
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Μεγάλη Ιδέα: Η εθνική αντίληψη και το εθνικό όραμα, που δημιουργήθηκε από το 

γεγονός ότι το ελληνικό κράτος ήταν ημιτελής κατασκευή, τα θεμέλια απλώς για κάτι 

μεγαλύτερο. Αυτή η ιδέα δημιούργησε προσδοκίες για ολοκλήρωση του εθνικού 

οράματος που προϋπέθετε τη διεύρυνση των συνόρων. Η έντονη παρουσία της 

εθνικής ιδεολογίας είχε επιπτώσεις τόσο στον πολιτικό και οικονομικό χώρο.  

Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774):Συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, με την οποία τα χριστιανικά - ελληνικά- πλοία προστατεύονταν από 

τη ρωσική ισχύ. (Η συνθήκη τερμάτισε τον Α’ Ρωσοτουρκικό πόλεμο και έτσι η 

Ρωσία μπορούσε να επεμβαίνει περαιτέρω στα εσωτερικά της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας). 

Εθνικά κτήματα/εθνικές γαίες: Οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των 

Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους, 

«επαναστατικώδικαίω». Η γη αυτή ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε 

μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε ιδιώτες, ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής. Για τις 

ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις αποτέλεσα το πρώτο και ουσιαστικά το μόνο 

κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου και χρησιμοποιήθηκαν ως υποθήκη για τη 

σύναψη δανείων ή ως μέσα εξασφάλισης εσόδων μέσω της εκποίησής τους. (Εξετ. 

2003, Εσπερ. 2004, Εξετ. 2020, Επαν.2022) 

Σερπιέρι-Ρου: Η γαλλο-ιταλική εταιρεία που άρχισε τις εργασίες της στο Λαύριο το 

1866, με στόχο την εξαγωγή μεταλλεύματος όχι μόνο από τα υπόγεια κοιτάσματα 

αλλά και από τις «σκωρίες», τα υλικά που είχαν συσσωρευτεί από την εκμετάλλευση 

αιώνων με την  κατάλληλη τεχνολογία. 

Διώρυγα της Κορίνθου: Το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που κατασκευάστηκε το 19ο αι 

στην Ελλάδα (μαζί με το σιδηροδρομικό δίκτυο). Το έργο ξεκίνησε το 1881 από μια 

υπερβολικά αισιόδοξη γαλλική τεχνική εταιρεία. Ύστερε από πολλές τεχνικές και 

οικονομικές περιπέτειες, το έργο ολοκληρώθηκε το 1893, βελτιώνοντας τους όρους 

της ναυσιπλοΐας, καθώς έκανε περιττό τον περίπλου της Πελοποννήσου. 

Πτώχευση: Η αδυναμία εκ μέρους μιας χώρας εξυπηρέτησης των τοκοχρεολυσίων 

των εξωτερικών της δανείων και το αίτημα για επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. 



Δεν ήταν ασυνήθιστη επιλογή για τα φτωχά κράτη του 19ου αι., αλλά για την Ελλάδα 

της εποχής, είχε μεγάλο πολιτικό κόστος. 

ΔΟΕ (Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος): Διεθνής επιτροπή αποτελούμενη από 

εκπροσώπους έξι δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία) που 

ανέλαβε τη διαχείριση των βασικών κρατικών εσόδων (κυρίως από μονοπώλια) που 

ανέρχονταν στα 28 έως 30 εκ. δρχ. Ξεκίνησε τις εργασίες το 1898 και αντιμετώπισε 

τις τρέχουσες ανάγκες με ένα δάνειο που χορηγήθηκε με την εγγύηση των Μεγάλων 

Δυνάμεων. Επιπρόσθετα λειτούργησε και  ως τεχνικό συμβουλευτικό σώμα, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας. (Εξετ. 2005) 

Τανζιμάτ: Μια περίοδος μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στην  Οθωμανική 

Αυτοκρατορία που ξεκινάει το 1856. Αυτές έδιναν διευρυμένα δικαιώματα στους 

χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, σε 

συνδυασμό με τις νέες οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν σε πολλές περιοχές 

της οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έδιναν σαφώς μεγαλύτερες ευκαιρίες στους 

ομογενείς από κείνες που η Ελλάδα μπορούσε να προσφέρει. (Εξετ. 2001) 

 


