
Μάθημα: Ιστορία Γ΄ Λυκείου (κατεύθυνσης) 

Βιβλίο: «Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου κόσμου – από το 1815 έως σήμερα 

Κεφάλαιο Στ΄: Ο Μεταπολεμικός Κόσμος 

Υποκεφάλαιο 6:  Η Ελλάδα έως το 1974 

 

Διδάσκουσα: Σοφία Ιωάννου, φιλόλογος 

 

1 

 

 

Η κατάσταση στην Ελλάδα 

μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου 

 

 

Προβλήματα 

 

Η δεκαετία του 1940 επισώρευσε στην Ελλάδα πολλά δεινά: 

 Τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

 Τριπλή ξένη κατοχή 

 Πείνα 

 Υπερπληθωρισμό 

 Εμφύλιο Πόλεμο 

 

 

Ανάγκες 

 

Μετά το 1949 υπήρχαν επιτακτικές ανάγκες για: 

 Ανοικοδόμηση της χώρας (δηλ. αποκατάσταση της καταστροφής της 

προηγούμενης δεκαετίας) 

 Οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

 Άνοδο βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού 

 

 

Προσπάθειες 

 

 Οι μετεμφυλιακές κυβερνήσεις κατέβαλαν προσπάθειες για επούλωση των 

πληγών της δεκαετίας του 1940, παράλληλα όμως έπρεπε να αντιμετωπίσουν 

τις δύσκολες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της περιόδου από το 1950 

έως και το 1967, χρονιά κατά την οποία επιβλήθηκε στην Ελλάδα η Χούντα. 

 

  

 

 

Το ανορθωτικό έργο 

των ελληνικών κυβερνήσεων 1950-1967 

 

Κυβερνήσεις 

 

Τομείς πολιτικής 

 

Ανορθωτικό έργο - Αξιολόγηση 

 

  (1950-1952) 

Κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα – 

Σοφοκλή Βενιζέλου 

(ΕΠΕΚ)1 –  (Φιλελεύθεροι) 

 

Εσωτερική 

πολιτική  
 Σημαντικό έργο στην οικονομία, ιδίως επί 

Υπουργού Συντονισμού Γ. Καρτάλη 

 Νέο Σύνταγμα, χωρίς να καταργηθούν όλα 

τα έκτακτα μέτρα της εποχής του Εμφυλίου 

 Αρνητικό: η εκτέλεση Μπελογιάννη (ΚΚΕ) 

και συνεργατών του από παρακρατικούς 

 

Εξωτερική 

  
 Ένταξη Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (το 1952), που 

θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία 

 

                                                 
1 ΕΠΕΚ: Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου, με ηγέτη τον στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα 
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(1952-1955) 

 Κυβέρνηση Αλ. Παπάγου 

(Ελληνικός Συναγερμός)  

 

Εσωτερική 

πολιτική 
 Υποτίμηση δραχμής, με πρωτοβουλία του 

Υπουργού Συντονισμού Σπ. Μαρκεζίνη 

 Σειρά οικονομικών μέτρων που ενίσχυσαν 

την προσπάθεια για ανάπτυξη  

 Το κόμμα του Συναγερμού συνάντησε 

σοβαρά προβλήματα συνοχής – Θάνατος 

Παπάγου το 1955 

Εξωτερική  Σοβαρή κρίση στο Κυπριακό Πρόβλημα και 

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

 

  

(1955-1963) 

Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή 

(ΕΡΕ) = (Εθνική 

Ριζοσπαστική Ένωση ) 

 

Εσωτερική 

  
 Ραγδαία οικονομική ανάπτυξη 

 Μεγάλα έργα στη γεωργία, οδικό δίκτυο, 

τουρισμό και βιομηχανία 

 Προβλήματα: η μετανάστευση Ελλήνων, οι 

πληγές του Εμφυλίου, διακρίσεις εις βάρος 

της (ΕΔΑ), δολοφονία Λαμπράκη, 

αδυναμία μεταρρύθμισης πολιτικού 

συστήματος (π.χ. ένα νέο Σύνταγμα), 

επέμβαση βασιλιά – εξαναγκασμός του 

πρωθυπουργού σε παραίτηση 

Εξωτερική  Προώθηση επίλυσης Κυπριακού το 1959 

και ίδρυση Κυπριακής Δημοκρατίας 

 Συμφωνία για τη Σύνδεση Ελλάδας-ΕΟΚ 

(1961) με πρόνοια για μελλοντική πλήρη 

ένταξη της χώρας 

 Στόχοι στροφής προς την ΕΟΚ:  

1. Οργανική ενσωμάτωση Ελλάδας 

στο δυτικοευρωπαϊκό οικονομικό 

και πολιτικό σύστημα 

2. Σταθεροποίηση δημοκρατίας 

3. Ενίσχυση οικονομικής ανάπτυξης 

4. Διεθνής ισχυροποίηση της Ελλάδας 

 

(1963-1964) 

Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου 

(Κόμμα Ένωσης Κέντρου) 

 

Εσωτερική 

πολιτική 
 Προσπάθεια για περαιτέρω 

εκδημοκρατικοποίηση της Ελλάδας 

 Σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

 

(1965-1967) 

Κυβέρνηση «Αποστατών» 

(= πρώην βουλευτές του 

Κόμματος Ένωσης Κέντρου) 

 

 Περίοδος πολιτικής κρίσης – αναζωπύρωση πολιτικών παθών 

 Ανατροπή κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου μετά από 

αντισυνταγματική παρέμβαση του νέου βασιλιά, Κωνσταντίνου 

Β΄, τον Ιούλιο του 1965 (βλ. «Ιουλιανά»)  

 Η πολιτική κρίση συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση έως το 

πραξικόπημα της Χούντας το 1967. 

 

1967 

Επιβολή δικτατορίας 
 Συνωμοσία αξιωματικών, πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και 

κατάλυση της δημοκρατίας 
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Η δικτατορία των συνταγματαρχών 

στην Ελλάδα (1967-1974) 

 

Ηγεσία  Οι συνταγματάρχες: Γ. Παπαδόπουλος, Ν. Μακαρέζος, Στ. Παττακός 

 

Άσκηση 

εξουσίας 
 Απέκτησαν τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού και του στρατού  σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

 Καταπατούσαν τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών 

 

Συνέπειες  Εσωτερικός 

τομέας 
 Η περίοδος της δικτατορίας υπήρξε οδυνηρή για την Ελλάδα 

 

Εξωτερικός 

τομέας 

 Η χώρα απομονώθηκε διεθνώς, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έτσι 

η σύνδεση με την ΕΟΚ έμεινε στάσιμη και η Ελλάδα 

εκδιώχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης  

 Μόνο οι ΗΠΑ επέδειξαν ανοχή στη Χούντα 

 

Αντίδραση  Από το λαό  Ο ελληνικός λαός αντέδρασε, με αποκορύφωμα την εξέγερση 

το Πολυτεχνείου  

 Επίσης ο λαός θεώρησε ότι οι ΗΠΑ ευθύνονταν για την 

επιβολή και της Χούντας στην Ελλάδα 

 

Από τους 

πολιτικούς 
 Αντίσταση εντός της Ελλάδας: Γεώργιος Παπανδρέου, Π. 

Κανελλόπουλος, Γ. Μαύρος, Γ. Ράλλης 

 Αντίσταση εκτός Ελλάδας: Κ. Καραμανλής, Α. Παπανδρέου, 

Μελίνα Μερκούρη, ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης 

 

Αντιστασιακές 

πράξεις 
 Απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον Αλέκο Παναγούλη 

 Προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος από το Πολεμικό Ναυτικό 

 Φοιτητική εξέγερση στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών  

 Εξέγερση του Πολυτεχνείου (στην Αθήνα) τον Νοέμβριο του 1973, με 

πολλά θύματα και συλλήψεις. 

 

 Δικτατορία 

Ιωαννίδη 
 Στις 25 Νοεμβρίου 1973 ο ταξίαρχος Δ. Ιωαννίδης επέβαλε με πραξικόπημα 

νέο, σκληρότερο, δικτατορικό καθεστώς στη χώρα. 

 Στις 15 Ιουλίου 1974 ο Ιωαννίδης προσπάθησε να ανατρέψει τον πρόεδρο 

Μακάριο στην Κύπρο. 

 Τραγικό επακόλουθο υπήρξε τουρκική εισβολή στην Κύπρο.  

 

Πτώση 

δικτατορίας  
 Η τραγωδία στην Κύπρο προκάλεσε την κατάρρευση της Δικτατορίας. 

 Οι αρχηγοί των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων κάλεσαν τον Κωνσταντίνο 

Καραμανλή, αυτοεξόριστο τότε στη Γαλλία, να αναλάβει την εξουσία. 

  

 


