
 

 

ΟΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ: Θ κατάργθςθ  των μεγάλων ιδιοκτθςιϊν και θ κατάτμθςθ των 

αξιοποιιςιμων εδαφϊν ςε μικρζσ παραγωγικζσ μονάδεσ, οικογενειακοφ χαρακτιρα, που 

ανταποκρίνονταν καλφτερα ςτισ νζεσ παραγωγικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ. 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ 1917: Σο 1917 θ κυβζρνθςθ του Ελευκερίου Βενιηζλου ςτθ 

Κεςςαλονίκθ αποφάςιςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ. Ο ςτόχοσ ιταν διπλόσ: 

αφενόσ θ ςτιριξθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ των ελλθνικϊν ιδιοκτθςιϊν γθσ ςτισ 

νεοαποκτθκείςεσ περιοχζσ και αφετζρου θ αποκατάςταςθ των προςφφγων και θ πρόλθψθ 

κοινωνικϊν εντάςεων ςτον αγροτικό χϊρο. Με βάςθ αυτά τα νομοκετιματα θ 

απαλλοτρίωςθ των μεγάλων αγροτικϊν ιδιοκτθςιϊν ζγινε δυνατι ςτα αμζςωσ μετά τον 

πόλεμο χρόνια, όταν θ ανάγκθ αποκατάςταςθσ των προςφφγων βρζκθκε ςτο επίκεντρο του 

κρατικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Θ αναδιανομι που ζγινε ζφταςε ςτο 85% των καλλιεργιςιμων εκτάςεων ςτθ Μακεδονία 

και ςτο 68% ςτθ Κεςςαλία. το ςφνολο τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ τθσ χϊρασ το ποςοςτό αυτό 

ανιλκε ςε 40%. Μετά από λίγα χρόνια, κάτω από τθν πίεςθ του προςφυγικοφ 

προβλιματοσ, θ αγροτικι μεταρρφκμιςθ ολοκλθρϊκθκε και οδιγθςε τθν αγροτικι 

οικονομία τθσ χϊρασ ςε κακεςτϊσ μικροϊδιοκτθςίασ. Με τθ ςειρά τθσ θ νζα κατάςταςθ 

δθμιοφργθςε νζα προβλιματα. Οι μικροκαλλιεργθτζσ δυςκολεφονταν να 

εμπορευματοποιιςουν τθν παραγωγι τουσ και ζπεφταν ςυχνά κφματα των εμπόρων. Για  

να αντιμετωπιςτεί αυτι θ κατάςταςθ προωκικθκε θ ίδρυςθ τθσ Αγροτικισ Σράπεηασ, 

κρατικϊν οργανιςμϊν παρζμβαςθσ και παραγωγικϊν ςυνεταιριςμϊν. Σο αγροτικό ηιτθμα 

απζκτθςε ζτςι νζο περιεχόμενο, χωρίσ να προκαλζςει τισ εντάςεισ που γνϊριςαν άλλα 

κράτθ τθσ Ευρϊπθσ (Λςπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ.).ίνονταν καλφτερα ςτισ νζεσ 

παραγωγικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ. 

ΦΕΝΣΕΡΑΙΟΝ: Θ μεγάλθ πολυεκνικι εργατικι οργάνωςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ, θ 

Φεντεραςιόν, με πρωτεργάτεσ ςοςιαλιςτζσ από τθν ανοιχτι ςε νζεσ ιδζεσ εβραϊκι 

κοινότθτα τθσ πόλθσ, αποτζλεςε ςθμαντικό δίαυλο για τθ διάδοςθ ςοςιαλιςτικισ και 

εργατικισ ιδεολογίασ ςτθ χϊρα. 

ΒΕΝΙΖΕΛΙΜΟ:  Είναι δφςκολο να ορίςουμε με λίγα λόγια τι ακριβϊσ ιταν αυτι θ πολιτικι, 

ςτον οικονομικό όμωσ τομζα φαίνεται ότι ο βενιηελιςμόσ κεωροφςε το ελλθνικό κράτοσ ωσ 

μοχλό ζκφραςθσ και ανάπτυξθσ του ελλθνιςμοφ. Σο ελλθνικό κράτοσ δθλαδι ζπρεπε να 

επιδιϊξει τθν ενςωμάτωςθ του εκτόσ ςυνόρων ελλθνιςμοφ και, με ενιαία εκνικι και 

κρατικι υπόςταςθ, να διεκδικιςει τθ κζςθ του ςτον τότε ςφγχρονο κόςμο. Αυτό 

προχπζκετε όχι μόνο κεςμικό εκςυγχρονιςμό, που κα κακιςτοφςε το κράτοσ 

αποτελεςματικό και αξιόπιςτο, αλλά και γενικότερθ προςιλωςθ ςτθν ιδζα τθσ ανάπτυξθσ 

των παραγωγικϊν δυνάμεων του ζκνουσ. 

ΔΙΧΟΣΟΜΗΗ ΧΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΟ: Σο Μάρτιο του 1922 τα δθμοςιονομικά δεδομζνα 

ζφταςαν ςε πλιρεσ αδιζξοδο, το οποίο αντιμετωπίςτθκε με ζναν απρόςμενο τρόπο. Λίγουσ 



 

 

μινεσ πριν από τθν κατάρρευςθ του Ελλθνικοφ Μετϊπου ςτθ Μικρά Αςία, θ Κυβζρνθςθ 

προζβθ  ςε ζνα πρωτότυπο εςωτερικό αναγκαςτικό δάνειο, με διχοτόμθςθ του 

χαρτονομίςματοσ. Σο αριςτερό τμιμα εξακολουκοφςε να κυκλοφορεί ςτο 50% τθσ 

αναγραφόμενθσ αξίασ, ενϊ το δεξιό ανταλλάχκθκε με ομολογίεσ του Δθμοςίου. Θ 

επιχείρθςθ ςτζφκθκε από επιτυχία, το κράτοσ απζκτθςε 1.200.000.000 δραχμζσ και το 

πείραμα επαναλιφκθκε το 1926. Φυςικά, ο νομιςματικόσ αυτόσ ελιγμόσ δεν ςτάκθκε 

ικανόσ να προλάβει τθ Μικραςιατικι καταςτροφι και τισ βαρφτατεσ ςυνζπειζσ τθσ.  

ΟΤΛΕΝ:  Σο 1925 θ αμερικανικι εταιρεία ΟΤΛΕΝ ανζλαβε  τθν καταςκευι του φράγματοσ 

και τθσ τεχνθτισ λίμνθσ ςτο Μαρακϊνα. 

ΠΑΟΤΕΡ: Σθν ίδια περίπου εποχι θ βρετανικι εταιρεία ΠΑΟΤΕΡ ανζλαβε τθν εγκατάςταςθ 

μονάδων παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτθν πρωτεφουςα αλλά και τθ δθμιουργία 

ςφγχρονου δικτφου αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, βαςιςμζνου ςε θλεκτροκίνθτα τραμ και 

λεωφορεία. 

ΚΛΗΡΙΝΓΚ: το εξωτερικό εμπόριο κυριάρχθςε προοδευτικά θ μζκοδοσ του διακανονιςμοφ 

«κλιριγκ». Οι διεκνείσ ςυναλλαγζσ δεν γίνονταν, δθλαδι, με βάςθ το μετατρζψιμο 

ςυνάλλαγμα αλλά με βάςθ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ που κοςτολογοφςαν τα προσ ανταλλαγι 

προϊόντα και φρόντιηαν να ιςοςκελίςουν τθν αξία των ειςαγωγϊν με τθν αντίςτοιχθ των 

εξαγωγϊν, ςτο πλαίςιο ειδικϊν λογαριαςμϊν. Για μια χϊρα, όπωσ θ Ελλάδα, όπου οι 

ςυναλλαγζσ με το εξωτερικό ιταν ζντονα ελλειμματικζσ, θ διαδικαςία αυτι, πζρα από τα 

αρνθτικά, είχε και κετικά ςτοιχεία. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΡΩΙΚΟ ΚΟΜΜΑ:  τθν περίοδο μεταξφ των δφο ςυνταγμάτων (1844-1864) ουςιαςτικά 

ικανοποιικθκαν όλα τα αιτιματα του ρωςικοφ κόμματοσ, τα οποία είχαν ςχζςθ με τθν 

Ορκόδοξθ Εκκλθςία11. Οι ναπαίοι προζβαλλαν ςε κάκε περίπτωςθ τον κίνδυνο για τθν 

Ορκοδοξία, κακϊσ όμωσ τα μεγάλα εκκλθςιαςτικά ηθτιματα είχαν λυκεί και όλοι οι 

πολιτικοί πρζςβευαν το ορκόδοξο δόγμα, το ρωςικό κόμμα δεν είχε λόγο φπαρξθσ, εφόςον 

δεν είχε κζςεισ για πιο επίκαιρα κζματα. 

ΠΕΔΙΝΟΙ: Οι πεδινοί είχαν ωσ θγζτθ τον Δθμιτριο Βοφλγαρθ, ο οποίοσ υπονόμευε τουσ 

κοινοβουλευτικοφσ κεςμοφσ. Με παρεμβάςεισ ςτο ςτρατό επιχείρθςε τθ δθμιουργία 

ςϊματοσ «πραιτωριανϊν»* για να εξαςφαλίςει τθν παραμονι του ςτθν εξουςία. Εμπόδιο 

ςτισ επιδιϊξεισ του ςτάκθκαν πολιτικζσ ομάδεσ και κεςμοί. Ο Βοφλγαρθσ ζβριςκε οπαδοφσ 

ανάμεςα ς' εκείνουσ που είχαν διοριςτεί παράνομα ςτο ςτρατό ι ςτο δθμόςιο, και 

φοβοφνταν μθ χάςουν τθ κζςθ τουσ ςε περίπτωςθ επικράτθςθσ ςυνκθκϊν 

κοινοβουλευτικισ νομιμότθτασ, ςε άνεργουσ πτυχιοφχουσ και ςτουσ μικροκαλλιεργθτζσ.  

ΟΡΕΙΝΟΙ: Οι ορεινοί απαρτίςτθκαν από διάφορεσ ομάδεσ (υπό τον Δ. Γρίβα και τον με κοινό 

ςτόχο τθν αντίςταςθ ςτθν πολιτικι των πεδινϊν. Βρικαν υποςτθρικτζσ μεταξφ των 

μικροκαλλιεργθτϊν, των κτθνοτρόφων, των εμπόρων και των πλοιοκτθτϊν. 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΙΣΑΣΟΝ: Σο Εκνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινϊνδα Δελθγιϊργθ, που 

υποςτιριηε τθν ανάπτυξθ του κοινοβουλευτιςμοφ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ χϊρασ, 



 

 

οικονομικι ανάπτυξθ και μεταρρυκμίςεισ ςτθ διοίκθςθ και ςτο ςτρατό,  πολιτιςμικι 

εξάπλωςθ ςτθν Οκωμανικι αυτοκρατορία. 

ΕΚΛΕΚΣΙΚΟΙ: Οι Εκλεκτικοί ιταν μια ετερόκλθτθ παράταξθ εξεχόντων πολιτικϊν, λογίων και 

αξιωματικϊν, με μετριοπακείσ κζςεισ, θ οποία προςπακοφςε να μεςολαβεί μεταξφ των 

άλλων παρατάξεων και να υποςτθρίηει ςτακερζσ κυβερνιςεισ. 

ΑΡΧΗ ΣΗ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ: Θ ψιφιςθ τθσ αρχισ τθσ δεδθλωμζνθσ ζγινε  το 1875. Θ ιδζα 

ανικε ςτον νζο τότε πολιτικό Χαρίλαο Σρικοφπθ, ο οποίοσ υποςτιριξε δθμόςια ότι μόνθ 

λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ πολιτικισ αςτάκειασ ιταν θ ςυγκρότθςθ δφο μεγάλων κομμάτων 

εξουςίασ, ςφμφωνα με το πρότυπο τθσ Αγγλίασ. Για να καταςτεί αυτό δυνατόν, ζπρεπε ο 

βαςιλιάσ να ανακζτει τθν εντολι ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ μόνο ςε πολιτικό ο οποίοσ 

ςαφϊσ είχε τθ «δεδθλωμζνθ» εμπιςτοςφνθ τθσ πλειοψθφίασ των βουλευτϊν. Αυτό κα 

ςτεροφςε από τα κόμματα μειοψθφίασ τθ δυνατότθτα να ςχθματίηουν κυβζρνθςθ, κα τα 

ωκοφςε ςε ςυνζνωςθ με τα μεγάλα και κα είχε ωσ αποτζλεςμα ςτακερότερεσ κυβερνιςεισ 

πλειοψθφίασ. Ο βαςιλιάσ, υπό τθν πίεςθ τθσ αντιπολίτευςθσ και του επαναςτατικοφ 

αναβραςμοφ του λαοφ, υιοκζτθςε τελικά τθν άποψθ του Σρικοφπθ, θ οποία αποτελεί τομι 

ςτθν πολιτικι ιςτορία τθσ χϊρασ, κακϊσ οδιγθςε ςε μεταβολι του πολιτικοφ τοπίου. 

ΚΡΑΣΟ ΔΙΚΑΙΟΤ: Κράτοσ δικαίου είναι ζνα κράτοσ ςτο οποίο θ οργάνωςθ και θ λειτουργία 

όλων των κεςμϊν και των τομζων τθσ κρατικισ εξουςίασ ρυκμίηονται με κανόνεσ του 

κετικοφ δικαίου, δθλαδι με νόμουσ που το ίδιο το κράτοσ ζχει κεςπίςει. 

ΟΜΑΔΑ ΙΑΠΩΝΩΝ: Σο μοναδικό νζο πολιτικό ςτοιχείο ζωσ το 1909 ιταν θ εμφάνιςθ τθσ 

κοινοβουλευτικισ ομάδασ των Λαπϊνων, πολιτικοφ μορφϊματοσ υπό τον Δθμιτριο 

Γοφναρθ, που ιδρφκθκε το 1906. Επίκεντρο τθσ κριτικισ του ιταν θ αδυναμία του πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ να προςαρμοςτεί ςτισ εξελίξεισ τθσ κοινωνίασ. Θ ομάδα δεν μπόρεςε να 

επιβιϊςει και διαλφκθκε το 1908. Εν τω μεταξφ οι ςυντεχνίεσ και οι εργατικζσ ενϊςεισ 

ζκαναν διαδθλϊςεισ ηθτϊντασ φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και περιοριςμό  τθσ 

γραφειοκρατίασ. 

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ: Σο 1909 ςυντελείται μια τομι ςτθν πολιτικι ιςτορία τθσ 

Ελλάδασ γενικότερα, και των πολιτικϊν κομμάτων ειδικότερα. τισ 15 Αυγοφςτου 1909 

εκδθλϊκθκε κίνθμα ςτο Γουδί, το οποίο ζγινε από τον τρατιωτικό φνδεςμο, μια μυςτικι 

ζνωςθ ςτρατιωτικϊν, με αιτιματα που αφοροφςαν μεταρρυκμίςεισ20 ςτο ςτρατό, τθ 

διοίκθςθ, τθ δικαιοςφνθ, τθν εκπαίδευςθ και τθ δθμοςιονομικι πολιτικι.  Ο τρατιωτικόσ 

φνδεςμοσ δεν εγκακίδρυςε δικτατορία, αλλά προϊκθςε τα αιτιματά του μζςω τθσ 

Βουλισ. Με αφορμι το κίνθμα, ζγινε ςτισ 14 επτεμβρίου μεγάλθ διαδιλωςθ των 

επαγγελματικϊν ςωματείων τθσ πρωτεφουςασ. Οι διαδθλωτζσ υποςτιριξαν το διάβθμα του 

τρατιωτικοφ υνδζςμου και υπζβαλαν ψιφιςμα ςτο παλάτι με το οποίο ηθτοφςαν τθν 

επίλυςθ ςειράσ οικονομικϊν αιτθμάτων21. Τπό τθν πίεςθ του υνδζςμου θ Βουλι ψιφιςε, 

χωρίσ ιδιαίτερθ προετοιμαςία και ςυηιτθςθ, μεγάλο αρικμό νόμων, που επζφεραν ριηικζσ 

αλλαγζσ. Σο Φεβρουάριο του 1910 θ Βουλι αποφάςιςε τθν ανακεϊρθςθ οριςμζνων 

άρκρων του ςυντάγματοσ. Ζτςι προκθρφχκθκαν εκλογζσ, από τισ οποίεσ προιλκε 

ανακεωρθτικι βουλι. τισ 15 Μαρτίου 1910 ο τρατιωτικόσ φνδεςμοσ διαλφκθκε ζχοντασ 

επιτφχει τισ επιδιϊξεισ του. 



 

 

ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: Όςον αφορά τθ δομι του βενιηελικοφ κόμματοσ, αυτό ιταν ςε 

μεγάλο βακμό προςωποπαγζσ. Ο Βενιηζλοσ, με ιςχυρι κζςθ ςτο Κοινοβοφλιο και μεγάλο 

κφροσ, είχε τα πάντα υπό τον ζλεγχο του, όπωσ και ο Σρικοφπθσ. Οι ςφνδεςμοι 

Φιλελευκζρων που είχαν ιδρυκεί δεν ζπαιηαν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

πολιτικισ του κόμματοσ και δεν διζφεραν ςθμαντικά από τισ τοπικζσ ομάδεσ φίλων που 

ςχθμάτιηαν τα παραδοςιακά κόμματα. Σο 1912 άρχιςε να αναδιοργανϊνεται το κόμμα, με 

τθν ίδρυςθ Λζςχθσ Φιλελευκζρων ςτθν Ακινα και ςε οριςμζνεσ άλλεσ εκλογικζσ 

περιφζρειεσ. Οι βενιηελικοί είχαν πλάςει ςτο νου τουσ ζνα ιδεατό κόμμα, χωρίσ τισ 

μικρότθτεσ και τισ διχόνοιεσ τθσ παλιάσ πολιτικισ ελίτ, όμωσ αυτό δεν είχε ςχζςθ με τθν 

πραγματικότθτα. Θ θγεςία ζπρεπε αναγκαςτικά να λαμβάνει υπόψθ κοινωνικά και τοπικά 

ςυμφζροντα κακϊσ και αντιπαλότθτεσ ανάμεςα ςε ςτελζχθ, όπωσ ςυνζβαινε και ςε κάκε 

άλλο κόμμα. 

ΑΝΣΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ:  Οι Αντιβενιηελικοί απεχκάνονταν τθ διαρκι παρζμβαςθ του κράτουσ, 

επειδι, εκτόσ των άλλων, αυτι κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ εκτελεςτικισ 

εξουςίασ. Δεν είχαν μακροπρόκεςμθ πολιτικι, αντίκετα, επικζντρωναν τθν προςοχι τουσ 

ςτθν επίλυςθ επίκαιρων προβλθμάτων. Σα αντιβενιηελικά κόμματα εξελίχκθκαν ςε κόμματα 

υπεράςπιςθσ των ςυμφερόντων που κινδφνευαν από τθν πολιτικι των Φιλελευκζρων. Θ 

ςφγκρουςθ με τουσ Φιλελευκζρουσ τα οδθγοφςε ςε διαρκϊσ ςυντθρθτικότερεσ κζςεισ. Από 

τα αντιβενιηελικά κόμματα, πιο αδιάλλακτα ιταν τα κόμματα του Δθμθτρίου Ράλλθ και του 

Κυριακοφλθ Μαυρομιχάλθ, ενϊ το κόμμα του Γεωργίου Κεοτόκθ ιταν πιο διαλλακτικό. 

ΡΑΛΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: Σο ραλλικό κόμμα ιταν αντίκετο προσ τον εκςυγχρονιςμό. Ιταν κατά 

τθσ ιςχυρισ εκτελεςτικισ εξουςίασ, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κατά τα τζλθ του 19ου 

αιϊνα και όπωσ το απαιτοφςε θ μεταρρυκμιςτικι πολιτικι των Φιλελευκζρων. Τποςτιριηε 

ότι το Κοινοβοφλιο ζπρεπε να ζχει ιςχυρι κζςθ ςτο πολιτικό ςφςτθμα. το πρόςωπο του 

βαςιλιά, όμωσ, ζβλεπε το ςφμβολο τθσ εκνικισ ενότθτασ που ξεπερνοφςε τα ςφνορα τθσ 

χϊρασ. Απευκυνόταν κατά κφριο λόγο ςτα μεςαία και κατϊτερα ςτρϊματα των πόλεων 

κακϊσ και ςτουσ μικροκαλλιεργθτζσ, δεδομζνου ότι θ οικονομικι πολιτικι των 

Φιλελευκζρων ζδειχνε να ευνοεί, κυρίωσ, τα ανϊτερα αςτικά ςτρϊματα. Ηθτοφςε ενίςχυςθ 

τθσ παραγωγισ και αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ, ϊςτε με τθν οικονομικι ανάπτυξθ να 

εξευρεκοφν χριματα για εξοπλιςμοφσ, να καταπολεμθκεί θ διαφκορά και θ πατρωνία των 

κομμάτων. Πάντωσ, το ραλλικό κόμμα δεν είχε κάποιο ςυγκροτθμζνο πρόγραμμα για τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: Σο Εκνικό Κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλθ δεν διζφερε από το ραλλικό. Οι 

εκπρόςωποι του προςπακοφςαν να εκμεταλλευτοφν τθ ςυμμετοχι του αρχθγοφ τουσ ςτα 

πολιτικά πράγματα μετά το κίνθμα του 1909. Τποςτιριηαν τθν «Ανόρκωςθ», που κατά τθν 

εκτίμθςι τουσ δεν μπόρεςαν να υλοποιιςουν οι Βενιηελικοί.  

ΚΟΜΜΑ ΣΟΤ ΘΕΟΣΟΚΗ: Σο κόμμα του Γ. Κεοτόκθ ιταν πιο μετριοπακζσ από τα άλλα δφο 

και ηθτοφςε να διορκϊςει αυτά που κεωροφςε λάκθ των Φιλελευκζρων. υμφωνοφςε με 

τθν πάςθ κυςία αφξθςθ των εξοπλιςμϊν και ηθτοφςε φορολογικζσ ελαφρφνςεισ για τουσ 

μικροειςοδθματίεσ. Από το κίνθμα ςτο Γουδί ζωσ τθ ςυνταγματικι κρίςθ του 1915, μεταξφ 

των αντιβενιηελικϊν κομμάτων το κεοτοκικό κόμμα είχε τθ μεγαλφτερθ εκλογικι βάςθ, και 

ζτςι αποτζλεςε τον πυρινα των Αντιβενιηελικϊν. 



 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: οβαρότερθ από όλεσ τισ αριςτερζσ  ομάδεσ ιταν θ 

Κοινωνιολογικι Εταιρεία, θ οποία ξεκίνθςε από μερικοφσ διανοοφμενουσ ωσ αριςτερόσ 

μεταρρυκμιςτικόσ ςφνδεςμοσ, με ςτόχο να προπαγανδίςει πολιτικζσ κζςεισ και ςτθ 

ςυνζχεια να ιδρφςει κόμμα. Εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά ςτισ εκλογζσ τθσ 8θσ Αυγοφςτου 

191 και επιηθτοφςε για όλα τα μζλθ τθσ κοινωνίασ ιςότθτα ευκαιριϊν, κοινωνικοποίθςθ των 

μζςων παραγωγισ και διανομι των αγακϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ κακενόσ, πράγμα που 

κα μποροφςε να υλοποιθκεί με τθ ςταδιακι αναμόρφωςθ τθσ οικονομίασ και τθ 

ςυνταγματικι μεταβολι. Για να επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι ζπρεπε να οργανωκοφν οι 

εργάτεσ ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ και να ιδρφςουν κόμμα. 

ΛΑΙΚΟ ΚΟΜΜΑ : τα μζςα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυςαν το Λαϊκό Κόμμα, με αρχθγό 

τον Αλζξανδρο Παπαναςταςίου. Βαςικζσ προγραμματικζσ δθλϊςεισ του ιταν θ 

αναμόρφωςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και θ επιβολι αρχϊν κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. τισ 

δεφτερεσ εκλογζσ του 1910 εξελζγθςαν 7 υποψιφιοι του κόμματοσ, οι οποίοι παρείχαν 

κριτικι υποςτιριξθ ςτουσ Φιλελευκζρουσ. 

.Ε.Κ.Ε. : Σο 1918 ιδρφκθκε το οςιαλιςτικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδοσ (.Ε.Κ.Ε.) από 

ςυνζδριο ςοςιαλιςτϊν. Βαςικζσ κζςεισ του προγράμματοσ του ιταν δθμοκρατία, παροχι 

εκλογικοφ δικαιϊματοσ ςτισ γυναίκεσ, αναλογικό εκλογικό ςφςτθμα, εκνικοποίθςθ των 

μεγάλων πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν. χετικά με τθν εξωτερικι πολιτικι, ηθτοφςε ειρινθ, 

χωρίσ προςάρτθςθ εδαφϊν, βαςιςμζνθ ςτο δικαίωμα αυτοδιάκεςθσ των λαϊν. Σα 

προβλιματα που αφοροφςαν διαμφιςβθτοφμενα εδάφθ, κα λφνονταν με δθμοψθφίςματα. 

Σο .Ε.Κ.Ε. ιταν το πιο αυςτθρά οργανωμζνο κόμμα. Ζωσ το 1919 ιταν υπζρ τθσ 

κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ. ταδιακά απομακρφνκθκε από αυτι, υιοκετϊντασ τθν 

αρχι τθσ δικτατορίασ του προλεταριάτου. Σο 1924 μετονομάςτθκε ςε Κομμουνιςτικό Κόμμα 

Ελλάδοσ (Κ.Κ.Ε.). 

ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ:  

ΜΙΚΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: Οι Ζλλθνεσ τθσ Ανατολικισ Κράκθσ, οι οποίοι εκδιϊχκθκαν από τισ 

εςτίεσ τουσ ςτισ αρχζσ του 1914. Σο Μάιο οι διωγμοί επεκτάκθκαν και ςτθ Δυτικι Μικρά 

Αςία, με το πρόςχθμα τθσ εκκζνωςθσ τθσ περιοχισ απζναντι από τα νθςιά του Ανατολικοφ 

Αιγαίου, για ςτρατιωτικοφσ λόγουσ. Σο Οικουμενικό Πατριαρχείο κιρυξε τθν Ορκόδοξθ 

Εκκλθςία ςε διωγμό και ανζςτειλε τθ λειτουργία των εκκλθςιϊν και των ςχολείων. Θ 

Ελλάδα αντζδραςε και ανζλαβε διπλωματικζσ ενζργειεσ, προκειμζνου να αρχίςουν 

διαπραγματεφςεισ για εκελοφςια ανταλλαγι Ελλινων ορκοδόξων τθσ Σουρκίασ και 

Μουςουλμάνων τθσ Ελλάδασ. Λδρφκθκε τον Λοφνιο μία Μικτι Επιτροπι που κα ρφκμιηε τα 

ςχετικά με τθν ανταλλαγι, όμωσ αυτι δεν λειτοφργθςε, λόγω τθσ ειςόδου τθσ Σουρκίασ 

ςτον Α' Παγκόςμιο πόλεμο, τον Οκτϊβριο του 1914. 

ΣΑΓΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ: Οι άνδρεσ άνω των 45 ετϊν, που δεν ςτρατεφονταν, επάνδρωςαν τα 

τάγματα εργαςίασ. Εκεί πολλοί πζκαναν από κακουχίεσ, πείνα και αρρϊςτιεσ. 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΕΩ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Παράλλθλα με τθν άφιξθ 

προςφφγων από τθν Σουρκία, πρόςφυγεσ ιλκαν το 1916 από τθν Ανατολικι Μακεδονία, 

τθν οποία είχαν καταλάβει οι Βοφλγαροι ωσ ςφμμαχοι των Γερμανϊν. Μετά τθ λιξθ των 



 

 

εχκροπραξιϊν το 1918, αυτοί επζςτρεψαν ςτισ εςτίεσ τουσ και θ «Τπθρεςία 

Ανοικοδομιςεωσ Ανατολικισ Μακεδονίασ» μερίμνθςε για τθν επανεγκατάςταςθ τουσ.  

ΤΜΦΩΝΟ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΕΩ ΜΕΣΑΞΤ ΕΛΛΑΔΟ ΚΑΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ: Σο 

Νοζμβριο του 1919 υπογράφθκε θ ςυνκικθ του Νεϊγφ, που προζβλεπε τθν παραχϊρθςθ 

τθσ Δυτικισ Κράκθσ από τθ Βουλγαρία ςτθν Ελλάδα. τθ ςυνκικθ ιταν ςυνθμμζνο το 

«φμφωνο περί αμοιβαίασ μεταναςτεφςεωσ μεταξφ Ελλάδοσ και Βουλγαρίασ». Με βάςθ 

αυτό, αναχϊρθςαν από τθν Ελλάδα περίπου 50.000 Βοφλγαροι και από τθ Βουλγαρία 

περίπου 30.000 Ζλλθνεσ (περίπου 20.000 ακόμθ Ζλλθνεσ είχαν μεταναςτεφςει πριν από τθν 

υπογραφι τθσ ςυνκικθσ). 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ: Σον Λοφλιο του 1914 ιδρφκθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ Οργανιςμόσ, με ςκοπό τθν 

άμεςθ περίκαλψθ και ςτθ ςυνζχεια τθν εγκατάςταςθ των προςφφγων ςε εγκαταλελειμμζνα 

τουρκικά και βουλγαρικά χωριά τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Μακεδονίασ. Παρεχόταν 

ςυςςίτιο, προςωρινι ςτζγθ και ιατρικι περίκαλψθ, μζχρι οι πρόςφυγεσ να βρουν εργαςία 

ι να αποκτιςουν γεωργικό κλιρο. 

ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩ: Κατά τθν περίοδο του Εκνικοφ Διχαςμοφ (1916-

1917) θ κυβζρνθςθ Βενιηζλου ίδρυςε ςτθ Κεςςαλονίκθ τθν «Ανωτάτθν Διεφκυνςιν 

Περικάλψεωσ». 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩ: Σον Λοφλιο του 1917 (είχε επικρατιςει ο Βενιηζλοσ και ο 

βαςιλιάσ Κωνςταντίνοσ είχε εγκαταλείψει τθν Ελλάδα) ιδρφκθκε το Τπουργείο 

Περικάλψεωσ. Για πρϊτθ φορά κεςμοκετικθκε θ περίκαλψθ και για τισ οικογζνειεσ των 

εφζδρων που βρίςκονταν ςτο μζτωπο και για τισ οικογζνειεσ των κυμάτων του πολζμου.  

ΠΑΣΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: Σον Οκτϊβριο του 1918 ςυςτάκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 

Πατριαρχικι Επιτροπι, με ςκοπό τθν οργάνωςθ του επαναπατριςμοφ των εκτοπιςμζνων, 

με τθ βοικεια του Πατριαρχείου και τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ. Θ παλιννόςτθςθ ζγινε 

τμθματικά, με τθ μζριμνα του Τπουργείου Περικάλψεωσ, και επιτράπθκε αρχικά να 

επιςτρζψουν οι ευπορότεροι και οι πρόςφυγεσ οι προερχόμενοι από οριςμζνεσ μόνο 

περιοχζσ τθσ Δυτικισ Μικράσ Αςίασ. Οι περιςςότεροι επζςτρεψαν ςτισ εςτίεσ τουσ μετά τθν 

απόβαςθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθ μφρνθ, το Μάιο του 1919. Μζχρι το  τζλοσ του 1920 θ 

πλειονότθτα των προςφφγων είχε επιςτρζψει ςτθ Μικρά Αςία και τθν Ανατολικι Κράκθ.  

ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΗΕΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩ: τα πλαίςια τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ 

μφρνθσ ιδρφκθκε θ «Τπθρεςία Παλιννοςτιςεωσ και Περικάλψεωσ», θ οποία βοθκοφςε 

όςουσ επζςτρεφαν να αποκαταςτακοφν ςτα ςπίτια τουσ και τισ αςχολίεσ τουσ. Οι ειρθνικζσ 

όμωσ μζρεσ δεν κράτθςαν πολφ. Λίγουσ μινεσ αργότερα, τον Αφγουςτο του 1922, κα 

ζπαιρναν πάλι το δρόμο τθσ προςφυγιάσ. 

ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩ ΠΡΟΦΤΓΩΝ: τθ ςυνζχεια το Σαμείο Περικάλψεωσ Προςφφγων 

(ιδρφκθκε το Νοζμβριο του 1922) ανιγειρε ξφλινα παραπιγματα για τθ ςτζγαςθ των 

προςφφγων. 

ΜΙΚΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: Με βάςθ το άρκρο 11 τθσ φμβαςθσ τθσ Λοηάνθσ ιδρφκθκε θ Μικτι 

Επιτροπι Ανταλλαγισ με ζδρα τθν Κωνςταντινοφπολθ. Σθν αποτελοφςαν ζντεκα μζλθ 

(τζςςερισ Ζλλθνεσ, τζςςερισ Σοφρκοι και τρία μζλθ-πολίτεσ ουδζτερων κατά τον Α' 



 

 

Παγκόςμιο πόλεμο κρατϊν) με αρμοδιότθτα τον κακοριςμό του τρόπου μετανάςτευςθσ 

των πλθκυςμϊν και τθσ εκτίμθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ανταλλαξίμων.  

Ε.Α.Π. : Με πρωτοβουλία τθσ ΚΣΕ, το επτζμβριο του 1923 ιδρφκθκε ζνασ αυτόνομοσ 

οργανιςμόσ με πλιρθ νομικι υπόςταςθ, θ Επιτροπι Αποκαταςτάςεωσ Προςφφγων (ΕΑΠ), 

με ζδρα τθν Ακινα. Βαςικι αποςτολι τθσ ιταν να εξαςφαλίςει ςτουσ πρόςφυγεσ 

παραγωγικι απαςχόλθςθ και οριςτικι ςτζγαςθ. Θ ΕΑΠ λειτοφργθςε μζχρι το τζλοσ του 

1930. Με ειδικι ςφμβαςθ μεταβίβαςε ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο τθν περιουςία τθσ, κακϊσ και 

τισ υποχρεϊςεισ που είχε αναλάβει απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ. 

ΣΟ ΚΡΗΣΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ: 

ΚΡΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ: Οι ξζνοι Ναφαρχοι αναχϊρθςαν τθν επομζνθ (10 Δεκεμβρίου) και 

αμζςωσ άρχιςε με γοργοφσ ρυκμοφσ το δυςχερζσ ζργο τθσ οργάνωςθσ του νζου πολιτικοφ 

ςχιματοσ, που ονομάςτθκε Κρθτικι Πολιτεία. Ορίςτθκε μια 16μελισ Επιτροπι από 12 

χριςτιανοφσ και 4 μουςουλμάνουσ, για να εκπονιςει το ςχζδιο του κρθτικοφ ςυντάγματοσ, 

ενϊ παράλλθλα προχϊρθςαν οι πολιτικζσ πράξεισ, χωρίσ χρονοτριβι. Ζναν ακριβϊσ μινα 

μετά τθν εγκατάςταςθ του Υπατου Αρμοςτι, δθμοςιεφτθκε το πρϊτο ςθμαντικό διάταγμα 

«Περί ςυγκροτιςεωσ τθσ Κρθτικισ υνελεφςεωσ» και αμζςωσ προκθρφχκθκαν εκλογζσ για 

τθν ανάδειξθ πλθρεξουςίων. τισ εκλογζσ αυτζσ αναδείχκθκαν 138 χριςτιανοί και 50 

μουςουλμάνοι πλθρεξοφςιοι και θ Κρθτικι Βουλι άρχιςε τισ εργαςίεσ τθσ ςτισ 8 

Φεβρουαρίου 1899. 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΝΟΜΟ: Ζνα ςοβαρό ηιτθμα, που επίςθσ αντιμετωπίςτθκε με επιτυχία, ιταν 

το κακεςτϊσ τθσ τοπικισ Εκκλθςίασ. Με τον Οργανικό Νόμο του 1900, δόκθκε λφςθ ςε 

ακανκϊκθ εκκλθςιαςτικά ηθτιματα, όπωσ ιταν θ ςχζςθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ με το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο και θ εκλογι Μθτροπολίτθ και Επιςκόπων. Σο βαςικό ςχιμα, που 

ιςχφει με μικρζσ τροποποιιςεισ ζωσ ςιμερα, είναι ζνα κακεςτϊσ θμιαυτόνομθσ Εκκλθςίασ, 

τθσ οποίασ ο Προκακιμενοσ εκλζγεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και θ Κρθτικι 

Πολιτεία εκδίδει το Διάταγμα τθσ αναγνϊριςθσ και εγκατάςταςισ του. 

ΗΝΩΜΕΝΗ ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΕΤΙ (1901): Κάτω από τισ ςυνκικεσ αυτζσ, τα πολιτικά πράγματα 

ςτθν Κριτθ οδθγικθκαν ςε πλιρεσ αδιζξοδο και όλεσ οι προςπάκειεσ ςυνδιαλλαγισ των 

αντίπαλων πολιτικϊν μερίδων ναυάγθςαν. Γφρω από τον Βενιηζλο ςυναςπίςτθκαν όςοι 

ιταν δυςαρεςτθμζνοι από τθν αυταρχικι πολιτικι του Πρίγκιπα και ςχθματίςτθκε μια 

ιςχυρότατθ «Θνωμζνθ Αντιπολίτευςισ». Ζμπιςτοι ςυνεργάτεσ του Βενιηζλου ιταν ο Κ. 

Φοφμθσ και ο Κ. Μάνοσ. Οι τρεισ αυτοί αποτζλεςαν μια τριανδρία, που δεν δίςταςε να 

προχωριςει ςε δυναμικι αναμζτρθςθ με τον Πρίγκιπα. 

ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΚΤΒΕΡΝΗΙ: Θ επανάςταςθ είχε αποκτιςει ιςχυρά ερείςματα ςε όλθ τθν 

Κριτθ. Οργανϊκθκε «Προςωρινι Κυβζρνθςισ τθσ Κριτθσ» ςτο Κζριςο, με πρόεδρο τον Ελ. 

Βενιηζλο και υπουργοφσ τουσ Κ. Φοφμθ και Κ. Μάνο. Θ κυβζρνθςθ προζβθ ςτθν ζκδοςθ 

γραμματίων για εςωτερικό πατριωτικό δάνειο 100.000 δραχμϊν, οργάνωςε υπθρεςίεσ 

οικονομικϊν, ςυγκοινωνιϊν και διοίκθςθσ, τφπωςε γραμματόςθμα και εξζδιδε τθν 

εφθμερίδα, «Σο Κζριςo». Θ χωροφυλακι, που υποςτιριηε τον Πρίγκιπα, δεν ιταν ςε κζςθ 

να ελζγχει τα πράγματα, κακϊσ μάλιςτα πολλοί χωροφφλακεσ αυτομόλθςαν προσ τουσ 

επαναςτάτεσ.(1905) 



 

 

ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΜΟ: 

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΣΡΑΠΕΖΟΤΝΣΑ: Σο Φροντιςτιριο τθσ Σραπεηοφντασ, που είχε ιδρφςει το 

1682 ο μεγάλοσ Σραπεηοφντιοσ δάςκαλοσ του Γζνουσ εβαςτόσ Κυμινιτθσ και λειτοφργθςε 

παρά τισ αντιξοότθτεσ μζχρι το 1922, ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν πνευματικι και θκικι 

ανάπλαςθ των Ελλθνοποντίων και ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ τουσ ςυνείδθςθσ. 

ΠΑΝ-ΠΟΝΣΙΑΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: Θ ρωςικι επανάςταςθ ξεςικωςε τουσ Ζλλθνεσ του Πόντου για 

το δικό τουσ εκνικό αγϊνα, ενϊ ςτο πρϊτο παγκόςμιο Παν-ποντιακό υνζδριο, που 

οργανϊκθκε ςτθ Μαςςαλία το Φεβρουάριο του 1918, ο ίδιοσ ο Κ. Κωνςταντινίδθσ, με 

τθλεγράφθμα που ζςτειλε ςτον Α. Σρότςκι, ηιτθςε επίςθμα τθν υποςτιριξθ τθσ οβιετικισ 

Ζνωςθσ. 

ΤΝΘΗΚΗ ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΛΕΒΙΚΩΝ-ΚΕΜΑΛ: Σο πολιτικό γεγονόσ που 

λειτοφργθςε ωσ ταφόπετρα του ποντιακοφ ηθτιματοσ ιταν θ ςυνκικθ φιλίασ και 

ςυνεργαςίασ που υπογράφθκε το Μάρτιο του 1921 ανάμεςα ςτουσ Μπολςεβίκουσ και τον 

Κεμάλ. Θ ςυνκικθ αυτι ζδωςε ςτον αδφναμο ωσ τότε Κεμάλ τθν οικονομικι, ςτρατιωτικι 

και θκικι δυνατότθτα να ςυνεχίςει τισ επιχειριςεισ του κατά των Ποντίων και, ακόμθ, να 

εμφανιςτεί ςτθ υνδιάςκεψθ του Λονδίνου με υπερβολικζσ απαιτιςεισ, που λόγω τθσ 

ιςτορικισ ςυγκυρίασ δεν απορρίφκθκαν από τισ νικιτριεσ Δυνάμεισ, παρά το γεγονόσ ότι 

ιταν ςφμμαχοι με τουσ Ζλλθνεσ. 

       ΟΦΙΑ Γ. ΜΕΙΓΚΟΤ 

              ΦΙΛΟΛΟΓΟ 

 


