
4. Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος 

 
Συνθήκες κάτω από τις οποίες η Ελλάδα 

εισήλθε στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο: 

 

Συνέπειες: 

1.Σύγκρουση παλατιού µε Βενιζέλο  Εθνικός Διχασµός 

2.Άσκοπη επιστράτευση 1915 Δαπανηρή για την 

οικονοµία 

3.Κυβέρνηση Εθνικής Αµύνης στη Θεσ/νικη  Διάσπαση της Ελλάδας σε 

δύο κράτη 

4.Συµµαχικός αποκλεισµός Συγκρούσεις 

     ↓ 
Τελική συνέπεια το µεγάλο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος που υπονόµευσε 

πολλά από τα κέρδη της προηγούµενης περιόδου. 

(Για περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες αυτές βλ. και παρακάτω στο 

κεφάλαιο για τα κόµµατα σελ. 95-99 του σχολικού βιβλίου που είναι και εντός ύλης). 

 

 

Ιδιόµορφος δανεισµός 1917 

Ένωση όλης της χώρας πάλι υπό τον Βενιζέλο µετά την παραίτηση του βασιλιά 

Κωνσταντίνου το 1917 και είσοδος της Ελλάδας στον Α΄ Π.Π. στο πλευρό των 

Αγγλογάλλων → Ανάγκη δανεισµού ώστε να µπορέσει η Ελλάδα να αναλάβει το 

κόστος της συµµετοχής της στον πόλεµο. Το δάνειο αυτό το ενέκριναν και δόθηκε 

από τους νέους σύµµαχούς µας: 

1. Γαλλία:………………………………………………………………………………. 

2. Μεγάλη Βρετανία……………………………………………………………………. 

3. Η.Π.Α………………………………………………………………………………... 

Η ιδιοµορφία του δανεισµού ήταν ότι τα παραπάνω χρήµατα δεν εκταµιευθήκαν και 

δεν δόθηκαν στην  Ελλάδα. Θεωρήθηκαν ως κάλυµµα, δηλαδή ως εγγύηση, για την 

έκδοση πρόσθετου χαρτονοµίσµατος από την κυβέρνηση Βενιζέλου. Ένα είδος 

αποθέµατος σε χρυσό και σε συνάλλαγµα έξω από τον έλεγχο της χώρας. Με λίγα 

λόγια η ελληνική κυβέρνηση έκοψε νέα χαρτονοµίσµατα συνολικής αξίας αντίστοιχης 

µε τα ποσά που εγγυήθηκαν οι Δυτικοί Σύµµαχοι.  

Έτσι, η Ελλάδα χρηµατοδότησε την: 

1………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………  

 

Πολιτικοοικονοµικές και στρατιωτικές εξελίξεις 1918-1922. 

1918 κ.ε.: Ο κρατικός ισολογισµός κλείνει µε παθητικό (δηλαδή τα έξοδα 

υπερβαίνουν τα έσοδα → τι θα ήταν ο προϋπολογισµός λοιπόν;). 

Νοέµβριος 1920: Ήττα Βενιζέλου στις εκλογές και άνοδος φιλοβασιλικών 

κοµµάτων. 

Σχόλιο [m1]: Ονοµάζεται ο  

προοδευτικός χωρισµός όλων των 

Ελλήνων σε δύο στρατόπεδα µεταξύ 

1914-1918, στους Βενιζελικούς και 

τους οπαδούς του βασιλιά 

Κωνσταντίνου. 

Σχόλιο [m2]: Κηρύχθηκε 

επιστράτευση από το βασιλιά 

Κωνσταντίνο ενόψει του Α΄ Π. Π. αλλά 

ο στρατός δεν χρησιµοποιήθηκε ποτέ. 

Σχόλιο [m3]: Το Σεπτ. του 1916, 

ύστερα από πρόσκληση µιας οµάδας 

αξιωµατικών του στρατού (της Εθνικής 

Αµύνης που είχε κάνει κίνηµα στη 

Θεσ/νικη) ο Βενιζέλος έφτασε στην 

πόλη και έκανε χωριστή κυβέρνηση απ’ 

αυτή της Αθήνας η οποία ελεγχόταν 

από το βασιλιά Κωνσταντίνο. 

Σχόλιο [m4]: Το 1916-1917 οι Δυτικοί 

Σύµµαχοι (κυρίως Άγγλοι και Γάλλοι) 

προέβησαν σε µερικό ναυτικό 

αποκλεισµό της Νότιας Ελλάδας ώστε 

να πιέσουν το βασιλιά Κωνσταντίνο σε 

παραίτηση και να στηρίξουν το Βενιζέλο 

στη Θεσσαλονίκη που ήθελε να µπει η 

Ελλάδα στον πόλεµο στο πλευρό τους. 

Αυτό οδήγησε και σε συγκρούσεις, πχ 

στον Πειραιά, µεταξύ γαλλικού 

στρατιωτικού αγήµατος και δυνάµεων 

πιστών στο βασιλιά. 

Σχόλιο [m5]: Η Ελλάδα συµµετείχε σε 

µια αδύναµη στρατιωτική προσπάθεια 

των Δυτικών Συµµάχων εναντίων των 

µπολσεβίκων στη Ρωσία. 



Δεκέµβριος 1920: Η νέα φιλοβασιλική κυβέρνηση επαναφέρει µε δηµοψήφισµα στον 

θρόνο τον µισητό στους Συµµάχους βασιλιά Κωνσταντίνο. 

Δεκέµβριος 1920: Οι Δυτικού Σύµµαχοι σε ένδειξη δυσαρέσκειας αποσύρουν την 

εγγύησή τους και ένα τµήµα της νοµισµατικής κυκλοφορίας βρίσκεται ξαφνικά χωρίς 

αντίκρισµα. Αυτό σηµαίνει αύξηση πληθωρισµού, δηλαδή των τιµών των προϊόντων. 

1919-1922: Εξαιρετικά δαπανηρός ο πόλεµος στη Μικρά Ασία. 

Μάρτιος 1922: Οικονοµικό αδιέξοδο της ελληνικής κυβέρνησης. 

 

 

Μέσο ηµερήσιο κόστος της µικρασιατικής εκστρατείας σύµφωνα µε τα αρχεία του 

Αγγλικού Foreign Office: 
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Αντιµετώπιση δηµοσιονοµικού αδιεξόδου  

µε τη διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος. 

 

Η διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος κρίθηκε το Μάρτιο του 1922 απαραίτητη και 

ήταν ιδέα του οικονοµικού επιτελείου υπό τον τότε υπουργό οικονοµικών Πέτρο 

Πρωτοπαπαδάκη. Ως ιδέα ήταν εξαιρετικά πρωτότυπη, πράγµα που το αναγνώρισαν 

και ξένοι: µε νοµοθετική ρύθµιση όλα τα χαρτονοµίσµατα που κυκλοφορούσαν στη 

χώρα µαζί µε το δεξιό τους τµήµα έχασαν και τη µισή τους αξία.  Δηλαδή, το 

αριστερό τµήµα του χαρτονοµίσµατος εξακολούθησε να κυκλοφορεί µε τη µισή αξία 

του ολόκληρου. Για παράδειγµα, ένα χαρτονόµισµα των 100 δρχ. άξιζε ονοµαστικά 

πλέον 50, ενώ οι υπόλοιπες 50 δραχµές του δεξιού τµήµατος κατατίθονταν στο 

δηµόσιο ταµείο. Τα χρήµατα των Ελλήνων πολιτών θεωρητικά δεν χάνονταν γιατί 

παρόλο που προστέθηκαν στα δηµόσια έσοδα ανταλλάχθηκαν µε οµολογίες του 

δηµοσίου. Ο κάθε πολίτης πήρε λοιπόν οµόλογα αξίας αντίστοιχης µε τη µισή αξία 

των χαρτονοµισµάτων του. Πρόκειται ουσιαστικά για αναγκαστικό εσωτερικό δάνειο, 

που σηµαίνει ότι το κράτος ανάγκασε τους πολίτες του να του δανείσουν 

υποχρεωτικά τη µισή αξία των χαρτονοµισµάτων τους, την οποία υποσχέθηκε 

βέβαια να επιστρέψει µε το τόκο. Το µέτρο απέδωσε το κολοσσιαίο ποσό του 

1.200.000.000 δρχ. στα δηµόσια ταµεία και ανέβαλε την οικονοµική καταστροφή 

της χώρας.  Το πείραµα ήταν τόσο επιτυχές ώστε επαναλήφθηκε το 1926, αλλά δεν 

πρόλαβε να σώσει τον Ελληνισµό της Μικράς Ασίας (Μικρασιατική Καταστροφή), 

παρά µόνο να βοηθήσει το κράτος στην αποκατάσταση των προσφύγων. 

Σχόλιο [m6]: Ή αλλιώς κρατικά 

χρεόγραφα: πρόκειται για χαρτιά που 

εκδίδει το κάθε κράτος και αναγράφουν 

ένα ορισµένο ποσό. Το κράτος 

υπόσχεται να δώσει πίσω µε τόκο το 

ποσό αυτό σε όποιον τα αγοράσει στην 

αξία που αναγράφουν. Έτσι, το κράτος 

ουσιαστικά δανείζεται ακόµα και από 

ιδιώτες.  


