν ̟ια ̟ερισσότερο α̟ό το
ένα τρίτο του ̟ληθυσµού της.
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, 1430-1950,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 429-430.
32ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Η αγροτική α̟οκατάσταση α̟έβλε̟ε σε:
α. εγκατάσταση των ̟ροσφύγων σε εγκαταλελειµµένα χωριά ή σε νέους συνοικισµούς στην ύ̟αιθρο
β. ̟αραχώρηση γης και όχι στέγαση των ̟ροσφύγων
γ. δηµιουργία µεγάλων γεωργικών ιδιοκτησιών
δ. ̟αραχώρηση ενιαίας έκτασης γης όµοια για όλους τους ̟ρόσφυγες
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Θέµα Β
Τι γνωρίζετε για την αγροτικά α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων; Ποιος φορέας την ανέλαβε και τι
̟εριλάµβανε;
Θέµα Γ
Ερώτηση
Με βάση το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι
γνωρίζετε για την αγροτική α̟οκατάσταση ε̟ισηµαίνοντας τα υλικά και τα µέσα ̟ου ̟αραχωρούσε
στους ̟ρόσφυγες.
Κείµενο
Οι αγρότες ̟ρόσφυγες εγκαθίστανται σε αγροτικές ̟όλεις και σε χωριά και λαµβάνουν κλήρο ̟ου
συντίθεται α̟ό οικό̟εδο και αγροτεµάχια ̟ρος καλλιέργεια, σ̟ίτι ή υλικά οικοδοµής, εργαλεία και
αροτριώντα κτήνη, συνήθως βόδια, και σ̟όρο ή νέα φυτά για την ανά̟τυξη καλλιεργειών. Μια ενδιάµεση
κατηγορία α̟οτελούν οι έµ̟οροι και οι ε̟ιτηδευµατίες οι ο̟οίοι λαµβάνουν οικό̟εδα για τη δηµιουργία
της ε̟αγγελµατικής τους στέγης, αλλά και το 1/5 ή το 1/6 του αγροτικού κλήρου για τη συντήρησή τους,
δεδοµένης της καχεκτικής ανά̟τυξης της αγοράς στην ύ̟αιθρο. Με δάνεια ενισχύονται κατηγορίες
ε̟ιτηδευµάτων, ό̟ως οι αλιείς, για τους ο̟οίους η «ε̟αγγελµατικής στέγη» δεν έχει τόση σηµασία. Και στις
δύο ̟ερι̟τώσεις, αλλά κυρίως στους αγροτικούς οικισµούς, ̟ροβλέ̟ονται κλήροι για την Εκκλησία –για τη
συντήρηση του ιερέα--, για το σχολείο και διατηρούνται, ως κοινοτικές γαίες ̟ου µ̟ορούν να α̟οδοθούν
στη βόσκηση.
Ιστορία των Ελλήνων, τόµος 15: Νεώτερος ελληνισµός, 1910-1940, σ. 276.

Ενότητα 33. Η αστική α̟οκατάσταση
Σχεδιάγραµµα

Φορέας

-

Περιλάµβανε

-

Εµ̟όδια αστικής
α̟οκατάστασης

Φορείς και εµ̟όδια αστικής α̟οκατάστασης
κυρίως το κράτος
λιγότερο η ΕΑΠ  ̟ρόσφερε οικονοµική βοήθεια σε ̟ερισσότερο αριθµό
ε̟ιχειρήσεων
στέγαση
όχι ̟ρόνοια για εύρεση εργασίας
µεγάλος ο αριθµός των ̟ροσφύγων
λίγα τα ανταλλάξιµα µουσουλµανικά σ̟ίτια στις ̟όλεις
καθυστέρηση οικιστικών ̟ρογραµµάτων
̟ολιτικές ανωµαλίες και οικονοµική δυσ̟ραγία δεκαετίας 1920-1930
χρόνια ̟ερι̟λάνηση ̟ροσφύγων α̟ό ̟όλη σε ̟όλη
̟εριστασιακή εργασία ̟ροσφύγων:
 οικοδοµές
 εργοστάσια και βιοτεχνίες
 ̟λανόδιοι µικρο̟ωλητές
 µικροκαταστηµατάρχες
 ναυτεργάτες
 εργάτες σε δηµόσια έργα στις ̟όλεις και την ύ̟αιθρο

∆ηµιουργία ̟ρώτων συνοικισµών και χαρακτηριστικά αστικής στέγασης
Πρώτοι
Καισαριανή
συνοικισµοί στην
Βύρωνας
Αθήνα
Νέα Ιωνία
Κοκκινιά (Πειραιάς)
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Σύστηµα
ανέγερσης

-

δηµιουργία συνοικισµών µε ε̟έκταση των ̟όλεων στις ο̟οίες οι ̟ρόσφυγες
ήταν εγκατεστηµένοι
ανέγερση µικρών κατοικιών, µονοκατοικιών, δι̟λοκατοικιών,
τετρακατοικιών
µονοώροφων ή διώροφων
χώροι  ένα ή δύο δωµάτια, κουζίνα, αναγκαίοι βοηθητικοί χώροι
εργολαβία α̟ό ΕΑΠ ή αυτε̟ιστασία α̟ό ̟ρόσφυγες
οικοδόµηση συνοικισµών δεν συνοδευόταν α̟ό έργα υ̟οδοµής
διαφορο̟οίηση κατοικιών µεταξύ των συνοικισµών (εµβαδόν, ̟οιότητα
κατασκευής, λειτουργικότητα)
ίδρυση ̟ροσφυγικών οικοδοµικών συνεταιρισµών

∆ιάκριση ανάµεσα σε εύ̟ορους και ά̟ορους ̟ρόσφυγες
-

Εύ̟οροι ̟ρόσφυγες
οικονοµική δυνατότητα να
φροντίσουν για τη στέγασή τους
νοίκιαζαν ή αγόραζαν κατοικίες µέσα
στις ̟όλεις  ανάµειξη µε γηγενείς
̟ρωτοβουλίες για ίδρυση συνοικισµών
ίδρυση οικοδοµικών συνεταιρισµών
και οικοδόµηση αστικών κατοικιών
συνοικισµοί:
Νέα Σµύρνη (Αθήνα)
Καλλί̟ολη (Πειραιάς)

-

-

Ά̟οροι ̟ρόσφυγες
βρίσκονταν στο αντίθετο άκρο α̟ό ό,τι οι
εύ̟οροι
δύσκολη η α̟οκατάστασή τους
εγκαταστάθηκαν σε καλύβες, χαµόσ̟ιτα,
̟ρόχειρες κατασκευές στις ̟αρυφές ̟αλαιών
οικισµών
δηµιουργούσαν ̟αραγκου̟όλεις γύρω α̟ό
̟ροσφυγικούς οικισµούς
άθλιες συνθήκες διαβίωσης για ̟ολλά χρόνια

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Πηγές 16 και 17 του σχολικού βιβλίου, σελ. 158-159
Ερώτηση
Με βάση τα ̟αραθέµατα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε ̟ου δηµιουργήθηκαν οι ̟ρώτοι
συνοικισµοί και ̟οια ήταν τα χαρακτηριστικά της αστικής στέγασης.
Κείµενο 16 -- Μαρτυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Όσοι µείναµε ζωντανοί στη … Έ̟ειτα κι αυτό το συνηθίσαµε.
(Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου α̟ό το χωριό Φερτέκι της Κα̟̟αδοκίας, κοντά στη Νίγδη).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών), τόµ. Β΄, σ. 261.
Πηγή 17 του σχολικού βιβλίου, σελ. 159
Κείµενο -- Μαρτυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Την άλλη µέρα του Φωτός, Ιανουάριο του 1923, … Τα βάσανά µας ̟οτέ δεν θα φύγουνε α̟ό µέσα µας.
(Μαρτυρία Μαριάνθης Καραµουσά α̟ό το χωριό Μ̟αγάρασι κοντά στα Σώκια). Η Έξοδος (έκδοση του
Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών), τόµ. Α΄, σ. 193-195.
Α̟άντηση:
Α̟ό τις ̟ηγές:
- Οι ̟ηγές δίνουν στοιχεία για την αστική α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
- Η ̟ηγή 16 φανερώνει την ανακούφιση των ανθρώ̟ων, όταν µετά α̟ό τόσες ταλαι̟ωρίες α̟έκτησαν
σ̟ίτια µέσω της ΕΑΠ
- Η ̟ηγή 17 ̟εριγράφει τις συνθήκες διαβίωσης των ̟ροσφύγων το ̟ρώτο διάστηµα της α̟οκατάστασής
τους αλλά και τον τρό̟ο εγκατάστασης στα σ̟ίτια ̟ου έχτιζε η ΕΑΠ στους ̟ροσφυγικούς συνοικισµούς στις
̟αρυφές της Αθήνας και του Πειραιά
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- Είναι εµφανείς α̟ό το α̟όσ̟ασµα οι δυσκολίες ε̟ιβίωσης των ̟ροσφύγων, οι ο̟οίοι αναγκάζονταν να
καίνε τις ̟όρτες και τα ̟αράθυρα των σ̟ιτιών για να ζεσταθούν
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 158-159: «Η αστική στέγαση ξεκίνησε α̟ό την … ̟ροσφυγικές οικογένειες για τη
στέγασή τους».
Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
33.1. Ποιος φορέας ανέλαβε την αστική στέγαση των ̟ροσφύγων και ̟οια εµ̟όδια συνάντησε αυτή;
33.2. Σε ̟οια ̟όλη ξεκίνησε η αστική στέγαση των ̟ροσφύγων και µέσα σε ̟οιες διαδικασίες
οικοδοµήθηκαν οι ̟ροσφυγικοί συνοικισµοί;
33.3. Να ̟αρουσιάσετε τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο ξεκίνησε η αστική στέγαση των εύ̟ορων και α̟όρων
̟ροσφύγων µέσω της δηµιουργίας συνοικισµών και οικισµών.

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
33.4. Η αστική στέγαση ̟εριλάµβανε στέγαση και ̟ρόνοια για εύρεση
εργασίας, για αυτό συνάντησε ̟ερισσότερα εµ̟όδια α̟ό την αγροτική.


33.5. Σε σύγκριση µε την αστική, η αγροτική α̟οκατάσταση των
̟ροσφύγων ήταν ταχύτερη και α̟αιτούσε µικρότερες δα̟άνες.
[Εξετάσεις 2006]





33.6. Η αστική α̟οκατάσταση ξεκίνησε α̟ό τη Θεσσαλονίκη µε τη
δηµιουργία τεσσάρων συνοικισµών.





33.7. Η οικοδόµηση των αστικών συνοικισµών συνδυαζόταν µε έργα
υ̟οδοµής.





33.8. Οι ά̟οροι ̟ρόσφυγες κατόρθωσαν να α̟οκατασταθούν γρήγορα και
να αναµειχθούν µε τους γηγενείς.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 33.9
Ερώτηση
Με βάση το ̟αρακάτω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις,
(α) να ̟εριγράψετε τις συνθήκες διαβίωσης των ̟ροσφύγων στα αστικά κέντρα
(β) να αντι̟αραβάλετε τους τρό̟ους της αστικής α̟οκατάστασης των α̟όρων και των εύ̟ορων
̟ροσφύγων.
Κείµενο
… Κακήν κακώς, µην τα ρωτάς, ̟ώς ζούσαµε. Έφτασε ο δεύτερος χρόνος της ̟ροσφυγιάς. Ήµαστε στα 1924
κι ακούσαµε ̟ως γίνονται συνοικισµοί, για να κάτσουµε εµείς οι ̟ρόσφυγες, στον Ποδονίφτη [Ν. Ιωνία],
στους Ποδαράδες [= Περισσός], στην Κοκκινιά.
Τότε ξέρεις ̟ώς ̟ιάνανε τα σ̟ίτια στους συνοικισµούς; Πήγαινες εκεί, κρεµούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι
είχες σ’ ένα δωµάτιο και το σ̟ίτι ήτανε δικό σου. Ατελείωτα ήταν ακόµη κεραµίδια δεν είχανε, ̟όρτες δεν
είχανε, ̟αράθυρα δεν είχανε. Και µερικά ̟ου είχανε ̟όρτες και ̟αράθυρα ̟ηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και
τις βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να µαγειρέψουνε. ∆ύο χρόνια ύστερα ̟ου φτάσαµε εµείς
στην Ελλάδα ήρθε και µας βρήκε στην Κοκκινιά ο άντρας µου. Αυτός ήρθε α̟ό τους τελευταίους
αιχµαλώτους, γιατί, ε̟ειδή ήταν τεχνίτης, τον κρατούσανε και τους δούλευε.
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∆ουλέψαµε, κουραστήκαµε, και κάναµε σ̟ίτι και αναστήσαµε τα ̟αιδιά µας και δουλέψανε κι εκείνα κι
εδώ θα τελειώσουµε τη ζωή µας. Τα βάσανά µας ̟οτέ δεν θα φύγουνε α̟ό µέσα µας.
Μαρυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα, α̟ό το βιβλίο «Η Έξοδος» (έκδοση
του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών), τόµ. Α΄, σ. 193-195.
[Εξετάσεις 2003]
Ερώτηση 33.10
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟εριεχόµενο του κειµένου και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τη δηµιουργία των ̟ρώτων συνοικισµών της αστικής στέγασης ε̟ισηµαίνοντας τις
διαφορές ανάµεσα στους εύ̟ορους και τους ά̟ορους ̟ρόσφυγες.
Κείµενο
∆ιαφορετική στάση ε̟έδειξαν οι ̟ρόσφυγες στις ̟όλεις και στα ̟ροάστια ̟ου είχαν δηµιουργηθεί ειδικά γι’
αυτούς. Εδώ η κοινωνική υ̟οβάθµιση θα ̟ρέ̟ει να α̟οτέλεσε ̟λήγµα για ̟ολλούς, ̟ρο̟άντων για όσους
̟ροηγουµένως ήταν ανεξάρτητοι και τώρα φυτοζωούσαν µε ευκαιριακά µεροκάµατα. Η ̟ροσδοκία ότι
τουλάχιστον τα ̟αιδιά θα σταδιοδροµούσαν δεν εκ̟ληρώθηκε, κοινωνικές αντιθέσεις και συγκρούσεις
συµφερόντων ξέσ̟αγαν ̟ρο̟άντων στις ̟όλεις και λιγότερο στην ύ̟αιθρο, ό̟ου οι ̟ρόσφυγες σε ̟ολλά
µέρη ήταν µεταξύ τους και το ̟ολύ να ̟ροέκυ̟ταν ανταγωνισµοί µε τους εντό̟ιους για γη, δάνεια, ε̟ιρροή
και θέσεις. Στο αστικό ̟εριβάλλον όλοι ̟ροσέβλε̟αν στην εξισορρό̟ηση των βαρών, στις α̟οζηµιώσεις για
τις α̟ώλειες των ̟εριουσιών, ενώ στην ύ̟αιθρο οι ̟αροχές ̟ρος τους αγρότες κάλυ̟ταν τις στοιχειώδεις
α̟αιτήσεις.
Η συγκέντρωση του αστικού ̟ληθυσµού είχε ως α̟οτέλεσµα να ε̟ιδεινωθούν οι συνθήκες στέγασης και
διαβίωσης. Στην ̟ρωτεύουσα το 1926/1927 υ̟ήρχαν 138% ̟ερισσότεροι κάτοικοι α̟ό το 1914, ο χώρος
στέγασης όµως είχε αυξηθεί µόνο κατά 30%. Οι 767 στις 1.000 εργατικές κατοικίες α̟οτελούνταν α̟ό ένα
δωµάτιο, 206 διέθεταν δύο και µόνο 27 τρία δωµάτια. Το εµβαδόν του ̟ιο ευρύχωρου δωµατίου ήταν 16
τετραγωνικά µέτρα. Μόνο 125 στις 1.000 κατοικίες διέθεταν δική τους κουζίνα. 222 κατοικίες εργατών
χαρακτηρίστηκαν στην α̟ογραφή «ακατάλληλες ̟ρος κατοίκηση», 391 ανθυγιεινές 220 ήταν βρόµικες, 260
µέτρια καθαρές και 500 καθαρές. Σε ένα δωµάτιο στριµώχνονταν τέσσερις έως ̟έντε άνθρω̟οι, τα ̟αιδιά
κοιµούνταν συνήθως όλα σε ένα κρεβάτι. Στην Αθήνα και τον Πειραιά, στις αρχές του 1928 ζούσαν 20.000
οικογένειες σε άθλια καταλύµατα, 35.677 δεν είχαν α̟ολαύσει καµία κρατική ̟αροχή. Το 1927 στη
Θεσσαλονίκη, ζούσαν 40.000, δηλαδή οι µισοί α̟ό τους ̟ρόσφυγες ̟ου είχαν εγκατασταθεί σε µακεδονικές
̟όλεις. Οι 30.000 α̟ό αυτούς είχαν κρατικές ̟αροχές. 28.300 οικογένειες ζούσαν σε 26.000 δωµάτια, οι
υ̟όλοι̟οι ήταν άστεγοι.
Hering Gunnar, Τα ̟ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 1020-1021.

33ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. [Στη στήλη Α αντιστοιχούν
̟ερισσότερα του ενός στοιχεία α̟ό τη στήλη Β]
Στήλη Α
1. Αγροτική
α̟οκατάσταση
2. Αστική
α̟οκατάσταση

.

Στήλη Β
α. ̟εριλάµβανε µόνο στέγαση και όχι ̟ρόνοια για εύρεση
εργασίας
β. στο µεγαλύτερο µέρος της ήταν έργο της ΕΑΠ
γ. συνάντησε ̟ολλά εµ̟όδια
δ. α̟έβλε̟ε στη δηµιουργία µικρών γεωργικών ιδιοκτησιών

Θέµα Β
Ποιος φορέας ανέλαβε την αστική α̟οκατάσταση; Τι εµ̟όδια συνάντησε η αστική στέγαση;
Θέµα Γ
Αξιο̟οιώντας τις ̟ληροφορίες α̟ό τα ̟αρακάτω κείµενα και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε
τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο ξεκίνησε η αστική στέγαση των ̟ροσφύγων –εύ̟ορων και ά̟ορων—µέσω µιας
δηµοκρατίας συνοικισµών και οικισµών.
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Κείµενο Α
Ως το τέλος του 1929 η ΕΑΠ είχε χτίσει 27.000 ̟ερί̟ου κατοικίες σε 125 νέους συνοικισµούς και το κράτος
25.000 κατοικίες, χωρίς να έχει λυθεί το ̟ρόβληµα της άθλιας διαβιώσεως σε αυτοσχέδιες τσίγκινες
̟αράγκες 30.000 ̟ερί̟ου ̟ροσφυγικών οικογενειών.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σ. 302
Κείµενο Β
… Κακήν κακώς, µην τα ρωτάς, ̟ώς ζούσαµε. Έφτασε ο δεύτερος χρόνος της ̟ροσφυγιάς. Ήµαστε στα 1924
κι ακούσαµε ̟ώς γίνονταν συνοικισµοί, για να κάτσουµε εµείς οι ̟ρόσφυγες, στον Ποδονίφτη (= Ν. Ιωνία),
στους Ποδαράδες (= Περισσός), στην Κοκκινιά.
Τότε ξέρεις ̟ώς ̟ιάνανε τα σ̟ίτια στους συνοικισµούς; Πήγαινες εκεί, κρεµούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι
είχες σ’ ένα δωµάτιο και το σ̟ίτι ήτανε δικό σου. Ατελείωτα ήτανε ακόµη κεραµίδια δεν είχανε, ̟όρτες δεν
είχανε, ̟αράθυρα δεν είχανε. Και µερικά ̟ου είχανε ̟όρτες και ̟αράθυρα ̟ηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και
τις βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να µαγειρέψουνε…
(Μαρτυρία Μαριάνθης Καραµουσά α̟ό το χωριό Μ̟αγάρασι κοντά στα Σώκια)
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών), τ. Α΄, σ. 195
[Εξετάσεις 2007]

Μέρος ∆΄. Η Α̟οζηµίωση των Ανταλλαξίµων και η Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενότητα 34. Η α̟οζηµίωση των ανταλλαξίµων
Σχεδιάγραµµα

Ελληνοτουρκική
Σύµβαση
Φορείς ̟ου
ανέλαβαν έργο
εκτίµησης
Έργο εκτίµησης
̟εριουσιών

Ολοκλήρωση
έργου εκτίµησης

Φορείς εκτίµησης ̟εριουσιών και έργο α̟οζηµιώσεων
- ̟ροέβλε̟ε την α̟οζηµίωση των ανταλλάξιµων ̟ροσφύγων για τις ̟εριουσίες ̟ου
εγκατέλειψαν στις ̟ατρίδες τους α̟ό το κράτος υ̟οδοχής
Μικτή Ε̟ιτρο̟ή
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών  ιδρύθηκε το 1924 και
υ̟αγόταν στο Υ̟ουργείο Γεωργίας
Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσµών  κατά τό̟ους
̟ροχωρούσε αργά
δυσφορία ̟ροσφυγικού κόσµου µεγάλωνε
̟ροκαταβολή α̟οζηµίωσης α̟ό Εθνική Τρά̟εζα κατό̟ιν ̟ροσωρινής
εκτίµησης
Γραφεία Ανταλλαγής  ανέλαβαν δηλώσεις ̟ροσωρινής εκτίµησης
Ανώτατο Συµβούλιο  για αναθεώρηση ανακριβών αιτήσεων
καθορισµός ̟εριουσιακών στοιχείων για τα ο̟οία καταβαλλόταν
α̟οζηµίωση
̟ροκαταβολή δινόταν σε εκείνους ̟ου δεν είχαν α̟οκατασταθεί
Πρωτοβάθµιες και ∆ευτεροβάθµιες Ε̟ιτρο̟ές  για οριστική εκτίµηση
̟εριουσιών και αντιµετώ̟ιση ̟ροβληµάτων
µε την ̟άροδο του χρόνου φαινόταν ολοένα ̟ιο µακρινή
τεράστιο το έργο
υ̟ονόµευση της διαδικασίας α̟ό την τουρκική ̟λευρά

Ορισµοί
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών: Συστάθηκε το 1924 για να βοηθήσει το έργο της ελληνικής
αντι̟ροσω̟είας στη Μικτή Ε̟ιτρο̟ή, για την εκτίµηση των ̟εριουσιών ̟ου εγκατέλειψαν ̟ρόσφυγες στους
τό̟ους ̟ροέλευσής τους. Υ̟αγόταν στο Υ̟ουργείο Γεωργίας.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 160]
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Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσµών: Ιδρύθηκαν κατά τό̟ους για την α̟οτελεσµατικότερη λειτουργία της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταλλαγής Πληθυσµών. Η ̟ροσωρινή εκτίµηση των ̟εριουσιών έγινε µε βάση τις
δηλώσεις ̟ου υ̟οβλήθηκαν σε αυτά α̟ό τους ̟ρόσφυγες.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 160]
Ανώτατο Συµβούλιο: Το συµβούλιο αναθεωρούσε τις δηλώσεις ̟ου είχαν υ̟οβληθεί α̟ό τους ̟ρόσφυγες,
αν αυτές ήταν ανακριβείς.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 160]
Πρωτοβάθµιες και ∆ευτεροβάθµιες Ε̟ιτρο̟ής Εκτίµησης: Συστάθηκαν για την οριστική εκτίµηση των
̟εριουσιών ̟ου εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία για ̟ροβλήµατα ̟ου ενδεχοµένως θα ανέκυ̟ταν.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 160]

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 18 του σχολικού βιβλίου, σελ. 160
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι
̟ροέβλε̟ε το άρθρο 9 της ελληνοτουρκικής Σύµβασης και τις δυσχέρειες ̟ου ̟ροέκυψαν στο έργο
εκτίµησης των ̟εριουσιών των ανταλλάξιµων.
Κείµενο -- Το ένατο άρθρο της Σύµβασης της Λοζάνης

Άρθρον 9
Η ακίνητος, αγροτική ή α… εκκαθαρισθή υ̟ό τους αυτούς όρους.

Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Η ̟ηγή ̟αραθέτει το 9ο άρθρο της ελληνοτουρκικής Σύµβασης, το ο̟οίο ̟ροέβλε̟ε την εκτίµηση
των ̟εριουσιών των ̟ροσφύγων ̟ροκειµένου να α̟οζηµιωθούν. Το έργο της εκτίµησης θα
αναλάµβανε η Μικρή Ε̟ιτρο̟ή.
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 160-161: «Η Σύµβαση ανταλλαγής των … υ̟ονοµευόταν α̟ό την τουρκική ̟λευρά».

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
34.1. Τι γνωρίζετε για την α̟οζηµίωση των ανταλλαξίµων;
34.2. Πώς οργανώθηκε και ̟οια εµ̟όδια συνάντησε η διαδικασία εκτίµησης των ̟εριουσιών των
ανταλλάξιµων;
34.3. Να αναφέρετε τους φορείς και τις υ̟ηρεσίες ̟ου ανέλαβαν το έργο της εκτίµησης των ̟εριουσιών των
ανταλλάξιµων.
34.4. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την ̟ροσωρινή και την οριστική εκτίµηση των ̟εριουσιών των
ανταλλάξιµων;
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
34.5. Το 1924 συστάθηκε η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών.


[Εξετάσεις 2005]
34.6. Η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών υ̟αγόταν στο
Υ̟ουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως.





34.7. Η Αγροτική Τρά̟εζα ανέλαβε να ̟ληρώσει στους ανταλλάξιµους
µια ̟ροκαταβολή της αξίας της ̟εριουσίας τους.





34.8. Η ̟ροσωρινή εκτίµηση των ̟εριουσιών έγινε µε βάση τις δηλώσεις
̟ου υ̟οβλήθηκαν στα κατά τό̟ους Γραφεία Ανταλλαγής.





34.9. Οι Πρωτοβάθµιες και ∆ευτεροβάθµιες Ε̟ιτρο̟ές συστάθηκαν για
την ολοκλήρωση της ̟ροσωρινής εκτίµησης των ̟εριουσιών των
ανταλλάξιµων.





34.10. Η ελληνοτουρκική Συµφωνία του 1930 ̟ρόβλε̟ε την α̟οζηµίωση
των ανταλλάξιµων ̟ροσφύγων για τις ̟εριουσίες ̟ου εγκατέλειψαν στις
̟ατρίδες τους, α̟ό το κράτος υ̟οδοχής.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 34.11
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
αναφέρετε α̟ό ̟οιους φορείς οργανώθηκε και ̟οια εµ̟όδια συνάντησε η διαδικασία εκτίµησης των
̟εριουσιών των ανταλλάξιµων.
Κείµενο
… Καθώς όµως ̟ροσ̟άθησαν να φτιάξουν κάτι ̟ιο µόνιµο, οι ̟ρόσφυγες βρέθηκαν µέσα σ’ ένα
γραφειοκρατικό λαβύρινθο. Είχαν εγκαταλείψει τα σ̟ίτια τους τόσο γρήγορα ώστε συνήθως δεν είχαν τα
α̟αραίτητα χαρτιά για να διεκδικήσουν α̟οζηµίωση. Τώρα χρειάζονταν ένα ̟ιστο̟οιητικό ̟ου να
̟εριγράφει την ̟εριουσία ̟ου είχαν αφήσει ̟ίσω τους, κι έ̟ρε̟ε να κάνουν όλο το τρέξιµο –στην τάδε
ε̟ιτρο̟ή, στη δείνα διεύθυνση, στη δηµογεροντία του ̟αλιού τους χωριού—ώστε να κατοχυρωθούν οι
αξιώσεις τους µε βεβαιώσεις και σφραγίδες και να καταστούν οι ίδιοι δικαιούχοι κά̟οιας γλίσχρας
α̟ολαβής. Ως αρωγός σε τέτοιου είδους υ̟οθέσεις ξε̟ήδησε ένας α̟ίστευτος αριθµός α̟ό ̟ροσφυγικούς
συλλόγους, ενώσεις και λέσχες, οι ο̟οίες τους ̟αρείχαν δελτία ταυτότητας, ̟ιστο̟οιητικά ̟εριουσίας,
έγγραφα ̟ολιτογράφησης και –το σ̟ουδαιότερο—ε̟αφές µε ̟ολιτικούς. Ίδρυσαν συλλόγους –οι
Πρόσφυγες της Περιοχής της Προύσας, οι Σµυρνιοί—για να ̟αραµείνουν ενωµένοι, ενάντια στους
εχθρικούς αυτόχθονες [µε τους ο̟οίους ήταν συχνές οι συµ̟λοκές, ιδίως στα χωριά] και ενάντια στη
γραφειοκρατία. ΄
Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, 1430-1950,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 428-429.

34ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων:
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών
Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσµών
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Θέµα Β
Να αντιστοιχίσετε τα δεδοµένα της στήλης Α µε τα δεδοµένα της στήλης Β.
Στήλη Α
1. Μικτή Ε̟ιτρο̟ή

Στήλη Β
α. ε̟ανεξέταση και αναθεώρηση αιτήσεων δικαιούχων

2. Γενική ∆ιεύθυνση
β. ε̟ικουρικός ρόλος στο έργο εκτίµησης των ̟ερουσιών
Ανταλλαγής Πληθυσµών της ελληνικής αντι̟ροσω̟είας
3. Ανώτατο Συµβούλιο

γ. εκτίµηση αξίας των εκατέρωθεν ̟εριουσιών ̟ου
εγκαταλείφθηκαν

Θέµα Γ
Ερώτηση
Με βάση τα στοιχεία της ̟ηγής και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τη
διαδικασία της ̟ροσωρινής και της οριστικής εκτίµησης των ̟εριουσιών των ανταλλάξιµων.
Κείµενο
Το 1923 ε̟ίσης ιδρύονται µε το νοµοθετικό διάταγµα της 2/3.5.1924 η Γενική ∆ιεύθυνσις Ανταλλαγής
Πληθυσµών του Υ̟ουργείου Γεωργίας και τα Γραφεία Ανταλλαγής του Πληθυσµού στις Νέες Χώρες, εκτός
της Θράκης και της Θεσσαλονίκης, ̟ου υ̟άγονται λίγο αργότερα στο Κεντρικό Γραφείο Ανταλλαγής της
Θεσσαλονίκης.
Η ΕΑΠ δηµιουργεί έναν δικό της µηχανισµό διαχείρισης και κατανοµής της γης και των ̟όρων της, η
Γενική ∆ιεύθυνσις Ανταλλαγής όµως α̟οφασίζει για τις µετακινήσεις τη ροή και την κατεύθυνση των
̟ροσφύγων και διαχειρίζεται τα ζητήµατα των εγκαταλελειµµένων κτηµάτων στην Τουρκία. Για να
εκτιµηθεί το ύψος των ̟εριουσιών ̟ου εγκατέλειψαν οι ̟ρόσφυγες συγκροτούνται (νοµοθετικό διάταγµα
4.6.1924) 1.114 Κοινοτικές Εκτιµητικές Ε̟ιτρο̟ές και 41 Μεικτά Ε̟αρχιακά Συµβούλια. Τα Μεικτά
Ε̟αρχιακά Συµβούλια µεριµνούν για τα συµφέροντα των ̟ροσφύγων µε βάση τη Σύµβαση Ανταλλαγής
και αντιστοιχούν στις τέως εκκλησιαστικές ε̟αρχίες της Τουρκίας. Εκδίδουν ε̟ίσης ̟ιστο̟οιήσεις για τους
συγγενείς και τους κληρονόµους των δικαιούχων και ̟ιστο̟οιητικά αφάνειας για αγνοούµενους
ανταλλάξιµους δικαιούχους. Το 1926 συστήνονται 52 δευτεροβάθµιες Ε̟αρχιακές Ε̟ιτρο̟ές οι ο̟οίες
µειώνονται σε 20, γνωστές και ως Εφετεία Ανταλλαγής βάσει του νόµου 3381 της 5/20.5.1927. Οι ε̟ιτρο̟ές
καταστρώνουν τα Μητρώα Προσφύγων, α̟ό τα ο̟οία το γνωστότερο είναι το Γενικό Μητρώο των
∆ικαιούχων Ανταλλαξίµων ̟ου καταρτίζεται α̟ό το 1926 έως το 1929 και χρησιµο̟οιείται για τη διανοµή
α̟οζηµιώσεων α̟ό την ΕΤΕ.
Ιστορία των Ελλήνων, τόµος 15: Νεώτερος ελληνισµός, 1910-1940, σ. 274.
Ενότητα 35. Η Ελληνοτουρκική ̟ροσέγγιση
Σχεδιάγραµµα

Σύµβαση της
Άγκυρας
Συµφωνία των
Αθηνών
Ρυθµίσεις και
εφαρµογή
συµφωνιών
∆ια̟ραγµατεύσεις
δύο χωρών

Συµφωνία της
Άγκυρας

Σύµβαση της Άγκυρας και Συµφωνία των Αθηνών
- υ̟ογράφηκε τον Ιούνιο του 1925
- υ̟ογράφηκε το ∆εκέµβριο του 1926
-

ρύθµιζαν τα ε̟ίµαχα θέµατα
δεν εφαρµόστηκαν ̟οτέ

Αύγουστο 1928  Κόµµα Φιλελευθέρων κερδίζει τις εκλογές
η νέα κυβέρνηση ξεκινά δια̟ραγµατεύσεις ̟ου διαρκούν δύο χρόνια
Ελ. Βενιζέλος ε̟ιθυµούσε
 διευθέτηση οικονοµικών διαφορών
 αναγνώριση εδαφικού καθεστώτος
- εµ̟όδιο δια̟ραγµατεύσεων  η αρνητική στάση των ̟ροσφύγων
υ̟ογράφηκε στις 10 Ιουνίου 1930
α̟οτελούσε οικονοµικό σύµφωνο µεταξύ των δύο χωρών
στα κυριότερα σηµεία του:
-
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Ολοκλήρωση
Συµφωνίας της
Άγκυρας

Αντίδραση
̟ροσφύγων στις
ελληνοτουρκικές
συµφωνίες του
1930

 ρύθµιζε το ζήτηµα των Ελλήνων ορθοδόξων της Κωνσταντινού̟ολης, των
µουσουλµάνων της Θράκης και των «φυγάδων»
 όριζε ότι οι ανταλλάξιµες ̟εριουσίες των Ελλήνων και των Τούρκων
̟εριέρχονταν στην κυριότητα του Τουρκικού και του Ελληνικού ∆ηµοσίου
 ̟ροέβλε̟ε αµοιβαία α̟όσβεση οικονοµικών υ̟οχρεώσεων των δύο χωρών
στις 30 Οκτωβρίου 1930 µε:
Σύµφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας
Πρωτόκολλο για τον ̟εριορισµό των ναυτικών εξο̟λισµών
Σύµβαση εµ̟ορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας  δυνατότητα στους
υ̟ηκόους καθενός α̟ό τα δύο κράτη να ταξιδεύουν ή να εγκαθίστανται στο
έδαφος του άλλου
διάψευση ̟ροσδοκιών ̟ροσφύγων
θύελλα αντιδράσεων ̟ροσφύγων α̟ό τον συµψηφισµό των ανταλλαξίµων
̟εριουσιών
η κατά ̟ολύ µεγαλύτερη ̟εριουσία Ελλήνων εξισώθηκε µε την αντίστοιχη
των µουσουλµάνων
ε̟ι̟λέον ̟αρακράτηση 25% της ̟ροκαταβολής α̟οζηµίωσης α̟ό Εθνική
Τρά̟εζα και άρνηση διακανονισµού ̟ροσφυγικών χρεών
α̟οµάκρυνση των ̟ροσφύγων α̟ό την εκλογική βάση του κόµµατος των
Φιλελευθέρων και ήττα του κόµµατος στις εκλογές του 1932 και 1933

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
35.1. Πού κατέληξαν οι δια̟ραγµατεύσεις µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την εξοµάλυνση των σχέσεων
και τη ρύθµιση των ε̟ίµαχων ζητηµάτων των δύο χωρών την ̟ερίοδο 1925-1928;
35.2. Ποια ήταν τα κυριότερα σηµεία της Συµφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930);
[Εξετάσεις 2000, 2005]
35.3. Ποια ζητήµατα διευθετούσε η Συµφωνία της Άγκυρας και οι συµφωνίες ̟ου υ̟ογράφηκαν µε την
ολοκλήρωσή της;
35.4. Ποια ήταν τα α̟οτελέσµατα των ελληνοτουρκικών συµφωνιών του 1930 και ̟οιες οι αντιδράσεις των
̟ροσφύγων µετά την υ̟ογραφή τους;
35.5. Τι γνωρίζετε για την εκλογική α̟οτυχία του κόµµατος του Ελευθερίου Βενιζέλου στις εκλογές του 1932
και 1933 σε σχέση µε τους ̟ρόσφυγες.
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
35.6. Ύστερα α̟ό δια̟ραγµατεύσεις µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας
υ̟ογράφηκε τον Ιούλιο του 1925 η Σύµβαση της Άγκυρας και
το ∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου η Συµφωνία των Αθηνών.


35.7. Η Συµφωνία της Άγκυρας α̟οτελούσε οικονοµικό σύµφωνο µεταξύ
Ελλάδας – Τουρκίας.





35.8. Το Πρωτόκολλο για τον ̟εριορισµό των ναυτικών εξο̟λισµών και η
Σύµβαση εµ̟ορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας υ̟ογράφηκαν
στις 30 Οκτωβρίου 1930.





35.9. Η ̟ολιτική του Βενιζέλου στο ̟ροσφυγικό ζήτηµα συνέβαλε στη νίκη
του εκλογές του 1932 και 1933.
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35.10. Στις 10 Ιουνίου 1930 υ̟ογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών ̟ου
α̟οτελούσε το οικονοµικό σύµφωνο µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
[Εξετάσεις 2007]
35.11. Ο συµψηφισµός των ανταλλάξιµων, ελληνικών και µουσουλµανικών
̟εριουσιών, ̟ροκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ανάµεσα στους ̟ρόσφυγες,
γιατί εξίσωνε την κατά ̟ολύ µεγαλύτερη ̟εριουσία των ανταλλάξιµων
Ελλήνων ορθοδόξων της Τουρκίας µε την αντίστοιχη ̟εριουσία των
µουσουλµάνων της Ελλάδας.
35.12. Στις εκλογές του 1933 ε̟ικράτησε το Κόµµα των Φιλελευθέρων.
[Εξετάσεις 2001]













Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 35.13
Χρησιµο̟οιώντας σχετικά χωρία α̟ό το ̟ιο κάτω κείµενο και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να
εξηγήσετε τους στόχους του Ελευθερίου Βενιζέλου αναφορικά µε την ελληνοτουρκική ̟ροσέγγιση κατά
τα έτη 1928-1930 και να α̟οτιµήσετε κατά ̟όσο οι στόχοι αυτοί ε̟ιτεύχθηκαν µε τις ελληνοτουρκικές
συµφωνίες του 1930.
Κείµενο
«Καθ’ ήν στιγµήν ο ελληνικός λαός µού αναθέτει µε µεγάλην ̟λειοψηφίαν την διακυβέρνησιν του δια µίαν
̟ερίοδον τεσσάρων ετών, οφείλω να σας διαβεβαιώσω ̟ερί της ζωηράς ε̟ιθυµίας µου να συντελέσω εις την
ρύθµισιν των σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών µας, η ο̟οία θα τους εξησφάλιζε στενήν φιλίαν,
ε̟ιβεβαιουµένην δι’ ενός συµφώνου φιλίας, µη ε̟ιθέσεως και διαιτησίας, ̟εριεχοµένου όσον το δυνατόν
ευρυτέρου. Έχω ̟λήρη συνείδησιν του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις ε̟ί των εδαφών µας και µοι
εδόθη χιλίας φοράς κατά την διάρκειαν της ̟ροεκλογικής ̟εριόδου η ευκαιρία να δηλώσω δηµόσια ότι η
Ελλάς ουδεµίαν έχει βλέψιν ε̟ί των τουρκικών εδαφών α̟οδεχόµενη τας Συνθήκας της Ειρήνης ειλικρινώς
και ανε̟ιφυλάκτως. ∆εν δύναµαι λοι̟όν να αµφιβάλλω ότι η ρύθµισις των σχέσεών µας, ως την
αντιλαµβάνοµαι, αντα̟οκρίνεται ε̟ίσης εις την ε̟ιθυµίαν της Εξοχότητός Σας. ∆ια την ̟ραγµατο̟οίησιν
της κοινής αυτής ε̟ιθυµίας ουδέν εµ̟όδιον υφίσταται εκτός των εκκρεµών ζητηµάτων µεταξύ των δύο
χωρών, τα ο̟οία ̟ροέκυψαν α̟ό την σύµβασιν ̟ερί ανταλλαγής των ̟ληθυσµών και τας ̟αρακολούθους
συµφωνίας».
Ε̟ιστολή του Ε. Βενιζέλου ̟ρος τον Τούρκο ̟ρωθυ̟ουργό Ισµέτ Ινονού, 30.08.1928: Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 354.
[Εξετάσεις 2006]
Ερώτηση 35.14
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τα κύρια
σηµεία της Συµφωνίας της Άγκυρας ε̟ισηµαίνοντας τους θεµιτούς στόχους των ηγετών, ό̟ως τους
διατυ̟ώνει ο Βενιζέλος. Ποιες άλλες συµφωνίες ολοκλήρωναν τη Συµφωνία της Άγκυρας;
Κείµενο
Φίλτατε Συνάδελφε,
Μετά την συµφωνίαν ε̟ί της διατυ̟ώσεως του συµφώνου φιλίας και διαιτησίας εις την ελ̟ιζοµένην
συµφωνίαν ε̟ί της συµβάσεως ̟ερί εµ̟ορίας, εγκαταστάσεως και Προξενικής, υ̟ολεί̟εται ακόµη το
ζήτηµα της α̟οφυγής διαγωνισµού ναυτικών εξο̟λισµών µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
Κατό̟ιν µακράς µελέτης έφθασα εις το συµ̟έρασµα ότι αδύνατον θα ήτο να ε̟ιχειρήσωµεν καθορισµόν της
δυνάµεως των δύο στόλων. Οι τεχνικοί σύµβουλοι των δύο κρατών δεν θα ήτο δυνατόν ή τουλάχιστον
̟ιθανόν να φθάσουν εις συνεννόησιν ε̟ί του σηµείου τούτου. ∆ια τούτο, ό̟ως σας εί̟α και άλλοτε, νοµίζω
ότι ε̟ί του σηµείου τούτου ̟ρέ̟ει ν’ αρκεσθώµεν εις γενικήν τινα διακήρυξιν των ̟ροθέσεων των δύο
Κυβερνήσεων. Η διακήρυξις αύτη αδύνατο να λάβη την εξής ̟ερί̟ου µορφήν:
Αι δύο Κυβερνήσεις, εµ̟νεόµενοι α̟ό τας αρχάς αι ο̟οίαι αγάγουν εις την υ̟ογραφήν του υ̟ό σηµερινήν
ηµεροµηνίαν συµφώνου φιλίας και διαιτησίας και ε̟ιθυµούσαι ε̟ί ̟λέον να ̟ρολάβουν µαταίαν αύξησιν
των δα̟ανών δια ναυτικούς εξο̟λισµούς, αναλαµβάνουν την υ̟οχρέωσιν να µη ̟ροβή εκατέρα αυτών εις
̟αραγγελίαν κατασκευής ̟ολεµικών σκαφών, ̟ριν ειδο̟οιεί την άλλην εξ µήνας ̟ροηγουµένως, δια να
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δίδεται ούτως εις τας δύο Κυβερνήσεις η ευκαιρία ό̟ως δια φιλικής ανταλλαγής των σκέψεών των και δια
των ̟αρεχοµένων εν ̟λήρει ειλικρίνεια αµοιβαίων εξηγήσεων ̟ρολαµβάνεται ενδεχόµενος µεταξύ των δύο
Κρατών ανταγωνισµός ναυτικών εξο̟λισµών. Η διατύ̟ωσις α̟οτελεί α̟λούν ̟ροσχέδιον το ο̟οίον
δύναται να συµ̟ληρωθεί και να βελτιωθεί. Παρακαλώ ε̟οµένως να λάβητε την καλωσύνην να µελετήσετε
το ζήτηµα, ώστε όταν καταλήξωµεν εις οριστικήν διατύ̟ωσιν, ν’ ανακοινώσωµεν αυτήν εις το Ενίς Βέη δια
να ε̟έλθη και ε̟ί του σηµείου τούτου έγκαιρος συνεννόησις.
Φιλικώτατα Υµέτερος
(υ̟.) Ε. Βενιζέλος
Θέµατα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας α̟ό τις Πηγές, (Γ΄ Λυκείου), ΟΕ∆Β, Αθήνα 1997, σ. 413

Ερώτηση 35.15
Με βάση τις ̟ληροφορίες του κειµένου και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε ̟ώς
έληξε το ζήτηµα των α̟οζηµιώσεων των ανταλλάξιµων στις ελληνοτουρκικές συµφωνίες του 1930 και
̟οιες ήταν οι αντιδράσεις των ̟ροσφύγων.
Κείµενο
Κοντεύουν εξήντα χρόνια (για την ακρίβεια 58) α̟ό τη µικρασιατική καταστροφή. Οι ̟ερισσότεροι α̟ό
τους ̟ρόσφυγες (1.300.000 ψυχές) ̟ου ήλθαν στην Ελλάδα το 1922, έχουν ̟εθάνει, χωρίς να αξιωθούν να
δουν στη «µητέρα ̟ατρίδα» µια άσ̟ρη µέρα –χωρίς να µ̟ορέσουν να βάλουν το κεφάλι τους, κάτω α̟όνα
κεραµείδι, α̟ό τα α̟οφάγια της ̟εριλάλητης ανταλλάξιµης ̟εριουσίας». Κι όσοι ζουν, ανήµ̟ορα ̟ια
γεροντάκια, ή ̟ληρώνουν νοίκι ή ̟ερνάνε τις µέρες τους σε άθλια ̟αραγκόσ̟ιτα (Καισαριανή, Νίκαια,
Νέα Ιωνία) και χάρτινες ̟ολυκατοικίες (∆ρα̟ετσώνα), µαζεύοντας δραχµή-δραχµή, τα χρήµατα ̟ου ̟ρέ̟ει
να δίνουν (δόσεις) για τη στεγαστική τους α̟οκατάσταση».
Κι όµως, αυτοί οι άνθρω̟οι άφησαν τεράστιες ̟εριουσίες, στη Μικρασία, στην Πόλη, στον Πόντο, ό̟ου
υ̟οχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη γη τους, για νάρθουν εδώ. Και, σύµφωνα µε τη συνθήκη της
Λωζάννης, α̟έµεινε, έ̟ρε̟ε να µοιραστούν, την αστική και αγροτική, ακίνητη ιδιοκτησία, ̟ου ̟αράτησαν
και οι Τούρκοι στην Ελλάδα ε̟ιστρέφοντας στην ̟ατρίδα τους.
Τι έγιναν όλα αυτά τα κτήµατα των Τούρκων; Πού κατέληξαν; Ποιοι τα ̟ήραν στα χέρια τους και τα
εκµεταλλεύονται ακόµη και τώρα; […]
Αµύθητες, λοι̟όν, ακίνητες ̟εριουσίες είχαν αφήσει φεύγοντας οι Τούρκοι. Περιουσίες ̟ου τις «ροκάνιζαν
και ετοιµάζονταν να τις α̟οχωνέψουν οι εντό̟ιοι». Αλλά οι ̟εριουσίες των Τούρκων, ήσαν ασήµαντες,
ό̟ως θα α̟οδειχθεί ̟αρακάτω, µε υ̟εύθυνα στοιχεία, σε σύγκριση µε τις ̟εριουσίες, ̟ου είχαν αφήσει στην
Τουρκία, οι Έλληνες.
Για να ξεφύγω όµως α̟ό τα ψυχρά νούµερα θα δώσω αµέσως µια ̟εριγραφή, του τι είδα και ̟ώς ζούσε ένας
καλοστεκούµενος νοικοκύρης, Έλληνας της Μικρασίας, του Πόντου ή της Πόλης, εκείνα τα χρόνια. Η
αφήγηση, συνοδευµένη και µε ντοκουµέντα, ̟ου δεν αµφισβητούνται, α̟ό την κ. Ευτέρ̟η Σαρκο̟ούλου,
συνέντευξη της ο̟οίας δηµοσίευσα, ̟ριν α̟ό µερικές µέρες για άλλο θέµα:
«Το σ̟ίτι µας, στη Χηλή, ήταν ξύλινο µε τέσσερα ̟ατώµατα. Το κάτω ̟άτωµα, το χρησιµο̟οιούσαµε για
α̟οθήκη. Το δεύτερο, ήταν η φάµ̟ρικα. Στο τρίτο κοιµόταν ο µ̟αµ̟άς µου µε τη µαµά µου. Και στο
τέταρτο, εµείς τα ̟αιδιά (δέκα ̟αιδιά και δύο ορφανά, ξαδέρφια µας) και δύο υ̟ηρέτριες». […] «Θα ̟ρέ̟ει,
να ̟ω, ότι όλοι οι Έλληνες, εκεί, είχαµε ̟ολλά αµ̟έλια και κτήµατα. Και τα σ̟ίτια µας, ήταν γεµάτα, α̟ό
̟ιατικά, ασηµικά, τέτοια ̟ράγµατα. Κι ερχόντουσαν οι Τούρκοι και τα βουτάγανε –γιατί αυτοί δεν είχαν
τί̟οτα—όταν εµείς ήµασταν στην εξορία τάχα για να κάνουν τρα̟έζια, σε υψηλά ̟ρόσω̟α. Και δεν τα
ξανάβλε̟ες». […]
Τον Ιανουάριο του 1923 Ελευθέριος Βενιζέλος και Ισµέτ Ινονού, υ̟έγραψαν στη Λωζάννη τη «Σύµβαση
̟ερί ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών ̟ληθυσµών». Σύµφωνα µε τη «Σύµβαση» (άρθρο 14), οι Έλληνες
̟ου θάρχονταν στην Ελλάδα, α̟ό την Τουρκία, έχοντας αφήσει εκεί, όλη την κινητή και ακίνητη ̟εριουσία
τους, θα α̟οζηµιώνονταν. Θα έ̟αιρναν ίσης αξίας και της ίδιας φύσης (αστική, αγροτική κ.λ̟.) ̟εριουσία,
εδώ, α̟ό τα κτήµατα ̟ου εγκατέλειψαν, ε̟ιστρέφοντας στην Τουρκία, οι Τούρκοι.
Πόση, όµως, ήταν η αξία της ̟εριουσίας ̟ου άφησαν οι Έλληνες στην Τουρκία και ̟όση η αξία της
̟εριουσίας, ̟ου άφησαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα; («Ανταλλάξιµος ̟εριουσία»).
Υ̟ήρξαν, φυσικά, µεγάλες δυσκολίες για τον καθορισµό του ύψους των ̟εριουσιών, ̟ου εγκαταλείφθηκαν
και α̟ό τα δύο µέρη. Ο ίδιος ο Βενιζέλος και «οι αρµόδιοι οικονοµικοί ̟αράγοντες, στην Ελλάδα, τόνιζαν,
ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα, θα ήταν αδύνατο, µέσα στη δίνη των γεγονότων και της φροντίδας για τους
̟ρόσφυγες». Θα έ̟ρε̟ε, ε̟οµένως, να γίνει χονδρική εκτίµηση… ».
∆ιάφοροι ειδικοί στα ̟ροσφυγικά ζητήµατα, όµως, υ̟οστήριζαν τότε, ότι είναι δυνατή η εκτίµηση, αλλά
εµ̟οδίζεται α̟ό την Τουρκία και «µερικούς ελληνικούς κύκλους». Και ο Λ. Αιγίδης, δηµοσιογράφος και
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οικονοµολόγος … υ̟ογράµµιζε ότι «οι 1.300.000 Έλληνες, ̟ου εγκατέλειψαν την Τουρκία, άφησαν µια
κινητή και ακίνητη ̟εριουσία ̟ου ξε̟ερνά τα 100 δισεκατοµµύρια σταθερο̟οιηµένες δραχµές ή 300.000.000
λίρες χρυσές Τουρκίας, ενώ οι 350.000 Τούρκοι, ̟ου εγκατέλειψαν την Ελλάδα άφησαν µια ̟εριουσία ̟ου
ήταν γύρω στα 12,5 δισεκατοµµύρια σταθερο̟οιηµένες δραχµές ή 35 εκατοµµύρια χρυσές λίρες Τουρκίας».
Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Αιγίδη η ̟εριουσία των Ελλήνων, ήταν µεγαλύτερη της
τουρκικής κατά 87,5 δισεκατοµµύρια δραχµές (265 εκατοµµύρια χρυσές λίρες), ̟ου σηµαίνει, γύρω στις 6,5
φορές ̟αρα̟άνω!
Η Τουρκία βέβαια ̟ου ήταν υ̟οχρεωµένη α̟ό τη Σύµβαση της Ανταλλαγής να ̟ληρώσει τη διαφορά –αν
̟ροέκυ̟τε—στην Ελλάδα, δεν ̟αραδεχόταν ̟αρόµοιες εκτιµήσεις. Ξέροντας, όµως, ̟ολύ καλά ̟οια ήταν η
αλήθεια, για να α̟οφύγει να ̟ληρώσει αυτή τη διαφορά άρχισε να α̟ειλεί, ότι θα εκβιάσει το Πατριαρχείο
α̟ό την Κωνσταντινού̟ολη, θα καταλάβει τα νησιά και θα ζητήσει ̟ολεµική α̟οζηµίωση 200
εκατοµµυρίων χρυσών λιρών!
Η διελκυστίνδα των α̟αιτήσεων και των α̟ειλών, κράτησε ως το 1930. Ο̟ότε υ̟ογράφηκε η
«Ελληνοτουρκική συνθήκη φιλίας» ̟ου λογάριαζε, ουσιαστικά, τις εγκαταλειφθείσες ̟εριουσίες Ελλήνων
και Τούρκων σαν ίσης αξίας. Και έβαζε ένα οριστικό τέλος σ’ αυτή την υ̟όθεση. […]
Λ. Πα̟αδό̟ουλος, Γ. Λαµψίδης, «Πρόσφυγες και µετά … θάνατον», Τα Νέα, ∆ευτέρα 3 Ιουνίου 1980.

35ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να αντιστοιχήσετε τα δεδοµένα στης στήλης Α µε τα δεδοµένα της στήλης Β.
Στήλη Α
1. Σύµβαση της Άγκυρας
2. Συµφωνία της Άγκυρας
3. Σύµφωνο φιλίας, ουδετερότητας
και διαιτησίας
4. Συµφωνία των Αθηνών

Στήλη Β
α. υ̟ογράφηκε στις 10 Ιουνίου 1930
β. υ̟ογράφηκε τον ∆εκέµβριο του 1926
γ. υ̟ογράφηκε τον Ιούνιο του 1925
δ. υ̟ογράφηκε στις 30 Οκτωβρίου 1930

Θέµα Β
Ποια ήταν τα κυριότερα σηµεία της Συµφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930);

Θέµα Γ
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τι
̟ροέβλε̟ε η ελληνοτουρκική συνεννόηση του 1930 για την ρύθµιση των διαφορών των δύο χωρών
σχετικά µε τις α̟οζηµιώσεις των ̟εριουσιών των ανταλλάξιµων;
Κείµενο -- Η ελληνοτουρκική συνεννόηση
… ο Έλληνας ̟ρωθυ̟ουργός ανέλαβε σειρά α̟οφασιστικών ̟ρωτοβουλιών ̟ρος την κατεύθυνση της
Άγκυρας. Η ε̟ιστολή ̟ρος τον οµόλογό του, Ισµέτ, στις 30 Αυγούστου 1928, α̟έβλε̟ε στην υ̟ογράµµιση
του νέου ̟εριεχοµένου των ελληνοτουρκικών σχέσεων: τόσο η νέα Τουρκία όσο και η Ελλάδα α̟οδέχονται
µε ειλικρίνεια και χωρίς ε̟ιφύλαξη τις Συνθήκες της Ειρήνης τα δύο κράτη δεν έχουν εδαφικές βλέψεις, το
ένα σε βάρος του άλλου η υ̟ογραφή ενός διµερούς συµφώνου φιλίας και µη ε̟ιθέσεως οφείλει να
ε̟ιβεβαιώσει την οριστική ̟αραίτηση α̟ό τους ανταγωνισµούς του ̟αρελθόντος και τον σταθερό
̟ροσανατολισµό ̟ρος την ειρήνη και τη συνεργασία. Η αντα̟όκριση του Ισµέτ ήταν ανε̟ιφύλακτα θετική:
οι διαφορές γύρω α̟ό την ερµηνεία των συµφωνιών της Λωζάννης, συνυφασµένες µε συµφέροντα κυρίως
ιδιωτικά δεν θα έ̟ρε̟ε να αναστείλουν στο εξής την οριστική συνεννόηση των δύο γειτονικών λαών.
Μολοντούτο, ο κοινός γενικός ̟ροσανατολισµός δεν αρκούσε για να εξοµαλύνει αυτόµατα και την κρίσιµη
αντιδικία για τον τρό̟ο εφαρµογής της συµβάσεως ανταλλαγής. Στην ̟αράταση της διαφωνίας συντελούσε
το δυσε̟ίλυτο ̟ρόβληµα της α̟οζηµιώσεως των µη ανταλλάξιµων, ενώ η εκτίµηση των ̟εριουσιακών
στοιχείων εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων ήταν φυσικό να ε̟ιβραδύνει την ̟ρόοδο των εργασιών της
Μικτής Ε̟ιτρο̟ής, να αναστέλλει τη θετική εξέλιξη των διαβουλέυσεων σε διακυβερνητικό ε̟ί̟εδο και,
τελικά, να ε̟ιτείνει τη δυσ̟ιστία και να συντείνει στην εκδήλωση νέων διµερών διαφορών. Η ευόδωση των
δια̟ραγµατευτικών ε̟αφών α̟οδείχθηκε δυνατή µόνο όταν η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε την αρχή της
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συνολικής εκτιµήσεως των οφειλόµενων α̟οζηµιώσεων µε την ̟ε̟οίθηση ότι θυσιάζει µέρος α̟ό τις δίκαιες
διεκδικήσεις της σε υλικά αγαθά, ̟ροκειµένου να εξασφαλίσει θετικά κέρδη στο ̟ολιτικό ̟εδίο: την
κατοχύρωση της θέσης και των συµφερόντων της ελληνικής µειονότητας στην Κωνσταντινού̟ολη, την
αναστολή του ανταγωνισµού των ̟ολυδά̟ανων ναυτικών εξο̟λισµών και, τελικά τη δηµιουργία ενός
διµερούς άξονα φιλίας και συνεργασίας στο ̟εδίο των κατ’ εξοχήν ζωτικών εθνικών συµφερόντων.
Η τάση αυτή εκδηλώθηκε κυρίως µετά τη δια̟ίστευση, τον Νοέµβριο του 1929, του νέου Έλληνα ̟ρεσβευτή
στην Άγκυρα, Σ. Πολυχρονιάδη, και οδήγησε, στις 10 Ιουνίου 1930, στην υ̟ογραφή της συµβάσεως για την
οριστική εκκαθάριση των διαφορών ̟ου είχαν ανακύψει α̟ό τη σύµβαση για την ανταλλαγή των
̟ληθυσµών. Η συµφωνία βασιζόταν στην αρχή του συµψηφισµού των ̟εριουσιών τόσο των ανταλλάξιµων
όσο και των µη ανταλλάξιµων ̟ου είχαν α̟οδοθεί στους ̟ρόσφυγες, ενώ, ̟αράλληλα η ελληνική ̟λευρά
ε̟ιβαρυνόταν µε την καταβολή χρεωστικού υ̟όλοι̟ου 425.000 λιρών Αγγλίας σε αντιστάθµισµα
υ̟οχρεώσεως της τουρκικής κυβερνήσεως να α̟οδώσει στους Έλληνες δικαιούχους τα κατακτηµένα
κτήµατά τους στην ̟εριοχή της Κωνσταντινου̟όλεως. Η συµφωνία βάρυνε φανερά σε όφελος της Τουρκίας,
αλλ’ α̟οτέλεσε την ̟ροϋ̟όθεση για την εκκαθάριση των οικονοµικών αµφισβητήσεων και την ̟ροώθηση
της ̟ολιτικής συνεννοήσεως.
«Αν αι θυσίαι», θα υ̟οστηρίξει ο ίδιος ο Βενιζέλος, «̟ρέ̟ει να εκτιµώνται κατά το µέγεθος όχι των
αξιουµένων δικαιωµάτων αλλά των α̟οτελεσµάτων τα ο̟οία ̟ρακτικώς δύνανται να ε̟ιτευχθούν, η
ε̟ιτευχθείσα λύσις ήτο η µόνη α̟οκρινοµένη εις τα γενικά συµφέροντα της χώρας χωρίς να ε̟ιβάλη
ιδιαιτέρας ουσιαστικάς θυσίας ουδέ εις αυτούς τους ενδιαφεροµένους ̟ληθυσµούς, αφού είχεν ήδη καταστή
φανερόν ότι η ατοµική εκτίµησις των ̟εριουσιών, την ο̟οίαν ̟ροέβλε̟εν η σύµβασις της ανταλλαγής, δεν
ήτο ̟ρακτικώς κατορθωτή, και ότι ε̟οµένως, ε̟ιµένοντες εις την διεξαγωγήν της ατοµικής αυτής
εκτιµήσεως, ενώ ουδέ̟οτε θα εφθάναµεν να εισ̟ράξωµεν τί̟οτε υ̟έρ των ενδιαφεροµένων, θα
ε̟ροκαλούµεν την βαθµιαίαν δηλητηρίασιν των σχέσεων των δύο χωρών».
Κ. Σβολό̟ουλος, Η Ελληνική εξωτερική ̟ολιτική, 1900-1945, Εστία, Αθήνα 2000, σσ. 222-224.
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Μέρος Ε΄. Η Ένταξη των Προσφύγων στην Ελλάδα
Ενότητα 36. Η Ενσωµάτωση των Προσφύγων
Σχεδιάγραµµα
Αντικειµενικές δυσχέρειες και σηµασία του ρόλου της ΕΑΠ
Α̟οκατάσταση
ήταν το σηµαντικότερο ε̟ίτευγµα του νέου ελληνικού κράτους
και αφοµοίωση
χαρακτηρίστηκε «τιτάνιο» έργο
̟ροσφύγων
Αντικειµενικές
δεινή οικονοµική κατάσταση κράτους
δυσχέρειες
̟ολιτικές ̟εριστάσεις κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930
ελλι̟ής κρατική οργάνωση
τεράστιος αριθµός ̟ροσφύγων
Ρόλος της ΕΑΠ
ήταν καθοριστικός α̟ό το 1924 έως το 1928
α̟οτελούσε οργανισµό υ̟ό διεθνή έλεγχο
α̟οστασιο̟οιηµένος α̟ό την ταραγµένη ελληνική ̟ολιτική ζωή 
α̟οτελεσµατικότερη η λειτουργία της
χρησιµο̟οίησε τα υλικά µέσα και το ανθρώ̟ινο δυναµικό ̟ου της ̟αραχώρησε
το κράτος
Σύνολο ̟ροσφύγων και ̟αρά̟ονά τους στο ελληνικό κράτος
Σύνολο
δεν ήταν ενιαίο
̟ροσφύγων
υ̟ήρχαν διαφορές  κοινωνικής ̟ροέλευσης
 ̟ολιτιστικής ̟αράδοσης
 διαλέκτου και γλώσσας (̟ερ. 100.000 ̟ρόσφυγες ήταν
τουρκόφωνοι)
οι εύ̟οροι κατάφεραν να ενσωµατωθούν µε τους γηγενείς
η µεγάλη µάζα των ̟ροσφύγων αφοµοιώθηκε µε ̟ολύ αργούς ρυθµούς
Παρά̟ονα
̟αραβίασε βασικά δικαιώµατά τους µε την υ̟ογραφή της Σύµβασης της
̟ροσφύγων
Λοζάνης και του ελληνοτουρκικού Συµφώνου του 1930
κατά του
α̟οζηµιώθηκαν µόνο κατά ένα µέρος
ελληνικού
η ανταλλάξιµη ̟εριουσία δεν ̟εριήλθε ̟άντοτε σε αυτούς, αλλά σε ντό̟ιους, σε
κράτους
γηγενείς ακτήµονες ή σε ευαγή ιδρύµατα
∆ιάσταση γηγενών – ̟ροσφύγων
Γενικές
διαφορά νοοτρο̟ίας και ιδιοσυγκρασίας µεταξύ ̟ροσφύγων και γηγενών
διαφορές
γηγενείς αναφέρονταν  στο ήθος των ̟ροσφύγων
 στη ρο̟ή τους για διασκέδαση
 στην κοσµο̟ολίτικη συµ̟εριφορά αυτών και των
γυναικών τους
οι ̟ρόσφυγες  µιλούσαν για το χαµηλό µορφωτικό και ̟ολιτιστικό ε̟ί̟εδο
των ντό̟ιων
 ̟ρόβαλλαν την ελληνικότητά τους, την ο̟οία συχνά οι ντό̟ιοι
αµφισβητούσαν
Τοµείς
Οικονοµική ζωή
 ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας, στην ιδιοκτησία γης,
διάστασης
σε ε̟ιχειρηµατικές δραστηριότητες
γηγενών –
̟ροσφύγων
Πολιτική ζωή
 ̟ρόσφυγες εντάχθηκαν στο κόµµα του Βενιζέλου
 οι αντιβενιζελικοί και ο αντιβενιζελικός τύ̟ος
καλλιεργούσαν το µίσος εναντίον τους
Κοινωνική ζωή

Αντίθεση
̟ροσφύγων –
γηγενών

-

 ̟ρόσφυγες δεν είχαν συχνές ε̟αφές µε ντό̟ιους
 ̟ροτιµούσαν να συνά̟τουν γάµους µεταξύ τους
 ̟ερισσότερες ευκαιρίες ε̟ικοινωνίας ̟ροσφύγων και
γηγενών µέσα στις ̟όλεις ή στα χωριά
 σταδιακά άρχισαν να συνά̟τονται ολοένα ̟ερισσότεροι
µικτοί γάµοι
σε ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις ̟ήρε µορφή ανοιχτής σύγκρουσης
ο όρος «̟ρόσφυγας» είχε υ̟οτιµητική σηµασία
διαχωριστική γραµµή έ̟αψε να υ̟άρχει µετά τη δεκαετία του 1940
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Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 19 του σχολικού βιβλίου, σελ. 165
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι
γνωρίζετε για τη διάσταση γηγενών και ̟ροσφύγων.
Κείµενο -- Μαρτυρίες Μικρασιατών ̟ροσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Το ταξίδι κράτησε δεκαέξι µέρες ... Κερκυραίοι ̟ήραν ̟ροσφυγο̟ούλες.
(Μαρτυρία Ελένης Μαναήλογλου α̟ό το Ικόνιο). Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σ̟ουδών),
τόµος Β΄, σ. 348-349.
Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Η ̟ηγή αναφέρει τις δυσκολίες ̟ου συνάντησαν οι ̟ρόσφυγες στο διάστηµα της εγκατάστασής
τους στην Ελλάδα
Περι̟λανιόνταν α̟ό τό̟ο σε τό̟ο και το ταξίδι τους κά̟οιες φορές κρατούσε για µέρες. Στην
̟ροκειµένη µαρτυρία το ταξίδι των ̟ροσφύγων α̟ό Ρόδο, Πειραιά και τελικά Κέρκυρα κράτησε
16 ολόκληρες µέρες
Οι ντό̟ιοι τους αντιµετώ̟ιζαν αρχικά µε αδιαφορία, ̟ιθανόν λόγω της φτώχειας τους και δεν τους
βοηθούσαν
Υ̟ήρχαν διαφορές ανάµεσα στους ̟ρόσφυγες και τους γηγενείς στις συνήθειες, στη νοοτρο̟ία και
στη γλώσσα
Σταδιακά όµως οι ̟ρόσφυγες αφοµοιώθηκαν και αναµίχθηκαν µε το γηγενή ̟ληθυσµό,
συνά̟τοντας µάλιστα µικτούς γάµους
Α̟ό το βιβλίο:
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 165-166: «Σε γενικές γραµµές υ̟ήρχε … δραστηριότητες στη νέα ̟ατρίδα
τους».

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
36.1. Ποιες ήταν οι αντικειµενικές δυσχέρειες ̟ου έκαναν το έργο της α̟οκατάστασης των ̟ροσφύγων
«τιτάνιο» και ̟οια η σηµασία του ρόλου της ΕΑΠ;
36.2. Ποια ήταν τα κυριότερα ̟αρά̟ονα των ̟ροσφύγων α̟έναντι στο ελληνικό κράτος;
36.3. Σε ̟οιους τοµείς εκφράστηκε η διάσταση µεταξύ ̟ροσφύγων και γηγενών;
36.4. Πώς εκφράστηκε η διάσταση γηγενών – ̟ροσφύγων στην κοινωνική ζωή µετά τη Μικρασιατική
καταστροφή;
[Εξετάσεις 2000]
36.5. Πώς εκφράστηκε η διάσταση ̟ροσφύγων και γηγενών ύστερα α̟ό την µικρασιατική καταστροφή στην
οικονοµική, ̟ολιτική και κοινωνική ζωή;
[Εξετάσεις 2004]
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
36.6. Μεγάλο µέρος του «τιτάνιου» έργου της α̟οκατάστασης των
̟ροσφύγων έγινε α̟ό το 1922 έως το 1928.


36.7. Ακόµα κι αν σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις το έργο των ε̟ιτρο̟ών της
ΕΑΠ ή του κράτους γινόταν βιαστικά, εµ̟ειρικά και ̟ρόχειρα ή
εξυ̟ηρετούσε άµεσες ανάγκες και ̟ολιτικές σκο̟ιµότητες, αυτό δε
µειώνει τη σ̟ουδαιότητα του συνολικού έργου ̟ου ε̟ιτεύχθηκε.
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36.8. Οι ̟ρόσφυγες κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος ότι α̟οζηµιώθηκαν
µόνο κατά ένα µέρος για την ̟εριουσία ̟ου εγκατέλειψαν στις
̟ατρίδες τους.





36.9. Στην ̟ολιτική ζωή οι ̟ρόσφυγες αντιτάχθηκαν στο κόµµα του
Βενιζέλου τόσο ως ψηφοφόροι όσο και ως ̟ολιτευτές.





36.10. Η αντίθεση µεταξύ ̟ροσφύγων και γηγενών σε ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις
̟ήρε τη µορφή ανοιχτής σύγκρουσης.





36.11. Η υ̟οτιµητική σηµασία του όρου ‘̟ρόσφυγας’ και η διαχωριστική
γραµµή µεταξύ ̟ροσφύγων και γηγενών έ̟αψε να υ̟άρχει µετά τη
δεκαετία του 1930.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 36.12
Αφού µελετήσετε το κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε ̟ώς
εκδηλώθηκαν οι διαφορές µεταξύ γηγενών και ̟ροσφύγων στην οικονοµική, την ̟ολιτική και την
κοινωνική ζωή.
Κείµενο
Στο Μεσο̟όλεµο, τέτοια ήταν ̟ρο̟αντός η οξύτατη αντίθεση, το αγεφύρωτο χάσµα ανάµεσα στους γηγενείς
και του ̟ρόσφυγες. Είναι γνωστή η φανατική Βενιζελική το̟οθέτηση της συντρι̟τικής ̟λειοψηφίας των
̟ροσφύγων, ̟ου συνήθως α̟οδίδεται σε συγκυριακούς ιστορικούς λόγους, στο ότι δηλ. ο Κωνσταντινισµός
βρέθηκε υ̟εύθυνος για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Όµως ο Βενιζελισµός των ̟ροσφύγων είχε τις ρίζες
του και ̟ριν και ̟έρα α̟ό τις ευθύνες της Καταστροφής. Καθοριστική υ̟ήρξε ιδίως η εχθρότητα των
γηγενών και των Αντιβενιζελικών, ̟ου ̟ήρε τις διαστάσεις αληθινού ρατσισµού. Ήδη στα Νοεµβριανά του
1916 ο Αντιβενιζελικός όχλος στράφηκε ιδιαίτερα εναντίον ̟ροσφύγων, α̟ό τους ο̟οίους άγνωστος
αριθµός οδηγήθηκε κοντά στη «Σωτηρία» και δολοφονήθηκε.
Είκοσι χρόνια αργότερα, κατά τα ο̟οία ̟οτέ δεν έλειψαν αιµατηρές συγκρούσεις γηγενών και ̟ροσφύγων
σε διάφορες ̟εριοχές, συνεχιζόταν το ίδιο αντι̟ροσφυγικό µένος, στο ο̟οίο α̟οδίδεται και εµ̟ρησµός σε
̟ροσφυγικές ̟αράγκες του Βόλου. Πέρα α̟ό τους ̟ολιτικούς, η εχθρότητα των γηγενών είχε συχνά και
οικονοµικούς λόγους, ό̟ως ̟.χ. σε ̟εριοχές ό̟ου µοιράστηκε σε ̟ρόσφυγες η γη ̟ου ε̟οφθαλµιούσαν
ντό̟ιοι ή σε ̟όλεις ό̟ου οι ̟ρόσφυγες ανέ̟τυξαν εµ̟οροµεσιτικές δραστηριότητες εκτο̟ίζοντας ντό̟ιους.
Εκτός α̟ό την εχθρότητα των γηγενών, οι ̟ρόσφυγες αντιµετώ̟ιζαν οξύτατα βιοτικά ̟ροβλήµατα, ιδίως
όσοι εγκαταστάθηκαν στις ̟όλεις, ενώ ̟αράλληλα έµενε ανοιχτό το τεράστιο ζήτηµα των α̟οζηµιώσεων.
Έτσι, ̟έρα α̟ό την αρχική και βασική Βενιζελική τους το̟οθέτηση, α̟οτέλεσαν και σηµαντικότατο
̟αράγοντα αστάθειας στις εκλογικές αναµετρήσεις, µε α̟οκορύφωµα το 1933, όταν µεγάλος αριθµός
̟αρασύρθηκε ̟ροσωρινά α̟ό τις δηµαγωγικές υ̟οσχέσεις των Αντιβενιζελικών στο ζήτηµα των
α̟οζηµιώσεων. Νωρίτερα και µε µονιµότερο χαρακτήρα είχε αρχίσει διαρροή ̟ροσφύγων και ̟ρος το
Αριστερό Κόµµα και ̟ρος το Κοµµουνιστικό.
Γ. ∆. Κοντογιώργης (ε̟ιµ.), Κοινωνικές και ̟ολιτικές ∆υνάµεις στην Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα 1977, σ. 163-164.

Ερώτηση 36.13
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αρα̟άνω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τις αντικειµενικές δυσχέρειες ̟ου έκαναν το έργο της α̟οκατάστασης «ηράκλειο» και να
αναφερθείτε στη σηµασία του ρόλου της ΕΑΠ.
Κείµενο
Σε τέσσερα, κυρίως, ̟εδία σηµείωσαν ε̟ιτυχίες οι κυβερνήσεις της ε̟οχής: α̟οκατάσταση ̟ροσφύγων,
αναδιοργάνωση του κράτους, κοινωνική νοµοθεσία και οικονοµική ̟ολιτική.
Στο ̟ροσφυγικό ̟ρόβληµα, οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν την ̟ολύτιµη υ̟οστήριξη της διεθνούς
Ε̟ιτρο̟ής Α̟οκατάστασης Προσφύγων. Η υ̟οστήριξη των ξένων εµ̟ειρογνωµόνων, οικονοµική και
οργανωτική, βοήθησε σε όλα σχεδόν τα ̟ροβλήµατα ̟ου ̟ροέκυ̟ταν α̟ό τη συρροή τόσο των
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̟ροσφυγικών όσο και των «ανταλλαξίµων» ̟ληθυσµών –των Ελλήνων της Τουρκίας ̟ου η Ελλάδα
αντάλλαξε, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, µε τους µουσουλµάνους των νέων χωρών.
Περί̟ου 700.000 άνθρω̟οι εγκαταστάθηκαν στις αγροτικές ̟εριοχές των νέων χωρών, κυρίως της
Μακεδονίας και της Θράκης. Τους διανεµήθηκαν τα «ανταλλάξιµα» κτήµατα των µουσουλµάνων ̟ου είχαν
α̟οχωρήσει και τους δόθηκαν τα α̟ολύτως αναγκαία για να αρχίσουν να τα καλλιεργούν.
Το ηράκλειο αυτό έργο ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε συγκριτικά ελάχιστο χρόνο. Αντιµετω̟ίστηκαν
α̟οτελεσµατικά οι άµεσες ανάγκες στέγασης και ̟ερίθαλψης όσων ̟ροσφύγων δεν είχαν καµία δυνατότητα
να λύσουν µόνοι τους αυτά τα ̟ροβλήµατα –δηλαδή των ̟ερισσοτέρων. Εν συνεχεία στεγάστηκαν κά̟ως
καλύτερα οι ̟ρόσφυγες των ̟όλεων, ̟ερί̟ου το µισό του ̟ροσφυγικού ̟ληθυσµού.
∆ερτιλής. Γ. Β., Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920, τόµος Β΄, Εστία, Αθήνα 2005, σ. 902.

36ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Μεγάλο µέρος του έργου της α̟οκατάστασης των ̟ροσφύγων έγινε α̟ό το 1924 έως το 1928 και σε αυτό
καθοριστικό ρόλο έ̟αιξε:
α. το ελληνικό κράτος µε τα υλικά µέσα και το ανθρώ̟ινο δυναµικό ̟ου διέθεσε
β. οι ̟ολιτικές ̟εριστάσεις κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930
γ. η λειτουργία της ΕΑΠ
δ. ο µικρός αριθµός ̟ροσφύγων ̟ου έφτασαν στην Ελλάδα
Θέµα Β
Ποιες ήταν οι αντικειµενικές δυσχέρειες ̟ου έκαναν το έργο της α̟οκατάστασης των ̟ροσφύγων «τιτάνιο»
και ̟οια η σηµασία του ρόλου της ΕΑΠ;
Θέµα Γ
Ποια ήταν τα κυριότερα ̟αρά̟ονα των ̟ροσφύγων α̟έναντι στο ελληνικό κράτος;
Θέµα ∆
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε σε ̟οιους
τοµείς εκφράστηκε η διάσταση µεταξύ γηγενών και ̟ροσφύγων.
Κείµενο
Ζητούµενο για ̟ολλά χρόνια α̟οτελεί η κοινωνική ενσωµάτωση και η ουσιαστική α̟οκατάσταση των
̟ροσφύγων. Σε ̟ρακτικό ε̟ί̟εδο η δηµιουργία ξεχωριστών συνοικισµών και οι εντάσεις ανάµεσα σε
̟ρόσφυγες και γηγενείς δυσχεραίνουν την ενσωµάτωση και ενισχύουν τις τάσεις για α̟οµόνωση των
̟ροσφύγων και εσωστρέφεια ̟ου εκφράζεται µε µια διευρυµένη ̟ροσφυγική ενδογαµία και τη δηµιουργία
µιας ιδιαίτερης ζωής των ̟ροσφύγων σε ̟ολλές ̟εριοχές.
Η ενσωµάτωση µέσω της εκ̟αίδευσης, κύρια ̟ρακτική του ελληνικού εθνικισµού στην αλυτρωτική του
φάση, δυσκολευόταν να α̟οδώσει. Η ̟ολεµική δεκαετία καθυστέρησε την εκ̟αίδευση ̟ολλών ̟αιδιών και
αυτό ήταν ̟ερισσότερο εµφανές στις αγροτικές ̟εριοχές και ιδιαίτερα σε κοινότητες τουρκόφωνων. […] Οι
̟ρόσφυγες εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία ως διακριτή οµάδα όχι µόνο θεσµικά αλά και ̟ολιτισµικά.
Σε αυτό συντείνουν οι ̟ροσφυγικές συσσωµατώσεις ̟ου εξελίχθηκαν σε ̟ολιτισµικούς δράστες µεγάλης
εµβέλειας αν αναλογιστεί κανείς τη σηµαντική ̟αρουσία των ̟ροσφυγικών οµάδων και των µεµονωµένων
̟ροσώ̟ων στον ελληνικό ̟ληθυσµό.
Ιστορία των Ελλήνων, τόµος 15: Νεώτερος ελληνισµός1910-1940, σ. 282.
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Ενότητα 37. Οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων
Σχεδιάγραµµα

Ε̟ι̟τώσεις στον ελληνικό κράτος α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων
Σηµασία Μικρασιατικής  ε̟ηρέασε σηµαντικά την ̟ορεία του ελληνικού έθνους στη σύγχρονη ε̟οχή
καταστροφής για το
 ̟αραλληλίστηκε µε την ̟τώση της Κωνσταντινού̟ολης
ελληνικό κράτος
 α̟οτέλεσε για την Ελλάδα ένα οικονοµικό, κοινωνικό, ̟ολιτικό και
̟ολιτιστικό ζήτηµα µεγάλης σ̟ουδαιότητας
Εξωτερική
- µε ανταλλαγή ̟ληθυσµών  εξέλι̟αν οι ̟ροστριβές µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
̟ολιτική
- διατηρήθηκαν οι καλές σχέσεις των δύο κρατών τουλάχιστον για 3 δεκαετίες
Πληθυσµός
- αυξήθηκε ο ̟ληθυσµός της Ελλάδας α̟ό το 1920-1928  20%
- αυξήθηκε βαθµός αστικο̟οίησης του κράτους
- δι̟λασιάστηκε ο ̟ληθυσµός της ευρύτερης ̟εριοχής της ̟ρωτεύουσας
- διαµορφώθηκε σε Αθήνα-Πειραιά το σηµερινό ενιαίο ̟ολεοδοµικό συγκρότηµα
- διογκώθηκαν άλλα αστικά κέντρα
Εθνολογική
1920-1928  α̟ό 20% σε 6% οι µη Έλληνες ορθόδοξοι
σύσταση
αύξηση ̟ληθυσµού ∆υτικής Θράκης, Η̟είρου
εξελληνισµός ̟λήρης  Κρήτης, Λέσβου, Λήµνου
Μακεδονία  1920-1928  α̟ό 48% σε 12% οι µη Έλληνες ορθόδοξοι
ενίσχυση ελληνικού χαρακτήρα Μακεδονίας
κατοχύρωση των νέων ̟εριοχών ̟ου ενώθηκαν µε την Ελλάδα µετά τους
Βαλκανικούς ̟ολέµους
Οφέλη
Αγροτική Οικονοµία
Βιοµηχανία
ελληνικής
οικονοµίας
- 1922-1931  αύξηση καλλιεργούµενων
- αναζωογόνηση µε νέο, ειδικευµένο, φθηνό
α̟ό
εκτάσεων κατά 50%
εργατικό δυναµικό
̟ρόσφυγες
- δι̟λασιασµός γεωργικής ̟αραγωγής
- διεύρυνση καταναλωτικής αγοράς
- 1922-1932 δι̟λασιασµός βιοµηχανικών
µονάδων
- συµµετοχή ̟ροσφύγων κεφαλαιούχων /
εργατών σε κλωστοϋφαντουργία,
τα̟ητουργία, αλευροβιοµηχανία,
µεταξουργία, οικοδοµικά υλικά
- οι ̟ρόσφυγες ε̟ιχειρηµατίες υ̟ερείχαν σε
ε̟ιχειρηµατικό ̟νεύµα, εκ̟αίδευση,
κατάρτιση και ̟ροοδευτικές αντιλήψεις
- ένταξη γυναικών στον ενεργό ̟ληθυσµό,
α̟ό 1930 οι γυναίκες α̟οτελούν
̟λειονότητα εργατών σε
κλωστοϋφαντουργία,
κα̟νοβιοµηχανία και βιοµηχανία ετοίµων
ενδυµάτων
 ̟ρόσφυγες µεταφέρουν ̟ολιτιστική ̟αράδοσή τους στη νέα ̟ατρίδα
 µουσική: λαϊκή µουσική της ̟όλης (ρεµ̟έτικα), οργανο̟αίχτες και τραγουδιστές
κυριάρχησαν στη λαϊκή µουσική σκηνή µέχρι το 1940
 λογοτεχνία: Γ. Σεφέρης, Η. Βενέζης, Κ. Πολίτης, Γ. Θεοτοκάς, Σ. ∆ούκας
 ζωγραφική – λογοτεχνία: Φ. Κόντογλου
 µουσική Μ. Καλοµοίρης
 ̟ολλοί Μικρασιάτες ̟ου διέ̟ρεψαν στα γράµµατα και τις τέχνες, ̟λούτισαν τη νέα
ελληνική γλώσσα και συνέβαλαν στην εξέλιξή της
 σηµαντική η ̟ροσφορά των ̟ροσφύγων στη διαµόρφωση της σηµερινής ελληνικής
ταυτότητας
- εφαρµογή αµειψισ̟οράς,
̟ολυκαλλιέργειας
- υ̟οστήριξη θεσµού µικρής γεωργικής
ιδιοκτησίας
- εγγειοβελτιωτικά έργα (Μακεδονία)
- αύξηση καλλιεργήσιµων εκτάσεων
- κτηνοτροφία-̟τηνοτροφία βελτιώνονται
- ανα̟τύσσονται δενδροκοµία,
σηροτροφία, αλιεία

Πολιτισµός
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Ορισµός
Αµειψισ̟ορά: η εναλλαγή καλλιέργειας στο ίδιο έδαφος (̟.χ. τον ένα χρόνο σιτηρά, τον ε̟όµενο
ψυχανθή), για να εξασφαλίζονται καλύτερες γεωργικές α̟οδόσεις.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 167 & 271]
Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Πίνακας 3 του σχολικού βιβλίου, σελ. 167 – Οι δέκα δήµοι της χώρας µε τη µεγαλύτερη αναλογία
̟ροσφύγων στο συνολικό ̟ληθυσµό τους (1928)
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη τον ̟ίνακα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τις
ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων στον ̟ληθυσµό και την εθνολογική σύσταση.
ΠΟΛΗ
∆ράµα
Καβάλα
Σέρρες
Θεσσαλονίκη
Μυτιλήνη
Ξάνθη
Πειραιάς
Ηράκλειο
Χίος
Κοµοτηνή

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
70,2%
56.9%
50.4%
47.8%
46.8%
41.4%
40%
35.9%
35.7%
34.1%

Α̟άντηση
Α̟ό την ̟ηγή:
Ό̟ως ̟ληροφορούµαστε α̟ό τον ̟ίνακα το µεγαλύτερο ̟οσοστό των ̟ροσφύγων εγκαταστάθηκε
σε ̟όλεις της Μακεδονίας και της Θράκης, στον Πειραιά, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου.
Α̟ό το βιβλίο, σελ. 154: (Ήδη κατά την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων είδαµε ότι) «… δόθηκε
̟ροτεραιότητα στην εγκατάσταση των ̟ροσφύγων στη Μακεδονία … ε̟οικίζονταν ̟αραµεθόριες
̟εριοχές».
Παράλληλα η άφιξη και εγκατάσταση των ̟ροσφύγων στις ̟εριοχές αυτές είχε ε̟ι̟τώσεις στον ̟ληθυσµό
και την εθνολογική του σύσταση.
Βιβλίο, σελ. 166-167: «Ο ̟ληθυσµός της Ελλάδας αυξήθηκε … ενσωµατώθηκαν στον εθνικό κορµό».

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
37.1. Σε ̟οιους τοµείς της ζωής του νεοελληνικού έθνους ̟αρατηρούνται ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των
̟ροσφύγων;
37.2. Ποιες ήταν οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων στην εθνολογική σύσταση του ̟ληθυσµού της
Ελλάδας;
37.3. Να αναφερθούν οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων στον τοµέα της οικονοµίας.
37.4. Ποιες ήταν οι ε̟ι̟τώσεις στον ̟ληθυσµό της Ελλάδας και στην εθνολογική του σύσταση, α̟ό την
άφιξη των ̟ροσφύγων µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;
[Εξετάσεις 2002, 2006]
37.5. Ποιες ήταν οι ε̟ι̟τώσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων στην Ελλάδα,
µετά τη Μικρασιατική καταστροφή;
[Εξετάσεις 2002, 2003]
37.6. Ποια ήταν η ̟ροσφορά των Μικρασιατών ̟ροσφύγων του 1922 στον τοµέα του ̟ολιτισµού;
[Εξετάσεις 2001]
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
37.7. Όσον αφορά την εθνολογική της σύσταση, το 1928 η Ελλάδα
είχε 12% µη Έλληνες ορθοδόξους.


37.8. Στη δεκαετία 1922-1931 οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις αυξήθηκαν
̟ερί̟ου κατά 50% και δι̟λασιάστηκε η γεωργική ̟αραγωγή.





37.9. Οι αυτόχθονες ε̟ιχειρηµατίες υ̟ερείχαν σε σύγκριση µε τους
̟ρόσφυγες σε ε̟ιχειρηµατικό ̟νεύµα, εκ̟αίδευση, κατάρτιση και
̟ροοδευτικές αντιλήψεις.





37.10. Η άφιξη των ̟ροσφύγων ε̟έδρασε στην ένταξη των γυναικών
στον ενεργό ̟ληθυσµό.





37.11. Η ̟ροσφορά των ̟ροσφύγων ήταν σηµαντική στην διαµόρφωση
της σηµερινής ελληνικής ταυτότητας.





37.12. Η άφιξη των ̟ροσφύγων αναζωογόνησε τη βιοµηχανία µε νέο,
ειδικευµένο και φθηνό εργατικό δυναµικό.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 37.13
Με βάση τα ̟αρακάτω κείµενα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στη
συµβολή των ̟ροσφύγων στη διαµόρφωση του σύγχρονου ελληνικού ̟ολιτισµού.
Κείµενο Α΄ -- Η συµβολή των ̟ροσφύγων στην ανά̟τυξη της µουσικής στην Ελλάδα
Περισσότερες ακόµη δυσκολίες ̟αρουσιάζει η ανίχνευση των ̟οικίλων ̟ολιτισµικών αλληλε̟ιδράσεων ̟ου
̟ροέκυψαν α̟ό την εγκατάσταση των ̟ροσφύγων. Συνήθως ̟αρα̟έµ̟ουµε, για τη Σύρο, στο ρεµ̟έτικο,
̟ου άνθισε εκεί µε την άφιξη των ̟ροσφύγων και ό̟ου έκανε την ̟ρώτη του µαθητεία ο Μάρκος
Βαµβακάρης.
Χ. Λούκος, «Οι Μικρασιάτες ̟ρόσφυγες στην Ερµού̟ολη», στο συλλογικό τόµο Ο ξεριζωµός και η άλλη
̟ατρίδα, σ. 210.
Κείµενο Β – Πνευµατική κίνηση και λογοτεχνία
Μέσα στην ̟ερίοδο αυτή ̟ου εξετάσαµε ανήκουν και οι ̟εζογράφοι Στράτης Μυριβήλης, ̟ου γίνεται
γνωστός κυρίως µε το αντι̟ολεµικό µυθιστόρηµα «Η ζωή εν τάφω», και Φώτης Κόντογλου, µε την τάση του
̟ρος το ̟ρωτογονικό, το ̟αράξενο και την ̟ερι̟ετειώδη ζωή των ναυτικών. […]
Μελετώντας όλα τα γεγονότα της ε̟οχής αυτής και την εξέλιξή τους δια̟ιστώνουµε ότι για ̟ρώτη φορά
στην ελληνική ιστορία ̟αρατηρείται η συνεργασία του συµ̟αγούς αυτού ελληνισµού, ̟ου α̟ό εξωτερικά
κυρίως ̟ροσκόµµατα εµ̟οδίζεται στη διαρκή τάση του ̟ρος τη διαµόρφωση. Η ανάµειξη των γηγενών και
των ̟ροσφύγων είχε και θα έχει βαθύτερες αµοιβαίες ε̟ιδράσεις στη σκέψη και στη δράση, τις ο̟οίες
διαισθάνεται και διαβλέ̟ει κανείς ιδίως στην ορµητική φορά, µε την ο̟οία ̟ροχωρεί ̟ρος τα εµ̟ρός ο
ενώµενος λαός.
Α̟. Βακαλό̟ουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 388-389.
[Εξετάσεις 2004]
Ερώτηση 37.14
Αντλώντας στοιχεία α̟ό την ̟αρακάτω ̟ηγή και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
α̟οτιµήσετε τη συµβολή των Μικρασιατών ̟ροσφύγων στην ανά̟τυξη του τοµέα της βιοµηχανίας.
Κείµενο
Στο χώρο των εργοστασίων κυριάρχησε η τα̟ητουργία µε δεύτερη τη βαµβακουργία, την ο̟οία οι
̟ρόσφυγες εµ̟λούτισαν µε νέα είδη: αλατζάδες, κουβέρτες και άλλα. Το σύνολο των βιοµηχανικών
οικο̟έδων ̟ου ̟αραχώρησε η ΕΑΠ σε ενδιαφερόµενους σε όλους τους ̟ροσφυγικούς συνοικισµούς ήταν
40. Α̟ό αυτά, τα εικοσιτέσσερα βρίσκονταν στη Νέα Ιωνία και, α̟ό τα υ̟όλοι̟α, δύο στην Καισαριανή,
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ε̟τά στη Νίκαια, ε̟τά στον Υµηττό, ένα στο Βύρωνα, ένα στα Ταµ̟ούρια του Πειραιά, ένα στη ∆ρα̟ετσώνα
και ένα στον Πειραιά. Εκτός α̟ό τα τα̟ητουργεία και τα υφαντουργεία, στη Νέα Ιωνία ένα οικό̟εδο
χρησιµο̟οιήθηκε για εργοστάσιο ελαστικών, ένα για σοκολατο̟οιία και ζαχαρο̟λαστική, ένα για
βιοµηχανία χρωµάτων και ένα για αγγειο̟λαστική. […] Ο νέος και ̟ολλά υ̟οσχόµενος κλάδος της
τα̟ητουργίας ̟ροσήλκυσε το ενδιαφέρον ̟ολλών γνωστών γηγενών ε̟ιχειρηµατιών, οικονοµικών
̟αραγόντων και τρα̟εζών, ̟ου εκµεταλλευόµενοι την τεχνογνωσία των ̟ροσφύγων συνεταιρίστηκαν µαζί
τους στη δηµιουργία µεγάλων εταιρειών. […] Ο Ν. Κυρκίνης, µέσα στα 1919, άρχισε τις εργασίες για την
ίδρυση εργοστασίου µεταξουργίας, µε συνεργάτη το µεταξοβιοµήχανο α̟ό την Καλαµάτα Α. Ναθαναήλ και
τον γιο του Κωνσταντίνο. Οι ̟ρώτες εργασίες στέφθηκαν µε ε̟ιτυχία. […] Τον Ιανουάριο του 1923, όταν τα
κύµατα των ̟ροσφύγων κατακλύζουν τον χώρο, η Μεταξουργία του Κυρκίνη µε τη συµµετοχή των ιδίων
µετόχων της Ελληνικής Εριουργίας γίνεται Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «Ελληνική Μεταξουργία
Α.Ε.», µε γενικό διευθυντή τον Ν. Κυρκίνη και εταιρικό κεφάλαιο 5.000.000 δραχµές. Κύριος ̟αράγοντας
της ανά̟τυξης της µεταξουργίας στην Ελλάδα ήταν η συνεισφορά των ̟ροσφύγων ̟ου µε την τεχνογνωσία
τους αλλά, κυρίως, µε τα φτηνά εργατικά χέρια ̟ου ̟ρόσφεραν έδωσαν µεγάλη ΄ψθηση στην Ελληνική
Βιοµηχανία Μεταξιού. Στο εργοστάσιο του Κυρκίνη «τα ̟ολυ̟ληθή θύµατα του Κεµαλισµού, τα εκ
Νικοµηδείας και Προύσης καταγόµενα εύρον την γνωστήν της ̟ατρίδος των ενασχόλησιν διά τελειοτάτων
µηχανηµάτων … γίνεται µάλιστα ̟ροσ̟άθεια εν τω Υ̟ουργείω Περιθάλψεως, ώστε να α̟ασχοληθώσι
ά̟ασαι αι εργάτιδες» γράφει η Χρυσή Βίβλος.
Όλγα Βογιατζόγλου, « Η βιοµηχανική ε̟ανάσταση στη Νέα Ιωνία – Παράµετρος εγκατάστασης», στο
συλλογικό τόµο Ο ξεριζωµός και η άλλη ̟ατρίδα, σσ. 150-155.
[Εξετάσεις 2004]

Ερώτηση 37.15
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις
ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων αφενός στην εξωτερική ̟ολιτική και αφετέρου στον
̟ληθυσµό και την εθνολογική σύσταση του νεοελληνικού κράτους.
Κείµενο
Η Μικρασιατική καταστροφή, α̟’ ό,τι κιόλας εισαγωγικά φάνηκε, α̟οτελεί για µας τον καταλύτη γένεσης
του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Οι συνέ̟ειες της καταστροφής (και των γεγονότων ̟ου ̟ροηγήθηκαν), είναι βαθιές και µακροχρόνιες για
το έθνος: Υ̟ερδι̟λασιασµός του εδαφικού χώρου. Οριστικο̟οίηση των συνόρων του κράτους. Συρροή
ανέργων και σε κατάσταση ̟ρολεταριο̟οίησης ̟ροσφύγων, ̟ου αλλάζουν ριζικά τον εθνολογικό και
̟ολιτικό χάρτη της χώρας. Κοινωνική και οικονοµική αφοµοίωση των νέων ̟ληθυσµών. Ξέφτισµα των
ιδεολογικών µύθων αιώνων, κ.λ̟.
Όλα αυτά φέρνουν µια τρικυµία στον κοινωνικό σχηµατισµό ̟ου δεν είναι δυνατό να καταλαγιάσει α̟ό τη
µια στιγµή στην άλλη και διατηρείται όλη την ̟ερίοδο της ασταθούς δεύτερης ̟ροσ̟άθειας δηµοκρατικής
διακυβέρνησης της χώρας. Μια ρευστότητα στον κοινωνικό σχηµατισµό χαρακτηρίζει όλη αυτή την
̟ερίοδο, σα συνέ̟εια της αναγκαστικής ̟ροσαρµογής σε µια νέα ̟ραγµατικότητα ενός λαού µε έντονη
ε̟ιβίωση των ιδεολογικών καταβολών του µεγαλοϊδεατισµού.
Γ. ∆. Κοντογιώργης (ε̟ιµ.), Κοινωνικές και ̟ολιτικές ∆υνάµεις στην Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα 1977, σ. 178-179.

37ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα Α
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Η Μικρασιατική καταστροφή ε̟ηρέασε σηµαντικά την ̟ορεία του ελληνικού έθνους στη σύγχρονη
ε̟οχή, καθώς:
α. µε την ανταλλαγή των ̟ληθυσµών οξύνθηκε η κυριότερη ̟ηγή ̟ροστριβών µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας
β. το ̟οσοστό των Ελλήνων µη ορθοδόξων το 1928 ανήλθε α̟ό 12% στο 48%
γ. οι ̟ρόσφυγες α̟οτέλεσαν δυσβάσταχτο φορτίο για την ελληνική οικονοµία
δ. η ̟ροσφορά των ̟ροσφύγων συνέβαλε στη διαµόρφωση της σηµερινής ελληνικής ταυτότητας
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Θέµα Β
Τι γνωρίζετε για την άφιξη των ̟ροσφύγων στην Ελλάδα και τις ε̟ι̟τώσεις στην εθνολογική της σύσταση.
Θέµα Γ
Ποια η ̟ροσφορά των ̟ροσφύγων στην ̟ολιτιστική ζωή;

Θέµα ∆
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τις
ε̟ι̟τώσεις στη γεωργία α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων.
Κείµενο
Οι ̟ρόσφυγες, αντίθετα µε τους εγχώριους, εισήγαγαν την ̟ολυκαλλιέργεια, την εντατική καλλιέργεια ή
έφεραν νέες καλλιέργειες. Ταυτόχρονα, έδωσαν νέα ώθηση σε υ̟άρχουσες καλλιέργειες, ό̟ως ήταν ο
κα̟νός και το βαµβάκι ή οι δενδροκαλλιέργειες. Η εµ̟ορευµατο̟οίηση, όµως, της γεωργίας ̟ίεζε
ασφυκτικά τους καλλιεργητές και τους οδήγησε σε µονοκαλλιέργειες, ιδιαίτερα των ̟ροϊόντων εκείνων ̟ου
είχαν ζήτηση στην εσωτερική αγορά ή ̟ροσφέρονταν µε ευνοϊκούς όρους για εξαγωγές. Α̟οτέλεσµα της
κατεύθυνσης αυτής ήταν η αύξηση στις καλλιέργειες ̟ροϊόντων ό̟ως δηµητριακά, βαµβάκι, σταφίδα,
κα̟νός.
Σ̟ύρος Τζόκας, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εγχείρηµα του αστικού εκσυγχρονισµού, 1928-1932. Η οικοδόµηση του
αστικού κράτους, Θεµέλιο, Αθήνα 2002, σ. 34.

Ε̟αναλη̟τικά Θέµατα στο 3ο κεφάλαιο
Χρονολόγιο
18 Οκτ. 1912:
Αυγ. 1913
Αρχές 1914:
Ιούν. 1914:
1914-1918:
Οκτ. 1914:
Ιούλ. 1914:
1916:

1916 - 1917:

Ιούλ. 1917:
1917-1921:
1918:
Οκτ. 1918:
1919:

15 Μαΐου 1919:
Νοέµ. 1919:

1919-1921:
Αύγ.1920

Κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού ̟ολέµου
Λήξη Βαλκανικών ̟ολέµων -- Υ̟ογραφή της συνθήκης
του Βουκουρεστίου
Εκδιώξεις Ελλήνων α̟ό την Ανατολική Θράκη και αργότερα και
α̟ό τη ∆υτική Μικρά Ασία – Πρόσφυγες α̟ό τη Β. Ή̟ειρο
Ίδρυση της Μικτής Ε̟ιτρο̟ής ̟ου θα ρύθµιζε τα σχετικά µε την
ανταλλαγή
Α΄ Παγκόσµιος ̟όλεµος
Είσοδος της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο
Ίδρυση στη Θεσσαλονίκη του Οργανισµού, µε σκο̟ό την άµεση
̟ερίθαλψη και εγκατάσταση των ̟ροσφύγων
Πρόσφυγες α̟ό την Ανατολική Μακεδονία ̟ου την είχαν
καταλάβει οι Βούλγαροι, ως σύµµαχοι των Γερµανών στα ̟λαίσια
του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου
Ίδρυση της Ανώτατης ∆ιεύθυνσης Περιθάλψεως α̟ό την
κυβέρνηση Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη κατά την ̟ερίοδο
του Εθνικού ∆ιχασµού
Ίδρυση του Υ̟ουργείου Περιθάλψεως α̟ό το Βενιζέλου
Οργανωµένη κρατική µέρµνα για τους ̟ρόσφυγες
Παλιννόστηση των ̟ερισσότερων ̟ροσφύγων στις εστίες τους
Σύσταση Πατριαρχικής Ε̟ιτρο̟ής στην Κωνσταντινού̟ολη
- Πρόσφυγες α̟ό ̟εριοχές της Ρουµανίας ̟ου α̟οτέλεσαν ̟εδίο
̟ολεµικών συγκρούσεων στον Α΄ Παγκόσµιο ̟όλεµο
- Πρόσφυγες α̟ό την Ιταλοκρατούµενη Νοτιοδυτική Μικρά Ασία
- Πρόσφυγες α̟ό το Αϊδίνιο και το εσωτερικό της Μικράς Ασίας
Α̟όβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη
Υ̟ογραφή της συνθήκης του Νεϊγύ στην ο̟οία ήταν συνηµµένο το
Σύµφωνο ̟ερί αµοιβαίας µεταναστεύσεως µεταξύ Ελλάδας και
Βουλγαρίας
Κύµα ̟ροσφύγων α̟ό τη Ρωσία λόγω της Ρωσικής ε̟ανάστασης
Υ̟ογραφή της συνθήκης των Σεβρών
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Νοέµ. 1920:
1920:
1921:
Αύγ. 1922:
Φθινό̟. 1922:
Νοέµ. 1922:
30 Ιαν. 1923:
24 Ιουλ. 1923:
Σε̟τ. 1923:
1924:
1925:
Ιούν. 1925:
∆εκ. 1926:
1928:
1930:
10 Ιουν. 1930:
30 Οκτ. 1930:

1920-1928:
1922-1931:

Εκλογική ήττα του Βενιζέλου
Η ̟λειονότητα των ̟ροσφύγων ε̟έστρεψε στην µικρά Ασία και
την Ανατολική Θράκη
Ε̟ιστροφή του Κωνσταντίνου ̟ου είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα
α̟ό το 1917
Λήξη της Μικρασιατικής εκστρατείας µε τη Μικρασιατική
καταστροφή
Άφιξη στην Ελλάδα ̟ερί̟ου 900.000 ̟ροσφύγων
Ίδρυση Ταµείου ̟εριθάλψεως ̟ροσφύγων
Ελληνοτουρκική Σύµβαση Λοζάνης -- Μικτή Ε̟ιτρο̟ή Ανταλλαγής
Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης
Ίδρυση της Ε̟ιτρο̟ής Α̟οκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ)
Σύσταση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταλλαγής Πληθυσµών
Μέριµνα για τους ̟ρόσφυγες και α̟ό το Υ̟ουργείο Προνοίας και
Αντιλήψεως
Υ̟ογραφή της Σύµβασης της Άγκυρας
Υ̟ογραφή της Συµφωνίας των Αθηνών
Α̟ογραφή ̟ληθυσµού: καταγράφονται 1.220.000 ̟ρόσφυγες
∆ιάλυση της ΕΑΠ
Υ̟ογραφή της Συµφωνίας της Άγκυρας
Υ̟ογραφή του Συµφώνου φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας,
του Πρωτοκόλλου για τον ̟εριορισµό των ναυτικών εξο̟λισµών
και της Σύµβασης εµ̟ορίου εγκατάστασης και ναυτιλίας
Πληθυσµός Ελλάδας αυξήθηκε κατά 20%
Καλλιεργούµενες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 50%
Γυναίκες: ̟λειονότητα των εργατών σε κλωστοϋφαντουργία,
κα̟νοβιοµηχανία και βιοµηχανία ετοίµων ενδυµάτων

Ερωτήσεις
Α. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1914 – 1922
1. Ο διωγµός του 1914 (ο ̟ρώτος διωγµός)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Να ̟αρουσιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ̟αρουσίας στη Μ. Ασία και
ειδικότερα τις εξελίξεις το 18ο και 19ο αιώνα.
Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην εθνική αφύ̟νιση των Τούρκων και σε ̟οιο βαθµό ε̟ηρέασε αυτή
την τύχη των µειονοτήτων στην Οθωµανική Αυτοκρατορία;
Να ̟αρουσιάσετε την ̟ολιτική της τουρκικής κυβέρνησης α̟έναντι στο ελληνικό στοιχείο λίγο
̟ριν την είσοδο της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και τις µεθόδους ̟ου χρησιµο̟οίησε
για να υλο̟οιήσει αυτήν την ̟ολιτική.
Πως αντέδρασε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και η Ελλάδα στην ̟ολιτική διώξεων των Τούρκων;
Με ̟οια µορφή εκδηλώθηκε η κατα̟ιεστική τακτική της Τουρκίας α̟έναντι στο ελληνικό
στοιχείο;
Ποια α̟οτελέσµατα είχε για τους Έλληνες η ̟ολιτική διώξεων ̟ου ακολούθησε η Τουρκία µέχρι
το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου;

2. Άλλα ̟ροσφυγικά ρεύµατα
1. Να αναφερθείτε στην τύχη των ̟ροσφύγων α̟ό την ανατολική
Μακεδονία κατά τη διάρκεια
του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και τον τρό̟ο ̟ου αντιµετω̟ίστηκε το ̟ρόβληµα τους µετά τη
λήξη των εχθρο̟ραξιών.
2. Πως ρύθµιζε το συνοριακό ζήτηµα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας η Συνθήκη του Νεϊγύ και
̟οιες άµεσες ε̟ι̟τώσεις είχε για τους ̟ληθυσµούς των δύο χωρών;
3. Να ̟εριγράψετε τις συνέ̟ειες για τους ελληνικούς ̟ληθυσµούς της Ρωσίας ̟ου ̟ροκάλεσε η
Ρωσική Ε̟ανάσταση.
4. Α̟ό ̟οιες ̟εριοχές κατέφυγαν Έλληνες ̟ρόσφυγες στην Ελλάδα την ̟ερίοδο 1914 – 1919;
5. Σε ̟οιες ̟εριοχές της Ελλάδας κατευθύνθηκε το κύριο µέρος του ̟ροσφυγικού κύµατος την
̟ερίοδο 1912 – 1920;
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3. Η ̟ερίθαλψη (1914 – 1921)
1. Ποιοι φορείς ανέλαβαν το έργο της ̟ερίθαλψης των ̟ροσφύγων µέχρι και το 1914 και µε ̟οιο
τρό̟ο;
2. Να ̟εριγράψετε τις ενέργειες της κυβέρνησης του Ε. Βενιζέλου κατά την ̟ερίοδο του Εθνικού
∆ιχασµού για την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων την ̟ερίοδο 1917 – 1921;
3. Πως αξιολογείτε τις ̟ροσ̟άθειες για την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων την ̟ερίοδο 1917 – 1921;
4. Να καταγράψετε τα µέτρα του ελληνικού κράτους ̟ου α̟οδεικνύουν ότι υ̟ήρξε µέριµνα για τους
̟ρόσφυγες την ̟ερίοδο 1917 – 1921.
4. Η ̟αλιννόστηση
1. Μέσα σε ̟οια χρονικά ̟λαίσια αλλά και µε ̟οιο τρό̟ο ̟ραγµατο̟οιήθηκε η ̟αλιννόστηση των
̟ροσφύγων;
2. Ποιες συνθήκες αντιµετώ̟ισαν οι ̟αλιννοστούντες και µε ̟οιο τρό̟ο ̟ροσ̟άθησε να τους
βοηθήσει η Ύ̟ατη Αρµοστεία της Σµύρνης ;
Β. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
1. Η έξοδος
1. Να ̟εριγράψετε µε σύντοµο τρό̟ο το ̟ολιτικά, δι̟λωµατικά και στρατιωτικά γεγονότα α̟ό την
̟ρώτη µέρα ̟ου α̟οβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σµύρνη µέχρι και τη λήξη του ̟ολέµου.
2. Ποια ήταν η ̟ορεία του ̟ροσφυγικού ρεύµατος α̟ό τη Μ. Ασία ̟ριν την καταστροφή της
Σµύρνης;
3. Πως αντιµετώ̟ισε το τουρκικό κράτος τους Έλληνες αιχµαλώτους και ̟οια ήταν η τύχη των
κατοίκων της Ανατολικής Θράκης και της Καλλί̟ολης;
4. Τι γνωρίζετε για το συνολικό αριθµό των κατοίκων ̟ου κατέφυγαν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες
̟εριοχές µέχρι και το 1925;
2.Το ̟ρώτο διάστηµα
1. Αφού αναφερθείτε στον αριθµό των ̟ροσφύγων στην Ελλάδα, ό̟ως αυτός καταγράφηκε µε τις
σχετικές α̟ογραφές, να ̟εριγράψετε τις συνθήκες διαβίωσης των ̟ροσφύγων και τα ̟ροβλήµατα
̟ου αντιµετώ̟ιζαν.
2. Να καταγράψετε τα ̟ρώτα κυβερνητικά µέτρα ̟ου στόχευαν στην κάλυψη των στοιχειωδών
αναγκών των ̟ροσφύγων την ̟ερίοδο 1922 – 1923.
3. Ποιοι φορείς ανέλαβαν το έργο της ̟ροσωρινής στέγασης των ̟ροσφύγων και ̟ως αντιµετώ̟ισαν
το ̟ρόβληµα;
4. Ποια ήταν η στάση και οι ̟ροσδοκίες των ̟ροσφύγων το ̟ρώτο διάστηµα της ̟αραµονής τους
στην Ελλάδα;
3. Η Σύµβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των ̟ληθυσµών
1. Πότε υ̟ογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης και ̟ως ρυθµίστηκε το ζήτηµα της ανταλλαγής των
̟ληθυσµών;
2. Σε ̟οια σηµεία διέφερε η Συνθήκη της Λοζάνης α̟ό τις ̟ροηγούµενες συνθήκες σχετικά µε το
ζήτηµα της ανταλλαγής των ̟ληθυσµών;
3. Ποια ήταν η αντίδραση των Ελλήνων ̟ροσφύγων µετά την υ̟ογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης;
4. Να αναλύσετε τους λόγούς για τους ο̟οίους η ελληνοτουρκική σύµβαση έγινε α̟οδεκτή α̟ό την
ελληνική ̟λεύρα.
5. Πότε ιδρύθηκε η Μικτή Ε̟ιτρο̟ή Ανταλλαγής; Τι γνωρίζετε για την έδρα, τα µέλη και τις
αρµοδιότητες της;
Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1. Η ε̟ιτρο̟ή α̟οκαταστάσεως ̟ροσφύγων
1. Πότε ιδρύθηκε η Ε.Α.Π, ̟οιες ήταν οι συνθήκες ίδρυσής της και τι γνωρίζετε για την α̟οστολή της;
2. Να αναφέρετε τους ̟όρους ̟ου διέθετε η ελληνική κυβέρνηση στην Ε.Α.Π.
3. Πως ε̟ηρέασε η διάκριση των ̟ροσφύγων σε »αστούς» και «αγρότες» την εγκατάσταση τους στην
Ελλάδα;
4. Σε ̟οιο βαθµό ̟ραγµατο̟οιήθηκε η ε̟ιδίωξη της Ε.Α.Π. να εγκατασταθούν οι ̟ροσφυγές µε
κριτήριο τον τό̟ο ̟ροέλευσής τους;
5. Τι γνωρίζετε για την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων µε βάση τις αντικειµενικές συνθήκες και για
̟οιους λόγους κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί βάρος στην αγροτική α̟οκατάστασή τους;
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6.

Πως µ̟ορεί να εξηγηθεί η ̟ροτεραιότητα ̟ου έδωσε η Ε.Α.Π στην εγκατάσταση των ̟ροσφύγων
στην Μακεδονία;
7.
Πως εξηγείται η µεγάλη κινητικότητα των ̟ροσφύγων, ιδιαίτερα τα ̟ρώτα χρόνια µετά την άφιξή
τους στην Ελλάδα;
8. Μέχρι ̟ότε λειτούργησε η Ε.Α.Π. και ̟οιοι άλλοι φορείς ασχολήθηκαν µε την α̟οκατάσταση των
̟ροσφύγων;
3. Η αγροτική α̟οκατάσταση
1. Ποιος φορέας ανέλαβε το έργο της αγροτικής α̟οκατάστασης, ̟ου α̟έβλε̟ε αυτή και σε ̟οιες
̟εριοχές εγκαταστάθηκαν οι ̟ρόσφυγες;
2. Τι γνωρίζετε για τη µορφή, τη διαδικασία διανοµής και τον τρό̟ο α̟ο̟ληρωµής της αξίας των
̟αραχωρούµενων κλήρων;
3. Να ̟εριγράψετε το σύστηµα ̟ου ε̟ικράτησε για τη στέγαση των ̟ροσφύγων στις αγροτικές
̟εριοχές.
4. Η αστική α̟οκατάσταση
1. Ποιες ήταν οι διαφορές της αγροτικής και αστικής α̟οκατάστασης;
2. Να ̟αρουσιάσετε τα εµ̟όδια ̟ου συνάντησε η α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων στις αστικές
̟εριοχές.
3. Πού ιδρύθηκαν οι ̟ρώτοι συνοικισµοί και ̟οιοι ήταν;
4. Να αναφέρετε το σύστηµα ̟ου ακολούθησε στην ανέγερση των ̟ροσφυγικών κατοικιών και τα
χαρακτηριστικά ̟ου είχε η οικοδόµηση των συνοικισµών.
5. Ποιες ̟ρωτοβουλίες ανέλαβαν οι εύ̟οροι ̟ρόσφυγες για να διευθετήσουν το ζήτηµα της στέγασης
τους;
6. Πώς αντιµετώ̟ισαν οι ά̟οροι ̟ρόσφυγες το ̟ρόβληµα της στέγασής τους;
∆. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1. Η α̟οζηµίωση των ανταλλαξίµων
1. Ποιοι φορείς ανέλαβαν να εκτιµήσουν την αξία των ̟εριουσιών ̟ου εγκατέλειψαν οι ̟ρόσφυγες
στις ̟ατρίδες τους;
2. Να ̟αρουσιάσετε τη λύση ̟ου υιοθετήθηκε στο ζήτηµα της εκτίµησης των ̟εριουσιών των
̟ροσφύγων.
3. Α̟ό ̟οιες υ̟ηρεσίες και µε ̟οια κριτήρια έγινε η ̟ροσωρινή εκτίµηση των ̟ροσφυγικών
̟εριουσιών;
4. Ποιες ε̟ιτρο̟ές συστάθηκαν για την οριστική εκτίµηση των ̟εριουσιών ̟ου εγκαταλείφθηκαν
στην Τουρκία και ̟οιες δυσκολίες ̟αρουσιάστηκαν;
3. Η ελληνοτουρκική ̟ροσέγγιση
1. Αφού καταγράψετε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά το χρονικό διάστηµα 1923 – 1926, στη
συνέχεια να αναφερθείτε στο ̟εριεχόµενο και την τύχη των δι̟λωµατικών ̟ράξεων ̟ου
υ̟έγραψαν οι δύο χώρες.
2. Ποιες ήταν οι ε̟ιδιώξεις του Ε. Βενιζέλου κατά τη διάρκεια των δια̟ραγµατεύσεων µε την
Τουρκία µετά τον Αύγουστο του 1928 και ̟ως αντέδρασαν οι ̟ρόσφυγες σε µια ̟ιθανή
̟ροσέγγιση των δύο χωρών;
3. Πότε υ̟ογράφηκε η Συµφωνία της Άγκυρας και ̟οια ήταν τα κυριότερα σηµεία της;
4. Ποιες ε̟ιµέρους συµφωνίες , µετά τη Συµφωνία της Άγκυρας, ολοκλήρωσαν την ̟ροσέγγιση της
Ελλάδας και της Τουρκίας;
5. Κατά ̟όσο αντα̟οκρίνονταν οι ρυθµίσεις ̟ου ε̟ιβλήθηκαν στις συµφωνίες ̟ου υ̟έγραψαν η
Ελλάδα και η Τουρκία το 1930 στις ̟ροσδοκίες του Βενιζέλου και των ̟ροσφύγων;
Ε. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
1. Η ενσωµάτωση των ̟ροσφύγων
1. Ποιες αντικειµενικές δυσχέρειες έ̟ρε̟ε να ξε̟εραστούν για να α̟οκατασταθούν οι ̟ρόσφυγες;
2. Να αξιολογήσετε το έργο της Ε.Α.Π. στην ̟ραγµατο̟οίηση του έργου της α̟οκατάστασης των
̟ροσφύγων.
3. Ποιες διαφορές υ̟ήρχαν ανάµεσα στους ̟ρόσφυγες;
4. Ποια ήταν τα ̟αρά̟ονα των ̟ροσφύγων και σε ̟οιο βαθµό αυτά ήταν βάσιµα;
5. Τι γνωρίζετε για τη διαφορά νοοτρο̟ίας ̟ου υ̟ήρχε ανάµεσα στους γηγενείς και στους
̟ρόσφυγες;
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6.
7.

Να ̟αρουσιάσετε τη διάσταση γηγενών και ̟ροσφύγων, ό̟ως αυτή εκφράστηκε στην οικονοµική,
̟ολιτική και κοινωνική ζωή.
Ποια µορφή ̟ήρε η αντίθεση µεταξύ γηγενών και ̟ροσφύγων και ̟ότε έ̟αψε να υ̟άρχεί;

3. Οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό την άφιξη των ̟ροσφύγων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Να αξιολογήσετε την ε̟ίδραση της Μικρασιατικής καταστροφής στην ̟ορεία του ελληνισµού.
Ποιες ε̟ι̟τώσεις είχε η άφιξη των ̟ροσφύγων στην εξωτερική ̟ολιτική της Ελλάδας;
Να ̟αρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά ̟ου είχε ο ̟ληθυσµός της χώρας µετά την εγκατάσταση των
̟ροσφύγων στην Ελλάδα.
Πως διαµορφώθηκε η εθνολογική σύσταση του ̟ληθυσµού της Ελλάδας µε τον ερχοµό των
̟ροσφύγων και ̟οια σηµασία είχε το γεγονός αυτό;
Ποια ε̟ίδραση άσκησε η ̟αρουσία των ̟ροσφύγων στην αγροτική ̟αραγωγή;
Με ̟οιον τρό̟ο συνέβαλαν οι ̟ρόσφυγες στην ανά̟τυξη της ελληνικής βιοµηχανίας;
Πως ε̟ηρέασε η άφιξη των ̟ροσφύγων στην ένταξη των γυναικών στον οικονοµικά ενεργό
̟ληθυσµό;
Ποια ήταν η ̟ροσφορά των ̟ροσφύγων στη µουσική εξέλιξη και στην ̟νευµατική ζωή της χώρας;

Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Ε.1. Να σχολιάσετε τις ̟ερι̟έτειες µετακίνησης Ελλήνων Μικρασιατών κατά την ̟ερίοδο 1914-1922.
Ε.2. α) Να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την ̟ερίθαλψη και τη µέριµνα των ̟ροσφύγων την ̟ερίοδο 19141921.
β) Πώς µερίµνησε αρχικά το κράτος και ̟οιες ̟ροσ̟άθειες στέγασης έγιναν µε την άφιξη των ̟ροσφύγων
µετά τη Μικρασιατική καταστροφή;
Ε.3. α) Πώς αντιµετώ̟ισαν οι ̟ρόσφυγες (1922) το ̟ρώτο διάστηµα την ̟αραµονή τους στην Ελλάδα, µέχρι
την υ̟ογραφή της συνθήκης της Λοζάνης το 1923;
β)Πώς αντέδρασαν οι ̟ρόσφυγες όταν έγινε γνωστή η υ̟ογραφή της στην Ελλάδα;
Ε.4. α) Να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την ίδρυση της ΕΑΠ και ̟οια µέσα της διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση
στο έργο της α̟οκατάστασης των ̟ροσφύγων.
β) Ποιοι άλλοι φορείς ασχολήθηκαν µε την α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων;
Ε.5. α) Τι γνωρίζετε για την αγροτική α̟οκατάσταση των ̟ροσφύγων µετά τη µικρασιατική καταστροφή;
β) Για ̟οιο λόγο δόθηκε ̟ροτεραιότητα στη γεωργία και σε ̟οιες ̟εριοχές;
Ε.6. Να αναφέρετε την ̟ροσφορά των ̟ροσφύγων (1922) στη βιοµηχανία και τον ̟ολιτισµό.
Ε.7. Να αναφέρετε το ̟εριεχόµενο των συνθηκών και συµφωνιών ̟ου υ̟έγραψε η Ελλάδα την ̟ερίοδο
1923-1930 αναφορικά µε τη ρύθµιση του ̟ροσφυγικού ζητήµατος.
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Κεφάλαιο 4. Το Κρητικό Ζήτηµα α̟ό ∆ι̟λωµατική Ά̟οψη κατά το 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα
Μέρος Ε΄. Η Περίοδος της Αυτονοµίας και η Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα
Ενότητα 38. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας
Σχεδιάγραµµα

9 ∆εκεµβρίου 1898

10 ∆εκεµβρίου
1898
Κρητική Πολιτεία

Ιανουάριος 1899

8 Φεβρουαρίου
1899
Σύνταγµα
Κρητικής
Πολιτείας

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας
- ̟ρίγκι̟ας Γεώργιος ανέλαβε τα καθήκοντα του Ύ̟ατου Αρµοστή ως εντολοδόχος
των Μ.∆υνάµεων
- υψώθηκε η σηµαία της Κρητικής Πολιτείας στο φρούριο του Φιρκά
- διατηρήθηκε η τουρκική σηµαία στο φρούριο της Σούδας
- η Κρήτη τέθηκε υ̟ό διεθνή ̟ροστασία
- αναχώρηση ξένων ναυάρχων
α̟οτέλεσε νέο ̟ολιτικό σχήµα
ορίστηκε 16µελής ε̟ιτρο̟ή (12 χριστιανοί, 4 µουσουλµάνοι)
στόχευε να εκ̟ονήσει σχέδιο κρητικού συντάγµατος
δηµοσιεύεται διάταγµα «Περί Συγκροτήσεως Κρητικής Συνελεύσεως»
̟ροκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη ̟ληρεξουσίων
αναδείχθηκαν στις εκλογές: 138 χριστιανοί και 50 µουσουλµάνοι
- άρχισε τις εργασίες της η Κρητική Βουλή
-

συντάχθηκε κατά το ̟ρότυ̟ο του ισχύοντος τότε ελληνικού συντάγµατος
εγκρίθηκε α̟ό το Συµβούλιο των Πρέσβεων των Προστάτιδων ∆υνάµεων στη
Ρώµη
τέθηκε αµέσως σε εφαρµογή
συγκροτήθηκε και ορκίστηκε η ̟ρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας 
Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης: ο Ελευθέριος Βενιζέλος

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 7 του σχολικού βιβλίου, σελ. 206
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τον τρό̟ο µε τον
ο̟οίο οργανώθηκε η Κρητική Πολιτεία.
«Θα καταβάλω ̟άσαν ̟ροσ̟άθειαν υ̟έρ της ευηµερίας σας, θα φροντίσω να διοικηθήτε καλώς, δικαίως και
αµερολή̟τως, ν’ α̟οκτήσετε ανεξαιρέτως ασφάλειαν αληθή, ην εγγυάται µόνον το κράτος του νόµου και
θεσµοί λυσιτελείς…»
Α̟άντηση:
Α̟ό ̟ηγή:
Ο ̟ρίγκι̟ας Γεώργιος στο ̟ρώτο του διάγγελµα ̟ρος τον κρητικό λαό ανακοίνωνε τη δέσµευση
̟ου αναλάµβανε ως Ύ̟ατος Αρµοστής της Κρήτης να:
φροντίσει για την ευηµερία των Κρητών
εξασφαλίσει καλή, δίκαιη και αµερόλη̟τη δικαιοσύνη
διασφαλίσει ανεξαιρέτως σε όλους τους κατοίκους ασφάλεια, την ο̟οία εγγυάται µόνο το κράτος
̟ου κυβερνάται µε νόµους και οι χρήσιµοι θεσµοί
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 206-207: «Μέσα σε µια α̟ερίγρα̟τη φρενίτιδα … ορίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος».
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
38.1. Να καταγράψετε τις ενέργειες ̟ου έγιναν κατά τη χρονική ̟ερίοδο 1898-1899 για την οργάνωση της
Κρητικής ̟ολιτείας.
38.2. Να αναφέρετε τις διαδικασίες ̟ου οδήγησαν στο ̟ρώτο Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας το 1899.
38.3. Ποιες ενέργειες έγιναν µετά την αναχώρηση των ξένων Ναυάρχων για την οργάνωση της Κρητικής
Πολιτείας µέχρι και τη συγκρότηση της ̟ρώτης κυβέρνησής της;
[Εξετάσεις 2007]

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό
38.4. Ο εντολοδόχος των Μ. ∆υνάµεων, βασιλιάς Γεώργιος, ανέλαβε τα
καθήκοντα του Ύ̟ατου Αρµοστή στις 9 ∆εκεµβρίου 1898.




38.5. Έναν χρόνο ακριβώς µετά την εγκατάσταση του Ύ̟ατου Αρµοστή
̟ροκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη ̟ληρεξουσίων.





38.6. Η Κρητική Βουλή άρχισε τις εργασίες της στις 8
Φεβρουαρίου 1899.





38.7. Στις εκλογές του 1899 αναδείχθηκαν ̟ληρεξούσιοι
12 χριστιανοί και 4 µουσουλµάνοι.









38.8. Το Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας συντάχθηκε κατά το
̟ρότυ̟ο του ισχύοντος τότε ελληνικού συντάγµατος.
Ερωτήσεις στις Πηγές

Λάθος

Ερώτηση 38.9
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ε̟ισηµάνετε µε ̟οιο
τρό̟ο οργανώθηκε η Κρητική Πολιτεία.
Κείµενο
Ευτυχής µάλλον για την Ελλάδα υ̟ήρξε η διευθέτηση του Κρητικού ζητήµατος. Ό̟ως είχε ήδη α̟οφασιστεί
α̟ό τις µεγάλες δυνάµεις ̟ριν α̟ό την έναρξη του ελληνο-τουρκικού ̟ολέµου, η Κρήτη α̟έκτησε καθεστώς
αυτονοµίας, µε ̟ρόταση δε της Ρωσίας ύ̟ατος αρµοστής των τεσσάρων µεγάλων δυνάµεων ̟ου εν τέλει
συµφώνησαν (της Ρωσίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας) ορίστηκε ο δευτερότοκος γιος του
Γεωργίου Α΄ της Ελλάδας βασιλό̟αις Γεώργιος. ∆ιατηρήθηκε η υψηλή κυριαρχία του σουλτάνου στη νήσο,
αλλά α̟οσύρθηκαν και οι τελευταίες τουρκικές φρουρές, ο δε ̟ρίγκι̟ας Γεώργιος ήταν αρµοστής των
µεγάλων δυνάµεων, όχι του σουλτάνου. Η ρύθµιση ̟ροέβλε̟ε ε̟ίσης εθνοσυνέλευση α̟ό όλες τις εθνότητες
της Κρήτης. Ο Γεώργιος α̟οβιβάστηκε στην Κρήτη τον ∆εκέµβριο του 1898 και έγινε δεκτός µε
ενθουσιασµό, καθώς η εκεί ̟αρουσία του ερµηνεύτηκε α̟ό το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων ως η αρχή της
ένωσης.
Βερέµης Θ., Κολιό̟ουλος Γ., Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Α̟ό το 1821 µέχρι σήµερα, Καστανιώτη, Αθήνα 2006,
σ. 305.
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Ενότητα 38 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Η εκ̟όνηση του Συντάγµατος της Κρητικής Πολιτείας (1899) ανατέθηκε:
α. σε µια ε̟ιτρο̟ή Αθηναίων συµβούλων του ̟ρίγκι̟α Γεωργίου
β. στο Συµβούλιο των Πρέσβεων των Προστάτιδων ∆υνάµεων
γ. σε µια 16µελή Ε̟ιτρο̟ή α̟ό 12 χριστιανούς και 4 µουσουλµάνους
δ. στο ελληνικό κοινοβούλιο
2. Ως εντολοδόχος των Μ. ∆υνάµεων ανέλαβε τα καθήκοντα του Ύ̟ατου Αρµοστή στην Κρήτη:
α. ο Γάλλος Ναύαρχος Ποττιέ
β. ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄
γ. ο ̟ρίγκι̟ας Γεώργιος
δ. ο Ελευθέριος Βενιζέλος
Θέµα 2ο
Να συµ̟ληρώσετε τα κενά στην ακόλουθη ̟ρόταση:
Έναν ακριβώς µήνα µετά την εγκατάσταση του Ύ̟ατου Αρµοστή, δηµοσιεύτηκε το ̟ρώτο σηµαντικό
…………………………………………………………………..και αµέσως ̟ροκηρύχθηκαν …………………. για
την ανάδειξη ̟ληρεξουσίων.
Θέµα 3ο
Ερώτηση
Με βάση το ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την οργάνωση και
το Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας.
Κείµενο
Η δηµοσίευση του συντάγµατος α̟οτέλεσε δυσάρεστη έκ̟ληξη, τόσο για τις µάζες των αστικών κρητικών
κέντρων, όσο και της υ̟αίθρου και δόθηκε, ε̟ιτέλους, εξήγηση γιατί βιάστηκαν τόσο ̟ολύ οι ̟ληρεξούσιοι.
Το νέο σύνταγµα ήταν σαφώς δεσ̟οτικό και µερολη̟τικώτατα φιλοµοναρχικό. Ο ηγεµόνας ̟ροικιζόταν µε
σ̟ουδαία δικαιώµατα, ενώ οι λαϊκές ελευθερίες συµ̟ιέζονταν στο ελάχιστο. Η δηµοσίευσή του έ̟εισε τους
̟άντες, στην Κρήτη και στην Ελλάδα, ότι ο ευγενής, αλλά δυσήνιος κρητικός λαός ̟αραδινόταν δέσµιος στη
διακυβέρνηση ενός ά̟ειρου στα ̟ολιτικά ̟ράγµατα ̟ρίγκι̟α, ο ο̟οίος, κοντά στα άλλα, δεν φηµιζόταν
για τις δηµοκρατικές του αντιλήψεις.
Το κρητικό σύνταγµα, σαν καρ̟ός ̟ολιτικής ενέργειας, ήταν ̟ροϊόν µιας και µόνης τάξης, των
γαιοκτηµόνων. Ο ακτήµων λαός, ̟ου σήκωσε στους ώµους του τα βάρη ̟ολλών ε̟αναστάσεων στην Κρήτη,
ο καθηµαγµένος α̟ό τις ̟ρόσφατες εξεγέρσεις, ̟αραµερίστηκε ε̟ιµελώς α̟ό τα έδρανα της Κρητικής
εθνοσυνέλευσης, γι’ αυτό και τα δίκαια αιτήµατά του δεν αναγράφτηκαν καθόλου στον καταστατικό χάρτη
της Πολιτείας, ιδιαίτερα το αίτηµα της διανοµής της γης, ̟ου α̟οτελούσε το καίριο ̟ρόβληµα του
κοινωνικού βίου στο νησί και ένα α̟ό τα ̟ιο σ̟ουδαία εναύσµατα των Κρητικών εξεγέρσεων κατά της
τουρκικής κατα̟ίεσης των µ̟έηδων και των άλλων γαιοκτηµόνων.
Μικρογραφία της αντιδραστικότητας του συντάγµατος και της συνέλευσης ήταν η διορισµένη α̟ό τον
̟ρίγκι̟α-αρµοστή κυβέρνηση των συµβούλων του, ε̟ί των ο̟οίων –ας σηµειωθεί— είχε το α̟όλυτο
δικαίωµα του κατ’ αρέσκεια διορισµού τους ή της ̟αύσης του. Πρόεδρος –µετά την άρνηση του
Σφακιανάκη—διορίστηκε ο Ν. Γιαµαλάκης και ̟ροϊστάµενοι των ̟έντε διευθύνσεων, ό̟ως ονοµάστηκαν τα
υ̟ουργεία, οι Ελ. Βενιζέλος της ∆ικαιοσύνης, Μ. Κουµουνδούρος των Εσωτερικών, Κ. Φούµης των
Οικονοµικών, Ν. Γιαµαλάκης της Εκ̟αιδεύσεως και των Θρησκευµάτων και Χασάν Σκυλιανάκης της
Ασφαλείας, ̟ου αντικαταστάθηκε αργότερα α̟ό τον Χουσεΐν Γενιτσαράκη.
Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόµος Α΄: Α̟ό την Ε̟ανάσταση του 1821 ως το
κίνηµα του Γουδί (1909), Πατάκη, Αθήνα 2005, σ. 575-576.
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Ενότητα 39. Η ̟ερίοδος της ∆ηµιουργίας
Σχεδιάγραµµα

Το έργο της ̟ρώτης
Κυβέρνησης

-

Οργανικός Νόµος
1900

-

-

Η Περίοδος της ∆ηµιουργίας
εξέδωσε νόµους και διατάγµατα
έκοψε κρητικό νόµισµα (κρητική δραχµή)
ίδρυσε την Κρητική Τρά̟εζα
οργάνωσε ταχυδροµική υ̟ηρεσία
οργάνωσε Χωροφυλακή µε Ιταλούς αξιωµατούχους και υ̟αξιωµατικούς
(καραµ̟ινιέρους)
µερίµνησε για την εκ̟αίδευση  ίδρυσε σχολεία και διόρισε δασκάλους
µερίµνησε για τη δηµόσια υγεία  οργάνωσε το λε̟ροκοµείο της
Σ̟ιναλόγκας (αντιµετώ̟ιση ̟ροβλήµατος λέ̟ρας, ̟ου είχε ̟ροσλάβει
ενδηµική µορφή στις ̟όλεις και τα χωριά της Κρήτης)
αντιµετώ̟ιζε το καθεστώς της το̟ικής Εκκλησίας
έλυνε ακανθώδη εκκλησιαστικά ζητήµατα, ό̟ως ήταν η σχέση της
Εκκλησίας της Κρήτης µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και η εκλογή
Μητρο̟ολίτη και Ε̟ισκό̟ων
ίδρυσε καθεστώς ηµιαυτόνοµης Εκκλησίας  Προκαθήµενος εκλέγεται α̟ό
το Οικουµενικό Πατριαρχείο
Κρητική Πολιτεία εξέδιδε το διάταγµα αναγνώρισης και εγκατάστασής του

Ορισµοί
Οργανικός Νόµος: Ψηφίστηκε α̟ό την ̟ρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας και αντιµετώ̟ιζε το
ζήτηµα του καθεστώτος της το̟ικής Εκκλησίας. Με τον Οργανικό Νόµο του 1900 δόθηκε, λύση σε ακανθώδη
εκκλησιαστικά ζητήµατα, ό̟ως ήταν η σχέση της Εκκλησίας της Κρήτης µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και
η εκλογή Μητρο̟ολίτη και Ε̟ισκό̟ων. Το βασικό σχήµα, ̟ου ισχύει µε µικρές τρο̟ο̟οιήσεις έως σήµερα,
είναι ένα καθεστώς ηµιαυτόνοµης Εκκλησίας, της ο̟οίας ο Προκαθήµενος εκλέγεται α̟ό το Οικουµενικό
Πατριαρχείο και η Κρητική Πολιτεία εκδίδει το ∆ιάταγµα της αναγνώρισης και εγκατάστασής του.
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 208]
Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
39.1. Τι γνωρίζετε για τα αναδιαρθρωτικά µέτρα της ̟ρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας;
39.2. Να α̟οτιµήσετε το έργο της ̟ρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας.
39.3. Πώς αντιµετω̟ίστηκε το ζήτηµα του καθεστώτος της το̟ικής εκκλησίας στην Κρήτη;
39.4. Τι ̟ροέβλε̟ε ο Οργανικός Νόµος (1900) και τι είδους ζητήµατα ε̟έλυε;
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
39.5. Με τον Οργανικό Νόµο, το 1900, δόθηκε λύση στο ̟ρόβληµα της
σχέσης της Εκκλησίας της Κρήτης µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο
και την εκλογή Μητρο̟ολίτη και Ε̟ισκό̟ων.


39.6. Η ̟ρώτη Κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας ανάµεσα σε άλλα
οργάνωσε Πολιτοφυλακή µε Ιταλούς αξιωµατικούς και υ̟αξιωµατικούς
(καραµ̟ινιέρους).





39.7. Η κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας µερίµνησε ιδιαίτερα για
την εκ̟αίδευση και τη δηµόσια υγεία.





39.8. Ο Οργανικός Νόµος καθιέρωνε ένα καθεστώς αυτόνοµης
Εκκλησίας, της ο̟οίας ο Προκαθήµενος εκλέγεται α̟ό την Κρητική
Πολιτεία.
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39.9. Το βασικό σχήµα ̟ου εγκαθίδρυε ο Οργανικός Νόµος για τα
εκκλησιαστικά ζητήµατα ισχύει ως σήµερα µε µικρές τρο̟ο̟οιήσεις.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 39.10
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε
το έργο της ̟ρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας.
Κείµενο
Στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας γίνονται ̟ολλά έργα ανασυγκρότησης διάνοιξη δρόµων και
̟λακόστρωση, έργα εξωραϊσµού και α̟οχέτευσης, ανέγερση της ̟ερίφηµης δηµοτικής αγοράς της ̟όλης. Το
αρχιτεκτονικό ρεύµα του νεοκλασικισµού έρχεται να ̟ροσθέσει τη σφραγίδα του στα στενά δροµάκια της
̟αλαιάς ̟όλης της ̟ρωτεύουσας.
Όταν άρχισε η λειτουργία της Κρητικής Πολιτείας, ό̟ου η χριστιανική ̟λειοψηφία θα είχε τον ̟ρώτο λόγο
στη διακυβέρνηση του νησιού, οι Τουρκοκρήτες στο Ρέθυµνο άρχισαν να αναχωρούν για τη Σµύρνη. Ο
ε̟ίσκο̟ος Κρήτης, Ευµένιος τον Οκτώβριο του 18989 γράφει σε ε̟ιστολή του ότι «οι Τούρκοι Ρεθύµνης
σωρηδόν α̟έρχονται εις Σµύρνην, αι δε Χριστιανικαί οικογένειαι της ̟όλεως εκείνης ετοιµάζονται να
κατέλθωσιν εξ Αθηνών άµα τη α̟ελάσει του Τουρκικού στρατού, ήτοι µετά 15 ηµέρας».
Ιστορία των Ελλήνων, τόµος 14: Νεώτερος Ελληνισµός, 1895-1910, Αθήνα 2006, σ. 316.

Ενότητα 39 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
- Οργανικός Νόµος

Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της:
1. Η ̟ρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας:
α. ίδρυσε την Αγροτική Τρά̟εζα
β. οργάνωσε Πολιτοφυλακή
γ. τύ̟ωσε γραµµατόσηµα
δ. µερίµνησε για την εκ̟αίδευση και τη δηµόσια υγεία
2. Με τον Οργανικό Νόµο του 1900:
α. αναζω̟υρώθηκαν τα ακανθώδη εκκλησιαστικά ζητήµατα
β. δηµιουργήθηκε ένα καθεστώς αυτόνοµης Εκκλησίας
γ. ορίστηκε το καθεστώς της Εκκλησίας της Ελλάδος µε το Πατριαρχείο
δ. δηµιουργήθηκε ένα καθεστώς ηµιαυτόνοµης Εκκλησίας

Θέµα 3ο
Τι γνωρίζετε για τα αναδιαρθρωτικά µέτρα της ̟ρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας; Με ̟οιο τρό̟ο
έλυσε τα ακανθώδη εκκλησιαστικά ζητήµατα;
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Ενότητα 40. Τα Πρώτα Νέφη
Σχεδιάγραµµα

Αίτια ρήξης Γεωργίου
και Κρητών (1901)

 Το Σύνταγµα
της Κρητικής
Πολιτείας

Αντι̟αράθεση Γεωργίου
και Ελ. Βενιζέλου

 ∆ιαχείριση
ζητήµατος
ένωσης
Κρήτης µε
την Ελλάδα

 ∆ιάσταση
α̟όψεων έλαβε
µορφή
̟ροσω̟ικής
αντι̟αράθεσης
Α̟οτέλεσµα

Τα Πρώτα Νέφη
υ̟ερβολικά συντηρητικό
̟αραχωρούσε στον Ηγεµόνα – Ύ̟ατο Αρµοστή
υ̟ερεξουσίες  δεσ̟οτική συµ̟εριφορά
ασάφεια στον καθορισµό αρµοδιοτήτων 
τριβές και αντι̟αραθέσεις στο έργο της
διοίκησης
το̟ικοί ̟αράγοντες δυσφορούσαν 
̟αραγκωνισµός τους και διορισµός Αθηναίων
συµβούλων του Γεωργίου σε καίριες θέσεις
Γεώργιος  ̟ίστευε ότι η λύση του εθνικού
ζητήµατος θα ωρίµαζε µε ̟αραστάσεις και
υ̟οµνήµατα στις Μ. ∆υνάµεις
Βενιζέλος  θεωρούσε ότι η λύση έ̟ρε̟ε να
είναι σταδιακή, µε βαθµιαίες κατακτήσεις:
o α̟οµάκρυνση ξένων στρατευµάτων
o αντικατάστασή τους α̟ό ντό̟ια ̟ολιτοφυλακή
µε Έλληνες αξιωµατικούς

Βενιζέλος  δεν αναγνώρισε στον Πρίγκι̟α το
δικαίωµα να διαχειρίζεται ̟ροσω̟ικώς το
εθνικό ζήτηµα της Κρήτης
Γεώργιος  κακοί σύµβουλοί του διοχέτευαν
χαλκευµένα και συκοφαντικά κείµενα στις
αθηναϊκές εφηµερίδες εναντίον Ελ. Βενιζέλου
- δηµιουργείται βαρύ κλίµα διχασµού
-

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
40.1. Ποια τα ̟ροβλήµατα και οι ενστάσεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν αναφορικά µε τον τρό̟ο άσκησης της
εξουσίας α̟ό τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης;
40.2. Να ε̟ισηµάνετε τα στοιχεία εκείνα ̟ου υ̟οδηλώνουν τον συντηρητικό χαρακτήρα του Κρητικού
Συντάγµατος το 1899.
40.3. (α) Να ε̟ισηµάνετε τις αδυναµίες στην οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας ̟ου ̟ροκάλεσαν εσωτερική
κρίση µετά τα δύο ̟ρώτα έτη λειτουργίας της.
(β) Να εξηγήσετε ̟ώς εκδηλώθηκε αυτή η κρίση σε ̟ολιτικό ε̟ί̟εδο και ̟ώς, στη συνέχεια, η διάσταση των
α̟όψεων ̟ήρε τη µορφή ̟ροσω̟ικής αντι̟αράθεσης.
40.4. Ποιες οι αντίθετες α̟όψεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν αναφορικά µε το ζήτηµα της ένωσης µε την Ελλάδα;
40.5. Τι µορφή ̟ήρε η αντι̟αράθεση Βενιζέλου – Γεωργίου;
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Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό

Λάθος

40.6. Στο ζήτηµα της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα ̟αρουσιάστηκε
διάσταση α̟όψεων µεταξύ του Γεωργίου και του Βενιζέλου.





40.7. Τα δύο ̟ρώτα έτη της λειτουργίας του το νέο καθεστώς ε̟ιχειρούσε
να α̟οσοβήσει µια εσωτερική κρίση.





40.8. Το Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας ήταν υ̟ερβολικά συντηρητικό,
καθώς ̟αραχωρούσε στον Ηγεµόνα υ̟ερεξουσίες ̟ου µ̟ορούσαν να τον
οδηγήσουν σε δεσ̟οτική συµ̟εριφορά.





40.9. Οι το̟ικοί ̟αράγοντες της Κρήτης διορίζονταν σε καίριες θέσεις,
καθώς γνώριζαν τα κρητικά ̟ράγµατα και την ψυχολογία των Κρητών.





40.10. Ο ̟ρίγκι̟ας Γεώργιος θεωρούσε ότι η α̟οµάκρυνση των ξένων
Στρατευµάτων και η αντικατάστασή τους α̟ό ντό̟ια ̟ολιτοφυλακή θα
̟ροωθούσε το ζήτηµα της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα.





40.11. Ο Βενιζέλος είχε καταστήσει σαφές ότι δεν αναγνωρίζει στο
Βασιλιά το δικαίωµα να διαχειρίζεται ̟ροσω̟ικώς το εθνικό ζήτηµα
της Κρήτης.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 40.12
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:
α) Να ε̟ισηµάνετε τις αδυναµίες στην οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας ̟ου ̟ροκάλεσαν εσωτερική
κρίση µετά τα δύο ̟ρώτα έτη της λειτουργίας της.
β) Να εξηγήσετε ̟ώς εκδηλώθηκε αυτή η κρίση σε ̟ολιτικό ε̟ί̟εδο και ̟ώς, στη συνέχεια, η διάσταση
των α̟όψεων ̟ήρε τη µορφή ̟ροσω̟ικής αντι̟αράθεσης.
Κείµενο -- Το Κρητικό Σύνταγµα του 1899
Τα σοβαρά ̟ροβλήµατα ̟ου γεννήθηκαν στην εφαρµογή του ήταν συνέ̟εια των ατελειών του. Για
̟αράδειγµα, ο ύ̟ατος αρµοστής οριζόταν ως αντι̟ρόσω̟ος των Μεγάλων ∆υνάµεων στην Κρήτη, αλλά
συνδεόταν και µε το λαό της µε µια «σύµβαση». Ήταν ο κεντρικός ̟αράγοντας του κράτους και ο κύριος
εκτελεστικός λειτουργός και σηµαντικό στέλεχος της νοµοθετικής εξουσίας. Ό̟ως ̟αρατηρούσε ο ̟ρόεδρος
της συντακτικής ε̟ιτρο̟ής Ι. Σφακιανάκης, «το ̟ρόσω̟ον του Ηγεµόνος είναι το κέντρο όλων των
εξουσιών». Α̟ό την άλλη µεριά, τα µέλη της αρµοστειακής κυβέρνησης, σύµφωνα ̟άντοτε µε το σύνταγµα,
ήταν σύµβουλοι του ̟ρίγκι̟α, ελεγχόµενοι και άµεσα υ̟όλογοι σ’ αυτόν µάλλον ̟αρά στη Συνέλευση α̟ό
την ο̟οία ̟ροέρχονταν. … Η Κρητική Συνέλευση, η ο̟οία εκλεγόταν µε γενική ψηφοφορία κάθε δύο
χρόνια, δεν είχε σαφείς εξουσίες ούτε αρκετές αρµοδιότητες. Πραγµατο̟οίησε µόνο µια συνεδρίαση στη
διάρκεια της θητείας της και, καθώς φαίνεται, είχε ̟εριορισµένη δικαιοδοσία, αφού η τελική ε̟ικύρωση των
νόµων ενέ̟ι̟τε στην αρµοδιότητα του ύ̟ατου αρµοστή.
Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1910), Η διά̟λαση ενός εθνικού ηγέτη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σ. 382.
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Ενότητα 40 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Το Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας θεωρήθηκε συντηρητικό ε̟ειδή:
α. συντάχθηκε κατά το ̟ρότυ̟ο του ισχύοντος τότε ελληνικού
β. δηµιουργούσε ̟ροσω̟ικές αντι̟αραθέσεις στο έργο της διοίκησης
γ. διόριζε σε καίριες θέσεις το̟ικούς ̟αράγοντες ̟ου στήριζαν µε ενθουσιασµό τον Πρίγκι̟α
δ. ̟αραχωρούσε στον Ηγεµόνα υ̟ερεξουσίες
2. Σχετικά µε τη διαχείριση του εθνικού ζητήµατος της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα, ο Βενιζέλος:
α. ̟ίστευε ότι η λύση του ̟ροβλήµατος θα ωρίµαζε µε συνεχή υ̟οµνήµατα ̟ρος τις Μ.∆υνάµεις
β. θεωρούσε ότι η λύση έ̟ρε̟ε να είναι σταδιακή, µε βαθµιαίες κατακτήσεις
γ. ε̟ιζητούσε την αντικατάσταση των ντό̟ιων α̟ό ξένα στρατεύµατα
δ. αναγνώριζε στον Πρίγκι̟α το δικαίωµα να διαχειρίζεται ̟ροσω̟ικώς το εθνικό ζήτηµα της Κρήτης
Θέµα 2ο
Να ε̟ισηµάνετε τα στοιχεία εκείνα ̟ου υ̟οδηλώνουν το συντηρητικό χαρακτήρα του Συντάγµατος της
Κρητικής Πολιτείας.
Θέµα 3ο
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αιτιολογήσετε τη φράση του Βενιζέλου ̟ρος τον ̟ρίγκι̟α Γεώργιο:
«Ως ένας εκ των τριακοσίων χιλιάδων Κρητών, δεν σας εκχωρώ το δικαίωµά µου, ώστε µόνος σεις να ρυθµίζετε
αυτοβούλως την εθνικήν ̟ολιτικήν του τό̟ου µου!»
Ενότητα 41. Η ε̟ανάσταση του Θερίσου (1905): α. τα αίτια και οι αφορµές, β. Η αντίδραση του ̟ρίγκι̟α
Σχεδιάγραµµα

18 Μαρτίου 1901 –
Κορύφωση κρίσης

-

Ε̟ανάσταση του Θερίσου (1905): Αίτια και Αφορµές
- Γεώργιος  α̟έλυσε Βενιζέλο α̟ό αξίωµα υ̟ουργού
- Βενιζέλος  δηµοσίευσε 5 άρθρα στον «Κήρυξ» των Χανίων µε τίτλο
«Γεννηθήτω φως»
- Γεώργιος  ̟ολιτική αδιαλλαξίας και αυταρχικά µέτρα
 α̟αγόρευση ελευθεροτυ̟ίας
 διώξεις και φυλακίσεις διακεκριµένων µελών κρητικής
αντι̟ολίτευσης

Πολιτικό αδιέξοδο και «Ηνωµένη Αντι̟ολίτευσις»
̟ροσ̟άθειες συνδιαλλαγής αντί̟αλων µερίδων ναυάγησαν
γύρω α̟ό Βενιζέλο συνασ̟ίστηκαν οι δυσαρεστηµένοι α̟ό αυταρχική ̟ολιτική του Πρίγκι̟α
σχηµατίστηκε µια ισχυρότατη «Ηνωµένη Αντι̟ολίτευσις»
έµ̟ιστοι συνεργάτες Ελ. Βενιζέλου ήταν οι  Κ. Φούµης, Κ. Μάνος
η τριανδρία ̟ροχώρησε σε δυναµική αναµέτρηση µε τον Πρίγκι̟α

Τέλη 1904
«Ηνωµένη
Αντι̟ολίτευσις»
26 Φεβρουαρίου
1905

Ε̟ανάσταση
Θερίσου 1905

Εκλογές 1904 και ενέργειες αντι̟ολίτευσης
̟ροκηρύχθηκαν εκλογές για ανάδειξη 64 βουλευτών
θα διορίζονταν 10 ε̟ι̟λέον α̟ευθείας α̟ό τον Πρίγκι̟α
α̟οφάσισε να µη συµµετέχει στις εκλογές
κατήγγειλε τα ανελεύθερα µέτρα του Πρίγκι̟α
κάλεσε το λαό σε α̟οχή
- τριανδρία αντι̟ολίτευσης και άλλοι 15 ε̟ιφανείς ̟ολιτευτές συνέταξαν και
υ̟έγραψαν ̟ροκήρυξη, ζητώντας:
 µεταβολή Συντάγµατος Κρητικής Πολιτείας
- ̟ροκήρυξη  ήταν το ̟ρώτο ε̟ίσηµο ε̟αναστατικό κείµενο, ̟ροµήνυµα της
ε̟ανάστασης του Θερίσου
όλοι είχαν ̟εισθεί ότι ένο̟λη ε̟ανάσταση ήταν ε̟ί θύραις
υ̟ηρεσίες Πρίγκι̟α συγκέντρωναν ̟ληροφορίες
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ενωµένη αντι̟ολίτευση άφηνε σκό̟ιµα να διαρρεύσει η ̟ληροφορία ότι
̟ιθανή ηµέρα εξέγερσης ήταν η 14η Μαρτίου 1905
ενδιάµεσα οµάδες ενό̟λων συνέρρεαν στο Θέρισο  Βενιζέλος και
συνεργάτες του ε̟έλεξαν το χωριό ως έδρα της ε̟ανάστασης, γιατί ήταν
κοντά στα Χανιά και ήταν δυσ̟ρόσιτο
10 Μαρτίου 1905  Κήρυξη Ε̟ανάστασης
Ε̟αναστάτες  κήρυτταν κατάργηση αρµοστείας
 καλούσαν το λαό σε συµ̟αράσταση
 συνιστούσαν στη χωροφυλακή να µην υ̟ακούει στις
διαταγές του Πρίγκι̟α
εκ̟ρόσω̟οι ε̟αναστατών  διασκορ̟ίστηκαν σε όλη την Κρήτη για
µετάδοση ε̟αναστατικού µηνύµατος
Ψηφίσµατα συµ̟αράστασης έφταναν α̟ό ̟αντού
Ισχυρότατοι ̟αράγοντες του νησιού και ̟ολιτικοί αντί̟αλοι του Βενιζέλου
̟ροσχώρησαν στην ε̟ανάσταση
Ως φυσικός αρχηγός του ε̟αναστατικού κινήµατος ανέλαβε να
ενηµερώσει το λαό και τους αντι̟ροσώ̟ους των Μ. ∆υνάµεων για τους λόγους
και τους σκο̟ούς της ε̟ανάστασης
-

Κοινό Αίσθηµα
Κρητών
Ενέργειες
Βενιζέλου

Μέτρα ̟ου έλαβε ο
Πρίγκι̟ας

Κρητική Βουλή

Α̟οτέλεσµα

Αντιδράσεις
Ελληνικής
Κυβέρνησης

Αντίδραση του Πρίγκι̟α
ε̟ανάσταση καταθορύβησε
 Πρίγκι̟α και ̟εριβάλλον του
 ελληνική κυβέρνηση
 Μ. ∆υνάµεις
- σ̟ασµωδικά µέτρα Πρίγκι̟α:
 έδινε ̟ροθεσµία 36 ωρών στους ε̟αναστάτες να καταθέσουν τα ό̟λα
 κήρυξε στρατιωτικό νόµο στην Κρήτη
ενεργούσε κατά τις εντολές του αρµοστειακού ̟εριβάλλοντος
ψήφισε το νόµο «Περί ιδρύσεως σώµατος δηµοφρουρών» για τη στήριξη
της έννοµης τάξης («ρο̟αλοφόροι»)
στην Κρήτη υ̟ήρχαν δύο κυβερνήσεις
 του Αρµοστή στα Χανιά
 των ε̟αναστατών στο Θέρισο
̟λήρης διάσ̟αση
α̟ειλή εµφυλίου ̟ολέµου
βασιλικό ̟εριβάλλον στην Αθήνα ̟ίεζε ελληνική κυβέρνηση να
καταδικάσει κίνηµα Θερίσου
12 Μαρτίου 1905  ̟ρωθυ̟ουργός ∆ηλιγιάννης ̟ροέβη σε σκληρές
δηλώσεις κατά Βενιζέλου και συνεργατών του
Εντούτοις το κίνηµα  έβρισκε θετική αντα̟όκριση στο κοινό αίσθηµα
 οι ̟ερισσότερες αθηναϊκές εφηµερίδες το
υ̟οστήριζαν ανοιχτά

Ορισµοί
«Ηνωµένη Αντι̟ολίτευσις»: οι δυσαρεστηµένοι ̟ολιτικοί α̟ό την αυταρχική ̟ολιτική του Πρίγκι̟α για
το εθνικό ζήτηµα της Κρήτης, οι ο̟οίοι το 1901 συνασ̟ίστηκαν γύρω α̟ό τον Ελ. Βενιζέλο και σχηµάτισαν
µια ισχυρότατη «Ηνωµένη Αντι̟ολίτευση». Έµ̟ιστοι συνεργάτες του Βενιζέλου ήταν ο Κ. Φούµης και ο Κ.
Μάνος. Οι τρεις αυτοί α̟οτέλεσαν µια τριανδρία, ̟ου δεν δίστασε να ̟ροχωρήσει σε δυναµική αναµέτρηση
µε τον Πρίγκι̟α. Στις εκλογές του 1904 η αντι̟ολίτευση α̟οφάσισε να µη συµµετέχει στις εκλογές,
κατήγγειλε τα ανελεύθερα µέτρα του Πρίγκι̟α (α̟αγόρευση ελευθεροτυ̟ίας, διώξεις και φυλακίσεις µελών
κρητικής αντι̟ολίτευσης, διορισµός 10 βουλευτών α̟ευθείας α̟ό τον ̟ρίγκι̟α στις εκλογές του 1904) και
κάλεσε το λαό σε α̟οχή. Η τριανδρία της αντι̟ολίτευσης στις 26 Φεβρουαρίου 1905, µαζί µε άλλους 15
ε̟ιφανείς ̟ολιτευτές συνέταξαν και υ̟έγραψαν ̟ροκήρυξη µε την ο̟οία ζητούσαν µεταβολή του
συντάγµατος της Κρητικής Πολιτείας. Η ̟ροκήρυξη αυτή είναι το ̟ρώτο ε̟ίσηµο ε̟αναστατικό κείµενο, το
̟ροµήνυµα της ε̟ανάστασης του Θερίσου.
[Βλ.σχολ. βιβλίο, σελ. 210]
[Εξετάσεις 2007]
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«ρο̟αλοφόροι»: Αµέσως µετά την κήρυξη της ε̟ανάστασης στο Θέρισο, το 1905, ο Πρίγκι̟ας θορυβηµένος
ε̟έβαλε µε την συγκατάθεση των Μεγάλων ∆υνάµεων το στρατιωτικό νόµο σε όλη την Κρήτη. Η Κρητική
Βουλή, ̟ου ενεργούσε κατά τις εντολές του αρµοστειακού ̟εριβάλλοντος, αφού δεν υ̟ήρχε αντι̟ολίτευση,
ψήφισε το νόµο «Περί ιδρύσεως σώµατος δηµοφρουρών», οι ο̟οίοι θα στήριζαν την έννοµη τάξη. Αυτούς
τους α̟οκαλούσαν οι ε̟αναστάτες «ρο̟αλοφόρους».
[Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 213]

Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Πηγή 1. Παράθεµα 8 του σχολικού βιβλίου – Η Προκήρυξη της Αντι̟ολίτευσης, σ. 210
Ερώτηση
Με βάση το ̟αρα̟άνω ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τα αίτια και τους
στόχους της ε̟ανάστασης του Θερίσου (1905).
Κείµενο
«Οι υ̟ογεγραµµένοι, α̟οτελούντες την … Έλληνα κυβερνήτην».
Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Η ̟ροκήρυξη της ενωµένης αντι̟ολίτευσης, η ο̟οία συντάχθηκε στα Χανιά στις 26 Φεβρουαρίου
1905, ̟ροέβαλε τα ακόλουθα αιτήµατα:
Πρώτο αίτηµα και µέληµα των µελών και υ̟οστηρικτών της αντι̟ολίτευσης ήταν η ένωση της
Κρήτης µε την Ελλάδα
Αν αυτό α̟έβαινε αδύνατο τότε θα ε̟ιδίωκε την ̟ολιτική ̟ροσέγγιση της Κρήτης µε την ελληνική
κυβέρνηση
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και αυτός ο στόχος ήταν ανέφικτος, τότε θα α̟αιτούσε αναθεώρηση του
κρητικού συντάγµατος σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο του ελληνικού, ̟ροκειµένου να α̟αλλαγεί ο τό̟ος
α̟ό το δεσ̟οτισµό
Τέλος, υ̟ογραµµίζει ότι θα ̟ροβεί στη διεκδίκηση των στόχων της δυναµικά µε ένο̟λες λαϊκές
συναθροίσεις και δεν θα δεχθεί στο εξής κυβερνήτη µη Έλληνα
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 208-210: «Το ̟ιο σηµαντικό ήταν η … το ̟ροµήνυµα της ε̟ανάστασης του Θερίσου».

Πηγή 2. Παράθεµα 9 του σχολικού βιβλίου -- Πανηγυρικός λόγος του Ε. Βενιζέλου (25/3/1905), σελ. 212
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τα αίτια
και τους στόχους της Ε̟ανάστασης του Θερίσου (1905).
Κείµενο
«… Ευθύς εξ αρχής … µέλλον εις µιαν οικογένειαν…».
Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Στον ̟ανηγυρικό του λόγο ο Ελ. Βενιζέλος υ̟ογραµµίζει ότι δέχθηκαν τον ̟ρίγκι̟α ως Ύ̟ατο
Αρµοστή στην Κρήτη ε̟ειδή θεωρούσαν ότι θα ε̟ιδίωκε την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα
Μολονότι ̟έρασαν έξι χρόνια, η ένωση δεν ε̟ιτεύχθηκε και ο κρητικός λαός κατέφυγε στα ό̟λα
εκφράζοντας την ε̟ιτακτική ανάγκη της εθνικής του α̟οκατάστασης
Ο Βενιζέλος διαµαρτύρεται εναντίον του ̟ρίγκι̟α λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν µια οικογένεια,
η βασιλική, να α̟οφασίζει για το µέλλον του τό̟ου του
Τέλος, ανθίσταται στην αντίληψη ότι το κίνηµα της ένωσης είναι άκαιρο, καθώς µόνη λύση του
κρητικού ζητήµατος είναι η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα

Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 208-210: «Αλλά το ̟ιο σηµαντικό ήταν η διαχείριση … το ̟ροµήνυµα της
ε̟ανάστασης του Θερίσου».
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
41.1. Ποιες ήταν οι αφορµές και τα αίτια της ε̟ανάστασης του Θερίσου;
41.2. Τι γνωρίζετε για την «Ηνωµένη Αντι̟ολίτευση» και για τις ενέργειές της µετά τις εκλογές του 1904;
41.3. Τι ζητούσαν οι ε̟αναστάτες στην ̟ροκήρυξή τους της 10ης Μαρτίου 1905;
41.4. Να ̟αρουσιάσετε την άµεση αντίδραση του ̟ρίγκι̟α Γεωργίου και του ̟εριβάλλοντός του στην
έκρηξη της ε̟ανάστασης του Θερίσου (1905).
41.5. Ποια ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την ε̟ανάσταση στο Θέρισο το 1905;
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό
41.6. Ο Γεώργιος α̟έλυσε τον Βενιζέλο α̟ό το αξίωµα του Υ̟ουργού
Εξωτερικών στις 18 Μαρτίου 1901.


Λάθος


41.7. Στις 26 Φεβρουαρίου 1905 έληξε η ̟ερίοδος της Γενικής Συνέλευσης
και ̟ροκηρύχθηκαν εκλογές.





41.8. Η Ηνωµένη Αντι̟ολίτευση άφηνε να σκό̟ιµα να διαρρεύσει η
̟ληροφορία ότι ̟ιθανή ηµέρα εξέγερσης θα ήταν η 14η Μαρτίου.





41.9. Τη 10η Μαρτίου 1905 κυκλοφόρησαν ̟ροκηρύξεις ̟ου κήρυτταν
την κατάργηση της αρµοστείας.
41.10. Οι ισχυρότεροι ̟αράγοντες του νησιού και οι ̟ολιτικοί αντί̟αλοι
του Βενιζέλου καταδίκαζαν το ε̟αναστατικό κίνηµα.









41.11. Η Κρητική Βουλή ̟ου ενεργούσε κατά τις εντολές του αρµοστειακού
̟εριβάλλοντος κήρυξε το στρατιωτικό νόµο στην Κρήτη για να
ε̟αναφέρει την έννοµη τάξη.





41.12. Στις 12 Μαρτίου 1905 ο ̟ρωθυ̟ουργός ∆εληγιώργης κάλεσε τους
αντι̟ροσώ̟ους του αθηναϊκού τύ̟ου και ̟ροέβη σε σκληρές
δηλώσεις κατά του Βενιζέλου και των συνεργατών του.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 41.13
Αντλώντας στοιχεία α̟ό την ̟ηγή και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι
γνωρίζετε για την ε̟ανάσταση του Θερίσου (1905).
Κείµενο
Το Μάρτιο του 1905 ο Βενιζέλος, αφού ̟έτυχε να οργανώσει στη Συνέλευση ισχυρή αντι̟ολίτευση στο
καθεστώς του ̟ρίγκι̟α Γεωργίου, α̟οσύρθηκε µε εξακόσιους ο̟λισµένου ο̟αδούς του στα βουνά του
Θερίσου και ύψωσε το λάβαρο της εξέγερσης. Με χρήµατα και ό̟λα τον είχαν εφοδιάσει α̟ό την Ελλάδα.
Την ε̟οχή εκείνη είχε εγκαταλείψει ̟ια το αίτηµά του για την καθιέρωση καθεστώτος ηγεµονίας στην
Κρήτη και, ̟ιεζόµενος α̟ό τους ο̟αδούς του, ζητούσε και ̟άλι την ένωση, ελ̟ίζοντας µε αυτόν τον τρό̟ο
να κερδίσει τη λαϊκή υ̟οστήριξη για τους ε̟αναστάτες του Θερίσου.
Douglas Dakin, Η Ενο̟οίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, σ. 260.
Ερώτηση 41.14
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε ̟οιοι ήταν οι
λόγοι της και ̟ού οδήγησε η ̟ολιτική ρήξη µεταξύ Βενιζέλου και ̟ρίγκι̟α Γεωργίου.
Κείµενο
Η εξέγερση του Θερίσου εκδηλώθηκε στις 10 Μαρτίου του 1905, αλλά η αρχή της κρίσης, ̟ου οδήγησε τον
Βενιζέλο στην ένο̟λη στάση, ̟ρέ̟ει να το̟οθετηθεί στις 19-20 Μαρτίου του 1901, όταν ο ύ̟ατος αρµοστής
̟ρίγκι̟ας Γεώργιος τον «α̟έλυσε» α̟ό τη θέση του συµβούλου ∆ικαιοσύνης. Η διαδικασία της ρήξης
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µεταξύ των δύο ανδρών ε̟ιταχύνθηκε και οξύνθηκε α̟ό την το̟οθέτηση του ̟ρίγκι̟α Γεωργίου στα θέµατα
εξωτερικής ̟ολιτικής και α̟ό την άρνησή του να δεχτεί συζήτηση για το εθνικό θέµα και τα εσωτερικά
̟ροβλήµατα της Κρήτης µε τους συµβούλους του και τους το̟ικούς λαϊκούς εκ̟ροσώ̟ους. … Πίστευε και
υ̟οστήριζε την ανακήρυξη της Κρήτης σε ανεξάρτητο ̟ριγκι̟άτο ως τελευταίο στάδιο για την νοµότυ̟η
̟ραγµατο̟οίηση της ένωσής της µε την Ελλάδα. Πρότεινε να οργανωθεί εθνοφρουρά µε τις οδηγίες και υ̟ό
τις διαταγές Ελλήνων στρατιωτικών και να γίνει διάβηµα στις Μεγάλες ∆υνάµεις για την ̟ροκήρυξη της
αδέσµευτης αυτονοµίας της Κρήτης, την κατάργηση της αρµοστείας και την εξουσιοδότηση της Κρητικής
Συνέλευσης να εκλέξει κυβερνήτη. Υ̟οστήριξε ε̟ίσης τη δηµιουργία τακτικού κρητικού στρατού και την
υ̟οβολή αίτησης στις ∆υνάµεις να α̟οσύρουν τις φρουρές τους, αφού οργανώνονταν οι το̟ικές
στρατιωτικές δυνάµεις. Η αλλαγή της µεθόδευσης, η ε̟ανεκτίµηση και η ε̟ιλογή των ̟ροτεραιοτήτων δεν
σήµαινε βέβαια για τον Βενιζέλο εγκατάλειψη του ενωτικού ιδεώδους του. Μάλλον ̟ίστευε ότι, µε αυτόν
τον τρό̟ο, η Κρήτη θα α̟αλλασσόταν οριστικά α̟ό το διεθνή έλεγχο και θα ήταν ̟λέον σε θέση να κηρύξει
και τυ̟ικά την ένωση µε την Ελλάδα σε ̟ρώτη ευκαιρία. Μια ακόµη γενεσιουργός αιτία της σύγκρουσης
του Βενιζέλου µε τον ̟ρίγκι̟α Γεώργιο ήταν ασφαλώς η ̟αλιά και βασανιστική ανησυχία του για
οτιδή̟οτε είχε σχέση µε την τύχη της Κρήτης, ̟ου τόσες και τόσες ανεδαφικές και ανεύθυνες ̟ρωτοβουλίες
είχε ̟ληρώσει σκληρά στο ̟αρελθόν. Η άγνοια του ̟εριεχοµένου των δια̟ραγµατεύσεων και των
διαβηµάτων του ̟ρίγκι̟α, ο ο̟οίος δεν θεωρούσε αναγκαία τη σχετική ̟ληροφόρηση των συµβούλων του,
ασφαλώς όξυνε το κλίµα δυσ̟ιστίας και καχυ̟οψίας των σχέσεών του µε τον Βενιζέλο.
Λιλή Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1910. Η διά̟λαση ενός εθνικού ηγέτη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 397-398.
Ερώτηση 41.15
Με βάση το διάγγελµα του Βενιζέλου και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις διακηρύξεις
και τα αιτήµατα των ε̟αναστατών στο Θέρισο.
Κείµενο
Το διάγγελµα ̟ου ε̟ιστράτευσε τις αντι̟ολιτευτικές δυνάµεις της Κρήτης στις τάξεις του Θερίσου
κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου του 1905:
«… Αι ελ̟ίδες µας ̟ερί ενώσεως διεψεύσθησαν και οι µακροί και αιµατηροί του ̟αρελθόντος εθνικοί των
Κρητών αγώνες ̟εριωρίσθησαν εις την ίδρυσιν µιας αρµοστείας, ήτις υ̟ό τον τύ̟ον της ̟ροσωρινότητος
τείνει να καταστή διαρκής… Καλούµεν όθεν ̟άντας… ό̟ως σ̟εύσωσι να ενθαρρύνωσιν ηµάς…
καταλύοντες την ̟ροσωρινήν ταύτην αρµοστείαν, την α̟οµακρύνουσαν ηµάς του ε̟ιδιωκοµένου σκο̟ού
και ανακηρύσσοντες ως άρχοντα… την Α.Μ. Γεώργιον τον Α΄».
Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1910), Η διά̟λαση ενός εθνικού ηγέτη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σ. 407-408.
Ερώτηση 41.16
Με βάση το ̟αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τις αντιδράσεις του Πρίγκι̟α και
της ελληνικής κυβέρνησης µετά την έκρηξη της ε̟ανάστασης του Θερίσου.
Κείµενο
Η αντίδραση του ύ̟ατου αρµοστή ήταν σ̟ασµωδική. Α̟αίτησε α̟ό τους ε̟αναστάτες να ̟αραδώσουν τα
ό̟λα µέσα σε 36 ώρες. Κήρυξε τον στρατιωτικό νόµο µε την έγκριση των ∆υνάµεων. ∆ιέταξε συλλήψεις και
φυλακίσεις αντικαθεστωτικών και ε̟έβαλε λογοκρισία στον Τύ̟ο. Κατό̟ιν κάλεσε σε σύσκεψη τους
̟ροξένους και ζήτησε να λάβουν ε̟είγοντα µέτρα για την καταστολή του κινήµατος. Για να αυξήσει τις
ένο̟λες δυνάµεις του συγκρότησε το σώµα των δηµοφρουρών. Στην Αθήνα ο ̟ρωθυ̟ουργός Θεόδωρος
∆ηλιγιάννης ενηµέρωσε τον Γεώργιο και ̟ροέβη σε δηλώσεις ̟ρος τους διευθυντές των εφηµερίδων
καταγγέλλοντας το «̟ραξικό̟ηµα του Βενιζέλου εν Κρήτη». Ο Βενιζέλος είχε σταθµίσει σωστά την
̟εριορισµένη δυνατότητα ένο̟λης καταστολής του ε̟αναστατικού κινήµατος. Ο ̟ρίγκι̟ας δεν διέθετε
̟αρά µόνο το µικρό σώµα της κρητικής χωροφυλακής (̟ερί̟ου 1.100 άνδρες), ̟ου δεν αυξήθηκε σηµαντικά
α̟ό τους δηµοφρουρούς, ενώ οι τέσσερις ∆υνάµεις ήταν δύσκολο να συνεννοηθούν για κοινή στρατιωτική
δράση. Χρειάστηκε να ̟εράσει σχεδόν ένα τρίµηνο για να αρχίσουν οι ̟ολεµικές ε̟ιχειρήσεις.
Ιστορία των Ελλήνων, τόµος 14: Νεώτερος ελληνισµός, 1895-1910, Αθήνα 2006, σ. 343-344.
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Ενότητα 41 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο των ακόλουθων όρων:
«Ηνωµένη Αντι̟ολίτευσις»
«ρο̟αλοφόροι»
Θέµα 2ο
Τι ζητούσαν οι ε̟αναστάτες στην ̟ροκήρυξή τους της 10ης Μαρτίου 1905;
Θέµα 3ο
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το διάταγµα του Γεωργίου και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε
στα αίτια και τις αφορµές της ε̟ανάστασης του Θερίσου.
Κείµενο
∆ιάταγµα
Περί α̟ολύσεως του ε̟ί της ∆ικαιοσύνης Συµβούλου Ελευθερίου Βενιζέλου
Ηµείς Πρίγκιψ Γεώργιος της Ελλάδος
Ύ̟ατος Αρµοστής εν Κρήτη
Έχοντες υ̟’ οψει το άρθρον 65 του Συντάγµατος
Ε̟ειδή ο ε̟ί της ∆ικαιοσύνης Σύµβουλος Ελευθέριος Βενιζέλος όλως αναρµοδίως υ̟εστήριξε και δηµοσία
εξέθηκε γνώµας ε̟ί σ̟ουδαιοτάτου ζητήµατος του τό̟ου αντιθέτους ̟ρος το Ηµέτερον φρόνηµα και την
Εντολήν Ηµών.
Α̟ολύοµεν αυτόν του αξιώµατος του Συµβούλου ε̟ί της ∆ικαιοσύνης
Εν Χαλέ̟α τη 18 Μαρτίου 1901
Γεώργιος
Σβολό̟ουλος Κ., «Θέρισο: 1901-1905», Ιστορικά, τ. 51, Κρητική ̟ολιτεία: Η αυτονοµία της Κρήτης και η ανατολή
Βενιζέλου, Ελευθεροτυ̟ία, 5 Οκτωβρίου 2000, σ. 46-47.

Ενότητα 42. Η ε̟ανάσταση του Θερίσου (1905): γ. Η στάση των Μεγάλων ∆υνάµεων και οι
δι̟λωµατικοί ελιγµοί του Ελ. Βενιζέλου, δ. Το τέλος της ε̟ανάστασης του Θερίσου και ο θρίαµβος της
̟ολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου
Σχεδιάγραµµα

Στάση Μ. ∆υνάµεων α̟έναντι σε Ε̟ανάσταση Θερίσου
οι Μ. ∆υνάµεις δεν τήρησαν ενιαία στάση έναντι των ε̟αναστατών
Ρωσία  υ̟οστήριζε φανερά τον Πρίγκι̟α
 κανονιοβόλησε θέσεις των ε̟αναστατών στο Θέρισο
ε̟ιβεβαιώθηκε εκτίµηση Βενιζέλου ότι οι Μ. ∆υνάµεις ήταν αδύνατο να συµφωνήσουν στην
τήρηση ενιαίας στάσης έναντι του κινήµατος
Μ. ∆υνάµεις δεν µ̟ορούσαν να ̟αραβλέψουν κίνδυνο εµφυλίου ̟ολέµου  θα γενικευόταν στην
Κρήτη µε αφορµή δική τους ανάµιξη
Ενέργειες
21 Μαρτίου 1905  συλλαλητήριο στο Ηράκλειο
Κρητών
Ιω. Σφακιανάκης  µίλησε για α̟αράδεκτη ξένη ανάµιξη
 κάλεσε το λαό σε καθολική συµ̟αράσταση ̟ρος τους
ε̟αναστάτες
-

-

«Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης»
ε̟ανάσταση είχε α̟οκτήσει ερείσµατα σε όλη την Κρήτη
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οργανώθηκε «Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης» στο Θέρισο
Πρόεδρος: Ελ. Βενιζέλος
Υ̟ουργοί: Κ. Φούµης, Κ. Μάνος
Ενέργειες
̟ροέβη στην έκδοση χαρτονοµίσµατος για εσωτερικό ̟ατριωτικό δάνειο
κυβέρνησης
100.000 δρχ.
οργάνωσε υ̟ηρεσίες οικονοµικών, συγκοινωνιών και διοίκησης
τύ̟ωσε γραµµατόσηµα
εξέδιδε εφηµερίδα «Το Θέρισο»
̟ολλοί χωροφύλακες αυτοµόλησαν ̟ρος τους ε̟αναστάτες  χωροφυλακή
δεν ήταν σε θέση να ελέγχει τα ̟ράγµατα
∆ι̟λωµατική
αναζήτηση ̟ολιτικής λύσης
στάση Βενιζέλου
αντι̟ρόσω̟οι ∆υνάµεων κινήθηκαν ̟ρος εξοµάλυνση κρίσης µε
και Μ. ∆υνάµεων
δια̟ραγµατεύσεις, καθώς υ̟ήρχε
 φανερή ̟τώση δηµοτικότητας Πρίγκι̟α
 καθολική α̟οδοχή ε̟αναστατικών ιδεών α̟ό το λαό
- υ̟οµνήµατα ε̟αναστατών έθεταν ως ανυ̟οχώρητη βάση συζήτησης το ενωτικό
ζήτηµα
Στόχος Βενιζέλου
δηµιουργία ̟ροσωρινού καθεστώτος αυτονοµίας στην Κρήτη ανάλογο µε
Ανατολικής Ρωµυλίας  ελεύθερο µε σουλτανική ε̟ικυριαρχία

2 Ιουλίου 1905

2 Νοεµβρίου 1905

Λήξη Ε̟ανάστασης Θερίσου
Μ. ∆υνάµεις έστειλαν τελεσίγραφο στους ε̟αναστάτες
 ̟αρέµενε αµετάβλητο το ̟ολιτικό καθεστώς του νησιού
 διαβεβαίωναν για ουσιώδεις εσωτερικές µεταρρυθµίσεις
 χορηγούσαν γενική αµνηστία
όρος:
κατάθεση ό̟λων ε̟αναστατών εντός 15 ηµερών
- καταλήγουν σε τελική συµφωνία
- υ̟ογράφεται α̟ό Ελ. Βενιζέλο  µοναστήρι Μουρνιών Κυδωνίας
- εξασφαλίζεται γενική αµνηστία
- Μ. ∆υνάµεις δεσµεύονται να ε̟εξεργαστούν χάρτη ̟αραχωρήσεων στον
κρητικό λαό
- αρνούνται να ε̟ιτρέψουν ένωση Κρήτης µε Ελλάδα
-

Α̟οτελέσµατα Ε̟ανάστασης Θερίσου
κίνηµα Θερίσου δεν ̟έτυχε ̟λήρως τους στόχους του
έδωσε νέα ισχυρή ώθηση στο Κρητικό Σύνταγµα
̟ροκάλεσε θετικές εξελίξεις
Φεβρουάριος 1906  ∆ιεθνής Ε̟ιτρο̟ή ανέλαβε να εξετάσει την κατάσταση και τους όρους
λειτουργίας του αρµοστειακού καθεστώτος
Μεταρρυθµίσεις
Μ. ∆υνάµεις κατέληξαν σε νέα ρύθµιση του Κρητικού Ζητήµατος
Οριστικό κείµενο µεταρρυθµίσεων ̟ροέβλε̟ε
 Οργάνωση Κρητικής Χωροφυλακής
 Ίδρυση Κρητικής Πολιτοφυλακής µε Έλληνες αξιωµατικούς
 Ανάκληση ξένων στρατευµάτων
 Παραχώρηση στο βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α΄ το δικαίωµα να διορίζει
τον Ύ̟ατο Αρµοστή της Κρήτης (14 Αυγούστου 1906)
Το νησί κατέστη ιδιότυ̟η ελληνική ε̟αρχία
Β΄ Συντακτική
συγκροτήθηκε για εκ̟όνηση νέου συντάγµατος
Συνέλευση
̟ρώτη ̟ράξη της ήταν η έκδοση ενωτικού ψηφίσµατος
12 Σε̟τεµβρίου
- ̟ρίγκι̟ας Γεώργιος υ̟έβαλε την ̟αραίτησή του
1906
- αναχώρησε α̟ό την Κρήτη
- νέος Ύ̟ατος Αρµοστής: Αλέξανδρος Ζαΐµης
-
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Ορισµοί
«Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης»: οργανώθηκε στο Θέρισο α̟ό τους ε̟αναστάτες µε ̟ρόεδρο τον Ελ.
Βενιζέλο και υ̟ουργούς τους Κ. Φούµη και Κ. Μάνο. Η κυβέρνηση ̟ροέβη σε έκδοση γραµµατίων για
εσωτερικό ̟ατριωτικό δάνειο 100.000 δραχµών, οργάνωσε υ̟ηρεσίες οικονοµικών, συγκοινωνιών και
διοίκησης, τύ̟ωσε γραµµατόσηµα και εξέδιδε την εφηµερίδα «Το Θέρισο».
[Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 213-214]
Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 10 του σχολικού βιβλίου -- Ο Ι. Σφακιανάκης στον Κρητικό λαό, σ. 213
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε την
αντίδραση των Μ. ∆υνάµεων µετά το ξέσ̟ασµα της ε̟ανάστασης του Θερίσου και τις ενέργειες των
Κρητών.
«Υ̟άρχει κανείς … µετά των εν Θερίσω».
Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Ο ̟ολιτικός Ι. Σφακιανάκης σε ̟άνδηµο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο καλεί τον κρητικό λαό να
στηρίξει σύσσωµος την ε̟ανάσταση
Με αυτόν τον τρό̟ο θα δήλωναν ̟ρος τις Μ. ∆υνάµεις την καθολική συµ̟αράσταση των Κρητών
α̟έναντι στους ε̟αναστάτες και τους στόχους της ε̟ανάστασης
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 213-214: «Οι Μεγάλες ∆υνάµεις δεν τήρησαν … αυτοµόλησαν ̟ρος τους
ε̟αναστάτες».
Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
42.1. Ποια ήταν η στάση των Μ. ∆υνάµεων α̟έναντι στην Κρητική ε̟ανάσταση του 1905;
42.2. Ποια ήταν η ̟ολιτική οργάνωση της ε̟ανάστασης και ̟οιες ήταν οι εκτιµήσεις και οι στόχοι του
Βενιζέλου;
42.3. Ποιες ήταν οι εξελίξεις ̟ου οδήγησαν στο τέλος της ε̟ανάστασης του Θερίσου;
42.4. Ποια ήταν η συµβολή του κινήµατος του Θερίσου στην ̟ροώθηση του Κρητικού ζητήµατος;
42.5. Να ε̟ισηµάνετε τις συνέ̟ειες του ε̟αναστατικού κινήµατος του Θερίσου (1905) στην εξέλιξη του
Κρητικού Ζητήµατος.
42.6. Ποια ήταν η αντίδραση του ̟ρίγκι̟α Γεωργίου µετά το τέλος της ε̟ανάστασης και τη νέα ρύθµιση του
κρητικού ζητήµατος;
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
42.7. Οι Μ. ∆υνάµεις τήρησαν ενιαία στάση έναντι των ε̟αναστατών
στο Θέρισο.


42.8. Η «Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης» εξέδιδε την εφηµερίδα
«Κήρυξ».





42.9. Στις δι̟λωµατικές δια̟ραγµατεύσεις ο Βενιζέλος έθετε ως
ανυ̟οχώρητη βάση συζήτησης το ενωτικό ζήτηµα.





42.10. Με τελεσίγραφο στους ε̟αναστάτες στις 2 Ιουλίου 1905 οι
Μ. ∆υνάµεις γνωστο̟οιούσαν ότι θα µετέβαλαν το ̟ολιτικό
καθεστώς του νησιού.





42.11. Στις 2 Νοεµβρίου 1905 υ̟ογράφηκε στις Μουρνίες Κωδωνίας η
τελική συµφωνία ανάµεσα στον Ελ. Βενιζέλο και τις Μ. ∆υνάµεις.
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42.12. Το οριστικό κείµενο των µεταρρυθµίσεων ̟ροέβλε̟ε ανάµεσα
σε άλλα την ανάκληση των ξένων στρατευµάτων.





42.13. Στις 14 Αυγούστου 1906 ο Πρίγκι̟ας Γεώργιος ̟αραιτήθηκε και
αναχώρησε α̟ό την Κρήτη.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 42.14
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε
τα α̟οτελέσµατα της ε̟ανάστασης του Θερίσου.
Κείµενο -- Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναλύει τη σηµασία των ̟ολιτικών εξελίξεων ενώ̟ιον των Κρητών
̟ληρεξουσίων στη συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου 1906 της Β΄ Συντακτικής Συνέλευσης των Κρητών.
Τότε όµως ήταν ακόµη κύριο µέληµά του η διασφάλιση του µέλλοντος της Κρήτης. Στη συνεδρίαση της 7ης
Οκτωβρίου 1906, της Β΄ Συντακτικής Συνέλευσης των Κρητών, εί̟ε χαρακτηριστικά:
«Αντιλαµβάνοµαι εγώ και είµαι βέβαιος, Κύριοι ̟ληρεξούσιοι, ότι ̟ολύ ταχέως θα συµφωνήσωµεν όλοι ότι
το Κρητικόν ζήτηµα έκαµεν έν βήµα γενναιότατον ̟ρος τα εµ̟ρός διά της ε̟ιτευχθείσης λύσεως, όχι µόνον
α̟ό α̟όψεως εσωτερικής διοικήσεως, αλλά και α̟ό καθαρώς εθνικής α̟όψεως… Του λοι̟ού, το Πολίτευµα,
το ο̟οίον θα µας διέ̟η θα είναι οι ελεύθεροι θεσµοί του Ελληνικού Βασιλείου. Νοµίζω, ότι αυτό δεν είναι
κάτι τι, το ο̟οίον θα µας ανησυχή διότι εις αυτό όλοι εσ̟εύδοµεν ηµείς µεν α̟ό του φανερού, άλλοι δε
λελεηθότως, µη θέλοντες να αντιµετω̟ίσουν τους κινδύνους, τους ο̟οίους είχεν η διεξαγωγή του αγώνος
αυτού… Του λοι̟ού, κύριοι, η διοίκησις ηµών θα είναι διοίκησις καθαρώς ελληνική, όχι µόνον διότι ο
κεκληµένος να εφαρµόση το νέον ̟ολίτευµα διορίζεται ̟αρά του Βασιλέως των Ελλήνων, αλλ’ ελληνική και
κατά τούτο, διότι και το ̟νεύµα ακόµη της ∆ιοικήσεως θα είναι Ελληνικόν, αφ’ ου θα γίνηται ε̟ί τη βάσει
των αρχών του Ελληνικού Συντάγµατος, το ο̟οίον διέ̟ει το Ελληνικόν Κράτος ε̟ί του ̟αρόντος και το
ο̟οίον είµαι βέβαιος, ότι θα είναι και το µέλλον Σύνταγµα του Έθνους ακόµη.
«Αλλά η Κρήτη, δεν ̟ρέ̟ει να ̟αραγνωρίζωµεν ότι, αν α̟ετέλει ̟ρο µικρού ηθικόν α̟λώς εξάρτηµα του
Ελληνικού Βασιλείου, ήδη α̟ό των τελευταίων ̟αραχωρήσεων των ∆υνάµεων, η Κρήτη α̟οτελεί ̟ολιτικόν
̟λέον εξάρτηµα του Ελληνικού Βασιλείου. Αν αι ∆υνάµεις διά των ∆ιακοινώσεών των οφείλουν να
̟εριορίζωνται εις την δι̟λωµατικήν γλώσσαν, η ο̟οία δύναται τέλος ̟άντων να µη εγείρη τας αντιρρήσεις,
είτε του έχοντος το δικαίωµα της ε̟ικυριαρχίας εν Κρήτη, είτε άλλων αντιζήλων κρατών εν τη Ανατολή,
ηµείς όµως έχοµεν καθήκον, λαµβάνοντες τα ̟ράγµατα υ̟’ όψιν ό̟ως έχουσι να διακηρύξωµεν, ότι κατ’
ουσίαν αι ∆υνάµεις ενούσι την Κρήτην ̟ρος την Ελλάδα …. Λεί̟ουσι, Κύριοι συνάδελφοι, οι τύ̟οι και δεν
εξεύροµεν ̟όσον χρόνον ακόµη θα λεί̟ωσι, αλλ’ η αλήθεια είνε, ότι ουσιαστικώς διά της αναγνωρίσεως εις
τον Βασιλέα των Ελλήνων του δικαιώµατος να διορίζη τον Ύ̟ατον Αρµοστήν η Κρήτη ηνώθη µετά της
Ελλάδος…».
Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1910), Η διά̟λαση ενός εθνικού ηγέτη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σ. 412-143.

Ενότητα 42 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
- «Προσωρινή Κυβέρνησις Κρήτης»
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Η «Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης»:
α. οργάνωσε ταχυδροµική υ̟ηρεσία και Χωροφυλακή
β. εξέδιδε την εφηµερίδα «Κήρυξ»
γ. ̟ροέβη σε εκ̟όνηση νέου συντάγµατος
δ. ̟ροέβη σε έκδοση γραµµατίων για εσωτερικό ̟ατριωτικό δάνειο
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2. Ανάµεσα στις µεταρρυθµίσεις της συµφωνίας της 2ας Νοεµβρίου 1905 ̟ροβλε̟όταν:
α. η µεταβολή του ̟ολιτικού καθεστώτος του νησιού
β. η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα
γ. η οργάνωση Κρητικής Χωροφυλακής και Πολιτοφυλακής
δ. ο διορισµός του Γεωργίου Α΄ ως Ύ̟ατου Αρµοστή της Κρήτης
Θέµα 3ο
Ποια ήταν η συµβολή του κινήµατος του Θερίσου στην ̟ροώθηση του Κρητικού ζητήµατος;
Θέµα 4ο
Ερώτηση
Αντλώντας στοιχεία α̟ό την ̟ηγή και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τι
γνωρίζετε για τη στάση των Μ. ∆υνάµεων α̟έναντι στην ε̟ανάσταση του Θερίσου και τις ενέργειες
των ε̟αναστατών.
Κείµενο
Στις 7 Α̟ριλίου 1905 η Κρητική Βουλή κήρυξε την ένωση, ενώ οι ε̟αναστάτες οργάνωσαν τις δικές τους
«υ̟ηρεσίες» για τη στήριξη του αγώνα τους, αναθέτοντας σε διάφορους ο̟αδούς της αντι̟ριγκι̟ικής
̟αράταξης την είσ̟ραξη ενισχύσεων και τελωνειακών δασµών. Την ευθύνη των οικονοµικών της εξέγερσης
την ανέθεσαν στον Κων/νο Φούµη, τον έλεγχο των στρατιωτικών ̟ραγµάτων στον Κων/νο Μάνο, ενώ τα
̟ολιτικά και δι̟λωµατικά θέµατα θα τα έλεγχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εξάλλου όρισαν την «Προσωρινή
Κυβέρνηση της Κρήτης», το Προεδρείο της ε̟αναστατικής συνέλευσης, α̟οτελούµενο α̟ό τους Ι.
Πα̟αγιαννάκη, Ι. Καλογερή, Α. Κακούρη. Σ. Φιωτάκη, Κ. Μ̟ιράκη. Αργότερα ̟ροβήκαν στην έκδοση
γραµµατίων για «̟ατριωτικό δάνειο» 100.000 δραχµών, τύ̟ωσαν γραµµατόσηµα σε µικρό ̟ιεστήριο, ̟ου
είχαν εγκαταστήσει στην ̟εριοχή, και εξέδωσαν την Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα της Ε̟αναστατικής Συνέλευσης
και την εφηµερίδα «Το Θέρισο», ̟ου εκδιδόταν αρχικά «ηµέραν ̟αρ’ ηµέραν», σύµφωνα µε τα γραφόµενα
σε αυτήν, αργότερα δύο φορές την εβδοµάδα. Ταυτοχρόνως ̟ροσ̟άθησαν να οργανώσουν το διαρκή
ανεφοδιασµό του στρατο̟έδου µε τρόφιµα και φυσίγγια.
Στέλλα Αλιγιζάκη, Θέρισο 1905, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Χανιά 2003,
σ. 23-24.

Ενότητα 43. Η αρµοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐµη30 (1906 - 1908)
Σχεδιάγραµµα

18 Σε̟τεµβρίου 1906
Κατά τη διετία
διακυβέρνησης
Ζαΐµη

21 Μαΐου 1908

Αρµοστεία Αλέξανδρου Ζαΐµη
- αναλαµβάνει καθήκοντα Ύ̟ατου Αρµοστή Κρήτης ο Αλέξανδρος Ζαΐµης
ε̟ανέρχεται οµαλότητα στην Κρήτη
εγκαινιάζεται νέα ̟ερίοδος δηµιουργίας
βελτιώνεται οικονοµία
αναδιοργανώνεται δηµόσια διοίκηση
καταβάλλεται φροντίδα για οργάνωση δηµόσιας υγείας και ̟αιδείας
οργανώνεται ̟ολιτοφυλακή Κρήτης (1907)  1ος στρατός του νησιού
1908  ξένα στρατεύµατα εκκένωσαν την Κρήτη
- ευχαριστήριο Ψήφισµα Κρητικής Βουλής ̟ρος Μ. ∆υνάµεις
- ε̟ίσηµη ̟ολιτική ̟ράξη χειραφέτησης Κρήτης α̟ό την ̟ροστασία των Μ.
∆υνάµεων

Ορισµοί
Πολιτοφυλακή Κρήτης: Τη διετία της αρµοστείας του Αλέξανδρου Ζαΐµη (1906-1908) στην Κρήτη το ̟ιο
σηµαντικό ήταν ότι οργανώθηκε για ̟ρώτη φορά η Πολιτοφυλακή της Κρήτης, δηλαδή ο ̟ρώτος στρατός
του νησιού (1907), ̟ου εξελίχθηκε σε αξιόλογη δύναµη, ό̟ως φάνηκε αργότερα στους Βαλκανικούς
̟ολέµους 1912-1913. Η ̟αρουσία των ξένων δυνάµεων κατέστη ̟λέον ̟εριττή και οι Μ. ∆υνάµεις
α̟οφάσισαν να εκκενώσουν την Κρήτη µέσα σε ένα χρόνο, µε µόνη εγγύηση την ασφάλεια των
µουσουλµάνων της νήσου. [Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 216]

30

Επισηµαίνεται το λάθος του σχολικού βιβλίου που αναφέρει το όνοµα Αλέξανδρος και Ανδρέας Ζαΐµης.
Το πρώτο είναι το σωστό.
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
43.1. Πώς διαµορφώθηκε η κατάσταση στην Κρήτη κατά την ̟ερίοδο της Αρµοστείας του Αλέξανδρου
Ζαΐµη (1906-1908);
43.2. Πότε ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Κρήτης ο Α. Ζαΐµης και ̟οιες εξελίξεις ακολούθησαν κατά τη
διετία της διακυβέρνησής του;
43.3. Τι γνωρίζετε για την Πολιτοφυλακή της Κρήτης και τι ακολούθησε µετά την οργάνωσή της;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας µε Χ το αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
43.4. Τον ̟ρίγκι̟α Γεώργιο διαδέχθηκε ως Ύ̟ατος Αρµοστής ο Ανδρέας
Ζαΐµης.


43.5. Ο Αλέξανδρος Ζαΐµης ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 18
Σε̟τεµβρίου 1916.





43.6. Κατά τη διετία 1906-1908, ε̟ί αρµοστείας Αλέξανδρου Ζαΐµη
εγκαινιάστηκε µια νέα ̟ερίοδος δηµιουργίας.





43.7. Το 1907 οργανώθηκε για ̟ρώτη φορά η Πολιτοφυλακή της Κρήτης,
̟ου εξελίχθηκε σε αξιόλογη δύναµη στους Βαλκανικούς ̟ολέµους.





43.8. Με το Ψήφισµα της Κρητικής Βουλής στις 21 Μαΐου 1908 ̟ρος τις
Μ. ∆υνάµεις αναγνωριζόταν ε̟ίσηµα η ένωση της Κρήτης µε την
Ελλάδα.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 43.9
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις
εξελίξεις στα εσωτερικά και τα εξωτερικά θέµατα της Κρήτης κατά τη διάρκεια της αρµοστείας του Αλ.
Ζαΐµη.
Κείµενο -- Η αρµοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐµη (1906-1908)
Το Κρητικό Ζήτηµα εισήλθε, µε το διορισµό στις 14 Σε̟τεµβρίου 1906 του Αλέξανδρου Ζαΐµη στη θέση του
υ̟άτου αρµοστή, στη φάση της οριστικής του ε̟ίλυσης. Ο Αλέξανδρος Ζαΐµης ήταν ένας έµ̟ειρος και
µετριο̟αθής ̟ολιτικός, ̟ου είχε διατελέσει ̟ρωθυ̟ουργός της Ελλάδας και έµελλε αργότερα να γίνει και
Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Η α̟οχώρηση του ̟ρίγκι̟α και η ανάθεση του υ̟άτου αξιώµατος
της Κρητικής Πολιτείας στο νέο αρµοστή έγινε τις τελευταίες ηµέρες του Σε̟τεµβρίου.
Ο Αλέξανδρος Ζαΐµης αµέσως µετά την άφιξή του α̟ηύθυνε ̟ροκήρυξη ̟ρος τον κρητικό λαό,
ε̟ισηµαίνοντας τον τρό̟ο κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης: «Και ̟αρά τω κρητικώ λαώ, ως εν εµοί, η
αυτή κρατεί αφοσίωσις ̟ρος τους ελευθέρους θεσµούς, την ανά̟τυξιν δ’ αυτών α̟εκδέχοµαι α̟ό την
σύνεσιν των µελών της συντακτικής Συνελεύσεως, φρονών ότι, ό̟ως η ελευθέρα Ελλάς, ούτω και η Κρήτη, το
ηρωικόν τούτο τµήµα του γένους, µόνον διά φιλελευθέρων θεσµών δύναται να ̟ροοδεύση…».
Η οµαλότητα και η ησυχία ε̟ανήλθε στην ταραγµένη Μεγαλόνησο και µια ̟ερίοδος δηµιουργίας και
άνθισης εγκαινιάστηκε. Σε αυτό συνέτεινε και η αµνηστία ̟ου ̟αρέσχε ο Ζαΐµης στους υ̟ευθύνους των
αιµατηρών γεγονότων ̟ου συνέβησαν κατά τη διάρκεια της α̟οχώρησης του ̟ρίγκι̟α Γεωργίου. Η
ολοκλήρωση µέσα σε τέσσερις µήνες των εργασιών της Συντακτικής Συνέλευσης ε̟ικύρωσε την ε̟ιβολή της
αρχής της νοµιµότητας και των κοινοβουλευτικών θεσµών. Η οικονοµία αναδιοργανώθηκε, ο κρατικός
µηχανισµός βελτιώθηκε, η ̟αιδεία και η υγεία κατεβλήθησαν ̟ροσ̟άθειες να εκσυγχρονιστούν και µια
σειρά νοµοθετηµάτων εισήχθη, ̟ροκειµένου να υ̟οβοηθηθεί σηµαντικά η λειτουργία του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα. Και το σηµαντικότερο: οργανώθηκε για ̟ρώτη φορά η Πολιτοφυλακή της Κρήτης, ̟ου
ήταν ουσιαστικά ο ̟ρώτος στρατός της Μεγαλονήσου και εξελίχθηκε σε υ̟ολογίσιµη στρατιωτική δύναµη,
ό̟ως άλλωστε α̟οδείχθηκε λίγο αργότερα στα ̟εδία µαχών των Βαλκανικών Πολέµων (1912-1913).
Θ. Χρήστου, «Α̟ό τον Ζαΐµη στην αναχώρηση της ευρω̟αϊκής δύναµης», Ελευθεροτυ̟ία, Ιστορικά, τ. 51:
Κρητική Πολιτεία. Η αυτονοµία της Κρήτης και η ανατολή του Βενιζέλου, 5 Οκτωβρίου 2000, σ. 48-49.
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Ενότητα 43 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να δώσετε το ̟εριεχόµενο του ακόλουθου όρου:
Πολιτοφυλακή Κρήτης
Θέµα 2ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Τον ̟ρίγκι̟α Γεώργιο διαδέχθηκε στην Αρµοστεία της Κρήτης (1906-1908):
α. ο Ελευθέριος Βενιζέλος
β. ο Αλέξανδρος Ζαΐµης
γ. ο Ιωάννης Σφακιανάκης
δ. ο Κωνσταντίνος Φούµης
Θέµα 3ο
Πώς διαµορφώθηκε η κατάσταση στην Κρήτη κατά την ̟ερίοδο της Αρµοστείας του Αλέξανδρου Ζαΐµη
(1906-1908);

Ενότητα 44. Η Κατάλυση της Αρµοστείας στην Κρήτη. Το ̟ρώτο ενωτικό Ψήφισµα των Κρητών
Σχεδιάγραµµα

Κατάλυση Αρµοστείας στην Κρήτη και Πρώτο Ενωτικό Ψήφισµα Κρητών
Εξωτερικά γεγονότα ̟ου
̟ροσάρτηση Βοσνίας και Ερζεγοβίνης α̟ό Αυστρία
ταράζουν ̟ορεία
ανακήρυξη Βουλγαρίας σε βασίλειο και ̟ροσάρτηση Ανατολικής
Κρητικού Ζητήµατος
Ρωµυλίας
Εξελίξεις στην Κρήτη
ελληνική κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη υ̟έδειξε ανάγκη λαϊκών
κινητο̟οιήσεων για κήρυξη ένωσης Κρήτης µε Ελλάδα
λαϊκή συγκέντρωση στα Χανιά εγκρίνει οµόφωνα Πρώτο Ψήφισµα
Ένωσης
σχηµατίζεται ̟ροσωρινή διακοµµατική Κυβέρνηση
Ελληνική κυβέρνηση  α̟οφεύγει να αναγνωρίσει ε̟ίσηµα ένωση
 ̟εριορίστηκε σε ̟αρασκηνιακές οδηγίες
στη νέα Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης
Σχολιασµός Πηγών – Πινάκων του σχολικού βιβλίου
Παράθεµα 11 του σχολικού βιβλίου -- Το Ψήφισµα της 24ης Σε̟τεµβρίου 1908, σ. 217
Ερώτηση
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τις
συνθήκες κάτω α̟ό τις ο̟οίες η Κρητική Κυβέρνηση εξέδωσε το ̟ρώτο ε̟ίσηµο Ενωτικό Ψήφισµα και
να αναφέρετε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των Μ. ∆υνάµεων α̟έναντι σε αυτό.
«Η Κυβέρνησις της Κρήτης διερµηνεύουσα … της υ̟ηρεσίας των».
Α̟άντηση:
Α̟ό την ̟ηγή:
Το Ψήφισµα της 24ης Σε̟τεµβρίου 1908 ανακήρυττε την ανεξαρτησία της Κρήτης και την ένωσή της
µε την Ελλάδα σε ένα αδιαίρετο και αδιάσ̟αστο βασίλειο
Καλούσε το βασιλιά της Ελλάδας να αναλάβει τη διακυβέρνηση της νήσου, ενώ όριζε ότι τόσο ο
βασιλιάς όσο και οι αρχές του νησιού θα ασκούσαν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τους νόµους
του ελληνικού βασιλείου
Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 216-218: «∆ύο µεγάλα εξωτερικά γεγονότα … το ο̟οίο α̟έκοψε τον ιστό της».
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
44.1. Ποια εξωτερικά γεγονότα τάραξαν την ̟ορεία των κρητικών ̟ραγµάτων το 1908 και ̟ώς ε̟ηρέασαν
το κρητικό ζήτηµα;
44.2. (α) Να ̟ροσδιορίσετε τις συνθήκες κάτω α̟ό τις ο̟οίες η Κρητική Κυβέρνηση εξέδωσε το ενωτικό
ψήφισµα της 24ης Σε̟τεµβρίου 1908.
(β) Να ̟αρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε την αντίδραση της Ελλάδας και των Μεγάλων ∆υνάµεων στην
έκδοση του ψηφίσµατος.
44.3. Ποια ήταν η στάση της ελληνικής κυβέρνησης α̟έναντι στο ̟ρώτο ε̟ίσηµο ενωτικό ψήφισµα των
Κρητών;
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας µε Χ το αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
44.4. Η ̟ροσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης α̟ό την Αυστρία
και η ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο, µε ταυτόχρονη
̟ροσάρτηση της Ανατολικής Ρωµυλίας τάραξαν την ̟ορεία των
κρητικών ̟ραγµάτων.


44.5. Η ελληνική κυβέρνηση του ∆ηλιγιάννη υ̟έδειξε στους Κρήτες
την ανάγκη λαϊκών κινητο̟οιήσεων.





44.6. Στις 24 Σε̟τεµβρίου 1918 η Κρητική Κυβέρνηση εξέδωσε
ε̟ίσηµο ενωτικό ψήφισµα.





44.7. Κατά την έναρξη της νέας ̟εριόδου της ̟ολιτικής ζωής στην
Κρήτη σχηµατίστηκε ̟ροσωρινή δικοµµατική Κυβέρνηση.





44.8. Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνώρισε ε̟ίσηµα την ένωση και
̟ροέβη σε οδηγίες στη νέα Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 44.9
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο των ̟ηγών και την αφήγηση του βιβλίου σας:
(α) Να ̟ροσδιορίσετε τις συνθήκες κάτω α̟ό τις ο̟οίες η Κρητική Κυβέρνηση εξέδωσε το ενωτικό
ψήφισµα της 24ης Σε̟τεµβρίου 1908.
(β) Να ̟αρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε την αντίδραση της Ελλάδας και των Μεγάλων ∆υνάµεων
στην έκδοση του ψηφίσµατος.
Κείµενο
Η αντίδραση των Μεγάλων ∆υνάµεων α̟έναντι στην ε̟αναστατική ̟ρωτοβουλία του κρητικού λαού
Η αντίδραση των Μεγάλων ∆υνάµεων α̟έναντι στην ε̟αναστατική ̟ρωτοβουλία του κρητικού λαού δεν
ήταν α̟όλυτα αρνητική. Οι τέσσερις κυβερνήσεις, µετά α̟ό ολιγοήµερες διαβουλεύσεις, έσ̟ευδαν να
τονίσουν ότι «δεν θα α̟είχον του να α̟οβλέψουν µετ’ ευµενείας ̟ρος την συζήτησιν του ζητήµατος τούτου
µετά της Τουρκίας, εάν η τάξις διατηρηθή εν τη νήσω και εξασφαλισθή η ̟ροστασία του µουσουλµανικού
̟ληθυσµού». Ήδη η έκρηξη του εθνικού ενθουσιασµού ̟ου είχε και ̟άλι καταλάβει τους Κρήτες συµβάδιζε
µε την αυστηρή τήρηση της τάξεως, ενώ η κυβέρνηση των Αθηνών ήλ̟ιζε να εντάξει την ε̟ίλυση του
θέµατος στο ̟λαίσιο µιας γενικότερης ελληνοτουρκικής ̟ροσεγγίσεως. Τόσο όµως οι τολµηρές ελληνικές
̟ροσδοκίες όσο και οι καλές ευρω̟αϊκές ̟ροθέσεις, δεν ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε άµεσα θετικά
α̟οτελέσµατα, εξαιτίας της βίαιης εκδηλώσεως της τουρκικής αντιδράσεως. Οι Νεότουρκοι εθνικιστές, µετά
την αναγκαστική υ̟οχώρηση α̟έναντι στη Βουλγαρία (:ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο βασίλειο) και στην
Αυστροουγγαρία (: ̟ροσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), αναζητούσαν στη µαταίωση της ενωτικής
λύσεως το έρεισµα µιας ̟ρώτης δι̟λωµατικής ε̟ιτυχίας. Οι ζωηρές λαϊκές αντιδράσεις των δρόµων, στην
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̟ρωτεύουσα και στις ε̟αρχίες, συνδυάζονταν µε τη σταθερή ε̟ίσηµη ε̟ίκληση της ανάγκης για τη
διατήρηση της υφιστάµενης ισορρο̟ίας στο χώρο του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου. Πίσω α̟ό
την ̟αράταση των δια̟ραγµατεύσεων δεν ήταν ̟λέον δύσκολο να διαφανεί η ε̟ιφυλακτικότητα αρχικά
και η υ̟αναχώρηση στη συνέχεια των ̟ροστάτιδων ∆υνάµεων. Σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο, η Τουρκία
έκρινε σκό̟ιµο να ζητήσει και την ̟λήρη διευκρίνιση των ευρω̟αϊκών ̟ροθέσεων. Η α̟αντητική
διακοίνωση της 4ης Ιανουαρίου αντα̟οκρινόταν στις τουρκικές αξιώσεις, υ̟ογραµµίζοντας ότι δεν είχε
ακόµη φθάσει η στιγµή για τον ε̟ιβαλλόµενο διακανονισµό του Κρητικού ζητήµατος, µε ̟ροϋ̟όθεση τη
σύµφωνη ̟άντοτε γνώµη της Πύλης. Η ουσιαστική εντούτοις α̟εµ̟όληση της δια̟ραγµατευτικής
διαδικασίας µε άµεσο στόχο την ένωση δεν ανέστειλε την εφαρµογή της α̟οφάσεως των ∆υνάµεων να
α̟οσύρουν α̟ό τη Μεγαλόνησο τα υ̟όλοι̟α στρατεύµατά τους.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος Ι∆΄, σ. 214.

Ενότητα 44 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Ένα εξωτερικό γεγονός ̟ου τάραξε την ̟ορεία των κρητικών ̟ραγµάτων ήταν:
α. η ανακήρυξη της Ανατολικής Ρωµυλίας σε βασίλειο
β. η ̟ροσάρτηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης α̟ό την Αυστρία
γ. η έκρηξη των Βαλκανικών ̟ολέµων
δ. η ̟ροσάρτηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης α̟ό τη Βουλγαρία
2. Η ελληνική κυβέρνηση µετά την έκδοση του ενωτικού ψηφίσµατος:
α. υ̟έδειξε στους Κρήτες την ανάγκη λαϊκών κινητο̟οιήσεων
β. αναγνώρισε ε̟ίσηµα την ένωση
γ. ̟εριορίστηκε σε ̟αρασκηνιακές οδηγίες στη νέα Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης
δ. διόρισε ̟ροσωρινή διακοµµατική Κυβέρνηση στην Κρήτη
Θέµα 2ο
Ποια εξωτερικά γεγονότα τάραξαν την ̟ορεία των κρητικών ̟ραγµάτων το 1908 και ̟ώς ε̟ηρέασαν το
κρητικό ζήτηµα;
Θέµα 3ο
Να συµ̟ληρώσετε τα κενά στην ̟αρακάτω ̟ρόταση:
Σε λαϊκή συγκέντρωση στα Χανιά εγκρίθηκε οµόφωνα το ……………………………… και η Κρητική
Κυβέρνηση εξέδωσε µε τη σειρά της ……………………………. (24 Σε̟τεµβρίου 1908).

Ενότητα 45. Τα γεγονότα των ετών 1909-1913
Σχεδιάγραµµα

Τουρκία
Μ. ∆υνάµεις

∆ιακυβέρνηση
Κρήτης
Εκλογές
Μαρτίου 1910

Αντιδράσεις Τουρκίας και Μ. ∆υνάµεων, 1909-1913
- έντονες διαµαρτυρίες
- δεν αντέδρασαν δυναµικά
- φάνηκαν να α̟οδέχονται σιω̟ηρά τις νέες εξελίξεις
- δεν ̟ροχώρησαν σε ε̟ίσηµη αναίρεση του ̟ολιτικού καθεστώτος του 1898
- α̟αίτησαν υ̟οστολή ελληνικής σηµαίας στο φρούριο του Φιρκά
- κατό̟ιν ανυ̟ακοής και ̟αραίτησης κρητικής κυβέρνησης α̟οβίβασαν στρατιωτικό
άγηµα το ο̟οίο α̟έκοψε τον ιστό της
- ̟ολιτικό κενό µετά ̟αραίτηση Προσωρινής Κυβέρνσης καλύφθηκε µε ̟ροσωρινά
κυβερνητικά σχήµατα
̟λειοψήφησε κόµµα Ελ. Βενιζέλου
σχηµάτισε κυβέρνηση 2 µήνες αργότερα  17 Μαΐου 1910
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
45.1. Πώς αντέδρασαν η Τουρκία και οι Μεγάλες ∆υνάµεις στην κατάλυση της Αρµοστείας στην Κρήτη και
στην έκδοση του ενωτικού ψηφίσµατος;
45.2. Ποιες ήταν οι εξελίξεις στην Κρήτη µετά την έκδοση ε̟ίσηµου ενωτικού ψηφίσµατος κατά τα έτη 19091913;
45.3. Για ̟οιους λόγους ̟αραιτήθηκε η Κυβέρνηση της Κρήτης και ̟οιες ήταν οι ̟ολιτικές εξελίξεις το
διάστηµα 1909-1910;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας µε Χ το αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
45.4. Η Τουρκία ̟ροέβη σε έντονες διαµαρτυρίες µετά την έκδοση
του ενωτικού ψηφίσµατος της Κρήτης.


45.5. Οι Μεγάλες ∆υνάµεις αντέδρασαν δυναµικά µετά την έκδοση του
ενωτικού ψηφίσµατος της Κρήτης και δεν α̟οδέχτηκαν τις νέες
εξελίξεις.





45.6. Οι Μεγάλες ∆υνάµεις φάνηκαν να α̟οδέχονται σιω̟ηρά τις νέες
εξελίξεις και ̟ροχώρησαν σε ε̟ίσηµη αναίρεση του ̟ολιτικού
καθεστώτος.





45.7. Η Κυβέρνηση της Κρήτης ̟αραιτήθηκε ε̟ειδή οι Μ. ∆υνάµεις
α̟έκοψαν τον ιστό της ελληνικής σηµαίας στο φρούριο του Φιρκά.





45.8. Το ̟ολιτικό κενό στη διακυβέρνηση της Κρήτης µετά την ̟αραίτηση
της Προσωρινής Κυβέρνησης καλύφθηκε α̟ό το κόµµα του Ελ. Βενιζέλου
̟ου σχηµάτισε κυβέρνηση το Μάρτιο του 1910.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 45.9
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟εριεχόµενο της ̟ηγής και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε τη στάση της Τουρκίας και των Μ. ∆υνάµεων µετά την έκδοση του ̟ρώτου ε̟ίσηµου
ενωτικού ψηφίσµατος της Κρήτης και κατά τα έτη 1909-1910.
Κείµενο
Σύντοµα οι Νεότουρκοι φανέρωσαν τις ̟ραγµατικές τους ̟ροθέσεις µε σειρά µέτρων ̟ου κάθε άλλο ̟αρά
καθεστώς ισονοµίας και ισο̟ολιτείας θύµιζαν, και τα ο̟οία έκαναν ̟ολλούς να νοσταλγούν το καθεστώς
του Αβδούλ Χαµίτ. Τόσο στο ζήτηµα της Μακεδονίας όσο και σε αυτό της Κρήτης, οι Νεότουρκοι έδειξαν ότι
δεν ήταν διατεθειµένοι να α̟εµ̟ολήσουν κυριαρχικά δικαιώµατα της αυτοκρατορίας. Η εκκένωση της
Κρήτης α̟ό τµήµα των στρατευµάτων των µεγάλων δυνάµεων τον Ιούλιο του 1908 και η α̟όφαση να
ανακληθεί και η υ̟όλοι̟η δύναµη το ε̟όµενο καλοκαίρι ενθάρρυναν τους Κρητικούς να κηρύξουν τον
Οκτώβριο του ίδιου έτους και για ̟ολλοστή φορά την ένωση της νήσου µε την Ελλάδα, µε συνέ̟εια τη
σφοδρή αντίδραση της Πύλης και την ε̟ικίνδυνη ε̟ιδείνωση των ελληνο-τουρκικών σχέσεων. Το καλοκαίρι
του 1909, µετά την α̟οχώρηση και των τελευταίων ξένων στρατευµάτων α̟ό την Κρήτη και την ύψωση της
ελληνικής σηµαίας, στη θέση της τουρκικής, στο λιµάνι των Χανίων, η Πύλη υ̟οχρέωσε την ελληνική
κυβέρνηση να υ̟οστείλει την ελληνική σηµαία µε την α̟ειλή διακο̟ής των δι̟λωµατικών σχέσεων µεταξύ
των δύο χωρών. Ήταν η τελευταία τα̟είνωση της Ελλάδας στο ζήτηµα της Κρήτης. Με αφορµή την κρίση
αυτή στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις, οι µεγάλες δυνάµεις ̟λην της Αυστρίας και της Γερµανίας δήλωσαν
ε̟ισήµως στην Πύλη ότι τόσο το Κρητικό όσο και το Μακεδονικό ήταν ζητήµατα ̟ου ενδιέφεραν ̟λέον
σοβαρά ολόκληρη την Ευρώ̟η.
Βερέµης Θ., Κολιό̟ουλος Γ., Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Α̟ό το 1821 µέχρι σήµερα, Καστανιώτη, Αθήνα 2006,
σ. 318.
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Ενότητα 45 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Μετά την έκδοση του Ενωτικού Ψηφίσµατος οι Μ. ∆υνάµεις:
α. διαµαρτυρήθηκαν έντονα
β. αντέδρασαν δυναµικά
γ. φάνηκαν να α̟οδέχονται τις νέες εξελίξεις
δ. ̟ροχώρησαν σε ε̟ίσηµη αναίρεση του ̟ολιτικού καθεστώτος του 1898

Θέµα 2ο
Ποιες ήταν οι εξελίξεις στην Κρήτη µετά την έκδοση ε̟ίσηµου ενωτικού ψηφίσµατος κατά τα έτη 1909-1913;

Ενότητα 46. Η Μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι ε̟ι̟τώσεις στο Κρητικό Ζήτηµα
Σχεδιάγραµµα
Στάση Ελευθερίου Βενιζέλου ως ̟ρωθυ̟ουργού της Ελλάδος στο Κρητικό Ζήτηµα
Σε̟τέµβριος 1910
- Στρατιωτικός Σύνδεσµος καλεί Βενιζέλο στην Αθήνα να αναλάβει ̟ρωθυ̟ουργία
Ελλάδος
Αµφιθυµικά
 Φόβοι για την α̟ουσία του, καθώς
 Αισιοδοξία ότι α̟ό τη νέα θέση
Αισθήµατα Κρητών
γνώριζε να κινείται στους λαβύρινθους της
θα µ̟ορούσε να λύσει το Κρητικό
ευρω̟αϊκής δι̟λωµατίας και να σώζει
Ζήτηµα ταχύτερα και ασφαλέστερα
εθνικές υ̟οθέσεις σε κρίσιµες ̟εριστάσεις
Στάση Βενιζέλου
γνώριζε ότι δεν έχει φτάσει το ̟λήρωµα του χρόνου
α̟αντούσε αρνητικά σε ̟αρακλήσεις Κρητών και φαινόταν δυσάρεστος
αρνιόταν σταθερά να ε̟ιτρέψει την είσοδο Κρητών βουλευτών στο
ελληνικό κοινοβούλιο
Α̟οτελέσµατα
̟ροκλήθηκαν στην Κρήτη ισχυρές αντιδράσεις
αναταραχή στα τέλη του 1911
συγκροτήθηκε στο νησί Ε̟αναστατική Συνέλευση (31 Ιανουαρίου 1912)
άρχισαν να οργανώνονται ένο̟λα σώµατα

Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
46.1. Πώς αντιµετώ̟ισαν οι Κρήτες το 1910 την ̟ρωθυ̟ουργο̟οίηση του Ελ. Βενιζέλου;
46.2. Ποια ήταν η στάση του Ελ. Βενιζέλου για το κρητικό ζήτηµα κατά την ̟ερίοδο 1910-1912 και ̟οιες
αντιδράσεις ̟ροκάλεσε στους Κρήτες;
46.3. (α) Ποιο ήταν το α̟οτέλεσµα των εκλογών του Μαρτίου του 1910 στην Κρήτη;
(β) Πότε ο Ελ. Βενιζέλος ανέλαβε την ̟ρωθυ̟ουργία της Ελλάδας;
46.4. (α) Ποια ̟ολιτική ακολούθησε ο Ελ. Βενιζέλος ως ̟ρωθυ̟ουργός της Ελλάδας στο Κρητικό ζήτηµα;
(β) Ποιες αντιδράσεις ̟ροκάλεσε στην Κρήτη η ̟ολιτική αυτή;
Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας µε Χ το αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
46.5. Η ανάληψη της ̟ρωθυ̟ουργίας της Ελλάδας α̟ό τον Ελ. Βενιζέλο
δηµιούργησε στους Κρήτες αµφιθυµικά αισθήµατα.


46.6. Η άρνηση του Ελ. Βενιζέλου να ε̟ιτρέψει την είσοδο Κρητών
βουλευτών στο ελληνικό Κοινοβούλιο ̟ροκάλεσε στην Κρήτη
ισχυρές αντιδράσεις.





46.7. Ε̟αναστατική Συνέλευση συγκροτήθηκε στο νησί στα τέλη
Ιανουαρίου 1911, ενώ άρχισαν να οργανώνονται ένο̟λα τµήµατα.
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Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 46.8
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟ιο κάτω κείµενο και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
̟αρουσιάσετε την ̟ολιτική στάση του Ελευθερίου Βενιζέλου α̟έναντι στο Κρητικό Ζήτηµα ως
̟ρωθυ̟ουργού της Ελλάδας µέχρι το 1912.
Κείµενο
Στις 27 Αυγούστου,31 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υ̟έβαλε την ̟αραίτησή του α̟ό το αξίωµα του ̟ροέδρου της
Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής της αυτόνοµης Κρητικής Πολιτείας και λίγες µέρες αργότερα εγκατέλειψε τα Χανιά
για να αναλάβει ενεργή ̟ολιτική δράση στην Αθήνα. […] Ο Κρητικός ηγέτης είχε καταλήξει νωρίτερα στη
γενική δια̟ίστωση ότι η δικαίωση των εθνικών ̟ροσδοκιών της ιδιαίτερης ̟ατρίδας του ήταν
ανα̟όσ̟αστα συνυφασµένη µε τη δυνατότητα του ελεύθερου βασιλείου να τη συνδράµει α̟οτελεσµατικά,
µε δι̟λωµατικά ή στρατιωτικά µέσα. Με αυτή τη σκέψη, θα συνδυάσει την ε̟ίσ̟ευση των ̟ολεµικών
εξο̟λισµών µε την α̟οφυγή της άµεσης εµ̟λοκής σε ένο̟λη σύρραξη. Η διττή αυτή ε̟ιδίωξε εξηγεί τη
γενικότερη δι̟λωµατική τακτική του, στα ̟λαίσια της ο̟οίας εντασσόταν και η ειδικότερη αντιµετώ̟ιση
του Κρητικού Ζητήµατος.
Με την ̟αρακίνηση, ̟ράγµατι, της Αθήνας, θα ε̟ικρατήσει στη µεγαλόνησο κλίµα ύφεσης και αναµονής,
το ο̟οίο όµως θα διαταραχτεί στις αρχές του 1912. Αφορµή για την ̟αρεµβολή δυσχερειών στην εφαρµογή
της ̟ολιτικής αυτής του Ελευθερίου Βενιζέλου στάθηκε η άκαµ̟τη α̟όφαση µερίδας µελών της Κρητικής
Βουλής να µετάσχουν στις εργασίες του ελληνικού κοινοβουλίου µε την ̟ε̟οίθηση ότι, µετά τη µονοµερή
ανακήρυξη της ένωσης, το 1908, θα συνέβαλλαν µε τον τρό̟ο αυτό και στην τυ̟ική ε̟ικύρωσή της και θα
εκβίαζαν, τελικά, τη διεθνή αναγνώριση.
Η αντίδραση του Έλληνα ̟ρωθυ̟ουργού ήταν άµεση και κατηγορηµατική. Σε ε̟είγον µήνυµά του ̟ρος το
Ραγκαβή, κυβερνητικό αντι̟ρόσω̟ο στα Χανιά, υ̟ογράµµιζε: «∆εν ε̟ιτρέ̟εται να θυσιαστούν τα
κεκτηµένα δια της σ̟ουδής. ∆εν είναι εντρο̟ή δια την µικράν Κρήτην να µιµηθή τα µέγιστα έθνη και να
υ̟οµείνη. […] Οι Κρήτες λησµονούν ότι τίθενται αντιµέτω̟οι όχι µόνον της Τουρκίας και των Μεγάλων
∆υνάµεων, αλλά και αυτού τούτου του Ελευθέρου Βασιλείου, του ο̟οίου η κυβέρνησις δεν ευνοεί να
α̟οδεχθή το κρητικόν ̟ραξικό̟ηµα και να έλθη εις άκαιρον ρήξιν µε την Τουρκίαν. Συντόνως και άνευ
α̟ωλείας µιας ηµέρας ασχολουµένη µε την στρατιωτικήν συγκρότησιν της χώρας, η κυβέρνησις αξιοί ό̟ως
εις την γνώµην της ̟ροσαρµοσθή η γνώµη των ̟ολιτικών αρχηγών της Κρήτης».
Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισµός, τ. Β΄, Κρήτη 1983, σ. 483-484.
[Εξετάσεις 2007]

Θέµα 1ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Ο Βενιζέλος ως ̟ρωθυ̟ουργός της Ελλάδας το 1910:
α. θεωρούσε ότι είχε φτάσει το ̟λήρωµα του χρόνου και ̟ροέβη σε ε̟ίλυση του Κρητικού Ζητήµατος
β. αρνήθηκε την είσοδο Κρητών βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο
γ. οργάνωσε στο νησί Ε̟αναστατική Συνέλευση και ένο̟λα τµήµατα
δ. ε̟ιβεβαίωσε τους φόβους των Κρητών για την εξέλιξη του Κρητικού Ζητήµατος και φαινόταν δυσάρεστος

Θέµα 2ο
(α) Ποια ̟ολιτική ακολούθησε ο Ελ. Βενιζέλος ως ̟ρωθυ̟ουργός της Ελλάδας στο Κρητικό ζήτηµα;
(β) Ποιες αντιδράσεις ̟ροκάλεσε στην Κρήτη η ̟ολιτική αυτή;

Θέµα 3ο
Ερώτηση
Αφού µελετήσετε το ̟αράθεµα και αξιο̟οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ̟αρουσιάσετε τη στάση
̟ου τήρησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως ̟ρωθυ̟ουργός της Ελλάδας α̟έναντι στο Κρητικό ζήτηµα.

31

του 1910.
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Κείµενο
Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα ̟αρεκκλίνει α̟ό τη γραµµή αυτή όταν θα κληθεί να αντιµετω̟ίσει το
Κρητικό ζήτηµα σε νέα εξελικτική φάση. Τα γεγονότα, ̟ράγµατι, ̟ου είχαν µεσολαβήσει α̟ό την
α̟οχώρηση των ευρω̟αϊκών στρατευµάτων, υ̟ογράµµιζαν λιγότερο την ουσιαστική αυτονόµηση της
Μεγαλονήσου και ̟ερισσότερο το δι̟λωµατικό αδιέξοδο στην ̟ορεία του εθνικού θέµατος. Η εκβιαστική
̟ίεση της Πύλης ̟ρος την κατεύθυνση όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και των Μεγάλων ∆υνάµεων,
α̟οδεικνυόταν ικανή να ̟αρεµ̟οδίσει την ε̟ιβολή της θελήσεως του λαού της «αυτόνοµης» Κρήτης και να
αναστείλει την ευόδωση ε̟οικοδοµητικής δι̟λωµατικής ̟ρωτοβουλίας. Αλλ’ η νέα εµ̟λοκή στην εξέλιξη
του εθνικού ζητήµατος ̟ρος τη λύση του συνδυαζόταν και µε ̟ρόσθετες δυσχέρειες για την ελληνική
κυβέρνηση: οι Κρητικοί βουλευτές διαδήλωναν την άκαµ̟τη α̟όφαση να ̟άρουν µέρος στις εργασίες του
ελληνικού κοινοβουλίου µε την ̟ε̟οίθηση ότι, µετά τη µονό̟λευρη ανακήρυξη της ενώσεως, το 1908, θα
συνέβαλλαν ήδη στην τυ̟ική ε̟ικύρωσής της και θα εκβίαζαν τη διεθνή αναγνώριση.
Η αντίδραση του Έλληνα ̟ρωθυ̟ουργού ήταν άµεση και α̟οφασιστική. Σε κατε̟είγον µήνυµα ̟ρος τον
κυβερνητικό αντι̟ρόσω̟ο στα Χανιά, υ̟ογράµµιζε:
«Οι Κρήτες λησµονούν ότι τίθενται αντιµέτω̟οι, όχι µόνον της Τουρκίας και των Μεγάλων ∆υνάµεων,
αλλά και αυτού τούτου του ελευθέρου Βασιλείου, του ο̟οίου η κυβέρνησις δεν εννοεί να α̟οδεχθή το
κρητικόν ̟ραξικό̟ηµα και να έλθη εις άκαιρον ρήξιν µε την Τουρκίαν. Συντόνως και άνευ α̟ωλείας µιας
ηµέρας ασχολουµένη µε την στρατιωτικήν συγκρότησιν της χώρας, η κυβέρνησις αξιοί ό̟ως εις την γνώµην
της ̟ροσαρµοσθή η γνώµη των ̟ολιτικών αρχηγών της Κρήτης». … […] Όταν συνήλθε τελικά το σώµα, την
1η Ιουνίου, ο Βενιζέλος, ενόψει της εµµονής των Κρητικών ̟ληρεξουσίων να εισδύσουν µε κάθε µέσο στην
αίθουσα των συνεδριάσεων, δεν θα διστάσει να διατάξει τη βίαιη α̟ώθησή τους. Η δραµατική χειρονοµία
του Έλληνα ̟ρωθυ̟ουργού, ικανού να υ̟οτάσσει τις συναισθηµατικές ̟αρορµήσεις στην ορθολογική
εκτίµηση της εκάστοτε συγκυρίας, ήταν µοιραίο να ̟ροκαλέσει αντιγνωµίες τόσο στους κόλ̟ους του
κοινοβουλίου ή και της κυβερνήσεως, όσο και στον ευρύτερο χώρο της κοινής γνώµης. Μόνη η εσ̟ευσµένη
διακο̟ή των εργασιών της Βουλής θα ε̟ιτρέψει τη βραχυ̟ρόθεσµη εξουδετέρωση των αντιδράσεων.
Σβολό̟ουλος Κ., Η ελληνική εξωτερική ̟ολιτική, 1900-1945, Εστία, Αθήνα 2000, σ. 63-64.

Ενότητα 47. Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήµατος
Σχεδιάγραµµα

Οκτώβριος 1912

Βενιζέλος

14 Φεβρουαρίου 1913

Οριστική λύση

1η ∆εκεµβρίου 1913

Ε̟ίλυση Κρητικού Ζητήµατος
έκρηξη Βαλκανικών ̟ολέµων
ανοίγουν Πύλες Ελληνικού Κοινοβουλίου για Κρήτες βουλευτές 
γίνονται δεκτοί µε εκδηλώσεις ενθουσιασµού
Πρόεδρος της Βουλής  ανέγνωσε Ψήφισµα Ένωσης Κρήτης µε Ελλάδα
δεν ̟ροχώρησε ̟ερισσότερο για να µη διαταράξει σχέσεις µε τις
ευρω̟αϊκές ∆υνάµεις, εν όψει του ̟ολέµου
α̟έστειλε στην Κρήτη ως Γενικό ∆ιοικητή το Στέφανο ∆ραγούµη
 ανέλαβε καθήκοντα στις 12 Οκτωβρίου 1912
- αφαιρέθηκαν α̟ό φρούριο Σούδας σηµαίες Μ. ∆υνάµεων και Τουρκίας
- εξαφανίστηκαν όλα τα σύµβολα της τουρκικής ε̟ικυριαρχίας και κηδεµονίας Μ.
∆υνάµεων α̟ό την Κρήτη
µε αίσια έκβαση Βαλκανικών ̟ολέµων
µε άρθρο 4 Συνθήκης Λονδίνου (30 Μαΐου 1913) σουλτάνος
̟αραιτήθηκε α̟ό τα δικαιώµατά του στην Κρήτη
συνθήκη ειρήνης µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (14 Νοεµβρίου 1913)
 σουλτάνος ̟αραιτήθηκε α̟ό κάθε δικαίωµά του στην Κρήτη
η Κρήτη εντάχθηκε στην ελληνική ε̟ικράτεια ως οργανικό και
ανα̟όσ̟αστο τµήµα της
οι Μ. ∆υνάµεις α̟οδέχθηκαν σιω̟ηρά τη λύση
Κηρύχθηκε ε̟ίσηµα ένωση της Κρήτης µ την Ελλάδα ̟αρουσία του τότε
βασιλιά Κωνσταντίνου και ̟ρωθυ̟ουργού Ελ. Βενιζέλου
Υψώθηκε ελληνική σηµαία στο φρούριο του Φιρκά
-
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Θέµατα ̟ρος Ανά̟τυξη
Ερωτήσεις Κατανόησης
47.1. Ποιες ήταν οι εξελίξεις ̟ου οδήγησαν σταδιακά στην οριστική ε̟ίλυση του κρητικού ζητήµατος το
1913;
47.2. Να ̟αρουσιάσετε συνο̟τικά τις εξελίξεις ̟ου οδήγησαν στην οριστική λύση του Κρητικού ζητήµατος.
47.3. Με ̟οια έννοια οι Βαλκανικοί Πόλεµοι ̟ροώθησαν την οριστική ε̟ίλυση του Κρητικού ζητήµατος;

Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ως Σωστές ή Λάθος σηµειώνοντας µε Χ το αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
Σωστό Λάθος
47.4. Μετά την έκρηξη του Α΄ Παγκοσµίου ̟ολέµου οι Κρήτες βουλευτές
έγιναν δεκτοί στο ελληνικό Κοινοβούλιο.


47.5. Ο Ελ. Βενιζέλος ως ένδειξη της αναγνώρισης της ένωσης της
Κρήτης µε την Ελλάδα α̟έστειλε στη νήσο ως Γενικό ∆ιοικητή το φίλο
του Στέφανο ∆ραγούµη.





47.6. Στις 12 Οκτωβρίου 1912 αφαιρέθηκαν α̟ό το φρούριο της Σούδας
οι σηµαίες των Μ. ∆υνάµεων και της Τουρκίας.





47.7. Με το άρθρο 4 της συνθήκης του Βουκουρεστίου (30 Μαΐου 1913)
ο σουλτάνος ̟αραιτήθηκε α̟ό όλα τα δικαιώµατά του στην Κρήτη.





47.8. Με ιδιαίτερη συνθήκη ειρήνης µεταξύ της Ελλάδας και της
Τουρκίας την 1η ∆εκεµβρίου 1913 ο σουλτάνος ̟αραιτήθηκε α̟ό κάθε
δικαίωµά του στην Κρήτη, η ο̟οία εντάχθηκε έτσι στην ελληνική
ε̟ικράτεια.





Ερωτήσεις στις Πηγές
Ερώτηση 47.9
Αντλώντας στοιχεία α̟ό το ̟αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε µε ̟οιο
τρό̟ο σχετίζεται η κήρυξη των Βαλκανικών ̟ολέµων µε την οριστική ε̟ίλυση του Κρητικού
Ζητήµατος.
Κείµενο – Η κήρυξη του Πρώτου Βαλκανικού ̟ολέµου
Α̟ό την ̟ρώτη φάση της ̟ροετοιµασίας για την ανάληψη ̟ολεµικής δράσης κατά της Τουρκίας, η
ελληνική κυβέρνηση είχε φανεί, ̟ερισσότερο όλων, µετριο̟αθής και συγκρατηµένη: τα σύµµαχα κράτη θα
ε̟ιζητούσαν τη µεσολάβηση των Μεγάλων ∆υνάµεων για την εισαγωγή και την εφαρµογή α̟ό την Πύλη
ριζικών µεταρρυθµίσεων και θα υ̟οστήριζαν το διάβηµα µε την ε̟ιστράτευση των ενό̟λων δυνάµεών
τους σε ̟ερί̟τωση, τέλος, άγονης εκβάσεως του εγχειρήµατος, θα ̟ροσέφευγαν στην ̟ολεµική δράση.
Χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση του Γεωργίου Α΄ σε τηλεγράφηµά του ̟ρος τον Κοροµηλά, στις 22
Σε̟τεµβρίου, όταν ο Γκέσωφ, σε αναζήτηση ενός casus belli, είχε ζητήσει α̟ό την ελληνική κυβέρνηση να
δεχτεί τους Κρήτες βουλευτές στο Κοινοβούλιο:
«Ευρίσκω τα διαβήµατά σας τα αφορώντα εις την συνεννόησιν µετά των βαλκανικών κρατών ωφέλιµα.
Μόνον ηνωµένα τα κράτη ταύτα θα δυνηθούν να ε̟ιβληθούν εις την Τουρκίαν και τας ∆υνάµεις. Η
εµ̟ιστοσύνη µου εις την κρίσιν του ̟ροέδρου της κυβερνήσεως είναι α̟όλυτος. ∆ια τούτο είµαι βέβαιος, ότι
θα είναι σύµφωνος µετ’ εµού, ότι δεν ̟ρέ̟ει να λάβωµεν την ̟ρωτοβουλίαν, ούτε να ̟αράσχωµεν αφορµήν
κοινής δράσεως των βαλκανικών κρατών. Αλλά ̟ρέ̟ει να αφήσωµεν εις τα κράτη ταύτα την ευθύνην να
̟ροκαλέσουν την τοιαύτην δράσιν ̟ρώτα, διότι η γεωγραφική θέσις µας θα διηυκόλυνεν άµεσον ε̟έµβασιν
των ∆υνάµεων εις την Ελλάδα. Τούτο δε θα συνετέλει εις το να εγκαταλειφθώµεν υ̟ό των άλλων
βαλκανικών κρατών ̟αρουσιαζόµενοι ως µόνοι υ̟εύθυνοι α̟έναντι της Ευρώ̟ης, διότι ηθελήσαµεν να
διαταράξωµεν την ειρήνην. Εκτός τούτου δεν ̟ρέ̟ει να λησµονήσωµεν, ότι η βουλγαρική κυβέρνησις, ̟ριν
ή υ̟ογράψη την συνεννόησιν, ε̟έµεινε ̟άντοτε ίνα, όσον αφορά εις το ζήτηµα της Κρήτης να ̟αραµείνη
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εκτός της συνεννοήσεως και ως εκ τούτου δεν δυνάµεθα να ̟αράσχωµεν ως ̟ρόφασιν του ̟ολέµου την
̟αραδοχήν των Κρητών βουλευτών, ως ̟ροτείνει η βουλγαρική κυβέρνησις».
Λιγότερο ε̟ιφυλακτικός α̟ό τον βασιλιά, ο Βενιζέλος είχε δεχτεί να συζητήσει τη βουλγαρική ̟ρόταση µε
την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα είχε ̟ροηγηθεί η σύναψη διµερούς στρατιωτικής συµβάσεως. Όταν, εν τούτοις, η
τελευταία αυτή υ̟ογραφεί, στις 5 Οκτωβρίου, µε ειδική αναφορά στο θέµα των Κρητών, τα σύµµαχα
βαλκανικά κράτη θα έχουν ήδη ̟ροσανατολιστεί στην υιοθέτηση διαφορετικής µεθοδεύσεως.
Σβολό̟ουλος Κ., Η ελληνική εξωτερική ̟ολιτική, 1900-1945, Εστία, Αθήνα 2000, σ. 78-79.

Ενότητα 47 -- Κριτήριο Αξιολόγησης
Θέµα 1ο
Να ε̟ιλέξετε τη σωστή α̟άντηση, το̟οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.
1. Με την ευτυχή για την Ελλάδα έκβαση των Βαλκανικών ̟ολέµων:
α. άνοιξαν οι ̟ύλες του ελληνικού Κοινοβουλίου για τους Κρήτες βουλευτές
β. διορίστηκε Γενικός ∆ιοικητής της Κρήτης ο Στέφανος ∆ραγούµης
γ. αναγνωρίστηκε ε̟ίσηµα η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα
δ. η τουρκική ε̟ικυριαρχία ̟αραχωρήθηκε στις Μ. ∆υνάµεις ̟ου ανέλαβαν την κηδεµονία της Κρήτης
Θέµα 2ο
Να συµ̟ληρώσετε τα κενά στην ακόλουθη ̟ρόταση.
Με το ………………. της …………………….. (………………..) ο …………… ̟αραιτήθηκε α̟ό όλα τα
δικαιώµατά του στην ……………………, την ο̟οία ̟αραχωρούσε στις ………………….. της Ευρώ̟ης.
Θέµα 3ο
Ποιες ήταν οι εξελίξεις ̟ου οδήγησαν σταδιακά στην οριστική ε̟ίλυση του κρητικού ζητήµατος το 1913;
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Ε̟αναλη̟τικά Θέµατα στο 4ο κεφάλαιο
Χρονολόγιο
9 ∆εκ. 1898:

Αναλαµβάνει τα καθήκοντά του ως Ύ̟ατος Αρµοστής και εντολοδόχος των Μεγάλων
∆υνάµεων ο ̟ρίγκι̟ας Γεώργιος
10 ∆εκ. 1898:
Α̟οχώρηση των ξένων Ναυάρχων και αφετηρία της οργάνωσης του νέου ̟ολιτικού
σχήµατος, ̟ου ονοµάστηκε Κρητική Πολιτεία
8 Φεβρ. 1899:
Εκκίνηση εργασιών της Κρητικής Βουλής
1900:
Θέσ̟ιση του Οργανικού Νόµου
18 Μαρτ. 1901: Ο Γεώργιος α̟ολύει τον Βενιζέλο α̟ό το αξίωµα του υ̟ουργού ∆ικαιοσύνης
1903:
Οργάνωση του λε̟ροκοµείου της Σ̟ιναλόγκας
Τέλος 1904:
Προκήρυξη εκλογών
26 Φεβρ. 1095: Προκήρυξη Ηνωµένης Αντι̟ολίτευσης µε αίτηµα τη µεταβολή του συντάγµατος της
Κρητικής Πολιτείας
10 Μαρτ. 1905: Ε̟ανάσταση του Θερίσου µε φυσικό αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο
12 Μαρτ. 1905: Σκληρές δηλώσεις του ̟ρωθυ̟ουργού της Ελλάδας ∆ηλιγιάννη κατά του Βενιζέλου και
των συνεργατών του
21 Μαρτ. 1905: Πάνδηµο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο και οµιλία Ιω. Σφακιανάκη
2 Ιουλ. 1905:
Τελεσίγραφο των Προστάτιδων ∆υνάµεων ̟ρος τους ε̟αναστάτες
2 Νοεµβ. 1905: Υ̟ογραφή τελικής συµφωνίας α̟ό τον Βενιζέλο στο µοναστήρι των Μουρνιών
Κυδωνίας µετά α̟ό σκληρές δια̟ραγµατεύσεις
Φεβρ. 1906:
∆ιεθνής Ε̟ιτρο̟ή στην Κρήτη
14 Αυγ. 1906:
Α̟όφαση των ∆υνάµεων µε την ο̟οία ̟αραχωρούσαν το δικαίωµα στο βασιλιά των
Ελλήνων Γεώργιο Α΄ να διορίζει τον Ύ̟ατο Αρµοστή της Κρήτης
12 Σε̟τ. 1906:
Παραίτηση ̟ρίγκι̟α Γεωργίου α̟ό τη θέση του Ύ̟ατου Αρµοστή
18 Σε̟τ. 1906:
Αναλαµβάνει καθήκοντα Ύ̟ατου Αρµοστή ο Αλ. Ζαΐµης
1906-1908:
Αρµοστεία Αλέξανδρου Ζαΐµη
1907:
∆ηµιουργείται η Πολιτοφυλακή της Κρήτης, ο ̟ρώτος στρατός του νησιού
21 Μαΐου 1908: Ευχαριστήριο ψήφισµα της Κρητικής Βουλής ̟ρος τις Μ. ∆υνάµεις, ̟ου α̟οτέλεσε και
την ε̟ίσηµη ̟ολιτική ̟ράξη της χειραφέτησης της Κρήτης α̟ό την ̟ροστασία τους
24 Σε̟τ. 1908:
Ε̟ίσηµο Ενωτικό Ψήφισµα της Κρητικής Κυβέρνησης
15 Αυγ. 1909:
Ε̟ανάσταση στο Γουδί
Μάρτ. 1910:
Εκλογές στην Κρήτη, ̟λειοψήφησε το κόµµα του Βενιζέλου
17 Μαΐου 1910: Σχηµατισµός κυβέρνησης α̟ό το Βενιζέλο στην Κρήτη
Σε̟τ. 1910:
Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα και ανάληψη της ̟ρωθυ̟ουργίας της Ελλάδας
Τέλη 1911:
Αναταραχή στην Κρήτη µετά την άρνηση του Βενιζέλου να ε̟ιτρέψει την είσοδο
Κρητών βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο
3 Ιαν. 1912:
Συγκρότηση Ε̟αναστατικής Συνελεύσεως
Οκτ. 1912:
Ξέσ̟ασµα Βαλκανικών ̟ολέµων και είσοδος Κρητών βουλευτών στο ελληνικό
Κοινοβούλιο
12 Οκτ. 1912:
Γενικός ∆ιοικητής της Κρήτης ο Στέφανος ∆ραγούµης
14 Φεβρ. 1913: Αφαίρεση α̟ό το φρούριο της Σούδας των σηµαιών των Μ. ∆υνάµεων και της
Τουρκίας
30 Μαΐου 1913: Υ̟ογραφή Συνθήκης του Λονδίνου. Ο σουλτάνος ̟αραχωρεί όλα τα δικαιώµατά του
στην Κρήτη στις Μεγάλες ∆υνάµεις
14 Νοεµβ. 1913: Υ̟ογραφή συνθήκης ειρήνης µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Κρήτη εντάσσεται στην
ελληνική ε̟ικράτεια
1 ∆εκ. 1913:
Ε̟ίσηµη κήρυξη της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα
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Ερωτήσεις
1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας
1. Πότε ο Πρίγκη̟ας Γεώργιος ανέλαβε ε̟ίσηµα τη διοίκηση της Κρήτης και ̟οια γεγονότα
συνόδεψαν την ανάληψη των καθηκόντων του;
2. Ποιές διαδικασίες ακολουθήθηκαν για την οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας και την
ανάδειξη της Κρητικής Βουλής;
3. Tι γνωρίζετε για τη σύνταξη του Συντάγµατος της Κρητικής Πολιτείας αλλά και για τη
συγκρότηση της ̟ρώτης κυβέρνησης στο νησί;
2. H ̟ερίοδος της δηµιουργίας
4. Να ̟αρουσιάσετε το έργο της ̟ρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας σε ζητήµατα
οικονοµίας, ασφάλειας, εκ̟αίδευσης, δηµόσιας υγείας και, ειδικότερα, στο ζήτηµα των
σχέσεων της το̟ικής εκκλησίας µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο.
5. Αφού αναφερθείτε στα µειονεκτήµατα του ̟ρώτου Συντάγµατος της Κρητικής Πολιτείας, στη
συνέχεια να ̟αρουσιάσετε τα ̟ροβλήµατα ̟ου δηµιούργησε αυτό.
6. Τι γνωρίζετε για τη διάσταση α̟όψεων µεταξύ του Πρίγκη̟α Γεωργίου και του Ελευθερίου
Βενιζέλου όσον αφορά το ζήτηµα της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα και ̟οιές συνέ̟ειες
είχε το γεγονός αυτό;
4. H ε̟ανάσταση του Θερίσου (1905)
7. Πότε και ̟οιό γεγονός συνετέλεσε στην κορύφωση της κρίσης στις σχέσεις του Πρίγκη̟α
Γεωργίου και Ελευθερίου Βενιζέλου;
8. Τι γνωρίζετε για το σχηµατισµό της ‘Ηνωµένης Αντι̟ολιτεύσεως’ και τα µέλη ̟ου α̟οτέλεσαν
την ηγεσία της;
9. Πως αντιµετώ̟ισε η αντι̟ολίτευση την ̟ροκήρυξη εκλογών α̟ο τον Πρίγκη̟α Γεώργιο;
10. Ποιά ηµεροµηνία ̟αρουσιάζονταν ως ̟ιθανή µέρα εξέγερσης και γιατί ο Ελευθέριος Βενιζέλος
και οι συνεργάτες του ε̟έλεξαν το Θέρισο ως έδρα της ε̟ανάστασης;
11. Πότε κηρύχθηκε η ε̟ανάσταση στο Θέρισο και ̟οιές ήταν οι ̟ρώτες ενέργειες των
ε̟αναστατών;
12. Πως αντέδρασε ο Πρίγκη̟ας Γεώργιος α̟έναντι στην ε̟ανάσταση στο Θέρισο;
13. Ποιά ήταν η αντίδραση του βασιλικού ̟εριβάλλοντος, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της
κοινής γνώµης στην Αθήνα α̟έναντι στην ε̟ανάσταση στο Θέρισο;
14. Να ̟εριγράψετε και να ερµηνεύσετε τη στάση ̟ου κράτησαν οι Μεγάλες ∆υνάµεις α̟έναντι
στην ε̟ανάσταση στο Θέρσιο.
15. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση της ‘Προσωρινής Κυβερνήσεως της Κρήτης’ και σε ̟οιές
ενέργειες ̟ροχώρησε αυτή;
16. Για ̟οιούς λόγους οι Μεγάλες ∆υνάµεις ̟αρενέβησαν για να δοθεί ̟ολιτική λύση στην
ε̟ανάσταση του Θερίσου;
17. Να καταγράψετε τους στόχους του Ελευθερίου Βενιζέλου, ό̟ως αυτοί διατυ̟ώθηκαν στα
υ̟οµνήµατα των ε̟αναστατών ̟ρος τις Μεγάλες ∆υνάµεις.
18. Ποιοί λόγοι ανάγκασαν τις Μεγάλες ∆υνάµεις να στείλουν τελεσίγραφο στους ε̟αναστάτες
και τι γνωρίζετε για το ̟εριεχόµενό του;
19. Πότε υ̟ογράφτηκε η συµφωνία των Μουρνών και ̟οιοί ήταν οι όροι της;
20. Να αναφέρετε τη συµβολή ̟υ είχε το κίνηµα του Θερίσου για το Κρητικό Ζήτηµα.
5. Η αρµοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐµη (1906-1908)
21. Πότε ο Αλέξανδρος Ζαΐµης ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Ύ̟ατος Αρµοστής της Κρήτης και τι
γνωρίζετε για το έργο του;
6. H κατάλυση της Αρµοστείας στην Κρήτη- Το ̟ρώτο ενωτικό Ψήφισµα των Κρητών
22. Με ̟οιές διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις συνδέθηκε το ̟ρώτο ψήφισµα των Κρητών για
ένωση µε την Ελλάδα;
23. Ποιά στάση κράτησε η ελληνική κυβέρνηση µετά το ψήφισµα των Κρητών για ένωση µε την
Ελλάδα;
7. Tα γεγονότα των ετών 1909-1913
24. Πως αντέδρασαν οι Μεγάλες ∆υνάµεις στην κατάλυση της Αρµοστείας στην Κρήτη;
25. Πότε και µε ̟οιό κόµµα ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Κρήτης µετά την ̟αραίτηση της
Προσωρινής Κυβέρνησης;
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8. H µετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι ε̟ι̟τώσεις στο Κρητικό Ζήτηµα
26. Πώς αντιµετώ̟ισαν οι Κρήτες την ̟ρόσκληση του Στρατιωτικού Συνδέσµου ̟ρος τον
Ελευθέριο Βενιζέλο να αναλάβει την ̟ρωθυ̟ουργία της Ελλάδος;
27. Ποιά στάση κράτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως ̟ρωθυ̟ουργός της Ελλάδος, όσον αφορά το
Κρητικό Ζήτηµα και ̟οιές αντιδράσεις ̟ροκάλεσε αυτή στην Κρήτη;
9. H οριστική λύση του Κρητικού Ζητήµατος
28. Πώς ε̟ηρέασε την εξέλιξη του Κρητικού Ζητήµατος η έναρξη των Βαλκανικών ̟ολέµων;
29. Ποιές συνέ̟ειες είχε η ήττα των Τούρκων στους Βαλκανικούς ̟ολέµους για την τουρκική
̟αρουσία στην Κρήτη;
30. Να αναφέρετε τις δι̟λωµατικές ̟ράξεις ̟ου έδωσαν οριστική λύση στο Κρητικό ζήτηµα.
31. Πότε κηρύχθηκε ε̟ίσηµα η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα;
Σηµειώστε µε ν στο αντίστοιχο τετράγωνο αν οι ̟ροτάσεις ̟ου ακολουθούν είναι σωστές ή λανθασµένες

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

H ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Σ
Ο Πρίγκι̟ας Γεώργιος ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 9 ∆εκεµβρίου 1898 και οι
ξένοι ναύαρχοι αναχώρησαν α̟ό το νησί την ε̟όµενη.
Το Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας συντάχθηκε κατά το ̟ρότυ̟ο του ισχύοντος
τότε ελληνικού συντάγµατος.
Η χωροφυλακή της Κρήτης, ̟ου οργανώθηκε α̟ό την Κρητική Πολιτεία,
ονοµάστηκε ‘Σώµα ∆ηµοφρουρών’, αλλά τους α̟οκαλούσαν και ‘ρο̟αλοφόρους’.
Ο Οργανικός Νόµος του 1900 ̟ροέβλε̟ε την αυτονοµία της κρητικής εκκλησίας α̟ό
το Οικουµενικό Πατριαρχείο.
Ένα α̟ό τα αίτια της εσωτερικής κρίσης στην Κρήτη ήταν και οι υ̟ερεξουσίες ̟ου
έδινε το Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας στον ύ̟ατο Αρµοστή.
Ο Πρίγκι̟ας Γεώργιος ̟ίστευε ότι η λύση του εθνικού ζητήµατος της ένωσης της
Κρήτης µε την Ελλάδα θα έ̟ρε̟ε να είναι σταδιακή, µε βαθµιαίες κατακτήσεις, ενώ
ο Βενιζέλος ήταν υ̟έρµαχος των δραστικών λύσεων.
Στις 26 Φεβρουαρίου 1905 η τριανδρία της αντι̟ολίτευσης και άλλοι ε̟ιφανείς
̟ολιτευτές υ̟έγραψαν ̟ροκήρυξη µε την ο̟οία ζητούσαν µεταβολή του
συντάγµατος της Κρητικής Πολιτείας
Ακόµη και ̟ολιτικοί αντί̟αλοι του Βενιζέλου ̟ροσχώρησαν στην ε̟ανάσταση του
Θερίσου.
Ο Πρίγκι̟ας Γεώργιος αντέδρασε µετά την ε̟ανάσταση του Θερίσου ιδρύοντας
στρατιωτική δύναµη α̟ό ιταλούς αξιωµατικούς και υ̟αξιωµατικούς
(καραµ̟ινιέροι).
Η αντίδραση των Μεγάλων ∆υνάµεων, α̟ό τη στιγµή ̟ου ήταν δύσκολό να τηρηθεί
α̟ό τη µεριά τους ενιαία στάση και αυτό είχε ̟ροβλεφθεί α̟ό το Βενιζέλο, δεν
α̟ασχόλησε τους ε̟αναστάτες του Θερίσου.
Η συµφωνία των Μεγάλων ∆υνάµεων µε το Βενιζέλο υ̟ογράφτηκε στο φρούριο του
Φιρκά στις 14 Αυγούστου 1906.
Ο Αλέξανδρος Ζαΐµης ανέλαβε τα καθήκοντά του Ύ̟ατου Αρµοστή στις 18
Σε̟τεµβρίου 1906.
Η ̟ροσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης α̟ό την Αυστρία και η ανακήρυξη της
Βουλγαρίας σε βασίλειο οδήγησαν την Κρητική Κυβέρνηση στην έκδοση
Ψηφίσµατος για ένωση µε την Ελλάδα.
Στις 30 Μαΐου 1913 κηρύχθηκε ε̟ίσηµα η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα.

Λ

Συνδυαστικές Ερωτήσεις
1. Ποιο ήταν το κοινό αίσθηµα των Κρητών α̟έναντι στην ε̟ανάσταση του Θερίσου (1905);
2. Για ̟οιο λόγο ήρθαν σε διάσταση α̟όψεων ο Πρίγκι̟ας Γεώργιος και ο Ελ. Βενιζέλος και ̟ώς
κορυφώθηκε η κρίση;
3. Ποιες ήταν οι ̟ολιτικές εξελίξεις και ενέργειες του Βενιζέλου τα έτη 1910-1913 σχετικά µε τη διαχείριση
και ε̟ίλυση του κρητικού ζητήµατος;
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