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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) 
 
 
 Ευρώπη: ένας όρος κυρίως γεωγραφικός. 

Οι χώρες της Ευρώπης προς τα τέλη του 18ου αι. βασίζονται κυρίως στην αγροτική οικονομία. 
Επικρατεί το σύστημα της μεγάλης ιδιοκτησίας γης, η οποία βρίσκεται στα χέρια των αρχόντων 
γαιοκτημόνων, στους οποίους οι χωρικοί εργάζονται ως δουλοπάροικοι ή κολλίγες. 
Οι κάτοικοι ζουν διάσπαρτοι στις επαρχίες, κοντά στη γη, και οι πόλεις είναι μικρές, λειτουργούν 
ως διοικητικά κέντρα. 
Εξέχουσες κοινωνικές ομάδες είναι: οι αριστοκράτες/ευγενείς/αυλικοί, οι στρατιωτικοί, οι 
ιερωμένοι, οι τεχνίτες και οι έμποροι. 

 
 Αιτίες ανατροπής των υφιστάμενων καθεστώτων: 

– Άνοδος της νέας αστικής τάξης, η οποία διεκδικεί περισσότερες ελευθερίες. 
– Οι ιδέες των Διαφωτιστών για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο. 
– Οι μεταβολές που επιφέρει η Βιομηχανική Επανάσταση. 
– Η αναποτελεσματικότητα και το αδιέξοδο των παλαιών θεσμικών μηχανισμών. 

 
 
1789 Έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης (14/7 Άλωση της Βαστίλλης). 

Σύγκληση γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. 
Παραχώρηση Συντάγματος: η Γαλλία συνταγματική μοναρχία. 
Ο Βασιλιάς της Γαλλίας αναγορεύεται Βασιλέας των Γάλλων. 

 
1792 Έκπτωση Λουδοβίκου Ις΄ και κήρυξη της Δημοκρατίας. 

Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης διαδίδονται σε όλη την Ευρώπη. 
Συγκρότηση εθνικού στρατού για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. 
Διαπρεπής στρατιωτικός ηγέτης ο Ναπολέων Βοναπάρτης. 

 
1797 Ήττα και κατάληψη της Βενετίας από τους Γάλλους. Οι Γάλλοι δημοκρατικοί καταλαμβάνουν τα 

Επτάνησα. 
 
1799 Πραξικόπημα και ανατροπή της Δημοκρατίας. Ο Ν. Βοναπάρτης ανακηρύσσεται Ύπατος. 

Ναπολεόντειοι πόλεμοι και αλλεπάλληλες νίκες των Γάλλων δημοκρατικών. 
 
1804 Ο Ναπολέων στέφεται αυτοκράτορας της Γαλλίας. 

Η γαλλική κυριαρχία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη: Ρώμη, Βαρκελώνη, Αμβούργο, Άμστερνταμ 
γίνονται πρωτεύουσες γαλλικών επαρχιών. 

 
 Συγκρότηση ευρωπαϊκής συμμαχίας για την αναχαίτιση των Γάλλων: Μ. Βρετανία, Πρωσία, 

Αυστροουγγαρία, Ρωσία. 
1813 Μάχη της Λειψίας και ήττα του Ναπολέοντα. Εξορία στη νήσο Έλβα. 
 
1814 1/11: Σύγκληση του Συνεδρίου της Βιέννης για σύναψη συνθήκης ειρήνης. 
 
1815 Επιστροφή του Ναπολέοντα και μάχη στο Βατερλώ. Ήττα και νέα εξορία. 

Συνθήκη ειρήνης της Βιέννης. 
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Α1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1/11/1814-1815) 
 
 

 Συμμετέχουν οι «Μεγάλες Δυνάμεις»: 
Μ. Βρετανία, .........................................................  Λόρδος Κάσλρεϋ 
Πρωσία, 
Αυστροουγγαρία, .................................................  καγκελάριος Μέτερνιχ 
Ρωσία ......................................................................  (Καποδίστριας) 
και η Γαλλία ...........................................................  Ταλεϋράνδος 

 
 
 Σκοποί συνεδρίου: επιβολή συνθηκών ειρήνευσης στην Ευρώπη 

α) Παλινόρθωση: αποκατάσταση «παλαιού καθεστώτος» 
β) Αναχαίτιση ανατρεπτικών φιλελεύθερων και δημοκρατικών δυνάμεων 
γ) Διατήρηση πολυεθνικών κρατικών ενοτήτων. 
 
Ενάντια στα ρεύματα του εθνικισμού και υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής. 
Μέτερνιχ, φιλομοναρχικός και ευρωπαίος. 
 
λαός:  η κοινότητα των πολιτών κάποιου κράτους 
έθνος: πολιτιστική κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά 
 
Γαλλία:  λαός = έθνος 
Αυστροουγγαρία, Ρωσία, Οθωμ. Αυτοκρατορία: πολυεθνικές αυτοκρατορίες 

 
 
1815 Η όροι της Συνθήκης Ειρήνης: 

– Ίδρυση βασιλείου Ολλανδίας, + Βέλγιο. 
– Ίδρυση βασιλείου Σαρδηνίας, + Πεδεμόντιο + Γένοβα 
– Ουδετερότητα Ελβετίας. 
– Επέκταση Πρωσίας έως τον Ρήνο. 
– Προσάρτηση ιταλικών κτήσεων στην Αυστρία. 
 
03 Αιφνιδιαστική επιστροφή του Ναπολέοντα. 
06 Μάχη του Βατερλώ: νικητές οι Σύμμαχοι. Εξορία Ναπολέοντα στην Αγία Ελένη. 
 
Επαναδιαπραγμάτευση της Συνθήκης για τη Γαλλία. 
– Απώλεια της περιοχής του Σάαρ, 
– καταλογισμός πολεμικών αποζημιώσεων 
– επιβολή στρατού κατοχής στο έδαφός της. 
 
09 Συγκρότηση Ιερής Συμμαχίας: Αυστρία, Ρωσία, Πρωσία. 
 Κατά των αρχών της εθνικής αυτοδιάθεσης και της λαϊκής κυριαρχίας. 
 Αντιδράσεις από Μ. Βρετανία. 
 
Ευρωπαϊκή Συμφωνία (Concert of Europe): συμφωνία συστήματος συνεργασίας για την 
ασφάλεια στην Ευρώπη, μέσα από τη διατήρηση των ισορροπιών και την αμεσότερη 
παρέμβαση σε περιπτώσεις ανάγκης. Ο πρώτος πανευρωπαϊκός θεσμός. 
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Α2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη 
 
 

 Παρά την υπερίσχυση των συντηρητικών δυνάμεων και των παλαιών καθεστώτων, η 
Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι (1789-1815), είχαν προκαλέσει αφύπνιση 
των εθνικών συνειδήσεων και διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών. 

 
 
 Προοδευτικά κινήματα που άρχισαν να εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης: 
 
  Εθνικά κινήματα: κινήσεις και διεκδικήσεις που προωθούνται από οργανωμένες 

ομάδες ή ανθρώπους κυρίως κατώτερης αριστοκρατικής καταγωγής στο όνομα της 
απελευθέρωσης μιας εθνικής κοινότητας από τη συνθήκη υποτέλειας σε μια άλλη 
κοινότητα ή σε ένα (πολυεθνικό) κράτος. Προωθείται έτσι η υπόθεση ελευθερίας 
ενός έθνους (Ματσίνι). 

 
  Φιλελεύθερα κινήματα: κινήσεις και διεκδικήσεις που προβάλλονται κυρίως από 

ομάδες και οργανώσεις που προέρχονται από την αστική τάξη, επιδιώκοντας 
συνταγματικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς για την εξασφάλιση των πολιτικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών. Προωθείται έτσι η υπόθεση ελευθερίας 
ενός λαού. 

 
  Ριζοσπαστικά κινήματα: κινήσεις και διεκδικήσεις που προβάλλονται από ομάδες και 

οργανώσεις μικροαστών ή προλετάριων, οι οποίες επιδιώκουν την ανατροπή των 
μοναρχικών καθεστώτων και την καθιέρωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή 
την ανασυγκρότηση όλης της κοινωνικής δομής, προς όφελος ιδίως των κατώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων και της εργατικής τάξης. 

 
 Κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κινήματα που υπερασπίζονται τα δικαιώματα 

της εργατικής τάξης (Φουριέ, Σαιν-Σιμόν, Μαρξ, Ένγκελς). 
 Αναρχικά κινήματα που προωθούν την ανατροπή και κατάργηση της κρατικής 

εξουσίας (Μπακούνιν). 
 
1776 Η Αμερικανική Επανάσταση παρουσιάζει στοιχεία κυρίως φιλελεύθερου και δευτερευόντως 

εθνικού κινήματος. 
 
1792 Κινήματα αντίδρασης στον γαλλικό ζυγό, κυρίως στην Ισπανία. Ταραχώδεις εξελίξεις. 
1822 Ακυβερνησία και επέμβαση γαλλικών δυνάμεων για την προστασία της μοναρχίας. 
 
19ος Μετά την πίεση που άσκησε ο Ναπολέων, αναπτύσσεται ο γερμανικός εθνικισμός. Οι μέχρι 

τότε κοσμοπολίτες Γερμανοί απορρίπτουν τις επαναστατικές ιδέες και τον Διαφωτισμό. 
Αναπτύσσεται στα πλαίσια αυτά ο Ρομαντισμός ως συναισθηματική αντίδραση στον 
ορθολογισμό του Διαφωτισμού και ως επιστροφή στις αιώνιες αξίες και στην παράδοση του 
έθνους. 

 
1820 Στα διάφορα ιταλικά κρατίδια εκδηλώθηκαν κινήσεις που επέδειξαν αντικρουόμενες 

διαθέσεις και επιδιώξεις. Οι φιλελεύθεροι επεδίωκαν απλά μεταρρυθμίσεις. Οι εθνικιστές 
επεδίωκαν ενοποίηση της Ιταλίας. Επανάσταση στο νότο με την υποστήριξη των 
Καρμπονάρων ριζοσπαστών. Επανάσταση στο Πεδεμόντιο καταστέλλεται από τους 
Αυστριακούς. 

 
19ος Κινήματα απελευθέρωσης των λαών της Νότιας Αμερικής από το αποικιοκρατικό καθεστώς. 
1823 Δόγμα Μονρόε. 
 
1825 Δεκεμβριστές: Επαναστατικό κίνημα αξιωματικών του στρατού, μετά το θάνατο του τσάρου 

Αλεξάνδρου Α΄, επιδιώκει την ανατροπή της μοναρχίας. Το κίνημα κατεστάλη. 
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Α3. Η ελληνική επανάσταση του 1821 
 
 

 Η Βαλκανική χερσόνησος στις αρχές του 19ου αιώνα: 
– υπό την κυριαρχία μιας παραπαίουσας οθωμανικής εξουσίας 
– κυρίως ποιμενικές και ορεσίβιες φυλές, με κύριο χαρακτηριστικό τους τη θρησκεία· 
– η παράδοση των εξεγέρσεων που υποκινούν τοπικοί φύλαρχοι-ληστές, με το ήθος 
του ήρωα που παλεύει ενάντια στην αδικία της εξουσίας: 1804-1807 εξέγερση των Σέρβων 
υπό τον Καραγιώργη, υπέρ του Σουλτάνου και κατά των τοπικών ηγεμόνων. 

 
 
 Παράγοντες που οδήγησαν στην έκρηξη της ελληνικής επανάστασης: 
 
  Η πολιτική και πολιτισμική παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Η αναποτελεσματικότητα και η καταπίεση ενισχύουν τα αισθήματα δυσαρέσκειας. 
 
  Η αλματώδης ανάπτυξη μερίδας Ελλήνων της διασποράς κατά τον 18ο αιώνα σε 

διεθνή εμπορική και διοικητική τάξη: 
  – Έλληνες παίρνουν στα χέρια τους σημαντικό μερίδιο του νέου εμπορίου στην 

Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως το εμπόριο σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα 
(Ρωσία) προς την Ευρώπη. 

  – Έλληνες καταλαμβάνουν θέσεις στην οθωμανική διοίκηση: οι Παραδουνάβιες 
ηγεμονίες διοικούνται από Έλληνες ηγεμόνες. 

  – Η ορθόδοξη εκκλησία και το Πατριαρχείο στελεχώνονται κυρίως από Έλληνες. 
  – Η ελληνική γλώσσα διατηρεί το πολιτισμικό και οικονομικό προβάδισμα στον 

βαλκανικό χώρο, ενώ τυπώνονται στη Βιέννη οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες. 
  – Προοδευτικός εξελληνισμός των μορφωμένων και εμπορικών τάξεων στην Α. 

Ευρώπη. 
 
  Επαφή των Ελλήνων της διασποράς με τα προοδευτικά κινήματα και τις ιδέες της 

Γαλλ. Επανάστασης (φιλελευθερισμός, εθνικισμός, μέθοδοι οργάνωσης μυστικών 
εταιριών) => συγκρότηση Φιλικής Εταιρείας (1814). 

 
 
 Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης: 
 
  Κίνημα εθνικό: Υπήρξε η πρώτη περίπτωση στην Ευρώπη που οι εθνικιστικές 

επιδιώξεις συσπείρωσαν έναν ολόκληρο λαό, τις μορφωμένες κοινότητες της 
διασποράς καθώς και τους τοπικούς οπλαρχηγούς-ληστές, ενώ ενσάρκωσε το 
ιδανικό των ευρωπαίων φιλελεύθερων και εθνικιστών. 

 
  Κίνημα πολιτικό: Οι Έλληνες διεκδικούν και τη σύσταση αντιπροσωπευτικής 

(δημοκρατικής) και ευνομούμενης πολιτείας. 
 
  Ιδεολογικές αναφορές: 
  α) προβολή της εθνικής συνέχειας του Ελληνισμού· 
  β) ταύτιση των Ελλήνων με τους Ευρωπαίους, διάκριση από τους Τούρκους· 
  γ) καταγγελία της τουρκικής κυριαρχίας ως παράνομης και αυθαίρετης· 
  δ) προβολή των δικαιωμάτων της εθνικής αυτοδιάθεσης και της λαϊκής κυριαρχίας. 

 
 

 Οργάνωση της Επανάστασης: 
 
  Ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας (1814, Οδησσός: Ε. Ξάνθος, Ν. Σκουφάς, Αθ. 

Τσακάλωφ). Στόχοι: α) κατήχηση πατριωτών, β) ανάθεση ηγεσίας στον Καποδίστρια, 
γ) εμπλοκή της Ρωσίας, δ) προετοιμασία γενικού ξεσηκωμού. 
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  Η απάντηση του Ι. Καποδίστρια είναι αρνητική: 

Θεωρεί ανώριμες τις συνθήκες, δε συμφωνεί με τις ιδέες των συνωμωτών, 
προεξοφλεί την άρνηση του Τσάρου και τη δυσμενή ευρωπαϊκή συγκυρία. 

 
  Η ηγεσία ανατίθεται στον Αλέξανδρο Υψηλάντη: 

Υπολογίζει στην πρόκληση γενικού ξεσηκωμού και στην παρέμβαση του Τσάρου 
ώστε να ξεσπάσει ρωσοτουρκικός πόλεμος. 

 
 

 Το ΞΕΚΙΝΗΜΑ: 
1821 Φεβρουάριος: ο Α. Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο και κηρύσσει την Επανάσταση στη 

Μολδοβλαχία. 
 Μάρτιος, 20: οι εξεγερμένοι Έλληνες καταλαμβάνουν την Καλαμάτα. 

 
 

 Λόγοι αποτυχίας του κινήματος στη Μολδοβλαχία: 
 
  Κακός υπολογισμός και στρατηγική από μέρους του Υψηλάντη: το κίνημά του 

παρέμεινε απομονωμένο από τον ντόπιο πληθυσμό, η Ρωσία δεν παρενέβη. 
 
  Πολύ σύντομη και δυναμική αντίδραση της τουρκικής πλευράς με παράταξη ισχυρής 

στρατιωτικής δύναμης. Η εγγύτητα στα κέντρα εξουσίας σημαντική. 
 
  Το στράτευμα του Υψηλάντη ετερόκλητο, με ελάχιστη συνοχή και κακοδιοίκηση. 

 
 

 Οι πρώτες αντιδράσεις στο ελληνικό κίνημα: 
 
  Ο Σουλτάνος αντιδρά με βιαιότητα: επιτρέπει τον απαγχονισμό του Πατριάρχη 

Γρηγορίου Ε΄, σφαγές και λεηλασίες εις βάρος Ελλήνων Κων/πολης και άλλων 
περιοχών. 

 
  Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιδρούν αρχικά με αρνητισμό (Ιερή Συμμαχία): 

θεωρούν ότι η εξέγερση στρέφεται κατά της νομιμότητας και σταθερότητας. 
 
  Η κατάσταση προκαλεί τη συμπάθεια πολλών ευρωπαίων και την ανάπτυξη 

φιλελληνικού κινήματος. 
 
 

 Τα επιχειρήματα των επαναστατών: κράμα συντηρητισμού και φιλελευθερισμού. 
 
  Πρόκριτοι, ιεράρχες και καπετάνιοι (οπλαρχηγοί): 

Ο αγώνας των Ελλήνων αποτελεί νόμιμη επανάσταση κατά παράνομου ηγεμόνα: οι 
Έλληνες υποτάχθηκαν με τη βία και δε συνομολόγησαν συνθήκη ειρήνης. Άρα ο 
αγώνας αποσκοπεί στην αποκατάσταση της νομιμότητας. 

 
  Φιλελεύθεροι διανοούμενοι, εθνικιστές και ορισμένοι Φιλικοί: 

Ο ελληνικός λαός διεκδικεί το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης και της λαϊκής 
κυριαρχίας. 

 
 

 Παράγοντες που ευνόησαν την εμπέδωση της Επανάστασης: 
 
  Η εξέγερση του Αλή Πασά των Ιωαννίνων ενάντια στον Σουλτάνο (άνοιξη 1820) είχε 

οδηγήσει στην απόσυρση στρατευμάτων από το νότο. 
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  Η αποδέσμευση εμπειροπόλεμων Ελλήνων από την υπηρεσία του Αλή Πασά αλλά και 

από αγγλικές μονάδες στα Επτάνησα. 
  Η απόσταση της επαναστατικής εστίας από τα στρατιωτικά και πολιτικά κέντρα 

δυσχέρανε την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή της. 
  Η εθνική ομοιογένεια και η συσπείρωση των επαναστατών γύρω από τον 

επιδιωκόμενο σκοπό: οι τοπικοί ζωέμποροι και ληστές αναγορεύονται εθνικοί ηγέτες. 
  Η αγριότητα με την οποία αντιμετώπισαν οι Οθωμανοί τον άμαχο πληθυσμό σε 

ορισμένες περιπτώσεις: η σφαγή της Χίου (1822). 
 
 

 Πολιτική συγκρότηση των επαναστατών: 
 
  Τοπικού χαρακτήρα πολιτικά σώματα: 

– Πελοπόννησος: Πελοποννησιακή Γερουσία 
– Ανατολική Στερεά (Αττική): Άρειος Πάγος 
– Δυτική Στερεά: Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλαδος 

 
  Συνέχεια της προεπαναστατικής εξουσίας: 

Αντιπρόσωποι σε αυτά τα πρώτα σώματα ήταν οι ίδιοι άρχοντες, πολιτικοί ή 
στρατιωτικοί, που ασκούσαν στο παρελθόν εξουσία ως εντολοδόχοι της οθωμανικής 
κυβέρνησης, οι ίδιοι που είχαν σχηματίσει τα τοπικά συμβούλια, αυτοί δε οι άρχοντες 
στη συνέχεια υπήρξαν οι αντιπρόσωποι στην Α΄ Εθνοσυνέλευση, καθώς και στις 
συνελεύσεις που ακολούθησαν. 

 
  Αντίδραση όσων προέρχονταν από την ελληνική Διασπορά (νεήλυδες) με 

φιλελεύθερες ιδέες, οι οποίοι επιζητούσαν απαλλαγή τόσο από την οθωμανική 
εξουσία όσο και από την εξουσία των αρχόντων που υπηρέτησαν τους Τούρκους. 
Προσπάθησαν να περιορίσουν την εξουσία των προκρίτων και την εκλογή τους 
κατευθείαν από το λαό, τον οποίο έλεγχαν πολιτικά και οικονομικά. 

 
 

1821 Α΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο: 
 
  Δεκέμβριος 1821 – Ιανουάριος 1822 

– Ψηφίζεται το πρώτο, δημοκρατικό σύνταγμα της χώρας. 
– Ανάδειξη αιρετών αρχόντων ―> λαϊκή κυριαρχία 
– Η φιλελεύθερη πολιτική κληρονομιά στο νέο κράτος. 
≠ Η διεθνής κατάσταση και οι ηγετικές ομάδες οδηγούν σε συντηρητικές λύσεις, 
 εντάσσοντας το νέο κράτος στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας της εποχής. 

 
 
 

1830 Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους: 
 
  Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας, 22-01 / 03-02-1830 

– Το νέο κράτος ιδρύεται με πολίτευμα μοναρχικό. 
– Με περιορισμένα γεωγραφικά σύνορα. 
– Μ. Βρετανια, Γαλλία και Ρωσία εγγυήτριες δυνάμεις. 
―> Καθεστώς εγγύησης της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας 
 και του μοναρχικού πολιτεύματος. 
= Καθεστώς «ψιλής εποπτείας» => παρεμβάσεις στην άσκηση πολιτικής 
=> Η Ελλάδα ιδρύθηκε ως ημιαυτόνομο προτεκτοράτο των Μεγάλων Δυνάμεων, στα 
 πρότυπα των κρατών της Λατινικής Αμερικής. 
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Α4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881) 
 
 

 Η έκταση και το καθεστώς του ελληνικού κράτους καθορίζουν τις εξελίξεις 
 
  Το ελληνικό κράτος προϊόν του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων αλλά και των 

επιδιώξεων των 3 Μεγάλων Δυνάμεων οι οποίες εγγυώνται την πολιτική 
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και το μοναρχικό καθεστώς της χώρας. 

 
  Η εδαφική του έκταση 

Εξαρχής η εδαφική επικράτεια του νέου κράτους δεν συμπεριέλαβε πολλούς 
ελληνικούς πληθυσμούς και επανασταστημένες περιοχές. 
Συνέπεια αυτού ήταν να αναπτυχθεί στα επόμενα χρόνια η ιδεολογία της Μεγάλης 
Ιδέας και ο αλυτρωτισμός. 
Μεγάλη Ιδέα: το πολιτικό όραμα της απελευθέρωσης όλων των αλύτρωτων 
ελληνικών πληθυσμών και η επέκταση του ελληνικού κράτους στα όρια της παλιάς 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Αλυτρωτισμός: η εθνική πολιτική που προτάσσει την απελευθέρωση των αλύτρωτων 
ελληνικών τόπων και την υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας. 

 
 
1843 Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 
 
  Το μοναρχικό καθεστώς επιβάλλεται στους Έλληνες με τους δικούς του φορείς 

εξουσίας, οι οποίοι ήταν κυρίως Βαυαροί αξιωματούχοι. Αποτέλεσμα ήταν να 
προκληθεί δυσαρέσκεια. 

 
  Οι παλαιοί άρχοντες δυσαρεστούνται διότι παραγκωνίζονται συστηματικά από την 

άσκηση εξουσίας, ενώ κατά τη διάρκεια της Επανάστασης είχαν καταφέρει να 
αυξήσουν την επιρροή τους. 
Φιλελεύθεροι πολιτικοί και διανοούμενοι δυσανασχετούσαν υπό το καθεστώς της 
απόλυτης μοναρχίας και διεκδικούσαν φιλελεύθερο Σύνταγμα. 
Συντηρητικοί κύκλοι της Εκκλησίας δυσαρεστήθηκαν από την πράξη αυτονομίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος από το Φανάρι (Αυτοκέφαλο). 

 
  Μετά το κίνημα της 3ης/09 ο Όθων υποχρεώθηκε να συγκαλέσει Εθνοσυνέλευση, η 

οποία κατέληξε στην ψήφιση Συντάγματος το 1844, αρχή του Κοινοβουλευτισμού. 
Το Σύνταγμα, παρότι φιλελεύθερο για την εποχή, αποκατέστησε και ενίσχυσε την 
εξουσία των παλαιών αρχόντων μέσα από τον κοινοβουλευτισμό, διότι δεν 
προνοούσε για την ανάδειξη σταθερών πολιτικών παρατάξεων και την επιβολή της 
λαϊκής θέλησης μέσα από την αρχή της πλειοψηφίας. 

 
 
1864 Το Σύνταγμα του 1864 
 
  Μετά την παραίτηση του Όθωνα και την έλευση του Γεωργίου Α΄, συγκλήθηκε νέα 

Εθνοσυνέλευση για τη διαμόρφωση νέου Συντάγματος. 
 
  Οι αγώνες του Χ. Τρικούπη υποχρεώνουν τον Γεώργιο να δεχτεί την αρχή της 

δεδηλωμένης, δηλαδή ο Βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης 
στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή. 

 
  Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται σεβαστή η έκφραση της θέλησης του λαού, άρα 

εμπεδώνεται η λαϊκή κυριαρχία και ευνοείται η συγκρότηση σταθερών πολιτικών 
σχηματισμών με αρχές και προγράμματα. 
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Α5. Το «Ανατολικό ζήτημα» και ο Κριμαϊκός Πόλεμος 
 

 
 Ανατολικό ζήτημα 

αποκαλείται το διεθνές ζήτημα που προκλήθηκε από τη βαθμιαία υποχώρηση της ισχύος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την πλήρωση του κενού κυριαρχίας που προέκυψε από αυτή την 
υποχώρηση στην Εγγύς Ανατολή και στη χερσόνησο του Αίμου. 

 
17ος αιώνας: παύση οθωμανικών κατακτήσεων, αρχή της παρακμής των Οθωμανών. 
=> Σχέδια απώθησης των Οθωμανών Τούρκων από Αυστρία και Ρωσία. 
 
18ος αιώνας: 
Η Αικατερίνη η Μεγάλη (1762-1796) κυρίως ευνοεί διαρκώς οχλήσεις εις βάρος των Οθωμανών. 

 
 Νέα φάση: 

1797 Κατάληψη 7νήσων από τους Γάλλους 
1798 Εκστρατεία Ναπολέοντα στην Αίγυπτο. Η Πύλη καλεί τους Ρώσους σε βοήθεια. 

Κατάληψη 7νήσων από τους Ρώσους. Οι Βρετανοί επίσης σπεύδουν να βοηθήσουν (Αμπουκίρ). 
 

1828-9 Ρωσοτουρκικός πόλεμος ―> Συνθήκη Ειρήνης της Ανδριανούπολης (1829) 
―> Αναγνώριση αυτονομίας της Σερβίας (1829). 
―> Παραχώρηση ανεξαρτησίας στην Ελλάδα (1830). 

 
 Το ζήτημα των Στενών 

Η υπερίσχυση των Ρώσων δημιουργεί το φόβο ότι η Ρωσία θα ελέγχει τα Δαρδανέλλια και 
συνεπώς θα αποκτήσει πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας τα συμφέροντα της 
Βρετανίας και της Γαλλίας. Γι’ αυτό προκρίνεται η χρήση της Οθωμ. Αυτοκρατορίας ως 
ανάχωματος απέναντι στις ρωσικές επιδιώξεις και αναβάλλεται το ενδεχόμενο διαμελισμού της. 

 
1833 Διαμάχη Μεχμέτ Αλή και Σουλτάνου, ο τελευταίος καλεί σε βοήθεια τους Ρώσους. 
1839 Νέα διαμάχη ―> Σύμβαση των Στενών (1841), μεταξύ 5 Μεγάλων Δυνάμεων (+Πύλη!) 

 
 

 Ο Κριμαϊκός Πόλεμος 
 
1850 Η διαμάχη ορθοδόξων και καθολικών για την κατοχή των ιερών προσκυνημάτων στους 

Αγίους Τόπους. Παρέμβαση της Ρωσίας υπέρ των ορθοδόξων και της Γαλλίας υπέρ των 
καθολικών. 
Η Ρωσία απαιτεί από την Πύλη την αναγνώριση του δικαιώματος προστασίας των 
ορθοδόξων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (με βάση τη συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή του 
1774) => ουσιαστικά αξίωση συγκυβέρνησης. 
Το αίτημα απορρίπτεται με την υποστήριξη Μ. Βρετανίας και Γαλλίας. 

1853 Εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες χωρίς κήρυξη πολέμου. 
1854 Βρετανία και Γαλλία υπογράφουν συνθήκη συμμαχίας με τον Σουλτάνο. Καταπλέουν στόλοι 

στον Πόντο και στρατεύματα των συμμάχων αποβιβάζονται στην Κριμαία. 
Η Ρωσία καλεί τους ορθόδοξους σε εξέγερση ενάντια στους Οθωμανούς. => Επαναστατικές 
ζυμώσεις στη Βαλκανική και εξεγέρσεις σε ελληνικούς πληθυσμούς. => Οι Δυνάμεις 
υποχρεώνουν τον Όθωνα σε αντικατάσταση της κυβέρνησης και αναδίπλωση. 

1855 Πτώση της Σεβαστούπολης. Ήττα των Ρώσων. 
1856 Χάτι Χουμαγιούν: σουλτανικό διάταγμα που υποσχόταν ισότητα όλων των υπηκόων, 

ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή καταγωγής. 
Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων:  Η Πύλη μέλος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 

   Ο Πόντος ουδέτερη θάλασσα 
   Οι Παραδ. Ηγεμονίες αυτόνομες υπό προστασία 
   Οι εκβολές του Δούναβη στο Σουλτάνο. 
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Α6. Η Βιομηχανική Επανάσταση 
 

Πριν: 
― Η οικονομία της Ευρώπης στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν κατά βάση αγροτική. 
― Ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας στηριζόταν στη βιοτεχνία και την οικοτεχνία. Οι 

μεσαιωνικές επαγγελματικές συντεχνίες λειτουργούσαν με κλειστό τρόπο, ελέγχοντας σε τοπικό 
επίπεδο τον οικονομικό τους τομέα. 

― Τα περισσότερα οικιστικά σύνολα μικρά, διοικητικά κέντρα ή τόποι ανταλλαγής. 
― Η γη δεν αποτελούσε εύκολα ανταλλάξιμο αγαθό και βρισκόταν είτε κληρονομικά στα χέρια παλαι-

ών γαιοκτημόνων είτε στα χέρια κοινοτήτων που την εκμεταλλεύονταν με παραδοσιακό τρόπο. 
 
 Βιομηχανική επανάσταση 

αποκαλείται το οικονομικό, πολιτικό και τεχνολογικό φαινόμενο το οποίο κορυφώνεται στα μέσα 
του 19ου αιώνα και κατά το οποίο εφαρμόζονται σε χώρες του δυτικού κόσμου με ραγδαίο ρυθμό 
νέοι παραγωγικοί τρόποι και οικονομικοί κανόνες, οι οποίοι στηρίζονται στο διεθνές εμπόριο, στις 
νέες εξελίξεις της τεχνολογίας και στους κανόνες του φιλελεύθερου καπιταλισμού, οδηγώντας 
καταρχάς τη Βρετανία και αργότερα άλλες χώρες σε έκρηξη οικονομικής παραγωγικότητας και 
κοινωνικό μετασχηματισμό. 

 
 
Χαρακτηριστικά: 

α) Συστηματική εισαγωγή των (ατμο)μηχανών στην παραγωγική εργασία: εργοστάσια, βιομηχανίες, 
γεωργία και συνακόλουθα αύξηση παραγωγής. 

β) Αντικατάσταση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας από νέες, ιδιαίτερα τον γαιάνθρακα. 
Αναπτύσσονται τα μεγάλα ορυχεία. 

γ) Χρήση νέων και άφθονων πρώτων υλών, ιδιαίτερα ανόργανων, χάρη στις προόδους της χημείας. 
δ) Κατακόρυφη άνοδος του διεθνούς εμπορίου με τη βελτίωση των μέσων επικοινωνίας και 

συγκοινωνίας: τηλέγραφος, ατμόπλοιο και κυρίως ο σιδηρόδρομος. 
ε) Εφαρμογή των αρχών του καπιταλισμού στην εγχώρια οικονομία και στο διεθνές εμπόριο: 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και ανάδυση νέων αγορών. 
 
 
 
Συνέπειες: 

α) Οικονομικά: Καλπάζουσα οικονομική ανάπτυξη με κατακόρυφη αύξηση παραγωγής, τεράστιες 
συσσωρεύσεις κεφαλαίων και επενδυτικές ανάγκες. 

β)  Ανάγκη δημιουργίας διεθνών υποδομών, δικτύων και οργανισμών για τη διευκόλυνση 
του παγκόσμιου εμπορίου. Ανάπτυξη του τηλεγραφικού δικτύου. 

γ) Κοινωνικά: Προϋποθέσεις για θεαματική αύξηση του πληθυσμού της Ευρώπης και του κόσμου 
γενικότερα. 

δ)  Γιγάντωση των αστικών κέντρων όπου έδρευαν οι βιομηχανίες και μέσω των οποίων 
διεξαγόταν το παγκόσμιο εμπόριο. Δημιουργία παραγκουπόλεων γύρω από τα 
βιομηχανικά κέντρα. 

ε)  Δημιουργία τεράστιας οικονομικής ανισότητας ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό και 
τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή κεφαλαίων. Συγκροτείται η τάξη των εργατών. 

ς) Πολιτικά: Δραματικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις στο συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των 
βιομηχανικών χωρών και των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης και του κόσμου. 

ζ) Επιστημονικά: Αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία τίθεται στην 
υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης: οι βιομηχανίες εγκαθιστούν ερευνητικά 
εργαστήρια. 
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 Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία 
 
 1. 18ος αι. Η αρχή από την κλωστοϋφαντουργία. Κατά τον 18ο αιώνα η Αγγλία μπορούσε να 

προμηθεύεται φθηνό βαμβάκι από τις αποικίες της στην Ινδία και τις νότιες πολιτείες της 
Αμερικής, χάρη στην εργασία των σκλάβων. Η παραγωγή φθηνών και ποιοτικών 
βαμβακερών υφασμάτων τα κατέστησε περιζήτητα, ώστε η ζήτηση αυξήθηκε κατακόρυφα 
και οι εργοστασιάρχες προοδευτικά εισήγαγαν μηχανές για να αυξήσουν την παραγωγή. 
Την πορεία αυτή υποβοήθησε η τελειοποίηση της ατμομηχανής. 

 
 2. Το παγκόσμιο εμπόριο το οποίο κατά 50% ελεγχόταν από την Αγγλία, παρουσίασε αλματώδη 

άνοδο κατά τα τέλη του 18ου αιώνα, συσσωρεύοντας κεφάλαια στην Αγγλία. 
 
 3. Προέκυψε αρκετό πλεονάζον εργατικό δυναμικό, μετά την προοδευτική ιδιωτικοποίηση των 

καλλιεργήσιμων κτημάτων και τον αποκλεισμό μερίδας του αγροτικού πληθυσμού από τις 
καλλιέργειες. 

 
 4. Η Αγγλία ως κυρίαρχη αποικιακή δύναμη στον πλανήτη, διέθετε ελεγχόμενες πηγές πρώτων 

υλών και πρόσφορες αγορές για τα βιομηχανικά προϊόντα της, καθώς και τον απαραίτητο 
εμπορικό στόλο για την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. 

 
 5. Διέθετε επίσης ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο σύστημα πλωτής και οδικής συγκοινωνίας, 

καθώς και μεγάλες ποσότητες γαιάνθρακα, σε βάθος που επέτρεπε την εξόρυξή του. 
 
 6. Διέθετε τέλος ανεπτυγμένο πιστωτικό σύστημα αλλά και νομοθεσία η οποία ευνοούσε την 

απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και καθιέρωνε τους κανόνες της ελεύθερης 
επιχειρηματικότητας. 

 
 
 

 Η εξάπλωση της Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 
 
  Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας ανέλαβαν να 

προωθήσουν οι κυβερνήσεις σε συνεργασία με επιλεγμένους και ευνοούμενους 
επιχειρηματίες, όχι πάντα ικανούς. Η νομοθεσία και οι οικονομικές συνθήκες δεν ήταν τόσο 
πρόσφορες για την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς όσο στην Αγγλία. Τα διαθέσιμα 
κεφάλαια επίσης μετανάστευαν στην Αγγλία για επένδυση σε πιο δυναμικές επιχειρήσεις. 

 
  Ο εκβιομηχανισμός προχώρησε πάντως στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Πρωσία, στη βόρεια 

Ιταλία και στις βόρειες πολιτείες της Αμερικής. 
 
  Αναπτύσσεται έτσι ένα ευρωατλαντικό οικονομικό σύστημα, το οποίο στηριζόταν στη 

διαρκή ειρήνη, την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, την οικονομική ηγεμονία των 
ανεπτυγμένων χωρών και στη διαρκή πρόοδο της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και των 
συγκοινωνιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871-1914) 
 
 
 
Β1. Η ακμή της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας 
 
 

 Τα αίτια της αποικιοκρατίας 
 Η έξοδος των προηγμένων χωρών της Ευρώπης (μέσα 19ου αι. έως 1914) προς τον υπανάπτυκτο 

οικονομικά και τεχνολογικά κόσμο της Ασίας και της Αφρικής ωθείται από μια σειρά κινήτρων: 

 1. Αναζήτηση νέων πηγών για την προμήθεια πρώτων υλών και δημιουργία σταθμών 
εκμετάλλευσής τους. 

 2. Προσπάθεια δημιουργίας νέων αγορών για το εθνικό εμπόριο κάθε χώρας. 
 3. Η ακλόνητη πίστη στην ανωτερότητα του δυτικού πολιτισμού και στο χρέος διάδοσής του 

παντού στον υπανάπτυκτο κόσμο. 
 4. Η φιλανθρωπία που συνοδεύεται συνήθως από την προσπάθεια για ιεραποστολική διάδοση 

του χριστιανισμού. 

 
 
 Αποικιοκρατία και ιμπεριαλισμός 

 1. Η πρώτη έξοδος των Ευρωπαίων συντελέστηκε κατά τον 16ο αιώνα και εξής, με κύριο 
προορισμό τον Νέο Κόσμο (Αμερική) και δευτερευόντως την Ασία. Οι έποικοι συγκροτούσαν 
κοινότητες που επέλεγαν να εγκατασταθούν σε διαθέσιμες περιοχές, λειτουργούσαν με 
βάση τους κανόνες ζωής της μητρόπολης και γύρω απ’ αυτούς τους πυρήνες οργανωνόταν 
προοδευτικά η ζωή της αποικίας. 

 2. Η νέα αποικιοκρατία (ή ιμπεριαλισμός) του 19ου αιώνα διαφέρει: Οι αποικίες δε 
δημιουργούνται από το πληθυσμιακό πλεόνασμα των μητροπόλεων σε διαθέσιμες περιοχές. 
Εγκαθιδρύονται σε στρατηγικής σημασίας επιλεγμένα σημεία, από ειδικές στρατιωτικές και 
διοικητικές αποστολές, επιβάλλονται στις ιθαγενείς κοινότητες με τον εξαναγκασμό ή τη 
βία και στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των οικονομικών και στρατηγικών συμφερόντων της 
μητρόπολης. 
Οι αποικίες ιδρύονται από χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ σε υπανάπτυκτες οικονομικά και 
ανίσχυρες στρατιωτικά περιοχές του κόσμου, ιδίως στην Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό. 

 
 
 Αποικιοκρατία και εθνικισμός 

 1. Ο αποικισμός καθίσταται εθνική επιδίωξη και αποκτά λαϊκή υποστήριξη. Οι αποικίες 
θεωρούνται τρόπος καταξίωσης κάθε χώρας, επιβεβαίωσης των δυνατοτήτων της και 
στόχος εθνικός. 

 2. Η αποικιοκρατία λοιπόν επενδύεται με την ιδεολογία του εθνικισμού, ο οποίος αποκτά 
έκτοτε ένα στοιχείο μεσσιανισμού και απώτερης μεταφυσικής στόχευσης (η εθνική μας 
αποστολή υπαγορεύεται από τον Θεό για τη σωτηρία του ανθρώπου). 
– Οι Βρετανοί αναφέρονταν στο «χρέος του λευκού ανθρώπου» 
– Οι Γάλλοι στην «πολιτιστική τους αποστολή». 
~ Ανάλογες αναφορές στην Ελλάδα «ως φωτοβόλο φάρο της καθ’ ημάς Ανατολής». 
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 Συνέπειες: η παγκοσμιοποίηση 

 (–) Ο δυτικός άνθρωπος προσέδεσε με τη βία στον πολιτισμό του λαούς με κοινωνική 
οργάνωση και πολιτισμούς διαφορετικούς, παραβιάζοντας και αλλοιώνοντας τις 
προηγούμενες κοινωνικές δομές, χωρίς να δημιουργήσει βιώσιμους θεσμούς. 
Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και οι παραγωγικές δυνάμεις των αποικιών οργανώθηκαν έτσι 
ώστε να εξυπηρετούν και τη μητρόπολη. 

 (+) Καταπολεμήθηκαν ωστόσο θανατηφόρες επιδημίες που μάστιζαν τις περιοχές αυτές επί 
αιώνες, υποχώρησε η δουλεία και αναπροσαρμόστηκαν οι κοινωνικές σχέσεις προς όφελος 
των λιγότερο ευνοημένων. 
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Β3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας 
 
 
  Η απογοητευτική κατάσταση του νέου ελληνικού κράτους 

στα τέλη του 19ου αιώνα 
  Εδαφικά: Παρά την προσάρτηση των Επτανήσων (1863, από τη Μ Βρετανία) και της Θεσσαλίας (1881, 

από την Πύλη, μετά το Συνέδριο του Βερολίνου), το κράτος διαθέτει περιορισμένη επικράτεια, ενώ 
παρέμεναν πολλές «αλύτρωτες» περιοχές. 

  Πολιτικά: Παρά τις προοδευτικές συνταγματικές μεταρρυθμίσεις (1844, 1864), παρέμενε το παλαιό 
εξουσιαστικό καθεστώς των αιρετών αρχόντων. 

  Οικονομικά: Η οικονομία παρέμενε ουσιαστικά αγροτοκτηνοτροφικού χαρακτήρα με μόνη εξαίρεση 
το εμπόριο, που αναπτυσσόταν κυρίως εξαιτίας των Ελλήνων της Διασποράς. 

 
 
 

 Τα αίτια υστέρησης του νέου ελληνικού κράτους 

 1. Τεταμένες σχέσεις με τις Μεγάλες Δυνάμεις αλλά και με τις γειτονικές χώρες (κυρίως την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία). 

 2. Πολιτική αστάθεια (αδυναμία μακρόπνοης κυβερνητικής πολιτικής). 

 3. Ανασφάλεια στην ύπαιθρο (φαινόμενο της ληστείας). 

 4. Αναξιοπιστία της χώρας σε διεθνές επίπεδο (πολιτικά και οικονομικά). 
 
 

 Προϋποθέσεις εκσυγχρονισμού 

  Ανάγκη ριζικού εξορθολογισμού των κοινωνικών προτεραιοτήτων και κατανομής των πόρων. 

  Ο «αλυτρωτισμός» εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια αναδιάρθωσης της κρατικής οργάνωσης. 
Προβάδισμα στη στρατιωτική προσπάθεια και στη σύγκρουση με τους γείτονες. 

 
 

 Η εκσυγχρονιστική προσπάθεια του Χαρίλαου Τρικούπη (1880-1893) 

 1. Εκλογικές μεταρρυθμίσεις: διεύρυνση εκλογικής περιφέρειας από επαρχία σε επίπεδο νομού 
και μείωση στο μισό του αριθμού βουλευτών (καταπολέμηση τοπάρχη βουλευτή). 

 2. Κρατικές μεταρρυθμίσεις: α) θέσπιση συστήματος επιλογής δημοσίων υπαλλήλων 
(καταπολέμηση ευνοιοκρατίας)· 

 β) εκκαθάριση δικαστικού κλάδου από κομματικούς εγκάθετους· 

 γ) αλλαγές προσώπων και οργανόγραμμα προσλήψεων-προαγωγών 
στα Σώματα Ασφαλείας· 

 δ) αναδιοργάνωση του στρατού και του στόλου με ξένους 
συμβούλους και περιορισμός εμπλοκής αξιωματικών σε εκλογές· 

 3. Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: αύξηση του αριθμού των σχολείων και των μαθητών της χώρας 
(καταπολέμηση αναλφαβητισμού), εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος και 
αναμόρφωση σχολικών βιβλίων, ίδρυση τεχνικών σχολών. 

 4. Δομικές μεταρρυθμίσεις: διευκόλυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης και δραστική επέκταση 
του δικτύου οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. 

 
 Η ανάγκη χρηματοδότησης των σχεδίων επιβάλλει βαριά φορολόγηση και εξωτερικό δανεισμό που 

οδηγούν το κράτος σε πτώχευση (1893) και τον Τρικούπη σε παραίτηση και αυτοεξορία (1895). 
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 Το Κίνημα στου Γουδή (1909) και ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

1909  Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος αξιωματικών στασιάζει εκφράζοντας στην πολιτική ηγεσία την 
απαίτηση για δομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. 
Καλεί στην Αθήνα ως διαπραγματευτή με την Κυβέρνηση τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ηγέτη του 
κινήματος απελευθέρωσης της Κρήτης. 
 
Μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε ο Βενιζέλος: 

  Ευρεία μεταρρύθμιση του Συντάγματος του 1864 ―> ουσιαστικά νέο Σύνταγμα (1911). 

  Ορισμός της απαιτούμενης έγκρισης από τη Βουλή το 1/3 του αριθμού των βουλευτών ―> 
διευκόλυνση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων. 

  Αποκλεισμός από το βουλευτικό αξίωμα των εν ενεργεία αξιωματικών ―> αποφυγή εμπλοκής 
στρατιωτικών στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. 

  Θέσπιση δικαιώματος του κράτους να απαλλοτριώνει ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος ―> διευκόλυνση απαλλοτρίωσης μεγάλων γαιοκτησιών (τσιφλίκια). 

  Συνταγματική καθιέρωση μονιμότητας δημοσίων υπαλλήλων ―> πιο ανεξάρτητη λειτουργία 
του κρατικού μηχανισμού. 

  Εκσυγχρονισμός του στρατού και του στόλου με Γάλλους και Άγγλους συμβούλους ―> 
προετοιμασία στρατιωτικών εξορμήσεων και στρατηγική συνεργασία με αγγλογάλλους. 
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Β4. Εθνικά κινήματα στη νοτιοανατολική Ευρώπη 
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Β5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) 
 
 

 Γενικά αίτια: 
 Ο 19ος αιώνας κατέληξε να είναι ο αιώνας της αφύπνισης των εθνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου συγκροτείται η Ευρώπη σε κράτη-έθνη. Η ιδεολογία του εθνικισμού γίνεται κυρίαρχη και 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 1. Η επιδίωξη των ήδη υπαρχόντων κρατών να επεκταθούν αποκτώντας νέα εδάφη και άρα 
ζωτικό οικονομικό χώρο (ιμπεριαλιστική πολιτική). 

 2. Η προσπάθεια «απελευθέρωσης» εθνικών πληθυσμών που κατοικούσαν στα εδάφη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

 3. Η θνήσκουσα πορεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία αδυνατούσε να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις των καιρών (ο εθνικισμός του κινήματος των Νεοτούρκων). 

 
 

1912 Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος (1912-1913): 
 Τα Βαλκανικά εθνικά κράτη έχουν συνασπιστεί μέσα από διμερείς συμφωνίες. Συγκροτείται έτσι 

ένα μέτωπο κοινό, το οποίο είναι έτοιμο να  
Οκτώβριος 1912 

 1. Αρχικά το Μαυροβούνιο κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθ. Αυτοκρατορία και ακολουθούν 
Βουλγαρία, Σερβία και Ελλάδα. 

 2. Οι Δυνάμεις και η Πύλη αιφνιδιάζονται από τη συμμαχία και τις νίκες που ακολουθούν. 
 
 Συνθήκη ειρήνης του Λονδίνου: 
 – Εκχώρηση όλων των κτήσεων της Οθ. Αυτοκρατορίας δυτικά της γραμμής Αίνου-Μηδείας 

εκτός της Αλβανίας. 
 – Παραίτηση από τα δικαιώματα επί της Κρήτης (κηρύσσεται η ένωση της νήσου). 
 – Οι Δυνάμεις θα καθορίσουν τα σύνορα της Αλβανίας και την τύχη των νήσων του Αιγαίου. 
 Εκκρεμότητες: 
 ? Πώς θα γίνει η τελική κατανομή εδαφών ανάμεσα στους νικητές; 
 ? Ποια θα είναι η τύχη των Δωδεκανήσων (υπό ιταλική κατοχή από το 1911); 
 
 3. Ο ελληνικός στρατός προελαύνει στη Θεσσαλονίκη (26-10-1913) και αποκτά δικαίωμα στη 

Μακεδονία. 
 4. Σερβία και Βουλγαρία αιφνιδιάζονται, η δε Βουλγαρία απαιτεί διεκδικούμενα εδάφη. 
 

 
 

1913 Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος (1913): 
 Η ανικανοποίητη Βουλγαρία προβαίνει σε συστηματικές προκλήσεις εναντίον Ελλήνων και 

Σέρβων. 
 1. Μυστική συμφωνία Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, σε περίπτωση επίθεσης. 
 2. Έναρξη εχθροπραξιών τον Ιούλιο 1913. Ακολουθεί επίθεση της Ρουμανίας και της Τουρκίας 

εναντίον της Βουλγαρίας. 
 3. Ήττα των Βουλγάρων. 
 
 Συνθήκη ειρήνης του Βουκουρεστίου (Ιούλιος/Αύγουστος 1913): 
 – Κατοχύρωση περιοχών που αποσπάστηκαν από Βουλγαρία. Η Ελλάδα επεκτείνεται έως την 

Καβάλα. 
 – Παραχώρηση εκπαιδευτικών και θρησκευτικών προνομίων από το ελληνικό κράτος στους 

Βλάχους της Ελλάδας (Ήπειρος και Μακεδονία), μετά από απαίτηση της Ρουμανίας. 
 



―――    ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΟΟΟ ΡΡΡ ΙΙΙ ΑΑΑ    ΤΤΤ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΝΝΝ ΕΕΕ ΟΟΟ ΤΤΤ ΕΕΕ ΡΡΡ ΟΟΟ ΥΥΥ    &&&    ΣΣΣ ΥΥΥ ΓΓΓ ΧΧΧ ΡΡΡ ΟΟΟ ΝΝΝ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΚΚΚ ΟΟΟ ΣΣΣ ΜΜΜ ΟΟΟ ΥΥΥ    ―――    
 Γ. Ιστορία: Σχεδιαγράμματα 2015-06-06 Διδάσκων: Χάρης Ταμπάκης 

―  18  ― 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνέπειές του 
 
 
Γ1. Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων (1870-1914) 
 
 

 Γενικά αίτια: 
 1. Οι εθνικοί και κρατικοί ανταγωνισμοί των μεγάλων κρατών. 
 2. Τα συγκρουόμενα συμφέροντα, ιδίως τα αποικιοκρατικά. 
 3. Η απουσία λειτουργικών θεσμών συνδιαλλαγής (ακύρωση της «Ευρωπαϊκής Συμφωνίας»). 
 4. Οι νέες συνθήκες που δημιούργησε η βιομηχανική επανάσταση με τη συσσώρευση 

πληθυσμού στα αστικά κέντρα, καθώς και η συνένωση των παλιών κρατιδίων σε 
μεγαλύτερα κράτη (Γερμανία, Ιταλία), διατάραξαν τις παλιές ισορροπίες και προκάλεσαν 
φαινόμενα αντίδρασης και υπονόμευσης. 

 
 

 Τα δύο στρατόπεδα: 

 – Η «Τριπλή Συμμαχία»: Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία (έως το 1915). 
+ Βουλγαρία, + Τουρκία. 

 – Η «Εγκάρδια Συνεννόηση» (Entente cordiale): Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία. 
+ Σερβία, + Ρουμανία, + Ιταλία (από το 1915), + Ελλάδα (από το 1917), + ΗΠΑ (από το 1917). 

 
 
Γ2. Διεξαγωγή και έκβαση 
 
 

 Οι εξελίξεις: 
 – Χρήση νέων όπλων: πολυβόλο, πυροβόλα*, αέρια, άρμα μάχης, αερόστατα, αεροπλάνα. 
 – Παλιές τακτικές: επιθέσεις του πεζικού κατά παράταξη ή με εφόδους, οχυρώσεις και ευρεία 

χρήση χαρακωμάτων. 
 – Δυτικό και ανατολικό μέτωπο: Αποτυχία των στρατηγικών επιθέσεων, αναδίπλωση και 

καθήλωση στις αρχικές θέσεις, μεγάλες απώλειες σε μάχιμους αλλά και άμαχους. 
 

1917 Η καθοριστική καμπή 

 – Οι Η.Π.Α. εξέρχονται στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. 1.000.000 αμερικανοί στρατιώτες 
και εξοπλισμός καταφθάνουν στην Ευρώπη. 

 – Επανάσταση στη Ρωσία. Οι Μπολσεβίκοι καταλαμβάνουν την εξουσία και συνθηκολογούν 
με τους Γερμανούς. 

 – Η Ελλάδα εξέρχεται στον πόλεμο υπό την ηγεσία του Ελ. Βενιζέλου. 
 

1918 Συνέπειες 

 – Απώλειες στρατιωτών (10.000.000) και αμάχων, τεράστιες καταστροφές. 
 – Ηθική απαξίωση των ιδανικών του δυτικού κόσμου με την επιδίωξη της νίκης πάση θυσία: 

ανθρωπισμός, δημοκρατία, φιλελεύθερα ιδεώδη, ελεύθερη οικονομία (καπιταλισμός). 
 – Αναθεώρηση αρχών και δογμάτων, εισαγωγή νέων θεσμών (παρεμβατισμός). 
 – Το τέλος των αυτοκρατοριών: Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
 – Περιπλοκή της διεθνούς κατάστασης: οι εδαφικές υποσχέσεις, τα δάνεια, οι συμφωνίες και 

οι όροι ειρήνης περιέπλεξαν τη διεθνή κατάσταση (Άραβες και Εβραίοι). 
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Γ3. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
 
 

1913 Εκκρεμότητες Συνθήκης Βουκουρεστίου: 
 – Ελληνοαλβανικά σύνορα (Πρωτόκολλο Φλωρεντίας, 12/1913) 
 – Καθεστώς νήσων Αν. Αιγαίου. 

 
 

  Εθνικός Διχασμός: (1915-1922) 
Ονομάστηκε η περίοδος κατά την οποία στην κορυφή της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας 
εκδηλώνεται ριζική διαφωνία και αργότερα σύγκρουση όσον αφορά τη στάση της χώρας απέναντι 
στις αντιμαχόμενες παρατάξεις του Α΄ Π.Π. 
– Βασιλιάς Κωνσταντίνος: υποστηρίζει στάση διαρκούς ουδετερότητας. 
– Ελευθέριος Βενιζέλος: υποστηρίζει την εμπλοκή στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. 
Η διαφωνία οδήγησε σε μακρόχρονη συνταγματική ανωμαλία και όξυνση των πολιτικών παθών η  
οποία έλαβε τα χαρακτηριστικά εμφύλιας διαμάχης. 

 
1914 Παραίτηση Βενιζέλου 08/1914, μη αποδεκτή 
1915 Προτάσεις Αγγλίας για Σμύρνη με αντάλλαγμα τη συμμετοχή στον πόλεμο, ενόψει των 

επιχειρήσεων στην Καλλίπολη. Νέα παραίτηση Βενιζέλου 02/1915. Εκλογές. 
Νίκη Φιλελευθέρων στις εκλογές και εκ νέου άρνηση του Κωνσταντίνου. 
Συνταγματική εκτροπή: άρνηση του Βασιλιά να ακολουθήσει την πολιτική της Κυβέρνησης. 
Νέα παραίτηση Βενιζέλου 05/1915. 
Εκλογές 12/1915, με αποχή των Φιλελευθέρων. 

 
 Θεσσαλονίκη: φόβος για αιφνιδιαστικές κινήσεις Βουλγάρων κατά της Μακεδονίας. 

Συγκρότηση Επιτροπής Εθνικής Αμύνης. 
1916 Κατάληψη οχυρού Ρούπελ στην Ανατολική Μακεδονία από τους Βούλγαρους. 

Ο Βενιζέλος τίθεται επικεφαλής της Εθνικής Άμυνας: Διαίρεση της χώρας σε δύο κρατικές 
οντότητες. 
Εισβολή βουλγαρικών σωμάτων στν Αν. Μακεδονία και διωγμός Ελλήνων. 

1917 Πειθαναγκασμός Κωνσταντίνου, αποκλεισμός Αττικής, αποστράτευση και εκθρόνιση. 
Βασιλιάς ο Αλέξανδρος. 
Πρωθυπουργός ο Βενιζέλος και ανασύσταση της Βουλής των Λαζάρων (1913). 
Η Ελλάδα εξέρχεται επίσημα στον πόλεμο. Συγκρότηση αξιόμαχων μονάδων και ενίσχυση 
του μετώπου κατά των Βουλγάρων. 
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Γ4. Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919-1920) 
 
 

  Στόχοι Συνεδρίου: 
 – Ρύθμιση του γερμανικού ζητήματος ώστε να μην αποτελεί απειλή. 
 – Χάραξη νέων συνόρων Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Εγγύς Ανατολής, 

με γνώμονα τις απαιτήσεις των διαφόρων εθνοτήτων. 
 
 

1919 Η Συνθήκη των Βερσαλλιών (28-06-1919): Σύμμαχοι και Γερμανία 

 – Εξυπηρέτηση συμφερόντων Γαλλίας (επιστροφή Αλσατίας και Λοραίνης) 
 – Προσάρτηση μικρότερων περιοχών από Βέλγιο και Πολωνία. 
 – Απώλεια όλων των αποικιών. 
 – Αποστρατικοποίηση Ρήνου σε βάθος 50 χλμ. και κατάληψη από Συμμάχους. 
 – Καταβολή επαχθών πολεμικών αποζημιώσεων. 

 
 

1919 Η Συνθήκη του Νεϊγύ (27-11-1919): Σύμμαχοι και Βουλγαρία 

 – Επιβεβαίωση ελληνικής κυριαρχίας στη δυτική Θράκη (Νέστος-Έβρος). 
 – Σύναψη διμερούς συμφωνίας του Νεϊγύ (Ελλάδας-Βουλγαρίας). 
 – Διευκόλυνση εθελούσιας μετανάστευσης ομογενών με εκποίηση περιουσιών. 

 
 

1920 Η Συνθήκη των Σεβρών (10-08-1920): Σύμμαχοι και Οθωμανική Αυτοκρατορία 

 – Παραχώρηση στην ελληνική κυριαρχία της δυτικής και ανατολικής Θράκης. 
 – Αναγνώριση ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου (-Δωδεκάνησων). 
 – Ανάθεση στην Ελλάδα προσωρινής διοίκησης της περιοχής Σμύρνης (*5 χρόνια). 
 – Η Κων/πολη και τα Στενά ουδέτερη ζώνη υπό τον έλεγχο των Συμμάχων. 

 
 

  Συνέπειες των Συνθηκών: 

 – Δημιουργία πληθώρας μειονοτήτων σε πολλές χώρες, μετά την κατάρρευση των 
πολυεθνών αυτοκρατοριών (~25.000.000). 

 – Προϋποθέσεις προστριβών και αναθεωρητισμού (ευθεία αμφισβήτηση και αίτημα αλλαγής) 
των όρων ειρήνης και εξαιτίας των εδαφικών διευθετήσεων, από μέρους της Ιταλίας, 
Ουγγαρίας, Γερμανίας και Βουλγαρίας. 

 – Η Γερμανία υπέστη επαχθείς όρους και στοχοποιήθηκε ως υπεύθυνη του πολέμου, 
οδηγήθηκε σε οικονομικό μαρασμό με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ακραίων εθνικιστικών 
κινημάτων (Ναζισμός), υπονόμευση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και, τέλος, τον  Β΄ Π.Π. 

 – Η ταπείνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οδήγησε στην ανάπτυξη εθνικιστικού 
κινήματος υπό τον Μ. Κεμάλ και στη δημιουργία της Τουρκίας που αντιπάλεψε κυρίως τους 
Έλληνες. 

 
 

1923 Η Συνθήκη της Λωζάνης (24-07-1923): Σύμμαχοι και Τουρκία 

 – Ανάκτηση Αν. Θράκης και περιοχής Σμύρνης. 
 – Αναγνώριση ιταλικής κυριαρχίας στα Δωδεκάνησα. 
 – Οριστικοποίηση συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας στον Έβρο. 
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Γ5. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1919-1922) 
 
 

  Οι ελληνικές διεκδικήσεις (με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης): 

 – Διεκδικούμενα εδάφη: Βόρεια Ήπειρος, Θράκη, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δυτική Μικρά 
Ασία. 

 – Προσκόμματα από Ιταλία (Δωδεκάνησα), Η.Π.Α. (προσεταιρισμός Τουρκίας). 
 – Ευνοϊκή στάση από Αγγλία και Γαλλία και απουσία της Ρωσίας (επανάσταση 1917). 
 – Επιτυχείς διπλωματικοί χειρισμοί Βενιζέλου και στρατιωτική συμμετοχή στην εκστρατεία 

των Αγγλογάλλων στην Ουκρανία κατά των Μπολσεβίκων (κομμουνιστών). 
 => Διώξεις των Ελλήνων της νότιας Ρωσίας και κύμα προσφύγων. 
 => Διατήρηση κατεχόμενων περιοχών και επαύξηση. 

 
 

  Η κίνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου: 

1918 – Προώθηση ανεξαρτησίας των Ελλήνων του Πόντου ή δημιουργίας Ποντοαρμενικού 
κράτους από ποντιακές οργανώσεις. 

1919 – Ο Βενιζέλος προκρίνει την ίδρυση Αρμενικού κράτους (+Πατριαρχεία). 
1920 – Προσπάθεια για ίδρυση Ποντοαρμενικού κράτους (μητροπολίτης Χρύσανθος) ―> 

Ποντοαρμενική Ομοσπονδία, η οποία καταλύεται από τους εθνικιστές του Κεμάλ. 
 
 

  Η Μικρασιατική εκστρατεία: 

1919 – Εντολή (5ετούς ισχύος) από τους Συμμάχους για κατάληψη της Σμύρνης από τους 
Έλληνες, προκειμένου να αποφευχθούν τετελεσμένα από την πλευρά της Ιταλίας. 

1920 – Υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών ―> Εκλογές τον Νοέμβριο: αναπάντεχη ήττα 
Βενιζέλου ―> Οι Βασιλικοί αποκαθιστούν στο θρόνο τον Κωνσταντίνο. 

1922 – Αντεπίθεση δυνάμεων Κεμάλ στον Σαγγάριο ― κατάρρευση του μετώπου και άτακτη 
υποχώρηση. 
Έξοδος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. 
Κίνημα συνταγματάρχη Ν. Πλαστήρα ―> Αποχώρηση Κωνσταντίνου ―> Γεώργιος Β΄ 
Δίκη των 6, καταδίκη και εκτέλεση. 

1923 – Διάσκεψη Λωζάννης: Σύμμαχοι και Τουρκία. 
– Σύμβαση της Λωζάννης για ανταλλαγή πληθυσμών (εξαίρεση η Δ.Θράκη, Κων/πολη). 
– Παραμονή του Πατριαρχείου στην Κων/πολη. 
– Συνθήκη χάραξης συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. 

 
 => Η Συνθήκη της Λωζάννης αποτέλεσμα των νέων συσχετισμών και της δεινής θέσης στην 

οποία βρέθηκε η Ελλάδα, ηττημένη στρατιωτικά, διχασμένη πολιτικά και απομονωμένη σε 
διεθνές επίπεδο, απειλούμενη από γειτονικές χώρες, κλονισμένη οικονομικά και 
αντιμέτωπη με το τεράστιο πρόβλημα των 1.000.000 προσφύγων. 
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Γ6. Η μεγάλη Ρωσική Επανάσταση (1917) 
 
 
  Κατά τη διάρκεια του 19ου αι. τα ριζοσπαστικά κινήματα (σοσιαλισμός, κομμουνισμός, αναρχισμός) 

κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην Ευρώπη, οργανώνονται με χαρακτήρα διεθνή και έρχονται σε 
αντιπαράθεση κυρίως με την αστική τάξη. 

  Προς το τέλος του 19ου αιώνα η ταξική διαφοροποίηση είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς η αστική τάξη (οι 
κεφαλαιοκράτες που αναδείχθηκαν από τη βιομηχανική επανάσταση) συγκεντρώνει τον πλούτο στα 
χέρια της. Η εργατική τάξη που αναδύθηκε από τις νέες συνθήκες της βιομηχανικής εποχής ζει και 
εργάζεται σε συνθήκες εξαθλίωσης. 

  Βασικά προβλήματα είναι: α) το αγροτικό ζήτημα, β) τα εθνικιστικά κινήματα, γ) οι διεκδικήσεις των 
εργατών και δ) οι φιλελεύθερες διεκδικήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

1905 Η πρώτη σημαντική επανάσταση που συνταράσσει τη Ρωσία, με διαδηλώσεις, απεργίες και βίαιες 
ενέργειες, καταπνίγεται με βίαιο και αιματηρό τρόπο από το τσαρικό καθεστώς. Αποδεικνύει ότι ο 
ριζοσπαστισμός έχει για τα καλά διηθήσει στα λαϊκά στρώματα. 

 
 

  Η έκρηξη και η πρώτη φάση της επανάστασης: 

1917 03 Κορύφωση της δυσαρέσκειας και ανταρσίες, εξαιτίας του πολέμου ―> εξέγερση και πτώση της 
μοναρχίας. Προσωρινή κυβέρνηση υπό τον Αλέξαντρο Κερένσκυ. 

 – Η κυβέρνηση των φιλελεύθερων προχωρεί σε περιορισμένες μεταρρυθμίσεις, προτίθεται όμως να 
συνεχίσει τον πόλεμο και δεν παραχωρεί ελευθερίες στις εθνικές μειονότητες. 

 – Στις εργατικές και στρατιωτικές συνελεύσεις (σοβιέτ), οι σοσιαλιστές και κομμουνιστές 
Μπολσεβίκοι ισχυροποιούσαν την επιρροή τους με σύνθημα την ειρήνευση, την αυτοδιάθεση και 
τις ριζοσπαστικές εθνικοποιήσεις. 

 
 

  Η Οκτωβριανή επανάσταση και η εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτος: 

1917 11 Επανάσταση, ανατροπή κυβέρνησης και κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων της Πετρούπολης. 
Ξεσπά εμφύλιος πόλεμος. 

 – Διχασμός στην ηγεσία για το θέμα του πολέμου: Β. Ί. Λένιν: ειρήνευση 
 Ν. Μπουχάριν: πόλεμος 
 Λ. Τρότσκυ: ανακωχή. 

1918 03 Η γερμανική προέλαση οδηγεί στην υπογραφή της Συνθήκης Μπρεστ-Λιτόβσκ: παραχωρούνται 
στη Γερμανία: Πολωνία, Ουκρανία, Λιθουανία, επαρχίες Βαλτικής & στην Οθωμανική Τουρκία: η 
περιοχή του Καυκάσου (Αρμενία, Γεωργία κλπ.). 

 – Οι πιέσεις και ο εμφύλιος από το εσωτερικό όσο και οι επιθέσεις από το εξωτερικό οδηγούν στη 
σκλήρυνση της στάσης των Κομμουνιστών: δεν δόθηκαν περιθώρια αυτοδιάθεσης, καταργήθηκαν 
τα πολιτικά κόμματα πλην του Κομμουνιστικού. 

 
 

  Η ίδρυση και η οργάνωση της ΕΣΣΔ: 

1922 10 Λήξη του εμφυλίου με νίκη των Κομμουνιστών. Η Συνθήκη Μπρεστ-Λιτόβσκ καθίσταται ανενεργή 
εξαιτίας της ήττας της Γερμανίας. 
Ίδρυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Ε.Σ.Σ.Δ.): Ρωσία, Ουκρανία, 
Λευκορωσία και Υπερκαυκασία. 

1924 – Συνδυασμός αρχής αυτονομίας και διεθνισμού: ενωμένες υπό τη μορφή ομοσπονδίας. 
 (+) Η ομοσπονδιακή δομή επιτρέπει την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε 

εθνότητας, με μία καταρχήν ισότιμη συμμετοχή στη διακυβέρνηση ενός μεγάλου κράτους. 
Προβλέπεται η δυνατότητα αποχώρησης. 

 (-) Ωστόσο υπήρξε συγκέντρωση εξουσίας από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και το Κομμουνιστικό 
Κόμμα, που ελεγχόταν από τους Ρώσους. Τελικά σχηματίστηκε μια κομματική ελίτ και ένας 
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γραφειοκρατικός μηχανισμός εξουσίας που διακυβέρνησε συγκεντρωτικά τη χώρα μέχρι το τέλος, 
στα πρότυπα του Στάλιν. 

 
 

  Η ίδρυση της Γ΄ Διεθνούς: 

  Από την αρχή της εμφάνισής τους τα ριζοσπαστικά κινήματα είχαν διεθνικό χαρακτήρα και απέβλεπαν 
στην πανευρωπαϊκή ανατροπή των αυταρχικών καθεστώτων. Η Ρωσική Επανάσταση δίνει ένα έναυσμα 
εξέγερσης και προκαλεί επαναστατικές διεργασίες και σε άλλες χώρες. 

 
1919 01 Εκδήλωση του κινήματος των Σπαρτακιστών στη Γερμανία καταπνίγεται. 
 03 Ίδρυση της Γ΄ Κομμουνιστικής Διεθνούς: οργάνωση όλων των κομμουνιστικών κομμάτων για την 

προώθηση της επαναστατικής δράσης σε διεθνές επίπεδο, κατά του καπιταλισμού. 
 04 Κίνημα του Μπέλα Κουν στην Ουγγαρία. 
1924 01 Θάνατος του Λένιν φέρνει τον Ιωσήφ Στάλιν στην εξουσία. Η ΕΣΣΔ ασκεί ηγεμονική πολιτική και 

κατευθύνει τις δράσεις των απανταχού κομμουνιστικών κομμάτων. 
1943  Τερματισμός της Διεθνούς των Κομμουνιστών, ως ένδειξη συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου 
 
 
Δ1. Η δεκαετία 1920-1930 
 
 

  Η οργάνωση της ειρήνης 

 – Η φροντίδα για τη διατήρηση της ειρήνης φάνηκε να εμπνέει τους ηγέτες των κρατών την 
περίοδο 1920-1930. 

 – Η θέσπιση ενός συστήματος συλλογικής ασφάλειας, με κυριότερο θεσμό την Κοινωνία των Εθνών, 
αποτελούσε την κυριότερη ελπίδα των ειρηνιστών. 

 ≠ Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι το σύστημα αυτό δε θα μπορούσε να αντικαταστήσει την παραδοσιακή 
πρακτική του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών. 

1926  Η Γερμανία γίνεται μέλος της ΚτΕ (Γ. Στρέζεμαν), συνομολογεί για τις εδαφικές διευθετήσεις και 
αποκηρύσσει την ένοπλη αντιπαράθεση. 

1929  Ο Αριστείδης Μπριάν προτείνει για πρώτη φορά την ένωση της Ευρώπης σε ένα διακρατικό σχήμα. 
 
 

  Η οικονομική και κοινωνική συγκυρία 

 (+) Η πρώτη μεταπολεμική δεκαετία χαρακτηρίζεται από οικονομική ανάκαμψη. 
Υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση της δημοκρατικής επίλυσης προβλημάτων. 

 (-) Παρατηρείται νομισματική ρευστότητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 
Εκδηλώνονται πιέσεις για την αποπληρωμή των πολεμικών αποζημιώσεων. 
Προοδευτικά αναφαίνεται δυσχέρεια στην εξεύρεση νέων αγορών για τη βιομηχανική παραγωγή. 
Δυσπραγία στον αγροτικό κόσμο εξαιτίας της μείωσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων. 

 
 

  Προκλήσεις κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού 

1924 – Στην ΕΣΣΔ ο Στάλιν θα προχωρήσει συστηματικά σε εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων και 
κατόπιν σε εθνικές εκκαθαρίσεις. 
Υπό τη συγκεντρωτική ηγεσία του θα επιχειρηθεί με αυταρχικό τρόπο η οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού σε μία μόνο χώρα, την ΕΣΣΔ. Επιβάλλεται η κρατικοποίηση της καλλιεργήσιμης γης 
και η επιτάχυνση του εκβιομηχανισμού στο πλαίσιο μιας αυστηρά προγραμματισμένης οικονομίας, 
υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους. 

 
1922 – Στην Ιταλία ο Μπενίτο Μουσολίνι εκπροσωπεί τη φασιστική ιδεολογία: 

Ο φασισμός (fascio = δέσμη): 
 α) εξαίρει τον εθνικισμό, πρεσβεύοντας το «δικαίωμα» των Ιταλών να οικοδομήσουν ένα ισχυρό 

κράτος (εις βάρος άλλων λαών), 
 β) εξαίρει τη δύναμη και τη βία ως παραγώγους μιας υγιούς πολιτικής, εισάγοντας έτσι στην 

οργάνωση του κόμματος και του κράτους στρατιωτικά πρότυπα, 
 γ) επικαλείται συνθήματα υπέρ της κοινωνικής ισότητας, παραποιώντας ιδέες της σοσιαλιστικής 

ιδεολογίας, 
 δ) θεωρεί το κράτος υπέρτατη έκφραση του έθνους, ώστε υποτάσσει στο όνομα της ακεραιότητάς 

του τα δικαιώματα των πολιτών. 
 – Η ταύτιση κόμματος και κράτους οδηγεί στην κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών και στον 

αυταρχισμό. 
 



―――    ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΟΟΟ ΡΡΡ ΙΙΙ ΑΑΑ    ΤΤΤ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΝΝΝ ΕΕΕ ΟΟΟ ΤΤΤ ΕΕΕ ΡΡΡ ΟΟΟ ΥΥΥ    &&&    ΣΣΣ ΥΥΥ ΓΓΓ ΧΧΧ ΡΡΡ ΟΟΟ ΝΝΝ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΚΚΚ ΟΟΟ ΣΣΣ ΜΜΜ ΟΟΟ ΥΥΥ    ―――    
 Γ. Ιστορία: Σχεδιαγράμματα 2015-06-06 Διδάσκων: Χάρης Ταμπάκης 

―  25  ― 

 
 
Δ2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930) 
 
 

  Προς την πολιτική σταθεροποίηση 

1923  Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης εξακολουθούν οι πολιτικές έριδες του 
Διχασμού, παρά την επαναφορά του κοινοβουλευτισμού. 

1924 04 Ανακήρυξη αβασίλευτης δημοκρατίας με πρωτεργάτη τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου,  σε ρευστό 
και επαπειλούμενο πολιτικό κλίμα ―> Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Π. Κουντουριώτης. 

1925 06 Εξαιτίας της κυβερνητικής αστάθειας ο στρατηγός Θ. Πάγκαλος ηγείται κινήματος και επιβάλλει 
δικτατορία. 

1927  Συγκροτείται Οικουμενική Κυβέρνηση υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη και ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα 
της Ελλάδας. 

1928  Εκλογική επικράτηση των Φιλελευθέρων και πρωθυπουργός ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
Σταθεροποίηση προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

 
 

  Οικονομική και κοινωνική πρόοδος 

 (+) βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας 
 (+) περάτωση έργων υποδομής / αποξηραντικά έργα 
 (+) σταθεροποίηση νομίσματος / ανάπτυξη εμπορίου / ενίσχυση βιομηχανίας 
 (+) αγροτική μεταρρύθμιση 
 (+) μέτρα για την αποκατάσταση των προσφύγων: ΕΑΠ υπό ΚΤΕ 

 
 (–) επιβάρυνση με εξωτερικό δανεισμό και προσφυγή στο ξένο κεφάλαιο 
 
 

  Η διεθνής θέση της Ελλάδας 

 – διπλωματική ανυποληψία / εγκατάλειψη πολιτικής διεκδικήσεων (Β. Ήπειρος, Δωδ/νησα, Κύπρος) 
1928  Βενιζέλος (1928-1932): 

– διμερείς συμφωνίες με Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Τουρκία 
– αποκατάσταση σχέσεων με Αγγλία και Γαλλία 
– υποστήριξη σχεδίου ευρωπαϊκής συνένωσης (Αρ. Μπριάν) 
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Δ3. Η διεθνής οικονομική κρίση (1929-1939) 
 
 

  Η εκδήλωση και οι συνέπειες της κρίσης 

1929 10 Αιφνίδια και ραγδαία πτώση τιμών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Wall Street crash). 
Θα επακολουθήσουν δέκα χρόνια παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης. Επακόλουθα: 

 – Αλλεπάλληλες πτωχεύσεις τραπεζών και επιχειρήσεων. 
 – Απόσυρση αμερικανικών κεφαλαίων από τη Γερμανία και τις άλλες χώρες της Ευρώπης. 
 – Δραματική μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και καθίζηση του διεθνούς εμπορίου. 
 – Αποδιοργάνωση του διεθνούς νομισματικού συστήματος (αλλεπάλληλες υποτιμήσεις). 
 – Μεγάλα ποσοστά ανεργίας (1932: πάνω από 30.000.000 άνεργοι παγκοσμίως). 
 – Ισχυρό πλήγμα κατά του φιλελεύθερου (καπιταλιστικού) προτύπου οικονομίας αλλά και κατά 

των αντίστοιχων καθεστώτων της αστικής δημοκρατίας. 
 
 

  Κριτική κατά της αστικής και φιλελεύθερης δημοκρατίας 

  Από την πλευρά του Σοβιετικού Κομμουνιστικού καθεστώτος (Στάλιν) ασκείται κριτική στην 
παράλογη και απάνθρωπη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. 

  Από την πλευρά της φασιστικής Ιταλίας (Μουσολίνι) ασκείται επίσης κριτική στου δημοκρατικούς 
που δεν μπορούν να τιθασεύσουν τους κερδοσκόπους. 

  Αντίπαλοι της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας (φασίστες, αναρχικοί, κομμουνιστές κ.ά.) 
ασκούν κριτική από το εσωτερικό των δυτικών δημοκρατιών. 

  Παράδειγμα: Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ στη Γερμανία. 
 
1928  Εκλογικό ποσοστό: 2,6% 
1933  Εκλογικό ποσοστό: 44% 

Οι Εθνικιστές εκμεταλλεύονται το φόβο των Φιλελεύθερων για τους Κομμουνιστές και 
εφαρμόζοντας μεθόδους βίας και τρομοκρατίας ανέρχονται στην εξουσία. 

1934  Ο Χίτλερ μετά από δημοψήφισμα καταργεί τη δημοκρατία και ανακηρύσσεται Πρόεδρος του Γ΄ 
Ράιχ, ενός ενοποιημένου γερμανικού κράτους, επιβάλλοντας ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. 

 
 

  Η κατάρρευση της Κοινωνίας των Εθνών 

  Επικράτηση ολοκληρωτικών καθεστώτων και εθνικιστικής πολιτικής: 
1934  Ο Ναζισμός στη Γερμανία: α) εγκαθιδρύεται με αποτελεσματική προπαγάνδα, 

β) με εντυπωσιακή βελτίωση της οικονομίας, 
γ) τη δραστική μείωση της ανεργίας αλλά και 
δ) τη βίαιη καταστολή κάθε αντίδρασης. 

Στο σύγγραμμά του Ο Αγώνας μου (1924) ο Χίτλερ διακηρύσσει την ένωση όλων των «Άρειων» 
εκπροσώπων της ανώτερης γερμανικής φυλής και την εξάπλωσή τους προς τα ανατολικά ως 
«ζωτικό χώρο» (Lebensraum). 

1931  Ο ταχύς εκβιομηχανισμός κατά τα τέλη του 19ου αιώνα έβγαλε την Ιαπωνία από τον Μεσαίωνα 
αλλά επικράτησε ένα εθνικιστικό και μιλιταριστικό καθεστώς, το οποίο άσκησε επεκτατική 
πολιτική εις βάρος της Κίνας (κατάληψη Μαντζουρίας). 

1935  Το ιταλικό φασιστικό καθεστώς προχωρά σε απρόκλητη επίθεση εναντίον της Αιθιοπίας, την οποία 
καταλαμβάνει. 

1939  Κατάληψη της Αλβανίας από την Ιταλία και μετατροπή της σε προτεκτοράτο. 
=>  Η Κοινωνία των Εθνών παρακολουθεί ανίσχυρη τις εξελίξεις, καθώς η προσπάθεια για ένα 

«συλλογικό σύστημα ασφάλειας» και διεθνές κράτος δικαίου καταρρέει. 
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Δ4. Η Ελλάδα τη δεκαετία 1930-1940 
 
 

  Η πολιτική αστάθεια και η εγκαθίδρυση δικτατορίας 

1932  Η παρατεταμένη οικονομική κρίση ―> Χρεοκοπία. 
1933  Εκλογές ―> Ήττα Φιλελευθέρων ―> Κυβέρνηση Λαϊκού Κόμματος υπό τον Παναγή Τσαλδάρη. 
 03 Αποτυχημένο φιλοβενιζελικό πραξικόπημα. 
 06 Απόπειρα δολοφονίας Ελ. Βενιζέλου. 
1935 03 Αποτυχημένο φιλοβενιζελικό πραξικόπημα. 
 10 Πραξικόπημα αντιβενιζελικών Γ. Κονδύλη ―> Επαναφορά συντάγματος 1911: Βασιλευομένη 

Δημοκρατία 
―> Επιστροφή Γεωργίου Β΄. 

1936 01 Εκλογές και ισοψηφία Λαϊκών και Φιλελευθέρων ―> αδυναμία σχηματισμού βιώσιμης κυβέρνησης 
―> κρίση στο πολίτευμα. 

 08 Κίνημα Ιωάννη Μεταξά σε συνεννόηση με τον Βασιλιά 
―> Καθεστώς 4ης Αυγούστου: κατάλυση δημοκρατικού πολιτεύματος και επιβολή δικτατορίας με 
έκδηλα φασιστικά στοιχεία: 
– αυταρχισμός, 
– έντονη προσωπολατρία του Αρχηγού, 
– ίδρυση οργάνωσης νεολαίας στα φασιστικά πρότυπα, 
– άσκηση συστηματικής προπαγάνδας. 
Περιορισμένες αντιδράσεις εξαιτίας της αδυναμίας του πολιτικού συστήματος, το θάνατο των 
εξεχόντων πολιτικών και την εγκαθίδρυση παραπλήσιων καθεστώτων ανά την Ευρώπη. 

 
 

  Ο αντίκτυπος της διεθνούς κρίσης 

1932  Η παρατεταμένη οικονομική κρίση ―> Υπερχρέωση ―> Χρεοκοπία. 
Ωστόσο παρουσιάζεται ανάκαμψη του εμπορίου στη δεκαετία του 1930, 
ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε η βιομηχανία και η ναυτιλία. 

 ≠ Συρρικνώθηκε το εισόδημα των εργαζομένων ―> Αντιδράσεις. 
1937  Λήψη μέτρων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης: Ίδρυση του ΙΚΑ. 
 
 

  Η διεθνής θεση της χώρας 

1934  Αναθεωρητική πολιτική Βουλγαρίας ―> Τετραμερές Βαλκανικό Σύμφωνο (Γιουγκοσλαβία, 
Τουρκία, Ρουμανία, Ελλάδα). 
Ανασύνταξη των πολιτικών στρατοπέδων στην Ευρώπη και όξυνση αντιπαραθέσεων εξαιτίας της 
γερμανικής πίεσης. Διλήμματα στην ελληνική πολιτική. 
Ο αγγλόφιλος Γεώργιος Β΄ κατευθύνει την εξωτερική πολιτική προς τις υπαγορεύσεις της Αγγλίας 
και η Ελλάδα αποφεύγει προσώρας τον οικονομικό και πολιτικό εναγκαλισμό της χιτλερικής 
Γερμανίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ 
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
 
 
Ε1. Προς νέα ένοπλη αναμέτρηση 
 
 

  Διατάραξη της ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρώπη 

1923  Πραξικόπημα της μπιραρίας: 
Ο Αδόλφος Χίτλερ, επικεφαλής του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανών Εργατών, 
αποπειράται πραξικόπημα στο Μόναχο, για την ανατροπή της Δημοκρατίας, στα πρότυπα του 
Μουσολίνι. Αν και αποτυχημένο, το πραξικόπημα καθιστά τον Χίτλερ δημοσιότητα ― ο ίδιος 
οδηγείται στη φυλακή, όπου συγγράφει τον «Αγώνα μου». Έκτοτε θα προσπαθήσει να καταλάβει 
την εξουσία με νόμιμα μέσα και με προπαγάνδα. 

1928  Εκλογές: 2,6% για τους Ναζί. 
1929  Οξεία οικονομική κρίση, ανεργία και φτώχεια. Η εθνικιστική, αντιεβραϊκή και αντικομμουνιστική 

ρητορική του Χίτλερ αρχίζει να γοητεύει. 
1933 02 Εμπρησμός του κτιρίου της Βουλής – ο Χίτλερ ενοχοποιεί τους κομμουνιστές και επιτυγχάνει 

έκδοση προεδρικών διαταγμάτων που αναστέλλουν βασικά δικαιώματα. 
 03 Εκλογές: 44% – οι Ναζί στην εξουσία και ο Χίτλερ καγκελάριος. Μεθοδεύει την ψήφιση Πράξης 

που αποδίδει στην Κυβέρνηση νομοθετικές εξουσίες για 4ετία: δικτατορία. 
1934 08 Τυπική κατάλυση της Δημοκρατίας. Ο Χίτλερ ως «αρχηγός» του κράτους ξεκινά πολιτική 

συγκρότησης του «Γ΄ Ράιχ»: 
– Μια «νέα τάξη» πρόκειται να επιβληθεί, βασισμένη στο δόγμα περί «Αρείας φυλής». 
– Διεκδικείται «ζωτικός χώρος» προς ανατολάς για το γερμανικό έθνος. 
– Προβάλλεται ισχυρός αναθεωρητισμός των συνθηκών ειρήνης. 
– Δρομολογείται επανεξοπλισμος της Γερμανίας. 
– Σταθερή εμμονή να επιβληθεί στη διεθνή νομιμότητα και την ευρωπαϊκή ισορροπία 
δυνάμεων. 

1936  Επαναστρατικοποίηση Ρηνανίας ― παραβίαση των συνθηκών ειρήνης. 
1937  Στρατιωτική παρέμβαση στον Ισπανικό εμφύλιο: Γκερνίκα ― γενική δοκιμή της Λουφτβάφε. 

Οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες παραμένουν αμέτοχες. 
1938  Εκβιαστική ενσωμάτωση Αυστρίας στο Γ΄ Ράιχ. 
 09 Συνδιάσκεψη Μονάχου: Τσάμπερλαιν, Νταλαντιέ, Μουσολίνι, Χίτλερ 

προσάρτηση «Σουδητίας» ― εφαρμόζεται πολιτική «κατευνασμού» από τους αγγλογάλλους. 
1939 03 Κατάληψη ολόκληρης της Τσεχοσλοβακίας. 

– Ο Χίτλερ εκβιάζει με γενικευμένο πόλεμο προτού οι Σύμμαχοι προετοιμαστούν. 
– Διεκδίκηση του Ντάντσιχ και δικαιώματος διέλευσης. 

 08 Σύμφωνο μη επίθεσης Ρίμπεντροπ-Μολότοφ (ΕΣΣΔ). 
+ μυστικό πρωτόκολλο διαμελισμού της Πολωνίας. 

 09 Εισβολή Γερμανών στην Πολωνία. 
– Τελεσίγραφο Άγγλων ―> κήρυξη πολέμου. 
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Ε2. Η επικράτηση της Γερμανίας και η επέκταση του πολέμου (1939-1942) 
 
 

  Η επέκταση της χιτλερικής Γερμανίας στη Δυτική Ευρώπη 

1939 09 Τακτική Blitzkrieg (αστραπιαίος πόλεμος): μηχανοκίνητες μονάδες και τεθωρακισμένα. 
Κατάληψη Πολωνίας σε ελάχιστες εβδομάδες. 
Παράλληλη εισβολή από Σοβιετικούς ―> διαμελισμός της Πολωνίας. 
 
Δυτικό μέτωπο: οι Γάλλοι περιμένουν καθηλωμένοι στη γραμμή Μαζινό. 
Συγκέντρωση αγγλικού εκστρατευτικού σώματος 320.000 ανδρών στο Βέλγιο. 

1940 04 Εισβολή και κατάληψη σε Δανία και Νορβηγία. 
 05 Αιφνιδιαστική εισβολή σε Ολλανδία και κατόπιν στο Βέλγιο. 

Εισβολή στη Γαλλία μέσω βορείων συνόρων με Βέλγιο. 
=> περικύκλωση συμμαχικών στρατευμάτων (450.000 άνδρες) στη Δουνκέρκη 
=> τεράστια επιχείρηση εκκένωσης Δουνκέρκης χάρη στην καθυστέρηση των Γερμανών. 

 06 Υπερκέραση γραμμής Μαζινό και κατάληψη Παρισιού. Υπογραφή ανακωχής από Πεταίν. 
=> Διάσπαση Γαλλίας: Βόρεια Γαλλία υπό γερμανικό έλεγχο, Νότια Γαλλία Βισύ (Πεταίν). 
Κάρολος Ντε Γκωλ: διακήρυξη ελεύθερης Γαλλίας από Λονδίνο. 

  Η Μ. Βρετανία μόνος αντίπαλος του Άξονα. Πρωθυπουργός ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. 
 
 

  Η μάχη της Αγγλίας 

1940 08-11 Αλλεπάλληλα κύματα βομβαρδισμών στις κατοικημένες περιοχές της Αγγλίας και ιδίως στο 
Λονδίνο. Προετοιμασία απόβασης. 
Κήρυξη της «μάχης του Ατλαντικού»: αποκλεισμός της Αγγλίας – τα γερμανικά υποβρύχια 
επιτίθενται στις νηοπομπές ανεφοδιασμού. 
Η πολεμική αεροπορία R.A.F. και ο αγγλικός λαός πολεμούν με σθένος και ματαιώνουν τα σχέδια 
απόβασης. 
Ο Χίτλερ στρέφεται προς τα ανατολικά. 

 
 

  Η γερμανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση 

1941 04-05 Η μάχη της Ελλάδας. 
 06 Εισβολή στην ΕΣΣΔ, κατά παράβαση του Συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. 

Εφαρμογή σχεδίου «Μπαρμπαρόσα». 
Αναζήτηση «ζωτικού χώρου» και προπαγάνδιση αντικομμουνιστικών συνθημάτων. 
Ραγδαία προέλαση της Βέρμαχτ και προσέγγιση της Μόσχας και του Λένινγκραντ (Πετρούπολη). 
Η αυξανόμενη αντίσταση των Σοβιετικών και η έλευση του χειμώνα ανακόπτουν την ορμή των 
Γερμανών. 

1942  Στροφή προς Στάλινγκραντ, όπου και πάλι συναντάται ισχυρή αντίσταση. 
 
 

  Είσοδος των ΗΠΑ 

1941  Αρχική στάση ουδετερότητας ΗΠΑ με συμπάθεια προς Συμμάχους. 
 08 «Χάρτης του Ατλαντικού» Ρούζβελτ-Τσόρτσιλ: διακήρυξη δημοκρατικών αρχών για τον 

μεταπολεμικό κόσμο 
 12 Αιφνιδιαστική ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ (χωρίς κήρυξη πολέμου) και είσοδος της 

Αμερικής στον πόλεμο. 
1942  Κυριαρχία του Άξονα: Βόρεια Αφρική: ο στρατηγός Ρόμελ έχει απωθήσει τους Συμμάχους στην 

Αίγυπτο. Οι Ιάπωνες ελέγχουν τον Ειρηνικό Ωκεανό. 
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Ε3. Η Συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση 
 
 

  Η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο 

1939 04 Κατάληψη της Αλβανίας από τα ιταλικά στρατεύματα. Η Αλβανία μεταβάλλεται σε προτεκτοράτο 
της Ιταλίας. 
Η επακόλουθη κήρυξη του πολέμου και οι νίκες του Χίτλερ οδηγούν τον Μουσολίνι να σχεδιάσει 
την κυριαρχία του στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκινά προστριβές στα ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Ι. Μεταξά παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πολιτική της 
ουδετερότητας, παρά το έκδηλα φιλοαγγλικό φρόνημα του Γεωργίου Β΄. 

1940 08 Τορπιλισμός του ευδρόμου «Έλλη» στο λιμάνι της Τήνου από ιταλικό υποβρύχιο. 
 10 28η, επίδοση ιταλικού τελεσιγράφου για εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. «ΟΧΙ»: Απόρριψη του 

τελεσιγράφου από τον Ι. Μεταξά και κήρυξη πολέμου. Αιφνίδια έναρξη εχθροπραξιών και 
προέλαση ιταλικών δυνάμεων στην Ήπειρο. Παλλαϊκή επιστράτευση. 

 11 Ελληνική αντεπίθεση υπό τον αρχιστράτηγο Αλ. Παπάγο στα εδάφη της Αλβανίας και κατάρρευση 
των ιταλικών γραμμών. Κατάληψη περιοχών με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο. 

 03 «Εαρινή» επίθεση των Ιταλών αποκρούεται. Το μέτωπο καθηλώνεται. Πρώτη πανευρωπαϊκή νίκη 
κατά των δυνάμεων του Άξονα. 

1941 04 «Σχέδιο Μαρίτα»: γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας, διαμέσου της Βουλγαρίας. Σφοδρές 
μάχες στα οχυρά των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Λόγω της πείσμονος αντίστασης των 
Ελλήνων, διατάσσεται και δεύτερη γερμανική μεραρχία να εισβάλει από την κοιλάδα του Αξιού. 
Γερμανόφιλοι αξιωματικοί συνθηκολογούν. Επέρχεται κατάρρευση του μετώπου. Η κυβέρνηση 
καταφεύγει στην Κρήτη. Κατάληψη Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Συνθηκολόγηση στρατηγού 
Τσολάκογλου. 

 05 Οι Λάκης Σάντας και Μανώλης Γλέζος κατεβάζουν τη σβάστικα από τον βράχο της Ακρόπολης. 
Μάχη της Κρήτης: εξαιτίας της βρετανικής υπεροπλίας στη θάλασσα οι Γερμανοί εξαπολύουν 
επίθεση αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη, με σημαντικές απώλειες. Η κυβέρνηση αναχωρεί για την 
Αίγυπτο. 

 * Η αναγκαστική στροφή του Χίτλερ στα Βαλκάνια προς υποστήριξη του Μουσολίνι προκάλεσε 
καθυστέρηση στην εφαρμογή του «σχεδίου Μπαρμπαρόσα», δηλαδή την επίθεση ενάντια στη 
Σοβιετική Ένωση. Η καθυστέρηση θα κοστίσει με την έλευση του χειμώνα προτού οι Γερμανοί 
προλάβουν να καταλάβουν το Λένινγκραντ και τη Μόσχα. 

 
 

  Η τριπλή κατοχή και η συνέχιση του αγώνα 

1941 05 Η Ελλάδα βρέθηκε υπό τριπλή κατοχή: Οι Γερμανοί κατέλαβαν τα κύρια αστικά κέντρα και την 
Κρήτη, οι Ιταλοί τα νησιά και τη Δυτική Ελλάδα, οι Βούλγαροι τη Θράκη και μέρος της 
Μακεδονίας. 
Επιβάλλεται από τους Συμμάχους ναυτικός αποκλεισμός. Οι Γερμανοί λεηλατούν τα αποθέματα 
της χώρας σε τρόφιμα. Επέρχεται σιτοδεία και ο τρομερός χειμώνας του 1941. 
Η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τον αγώνα από το εξωτερικό. Συγκροτήθηκαν ένοπλα 
σώματα, υπαγόμενα σε συμμαχική διοίκηση, από όσους αξιωματικούς και εθελοντές διέφυγαν από 
την Ελλάδα και έφτασαν στην Αίγυπτο. Στον πόλεμο συμμετέχουν και ελληνικά αεροπλάνα, 
αντιτορπιλικά και υποβρύχια. Προωθούνται οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις με βάση τον 
«Χάρτη του Ατλαντικού» (Βόρεια Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Κύπρος). 

 
  Η Εθνική Αντίσταση 

1941 08 Ήδη ιδρύονται στις πόλεις οι πρώτες μυστικές αντιστασιακές οργανώσεις. Τον Σεπτέμβριο 
ιδρύεται από πυρήνες αριστερών η οργάνωση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.). 
Προοδευτικά θα συγκροτηθεί το στρατιωτικό του σκέλος, ο Ε.Λ.Α.Σ. 
Λίγο αργότερα συγκροτείται ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (Ε.Δ.Ε.Σ.) από τον Ν. 
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Ζέρβα, γύρω από τον οποίο συνασπίστηκαν φιλελεύθεροι κλπ. πατριώτες. 
Αξιομνημόνευτη και οργάνωση Ε.Κ.Κ.Α. που ίδρυσε ο Σχης Ν. Ψαρρός. 

 * Όλες οι οργανώσεις έχουν ως ορμητήριο την ορεινή Ελλάδα, απ’ όπου επιχειρούν προς τα 
στρατηγικής σημασίας κέντρα στους κάμπους. 

 => Σύντομα ξεσπά ανταγωνισμός ανάμεσα στις ένοπλες οργανώσεις για τον έλεγχο των περιοχών 
δράσης. 

 10 Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Οργανώνεται απεργία και μεγάλη διαδήλωση παρά την 
απαγόρευση, με επικεφαλής τους ανάπηρους και τους τραυματίες του αλβανικού μετώπου. Οι 
αρχές κατοχής διαλύουν βίαια την πορεία. 

1942 06 Μία ομάδα ένοπλων ανταρτών με επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη (Θανάση Κλάρα) έκανε την 
εμφάνισή της στο χωριό Δομνίστα της Ευρυτανίας, εγκαινιάζοντας τη φανερή δράση του ΕΛΑΣ 
(στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ). 

 11 Συνεργασία ΕΑΜ & ΕΔΕΣ με άγγλους πράκτορες για την ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας 
στον Γοργοπόταμο. Διακόπτεται η προώθηση εφοδίων και εξοπλισμού προς το μέτωπο της Β. 
Αφρικής. 

1944  Συμφωνία κατάπαυσης εχθροπραξιών ΕΑΜ-ΕΔΕΣ στο γεφύρι της Πλάκας. 
 04 Δολιοφθορά σε σιδηροδρομικό συρμό στον σταθμό της Σταμνάς. 

Εκτέλεση 120 πατριωτών στο Αγρίνιο. 
 10 Απελευθέρωση. 
 12 Εμφύλιες συγκρούσεις ΕΑΜ και κυβερνητικών. 
 * Σημαντικό μέρος του ελληνικού λαού απέδειξε έμπρακτα την άρνησή του να συμβιβαστεί με το 

καθεστώς της τριπλής εχθρικής κατοχής. Πουθενά στην Ευρώπη η αντιστασιακή κίνηση δεν 
υπήρξε τόσο εξαπλωμένη και η συνεργασία με τον κατακτητή τόσο περιορισμένη. Αποτέλεσμα 
ήταν μόνοι οι Έλληνες να μη συμμετάσχουν στην εκστρατεία κατά της Σοβιετικής Ένωσης. 
Ωστόσο το τίμημα της εθνικής αντίστασης υπήρξε βαρύ και ακόμα βαρύτερος ο εμφύλιος 
πόλεμος που ακολούθησε. 
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Ε4. Η συμμαχική αντεπίθεση και η νίκη 
 
 

  Οι εξελίξεις στα πεδία των μαχών 

1942 09 Η μάχη του Στάλινγκραντ (Βόλγκογκραντ) στη Ρωσία καθηλώνει τους Γερμανούς. 
Η μάχη του Ελ Αλαμέιν στη Βόρεια Αφρική καταλήγει σε υποχώρηση του Ρόμελ. 
Η ναυμαχία της Μίντγουεϊ καταλήγει σε αναχαίτιση των Ιαπώνων στον Ειρηνικό. 

1943 02 Νίκη των Σοβιετικών και υποχώρηση της γερμανικής στρατιάς με μεγάλες απώλειες. 
Απόβαση Συμμάχων στο Μαρόκο και την Αλγερία ― υποχώρηση γερμανικών στρατευμάτων. 
Αντεπίθεση Αμερικανών και αλλεπάλληλες νίκες στον Ειρηνικό. 

 07 Απόβαση Συμμάχων στη Σικελία και αργότερα στη Ν. Ιταλία ― φυγή του Μουσολίνι. 
Απώθηση των Γερμανών από την ΕΣΣΔ και προετοιμασία προέλασης. 

1944 06 Μεγάλη απόβαση συμμαχικών στρατευμάτων στη Νορμανδία (επιχείρηση Overlord). 
 07 Το μυστικό σχέδιο «Βαλκυρία» για τη δολοφονία του Χίτλερ αποτυγχάνει. 
 08 Απελευθέρωση Παρισιού. 
1945 01 Αντεπίθεση στις Αρδέννες. 
 03 Τα συμμαχικά στρατεύματα διαβαίνουν τον Ρήνο και προελαύνουν στη Γερμανία. 
 04 Οι Σύμμαχοι διαβαίνουν τον Έλβα. 

Ο Χίτλερ αυτοκτονεί μαζί με την Εύα Μπράουν. 
Ο στρατηγός Γιοντλ υπογράφει τη συνθηκολόγηση. 

 09 Συνθηκολόγηση Ιαπωνίας μετά τη ρίψη δύο ατομικών βομβών. 
 
 

  Τα εγκλήματα πολέμου 

1946 01 Ξεκινά μία σειρά από δίκες των υπευθύνων του ναζισμού, οι οποίοι κατηγορούνται για: 
– προπαρασκευή και πρόκληση πολέμου 
– διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και παραβίαση του διεθνούς δικαίου 
– εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 
* Η δίκη επηρεάστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις και τη διαμόρφωση ενός νέου σκηνικού 
αντιπαράθεσης με τη Σοβιετική Ένωση. 

  Το έγκλημα της γενοκτονίας των Εβραίων 
Θεωρείται μείζον έγκλημα κατά της ανθρωπότητας: περίπου 6.000.000 νεκροί. 
1933 Άνοδος των Ναζιστών και πρώτοι διωγμοί 
1938 Η νύχτα των κρυστάλλων: εκτεταμένες βιαιοπραγίες στην Αυστρία και τη Γερμανία. 
1939 Δημιουργία του Γκέτο της Βαρσοβίας και εγκλεισμός σ’ αυτό 500.000 ανθρώπων. 
1942 Εφαρμογή της «Τελικής λύσης»: συστηματική εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού. 
– φυσική εξόντωση με εγκλεισμούς σε στρατόπεδα περιορισμού· 
– μαζικές επί τόπου εκτελέσεις συλληφθέντων 
– μαζικές δολοφονίες με χρήση δηλητηριωδών αερίων. 
1943 Η ελληνική επιχείρηση ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και προοδευτικά επεκτείνεται στη χώρα. 

 
 

  Συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

 – Τεράστιες απώλειες και καταστροφές κυρίως στην Ευρώπη. 
Υπολογίζονται περίπου 36.000.000 νεκροί, οι μισοί από τους οποίους είναι άμαχοι. 
Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε υποδομές και σε μνημεία του πολιτισμού. 

 – Ανυπολόγιστο ηθικό πλήγμα και όνειδος για την ανθρωπότητα οι βαρβαρότητες που 
διεπράχθησαν. 

 – Όφελος προέκυψε ωστόσο για τις χώρες που απείχαν από τα πεδία των μαχών (ΗΠΑ). 
 – Η εικόνα της ατομικής βόμβας στοίχειωσε τις συνειδήσεις των λαών και ξεκίνησε μια νέα εποχή 

αγωνίας και ανταγωνισμού για την ανθρωπότητα. 



―――    ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΟΟΟ ΡΡΡ ΙΙΙ ΑΑΑ    ΤΤΤ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΝΝΝ ΕΕΕ ΟΟΟ ΤΤΤ ΕΕΕ ΡΡΡ ΟΟΟ ΥΥΥ    &&&    ΣΣΣ ΥΥΥ ΓΓΓ ΧΧΧ ΡΡΡ ΟΟΟ ΝΝΝ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΚΚΚ ΟΟΟ ΣΣΣ ΜΜΜ ΟΟΟ ΥΥΥ    ―――    
 Γ. Ιστορία: Σχεδιαγράμματα 2015-06-06 Διδάσκων: Χάρης Ταμπάκης 

―  33  ― 

 
 


