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Από το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο στους Εθνικούς
Θριάμβους
Οι <εριορισ&οί <ου συνε<αγόταν ο ∆ιεθνής Οικονο&ικός Έλεγχος οδήγησαν την Ελλάδα σε
οικονο&ική ύφεση αλλά και στο να σταθερο<οίησει σταδιακά τα δη&όσια οικονο&ικά της και να
α<οκαταστήσει τη νο&ισ&ατική σταθερότητα. Ε<ι<λέον, οδήγησαν σε σταδιακή ανατί&ηση της
δραχ&ής, η ο<οία το 1910 εντάχθηκε στο διεθνή κανόνα χρυσού &ε ισοτι&ία 1:1 σε σχέση &ε το
γαλλικό φράγκο.
Ε<ι<λέον, κατά τη διάρκεια της σταθερο<οίησης, η Ελλάδα &<όρεσε να εκσυγχρονίσει τόσο το
<ολίτευ&α όσο και το στράτευ&α, και να ανακτήσει την εθνική της αυτο<ε<οίθηση.
Η <ροο<τική της ένταξης στον κανόνα χρυσού το 1910 βοήθησε τη χώρα στο να συνάψει νέα δάνεια,
τα ο<οία χρησι&ο<οιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση του στρατεύ&ατος και τη χρη&ατοδότηση των
Βαλκανικών <ολέ&ων της <εριόδου 1912-13. Μετά το κίνη&α στο Γουδή και την <ολιτική ανάδειξη του
Ελευθερίου Βενιζέλου, ψηφίστηκε το Σύνταγ&α του 1911 και &ία σειρά α<ό &εταρρυθ&ιστικοί νό&οι.
Με τους Βαλκανικούς Πολέ&ους του 1912-1913 η Ελλάδα αύξησε τη γεωγραφική της ε<ικράτεια και
τον <ληθυσ&ό της κατά 70%, ενσω&ατώνοντας τη Μακεδονία, την Ή<ειρο, την Κρήτη και τα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου, συ&<εριλα&βανο&ένης της Χίου, της Μυτιλήνης και της Σά&ου. Ο
<ληθυσ&ός αυξήθηκε α<ό 2,8 σε 4,8 εκατο&&ύρια. Η Μεγάλη Ιδέα έδειχνε να α<οκτά σάρκα και
οστά.
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Από τον Εθνικό Διχασμό στη Μικρασιατική
Καταστροφή
Pστόσο, &ετά τη δολοφονία του Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη το 1913 και το ξέσ<ασ&α του Α΄
Παγκοσ&ίου Πολέ&ου το 1914, ακολούθησε ο εθνικός διχασ&ός, λόγω της διαφωνίας &εταξύ του νέου Βασιλέως
Κωνσταντίνου Α΄ και του <ρωθυ<ουργού Βενιζέλου αναφορικά &ε τη συ&&ετοχή της Ελλάδος στον <όλε&ο.
Μετά την ε<ικράτηση του Βενιζέλου και την εξορία του Κωνσταντίνου, &ε τη βοήθεια των χωρών της
Συννενόησης (κυρίως Αγγλίας και Γαλλίας), η Ελλάδα εισήλθε στον Α΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο <ρος το τέλος του,
το 1918 , συ&βάλλοντας στην κατάρρευση του ∆υτικού Μετώ<ου και την ε<ικράτηση της Συννενόησης.
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσ&ίου Πολέ&ου, &ε την Ελλάδα στο <λευρό των νικητών, της <αραχωρήθηκαν
ε<ι<λέον εδάφη στην Ανατολική Θράκη και στη Μικρά Ασία, γύρω α<ό τη Σ&ύρνη. Ήταν ίσως η καλύτερη
στιγ&ή για το ιδεολόγη&α της Μεγάλης Ιδέας. Pστόσο, ακολούθησε η Μικρασιατική Εκστρατεία και κατό<ιν η
καταστροφή, η ο<οία οδήγησε όχι &όνο σε α<ώλεια αυτών των νέων εδαφών αλλά και ση&ατοδότησε το τέλος
της Μεγάλης Ιδέας.
Η αρνητική έκβαση της &ικρασιατικής εκστρατείας οδήγησε στην α<ώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώ<ινων
ζωών και στην <ροσφυγο<οίηση 1,5 εκατο&&υρίου άλλων. Υ<ήρξε &ία α<ό τις χειρότερες στιγ&ές στη
σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Pστόσο, η ανταλλαγή των <ληθυσ&ών <ου ακολούθησε οδήγησε στην εθνική ενο<οίηση &ε τη συ&<ερίληψη
στο ελληνικό κράτος του &εγαλύτερου &έρους των ελληνικών <ληθυσ&ών <ου κατοικούσαν στην ευρύτερη
<εριοχή.
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Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, Σταθεροποίηση και
Ανάκαμψη, 1898-1911
Με την κήρυξη της <τώχευσης το 1893 ακολούθησαν δια<ραγ&ατεύσεις &ε τους <ιστωτές και ε<ιβλήθηκε
&ερικός έλεγχος α<ό αυτούς, ο ο<οίος ήταν ό&ως τυ<ικός, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής <αρέ&βασης στα
ελληνικά δη&όσια οικονο&ικά.
Pστόσο, η ήττα της Ελλάδας στον σύντο&ο Ελληνοτουρκικό <όλε&ο του 1897, &ε τον ελληνικό στρατό
ανίκανο να αντι<αραταχθεί στα οθω&ανικά στρατεύ&ατα, <ου είχαν καταλάβει τη Θεσσαλία και τ&ή&α
της Στερεάς Ελλάδας, οδήγησε τη χώρα σε εξαιρετικά δυσχερή θέση,.
Η Συνθήκη Ειρήνης της 20ης Σε<τε&βρίου 1897 στην ο<οία εξαναγκάστηκε η Ελλάδα ως ηττη&ένη,
<ροέβλε<ε <ολε&ική α<οζη&ίωση τεσσάρων εκατο&&υρίων τουρκικών λιρών της ο<οίας την ά&εση
καταβολή α<αιτούσε η Υψηλή Πύλη. Η Κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐ&η υ<οχρεώθηκε σε νέες
δια<ραγ&ατεύσεις &ε τους <ιστωτές της Ελλάδας για ε<ι<λέον δανεισ&ό.
Οι δια<ραγ&ατεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης οδήγησαν στην ε<ιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού
Ελέγχου (∆ΟΕ) για την οικονο&ική ανασυγκρότηση της χώρας <ου να εξασφαλίζει στους <ιστωτές την
α<ο<ληρω&ή και των <αλαιότερων αλλά και των νέων δανείων τους.
Οι δια<ραγ&ατεύσεις &ε τους εκ<ροσώ<ους των <ιστωτών (Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Γερ&ανίας,
Ρωσίας, Ιταλίας) ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1897 και κατέληξαν στη σύνταξη και ψήφιση του νό&ου
ΒΦΙΘ/23-2-1898 σύ&φωνα &ε τον ο<οίο εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα η Ε<ιτρο<ή ∆ιεθνούς Οικονο&ικού
Ελέγχου, α<οτελού&ενη α<ό εκ<ροσώ<ους των <ιστωτών.
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Η Συμφωνία Ελλάδος-ΔΟΕ του 1898
Η συ&φωνία Ελλάδος-∆ΟΕ του 1898 <ροέβλε<ε:
1. Χορήγηση δανείου <ολε&ικών ε<ανορθώσεων και “οικονο&ικού δανείου”.
Εκχωρήθηκε εγγυη&ένο δάνειο 151,3 εκατ. φράγκων, α<ό τις Μεγάλες ∆υνά&εις
στην Ελλάδα, &ε ε<ιτόκιο 2,5%. Η Ελλάδα, εκκινώντας α<ό το 1903, έ<ρε<ε να
<ληρώνει για &ία <ερίοδο 30 ετών ένα σταθερό <οσό 9 εκ. χρυσών γαλλικών
φράγκων ετησίως. Κάθε φορά <ου η δραχ&ή ανετι&άτο σε σχέση &ε το γαλλικό
φράγκο, οι τόκοι και τα χρεολύσια θα αυξάνονταν κατά το 30% της ανατί&ησης. Το
δάνειο λήφθηκε <ροκει&ένου να καταβληθούν στην Οθω&ανική αυτοκρατορία οι
α<οζη&ιώσεις, <ου υ<οχρεώθηκε να καταβάλει η Ελλάδα στην Τουρκία συνολικού
ύψους 93,9 εκατ. φράγκων, το υφιστά&ενο κρατικό χρέος ύψους 31,4 εκατ. φράγκων,
το έλλει&&α του ελληνικού δη&οσίου για το έτος 1897 ύψους 22,5 εκατ. φράγκων και
οι δα<άνες έκδοσης του δανείου (<ρο&ήθειες τρα<εζών &εσιτικά, χαρτόση&α) ύψους
3,5 εκατ. φράγκων.
2. Υ<οθήκευση φορολογικών εσόδων ώστε να εξασφαλισθεί η α<ο<ληρω&ή των
δανείων. Στον ∆ΟΕ α<οδίδονταν τα έσοδα των &ονο<ωλίων αλατιού, <ετρελαίου,
σ<ίρτων, τρα<ουλόχαρτων, τσιγαροχάρτων και σ&υρίδας Νάξου, ο φόρος κα<νού,
τα τέλη χαρτοσή&ου και οι δασ&οί του τελωνείου Πειραιά.
3. Αναδιάρθρωση του χρέους.
4. Αυστηρή α<αγόρευση της έκδοσης νέου χρή&ατος ως &έσου κάλυψης των
δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων. Η Εθνική Τρά<εζα είχε το δικαίω&α έκδοσης
«ακάλυ<της» νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας &όνον για τις ανάγκες του ε&<ορίου, και
&έχρι το ανώτατο όριο των 66 εκ. δραχ&ών.
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Οικονομικές Συνέπειες του Διεθνούς Οικονομικού
Ελέγχου
Το έτος 1898 εκκινεί για την Ελλάδα &ία <ερίοδος ύφεσης και έντονου α<ο<ληθωρισ&ού. Η οικονο&ική ύφεση την ο<οία <ροκάλεσε η
<ολιτική του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου καθώς και η α<ογοήτευση η ο<οία <ροκλήθηκε σχετικά &ε τις <ροο<τικές της χώρας
οδήγησαν στο <ρώτο κύ&α &ετανάστευσης εκτός Ελλάδος. Υ<ολογίζεται ότι &εταξύ του 1890 και του 1914 εγκατέλειψαν τη χώρα
<ερί<ου 350.000 άρρενες, νεαρών κυρίως ηλικιών, κυρίως <ρος στις Ηνω&ένες Πολιτείες. Ο αριθ&ός αυτός α<οτελούσε το ένα έβδο&ο
<ερί<ου του <ληθυσ&ού της χώρας. Η &ετανάστευση αυτή ήταν &έρος ενός ευρύτερου κύ&ατος &ετανάστευσης α<ό την Ευρώ<η
<ρος τη Βόρειο Α&ερική, η ο<οία διασφάλιζε καλύτερες <ροο<τικές α<ασχόλησης και ένα υψηλότερο βιοτικό ε<ί<εδο.
Η <αρουσία της Ε<ιτρο<ής ανάγκασε τις ελληνικές κυβερνήσεις να α<οδεχθούν τις αρχές της δη&οσιονο&ικής και νο&ισ&ατικής
<ειθαρχίας. Υ<ήρξαν ση&αντικές <ερικο<ές δα<ανών και αυξήσεις των φόρων, κυρίως των ε&&έσων. Ο &έσος ρυθ&ός αύξησης της
νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας έγινε αρνητικός (-0,13%) και τα έσοδα α<ό τη χρήση του εκδοτικού <ρονο&ίου ήταν <ολύ κοντά στο
&ηδέν (0,07%). Η ε&<ιστοσύνη του κοινού στο νό&ισ&α σταδιακά α<οκαταστάθηκε, κάτι <ου οδήγησε σε &εγάλη εισροή χρυσού, <ου
σταδιακά ενισχύθηκε και α<ό τα &εταναστευτικά ε&βάσ&ατα, των &εταστατών στις ΗΠΑ. Α<οτέλεσ&α της εισροής χρυσού ήταν η
ση&αντική και <αρατετα&ένη ανατί&ηση της συναλλαγ&ατικής ισοτι&ίας της δραχ&ής ως <ρος το γαλλικό φράγκο.
Το 1909 ε<ετεύχθη και <άλι η ισοτι&ία 1:1 &εταξύ δραχ&ής και γαλλικού φράγκου. Οι δη&όσιες δα<άνες <αρέ&εναν σταθερές σε
χα&ηλά ε<ί<εδα και ε<ο&ένως, οι νο&ισ&ατικές αρχές &<όρεσαν να εντάξουν τη δραχ&ή στη Λατινική Νο&ισ&ατική Ένωση.
Με καθυστέρηση τουλάχιστον 30 χρόνων, και &ετά α<ό &εγάλες οικονο&ικές και εθνικές <ερι<έτειες, στις 19 Μαρτίου 1910, η χώρα
εγκατέλειψε το σύστη&α των ελεύθερα κυ&αινό&ενων ισοτι&ιών και υιοθέτησε τον κανόνα χρυσού-συναλλάγ&ατος.
Με την ένταξη στον κανόνα χρυσού το 1910 α<οκαταστάθηκε η διεθνής αξιο<ιστία της χώρας, και έτσι, τον Ιούνιο του 1911 η χώρα
συνήψε ένα δάνειο 110 εκ. χρυσών γαλλικών φράγκων, &ε ε<ιτόκιο 4% για 50 έτη. Το δάνειο αυτό διευκόλυνε τον <εραιτέρω
εκσυγχρονισ&ό του στρατεύ&ατος και τη χρη&ατοδότηση των τεράστιων α&υντικών δα<ανών κατά τους Βαλκανικούς Πολέ&ους των
ετών 1912-13.
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Εξέλιξη του Πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 1898-1910
(Δραχμές ΛΝΕ σε σταθερές τιμές του 1914, λογαριθμική κλίμακα)

Γιώργος Αλογοσκούφης, Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονο"ίας, Εκδόσεις Gutenberg, 2021
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Εξέλιξη του Επιπέδου Τιμών, 1898-1909
(Αποπληθωριστής ΑΕΠ σε τιμες 1914, λογαριθμική κλίμακα)

Πηγή: Κωστελένος και συνεργάτες (2007)
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Η Ισοτιμία Δραχμής Γαλλικού Φράγκου, 1877-1914

Γιώργος Αλογοσκούφης, Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονο"ίας, Εκδόσεις Gutenberg, 2021
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Η Αντιπληθωριστική Πολιτική και η Παράταση της
Υφεσης
Λόγω της ε<ιβολής του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου, αλλά και των α<όψεων για τη νο&ισ&ατική
<ολιτική <ου ε<ικρατούσαν την ε<οχή εκείνη, στα <λαίσια του καθεστώτος του διεθνούς κανόνα
χρυσού, α<ετρά<η ένας φαύλος κύκλος <ληθωρισ&ού &ετά το αρχικό <ληθωριστικό ε<εισόδιο.
Η <ερίοδος του α<ο<ληθωρισ&ού βοήθησε στην εξάλειψη των <ληθωριστικών και υ<οτι&ητικών
<ροσδοκιών, <ου είχαν ήδη αρχίσει να δη&ιουργούνται. Έτσι, ενώ η χώρα δεν &ετείχε στον κανόνα
χρυσού, &ετά το 1898, και για &ία δεκαετία ακολούθησε &ία <ολιτική δη&οσιονο&ικής και
νο&ισ&ατικής <ροσαρ&ογής <ου οδήγησε στην ανατί&ηση της δραχ&ής έναντι των νο&ισ&άτων
<ου βασίζονταν στο χρυσό. Pστόσο η αντι<ληθωριστική αυτή <ολιτική <αρέτεινε την ύφεση.
Το να γίνει η εισδοχή της δραχ&ής στο σύστη&α στην ισοτι&ία 1:1 &ε το γαλλικό φράγκο ήταν κάθε
άλλο <αρά αναγκαίο. Αν οι νο&ισ&ατικές αρχές ε<ιθυ&ούσαν την ταύτιση της δραχ&ής &ε το
γαλλικό φράγκο, κάτι τέτοιο θα &<ορούσε να είχε γίνει &ε &ία νέα νο&ισ&ατική &εταρρύθ&ιση,
ανάλογη αυτής του 1882.
Χωρίς την ε<ιδίωξη της α<οκατάστασης της ισοτι&ίας 1:1 ως <ρος το γαλλικό φράγκο, η συ&&ετοχή
της δραχ&ής στον κανόνα χρυσού-συναλλάγ&ατος θα &<ορούσε να είχε ε<ιτευχθεί <ολύ νωρίτερα
α<ό το 1910, και &ε <ολύ &ικρότερο κόστος σε όρους συρρίκνωσης της οικονο&ικής δραστηριότητας.
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Πολιτικές Συνέπειες του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου
Η ήττα του 1897 και η εγκαθίδρυση του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου οδήγησε σε &ια νέα <ερίοδο
<ολιτικής εσωστρέφειας και αστάθειας. Ε<ι<λέον κατέστη σαφές &ετά το 1897 ότι χρειάζεται ριζική
αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισ&ός του στρατού.
Η &ακροβιότερη κυβέρνηση της <εριόδου εκείνης ήταν η κυβέρνηση του Γεωργίου Θεοτόκη (1905-1909).
Κύριο &έλη&α της κυβέρνησης Θεοτόκη, υ<ήρξε η <ροσ<άθεια ανασυγκρότησης του ελληνικού
στρατού. Αναλα&βάνοντας <ροσω<ικά ο <ρωθυ<ουργός, το υ<ουργείο των Στρατιωτικών, φρόντισε &ε
&ια σειρά νο&οσχεδίων <ου <έρασε α<ό την Βουλή, να αγοραστούν ό<λα και <υρο&αχικά, στολές,
άλογα, εργαλεία, ι&ατισ&ός, και οτιδή<οτε άλλο χρειαζόταν <ροκει&ένου να δη&ιουργηθεί ένας
σύγχρονος στρατός 60.000 αντρών.
Εκτός α<ό την αναδιοργάνωση του στρατού και του ναυτικού, στα ε<ιτεύγ&ατα των κυβερνήσεων του
<εριλα&βάνεται η ενίσχυση του Μακεδονικού Αγώνα, ο ο<οίος ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ε<ί
κυβερνήσεων Θεοτόκη, καθώς και η ψύχραι&η εξωτερική <ολιτική <ου εφάρ&οσε λίγο <ριν α<ό τους
Βαλκανικούς Πολέ&ους.
Ο Θεοτόκης <αραιτήθηκε α<ό <ρωθυ<ουργός το καλοκαίρι του 1909, όταν <ληροφορήθηκε τα σχέδια
για <ραξικό<η&α εκ &έρους του Στρατιωτικού Συνδέσ&ου, &ιας ο&άδας υ<αξιω&ατικών και κατωτέρων
αξιω&ατικών. Πρωθυ<ουργός ανέλαβε ο ∆η&ήτριος Ράλλης, ο ο<οίος εστράφη κατά του Συνδέσ&ου, &ε
ένα κύ&α &εταθέσεων και την <αρα<ο&<ή 12 αξιω&ατικών σε ανακριτικό συ&βούλιο <ρος α<όταξη.
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Γεώργιος Θεοτόκης
Ο Γεώργιος Ν. Α. Θεοτόκης (Κέρκυρα, 10/22 Φεβρουαρίου 1844 –
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου[1] 1916/ 25 Ιανουαρίου 1916) ανήκε στην
ιστορική κερκυραϊκή οικογένεια των Θεοτόκη, και διετέλεσε
τέσσερις φορές <ρωθυ<ουργός της χώρας στα τέλη του 19ου και
στις αρχές του 20ού αιώνα.
Η τελευταία θητεία του, &εταξύ ∆εκε&βρίου 1905 και Ιουλίου
1909 ήταν η &ακρύτερη και η <ιο <αραγωγική.
Στα ε<ιτεύγ&ατα των κυβερνήσεων του <εριλα&βάνονται η
αναδιοργάνωση του Στρατού και του Ναυτικού &ε τη
δη&ιουργία νέου οργανισ&ού του στρατού, και τη βελτίωση του
εξο<λισ&ού (αυτός καθιέρωσε το 1908 και τις <ρώτες
φαιο<ράσινες/χακί στολές), η ενίσχυση του Μακεδονικού
Αγώνα, ο ο<οίος ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ε<ί κυβερνήσεων
Θεοτόκη, καθώς και η ψύχραι&η εξωτερική <ολιτική <ου
εφάρ&οσε λίγο <ριν α<ό τους Βαλκανικούς Πολέ&ους.
Ιδιαιτέρως ση&αντική ε<ίσης ήταν και η συ&<λήρωση της αρχής
της δεδηλω&ένης. Ε<ί κυβερνήσεων Θεοτόκη ψηφίστηκαν
ε<ίσης νό&οι για τη βελτίωση της δη&όσιας διοίκησης,
<ροωθήθηκε η λύση του <ροβλή&ατος της ύδρευσης της
Αθήνας και του Πειραιά, ιδρύθηκαν ε&<ορικές και γεωργικές
σχολές, καθώς και η Σταφιδική Τρά<εζα.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23

12

Το Κίνημα στο Γουδή, 1909
Ο Στρατιωτικός Σύνδεσ&ος, &ια &υστική οργάνωση υ<αξιω&ατικών και κατώτερων αξιω&ατικών, τελικά
<ραγ&ατο<οίησε το κίνη&α στο Γουδή, τον Αύγουστο του 1909, α<αιτώντας &εταρρυθ&ίσεις στο στράτευ&α, &ε την
α<ο&άκρυνση του διαδόχου Κωνσταντίνου και των <ριγκή<ων. Ε<ι<λέον ζητούσε &εταρρυθ&ίσεις στη δικαιοσύνη
και στην <αιδεία, αλλά και <εριορισ&ό του ρόλου των <αλαιών <ολιτικών κο&&άτων.
Τους όρους του Συνδέσ&ου α<οδέχθηκε ο Κυριακούλης Μαυρο&ιχάλης, <ου σχη&άτισε κυβέρνηση &ετά την
<αραίτηση Ράλλη, ο<ότε και ο ε<ικεφαλής του Κινή&ατος, συνταγ&ατάρχης Νικόλαος Ζορ&<άς, έδωσε διαταγή
στις ε<αναστατη&ένες &ονάδες να γυρίσουν στις θέσεις τους, χωρίς έτσι να εγκαθιδρυθεί δικτατορία, σύ&φωνα &ε
τις <αροτρύνσεις &εγάλης &άζας του λαού και του φοιτητικού κόσ&ου <ου αγκάλιασαν το κίνη&α.
Μετά την άρνηση του ∆η&ητρίου Γούναρη και του Νικολάου Ζορ&<ά να αναλάβουν <ρωθυ<ουργοί, οι κινη&ατίες
α<ευθύνθηκαν στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τότε Πρωθυ<ουργό της αυτόνο&ης Κρητικής Πολιτείας. Ο Βενιζέλος
αρνήθηκε &εν την Πρωθυ<ουργία αλλά ανέλαβε <ολιτικός σύ&βουλος του Στρατιωτικού Συνδέσ&ου. Ερχό&ενος
στην Ελλάδα συνέστησε τη στήριξη υ<ηρεσιακής κυβέρνησης και εκλογές για τη σύγκληση αναθεωρητικής Βουλής,
όρους <ου α<οδέχθηκαν οι κινη&ατίες.
Με την <ροκήρυξη νέων εκλογών, ο Στρατιωτικός Σύνδεσ&ος, έχοντας ε<ιτύχει το στόχο του, διαλύθηκε στις 15
Μαρτίου του 1910. Στις διαδοχικές εκλογές του 1910 ε<ικράτησε τελικά το Κό&&α των Φιλελευθέρων, &ε ε<ικεφαλής
τον ιδρυτή του Ελευθέριο Βενιζέλο ο ο<οίος και ανέλαβε την <ρωθυ<ουργία.
Το κίνη&α στο Γουδή εγκαινίασε &ία <ερίοδο <αρε&βάσεων του στρατού στα <ολιτικά δρώ&ενα. Η ση&ασία του
ό&ως έγκειται κυρίως στο ότι άνοιξε το δρό&ο για την <ερίοδο της <ολιτικής κυριαρχίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.
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Ελευθέριος Βενιζέλος
Ο Ελευθέριος K. Βενιζέλος (Μουρνιές Χανίων, 11 Αυγούστου / 23 Αυγούστου
1864 – Παρίσι, 18 Μαρτίου 1936) ήταν ένας α<ό του <λέον ε<ιφανείς Έλληνες
<ολιτικούς. ∆ιετέλεσε <ρωθυ<ουργός της Κρητικής Πολιτείας και ε<τά φορές
<ρωθυ<ουργός της Ελλάδας. ∆ιαδρα&άτισε ση&αντικό ρόλο στο Κρητικό
Ζήτη&α και κυριάρχησε στα <ολιτικά δρώ&ενα της Ελλάδας για ένα τέταρτο του
αιώνα, α<ό το 1910 έως τον θάνατό του το 1936.
Οργάνωσε το Κίνη&α του Θερίσου και το 1910 ανέλαβε την <ρωθυ<ουργία της
Κρητικής Πολιτείας, την ο<οία εγκατέλειψε λίγους &ήνες αργότερα για να
διεκδικήσει την <ρωθυ<ουργία στην Ελλάδα, κατό<ιν <ροσκλήσεως του
Στρατιωτικού Συνδέσ&ου.
Ήταν <ρωθυ<ουργός σε όλη τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέ&ων. Α<ό την
έναρξη του Α΄ Παγκοσ&ίου Πολέ&ου, τάχθηκε υ<έρ της Συ&&αχίας (Entente)
διαφωνώντας ανοιχτά &ε την στάση ουδετερότητας του Βασιλιά. Λόγω αυτής
της διαφωνίας, αν και είχε εκλεγεί <ρωθυ<ουργός <αραιτήθηκε. Η <αραίτησή
του υ<ήρξε το <ροοί&ιο του Εθνικού ∆ιχασ&ού.
Ο Βενιζέλος ε<έστρεψε στην <ρωθυ<ουργία την <ερίοδο 1917 - 1920 αλλά
εγκατέλειψε την Ελλάδα &ετά την ήττα του στις εκλογές του Νοε&βρίου του
1920. Ε<έστρεψε το 1924 για λίγους &ήνες και το 1928 εξελέγη <άλι
<ρωθυ<ουργός. Τον Ιανουάριο του 1933 έγινε για τελευταία φορά
<ρωθυ<ουργός και τον Μάρτιο του 1935 &ετά α<ό α<ό<ειρα <ραξικο<ή&ατος
κατέφυγε στο Παρίσι, ό<ου και α<εβίωσε.
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Εκλογές, Σύνταγμα και τα Πρώτα Μέτρα της
Κυβέρνησης Βενιζέλου
Μετά &ία σύντο&η <ερίοδο <ολιτικής αστάθειας <ου δη&ιουργήθηκε &ετά τις εκλογές του Αυγούστου του 1910, το
κό&&α των Φιλελευθέρων, το ο<οίο ίδρυσε ο Βενιζέλος, ε<ικράτησε στις εκλογές του Νοε&βρίου του 1910, στις ο<οίες
ό&ως δεν &ετείχαν τα κό&&ατα της αντι<ολίτευσης σε ένδειξη δια&αρτυρίας για τη συνταγ&ατικότητα της
<ροκήρυξης των νέων εκλογών. Ο Βενιζέλος ανέλαβε <ρωθυ<ουργός ενώ ψηφίσθηκε νέο σύνταγ&α το ο<οίο τέθηκε
σε ισχύ στα &έσα του 1911.
Το Σύνταγ&α του 1911 <εριελά&βανε ση&αντικές &εταρρυθ&ίσεις ό<ως η ενίσχυση των ατο&ικών ελευθεριών και του
κράτους δικαίου, και ο γενικότερος εκσυγχρονισ&ός των θεσ&ών &ε την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και των
συναλλαγών. Μαζί &ε το νέο σύνταγ&α ψηφίστηκε και &ία σειρά ση&αντικών νό&ων <ου καθιέρωσαν &έτρα
<ροστασίας των εργαζο&ένων, ό<ως τη &ονι&ότητα των δη&οσίων υ<αλλήλων και τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας στα εργοστάσια, τον αναδασ&ό της γης στη Θεσσαλία, καθώς και βελτιώσεις στην α<ονο&ή δικαιοσύνης και
τη λειτουργία του φορολογικού συστή&ατος. Οι &εταρρυθ&ίσεις αυτές ση&ατοδοτούν &ια στροφή στην οικονο&ική
φιλοσοφία των ελληνικών κυβερνήσεων, α<ό τον φιλελευθερισ&ό του 19ου αιώνα σε &εγαλύτερο κρατικό
<αρε&βατισ&ό, και αντανακλούσαν και την νέα κοινωνική και οικονο&ική <ραγ&ατικότητα <ου άρχισε να
δια&ορφώνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και <αγκοσ&ίως &ετά την οικονο&ική κρίση της δεκαετίας του 1890.
Ε<ι<λέον, η κυβέρνηση Βενιζέλου ζήτησε τη συνδρο&ή της Γαλλίας και της Αγγλίας στην εκ<αίδευση των
αξιω&ατικών και των ο<λιτών του ελληνικού στρατού, αύξησε <εραιτέρω το &έγεθος του στρατού, έκανε ση&αντικές
ε<ι<λέον <αραγγελίες τουφεκιών και <ολε&ικού υλικού και συνέχισε τον εκσυγχρονισ&ό του Βασιλικού Ναυτικού. Οι
<ροετοι&ασίες αυτές, <ου σε &εγάλο βαθ&ό α<οτελούσαν συνέχιση της <ολιτικής των κυβερνήσεων Θεοτόκη στην
<ερίοδο 1905-1909, έ<αιξαν ση&αντικό ρόλο στην ε<ιτυχή έκβαση των Βαλκανικών <ολέ&ων της <εριόδους 1912-13.
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Ο Θρίαμβος των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913
Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία είχαν α<οκτήσει την ανεξαρτησία τους α<ό την Οθω&ανική Αυτοκρατορία,
αλλά &εγάλα τ&ή&ατα των εθνικών τους <ληθυσ&ών <αρέ&εναν υ<ό την Οθω&ανική κυριαρχία. Το 1912 οι χώρες αυτές συνέ<ηξαν
το Βαλκανικό Συνασ<ισ&ό εναντίον της <αρακ&άζουσας Οθω&ανικής Αυτοκρατορίας.
Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλε&ος ξεκίνησε όταν τα κράτη-&έλη του Συνασ<ισ&ού ε<ιτέθηκαν στην Οθω&ανική Αυτοκρατορία στις 8
Οκτωβρίου 1912 και έληξε οκτώ &ήνες αργότερα &ε την υ<ογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου στις 30 Μαΐου 1913.
Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλε&ο ο ελληνικός στρατός, &ε αρχιστράτηγο τον διάδοχο Κωνσταντίνο, κατάφερε να καταλάβει την Ή<ειρο και
&έρος της Μακεδονίας, συ&<εριλα&βανο&ένης της Θεσσαλονίκης. Ο ελληνικός στόλος στο Αιγαίο καταναυ&άχησε τον τούρκικο στις
ναυ&αχίες της Έλλης και της Λή&νου, και κατέλαβε τα <ερισσότερα νησιά, ε&<οδίζοντας ε<ίσης τα τούρκικα στρατεύ&ατα να
<εράσουν το Αιγαίο.
Στις 18 Μαρτίου του 1913 ο Γεώργιος δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη α<ό τον Αλέξανδρο Σχινά και τον διαδέχθηκε ο ως τότε
διάδοχος Κωνσταντίνος.
Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλε&ος ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου 1913. Τόσο η Σερβία όσο και η Ελλάδα, &ε το ε<ιχείρη&α ότι ο <όλε&ος είχε
<αραταθεί, α<έρριψαν ση&αντικά στοιχεία της <ρο<ολε&ικής συνθήκης και διατήρησαν υ<ό την κατοχή τους όλες τις <εριοχές <ου
είχαν καταλάβει και <ου έ<ρε<ε να χωριστούν σύ&φωνα &ε συγκεκρι&ένα <ροκαθορισ&ένα όρια. Βλέ<οντας τη συνθήκη να
κατα<ατείται, η Βουλγαρία δυσαρεστηθηκε α<ό τη διανο&ή των εδαφικών κερδών στη Μακεδονία (<ου έγινε &υστικά α<ό τους
<ρώην συ&&άχους της, τη Σερβία και την Ελλάδα) και ξεκίνησε στρατιωτική δράση εναντίον τους. Οι υ<έρτεροι αριθ&ητικά ενω&ένοι
στρατοί Σερβίας και Ελλάδας α<έκρουσαν τη βουλγαρική ε<ίθεση και αντε<ιτέθηκαν στη Βουλγαρία α<ό τα δυτικά και τα νότια. Η
Ρου&ανία εισέβαλε στη Βουλγαρία α<ό το βορρά, <αραβιάζοντας &ια ειρηνευτική συνθήκη &εταξύ των δύο κρατών. Η Οθω&ανική
Αυτοκρατορία ε<ίσης ε<ιτέθηκε στη Βουλγαρία και <ροέλασε στη Θράκη ανακαταλα&βάνοντας την Αδριανού<ολη.
Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου <ου ακολούθησε η Βουλγαρία έχασε τα <ερισσότερα α<ό τα εδάφη <ου είχε κερδίσει κατά τον Α΄
Βαλκανικό Πόλε&ο, ενώ αναγκάστηκε ακό&η να <αραχωρήσει στη Ρου&ανία το <ρώην οθω&ανικό νότιο τρίτο της ε<αρχίας της
∆οβρουτσάς. Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου τα σύνορα της Ελλάδας έφτασαν &έχρι το Νέστο, ενώ ενσω&ατώθηκε και η Κρήτη.
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Η Θριαμβευτική Είσοδος του Γεωργίου Α΄ στη Θεσσαλονίκη
15 Νοεμβρίου (29 Οκτωβρίου) 1912
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Εδαφικές και Πληθυσμιακές Συνέπειες των Βαλκανικών
Πολέμων
Με τους Βαλκανικούς Πολέ&ους του 1912-1913 η Ελλάδα αύξησε τη γεωγραφική της ε<ικράτεια και τον <ληθυσ&ό της κατά 70%,
ενσω&ατώνοντας τη Μακεδονία, την Ή<ειρο (<εριλα&βανο&ένης της Βορείου Η<είρου), την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου, συ&<εριλα&βανο&ένης της Χίου, της Μυτιλήνης και της Σά&ου. Ο <ληθυσ&ός αυξήθηκε α<ό 2,8 σε 4,8 εκατο&&ύρια
κατοίκους.
Οι συνέ<ειες των Βαλκανικών <ολέ&ων ήταν καταλυτικές για την Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος αυξήθηκε κατά 70% τόσο σε έκταση
όσο και σε <ληθυσ&ό, &ε α<οτέλεσ&α να δη&ιουργηθούν καλύτερες <ροϋ<οθέσεις για κοινωνική, <ολιτική και οικονο&ική
ανά<τυξη.
Ταυτόχρονα άλλαξε ριζικά και η δο&ή του <ληθυσ&ού, τόσο για το νέο Ελληνικό κράτος όσο και για το κο&&άτι της Οθω&ανικής
αυτοκρατορίας <ου α<οσ<άστηκε α<ό αυτήν. Στην θέση ενός ενιαίου οικονο&ικού χώρου ξαφνικά &<ήκαν σύνορα, τα ο<οία
ε<ηρέασαν τόσο το ε&<όριο όσο και τους νο&άδες κτηνοτρόφους οι ο<οίοι ήταν συνηθισ&ένοι να &ετακινούνται στον ενιαίο χώρο
των Βαλκανίων. Οι Έλληνες έ&<οροι ήταν η αστική τάξη της ε<οχής. Μια λύση στο <ρόβλη&α <ου δη&ιουργήθηκε για αυτούς ήταν
η στροφή τους <ρος τη δη&όσια διοίκηση. Οι Έλληνες αστοί α<ό έ&<οροι άρχισαν να &ετατρέ<ονται σε δη&οσίους υ<αλλήλους και
να το<οθετούνται στον διοικητικό &ηχανισ&ό του νέου Ελληνικού κράτους στην θέση των α<οχωρούντων Μουσουλ&άνων.
Ταυτόχρονα &εγάλο &έρος του <ληθυσ&ού &ετακινήθηκε α<ό όλες και <ρος όλες τις <λευρές. Υ<ολογίζονται σε <ερισσότεροι α<ό
400.000 οι Τούρκοι <ου &ετακινήθηκαν α<ό τα εδάφη <ου <ροσαρτήθηκαν α<ό τις Βαλκανικές χώρες <ρος την Τουρκία. Γενικά
κυρίως &ετά τον Β΄ Βαλκανικό <όλε&ο οι κάτοικοι των εδαφών της τέως Ευρω<αϊκής Τουρκίας αισθάνονταν α<ειλού&ενοι α<ό τον
αλυτρωτισ&ό των υ<ολοί<ων εθνοτήτων και σε <ολλές <ερι<τώσεις (κυρίως οι φτωχότεροι) ακολούθησαν τα τουρκικά στρατεύ&ατα
<ίσω στην ασιατική Τουρκία.
Η Ελλάδα δέχθηκε και αυτή ση&αντικά κύ&ατα <ροσφύγων λόγω των διωγ&ών <ου υ<έστησαν οι Έλληνες στη Ανατολική Θράκη
και τη Μικρά Ασία. Το Οθω&ανικό κράτος ψάχνοντας υ<εύθυνους για την ήττα ξέσ<ασε σε διωγ&ούς εναντίον των Ελλήνων.
Υ<ολογίζονται σε <ερισσότερους α<ό 100.000 οι <ρόσφυγες α<ό την Ανατολική Θράκη και αντίστοιχος αριθ&ός α<ό τη Μικρά Ασία
&ετά τις βιαιότητες <ου ξέσ<ασαν εναντίον των Ελλήνων.
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Κοινωνικές Συνέπειες των Βαλκανικών Πολέμων
Α<ό κοινωνική ά<οψη &ε την ενσω&άτωση της Θεσσαλονίκης αλλά και της Μακεδονίας γενικότερα, το
Ελληνικό κράτος, α<ό &ονοεθνικό γίνεται ξαφνικά <ολυεθνικό. Ε<ι<λέον, λόγω της ενσω&άτωσης των νέων
εδαφών η κοινωνική δο&ή αλλάζει &ε αύξηση της αναλογίας αστών και εργατών σε σχέση &ε τους αγρότες.
Ενσω&ατώνονται (&έχρι την ανταλλαγή των <ληθυσ&ών το 1923) &εγάλες &άζες &ουσουλ&άνων, Εβραίων
και σε <ολύ &ικρότερο βαθ&ό Σλάβων.
Η Μακεδονία είχε υιοθετήσει τον δυτικο-ευρω<αϊκό τρό<ο ζωής σε <ολύ &εγαλύτερο βαθ&ό α<ό τις
υ<όλοι<ες <εριοχές του Ελληνικού κράτους. Υ<ήρχαν αστικά κέντρα α&ιγώς ελληνικά αλλά και βλάχικα,
ό<ως η Κλεισούρα, ό<ου σε αντίθεση &ε την ε<αρχία του ως τότε Ελληνικού κράτους, ήταν εξοικειω&ένα &ε
τον ευρω<αϊκό τρό<ο ζωής. Αυτό για <αράδειγ&α αντανακλάται και στα ρούχα <ου φορούσαν. Στις αρχές
του 20ου αιώνα οι νέες Ελληνίδες, ακό&η και στα χωριά της Μακεδονίας, δεν φορούν <λέον τα <αραδοσιακά
ρούχα, ενώ οι εύ<ορες αστές ντύνονται &ε την τελευταία λέξη της γαλλικής &όδας.
Το Ελληνικό κράτος αστικο<οιείται και ταυτόχρονα “κληρονο&εί” &εγάλες ο&άδες εργατών λόγω των
<όλεων της Μακεδονίας. Η Θεσσαλονίκη ήταν εκείνη την ε<οχή η <ιο ευρω<αϊκή <όλη του Ελληνικού
κράτους &ε &εγάλο εργατικό δυνα&ικό ση&αντικό και αριθ&ητικά αλλά και α<ό ά<οψη οργάνωσης. Η
Ο&οσ<ονδία (Federatión), η ο<οία είχε σαν βάση της το εβραϊκό εργατικό στοιχείο, αλλά και ο&οϊδεάτες
Έλληνες, Τούρκους ή Σλάβους σε &ικρότερα <οσοστά, είναι <λέον η <ιο ση&αντική εργατική οργάνωση <ου
υ<άρχει στο ελληνικό κράτος και θα δώσει τον &εγαλύτερο όγκο &ελών στο σοσιαλιστικό εργατικό κό&&α
<ου υ<ήρξε <ρόδρο&ος του Κο&&ουνιστικού Κό&&ατος Ελλάδος (ΚΚΕ).
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Κωνσταντίνος Α΄ και Ελευθέριος Βενιζέλος, 1913
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Ο Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εθνικός Διχασμός
Ο ‘Εθνικός ∆ιχασ&ός’ ξεκίνησε το 1915 α<ό τις δια&άχες &εταξύ Στέ&&ατος και <ρωθυ<ουργού αναφορικά
&ε τη συ&&ετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο (1914-1918). Τελικά, οι δια&άχες αυτές διαίρεσαν
<ολιτικά τη χώρα σε δύο αντί<αλες <αρατάξεις <ου αντικατό<τριζαν τους αντι&αχό&ενους συνασ<ισ&ούς
του Πολέ&ου. Τη διαίρεσαν ε<ίσης γεωγραφικά, &ε τη δη&ιουργία τον Αύγουστο του 1916 κυβέρνησης
κινη&ατιών α<ό το βενιζελικό Κίνη&α Εθνικής Α&ύνης στη Θεσσαλονίκη, <ου <εριλά&βανε τη βόρεια
Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Η Ελλάδα τελικά υ<οχρεώθηκε να ταχθεί στο <λευρό της
‘Συνεννόησης’ (Entente) της Βρετανίας, Γαλλίας και άλλων χωρών το 1917, σε κατάσταση &ειω&ένης
εθνικής κυριαρχίας (αρ&οστεία), &ε την ενότητα του έθνους και, για <ρώτη φορά, του στρατού
διασ<ασ&ένη για τα ε<ό&ενα 20 χρόνια.
Η αρχική διαφωνία &εταξύ του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ και του <ρωθυ<ουργού Βενιζέλου αφορούσε τη
συ&&ετοχή της Ελλάδας στον <όλε&ο. Υ<έβοσκαν ό&ως και η α&οιβαία δυσ<ιστία καθώς και οι
διαφορετικές ερ&ηνείες των συνταγ&ατικών <ρονο&ίων του Βασιλέα.
Ο Βενιζέλος θέλησε να ενταχθεί η Ελλάδα στον <όλε&ο άνευ όρων στο <λευρό των συ&&άχων της
‘Συννενόησης’. Ο Κωνσταντίνος ό&ως ευνοούσε την ουδετερότητα της Ελλάδος, και αξίωνε την έξοδο της
χώρας στον <όλε&ο στο <λευρό της ‘Συννενόησης’ &ε όρους και <εραιτέρω εδαφικά ανταλλάγ&ατα. Η
στάση του αυτή ερ&ηνεύτηκε τόσο α<ό τους βενιζελικούς όσο και α<ό τους Αγγλογάλλους ως
φιλογερ&ανική, λόγω και των οικογενειακών δεσ&ών του &ε τον Γερ&ανό Κάιζερ Γουλιέλ&ο Β΄, του ο<οίου
την αδελφή είχε νυ&φευθεί.
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Τι ήταν η ‘Συνεννόηση’ (Entente)
‘Συνεννόηση’ ή ‘Εγκάρδια Συνεννόηση’ (Entente Cordiale) ονο&άζεται η συ&&αχία Γαλλίας και
Μεγάλης Βρετανίας, η ο<οία έθεσε τέλος σε 8 αιώνες αγγλογαλλικού ανταγωνισ&ού και έθεσε τις
βάσεις για την αγγλογαλλική συνεργασία κατά τον 20ό αιώνα. Ταυτόχρονα σή&ανε και το τέλος
της αγγλικής <ολιτικής της ‘Λα&<ρής Α<ο&ονώσεως’ και την α<ευθείας ανά&ιξή της στα
ευρω<αϊκά θέ&ατα.
Η <ροσέγγιση Βρετανίας-Γαλλίας ε&φανίστηκε ως α<οτέλεσ&α της σταδιακής σύγκλισης των
συ&φερόντων των δύο χωρών και της α&οιβαίας α<ειλής <ου ένιωθαν α<ό την ε<εκτατική
<ολιτική της αυτοκρατορικής Γερ&ανίας κατά τα <ρώτα χρόνια του 20ού αιώνα. Η ιδέα
<ροωθήθηκε έντονα α<ό τη Βρετανία, και κατέληξε στην α&οιβαία συ&φωνία της 8η Α<ριλίου 1904.
Μετά την έκρηξη του Α΄ Παγκοσ&ίου Πολέ&ου η συ&&αχία &ετατρά<ηκε στην ‘Τρι<λή
Συννενόηση’, &ε την εισδοχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας (καθώς και της Σερβίας και του Βελγίου).
Αργότερα συνασ<ίστηκαν &αζί τους η Ια<ωνία (1914), η Ιταλία (1915), η Ρου&ανία (1916), οι Η.Π.Α.
(1917), και η Ελλάδα (Ιούνιος 1917).
Υ<ό αυτή την έννοια ο όρος ‘Συνεννόηση’ χρησι&ο<οιείται για να δηλώσει το νικηφόρο συ&&αχικό
&<λοκ κατά τον <όλε&ο αυτό.
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Οι Συμμαχίες κατά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο
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Η Απαρχή του Εθνικού Διχασμού
Το Φεβρουάριο του 1915, ο Βενιζέλος <αραιτείται α<ό την <ρωθυ<ουργία, ύστερα α<ό την άρνηση του
Βασιλιά να α<οσταλούν στρατεύ&ατα στην συ&&αχική εκστρατεία της Καλλί<ολης, &ε αντάλλαγ&α την
<αραχώρηση της <εριοχής της Σ&ύρνης. Ε<ανεκλέγεται <ρωθυ<ουργός στις εκλογές του Μαϊου του 1915,
στις ο<οίες έδωσε δη&οψηφισ&ατικό χαρακτήρα, &ε διακύβευ&α τη συ&<αράταξη της χώρας &ε την <λευρά
της ‘Συννενόησης’. Ακολουθεί νέα <αραίτησή του το Σε<τέ&βριο του 1915, &ετά την άρνηση του Βασιλέα
να υ<ογράψει την, ψηφισ&ένη α<ό τη Βουλή, ε<ιστράτευση <ρος βοήθεια της Σερβίας, στα <λαίσια της
συ&&αχίας &εταξύ των δύο χωρών.
Στις εκλογές του ∆εκε&βρίου του 1915 ο Βενιζέλος α<έχει, καταγγέλλοντας ως αντισυνταγ&ατική την σε
τόσο &ικρό διάστη&α, και για το ίδιο ζήτη&α, διάλυση της Βουλής και την <ροκήρυξη νέων εκλογών. Τις
εκλογές κερδίζει το νεο<αγές ‘Κό&&α Εθνικοφρόνων’, αλλά ουσιαστικά η Βουλή <έφτει σε αδράνεια για τα
ε<ό&ενα δυό&ιση χρόνια, &έχρι την τυ<ική λήξη του ∆ιχασ&ού.
Τον Οκτώβριο του 1915 εκδηλώνεται στρατιωτική εισβολή της συ&&αχικής Στρατιάς της Ανατολής στη
Θεσσαλονίκη για τη δη&ιουργία του Μακεδονικού Μετώ<ου υ<έρ των εγκλωβισ&ένων Σέρβων. Αυτό
χρεώθηκε στον Βενιζέλο ως <ροδοσία α<ό την κυβέρνηση. Το Ιούνιο του 1916 οι δυνά&εις της Συννενόησης
α<αιτούν το αφο<λισ&ό του Στρατού της Νότιας και ∆υτικής Ελλάδας.
Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του 1916 οι Βούλγαροι, ως σύ&&αχοι των Γερ&ανών, κατέλαβαν την
<εριοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και έτσι ξεκίνησε η Βουλγαρική κατοχή ελληνικών εδαφών
(1916-1918).
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Η Κορύφωση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Διχασμού

Τον Αύγουστο του 1916, βενιζελικοί αξιω&ατικοί <ροχώρησαν στο Κίνη&α της Εθνικής Ά&υνας στη
Θεσσαλονίκη και τη συγκρότηση ε<αναστατικής κυβέρνησης υ<ό τον Βενιζέλο, διχάζοντας έτσι και
διοικητικά την Ελλάδα. Το Νοέ&βριο του 1916 ξεκίνησαν τα ‘Νοε&βριανά’, &ε δεκάδες νεκρούς
εκατέρωθεν α<ό την ε<ίθεση του ναυτικού της ‘Συννενόησης' στην Αθήνα, του ε<ακόλουθου
κύ&ατος τρο&οκρατίας <ρος τους ενα<ο&είναντες βενιζελικούς και το δη&όσιο αφορισ&ό του
Βενιζέλου.
Μετά α<ό <ολύ&ηνο και σκληρό ναυτικό α<οκλεισ&ό της νότιας Ελλάδας α<ό το Γαλλοβρετανικό
ναυτικό, ο Εθνικός ∆ιχασ&ός έληξε <ροσωρινά τον Ιούνιο του 1917. Οι Αγγλογάλλοι υ<οχρέωσαν
τον Κωνσταντίνο σε εξορία και στο θρόνο ανέβηκε ο δευτερότοκος υιός του Κωνσταντίνου
Αλέξανδρος. Με Βασιλικό ∆ιάταγ&α, ακυρώθηκαν τα α<οτελέσ&ατα των εκλογών του ∆εκε&βρίου
1915, και η σύνθεση της Βουλής καθορίστηκε &ε βάση τα α<οτελέσ&ατα των εκλογών του Μαϊου
του 1915 (Βουλή των ‘Λαζάρων’). Πρωθυ<ουργός ανέλαβε και <άλι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η
Βουλή αυτή <αρέ&εινε σε λειτουργία για τρία χρόνια, &έχρι το 1920, χωρίς να γίνουν εκλογές.
Η ε<ίση&η συ&&ετοχή της Ελλάδας στον Πόλε&ο α<ό το 1917 συνέβαλε στην τελική νίκη της
Συννενόησης και είχε ως α<οτέλεσ&α και τη συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας το 1918.
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Η Συνθήκη των Σεβρών, η Εκλογική Ήττα του
Βενιζέλου και η Μικρασιατική Εκστρατεία
Με το τέλος του <ολέ&ου η Ελλάδα ήταν για &ία ακό&η φορά στο <λευρό των νικητών. Η Συνθήκη των Σεβρών (1920) <αραχωρούσε
στην Ελλάδα τη ∆υτική και Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ί&βρο και Τένεδο και ε<ικύρωνε την κυριαρχία της στα άλλα νησιά του
Αιγαίου, <λην της ∆ωδεκανήσου, τα ο<οία ήδη κατείχε α<ό το 1913. Pστόσο, η Βόρειος Ή<ειρος ενσω&ατώθηκε στην Αλβανία.
Ε<ι<λέον, η συνθήκη <αραχωρούσε τη διοίκηση της <εριοχής της Σ&ύρνης στο Ελληνικό κράτος. Οι κάτοικοι της <εριοχής θα
ψήφιζαν &ετά α<ό <έντε έτη <ροκει&ένου να δηλώσουν αν <ροτι&ούν την Ένωση &ε την Ελλάδα ή την <αρα&ονή τους στην
Τουρκία.
Στην Ελλάδα ωστόσο, <αρά τις εξελίξεις αυτές, οι ο<οίες &ετέτρε<αν τη χώρα σε &ία <εριφερειακή βαλκανική δύνα&η <ου
εκτεινόταν γεωγραφικά σε δύο η<είρους και <έντε θάλασσες, ο διχασ&ός αναβίωσε. Χαρακτηριστικά γεγονότα ήταν η δολοφονική
α<ό<ειρα κατά του <ρωθυ<ουργού Βενιζέλου στο σιδηροδρο&ικό σταθ&ό της Λυών του Παρισιού α<ό δύο α<ότακτους βασιλόφρονες
αξιω&ατικούς και η δολοφονία του ε<ιφανούς στελέχους της αντιβενιζελικής <αράταξης αγωνιστή, λογίου και <ολιτικού Ίωνα
∆ραγού&η.
Παράλληλα, η συνασ<ισ&ένη αντι<ολίτευση δήλωνε ότι θα φρόντιζε να εξασφαλίσει την ε<ιστροφή των ταλαι<ωρη&ένων
στρατιωτών <ου βρίσκονταν στα ό<λα συνεχώς α<ό το 1912. Ε<ι<λέον, ο ξαφνικός θάνατος α<ό δάγκω&α <ιθήκου του νεαρού
βασιλιά Αλεξάνδρου Α΄, ο ο<οίος είχε διαδεχθεί τον έκ<τωτο <ατέρα του Κωνσταντίνο Α΄ και είχε αρ&ονική συνεργασία &ε το
Βενιζέλο, ε<έτεινε την <ολιτική αστάθεια.
Τον Οκτώβριο του 1920, ο ελληνικός στρατός <ροχώρησε στην κεντρική Μικρά Ασία &ε την διστακτική στήριξη των ∆υτικών οι ο<οίοι
ήθελαν να ε<ιβάλουν στην εθνικιστική Τούρκικη κυβέρνηση την Συνθήκη των Σεβρών. Pστόσο, είχαν αρχίσει <αράλληλα να
<ροχωρούν σε κρυφές δια<ραγ&ατεύσεις &ε τους Νεότουρκους.
Ο Βενιζέλος ύστερα α<ό συνεχή αιτή&ατα της αντι<ολίτευσης αναγκάσθηκε να <ροσφύγει σε εκλογές, ό<ου, χάρις στο εκλογικό
σύστη&α <ου εφαρ&όσθηκε, η ‘Ηνω&ένη Αντι<ολίτευσις’ θριά&βευσε &ε ε<ικεφαλής τον ∆η&ήτριο Γούναρη. Α<ογοητευ&ένος α<ό
την έκβαση των γεγονότων ο Βενιζέλος αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι. Οι <ολε&ικές ε<ιχειρήσεις <ου ξεκίνησαν α<ό τον Ελευθέριο
Βενιζέλο συνεχίστηκαν α<ό τον νέο <ρωθυ<ουργό.
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Εδαφικές Επεκτάσεις της Ελλάδας, 1832-1947
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Η Κλιμάκωση της Μικρασιατικής Εκστρατείας και η
Στάση Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας
Η Γαλλία και η Ιταλία βρήκαν στις ελληνικές <ολιτικές εξελίξεις το <ρόσχη&α <ου αναζητούσαν για να α<αγκιστρωθούν α<ό την
Μικρά Ασία στην ο<οία κατείχαν &εν ση&αντικά εδάφη αλλά ήδη είχαν έλθει σε &υστικές συνεννοήσεις για την α<οχώρησή τους &ε
ανταλλάγ&ατα. Α<είλησαν την Ελλάδα ότι ενδεχό&ενη <αλινόρθωση του Κωνσταντίνου θα οδηγούσε σε ρήξη των σχέσεων, κάτι
<ου ό&ως αγνόησε η νέα ελληνική κυβέρνηση. Το Νοέ&βριο του 1920 ο Κωνσταντίνος ε<έστρεψε στο θρόνο ύστερα α<ό
δη&οψήφισ&α. Αγγλία και Γαλλία <αρέδωσαν διακοινώσεις στη νέα κυβέρνηση &ε τις ο<οίες δεν αναγνώριζαν τον Κωνσταντίνο ως
αρχηγό του κράτους και <άγωσαν όλα τα δάνεια <ου είχαν δρο&ολογηθεί <ρος την Ελλάδα. Η ε<ιστροφή του Κωνσταντίνου έδωσε
την αφορ&ή <ου ε<ιζητούσαν για την α<όσυρση της στήριξης <ρος την Ελλάδα. Μόνο η Αγγλία συνέχισε <λέον, αν και &όνο σε
δι<λω&ατικό ε<ί<εδο, να υ<οστηρίζει την Ελλάδα στον ελληνοτουρκικό <όλε&ο.
Στην Τουρκία, ο Κε&άλ συνέχιζε τον αγώνα του κατά του Σουλτάνου, ο ο<οίος ήταν <ρόθυ&ος να δεχθεί τη Συνθήκη των Σεβρών,
διατηρώντας τα <ρονό&ιά του, αλλά και την ξενική τρι<λή κατοχή.
Η κυβέρνηση Γούναρη κρίνοντας <ως η <ροεκλογική της υ<όσχεση να α<οσύρει τα στρατεύ&ατα εν &έσω ολοκληρωτικού <ολέ&ου
θα ήταν εκ των <ραγ&άτων αυτοκτονική, α<οφάσισε &ε την <αρότρυνση των Άγγλων, οι ο<οίοι εξυ<ηρετούσαν βεβαίως τα δικά
τους συ&φέροντα, να συνεχίσει την <ολιτική του Βενιζέλου και να κλι&ακώσει τις στρατιωτικές ε<ιχειρήσεις ώστε να βάλει γρήγορα
τέλος στη τουρκική αντίσταση, η ο<οία &έρα &ε τη &έρα ενισχυόταν. Σύ&φωνα και &ε δηλώσεις του ίδιου του Γούναρη, την ελληνική
ηγεσία α<ασχολούσε έντονα η τύχη των ελληνικής καταγωγής <ληθυσ&ών, σε <ερί<τωση <ου α<οφασιζόταν η διακο<ή της
εκστρατείας, λόγω του &εγάλου φανατισ&ού των Κε&αλικών, οι ο<οίοι ό<ως είχαν δείξει σε <ολλές <ερι<τώσεις δεν χαρίζονταν
στους α&άχους.
Ο Γούναρης έκανε στρατηγούς του ελληνικού στρατού &οναρχιστές, &ε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο να έχει τον <λήρη έλεγχο των
στρατευ&άτων στη Σ&ύρνη. Οι ελληνικές δυνά&εις είχαν &ία α<οστολή. Να νικήσουν τον στρατό του Ατατούρκ και να τον
αναγκάσουν σε δια<ραγ&ατεύσεις.
Η εκστρατεία κλι&ακώθηκε κατά το 1921 αλλά &ετά την α<οτυχία στην κατάληψη της Άγκυρας, ο στρατός καθηλώθηκε στις όχθες
του Σαγγάριου <οτα&ού και ένα χρόνο αργότερα (Αύγουστος 1922) εκδηλώθηκε &εγάλη τουρκική αντε<ίθεση.
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Η Μικρασιατική Καταστροφή
Η &εγάλη ανά<τυξη των Ελληνικών γρα&&ών <ου εκτείνονταν σε &ία τεράστια α<όσταση χωρίς να
υ<άρχει η α<αραίτητη αλληλοκάλυψη των τ&η&άτων, η εξάντληση των στρατιωτών α<ό την
<ολύ&ηνη <αρα&ονή τους σε κατάσταση εκστρατείας &έσα σε ένα α<όλυτα εχθρικό <εριβάλλον
<ολύ &ακριά α<ό τα φιλικά <αράλια, η ενδυνά&ωση του αντι<άλου καθώς και οι αλλαγές στην
ηγεσία της εκστρατείας οδήγησαν τελικά στη διάρρηξη του &ετώ<ου και τη ο<ισθοχώρηση. Μέσα σε
λίγες &όνο εβδο&άδες, ο Ελληνικός στρατός είχε &όνο την Σ&ύρνη υ<ό τον έλεγχό του.
Στις 8 Σε<τε&βρίου οι <ρώτοι Τούρκοι στρατιώτες &<ήκαν στη Σ&ύρνη ως α<ελευθερωτές και στις 13
ξεκίνησε η καταστροφή.
Οι νικητές <ροέβησαν σε εκτετα&ένες βιαιο<ραγίες και ω&ότητες εις βάρος του χριστιανικού
<ληθυσ&ού όλης της Μικράς Ασίας. Οι ελληνικές και αρ&ενικές συνοικίες της Σ&ύρνης
<αραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι κάτοικοί τους αναζητούσαν α<εγνωσ&ένα τρό<ο διαφυγής <ρος το
Αιγαίο, κάτω α<ό τα αδιάφορα, <λην ελαχίστων εξαιρέσεων, βλέ&&ατα των <ληρω&άτων των
συ&&αχικών <λοίων τα ο<οία τηρούσαν στάση αυστηρής ουδετερότητας (ό<ως είχαν διαταχθεί)
&<ροστά στη σφαγή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι καταγράφηκαν και <ερι<τώσεις ό<ου οι άνδρες των <ληρω&άτων ράβδιζαν
τα χέρια των ικετευόντων χριστιανών <ου <ροσ<αθούσαν να ανεβούν στα καταστρώ&ατα για να
σωθούν.
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Οικονομικές και Νομισματικές Εξελίξεις κατά τους
Βαλκανικούς Πολέμους
Το <ραγ&ατικό κατά κεφαλήν εισόδη&α έ<εσε ση&αντικά την <ερίοδο των Βαλκανικών <ολέ&ων,
κατά τον Α΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο και την <ερίοδο του διχασ&ού. Το 1917 είχε <έσει στα $1362 (σε τι&ές
του 2011), ακό&η χα&ηλότερα και α<ό το 1833. Έκτοτε ό&ως ακολούθησε &ία <ερίοδος
σταθερο<οίησης και σχετικής ανάκα&ψης.
Ό<ως ήδη αναφέρα&ε η δραχ&ή εντάχθηκε στον διεθνή κανόνα χρυσού το 1910. Τέσσερα χρόνια
&ετά την ένταξή της, το σύστη&α κατέρρευσε λόγω της κήρυξης του Α΄ Παγκοσ&ίου Πολέ&ου.
Pστόσο, οι ελληνικές νο&ισ&ατικές αρχές διατήρησαν την ε<ίφαση της συ&&ετοχής της δραχ&ής στο
σύστη&α, &έσω της <ροσ<άθειας σύνδεσής της &ε ισχυρά νο&ίσ&ατα τα ο<οία <αρέ&εναν στον
κανόνα χρυσού, ό<ως το δολάριο των ΗΠΑ. Η <ροσ<άθεια αυτή φάνηκε να ε<ιτυγχάνει για ένα
&εγάλο διάστη&α λόγω των de facto <εριορισ&ών στην κίνηση κεφαλαίων και των υψηλών
συναλλαγ&ατικών εισροών.
Η νο&ισ&ατική κυκλοφορία, ό&ως, έστω και &ε την ‘κάλυψη’ των συναλλαγ&ατικών εισροών,
<αρουσίασε υ<ερβολική αύξηση &ετά το ξέσ<ασ&α των Βαλκανικών <ολέ&ων. Η δη&οσιονο&ική
ε<έκταση <ου <ροκάλεσαν οι <ολε&ικές κινητο<οιήσεις είχε και <άλι αρχίσει να α<οσταθερο<οιεί το
νο&ισ&ατικό σύστη&α. Pστόσο η <ροϊούσα νο&ισ&ατική α<οσταθερο<οίηση δεν είχε ά&εση
αντανάκλαση στον <ληθωρισ&ό, λόγω της συ&&ετοχής της δραχ&ής στον κανόνα χρυσού, σε
σταθερή ισοτι&ία α<έναντι στο γαλλικό φράγκο και τα άλλα ισχυρά νο&ίσ&ατα.
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Πραγματικό Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ, 1898-1922
(Δραχμές ΛΝΕ σε σταθερές τιμές του 1914, λογαριθμική κλίμακα)

Πηγή: Κωστελένος και συνεργάτες (2007)
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Εξέλιξη του Επιπέδου Τιμών, 1898-1922
(αποπληθωριστής ΑΕΠ σε τιμες 1914, λογαριθμική κλίμακα)

Πηγή: Κωστελένος και συνεργάτες (2007)
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Δημόσιες Δαπάνες και Φορολογικά Έσοδα, 1900-1922
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Η Ισοτιμία Δραχμής Γαλλικού Φράγκου, 1910-1922
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Η Ισοτιμία Δραχμής Δολαρίου ΗΠΑ, 1914-1922
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Η Χρηματοδότηση της Συμμετοχής της Ελλάδας στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο
Τον Ιούνιο του 1917, η Ελλάδα εισήλθε στον Α΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο. Η <αρατετα&ένη ε<ιστράτευση και το υψηλό κόστος των
στρατιωτικών ε<ιχειρήσεων στο Μακεδονικό &έτω<ο ε<έφεραν νέα &εγάλα βάρη στο δη&όσιο <ροϋ<ολογισ&ό.
Οι α&υντικές δα<άνες αυξήθηκαν α<ότο&α α<ό 23% των συνολικών δη&οσίων δα<ανών το 1916, σε 54% το 1918. Η κυβέρνηση
Βενιζέλου χρη&ατοδότησε τις υψηλές στρατιωτικές δα<άνες &ε <ροσφυγή σε εσωτερικό και εξωτερικό δανεισ&ό. Με το νό&ο
της 5ης Α<ριλίου 1918, δόθηκε το δικαίω&α της έκδοσης βραχυ<ρόθεσ&ων εντόκων γρα&&ατίων <οσού 200 εκ. δραχ&ών
(Γρα&&άτια Εθνικής Α&ύνης). Η Εθνική Τρά<εζα ήταν υ<οχρεω&ένη να ανταλλάσσει τα έντοκα γρα&&άτια &ε
τρα<εζογρα&&άτια. Η κυβέρνηση συνήψε, ε<ίσης, &ακρο<ρόθεσ&α εσωτερικά δάνεια. Τα δάνεια, ό&ως, δεν α<έδωσαν έσοδα
ικανά για την αντι&ετώ<ιση των ολοένα αυξανό&ενων <ολε&ικών αναγκών.
Ε<ι<λέον, η <εραιτέρω άντληση εσόδων &έσω της συ&βατικής φορολογίας δεν ήταν δυνατή. Η έ&&εση φορολογία βρισκόταν
ήδη σε <ολύ υψηλά ε<ί<εδα και η ά&εση φορολογία ήταν ανα<οτελεσ&ατική. Για την <ερίοδο 1915-1919, &όλις το 21% των
συνολικών εσόδων <ροερχόταν α<ό την ά&εση φορολογία, ενώ οι έ&&εσοι φόροι κατανάλωσης α<έφεραν σχεδόν το δι<λάσιο
(38% των εσόδων).
Η <ροσφυγή, ε<ο&ένως, σε εξωτερικό δανεισ&ό ήταν ανα<όφευκτη. Τα εξωτερικά δάνεια <ήραν τη &ορφή των χρη&ατικών
<ιστώσεων &ε την εγγύηση των συ&&αχικών χωρών (ΗΠΑ, Αγγλία και Γαλλία). Στις 28 Φεβρουαρίου 1918, οι χώρες της
Entente συ&φώνησαν να <ροσφέρουν στην Ελλάδα δάνεια συνολικού <οσού 750 εκ. γαλλικών φράγκων. Στις 6 Μαΐου 1919, η
Γαλλία και η Βρετανία υ<οσχέθηκαν να <ροσφέρουν άλλα 100 εκ. γαλλικά φράγκα. Ε<ι<λέον, η Εθνική Τρά<εζα
υ<οχρεώθηκε να εκδώσει τρα<εζογρα&&άτια <οσού 250 εκ. δραχ&ών για την οικονο&ική υ<οστήριξη των συ&&αχικών
στρατευ&άτων στη Μακεδονία, ενώ η Γαλλία και η Βρετανία συ&φώνησαν να <ροσφέρουν στην Ελλάδα δάνειο 250 εκ.
δραχ&ών, δύο έτη ό&ως &ετά τη λήξη του <ολέ&ου. Συ&φωνήθηκε, ε<ίσης, ότι τα δάνεια συνολικού <οσού 850 εκ. φράγκων δεν
θα δίδονταν α&έσως, αλλά &όνο &ετά την <άροδο έξι &ηνών α<ό τη λήξη του <ολέ&ου, ή όταν τα συναλλαγ&ατικά διαθέσι&α
της Εθνικής Τρά<εζας έ<εφταν κάτω α<ό το ε<ιτρε<ό&ενο κατώτατο όριο των 100 εκ. γαλλικών φράγκων. ∆όθηκε, ό&ως, το
δικαίω&α στην Ελληνική κυβέρνηση της ά&εσης &ετατρο<ής των <ιστώσεων σε εγχώρια νο&ισ&ατική κυκλοφορία.
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Η Εξέλιξη των Στρατιωτικών Δαπανών, 1899-1939
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Συναλλαγματικοί Έλεγχοι, Αναστολή
Μετατρεψιμότητας και Πληθωρισμός
Μέρος της συ&φωνίας ήταν η υ<οχρέωση της Ελλάδας να ε<ιβάλει συναλλαγ&ατικούς ελέγχους (νό&ος της 20ης
Νοε&βρίου 1917). Οι έλεγχοι, ό&ως, δεν ε<ιβλήθηκαν στις εισαγωγές ε&<ορευ&άτων. Έτσι, σε συνδυασ&ό &ε την ανατί&ηση
της δραχ&ής έναντι της στερλίνας και των άλλων νο&ισ&άτων, <ροκλήθηκαν &εγάλες α<ώλειες συναλλάγ&ατος. Πρέ<ει
να ση&ειωθεί ότι, ενώ οι έλεγχοι της εκροής χρυσού, <ου ε<ιβλήθηκαν το 1914, ανέστειλαν τη &ετατρεψι&ότητα της
εγχώριας νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας σε χρυσό, και έτσι εισήγαν τη &ετατρεψι&ότητα &όνο σε συνάλλαγ&α, οι
συναλλαγ&ατικοί έλεγχοι, <ου ε<ιβλήθηκαν το 1917, <εριόρισαν και τη δυνατότητα της &ετατρεψι&ότητας της δραχ&ής σε
συνάλλαγ&α. Με άλλα λόγια, α<ό το 1917 η χώρα ε<ανήλθε ουσιαστικά σε κανόνα χαρτονο&ίσ&ατος, αναστέλλοντας τη
&ετατρεψι&ότητα της δραχ&ής.
Κατά τη διάρκεια της <ολε&ικής <εριόδου 1917-1919, η κυβέρνηση άντλησε έσοδα α<οκλειστικά δανειζό&ενη α<ό την
Εθνική Τρά<εζα. Η τελευταία α<λώς έθετε σε λειτουργία τη &ηχανή έκδοσης χαρτονο&ίσ&ατος. Ό&ως, η αυξη&ένη
νο&ισ&ατική κυκλοφορία δεν είχε αντίκρυσ&α σε συνάλλαγ&α ή χρυσό. Η &ετατρεψι&ότητα του νο&ίσ&ατος
εξασφαλιζόταν &όνο α<ό τη χρη&ατική υ<οστήριξη <ου θα ελά&βανε η χώρα α<ό τους Συ&&άχους, &ετά το τέλος ό&ως του
<ολέ&ου. Κατά συνέ<εια, οι &αζικές εκδόσεις χαρτονο&ίσ&ατος <ροκάλεσαν &εγάλη συναλλαγ&ατική κρίση, όταν άρχισε
να διαφαίνεται ότι οι <ιστώσεις αυτές δεν ε<ρόκειτο τελικά να δοθούν.
Το καλοκαίρι του 1919 η ισοτι&ία της δραχ&ής βρισκόταν υ<ό <ίεση, καθώς οι <ροσδοκώ&ενες συ&&αχικές <ιστώσεις, στις
ο<οίες είχε βασισθεί η νο&ισ&ατική ε<έκταση στην <ερίοδο του <ολέ&ου, δεν είχαν υλο<οιηθεί. Τον Αύγουστο του 1919, οι
νο&ισ&ατικές αρχές δεν είχαν άλλη ε<ιλογή α<ό το να αφήσουν τη δραχ&ή να κυ&αίνεται ελεύθερα. Στην <ροσ<άθεια
στήριξης της ισοτι&ίας <ου είχε <ροηγηθεί, τα συναλλαγ&ατικά διαθέσι&α είχαν εξαντληθεί. Α<ό την εγκατάλειψη των
σταθερών ισοτι&ιών έως τα τέλη του 1919, η δραχ&ή είχε υ<οτι&ηθεί έναντι του δολαρίου κατά <ερί<ου 24%. Μετά την ήττα
του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920 και την ε<άνοδο του Κωνσταντίνου, οι σύ&&αχοι είχαν ακό&η &ία αφορ&ή για να
αθετήσουν την υ<όσχεση για <αροχή δανείων.
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Εξέλιξη του Πληθωρισμού, 1880-1922
(% μεταβολή αποπληθωριστή ΑΕΠ σε τιμες 1914)
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Δημοσιονομικές και Νομισματικές Συνέπειες της
Μικρασιατικής Εκστρατείας
Η Ελλάδα ήταν σε κατάσταση <ολέ&ου &ε την Τουρκία στη Μικρά Ασία, &έχρι τη &εγάλη ήττα και καταστροφή της Σ&ύρνης το Σε<τέ&βριο
του 1922. Η χρη&ατοδότηση των υψηλών <ολε&ικών δα<ανών είτε &έσω εσόδων αντλού&ενων α<ό τη συ&βατική φορολογία, είτε &έσω
εξωτερικού δανεισ&ού, στάθηκε αδύνατη. Στα τέσσερα χρόνια του <ολέ&ου (1920-23), οι α&υντικές δα<άνες ως <οσοστό των συνολικών
δη&οσίων δα<ανών αυξήθηκαν α<ό 21,8% το 1917 σε 53,3% το 1920 και 57,2% το 1922. Το 1923, &ετά τη Μικρασιατική καταστροφή
&ειώθηκαν στο 41,1%. Η κυβέρνηση Βενιζέλου εισήγαγε <οικίλες φορολογικές &εταρρυθ&ίσεις, ό<ως η αντικατάσταση του συστή&ατος της
αντικει&ενικής φορολογίας &ε το σύστη&α της φορολογίας του <ροσω<ικού εισοδή&ατος, και η ε<ιβολή του φόρου αυτό&ατης υ<ερτί&ησης
της ακίνητης <εριουσίας και εκτάκτων κερδών. Οι &εταρρυθ&ίσεις αυτές α<οσκο<ούσαν στην ε<ιβολή φορολογίας στα υψηλά κέρδη <ου
ση&είωσαν κυρίως η ναυτιλία και η βιο&ηχανία κατά τη διάρκεια του <ολέ&ου. Pστόσο, ελάχιστα έσοδα <ροσ<όρισαν.
Η ανα<οτελεσ&ατικότητα του συστή&ατος της ά&εσης φορολογίας ώθησε τις κυβερνήσεις της <εριόδου να στραφούν για άλλη &ία φορά
στην έ&&εση φορολογία ως <ηγή άντλησης εσόδων (Ανδρεάδης 1927). Υ<ό την <ίεση της ανεύρεσης <όρων για τη χρη&ατοδότηση των
ε<ειγουσών <ολε&ικών αναγκών, κατέφυγαν εν τέλει στη &αζική έκδοση χαρτονο&ίσ&ατος. Η νο&ισ&ατική κυκλοφορία αυξήθηκε σε 1.375
εκ. δραχ&ές το 1919, 1.508 εκ. το 1920, 2.163 εκ. το 1921, 3.150 εκ. το 1922 και 4.681 εκ. το 1923, συγκρινό&ενη &ε &όνο 379 εκ. δραχ&ές το 1915.
Η δρα&ατική αύξηση της <ροσφοράς χρή&ατος &εταξύ των ετών 1920 και 1923 οφειλόταν α<οκλειστικά και &όνο στο γεγονός ότι η έκδοση
χαρτονο&ίσ&ατος ήταν η &όνη δυνατότητα <ου είχε η κυβέρνηση για τη χρη&ατοδότηση των ελλει&&άτων των <ολε&ικών
<ροϋ<ολογισ&ών.
Οι ισχυρές <ληθωριστικές <ιέσεις, η έντονη υ<οτί&ηση της δραχ&ής καθώς και η ε<ιτακτική ανάγκη κάλυψης των &εγάλων
δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων, οδήγησαν την κυβέρνηση Γούναρη στη λήψη &έτρων α<ελ<ισίας. Την άνοιξη του 1922, σε &ία α<εγνωσ&ένη
<ροσ<άθεια εύρεσης <όρων &ε α<οφυγή της χρήσης της εκδοτικής &ηχανής, εξαιτίας του κινδύνου της <εραιτέρω ενίσχυσης των
<ληθωριστικών <ιέσεων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έκδοση του <ρώτου “αναγκαστικού δανείου”. Το κοινό υ<οχρεώθηκε να κόψει τα
χαρτονο&ίσ&ατα <ου κατείχε σε δύο ίσα τ&ή&ατα. Το ένα τ&ή&α ανταλλάχθηκε &ε νέα χαρτονο&ίσ&ατα &ε τη &ισή ονο&αστική αξία των
αρχικών, ενώ το δεύτερο τ&ή&α ανταλλάχθηκε &ε έντοκα γρα&&άτια του ∆η&οσίου εικοσαετούς διάρκειας &ε ε<ιτόκιο 6,5% (Ζολώτας 1928,
Τσαλίκης 1929). Το “αναγκαστικό δάνειο” θεωρήθηκε ως ο &όνος τρό<ος κάλυψης των δα<ανών (α<έφερε έσοδα 1.300 εκ. δραχ&ές), <ου δεν
συνε<αγόταν <εραιτέρω ε<έκταση της νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας.
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Το Αναγκαστικό Δάνειο και οι Συναλλαγματικοί
Έλεγχοι
Την άνοιξη του 1922, σε &ία α<εγνωσ&ένη <ροσ<άθεια εύρεσης <όρων &ε α<οφυγή της χρήσης της εκδοτικής &ηχανής,
εξαιτίας του κινδύνου της <εραιτέρω ενίσχυσης των <ληθωριστικών <ιέσεων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έκδοση του
<ρώτου ‘αναγκαστικού δανείου’.
Το κοινό υ<οχρεώθηκε να κόψει τα χαρτονο&ίσ&ατα <ου κατείχε σε δύο ίσα τ&ή&ατα. Το ένα τ&ή&α ανταλλάχθηκε &ε νέα
χαρτονο&ίσ&ατα &ε τη &ισή ονο&αστική αξία των αρχικών, ενώ το δεύτερο τ&ή&α ανταλλάχθηκε &ε έντοκα γρα&&άτια του
∆η&οσίου εικοσαετούς διάρκειας &ε ε<ιτόκιο 6,5% (Ζολώτας 1928, Τσαλίκης 1929). Το ‘αναγκαστικό δάνειο’ θεωρήθηκε ως ο
&όνος τρό<ος κάλυψης των δα<ανών (α<έφερε έσοδα 1.300 εκ. δραχ&ές), <ου δεν συνε<αγόταν <εραιτέρω ε<έκταση της
νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας. Πράγ&ατι, το 1922 ο ρυθ&ός αύξησης της <ροσφοράς χρή&ατος &ειώθηκε στο 13%, α<ό 25% το
1921. Η &είωση, ό&ως, στο &ισό του ρυθ&ού αύξησης της <ροσφοράς χρή&ατος <ροκάλεσε γρήγορα υ<ερβάλλουσα ζήτηση
χρή&ατος, <ου ικανο<οιήθηκε α<ό τη δανειοδοτική δραστηριότητα των ε&<ορικών τρα<εζών. Τον ε<ό&ενο δε χρόνο,
υ<ήρξε ση&αντική ε<ιτάχυνση της νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας, <ου έφθασε το 68%.
Ε<ι<ροσθέτως, για τη συγκράτηση των υ<οτι&ητικών <ιέσεων της δραχ&ής, η κυβέρνηση εγκαθίδρυσε το Μάιο του 1921 ένα
συνδικάτο α<ό 25 τρά<εζες για την άσκηση &ονο<ωλιακού ελέγχου στις <ράξεις συναλλάγ&ατος. Το Συνδικάτο όρισε τη
συναλλαγ&ατική ισοτι&ία της δραχ&ής &ε τη στερλίνα σε τι&ή <ολύ &ικρότερη α<ό την τι&ή της ελεύθερης αγοράς. Ενώ
στην ελεύθερη (‘&αύρη’) αγορά η στερλίνα αντηλλάσσετο &έχρι 100 δραχ&ές (&έση ετήσια τι&ή 70,9), το Συνδικάτο την
αντήλλασσε &όνον &ε 61-62 δραχ&ές &έχρι τον Α<ρίλιο του 1922 και έ<ειτα &ε 104-105 δραχ&ές. Τον Ιούνιο, η ε<ίση&η
ισοτι&ία υψώθηκε σε 138-140 δραχ&ές (Σ<ουργίτης 1928). Στην ελεύθερη αγορά, ό&ως, η &έση ετήσια τι&ή ήταν 166 δραχ&ές
ανά στερλίνα. Η διαφορά στην τι&ή συναλλάγ&ατος <ροκάλεσε έντονη κερδοσκο<ική <ίεση εναντίον της δραχ&ής.
Κανένας δεν είχε το κίνητρο να <ουλήσει συνάλλαγ&α στο Συνδικάτο, ενώ όλοι <ρόθυ&α αγόραζαν στερλίνες α<ό αυτό.
Σύντο&α, <ροκλήθηκαν &εγάλες α<ώλειες συναλλαγ&ατικών διαθεσί&ων, και τελικά το Συνδικάτο καταργήθηκε το
Σε<τέ&βριο του 1922.
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Η Μικρασιατική Καταστροφή και το Τέλος της Μεγάλης
Ιδέας
Η αρνητική έκβαση της &ικρασιατικής εκστρατείας οδήγησε στη &εγάλη καταστροφή, την α<ώλεια
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώ<ινων ζωών και την <ροσφυγο<οίηση 1,5 εκατο&&υρίου άλλων.
Σύ&φωνα &ε τα στοιχεία <ου έδωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος &ε το υ<ό&νη&ά του στη Συνδιάσκεψη
της Ειρήνης του Παρισιού, στη Μικρά Ασία ζούσαν <ριν α<ό την καταστροφή 1.694.000 Έλληνες.
Στη Θράκη και την <εριοχή της Κωνσταντινού<ολης 731.000. Στην <εριοχή της Τρα<εζούντας
350.000 και στα Αδάνα 70.000. Σύνολο 2.845.000 Έλληνες οι ο<οίοι α<οτελούσαν το 20% του
<ληθυσ&ού της <εριοχής, κυριαρχούσαν οικονο&ικά και είχαν κατορθώσει να διατηρήσουν την
<ολιτιστική τους κληρονο&ιά, <αρά το ότι α<οτελούσαν &ειονότητα σε εχθρικό <εριβάλλον.
Στα συντρί&&ια της Σ&ύρνης τερ&ατίσθηκε η Ελληνική <αρουσία 2.500 ετών στη Μικρά Ασία και
ενταφιάστηκε η ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας, η ο<οία είχε α<οτελέσει ε<ί σχεδόν έναν αιώνα τον
κεντρικό άξονα <ολιτικής του ελληνικού κράτους και τη βασική <ηγή τροφοδότησης της
νεοελληνικής αυτοσυνειδησίας.
Παράλληλα, η Μικρασιατική καταστροφή α<οτέλεσε το έναυσ&α για &ία &εγάλη <ερίοδο
<ολιτικής και οικονο&ικής αστάθειας, η ο<οία διήρκησε έως το ξέσ<ασ&α του Β΄ Παγκοσ&ίου
Πολέ&ου.
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