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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Από την αγροτική κοινωνία στην αστικοποίηση 

 

Α.  Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση 

 

1. Τα δημογραφικά δεδομένα 

 

α) Ο πληθυσμός 

 

 Χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους   

 

1) φτωχό,  

2) με απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές,  

3) με μικρή έκταση 

4) ολιγάνθρωπο. 

 

 

 Σύνορα ελληνικού κράτους : 

1832  Γραμμή Αμβρακικού - Παγασητικού - Β. Σποράδες - Σκύρος - Κυκλάδες  

Κύριος κορμός  Ρούμελη - Μοριάς 

1864  Ιόνια νησιά 

1881 Θεσσαλία - τα βόρεια σύνορα αγγίζουν τον Όλυμπο και τη Μακεδονία. 

 

 

 Πυκνότητα πληθυσμού  αραιή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες 

 

 1828  15 κάτοικοι / τετραγωνικό χιλιόμετρο 

 1911  43 κάτοικοι / τετραγωνικό χιλιόμετρο 
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 Κύριο χαρακτηριστικό γεωργικής καλλιέργειας  εξάντληση γης 

 

 Αίτια  α) υπερβόσκηση,  

β) υλοτομία,  

γ) εκτεταμένη αγρανάπαυση. 

 

 1838 - 1936  Γρήγοροι ρυθμοί αύξησης του πληθυσμού. 

 

 Δυσμενείς παράγοντες για την οικονομία  

 

 Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1856)  

 Ναυτικός αποκλεισμός από Αγγλογάλλους (1854)  

 

 Συνέπειες  πείνα - αρρώστιες - ανθρώπινες απώλειες. 

 

 

 

β) Οι μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδος 

 

 Εσωτερική μετανάστευση  από ύπαιθρο προς αστικά κέντρα - λίγες ευκαιρίες 

οικονομικής δραστηριότητας. 

 

 Εξωτερική μετανάστευση  προς λιμάνια της  

Ανατολικής Μεσογείου  

Μαύρης θάλασσας  

Δούναβη 

Νότιας Ρωσίας  

Μ. Ασίας  

Αιγύπτου 

 

 19
ος

 - αρχές 20ου αιώνα  προς Αμερική. 

 

 Κύρια αιτία μετανάστευσης  Σταφιδική κρίση. 
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2. Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η «Μεγάλη Ιδέα». 

 

 Οικονομική στασιμότητα  

 Αίτια   

α) Έλλειψη ισχυρών κέντρων ανάπτυξης,  

β) έλλειψη πρώτων υλών,  

γ) έλλειψη ειδικευμένου φτηνού εργατικού δυναμικού,  

δ) ισχνή συσσώρευση ιδιωτικού, δημόσιου κεφαλαίου,  

ε) περιορισμένη εσωτερική αγορά. 

 

 Αντίθετα  ισχυρή οικονομική δραστηριότητα των Ελλήνων εκτός Ελλάδος. 

 

 Δημιουργία ισχυρών πνευματικών, οικονομικών κέντρων του ελληνισμού. 

 Ανάπτυξη ελληνικών κεφαλαίων 

 από Ουκρανία ως Σουδάν,  

από Δούναβη ως Καύκασο,  

από Σμύρνη ως Κιλικία. 

 

 Τέλη 19ου αιώνα  ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα λόγω 

δυσμενών πολιτικοοικονομικών συνθηκών. 

 

 Ανάπτυξη Μεγάλης Ιδέας  Εθνικό όραμα - διεύρυνση συνόρων. 

 Επιπτώσεις  δυσμενείς συνέπειες στον πολιτικό και οικονομικό τομέα. 
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Β΄ Η ελληνική οικονομία κατά το 19
ο
 αιώνα. 

 

1. Το εμπόριο 

 

 19
ος

 αιώνας  Χαμηλή εμπορική κίνηση 

 

 Αίτια     α) μικρός πληθυσμός,  

β) περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων,  

γ) απουσία παραγωγικών δυνάμεων   μεγάλου 

μεγέθους. 

 

 Τέλη 19
ου

 αιώνα  Ανάπτυξη εξωτερικού εμπορίου. 

 

 

 Αρνητικές επιπτώσεις   

* Παθητικό για τη χώρα  

* πρόβλημα στο ισοζύγιο πληρωμών 

περισσότερες εισαγωγές 

λιγότερες εξαγωγές  

 

 Θετικές επιπτώσεις   

1) Αντιμετώπιση επισιτιστικού προβλήματος 

2) Πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία 

3) Σημαντική αύξηση της αξίας των συναλλαγών 

 1851  Αξία εισαγωγών - εξαγωγών  36.000.000 χρυσές δραχμές 

 1901     »         »                   »           235.000.000   »           » 

 1911     »         »                   »           315.000.000   »           » 

 

 Διεύρυνση Συνόρων    

 1864  προσάρτηση Ιονίων νήσων 

 1881  προσάρτηση Θεσσαλίας 

 Αύξηση πληθυσμού κατά 2,5 φορές. 

 

 Εξαγωγές  το μεγαλύτερο μέρος κατέχουν τα γεωργικά προϊόντα (2/3 του 

συνόλου) 

1900- 1910  3/4 των συνολικών εξαγωγών. 
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 Σταφίδα ½ συνολικών εξαγωγών - ελαιόλαδο - κρασί. 

 

 Είδη εξαγόμενων προϊόντων   

1) Φυτικά προϊόντα για βιομηχανική επεξεργασία - βαμβάκι - καπνός 

2) Πρώτες ύλες μεταλλευτικά προϊόντα : μόλυβδος - μαγγανιούχα μεταλλεύματα - 

σμύριδα - θηραϊκή γη 

3) Βιομηχανικά προϊόντα  ασήμαντες εξαγωγές. 

 

 Είδη εισαγόμενων προϊόντων   

 1/3 σε αξία του συνόλου αγροτικά προϊόντα. 

 Δημητριακά - σιτάρι 

 Βιομηχανικά προϊόντα υφάσματα - νήματα 

 Ορυκτά άνθρακας 

 Ξυλεία - χημικά προϊόντα - μηχανήματα. 

 

 Χώρες με τις οποίες ανέπτυξε η Ελλάδα εμπορικούς δεσμούς  Γαλλία - 

Αγγλία - Βέλγιο - Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 Ανάπτυξη ελληνικής εμπορικής δραστηριότητας εκτός Ελλάδος  Ν. Ρωσία 

- περιοχές Δούναβη - Κων/πολη - Σμύρνη - Αλεξάνδρεια. 
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2. Η εμπορική ναυτιλία 

 

 18
ος

 αιώνας  Ανάπτυξη εμπορικής ναυτιλιακής δραστηριότητας. 

 Ευνοϊκές συγκυρίες   

α) Έξοδος Ρωσίας στη μαύρη θάλασσα,  

β) ανάπτυξη εμπορίου στα λιμάνια της Μαύρης θάλασσας - Μεσογείου. 

 

Αίτια ανάπτυξης εμπορικής ναυτιλίας   

1) Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής   

Αυτοκρατορίας - διακίνηση ελληνικών πλοίων με ρωσική σημαία, 

2) Γαλλική Επανάσταση - Ναπολεόντιοι πόλεμοι, 

3) Διάσπαση ηπειρωτικού αποκλεισμού στα γαλλικά λιμάνια από αγγλικό ναυτικό, 

4) Εξαφάνιση γαλλικών πλοίων από την Ανατολική Μεσόγειο. 

 

 

 Παρακμή ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης: 

 1821 - 1830   μετατροπή του εμπορικού στόλου σε πολεμικό 

    κλείσιμο δρόμων εμπορίου 

    καταστροφή - παρακμή εμπορικών κέντρων. 

 

 Δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων  

Σύρος :  στρατηγική θέση νησιού - κέντρο Αιγαίου, πάνω στις διαδρομές που 

συνέδεαν τα Στενά με τη Μαύρη θάλασσα. 

Ελληνικές Παροικίες  λιμάνια Ν. Ρωσίας - εκβολές Δούναβη - Κων/πολη - 

Σμύρνη - Αίγυπτος. 

 

19
ος

 αιώνας  Ανοδική πορεία ελληνικής ναυτιλίας 

1840  Χωρητικότητα 100.000 τόνοι 

1866              »           300.000   »  

 Κατασκευή λιμανιών - φάρων  ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα στις ελληνικές 

θάλασσες. 

 

Μέσα 19
ου

 αιώνα  Πρωτοβουλίες για την κατασκευή - αγορά ατμόπλοιων - 

συμμετοχή κράτους, τραπεζών. 

 

Δυσχέρειες για ανάπτυξη ελληνικής ατμοπλοΐας   

α) περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων, 

β) αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος. 
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 1890  97 ελληνικά ατμόπλοια 

 1901  191 ελληνικά ατμόπλοια  

 1912 389 ελληνικά ατμόπλοια 

 

Κυριαρχία Ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές και στην κίνηση στο 

Δούναβη. 

 

1919  Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο - Υποδιπλασιασμός εμπορικού στόλου. 

 

 

 

 

 

3. Η Διανομή των Εθνικών Κτημάτων 

 

 Εθνικές Γαίες - Ορισμός  ακίνητες κτηματικές ιδιοκτησίες Οθωμανών σε 

περιοχές που πέρασαν στον έλεγχο του 

ελληνικού κράτους. 

 

 Ανήκαν  α) στο οθωμανικό δημόσιο,  

β) σε μουσουλμανικά ιδρύματα,  

                γ) σε ιδιώτες. 

 

 

 Χρησιμοποιήθηκαν  1) ως υποθήκες για σύναψη δανείων,  

                                             2)ως μέσα εξασφάλισης εσόδων με την εκποίησή τους. 

 

 

Έκταση  περίπου 4.000.000 - 5.000.000 στρέμματα. 

 

 Προβλήματα για τη διανομή των εθνικών κτημάτων : 

α) τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των κτημάτων από τους καλλιεργητές   από τα 

προεπαναστατικά χρόνια. 

β) έλλειψη ξεκάθαρων τίτλων ιδιοκτησίας 

γ) απευθείας εξαγορά των εθνικών γαιών στη Ρούμελη και την Εύβοια από ιδιώτες 

δ) καταπατήσεις σε περιόδους ταραχών και κρίσης. 
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 Λόγοι πολυτεμαχισμού των εθνικών κτημάτων σε μικρές και μεσαίες 

ιδιοκτησίες: 

 

α) έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων 

β) τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας στις πόλεις, στην Αθήνα 

γ)έλλειψη πρόθεσης των πλουσίων για απόκτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας. 

 

   Ευνοήθηκε η ανάπτυξη συστήματος πολιτικής προστασίας. 

 

Στόχοι οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος 1870-1871: 

1)  Εξασφάλιση της επιβίωσης των ακτημόνων με την παροχή γης Επιτεύχθηκε. 

2)  Εξασφάλιση των μεγαλύτερων δυνατών εσόδων του κράτους μέσω της  

εκποίησης Απέτυχε. 

 

 Ανώτατο όριο αγοράς 80 στρέμματα ξηρικά εδάφη - 40 στρέμματα 

αρδευόμενα. 

 Διανεμήθηκαν  1833-1870  600.000 στρέμματα 

 1870 1911  2.650.000 στρέμματα 

Μόνο το 50% του αντίτιμου των γαιών πληρώθηκε. 

 

 

4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων  

 

 Στόχοι εκμετάλλευσης των ορυχείων: 

1. Εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών - λατομεία - παραγωγή οικοδομικών υλικών. 

2. Εξαγωγές μεταλλευτικών προϊόντων σε ισχυρά βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης. 

 

 Μετά το 1860  ανάπτυξη εκμετάλλευσης ορυχείων. 

 Αίτια  α) Νομοθεσία που επέτρεπε την εκχώρηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων 

με ευνοϊκούς όρους. 

β) Ενδιαφέρον για μεταλλευτικά - οικοδομικά υλικά εξαιτίας της 

διάνοιξης της διώρυγας του Σουέζ. 

 

 Λαύριο  Κέντρο μεταλλευτικής δραστηριότητας - Εξόρυξη αργύρου - 

μολύβδου. 

 Μήλος  θειάφι 

 Νάξος  σμύριδα  

 Θήρα  θηραϊκή γη 

 Αλυκές 
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5. Η δημιουργία του τραπεζικού συστήματος 

 

 Λόγοι αναγκαιότητας ίδρυσης τραπεζικών ιδρυμάτων: 

1. Εξυπηρέτηση κυβερνητικών αναγκών 

2. Διαχείριση κρατικού δανεισμού 

3. Έκδοση χαρτονομίσματος 

4. Επίλυση του χρόνιου προβλήματος των πιστωτικών αναγκών της οικονομίας. 

 

 Αρνητικά στοιχεία του πιστωτικού συστήματος ως το 1841: 

1. Οι έμποροι λειτουργούσαν ως πιστωτές με τοκογλυφικές διαθέσεις 

2. Δυσμενείς όροι δανεισμού του παραγωγού με τάσεις εκμετάλλευσης 

3. Περιορισμός επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

4. Αποθάρρυνση ελληνικών κεφαλαίων του εξωτερικού 

 

 1841 Δημιουργία σύγχρονου πιστωτικού συστήματος  

                Ίδρυση Εθνικής Τράπεζας. 

 Κύριοι μέτοχοι : α)Εϋνάρδος,  

β) Ελληνικό κράτος (20% του αρχικού κεφαλαίου),  

γ) Έλληνες έμποροι και επιχειρηματίες,  

δ) Ξένες προσωπικότητες από το χώρο της οικονομίας και της 

πολιτικής. 

 Πρώτος διοικητής  Γ. Σταύρου. 

 

Δυνατότητα έκδοσης χαρτονομισμάτων. 

 Κυριαρχία της Εθνικής Τράπεζας στον ελληνικό χώρο  αντιμετώπιση 

τοκογλυφικού συστήματος. 

 Μετά το 1860  Ίδρυση Ιονικής Τράπεζας - Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας - Γενική 

Πιστωτική Τράπεζα - Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστης. 
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6. Βιομηχανία 

 

19
ος

 αιώνας  Δυτική - Κεντρική Ευρώπη Βιομηχανική  Επανάσταση 

 Ελλάδα  Ελάχιστη εμφάνιση της βιομηχανίας. 

 

Δημιουργία πρώτων βιομηχανικών μονάδων παραγωγής  πρώτες δεκαετίες 

ανεξαρτησίας. 

Στόχος  Εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών - εξέλιξη αλευρόμυλων, ελαιοτριβείων, 

βυρσοδεψείων, κλωστηρίων. 

 

 Λόγοι στασιμότητας βιομηχανικών μονάδων: 

1. Μικρή έκταση εγχώριας αγοράς 

2. Πίεση εισαγόμενων προϊόντων 

3. Έλλειψη πολυάριθμου ειδικευμένου και φθηνού εργατικού δυναμικού. 

 

1870  Ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας 

 Περίοδος ύφεσης ως τα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

 Αρχές 20ου αιώνα  ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας - μεταλλουργίας - ναυπηγικής 

- τσιμεντοβιομηχανίας. 

 

 Περιοριστικές συνθήκες της βιομηχανικής ανάπτυξης: 

1. Έλλειψη κεφαλαίων 

2. Διασπορά των υπαρχόντων κεφαλαίων σε πλήθος δραστηριοτήτων 

3. Περιορισμένη πληθυσμιακή βάση οικονομικής εξάπλωσης 

4. Έλλειψη πρώτων υλών 

5. Έλλειψη εργατικών χεριών 

6. Έλλειψη τεχνικής - γενικής παιδείας 

 

 Συμπέρασμα  Αδυναμία της ελληνικής βιομηχανίας να αναδειχθεί σε κινητήρια 

δύναμη της οικονομίας της χώρας. 
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7. Τα Δημόσια Έργα 

 

 Βασική πρόθεση του κράτους  κατασκευή δημόσιων έργων σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Αντίξοες συνθήκες  α) έλλειψη οικονομικών πόρων,  

 β) έλλειψη ιδιωτικού ενδιαφέροντος, 

 γ)υποτονική κρατική δραστηριότητα- ανεπαρκείς 

μέθοδοι. 

 Κύρια προτεραιότητα  Πύκνωση οδικού δικτύου  

                                                 -  Τέλη 19
ου

 - αρχές  20ου αιώνα. 

 

 Ευνοϊκοί παράγοντες  

 α) οικονομική ανάπτυξη  

 β) γρήγοροι ρυθμοί αστικοποίησης  

 γ) δημιουργία κεντρικών σιδηροδρομικών αξόνων  

 δ) ανάπτυξη εσωτερικού εμπορίου. 

 

 Ανασταλτικοί παράγοντες   

α) μεγάλο κόστος κατασκευής δρόμων σε ορεινά εδάφη  

β) κυριαρχία θαλάσσιων συγκοινωνιών στα παράλια. 

 

 Κύριο έργο  αποξήρανση λιμνών - ελών. 

 Θετικές Συνέπειες α) δημιουργία πλούσιας καλλιεργήσιμης γης  

                                         β) καταπολέμηση ελονοσίας. 

 

1881 - 1893  Έργο διάνοιξης της διώρυγας της Κορίνθου. 

 Θετικές Συνέπειες  Βελτίωση όρων ναυσιπλοΐας. 

 

 

8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων 

 

 Σιδηροδρομικό δίκτυο  χαρακτηριστικό της βιομηχανικής       ανάπτυξης το 

19
ο
 αιώνα. 

Έλυνε το πρόβλημα της μεταφοράς μεγάλου όγκου προϊόντων με μικρό 

κόστος σε μεγάλες αποστάσεις. 

 

Βοήθησε  α) στη βιομηχανική επανάσταση 

β) στην αύξηση της παραγωγής 

γ) στη δημιουργία μεγάλων πόλεων. 
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 Δυσχέρειες για την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα: 

α) Έλλειψη απαραίτητων κεφαλαίων 

β) Αδυναμία προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων 

γ) Κυριαρχία θαλάσσιων συγκοινωνιών. 

 Κύριος παράγοντας κατασκευής σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα  

Ανάγκη σύνδεσης της Ελλάδας με τους μεγάλους συγκοινωνιακούς άξονες στην 

Ευρώπη και στην Ασία  1881  

 

 1880 - 1909  Ολοκλήρωση σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα. 

 Πρωθυπουργός  Χαρίλαος Τρικούπης 

 Χαρακτηριστικά  Μετρικό δίκτυο - γραμμές πλάτους 1 μέτρου. 

 Στόχος  η εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών. 

 Αποπεράτωση έργου με κρατικές δαπάνες - ελάχιστη η συμμετοχή των  ιδιωτών. 

 

  Προσφορά σιδηροδρομικού δικτύου  

1. Αξιόπιστο χερσαίο συγκοινωνιακό δίκτυο 

2. Προσφορά υπηρεσιών σε καιρό πολέμου - γρήγορη επιστράτευση - εφοδιασμός 

του ελληνικού στρατού. 

  Μειονεκτήματα  Δε συνετέλεσε στην εκβιομηχάνιση κι ανάπτυξη. 

 

 

9. Τα Εθνικά Δάνεια 

 

 Δανεισμός  Σημαντική παράμετρος λειτουργίας του ελληνικού κράτους. 

 Σύναψη δανείων με Αγγλία  1824-1825. 

 1832  Οθωνική περίοδος - νέα σύναψη δανείων. 

Απομόνωση της Ελλάδας από ευρωπαϊκές χρηματαγορές ως το 1861  λόγω της 

άρνησης της Οθωνικής κυβέρνησης για αποπληρωμή των δανείων. 

 

 Λόγοι σύναψης των νέων δανείων μετά το 1860: 

1. Περιορισμένοι πόροι της Ελλάδας 

2. Έκτακτα έξοδα λόγω διεθνών κρίσεων 

 

  Χρησιμότητα των Δανείων: 

1. Κάλυψη ελλειμμάτων των εθνικών προϋπολογισμών 

2. Κάλυψη δαπανών των στρατιωτικών κινητοποιήσεων(1877-80, 1885-6) 

3. Αποπληρωμή παλαιότερων δανείων 

4. Μικρό μέρος διατέθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις και δημόσια έργα. 
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10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος  

 

 1893  Αδυναμία Ελλάδας να εξυπηρετήσει τα τοκοχρεολύσια των εξωτερικών 

δανείων. 

  Πτώχευση  μεγάλο πολιτικό κόστος. 

1897  Ήττα Ελλάδας στον πόλεμο με την Τουρκία - Υποχρέωση καταβολής 

υπέρογκων πολεμικών αποζημιώσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 

Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος  Διαχείριση βασικών κρατικών εσόδων από 

εκπροσώπους της Αγγλίας - Γαλλίας - 

Αυστρίας - Γερμανίας - Ρωσίας - 

Ιταλίας. 

 

 

 Έσοδο μονοπωλίων  αλατιού, σπίρτων, φωτιστικού πετρελαίου          κ.τ.λ. 

 

  Στόχοι υποχρεωτικής διαχείρισης   

α) καταβολή πολεμικής αποζημίωσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία   92.000.000,  

β)αποπληρωμή άλλων δανείων. 

 

 1898  Έναρξη λειτουργίας της επιτροπής - αντιμετώπιση τρεχουσών   αναγκών 

με τη σύναψη δανείου. 

 

 Αποτελέσματα  

α) αύξηση πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους   

β)απαλλαγή του δημοσιονομικού μηχανισμού από δυσλειτουργίες του παρελθόντος  

γ) εξυγίανση δημόσιων οικονομικών  

δ) ελαφρώς πλεονασματικοί προϋπολογισμοί  

ε) αύξηση των κρατικών δυνατοτήτων. 
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11. Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο 

 

 19
ος

 αιώνας  Οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων στην 

 Αν. Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα  

 Αίγυπτο  

 Ν. Ρωσία  

 Κων/πολη  

 Εκβολές Δούναβη. 

 

 Ως το 1870  Έλλειψη επιχειρηματικής δραστηριότητας του παροικιακού 

ελληνισμού στην Ελλάδα.  

  

Δεκαετία 1860  Πολιτικές προσέλκυσης ομογενών στην Ελλάδα: 

 Αίτια  

1. Αλλαγή δυναστείας και συνταγματικών θεσμών. 

2. Επέκταση του ελληνικού κράτους με την ενσωμάτωση των Επτανήσων. 

3. Τεράστιο κόστος εμπλοκής στις κρητικές επαναστάσεις. 

 

Πενιχρά αποτελέσματα πολιτικής προσέλκυσης ομογενών. 

 

1856   

Συνταγματικές μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία  

Διευρυμένα δικαιώματα στους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  

μεγαλύτερες ευκαιρίες στους ομογενείς. 

 

Δεκαετία 1870  Πρώτες ενδείξεις συνεργασίας του ελληνικού κράτους με τους 

ομογενείς. 

Αιτία  Κρίση του 1873 - μείωση αποδόσεων ευρωπαϊκών κεφαλαίων  

μεταφορά των κεφαλαίων στα ανατολικά. 

 

Επενδύσεις ομογενών στην Ελλάδα   

 τοποθετήσεις σε ακίνητα  

 αγορά τσιφλικιών της Θεσσαλίας   

 επενδύσεις στο εμπόριο   

 στα δημόσια έργα   

 στο δανεισμό του δημοσίου. 

 

 Ευκαιριακός - κερδοσκοπικός χαρακτήρας επενδύσεων. 
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 Αρχές 20ου αιώνα  Μεταφορά οικονομικών δραστηριοτήτων ομογενών στην 

Ελλάδα. 

 

Αίτια   

 Έξαρση εθνικισμών  

 Πλήγματα στις οικονομικές δραστηριότητες των ξένων  

 Πολιτικές εξελίξεις στην Ρωσία   

 Δημιουργία Κεμαλικής Τουρκίας  

 

 Αποτέλεσμα  μεταφορά επιχειρηματικών, βιομηχανικών, εμπορικών, 

χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων στο ελληνικό κράτος. 

 

 Θετική προσφορά του κεφαλαίου των Ελλήνων της διασποράς στην 

ανάπτυξη του ελληνικού κράτους  συνέβαλε στον εκχρηματισμό της ελληνικής 

οικονομίας. 

 

 Θετική προσφορά μεταναστών στην ελληνική οικονομία  αποστολή ενός 

μέρους του εισοδήματός τους στην οικογένειά τους στην πατρίδα  θετική 

προσφορά εμβασμάτων στην ελληνική οικονομία. 
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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 

1. Το αγροτικό ζήτημα 

 

Αγροτική μεταρρύθμιση  κατάργηση μεγάλων ιδιοκτησιών -  κατάτμηση των 

αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές δυνάμεις  Συνέπεια της 

Βιομηχανικής Επανάστασης. 

 

 1821 - 1828  Διανομή εθνικών γαιών - δημιουργία μικρών - μεσαίων  

ιδιοκτησιών. 

1881  Απελευθέρωση Θεσσαλίας - Κερδοσκοπική δραστηριότητα τσιφλικάδων 

της Θεσσαλίας  διατήρηση του αναχρονιστικού θεσμού των 

κολλήγων. 

 1907  Ψήφιση νόμων για απαλλοτριώσεις μεγάλων ιδιοκτησιών. 

 Δυσχέρειες στην εφαρμογή - εντάσεις - συγκρούσεις Κιλελέρ  1910. 

 

 1917  Ολοκλήρωση αγροτικής μεταρρύθμισης από την κυβέρνηση   του Ελ. 

Βενιζέλου. 

 Στόχοι :   

1) Στήριξη των ελληνικών ιδιοκτησιών στις νεοαποκτηθείσες περιοχές. 

2) Αποκατάσταση προσφύγων - πρόληψη κοινωνικών εντάσεων. 

 

 Αγροτική οικονομία  Κυριαρχία μικρής ιδιοκτησίας. 

 Δυσχέρειες  Αδυναμία εμπορευματοποίησης της παραγωγής. 

 Λήψη μέτρων  ίδρυση Αγροτικής Τράπεζας - Κρατικών οργανισμών 

παρέμβασης - Αγροτικών Συνεταιρισμών. 
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2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος 

 

 Μικρή πολιτική και κοινωνική επιρροή του εργατικού κινήματος στην  

Ελλάδα στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. 

 

Αίτια   

1. Απουσία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. 

2. Απασχόληση πολλών ξένων στα μεγάλα δημόσια έργα. 

3. Η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας εμπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών 

με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο. 

 

 Συμβολή Φεντερασιόν - πολυεθνικής εργατικής οργάνωσης της Θεσ/νίκης στη 

διάδοση της σοσιαλιστικής - εργατικής 

ιδεολογίας. 

 

 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918)  ωρίμανση εργατικού σοσιαλιστικού 

κινήματος. 

 Ίδρυση Γ.Σ.Ε.Ε. - Σ.Ε.Κ.Ε. 

 

 

 

3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922 

 

1910-1922  Επικράτηση Βενιζελισμού 

  

 Βενιζελισμός  η νέα πολιτική αντίληψη που θεωρούσε το ελληνικό κράτος 

μοχλό έκφρασης κι ανάπτυξης του ελληνισμού. 

 Βασική επιδίωξη  ενσωμάτωση με το ελληνικό κράτος του εκτός συνόρων 

ελληνισμού. 

 Προϋποθέσεις  1) Θεσμικός εκσυγχρονισμός,  

2) προσήλωση στην ιδέα ανάπτυξης των παραγωγικών 

δυνάμεων του έθνους. 

 

 Υποστήριξη Βενιζέλου από την αστική τάξη. 

Φιλοδοξία αστικής τάξης  Πολιτική κυριαρχία στο χώρο της οικονομικής της 

δραστηριότητας. 
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 Ισχυρή ελληνική οικονομική παρουσία  

Ν. Ρωσία - λεκάνη Δούναβη - Ρουμανία - Πόντος - Μικρασιατικά παράλια - 

Κων/πολη - Σμύρνη - Θεσ/νίκη - Αίγυπτος - Σουδάν - Αλεξάνδρεια. 

 Επίδραση Μεγάλης Ιδέας  διεκδίκηση Μεγάλης Ελλάδας. 

 

 1910  Πρόοδος εθνικής οικονομίας. 

 Βαλκανικοί πόλεμοι  ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές - αύξηση εδαφών 70% - 

αύξηση πληθυσμού 80%. 

 Τα νεοαποκτηθέντα εδάφη δημιουργούν προοπτικές για τη γεωργική παραγωγή. 

Πρόβλημα μειονοτικών πληθυσμών στις περιοχές αυτές  Β. Ήπειρος. 

 

 

4. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

 

 Δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες συμμετοχής της Ελλάδας στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο  Περίοδος Διχασμού - Σύγκρουσης του Βενιζέλου με το 

παλάτι. 

 Δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ελλάδα. 

 Αίτια : 

1. Άσκοπη και δαπανηρή επιστράτευση του 1915. 

2. Διάσπαση της χώρας σε δύο ουσιαστικά κράτη. 

3. Συμμαχικός αποκλεισμός και συγκρούσεις. 

 

Έγκριση δανεισμού της Ελλάδας από τους Συμμάχους (Γαλλία, Μεγάλη  Βρετανία, 

Η.Π.Α.) το 1917  

 12.000.000 αγγλικές λίρες + 300.000 γαλλικά φράγκα + 50.000 δολάρια Η.Π.Α. 

Θεωρητικός ο δανεισμός - τα ποσά δεν εκταμιεύτηκαν στην Ελλάδα -  θεωρήθηκαν 

κάλυμμα για την έκδοση χαρτονομίσματος. 

 

 Νοέμβριος 1920  Ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές - άνοδος στην εξουσία των 

φιλοβασιλικών κομμάτων - επιστροφή του βασιλιά Κων/νου. 

 

Αντίποινα Συμμάχων  απόσυρση κάλυψης χαρτονομίσματος  χωρίς 

αντίκρυσμα ένα τμήμα της νομισματικής κυκλοφορίας. 

 

1918  Μικρασιατική εκστρατεία - σκληρός και δαπανηρός πόλεμος. 

 

 Αποτέλεσμα  αδιέξοδο δημοσιονομικών δεδομένων. 

 Μέτρο αντιμετώπισης  διχοτόμηση της δραχμής. 
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5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 

 

 Μεταβολή δεδομένων της ελληνικής κοινωνίας μετά τη μικρασιατική 

εκστρατεία του 1922. 

 Κεντρική παράμετρος  άφιξη κι αποκατάσταση των προσφύγων. 

 Αριθμός προσφύγων στην Ελλάδα  1.230.000 Έλληνες + 45.000 Αρμένιοι 

πρόσφυγες. 

 Αριθμός προσφύγων στην Τουρκία   610.000 μουσουλμάνοι. 

 

Η άφιξη των προσφύγων - καταλύτης στη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας. 

 Επαρκής η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού   

α) Αξιοποίηση με τον καλύτερο τρόπο των μουσουλμανικών περιουσιών  (5-10 

δισεκατομμύρια δραχμές),  

β) συμπληρωματική λειτουργία εξωτερικής βοήθειας. 

 

      

 

6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου  

(1919-1939) 

 

 Πλεονεκτήματα της ελληνικής κοινωνίας την περίοδο του μεσοπολέμου  

1. Θετική οικονομική πορεία. 

2. Εθνική ομογενοποίηση. 

3. Ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης. 

4. Προώθηση της αστικοποίησης - 1/3 του πληθυσμού ζει σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

5. Βελτίωση των υποδομών της. 

6. Υιοθέτηση αναπτυξιακής πολιτικής 

7. Συγκέντρωση Ελλήνων στα πλαίσια του εθνικού κράτους. 

8. Εξάλειψη ελληνικού κοσμοπολιτισμού. 

9. Συμβολή προσφύγων στην οικονομική, πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη. 

 

 

7. Οι μεγάλες επενδύσεις 

 

 Ανάγκη επενδύσεων στις υποδομές της χώρας. 

1. Κατασκευή φράγματος και της τεχνητής λίμνης του Μαραθώνα το 1925 από την 

αμερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ. 
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2. Εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Αθήνα το 1925 

από τη βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ. 

3. Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών τραμ και λεωφορείων. 

4. Κατασκευή τηλεφωνικού δικτύου από γερμανικές εταιρείες. 

5. Κατασκευή δρόμων και διευθέτηση χειμάρρων. 

6. Εγγειοβελτιωτικά έργα. 

 

  

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

 Μάιος 1927  Ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Αφορμή  το αίτημα της Ελλάδος στην Κοινωνία των Εθνών για παροχή 

πρόσθετου δανείου. 

 Στόχοι   

α)διαχείριση χρεών, 

β) έκδοση χαρτονομίσματος,  

γ) ενιαία εφαρμογή της κυβερνητικής οικονομικής 

πολιτικής. 

 

 Πέτυχε      τη σταθερή ισοτιμία της δραχμής με τα ξένα νομίσματα. 

 

 Θετικές Συνέπειες   

α) βελτίωση των δημόσιων οικονομικών,  

β) βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους,  

γ) ενίσχυση της εισροής συναλλάγματος και των επενδύσεων,  

δ) επέτρεψε τις ισχυρές οικονομικές, πολιτικές, θεσμικές πρωτοβουλίες της 

κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου. 

 

9. Η κρίση του 1932 

1920  Περίοδος ευημερίας στην Ελλάδα, όταν έφτασε η παγκόσμια οικονομική 

κρίση. 

1932  Περίοδος ισχυρού κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. 

Δημιουργία μιας κλειστής οικονομίας. 

Κυριαρχία μεθόδου διακανονισμού «κλήριγκ» στο εξωτερικό εμπόριο 

 Οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά 

με βάση διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα 

και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών με την αντίστοιχη των 

εξαγωγών στα πλαίσια ειδικών λογαριασμών. 

Επιπτώσεις στο πολιτικό πεδίο   

 Κυριαρχία φασιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη  

 Άνοδος Ι. Μεταξά στην Ελλάδα 4 Αυγούστου 1936. 
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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

  

1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Από την αγροτική κοινωνία στην αστικοποίηση 

 

Α.  Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Πως διαμορφώθηκαν τα σύνορα του ελληνικού κράτους από το 1832 ως το 1881; 

2) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους μετά την 

ανεξαρτητοποίησή του ως προς την οικονομική του κατάσταση, την έκταση και 

τον πληθυσμό; 

3) Πως θα χαρακτηρίζατε την πυκνότητα του πληθυσμού στην Ελλάδα σε σχέση με 

αυτή των ευρωπαϊκών χωρών στα τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20ου αιώνα; 

4) Ποια ήταν τα αίτια της εξάντλησης της ελληνικής γης; 

5) Ποια ήταν η οικονομική κατάσταση της χώρας κατά το 1854 και ποιοι 

παράγοντες την επηρέασαν;  

6) Να αναφερθείτε στις μορφές της μετανάστευσης των Ελλήνων και τους 

κυριότερους προορισμούς τους κατά τον 19
ο
 και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ποια 

ήταν η κύρια αιτία μετανάστευσης στα τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20ου 

αιώνα; 

7) Να αναφερθείτε στα κυριότερα αίτια της οικονομικής στασιμότητας που 

παρατηρήθηκε στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της.  

8) Σε ποιες περιοχές εκτός Ελλάδας δημιουργήθηκαν ισχυρά οικονομικά και 

πνευματικά κέντρα του Ελληνισμού; 

9) Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη της «Μεγάλης Ιδέας» και ποιες οι συνέπειές της; 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: 

 

1) Τα σύνορα του ελληνικού κράτους διαμορφώθηκαν ως εξής: 

α) Το 1864 προστέθηκαν οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος και οι Κυκλάδες. 

β) Το 1864 τα βόρεια σύνορα έφταναν ως τον Όλυμπο και τη Μακεδονία. 

γ) Το 1864 προστέθηκαν τα Ιόνια νησιά. 
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δ) Το 1884 προστέθηκε η Θεσσαλία. 

 

2) Η εξάντληση της γης στην Ελλάδα οφειλόταν: 

α) στην εξάντληση των κατοίκων. 

β) στην εκτεταμένη αγρανάπαυση, υλοτομία και υπερβόσκηση. 

γ) στην έλλειψη τεχνογνωσίας. 

δ) στην έλλειψη εργατικών χεριών. 

 

3) Από το 1838 ως το 1936 ο πληθυσμός της Ελλάδας σχεδόν δεκαπλασιάσθηκε. 

Αυτό δηλώνει ότι: 

α) ο πληθυσμός αυξανόταν με γρήγορους ρυθμούς. 

β)οι καταστροφές από πολέμους δεν επηρέασαν την εξέλιξη του πληθυσμού. 

γ) η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης συνετέλεσε και στην προοδευτική 

αύξηση του πληθυσμού. 

δ) ο πληθυσμός αυξανόταν πιο γρήγορα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

4) Ο κυριότερος προορισμός των Ελλήνων μεταναστών κατά τα τέλη του 19
ου

 και 

στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν: 

α) Τα αστικά κέντρα του εσωτερικού. 

β) Η Αμερική. 

γ) Τα λιμάνια της Μεσογείου. 

δ) Η περιοχή του Δούναβη. 

 

5) Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι κατά το 19
ο
 αιώνα ανέπτυξαν επιχειρηματική 

δραστηριότητα εκτός Ελλάδας. Το γεγονός αυτό οφειλόταν: 

α) Στο ότι η Ελλάδα δε διέθετε την κατάλληλη υποδομή και δεν ήταν οικονομικά 

αναπτυγμένη. 

β) Στο ότι επικρατούσε περισσότερο στην Ελλάδα η νοοτροπία της Ανατολής. 

γ) Στο ότι δεν υπήρχαν στην Ελλάδα μεγάλα περιθώρια κέρδους. 

δ) Στο ότι επικρατούσε κλειστή οικονομία στην Ελλάδα. 

 

6) Οι περιοχές στις οποίες ανέπτυξαν οικονομική δραστηριότητα οι Έλληνες 

κεφαλαιούχοι ήταν: 

α) Η Αμερική. 

β) Η Δυτική Ευρώπη. 

γ) Τα μικρασιατικά παράλια και οι περιοχές του Δούναβη και του Καυκάσου. 

δ) Τα παράλια της Αφρικής. 

 

 

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 
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 Σωστό         Λάθος 

α) Ο κορμός της Ελλάδας μετά την 

   ανεξαρτητοποίησή της  ήταν ο ίδιος με  

   αυτόν κατά την επαναστατική περίοδο, δηλ. 

    η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες.                                                          

 β) Παρατηρείται σχεδόν δεκαπλασιασμός στον  

     πληθυσμό και τριπλασιασμός στην έκταση 

     της Ελλάδας από το 1838 ως το 1936.                                                   

γ) Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλογάλλους 

    το 1834 προκάλεσε δυσμενείς επιπτώσεις στην  

    οικονομία.                                                                                              

δ) Η μετακίνηση πληθυσμών από την επαρχία στα  

    αστικά κέντρα οφειλόταν στην ανάπτυξη μεγάλων 

    παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην παροχή  

     πολλών ευκαιριών.                                                                                

ε) Η σταφιδική κρίση στα τέλη του 19
ου

  και στις 

    αρχές του 20ου αιώνα συνετέλεσε στη μετακίνηση  

    των πληθυσμών στα παράλια της Μ. Ασίας.                                           

στ) Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι λόγω των δυσμενών  

      οικονομικών δεδομένων στην πατρίδα τους  

      ανέπτυξαν οικονομική δραστηριότητα εκτός Ελλάδας.                         

ζ) Η «Μεγάλη Ιδέα» συνέβαλε στη διεύρυνση 

    των συνόρων της Ελλάδας και στην ανάληψη 

    οικονομικών πρωτοβουλιών.                                                                  

 

Β΄ Η ελληνική οικονομία κατά το 19
ο
 αιώνα. 

 

1. Το εμπόριο 

 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Να αναφέρετε τα κυριότερα αίτια της χαμηλής εμπορικής κίνησης στην Ελλάδα 

κατά το 19
ο
 αιώνα. 

2) Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του εμπορίου που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και ποιες 

οι θετικές και αρνητικές του συνέπειες; 

3) Να αποδώσετε τη σημασία του όρου «παθητικό εξωτερικό εμπόριο». 

4) Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στον οικονομικό τομέα στην έκταση και τον 

πληθυσμό της Ελλάδας από το 1851 ως το 1911 και ποια η σημασία τους; 

5) Ποιο είδος προϊόντων κατέχει την πρώτη θέση στις εξαγωγές; Να αναφέρετε 

παραδείγματα. 

6) Να αναφέρετε γενικά τα είδη εξαγόμενων προϊόντων της Ελλάδας. 
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7) Ποια είναι τα κυριότερα είδη προϊόντων που εισήγαγε η Ελλάδα; Να αναφέρετε 

παραδείγματα. 

8) Με ποιες χώρες η Ελλάδα ανέπτυξε εμπορικούς δεσμούς κατά το 19
ο
 αιώνα; 

9) Να αναφέρετε τις περιοχές εκτός Ελλάδας όπου οι ελληνικοί εμπορικοί οίκοι 

επέκτειναν τις δραστηριότητές τους. 

 

  

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: 

 

1) Αξιοσημείωτη εμπορική κίνηση παρατηρείται στην Ελλάδα: 

α) κατά το 19
ο
 αιώνα λόγω των ταξιδιών των Ελλήνων εμπόρων στο εξωτερικό. 

β) κατά τα τέλη του 19
ου

 αιώνα εξαιτίας της εισαγωγής καταναλωτικών προϊόντων. 

γ) στις αρχές του 19
ου

 αιώνα λόγω της συγκρότησης μεγάλων παραγωγικών 

μονάδων. 

 

2) Παθητικό εξωτερικό εμπόριο σημαίνει: 

α) η χώρα έχει περισσότερες εισαγωγές από εξαγωγές 

β) η χώρα έχει περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές 

γ) η χώρα έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό 

 

3) Η κύρια θετική επίπτωση του εξωτερικού εμπορίου ήταν: 

α) η πληθώρα καταναλωτικών αγαθών 

β) η εμπορική ανάπτυξη της Ελλάδας 

γ) η αύξηση των δημοσίων εσόδων 

 

4) Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας κατά τα τέλη του 19
ου

 και 

στις αρχές του 20ου αιώνα αποδεικνύεται από: 

α) το διπλασιασμό της αξίας των συναλλαγών και του πληθυσμού από το 1851 ως το 

1911. 

β) το δεκαπλασιασμό σχεδόν της αξίας των συναλλαγών και την αύξηση του 

πληθυσμού κατά 2,5 φορές από το 1851 ως το 1911. 

γ) τον πενταπλασιασμό της αξίας των συναλλαγών και τον τριπλασιασμό του 

πληθυσμού. 

 

5) Τα κυριότερα προϊόντα που έκανε εξαγωγή η Ελλάδα ήταν: 

α) το σιτάρι 

β) η σταφίδα, το ελαιόλαδο, το κρασί. 

γ) τα μεταλλεύματα - ορυκτά. 
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Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1. Στην Ελλάδα το 19
ο
 αιώνα παρατηρείται 

    χαμηλή εμπορική κίνηση λόγω της έλλειψης 

    παραγωγικών δυνάμεων.                                                                          

2. Το εξωτερικό εμπόριο είχε κυρίως καταστρεπτικές  

     συνέπειες στην οικονομία της χώρας.                                                      

3. Η εμπορική κίνηση αναπτύχθηκε ιδιαίτερα την 

    περίοδο 1831-1851.                                                                                  

4. Τα δημόσια έσοδα βελτιώθηκαν με την 

     ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου.                                                        

5. Τα κύρια εξαγόμενα προϊόντα ήταν τα  

     μεταλλεύματα.                                                                                        

6. Κατά το 1900-1910 τα 2/3 των εξαγωγών 

    καλύπτονταν από τα γεωργικά προϊόντα.                                                  

7. Η Αγγλία εισήγαγε από την Ελλάδα σταφίδα 

     και μόλυβδο.                                                                                           

8. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η  

    κυριότερη χώρα με την οποία ανέπτυξε η  

    Ελλάδα εμπορικούς δεσμούς.                                                                   

9. Οι Έλληνες ανέπτυξαν εμπορική δραστηριότητα 

    στις περιοχές των Στενών, της Μικρασίας και  

    του Δούναβη.                                                                                           

 

 

 

 

Η εμπορική ναυτιλία 

 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

 

1) Ποιες ήταν οι ευνοϊκές συγκυρίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη ναυτιλιακής και 

εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 18
ο
 αιώνα; 

2) Ποια περίοδο και για ποιους λόγους παρήκμασε η ελληνική ναυτιλία τον 18
ο
 

αιώνα; 
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3) Ποια ήταν τα νέα εμπορικά κέντρα που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα μετά την 

Επανάσταση και ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην ακμή τους; 

4) Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στην ελληνική ναυτιλία κατά το 18
ο
 αιώνα; 

5) Να αναφερθείτε στις πρωτοβουλίες που πήραν στα μέσα του 19
ου

 αιώνα οι 

δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς για την ανάπτυξη της ελληνικής ατμοπλοΐας. 

Ποιοι δυσμενείς παράγοντες εμπόδισαν την ανάπτυξή της; 

 

 

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

1) Οι κυριότεροι παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας 

το 18
ο
 αιώνα ήταν: 

α) η κατασκευή ατμόπλοιων 

β) η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι 

γ) η οικονομική ανάπτυξη των ελληνικών νησιών 

 

2) Η παρακμή της ελληνικής ναυτιλίας στην Ελλάδα σημειώθηκε: 

α) κατά την επαναστατική περίοδο 

β) κατά την περίοδο των Ναπολεόντιων πολέμων 

γ) κατά τη μετεπαναστατική περίοδο. 

 

3) Τα κυριότερα νέα εμπορικά κέντρα ήταν: 

α) η Χίος 

β) η Σύρος 

γ) ο Πειραιάς 

 

 

4) Η ναυτιλιακή δραστηριότητα το 19
ο
 αιώνα βοηθήθηκε από: 

α) τον ανταγωνισμό με τις ευρωπαϊκές χώρες 

β) τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 

γ) την κατασκευή φάρων και λιμανιών. 

 

5) Υποδιπλασιασμός του ελληνικού στόλου παρατηρήθηκε: 

α) το 1914 

β) το 1890 

γ) το 1919 

 

 

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 
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Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Το ελληνικό εμπόριο αναπτύχθηκε το 19
ο
 αιώνα 

     εξαιτίας της Συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή.                                  

2) Οι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν τα κενά που 

    δημιούργησε ο αποκλεισμός των γαλλικών 

    πλοίων από την Αν. Μεσόγειο.                                                                

3) Παρακμή της ναυτιλίας παρατηρήθηκε κατά  

    την μετεπαναστατική περίοδο λόγω της  

    καταστροφής του στόλου.                                                                       

4) Οι Έλληνες επιστράτευσαν τη γνώση τους 

    για τις ναυτικές υποθέσεις για να επανασυγκροτήσουν 

    τη ναυτιλία μετά την Επανάσταση.                                                           

5) Η χωρητικότητα των ελληνικών πλοίων  

    τριπλασιάστηκε από το 1840 ως το 1866.                                                

6) Λόγω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

    ο εμπορικός στόλος υποδιπλασιάστηκε το 1914.                                       

 

 

 

 

Η διανομή των εθνικών κτημάτων 

 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Τι εννοούμε με τον όρο «εθνικές γαίες»; 

2) Ποιοι ήταν οι δυνατοί τρόποι αξιοποίησης των εθνικών κτημάτων και ποια η 

έκτασή τους; 

3) Ποια προβλήματα υπήρχαν στη διανομή των εθνικών κτημάτων; 

4) Ποια ήταν τα αίτια του πολυτεμαχισμού των εθνικών κτημάτων σε μικρές και 

μεσαίες ιδιοκτησίες; 

5) Πότε έγινε η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της διανομής των εθνικών 

κτημάτων και με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις; 

6) Ποιοι ήταν οι στόχοι των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διανομή των εθνικών 

κτημάτων; Επιτεύχθηκε ή όχι; 

7) Πόση έκταση γης είχε διανεμηθεί τις περιόδους 1833-1870 και 1870-1911; 
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Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:   

 

1) Οι «εθνικές γαίες» ήταν: 

α) ακίνητη και κινητή περιουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

β) ακίνητη ιδιοκτησία των Οθωμανών που πέρασε στα χέρια του ελληνικού κράτους 

γ) η γη που ανήκε στο δημόσιο των Οθωμανών. 

 

2) Το ελληνικό δημόσιο μπορούσε να εξασφαλίσει έσοδα μέσω: 

α) της υποθήκευσης των εθνικών κτημάτων 

β) της υπενοικίασής τους 

γ) της εκποίησής τους 

 

3) Σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν εφικτή η εξαγορά των εθνικών κτημάτων γιατί: 

α) οι περισσότεροι δε διέθεταν τα απαιτούμενα χρήματα 

β) δεν υπήρχαν ξεκάθαροι τίτλοι ιδιοκτησίας και γίνονταν καταπατήσεις 

γ) υπήρχε αίσθημα ανασφάλειας και καχυποψίας απέναντι στο ελληνικό δημόσιο. 

 

4) Οριστική λύση στο ζήτημα των εθνικών γαιών δόθηκε: 

α) Το 1870-71 με ανώτατο όριο εξαγοράς 40 στρεμμάτων ξηρικών εδαφών και 80 

αρδευόμενων. 

β) Το 1890-91 με ανώτατο όριο εξαγοράς 80 στρεμμάτων ξηρικών εδαφών και 40 

αρδευόμενων. 

γ) Το 1870-71 με ανώτατο όριο εξαγοράς 80 στρεμμάτων ξηρικών εδαφών και 40 

αρδευόμενων. 

 

 

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Τα «εθνικά κτήματα» ανήκαν πριν από την 

     Επανάσταση στο Οθωμανικό δημόσιο και σε  

     ιδιώτες ή ιδρύματα.                                                                             

2) Η έκταση των εθνικών κτημάτων έφτανε τα  

    4 - 6 εκατομμύρια στρέμματα.                                                              

3) Δικαιούνταν την απόκτηση των εθνικών κτημάτων  

     όσοι καλλιεργούσαν για πολλές δεκαετίες  

     τα χωράφια.                                                                                         

4) Τη διανομή των εθνικών κτημάτων δυσχέρανε 
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     η έλλειψη πιστοποιητικών ιδιοκτησίας.                                                

5) Δημιουργήθηκαν μεγάλες εντάσεις και  

    συγκρούσεις για την απόκτηση των εθνικών 

    κτημάτων.                                                                                            

6) Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν 

     600.000 στρέμματα.                                                                            

7) Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε οριστικά το  

     1870-71 με νομοθετικές ρυθμίσεις.                                                      

 

 

 

4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων  

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Ποιοι ήταν οι στόχοι εκμετάλλευσης των ορυχείων στην Ελλάδα το 19
ο
 αιώνα; 

2) Πότε ξεκίνησε η μεθοδική εκμετάλλευση των ορυχείων και από ποιες συγκυρίες 

ευνοήθηκε; 

3) Ποια ήταν η κυριότερη περιοχή μεταλλευτικής δραστηριότητας και ποια προϊόντα 

εξόρυττε; 

4) Να αναφέρετε περιοχές της Ελλάδας που αποτελούσαν πηγές εκμετάλλευσης και 

τα είδη των ορυκτών που διέθεταν; 

 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: 

 

1) Αρχικά η εκμετάλλευση του εδάφους στην Ελλάδα αποσκοπούσε: 

α) στην κάλυψη των αναγκών της βαριάς βιομηχανίας 

β) στην κάλυψη των αναγκών των βιομηχανικών κρατών της Ευρώπης σε πρώτες 

ύλες 

γ) στην κάλυψη των τοπικών αναγκών σε κατεργασμένα μεταλλευτικά προϊόντα. 

 

2) Η μεθοδική εκμετάλλευση των ορυχείων έγινε : 

α) το 1870 

β) το 1860 

γ) το 1866 

 

3) Σημαντικά ορυχεία υπήρχαν: 

α) στη Θήρα με εξόρυξη μολύβδου 

β) στη Μήλο με εξόρυξη σμύριδας 

γ) στο Λαύριο με εξόρυξη αργύρου 
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Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1. Οι δραστηριότητες των λατομείων αποσκοπούσαν 

    κυρίως στην παραγωγή οικοδομικών αλλαγών.                                         

2. Τα ισχυρά βιομηχανικά κράτη της Ευρώπης 

     έκαναν εισαγωγή κατεργασμένων μεταλλευτικών 

     υλικών από την Ελλάδα.                                                                         

3. Η διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ το 1896 

    συνετέλεσε στην ανάπτυξη των μεταλλευτικών 

    δραστηριοτήτων.                                                                                      

4. Η νομοθεσία του 1860 επέτρεπε με ευνοϊκούς  

    όρους την εκχώρηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων.                                   

5. Η θηραϊκή γη, η σμύριδα της Μήλου και ο μόλυβδος 

    του Λαυρίου αποτελούν τα κύρια μεταλλευτικά 

    προϊόντα στην Ελλάδα.                                                                               

 

 

 

 

 

5. Η δημιουργία του τραπεζικού συστήματος 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Ποιες ανάγκες θα εξυπηρετούσε η ίδρυση τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα 

μετά την ανεξαρτητοποίησή της; 

2) Ποια ήταν τα αρνητικά στοιχεία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα ως το 

1841; 

3) Πότε και ποια ήταν η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, ποιοι ήταν οι 

κύριοι μέτοχοί της και ο πρώτος διοικητής της; 

4) Ποια ήταν η λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας στον ελλαδικό χώρο; 

5) Ποια άλλα τραπεζικά ιδρύματα ιδρύθηκαν στην Ελλάδα και πότε; 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:     

 



 31 

1) Η ίδρυση τραπεζικού συστήματος μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ελλάδας: 

α) θα βοηθούσε στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εξασφάλιση 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας 

β) θα αύξανε τα έσοδα του κράτους 

γ) θα δημιουργούσε ευνοϊκούς όρους δανεισμού των ιδιωτών. 

 

2) Ο σκοπός της δημιουργίας σύγχρονου πιστωτικού συστήματος ήταν: 

α) η αντιμετώπιση της τοκογλυφίας 

β) η εξυπηρέτηση των συμφερόντων ειδικών κοινωνικών ομάδων 

γ) η έκδοση χαρτονομίσματος. 

 

3) Διοικητής της  Εθνικής Τράπεζας ήταν: 

α) ο Εϋνάρδος 

β) ο Ράλλης 

γ) ο Σταύρου 

δ) ο Σκουζές 

 

4) Η Ιονική Τράπεζα ιδρύθηκε: 

α) το 1839 

β) το 1860 

γ) το 1841 

δ) το 1845 

 

 

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1. Η ίδρυση τραπεζικών ιδρυμάτων στόχευε 

   στην κάλυψη των πιστωτικών αναγκών της 

   οικονομίας.                                                                                               

2. Το σύστημα δανεισμού ως το 1841 στηριζόταν 

     στην τοκογλυφική δραστηριότητα των 

     παραγωγών.                                                                                            

3. Η τοκογλυφική δραστηριότητα αποθάρρυνε 

    τις επενδύσεις στην Ελλάδα από τα ελληνικά 

    κεφάλαια του εξωτερικού.                                                                        

4. Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1851 με διοικητή 

    το Γ. Σταύρου.                                                                                         

5. Η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στο ανεξάρτητο 

    ελληνικό κράτος ήταν η Ιονική Τράπεζα το 1839.                                    
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6.  Βιομηχανία 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Να συγκρίνετε τη δραστηριότητα στο χώρο της βιομηχανίας στην Ελλάδα και στη 

δυτική Ευρώπη το 19
ο
 αιώνα. Ποια συμπεράσματα συνάγετε; 

2) Ποιους σκοπούς εξυπηρετούσε η δημιουργία των πρώτων βιομηχανικών μονάδων 

κατά τις πρώτες δεκαετίες της ανεξαρτησίας; 

3) Ποια ήταν τα αίτια της στασιμότητας των βιομηχανικών μονάδων στην Ελλάδα; 

4) Ποιες περιόδους ανάπτυξης και ύφεσης της βιομηχανικής δραστηριότητας 

σημειώθηκαν στην Ελλάδα μετά την ανεξαρτησία; 

5) Ποιοι παράγοντες επηρέασαν δυσμενώς τη βιομηχανική ανάπτυξη; 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

1) Οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα εξυπηρετούσαν: 

α) τις τοπικές ανάγκες σε μηχανήματα 

β) τις ανάγκες εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων 

γ) τις τοπικές ανάγκες για την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων 

 

2) Περίοδος ανάπτυξης της βιομηχανικής δραστηριότητας ήταν: 

α) το 1870 

β) τα μέσα του 19
ου

 αιώνα 

γ) οι αρχές του 20ου αιώνα 

 

3) Κύριος παράγοντας που επηρέασε δυσμενώς την ελληνική βιομηχανία ήταν: 

α) ο ανταγωνισμός με τις ευρωπαϊκές χώρες 

β) η έλλειψη κεφαλαίων και πρώτων υλών 

γ) η κάλυψη των εσωτερικών αναγκών από εισαγόμενα προϊόντα. 

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1. Ενώ στην Ευρώπη η βιομηχανία αναπτύχθηκε 

    σημαντικά το 19
ο
 αιώνα, στην Ελλάδα υπήρχε 

    σε ελάχιστο βαθμό.                                                                                    
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2. Οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες ήταν τα  

    παραδοσιακού τύπου κλωστήρια - βυρσοδεψεία -  

    ελαιοτριβεία - αλευρόμυλοι.                                                           

3. Κατά τα τέλη του 19
ου

 αιώνα παρατηρήθηκε ύφεση 

    στη βιομηχανική δραστηριότητα.                                                    

4. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και των Επτανήσων 

    βοήθησε στη βιομηχανική ανάπτυξη.                                              

5. Μετά το 1912-3 η βιομηχανία ήταν προσηλωμένη 

    σε δευτερεύουσες δραστηριότητες.                                                  
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7. Τα Δημόσια Έργα ~ 8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων  

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Ποιος ήταν ο κύριος παράγοντας που λειτούργησε ανασταλτικά στην υλοποίηση 

της πρόθεσης για κατασκευή δημόσιων έργων; 

2) Ποια ήταν η κύρια προτεραιότητα του κράτους όσον αφορά την κατασκευή 

δημόσιων έργων; Ποιοι παράγοντες λειτούργησαν ευνοϊκά και ποιοι ανασταλτικά 

στην πραγματοποίηση του σχεδίου αυτού; 

3) Να αναφερθείτε αναλυτικά στα κυριότερα δημόσια έργα που έγιναν κατά το 19
ο
 

αιώνα και στις θετικές τους συνέπειες. 

4) Ποια θεωρείται η κυριότερη χαρακτηριστική αλλαγή που επέφερε η Βιομηχανική 

Επανάσταση; 

5) Ποιες ήταν οι ευεργετικές συνέπειες από την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού 

δικτύου; 

6) Πότε ξεκίνησαν τα σχέδια για τη δημιουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στην 

Ελλάδα και ποιες δυσκολίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν; 

7) Ποια ήταν η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα 

και πόσο διήρκεσε η κατασκευή της; 

8) Ποιος ήταν ο κυριότερος παράγοντας που συνέβαλε στην κατασκευή 

σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα; 

9) Πότε ολοκληρώθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο, ποια τα χαρακτηριστικά του και 

ποιους σκοπούς εξυπηρετούσε; 

10) Ποιοι φορείς συμμετείχαν στις δαπάνες για την αποπεράτωση του έργου; 

11) Ποια ήταν η γενικότερη προσφορά του σιδηροδρομικού δικτύου και ποια τα 

μειονεκτήματά του; 
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Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: 

 

1. Η κυριότερη αιτία για την αδυναμία κατασκευής των δημοσίων έργων ήταν: 

α) η έλλειψη εργατικών χεριών 

β) η έλλειψη τεχνογνωσίας 

γ) το βαρύ δημοσιονομικό φορτίο του ελληνικού κράτους 

 

2. Η κύρια προτεραιότητα στην κατασκευή δημόσιων έργων ήταν: 

α) η δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου 

β) η αποξήρανση λιμνών, ελών 

γ) η πύκνωση του οδικού δικτύου 

 

3. Η πύκνωση του οδικού δικτύου πραγματοποιήθηκε: 

α) το 1881 

β) μέχρι το 1870 

γ) στο τέλος του 19
ου

 και στις αρχές του 20ου αιώνα 

 

4. Το έργο που ολοκληρώθηκε την περίοδο 1881-1893 ήταν: 

α) η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου 

β) η αποξήρανση της λίμνης της Κωπαϊδας 

γ) το σιδηροδρομικό δίκτυο 

 

5. Ήταν δύσκολη η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για την κατασκευή του 

σιδηροδρομικού δικτύου, γιατί: 

α) οι μεταφορές καλύπτονταν επαρκώς από τις θαλάσσιες συγκοινωνίες 

β) ήταν πολυέξοδο 

γ) ούτε η βιομηχανία ούτε η αγορά ήταν επαρκώς αναπτυγμένες για να 

απορροφήσουν τα μεταφερόμενα αγαθά ή πρώτες ύλες. 

 

6. Η περίοδος που ολοκληρώθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν: 

α) κατά την πρωθυπουργία του  Τρικούπη 

β) 1880-1892 

γ) 1880-1909 

 

 

  

 

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 
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1. Η έλλειψη των αναγκαίων οικονομικών πόρων 

    δυσχέραινε την κατασκευή δημόσιων έργων.                                           

2. Η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου αποτέλεσε 

    την κύρια προτεραιότητα του ελληνικού κράτους 

    στα τέλη του 19
ου

 αιώνα.                                                                         

3. Η δημιουργία κεντρικών σιδηροδρομικών αξόνων 

    προώθησε την κατασκευή οδικού δικτύου.                                               

4. Τα αποστραγγιστικά έργα ολοκληρώθηκαν 

     στις αρχές του 20ου αιώνα.                                                                     

5. Το 1883-1893 ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της διώρυγας 

    της Κορίνθου.                                                                                          

6. Το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί την πιο 

     χαρακτηριστική αλλαγή που επέφερε η 

   βιομηχανική επανάσταση.                                                                         

7. Μέχρι το 1890 η μόνη σιδηροδρομική γραμμή 

    που υπήρχε στην Ελλάδα ήταν αυτή που συνέδεε 

    την Αθήνα με τον Πειραιά με μήκος 9χλμ.                                               

8. Το σιδηροδρομικό δίκτυο ολοκληρώθηκε 

    το 1909.                                                                                                   

9. Κατά τη διακυβέρνηση του κράτους κατά την  

    περίοδο 1880-1892 από τον Χ. Τρικούπη  

     κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο μέρος του  

     σιδηροδρομικού δικτύου.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Τα Εθνικά Δάνεια - 10. Η Πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός 

Έλεγχος - 11. Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου:  

 

1) Ποια δάνεια είχε συνάψει το ελληνικό κράτος κατά την επαναστατική περίοδο και 

ως το 1832 και ποιες οι συνέπειές τους; 

2) Ποιο λόγοι καθιστούσαν αναγκαία τη σύναψη δανείων μετά το 1860 και πως αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν; Ποια ήταν η άμεση συνέπεια της σύναψής τους; 
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3) Ποιοι παράγοντες οδήγησαν την Ελλάδα στην πτώχευση του 1893 και ποιες 

μετέπειτα εξελίξεις δυσχέραναν την οικονομική κατάσταση του κράτους; 

4) Να αναπτύξετε τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκε ο Διεθνής Οικονομικός 

Έλεγχος στα οικονομικά του ελληνικού κράτους και τους στόχους που 

εξυπηρετούσε. 

5) Ποια ήταν τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης της Διεθνούς 

Επιτροπής; 

6) Σε ποιες περιοχές ανέπτυξαν οικονομικές δραστηριότητες οι Έλληνες κατά το 19
ο
 

αιώνα; 

7) Ποια ήταν τα αίτια της αποτυχίας των πολιτικών προσέλκυσης των ομογενών 

προς την Ελλάδα τη δεκαετία του 1860; 

8) Πότε και γιατί μεταφέρθηκαν τα κεφάλαια των ομογενών στην Ελλάδα και που 

επενδύθηκαν; 

9) Ποιος ήταν ο χαρακτήρας της επενδυτικής δραστηριότητας των Ελλήνων 

ομογενών στην Ελλάδα; 

10) Ποιες συγκυρίες συνετέλεσαν στη μεταφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων 

των ομογενών στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα; 

11) Ποια η προσφορά των κεφαλαίων των ομογενών και των μεταναστών στην 

ελληνική οικονομία;  

 

 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: 

 

1. Το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να συνάψει δάνεια: 

α) το 1832 και μετά το 1860 

β) τη δεκαετία του 1880 

γ) κατά την προεπαναστατική περίοδο, το 1832 και μετά το 1860. 

 

2) Η κύρια αιτία της σύναψης δανείων ήταν: 

α) η αποπληρωμή των παλιών δανείων 

β) τα ελάχιστα δημόσια έσοδα 

γ) η κρίση στις διεθνείς χρηματαγορές 

 

3) Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων χρησιμοποιήθηκε για: 

α) παραγωγικές επενδύσεις 

β) κατασκευή δημόσιων έργων 

γ) κάλυψη ελλειμμάτων του προϋπολογισμού 

 

4) Η «πτώχευση» του 1893 οφείλεται: 

α) στις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες 

β) στην αδυναμία αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων των εξωτερικών δανείων 
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γ) στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος 

 

5) Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος στόχευε: 

α) στην αποπληρωμή των δανείων 

β)στην καταβολή πολεμικής αποζημίωσης στην οθωμανική Αυτοκρατορίας 90 

εκατομμυρίων δραχμών 

γ) στη χορήγηση νέου δανείου 

 

 

 

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Τα δάνεια που είχαν συναφθεί κατά την 

     επαναστατική και μετεπαναστατική περίοδο 

     απομόνωσαν την Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές  

     χρηματαγορές ως το 1851.                                                                    

2) Η Ελλάδα όφειλε κατά τη δεκαετία του 1880 

    πολλαπλάσια ποσά του ετήσιου προϋπολογισμού της.                            

 

3) Τα ποσά των δανείων επαρκούσαν για την  

    ολοκλήρωση των δημόσιων έργων.                                                        

4) Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1887 επέβαλε 

     υπέρογκες οικονομικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.                                

5) Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος βελτίωσε τα  

    μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.                                                           

6) Η πολεμική αποζημίωση στους Οθωμανούς 

    ανερχόταν στα 92 εκατομμύρια δραχμές.                                                 
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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

  

1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Από την αγροτική κοινωνία στην αστικοποίηση 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 

 

1. Το αγροτικό ζήτημα - 2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος - 3. Οι 

οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922 - 4. Ο Α΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος  

 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου :   

 

1) Τι ήταν η αγροτική μεταρρύθμιση και ποιοι παράγοντες την επέβαλαν; 

2) Ποια ήταν η ευεργετική επίδραση της διανομής των εθνικών γαιών την περίοδο 

1821-1828; 

3) Τι γνωρίζετε για την κερδοσκοπική δραστηριότητα των τσιφλικάδων της 

Θεσσαλίας; 

4) Ποιες ήταν οι συνέπειες της ψήφισης των νόμων για τις απαλλοτριώσεις του 

1907; 

5) Ποιες ενέργειες έκανε η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου το 1917 για την 

ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης και ποιοι οι στόχοι των ενεργειών 

αυτών; 

6) Ποια ήταν τα αίτια της μικρής πολιτικής και κοινωνικής επιρροής που άσκησε το 

εργατικό κίνημα στην Ελλάδα στα τέλη του 19
ου

 αιώνα; 

7) Ποια ήταν η συμβολή της Φεντερασιόν στη διάδοση της εργατικής ιδεολογίας; 

8) Πότε ωρίμασε το εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα και ποιες 

συνθήκες συνέβαλαν στην ωρίμανσή του; 

9) Να προσδιορίσετε τη σημασία της πολιτικής του βενιζελισμού και την περίοδο 

που εκφράστηκε στην Ελλάδα. 

10) Ποια κοινωνική τάξη στήριξε την πολιτική του Βενιζέλου και γιατί; Ποια ήταν 

τα ιδεολογικά, πολιτικά και οικονομικά ερείσματα της πολιτικής του; 

11) Ποια οικονομική κατάσταση διαμορφώθηκε στην Ελλάδα μετά το 1910 και 

ποιες οικονομικές προοπτικές δημιουργήθηκαν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους; 
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12) Ποια ήταν η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας κατά το 1915 και ποιες οι 

επιπτώσεις της στον οικονομικό τομέα; 

13) Ποιοι ήταν οι κύριοι όροι δανεισμού της Ελλάδας από τους Συμμάχους κατά τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ποιες οι επιπτώσεις του; 

14) Με ποιο μέτρο αντιμετωπίσθηκαν τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας το 

1922; 

 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: 

 

1) Η αγροτική μεταρρύθμιση είχε ως στόχο: 

α) τη μετατροπή της αγροτικής οικονομίας σε βιομηχανική 

β) τη δημιουργία μεγάλων οικογενειακών παραγωγικών μονάδων 

γ) την κατάτμηση των μεγάλων ιδιοκτησιών σε μικρές παραγωγικές μονάδες 

 

2) Το αγροτικό πρόβλημα παρουσίασε έξαρση: 

α) το 1864 με την προσάρτηση της Άρτας και της Θεσσαλίας 

β) το 1881 με την προσάρτηση της Θεσσαλίας 

γ) το 1864 με την προσάρτηση των Επτανήσων και το 1881 με την προσάρτηση της 

Άρτας και της Θεσσαλίας. 

 

3) Η απαλλοτρίωση μεγάλων εκτάσεων γης έγινε πραγματικότητα 

α) το 1917 από την κυβέρνηση του Βενιζέλου 

β) μετά το Μικρασιατικό πόλεμο 

γ) αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

 

4) Η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα ευνοήθηκε από: 

α) την επίδραση της «Μεγάλης Ιδέας» 

β) τη δράση της Φεντερασιόν στη Βοιωτία 

γ) τον αντίκτυπο της Ρωσικής Επανάστασης 

 

5) Κύριος στόχος του βενιζελισμού ήταν: 

α) η βιομηχανική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους 

β) η ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος του εκτός συνόρων ελληνισμού 

γ) ο εκδημοκρατισμός της χώρας. 

 

 

 

6) Οι Βαλκανικοί πόλεμοι επέδρασαν: 

α) ευνοϊκά στο ελληνικό κράτος γιατί αυξήθηκαν τα εδάφη και ο πληθυσμός κατά  

80% 
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β) ευνοϊκά στο ελληνικό κράτος γιατί αυξήθηκαν τα εδάφη κατά 70% και ο 

πληθυσμός κατά  80% 

γ) αρνητικά γιατί υπήρχαν μειονοτικοί πληθυσμοί. 

 

7) Τα οικονομικά προβλήματα της χώρας κατά το 1922 αντιμετωπίστηκαν: 

α) με δανεισμό από τους Συμμάχους 

β) με έκδοση πρόσθετου χαρτονομίσματος 

γ) με «διχοτόμηση» της δραχμής. 

 

 

 

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Την περίοδο 1821-1828 υπήρχε πλήθος 

     αγροτών με μικρές ή μεσαίες ιδιοκτησίες.                                             

2) Οι πλούσιοι γαιοκτήμονες της Θεσσαλίας 

   που είχαν κληρονομήσει τα τσιφλίκια 

   διατήρησαν το θεσμό των κολλήγων.                                                      

3) Η πιο σημαντική παράμετρος του αγροτικού 

    προβλήματος ήταν η εξέγερση στο Κιλελέρ το 1909.                             

4) Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα ωρίμασε μετά 

     τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.                                                                   

5) Ο βενιζελισμός εμφανίστηκε την περίοδο 

     1910-1922.                                                                                            

6) Το 1911 τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν 

    κατά 60.000.000 περισσότερα από τις δαπάνες.                                       

7) Μετά τους βαλκανικούς πολέμους ζούσαν στην  

    Β. Ήπειρο μειονοτικοί πληθυσμοί, μουσουλμάνοι 

    (τουρκικής καταγωγής), Εβραίοι, Βλάχοι.                                               

8) Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από  

     τους Συμμάχους κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο  

     χρησιμοποιήθηκαν ως κάλυμμα για την έκδοση  

     χαρτονομίσματος.                                                                                  

 

 

 

 

 

5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936~  

6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1919- 
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 1939) 

7. Οι μεγάλες επενδύσεις~ 

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος~ 

9. Η κρίση του 1932 

 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Ποιοι ήταν οι αριθμοί των προσφύγων που δημιουργήθηκαν μετά τη 

Μικρασιατική καταστροφή; 

2) Να σχολιάσετε και να αναλύσετε την παρακάτω θέση: «Η άφιξη των προσφύγων 

λειτούργησε ως καταλύτης στη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας». 

3) Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα που παρουσίαζε η ελληνική κοινωνία κατά την 

περίοδο του μεσοπολέμου; 

4) Ποιες επενδύσεις έγιναν στις υποδομές της Ελλάδας μετά το μικρασιατικό 

πόλεμο; 

5) Ποιοι ήταν οι στόχοι της ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδας και ποιες οι 

συνέπειες της λειτουργίας της στην οικονομία; 

6) Ποια πολιτική ακολούθησε η κυβέρνηση στον τομέα της οικονομίας μετά το 

1932; 

7) Τι ήταν η μέθοδος «κλήριγκ»; 

8) Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της κρίσης του 1932 στον πολιτικό τομέα στα 

ευρωπαϊκά κράτη; 

 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: 

 

1. Με την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα μετά τη μικρασιατική καταστροφή 

αποδείχθηκε: 

α) η αναποτελεσματικότητα του κράτους 

β) η επαρκής αντίδραση του κρατικού μηχανισμού 

γ)η αδυναμία προσαρμογής των προσφύγων στην ελληνική πραγματικότητα 

 

2. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδας κατά την περίοδο του μεσοπολέμου είχε 

βοηθηθεί: 

α) από τη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα των προσφύγων 

β) από την αποπληρωμή των δανείων 

γ) από την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής 

 

3. Σημαντικές επενδύσεις έγιναν στην Ελλάδα από τις εταιρείες: 

α) Πάουερ που ανέλαβε την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
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β) Ουλέν που δημιούργησε το Αδριάνειο υδραγωγείο 

γ) γερμανικές εταιρείες που εγκατέστησαν δίκτυο συγκοινωνιών 

 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργήθηκε: 

α) το 1925 

β) το 1927 

γ) το 1929 

 

5. Η μέθοδος «κλήριγκ» βασίζεται στην εξής αρχή: 

α) οι διεθνείς συναλλαγές γίνονται με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα 

β) οι διεθνείς συναλλαγές βασίζονται στην απελευθέρωση των αγορών 

γ) οι διεθνείς συναλλαγές γίνονται με βάση διακρατικές συμφωνίες που σκοπεύουν 

στην ισοσκέλιση της αξίας των εισαγωγών με την αξία των εξαγωγών. 

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Μετά τη μικρασιατική καταστροφή 610.000 

    μουσουλμάνοι έγιναν πρόσφυγες στην Τουρκία.                                         

2) Το ελληνικό κράτος διέθεσε με τον καλύτερο 

     τρόπο τις μουσουλμανικές περιουσίες που 

     υπολογίζονταν σε 15.000.000.000 δραχμές.                                               

3) Μεγάλο πλεονέκτημα της ελληνικής κοινωνίας 

    του μεσοπολέμου ήταν η βιομηχανική ανάπτυξη.                                       

4) Σημαντικό έργο υποδομής στην Ελλάδα ήταν 

    η κατασκευή του φράγματος και της τεχνητής 

    λίμνης του Μαραθώνα το 1925 από τη  

     βρετανική εταιρεία Ουλέν.                                                                       

5) Η ίδρυση της Τραπέζης της Ελλάδος το 1927 

    βοήθησε στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης 

    της χώρας.                                                                                                

6) Η εφαρμογή της μεθόδου «κλήριγκ» στο εξωτερικό 

     εμπόριο μετά το 1932 είχε και θετικές συνέπειες  

     στην Ελλάδα.                                                                                          
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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

2
ο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (1821 - 1836) 

 

Α. Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις  

(1821 - 1843) 

 

1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας 

 

Αδυναμία συγκρότησης πολιτικών κομμάτων από τους Έλληνες κατά την 

προεπαναστατική περίοδο. 

 

 Ανταγωνισμός μεταξύ προσώπων για την κατάληψη θέσεων εξουσίας. 

1. Ελλιπής παροχή προστασίας προς τους υπηκόους από την οθωμανική διοίκηση. 

2. Απουσία συστήματος κοινωνικής πρόνοιας - αίσθηση αβεβαιότητας. 
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 Μορφές πελατειακών δικτύων: 

 Μη κρατικοί φορείς που παρείχαν στοιχειώδη ασφάλεια στους υπηκόους. 

 Οικογένεια  συνδεόταν οριζόντια με άλλες οικογένειες και κάθετα με πάτρωνες 

- προστάτες που είχαν υψηλότερη κοινωνική θέση. 

 

 1715 - 1821   

 Πελοπόννησος  ανάπτυξη δύο μεγάλων δικτύων πατρωνίας - στην κορυφή 

οικογένειες προκρίτων. 

 Στερεά Ελλάδα  φορείς πατρωνίας  μεγαλοαρματολοί 

 Νησιά  φορείς πατρωνίας  πλοιοκτήτες. 

 

 

 Διαφορές λειτουργίας δικτύων πατρωνίας - κομμάτων: 

 Στα πλαίσια της οθωμανικής κυριαρχίας τα δίκτυα πατρωνίας είχαν τη δυνατότητα 

να εκφράσουν διαφωνίες ή διαφορετικές απόψεις ως προς 

   α)τη διεκδίκηση δημοσίων αξιωμάτων  

   β) στην αντιμετώπιση μικροπροβλημάτων. 

 

Αδυνατούσαν να πάρουν μέρος στη διαμόρφωση: 

α) της νομοθεσίας 

β) της εξωτερικής πολιτικής 

 

 Βασική διαφορά δικτύων πατρωνίας - κομμάτων: 

 τα δίκτυα πατρωνίας δε διαμόρφωναν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις.  

 

 

 

2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την επανάσταση 

 

 Προεπαναστατική περίοδος  κοινή στάση των Ελλήνων απέναντι στον 

κατακτητή. 

 Επαναστατική περίοδος  Διαφωνίες για την κάλυψη της εξουσίας. 

 

Γεγονότα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των πρώτων πολιτικών   κομμάτων 
 

 Άφιξη Υψηλάντη στην Πελοπόννησο  προσπάθεια συγκέντρωσης πολιτικής 

και στρατιωτικής εξουσίας - επιβολής του «Γενικού Οργανισμού της 

Πελοποννήσου». 

 Αντίθεση Υψηλάντη - προκρίτων: 

   α) για την ανάληψη της ηγεσίας 
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   β) για τη δομή του υπό ίδρυση κρατικού οργανισμού. 

 

 Πρόταση Υψηλάντη  δημιουργία συγκεντρωτικού συστήματος 

διακυβέρνησης - εξάλειψη τοπικιστικών τάσεων. 

 Στόχοι  α) εξασφάλιση οικονομικών πόρων για συνέχιση του αγώνα 

                     β) πειθαρχία στο στράτευμα. 

 

 1822  1ο Σύνταγμα Επανάστασης - «Προσωρινό Πολίτευμα της 

Ελλάδος» - Α΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου. 

 Χαρακτηριστικά Συντάγματος  α) αντιαπολυταρχικό,  

                                                              β) θέσπιση πολυαρχικής εξουσίας. 

 

 Πρόεδρος Εκτελεστικού  Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 

 

 Ρήγμα πολιτικών - στρατιωτικών. 

 Β΄ Εθνοσυνέλευση Άστρους 1823  Ανταγωνισμός μεταξύ δύο      

ισχυρών κομμάτων 

α) πρόκριτοι  έμπειροι στους πολιτικούς χειρισμούς 

                    β)κλεφτοκαπεταναίοι  ηγεσία στις πολεμικές επιχειρήσεις. 

 

 Συνέπεια σύγκρουσης  Εμφύλιοι πόλεμοι 1824 

 α΄ εξάμηνο 1824 επικράτηση προκρίτων 

 β΄ εξάμηνο 1824 διαμόρφωση στρατοπέδων με τοπικιστικά κριτήρια: 

                                α) Πελοποννήσιοι πρόκριτοι και στρατιωτικοί 

                                β) Υδραίοι - Σπετσιώτες και Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί 

 Αποτέλεσμα  Νίκη των νησιωτών. 

 

 

 1825  Ίδρυση κομμάτων  

α)Αγγλικό  Αρχηγός : Αλ. Μαυροκορδάτος 

β) Γαλλικό  Αρχηγός : Ιω. Κωλέττης 

γ) Ρωσικό 

 

 

 Συγκρότηση «Πανελληνίου» από τον Καποδίστρια με αντιπροσώπους 

και των τριών κομμάτων. 



 47 

 Ονομασία κομμάτων  Όνομα μιας μεγάλης Δύναμης. 

 Στάση Κομμάτων  διαμορφωνόταν από τις επιδιώξεις του ελληνικού 

κράτους που συχνά ήταν αντίθετες στις επιδιώξεις των Δυνάμεων. 

 

 

 

 

 

3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα 

 

α) Το Αγγλικό κόμμα 

 

 Στελέχη αγγλικού κόμματος  πρόκριτοι  

                                                                        στρατιωτικοί  

                                                                                           λόγιοι  

                                                                                                   έμποροι. 

 Στόχοι   

1) Ίδρυση κράτους δικαίου 

2) Εξασφάλιση περιουσιών - επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 

 Ιδεολογία ηγεσίας αγγλικού κόμματος 

α) Εξασφάλιση συνόρων ελληνικού κράτους με την υποστήριξη της        

Αγγλίας. 

β) Δυνατότητα διεύρυνσης των συνόρων μετά την κατάρρευση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

γ) Πρόθεση Αγγλίας να καταστήσει την Ελλάδα φραγμό στα επεκτατικά 

σχέδια της Ρωσίας. 

 

 Βασική θέση Αγγλικού Κόμματος  συγκρότηση ισχυρού κρατικού   

οργανισμού - αναμονή εξελίξεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 Πολιτικοί στόχοι Αγγλικού Κόμματος: 

1. Καθιέρωση κοινοβουλευτικού αντιπροσωπευτικού συστήματος. 

2. Διάκριση εξουσιών. 

 

Εσωτερικές μεταρρυθμίσεις: 

1) Εκλογή κοινοτικών συμβουλίων. 
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2) Ανεξαρτησία δικαιοσύνης. 

3) Ελευθερία Τύπου. 

4) Συγκρότηση εθνικού στρατού. 

5) Περιορισμός κρατικής εξουσίας. 

6) Ατομικές ελευθερίες. 

7) Αυτοκέφαλη ελληνική εκκλησία. 

8) Γραπτό Σύνταγμα. 

9) Κράτος Δικαίου. 

10) Κοινοβουλευτικός έλεγχος πράξεων κυβέρνησης. 

 

β) Γαλλικό Κόμμα 

 

 Στελέχη Γαλλικού Κόμματος Αρχηγός Ιω. Κωλέττης  

                                                          Αρματολοί  

                                                          Κλέφτες Στερεάς Ελλάδας. 

 Κοινά χαρακτηριστικά  

α) πολεμική διάθεση 

β) έλλειψη κατανόησης για διπλωματικά παιχνίδια 

γ) υπερεκτίμηση των δυνάμεών τους. 

 

 Οπαδοί του κόμματος   Νησιώτες  

                                                 Πελοποννήσιοι  

                                                 Συνταγματικοί  

                                                 Aκτήμονες - μικροϊδιοκτήτες γης  

                                                 Aπλοί αγωνιστές. 

 

 

 Διαφορά γαλλικού - αγγλικού κόμματος: 

 Υποστήριξη της Μεγάλης Ιδέας από το Γαλλικό κόμμα - απελευθέρωση 

του αλύτρωτου ελληνισμού με πολεμικές ενέργειες. 

 

 Ασαφές το πρόγραμμα εσωτερικής πολιτικής. 

 Επιδιώξεις εσωτερικής πολιτικής   

1) Ικανοποίηση αιτημάτων απόμαχων πολέμου. 

2) Παραχώρηση Συντάγματος - κατοχύρωση δικαιωμάτων του λαού. 

3) Καθιέρωση ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας. 

4) Αγώνας κατά της ξενοκρατίας στο στράτευμα και τη διοίκηση. 
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5) Απαίτηση επάνδρωσης του στρατού και της διοίκησης με ελληνικά 

στελέχη. 

 

Υποστήριξη επεκτατικής πολιτικής »Εθνικό κόμμα». 

 

 Γαλλία  φυσικός σύμμαχος της Ελλάδας. 

 

 

 

γ) Ρωσικό κόμμα 

 

Διαφορά Ρωσικού - Γαλλικού κόμματος  

 Ρωσικό κόμμα  σταθερές πολιτικές θέσεις 

 Γαλλικό κόμμα  ασαφείς πολιτικές θέσεις - συγκεχυμένη ιδεολογία. 

 

 Ομοιότητα Ρωσικού κόμματος με άλλα κόμματα 

 Αναγνώριση προτύπου για την εσωτερική οργάνωση της χώρας στη 

μεγάλη δύναμη στην οποία στήριζαν την εξωτερική τους πολιτική. 

 

 Χαρακτηριστικό Ρωσικού Κόμματος  συντηρητικές θέσεις. 

 Κύρια θέση  θρησκεία = θεμέλιο κοινωνικής τάξης. 

 Αντιλήψεις  

α) καταπολέμηση κοσμοπολιτισμού και αποστασιοποίησης από τις    

παραδόσεις. 

β) ξενοφοβία - άρνηση του διαφωτισμού και της δυτικής παιδείας. 

 

 Κοινωνικές τάξεις που στήριζαν το ρωσικό κόμμα    

     ακτήμονες  

            μικροϊδιοκτήτες γης  

                                αγωνιστές  

                                        χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί  

                                                                     δημόσιοι υπάλληλοι  

                                                                                                μοναχοί. 

 

 Απαιτούσαν   

α) ίδρυση ενός ισχυρού κράτους 
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β) σε συνεργασία με Ρωσία και οικουμενικό Πατριαρχείο θα αναγνώριζε  

κυρίαρχη θέση στην εκκλησία. 

 

 Πολιτικές αντιλήψεις  Αντισυνταγματικοί  υποστήριζαν ένα 

συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης - ήταν κατά της πολυφωνίας. 

 

Ρωσικό κόμμα = κόμμα ναπαίων. 

 Αντίθεση ναπαίων στην απόφαση για το αυτοκέφαλο της ελληνικής 

εκκλησίας. 

 

 

4. Τα Κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής. 

 

Ιδεολογικό - πολιτικό πλαίσιο δημιουργίας των κομμάτων 

 Αδυναμία διάδοσης των ιδεών του διαφωτισμού - κατανόησης της 

διαμάχης συμφερόντων και της αναγκαιότητας των ιδεολογικών 

συγκρούσεων. 

 

Ομοιότητα στις θέσεις των τριών κομμάτων για την οικονομική    

πολιτική  

1) Εδραίωση της οικονομίας στην αγροτική - βιοτεχνική παραγωγή - 

εμπόριο - ναυτιλία. 

2) Δημιουργία νομοθεσίας για δασμούς και φόρους. 

3) Προώθηση συγκοινωνιακού δικτύου - προστασία από ληστές, πειρατές. 

4) Υποστήριξη - Ίδρυση Εθνικής Τράπεζας 1841. 

 

 Μειονεκτήματα κομμάτων   

α) έλλειψη σαφούς οργανωτικής δομής και προγραμματικής δράσης 

β) έλλειψη Συντάγματος ως το 1841 

γ) χρήση επαναστατικής βίας. 
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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (1821 - 1836) 

 

Β) 1. Το Σύνταγμα του 1844 

 

 Επανάσταση 3
ης

 Σεπτεμβρίου 1844  καταλυτική επίδραση στις   πολιτικές 

εξελίξεις. 

 Υπέρ της ψήφισης του Συντάγματος και τα τρία κόμματα. 

 Σκοπός  ο περιορισμός των εξουσιών του βασιλιά. 

 

 Εθνοσυνέλευση 1843-44  Συμμετοχή των ηγετών και των τριών  κομμάτων. 

 Συνταγματική κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: 

1. Ισότητα απέναντι στο νόμο. 

2. Απαγόρευση δουλείας. 

3. Απαραβίαστο οικογενειακού ασύλου. 

4. Ελευθερία γνώμης - τύπου. 

5. Προστασία ιδιοκτησίας. 

6. Δωρεάν εκπαίδευση. 

 

Αδυναμία Συντάγματος  δεν κατοχυρώθηκε το δικαίωμα του        συνέρχεσθαι 

και του συνεταιρίζεσθαι. 

 

 Καθορισμός βασιλικών εξουσιών  

α) συμμετοχή του βασιλιά στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας 

β) αρχηγία κράτους - στρατού. 

 

Διατάξεις Συντάγματος για τις εκλογικές διαδικασίες: 
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1) Δικαίωμα καθολικής ψηφοφορίας για άνδρες (παγκόσμια πρωτοπορία) 

2) Εκλογική διαδικασία  θετική ψήφος σε υποψηφίους. 

3) Ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας  διορισμός γερουσιαστών από βασιλιά  

ισόβια διατήρηση αξιώματος. 

 

 Σημασία κατοχύρωσης καθολικής ψηφοφορίας: 

1. Ανοίχτηκε ευρύ πεδίο για τη συμμετοχή των πολιτών και των κομμάτων στο 

δημόσιο βίο. 

2. Διευκόλυνση διεκδίκησης συμφερόντων. 

3. Ρίζωσε ο κοινοβουλευτισμός. 

4. Πολιτική ενεργοποίηση μεγάλων τμημάτων πληθυσμού. 

5. Συγκρότηση κράτους δικαίου. 

 

 

2. Παρακμή ξενικών κομμάτων κατά την περίοδο της Συνταγματικής 

Μοναρχίας. 

 

 Στασιμότητα - παρακμή ξενικών κομμάτων. 

  

 Ρωσικό Κόμμα  1844-1864  Έλλειψη λόγου ύπαρξης -Ικανοποίηση 

αιτημάτων ρωσικού κόμματος για τα εκκλησιαστικά ζητήματα. 

 

 Γαλλικό Κόμμα   

 Υπονόμευση κοινοβουλευτισμού από τον Κωλέττη. 

 Επιβολή κοινοβουλευτικής δικτατορίας. 

 1847  θάνατος Κωλέττη - παρακμή γαλλικού κόμματος. 

 Σύγκρουση κομμάτων με το βασιλιά Όθωνα. 

 Αποδυνάμωση γαλλικού - αγγλικού κόμματος κατά την περίοδο του Κριμαϊκού 

πολέμου - ναυτικός αποκλεισμός Ελλάδας από Αγγλογάλλους. 

 Εξαφάνιση ρωσικού κόμματος. 

 

 

3. Η «νέα γενιά» 

 «Νέα γενιά»  η γενιά των Ελλήνων πολιτών - πολιτικών μετά το  1856. 

 Παράγοντες διαμόρφωσης των αντιλήψεων της «νέας γενιάς» 

1) Βίωση των ραγδαίων οικονομικών - πολιτικών αλλαγών. 

2) Οικονομικές - κοινωνικές μεταβολές  μεταβολή της αντίληψης για τη ζωή. 

3) Αύξηση αστικού πληθυσμού - δυνατότητα ενημέρωσης για τις εξελίξεις. 

4) Μείωση αναλφάβητων στον ανδρικό πληθυσμό. 
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5) Γρήγορη διάδοση της παιδείας - αύξηση κοινωνικών εντάσεων. 

6) Αύξηση απαιτήσεων των ανθρώπων. 

7) Άσκηση αρνητικής κριτικής στο κράτος - συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. 

8) Αποστασιοποίηση «νέας γενιάς» από τις αντιπαραθέσεις των κομμάτων. 

 

 Πολιτικές Αντιλήψεις «νέας γενιάς» Αντίθεση στο βασιλικό καθεστώς. 

 Τέλη 1850  δυσαρέσκεια πληθυσμού. 

 Αίτια α) οικονομική δυσπραγία 

                  β) δυσλειτουργία πολιτικού συστήματος. 

 

 Αιτήματα αντιπολιτευτικών ομίλων  

1) Ελεύθερες εκλογές. 

2) Φορολογική ελάφρυνση αγροτών. 

3) Κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής. 

4) Ίδρυση αγροτικών τραπεζών. 

5) Απλούστερη διοίκηση. 

 

 Έκφραση αιτημάτων από Αλ. Κουμουνδούρο. 

 Επανάσταση  Φεβρουάριος 1862. 

 Αίτημα  απομάκρυνση βασιλιά. 

 12 Οκτωβρίου 1862  Αποχώρηση Όθωνα από την Ελλάδα. 

 

 

4. Εθνοσυνέλευση 1862 - 64 

 

 Εκλογές Νοέμβρη 1862  Συγκρότηση δύο παρατάξεων :  

                                                α) Πεδινών 

                                                β) Ορεινών. 

α)ΠεδινοίΑρχηγός Δημ.Βούλγαρης.  Υπονόμευση          κοινοβουλευτικού 

θεσμού. 

β) Ορεινοί  Αρχηγοί Γρίβας - Κανάρης. 

 Στόχος  αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. 

γ) Εθνικό Κομιτάτο  Αρχηγός Επαμ. Δεληγιώργης. 

 Στόχοι  

1) ανάπτυξη κοινοβουλευτισμού,  

2) εκσυγχρονισμός της χώρας  

3) οικονομική ανάπτυξη, 

4) μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό,  

5) πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
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δ) Εκλεκτικοί  Παράταξη λογίων - αξιωματικών με μετριοπαθείς     θέσεις - 

υποστήριξη σταθερών κυβερνήσεων. 

 

 Σύνταγμα 1864  Βασικές Διατάξεις: 

1) Πολίτευμα Βασιλευομένη Δημοκρατία. 

2)  Αρχή λαϊκής κυριαρχίας. 

3) Άμεση - μυστική - καθολική ψήφος. 

4) Ανεξαρτησία δικαιοσύνης. 

5) Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι. 

 

 Ασάφεια ως προς την αναγκαιότητα να δίνει ο βασιλιάς εντολή σχηματισμού 

κυβέρνησης στο βουλευτή του κόμματος που είχε την εμπιστοσύνη της 

πλειοψηφίας της βουλής. 

 

 1875 ψήφιση της «αρχής της δεδηλωμένης» του Χαρ. Τρικούπη. 

 Ο βασιλιάς έπρεπε να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον 

πολιτικό που είχε τη «δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των 

βουλευτών. 

 Σημασία αρχής  αδυναμία των κομμάτων μειοψηφίας σχηματισμού 

κυβέρνησης. 

 Αναγκαιότητα συνένωσης με μεγάλα κόμματα  Αποτέλεσμα  σταθερές 

κυβερνήσεις πλειοψηφίας. 

 

 

Γ΄  ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

 

1. Η Εδραίωση του Δικομματισμού 

 

 Εκλογές 1875 και 1879  κανένα κόμμα δεν κέρδισε την    κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία. 

 1884  Έλεγχος του 92,2% των εδρών στο κοινοβούλιο από κόμματα Τρικούπη - 

Δηλιγιάννη  Θεμελίωση Δικομματισμού. 

 

 Από το 1875  παρουσίαση προγράμματος του κόμματος του Τρικούπη: 

α) Συγκρότηση κράτους δικαίου. 

β) Εξορθολογισμός διοίκησης - περιορισμός ευνοιοκρατίας. 

γ) Ανάπτυξη οικονομίας - ενίσχυση γεωργίας. 

δ) Βελτίωση άμυνας - υποδομής συγκοινωνιακού δικτύου. 

 

 Προϋποθέσεις υλοποίησης προγράμματος 



 55 

1) Οργανωτικές μεταβολές - βελτίωση οικονομικών - αύξηση φόρων - σύναψη 

δανείων. 

2) Κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις. 

 

 Αποτέλεσμα προγράμματος   

 Eξάντληση φορολογουμένων - επιβάρυνση προϋπολογισμού  Πτώχευση 1893 

 Χ. Τρικούπης  φορέας των οικονομικών αιτημάτων των νέων κοινωνικών 

στρωμάτων. 

 

Διαφορές πολιτικής Τρικούπη - Δηλιγιάννη 

ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 

1. Δεν αποδεχόταν το χωρισμό εξουσιών, 

υποστήριζε το συγκεντρωτισμό - έλεγχο 

των εξουσιών από το κόμμα.  

1. Αποδεχόταν το χωρισμό εξουσιών. 

 

 

2. Κοινωνική δικαιοσύνη  μείωση 

φόρων - κατάληψη δημοσίων θέσεων 

από τους προστατευόμενούς του. 

2. Το κράτος ήταν μοχλός της 

οικονομικής ανάπτυξης - επιδίωξη 

εκσυγχρονισμού. 

 

3. Προσπάθεια χωρίς επιτυχία για 

χορήγηση γης στους αγρότες της 

Θεσσαλίας - λήψη μέτρων για βελτίωση 

της θέσης τους. 

3. Υποστήριξη προς τους 

μεγαλοκτηματίες της Θεσσαλίας. 

 

4. Υποστήριξη κράτους κοινωνικής 

αλληλεγγύης. 

 

5. Υποστήριξη αργής οικονομικής 

ανάπτυξης σε παραδοσιακές 

παραγωγικές δραστηριότητες.  

 

6. Απέχθεια στο χρηματιστικό κεφάλαιο.  

 

2. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19
ου

 αιώνα. 

 

 1880  Συγκρότηση κομμάτων. 

 Έλλειψη τυπικής οργάνωσης των κομμάτων. 

 Κριτήρια επιλογής των κομμάτων από τους εκλογείς 

α) οικογενειακές σχέσεις 

β) πελατειακές σχέσεις 

γ) εξαγορά ψήφων 

δ) πολιτική κομμάτων 

ε) επίδραση πολιτικής στα συμφέροντα των κοινωνικών ομάδων. 

 Κριτήρια επιλογής βουλευτών  

α) πελατειακές σχέσεις 
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β) εξυπηρετήσεις. 

 Διαφοροποίηση κριτηρίων ψήφισης πολιτικών την περίοδο  

1879 - 1885: 

 Δυνατότητα θετικής ή αρνητικής ψήφισης υποψηφίων από διαφορετικά 

ψηφοδέλτια. 

 1882  ψήφιση με κομματικά κριτήρια. 

 1890  ψήφιση πολιτικών με επιρροή, με σαφή κομματική τοποθέτηση - 

περιορισμός εκλογής ανεξάρτητων προσωπικοτήτων. 

 Ενίσχυση ρόλου - κύρους πολιτικών κομμάτων. 

 

 Κοινωνική προέλευση βουλευτών  

                                                        μεσαία + ανώτερα κοινωνικά στρώματα                 

(δικηγόροι και δημόσιοι υπάλληλοι). 

 Κοινωνική προέλευση κομματικών μελών   

     κατώτερα + μεσαία στρώματα. 

 

 Οργάνωση κομμάτων  σημαντική θέση βουλευτών  άσκηση      πίεσης στην 

κομματική ηγεσία. 

 Αρνητικά στοιχεία λειτουργίας των κομμάτων   

 Διατήρηση πατρωνίας  διορισμοί - μεταθέσεις - δάνεια - διαφθορά διοικητικού 

μηχανισμού. 

 Έλλειψη ταξικού χαρακτήρα των κομμάτων άμβλυνση 

κοινωνικοοικονομικών αντιθέσεων μέσω πελατειακών σχέσεων. 

 

3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί (1893 -1909) 

 

 Οικονομική δυσπραγία - πτώχευση κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Χ. 

Τρικούπη. 

 Αναποτελεσματικότητα κράτους - βραδυκίνητη γραφειοκρατία. 

 Δυσαρέσκεια μικροκαλλιεργητών - αξιωματικών. 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα κόμματα. 

 

 1893-1897  Αποτυχία Δηλιγιαννικού - Τρικουπικού κόμματος για υλοποίηση 

εκσυγχρονιστικού προγράμματος.  

    

 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897  Επίταση αδιεξόδου. 

 Επιβολή Βασιλιά Γεωργίου. 

  

 1906  ίδρυση νέου πολιτικού μορφώματος  Ομάδα των Ιαπώνων - αρχηγός 

Δημ. Γούναρης. 
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 Άσκηση κριτικής στην αδυναμία του πολιτικού συστήματος να  προσαρμοστεί 

στις εξελίξεις. 

 1908  Διάλυση της ομάδας. 

 

 15 Αυγούστου 1909  Κίνημα στο Γουδί από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο. 

 Στρατιωτικός Σύνδεσμος  Μυστική Ένωση Στρατιωτικών. 

 

 Αιτήματα  μεταρρυθμίσεις στο στρατό  

 διοίκηση 

                   δικαιοσύνη  

                                       εκπαίδευση  

                                                          δημοσιονομική πολιτική. 

 

 14 Σεπτεμβρίου  διαδήλωση επαγγελματικών σωματείων. 

 Επίδοση ψηφίσματος στο παλάτι για επίλυση των οικονομικών αιτημάτων. 

 Ψήφιση νόμων από τη Βουλή για ριζικές αλλαγές. 

 Φεβρουάριος 1910  Απόφαση αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος από 

Βουλή. 

 Προκήρυξη εκλογών  αναθεωρητική Βουλή. 

 15 Μαρτίου 1910  Διάλυση Στρατιωτικού Συνδέσμου 

 

 

Γ΄ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909 - 1922) 

 

1. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων 

 

 Ανεξάρτητοι πολιτικοί   φορείς των μεταρρυθμίσεων. 

 Σύνθημά τους  «Ανόρθωση» 

 Επιδιώξεις  α) υλοποίηση αιτημάτων συντεχνιών, β) επίλυση αγροτικού 

ζητήματος - παροχή γης στους ακτήμονες. 

 Εμφάνιση σοσιαλιστικής ομάδας - Κοινωνιολογικής Εταιρείας. 

 Εκλογές 8 Αυγούστου 1910   

211 έδρες  Συνασπισμός παλαιών κομμάτων 

 29    »       ανεξάρτητοι παλιών κομμάτων 

112   »       ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές. 

 

 Ελευθέριος Βενιζέλος  5 Σεπτεμβρίου 1910  1
η
 εμφάνιση ως   πολιτικού σε 

ομιλία στο Σύνταγμα. 

 Στόχος πολιτικής του  εκσυγχρονισμός πολιτικού συστήματος με 

εξισορρόπηση των συμφερόντων των κοινωνικών στρωμάτων. 
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 Βασικές θέσεις  

1) κοινωνική γαλήνη 

2) ελάφρυνση κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων 

3) εκσυγχρονισμός κρατικού μηχανισμού 

4) στρατιωτικοί εξοπλισμοί για πραγματοποίηση εθνικών διεκδικήσεων 

5) αναθεώρηση Συντάγματος. 

 

Ίδρυση κόμματος Φιλελευθέρων  22 Αυγούστου 1910. 

 Εκλογές Νοέμβρη 1910  Νίκη των Βενιζελικών - Κατοχή 307 εδρών σε σύνολο 

362. 

 

 α΄ εξάμηνο 1911  Τροποποίηση μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. 

α) Ενίσχυση της θέσης της μοναρχίας. 

β) Δυνατότητα συμμετοχής του βασιλιά στη διαδικασία της αναθεώρησης. 

 

 

 Τροποποιήσεις  

1. Διασφάλιση διάκρισης εξουσιών. 

2. Ασυμβίβαστο στρατιωτικής και δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή βουλευτικού 

αξιώματος. 

3. Μονιμότητα δικαστικών και δημοσίων υπαλλήλων. 

 

 Νομοθετικό έργο  337 νέοι νόμοι  μεταρρυθμίσεις ιδιωτικού - δημοσίου 

δικαίου. 

1. Διορισμός δημοσίων υπαλλήλων με διαγωνισμούς. 

2. Καθιέρωση κανονισμών εργασίας σε βιοτεχνίες - βιομηχανίες. 

3. Διανομή γης στη Θεσσαλία. 

4. Αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

5. Βελτίωση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης. 

6. Αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής για διάθεση περισσότερου χρόνου από 

τους βουλευτές σε κοινοβουλευτικές συζητήσεις. 

 

 Εκλογές Μαρτίου 1912  Υποστήριξη Φιλελευθέρων από την πλειοψηφία των 

ψηφοφόρων. 

 Φιλελεύθεροι 145 βουλευτές. 

 Άλλα κόμματα  36 βουλευτές. 

 Προσωποπαγές το Βενιζελικό κόμμα. 

 1912  Ίδρυση λέσχης Φιλελευθέρων στην Αθήνα. 
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2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα 

 

 Αντιβενιζελικά κόμματα = Κόμματα αντιπολίτευσης  Συντηρητικός 

προσανατολισμός. 

 Διαφορές από Φιλελεύθερους ως προς : 

1) εύρος μεταρρυθμίσεων 

2)  μεθόδους άσκησης πολιτικής 

3) απέχθεια προς τη διαρκή επέμβαση του κράτους και την ενίσχυση της 

εκτελεστικής εξουσίας 

4) έλλειψη μακροπρόθεσμης πολιτικής - επικέντρωση προσοχής στην επίλυση 

επίκαιρων προβλημάτων 

5) υπεράσπιση συμφερόντων που κινδύνευαν από την πολιτική των Φιλελεύθερων. 

 Αντιβενιζελικά Κόμματα 

 

1) Κόμμα Δημ. Ράλλη 

 

 

Βασικές θέσεις: 

1. Αντίθεση στον εκσυγχρονισμό 

2. Κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας 

3. Υποστήριξη της ισχυρής θέσης του κοινοβουλίου 

4. Βασιλιάς  σύμβολο εθνικής ενότητας 

5. Απευθυνόταν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και τους μικροκαλλιεργητές 

6. Ενίσχυση της παραγωγής - αύξηση θέσεων εργασίας - καταπολέμηση διαφθοράς - 

πατρωνίας κομμάτων 

7. Έλλειψη συγκροτημένου αναπτυξιακού προγράμματος για την οικονομία. 

 

2) Εθνικό Κόμμα Κυριακούλη Μαυρομιχάλη 

 

α) Δε διέφερε από το Ραλλικό κόμμα 

β) Υποστήριξη «Ανόρθωσης» 

 

 

3) Κόμμα Γεωργίου Θεοτόκη 

 

α) Πιο μετριοπαθές από τα άλλα δύο 

β) Επιζητούσε τη διόρθωση των λαθών των Φιλελευθέρων 

γ) Συμφωνούσε με την αύξηση των εξοπλισμών 

δ) Επιζητούσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους εισοδηματίες. 
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4) Θεοτοκικό κόμμα  μεγάλη εκλογική ισχύ πυρήνας     αντιβενιζελικών. 

 

 

 

 

 

 

3. Τα αριστερά κόμματα 

 

 Αριστερά κόμματα  ομάδες με σοσιαλιστικές ιδέες. 

  

 Κοινωνιολογική Εταιρεία  αριστερός μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος. 

 Βασική θέση  Ισότητα ευκαιριών για όλα τα μέλη της κοινωνίας.  

 Μέσα υλοποίησης  

    α)Αναμόρφωση οικονομίας 

    β)Συνταγματική μεταβολή  κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και 

διανομή των αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. 

 

 Οργάνωση εργατών σε επαγγελματικές ενώσεις - ίδρυση κόμματος. 

 Μέσα 1910  Ίδρυση Λαϊκού Κόμματος. 

Προγραμματικές δηλώσεις  δημοκρατική αναμόρφωση πολιτικού συστήματος - 

επιβολή αρχών δικαιοσύνης. 

 Δεύτερες εκλογές 1910  εκλογή 7 υποψηφίων. 

 

 

4. Εθνικός Διχασμός (1915 - 1922) 

 

α) Από την παραίτηση του Βενιζέλου ως τη Συνθήκη των Σεβρών 

 

 1912  Κυριαρχία Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή. 

 1913  Διαδοχή Γεωργίου Α΄ από βασιλιά Κων/νο. 

 1913-15 Αρμονική συνύπαρξη Βενιζέλου - βασιλιά Κωνσταντίνου. 

 

 Δυνατότητα βασιλιά επιβολής της άποψής του στην εξωτερική πολιτική. 

 Ενίσχυση αντιδημοκρατικών αξιωματικών. 

 Διαφορετικές απόψεις Βενιζέλου - βασιλιά Κωνσταντίνου για συμμετοχή της 

Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

 Βενιζέλος  υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο στο πλευρό της            Αντάντ. 

 Βασιλιάς Κωνσταντίνος  θέση υπέρ της ουδετερότητας. 
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 1915  Διχασμός - 2 παραιτήσεις κυβέρνησης. 

 Χάσμα μεταξύ Φιλελευθέρων και Αντιβενιζελικών. 

 Κυριαρχία βίας - φανατισμού - προπαγάνδας  Διπολισμός. 

 26 Σεπτεμβρίου 1916  Συγκρότηση κυβέρνησης Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. 

 

 Συγκρούσεις  Διαστάσεις εμφυλίου πολέμου. 

 Εγκατάλειψη θρόνου από βασιλιά Κωνσταντίνο. 

 Σύσταση κυβέρνησης Βενιζελικών στην Αθήνα. 

 Συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ.  

 Σκοπός  ικανοποίηση εθνικών διεκδικήσεων. 

 

 Αποκορύφωμα εθνικού διχασμού  1920  απόπειρα δολοφονίας κατά του 

Βενιζέλου - Δολοφονία Ίωνος Δραγούμη. 

 

 

β) Από τη συνθήκη των Σεβρών ως την ήττα στη Μικρά Ασία 

 

 Εκλογές Νοέμβρη 1920  Ήττα Βενιζέλου - Αποχώρησή του στο       εξωτερικό. 

 Διενέργεια δημοψηφίσματος από τη νέα κυβέρνηση για επιστροφή του βασιλιά 

Κωνσταντίνου. 

 Κατάρρευση μετώπου - ολοκληρωτική ήττα. 

 25 Ιανουαρίου 1921   Συντακτική αναθεωρητική εθνοσυνέλευση. 

 

 

 

5. Σοσιαλιστικό Κόμμα 

 

 1918  Ίδρυση Σ.Ε.Κ.Ε. 

 

Αίτια  α) υψηλοί δείκτες ανεργίας  

               β) άθλιες συνθήκες εργασίας - διαβίωσης εργατών  έντονη    

πολιτικοποίηση. 

 

 

 

Βασικές θέσεις προγράμματος: 

 

1. Δημοκρατία 

2. Παροχή εκλογικού δικαιώματος στις γυναίκες 
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3. Αναλογικό εκλογικό σύστημα 

4. Εθνικοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών 

5. Ειρήνη χωρίς προσάρτηση εδαφών. 

6. Αρχικά υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αργότερα υιοθέτηση της αρχής 

της δικτατορίας του προλεταριάτου. 

 

 1924  Μετονομασία σε Κ.Κ.Ε. 

 

 

 

Ε΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1923 - 1936) 

 

1. Συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής 

 

1922  Μικρασιατική καταστροφή  απώλεια οικονομικών -      

πολιτιστικών περιοχών της Μ. Ασίας - Ανατολικής Θράκης. 

 Κατάρρευση μεγάλης Ιδέας. 

 Πρόσφυγες  Υποστήριξη Φιλελευθέρων 

 

Παράγοντες που ευνόησαν την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά  

4 Αυγούστου 1936: 

1) Υποβάθμιση βιοτικού επιπέδου των πληθυσμών. 

2) Συγκρούσεις οικονομικών - κοινωνικών συμφερόντων. 

3) Κόπωση ανθρώπων από την πολιτική αστάθεια. 

4) Δυσαρέσκεια από διαμάχες συμφερόντων πολιτικών - οικονομικών - 

κοινωνικών. 

 

Αίτια κρίσης κοινοβουλευτικού συστήματος: 

1. Ρίζες στο διχασμό του 1910-1920 

2. Υπονόμευση εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα του πολιτικού 

συστήματος. 

3. Διαρκής παρέμβαση στρατιωτικών στην πολιτική. 

4. Χρήση βίας στην άσκηση της πολιτικής. 

 

 Κυριαρχία αξιωματικών στην πολιτική: 

1. Δυσαρέσκεια για διαφοροποιήσεις στο κοινωνικό επίπεδο. 
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2. Απέχθεια στον πολιτικό τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών 

συγκρούσεων, στις διαπραγματεύσεις και τους συμβιβασμούς. 

 

Εκτέλεση 5 πολιτικών της αντιβενιζελικής παράταξης  

με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας  

                                          κατευνασμός προσφύγων - στρατού  

                                                                 όξυνση πολιτικής κατάστασης. 

Διαρκής παρέμβαση του στρατού στην πολιτική  αδυναμία   

στρατιωτικών να λύσουν τα προβλήματα. 

Ενίσχυση εντάσεων των κομμάτων. 

 

Λόγοι καταστρατήγησης του Συντάγματος από τα κόμματα 

1. Επιδίωξη εξουδετέρωσης των πολιτικών αντιπάλων. 

2. Υποχρέωση συνεννόησης με ομάδες αξιωματικών και αποδοχής των 

αιτημάτων τους. 

3. Πίστη στη δυνατότητα μιας ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας να λύνει τα 

σύνθετα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 

 

Συνεχής διαφοροποίηση του εκλογικού συστήματος (πλειοψηφικού -  

αναλογικού) σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

 

 

2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη 

δικτατορία του Ι. Μεταξά 

 

Α΄ Φάση  1922-28 

 

 Στόχος Φιλελευθέρων  ο εκσυγχρονισμός της χώρας σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα.  

 Υποστήριξη Φιλελευθέρων από αστούς επιχειρηματίες - πρόσφυγες - 

αγρότες. 

 

Προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Φιλελεύθεροι:    

1. Σχέση της πολιτικής εξουσίας με τους αξιωματικούς. 

2. Καθεστωτικό πρόβλημα. 
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Αντιφατικές επιλογές  

1) οπαδοί υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας 

2) οπαδοί υπέρ της βασιλευομένης δημοκρατίας 

 

 επικίνδυνη η πολιτικοποίηση των αξιωματικών 

 κίνδυνος προσεταιρισμού των αξιωματικών από αντίπαλη παράταξη. 

 

1924 - 1927  Ψήφιση νέου συντάγματος  καθιέρωση αβασίλευτης     

δημοκρατίας. 

 

 

 

Β΄ Φάση  1928-1933 

 

Εκλογές 1928  Νίκη των Βενιζελικών -κατοχή 178 εδρών από 250. 

 Δυνατότητα στερέωσης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

 Δυσπιστία Βενιζελικών προς το Λαϊκό Κόμμα. 

 Έλλειψη διάθεσης συμβιβασμού από Βενιζελικούς αξιωματικούς με το 

Λαϊκό Κόμμα. 

 Επικράτηση ακραίων στοιχείων από τα δύο κόμματα  διατήρηση 

χάσματος. 

 Εκλογές 1923  απώλεια πλειοψηφίας εδρών των Βενιζελικών. 

 1933  Επικράτηση Συνασπισμού Λαϊκού Κόμματος. 

 

 

Γ΄ Φάση  1933 - 1935 

 

 Αποτυχία Πλαστήρα να εμποδίσει το Λαϊκό Κόμμα να σχηματίσει 

κυβέρνηση. 

 1933  Κυβέρνηση Τσαλδάρη  αρχική πρόθεση υποστήριξης της 

ανεξάρτητης δικαιοσύνης. 

 Απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου  φανατισμός - αντιθέσεις των 

κομμάτων. 

 Πιέσεις Τσαλδάρη από αξιωματικούς να διακόψει τις συνεννοήσεις με 

τους Φιλελεύθερους. 
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 Συγκρότηση συνωμοτικών κύκλων αξιωματικών  προσπάθεια για 

επέμβαση. 

 Απρίλιος 1935  αποτυχία στρατιωτικού κινήματος Βενιζέλου. 

  

 Σκλήρυνση στάσης κυβέρνησης  

α) διάλυση του Κοινοβουλίου - παραβίαση Συντάγματος. 

β) προκήρυξη εκλογών. 

 

Εκλογές 9 Ιουνίου 1935  Αποχή Φιλελευθέρων 

10 Οκτωβρίου 1935 Στρατιωτικό κίνημα Κονδύλη με στόχο την 

παλινόρθωση της βασιλείας. 

 

 

 

Δ΄ Φάση  1935 - 36 

 

 Δημοψήφισμα 3ης Νοέμβρη 1935  νοθεία - τέλος αβασίλευτης 

δημοκρατίας. 

 Επιστροφή  βασιλιά Γεωργίου β΄ - διάλυση Εθνοσυνέλευσης - 

προκήρυξη εκλογών 26 Ιανουαρίου 1936. 

 Αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης - Ψήφος εμπιστοσύνης στον Ι. 

Μεταξά  Επιβολή δικτατορίας - 4 Αυγούστου 1936. 

 Αναστολή ισχύος βασικών άρθρων του Συντάγματος  Διάλυση 

Βουλής. 

 Μεταξάς  Υποστηρικτής αυταρχικών μεθόδων στην πολιτική - εχθρός 

του κοινοβουλίου.        

 Δικτατορία Μεταξά  τέλος στη δημοκρατία του Μεσοπολέμου. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων από το 1936 ως 

το 1974. 

 Χαρακτήρας δικτατορίας Μεταξά   

 Αστυνομικό καθεστώς με φασιστικές τάσεις. 

 Εκτοπίσεις - φυλακίσεις πολιτικών αντιπάλων. 
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 Απαγόρευση ελευθερίας λόγου ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 

συνεταιρίζεσθαι. 

 

 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος  Κατοχή Ελλάδας από Δυνάμεις του Άξονα. 

 Εμφύλιος πόλεμος. 

 Δικτατορία του 1967. 

 1974  Εδραίωση δημοκρατικού πολιτεύματος. 

 

Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821 - 1836) 

 

Α. Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις  

(1821 - 1843) 

 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

 

1) Τι ήταν τα πελατειακά δίκτυα και ποιοι οι λόγοι οργάνωσής τους επί 

τουρκοκρατίας; 

2) Ποια ήταν τα κυριότερα δίκτυα πατρωνίας που υπήρχαν στην Ελλάδα 

κατά την Τουρκοκρατία; 

3) Να παρουσιάσετε τις κυριότερες διαφορές στη λειτουργία των δικτύων 

πατρωνίας και των κομμάτων. 

4) Ποιες πολιτικές ζυμώσεις σημειώθηκαν στην αρχή της επανάστασης 

σχετικά με τη διαχείριση της εξουσίας, οι οποίες συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση των πρώτων πολιτικών κομμάτων; 

5) Τι γνωρίζετε για τους ανταγωνισμούς μεταξύ προκρίτων και 

στρατιωτικών την περίοδο 1822-25 και ποιες οι συνέπειές τους; 

6) Οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά το 1822-25 και η 

συμβολή τους στη διαμόρφωση των πρώτων κομμάτων. 
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7) Πως ονομάσθηκαν τα πρώτα ελληνικά κόμματα και τι δηλώνει το 

όνομά τους; 

8) Ποιος ο χαρακτήρας των πρώτων ελληνικών κομμάτων; 

9) Ποια ήταν τα στελέχη του αγγλικού κόμματος και ο αρχηγός του; 

10) Να αναφέρετε αναλυτικά την ιδεολογία και τους πολιτικούς στόχους 

του αγγλικού κόμματος. 

11) Ποια ήταν τα στελέχη και ο αρχηγός του γαλλικού κόμματος και ποια 

τα κοινά χαρακτηριστικά των μελών του; 

12) Ποια ήταν η ιδεολογική βάση του γαλλικού κόμματος και ποιες οι 

κύριες διαφορές του από το αγγλικό κόμμα; 

13) Να αναφερθείτε αναλυτικά στις κύριες επιδιώξεις της εσωτερικής 

πολιτικής του γαλλικού κόμματος. 

14) Γιατί το γαλλικό κόμμα ονομάστηκε «εθνικό κόμμα»; 

15) Γιατί τα στελέχη του γαλλικού κόμματος θεωρούσαν τη Γαλλία 

φυσικό σύμμαχο της Ελλάδας; 

16) Ποιες οι διαφορές και οι ομοιότητες του ρωσικού κόμματος με το 

γαλλικό και το αγγλικό; 

17) Ποιες ήταν οι κυριότερες ιδέες που πρέσβευε το ρωσικό κόμμα και 

πως θα τις χαρακτηρίζατε; 

18) Ποιες κοινωνικές τάξεις υποστήριζαν το ρωσικό κόμμα; 

19) Να αναφερθείτε στις πολιτικές αντιλήψεις του ρωσικού κόμματος. 

20) Σε ποια απόφαση της αντιβασιλείας εξέφρασε την αντίθεσή του το 

ρωσικό κόμμα και γιατί; 

21) Να αναφερθείτε στο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο δημιουργίας των 

κομμάτων. 

22) ποιες οι κύριες ομοιότητες και διαφορές των τριών κομμάτων; 

23) Ποια ήταν τα κύρια μειονεκτήματα των κομμάτων; 

 

     

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

1) Τα πελατειακά δίκτυα ήταν: 

α) πολιτικά κόμματα που συγκροτήθηκαν κατά την προεπαναστατική 

περίοδο 

β) μη κρατικοί φορείς που παρείχαν ασφάλεια και υποστήριζαν τα 

συμφέροντα των υπηκόων κατά την προεπαναστατική περίοδο 
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γ) δίκτυα πατρωνίας που λειτουργούσαν στην Πελοπόννησο και στα οποία 

είχαν ηγετικές διαθέσεις οι πρόκριτοι. 

 

2) Η κύρια διαφορά των δικτύων πατρωνίας και των κομμάτων ήταν: 

α) η αδυναμία των δικτύων πατρωνίας να παίρνουν μέρος στα δημόσια 

αξιώματα 

β) μόνο τα κόμματα μπορούσαν να εκφράζουν διαφωνίες για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής 

γ) τα κόμματα εξέφραζαν διαφορετικές πολιτικές απόψεις. 

3) Η διαφωνία Υψηλάντη - προκρίτων σχετιζόταν με: 

α) τη μορφή του πολιτεύματος του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 

β) τη δομή του κρατικού οργανισμού 

γ) την κάλυψη της ηγεσίας της Επανάστασης. 

 

4)Το πρώτο Σύνταγμα της Επανάστασης ψηφίστηκε: 

α) το 1821 

β) το 1822 

γ) το 1823 

 

5) Την ηγεσία στο Εκτελεστικό το 1822 ανέλαβαν: 

α) οι πρόκριτοι μέσω Αλ. Μαυροκορδάτου 

β) οι στρατιωτικοί μέσω Θ. Κολοκοτρώνη 

γ) οι Φαναριώτες μέσω Υψηλάντη 

 

6) Οι αντιμαχόμενες παρατάξεις που διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 

1824 ήταν: 

α) νησιώτες και Πελοποννήσιοι 

β)  πρόκριτοι και στρατιωτικοί 

γ) νησιώτες και Ρουμελιώτες 

 

7) Κύριος στόχος του αγγλικού κόμματος ήταν: 

α)η συγκρότηση ισχυρού κρατικού οργανισμού με την υποστήριξη της 

Βρετανίας 

β) η παραχώρηση προνομίων στη Βρετανία με αντάλλαγμα την προστασία 

της προς την Ελλάδα 

γ) η συμμαχία της Ελλάδας με τη Βρετανία με σκοπό τη διάλυση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
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8) «Εθνικό κόμμα» ονομάστηκε: 

α) το αγγλικό κόμμα 

β) το γαλλικό κόμμα 

γ) το ρωσικό κόμμα 

 

9) Η κύρια ιδεολογία του γαλλικού κόμματος ήταν : 

α) η υιοθέτηση συντηρητικών αντιλήψεων 

β) ο Μεγαλοϊδεατισμός 

γ) οι εθνικιστικές και δημοκρατικές ιδέες 

 

 

10) Αντισυνταγματικοί ήταν όσοι συμμετείχαν στο: 

α) αγγλικό κόμμα 

β) γαλλικό κόμμα 

γ) ρωσικό κόμμα   

 

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση 

είναι σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Τα πελατειακά δίκτυα διαμορφώθηκαν κατά την 

     επαναστατική περίοδο εξαιτίας της αβεβαιότητας 

     που ένιωθαν οι Έλληνες.                                                                   

2) Την ηγεσία των δικτύων πατρωνίας στη Στερεά 

     Ελλάδα είχαν οι μεγαλοαρματολοί.                                                   

3) Ο Αλ. Υψηλάντης έφτασε στην Πελοπόννησο 

     με σκοπό την ανάληψη της ηγεσίας της  

     Επανάστασης.                                                                                     

4) Το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας ψηφίστηκε το  

     1821 στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου.                                   

5) Την εξουσία κατά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση του 

     Άστρους το 1823 ανέλαβαν οι πρόκριτοι.                                           

6) Ο β΄ εμφύλιος πόλεμος το 1825 έληξε με νίκη των 

    νησιωτών.                                                                                             

7) Το αγγλικό κόμμα υποστήριζαν πρόκριτοι -  

    στρατιωτικοί - λόγιο - έμποροι.                                                            
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8) Ο Μαυροκορδάτος ήταν υπέρ της ψήφισης  

     Συντάγματος.                                                                                       

9) Το γαλλικό κόμμα ήταν υπέρ του πολέμου για 

     την απελευθέρωση του αλύτρωτου ελληνισμού.                                

10) Η διαφορά αγγλικού - γαλλικού κόμματος 

     έγκειται στο θέμα της παραχώρησης  

     Συντάγματος.                                                                                      

11) Το ρωσικό κόμμα είχε βρει μεγάλη αποδοχή 

       από μεγάλο μέρος του πληθυσμού.                                                 

12) Το ρωσικό κόμμα ήταν υπέρ του αυτοκέφαλου  

       της ελληνικής εκκλησίας.                                                                

13) Σημείο σύγκλισης των τριών κομμάτων 

       ήταν η οικονομική πολιτική.                                                            

14) Το πρώτο κόμμα που ιδρύθηκε στην 

       Ελλάδα ήταν το αγγλικό.                                                                  
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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

2
ο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (1821 - 1836) 

Β΄  Το Σύνταγμα του 1844 

 
 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Ποια ήταν η στάση που τήρησαν τα τρία κόμματα ως προς την ψήφιση του 

Συντάγματος του 1844; 

2) Ποιο γεγονός αποδεικνύει τη δυναμική παρουσία των κομμάτων στην πολιτική 

ζωή της χώρας κατά το 1843-44; 

3) Ποια δικαιώματα κατοχυρώνονταν από το Σύνταγμα του 1844; Ποια ήταν η κύρια 

αδυναμία του Συντάγματος του 1844; 

4) Τι καθόριζε το Σύνταγμα για τις εξουσίες του βασιλιά και τις εκλογικές 

διαδικασίες,  

5) Ποια ήταν η σημασία της κατοχύρωσης του δικαιώματος της καθολικής 

ψηφοφορίας; 

6) Πότε και για ποιο λόγο παρήκμασε το ρωσικό κόμμα; 

7) Ποια πολιτική είχε ακολουθήσει ο αρχηγός του γαλλικού κόμματος και πότε αυτό 

πέρασε σε φάση παρακμής; 

8) Ποια πολιτικά και πολεμικά γεγονότα συνέβαλαν στην αποδυνάμωση των τριών 

κομμάτων; 

9) Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν τις αντιλήψεις της «νέας γενιάς»; 

10) Ποιες ήταν οι κυριότερες αντιλήψεις και τα αιτήματα της «νέας γενιάς» και ποια 

προσωπικότητα τα εξέφρασε με την πολιτική της δράση; 

11) Ποια ήταν τα αίτια και τα αποτελέσματα της Επανάστασης του Φεβρουαρίου 

του 1862; Ποιες κοινωνικές τάξεις συμμετείχαν σε αυτήν; 

12) Να αναφερθείτε αναλυτικά στην ιδεολογία των πολιτικών παρατάξεων που 

συμμετείχαν στις εκλογές του Νοέμβρη του 1862; 

13) Ποιες ήταν οι κύριες διατάξεις του Συντάγματος του 1864; 

14) Τι γνωρίζετε για την «αρχή της δεδηλωμένης» και ποια η σημασία της; 

15) Ποια τα κοινά στοιχεία και οι διαφορές των Συνταγμάτων του 1844 και 1864; 
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 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

1) Το Σύνταγμα του 1844 ψηφίστηκε και από τα τρία κόμματα γιατί: 

α) σκοπός του ήταν ο εκδημοκρατισμός της χώρας 

β) ήθελαν να παίξουν ενεργότερο ρόλο στην πολιτική σκηνή 

γ) σκοπός του ήταν ο περιορισμός των εξουσιών του βασιλιά. 

 

2) Βασική διάταξη του Συντάγματος του 1844 κατοχύρωνε: 

α) την αβασίλευτη δημοκρατία ως επίσημο πολίτευμα της χώρας 

β) την ισονομία 

γ) το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι 

 

3) Η ρύθμιση του Συντάγματος του 1844 που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

παγκόσμια πρωτοπορία είναι: 

α) η κατοχύρωση για όλους τους Έλληνες υπηκόους του δικαιώματος της καθολικής 

ψηφοφορίας 

β) η δυνατότητα να δίνεται θετική ψήφος σε υποψηφίους διαφορετικών συνδυασμών 

γ) η κατοχύρωση του δικαιώματος καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες. 

 

4) Η κύρια αιτία παρακμής του ρωσικού κόμματος ήταν: 

α) οι διαφωνίες με το βασιλιά 

β) η ήττα της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο 

γ) ο θάνατος του αρχηγού του κόμματος το 1847. 

 

5) Το κύριο αίτημα που εξέφρασε η «νέα γενιά» ήταν: 

α) η απομάκρυνση του βασιλιά 

β) ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής 

γ) η εφαρμογή μιας φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής. 

 

6) Ο βασιλιάς Όθων αποχώρησε από τη χώρα: 

α) αμέσως μετά την Επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1862 

β) στις 15 Μαρτίου 1862 

γ) στις 12 Οκτωβρίου 1862. 

 

7) Το κύριο έργο της Εθνοσυνέλευσης που θα προέκυπτε μετά τις εκλογές του 

Νοεμβρίου 1862 ήταν: 

α) η κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων 

β) η ψήφιση νέου Συντάγματος 

γ) ο περιορισμός των εξουσιών του βασιλιά 
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8) Ο Επαμ. Δεληγιώργης ήταν αρχηγός: 

α) των ορεινών 

β) των πεδινών 

γ) των εκλεκτικών. 

 

9) Η καινοτομία του Συντάγματος του 1864 σε σχέση με το Σύνταγμα του 1844 

ήταν: 

α) η κατοχύρωση της καθολικής ψηφοφορίας 

β) η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 

γ) η καθιέρωση της βασιλευομένης δημοκρατίας. 

 

10) Η «αρχή της δεδηλωμένης» αποτελεί τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας 

γιατί: 

α) βοήθησε στη συνένωση των μεγάλων κομμάτων και στον παραμερισμό των 

μικρότερων 

β) συνετέλεσε στην πολιτική σταθερότητα της χώρας και στη συγκρότηση 

κυβερνήσεων πλειοψηφίας 

γ) συνετέλεσε στον περιορισμό των εξουσιών του βασιλιά. 

 

 

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Η Επανάσταση της 3
ης

 Σεπτεμβρίου 1843 

    συνετέλεσε στο να εκφράσουν σαφέστερα 

    τα κόμματα τις διαφωνίες τους ως προς την  

    ψήφιση του Συντάγματος.                                                                

2) Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1844 ο βασιλιάς 

    είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει στην άσκηση 

    της νομοθετικής εξουσίας.                                                               

3) Η κατοχύρωση του δικαιώματος της καθολικής 

    ψηφοφορίας συνέβαλε στην πολιτικοποίηση των  

    Ελλήνων και στην εδραίωση του κοινοβουλευτισμού.                     

4) Η παρακμή του αγγλικού και γαλλικού κόμματος 

    συντελέστηκε την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου.                         

5) Η «νέα γενιά» χάρη στις εμπειρίες της  

    τουρκοκρατίας και της Επανάστασης ήταν ώριμη 

    στη διατύπωση και διεκδίκηση των αιτημάτων της.                           

6) Στις 10 Οκτωβρίου 1862 αποχώρησε ο Όθωνας 
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     μετά την Επανάσταση του ίδιου χρόνου.                                           

7) Οι δύο μεγάλες παρατάξεις που συγκροτήθηκαν 

    στην Εθνοσυνέλευση του 1862 ήταν οι ορεινοί 

     και οι πεδινοί.                                                                                     

8) Το Εθνικό Κομιτάτο με αρχηγό τον Επαμ.  

     Δεληγιώργη υποστήριζε σταθερές κυβερνήσεις.                                 

9) Το Σύνταγμα του 1864 κατοχύρωσε τη 

     Συνταγματική μοναρχία.                                                                     

10) Σύμφωνα με την «αρχή της δεδηλωμένης»  

    ο βασιλιάς έπρεπε να αναθέτει την εντολή 

    σχηματισμού κυβέρνησης στον πολιτικό που  

    είχε τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας 

     των βουλευτών.                                                                                    

 

 

 

Γ΄ Δικομματισμός και Εκσυγχρονισμός ( 1880 - 1909) 

  

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

 

1) Ποιες ήταν οι βασικές αρχές του προγράμματος του κόμματος του Χαρ. 

Τρικούπη, ποιες οι προϋποθέσεις υλοποίησής του και ποια τα αποτελέσματά του; 

2) Ποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στα οικονομικά αιτήματα των κοινωνικών 

στρωμάτων πριν και μετά το 1870; 

3) Ποιες ήταν οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των κομμάτων του Τρικούπη και του 

Δηλιγιάννη; 

4) Ποια ήταν τα κύρια στοιχεία οργάνωσης των κομμάτων στα τέλη του 19
ου

 αιώνα; 

5) Ποια ήταν τα κριτήρια των εκλογέων όσον αφορά την επιλογή των κομμάτων; Με 

ποια κριτήρια επιλέγονταν οι βουλευτές; 

6) Ποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στα κριτήρια ψήφισης των πολιτικών την 

περίοδο 1879-1885; 

7) Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην ενίσχυση του ρόλου των κομμάτων στα τέλη 

του 19
ου

 αιώνα; 

8) Τι γνωρίζετε για την κοινωνική προέλευση των βουλευτών και των κομματικών 

μελών; 

9) Ποια η σχέση του αρχηγού του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας; 

10) Ποια βελτιωτικά στοιχεία παρατηρούνται στην οργάνωση των κομμάτων και 

ποια τα μειονεκτήματά τους στα τέλη του 19
ου

 αιώνα; 
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11) Ποια η βασική διαφορά ως προς τον χαρακτήρα των ελληνικών κομμάτων και 

των κομμάτων των χωρών της Ευρώπης; 

12) Ποια ήταν τα αίτια της δυσαρέσκειας του λαού και της κρίσης εμπιστοσύνης στο 

πολιτικό σύστημα την περίοδο 1893-1909; 

13) Ποια ήταν η οικονομική και πολιτική κατάσταση της Ελλάδας την περίοδο 

1893-1909 και σε ποιες καταλυτικής σημασίας εξελίξεις οδήγησε; 

14) Τι γνωρίζετε για το κίνημα στο γουδί στις 15 Αυγούστου 1909; 

 

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

 

1) Τα κόμματα του Τρικούπη - Δηλιγιάννη έλεγχαν το 92,2% των εδρών: 

α) το 1875 

β) το 1880 

γ) το 1884 

 

2) Το πρόγραμμα του κόμματος του Χαρ. Τρικούπη είχε ως κύριο στόχο: 

α) τη βελτίωση των οικονομικών του κράτους και την ενθάρρυνση των επενδύσεων 

στον ιδιωτικό τομέα 

β) τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό της χώρας 

γ) τη φορολογική ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. 

 

3) Ο Χαρ. Τρικούπης εξέφραζε: 

α) το αίτημα των περισσότερων πολιτών να διοριστούν στο δημόσιο 

β) το αίτημα των νέων κοινωνικών στρωμάτων να προωθηθούν τα συμφέροντά τους 

γ) το αίτημα των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων για παροχή οικονομικής 

ενίσχυσης. 

 

4) Βασική διαφορά της πολιτικής του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη στον οικονομικό 

τομέα ήταν: 

α) η υποστήριξη της παραδοσιακής παραγωγής από τον Δηλιγιάννη 

β) η υποστήριξη της πολιτικής της μείωσης των φόρων από τον Τρικούπη 

γ) η υποστήριξη των μικροκαλλιεργητών από τον Τρικούπη. 

 

5) Το κύριο κριτήριο επιλογής του κόμματος από τους εκλογείς ήταν: 

α) η συσχέτιση των συμφερόντων τους με την πολιτική των κομμάτων 

β) η προσωπικότητα του ηγέτη του κόμματος 

γ) οι πελατειακές και οικογενειακές σχέσεις 

 

6) Οι βουλευτές προέρχονταν από: 

α) τα ανώτερα και μεσαία στρώματα 
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β) τα κατώτερα μεσαία στρώματα 

γ) οικογένειες πολιτικών 

 

7) Τη μεγαλύτερη δύναμη στο κόμμα είχε: 

α) ο αρχηγός του κόμματος 

β) η κοινοβουλευτική ομάδα 

γ) η κεντρική επιτροπή 

 

8) Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα παρατηρείται κρίση εμπιστοσύνης στα κόμματα εξαιτίας: 

α) της διαφθοράς των κρατικών λειτουργών 

β) της οικονομικής αδυναμίας και αναποτελεσματικότητας του κράτους 

γ) της δυσβάσταχτης φορολογικής επιβάρυνσης. 

 

9) Το κόμμα των Ιαπώνων του Δη. Γούναρη εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή την 

περίοδο: 

α) 1908-1909 

β) 1907-1908 

γ) 1906-1908 

 

10) Το κίνημα στο Γουδί αποσκοπούσε: 

α) στην εγκαθίδρυση δικτατορικού καθεστώτος 

β) στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής και 

οικονομικής ζωής 

γ) στην προώθηση των συμφερόντων των αξιωματικών 

 

  

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Ο Δικομματισμός θεμελιώθηκε το 1884 με την 

    ισχυροποίηση του Τρικουπικού και του  

    Δηλιγιαννικού κόμματος.                                                                  

2) Το πρόγραμμα του κόμματος του Τρικούπη 

     αποσκοπούσε στην ανάπτυξη των παραδοσιακών 

     παραγωγικών τομέων.                                                                      

 

3) Το Δηλιγιαννικό κόμμα ήταν υπέρ της  

     μείωσης των φόρων.                                                                         

4) Το κράτος κήρυξε πτώχευση το 1893.                                              
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5) Τη δεκαετία του 1890 οι εκλογείς 

     ψήφιζαν τους βουλευτές με κομματικά 

     κριτήρια.                                                                                         

6) Οι περισσότεροι βουλευτές ήταν έμποροι 

     και επιχειρηματίες.                                                                          

7) Τη δεκαετία του 1890 είχε εξαλειφθεί 

     εντελώς ο θεσμός της πατρωνίας.                                                    

8) Τα κόμματα δεν είχαν ταξικό χαρακτήρα 

     στα τέλη του 19
ου

 αιώνα.                                                                   

9) Η δύναμη του βασιλιά Γεωργίου αυξήθηκε 

    μετά την ήττα της Ελλάδας στον πόλεμο του 1897.                          

10) Στις 14 Σεπτεμβρίου 1909 έγινε το κίνημα στο  

      Γουδί από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο.                                            

 

 

Δ΄ Ανανέωση - Διχασμός ( 1909 - 1922 ) 

  

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Ποιες πολιτικές δυνάμεις συμμετείχαν στις εκλογές της 8
ης

 Αυγούστου 1910 και 

ποιος ο αριθμός των εδρών που αναλογούσε σε κάθε μια; 

2) Πότε εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή της χώρας ο Ελ. Βενιζέλος, πότε 

ιδρύθηκε το κόμμα του και ποιες οι βασικές θέσεις του προγράμματός του; 

3) Ποιες πολιτικές διαδικασίες οδήγησαν στις εκλογές του Νοεμβρίου 1910 και ποιο 

το αποτέλεσμά τους; 

4) Τι γνωρίζετε για την τροποποίηση του Συντάγματος του 1911; 

5) Ποιες μεταρρυθμίσεις επέφερε ο Βενιζέλος στο δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο με το 

νομοθετικό του έργο; 

6) Να εξηγήσετε το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαρτίου 1912. 

7) Ποια ήταν η δομή του βενιζελικού κόμματος; 

8) Ποιες ήταν οι κύριες διαφορές των αντιβενιζελικών κομμάτων και των 

Φιλελεύθερων; 

9) Να αναφερθείτε αναλυτικά στις βασικές θέσεις : α) του Ραλλικού κόμματος, β) 

του Εθνικού κόμματος, γ) του κόμματος του Γ. Θεοτόκη. 

10) Ποιο ήταν το πιο σημαντικό αριστερό κόμμα της Ελλάδας στις αρχές του 20ου 

αιώνα και ποια η ιδεολογία και η πολιτική του δράση; 

11) Πως διαμορφώθηκαν οι σχέσεις βασιλιά Κων/νου και Βενιζέλου από το 1912 ως 

το 1915, ποιες οι κύριες διαφορές των δύο πλευρών και τα αποτελέσματά τους; 

12) Ποια ήταν τα αίτια του εθνικού διχασμού του 1916 και πως εκδηλώθηκε; 
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13) Ποια γεγονότα σηματοδοτούν το αποκορύφωμα του ενικού διχασμού; 

14) Τι γνωρίζετε για το αποτέλεσμα των εκλογών του 1920 και τις συνέπειές του 

στον πολιτικό και στρατιωτικό τομέα; 

15) Τι γνωρίζετε για την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος το 1918 και τις 

βασικές του θέσεις; 

 

     

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

1) Στις εκλογές της 8
ης

 Αυγούστου 1910 κέρδισαν τις περισσότερες έδρες: 

α) ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές 

β) τα παλιά κόμματα 

γ) ανεξάρτητοι που ανήκαν σε παλιά κόμματα 

 

2) Κύριος σκοπός του προγράμματος του Ελ. Βενιζέλου ήταν: 

α)η αλλαγή του πολιτεύματος 

β) η ψήφιση νέου Συντάγματος 

γ)  ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος 

 

3) Το κόμμα του Βενιζέλου ιδρύθηκε στις: 

α) 20 Αυγούστου 1909 

β) 22 Αυγούστου 1910 

γ) 22 Αυγούστου 1911 

 

 

4) Το νομοθετικό έργο του Βενιζέλου αφορούσε: 

α) μεταρρυθμίσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στον τομέα της δικαιοσύνης και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης 

β) την ψήφιση του Συντάγματος 

γ) τον περιορισμό των εξουσιών του βασιλιά. 

 

5) Το κύριο χαρακτηριστικό στη δομή του κόμματος των Φιλελευθέρων ήταν: 

α) ότι ισχυρή θέση στο κόμμα είχαν οι σύνδεσμοι των Φιλελευθέρων 

β) τον έλεγχο του κόμματος είχε ο αρχηγός 

γ) οι τοπικές ομάδες και τα στελέχη υπάκουαν απόλυτα στις εντολές της ηγεσίας. 

 

6) Αντιβενιζελικά θεωρούνταν : 

α) τα κόμματα με σοσιαλιστικές ιδέες 

β) τα κόμματα με αντίθετη πολιτική με αυτή των Φιλελευθέρων 

γ) τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. 
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7) Τα αντιβενιζελικά κόμματα ήταν: 

α) τα κόμματα του Ράλλη, του Θεοτόκη, του Δηλιγιάννη 

β) το «Εθνικό Κομιτάτο», το κόμμα του Ράλλη και του Θεοτόκη 

γ) το «Εθνικό κόμμα», το κόμμα του Ράλλη, του Θεοτόκη. 

 

8) Το νέο κόμμα που ιδρύθηκε στα μέσα του 1910 ήταν : 

α) το Λαϊκό κόμμα 

β) η Κοινωνιολογική Εταιρεία 

γ) το Σ.Ε.Κ.Ε. 

 

9) Ο εθνικός διχασμός του 1916 είχε ως κύρια αιτία: 

α) το φανατισμό και το μίσος μεταξύ του κόμματος των Φιλελευθέρων και των 

Αντιβενιζελικών 

β) την εμπλοκή των ξένων δυνάμεων στα εσωτερικά του κράτους 

γ) το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Βενιζέλου και βασιλιά Κων/νου.   

 

10) Η Μικρασιατική καταστροφή ήταν άμεση απόρροια: 

α) της εξωτερικής πολιτικής της συνασπισμένης αντιπολίτευσης 

β) της εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου 

γ) της αντιπολιτευτικής δράσης των αριστερών κομμάτων. 

 

 

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι 

σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Τα κόμμα του Ελ. Βενιζέλου υποστηρίχθηκε 

    από τους ανεξάρτητους εκσυγχρονιστές βουλευτές.                         

2) Κύριος σκοπός του προγράμματος του 

    Βενιζέλου ήταν ο εκσυγχρονισμός του πολιτειακού  

    συστήματος και η εξισορρόπηση των συμφερόντων 

    όλων των κοινωνικών στρωμάτων.                                                   

3) Το κόμμα των Φιλελευθέρων ιδρύθηκε στις 

     20 Αυγούστου 1910.                                                                        

4) Την ίδια χρονιά ο Βενιζέλος θριάμβευσε στις 

     εκλογές.                                                                                            

5) Ο Βενιζέλος κέρδισε και στις εκλογές του  

     Σεπτεμβρίου του 1912.                                                                      

6) Για πρώτη φορά στην νεώτερη πολιτική ιστορία της  

    Ελλάδας στο κόμμα των Φιλελευθέρων  
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    εγκαταλείφθηκαν οι μικρότητες και οι 

    διχόνοιες ανάμεσα στα στελέχη.                                                        

7) Το κόμμα του Ράλλη ήταν το πιο διαλλακτικό 

     από τα αντιβενιζελικά κόμματα.                                                        

8) Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη είχε τη μεγαλύτερη 

     εκλογική ισχύ από τα αντιβενιζελικά κόμματα.                                 

9) Το Λαϊκό κόμμα ιδρύθηκε το 1909 και είχε ως  

     πυρήνα την Κοινωνιολογική Εταιρεία.                                               

10) Ως περίοδος του εθνικού διχασμού θεωρείται 

      το 1915-1922.                                                                                   

11) Βασική διαφορά στις απόψεις του Βενιζέλου 

       και του βασιλιά ήταν η συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας 

       στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

12) Το γεγονός που συνιστά το αποκορύφωμα του 

       διχασμού είναι η δολοφονία του Ι. Δραγούμη 

        το 1921.                                                                                            

13) Στις εκλογές του 1920 ο Βενιζέλος αν και 

      πήρε περισσότερες ψήφους έχασε τις εκλογές.                                    

14) Το Σ.Ε.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1919 κι αποτέλεσε 

       τον πυρήνα του Κ.Κ.Ε.                                                                      
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Ε΄  Εκσυγχρονισμός και Επεμβάσεις (1923 - 1936) 

 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

 

1) Ποια ήταν η κυριότερη συνέπεια της μικρασιατικής καταστροφής το 

1922 στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των κομμάτων; 

2) Ποιοι παράγοντες στον πολιτικό και οικονομικό τομέα συνέβαλαν στην 

επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά το 1936; 

3) Ποιος ήταν ο ρόλος του στρατού στις πολιτικές εξελίξεις μετά τη 

μικρασιατική καταστροφή; 

4) Ποιοι λόγοι υπαγόρευαν την καταστρατήγηση του Συντάγματος από τα 

κόμματα μετά το 1923; 

5) Ποιοι ήταν οι πολιτικοί στόχοι, η πολιτική δράση και τα προβλήματα 

που καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι Φιλελεύθεροι την περίοδο 1923-

28; 

6) Ποιο ήταν το περιεχόμενο του Συντάγματος του 1927; 

7) Ποιες οι κύριες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο 1928-

1933; 

8) Ποια στοιχεία στην πολιτική του κόμματος του Τσαλδάρη και του 

Λαϊκού κόμματος συνέβαλαν στην ενίσχυση της θέσης των 

στρατιωτικών την περίοδο 1933-35; 

9) Να αναφερθείτε αναλυτικά στα πολιτικά γεγονότα του 1935-36 που 

οδήγησαν στην επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

1) Οι πρόσφυγες μετά τη μικρασιατική καταστροφή υποστήριξαν: 
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α) την παράταξη του Βενιζέλου 

β) τα κόμματα της αντιπολίτευσης 

γ) τα αριστερά κόμματα 

 

2)Η δικτατορία του Μεταξά του 1936 ευνοήθηκε από: 

α) το ρόλο του βασιλιά 

β) τις διαμάχες οικονομικών - πολιτικών συμφερόντων 

γ) τις ασαφείς ιδεολογίες και θέσεις των κομμάτων 

 

3) Ο κύριος λόγος της εκτέλεσης των πέντε πολιτικών της αντιβενιζελικής 

παράταξης στο Γουδί ήταν : 

α) η ισχυροποίηση ενός κράτους δικαίου 

β) η παραδειγματική τιμωρία επικίνδυνων πολιτικών 

γ) η εκτόνωση του αισθήματος οργής του λαού και του στρατού. 

 

4) Τα κόμματα επεδίωκαν την καταστρατήγηση του Συντάγματος γιατί: 

α) θα μπορούσαν να εξοντώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους και να 

ισχυροποιήσουν την εκτελεστική εξουσία 

β) ήθελαν να ικανοποιήσουν το βασιλιά 

γ) ήθελαν να εφαρμόσουν μια συντηρητική πολιτική. 

 

5) Το Σύνταγμα του 1897 καθιέρωσε: 

α) τη βασιλευομένη δημοκρατία 

β) την αβασίλευτη δημοκρατία 

γ) την προεδρική δημοκρατία. 

 

6) Στις εκλογές του 1933 νίκησε: 

α) το βενιζελικό κόμμα 

β) το Λαϊκό κόμμα 

γ) η Ενωμένη Αντιπολίτευση 

 

7) Το στρατιωτικό κίνημα του Κονδύλη με στόχο την παλινόρθωση της 

βασιλείας έγινε: 

α) στις 10 Οκτωβρίου 1935 

β) στις 9 Νοεμβρίου 1935 

γ) στις 3 Νοεμβρίου 1935 

 

8) Ο Μεταξάς πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από : 
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α) τους Φιλελεύθερους 

β) τους Φιλελεύθερους και τους Αντιβενιζελικούς 

γ) τους Αντιβενιζελικούς 

 

 

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση 

είναι σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Η μικρασιατική καταστροφή συνέβαλε στην  

    κατάρρευση του μεγαλοϊδεατισμού.                                                 

2) Η δικτατορία του Μεταξά ευνοήθηκε από την 

    πολιτική αστάθεια που είχε τις ρίζες της την 

    περίοδο του εθνικού διχασμού της πρώτης 

    δεκαετίας του 20ου αιώνα.                                                                

3) Οι πολιτικοί της αντιβενιζελικής παράταξης 

     εκτελέστηκαν με τη βάσιμη κατηγορία της  

     εσχάτης προδοσίας.                                                                          

4) Οι στρατιωτικοί παρουσίαζαν αδυναμία να  

    ασκήσουν την εξουσία με επιτυχία.                                                   

5) Τα κόμματα συνεχώς άλλαζαν τον εκλογικό  

     νόμο, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους.                        

6) Η πολιτική των Φιλελευθέρων ήταν αντιφατική 

    στα πιο σημαντικά προβλήματα.                                                         

7) Το 1935 σχηματίστηκε κυβέρνηση από τον  

     Τσαλδάρη.                                                                                          

8) Το δημοψήφισμα του 1935 εκφράζοντας τη λαϊκή 

     βούληση έδωσε τέλος στην αβασίλευτη  

     δημοκρατία.                                                                                         

 

Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1821-1930 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ 

 

Α΄ Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Ελληνική Επανάσταση 1821-1827 

 

 

1. Πρόσφυγες από τη Μ. Ασία - Κωνσταντινούπολη - Κύπρο 

 

 1821  Έναρξη της Επανάστασης - εξέγερση ναυτικών των νησιών και 

της Σάμου - επιδρομές Σαμίων και Ψαριανών στις μικρασιατικές ακτές. 

 Βιαιοπραγίες Τούρκων στην Κων/πολη  τρομοκράτηση ελληνικών  

πληθυσμών. 

 1821  Καταστροφή της πόλης των Κυδωνιών 

 

 Άτακτη φυγή έντρομων κατοίκων σε Ψαρά - Λέσβο. 

 Φυγή κατοίκων της Σμύρνης σε νησιά του Αιγαίου και στην 

Πελοπόννησο 

 Φυγή από το εσωτερικό της Μ. Ασίας στη Σάμο και τα Ψαρά. 

 Ρεύμα προσφύγων από Κων/πολη και Κύπρο. 

 Καταφυγή Φαναριωτών στην Επαναστατημένη Ελλάδα - διάκριση στην 

πολιτική οργάνωση του επαναστατημένου έθνους. 

 Καταφυγή Κύπριων σε Ιταλία και Γαλλία. 

 

 Γ΄ Εθνοσυνέλευση 1826-1827  Επιδίωξη εκπροσώπησης Σμυρναίων 

προσφύγων  

Προβολή αιτημάτων  

α)εκπροσώπηση στην Εθνοσυνέλευση 

β) προσδιορισμός τόπου για τη δημιουργία συνοικισμού των Σμυρναίων. 

Αποδεκτό το 2ο αίτημα παραχώρηση περιοχής Ισθμού για τη 

δημιουργία της πόλης «Νέα Σμύρνη». 

Δεν προώθησε το θέμα η Βουλή. 

 

Προβλήματα Μικρασιατών προσφύγων, ιδιαίτερα των Κυδωνιέων  

 

α) ανάγκη εξασφάλισης των βασικών όρων ζωής 

β) γεωγραφική διασπορά 
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γ) αδυναμία αντιπροσώπευσης στα πολιτικά και διοικητικά όργανα της  

Ελλάδας. 

 Προσφορά Μικρασιατικού Ελληνισμού στην πνευματική ζωή. 

 

 

 

2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο 

  

 1821 - 1822  Προσφυγικό ρεύμα  

από         Θεσσαλία  ~  Μακεδονία       προς    Β. Σποράδες 

  «             Ήπειρο     ~  Άγραφα              «     Δυτική Στερεά- Μεσολόγγι               

Κάτοικοι Θεσσαλομαγνησίας-Κ. Μακεδονίας  Β. Σποράδες - Τρίκερι 

Μαγνησίας 

Αγωνιστές    από    Μακεδονία και  Όλυμπο        Σποράδες 

Μικρός αριθμός                 προς Κυκλάδες 

Μεμονωμένοι                     προς Στ. Ελλάδα. 

 

 Προβλήματα από προσφυγικό συνωστισμό στις Σποράδες  

φτώχεια  

        σύγχυση  

                   αναρχία  

                      αδυναμία τοπικών αρχών να περιθάλψουν τους πρόσφυγες  

                                 ληστεία  

                                              πειρατεία. 

 Πρόσφυγες από την Ήπειρο  προς Δ. Στερεά - Μεσολόγγι. 

 Αρχές 1823  Σουλιώτες  καταφυγή στο Μεσολόγγι. 

 

 Απόφαση Βουλευτικού  παραχώρησε το Ζαπάντι στους Σουλιώτες       

για εγκατάσταση. 

1η προσπάθεια αποκατάστασης προσφύγων - ματαίωση παραχώρησης 

γης εξαιτίας της αντίδρασης των ντόπιων. 

 Εκπροσώπηση Σουλιωτών προσφύγων στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση.  

 

3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 

 

α) Κρήτες - Κάσιοι πρόσφυγες 
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1821  καταφυγή Κρητών στις Κυκλάδες 

1824  καταστροφή Κάσου από τον αιγυπτιακό στόλο 

Κρήτες - Κάσιοι  κατεύθυνση σε νησιά του Αιγαίου 

1821 - 25  Κυριαρχία ενόπλων Κρητικών σε βάρος των εγχωρίων 

1823 - 24  Καταφυγή Κρητών στην Πελοπόννησο.  

 

 

β) Οι Χίοι πρόσφυγες 

 

Μεταφορά Χίων προς  Ψαρά - Κυκλάδες - Πελοπόννησο  

Φιλική διάθεση προς πρόσφυγες από Ψαριανούς και Κυκλαδίτες. 

Μεταφορά Χίων προς Αθήνα  Περιστασιακά μέτρα αποκατάστασης 

προσφύγων από κυβέρνηση. 

Οκτώβριος 1822  αρχή επιστροφής Χίων στο νησί τους. 

1827-28  Αποτυχημένη επιχείρηση του Φαβιέρου για ανακατάληψη 

του νησιού    νέο κύμα Χίων προσφύγων προς Σάμο - Κυκλάδες. 

 

 

γ) Ψαριανοί πρόσφυγες 

 

Ιούνιος 1824  3.600 Ψαριανοί κατέφυγαν σε άλλα νησιά του Αιγαίου - 

Ναύπλιο. 

Μεικτή η αντιμετώπιση των Ψαριανών προσφύγων από τους ντόπιους 

στις Κυκλάδες  

α) Θετική στάση προς πρόσφυγες από κατοίκους της Τήνου κι αρχικά των   

Σπετσών. 

β) Αντίδραση Σπετσιωτών στη μόνιμη εγκατάσταση των  Ψαριανών. 

γ) Αρνητική στάση από κατοίκους της Πάρου - Άνδρου. 

 

Εγκατάσταση Ψαριανών στη Μονεμβασιά. 

 

 

Μέτρα κυβέρνησης   

 στέγαση  

 είσπραξη μέρους των φόρων από Ψαριανούς  



 87 

 κατάρτιση καταλόγου Ψαριανών αιχμαλώτων για εξαγορά. 

 

Επιδείνωση προβλημάτων Ψαριανών από θανατηφόρα επιδημία. 

Αποχώρηση από Μονεμβασιά  καταφυγή στις Κυκλάδες. 

Δραστηριότητα Ψαριανών στο δημόσιο - πνευματικό βίο της Αίγινας. 

Γ΄ Εθνοσυνέλευση  καθυστέρηση Ψαριανών για υποβολή αιτήματος 

καθορισμού τόπου προσφυγικού συνοικισμού. 

Εξασφάλιση τόπου εγκατάστασης στην Αίγινα. 

 

 

δ) Ο προσφυγικός συνοικισμός της Ερμούπολης στη Σύρο. 

 

 Ερμούπολη Σύρου  αντιπροσωπευτικό δείγμα ίδρυσης προσφυγικού 

συνοικισμού. 

1821-24  καταφυγή προσφύγων στη Σύρο  Μικρασιατών - Ψαριανών     

- Κρητικών - Χίων. 

1825  Ονομασία «Ερμούπολη» από πρόσφυγες. 

 Αθρόα προσέλευση προσφύγων εξαιτίας : 

α) της θέσης του λιμανιού  

                                  β) της ουδέτερης στάσης των ντόπιων. 

 

 Διαφορές με ντόπιους:    α) κτηματικές διαφορές  

                                               β) θρησκευτικού δόγματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. 
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 Έλλειψη μεθοδικής αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος  

από την πολιτική ηγεσία. 

 Στήριξη προσπαθειών για περίθαλψη κι ενσωμάτωση των  

προσφύγων:  

                              α) στον αυθορμητισμό  

                              β) συμπαράσταση τοπικών ελληνικών κοινοτήτων  

                              γ) προσωρινά μέτρα κυβερνήσεων. 

 

 Γ΄ Εθνοσυνέλευση  προώθηση αιτήματος προσφύγων για 

παραχώρηση χώρου για μόνιμη 

εγκατάσταση. 

 

 Ψήφισμα 5ης Μαΐου 1827  πρόσκληση προσφύγων για αίτηση και 

ανέγερση νέων πόλεων  τάση επικράτησης ευρύτερης αντίληψης για το 

προσφυγικό. 

Αδυναμία αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος  

 Αίτια   

                     α) δυσμενείς συνθήκες κατά την Επανάσταση  

                     β) τοπικές αντιδράσεις. 

 

 

 

 

Β΄ Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Καποδιστριακή περίοδο 

 (1828-1831) 

 

1. Η μέριμνα για τους πρόσφυγες 

 

Γενικότερο πλαίσιο προβλημάτων ελληνικού κράτους   

                    φτώχεια  

                              αναρχία  

                                       έλλειψη καθορισμού συνόρων. 

 

 

 

 Προτεραιότητες Καποδίστρια  

1) Συγκρότηση κοινωνικής οργάνωσης 
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2) Αποκατάσταση κλίματος ασφάλειας 

3) Εξεύρεση οικονομικών πόρων 

 

 Ένταξη του προβλήματος των προσφύγων στο πλαίσιο του ευρύτερου 

σχεδιασμού. 

 

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης: 

1) Κατάρτιση καταλόγων προσφύγων στην Αίγινα 

2) Ίδρυση Ορφανοτροφείου στην Αίγινα - εξασφάλιση τροφής σε 2.000 

πρόσφυγες. 

3) Ίδρυση γεωργικών συνεταιρισμών  προσπάθεια αποκατάστασης 

ακτημόνων και αξιοποίησης των εθνικών κτημάτων. 

 

 «Πρόνοια»  1ος γεωργικός συνοικισμός στο Ναύπλιο. 

Σχέδιο προσωρινής παραχώρησης δημόσιας γης. 

 

 Στόχος Καποδίστρια       αντιμετώπιση της αναρχίας  

                                                    εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας. 

 

Ειρηνική εγκατάσταση προσφύγων του Ολύμπου στην Ελευσίνα. 

Διοργάνωση στρατού  δυνατότητα οπλοφόρων Σουλιωτών και 

Μακεδόνων προσφύγων ένταξης σε αυτόν. 

 

 

 

2) Το ζήτημα των προσφύγων και η Δ΄ Εθνοσυνέλευση  

 

 Δ΄ Εθνοσυνέλευση  - Άργος 1829  

α) απογραφή ιδιωτικών - εθνικών γαιών   

β) καθορισμός όρων διανομής 200.000 στρεμμάτων εθνικής γης. 

 

 Προσπάθεια Καποδίστρια για ικανοποίηση αιτήματος διανομής εθνικής  

γης. 

 Παραχώρηση δικαιώματος ψήφου σε ετερόχθονες και ακτήμονες για 

εκλογή πληρεξουσίων στην Εθνοσυνέλευση. 
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 Δ΄ Εθνοσυνέλευση  τίθεται το ζήτημα αποκατάστασης των 

προσφύγων. 

Αιτήματα   

α) μόνιμη εγκατάσταση  

β) πολεμικές αποζημιώσεις  

γ) παλιννόστηση - διπλωματική δράση για ενσωμάτωση των περιοχών  

τους στο ελληνικό κράτος. 

 

Αδυναμία κυβέρνησης να ικανοποιήσει τα αιτήματα λόγω οικονομικών 

προβλημάτων. 

Αιτήματα Χίων  α) ζήτημα αποζημιώσεων  - ρύθμισης χρεών  

                                 β) ενσωμάτωση της Χίου στο ελληνικό κράτος  

                                     δεν έγινε δεκτό. 

 

 Αδυναμία Κυδωνιέων να εκπροσωπηθούν στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση και 

να θέσουν το αίτημα μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα  

επιστροφή στη Μ. Ασία. 

Ευνοϊκή η πολιτική αμνηστίας - προνομίων από Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. 

 Δεκτό το αίτημα των Θρακών - Βιθυνών - Σμυρναίων  για ίδρυση  

συνοικισμού  ανεφάρμοστες οι αποφάσεις. 

 1830  Καταφυγή Κρητικών προσφύγων σε νησιά του Αιγαίου και 

στην Πελοπόννησο. 

 

Μέτρα κυβέρνησης   

1) Εποικισμός της Πελοποννήσου με Κρητικούς πρόσφυγες 

2) Παραχώρηση γης - οικονομικής βοήθειας 

3) Πραγματοποίηση εράνου 

4) Πρόκριση τόπου εγκατάστασης Αργολίδα - Κορινθία - Μεσσηνία. 
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3) Αντιδράσεις     

 

 Αντιδράσεις στην πολιτική του Καποδίστρια  αδυναμία ριζικής 

αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος. 

Αρνητικοί παράγοντες   

                                                 α) γενική δυσπραγία 

                                                 β) οικονομική αδυναμία. 

 

 Υπονόμευση πολιτικής Καποδίστρια για «εθνικά κτήματα» από  

πρόκριτους. 

 Υποστήριξη αντιπολίτευσης από πρόσφυγες. 

 

 Στόχος Καποδίστρια  προώθηση μιας κοινωνικοοικονομικής  

πολιτικής συνολικά. 

 Ρήξη Καποδίστρια με προσφυγικές ομάδες  αντίθεση στο αίτημα 

των   Σουλιωτών για 

προσφυγικό συνοικισμό. 

  

 Ε΄ Εθνοσυνέλευση Ναυπλίου 1832  Αίτημα προσφύγων  θέμα  

τόπου εγκατάστασης. 
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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1821-1930 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ 

 

 

Γ΄  Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο της μοναρχίας 

του Όθωνα (1833 - 1862) 

 

1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο 

 

 Μέτρα για την αποκατάσταση των προσφύγων κατά την οθωνική        

περίοδο  

1) Ίδρυση νέων προσφυγικών συνοικισμών 

2) Κάλυψη αναγκών κρατικής διοίκησης από μορφωμένους πρόσφυγες. 

 

 Δραστηριοποίηση Χίων - Ψαριανών - Μακεδόνων - Κρητικών για 

αποκατάσταση  

Χίοι  1835 παραχώρηση δεξιού τομέα Πειραιά. 

Ψαριανοί  1836 παραχώρηση παραθαλάσσιας περιοχής Ερέτριας - 

δυνατότητα στο δήμο Ψαριανών για διαχείριση της εθνικής γης του 

συνοικισμού. 

Μακεδόνες  ίδρυση συνοικισμού στην Αταλάντη Στερεάς Ελλάδας 

«Νέα Πέλλα». 

Κρητικοί  δικαίωμα ίδρυσης συνοικισμού στη Μήλο - Μεσσηνία - 

Αργολίδα. 

Σουλιώτες  απραγματοποίητη η απόφαση ίδρυσης συνοικισμού στο 

Αντίρριο 1837 

Ηπειρώτες  απόφαση ίδρυσης συνοικισμού Ηπειρωτών στην 

Κυλλήνη 1840 - Εγκατάσταση Ηπειρωτών και Σουλιωτών στη 

Ναύπακτο. 

Κάσιοι  αίτημα ίδρυσης συνοικισμού το 1838. 
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2) Η διαμάχη αυτόχθονων και ετερόχθονων 

 

 Ανταγωνισμός αυτόχθονων και ετερόχθονων 

 Διάκριση μορφωμένων προσφύγων σε δημόσιες θέσεις  δυσφορία 

αυτόχθονων. 

 Διαμάχη στην Εθνοσυνέλευση μετά την Επανάσταση της 3ης 

Σεπτεμβρίου 1843. 

 

Κρίση Ιανουαρίου 1844  συζήτηση για τις προϋποθέσεις απόκτησης 

ιδιότητας Έλληνα πολίτη. 

Διαμάχες   

α) απαίτηση πληρεξουσίων για απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων   

από ετερόχθονες. 

β) εναντίωση σε διακρίσεις μεταξύ των Ελλήνων. 

 

 β΄ ψήφισμα  καθορισμός προσόντων δημοσίων υπαλλήλων. 

Δημόσιοι υπάλληλοι μπορούσαν να είναι : 

α)οι αυτόχθονες της ελληνικής επικράτειας, όσοι αγωνίστηκαν ή  

εγκαταστάθηκαν ως το τέλος του 1827 

β) όσοι συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα ως το 1829. 

 

 Γ΄ φάση αντιδικίας  θέμα όρων εκλογής βουλευτών. 

Δύο περιπτώσεις   

α) ιδιαίτερη εκπροσώπηση των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ομογενών 

ως ξεχωριστών ομάδων 

β) εκλογική ενσωμάτωση των ομογενών στις επαρχίες. 

 

Συμβιβαστική ρύθμιση  δικαίωμα ιδιαίτερης αντιπροσώπευσης στη 

Βουλή με την προϋπόθεση ίδρυσης χωριστού συνοικισμού. 

Αντιδράσεις  υποχρεωτική αποδοχή ρυθμίσεων από ετερόχθονες. 

Βαθύτερη διάσταση ντόπιου και ομογενούς ελληνικού στοιχείου. 

 

 

 

Δ΄ Πρόσφυγες και απολυτρωτικά κινήματα κατά το 19ο αιώνα 
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 19ος αιώνας  Αλυτρωτικά κινήματα στην τουρκοκρατούμενη  

ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. 

Συμμετοχή ενόπλων Μακεδόνων - Ηπειρωτών - Κρητών προσφύγων. 

Νέα προσφυγικά ρεύματα ιδιαίτερα κατά την Κρητική Επανάσταση του  

1866-69. 

 

 

1. Θεσσαλία - Ήπειρος - Μακεδονία 

 

1854  Κριμαϊκός πόλεμος  Επαναστατικά κινήματα για  

απελευθέρωση Ηπείρου - 

Θεσσαλίας - Μακεδονίας. 

Αποτυχία κινημάτων  επιστροφή προσφύγων στις εστίες τους. 

Πλήγμα προσφύγων στην Αθήνα από επιδημία χολέρας. 

 

1854  ίδρυση προσφυγικού συνοικισμού στη Φθιώτιδα για 

αποκατάσταση προσφύγων. 

1877 - 78  Ρωσοτουρκικός πόλεμος  

Επαναστατικά κινήματα για απελευθέρωση  Ηπείρου - Θεσσαλίας 

- Μακεδονίας. 

Ιανουάριος 1878  Ίδρυση Μακεδονικής Επιτροπής στην Αθήνα  

Σκοπός  η Επανάσταση στη Μακεδονία. 

Λήξη Επανάστασης  ανακωχή Ελλήνων Επαναστατών και Τούρκων. 

Μεταφορά επαναστατών - ντόπιων στην ελεύθερη Ελλάδα. 

1897  Ελληνοτουρκικός πόλεμος  έξοδος άμαχου πληθυσμού μετά 

την κατάληψη της Λάρισας. 

 

2) Κρήτη 

 

1866-69 Κρητική Επανάσταση  μεγάλο προσφυγικό ρεύμα. 

Καταφυγή Κρητών 1866  Πειραιά - Σύρο 

Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής υπέρ των Κρητών  ενίσχυση κρητικού 

αγώνα. 

Επιτροπές εξωτερικού Αγγλοελληνική Επιτροπή. 

1868  μεγάλο κύμα προσφύγων  Αθήνα. 
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Αδυναμία κράτους στήριξης της Κρητικής Επανάστασης - 

αντιμετώπισης του προσφυγικού ρεύματος. 

Επόμενες δεκαετίες  εκτόνωση προσφυγικού ρεύματος. 

 

 

Α΄ Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 - 1922 

 

1. Ο διωγμός του 1914 - Ο Πρώτος Διωγμός 

 

Μακραίωνη η ελληνική παρουσία στη Μ. Ασία   

    Αρχαιότητα  

                  Βυζαντινοί χρόνοι  πυκνοί ελληνικοί πληθυσμοί. 

 Μετά το 12ο αιώνα  μαζικοί εξισλαμισμοί  αραίωση του 

ελληνικού πληθυσμού. 

18ος - 19ος αιώνας αύξηση ελληνικού πληθυσμού  

                                      οικονομική άνοδος         

                                      πνευματική άνθιση  

                                     κοινοτική - εκπαιδευτική οργάνωση. 

Τέλη 19ου αιώνα  εδαφική συρρίκνωση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας   

 Έξαρση τουρκικού εθνικισμού  

                                 εχθρική αντιμετώπιση μειονοτήτων - Ελλήνων -    

Αρμενίων. 

 

1914  υποκίνηση μεταναστεύσεων μουσουλμάνων Σερβίας -  

Βουλγαρίας - Ελλάδας προς τη Μ.Ασία από την τουρκική 

κυβέρνηση. 

Αρχές 1914 Εκδίωξη Ελλήνων Ανατολικής Θράκης. 

Μάιος 1914  Εκδίωξη Ελλήνων από Δυτ. Μ. Ασία. 

Μεθόδευση ανθελληνικής εκστρατείας  λεηλασίες - δολοφονίες. 

Κήρυξη σε διωγμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο. 

 

Διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας -  

Τουρκίας. 



 96 

Ιούνιος 1914  Ίδρυση Μικτής Επιτροπής για ανταλλαγή πληθυσμών 

 Δε λειτούργησε εξαιτίας της εισόδου της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσμιο   

Πόλεμο. 

 

Μορφές καταπίεσης Ελλήνων: 

1. Επιβαρύνσεις - επιτάξεις ειδών. 

2. Εμπόδια στις εμπορικές δραστηριότητες. 

3. Μετατόπιση πληθυσμών από τις ακτές στο εσωτερικό της Μ. Ασίας. 

4. Επάνδρωση τάγματος εργασίας. 

Συνέχιση διώξεων Ελλήνων ως το 1918 με μικρότερη ένταση. 

           

 

2) Άλλα προσφυγικά ρεύματα 

 

1916  Άφιξη προσφύγων από την Αν. Μακεδονία. 

1918Μέριμνα για επανεγκατάσταση από «Υπηρεσία   

ανοικοδομήσεως Αν. Μακεδονίας» 

 Νοέμβριος 1919  Συνθήκη του Νεϊγύ  παραχώρηση Δυτ. Θράκης 

από Βουλγαρία. 

«Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδας και 

Βουλγαρίας» 

 Αναχώρηση  50.000 Βουλγάρων από Ελλάδα 

                               30.000 Ελλήνων από Βουλγαρία. 

 1919 1921  Άφιξη στην Ελλάδα Ελλήνων από Ρωσία λόγω Ρωσικής   

Επανάστασης και δίωξης από Τούρκους. 

 1914  Πρόσφυγες στην Ελλάδα από Β. Ήπειρο 

 1919           «               «              «     Ρουμανία 

 1919           «               «              «     Αϊδίνιο - εσωτερικό Μ. Ασίας 

 1912 - 1919 «              «              «      Δωδεκάνησα 

 1914 - 1920  Καταφυγή στην Ελλάδα 800.000 προσφύγων. 

Εγκατάσταση προσφύγων στην   

Αθήνα - Πειραιά - Θεσ/νίκη - Μακεδονία - νησιά Αν.Αιγαίου - 

Κρήτη - Βόλο - Πάτρα - Καλαμάτα - νησιά Αργοσαρωνικού. 

 

 

 

3) Η περίθαλψη (1914-1921) 
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 Περίθαλψη προσφύγων  έργο εθελοντών. 

 Επιτροπές Υπουργείου Εσωτερικών  ιματισμός - διανομή τροφίμων 

- παροχή οικονομικής βοήθειας. 

 

Ιούλιος 1914  Ίδρυση Οργανισμού στη Θεσ/νίκη με σκοπό   

α) άμεση περίθαλψη προσφύγων  

β)εγκατάσταση προσφύγων στην Κεντρική - Ανατολική Μακεδονία  

γ) παροχή συσσιτίου - στέγης - ιατρικής περίθαλψης. 

1916-17  Ίδρυση «Ανωτάτης Διεύθυνσης Περιθάλψεως» στη 

Θεσ/νίκη από Βενιζέλο. 

Ιούλιος 1917  Ίδρυση Υπουργείου Περιθάλψεως  

Θεσμοθέτηση περίθαλψης οικογενειών εφέδρων - θυμάτων πολέμου.  

1917 - 1921  οργανωμένη φροντίδα προσφύγων  περίθαλψη  

450.000 προσφύγων. 

 

Περιεχόμενο μέριμνας για τους πρόσφυγες 

1) Διανομή χρηματικού βοηθήματος 

2) Διανομή συσσιτίου 

3) Παροχή ιατρικής περίθαλψης 

4) Χορήγηση φαρμάκων - νοσηλεία σε νοσοκομεία 

5) Στέγαση σε προσωρινά καταλύματα 

6) Παροχή ενδυμάτων - κλινοσκεπασμάτων 

7) Βοήθεια για εύρεση εργασίας 

8) Δωρεάν μετακίνηση για εύρεση στέγης - εργασίας. 

 

4) Η Παλιννόστηση 

 

 

1918  Επιστροφή προσφύγων στη Μ. Ασία 

 Οκτώβριος 1918  σύσταση Πατριαρχικής Επιτροπής στην Κων/πολη 

 Σκοπός  οργάνωση επαναπατρισμού των προσφύγων. 

1920  Επιστροφή πλειονότητας προσφύγων στη Μ. Ασία και Αν. 

Θράκη. 

 

 Προβλήματα παλιννοστούντων  καταστροφή σπιτιών - εκκλησιών - 

σχολείων - εγκατάσταση Μουσουλμάνων στα σπίτια των Ελλήνων. 
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 Ίδρυση Υπηρεσίας Παλιννόστησης και Περίθαλψης»  παροχή 

βοήθειας αποκατάστασης προσφύγων. 

 

 

Β΄ Η Μικρασιατική καταστροφή  

 

1. Η Έξοδος 

 

 15 Μαΐου 1919  Αποβίβαση ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. 

 Ιούλιος 1920  Συνθήκη των Σεβρών  υπό ελληνική διοίκηση η 

περιοχή της Σμύρνης. 

 Νοέμβριος 1920  Ήττα Φιλελεύθερων στις εκλογές - Επιστροφή 

βασιλιά Κων/νου. 

 Αλλαγή στάσης Συμμάχων 

 Ενίσχυση εθνικού κινήματος Τούρκων με ηγέτη το Μουσταφά 

Κεμάλ. 

 1922  Λήξη ελληνοτουρκικού πολέμου - υποχώρηση ελληνικού 

στρατού  Άφιξη χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα. 

 1922  Μετακίνηση προσφύγων από Μ. Ασία - Αν. Θράκη - 

Καλλίπολη. 

 Φθινόπωρο 1922  άφιξη 900.000 προσφύγων στην Ελλάδα. 

 1924-25  Μεταφορά 200.000 Ελλήνων από Καππαδοκία - Κ.Ν. Μ. 

Ασία. 

 

 

 

2) Το πρώτο διάστημα 

 

Απογραφή 1928  καταγραφή 1.220.000 προσφύγων. 

Υψηλή θνησιμότητα μεγάλου πληθυσμού προσφύγων από αρρώστιες. 

Μέριμνα κράτους για κάλυψη των αναγκών των προσφύγων   

διατροφή - στέγαση - ιατρική περίθαλψη. 

Ιδιωτική πρωτοβουλία - δραστηριοποίηση ξένων φιλανθρωπικών 

οργανώσεων. 

Μέτρα για στέγαση προσφύγων 
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 Υπουργείο περιθάλψεως - Ταμείο περιθάλψεως προσφύγων  έργα 

στέγασης. 

 Καθυστέρηση ένταξης προσφύγων  λόγω ελπίδας για επιστροφή στην 

πατρίδα τους. 

 

 

 

3) Η Σύμβαση της Λωζάννης και η ανταλλαγή των πληθυσμών. 

 

 24 Ιουλίου 1923  Υπογραφή Συνθήκης Λωζάννης τερματισμός 

ελληνοτουρκικού πολέμου. 

 30 Ιανουαρίου 1923  Ελληνοτουρκική Σύμβαση  υποχρεωτική 

ανταλλαγή πληθυσμών - Ελλήνων της Τουρκίας - Μουσουλμάνων της 

Ελλάδας. 

 Εξαίρεση Ελλήνων Κων/πολης - Ίμβρου - Τενέδου - Μουσουλμάνοι Δ. 

Θράκης. 

 

Όροι Σύμβασης ανταλλαγής  

 

1. Οι ανταλλάξιμοι θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας στην οποία θα 

εγκαθίσταντο. 

2. Δικαίωμα μεταφοράς της κινητής περιουσίας 

3. Δικαίωμα αποζημίωσης για την ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν 

4. Διευκόλυνση μετακίνησής τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. 

 

 

 

 Διαφορά Σύμβασης από προηγούμενες συμφωνίες: 

1. Καθιέρωνε τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών 

2. Υποχρεωτικός χαρακτήρας. 

 

 Αντίδραση προσφύγων για τη Σύμβαση. 

Αναγκαιότητα υπογραφής Σύμβασης:  

α) για τη διασφάλιση των συνόρων των δύο κρατών  

β) επίτευξη ομοιογένειας  

γ) απρόσκοπτη ενασχόληση με την εσωτερική ανάπτυξη. 
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 Ίδρυση Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής   

1) Καθορισμός τρόπου μετανάστευσης 2) εκτίμηση των περιουσιών. 

 

 

 

Γ΄ Η αποκατάσταση των προσφύγων 

 

1. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως των Προσφύγων 

 

 Σεπτέμβριος 1923  Ίδρυση Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων 

με πρωτοβουλία της Κ.Τ.Ε. 

 Αποστολή  παραγωγική απασχόληση - στέγη στους πρόσφυγες. 

 

 Παροχές ελληνικής κυβέρνησης στην Ε.Α.Π. 

1. Ιδιοκτησίες Τούρκων - Βουλγάρων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα - 

κτήματα του δημοσίου - μοναστηριακή γη. 

2. Το ποσό των δύο δανείων (1924-1928) 

3. Οικόπεδα για ανέγερση αστικών συνοικισμών. 

4. Προσωπικό Υπουργείων Γεωργίας -Πρόνοιας και Αντίληψης. 

 

Παράμετροι για αποκατάσταση των προσφύγων: 

α) Διάκριση σε «αστούς» - «αγρότες» απόκτηση συναφούς  

απασχόλησης με αυτή που είχαν στην πατρίδα τους. 

Εγκατάσταση καλλιεργητών δημητριακών στη Μακεδονία - Δ. Θράκη 

               «              καπνοπαραγωγών         «    Αν. Μακεδονία - Δ. Θράκη 

               «               αμπελουργών              «     Κρήτη 

               «                 σηροτρόφων              «     Σουφλί - Έδεσσα 

β) Τόπος προέλευσης  εγκατάσταση προσφύγων με κοινή καταγωγή 

στην ίδια περιοχή. 

γ) Αντικειμενικές συνθήκες  Διάκριση αποκατάστασης προσφύγων :  

 

                                                             α) αγροτική              β) αστική. 

 

 Λόγοι προώθησης αγροτικής αποκατάστασης: 

α) ύπαρξη μουσουλμανικών κτημάτων 

β) ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή η αγροτική αποκατάσταση 
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γ) βάση της ελληνικής οικονομίας η αγροτική παραγωγή 

δ) αποφυγή κοινωνικών αναταραχών. 

 

 Λόγοι προτεραιότητας αποκατάστασης προσφύγων στη Μακεδονία - 

Δ. Θράκη: 

α) χρησιμοποίηση μουσουλμανικών κτημάτων Βουλγάρων  αύξηση  

αγροτικής παραγωγής 

β)  εποικισμός παραμεθόριων περιοχών - κάλυψη δημογραφικού κενού. 

 

 Μεγάλη κινητικότητα προσφύγων  εύρεση καλύτερων δυνατοτήτων 

εγκατάστασης. 

 

 Δραστηριοποίηση για αποκατάσταση προσφύγων: 

α) Ταμείο περιθάλψεως προσφύγων 

β) Υπουργείο Πρόνοιας και Αντίληψης 

γ) Υπουργείο Γεωργίας 

 

 

2) Η Αγροτική Αποκατάσταση 

 

 Στόχος αγροτικής αποκατάστασης  δημιουργία μικρών γεωργικών 

ιδιοκτησιών. 

 Εγκατάσταση προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα χωριά και νέους 

συνοικισμούς. 

 

 Παραχώρηση κλήρου ανάλογα με :  

1) Μέγεθος οικογένειας 

2) Ποιότητα εδάφους 

3) Είδος καλλιεργειών 

4) Δυνατότητα άρδευσης 

 

 Προσωρινή διανομή γης από τις υπηρεσίες εποικισμού. 

 Οριστική διανομή γης  κτηματογράφηση από Υπουργείο Γεωργίας. 

 Όροι στέγασης  α) Σύστημα ανέγερσης οικιών από Ε.Α.Π.  

                                 β) ανέγερση από τους ίδιους τους πρόσφυγες. 

 Τίτλος κατοχής  τίτλος κυριότητας μετά την αποπληρωμή του χρέους. 
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3) Η Αστική Αποκατάσταση 

 

 Αστική αποκατάσταση  παροχή στέγης και όχι θέσεων εργασίας. 

 Δυσχέρειες : 

α) μεγάλος πληθυσμός προσφύγων 

β) λίγα ανταλλάξιμα σπίτια 

γ) καθυστέρηση οικιστικών προγραμμάτων 

δ) περιπλάνηση προσφύγων - περιστασιακή εργασία 

 

 Δημιουργία τεσσάρων προσφυγικών συνοικισμών στην Αθήνα  

α)Καισαριανή  

                      β) Βύρωνα  

                                    γ) Ν. Ιωνία  

                                              δ) Κοκκινιά. 

 

1. Ανάθεση ανέγερσης συνοικισμών σε εργολάβους 

2. Παραχώρηση των απαραίτητων μέσων για την κατασκευή από τους 

ίδιους τους πρόσφυγες. 

 

 Οικοδόμηση αστικών κατοικιών από εύπορους πρόσφυγες. 

 Άθλιες συνθήκες διαβίωσης άπορων προσφύγων. 

 

 

 

 

 

Δ΄ Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική 

προσέγγιση 

 

1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων 

 

 1924  Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής πληθυσμών 

 Σκοπός  εκτίμηση της αξίας των περιουσιών 
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 Αργή η διαδικασία εκτίμησης των περιουσιών  δυσφορία προσφύγων 

- παροχή προκαταβολής μέχρι την τελική αποτίμηση της αξίας των 

περιουσιών. 

 

Διαδικασία εκτίμησης των περιουσιών: 

1) Υποβολή δηλώσεων στα κατά τόπους γραφεία ανταλλαγής. 

2) Εξέταση αιτήσεων δικαιούχων από ειδικές επιτροπές προσφύγων. 

3) Αναθεώρηση από Ανώτατο Συμβούλιο σε περίπτωση που ήταν 

ανακριβείς. 

4) Καθορισμός περιουσιακών στοιχείων. 

5) Παροχή προκαταβολής σ’ αυτούς που δεν είχαν αποκατασταθεί. 

 

 Υπονόμευση από τουρκική πλευρά  αδυναμία ολοκλήρωσης του 

έργου εκτίμησης των περιουσιών. 

 

 

2) Η ελληνοτουρκική προσέγγιση 

 

Ιούνιος 1925  Σύμβαση Άγκυρας - Δεκέμβριος 1926 Συμφωνία 

Αθηνών  διευθέτηση επίμαχων ελληνοτουρκικών 

θεμάτων. 

Αύγουστος 1928  Νίκη Βενιζέλου στις εκλογές 

 

Στόχος Βενιζέλου   

1) Διευθέτηση οικονομικών διαφορών  

2) Αναγνώριση εδαφικού καθεστώτος των δύο χωρών. 

 

 10 Ιουνίου 1930  Συμφωνία Άγκυρας - Οικονομικό Σύμφωνο δύο 

χωρών   

α) Ρύθμιση ζητήματος Ελλήνων ορθοδόξων Κων/πολης - Μουσουλμάνων 

Θράκης - φυγάδων 

β) Κυριότητα του Ελληνικού και Τουρκικού Δημοσίου οι ανταλλάξιμες   

περιουσίες 

γ) Απόσβεση οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο χωρών 

 

 30 Οκτωβρίου 1930   
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Σύμφωνο φιλίας - ουδετερότητας - διαιτησίας - Πρωτόκολλο για 

περιορισμό των ναυτικών εξοπλισμών - Σύμβαση εμπορίου - 

εγκατάστασης - ναυτιλίας. 

 

Διάψευση προσδοκιών από τη λύση των ελληνοτουρκικών συμφωνιών 

 αντίδραση προσφύγων. 

Συμψηφισμός των ανταλλάξιμων ελληνικών και μουσουλμανικών 

περιουσιών. 

Απομάκρυνση προσφυγικού κόσμου από το κόμμα των Φιλελευθέρων. 

Εκλογές 1932-33  Ήττα Βενιζέλου. 

 

 

Ε΄ Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα 

 

1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων 

 

 «Τιτάνιο» έργο αποκατάστασης των προσφύγων. 

Αρνητικοί παράγοντες   

α) δεινή οικονομική κατάσταση 

β) πολιτική αστάθεια 

γ) ελλιπής κρατική οργάνωση 

δ) τεράστιος αριθμός προσφύγων 

 

Επίτευξη συνολικού έργου από Ε.Α.Π.  1924-28  

Άμεση ενσωμάτωση εύπορων προσφύγων Μ. Ασίας - Αν. Θράκης 

Αργή αφομοίωση μεγάλης μάζας προσφύγων. 

 

 

 

Δυσαρέσκεια προσφύγων: 

α) για παραβίαση βασικών δικαιωμάτων τους με το ελληνοτουρκικό    

σύμφωνο του 1930 

β) αποζημίωση ενός μέρους της περιουσίας τους 

γ) παραχώρηση ανταλλάξιμης περιουσίας όχι στους πρόσφυγες αλλά 

στους γηγενείς 
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Διαφορές νοοτροπίας προσφύγων - γηγενών. 

 

Τομείς που εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων - γηγενών: 

α) Οικονομική ζωή - ανταγωνισμός 

β) Πολιτική ζωή - υποστήριξη Βενιζέλου από πρόσφυγες - μίσος από 

αντιβενιζελικούς. 

γ) Κοινωνική ζωή  απομόνωση προσφύγων σε συνοικισμούς - 

επικοινωνία προσφύγων με ντόπιους στις πόλεις και τα χωριά. 

 

Δεκαετία 1940  παύση διαχωρισμού προσφύγων - γηγενών. 

 

 

2) Οι Επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων 

 

α) Εξωτερική πολιτική  ανταλλαγή πληθυσμών  βελτίωση σχέσεων 

Ελλάδας - Τουρκίας. 

β) Πληθυσμός / Εθνολογική Σύσταση  

 Αύξηση πληθυσμού κατά 20% από το 1929 ως το 1928. 

 Αύξηση βαθμού αστικοποίησης. 

 Διπλασιασμός πληθυσμού πρωτεύουσας. 

 Σημαντικές επιπτώσεις στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού. 

 1920  μη Έλληνες Ορθόδοξοι 20 % 

 1928   «      «               «            6% 

 Αύξηση ελληνικού πληθυσμού Δ. Θράκης - Ηπείρου 

 Πλήρης εξελληνισμός Κρήτης - Λέσβου - Λήμνου. 

 Μακεδονία  1920  μη Έλληνες Ορθόδοξοι 48% 

       «                1928   «      «               «          12% 

Σημασία για εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. 

 

 

γ) Οικονομία  Θετικά στοιχεία   

 Πολλαπλασιασμός αγροτικής παραγωγής  

 1922-31  αύξηση 50% των καλλιεργούμενων εκτάσεων - 

διπλασιασμός της αγροτικής παραγωγής. 

 Νέες καλλιέργειες - αύξηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 
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 Βελτίωση κτηνοτροφίας - πτηνοτροφίας - ανάπτυξη δενδροκομίας - 

σηροτροφίας αλιείας. 

 Αναζωογόνηση βιομηχανίας ειδικευμένο - φθηνό εργατικό δυναμικό 

 διεύρυνση καταναλωτικής αγοράς. 

 1922 - 32  Διπλασιασμός βιομηχανικών μονάδων. 

 Ανάδειξη προσφύγων σε επιχειρηματίες - βιομηχάνους - 

μεγαλέμπορους.  

 Ένταξη γυναικών στον ενεργό πληθυσμό.   

 

 

δ) Πολιτισμός 

 

 Μεταφορά της πολιτιστικής παράδοσης των προσφύγων  επίδραση 

μουσικής  κυριαρχία στη λαϊκή μουσική σκηνή. 

 Προσωπικότητες των Γραμμάτων και Τεχνών: 

 Γ.Σεφέρης - Η. Βενέζης - Κ. Πολίτης - Γ. Θεοτόκης - Σ. Δούκας - Φ. 

Κόντογλου - Μ. Καλομοίρης. 

 Εμπλουτισμός της νέας ελληνικής γλώσσας. 

 Προσφορά προσφύγων στη διαμόρφωση της σημερινής ελληνικής 

ταυτότητας. 
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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1821-1930 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ 

 

Α΄ Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Ελληνική Επανάσταση 1821-1827 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Ποια ήταν τα αίτια της δημιουργίας προσφυγικών ρευμάτων Ελλήνων 

από τη Μ. Ασία - Κων/πολη - Κύπρο; Σε ποιες περιοχές κατευθύνθηκαν; 

2) Ποια ήταν τα αιτήματα που εξέφρασαν οι Σμυρναίοι πρόσφυγες στην Γ΄ 

Εθνοσυνέλευση (1826-27); 

3) Ποια ήταν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Μικρασιάτες 

πρόσφυγες; Ποια η προσφορά τους στον Ελληνισμό; 

4) Από ποιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας δημιουργήθηκαν κύματα 

προσφύγων και που κατευθύνθηκαν; Ποια ιδιαίτερα προβλήματα 

αντιμετώπισαν; 

5) Ποια ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε για την αποκατάσταση των 

προσφύγων στα χρόνια της Επανάστασης; 

6) Που κατευθύνθηκαν τα ρεύματα προσφύγων από την Κρήτη και την 

Κάσο, τη Χίο και τα Ψαρά; Ποιες προσπάθειες έγιναν για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων τους; 

7) Τι γνωρίζετε για τη δημιουργία της Ερμούπολης στη Σύρο; 

8) Ποια ήταν η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό 

ζήτημα κατά την περίοδο 1821-27; 

9) Ποια ήταν η πολιτική που ακολούθησε ο Καποδίστριας για την 

αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος; 
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10) Ποιες αποφάσεις πήρε η Δ΄ Εθνοσυνέλευση στο Άργος το 1829 για το 

ζήτημα των προσφύγων; Ποια ήταν τα αιτήματα που εξέφρασαν οι 

πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους και ποια η στάση της 

Εθνοσυνέλευσης σ’ αυτά; 

11) Ποιες αντιδράσεις εκδηλώθηκαν στην πολιτική του Καποδίστρια για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφύγων; 

12) Να αναφερθείτε στα αιτήματα που προέβαλαν οι πρόσφυγες στην Ε΄ 

Εθνοσυνέλευση του Ναυπλίου το 1832; 

13) Ποια μέτρα είχαν ληφθεί για την αποκατάσταση των προσφύγων κατά 

την Οθωνική περίοδο (1833-1862); 

14) Ποιες σχέσεις αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους αυτόχθονες και 

ετερόχθονες κατά την Οθωνική περίοδο; 

15) Ποια ήταν τα επίμαχα ζητήματα της αντιδικίας αυτόχθονων και 

ετερόχθονων και πως αυτά ρυθμίστηκαν; 

16) α) Ποια ήταν τα αλυτρωτικά κινήματα που ξέσπασαν στην Ελλάδα 

κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα; β) ποιοι παράγοντες τα προκάλεσαν; γ) 

ποιες οι συνέπειές τους; 

 

  

 

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

1) Τα κύματα των προσφύγων από τις Κυδωνιές και τη Σμύρνη κατά την 

επαναστατική περίοδο κατευθύνθηκαν προς: 

α) τη Λέσβο, τα νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόννησο 

β) τη Σάμο και τα Ψαρά 

γ) τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. 

 

2) Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση 1826-27 δέχτηκε το αίτημα των Σμυρναίων: 

α) να εκπροσωπούνται στην Εθνοσυνέλευση 

β) να προσδιοριστεί ο τόπος για τη δημιουργία συνοικισμού 

γ) να διανεμηθούν τα «εθνικά κτήματα» για την αποκατάστασή τους. 

 

3) Οι πρόσφυγες από τη Μακεδονία και την Ήπειρο κατά την 

επαναστατική περίοδο κατευθύνθηκαν αντίστοιχα προς: 

α) τον Όλυμπο και τη Θεσσαλία 

β) τις Σποράδες και τα Ιόνια νησιά 
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γ) τις Σποράδες και τη Δυτική Στερεά. 

 

4)Η προσαρμογή των Χίων προσφύγων στις Κυκλάδες έγινε εύκολα γιατί: 

α) η κυβέρνηση πήρε τα απαραίτητα μέτρα για τη συντήρησή τους 

β) έγιναν έρανοι για την οικονομική τους ενίσχυση 

γ) αντιμετωπίστηκαν φιλικά από τους Κυκλαδίτες 

5) Οι Ψαριανοί εγκατέλειψαν την πατρίδα τους τον: 

α) Ιούνιο 1822 

β) Ιούνιο 1824 

γ) Ιούνιο 1823 

 

6) Οι Ψαριανοί πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν εχθρικά από: 

α) τους κατοίκους της Πάρου και της Άνδρου 

β) τους κατοίκους της Τήνου 

γ) τους κατοίκους της Σύρου 

 

7) Η Ερμούπολη ιδρύθηκε από: 

α) τους πρόσφυγες το 1824 

β) τους Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1825 

γ) τους Κρητικούς και Ψαριανούς πρόσφυγες το 1824 

 

8) Κύριος στόχος της πολιτικής του Καποδίστρια ως προς το θέμα των 

προσφύγων ήταν: 

α) να δώσει προτεραιότητα στην επίλυσή του ως αυτοτελούς ζητήματος 

β) να το εντάξει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της χώρας 

γ) να πετύχει την αρμονική ενσωμάτωση των προσφύγων στο ελληνικό 

κράτος. 

 

9) Το δικαίωμα ψήφου στους ετερόχθονες κατά την περίοδο 1828-1831 

αναγνωρίστηκε από: 

α) το Πανελλήνιο 

β) τον Κυβερνήτη 

γ) τη Δ΄ Εθνοσυνέλευση του Άργους. 

 

10) Κατά την καποδιστριακή περίοδο έγινε δεκτό το αίτημα για ίδρυση 

συνοικισμού που εκφράστηκε από: 

α) τους Θράκες - Βιθυνούς - Σμυρναίους - Σουλιώτες 
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β) τους Κυδωνιείς 

γ) τους Σουλιώτες. 

 

11) Οι πρόσφυγες ήρθαν σε ρήξη με τον Καποδίστρια γιατί: 

α) δεν τους παραχώρησε τα εθνικά κτήματα 

β) δεν τους επέτρεψε τη μόνιμη εγκατάσταση και δεν όρισε τις πολεμικές 

αποζημιώσεις 

γ) δεν έλυσε το πρόβλημα της εύρεσης εργασίας. 

 

12) Κατά την Οθωνική περίοδο παραχωρήθηκαν για εγκατάσταση στους 

Ψαριανούς και τους Κρητικούς οι περιοχές αντίστοιχα: 

α) της Στερεάς Ελλάδας και του Πειραιά 

β) της Ναυπάκτου και της Πελοποννήσου 

γ) της Ερέτριας και της Πελοποννήσου. 

 

13) Η Εθνοσυνέλευση του 1844 αναγνώρισε για τους πρόσφυγες τα 

δικαιώματα: 

α) συμμετοχής στην Εθνοσυνέλευση 

β) κατάληψης δημόσιων αξιωμάτων και ιδιαίτερης αντιπροσώπευσης στη 

Βουλή 

γ) το δικαίωμα αντιπροσώπευσης στη Βουλή. 

 

14) Νέο ρεύμα προσφύγων από τη Μακεδονία - Ήπειρο - Θεσσαλία 

εκδηλώθηκε κατά το 19ο αιώνα: 

α) το 1866 - 69 εξαιτίας του Κριμαϊκού πολέμου 

β) το 1857 - 58 εξαιτίας του ρωσοτουρκικού πολέμου 

γ) το 1854 και το 1877 - 78. 

 

15) Το τελευταίο κύμα προσφύγων το 19ο αιώνα εκδηλώθηκε: 

α) το 1897 εξαιτίας του ρωσοτουρκικού πολέμου 

β) το 1897 εξαιτίας του ελληνοτουρκικού πολέμου 

γ) το 1897 εξαιτίας του ελληνοτουρκικού πολέμου. 

  

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση 

είναι σωστή ή λανθασμένη: 
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 Σωστό         Λάθος 

1) Κύρια αιτία της προσφυγιάς των Ελλήνων από τα       

    παράλια της Μ. Ασίας το 1821 ήταν οι λεηλασίες  

    και οι βιαιοπραγίες των Τούρκων.                                                    

2) Οι πρόσφυγες από το εσωτερικό της Μ. Ασίας 

     κατέφυγαν στην Πελοπόννησο.                                                        

3) Η Βουλή αποφάσισε να παραχωρήσει περιοχή 

    στον Ισθμό για τη δημιουργία πόλης από τους  

    πρόσφυγες.                                                                                          

4) Οι πρόσφυγες από τον Όλυμπο έλεγχαν τις 

     Σποράδες με τη χρήση βίας.                                                             

5) Το 1823 κατευθύνθηκαν πρόσφυγες από τη Θεσσαλία  

     και τη Μακεδονία προς τις Β. Σποράδες και από την 

     Ήπειρο προς τη Δ. Στερεά.                                                               

6) Το κύριο αίτημα των Χίων προσφύγων ήταν η  

     αποκατάστασή τους.                                                                          

7) Ο κύριος προορισμός των Ψαριανών προσφύγων 

     το 1824 ήταν η Αίγινα.                                                                       

8) Η ελληνική πολιτική ηγεσία αντιμετώπισε μεθοδικά 

    το προσφυγικό ζήτημα κατά την επαναστατική περίοδο 

     αλλά οι προσπάθειές της δεν τελεσφόρησαν.                                     

9) Κύρια παράμετρος της πολιτικής του Καποδίστρια 

    για την αποκατάσταση των προσφύγων ήταν η ίδρυση 

    γεωργικών συνοικισμών.                                                                      

10) Η Δ΄ Εθνοσυνέλευση του Άργους 1828 αποφάσισε 

      για τη διανομή της γης στους πρόσφυγες.                                          

11) Ο Καποδίστριας δεν ικανοποίησε το αίτημα  

      των Κυδωνιέων για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.                   

12) Ο Καποδίστριας δεν ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό 

      τα αιτήματα των προσφύγων λόγω των προβλημάτων 

      στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική.                                     

13) Στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση του 1832 του Άργους οι 

      πρόσφυγες έθεσαν τα αιτήματά τους για παραχώρηση 

      τόπου εγκατάστασης.                                                                         

14) Κατά την Οθωνική περίοδο είχαν ληφθεί σοβαρά 

      μέτρα για την αποκατάσταση των προσφύγων.                                 

15) Η Εθνοσυνέλευση του 1844 παραχώρησε το  

      δικαίωμα στους πρόσφυγες να αντιπροσωπεύονται  
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      στη Βουλή ισότιμα με τους γηγενείς.                                                  

16) Κατά το 19ο αιώνα ρεύματα προσφύγων προκάλεσαν 

      ο Κριμαϊκός πόλεμος του 1854, ο Ρωσοτουρκικός 

      πόλεμος του 1877-78 και ο ελληνοτουρκικός  

       πόλεμος του 1897.                                                                              

   

 Β΄ Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

1) Σε ποιες ιστορικές περιόδους παρατηρήθηκε ενίσχυση της ελληνικής 

παρουσίας στη Μικρά Ασία; 

2) Ποια πολιτική ακολούθησαν οι Τούρκοι απέναντι στους Έλληνες στα 

τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα και ποιες οι συνέπειές 

τους; 

3) Να αναφερθείτε στις μορφές καταπίεσης που είχαν υποστεί οι ελληνικοί 

πληθυσμοί της Μ. Ασίας από τους Τούρκους και τις συνέπειές τους; 

4) Ποια άλλα προσφυγικά ρεύματα δημιουργήθηκαν παράλληλα με την 

άφιξη των προσφύγων από την Τουρκία και σε ποια αίτια οφείλονταν; 

5) Ποιος ήταν ο αριθμός των προσφύγων που έφτασε στην Ελλάδα ως το 

1920 και ποιες οι περιοχές εγκατάστασής τους; 

6) Ποια μέτρα είχαν ληφθεί για την περίθαλψη των προσφύγων από το 

1914 ως το 1921; 

7) Ποιες μορφές βοήθειας περιείχε η μέριμνα που έδειξε το κράτος στους 

πρόσφυγες την περίοδο 1917-1921; 

8) Τι γνωρίζετε για την παλιννόστηση των προσφύγων την περίοδο 1918-

1920 και ποια τα προβλήματα που αντιμετώπισαν; 

9) Να αναφερθείτε στα πολιτικά και πολεμικά γεγονότα του 1919-22 που 

οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή. 

10) Ποιες ήταν οι περιοχές προέλευσης των μικρασιατών προσφύγων και 

ποιες οι συνθήκες μετακίνησής τους στην Ελλάδα; 

11) Ποιος ήταν ο αριθμός των προσφύγων σύμφωνα με την απογραφή του 

1928 και ποια τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν; 

12) Ποια μέτρα πήρε το κράτος το πρώτο διάστημα για την αντιμετώπιση 

των βασικών αναγκών των προσφύγων; 

13) Ποιοι οι όροι της Ελληνοτουρκικής Σύμβασης (30 Ιανουαρίου 1923) 

για την ανταλλαγή των πληθυσμών; 
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14) Πως αντέδρασαν οι πρόσφυγες όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της 

Σύμβασης; 

15) Με ποιο τρόπο η ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπισε το έργο της 

περίθαλψης κι αποκατάστασης των προσφύγων το 1923; 

16) Ποιους παράγοντες έλαβε υπόψη του ο Ε.Α.Π. στην προσπάθειά του 

για την αποκατάσταση των προσφύγων; 

17) Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην αγροτική αποκατάσταση και στην 

εγκατάσταση προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη; 

18) Ποιοι δημόσιοι φορείς ασχολήθηκαν με την αποκατάσταση των 

προσφύγων; 

19) Τι γνωρίζετε για τις διαδικασίες αγροτικής και αστικής 

αποκατάστασης; 

20) Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για την αποζημίωση των 

ανταλλαξίμων προσφύγων; 

21) Να αναφερθείτε αναλυτικά στις ελληνοτουρκικές συμφωνίες που 

υπογράφτηκαν την περίοδο 1925-30; Ποια ήταν η αντίδραση των 

προσφύγων; 

22) Ποια ήταν η προσφορά του Ε.Α.Π. στην αποκατάσταση των 

προσφύγων την περίοδο 1924-28; 

23) Ποια παράπονα εξέφρασαν οι πρόσφυγες όσον αφορά την 

αντιμετώπισή τους από το κράτος και τους γηγενείς; 

24) Ποιες οι κύριες διαφορές των προσφύγων και των γηγενών και σε 

ποιους τομείς εκφράστηκε; 

25) Ποια η προσφορά των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία στους 

τομείς: α) της εξωτερικής πολιτικής, β) του πληθυσμού και της 

εθνολογικής σύστασης, γ) της οικονομίας, δ) του πολιτισμού; 

 

      

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

1) Τα πρώτα θύματα των διώξεων των Τούρκων ήταν: 

α) οι Έλληνες της δυτικής Μ.Ασίας το 1916 

β) οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης το 1914 

γ) οι Έλληνες των Κυδωνιών το 1915 

 

2) Η Συνθήκη του Νεϊγύ υπογράφτηκε: 
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α) το Νοέμβριο του 1919 και προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτ. 

Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 

β) το Μάιο του 1920 και προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτ. Θράκης 

από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 

γ) τον Ιούνιο του 1919 και προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτ. Θράκης 

από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. 

 

3) Το συνημμένο σύμφωνο στη Συνθήκη του Νεϊγύ καθόριζε: 

α) την αμοιβαία μετακίνηση πληθυσμών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας 

β) τις αποζημιώσεις των προσφύγων 

γ) τον καθορισμό των συνόρων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. 

 

4) Ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που έφτασε στην Ελλάδα την 

περίοδο 1914-20 ήταν: 

α) 550.000 πρόσφυγες 

β) 700.000 πρόσφυγες 

γ) 800.000 πρόσφυγες 

 

5) Για την οργάνωση του επαναπατρισμού των προσφύγων συστάθηκε το 

1918 στην Κων/πολη: 

α) η Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως 

β) η Πατριαρχική Επιτροπή 

γ) η Μικτή Επιτροπή 

 

6) Η Συνθήκη των Σεβρών Ιούλιος 1919 όριζε ότι: 

α) οι πρόσφυγες της Μ.Ασίας και της Αν. Θράκης μπορούσαν να 

επιστρέψουν στην πατρίδα τους 

β) η Μ. Ασία θα υπαγόταν σε ελληνική διοίκηση 

γ) η Σμύρνη για 5 χρόνια θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση. 

 

7) Η Συνθήκη της Λωζάννης (24 Ιουλίου 1923) όριζε: 

α) τη λήξη του Μικρασιατικού πολέμου 

β) τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας 

γ) τις προϋποθέσεις για την αποζημίωση των προσφύγων. 

 

8) Το Ε.Α.Π. ιδρύθηκε: 

α) το 1924 με πρωτοβουλία του Βενιζέλου 
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β) το 1923 με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης 

γ) το 1923 με πρωτοβουλία της Κ.Τ.Ε. 

 

9) Βασική παράμετρος της αποκατάστασης των προσφύγων ήταν: 

α) η κάλυψη του δημογραφικού κενού και η ανάπτυξη της γεωργικής 

παραγωγής 

β) η εγκατάσταση στην ίδια περιοχή των προσφύγων με κοινή προέλευση 

γ) η ομαλή τους ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία και η αρμονική 

τους συνύπαρξη με τους γηγενείς. 

 

10) Η πολιτική της κυβέρνησης για τη στέγαση των προσφύγων ήταν η 

εξής: 

α) η ανέγερση οικιών από το Υπουργείο Εσωτερικών και η παραχώρησή 

τους στους πρόσφυγες 

β) η παραχώρηση κλήρου στους πρόσφυγες 

γ) η αυτεπιστασία και η ανέγερση οικιών από την Ε.Α.Π. 

 

11) Η Συμφωνία της Άγκυρας υπογράφτηκε: 

α) στις 10 Ιουνίου 1930 και προέβλεπε τους όρους ανταλλαγής περιουσιών 

β) στις 30 Οκτωβρίου 1930 και προέβλεπε τους όρους ανταλλαγής 

πληθυσμών 

γ) στις 24 Ιουλίου 1930 και κατοχύρωνε τις ελληνοτουρκικές οικονομικές 

συμφωνίες. 

 

12) Η στάση των προσφύγων απέναντι στο ελληνοτουρκικό σύμφωνο του 

1930 ήταν: 

α) αρνητική γιατί δεν τους δινόταν το δικαίωμα του επαναπατρισμού 

β) αρνητική γιατί δεν τηρήθηκαν οι όροι για την ανταλλαγή των 

περιουσιών 

γ) αρνητική γιατί η πολιτική του Βενιζέλου δεν ευνοούσε τα συμφέροντα 

της Ελλάδας. 

 

13) Το κόμμα που υποστήριξαν οι πρόσφυγες ήταν: 

α) τα αντιβενιζελικά κόμματα 

β) το κόμμα του Βενιζέλου 

γ) τα αριστερά κόμματα 
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14) Με την άφιξη των προσφύγων ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε 

από το 1920 ως το 1928 κατά 

α) 30% 

β) 25% 

γ) 20% 

 

 

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση 

είναι σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Κύρια αιτία των διώξεων των Ελλήνων από  

    τη Μ.Ασία ήταν η έξαρση του τουρκικού εθνικισμού 

    το 1914.                                                                                             

2)Πολλοί Έλληνες ηλικίας 20-45 ετών πέθαναν 

   από κακουχίες στα τάγματα εργασίας.                                               

3) Προσφυγικό ρεύμα Ελλήνων κατευθύνθηκε 

    στην Ελλάδα από τη Ρωσία το 1918.                                                 

4) Την περίοδο 1914 - 20 κατέφυγαν στην 

     Ελλάδα 800.000 πρόσφυγες.                                                             

5) Η παλιννόστηση των Ελλήνων έγινε μετά 

     την απόβαση του ελληνικού στρατού στη 

     Σμύρνη τον Μάιο του 1920.                                                              

6) Η Συνθήκη των Σεβρών ήταν διπλωματική 

    επιτυχία για την Ελλάδα και όριζε την  

    επέκταση των συνόρων της.                                                               

7) Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν ο κυβερνήτης της 

     Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.                                                            

8) Η καθυστέρηση της ένταξης των προσφύγων στην 

    ελληνική κοινωνία οφειλόταν στις ελπίδες τους 

    για επαναπατρισμό.                                                                             

9) Η Συνθήκη της Λωζάννης 24 Ιουλίου 1923 

    περιελάμβανε ταπεινωτικούς όρους για την 

    Ελλάδα.                                                                                              

10) Το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο της 30ης  

      Ιανουαρίου 1923 καθόριζε την ανταλλαγή  
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      των πληθυσμών.                                                                               

11) Από την ανταλλαγή των πληθυσμών  

      εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κων/πολης 

      της Ίμβρου και Τενέδου και οι μουσουλμάνοι 

      της Αν. Θράκης.                                                                               

12) Το 1924 ιδρύθηκε το Ε.Α.Π. με κύριο 

      έργο την αποκατάσταση των προσφύγων.                                       

13) Η αστική αποκατάσταση δεν περιελάμβανε  

      εύρεση θέσεων εργασίας.                                                                 

14) Η Συνθήκη της Άγκυρας περιελάμβανε  

      οικονομικές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και  

      Τουρκίας και υπογράφτηκε στις 10 Ιουνίου 1930.                          

15) Με την άφιξη των προσφύγων η αγροτική  

       παραγωγή αυξήθηκε κατά 50%.                                                      
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Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ 

ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (1821-1830) 

 

1. Η πρώτη περίοδος (1821-1824) 

 

α. Χαρακτήρας κι ιδιαιτερότητες του κρητικού αγώνα 

 

1821  Εξάπλωση της εθνικής επανάστασης στην Κρήτη. 

 Δυσμενείς συνθήκες για την οργάνωση του επαναστατικού 

κινήματος 

1) Μεγάλη απόσταση από το γεωγραφικό κορμό της Ελλάδας. 

2) Παρεμβολή θάλασσας  δύσκολη επικοινωνία - αποστολή 

πολεμοφοδίων. 

3) Μεγάλη αναλογία μουσουλμανικού πληθυσμού - 30% του συνόλου - 

δύο γενιτσαρικά τάγματα (αυτοκρατορικοί - ντόπιο γενίτσαροι)  

καθεστώς ασφυκτικής καταπίεσης. 

4) Ανύπαρκτη παιδεία. 

5) Ελάχιστοι Κρητικοί είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία. 

6) Απροετοίμαστο ψυχολογικά το σύνολο του κρητικού πληθυσμού. 

 

 

β. Η έκρηξη της Επανάστασης στην Κρήτη. Η τουρκική αντίδραση. 

 

 15 Απριλίου 1821  Απόφαση συμμετοχής της Κρήτης στην 

πανεθνική εξέγερση. 
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 14 Ιουνίου 1821  Επίσημη μέρα έναρξης του κρητικού αγώνα. 

 Βιαιοπραγίες Τούρκων  Μεγάλη σφαγή Ηρακλείου. 

 

 

 

 

Γ. Η πολιτική οργάνωση της Κρήτης. 

 

 Ανάγκη   

α) πολιτικής οργάνωσης 

β) συντονισμού των πολεμικών και πολιτικών ενεργειών. 

 

Διορισμός από Δ. Υψηλάντη του Μιχαήλ Κομνηνού Αφεντούλη ως 

Γενικού Επάρχου κι Αντιστρατήγου της Κρήτης. 

11 - 22 Μαΐου 1822  Γενική Συνέλευση Κρητών  Ψήφιση :  

1) «Προσωρινού Πολιτεύματος της Κρήτης» 

2) «Σχεδίου προσωρινής Διοικήσεως της νήσου Κρήτης» 

 

 

δ. Η πρώτη μεγάλη κρίση της Κρητικής Επανάστασης 

 

Μάιος 1822  Απόβαση αιγυπτιακού στρατού στην Κρήτη  

αποτυχίες Κρητών  καθαίρεση Αφεντούλη - 

φυλάκισή του. 

«Παραστάται και Πληρεξούσιοι της Πατρίδος»  

 Κρήτες αντιπρόσωποι στις Εθνοσυνελεύσεις  

 Αρμοστής Κρήτης  Υδραίος Εμμανουήλ Τομπάζης - 21 Μαΐου 1823. 

 

Ιούνιος 1823  Γενική Συνέλευση Κρητών  ψήφιση «Οργανισμού  

της ενιαυσίου τοπικής διοικήσεως της νήσου 

Κρήτης». 

Ιούνιος 1823  άφιξη στην Κρήτη νέου διοικητή του αιγυπτιακού 

στρατού Χουσεϊν βέη  

1)Ταχύτατη κίνηση του τουρκοαιγυπτιακού στρατού στα ανατολικά. 

2) Λεηλασία - καταστροφή χωριών - πολιορκία  κλίμα απαισιοδοξίας. 



 120 

 

Τέλη Μαρτίου 1824  εισβολή Χουσεϊν στα Σφακιά  καταστροφή 

επαρχίας. 

12 Απριλίου 1824  Εγκατάλειψη της Κρήτης από τον Τομπάζη. 

Τέλη Μαΐου 1824  Έλεγχος των πεδινών από τον τουρκοαιγυπτιακό 

στρατό. 

 

Συνέχιση του αγώνα από ανταρτικές ομάδες. 

 Καλησπέρηδες  Κρητικές ανταρτικές ομάδες. 

 Ζουρίδες  Τουρκικές ανταρτικές ομάδες. 

 

 

ε.  Η 2η περίοδος της Κρητικής Επανάστασης - η περίοδος της 

Γραμπούσας (1825- 1828) 

 

 2η Περίοδος της Κρητικής Επανάστασης  Αναζωπύρωση της 

Επανάστασης. 

 Καλοκαίρι 1825  Επιστροφή Κρητών Επαναστατών. 

 Ηγεσία  Δημ. Καλλέργης - Εμμαν. Αντωνιάδης. 

 9 Αυγούστου 1825  Κατάληψη του φρουρίου της Γραμπούσας. 

 Κρητικό Συμβούλιο  Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. 

 

 Συνθήκη Λονδίνου 6 Ιουλίου 1827  φήμη για λύση του ελληνικού 

ζητήματος - διαβεβαίωση αγγλικής διπλωματίας ότι θα 

συμπεριλαμβάνονταν στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος οι 

επαναστατημένες περιοχές. 

 

 Φθινόπωρο 1827  Προσπάθειες για αναζωπύρωση της Κρητικής 

Επανάστασης - στήριξη του Κρητικού αγώνα από σώματα εθελοντών. 

 

 

στ. Η τελευταία περίοδος της Επανάστασης στην Κρήτη (1828-1830) 

Πολεμικές και πολιτικές ενέργειες κατά τα δύο τελευταία έτη του 

αγώνα. 

 

1828  Ενέργειες Καποδίστρια για οργάνωση του κράτους. 



 121 

Αποφάσεις για πάταξη της ληστείας - πειρατείας  καταστροφή πλοίων 

επαναστατών - παράδοση φρουρίου  Γραμπούσας. 

 

 Ενδυνάμωση της Κρητικής Επανάστασης Άρνηση των συστάσεων 

του Καποδίστρια για κατάπαυση των εχθροπραξιών από τους Κρήτες. 

 1828  Έλεγχος της Κρήτης από Επαναστάτες. 

 Συμπάθεια Ευρωπαίων προς Κρητικό αγώνα 

 Αποκλεισμός των κρητικών παραλίων από αγγλικό - γαλλικό στόλο  

εμπόδιο στις αποβάσεις τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων. 

 Μεταβολή πολιτικής Καποδίστρια  αποστολή Τομπάζη στην Κρήτη 

για την κατάληψη της Σητείας  αποτυχία απελευθέρωσης της Σητείας. 

 Ασταθής πολιτική Καποδίστρια σχετικά με το Κρητικό ζήτημα  

Συνεχείς εναλλαγές αντιπροσώπων Καποδίστρια  Ρέινεκ - Χαν - Ν. 

Ρενιέρης. 

 Ευοίωνες προοπτικές  πλήρης έλεγχος της Κρήτης από τους 

επαναστάτες. 

 

Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου και ο αποκλεισμός της Κρήτης. Οι 

πρώτες αντιδράσεις. 

 

Διάψευση προσδοκιών για δικαίωση των επαναστατικών περιοχών. 

Πρωτόκολλο Λονδίνου 1830  Δεν συμπεριλαμβάνεται η Κρήτη στο 

νεοπαγές ελληνικό κράτος. 

 Επιβολή απόφασης από αγγλική διπλωματία  απογοήτευση Κρητικών. 

 Οργή Κρητών κατά Καποδίστρια.  

 22 Απριλίου 1830  Προκήρυξη κρητικού Συμβουλίου  Κρητικό 

ζήτημα. 

 Αποτυχία αναζωπύρωσης Κρητικής Επανάστασης. 

 23 Νοεμβρίου 1830  Τελευταία συνεδρίαση Κρητικού Συμβουλίου  

Διαμαρτυρία προς Κυβερνήτη της Ελλάδας - Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. 

 

Στάση Αγγλικής Διπλωματίας στο Κρητικό ζήτημα  

Γενικότερη πολιτική της Αγγλίας στην Ανατολή  έλεγχος Κρήτης   

1. Γεωγραφική θέση  

2. Σταυροδρόμι θαλάσσιων επικοινωνιών 
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 Εξασφάλιση ναυτικής κυριαρχίας Άγγλων στη Μεσόγειο  άρνηση 

της Αγγλίας να περιληφθεί η Κρήτη στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

 

 

 

 

 

 

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η Περίοδος της Αιγυπτιοκρατίας (1830-1840) 

 

 

Παραχώρηση Κρήτης στο Μωχάμετ Άλυ της Αιγύπτου. 

 Πρωτόκολλο Λονδίνου 1830  Κατοχύρωση αιγυπτιακής κατοχής. 

Σκοπός του Μωχάμετ Άλυ  μονιμοποίηση της νέας κατάστασης. 

 

 Λήψη μέτρων για: 

1. Εξασφάλιση εσωτερικής γαλήνης. 

2. Εγκαθίδρυση καθεστώτος με ισονομία - δικαιοσύνη 

3. Εφαρμογή προγράμματος κοινωφελών έργων στο νησί. 

 

 Επιβολή επαχθούς φορολογίας στους χριστιανούς - καταπιέσεις  

άοπλη διαμαρτυρία Κρητών στις Μουρνιές Χανίων. 

 Κίνημα Μουρνιών  Σεπτέμβριος 1833. 

 Διαδήλωση πικρίας 7000 χριστιανών  σύλληψη - απαγχονισμός 41 

πρωταίτιων. 

 Ενόχληση Άγγλων από την πολιτική του Μωχάμετ Άλυ. 

 Σχέδια Άγγλων στρατιωτικών  κατάληψη Σούδας - επίκαιρων θέσεων 

Κρήτης. 

 Διπλωματική προσέγγιση Άγγλων από Κρήτες  

 20 Νοεμβρίου 1839  πρόταση από επιτροπή Κρητών στην Αγγλία για 

αποικιακή κατοχή της Κρήτης ή ανακήρυξή της σε αγγλικό 

προτεκτοράτο  Άρνηση Αγγλίας. 

 1839 - 1841   Κρίση Ανατολικού ζητήματος. 

 2ος Τουρκοαιγυπτιακός πόλεμος  Ήττα Μωχάμετ Άλυ  
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 Συνθήκη Λονδίνου 3 Ιουλίου 1840  Κυριαρχία Σουλτάνου στην 

Κρήτη. 

 

 

2) Η Επανάσταση του Χαιρέτη - Βασολογεώργη (1841) 

 

 Επιστροφή κρητικών οπλαρχηγών  οργάνωση νέας Επανάστασης  

Επαναφορά Κρητικού ζητήματος στη διπλωματία. 

 Ενθάρρυνση Επανάστασης από Όθωνα  μεγαλοϊδεατική πολιτική. 

 Φιλορθόδοξη Εταιρεία  οργάνωση εξεγέρσεων σε τουρκοκρατούμενες 

περιοχές. 

 

 22 Φεβρουαρίου 1841  

 Επανάσταση Χαιρέτη και Βασιλογεώργη  Αποτυχία. 

 

 Προβολή αιτημάτων Κρητών  

1) Υπόμνημα 5 Απριλίου 1841 :  

 α) προστασία δικαιωμάτων του κρητικού λαού 

 β) εθνική ανεξαρτησία. 

2) Λύση αυτονομίας της Κρήτης. 

 

 Λόγοι απόρριψης αιτημάτων: 

1) Η αυτονομία της Κρήτης θα ήταν προηγούμενο και για άλλες 

αλύτρωτες περιοχές. 

2) Απαρχή νέων διεκδικήσεων για ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα από 

αγγλική πολιτική. 

3) Αποτροπή να τεθεί η Κρήτη σε σφαίρα ρωσικής επιρροής. 

 

 

3. Τα γεγονότα κατά την περίοδο 1841-1866 

Το κίνημα του Μαυρογένη 

 

 Ιανουάριος 1841  διατήρηση βασικών αρχών εσωτερικής διοίκησης 

της Κρήτης από σουλτανική εξουσία. 

 Μεταφορά πρωτεύουσας από Ηράκλειο στα Χανιά 1850. 
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1853-56  Κριμαϊκός πόλεμος  Ήττα Τουρκίας. 

1856  Συνθήκη των Παρισίων - Έκδοση Χάττι Χουμαγιούν  

παραχώρηση προνομίων στους χριστιανούς - ανεξιθρησκία - προσωπική 

ελευθερία - εξασφάλιση ιδιοκτησίας και τιμής. 

 

 Άρνηση τουρκικών αρχών για εφαρμογή των διατάξεων του Χάττι 

Χουμαγιούν  Κίνημα Μαυρογένη 14 Μαΐου 1858. 

 7 Ιουλίου 1858  Σουλτανικό φιρμάνι   

 παραχώρηση θρησκευτικών - διοικητικών - φορολογικών - δικαστικών 

προνομίων.   

Οργάνωση χριστιανικών δημογεροντιών  έργο κοινωνικής πρόνοιας 

και παιδείας. 

 

1858 - 1866  Κίνηση «αντεπαναστατών» προσπάθεια της 

αγγλικής προπαγάνδας για καλλιέργεια της ιδέας δημιουργίας ενός 

νησιωτικού ελληνικού κράτους. 

Υποκινητής  Άγγλος πρόξενος στα Χανιά Henry Ongley. 

Καθολική δοκιμασία Κρητών. 

 

 

Γ΄ Κεφάλαιο 

Η Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866-69 

 

1. Ο Εθνικός χαρακτήρας της Επανάστασης 

 

 1866 - 69  Κρίση του Κρητικού Ζητήματος - Μεγάλη Επανάσταση 

- Δεύτερο ’21. 

Κυρίαρχο σύνθημα  «Ένωση ή Θάνατος»  Εθνικός χαρακτήρας 

Κρητικού Ζητήματος. 

 

 Δυσμενείς συνθήκες  Στάση Ευρωπαϊκών Δυνάμεων   

Αγγλία - Γαλλία  αντίθετες στην Επανάσταση. 

Ρωσία  υποκίνηση της Επανάστασης. 

Διχασμένη η ελληνική πολιτική στην κρητική Επανάσταση. 

Δημ. Βούλγαρης οπαδός της αγγλικής πολιτικής  διστακτικός. 
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Αλ. Κουμουνδούρος  οπαδός της ρωσικής πολιτικής 

αποφασιστικός. 

Κυβέρνηση Μπενιζέλου Ρούφου  αντίθετη. 

 

 14 Μαΐου 1866  Υποβολή αναφοράς της Γενικής Συνέλευσης Κρητών 

στο Σουλτάνο του αιτήματος για ένωση με την Ελλάδα. 

 Αύγουστος 1866  Έκρηξη της Επανάστασης  μεγάλες διαστάσεις. 

 Επίσημη Επαναστατική Προκήρυξη Κρητών  η επανάσταση - φυσική 

συνέχεια του 1821. 

 Ενίσχυση Κρητικής Επανάστασης  Αθήνα « Κεντρική Επιτροπή υπέρ 

των Κρητών». 

 Σύρος  «Ειδική επί των αποστολών Επιτροπή»  αποστολή 

πολεμοφοδίων - εθελοντών αγωνιστών. 

 Πρόβλημα  ανυπεράσπιστος ο άμαχος πληθυσμός. 

 

 

2. Η έκρηξη της Επανάστασης και η οργάνωση του αγώνα. 

 

 Αύγουστος 1866 Έκρηξη της Επανάστασης. 

 Συγκρούσεις στα Χανιά. 

 Μουσταφά πασάς  έργο καταστολής Επανάστασης. 

 Άρνηση της προκήρυξής του από τους Κρήτες να καταθέσουν τα όπλα. 

 Γενική αρχηγία του αγώνα  παλαίμαχοι στρατιωτικοί. 

 Αλληλογραφία - διπλωματική διαχείριση του αγώνα  λόγιοι 

ιερωμένοι. 

 Οργάνωση «Προσωρινής Κυβέρνησης της Κρήτης» - «Κυβέρνησης του 

βουνού». 

 

 

3. Τα πολεμικά γεγονότα - Η διεθνής απήχηση. 

 

8 Νοεμβρίου 1866  Ολοκαύτωμα μονής Αρκαδίου  Συγκίνηση 

στην παγκόσμια κοινή γνώμη. 

Έκρηξη φιλελληνισμού  Ίδρυση Εταιρειών - Συλλόγων για 

υποστήριξη του κρητικού αγώνα  

αποστολές όπλων και εφοδίων - 
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τροφίμων  μεταφορά εθελοντών στην 

Κρήτη. 

 Ιανουάριος 1868  Προτάσεις Υψηλής Πύλης: 

α) Κατάπαυση εχθροπραξιών 

β) Αποστολή χριστιανού - μουσουλμάνου αντιπροσώπου στην Κων/πολη 

για συνεργασία, για αντιμετώπιση της κρίσης. 

 

 Διορισμός ως σερασκέρη της Κρήτης τον Ομέρ. 

 Μάρτιος 1867  εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Ομέρ  αποτυχία 

μονιμοποίησης της τουρκικής κατοχής. 

 

 

4. Το τέλος της Μεγάλης Κρητικής Επανάστασης 

 

Δεκέμβριος 1868  Τελεσίγραφο Τουρκίας - απειλή ελληνοτουρκικού 

πολέμου εξαιτίας της ανάμειξης της Ελλάδας στην Κρητική Επανάσταση. 

Πίεση Ευρωπαϊκών Δυνάμεων  

εξαναγκασμός Ελλάδας να υπακούσει στους όρους του τελεσίγραφου  

παύση αποστολής εφοδίων - εθελοντών στην Κρήτη. 

 

 Υποχώρηση Τουρκίας προτάσεις για έντιμη λύση - παραχώρηση 

γενικής αμνηστίας - νέων προνομίων στον κρητικό λαό. 

 Υποστήριξη Τουρκίας από Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. 

 9-20 Ιανουαρίου 1869  Συνθήκη Παρισίων  απαγόρευση της 

Ελλάδας σχηματισμού εθελοντικών σωμάτων - εφοδιασμού πλοίων από 

ελληνικά λιμάνια. 

 

 Προκήρυξη Σουλτάνου για κατάθεση όπλων από οπλαρχηγούς - 

επικήρυξη οπλαρχηγών. 

 Εκπνοή Επανάστασης  Αποτελέσματα: 

Ελλάδα  α) απραγματοποίητος ο πόθος για ελευθερία και εθνική 

αποκατάσταση  

                         β) ανθρώπινες απώλειες - υλικές καταστροφές. 

 Οθωμανική Αυτοκρατορία  πλήγμα γοήτρου - ανίκανη να δαμάσει  

το νησί της Κρήτης. 
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5. Ο Οργανικός Νόμος της Κρήτης. 

 

Αρχές Δεκεμβρίου 1867  Πρόταση Σουλτάνου για διακοπή 

εχθροπραξιών για 5 εβδομάδες - 

γενική αμνηστία - πολιτική λύση στο 

Κρητικό Ζήτημα. 

 Πρωθυπουργός στην Κρήτη  μεγάλος βεζύρης Ααλή πασάς.   

 Απόρριψη τουρκικών προτάσεων από επαναστάτες. 

 Προκήρυξη εκλογών  Συνέλευση 30 μουσουλμάνων / 20 χριστιανών. 

 

Ψήφιση Οργανικού Νόμου  Καταστατικού Χάρτη Διοίκησης της 

Κρήτης  Εφαρμογή 3 Φεβρουαρίου 1868. 

 

 Βασικές Διατάξεις Οργανικού Νόμου: 

1) Κρήτη  βιλαέτι Οθωμανικής Αυτοκρατορίας - Διορισμός από 

Σουλτάνο του μουσουλμάνου Γενικού Διοικητή. 

2) Διαίρεση νησιού σε 5 διοικήσεις - 20 επαρχίες. 

3) Διορισμός χριστιανού υπαλλήλου στην κεντρική και επαρχιακές 

διοικήσεις. 

4) Συμμετοχή χριστιανών - μουσουλμάνων στη σύνθεση των δικαστηρίων 

- συμμετοχή αιρετών συμβούλων στο κεντρικό συμβούλιο της Γενικής 

Διοικήσεως και στα διοικητικά συμβούλια των νομών και των 

επαρχιών. 

5) Αναγνώριση ισοτιμίας των δύο γλωσσών. 

6) Θεσμοθέτηση φορολογικών ελαφρύνσεων. 

 

 Σκιώδη προνόμια Οργανικού Νόμου  σταθερό σημείο αναφοράς 

των επόμενων απελευθερωτικών κινημάτων. 

 

 

Δ΄ Κεφάλαιο 

Το Κρητικό Ζήτημα κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας 

1869 - 1898 

 

1. Η Κρήτη από το 1868 ως το 1878 
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 Ισχύς οργανικού Νόμου 1868 - 1878  φενάκη. 

 Αδικία κατά των χριστιανών  εκλέχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις 

για εκλογή αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση: 

 38 αντιπρόσωποι των 250.000 χριστιανών  

 36 αντιπρόσωποι των 70.000 μουσουλμάνων. 

 

 Οργανικός Νόμος  αντικείμενο λαϊκής σάτιρας, απέχθεια Κρητικών. 

 Τήρηση διατάξεων του οργανικού Νόμου από τις τουρκικές αρχές  

φυλακίσεις - εξορίες επιφανών Κρητικών. 

  

 Συνέπειες  

                   ελάττωση πληθυσμού  

                                              εκπατρισμοί  

                                                     ερήμωση χωριών  

                                                                       ακαλλιέργητα κτήματα. 

 

 

 Γενικοί Διοικητές  φανατικοί μουσουλμάνοι. 

 Κυριαρχία του «κόμματος των μπέηδων»  αντίθετοι στην 

παραχώρηση προνομίων και εξίσωσης του χριστιανικού με το 

μουσουλμανικό στοιχείο. 

 1871  Περίοδος πολιτικής αστάθειας στην Τουρκία - «οθωμανικού 

χάους». 

 Αναβίωση σχεδίου ίδρυσης αγγλικού προτεκτοράτου στην Κρήτη  

έλλειψη λαϊκού ερείσματος. 

 Ιδέα για ίδρυση «Ηγεμονίας» με το πρότυπο της Σάμου. 

 Υψηλή Πύλη  άρνηση για αλλαγή καθεστώτος στην Κρήτη.  

 

 

2. Η Επανάσταση του 1878 και η Σύμβαση της Χαλέπας. 

 

Άνοιξη 1877  Έναρξη του ρωσοτουρκικού πολέμου  Οργάνωση 

νέου επαναστατικού κινήματος: 

α) Οργάνωση επαναστατικών κομιτάτων  
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β) Εκλογή 24μελούς επιτροπής για διαχείριση του Κρητικού ζητήματος 

γ) Ίδρυση «Κρητικού Κέντρου» στην Αθήνα για αποστολή πολεμοφοδίων 

δ) Υποστήριξη Επανάστασης από την Κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη. 

 

Ιανουάριος 1878  Έκρηξη της Επανάστασης. 

 Κατάρρευση Τουρκίας στο ρωσοτουρκικό πόλεμο  εξελίξεις στο 

Κρητικό ζήτημα. 

Συνθήκη Αγίου Στεφάνου - άρθρο 15 - Φεβρουάριος 1878  

υποχρέωση της Τουρκίας για πλήρη εφαρμογή του Οργανικού Νόμου 

του 1868. 

 

 Ιούλιος 1878  επιβολή ανακωχής από Μ.Δυνάμεις. 

 Απαγόρευση από ελληνική κυβέρνηση μετάβασης Κρητών 

αντιπροσώπων στο Συνέδριο του Βερολίνου  φόβος αποδοχής λύσης 

ηγεμονίας. 

 Απόφαση Συνεδρίου Βερολίνου = Απόφαση Αγίου Στεφάνου. 

Υπογραφή «Χάρτη Χαλέπας»  Οκτώβριος 1878  Νέος 

Οργανικός Νόμος  ισχύς ως την επανάσταση του 1889. 

 

 

 Κύριες Διατάξεις του Χάρτη της Χαλέπας: 

1) Γενικός διοικητής Κρήτης  χριστιανός 5ετούς θητείας - δυνατότητα 

ανανέωσης. 

2) Σύμβουλος Γενικού Διοικητή από αντίθετο θρήσκευμα. 

3) Η Βουλή είχε 80 μέλη  49 χριστιανοί + 31 μουσουλμάνοι. 

4) Ίδρυση Κρητικής Χωροφυλακής. 

5) Ελληνική Γλώσσα  επίσημη γλώσσα των δικαστηρίων και της 

Γενικής Συνέλευσης. 

6) Χορήγηση Γενικής Αμνηστίας. 

7) Θεσμοθέτηση φορολογικών ελαφρύνσεων. 

8) Παραχώρηση δικαιώματος ίδρυσης Φιλολογικών Συλλόγων και 

έκδοσης εφημερίδας. 

 

 Σημασία Χάρτη Χαλέπας  

1) Βήμα για λύση Κρητικού Ζητήματος 

2) Δημιουργία καθεστώτος ημιαυτόνομης με προνόμια επαρχίας 

3) Βελτίωση της ζωής των χριστιανών στην Κρήτη. 
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3. Η Κρήτη στη δεκαετία 1878-1888 

 

 Διορισμός χριστιανού διοικητή από Υψηλή Πύλη  Αλ. Καραθεοδωρή. 

 Διοικητής Κρήτης ως το 1885 ο Ιω. Φωτιάδης  επιτυχής η διοίκηση 

 υποστήριξη της παιδείας - ίδρυση σχολείων - λύση οικονομικών 

προβλημάτων. 

 Ίδρυση Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων  Προστασία αρχαιοτήτων. 

 1880  Ανάπτυξη κρητικής δημοσιογραφίας  ίδρυση - έκδοση 

ελληνικών εφημερίδων. 

 

 

Ανταγωνισμός - πολιτικά πάθη μεταξύ δύο κομμάτων  

α) Καραβανάδων  

β) Ξυπόλητων  λησμονιά Κρητικού ζητήματος στη δίνη των πολιτικών 

παθών. 

 1888  προβολή ιδέας της αγγλικής προστασίας. 

 Απόρριψη από πολιτικούς και στρατιωτικούς αρχηγούς - Ελ. Βενιζέλο. 

 

 

4. Η Επανάσταση του 1889 και οι συνέπειές της. 

 

 1888  προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη πληρεξουσίων για Γενική 

Συνέλευση - Νίκη Κόμματος Ξυπόλητων. 

 6 Μαΐου 1889  Κήρυξη ένωσης Κρήτης από τους Καραβανάδες  

Διάλυση Συνέλευσης - κήρυξη νέας ένοπλης επανάστασης. 

 Ολέθριες συνέπειες για Κρητικό ζήτημα   

1.Κήρυξη στρατιωτικού νόμου   

              2.Βιαιοπραγίες  

                            3.Ληστρικές ενέργειες μουσουλμάνων   

                                            4.Ανάκληση προνομίων Χάρτη Χαλέπας  

                                                               5.Επιβολή επαχθούς φορολογίας. 
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5. Η ιδέα της Μεταπολιτεύσεως. Η Επανάσταση του 1895-6 

 

 1889 - 1894  Ζοφερή περίοδος της τουρκοκρατίας στην Κρήτη  

Κλίμα φόβου - ανασφάλειας. 

 Ιδέα Μεταπολιτεύσεως  καθεστώς αυτόνομης - ημιαυτόνομης 

πολιτείας υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου και υπό την προστασία Μ. 

Δυνάμεων  Εμπνευστής της ιδέας ο Μανούσος Κούνδουρος.  

 

 10 Σεπτεμβρίου 1895  Υποβολή υπομνήματος στους προξένους των 

Μ. Δυνάμεων  Έγκριση Υπομνήματος από τη Γενική Συνέλευση. 

 Κύρια Σημεία Υπομνήματος: 

1) Ανακήρυξη Κρήτης αυτόνομης πολιτείας φόρου υποτελή στο Σουλτάνο 

έναντι 15.000 οθωμανικών λιρών ετησίως. 

2) Διορισμός χριστιανού διοικητή με 5ετή θητεία. 

3) Επαναχορήγηση με βελτιώσεις των προνομίων του Χάρτη της Χαλέπας. 

 

 Διαταγή σύλληψης αρχηγών Μεταπολίτευσης  τελευταία περίοδος 

Κρητικών Επαναστάσεων. 

Οργάνωση : α) Γενικής Επαναστατικής  των Κρητικών Συνελεύσεως» 

στην Κρήτη. 

β) «Κεντρική υπέρ των Κρητών Επιτροπής» στην Αθήνα. 

 Επέμβαση Μ. Δυνάμεων  Επαναφορά «Χάρτη Χαλέπας» με 

βελτιώσεις των προνομίων  Δυνατότητα επέμβασης Μ. Δυνάμεων για 

προστασία άμαχου πληθυσμού. 

 

 

6. Οι τελευταίες Επαναστάσεις 1897-1898 

 

 25 Ιανουαρίου 1897  Υποβολή ψηφίσματος προς βασιλιά Γεώργιο 

για ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 

 Υποβολή ψηφισμάτων στις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. 

 

Γενίκευση Επανάστασης σε όλη την Κρήτη. 

Απόφαση Μ.Δυνάμεων για επέμβαση στην Κρήτη και προστασία του 

ελληνικού πληθυσμού. 
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Απόφαση ελληνικής κυβέρνησης για αποστολή στρατευμάτων στην 

Κρήτη. 

1η Φεβρουαρίου 1897  Αποβίβαση Συνταγματάρχη Τιμολέοντα 

Βάσσου και ελληνικών στρατευμάτων στην Κρήτη. 

Αντίδραση Μ.Δυνάμεων  αποκλεισμός κρητικών παραλίων - 

αποβίβαση στρατιωτικών αγημάτων στα Χανιά. 

Κρήτη υπό διεθνή παρουσία. 

17 Φεβρουαρίου 1897  πρόταση για λύση αυτονομίας  απόρριψή 

της από Κρήτες και ελληνική κυβέρνηση. 

 

 

 

 

7. Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 και η λύση της αυτονομίας. 

 

Ενεργός ανάμειξη Ελλάδας στην Κρητική Επανάσταση  αφορμή 

Ελληνοτουρκικού πολέμου 1897. 

Αποδοχή λύσης αυτονομίας από τους ηγέτες των Κρητών. 

Επιβολή ως Ύπατου Αρμοστή της Κρήτης  πρίγκηπα Γεωργίου 

δευτερότοκου γιου του βασιλιά Γεωργίου Α΄ της Ελλάδας. 

Προϋπόθεση αφοπλισμού Κρητών  η απομάκρυνση του τουρκικού 

στρατού. 

Κρήτη  υπό διεθνή προστασία  διανομή περιφερειών 

α) Γάλλοι  περιοχή Χανίων 

β) Ρώσοι  περιοχή Ρεθύμνου 

γ) Άγγλοι  περιοχή Ηρακλείου 

δ) Ιταλοί  περιοχή Λασιθίου. 

 

Πρόβλημα  ομαλή μετάβαση εξουσίας στον Ύπατο Αρμοστή. 

 

 

8. Η μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου και η λύση του Κρητικού 

ζητήματος. 
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25 Αυγούστου 1898  σφαγή άμαχου πληθυσμού στο Ηράκλειο -   

εμπρησμοί - λεηλασίες από εξαγριωμένο 

τουρκικό όχλο. 

 Συνέπεια  επίσπευση λύσης Κρητικού ζητήματος. 

Επιτήρηση Μ. Δυνάμεων  Τιμωρία ενόχων. 

 8 Σεπτεμβρίου 1898  απαγχονισμός 17 Τουρκοκρητικών. 

 Αποδοχή Μ. Δυνάμεων για αποχώρηση του τουρκικού στρατού. 

 2 Νοεμβρίου 1898  εγκατάλειψη Κρήτης από Τούρκους στρατιώτες. 

 5 Νοεμβρίου 1898  κατάθεση όπλων Κρητών 

 9 Δεκεμβρίου 1898  άφιξη στην Κρήτη πρίγκηπα Γεωργίου. 

 Τέλος τουρκοκρατούμενης περιόδου.      

 

 

 

 

Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ 

ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 

Ε΄ Κεφάλαιο 

Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 

 

1. Η οργάνωση της κρητικής πολιτείας. 

 

 9 Δεκεμβρίου 1898  Ανάληψη διοίκησης της Κρήτης από τον 

πρίγκηπα Γεώργιο. 

 

 Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας  16μελής επιτροπή - 12 χριστιανοί + 4 

μουσουλμάνοι  εκπόνηση σχεδίου Κρητικού Συντάγματος. 

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη πληρεξουσίων  Σύσταση Κρητικής 

Βουλής  138 χριστιανοί + 50 μουσουλμάνοι  έναρξη εργασιών στις 8 

Φεβρουαρίου 1899. 

 Εφαρμογή Συντάγματος Κρητικής Πολιτείας. 

 Συγκρότηση πρώτης κυβέρνησης Κρητικής Πολιτείας  Υπουργός 

Δικαιοσύνης Ελ. Βενιζέλος. 
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2. Η Περίοδος της Δημιουργίας. 

 

Έργο Κυβέρνησης  

 έκδοση νόμων - κοπή κρητικού νομίσματος  

 ίδρυση Κρητικής Τράπεζας  

 οργάνωση ταχυδρομικής υπηρεσίας και χωροφυλακής  

 μέριμνα για εκπαίδευση και δημόσια υγεία. 

 

1900  Έκδοση νόμου για επίλυση του ζητήματος των σχέσεων της 

Εκκλησίας της Κρήτης με το οικουμενικό Πατριαρχείο και την εκλογή 

Μητροπολίτη και επισκόπων. 

 

Καθεστώς ημιαυτόνομης Εκκλησίας   

α) εκλογή προκαθημένου από Οικουμενικό Πατριαρχείο  

β) Διάταγμα αναγνώρισης από κρητική Πολιτεία. 

 

 

 

3. Τα πρώτα νέφη. 

 

 Απειλή εσωτερικής κρίσης  Συντηρητικό το Σύνταγμα της Κρητικής 

Πολιτείας - υπερεξουσίες ηγεμόνα - προσωπικές αντιπαραθέσεις στο 

έργο της διοίκησης - παραγκωνισμός τοπικών παραγόντων. 

 Διάσταση απόψεων Γεωργίου και Ελ. Βενιζέλου για το ζήτημα της 

ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 

Άποψη Γεωργίου  ωρίμανση λύσης με συνεχείς παραστάσεις - 

υπομνήματα προς Μ. Δυνάμεις. 

Άποψη Βενιζέλου  σταδιακή λύση με βαθμιαίες κατακτήσεις  

πρώτη κατάκτηση η απομάκρυνση των ξένων 

στρατευμάτων και αντικατάσταση από ντόπια 

πολιτοφυλακή. 

 Αγεφύρωτη διάσταση - κλίμα διχασμού. 
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4. Η Επανάσταση του Θερίσου 1905. 

 

α) Τα αίτια και οι αφορμές. 

 

 Κορύφωση κρίσης  18 Μαρτίου 1901  απόλυση Βενιζέλου από το 

Υπουργείο από τον Γεώργιο. 

 Αυταρχικά μέτρα Γεωργίου  απαγόρευση ελευθεροτυπίας - διώξεις - 

φυλακίσεις μελών της κρητικής αντιπολίτευσης. 

Σε αδιέξοδο τα πολιτικά πράγματα στην Κρήτη                   

 

Σχηματισμός «Ηνωμένης Αντιπολίτευσης»  Τριανδρία 

 

                                                            Βενιζέλου - Κ. Φούμη - Κ. Μάνου. 

 20 Μαρτίου 1905  προκήρυξη εκλογών  

 Απόφαση Αντιπολίτευσης μη συμμετοχής στις εκλογές. 

 26 Φεβρουαρίου 1905  Προκήρυξη αντιπολίτευσης για μεταβολή 

Συντάγματος. 

 Προετοιμασία Επανάστασης στο Θέρισο δυσπρόσιτη περιοχή κοντά 

στα Χανιά - φυσικό οχυρό. 

 10 Μαρτίου 1905  Επανάσταση στο Θέρισο  προκηρύξεις για 

κατάργηση της αρμοστείας - ένωση με την Ελλάδα. 

 Βενιζέλος  αρχηγός του επαναστατικού κινήματος. 

 

 

β) Η αντίδραση του πρίγκηπα Γεωργίου 

 

 Προειδοποίηση Γεωργίου να καταθέσουν οι επαναστάτες τα όπλα σε 36 

ώρες. 

 Λήξη προθεσμίας  κήρυξη στρατιωτικού νόμου. 

 

Σύσταση δύο κυβερνήσεων   

1) Κυβέρνηση Αρμοστή στα Χανιά 

2) Κυβέρνηση Επαναστατών στο Θέρισο. 

 12 Μαρτίου 1905  Σκληρές δηλώσεις Δηλιγιάννη κατά Βενιζέλου. 
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 Κίνημα Βενιζέλου  θετική ανταπόκριση λαού - αθηναϊκών 

εφημερίδων. 

 

 

γ) Η στάση των Μ. Δυνάμεων και οι διπλωματικοί ελιγμοί του 

Βενιζέλου  

 

 Διαφορετική στάση Μ. Δυνάμεων  υποστήριξη πρίγκηπα από Ρωσία. 

 Αδυναμία κοινής επέμβασης Μ.Δυνάμεων  κίνδυνος εμφυλίου 

πολέμου. 

 Οργάνωση «Προσωρινής Κυβέρνησης της Κρήτης» στο Θέρισο. 

 Πρόεδρος Ελ.Βενιζέλος - Υπουργοί Φούμης - Μάνος. 

 Οργάνωση υπηρεσιών οικονομικών - συγκοινωνιών - διοίκησης. 

 Διπλωματική παρέμβαση Μ.Δυνάμεων για επίλυση του ζητήματος. 

 Στόχος Βενιζέλου  δημιουργία ελεύθερου καθεστώτος με σκιώδη 

σουλτανική επικυριαρχία (καθεστώς Αν.Ρωμυλίας). 

 

 

 

 

 

δ) Το τέλος της Επανάστασης του Θερίσου και ο θρίαμβος της 

πολιτικής του Ελ.Βενιζέλου. 

 

 2 Ιουλίου 1905  Τελεσίγραφο προστάτιδων δυνάμεων  Κατάθεση 

όπλων επαναστατών εντός 15 ημερών  χορήγηση γενικής αμνηστίας - 

βελτίωση του καθεστώτος με εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. 

 2 Νοεμβρίου 1905  Υπογραφή τελικής συμφωνίας με Βενιζέλο. 

 Γενική αμνηστία - επεξεργασία χάρτη νέων παραχωρήσεων στον 

κρητικό λαό - άρνηση ένωσης με την Ελλάδα. 

 

Θετικές Συνέπειες Επανάστασης   

 Νέα ρύθμιση Κρητικού ζητήματος - Μεταρρυθμίσεις  οργάνωση 

κρητικής χωροφυλακής - ίδρυση Κρητικής πολιτοφυλακής. 
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 Θρίαμβος πολιτικής Βενιζέλου  Συγκρότηση Β΄ Συντακτικής 

Συνέλευσης - εκπόνηση νέου Συντάγματος. 

 Δικαίωμα βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου για διορισμό Ύπατου 

Αρμοστή της Κρήτης. 

 12 Σεπτεμβρίου 1906  παραίτηση - αναχώρηση βασιλιά Γεωργίου. 

 Νέος Ύπατος Αρμοστής  Αν. Ζαϊμης. 

 

5) Η Αρμοστεία του Αν.Ζαϊμη 1906-8 

 

 18 Σεπτεμβρίου 1906  Ανάληψη καθηκόντων Αρμοστή από 

Ανδρέα Ζαϊμη  περίοδος πολιτικής ομαλότητας - δημιουργίας - 

βελτίωσης της οικονομίας - αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης - 

οργάνωσης της δημόσιας υγείας - παιδείας. 

 Οργάνωση πολιτοφυλακής Κρήτης - εκκένωση Κρήτης από ξένα 

στρατεύματα.         

 

 

 

6) Η κατάλυση της Αρμοστείας της Κρήτης. Το πρώτο ενωτικό 

ψήφισμα των Κρητών. 

 

 Γεγονότα που διατάραξαν τα κρητικά πράγματα : 

1) Προσάρτηση Βοσνίας - Ερζεγοβίνης από Αυστρία  

2) Ανακήρυξη Βουλγαρίας σε βασίλειο - προσάρτηση Αν.Ρωμυλίας. 

  

 1ο Ψήφισμα της Ένωσης της Κρήτης. 

Αποφυγή επίσημης αναγνώρισης της Ένωσης από ελληνική κυβέρνηση. 

 

 

7) Τα γεγονότα των ετών 1909- 1913 

 

 Επέμβαση Μ. Δυνάμεων για υποστολή ελληνικής σημαίας στο φρούριο 

του Φιρκά. 

 Δεν αναίρεσαν το πολιτικό καθεστώς το 1898. 
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 Εκλογές Μαρτίου 1910  Σχηματισμός κυβέρνησης Βενιζέλου  

κορυφαία πολιτική προσωπικότητα της Κρήτης. 

  

  

  

8) Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο 

Κρητικό ζήτημα. 

 

 Πρόσκληση στο Βενιζέλο από Στρατιωτικό Σύνδεσμο για ανάληψη 

πρωθυπουργίας της Ελλάδας. 

 Αμφιθυμικά αισθήματα Κρητών - Άρνηση Βενιζέλου να επιτρέψει την 

είσοδο των Κρητών στο ελληνικό κοινοβούλιο  Ισχυρές αντιδράσεις 

 Συγκρότηση Επαναστατικής Συνέλευσης. 

 

 

9) Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος 

 

 Οκτώβριος 1912  Βαλκανικοί πόλεμοι  είσοδος Κρητών 

Βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο. 

 12 Οκτωβρίου 1912  αποστολή του Στέφανου Δραγούμη ως Γενικού 

Διοικητή της Κρήτης. 

 14 Φεβρουαρίου 1913  αφαίρεση σημαιών Μ.Δυνάμεων - Τουρκίας 

από φρούριο της Σούδας. 

 30 Μαΐου 1913  Συνθήκη του Λονδίνου - άρθρο 4  παραίτηση 

Σουλτάνου από τα δικαιώματά του στην Κρήτη. 

 14 Νοεμβρίου 1913   Συνθήκη Ειρήνης Ελλάδας - Τουρκίας  

παραίτηση Σουλτάνου - ένταξη της Κρήτης στην ελληνική επικράτεια. 

 1η Δεκεμβρίου 1913  Επίσημη Ένωση Κρήτης με Ελλάδα. 
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 Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ 

ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄~ Γ΄   

 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

 

1) Ποιες συνθήκες επηρέαζαν δυσμενώς την οργάνωση του 

επαναστατικού κινήματος στην Κρήτη το 1821; 
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2) Πότε ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση και ποια ήταν η άμεση 

αντίδραση της Τουρκίας; 

3) Ποιες ενέργειες έγιναν κατά την έναρξη της Επανάστασης για την 

κάλυψη των αναγκών της πολιτικής οργάνωσης και του συντονισμού 

του Αγώνα στην Κρήτη; 

4) Να αναφερθείτε στα γεγονότα της περιόδου 1822-24 που συνιστούν την 

πρώτη μεγάλη κρίση της Κρητικής Επανάστασης. 

5) Τι γνωρίζετε για την περίοδο της Γραμπούσας (1825-28) της κρητικής 

Επανάστασης; 

6) Ποια επίδραση είχε στον Κρητικό Αγώνα η Συνθήκη του Λονδίνου (6 

Ιουλίου 1827); 

7) Ποια ήταν η πολιτική που ακολούθησε ο Καποδίστριας απέναντι στο 

Κρητικό ζήτημα την περίοδο 1828-30 και ποιες οι επιπτώσεις της στην 

Κρητική Επανάσταση; 

8) Τι προέβλεπε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 για το Κρητικό 

ζήτημα; 

9) Σε ποιες ενέργειες προέβη το Κρητικό Συμβούλιο απέναντι στην 

ελληνική κυβέρνηση και τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις για την προβολή του 

Κρητικού ζητήματος το 1830; 

10) Ποια ήταν η στάση της αγγλικής διπλωματίας απέναντι στο Κρητικό 

ζήτημα κι από ποια συμφέροντα υπαγορευόταν; 

11) Ποιο καθεστώς επέβαλε ο Μωχάμετ Άλυ της Αιγύπτου στην Κρήτη 

την περίοδο 1830-40; 

12) Τι γνωρίζετε για το «Κίνημα των Μουρνιών» (Σεπτέμβριος 1833); 

13) Πως αντέδρασε η Αγγλία στην πολιτική του Μωχάμετ Άλυ της 

Αιγύπτου στην Κρήτη; 

14) Ποιες προσπάθειες έκαναν οι Κρήτες για διπλωματική προσέγγιση της 

Αγγλίας το 1839 και ποια η τύχη τους; 

15) Πότε σημειώθηκε η μεγάλη κρίση του Ανατολικού ζητήματος και τι 

γνωρίζετε γι’ αυτή; 

16) Ποιες εξελίξεις συνέβαλαν στην εκδήλωση της Επανάστασης του 

«Χαιρέτη και Βασιλογεώργη»  (1841) στο κρητικό ζήτημα και ποια η 

τύχη της; 

17) Ποια η επίδραση της επανάστασης «Χαιρέτη και Βασιλογεώργη» 

(1841) στο Κρητικό ζήτημα; 

18) Πως διαμορφώθηκε η εσωτερική διοίκηση της Κρήτης μετά την 

επαναφορά της σουλτανικής εξουσίας το 1841; 
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19) Τι ήταν το Χάττι-Χουμαγιούν και ποιες οι άμεσες εξελίξεις στο 

Κρητικό ζήτημα; 

20) Τι γνωρίζετε για το «Κίνημα του Μαυρογένη» (14 Μαΐου 1858) και 

ποιες οι συνέπειές του; 

21) Τι ήταν το κίνημα των «αντεπαναστατών» και ποια η στάση των 

Κρητών σ’ αυτό; 

22) Ποια στοιχεία προσδίδουν στην κρητική Επανάσταση του 1866 εθνικό 

χαρακτήρα και ποια στάση τήρησαν οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις και η 

ελληνική πολιτική σ’ αυτή; 

23) Με ποιους τρόπους εκδηλώθηκε η συμπαράσταση των Ελλήνων στον 

Κρητικό αγώνα το 1866; 

24) Τι γνωρίζετε για τα πολεμικά γεγονότα του 1866; Πως οργανώθηκε ο 

αγώνας από τους Κρήτες; 

25) Ποια στάση τήρησαν απέναντι στον Κρητικό αγώνα οι ξένοι και οι 

Έλληνες μετά το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου; 

26) Σε ποιες διπλωματικές και στρατιωτικές ενέργειες προέβησαν οι 

Τούρκοι το 1867; 

27) Ποιες διπλωματικές εξελίξεις του 1868 και 1869 οδήγησαν στο τέλος 

της κρητικής Επανάστασης; 

28) Τι ήταν ο Οργανικός Νόμος, πότε εφαρμόστηκε και ποιες οι βασικές 

διατάξεις του; 

 

 

 

 

 

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

 

1) Η επίσημη έναρξη της Κρητικής Επανάστασης έγινε: 

α) 14 Ιουνίου 1821 

β) 15 Απριλίου 1821 

γ) 15 Ιουλίου 1821 

 

2) Η πιο σημαντική προσπάθεια για την πολιτική οργάνωση της Κρήτης 

κατά την έναρξη της Επανάστασης ήταν: 
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α) ο διορισμός του Κομνηνού Αφεντούλη ως Γενικού Διοικητή της 

Κρήτης 

β) η ψήφιση του «Προσωρινού Πολιτεύματος της Κρήτης» 

γ) η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης των Κρητών. 

 

3) Η πρώτη μεγάλη κρίση της Κρητικής Επανάστασης σημειώθηκε: 

α) το 1821 

β) το 1822 

γ) το 1823 

 

4) Μετά την αποχώρηση του Τομπάζη από την Κρήτη το 1824: 

α) έληξε η Κρητική Επανάσταση 

β) διορίστηκε νέος διοικητής από τον Κουντουριώτη 

γ) ο αγώνας των Κρητών συνεχίστηκε με τη μορφή ανταρτοπόλεμου 

 

5) Η κατάληψη του φρουρίου της Γραμπούσας (1825) είχε ως 

αποτέλεσμα: 

α) την αναζωπύρωση της Επανάστασης 

β) την υποχώρηση των Τούρκων 

γ) την αναγνώριση της Κρητικής Επανάστασης από τους Ευρωπαίους 

 

6) Η πολιτική του Καποδίστρια απέναντι στην Κρητική Επανάσταση ήταν: 

α) σταθερά αρνητική 

β) ασταθής 

γ) θετική 

 

7) Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 όριζε: 

α) την αυτονομία της Κρήτης με φόρο υποτέλειας στο Σουλτάνο  

β) την ενσωμάτωση της Κρήτης στο ελληνικό κράτος 

γ) καθεστώς απόλυτης δικαιοδοσίας του Σουλτάνου στην Κρήτη. 

 

8) Το «Κίνημα των Μουρνιών» εκδηλώθηκε: 

α) το 1833 κατά του Μωχάμετ Άλυ 

β) το 1828 κατά της σουλτανικής εξουσίας 

γ) το 1827 κατά των τούρκικων αντάρτικων ομάδων 

 

9) Ο Κρητικός αγώνας το 1839-41 επηρεάστηκε από: 

α) τη Συνθήκη του Λονδίνου 1840 
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β) τον τουρκοαιγυπτιακό πόλεμο 

γ) τη διπλωματική στάση της Αγγλίας 

 

10) Το Χάττι-Χουμαγιούν 1858 καθόριζε: 

α) τον περιορισμό της αιγυπτιακής κυριαρχίας στην Κρήτη 

β) τους όρους παύσης των εχθροπραξιών μεταξύ Τούρκων κι Αιγυπτίων 

γ) την παραχώρηση προνομίων από το Σουλτάνο στους χριστιανούς 

υπηκόους. 

 

11) Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση στην Κρήτη σημειώθηκε την περίοδο: 

α) 1866-67 

β) 1865-69 

γ) 1866-69 

 

12) Έκρηξη του φιλελληνισμού σημειώθηκε για τον κρητικό αγώνα: 

α) μετά το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου 

β) μετά την αποτυχία της Επανάστασης του «Χαιρέτη και Βασιλογεώργη» 

γ) μετά το «Κίνημα των Μουρνιών» 

 

13) Η διπλωματική λύση που δόθηκε στο Κρητικό ζήτημα το 1869 

χαρακτηρίζεται ως: 

α) μερικώς ικανοποιητική για τους Κρήτες 

β) ευνοϊκή για το Σουλτάνο 

γ) υποτιμητική για την Ελλάδα 

 

 

14) Ο Οργανικός Νόμος εφαρμόστηκε το: 

α) Σεπτέμβριο 1867 

β) Φεβρουάριο 1867 

γ) Φεβρουάριο 1868    

 

15) Βασική διάταξη του Οργανικού Νόμου καθόριζε : 

α) την αυτονομία της Κρήτης 

β) το διορισμό μουσουλμάνου Γενικού Διοικητή 

γ) την παραχώρηση προνομίων στους χριστιανούς 
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Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση 

είναι σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Η απόφαση της συμμετοχής της Κρήτης στην            

    πανεθνική εξέγερση είχε ληφθεί στις 15  

    Απριλίου 1821.                                                                                   

2) Πρώτος Γενικός Διοικητής της Κρήτης ορίστηκε 

    ο Μιχαήλ Κομνηνός Αφεντούλης από τον  

    Αλέξανδρο Υψηλάντη.                                                                       

3) Το «Προσωρινό Πολίτευμα της Νήσου Κρήτης» 

     ψηφίστηκε στις 22 Μαΐου 1822.                                                        

4) Η πρώτη μεγάλη κρίση της Κρητικής Επανάστασης 

    σημειώθηκε το 1823.                                                                           

5) Οι «Καλησπέρηδες» και οι «Ζουρήδες» ήταν 

    αντάρτικες ομάδες των Τούρκων και των Κρητών  

    αντίστοιχα.                                                                                           

6) Η κατάληψη του φρούριου της Γραμπούσας σήμανε 

    την έναρξη της δεύτερης περιόδου της κρητικής 

    επανάστασης.                                                                                       

7) Η Συνθήκη του Λονδίνου του 1830 συνέβαλε 

    στην αναζωπύρωση της Κρητικής Επανάστασης.                               

 

8) Η πολιτική του Καποδίστρια προκάλεσε τις  

     αντιδράσεις των Κρητών επαναστατών.                                             

9) Η Αγγλία διαμόρφωνε την εξωτερική της πολιτική  

    στο Κρητικό ζήτημα με γνώμονα την εξυπηρέτηση 

     των συμφερόντων της στην Ανατολή.                                                

10) Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 

       κατοχύρωνε τη σουλτανική κυριαρχία στην  

       Κρήτη.                                                                                               

11) Ο δεύτερος τουρκοαιγυπτιακός πόλεμος 

       συνέβαλε στην ενίσχυση της αιγυπτιακής  

       κυριαρχίας στην Κρήτη.                                                                    

12) Η Επανάσταση στην Κρήτη το 1841 είχε την  
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      υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης.                                            

13) Το Χάττι - Χουμαγιούν εκδόθηκε το 1855  

       και προέβλεπε την παραχώρηση προνομίων 

       στους χριστιανούς.                                                                            

14) Κύριος σκοπός της Επανάστασης του 1866 

      ήταν η επίτευξη ένωσης με την Ελλάδα.                                           

15) Ο Οργανικός Νόμος του 1868 παραχωρούσε 

       πληθώρα προνομίων στους χριστιανούς.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια : Δοξάκη Ευφροσύνη 

 

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ 

ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄~ Ε΄   

 

 

Ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου: 

 

 

1) Ποια ήταν η χρήση του Οργανικού Νόμου από την Υψηλή Πύλη και 

πως αντιμετωπίστηκε από τους Κρήτες; 



 146 

2) Να αναφερθείτε στα καταπιεστικά μέτρα που επέβαλε η σουλτανική 

εξουσία στην Κρήτη μετά το 1866 και τις συνέπειές τους; 

3) Ποια σχέδια για αλλαγή καθεστώτος στην Κρήτη υποστηρίχθηκαν μετά 

το 1871; 

4) Ποιες συνθήκες ευνόησαν την έκρηξη της Κρητικής Επανάστασης του 

1878 και ποιες διπλωματικές εξελίξεις επηρέασαν το Κρητικό ζήτημα; 

5) Πότε υπογράφτηκε ο Χάρτης της Χαλέπας και ποιες οι κυριότερες 

διατάξεις του; 

6) Ποιες ευεργετικές επιδράσεις είχε στη διοίκηση της Κρήτης η 

εφαρμογή του Χάρτη της Χαλέπας; 

7) Να αναφερθείτε στους κομματικούς ανταγωνισμούς που σημειώθηκαν 

στην Κρήτη την περίοδο 1878-1888 και στα αποτελέσματά τους. 

8) Για ποιους λόγους απορρίφθηκε η ιδέα της αγγλικής προστασίας το 

1888; 

9) Τι γνωρίζετε για την Επανάσταση του 1889 και τις συνέπειές της; 

10) Πως θα χαρακτηρίζατε την περίοδο 1889-1894 της τουρκοκρατίας 

στην Κρήτη και γιατί; 

11) Ποιος ήταν ο εμπνευστής της Ιδέας της Μεταπολίτευσης και ποιες οι 

διπλωματικές του ενέργειες; 

12) Ποιες οι συνέπειες των τελευταίων Κρητικών Επαναστάσεων του 

1895-6; 

13) Ποιες διπλωματικές ενέργειες έγιναν από τους Κρήτες επαναστάτες 

κατά το 1897-98 και ποια στάση που τήρησαν η ελληνική κυβέρνηση 

και οι Μεγάλες Δυνάμεις; 

14) Ποια λύση δόθηκε στο Κρητικό ζήτημα μετά τον πόλεμο του 1897; 

15) Ποια η συμβολή της σφαγής του Ηρακλείου του 1898 στην επίλυση 

του Κρητικού ζητήματος; 

16) Ποιες αποφάσεις πήραν οι Μ. Δυνάμεις το 1898 για τη λύση του 

Κρητικού ζητήματος; 

17) Να αναφερθείτε στα μέτρα που είχαν ληφθεί το 1898-99 για την 

οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας. 

18) Ποιο ήταν το έργο της Κυβέρνησης σε θέματα εσωτερικής πολιτικής; 

19) Ποια στοιχεία συνιστούν την εσωτερική κρίση που επηρέασε αρνητικά 

το Κρητικό ζήτημα; 

20) Να αναφερθείτε αναλυτικά στα αίτια και τις αφορμές της 

Επανάστασης του Θερίσου 1905. 

21) Ποια ήταν η αντίδραση του πρίγκηπα Γεωργίου στην επανάσταση του 

Θερίσου και οι συνέπειές της; 
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22) Ποια στάση τήρησαν οι Μ. Δυνάμεις απέναντι στην επανάσταση του 

Θερίσου και γιατί; 

23) Ποιες ήταν οι κύριες πολιτικές και διπλωματικές ενέργειες του 

Βενιζέλου κατά την επανάσταση του Θερίσου; 

24) Ποιες διπλωματικές ενέργειες έδωσαν τέλος στην Επανάσταση του 

1905 και ποιες οι θετικές επιπτώσεις της; 

25) Ποια ήταν τα θετικά στοιχεία της Αρμοστείας του Αλ. Ζαϊμη 1906-

1908; 

26) Ποια γεγονότα συνέβαλαν στην έκδοση του πρώτου επίσημου 

Ενωτικού Ψηφίσματος των Κρητών; 

27) Ποια η στάση των Μ. Δυνάμεων στις τελευταίες εξελίξεις στο κρητικό 

ζήτημα; 

28) Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαρτίου του 1910; 

29) Τι γνωρίζετε για τη μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα το 

Σεπτέμβριο του 1910 και τις επιπτώσεις της στο Κρητικό ζήτημα; 

30) Να αναφερθείτε αναλυτικά στα γεγονότα του 1912-13 που συνέβαλαν 

στην οριστική λύση του Κρητικού ζητήματος.     

 

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:  

 

 

1) Ο Οργανικός Νόμος ίσχυσε στην Κρήτη: 

α) την περίοδο 1868-75 και συνέβαλε στην αναγνώριση προνομίων στους 

χριστιανούς 

β) την περίοδο 1860-1871 και ουσιαστικά καταστρατηγούσε τα 

δικαιώματα των χριστιανών 

γ) την περίοδο 1868-1875 και συνέβαλε στην αδικία και καταπίεση των 

χριστιανών. 

 

2) Η Επανάσταση του 1878 είχε ως αφορμή: 

α) το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 

β) τον τουρκοαιγυπτιακό πόλεμο του 1871 

γ) την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

 

3) Ο Χάρτης της Χαλέπας αποτελούσε το Νέο Οργανικό Νόμο που ίσχυσε 

την περίοδο: 

α) 1878-1888 
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β) 1878-1889 

γ) 1880-1889 

 

4) Η Σύμβαση της Χαλέπας καθόριζε: 

α) καθεστώς ημιαυτόνομης επαρχίας 

β) καθεστώς απόλυτης υποταγής στη σουλτανική εξουσία  

γ) καθεστώς απόλυτης υποταγής στην αιγυπτιακή εξουσία 

 

5) Η ανάκληση των προνομίων του Χάρτη της Χαλέπας και η επαναφορά 

του έγιναν: 

α) το 1889 και 1894 αντίστοιχα 

β) το 1889 και 1894 αντίστοιχα 

γ) το 1889 και 1895 αντίστοιχα 

 

6) Η λύση της αυτονομίας το 1897 υπαγορεύτηκε ως αναγκαιότητα 

εξαιτίας: 

α) του ελληνοτουρκικού πολέμου 

β) της πίεσης που ασκήθηκε από τις Μ. Δυνάμεις 

γ) της δεινής κατάστασης των επαναστατών. 

 

7) Η περίοδος της τουρκοκρατίας στην Κρήτη έληξε: 

α) το 1897 

β) το 1898 

γ) το 1899 

 

8) Κατά την περίοδο της αυτονομίας στην Κρήτη ίσχυε καθεστώς: 

α) διεθνούς προστασίας 

β) αγγλικής επικυριαρχίας 

γ) τουρκοαιγυπτιακής κυριαρχίας 

 

9)Η διάσταση Γεωργίου και Βενιζέλου οφειλόταν στις διαφορετικές τους   

απόψεις για: 

α) το καθεστώς που έπρεπε να εγκαθιδρυθεί στην Κρήτη 

β) τις διαδικασίες επίλυσης του Κρητικού ζητήματος 

γ) τις εξουσίες του Γεωργίου 

 

10) Η Επανάσταση του Θερίσου έγινε: 

α) στις 14 Μαρτίου 1905 
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β) στις 26 Φεβρουαρίου 1905 

γ) στις 10 Μαρτίου 1905 

 

11) Το κίνημα του Βενιζέλου υποστηρίχθηκε: 

α) από το Δηλιγιάννη 

β) από τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις 

γ) από το λαό και τον Τύπο 

 

12) Κύριος στόχος της πολιτικής του Βενιζέλου ήταν: 

α) η σταθερή επιδίωξη της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα 

β)η προσωρινή αποδοχή της σουλτανικής επικυριαρχίας 

γ) η άμεση απελευθέρωση της Κρήτης 

 

13) Η Επανάσταση του Θερίσου είχε ως συνέπεια : 

α) την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα 

β) την επιβολή του Νέου Οργανικού Νόμου 

γ) τη βελτίωση του αρμοστειακού καθεστώτος 

 

14) Η μεγαλύτερη επιτυχία της Αρμοστείας του Αλ. Ζαϊμη ήταν: 

α) η βελτίωση της οικονομίας 

β) η οργάνωση της πολιτοφυλακής της Κρήτης 

γ) η οργάνωση της δημόσιας υγείας και παιδείας. 

 

15) Η επίσημη κήρυξη της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα έγινε: 

α) στις 30 Μαΐου 1913 

β) στις 14 Νοεμβρίου 1913 

γ) την 1η Δεκεμβρίου 1913         

 

 

 

  

Ερωτήσεις  Τύπου   Σωστό - Λάθος: 

 

 

Σημειώστε Χ στο Σωστό ή Λάθος, αν θεωρείται ότι η αντίστοιχη πρόταση 

είναι σωστή ή λανθασμένη: 

 Σωστό         Λάθος 

1) Το «Κόμμα των μπέηδων» ήταν εκφραστής 
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    του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας 

    του μουσουλμανικού στοιχείου.                                                       

2) Μετά το 1871 κατά την περίοδο του «χάους» η  

    Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγκάστηκε να  

    αποδεχτεί τη μεταβολή του καθεστώτος της Κρήτης.                       

3) Ο τουρκοαιγυπτιακός πόλεμος δημιούργησε νέα 

    κρίση στο Ανατολικό ζήτημα το 1877.                                              

4) Το άρθρο 15 της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου 

    επέβαλε την επαναφορά σε ισχύ του Οργανικού 

    νόμου.                                                                                                 

5) Ο Χάρτης της Χαλέπας προέβλεπε τη δυνατότητα 

     ανάληψης της διοίκησης της Κρήτης από χριστιανούς.                    

6) Διάδοχος του Ι. Φωτιάδη στο αξίωμα του διοικητή 

    της Κρήτης ήταν ο Αλ. Καραθεοδωρής.                                             

7) Η Επανάσταση του 1889 είχε ως συνέπεια την  

    επιβολή στρατιωτικού νόμου στο νησί.                                              

8) Εμπνευστής της Ιδέας της Μεταπολίτευσης 

    ήταν ο Μανούσος Κούνδουρος.                                                          

9) Το 1898 για πρώτη φορά οι Μ. Δυνάμεις 

    προτείνουν τη λύση της αυτονομίας της Κρήτης  

    η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τους Έλληνες.                                  

10) Το γεγονός που λειτούργησε ως καταλύτης στη 

      λύση του Κρητικού ζητήματος ήταν η μεγάλη  

      σφαγή του Ηρακλείου.                                                                       

11) Στις 2 Νοεμβρίου 1899 αποχώρησαν όλα τα 

      τουρκικά στρατεύματα από την Κρήτη.                                             

12) Στην πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής  

      Πολιτείας συμμετείχε και ο Βενιζέλος 

      ως υπουργός δικαιοσύνης.                                                                  

13) Η Επανάσταση στο Θέρισο το 1905 οδήγησε 

      στην ύπαρξη δύο κυβερνήσεων στην Κρήτη.                                    

14) Το κίνημα στο Θέρισο πέτυχε τον κύριο 

      στόχο του, δηλ. την ένωση της Κρήτης με  

      την Ελλάδα.                                                                                        

15) Για πρώτη φορά συμμετείχαν στο ελληνικό 

      κοινοβούλιο Κρήτες βουλευτές μετά την  

      έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων.                                                    
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