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ΠΕ 01               1           ΝΑΙ 



 Οι µαθητές  χωρίστηκαν σε τέσσερις ( 4 ) οµάδες των  πέντε ( 5 ) 

ατόµων ανά  οµάδα. 

Οµάδα  Α΄ 

Βασιλάκου Κωνσταντίνα – γραµµατέας  2. Κοστένκο Αλεξάνδρα –παρουσιάστρια .  

• 3.Κολέτε Αλίσια – πρόεδρος  4.Ζήβα Μαρβίνα – δηµοσιογράφος.  

• 5. Λέσκο Δέσποινα– δηµοσιογράφος. 

 

Οµάδα Β΄ 

1.Δουρµούση Καλλιρρόη – δηµοσιογράφος.2.Δηµητροπούλου Μαρία –  πρόεδρος. 

3.Κουτρούλη Ξένια –παρουσιάστρια .4.Κωνσταντίνα Διαµαντίδου – γραµµατέας. 

5.Δηµήτρης Ζιαγγουβάς– δηµοσιογράφος. 

  

Οµάδα Γ΄ 

1.Λούλας Γιάννης– δηµοσιογράφος. 2.Κουτουµά Βάσια – γραµµατέας.     

3.Καραµανώλη Νίκη – . παρουσιάστρια 4. Λαχανά Βίκυ - πρόεδρος –

.5.Κολιοµίχος Κώστας - δηµοσιογράφος. 

Οµάδα Δ΄ 

1. Γκολεζάκη Άννα-Μαρία– πρόεδρος.2. Βασιλοπούλου Όλγα – 

δηµοσιογράφος. 3.Νίκος Γιάννης– δηµοσιογράφος. 4. Αλεβίζου Έλενα –  

παρουσιάστρια 5.Καρλάφτης Ανδρέας - δηµοσιογράφος  ,Ηλιάδης Στέφανος – 

γραµµατέας. 



                       ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

• ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

       Ο σκοπός της έρευνας γύρω από το διαδίκτυο και συγκεκριµένα για το  

είναι : 

Να γνωρίσουν  καλύτερα και να παρουσιάσουν  οι μαθητές μέσα από 

την ζωή και την πολιτική δράση του Ελ. Βενιζέλου αυτή την 

σημαντική για την Ελλάδα μας περίοδο , τον κορυφαίο ρόλο του στην 

ένωση της Κρήτης με την μητέρα Ελλάδα και τον τριπλασιασμό των 

συνόρων της Ελλάδας επί των ημερών του. 

Κρητική επανάσταση – Άφιξη στον Ελλαδικό χώρο – Νέο Σύνταγμα – 

εργατική , αγροτική , εκπαιδευτική πολιτική – Βαλκανικοί πόλεμοι – 

Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος -  Συνθήκη των Σεβρών – Συνθήκη της 

Λωζάνης – Ελληνοτουρκική προσέγγιση -  εξορία – θάνατος , ταφή . 

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  

 

      Ένα αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα - και όχι μόνο – πολιτικό , 

μέσα από έγκυρες ιστορικές , κοινωνιολογικές πηγές , καλύτερη 

ιστορική γνώση της εποχής που σημαδεύει την πατρίδα μας μέχρι 

σήμερα. Έρευνα , επιχειρηματολογία , κριτική , συνεργασία μεταξύ 

των μαθητών της ομάδας και των ομάδων μεταξύ τους , ώστε να 

προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του σχολείου. 

  

 



 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ   

 

 

Ο διδάσκων σε όλη τη διαδικασία έχει διαρκή παρουσία και 

υποστηρικτικό ρόλο: επιβλέπει την εξέλιξη, παρεμβαίνει όποτε του 

ζητηθεί ή όταν παρατηρήσει κάποια δυσλειτουργία, λειτουργεί ως 

συντονιστής και συνδετικός κρίκος μεταξύ των ομάδων, εμψυχώνει 

τα μέλη τους και επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθαρρύνονται να παίρνουν 

πρωτοβουλίες, ταυτόχρονα όμως οφείλουν να συνεργάζονται 

αρμονικά και να συμμετέχουν-συνεισφέρουν δημιουργικά ανάλογα 

με τους ρόλους που αναλαμβάνουν και τις δυνατότητες τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  



 

 

• Να συμμετάσχουν οι μαθητές σε διαφορετικά στάδια της 

διαδικασίας της ερευνητικής εργασίας (αναζήτηση και 

συγκέντρωση υλικού, αξιολόγηση, επιλογή, επεξεργασία, 

σύνθεση, παραγωγή τελικού ‘προϊόντος’ και παρουσίασή του 

στην τάξη) και να την κατανοήσουν. 

• Να κάνουν ακόμα ένα βήμα μπροστά στην πορεία ενίσχυσης 

της κριτικής τους ικανότητας. 

• Να αναπτύξουν τη φαντασία τους. 

• Να εξασκήσουν τόσο το ομαδικό συνεργατικό τους πνεύμα όσο 

και την αυτενέργεια και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 

• Να ανακαλύψουν και να ξεδιπλώσουν τις δεξιότητές τους στις 

ΤΠΕ και να τις αξιοποιήσουν στη γνωστική διαδικασία. 

• Να εντρυφήσουν στις άπειρες δυνατότητες του διαδικτύου 

στην έρευνα και στη γνώση, αφού αντιληφθούν τις παγίδες 

που κρύβει. 

• Να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου: στην ανάπτυξη 

αιτιολογημένης επιχειρηματολογίας, στη σύνθεση-σύνταξη 

γραπτού κειμένου αλλά και στην προφορική παρουσίαση 

ενώπιον ακροατηρίου. 

 

 

 

               

 

  Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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   Ενότητα 1:  

• Ο Βίος του: 

Γεννήθηκε στο χωριό Μουρνιές, κοντά στην πόλη των 

Χανίων, στις 23 Αυγούστου 1864 και ήταν το πέµπτο 

παιδί του Κυριάκου Βενιζέλου, 

εµπόρου, και της Στυλιανής 

Πλουµιδάκη, η οποία 

καταγόταν από το χωριό 

Θέρισο. Μεγάλωσε στα 

Χανιά αλλά λόγω διώξεων 

του πατέρα του από την 

οθωµανική διοίκηση πέρασε µέρος των 

παιδικών του χρόνων στα Κύθηρα και την Ερµούπολη. 

Περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στα Χανιά, στο 

λύκειο Αντωνιάδη στην Αθήνα και στο Δηµόσιο Γυµνάσιο 

Αρρένων Σύρου στην Ερµούπολη, απ´ όπου αποφοίτησε, 

και εργάστηκε στο κατάστηµα του πατέρα του. Αν και ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πρόθεση να συνεχίσει τις 

σπουδές του, ο πατέρας του επέλεξε να τον τοποθετήσει 

στο κατάστηµά του µε σκοπό να το αναλάβει. Ύστερα από 

παρέµβαση του τότε γενικού προξένου της Ελλάδας στα 

Χανιά, Γεωργίου Ζυγοµαλά, ο Κυριάκος πείστηκε να τον 

στείλει στην Αθήνα για ανώτερες σπουδές. Το 1881 

εγγράφηκε στη Νοµική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 



απ´όπου αποφοίτησε το 1887. Αφού προσπάθησε 

ανεπιτυχώς να εκλεγεί δις εφέτης, άνοιξε δικηγορικό 

γραφείο καταφέρνοντας σε µικρό χρονικό διάστηµα να 

διακριθεί. Το 1888 ανέλαβε µαζί µε τους Χαράλαµπο 

Πωλογεωργάκη, Κωνσταντίνου Φούµη και Ιάκωβο 

Μοάτσο την αρχισυνταξία και την έκδοση της εφηµερίδας 

«Λευκά Όρη», η οποία ανήκε στον γαµπρό του, Κωστή 

Μητσοτάκη. Από αυτήν αποχώρησε λίγους µήνες 

αργότερα για προσωπικούς λόγους. 

 

Το 1889 σε νεαρή ηλικία αποφάσισε να θέσει 

υποψηφιότητα ως αντιπρόσωπος της περιφέρειας 

Κυδωνίας στις Εκλογές για την Κρητική Βουλή, στις 

οποίες και εξελέγη µε το Κόµµα των Φιλελευθέρων. Στις 

ίδιες εκλογές εξελέγησαν και αρκετοί συνεργάτες του από 

την εφηµερίδα σχηµατίζοντας µια άτυπη οµάδα που έγινε 

γνωστή µε το όνοµα Λευκορίτες. Λόγω της τεταµένης 

πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην Κρήτη µε την 

επανάσταση µέρους των πληθυσµών της Κρήτης, στις 

αρχές Οκτωβρίου του 1889 ο Βενιζέλος µε στενούς 

συνεργάτες και φίλους διέφυγε, µε την βοήθεια του 

Άγγλου προξένου Μπιλιότι (Bilioti), στην Αθήνα. Έναν 

µήνα αργότερα ο Σακίρ Πασά ανέστειλε τα κυριότερα 

προνόµια που είχαν παραχωρηθεί στους Χριστιανούς µε 

την Σύµβαση της Χαλέπας και άλλαξε τις διατάξεις για 

την εκλογή αντιπροσώπων στη Βουλή. Ο Βενιζέλος 



τάχθηκε υπερ της αποχής από τις Εκλογές µέχρι να 

αρθούν οι αυθαιρεσίες της οθωµανικής διοίκησης. Μετά 

την χορήγηση αµνηστίας, ο Βενιζέλος επέστρεψε στα 

Χανιά, όπου και νυµφεύθηκε το 1890 µε την Μαρία 

Ελευθερίου - Κατελούζου, επιλέγοντας να κατοικήσουν 

στο οικογενειακό σπίτι της Χαλέπας, και είχαν αποκτήσει 

δύο παιδιά: τον Κυριάκο Βενιζέλο και τον Σοφοκλή 

Βενιζέλο, βουλευτή, υπουργό και πρωθυπουργό της 

Ελλάδας. Εγγονός του είναι ο Νικήτας Βενιζέλος. Μετά 

τον θάνατο της συζύγου του, παντρεύτηκε το 1921 την 

Έλενα Σκυλίτση. Κατα τη διάρκεια της ζωής του ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος διέµενε µεταξύ Χανίων, Αθήνας και 

εξωτερικού, ιδιαίτερα στο Παρίσι. Στα Χανιά έµενε στην 

οικογενειακή οικία της Χαλέπας από το 1880 έως το 1910 

και κατά διαστήµατα από το 1927 µέχρι το 1935 ενώ στην 

Αθήνα κατοικούσε µεταξύ άλλων στην οικία 

Ζωγράφου[50] επί των οδών Λυκαβηττού και 

Πανεπιστηµίου καθώς και σε Μέγαρο επί της λεωφόρου 

Βασιλίσσης Σοφίας που ανήκε στην δεύτερη γυναίκα του, 

Έλενα Σκυλίτση. 

Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα παρέµεινε εκτός 

πολιτικής απασχολούµενος από την οικογένεια και την 

δουλειά. Το 1895 συνεργάστηκε µε την εφηµερίδα 

«Αυγή», του Κωνσταντίνου Φούµη και του Ιωάννη Καψάλη. 

Στην Επανάσταση που ξέσπασε λίγο αργότερα υπό την 

καθοδήγηση της Επιτροπής, Πρόεδρος της οποίας ήταν ο 



Μανούσος Κούνδουρος, και µε κύριο αίτηµα την αυτονοµία, 

ο Βενιζέλος αντιτάχθηκε καθώς θεωρούσε ότι οι 

περιστάσεις δεν ευνοούσαν τέτοιου είδους κινήσεις .Για 

την στάση του αυτή κατηγορήθηκε από συντηρητικούς που 

ζήτησαν να προσαχθεί σε δίκη. 

            

 

 

              
 

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος έλαβε την απόφαση να 

καλέσει τον Βενιζέλο να έλθει στην Αθήνα και προς τούτο 

στάλθηκε, ως ειδικός απεσταλµένος, µέλος της 

Διοικητικής Επιτροπής, µε την εντολή να µεταφέρει 

γραπτά και προφορικά την παράκληση. Ο Βενιζέλος 

δέχθηκε, «υπό τον όρο, ότι θα έδινε οριστική απάντηση, 

αφού επί τόπου εξετάσει την εν Ελλάδι κατάστασιν». Έτσι, 

το πρωί της 28ης Δεκεµβρίου 1909 αποβιβαζόταν στον 

Πειραιά. Παρέµεινε εκεί 20ήµερο και συναντήθηκε στην 



Αθήνα µε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, χωρίς την 

ανάλογη ανταπόκριση. Ακόµη και ο βασιλιάς, Γεώργιος ο 

Α , αρχικά δεν ήταν ευνοϊκά διατεθειµένος απέναντί του. 

Αργότερα άλλαξε γνώµη και συνεργάστηκε µαζί του 

εποικοδοµητικά. Στην πρώτη συνάντησή τους, ο Βενιζέλος 

τού είπε:«...Μεγαλειότατε, δύο δρόµοι ανοίγονται: η 

επάνοδος εις το πρώην καθεστώς και η άγουσα προς την 

ανόρθωσιν. Εάν το Στέµµα τεθή επικεφαλής του 

ανορθωτικού αγώνος Σας υπόσχοµαι ότι εντός δύο ετών 

η Ελλάς θα είναι αγνώριστος» Έτσι, άρχισε να γίνεται 

αποδεκτός και σαν πρώτο βήµα, µε υπόδειξη του 

Βενιζέλου ανατέθηκε η σχηµατισµός κυβέρνησης στις 

18.1.1910 στον Στέφανο Δραγούµη. 

 

 

 

Ενότητα 2: 

         Η πορεία προς την Πρωθυπουργία 

Μέχρι να αναλάβει πανίσχυρος Πρωθυπουργός 

µεσολάβησαν τα εξής γεγονότα: Στις 22.1-1910 

επιστρέφει ο Βενιζέλος στην Κρήτη. Στις 20.3.1910 

διαλύεται ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος, ενώ στις 8.8.1910, 

όπου διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη της Α  

Αναθεωρητικής Βουλής εκλέγεται πρώτος βουλευτής, σε 



ψήφους στην περιφέρεια Αττικοβοιωτίας, ενώ ο ίδιος δεν 

έθεσε υποψηφιότητα και βρισκόταν στη Λουκέρνη της 

Ελβετίας, κι εκεί πληροφορήθηκε το αποτέλεσµα.  Στις 

30.8.1910 παραιτείται από την κυβερνητική θέση του 

στην Κρήτη, καθώς και από την ηγεσία του κόµµατος. Στις 

6.10.1910 ορκίζεται υπό την Προεδρία του κυβέρνηση, 

αφού εν τω µεταξύ ο Στέφανος Δραγούµης παραιτήθηκε 

στις 12-9-1910. Ακολούθως προκηρύσσονται εκλογές για 

τις 28.11.1910 και ο Βενιζέλος, που ηγείται του κόµµατος 

των Φιλελευθέρων εξασφαλίζει 307 σε σύνολο 362 

βουλευτών. Διεξάγονται εκ νέου εκλογές στις 13.3.1912 

για την Β  Αναθεωρητική Βουλή, όπου πάλι θριαµβεύει ο 

Βενιζέλος. 

 

  



                                       Ενότητα 3 : 

 Ο ανορθωτής και οι βαλκανικοί πόλεµοι 1912-1913 

Έτσι, ρίχνεται, πλέον, ολοκληρωτικά στην εφαρµογή του 

προγράµµατός του. Χωρίς 

λαϊκισµούς, κάθε του ενέργεια 

υποτασσόταν στο γενικότερο 

Εθνικό συµφέρον. Ενδεικτική και 

συνάµα διδακτική κίνηση: Ενώ 

ήταν ο γνησιότερος εκφραστής 

της Ενωσης της Κρήτης µε την 

Ελλάδα, για την υπόθεση της 

οποίας δόθηκε ολοκληρωτικά 

στα βουνά του νησιού µέχρι το 

1898, όπου αργότερα ήλθε και σε σφοδρή σύγκρουση µε 

τον Υπατο Αρµοστή Πρίγκιπα Γεώργιο, εντούτοις,το Μάιο 

του 1912 ως Πρωθυπουργός της Χώρας, µπροστά στο 

Εθνικό συµφέρον που επιβαλλόταν να πρυτανεύσει την 

κρίσιµη εκείνη συγκυρία, απαγόρευσε την είσοδο στη 

Βουλή των Ελλήνων των Κρητικών βουλευτών, που 

έστελλε η Μεγαλόνησος χωρίς, ωστόσο, να αναγνωριστεί 

ακόµη επίσηµα η Ενωσή της µε την Ελλάδα, η οποία, ως 

γνωστό έγινε τον επόµενο χρόνο, το 1913.Εξετάζοντας 

την πολιτική πορεία του Ελευθερίου Βενιζέλου, από τον 

Σεπτέµβριο του 1910, όταν σχηµάτισε την πρώτη 

βραχύβια κυβέρνηση µέχρι το θάνατό του, όπου 



βρισκόταν αυτοεξόριστος στο Παρίσι, µπορούµε να τη 

χωρίσουµε βασικά σε δύο περιόδους: 1910-Νοέµβριο 

1920 και Δεκέµβριο 1920-1936. Η πρωτοβουλια του 

Στρατιωτικού Συνδέσµου, της Επανάστασης του 1909, να 

καλέσει από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο για να 

ηγηθεί του ανορθωτικού έργου ήταν στην ώρα της. ‘Ηλθε, 

πράγµατι, ο Κρήτας πολιτικός να νουθετήσει, να 

ξεσηκώσει, να ενθουσιάσει. Γενικά για να βγάλει τους 

΄Ελληνες από την ηττοπάθεια του 1897. Είναι, δε, 

χαρακτηριστικό για τη µεγάλη εκείνη γενιά της πρώτης 

20ετίας του περασµένου 20ού αιώνα ότι πολλοί από τους 

πολεµιστές των πολέµων 1912-1913 (τουλάχιστον οι πιο 

µορφωµένοι και διανοούµενοι), πολεµούσαν έχοντας µέσα 

στο γυλιό τους το Δωδεκάλογο του Γύφτου και τη 

Φλογέρα του Βασιλιά  του Εθνικού µας ποιητή Κωστή 

Παλαµά. Και καθώς θα συµπλήρωνε ο ιστορικός Γιώργος 

Μαργαρίτης: «...Πρωτοφανής ο ενθουσιασµός είχε 

συνεπάρει κάθε ηλικία, κοινωνική τάξη και φύλο. Ενδειξη, 

αν όχι απόδειξη, πως οι γιοί επιφανών πολιτικών, µεταξύ 

τους και ο γιος του Υποστρατήγου Κ. Καλλάρη, βρέθηκαν 

µάχιµοι στο µέτωπο. Αντιστοιχία εκείνης της έξαρσης 

πατριωτισµού ξανασυναντάµε αργότερα, στον πόλεµο του 

 40».Κατά τη δεκαετία 1910-1920 συστράτευσε όλες τις 

υγιείς πολιτικές και στρατιωτικές δυνάµεις του τόπου και 

προς το τέλος του 1920, παρέδωσε την Ελλάδα των δύο 

ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Σοφός δεν ήταν, γιατί, 

όπως γράφει ο Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, «οι  



 

σοφοί γράφουν βιβλία, δεν δηµιουργούν ιστορία». Η 

αναθεώρηση του Συντάγµατος το 1911, η αναδιοργάνωση 

της διοίκησης και της δικαιοσύνης, η ανασυγκρότηση και ο 

εκσυγχρονισµός των ενόπλων δυνάµεων, η εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση και η νοµοθέτηση της δηµοτικής, ήσαν από 

τα πρώτα µελήµατα των Κυβερνήσεων του Ελευθερίου 

Βενιζέλου. ΄Αλλη καθοριστική πρωτοβουλία ήταν ότι 

διέλυσε τα µεγάλα τσιφλίκια και τα απέδωσε στους 

ακτήµονες αγρότες της Θεσσαλίας, έργο το οποίο 

συµπλήρωσε το 1923 η επαναστατική κυβέρνηση του 

Νικολάου Πλαστήρα και αργότερα τελειοποίησε πάλι η 

κυβέρνηση του ίδιου (του Πλαστήρα), το 

1952.Ταυτόχρονα, όµως, µε τις οικονοµικές και 

κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, η βενιζελική πρώτη δεκαετία 

έχει στο ενεργητικό της και τα ηρωικά πολεµικά 

κατορθώµατα των βαλκανικών πολέµων. Ετσι, η Ελλάδα 

από 63.211 τ.χλµ. και πληθυσµό 2.631.000 κατοίκους 

(1907) φθάνει το 1913, µε το τέλος των βαλκανικών 

πολέµων, τα 120.125 τ.χλµ. και τους 5.050.000 

κατοίκους. 

 

 

                                       

 



                                        Ενότητα 4: 

                        Ο Βενιζέλος και τα Δωδεκάνησα 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στα πλαίσια της εξωτερικής 

πολιτικής της Χώρας, έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον και για το 

Δωδεκανησιακό Ζήτηµα· αλλά οι τότε πολιτικοί 

συσχετισµοί δεν ευνοούσαν, καθόσον η Ιταλία ως Μεγάλη 

Ευρωπαϊκή Δύναµη, επηρέαζε τις αποφάσεις που 

παίρνονταν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά ταύτα, ο 

Εθνάρχης, στις 29 Ιουλίου 1919, µετά τη λήξη του 

πρώτου παγκόσµιου πολέµου επιτυγχάνει και υπογράφεται 

Συνθήκη µεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδας-Ιταλίας. 

Η Συνθήκη αυτή, γνωστή υπό το όνοµα Tittoni-Βενιζέλου, 

αναπτέρωσε τις ελπίδες του Δωδεκανησιακού λαού, 

καθόσον, σύµφωνα µε τους όρους της, η Ιταλία 

παραχωρούσε στην Ελλάδα αµέσως την κυριαρχία της 

Δωδεκανήσου, εκτός της Ρόδου, η οποία θα παραδιδόταν 

µετά πενταετία µε Δηµοψήφισµα.Ενα χρόνο αργότερα 

υπογράφεται η Συνθήκη των Σεβρών, που επικυρώνει, 

σχεδόν, την προηγούµενη Tittoni-Βενιζέλου, µε τη 

διαφορά ότι το Δηµοψήφισµα για τη Ρόδο θα διενεργόταν 

µετά 15 χρόνια. Δυστυχώς, η Συνθήκη αυτή των Σεβρών 

ουδέποτε επικυρώθηκε, δεν εφαρµόστηκε και οι Ιταλοί 

συνέχισαν την κατοχή τους στα µαρτυρικά Δωδεκάνησα. 

Ετσι, η Δωδεκάνησος παραχωρήθηκε στην Ελλάδα µετά τη 

λήξη του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου. Με την 



επιγραµµατικότητα που τον διέκρινε, ο Πολιτικός Ηγέτης 

Γεώργιος Παπανδρέου θα γράψει: «...Ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος πραγµατοποιεί εντός 10 ετών, όσα εις µάτην 

στενάζον, επί αιώνας, το Γένος... Υπάρχουν δύο µεγάλαι 

δεκαετίαι εις την ιστορίαν του Νεωτέρου Ελληνισµού: η 

δεκαετία 1820-1830.  Και η δεκαετία του 1910-1920. Η 

πρώτη ήρχισεν το θαύµα της Εθνικής Αντιστάσεως. Η 

δευτέρα το ολοκλήρωσεν. Η πρώτη δεκαετία δεν είναι 

επώνυµος. Ονοµάζεται Εικοσιένα. Ο πρωταγωνιστής 

υπήρξεν οµαδικός. Το Γένος. Η δευτέρα είναι 

επώνυµη. Ονοµάζεται: Ελευθέριος Βενιζέλος. Εχει το 

όνοµά του...». 

 

 

 

                 Ενότητα 5: 

          Ο διχασµός και η 1η Νοεµβρίου 1920 

Δυστυχώς, από το 1914 εµφυλοχώρησε ο τρισκατάρατος 

Εθνικός διχασµός µε τη διαφωνία Βενιζέλου-Βασιλιά 

Κωνσταντίνου· και λίγο έλειψε να τιναχθούν, όσα 

επιτεύχθηκαν, στον αέρα. Ωστόσο, ο Βενιζέλος έχοντας 

µε το µέρος του την πλειοψηφία της κοινής γνώµης, 

κατορθώνει και συγκρατεί, όσο µπορεί, την κατάσταση, 

έχοντας µε το µέρος µε την Αγγλία και τη Γαλλία. Το 

αποκορύφωµα, όµως, του Εθνικού Διχασµού, σφραγίστηκε 



µε τις εκλογές του Νοεµβρίου του 1920, κατά τις οποίες 

παρασυρµένος ο ελληνικός λαός και συνάµα κουρασµένος, 

όχι µόνο καταψήφισε το κόµµα που ηγείτο ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος, αλλά και αυτός ο ίδιος ο Βενιζέλος δεν 

εκλέκτηκε ούτε καν βουλευτής, ενώ τέσσερις µήνες 

νωρίτερα, στις 30 Ιουλίου 1920, εγένετο δολοφονική 

απόπειρα εναντίον του...Αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι και 

ένα χρονικό διάστηµα βρισκόταν εκτός πολιτικής. Για να 

τον επαναφέρει θριαµβευτικά ως σωτήρα το 1928 πάλι ως 

Ελληνικός λαός, µε πλειοψηφία 65%! Και παρουσιάστηκε 

το 1830 ο ανεκδιήγητος Γερµανός ιστορικός Φαλµεράυερ 

να διατυπώσει την ανιστόρητη άποψη, ότι οι νεώτεροι 

Ελληνες καµιά σχέση δεν έχουν µε τους αρχαίους.Οι 

Σύµµαχοί µας του πρώτου παγκόσµιου πολέµου Αγγλία, 

Γαλλία και Ιταλία, µε το πρόσχηµα της επαναφοράς του 

βασιλιά Κωνσταντίνου, καθαρή εσωτερική υπόθεση της 

Ελλάδας, καταγγέλουν τη Συνθήκη των Σεβρών και µας 

εγκαταλείπουν στη Μικρά Ασία, µε όλα τα θλιβερά που 

επακολούθησαν. Οπωσδήποτε, και ο Ελ. Βενιζέλος δεν 

ήταν άµοιρος λαθών, καθόσον κανένας δεν είναι 

αλάνθαστος. Θα το οµολογήσει και ο ίδιος, σταθµίζοντας 

την τελευταία και την πιο άτυχη φάση της πολιτικής του 

σταδιοδροµίας, που ήταν το αψυχολόγητο, αποτυχηµένο 

κίνηµα της 1ης Μαρτίου 1935, λέγοντας στη γυναίκα του: 

«Ελενίτσα, οι µεγάλοι µαστόροι κάνουν και µεγάλα λάθη». 



Τα λάθη του, ωστόσο, δεν µειώνουν την αξία των 

θετικών. 

Ενότητα 6: 

 

 

            Συνθήκη της Λωζάνης 

 

Πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «Εµπρός» αναγγέλλει την υπογραφή 

της Συνθήκης της Λωζάνης 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επανάσταση του 1922, 

ο Βενιζέλος δέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη 

της Λωζάνης όπου στις 24 Ιουλίου 1923 υπέγραψε τη Συνθήκη 

της Λωζάνης µε την Τουρκία. Στις 16 Δεκεµβρίου 1923 έγιναν 

εκλογές για συντακτική συνέλευση από τις οποίες απείχε η 

αντιπολίτευση. Ο Βενιζέλος εκλέχθηκε βουλευτής στην Αθήνα και 

σε άλλες περιοχές (το επέτρεπε το εκλογικό σύστηµα) κι 

επέστρεψε στην Ελλάδα, έγινε δε πρόεδρος της Βουλής µε την 

ψήφο όλων των βουλευτών. Διαφώνησε όµως µε την πολιτική 

παράταξη που είχε ταχθεί στο πολιτειακό υπέρ της Αβασίλευτης 

Δηµοκρατίας (την εποµένη των εκλογών αποµακρύνθηκε 

προσωρινά ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄), παραιτήθηκε από την 

προεδρία της Βουλής και σχηµάτισε κυβέρνηση στις 11 Ιανουαρίου 

1924 (Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου 1924) θέλοντας να 

συµβιβάσει τα πράγµατα. Όµως, η ανάµειξη ξένων στοιχείων στην 

πολιτική και ένα πρόβληµα στην υγεία του τον υποχρέωσαν να 

παραιτηθεί στις 4 Φεβρουαρίου, να υποδείξει ως διάδοχό του τον 

Γεώργιο Καφαντάρη και να φύγει και πάλι στο Παρίσι. 



Δεν άκουσε τους οπαδούς του που του ζητούσαν να επανέλθει και 

να αναλάβει και πάλι την ηγεσία του Κόµµατος των Φιλελευθέρων. 

Στο Παρίσι επιδόθηκε στη µετάφραση των «Ιστοριών» του 

Θουκυδίδη. Η µετάφραση αυτή είναι ένα µνηµειώδες έργο και 

αποτελεί λαµπρή συνεισφορά στο εγχείρηµα της µεταφοράς των 

κειµένων της αρχαιότητας στα νέα ελληνικά. 

Νέα άνοδος (1928-32) 

 

Ο Βενιζέλος το 1930 

Αφού ανέτρεψε τη δικτατορία του Θεόδωρου Πάγκαλου ο 

Γεώργιος Κονδύλης στις 22 Αυγούστου 1926, ορκίστηκε 

πρωθυπουργός και έκανε εκλογές, στις οποίες δεν 

συµµετείχε ο ίδιος, ούτε ο Βενιζέλος που δεν θέλησε να 

είναι υποψήφιος. Βοήθησε όµως να σχηµατιστεί 

οικουµενική κυβέρνηση από τον Αλέξανδρο Ζαΐµη µε 

στόχο την γεφύρωση των πολιτικών διαφορών και την 

εθνική συµφιλίωση. Η κυβέρνηση αυτή παραιτήθηκε και 

σχηµατίστηκε νέα στην οποία δεν συµµετείχε το Λαϊκό 

Κόµµα. Ο Βενιζέλος γύρισε τότε στην Ελλάδα, διαφώνησε 

ωστόσο µε την κυβέρνηση επί της ασκούµενης 

οικονοµικής πολιτικής. Η διαφωνία του οδήγησε στη 

διάσπαση του Κόµµατος των Φιλελευθέρων, του οποίου 

ανέλαβε την ηγεσία. Στις 5 Ιουλίου 1928 παραιτήθηκε η 

κυβέρνηση Ζαΐµη. Ο Βενιζέλος έγινε πρωθυπουργός και 

προκήρυξε εκλογές για τις 19 Αυγούστου 1928. Τις 

κέρδισε το Κόµµα των Φιλελευθέρων που πήρε τις 228 



από 250 έδρες της Βουλής. Ο Βενιζέλος κυβέρνησε µέχρι 

το 1932. 

Οικονομική και εσωτερική πολιτική 

Η νέα κυβέρνηση του Βενιζέλου κλήθηκε να 

αντιµετωπίσει τις συνέπειες της διεθνούς οικονοµικής 

κρίσης του 1929, µε κατάληξη όµως τη χρεωκοπία της 

χώρας το 1932. 

Στις δράσεις τις κυβέρνησης αυτής της περιόδου 

συγκαταλέγονται ακόµα η ίδρυση του ΣτΕ, αλλά και ο 

αµφιλεγόµενος νόµος για την προστασία του κοινωνικού 

καθεστώτος («Ιδιώνυµο»). 

Εξωτερική πολιτική 1928-32 

Κύριος στόχος του Βενιζέλου την περίοδο αυτή υπήρξε να 

αποφύγει την εξάρτηση της Ελλάδας από µία µόνο µεγάλη 

δύναµη. Προσπάθησε λοιπόν, να δηµιουργήσει φιλικές 

σχέσεις τόσο µε τις γειτονικές χώρες όσο και µε αυτές 

που κυριαρχούσαν στη Μεσόγειο. Έτσι, η πρώτη 

διπλωµατική κίνηση του Βενιζέλου ήταν η υπογραφή 

συµφώνου φιλίας, συνδιαλλαγής και δικαστικού 

διακανονισµού µε την Ιταλία στις 23 Σεπτεµβρίου 1928. 

Βαλκάνια 

Εν συνεχεία, ο Βενιζέλος στράφηκε στη Γιουγκοσλαβία, η 

οποία από καιρό είχε διεκδικήσεις για µία «ελεύθερη 

ζώνη» στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Ο Βενιζέλος 

αποδέχτηκε ορισµένες από τις γιουγκοσλαβικές 

απαιτήσεις και αφού αποµακρύνθηκε αυτό το εµπόδιο, 



στις 17 Μαρτίου 1929 υπογράφτηκε το 

ελληνογιουγκοσλαβικό πρωτόκολλο στη Γενεύη. 

Με τη Βουλγαρία η κατάσταση ήταν πιο περίπλοκη: οι 

Βούλγαροι απέρριψαν την προσφορά του Βενιζέλου για 

δηµιουργία «ελεύθερου λιµανιού» στη Θεσσαλονίκη ή την 

Αλεξανδρούπολη, καθώς διατηρούσαν αλυτρωτικές 

βλέψεις για τις περιοχές αυτές. Έτσι, ο Βενιζέλος 

περιορίστηκε στην επανάληψη πλήρων διπλωµατικών 

σχέσεων µε τη γείτονα χώρα. 

Ελληνοτουρκική προσέγγιση 

 

Ο Βενιζέλος µε τον Ατατούρκ στην Άγκυρα τον Οκτώβριο 

του 1930 

Η πιο πολυσυζητηµένη όµως, πράξη του Βενιζέλου ήταν η 

υπογραφή της ελληνοτουρκικής σύµβασης στην Άγκυρα, 

στις 10 Ιουνίου 1930[46]. Με αυτή τη συµφωνία έκλεισαν 

οι περισσότερες εκκρεµότητες µεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας. Η Ελλάδα συµφώνησε να πληρώσει 425.000 

λίρες Αγγλίας ως αποζηµίωση για τους Τούρκους που 

έφυγαν από τη χώρα και σε αντάλλαγµα η Τουρκία 

δεχόταν να αναγνωρίσει τους Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης ως µόνιµους κατοίκους. Εν συνεχεία, 

στις 30 Οκτωβρίου υπογράφτηκε στην Άγκυρα το 



σύµφωνο ελληνοτουρκικής φιλίας, ουδετερότητας και 

διαιτησίας. Η διπλωµατική αυτή προσέγγιση άλλαξε άρδην 

το κλίµα στις δύο χώρες µε αποτέλεσµα τόσο ο Βενιζέλος 

στην Άγκυρα όσο ο Ισµέτ Ινονού στην Αθήνα να τύχουν 

θερµής υποδοχής από τους κατοίκους. 

Τον Ιανουάριο του 1934, ο Βενιζέλος µε επιστολή του 

προς τον πρόεδρο της επιτροπής απονοµής των βραβείων 

Νόµπελ, θα προτείνει να δοθεί το βραβείο στον Τούρκο 

πρόεδρο Μουσταφά Κεµάλ.[47][48] 

Επικρίσεις 

Όµως, οι διπλωµατικές αυτές κινήσεις του Βενιζέλου 

συνάντησαν σηµαντική αντίδραση, καθώς έβαλε σε 

δεύτερη µοίρα τις εθνικές βλέψεις της χώρας. Η Ιταλία 

είχε ακόµα στην κατοχή της τα Δωδεκάνησα και ο 

Βενιζέλος συνειδητά απέφυγε να ανακινήσει αυτό το 

ζήτηµα για να µη διαταράξει τις σχέσεις των δύο χωρών. 

Εν όψει µάλιστα της σύναψης του συµφώνου της 

ελληνοϊταλικής φιλίας στις 23.9.1928, δήλωσε στον Τύπο: 

«Δεν δύναται και δεν πρέπει η Δωδεκάνησος να εµποδίση 
την ανάπτυξιν και εµπέδωσιν των σχέσεων φιλίας και 
εµπιστοσύνης µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας». Παράλληλα, 

αποθάρρυνε τις πρωτοβουλίες των Κυπρίων για Ένωση 

θεωρώντας ότι δεν ήταν κατάλληλες οι περιστάσεις.[49] 

Όµως αναµφίβολα, το ζήτηµα που ακόµα και σήµερα 

προκαλεί τις περισσότερες συζητήσεις είναι η 

ελληνοτουρκική προσέγγιση, γιατί µε αυτή την κίνηση ο 

Βενιζέλος έθεσε οριστικά τέρµα στις ελπίδες των 

µικρασιατών να επιστρέψουν στις εστίες τους, αλλά και 

γιατί εξίσωσε τις αποζηµιώσεις των Ελλήνων προσφύγων 



µε αυτές των απελθόντων Τούρκων. Αυτό οδήγησε στην 

εκλογική τους αποξένωση µε αποτέλεσµα αρκετοί 

µικρασιάτες να στραφούν στο Λαϊκό Κόµµα στις επόµενες 

εκλογές.[50] 

Πραξικόπηµα και εξορία 

Στις 16 Ιανουαρίου 1933 η κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη 

ανατράπηκε και, για τελευταία φορά, πρωθυπουργός έγινε 

ο Βενιζέλος. Στις εκλογές της 5 Μαρτίου όµως τα 

αντίπαλα κόµµατα πλειοψήφισαν. Τότε ο στρατηγός 

Νικόλαος Πλαστήρας ηγήθηκε πραξικοπήµατος υπέρ του 

Βενιζέλου. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας όµως ονόµασε 

πρώτα πρωθυπουργό τον στρατηγό Αλέξανδρο Οθωναίο 

ώστε να καταστείλει το πραξικόπηµα, και αµέσως µετά 

έκανε πρωθυπουργό τον Τσαλδάρη. Στις αρχές Μαΐου ο 

Ιωάννης Μεταξάς κατέθεσε στην Βουλή πρόταση δίωξης 

του Βενιζέλου. Το βράδυ της 6ης Ιουνίου αντιβενιζελικοί 

αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Βενιζέλο στην 

λεωφόρο Κηφισίας και ακολούθησαν και διώξεις 

φιλοβενιζελικών αξιωµατικών. Κατά την απόπειρα 

δολοφονίας εναντίον του τραυµατίστηκε η γυναίκα του 

Έλενα Βενιζέλου, η οποία επέβαινε επίσης στο 

αυτοκίνητο, και σκοτώθηκαν µέλη της προσωπικής του 

ασφάλειας. 

Το 1935, ο Βενιζέλος ενθάρρυνε το στρατιωτικό κίνηµα 

που εκδηλώθηκε την 1 Μαρτίου από αξιωµατικούς. Το 

κίνηµα όµως δεν είχε αρχηγό, απέτυχε και είχε ως 

αποτελέσµατα την αποχώρηση του Γεωργίου Παπανδρέου 

από το Κόµµα Φιλελευθέρων, την έκδοση νόµων δίωξης 



των φιλοβενιζελικών και περιορισµού άρθρων του 

Συντάγµατος. 

Ο Βενιζέλος µετά από µια δήλωση αποχώρησης από την 

πολιτική ζωή κατέφυγε στο Παρίσι. Λίγους µήνες 

αργότερα, δικάζεται ερήµην στην Αθήνα από την 

κυβέρνηση Τσαλδάρη και τελικώς καταδικάζεται σε 

θάνατο ως «προδότης της πατρίδος». Συνεργάτες του 

στρατιωτικοί εκτελούνται µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα του 

Πάσχα. Ανάµεσά τους οι στρατηγοί Αναστάσιος Παπούλας 

και Μιλτιάδης Κοιµήσης στην Αθήνα και ο ίλαρχος 

Στέλιος Βολάνης στη Θεσσαλονίκη.[51] 

 

Οι άντρες πάνε φυλακή  

πάντα για µιαν αιτίαν  

προπάντων για την λευτεριά  

και τη Δηµοκρατία              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


