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ΝΝαα κκααττααγγρράάψψεεττεε πποολλιιττιικκοούύςς όόρροουυςς πποουυ κκααθθιιεερρώώθθηηκκαανν σστταα χχρρόόννιιαα ττηηςς
γγααλλλλιικκήήςς εεππααννάάσστταασσηηςς κκααιι χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι µµέέχχρριι σσήήµµεερραα..

Η γαλλική επανάσταση δεν υπήρξε µόνο µια, σηµαντική έστω, πολιτική
επανάσταση, αλλά ένα φαινόµενο µε διαχρονικό έργο και επίδραση σε
όλο το φάσµα της οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής ζωής. Ειδικά όµως
στην πολιτική εισάγει νέους όρους που µέχρι και σήµερα όχι µόνο είναι
σε χρήση, αλλά αποτελούν και αξίες. Για πρώτη φορά µετά την κλασική
ελληνική αρχαιότητα δίδεται νόηµα στην έννοια «πολίτης». Ο υπήκοος
του µονάρχη µετατρέπεται µε τη γαλλική επανάσταση σε πολίτη, σε
άτοµο δηλαδή µε αξία σεβαστή, µε δικαιώµατα που εγγυάται το
σύνταγµα. Ο πολίτης είναι µέλος ενός ευρύτερου συνόλου πολιτών, του
έθνους. Η έννοια του «έθνους» καθιερώνεται την εποχή αυτή µε τη σύγ-
χρονη σηµασία της και προβάλλεται για την ενοποιητική της δύναµη,
αλλά και ως ανώτατη πηγή εξουσίας. Η εξουσία νοµιµοποιείται από το
έθνος και υπάρχει για τους πολίτες. Η έννοια του πολίτη, ίσως η
κυρίαρχη έννοια που καθιέρωσε η επανάσταση, ολοκληρώνεται µε την
εικόνα του υπεύθυνου ατόµου που έχει υποχρεώσεις και δικαιώµατα
απέναντι στην πολιτεία. Συνοπτικά, πολιτικοί όροι που καθιερώνονται
την εποχή αυτήν είναι: α) ισότητα, β) δικαιώµατα, γ) έθνος – εθνική
συνείδηση, δ) πολίτης ε) εθνικός στρατός.
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 88

ΝΝαα εεππιιλλέέξξεεττεε έένναανν ααππόό ττοουυςς ζζωωγγρρααφφιικκοούύςς ππίίνναακκεεςς 11,,33,,55 κκααιι νναα ττοονν ππεερριι--
γγρράάψψεεττεε..
««ΗΗ ππυυρρππόόλληησσηη ττηηςς ττοουυρρκκιικκήήςς ννααυυααρρχχίίδδααςς ααππόό ττοονν ΚΚααννάάρρηη»» ΛΛάάδδιι σσεε
µµοουυσσααµµάά,, 114411xx111122 εεκκ.. εεννυυππόόγγρρααφφοο,, ΣΣυυλλλλοογγήή ΙΙ.. ΣΣεερρππιιέέρρηη,, ππεερρ.. 11887733..

Πρόκειται για την τελευταία µεγάλη σύνθεση του Ν. Λύτρα µε θέµα ιστο-
ρικό. Στην οργάνωση της σύνθεσης κυριαρχεί το ηθογραφικό – ρεαλι-
στικό στοιχείο. Προβάλλεται η χοντροκοµµένη ψαρόβαρκα µε τους ναυ-
τικούς µε τις αδρές γεροδεµένες µορφές ενώ το καθαρά ιστορικό επει-
σόδιο, που είναι η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας, περιορίζεται
στο φόντο. Ο ζωγράφος δεν εστιάζει στο ιστορικό γεγονός, αλλά στον
ανθρώπινο παράγοντα µε τις εκφραστικές µορφές των Ψαριανών ναυ-
τών στο πρώτο πλάνο. 

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1100

ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ττοονν ππααρρααππάάννωω χχάάρρττηη ττοουυ ππρρώώττοουυ ααννεεξξάάρρττηηττοουυ εελλλληη--
ννιικκοούύ κκρράάττοουυςς,, νναα σσυυννθθέέσσεεττεε δδίίσσττηηλλοο ππίίνναακκαα:: σσττηη µµίίαα σσττήήλληη νναα κκαατταα--
γγρράάψψεεττεε τταα δδιιααµµεερρίίσσµµαατταα ττηηςς σσηηµµεερριιννήήςς ΕΕλλλλάάδδααςς πποουυ σσυυµµππεερριιλλααµµββάά--
ννοονντταανν σστταα εεδδάάφφηη εεκκεείίννηηςς ττηηςς ππρρώώττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς κκααιι σσττηηνν άάλλλληη τταα δδιιααµµεε--
ρρίίσσµµαατταα πποουυ δδεενν σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοονντταανν..

Ιδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 1830

Σηµερινά γεωγραφικά διαµερίσµατα
εεννττόόςς του ανεξάρτητου κράτους

Πελοπόννησος
Ανατολική Στερεά Ελλάδα
Κυκλάδες
Εύβοια & Σποράδες

Σηµερινά γεωγραφικά διαµερίσµατα
εεκκττόόςς του ανεξάρτητου κράτους 

∆υτική Στερεά Ελλάδα (τµήµα της)
Θεσσαλία
Ήπειρος
Μακεδονία
∆υτική Θράκη
Κρήτη
Ιόνια νησιά
Νησιά Αιγαίου πελάγους
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1111

ΝΝαα µµεελλεεττήήσσεεττεε ττοονν ππίίνναακκαα ττοουυ ΕΕυυγγ.. ΝΝττεελλαακκρροουυάά ««ΗΗ ΕΕλλεευυθθεερρίίαα οοδδηηγγεείί
ττοο λλααόό»» ((εειικκόόνναα 11)).. ΠΠοοιιαα µµοορρφφήή δδεεσσππόόζζεειι;; ΤΤιι σσυυµµββοολλίίζζεειι;; ΤΤιι εεκκππρροοσσωωπποούύνν
οοιι άάλλλλεεςς µµοορρφφέέςς;; ΑΑπποοττεελλεείί ττοο έέρργγοο δδεείίγγµµαα ««σσττρρααττεευυµµέέννηηςς ττέέχχννηηςς»»;;

Ο πίνακας αυτός του Eugène Delacroix τιµά τη µνήµη της Ιουλιανής επα-
νάστασης του 1830 και πιο συγκεκριµένα τα γεγονότα της 28ης Ιουλίου
στο κέντρο του Παρισιού. Η µορφή που δεσπόζει στον πίνακα είναι η
µορφή µιας γυναίκας στο κέντρο της σύνθεσης. Πρόκειται για την προ-
σωποποιηµένη Ελευθερία, που οδηγεί το λαό µπροστά, πάνω από τα
πτώµατα των αντρών που έπεσαν στη µάχη των οδοφραγµάτων. Η Ελευ-
θερία κρατά στο ένα χέρι την «τρικολόρ», τη σηµαία της γαλλικής επα-
νάστασης και στο άλλο όπλο (µουσκέτο) µε ξιφολόγχη. 

Η Ελευθερία του Delacroix (Ντελακρουά) µπορεί να ειδωθεί και ως
µια αλληγορική θεϊκή φιγούρα, αλλά και ως µια ρωµαλέα γυναίκα του
λαού. Ο σωρός από τα πτώµατα λειτουργεί ως ένα είδος βάθρου, πάνω
στο οποίο προβάλλει γυµνόστηθη και ξυπόλητη η Ελευθερία σαν να
πρόκειται να βγει έξω από τον καµβά στο χώρο του θεατή, για να τον
συνεπάρει κι αυτόν στον αγώνα. Στο κέντρο του πίνακα µια πεσµένη
µορφή κοιτά την Ελευθερία µε θαυµασµό και παίρνει δύναµη και κουρά-
γιο. Οι αγωνιστές φαίνεται ότι είναι από ένα µείγµα κοινωνικών τάξεων:
οι αστοί εκπροσωπούνται από τη µορφή στα αριστερά µε το ψηλό
καπέλο και οι χαµηλότερες τάξεις µε το αγόρι στα δεξιά που κρατάει τα
πιστόλια. Αυτό που έχουν κοινό είναι η αποφασιστικότητα και ο δυναµι-
σµός που απεικονίζονται στα µάτια τους. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1133

ΝΝαα µµεελλεεττήήσσεεττεε έένναα ααππόό τταα λλοογγοοττεεχχννιικκάά έέρργγαα πποουυ ππρροοττεείίννοοννττααιι δδίίππλλαα κκααιι
νναα ττοο ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς..

Το Όλιβερ Τουίστ (1838) είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα του κορυ-
φαίου Άγγλου λογοτέχνη Καρόλου Ντίκενς και ένα από τα κλασικά µυθι-
στορήµατα της παγκόσµιας λογοτεχνίας. Το έργο ανήκει στο λογοτε-
χνικό ρεύµα που έχει ονοµαστεί ρεαλισµός: αντικειµενική αναπαράστα-
ση της σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας σε αντίθεση προς το
φανταστικό και προς τα εξαιρετικά συµβάντα. Οι ρεαλιστές ήταν πρω-
ταρχικά κριτικοί της σύγχρονης κοινωνίας. ∆ιακρίνονται από ζέση για
κοινωνική αναµόρφωση και απεικονίζουν τις ανισότητες της βιοµηχανι-
κής κοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µυθιστοριογράφων κοινωνι-
κής διαµαρτυρίας είναι ο Ντίκενς (1812-1870). 

Η ιστορία διαδραµατίζεται στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, και πρόκειται
για µια ιστορία επιβίωσης. Έχει για κεντρικό ήρωα ένα παιδί που γεννιέ-
ται στο άσυλο µιας επαρχιακής πόλης. Η µητέρα του πεθαίνει µετά την
γέννα κι έτσι ο µικρός Όλιβερ θα ζήσει µέχρι τα εννιά του χρόνια κοντά
στους ανθρώπους του ασύλου, οι οποίοι του συµπεριφέρονται µε σκλη-
ρότητα, χωρίς κανένα πραγµατικό ενδιαφέρον για την ανατροφή του. Οι
ανυπόφορες συνθήκες αναγκάζουν τον Όλιβερ να δραπετεύσει από το
ίδρυµα και να αναζητήσει µια καλύτερη τύχη στους δρόµους του Λονδί-
νου. Εκεί, πέφτει θύµα εκµετάλλευσης µιας συµµορίας απατεώνων. Η
µοίρα όµως θα τον οδηγήσει στο σπίτι ενός φιλεύσπλαχνου ανθρώπου,
όπου ο Όλιβερ θα γνωρίσει τη συµπόνια...

Οι ρεαλιστές λογοτέχνες τονίζουν στο έργο τους τα πολλά και ανυ-
πέρβλητα εµπόδια για την πραγµάτωση της ανθρώπινης ελευθερίας και
ευτυχίας. Η σχολή του νατουραλισµού αποτελεί συνέχεια και προέκταση
του ρεαλισµού µε πρόσθετο στοιχείο τη χρησιµοποίηση επιστηµονικών
δεδοµένων στη λογοτεχνία για µια θετική γνώση του πραγµατικού. Πρό-
κειται για έναν «επιστηµονισµό» στη λογοτεχνία. Θεµελιωτής της σχολής
και γενικά ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊ-
κού ακραίου ρεαλισµού υπήρξε ο Emil Zola (1840-1902). 

Το Germinal (1885) θεωρείται ένα από τα αριστουργήµατα του Emile
Zola, καθώς και ένα από τα καλύτερα µυθιστορήµατα που γράφτηκαν
ποτέ στη γαλλική γλώσσα. Το µυθιστόρηµα διηγείται την ιστορία µιας
απεργίας ανθρακωρύχων στη νότια Γαλλία στα 1860. Ο τίτλος του µυθι-
στορήµατος είναι παρµένος από τον ανοιξιάτικο έβδοµο µήνα του ηµε-
ρολογίου της γαλλικής επανάστασης µε σκοπό να προκαλέσει αισιόδο-
ξες παραστάσεις αναγέννησης, αφού το όνοµα «Germen» είναι µια λατι-
νική λέξη που σηµαίνει «σπορά», «γέννα». Ο τίτλος λοιπόν του έργου
υποδηλώνει τις ελπίδες των ανθρακωρύχων για ένα καλύτερο µέλλον
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και το αισιόδοξο µήνυµα του µυθιστορήµατος ενέπνευσε αργότερα
σοσιαλιστές και µεταρρυθµιστές στην προσπάθειά τους για την αναµόρ-
φωση της κοινωνίας. 

Ο κεντρικός χαρακτήρας του µυθιστορήµατος είναι ο Étienne Lantier,
ένας νεαρός µετανάστης, εργάτης σε ανθρακωρυχείο στη νότια Γαλλία.
Ο Étienne είναι ένας σκληρά εργαζόµενος ιδεαλιστής. Ενστερνίζεται τις
σοσιαλιστικές ιδέες, διαβάζοντας έναν µεγάλο όγκο από τη «λογοτεχνία
του εργατικού κινήµατος». Κάνει παρέα µε έναν Ρώσο αναρχικό πολιτικό
µετανάστη, τον Souvarine, ο οποίος έχει επίσης έρθει στο Γαλλικό νότο
να δουλέψει στα ανθρακωρυχεία. Οι συνθήκες ζωής και εργασίας των
ανθρακωρύχων δυσχεραίνουν µέρα µε τη µέρα και οι ανθρακωρύχοι
αποφασίζουν να απεργήσουν. O Étienne, που είναι πια ένα αναγνωρι-
σµένο µέλος της κοινότητας, αναλαµβάνει την ηγεσία του κινήµατος. O
αναρχικός Souvarine ωθεί προς µια δυναµική και περισσότερο βίαιη
δράση, αλλά οι ανθρακωρύχοι διστάζουν. Τελικά, κάτω από την πίεση
της φτώχειας ξεσπούν σε µια άγρια εξέγερση. Η απεργία καταστέλλεται
από την αστυνοµία και το στρατό και οι απεργοί επιστρέφουν πίσω στις
δουλειές τους, κατηγορώντας τον Étienne για την αποτυχία τους. [...]

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1166

ΝΝαα δδιιααββάάσσεεττεε ττοο λλοογγοοττεεχχννιικκόό έέρργγοο ΗΗ κκααλλύύββαα ττοουυ µµππααρρµµππαα--ΘΘωωµµάά κκααιι νναα
ττοο ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς..

Η καλύβα του µπαρµπα-Θωµά πρωτοεκδόθηκε το 1852 από την Αµερι-
κανίδα συγγραφέα Χάρριετ Μπίτσερ Στόου. Η συγγραφέας ήταν κόρη
θεολόγου και από µικρή έδειξε ενδιαφέρον για την απελευθέρωση των
µαύρων της Αµερικής. Το µυθιστόρηµα Η καλύβα του µπαρµπα-Θωµά,
το έγραψε µε βάση τις προσωπικές της εντυπώσεις από τον αµερικάνικο
Νότο. Το βιβλίο µεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, γνώρισε τεράστια
επιτυχία σε Αµερική και Ευρώπη και συνέβαλε στην κατάργηση της δου-
λείας των µαύρων. Αφορµή για τη συγγραφή του ήταν ένας νόµος που
ψηφίστηκε το 1850 στην Aµερική και επέτρεπε στους ιδιοκτήτες των
φυγάδων δούλων να κυνηγούν την «ιδιοκτησία» τους στις ελεύθερες
πολιτείες. Το µυθιστόρηµα είχε αρχικά τίτλο Ο άνθρωπος που ήταν
πράγµα. 
Η καλύβα του µπαρµπα-Θωµά αφηγείται δύο παράλληλες ιστορίες,
αυτή του Θωµά, του ηλικιωµένου σκλάβου µε την «καλή αφοσιωµένη
καρδιά» και της νεαρής σκλάβας Eλάιζα, που κάνει τα πάντα, για να
σώσει τα παιδιά της από τη σκλαβιά. Ο αγώνας του µπαρµπα-Θωµά, της
Ελάιζας, του Τζορτζ και άλλων σκλάβων να µείνουν άνθρωποι, κάτω από
τη σκληρότητα και την απανθρωπιά της δουλείας, αρχίζει γύρω στο
1850 στο Κεντάκι της Αµερικής. Στο µυθιστόρηµα που κρύβει µέσα του
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αληθινές ιστορίες, που προκαλούν λύπη, αγωνία, πίκρα, θυµό και χαρά
για τη ζωή των ηρώων, προκαλεί εντύπωση η βαναυσότητα που µπορεί
να δείξει ένας άνθρωπος σ’ έναν άλλον άνθρωπο. Ο µπαρµπα-Θωµάς
πουλιέται λόγω χρεών από τον αφέντη του, τον κ. Σέλµπι, στον δουλέ-
µπορο Χάλεϊ, µαζί µε την Ελάιζα και τον Χάρη. Ο µπαρµπα-Θωµάς, µολο-
νότι µπορεί να δραπετεύσει, αρνείται και έτσι οδηγείται στο σκλαβοπά-
ζαρο. Στο ποταµόπλοιο όµως που τον µεταφέρει σώζει τη ζωή της
µικρής Εύας Σαιν-Κλαρ και ο πατέρας της τον αγοράζει. Έτσι, ο µπαρ-
µπα-Θωµάς περνάει καλά µερικά χρόνια. Μετά τον θάνατο της Εύας και
του πατέρα της, αρχίζει η πιο σκληρή δοκιµασία του µπαρµπα-Θωµά,
που τελειώνει µε το µαρτυρικό θάνατό του. Ο ήρωας του µυθιστορήµα-
τος είναι ο πιο τέλειος τύπος της χριστιανικής αρετής: ξέρει να συγχω-
ρεί, να αγαπά τους συντρόφους του αλλά και τους διώκτες του. Ο χαρα-
κτήρας του κάθε στιγµή προκαλεί απέραντη τρυφερότητα και συµπά-
θεια.
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2233

33.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΗΗ µµεεττααννάάσσττεευυσσηη ααππόό ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ππρροοςς
ττιιςς ΗΗΠΠΑΑ σστταα ττέέλληη ττοουυ 1199οουυ ααιι.. κκααιι σσττιιςς ααρρχχέέςς ττοουυ 2200οούύ ααιι..

∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία για περαιτέρω ανάπτυξη και έρευνα: 
• Η µετανάστευση συνδέεται µε την ελληνική ιστορία από τα αρχαία
χρόνια. Προορισµοί των αρχαίων Ελλήνων ήταν τα παράλια του Εύξει-
νου Πόντου, της ανατολικής Μεσογείου και οι νότιες ακτές της Ρωσίας.
Στα νεότερα χρόνια κύριος προορισµός ήταν τα δυτικοευρωπαϊκά
κέντρα. Στις περιοχές αυτές ιδρύθηκαν παροικίες και αναδείχθηκαν οι
πυρήνες µιας ισχυρής διασποράς. Στα τέλη του περασµένου αιώνα οι
αναζητήσεις κατευθύνονταν ακόµα πιο µακριά. Νέοι προορισµοί γίνο-
νται η Αµερική και η Αυστραλία. 
• Ο µεταναστευτικός πυρετός θα κορυφωθεί την εικοσαετία 1900-1920
και η Ελλάδα θα χάσει το 8% του συνολικού της πληθυσµού. Περίπου
25.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν ετησίως µια χώρα οικονοµικά εξουθε-
νωµένη και πολιτικά αβέβαιη και ξεκινούν για τη «Γη της Επαγγελίας»
που υπόσχεται πλούτο, ευηµερία και «ευκαιρίες». 
• Οι Έλληνες που µετανάστευαν στις υπερπόντιες χώρες, εκτός από
τη σωµατική ικανότητα, δε διέθεταν άλλο προσόν. Έφταναν στον Πει-
ραιά και αντίκριζαν για πρώτη φορά θάλασσα και βαπόρια. Ήταν αγράµ-
µατοι, λίγοι είχαν τελειώσει το ∆ηµοτικό και δεν είχαν συνείδηση της δύ-
ναµής τους και ούτε φυσικά των δικαιωµάτων τους. ∆ηλαδή ήταν το
κατάλληλο υλικό για εκµετάλλευση. 
• Μέχρι το 1907 το ελληνικό µεταναστευτικό κύµα προς την Αµερική
το διακινούσαν ξένες ατµοπλοϊκές εταιρίες. Κυρίως η Αυστριακή εταιρία
Austro Americana, η γερµανική Hamburg American Line και τα υπερωκε-
άνια του Βόρειου Ατλαντικού. Οι δύο πρώτες ελληνικές εταιρίες Μω-
ραΐτης (1907-1908) και Υπερωκεάνιος Ελληνική Ατµοπλοΐα (1910-1912)
που προσπάθησαν να δηµιουργήσουν ελληνική υπερατλαντική γραµµή
απέτυχαν και οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία. 
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22.. ΧΧηηµµεείίαα,, ηη θθρριιααµµββεεύύοουυσσαα εεππιισσττήήµµηη ττοουυ 1199οουυ ααιιώώνναα:: αανναακκααλλύύψψεειιςς κκααιι
εεππιιττεεύύγγµµαατταα,, εεφφααρρµµοογγέέςς κκααιι ππρροοϊϊόόνντταα,, οο χχηηµµιικκόόςς κκααιι ηη κκοοιιννωωννιικκήή ττοουυ
θθέέσσηη..

ΑΑ.. ΣΣηηµµααννττιικκάά εεππιιττεεύύγγµµαατταα πποουυ σσηηµµάάδδεεψψαανν ττηηνν εεξξέέλλιιξξηη ττηηςς χχηηµµεείίααςς ττοο
1199οο ααιιώώνναα
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ανάπτυξη της χηµείας υπήρξε πραγµα-
τικά θριαµβευτική. Οι πρώτες αρχές της γενικής χηµείας, που διαµορ-
φώθηκε το 19ο αιώνα, προτάθηκαν από τον Λαβουαζιέ. Βασικά επιτεύγ-
µατα που ακολούθησαν µέσα στον αιώνα ήταν:
• Το 1808 ο Ντάλτον διατύπωσε τον νόµο των απλών πολλαπλασίων, ο
Προυστ τον νόµο των σταθερών λόγων και ο Γκαι Λυσάκ επιβεβαίωσε
τους παραπάνω νόµους µε τη διατύπωση του φερώνυµου νόµου των
αερίων όγκων.
• Το 1811 ο Αβογκάντρο εισήγαγε την υπόθεση ότι ίσοι όγκοι αερίων
περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων.
• Το 1847 ο Μπερτσέλιους συνέταξε έναν πρώτο κατάλογο αναλόγων
βαρών.
• Μετά τις εργασίες των Ζεράρ και Ντυµά, η έννοια των αναλόγων
βαρών αντικαταστάθηκε από αυτή των χηµικών ισοδυνάµων, για να
καταλήξει τελικά στην έννοια των ατοµικών βαρών.
• Την ίδια εποχή αρχίζει να αναπτύσσεται η χηµική βιοµηχανία χάρη
στην ανάπτυξη µιας µεθόδου παρασκευής σόδας (ανθρακικού νατρίου)
από τον Λεµπλάν και τη δηµιουργία των πρώτων µονάδων παραγωγής
θειικού οξέος.
• Στην περαιτέρω ανάπτυξη της γενικής χηµείας οδήγησαν στη συνέ-
χεια:
– οι εργασίες του Σαιντ-Κλαιρ Ντεβίλ και των µαθητών του σχετικά µε τα
φαινόµενα διάστασης,
– οι εργασίες του Μπετερλό, ιδρυτή της θερµοκρασίας,
– οι ανακαλύψεις του Ραούλ σχετικά µε την τονοµετρία και την κρυοσκο-
πία, 
– οι µελέτες των Όστβαλντ, Βαντ Χοφ, Γκιµπς, Λα Σατελιέ και Αρένιους
στην περιοχή της φυσικοχηµείας.

Στην περιοχή της οργανικής χηµείας πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες
εργασίες, αναφερόµενες στην ανάλυση, σύνθεση, δοµή και ισοµέρεια
των οργανικών ενώσεων:
• Ο Σεβρέλ προχώρησε στην ανάλυση των λιπών και των ελαίων.
• Οι Κούπερ, Κέκουλε και Αλεξάντρ Μιχαήλοβιτς Μπουτλέφορ ανέπτυ-
ξαν τη θεωρία της δοµής των οργανικών ενώσεων χρησιµοποιώντας ως



3

βάση τον τετρασθενή χαρακτήρα του άνθρακα.
• Τα προβλήµατα σχετικά µε την οπτική ισοµέρεια, που ανέκυψαν από
τις εργασίες του Παστέρ, αναλύθηκαν από τους Βαντ Χοφ, θεµελιωτές
του κλάδου της στερεοχηµείας, η οποία έχει ως αντικείµενο τη µελέτη
της τρισδιάστατης δοµής των µορίων. 

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα.  

ΒΒ.. ΤΤοο έέρργγοο κκάάπποοιιωωνν ααππόό ττοουυςς σσηηµµααννττιικκόόττεερροουυςς εεππιισσττήήµµοοννεεςς πποουυ ππρρωωττοο--
σσττάάττηησσαανν σσττιιςς αανναακκααλλύύψψεειιςς ττηηςς ΧΧηηµµεείίααςς ττοο 1199οο ααιιώώνναα..

ΑΑµµεεννττέέοο ΑΑββοοκκάάννττρροο((11777766--11885566)):: Ιταλός φυσικός, διατύπωσε το 1811 την
υπόθεση: «Ίσοι όγκοι αερίων, υπό τις αυτές συνθήκες θερµοκρασίας και
πίεσης, περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων». Το συµπέρασµά του έµεινε
γνωστό ως Υπόθεση Αβογκάντρο και ήταν η πρώτη ερµηνεία της συµπε-
ριφοράς των αερίων βάσει των µορίων τους. Ήταν αυτή που οδηγούσε
τελικά στο συµπέρασµα ότι ο όγκος κάθε αερίου εξαρτάται από τον
αριθµό των µορίων που περιέχει. Έτσι υπό κανονικές συνθήκες ένα
λίτρο αερίου περιέχει 25.000.000.000.000.000.000.000 µόρια!
Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/

ΝΝττµµίίττρριι ΙΙββάάννοοββιιττςς ΜΜεεννττεελλέέγγιιεεφφ ((11883344--11990077)).. Μεγάλος Ρώσος χηµικός
που ανακάλυψε τον περιοδικό νόµο των χηµικών στοιχείων, πολύπλευ-
ρος επιστήµονας, παιδαγωγός και κοινωνικός παράγοντας. Είχε γεννη-
θεί στη Σιβηρία και ήταν το µικρότερο από 17 παιδιά. Όταν ο Μεντελέ-
γιεφ άρχισε το µεγάλο του έργο το 1860 δεν ήταν πάνω από 30 χρονών,
αλλά κατείχε την έδρα της Γενικής Χηµείας στο Πανεπιστήµιο της
Πετρούπολης, υψηλή θέση στην οποία έφθασε ύστερα από αργό ξεκί-
νηµα. 

Η ανακάλυψη του περιοδικού νόµου, που ήταν αποτέλεσµα πολλών
χρόνων, χρονολογείται στις 17 Φλεβάρη του 1869. Ο Μεντελέγιεφ ταξι-
νόµησε κατά ατοµικό βάρος σε µια σειρά όλα τα στοιχεία που ήταν γνω-
στά τότε, και παρατήρησε πως τα στοιχεία που είχαν όµοιες ιδιότητες
και δηµιουργούσαν όµοιο τύπο ενώσεων χωρίζονταν µε κανονικά δια-
στήµατα και συγκροτούσαν περιοδικά επαναλαµβανόµενες σειρές. Τα
χηµικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε οµάδες, έτσι που όµοια να βρίσκο-
νται το ένα κάτω από το άλλο, και σχηµάτισαν έναν πίνακα που ονοµά-
στηκε περιοδικό σύστηµα στοιχείων. Στην αρχή ο πίνακας αντιµετωπί-
στηκε συγκρατηµένα από την επιστηµονική κοινότητα, όµως στη συνέ-
χεια κέρδισε τη γενική αναγνώριση και θεωρείται µοναδικός οδηγός στη
µελέτη της ανόργανης χηµείας. Το περιοδικό σύστηµα των στοιχείων
προσδιόρισε την αµοιβαία σχέση ανάµεσα σε όλα τα στοιχεία και άνοιξε
αργότερα πλατιές δυνατότητες για να κατανοηθεί πιο βαθιά η δοµή της
ύλης. Κυρίως έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην υστερότερη ανακάλυψη των
φαινοµένων της ραδιενέργειας των ισοτόπων. 

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 55



4 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

Πηγές:  Παγκόσµια Ιστορία, Ακαδηµία Επιστηµών ΕΣΣ∆, τόµος ΣΤ2, σ.
1082 και
ekfe.reth.sch.gr/index.php?option=content&task=view&id=65 - 25k –

ΛΛοουυίί ΠΠαασσττέέρρ:: Βλέπε Ενότητα 24, 5 Στοιχεία για την κατανόηση του
µαθήµατος.

ΜΜιισσέέλλ ΕΕζζέένν ΣΣεεββρρέέλλ ((11778866--11888899)):: Ήταν Γάλλος χηµικός. Σπούδασε
χηµεία κοντά στον διάσηµο χηµικό Λουί Βοκλέν και το 1830 έγινε καθη-
γητής της χηµείας στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού. Έκανε µελέτες
γύρω από τις χρωστικές ουσίες, αλλά έγινε κυρίως γνωστός για τις
έρευνές του γύρω από τα ζωικά λίπη, που αποτέλεσαν τη βάση για τις
θεωρίες που διατυπώθηκαν αργότερα για τη σύσταση των λιπών. Ανακά-
λυψε και ξεχώρισε τα κύρια συστατικά των λιπών (πρωτοπόρος στην
παρασκευή µαργαρίνης) και µελέτησε το φαινόµενο της σαπωνοποίη-
σης. Επίσης, υπήρξε πρωτοπόρος στη µελέτη της γεροντολογίας. Ο
ίδιος έζησε πάνω από έναν αιώνα και πέθανε σε ηλικία 102 ετών.

Πηγή: el.wikipedia.org/wiki/Μισέλ_Εζέν_Σεβρέλ - 21k –

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2266

22.. ΝΝαα δδιιααλλέέξξεεττεε έένναα ααππόό τταα οοιικκοοδδοοµµήήµµαατταα πποουυ ααννααφφέέρροοννττααιι σσττηηνν εεννόό--
ττηητταα,, νναα ττοο µµεελλεεττήήσσεεττεε ααππόό φφωωττοογγρρααφφίίαα ((ήή,, αακκόόµµηη κκααλλύύττεερραα,, νναα ττοο εεππιι--
σσκκεεφφττεείίττεε)) κκααιι σσττηη σσυυννέέχχεειιαα νναα ττοο ππεερριιγγρράάψψεεττεε γγρρααππττάά ήή νναα ττοο ζζωωγγρρααφφίί--
σσεεττεε,, ααννάάλλοογγαα µµεε ττηηνν ππρροοττίίµµηησσήή σσααςς..

Βλέπε ενότητα 26, 4 Σχολιασµός εικόνων και παραθεµάτων.
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33..  ΔΔιιααθθεεμμααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα::  ΝΝαα  ααννααζζηηττήήσσεεττεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν
ππρροοέέλλεευυσσηη,,  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  σσύύννθθεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  ιισσττοορριικκήή  δδιιααδδρροομμήή  ττηηςς
εεββρρααϊϊκκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..

ΠΠρροοέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ΕΕββρρααίίωωνν  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  κκααιι  ιισσττοορριικκήή  δδιιααδδρροομμήή  ττοουυςς
σσττηηνν  ππόόλληη  μμέέχχρριι  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσήή  ττηηςς  ττοο  11991122..

O χρόνος της αρχικής εγκατάστασης των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη
παραμένει έως τώρα άλυτο ιστορικό πρόβλημα. Κάποιοι ερευνητές
πιστεύουν ότι από την εποχή της ίδρυσής της (315 π.Χ.) η Θεσσαλονίκη
είχε και Εβραίους κατοίκους. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι οι Εβραίοι
εγκαταστάθηκαν αρχικά στη Θεσσαλονίκη το 140 π.Χ. προερχόμενοι
από την Αλεξάνδρεια. Εβραίοι στη Μακεδονία αναφέρονται στον Φλάβιο
Ιώσηπο και σε διασωθέν γράμμα του 10 μ.Χ. από τον Ηρώδη προς τον
Καλλιγούλα. Μια άλλη σημαντική γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη
οργανωμένης εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στις
πράξεις των Αποστόλων. Στο σχετικό χωρίο διαβάζουμε ότι ο Απόστο-
λος Παύλος, που επισκέφθηκε την πόλη γύρω στο 50 μ.Χ., δίδαξε στη
συναγωγή της επί τρία συνεχή Σάββατα. 

Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες για την ύπαρξη εβραϊκής κοινότητας
στη Θεσσαλονίκη στα Ρωμαϊκά και στα Βυζαντινά χρόνια. Οι Εβραίοι
αυτοί, οι λεγόμενοι Ρωμανιώτες, είχαν εξελληνίσει τα ονόματά τους και
μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Από τα μέσα του 14ου αιώνα η Θεσσα-
λονίκη θα δεχθεί και άλλους Εβραίους προερχόμενους από την Κεντρική
Ευρώπη, τη Σικελία και την Ιταλία. 

Το καθοριστικό όμως γεγονός για την εξέλιξη της ισραηλιτικής κοινό-
τητας είναι η εγκατάσταση στην πόλη 15-20.000 Ισπανοεβραίων, των
λεγόμενων Σεφαραδίμ, που έρχονται το 1492 και αργότερα, διωγμένοι
από την Ισπανία με διάταγμα των καθολικών βασιλιάδων Φερδινάνδου
και Ισαβέλλας. Σ' αυτούς θα προστεθούν και άλλοι εξόριστοι Εβραίοι
από τη Σικελία, την Πορτογαλία και τη Βόρεια Αφρική. Όλοι αυτοί θα
εγκατασταθούν στη σχεδόν έρημη μετά την άλωσή της (1430) από τους
Τούρκους Θεσσαλονίκη, θα καταλάβουν τις συνοικίες από την Εγνατία
μέχρι την παραλία και από τον Βαρδάρη μέχρι τη Διαγώνιο, θα επικρατή-
σουν δημογραφικά και θα μεταβάλουν την πόλη σε εμπορικό κέντρο
πρώτης γραμμής. Οι Σεφαραδίμ θα διακριθούν στην υφαντουργία, θα
δουλέψουν στα ορυχεία του Γαλλικού και της Σιδηρόκαψας, θα ιδρύ-
σουν το πρώτο τυπογραφείο στη Θεσσαλονίκη γύρω στα 1520 και θα
αναδείξουν μεγάλες προσωπικότητες του πνεύματος, ραβίνους,
ιατρούς, φιλοσόφους, ποιητές, νομοδιδάσκαλους. Έτσι η φήμη της
εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης θα απλωθεί σ' ολόκληρη την
Ευρώπη. Και ακριβώς αυτή την εποχή η Θεσσαλονίκη θα τιμηθεί με τον
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τίτλο της «Μητέρας εν Ισραήλ». 
Η περίοδος της μεγάλης ακμής θα ανακοπεί στις αρχές του 17ου

αιώνα. Το εμπόριο θα κλονιστεί με την ανακάλυψη νέων θαλάσσιων δρό-
μων και η ίδια η Θεσσαλονίκη θα δοκιμαστεί από διαδοχικές πυρκαγιές
και επιδημίες. Το καθοριστικό όμως γεγονός είναι η εμφάνιση του
Σαμπετάϊ Σεβί (1655), ενός Εβραίου από τη Σμύρνη, που ισχυριζόταν ότι
ήταν ο μεσσίας. Ο Σεβί απέκτησε αρκετούς ειλικρινείς πιστούς στην
πόλη, επωφελούμενος από ένα κύμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για
το μυστικισμό. Στη συνέχεια όμως προσχώρησε στον Μωαμεθανισμό για
να σώσει τη ζωή του και τον ακολούθησαν περίπου 300 εβραϊκές οικογέ-
νειες. Η ομαδική αυτή αποστασία θα κλονίσει κυριολεκτικά την κοινό-
τητα που θα συνέλθει μόνο προς τα μέσα του 19ου αιώνα. Θα προηγη-
θούν κάποια μέτρα εκσυγχρονισμού της οθωμανικής διοικητικής μηχα-
νής αλλά και της ίδιας της πόλης της Θεσσαλονίκης, που επεκτείνεται
και αποκτά ηλεκτροφωτισμό, τραμ, σύγχρονο λιμάνι, σιδηροδρομική
σύνδεση με την Ευρώπη κτλ. Από το 1873 οι Εβραίοι δέχονται προχωρη-
μένη ευρωπαϊκή παιδεία χάρη στις σχολές της ALLIANCE ISRAELITE
UNIVERSELLE. Την ίδια περίοδο κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη η πρώτη
εφημερίδα, η Εβραϊκή «EL LUNAR» (1864) και εγκαινιάζεται η βιομηχα-
νική ανάπτυξη με τον μεγάλο ατμόμυλο των Ιταλοεβραίων Αλλατίνι
(1854). 
Πηγή: www.hri.org/culture97

Στην πραγματικότητα, έως τις αρχές τού 20ού αιώνα οι Εβραίοι αποτε-
λούσαν πάνω από το μισό του πληθυσμού της πόλεως. Ως αποτέλεσμα
της εβραϊκής επιρροής, ακόμη και αρκετοί μη Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη
μιλούσαν την ισπανοεβραϊκή, τη γλώσσα των Σεφαραδιτών, και η πόλη
ουσιαστικά έκλεινε κατά το εβραϊκό Σάββατο. Ταξιδιώτες που περνού-
σαν από το λιμάνι της πόλης εκείνη την εποχή έλεγαν, χιουμοριστικά, ότι
η Θεσσαλονίκη ήταν η πόλη στην οποία οι εργάσιμες ημέρες ήταν στην
ουσία τέσσερεις και ακολουθούσαν τρεις ημέρες αργίας, Παρασκευή
για τους Μουσουλμάνους, Σάββατο για τους Εβραίους και Κυριακή για
τους Χριστιανούς.
Πηγή: el.wikipedia.org/wiki/Ιστορία_των_Εβραίων_στην_Ελλάδα - 90k –

ΑΑσσχχοολλίίεεςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  σσύύννθθεεσσηη  ττωωνν  ΕΕββρρααίίωωνν  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς
Οι Εβραίοι κρατούν το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου, εξασκούν όλα
τα επαγγέλματα και αποτελούν την πλειοψηφία του εργατικού πληθυ-
σμού. Γι' αυτό η πόλη ερημώνει τα Σάββατα και τις μεγάλες εβραϊκές
γιορτές. Το 1891 η εβραϊκή κοινότητα ιδρύει τους λαϊκούς συνοικισμούς
του Βαρώνου Χιρς και της Καλαμαριάς και προικίζεται με μια αλυσίδα
λαμπρών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, εγκαθιστώντας ένα σύστημα αλλη-
λοβοήθειας που όμοιό του δεν θα συναντήσουμε σε καμιά άλλη κοινό-
τητα της διασποράς (Ορφανοτροφεία Καρόλου Αλλατίνι και Μάϊρ
Αμποάβ, Νοσοκομείο Χιρς, Άσυλο Φρενοβλαβών, Γηροκομείο Σαούλ
Μοδιάνο, κτλ.). Η κοινότητα διαθέτει επίσης πάνω από 30 μεγάλες συνα-
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γωγές, δεκάδες ευκτηρίους οίκους, σχολεία και τη μεγάλη παραδοσιακή
σχολή «Ταλμούδ Τορά Αγκαδόλ». Διαθέτει τέλος πλήρη οργάνωση περί-
θαλψης και ενίσχυσης των αναξιοπαθούντων μελών της και παροχής
πάσης φύσεως υπηρεσιών (θρησκευτικών, υγειονομικών κτλ). Μετά τη
Νεοτουρκική επανάσταση (1908) ιδρύεται η σοσιαλιστική οργάνωση
Φεντερασιόν και εμφανίζονται και οι πρώτοι σιωνιστικοί σύλλογοι (Μπενέ
Σιών, Καδίμα, Μακαμπή, Μισραχή, κ.ά.). 
Πηγή: www.hri.org/culture97

ΙΙσσττοορριικκήή  δδιιααδδρροομμήή  ττωωνν  ΕΕββρρααίίωωνν  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ααππόό  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττηηςς
ππόόλληηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  έέωωςς  σσήήμμεερραα

Από τις 26/10/1912 η Θεσσαλονίκη είναι και πάλι ελληνική. Οι ηγέτες της
κοινότητας γίνονται αμέσως δεκτοί από τον βασιλιά Γεώργιο και τον
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, που υπόσχονται σεβασμό των προ-
νομίων της κοινότητας και πλήρη ισονομία. Σύμφωνα με απογραφή των
ελληνικών αρχών, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης αριθμούσαν τότε 61.439
ψυχές, έναντι 45.867 Μουσουλμάνων, 39.936 Ελλήνων και 10.600 ατό-
μων που ανήκαν σε άλλες εθνότητες. Λίγα χρόνια αργότερα η εβραϊκή
κοινότητα θα δεχθεί ένα συντριπτικό χτύπημα, με την πυρκαγιά του
1917, καθώς 53.000 μέλη της μένουν άστεγα. Καταστρέφονται επίσης
όλες σχεδόν οι συναγωγές, τα σχολεία και οι κτιριακές εγκαταστάσεις
των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Έτσι πολλοί Εβραίοι θα μεταναστεύ-
σουν στο εξωτερικό στη διάρκεια του μεσοπολέμου, ιδιαίτερα ύστερα
από το θλιβερό γεγονός του εμπρησμού του συνοικισμού Κάμπελ από
εξτρεμιστικά στοιχεία (1931). Οι περισσότεροι θα εγκατασταθούν στη
γη του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά η κοινότητα θα αριθμεί, το 1940, πάνω
από 50.000 ψυχές. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ζουν αρμονικά με τους
Χριστιανούς συμπολίτες τους και εκτελούν στο ακέραιο τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-1941, καθώς
12.989 απ' αυτούς θα στελεχώσουν τις ένοπλες δυνάμεις (343 αξιωματι-
κοί). Οι απώλειές τους ανέρχονται σε 513 νεκρούς και 3.743 τραυματίες. 

Η υποδούλωση της Θεσσαλονίκης στις δυνάμεις του άξονα (9 Aπρι-
λίου 1941) θα σημάνει την αρχή του τέλους. Οι Ναζί εγκαινιάζουν τα
αντιεβραϊκά μέτρα από τις πρώτες κιόλας μέρες. Απαγορεύουν την
είσοδο των Εβραίων σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία κτλ. Επιτάσσουν το
νοσοκομείο Χιρς και πολλά εβραϊκά σπίτια, φυλακίζουν τα μέλη του Κοι-
νοτικού Συμβουλίου, λεηλατούν τα γραφεία της κοινότητας, καταστρέ-
φουν τα αρχεία και τις εβραϊκές βιβλιοθήκες. Στις 11/7/1942 οι Εβραίοι
άνδρες από 18-45 χρονών διατάζονται να παρουσιαστούν στην πλατεία
Ελευθερίας. Εκεί, αφού υφίστανται απερίγραπτες ταπεινώσεις, κατα-
γράφονται και οδηγούνται σε καταναγκαστικά έργα. Η κοινότητα θα
καταβάλει λύτρα 2,5 δις δρχ. για να τους απελευθερώσει. Στο τέλος του
ίδιου χρόνου κατάσχονται οι εβραϊκές επιχειρήσεις και καταστρέφεται
το νεκροταφείο. 

Από τον Φεβρουάριο του 1943 οι Εβραίοι υποχρεώνονται να φορούν
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το κίτρινο άστρο και να κατοικούν σε ορισμένες μόνο συνοικίες (γκέτο).
Στις 15 Μαρτίου 1943 αναχωρεί ο πρώτος συρμός με προορισμό τα
στρατόπεδα του θανάτου στο Άουσβιτς. Θα ακολουθήσουν μέχρι τον
Αύγουστο του 1943 άλλες δεκαοχτώ αποστολές, που θα μεταφέρουν
όλους σχεδόν τους Εβραίους στον τόπο της εξόντωσης, στοιβαγμένους
σε βαγόνια που προορίζονταν για ζώα. Ένας μόνο ασήμαντος αριθμός
θα μπορέσει, με τη βοήθεια Χριστιανών φίλων, να διαφύγει ή να ενταχθεί
στην αντίσταση. Αυτοί θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη μετά την απε-
λευθέρωσή της τον Οκτώβριο του 1944 και μαζί με τους ελάχιστους επι-
ζώντες των στρατοπέδων του θανάτου θα προσπαθήσουν να οικοδομή-
σουν μια καινούρια ζωή μέσα από τα ερείπια. Από τους 50.000 Εβραίους
της προπολεμικής Θεσσαλονίκης σώθηκαν λιγότερο από 2.000. Σήμερα,
παρά τον αφανισμό του 96% των μελών της, η ισραηλιτική κοινότητα της
Θεσσαλονίκης είναι ξανά μια ζωντανή πραγματικότητα. 
Πηγή: www.hri.org/culture97

Για περισσότερα για την εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στη
διάρκεια του Β` Παγκοσμίου πολέμου βλέπε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: 
el.wikipedia.org/wiki/Ιστορία_των_Εβραίων_στην_Ελλάδα - 90k –
Επιπλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hri.org/culture97 υπάρχουν
επιπλέον στοιχεία για τη ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης μετά το
Ολοκαύτωμα και για τη δραστηριότητα της ισραηλιτικής κοινότητας της
πόλης σήμερα. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  3311

ΝΝαα  ααννααζζηηττήήσσεεττεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττρρόόπποουυςς  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  χχρρηη--
σσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν  ηη  εεππιισσττήήμμηη  κκααιι  ηη  ττεεχχννοολλοογγίίαα  γγιιαα  σσττρρααττιιωωττιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς
σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΑΑ’ ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  πποολλέέμμοουυ..  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης αξιοποιήθηκε στον Α’
Παγκόσμιο πόλεμο για την κατασκευή νέων οπλικών συστημάτων,
καθώς και νέων οχημάτων και μέσων μεταφοράς, τα οποία εξυπηρετού-
σαν την επιδίωξη της κάθε εμπόλεμης πλευράς για εξόντωση του αντι-
πάλου. Στη διάρκεια του πολέμου δοκιμάστηκαν όπλα και κατασκευά-
στηκαν νέα, πολύ πιο καταστροφικά από οτιδήποτε είχε γνωρίσει ως
τότε ο κόσμος: υποβρύχια, τεθωρακισμένα, αεροπλάνα, φλογοβόλα,
χημικά αέρια... 

■ ΧΧηημμιικκάά  όόππλλαα::  Οι Γερμανοί ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν δηλη-
τηριώδη αέρια στον πόλεμο καταπατώντας τους όρους της διεθνούς
συμφωνίας που απαγόρευε τη χρήση δηλητηριωδών ουσιών. Η 22α
Απριλίου του 1915 θεωρείται ως η ημέρα επίσημης εμφάνισης του χημι-
κού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στο Υπρ του Βελγίου, τα
συμμαχικά και τα γερμανικά στρατεύματα ήταν παραταγμένα στα χαρα-
κώματα. Η μάχη κρατούσε μήνες, αφού σπάνια οι αντίπαλοι έβγαιναν
από τα χαρακώματα. Την ημέρα εκείνη, το απόγευμα γύρω στις 5, οι
Γάλλοι στρατιώτες είδαν ένα πρασινοκίτρινο στρώμα «ομίχλης» να κινεί-
ται προς το μέρος τους, από τις γερμανικές γραμμές, και να τους καλύ-
πτει. Αμέσως άρχισαν να νιώθουν δύσπνοια και έντονο τσούξιμο στα
μάτια που προκαλούσε άφθονα δάκρυα. Το πρασινοκίτρινο αέριο γέμισε
τα χαρακώματα. Πανικόβλητοι οι στρατιώτες έτρεχαν να ξεφύγουν,
αλλά η ταχύπνοια λόγω του τρεξίματος τους υποχρέωνε να εισπνέουν
όλο και περισσότερο χλώριο (αυτό ήταν το αέριο).

Σε 1-2 ώρες οι γραμμές των συμμάχων είχαν καταρρεύσει αλλά οι
Γερμανοί, εξίσου έκπληκτοι από τα αποτελέσματα, δεν μπόρεσαν να
εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Εν τω μεταξύ, εκτός από τους ανθρώ-
πους, είχε αλλάξει μορφή και το τοπίο αφού, υπό την επίδραση του χλω-
ρίου, τα πράσινα φύλλα των δένδρων άσπρισαν και τα λουλούδια άλλα-
ξαν χρώματα! Οι Γερμανοί επανήλθαν με το χλώριο 36 ώρες αργότερα,
σε άλλο σημείο του μετώπου. Εκεί, ένας Kαναδός λοχαγός ονόματι
Μπέρτραντ, χημικός, αναγνώρισε το χλώριο και έδωσε εντολή στους
άντρες του να βρέξουν με ούρα τεμάχια υφάσματος (κάλτσες, κασκόλ
κτλ.) και να τα προσαρμόσουν στο πρόσωπό τους, ώστε να αναπνέουν
μέσα από αυτά. Αυτό το έκανε γιατί γνώριζε ότι η ουρία μπορούσε να
δεσμεύσει αποτελεσματικά το χλώριο. Ομως, η ενέργεια αυτή δεν κρά-
τησε για πολύ, αφού οι τεράστιες ποσότητες χλωρίου εξουδετέρωσαν
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την ουρία και περνούσαν στο αναπνευστικό σύστημα των στρατιωτών.
Εκτός από το χλώριο, χρησιμοποιήθηκαν στον ίδιο πόλεμο το φωσγέ-

νιο και, πολύ λιγότερο, το διφωσγένιο. Τα δύο τελευταία ασφυξιογόνα
έκαναν επίσης την «πρεμιέρα» τους στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, προκα-
λώντας ποσοστό 80% από τους θανάτους που συνολικά προήλθαν από
ασφυξιογόνα. Το φωσγένιο χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τους Γερμα-
νούς, στις 19 Δεκεμβρίου του 1915 και έξι μήνες αργότερα από τους
Βρετανούς, των οποίων υπήρξε το κύριο χημικό όπλο (χρησιμοποίησαν
1.500 τόνους σε 15 επιθέσεις). Οι ουσίες ανήκουν στα ασφυξιογόνα
πολεμικά αέρια, τα οποία σήμερα δεν εντάσσονται στα αποτελεσματικά
χημικά όπλα. Ωστόσο, το φωσγένιο, άχρωμο αέριο με αποπνικτική οσμή
άχυρου και παρατεταμένη δράση, αποτελεί πιθανό όπλο περιορισμένου
τρομοκρατικού χτυπήματος σε κλειστούς χώρους, από «μέσης τεχνολο-
γίας» οργανώσεις, εξαιτίας της ευκολίας παραγωγής, μεταφοράς και
χρήσης του.
Καυστικές ουσίες

Το «αέριο μουστάρδας» παρήχθη για πρώτη φορά το 1822, αλλά οι
επιβλαβείς επιδράσεις δεν ανακαλύφθηκαν παρά το 1860. Ονομάστηκε
έτσι επειδή μια μέθοδος παραγωγής του απέφερε ένα μη καθαρό,
καστανοκίτρινο υγρό που μύριζε σαν μουστάρδα. Χρησιμοποιήθηκε για
πρώτη φορά ως χημικό-καυστικό όπλο στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου
πολέμου και προκάλεσε βλάβες στους πνεύμονες και στα μάτια, σε πολ-
λούς στρατιώτες. Πολλοί από αυτούς υπέφεραν από πόνους 30-40 χρό-
νια μετά την έκθεση, κυρίως ως αποτέλεσμα των τραυματισμών των
ματιών και χρόνιων αναπνευστικών διαταραχών.

Στις 12 Ιουλίου 1917, τα βρετανικά στρατεύματα δέχτηκαν καταιγι-
στικά πυρά με οβίδες που περιείχαν ένα καφετί υγρό με πολύ άσχημη
οσμή. Ηταν το φονικό αέριο μουστάρδας. 

Το σκηνικό ήταν το ίδιο, στην ίδια πόλη, στο Υπρ του Βελγίου. Στις 12
Ιουλίου 1917, τα βρετανικά στρατεύματα δέχτηκαν καταιγιστικά πυρά με
οβίδες που περιείχαν ένα καφετί υγρό με πολύ άσχημη οσμή. Ηταν το
αέριο μουστάρδας που ονομάστηκε από τους Γάλλους υπερίτης, από το
όνομα της πόλης Υπρ όπου πρωτοχρησιμοποιήθηκε, ενώ από τους Γερ-
μανούς ονομάστηκε LOST, από τα αρχικά των γερμανών χημικών Λόμ-
μελ και Στάινκοφ, που είχαν την έμπνευση να χρησιμοποιηθεί ως πολε-
μικό χημικό όπλο. Κάνοντας χρήση της καυστικής αυτής ουσίας το 1917,
οι Γερμανοί εξολόθρευσαν περισσότερους από 400.000 αντιπάλους
τους.

Φυσικά, ο υπερίτης χρησιμοποιήθηκε και από τους συμμάχους ενα-
ντίον των Γερμανών. Μάλιστα, σε βομβαρδισμό που έγινε στις 14 Οκτω-
βρίου 1918 με υπερίτη, θύμα υπήρξε και ένας νεαρός τότε δεκανέας, ο
Aδόλφος Χίτλερ, ο οποίος πέρασε μήνες στο νοσοκομείο μιας μικρής
πόλης κοντά στο Βερολίνο, στο Πάσεβαλκ, με φριχτούς πόνους στα
μάτια. Τελικά δεν έχασε την όρασή του, αλλά εκείνη η εμπειρία θεωρεί-
ται ότι συνέβαλε καθοριστικά στη μετέπειτα εξέλιξή του.

Συνολικά, στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν 113.000
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τόνοι χημικών ουσιών που προσέβαλαν 1.300.000 άνδρες εκ των οποίων
πέθαναν οι 91.000. Το 80% αυτών που προσβλήθηκαν από υπερίτη και
επέζησαν έπασχαν από χρόνια βρογχίτιδα και πολλοί πέθαναν από καρ-
κίνο στους πνεύμονες, αφού ο υπερίτης έχει μεταλλαξιογόνο δράση.

ΠΠηηγγήή::
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_2_07/08/2005_12

84350
Με την κλιμάκωση του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου τα χημικά όπλα πέρα-

σαν παγκοσμίως στην ημερήσια διάταξη. Χρήση πολεμικών χημικών
ουσιών έγινε από Γερμανούς, Βρετανούς και Γάλλους. Οι Ρώσοι χρησι-
μοποίησαν χημικά αέρια το 1917 στον πόλεμο με την Αυστροουγγαρία,
οι Ιταλοί και οι Ιάπωνες έπραξαν το ίδιο στις επιχειρήσεις του δικού τους
ενδιαφέροντος. Ακόμη και ο Ελληνικός Στρατός διέθετε βλήματα πυρο-
βολικού με δηλητηριώδη αέρια στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1925 οι
τότε μεγάλες δυνάμεις της εποχής κάτω από την πίεση των χιλιάδων
νεκρών του χημικού πολέμου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου υπογράφουν
το «Πρωτόκολλο της Γενεύης», το οποίο κήρυττε παράνομη την χρήση
των πολεμικών χημικών ουσιών και απαγόρευε την παραγωγή , αποθή-
κευση και μεταφορά τους. Δυστυχώς, το Πρωτόκολλο παραβιάστηκε με
διάφορους τρόπους τα χρόνια που ακολούθησαν. Τόσο οι δυνάμεις του
Άξονα όσο και οι συμμαχικές δυνάμεις στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πει-
ραματίστηκαν εκτεταμένα στη χρήση των χημικών, με πολλά θύματα σε
ανθρώπινες ζωές.
■ ΕΕρρππυυσσττρριιοοφφόόρραα  θθωωρραακκιισσμμέένναα  οοχχήήμμαατταα  ((ττααννκκςς))::
Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν ερπυστριοφόρα θωρακισμένα οχήματα
στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο ήταν οι Βρετανοί στη μάχη του Σομ το 1916.
Τα οχήματα αυτά ήταν πετρελαιοκίνητα και είναι γνωστά ως άρματα
μάχης και ως τανκς (τανκ σημαίνει δεξαμενή, δηλαδή ρεζερβουάρ). Τα
άρματα μάχης  χαρακτηρίζονται από ισχυρά όπλα και βαριά θωράκιση.
Αναπτύσσουν αρκετά μεγάλη ταχύτητα που τους επιτρέπει να μετακι-
νούνται προς και από το πεδίο της μάχης. Θεωρούνται από τα πιο σημα-
ντικά όπλα που μπορεί να διαθέτει ένα κράτος, κυρίως για την ψυχολο-
γική επίδραση που ασκούν στο πεζικό του αντιπάλου. Ωστόσο, στη διάρ-
κεια της μάχης είναι αναγκαία η υποστήριξή τους, καθώς παρόλη τη
θωράκιση τους είναι ευάλωτα από αντιαρματικά, νάρκες, πυροβολικό,
ελικόπτερα και αεροπλάνα. Την υποστήριξη αναλαμβάνουν συνήθως η
αεροπορία, το πυροβολικό, άλλα άρματα μάχης ακόμα και το πεζικό. Οι
δυνατότητες των αρμάτων μειώνονται σε δάση και εδάφη με φυσικά
εμπόδια, καθώς δεν μπορούν να υλοποιήσουν μανούβρες και να εντοπί-
σουν τον εχθρό. 

Τα θωρακισμένα οχήματα ήταν σημαντικό πλεονέκτημα των Άγγλων
σε βάρος των Γερμανών στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, ωστόσο οι Βρετα-
νοί στρατηγοί δεν ήταν ικανοί να τα χειριστούν αποτελεσματικά και να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους την ώρα της μάχης. Βέβαια, το
1917, στην επίθεση που πραγματοποίησαν οι Βρετανοί στο Καμπραί, η
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πρωτοφανής μαζική χρήση 400 τανκ τους επέτρεψε να επικρατήσουν σε
βάρος των αντιπάλων. 

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ββλλέέππεε  κκααιι  
el.wikipedia.org/wiki/Άρμα_μάχης - 28k -

el.wikipedia.org/wiki/Τεθωρακισμένο_Όχημα_Μεταφοράς_Προσωπικού
- 31k –

■ ΥΥπποοββρρύύχχιιαα:: Το υποβρύχιο ήταν το μόνο από τα νέα τεχνολογικά όπλα
του Α’ Παγκοσμίου πολέμου που είχε μείζον αποτέλεσμα. Χρησιμοποιή-
θηκε και από τις δύο αντίπαλες πλευρές για να εφαρμόζουν τη μέθοδο
της λιμοκτονίας: οι Γερμανοί βύθιζαν με τα υποβρύχιά τους τα γεμάτα
προμήθειες πλοία της εμπορικής ναυτιλίας της Βρετανίας, ενώ αντί-
στοιχα οι Βρετανοί έκαναν τα πάντα για να αποκλείσουν τη μεταφορά
προμηθειών στη Γερμανία και να φέρουν σε σημείο παράλυσης τη γερ-
μανική οικονομία, λιμοκτονώντας το γερμανικό λαό. Ο υποβρυχιακός
πόλεμος είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του το 1917, καθώς μέχρι τότε
δεν είχαν εξευρεθεί τρόποι για τον εντοπισμό των υποβρυχίων. 

Το έτος 1917 ο Γάλλος Φυσικός Paul Langevin (Λανζεβέν, 1872-1946)
αξιοποίησε τους υπερήχους για εντοπισμό αντικειμένων στο νερό. Η
συσκευή που κατασκεύασε, το σονάρ (sonar = SOund, Navigation And
Ranging), δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα ώστε να αξιοποιηθεί στον Α’
Παγκόσμιο πόλεμο. Χρησιμοποιείται ωστόσο βελτιωμένη μέχρι σήμερα
για να εντοπιστούν, εκτός από υποβρύχια και ναυάγια, κοπάδια ψαριών,
αλλά και για να καταγραφεί το ανάγλυφο του πυθμένα των θαλασσών. 

ΠΠηηγγέέςς::  Ε.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώ-
νας, 1914 -1991, μτφρ. Β. Καπετανγιάννης, Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. 46.

sfrang.com/historia/selida621.htm - 18k -

■ ΑΑεερροοππλλάάνναα:: Στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν βρέθηκαν οι κινητήρες
εσωτερικής καύσης που ήταν κατάλληλοι για την κίνηση μεταφορικών
μέσων, έγινε δυνατή η κατασκευή αεροπλάνου ικανού για πτήση. Το
έτος 1905 πραγματοποιεί ο Όρβιλ Ράιτ μία πτήση στο Dayton που τον
κράτησε στον αέρα περί τα 37 λεπτά της ώρας. Το ίδιο έτος απογειώνε-
ται στο Μονακό το πρώτο ελικόπτερο που κατασκεύασε ο Γάλλος Μηχα-
νικός Maurice Leger (Λεζέρ) με τον εαυτό του ως πιλότο. Το έτος 1908
πραγματοποιούν οι αδελφοί Ράιτ πτήση τριών ωρών, ενώ άλλοι κατα-
σκευαστές-πιλότοι μένουν στον αέρα επίσης 1-2 ώρες. Ήδη από το 1910
και μετά θεωρείτο σε δημοσιεύματα των εφημερίδων αυτονόητο ότι είχε
αρχίσει μια νέα εποχή για τις μεταφορές σε παγκόσμια κλίμακα. 

Κυριότερο πεδίο δοκιμών για τις αεροπορικές κατασκευές και πτή-
σεις αποτέλεσε ο A’ παγκόσμιος πόλεμος, όπου τα ευέλικτα αυτά ιπτά-
μενα οχήματα δημιούργησαν νέους κανόνες στις πολεμικές συγκρού-
σεις. Παρόλα αυτά, λίγοι στρατιωτικοί ήταν σε θέση να κατανοήσουν ότι
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αυτή η ιπτάμενη μηχανή, με τις συνεχείς βελτιώσεις της, θα έφερνε μια
ριζική αλλαγή στις πολεμικές αντιπαραθέσεις. Γνωστότερο παράδειγμα
κατεστημένης άγνοιας έγινε ο Γάλλος στρατάρχης Ferdinand Foch
(Φος, 1851-1929) καθηγητής στρατηγικής στην «Ecole Superieure de
Guerre», ο οποίος δήλωνε το έτος 1917 αγέρωχα:  «Τα αεροπλάνα είναι
ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά δεν έχουν στρατιωτική σημασία». Ο Γάλ-
λος στρατάρχης, βλέποντας πως τα νέα πολεμικά αεροσκάφη ήταν
ακόμη ιδιαίτερα ευπαθή,  βιάστηκε να βγάλει το συγκεκριμένο συμπέρα-
σμα. Ωστόσο, μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, το αεροπλάνο εξελίχτηκε
θεαματικά και χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα στον B’ Παγκόσμιο
πόλεμο, κατά τον οποίο ο αεροπορικός πόλεμος ήταν η κυρίαρχη μορφή
σύγκρουσης των αντιπάλων. 
ΑΑεερρόόππλλοοιιαα::  Οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και
αερόπλοια τύπου Ζέπελιν. Το σχήμα τους μοιάζει απόλυτα με άτρακτο,
που έχει ουραία πτερύγια σταθεροποιήσεως. Αποτελούνται από μεταλ-
λικό δικτυωτό σκελετό, καλυμμένο με αδιάβροχο υλικό. Μέσα στο σκε-
λετό υπάρχουν οι σάκοι του ηλίου, που δίνουν την άνωση. Ονομάζονται
Ζέπελιν από το όνομα του Γερμανού κόμητα Φερδινάνδου Φον Ζέπελιν,
που πρωτοκατασκεύασε τα στερεά αερόπλοια, αφού προηγουμένως
επισκέφτηκε τις ΗΠΑ και γνώρισε τις εκεί εξελίξεις. Το πρώτο Ζέπελιν
είχε ανεξάρτητους σάκους αερίων, σκελετό αλουμινίου με σχήμα κυλιν-
δρικό και κωνικά άκρα. Η πρώτη πτήση του έγινε στις 2 Ιουλίου 1900
από τη λίμνη Κωνσταντία. Η πρώτη αεροπορική εμπορική γραμμή του
κόσμου με αερόπλοια εγκαινιάστηκε στη Γερμανία το 1910. Κατά τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί κατασκεύασαν πάνω από 100 αερό-
πλοια, που βομβάρδισαν το Λονδίνο, ευτυχώς, χωρίς μεγάλη επιτυχία.
Αργότερα, μάλιστα, η αγγλική άμυνα έγινε τόσο ισχυρή, που δεν τολ-
μούσαν να πλησιάσουν. Μετά τη λήξη του πολέμου, οι σύμμαχοι όχι
μόνο μοίρασαν τα αερόπλοια της Γερμανίας μεταξύ τους, αλλά άρχισαν
και οι ίδιοι την παραγωγή τους. Στα χρόνια που ακολούθησαν τα αερό-
πλοια εξελίχθηκαν σημαντικά. Τα τελευταία χρόνια τα αερόπλοια χρησι-
μοποιούνται μόνο για ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. 

ΠΠηηγγέέςς::    el.wikipedia.org/wiki/Aεροσκάφος - 44k –
sfrang.com/historia/selida617.htm

www.neo.gr/website/ergasiamathiti/89.htm - 11k -
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3366

22.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΝΝαα δδιιααββάάσσεεττεε ττοο µµυυθθιισσττόόρρηηµµαα ττοουυ ΚΚ..
ΠΠοολλίίττηη ΣΣττοουυ ΧΧααττζζηηφφρράάγγκκοουυ κκααιι νναα ττοο ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς..

ΛΛίίγγαα λλόόγγιιαα γγιιαα ττοονν ΚΚοοσσµµάά ΠΠοολλίίττηη
Ο Κοσµάς Πολίτης (λογοτεχνικό ψευδώνυµο του Πάρη Ταβελούδη)  γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το 1888. Το 1890 η οικογένειά του εγκαταστάθηκε
στη Σµύρνη, όπου και µεγάλωσε. Αποφοίτησε από το Αµερικανικό
Κολλέγιο της Σµύρνης και στη συνέχεια εργάστηκε ως υπάλληλος σε
τράπεζες της ίδιας πόλης. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή προσλή-
φθηκε σε τράπεζες της Μασσαλίας, του Παρισιού και του Λονδίνου. Το
1924 εργάστηκε στο υποκατάστηµα της Ιονικής Τραπέζης στο Λονδίνο
και την ίδια χρονιά µετατέθηκε στην Αθήνα. Το 1942 υποχρεώθηκε να
αποχωρήσει από την Τράπεζα λόγω έντονων ψυχολογικών προβληµά-
των του ύστερα από τον θάνατο της κόρης του. Ήταν από τα ιδρυτικά
µέλη της Ε∆Α (Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά) το 1951 και υποψήφιος
βουλευτής του κόµµατος στις εκλογές του ίδιου χρόνου. Συνελήφθη
από την Ασφάλεια µετά το πραξικόπηµα του 1967 και απελευθερώθηκε
ύστερα από προσπάθειες της Τατιάνας Μιλλιέξ. Πέθανε το 1974.

Ο Κοσµάς Πολίτης υπήρξε από τους πιο αξιόλογους πεζογράφους
της γενιάς του ’30 και δεινός µεταφραστής. Μετά την αποχώρησή του
από την Τράπεζα και ως το θάνατό του πηγή βιοπορισµού του, εκτός
από το συγγραφικό του έργο, ήταν οι µεταφράσεις λογοτεχνίας. Το
πρώτο του µυθιστόρηµα ήταν το Λεµονοδάσος (1930) και ακολούθησαν
η Εκάτη (1934), η Eroica (1938), που πήρε το κρατικό βραβείο µυθιστο-
ρήµατος, η Κοροµηλιά (1959, κρατικό βραβείο διηγήµατος), Στου Χατζη-
φράγκου (1963, Α΄ κρατικό βραβείο µυθιστορήµατος) κ.ά.

ΤΤοο µµυυθθιισσττόόρρηηµµαα ΣΣττοουυ ΧΧααττζζηηφφρράάγγκκοουυ
Πρόκειται για έργο εµπνευσµένο από τη Μικρασιατική καταστροφή. Η
ιστορία διαδραµατίζεται στην οµώνυµη φτωχική συνοικία της Σµύρνης,
από την οποία πήρε την ονοµασία του το µυθιστόρηµα, και τα πολυά-
ριθµα πρόσωπα είναι απλοί καθηµερινοί άνθρωποι µε τις έγνοιες και τις
µικροχαρές τους. Το µυθιστόρηµα συνθέτουν παιδικές αγαπηµένες µνή-
µες, εξωραϊσµένες κάποτε από την απόσταση του χρόνου, αλλά και κοι-
ταγµένες µέσα από τον φακό της πικρής εµπειρίας που ο συγγραφέας
αποκόµισε από την κατοπινή πορεία του στη ζωή. Ό,τι αποτελεί την
πρωτοτυπία, αλλά και την έλξη του βιβλίου, είναι ότι, στον ευρύτατο
πίνακα που στήνει µπροστά µας, εκείνο που κυριαρχεί δεν είναι η «επί-
σηµη» όψη, καθετί που η ιστοριογραφία και η παράδοση µας έχουν επι-
βάλει σαν «σµυρναίικη ζωή», αλλά οι «καθηµερινοί άνθρωποι µε τις
καθηµερινές έγνοιες και µικροχαρές τους, µε τις αντιλήψεις τους, ακόµη
και µε τα παραστρατήµατα και µε τα ανόητα καµώµατά τους», όπως µας
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εξοµολογείται ο ίδιος ο συγγραφέας. Η στενή αυτή σύνδεση µε την
πραγµατικότητα δίνει αυθεντικότητα στην αφήγηση, ενώ η έµµεση ή
άµεση αναφορά σε προσωπικά βιώµατα της προσφέρει τη βαθύτερη
εκείνη συγκίνηση, που µονάχα η εξοµολόγηση επιτυγχάνει...

Οι ιστορίες που διηγείται ο K. Πολίτης αναπτύσσονται σχεδόν παράλ-
ληλα και οι δεσµοί που τις συνδέουν µοιάζουν µάλλον εξωτερικοί.
Κάποιες απ' αυτές θα µπορούσαν αποµονωµένες να θεωρηθούν αυτο-
τελή πεζογραφήµατα, χωρίς τίποτε να θυµίζει την ένταξή τους σε µια
ενότητα. Σκηνές και συµβάντα επίσης, αποφασιστικής σηµασίας για τη
δηµιουργία της συνολικής εντύπωσης, παίρνουν τη µορφή απλών
παρεµβολών. Και έτσι όµως τοποθετηµένα, δεν χάνουν την αξία τους.
Βοηθούν τη δηµιουργία της ατµόσφαιρας. Πρόκειται, άλλωστε, όπως
είπαµε, για τη «βιογραφία» µιας κοινωνίας, η οποία φυσικό είναι να µην
µπορεί να εξαντληθεί στην παρουσίαση µερικών, έστω και χαρακτηριστι-
κών, εκπροσώπων της. Εκπληκτική είναι η χρησιµοποίηση του σµυρναίι-
κου λεξιλογίου. 

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3388

33.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΙΙσσττοορρίίαα,, λλοογγοοττεεχχννίίαα κκααιι κκιιννηηµµααττοογγρράά--
φφοοςς:: νναα δδιιααββάάσσεεττεε ττοο ααφφήήγγηηµµαα ττοουυ ΗΗλλίίαα ΒΒεεννέέζζηη ΝΝοούύµµεερροο 3311332288,, νναα
δδεείίττεε ττηηνν ττααιιννίίαα ττοουυ ΝΝίίκκοουυ ΚΚοούύννδδοουυρροουυ 11992222 κκααιι σσττηη σσυυννέέχχεειιαα νναα τταα
ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς.. 

ΛΛίίγγαα λλόόγγιιαα γγιιαα ττοονν  ΗΗλλίίαα ΒΒεεννέέζζηη
Ο Ηλίας Βενέζης γεννήθηκε στο Αϊβαλί (Κυδωνίες) της Μικράς Ασίας το
1904. Το πραγµατικό του όνοµα ήταν Ηλίας Μέλλος. Αιχµάλωτος των
Τούρκων κατά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, (τους 14 µήνες
της αιxµαλωσίας του µας ζωντανεύει στο βιβλίο του Νούµερο 31328)
κατέφυγε ύστερα στη Μυτιλήνη, όπου διορίστηκε υπάλληλος στην
Εθνική Τράπεζα. Το 1930 ήρθε στην Αθήνα και µεταπήδησε στην
Τράπεζα της Ελλάδας, στην οποία υπηρέτησε ως το 1957. ∆ιατέλεσε
διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και έγινε µέλος της Ακαδηµίας
Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην Ευταλού της
Λέσβου, όπου και αναπαύτηκε το 1973.

Την πρώτη του εµφάνιση στη λογοτεχνία την έκαµε στα 1928 µε τη
συλλογή διηγηµάτων Μαvώλης Λέκας. Έπειτα ακολούθησαν τα τρία του
έργα: Νούµερο 31328, Γαλήvη και Αιολική γη, τα οποία αποτελούν υπο-
βλητικά αφηγήµατα που τα πληµµυρίζει η λυρική διάθεση. Τα παραπάνω
τρία πρώτα µυθιστορήµατα του Ηλία Βενέζη εξιστορούν τα περιστατικά
µιας ζωής, της ζωής του συγγραφέα, σε τρεις σηµαντικούς σταθµούς
της: το θάµβος και τη µαγεία της παιδικής ηλικίας (Αιολική γη), τη
σκληρή δοκιµασία στην εφηβεία (Νούµερο 31328), τον ξεριζωµό από
την πατρίδα, µαζί µε την προσπάθεια προσαρµογής στα νέα χώµατα
(Γαλήνη). Τα δύο τελευταία µυθιστορήµατά του είναι η Έξοδος, που
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αποτελεί χρονικό της κατοχής (1941-1944), και ο Ωκεαvός, το οποίο ανή-
κει στο λογοτεχνικό είδος που βρίσκεται ανάµεσα στο ηµερολόγιο και
την ταξιδιωτική εντύπωση.

«Σε όλα τα έργα του Βενέζη, γράφει ο Μιχ. Περάνθης, οι άνθρωποί
του αποπνέουν καλοσύνη και αγαθότητα, σκύβοντας καρτερικά στην
ειµαρµένη τους, χαµογελώντας στον όποιον πόνο τους. Ανάµεσά τους
κινείται το παιδί που ήταν ο συγγραφέας, κουβαλώντας στα µάτια του το
όνειρο και την έκπληξη, την έκσταση και το θαύµα, την πρώτη γεύση της
ζωής και την ποίηση. Οι καταστάσεις φιλτράρονται στην ευαισθησία του
για να σταλάξουν το θέλγητρο της παιδικής ηλικίας, εγκαταλειµµένο στη
γοητεία µιας αµετάκλητα χαµένης Ανατολής.»

Γενικά, η πεζογραφική τέχνη του Βενέζη είναι η τέχνη της υποβολής
µε τη µορφή και το σχήµα του παραµυθιού. Με τον διάλογο, το επιφώ-
νηµα, µε τις υπονοήσεις και αποσιωπήσεις γοητεύει και συγκινεί τον
αναγνώστη και τον αναγκάζει να µην αφήσει το βιβλίο, αν δεν φτάσει
στην τελευταία του σελίδα.

ΗΗλλίίααςς ΒΒεεννέέζζηηςς,, NNοούύµµεερροο 3311332288
Tο Nούµερο 31328 είναι η ίδια η ταυτότητα του συγγραφέα, τότε που
παιδί δεκαοκτώ χρόνων οδηγήθηκε από τους Tούρκους στα κάτεργα
της Aνατολής. Tο βιβλίο είναι ένα συγκλονιστικό χρονικό «γραµµένο µε
αίµα», όπως επισήµανε ο Bενέζης, προσθέτοντας: «Λέω για την καυτή
ύλη, για τη σάρκα που στάζει το αίµα της και πληµµυρίζει τις σελίδες
του». Στην αρχική του µορφή γράφτηκε το 1924 και ξαναδουλεύτηκε το
1931, οπότε εκδόθηκε για πρώτη φορά. H επιτυχία που σηµείωσε τότε
ήταν τεράστια, ακόµα και έξω από τον ελληνικό χώρο. 

11992222 ττοουυ ΝΝίίκκοουυ ΚΚοούύννδδοουυρροουυ.. 
Η ταινία του Νίκου Κούνδουρου βασίστηκε σε αυθεντικές µαρτυρίες από
το µυθιστόρηµα Nούµερο 31328 του Ηλία Βενέζη και γυρίστηκε το 1977-
1978 (παραγωγής 1982, σύµφωνα µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογρά-
φου) µε κρατική χρηµατοδότηση. Παρ’ όλα αυτά, η τότε ελληνική κυβέρ-
νηση αρνήθηκε να δώσει την άδεια προβολής της ταινίας, µε αποτέλε-
σµα να αποτρέψει την προβολή της στις κινηµατογραφικές αίθουσες.
Όµως, ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος κατάφερε να αποσπάσει µία
παράνοµη κόπια της ταινίας του για να την προβάλει στο Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης. Μια ταινία που δεν έχει προβληθεί µέχρι σήµερα στην Κοµο-
τηνή, στην Ξάνθη και στον Έβρο (Βλάσης Αγτζίδης, εφηµ. Καθηµερινή,
16/9/2001). Μια ταινία που όχι µόνο κατέγραψε τη βαρβαρότητα των
Νεοτούρκων, αλλά ανέδειξε και την ελλαδική νοοτροπία των Νεοελλή-
νων να συγκαλύπτουν για λόγους σκοπιµότητας τη γενοκτονία των
Ελλήνων της Μικρασίας. 

ΠΠααίίζζοουυνν:: 
Αντιγόνη Αµανίτου 
Νίκος Κάππιος 
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Βασίλης Λάγγος 
Μπέττυ Βαλάσση 
Βάσος Ανδρονίδης 
Ζαχαρίας Ρόχας 
Βασίλης Κολοβός 
Ελεονώρα Σταθοπούλου 
Όλγα Τουρνάκη 

ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα:: Νίκος Κούνδουρος 
ΣΣεεννάάρριιοο:: Νίκος Κούνδουρος, Στρατής Καράς 
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη ΦΦωωττοογγρρααφφίίααςς:: Νίκος Καβουκίδης 
∆∆ιιάάρρκκεειιαα:: 2:07:12

Βλέπε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.kleinmein.com/forum/viewtopic.php?p=634&sid=81b556b8c
9d18171405effa5860e0cc3
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4433

33.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΤΤοο πποοίίηηµµαα ττοουυ ΓΓ.. ΡΡίίττσσοουυ ΕΕππιιττάάφφιιοοςς εείίννααιι
εεµµππννεευυσσµµέέννοο ααππόό τταα γγεεγγοοννόότταα ττοουυ ΜΜααΐΐοουυ ττοουυ 11993366 σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..
ΝΝαα ττοο δδιιααββάάσσεεττεε,, νναα αακκοούύσσεεττεε ττηη µµεελλοοπποοίίηησσήή ττοουυ ααππόό ττοονν ΜΜίίκκηη ΘΘεεοοδδωω--
ρράάκκηη ((ήή ττοονν ΣΣττααύύρροο ΞΞααρρχχάάκκοο)) κκααιι νναα ττοο ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς..

Ο Ρίτσος έγραψε τον Επιτάφιο στη γλώσσα του δηµοτικού µοιρολογιού.
Έτσι, ο πόνος της µάνας, που κυριαρχεί ως συναίσθηµα στο ποίηµα,
αντανακλά τον πόνο ολόκληρου του λαού. Το ποίηµα, µελοποιηµένο από
τον Μίκη Θεοδωράκη, αποτελεί το πρώτο µουσικό έργο που οριοθετεί
αυτό που αργότερα προσδιορίστηκε ως «έντεχνο» τραγούδι. Είναι επί-
σης το πρώτο µουσικό έργο στο οποίο συνεργάστηκαν οι δύο κορυφαίοι
Έλληνες συνθέτες, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκης.
Συγκεκριµένα, όταν για πρώτη φορά ο Επιτάφιος παρουσιάστηκε στο
κοινό, την ενορχήστρωση είχε κάνει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκης, έπαιζε
ο ίδιος στο πιάνο και είχε επιλέξει ως ερµηνεύτρια τη Νάνα Μούσχουρη.
Αργότερα, ο Μίκης Θεοδωράκης αποφάσισε να δισκογραφήσει το έργο
αλλάζοντας την ενορχήστρωση και επιλέγοντας ως ερµηνευτή το Γρη-
γόρη Μπιθικώτση, τον οποίο συνόδευε το µπουζούκι του Μανώλη Χιώτη.
Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1961. Η ενορχήστρωση του Θεοδωράκη και η
φωνή του Μπιθικώτση  έδωσαν στο έργο τη λαϊκότητα και αµεσότητα
που απέπνεε το ίδιο το ποίηµα. Το έργο αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε
από το σύνολο των Ελλήνων. Αργότερα, ο Σταύρος Ξαρχάκος επιχεί-
ρησε µια νέα προσέγγιση του Επιταφίου που του έδωσε νέα πνοή και
ανέδειξε το διαχρονικό του χαρακτήρα. Η ενορχήστρωση που επιχεί-
ρησε ο Ξαρχάκος και η οποία παρουσιάστηκε το 2000 στο Ωδείο
Ηρώδου Αττικού αποτελεί µια ευφάνταστη ανασύνθεση του έργου που
συνδυάζει λυρισµό, µουσικότητα και δυναµισµό. Η ηχογράφηση κυκλο-
φόρησε σε CD µε τίτλο «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟ ΞΑΡΧΑΚΟ» και ερµη-
νεύτρια τη Μαρία Σουλτάνου. 

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4444

33.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΠΠρρόόσσφφυυγγεεςς κκααιι ρρεεµµππέέττιικκοο ττρρααγγοούύδδιι

ΟΟιι ππεερρίίοοδδοοιι ττοουυ ρρεεµµππέέττιικκοουυ ττρρααγγοουυδδιιοούύ
Πολλοί µελετητές και ιστορικοί χωρίζουν το ρεµπέτικο τραγούδι σε 3
περιόδους. Ο διαχωρισµός αυτός έχει µεγάλη σηµασία για την κατα-
νόηση του ρεµπέτικου, γιατί κατά κάποιον τρόπο ακολουθεί την ιστορία
της Ελλάδας και τα γεγονότα που συνέβησαν τότε. Έτσι, το ρεµπέτικο
τραγούδι µπορεί να χωριστεί σε τρεις δεκαετίες (1922-1932, 1932-1942
και 1942-1952):
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• Στην πρώτη δεκαετία κυριαρχεί το σµυρναίικο και ανατολίτικο στυλ
στο ρεµπέτικο τραγούδι. Η καταστροφή της Σµύρνης και η προσφυγιά
από την Μικρά Ασία εµπλουτίζουν το ελληνικό τραγούδι µε αµανέδες,
ταξίµια, Σµυρνιές τραγουδίστριες και ανατολίτικα όργανα (σάζι, σαντού-
ρι, ούτι, κανονάκι). Τα καφέ-αµάν γίνονται κύριος φορέας αυτής της
µουσικής και αρχίζουν οι πρώτες γραµµοφωνήσεις τραγουδιών (στην
Αµερική ήδη από το 1910).

• Στη δεύτερη δεκαετία έχουµε την αυθεντικότερη έκφραση του ρεµπέ-
τικου τραγουδιού από τους µάγκες των µεγάλων αστικών κέντρων και
την αντικατάσταση των ανατολίτικων οργάνων µε µπουζούκι, µπαγλαµά
και κιθάρα. Την εποχή αυτή (1930-1940) η ρεµπέτικη µουσική αποτελεί
τρόπο ζωής για τους ανθρώπους του περιθωρίου, της φτώχειας, τους
αδικηµένους από την κοινωνία, τους ναρκοµανείς, τους φυλακισµένους.

• Στην τρίτη δεκαετία αλλάζει το στυλ των τραγουδιών και κάνουν την
εµφάνισή τους οι µουσικές ιδιοφυίες της εποχής (Τσιτσάνης, Χιώτης,
Μητσάκης και άλλοι). Η µουσική γίνεται περισσότερο πολύπλοκη. Είναι
µια δύσκολη εποχή για τον ελληνικό λαό.

Πηγή: www.rempetika.com/history3.htm - 13k -

ΠΠώώςς γγεεννννήήθθηηκκεε ττοο ρρεεµµππέέττιικκοο ττρρααγγοούύδδιι
Η λέξη «ρεµπέτης» ίσως να είναι αραβική ή πέρσικη ή και τουρκική, στη
γλώσσα µας πάντως σηµαίνει τον αλήτη, τον απόκληρο, τον άνθρωπο
που ζει µακριά από την παραδεδεγµένη κοινωνία. Και πραγµατικά οι
ρεµπέτες, οι άνθρωποι του υποκόσµου, άλλο τόσο όµως και οι φουκα-
ράδες µεροκαµατιάρηδες και οι απλοί εργάτες, τα ρεµπέτικα χρησιµο-
ποίησαν για να εκφράσουν τον κόσµο τους και τα συναισθήµατά τους.

Πριν προσπαθήσουµε να γνωρίσουµε το ρεµπέτικο τραγούδι στην
ώριµη µορφή του, έτσι όπως διαµορφώθηκε µε τα χρόνια και όπως
έφτασε στις µέρες µας, είναι ανάγκη να ψάξουµε να βρούµε από πού
ξεκίνησε και πώς εξελίχτηκε... Να ρίξουµε µια µατιά στα µεγάλα αστικά
κέντρα του περασµένου αιώνα: Η Σµύρνη, η Θεσσαλονίκη, η Σύρα, η
Καβάλα, η Πόλη, ο Βόλος, η Αλεξάνδρεια ήταν πολιτείες που πριν η
Αθήνα αναπτυχθεί και φτάσει να καταπιεί όλους τους άλλους πόλους
ισορροπίας, είχαν δική τους ανεξάρτητη ζωή, εµπόριο, βιοµηχανία,
είχαν κοσµοπολίτικο χαρακτήρα. Οι πολιτείες αυτές, που δεν είναι
τυχαίο ότι όλες τους ήταν σηµαντικά λιµάνια στην ανατολική Μεσόγειο,
διαµόρφωσαν αρκετά νωρίς µια µικροαστική, µια λαϊκή τάξη που αργό-
τερα την ονοµάσαµε προλεταριάτο. Στην τάξη αυτή θα βάλουµε τους
εργάτες του λιµανιού και της φάµπρικας, τους ψαράδες, αλλά και τους
αργόσχολους, τους µικροεγκληµατίες και όλους εκείνους που µε µια
λέξη τους ονοµάζουµε υπόκοσµο.
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Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είχαν τη δική τους κοινωνική ζωή, εντελώς
ξεχωρισµένη από εκείνη των αστών, και ζούσαν σε µια ορισµένη µόνο
γειτονιά ή γειτονιές, µαχαλάδες όπως λέγονταν. Αλλά και η διασκέδαση
των ρεµπέτηδων και των λαϊκών ανθρώπων γενικά ήταν αλλιώτικη από
εκείνη των αστών ή και των χωρικών... Και η συνέπεια τούτου του και-
νούργιου τρόπου διασκέδασης ήταν να ξεπηδήσουν στις πολιτείες κέ-
ντρα διασκεδάσεως. Ταβέρνες και καφενεία µε καραγκιόζη, ορχήστρα,
χορευτικά νούµερα...  

Να, λοιπόν: Στα καφενεία και στα κέντρα αυτά, αργότερα στις ταβέρ-
νες, µα και στους µόλους των λιµανιών και στις εργατικές συνοικίες γεν-
νήθηκε το ρεµπέτικο τραγούδι. Εκεί διαµορφώθηκε, εκεί βρήκε το κοινό
του. Και πρέπει να κάνω εδώ µια παρατήρηση σηµαντική: Ένα από τα
στοιχεία που βοήθησαν πολύ στη διαµόρφωση του ρεµπέτικου ήταν το
κοινό το ίδιο. Έχει πολλή σηµασία ότι οι δηµιουργοί του τραγουδιού
απευθύνονταν σε ανθρώπους που σκέφτονταν ακριβώς όπως και αυτοί,
που είχαν τα ίδια συναισθήµατα και τα ίδια προβλήµατα... 

Το κείµενο αποτελεί απόσπασµα από διάλεξη που έδωσε ο Νίκος
Πολίτης το 1972 για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ολόκληρο το κείµενο
της διάλεξης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.rempetika.com/diafora/dialejh_polith.htm - 63k -

ΟΟ ρρόόλλοοςς ττωωνν ππρροοσσφφύύγγωωνν σσττηη δδιιααττήήρρηησσηη κκααιι µµεεττάάδδοοσσηη 
ττωωνν σσµµυυρρννααίίιικκωωνν κκααιι γγεεννιικκάά ττωωνν ρρεεµµππέέττιικκωωνν ττρρααγγοουυδδιιώώνν

Καφέ αµάν ονοµάστηκαν τα καφενεία της εποχής εκείνης και το όνοµα
το πήραν από το είδος των τραγουδιών που αρχικά τραγουδήθηκαν εκεί
µέσα. Τα καφέ αµάν φαίνεται πως πρωτοεµφανίστηκαν στη Σµύρνη ή και
στην Πόλη, γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα. Αργότερα ξαπλώθηκαν σε
όλες τις µεγάλες πολιτείες, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Σύρα και
παντού.

Στα καφέ αµάν η µουσική που επικρατούσε ήταν ανατολίτικη... Η
πανσπερµία των λαών που ζούσαν στο οθωµανικό κράτος της εποχής
εκείνης αναγκάζει τα καφέ αµάν να προσφέρουν, εκτός από τα τούρ-
κικα, ελληνικά, σλάβικα, ρουµάνικα, ακόµα και ρούσικα κοµµάτια. Σµυρ-
νιές και Πολίτισσες τραγουδίστριες, αλεξανδρινές χορεύτριες, Έλληνες
και Pουµάνοι µουσικοί ανταλλάσσουν στοιχεία και διαµορφώνουν ένα
είδος τραγουδιού.

Το στύλ αυτό του τραγουδιού, που δηµιουργήθηκε στο καφέ αµάν
γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, πήρε την ονοµασία «σµυρναίικο».
Κυριάρχησαν αυτά τα τραγούδια ίσαµε τη Mικρασιατική καταστροφή και
ακόµα παραπέρα. Είναι κρίµα που σήµερα έχουµε από την εποχή εκείνη
πολύ λίγα στοιχεία µαζεµένα. Υπάρχουν µερικοί δίσκοι γυρισµένοι µετά
το ‘22, όπου τραγουδούν οι διάσηµες την εποχή τους τραγουδίστριες
Ρόζα Εσκενάζυ, Ρίτα Αµπατζή, Μαρίκα Πολίτισσα, Χατζηδάκη. Πολλά
από τα τραγούδια αυτά γράφουν τον χαρακτηρισµό «αράπικο» η «ανα-
τολίτικο» ή και «σµυρναίικο». Οι πρόσφυγες έφεραν µαζί τους αυτά τα
τραγούδια, καταβολή από τις παλιές τους πατρίδες, και τα κράτησαν
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όσο µπόρεσαν...
Αλλάζει όµως σιγά σιγά και το περιβάλλον του ρεµπέτικου τραγου-

διού, καθώς οι πολιτείες της ανατολής χάθηκαν..., η Θεσσαλονίκη έγινε
ελληνική και η Αθήνα και ο Πειραιάς όλο και πιο πολύ αρχίζουν να κερδί-
ζουν σε επιρροή. Σιγά σιγά τα καφέ αµάν κλείσανε, άλλα γίνανε ταβέρ-
νες, και οι κοµπανίες άλλαξαν.

Μπαίνουµε έτσι στη δεύτερη περίοδο του ρεµπέτικου τραγουδιού,
που µπορούµε να την ονοµάσουµε περίοδο της ακµής. Χρονικά θα πρέ-
πει να την τοποθετήσουµε από το 1930 ως το 1940 περίπου. Εδώ βλέ-
πουµε το ρεµπέτικο να έχει ωριµάσει, να έχει πια βρει το δρόµο του.
Τώρα εµφανίζονται οι µεγάλοι δεξιοτέχνες του µπουζουκιού, που
συνάµα ήταν οι συνθέτες και οι στιχουργοί. Ο Μάρκος Βαµβακάρης
ήταν αναµφισβήτητα ο µεγαλύτερος µπουζουξής της εποχής εκείνης. Ο
Μπαγιαντέρας, ο Μπάτης, ο Στράτος, ο Παπαϊωάννου, ο Μάθεσης, που
πολλοί ζουν ως τις µέρες µας, έγραψαν και τραγούδησαν τα πιο χαρα-
κτηριστικά ρεµπέτικα της εποχής, που µερικά ακούγονται ως και
σήµερα... 

Στην περίοδο αυτή είναι που το ρεµπέτικο τραγούδι, ωριµασµένο
πια, µας αποκαλύπτει µε πολλή αφέλεια, χωρίς επιτήδευση µα µε µια
σπάνια ειλικρίνεια τον κόσµο που το γέννησε...

Το κείµενο αποτελεί απόσπασµα από διάλεξη που έδωσε ο Νίκος Πολί-
της το 1972 για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ολόκληρο το κείµενο της
διάλεξης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.rempetika.com/diafora/dialejh_polith.htm - 63k -

ΟΟ ρρόόλλοοςς  ττηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς κκααιι ττωωνν ππρροοσσφφύύγγωωνν πποουυ εεγγκκαατταασσττάάθθηηκκαανν
σσεε ααυυττήή σσττηηνν εεξξέέλλιιξξηη ττοουυ ρρεεµµππέέττιικκοουυ ττρρααγγοουυδδιιοούύ

Το ρεµπέτικο τραγούδι άνθισε µε τον ερχοµό 1.500.000 προσφύγων από
τη Μ. Ασία µε την Μικρασιατική καταστροφή, το 1922. Οι πρόσφυγες
αυτοί εγκαταστάθηκαν στα περίχωρα του Πειραιά, στην Ιωνία, στην
Κοκκινιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Πιερία και αλλού... Μαζί µε
τα λιγοστά υπάρχοντά τους έφεραν τα ήθη και τα έθιµά τους και γενικά
την κουλτούρα τους, η οποία ήταν πολύ πιο αναπτυγµένη από αυτή της
κυρίως Ελλάδας...  Η Θεσσαλονίκη έγινε δέκτης 500.000 προσφύγων,
ενώ ο πληθυσµός της τότε ήταν 120.000 κάτοικοι. Ήταν φυσικό οι ντό-
πιοι να απορροφηθούν τελείως από τους πρόσφυγες. Το 1934, όταν ο
Μεταξάς απαγόρευσε το µπουζούκι, όλοι οι τότε µεγάλοι καλλιτέχνες
του ρεµπέτικου αναγκάστηκαν να ανηφορήσουν προς τη Θεσσαλονίκη
(∆ιοικητής της αστυνοµίας της Θεσσαλονίκης ήταν ο κουµπάρος του
Τσιτσάνη, ο οποίος λέγεται ότι προστάτευσε πολύ τους ρεµπέτες). Πολ-
λοί δε από αυτούς υπηρέτησαν τη θητεία τους  στη Θεσσαλονίκη: ο
Τσιτσάνης. ο Βαµβακάρης, ο Παπαϊωάννου, ο Μπάτης, ο Παγιουµζής, ο
Ρούκουνας, ο Μπαγιαντέρας είναι µερικοί από αυτούς που µεγαλούργη-
σαν στη Θεσσαλονίκη. Από τα τραγούδια που γράφτηκαν κατά καιρούς
για την πόλη και τους κατοίκους της φαίνεται ότι την πόλη αυτή και τους
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ανθρώπους της την αγάπησαν όλοι παρά πολύ.
Εκτός από τους «εισαγόµενους» ρεµπέτες υπήρχαν και οι ντόπιοι. Ο

Πρόδροµος Τσαουσάκης, ο Μίγκος, ο Σέµσης, Ο Χοντρονάκος, η Μαριώ
κ.ά. Τα ρεµπετάδικα της εποχής εκείνης γνώρισαν µεγάλες δόξες και
χρησιµοποιήθηκαν  και στα τραγούδια τους, µε πιο γνωστά τα «κού-
τσουρα του ∆αλαµάγκα» και «Πράσινος Μύλος». Πολλά τραγούδια
έχουν γραφτεί για τις Φυλακές του Γεντί Κουλέ. Ήταν οι φυλακές όπου
κατά τον εµφύλιο πόλεµο φυλακίζονταν οι αριστεροί πολιτικοί κρατού-
µενοι. Φυσικά τραγούδια γράφτηκαν και για το χαρακτηριστικό γνώρι-
σµα της Θεσσαλονίκης,  τον Λευκό Πύργο.

Πηγή: costasmoulas.nostos.gr/paradosi/rebetiko_history.htm - 14k –
Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση µπορείς να βρεις τους στίχους ιδιαί-
τερα γνωστών και αξιόλογων ρεµπέτικων τραγουδιών.

Περισσότερα ακόµη στοιχεία για το ρεµπέτικο και τη σχέση του µε τους
πρόσφυγες µπορείς να βρεις στις παρακάτω ηληκτρονικές διευθύνσεις:
www.de.sch.gr/mikrasia/ - 33k –
www.rebetiko.gr/books/booksgr.asp - 127k -
www.geocities.com/ichor10/rebetiko2.html - 14k
Πληροφορίες για τους τρεις σηµαντικότερους δηµιουργούς του ρεµπέ-
τικου Μάρκο Βαµβακάρη, Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη µπο-
ρείς να βρεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.asda.gr/lyk11per/Computer_Lab/rempetiko/rempetiko.htm - 19k -
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4466

33.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΝΝαα δδεείίττεε µµίίαα ααππόό ττιιςς ττααιιννίίεεςς πποουυ ππρροοττεείί--
ννοοννττααιι ππααρρααππάάννωω κκααιι σσττηη σσυυννέέχχεειιαα νναα ττηηνν ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς..

ΤΤααιιννίίαα:: Όλιβερ Χίρσµπιγκελ, Η πτώση (2004)
Βερολίνο, Απρίλιος του 1945: η πτώση της ναζιστικής Γερµανίας είναι
θέµα ηµερών. Ο Αδόλφος Χίτλερ και οι πιο στενοί του συνεργάτες βρί-
σκονται κλεισµένοι στο καταφύγιό του. Ανάµεσά τους βρίσκεται και η
προσωπική του γραµµατέας, η Τράουντλ Γιούνγκε. Ο στρατός των
Ρώσων πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, ενώ οι συνεχείς βοµβαρδι-
σµοί έχουν µετατρέψει την γερµανική πρωτεύουσα σε ένα συνονθύ-
λευµα ερειπίων. Αν και το Βερολίνο είναι ολοφάνερο πως δεν διαθέτει
άλλες αντοχές, ο Χίτλερ αρνείται να παραδώσει την πόλη και να παρα-
δοθεί. Την ώρα που ο λαός του εξοντώνεται, ο ίδιος προετοιµάζει την
αυτοκτονία του. Η σύντροφός του, Εύα Μπράουν, στέκεται στο πλάι
του, γιορτάζει τα γενέθλιά της και είναι αποφασισµένη να τον ακολουθή-
σει στον άλλο κόσµο. Μετά τον γάµο τους, αφήνουν εντολή να κάψουν
τα σώµατά τους µετά θάνατον, για να µην πέσουν στα χέρια του εχθρού.
Όσοι βρίσκονται δίπλα του, επιλέγουν την δική τους πορεία...

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4477

33.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΝΝαα δδιιααββάάσσεεττεε ττοο µµυυθθιισσττόόρρηηµµαα ττοουυ ΓΓ..
ΜΜππεερράάττηη ΤΤοο ππλλααττύύ πποοττάάµµιι κκααιι νναα ττοο ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς..

Το Πλατύ Ποτάµι του Γιάννη Μπεράτη είναι ένα µυθιστόρηµα για το
οποίο ο συγγραφέας τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος
το 1966. Το βιβλίο αφηγείται την Ιταλική επίθεση εναντίον των Ελλήνων
στην Αλβανία που άρχισε το πρωί της 9ης Μαρτίου 1941 και κράτησε ως
τις 20 Μαρτίου χωρίς οι Ιταλοί να πετύχουν τους στόχους τους. Ο συγ-
γραφέας περιγράφει µε τον δικό του απαράµιλλο τρόπο τα όσα διαδρα-
µατίστηκαν εκείνες τις ηµέρες. Το Πλατύ Ποτάµι, έργο άρτιο µε αρχή,
µέση και τέλος αποτελεί το ίδιο πείρα ζωής, καθώς «ό,τι έχει γραφτεί
εκεί είναι πείρα ζωής του ίδιου του συγγραφέα» λέει στον πρόλογό του
ο Κ. Θ. ∆ηµαράς.
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4488

22.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΝΝαα δδιιααββάάσσεεττεε κκααιι νναα ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε σσττηηνν
ττάάξξηη σσααςς ττοο ββιιββλλίίοο ττηηςς ΆΆλλκκηηςς ΖΖέέηη ΟΟ µµεεγγάάλλοοςς ππεερρίίππααττοοςς ττοουυ ΠΠέέττρροουυ..

Το βιβλίο της Άλκης Ζέη Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου είναι ένα
ιστορικό µυθιστόρηµα που δηµοσιεύτηκε το 1971 από τις εκδόσεις
Κέδρος. Στο µυθιστόρηµα αυτό ο Πέτρος, ένα µικρό κι ευαίσθητο αγόρι,
ζει µε την οικογένειά του στην Αθήνα την εποχή του Β΄ Παγκοσµίου
πολέµου. Ο θείος Άγγελος φεύγει για το µέτωπο, ενώ όσοι µένουν στην
Αθήνα περνούν τις δύσκολες µέρες της γερµανικής Κατοχής. Ο αγώνας
για την εξασφάλιση της τροφής και την επιβίωση είναι δύσκολος. Ο
Πέτρος µαζί µε τους φίλους του, τα παιδιά της γειτονιάς και µε αρχηγό
το Σωτήρη προσπαθούν να βοηθήσουν την πατρίδα µε κίνδυνο της ζωής
τους. Η ελευθερία δεν θα αργήσει να ‘ρθει, αλλά κάποιοι θα λείπουν από
τις χαρές της νίκης.

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4499

22.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΝΝαα δδιιααββάάσσεεττεε ττοο ββιιββλλίίοο ττοουυ ΠΠρρίίµµοο ΛΛέέββιι
ΕΕάάνν ααυυττόό εείίννααιι οο άάννθθρρωωπποοςς,, νναα δδεείίττεε ττηηνν ττααιιννίίαα ττοουυ ΡΡοοµµππέέρρττοο ΜΜππεεννίίννιι  ΗΗ
ζζωωήή εείίννααιι ωωρρααίίαα,, νναα σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεττεε όόπποοιιαα άάλλλλαα σσττοοιιχχεείίαα κκρρίίννεεττεε εεσσεείίςς
εεννδδιιααφφέέρροονντταα γγιιαα τταα ννααζζιισσττιικκάά σσττρρααττόόππεεδδαα σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς κκααιι σσττηη σσυυννέέ--
χχεειιαα νναα ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε ττοο θθέέµµαα ααυυττόό σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς.. 

Η ταινία του Ροµπέρτο Μπενίνι Η ζωή είναι ωραία είναι ιταλική παρα-
γωγή του 1998 και τιµήθηκε µε το Βραβείο Όσκαρ. Πρόκειται για µια
αντιπολεµική ταινία, η υπόθεση της οποίας έχει ως εξής: Λίγο πριν από
την έκρηξη του Β' Παγκοσµίου πολέµου, σε µια µικρή ιταλική πόλη, ένας
καλόκαρδος, εβραίος στην καταγωγή, βιβλιοπώλης, ερωτεύεται µια
Ιταλίδα της ανώτερης τάξης. Θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να την
κατακτήσει. Λίγα χρόνια αργότερα, παντρεµένος και µε ένα γιο πέντε
ετών θα συλληφθεί και θα µεταφερθεί σε ένα ναζιστικό στρατόπεδο
συγκέντρωσης. Εκεί, θα προσπαθήσει να πείσει τον γιο του να πιστέψει
ότι όλα όσα συµβαίνουν γύρω του, δεν είναι παρά ένα παιχνίδι. 

Ο Πρίµο Λέβι, ιταλοεβραϊκής καταγωγής, γεννήθηκε το 1919 και σπού-
δασε χηµικός. Συνελήφθη το 1943 ως µέλος της αντιφασιστικής αντί-
στασης κατά τη διάρκεια του πολέµου και στάλθηκε στο Άουσβιτς. Η
εµπειρία του αυτή καταγράφεται στο αυτοβιογραφικό του έργο Εάν
αυτό είναι ο άνθρωπος, που θεωρείται παγκοσµίως ένα από τα σηµαντι-
κότερα κείµενα για το Ολοκαύτωµα, γραµµένο µε την ψυχραιµία και την
αναλυτικότητα ενός χηµικού που παρατηρεί και καταγράφει τις συµπερι-
φορές των ανθρώπων σε συνθήκες απόλυτης ταπείνωσης και εκµηδένι-
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σης. Μετά τον πόλεµο και την επιστροφή του  από το Άουσβιτς εργά-
στηκε µέχρι τη σύνταξή του ως χηµικός σε εργοστάσιο χρωµάτων κοντά
στο Τορίνο. Έγραψε επίσης σπουδαία µυθιστορήµατα και δοκίµια όπως
Η Εκεχειρία, Αν όχι τώρα, πότε; , Λίλιθ, Το Περιοδικό Σύστηµα, Φυσικές
Ιστορίες, Το κλειδί σε σχήµα αστεριού, Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί
που σώθηκαν, Το επάγγελµα των άλλων, πολλά από τα οποία έχουν
εκδοθεί και στην Ελλάδα. Η αγωνιώδης προσπάθεια να κατανοήσει τη
«λογική» πίσω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τερµατίστηκε µε τον
τραγικό του θάνατο στο Τορίνο το 1987. Το βιβλίο Εάν αυτό είναι ο
άνθρωπος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα σε µετάφραση της Χαράς
Σαρλικιώτη.

Προτεινόµενες ιστοσελίδες:
www. jewishmuseum.gr
el. wikipedia.org
www. greekhelsinki.gr
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5500

ΝΝαα µµεελλεεττήήσσεεττεε ττοο χχάάρρττηη ττηηςς σσ.. 113377.. ΠΠοοιιαα εείίννααιι ηη κκύύρριιαα ααλλλλααγγήή µµεεττάά ττοο
ΒΒ΄́ ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο ππόόλλεεµµοο;; ΠΠοούύ οοφφεείίλλεεττααιι;; ΠΠοοιιαα εείίδδηη πποολλιιττεευυµµάάττωωνν σσυυνναα--
ννττάάµµεε σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη ττοο 11995500;; ΠΠοοιιαα εείίννααιι τταα κκύύρριιαα γγννωωρρίίσσµµααττάά ττοουυςς;;

Η κύρια αλλαγή στον ευρωπαϊκό χάρτη µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο
είναι ότι η Ευρώπη έχει χωριστεί στα δύο: στη ∆υτική και την Ανατολική
Ευρώπη. Ο χωρισµός αυτός δεν είναι µόνο γεωγραφικός αλλά και πολι-
τικός, καθώς καθεµιά από τις δύο πλευρές αντιπροσωπεύει και ένα δια-
φορετικό κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό σύστηµα. Στη ∆υτική
Ευρώπη επικρατεί η κοινοβουλευτική αστική δηµοκρατία, ενώ στην
Ανατολική η λαϊκή δηµοκρατία. Αυτή η εξέλιξη υπήρξε προϊόν της έκβα-
σης του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου, από τον οποίο αναδείχτηκαν δύο
υπερδυνάµεις, οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση. Η τάση των δύο υπερδυ-
νάµεων για παγκόσµια κυριαρχία εξώθησε τον ανταγωνισµό στα άκρα
και µοιραία οδήγησε σε αυτό που ονοµάστηκε «Ψυχρός Πόλεµος» και
χώρισε τον κόσµο σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα µε επίκεντρο την
Ευρώπη.

Κύρια γνωρίσµατα της κοινοβουλευτικής αστικής δηµοκρατίας:
• Συνταγµατική αναγνώριση των ατοµικών ελευθεριών.
• ∆ηµιουργία κράτους πρόνοιας.
• Έξαρση του καταναλωτικού τρόπου ζωής.
• Εµφάνιση κοινωνικών προβληµάτων, όπως η ανεργία, οι έντονες κοι-

νωνικές ανισότητες, τα ναρκωτικά κ.ά. 

Κύρια γνωρίσµατα της λαϊκής δηµοκρατίας:
• Επιτυχής οργάνωση του βιοµηχανικού τοµέα και των συστηµάτων

υγείας και εκπαίδευσης.
• Βελτίωσης της θέσης της γυναίκας.
• Εφαρµογή εκτεταµένων κρατικοποιήσεων.
• Μονοπωλιακή άσκηση της εξουσίας από το κοµουνιστικό κόµµα.
• Περιορισµός της δυνατότητας έκφρασης πολιτικών απόψεων.
• ∆ιώξεις αντιφρονούντων.
• Ελλείψεις σε καταναλωτικά αγαθά εξαιτίας του στενού ελέγχου της

αγοράς από το κράτος.
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∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΝΝαα δδεείίττεε ττηηνν ττααιιννίίαα ««ΑΑπποοκκάάλλυυψψηη ττώώρραα!!»» κκααιι
νναα ττηη σσυυζζηηττήήσσεεττεε σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς..

Τούτη η ταινία είναι στα αλήθεια ένα θαύµα, όχι γιατί το ξεπέρασµα των
εµποδίων για το γύρισµά της έξω από το χολλυγουντιανό σύστηµα και
µε χρήµατα του ίδιου του σκηνοθέτη είναι καθεαυτό ένα οικονοµικό και
τεχνικό θαύµα, που είχε να ξαναγίνει από την εποχή της «Μισαλλοδοξίας
του Γκρίφιθ, αλλά διότι ο δαιµόνιος Κόπολα καταφέρνει να σµίξει τους
ιδεολογικούς κώδικες και να «µπερδέψει» τα κινηµατογραφικά είδη µε
έναν τρόπο κυριολεκτικά µοναδικό στην ιστορία του κινηµατογράφου. Η
ταινία είναι ένα συναρπαστικό θέαµα, και µαζί µια στοχαστική έρευνα
πάνω σε µερικές καίριες πλευρές του «βρώµικου πολέµου» και ταυτό-
χρονα το χρονικό ενός προσώπου και παράλληλα ένα φιλοσοφικό παρα-
µύθι, και συγχρόνως µια «διδακτική» αλληγορία. Κι όλος αυτός ο πολυ-
σηµικός και πολυκωδικός δαίδαλος να περιστρέφεται σε κύκλους οµό-
κεντρους γύρω από τον ίδιο άξονα που είναι δανεισµένος από µια λογο-
τεχνία που απέχει πολύ από το να έχει σχέση µε το Βιετνάµ. Η αφηγηµα-
τική δοµή, η κεντρική ιδέα, οι βασικοί χαρακτήρες και η φιλοσοφία είναι
δανεισµένα από το µυθιστόρηµα του Τζόζεφ Κόνραντ «Στην καρδιά του
ερέβους», το οποίο ωστόσο µε δυσκολία αναγνωρίζεται στη «βιετναµι-
κή» του διασκευή. Ο Κόπολα ακροβατεί όχι πάνω σε µία αλλά σε πολλές
κόψεις ξυραφιών. Κι ωστόσο από αυτό το απίθανο εγχείρηµα βγαίνει
νικητής και τροπαιούχος. Αυτό ακριβώς είναι το θαύµα.

Καταρχήν θα ήταν λάθος να δούµε αυτή την ταινία µόνο σαν ένα
σχολιασµό του πολέµου του Βιετνάµ, παρόλο που πίσω από το κάθε
επεισόδιο του µύθου κρύβεται κι ένα πραγµατικό περιστατικό που το
καθοδηγεί και το υποβαστάζει. Το «Αποκάλυψη τώρα!» δεν είναι ένα
φιλµ για το Βιετνάµ αλλά πάνω στο Βιετνάµ και γύρω από το Βιετνάµ.
∆εν ενδιαφέρεται για τα αίτια και τα αποτελέσµατα αυτού του πολέµου
αλλά για την ιδιοµορφία του µηχανισµού λειτουργίας του, νοούµενου
στατικά, δηλαδή έξω και πέρα από τις κοινωνικοοικονοµικές του παρα-
µέτρους. Σύµφωνα µε τη λογική που επιβάλλει αυτή η στατικότητα το
φιλµ προσποιείται πως αγνοεί ακόµη και τον αντίπαλο. ∆εν υπάρχουν
Βιετκόνγκ στην ταινία. Αυτοί λειτουργούν πάντα από το περιθώριο και
εκτός κάδρου σαν µια συνεχής απειλή, που δεν συγκεκριµενοποιείται
ποτέ. 

Με αυτή την αποψίλωση από όλες τις παραµέτρους, κοινωνικοπολιτι-
κές και δραµατουργικές, ο Κόπολα πετυχαίνει να συγκεντρώσει την προ-
σοχή του σε µια και µόνο και έτσι να την µεγεθύνει στο έπακρο. Αυτό
που τον ενδιαφέρει στην «πλευρά Βιετνάµ» της ταινίας του είναι η χαρα-
κτηρολογία του αµερικανού στρατιώτη και η απανθρωπιά µιας συµπερι-
φοράς που προσδιορίζεται από το πλήρες ηθικό κενό – ένα κενό που
δεν αποκτήθηκε στο Βιετνάµ κατ’ αποκλειστικότητα, αλλά που το κουβα-
λούν οι στρατιώτες από την πατρίδα τους. (Στο επίπεδο της σκηνοθετι-
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κής δουλειάς, λειτουργούν τέλεια µέσα στο πολεµικό φιλµ κώδικες φερ-
µένοι από το γουέστερν. Βλέπε για παράδειγµα εκείνη την απίθανη επί-
θεση µε ελικόπτερα στο βιετναµικό χωριό που είναι οργανωµένη σαν
καλπασµός ιππικού που καταδιώκει Ινδιάνους, τους οποίους µάλιστα
προσπαθούν να τροµοκρατήσουν µε το µπουµπουνητό της βαγκνερικής
µουσικής. Πρόκειται για εύρηµα µεγαλοφυές καθεαυτό, καθώς µια
κορυφαία στιγµή του ευρωπαϊκού πολιτισµού µπαίνει στην υπηρεσία της
πλήρους απανθρωπιάς, πράγµα που ξανάγινε άλλωστε από τον Χίτλερ). 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης πρέπει να ξεχάσουµε προσω-
ρινά το Βιετνάµ και να περιοριστούµε στην περιπέτεια της ανάβασης
προς τις πηγές του ποταµού µιας οµάδας που έχει εγκλωβιστεί σε ένα
πλοιάριο που τους πάει στο άγνωστο. Στο τέλος αυτού του µακάβριου
ταξιδιού που έλκει την καταγωγή του από τον Ρεµπώ, βρίσκεται ο Μεγά-
λος Μύθος: ο συνταγµατάρχης Κουρτζ (Μάρλον Μπράντο) τον οποίο
πρέπει να σκοτώσει ο λοχαγός Γουίλαρντ (Μάρτιν Σιν) όχι γιατί είναι
λιποτάκτης, αλλά διότι έγινε «βασιλιάς» και «θεός» σε µια καµποτζιανή
φυλή, πράγµα που δείχνει την κρυφή πρόθεση του αµερικανικού «πολιτι-
σµού» που εισβάλλει στο Βιετνάµ, αλλά και που ιχνηλατεί ένα λογικό-
τατο πισωγύρισµα αυτού του «πολιτισµού» στο δηλωµένο στην ταινία
και καταφάνερο πρωτογονισµό, πράγµα απολύτως επικίνδυνο για τη
διεκπεραίωση της «πολιτιστικής» αποστολής των Αµερικανών στο Βιετ-
νάµ. Ο Κουρτζ βρίσκεται ήδη στην «Καρδιά του ερέβους» (Κόνραντ),
αλλά και ο Γουίλλαρντ κάνοντας την ίδια διαδροµή που έκανε και ο
Κουρτζ και διαπράττοντας καθ’ οδόν τα ίδια περίπου εγκλήµατα που διέ-
πραξε κι εκείνος, κινδυνεύει κι αυτός να βρει καταφυγή στον πρωτόγονο
µύθο, όπου όλες οι αντιφάσεις είναι λυµένες εκ προοιµίου µέσα στη
µυθική σκέψη. Καθώς η φρίκη παραµερίζει τη λογική, τη θέση της τελευ-
ταίας έρχεται να την πάρει η ιδιόµορφη τρέλα του ανθρώπου που έχει
χάσει όλα του τα ερείσµατα και κολυµπάει στο πλήρες ηθικό κενό. Σε
αυτή την κατάσταση της απόλυτης και καθαρής απελπισίας ξανασυνα-
ντούµε τον πολιτισµό, αλλά στο «βαθµό µηδέν» και συγκεκριµένα εδώ µε
τη µορφή της ποίησης του Έλιοτ. Ο µυθοποιηµένος Κουρτζ, που λει-
τουργεί σταθερά στη µυθοπλασία σαν πόλος έλξης για τον Γουίλλαρντ,
διαβάζει τους «Κούφιους ανθρώπους» του Έλιοτ και αποδείχνει έτσι
πως όχι µόνο τρελός δεν είναι, όπως τον θέλουν οι πρώην προϊστάµενοί
του που διέταξαν το θάνατό του, αλλά αντίθετα είναι ο µόνος µέσα σε
αυτή την κόλαση που τα ‘χει τετρακόσια: λιποτάχτησε παρά τη λαµπρή
σταδιοδροµία και τη δόξα του, για να περισώσει το έσχατο υπόλειµµα
ανθρωπιάς που του απέµεινε. Η διατεταγµένη του δολοφονία από τον
Γουίλλαρντ γίνεται έτσι ένα είδος µετάληψης του τελευταίου σε αυτή
την έσχατη ανθρωπιά, που ο λοχαγός θα τη φέρει πίσω σαν σπόρο στον
ηµιθανή πολιτισµό. (Σε ένα άλλο φινάλε, που ο Κόπολα δεν το προέκρινε
τελικά, ο Γουίλλαρντ διαδέχεται τον Κουρτζ, πράγµα που είναι περίπου
το ίδιο, αλλά που αποδυναµώνει την ιδεολογία και την καθιστά περισσό-
τερο αισιόδοξη).
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Τελικά, το Βιετνάµ δεν ήταν παρά ένα ταξίδι κόντρα στην πορεία της
Ιστορίας (όπως και η ανάβαση του ποταµού από τον Γουίλλαρντ) που
οδηγεί πίσω, στις πολιτιστικές ρίζες της µυθικής σκέψης του τροµοκρα-
τηµένου ανθρώπου. Ο Γουίλλαρντ, φορτωµένος µε την πείρα, τη γνώση
και τη φρίκη του ταξιδιού του στην άκρη της κόλασης ίσως έγινε επιτέ-
λους «χόµο σάπιενς» όπως µαρτυρά το τελευταίο εκστατικό πλάνο,
όπου βλέπουµε για πρώτη φορά πως η φρίκη δεν παραµορφώνει εντε-
λώς το πρόσωπό του. Η αριστοτελική κάθαρση έχει λειτουργήσει αποτε-
λεσµατικά. 

Αν δεν υπάρξουν κι άλλα Βιετνάµ, τούτο το ταξίδι στην κόλαση ίσως
φανεί πολύ χρήσιµο. Μόνο ένα µη αναγκαίο πισωγύρισµα στο «βαθµό
µηδέν» του πολιτισµού θα µπορούσε να µας πείσει για την αξία του πολι-
τισµού, όταν η λογική στέλνεται σε διακοπές στα Βιετνάµ του κόσµου
τούτου.

Βασίλης Ραφαηλίδης. Βήµα, 13 – 11 – 1979.  
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22.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΗΗ δδοολλοοφφοοννίίαα ττοουυ ΛΛααµµππρράάκκηη:: ττοο γγεεγγοοννόόςς
κκααιι οοιι πποολλιιττιικκέέςς ττοουυ ππααρρεεννέέρργγεειιεεςς,, αανντταανναακκλλάάσσεειιςς σσττηη λλοογγοοττεεχχννίίαα ((ΒΒ..
ΒΒαασσιιλλιικκόόςς,, ΖΖ)) κκααιι σσττοονν κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοο ((ΚΚ.. ΓΓααββρράάςς,, ΖΖ))..

ΟΟ ΓΓρρηηγγόόρρηηςς ΛΛααµµππρράάκκηηςς
Ο Γρηγόρης Λαµπράκης κατά τη διάρκεια της ζωής του υπήρξε ιατρός,
βουλευτής και πάνω από όλα συνεπής αγωνιστής και υποστηρικτής των
θέσεων του υπέρ της ειρήνης και του ανθρωπισµού. Εκλέχθηκε βουλευ-
τής της Ε∆Α (1958) και υπήρξε πρωτοπόρος του ειρηνικού κινήµατος
στην Ελλάδα που ξεκίνησε µε αφορµή τον πόλεµο του Βιετνάµ. Ως για-
τρός διατηρούσε ιδιωτική κλινική στην οποία περιέθαλπε τους φτωχούς
δωρεάν. Επίσης διετέλεσε αντιπρόεδρος της «Eλληνικής Eπιτροπής δια
την ∆ιεθνήν Ύφεσιν».

ΤΤαα γγεεγγοοννόότταα
Ήταν 22 Μαΐου 1963, όταν µετά από πολλές προσπάθειες για την υπέρ-
βαση πολλών κωλυµάτων που θέτονταν εσκεµµένα από τη πλευρά της
αστυνοµίας οργανώθηκε τελικά από την Επιτροπή Ειρήνης στη Θεσσα-
λονίκη εκδήλωση υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέµου στο Βιετνάµ.
Η εκδήλωση µεταφέρθηκε από τον αρχικό χώρο διοργάνωσής της κοντά
στην πλατεία Αριστοτέλους σε µια σχετικά ερηµική τοποθεσία κοντά
στην αγορά του Μοδιάνο. Αυτό συνέβη, καθώς η αστυνοµία αρνούταν
να δώσει άδεια διεξαγωγής της εκδήλωσης, µε την πρόφαση ότι ο αρχι-
κός χώρος δεν είχε έξοδο κινδύνου.

Την εκδήλωση, η οποία περιφρουρούνταν από ισχνές αστυνοµικές
δυνάµεις, παρακολούθησαν περίπου τριακόσιοι φιλειρηνιστές. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης και µε την ανοχή της αστυνοµίας , πλήθος
κόσµου –µέλη ακροδεξιών παρακρατικών οργανώσεων- συγκεντρώθη-
καν έξω από το κτίριο φωνάζοντας συνθήµατα όπως :«Θέλουµε πόλε-
µο», «Να πάτε στη Βουλγαρία», «Λαµπράκη, θα πεθάνεις» αποκαλύπτο-
ντας ανεµπόδιστα τις απειλητικές τους διαθέσεις.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο Λαµπράκης βγαίνει µε τους συνα-
γωνιστές του από το κτίριο και πίσω τους οι αστυνοµικοί κλείνουν την
πόρτα του εγκλωβίζοντας σε αυτό τους συγκεντρωθέντες φιλειρηνι-
στές. Οι παρακρατικοί κινούνται απειλητικά εναντίον τους και τότε ο
Λαµπράκης σπεύδει και διαµαρτύρεται στους αξιωµατικούς Καµουτσή
και Μήτσου που είχαν αναλάβει την ασφάλειά του και οι οποίοι είχαν
χαθεί στο πλήθος.

Ο Λαµπράκης και η µικρή συνοδεία του γυρνάνε την πλάτη τους στον
αστυνοµικό διευθυντή και τον στρατηγό, ξεκινώντας όλοι µαζί για να
διασχίσουν τα λίγα µέτρα που τους χωρίζουν από το ξενοδοχείο. Mεσο-
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λαβεί µόνο ένας µικρός δρόµος, όπου είναι σταθµευµένο ένα τρίκυκλο.
Aυτόπτες µάρτυρες που βρίσκονται εκεί τυχαία θα ακούσουν κάποιον,
µάλλον αξιωµατικό, να λέει στον οδηγό: «Ξεκίνα, τι κάθεσαι;». Tην ίδια
στιγµή, ο Λαµπράκης βλέπει τρεις τέσσερις τραµπούκους να έρχονται
οπλισµένοι από την απέναντι πλευρά και γυρνάει προς τον Kαµουτσή
δείχνοντάς τους µε το χέρι του: «Oρίστε, ήρθαν ξανά, τι κάνει η αστυνο-
µία;» Έτσι δεν θα δει το τρίκυκλο που έρχεται. 

Εκείνη τη στιγµή είδα τον Eµµανουηλίδη να τον χτυπάει στο κεφάλι και
να πηδάει πάνω στο τρίκυκλο», λέει ο Bαγγέλης Mπακάλης, ένας από
τους συνοδούς του Λαµπράκη. Tο τρίκυκλο παρασέρνει για λίγο τον ήδη
πεσµένο βουλευτή κι ύστερα εξαφανίζεται µε µεγάλη ταχύτητα. O
Λαµπράκης έχει σωριαστεί στο οδόστρωµα. Από εκείνη τη στιγµή είναι
κλινικά νεκρός. Πεθαίνει τελικά στο νοσοκοµείο στις 27 Μαΐου 1963.

Στο τρίκυκλο επέβαιναν οι εντολοδόχοι ακροδεξιοί παρακρατικοί -
δοσίλογοι κατά τη διάρκεια της κατοχής και προστάτες της δηµοκρα-
τίας µετέπειτα - Κοτζαµάνης και Εµµανουηλίδης. Το κατά γενική οµολο-
γία πληµµελώς οργανωµένο σχέδιο χάλασε ο Εµµανουήλ Χατζηαποστό-
λου, γνωστός ως «Τίγρης», ο οποίος πήδηξε πάνω στο τρίκυκλο και
κατάφερε να ρίξει κάτω τον Κοτζαµάνη ο οποίος και συνελήφθη από
αστυφύλακες που βρίσκονταν στη περιοχή. Ο Εµµανουηλίδης «παραδό-
θηκε» λίγες µέρες µετά. Οι αστυφύλακες που συµµετείχαν στη σύλληψη
µετατέθηκαν δυσµενώς.

ΜΜιιαα πποολλιιττιικκήή εεκκττίίµµηησσηη

Ελευθεροτυπία 21-5-1998
«ανάλυση στα γεγονότα»

ΗΗ ΕΕλλλλάάδδαα σσττοονν αασσττεερριισσµµόό ττηηςς ααµµεερριικκααννοοκκρρααττίίααςς
ΤΤιι θθρρυυµµµµααττίίσσττηηκκεε µµεεττάά ττηη δδοολλοοφφοοννίίαα ττοουυ ΓΓρρηηγγόόρρηη ΛΛααµµππρράάκκηη

Κλεάνθης Γρίβας

«Σήµερα, ένα σύµφυρµα κλεφτών, βιαστών, δοσίλογων και κάθε είδους
κακοποιών, εµφανίζεται ως προστάτης κοινωνικών καθεστώτων, ως φύ-
λακας ιερών και οσίων και ως Κέρβερος του νόµου και της τάξης»
(Εισαγγελέας Παύλος ∆ελαπόρτας).

Από την απελευθέρωσή της µέχρι το 1967, η Θεσσαλονίκη, αναδείχθηκε
σε αδιαµφισβήτητη πρωτεύουσα των πολιτικών δολοφονιών και των οξύ-
τερων ταξικών συγκρούσεων, κυρίως εξαιτίας της καθαρότητας που
είχε η ταξική της διαστρωµάτωση.
Όλες οι πολιτικές δολοφονίες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη ήταν προϊόν
της συνεργασίας της κρατικής εξουσίας µε τον υπόκοσµο, από την
οποία γεννήθηκε το παρακράτος, ένας ιδιότυπος «θεσµός» που δραστη-
ριοποιείται πέραν των ορίων της νοµιµότητας (µε καθοδηγητικά όργανα
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που απαρτίζονται από κρατικούς αξιωµατούχους και εκτελεστικά όργα-
να που στρατολογούνται από τον υπόκοσµο), και λειτουργεί ως εγγυη-
τής της υφιστάµενης εξουσιαστικής τάξης πραγµάτων. 
Η ελληνική ιστορία των δύο πρώτων µεταπολεµικών δεκαετιών σφραγί-
στηκε ανεξίτηλα από δύο πολιτικές δολοφονίες: Τη δολοφονία του
Αµερικανού δηµοσιογράφου Τζορτζ Πολκ (8 Μαΐου 1948) και τη δολο-
φονία του Έλληνα βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαµπράκη (22
Μαΐου 1963). 

Η δολοφονία του Πολκ σηµατοδότησε την αρχή µιας διεργασίας που
οδήγησε στην εµπέδωση της αµερικανοκρατίας και του µετεµφυλιακού
κράτους του τρόµου στην Ελλάδα. Η δολοφονία του Λαµπράκη σήµανε
την έναρξη της διαδικασίας του ξεφτίσµατος αυτού του καθεστώτος
υποτέλειας και καταπίεσης. Η δολοφονία του Πολκ διέγραψε το πολιτικό
κλίµα µέσα στο οποίο διαµορφώθηκε η πρώτη µεταπολεµική γενιά και η
δολοφονία του Λαµπράκη προσδιόρισε την πολιτική της ενηλικίωση.

Στις 22 Μαΐου 1963, ο Γρηγόρης Λαµπράκης, 51 ετών, υφηγητής της
ιατρικής, βαλκανιονίκης, µαχητικός ειρηνιστής και ανεξάρτητος βουλευ-
τής της Αριστεράς, δολοφονήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, µε
την εναρµονισµένη δράση του κράτους, του παρακράτους και του υπο-
κόσµου.

Κατά τις εκατό ώρες του ψυχορραγήµατος του Γρηγόρη Λαµπράκη
στο νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, ο ελληνικός λαός ξεπέρασε τους φόβους που
του καλλιεργούσε µεθοδικά επί 15 χρόνια η συνδυασµένη δράση των
ορατών (συνταγµατικών) και των αόρατων (εξω-συνταγµατικών) κέντρων
εξουσίας: Της αµερικανικής πρεσβείας, του υποτελούς «ελληνικού»
κράτους και του παρακράτους.

Εκείνες τις ώρες, που βιώθηκαν ως «στιγµή της αλήθειας», η υπό
αποικιοκρατική κυριαρχία ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε ότι µπο-
ρούσε να διεκδικήσει κάποια στοιχειώδη δικαιώµατα στη ζωή και την
ελευθερία, ενάντια στο πολύµορφο πλέγµα των αµερικανοκρατούµενων
θεσµών και µηχανισµών που επιδίωκαν να την καθηλώσουν στο ρόλο
µιας τριτοκοσµικής αποικίας. Κάτω από την επίδραση αυτής της συλλο-
γικής συνειδητοποίησης, ήταν φανερό ότι οποιαδήποτε τροµοκρατική
δράση του κράτους και του παρακράτους, θα αναβίωνε γεγονότα παρό-
µοια µ’ αυτά του Μάη του 1936. 
Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη πυροδότησε εσωτερικές πολιτικές
διεργασίες που καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση της ύπαρξης του
ιδιότυπου ηµιφασιστικού αυταρχικού µετεµφυλιακού κράτους που εξα-
σφάλιζε τον αποικιακό έλεγχο της χώρας από τις ΗΠΑ. Μέσω αυτών των
διεργασιών, η ελληνική κοινωνία διεκδίκησε το ξεπέρασµα των συνε-
πειών του εµφυλίου πολέµου (που της επέβαλαν οι «προστάτες» της) και
τον εκδηµοκρατισµό της. Και η Ουάσινγκτον απάντησε µε την καταφυγή
στην ανοικτή στρατιωτική δικτατορία, δοκιµάζοντας το «χιλιανό µοντέ-
λο» σε µια ευρωπαϊκή χώρα, έξι χρόνια πριν το εφαρµόσει στη Χιλή.
Οι πρωταγωνιστές του κράτους και του παρακράτους που δολοφόνη-
σαν τον Γρηγόρη Λαµπράκη, είχαν δύο κοινά χαρακτηριστικά που καθό-
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ριζαν το βαθµό της οµοιότητας και της αλληλεξάρτησής τους: 
1) Όλοι τους σχεδόν είχαν σταδιοδροµήσει στο κλίµα του δοσιλογισµού:
Είχαν υπηρετήσει τους κατακτητές και διασώθηκαν από τις ποινικές και
ηθικές συνέπειες της προδοσίας τους µόνο χάρη στο γεγονός ότι µε
ευθύνη των ξένων δυνάµεων και του ελληνικού πολιτικού κόσµου, η
Ελλάδα σύρθηκε σ’ ένα ανθρωποβόρο εµφύλιο πόλεµο, απ’ τον οποίο
αναδείχθηκε η αµερικανοκρατία ως κυρίαρχο στοιχείο στο διακανονισµό
των υποθέσεων του τόπου. Κι’ αυτό είχε ως αποτέλεσµα, να είναι «δικαι-
ωµένο» αφ’εαυτού, οτιδήποτε γινόταν στο όνοµα του «αντικοµουνι-
σµού». 
2) Όλοι τους είχαν αναγάγει την εθνικοφροσύνη σε χρυσοφόρα δραστη-
ριότητα, η οποία τους επέτρεπε να µεταµορφώνουν το προδοτικό και
δοσιλογικό παρελθόν τους σε ύψιστη εθνική «προσφορά» και δια του
επαγγελµατικού αντικοµουνισµού, να διασφαλίζουν τα προς το ζην και
να µετέχουν στη νοµή της εξουσίας σε διάφορα επίπεδα.
Όπως επισήµανε ο αείµνηστος εισαγγελέας Παύλος ∆ελαπόρτας, κατά
την αγόρευσή του στη δίκη των δολοφόνων του Λαµπράκη, το ∆εκέµ-
βριο 1966:
[Οι µηχανισµοί που δολοφόνησαν τον Λαµπράκη, αποτελούνται] «από
κατάλοιπα υποπροϊόντων του Χίτλερ, από γιγαντοκύτταρα δοσιλογικής
λευχαιµίας... από κακοποιούς διαφόρων βαθµών και ειδών, από ιδεολο-
γικούς σκηνίτες και από άλλους φτωχούς διαβόλους... Από τέτοια κοινω-
νικά βυθοκορήµατα αναµενόταν βοήθεια και σ’ αυτά θα ανατιθόταν σε
ώρα κρίσης, η ενίσχυση των Σωµάτων Ασφαλείας και η µεγάλη και άγια
υπόθεση “της υπερασπίσεως της Πατρίδος και του Ελληνοχριστιανικού
Πολιτισµού παντού, πάντοτε και δι’ όλων των µέσων", κατά τους σκο-
πούς της οργάνωσης του Γιοσµά που αναγράφονται πίσω από την ταυ-
τότητα του Γκοτζαµάνη... Σήµερα, εδώ, ένα σύµφυρµα κλεφτών, βια-
στών, δοσίλογων και κάθε είδους κακοποιών, εµφανίζεται (προς εθνοκα-
πηλεία και ανοµολόγητους ιδιοτελείς σκοπούς) ως προστάτης κοινωνι-
κών καθεστώτων, ως φύλακας ιερών και οσίων και ως Κέρβερος του
νόµου και της τάξης. Τι άλλο έπρεπε να περιµένει κανείς απ’ αυτό πλην
του ότι θα εξελισσόταν σε κακοήθη νεοπλασία της κοινωνίας;»
Mετά τον πόλεµο και την αναπόφευκτη κατάρρευση της παραδοσιακής
αποικιοκρατίας, η ανατέλλουσα αµερικανική νέο-αποικιοκρατία, προκει-
µένου να επιβάλλει και να εµπεδώσει την κυριαρχία της στη ζώνη της
επιρροής της, έπρεπε: 
1) Nα εξουδετερώσει τα ευρέα λαϊκά στρώµατα που είχαν χειραφετηθεί
µέσα από την εµπειρία της συµµετοχής τους στην Αντίσταση.
2) Nα διαµορφώσει ένα νέο πλέγµα ντόπιων αποικιακών διαχειριστών,
πράγµα που προϋπέθετε την παλινόρθωση της παλιάς πολιτικής τάξης
(που η Αντίσταση είχε βάλει στο περιθώριο), τη χρησιµοποίηση των
δυνάµεων που είχαν συνεργαστεί µε τους κατακτητές και τη συνεργασία
µε τον υπόκοσµο.
Στην κατεύθυνση αυτή, µεθοδεύτηκε η συνεργασία των µυστικών υπη-
ρεσιών και του οργανωµένου εγκλήµατος, που οι δραστηριότητές τους
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αλληλο-επικαλύπτονται στ' όνοµα της αντιµετώπισης του «κοµµουνιστι-
κού κινδύνου». Κι αυτό συντέλεσε στον αµοιβαίο µετασχηµατισµό τους:
Μέσα απ’ αυτή τη συνεργασία, το οργανωµένο έγκληµα, πολιτικοποιεί-
ται διαµέσου της εξυπηρέτησης πολιτικών στόχων που του τίθενται από
τις µυστικές υπηρεσίες (όπως το σπάσιµο των απεργιών, οι βιαιότητες
σε βάρος της αριστεράς και η διάπραξη πολιτικών δολοφονιών), και οι
µυστικές υπηρεσίες, εγκληµατοποιούνται, χρησιµοποιώντας τα µέσα
του οργανωµένου εγκλήµατος.
Όπως συνέβη κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο σε όλες τις εξαρ-
τηµένες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα (που πέρασε εν µια νυκτί από την
αγγλοκρατία στην αµερικανοκρατία), η νέα τάξη πραγµάτων οργανώ-
θηκε έχοντας ως πυρήνα της την αµερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, γύ-
ρω από την οποία ενεργοποιούνταν οι δοτές εξουσίες των Ανακτόρων,
της κυβέρνησης (Αλέξ. Παπάγος, Κων/νος Καραµανλής), του κρατικού
µηχανισµού, των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλείας, της οι-
κονοµίας, της δικαιοσύνης, των µυστικών υπηρεσιών, των παρακρατικών
συµµοριών και του υπόκοσµου.
Όλο αυτό το πλέγµα της εξάρτησης και της ανοµίας, θρυµµατίστηκε
στις 22 Μαΐου 1963, µε την άνανδρη δολοφονία του ανεξάρτητου βου-
λευτή της αριστεράς Γρηγόρη Λαµπράκη από το σκοτεινό µηχανισµό
που συγκροτούσαν τα «κοινωνικά βυθοκορηµάτα», η ηγεσία της χωρο-
φυλακής και οι επαγγελµατίες φονιάδες της «Επιχείρησης Stay Behind»
της CIA, που εξειδικεύτηκε στα καθ’ ηµάς ως «Επιχείρηση Κόκκινη Προ-
βιά».                                                                                 

ΟΟιι αανντταανναακκλλάάσσεειιςς σσττηη λλοογγοοττεεχχννίίαα κκααιι ττοονν κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοο 

ΤΤοο ββιιββλλίίοο
� φανταστικό ντοκιµαντέρ ενός εγκλήµατος: Στις 22 Μαΐου του 1963, ο
βουλευτής της αριστεράς, Γρηγόρης Λαµπράκης, δολοφονείται στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης από έναν δεξιό εξτρεµιστή, σε µια επιχείρηση
µε τη συνενοχή και τη συγκάλυψη των παρακρατικών τµηµάτων του
στρατού. Ο Βασίλης Βασιλικός άλλαξε τα πραγµατικά ονόµατα των πρω-
ταγωνιστών για να αποφύγει τη σίγουρη σύλληψη. Με το Ζ, ζει, είναι
παρούσα σε όλη την εξέλιξη του µύθου η φιγούρα του νεκρού. Το βιβλίο
γνώρισε µεγάλη επιτυχία, µεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες κι έγινε
κινηµατογραφική ταινία από τον Κώστα Γαβρά.

ΗΗ ττααιιννίίαα
� (1969, 127', έγχρωµη)
Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς. Σενάριο: Jorge Semprun (από το οµώνυµο
µυθιστόρηµα του Bασίλη Βασιλικού). Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης.
Τραγούδι: Μαρία Φαραντούρη. Παίζουν: Yves Montand, Irene Papas,
Jean-Luis Trintignant, Jaques Perrin, Charles Denner, Francois Perier,
Pierre Dux, Georges Geret, Bernard Fresson, Marcel Bozzuffi, Julien
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Guiomar, Magali Noel, Renato Salvatori. 
Υπόθεση: Μία από τις πιο αποκαλυπτικές πολιτικές ταινίες που έχουν
γυριστεί ποτέ, η οποία ξεσκεπάζει την κυβερνητική υποκρισία και τη
συγκάλυψη µιας πολιτικής δολοφονίας. Ο Ζήτα (Υβ Μοντάν) είναι ένας
επιστήµονας που έχει προγραµµατίσει να κάνει µια οµιλία κατά της χρή-
σης της ατοµικής βόµβας. Καθώς φτάνει έξω από την αίθουσα στην
οποία πρόκειται να µιλήσει, δέχεται την επίθεση µιας οµάδας ακροδε-
ξιών εξτρεµιστών που συνδέονται πολιτικά µε την κυβέρνηση και, ενώ η
αστυνοµία είναι δίπλα, δεν παρεµβαίνει. Συνέρχεται από το ισχυρό κτύ-
πηµα και κάνει την οµιλία, αργότερα όµως πεθαίνει από τα τραύµατά
του. Ένας δηµοσιογράφος βρίσκει ένα µάρτυρα κι ένα δικαστή που είναι
πρόθυµος να τον ακούσει, παρά τις διαµαρτυρίες της κυβέρνησης. Στη
δίκη που ακολουθεί αποκαλύπτεται µια κυβερνητική συνωµοσία, αλλά τα
πάντα ανατρέπονται όταν στην εξουσία ανεβαίνει νέα κυβέρνηση έπειτα
από στρατιωτικό πραξικόπηµα, το οποίο οδηγεί στην αδιαλλαξία και την
απαγόρευση των µακριών µαλλιών, των Μπιτλς και των εκδηλώσεων
υπέρ της ειρήνης. Ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς χρησιµοποίησε αυθε-
ντικά ντοκουµέντα από την έρευνα που έγινε για τη δολοφονία στις 22
Μαΐου 1963 του βουλευτή της Ε∆Α και διακεκριµένου αγωνιστή του
ειρηνιστικού κινήµατος Γρηγόρη Λαµπράκη, τα οποία αποδεικνύουν ότι
πίσω από τη δολοφονία κρυβόταν µια κυβερνητική συνωµοσία, ενώ η
ταινία στηρίχθηκε στο οµώνυµο µυθιστόρηµα του Βασίλη Βασιλικού.

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5555

33.. ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΚΚάάθθεε χχρρόόννοο,, σσττιιςς 1177 ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ,, γγιιοορρττάά--
ζζεεττααιι σστταα εελλλληηννιικκάά σσχχοολλεείίαα ηη εεππέέττεειιοοςς ττοουυ ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ.. ΑΑφφοούύ ααννααζζηηττήή--
σσεεττεε σσχχεεττιικκάά κκεείίµµεενναα,, ππρροοφφοορριικκέέςς µµααρρττυυρρίίεεςς,, οοππττιικκοοαακκοουυσσττιικκόό κκααιι άάλλλλοο
υυλλιικκόό,, νναα ππρροοττεείίννεεττεε ττρρόόπποουυςς µµεε ττοουυςς οοπποοίίοουυςς θθαα µµπποορροούύσσεε νναα οορργγααννωω--
θθεείί ηη εεκκδδήήλλωωσσηη..

Προτεινόµενες ιστοσελίδες για αναζήτηση υλικού:
www. theatroedu.gr
kapodistriako.uoa.gr
www.paremvasis.gr
www.easyscool.gr

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5588

∆∆ιιααθθεεµµααττιικκήή δδρραασσττηηρριιόόττηητταα:: ΝΝαα σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεττεε ππλληηρροοφφοορρίίεεςς γγιιαα ττηη
γγέέφφυυρραα ΡΡίίοουυ –– ΑΑννττιιρρρρίίοουυ κκααιι νναα ττιιςς ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς..

Προτεινόµενες ιστοσελίδες για την αναζήτηση υλικού:
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www.gefyra.gr
el.wikipedia.org
www.westerngreece.gr
www.physics4u.gr 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 6633

ΝΝαα δδιιααββάάσσεεττεε ττοο µµυυθθιισσττόόρρηηµµαα ττοουυ ΧΧέέµµιιννγγοουυεεϊϊ ««ΑΑπποοχχααιιρρεεττιισσµµόόςς σστταα
όόππλλαα»»,, νναα δδεείίττεε ττηηνν οοµµώώννυυµµηη κκιιννηηµµααττοογγρρααφφιικκήή ττααιιννίίαα κκααιι σσττηη σσυυννέέχχεειιαα
νναα κκάάννεεττεε σσχχεεττιικκήή ππααρροουυσσίίαασσηη σσττηηνν ττάάξξηη σσααςς..

ΤΤοο µµυυθθιισσττόόρρηηµµαα 
Το 1918 ο Έρνεστ Χέµινγουεϊ πήγε «στον πόλεµο που θα έβαζε τέλος σε
όλους τους πολέµους». Κατατάχθηκε ως εθελοντής τραυµατιοφορέας
στα ασθενοφόρα, τραυµατίστηκε και παρασηµοφορήθηκε. Από τις
εµπειρίες του αυτές γεννήθηκε αυτό το µυθιστόρηµα, που πολλοί θεω-
ρούν ως το αριστούργηµά του. Σε αυτό αναπλάθει µε τρόπο απόλυτα
πειστικό το φόβο, τη συντροφικότητα, το θάρρος του νεαρού Αµερικα-
νού εθελοντή και των ανδρών και γυναικών που γνωρίζει στην Ιταλία.
Όµως το «Αποχαιρετισµός στα όπλα» δεν είναι µονάχα ένα πολεµικό
µυθιστόρηµα. Σε αυτό ο Χέµινγουεϊ πλάθει µια ιστορία αγάπης βαθιά
τραγική, παθιασµένη και ασυµβίβαστη - η συνισταµένη των τριών µεγά-
λων ερώτων του συγγραφέα στα χρόνια 1918-1929. Πέρα όµως και ανε-
ξάρτητα από τα καθαρά αυτοβιογραφικά στοιχεία που περιέχονται στο
βιβλίο του αυτό, το µυθιστόρηµα σφύζει από πάθος και συγκλονιστικά
συναισθήµατα, που βρίσκουν το ιδεώδες σκηνικό τους στην Ιταλία, στα
ταραγµένα και αδυσώπητα χρόνια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου1.

ΗΗ ττααιιννίίαα
Η ταινία βγήκε στις αίθουσες πρωταρχικά το 1932 και ο Hemingway
δήλωσε επανειληµµένως ότι δε συµφωνεί µε τη µεταφορά. Πέρα από το
πόσο πιστό µένει το σενάριο στο βιβλίο, η ταινία θεωρήθηκε αριστούρ-
γηµα και βγήκε στις αίθουσες πολλές φορές ακόµη, κυρίως κάθε φορά
που άλλαζαν χέρια τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Κάθε φορά βέβαια,
ψαλιδιζόταν από λίγο, έτσι που κατέληξε να κυκλοφορήσει κόπια µε
διάρκεια µόνο 70 περίπου λεπτά! Το µεγαλύτερο ψαλίδισµα έγινε
φυσικά εξαιτίας της λογοκρισίας. Ας τα πάρουµε όµως καλύτερα από
την αρχή. 

Το πρώτο αστείο είναι ότι την ταινία, ήδη από το 1932 που πρωτοκυ-
κλοφόρησε, δεν την είδαν όλοι µε το ίδιο τέλος! Ο ίδιος ο Borzage
γύρισε δύο εκδοχές: η πρώτη, εντελώς αντίθετη µε τη χολυγουντιανή
κλασική συνταγή του happy end, προβλήθηκε στην Ευρώπη και σε ορι-
σµένους µόνο κινηµατογράφους στην Αµερική. Όλοι οι υπόλοιποι, από-
λαυσαν τη δεύτερη, πιο χαρούµενη εκδοχή, γιατί η ιδέα και µόνο ότι ένα
θλιµµένο τέλος θα µειώσει τα κέρδη ήταν απευκταία... 

Όµως, κάποια θέµατα της ταινίας, όπως το σεξ πριν το γάµο και η

1  Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου «Αποχαιρετισµός στα όπλα», Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2006.
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γέννα ήταν αρκετά επίφοβα. Ο Hays απαίτησε να κοπούν κάποιες σκη-
νές, µάλιστα µία απ’ αυτές την τελευταία στιγµή, µε αποτέλεσµα το
κόψιµο να είναι απότοµο (κάπου προς το τέλος, εκεί που από τη βάρκα
µέσα στην καταιγίδα βρισκόµαστε αµέσως στην Katherine να λέει ότι δεν
πιάνει το αναισθητικό). Το 1938, η επίσηµη πια λογοκρισία έκοψε περί-
που 10 λεπτά και πρόσθεσε(!) µια σκηνή δυο χεριών ζευγαριού να περ-
νάνε βέρα, ώστε να µην υπάρχει πια η υπόνοια του έρωτα εκτός γάµου.
Άλλα 10 λεπτά κόπηκαν για κάποια επανέκδοση πολύ αργότερα, προφα-
νώς για πρακτικούς λόγους, για να χωράει η ταινία σε τέσσερις µόνο
κόπιες.

Εγώ είχα την τύχη να δω την νέα, αποκατεστηµένη κόπια που ετοί-
µασε η UCLA σε συνεργασία µε όσους είχαν µέρη της αυθεντικής (όσα
βέβαια έκοψε ο Hays µε τον κώδικά του, έχουν χαθεί για πάντα). Το απο-
τέλεσµα είναι εξαιρετικό και η ταινία είναι συγκινητική ακόµη και
σήµερα, όσο και αν είναι κάπως κλισέ. Ο έρωτας µιας αδελφής-νοσοκό-
µας του Ερυθρού Σταυρού µε έναν Αµερικάνο που πολεµούσε στην
Ιταλία κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι κακουχίες που πέρασε και
το τραγικό της τέλος, πολύ όµορφα κινηµατογραφηµένα, µας κερδίζουν
άµεσα (όπως κέρδισαν και τα µέλη της Ακαδηµίας, που χάρισαν στην
ταινία Όσκαρ κινηµατογράφησης και ήχου). Το ίδιο και το ευαίσθητο
παίξιµο της Helen Hayes που είναι όµορφο ζευγάρι µε το Gary Cooper
–αν και µε διαφορά ύψους πάνω από δύο κεφάλια. Αξιοσηµείωτη είναι
για την εποχή η έντονη χρήση υποκειµενικής κάµερας, σε σηµείο να
φτάνουµε να βλέπουµε ακριβώς ό,τι βλέπει ο ήρωας τη στιγµή που
φιλάει την Katherine, δηλαδή ένα γυναικείο µάτι(αυτό θα πει πρωτοπο-
ρία).

Η ταινία µάς κρατάει σε αγωνία και έχει πανέµορφο φινάλε, το θλιµ-
µένο, εννοώ. Η σύνθεση του κάδρου της τελευταίας σεκάνς είναι πραγ-
µατικά ανεπανάληπτη, σε αυτό ευνοεί και η ασπρόµαυρη φωτογραφία.
Η σκηνοθεσία χειρίζεται σωστά το σενάριο και δίνει τόσο ανάλαφρες
όσο και δραµατικές στιγµές, σύµφωνα πάντα µε το χολυγουντιανό πρό-
τυπο. Που, ευτυχώς για µας, πολύ συχνά τα καταφέρνει άπταιστα να
ξεφύγει τη µετριότητα µιας ακόµη τετριµµένης συνταγής2.

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 6644

ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε τταα ττρρίίαα κκααββααφφιικκάά πποοιιήήµµαατταα πποουυ υυππάάρρχχοουυνν σσττοο ββιιββλλίίοο ττωωνν
ΚΚεειιµµέέννωωνν ΝΝεεοοεελλλληηννιικκήήςς ΛΛοογγοοττεεχχννίίααςς ττηηςς ττάάξξηηςς σσααςς,, νναα ααννααζζηηττήήσσεεττεε σσττοοιι--
χχεείίαα ττοουυςς πποουυ νναα ττεεκκµµηηρριιώώννοουυνν ττηηνν εεκκττίίµµηησσηη ττοουυ ΚΚ.. ΣΣττεερργγιιόόπποουυλλοουυ ((ππηηγγήή 11))
όόττιι οο ΚΚ.. ΚΚααββάάφφηηςς ππρρέέππεειι νναα θθεεωωρρηηθθεείί ««""υυππ’’ ααρριιθθµµόό έένναα"" ππρρόόδδρροοµµοοςς ττηηςς ννεεόό--
ττεερρηηςς πποοίίηησσηηςς»»..

Αν θεωρήσουµε ότι η νεότερη ποίηση εγκαινιάζεται επίσηµα στην Ελλάδα
µε τη γενιά του ’30, της οποίας οι δηµιουργοί εγκατέλειψαν το µέτρο και την
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2 Κριτική της ταινίας στην ιστοσελίδα: www.cine.gr
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οµοιοκαταληξία, αδιαφόρησαν για τη λογική αλληλουχία του ποιήµατος και
υιοθέτησαν τον ελεύθερο στίχο και το λεξιλόγιο της καθηµερινής οµιλίας,
τότε όλα σχεδόν αυτά τα στοιχεία µπορούµε να τα βρούµε στα ποιήµατα
του Καβάφη, που γράφτηκαν πολύ πριν η γενιά αυτή αποκρυσταλλώσει τα
χαρακτηριστικά της.

Στα τρία ποιήµατα του αλεξανδρινού ποιητή Φωνές, Όσο µπορείς και
Στα 200 π.Χ., που περιλαµβάνονται στο βιβλίο των Κειµένων Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας, µπορούµε εύκολα να διακρίνουµε τα εξωτερικά προδροµικά
στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την απουσία µέτρου και οµοιοκαταληξίας
και το σχεδόν πεζογραφικό τους ύφος. Εξίσου ορατές είναι και η διαρκής
υπέρβαση των γλωσσικών συµβάσεων και η εκτεταµένη χρήση του λεξιλο-
γίου της καθηµερινής οµιλίας («για µας χαµένοι σαν τους πεθαµένους»,
«Μην την εξευτελίζεις πηγαίνοντάς την», «Νιώθεται»). Το έκδηλο επίσης
ενδιαφέρον του για την ιστορία, που αποτελεί και τον πυρήνα του ποιήµα-
τος Στα 200 π.Χ., και κυρίως η επικαιροποίησή της («Για Λακεδαιµονίους να
µιλούµε τώρα») συνιστούν στοιχεία που συναντάµε κατά κόρον στη
µοντέρνα ποίηση.  

Εκείνο όµως που κάνει την ποίηση του Καβάφη να είναι διαχρονική και
ως εκ τούτου πάντα νέα και επίκαιρη είναι η θεµατική της. Και στα τρία ποιή-
µατα το θέµα µπορεί να ακουµπήσει οποιονδήποτε ευαίσθητο και σκεπτό-
µενο άνθρωπο κάθε εποχής. Η λειτουργία της µνήµης στις Φωνές, η ανάγκη
ηθικής στάσης και µετρηµένης κοινωνικής ζωής στο Όσο µπορείς και η
µικρόνοια του πολιτικού συντηρητισµού στο Στα 200 π.Χ. είναι ζητήµατα
που ποτέ δεν έπαψαν και πιθανότατα ποτέ δε θα πάψουν να απασχολούν
την ανθρώπινη σκέψη. Μάλιστα σε κάθε εποχή αποκτούν και ένα καινούργιο
νόηµα που απορρέει από την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών, γεγονός
που κάνει τα ποιήµατα του Καβάφη να φαίνονται πάντα σύγχρονα.



1 Kεφάλαιο Πρώτο

E¶ANA§H¶TIKA £EMATA



2 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

Επαναληπτικά θέµατα

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΕΕννόόττηητταα 11
ΣΣ     ΛΛ

1)  Η εφαρµογή νέων µεθόδων καλλιέργειας ήταν το κύριο χαρακτηρι-
στικό της βιοµηχανικής επανάστασης. [  ]   [  ]

2) Κατά τον 18ο αιώνα, εποχή που συντελείται η βιοµηχανική επανά-
σταση, οι αγρότες αποτελούσαν την πλειοψηφία του ευρωπαϊκού
πληθυσµού.  [  ]   [  ]

3) Η «ένδοξη επανάσταση» στην Αγγλία είχε οδηγήσει στην εδραίωση
της απόλυτης µοναρχίας στη χώρα αυτή.                     [  ]   [  ]

4) Κύριο χαρακτηριστικό του ∆ιαφωτισµού ήταν η απόρριψη κάθε αυθε-
ντίας και η εµπιστοσύνη στον ορθό λόγο. [  ]   [  ]

5) Σύµφωνα µε τη διαφωτιστική ιδεολογία, υφίστανται φυσικά δικαιώ-
µατα, τα οποία καµία εξουσία δεν µπορεί να καταργήσει. [  ]   [  ]

6) Η «φωτισµένη δεσποτεία» ήταν η πιο σκληρή µορφή απόλυτης µοναρ-
χίας. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 22
ΣΣ     ΛΛ

7) Οι αποικίες δεν είχαν µεταξύ τους ουσιαστικές διαφορές στην οικονο-
µική και αστική ανάπτυξη. [  ]   [  ]

8) Οι άποικοι δεν εκπροσωπούνταν στο αγγλικό κοινοβούλιο. [  ]   [  ]

9) Η επανάσταση των αποίκων επιταχύνθηκε από την αδιαλλαξία του
Άγγλου βασιλιά Γεωργίου Γ’. [  ]   [  ]

10) Η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας απηχούσε ιδέες του ∆ιαφωτισµού.
[  ]   [  ]

11) Το σύνταγµα των ΗΠΑ (1787) βασίστηκε στην αρχή της διάκρισης των
εξουσιών. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 33
ΣΣ     ΛΛ

12) Το παλαιό καθεστώς γεννούσε τη δυσαρέσκεια της αστικής τάξης.
[  ]   [  ]

13) Στην προεπαναστατική Γαλλία οι ευγενείς ήταν η µοναδική κοινωνική
τάξη που απολάµβανε προνόµια και φοροαπαλλαγές.  [  ]   [  ]
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14) Σκοπός της Συµβατικής Συνέλευσης ήταν να δώσει σύνταγµα στη
Γαλλία. [  ]   [  ]

15) Η Συντακτική Συνέλευση κατάργησε τα προνόµια και ψήφισε τη ∆ια-
κήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου και του Πολίτη. [  ]   [  ]

16) Το πρώτο σύνταγµα της Γαλλίας, το 1791, εγκαθίδρυε το πολίτευµα
της αβασίλευτης δηµοκρατίας. [  ]   [  ]

17) Οι Ορεινοί, µε ηγέτη το Ροβεσπιέρο, χρησιµοποίησαν το στρατό και
για τους εσωτερικούς εχθρούς µε αποτέλεσµα δεκάδες χιλιάδες εκτε-
λέσεις υπόπτων για αντεπανάσταση. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 44
ΣΣ     ΛΛ

18) Μετά την εκτέλεση του Ροβεσπιέρου η επανάσταση επέστρεψε στις
αρχικές µετριοπαθείς θέσεις της. [  ]   [  ]

19) Ο Ναπολέων Βοναπάρτης ανέβηκε στην εξουσία µε τη βία, χωρίς την
άδεια του ∆ιευθυντηρίου. [  ]   [  ]

20) Ο κυριότερος αντίπαλος της Γαλλίας του Ναπολέοντα υπήρξε η
Οθωµανική Αυτοκρατορία. [  ]   [  ]

21) Ηπειρωτικός αποκλεισµός είναι η απαγόρευση της διακίνησης των
αγγλικών προϊόντων στα λιµάνια της Ευρώπης. [  ]   [  ]

22) Τα γαλλικά στρατεύµατα στην Ευρώπη βρήκαν την ένθερµη συµπα-
ράσταση των ευγενών και του ανώτερου κλήρου. [  ]   [  ]

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ σστταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ..

11:: ∆∆ιιααφφωωττιισσττέέςς κκααιι ννέέαα ιιδδεεοολλοογγίίαα

A’ B’

1. Ζαν Ζακ Ρουσό
2. Μοντεσκιέ
3. Τζον Λοκ
4. Βολτέρος

α. Κοινωνικό Συµβόλαιο
β. Γενική βούληση
γ. Ανεξιθρησκία
δ. ∆ιάκριση των εξουσιών
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22:: ΑΑµµεερριικκααννιικκήή ΕΕππααννάάσστταασσηη κκααιι ΑΑννεεξξααρρττηησσίίαα ((σσττηη σσττήήλληη ΒΒ ππεερριισσσσεεύύεειι
έένναα σσττοοιιχχεείίοο))..

33:: ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς οοµµάάδδεεςς κκααιι εεννέέρργγεειιεεςς

ΓΓ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς κκααττάάττααξξηηςς

11.. ΝΝαα εεννττάάξξεειιςς ττιιςς ππααρραακκάάττωω ιισσττοορριικκέέςς έέννννοοιιεεςς σσττηηνν ααννττίίσσττοοιιχχηη ιιδδεεοολλοογγίίαα..

αα.. ααππόόλλυυττηη µµοοννααρρχχίίαα εε.. µµιισσααλλλλοοδδοοξξίίαα
ββ.. µµεερρκκααννττιιλλιισσµµόόςς σσττ.. οοιικκοοννοοµµιικκόόςς φφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόόςς
γγ.. φφωωττιισσµµέέννηη δδεεσσπποοττεείίαα ζζ.. ππίίσσττηη σσττηηνν ααυυθθεεννττίίαα
δδ.. ννττεεϊϊσσµµόόςς ηη.. φφυυσσιιοοκκρράάττεεςς

A’ B’

1. Γέιλ

2. Ντεκάρτ

3. Λοκ

4. Τζέφερσον

5. Γιόρκταουν

α. Συντάκτης της ∆ιακήρυξης της Ανε-
ξαρτησίας των ΗΠΑ
β. Πόλη όπου έγινε αποφασιστική µά-
χη για την αµερικανική ανεξαρτησία
γ. Πανεπιστήµιο των ΗΠΑ
δ. Φιλόσοφος που πρότεινε τη συστη-
µατική αµφιβολία
ε. ∆ιαφωτιστής που προέταξε τα «φυ-
σικά» δικαιώµατα ως απαραβίαστα 
στ. Πρόεδρος των ΗΠΑ

A’ B’

1. η Τρίτη Τάξη
2. ο λαός του Παρισιού
3. οι Γιρονδίνοι
4. οι Ορεινοί
5. ο κλήρος

α. κατάληψη της Βαστίλης 
β. κατάργηση µοναρχίας
γ. προνόµια – προεπαναστατικά
δ. αυτοανακήρυξη σε Εθνική Συνέ-
λευση
ε. κήρυξη πολέµου κατά της Πρωσίας

ΣΤΗΛΗ Α’
Ιδεολογία παλαιού καθεστώτος

ΣΤΗΛΗ Β’
Ιδεολογία ∆ιαφωτισµού
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22.. ΝΝαα εεννττάάξξεειιςς ττιιςς ππααρραακκάάττωω ιισσττοορριικκέέςς έέννννοοιιεεςς σσττηηνν ααννττίίσσττοοιιχχηη σσυυννέέ--
λλεευυσσηη..

αα.. ηη αασσττιικκήή εεππααννάάσστταασσηη εε.. ∆∆ιιαακκήήρρυυξξηη ττωωνν ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν ττοουυ
ΑΑννθθρρώώπποουυ κκααιι ττοουυ ΠΠοολλίίττηη

ββ.. ααββαασσίίλλεευυττηη δδηηµµοοκκρρααττίίαα σσττ.. σσυυννττααγγµµααττιικκήή µµοοννααρρχχίίαα
γγ.. ππρρωωττααγγωωννιισσττοούύνν οοιι ΙΙαακκωωββίίννοοιι ζζ.. ππρρωωττααγγωωννιισσττοούύνν οοιι ααννττιιππρρόόσσωω--

πποοιι ττηηςς ΤΤρρίίττηηςς ΤΤάάξξηηςς
δδ.. σσύύσσττηησσεε ΕΕππιιττρροοππήή ∆∆ηηµµόόσσιιααςς ηη.. ηη ρριιζζοοσσππαασσττιικκήή εεππααννάάσστταασσηη
ΣΣωωττηηρρίίααςς

∆∆:: ΕΕρρώώττηησσηη χχρροοννοολλόόγγηησσηηςς
ΝΝαα γγρράάψψεεττεε ξξααννάά τταα αακκόόλλοουυθθαα γγεεγγοοννόότταα σσττηη σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή
σσεειιρράά,, ααρρχχίίζζοοννττααςς ααππόό ττοο ααρρχχααιιόόττεερροο..

ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ ΣΣΩΩΣΣΤΤΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ
Α.  Το σύνταγµα των ΗΠΑ 1) .…………………………………...

....…………….....……………….
Β. ∆ιακήρυξη Ανεξαρτησίας 2) .…………………………………...

....…………….....……………….
Γ. Συνθήκη Βερσαλλιών 3) .…………………………………...

....…………….....……………….
∆. Οι άποικοι καταστρέφουν φορτία 4) .…………………………………...
τσαγιού στη Βοστόνη ....…………….....……………….

Ε. Επταετής πόλεµος 5) .…………………………………...
....…………….....……………….

ΕΕ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς
11.. ΠΠοοιιεεςς εείίννααιι οοιι κκυυρριιόόττεερρεεςς πποολλιιττιικκέέςς θθέέσσεειιςς ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς ττοουυ ∆∆ιιααφφωωττιι--
σσµµοούύ;;

22.. ΠΠοοιιαα οοιικκοοννοοµµιικκήή θθεεωωρρίίαα υυππεερραασσππίίσσττηηκκαανν οοιι φφιιλλόόσσοοφφοοιι ττοουυ ∆∆ιιααφφωωττιι--
σσµµοούύ κκααιι ααππέέννααννττιι σσεε πποοιιαα οοιικκοοννοοµµιικκήή ππρραακκττιικκήή ττηηνν ααννττέέτταασσσσαανν;;

33.. ΝΝαα ππεερριιγγρράάψψεεττεε ττοο ππααλλααιιόό κκααθθεεσσττώώςς σσττηηνν ππρροοεεππαανναασσττααττιικκήή ΓΓααλλλλίίαα
ττοουυ 1188οουυ ααιιώώνναα..

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 11

ΣΤΗΛΗ Α’
Συντακτική Συνέλευση

ΣΤΗΛΗ Β’
Συµβατική Συνέλευση
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

ΑΑ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς σσωωσσττοούύ--λλάάθθοουυςς

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 11:: 11)) Λάθος, 22)) Σωστό, 33)) Λάθος, 44)) Σωστό, 55)) Σωστό, 66)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 22:: 77)) Λάθος, 88)) Σωστό, 99)) Σωστό, 1100)) Σωστό, 1111)) Σωστό,
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 33:: 1122)) Σωστό, 1133)) Λάθος, 1144)) Λάθος, 1155)) Σωστό, 1166)) Λάθος,

1177)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 44:: 1188)) Σωστό, 1199)) Λάθος, 2200)) Λάθος, 2211)) Σωστό, 2222)) Λάθος

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχηησσηηςς

11.. 11 –– Β, 22 –– ∆, 33 –– Α, 44 –– Γ
22.. 11 –– Γ, 22 –– ∆, 33 –– Ε, 44 –– Α, 55 –– Β
33.. 11 –– ∆, 22 –– Α, 33 –– Ε, 44 –– Β, 55 –– Γ

ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς..
11..

22..

ΣΤΗΛΗ A’
Παλαιά Ιδεολογία

ΣΤΗΛΗ Β’
Ιδεολογία ∆ιαφωτισµού

Α. Απόλυτη µοναρχία

Β. Μερκαντιλισµός

Ε. Μισαλλοδοξία

Ζ. Πίστη στην αυθεντία

Γ. Φωτισµένη ∆εσποτεία 

∆. Ντεϊσµός

Στ. Οικονοµικός Φιλελευθερισµός

Η. Φυσιοκράτες

ΣΤΗΛΗ A’
Συντακτική συνέλευση

ΣΤΗΛΗ Β’
Συµβατική συνέλευση

Α. Αστική επανάσταση

Στ. Συνταγµατική µοναρχία

Ζ. Πρωταγωνιστούν οι αντιπρό-
σωποι της τρίτης τάξης

Ε. ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου και του Πολίτη

Η. Ριζοσπαστική επανάσταση

Β. Αβασίλευτη δηµοκρατία

Γ. Πρωταγωνιστούν οι Ιακωβίνοι

∆. Σύστησε Επιτροπή ∆ηµόσιας
Σωτηρίας
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∆∆.. ΕΕρρώώττηησσηη χχρροοννοολλόόγγηησσηηςς

11οο:: Ε (1756-1763). 
22οο:: ∆. 
33οο:: Β (1776). 
44οο:: Γ (1783, η Μ. Βρετανία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των αποίκων).
55οο:: Α (1787).

EE.. ΑΑππααννττήήσσεειιςς σσττιιςς εερρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. Ο ∆ιαφωτισµός υπήρξε κίνηµα κατεξοχήν πολιτικό. Εξέφρασε κυρίως
τα αιτήµατα της αστικής τάξης, η οποία διεκδικούσε τη συµµετοχή της
στην πολιτική εξουσία. Αναλυτικότερα οι πολιτικές θέσεις του διαφωτι-
σµού ήταν οι εξής:
� Φυσικά δικαιώµατα: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ορισµένα απαραβίαστα
δικαιώµατα (ζωής, ιδιοκτησίας, ισότητας, ελευθερίας σκέψης και έκφρα-
σης). Τα δικαιώµατα αυτά δεν µπορεί να τα καταργήσει καµία εξουσία.
� Κοινωνικό συµβόλαιο: Οι άνθρωποι παραχώρησαν κάποιες ελευθερίες
τους, προκειµένου να ζήσουν αρµονικά. Το κράτος είναι ο εγγυητής των
όρων της συµφωνίας. Στην περίπτωση που το κράτος παραβιάσει το
συµβόλαιο και γίνει τυραννικό, οι αρχόµενοι έχουν δικαίωµα αντίστασης.
� Γενική βούληση: Όρος που σηµαίνει την έκφραση του γενικού συµφέ-
ροντος µέσα από τη σύνθεση των ατοµικών βουλήσεων. Πρόκειται
ουσιαστικά για τη συµµετοχή του λαού στη λήψη των αποφάσεων.
� ∆ιάκριση των εξουσιών: Οι φορείς της εξουσίας πρέπει να είναι διαφο-
ρετικοί.

22.. Οι οικονοµολόγοι του ∆ιαφωτισµού θεώρησαν ότι η οικονοµία πρέπει
να αφεθεί να λειτουργεί «φυσικά», χωρίς την παρέµβαση του κράτους.
Την άποψη αυτή την υποστήριξαν Γάλλοι οικονοµολόγοι και ονοµάστηκε
φυσιοκρατία. Στη Μ. Βρετανία, η οποία πλούτιζε από το εµπόριο, γεννή-
θηκε η θεωρία του οικονοµικού φιλελευθερισµού. Σύµφωνα µε αυτή τη
θεωρία το κράτος δεν πρέπει να παρεµβαίνει παρά ελάχιστα στην οικο-
νοµική ζωή. Και οι δύο θεωρίες ήταν αντίθετες στο προηγούµενο οικονο-
µικό δόγµα του µερκαντιλισµού, το οποίο προωθούσε και υποστήριζε
τον κρατικό προστατευτισµό της οικονοµίας. Αποτέλεσµα της επέµβα-
σης του κράτους στην οικονοµική ζωή ήταν να περιορίζεται η ελεύθερη
οικονοµική δραστηριότητα, κάτι αντίθετο προς τα συµφέροντα της αστι-
κής τάξης. 

33.. Η γαλλική κοινωνία, κατά την προεπαναστατική περίοδο, ήταν αυστη-
ρά διαχωρισµένη σε τρεις τάξεις µε κριτήριο την καταγωγή και τα προ-
νόµια που απολάµβανε η καθεµιά. Οι τρεις τάξεις ήταν οι ευγενείς, ο
κλήρος και η τρίτη τάξη. Η προεπαναστατική κοινωνική δοµή ονοµά-



στηκε παλαιό καθεστώς. Οι δύο πρώτες τάξεις απολάµβαναν όλα τα
προνόµια και δε φορολογούνταν. Αντίθετα, όλα τα βάρη της οικονοµίας
και όλες τις υποχρεώσεις τις είχε αναλάβει η πολυπληθέστερη κοινωνική
τάξη, η τρίτη τάξη, η οποία δεν απολάµβανε κανένα προνόµιο και καµία
ελάφρυνση. Το παλαιό καθεστώς, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε δυσα-
ρέσκεια και δυσφορία στον γαλλικό λαό και καταπολεµήθηκε από τους
ιδεολόγους του διαφωτισµού. Η µεγαλύτερη αντίφαση που είχε δηµι-
ουργήσει το παλαιό καθεστώς ήταν ο αποκλεισµός από τη διαχείριση
της εξουσίας και τη λήψη των αποφάσεων της αστικής και ιδίως της
µεγαλοαστικής τάξης, που είχε την οικονοµική δύναµη στη Γαλλία.
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ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ     ΛΛ 
ΕΕννόόττηητταα 55
1) Οι Τούρκοι έµποροι βγήκαν κερδισµένοι από τη ρωσοτουρκική  συν-

θήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774). [  ]   [  ]

2) Η ορθόδοξη εκκλησία θεωρούσε ότι µια επανάσταση θα έθετε σε κίν-
δυνο την ίδια, αλλά και τον ελληνισµό. [  ]   [  ]

3) Οι Φαναριώτες ήταν ρουµανικές αρχοντικές οικογένειες που κατοι-
κούσαν στην Κωνσταντινούπολη. [  ]   [  ]

4) Οι κλέφτες ήταν ένοπλα σώµατα οργανωµένα από την οθωµανική
διοίκηση. [  ]   [  ]

5) Τα Ορλοφικά ήταν µια αποτυχηµένη κινητοποίηση των Ελλήνων ενα-
ντίον των Οθωµανών µε ρωσική υποκίνηση. [  ]   [  ]

6) Το κίνηµα του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού αναπτύχθηκε κυρίως στις
αγροτικές περιοχές και στους κόλπους της εκκλησίας. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 66
7) Οι ευρωπαϊκοί λαοί αποδέχτηκαν µε µεγάλη ικανοποίηση τις αποφά-

σεις του συνεδρίου της Βιέννης (1815). [  ]   [  ]

8) Οι σοσιαλιστές πρότειναν ένα καθεστώς οικονοµικής και κοινωνικής
ισότητας. [  ]   [  ]

9) Σύµφωνα µε την αρχή των εθνοτήτων, τα όρια του κράτους πρέπει να
συµπίπτουν µε τα όρια του έθνους. [  ]   [  ]

10) Οι καρµπονάροι οργάνωσαν την επανάσταση στην Ιταλία µε στόχο
εθνική ελευθερία και συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις. [  ]   [  ]

11) Από τις επαναστάσεις των ετών 1820-21 στη νότια Ευρώπη καµία δεν
κατάφερε να επιτύχει στους στόχους της. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 77
12) Η Φιλική Εταιρεία υιοθέτησε την οργάνωση µυστικών εταιρειών, όπως

οι καρµπονάροι. [  ]   [  ]

13) Τα ονόµατα των Φιλικών ήταν γνωστά στην Οθωµανική διοίκηση, αλλά
και στους Έλληνες. [  ]   [  ]

14) Η Φιλική Εταιρεία απευθυνόταν, τελικά, σε όλους τους Έλληνες, ανε-
ξαρτήτου κοινωνικής τάξης και οικονοµικής δύναµης. [  ]   [  ]
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15) Ο Τσάρος υπερασπίστηκε µε θέρµη την επανάσταση που ξέσπασε στις
ηγεµονίες µια και, εκτός των άλλων, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης –ο ηγέ-
της της– ήταν ανώτερος αξιωµατικός του ρωσικού στρατού. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 88
16) Οι πιθανότητες για την επιτυχία της επανάστασης στη νότια Ελλάδα

ήταν πολύ πιο ευνοϊκές. [  ]   [  ]

17) Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου 1821 από τη µονή
της Αγίας Λαύρας. [  ]   [  ]

18) Η επανάσταση εδραιώθηκε τελικά µόνο στην Πελοπόννησο, τη Στε-
ρεά Ελλάδα και σε µερικά νησιά του Αιγαίου. [  ]   [  ]

19) Οι γυναίκες δεν έπαιξαν κανένα ηγετικό ρόλο στην Ελληνική Επανά-
σταση. [  ]   [  ]

20) Η επανάσταση µπήκε σε µια φάση κάµψης και πέρασε δύσκολες στιγ-
µές µε την αποβίβαση στην Πελοπόννησο του Ιµπραήµ. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 99
21) Οι τοπικοί οργανισµοί ήταν πολιτικοί σχηµατισµοί τοπικού χαρακτήρα,

ένα είδος δηλαδή τοπικών κυβερνήσεων. [  ]   [  ]

22) Οι τοπικοί οργανισµοί ελέγχονταν κυρίως από τους οπλαρχηγούς και
τα µέλη της Φιλικής Εταιρείας. [  ]   [  ]

23) Η Πελοποννησιακή Γερουσία ψήφισε το σύνταγµα της Επιδαύρου, το
πρώτο ελληνικό σύνταγµα. [  ]   [  ]

24) Το σύνταγµα της Επιδαύρου θέσπιζε το πολίτευµα της αβασίλευτης
δηµοκρατίας – µοναδική εξαίρεση σε όλη την Ευρώπη. [  ]   [  ]

25) Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση εξέλεξε Κυβερνήτη της Ελλάδας τον Ι. Καποδί-
στρια. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 1100
26) Η Ευρώπη της Παλινόρθωσης δεν ήταν ευνοϊκή συγκυρία για την

ελληνική επανάσταση. [  ]   [  ]

27) Η Ρωσία αναθεώρησε πρώτη την πολιτική της χώρας της απέναντι
στην ελληνική επανάσταση, λόγω του ότι ήταν και οι δύο ορθόδοξες
χώρες. [  ]   [  ]

28) Ο φιλελευθερισµός και ο επαναστατικός ριζοσπαστισµός γέννησαν το
φιλελληνισµό. [  ]   [  ]

29) Η Αγγλία και η Γαλλία συµφώνησαν στη δηµιουργία ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους κάτω από την πίεση των ρωσικών επιτυχιών στον
πόλεµο µε τους Οθωµανούς. [  ]   [  ]

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 22
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ΕΕννόόττηητταα 1111
30) Οι επαναστάτες του 1830 στη Γαλλία απαιτούσαν την επαναφορά του

προ του 1789 καθεστώτος. [  ]   [  ]

31) Oι εθνικές ιδέες ήταν βασική παράµετρος στις επαναστάσεις του
1848. [  ]   [  ]

32) Η συνέλευση της Φρανκφούρτης τάχθηκε υπέρ της δηµιουργίας µιας
Μεγάλης Γερµανίας υπό την καθοδήγηση της Πρωσίας. [  ]   [  ]

33) Ο πιο κερδισµένος από τις επαναστάσεις του 1848 ήταν η µεγαλοα-
στική τάξη. [  ]   [  ]

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ σστταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ..
11.. κκοοιιννωωννιικκέέςς οοµµάάδδεεςς κκααιι ιιδδέέεεςς

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ σστταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ κκααιι
ττηηςς σσττήήλληηςς ΓΓ

22.. ΠΠρρόόσσωωππαα κκααιι ιιδδέέεεςς

A’ B’

1. Έµποροι και
καραβοκύρηδες

2. Καρµπονάροι

3. Ριζοσπάστες
δηµοκρατικοί

4. Φιλικοί

5. Φαναριώτες 

α. Οργάνωσαν επανάσταση στην Ιταλία ενα-
ντίον της αυστριακής κυριαρχίας.

β. Μυστική οργάνωση µε σκοπό την προε-
τοιµασία του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων
για ανεξαρτησία.

γ. Αρχοντικές οικογένειες που καταλάµβα-
ναν υψηλές θέσεις στην οθωµανική διοίκηση.

δ. Έδειχναν ενδιαφέρον για τη διάδοση των
νεοτερικών ιδεών του ∆ιαφωτισµού.

ε. Προσδοκούσαν την εγκαθίδρυση αβασί-
λευτων δηµοκρατιών.

A’ B’ Γ’

1. Καταρτζής

2. Φίχτε

3. Καραγεώργεβιτς

α. Φιλόσοφος

β. Πολιτικός

γ. Βασιλιάς

i. υπερασπιστής της
λαϊκής γλώσσας.

ii. στηρίζεται στους
φιλελεύθερους
αστούς.

iii. µέλος της Φιλι-
κής Εταιρείας.
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ΓΓ.. ΚΚααττάάττααξξεε τταα οοννόόµµαατταα πποουυ σσοουυ δδίίννοοννττααιι σσττοονν
ααννττίίσσττοοιιχχοο ππίίνναακκαα.. 
Θ. Κολοκοτρώνης, Αδ. Κοραής, Αλ. Μαυροκορδάτος, Κ. Κούµας, Εµµ.
Ξάνθος, Θ. Νέγρης, Π. Αναγνωστόπουλος, ∆. Υψηλάντης, Οδ. Ανδρού-
τσος, Ιώσ. Μοισιόδακας, Μ. Μπότσαρης.

∆∆.. ΒΒάάλλεε σσττηη σσττήήλληη ΒΒ’ σσττηη σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά τταα ππααρραακκάάττωω ιισσττοο--
ρριικκάά γγεεγγοοννόότταα πποουυ σσοουυ δδίίννοοννττααιι σσττηη σσττήήλληη ΑΑ’..
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4. Κάνιγκ

5. Λουδοβίκος -
Φίλιππος

δ. ∆ιαφωτιστής

ε. Ηγέτης επανα-
στατών

iv. υπέρµαχος της
ιδέας του έθνους.

v. υπεύθυνος για τη
µεταστροφή της αγ-
γλικής εξωτερικής
πολιτικής υπέρ των
Ελλήνων.

∆ιαφωτιστές Φαναριώτες Φιλικοί Στρατιωτικοί

Στήλη Α’
Λανθασµένη χρονολογική σειρά

Στήλη Β’
Σωστή χρονολογική σειρά

Α. Ίδρυση Φιλικής Εταιρείας

Β Απόβαση Ιµπραήµ στην
Πελοπόννησο

Γ. Ιουλιανή συνθήκη του Λον-
δίνου

∆. Ορλοφικά

Ε. Α΄ Εθνική Συνέλευση στην
Επίδαυρο

1.

2.

3.

4.

5.
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ΕΕ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς
11.. ΠΠοοιιαα ήήτταανν ηη σσυυγγκκυυρρίίαα σσττηηνν εευυρρωωππααϊϊκκήή δδιιππλλωωµµααττιικκήή κκααιι πποολλιιττιικκήή σσκκηηννήή
ττηηνν εεπποοχχήή πποουυ ξξέέσσππαασσεε ηη εελλλληηννιικκήή εεππααννάάσστταασσηη;;

22.. NNαα σσυυγγκκρρίίννεεττεε ττηηνν εεππααννάάσστταασσηη σσττιιςς ηηγγεεµµοοννίίεεςς µµεε ττηηνν εεππααννάάσστταασσηη σσττηη
ννόόττιιαα EEλλλλάάδδαα κκααιι νναα ααννααδδεείίξξεεττεε τταα ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα ττηηςς δδεεύύττεερρηηςς..
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέννεεςς

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 55:: 11)) Λάθος, 22)) Σωστό, 33)) Λάθος, 44)) Λάθος, 55)) Σωστό, 66)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 66:: 77)) Λάθος, 88)) Σωστό, 99)) Σωστό, 1100)) Σωστό, 1111)) Λάθος 
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 77:: 1122)) Σωστό, 1133)) Λάθος, 1144)) Σωστό, 1155)) Λάθος 
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 88:: 1166)) Σωστό, 1177)) Λάθος, 1188)) Σωστό, 1199)) Λάθος, 2200)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 99:: 2211)) Σωστό, 2222)) Λάθος, 2233)) Λάθος, 2244)) Σωστό, 2255)) Σωστό 
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1100:: 2266)) Σωστό, 2277)) Λάθος, 2288)) Σωστό, 2299)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1111:: 3300)) Λάθος, 3311)) Σωστό, 3322)) Λάθος, 3333)) Σωστό

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς

11.. 11 –– ∆, 22 –– Α, 33 –– Ε, 44 –– Β, 55 –– Γ
22.. 11 –– ∆ –– i, 22 –– Α –– iv, 33 –– Ε –– iii, 44 –– Β –– v, 55 –– Γ –– ii.

ΓΓ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς κκααττάάττααξξηηςς

∆∆.. ΗΗ σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά

∆ιαφωτιστές Φαναριώτες Φιλικοί Στρατιωτικοί
Αδ. Κοραής

Κ. Κούµας

Ιωσ. Μοισιό-
δακας

Αλ. Μαυρο-
κορδάτος

Θ. Νέγρης

Εµµ. Ξάνθος

Π. Αναγνω-
στόπουλος

∆. Υψηλά-
ντης

Θ. Κολοκο-
τρώνης

Οδ. Ανδρού-
τσος

Μ. Μπότσα-
ρης

Στήλη B
Σωστή χρονολογική σειρά

1. Τα Ορλοφικά (1770)

2. Ίδρυση Φιλικής Εταιρείας (1814)

3. Α΄ Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο (1821-1822)

4. Αποβίβαση Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο (1825)

5. «Ιουλιανή» συνθήκη του Λονδίνου (1827)
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EE.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. Η διεθνής συγκυρία ήταν αρνητική για την ελληνική επανάσταση,
όπως και για κάθε επανάσταση στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Η Ιερή
Συµµαχία αποφάσιζε τη δυναµική καταστολή των επαναστατικών κινη-
µάτων που ξεσπούσαν την ίδια εποχή στη νότια Ευρώπη (το 1820 στην
Ισπανία και το 1820-1821 στην Ιταλία) και καταδίκαζε τις διεκδικήσεις
τους για εθνική ελευθερία και συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις. Στόχος
των ευρωπαϊκών δυνάµεων ήταν η διαµόρφωση µιας ισορροπίας δυνά-
µεων, που θα απέτρεπε στο µέλλον τις συγκρούσεις και τις ανατροπές
στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και συνολικά στην
Ευρώπη. Οι νικητές του Ναπολέοντα συµφώνησαν στο συνέδριο της
Βιέννης (1815) για µια νέα τάξη πραγµάτων, η οποία διεπόταν από αντε-
παναστατικές ιδέες και εχθρική διάθεση προς κάθε φιλελεύθερο κίνηµα.
Ήταν η εποχή της παλινόρθωσης, της επικράτησης δηλαδή της µοναρ-
χίας και κατ’ επέκταση της καταπολέµησης κάθε µαζικού λαϊκού κινήµα-
τος που διεκδικούσε συνθήκες περισσότερο φιλελεύθερες και δηµοκρα-
τικές. Σε αυτές τις συνθήκες η Ελληνική επανάσταση αποτελούσε πρό-
βληµα και οι πρώτες αντιδράσεις των Ευρωπαίων απέναντί της στο
συνέδριο του Λάυµπαχ ήταν αρνητικές και καταδικαστικές.

22.. Η επανάσταση ξεκίνησε από τις παραδουνάβιες ηγεµονίες, επειδή
δεν υπήρχε εκεί οθωµανικός στρατός ικανός να αντιµετωπίσει το κίνηµα,
η περιοχή ήταν κοντά στα σύνορα µε τη Ρωσία και υπήρχαν ελπίδες ότι
ο ρωσικός στρατός θα επενέβαινε, για να βοηθήσει την επανάσταση.
Παράλληλα υπήρχε η πεποίθηση ότι θα βοηθήσουν την επανάσταση διά-
φοροι βαλκάνιοι ηγέτες, όπως ο Σέρβος Καραγεώργεβιτς, οι οποίοι και
προσεγγίστηκαν για τον σκοπό αυτόν. Ο Αλ. Υψηλάντης πέρασε τον
ποταµό Προύθο και κήρυξε την επανάσταση στο Ιάσιο της Βλαχίας στη
σηµερινή Ρουµανία (24 Φεβρουαρίου του 1821). Οι προκηρύξεις που
κυκλοφορούσαν άφηναν να εννοηθεί ότι πίσω από το κίνηµά του βρισκό-
ταν η Ρωσία. Όµως το κίνηµα του Υψηλάντη αντιµετώπισε πολλά και
δυσεπίλυτα προβλήµατα. Οι πλούσιοι Έλληνες των παραδουνάβιων ηγε-
µονιών δε βοήθησαν υλικά και η στρατολόγηση δεν έφερε ουσιαστικά
αποτελέσµατα, ενώ ο τσάρος αποκήρυξε την επανάσταση και επέτρεψε
την είσοδο του οθωµανικού στρατού στις ηγεµονίες. 

Αντίθετα, στον νότιο ελλαδικό χώρο οι προϋποθέσεις για την επιτυχία
της ελληνικής επανάστασης ήταν καλύτερες. Και στην περιοχή αυτή ο
οθωµανικός στρατός δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, αφού ένα µεγάλο
µέρος των οθωµανικών δυνάµεων πολεµούσε εναντίον του Αλή πασά
της Ηπείρου. Η πολύ σηµαντική διαφορά µε τις ηγεµονίες ήταν ότι στην
Πελοπόννησο οι ελληνικοί πληθυσµοί ήταν πυκνότεροι και υπήρχαν ήδη
ένοπλα σώµατα Ελλήνων (κλέφτες κι αρµατολοί), καθώς και πολλοί
Έλληνες που διέθεταν σηµαντική πολεµική εµπειρία. Επίσης, ακόµα και
σε περίπτωση που ο τουρκικός στρατός κατέφθανε γρήγορα για να
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καταστείλει την επανάσταση, αυτή µπορούσε να συνεχιστεί στα βουνά
και στα ορεινά µέρη της νότιας Ελλάδας, αφού σε αντίθεση µε το πεδινό
µέρος των ηγεµονιών, το ορεινό έδαφος της νότιας Ελλάδας διευκόλυνε
τον κλεφτοπόλεµο και εξαφάνιζε το πλεονέκτηµα της αριθµητικής υπε-
ροχής του οθωµανικού στρατού.



3 Kεφάλαιο Tρίτο

E¶ANA§H¶TIKA £EMATA



Επαναληπτικά θέµατα

2 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ     ΛΛ 
ΕΕννόόττηητταα 1122
1) Στα µέσα του 19ου αι. η εκβιοµηχάνιση περιοριζόταν ακόµη στη Με-

γάλη Βρετανία. [  ]   [  ]

2) Η αξιοποίηση των νέων µορφών ενέργειας, κυρίως του άνθρακα, ονο-
µάστηκε από τους ιστορικούς βιοµηχανική επανάσταση. [  ]   [  ]

3) Στα τέλη του 19ου αι. η επιστηµονική έρευνα συνδέθηκε µε τη βιοµη-
χανία. [  ]   [  ]

4) Ο Άγγλος µηχανικός Στίβενσον επινόησε την πρώτη ιπτάµενη µηχανή.
[  ]   [  ]

5) Ο οικονοµικός φιλελευθερισµός στήριξε ιδεολογικά την κεφαλαιο-
κρατία. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 1133
6) Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου προκάλεσε εντυπωσιακή αύξηση 
του πληθυσµού. [  ]   [  ]

7) Οι αστοί αποτελούσαν κατά τον 19ο αι. την πλειονότητα των Ευρω-
παίων. [  ]   [  ]

8) Οι σοσιαλιστικές θεωρίες τόνιζαν την προτεραιότητα του κοινωνικού 
συµφέροντος έναντι του ατοµικού. [  ]   [  ]

9) Ο Καρλ Μαρξ έγραψε το Κεφάλαιο.  [  ]   [  ]

10) Η Ρόζα Λούξεµπουργκ επεδίωκε την ανατροπή του καπιταλισµού µε
επανάσταση. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 1144
11) Η «Νέα Ιταλία» ήταν ένα κίνηµα που στόχευε στη δηµιουργία όχι µόνο

µιας ενιαίας, αλλά και µιας δηµοκρατικής Ιταλίας. [  ]   [  ]

12) Το ενιαίο βασίλειο της Ιταλία σχηµατίστηκε το 1870. [  ]   [  ]

13). Ο Βίσµαρκ ίδρυσε τη Γερµανική Συνοµοσπονδία. [  ]   [  ]

14). Το 1870 η Γαλλία επιτέθηκε στην Πρωσία. [  ]   [  ]

15) Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δηµιούργησε τη «Μεγάλη Βουλγα-
ρία». [  ]   [  ]
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ΕΕννόόττηητταα 1155
16) Ο καπιταλισµός συνδέεται µε τον ιµπεριαλισµό και την αποικιοκρατία.

[  ]   [  ]

17) Μία αιτία της αποικιοκρατίας ήταν και ο εκπολιτισµός των ντόπιων
κατοίκων. [  ]   [  ]

18) Οι ιεραπόστολοι προετοίµασαν το έδαφος για την αποικιοκρατία.
[  ]   [  ]

19) Στις αρχές του 19ου αι. τα περισσότερα κράτη της Αφρικής ήταν
ελεύθερα. [  ]   [  ]

20) Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η ισχυρότερη αποικιακή δύναµη. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 1166
21) Η ανεξαρτησία οδήγησε τις περισσότερες χώρες της Λατινικής

Αµερικής σε οικονοµική ευηµερία και κοινωνική ειρήνη. [  ]   [  ]

22) Ο Πορφίριο Ντίας ήταν ένας από τους µεγάλους επαναστάτες της
Λατινικής Αµερικής. [  ]   [  ]

23) Οι ΗΠΑ στα ½ του 19ου αι. εκτείνονταν από τον Ατλαντικό µέχρι τον
Ειρηνικό ωκεανό. [  ]   [  ]

24) Οι νότιες πολιτείες των ΗΠΑ κέρδισαν τον αµερικανικό εµφύλιο
πόλεµο. [  ]   [  ]

25) Η Ιαπωνία ενσωµατώθηκε βαθµιαία στο δυτικό κόσµο από τα µέσα
του 19ου αι. [  ]   [  ]

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’ σστταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ’..

11.. ΟΟιι ππρρωωττααγγωωννιισσττέέςς.. ∆∆ύύοο σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ’ ππεερριισσσσεεύύοουυνν.. 
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A’ B’

1. Μαρξ
2. Πάνκχορστ
3. Γκαριµπάλντι
4. Στίβενσον
5. Μπολίβαρ

Α. Σιδηροδροµική άµαξα
Β. Ηλεκτρικός τηλέγραφος
Γ. Κοµµουνιστικό Μανιφέστο
∆. δικαιώµατα στις γυναίκες
Ε. Επανάσταση στη νότια Ιταλία
Ζ. Επανάσταση στη Αµερική
Η. Επανάσταση στη Σερβία
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22.. ΟΟιι χχώώρρεεςς.. ΣΣττηη σσττήήλληη ΒΒ’ ππεερριισσσσεεύύεειι έένναα σσττοοιιχχεείίοο..

33.. ΤΤαα γγεεγγοοννόότταα

ΓΓ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς κκααττάάττααξξηηςς
11.. ΝΝαα εεννττάάξξεεττεε ττιιςς ππααρραακκάάττωω ιισσττοορριικκέέςς έέννννοοιιεεςς σσττηηνν ααννττίίσσττοοιιχχηη ιιδδεεοολλοογγίίαα..
Α:Κοµµουνιστικό Μανιφέστο, Β: αστική τάξη, Γ: αποικιοκρατία., ∆: παιδική
εργασία, Ε: εργατικό κίνηµα., Στ: µετοχές.  

Στήλη A’ Στήλη B’

1. Μεγάλη Βρετανία
2. Γαλλία
3. Γερµανία
4. Ιταλία
5. Βουλγαρία

Α. συνθήκη Αγ. Στεφάνου
Β. χαρτιστές
Γ. Καβούρ
∆. σοσιαλιστές ηγέτες 
Ε. χώρος υποδοχής εξωτε-

ρικής µετανάστευσης
Ζ. χηµική βιοµηχανία 

Στήλη A’ Στήλη B’

1. ένωση Γερµανίας
2. ένωση Ιταλίας
3. ανεξαρτησία Σερβίας
4. αποικιοποίηση Αφρικής
5. δηµιουργία λατινοαµε-

ρικανικών κρατών

Α. συνέδριο Βερολίνου
Β. διάδοση φιλελευθερισµού
Γ. Βίσµαρκ
∆. Πεδεµόντιο
Ε. Ευρωπαϊκά καπιταλιστικά κράτη

Στήλη A’
Καπιταλισµός

Στήλη B’
Σοσιαλισµός
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∆∆.. ΕΕρρώώττηησσηη χχρροοννοολλόόγγηησσηηςς

11.. ΝΝαα γγρράάψψεεττεε ξξααννάά τταα αακκόόλλοουυθθαα γγεεγγοοννόότταα σσττηη σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή
σσεειιρράά,, ααρρχχίίζζοοννττααςς ααππόό ττοο ααρρχχααιιόόττεερροο..

EE.. ΕΕρρώώττηησσηη ααννάάππττυυξξηηςς
11.. ΠΠώώςς σσυυννδδέέεεττααιι οο ννέέοοςς ττρρόόπποοςς οορργγάάννωωσσηηςς ττηηςς οοιικκοοννοοµµίίααςς ((κκααππιιττααλλιι--

σσµµόόςς)) πποουυ εεππέέφφεερρεε ηη ωωρρίίµµααννσσηη ττηηςς ββιιοοµµηηχχααννιικκήήςς εεππααννάάσστταασσηηςς µµεε τταα
ααίίττιιαα ττηηςς ααπποοιικκιιοοκκρρααττίίααςς;;
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Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά

Α.  ένωση Γερµανίας

Β. Μεξικανική επανάσταση

Γ. ένωση Ιταλίας

∆. η Πρώτη ∆ιεθνής Ένωση
Εργατών

Ε.  η πρώτη σιδηροδροµική
γραµµή

1.

2.

3.

4.

5.
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1122:: 11)) Λάθος, 22)) Λάθος, 33)) Σωστό, 44)) Λάθος, 55)) Σωστό  
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1133:: 66)) Σωστό, 77)) Λάθος, 88)) Σωστό, 99)) Σωστό, 1100)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1144:: 1111)) Σωστό, 1122)) Λάθος, 1133)) Λάθος, 1144)) Λάθος, 1155)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1155:: 1166)) Σωστό, 1177)) Λάθος, 1188)) Σωστό, 1199)) Λάθος, 2200)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1166:: 2211)) Λάθος, 2222)) Λάθος, 2233)) Σωστό, 2244)) Λάθος, 2255)) Σωστό

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχηησσηηςς

11.. 11 –– Γ, 22 –– ∆, 33 –– Ε, 44 –– Α, 55 –– Ζ
22.. 11 –– Β, 22 –– ∆, 33 –– Ζ, 44 –– Γ, 55 –– Α 
33.. 11 –– Γ, 22 –– ∆, 33 –– Α, 44 –– Ε, 55 –– Β.

ΓΓ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς κκααττάάττααξξηηςς::

∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς χχρροοννοολλόόγγηησσηηςς

11οο:: Η πρώτη σιδηροδροµική γραµµή (1825)
22οο:: Η Πρώτη ∆ιεθνής Ένωση Εργατών (1864)
33οο:: Γαλλοπρωσικός πόλεµος (1870-1871)
44οο:: Ένωση Γερµανίας (1871)
55οο:: Μεξικανική επανάσταση (1910-1911)

EE.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. Οι υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγω-
γής ήταν δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά της εκβιοµηχάνισης. Η οικο-
νοµία οργανωνόταν πλέον σε νέες βάσεις. Ο νέος τρόπος οργάνωσης
της οικονοµίας ονοµάστηκε οικονοµία της ελεύθερης αγοράς ή καπιτα-
λισµός. Ιδεολογική βάση του νέου συστήµατος υπήρξε ο οικονοµικός
φιλελευθερισµός, σύµφωνα µε τον οποίον οι επιχειρηµατίες είχαν την

ΣΤΗΛΗ A’
Καπιταλισµός

ΣΤΗΛΗ Β’
Σοσιαλισµός

αστική τάξη

αποικιοκρατία

παιδική εργασία

µετοχές

Κοµµουνιστικό Μανιφέστο

εργατικό κίνηµα
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ελευθερία να πράττουν ό,τι εκείνοι έκριναν αναγκαίο, για να κερδίζουν.
Κατ’ επέκταση νοµιµοποιήθηκε το δίκαιο του ισχυροτέρου, είτε άτοµο
ήταν αυτός είτε κοινωνική οµάδα είτε κράτος ολόκληρο. Στο νέο πλαίσιο
της οικονοµίας είχαν δηµιουργηθεί και νέες ανάγκες: ανάγκη συγκέ-
ντρωσης τεράστιων κεφαλαίων για την ίδρυση µεγάλων βιοµηχανιών,
ανάγκη για µείωση του κόστους παραγωγής κτλ. Παράλληλα άρχισαν να
ξεσπούν οικονοµικές κρίσεις, όταν η αγορά αδυνατούσε να απορροφή-
σει την παραγωγή. Τις ανάγκες αυτές και τις κρίσεις προσπάθησε ο
καπιταλισµός να ξεπεράσει, λαµβάνοντας κατακτητική και ιµπεριαλι-
στική µορφή. Έτσι ο ιµπεριαλισµός, δηλαδή η πολιτική των ισχυρών
κρατών µε στόχο την εκµετάλλευση των αδύναµων και της απόκτησης
περισσότερης δύναµης, συνδέθηκε µε την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ο
ιµπεριαλισµός των καπιταλιστικών ευρωπαϊκών κρατών εκφράστηκε µε
τη µορφή της αποικιοκρατίας: αναζήτηση και κατάκτηση εδαφών εκτός
Ευρώπης για εκµετάλλευση. Η αποικιοκρατία εκδηλώθηκε µε ένταση
την περίοδο 1870-1914. Κύρια αίτια της αποικιοκρατίας ήταν οι πολλα-
πλές ανάγκες των εκβιοµηχανισµένων κρατών της Ευρώπης, κυρίως η
εύρεση:
• νέων αγορών για τα βιοµηχανικά προϊόντα τους,
• νέων πηγών πρώτων υλών  (µεταλλεύµατα, µαλλί, βαµβάκι),
• καυσίµων (πετρέλαιο),
• νέων περιοχών για επένδυση των κεφαλαίων τους.
Εξάλλου τη σύνδεση καπιταλισµού και αποικιοκρατίας µαρτυρά και η
κοινωνική βάση της αποικιοκρατίας, στην οποία πρωτοστατούσε η αστι-
κή τάξη. Η αποικιακή πολιτική υπαγορευόταν σε µεγάλο βαθµό από τους
αστούς και ειδικότερα από τους µεγαλοαστούς, τους βιοµήχανους, τους
τραπεζίτες και τους µεγαλοκεφαλαιούχους.
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4 Kεφάλαιο Tέταρτο

E¶ANA§H¶TIKA £EMATA



Επαναληπτικά θέµατα

2 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ     ΛΛ 
ΕΕννόόττηητταα 1177
1) Ο Ι. Καποδίστριας επιβλήθηκε ως Κυβερνήτης της Ελλάδας από τις

∆υνάµεις. [  ]   [  ]

2) Το «Πανελλήνιον» συγκροτήθηκε από την αντιπολίτευση στον Καποδί-
στρια. [  ]   [  ]

3) Ο Καποδίστριας πίστευε ότι η ίδρυση ενός Πανεπιστηµίου δεν κάλυ-
πτε τις άµεσες εκπαιδευτικές ανάγκες των Ελλήνων. [  ]   [  ]

4) Ο Καποδίστριας πέτυχε τα βόρεια σύνορα του ελληνικού κράτους να
φτάσουν µέχρι τη γραµµή Αµβρακικού-Παγασητικού. [  ]   [  ]

5) Η επιλογή του Καποδίστρια να συγκροτήσει ένα ισχυρό συγκεντρω-
τικό κράτος προκάλεσε αντιδράσεις. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 1188
6) Οι Έλληνες σε εθνοσυνέλευση ανακήρυξαν τον Όθωνα βασιλιά τους.

[  ]   [  ]

7) Η απολυταρχία και η δηµιουργία ενός συγκεντρωτικού κράτους ήταν
στους βασικούς στόχους της Αντιβασιλείας. [  ]   [  ]

8) Η ελληνική εκκλησία ορίστηκε αυτοκέφαλη, δηλαδή απεξαρτήθηκε
από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. [  ]   [  ]

9) Ο Όθων δεν επιθυµούσε ουσιαστικά καθόλου µεταρρυθµίσεις που θα
µείωναν την ισχύ του. [  ]   [  ]

10) Τα κόµµατα έπαιξαν ενεργό ρόλο στην επανάσταση της 3ης Σεπτεµ-
βρίου 1843. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 1199
11) Το σύνταγµα του 1844 θέσπιζε το πολίτευµα της βασιλευοµένης δη-

µοκρατίας. [  ]   [  ]

12) Σύµφωνα µε το σύνταγµα του 1844 ο βασιλιάς διόριζε υπουργούς,
χωρίς την έγκριση της βουλής. [  ]   [  ]

13) Οι ετερόχθονες ήταν γεννηµένοι σε περιοχές που δεν διεκδικούσε το
αλυτρωτικό πρόγραµµα της Μεγάλης Ιδέας. [  ]   [  ]

14) Η Μεγάλη Ιδέα υποστήριζε ότι έπρεπε να προηγηθεί η οικονοµική
ανάπτυξη και µετά να επιχειρηθεί η εδαφική επέκταση. [  ]   [  ]
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15) Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι κατέλαβαν τον Πειραιά (1854), απαιτώντας από
την Ελλάδα αυστηρή ουδετερότητα στον πόλεµο Ρωσίας-Τουρκίας. 

[  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 2200
16) Οι αγώνες των ριζοσπαστών Επτανησίων ανάγκασαν την Αγγλία να

παραχωρήσει τα Ιόνια νησιά στο ελληνικό κράτος. [  ]   [  ]

17) Το σύνταγµα του 1864 θεµελιωνόταν στη δηµοκρατική αρχή, δηλ. ανα-
γνώριζε τον λαό ως κυρίαρχο παράγοντα του πολιτεύµατος. [  ]   [  ]

18) Το σύνταγµα του 1864 κατάργησε τη Γερουσία ως θεσµό αντιδηµο-
κρατικό. [  ]   [  ]

19) Ο Χ. Τρικούπης προχώρησε στη διανοµή των εθνικών γαιών το 1871.
[  ]   [  ]

20) Μετά το σύνταγµα του 1864 ο βασιλιάς δε δίσταζε να ανατρέψει µια
κυβέρνηση µε την οποία διαφωνούσε, µε αποτέλεσµα την πολιτική
αστάθεια. [  ]   [  ]

21) Η «αρχή της δεδηλωµένης» όριζε ότι ο βασιλιάς έπρεπε να διορίζει
ως πρωθυπουργό µόνο αυτόν που είχε τη δεδηλωµένη εµπιστοσύνη
του ελληνικού λαού, έπειτα από δηµοψήφισµα. [  ]   [  ]

22) Ο Χ. Τρικούπης στόχευε στη δηµιουργία ενός σύγχρονου κράτους και
οικονοµικά αναπτυγµένου µε κύριες πλευρές της πολιτικής του την
κατασκευή µεγάλων έργων υποδοµής και την εξυγίανση της δηµόσιας
διοίκησης. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 2211
23) Κρητικό ζήτηµα ονοµάστηκε το θέµα της διαίρεσης του νησιού σε

δύο σφαίρες επιρροής, µία ελληνική και µία οθωµανική. [  ]   [  ]

24) Το ολοκαύτωµα της Μονής του Αρκαδίου ήταν µια σηµαντική στιγµή
της µεγάλης κρητικής επανάστασης του 1866-1869. [  ]   [  ]

25) Σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χαλέπας ο Γενικός ∆ιοικητής της Κρή-
της θα µπορούσε να είναι µόνο µουσουλµάνος. [  ]   [  ]

26) Μετά την επανάσταση του 1896-1897 η Κρήτη αναγνωρίστηκε ως
αυτόνοµη Πολιτεία. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 2222
27) Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (Φεβρ. 1878) δηµιούργησε τη

Μεγάλη Βουλγαρία. [  ]   [  ]

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 44
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28) Το Συνέδριο του Βερολίνου (Ιουν. 1878) επικύρωσε τις αποφάσεις
του Αγ. Στεφάνου. [  ]   [  ]

29) Η Θεσσαλία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό κράτος το 1864. [  ]   [  ]

30) Τη Μακεδονία τη διεκδικούσαν Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι.
[  ]   [  ]

31) Το κίνηµα των Νεότουρκων γέµισε ελπίδες τους βαλκανικούς λαούς.
[  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 2233
32) Στην ελληνική οικονοµία του 19ου αιώνα κυρίαρχη θέση είχε η βιοµη-

χανία. [  ]   [  ]

33) Η Ελλάδα κατά τον 19ο αι. εξήγαγε κυρίως σταφίδες, λάδι και αγρο-
τικά προϊόντα. [  ]   [  ]

34) Στα µέσα του 19ου αι. οι ελιές εξελίχθηκαν σε µονοκαλλιέργεια.
[  ]   [  ]

35) Τα αστικά στρώµατα ενίσχυαν σταδιακά, αλλά σταθερά τον ρόλο
τους στην ελληνική κοινωνία του 19ου αι. [  ]   [  ]

36) Το Κιλελέρ (1910) ήταν µια ένοπλη σύγκρουση των ακτηµόνων µε το
κράτος. [  ]   [  ]

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ‘ σστταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ‘..
11:: ΟΟιι ππρρωωττααγγωωννιισσττέέςς.. ∆∆ύύοο σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ‘ ππεερριισσσσεεύύοουυνν.. 

Στήλη A’ Στήλη B’

1. Καποδίστριας

2. Καλλέργης

3. Κωλέττης

4. Χ. Τρικούπης

5. Παύλος Μελάς

Α. Αντιβασιλεία

Β. Μεγάλη Ιδέα

Γ. σιδηροδροµικό δίκτυο

∆. Μακεδονικός Αγώνας

Ε. Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Ορ-
γάνωση

Ζ. Πανελλήνιον

Η. 3η Σεπτεµβρίου 1843
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22:: ΤΤαα γγεεγγοοννόότταα.. ΣΣττηη σσττήήλληη ΒΒ‘ ππεερριισσσσεεύύεειι έένναα σσττοοιιχχεείίοο..

33:: ∆∆ιιεεθθννεείίςς εεξξεελλίίξξεειιςς κκααιι σσυυννέέππεειιεεςς γγιιαα ττοουυςς ΈΈλλλληηννεεςς.. 

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 44

Στήλη A’ Στήλη B’

1. Κριµαϊκός πόλε-
µος (1854-1857)

2. Χάτι Χουµαγι-
ούν (1856)

3. Οργανικός
Νόµος (1868)

4. Συνθήκη Αγίου
Στεφάνου (1878)

5. Συνέδριο Βερο-
λίνου (1878)

Α. Συµµετοχή χριστιανών στη διοίκηση της
Κρήτης

Β. Η Κύπρος παραχωρείται στην Αγγλία

Γ. Εξαφάνιση τριών ξενικών κοµµάτων από
την πολιτική σκηνή

∆. Ισότητα όλων των κατοίκων της οθωµανι-
κής αυτοκρατορίας

Ε. Περιοχές µε πυκνή ελληνική παρουσία
υπάγονται στο βουλγαρικό κράτος

Στήλη A’ Στήλη B’

1. «πολιτεία» του
Καποδίστρια

2. «πολιτεία» του
Όθωνα

3. «πολιτεία»
Γεωργίου Α΄ 

4. «πολιτεία» Χ.
Τρικούπη

5. Κρητική πολι-
τεία

Α. Ίδρυση Πανεπιστηµίου στην Αθήνα

Β. ∆ιάνοιξη διώρυγας Κορίνθου

Γ. Επανάσταση στο Θέρισο

∆. Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο
κράτος

Ε. ∆ράση κοµιτατζήδων

Ζ. Ενσωµάτωση «Επτανήσου»
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ΓΓ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς κκααττάάττααξξηηςς
11.. ΝΝαα εεννττάάξξεειιςς ττιιςς ππααρραακκάάττωω ιισσττοορριικκέέςς έέννννοοιιεεςς σσττηηνν ααννττίίσσττοοιιχχηη ιιδδεεοολλοογγίίαα:: 
Α: µοναρχική αρχή, Β: δηµοκρατική αρχή, Γ: δικαστική εξουσία ανεξάρ-
τητη, ∆: ισόβιοι γερουσιαστές, Ε: οι δικαστές διορίζονται από τον βασιλιά,
Στ: κατάργηση Γερουσίας, Ζ: αποκλεισµός ετεροχθόνων από τις δηµόσιες
θέσεις, Η: συνταγµατική µοναρχία, Θ: βασιλευόµενη δηµοκρατία, Ι: καθο-
λική ψηφοφορία ανδρών. 

∆∆.. ΕΕρρώώττηησσηη χχρροοννοολλόόγγηησσηηςς
ΝΝαα γγρράάψψεεττεε ξξααννάά τταα αακκόόλλοουυθθαα γγεεγγοοννόότταα σσττηη σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά,,
ααρρχχίίζζοοννττααςς ααππόό ττοο ααρρχχααιιόόττεερροο..

EE.. ΕΕρρώώττηησσηη ααννάάππττυυξξηηςς
11.. NNαα σσυυγγκκρρίίννεεττεε ττηηνν εεκκππααιιδδεευυττιικκήή πποολλιιττιικκήή ττοουυ KKααπποοδδίίσσττρριιαα κκααιι ττηηςς
AAννττιιββαασσιιλλεείίααςς ττοουυ ΌΌθθωωνναα..

Στήλη A’
Σύνταγµα 1844

Στήλη B’
Σύνταγµα 1864

Λανθασµένη σειρά Σωστή σειρά

Α. επανάσταση 3ης Σεπτεµ-
βρίου

Β. κίνηµα στο Γουδί

Γ. διεθνής οικονοµικός έλεγ-
χος στην Ελλάδα

∆. έξωση του Όθωνα

Ε. Συνέδριο Βερολίνου

1.

2.

3.

4.

5.
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέννεεςς

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1177:: 11)) Λάθος, 22)) Λάθος, 33)) Σωστό, 44)) Σωστό, 55)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1188:: 66)) Λάθος, 77)) Σωστό, 88)) Σωστό, 99)) Σωστό, 1100)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 1199:: 1111)) Λάθος, 1122)) Σωστό, 1133)) Λάθος, 1144)) Λάθος, 1155)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2200:: 1166)) Σωστό, 1177)) Σωστό, 1188)) Σωστό, 1199)) Λάθος, 2200)) Σωστό, 

2211)) Λάθος, 2222)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2211:: 2233)) Λάθος, 2244)) Σωστό, 2255)) Λάθος, 2266)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2222:: 2277)) Σωστό, 2288)) Λάθος, 2299)) Λάθος, 3300)) Σωστό, 3311)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2233:: 3322)) Λάθος, 3333)) Σωστό, 3344)) Λάθος, 3355)) Σωστό, 3366)) Σωστό

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχηησσηηςς

11.. 11 –– Ζ, 22 –– Η, 33 –– Β, 44 –– Γ, 55 –– ∆.
22.. 11 –– ∆, 22 –– Α, 33 –– Ζ, 44 –– Β, 55 –– Γ. 
33.. 11 –– Γ, 22 –– ∆, 33 –– Α, 44 –– Ε, 55 –– Β 

ΓΓ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς κκααττάάττααξξηηςς
11..

∆∆..  EEρρώώττηησσηη χχρροοννοολλόόγγηησσηηςς
11οο:: Α (1843)
22οο:: ∆ (1862)
33οο:: Ε (1878)
44οο:: Γ (1893)
55οο:: Β (1909)

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 44

ΣΤΗΛΗ A’
Σύνταγµα 1844

ΣΤΗΛΗ Β’
Σύνταγµα 1864

Α: µοναρχική αρχή

Ε: οι δικαστές διορίζονται από
τον βασιλιά

∆: ισόβιοι γερουσιαστές

Ζ: αποκλεισµός ετεροχθόνων
από τις δηµόσιες θέσεις

Η: συνταγµατική µοναρχία

Β: δηµοκρατική αρχή

Γ: δικαστική εξουσία ανεξάρτητη

Στ: κατάργηση γερουσίας

Ι: καθολική ψηφοφορία ανδρών

Θ: βασιλευόµενη δηµοκρατία
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ΕΕ.. ΕΕρρώώττηησσηη ααννάάππττυυξξηηςς..

11.. Η οργάνωση της εκπαίδευσης υπήρξε µία από τις κύριες προτεραιό-
τητες του κυβερνήτη Καποδίστρια. Υπήρξε έντονο το ενδιαφέρον για
την οργάνωση της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(αλληλοδιδακτικά, ελληνικά σχολεία) και της τεχνικής εκπαίδευσης (χει-
ροτεχνία), προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι άµεσες και ουσιαστικές
ανάγκες του υπό σύσταση κράτους. Οι ενέργειες του Καποδίστρια ήταν
ρεαλιστικές και λάµβαναν υπόψη τις δυνατότητες και τις πραγµατικές
ανάγκες των Ελλήνων. Υπήρχε πρόνοια επίσης και για το µέλλον της
εκπαίδευσης, καθώς προετοιµαζόταν η στελέχωση των σχολείων µε ικα-
νούς δασκάλους, αλλά και η προετοιµασία των νέων που προορίζονταν
για σπουδές σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. Ο Καποδίστριας πίστευε
ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να παρέχει πρώτα από όλα βασικές γνώσεις
και επαγγελµατική κατάρτιση, γι’ αυτό και δεν προχώρησε άµεσα στην
ίδρυση πανεπιστήµιου. Η εκπαίδευση αναµορφώθηκε όµως και κατά την
περίοδο της Αντιβασιλείας. Τα ∆ηµοτικά σχολεία στήριζαν την πρωτο-
βάθµια εκπαίδευση που παρεχόταν για επτά χρόνια, ενώ η δευτεροβάθ-
µια εκπαίδευση προσφερόταν από τα Ελληνικά σχολεία που ήταν τριτά-
ξια και βρίσκονταν στις πρωτεύουσες των επαρχιών και από τα Γυµνάσια
που ήταν τετρατάξια και βρίσκονταν στις πρωτεύουσες των νοµών. Η
εκπαίδευση απλώθηκε σε όλη την επικράτεια και συστηµατοποιήθηκε.
Για να κρίνει όµως κανείς την εκπαίδευση χρειάζεται και άλλα στοιχεία,
όπως είναι το περιεχόµενο της διδασκόµενης ύλης, το επίπεδο των
δασκάλων και των καθηγητών, τις υλικοτεχνικές υποδοµές κ.ά. Από τις
ευρύτερες (του βιβλίου) ιστορικές µας γνώσεις γνωρίζουµε ότι υπήρχε
µια κλασικιστική κατεύθυνση στις σπουδές επί Αντιβασιλείας και µία
κυριαρχία των φιλολογικών και των ιστορικών µαθηµάτων, που κατέληγε
σε αρχαιολατρία. Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά των δύο εκπαι-
δευτικών συστηµάτων και όχι τόσο η ύπαρξη πανεπιστηµίου από το
1837. Η εκπαίδευση επί Καποδίστρια ήταν στραµµένη προς το µέλλον,
ενώ η εκπαίδευση της Αντιβασιλείας προς το παρελθόν. 



5 Kεφάλαιο Πέµπτο

E¶ANA§H¶TIKA £EMATA



Επαναληπτικά θέµατα
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ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς XX σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2244
ΣΣ      ΛΛ

1) Τον 19ο αι. ο τοµέας της οικονοµίας αποσυνδέεται τελείως από την
επιστήµη. [  ]   [  ]

2) Η χηµεία κυριαρχεί στον επιστηµονικό χώρο, λόγω των πολλών εφαρ-
µογών της. [  ]   [  ]

3) «Φυσική επιλογή» σηµαίνει ουσιαστικά προσαρµογή στο φυσικό περι-
βάλλον. [  ]   [  ]

4) Στο τρίτο στάδιο, το επιστηµονικό, κατά τον Κοντ, ο άνθρωπος θεω-
ρούσε τα πάντα εξαρτηµένα από υπερφυσικά όντα. [  ]   [  ]

5) Ο Χέγκελ εισηγήθηκε τη διαλεκτική µέθοδο. [  ]   [  ]

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2255
6) Η αγάπη για το µυστήριο και η στροφή σε θρησκευτικά θέµατα χαρα-

κτηρίζει τον ροµαντισµό. [  ]   [  ]

7) Ο ρεαλισµός ενδιαφέρθηκε για την καθηµερινή ζωή των απλών
ανθρώπων. [  ]   [  ]

8) Οι Ρώσοι συγγραφείς Ντοστογιέβσκι και Τολστόι είναι βασικοί εκπρό-
σωποι του ροµαντισµού στην πεζογραφία. [  ]   [  ]

9) Τα ιστορικά µυθιστορήµατα χαρακτηρίζουν την πεζογραφία του ρεα-
λισµού. [  ]   [  ]

10) Η ελληνική επανάσταση αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για τον ροµαντι-
σµό. [  ]   [  ]

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2266

11) Οι Φαναριώτες λόγιοι αναδεικνύουν την καθοµιλουµένη δηµοτική στα
έργα τους. [  ]   [  ]

12) Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος ήταν ένας από τους κυριότερους εκπροσώ-
πους της νεοελληνικής ζωγραφικής. [  ]   [  ]

13) Κατά την οθωνική περίοδο στην αρχιτεκτονική κυριάρχησε ο κλασικι-
σµός. [  ]   [  ]

14) Η ιστορία και η λαογραφία υπηρέτησαν εθνικές ανάγκες τόνωσης της
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εθνικής ταυτότητας κατά τον 19ο αι. [  ]   [  ]
15) Ο Κωστής Παλαµάς ήταν ο βασικότερος εκπρόσωπος της Επτανησια-

κής Σχολής. [  ]   [  ]

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’’ σστταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ’’..
11.. EEππιισσττηηµµοοννιικκάά εεππιιττεεύύγγµµαατταα:: ∆∆ύύοο σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ’’ ππεερριισσσσεεύύοουυνν.. 

22.. ∆∆ιιααννοοηηττέέςς κκααιι οοιι θθεεωωρρίίεεςς ττοουυςς κκααττάά ττοονν 1199οο ααιι..

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 55

Στήλη A’ Στήλη B’

1. Φαραντέυ 

2. Μάξγουελ

3. Έντισον

4. Μορς

5. Παστέρ

Α. Τηλεγραφικό δίκτυο

Β. Τηλέφωνο

Γ. Σχέση ηλεκτρισµού- µαγνητισµού

∆. Ηλεκτρονικός υπολογιστής

Ε. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα

Ζ. Λαµπτήρας

Η. Αποστείρωση τροφίµων

Στήλη A’ Στήλη B’

1. ∆αρβίνος

2. Κοντ

3. Χέγκελ

4. Μαρξ

5. Νίτσε

Α. η πάλη των τάξεων

Β. η θεωρία της εξέλιξης

Γ. η διαλεκτική µέθοδος

∆. ο υπεράνθρωπος

Ε. ο θετικισµός
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ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς
ΝΝαα εεννττάάξξεειιςς τταα ππααρραακκάάττωω χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά σστταα δδύύοο µµεεγγάάλλαα κκααλλλλιιττεεχχννιικκάά
κκιιννήήµµαατταα ττοουυ 1199οουυ ααιι..:: κυριαρχία του συναισθηµατισµού, πιστή απόδοση
της πραγµατικότητας, αγάπη για το µυστήριο, ενδιαφέρον για το αληθινό,
ενδιαφέρον για το εθνικό παρελθόν, ενδιαφέρον για την καθηµερινή ζωή
των απλών ανθρώπων, στροφή στη φύση

∆∆.. :: ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς
11.. ΝΝαα ααννααφφεερρθθεείίττεε σσττιιςς κκυυρριιόόττεερρεεςς εεππιισσττηηµµοοννιικκέέςς κκαατταακκττήήσσεειιςς ττοουυ 1199οουυ
ααιιώώνναα.. ΠΠοοιιαα εεππιισσττήήµµηη κκυυρριιάάρρχχηησσεε ττηηνν ππεερρίίοοδδοο ααυυττήή κκααιι γγιιααττίί;;

22.. ΠΠοοιιοοςς θθεεωωρρεείίττααιι θθεεµµεελλιιωωττήήςς ττηηςς κκοοιιννωωννιιοολλοογγιικκήήςς εεππιισσττήήµµηηςς κκααιι πποοιιαα
ηη ββαασσιικκήή ττοουυ θθεεωωρρίίαα γγιιαα ττηηνν ααννθθρρώώππιιννηη γγννώώσσηη;;   

33.. ΠΠοοιιοοςς σσττοοχχαασσττήήςς ττοουυ 1199οουυ ααιιώώνναα ααννέέππττυυξξεε ττηη δδιιααλλεεκκττιικκήή µµέέθθοοδδοο,, ττιι
ππεερριιλλάάµµββααννεε ααυυττήή κκααιι µµεε πποοιιοονν ττρρόόπποο οοιι ΜΜααρρξξ κκααιι ΈΈννγγκκεελλςς ααξξιιοοπποοίίηησσαανν
σσττηη σσυυννέέχχεειιαα ττηη µµέέθθοοδδοο ααυυττήή ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα δδιιααττυυππώώσσοουυνν ττηη θθεεωωρρίίαα
ττοουυςς γγιιαα ττηηνν ππάάλληη ττωωνν ττάάξξεεωωνν;; 

44.. ΝΝαα ααννααφφεερρθθεείίττεε σστταα κκύύρριιαα γγννωωρρίίσσµµαατταα ττοουυ ννεεοοκκλλαασσιικκιισσµµοούύ,, ττοουυ
ρροοµµααννττιισσµµοούύ κκααιι ττοουυ ρρεεααλλιισσµµοούύ σσττηηνν εευυρρωωππααϊϊκκήή ττέέχχννηη..  

55.. ΝΝαα ααιιττιιοολλοογγήήσσεεττεε ττηηνν έέννττοοννηη σσττρροοφφήή πποουυ ππααρρααττηηρρεείίττααιι ττοονν 1199οο ααιιώώνναα
σσττηηνν εελλλληηννιικκήή ππννεευυµµααττιικκήή ζζωωήή ππρροοςς ττηηνν ιισσττοορρίίαα κκααιι ττηη λλααοογγρρααφφίίαα..  

66.. ΜΜεε πποοιιοονν ττρρόόπποο ηη ααννάάγγκκηη πποουυ ππρροοκκύύππττεειι ττοονν 1199οο ααιιώώνναα γγιιαα εεννίίσσχχυυσσηη
ττηηςς εελλλληηννιικκήήςς εεθθννιικκήήςς ττααυυττόόττηηττααςς εεππηηρρέέαασσεε ττιιςς εεξξεελλίίξξεειιςς σσττοο γγλλωωσσσσιικκόό
ζζήήττηηµµαα ττηηνν ππεερρίίοοδδοο ααυυττήή;;

77.. ΝΝαα ααννααφφεερρθθεείίττεε σσττιιςς ββαασσιικκέέςς ΣΣχχοολλέέςς πποουυ ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκαανν σσττηηνν εελλλληη--
ννιικκήή λλοογγοοττεεχχννίίαα ττοονν 1199οο ααιιώώνναα κκααιι σσττοουυςς ββαασσιικκοούύςς εεκκππρροοσσώώπποουυςς ττηηςς
κκααθθεεµµιιάάςς.. 

88.. ΠΠοοιιαα εευυρρωωππααϊϊκκήή σσχχοολλήή εεππηηρρέέαασσεε ιιδδιιααίίττεερραα ττηηνν εελλλληηννιικκήή ζζωωγγρρααφφιικκήή
ττοονν 1199οο ααιιώώνναα;;  ΝΝαα ααννααφφεερρθθεείίττεε σσττοουυςς ΈΈλλλληηννεεςς ζζωωγγρράάφφοουυςς πποουυ θθεεωω--
ρροούύννττααιι σσηηµµααννττιικκόόττεερροοιι εεκκππρρόόσσωωπποοίί ττηηςς..  

Στήλη A’
Pοµαντισµός

Στήλη B’
Pεαλισµός
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς 

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς..

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2244:: 11)) Λάθος, 22)) Σωστό, 33)) Σωστό, 44)) Λάθος, 55)) Σωστό 
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2255:: 66)) Σωστό, 77)) Σωστό, 88)) Λάθος, 99)) Λάθος, 1100)) Σωστό 
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2266:: 1111)) Λάθος, 1122)) Λάθος, 1133)) Σωστό, 1144)) Σωστό, 1155)) Λάθος 

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς

11.. 11 –– Γ, 22 –– Ε, 33 –– Ζ, 44 –– Α, 55 –– Η. Περισσεύουν: ∆, Β.
22.. 11 –– Β, 22 –– Ε, 33 –– Γ, 44 –– Α, 55 –– ∆.

ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς

∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς
11.. Οι κυριότερες επιστηµονικές κατακτήσεις του 19ου αιώνα αναφέρο-
νται στη σελ.72 του σχολικού βιβλίου στην παράγραφο µε τίτλο Τα επι-
στηµονικά επιτεύγµατα (δεύτερη παράγραφος). Η επιστήµη που κυριάρ-
χησε τον 19ο αιώνα ήταν η χηµεία. Οι λόγοι της κυριαρχίας της σχετίζο-
νται κυρίως µε το γεγονός ότι τα επιτεύγµατα της χηµείας βρήκαν εφαρ-
µογές την εποχή αυτή στη βιοµηχανία, ιδιαίτερα στην υφαντουργία
(χρώµατα, συνθετικά υφάσµατα), διευκόλυναν τη γεωργία (λιπάσµατα)
και συνέβαλαν στην καταπολέµηση ασθενειών (εµβόλια, φάρµακα). Η
ραγδαία αυτή ανάπτυξη της επιστήµης είχε ως συνέπεια οι περισσότε-
ροι από τους µισούς επαγγελµατίες επιστήµονες του 19ου αιώνα να
είναι χηµικοί. 

22.. Θεµελιωτής της κοινωνιολογικής επιστήµης θεωρείται ο Αύγουστος
Κοντ. Για τη θεωρία του βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 73: «Ο διανοητής
Αύγουστος Κοντ... ονοµάστηκε θετικισµός».

Στήλη A’
Pοµαντισµός

Στήλη B’
Pεαλισµός

κυριαρχία του συναισθηµατισµού

αγάπη για το µυστήριο

ενδιαφέρον για το εθνικό πα-
ρελθόν

στροφή στη φύση

πιστή απόδοση της πραγµατικό-
τητας

ενδιαφέρον για το αληθινό

ενδιαφέρον για την καθηµερινή
ζωή των απλών ανθρώπων
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33.. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 73 «Ο φιλόσοφος Φρίντριχ Χέγκελ... θα
οδηγούσε στον κοµµουνισµό».  

44.. Για τα γνωρίσµατα του νεοκλασικισµού βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 74:
«Ο κλασικισµός ή νεοκλασικισµός... και την τεχνοτροπία του». 
Για τα γνωρίσµατα του ροµαντισµού βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 74: «Ο
ροµαντισµός πρωτοεµφανίστηκε... πηγές έµπνευσης του ροµαντισµού».
Για τα γνωρίσµατα του ρεαλισµού βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 75: «Γύρω
στα 1850... για το αληθινό και όχι για το ωραίο».

55.. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 77: «Το στοιχείο που δέσποσε στην ελλη-
νική πνευµατική ζωή... θεµελιωτής της λαογραφίας στην Ελλάδα».

66.. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 77: «(Βεβαίως), η απόκτηση µιας πολιτιστι-
κής ταυτότητας... συντηρητικό φοιτητικό κίνηµα της εποχής».

77.. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 77-78: «Ο ∆ιονύσιος Σολωµός και η Επτα-
νησιακή Σχολή... και Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης». 

88.. Η ευρωπαϊκή σχολή που επηρέασε ιδιαίτερα την ελληνική ζωγραφική
τον 19ο αιώνα ήταν η σχολή του Μονάχου. Οι Έλληνες ζωγράφοι που
θεωρούνται σηµαντικότεροι εκπρόσωποί της και που σφράγισαν την
ελληνική ζωγραφική την περίοδο αυτή είναι ο Νικηφόρος Λύτρας, ο
Κωνσταντίνος Βολανάκης και ο Νικόλαος Γύζης. Για την ολοκλήρωση
της απάντησης βλέπε και σχολικό βιβλίο σελ. 79: «Ο Ν. Λύτρας ασχολή-
θηκε αρχικά... διάθεση εξιδανίκευσης των θεµάτων».   
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AA.. EEρρωωττήήσσεειιςς σσύύννττοοµµηηςς ααππάάννττηησσηηςς

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς XX σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ     ΛΛ 
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2277

1) Παρά τη διεθνή οικονοµική ύφεση, η οικονοµική πραγµατικότητα στην
Ελλάδα στις αρχές του 20ού αι. ήταν ιδιαίτερα ανθηρή. [  ]   [  ]

2) Η δυσφορία για την κακή κατάσταση των ενόπλων δυνάµεων και για
την προώθηση ευνοουµένων της βασιλικής οικογένειας ήταν ο βασι-
κότερος λόγος ίδρυσης του Στρατιωτικού Συνδέσµου. [  ]   [  ]

3) Το κίνηµα στο Γουδί εκδηλώθηκε στις 14 Σεπτεµβρίου 1909 από τον
Στρατιωτικό Σύνδεσµο και τις επαγγελµατικές οργανώσεις της
Αθήνας.  [  ]   [  ]

4) Το βασικότερο αίτηµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου κατά την εκδή-
λωση του κινήµατος στο Γουδί ήταν οι µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση
του κράτους.  [  ]   [  ]

5) Η κυβέρνηση Μαυροµιχάλη υλοποίησε µε επιτυχία το πρόγραµµα του
Στρατιωτικού Συνδέσµου.          [  ]   [  ]

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2288
6) Από τις εκλογικές αναµετρήσεις του 1910 προέκυψε Συντακτική

Βουλή, η οποία ψήφισε νέο Σύνταγµα.          [  ]   [  ]

7) Ο Βενιζέλος συµφώνησε µε εκείνους που ζητούσαν την κατάργηση
της µοναρχίας.          [  ]   [  ]

8) Το Σύνταγµα του 1911 θέσπιζε τη µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλή-
λων.          [  ]   [  ]

9) Η οµάδα των Κοινωνιολόγων συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση
ριζοσπαστικών µεταρρυθµίσεων από την Αναθεωρητική Βουλή.          

[  ]   [  ]

10) Ο Βενιζέλος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις επειδή δεν επανέφερε
στην ηγεσία του στρατού το διάδοχο Κωνσταντίνο.          [  ]   [  ]

11)Στα πλαίσια των εργασιών της Αναθεωρητικής Βουλής προωθήθηκαν
µέτρα υπέρ των ασθενέστερων τάξεων.          [  ]   [  ]
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2299
12)Μία από τις βασικές αιτίες των Βαλκανικών πολέµων ήταν οι διώξεις

που ξεκίνησαν οι Νεότουρκοι σε βάρος των αλλοεθνών πληθυσµών
στα βαλκανικά εδάφη της Oθωµανικής αυτοκρατορίας. [  ]   [  ]

13)Αφορµή του Α΄ Βαλκανικού ήταν η άρνηση του Σουλτάνου να παραχω-
ρήσει τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα. [  ]   [  ]

14)Ο ελληνικός στόλος, µε επικεφαλής τον ναύαρχο Κουντουριώτη,
κατάφερε να κυριαρχήσει στο Β. και Α. Αιγαίο. [  ]   [  ]

15) Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης ήταν βασική επιδίωξη του βουλγαρι-
κού στρατού. [  ]   [  ]

14)Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στον Β΄ Βαλκανικό
πόλεµο ήταν το γεγονός ότι η συνθήκη του Λονδίνου άφηνε πολλές
εκκρεµότητες στον χώρο της Μακεδονίας. [  ]   [  ]

15)Στα διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού πολέµου η Ελλάδα κατέλαβε τη ∆. και
Α. Θράκη φτάνοντας ως την Αδριανούπολη. [  ]   [  ]

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3300
16)Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η Ελλάδα απέκτησε τα σηµερινά

της σύνορα. [  ]   [  ]

17)Μετά τους Βαλκανικούς πολέµους η Β. Ήπειρος παραχωρήθηκε στην
Αλβανία. [  ]   [  ]

18)Η Ιταλία παραχώρησε στην Ελλάδα τα ∆ωδεκάνησα µε τη συνθήκη
του Βουκουρεστίου. [  ]   [  ]

19)Τις περισσότερες καλλιεργήσιµες γαίες  στις Νέες Χώρες κατείχαν οι
µουσουλµανικοί και σλαβικοί πληθυσµοί. [  ]   [  ]

20)Ο σουλτάνος δεν αποδέχτηκε την παραχώρηση των νησιών του Β. και
Α. Αιγαίου στην Ελλάδα µετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέµων.[  ]   [  ]

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 66
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ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς:: 
11.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε ττοουυςς ααρριιθθµµοούύςς ττηηςς σσττήήλληηςς AA’’ µµεε τταα γγρράάµµµµαατταα ττηηςς
σσττήήλληηςς BB’’..

22.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε ττοουυςς ααρριιθθµµοούύςς ττηηςς ππρρώώττηηςς σσττήήλληηςς µµεε τταα γγρράάµµµµαατταα
ττηηςς δδεεύύττεερρηηςς..

Στήλη A’ Στήλη B’

1. Ελευθέριος
Βενιζέλος

2. Πρίγκιπας
Γεώργιος

3. Νικόλαος
Ζορµπάς

4. Κωνσταντίνος
5. Κυρ. 

Μαυροµιχάλης
6. Αλέξανδρος

Παπαναστασίου

α. Στρατιωτικός Σύνδεσµος

β. Οµάδα Κοινωνιολόγων

γ. Κόµµα Φιλελευθέρων

δ. ∆ιορίστηκε πρωθυπουργός αµέσως µετά
την εκδήλωση του κινήµατος στο Γουδί

ε. Αρχηγός στρατού 

στ. ∆ιοικητής της Κρήτης

Βαλκανικές
χώρες

Περιοχές που απελευθέρωσαν στρατιωτικά
στη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού πολέµου

1. Βουλγαρία

2. Σερβία

3. Ελλάδα 

α. Μοναστήρι

β. ∆. Θράκη

γ. Θεσσαλονίκη

δ. Σκόπια 

ε. Νησιά του Β. και Α. Αιγαίου 

στ. ∆υρράχιο

ζ. Α. Μακεδονία

η. Ήπειρος
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33.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε ττοουυςς ααρριιθθµµοούύςς ττηηςς ππρρώώττηηςς σσττήήλληηςς µµεε τταα γγρράάµµµµαατταα
ττηηςς δδεεύύττεερρηηςς..

44.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε ττοουυςς ααρριιθθµµοούύςς ττηηςς ππρρώώττηηςς σσττήήλληηςς µµεε τταα γγρράάµµµµαατταα
ττηηςς δδεεύύττεερρηηςς..

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 66

Χώρες
Περιοχές που κατοχύρωσαν εδαφικά µε τη

συνθήκη του Βουκουρεστίου

1. Βουλγαρία

2. Σερβία

3. Ελλάδα 

4. Τουρκία

5. Ιταλία

6. Αλβανία

α. Σηµαντικό τµήµα της βορειοδυτικής 
Μακεδονίας

β. ∆. Θράκη
γ. Νότια Ήπειρος 
δ. Α. Θράκη 
ε. Νησιά του Β. και Α. Αιγαίου 
στ. ∆ωδεκάνησα
ζ. Βόρεια Ήπειρος
η. Το µεγαλύτερο µέρος της Μακεδονίας
θ. Κρήτη

Ηµεροµηνίες Γεγονότα 

1. Σεπτέµβριος 1911

2. Άνοιξη 1912

3. Οκτώβριος 1912 

4. Μάιος 1913

5. Ιούνιος 1913

6. Ιούλιος 1913

α. Ξεκίνησε ο Β΄ Βαλκανικός πόλεµος.
β. Υπογράφτηκαν συνθήκες συµµαχίας ανά-

µεσα στις βαλκανικές χώρες.
γ. Υπογράφτηκε η συνθήκη του Βουκουρε-

στίου. 
δ. Ξεκίνησε ο Α΄ Βαλκανικός πόλεµος.
ε. Η Ιταλία επιτέθηκε στη Λιβύη.
στ. Υπογράφτηκε η συνθήκη του Λονδίνου.
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55.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε ττοουυςς ααρριιθθµµοούύςς ττηηςς ππρρώώττηηςς σσττήήλληηςς µµεε τταα γγρράάµµµµαατταα
ττηηςς δδεεύύττεερρηηςς::

ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς

ΝΝαα ββάάλλεεττεε σσττηη σσωωσσττήή χχρροοννιικκήή σσεειιρράά τταα αακκόόλλοουυθθαα γγεεγγοοννόότταα..

αα.. Ο Σύνδεσµος κάλεσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 
ββ.. Εκλογές στις οποίες θριάµβευσε το Κόµµα των Φιλελευθέρων.
γγ.. Συλλαλητήριο των επαγγελµατικών ενώσεων της πρωτεύουσας.
δδ.. Ίδρυση του Στρατιωτικού Συνδέσµου.
εε.. Εκλογές για την ανάδειξη Αναθεωρητικής Βουλής
σσττ.. Η πολιτική ηγεσία επιχείρησε να συλλάβει την ηγεσία του Στρατιωτι-

κού Συνδέσµου.
ζζ.. Ο Βενιζέλος επανέφερε στην ηγεσία του στρατού τον διάδοχο

Κωνσταντίνο.
ηη.. Εκδήλωση του κινήµατος στο Γουδί.

∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. ΣΣεε πποοιιοο ββααθθµµόό θθεεωωρρεείίττεε όόττιι τταα µµέέττρραα πποουυ ππρροοώώθθηησσεε ηη κκυυββέέρρννηησσηη
ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ ττηηνν ππεερρίίοοδδοο 11991100--11991122 ααννττααπποοκκρρίίθθηηκκαανν σστταα ααιιττήήµµαατταα ττοουυ
κκιιννήήµµααττοοςς σσττοο ΓΓοουυδδίί;; 

22.. ΠΠώώςς εεξξηηγγεείίττεε ττοονν πποολλιιττιικκόό θθρρίίααµµββοο ττοουυ κκόόµµµµααττοοςς ττωωνν ΦΦιιλλεελλεευυθθέέρρωωνν

Χώρες Γεγονότα 

1. Γερµανία

2. Ιταλία

3. Αυστρία 

4. Οθωµανική

αυτοκρατορία

5. Ελλάδα

6. Βουλγαρία

7. Σερβία

8. Ρουµανία

α. Συµµάχησε µε την Ελλάδα στις παραµο-
νές του Β΄ Βαλκανικού πολέµου.

β. Το 1908 προχώρησε σε προσάρτηση της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

γ. Με τις επιθέσεις της εναντίον των ελληνι-
κών και των σερβικών θέσεων ξεκίνησε ο
Β΄ Βαλκανικός πόλεµος.

δ. Εισέβαλε στη Βουλγαρία στη διάρκεια
του Β΄ Βαλκανικού πολέµου. 

ε. Κατέλαβε τα ∆ωδεκάνησα τον Μάιο του
1912. 

στ. Είχε διεισδύσει οικονοµικά στην Οθωµα-
νική αυτοκρατορία. 

ζ. Ηττήθηκε από τις βαλκανικές χώρες στη
διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού πολέµου.

η. Κατοχύρωσε το µεγαλύτερο µέρος της
Μακεδονίας µετά τη λήξη των Βαλκανικών
πολέµων.
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σσττιιςς εεκκλλοογγέέςς ΜΜααρρττίίοουυ 11991122;; 

33.. ΤΤηηνν ππεερρίίοοδδοο πποουυ οο ΒΒεεννιιζζέέλλοοςς πποολλιιττεευυόότταανν σσττηηνν ΚΚρρήήττηη εείίχχεε έέρρθθεειι σσεε
ρρήήξξηη µµεε ττοονν ππρρίίγγκκιιππαα ΓΓεεώώρργγιιοο.. ΌΌτταανν όόµµωωςς ααρργγόόττεερραα πποολλιιττεεύύττηηκκεε σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα σσττήήρριιξξεε µµεε ττηη σσττάάσσηη ττοουυ ττοονν θθεεσσµµόό ττηηςς µµοοννααρρχχίίααςς.. ΜΜεε πποοιιεεςς
εεννέέρργγεειιέέςς ττοουυ έέγγιιννεε ααυυττόό κκααιι γγιιαα πποοιιοουυςς λλόόγγοουυςς κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς;; 

44.. ΠΠοοιιεεςς δδιιααφφοορρέέςς θθαα µµπποορροούύσσααττεε νναα εεννττοοππίίσσεεττεε σσυυγγκκρρίίννοοννττααςς τταα γγεεωω--
γγρρααφφιικκάά όόρριιαα ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς κκααιι ττηηνν οοιικκοοννοοµµιικκήή,, κκοοιιννωωννιικκήή κκααιι πποολλιιττιικκήή
ττηηςς κκααττάάσστταασσηη σσττιιςς ππααρρααµµοοννέέςς ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς σσττοο ΓΓοουυδδίί κκααιι ααµµέέσσωωςς
µµεεττάά ττοουυςς ΒΒααλλκκααννιικκοούύςς πποολλέέµµοουυςς;;

55.. ΠΠώώςς εεξξηηγγεείίττεε ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι,, εεννώώ τταα ββααλλκκααννιικκάά κκρράάττηη σσυυµµµµάάχχηησσαανν
ααρρχχιικκάά εεννααννττίίοονν ττηηςς ΟΟθθωωµµααννιικκήήςς ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς,, σσττηη σσυυννέέχχεειιαα τταα ββλλέέ--
πποουυµµεε νναα πποολλεεµµοούύνν µµεεττααξξύύ ττοουυςς;;
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέννεεςς

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2277:: 11)) Λάθος, 22)) Σωστό, 33)) Λάθος, 44)) Λάθος, 55)) Λάθος, 
66)) Λάθος.

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2288:: 77)) Λάθος, 88)) Σωστό, 99)) Σωστό, 1100)) Λάθος, 1111)) Σωστό.
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 2299:: 1122)) Σωστό, 1133)) Λάθος, 1144)) Σωστό, 1155)) Σωστό, 1166)) Σωστό, 

1177)) Λάθος.
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3300:: 1188)) Λάθος, 1199)) Σωστό, 2200)) Λάθος, 2211)) Σωστό, 2222)) Σωστό. 

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς

11.. 11 –– γ, 22 –– στ, 33 –– α, 44 –– ε, 55 –– δ, 66 –– β.
22.. 11 –– β, ζ. 22 –– α, δ, στ. 33 –– γ, ε, η. 
33.. 11 –– β, 22 –– α, 33 –– γ, ε, η, θ. 
44.. 11 –– ε, 22 –– β, 33 –– δ, 44 –– στ, 55 –– α, 66 –– γ.
55.. 11 –– στ, 22 –– ε, 33 –– β, 44 –– ζ, 55 –– η, 66 –– γ, 77 –– α, 88 –– δ.

ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς

δδ.. Ίδρυση του Στρατιωτικού Συνδέσµου.
σσττ.. Η πολιτική ηγεσία επιχείρησε να συλλάβει την ηγεσία του Στρατιωτι-

κού Συνδέσµου.
ηη.. Εκδήλωση του κινήµατος στο Γουδί.
γγ.. Συλλαλητήριο των επαγγελµατικών ενώσεων της πρωτεύουσας.
αα.. Ο Σύνδεσµος κάλεσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 
εε.. Εκλογές για την ανάδειξη Αναθεωρητικής Βουλής
ζζ.. Ο Βενιζέλος επανέφερε στην ηγεσία του στρατού τον διάδοχο Κων-

σταντίνο.
ββ.. Εκλογές στις οποίες θριάµβευσε το Κόµµα των Φιλελευθέρων.

∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς..

11.. Βασικό αίτηµα του κινήµατος στο Γουδί ήταν η αποµάκρυνση από το
στρατό των πριγκίπων, δηλαδή του διαδόχου Κωνσταντίνου και των
άλλων γιων του βασιλιά. Παράλληλα διατυπώθηκαν και κάποια γενικό-
τερα αιτήµατα που αφορούσαν µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση του κρά-
τους, την οικονοµία, τη δικαιοσύνη και την εκπαίδευση και τα οποία προ-
κάλεσαν την κινητοποίηση των λαϊκών κυρίως στρωµάτων της ελληνικής
κοινωνίας και τη συσπείρωσή τους γύρω από το επιτακτικό αίτηµα της
«Ανόρθωσης» του κράτους. 

Η κυβέρνηση Βενιζέλου προώθησε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις σε
όλους τους τοµείς της ελληνικής κοινωνίας που είχαν σα βασικό γνώ-
µονα την αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους και ανταποκρίνονταν
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στο αίτηµα της «Ανόρθωσης». Σύµφωνα µε τις αναθεωρήσεις του
Συντάγµατος του 1911, προστατεύονταν οι ατοµικές ελευθερίες, επιτρέ-
πονταν οι απαλλοτριώσεις µεγάλων εκτάσεων γης µε αποζηµίωση για
την αποκατάσταση των ακτηµόνων, θεσπιζόταν η µονιµότητα των δηµο-
σίων υπαλλήλων, καθιερωνόταν η δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση και
απαγορευόταν στους στρατιωτικούς και τους δηµοσίους υπαλλήλους
να εκλέγονται βουλευτές. Επίσης η κυβέρνηση προώθησε µέτρα υπέρ
των ασθενέστερων τάξεων και φρόντισε για τη στρατιωτική ανασυγκρό-
τηση της χώρας. 

Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των αιτηµά-
των που προωθήθηκαν από τον Στρατιωτικό Σύνδεσµο στο κίνηµα στο
Γουδί βρήκαν εφαρµογή στις µεταρρυθµίσεις της περιόδου 1910-1912.
Από την άλλη, το βασικό αίτηµα του Συνδέσµου, δηλαδή η αποµάκρυν-
ση των πριγκίπων από το στρατό, έµεινε ανικανοποίητο, αφού ο Βενιζέ-
λος επανέφερε στην ηγεσία του στρατού τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Η
ενέργεια αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στους βενιζελικούς και σίγουρα
δυσαρέστησε τους αξιωµατικούς του Συνδέσµου. Το συνολικό έργο
ωστόσο της κυβέρνησης Βενιζέλου µάλλον ικανοποίησε τόσο τους πρω-
τεργάτες του κινήµατος όσο και τον ελληνικό λαό, ο οποίος στις εκλο-
γές Μαρτίου 1912 έδωσε τη νίκη ξανά στο Βενιζέλο. 

22.. Για την απάντηση, βλέπε Επαναληπτικό Kριτήριο Aξιολόγησης, θέµα
Β1.

33.. Για την απάντηση, βλέπε Επεξεργασία πρόσθετων ιστορικών πηγών
µε ερώτηση, Eνότητα 28.

44.. ΣΣύύγγκκρριισσηη ωωςς ππρροοςς τταα γγεεωωγγρρααφφιικκάά όόρριιαα:: Το 1909, χρονιά που εκδη-
λώθηκε το κίνηµα στο Γουδί, τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας έφταναν
µέχρι τη Θεσσαλία (πριν από την Ελασσόνα) και την Άρτα. Μετά τους
Βαλκανικούς πολέµους η Ελλάδα διπλασίασε σχεδόν τα εδάφη της, α-
φού εντάχθηκαν στα σύνορά της νέα σηµαντικά εδάφη: το µεγαλύτερο
µέρος της Μακεδονίας, η νότια Ήπειρος, σηµαντικά νησιά στο Β. και Α.
Αιγαίο (Θάσος, Σαµοθράκη, Λήµνος, Λέσβος, Χίος, Σάµος, Ικαρία) και η
Κρήτη.   
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ΣΣύύγγκκρριισσηη ωωςς ππρροοςς ττηηνν οοιικκοοννοοµµιικκήή,, κκοοιιννωωννιικκήή κκααιι πποολλιιττιικκήή κκααττάάσστταασσηη::

Παραµονές του κινήµατος
στο Γουδί

Μετά τους Βαλκανικούς
πολέµους

Θετικές οικονοµικές προο-
πτικές: 
• Στις νέες περιοχές που
ενσωµατώνονταν στην Ελ-
λάδα υπήρχαν ακµαία οικο-
νοµικά κέντρα (Θεσσαλονί-
κη, Ιωάννινα, Καβάλα, Μυτι-
λήνη, Χίος, Ηράκλειο της
Κρήτης) που θα ενίσχυαν την
οικονοµική ζωή της χώρας
και εδάφη πλούσια που θα
συνέβαλαν στην ανάπτυξη
της γεωργίας. 
• ∆ιαµορφώνονταν ευνοϊ-
κές προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη της ελληνικής βιο-
µηχανίας και για την τόνω-
ση του εµπορίου στο εσωτε-
ρικό της χώρας. 

• Οι επιλογές της κυβέρνη-
σης Βενιζέλου την περίοδο
1910-1912 είχαν  διαµορφώ-
σει συνθήκες πολιτικής στα-
θερότητας και οµαλότητας
στο εσωτερικό της χώρας.
Οι µεταρρυθµίσεις, που εί-
χαν ξεκινήσει πριν από το
1912, συνεχίστηκαν και µετά
τους Βαλκανικούς πολέµους.
• Η χώρα είχε αντιµετωπίσει
µε επιτυχία τα εθνικά της ζη-
τήµατα πετυχαίνοντας σηµα-
ντικές νίκες στους Βαλκανι-
κούς πολέµους και διπλασιά-
ζοντας τα εδάφη της µετά τη
λήξη τους.

Οικονοµία

Πολιτική

Σοβαρά οικονοµικά προβλή-
µατα που εντείνονταν από
τη διεθνή οικονοµική ύφεση.
∆υσκολία των Ελλήνων α-
γροτών να διαθέσουν τα
προϊόντα τους στις ξένες α-
γορές και περιορισµός των
εµβασµάτων των Ελλήνων
µεταναστών. 

Πολιτική αστάθεια: Kυβερ-
νήσεις σύντοµης θητείας
διαδέχονταν η µία την άλλη. 
Αδυναµία της πολιτικής ηγε-
σίας να αντιµετωπίσει τα
κρίσιµα προβλήµατα της χώ-
ρας και να διαχειριστεί απο-
τελεσµατικά τα εθνικά ζητή-
µατα.
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55.. Βασική επιδίωξη των βαλκανικών κρατών ήταν η κατάλυση της
Οθωµανικής κυριαρχίας στην περιοχή της Μακεδονίας και η ενσωµά-
τωση των εδαφών στα οποία κατοικούσαν οι οµοεθνείς τους. Η κοινή
αυτή επιδίωξη, καθώς και η επίγνωση ότι µόνο µε συνένωση των δυνά-
µεών τους θα ήταν δυνατή η στρατιωτική αναµέτρηση µε το οθωµανικό
κράτος, οδήγησε τα τέσσερα κράτη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και
Μαυροβούνιο) στη σύναψη συµµαχίας µεταξύ τους. Έτσι ενωµένα αντι-
µετώπισαν µε επιτυχία τον τουρκικό στρατό και απελευθέρωσαν τα µα-
κεδονικά εδάφη από την οθωµανική κυριαρχία. Με τη συνθήκη του Λον-
δίνου, που υπογράφτηκε στη λήξη του Α΄ Βαλκανικού πολέµου, η Οθω-
µανική αυτοκρατορία υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει σχεδόν όλα τα ευ-
ρωπαϊκά-βαλκανικά εδάφη της. Όµως η συνθήκη άφηνε πολλές εκρεµ-
µότητες ως προς τη Μακεδονία και δεν όριζε ποια εδάφη αναλογούσαν
στην καθεµιά από τις σύµµαχες βαλκανικές χώρες. Έτσι προέκυψαν
έντονες αντιθέσεις και ανταγωνισµός µεταξύ τους σχετικά µε το ποια
από τις χώρες θα προσαρτούσε το µεγαλύτερο τµήµα των εδαφών. Στο
πλαίσιο αυτού του ανταγωνισµού η Βουλγαρία ήταν η πιο αδιάλακτη και
επιθετική και αυτή που πρόβαλλε τις περισσότερες απαιτήσεις σε βάρος
των διεκδικήσεων τόσο της Ελλάδας όσο και της Σερβίας. Από τη µια
λοιπόν οι εκκρεµότητες και παραλείψεις της συνθήκης του Λονδίνου και
από την άλλη τα αντικρουόµενα συµφέροντα των βαλκανικών συµµά-
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• Μεγάλο µέρος της ελλη-
νικής κοινωνίας είχε διαµορ-
φώσει την πεποίθηση ότι
µπορούσαν να επιλυθούν τα
µεγάλα κοινωνικά και εθνικά
ζητήµατα του τόπου. Την
πεποίθηση αυτή ενίσχυσαν
οι επιτυχίες που κατάφερε η
Ελλάδα στους Βαλκανικούς
πολέµους. 
• Ένα νέο πρόβληµα που
προέκυψε και που θα απα-
σχολούσε το ελληνικό κρά-
τος τα επόµενα χρόνια ήταν
το ζήτηµα της αφοµοίωσης
των Νέων Χωρών: τα νέα ε-
δάφη κατοικούνταν και από
άλλες εθνότητες (µουσουλ-
µανική, σλαβική, εβραϊκή)
που παρέµεναν επιφυλακτι-
κές απέναντι στο ελληνικό
κράτος.

Kοινωνική ∆ιάχυτη δυσαρέσκεια στην
ελληνική κοινωνία καθώς τα
κρίσιµα προβλήµατα της χώ-
ρας παρέµεναν άλυτα.
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χων, τους οδήγησαν σε πόλεµο µεταξύ τους αυτή τη φορά (Β’ Βαλκανι-
κός), προκειµένου να προδιοριστούν µε σαφήνεια τα εδαφικά τους
κέρδη στα µακεδονικά εδάφη και να οριστούν τα νέα τους σύνορα.



7 Kεφάλαιο Έβδομο

E¶ANA§H¶TIKA £EMATA
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Επαναληπτικές ερωτήσεις

AA..  EEρρωωττήήσσεειιςς  ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς

11..  ΝΝαα  ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε  τταα  γγεεγγοοννόότταα  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  σσττήήλληηςς  μμεε  ττιιςς  ηημμεερροομμηη--
ννίίεεςς  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς..  

22..  NNαα  ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε  τταα  γγεεγγοοννόότταα  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  σσττήήλληηςς  μμεε  ττιιςς  ηημμεερροομμηη--
ννίίεεςς  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς..  

Γεγονότα Ημερομηνίες

1. Σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία στην οποία
επικράτησαν οι μπολσεβίκοι.

2. Οι Κεντρικές Δυνάμεις άρχισαν να συνθηκολογούν.
3. Ανταρσίες στις τάξεις του γαλλικού στρατού που

καταπνίγηκαν με εκτελέσεις.
4. Υπογράφτηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών.
5. Οι Γερμανοί εισέβαλαν στο Βέλγιο και κινήθηκαν

προς το Παρίσι.
6. Επιχείρηση της Αντάντ για κατάληψη των Δαρδα-

νελίων.
7. Αστική επανάσταση στη Ρωσία που ανέτρεψε τον

τσάρο.
8. Μάχη στο Βερντέν.
9. Η Ιταλία συμμάχησε με την Αντάντ.
10. Μάχη του Μάρνη.

1914

1915

1916

1917

1918

1919

Γεγονότα Ημερομηνίες

1. Συνθήκη του Νεϊγύ. 
2. Ο Βενιζέλος εγκατέστησε Προσωρινή Κυβέρνηση

στη Θεσσαλονίκη. 
3. Ο Κωνσταντίνος εγκατέλειψε την Ελλάδα.
4. Συνθήκη των Σεβρών. 
5. Διώξεις των βενιζελικών από το κράτος των Αθη-

νών (Νοεμβριανά).
6. Η Αντάντ αποβίβασε στρατεύματα στη Θεσσαλο-

νίκη.
7. Ο Βενιζέλος παραιτήθηκε δύο φορές από το

αξίωμα του πρωθυπουργού. 
8. Εκδηλώθηκε το κίνημα Εθνικής Άμυνας στη Θεσ-

σαλονίκη.

1915

1916

1917

1919

1920
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33..  NNαα  ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε  ττιιςς  χχώώρρεεςς  μμεε  ττιιςς  σσυυμμμμααχχίίεεςς..

44..  ΝΝαα  ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  πποουυ  ππεερριιέέχχοονντταανν  σσεε
κκααθθεεμμιιάά  ααππόό  ααυυττέέςς..  

Xώρες Συμμαχίες

1. Οθωμανική 
Αυτοκρατορία 

2. ΗΠΑ 
3. Ρωσία
4. Βουλγαρία 
5. Αυστρία
6. Ελλάδα
7. Γαλλία
8. Γερμανία
9. Βρετανία

Α. Εγκάρδια Συνεννόηση ή Αντάντ

Β. Κεντρικές Δυνάμεις ή Τριπλή
Συμμαχία

Συνθήκες Όροι

1.Συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ

2. Συνθήκη των Βερσαλλιών 

3. Συνθήκη του Αγίου Γερμανού 

4. Συνθήκη του Νεϊγύ

5. Συνθήκη του Τριανόν 

6. Συνθήκη των Σεβρών

α. Η Ουγγαρία παραχωρούσε
εδάφη στην Τσεχοσλοβακία,
στη Ρουμανία και στη Γιουγκο-
σλαβία.

β. Η Βουλγαρία εγκατέλειπε την
ανατολική Mακεδονία και τη
δυτική Θράκη. 

γ. Η Ελλάδα αποκτούσε τα νησιά
Ίμβρο και Τένεδο και τη Θράκη
μέχρι τα πρόθυρα της Κωνστα-
ντινούπολης. 

δ. Η Ρωσία υποχρεωνόταν να
παραχωρήσει πολλά εδάφη
στη Γερμανία

ε. Η Γερμανία έχανε σημαντικά
εδάφη και υποχρεωνόταν να
πληρώσει βαριές πολεμικές
αποζημιώσεις.

στ.Αναγνωριζόταν από την Αυ-
στροουγγαρία η ανεξαρτησία
της Ουγγαρίας, της Τσεχοσλο-
βακίας, της Γιουγκοσλαβίας και
της Πολωνίας.
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BB..  ΝΝαα  χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ωωςς  σσωωσσττέέςς  ήή  λλααννθθαασσμμέέ--
ννεεςς  σσηημμεειιώώννοοννττααςς  ΧΧ  σσττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  3311
1) Μιλιταρισμός είναι η πολιτική της επέκτασης των αναπτυγμένων κρα-

τών σε βάρος άλλων κρατών. [  ]   [  ]

2) Η έξαρση του εθνικού αισθήματος στους λαούς της Ευρώπης ήταν
ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην έκρηξη του Α’ Παγκο-
σμίου πολέμου. [  ]   [  ]

3) Με τη μάχη του Μάρνη, αμέσως μετά την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου
πολέμου, ο γαλλικός στρατός ανέκοψε την πορεία των Γερμανών
προς το Παρίσι. [  ]   [  ]

4) Η Ελλάδα από την αρχή του Α’ Παγκοσμίου πολέμου τάχτηκε στο
πλευρό της Αντάντ. [  ]   [  ]

5) Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του Α’ Παγκοσμίου πολέμου έπαιξε η
είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο το 1917 ως συμμάχου της Αντάντ.

[  ]   [  ]

6) Ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος έληξε με νίκη της Τριπλής Συμμαχίας.
[  ]   [  ]

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  3322
7) Η σύγκρουση Βενιζέλου-Κωνσταντίνου σχετικά με τη συμμετοχή της

Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο έλαβε διαστάσεις εμφύλιας
σύγκρουσης. [  ]   [  ]

8) Οι απόψεις του Βενιζέλου υποστηρίζονταν κυρίως από τα μικροα-
στικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και από τμήματα των
ασθενέστερων τάξεων. [  ]   [  ]

9) Μετά τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου ακολούθησαν εκλογές
στις οποίες δε συμμετείχαν οι Φιλελεύθεροι. [  ]   [  ]

10) Οι Επίστρατοι κατέπνιξαν, το Νοέμβριο του 1916 (Νοεμβριανά), το
κίνημα Εθνικής Άμυνας που εκδηλώθηκε από βενιζελικούς στη Θεσ-
σαλονίκη. [  ]   [  ]

11) Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα (Ιού-
νιος 1917) εξαιτίας των πιέσεων που δέχτηκε από τις δυνάμεις της
Αντάντ. [  ]   [  ]

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  3333
12) Βασικό ρόλο στην εκδήλωση της επανάστασης του 1905 στη Ρωσία

ήταν η ήττα της στον ρωσοϊαπωνικό πόλεμο. [  ]   [  ]

13) Σοβιέτ ονομάστηκε στη Ρωσία η προσωρινή κυβέρνηση των φιλελεύ-
θερων αστών που προέκυψε από την αστική επανάσταση του Φεβρου-
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αρίου 1917. [  ]   [  ]
14) Βασική επιδίωξη των μπολσεβίκων αμέσως μετά την επανάσταση του

Οκτωβρίου 1917 ήταν η νίκη της Ρωσίας στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο.
[  ]   [  ]

15) Με τη συνθήκη ειρήνης του Μπρεστ-Λιτόφσκ σταματούσε ο γερμανο-
ρωσικός πόλεμος και παραχωρούνταν πολλά εδάφη της Ρωσίας στη
Γερμανία. [  ]   [  ]

16) Σημαντικό ρόλο στην επικράτηση της Οκτωβριανής Eπανάστασης του
1917 στη Ρωσία έπαιξε η βοήθεια που δέχτηκαν οι μπολσεβίκοι από
τις δυνάμεις της Αντάντ. [  ]   [  ]

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  3344
17) Σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιάθεσης κάθε λαός είχε το δικαίωμα

να αποφασίζει μόνος του για το μέλλον του. [  ]   [  ]

18) Σύμφωνα με τη συνθήκη των Βερσαλλιών, η Γερμανία υποχρεωνόταν
να πληρώσει βαριές πολεμικές αποζημιώσεις στις νικήτριες χώρες
του πολέμου. [  ]   [  ]

19) Σύμφωνα με τη συνθήκη του Νεϊγύ παραχωρούνταν στην Ελλάδα η
Θράκη μέχρι τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης. [  ]   [  ]

20) Με τις συνθήκες ειρήνης του Α’ Παγκοσμίου πολέμου άλλαξε σημα-
ντικά ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης, καθώς δημιουργήθηκαν
αρκετά νέα κράτη. [  ]   [  ]

21)Κάθε χώρα μέλος της ΚTΕ δεν υποχρεωνόταν να συμμορφωθεί προς
τις υποδείξεις που της γίνονταν. [  ]   [  ]

ΓΓ..  EEρρωωττήήσσεειιςς  πποολλλλααππλλήήςς  εεππιιλλοογγήήςς
11.. ΗΗ  κκυυρριιόόττεερρηη  ααιιττίίαα  γγιιαα  ττηηνν  έέκκρρηηξξηη  ττοουυ  ΑΑ’ ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  πποολλέέμμοουυ  ήήτταανν::

αα..  ΤΤαα  έέννττοονναα  εεθθννιικκάά  ααιισσθθήήμμαατταα  ττωωνν  λλααώώνν  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  τταα  οοπποοίίαα  οοιι
λλααοοίί  ααυυττοοίί  δδεενν  ήήτταανν  δδιιααττεεθθεειιμμέέννοοιι  νναα  κκααττααππννίίξξοουυνν  γγιιαα  νναα  δδιιααττηηρρηηθθεείί  ηη
εειιρρήήννηη..
ββ..  ΗΗ  δδοολλοοφφοοννίίαα  σσττοο  ΣΣεερράάγγεεββοο  ττοουυ  δδιιααδδόόχχοουυ  ττοουυ  ααυυσσττρριιαακκοούύ  θθρρόόννοουυ
ΦΦρρααγγκκίίσσκκοουυ  ΦΦεερρδδιιννάάννδδοουυ  ααππόό  έένναανν  ΣΣέέρρββοο  εεθθννιικκιισσττήή..
γγ..  ΟΟ  σσχχηημμααττιισσμμόόςς  δδύύοο  ααννττίίππααλλωωνν  σσυυμμμμααχχιιώώνν  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,  ττηηςς
ΑΑννττάάννττ  κκααιι  ττηηςς  ΤΤρριιππλλήήςς  ΣΣυυμμμμααχχίίααςς..
δδ..  ΗΗ  εεππεεκκττααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ττωωνν  ααννααππττυυγγμμέέννωωνν  κκρρααττώώνν  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  σσεε
ββάάρροοςς  άάλλλλωωνν  κκρρααττώώνν  κκααιι  οο  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  ααννάάμμεεσσάά  ττοουυςς..  

22..  ΗΗ  δδιιααφφωωννίίαα  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ--ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ,,  πποουυ  οοδδήήγγηησσεε  σσττοονν  ΕΕθθννιικκόό  ΔΔιιχχαα--
σσμμόό,,  οοφφεείίλλεεττααιι::
αα..  ΣΣττηηνν  άάρρννηησσηη  ττοουυ  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  νναα  κκηηρρύύξξεειι  ττηη  χχώώρραα  σσεε  εεππιισσττρράάττεευυσσηη..
ββ..  ΣΣττηηνν  άάρρννηησσηη  ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  νναα  σσυυμμμμααχχήήσσεειι  ηη  χχώώρραα  μμεε  ττιιςς  ΚΚεεννττρριι--
κκέέςς  ΔΔυυννάάμμεειιςς..
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γγ..  ΣΣττιιςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  θθέέσσεειιςς  πποουυ  υυπποοσσττήήρριιζζαανν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  σσττάάσσηη  πποουυ  θθαα
έέππρρεεππεε  νναα  κκρρααττήήσσεειι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΑΑ’ ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  πποολλέέμμοουυ..
δδ.. ΣΣττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  φφιιλλοοββαασσιιλλιικκήήςς  ππααρραασσττρρααττιιωωττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς  ααππόό  ττοο
ββαασσιιλλιιάά  ((ΕΕππίίσσττρρααττοοιι))..

33..  ΝΝαα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ααππόό  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν  ττιιςς  δδύύοο  πποουυ  ααννττιι--
σσττοοιιχχοούύνν  σστταα  ββαασσιικκάά  ααιιττήήμμαατταα  ττωωνν  μμπποολλσσεεββίίκκωωνν  σσττιιςς  ππααρρααμμοοννέέςς  ττηηςς
ΟΟκκττωωββρριιααννήήςς  EEππααννάάσστταασσηηςς::
αα..  ΝΝαα  κκααττααρργγηηθθοούύνν  τταα  σσοοββιιέέττ..
ββ..  ΝΝαα  ααπποοσσυυρρθθεείί  ααμμέέσσωωςς  ηη  ΡΡωωσσίίαα  ααππόό  ττοονν  ππόόλλεεμμοο..
γγ..  ΝΝαα  ααννααγγννωωρριισσττεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηςς  ααυυττοοδδιιάάθθεεσσηηςς  σσττιιςς  εεθθννιικκέέςς  μμεειιοοννόό--
ττηηττεεςς..
δδ..  ΝΝαα  μμοοιιρραασσττεείί  ηη  γγηη  σσττοουυςς  ααγγρρόόττεεςς..

44..  ΜΜεε  πποοιιαα  σσυυννθθήήκκηη  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππααρρααχχωωρροούύνντταανν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ηη
δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΣΣμμύύρρννηηςς  γγιιαα  ππέέννττεε  χχρρόόννιιαα;;
αα.. ΣΣυυννθθήήκκηη  ΒΒοουυκκοουυρρεεσσττίίοουυ
ββ.. ΣΣυυννθθήήκκηη  ττωωνν  ΣΣεεββρρώώνν
γγ.. ΣΣυυννθθήήκκηη  ττοουυ  ΝΝεεϊϊγγύύ
δδ..  ΣΣυυννθθήήκκηη  ττωωνν  ΒΒεερρσσααλλλλιιώώνν    

ΔΔ..  EEρρωωττήήσσεειιςς  ααννάάππττυυξξηηςς

11..    ΠΠοοιιαα  θθεεωωρρεείίττεε  ωωςς  ββαασσιικκόόττεερρηη  ααιιττίίαα  ττοουυ  ΑΑ’ ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  πποολλέέμμοουυ  κκααιι  γγιιααττίί;;
ΠΠοοιιοοιι  άάλλλλοοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  έέδδρραασσαανν  ώώσσττεε  νναα  ξξεεσσππάάσσεειι  οο  ΑΑ’ ΠΠααγγκκόόσσμμιιοοςς  ππόόλλεε--
μμοοςς;;    

22..  ΓΓιιαα  πποοιιοουυςς  λλόόγγοουυςς  κκααττάά  ττηη  γγννώώμμηη  σσααςς  ααππόό  ττοο  11991177  κκααιι  μμεεττάά  υυππήήρρξξαανν
έέννττοοννεεςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς  κκααττάά  ττοουυ  πποολλέέμμοουυ  ααππόό  ττιιςς  κκοοιιννωωννίίεεςς  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  οοιι
οοπποοίίεεςς  εεκκδδηηλλώώθθηηκκαανν  κκααιι  μμεε  ααννττααρρσσίίεεςς  σσττιιςς  ττάάξξεειιςς  ττοουυ  σσττρρααττοούύ;;

33..  ΠΠοοιιαα  σσττοοιιχχεείίαα  φφααννεερρώώννοουυνν  όόττιι  οο  ΕΕθθννιικκόόςς  ΔΔιιχχαασσμμόόςς  πποουυ  εεκκδδηηλλώώθθηηκκεε  σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΑΑ’ ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  πποολλέέμμοουυ  ααπποοττεελλοούύσσεε  εεμμφφύύλλιιαα
σσύύγγκκρροουυσσηη;;

44..  ΝΝαα  ααννααφφεερρθθεείίττεε  σσττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  οοδδηηγγοούύνν  δδύύοο  φφοορρέέςς  ττοο  ΒΒεεννιιζζέέλλοο  σσεε
ππααρρααίίττηησσηη  ττοο  11991155..  ΜΜεε  πποοιιοονν  ττρρόόπποο  εεππααννήήλλθθεε  σσττηηνν  ππρρωωθθυυπποουυρργγίίαα  δδύύοο
χχρρόόννιιαα  ααρργγόόττεερραα;;  

55..  ΝΝαα  ααννααφφέέρρεεττεε  ααννααλλυυττιικκάά  τταα  ααίίττιιαα  ττηηςς  OOκκττωωββρριιααννήήςς  εεππααννάάσστταασσηηςς  ττοουυ  11991177..  

66..  ΜΜπποορρεείίττεε  νναα  εεννττοοππίίσσεεττεε  σσηημμααννττιικκέέςς  ααδδυυννααμμίίεεςς  σσττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  εειιρρήήννηηςς  ττοουυ
ΑΑ’ ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  πποολλέέμμοουυ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  ββάάλλοουυνν  ττηηνν  εειιρρήήννηη  σσεε
ννέέοο  κκίίννδδυυννοο;;
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς  

ΑΑ..  ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς

11..  11991144  ––  5, 10
11991155  ––  6, 9
11991166  ––  8
11991177  ––  1, 3, 7 
11991188  ––  2
11991199  ––  4

22..  11991155  ––  6, 7
11991166  ––  2, 5, 8
11991177  ––  3
11991199  ––  1
11992200  ––  4

33.. ΑΑ  ––  2, 3, 6, 7, 9
ΒΒ  ––  1, 4, 5, 8

44..  11  ––  δ, 22  ––  ε, 33  ––  στ, 44 ––  β, 55  ––  α, 66  ––  γ.

BB..  ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  σσωωσσττοούύ  ––  λλάάθθοουυςς

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  3311::  11))  Λάθος, 22))  Σωστό, 33))  Σωστό, 44)) Λάθος, 55))  Σωστό, 66))  Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  3322::  77))  Σωστό, 88))  Λάθος, 99))  Σωστό, 1100)) Λάθος, 1111))  Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  3333::  1122))  Σωστό, 1133))  Λάθος, 1144))  Λάθος, 1155)) Σωστό, 1166))  Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  3344::  1177))  Σωστό, 1188))  Σωστό, 1199))  Λάθος, 2200)) Σωστό, 2211))  Σωστό

ΓΓ..  ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  πποολλλλααππλλήήςς  εεππιιλλοογγήήςς
11  ––  δ. 22  ––  γ. 33  ––  β,δ. 44  ––  β.

ΔΔ..  ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  ααννάάππττυυξξηηςς

11.. Η κυριότερη αιτία για την έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου ήταν ο
ιμπεριαλισμός, δηλαδή η πολιτική επέκτασης των βιομηχανικά αναπτυγ-
μένων κρατών της Ευρώπης σε βάρος άλλων κρατών. Θεωρείται βασι-
κότερη αιτία, γιατί αποτελούσε τη βασική πολιτική που καθόριζε κάθε
απόφαση και κάθε κίνηση των ισχυρών αυτών κρατών και γιατί πήρε
τόσο μεγάλες διαστάσεις που δεν ήταν δυνατό παρά να οδηγήσει σε
ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσά τους. Πιο συγκεκριμένα, η ταχύτατα ανα-
πτυσσόμενη Γερμανία άρχισε να επιδιώκει με επιθετικό τρόπο την ανα-
διανομή του παγκόσμιου πλούτου και των αποικιών, προκειμένου να
καλύψει τις ανάγκες της σε πρώτες ύλες, καύσιμα και αγορές. Η πολι-
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τική της όμως έθιγε τα συμφέροντα της Βρετανίας και της Γαλλίας,
καθώς οι χώρες αυτές είχαν έως τότε στην κατοχή τους τις περισσότε-
ρες και πλουσιότερες αποικίες. Έτσι ξεκίνησε ένας σκληρός ανταγωνι-
σμός ανάμεσα στις τρεις αυτές δυνάμεις για την κυριαρχία της καθεμιάς
από αυτές στις αποικίες και στον παγκόσμιο πλούτο. Καθεμιά προσπα-
θούσε να εκτοπίσει την άλλη και να εξασφαλίσει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική. Ο ανταγωνισμός έγινε αμείλι-
κτος και με τη μεσολάβηση και άλλων παραγόντων οδήγησε τελικά στην
έκρηξη του Α' Παγκοσμίου πολέμου. 

Άλλοι παράγοντες που έδρασαν ώστε να ξεσπάσει ο πόλεμος ήταν ο
εθνικισμός και ο μιλιταρισμός (βλέπε σελ. 89-90 σχολικού βιβλίου «Ο
εθνικισμός έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην ωρίμανση των συνθηκών... ως
μέσου επίλυσης των διεθνών διαφορών»). 

22.. Το 1917 άρχισαν να εκδηλώνονται από τις κοινωνίες της Ευρώπης
έντονες αντιδράσεις κατά του πολέμου, οι οποίες έλαβαν δραματικό
χαρακτήρα στις τάξεις του στρατού (ξέσπασαν ανταρσίες στο γαλλικό
κυρίως στρατό, οι οποίες καταπνίγηκαν με βίαιο τρόπο από τη στρατιω-
τική ηγεσία). Επιπλέον, στη Ρωσία εκδηλώθηκε το Φεβρουάριο του 1917
επανάσταση που ανέτρεψε τον τσάρο και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους
ξέσπασε σοσιαλιστική επανάσταση, μετά την επικράτηση της οποίας η
Ρωσία αποχώρησε οριστικά από τον πόλεμο. 

Γίνεται φανερό ότι ο πόλεμος προκάλεσε απρόβλεπτες κοινωνικές
διεργασίες. Οι λαοί της Ευρώπης και μαζί και ο στρατός άρχισαν να
εκδηλώνουν φανερά, ακόμη και με ακραίο πολλές φορές τρόπο, τα αντι-
πολεμικά τους αισθήματα. Οι λόγοι που τους οδήγησαν σε μια τέτοια
αντίδραση σχετίζονταν κυρίως με τις αρνητικές συνέπειες που είχε για
τη ζωή τους ο πόλεμος. Όπως γνωρίζουμε, οι συνθήκες για τους στρα-
τιώτες που πολεμούσαν στο μέτωπο ήταν απάνθρωπες. Ιδιαίτερα τρα-
γική ήταν η μοίρα των στρατιωτών που ζούσαν καθημερινά τον εφιάλτη
των χαρακωμάτων. Το 1917, τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέ-
μου, αυτό που κυριαρχούσε στις τάξεις του στρατού δεν ήταν η προσ-
δοκία της νίκης αλλά η απελπισία και η ελπίδα της κατάπαυσης των
εχθροπραξιών. Και όσο συνεχίζονταν οι πολεμικές επιχειρήσεις μια γενι-
κότερη κρίση εξαπλωνόταν στο σύνολο των στρατιωτών, φανερώνοντας
την κόπωσή τους και το πεσμένο ηθικό τους. 

Με παρόμοιο τρόπο εξηγούνται οι αντιδράσεις κατά του πολέμου
που εκδηλώθηκαν την ίδια χρονιά από τους λαούς της Ευρώπης. Οι
θυσίες στις οποίες υποχρεώθηκαν να προβούν από τη στιγμή που
ξέσπασε ο πόλεμος τους είχαν εξαντλήσει υλικά και ψυχικά. Το οικονο-
μικό βάρος το οποίο σήκωνε κάθε ευρωπαϊκή χώρα προκειμένου να
ανταποκριθεί στις πολεμικές επιχειρήσεις ήταν τεράστιο. Το βάρος αυτό
καλούνταν να το φορτωθούν οι λαοί της Ευρώπης, οι οποίοι αντιμετώπι-
ζαν δραματική μείωση του εισοδήματός τους, έλλειψη βασικών ειδών
διατροφής και επιπλέον αύξηση της φορολογίας. Η δραματική αυτή
κατάσταση, σε συνδυασμό με την ψυχική οδύνη που προκαλεί το φάσμα
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του πολέμου, δημιούργησε πλήθος κοινωνικών εντάσεων σε ολόκληρη
της Ευρώπη. Σημαντικό ρόλο τέλος στην εκδήλωση αυτών των εντά-
σεων έπαιξε και η διάδοση τότε της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Το όραμα
για την κατάργηση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο και
για μια δίκαιη και ειρηνική κοινωνία που πρόβαλε ο σοσιαλισμός ήταν
λογικό να επηρεάσει τις καταπονημένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Γι' αυτό
και το αντιπολεμικό κίνημα που αναπτύχθηκε τότε ήταν στραμμένο προς
τη σοσιαλιστική ιδεολογία.  

33.. Ο Διχασμός δεν ήταν απλώς η διαφωνία Βενιζέλου-Κωνσταντίνου για
τη συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. Πολύ
σύντομα εξελίχθηκε σε σύγκρουση με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινω-
νία, η οποία πήρε διαστάσεις εμφύλιας σύγκρουσης. Τα στοιχεία που
φανερώνουν κάτι τέτοιο είναι τα εξής:
■ Προέκυψε κοινωνικός διχασμός του ελληνικού λαού, ανάλογα με την
άποψη με την οποία συντάχτηκε κάθε κοινωνική μερίδα. Οι λαϊκές
τάξεις, που εμπνέονταν από τη Μεγάλη Ιδέα, αλλά και η μεγαλοαστική
τάξη, η οποία επιδίωκε κέρδη από την επέκταση των ελληνικών συνό-
ρων, συντάσσονταν με τις απόψεις του Βενιζέλου. Αντίθετα, τα μικροα-
στικά στρώματα, τα οποία φοβούνταν τον ανταγωνισμό που θα προέκυ-
πτε από την ένταξη στο ελληνικό κράτος του ισχυρού εξωελλαδικού
κεφαλαίου, αλλά και σημαντικό τμήμα των ασθενέστερων στρωμάτων
υποστήριζαν τις θέσεις του Κωνσταντίνου.  
■ Η χώρα διασπάστηκε σε δύο κράτη, καθένα από τα οποία είχε διαφο-
ρετική πολιτική ηγεσία: στο «κράτος της Θεσσαλονίκης», το οποίο βρι-
σκόταν υπό την ηγεσία του Βενιζέλου, μετά την εκδήλωση του κινήμα-
τος της Εθνικής Άμυνας και την εγκατάσταση Προσωρινής κυβέρνησης,
και στο «κράτος της Αθήνας» στην Παλαιά Ελλάδα, στο οποίο την εξου-
σία διατηρούσε ο Κωνσταντίνος.
■ Εκδηλώθηκαν βίαια επεισόδια ανάμεσα στις δύο αντίπαλες παρατά-
ξεις, που πήραν τη μορφή εμφύλιας σύγκρουσης. Στα επεισόδια εμπρη-
στικό ρόλο έπαιξαν οι ενέργειες των δυνάμεων της Αντάντ. Συγκεκρι-
μένα, το Νοέμβριο του 1916, και αφού οι βασιλικές δυνάμεις απέκρου-
σαν τα συμμαχικά στρατεύματα που κινήθηκαν για την κατάληψη της
Αθήνας, το «κράτος των Αθηνών» εξαπέλυσε διώξεις σε βάρος βενιζελι-
κών με τουλάχιστον 35 νεκρούς (Νοεμβριανά).  
■ Τα γεγονότα ακραίας βίας που εκτυλίχθηκαν την περίοδο αυτή ανά-
μεσα στις δύο αντίπαλες παρατάξεις, τους βενιζελικούς από τη μια και
τους βασιλόφρονες από την άλλη, δημιούργησαν χάσμα ανάμεσα στις
δύο πλευρές και έκαναν ακόμη πιο έντονα τα πάθη του διχασμού. Η
καθεμιά από τις δύο παρατάξεις ασκούσε τρομοκρατία στην άλλη. Το
κλίμα φανατισμού εξανέμιζε και την παραμικρή δυνατότητα συνδιαλλα-
γής. Η μόνη λύση ήταν η επικράτηση του ενός από τους δύο αντιπάλους
και ο εκτοπισμός του άλλου. Πραγματικά, με επέμβαση της Αντάντ, ο
Κωνσταντίνος εγκατέλειψε τη χώρα, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να παραιτη-
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θεί, αφήνοντας στο θρόνο το γιο του Αλέξανδρο. 

44.. Για τους λόγους εξαιτίας των οποίων ο Βενιζέλος παραιτήθηκε το
1915 βλέπε σελ. 92 την παράγραφο με τίτλο «Η σύγκρουση Βενιζέλου-
Κωνσταντίνου». 
Ακολούθησαν επεμβάσεις των ξένων δυνάμεων στο εσωτερικό της
χώρας, οι οποίες απείλησαν την ακεραιότητά της. Η Αντάντ αποβίβασε
στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ γερμανικά και βουλγαρικά στρα-
τεύματα εισέβαλαν στην ανατολική Μακεδονία. Μπροστά στον κίνδυνο
να χαθούν τα μακεδονικά εδάφη, βενιζελικοί δημιούργησαν στη Μακε-
δονία μια οργάνωση, την Εθνική Άμυνα, και πραγματοποίησαν κίνημα
στη Θεσσαλονίκη ζητώντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο
στο πλευρό της Αντάντ. Στη συνέχεια ο Βενιζέλος εγκατέστησε Προσω-
ρινή κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, το καλοκαίρι του 1916 η χώρα
διασπάστηκε σε δύο κράτη, στο «κράτος των Αθηνών» υπό τον Κωνστα-
ντίνο και στο «κράτος της Θεσσαλονίκης» υπό τον Βενιζέλο. Αργότερα,
μετά από δυναμική επέμβαση της Αντάντ ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει τη χώρα (Ιούνιος του 1917), αφήνοντας στο θρόνο το
γιο του Αλέξανδρο, χωρίς ο ίδιος να παραιτηθεί. Ο Βενιζέλος ήρθε στην
Αθήνα, σχημάτισε κυβέρνηση και κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές
Δυνάμεις... αρκετά στελέχη της βασιλικής παράταξης που εξορίστηκαν
σ' ένα γαλλικό νησί, την Κορσική (βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 93). 

55.. Συνοπτικά τα αίτια της Oκτωβριανής επανάστασης ήταν: 
■ η κρίση στην οποία είχε περιέλθει το τσαρικό καθεστώς από τα τέλη
του 19ου αιώνα, 
■ ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος του 1904-1905 και οι ταραχές που ακολού-
θησαν στο εσωτερικό της Ρωσίας (επανάσταση του 1905), 
■ η είσοδος της Ρωσίας στο Α' Παγκόσμιο πόλεμο, η παράλυση της
οικονομίας που ακολούθησε και οι κοινωνικές διεργασίες που πυροδο-
τήθηκαν και που οδήγησαν στην αστική επανάσταση του Φεβρουαρίου
του 1917,
■ η άρνηση της προσωρινής κυβέρνησης που σχηματίστηκε μετά την
επανάσταση του Φεβρουαρίου να ικανοποιήσει τα λαϊκά αιτήματα για
απόσυρση της Ρωσίας από τον πόλεμο και για αναδασμό της γης. 
Αναλυτικά βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 94 «Στα τέλη του 19ου και στις
αρχές του 20ού αιώνα το 85% περίπου του πληθυσμού της Ρωσία... που
επικράτησε και έμεινε γνωστή ως οκτωβριανή επανάσταση».

66.. Καταρχάς, η βασικότερη συνθήκη ειρήνης, η συνθήκη των Βερσαλ-
λιών, ήταν τόσο εξοντωτική για τη Γερμανία, που αφαιρούσε κάθε δυνα-
τότητα στο γερμανικό κράτος να ορθοποδήσει στο μέλλον και ανέτρεπε
κάθε πνεύμα συμφιλίωσης. Οι όροι που επέβαλαν οι νικήτριες δυνάμεις
της Αντάντ στην ηττημένη Γερμανία, μεταξύ των οποίων ήταν η παραχώ-
ρηση εδαφών της στη Γαλλία, η αφαίρεση των αποικιών της, οι βαρύτα-
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τες πολεμικές αποζημιώσεις προς τους νικητές, στόχο είχαν την
παντελή αποδυνάμωσή της από οικονομική και στρατιωτική άποψη,
ώστε να μην αποτελέσει πλέον απειλή για τα συμφέροντά τους.

Αλλά και το γενικότερο πνεύμα μέσα στο οποίο υπογράφτηκαν όλες
οι συνθήκες λήξης του Α’ Παγκοσμίου πολέμου ήταν αυτό της αποκόμι-
σης κερδών  για τους νικητές. Τα συμφέρονταν των εθνών λαμβάνονταν
υπόψη όταν συνδυάζονταν με εκείνα των δυνάμεων που είχαν επικρατή-
σει. Για παράδειγμα, η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών έγινε σεβαστή
στις περιπτώσεις που παρείχε στους νικητές τη δυνατότητα να εξασθε-
νήσουν τις ηττημένες χώρες (π.χ. στην περίπτωση της Αυστρίας, της
Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας), ενώ αγνοήθηκε στις περιπτώσεις που
θίγονταν τα συμφέροντα των νικητών. Στη Μέση Ανατολή η αρχή αυτή
καταπατήθηκε προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ιμπεριαλιστικές τους
βλέψεις η Αγγλία και η Γαλλία. Σύμφωνα με τη συνθήκη των Σεβρών, η
Βρετανία ανέλαβε την κυριαρχία της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης
και της Υπεριορδανίας, ενώ η Γαλλία της Συρίας και του Λιβάνου. Έτσι,
στα εδάφη της πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας δημιούργησαν μία
σειρά νέα κράτη με μόνο κριτήριο να επεκτείνουν οι νικήτριες δυνάμεις
τον έλεγχό τους στην ευρύτερη περιοχή. 

Γίνεται φανερό ότι οι τρεις χώρες, αν και είχαν ως βασικό στόχο την
αποτροπή ενός νέου πολέμου, διαμόρφωναν όλες τις προϋποθέσεις για
το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ο λόγος της αποτυχίας τους να εμπε-
δώσουν ένα κλίμα ειρήνης ήταν ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν δια-
τεθειμένες να αλλάξουν τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της πολιτικής
τους. Οι εξοντωτικοί όροι που επέβαλαν στους ηττημένους αλλά και οι
ανταγωνισμοί ανάμεσά τους ήταν δεδομένο ότι σύντομα θα πυροδοτού-
σαν νέες συγκρούσεις.
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Επαναληπτικές ερωτήσεις

AA.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς σσωωσσττοούύ--λλάάθθοουυςς

ΕΕννόόττηητταα 3355
1) Μία από τις βασικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου στο υπόµνηµά του

προς το συνέδριο του Παρισιού ήταν η παραχώρηση της Κωνσταντι-
νούπολης στην Ελλάδα. [  ]   [  ]

2) Η χώρα που κυρίως υποστήριζε τα ελληνικά αιτήµατα στη Μικρά Ασία
ήταν η Βρετανία. [  ]   [  ]

3) Το συµβούλιο του Παρισιού έδωσε εντολή στην Ελλάδα να καταλάβει
την Kωνσταντινούπολη. [  ]   [  ]

4) Από την πρώτη µέρα της απόβασης του ελληνικού στρατού στη
Σµύρνη σηµειώθηκαν επεισόδια µε νεκρούς και τραυµατίες. [  ]   [  ]

5) Οι Ιταλοί, που βρίσκονταν νότια της Σµύρνης, κατέβαλαν προσπά-
θειες για να εµποδίσουν τις τουρκικές επιθέσεις εναντίον των ελληνι-
κών δυνάµεων. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 3366
6) Οι µεταρρυθµίσεις του Χάτι Χουµαγιούν που εφαρµόστηκαν στην

Οθωµανική αυτοκρατορία το 19ο αιώνα επιδείνωσαν τη θέση των
ελληνισµού της δυτικής Μικράς Ασίας.   [  ]   [  ]

7) Οι πρόκριτοι και οι αρχιερείς εκπροσωπούσαν στις οθωµανικές αρχές
τις ελληνορθόδοξες κοινότητες στη δυτική Μικρά Ασία.     [  ]   [  ]

8) Το «Φροντιστήριον» της Τραπεζούντας υπήρξε το κέντρο της ελληνι-
κής παιδείας στη Σµύρνη.   [  ]   [  ]

9) Από το 1913 οι Νεότουρκοι προχώρησαν σε συστηµατικούς διωγµούς
των ελληνορθόδοξων πληθυσµών που ζούσαν στην Οθωµανική αυτο-
κρατορία.  [  ]   [  ]

10)Το οµόσπονδο ποντοαρµενικό κράτος, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο
του 1920,  αναγνωρίστηκε από τη συνθήκη των Σεβρών.   [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 3377
11) Βασική επιδίωξη του τουρκικού κινήµατος αντίστασης ήταν η διατή-

ρηση της πολυεθνικής Οθωµανικής αυτοκρατορίας. [  ]   [  ]

12) Στα συνέδρια του Ερζερούµ και της Σεβάστειας οι Τούρκοι διατύπω-
σαν τις βασικές αρχές ενός πολιτικού προγράµµατος αγώνα για την
ανεξαρτησία τους. [  ]   [  ]

13) Το εθνικό κίνηµα των Τούρκων υποστηρίχτηκε ανοιχτά από το σουλ-
τάνο. [  ]   [  ]
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14) Ο Κεµάλ όρισε ως έδρα του εθνικού κινήµατος την Κωνσταντινού-
πολη. [  ]   [  ]

15) Το νέο σύνταγµα που ψήφισαν οι κεµαλικοί καταργούσε το θρησκευ-
τικό χαρακτήρα που είχε έως τότε το οθωµανικό κράτος και θέσπιζε
το κοσµικό κράτος. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 3388
16) Τα εδάφη που κατέλαβε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία µέχρι

το καλοκαίρι του 1920 δεν ξεπερνούσαν τη ζώνη εδαφών που όριζε η
συνθήκη των Σεβρών. [  ]   [  ]

17) Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του βασιλιά Αλέξανδρου ο Βενιζέλος δέ-
χτηκε στο Παρίσι δολοφονική επίθεση από φιλοβασιλικούς. [  ]   [  ]

18) Βασικός λόγος της ήττας του Βενιζέλου στις εκλογές Νοεµβρίου
1920 ήταν το γεγονός ότι σηµαντικό τµήµα του ελληνικού λαού είχε
κουραστεί από τους συνεχείς πολέµους. [  ]   [  ]

19) Με την επιστροφή του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα δόθηκε στις ∆υνά-
µεις της Αντάντ η δικαιολογία που αναζητούσαν, προκειµένου να ανα-
θεωρήσουν τη στάση τους απέναντι στην Ελλάδα και να στραφούν
ανοιχτά πλέον προς τον Κεµάλ. [  ]   [  ]

20) Η προέλαση του ελληνικού στρατού µέχρι τον ποταµό Σαγγάριο απο-
τελούσε σηµαντική στρατιωτική επιτυχία, αφού κόστισε χιλιάδες
νεκρούς και τραυµατίες στον αντίπαλο. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 3399
21) Επικεφαλής του κινήµατος του 1922 ήταν ο Νικόλαος Στράτος και ο

∆ηµήτριος Γούναρης. [  ]   [  ]

22) Με την ανακωχή των Μουδανιών η ανατολική Θράκη ενσωµατωνόταν
στην Ελλάδα. [  ]   [  ]

23) Έκτακτο στρατοδικείο που συστάθηκε από την επαναστατική κυβέρ-
νηση καταδίκασε σε θάνατο έξι κορυφαία στελέχη της βασιλικής
παράταξης. [  ]   [  ]

24) Η ελληνική επαναστατική κυβέρνηση διένειµε πλήθος αγροτικών κλή-
ρων σε πρόσφυγες και γηγενείς ακτήµονες. [  ]   [  ]

25) Στις εκλογές ∆εκεµβρίου 1924 νίκησαν τα φιλοβασιλικά κόµµατα.[  ]   [  ]
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ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς

11.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’’ σστταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ’’..

22.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε τταα οοννόόµµαατταα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’’ µµεε ττιιςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ττηηςς
σσττήήλληηςς ΒΒ’’..

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ B’

Α. Βρετανία

Β. Γαλλία

Γ. Ιταλία

1. ∆ιατηρούσε µικρές στρατιωτικές δυνάµεις στα
Στενά και χρειαζόταν τον ελληνικό στρατό ως προ-
στατευτικό προκάλυµµα.

2. ∆ιεκδικούσε τη Σµύρνη και γι' αυτό δυσαρεστή-
θηκε έντονα όταν οι Έλληνες αποβίβασαν στρατεύ-
µατα στην περιοχή.

3. ∆ιέλυσε την οθωµανική Βουλή στην Κωνσταντινού-
πολη όταν σε αυτή κέρδισαν την πλειοψηφία οι κεµα-
λικοί.

4. Αυτή και η Ιταλία υπέγραψαν το 1921 συµφωνίες
συνεργασίας µε τον Κεµάλ.

5. Άσκησε πιέσεις στην Ελλάδα να αποδεχτεί την πα-
ραχώρηση της ανατολικής Θράκης στην Τουρκία.

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ B’

Α. Ελευθέριος 
Βενιζέλος

Β. Αριστείδης 
Στεργιάδης

Γ. ∆ηµήτριος 
Γούναρης

∆. Νικόλαος 
Πλαστήρας

Ε. Αλέξανδρος
Παπαναστασίου

ΣΤ. Παύλος
Κουντουριώτης

1. ∆ηµοσίευσε τον Μάρτιο του 1922 µαζί µε έξι
συνεργάτες του το ∆ηµοκρατικό Μανιφέστο.

2. Ήταν ένα από τα έξι κορυφαία στελέχη της
βασιλικής παράταξης που καταδικάστηκε σε
θάνατο στη δίκη των «έξι».

3. Ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στις διαβου-
λεύσεις για την υπογραφή της συνθήκης της
Λοζάνης. 

4. Ορίστηκε προσωρινός αντιβασιλέας της Ελλά-
δας µετά την αποχώρηση στο εξωτερικό του
Γεωργίου Β΄.

5. Ήταν επικεφαλής της επανάστασης του 1922.

6. Ορίστηκε επικεφαλής της ελληνικής διοίκη-
σης της Σµύρνης.
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33.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’’ σστταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ’’..

ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς.. 
ΝΝαα ββάάλλεεττεε σσεε σσωωσσττήή χχρροοννιικκήή σσεειιρράά τταα γγεεγγοοννόότταα..

α. Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει στην Ελλάδα µετά από δηµοψήφισµα.
β. Απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη.
γ. Οι κεµαλικοί µπαίνουν στη Σµύρνη και η πόλη παραδίνεται στις φλόγες.
δ. Ο ελληνικός στρατός καταλαµβάνει µια ζώνη εδαφών στη Μ. Ασία σε

βάθος 100-150 χλµ.   
ε. Αντιπρόσωποι τουρκικών οργανώσεων πραγµατοποιούν συνέδρια στο

Ερζερούµ και στη Σεβάστεια µε ηγέτη τον Κεµάλ.
στ. Ο ελληνικός στρατός πραγµατοποιεί µεγάλη επίθεση, η οποία κόστι-

σε χιλιάδες νεκρούς και τραυµατίες, φτάνοντας µέχρι τον ποταµό Σαγ-
γάριο.

ζ. Συνθηκολόγηση του σουλτάνου µε τις δυνάµεις της Αντάντ. 

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ B’

Α. Υπόµνηµα 
Βενιζέλου

Β. «Φροντιστήριον»
Τραπεζούντας

Γ. Εθνικό Συµβόλαιο 

∆. ∆ηµοψήφισµα.  

Ε. Ανακωχή των
Μουδανιών 

ΣΤ. Συνθήκη της
Λοζάνης

Ζ. Επαναστατική
κυβέρνηση.

Η. Ποταµός 
Σαγγάριος.

Θ. Απόβαση 
Ελλήνων στη
Σµύρνη

1. Απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και διανο-
µή γαιών.

2. Αιµατηρά επεισόδια.

3. Χιλιάδες νεκροί και τραυµατίες για τον
ελληνικό στρατό.

4. Τουρκικό εθνικό κίνηµα

5. Η Ίµβρος και η Τένεδος παραχωρήθη-
καν στην Τουρκία.

6. Ελληνισµός του Πόντου 

7. Συνέδριο Παρισιού  

8. Επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου

9. Η ανατολική Θράκη ενσωµατωνόταν
στην Τουρκία.
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∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς
11.. ΝΝαα ααννααφφέέρρεεττεε:: αα))τταα εεδδάάφφηη πποουυ δδιιεεκκδδιικκοούύσσεε οο ΒΒεεννιιζζέέλλοοςς σσττοο υυππόό--

µµννηηµµαα πποουυ έέσσττεειιλλεε σσττοο σσυυννέέδδρριιοο ττοο ΠΠααρριισσιιοούύ,, ββ))τταα εεδδάάφφηη πποουυ κκααττέέ--
λλααββεε οο εελλλληηννιικκόόςς σσττρρααττόόςς ααππόό ττηηνν ααππόόββαασσήή ττοουυ σσττηη ΣΣµµύύρρννηη µµέέχχρριι κκααιι
ττοο κκααλλοοκκααίίρριι ττοουυ 11992200 κκααιι γγ))ττηη ζζώώννηη εεδδααφφώώνν πποουυ ππααρρααχχωωρροούύσσεε σσττηηνν
εελλλληηννιικκήή ππλλεευυρράά ηη σσυυννθθήήκκηη ττωωνν ΣΣεεββρρώώνν.. ΠΠώώςς κκρρίίννεεττεε ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι
οο εελλλληηννιικκόόςς σσττρρααττόόςς εείίχχεε ππρροοεελλάάσσεειι ήήδδηη σσεε πποολλύύ µµεεγγααλλύύττεερροο ββάάθθοοςς
ααππόό ααυυττόό πποουυ όόρριιζζεε ηη σσυυννθθήήκκηη ττωωνν ΣΣεεββρρώώνν;; ((ΓΓιιαα νναα ααππααννττήήσσεεττεε σσυυµµ--
ββοουυλλεευυττεείίττεε ττοο χχάάρρττηη 22 σσττηη σσεελλ.. 110066 ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ))..

22.. ΠΠοοιιαα σσττάάσσηη κκρράάττηησσαανν οοιι δδυυννάάµµεειιςς ττηηςς ΑΑννττάάννττ ααππέέννααννττιι σσττηηνν εελλλληηννιικκήή
ππλλεευυρράά σσττηη δδιιάάρρκκεειιαα ττοουυ ΜΜιικκρραασσιιααττιικκοούύ πποολλέέµµοουυ κκααιι ππώώςς µµπποορρεείί νναα
εερρµµηηννεευυττεείί ηη σσττάάσσηη ττηηςς κκααθθεεµµιιάάςς;;   

33.. ΠΠοοιιαα σσττοοιιχχεείίαα φφααννεερρώώννοουυνν ττηηνν ππννεευυµµααττιικκήή κκααιι οοιικκοοννοοµµιικκήή ααννάάππττυυξξηη
ττοουυ ΕΕλλλληηννιισσµµοούύ ττηηςς δδυυττιικκήήςς ΜΜιικκρράάςς ΑΑσσίίααςς κκααιι ττοουυ ΠΠόόννττοουυ σσττηη δδιιάάρρ--
κκεειιαα ττοουυ 1199οουυ ααιιώώνναα;; 

44.. ΠΠοοιιαα ήήτταανν κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς τταα πποολλιιττιικκάά κκααιι σσττρρααττιιωωττιικκάά σσφφάάλλµµαατταα
ττωωνν ααννττιιββεεννιιζζεελλιικκώώνν κκυυββεερρννήήσσεεωωνν πποουυ κκααθθόόρριισσαανν σσεε µµεεγγάάλλοο ββααθθµµόό
ττηηνν έέκκββαασσηη ττηηςς µµιικκρραασσιιααττιικκήήςς εεκκσσττρρααττεείίααςς;;

55.. ΠΠοοιιαα ήήτταανν τταα ααιιττήήµµαατταα ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς ττοουυ 11992222 κκααιι σσεε πποοιιεεςς εεννέέρργγεειιεεςς
ππρροοχχώώρρηησσεε ηη εεππαανναασσττααττιικκήή κκυυββέέρρννηησσηη γγιιαα ττηηνν ααννττιιµµεεττώώππιισσηη ττωωνν
άάµµεεσσωωνν κκααιι εεππεειιγγόόννττωωνν ππρροοββλληηµµάάττωωνν σσττοο εεσσωωττεερριικκόό ττηηςς χχώώρρααςς;; 

66.. ΠΠώώςς κκρρίίννεεττεε ττηηνν ααππόόφφαασσηη ττοουυ έέκκτταακκττοουυ σσττρρααττοοδδιικκεείίοουυ γγιιαα κκααττααδδίίκκηη
κκααιι εεκκττέέλλεεσσηη ττωωνν έέξξιι κκοορρυυφφααίίωωνν σσττεελλεεχχώώνν ττηηςς ββαασσιιλλιικκήήςς ππααρράάττααξξηηςς;; 

77.. ΝΝαα σσυυγγκκρρίίννεεττεε ττιιςς σσυυννθθήήκκεεςς ΣΣεεββρρώώνν κκααιι ΛΛοοζζάάννηηςς κκααιι νναα κκααττααλλήήξξεεττεε
σσεε σσυυµµππεερράάσσµµαατταα όόσσοονν ααφφοορράά ττηη σσηηµµαασσίίαα ττηηςς κκααθθεεµµιιάάςς γγιιαα ττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα..     

88.. ΚΚάάττωω ααππόό πποοιιεεςς σσυυννθθήήκκεεςς ψψήήφφιισσαανν οοιι κκεεµµααλλιικκοοίί ττοο 11992200 ττοο ννέέοο
σσύύννττααγγµµαα γγιιαα ττοο κκρράάττοοςς ττοουυςς κκααιι σσεε πποοιιοο ββααθθµµόό ααυυττόό υυλλοοπποοιιήήθθηηκκεε
µµεεττάά ττοονν MMιικκρραασσιιααττιικκόό ππόόλλεεµµοο;; 
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς 

ΑΑ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς σσωωσσττοούύ--λλάάθθοουυςς

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3355:: 11)) Λάθος, 22)) Σωστό, 33)) Λάθος, 44)) Σωστό, 55)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3366::  66)) Λάθος, 77)) Σωστό, 88)) Λάθος, 99)) Σωστό, 1100)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3377:: 1111)) Λάθος, 1122)) Σωστό, 1133)) Λάθος, 1144)) Λάθος, 1155)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3388:: 1166)) Λάθος, 1177)) Λάθος, 1188)) Σωστό, 1199)) Σωστό, 2200)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 3399:: 2211)) Λάθος, 2222)) Λάθος, 2233)) Σωστό, 2244)) Σωστό, 2255)) Λάθος

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς

11.. ΑΑ –– 1,3,5, ΒΒ –– 4, ΓΓ –– 2
22.. ΑΑ –– 3, ΒΒ –– 6, ΓΓ –– 2, ∆∆ –– 5, ΕΕ –– 1, ΣΣΤΤ –– 4
33.. ΑΑ –– 7, ΒΒ –– 6, ΓΓ –– 4, ∆∆ –– 8, ΕΕ –– 9, ΣΣΤΤ –– 5, ΖΖ –– 1, ΗΗ –– 3, Θ –– 2

ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς

ζζ.. Συνθηκολόγηση του σουλτάνου µε τις δυνάµεις της Αντάντ.
ββ.. Απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη.
εε.. Αντιπρόσωποι τουρκικών οργανώσεων πραγµατοποιούν συνέδρια στο

Ερζερούµ και στη Σεβάστεια µε ηγέτη τον Κεµάλ.
δδ.. Ο ελληνικός στρατός καταλαµβάνει µια ζώνη εδαφών στη Μ. Ασία σε

βάθος 100-150 χλµ.   
αα.. Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει στην Ελλάδα µετά από δηµοψήφισµα.

σσττ.. Ο ελληνικός στρατός πραγµατοποιεί µεγάλη επίθεση, η οποία κόστι-
σε χιλιάδες νεκρούς και τραυµατίες, φτάνοντας µέχρι τον ποταµό Σαγ-
γάριο.

γγ.. Οι κεµαλικοί µπαίνουν στη Σµύρνη και η πόλη παραδίνεται στις φλό-
γες.

∆∆.. EEρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. αα)) Ο Βενιζέλος στο υπόµνηµα που έστειλε στο σενέδριο του Παρισιού
(∆εκέµβριος 1918) διεκδικούσε µια ευρύτατη ζώνη εδαφών στη δυτική
Μικρά Ασία µε κέντρο τη Σµύρνη, την ανατολική Θράκη µέχρι τα πρό-
θυρα της Κωνσταντινούπολης και τα νησιά Ίµβρος και Τένεδος στην
είσοδο των Στενών.

ββ)) Στις 2 Μαΐου 1919, έπειτα από εντολή που έδωσε το συµβούλιο του
Παρισιού, Έλληνες στρατιώτες αποβιβάστηκαν στη Σµύρνη και κατέ-
λαβαν την πόλη και µια περιοχή περίπου 17.000 τετραγωνικών χιλιοµέ-
τρων γύρω από αυτή. Στη συνέχεια ο Βενιζέλος έλαβε από το συνέ-
δριο άδεια επέκτασης της ελληνικής ζώνης κατοχής. Έτσι, την άνοιξη
του 1920 κατέλαβε την ανατολική Θράκη και το καλοκαίρι του 1920
προέλασε σε βάθος 100-150 χλµ. καταλαµβάνοντας µια ζώνη εδαφών
κατά πολύ µεγαλύτερη από αυτή που όριζε η συνθήκη των Σεβρών, η



8 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

οποία είχε υπογραφεί λίγο νωρίτερα.
γγ)) Η συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920) ικανοποιούσε

αρκετές από τις διεκδικήσεις που περιλαµβάνονταν στο υπόµνηµα του
Βενιζέλου. Όριζε ότι τα νησιά Ίµβρος και Τένεδος και η Θράκη µέχρι τα
πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης παραχωρούνταν στην Ελλάδα.
Επίσης, ο σουλτάνος αναγνώριζε επίσηµα την ελληνική κυριαρχία στα
νησιά του Β. και Α. Αιγαίου, ενώ η Iταλία παραχωρούσε στην Eλλάδα τα
∆ωδεκάνησα. Όσον αφορά τα εδάφη της δυτικής Μικράς Ασίας, η συν-
θήκη δεν τα παραχωρούσε ακόµη στο ελληνικό κράτος, ανέθετε όµως
στην Ελλάδα για πέντε χρόνια τη διοίκηση της Σµύρνης και της περιοχής
γύρω από αυτής. Η περιοχή Σµύρνης είναι αυτή που βλέπουµε και στο
χάρτη του σχολικού βιβλίου από Σµύρνη έως Αϊβαλί και της οποίας τα
όρια φτάνουν µέχρι την πρώτη διακεκοµµένη γραµµή του χάρτη. 

Όταν υπογράφτηκε η συνθήκη των Σεβρών ο ελληνικός στρατός είχε
προωθηθεί σε γραµµή πολύ πιο ανατολικά από αυτή που όριζε η συν-
θήκη. Το γεγονός αυτό από τη µια φανέρωνε τις δυνατότητες των
Ελλήνων, από την άλλη όµως δηµιουργούσε νέα προβλήµατα, καθώς
ο ελληνικός στρατός βρισκόταν τώρα σε εδάφη τα οποία σύµφωνα µε
τη συνθήκη δεν ανήκαν στη δικαιοδοσία του. Έτσι, η ελληνική στρα-
τιωτική και πολιτική ηγεσία είχε τώρα να αντιµετωπίσει δύο ενδεχό-
µενα. Το πρώτο ήταν να υποχωρήσει στη γραµµή που όριζε η συν-
θήκη, ώστε να φανεί απόλυτα συνεπής απέναντι στις αποφάσεις των
Συµµάχων. Στην περίπτωση όµως αυτή έχανε τη δυνατότητα να χτυπή-
σει το κίνηµα του Κεµάλ που αναπτυσσόταν στα βάθη της Μικράς
Ασίας και  να αναγκάσει τους κεµαλικούς να αποδεχτούν τη συνθήκη
των Σεβρών. Το δεύτερο ενδεχόµενο ήταν να προελάσει στο εσωτε-
ρικό για να πετύχει καίριο πλήγµα στον αντίπαλο και να τον υποχρεώ-
σει να συµµορφωθεί µε τους όρους της συνθήκης. Τότε όµως υπήρχε
ο κίνδυνος για τον ελληνικό στρατό να αποµακρυνθεί πολύ από τις
βάσεις ανεφοδιασµού του, να κουραστεί και να αποδυναµωθεί και να
µην είναι σε θέση να αποκρούσει µια αιφνιδιαστική επίθεση του εχ-
θρού. Το δίληµµα λοιπόν που προέκυπτε για τους Έλληνες απαιτούσε
πολύ προσεκτική και συνετή αντιµετώπιση. Οι εξελίξεις που ακολούθη-
σαν µε την απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου, τις εκλογές και
τη νίκη των αντιβενιζελικών περιέπλεξαν ακόµη περισσότερο την κατά-
σταση. Η νέα ηγεσία των αντιβενιζελικών αποφάσισε τελικά προέλαση,
απόφαση που οδήγησε στη συντριπτική ήττα του ελληνικού στρατού
στο Σαγγάριο. 

22.. ΒΒρρεεττααννίίαα:: Υποστήριξε από την αρχή τα ελληνικά αιτήµατα στη Μικρά
Ασία. Έπαιξε σίγουρα σηµαντικό ρόλο στις αποφάσεις που έλαβε το
συνέδριο του Παρισιού υπέρ των ελληνικών θέσεων και οι οποίες αφο-
ρούσαν την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη (Απρίλιος
1919), την άδεια που δόθηκε το 1920 στον Βενιζέλο για επέκταση της
ελληνικής ζώνης κατοχής στα µικρασιατικά εδάφη και τέλος τις ρυθµί-
σεις της συνθήκης των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920).
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Ακόµη και όταν η Γαλλία και η Ιταλία, µε πρόφαση την επάνοδο του
Κωνσταντίνου στην Ελλάδα, άλλαξαν τη στάση τους απέναντι στους
Έλληνες και στράφηκαν φανερά προς τον Κεµάλ, η Βρετανία εξακο-
λούθησε να παρέχει στήριξη στις ελληνικές προσπάθειες, αποκλει-
στικά όµως σε διπλωµατικό επίπεδο. Η στήριξή της ήταν κυρίως θεω-
ρητική, γεγονός που φάνηκε στη συνέχεια. Το 1922 η αντιβενιζελική
κυβέρνηση  αντιµετώπιζε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, λόγω εξά-
ντλησης της χώρας από τις πολεµικές επιχειρήσεις,  και ζητούσε οικο-
νοµική και διπλωµατική στήριξη στο εξωτερικό. Η Βρετανία ωστόσο
δεν προσφέρθηκε να τη βοηθήσει. 

Η θεωρητική στήριξη της Αγγλίας προς την ελληνική πλευρά ερµη-
νεύεται µε βάση τα συµφέροντα που είχε η δύναµη αυτή στη Μικρά
Ασία. Μετά τη συνθηκολόγηση του σουλτάνου µε την Αντάντ η  Βρετα-
νία διατηρούσε στρατιωτικές δυνάµεις στα Στενά. Ο ελληνικός στρα-
τός θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για τα βρε-
τανικά στρατεύµατα. Επιπλέον, η Βρετανία δυσανασχετούσε µε τον
επεκτατισµό της Ιταλίας στην περιοχή της δυτικής Μικράς Ασία και
έβλεπε τις ελληνικές δυνάµεις ως µέσο αναχαίτισης των ιταλικών επι-
διώξεων. Για τους λόγους αυτούς οι Έλληνες είχαν την αγγλική στή-
ριξη ακόµη και µετά την αλλαγή της πολιτικής τους ηγεσίας και την
άνοδο των φιλοβασιλικών στην εξουσία. Ήταν όµως στήριξη καθαρά
θεωρητική, καθώς, όπως φάνηκε, οι Άγγλοι ήταν διατεθειµένοι να
έχουν µόνο οφέλη και όχι ζηµιές από τις επιχειρήσεις του ελληνικού
στρατού στα εδάφη της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. 
ΙΙττααλλίίαα:: Από την πρώτη στιγµή έδειξε την αντιπάθειά της προς τους
Έλληνες που αποβιβάστηκαν στα µικρασιατικά εδάφη. Σε αρκετές
περιπτώσεις οι Ιταλοί διευκόλυναν και ενίσχυαν τις τουρκικές επιθέσεις
σε βάρος των ελληνικών θέσεων. Αργότερα, η επάνοδος του Κωνστα-
ντίνου στον ελληνικό θρόνο έδωσε το πρόσχηµα στην Ιταλία να δείξει
φανερά την εχθρική της στάση προς την Ελλάδα και να στραφεί προς
τον Κεµάλ, µε τον οποίον υπέγραψε σειρά συµφωνιών (Μάρτιος 1921),
οι οποίες προέβλεπαν την αποχώρηση των ιταλικών στρατευµάτων από
τη Μικρά Ασία µε αντάλλαγµα την παραχώρηση προνοµίων και διευκο-
λύνσεων από την κεµαλική Τουρκία. 

Η εχθρική στάση της Ιταλίας απέναντι στην ελληνική παρουσία ήταν
αναµενόµενη για την ελληνική πλευρά. Οι Ιταλοί διεκδικούσαν και αυτοί
την περιοχή της Σµύρνης. Ήδη, από την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου
πολέµου, οι δυνάµεις της Αντάντ είχαν πείσει την Ιταλία να συµµαχήσει
µαζί τους, δίνοντας την υπόσχεση ότι µετά το τέλος του πολέµου θα
της παραχωρούνταν εδάφη, ανάµεσα στα οποία και τµήµα της Μικράς
Ασίας. Για τους Ιταλούς λοιπόν οι Έλληνες ήταν µισητοί ανταγωνιστές,
αφού περιόριζαν και απειλούσαν την ιταλική παρουσία στη δυτική
Μικρά Ασία. 
ΓΓααλλλλίίαα:: Η Γαλλία αρχικά δεν είχε εκδηλώσει αρνητική συµπεριφορά
απέναντι στην ελληνική πλευρά και συντασσόταν µε τη Βρετανία στις
θετικές αποφάσεις που έπαιρνε το συνέδριο του Παρισιού σχετικά µε
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τα ελληνικά αιτήµατα στη Μικρά Ασία. Αργότερα όµως η στάση της
αλλάζει. Η αλλαγή αυτή φάνηκε ξεκάθαρα µετά την επαναφορά του
βασιλιά Κωνσταντίνου στο θρόνο της Ελλάδας. Όπως η Ιταλία, έτσι και
η Γαλλία χρησιµοποίησε το γεγονός ως πρόσχηµα, αναθεώρησε τη θέ-
ση της απέναντι στην Ελλάδα και προχώρησε στην υπογραφή σειράς
συµφωνιών µε τον Κεµάλ (Μάρτιος και Οκτώβριος 1921). 

Η Γαλλία διαφοροποίησε τη στάση της απέναντι στην ελληνική
πλευρά λόγω του ότι εκτίµησε διαφορετικά τα συµφέροντά της στη
Μικρά Ασία. Μετά την ενίσχυση του τουρκικού εθνικού κινήµατος και
την απόρριψη της συνθήκης των Σεβρών από τον Κεµάλ οι σύµµαχοι,
και ιδιαίτερα οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, άρχισαν να βλέπουν µε επιφύλαξη
τη δυνατότητα του ελληνικού στρατού να επιβληθεί στους κεµαλικούς.
Επιπλέον, η Γαλλία δεν είχε συγκεκριµένα συµφέροντα από την παρου-
σία του ελληνικού στρατού στα οθωµανικά εδάφη, όπως είχε η Βρετα-
νία. ∆εν είχε λοιπόν λόγους να εξακολουθεί να στηρίζει τις ελληνικές
προσπάθειες στην περιοχή, από τη στιγµή που τα κέρδη της θα ήταν
περισσότερα αν ενίσχυε τον Κεµάλ και αποκτούσε προνόµια στην κε-
µαλική Τουρκία. Γι' αυτό και έπαψε να υποστηρίζει τους Έλληνες και
πρόσφερε συνεργασία στον Κεµάλ. 

33.. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 102 «Γύρω στα µέσα του 19ου αιώνα, οι
θετικές οικονοµικές προοπτικές... το κέντρο της ελληνικής παιδείας
στην περιοχή».

44.. Σε στρατιωτικό επίπεδο αποδείχτηκαν ανίκανοι να χειριστούν τις επι-
χειρήσεις στη Μικρά Ασία. Τα στρατιωτικά τους σφάλµατα ήταν απα-
νωτά:

• Αποφάσισαν άστοχη προέλαση στο Σαγγάριο που κόστισε στον
ελληνικό στρατό χιλιάδες νεκρούς και τραυµατίες. 
• Άφησαν στη συνέχεια για έναν ολόκληρο χρόνο τον ελληνικό στρατό
να αποδυναµώνεται στη γραµµή του µετώπου Εσκί Σεχίρ-Κιουτάχεια
Αφιόν Καραχισάρ, χωρίς να αναλαµβάνουν κάποιες πρωτοβουλίες είτε
αποφάσεις για την ασφαλή απαγκίστρωσή του από τα µικρασιατικά
εδάφη. 
• ∆εν φρόντισαν καν για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης είτε υπο-
χώρησης του στρατού, ενώ ήταν αναµενόµενη η αντεπίθεση του Κε-
µάλ. Γι' αυτό και όταν εκδηλώθηκε η τελική τουρκική επίθεση τον Αύ-
γουστο του 1922 η ελληνική άµυνα κατέρρευσε και άρχισε άτακτη υπο-
χώρηση των Ελλήνων στρατιωτών.
Αλλά και σε πολιτικό επίπεδο οι αδυναµίες της ηγεσίας των αντιβενιζε-
λικών ήταν εµφανείς:
• ∆εν είχαν καταρχάς µία σταθερή και ξεκάθαρη πολιτική στο ζήτηµα
της Μικρά Ασίας. Ενώ είχαν υποσχεθεί τον τερµατισµό του πολέµου
στις παραµονές των εκλογών Νοεµβρίου 1920, υπόσχεση που έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην εκλογική τους νίκη, όταν ανέλαβαν την εξουσία
συνέχισαν τον πόλεµο επιχειρώντας µάλιστα µεγάλη επίθεση, η οποία
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κατέληξε σε ήττα του ελληνικού στρατού στον ποταµό Σαγγάριο. 
• Με την υπερβολική αφοσίωσή τους στο θρόνο προκάλεσαν τη δυσα-
ρέσκεια της Αντάντ και πρόσφεραν το πρόσχηµα που οι Σύµµαχοι ανα-
ζητούσαν, ιδιαίτερα η Γαλλία και η Ιταλία, για να αναθεωρήσουν τη
στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα.  
• Στάθηκαν ανίκανοι να διαπραγµατευτούν τα εθνικά ζητήµατα µε τις
δυνάµεις της Αντάντ µε τρόπο ώστε να προωθηθεί εγκαίρως µια διπλω-
µατική λύση που θα απέτρεπε το ενδεχόµενο της καταστροφής.
• Ενώ ο Κεµάλ ενισχυόταν οικονοµικά, διπλωµατικά και στρατιωτικά, η
άστοχη πολιτική των αντιβενιζελικών κυβερνήσεων δηµιουργούσε ανα-
στάτωση και αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας και οδηγούσε σε
όξυνση τα ήδη µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα του τόπου. 

55.. Για τα αιτήµατα του κινήµατος του 1922 βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 108
«Στις αρχές Σεπτεµβρίου του 1922 ξέσπασε κίνηµα στη Χίο και στη
Μυτιλήνη,... ώστε η Ελλάδα να αποφύγει και άλλες εδαφικές απώλει-
ες».
Για τις ενέργειες της επαναστατικής κυβέρνησης προκειµένου να αντι-
µετωπιστούν τα επείγοντα προβλήµατα στο εσωτερικό της χώρας
βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 108 την παράγραφο µε τίτλο Ελλάδα: Η
«δίκη των έξι» και σελ. 109 «Η ελληνική επαναστατική κυβέρνηση είχε
να αντιµετωπίσει επείγοντα... το ηµερολόγιο αυτό ισχύει σήµερα».

66.. Για την απάντηση βλέπε Eνότητα 39, την απάντηση στο Επεξεργασία
πρόσθετων ιστορικών πηγών µε ερώτηση.

77.. Σύµφωνα µε τη συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920)
τα νησιά Ίµβρος και Τένεδος και η Θράκη µέχρι τα πρόθυρα της
Κωνσταντινούπολης παραχωρούνταν στην Ελλάδα. Επίσης, ο σουλτά-
νος αναγνώριζε επίσηµα την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Β. και
Α. Αιγαίου, ενώ η Iταλία παραχωρούσε στην Eλλάδα τα ∆ωδεκάνησα.
Η Αντάντ ανέθετε στην Ελλάδα για πέντε χρόνια τη διοίκηση της Σµύρ-
νης. Στη συνέχεια οι κάτοικοι της περιοχής θα αποφάσιζαν µε δηµοψή-
φισµα για την τύχη της. 

Τα εδαφικά κέρδη της Ελλάδας από τη συνθήκη των Σεβρών ήταν
ιδιαίτερα σηµαντικά. Η συνθήκη αποτελούσε ουσιαστικά για τους Έλ-
ληνες την εκπλήρωση του οράµατος της Μεγάλης Ιδέας. Τα σύνορα
της Ελλάδας έφταναν για πρώτη φορά µερικά χιλιόµετρα έξω από την
Κωνσταντινούπολη, ενώ µε την κατοχύρωση των νησιών του Β. και Α.
Αιγαίου και µε την προοπτική απόκτησης της περιοχής της Σµύρνης
µετά από πέντε χρόνια ενοποιούσε τις δύο πλευρές του Αιγαίου και
αποκτούσε σχεδόν τον απόλυτο έλεγχο στην περιοχή. ∆ηµιουργού-
νταν επίσης εξαιρετικές προοπτικές για την οικονοµική της ανάπτυξη. 

Όπως αποδείχτηκε όµως στη συνέχεια, η συνθήκη των Σεβρών δε
στηριζόταν σε γερές βάσεις. Ήταν µία συνθήκη που είχε επιβληθεί
µονόπλευρα από τις δυνάµεις της Αντάντ στην Οθωµανική αυτοκρατο-

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 88



12 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

ρία και που σήµαινε ουσιαστικά τη διάλυση και τον διαµελισµό του
οθωµανικού κράτους. Γι' αυτό και το τουρκικό εθνικό κίνηµα αντίστα-
σης την απέρριψε αµέσως. Η τύχη της συνθήκης εξαρτιόταν από τη
δύναµη και αντοχή που θα είχε ο ελληνικός στρατός, κύρια επιδίωξη
του οποίου γινόταν πλέον η κατάπνιξη του κινήµατος αντίστασης των
Τούρκων και η επιβολή της συνθήκης σε αυτούς. Έτσι, όταν ο ελληνι-
κός στρατός ηττήθηκε από τον κεµαλικό τον Αύγουστο του 1922, η
συνθήκη των Σεβρών θεωρούνταν πλέον από όλους ως µία συνθήκη
χωρίς καµία ισχύ. 

Η συνθήκη της Λοζάνης (24 Ιουλίου 1923) ήταν η τελική συνθήκη
ειρήνης ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία µετά τη σύγκρουσή
τους στον Μικρασιατικό πόλεµο. Με τη συνθήκη αυτή η Ελλάδα έχανε
τα περισσότερα από τα εδάφη που είχε κερδίσει µε τη συνθήκη των
Σεβρών.  Η Μικρά Ασία και η ανατολική Θράκη πέρασαν στην κυριαρ-
χία της Τουρκίας, ενώ επίσης στην Τουρκία παραχωρήθηκαν και τα
νησιά Ίµβρος και Τένεδος. Ουσιαστικά η συνθήκη αυτή σήµαινε για την
Ελλάδα το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Το θετικό ήταν ότι η Ελλάδα
κατάφερνε να διατηρήσει αρκετά από τα εδάφη που είχε κερδίσει αµέ-
σως µετά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο (νησιά Β. και Α. Αιγαίου, ∆υτική
Θράκη). 

Παρά το γεγονός ότι η συνθήκη της Λοζάνης περιόριζε τα σύνορα
της χώρας µας σε σχέση µε εκείνη των Σεβρών, ήταν πολύ πιο σηµα-
ντική διπλωµατικά από αυτή. Το πιο σηµαντικό ήταν ότι είχε σταθερό-
τητα και διάρκεια, γιατί αποτελούσε σοβαρή προσπάθεια επίλυσης
όλων των ζητηµάτων που αφορούσαν την Ελλάδα και την Τουρκία και
εξασφάλιζε µελλοντικά την ειρηνική τους συνύπαρξη. Επιπλέον, η
ελληνοτουρκική σύµβαση ανταλλαγής πληθυσµών, που ενσωµατωνό-
ταν στη συνθήκη, αποτελούσε βέβαια βίαιο εκριζωµό των πληθυσµών
και από τις δύο πλευρές, από την άλλη όµως εξασφάλιζε στις δύο
χώρες την εθνολογική τους οµοιογένεια και τη δυνατότητα να διασφα-
λίσουν τα σύνορά τους.

88.. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.104 «Στα τέλη του 1919, ο Κεµάλ όρισε ως
έδρα του εθνικού κινήµατος... Ο Κεµάλ αναδείχθηκε αρχηγός του κρά-
τους και πρωθυπουργός» και σελ. 109-110 όλη την παράγραφο µε τί-
τλο Κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία.
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ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ     ΛΛ 
ΕΕννόόττηητταα 4400
1) Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου οι ΗΠΑ έχασαν την

κυρίαρχη οικονοµική θέση που είχαν διεθνώς. [  ]   [  ]

2) Μετά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο αναγνωρίστηκε δικαίωµα ψήφου για
τις γυναίκες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. [  ]   [  ]

3) Με το σύµφωνο Κέλογκ-Μπριάν, που υπογράφτηκε το 1928 από τους
υπουργούς των ΗΠΑ και της Γαλλίας, καταδικαζόταν ο πόλεµος. [ ]   [  ]

4) Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 σηµειώνεται στον δυτικό κόσµο
οικονοµική ευηµερία µε επίκεντρο τη Μεγάλη Βρετανία. [  ]   [  ]

5) Το φαινόµενο της γενικής κατάρρευσης των τιµών στο χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης, η οποία  ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου 1929, ονοµά-
στηκε κραχ. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 4411
6) Μετά την εκδήλωση της κρίσης του 1929 ένα τµήµα των ανώτερων

τάξεων συγκέντρωσε ακόµη µεγαλύτερη οικονοµική και κοινωνική
δύναµη εξαγοράζοντας επιχειρήσεις που είχαν χρεοκοπήσει είτε κιν-
δύνευαν να χρεοκοπήσουν. [  ]   [  ]

7) Οι αγρότες ήταν οι µόνοι που δεν επλήγησαν από την οικονοµική
κρίση του 1929 και το κύµα ανεργίας που ακολούθησε. [  ]   [  ]

8) Στις ΗΠΑ, που υπήρξαν η πηγή της κρίσης, εκατοµµύρια άνθρωποι
έµειναν άνεργοι, χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν και
χιλιάδες άνθρωποι αυτοκτόνησαν. [  ]   [  ]

9) Η παρέµβαση του κράτους στην οικονοµική ζωή θεωρήθηκε από τις
χώρες της ∆ύσης ως ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώ-
πιση της οικονοµικής κρίσης που εκδηλώθηκε το 1929. [  ]   [  ]

10) Για να ξεπεράσει την οικονοµική κρίση η αµερικανική κυβέρνηση πα-
ραχώρησε ελευθερία δράσης και προνόµια στο ιδιωτικό κεφάλαιο, ώ-
στε να κυριαρχήσει και πάλι η αµιγώς φιλελεύθερη οικονοµία. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 4422
11) Ο σταλινισµός, η περίοδος δηλαδή ηγεσίας του Στάλιν στη Σοβιετική

Ένωση, αποτέλεσε στρεβλή εφαρµογή των θεωρητικών αρχών του
µαρξισµού. [  ]   [  ]
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12) Το Εθνικό Φασιστικό Κόµµα του Μπενίτο Μουσολίνι στρεφόταν µε
φανατισµό εναντίον των µεγαλογαιοκτηµόνων και των βιοµηχάνων.

[  ]   [  ]

13) Η λεγόµενη «πορεία προς τη Ρώµη» ήταν η πορεία χιλιάδων Ιταλών
προς τη Ρώµη µε επικεφαλής το Μουσολίνι, η οποία πήρε διαστάσεις
λαϊκής επανάστασης. [  ]   [  ]

14) Στη Γερµανία, η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία οφειλόταν σε
µεγάλο βαθµό στην υποστήριξη που είχε από ισχυρούς Γερµανούς
κεφαλαιούχους. [  ]   [  ]

15) Βασικά χαρακτηριστικά του ναζιστικού καθεστώτος που επιβλήθηκε
στη Γερµανία ήταν η χειραγώγηση της νεολαίας, η καύση των βιβλίων
που δεν ήταν αρεστά και η επιθετική ρατσιστική πολιτική. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 4433
16) Το 1924 ανακηρύχτηκε από την ελληνική Βουλή για πρώτη φορά στην

Ελλάδα το πολίτευµα της αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας. [  ]   [  ]

17) Σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα
έπαιξε η ίδρυση της ΓΣΣΕ (Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος)
και του ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος). [  ]   [  ]

18) Μετά από την παραµονή του στην εξουσία κατά την τετραετία 1928-
1932, ο Βενιζέλος ανατράπηκε από πραξικόπηµα αντιβενιζελικών.

[  ]   [  ]

19) Ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ και ο Μεταξάς κήρυξαν δικτατορία στις 4
Αυγούστου 1936 χρησιµοποιώντας ως πρόφαση την εξάπλωση του
«κοµµουνιστικού κινδύνου». [  ]   [  ]

20) Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου είχε µεγάλη απήχηση στους αγρό-
τες και τους εργάτες. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 4444
21) Το ελληνικό κράτος, για να αντιµετωπίσει το προσφυγικό πρόβληµα,

ίδρυσε την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ). [  ]   [  ]

22) Η ΕΑΠ ασχολήθηκε κυρίως µε την αποκατάσταση των προσφύγων
στην ύπαιθρο και το ελληνικό κράτος µε την αποκατάσταση των προ-
σφύγων στις πόλεις. [  ]   [  ]

23) Οι γηγενείς Έλληνες αντιµετώπισαν µε αισθήµατα συµπόνιας και
κατανόησης τους πρόσφυγες. [  ]   [  ]

24) Η ενίσχυση της εθνικής οµοιογένειας της Ελλάδας, που επιτεύχθηκε
µε την εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Θράκη,
οδήγησε και στην ενίσχυση της Μεγάλης Ιδέας. [  ]   [  ]
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25) Η συµβολή των προσφύγων στην πολιτιστική αναβάθµιση της Ελλά-
δας ήταν καθοριστική. [  ]   [  ]

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς

11.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε ττιιςς χχώώρρεεςς ττηηςς ππρρώώττηηςς σσττήήλληηςς µµεε τταα σσττοοιιχχεείίαα πποουυ
δδίίννοοννττααιι σσττηη δδεεύύττεερρηη σσττήήλληη.. 

22.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε τταα οοννόόµµαατταα ττηηςς ππρρώώττηηςς σσττήήλληηςς µµεε ττοουυςς όόρροουυςς ττηηςς
δδεεύύττεερρηηςς

Xώρες Χαρακτηριστικά στοιχεία

Α. ΗΠΑ

Β. Σοβιετική
Ένωση

Γ. Γερµανία 

∆. Ιταλία

Ε. Ελλάδα

1. Κύριο γνώρισµα την περίοδο του Μεσο-
πολέµου ήταν η κυβερνητική αστάθεια και η
επιδίωξη επιβολής δικτατορικών λύσεων
από διάφορους στρατιωτικούς. 

2. Εφαρµόστηκε επιθετική ρατσιστική πολι-
τική, ιδιαίτερα απέναντι στους Εβραίους. 

3. Οι περισσότεροι από τους µπολσεβίκους
ηγέτες της επανάστασης του 1917 εκτελέ-
στηκαν. 

4. Ήταν το κέντρο του «οικονοµικού θαύµα-
τος» που σηµειώθηκε στη ∆ύση από τις
αρχές της δεκαετίας του 1920.

5. Η οξύτατη οικονοµική και κοινωνική κρίση
που επικράτησε µετά τον Α΄ Παγκόσµιο
πόλεµο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επι-
κράτηση του φασιστικού κόµµατος.

Ονόµατα Όροι

Α. Ελευθέριος Βενιζέλος

Β. Ιωάννης Μεταξάς

Γ. Μπενίτο Μουσολίνι

∆. Θεόδωρος Πάγκαλος

Ε. Φραγκλίνος Ρούσβελτ

ΣΤ. Παναγής Τσαλδάρης 

Ζ. Αδόλφος Χίτλερ

1. ∆ικτατορία του 1925.

2. Ναζιστικό κόµµα.

3. Λαϊκό Κόµµα. 

4. «Ιδιώνυµο».

5. Φασιστικό κόµµα. 

6. Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ). 

7. New deal.
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33.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε ττοουυςς όόρροουυςς ττηηςς σσττήήλληηςς AA’’ µµεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήή--
λληηςς BB’’.. 

ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς.. 
ΝΝαα ββάάλλεεττεε σσεε σσωωσσττήή χχρροοννιικκήή σσεειιρράά τταα γγεεγγοοννόότταα
α. Ο Χίτλερ γίνεται καγκελάριος (πρωθυπουργός) της Γερµανίας. 
β. Η ελληνική Βουλή ανακήρυξε µε ψήφισµα τη ∆ηµοκρατία. 
γ. Σηµειώθηκε γενική κατάρρευση των τιµών στο χρηµατιστήριο της Νέας

Υόρκης. 
δ. Ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ και ο Ιωάννης Μεταξάς κήρυξαν δικτατορία

στην Ελλάδα.
ε. Ο Μουσολίνι και οι οπαδοί του πραγµατοποιούν τη λεγόµενη «πορεία

προς τη Ρώµη». 
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Στήλη A’ Στήλη B’

Α. Σταλινισµός

Β. Κραχ 

Γ. Λαϊκά µέτωπα 

∆. Μεγάλη Ύφεση  

Ε. «Πορεία προς τη
Ρώµη» 

ΣΤ. Επιτροπή
Αποκαταστάσεως
Προσφύγων (ΕΑΠ)

Ζ. «∆ιευθυνόµενη
οικονοµία» 

Η. «Νέα Τάξη» 

1. Η γενικευµένη κάµψη της οικονοµικής
δραστηριότητας στο δυτικό κόσµο την
περίοδο 1929-1933. 

2. Κυριάρχησε στην Ευρώπη στις αρχές
της δεκαετίας του 1930, όταν το κράτος
ανέλαβε ρόλο ρυθµιστή της οικονοµικής
ζωής. 

3. Καθεστώς που υποστηριζόταν από
διάφορες οργανώσεις στη Γερµανία,
σύµφωνα µε το οποίο οι Γερµανοί θα
είχα την πιο σεβαστή θέση. 

4. Έτσι ονοµάστηκαν τα φαινόµενα  που
επικράτησαν στη Σοβιετική Ένωση, κατά
τα οποία εκδιώκονταν και εκτελούνταν
όσοι θεωρούνταν απειλή για το καθε-
στώς. 

5. Παρωδία λαϊκής επανάστασης στην
Ιταλία τον Οκτώβριο του 1922. 

6. Γενική κατάρρευση των τιµών στο
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 

7. Συµµαχίες φιλελεύθερων και αριστε-
ρών κοµµάτων σε ορισµένες ευρωπαϊκές
χώρες,  που συγκροτήθηκαν ως αντί-
δραση στην εξάπλωση του φασισµού. 

8. Αυτόνοµος οργανισµός που ιδρύθηκε
από την Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ).
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στ. Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση. 

∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς
11.. ΠΠοοιιαα ήήτταανν τταα ααπποοττεελλέέσσµµαατταα ττοουυ ΑΑ΄́ ΠΠααγγκκοοσσµµίίοουυ πποολλέέµµοουυ σσττηηνν πποολλιι--

ττιικκήή κκααττάάσστταασσηη ττωωνν χχωωρρώώνν πποουυ σσυυµµµµεεττεείίχχαανν σσεε ααυυττόόνν;; 

22.. ΝΝαα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε ττοο φφααιιννόόµµεεννοο ττοουυ κκρρααχχ πποουυ εεκκδδηηλλώώθθηηκκεε σσττιιςς ΗΗΠΠΑΑ
ττοο 11992299 κκααιι ττιιςς άάµµεεσσεεςς εεππιιππττώώσσεειιςς πποουυ εείίχχεε γγιιαα ττηη χχώώρραα ααυυττήή.. 

33.. ΤΤιι οοννοοµµάάζζοουυµµεε ΜΜεεγγάάλληη ΎΎφφεεσσηη κκααιι πποοιιεεςς ήήτταανν οοιι σσυυννέέππεειιεεςς γγιιαα ττιιςς κκοοιι--
ννωωννίίεεςς ττοουυ δδυυττιικκοούύ κκόόσσµµοουυ κκααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα ααυυττοούύ ττοουυ φφααιιννοοµµέέννοουυ;;

44.. ΠΠοοιιαα οοιικκοοννοοµµιικκήή ααννττίίλληηψψηη κκυυρριιάάρρχχηησσεε σσττηη ∆∆ύύσσηη µµεεττάά ττηηνν εεκκδδήήλλωωσσηη
ττηηςς κκρρίίσσηηςς ττοουυ 11992299 κκααιι πποοιιαα οοιικκοοννοοµµιικκήή πποολλιιττιικκήή εεφφααρρµµόόσσττηηκκεε σσττιιςς
ΗΗΠΠΑΑ κκααιι σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη,, ηη οοπποοίίαα ήήτταανν σσύύµµφφωωννηη µµεε ααυυττήή ττηηνν ααννττίίλληηψψηη,,
ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα ξξεεππεερραασσττεείί ηη κκρρίίσσηη;;

55.. ΝΝαα ππρροοσσππααθθήήσσεεττεε νναα εεννττοοππίίσσεεττεε οοµµοοιιόόττηηττεεςς ααννάάµµεεσσαα σσττηηνν άάννοοδδοο κκααιι
εεππιικκρράάττηησσηη ττοουυ φφαασσιισσµµοούύ σσττηηνν ΙΙττααλλίίαα κκααιι ττοουυ ννααζζιισσµµοούύ σσττηη ΓΓεερρµµααννίίαα.. 

66.. ΝΝαα ααννααφφεερρθθεείίττεε σστταα πποολλιιττιικκάά γγεεγγοοννόότταα πποουυ σσυυννέέββηησσαανν σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα
µµεεττάά ττηηνν ππττώώχχεευυσσηη ττοουυ 11993322 κκααιι τταα οοπποοίίαα έέππλληηξξαανν ττοο δδηηµµοοκκρρααττιικκόό
χχααρραακκττήήρραα ττοουυ πποολλιιττεεύύµµααττοοςς κκααιι εευυννόόηησσαανν ττηηνν εεππιιββοολλήή ττηηςς δδιικκττααττοο--
ρρίίααςς ττηηςς 44ηηςς ΑΑυυγγοούύσσττοουυ 11993366.. 

77.. ΝΝαα ααννααφφεερρθθεείίττεε σσττηη σσττάάσσηη ττοουυ εελλλληηννιικκοούύ κκρράάττοουυςς κκααθθώώςς κκααιι σσττηη
σσττάάσσηη ττηηςς εελλλληηννιικκήήςς κκοοιιννωωννίίααςς ααππέέννααννττιι σσττοουυςς ππρρόόσσφφυυγγεεςς πποουυ έέφφτταα--
σσαανν σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα µµεεττάά ττηη ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήή κκαατταασσττρροοφφήή..
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς 

ΑΑ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς σσωωσσττοούύ--λλάάθθοουυςς

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4400:: 11)) Λάθος, 22)) Λάθος, 33)) Σωστό, 44)) Λάθος, 55)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4411:: 66)) Σωστό, 77)) Λάθος, 88)) Σωστό, 99)) Σωστό, 1100)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4422:: 1111)) Σωστό, 1122)) Λάθος, 1133)) Λάθος, 1144)) Σωστό, 1155)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4433:: 1166)) Σωστό, 1177)) Σωστό, 1188)) Λάθος, 1199)) Σωστό, 2200)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4444:: 2211)) Λάθος, 2222)) Σωστό, 2233)) Λάθος, 2244)) Λάθος, 2255)) Σωστό

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχιισσηηςς

11.. ΑΑ –– 4, ΒΒ –– 3, ΓΓ –– 2, ∆∆ –– 5, ΕΕ –– 1
22.. ΑΑ –– 4, ΒΒ –– 6, ΓΓ –– 5, ∆∆ –– 1, ΕΕ –– 7, ΣΣΤΤ –– 3, ΖΖ –– 2
33.. ΑΑ –– 4, ΒΒ –– 6, ΓΓ –– 7, ∆∆ –– 1, ΕΕ –– 5, ΣΣΤΤ –– 8, ΖΖ –– 2, ΗΗ –– 3

ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς..

αα.. Ο Μουσολίνι και οι οπαδοί του πραγµατοποιούν τη λεγόµενη «πορεία
προς τη Ρώµη». 
ββ.. Η ελληνική Βουλή ανακήρυξε µε ψήφισµα τη ∆ηµοκρατία. 
γγ.. Σηµειώθηκε γενική κατάρρευση των τιµών στο χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης. 
δδ.. Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση. 
εε.. Ο Χίτλερ γίνεται καγκελάριος (πρωθυπουργός) της Γερµανίας. 
σσττ.. Ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ και ο Ιωάννης Μεταξάς κήρυξαν δικτατορία
στην Ελλάδα. 

∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 111-112  «Σε πολιτικό επίπεδο, η µεταπολε-
µική Ευρώπη,... να υπερασπιστεί τα εθνικά συµφέροντα».

22.. Κραχ ονοµάστηκε η γενική κατάρρευση που σηµειώθηκε στις τιµές
του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, η οποία ξεκίνησε στις 24 Οκτω-
βρίου 1929, τη λεγόµενη «Μαύρη Πέµπτη». Πριν από την εκδήλωση
αυτού του φαινοµένου και για ολόκληρη τη δεκαετία του 1920 οι ΗΠΑ
ήταν η χώρα-καθρέφτης της οικονοµικής ευηµερίας που επικρατούσε
τότε στον δυτικό κόσµο. Την περίοδο 1921-1929 τόσο η βιοµηχανική της
παραγωγή όσο και το µέσο εισόδηµα της χώρας αυτής είχαν διπλασια-
στεί. Η γενικότερη αισιοδοξία που είχε δηµιουργήσει αυτή η ευηµερία
εκφραζόταν µε τη συνεχή άνοδο των τιµών των µετοχών στο χρηµατι-
στήριο της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, το φθινόπωρο του 1929 κάποιοι
µεγάλοι επενδυτές, θέλοντας να εισπράξουν µέρος των κερδών τους,
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άρχισαν να πουλούν µετοχές. Η κίνηση αυτή προκάλεσε πανικό στο χρη-
µατιστήριο, κυρίως στους µικροεπενδυτές, οι οποίοι έσπευσαν κι αυτοί
να πουλήσουν τις µετοχές τους. Αποτέλεσµα ήταν η κατάρρευση των
τιµών του χρηµατιστηρίου, το φαινόµενο δηλαδή του κραχ, το οποίο
ήταν η αρχή µιας γενικότερης οικονοµικής κρίσης που εξαπλώθηκε
ραγδαία σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο. 
Για τα άµεσα αποτελέσµατα του φαινοµένου στις ΗΠΑ βλέπε σχολικό
βιβλίο σελ. 112 «Σε διάστηµα λίγων εβδοµάδων... πανίσχυρα οικονοµικά
συγκροτήµατα». 

33.. Μεγάλη Ύφεση ονοµάστηκε η γενικευµένη κάµψη της οικονοµικής
δραστηριότητας που σηµειώθηκε σχεδόν σε ολόκληρο τον δυτικό
κόσµο κατά την περίοδο 1929-1932. Η Μεγάλη Ύφεση ήταν αποτέλεσµα
της οικονοµικής κρίσης που εκδηλώθηκε το 1929 στη Νέα Υόρκη µε τη
γενική κατάρρευση των τιµών του χρηµατιστηρίου και η οποία στη συνέ-
χεια επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, όπου είχαν επενδυθεί αµερικανικά
κεφάλαια µε τη µορφή δανείων. Η ευρωπαϊκή οικονοµία κλονίστηκε,
καθώς οι αµερικανικές τράπεζες αποφάσισαν να αποσύρουν τα δάνεια.
Ιδιαίτερα ισχυρό πλήγµα δέχτηκε η Γερµανία, η οποία είχε στηρίξει στα
αµερικανικά κεφάλαια τη µεταπολεµική ανασυγκρότησή της, αλλά και η
Βρετανία, η οποία δεν µπορούσε πλέον να διαθέσει τα προϊόντα της
στην αγορά των ΗΠΑ. Η περίοδος της ύφεσης που ακολούθησε επηρέ-
ασε αρνητικά όλες τις κοινωνίες του δυτικού κόσµου.
Για τις συνέπειες στις κοινωνίες του δυτικού κόσµου βλέπε σχολικό
βιβλίο σελ. 114 «Ένα τµήµα των ανώτερων τάξεων ισχυροποιήθηκε...
23.000 άνθρωποι αυτοκτόνησαν».    

44.. Για την απάντηση βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 114-115 «Αντιµέτωπες µε
τα σοβαρά κοινωνικά συµπτώµατα της κρίσης,... κύριοι υπεύθυνοι για
την οικονοµική κρίση ήταν οι Εβραίοι)».

55.. Οι οµοιότητες που παρουσιάζουν ο φασισµός και ο ναζισµός ως προς
τον τρόπο που εξαπλώθηκαν και επικράτησαν στην Ιταλία και τη Γερµα-
νία αντίστοιχα µπορούν να εντοπιστούν στα εξής σηµεία:
• Και το Φασιστικό Κόµµα του Μουσολίνι και το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερ-
µανικό Εργατικό Κόµµα του Χίτλερ εκµεταλλεύτηκαν τα οικονοµικά και
κοινωνικά προβλήµατα που επικρατούσαν στη χώρα τους και προσπάθη-
σαν να κερδίσουν οπαδούς ανάµεσα στα κοινωνικά στρώµατα που είχαν
πληγεί περισσότερο (κυρίως τα ασθενέστερα, όπως ήταν οι αγρότες και
οι άνεργοι).
• Και τα δύο κόµµατα υποστηρίχτηκαν από οπαδούς των ανώτερων κοι-
νωνικών τάξεων, οι οποίοι επιδίωκαν την εξάλειψη του κοµµουνισµού.
Συγκεκριµένα, το κόµµα του Μουσολίνι ενισχύθηκε οικονοµικά από τους
µεγαλογαιοκτήµονες και τους βιοµήχανους και το κόµµα του Χίτλερ
υποστηρίχτηκε από µερίδα ισχυρών Γερµανών κεφαλαιούχων. 
• Και τα δύο κόµµατα εξαπέλυσαν τροµοκρατία εναντίον των κοµµουνι-
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στών και των σοσιαλιστών.
• Και ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ διέθεταν έναν φανατισµένο κύκλο οπα-
δών, οι οποίοι έδρασαν µε κάθε µέσο, ακόµη και µε τη βία, προκειµένου
να επιβληθούν φασισµός και ο ναζισµός αντίστοιχα. 
• Και οι δύο ηγέτες πήραν την εξουσία ασκώντας τροµοκρατικά µέσα (ο
Μουσολίνι µε την «πορεία προς τη Ρώµη» και ο Χίτλερ µε την πυρπό-
ληση του Ράιχσταγ και την ενοχοποίηση των κοµµουνιστών) και έγιναν
απόλυτοι άρχοντες στη χώρα τους, διαλύοντας όλα τα πολιτικά κόµµατα
και διατηρώντας ως νόµιµο µόνο το δικό τους κόµµα.
• Μετά την επικράτησή τους ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ εφάρµοσαν ο
καθένας στη χώρα του καθεστώς ολοκληρωτικό, το οποίο στηριζόταν
στην προπαγάνδα, στη χειραγώγηση της νεολαίας και στην εξόντωση µε
βίαια µέσα κάθε εστίας αντίδρασης και γενικά όλων όσοι δεν αποδέχο-
νταν το φασιστικό και ναζιστικό ιδεώδες.   

66.. Για την απάντηση βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 119 «Τελικά, η διεθνής
οικονοµική κρίση του 1929 και οι σοβαρές επιπτώσεις της στην
Ελλάδα... κήρυξαν δικτατορία στις 4 Αυγούστου 1936, παραµονή εικοσι-
τετράωρης γενικής απεργίας».

77.. Για την απάντηση βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 121 «Ένα από τα σηµα-
ντικότερα θέµατα που είχε να αντιµετωπίσει η ελληνική κοινωνία... απα-
ξιωτικός χαρακτηρισµός µεταξύ των γηγενών Ελλήνων».

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 99
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Επαναληπτικά θέµατα

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ     ΛΛ 
ΕΕννόόττηητταα 4455
α) Το 1936 η Γερµανία κατέλαβε την αποστρατιωτικοποιηµένη ζώνη της

Ρηνανίας, όπως προέβλεπε η συνθήκη των Βερσαλλιών.           [  ]   [  ]

β) Στον εµφύλιο πόλεµο της Ισπανίας ο φασίστας στρατηγός Φράνκο
είχε την υποστήριξη της Γερµανίας και της Ιταλίας. [  ]   [  ]

γ) Το πρόσχηµα του Χίτλερ για την προσάρτηση της ∆. Τσεχοσλοβακίας
ήταν η παρουσία εκεί των Σουδητών.                                           [  ]   [  ]

δ) Μία αιτία του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου ήταν και η οικονοµική κρίση
του 1929. [  ]   [  ]

ε) Το Αντιδιεθνιστικό Σύµφωνο στόχευε στην καταπολέµηση του φασι-
σµού και την υποστήριξη του κοµµουνισµού σε παγκόσµιο επίπεδο.

[  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 4466
α. Το σύνολο των Γάλλων υποτάχτηκε χωρίς αντίσταση στους Γερµα-

νούς. [  ]   [  ]

β. Στη µάχη του Στάλινγκραντ οι ηττηµένοι ήταν οι Γερµανοί. [  ]   [  ]

γ. Οι Αµερικανοί µπήκαν στο Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο απρόκλητα     [  ]   [  ]

δ. Στόχος της γερµανικής προπαγάνδας σε βάρος των κατακτηµένων
λαών ήταν να αναγνωρίσουν την «ανωτερότητα» της ναζιστικής Γερ-
µανίας. [  ]   [  ]

ε. Αµέσως µετά την απόβαση των συµµαχικών δυνάµεων στην Ιταλία το
1943, το φασιστικό καθεστώς κατέρρευσε και ο Μουσολίνι εκτελέ-
στηκε. [  ]   [  ]

στ. Ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος τέλειωσε και τυπικά µε τη συνθηκολόγηση 
των Γερµανών [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 4477
α. Ο ελληνοϊταλικός πόλεµος άρχισε στις 28 Οκτωβρίου 1940. [  ]   [  ]

β. Μετά το θάνατο του Μεταξά πρωθυπουργός έγινε ο Τσολάκογλου.
[  ]   [  ]

γ. Ο βασιλιάς και η ελληνική κυβέρνηση έµειναν ακλόνητοι στη Αθήνα
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αψηφώντας τους γερµανούς κατακτητές. [  ]   [  ]

δ. Η «εαρινή επίθεση» των Ιταλών συνάντησε ισχυρή ελληνική αντί-
σταση. [  ]   [  ]

ε. Παρά την επίµονη προσπάθεια τους οι Γερµανοί δεν κατάφεραν να
κατακτήσουν την Κρήτη. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 4488
α. Η κυβέρνηση Τσολάκογλου διορίστηκε από τους γερµανούς κατακτη-

τές. [  ]   [  ]

β. Η συµφωνία του Λιβάνου προέβλεπε το σχηµατισµό κυβέρνησης εθνι-
κής ενότητας µε πρωθυπουργό τον Ναπολέοντα Ζέρβα. [  ]   [  ]

γ. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου έγινε από τµήµατα του
ΕΛΑΣ και του Ε∆ΕΣ µαζί µε βρετανούς καταδροµείς. [  ]   [  ]

δ. Αρκετές γυναίκες εντάχτηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής στα ένο-
πλα τµήµατα του ΕΛΑΣ. [  ]   [  ]

ε. Το Μάρτιο του 1944 ο Ε∆ΕΣ δηµιούργησε την ΠΕΕΑ. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 4499
α. Ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος είχε τεράστιο αριθµό άµαχων θυµάτων.

[  ]   [  ]

β. Το µεγαλύτερο µέρος των δανείων που πήραν τα καταστραµµένα
κράτη της Ευρώπης για την ανοικοδόµησή τους µετά τον πόλεµο προ-
ερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση. [  ]   [  ]

γ. Ο ενεργός πληθυσµός της Βρετανίας αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκοσµίου πολέµου χάρη στη µαζική έξοδο των γυναικών στην
αγορά εργασίας. [  ]   [  ]

δ. Η Ευρώπη βγήκε ενισχυµένη στη διεθνή τάξη πραγµάτων µετά το Β΄
Παγκόσµιο πόλεµο. [  ]   [  ]

ε. Στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συµµετέχουν όλα τα κράτη-µέλη.
[  ]   [  ]

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’ µµεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ΄́..

A’ B’

1. Τσόρτσιλ
2. Ντε Γκολ
3. Χίτλερ 
4. Αϊζενχάουερ
5. Μουσολίνι
6. Μπαντόλιο

α. Ηγέτης της φασιστικής Ιταλίας
β. Άγγλος πρωθυπουργός
γ. Αµερικανός στρατηγός
δ. Ηγέτης της ναζιστικής Γερµανίας
ε. Ιταλός στρατάρχης, διάδοχος του Μουσολίνι

στ. Γάλλος στρατηγός



4 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

ΓΓ.. ΤΤοοπποοθθεεττεείίσσττεε τταα αακκόόλλοουυθθαα γγεεγγοοννόότταα ττηηςς ππεερριιόόδδοουυ 11993311--11993399 σσττηη
σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά..

ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ ΣΣΩΩΣΣΤΤΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ
1. Σχηµατισµός του άξονα  α. ……………………………………...

Ρώµης-Βερολίνου ……..……………...……………….
2. Σύµφωνο Ρίµπεντροπ-Μολότοφ β. ……………………………………...
3. Κατάληψη της Μαντζουρίας ……..……………...……………….

από τους Ιάπωνες γ. ……………………………………...
4. Υπογραφή της συµφωνίας ……..……………...……………….

του Μονάχου δ. ……………………………………...
5. Εγκατάλειψη της ΚΤΕ από ……………………………………...

την Γερµανία ε. ……………………………………...
6. Κήρυξη πολέµου από τους ……………………………………...

Ιάπωνες εναντίον της Κίνας στ. ……………………………………...
……………………………………...

A’ B’

1. Κορυτσά
2. Τσολάκογλου
3. Κυβέρνηση του

Καΐρου
4. Μεταξάς
5. Εαρινή επίθεση
6. Μάχη της

Κρήτης

α. Ελληνοϊταλικός πόλεµος

β. Ελληνογερµανικός πόλεµος

A’ B’

1. ΕΑΜ
2. Ε∆ΕΣ
3. ΕΚΚΑ
4. ΕΛΑΣ
5. ΠΕΕΑ
6. ΕΠΟΝ

α. Κυβέρνηση του βουνού
β. Ναπολέων Ζέρβας
γ. Άρης Βελουχιώτης
δ. Οργάνωση νεολαίας του Ε.Α.Μ.
ε. Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος

στ. ∆ηµήτρης Ψαρρός

A’ B’

1. 1938
2. 1939
3. 1941
4. 1943
5. 1944
6. 1945

α. Καθαίρεση του Μουσολίνι
β. Ρίψη ατοµικών βοµβών στη Χιροσίµα και στο

Ναγκασάκι
γ. Σύµφωνο Ρίµπεντροπ-Μολότωφ 
δ. Απόβαση των συµµαχικών δυνάµεων στη Νορ-

µανδία
ε. Επίθεση των Ιαπώνων στο Περλ Χάρµπορ

στ. Συµφωνία του Μονάχου
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∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς εελλεεύύθθεερρηηςς ααννάάππττυυξξηηςς
11.. ΕΕξξηηγγήήσσττεε σσεε πποοιιοο ββααθθµµόό κκααιι πποοιιοονν ττρρόόπποο οο ΑΑ’ ΠΠααγγκκόόσσµµιιοοςς ππόόλλεεµµοοςς

ααπποοττέέλλεεσσεε ααιιττίίαα γγιιαα ττηηνν εεκκδδήήλλωωσσηη ττοουυ ΒΒ’ ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ πποολλέέµµοουυ..

22.. ΠΠοοιιοοιι ππααρράάγγοοννττεεςς,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, έέκκρριινναανν ττηη ννιικκηηφφόόρραα γγιιαα ττιιςς
σσυυµµµµααχχιικκέέςς δδυυννάάµµεειιςς έέκκββαασσηη ττοουυ ΒΒ’ ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ πποολλέέµµοουυ;; 

33.. ΠΠοοιιαα ήήτταανν,, κκααττάά ττηηνν εεκκττίίµµηησσήή σσααςς,, ηη ππρροοσσφφοορράά ττωωνν ααννττιισστταασσιιαακκώώνν
οορργγααννώώσσεεωωνν κκααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα ττηηςς ΚΚααττοοχχήήςς;;

44.. ΚΚρρίίννοοννττααςς µµεε ββάάσσηη τταα σσύύγγχχρροονναα δδεεδδοοµµέένναα κκααιι ττιιςς γγεεννιικκόόττεερρεεςς ιισσττοορριι--
κκέέςς σσααςς γγννώώσσεειιςς γγιιαα ττηηνν ππεερρίίοοδδοο πποουυ µµεεσσοολλάάββηησσεε ααππόό ττηηνν ίίδδρρυυσσήή
ττοουυ µµέέχχρριι σσήήµµεερραα,, ππιισσττεεύύεεττεε όόττιι οο ΟΟΗΗΕΕ έέχχεειι ααννττααπποοκκρριιθθεείί σσττοουυςς σσκκοο--
πποούύςς γγιιαα ττοουυςς οοπποοίίοουυςς σσυυγγκκρροοττήήθθηηκκεε;;
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

ΑΑ..
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4455:: αα)) Λάθος, ββ)) Σωστό, γγ)) Σωστό, δδ)) Σωστό, εε)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4466:: αα)) Λάθος, ββ)) Σωστό, γγ)) Λάθος, δδ)) Σωστό, εε)) Λάθος, 

σσττ)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4477:: αα)) Σωστό, ββ)) Λάθος, γγ)) Λάθος, δδ)) Σωστό, εε)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4488:: αα)) Σωστό, ββ)) Λάθος, γγ)) Σωστό, δδ)) Σωστό, εε)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 4499:: αα)) Σωστό, ββ)) Λάθος, γγ)) Σωστό, δδ)) Λάθος, εε)) Λάθος

ΒΒ.. 
•• 11 –– β, 22 –– στ,  33 –– δ, 44 –– γ,  55 –– α,   66 –– ε
•• 11 –– α,  22 –– β,  33 –– β,  44 –– α,  55 –– α,  66 –– β
•• 11 –– ε,  22 –– β,  33 –– στ,  44 –– γ,  55 –– α,  66 –– δ      
•• 11 –– στ,  22 –– γ,  33 –– ε,  44 –– α,  55 –– δ,  66 –– β

ΓΓ.. αα –– 3, ββ –– 5, γγ –– 1, δδ –– 6, εε –– 4, σσττ –– 2

∆∆..
11.. Η συνθήκη των Βερσαλλιών µε την οποία έληξε ο Α’ Παγκόσµιος
πόλεµος συµπυκνώνει τις πιο καίριες αιτίες για την εκδήλωση του Β’
Παγκόσµιου πολέµου. Αν µελετήσει κανείς προσεκτικά το πνεύµα µε το
οποίο αυτή διαµορφώθηκε και τους όρους που επέβαλε, εύκολα µπορεί
να κατανοήσει, γιατί ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος στάθηκε αναπόφευκτος.
Η συνθήκη περιείχε ταπεινωτικούς όρους και καθορίστηκε από την επι-
θυµία των νικητριών δυνάµεων, και κυρίως της Γαλλίας, να εξουθενώ-
σουν τη Γερµανία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα η Γερµανία, µε τις βαριές
πολεµικές αποζηµιώσεις που κλήθηκε να καταβάλει, να οδηγηθεί γρή-
γορα σε οικονοµικό αδιέξοδο, γεγονός βέβαια στο οποίο συνέβαλε και η
παγκόσµια οικονοµική κρίση του 1929. Το δεδοµένο αυτό σε συνδυασµό
µε την προσβολή του εθνικού συναισθήµατος των Γερµανών από τους
εξοντωτικούς όρους της συνθήκης, που µεταξύ των άλλων προέβλεπε
αφαίρεση σηµαντικών εδαφών και περιορισµό των ενόπλων δυνάµεων,
δηµιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την ελκυστική δηµαγωγία του Χίτ-
λερ. Οι Γερµανοί είδαν στο πρόσωπό του ένα σωτήρα που θα τους
έβγαζε από τα δεινά του καταστροφικού για αυτούς Α’ Παγκόσµιου
πολέµου. Έτσι εξηγείται ως ένα βαθµό και η πολύ γρήγορη αναρρίχηση
του Χίτλερ στην εξουσία και η ευκολία µε την οποία οργάνωσε ένα ολο-
κληρωτικό καθεστώς στην καρδιά της Ευρώπης, έτοιµο να επιβάλει τη
θέλησή του µε τη βία. Η ύπαρξη γερµανικών µειονοτήτων σε διάφορα
κράτη ως αποτέλεσµα της συνθήκης των Βερσαλλιών του έδωσε το
κίνητρο αλλά και το πρόσχηµα για την βίαιη επέµβαση σε γειτονικά
κράτη (Αυστρία, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία), που αποτέλεσε και την αφε-
τηρία του Β’ Παγκόσµιου πολέµου.  
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22.. Οι παράγοντες που κρίνουν έναν πόλεµο είναι πάντα πολλοί και ποικί-
λοι. Πόσο µάλλον όταν πρόκειται για έναν πόλεµο τόσο εκτεταµένο όσο
ο Β’ Παγκόσµιος. Οι πιο ορατοί, ωστόσο, παράγοντες που καθόρισαν
την έκβασή του µπορούµε να  ισχυριστούµε ότι ήταν οι ακόλουθοι:   
α. Η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεµο, µετά την επίθεση των Ιαπώνων στο

Περλ Χάρµπορ στις 7 ∆εκεµβρίου 1941, άλλαξε τον συσχετισµό των
δυνάµεων και έδωσε σαφές πλεονέκτηµα στο αντιφασιστικό µέτωπο.

β. Η καθυστέρηση του Χίτλερ να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση και η
ηρωική άµυνα των Σοβιετικών, οι οποίοι πλήρωσαν και το βαρύτερο
τίµηµα στον πόλεµο µε είκοσι εκατοµµύρια θύµατα, αποδείχτηκαν
παράµετροι καθοριστικής σηµασίας. Ο εγκλωβισµός των γερµανικών
στρατευµάτων στα σοβιετικά εδάφη το βαρύ χειµώνα του 1941
υπήρξε εξουθενωτικός για αυτά. Η επίθεση που ακολούθησε και η
ήττα των Γερµανών στη µάχη του Στάλινγκραντ σήµαναν την αντί-
στροφη µέτρηση για τον πόλεµο και την οριστική ήττα του Χίτλερ.

γ. Η τελική επικράτηση των συµµαχικών δυνάµεων στο µέτωπο της Α-
φρικής λειτούργησε καταλυτικά, καθώς αποδέσµευσε δυνάµεις που
χρησιµοποιήθηκαν για την τελική επίθεση κατά της ναζιστικής Γερµα-
νίας και των συµµάχων της.

δ. Η επιτυχής σύµπραξη των καπιταλιστικών δυνάµεων της ∆ύσης µε την
κοµµουνιστική Σοβιετική Ένωση σε ένα ενιαίο αντιφασιστικό µέτωπο
υπήρξε ίσως ο καθοριστικότερος παράγοντας για την τελική επικρά-
τηση. Η απόβαση στη Νορµανδία και η συντονισµένη επίθεση από τα
δυτικά και τα ανατολικά κατά του Βερολίνου ανάγκασαν τη Γερµανία
να συνθηκολογήσει.

ε. Σηµαντικό, τέλος, ρόλο έπαιξαν και τα κινήµατα αντίστασης που ανα-
πτύχθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, µε πιο δραστήρια και
δυναµικά αυτά της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Προκάλεσαν µε
τη δράση τους σηµαντικές φθορές στη γερµανική πολεµική µηχανή
και αξιοσηµείωτες καθυστερήσεις στις επιχειρήσεις του Άξονα, συµ-
βάλλοντας αθροιστικά στο νικηφόρο τελικό αποτέλεσµα.    

33.. Η προσφορά των αντιστασιακών οργανώσεων υπήρξε τεράστια τόσο
σε πρακτικό όσο και σε ηθικό επίπεδο. Μετά τον πρώτο θλιβερό χειµώνα
της Κατοχής, κατά τη διάρκεια του οποίου η ελληνικός λαός –εγκατα-
λειµµένος από την πολιτική του ηγεσία– έγινε έρµαιο στις διαθέσεις των
κατακτητών, οι αντιστασιακές οργανώσεις πρόσφεραν την προοπτική
της οργάνωσης πυρήνων αντίστασης που µε την πάροδο του χρόνου
γιγαντώθηκαν και εξελίχθηκαν σε µια «ελεύθερη Ελλάδα» µέσα στην
κατεχόµενη. Η δηµιουργία ενός από τα µαχητικότερα αντιστασιακά κινή-
µατα στην Ευρώπη έδωσε στον ελληνικό λαό το απαιτούµενο ηθικό για
να υποµείνει τις αντιξοότητες της κατοχής και παράλληλα µετάγγισε
στη λαϊκή συνείδηση το αίσθηµα της αξιοπρέπειας, που τόσο δοκιµά-
στηκε στο πρώτο διάστηµα της βίαιης εισβολής και της τριπλής κατο-
χής.

Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου και όλες οι άλλες
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µικρότερης εµβέλειας επιχειρήσεις των αντιστασιακών οργανώσεων
προκάλεσαν σηµαντική φθορά και σοβαρή καθυστέρηση στα σχέδια των
κατακτητών και ταυτόχρονα αποτέλεσαν παράδειγµα αγωνιστικότητας
και θάρρους, σε µια Ευρώπη που είχε παραδοθεί στο µεγαλύτερό της
µέρος αµαχητί στον ναζισµό. Πέρα όµως από αυτή την αυτονόητη διά-
στασή της η Αντίσταση αποτέλεσε για τους Έλληνες ένα µάθηµα δηµο-
κρατίας. 

Το ΕΑΜ κυρίως, που αποτέλεσε και τη µαζικότερη αντιστασιακή
οργάνωση, έµαθε στους ορεσίβιους και απαίδευτους Έλληνες τι σηµαί-
νει συλλογική δράση και δηµοκρατικός αυτοέλεγχος. Με δική του πρω-
τοβουλία, η τοπική αυτοδιοίκηση πέρασε στον έλεγχο των κατοίκων,
ιδρύθηκαν λαϊκές επιτροπές για την  εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια
και την ασφάλεια, λειτούργησαν λαϊκά δικαστήρια µε αιρετούς δικαστές,
οργανώθηκαν θεατρικές παραστάσεις και εκδόθηκαν εφηµερίδες και
άλλα έντυπα. Η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Εθνικού Συµ-
βουλίου, στις οποίες για πρώτη φορά συµµετείχαν και οι Ελληνίδες,
αποτέλεσε το αποκορύφωµα αυτής της διαδικασίας, που αναµφίβολα
συνέβαλε στην ωρίµανση της δηµοκρατικής συνείδησης των Ελλήνων.

44.. Βλέπε ενότητα 49, «Σχολιασµός παραθεµάτων και εικόνων του σχολι-
κού βιβλίου», παράθεµα 2.



11 Kεφάλαιο Eνδέκατο

E¶ANA§H¶TIKA £EMATA



Επαναληπτικά θέµατα

ΕΕππααννααλληηππττιικκάά θθέέµµαατταα

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

� ΕΕννόόττηητταα 5500
ΣΣ     ΛΛ

α. Στη διάσκεψη του Πότσνταµ συµφωνήθηκε η διαίρεση της Γερµανίας
σε τέσσερις ζώνες κατοχής. [  ]   [  ]

β. Μετά το 1950 εγκαθιδρύθηκαν στη ∆υτική Ευρώπη καθεστώτα που
ονοµάστηκαν λαϊκές δηµοκρατίες. [  ]   [  ]

γ. Η Σοβιετική Ένωση απέρριψε το σχέδιο Μάρσαλ και το κατήγγειλε ως
µια µορφή επέµβασης στα εσωτερικά των ευρωπαϊκών χωρών.[  ]   [  ]

δ. Το καθεστώς της Αλβανίας ήταν, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέ-
µου, πλήρως εξαρτηµένο από αυτό της Σοβιετικής Ένωσης. [  ]   [  ]

ε. Τα κράτη πρόνοιας της ∆υτικής Ευρώπης επηρεάστηκαν από την κοι-
νωνική πολιτική των κοµουνιστικών χωρών. [  ]   [  ]

� ΕΕννόόττηητταα 5511
ΣΣ     ΛΛ

α. Η Κούβα, από το 1959, είχε φιλοσοβιετικό καθεστώς. [  ]   [  ]

β. Το δόγµα Τρούµαν εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το
1947. [  ]   [  ]

γ. Η Ελλάδα συµµετείχε στον πόλεµο της Κορέας. [  ]   [  ]

δ. Κατά την περίοδο 1980-1988, οι ΗΠΑ είχαν εισβάλει στο Αφγανιστάν.
[  ]   [  ]

ε. Καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της αντικοµουνιστικής πολιτικής
του Μακαρθισµού στις ΗΠΑ έπαιξε ο πρόεδρος Ρούσβελτ. [  ]   [  ]

� ΕΕννόόττηητταα 5522 
ΣΣ     ΛΛ

α. Ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος αποθάρρυνε τα αντιαποικιακά κινήµατα.
[  ]   [  ]

β. Το απαρτχάιντ εφαρµόστηκε σε ορισµένες χώρες της Ασίας από 
µειοψηφίες λευκών. [  ]   [  ]

γ. Πολλές χώρες του Τρίτου Κόσµου µετά την απόκτηση της ανεξαρτη-
σίας τους σηµείωσαν µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη. [  ]   [  ]
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δ. Κατά την περίοδο 1950-1990 ο παγκόσµιος πληθυσµός διπλασιάστη-
κε. [  ]   [  ]

ε. Οι ηγέτες των αντιαποικιακών κινηµάτων προέκυψαν από µια τάξη
µορφωµένων ανθρώπων στις αποικίες. [  ]   [  ] 

� ΕΕννόόττηητταα 5533
ΣΣ     ΛΛ

α. Η περεστρόικα οδήγησε στην κατάρρευση των λαϊκών δηµοκρατιών.
[  ]   [  ] 

β. Τον Αύγουστο του 1991 οργανώθηκε επιτυχηµένο πραξικόπηµα ενα-
ντίον του Γκορµπατσόφ. [  ]   [  ] 

γ. Στον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας αναµείχθηκαν οι ΗΠΑ και η Ευρω-
παϊκή Ένωση. [  ]   [  ]

δ. Ο Γκορµπατσόφ έγινε ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης το 1985.              
[  ]   [  ]

ε. Η διάλυση της Τσεχοσλοβακίας έγινε ύστερα από µικρής διάρκειας
εµφύλια σύγκρουση. [  ]   [  ]   

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’ µµεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ’..

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 1111

A’ B’

1. 1952
2. 1955
3. 1961
4. 1962
5. 1986
6. 1987

α. Η κρίση των πυραύλων στην Κούβα
β. Ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο

ΝΑΤΟ
γ. ∆ιάσκεψη κορυφής µεταξύ ΗΠΑ-Σοβιετικής

Ένωσης στην Ουάσιγκτον  
δ. Ίδρυση του Συµφώνου της Βαρσοβίας
ε. Ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου 
στ. ∆ιάσκεψη κορυφής µεταξύ ΗΠΑ-Σοβιετικής

Ένωσης στο Ρέικιαβικ

A’ B’

1. Ινδία
2. Ινδονησία
3. Βιετνάµ
4. Κύπρος
5. Αλγερία

α. Βρετανία
β. Γαλλία
γ. Ολλανδία
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ΓΓ.. ΤΤοοπποοθθεεττήήσσττεε τταα αακκόόλλοουυθθαα γγεεγγοοννόότταα ττηηςς µµεεττααπποολλεεµµιικκήήςς ππεερριιόόδδοουυ
σσττηη σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά..

ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ ΣΣΩΩΣΣΤΤΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ
1. Άνοδος του Γκορµπατσόφ α. ……………………………………...
στην εξουσία ……..……………...……………….
2. Ίδρυση του Kινήµατος των β. ……………………………………...
των Αδεσµεύτων ……..……………...……………….
3. ∆ιάσκεψη του Πότσνταµ γ. ………………………….…………..
4. Tερµατισµός του Ψυχρού Πολέµου ……..……………...……………….
5. ∆ιάσκεψη της Γιάλτας δ. ………....…………………………
6. Κουβανική επανάσταση ……………………………….……..

ε. ……………………………………...
……………………………….……..

στ. ……….……………..………………
…..………………………………….

∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς εελλεεύύθθεερρηηςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. ΠΠόόσσοο κκααθθοορριισσττιικκέέςς υυππήήρρξξαανν,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, οοιι ααπποοφφάάσσεειιςς ττωωνν
δδιιαασσκκέέψψεεωωνν ττηηςς ΓΓιιάάλλττααςς κκααιι ττοουυ ΠΠόόττσσννττααµµ,, ττοο 11994455,, γγιιαα ττηηνν ππααγγκκόόσσµµιιαα
ιισσττοορριικκήή εεξξέέλλιιξξηη κκααττάά ττοο δδεεύύττεερροο µµιισσόό ττοουυ 2200οούύ ααιιώώνναα;; ΤΤεεκκµµηηρριιώώσσττεε
ττηηνν ααππάάννττηησσήή σσααςς..

A’ B’

α. Αντικοµουνιστική πολιτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ
κατά τη διάρκεια του Ψυχρού  Πολέµου

β. Πολιτική φυλετικών διακρίσεων που εφαρµό-
στηκε σε ορισµένες χώρες της Αφρικής

γ. Σύστηµα οργάνωσης της κοινωνίας που επικρά-
τησε στη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες της Α-
νατολικής Ευρώπης 

δ. Πολιτική του Γκορµπατσόφ µε στόχο την ανασυ-
γκρότηση του σοβιετικού κράτους

ε. Πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας που χορήγη-
σαν οι ΗΠΑ µεταπολεµικά στην Ευρώπη

στ. Πολιτική του Γκορµπατσόφ που αποσκοπούσε
στην επίτευξη της διαφάνειας και της ελεύθερης
πληροφόρησης

ζ. Πολιτικό αξίωµα προέδρου των ΗΠΑ, µε το οποίο
διακήρυσσε την υποστήριξή του στα κράτη της
∆ύσης που δέχονταν πιέσεις από τον κοµουνισµό

1. Περεστρόικα
2. Γκλάσνοστ
3. Απαρτχάιντ
4. ∆όγµα Τρούµαν
5. Μακαρθισµός
6. Λαϊκή δηµοκρατία
7. Σχέδιο Μάρσαλ
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22.. ΕΕππιιχχεειιρρήήσσττεε µµιιαα σσύύγγκκρριισσηη,, ααννααζζηηττώώννττααςς οοµµοοιιόόττηηττεεςς κκααιι δδιιααφφοορρέέςς,,
ααννάάµµεεσσαα σσττοουυςς εεθθννιικκοοααππεελλεευυθθεερρωωττιικκοούύςς ααγγώώννεεςς ττοουυ 1199οουυ ααιιώώνναα,, όόππωωςς
ήήτταανν ααυυττόόςς ττηηςς ΕΕλλλληηννιικκήήςς ΕΕππααννάάσστταασσηηςς ττοουυ 11882211,, κκααιι ττωωνν ααννττιιααπποοιικκιιαα--
κκώώνν κκιιννηηµµάάττωωνν ττοουυ 2200οούύ ααιιώώνναα..

33.. ΠΠώώςς,, κκααττάά ττηηνν άάπποοψψήή σσααςς,, θθαα µµπποορροούύσσαανν νναα ααννττιιµµεεττωωππιισσττοούύνν τταα
µµεεγγάάλλαα ππρροοββλλήήµµαατταα ττοουυ ΤΤρρίίττοουυ ΚΚόόσσµµοουυ;; ΣΣυυµµµµεερρίίζζεεσσττεε ττηηνν άάπποοψψηη εεκκεείί--
ννωωνν πποουυ υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν όόττιι µµιιαα εεννδδεεχχόόµµεεννηη ααννάάππττυυξξηη ττοουυ ΤΤρρίίττοουυ ΚΚόόσσµµοουυ
θθαα πποολλλλααππλλαασσιιάάσσεειι κκααιι θθαα γγεεννιικκεεύύσσεειι τταα ππρροοββλλήήµµαατταα ττοουυ ππλλααννήήττηη;;

44.. ΑΑνν σσααςς ζζηηττοούύσσαανν νναα εεππιιλλέέξξεεττεε τταα ππέέννττεε σσηηµµααννττιικκόόττεερραα ιισσττοορριικκάά γγεεγγοο--
ννόότταα ααππόό ττοο 11994455 µµέέχχρριι ττοο 22000000,, πποοιιαα θθαα εεππιιλλέέγγααττεε κκααιι γγιιααττίί;;

55.. ΘΘεεωωρρεείίττεε ττοονν ΓΓκκοορρµµππααττσσόόφφ ααπποοκκλλεειισσττιικκάά υυππεεύύθθυυννοο γγιιαα ττηηνν κκααττάάρρ--
ρρεευυσσηη ττωωνν σσοοσσιιααλλιισσττιικκώώνν κκααθθεεσσττώώττωωνν σσττηηνν ΑΑννααττοολλιικκήή ΕΕυυρρώώππηη;; ΤΤεεκκµµηη--
ρριιώώσσττεε ττηηνν ααππάάννττηησσήή σσααςς.. 
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς  

ΕΕππααννααλληηππττιικκάά θθέέµµαατταα

ΑΑ..
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5500:: αα.. Σωστό, ββ.. Λάθος, γγ.. Σωστό, δδ.. Λάθος, εε.. Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5511:: αα.. Σωστό, ββ.. Σωστό, γγ.. Σωστό, δδ.. Λάθος, εε.. Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5522:: αα.. Λάθος, ββ.. Λάθος,  γγ.. Λάθος, δδ.. Σωστό, εε.. Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5533:: αα.. Σωστό, ββ.. Λάθος, γγ.. Σωστό, δδ.. Σωστό, εε.. Λάθος

ΒΒ.. 
11 –– β, 22 –– δ,  33 –– ε, 44 –– α,  55 –– στ, 66 –– γ
11 –– α,  22 –– γ,  33 –– β, 44 –– αα,  55 –– β  
11 –– δ,  22 –– στ,  33 –– β, 44 –– ζ,  55 –– α,  66 –– γ , 77 –– ε

ΓΓ.. 
αα –– 5 , ββ –– 3, γγ –– 2, δδ –– 6, εε –– 1, σσττ –– 4

∆∆..
11.. Οι αποφάσεις των διασκέψεων της Γιάλτας και του Πότσνταµ υπήρ-
ξαν καθοριστικές για τις µετέπειτα ιστορικές εξελίξεις, γιατί έθεσαν τις
βάσεις για το διαχωρισµό της Ευρώπης και γενικότερα του κόσµου σε
δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Ουσιαστικά, οι νικητές του Β’ Παγκόσµιου
πολέµου προαποφάσισαν στις διασκέψεις αυτές το µέλλον της ανθρω-
πότητας, χωρίς να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προσδοκίες και τις
ανάγκες των άλλων λαών. Με δεδοµένο ότι οι δύο υπερδυνάµεις, ΗΠΑ
και Σοβιετική Ένωση, που αναδείχτηκαν από τον πόλεµο και πρωταγωνί-
στησαν σ’ αυτές τις αποφάσεις, εκπροσωπούσαν δύο διαφορετικά ιδεο-
λογικά ρεύµατα και δύο εκ διαµέτρου αντίθετα κοινωνικά συστήµατα, ο
Ψυχρός πόλεµος φαντάζει, τουλάχιστον εκ των υστέρων, ως η µοιραία
συνέχεια αυτών των διασκέψεων. Η πιο αντιπροσωπευτική έκφραση
αυτής της εξέλιξης υπήρξε αναµφίβολα η περίπτωση της Γερµανίας, η
οποία, µε απαρχή τις αποφάσεις του Πότσνταµ, διαιρέθηκε για να επα-
νενωθεί θεαµατικά στο τέλος της δεκαετίας του ’80 και να σηµατοδοτή-
σει συµβολικά το τέλος µια ολόκληρης εποχής, που ξεκίνησε µε τις δύο
διασκέψεις των ισχυρών του µεταπολεµικού κόσµου το 1945.   

22.. Οι εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες του 19ου αιώνα και τα αντιαποι-
κιακά κινήµατα του 20ού έχουν κυρίως να επιδείξουν ουσιώδεις οµοιό-
τητες και συγκριτικά επουσιώδεις διαφορές.

Το κυριότερο κοινό σηµείο ανάµεσα στις δύο ιστορικές κατηγορίες
κινηµάτων έγκειται στο γεγονός ότι και οι δύο έχουν να κάνουν µε αγώ-
νες λαών για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της εθνικής τους
κυριαρχίας. Από εκεί και πέρα, και στις δύο περιπτώσεις τα κινήµατα
εκδηλώθηκαν ένοπλα, γέννησαν συγκρούσεις, ανέδειξαν ηγέτες και



7

ήρωες και πλήρωσαν το τίµηµα αλλού λιγότερων και αλλού περισσότε-
ρων ανθρώπινων απωλειών.

Οι διαφορές τους εντοπίζονται κυρίως σε ιδεολογικό επίπεδο. Οι µεν
εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες διέπονταν πρωτίστως από µια κυρίαρχη
εθνικιστική ιδεολογία, γύρω από την οποία συσπειρωνόταν η πλειονό-
τητα του αγωνιζόµενου λαού. Στα δε αντιαποικιακά κινήµατα, πέρα από
το εθνικιστικό κίνητρο, υπήρχε έντονος προβληµατισµός για το κοινωνι-
κό σύστηµα που η χώρα θα υιοθετούσε µετά την ανεξαρτητοποίησή της.
Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα της Κορέας και του Βιετνάµ, που
αναγκάστηκαν να διαιρεθούν εξαιτίας ακριβώς αυτής της παραµέτρου.

Μία διαφορά ακόµη µπορεί να διακρίνει κανείς στην εγγύτητα των
εµπολέµων. Στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες ο επικυρίαρχος
βρισκόταν συνήθως στον ίδιο γεωγραφικό χώρο µε τον υπόδουλο, ενώ
στα αντιαποικιακά κινήµατα οι αποστάσεις  µεταξύ των δύο πλευρών
ήταν συχνά τεράστιες. Ίσως για αυτό οι νίκες στη δεύτερη περίπτωση
να ήρθαν πιο εύκολα από ό,τι στην πρώτη. 

33.. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι, ακόµη και σήµερα, οι περισσότε-
ρες από τις χώρες του Τρίτου Κόσµου αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλή-
µατα που τις µάστιζαν 40 µε 50 περίπου χρόνια πριν, όταν δηλαδή ανε-
ξαρτητοποιήθηκαν. Αυτό προφανώς σηµαίνει ότι οι αιτίες της κατάστα-
σής τους δεν έχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικά.

Με δεδοµένο ότι η κύρια αιτία αυτών των προβληµάτων είναι η εκµε-
τάλλευση των χωρών του Τρίτου Κόσµου από τα αναπτυγµένα κράτη
του Πρώτου Kόσµου και πρώην αποικιοκρατικές δυνάµεις, η λύση ή η
µερική έστω αντιµετώπισή τους εξαρτάται πρωτίστως από την άρση αυ-
τού του άτυπου καθεστώτος εκµετάλλευσης. Είναι αναγκαίο να συνειδη-
τοποιήσει ο αναπτυγµένος κόσµος, και κυρίως οι ηγεσίες του και το
οικονοµικό του κατεστηµένο, ότι είναι αδύνατο να συνυπάρξει αρµονικά
µε τους υπόλοιπους λαούς, εάν ο ίδιος δεν αναλάβει τολµηρές και γεν-
ναίες πρωτοβουλίες για την έξοδο από την κρίση. Κι αυτό βέβαια προϋ-
ποθέτει µια βασική παραδοχή: ότι το κέρδος δεν θα είναι το αποκλει-
στικό κριτήριο διαµόρφωσης των σχέσεων µεταξύ των δύο κόσµων. Οι
χώρες του Τρίτου Κόσµου έχουν ανάγκη, εκτός από πραγµατική ελευθε-
ρία και ανεξαρτησία, από οικονοµική στήριξη, όχι µε τη µορφή της υπο-
κριτικής φιλανθρωπίας, αλλά στη βάση καλά σχεδιασµένων αναπτυξια-
κών πολιτικών.

Όσο για την άποψη εκείνων που υποστηρίζουν ότι µια ενδεχόµενη
ανάπτυξη του Τρίτου Κόσµου θα πολλαπλασιάσει και θα γενικεύσει τα
προβλήµατα, βασίζεται κυρίως στο φόβο του υπερπληθυσµού και της
πιθανής εξάντλησης των ενεργειακών αποθεµάτων και των φυσικών
πόρων. Αν όµως αναλογιστεί κανείς, σκεπτόµενος ορθολογικά, τις λύ-
σεις που µπορεί να δώσει η τεχνολογία σε θέµατα ενέργειας και
παραγωγής και τη µεταστροφή στις αντιλήψεις των τριτοκοσµικών πλη-
θυσµών σχετικά µε τις γεννήσεις, που σίγουρα θα επιφέρει η ενδεχό-
µενη ανάπτυξή τους, τότε µπορεί να είναι αισιόδοξος. Έτσι κι αλλιώς, η
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πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβληµάτων, όπως το ΑIDS, η οικολο-
γική καταστροφή, η λειψυδρία κ.ά., έχει αποδείξει ότι αυτά είναι δυνατό
να αντιµετωπιστούν µόνο σε παγκόσµια κλίµακα και µε τη συµµετοχή
όλων των λαών. Τέλος, σ’ αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική µπορεί να
συγκαταλέξει κανείς και τη σταδιακή αναχαίτιση του προβλήµατος της
µαζικής µετανάστευσης.  

44.. Τα σηµαντικότερα γεγονότα της περιόδου 1945-2000, που µπορεί να
επιλέξει κανείς, είναι τα ακόλουθα:  
α. Οι διασκέψεις της Γιάλτας και του Πότσνταµ, γιατί δηµιούργησαν τις
προϋποθέσεις για την έλευση του Ψυχρού Πολέµου.
β. Η διακήρυξη του δόγµατος Τρούµαν και η εξαγγελία του σχεδίου
Μάρσαλ, επειδή αποτέλεσαν το έναυσµα για την έναρξη του Ψυχρού
Πολέµου.
γ. Η αποαποικιοποίηση των δεκαετιών του ’50 και του ’60, γιατί έβαλαν
τέλος σε έναν µακραίωνο αναχρονιστικό θεσµό εξάρτησης.
δ. Η άνοδος του Γκορµπατσόφ στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης,
επειδή λειτούργησε ως καταλύτης για την κατάρρευση των λαϊκών
δηµοκρατιών της Ανατολικής Ευρώπης και τις συνακόλουθες ανακατα-
τάξεις στην παγκόσµια τάξη πραγµάτων.
ε. Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, γιατί συµβολικά σήµανε το τέλος
της µεταπολεµικής περιόδου και την αρχή της νέας εποχής της παγκο-
σµιοποίησης, που είναι ακόµη υπό διαµόρφωση.

55.. Ο Γκορµπατσόφ, κρινόµενος εκ του αποτελέσµατος, λειτούργησε
σίγουρα καταλυτικά στη ραγδαία κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθε-
στώτων στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι οι αιτίες της
κατάρρευσης ταυτίζονται µε τις πολιτικές του πρωτοβουλίες. Θα λέγαµε
ότι οι επιλογές του απλά επιτάχυναν τις εξελίξεις. Οι λαϊκές δηµοκρατίες
της Σοβιετικής Ένωσης και των δορυφόρων της έπασχαν για δεκαετίες
από εγγενείς αδυναµίες, που επιδεινώθηκαν από την επισώρευση στρε-
βλώσεων και λανθασµένων επιλογών σε όλο αυτό το διάστηµα. Η µονο-
πωλιακή άσκηση της εξουσίας από τα κοµουνιστικά κόµµατα, ο περιορι-
σµός της ελεύθερης έκφρασης πολιτικών απόψεων, οι διώξεις αντιφρο-
νούντων –κυρίως στην περίοδο του Στάλιν–, ο στενός έλεγχος της αγο-
ράς από το κράτος και η εµπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης στον ανταγω-
νισµό των εξοπλισµών µε τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέµου,
οδήγησαν µοιραία τις λαϊκές δηµοκρατίες στην κατάρρευση. Ήδη από
τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, άλλωστε, είχε εκδηλωθεί έντονη δυσα-
ρέσκεια απέναντι στο καθεστώς σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία
και η Τσεχοσλοβακία, που αντιµετωπίστηκε µε µέτρα καταστολής και όχι
µε πρωτοβουλίες εκτεταµένων αλλαγών, οι οποίες ενδεχοµένως θα δια-
φοροποιούσαν τις εξελίξεις. Άρα, ο Γκορµπατσόφ προσπάθησε να κάνει
καθυστερηµένα και εσπευσµένα ό,τι θα έπρεπε να είχε δροµολογηθεί
δεκαετίες πριν. Οπότε το αποτέλεσµα δε θα µπορούσε να είναι πολύ
διαφορετικό, όποιος κι αν βρισκόταν στη θέση του.
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Επαναληπτικά θέµατα

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ     ΛΛ 
ΕΕννόόττηητταα 5544
α. Τα ∆εκεµβριανά ονοµάστηκαν έτσι, γιατί εκτυλίχθηκαν το ∆εκέµβρη

του 1944.          [  ]   [  ]

β. Κύρια αιτία του εµφυλίου πολέµου ήταν οι διαφορετικές απόψεις που
υπήρχαν για το πολιτικό µέλλον της Ελλάδας [  ]   [  ]

γ. Οι ΗΠΑ δεν είχαν καµία ανάµειξη στον ελληνικό Εµφύλιο. [  ]   [  ]

δ. Στις εκλογές του 1946, στις οποίες συµµετείχε και το ΚΚΕ, νικητής
αναδείχτηκε το φιλοβασιλικό κόµµα. [  ]   [  ]

ε. Το σύνταγµα του 1952 παραχωρούσε πολιτικά δικαιώµατα και στις
γυναίκες. [  ]   [  ]

στ. Ο Κ. Καραµανλής ίδρυσε το κόµµα της Ενώσεως Κέντρου. [  ]   [  ]

ζ. Κατά την περίοδο 1944-1963, λόγω των πολλών προβληµάτων οι ρυθ-
µοί οικονοµικής ανάπτυξης ήταν χαµηλοί. [  ]   [  ]

η. Ο Γρηγόρης Λαµπράκης δολοφονήθηκε από παρακρατικούς µε τη
συνεργασία της αστυνοµίας. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 5555
α. Ο Γ. Παπανδρέου προσπάθησε, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής

του θητείας, να περιορίσει τις αµερικανικές επεµβάσεις στη χώρα.[  ]   [  ]

β. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ανάγκασε τον Ιούλιο του 1965 τον Γ. Πα-
πανδρέου να παραιτηθεί και προκάλεσε την αποστασία στο κόµµα
του. [  ]   [  ]

γ. Η απριλιανή δικτατορία επιβλήθηκε από ανώτατους αξιωµατικούς του
ελληνικού στρατού. [  ]   [  ]

δ. Ο πρώτος πρωθυπουργός της δικτατορίας διορίστηκε µε υπόδειξη
του βασιλιά Κωνσταντίνου. [  ]   [  ]

ε. Οι ΗΠΑ διέκοψαν κάθε συνεργασία µε τους δικτάτορες. [  ]   [  ]

στ. Η δικτατορία κατέρρευσε εξαιτίας των γεγονότων του Πολυτεχνείου.
[  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 5566
α. Στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κ. Καραµανλή συµµετείχαν
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πολιτικοί από όλα τα κόµµατα της προδικτατορικής περιόδου. [  ]   [  ]

β. Η µοναρχία στην Ελλάδα καταργήθηκε µε απόφαση της κυβέρνησης
Εθνικής Ενότητας του Κ. Καραµανλή. [  ]   [  ]

γ. Ο Κ. Καραµανλής αποφάσισε την αποχώρηση της Ελλάδας από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ως ένδειξη διαµαρτυρίας για την
αδράνεια της συµµαχίας έναντι της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

[  ]   [  ]

δ. Από τις 7 Ιουνίου του 1975 ισχύει στην Ελλάδα το πολίτευµα της προ-
εδρευόµενης κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. [  ]   [  ]

ε. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της κυβέρνησης του Κ. Καραµανλή
αύξησε την υποχρεωτική εκπαίδευση από εννιά σε δώδεκα χρόνια.

[  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 5577
α. Το ΠΑΣΟΚ, κατά την περίοδο 1981-1989 που διακυβέρνησε τη χώρα,

εφάρµοσε στο ακέραιο τις ριζοσπαστικές του διακηρύξεις της 3ης
Σεπτεµβρίου του 1974. [  ]   [  ]

β. Με την αναγνώριση όλων των αντιστασιακών οργανώσεων από την
κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου ξεπεράστηκαν πολλές από τις δυσµε-
νείς συνέπειες του Εµφυλίου και της µετεµφυλιακής εποχής. [  ]   [  ]

γ. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν πολιτική ενίσχυσης του
εισοδήµατος των αγροτών και των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών.

[  ]   [  ]

δ. Ο Α. Παπανδρέου πραγµατοποίησε, στην εξωτερική του πολιτική,
ανοίγµατα προς τις χώρες της Α. Ευρώπης και του Τρίτου Κόσµου.

[  ]   [  ]

ε. Το 1985-1986 έγινε αναθεώρηση του συντάγµατος, µε την οποία
επαυξήθηκαν οι εξουσίες του προέδρου της ∆ηµοκρατίας. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 5588
α. Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη παραιτήθηκε το 1993 λόγω σοβαρών

εσωτερικών διαφωνιών. [  ]   [  ]

β. Κύριος στόχος των κυβερνήσεων Σηµίτη ήταν η βελτίωση των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων. [  ]   [  ]

γ. Οι ελληνικές εργατικές οργανώσεις διεκδίκησαν τη νοµιµοποίηση των
οικονοµικών µεταναστών κατά τη δεκαετία του ’90. [  ]   [  ]

δ. Η ελληνική διπλωµατία της δεκαετίας του ’90 προσπάθησε να απο-
τρέψει την ένταξη των βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

[  ]   [  ]
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ε. Η Ελλάδα κήρυξε οικονοµικό εµπάργκο σε βάρος της Πρώην Γιουγκο-
σλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. [  ]   [  ]

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ΄́ µµεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ΄́..

ΣΣηηµµεείίωωσσηη:: Στην παραπάνω αντιστοίχιση, σε καθένα από τα στοιχεία της
στήλης Α΄ µπορούν να αντιστοιχούν περισσότερα από ένα στοιχεία της
στήλης Β΄ και το αντίστροφο.

A’ B’

1. Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ)
2. Ένωσις Κέντρου
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα

(ΠΑΣΟΚ)
4. Νέα ∆ηµοκρατία (Ν∆)

α.  Γ. Παπανδρέου
β.  Κ. Καραµανλής
γ.  Γ. Μαύρος
δ.  Α. Παπανδρέου
ε.  Κ. Μητσοτάκης
στ.  Κ. Σηµίτης  

A’ B’

1. Νίκος 
Μπελογιάννης

2. Γρηγόρης 
Λαµπράκης

3. Αλέξανδρος 
Παπάγος

4. Γεώργιος 
Παπαδόπουλος

5. Αλέκος 
Παναγούλης

α. Ήταν ο επικεφαλής της Χούντας των συ-
νταγµαταρχών 

β. Νίκησε στον ελληνικό Εµφύλιο το ∆ηµο-
κρατικό Στρατό ως επικεφαλής των
κυβερνητικών δυνάµεων 

γ. Στέλεχος του ΚΚΕ που καταδικάστηκε σε
θάνατο κα εκτελέστηκε το Μάρτιο του
1952

δ. Αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον αρ-
χηγό της Χούντας 

ε. Βουλευτής της Αριστεράς που δολοφο-
νήθηκε από παρακρατικούς το 1963

A’ B’

1.  1946

2.  1955
3.  1961
4.  1965
5.  1973

6.  1979

7.  1981
8.  1990

α. Υπογραφή της επίσηµης ένταξης της Ελλάδας στην
ΕΟΚ

β. Ιουλιανά 
γ. Πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ
δ. Έναρξη του Εµφυλίου 
ε. Σχηµατισµός κυβέρνησης Ν∆ µε πρωθυπουργό τον

Κ. Μητσοτάκη
στ. Ίδρυση του κόµµατος της Ένωσης Κέντρου από

τον Γ. Παπανδρέου
ζ. Γεγονότα του Πολυτεχνείου
η. Έναρξη της πρώτης πρωθυπουργικής θητείας του

Κ. Καραµανλή
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ΓΓ.. ΤΤοοπποοθθεεττεείίσσττεε τταα αακκόόλλοουυθθαα γγεεγγοοννόότταα σσττηη σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά..

ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ ΣΣΩΩΣΣΤΤΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ
1. Κίνηµα του Ναυτικού α. ……………………………………...
2. Συµφωνία της Βάρκιζας β. ……………………………………...
3. Πτώση της Χούντας γ. ……………………………………...
4. ∆εκεµβριανά δ. ……………………………………...
5. Ιουλιανά ε. ……………………………………...
6. ∆ολοφονία Λαµπράκη στ. ……………………………………...

∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς εελλεεύύθθεερρηηςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. ΑΑννααττρρέέχχοοννττααςς κκααιι σσεε ππρροοηηγγοούύµµεεννεεςς εεννόόττηηττεεςς ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ,,
ααννααζζηηττεείίσσττεε τταα ββααθθύύττεερραα ααίίττιιαα ττοουυ εεππιιζζήήµµιιοουυ γγιιαα ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ΕΕµµφφύύλλιιοουυ
πποολλέέµµοουυ ττοουυ 11994466--11994499..

22.. ΠΠοοιιοο σσυυµµππέέρραασσµµαα µµπποορρεείίττεε νναα εεξξάάγγεεττεε ααππόό ττηηνν εεκκττέέλλεεσσηη ττοουυ ΝΝίίκκοουυ
ΜΜππεελλοογγιιάάννννηη κκααιι ττηη δδοολλοοφφοοννίίαα ττοουυ ΓΓρρηηγγόόρρηη ΛΛααµµππρράάκκηη,, σσχχεεττιικκάά µµεε ττοο
πποολλιιττιικκόό κκλλίίµµαα ττηηςς µµεεττεεµµφφυυλλιιαακκήήςς ππεερριιόόδδοουυ 11994499--11996633;;

33.. ΑΑππααρριιθθµµεείίσσττεε ττοουυςς ππααρράάγγοοννττεεςς πποουυ,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, εευυννόόηησσαανν
ττηηνν εεππιιββοολλήή ττηηςς ααππρριιλλιιααννήήςς δδιικκττααττοορρίίααςς,, ττοο 11996677;;

44.. ΠΠοοιιαα,, κκααττάά ττηηνν εεκκττίίµµηησσήή σσααςς,, ήήτταανν τταα γγεεγγοοννόότταα –– σσττααθθµµοοίί σσττηηνν πποορρεείίαα
ττηηςς µµεεττααπποολλιιττεευυττιικκήήςς ΕΕλλλλάάδδααςς ππρροοςς ττηη δδηηµµοοκκρρααττιικκήή οοµµααλλόόττηητταα;;

55.. ΜΜεε ββάάσσηη ττιιςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ κκααιι ττηηνν ααίίσσθθηησσηη πποουυ
ααπποοκκοοµµίίζζεεττεε ααππόό ττηη σσύύγγχχρροοννήή σσααςς πποολλιιττιικκήή ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα,, ααπποοφφαανν--
θθεείίττεε σσχχεεττιικκάά µµεε ττοο εεάάνν ηη θθέέσσηη ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς σστταα ΒΒααλλκκάάννιιαα κκααιι γγεεννιικκόό--
ττεερραα σσττοο δδιιεεθθννέέςς ππεερριιββάάλλλλοονν εεππηηρρεεάάσσττηηκκεε θθεεττιικκάά ήή ααρρννηηττιικκάά ααππόό ττιιςς
εεξξεελλίίξξεειιςς ττοουυ ττέέλλοουυςς ττοουυ 2200οούύ ααιιώώνναα.. ∆∆ιικκααιιοολλοογγεείίσσττεε ττηηνν άάπποοψψήή σσααςς..
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

ΗΗ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΟΟ ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ ΤΤΟΟΥΥ ΒΒ΄́ ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΥΥ ΕΕΩΩΣΣ ΤΤΑΑ
ΤΤΕΕΛΛΗΗ ΤΤΟΟΥΥ 2200οούύ ΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ                                     

ΕΕππααννααλληηππττιικκάά θθέέµµαατταα

ΑΑ..
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5544:: αα.. Σωστό, ββ.. Σωστό, γγ.. Λάθος, δδ.. Λάθος, εε.. Σωστό, 

σσττ.. Λάθος, ζζ.. Λάθος, ηη.. Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5555:: αα.. Σωστό, ββ.. Σωστό, γγ.. Λάθος, δδ.. Σωστό, εε.. Λάθος, 

σσττ.. Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5566:: αα.. Λάθος, ββ.. Λάθος, γγ.. Σωστό, δδ.. Σωστό, εε.. Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5577:: αα.. Λάθος, ββ.. Σωστό, γγ.. Σωστό, δδ.. Σωστό, εε.. Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5588:: αα.. Σωστό, ββ.. Λάθος, γγ.. Σωστό, δδ.. Λάθος, εε.. Σωστό

ΒΒ.. 
11 –– β,  22 –– α, γ, 33 –– δ, στ,   44 –– β, ε  
11 –– γ,  22 –– ε,  33 –– β,  44 –– α,  55 –– δ  
11 –– δ,  22 –– η,  33 –– στ, 44 –– β,  55 –– ζ, 66 –– α , 77 –– γ , 88 –– ε

ΓΓ.. 
αα –– 4 , ββ –– 2, γγ –– 6, δδ –– 5, εε –– 1, σσττ  ––  3

∆∆..
11.. Αν θέλει κανείς να αναζητήσει τις βαθύτερες αιτίες του ελληνικού
Εµφυλίου θα πρέπει να ανατρέξει πριν από τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο,
στην παρατεταµένη περίοδο (1922-1940) πολιτικής ανωµαλίας που εξέ-
θρεψε πάθη και αντιθέσεις, µε αποκορύφωµα τη δικτατορία του Μεταξά.
Όλη αυτή η κατάσταση δηµιούργησε αυξηµένες προσδοκίες στον ελλη-
νικό λαό για µια πιο δίκαιη και δηµοκρατική µεταπολεµική Ελλάδα. Ο
πόθος αυτός εκφράστηκε, µε ιδιαίτερη έµφαση, από τις αντιστασιακές
οργανώσεις που συστάθηκαν στη διάρκεια της Κατοχής και σήκωσαν το
κύριο βάρος του αγώνα κατά των κατακτητών. Οι δύο µεγαλύτερες
όµως αντιστασιακές οργανώσεις, το ΕΑΜ και ο Ε∆ΕΣ, αντιλαµβάνονταν
τη δηµοκρατική οµαλότητα µετά τον πόλεµο µε διαφορετικό τρόπο. Το
µεν ΕΑΜ οραµατιζόταν µια σοσιαλιστικού τύπου δηµοκρατία, ενώ ο
Ε∆ΕΣ προσέβλεπε σε µια αστική δηµοκρατία δυτικού τύπου.

Σε αυτό το εγχώριο πολιτικό σκηνικό ήρθε να επιδράσει καταλυτικά η
διεθνής συγκυρία. Το τέλος του πολέµου βρήκε τις νικήτριες δυνάµεις
–τις ΗΠΑ, την Αγγλία και τη Σοβιετική Ένωση– να καταλήγουν, µε τη
συµφωνία της Γιάλτας, σε µια διανοµή της Ευρώπης σε σφαίρες επιρ-
ροής, µε την Ελλάδα να αποδίδεται στη σφαίρα επιρροής των δυτικών
δυνάµεων. Με δεδοµένες τις αποφάσεις αυτές των µεγάλων δυνάµεων
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της εποχής, έπρεπε µε κάθε τρόπο στη µεταπολεµική Ελλάδα να εγκαθι-
δρυθεί φιλοδυτικό αστικό πολιτικό καθεστώς, όπου τον κύριο λόγο θα
είχε ο προπολεµικός πολιτικός κόσµος, ο οποίος, στη διάρκεια της
Κατοχής, είχε καταφύγει στη Μέση Ανατολή και επέστρεψε στη χώρα
αµέσως µετά την Απελευθέρωση.

Ήταν µοιραίο, λοιπόν, το γιγάντιο λαϊκό κίνηµα που είχε δηµιουργη-
θεί στην κατεχόµενη Ελλάδα και είχε συσπειρωθεί γύρω από το ΕΑΜ να
έρθει σε σύγκρουση µε το πολιτικό κατεστηµένο, που διεκδικούσε την
εξουσία αποκλειστικά για τον εαυτό του µε τη βοήθεια αρχικά των
Άγγλων και από το 1947 των Αµερικανών. Αγνοώντας οι Έλληνες κοµ-
µουνιστές τα συµφωνηθέντα στη Γιάλτα επιδόθηκαν σε έναν µοναχικό
αγώνα συµµετοχής, αν µη τι άλλο, στις πολιτικές εξελίξεις. Ο αποκλει-
σµός τους από αυτές, µε µεθοδεύσεις όπως εκείνες των ∆εκεµβριανών
και της συµφωνίας της Βάρκιζας, εξώθησαν τα πράγµατα στα άκρα και
κατέστησαν αναπόφευκτη την εµφύλια σύγκρουση. 

22.. Το συµπέρασµα που µπορεί να συνάγει κανείς από τα αποτρόπαια
αυτά πολιτικά εγκλήµατα είναι ότι η πολιτική κατάσταση στη µετεµφυ-
λιακή Ελλάδα ήταν έκρυθµη, µε κύριο χαρακτηριστικό τον άκρατο και
άκριτο αντικοµµουνισµό. Οι κυβερνήσεις είχαν επιδοθεί σε ένα παρά-
λογο «κυνήγι µαγισσών» µε πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ, τη µοναρχία και το
παρακράτος. Καθοριστικό ρόλο για τη διαµόρφωση αυτού του νοσηρού
και έκνοµου κλίµατος έπαιξε βέβαια το ακόµη πιο νοσηρό διεθνές σκη-
νικό του Ψυχρού Πολέµου. Η πάλη ανάµεσα στις δύο υπερδυνάµεις δεν
άφηνε κανένα περιθώριο στους λαούς να καθορίσουν από µόνοι τους
την πολιτική τους µοίρα. Έτσι, η εγχώρια εξουσία, πλήρως εξαρτηµένη
από τις ΗΠΑ, µε κύριο µοχλό τη µοναρχία και παρασκηνιακό όργανο τις
παρακρατικές οργανώσεις, καταργούσε κάθε έννοια συνταγµατικής
νοµιµότητας και, µε ενέργειες σαν αυτές εναντίον του Νίκου Μπελο-
γιάννη και του Γρηγόρη Λαµπράκη, άπλωνε ένα δίχτυ τροµοκρατίας
πάνω από τη χώρα, τραυµατίζοντας σοβαρά την πολιτική και κοινωνική
της ζωή. Τα τραύµατα αυτά χρειάστηκαν, κατά τη Μεταπολίτευση, µια
διαρκή και επίπονη προσπάθεια δύο περίπου δεκαετιών για να επουλω-
θούν. 

33.. Οι παράγοντες που ευνόησαν την επιβολή της απριλιανής δικτατο-
ρίας είναι, σε γενικές γραµµές, οι ακόλουθοι:
• Ο βαθύς διχασµός που προκάλεσε στη χώρα ο εµφύλιος πόλεµος του

1946 – 1949. 
• Το προβληµατικό και ενίοτε διεφθαρµένο πολιτικό κατεστηµένο της

µετεµφυλιακής περιόδου, που καθόριζε τις πολιτικές του επιλογές µε
βάση τις επιδιώξεις των ΗΠΑ και τις ιδιαίτερες προτιµήσεις της βασι-
λικής αυλής.

• Οι λανθασµένοι χειρισµοί του άπειρου πολιτικά βασιλιά Κωνσταντίνου,
από το 1965, µε τα Ιουλιανά, µέχρι το 1967, µε την ενθάρρυνση από
τον ίδιο ενός πραξικοπήµατος από οµάδα στρατηγών, σε περίπτωση
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που το αποτέλεσµα των προκηρυγµένων εκλογών δεν θα ήταν το επι-
θυµητό.

• Οι υπέρµετρες εξουσίες που είχε συγκεντρώσει ο στρατός, ο οποίος,
συνεχίζοντας την προπολεµική παράδοση και εκµεταλλευόµενος το
οξυµένο πολιτικό κλίµα της εποχής, είχε αναχθεί σε καταλύτη των
πολιτικών εξελίξεων.

• Η αδυναµία του πολιτικού κόσµου και κυρίως των δύο µεγάλων κοµµά-
των, της ΕΡΕ και της Ένωσης Κέντρου, να δώσουν πολιτική λύση στο
αδιέξοδο που προκάλεσαν τα Ιουλιανά και η αποστασία.

44.. Ως γεγονότα-σταθµοί, στην πορεία της µεταπολιτευτικής Ελλάδας
προς τη δηµοκρατική οµαλότητα, µπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:
• Η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουµένων από την κυβέρ-

νηση Εθνικής Ενότητας του Κ. Καραµανλή.
• Η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, στις 8 ∆εκεµβρίου 1974, για τη µορφή

του πολιτεύµατος, που η λαϊκή ετυµηγορία αποφάσισε να είναι αυτό
της προεδρευόµενης κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. 

• Η ψήφιση νέου συντάγµατος, στις 7 Ιουνίου 1975, που ισχύει αναθεω-
ρηµένο σε επιµέρους άρθρα του µέχρι σήµερα.

• Η παραποµπή σε δίκη των πρωτεργατών της δικτατορίας  και κυρίως η
µετατροπή της ποινής του θανάτου, που τους επιβλήθηκε, σε ισόβια,
καθώς αποτέλεσε την απτή απόδειξη της δηµοκρατικής βούλησης
του µεταπολιτευτικού πολιτικού κόσµου.

• Η επίσηµη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, που ορθά εκτιµήθηκε από
τον Κ. Καραµανλή ότι θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση των δηµοκρα-
τικών θεσµών. 

• Η επίσηµη αναγνώριση όλων των αντιστασιακών οργανώσεων από την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1981, που γεφύρωσε σε σηµαντικό βαθµό
τις αντιθέσεις και του διχασµούς που είχε προκαλέσει ο Εµφύλιος.

55.. Οι ρυθµοί ανάπτυξης της χώρας, κατά τη δεκαετία του ’90 και τα
πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, αποτελούν µια σαφή απόδειξη για το ότι
η Ελλάδα βγήκε τελικά ωφεληµένη από τις σοβαρές ανακατατάξεις που
επιφύλαξε το τέλος του 20ού αιώνα. Η επεισοδιακή πολυδιάσπαση της
πρώην Γιουγκοσλαβίας και οι δραµατικές πολιτικές αλλαγές στην Αλβα-
νία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία διαµόρφωσαν νέες συνθήκες στο
βαλκανικό χώρο. Η Ελλάδα, ως η µόνη βαλκανική χώρα που ήταν ισό-
τιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, από το 2001, µέλος της Οικο-
νοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, αναδείχτηκε σε ισχυρότερο πόλο
της Βαλκανικής και σε ρυθµιστικό παράγοντα των εξελίξεων γενικότερα
στο νευραλγικό, από γεωπολιτικής άποψης, χώρο της νοτιοανατολικής
Μεσογείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να είναι σήµερα η Ελλάδα η πιο
ισχυρή δύναµη στο νοτιοανατολικό κοµµάτι της Ευρώπης και να λογίζε-
ται στο διεθνές περιβάλλον ως ο καθοριστικός παράγοντας που µπορεί
να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευαίσθητη περιοχή της
Βαλκανικής. Παράλληλα, στο οικονοµικό πεδίο, ο ελληνικός επιχειρηµα-
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τικός κόσµος βρίσκει πρόσφορο πεδίο δράσης στις γειτονικές χώρες
που προσπαθούν να αναπτυχθούν –κάποιες από αυτές µάλιστα, όπως η
Βουλγαρία και η Ρουµανία,  έχουν ήδη γίνει µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης–, γεγονός που ενισχύει, εκτός από τη γεωπολιτική, και την οικονο-
µική θέση της χώρας.     
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2 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

Επαναληπτικά θέµατα

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ      ΛΛ 
ΕΕννόόττηητταα 4455
α. Ένας αποφασιστικός παράγοντας για την ευρωπαϊκή ενοποίηση ήταν

η πρόθεση των ευρωπαίων ηγετών να γίνει η Ευρώπη παγκόσµια
υπερδύναµη.           [  ]   [  ]

β. Οι ΗΠΑ έβλεπαν θετικά την προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
[  ]   [  ]

γ. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) καταρτίστηκαν µε στόχο την
υλοποίηση όσων προέβλεπε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.         [  ]   [  ]

δ. Το ευρώ υιοθετήθηκε σε λογιστική µορφή από έντεκα κράτη-µέλη της
ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000. [  ]   [  ]

ε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το µόνο όργανο της ΕΕ που εκλέγε-
ται απευθείας από τους πολίτες της.           [  ]   [  ]

στ. Το 1957 υπογράφηκε στη Ρώµη η συνθήκη ίδρυσης της ΕΚΑΧ.            
[  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 6600
α. Το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ υποστήριξαν θερµά την αίτηση που υπέβαλε η

Ελλάδα, το 1975, για την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ.            [  ]   [  ]

β. Ο Κ. Καραµανλής συνέδεε την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ µε την
εδραίωση της δηµοκρατίας στην Ελλάδα.           [  ]   [  ]

γ. Το καθεστώς της απριλιανής δικτατορίας δεν επηρέασε την πορεία
ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ.           [  ]   [  ]

δ. Η Ελλάδα παρά τις επίµονες προσπάθειές της δεν κατάφερε ποτέ να 
ενταχθεί στο λεγόµενο «σκληρό πυρήνα» της ΕΕ.            [  ]   [  ]

ε. Η επίσηµη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε την 
1η Ιανουαρίου 1981.           [  ]   [  ]

στ. Η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004.           [  ]   [  ]
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ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ΄́ µµεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ΄́..

ΓΓ.. ΤΤοοπποοθθεεττεείίσσττεε τταα αακκόόλλοουυθθαα γγεεγγοοννόότταα σσττηη σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά::

ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ ΣΣΩΩΣΣΤΤΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ
11.. ΥΥπποογγρρααφφήή ττηηςς σσυυννθθήήκκηηςς α. ……………………………………...

ττοουυ ΜΜάάαασσττρριιχχττ
22.. ΊΊδδρρυυσσηη ττηηςς ΟΟΝΝΕΕ β. ……………………………………...
33.. ΊΊδδρρυυσσηη ττηηςς ΕΕΟΟΚΚ γ. ……………………………………...
44.. ΣΣύύννττααξξηη ττηηςς ΕΕννιιααίίααςς δ. ……………………………………...

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς ΠΠρράάξξηηςς
55.. ΊΊδδρρυυσσηη ττηηςς ΕΕΚΚΑΑΧΧ ε. ……………………………………...
66.. ΥΥπποογγρρααφφήή ττηηςς σσυυννθθήήκκηηςς στ. ……………………………………...

ΠΠρροοσσχχωωρρήήσσεεωωςς ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς 
σσττηηνν ΕΕΟΟΚΚ

∆∆.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς εελλεεύύθθεερρηηςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. ΠΠοοιιαα εείίννααιι,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, τταα οοφφέέλληη ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς ααππόό ττηηνν έέννττααξξήή
ττηηςς σσττηηνν ΕΕΟΟΚΚ κκααιι σσττηη σσυυννέέχχεειιαα σσττηηνν ΕΕΕΕ;;

22.. ΠΠοοιιοοιι εείίννααιι,, κκααττάά ττηηνν κκρρίίσσηη σσααςς,, οοιι κκυυρριιόόττεερροοιι σσττααθθµµοοίί σσττηηνν πποορρεείίαα
εεξξέέλλιιξξηηςς ττηηςς εευυρρωωππααϊϊκκήήςς εεννοοπποοίίηησσηηςς κκααιι γγιιααττίί;;

A’ B’

1. Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

2. Συµβούλιο 
Υπουργών

3. Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο

4. Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

5. Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο

α. Ένα είδος ευρωπαϊκής υπερκυβέρνησης στην
οποία κάθε χώρα έχει έναν εκπρόσωπο 
β. Το µόνο όργανο που εκλέγεται κατευθείαν από
τους πολίτες της ΕΕ
γ. Συγκροτείται κάθε φορά από τους υπουργούς
του ίδιου αντικειµένου 
δ. Συνεδριάζει σε τακτά διαστήµατα µε τη συµ-
µετοχή των πρωθυπουργών των κρατών – µελών 
ε. Μπορεί να προσφύγει σε αυτό κάθε πολίτης
της ΕΕ

A’ B’

1. 1952
2. 1973

3. 1981
4. 1986

5. 1995
6. 2004

α. Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία
β. Βέλγιο, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµ-

βούργο, Ολλανδία
γ. Ελλάδα
δ. Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,

Ουγγαρία,Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία 
ε. ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο
στ. Ισπανία, Πορτογαλία
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς 

ΟΟΙΙ ΠΠΡΡΟΟΣΣΠΠΑΑΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ ΕΕΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗΣΣ 
ΚΚΑΑΙΙ ΗΗ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ

ΕΕππααννααλληηππττιικκάά θθέέµµαατταα

ΑΑ..
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 5599:: αα)) Λάθος, ββ)) Σωστό, γγ)) Σωστό, δδ)) Λάθος, εε)) Σωστό, 

σσττ)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 6600:: αα)) Λάθος, ββ)) Σωστό, γγ)) Λάθος, δδ)) Λάθος, εε)) Σωστό, 

σσττ)) Σωστό

BB.. 
11 –– α,, 22 –– γ, 33 –– δ, 44 –– β, 55 –– ε
11 –– β,, 22 –– ε, 33 –– γ, 44 –– στ, 55 –– α, 66 –– δ

ΓΓ.. 
αα –– 5,, ββ –– 3, γγ –– 6, δδ –– 4, εε –– 1, σσττ -- 2

∆∆..
11..  Η εµπειρία της Ελλάδας στην ΕΟΚ αρχικά  και στην ΕΕ στη συνέχεια
χαρακτηρίζεται από µία σειρά θεαµατικών αλλαγών προς όφελος της
χώρας. Η ελληνική οικονοµία και η χώρα συνολικά σηµείωσαν αλµατώδη
πρόοδο, µε αποκορύφωµα την ένταξη στην Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση (ΟΝΕ) και την καθιέρωση του ευρώ ως επισήµου νοµίσµατος.
Παράλληλα, σηµειώθηκε γενική άνοδος του βιοτικού επιπέδου, που είχε
ως αποτέλεσµα την αύξηση του εισοδήµατος και του Ακαθάριστου Εθνι-
κού Προϊόντος (ΑΕΠ). Πιο συγκεκριµένα, ως οφέλη της Ελλάδας από
την ένταξή της στην ΕΕ µπορούµε να θεωρήσουµε τα ακόλουθα:
� Σταθεροποίηση της δηµοκρατίας και των θεσµών. Η ένταξη της

Ελλάδας στην ΕΕ δηµιούργησε ένα θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο η
χώρα κατόρθωσε να σταθεροποιήσει το δηµοκρατικό πολιτικό της
σύστηµα και τους θεσµούς που το διέπουν, µετά τη περίοδο της δικτα-
τορίας. 

� Ενίσχυση της πολιτικής θέσης. Με την ένταξή της στην ΕΕ, η Ελλάδα
ενίσχυσε την ανεξαρτησία και τη θέση της στο περιφερειακό και διε-
θνές σύστηµα. 

� Εδραίωση της εθνικής ασφάλειας. Ως κράτος µέλος της ΕΕ η
Ελλάδα είχε την ευκαιρία να αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητας,
ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων και, παράλ-
ληλα, να στηρίζει τη διεύρυνση της ΕΕ µε γνώµονα τις αρχές του διε-
θνούς δικαίου και τη δηµοκρατίας. 
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� Αναδιάρθρωση της εθνικής οικονοµίας. Προσχωρώντας στην ΕΕ, η
Ελλάδα έλαβε πρόσθετη οικονοµική ενίσχυση, µέσω των προγραµµά-
των ΜΟΠ και ΚΠΣ, για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας. 

� ∆ηµιουργία περιφερειακών αναπτυξιακών κοινωνικών υποδοµών. Η
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ είχε ως αποτέλεσµα την κοινοτική χρη-
µατοδότηση µέσω προγραµµάτων τα οποία πρόσφεραν πρόσθετα
κίνητρα για την ανάπτυξη της περιφέρειας. 

� Νέες προοπτικές ανάπτυξης για την οικονοµία. Η Ελλάδα κατόρ-
θωσε, µε την ένταξή της στην ΟΝΕ, να δηµιουργήσει νέες προοπτικές
και δυνατότητες για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία.

� Ισότιµη συµµετοχή στις αποφάσεις για το µέλλον της Ευρώπης. Η
Ελλάδα κατάφερε να ενδυναµώσει τη θέση και το κύρος της και να
συµµετέχει ισότιµα στις αποφάσεις για το µέλλον της Ευρώπης. 

22.. Ο κυριότεροι σταθµοί στην πορεία εξέλιξης της ΕΕ είναι οι ακόλουθοι:
� Η ίδρυση της  ΕΚΑΧ το 1951, γιατί αποτέλεσε την αφετηρία για την

διαµόρφωση του οράµατος της Ενωµένης Ευρώπης.
� Η υπογραφή της συνθήκης ίδρυσης της ΕΟΚ, το 1957 στη Ρώµη,

γιατί διεύρυνε και έκανε πιο ξεκάθαρους τους στόχους της Κοινότη-
τας.

� Η σύνταξη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, το 1985, καθώς επιτά-
χυνε τις διαδικασίες διαµόρφωσης ενιαίας εσωτερικής αγοράς και ενί-
σχυσης της οικονοµικής συνοχής της Ευρώπης, µε την κατάρτιση και
εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

� Η υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ, το Φεβρουάριο του 1992,
γιατί µ’ αυτή ιδρύθηκε η ΕΕ, η οποία ενσωµάτωσε την ΕΟΚ, τέθηκε ο
στόχο της ΟΝΕ έως το 1999, διευρύνθηκαν οι αρµοδιότητες της
Κοινότητας και θεσπίστηκε η κοινή εξωτερική πολιτική και η συνεργα-
σία σε θέµατα ασφάλειας.

� Η υιοθέτηση του ευρώ, σε λογιστική µορφή, από έντεκα χώρες-µέλη
της ΕΕ, την 1η Ιανουαρίου 1999, καθώς εισάγει τους ευρωπαίους πολί-
τες σε µια νέα πραγµατικότητα.  
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Επαναληπτικά θέµατα

2 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ     ΛΛ 
ΕΕννόόττηητταα 6611
α. Το 1957 οι ΗΠΑ εκτόξευσαν τον πρώτο δορυφόρο και το 1969 ο

σοβιετικός Νιλ Άρµστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε
στη Σελήνη.          [  ]   [  ]

β. Τα έτη  1952-1953 οι Ρόζαλιντ Φράνκλιν, Φράνσις Κρικ και Τζέιµς Γου-
ότσον παρουσίασαν τη δοµή του γενετικού κώδικα (DNA).       [  ]   [  ]

γ. Οι ιστορικοί του ιστοριογραφικού κινήµατος των Αννάλ µετατόπισαν
το ενδιαφέρον τους από την οικονοµία και τις κοινωνικές δοµές στην
πολιτική.          [  ]   [  ]

δ. Το 1998 γεννήθηκε το πρώτο πρόβατο από κλωνοποίηση, το πρόβατο 
Ντόλι.          [  ]   [  ]

ε. Ο Μαξ Πλανκ υποστήριξε ότι η ενέργεια δεν εκπέµπεται µε τρόπο
συνεχή, αλλά µε διακριτές ποσότητες, τα κβάντα.          [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 6622
α. Μεταξύ των διαφόρων καλλιτεχνικών ρευµάτων του µοντερνισµού

δεν υπάρχουν κοινές θέσεις και αναφορές.          [  ]   [  ]

β. Ο φοβισµός υποστήριξε µε πάθος την επικράτηση της λογικής στο 
ένστικτο.          [  ]   [  ]

γ. Η αφηρηµένη ζωγραφική θεµελιώθηκε στην ιδέα ότι η αξία της τέχνης
προκύπτει από τις µορφές και τα χρώµατα.          [  ]   [  ]

δ. Κύριος εκφραστής του φουτουρισµού υπήρξε ο Ιταλός Μαρινέτι.
[  ]   [  ]

ε. Ο ναζισµός ενθάρρυνε τις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες.          [  ]   [  ] 

ΕΕννόόττηητταα 6633
α. Η µέθοδος της «αυτόµατης γραφής» διαµορφώθηκε από τους κύρι-

ους εκπροσώπους του σουρεαλισµού στη λογοτεχνία.          [  ]   [  ] 

β. Ο αγγλοσαξονικός µοντερνισµός έκανε λόγο για παρακµή του
πολιτισµού.          [  ]   [  ] 

γ. Ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός εξύµνησε τη ζωή στις λαϊκές δηµοκρα-
τίες.          [  ]   [  ] 

δ. Ο ρώσος συγγραφέας Σολτζενίτσιν υπηρέτησε τον σοσιαλιστικό ρεα-
λισµό.          [  ]   [  ] 
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ε. Για τους εκπροσώπους της λογοτεχνίας του παραλόγου, ο άνθρωπος
είναι ένα παράλογο ον.          [  ]   [  ] 

ΕΕννόόττηητταα 6644
α. Ο λογοτέχνης Κωνσταντίνος Θεοτόκης έγραψε έργα µε κοινωνικό

περιεχόµενο.          [  ]   [  ] 

β. Ο Γιώργος Θεοτοκάς µε το βιβλίο του Ελεύθερο πνεύµα ζητούσε την
αποµάκρυνση της ελληνικής λογοτεχνίας από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

[  ]   [  ] 

γ. Οι ποιητές της «γενιάς του ’30» έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στο µέτρο
και στην οµοιοκαταληξία.          [  ]   [  ] 

δ. Βασικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού και του εγχώριου µοντερνι-
σµού ήταν ο εσωτερικός µονόλογος.          [  ]   [  ] 

ε. Η δεύτερη µεταπολεµική γενιά ελλήνων ποιητών έγραψε καθαρά
πολιτική ποίηση.          [  ]   [  ] 

ΕΕννόόττηητταα 6655
α. Ο Φώτης Κόντογλου υποστήριξε την επιστροφή στη βυζαντινή ελληνι-

κότητα και την εγκατάλειψη της δυτικής τέχνης.          [  ]   [  ] 

β. Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας υπήρξε ο κύριος εκπρόσωπος του
υπερρεαλισµού στην Ελλάδα.          [  ]   [  ] 

γ.  Ο Νίκος Σκαλκώτας επηρεάστηκε από τις σύγχρονές του διεθνείς
τάσεις και έδωσε πρωτοποριακά έργα.          [  ]   [  ] 

δ. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις έπαιξαν καταλυτικό
ρόλο στο να γίνει αποδεκτό το µπουζούκι.          [  ]   [  ] 

ε. Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο κυριάρχησε στη µουσική σκηνή της
χώρας η ελαφρά µουσική.          [  ]   [  ] 

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ΄́ µµεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ΄́..
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A’ B’

1. Μαξ Πλανκ

2. Ερνστ Ράδερφορντ
3. Άλµπερτ Αϊνστάιν
4. Νιλ Άρµστρονγκ
5. Ρόζαλιντ Φράνκλιν

6. Αλεξάντερ Φλέµινγκ
7. Σίγκµουντ Φρόιντ

α. Συνέβαλε στην παρουσίαση της δο-
µής του DNA
β. Είναι ο θεµελιωτής της ψυχανάλυσης
γ. ∆ιατύπωσε την κβαντική θεωρία 
δ. Ανακάλυψε τους ιούς της πενικιλίνης
ε. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτη-
σε στη Σελήνη 
στ. Παρουσίασε τη δοµή της ύλης
ζ. ∆ιατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας



4 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

A’ B’

1. Φοβισµός

2. Εξπρεσιονισµός

3. Κυβισµός

4. Φουτουρισµός

5. Αφηρηµένη τέχνη

6. Ντανταϊσµός

α. Επέβαλε τη δύναµη της λογικής και
τη θέληση για οργάνωση
β. Θεµελιώθηκε στην ιδέα ότι η αξία της
τέχνης προκύπτει από τις µορφές και τα
χρώµατα 
γ. Υποστήριξε την επικράτηση του εν-
στίκτου στη λογική και του καθαρού
χρώµατος στη µορφή
δ. Στράφηκε µε σφοδρότητα εναντίον
κάθε στοιχείου του παρελθόντος και
εξιδανίκευσε το νέο
ε. Χλεύασε κάθε στοιχείο κοινωνικής
ζωής που θεωρούσε σηµαντικό
στ. Χαρακτηρίστηκε από την απόλυτη
κυριαρχία του ενστίκτου στην έκφραση
και τη χρήση του χρώµατος µε παθια-
σµένο τρόπο

A’ B’

1. Φοβισµός
2. Κυβισµός
3. Φουτουρισµός
4. Αφηρηµένη τέχνη
5. Ντανταϊσµός
6. Σουρεαλισµός
7. Μπαουχάους
8. Αφηρηµένος εξπρεσιονισµός
9. Pop art

α. Πόλοκ
β. Μαρινέτι
γ. Μιρό
δ. Ματίς
ε. Τζαρά
στ. Γκρόπιους
ζ. Πικάσο 
η. Ουόρχολ 
θ. Καντίνσκι 

A’ B’

1. Αγγλοσαξονικός µοντερνισµός
2. Σουρεαλισµός
3. Φουτουρισµός
4. Νεοτεριστικό µυθιστόρηµα
5. Ρεαλιστικό µυθιστόρηµα
6. Σοσιαλιστικός ρεαλισµός
7. Λογοτεχνία του παραλόγου
8. Λογοτεχνία του φανταστικού
9. Μαγικός ρεαλισµός

α. Μαγιακόφσκι
β. Σόλοχοφ
γ. Έλιοτ
δ. Κλαρκ
ε. Ελιάρ
στ. Μπόρχες
ζ. Χέµινγουεϊ 
η.  Μπέκετ
θ.  Τζόις 
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A’ B’

1. Περίοδος 1900 – 1922
2. Γενιά του ’30 
3. Πεζογραφία του Μεσοπολέµου
4. Πρώτη µεταπολεµική γενιά
5. ∆εύτερη µεταπολεµική γενιά
6. Ποιητική γενιά του ’70 

α. Λειβαδίτης
β. Θεοτόκης
γ. Βαλτινός
δ. Ρίτσος
ε. Κοντός
στ. Καραγάτσης

A’ B’

1. Παρθένης

2. Κόντογλου

3. Θεόφιλος

4. Χατζηκυριάκος – Γκίκας

5. Εγγονόπουλος

6. Μόραλης

7. Γαΐτης

8. Κανιάρης

α. Με τα χαρακτηριστικά του «αν-
θρωπάκια» µίλησε για τον σύγ-
χρονο δίχως πρόσωπο άνθρωπο
β. Είναι ο χαρακτηριστικότερος εκ-
πρόσωπος του υπερρεαλισµού
στην ελληνική ζωγραφική
γ. Εξέφρασε µια κριτική αντιµετώπιση
της κοινωνικής πραγµατικότητας
δ. Υποστήριξε την επιστροφή στη
βυζαντινή ελληνικότητα 
ε. Θεωρείται ένας από τους τρεις
«πατέρες» της ελληνικής τέχνης
του 20ού αιώνα   
στ. Υπήρξε ο κύριος εκπρόσωπος
του κυβισµού στην  Ελλάδα
ζ. Εισήγαγε µια ζωγραφική λιτή
που εστιάζεται στην απόδοση της
ανθρώπινης µορφής
η. Εξέφρασε µε τον πιο αυθεντικό
τρόπο τη λαϊκή ζωγραφική

ΓΓ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς εελλεεύύθθεερρηηςς ααννάάππττυυξξηηςς
11.. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η διαµόρφωση της µαζικής κουλτούρας,
εξαιτίας της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου κατά τον 20ό αιώνα, εµπε-
ρικλείει και µια ισχυρή δηµοκρατική διάσταση, καθώς επιτρέπει σε όλο
και περισσότερους ανθρώπους να απολαµβάνουν τα αγαθά του τεχνι-
κού πολιτισµού. Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την άποψη αυτή και γιατί;

22.. Πώς συνδέεται κατά τη γνώµη σας η εµφάνιση των διαφόρων καλλιτε-
χνικών ρευµάτων µε τις γενικότερες πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές
και τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη του 20ού αιώνα;

33..  Η περίοδος του Μεσοπολέµου στην Ελλάδα υπήρξε αναµφίβολα η
πιο παραγωγική λογοτεχνικά, όχι µόνο από ποσοτική αλλά κυρίως από
ποιοτική σκοπιά. Πού νοµίζετε ότι µπορεί να οφείλεται αυτό;
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44.. Οι τέχνες στην Ελλάδα του 20ού αιώνα αναπτύχθηκαν στη βάση ενός
διχασµού ανάµεσα στην παράδοση και τις δυτικές επιρροές. Πώς
εκφράστηκε αυτός ο διχασµός στις διάφορες µορφές τέχνης; 
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΕΕΣΣ,, ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ
ΚΚΑΑΤΤΑΑ ΤΤΟΟΝΝ 2200όό ΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ

ΕΕππααννααλληηππττιικκάά θθέέµµαατταα

ΑΑ..
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 6611:: αα)) Λάθος, ββ)) Σωστό, γγ)) Λάθος, δδ)) Σωστό, εε)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 6622:: αα)) Λάθος, ββ)) Λάθος, γγ)) Σωστό, δδ)) Σωστό, εε)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 6633:: αα)) Σωστό, ββ)) Σωστό, γγ)) Σωστό, δδ)) Λάθος, εε)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 6644:: αα)) Σωστό, ββ)) Λάθος, γγ)) Λάθος, δδ)) Σωστό, εε)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 6655:: αα)) Σωστό, ββ)) Λάθος, γγ)) Σωστό, δδ)) Σωστό, εε)) Λάθος

BB.. 
11 –– γ, 22 –– στ, 33 –– ζ,   44 –– ε,    55 –– α, 66 –– δ, 77 –– β  
11 –– γ, 22 –– στ, 33 –– α,   44 –– δ,   55 –– β, 66 –– ε,  
11 –– δ, 22 –– ζ,   33 –– β,   44 –– θ,   55 –– ε, 66 ––  γ, 77 –– στ, 88 –– α, 99 –– η
11 –– γ, 22 –– ε,   33 –– α,   44 –– θ,   55 –– ζ, 66 –– β,  77 –– η,   88 –– δ, 99 –– στ
11 –– β, 22 –– δ,   33 –– στ, 44 –– α,   55 –– γ, 66 –– ε,  
11 –– ε, 22 –– δ,   33 –– η,   44 –– στ, 55 –– β, 66 –– ζ,  77 –– α,    88 –– γ

ΓΓ..
11..  Τα τεχνολογικά επιτεύγµατα του 20ού αιώνα (κινηµατογράφος, τηλε-
όραση, ραδιόφωνο, πικάπ, ψηφιακός δίσκος, διαδίκτυο κ.ά.) επέτρεψαν,
χωρίς αµφιβολία, την ευρύτατη διάδοση των πολιτιστικών αγαθών. Αυτό
από µόνο του συνιστά δηµοκρατική κατάκτηση. 
Κάθε πολίτης των σύγχρονων, αναπτυγµένων τουλάχιστον, κοινωνιών
έχει εύκολη πρόσβαση στην ενηµέρωση, την επικοινωνία, την εργασία,
την υγεία την ψυχαγωγία, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να ανα-
πτύσσει πλήρως την προσωπικότητά του και να αναλαµβάνει πέρα από
την ευθύνη της ύπαρξής του και την κοινωνική ευθύνη που του αναλο-
γεί. Έτσι η δηµοκρατία αποκτά ένα ισχυρό κοινωνικό υπόβαθρο, που
αποτελεί ασπίδα απέναντι σε κάθε είδους παρεκτροπή και προϋπόθεση
για την περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυσή της. ∆εν είναι άλλωστε καθό-
λου τυχαίο ότι το δηµοκρατικό πολίτευµα άνθησε ξανά, ύστερα από
δυόµισι χιλιάδες χρόνια, στη διάρκεια του 20ού αιώνα και άντεξε σε πολ-
λές και ιδιαίτερα επικίνδυνες απειλές, όπως οι δύο Παγκόσµιοι πόλεµοι
και οι πολλές δικτατορίες που επιβλήθηκαν κατά καιρούς σε διάφορες
χώρες του πλανήτη. 

Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το
οξύµωρο γεγονός ότι η διαµόρφωση της µαζικής κουλτούρας αποτελεί
ταυτόχρονα και έναν από τους κυριότερους κινδύνους για τη δηµοκρα-
τία, από την άποψη ότι εθίζει τους πολίτες στην παθητικότητα και τους
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οδηγεί στην ιδιώτευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να οδηγούµαστε στα-
διακά σε µια δηµοκρατία χωρίς ενεργούς πολίτες, πράγµα που επισύρει
πολλαπλές συνέπειες, όπως η συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια
λίγων προνοµιούχων, η διαφθορά κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, η δηµοκρατία
τείνει να χάσει του ουσιαστικό της περιεχόµενο και να αποτελέσει κενό
γράµµα, άλλοθι για τους πάσης φύσεως τυχοδιώκτες της εξουσίας. 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι ο 20ος αιώνας µε τη ραγδαία τεχνο-
λογική του εξέλιξη έδωσε στη δηµοκρατία πρόσφορο έδαφος για να
αναπτυχθεί και ταυτόχρονα δηµιούργησε σοβαρά προσκόµµατα για την
περαιτέρω εξέλιξή της. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τις ίδιες τις κοι-
νωνίες το πώς θα διαχειριστούν τις δυνατότητες που η τεχνολογία δίνει
προς την κατεύθυνση της ενδυνάµωσης της δηµοκρατίας και της ανα-
χαίτισης των πάσης φύσεως εχθρών της.

22.. Η ιστορία έχει δείξει ότι η καλλιτεχνική έκφραση αποτελεί απόρροια
των υλικών συνθηκών, των ιστορικών παραµέτρων, των κοινωνικών προ-
τύπων και του πολιτικού µοντέλου υπό τα οποία µια κοινωνία διάγει. Τα
καλλιτεχνικά ρεύµατα του 20ού αιώνα δε θα µπορούσαν να αποτελέ-
σουν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Έτσι ο φοβισµός και ο εξπρεσιονι-
σµός –καλλιτεχνικές τάσεις των αρχών του 20ού αιώνα που βασίστηκαν
στο ένστικτο– ήρθαν σαν απάντηση στη λογοκρατία του 19ού αιώνα. Ο
κυβισµός απευθύνθηκε στη νόηση και επιδίωξε τη λογική οργάνωση
επηρεασµένος από τις επιστηµονικές εξελίξεις του καιρού του, ιδίως
από τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Ο φουτουρισµός και η
αφηρηµένη τέχνη επηρεάστηκαν επίσης τόσο από τις επιστηµονικές
ανακαλύψεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και από µια διάθεση
αντίδρασης στο παρελθόν. Ο ντανταϊσµός υπήρξε γέννηµα της απο-
στροφής που προκάλεσε ο Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος και χλεύασε κάθε
στοιχείο κοινωνικής ζωής που θεωρούσε συµβατικό. Ο σουρεαλισµός,
µε τη σειρά του, επηρεάστηκε από τον ντανταϊσµό, την ψυχανάλυση,
αλλά και από τις πολιτικές εξελίξεις του καιρού του, κυρίως από τη
ρωσική επανάσταση. Η pop art, τέλος, αποτέλεσε κατά τη δεκαετία του
1960 την καλλιτεχνική απάντηση στη διαµόρφωση της µαζικής κουλτού-
ρας.   

33.. Οι λόγοι της λογοτεχνικής ανθοφορίας στην Ελλάδα του Μεσοπολέ-
µου έχουν να κάνουν τόσο µε τις εσωτερικές κοινωνικοπολιτικές εξελί-
ξεις όσο και µε τις επιρροές που άσκησαν τα καλλιτεχνικά ρεύµατα που
είχαν αναπτυχθεί στην Ευρώπη από τις αρχές του 20ού αιώνα. 

Η εµπειρία του Α΄ Παγκόσµιου  και του Μικρασιατικού πολέµου
έδωσε το κίνητρο σε πολλούς συγγραφείς να τη µεταπλάσουν λογοτε-
χνικά και να δώσουν έργα αντιπροσωπευτικά της ελληνικής κοινωνίας
της εποχής τους. Η µικρασιατική καταστροφή έβαλε τέλος στη Μεγάλη
Ιδέα και στις αυταπάτες που αυτή είχε γεννήσει, οδηγώντας τους έλλη-
νες λογοτέχνες σε νέες αναζητήσεις. Παράλληλα η ελληνική λογοτε-
χνική πραγµατικότητα µπολιάστηκε από το πνεύµα των Ελλήνων της
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Μικράς Ασίας, που κουβαλούσαν µαζί τους άλλες εµπειρίες και µια άλλη
νοοτροπία. Αν σε αυτές τις εξελίξεις προσθέσουµε τα οικονοµικά προ-
βλήµατα της χώρας, το προσφυγικό ζήτηµα και την άναρχη πολιτική
κατάσταση, τότε µπορούµε να καταλάβουµε ότι τα ερεθίσµατα για τη
λογοτεχνική έµπνευση ήταν πολλά και ισχυρά. 

Παράλληλα η ελληνική διανόηση βγήκε από την εσωστρέφεια που
την διέκρινε µέχρι τότε και έστρεψε την προσοχή της προς τη διεθνή
πραγµατικότητα. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση του Γ. Θεοτοκά
που µε το βιβλίο του «Ελεύθερο πνεύµα» άσκησε αυστηρή, σχεδόν
απορριπτική, κριτική σε όλη την προγενέστερη ελληνική λογοτεχνία και
ζήτησε τον αναπροσανατολισµό προς την Ευρώπη. Ο Α. Εµπειρίκος
ήρθε σε επαφή µε τους γάλλους υπερρεαλιστές και προσωπικά µε τον
Μπρετόν, µεταγγίζοντας στην ελληνική λογοτεχνία τις αρχές του υπερ-
ρεαλισµού. Ο Γ. Σεφέρης αφοµοίωσε γόνιµα τους ποιητικούς τρόπους
των Έλιοτ και Πάουντ, ενώ οι λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης –Ξεφλού-
δας, ∆έλιος, Γιαννόπουλος και Πεντζίκης– επιχείρησαν να  αφοµοιώ-
σουν κατακτήσεις του ευρωπαϊκού µοντερνισµού, όπως ο εσωτερικός
µονόλογος.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο Μεσοπόλεµος, αν και δύσκολη κατά τα άλλα ιστο-
ρική περίοδος για τη χώρα, υπήρξε για τη λογοτεχνία ιδιαίτερα γόνιµος και
αποτέλεσε το κατάλληλο περιβάλλον, για να εκκολαφθούν και να αναδει-
χτούν µερικές από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες και πολλά από τα
αντιπροσωπευτικότερα έργα της ελληνικού λογοτεχνικού γίγνεσθαι. 

44.. Το ελληνικό κράτος είναι αλήθεια ότι βρέθηκε από τις απαρχές της
ύπαρξής του στο κέντρο µιας διελκυστίνδας ανάµεσα στη ∆ύση και την
Ανατολή. Αυτός ο διχασµός έχει τις ρίζες του τόσο στη γεωπολιτική
θέση της χώρας, όσο, και κυρίως, στην ιστορική διαδροµή του ελληνι-
σµού. 

Στην τέχνη αυτός ο διχασµός εκφράστηκε στο έργο πολλών καλλιτε-
χνών. Οι Παρθένης, Μαλέας και Μπουζιάνης, οι θεωρούµενοι τρεις «πα-
τέρες» της ελληνικής τέχνης του 20ού αιώνα, επιχείρησαν να συνδυά-
σουν τη ζωγραφική παράδοση µε το δυτικότροπο ιµπρεσιονισµό. Ο
Κόντογλου υποστήριξε µε πάθος την επιστροφή στη βυζαντινή ελληνικό-
τητα και την εγκατάλειψη της δυτικής τέχνης την ίδια στιγµή που οι
Χατζηκυριάκος-Γκίκας και Εγγονόπουλος ακολούθησαν στην Ελλάδα τις
σύγχρονες δυτικές τάσεις του κυβισµού και του υπερρεαλισµού αντί-
στοιχα.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στη µουσική, όπου οι Λαµπελέτ και Καλο-
µοίρης θέλησαν µε τα έργα τους να αναπλάσουν τα δηµοτικά µοτίβα,
αναβιώνοντας πολλά στοιχεία της ελληνικής µουσικής παράδοσης, ενώ
οι Μητρόπουλος και Σκαλκώτας επηρεάστηκαν από τις σύγχρονες διε-
θνείς τάσεις και επιχείρησαν να εκφραστούν µε πρωτοποριακά µουσικά
σχήµατα επηρεασµένα από τον υπερρεαλισµό. Τέλος, συνθέτες όπως ο
Σαββόπουλος άντλησαν στοιχεία από τη µουσική παράδοση και τα
πάντρεψαν αρµονικά µε τα σύγχρονα µουσικά ρεύµατα, ενώ οι Θεοδω-
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ράκης και Χατζιδάκις κατάφεραν να καταστήσουν αποδεκτό το µπου-
ζούκι, όργανο – σύµβολο της λαϊκής µουσικής.

Εντέλει µπορεί να ισχυριστεί βάσιµα κανείς πως ο διχασµός αυτός ανά-
µεσα σε Ανατολή και ∆ύση, τουλάχιστον στην τέχνη, λειτούργησε δηµι-
ουργικά και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της ταυτότητάς της. 



1 Kεφάλαιο Πρώτο

E¶E•EP°A™IA ¶PO™£ETøN 
I™TOPIKøN ¶H°øN ME EPøTH™H



Eνότητα 1

««ΟΟιι ππεερριιφφρράάξξεειιςς σσττηηνν ΑΑγγγγλλίίαα»»
Η ανάγκη διατροφής ενός αυξανόµενου πληθυσµού επιβάλλει την
αύξηση της παραγωγής. [...] Το βρετανικό προβάδισµα συνδέεται αναµ-
φίβολα µε την έγκαιρη εκδήλωση της κίνησης των περιφράξεων
(enclosures). [...] Τούτη καταλήγει στην καταστροφή του κοινοτικού
πλαισίου αξιοποίησης των αγροτικών γαιών (διανοµή των κοινοτικών
δασών και λιβαδιών) και το τέλος τής από κοινού εκµετάλλευσης των
καλλιεργούµενων εκτάσεων. Η περίφραξη των αγροτεµαχίων, που καθο-
ρίζει σαφώς τα όρια της ιδιοκτησίας, ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να βελ-
τιώνουν τις γαίες τους µε τον εµπλουτισµό του εδάφους, τις αποστραγ-
γίσεις, τον πειραµατισµό µε νέες καλλιέργειες και τη χρησιµοποίηση
νεότερων τεχνικών.

S. Berstein, P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόµ. 1, σελ. 439-440

ΠΠώώςς σσυυννττέέλλεεσσεε ττοο φφααιιννόόµµεεννοο ττωωνν ππεερριιφφρράάξξεεωωνν σσττοο µµεετταασσχχηηµµααττιισσµµόό
ττηηςς ααγγρροοττιικκήήςς οοιικκοοννοοµµίίααςς σσττηηνν ΑΑγγγγλλίίαα;;
Το παραπάνω κείµενο :
11.. αποτελεί µία δδεευυττεερροογγεεννήή ιισσττοορριικκήή ππηηγγήή είναι, δηλαδή, απόσπασµα από
το έργο δύο ιστορικών (ιστοριογραφία), και αναφέρεται στις εξελίξεις στον
αγροτικό τοµέα στην Αγγλία – «αγροτική επανάσταση» – οι οποίες λειτούρ-
γησαν ως συναίτια για το γενικότερο οικονοµικό και κοινωνικό µετασχηµατι-
σµό ενός τµήµατος της ευρωπαϊκής ηπείρου (Αγγλία και Β∆ Ευρώπη) κατά
τη διάρκεια του 18ου αιώνα – βιοµηχανική επανάσταση.
22.. λειτουργεί ενισχυτικά ως προς την παραδοχή του σχολικού βιβλίου ότι οι
µεταβολές στην αγροτική οικονοµία (µαζί µε άλλες, λ.χ ανάπτυξη εµπορίου)
επέφεραν περαιτέρω µεταβολές µε αποτέλεσµα τη γένεση της βιοµηχανι-
κής κοινωνίας.

Η πηγή αναφέρεται στην πρωτοκαθεδρία της Μ. Βρετανίας κατά τον 18ο
αιώνα τόσο στον αγροτικό όσο και στο βιοµηχανικό τοµέα: «το βρετανικό
προβάδισµα». Επισηµαίνει το ένα από τα τρία σηµαντικά βήµατα που συντέ-
λεσαν στην αγροτική επανάσταση: την περίφραξη και επακόλουθα την
αύξηση της γεωργικής εκµετάλλευσης. Το δεύτερο ήταν η κατάργηση της
αγρανάπαυσης και το τρίτο η «εισβολή» της τεχνολογίας στην αγροτική
παραγωγή. 

Η περίφραξη των αγροτικών εκτάσεων είναι ουσιαστικά το αποτέλεσµα
µίας σηµαντικής εξέλιξης που προηγείται: της ενσωµάτωσης των µικρών σε
έκταση κλήρων στις µεγάλες γαιοκτησίες. Στο προηγούµενο στάδιο της
αγροτικής εκµετάλλευσης, όταν κυριαρχούσε η µικρή ιδιοκτησία, δεν υπήρ-
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χε η δυνατότητα εφαρµογής των καλλιεργητικών µεθόδων και του τεχνολο-
γικού1 και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που θα προκαλούσαν εντυπωσιακή
αύξηση των αποδόσεων. Οι µικροί ιδιοκτήτες δεν είχαν τα απαραίτητα
κεφάλαια ούτε µπορούσαν να πειραµατιστούν, όταν ετίθετο θέµα επιβίω-
σης. Με την ενοποίηση και την περίφραξη των γαιών ξεπεράστηκαν βασικά
εµπόδια στην αύξηση της παραγωγικότητας. Τα µικρά χωράφια απορροφή-
θηκαν και ενοποιήθηκαν από τους µεγάλους γαιοκτήµονες. Οι βοσκότοποι
και οι χέρσες εκτάσεις µετατράπηκαν σε µεγάλες ιδιόκτητες εκτάσεις γης
καπιταλιστών γαιοκτηµόνων.2 Η καλλιέργεια γινόταν τώρα σε µεγάλες εκτά-
σεις, ενώ η έλλειψη του κινδύνου του επισιτισµού, άφηνε χώρο και για πει-
ραµατισµούς: 
� καλλιεργήθηκαν είδη που ανανέωναν τις ιδιότητες του εδάφους
� έγινε λίπανση συστηµατική (διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους)
� εισήχθη τεχνολογικός εξοπλισµός
� η µονοκαλλιέργεια στους µικρούς κλήρους αντικαταστάθηκε από την

πολυκαλλιέργεια στης µεγάλης κλίµακας κτήµατα
� ήταν πλέον εφικτές και οι επενδύσεις σε αυτές τις εκτάσεις γης, µε απο-

τέλεσµα τα πλεονασµατικά κεφάλαια που δηµιουργούνταν να χρηµατο-
δοτούν νέες οικονοµικές δραστηριότητες.

Eνότητα 2

««ΕΕλλεευυθθεερρίίαα ήή θθάάννααττοοςς,, ηη κκρρααυυγγήή εεννόόςς εεξξεεγγεερρµµέέννοουυ ΑΑµµεερριικκααννοούύ»»
«Είναι µάταιο, κύριοι, να συζητάµε το θέµα. Οι πλούσιοι γαιοκτήµονες
µπορεί να φωνάζουν “Ειρήνη, ειρήνη!” – δεν υπάρχει, όµως, καµία ειρήνη.
Ο πόλεµος έχει ήδη αρχίσει! Η επόµενη θύελλα που θα φτάσει από το
βορρά, σαρώνοντας τα πάντα, θα φέρει στ’ αυτιά µας τον άγριο ήχο των
όπλων! Τ’ αδέλφια µας είναι ήδη στο πεδίο της µάχης! Εµείς γιατί στεκό-
µαστε απαθείς; Μα, τέλος πάντων, τι επιθυµούν οι πλούσιοι κύριοι; Τι θα
ήθελαν να έχουν; Είναι, λοιπόν, η ζωή τόσο αγαπητή και η ειρήνη τόσο
γλυκιά, ώστε να τις αγοράσουµε πληρώνοντας µε τις αλυσίδες µας και τη
σκλαβιά µας; Το απαγορεύει ο µεγαλοδύναµος Θεός! ∆εν ξέρω οι άλλοι τι
µάθηµα έχουν πάρει από όλα αυτά, αλλά όσο για µένα, ένα έχω να πω:
ελευθερία ή θάνατος».
Απόσπασµα οµιλίας του Patrick Henry, πρωτεργάτη της αµερικανικής επανά-
στασης, που εκφωνήθηκε στις 23 Μαρτίου 1775 στο Ρίτσµοντ της Βιρτζίνια 

ΠΠώώςς ππρροοσσππααθθεείί νναα ππεείίσσεειι ττοουυςς αακκρροοααττέέςς ττοουυ νναα εεξξεεγγεερρθθοούύνν οο φφλλοογγεερρόόςς
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1 Τον 18ο αιώνα εφευρέθηκαν διάφορα γεωργικά εργαλεία που ελάφρυναν το βάρος των αγροτικών εργα-
σιών: νέο άροτρο, σιδερένιο υνί και άροτρο, σπαρτικά εργαλεία κ.ά.
2 E.M. Burns, Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισµό της νεότερης Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, 1988, β΄ εκδ.,
τοµ. Β΄, σ. 13-14.
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ααυυττόόςς οοµµιιλληηττήήςς;; ΑΑννααφφοορριικκάά µµεε ττοο ππεερριιεεχχόόµµεεννοο ττωωνν λλόόγγωωνν ττοουυ,, θθαα µµπποορροούύ--
σσααττεε νναα φφέέρρεεττεε ααννάάλλοογγαα ππααρρααδδεείίγγµµαατταα ααππόό ττηηνν ιισσττοορρίίαα;;    

[Σχόλιο για την πολιτεία Βιρτζίνια των Η.Π.Α: Η Βιρτζίνια βρίσκεται στο µέσο
της ανατολικής ακτογραµµής που σχηµατίζουν οι 13 αποικίες που επαναστά-
τησαν εναντίον των Άγγλων. Η οικονοµία της, όµως, την εντάσσει στις πολι-
τείες του νότου. Με υποτροπικό κλίµα, η Βιρτζίνια είναι ακόµη και σήµερα µια
γεωργική Πολιτεία (δηµητριακά καπνός και βαµβάκι). Το 1861 αποσχίστηκε
από την ένωση και έγινε το κύριο πολεµικό πεδίο κατά τη διάρκεια του αµερι-
κανικού εµφύλιου πολέµου. Η Ρίτσµοντ, η πρωτεύουσα της, ήταν η πρωτεύ-
ουσα των Νοτίων Πολιτειών. Εποµένως, θα πρέπει να φανταστούµε ότι η οµι-
λία του αµερικάνου πατριώτη γίνεται απέναντι σε ένα διστακτικό και συντηρη-
τικό ακροατήριο, αφού στην Πολιτεία αυτήν κυριαρχούν οι µεγάλοι γαιοκτή-
µονες που στην πλειοψηφία τους επιθυµούν φιλικές σχέσεις µε τη Βρετανία.]  

Το παραπάνω κείµενο αποτελεί πρωτογενή ιστορική πηγή, καθώς µετα-
φέρει άµεσα σε εµάς, τους µελετητές της αµερικανικής ιστορίας, τα συναι-
σθήµατα και τις πράξεις των πρωταγωνιστών της εποχής. Έµµεσα µαρτυρεί
τη διαφοροποίηση της στάσης µεταξύ πλούσιων γαιοκτηµόνων και των υπό-
λοιπων αποίκων απέναντι στην επανάσταση. Ακόµα, κι αν τελικά ακολούθη-
σαν οι µεγαλοκτηµατίες την επανάσταση, τα κίνητρά τους σε µεγάλο βαθµό
ήταν διαφορετικά, µε κυρίαρχο στόχο τη διαφύλαξη του κοινωνικού και
οικονοµικού τους status. Χαρακτηριστική είναι µια διαχρονική ρήση ενός
σηµαντικού Γάλλου ιστορικού, του Fernand Braudel: «...η κυρίαρχη ιδέα που
βασανίζει και κινητοποιεί όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες, τους επιχειρηµα-
τίες, τους νοµοµαθείς, τους µεγαλοκαλλιεργητές, όσους διαχειρίζονται το
χρήµα και κερδοσκοπούν µε αυτό [...] είναι πώς θα κατοχυρώσουν την ιδιο-
κτησία, την περιουσία, τα κοινωνικά προνόµια. 

Αντίθετα, ο οµιλητής είναι ένας φλογερός πατριώτης, ενθουσιώδης οπα-
δός των ιδεών του διαφωτισµού. Προτιµά τον ευγενικό θάνατο από την ατι-
µωτική ζωή και διαλαλεί το κλασικό σύνθηµα όλων των καταπιεσµένων επα-
ναστατών, «ελευθερία ή θάνατος». Το µυαλό µας πηγαίνει αβίαστα στην
ελληνική επανάσταση του 1821, αλλά και σε αυτές που ακολούθησαν σε
διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου λ.χ. στην Κρήτη, τη Μακεδονία
κ.λπ. που δεν είχαν ενταχθεί στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Τα επιχειρή-
µατα του αµερικανού επαναστάτη αναπτύσσονται κυρίως µέσα από την
αντιπαράθεση προς τους πλούσιους φιλειρηνικούς γαιοκτήµονες, των
οποίων η στάση παρουσιάζεται ανέντιµη, ανεδαφική και άκαιρη. Τα γεγο-
νότα τους έχουν ξεπεράσει. Είναι αργά πια για σκέψεις και δισταγµούς. Η
επανάσταση έχει ήδη αρχίσει στο βορρά και τα αδέλφια τους πολεµούν το
δυνάστη. Εξάλλου, οι δισταγµοί των γαιοκτηµόνων έχουν να κάνουν µε τα
δικά τους συµφέροντα και δεν µπορεί η στάση τους να εκφράζει την πλειο-
ψηφία του λαού που ζει σε συνθήκες σκλαβιάς. Το δίληµµα, όπως το θέτει ο
αµερικανός επαναστάτης, είναι απλό και επιδέχεται µία µόνο απάντηση: από
την ειρήνη της υποταγής οι αµερικανοί πρέπει να επιλέξουν τον πόλεµο της
ελευθερίας.
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Eνότητα 3

ΗΗ ιιδδεεοολλοογγίίαα ττωωνν ssaannss--ccuullootttteess
Αυτό που ζωντανεύει τα όνειρά τους [ενν. των sans-culottes] είναι το ιδα-
νικό µιας κοινωνίας όπου η ιδιοκτησία είναι γενικευµένη, αλλά περιορι-
σµένη στις προσωπικές ανάγκες [...]. Αντιδραστικοί στο κοινωνικό τους
ιδανικό, απoτέλεσαν, σύµφωνα µε τον πιο πρόσφατο ιστορικό τους Albert
Soboul, την πιο προωθηµένη πολιτική οµάδα της Επανάστασης: «στο
πλαίσιο της λαϊκής κυριαρχίας, µε την πλήρη έννοια του όρου, εκλάµβα-
ναν την αυτονοµία και τη διαρκή λειτουργία των συνελεύσεων των
τοµέων [ενν. του Παρισιού] ως το δικαίωµα να κυρώνουν νόµους, να
ελέγχουν και να ανακαλούν εκλεγµένα πρόσωπα. Έτειναν έτσι στην
άσκηση µιας άµεσης διακυβέρνησης και την εγκαθίδρυση µιας λαϊκής
δηµοκρατίας». Αν όµως [...] ψάξουµε να δούµε ποιο είναι αυτό που [...]
αναγγέλλει τη δηµοκρατία του 20ού αι., θα νιώσουµε κάποια απογοή-
τευση. Οι δραστηριοποιηµένοι παρέµειναν πάντα µια µειοψηφία [...]. Η
φανερή ψηφοφορία, η καταγγελία θεωρούµενη ως καθήκον του πολίτη, η
φρίκη για ό,τι µπορεί να διασπάσει τη οµοφωνία, η διαρκής προσφυγή
στη βία αποκαλύπτουν ένα πολύ παλιό υπόβαθρο ψυχολογίας οµάδας.
Πηγή: Φρ. Φυρέ, Ντ. Ρισέ, Η γαλλική επανάσταση, Αθήνα, 1997, σελ. 264-265.

ΝΝαα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε ττηηνν ττάάξξηη ττωωνν ssaannss--ccuullootttteess σσύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς σσχχοολλιικκέέςς σσααςς
γγννώώσσεειιςς κκααιι νναα ααννααφφέέρρεεττεε εεππιιγγρρααµµµµααττιικκάά ττιιςς ββαασσιικκέέςς ττοουυςς ιιδδεεοολλοογγιικκέέςς
ττοοπποοθθεεττήήσσεειιςς σσεε σσυυννδδυυαασσµµόό µµεε ττιιςς ααννττιικκρροουυόόµµεεννεεςς ααππόόψψεειιςς ττωωνν δδύύοο ιισσττοο--
ρριικκώώνν.. ΣΣεε ττιι σσυυµµππεερράάσσµµαατταα κκααττααλλήήγγεεττεε;;

Μέσα από το κείµενο (δευτερογενής πηγή) αναπτύσσεται µια έµµεση συζή-
τηση δύο ιστορικών γύρω από την ιδεολογία και την πολιτική δράση µιας
κοινωνικής οµάδας που πρωταγωνίστησε στη γαλλική επανάσταση, των
«sans – culottes». Από την άποψη του Albert Soboul η οµάδα αυτή αποτέ-
λεσε την πιο προωθηµένη πολιτική οµάδα της επανάστασης. Ενσάρκωσε το
σύνθηµα για λαϊκή κυριαρχία και έδωσε µεγάλη δύναµη στις λαϊκές συνε-
λεύσεις, υποστηρίζοντας µε τον τρόπο αυτόν «την εγκαθίδρυση µιας λαϊκής
δηµοκρατίας». Οι sans – culottes υπερασπίζονταν την ατοµική ιδιοκτησία,
µία βασική άλλωστε διακήρυξη του διαφωτισµού (Locke), χωρίς όµως αυτή
να παίζει ρόλο στη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά («περιορισµένη στις
προσωπικές ανάγκες»). 

Η άποψη, όµως του συγγραφέα (Fr. Furet) διαφέρει, καθώς πιστεύει ότι η
ιδεολογία και η πολιτική στάση των sans – culottes δεν ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες απαιτήσεις του όρου δηµοκρατία («θα νιώσουµε κάποια απογοή-
τευση»), καθώς η συµµετοχή στις πολιτικές εξελίξεις και στις συνελεύσεις
αφορούσαν µια µειοψηφία, ενώ πολλές από τις πρακτικές που υιοθετούσαν,
όπως η καταγγελία του αντιπάλου και η προσφυγή στη βία (βλ. λ.χ. περίο-
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δος Τροµοκρατίας) κάθε άλλο παρά εκπροσωπεί τα ιδανικά της δηµοκρα-
τίας. Στην άποψη του ιστορικού  - συγγραφέα του κειµένου πρέπει να σηµει-
ώσουµε βέβαια, τον κίνδυνο του ιστορικού αναχρονισµού που διατρέχει
παρόµοιες απόψεις, του να προσδοκά, δηλαδή, κανείς τα γεγονότα του
παρελθόντος να ανταποκρίνονται σε θεσµούς και ιδέες του παρόντος. Από
την άλλη µεριά είναι αξιοσηµείωτη η κριτική στάση του συγγραφέα (όπως
ακριβώς πρέπει να είναι η στάση του ιστορικού) απέναντι σε παραδεδοµέ-
νες πεποιθήσεις γύρω από το ρόλο κάποιων κοινωνικών τάξεων και προσώ-
πων. Τέτοιου είδους πεποιθήσεις συνήθως ωραιοποιούν και εξιδανικεύουν
άτοµα και κοινωνικές οµάδες, διαστρεβλώνοντας την ιστορική αλήθεια, γι’
αυτό και πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή κριτική και αναθεώρηση. 

Eνότητα 4

ΌΌλλοοιι οοιι φφρρααγγµµοοίί κκααττααρρρρέέοουυνν
Ήµουν δεκάξι χρονών. Ο πατέρας µου ορµά αναστατωµένος στο σπίτι.
Φωνάζει τους γιους του: «Πώς σας ζηλεύω» φωνάζει «τι ευτυχισµένες
και λαµπρές µέρες σας περιµένουν! Τώρα θα είσαστε εσείς απόλυτα υ-
πεύθυνοι, αν ο καθένας σας δε δηµιουργήσει µια ανεξάρτητη σταδιοδρο-
µία. Όλοι οι φραγµοί της γέννησης και της φτώχειας θα καταρρεύσουν». 

Σταµάτησε πνιγµένος από τη συγκίνηση και ύστερα άρχισε να κλαίει.
Μετά µας διηγήθηκε πως έπεσε η Βαστίλη και πως ελευθερώθηκαν τα
θύµατα της τυραννίας. Η επανάσταση δεν άρχιζε µόνο για τη Γαλλία,
αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ρίζωνε σε εκατοµµύρια ψυχές.
Αυτές οι πρώτες στιγµές του ενθουσιασµού είχαν από µόνες τους κάτι
το καθάριο και το θείο που δεν µπορεί ποτέ να λησµονηθεί. Μια απρό-
σµενη ελπίδα άδραξε την καρδιά µου...

Tα αποµνηµονεύµατα ενός Νορβηγού4. 

ΤΤιι εελλππίίδδεεςς γγέέννννηησσεε σσττοονν κκόόσσµµοο ηη γγααλλλλιικκήή εεππααννάάσστταασσηη;; ΓΓιιααττίί,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη
σσααςς,, έέχχεειι ιιδδιιααίίττεερρηη σσηηµµαασσίίαα ηη εεθθννιικκόόττηητταα ττοουυ σσυυννττάάκκττηη ττοουυ κκεειιµµέέννοουυ;;

Το κείµενο αυτό αποτελεί µία σηµαντική (πρωτογενή) πληροφορία για το
πώς εξέλαβαν τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα το γεγονός της γαλλικής
επανάστασης. Ο ενθουσιασµός που είναι έκδηλος στο κείµενο από την
αναγγελία της χαρµόσυνης (όπως παρουσιάζεται) είδησης συνιστά χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα για τις ελπίδες που γέννησε στον κόσµο η γαλλική
επανάσταση. Οι άνθρωποι ένιωσαν ξαφνικά να απαλλάσσονται από τα
δεσµά του παρελθόντος: ήταν ελεύθεροι να δηµιουργήσουν οι ίδιοι τη
µοίρα τους. Καµία παράδοση δεν τους περιόριζε και καµία καταγωγή δεν

4Σκουλάτου, ∆ηµακοπούλου, Κόνδη, Ιστορία νεότερη, ΟΕ∆Β, σελ. 223. 

ΠΠααρράάθθεεµµαα
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τους έκοβε τα φτερά. Και φυσικά αυτό το σύνθηµα περί ισότητας, ίσων
ευκαιριών και αξιοκρατίας απλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη και έγινε δε-
κτό µε ενθουσιασµό και δάκρυα χαράς. Γι’ αυτό ακριβώς έχει µεγάλη σηµα-
σία ότι συντάκτης του παραπάνω κειµένου δεν είναι ένας Γάλλος, αλλά ένας
Νορβηγός. ∆εν επρόκειτο, λοιπόν, για µια εσωτερική υπόθεση των Γάλλων,
αλλά για µια διεθνούς επιπέδου πάλη ενάντια στα παγιωµένα συµφέροντα
και τα προνόµια που καθιστούσαν έως τότε αδύνατη την κοινωνική προκοπή
και την οικονοµική άνοδο ανθρώπων άξιων, αλλά µε ταπεινή καταγωγή. Η
γαλλική επανάσταση πρόβαλε ως σύνθηµα την κοινωνική κινητικότητα5 σε
αντιδιαστολή µε τις αυστηρά ιεραρχηµένες κοινωνικές δοµές του µεσαίωνα,
οι οποίες ήταν απροσπέλαστες και αδιάβλητες. Στο πλαίσιο του παλαιού
(προεπαναστατικού) καθεστώτος οι άνθρωποι διακρίνονταν, πριν ακόµα
γεννηθούν, σε ευγενείς και ταπεινούς, σε ανθρώπους που έπρεπε να προ-
σεύχονταν και να πολεµούν και σε ανθρώπους που έπρεπε να εργάζονται,
για να συντηρήσουν όλους τους προηγούµενους. Τώρα πια όλοι είχαν δικαί-
ωµα συµµετοχής στα κοινωνικά αγαθά, είχαν δικαίωµα να ονειρεύονται µια
καλύτερη ζωή. Γι’  αυτό και ο πατέρας πιστεύει ότι τα παιδιά του θα ζήσουν
σε µια καλύτερη εποχή. 

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 11

5 Κοινωνική κινητικότητα = η δυνατότητα ενός ατόµου να ανέλθει (ή να κατέλθει) την κοινωνική ιεραρχία
ανάλογα µε την αξία του. Το άτοµο δεν περιορίζεται δια βίου σε µία κοινωνική οµάδα, αυτήν των γονιών του,
αλλά έχει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται για να βελτιώσει την κοινω-
νική και οικονοµική του θέση. 
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Eνότητα 5

ΠΠηηγγήή 11:: ««ΟΟ κκαατταακκττηηττήήςς οορρθθόόδδοοξξοοςς ΒΒααλλκκάάννιιοοςς έέµµπποορροοςς»»,, σσεελλ.. 228899,, 330066..
Ο σηµαντικός θετικός παράγοντας του πνευµατικού και πολιτικού ξυ-
πνήµατος και της νέας πολιτιστικής κατεύθυνσης των λαών των Βαλκα-
νίων ήταν η ανάπτυξη µιας ντόπιας εµπορικής ή µεσαίας τάξης που έφε-
ρε στα Βαλκάνια µερικές ακτίνες του "siecle de lumiere" («αιώνας των
Φώτων», όπως κατ’ ευφηµισµό ονοµάστηκε το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού)
και αποδέχτηκε, αν και διστακτικά στην αρχή, το βαρύ έργο της δηµι-
ουργίας νέων εθνικών κρατών... 
Η θέση που είχαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης των νησιών και
των παραλίων στη διπλωµατία, τη θρησκεία και το εµπόριο έγινε µετά το
1650 πιο ισχυρή, όσο ποτέ άλλοτε, και πιο σίγουρη από τη θέση που
είχαν οι άλλοι υπήκοοι. Έλληνες που είχαν επιρροή έπαιρναν αποκλει-
στικά τις νέες θέσεις διερµηνέων της Πύλης, υπογραµµατέων του µεγά-
λου βεζίρη και διερµηνέων του στόλου. 

ΠΠηηγγήή 22:: ππίίνναακκααςς µµεελλώώνν ττηηςς ΦΦιιλλιικκήήςς ΕΕττααιιρρεείίααςς
ΈΈττοοςς:: 11881199

ΚΚααττηηγγοορρίίαα ααννάά εεππάάγγγγεελλµµαα µµέέλληη πποοσσοοσσττόό
Έµποροι & µεταφορείς 153 33,8 %
Προύχοντες 60 13,2 %
Πολεµιστές 36 7,9 %
Κληρικοί 24 5,3 %
Υπάλληλοι & γραµµατείς 23 5    %
∆άσκαλοι & σπουδαστές 22 4,8 %
Γιατροί 10 2,2 %
Νοµικοί 4 0,8 %
Άλλα επαγγέλµατα 120 27    %
Σύνολο 452 100    %
Πηγή: Οικονοµική δοµή των βαλκανικών χωρών, 1979, σελ. 327

ΠΠώώςς µµπποορρεείί νναα εεξξηηγγηηθθεείί ττοο µµεεγγάάλλοο πποοσσοοσσττόό ττηηςς εεµµπποορριικκήήςς ττάάξξηηςς ααννάάµµεεσσαα
σστταα µµέέλληη ττηηςς ΦΦιιλλιικκήήςς ΕΕττααιιρρεείίααςς;;

Η Φιλική Εταιρεία ήταν µια µυστική οργάνωση που ιδρύθηκε µε σκοπό να
προετοιµάσει την επανάσταση των Ελλήνων. Η προετοιµασία του απελευθε-
ρωτικού αγώνα ήταν ένα πολυσχιδές εγχείρηµα (µύηση αγωνιστών, σχεδια-
σµός επιχειρήσεων, δηµιουργία ευµενούς κλίµατος στην Ευρώπη κ.λπ) και
σε δύο από τις σηµαντικές πλευρές του όλου εγχειρήµατος, στην οικονο-
µική ενίσχυση και στην ιδεολογική προπαγάνδα, η αναδυόµενη τότε στις
παροικίες της Ευρώπης ελληνική αστική τάξη µπορούσε να διαδραµατίσει

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11
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έναν πολύ σηµαντικό ρόλο. Εξάλλου, η εµπορική – αστική τάξη είχε συνει-
δητοποιήσει την ανάγκη δηµιουργίας ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου
(ελληνικού) κράτους, σύµφωνα µε τα δυτικά πρότυπα, το οποίο θα διασφά-
λιζε τα συµφέροντά της και τις συνθήκες ευηµερίας της. Ήταν καιρός να
µετατραπεί η οικονοµική δύναµη των Ελλήνων εµπόρων και  επιχειρηµατιών
σε πολιτική δύναµη και εµπόδιο σε αυτό ήταν ο Οθωµανός κατακτητής. 

Σύγχρονα µε τις επιδιώξεις αυτές, το  πνευµατικό – ιδεολογικό κίνηµα
που υποστήριζε τη διάδοση φιλελεύθερων και επαναστατικών ιδεών µεταξύ
των Ελλήνων µε σκοπό την προετοιµασία για τον αγώνα της ελευθερίας, ο
νεοελληνικός διαφωτισµός, διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά στις
παροικίες και σε ορισµένα µεγάλα εµπορικά κέντρα του ελληνισµού (Θεσ-
σαλονίκη, Σµύρνη, Γιάννενα, Χίος), όπου πρωταγωνιστούσε η εµπορική –
αστική τάξη. Οι έµποροι και οι πραµατευτάδες, αέναοι ταξιδιώτες, έγιναν οι
φορείς διάδοσης αυτών των ιδεών στον ελληνικό χώρο: «παράγοντας του
πνευµατικού και πολιτικού ξυπνήµατος».

Οι επιδιώξεις, εποµένως, της Φιλικής Εταιρείας συµπίπτουν µε τις επιθυ-
µίες της ελληνικής αστικής τάξης και ήταν λογικό να θέλει να στηριχτεί η
Εταιρεία στο δυναµικό αυτό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. Το ίδιο λογικό
ήταν να θέλουν και οι έµποροι να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εται-
ρείας. Οι έµποροι και οι καραβοκύρηδες βελτίωναν την οικονοµική τους
κατάσταση και ενδιαφέρονταν για τη διάδοση και την εµπέδωση των νεωτε-
ρικών ιδεών. Γύρω τους κυκλοφορούσαν και ανέπνεαν τον ίδιο αέρα της
φιλελεύθερης Ευρώπης και οι άνθρωποι που αναδύονταν µέσα από τα νέα
αστικά επαγγέλµατα, όπως γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι κ.λπ. Όλοι αυτοί
µαζί µε τους φιλελεύθερους διανοούµενους ευελπιστούν να ζήσουν σε ένα
ελεύθερο κράτος και προετοιµάζονται γι’ αυτό.

Eνότητα 6

αα)) ««ΈΈθθννηη κκααιι εεθθννιικκιισσµµόόςς»»
Τα έθνη, ως φυσικός θεόσταλτος τρόπος ταξινόµησης των ανθρώπων,
ως ένα εγγενές, καίτοι πολύ αργοπορηµένο πολιτικό πεπρωµένο, είναι
µύθος. Ο εθνικισµός, που άλλοτε παίρνει προϋπάρχουσες κουλτούρες
για να τις µετατρέψει σε έθνη, άλλοτε τις εφευρίσκει, συχνά δε τις εξα-
λείφει, αυτός είναι, καλώς ή κακώς, µια πραγµατικότητα, και µάλιστα σε
γενικές γραµµές αναπόφευκτη. [...]
Οφείλουµε ωστόσο να µην αποδεχθούµε το µύθο. Τα έθνη δεν είναι εγγε-
γραµµένα στη φύση των πραγµάτων, δεν συνιστούν µια πολιτική εκδοχή του
δόγµατος των φυσικών ειδών. Ούτε τα εθνικά κράτη αποτέλεσαν εκδήλωση
του υπέρτατου πεπρωµένου των εθνοτικών ή πολιτισµικών οµάδων.
Πηγή: Ernest Geller, Έθνη και Εθνικισµός (1983) Αλεξάνδρεια, β΄ εκδ.,
χ.χ, σελ. 94-95. 

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11
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ββ)) ««ΗΗ εεθθννιικκιισσττιικκήή ιιδδεεοολλοογγίίαα»»
Ο εθνικισµός αποτελεί, κατά τη γνώµη µου, σύγχρονη ιδεολογία [...].
Συχνά όµως ο χαρακτήρας του εθνικισµού ως σύγχρονης ιδεολογίας
διαφεύγει της προσοχής µας εξαιτίας δύο ιδιαίτερων γνωρισµάτων του,
που τον διακρίνουν από άλλες σύγχρονες ιδεολογίες, αλλά καθιστούν τη
µελέτη του εξαιρετικά δυσχερή. Το πρώτο είναι η εκπληκτική του πολυ-
µορφία και πλαστικότητα, που, σε συνδυασµό µε την ευρύτατη απήχησή
του, οδηγεί συχνά στην άρνηση του ιδεολογικού του χαρακτήρα και
στην εξοµοίωσή του µε ανθρωπολογικές κατηγορίες, όπως η συγγένεια.
Το δεύτερο είναι η ασυνήθιστη για σύγχρονη ιδεολογία αντίληψή του για
το χρόνο – αντίληψη που αρνείται στην ουσία την ασυνέχεια και την
τοµή και παρουσιάζει το χρόνο ως οµοιογενή και κενό. [...] πρόκειται για
αντίληψη που, όσο δεν προσβάλλεται, οδηγεί στην άποψη πως η συνε-
κτική λειτουργία των εθνικιστικών ιδεών είναι κι αυτή προαιώνια, φυσική
και απόλυτη, πως δηλαδή η εθνική αλληλεγγύη αποτελεί πάγιο γνώρι-
σµα της ανθρώπινης ιστορίας.
Πηγή: Παντ. Λέκκας, Η Εθνικιστική Ιδεολογία, πέντε υποθέσεις, εργα-
σίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Ε.Μ.Ν.Ε Μνήµων, 1992, σελ. 64.

ΠΠοοιιαα χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά έέχχεειι σσύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς ππηηγγέέςς ((κκααιι ττιιςς ιισσττοορριικκέέςς σσααςς γγννώώ--
σσεειιςς)) οο εεθθννιικκιισσµµόόςς;; ΠΠοοιιοοςς εείίννααιι οο µµύύθθοοςς πποουυ ππρροοββάάλλλλεειι;;

Η ιδεολογία του εθνικισµού έχει κυριαρχήσει τόσο πολύ στη σύγχρονη
εποχή, ώστε θεωρείται αυτονόητη και «φυσικό» γνώρισµα του ανθρώπου. Η
συνείδηση της εθνικής ταυτότητας προβάλλεται ως υπερ-ιστορική, δηλαδή
ως µια ταυτότητα που δεν υπόκειται στις αλλαγές του χρόνου: «προαιώνια,
φυσική και απόλυτη», όπως λέει η δεύτερη πηγή. Η ιδεολογία αυτή πιστεύε-
ται ότι µπορεί να αγκαλιάσει και να εκφράσει διαφορετικές πολιτικές (από
ολοκληρωτικές έως δηµοκρατικές) και διαφορετικού τύπου κοινωνίες (από
τις πλέον παραδοσιακές έως τις πιο σύγχρονες). Εκεί, µάλλον, οφείλεται και
η δύναµή της να σαγηνεύει τους ανθρώπους. Ο εθνικισµός, όµως, είναι σύγ-
χρονη ιδεολογία, που εκκολάπτεται στη µεταναπολεόντεια Ευρώπη4.
Ανεξάρτητα από την πολυµορφία, την οποία παρουσίασε σε κάθε κράτος, οι
περισσότεροι µελετητές συµφωνούν πώς η γένεση του εθνικισµού πρέπει
να τοποθετηθεί στο πέρασµα από τον 18ο στον 19ο αι στην Ευρώπη. Αποτε-
λεί γέννηµα της νεωτερικής εποχής και ειδικότερα των αντιλήψεων που κυο-
φορήθηκαν µε τη γαλλική επανάσταση. 

Έχει, όµως, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν ως
ιδεολόγηµα από τις άλλες σύγχρονες ιδέες. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχετί-
ζονται µε την «ανθεκτικότητα» του εθνικισµού στο πέρασµα του χρόνου και
µε την προσαρµοστικότητα που επιδεικνύει σε διαφορετικές κοινωνικές
συνθήκες. Η ικανότητα της προσαρµοστικότητας σχολιάζεται από το θεω-
ρητικό της δεύτερης πηγής ως «πλαστικότητα». Πέρα από αυτά, έχει

4 «Ο εθνικισµός ήταν εν µέρει παιδί της Γαλλικής Επανάστασης» γράφει ο E.M. Burns στην Εισαγωγή στην
Ιστορία και τον Πολιτισµό της νεότερης Ευρώπης, τ. β΄, β΄ εκδ, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1988, σ. 119. 
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εύστοχα παρατηρηθεί ότι ο εθνικισµός αποτελεί το πλαίσιο δράσης του
σύγχρονου ανθρώπου, µέσα στο οποίο και µε δεδοµένο το οποίο δρα και
σκέφτεται. Εποµένως, δύσκολα τίθεται σε αµφισβήτηση η αξία του και η
σκοπιµότητά του και δύσκολα, επίσης, αποτιµάται µε αντικειµενικά κριτήρια.
Αντίθετα, οι άλλες σύγχρονες ιδεολογίες φαίνονται περισσότερο (όπως και
είναι) κατασκευάσµατα του ανθρώπου και µπορούν να τεθούν ευκολότερα
σε κρίση και απόρριψη. Ο εθνικισµός, αντίθετα, δρα πέρα από το χρόνο και
είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί κάποια δεδοµένη στιγµή αναχρονιστικός. Η
εθνικιστική ιδεολογία προβάλλει, όπως λέει η πρώτη πηγή, ως προαιώνια και
«φυσική» κατάσταση για τον άνθρωπο: «η εθνική αλληλεγγύη αποτελεί
πάγιο γνώρισµα της ανθρώπινης ιστορίας». Όλοι βλέπουµε τον κόσµο, τον
εαυτό µας και τους άλλους µέσα από την οπτική που µας έδωσε ο εθνικι-
σµός και πιστεύουµε ότι το βασικό του δηµιούργηµα, το έθνος – κράτος
µέσα οποίο ζούµε είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό και αναπόδραστο: «φυσι-
κός θεόσταλτος τρόπος ταξινόµησης των ανθρώπων». Συµπερασµατικά,
λοιπόν, θα  λέγαµε, ότι είναι πολύ δύσκολο κανείς να µελετήσει το φαινό-
µενο του εθνικισµού αντικειµενικά και να εξάγει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά
που τον προσδιορίζουν, επειδή όλοι βιώνουµε µια ιστορική κατάσταση, στην
οποία το φαινόµενο έχει παγιωθεί όχι µόνο θεσµικά αλλά κυρίως στις συνει-
δήσεις των ανθρώπων. Όµως και αυτό το φαινόµενο, όπως όλα τα ιστορικά
φαινόµενα, έχει ηµεροµηνία γέννησης και εµείς, ως σκεπτόµενοι άνθρωποι
«οφείλουµε… να µην αποδεχθούµε το µύθο». 

Eνότητα 7

Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας αποτελεί τη σπουδαιότερη πολιτική
ενέργεια του υπόδουλου ελληνισµού, όπως και η οργάνωση της Ελληνι-
κής Επανάστασης το κορύφωµα µιας µακράς σειράς πράξεων ανυπα-
κοής και ανταρσίας προς την οθωµανική κυριαρχία. Η θετική αποτίµηση
του έργου της Φιλικής Εταιρείας δεν οφείλεται µόνο στο γεγονός ότι δι’
αυτής οργανώθηκε επιτυχώς η αντιοθωµανική εθνική επανάσταση των
Ελλήνων, αλλά κυρίως γιατί, µέσα σε ένα πνεύµα νεωτερικότητας, τέθη-
κε το ζήτηµα της εθνικής αποκατάστασης µε νέους όρους. Θεωρήθηκε
δηλαδή η εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων ζήτηµα ελληνικού ενδια-
φέροντος και ελληνικής ευθύνης και όχι, όπως συνέβαινε παλαιότερα,
ένα ζήτηµα που θα λυνόταν στο πλαίσιο µιας απελευθερωτικής-επεκτα-
τικής δραστηριότητας κάποιας µεγάλης ευρωπαϊκής δύναµης. 
[...] Με βάση τα νεωτερικά προτάγµατα του πολιτικοποιηµένου ∆ιαφωτι-
σµού και του πρώιµου Ροµαντισµού [ενν. η Φιλική Εταιρεία] προτείνει
την αυτοτελή και αυτοδύναµη οργάνωση του έθνους, το οποίο θα προ-
βεί, µε τη σειρά του, κυριαρχικά και µέσα από την εκτίµηση των δικών
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του αναγκών, στην επίτευξη των προσφορότερων συµµαχιών.
Πηγή: Β. Π. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία, οργανωτικές προϋ-
ποθέσεις της εθνικής επανάστασης», στο Ιστορία του νέου ελληνισµού,
Ελληνικά Γράµµατα, 2003, τοµ. 3, σελ. 9.

ΓΓιιααττίί οο ιισσττοορριικκόόςς ααξξιιοολλοογγεείί ττηηνν ίίδδρρυυσσηη ττηηςς ΦΦιιλλιικκήήςς ΕΕττααιιρρεείίααςς ωωςς ττηη ««σσπποουυ--
δδααιιόόττεερρηη πποολλιιττιικκήή εεννέέρργγεειιαα ττοουυ υυππόόδδοουυλλοουυ εελλλληηννιισσµµοούύ»»;;

Την εποµένη της Άλωσης κυκλοφορούσαν ήδη προφητικοί θρύλοι για θεϊκή
παρέµβαση και «αποκατάσταση του έθνους», εφοδιάζοντας µε υποµονή τον
ελληνικό λαό για τη µεγάλη περίοδο της σκλαβιάς που ακολουθούσε. Οι προ-
φητείες αυτές καλλιεργήθηκαν από τον ελληνικό λαό, γιατί ανταποκρίνονταν
στην ψυχολογική ανάγκη παρηγοριάς των υποδούλων5. Μέχρι τις αρχές του
19ου αι. οι ελληνικές προσδοκίες για απελευθέρωση και εθνική αποκατά-
σταση στρέφονταν προς τη δυτική Ευρώπη και τους µεγάλους πολιτικούς και
στρατιωτικούς ηγέτες6 που κάθε φορά εµφανίζονταν και στρέφονταν κατά
των Οθωµανών στο πλαίσιο της επεκτατικής τους πολιτικής. Ήταν σταθερή η
ελπίδα ανάµεσα στους Έλληνες ότι οι δυτικοί ηγέτες θα προχωρούσαν στη
δηµιουργία ενός χριστιανικού συνασπισµού κατά των απίστων Οθωµανών µε
στόχο την εκδίωξή τους από την Ευρώπη και επακόλουθα την ελευθερία των
υποδούλων της Βαλκανικής. Τελευταία στον κατάλογο των «υποψήφιων
λυτρωτών» ήταν η Ρωσία και γύρω από το ρόλο της είχαν δηµιουργηθεί µύθοι
(το «ξανθό γένος»), τους οποίους πίστευε µε θέρµη ο ελληνικός λαός. Ο
Μέγας Πέτρος και η Μεγάλη Αικατερίνη, στις αρχές και στα µέσα του 18ου
αιώνα αντίστοιχα, είχαν αναθερµάνει τις ελπίδες των Ελλήνων για µια µεγάλη
δύναµη της Ευρώπης –αυτήν τη φορά από την ανατολή– που θα κατάστρεφε
το κράτος των Οθωµανών και θα απελευθέρωνε τους Έλληνες. Το σχέδιο των
Ορλώφ και η δράση του Λ. Κατσώνη όµως (στο τελευταίο τέταρτο του 18ου
αι.) απέδειξαν ότι καµία απελευθερωτική κίνηση δεν θα είχε ελπίδα επιτυχίας,
αν δε στηριζόταν στις δυνάµεις του ίδιου του ελληνισµού, στην αποφασιστι-
κότητά του και στη διάθεση που είχε για αγώνα µέχρις εσχάτων. 

Αυτή είναι η «νεοτερική» σύλληψη του εθνικού προβλήµατος, στην οποία
αναφέρεται ο ιστορικός της πηγής: «η εθνική αποκατάσταση έγινε ζήτηµα
ελληνικής ευθύνης». Ο σκλαβωµένος λαός δεν µπορούσε να περιµένει πλέ-
ον την απελευθέρωσή του από τον «Μαρµαρωµένο βασιλιά» ή από τις ξένες
δυνάµεις. Ο σκοπός λοιπόν της Φιλικής Εταιρείας, δηλαδή, η οργάνωση της
Ελληνικής Επανάστασης από Έλληνες, µπορεί στο πλαίσιο αυτό να αξι-
ολογηθεί ως περισσότερο ρεαλιστικός από τις προηγούµενες προσδοκίες.
Εξάλλου, οι προηγούµενες βλέψεις των Ελλήνων µπορούν περισσότερο να
ερµηνευτούν ως όνειρα παρά ως συγκεκριµένα σχέδια ενάντια στον κατα-
κτητή. Επίσης, ήταν ελπίδες αόριστες και ασαφείς αναφορικά µε τον τρόπο

5 Βλ. ενδεικτικά ∆. Λουκάτος, «Λαϊκός βίος και πολιτισµός», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι, σ. 440.
6 Λ.χ. ο Γάλλος βασιλιάς Κάρολος Η΄: τέλη 15ου αι., ο Γερµανός αυτοκράτορας Κάρολος Ε΄: πρώτο µισό
16ου αι., ο ιερός συνασπισµός (Sacra Liga Antiturca) από τον πάπα, την Ισπανία και τη Βενετία το 1571, ο
ναύαρχος και αρχιστράτηγος της; Βενετίας Φρ. Μοροζίνη: δεύτερο µισό του 17ου αι., ο Αυστριακός αυτο-
κράτορας Κάρολος Στ΄: αρχές 18ου αι. κ.τλ. 
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και το χρόνο που θα γινόταν ο αγώνας και, το πιο σηµαντικό, εξαρτηµένες
από τις διαθέσεις άλλων κρατών, των οποίων η δράση δεν µπορούσε να
επηρεαστεί και να ελεγχθεί. Η Φιλική Εταιρεία αποτελεί σηµαντικό ορόσηµο
προς την κατεύθυνση της ελληνικής αυτόνοµης πολιτικής ύπαρξης. Προώ-
θησε αποφασιστικά το ζήτηµα της εθνικής αποκατάστασης και το έκανε να
φαίνεται πραγµατοποιήσιµο. Οι προσπάθειές της πρέπει να ειδωθούν µέσα
στο ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής του διαφωτισµού και του ροµαντισµού,
που θέλει «την αυτοτελή και αυτοδύναµη οργάνωση του έθνους», όπως
σηµειώνει η πηγή. Το ελληνικό έθνος για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία
του αναστοχάζεται µέσα από το διαφωτισµό το ένδοξο παρελθόν του και
αφυπνίζεται, «ζυγίζει» τις δυνάµεις του και µέσω της Φιλικής Εταιρείας
οργανώνει τον αγώνα της ολοκλήρωσής του.

Eνότητα 8

ΗΗ έέννααρρξξηη ττηηςς εελλλληηννιικκήήςς εεππααννάάσστταασσηηςς:: οοιι δδυυσσκκοολλίίεεςς ττωωνν ππρρώώττωωνν εεββδδοο--
µµάάδδωωνν

Oι περισσότεροι από αυτούς ήσαν χωρίς άρµατα και άλλοι είχαν µαχαί-
ρας, άλλοι σουγλιά, και αι σηµαίαι των περισσοτέρων ήσαν τσεµπέρες
των γυναικών των· ερωτούσαν οι απλοί Έλληνες τότε ο ένας τον άλλον
διά τι εµαζώχθησαν εδώ και τι θα κάµωµεν; Οι δε καπεταναίοι τους έλε-
γαν, ότι εµαζώχθηµεν να σκοτώσωµεν τους Tούρκους διά να ελευθερω-
θώµεν. Oι Έλληνες εις την αρχήν της επαναστάσεως αυτοµάτως εσυνα-
θροίζοντο εις τα στρατόπεδα καθ' οµάδας, οικογενείας, χωρία και κατ'
επαρχίας. Έπειτα όµως ο Κολοκοτρώνης επρολάµβανε και τους εσυνά-
θροιζε διά διαταγής αυτού, ή της κυβερνήσεως, και δεν τους άφηνε να
συνέρχωνται αυτοµάτως, διότι εφοβείτο, την ραδιουργίαν, και την λιπο-
ταξίαν και ήθελε να τους έχη όλους υπό επιτήρησιν. [...]

Άρχισε λοιπόν και έκαµε τους καπεταναίους των σωµατοφυλάκων
[...] και εις τους άλλους αξιωµατικούς, τους οποίους έκαµε διά τον
λόχον των σωµατοφυλάκων εµοίρασε διπλώµατα. 

Tαύτα εγίνοντο από την ηµέραν των Βαΐων έως την µεγάλην Τετρά-
δην πρωί (6 Aπριλίου)· τότε ήλθαν οι Tούρκοι από την Tριπολιτσάν και
µας διεσκόρπισαν και µας έµειναν µόνον τα διπλώµατα. O δε Kολοκο-
τρώνης µας εφώναζε «σταθήτε να πολεµήσωµε, πού πάτε», αλλά τίποτε
δεν ηµπόρησε να κάµη.[...] 

Aπό εδώ ο Κολοκοτρώνης έστειλεν αµέσως τον Πάνον εις τα χωριά
της Kαρύταινας µε γραπτήν διαταγήν του να βγάλη όλους τους Καρυτι-
νούς εις τα άρµατα και να έλθουν εις την Πιάναν, Χρυσοβίτσι και ∆ιάσε-
λον διά να συστήσουν εκεί το στρατόπεδον· είχε δε την άδειαν ο Πάνος
να σκοτώνη, να καίη τα σπίτια των και να δηµεύη τα πράγµατά των προς
όφελον των στρατιωτών, αν κανένας ήθελε παρακούσει. [...]
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Aφού εγλυτώσαµεν από τον πόλεµον και επιστρέψαµεν εις το χωριό
Bαλτέτσι, ηύραµεν τους σκοτωµένους χριστιανούς και δεν εζυγώναµεν
κανένας µας εις αυτούς κοντά. Eκιτρινίσαµεν από τον φόβον µας διότι
πρώτην φοράν είδαµεν ανθρώπους σκοτωµένους. O δε Kολοκοτρώνης,
διά να µας ενθαρρύνη, εµάζωνε τα κοµµάτια του καθενός νεκρού τα εφί-
λει και έλεγεν εις τους τριγύρω στρατιώτας ότι αυτοί είναι άγιοι και ότι
θα υπάγουν εις τον παράδεισον ωσάν µάρτυρες, και τότε εζυγώσαµεν
και τους εθάψαµεν. [...] 

Πηγή: Φωτάκου, Aποµνηµονεύµατα. Περί της ελληνικής επαναστά-
σεως του 1821, (1899), τ. A', Αθήνα, 1996.

ΠΠοοιιαα ππρροοββλλήήµµαατταα έέππρρεεππεε νναα ααννττιιµµεεττωωππιισσττοούύνν κκααιι πποοιιεεςς δδυυσσκκοολλίίεεςς νναα ξξεεππεε--
ρραασσττοούύνν,, ώώσσττεε νναα ξξεεκκιιννήήσσεειι ηη εεππααννάάσστταασσηη,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο κκεείίµµεεννοο;;

H κήρυξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο εκδηλώθηκε σε µια εποχή,
κατά την οποία ο κύριος όγκος των οθωµανικών δυνάµεων είχε εκστρατεύ-
σει στην Ήπειρο ενάντια στον Aλή-πασά. Οι λιγοστές οθωµανικές φρουρές
που παρέµεναν στο Mοριά βρέθηκαν σύντοµα σε κατάσταση πολιορκίας. Οι
πολιορκητές ωστόσο, στην πλειονότητά τους ελλιπώς εξοπλισµένοι αγρό-
τες («οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν χωρίς άρµατα»), δεν ήταν εύκολο
να συγκροτήσουν στρατόπεδο και να καταστούν αξιόµαχο στράτευµα. Tις
δυσκολίες των πρώτων εβδοµάδων περιγράφει µε παραστατικό τρόπο στα
αποµνηµονεύµατά του ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη Φώτης Xρυσανθα-
κόπουλος ή Φωτάκος. Οι δυσκολίες αυτές έχουν κάνουν κυρίως µε ελλεί-
ψεις στον οπλισµό και στα πολεµοφόδια, αλλά και στην πολεµική εµπειρία
και διάθεση για πόλεµο. Οι περισσότεροι (υποψήφιοι) αγωνιστές δεν ήταν
ενήµεροι σχετικά µε τα σχέδια –στην περίπτωση που αυτά υπήρχαν– των
πολεµικών επιχειρήσεων. Το κυριότερο, αυτοί οι «µελλοντικοί µαχητές της
ελευθερίας» ήταν άνθρωποι χωρίς καµία πολεµική εµπειρία: «πρώτην φοράν
είδαµεν ανθρώπους σκοτωµένους». Το γεγονός αυτό έκανε δύσκολη ακόµα
και την ένταξή τους σε οργανωµένα σώµατα στρατού. Όχι µόνο ήταν
δύσκολο να επιβληθεί µία κάποιου είδους στρατιωτική πειθαρχία, αλλά
έπρεπε ακόµα και να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή υπονοµευτικών
κινήσεων «ραδιουργίαν» µεταξύ των ίδιων των αγωνιστών. Η λιποταξία από
την άλλη µεριά ήταν ένας ορατός κίνδυνος για τη µείωση του αριθµού των
µάχιµων ανδρών. Η έλλειψη στρατιωτικής οργάνωσης και πειθαρχίας οφει-
λόταν φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν άνδρες µε κάποιο στρατιω-
τικό αξίωµα, µε µια προϋπηρεσία στο στρατό –επαγγελµατίες θα λέγαµε
στρατιωτικοί– στους οποίους θα έπρεπε να υπακούσουν οι µαχητές. Ο
Κολοκοτρώνης προσπάθησε να αντιµετωπίσει αυτήν τη βασική έλλειψη της
στρατιωτικής ιεραρχίας: «εµοίρασε διπλώµατα». Επίσης, στον πρώτο µεγά-
λο κίνδυνο οι πρώην φιλήσυχοι αγρότες και φορολογούµενοι, µη µαθηµένοι
οι περισσότεροι σε µάχες και αντιστάσεις στον κατακτητή, παρά συνηθισµέ-
νοι στην υποταγή και στην ειρηνική – αγροτική τους ζωή, σκορπούσαν µε
τρόµο. Ο «επαναστατικός στρατός» διαλυόταν µε την πρώτη κίνηση του
εχθρού («σταθήτε να πολεµήσωµε, πού πάτε»). Για τη συγκέντρωση των
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αγωνιστών και την πειθώ τους σχετικά µε την ιερή αναγκαιότητα της αντί-
στασης στο όνοµα των νεοτεριστικών ιδεών του διαφωτισµού και την επαγ-
γελία ενός ανεξάρτητου και ελεύθερου κράτους χρειάστηκε µερικές φορές
οι ηγέτες της επανάστασης, όπως ο Κολοκοτρώνης να µεταχειριστούν και
αθέµιτα µέσα: Τον εκβιασµό, τη δήµευση των περιουσιών τους, την ψυχολο-
γική πίεση: «να σκοτώνη, να καίη τα σπίτια των και να δηµεύη τα πράγµατά
των». Φυσικά όλα αυτά τα προβλήµατα σταδιακά ξεπεράστηκαν και µάλιστα
θα λέγαµε σχετικά γρήγορα. Οι Έλληνες άρχισαν να αγωνίζονται µε πείσµα
για την κατάκτηση της ελευθερίας τους, ιδιαίτερα µετά το θάρρος που
πήραν µε τις πρώτες επιτυχίες του Αγώνα.

Eνότητα 9

ΈΈννααςς δδίίκκααιιοοςς ααγγώώννααςς:: ΗΗ ∆∆ιιαακκήήρρυυξξηη ττηηςς ΠΠρρώώττηηςς ΕΕθθννιικκήήςς ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς,,
1155 ΙΙααννοουυααρρίίοουυ 11882222

Ο κατά των Τούρκων πόλεµος ηµών, µακράν του να στηρίζεται εις αρ-
χάς τινάς δηµαγωγικάς και στασιώδεις ή ιδιωφελείς µέρους τινός του
σύµπαντος Ελληνικού Έθνους σκοπούς, είναι πόλεµος εθνικός, πόλεµος
ιερός, πόλεµος του οποίου η µόνη αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων
της προσωπικής ηµών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιµής, τα
οποία, ενώ την σήµερον όλοι οι ευνοµούµενοι και γειτονικοί λαοί της
Ευρώπης τα χαίρουσιν, από ηµάς µόνον η σκληρά και απαραδειγµάτι-
στος των οθωµανών τυραννία επροσπάθησε µε βίαν να αφαιρέση και
εντός του στήθους ηµών να πνίξη. [...]

Από τοιαύτας αρχάς των φυσικών δικαίων ορµώµενοι, και θέλοντες
να εξοιµοιωθώµεν µε τους λοιπούς συναδέλφους µας Ευρωπαίους χρι-
στιανούς, εκινήσαµεν τον πόλεµον κατά των Τούρκων, µάλλον δε τους
κατά µέρος πολέµους ενώσαντες, οµοθυµαδόν εκστρατεύσαµεν, απο-
φασίσαντες ή να επιτύχωµεν τον σκοπόν µας και να διοικηθώµεν µε
νόµους δικαίους ή να χαθώµεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να
ζώµεν πλέον ηµείς οι απόγονοι του περικλεούς εκείνου έθνους των
Ελλήνων υπό δουλείαν τοιαύτην.
Απ. ∆ασκαλάκη, Κείµενα – Πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επανάστα-

σης, τόµ. Α΄, 1967, σελ. 176-177.

ΣΣεε ττιι σσττοοχχεεύύοουυνν οοιι ΈΈλλλληηννεεςς µµεε ττηηνν εεππααννάάσστταασσήή ττοουυςς,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττηη δδιιαακκήή--
ρρυυξξηη ττηηςς ΕΕθθννοοσσυυννέέλλεευυσσηηςς;; ΠΠρροοςς πποοιιοονν,, ππιισσττεεύύεεττεε,, όόττιι ααππεευυθθύύννεεττααιι ηη δδιιαακκήή--
ρρυυξξηη;;

Η πρώτη Εθνοσυνέλευση των επαναστατηµένων Ελλήνων διακηρύττει προς
όλες τις κατευθύνσεις –ουσιαστικά προς τις ∆υνάµεις της Ευρώπης– ότι ο
αγώνας ενάντια στους Τούρκους έχει εθνικό χαρακτήρα και εκφράζει όλον
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τον ελληνισµό («σύµπαντος Ελληνικού Έθνους»). Εποµένως, σύµφωνα µε
τη ∆ιακήρυξη, απέχει πολύ από το
• να εξυπηρετεί συµφέροντα ορισµένων µόνο κοινωνικών τάξεων ή ατό-

µων («ιδιωφελείς σκοπούς»)
• να στρέφεται ενάντια σε µια συγκεκριµένη άρχουσα τάξη («στασιώ-

δεις»), προκαλώντας κοινωνική αναταραχή.
∆εν πρόκειται δηλαδή για µια κοινωνική ανατρεπτική επανάσταση (όπως
αυτές που συµβαίνουν την ίδια εποχή στην Ιταλία και την Ισπανία), αλλά για
έναν ιερό αγώνα υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας και της «(ανακτήσεως) των
δικαίων της προσωπικής ηµών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιµής».
Οι Έλληνες στοχεύουν στην ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους, στο οποίο
όλοι οι πολίτες θα είναι σε θέση να απολαµβάνουν τα κοινωνικά και πολιτικά
δικαιώµατα που είχε ήδη αποδεχθεί η διαφωτιστική Ευρώπη. Πρόκειται για
τα «φυσικά» δίκαια, εκείνα για τα οποία είχε µιλήσει εκατό χρόνια πριν ο
Άγγλος διαφωτιστής Τζον Λοκ και τα είχε χαρακτηρίσει απαράγραπτα και
απαραβίαστα: δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία και την ατοµική περιουσία
και ασφάλεια.

Φαίνεται πως οι επαναστατηµένοι Έλληνες, παρ’ όλο που δεν το ζητούν
άµεσα, όπως κάνουν σε άλλες Προκηρύξεις33, θέλουν ή τουλάχιστον ελπί-
ζουν ότι οι λαοί της Ευρώπης θα κατανοήσουν τον δίκαιο αγώνα τους και θα
πιέσουν τις κυβερνήσεις τους να επέµβουν και να βοηθήσουν. Η Ευρώπη
που µοιράζεται µε τους Έλληνες τις ίδιες ιδέες διακυβέρνησης και φυσικά
τις ίδιες ρίζες πολιτισµού: «απόγονοι του περικλεούς εκείνου έθνους των
Ελλήνων» και θρησκείας: «συναδέλφους µας Ευρωπαίους χριστιανούς»,
πρέπει να κατανοήσει και να δει µε συµπάθεια τον αγώνα τους. Είναι ένας
αγώνας ενάντια σε µια αυταρχική και σκληρή τυραννία.

Eνότητα 10

ΕΕππαανναασσττααττιικκέέςς ππρροοκκηηρρύύξξεειιςς κκααιι εευυρρωωππααϊϊκκήή δδιιππλλωωµµααττίίαα:: ΗΗ ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη
ττηηςς ΜΜεεσσσσηηννιιαακκήήςς ΓΓεερροουυσσίίααςς

Η Μεσσηνιακή Γερουσία συγκροτήθηκε τις 23 Μαρτίου 1823, την ηµέρα
της απελευθέρωσης της Καλαµάτας  και διαλύθηκε µε την Πράξη των
Καλτετζών, στις 26 Μαΐου 1821 και την ίδρυση ενός αντιπροσωπευτικό-
τερου σώµατος, της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Η σύντοµη λειτουρ-
γία της χαρακτηρίζεται από τα έγγραφα και τις προκηρύξεις που εξέ-

33 Η Προκήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας (23 Μαρτίου 1823, Καλαµάτα – βλ. «Επεξεργασία ιστορικών
πηγών» στην ενότητα 10) γράφει: «η µήτηρ µας Ελλάς, εκ της οποίας και υµείς [= οι Ευρωπαίοι] εφωτίσθητε,
απαιτεί όσον τάχος την φιλάνθρωπον συνδροµήν και δια χρηµάτων και δια όπλων, και δια συµβουλής...» και η
Προκήρυξη του Αχαϊκού ∆ιευθυντηρίου (26 Μαρτίου 1821, Πάτρα – βλ. παράθεµα 1, ενότητα 10) έγραφε: «...
Όντες λοιπόν βέβαιοι ότι όλα τα χριστιανικά βασίλεια γνωρίζουν τα δίκαιά µας και όχι µόνον δεν θέλουν µας
εναντιωθή αλλά και θέλουν µας συνδράµει».

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11
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δωσε, µεταξύ των οποίων, ξεχωρίζει φυσικά η «Προειδοποίησις», η επα-
ναστατική προκήρυξη που διέπεται από τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού: 
Προειδοποίησις προς τας Ευρωπαϊκάς αυλάς [...]

Ο ανυπόφορος ζυγός της οθωµανικής τυραννίας εις το διάστηµα
ενός και επέκεινα αιώνος κατήντησεν εις µίαν ακµήν, ώστε να µη µείνη
άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ειµή µόνον η πνοή’
και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγµούς’ εις
αυτήν την αθλίαν κατάστασιν όντες, υστερηµένοι από όλα τα δίκαιά µας,
µε µίαν γνώµη οµοφώνως απεφασίσαµεν να λάβωµεν τα άρµατα, και να
ορµήσωµεν κατά των τυράννων. [...] άπαντες πνέοµεν πνοήν ελευθε-
ρίας’ αι χείρες µας αι δεδεµέναι µέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσ-
σους της βαρβαρικής τυραννίας ελύθησαν ήδη, και υψώθησαν µεγαλο-
ψύχως προς όλεθρον της βδελυράς τυραννίας και έλαβον τα όπλα κατά
των τυράννων’ [...] όλοι απεφασίσαµεν ή να ελευθερωθώµεν ή να απο-
θάνωµεν’ διο και προσκαλούµεν την συνδροµήν και βοήθειαν όλων των
εξευγενισµένων Ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνυθώµεν να φθάσωµεν
ταχυτέρως εις τον ιερόν και δίκαιον σκοπόν µας, και να ανανεώσωµεν το
τεταλαιπωρηµένον Ελληνικόν γένος µας. ∆ικαίω τω λόγω η µήτηρ µας
Ελλάς, εκ της οποίας και υµείς εφωτίσθητε, απαιτεί όσον τάχος την
φιλάνθρωπον συνδροµήν και δια χρηµάτων και δια όπλων, και δια συµ-
βουλής, της οποίας έσµεν ευέλπιδες ότι θέλοµεν αξιωθή και ηµείς θέλο-
µεν σας οµολογεί άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ δείξει και εµπράκτως
την υπέρ της συνδροµήν σας ευγνωµοσύνην µας.

ΠΠοοιιαα ααίίττιιαα ππρροοββάάλλλλεειι ηη ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη γγιιαα ττηηνν εεππααννάάσστταασσηη ττωωνν ΕΕλλλλήήννωωνν ;;

Η επαναστατική προκήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας είναι το έγγραφο
µε το οποίο οι Έλληνες γνωστοποιούν στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την
απόφασή τους να πολεµήσουν µε κάθε κόστος για την εθνική ελευθερία.
Αναγγέλλει ουσιαστικά την έναρξη της ελληνικής επανάστασης και είναι
γραµµένη στο πνεύµα του νεοελληνικού διαφωτισµού, καθώς επισηµαίνεται
και προτάσσεται εµφαντικά το δικαίωµα επανάστασης ενός κατατρεγµένου
λαού κατά ενός άδικου τυράννου που τον καταπιέζει. Θα επισηµάνουµε δύο
σηµεία:
α) Στην Προκήρυξη κατέχει κυρίαρχη θέση ο αρνητικός χαρακτηρισµός της
Σουλτανικής Πολιτείας, λόγω των δεινών που έχει επιφέρει στους υπόδου-
λους. Οι αναφορές σχετίζονται µε το κυρίαρχο για την εποχή ιδεολογικό
πλαίσιο της γαλλικής επανάστασης, το οποίο λειτουργεί παραδειγµατικά για
ολόκληρη την καταπιεζόµενη από το «παλαιό καθεστώς» Ευρώπη. Με αυτόν
τον τρόπο η Προκήρυξη θέτει ζήτηµα εφαρµογής των βασικών ιδεών της
γαλλικής επανάστασης: ελευθερία – ισότητα – αδελφότητα. Πρόκειται για
ιδέες που συνέχουν µια µεγάλη µάζα ανθρώπων στην Ευρώπη και γεννούν
το φιλελληνικό κίνηµα.
β) Η απέχθεια προς το τυραννικό καθεστώς, ένα καθεστώς ξένο προς την
ιστορία και τη νοοτροπία των Ελλήνων, είναι τόσο πρόδηλη στους Έλληνες
διαφωτιστές που δε χρειάζεται να αποκρυσταλλωθεί στη συγκεκριµένη
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εικόνα του αλλόφυλου και αλλόθρησκου δυνάστη. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην Προκήρυξη η µισητή λέξη «τύραννος» είναι πιο συχνή από τη λέξη
«Οθωµανός» ή «Σουλτάνος». Η βασική ιδέα είναι ότι το πολίτευµα της
Οθωµανικής κυριαρχίας είναι η κύρια αιτία της κακοδαιµονίας των υπόδου-
λων Ελλήνων. Ο Σουλτάνος είναι ο κοινός εχθρός όλων των ραγιάδων, ο κοι-
νός δυνάστης όλων των υποδούλων. Ο ζυγός είναι διπλά αφόρητος: ζυγός
όχι µόνο αλλοεθνούς, αλλά συνάµα και βάρβαρου δυνάστη.

Eνότητα 11

ΗΗ µµεεττααδδοοττιικκόόττηητταα ττηηςς εεππααννάάσστταασσηηςς
Η «µεταδοτικότητα της επανάστασης», που από καιρό ο πρίγκιπας
Μέτερνιχ είχε χαρακτηρίσει σαν θεοµηνία, ευνοήθηκε λοιπόν από µια
κατάσταση στην οποία αναµιγνύονται, από τη µία χώρα στην άλλη, τα
ίδια εκρηκτικά συστατικά, αλλά όπου οι συσχετισµοί δυνάµεων ανάµεσα
στους διάφορους συντελεστές του επαναστατικού παιχνιδιού δεν είναι
οι ίδιοι. Η σχετική σύµπτωση των κινηµάτων που αναφλέγουν την Ευρώ-
πη κατά τους πρώτους µήνες του 1848 και που κλονίζουν έντονα την κοι-
νωνική και πολιτική τάξη πραγµάτων η οποία αποκαταστάθηκε µε το
συνέδριο της Βιέννης εξηγείται εν µέρει, αλλά µόνο εν µέρει, από την
οξεία κρίση που πέρασαν συγχρόνως οι οικονοµίες και οι κοινωνίες της
γηραιάς ηπείρου. [...] Από τη στιγµή που τέθηκε σε κίνηση –και το ίδιο
ισχύει για όλες τις µεγάλες αναστατώσεις που έλαβαν χώρα σε ευρω-
παϊκή κλίµακα στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων– το κίνηµα αµφι-
σβήτησης της υφιστάµενης τάξης πραγµάτων εξαπλώνεται ταχύτατα,
δίνοντας στο σύνολο των επαναστατικών επεισοδίων την εντύπωση
ενορχηστρωµένης δράσης και ξυπνώντας έτσι στους πρώην νικητές του
1815 το παλιό φάντασµα της ξένης συνοµωσίας. Αντίθετα... δεν υπήρχε
στην κυριολεξία συνοµωσία και προµελέτη σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
Υπήρξε όµως στα χρόνια που προηγήθηκαν της «άνοιξης των λαών» [οι
επαναστάσεις του 1848], διάδοση στον ευρωπαϊκό χώρο των φιλελεύθε-
ρων και εθνικών ιδεών που είχαν λάβει σάρκα και οστά µε τη γαλλική
επανάσταση, και αυτό έγινε µε τη µεσολάβηση της πολιτικής µετανά-
στευσης. Η καταπίεση στα απολυταρχικά κράτη της ανατολικής και της
νότιας Ευρώπης είχε ως αποτέλεσµα να καταστήσει ορισµένες ευρωπαϊ-
κές πόλεις καταφύγιο πολιτικά κατατρεγµένων και εξόριστων Πολωνών,
Ισπανών, Ιταλών, Γερµανών κ.ά. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το Λονδίνο, οι
Βρυξέλες και το Παρίσι έγιναν οι πρωτεύουσες του ευρωπαϊκού φιλε-
λευθερισµού.

S. Berstein, P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόµ. 2: «Η Ευρωπαϊκή Συµ-
φωνία και η Ευρώπη των Εθνών 1815-1919», Αθήνα, 1997, σελ. 59-60
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ΠΠοούύ οοφφεείίλλεεττααιι,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττηηνν ππηηγγήή,, ηη µµεεττααδδοοττιικκόόττηητταα ττωωνν εεππαανναασσττααττιικκώώνν
κκιιννηηµµάάττωωνν ττοουυ 11884488;;

Το αξιοπερίεργο γεγονός της ταυτόχρονης σχεδόν έκρηξης των φιλελεύθε-
ρων και εθνικών κινηµάτων στην Ευρώπη του 1848, «της άνοιξης των λαών»,
δεν εξηγείται µε την υπόθεση µιας διεθνούς πανευρωπαϊκής συνωµοσίας. Η
εξήγηση για την κοινή πορεία των αστικών φιλελεύθερων επαναστάσεων
οφείλεται στο γεγονός ότι από καιρό στην Ευρώπη, ιδίως στα µεγάλα αστι-
κά κέντρα, διαχέονταν οι φιλελεύθερες ιδέες και γίνονταν συζητήσεις γύρω
από τη δυνατότητα θεµελίωσης δηµοκρατικών πολιτικών θεσµών. Αγωνι-
στές, διανοούµενοι και ιδεολόγοι προσπαθούσαν «να αναπνεύσουν» κάτω
από το δυσβάστακτο καθεστώς της Παλινόρθωσης και να σχεδιάσουν µια
περισσότερο φιλελεύθερη και δηµοκρατική Ευρώπη. Η ελπίδα δεν είχε
πεθάνει µαζί µε την πτώση του µυθοποιηµένου Ναπολέοντα· γεννιόνταν
συνεχώς νέα πολιτικά σχέδια και πολιτικά προγράµµατα. Τα παραδείγµατα
είναι πολλά: ο Mazzini, ήδη το 1831, ιδρύει τη «Νέα Ιταλία» για µια ενωµένη
αλλά και δηµοκρατική Ιταλία. Την ίδια εποχή ο Blanqui οραµατίζεται πίσω
από τα οδοφράγµατα του Παρισιού µια φιλελεύθερη Γαλλία και αργότερα ο
Kossuth µάχεται για ελεύθερη και κοινοβουλευτική Ουγγαρία.

Σε κάθε χώρα, βέβαια, υπήρχαν ιδιαίτερες ιστορικές και πολιτικές συνθή-
κες που έδιναν στο κίνηµα και λίγο διαφορετική κατεύθυνση και µορφή: τη
µορφή πολιτικής µεταρρύθµισης ή εθνικιστικής εξέγερσης. Οι συσχετισµοί
δυνάµεων, όπως αναφέρει και ο ιστορικός στην πηγή µας, ανάµεσα στους
διάφορους συντελεστές των επαναστατικών διαδικασιών δεν ήταν οι ίδιοι
σε κάθε χώρα. Πάντως, παντού υπήρχε µια δυσαρέσκεια προς το καθεστώς
λόγω των οικονοµικών κρίσεων και των κοινωνικών προβληµάτων και αυτή η
δυσαρέσκεια ήταν έτοιµη να εκφραστεί µε δυναµικό τρόπο. Αναζητούσε
µόνο την αφορµή. Τα νέα της επανάστασης που ταξίδευαν γρήγορα ανά-
µεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, έφερναν µαζί τους την ελπίδα για ένα καλύ-
τερο αύριο και οι λαϊκές µάζες ξεχύνονταν στους δρόµους και πολεµούσαν
µε τα πενιχρά όπλα τους: έριχναν τις καρδιές τους στους δρόµους και τις
έκαναν οδοφράγµατα.
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Eνότητα 12

««ΤΤαα ""πποολλλλααππλλαασσιιαασσττιικκάά φφααιιννόόµµεενναα"" σσττηηνν οοιικκοοννοοµµίίαα»»
Οι τεχνολογικές αλλαγές συνδέονται µε το πρόβληµα µιας ανισορρο-

πίας στη σχέση προσφοράς και ζήτησης. Όπως ξέρετε, στον 18ο αι. η
Αγγλία ήδη αντιµετώπιζε ένα δίληµµα: υπήρχε πράγµατι µια ανισορρο-
πία ανάµεσα στους δύο µεγαλύτερους κλάδους του κυρίαρχου βιοµηχα-
νικού τοµέα, της βιοµηχανίας βάµβακος και της κλωστοϋφαντουργίας.
Πρόκειται για την ανισορροπία ανάµεσα στη νηµατουργία και την υφα-
ντουργία, που δηµιούργησε µια ορισµένη πίεση για τεχνική καινοτοµία.
Ο υφαντουργικός τοµέας ήταν µεγαλύτερος, η παραγωγικότητα ήταν
υψηλότερη από της νηµατουργίας, αλλά αν δεν υπάρχει αρκετό νήµα,
δεν µπορείς να συνεχίσεις να επεκτείνεις την ύφανση. [...] Η εκµηχάνιση
της νηµατουργίας αποτέλεσε, λοιπόν, το πρώτο βήµα... το οποίο οδή-
γησε τελικά στη ριζική τοµή του εκσυγχρονισµού. [...] Εάν η υφαντουρ-
γία θέλει να χρησιµοποιήσει όλη την ποσότητα που παρήγαγε η νηµα-
τουργία, τότε ή θα προσθέσει περισσότερη εργασία στην παραγωγική
διαδικασία ή θα προσπαθήσει να εκµηχανιστεί. Και η εκµηχάνιση της
υφαντουργίας προκαλεί πρόσθετη ζήτηση για σίδερο, ξυλεία κ.λπ...

[...] Το παραπάνω αποτελεί ένα πρώτο σηµείο, στο οποίο πρέπει να
δίνουµε µεγάλη σηµασία κατά τη διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυ-
ξης. Είναι αυτό που ονοµάζουµε πολλαπλασιαστικά φαινόµενα. Σηµαίνει
ότι, όταν αυξάνεται η παραγωγικότητα σε έναν κλάδο ή σε έναν τοµέα
της οικονοµίας, αυτό έχει ευρύτερη σηµασία, γιατί µπορεί αυτός ο κλά-
δος ή ο τοµέας να έχει τέτοιες συναρθρώσεις στο σύνολο της οικονο-
µίας, ώστε να αρχίζει να κινητοποιεί και άλλου κλάδους ή τοµείς. [...] [Η
εκµηχάνιση στην κλωστοϋφαντουργία] είχε πολύ σηµαντικές άµεσες συ-
νέπειες για δύο άλλες βιοµηχανίες, συγκεκριµένα τις βιοµηχανίες σιδή-
ρου και άνθρακα. ...Με τη χρησιµοποίηση του άνθρακα [αντί του ξύλου]
για την παραγωγή σιδήρου, η ποιότητα του τελευταίου βελτιώθηκε
σηµαντικά, η παραγωγή του κόστιζε πολύ πιο φτηνά από πριν και ο νέος
τύπος σιδήρου ήταν πολύ καλύτερος και πιο κατάλληλος για την κατα-
σκευή µηχανών. Και φυσικά η ανάπτυξη αυτής της σιδηροβιοµηχανίας
δηµιουργούσε ακόµη µια φορά αυτές τις προς τα πίσω και πρόσω
συναρθρώσεις. Μία από τις προς τα πίσω συναρθρώσεις ήταν εδώ η
εµφανιζόµενη ζήτηση άνθρακα. ...καθώς η ζήτηση για άνθρακα µεγά-
λωνε αυτό αποτέλεσε ένα ερέθισµα για τη βιοµηχανία εξόρυξης και η
βιοµηχανία αυτή απάντησε στο ερέθισµα... µε µια καινούργια εφεύρεση.
Πρόκειται για το πέρασµα από την ατµοµηχανή του Newcomen στην
ατµοµηχανή του Watt. [...] Η εφεύρεση και η εφαρµογή της ατµοµηχα-
νής του Watt αύξησε ριζικά την παραγωγικότητα της βιοµηχανίας του

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11
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άνθρακα, της σιδηροβιοµηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας. Και έτσι
η Αγγλία αναδείχτηκε, από τις αρχές του 19ου αιώνα, σε βιοµηχανικό
εργαστήρι του κόσµου.

Πηγή: Ranki G., Περιφερειακές Ευρωπαϊκές Οικονοµίες. 19ος-20ός αι.,
σελ. 38-41.
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Πίνακας τεχνολογικών εφευρέσεων

ΜΜηηχχααννέέςς κκααιι ττεεχχννιικκέέςς

«Ιπτάµενη σαΐτα»

«Κλώστρια Τζέννυ»
(Spinning Jenny)

Υδροπλαίσιο

«Κλωστικό µουλάρι»
(Spinning Mule)

Εκκοκκιστική µηχανή βαµ-
βακιού

Τήξη σιδήρου µε οπτάν-
θρακα (κοκ)

ΝΝέέεεςς δδυυννααττόόττηηττεεςς

Επιτάχυνε την ύφανση

Σύνθετη κλωστική µηχα-
νή που παράγει 16 κλω-
στές ταυτόχρονα

∆υνατότητα µαζικής πα-
ραγωγής διαµήκων και ε-
γκάρσιων κλωστών (στη-
µόνι και υφάδι)

Κλώθει 200 µε 300 φορές
περισσότερη ποσότητα
βαµβακιού από ό,τι ο χει-
ροκίνητος αργαλειός

∆ιαχώριζε τους σπόρους
από τις ίνες, κάνοντας το
βαµβάκι διαθέσιµο σε χα-
µηλότερη τιµή και άρα σε
µεγαλύτερες ποσότητες

Το κοκ αντεπεξέρχεται σε
µεγαλύτερα φορτία µε-
ταλλεύµατος από ό,τι ο
ξυλάνθρακας και παράγει
κατά την καύση υψηλότε-
ρες θερµοκρασίες στην
υψικάµινο µε αποτέλεσµα
µεγαλύτερη ρευστότητα
λιωµένου µετάλλου.

Η πρώτη επιτυχηµένη ατ-
µοµηχανή, χαµηλής πίε-
σης, αλλά ογκώδης και µε

ΕΕφφεευυρρέέττηηςς –– χχρροοννιιάά

James Hargreaves, 1764

Richard Arkwright, 1775

Samuel Crompton, 1779

Eli Whitney, 1792

Abraham Darby, 1709
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««ΟΟιι ττεεχχννοολλοογγιικκέέςς εεφφεευυρρέέσσεειιςς»»

ΜΜεε ββάάσσηη ττηηνν ππηηγγήή κκααιι ττοονν ππίίνναακκαα νναα δδιικκααιιοολλοο--
γγήήσσεεττεε ττηη φφρράάσσηη ττοουυ ββιιββλλίίοουυ σσααςς:: ««κκύύρριιοοιι
ππόόλλοοιι εεκκββιιοοµµηηχχάάννιισσηηςς ήήτταανν ηη υυφφααννττοουυρργγίίαα κκααιι
ηη µµεεττααλλλλοουυρργγίίαα»»..

Οι εξελίξεις στην υφαντουργία και τη µεταλ-
λουργία επηρέασαν µε πολλαπλασιαστική
ισχύ διάφορους σηµαντικούς παράγοντες
στην οικονοµική ζωή της Αγγλίας του 18ου αι-

ώνα: κατασκευή µηχανών, εξόρυξη πρώτων υλών, εκµηχάνιση παραγωγής.
Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσµα να θεωρείται ότι η υφαντουργία και η
µεταλλουργία διαδραµάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκβιοµηχάνιση
της χώρας. Όπως σηµειώνει και ο οικονοµικός ιστορικός στην πηγή µας,
όταν αυξάνεται η παραγωγικότητα σε έναν κλάδο, αυτό ενδέχεται να έχει
ευρύτερη σηµασία, γιατί µπορεί αυτός ο κλάδος να αρχίζει να κινητοποιεί
και άλλους κλάδους της οικονοµίας. Αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση
της αγγλικής βαµβακουργίας. Το «άλµα» πραγµατοποιήθηκε µε την εφεύ-
ρεση εκείνου του µηχανικού εξοπλισµού που βελτίωσε την ποιότητα, ενώ
ταυτόχρονα αύξησε σηµαντικά την ποσότητα του κλωσµένου βαµβακιού.  

Αναλυτικότερα, η νηµατουργία, προκειµένου να προλάβει την αυξηµένη
παραγωγή της υφαντουργίας, προχώρησε σε τεχνολογικές καινοτοµίες και
εκµηχανίστηκε (εφεύρεση κλωστικής µηχανής το 1764 από τον James
Hargreaves, εφεύρεση υδροπλαισίου από τον Richard Arkwright, που επέ-

Η µηχανή «Newcomen»

Η ατµοµηχανή του Watt

χαµηλή απόδοση 5 ίππων.
Κυριάρχησε όλο τον 18ο
αι. στα ορυχεία για άντ-
ληση νερού. 

Αποδοτικότερη ατµοµηχα-
νή που λειτουργούσε µε
ατµό και όχι µε την ατµο-
σφαιρική πίεση. Η κίνηση
γίνεται χωρίς τη µεσολά-
βηση υδροτροχού. 
Αύξησε τη ζήτηση για σί-
δηρο και διεύρυνε ένα ε-
ξαιρετικό φάσµα χρήσεων
της θερµικής ενέργειας.

Thomas Newcomen,
1712

James Watt, 1765

Πηγή: Burns E.M., Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισµό της νεότερης
Ευρώπης, Παρατηρητής, 1988, τόµ. 1ος, σ. 16-21 & Cardwell D., Ιστορία

της τεχνολογίας, 2000, σ. 137-139, 145-155, 188-200.

Η «κλώστρια Τζέννυ»
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τρεψε τη µαζική παραγωγή διαµήκων και εγκάρσιων κλωστών, εφεύρεση
του «κλωστικού µουλαριού» (Spinning Mule) από τον Samuel Crompton το
1779). Ο εκσυγχρονισµός στην παραγωγή της νηµατουργίας ώθησε και την
υφαντουργία να εισάγει τη µηχανή στην παραγωγική διαδικασία (λ.χ. εφεύ-
ρεση εκκοκκιστικής µηχανής το 1792 από τον Αµερικανό Eli Whitney). 

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε το ενδιαφέρον για τις ίδιες τις µηχανές, για την
κατασκευή τους και την υψηλότερη απόδοσή τους. Σταδιακά έγινε το πέρα-
σµα από τη µηχανή του Newcomen, µια «χοντροκοµµένη» ατµοµηχανή για
την άντληση νερού από τα ορυχεία που κατασκευάστηκε το 1712 στην ατµο-
µηχανή του James Watt (το 1763). Οι µηχανές όµως κατασκευάζονταν από
σίδηρο κι έτσι η συνολική εξέλιξη «έριξε το γάντι» και στην εξόρυξη µεταλ-
λεύµατος, δηλαδή:
• άνθρακα, ο οποίος αντικατέστησε το ξύλο ως θερµαντική ύλη,
• σιδήρου καλής ποιότητας και ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να µπορεί να

υποστηρίξει µηχανές µε υψηλότερη απόδοση. 

Στην εξόρυξη οι ατµοµηχανές έπαιζαν ήδη πολύ σηµαντικό ρόλο. Έτσι
παρατηρούµε ένα είδος κύκλου. Mε καλύτερες µηχανές η εξόρυξη µεταλ-
λεύµατος γίνεται αποδοτικότερη, µε αποτέλεσµα την παραγωγή καλύτερου
σίδηρου και κατ’ επέκταση καλύτερων µηχανών. Το πέρασµα στη νέα και
πιο δυνατή µηχανή του Watt ήταν αποτέλεσµα της πίεσης που ασκήθηκε
από τη ζήτηση περισσότερου γαιάνθρακα και άρα από την ανάγκη για εκµε-
τάλλευση όλο και βαθύτερων φλεβών. 

Πρώτη εφαρµογή των νέων τεχνικών µεθόδων έγινε στην υφαντουργία και
αµέσως µετά στη µεταλλουργία. Οι κλωστικές και οι υφαντικές µηχανές τελει-
οποιήθηκαν και η παραγωγή υφασµάτων µε χαµηλό κόστος αυξήθηκε. Αποτέ-
λεσµα ήταν τα αγγλικά βαµβακερά να πληµµυρίσουν ολόκληρο τον κόσµο.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι µια εξέλιξη σε έναν τοµέα της παραγωγικής διαδικα-
σίας προκαλεί αντιδράσεις και εξελίξεις σε ένα ευρύ φάσµα της οικονοµίας.

Eνότητα 13

««ΤΤοο ββιιοοττιικκόό εεππίίππεεδδοο ττωωνν ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν ππόόλλεεωωνν σσττιιςς ααρρχχέέςς ττοουυ 1199ooυυ ααιι..»»::
Παρ’ όλο που η ύπαιθρος συνέχιζε να κρατά τον όγκο του ευρωπαϊκού
πληθυσµού κατά την περίοδο 1800-1850, η ανάπτυξη των πόλεων παρα-
µένει ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα της κοινωνικής ιστορίας εκεί-
νης της περιόδου. Οι πόλεις αυξήθηκαν τόσο σε µέγεθος όσο και σε αριθ-
µό. [...] Το πρωταρχικό αποτέλεσµα [των γοργά αναπτυσσόµενων αστικών
κέντρων] ήταν ένας φρικτός συνωστισµός. [...] Σε πολλές από τις µεγαλύ-
τερες πόλεις, παλιές και καινούριες, εργάτες και εργάτριες ζούσαν σε
µεγάλους κοιτώνες, χωριστά από τις οικογένειές τους στα χωριά. Οι φτω-
χότεροι εργάτες σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές πόλεις κατοικούσαν σε
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άθλια υπόγεια, συχνά σκοτεινά και χωρίς αποχέτευση. Οι κυβερνήσεις
έκαναν ό,τι µπορούσαν για να ενθαρρύνουν την εξωτερική µετανάστευση
προκειµένου να αποσυµφορήσουν τις πόλεις. [...] Με πόλεις τόσο πυκνο-
κατοικηµένες η µόνιµη απειλή της υγείας των κατοίκων τους ήταν αναπό-
φευκτη. Η αστική τάξη µετακινήθηκε όσο µπορούσε µακρύτερα από τις
αρρώστιες και την καπνιά των εργοστασίων, αφήνοντας τα φτωχότερα
µέλη της κοινωνίας αβοήθητη λεία στις αρρώστιες που θέριζαν τις αγροτι-
κές συνοικίες. Η χολέρα, ο τύφος, η φυµατίωση ήταν φυσικές µάστιγες σε
συνοικίες χωρίς επαρκή αποχέτευση που πνίγονταν στον καπνό από τα
εργοστάσια, τους σιδηροδρόµους, τις καµινάδες των σπιτιών.
Πηγή: Burns E.M., Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισµό της νεότερης

Ευρώπης, τόµ. 2, 1988, σ. 46-48.

ΠΠοοιιεεςς ήήτταανν οοιι σσυυννθθήήκκεεςς ζζωωήήςς σστταα ππρρώώτταα αασσττιικκάά ββιιοοµµηηχχααννιικκάά κκέέννττρραα;; 

Τα αστικά κέντρα της πρώτης βιοµηχανικής φάσης δεν έχουν πολλά κοινά
σηµεία µε τα σηµερινά αστικά κέντρα που εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό
ικανοποιητική και ασφαλή διαβίωση στους κατοίκους τους. Στις πρώτες
πόλεις της βιοµηχανικής περιόδου οι κάτοικοι, νεοφερµένοι από την ύπαι-
θρο για να βρουν εργασία, ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε κλειστούς και
ανθυγιεινούς χώρους λαµβάνοντας πενιχρές αµοιβές, οι οποίες επαρκούν
ίσα ίσα για την απλή επιβίωσή τους. Η οργάνωση των στοιχειωδών συνθη-
κών για την αποφυγή των λιµών ήταν σε αρχικό στάδιο, µε το σύστηµα
ύδρευσης και αποχέτευσης σε ανεπαρκές επίπεδο. Ως η µόνη διέξοδος των
κυβερνήσεων, για να αποφύγουν τυχόν ταραχές και εξεγέρσεις προκαλού-
µενες από την αγανάκτηση, διαφαίνεται η εξωτερική µετανάστευση. Αργό-
τερα βέβαια οι (αστικές) κυβερνήσεις  θα προωθήσουν και κοινωνικά µέτρα,
κατόπιν διεκδικήσεων των εργατών. Στο αρχικό όµως στάδιο των πρώτων
δεκαετιών του 19ου αιώνα οι λιµοί σκόρπιζαν τον θάνατο ανάµεσα στους
εργάτες των πόλεων τη στιγµή που οι αστοί άρχιζαν να ζουν σε καλύτερες
συνοικίες και σε καλύτερα σπίτια, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής και κοι-
νωνικής τους ανόδου. 

Οι άσχηµες συνθήκες ζωής και εργασίας που επικρατούσαν στις πρώτες
βιοµηχανικές πόλεις πρέπει να κάνει περισσότερο προσεκτικό τον µελετητή
αυτής της ιστορικής περιόδου, ώστε να µη χρησιµοποιήσει γενικεύσεις,
όπως «η βιοµηχανική επανάσταση επέφερε άνοδο του βιοτικού επιπέδου»
κτλ. Η ιστορική αλήθεια πρέπει να αναδείξει και αυτούς που πλήρωσαν το
ακριβό αντίτιµο αυτής της προόδου.
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Eνότητα 14

ΟΟιι ααππόόψψεειιςς ττοουυ ««σσιιδδεερρέέννιιοουυ»» κκααγγκκεελλάάρριιοουυ
Το µόνο που αρµόζει... είναι µια ισχυρή εξουσία, δίκαιη, υψηλόφρων και, ει
δυνατόν, φιλεύσπλαχνη. Από την άλλη πλευρά, η απεριόριστη εξουσία και
η χωρίς φραγµούς άσκησή της καθιστά ανάλγητους τους πολιτικούς, οι
οποίοι στο κάτω κάτω δεν είναι παρά απλοί άνθρωποι. Η υπερβολική γρα-
φειοκρατία βλάπτει· αλλά δεν είναι και φρόνιµο να βάζεις πολύ στενά όρια
στη δύναµη και την αξιοπρέπεια του κράτους. Σε εσάς τους Εγγλέζους
έχω τη γνώµη ότι το κοινοβούλιο έχει υπερβολική εξουσία παρέµβασης
στην κρατική αρχή και εµποδίζει την κυβέρνηση. Η Ρωσία βρίσκεται στο
αντίθετο άκρο. Εσείς είστε µια χώρα µε µακρά κοινοβουλευτική παρά-
δοση, εξοικειωµένοι µε την ύπαρξη πολιτικών κοµµάτων και την αναγκαιό-
τητα των αµοιβαίων υποχωρήσεων όταν η στιγµή το απαιτεί. Οι Ρώσοι,
όπως ανέφερα και νωρίτερα, δεν γνωρίζουν τι θέλουν, δεν γνωρίζουν
πότε να διεκδικήσουν και πότε να υποχωρήσουν. Έρµαια δογµάτων ή
ιδεών, υιοθετούν ακραίες θέσεις σε µια πολιτική που δεν κατανοούν. Αυτή
τη στιγµή δεν υπάρχει άλλη λύση από το να τους κυβερνήσεις µε σιδερέ-
νια πυγµή. 

Πηγή: Aπό µία συνέντευξη του Mπίσµαρκ το 1890 σε έναν Άγγλο δηµο-
σιογράφο της Daily Telegraph.

ΟΟ MMππιισσµµααρρκκ κκααιι ττοο κκοοιιννοοββοούύλλιιοο
Όταν ο Βίσµαρκ ανέβηκε στην εξουσία ως πρωθυπουργός της Πρωσίας
το 1862, αντιµετώπισε µια φιλελεύθερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που,
από το 1859, ήταν αντίθετη στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών,
παρά τις πιέσεις του βασιλιά. [...] για να ξεπεράσει το αδιέξοδο ο βασιλιάς
Ουλιέλµος Α’ [...] ανέθεσε την πρωθυπουργία στο Βίσµαρκ, ο οποίος
κατόρθωσε να εξουδετερώσει την αντίδραση των φιλελευθέρων. Όταν
αρνούνταν αυτοί την επιβολή φόρων, εκείνος τους εισέπραττε έτσι κι
αλλιώς, ισχυριζόµενος ότι το σύνταγµα, οποιοιδήποτε κι αν ήταν οι σκοποί
του, δεν είχε εφαρµοστεί για να διαλύσει το κράτος. Όταν οι φιλελεύθεροι
υποστήριζαν ότι η Πρωσία έδινε το κακό παράδειγµα στην υπόλοιπη Γερ-
µανία, ο Βίσµαρκ απαντούσε ότι το καύχηµα της Πρωσίας δεν ήταν ο
φιλελευθερισµός της, αλλά η δύναµή της.

Πηγή: Burns E. M., Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισµό της νεότε-
ρης Ευρώπης, σ. 142.
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ΠΠοοιιεεςς πποολλιιττιικκέέςς ααππόόψψεειιςς ττοουυ MMππίίσσµµααρρκκ ((BBίίσσµµααρρκκ)) δδιιααφφααίίννοοννττααιι µµέέσσαα ααππόό ττηη
σσυυννέέννττεευυξξήή ττοουυ κκααιι ααππόό ττοο κκεείίµµεεννοο ττοουυ ιισσττοορριικκοούύ;; ΠΠώώςς κκρρίίννεειιςς ττοο χχααρραακκττηηρριι--
σσµµόό ««σσιιδδεερρέέννιιοοςς κκααγγκκεελλάάρριιοοςς»» πποουυ ττοουυ έέχχεειι ααπποοδδοοθθεείί;;

Ο καγκελάριος (πρωθυπουργός) της Πρωσίας και µετέπειτα της ενωµένης
Γερµανίας, ο Όττο φον Mπίσµαρκ, έχει χαρακτηριστεί ως οπαδός της «ρεαλι-
στικής πολιτικής» (Realpolitik), απαλλαγµένης από συναισθηµατισµούς και
ιδεολογίες. Στην περίπτωσή του ο ρεαλισµός συµπίπτει µε τον ψυχρό υπολο-
γισµό και την εξυπηρέτηση του ωµού συµφέροντος. Όχι άδικα εποµένως του
έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισµός «σιδερένιος καγκελάριος1». Ο πρωτεργάτης
της ένωσης της Γερµανίας πίστευε ότι µόνο µε µια σκληρή (= αντικοινωνική,
ανελεύθερη) πολιτική στο εσωτερικό του κράτους και µε µια πολιτική εκφοβι-
σµού και απειλών στις διεθνείς σχέσεις θα καθιστούσε τη Γερµανία ένα
ισχυρό κράτος. Αυτές τις πολιτικές πεποιθήσεις τις εφάρµοσε µε επιµονή και
συνέπεια και είχε τα αποτελέσµατα που οραµατίστηκε: H Γερµανία κατάφερε
να ξεπεράσει τους τοπικισµούς των τοπικών ηγεµόνων και τους ανταγωνι-
σµούς των γειτονικών κρατών (κυρίως της Αυστρίας) και να ενωθεί κάτω από
το σκήπτρο της Πρωσίας, ενώ στη συνέχεια, γύρω στα 1880-1890, έγινε µια
παγκόσµια στρατιωτική και οικονοµική δύναµη. Αυτό το κράτος όµως έπνιξε
τις ελευθερίες των υπηκόων του. Καταστρατήγησε επίσης το διεθνές δίκαιο
και επέβαλε πολέµους (στη ∆ανία, στην Αυστρία, στη Γαλλία). Αργότερα µάλι-
στα, όταν αµφισβήτησε σε παγκόσµιο επίπεδο την κυριαρχία καθιερωµένων
δυνάµεων, όπως η Αγγλία και η Γαλλία, αποτέλεσε ουσιαστικά την αιτία για
τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο (και µε την έννοια της νοοτροπίας και της ιδεολο-
γίας που εµφύσησε και για τον δεύτερο). 

Ο κοινοβουλευτισµός, όπως διαφαίνεται µέσα από τη συνέντευξη που
παραχώρησε στα τέλη της καριέρας του ο Mπίσµαρκ (πράγµα που σηµαίνει
ότι µέχρι το τέλος έµεινε πιστός στο δόγµα της αυταρχικής διακυβέρνησης),
ήταν κάτι ξένο προς τις πολιτικές του ιδέες. Η Γερµανία γι’ αυτόν έπρεπε να
αποτελέσει ένα «οχυρό» κατά της δηµοκρατίας και του σοσιαλισµού. Ένα κοι-
νοβούλιο που θα περιόριζε την ισχύ (αυθαιρεσία) του µονάρχη θα ήταν ένας
ανασταλτικός παράγοντας για την πρόοδο του κράτους: «δεν είναι και φρό-
νιµο να βάζεις πολύ στενά όρια στη δύναµη και την αξιοπρέπεια του κρά-
τους». Αυτό που απαιτούσαν οι συνθήκες της εποχής του, κατά τον Mπί-
σµαρκ, ήταν µια ισχυρή κεντρική εξουσία, αδιαµφισβήτητη, αλώβητη από κρι-
τική και ιδεολογίες: «αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει άλλη λύση από το να τους
κυβερνήσεις µε σιδερένια πυγµή». Οι «ιδέες» κάνουν κακό, αφού παρασύρουν
τους πολίτες σε ενέργειες κατά του κράτους τους. Οι πολίτες που σκέφτονται
γίνονται «έρµαια δογµάτων ή ιδεών, υιοθετούν ακραίες θέσεις». Χρειαζόταν
για τον Mπίσµαρκ η εξουσία ενός απόλυτου µονάρχη, ο οποίος θα επιβάλλε-
ται µε αδυσώπητη σκληρότητα στους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς του
εχθρούς (οι εχθροί του µονάρχη ταυτίζονται µε τους εχθρούς του κράτους).
Η τυχόν φιλευσπλαχνία του ηγεµόνα είναι ένα δευτερεύον χαρακτηριστικό

1 Βλ. Dreyfus F.G., Marx R., Poidevin R., Η Ευρώπη από το 1848 µέχρι σήµερα, 1985 (Γενική Ιστορία της
Ευρώπης), τόµ. Στ΄, σ. 22.
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(«ει δυνατόν, φιλεύσπλαχνη») για την πολιτική εξουσία. Η «κοινωνική πολιτι-
κή», η δηµιουργία δηλαδή ενός κράτους για τις ανάγκες του πολίτη, θα ήταν
µια κίνηση σε λάθος κατεύθυνση, αφού αυτό που πρωτεύει είναι η δύναµη
του κράτους στην υπηρεσία του οποίου πρέπει να αναλώσει όλες του τις
προσπάθειες το άτοµο και να θυσιάσει ατοµικές επιδιώξεις και δικαιώµατα. Με
την έννοια αυτή το άτοµο στην πολιτική φιλοσοφία του Mπίσµαρκ δεν είναι πο-
λίτης αλλά υπήκοος και ένθερµος υποστηρικτής του ηγεµόνα. Απουσιάζει από
τη σκέψη του Mπίσµαρκ κάθε διαφωτιστική νοοτροπία και προτάσσεται ένας
αυταρχισµός καλυµµένος µε τον µανδύα «της αυταπάρνησης για το κράτος».

Eνότητα 15

ΑΑπποοιικκιιοοκκρρααττίίαα:: υυππέέρρ κκααιι κκααττάά
I. Τα επιχειρήµατα ενός φιλελεύθερου αστού
Από οικονοµική άποψη οι αποικίες προσφέρουν ένα άσυλο και εργασία
στους κατοίκους των φτωχών χωρών ή στους κατοίκους των χωρών που
παρουσιάζουν υπερπληθυσµό. Αλλά υπάρχει κι ένας δεύτερος λόγος,
που προσιδιάζει στους λαούς οι οποίοι διαθέτουν περίσσευµα από
κεφάλαια ή από προϊόντα. Αυτός ο δεύτερος λόγος εναρµονίζεται
περισσότερο µε τη σηµερινή [1885] πραγµατικότητα. Κύριοι, υπάρχει κι
ένα άλλο σηµείο που πρέπει επίσης να θίξω: είναι η ανθρωπιστική και
πολιτιστική πλευρά του θέµατος. Πρέπει να πούµε καθαρά ότι οι ανώτε-
ροι φυλετικά λαοί έχουν καθήκον απέναντι στους κατώτερους λαούς να
τους εκπολιτίσουν. 
(Ζυλ Φλερύ, υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας).

II. Τα επιχειρήµατα ενός σοσιαλιστή
Αποδοκιµάζουµε την αποικιακή πολιτική, γιατί σπαταλά τον πλούτο και
τις δυνάµεις των χωρών που θα έπρεπε να αφιερωθούν στη βελτίωση
της µοίρας των λαών. Την αποδοκιµάζουµε σαν την πιο απαίσια συνέ-
πεια του καπιταλιστικού συστήµατος, το οποίο εµποδίζει στις χώρες που
επικράτησε την κατανάλωση µε τους χαµηλούς µισθούς που προσφέρει
στους εργάτες, ενώ αντίθετα αναγκάζεται να δηµιουργεί σε µακρινές
χώρες µε την κατάκτηση και τη βία καινούριες αγορές. Την αποδοκιµά-
ζουµε, τέλος, γιατί σε όλες τις αποικιακές επιχειρήσεις η καπιταλιστική
έννοια της δικαιοσύνης συνοδεύεται από µια πλήρη διαφθορά.
(Ζαν Ζορές, Γάλλος σοσιαλιστής).

ΠΠοοιιαα εείίννααιι τταα εεππιιχχεειιρρήήµµαατταα σσττοο ζζήήττηηµµαα ττηηςς ααπποοιικκιιοοκκρρααττίίααςς ττωωνν δδύύοο ππλλεευυ--
ρρώώνν;; ΠΠοοιιαα σσααςς φφααίίννοοννττααιι ππεερριισσσσόόττεερροο ππεειισσττιικκάά;;
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I. Τα επιχειρήµατα ενός αποικιοκράτη (φιλελεύθερος αστός)
Τα επιχειρήµατα υπέρ της αποικιοκρατίας του φιλελεύθερου αστού συνοψί-
ζονται σε δύο κυρίως θέσεις: α) Οι αποικίες προσφέρουν διέξοδο στους
φτωχούς κατοίκους των ευρωπαϊκών περιοχών, οι οποίοι αναζητούν εργα-
σία. Οι αποικίες επίσης αποτελούν ένα χώρο διαφυγής ή εκτόνωσης της
δηµογραφικής πίεσης για τις χώρες που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα του
υπερπληθυσµού. β) Η αποικιακή πολιτική αποτελεί αναπόφευκτη «αποστο-
λή» των ευρωπαϊκών λαών προς τον κόσµο. Μια αποστολή εκπολιτισµού και
αρωγής σε λαούς κατώτερους οικονοµικά, τεχνολογικά, αλλά και πολιτι-
σµικά. Εποµένως πρόκειται για ένα βαρύ χρέος προς την ιστορία και την
ανθρωπότητα (!) που πρέπει να αναλάβουν οι προηγµένες και «ανώτερες
πολιτισµικά» χώρες, ώστε να ωθήσουν προς την πρόοδο ολόκληρη την
ανθρωπότητα.

II. Τα επιχειρήµατα κατά της αποικιοκρατίας (σοσιαλιστής)

Ο σοσιαλιστής ηγέτης πιστεύει ότι η αποικιοκρατία κάνει κακό όχι µόνο
στους λαούς που υποτάσσονται αλλά και στους λαούς των αποικιακών κρα-
τών. Στη δεύτερη περίπτωση πόροι και άνθρωποι διαφεύγουν από την υπη-
ρεσία της τοπικής κοινωνίας και αναλώνονται σε άλλες περιοχές για την
εξυπηρέτηση συµφερόντων των λίγων. Η αποικιακή πολιτική, όπως χαρα-
κτηριστικά λέει, αποτελεί σπατάλη του πλούτου και των δυνάµεων των
χωρών, αντί να χρησιµοποιούνται αυτά στο «εσωτερικό» των κοινωνιών για
τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών. Ο Ζαν Ζορές συνδέει την
αποικιακή πολιτική µε την καπιταλιστική ανάπτυξη και το κυνήγι του κέρ-
δους που τη χαρακτηρίζει. Ο καπιταλισµός διακατέχεται από τον παραλογι-
σµό να αναλίσκεται στην προσπάθεια καινούριων αγορών, αντί να βελτιώνει
την τοπική αγορά µε υψηλότερους λ.χ. µισθούς. Επιπλέον στα επιχειρήµατα
κατά της αποικιοκρατίας προστίθεται και αυτό της βίας και της κατάκτησης
της ιµπεριαλιστικής ιδεολογίας.

Είναι φανερό ότι τα «οικονοµικά» επιχειρήµατα του αποικιοκράτη δεν
µπορούν να πείσουν, γιατί η ευθύνη µιας κυβέρνησης για την αντιµετώπιση
των κοινωνικών και των οικονοµικών προβληµάτων, όπως η ανεργία και η
κατάκτηση ενός στοιχειώδους βιοτικού επιπέδου για τους πολίτες, δεν µπο-
ρεί να µετατεθεί στις πλάτες ενός άλλου λαού. Εξάλλου, επειδή ακριβώς
αυτό το επιχείρηµα (αντιµετώπιση ανεργίας και φτώχειας µε την «εξαγωγή»
των ανέργων και των φτωχών!) µπορεί να φανεί πολύ «ψυχρό» και ανήθικο
για τις συνειδήσεις των κοινωνικών στρωµάτων που στηρίζουν την αποικιο-
κρατική πολιτική, ο υπερασπιστής της αποικιοκρατίας επενδύει τις οικονοµι-
κές αυτές αιτίες και κίνητρα µε ένα ιδεολογικό «περιτύλιγµα» ανθρωπιστι-
κού ιδεώδους. Αυτή όµως η ρατσιστική ιδεολογία περί ανώτερων φυλών µε
την εξέλιξη της επιστήµης έχει αποδειχθεί µύθος και απλά ένα ιδεολογικό
προκάλυµµα για τη δικαιολόγηση της κατάκτησης και εκµετάλλευσης άλλων
λαών. 
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Eνότητα 16

ΟΟιι ««εεύύθθρρααυυσσττεεςς»» δδηηµµοοκκρρααττίίεεςς
Όλα τα νεοσύστατα εθνικά κράτη της Λατινικής Αµερικής, ακόµα και η
βραζιλιάνικη µοναρχία, απέρριπταν τον απολυταρχισµό, προτιµώντας
ένα φιλελεύθερο συνταγµατικό µοντέλο διακυβέρνησης που βασιζόταν
στις αρχές της ισότητας απέναντι στο νόµο και στο σεβασµό των πολιτι-
κών δικαιωµάτων της λαϊκής κυριαρχίας και της διάκρισης των εξου-
σιών. 

Οι νέοι αυτοί θεσµοί βασίζονταν στα πρότυπα των ευρωπαϊκών δηµο-
κρατιών. Παρ’ όλο που σε µεγάλο βαθµό προσαρµόστηκε στις τοπικές
ανάγκες, ο συνταγµατικός φιλελευθερισµός συχνά ήρθε σε σύγκρουση
µε τις πολιτικές παραδόσεις και έγινε αποδεκτός µε δυσκολία από πολλές
κοινωνίες για διάφορους λόγους. Μέσα σε δύο δεκαετίες ανεξαρτησίας
τα περισσότερα από τα πρώτα πιο φιλελεύθερα συντάγµατα είχαν καταρ-
γηθεί από ανώτατους δικτάτορες είτε είχαν αντικατασταθεί από πιο
συντηρητικά. Σε µια προσπάθεια ερµηνείας αυτού του φαινοµένου, ένας
από τους πιο σηµαντικούς σύγχρονους µελετητές του εθνικισµού γράφει:

«...στη Νότια και Κεντρική Αµερική, οι ευρωπαϊκού τύπου «µεσαίες
τάξεις» ήταν ακόµα ασήµαντες στο τέλος του 18ου αι. ούτε είχε διαµορ-
φωθεί ένα διακριτό σώµα διανοούµενων. Γιατί “σε εκείνες τις ήσυχες
αποικιακές ηµέρες το διάβασµα ελάχιστα διατάρασσε τον αξιοπρεπή και
υπεροπτικό ρυθµό της ζωής των ανθρώπων”. [...] το πρώτο ισπανο-αµε-
ρικανικό µυθιστόρηµα εκδόθηκε µόλις το 1816. [...] Τα στοιχεία δείχνουν
ξεκάθαρα ότι αυτοί που κατείχαν την εξουσία ήταν µεγάλοι γαιοκτήµο-
νες, οι οποίοι είχαν συµµαχήσει µε ένα µικρότερο αριθµό εµπόρων και
διάφορες κατηγορίες επαγγελµατιών (δικηγόρους, στρατιωτικούς, τοπι-
κούς και επαρχιακούς λειτουργούς). Χωρίς να υπάρχει καµία διάθεση
“ένταξης των κατώτερων τάξεων στην πολιτική ζωή”, ένας κεντρικός πα-
ράγοντας που αρχικά ώθησε στην ανεξαρτητοποίηση από τη Μαδρίτη,
σε περιπτώσεις όπως είναι η Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Περού, ήταν
ο φόβος πολιτικών κινητοποιήσεων από τις “κατώτερες τάξεις”». 

Πηγή: Anderson B., Φαντασιακές Κοινότητες. Στοχασµοί για τις απαρ-
χές και τη διάδοση του εθνικισµού, Αθήνα, 1997, σελ. 86.

∆∆ιικκααιιοολλοογγήήσσττεε ττηηνν πποορρεείίαα ττωωνν γγεεγγοοννόόττωωνν,, όόππωωςς υυπποοδδηηλλώώννεεττααιι ααππόό ττοο
σσχχήήµµαα::
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κκααιι πποορρττοογγααλλιικκήή κκυυ--
ρριιααρρχχίίαα σσττηη ΛΛααττιιννιικκήή
ΑΑµµεερριικκήή

ΦΦιιλλεελλεεύύθθεερρεεςς εεππαανναα--
σσττάάσσεειιςς σσττιιςς ααρρχχέέςς
ττοουυ 1199οουυ ααιιώώνναα

∆∆ιικκττααττοορρίίεεςς κκααιι ααννεε--
λλεεύύθθεερραα κκααθθεεσσττώώτταα
σστταα ννέέαα κκρράάττηη ττηηςς
ΛΛααττιιννιικκήήςς ΑΑµµεερριικκήήςς



12 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

∆ύο παράγοντες συνήθως προβάλλονται για να αιτιολογήσουν το πώς εντε-
λώς ξαφνικά η Ισπανο-αµερικανική Αυτοκρατορία της Λατινικής Αµερικής,
που έζησε σχεδόν τρεις αιώνες, διαµελίστηκε σε δεκαοκτώ διαφορετικά
κράτη: 
•  ο αυξανόµενος έλεγχος και η εκµετάλλευση της αποικιοκρατικής Ευρώ-

πης (στην περίπτωση της Λατινικής Αµερικής η Ισπανία),
• η διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών του ∆ιαφωτισµού στο δεύτερο µισό

του 18ου αιώνα. O ίδιος ο Μπολίβαρ, ένας από τους πρωτεργάτες των
αµερικανικών επαναστάσεων ταξίδεψε στην Ευρώπη και µελέτησε τη
φιλοσοφία του Ζαν Ζακ Ρουσό και το έργο του Άνταµ Σµιθ. 

Ο B. Anderson παραδέχεται επίσης ότι η βελτίωση στις υπερατλαντικές
επικοινωνίες και συγκοινωνίες, καθώς και το γεγονός ότι οι διάφορες περιο-
χές της Αµερικής είχαν κοινή γλώσσα και κουλτούρα µε τις αντίστοιχες
µητροπόλεις, τους επέτρεπε στα νέα πολιτικά δόγµατα και στις νέες οικονο-
µικές πρακτικές (= ιδεολογικός και οικονοµικός φιλελευθερισµός) να φτά-
νουν σχετικά γρήγορα στην Αµερική και µε µεγάλες πιθανότητες να γίνουν
αποδεκτά. Πέρα από αυτά όµως βασική αιτία για τις φιλελεύθερες αµερικα-
νικές επαναστάσεις ήταν το γεγονός ότι η άρχουσα τάξη των αποικιών ήταν
υποδεέστερη από τους απεσταλµένους διοικητές και την υπαλληλική γρα-
φειοκρατία που έφταναν απευθείας από τις µητροπόλεις, για να αναλάβουν
τη διοίκηση (και την οικονοµική αποµύζηση των αποικιών). Αυτή η αµερικα-
νική άρχουσα τάξη γινόταν αντικείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης. Το
παράδειγµα των Αµερικανών αποίκων είναι χαρακτηριστικό (βλ. ενότητα 2).

Η επανάσταση χρησιµοποίησε την ιδεολογία του πολιτικού φιλελευθερι-
σµού, όπως την είχε καθιερώσει ο ∆ιαφωτισµός, και ξεσήκωσε τα ευρύτερα
κοινωνικά στρώµατα των νέων κοινωνιών. Ο πολιτικός φιλελευθερισµός
όµως τελικά δεν κατάφερε να εδραιωθεί και να οδηγήσει σε µακρόβια κοινο-
βουλευτικά καθεστώτα. Οι αιτίες για τη γρήγορη κατάρρευση των φιλελεύ-
θερων καθεστώτων και την επιβολή δικτατοριών οφείλεται στο γεγονός ότι
δεν υπήρχε ένας δυναµικός φορέας να εκφράσει αυτές τις ιδέες και να
πολεµήσει για αυτές. Μία αστική τάξη δηλαδή τύπου Ευρώπης. Η πηγή ανα-
φέρει ότι οι µεσαίες τάξεις ήταν ασήµαντες στη Νότια και στη Κεντρική
Αµερική. Η πηγή αναφέρει επίσης και έναν δεύτερο λόγο που δεν εµπεδώ-
θηκαν οι δηµοκρατικοί θεσµοί και το φιλελεύθερο πολιτικό σύστηµα: την
έλλειψη διανοούµενων και γενικότερα µια υποτονική πνευµατική ζωή. Με
άλλα λόγια στη Λατινική Αµερική δεν είχε προηγηθεί ένα κίνηµα ανάλογο
του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού και οι επαναστάσεις δε γίνονται όταν (ή µόνο
όταν) πεινάει κάποιος ή όταν κάποιος άλλος τον εκµεταλλεύεται, αλλά όταν
υπάρχει µια ιδεολογία που δίνει το όραµα µιας διαφορετικής κοινωνίας, για
την οποία κάποιος θα είναι διατεθειµένος να δώσει και τη ζωή του. 

Έτσι πολύ γρήγορα µετά την επιτυχή έκβαση των επαναστάσεων οι
µεγάλοι γαιοκτήµονες καρπώθηκαν τους καρπούς του αγώνα, οι πολιτικές
ελευθερίες καταργήθηκαν και επιβλήθηκαν καθεστώτα που εξυπηρετούσαν
τα συµφέροντα της ανώτερης γαιοκτητικής τάξης. Η νέα άρχουσα τάξη
ουσιαστικά ήθελε να πάρει τη θέση των διοικητών που έστελνε η µητρόπολη



13

στα εδάφη της Αµερικής και φαίνεται ότι εξαρχής δεν ήταν διατεθειµένη να
επιτρέψει να διαχέεται η εξουσία σε ολόκληρη την κοινωνία.

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 33
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Eνότητα 17

ΠΠηηγγήή:: ««όόλλαα κκιι όόλλαα»»:: ηη ««ααθθέέµµιιττηη»» εεππέέµµββαασσηη ττοουυ ΚΚααπποοδδίίσσττρριιαα σστταα σσυυµµφφέέ--
ρροονντταα ττωωνν κκοοττζζααµµππάάσσηηδδωωνν..

...τας δηµοτικάς εκλογάς ηθέλησε [ο Καποδίστριας] να καταστήση
πραγµατικάς, διότι, «το όργανον, έγραφε, δια του οποίου ο λαός φανε-
ρώνει τας χρείας του, είναι οι δηµογέροντες και δια τούτο συµβάλλει
πολύ, ώστε η εκλογή αυτών των αρχών αντί να επιβάλλεται εις το πλή-
θος παρά του ισχυροτέρου να γίνεται νοµίµως δια της εµπιστοσύνης
των πολιτών». Αλλά αι δηµογεροντίαι όµως και οι δήµοι ήσαν φέουδα
των κοτσαµπασίδων. Ο Κυβερνήτης ήρχισε λοιπόν να γίνεται ανυπόφο-
ρος επιχειρών να επέµβη και εις τα άδυτα των αδύτων του κοτσαµπασι-
σµού, και ιερά οργή και αγανάκτησις κατέλαβαν αυτούς δια την ανήκου-
στον ταύτην τόλµην και αυθάδειαν του Κορφιάτη! [του Κερκυραίου].
Όλα και όλα, αλλά να επεµβαίνη η τυραννική εξουσία και εις τα επαρ-
χίας των!

Πηγή: Βερναρδάκης ∆., Καποδίστριας και Όθων, σ. 356

ΠΠοοιιεεςς ααιιττίίεεςς σσύύγγκκρροουυσσηηςς ααννααδδεειικκννύύεειι ττοο κκεείίµµεεννοο γγιιαα ττηη σσύύγγκκρροουυσσηη ττοουυ
ΚΚααπποοδδίίσσττρριιαα µµεε ττοουυςς ττοοππιικκοούύςς άάρρχχοοννττεεςς ((ππρρόόκκρριιττοοιι κκααιι κκοοττζζααµµππάάσσηηδδεεςς));;

Ο αγώνας του Καποδίστρια για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου κράτους
έβρισκε εµπόδια από την αυξανόµενη αντίδραση της παλαιάς πολιτικής ηγε-
σίας του τόπου: πρόκριτοι, πλοιοκτήτες και Φαναριώτες. Σχηµατίστηκε ένα
είδος αντιπολίτευσης, ετερόκλητη και ανοµοιογενής στη σύνθεσή της, αλλά
µε κοινό σηµείο αναφοράς την αντίθεσή της στη δεδοµένη προσωποπαγή
διακυβέρνηση του Κυβερνήτη4.  Η αντιπολίτευση, επιδιώκοντας µερίδιο στη
διαχείριση της εξουσίας, διατύπωσε κατηγορίες εναντίον του Καποδίστρια
για έλλειψη φιλελευθερισµού και για αυταρχική πολιτική και απαιτούσε
συνταγµατικές παραχωρήσεις σε µια εποχή πολιτικού αναβρασµού και επα-
ναστάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη (1830). Στην πραγµατικότητα όµως η
αντιπολίτευση πολεµούσε για κεκτηµένα συµφέροντα. Υπήρχαν πολλές
προσωπικές φιλοδοξίες που δεν εκπληρώθηκαν µε την ανάδυση του ελληνι-
κού κράτους και δε φαινόταν να µπορούν να συµβαδίζουν µε την προσπά-
θεια του Καποδίστρια για οργάνωση ενός σύγχρονου κράτους δυτικού
τύπου. Η εσωτερική πολιτική του κυβερνήτη και η αναδιοργάνωση ή µάλλον
η οργάνωση (γιατί δεν προϋπήρχε ουσιαστικά τίποτε) του κράτους έβλαπτε
τα τοπικιστικά συµφέροντα των προκρίτων. Η προσπάθεια ανάπτυξης µιας
κρατικής γραφειοκρατίας, η οργάνωση ενός φορολογικού συστήµατος υπα-
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4 Μέσα στο πλαίσιο όµως των αποφάσεων της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας το 1827.
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γόµενου άµεσα στην κεντρική εξουσία και η συγκρότηση δικαστηρίων εκµη-
δένιζαν τις προηγούµενες διοικητικές, οικονοµικές και δικαστικές αρµοδιό-
τητες που απολάµβαναν οι τοπικοί άρχοντες (πρόκριτοι – κοτζαµπάσηδες).
Η σύγκρουση του Καποδίστρια µε τα κατεστηµένα συµφέροντα ήταν αναπό-
φευκτη.

Η παραπάνω πηγή ακριβώς σε αυτή την αιτία διένεξης αναφέρεται, η
οποία φαίνεται ότι ήταν και η πιο σηµαντική. Η προσπάθεια του Καποδίστρια
να «εξορθολογίσει» τη διοίκηση και να καταστρέψει τις «πελατειακές σχέ-
σεις» που έφερναν στο προσκήνιο πάντα τα ίδια πρόσωπα που νέµονταν
συνεχώς την εξουσία, ήρθε σε σύγκρουση µε τους τοπικούς άρχοντες. Οι
τοπικές κοινότητες θεωρούνταν «φέουδα» των κοτζαµπάσηδων, δηλαδή
περιοχές αποκλειστικής εκµετάλλευσης και δικαιοδοσίας. Η προσπάθεια
του Καποδίστρια να απλώσει τα πλοκάµια του κράτους του µέχρι αυτές τις
τοπικές κοινωνίες έφερε την αναστάτωση στους τοπικούς ηγεµονίσκους, µε
αποτέλεσµα να αντιδράσουν έντονα και εχθρικά. Όπως σηµειώνει και ένας
σηµαντικός ιστορικός για την εποχή, ο Γιάννης Πετρόπουλος, ο Καποδί-
στριας δεν είχε καµία πρόθεση να κάνει τους προεστούς, τους οπλαρχη-
γούς και τους Φαναριώτες συνεργάτες του στην άσκηση της πολιτικής
εξουσίας. «Απεναντίας, επιζητούσε µε κάθε τρόπο να καταλύσει την ισχύ
τους και να αντικαταστήσει ό,τι θεωρούσε σύστηµα εγωιστικής ολιγαρχικής
εξουσίας µε µια προσωρινή δικτατορία, που θα επικυρωνόταν από µια λαϊκή
εντολή και θα δικαιωνόταν ηθικά από την κρισιµότητα και τη µεταβατικότητα
της κατάστασης5».

Eνότητα 18

ΠΠηηγγήή:: ««ΛΛίίγγοοιι ααγγωωννιισσττήήκκααµµεενν –– εειιςς ττοονν κκααρρππόόνν πποολλλλοοίί ππλλάάκκωωσσαανν»»:: οο
ΜΜαακκρρυυγγιιάάννννηηςς ««ααπποολλοογγεείίττααιι»» σσττοονν ΌΌθθωωνναα γγιιαα ττοο κκίίννηηµµαα ττηηςς 33ηηςς
ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ 11884433
Του λέγω: «Βασιλέα παρουσιάζοµαι οµπρός σου και µ’ έναν τρόπο µε
τύπτει η συνείθησή µου και µ’ άλλον µ’ αφήνει ήσυχον... Αυτός ο τόπος,
η πατρίδα µας, οπού βασιλεύεις, ήταν πρώτα ρουµάνι_ ότ’ είχε γίνει
βάλτος τόσα χρόνια· κι’ έκαµεν πολλά άγρια δέντρα και παλιοχόρταρα_
κι ένα µέρος από µας τους ντόπιους κι από τα έξω µέρη πολλοί αγαθοί
άνθρωποι πήραν τα τζαπιά, τα τζεκούρια, τα φκυάρια κι έκοψαν όλες
αυτές τις ακαθαρσίες και δούλεψαν αυτόν τον τόπο και δίνει τώρα σοδή-
µατα, καρπούς και φρούτα αξιόλογα. Εκείνοι οπού αγωνίστηκαν, από
µέσα κι απ’ όξω, λίγοι ήταν και χάθηκαν οι περισσότεροι· κι όσοι µείναν
πολλοί από αυτούς γκεζερούν ξυπόλυτοι και γυµνοί µέσα τα σοκάκια
αυτηνής της πατρίδας τους· και οι χήρες κι αρφανά των αγωνιστών δια-
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5 Petropoulos J., Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο 1833-1843, σ. 133.
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κονεύουν... Λίγοι αγωνιστήκαµεν· εις τον καρπόν πολλοί πλάκωσαν· και
παίρνουν το ξύλο και βαρούνε τους αγωνιστάς. 

Ποτές δικαιοσύνη δεν είδαµεν· – κι όλο συχνούς εµφύλιους πολέ-
µους και σκοτωµούς. Χάθηκαν δι’ αυτά τα καλύτερα παλληκάρια κι
έπαθε και παθαίνει η πατρίδα όσα δεν έπαθε από τους Τούρκους. ∆εν
µπορέσαµεν να ιδούµεν κυβέρνησιν από τους δικούς µας... ∆εν σου είπα
ο Αρµασπέρης [Άρµανσµπεργκ] τι έκαµεν εδώ µε τους οπαδούς του,
οπού γύµνωσαν το κράτος, και σούστειλα κι αναφορά όταν ήσουνε εις
την Μπαυαρία, και τόµαθε ο Αρµασπέρης και µε κιντύνεψε... Τότε
κάµποσοι άνθρωποι µιλήσαµεν κι έγινε αυτό, να δώσης εκείνο οπούχες
υποσκεθή όταν κόπιασες. ... Φύλαξες τα βασιλικά σου δικαιώµατα και το
έθνος απόχτησε τα δικά του. Βάστα τον βασιλικόν σου λόγο και την υπο-
γραφήν σου, κι όλοι οι τίµιοι άνθρωποι πεθαίνουν δια το νύχι σου εις την
πόρτα του παλατιού σου!

Πηγή: Μακρυγιάννη, Αποµνηµονεύµατα, εισαγωγή – σχόλια Σ.
Ασδραχά, εκδ. Καραβία, σ. 453-455. 

ΠΠώώςς δδιικκααιιοολλοογγεείί οο ΜΜαακκρρυυγγιιάάννννηηςς ττηη σσττήήρριιξξήή ττοουυ σσττηηνν εεππααννάάσστταασσηη ττηηςς 33ηηςς
ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ;;

Ο Μακρυγιάννης, ένας από τους πρωτεργάτες και ενθουσιώδεις υποστηρι-
κτές της επανάστασης της 3ης Σεπτεµβρίου, δε φαίνεται µετανιωµένος
(έτσι τουλάχιστον παρουσιάζει τον εαυτό του στα αποµνηµονεύµατά του)
για την εξέγερση εναντίον του οθωνικού καθεστώτος, ακόµα και ενώπιον
του βασιλιά: «και µ’ άλλον µ’ αφήνει ήσυχον (= η συνείδησή µου)». ∆ικαιολο-
γεί τη στάση του και την απόφασή του να συµµετέχει στο κίνηµα µε µια
παραστατική εικόνα: Η Ελλάδα ήταν µια εγκαταλειµµένη χώρα: «ρουµάνι,
βάλτος, κι’ έκαµεν πολλά άγρια δέντρα και παλιοχόρταρα» και ύστερα από
πολλούς κόπους και θυσίες: «δούλεψαν αυτόν τον τόπο» κατάφερε να γίνει
ένας τόπος όπου θα µπορούσε κάποιος να ζήσει άνετα και ευχάριστα: «δίνει
τώρα σοδήµατα, καρπούς και φρούτα αξιόλογα». Όµως οι άνθρωποι που
κόπιασαν και θυσιάστηκαν δε γνώρισαν την ανταµοιβή που τους άξιζε. Αντί-
θετα, παραγκωνίστηκαν και οι οικογένειές του ταλαιπωρήθηκαν και ταλαι-
πωρούνται ακόµα. Συντελέστηκε και συντελείται µια αδικία που έπρεπε µε
κάποιον τρόπο να επανορθωθεί. Αυτοί που καρπώθηκαν τις θυσίες των αγω-
νιστών είναι ανάξιοι: «γύµνωσαν το κράτος», αλλά κυβερνούν τη χώρα και ο
βασιλιάς ο ίδιος πρέπει να φροντίσει να απαλλαγεί από αυτούς. Η διακυβέρ-
νηση της χώρας ανατέθηκε σε ξένα χέρια: «∆εν µπορέσαµεν να ιδούµεν
κυβέρνησιν από τους δικούς µας» και η δικαιοσύνη χάθηκε: «Ποτές δικαιο-
σύνη δεν είδαµεν». Η αδικία και η άνιση µεταχείριση, καθώς και το γεγονός
ότι πολλοί ανάξιοι ανέβηκαν στην ιεραρχία και διαχειρίζονταν τις τύχες του
κράτους, οδήγησαν τα πράγµατα σε εµφύλιες συγκρούσεις και αλληλοσκο-
τωµούς: «κι έπαθε και παθαίνει η πατρίδα όσα δεν έπαθε από τους Τούρ-
κους». Η πολιτειακή µεταβολή είναι η µόνη ελπίδα για να αλλάξουν τα πράγ-
µατα. Το σύνταγµα, που –κατά τον Μακρυγιάνη– είχε υποσχεθεί ο βασιλιάς
µε τον ερχοµό του στην Ελλάδα, πρέπει να διαφυλαχθεί για το καλό όλων,
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ακόµα και του ίδιου του βασιλιά. Οι Έλληνες θέλουν έναν βασιλιά που θα
κυβερνάει δίκαια µε βάση το σύνταγµα, το οποίο θα εγγυάται τα δίκαια των
Ελλήνων πολιτών. Στην περίπτωση αυτή οι Έλληνες θα είναι πρόθυµοι να
αγωνιστούν µε θέρµη και να θυσιαστούν για τη χώρα και τον βασιλιά τους.

ΣΣηηµµεείίωωσσηη:: Το παραπάνω κείµενο ανήκει στην κατηγορία των αποµνηµονεύ-
µατων, µια κατηγορία πηγών στις οποίες ο ιστορικός (κατ’ επέκταση ο καθη-
γητής και ο µαθητής) οφείλει να απασχολείται κυρίως µε ερωτήµατα «εξω-
τερικά» ως προς την πηγή, δηλαδή να θέτει ερωτήµατα αξιοπιστίας, όπως: 

• Ποια είναι η πρόθεση του συντάκτη της πηγής; 
• Παραποιεί ή µήπως εξάρει ή αποσιωπά γεγονότα;
• Ποιες είναι οι συνθήκες µέσα στις οποίες γεννιέται η πηγή;

Πρέπει να αποφεύγονται «εσωτερικά» ερωτήµατα της πηγής, δηλαδή ερω-
τήµατα περιεχοµένου, όπως:

• Τι έγινε; 
• Πού έγινε;
• Πότε, πώς και γιατί έγινε;

Eνότητα 18

ΠΠηηγγήή:: ««ττηηςς µµεεγγάάλληηςς ττααύύττηηςς ιιδδέέααςς»»:: ηη αασσάάφφεειιαα ττηηςς ΜΜεεγγάάλληηςς ΙΙδδέέααςς
H διαµάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων εκδηλώθηκε στη διάρκεια των
εργασιών της Eθνοσυνέλευσης του 1844. Στο πλαίσιο αυτής της διαµά-
χης στις 14 Ιανουαρίου έλαβε τον λόγο ο Ι. Κωλέττης, ο οποίος αντιπα-
ρέταξε στην επιχειρηµατολογία των ετεροχθόνων που δίχαζε την Εθνο-
συνέλευση και τον λαό την ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας που θα ενοποι-
ούσε αδιάκριτα όλους τους Έλληνες. 

«Φρίττω, ενθυµούµενος την ηµέραν εκείνην καθ’ ην ωµόσαµεν να
συνεισφέρωµεν τα πάντα, και αυτήν µας την ζωήν, δια την ελευθερίαν
της Ελλάδας. Πόσον πρέπει να συναισθανθώµεν το βάρος του όρκου
τούτου εις ταύτην την περίστασιν, καθ’ ην συνήλθοµεν ίνα συντάξωµεν
το σύνταγµα, το ευαγγέλιον τούτο της πολιτικής ηµών υπάρξεως. Ώστε
δύο του λοιπού ευαγγέλια να έχωµεν, το της θρησκείας και το της πολι-
τικής ηµών υπάρξεως. 
∆ιά την γεωγραφικήν αυτής θέσιν η Ελλάς είναι το κέντρο της Ευρώπης.
Ισταµένη και έχουσα εκ µεν δεξιών την Ανατολήν, εξ αριστερών δε την
∆ύσιν προώρισται, ώστε δια µεν της πτώσεως7 αυτής να φωτίση την ∆ύσιν,
δια δε της αναγεννήσεως8 την Ανατολήν. Το µεν πρώτον εξεπλήρωσαν οι
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7 Η παρακµή της αρχαίας Ελλάδας και η υποταγή της στους Ρωµαίους (ή για µερικούς στον Φίλιππο της
Μακεδονίας!).
8 Η απελευθέρωση από τους Τούρκους µε την επανάσταση του 1821.
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9 ∆ηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες.
10 ∆ηµαράς, Κ.Θ., «Της µεγάλης ταύτης ιδέας» στο Ελληνικός Ρωµαντισµός, Aθήνα Νεοελληνικά Μελετήµατα
Ερµής, 1994, σ. 411.

προπάτορες ηµών9,  το δε δεύτερον είναι εις ηµάς ανατεθειµένον. Εν τω
πνεύµατι του όρκου τούτου και της µεγάλης ταύτης ιδέας είδον πάντοτε
τους πληρεξουσίους του Έθνους να συνέρχωνται διά να αποφασίσωσιν
ουχί πλέον περί της τύχης της Ελλάδος, αλλά της ελληνικής φυλής.
Πόσον επεθύµουν να ήτο παρόντες σήµερον Γερµανοί, Zαΐµαι, Kολοκο-
τρώναι, οι άλλοτε της Εθνικής Συνελεύσεως πληρεξούσιοι και αυτοί οι
δραξάµενοι τα όπλα επί τω γενικώ τούτω σκοπώ, διά να συνοµολογή-
σωσι µετ' εµού πόσον εµακρύνθηµεν της µεγάλης εκείνης της πατρίδος
ιδέας, την οποίαν εις αυτό του Pήγα το τραγούδι είδοµεν κατά πρώτον
εκπεφρασµένην. Eν ενί τότε πνεύµατι ηνωµένοι, όσοι είχοµεν το επώνυ-
µον Έλληνες εκερδήσαµεν µέρος του όλου σκοπού· νυν δε ενασχολού-
µεθα εις µαταίας διακρίσεις Eλλήνων και Eλλήνων, χριστιανών και χρι-
στιανών, ηµείς, οίτινες φέροντες εις την µία χείρα την σηµαίαν της θρη-
σκείας, και εις την άλλην την της ελευθερίας εκοπιάσαµεν επί πολυετίαν
διά την απελευθέρωσιν όλων εν γένει των οµοδόξων χριστιανών [...] ».

Πηγή: ∆ηµαράς Κ.Θ., Ελληνικός Ρωµαντισµός, Νεοελληνικά Μελετή-
µατα Ερµής, 1994, σ. 405-406.

ΣΣχχοολλιιάάσσττεε ττηηνν αασσάάφφεειιαα µµεε ττηηνν οοπποοίίαα δδιιααττυυππώώννεεττααιι ττοο ιιδδεεοολλόόγγηηµµαα ττηηςς ΜΜεεγγάά--
λληηςς ΙΙδδέέααςς.. ΠΠοοιιοο εείίννααιι κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς ττοο ππεερριιεεχχόόµµεεννόό ττηηςς;;

Η έκφραση «Μεγάλη Ιδέα» απαντάται στα µέσα περίπου του 19ου αιώνα σε
συζητήσεις και σε κείµενα µε την έννοια της γενναίας και ευγενικής σκέψης
και της αλτρουιστικής ψυχικής διάθεσης. Ο Κωλέττης όµως πρώτος την προ-
τείνει ως ιδεολογικό σύνθηµα µέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και διαµέσου
του τύπου στην πολιτική σκηνή και στην ιδεολογική «φαρέτρα» του ελληνικού
κράτους, συνδέοντάς τη µε την πραγµατοποίηση των εθνικών πόθων. Το
ζήτηµα είναι ότι οι εθνικοί πόθοι εκείνα τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους ήταν σε µεγάλο βαθµό συγκεχυµένοι και απροσδιόριστοι.
Οι προτεραιότητες ανταγωνίζονταν η µία την άλλη, καθώς τα προβλήµατα
ήταν πολλά. Γι’ αυτό και ο Κ.Θ. ∆ηµαράς, ο πιο σπουδαίος ίσως µελετητής
εκείνης της συγκυρίας, δε διστάζει να γράψει: «Θα ευχόταν κανείς να ήξερε τι
είχε στο νου του ο ίδιος ο Κωλέττης, όταν πρωτοέριξε το σύνθηµα10» . 

∆εν υπάρχει βεβαιότητα για το ακριβές περιεχόµενο της Μεγάλης Ιδέας.
Ενυπάρχει στο λόγο του Κωλέττη µια πολιτιστική πτυχή: «να φωτίση, δια δε της
αναγεννήσεως την Ανατολήν», όπως και µία πολιτική διάσταση: «να αποφασί-
σωσιν ουχί πλέον περί της τύχης της Ελλάδος, αλλά της ελληνικής φυλής».
Γεγονός είναι ότι ερµηνείες και ορισµοί για τη Μεγάλη Ιδέα δόθηκαν από τότε
πολλοί, όχι όµως και από τον ίδιο τον Κωλέττη. Γράφει χαρακτηριστικά πάνω
στο θέµα αυτό µία ιστορικός της ιδεολογίας αυτής: «και αν είναι δύσκολο να
εξαχθεί ορισµός της Μεγάλης Ιδέας από τα όσα είπε ο Κωλέττης στην αγό-
ρευσή του, είναι σίγουρο ότι οι ακροατές του και αργότερα οι αναγνώστες του
τύπου άκουσαν και διάβασαν κάτι παραπάνω από όσα είχε πει στην πραγµατι-
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κότητα»11. Αυτό σηµαίνει ότι η κοινωνία της εποχής του Κωλέττη ήταν έτοιµη να
ενστερνιστεί µια ιδεολογία που θα αναφερόταν σε µια σηµαντική αποστολή του
έθνους. Έτσι, ήταν έτοιµη να δώσει το δικό της ιδιαίτερο περιεχόµενο, χωρίς να
περιµένει υποδείξεις από τον εµπνευστή της ιδέας.

Η απροσδιοριστία, αλλά και η αντιφατικότητα πολλές φορές, αναφορικά
µε τους στόχους που θα µπορούσαν να προβληθούν ως εθνικοί ήταν ως ένα
βαθµό φυσιολογική, αφού και οι Έλληνες είχαν φτάσει στο σηµείο εκείνο, το
οποίο οραµατίζονταν τουλάχιστον µια γενιά πριν, στην επίτευξη δηλαδή της
εθνικής ανεξαρτησίας και της ίδρυσης ελεύθερου κράτους. Το παρόν αποτε-
λούσε γι’ αυτούς ήδη µάρτυρας πραγµατοποίησης µακροχρόνιων πόθων και
ήταν λογικό αυτή η πλήρωση να τους φέρει σε µια στιγµιαία αµηχανία γύρω
από τι καινούριο θα έπρεπε να επιδιώξει το έθνος. Ήταν λογικό οι προηγούµε-
νες γενιές, που βίωσαν την ελληνική επανάσταση, να µην είχαν σχεδιάσει
πέρα από την πολυπόθητη κατάκτηση της ελευθερίας. Εξάλλου, αρνητικά λει-
τουργούσαν και «µούδιαζαν τις συνειδήσεις» όλα εκείνα τα προβλήµατα που
αναδύθηκαν µαζί µε το ελληνικό κράτος και τα οποία φάνταζαν δυσεπίλυτα:
οικονοµικές δυσκολίες, ανέχεια, απογοήτευση από τις πελατειακές σχέσεις
των κοµµάτων, πολλά αδέλφια αλύτρωτα. ∆εν ήξερε κανείς σε ποιο από τα
προβλήµατα αυτά θα έπρεπε να δώσει προτεραιότητα και να επιδιώξει την
αντιµετώπισή του. Είναι γεγονός ότι υπήρχε διάχυτο ένα συναίσθηµα πικρίας
και απογοήτευσης στη νεοελληνική κοινωνία για τα προβλήµατα που µάστιζαν
το µικρό νεοσύστατο κράτος και παράλληλα η ελπίδα, που έφτανε σε µερι-
κούς µέχρι την απόλυτη βεβαιότητα, ότι τα προβλήµατα θα ξεπεραστούν µε
την εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους και την ενσωµάτωση πληθυ-
σµών και περιοχών που θα µπορούσαν να προσφέρουν σε έµψυχο δυναµικό
και πόρους. Η ασάφεια και η αοριστία ήταν κατά άλλους µελετητές µια µέθο-
δος να συγκαλυφθούν οι τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές αποκλίσεις
µεταξύ των πολιτών του ελληνικού κράτους. «Το χάσµα ανάµεσά τους έπρεπε
όχι... να γεφυρωθεί (αυτό ήταν κάτι αδύνατον), αλλά να συγκαλυφθεί και η
ασφαλέστερη µέθοδος συγκάλυψης η µόνη δυνατότητα παράκαµψης των
αντιφάσεων ήταν η αοριστία και η ασάφεια»12. 

Έτσι, δεν έχει και πολύ σηµασία τι ακριβώς εννοούσε ο αγορητής µε τη
περίφηµη εκείνη φράση, αλλά πώς την αντελήφθησαν οι σύγχρονοί του και
οι επόµενες γενιές, αφού η Μεγάλη Ιδέα κυριεύει τις ελληνικές συνειδήσεις
µέχρι τουλάχιστον το 1922 και τη Μικρασιατική καταστροφή. Πολλές φορές
µια ιδέα ζει «σπανίως όπως την συνέλαβε ο δηµιουργός, συνηθέστερα όπως
την άκουσαν, την εκατάλαβαν, την παρεξήγησαν, την ενόθευσαν, όσοι
έκτοτε ασχολήθηκαν µαζί της»13. Έτσι, η Μεγάλη Ιδέα βρήκε άµεση απή-
χηση στην ελληνική κοινωνία και αποσυνδέθηκε γρήγορα από τον Κωλέττη.
Έγινε κτήµα ολόκληρου του έθνους. 

Η σκέψη του Κωλέττη πάντως, κινείται ανάµεσα σε δύο πόλους: 
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11 Σκοπετέα, Ε., Το πρότυπο βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα
(1830 - 1880), 1988, σ. 260.
12 Σκοπετέα Ε., Το πρότυπο βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα, όπ. π., σ. 255.
13 ∆ηµαράς Κ.Θ., «Της µεγάλης ταύτης ιδέας», όπ. π., σ. 412.
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•  Στην ενότητα του ελληνικού έθνους:  α) στον χώρο ➝ µαζί µε τους αλύτρω-
τους αδελφούς στα άλλα ελληνικά τουρκοκρατούµενα εδάφη β) και τον
χρόνο ➝ συναίσθηση της κοινής ταυτότητας µε τους αρχαίους Έλληνες. 

•  Στην «ιερή αποστολή» του ελληνικού έθνους να µεταλαµπαδεύσει την
παιδεία και τον πολιτισµό στην Ανατολή λόγω της ιστορίας του και της
γεωγραφικής του θέσης.

Eνότητα 20

ΟΟ ααρρχχηηγγόόςς ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς σσττοο ΓΓοουυδδίί ΝΝ.. ΖΖοορρµµππάάςς ααφφηηγγεείίττααιι τταα κκίίννηηττρραα
ττοουυ ΣΣττρρααττιιωωττιικκοούύ ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ σστταα ΑΑπποοµµννηηµµοοννεεύύµµααττάά ττοουυ ((11992255))::
«Η Πατρίς µας ευρίσκεται υπό δυσχερεστάτας περιστάσεις, το δε επίση-
µον κράτος υβρισθέν και ταπεινωθέν, αδυνατεί να κινηθή προς άµυναν
των δικαίων του.
Άπας ο Ελληνισµός βαρυαλγών δια την λυπηράν ταύτην κατάστασιν,
εξεδήλωσεν ότι ποθεί διακαώς την λήψιν συντόνων µέτρων προς απο-
τροπήν παροµοίων κινδύνων εν τω µέλλοντι. Άλλως τε ... επανειληµµέ-
νως υπεδείχθη ότι το Έθνος µας δεν θα υφίστατο τ’ ατυχήµατα και τους
εξευτελισµούς ους µέχρι τούδε υπέστη, εάν είχοµεν παρασκευασµένην
προς άµυναν Στρατιωτικήν και Ναυτικήν δύναµιν επαρκή. [...] υπό των
εκάστων αρµοδίων ηµελήθη ο πλήρης καταρτισµός αυτών, (δηλ. του
στρατού και του στόλου) ουχί εκ κακής θελήσεως αλλ’ επί τη αδικαιολο-
γήτω προφάσει της ανεπαρκείας των προσόδων του Κράτους κατασπα-
ταλωµένων εν τούτοις εική και ως έτυχε, προβαίνει εις την υποβολήν
ιεράς παρακλήσεως προς τον Βασιλέα, τον –κατά τον θεµελιώδη
Νόµον– Αρχηγόν των κατά Ξηράν και Θάλασσαν στρατιωτικών δυνά-
µεων του Κράτους, και προς την κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως επι-
δοθώσιν εις την άµεσον και ταχείαν ανόρθωσιν των κακώς εν γένει εχό-
ντων, ιδία δε των του Στρατού και Ναυτικού.
Ο στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν επιδιώκει την κατάργησιν της ∆υνα-
στείας ή την αντικατάστασιν του Βασιλέως, ούτινος το πρόσωπον είναι
ιερόν ... ουδ’ επιθυµεί να εγκαθιδρύση την απολυταρχίαν, ή την στρατο-
κρατίαν, ή να θίξη καθ’ οιονδήποτε τρόπον το Συνταγµατικόν Πολίτευµα,
διότι οι αποτελούντες αυτόν (δηλ. το Στρατιωτικό Σύνδεσµο) εισί και
αυτοί Έλληνες και έχουσιν ορκισθή εις την τήρησιν του Συντάγµατος. ... 

Πηγή: τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου

ΠΠοοιιοο φφααίίννεεττααιι νναα εείίννααιι ττοο ββαασσιικκόό ααίίττηηµµαα ττοουυ σσττρρααττιιωωττιικκοούύ ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ ααππόό
ττηηνν ααφφήήγγηησσηη ττοουυ ααρρχχηηγγοούύ ττοουυ;;

Από την αφήγηση αυτή του αρχηγού του κινήµατος (αλλά και από άλλες
πηγές) καταλαβαίνουµε ότι κίνητρο του Στρατιωτικού Συνδέσµου δεν ήταν η

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11
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κατάληψη και η άσκηση της εξουσίας, αλλά η άσκηση πίεσης για τη λήψη
σηµαντικών αποφάσεων που θα έφερναν «την άµεσον και ταχείαν ανόρθω-
σιν» της χώρας. Οι µεταρρυθµίσεις στις οποίες προσβλέπει ο Σύνδεσµος
αφορούν κυρίως στο στρατό και το ναυτικό, στον τοµέα θα έλεγε κανείς
που ήταν αρµόδιος περισσότερο από τον καθένα να κρίνει την κατάσταση
και να προτείνει αλλαγές. Η «λυπηράν ταύτην κατάστασιν» στην οποία βρί-
σκεται το ελληνικό κράτος και κάνει την κοινωνία να δυσανασχετεί οφείλεται
κυρίως στην ελλιπή προετοιµασία και οργάνωση των ενόπλων δυνάµεων:
«το Έθνος µας δεν θα υφίστατο τ’ ατυχήµατα και τους εξευτελισµούς... εάν
είχοµεν παρασκευασµένην προς άµυναν Στρατιωτικήν και Ναυτικήν δύναµιν
επαρκή». Το βασικό αίτηµα του Συνδέσµου είναι να µην επαναληφθούν τα
λάθη και η αµέλεια του παρελθόντος «υπό των εκάστων αρµοδίων ηµελή-
θη», ώστε το έθνος να µη βρεθεί αντιµέτωπο και µε άλλες ταπεινώσεις
(όπως αυτή του 1897) και σοβαρότερα προβλήµατα. Ο Σύνδεσµος κοιτάει
στο µέλλον όχι στο παρελθόν. ∆ε δίνει βαρύτητα τόσο στην απόδοση ευθυ-
νών όσο στην άµεση επιδιόρθωση των πραγµάτων. «Ηµελήθη … ουχί εκ κα-
κής θελήσεως» ισχυρίζεται ο Ζορµπάς. Εποµένως ο Σύνδεσµος δεν έχει
παρουσιαστεί στο πολιτικό σκηνικό ως τιµωρός. Τουλάχιστον αυτή την
εικόνα θέλει να παρουσιάσει προς τα έξω, προς την κοινωνία και ειδικά
προς την πολιτική ηγεσία της χώρας. Βέβαια ευθύνες υπάρχουν: «των προ-
σόδων του Κράτους κατασπαταλωµένων» και αλλαγές πρέπει να γίνουν. Ο
Σύνδεσµος όµως θέλει απλά να εκφράσει το λαϊκό αίσθηµα της απογοήτευ-
σης και της δυσαρέσκειας για την παρούσα κατάσταση. Ο βασιλιάς είναι
αρµόδιος –σύµφωνα µε το Σύνταγµα, το οποίο σέβεται απόλυτα ο Στρατιω-
τικός Σύνδεσµος– να κρίνει τον τρόπο και τον ρυθµό µε τον οποίον θα
γίνουν οι αλλαγές. Εποµένως δεν πρέπει κανείς ούτε κατά διάνοια να υπο-
θέσει ή να υπαινιχτεί ότι έσχατο κίνητρο των αξιωµατικών του Συνδέσµου
είναι η αποµάκρυνση του βασιλιά και ο σφετερισµός της εξουσίας: «ουδ’
επιθυµεί να εγκαθιδρύση την απολυταρχίαν, ή την στρατοκρατίαν». Το πρό-
σωπο του βασιλιά είναι «ιερόν» και ο Σύνδεσµος θα υπερασπιστεί το
Σύνταγµα της Xώρας.

Eνότητα 21

ΠΠηηγγήή:: ««ηη ππρροοκκήήρρυυξξηη ττηηςς ΑΑννττιιπποολλίίττεευυσσιιςς»»:: ηη έέννααρρξξηη ττηηςς εεππααννάάσστταασσηηςς
σσττοονν ΘΘέέρριισσοο ττοο 11990055..

Οι υπογεγραµµένοι, αποτελούντες την ηνωµένην εν Κρήτη Αντιπολίτευ-
σιν, συνελθόντες εν Χανίοις τη 26η Φεβρουαρίου 1905, αποσκοπούντες
εις την εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράµµατος, αποφασίζοµεν:
α) Πρώτον και κύριον µέληµα ηµών έστω η επίτευξις του από αιώνων
επιδιωκόµενου σκοπού της ενώσεως της Κρήτης µετά της ελευθέρας
Ελλάδος, 

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 44

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11



10 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

β) Αδυνάτου αποβαινόντος του σκοπού τούτου, θέλοµεν επιδιώξει την
πολιτικήν προσέγγισιν της πατρίδος µας προς την ελευθέραν Ελλάδα,
µεταβαλλοµένης από διεθνούς απόψεως της σηµερινής καταστάσεως2

γ) Μη εκπληρουµένου µηδέ του σκοπού τούτου θέλοµεν επιδιώξει την
αναθεώρησιν του ηµετέρου συντάγµατος κατά το πρότυπο του ελληνι-
κού, όπως απαλλαγή ο τόπος του δεσποτισµού.
Του προγράµµατος τούτου την πραγµάτωσιν θέλοµεν επιδιώξει και δι’
ενόπλων λαϊκών συναθροίσεων.  

ΠΠοοιιεεςς ήήτταανν οοιι ββαασσιικκέέςς εεππιιδδιιώώξξεειιςς ττηηςς ΗΗννωωµµέέννηηςς ΑΑννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς,, δδηηλλααδδήή
ττωωνν εεππαανναασσττααττώώνν ττοουυ ΘΘεερρίίσσοουυ;;

Οι Κρητικοί που διαφωνούσαν µε την πολιτική του πρίγκιπα Γεωργίου, του
διορισµένου από τις µεγάλες ∆υνάµεις διοικητή της Κρήτης, συσπειρώθη-
καν γύρω από το πρόσωπο του Ε. Βενιζέλου και σχηµάτισαν την Αντιπολί-
τευση. Συνδετικό στοιχείο των µελών της Αντιπολίτευσης ήταν η απογοή-
τευση και η ανησυχία από τη µη εκπλήρωση του πάγιου αιτήµατος των
Κρητικών για ένωση µε την Ελλάδα. Η παραπάνω πηγή αποτελεί ουσιαστικά
την προκήρυξη της επανάστασης του Θερίσου το 1905 µε βασικό αίτηµα
την ενσωµάτωση της Κρήτης στο ελληνικό κράτος. Στην ιστορική αυτή
συγκέντρωση στα Χανιά οι εκπρόσωποι της Αντιπολίτευσης αποφάσισαν να
διεκδικήσουν δυναµικά τα αιτήµατα που πίστευαν ότι εξέφραζαν συνολικά
τον κρητικό λαό. 

Στα αιτήµατά τους προέχει η εκπλήρωση του «από αιώνων επιδιωκόµε-
νου σκοπού», δηλαδή η ένωση της Κρήτης µε την ελεύθερη Ελλάδα. Η προ-
οπτική αυτή φάνταζε, όπως πίστευαν, µακρινή, εξαιτίας της µη δυναµικής
και της µη διεκδικητικής πολιτικής του Γεωργίου έναντι των ∆υνάµεων. Ο
Βενιζέλος όµως –ο ηγέτης της Ηνωµένης Αντιπολίτευσης– ήταν ένας ρεαλι-
στής πολιτικός. Έτσι στην περίπτωση που διαπίστωνε ότι µια αρνητική
συγκυρία στεκόταν εµπόδιο στην ολοκλήρωση των σχεδίων του δεν έµενε
άκαµπτος, αλλά επαναπροσδιόριζε την πολιτική του και προσπαθούσε να
επιτύχει τον στόχο του µε σταδιακές κατακτήσεις και την εφαρµογή µιας
«βήµα προς βήµα» πολιτικής. Έτσι στο δεύτερο αίτηµα που διατυπώνεται
από την Ηνωµένη Αντιπολίτευση υπάρχει η πρόβλεψη ότι αν το πάγιο και
αδιαπραγµάτευτο αίτηµα της ένωσης δεν µπορεί για κάποιους λόγους να
πραγµατοποιηθεί άµεσα, η Ηνωµένη Αντιπολίτευση είναι διατεθειµένη µε
ενέργειές της να αλλάξει τη διεθνή αρνητική συγκυρία. Αυτό ενδεχοµένως
µπορεί να επιτευχθεί µε διαφορετική στάση των Κρητικών έναντι των ∆υνά-
µεων. Η αλλαγή «της σηµερινής καταστάσεως» τίθεται ως προτεραιότητα
από τους επαναστάτες, διαφορετικά εκδηλώνεται ο φόβος ότι θα αποµα-
κρυνθεί επικίνδυνα το ποθητό αποτέλεσµα της ένωσης µε την Ελλάδα. Στο
τρίτο αίτηµα φαίνεται και ένας βασικός λόγος που οδήγησε στην εξέγερση,

2 Η πολιτική κατάσταση της Κρήτης στις παραµονές της επανάστασης στον Θέρισο το 1905 ήταν µία αυτο-
νοµία υπό τον πρίγκιπα Γεώργιο, γιο του Βασιλιά της Ελλάδας, και ύπαρξη ενός πολιτεύµατος, η Κρητική
Πολιτεία, µε σύνταγµα ανάλογο του ισχύοντος ελληνικού συντάγµατος εκείνης της εποχής (του 1864) το
οποίο έδινε υπερεξουσίες στον πρίγκιπα.
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δηλαδή ο τρόπος άσκησης της εξουσίας από την πλευρά του πρίγκιπα
Γεωργίου. Ο Γεώργιος κατηγορείται για δεσποτισµό και για αυταρχική πολι-
τική συµπεριφορά. Τίθεται ως στόχος λοιπόν η αναθεώρηση του συντάγµα-
τος, το οποίο θεωρείται ότι έχει δώσει υπερεξουσίες στον πρίγκιπα. Σε ένα
τόσο βασικό ζήτηµα, όπως είναι η διαχείριση της τύχης της ιδιαίτερης τους
πατρίδας οι Κρητικοί θέλουν να έχουν λόγο στις αποφάσεις και τις πολιτικές
εξελίξεις, γι’ αυτό και αντιδρούν σε µια πολιτική που τους αποµονώνει και
τους θέτει στο περιθώριο. 

Eνότητα 22

ΠΠηηγγήή:: ««φφρροούύδδεεςς εελλππίίδδεεςς»»:: ΗΗ ΟΟρργγάάννωωσσιιςς ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς..
Η ήττα του οθωµανικού παλαιού καθεστώτος, η οποία επιτελέστηκε µε
τη νεοτουρκική επανάσταση, αναστάτωσε τις ισορροπίες που είχαν δια-
µορφωθεί στη Βαλκανική χερσόνησο και κλόνισε για άλλη µια φορά τα
δεδοµένα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Επιπλέον έφερε και πάλι
στην επιφάνεια το ζήτηµα του ρόλου των Ελλήνων της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας ως προς τον προσανατολισµό του εθνικού ζητήµατος. Η
εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος, οι υποσχέσεις των
Νεότουρκων για ισονοµία και συνταγµατικότητα δηµιούργησαν τις προ-
ϋποθέσεις για τη νόµιµη εκπροσώπηση των χριστιανικών και άλλων
εθνοτήτων στο νέου τύπου κράτος. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκε από τον Ίωνα ∆ραγούµη και
τον Σουλιώτη η Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, η οποία ανέλαβε να
παίξει τον ρόλο του συνδέσµου ανάµεσα στο νεοτουρκικό καθεστώς και
στο ελλαδικό κράτος. Ο ∆ραγούµης και ο Σουλιώτης είχαν ενστερνιστεί
την άποψη ότι η Αυτοκρατορία έπρεπε να αλωθεί από τα µέσα και ότι
φυσικά θα εξελληνιζόταν. ∆ήλωναν µάλιστα ρητά την περιφρόνησή τους
προς το «κρατίδιον», όπως αποκαλούσαν το ελληνικό κράτος. Έθεταν
όµως ένα σηµαντικό δίληµµα στην εξωτερική πολιτική του «κρατιδίου»:
την επιλογή ανάµεσα στη φιλική, εκσυγχρονισµένη και πολλά υποσχό-
µενη Τουρκία και τη σλαβική φυλή, η οποία «σφετερίστηκε» τη Μακεδο-
νία. Στην κίνηση όµως αυτή δε δόθηκε καµία συνέχεια, αφού η νεοτουρ-
κική ηγεσία διέλυσε γρήγορα τις αυταπάτες που είχαν δηµιουργηθεί
στην αρχή, δείχνοντας ένα πρόσωπο πολύ σκληρότερο ακόµη και από
αυτό του Σουλτάνου Αβδούλ Χαµίτ.

Πηγή: Λούβη, Λ., «Το εθνικό ζήτηµα, “σλαβικός κίνδυνος” και ελληνική
εξωτερική πολιτική» στο Ιστορία του νέου ελληνισµού, Αθήνα, 2003,

τοµ. 5ος, σ. 43-44.  

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 44
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ΤΤιι οοδδήήγγηησσεε ττοουυςς ∆∆ρρααγγοούύµµηη κκααιι ΣΣοουυλλιιώώττηη σσττηηνν ίίδδρρυυσσηη ττηηςς ΟΟρργγάάννωωσσηηςς
ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς;;

Η οργάνωση της Κωνσταντινούπολης είχε ένα διαφορετικό όραµα από αυτό
που είχαν οι θιασώτες της Μεγάλης Ιδέας αναφορικά µε την τύχη του ελλη-
νισµού. Ο πόλεµος και η επεκτατική πολιτική του ελληνικού κράτους αµφι-
σβητήθηκε ως µονόδροµος ανάπτυξης του ευρύτερου ελληνισµού, δηλαδή
του ελληνισµού που βρισκόταν έξω από τα σύνορα του µικρού ελληνικού
κράτους. Η ανάπτυξη, πνευµατική και οικονοµική, µπορούσε να συντελεστεί
και «από τα µέσα», δηλαδή εντός των πλαισίων που όριζε το οθωµανικό κρά-
τος. Εξάλλου το πλαίσιο αυτό άλλαζε δραµατικά κατά τη διάρκεια του 19ου
αιώνα. Γίνονταν ή µάλλον επιβάλλονταν (από τις µεγάλες ∆υνάµεις) µεταρ-
ρυθµίσεις στον «µεγάλο ασθενή» της Ανατολής (= το οθωµανικό κράτος),
µεταρρυθµίσεις που συνεπάγονταν καλύτερους όρους διαβίωσης για τους
µη µουσουλµάνους. Ειδικά οι Έλληνες, οι οποίοι κρατούσαν σε µεγάλο
βαθµό τα ηνία της οικονοµικής ζωής της οθωµανικής αυτοκρατορίας, µπο-
ρούσαν εύκολα να εκµεταλλευτούν την κατάσταση και να αναδειχθούν στην
κοινωνική και πολιτική ζωή της οθωµανικής πολυεθνικής κοινωνίας και στα-
διακά να γίνουν το πιο δυναµικό κοµµάτι της κοινωνίας αυτής. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα το σχέδιο αυτό της «ειρηνικής επανάστασης»
των Ελλήνων της οθωµανικής αυτοκρατορίας φαινόταν περισσότερο δυ-
νατό από πότε λόγω των εξαγγελιών του καθεστώτος των Νεότουρκων, που
τερµάτιζε τον απολυταρχισµό του προηγούµενου σουλτάνου (Αβδούλ Χαµίτ
II) και επαγγελλόταν ένα κράτος ισότητας και ισονοµίας για όλους ανεξαιρέ-
τως τους κατοίκους της χώρας. Ο ∆ραγούµης και ο Σουλιώτης είχαν
ενστερνιστεί την άποψη ότι η οθωµανική αυτοκρατορία θα έπρεπε «να αλω-
θεί από τα µέσα», όχι µόνο επειδή δεν είχαν εµπιστοσύνη στις δυνάµεις του
ασθενικού κρατιδίου των Ελλήνων, αλλά και γιατί ενδεχοµένως δεν ασπάζο-
νταν εθνικιστικές θεωρίες. Είχαν ως όραµα ένα ανάλογο σχέδιο µε αυτό του
Ρήγα, έχοντας συναίσθηση των στενών δεσµών που είχαν σφυρηλατηθεί
µεταξύ των ανθρώπων που κατοικούσαν µαζί για αιώνες στα ίδια εδάφη,
έχοντας τα ίδια προβλήµατα και την ίδια καθηµερινότητα, παρόλο που τους
χώριζαν θρησκεία και γλώσσα. Όµως ένα τέτοιο όραµα αποδείχτηκε τελικά
ουτοπικό. Με την ανάπτυξη των εθνικισµών –µε τελευταίο τον τουρκικό– οι
άνθρωποι είχαν χωρίσει οριστικά. Επιπλέον, οι Νεότουρκοι δεν είχαν καµία
διάθεση να µοιράσουν την εξουσία, οργανώνοντας ένα κράτος λιγότερο
συγκεντρωτικό από αυτό που ίσχυε επί Σουλτάνων.

Eνότητα 23

ΠΠηηγγήή:: ΟΟ ρρόόλλοοςς ττηηςς σσττααφφίίδδααςς σσττηηνν εελλλληηννιικκήή οοιικκοοννοοµµίίαα
Με αφετηρία τον καθοριστικό ρόλο της σταφίδας στις ελληνικές εξαγω-

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11
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γές του 19ου αιώνα θα µπορούσε να ξεκινήσει µία ακόµα παραλλαγή
πλάι στις πολλές ερµηνείες που έχουν εµφανιστεί στην ελληνική ιστο-
ριογραφία για την εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας από τη διεθνή
αγορά και τη θέση της σε αυτή. Αν προς στιγµήν αγνοήσουµε το δεδο-
µένο ότι εµπορευµατική οικονοµία χωρίς διεθνείς εµπορευµατικές σχέ-
σεις δεν είναι δυνατό να υπάρξει και τότε ακόµη για να υποστηριχθεί η
εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας µε κύριο επιχείρηµα το µονοσήµα-
ντο χαρακτήρα των εξαγωγών της θα πρέπει προκαταβολικά να αγνοή-
σουµε αρκετά ιστορικά δεδοµένα. Καταρχήν ο καθοριστικός ρόλος της
σταφίδας στις ελληνικές εξαγωγές έχει και µία άλλη όψη όχι τόσο αρνη-
τική: τα ιδιαίτερα σηµαντικά κεφάλαια που εισρέουν σαν την ελληνική
οικονοµία, εννοείται αποκλειστικά και µόνο µε τη µορφή χρήµατος, θα
πρέπει να έκαναν εντατικότερο τον εκχρηµατισµό µιας κατά τ’ άλλα µει-
κτής οικονοµίας [...] Πλάι σε αυτήν την εισροή κεφαλαίων από την παρα-
γωγή και το εµπόριο της σταφίδας θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο ιδιω-
τικός δανεισµός από τη διεθνή αγορά κεφαλαίων και από το εσωτερικό
[...] κεφάλαια που κυκλοφορούσαν στην ελληνική αγορά. Και τέλος [...]
οι επιπτώσεις στις εξαγωγές από τη σταφιδική κρίση όχι µόνο δεν ήταν
εκτεταµένες αλλά κυρίως ξεπεράστηκαν σε πολύ σύντοµο χρονικό διά-
στηµα.

Πηγή: Π. Πιζάνιας, Οικονοµική Ιστορία της Ελληνικής Σταφίδας 1851-
1912. Παραγωγή, διεθνής αγορά, διαµόρφωση τιµών, κρίση, Αθήνα,

1988, σ. 49-50.

ΠΠώώςς κκρρίίννεειι ττοο ρρόόλλοο ττηηςς σσττααφφίίδδααςς σσττηηνν εελλλληηννιικκήή οοιικκοοννοοµµίίαα οο ιισσττοορριικκόόςς ττηηςς
ππηηγγήήςς;;

Ο ιστορικός σηµειώνει µε έµφαση ότι σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα η
σταφίδα ήταν το προϊόν που εξασφάλιζε προνοµιακά την παρουσία του
ελληνικού κράτους στη διεθνή αγορά. Η σταφίδα καθόριζε ουσιαστικά τη
συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών. Χάρη στο προϊόν αυτό έζησαν και
ευηµέρησαν ολόκληρες τοπικές κοινωνίες και σηµαντικά κεφάλαια κυκλο-
φόρησαν στην ελληνική αγορά, συντελώντας στον εκχρηµατισµό και τον
εκσυγχρονισµό της ελληνικής οικονοµίας. Υπάρχουν ωστόσο µελετητές που
θεωρούν ότι η πορεία αυτού του προϊόντος (ταχεία ανάκαµψη, κρίση,
πτώση) καταδεικνύει µε τρόπο ξεκάθαρο την εξάρτηση της ελληνικής οικο-
νοµίας από τη διεθνή καπιταλιστική αγορά. Αυτή η οπτική τονίζει την υποδε-
έστερη θέση της περιφερειακής ελληνικής οικονοµίας σε σχέση µε το καπι-
ταλιστικό κέντρο και προτάσσει την άποψη ότι οι σχέσεις της ελληνικής
οικονοµίας µε τη διεθνή αγορά είναι σχέσεις εκµετάλλευσης και σχέσεις
ασύµφορες για τις αδύναµες, όπως η ελληνική, οικονοµίες µε αποτελέ-
σµατα πάντα αρνητικά. Πρόκειται όµως για µια οπτική µονοδιάστατη και
σύµφωνα µε τον ιστορικό της πηγής λανθασµένη. Πρέπει πάντα κανείς να
συνυπολογίζει και τα οφέλη που αποκοµίζει µια αδύναµη ή περιφερειακή
οικονοµία, όταν συναλλάσσεται µε τη διεθνή αγορά, όπως επίσης και τις πιέ-
σεις που µπορεί πάντα να ασκήσει (η αδύναµη πλευρά) στο οικονοµικό

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 44
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κύκλωµα. Η ελληνική παραγωγή κάλυπτε ουσιαστικές ανάγκες των δυτικο-
ευρωπαϊκών αγορών και µε δεδοµένο αυτό µπορούσε να πιέσει για καλύτε-
ρες τιµές, πράγµα που έγινε και οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των τιµών
στα τέλη του 19ου αι. Αυτό εξάλλου που θα πρέπει να σηµειώσει ένας µελε-
τητής της ελληνικής οικονοµικής ιστορίας του 19ου αιώνα είναι όχι τόσο η
εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας από τις διεθνείς αγορές, όσο η εξάρ-
τησή της από συγκυριακά φαινόµενα και η έλλειψη µακροπρόθεσµου σχε-
διασµού, γεγονός που την ανάγκαζε, έπειτα από µια διεθνή κρίση, να ξαναρ-
χίζει από την αρχή7. 

7 Βλ. επίσης την απάντηση στην ερώτηση 2.
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Eνότητα 25

ΟΟ ΚΚοουυρρµµππέέ κκααιι οο ρρεεααλλιισσµµόόςς σσττηη ζζωωγγρρααφφιικκήή
Ο ζωγράφος που έδωσε το όνοµα σε αυτή την κίνηση [ενν. τον ρεαλι-
σµό] ήταν ο Gustav Courbet (1819-1877). Όταν έκανε ατοµική έκθεση σε
µια παράγκα στο Παρίσι, το 1855, την ονόµασε: Le Realism, G. Courbet.
Ο «ρεαλισµός» του επρόκειτο να σηµαδέψει µιαν επανάσταση στην
τέχνη. Ο Κουρµπέ δεν ήθελε να είναι µαθητής κανενός, µόνο τη φύση
δεχόταν για δάσκαλο. [...] ∆εν ήθελε την οµορφιά αλλά την αλήθεια. [...]
Ήθελε να είναι τα έργα του µια διαµαρτυρία εναντίον των καθιερωµένων
συµβάσεων της εποχής του, να «σοκάρει την αστική τάξη», να την αφυ-
πνίσει από την αυταρέσκειά της, και να διαλαλήσει την αξία της ασυµβί-
βαστης καλλιτεχνικής ειλικρίνειας ως αντίθεση στον επιδέξιο χειρισµό
των παραδοσιακών κοινοτοπιών. Τα έργα του Κουρµπέ είναι δίχως αµφι-
βολία ειλικρινή. «Ελπίζω» έγραφε σ΄ ένα χαρακτηριστικό γράµµα του το
1854 «να κερδίζω πάντα το ψωµί µου µε την τέχνη µου, χωρίς ποτέ να
αποµακρυνθώ ούτε τόσο δα από τις αρχές µου, χωρίς να πω ψέµατα
στη συνείδησή µου ούτε για µια στιγµή, χωρίς να ζωγραφίσω ούτε καν
όσο µπορεί να σκεπάσει η παλάµη µου µόνο και µόνο για να ευχαρι-
στήσω οποιονδήποτε ή για να πουλήσω πιο εύκολα». 

E.H. Gombrich, Το χρονικό της Τέχνης, µτφρ. Λ. Κάσδαγλη, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1994, σ. 511

ΝΝαα δδιικκααιιοολλοογγήήσσεεττεε ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι οο ΚΚοουυρρµµππέέ ααννααδδεείίχχττηηκκεε ββαασσιικκόόςς εεκκππρρόό--
σσωωπποοςς ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς ττοουυ ρρεεααλλιισσµµοούύ σσττηη ζζωωγγρρααφφιικκήή..

Με το εκπληκτικό έργο του Γκουστάβ Κουρµπέ ο ρεαλισµός έφτασε στην
πλήρη ωριµότητά του. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Gombrich, ο Κουρµπέ
ήταν ένας ανήσυχος και ασυµβίβαστος καλλιτέχνης που επιδίωκε µε τα
έργα του να αποδώσει την αλήθεια και όχι την οµορφιά. Αυτό είναι κυρίως
που τον καθιστά βασικότερο εκπρόσωπο του ρεαλισµού στη ζωγραφική.
Τον ενδιέφερε να αποδώσει µε ειλικρίνεια την πραγµατικότητα, ακόµη κι αν
πολύ συχνά το αποτέλεσµα έθιγε το γούστο της αστικής τάξης και ανέτρεπε
τα µέχρι τότε καθιερωµένα πρότυπα αισθητικής. Ο Κουρµπέ ήθελε µε τα
έργα του να καταγγείλει την αυταρέσκεια των αστών της εποχής του και να
κλονίσει τις αξίες τους, οι οποίες στηρίζονταν στη σύµβαση και την υποκρι-
σία. Με αυτή την έννοια το έργο του µπορεί να χαρακτηριστεί ριζοσπαστικό.
Με το ανατρεπτικό του ύφος και τη σταθερότητα που έδειξε στις αρχές που
πρέσβευε ενθάρρυνε πολλούς άλλους καλλιτέχνες να απορρίψουν τις συµ-
βάσεις και να ακολουθήσουν τη δική τους καλλιτεχνική συνείδηση. Έτσι,
παρά το γεγονός ότι ήταν αυτοδίδακτος, ο ίδιος στάθηκε µε το έργο και τις
ιδέες του ο βασικός δάσκαλος της τέχνης του ρεαλισµού στην εποχή του. 

E¶E•EP°A™IA ¶PO™£ETøN I™TOPIKøN ¶H°øN ME EPøTH™H
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Eνότητα 27

ΗΗ ππρροοκκήήρρυυξξηη ττοουυ ΣΣττρρααττιιωωττιικκοούύ  ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ 
[...] Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος δεν επιδιώκει την κατάργησιν της ∆υνα-
στείας ή την αντικατάστασιν του Βασιλέως, ούτινος το πρόσωπον είναι
ιερόν διά τους αποτελούντας αυτόν, ουδ΄ επιθυµεί να εγκαθιδρύσει την
απολυταρχίαν, ή την στρατοκρατίαν, ή να θίξη καθ΄ οιονδήποτε τρόπον
το Συνταγµατικόν Πολίτευµα [...]. 

Επειδή όµως ο τε ∆ιάδοχος και οι Βασιλόπαιδες, αναλαµβάνοντες
ενεργόν και διοικητικήν υπηρεσίαν [...] περιπίπτουσι κατ΄ ανάγκην εις
προσωπικάς προστριβάς [...] και επειδή αφ΄ ετέρου [...] διοικούσι τελεί-
ως ανευθύνως [...] διά τούτο ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος πέποιθεν ότι
πρέπει, χάριν αυτού του συµφέροντος της ∆υναστείας, όπως ο τε ∆ιά-
δοχος και οι Βασιλόπαιδες απόσχωσι της ενεργού και διοικητικής εν τω
στρατώ και τω ναυτικώ υπηρεσίας [...]. 

Aπόσπάσµατα από την προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσµου N.
Zορµπάς, Aποµνηµονεύµατα, Aθήνα, 1925, σελ. 15-18

ΑΑφφοούύ δδιιααββάάσσεεττεε ττοο ααππόόσσππαασσµµαα ααππόό ττηηνν ππρροοκκήήρρυυξξηη ττοουυ ΣΣττρρααττιιωωττιικκοούύ ΣΣυυνν--
δδέέσσµµοουυ,, νναα ααππααννττήήσσεεττεε σστταα εεξξήήςς εερρωωττήήµµαατταα:: 
αα)) ΠΠοοιιαα θθαα εείίννααιι ηη σσττάάσσηη πποουυ θθαα ττηηρρήήσσεειι οο ΣΣττρρααττιιωωττιικκόόςς ΣΣύύννδδεεσσµµοοςς ααππέένναα--
ννττιι σσττοο πποολλίίττεευυµµαα ττηηςς χχώώρρααςς;; ββ)) ΠΠοοιιοο ττοοννίίζζεεττααιι ωωςς ββαασσιικκόό ααίίττηηµµαα ττοουυ ΣΣυυννδδέέ--
σσµµοουυ κκααιι γγιιααττίί οο ΣΣύύννδδεεσσµµοοςς εεππιιµµέέννεειι ιιδδιιααίίττεερραα σσεε ααυυττόό;; 

αα)) Το συγκεκριµένο απόσπασµα από την προκήρυξη του Στρατιωτικού Συν-
δέσµου µάς αποκαλύπτει τη θέση που τήρησε η ηγεσία του Συνδέσµου απέ-
ναντι στον βασιλιά και στο πολίτευµα της χώρας. Ο Στρατιωτικός Σύνδε-
σµος δηλώνει µε σαφήνεια στην προκήρυξή του ότι δε θα θίξει το συνταγ-
µατικό πολίτευµα. ∆εν επιδιώκει να επιβάλει στρατιωτικό καθεστώς, δηλαδή
ένα καθεστώς στο οποίο ο στρατός θα καταργούσε τη Βουλή και τους
συνταγµατικά κατοχυρωµένους δηµοκρατικούς θεσµούς και θα επέβαλε
δική του αυθαίρετη εξουσία (εξουσία που δε θα προέκυπτε από εκλογές). Ο
Σύνδεσµος επιθυµεί τη διατήρηση του υπάρχοντος πολιτεύµατος, δηλαδή
της βασιλευόµενης δηµοκρατίας, καθώς και τη διατήρηση της ∆υναστείας.
Η στάση αυτή ίσως απορρέει από την προσπάθεια των στρατιωτικών να
κατευνάσουν τη γενικότερη αναστάτωση που δηµιουργήθηκε µε το κίνηµα
στο Γουδί και να µην οξύνουν κι άλλο την πολιτική κατάσταση. Αν ο Σύνδε-
σµος υιοθετούσε και προωθούσε το αίτηµα για κατάργηση της ∆υναστείας,
οι αντιδράσεις των φιλοδυναστικών (των υποστηριχτών της βασιλείας) θα
ήταν τόσο ισχυρές που θα δηµιουργούσαν νέα εσωτερική κρίση στη χώρα
και θα δυσκόλευαν ακόµη περισσότερο κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησής
της. 

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11
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ββ)) Βασικό αίτηµα του Συνδέσµου, σύµφωνα µε την προκήρυξη, είναι η απο-
µάκρυνση του διαδόχου Κωνσταντίνου και των άλλων πριγκίπων από τον
στρατό. Με το συγκεκριµένο αίτηµα ο Σύνδεσµος επιδιώκει να επικρίνει τη
µεροληπτική στάση που έως τώρα είχαν κρατήσει τα µέλη της βασιλικής
οικογένειας προς κάποια στελέχη του στρατού και τη διαλυτική κατάσταση
που είχε δηµιουργήσει η ανάµειξή τους στη στρατιωτική διοίκηση. Όπως
αναφέρεται στην προκήρυξη, ο ∆ιάδοχος και οι πρίγκιπες διοικούσαν µε
τρόπο ανεύθυνο, προκαλώντας προστριβές µε πρόσωπα του στρατού, τα
οποία προφανώς αισθάνονταν αδικηµένα βλέποντας να προωθούνται σε
αξιώµατα µόνο οι ευνοηµένοι της βασιλικής οικογένειας. Ο Σύνδεσµος θεω-
ρούσε ότι µόνο µε την αποχή των πριγκίπων από τις ένοπλες δυνάµεις θα
καταργούνταν τα φαινόµενα ευνοιοκρατίας και θα επιτυγχανόταν ανεµπόδι-
στη βαθµολογική εξέλιξη των αξιωµατικών. Το αποτέλεσµα θα ήταν η γενι-
κότερη αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάµεων, πράγµα που αποτελούσε
και το βασικό µέληµα του κινήµατος του Συνδέσµου.

Eνότητα 28

ΟΟ ΒΒεεννιιζζέέλλοοςς ζζηηττάά σσεε άάρρθθρροο ττοουυ ττηηνν ππααρρααίίττηησσηη 
ττοουυ ββαασσιιλλιιάά ΓΓεεωωρργγίίοουυ

Ο βασιλεύς διά των ανακοινώσεών του[...] φαίνεται µη συναισθανόµενος
όλην την αθλιότητα εις ην περιήλθεν ο ελληνικός λαός µετά την µακράν
βασιλείαν αυτού[...] Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ως απαραίτητον την
παραίτησιν του Γεωργίου διά την πρόοδον του έθνους και αν, ως
πιστεύω, πολιτευθώ εν Ελλάδι, θα θέσω τούτο ως εν άρθρον του πολιτι-
κού προγράµµατός µου και δεν θα παύσω να το ζητώ, έστω και εάν είµαι
µόνος µου εις τούτο.
Απόσπασµα από άρθρο του Βενιζέλου στην εφηµερίδα Κήρυξ των Χανίων
τον Αύγουστο του 1909 (πριν κληθεί από τον Στρατιωτικό Σύνδεσµο) 

Πηγή: Π. Πετρίδης, Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία, τόµ. Β’, 
Εκδόσεις Γκοβόστη, σελ. 162

ΟΟ ΒΒεεννιιζζέέλλοοςς ααλλλλάάζζεειι σσττάάσσηη
Καίπερ βαθέως εµφορούµενος από τας δηµοκρατικάς αρχάς της φυλής
µας, έχω ακράδαντον την πεποίθησιν, ότι η βασιλευοµένη δηµοκρατία,
οποίον είναι κατ΄ ουσίαν το πολίτευµα ηµών, είναι ο τύπος του πολιτεύµα-
τος, όστις προσαρµόζεται άριστα προς την πολιτικήν µόρφωσιν του Ελλη-
νικού λαού και εξυπηρετεί προσφορώτερον τα εθνικά συµφέροντα. 
Απόσπασµα από τον λόγο του Βενιζέλου στο Σύνταγµα στις 5 Σεπτεµ-
βρίου 1910.
Πηγή: Γ. Κορδάτος, Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας, Νεώτερη Ε’, σελ. 214

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 66

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11

ΠΠααρράάθθεεµµαα 22



4 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

ΠΠοοιιαα ήήτταανν ηη σσττάάσσηη ττοουυ ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ ααππέέννααννττιι σσττοονν θθρρόόννοο όότταανν ββρριισσκκόότταανν
αακκόόµµηη σσττηηνν ΚΚρρήήττηη κκααιι ππώώςς ααυυττήή δδιιααφφοορροοπποοιιεείίττααιι όότταανν πποολλιιττεεύύεεττααιι σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα;; ΠΠώώςς εερρµµηηννεεύύεεττεε ααυυττήή ττηηνν ααλλλλααγγήή;;

Ο Βενιζέλος, όπως γνωρίζουµε, υπήρξε υπουργός ∆ικαιοσύνης στην Κρη-
τική Πολιτεία. ∆εν είχε διστάσει τότε να έρθει σε ρήξη µε τον διοικητή της
Κρήτης πρίγκιπα Γεώργιο και να τεθεί επικεφαλής του κινήµατος στο Θέ-
ρισο των Χανίων το 1905, αποτέλεσµα του οποίου ήταν η παραίτηση του Γε-
ωργίου και η αντικατάστασή του από τον Αλέξανδρο Ζαΐµη. Οι απόψεις του
Βενιζέλου την περίοδο αυτή και µέχρι την εκδήλωση του κινήµατος στο Γου-
δί φανέρωναν την αντιπάθειά του προς τη ∆υναστεία και τον θρόνο. Χαρα-
κτηριστικό είναι το απόσπασµα που διαβάζουµε από δικό του άρθρο σε
εφηµερίδα των Χανίων, στο οποίο υποστηρίζει ότι ο βασιλιάς Γεώργιος πρέ-
πει να παραιτηθεί, καθώς η παρουσία του εµποδίζει την πρόοδο του ελληνι-
κού έθνους.

Βλέπουµε, ωστόσο, ότι αργότερα αλλάζει θέση. Στις επαφές που είχε µε
τον Στρατιωτικό Σύνδεσµο όταν έφτασε στην Ελλάδα διαφώνησε µε εκεί-
νους που ζητούσαν κατάργηση της µοναρχίας και επέµενε στην ανάδειξη
Αναθεωρητικής και όχι Συντακτικής Βουλής. Στον λόγο που εκφώνησε αρ-
γότερα στο Σύνταγµα, ως εκλεγµένος βουλευτής από τις εκλογές Αυγού-
στου 1910, παρουσιάστηκε υποστηρικτής του θρόνου, λέγοντας ότι η βασι-
λευόµενη δηµοκρατία είναι το πολίτευµα που αρµόζει στον ελληνικό λαό και
εξυπηρετεί καλύτερα τα συµφέροντά του. Ως πρωθυπουργός στη συνέχεια
επανέφερε στην ηγεσία του στρατού τον διάδοχο Κωνσταντίνο, προκαλώ-
ντας µάλιστα τις αντιδράσεις των βενιζελικών.

Η διαφοροποίηση αυτή στη στάση του Βενιζέλου µάς κάνει βέβαια να
αµφιβάλλουµε για τη συνέπεια των λόγων του. Είναι δυνατό, ωστόσο, να
ερµηνευθεί µε βάση τις νέες συγκυρίες που είχε να αντιµετωπίσει ως πολιτι-
κός στην Ελλάδα. Στο εσωτερικό η χώρα βρισκόταν ακόµη σε περίοδο πολι-
τικής αστάθειας µετά το κίνηµα στο Γουδί. Ο Βενιζέλος θεώρησε ότι η προ-
ώθηση του αιτήµατος για αλλαγή πολιτεύµατος και κατάργηση της βασι-
λείας θα δηµιουργούσε τέτοια αναστάτωση και διχασµό στην ελληνική κοι-
νωνία, ώστε δύσκολα αυτή θα µπορούσε να επανέλθει στην οµαλότητα.
Αλλά και στα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής αναµένονταν σοβαρές εξελί-
ξεις. Εκτίµηση του Βενιζέλου ήταν ότι η Ελλάδα σύντοµα θα υποχρεωνόταν
να πάρει µέρος σε πόλεµο για να επιτύχει τους εθνικούς της στόχους.
Εποµένως, δεν ήταν η κατάλληλη στιγµή για ανατρεπτικές ενέργειες, όπως
η κατάργηση της µοναρχίας. Τέλος, ο Βενιζέλος ίσως θεώρησε ότι, αν είχε
µε το µέρος του τη ∆υναστεία, θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο να θεµελιώσει
τη δική του παρουσία στην ηγεσία της χώρας.
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Eνότητα 29

ΜΜιιαα σσύύγγχχρροοννηη εερρµµηηννεείίαα ττοουυ ΒΒ’ ΒΒααλλκκααννιικκοούύ πποολλέέµµοουυ
Το «µακεδονικό» ήταν για τη Βουλγαρία κεντρικό εθνικό και πολιτικό
ζήτηµα. Οι σλαβικοί πληθυσµοί του µακεδονικού χώρου είχαν σε µεγάλο
ποσοστό στραφεί προς τη Βουλγαρία, η οποία στήριζε τις απελευθερω-
τικές πρωτοβουλίες τους σε σκληρό ανταγωνισµό µε τους Έλληνες. Το
γεγονός ότι οι τελευταίοι έγιναν στον Α’ Βαλκανικό πόλεµο κύριοι του
µεγαλύτερου µέρους της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, σε συν-
δυασµό µε την κατάληψη του βόρειου τµήµατος από τους Σέρβους,
προκάλεσε µείζον πολιτικό πρόβληµα στη Σόφια. Κάτω από την πίεση
του «µακεδονικού αλυτρωτισµού» και του διάχυτου αισθήµατος αδικίας,
η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αποφάσισε να επιτεθεί στους χθεσινούς
της συµµάχους παρά τις ολοφάνερα δυσµενείς συγκυρίες.

Γ. Μαργαρίτης, «Η εµπόλεµη Ελλάδα», Ιστορία του νέου ελληνι-
σµού, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2005, τόµ. 6ος, σελ. 70-71

ΠΠοούύ ααπποοδδίίδδεεττααιι,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο ππααρράάθθεεµµαα,, ηη έέκκρρηηξξηη ττοουυ ΒΒ’ ΒΒααλλκκααννιικκοούύ
πποολλέέµµοουυ;; ΠΠώώςς µµπποορροούύµµεε νναα σσυυννδδέέσσοουυµµεε ττιιςς σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς ααννααφφοορρέέςς µµεε
ααυυττάά πποουυ γγννωωρρίίζζοουυµµεε γγιιαα ττοονν ΜΜαακκεεδδοοννιικκόό ΑΑγγώώνναα;; 

Όπως γνωρίζουµε, ο Β’ Βαλκανικός πόλεµος ξέσπασε στα µέσα Ιουνίου
1913, όταν ο βουλγαρικός στρατός επιτέθηκε εναντίον των ελληνικών και
σερβικών θέσεων ταυτόχρονα. Το παράθεµα µας βοηθάει να κατανοήσουµε
τους λόγους για τους οποίους η Βουλγαρία έδειξε αυτή την επιθετικότητα
εναντίον των πρώην συµµάχων της. Με βάση αυτούς τους λόγους ερµηνεύ-
εται και το ξέσπασµα του Β’ Βαλκανικού πολέµου. 

Όπως αναφέρεται στο κείµενο, για τη Βουλγαρία το «µακεδονικό» ήταν
το κεντρικό πολιτικό ζήτηµα. Βασική της επιδίωξη στους Βαλκανικούς πολέ-
µους ήταν η προσάρτηση του µεγαλύτερου µέρους της Μακεδονίας που θα
περιλάµβανε φυσικά και τη Θεσσαλονίκη (είδαµε ότι στον Α’ Βαλκανικό οι
βουλγαρικές δυνάµεις είχαν προσπαθήσει να καταλάβουν την πόλη, αλλά
λίγες ώρες πριν τους είχε προλάβει ο ελληνικός στρατός). Τις επιδιώξεις
της ενίσχυε το γεγονός ότι είχε καταφέρει να στρέψει προς το µέρος της
ένα µεγάλο ποσοστό των σλαβικών πληθυσµών του µακεδονικού χώρου. 

Οι βλέψεις της Βουλγαρίας στον γεωγραφικό αυτό χώρο, που αποδίδο-
νται ως «µακεδονικός αλυτρωτισµός», ήταν έντονες ήδη από το 1870, εποχή
που αναγνωρίστηκε από την οθωµανική διοίκηση ως αυτόνοµη η βουλγα-
ρική εκκλησία (Εξαρχία). Μετά την αναγνώριση αυτόνοµου βουλγαρικού
κράτους, το 1878, στο συνέδριο του Βερολίνου, εντάθηκαν οι βουλγαρικές
προσπάθειες για τον έλεγχο της Μακεδονίας και κορυφώθηκαν τα τελευ-
ταία χρόνια του 19ου αιώνα και τα πρώτα χρόνια του 20ού, την περίοδο
δηλαδή του Μακεδονικού Aγώνα. Η Βουλγαρία τότε προχώρησε σε οργα-
νωµένες κινήσεις για την αποτίναξη του οθωµανικού ζυγού στους πληθυ-
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σµούς της Μακεδονίας και της Θράκης και τη δηµιουργία αυτόνοµης Μακε-
δονίας που θα ενωνόταν µε τη Βουλγαρία. Ακολούθησαν συγκρούσεις των
«κοµιτατζήδων» (ένοπλες οµάδες Βουλγάρων) µε ελληνικές ένοπλες οµά-
δες. Οι τελευταίες είχαν ως αποστολή να προστατέψουν τους ελληνικούς
πληθυσµούς του µακεδονικού χώρου από τον βουλγαρικό εθνικισµό.

Όλο αυτό το ιστορικό φανερώνει ότι πράγµατι η διεκδίκηση της Μακεδο-
νίας ήταν ο βασικός πολιτικός και στρατιωτικός στόχος της Βουλγαρίας.
Βλέποντας όµως ότι τα εδάφη αυτά δεν τα κατοχύρωνε µε τη συνθήκη του
Λονδίνου κι ότι το µεγαλύτερο µέρος τους το διεκδικούσαν οι Έλληνες και
οι Σέρβοι, αποφάσισε να µην παραιτηθεί από τα σχέδιά της και να στραφεί
ακόµη και εναντίον των συµµάχων της προκειµένου να τα υλοποιήσει.

Eνότητα 30

ΟΟιι εεππιιδδιιώώξξεειιςς ττηηςς ββεεννιιζζεελλιικκήήςς εερργγααττιικκήήςς ννοοµµοοθθεεσσίίααςς ττοουυ 11991144
Ανησυχώντας για την αυξανόµενη ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής
τάξης και επιθυµώντας να εντάξει το συνδικαλιστικό κίνηµα στις αστικές
διαδικασίες, η κυβέρνηση [Βενιζέλου] αποφάσισε να αναγνωρίσει τη
νοµική υπόσταση των εργατικών ενώσεων µέσω ενός νοµίµου οργάνου,
το οποίο, εκτός από την εγγύηση προστασίας των εργατικών ενώσεων
και των µελών τους που θα παρείχε, θα έδινε τη δυνατότητα στο κράτος
να ελέγχει τις εργατικές ενώσεις. Έτσι, ο νόµος 281/1914 «Περί σωµα-
τείων» [...] παρείχε στην κυβέρνηση, µέσω της υποχρεωτικής διαιτησίας
και της εποπτείας που ασκούσε στα εργατικά ταµεία αλληλοβοηθείας,
το νοµικό και ουσιαστικό πλαίσιο στο οποίο µπορούσε να περιορίσει τη
ριζοσπαστικοποίηση του εργατικού κινήµατος.

Γ. Λεονταρίτης, “Tο ελληνικό εργατικό κίνηµα και το αστικό κράτος”,
Θ. Bερέκης, O. ∆ηµητρακόπουλος (επιµ.), Mελετήµατα γύρω από τον

Bενιζέλο και την εποχή του, Φιλιππότης, Aθήνα, 1980, σελ.77

ΑΑξξιιοοπποοιιώώννττααςς ττιιςς ιισσττοορριικκέέςς σσααςς γγννώώσσεειιςς κκααιι τταα σσττοοιιχχεείίαα ττοουυ ππααρρααθθέέµµααττοοςς
νναα ααννααφφεερρθθεείίττεε σσττιιςς µµεεττααρρρρυυθθµµίίσσεειιςς ττηηςς κκυυββέέρρννηησσηηςς ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ πποουυ ααφφοο--
ρροούύσσαανν ττηη ββεελλττίίωωσσηη ττηηςς θθέέσσηηςς ττωωνν εερργγααζζοοµµέέννωωνν.. ΤΤιι εεππιιδδίίωωκκεε ηη κκυυββέέρρννηησσηη
µµεε ττηηνν ππρροοώώθθηησσηη ττοουυ ννόόµµοουυ ««ΠΠεερρίί σσωωµµααττεείίωωνν»»;; 

Στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων που προωθούσε η κυβέρνηση Βενιζέλου
προβλέπονταν και µέτρα για τη βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων: ανα-
γνωρίστηκαν τα εργατικά σωµατεία και προωθήθηκε η ασφάλιση των εργα-
ζοµένων και η οκτάωρη εργασία. Στο συγκεκριµένο κείµενο ο ιστορικός Λεο-
νταρίτης αναφέρεται στο νόµο 281 «Περί σωµατείων» και επιχειρεί να εξη-
γήσει τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση ψήφισε ένα τέτοιο µέτρο.
Σύµφωνα µε αυτόν τον νόµο, αναγνωρίζεται το δικαίωµα των εργαζοµένων

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11
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να συστήνουν εργατικές ενώσεις (ενώσεις χωρίς τη συµµετοχή των εργοδο-
τών) µέσω ενός νόµιµου οργάνου, το οποίο θα παρείχε εγγυήσεις για την
προστασία των ενώσεων και των µελών τους. Ωστόσο, ο νόµος παρείχε τη
δυνατότητα στο κράτος να εποπτεύει τη λειτουργία και τη δράση των εργα-
τικών οργανώσεων, προκειµένου να ελέγχεται η τήρηση του νόµου σε αυτές
και η σωστή διαχείριση των εργατικών ταµείων. Έτσι όµως το κράτος µπο-
ρούσε να αναµειγνύεται στα ζητήµατα των εργατικών σωµατείων και να
ελέγχει τη δράση τους µε σκοπό να περιορίσει το ριζοσπαστικό της χαρα-
κτήρα. Βασική λοιπόν επιδίωξη της κυβέρνησης Βενιζέλου ήταν, µέσω της
νοµιµοποίησης των εργατικών οργανώσεων, να µπορεί να ασκεί εποπτεία σε
αυτές και γενικότερα στο συνδικαλιστικό κίνηµα, ώστε να προληφθούν
τυχόν κοινωνικές αναταραχές που θα µπορούσαν να προκύψουν από τη
ριζοσπαστικοποίηση του εργατικού κινήµατος. 
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Eνότητα 31

ΗΗ  οοιικκοοννοομμιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς  κκααιι  ηη  εεππιιθθεεττιικκόόττηηττάά  ττηηςς
Αυτό που έκανε τον κόσμο ακόμη πιο επικίνδυνο ήταν η σιωπηρή εξί-
σωση της απεριόριστης οικονομικής ανάπτυξης με την πολιτική ισχύ,
που σιγά σιγά έγινε ασυνείδητα αποδεκτή. Έτσι, ο γερμανός αυτοκρά-
τορας ζητούσε, τη δεκαετία του 1890, «μια θέση στον ήλιο» για το κρά-
τος του. Το ίδιο θα μπορούσε να είχε ζητήσει και ο Μπίσμαρκ (ή Bίσ-
μαρκ), ο οποίος άλλωστε είχε εξασφαλίσει μια ασύγκριτα πιο ισχυρή θέ-
ση στον κόσμο για τη Γερμανία από ό,τι είχε ποτέ η Πρωσία. Ενώ όμως ο
Μπίσμαρκ [...] φρόντιζε να μην εμπλέκεται στη ζώνη των ανεξέλεγκτων
ενεργειών, για τον Γουλιέλμο Β’ [σημ. αυτοκράτορας της Γερμανίας] η
φράση αυτή κατάντησε απλό σύνθημα, χωρίς συγκεκριμένο περιεχό-
μενο. Απλώς εξέφραζε την αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης: όσο
πιο ισχυρή η οικονομία μιας χώρας, όσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός της,
τόσο ισχυρότερη η διεθνής θέση του κράτους-έθνους της. Θεωρητικά
δεν υπήρχαν όρια στη θέση που μπορούσε να θεωρεί ότι της αξίζει,
όπως άλλωστε έλεγε η εθνικιστική φράση: «Heute Deutshland, morgen
die ganze Welt» [«Σήμερα η Γερμανία, αύριο ο κόσμος όλος»].

Ε.J. Hobsbawm, Η εποχή των αυτοκρατοριών, 1875-1914, μτφρ. Κ.
Σκλαβενίτη, ΜIET, Αθήνα, 2002, σελ. 488-489.

ΑΑφφοούύ  μμεελλεεττήήσσεεττεε  ττοο  ππααρρααππάάννωω  κκεείίμμεεννοο  κκααιι  μμεε  ββάάσσηη  κκααιι  ττιιςς  δδιικκέέςς  σσααςς  γγννώώ--
σσεειιςς,,  νναα  ααππααννττήήσσεεττεε::  ΠΠοοιιοοςς  ννοομμίίζζεεττεε  όόττιι  ήήτταανν  οο  ρρόόλλοοςς  ττηηςς  ρρααγγδδααίίααςς  ααννάάππττυυ--
ξξηηςς  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς  σσττηηνν  έέκκρρηηξξηη  ττοουυ  ΑΑ’ ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  πποολλέέμμοουυ;;  

Σύμφωνα με την άποψη του ιστορι-
κού Hobsbawm, η ταχύτατη οικο-
νομική ανάπτυξη της Γερμανίας
αποτέλεσε καθοριστικό πα-
ράγοντα για την έναρξη του Α’
Παγκοσμίου πολέμου. Η Γερμα-
νία, μετά την ενοποίησή της και
τη νίκη της εναντίον της Γαλλίας,
το 1871, με ηγέτη τον Μπίσμαρκ,
εξελίχθηκε σε σημαντική δύναμη
της Ευρώπης, ανταγωνιστική προς
τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές δυνά-
μεις Αγγλία και Γαλλία. Στη συνέ-
χεια, ο Γερμανός αυτοκράτορας
Γουλιέλμος Β’, ήδη από τη δεκαε-
τία του 1890, έθεσε ως στόχο την
ανάδειξη της χώρας του σε ισχυ-
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Παραϊστορικά

Ο Μπίσμαρκ ήταν καγκελάριος, δηλαδή
πρωθυπουργός της Γερμανίας από το
1862 έως το 1890. Στη διάρκεια της πολιτι-
κής του θητείας  επιδίωξε επίμονα και τε-
λικά πέτυχε τη συνένωση των γερμανικών
κρατιδίων σε ένα ενιαίο εθνικό κράτος. Η
επίσημη ένωση της Γερμανίας πραγματο-
ποιήθηκε μετά τη νίκη των Γερμανών
εναντίον της Γαλλίας στο γαλλογερμα-
νικό πόλεμο (1870-1871). Το 1890, ωστόσο,
ο Βίσμαρκ αποπέμφθηκε από τον αυτοκρά-
τορα Γουλιέλμο Β’ εξαιτίας διαφωνιών
των δύο ανδρών, και κυρίως λόγω της
επιθυμίας του τελευταίου να ασκεί προ-
σωπική πολιτική και να έχει την απόλυτη
διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας του.
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ρότερη δύναμη διεθνώς. Σε μια εποχή όμως που η πολιτική ισχύς και επικρά-
τηση ταυτιζόταν με την απεριόριστη οικονομική ανάπτυξη, για να επικρατήσει
διεθνώς το γερμανικό κράτος έπρεπε να εκτοπίσει τις δύο άλλες δυνάμεις, τη
Βρετανία και τη Γαλλία, και ειδικά τη Βρετανία που παρέμενε ακόμη τότε
πρώτη βιομηχανική και ναυτική δύναμη στον κόσμο. 

Έτσι, η ταχύτατα αναπτυσσόμενη Γερμανία υιοθετεί την περίοδο αυτή
μια ιμπεριαλιστική πολιτική προκειμένου να πετύχει αναδιανομή του παγκό-
σμιου πλούτου και των αποικιών, ενώ παράλληλα ενισχύει την πολεμική της
βιομηχανία και τη στρατιωτική της δύναμη σαν να προετοιμαζόταν για πόλε-
μο. Η πολιτική αυτή ήταν επόμενο να προκαλέσει την αντίδραση της Βρε-
τανίας και της Γαλλίας, οι οποίες βέβαια εξακολουθούσαν να θεωρούνται Με-
γάλες Δυνάμεις και να κατέχουν τις περισσότερες και πλουσιότερες αποικί-
ες και δε θα επέτρεπαν στη Γερμανία να τις υποσκελίσει. Η αντιπαράθεσή
τους, που πήρε και τη μορφή έντονου ανταγωνισμού στους στρατιωτικούς ε-
ξοπλισμούς, οξύνθηκε τόσο ώστε δεν άφηνε κανένα περιθώριο δια-
πραγμάτευσης. Καθεμιά από τις χώρες αυτές στόχευε στην ολοκληρωτική
νίκη. Η στρατιωτική σύγκρουση ήταν μονόδρομος.

Eνότητα 32

OO  ββαασσιιλλιιάάςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ππρροοββλλέέππεειι  ννίίκκηη  ττωωνν  ΓΓεερρμμααννώώνν
[...] Κατά τον Κωνσταντίνον ο πόλεμος στρατιωτικώς είχε πλέον κριθεί.
Η γερμανική νίκη ήτο πλέον ασφαλής. Δεν επετρέπετο πλέον αντίθετη
γνώμη. Εξ άλλου αι επιστήμαι και ιδία η χημεία στη Γερμανία είχεν αλη-
θινά καλλιεργηθή. Και έπρεπεν από στιγμής εις στιγμήν ν΄ αναμένωμεν
και νέας ανακαλύψεις διά των οποίων θα επεταχύνετο η ήττα των εχ-
θρών της.
Κ. Ζαβιτσιάνος, Αναμνήσεις εκ της διαφωνίας Κωνσταντίνου-Βενιζέλου,

τόμ. Α΄, σελ. 81-82. 

ΗΗ  σσττρρααττιιωωττιικκήή  υυππεερροοχχήή  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς  
[...] Και οι δύο πλευρές προσπάθησαν να σπάσουν το αδιέξοδο με την
τεχνολογία. Οι Γερμανοί –πάντα δυνατοί στη χημεία– έριξαν στο πεδίο
της μάχης δηλητηριώδη αέρια, που αποδείχτηκαν και βάρβαρα και ανα-
ποτελεσματικά. [...] Η γερμανική πολεμική μηχανή και στον Πρώτο και
στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ήταν αισθητά ανώτερη από οποιαδή-
ποτε άλλη. Η ίδια αυτή ανωτερότητα του γερμανικού στρατού ως στρα-
τιωτικής δύναμης θα μπορούσε να είχε αποδειχτεί αποφασιστική για την
έκβαση του πολέμου, εάν οι Σύμμαχοι δεν ήταν σε θέση να προσφύγουν
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στους πρακτικά απεριόριστους πόρους των Ηνωμένων Πολιτειών από το
1917 και μετά.
Ε.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων 1914-1991,  μτφρ. Β. Καπετανγιάν-

νης, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 2002, σελ. 45-46

ΓΓιιαα  πποοιιοουυςς  λλόόγγοουυςς  οο  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  τταασσσσόότταανν  υυππέέρρ  ττηηςς  ννίίκκηηςς  ττωωνν  ΓΓεερρμμααννώώνν;;
ΝΝαα  σσχχοολλιιάάσσεεττεε  ττηη  σσττάάσσηη  ττοουυ..  ΔΔιικκααιιώώθθηηκκαανν  οοιι  εεππιιλλοογγέέςς  ττοουυ  ααππόό  ττηηνν  έέκκββαασσηη
ττοουυ  πποολλέέμμοουυ;;    

Όπως φαίνεται από την ίδια του τη μαρτυρία, ο Κωνσταντίνος στήριζε την
άποψή του για νίκη της Γερμανίας στη στρατιωτική της υπεροχή. Η χώρα
αυτή είχε προοδεύσει περισσότερο από τις άλλες στον χώρο των επιστη-
μών, και ιδιαίτερα στη χημεία και, κατά συνέπεια, διέθετε πιο εξελιγμένα
όπλα και καλύτερα εφοδιασμένο στρατό από τεχνική πλευρά απ΄ ό,τι οι αντί-
παλοί της. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο, η εξέλιξή της στον τομέα αυτό
ήταν συνεχής και γρήγορα θα οδηγούσε σε νέες ανακαλύψεις, μέσω των
οποίων θα επικρατούσε τελικά σε βάρος της Αντάντ.  

Οι θέσεις του Κωνσταντίνου δεν ήταν ίσως αβάσιμες. Μελετώντας και τη
μαρτυρία του ιστορικού Hobsbawn, διαπιστώνουμε πως πράγματι η στρα-
τιωτική δύναμη της Γερμανίας ήταν αποτελεσματικότερη, ενώ η πρόοδός
της στη χημεία τής έδωσε το προβάδισμα στη χρήση δηλητηριωδών αερίων.
Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι οι απόψεις του βασιλιά δε προέκυ-
πταν αποκλειστικά από την αντικειμενική υπεροχή της Γερμανίας αλλά και
από τη δική του γερμανοφιλία. Ο Κωνσταντίνος θα υποστήριζε τις Κεντρικές
Δυνάμεις ακόμη κι αν δεν υπερτερούσαν φανερά σε στρατιωτικό επίπεδο,
γιατί έτσι κι αλλιώς, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τον θρόνο, ακολου-
θούσε πολιτική φιλική προς τη Γερμανία και εχθρική προς τους Αγγλογάλ-
λους.

Βέβαια, η έκβαση του πολέμου δεν τον δικαίωσε. Αν και η ανωτερότητα
του γερμανικού στρατού φαινόταν να δίνει τη νίκη στις Κεντρικές Δυνάμεις,
η συμμετοχή των αμερικανικών δυνάμεων στο πλευρό της Αντάντ προς το
τέλος του πολέμου και πιθανόν και η εξάντληση των γερμανικών δυνάμεων
ήταν οι βασικοί παράγοντες της ήττας της Γερμανίας. Επομένως, η επιμονή
του Κωνσταντίνου και η άκαμπτη σιγουριά του ότι η νίκη θα ήταν γερμανική
δεν επαληθεύτηκαν. Η στάση του λοιπόν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
επιπόλαιη, μονόπλευρη και μεροληπτική, εφόσον στηριζόταν κυρίως στη
συμπάθεια που είχε προς τη Γερμανία και στις δεσμεύσεις που είχε αναλά-
βει απέναντί της,  και όχι στη μελέτη των αντικειμενικών συσχετισμών που
ανοίγονταν για την Ελλάδα στη διάρκεια του πολέμου.     



Eνότητα 33

ΗΗ    σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  OOκκττωωββρριιααννήήςς  εεππααννάάσστταασσηηςς  
Η Οκτωβριανή Επανάσταση παρήγαγε ασύγκριτα το πιο εκπληκτικά
οργανωμένο επαναστατικό κίνημα στη σύγχρονη ιστορία. Η παγκόσμια
επέκτασή της δεν έχει το όμοιό της στην ιστορία από την εποχή των
κατακτήσεων του Ισλάμ και μετά. Μέσα σε τριάντα με σαράντα χρόνια
[...], το ένα τρίτο της ανθρωπότητας βρέθηκε να ζει υπό καθεστώτα τα
οποία προήλθαν άμεσα από τις «Δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον
κόσμο» [...].

Ε.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας,
1914 -1991, μτφρ. Β. Καπετανγιάννης, Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σελ. 80

ΠΠοοιιαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  εεππααννάάσστταασσηηςς,,  κκααττάά  ττηη  γγννώώμμηη  σσααςς,,  ήήτταανν  εεκκεείίνναα  πποουυ  εεππηη--
ρρέέαασσαανν  πποολλλλοούύςς  λλααοούύςς  σσεε  ττέέττοοιιοο  ββααθθμμόό,,  αακκόόμμηη  κκααιι  ααρρκκεεττάά  χχρρόόννιιαα  μμεεττάά  ττηη
λλήήξξηη  ττοουυ  ΑΑ’ ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  πποολλέέμμοουυ,,  ώώσσττεε  νναα  ααννααττρρέέψψοουυνν  ττοο  πποολλιιττιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς
ττηηςς  χχώώρρααςς  ττοουυςς  κκααιι  νναα  εεππιιδδιιώώξξοουυνν  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  σσοοσσιιααλλιισσττιικκοούύ  κκααθθεεσσττώώττοοςς;;    

Η Οκτωβριανή Eπανάσταση ξέσπασε σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία
όλος ο κόσμος ήταν κουρασμένος και απογοητευμένος από τα δεινά που είχε
προκαλέσει ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος. Οι διακηρύξεις των μπολσεβίκων που
καταδίκαζαν τον πόλεμο ως προϊόν άδικου ανταγωνισμού και μιλούσαν για
ειρήνη ήταν λογικό να συγκινήσουν και άλλους λαούς. Ωστόσο, η μεγάλη επί-
δραση που άσκησαν διεθνώς  οι σοσιαλιστικές ιδέες για πολλά χρόνια μετά
την εκδήλωση της επανάστασης στη Ρωσία δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της
δυσαρέσκειας του κόσμου από τον πόλεμο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε καταρχάς
το γεγονός ότι τα πολιτικά συστήματα που επικρατούσαν έως τότε έπαψαν να
έχουν λαϊκή υποστήριξη, καθώς υπερασπίζονταν συμφέροντα που έρχονταν
σε αντίθεση με το λαϊκό συμφέρον. Το ιδιαίτερα χαμηλό βιοτικό επίπεδο των
λαϊκών τάξεων και η ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνσή τους μετά τον πόλεμο,
λόγω της οικονομικής καταστροφής που αυτός προκάλεσε, δημιούργησαν
κλίμα κοινωνικής και πολιτικής έντασης. 

Γινόταν φανερό ότι τα παλιά πολιτικά συστήματα αδυνατούσαν να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις και στα αιτήματα των ασθενέστερων τάξεων. Δημι-
ουργήθηκε η ανάγκη για μια εναλλακτική λύση, ένα νέο πολιτικό σύστημα που
θα σεβόταν περισσότερο τις ανάγκες του ανθρώπου και δε θα επέτρεπε την
κοινωνική αδικία. Πολλοί λαοί είδαν αυτή την εναλλακτική λύση στο καθεστώς
του σοσιαλισμού. Το νέο αυτό σύστημα υποσχόταν κατάργηση της εκμετάλ-
λευσης του ανθρώπου από άνθρωπο και δυνατότητα διαχείρισης της πολιτικής
και της οικονομίας της χώρας από τους ίδιους τους εργάτες και τους αγρότες.
Από τη στιγμή λοιπόν που πραγματοποιήθηκε με επανάσταση στη Ρωσία η
πρώτη προσπάθεια εφαρμογής των σοσιαλιστικών ιδεών, ακολούθησαν και
άλλες προσπάθειες πολλών άλλων λαών παγκοσμίως. Χωρίς να κρίνουμε αν
τελικά τα αποτελέσματα δικαίωσαν τις προσδοκίες αυτών των λαών για ένα πιο
δίκαιο και ανθρώπινο πολιτικό καθεστώς, μπορούμε να πούμε πως αυτό που
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κυρίως οδήγησε στην εφαρμογή του σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν η απογοή-
τευση από την προηγούμενη πολιτική κατάσταση σε συνδυασμό με τη δυνα-
μική με την  οποία παρουσιάστηκαν οι σοσιαλιστικές ιδέες. 

Eνότητα 34

TTαα  ππέέννττεε  κκύύρριιαα  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττωωνν  ννιικκηηττώώνν  ττοουυ  AA’ ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  πποολλέέμμοουυ..  
Στην ειρηνική διευθέτηση την οποία επέβαλαν οι μεγαλύτερες νικήτριες
δυνάμεις που επέζησαν του πολέμου [...] κυριάρχησαν πέντε προβλή-
ματα.

Το πιο άμεσο ήταν η κατάλυση τόσων πολλών καθεστώτων στην
Ευρώπη και η ανάδυση στη Ρωσία ενός εναλλακτικού επαναστατικού
καθεστώτος των μπολσεβίκων...

Το δεύτερο ήταν η ανάγκη ελέγχου της Γερμανίας, η οποία στο
κάτω κάτω είχε νικήσει μόνη της ολόκληρο τον συμμαχικό συνασπισμό. 

Το τρίτο πρόβλημα αφορούσε τον χάρτη της Ευρώπης, που έπρεπε
να επαναχαραχθεί εξασθενίζοντας τη Γερμανία και γεμίζοντας τα
μεγάλα κενά που άφησε στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή η ταυτό-
χρονη ήττα και κατάρρευση της Ρωσίας, της Οθωμανικής Aυτοκρατο-
ρίας και της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Στην Ευρώπη [...] η βασική
αρχή επαναδιάταξης του χάρτη ήταν η δημιουργία εθνοτικών-γλωσσι-
κών εθνικών κρατών, σύμφωνα με την πεποίθηση ότι τα έθνη είχαν το
δικαίωμα της «αυτοδιάθεσης». [...] Ο επανασχεδιασμός του χάρτη της
Μέσης Ανατολής έγινε σύμφωνα με τις ιμπεριαλιστικές αντιλήψεις-μοί-
ρασμα μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας [...].

Η τέταρτη δέσμη προβλημάτων αφορούσε την εσωτερική πολιτική
των χωρών που νίκησαν στον πόλεμο [...] και τις τριβές μεταξύ τους. [...]

Τελικά, οι νικήτριες δυνάμεις επιδίωξαν απελπισμένα να συνάψουν
εκείνο το είδος ειρήνης που θα καθιστούσε αδύνατο έναν νέο πόλεμο
[...]. Απέτυχαν σ΄ αυτό κατά τον πιο θεαματικό τρόπο. Μέσα σε διάστημα
είκοσι ετών, ο πόλεμος ξανάρχισε.  

Ε.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας,
1914 -1991, μτφρ. Β. Καπετανγιάννης, Θεμέλιο, Αθήνα, 1995, σελ. 49-50

ΜΜεε  πποοιιοονν  ττρρόόπποο  οοιι  ννιικκηηττέέςς  ττοουυ  ΑΑ’ ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  πποολλέέμμοουυ  ααννττιιμμεεττώώππιισσαανν  τταα
ββαασσιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  κκεείίμμεεννοο;;  ΣΣεε  πποοιιοο  ββααθθμμόό  οοιι  εεννέέρρ--
γγεειιέέςς  ττοουυςς  σσυυννέέββααλλαανν  σσττηη  σσττααθθεερροοπποοίίηησσηη  ττηηςς  εειιρρήήννηηςς;;  

Όπως προκύπτει από το κείμενο, άμεσο πρόβλημα των νικητών του Α΄
Παγκοσμίου πολέμου ήταν η εκδήλωση επαναστατικών κινημάτων στην
Ευρώπη, τα οποία σε κάποιες χώρες, όπως στη Γερμανία και στην Ουγγα-
ρία, είχαν οδηγήσει σε ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Ήταν φανερό
ότι τα κινήματα αυτά δέχονταν μεγάλη επιρροή από τις ιδέες του σοσιαλι-
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σμού και κυρίως από την επανάσταση των μπολσεβίκων στη Ρωσία. Οι νική-
τριες  χώρες της Αντάντ, φοβούμενες μήπως τα μηνύματα της Οκτωβριανής
Eπανάστασης εξαπλωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, αποφάσισαν να επέμ-
βουν με στρατεύματα στη Ρωσία εναντίον των μπολσεβίκων και υπέρ των
τσαρικών δυνάμεων. 

Το δεύτερο πρόβλημα που ανέκυπτε, δηλαδή η ανάγκη ελέγχου της Γερ-
μανίας, αντιμετωπίστηκε από τις νικήτριες χώρες με τους βαρύτατους
όρους της συνθήκης των Βερσαλλιών. Η συνθήκη ήταν τόσο καταδικαστική
για το γερμανικό κράτος ώστε του αφαιρούσε κάθε δυνατότητα να ορθοπο-
δήσει στο μέλλον. 

Το πρόβλημα του επανασχεδιασμού του χάρτη της Ευρώπης και της
Μέσης Ανατολής οι κυρίαρχες δυνάμεις του πολέμου επιδίωξαν να το
λύσουν με μια σειρά συνθηκών, οι οποίες αναγνώριζαν τη δημιουργία νέων
κρατών. Στο χώρο της Ευρώπης βασικό κριτήριο δημιουργίας αυτών των
κρατών ήταν η «αρχή της αυτοδιάθεσης», σύμφωνα με την οποία κάθε λαός
με εθνική-γλωσσική ενότητα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστό κράτος.
Στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, η αρχή αυτή καταπατήθηκε προκειμένου να
ικανοποιήσουν τις ιμπεριαλιστικές τους βλέψεις η Αγγλία και η Γαλλία. Έτσι,
στα εδάφη της πρώην Οθωμανικής Aυτοκρατορίας δημιούργησαν μία σειρά
νέα κράτη με μόνο κριτήριο να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στην ευρύτερη
περιοχή. 

Τέλος, το ζήτημα των τριβών που υπήρχαν μεταξύ των ίδιων των νικητών,
δηλαδή κυρίως μεταξύ της Αγγλίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, οι τρεις
δυνάμεις επιχείρησαν να το επιλύσουν διαμοιράζοντας, κατά κάποιον
τρόπο, τα κέρδη που προέκυπταν από τους ηττημένους. 

Γίνεται φανερό ότι οι τρεις χώρες, αν και είχαν ως βασικό στόχο την απο-
τροπή ενός νέου πολέμου, διαμόρφωναν όλες τις προϋποθέσεις για το ακρι-
βώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ο λόγος της αποτυχίας τους να εμπεδώσουν ένα
κλίμα ειρήνης ήταν ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν διατεθειμένες να
αλλάξουν τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της πολιτικής τους. Οι εξοντωτικοί
όροι που επέβαλαν στους ηττημένους αλλά και οι ανταγωνισμοί ανάμεσά
τους ήταν δεδομένο ότι σύντομα θα πυροδοτούσαν νέες συγκρούσεις. 
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
ΑΑ11.. ΝΝαα ααννααφφεερρθθεείίττεε σσττοουυςς δδιιωωγγµµοούύςς πποουυ υυππέέσσττηησσαανν οοιι ΈΈλλλληηννεεςς ττηηςς
ΜΜιικκρράάςς ΑΑσσίίααςς µµεεττάά ττηηνν εεππιικκρράάττηησσηη ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς ττωωνν ΝΝεεοοττοούύρρκκωωνν
((11990088)) κκααιι σσττηηνν ττύύχχηη πποουυ εείίχχεε ηη κκίίννηησσηη ααυυττοοννόόµµηησσηηςς ττωωνν ΕΕλλλλήήννωωνν ττοουυ
ΠΠόόννττοουυ.. 

ΑΑ22.. ΝΝαα ααννααφφέέρρεεττεε ττοο ππεερριιεεχχόόµµεεννοο ττηηςς σσυυννθθήήκκηηςς ττηηςς ΛΛοοζζάάννηηςς ((11992233)).. 

ΑΑ33.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε τταα οοννόόµµαατταα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ µµεε ττιιςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ττηηςς
σσττήήλληηςς ΒΒ

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
ΒΒ11.. ΛΛααµµββάάννοοννττααςς υυππόόψψηη σσααςς ττοο ππεερριιεεχχόόµµεεννοο ττοουυ ππααρρααθθέέµµααττοοςς κκααιι σσττηη--
ρριιγγµµέέννοοιι σσττιιςς ιισσττοορριικκέέςς σσααςς γγννώώσσεειιςς νναα ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε ττιιςς ααννττιιδδρράάσσεειιςς
πποουυ σσηηµµεειιώώθθηηκκαανν ααππόό ττοουυςς κκααττοοίίκκοουυςς ττηηςς ΣΣµµύύρρννηηςς,, ττόόσσοο ααππόό ττοουυςς
ΈΈλλλληηννεεςς όόσσοο κκααιι ααππόό ττοουυςς ΤΤοούύρρκκοουυςς,, όότταανν ααπποοββιιββάάσσττηηκκεε οο εελλλληηννιικκόόςς
σσττρρααττόόςς σσττηηνν ππόόλληη.. 

ΗΗ ααππόόββαασσηη εελλλληηννιικκοούύ σσττρρααττοούύ σσττηη ΣΣµµύύρρννηη 
κκααιι οοιι ααννττιιδδρράάσσεειιςς ττωωνν κκααττοοίίκκωωνν

∆ύο Μαΐου του 1919 έγινε η ελληνική Κατοχή. Πήγα στο Quai (Κε:η προ-
κυµαία της Σµύρνης) [...]. Έζησα τις αξέχαστες στιγµές της λευτεριάς.

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ B’

Α. Ελευθέριος 
Βενιζέλος

Β. Αριστείδης 
Στεργιάδης

Γ. ∆ηµήτριος 
Γούναρης

∆. Νικόλαος 
Πλαστήρας

Ε. Αλέξανδρος
Παπαναστασίου

ΣΤ. Παύλος
Κουντουριώτης

1. ∆ηµοσίευσε τον Μάρτιο του 1922 µαζί µε έξι
συνεργάτες του το ∆ηµοκρατικό Μανιφέστο.

2. Ήταν ένα από τα έξι κορυφαία στελέχη της
βασιλικής παράταξης που καταδικάστηκε σε
θάνατο στη δίκη των «έξι».

3. Ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στις διαβου-
λεύσεις για την υπογραφή της συνθήκης της
Λοζάνης. 

4. Ορίστηκε προσωρινός αντιβασιλέας της Ελλά-
δας µετά την αποχώρηση στο εξωτερικό του
Γεωργίου Β΄.

5. Ήταν επικεφαλής της επανάστασης του 1922.

6. Ορίστηκε επικεφαλής της ελληνικής διοίκη-
σης της Σµύρνης.
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[...] Αργότερα µάθαµε ότι η φάλαγγα των ευζώνων έµπαινε στην πλατεία
του διοικητηρίου και την χτύπησαν [...] από την τουρκική συνοικία.[...]
Κοντά στο σπίτι µας βρισκόταν το γήπεδο του αθλητικού οµίλου «Απόλ-
λων Σµύρνης», εκεί είχε στρατοπεδεύσει ελληνικός στρατός. Η µητέρα
µου από ενθουσιασµό και αγάπη για τα νέα παλικάρια µου έδινε και τους
πήγαινα, µαζί µε άλλα παιδιά, διάφορα εκλεκτά τρόφιµα.
Αφήγηση του Α. Αλεξίου (αρχείο µαρτυριών του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών).
Πηγή: Γ. Γιαννακόπουλος, «Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία», Ιστορία του νέου
Ελληνισµού, Ελληνικά Γράµµατα, τ. 6ος, σ. 57.  

ΒΒ22.. ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ττοο ππααρράάθθεεµµαα πποουυ αακκοολλοουυθθεείί νναα ααππααννττήήσσεεττεε΅̈́
ΠΠοοιιεεςς ήήτταανν οοιι σσκκηηννέέςς πποουυ κκυυρριιααρρχχοούύσσαανν σσττηηνν ππόόλληη ττηηςς ΣΣµµύύρρννηηςς ττιιςς
ττρρααγγιικκέέςς ώώρρεεςς πποουυ αακκοολλοούύθθηησσαανν µµεεττάά ττηηνν εειισσββοολλήή ττοουυ ττοουυρρκκιικκοούύ σσττρραα--
ττοούύ ττοονν ΑΑύύγγοουυσσττοο ττοουυ 11992222;;

ΣΣυυγγκκλλοοννιισσττιικκέέςς µµααρρττυυρρίίεεςς ααππόό ττηηνν κκαατταασσττρροοφφήή ττηηςς ΣΣµµύύρρννηηςς
«Έτρεχα κι εγώ, µαζί µε όλους, µη ξέροντας πού. Μερικοί έτρεξαν σε
µια αποβάθρα και άρχισαν να πηδάνε µέσα σε µια µαούνα που ήταν εκεί.
Η µαούνα γέµισε. «Όχι άλλους, θα βουλιάξουµε», φώναζαν και έκαναν
κουπιά µε τα χέρια τους να αποµακρυνθούν. Εµείς κοιτάζαµε. Μερικοί
έλεγαν: «Αυτοί γλίτωσαν το µαχαίρι, ίσως φτάσουν σε κανένα πλοίο να
σωθούν». Ακούστηκε ένας τροµερός κρότος και η αποβάθρα υποχώ-
ρησε από το πολύ βάρος του κόσµου. Εκατοντάδες άνθρωποι έπεσαν
στα βαθιά νερά. Η µαµά µας έµεινε εµβρόντητη, ενώ εµείς την τραβού-
σαµε απάνω, το ένα της πόδι ήτανε στο κενό. Η θάλασσα κόχλαζε από
χέρια και πόδια. Όσοι ήταν κοντά πιάστηκαν για να βγουν. Αλλά οι Τούρ-
κοι δεν άργησαν να µαζευτούν πιο λυσσασµένοι. Άρχισαν να πυροβο-
λούν µέσα στη θάλασσα όσους κολυµπούσαν. Σ΄ έναν, που είχε κατορ-
θώσει να πιαστεί για ν' ανέβει, µε µια σπαθιά του έκοψαν και τα δυο
χέρια, που έµειναν γατζωµένα, ενώ ο ίδιος, µε µάτια γεµάτα τρόµο,
χάθηκε στο νερό. Εµείς τρέχαµε να σωθούµε µέσα στον κόσµο που
συνέχιζε το δρόµο του. Για µια στιγµή η Ρόζα φώναξε: 
-Θεέ µου, κοιτάξτε τη µαούνα!
Όσοι δεν ξέρανε κολύµπι, είχαν ανέβει πάνω στη µαούνα κι από το
βάρος έγειρε κι έπεσαν όλοι στη θάλασσα. Από τον κόσµο αυτό κανείς
δε γλίτωσε...»
Ανζέλ Κουρνιάν, Τα τετράδια...
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς 

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
ΑΑ11.. ΑΑ11.. ΓΓιιαα ττηηνν ααππάάννττηησσηη ββλλέέππεε σσχχοολλιικκόό ββιιββλλίίοο σσεελλ.. 110022--110033 ττιιςς ππααρραα--
γγρράάφφοουυςς µµεε ττίίττλλοο ΟΟιι δδιιωωγγµµοοίί ττοουυ ΜΜιικκρραασσιιααττιικκοούύ ΕΕλλλληηννιισσµµοούύ κκααιι ΗΗ
κκίίννηησσηη ααυυττοοννόόµµηησσηηςς σσττοονν ΠΠόόννττοο.. ΓΓιιαα ττηηνν ττύύχχηη ττηηςς κκίίννηησσηηςς ααυυττοοννόόµµηη--
σσηηςς θθαα ππρρέέππεειι νναα ααννααφφεερρθθεείί όόττιι ττοο ΝΝοοέέµµββρριιοο ττοουυ 11992200 οοιι κκεεµµααλλιικκοοίί,, οοιι
οοπποοίίοοιι σσττοο µµεεττααξξύύ εείίχχαανν οορργγααννώώσσεειι ιισσχχυυρρόό κκίίννηηµµαα ααννττίίσστταασσηηςς,, δδιιέέλλυυσσαανν
ττοο ΠΠοοννττοοααρρµµεεννιικκόό κκρράάττοοςς ((ββλλέέππεε σσχχοολλιικκόό ββιιββλλίίοο σσεελλ.. 110044))..

ΑΑ22.. ΒΒλλέέππεε σσχχοολλιικκόό ββιιββλλίίοο σσεελλ.. 110099 ττηηνν ππααρράάγγρρααφφοο µµεε ττίίττλλοο ΗΗ σσυυννθθήήκκηη
ττηηςς ΛΛοοζζάάννηηςς.. 

ΑΑ33.. αα)) 3, ββ)) 6, γγ)) 2, δδ)) 5, εε)) 1, σσττ)) 4.

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
ΒΒ11.. ΓΓιιαα ττηηνν ααππάάννττηησσηη ββλλέέππεε ΕΕννόόττηητταα 3355 σσττοο ΣΣχχοολλιιαασσµµόόςς εειικκόόννωωνν κκααιι
ππααρρααθθεεµµάάττωωνν ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ,, ΠΠααρράάθθεεµµαα 11αα:: ΟΟ εεννθθοουυσσιιαασσµµόόςς ττωωνν
ΕΕλλλλήήννωωνν 

ΒΒ22.. ΓΓιιαα ττηηνν ααππάάννττηησσηη ββλλέέππεε ΕΕννόόττηητταα 3388 σσττοο ΣΣχχοολλιιαασσµµόόςς εειικκόόννωωνν κκααιι
ππααρρααθθεεµµάάττωωνν ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ,, ππααρράάθθεεµµαα 33 κκααιι εειικκόόνναα 33,, κκααθθώώςς κκααιι
ττηηνν ααννααφφοορράά πποουυ γγίίννεεττααιι σσττηηνν κκαατταασσττρροοφφήή ττηηςς ΣΣµµύύρρννηηςς σσττοο ΣΣττοοιιχχεείίαα
γγιιαα ττηηνν κκααττααννόόηησσηη ττοουυ µµααθθήήµµααττοοςς..
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Eνότητα 40

Κάθε άτοµο καταδίωκε τη θεά τύχη χωρίς φόβο για το µέλλον, χωρίς
φθόνο για το γείτονα. Όλοι µαζί θα έφταναν στο ποθητό τέρµα. Ποιο
ήταν αυτό το τέρµα; Πού θα σταµατούσαν; Τι θα έκαναν µετά; ∆εν έθε-
ταν ερωτήµατα. ∆εν τους απασχολούσε κανένα πρόβληµα. Το να σκέ-
φτεται κανείς ήταν ύποπτο, επικίνδυνο, ανθυγιεινό. Φτωχοί και πλούσιοι
αγόραζαν µετοχές. Η United States Steel, η µεγάλη φίρµα του χάλυβα,
ήταν πανίσχυρη_ οι µετοχές της ανέβαιναν καθηµερινά και µερικούς
πόντους. Σήµερα η Steel ανέβηκε στα 200, στα 220, στα 250 και κάθε
πρωί, ανοίγοντας την εφηµερίδα τους, όλοι οι Αµερικανοί βρίσκονταν
λίγο πιο πλούσιοι από την παραµονή.

Στην πραγµατικότητα, από το 1920, το σύστηµα είχε χάσει την ισορ-
ροπία του. Η ευηµερία είχε χτιστεί όχι επάνω σε πραγµατικά θεµέλια
αλλά σε εύθραστες ελπίδες. Καθένας αγόραζε περισσότερα απ' ότι µπο-
ρούσε να πληρώσει... Στη Νέα Υόρκη γκρέµιζαν ουρανοξύστες ακόµη
καινούργιους για να οικοδοµήσουν άλλους υψηλότερους και ακριβότε-
ρους. Οι εργολάβοι είχαν δανειστεί τα χρήµατα της κατασκευής. Ο αγο-
ραστής είχε υποθηκεύσει το διαµέρισµα. 

Αντρέ Μωρουά, Αµερικανικές εργασίες

ΠΠοοιιοο ήήτταανν σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο κκεείίµµεεννοο ττοο κκλλίίµµαα πποουυ εεππιικκρρααττοούύσσεε σσττοο ΧΧρρηηµµααττιι--
σσττήήρριιοο ττηηςς ΝΝέέααςς ΥΥόόρρκκηηςς τταα χχρρόόννιιαα ππρριινν ααππόό ττηηνν εεκκδδήήλλωωσσηη ττηηςς οοιικκοοννοοµµιικκήήςς
κκρρίίσσηηςς ττοουυ 11992299 κκααιι ππώώςς ααυυττόό εεππηηρρέέααζζεε ττηηνν ψψυυχχοολλοογγίίαα κκααιι ττιιςς εεννέέρργγεειιεεςς
ττωωνν ΑΑµµεερριικκααννώώνν πποολλιιττώώνν;;

Όπως διαβάζουµε στο κείµενο, την περίοδο πριν από την οικονοµική κρίση
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης περνούσε µέρες πρωτόγνωρης ευηµε-
ρίας. Οι µετοχές ανέβαιναν συνεχώς διαµορφώνοντας κλίµα ενθουσιασµού
στους αγοραστές. Όλοι πίστευαν ότι ήταν η καταλληλότερη εποχή για επεν-
δύσεις κι έσπευδαν να αγοράσουν µετοχές χωρίς πολλή σκέψη. Ολόκληρη
η αµερικανική κοινωνία, πλούσιοι και φτωχοί, επιδόθηκαν στο κυνήγι του
πλούτου παίζοντας στο χρηµατιστήριο. Όπως αναφέρεται στο παράθεµα,
κάθε Αµερικανός γινόταν κάθε µέρα λίγο πιο πλούσιος από την παραµονή.
Μέσα σε αυτό το γενικό µεθύσι από το εύκολο κέρδος κανείς δε σκεφτόταν
νηφάλια και λογικά και από πουθενά δεν εκφράζονταν φόβοι για το µέλλον.
Η επιπολαιότητα αυτή τους οδηγούσε σε απερίσκεπτες κινήσεις, όπως στο
να αγοράζουν περισσότερα από αυτά που µπορούσαν να πληρώσουν. Έτσι
διαµορφώθηκε σταδιακά µια κατάσταση απειλητική για την οικονοµική ισορ-
ροπία, αφού όλοι ήταν καταχρεωµένοι. Όπως αναφέρεται στο παράθεµα οι
εργολάβοι στη Νέα Υόρκη δανείζονταν για να οικοδοµήσουν ψηλότερους
και ακριβότερους ουρανοξύστες, ενώ οι αγοραστές των διαµερισµάτων
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υποθήκευαν τα ίδια τα διαµερίσµατα για να µπορέσουν να τα πληρώσουν.
Το οικονοµικό σύστηµα λοιπόν στηριζόταν σε σαθρά θεµέλια που δεν άργη-
σαν να καταρρεύσουν και να παρασύρουν όλους τους Αµερικανούς πολίτες
στην οικονοµική καταστροφή. 

Eνότητα 41

ΚΚοοιιννωωννιικκάά ααπποοττεελλέέσσµµαατταα ττηηςς οοιικκοοννοοµµιικκήήςς κκρρίίσσηηςς
Όσοι ήταν συνηθισµένοι στις διακυµάνσεις της απασχόλησης ή στα
παροδικά διαλείµµατα [...] ανεργίας, περιέπεπταν σε απελπιστική κατά-
σταση όταν δεν έβρισκαν πουθενά δουλειά, αφού είχαν ήδη εξαντλήσει
τις µικρές αποταµιεύσεις τους και τα όρια της πίστωσης που τους παρεί-
χε το τοπικό παντοπωλείο.

Για την πλειοψηφία του πληθυσµού, η Μεγάλη Ύφεση σήµαινε, πάνω
απ΄ όλα, αυτήν ακριβώς την καίριας σηµασίας τραυµατική επίδραση της
µαζικής ανεργίας στην πολιτική των βιοµηχανοποιηµένων χωρών. [...] Η
εικόνα που κυριαρχούσε τότε ήταν τα πινάκια [τσίγκινα πιάτα] σούπας
για τους φτωχούς, οι «Πορείες Πεινασµένων» των ανέργων που ξεκινού-
σαν από άκαπνες πλέον περιοχές όπου οι µεταλλουργίες και τα ναυπη-
γεία είχαν σταµατήσει να λειτουργούν για να συρρεύσουν στην πρωτεύ-
ουσα και να καταγγείλουν εκείνους που θεωρούσαν υπεύθυνους για την
κατάσταση αυτή. Αλλά ούτε και στους πολιτικούς διέφυγε η παρατή-
ρηση ότι σχεδόν το 85% των µελών του Γερµανικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, που αυξανόταν σχεδόν µε την ίδια ταχύτητα κι ακόµα ταχύ-
τερα στους τελευταίους µήνες πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία,
προερχόταν από τις τάξεις των ανέργων.

E.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντοµος εικοστός αιώνας,
1914-1991, µτφρ. Β. Καπετανγιάννης, Θεµέλιο, Αθήνα, 1995, σελ. 126-127

ΠΠοοιιοο ήήτταανν σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοονν σσυυγγγγρρααφφέέαα ττοο άάµµεεσσοο κκααιι εεννττοοννόόττεερροο ππρρόόββλληηµµαα
πποουυ δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκεε ααππόό ττηηνν κκρρίίσσηη ττοουυ 11992299 κκααιι ππώώςς ααυυττόό εεππηηρρέέαασσεε ττηη ζζωωήή
κκααιι ττιιςς πποολλιιττιικκέέςς ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς ττωωνν πποολλιιττώώνν;; 

Το εντονότερο πρόβληµα που έπληξε τις δυτικές κοινωνίες µετά το κραχ του
1929 ήταν η ανεργία. Η χρεοκοπία και το κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την κρίση και οι απολύσεις στις οποίες προχώρησαν πολλές
βιοµηχανίες δηµιούργησαν πλήθος ανέργων στις ΗΠΑ και στις χώρες της
Ευρώπης. Πολλοί είχαν ήδη εξαντλήσει τις µικρές τους αποταµιεύσεις, καθώς
αντιµετώπιζαν ήδη από πριν πρόβληµα µη σταθερής απασχόλησης, και πε-
ριήλθαν σε κατάσταση απελπισίας. Σταδιακά όµως για όλους τους άνεργους
διαµορφώθηκαν συνθήκες απόγνωσης. Κυρίαρχη εικόνα στα αστικά κέντρα
των δυτικών κρατών ήταν οι «Πορείες Πεινασµένων» ανέργων που διαµαρτύ-
ρονταν οργισµένοι για την κατάσταση και ζητούσαν απόδοση ευθυνών και
ανάληψη πρωτοβουλιών για την άµεση ανακούφισή τους από την ανέχεια. 
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Η οικονοµική και κοινωνική εξαθλίωση έκανε τους ανθρώπους αυτούς να
βλέπουν µε καχυποψία τις πολιτικές τους ηγεσίες και µε δυσπιστία τη φιλε-
λεύθερη οικονοµία και το δηµοκρατικό πολίτευµα. Η πλειοψηφία των ανέργων
άρχισε να στρέφεται προς την κοµµουνιστική ιδεολογία, που εχθρευόταν και
καταδίκαζε τον οικονοµικό φιλελευθερισµό (δηλαδή το καπιταλιστικό
σύστηµα) ως άδικο και καταπιεστικό για την εργατική τάξη και γενικότερα για
τα λαϊκά στρώµατα. Γι' αυτό και, όπως παρατηρεί και ο ιστορικός Hobsbawm,
το 85% των µελών του Γερµανικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος την περίοδο
αυτή προερχόταν από τις τάξεις των ανέργων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η
επιρροή και η δύναµη του κόµµατος αυτού αυξανόταν µε την ίδια ταχύτητα
που αυξανόταν και το κόµµα του Χίτλερ τους τελευταίους µήνες πριν την
άνοδό του στην εξουσία. Αυτό φανερώνει πως η γερµανική κοινωνία είχε απο-
µυθοποιήσει εντελώς την αστική δηµοκρατία και το φιλελευθερισµό και είχε
στραφεί πλέον προς δύο βασικές, αντίπαλες µεταξύ τους κατευθύνσεις, τον
κοµµουνισµό και το ναζισµό. 

Eνότητα 42

∆∆έέκκαα εεννττοολλέέςς ττωωνν ννααζζίί γγιιαα ττηηνν εεππιιλλοογγήή σσυυζζύύγγοουυ
1. Να θυµάσαι πως είσαι Γερµανός/Γερµανίδα.
2. Αν είσαι από καλή γενιά, µη µείνεις ανύπαντρος.
3. Κράτησε το σώµα σου καθαρό.
4. Κράτησε το πνεύµα και την ψυχή σου καθαρά.
5. Σαν Γερµανός/Γερµανίδα διάλεξε κάποια/κάποιον µε γερµανικό ή
βόρειο αίµα.
6. Όταν διαλέγεις σύζυγο, έλεγξε την καταγωγή του.
7. Η υγεία είναι προϋπόθεση της εξωτερικής οµορφιάς.
8. Παντρέψου µόνο από αγάπη.
9. Μην ψάχνεις συµπαίκτη αλλά σύντροφο για γάµο.
10. Να εύχεσαι να αποκτήσεις όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά.

Εγχειρίδιο για µια γερµανική οικογένεια, Βερολίνο, x.x.
Πηγή:Μ. Μazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας,

µτφρ. Κ. Κουρεµένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σελ. 86. 

ΝΝαα σσχχοολλιιάάσσεεττεε ττιιςς ππααρρααππάάννωω εεννττοολλέέςς ττωωνν ννααζζίί γγιιαα ττηηνν εεππιιλλοογγήή σσυυζζύύγγοουυ..

Στα παραπάνω δέκα σηµεία γίνεται φανερή η ρατσιστική βάση του ναζι-
σµού. Οι ναζί συµβουλεύουν τους Γερµανούς και τις Γερµανίδες να επιλέ-
γουν σύντροφο µε  πρωταρχικό κριτήριο την καταγωγή (ο ή η σύντροφός
τους θα πρέπει να είναι Γερµανός ή Γερµανίδα ή τουλάχιστον να έχει βόρεια
καταγωγή). Έτσι θα διατηρούνταν η καθαρότητα της «φυλής», η οποία απο-
τελούσε στόχο και βασικό θεωρητικό στήριγµα του ναζισµού. Οι ναζί υπο-
στήριζαν ότι η λεγόµενη άρια φυλή, που υποτίθεται ότι συµπεριλαµβάνει
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τους Βορειοευρωπαίους, είχε να επιδείξει τα σπουδαιότερα επιτεύγµατα σε
όλους του τοµείς του πολιτισµού και είχε συµβάλει περισσότερο από κάθε
άλλη στην ανθρώπινη πρόοδο. Όφειλαν λοιπόν να τη διατηρήσουν καθαρή,
δυνατή και αναλλοίωτη. Αυτό θα το κατόρθωναν φροντίζοντας για τη σωµα-
τική, πνευµατική και ψυχική τους υγεία και κυρίως επιδιώκοντας τη διαιώ-
νιση της γενιάς τους µέσα από γάµους που θα πραγµατοποιούσαν µόνο µε
µέλη της φυλής τους. Σηµαντικό επίσης ήταν να αποκτήσουν µέσα από
τέτοιους γάµους πολλά παιδιά, ώστε να ενισχύσουν και πληθυσµιακά το
έθνος τους. 

Με τη θεωρία αυτή για την εκλεκτικότητα του γερµανικού έθνους, µε την
οποία οι ναζί επηρέασαν έντονα το γερµανικό λαό, διαµορφώθηκε στη Γερ-
µανία κλίµα φανατισµού εναντίον των ξένων που οδήγησε στην εξόντωση
των αλλοεθνών που ζούσαν εκεί και γενικότερα όσων ήταν διαφορετικοί
(πολιτικοί αντίπαλοι, τσιγγάνοι, οµοφυλόφιλοι, Εβραίοι). 

Eνότητα 43

ΟΟ σσύύγγχχρροοννοοςς σσυυννττααγγµµααττοολλόόγγοοςς ΝΝ.. ΑΑλλιιββιιζζάάττοοςς ααπποοττιιµµάά ττοο ««ιιδδιιώώννυυµµοο»»
Ο νόµος 4229 τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιουλίου 1929. Πιο γνωστός ως
«ιδιώνυµο», εφαρµόστηκε µε ιδιαίτερη αυστηρότητα ως το 1936, οπότε
αντικαταστάθηκε από έναν πολύ πιο αυστηρό νόµο, που εκδόθηκε από
τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. [...] 

Αυτό το έκτακτο νοµοθετικό οπλοστάσιο στράφηκε, κατά πρώτο λό-
γο, κατά της επέκτασης του εργατικού κινήµατος. Όπως, πράγµατι, συ-
νάγεται από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, πάνω από 60% των ατόµων
που καταδικάστηκαν από το 1929 ως το 1937 για εγκλήµατα κατά της
ασφάλειας του Κράτους και µε το «ιδιώνυµο» ανήκε στην εργατική τάξη.
[...]

[...] Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του χωρίς προηγούµενο στην ιστο-
ρία της σύγχρονης Ελλάδας διωγµού –κι αυτό όχι τόσο εξαιτίας της
αυστηρότητας των ποινών που επιβάλλονταν, όσο εξαιτίας της έκτασης
που πήρε– ήταν, περισσότερο από την καταστολή συγκεκριµένων πρά-
ξεων, η δίωξη για συµµετοχή ή ένταξη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή
σε κόµµατα της Αριστεράς, δηλαδή αποκλειστικά σχεδόν εξαιτίας της
πολιτικής ιδεολογίας των διωκόµενων, που δήθεν αποτελούσε απειλή
για την καθεστηκυία κοινωνική τάξη.  

Ν. Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση (1922-1974), Θεµέλιο,
Αθήνα 1983, σελ. 352-361

ΑΑφφοούύ δδιιααββάάσσεεττεε ττιιςς θθέέσσεειιςς ττοουυ σσυυννττααγγµµααττοολλόόγγοουυ ΑΑλλιιββιιζζάάττοουυ νναα ααππααννττήή--
σσεεττεε:: ΤΤιι αακκρριιββώώςς όόρριιζζεε ττοο ««ιιδδιιώώννυυµµοο»»,, εεννααννττίίοονν πποοιιωωνν σσττρρεεφφόότταανν κκααιι γγιιααττίί;;

Το «ιδιώνυµο» προέβλεπε διωκτικά µέτρα σε βάρος όσων διέδιδαν ιδέες
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που στόχευαν στην ανατροπή του υπάρχοντος πολιτεύµατος. Ωστόσο, ως
επικίνδυνοι για το καθεστώς θεωρήθηκαν κυρίως συνδικαλιστές και υποστη-
ριχτές της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που
δίνει ο Αλιβιζάτος: την περίοδο 1929-1937 το 60% όσων καταδικάστηκαν µε
βάση το «ιδιώνυµο» για εγκληµατικές πράξεις κατά του Κράτους ανήκαν
στην εργατική τάξη. Ο νόµος αυτός, λοιπόν, στρεφόταν στην πραγµατικό-
τητα εναντίον των κοµµουνιστών και όσων συµµετείχαν σε κοινωνικούς αγώ-
νες και νοµιµοποιούσε τις διώξεις της κυβέρνησης εναντίον τους. Με την
εφαρµογή του περιορίστηκαν δραστικά οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και
τα ατοµικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Το χειρότερο ήταν ότι το κράτος
είχε πλέον τη δυνατότητα να καταδιώκει τους πολίτες για τα φρονήµατα και
την πολιτική τους ιδεολογία. 

Η θέσπιση και εφαρµογή του νόµου αιτιολογείται µε βάση την επιδίωξη
τόσο της κυβέρνησης του Βενιζέλου όσο και εκείνων που την ακολούθησαν
να περιορίσουν την επιρροή που ασκούσε η σοσιαλιστική ιδεολογία στην
εργατική τάξη και να εµποδίσουν την ενίσχυση των αριστερών κοµµάτων
στην Ελλάδα. 

Eνότητα 44

ΟΟιι ππρρώώττεεςς µµέέρρεεςς ττωωνν ππρροοσσφφύύγγωωνν σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα
Μια γυναίκα πρόσφυγας αφηγείται ένα περιστατικό από τις πρώτες
µέρες µετά την άφιξη της ίδιας και της οικογένειάς της στη Θεσσαλο-
νίκη.

Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης πεταµένοι ήµαστε. Έτσι ξαπλωµένοι,
µέσα στα σοκάκια. Περνούσε κόσµος και µας έβλεπε. Αµάν, ρεζιλίκι! 

Πέρασε ένας άντρας, ένας τρανός. Μας πέταξε µια πεντάρα. Έπιασα
την πεντάρα, φώναζα, έκλαιγα: -Εµείς έχοµε λεφτά! Εµείς έχοµε να
φάµε! Αφήσαµε τα σπίτια µας, τόσα αµπέλια αφήσαµε! ∆εν ήµαστε
ζητιάνοι εµείς! 

-Άσε την πεντάρα. Ησύχασε, έλεγε η µάνα µου. Η µάνα µου άρρωστη
ήταν. [...]
Περνούσε ο κόσµος. Μας βλέπανε από µακριά. ∆εν ερχόντανε κοντά
µας:
-Προσφυγιά! Προσφυγιά! λέγανε και περνούσανε...

Πηγή: Η Έξοδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τόµ. Β΄, σελ. 261

Το παράθεµα αποτελεί απόσπασµα από µαρτυρία µιας γυναίκας πρόσφυγα
για τις δυσκολίες που έζησαν αυτή και η οικογένειά της όταν έφτασαν στη
Θεσσαλονίκη. Εύκολα διακρίνεται η πίκρα της για τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίστηκαν από την πολιτεία και από τους ντόπιους. ∆εν υπήρχε µέρι-
µνα ούτε για κάποιο χώρο στέγασής τους και ήταν αναγκασµένοι να κοιµού-
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νται στα σοκάκια της πόλης. Η έλλειψη πρόνοιας φαίνεται και από το γεγο-
νός ότι παρόλο που η µητέρα της ήταν άρρωστη δεν δέχτηκε καµία ιατρική
βοήθεια και ήταν αναγκασµένη να παραµένει σε αυτές τις επιβαρυντικές για
την υγεία της συνθήκες. Η εµπειρία ήταν τραυµατική για την αφηγήτρια όχι
µόνο επειδή αδυνατούσαν να καλύψουν και τις στοιχειώδεις ακόµη ανάγκες
τους, αλλά κυρίως γιατί τους αντιµετώπιζαν µε οίκτο και περιφρόνηση, σα
ζητιάνους. Η καταπάτηση της αξιοπρέπειάς τους ήταν το βαρύτερο από τα
βάσανα που βίωναν. Για τους ανθρώπους αυτούς, που στη Μικρά Ασία είχαν
δηµιουργήσει µε το µόχθο τους αξιοζήλευτα νοικοκυριά και ζούσαν σε συν-
θήκες ευφορίας, η τωρινή κατάσταση ήταν ένας εφιάλτης. Ωστόσο, οι ντό-
πιοι, όπως φαίνεται από την αφήγηση, δεν έδειχναν την ανάλογη ευαισθησία
στη θέα των προσφύγων. Η στάση τους φανέρωνε προκατάληψη και επιφυ-
λακτικότητα. Πρόφεραν τη λέξη «προσφυγιά» σα να επρόκειτο για ασθένεια.
Η στάση αυτή δυσκόλεψε σε µεγάλο βαθµό την ενσωµάτωση των προσφύ-
γων στην ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστα-
σής τους στην Ελλάδα. 
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Eνότητα 45

ΈΈνναα σσχχόόλλιιοο γγιιαα τταα ααίίττιιαα ττοουυ ΒΒ’ ΠΠααγγκκooσσµµίίοουυ πποολλέέµµοουυ
Τα ιστορικά έργα για τις αιτίες του Β’ Παγκοσµίου πολέµου είναι συγκρι-
τικά λιγότερα, σε σχέση µε όσα έχουµε για τις αιτίες του Πρώτου, για
έναν προφανή λόγο: Με σπάνιες εξαιρέσεις, κανένας σοβαρός ιστορι-
κός δεν αµφέβαλε ποτέ ότι η Γερµανία, η Ιαπωνία και (πιο διστακτικά) η
Ιταλία ήταν οι επιτιθέµενοι. Τα κράτη τα οποία σύρθηκαν στον πόλεµο
εναντίον των τριών αυτών χωρών, είτε ήσαν καπιταλιστικά είτε ήσαν
σοσιαλιστικά, δεν ήθελαν τον πόλεµο και τα περισσότερα απ’ αυτά έκα-
ναν ό,τι µπορούσαν για να τον αποφύγουν. […] Η παγκόσµια κατάσταση
που δηµιουργήθηκε από τον Πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο ήταν εγγενώς
ασταθής, ιδιαίτερα στην Ευρώπη αλλά και στην Άπω Ανατολή, και κατά
συνέπεια κανείς δεν περίµενε η ειρήνη να διαρκέσει πολύ.

E.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντοµος εικοστός αιώνας,
1914-1991, Θεµέλιο, Αθήνα, 1995, σελ. 55

∆∆ιιππλλωωµµααττιικκέέςς ζζυυµµώώσσεειιςς σσττιιςς ππααρρααµµοοννέέςς ττοουυ ΒΒ’ ΠΠααγγκκooσσµµίίοουυ πποολλέέµµοουυ
Για να συγκρατήσουν τη χιτλερική επιθετικότητα σε βάρος της Πολω-
νίας, τα δηµοκρατικά καθεστώτα δεν µπορούν πια να υπολογίζουν παρά
µόνο στη συµµαχία των Ρώσων. Από τον Απρίλιο έχουν αρχίσει διαπραγ-
µατεύσεις µεταξύ των τριών δυνάµεων, αλλά η σύναψη συµφωνίας προ-
σκρούει σε πολλά εµπόδια. Στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία η ιδέα
µιας συµµαχίας µε τον Στάλιν συναντά πολύπλευρη αντίδραση. […] Από
την πλευρά του ο Στάλιν δυσπιστεί µετά το Μόναχο για το διπλό παιχνίδι
που εκτιµά πως παίζουν οι ∆υτικοί. Ο Μολότοφ […] τον ενθαρρύνει να
αρχίσει µε τη Γερµανία µυστικές συνοµιλίες, ώστε να κερδίσει χρόνο
–δίχως φυσικά να αγνοεί πως απώτερος στόχος του ναζισµού είναι η
εξόντωση του µπολσεβικισµού και η απώθηση της Ρωσίας προς τις
«ασιατικές στέπες»– και να ανακτήσει τα εδάφη που είχαν χαθεί το 1918.
Σίγουρα ο Χίτλερ ενοχλήθηκε στη σκέψη ενός συµβιβασµού µε µια κο-
µουνιστική δύναµη και δίστασε για πολύ να το κάνει, µα στο τέλος απο-
φάσισε να δεχτεί τη θυσία, ώστε να ξεµπερδέψει απερίσπαστος µε την
Πολωνία και κατόπιν µε τις δυτικές δηµοκρατίες.

S. Berstein & P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, µτφρ. Μ. Κοκολάκης,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997, τόµ. 3, σελ. 111

ΕΕννττοοππίίσσττεε κκααιι κκααττααγγρράάψψττεε τταα ααίίττιιαα ττοουυ ΒΒ’ ΠΠααγγκκοοσσµµίίοουυ πποολλέέµµοουυ σστταα οοπποοίίαα
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δδίίννοουυνν έέµµφφαασσηη οοιι ιισσττοορριικκοοίί HHoobbssbbaawwmm,, BBeerrsstteeiinn && MMiillzzaa σστταα ππααρρααππάάννωω
ππααρρααθθέέµµαατταα.. 
Και στα δύο παραθέµατα ως κύρια και αυτονόητη αιτία αναγνωρίζεται η επι-
θετικότητα των ∆υνάµεων του Άξονα, που παρέσυρε τις υπόλοιπες χώρες,
παρά τη θέλησή τους, στον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο. Ωστόσο, και η αναποφα-
σιστικότητα των δηµοκρατικών δυνάµεων της Ευρώπης –της Μεγάλης
Βρετανίας, της Γαλλίας και της Σοβιετικής Ένωσης– έπαιξε καθοριστικό
ρόλο, γιατί έδωσε το χρόνο και τη δυνατότητα στον Χίτλερ να οργανώσει
την πολεµική µηχανή της Γερµανίας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Παράλληλα, ο Χίτλερ είχε την ευκαιρία να εκµεταλλευτεί την αµοιβαία καχυ-
ποψία ανάµεσα στη δυτικές καπιταλιστικές δυνάµεις και τη σοσιαλιστική
Σοβιετική Ένωση και να συνάψει επωφελείς συµφωνίες µαζί τους, τη συµ-
φωνία του Μονάχου και το Σύµφωνο Ρίµπεντροπ-Μολότοφ αντίστοιχα, οι
οποίες νοµιµοποίησαν ουσιαστικά την εισβολή των γερµανικών στρατευµά-
των στην Τσεχοσλοβακία και στην Πολωνία. Τέλος, σηµαντική αιτία, ίσως η
πηγή όλων των δεινών, ήταν, όπως τονίζει µε έµφαση ο Hobsbawm, η «εγγε-
νώς ασταθής» τάξη πραγµάτων που δηµιούργησε ο Α’ Παγκόσµιος πόλε-
µος. Οι ταπεινωτικοί όροι που επιβλήθηκαν στα ηττηµένα κράτη αυτού του
πολέµου και οι εκκρεµότητες που άφησε πίσω του κατέστησαν σχεδόν νο-
µοτελειακή την έλευση του ακόµη πιο καταστροφικού Β’ Παγκοσµίου πολέ-
µου.

Eνότητα 46

ΟΟ ΧΧίίττλλεερρ ππεερριιγγρράάφφεειι σσεε εεππιιττεελλεείίςς ττοουυ ττηη µµεελλλλοοννττιικκήή ννααζζιισσττιικκήή ΕΕυυρρώώππηη
Ποια µορφή πρόκειται να πάρει η µελλοντική κοινωνική τάξη, θα σας πω
αµέσως. Θα υπάρχει µια τάξη κυρίων, που θα έχει στρατολογηθεί στη
µάχη και θα έχει έτσι την ιστορική της δικαίωση. Θα υπάρχει έπειτα το
πλήθος των εταίρων του κόµµατος, µε την ανάλογη ιεραρχία. Αυτοί θα
αποτελέσουν τη νέα µεσαία τάξη. Θα υπάρχει επίσης η µεγάλη µάζα των
ανωνύµων, των δούλων, των τελευταίων. Σε ακόµη πιο χαµηλή βαθµίδα
θα είναι οι ξένοι που θα κατακτηθούν, οι µοντέρνοι σκλάβοι.

M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, Χίτλερ, 
µτφρ. Ν. Καραντηνός, Φυτράκης, Αθήνα, 1972, σελ. 149

ΣΣττοο ππααρράάθθεεµµαα ααυυττόό οο ΧΧίίττλλεερρ ππεερριιγγρράάφφεειι σσττοουυςς εεππιιττεελλεείίςς ττοουυ ττηη µµεελλλλοοννττιικκήή,,
ννααζζιισσττιικκήή ΕΕυυρρώώππηη.. ΒΒρρεείίττεε τταα κκρριιττήήρριιαα µµεε τταα οοπποοίίαα οορρααµµααττίίζζεεττααιι νναα οορργγααννώώ--
σσεειι ττηη µµεελλλλοοννττιικκήή κκοοιιννωωννίίαα κκααιι ππεερριιγγρράάψψττεε ττηη δδοοµµήή πποουυ ααυυττήή θθαα εείίχχεε εεάάνν τταα
οορράάµµααττάά ττοουυ γγίίννοονντταανν ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα..

Τα κριτήρια µε τα οποία ο Χίτλερ οραµατιζόταν να δοµήσει τη µελλοντική
κοινωνία ήταν η συµµετοχή των ατόµων στην πολεµική επιχείρηση κατάκτη-
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σης της Ευρώπης και ο βαθµός συµµετοχής τους στο ναζιστικό κόµµα.
Έτσι, όσοι είχαν πάρει µέρος στον πόλεµο θα αµείβονταν µε την τοποθέ-
τησή τους στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας. Θα ακολουθούσαν τα
µέλη του ναζιστικού κόµµατος ανάλογα µε τη θέση τους στην κοµµατική
ιεραρχία, συνθέτοντας ένα είδος µεσαίας τάξης. Το κύριο κοινωνικό σώµα
θα έκλεινε µε τους απλούς ανώνυµους ανθρώπους, που θα αποτελούσαν
και τη µεγάλη µάζα του πληθυσµού. Προβλεπόταν, τέλος, και η ύπαρξη µιας
τάξης «µοντέρνων σκλάβων», που θα την αποτελούσαν οι κατακτηµένοι λαοί
της Ευρώπης. Σε αυτό το σηµείο, βέβαια, µπορούµε να υποθέσουµε ότι θα
υπεισερχόταν και το εγγενές στη ναζιστική ιδεολογία ρατσιστικό κριτήριο.

Eνότητα 47

OO δδιιεεθθννήήςς ττύύπποοςς γγιιαα ττηηνν εελλλληηννιικκήή ααννττίίσστταασσηη σστταα ββοουυννάά ττηηςς AAλλββααννίίααςς
Tο θέµα των λίγων Eλλήνων που συγκρατούν και απωθούν τα στρατεύ-
µατα της µεγάλης φασιστικής Iταλίας έχει τόσο εξαιρετική σηµασία,
ώστε µπορεί να πει κανείς αδίστακτα ότι ίσως εκεί πάνω στα βουνά της
Hπείρου κρίνεται η τύχη του όλου πολέµου. Σε ένα σύντοµο µήνα το
µικρό ελληνικό έθνος διέλυσε τον κακό εφιάλτη, που σκίαζε το πνεύµα
του δηµοκρατικού κόσµου […]. Οι Έλληνες κατάφεραν την πρώτη πραγ-
µατική ήττα στις κατά ξηράς δυνάµεις του Άξονα […]. Και αν ακόµη η
Ελλάς συντριβόταν αύριο, η στρατιωτική συµβολή της θα έµενε αµείωτη
[…]. Θα είναι δόξα της Νεωτέρας Ελλάδος, ότι συνέτριψε το µύθο του
αήττητου του Άξονα.

Αµερικανική εφηµερίδα Τάιµς της Νέας Υόρκης, 28 Νοεµβρίου 1940.
Πηγή: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµ. ΙΕ’, 

σελ. 454-455.

ΠΠώώςς κκρρίίννεεττεε τταα σσχχόόλλιιαα ττοουυ δδιιεεθθννοούύςς ττύύπποουυ σσχχεεττιικκάά µµεε ττιιςς εεππιιττυυχχίίεεςς ττωωνν
ΕΕλλλλήήννωωνν σσττοονν εελλλληηννοοϊϊττααλλιικκόό ππόόλλεεµµοο;; ΤΤεεκκµµηηρριιώώσσττεε ττηηνν άάπποοψψήή σσααςς..

Ο διεθνής τύπος σχολιάζει τις επιτυχίες των Ελλήνων σε βάρος των Ιταλών
µε τρόπο πραγµατικά ενθουσιώδη. Αν κάποιος δε γνώριζε την πραγµατική
διάσταση των γεγονότων, θα µπορούσε να κάνει λόγο για υπερβολή. Με
δεδοµένο όµως ότι στον πόλεµο αυτό βρίσκονταν αντιµέτωποι δύο στρατοί,
εκ των οποίων ο ένας, ο ιταλικός, ήταν αριθµητικά υπέρτερος και τέλεια εξο-
πλισµένος και ο άλλος, ο ελληνικός, πολεµούσε υπό τις χειρότερες συνθή-
κες και σε µεγάλο βαθµό απροετοίµαστος, οι νίκες των Ελλήνων δικαιολο-
γηµένα προκαλούν την έκπληξη και το θαυµασµό των ξένων. Ωστόσο, αυτό
που τονίζεται περισσότερο στα σχόλια των εφηµερίδων και έχει όντως τη
µεγαλύτερη σηµασία είναι το γεγονός ότι ο ελληνικός στρατός πετυχαίνει
την πρώτη νίκη σε βάρος των δυνάµεων του Άξονα, τη στιγµή που όλος ο

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11



5

κόσµος είχε αρχίσει να πιστεύει ότι η πολεµική αυτή µηχανή ήταν ανίκητη.
Υπό αυτό το πρίσµα, η εκτίµηση «…ότι συνέτριψε το µύθο του αήττητου του
Άξονα» από το απόσπασµα του δηµοσιεύµατος των Τάιµς της Νέας Υόρκης
αποκτά µια εντελώς αντικειµενική διάσταση. Είναι αλήθεια ότι σε συµβολικό
και συναισθηµατικό τουλάχιστον επίπεδο το ελληνικό έπος της Αλβανίας
λειτούργησε καταλυτικά στη διεθνή κοινή γνώµη και άλλαξε το κλίµα του Β’
Παγκόσµιου πολέµου υπέρ των συµµαχικών δυνάµεων και σε βάρος του
Άξονα.

Eνότητα 48

ΗΗ σσττάάσσηη ττωωνν ΕΕλλλλήήννωωνν ααππέέννααννττιι σσττοο ζζήήττηηµµαα ττωωνν γγεερρµµααννιικκώώνν δδιιώώξξεεωωνν σσεε
ββάάρροοςς ττωωνν ΕΕββρρααίίωωνν ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς 

Γενικά, πολλοί Εβραίοι της Αθήνας σώθηκαν µε τη συνδροµή του ΕΑΜ,
ενώ άλλοι βοηθήθηκαν από συµπολίτες τους. Αξιοπρόσεκτη ήταν και η
στάση του Άγγελου Έβερτ, αξιωµατικού της αστυνοµίας, που εξέδωσε
1.200 πλαστές ταυτότητες, ή αυτή του αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού µε
τα πιστοποιητικά βαπτίσεων µε ηµεροµηνία προπολεµική. […] Στις
περιοχές Τρικάλων, Λάρισας, Βόλου, οι Εβραίοι ζούσαν αναµεµειγµένοι
µε τους Έλληνες, και αυτό τους βοήθησε να κρυφτούν. Έτσι λιγότερο
από το ένα τρίτο έπεσε στα χέρια των Γερµανών. Αντίθετα, η εβραϊκή
κοινότητα των Ιωαννίνων, 1.860 άνθρωποι, συνελήφθη σύσσωµη, στις 25
Μαρτίου 1944. Ο αρχιραβίνος Σαµπεθάι Καµπιλή επέλεξε την τακτική
της υπακοής στους Γερµανούς, εµπιστευόµενος την προπαγάνδα που
κυκλοφορούσε ότι οι ελληνόφωνοι Εβραίοι, δεν ήταν στο στόχαστρο,
όπως οι ισπανόφωνοι της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός ότι οι Εβραίοι των
Ιωαννίνων ζούσαν σε χωριστή συνοικία έκανε τους χριστιανούς συµπολί-
τες τους να σταθούν µάλλον αδιάφοροι. […] Παρ’ ότι οι κατοχικές
κυβερνήσεις εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους για τα µέτρα εξόντω-
σης των Εβραίων, αυτό δεν ίσχυε για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης.
Γι’ αυτό οι ελληνικές αρχές αποδέχονταν τη γερµανική προπαγάνδα
περί «ιδιαιτερότητας» ότι δηλαδή, αυτή η κοινότητα έπρεπε να αποµα-
κρυνθεί ως εθνικά ξένο στοιχείο.

Μαρία Καβάλα, «Η “Τελική Λύση” στην Ελλάδα», Ιστορία του νέου
ελληνισµού, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, τόµ. 8ος, σελ. 136-

137

ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ππρροοσσεεκκττιικκάά ττοο ππααρράάθθεεµµαα,, νναα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε ττηη σσττάάσσηη ττωωνν
ΕΕλλλλήήννωωνν ααππέέννααννττιι σσττοο ζζήήττηηµµαα ττωωνν γγεερρµµααννιικκώώνν δδιιώώξξεεωωνν σσεε ββάάρροοςς ττωωνν
ΕΕββρρααίίωωνν πποουυ ζζοούύσσαανν σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα κκααιι νναα ππρροοσσππααθθήήσσεεττεε νναα ττηηνν ααιιττιιοολλοογγήή--
σσεεττεε..

Η στάση των Ελλήνων έναντι του ζητήµατος των διώξεων της εβραϊκής κοι-
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νότητας στην Ελλάδα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αµφιλεγόµενη. Καλύ-
πτει ένα ευρύ φάσµα εκφράσεων, από την απόλυτη αδιαφορία µέχρι την
έµπρακτη εκδήλωση της αλληλεγγύης. Για να την αξιολογήσει κανείς µε
επάρκεια, οφείλει να τη διακρίνει σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο των επίση-
µων φορέων και των προσωπικοτήτων και στο επίπεδο του απλού λαού.

Στο πρώτο επίπεδο ξεχωρίζει η θετική στάση του ΕΑΜ, που στη βάση
των πολιτικών θέσεων και των αρχών του στάθηκε αλληλέγγυο στους Εβραί-
ους και συνέβαλε στη διάσωση αρκετών, στο µέτρο που αυτό ήταν εφικτό.
Ακολουθεί η πολύ έντιµη και ανθρωπιστική στάση προσωπικοτήτων, όπως ο
αρχηγός της αστυνοµίας Άγγελος Έβερτ και ο αρχιεπίσκοπος ∆αµασκηνός,
οι οποίοι, εκµεταλλευόµενοι τη θέση τους, διευκόλυναν τη διαφυγή µελών
της εβραϊκής κοινότητας. Από την άλλη όµως υπάρχει και η κυβέρνηση
Τσολάκογλου, η οποία αντιµετωπίζει τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης  µε
µικρόψυχα και στενόµυαλα εθνικιστικά κίνητρα, αφήνοντάς τους στο έλεος
των Γερµανών.

Στο επίπεδο του απλού λαού έχουµε µία παρόµοια διακύµανση, µε τη
διαφορά ότι οι αιτίες είναι τελείως διαφορετικές. Υπέρ της αδιαφορίας
συνηγορούν παράγοντες όπως ο φόβος, ο προσωπικός αγώνας για την επι-
βίωση και ο βαθµός επικοινωνίας µε τα µέλη της εβραϊκής κοινότητας. Τα
αισθήµατα αλληλεγγύης και οι γενναιόψυχες πράξεις παροχής βοήθειας
στους Εβραίους ευνοήθηκαν κυρίως από τον αυθόρµητο ανθρωπισµό των
απλών ανθρώπων και από το βαθµό αφοµοίωσης της εβραϊκής παρουσίας
από τον ντόπιο πληθυσµό.

Eνότητα 49

ΜΜιιαα εερρµµηηννεείίαα ττοουυ ΒΒ’ ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ πποολλέέµµοουυ
Ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος ήταν στην πραγµατικότητα πολλοί πόλεµοι

µέσα σ’ έναν. Πρώτα και κύρια ήταν µια στρατιωτική σύρραξη ανάµεσα
σε ένοπλες δυνάµεις […]. Ήταν όµως κι ένας πόλεµος µεταξύ φυλών,
θρησκειών και εθνοτικών οµάδων – ένα αιµατηρό ξαναάνοιγµα λογαρια-
σµών από ακραίους εθνικιστές, οι οποίοι ήθελαν να αναθεωρήσουν µε
βία το διακανονισµό των Βερσαλλιών. Τρίτον, σε πολλές περιοχές […]
ήταν ένας ταξικός πόλεµος µε την ευρύτατη έννοια, είτε των ακτηµόνων
braccianti ενάντια στους φιλοφασίστες γαιοκτήµονες στη βόρεια Ιταλία,
είτε των φτωχών αγροτών των ηµιορεινών περιοχών ενάντια στους
κατοίκους των πόλεων. Τέλος, µε τα αντιστασιακά κινήµατα να ανθούν
το 1943-44, προκαλώντας τα σκληρά αντίποινα από σώµατα δoσιλόγων,
ο πόλεµος έγινε ένας εµφύλιος πόλεµος φοβερής αγριότητας […].
M. Mazower, Σκοτεινή ήπειρος – Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, µτφρ.

Κ. Κουρεµένος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2001, σελ. 210
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ΟΟ ιισσττοορριικκόόςς ΜΜααρρκκ ΜΜααζζάάοουυεερρ υυπποοσσττηηρρίίζζεειι ππωωςς ««οο ΒΒ’ ΠΠααγγκκόόσσµµιιοοςς ππόόλλεεµµοοςς
ήήτταανν σσττηηνν ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα πποολλλλοοίί ππόόλλεεµµοοιι µµέέσσαα σσ’’ έένναανν»».. ΒΒρρεείίττεε πποοιιαα εείίδδηη
πποολλέέµµοουυ εεππιισσηηµµααίίννεειι.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα,, µµεε ββάάσσηη ττιιςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ττοουυ ββιιββλλίίοουυ
κκααιι ττιιςς γγεεννιικκόόττεερρεεςς ιισσττοορριικκέέςς σσααςς γγννώώσσεειιςς,, δδώώσσττεε ααππόό έένναα ππααρράάδδεειιγγµµαα
φφυυλλεεττιικκήήςς,, θθρρηησσκκεευυττιικκήήςς κκααιι εεθθννοοττιικκήήςς σσύύγγκκρροουυσσηηςς πποουυ έέλλααββεε χχώώρραα σσττοο ΒΒ΄́
ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο ππόόλλεεµµοο..

Τα είδη πολέµου που ο ιστορικός επισηµαίνει ως ενυπάρχοντα στο Β΄ Πα-
γκόσµιο πόλεµο είναι τα ακόλουθα: α) µια κλασική αντιπαράθεση ανάµεσα
σε στρατούς κυρίαρχων εθνών-κρατών, β) ένας φυλετικός πόλεµος, γ) ένας
θρησκευτικός πόλεµος, δ) ένας πόλεµος ανάµεσα σε εθνοτικές οµάδες δια-
σκορπισµένες µέσα σε διαφορετικά έθνη-κράτη, ε) ένας ταξικός πόλεµος
και στ) ένας εµφύλιος πόλεµος.

Το πιο προφανές και χαρακτηριστικό παράδειγµα φυλετικού πολέµου
είναι οι συστηµατικές διώξεις που επιφύλαξαν οι Γερµανοί στους Εβραίους
και στους Ροµά. Η εξόντωση των Εβραίων από τους Γερµανούς έχει ταυτό-
χρονα και θρησκευτική διάσταση, καθώς αποτελεί µια σύγκρουση του χρι-
στιανισµού µε τον ιουδαϊσµό. Τέλος, ένα παράδειγµα αντιπαράθεσης µετα-
ξύ εθνοτικών οµάδων έχουµε στην περίπτωση των Σουδητών µε τους Τσέ-
χους στη Βοηµία.
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Eνότητα 50

HH µµεεττααπποολλεεµµιικκήή σσοοββιιεεττιικκήή εεξξωωττεερριικκήή πποολλιιττιικκήή
Οι κοµουνιστές δεν έκαναν καµιά προσπάθεια να εγκαταστήσουν επανα-
στατικά καθεστώτα, παρά µόνο στα βαλκανικά αντάρτικα οχυρά τους.
Αληθεύει βέβαια ότι δεν ήταν σε θέση να επιβάλλουν τέτοια καθεστώτα
δυτικά της Τεργέστης, ακόµα κι αν ήθελαν να καταλάβουν εξ εφόδου
την εξουσία, αλλά και το ότι η ΕΣΣ∆, στην οποία τα κόµµατα αυτά ήταν
ολοκληρωτικά αφοσιωµένα, αποθάρρυνε σθεναρά τέτοιες ενέργειες για
την κατάληψη της εξουσίας. Όσες επαναστάσεις έγιναν (Γιουγκοσλα-
βία, Αλβανία και αργότερα στην Κίνα), πραγµατοποιήθηκαν ενάντια στις
συµβουλές του Στάλιν. Η σοβιετική άποψη ήταν τότε ότι η πολιτική και
στο διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό κάθε χώρας θα έπρεπε να συνε-
χίσει να κινείται στο πλαίσιο της αντιφασιστικής συµµαχίας. Απέβλεπε
δηλαδή στη µακροπρόθεσµη συνύπαρξη ή µάλλον συµβίωση του καπι-
ταλιστικού και του κοµουνιστικού συστήµατος.
E.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντοµος εικοστός Αιώνας, 1914

– 1991, µτφρ. Β. Καπετανγιάννης, Θεµέλιο, Αθήνα, 1995, σελ. 218-219

ΠΠοοιιαα γγεεγγοοννόότταα εεππιιββεεββααιιώώννοουυνν,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, ττηηνν άάπποοψψηη ττοουυ ιισσττοορριι--
κκοούύ ΕΕ..JJ HHoobbssbbaawwmm όόττιι ηη ΣΣοοββιιεεττιικκήή ΈΈννωωσσηη ««ααππέέββλλεεππεε σσττηη µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµηη
σσυυννύύππααρρξξηη ήή µµάάλλλλοονν σσυυµµββίίωωσσηη ττοουυ κκααππιιττααλλιισσττιικκοούύ κκααιι ττοουυ κκοοµµµµοουυννιισσττιικκοούύ
σσυυσσττήήµµααττοοςς»»;;

Τα γεγονότα που επιβεβαιώνουν την άποψη του άγγλου ιστορικού είναι τα
ακόλουθα:
• Η διάσκεψη της Γιάλτας όπου η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και η Βρετανία
αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα διεθνή οργανισµό προάσπισης της ειρήνης.
• Το γεγονός ότι ποτέ η Σοβιετική Ένωση δεν επιχείρησε να επιβάλει κοµ-
µουνιστικό καθεστώς σε οποιοδήποτε κράτος πέρα από αυτά που είχαν
ενταχθεί στη σφαίρα επιρροής της µε τη συµφωνία της Γιάλτας.
• Η ιδιαιτερότητα των σοσιαλιστικών καθεστώτων που αναπτύχθηκαν στη
Γιουγκοσλαβία και στην Αλβανία και η διατήρησή τους εκτός σοβιετικής
επιρροής για δεκαετίες.
• Η αµυντική στάση που τήρησε η Σοβιετική Ένωση έναντι της εξάπλωσης
της αµερικανικής επιρροής  στην Ευρώπη µε το σχέδιο Μάρσαλ.
• Η αµυντική στάση που τήρησε η Σοβιετική Ένωση έναντι της εξάπλωσης
της αµερικανικής επιρροής  στην Ευρώπη µε το σχέδιο Μάρσαλ.
• Tέλος, το ότι η Σοβιετική Ένωση κατέστειλε όλες τις εξεγέρσεις που
σηµειώθηκαν στις χώρες-δορυφόρους της, χρησιµοποιώντας τις χώρες αυ-
τές ως προπύργια στην αµυντική της τοποθέτηση απέναντι στις καπιταλιστι-
κές δυνάµεις της ∆ύσης.
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Eνότητα 51

ΈΈνναα ααππόό τταα θθεερρµµόόττεερραα εεππεειισσόόδδιιαα ττοουυ ΨΨυυχχρροούύ ΠΠοολλέέµµοουυ:: 
HH ««κκρρίίσσηη ττωωνν ππυυρρααύύλλωωνν»» ήή ««κκρρίίσσηη ττηηςς KKοούύββααςς»»,, 11996622

Στις 29 Νοεµβρίου [σηµ. 1962] ο Μικογιάν [σηµ. ανώτατος Σοβιετικός
αξιωµατούχος], που πήγαινε να επισκεφθεί την Κούβα, σταµάτησε στην
Ουάσιγκτον και συναντήθηκε µε τον πρόεδρο [σηµ. Κένεντι] στον Λευκό
Οίκο. […]

Ο Μικογιάν ανέφερε […] πως ο πρόεδρος υποστήριζε ότι η Κούβα
µεταβαλλόταν σε «εφαλτήριο της σοβιετικής πολιτικής για την υπονό-
µευση της κατάστασης στη Λατινική Αµερική». […] «Αυτό που συµβαίνει
σήµερα», συνέχισε ο πρόεδρος, «είναι ακριβώς το αντίθετο· παρ’ όλο
που οι δύο χώρες δεν προκαλούν ευθέως η µία την άλλη , συγκρουόµα-
στε σχεδόν παντού, γεγονός το οποίο στην πυρηνική εποχή µας ενέχει
σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσµια ειρήνη. Μόλις εµφανιστεί κάπου
ο πρώτος επαναστατικός σπινθήρας, προστρέχετε αµέσως λέγοντας:
«Εδώ είµαστε!». Πρέπει ν’ αποφεύγουµε και οι δύο την επιδείνωση των
καταστάσεων σε όλα τα σηµεία της υφηλίου. Και το σηµαντικότερο για
τον Χρουστσιόφ και για µένα είναι να κατανοήσουµε ο ένας τον άλλο».

Ο Μικογιάν απάντησε: «Είµαστε υπέρ της επίλυσης των προβληµάτων
και όχι υπέρ της διαιώνισής τους. Για ποια επαναστατική σπίθα µιλάτε; ∆εν
είχαµε καµία σχέση µε την κουβανική επανάσταση. Πάντα γίνονταν επα-
ναστάσεις και πάντα θα γίνονται. Τελικά οι επαναστάσεις θα επικρατήσουν στις
αµερικανικές χώρες και τελικά η επανάσταση θα επικρατήσει και στις ΗΠΑ.
Ακόµη κι εσείς ενδέχεται να βρεθείτε µια µέρα στη θέση του Κάστρο, που,
χωρίς να είναι µαρξιστής, οδηγεί ωστόσο την Κούβα προς τον σοσιαλισµό».

Ο πρόεδρος γέλασε. Εγώ όχι, αλλά ίσως βρεθεί […] ο µικρότερος
αδερφός µου». […]
Α. Ντοµπρίνιν, Εµπιστευτικά, µτφρ. Ε. Μπαρτζινόπουλος, Καστανιώτης,

Αθήνα, 1996, σελ. 108.

ΠΠοοιιαα σσυυµµππεερράάσσµµαατταα µµπποορροούύµµεε νναα εεξξάάγγοουυµµεε ααππόό ττοονν δδιιάάλλοογγοο πποουυ δδιιααµµεείίββεε--
ττααιι σσττοο ππααρράάθθεεµµαα,, ααννάάµµεεσσαα σσττοονν ΣΣοοββιιεεττιικκόό ααξξιιωωµµααττοούύχχοο ΜΜιικκοογγιιάάνν κκααιι ττοονν
AAµµεερριικκααννόό ππρρόόεεδδρροο ΚΚέέννεεννττιι ττοο 11996622,, σσχχεεττιικκάά µµεε ττοο κκλλίίµµαα πποουυ εεππιικκρρααττοούύσσεε
εεκκεείίννηη ττηηνν ππεερρίίοοδδοο σσττιιςς σσχχέέσσεειιςς µµεεττααξξύύ ττωωνν δδύύοο υυππεερρδδυυννάάµµεεωωνν;;

Πρώτα από όλα πρέπει να λάβουµε υπόψη, ότι ο διάλογος αυτός ανάµεσα
στον σοβιετικό αξιωµατούχο Μικογιάν και τον αµερικανό πρόεδρο Κένεντι
διεξάγεται το 1962, έτος κατά το οποίο οι σχέσεις µεταξύ των δύο υπερδυ-
νάµεων έφτασαν στο κρισιµότερο σηµείο, µε την «κρίση της Κούβας». 
Υπό αυτό το πρίσµα είναι απολύτως εύλογη η διαφαινόµενη στο διάλογο
καχυποψία µεταξύ των δύο πλευρών. Εύκολα µπορεί να διακρίνει κανείς,
πίσω από τα λόγια τους και την ευγένεια που επιτάσσει ο θεσµικός τους ρό-
λος, επιθετικότητα, αγανάκτηση και µια βεβαιότητα επικράτησης και από τις
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δύο πλευρές. Χαρακτηριστικές αυτού του κλίµατος είναι η εκατέρωθεν φρά-
σεις: «Μόλις εµφανιστεί κάπου ο πρώτος επαναστατικός σπινθήρας, προ-
στρέχετε αµέσως λέγοντας: "Εδώ είµαστε!"» και «Τελικά οι επαναστάσεις θα
επικρατήσουν και τελικά η επανάσταση θα επικρατήσει και στις ΗΠΑ».

Ωστόσο, επειδή τα πράγµατα στις σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών έχουν
φτάσει σε οριακό σηµείο µε την κρίση των πυραύλων στην Κούβα και µε
δεδοµένη την έξαρση των πυρηνικών εξοπλισµών, διακρίνει κανείς ταυτό-
χρονα και µια ανησυχία και στις δύο πλευρές. Αποστροφές του λόγου τους,
όπως «Πρέπει να αποφεύγουµε και οι δύο την επιδείνωση των καταστάσεων
…» και «Είµαστε υπέρ της επίλυσης των προβληµάτων …», δείχνουν διάθεση
συνεννόησης προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ειρήνης.

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι ο συγκεκριµένος διάλογος είναι ένα
τυπικό δείγµα της ψυχροπολεµικής περιόδου, που γέννησε µεγάλη ανησυ-
χία σε ολόκληρο τον κόσµο, αλλά και έναν βαθύ προβληµατισµό γύρω από
το ζήτηµα της ειρήνης και της διασφάλισης της βιωσιµότητας του πλανήτη.   

Eνότητα 52

OOιι ααρρχχέέςς ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς ττωωνν AAδδέέσσµµεευυττωωνν
Τα Αδέσµευτα Kράτη οφείλουν:
1. Να ακολουθούν µια ανεξάρτητη πολιτική στηριγµένη στην ειρηνική

συνύπαρξη και στη µη ένταξη σε συνασπισµούς […].
2. Να υποστηρίζουν πάντοτε τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα.
3. Να µη λαµβάνουν µέρος σε καµιά συλλογική στρατιωτική συµµαχία

στο πλαίσιο των συγκρούσεων µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων.
4. Να µη συνάπτουν καµιά διµερή συµµαχία µε µία µεγάλη δύναµη.
5. Να µη δέχονται µε τη θέλησή τους την εγκατάσταση στο έδαφός τους

στρατιωτικών βάσεων που ανήκουν σε µια ξένη δύναµη.
Αποφάσεις της Συνδιάσκεψης των Αδεσµεύτων, Βελιγράδι, Σεπτέµβριος
1961.

Πηγή: Η Μεγάλη Ιστορία του 20ού αιώνα, Ελληνικά Γράµµατα, τόµ. 6, σελ. 17

ΠΠοοιιοοςς ήήτταανν,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, οο κκύύρριιοοςς λλόόγγοοςς πποουυ οοδδήήγγηησσεε σσττηη δδηηµµιιοουυρρ--
γγίίαα ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς ττωωνν ΑΑδδεεσσµµεεύύττωωνν κκααιι πποοιιεεςς οοιι ααρρχχέέςς σσττιιςς οοπποοίίεεςς τταα µµέέλληη
ττοουυ ββάάσσιιζζαανν ττηη σσυυννεερργγαασσίίαα κκααιι ττηη δδρράάσσηη ττοουυςς;;  

Η βασική αιτία για την ίδρυση του κινήµατος των αδεσµεύτων ήταν σίγουρα
η ασφυκτική πίεση που προκάλεσε σε ολόκληρο τον κόσµο ο ανταγωνισµός
των δύο υπερδυνάµεων, στο πλαίσιο αυτού που ονοµάστηκε Ψυχρός Πόλε-
µος. Υπό το βάρος της ανασφάλειας µπροστά στο ενδεχόµενο ενός τρίτου
παγκόσµιου πολέµου, όλες οι χώρες αισθάνονταν περίπου υποχρεωµένες
να διαλέξουν ένα από τα δύο στρατόπεδα. Αυτό οδήγησε κάποια κράτη µε
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τολµηρούς ηγέτες στην απόφαση να δηµιουργήσουν ένα τρίτο πόλο, που δε
διεκδικούσε θέση στο πεδίο του ανταγωνισµού αλλά έναν κατοχυρωµένο
χώρο ουδετερότητας, µε απώτερο στόχο την αποφυγή εµπλοκής τους σε
έναν, πολύ πιθανό την εποχή εκείνη, πόλεµο και την απρόσκοπτη οικονοµική
τους ανάπτυξη. 

Η κύρια αρχή λειτουργίας του κινήµατος, όπως φαίνεται και από το πα-
ράθεµα, ήταν αυτή της διατήρησης ίσων αποστάσεων και από τις δύο υπερ-
δυνάµεις. Επίσης, οι αξίες της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας σε
συνδυασµό µε τη δέσµευση υποστήριξης των απελευθερωτικών κινηµάτων,
όπου κι αν αυτά εκδηλώνονταν, συµπληρώνουν το θεµελιακό πλέγµα αρχών
του κινήµατος.

Eνότητα 53

MMεεττάά ττοο 11998899:: ηη EEυυρρώώππηη µµππρροοσσττάά σσεε ννέέεεςς ππρροοκκλλήήσσεειιςς 
Ο πραγµατικός νικητής του 1989 δεν ήταν η δηµοκρατία αλλά ο καπιτα-
λισµός, και η Ευρώπη στο σύνολό της έχει σήµερα µπροστά της το έργο
µε το οποίο η δυτική Ευρώπη καταπιάστηκε από τη δεκαετία του 1930,
να διαµορφώσει δηλαδή µια βιώσιµη σχέση µεταξύ των δύο. Η ύφεση
του Μεσοπολέµου αποκάλυψε ότι η δηµοκρατία µπορεί να µην επιζήσει
από µια µεγάλη κρίση του καπιταλισµού. […] Το τέλος της πλήρους απα-
σχόλησης και η επιβολή περικοπών στις υπηρεσίες πρόνοιας κάνουν
δυσκολότερη από κάθε άλλη φορά τη διατήρηση αυτού του επιτεύγµα-
τος, ιδίως σε κοινωνίες µε γερασµένο πληθυσµό. […] Η παγκοσµιοποί-
ηση της εργασίας επίσης θέτει σε αµφισβήτηση τις κρατούσες αντιλή-
ψεις περί εθνικής ιθαγένειας, κουλτούρας και παράδοσης. Αποµένει να
φανεί αν η Ευρώπη θα µπορέσει ν’  ανοίξει ένα δρόµο ανάµεσα στον
ατοµικισµό του αµερικανικού καπιταλισµού και στον αυταρχισµό της
ανατολικής Ασίας, διατηρώντας το δικό της µείγµα κοινωνικής αλληλεγ-
γύης και πολιτικής ελευθερίας.

M. Mazower, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, µτφρ.
Κ. Κουρεµένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2001, σελ. 379-380

ΠΠοοιιοο κκρρίίννεεττεε όόττιι εείίννααιι ττοο µµέέλλλλοονν ττηηςς δδηηµµοοκκρρααττίίααςς σσττοο ππλλααίίσσιιοο µµιιααςς εεννωωµµέέ--
ννηηςς ΕΕυυρρώώππηηςς;; ΠΠοοιιαα εείίννααιι ηη δδιικκήή σσααςς ππρρόόββλλεεψψηη ππάάννωω σσττηηνν υυππόόθθεεσσηη πποουυ δδιιαα--
ττυυππώώννεειι οο ιισσττοορριικκόόςς σσχχεεττιικκάά µµεε ττοο ««αανν ηη ΕΕυυρρώώππηη θθαα µµπποορρέέσσεειι νν’’ ααννοοίίξξεειι έένναα
δδρρόόµµοο ααννάάµµεεσσαα σσττοονν ααττοοµµιικκιισσµµόό ττοουυ ααµµεερριικκααννιικκοούύ κκααππιιττααλλιισσµµοούύ κκααιι σσττοονν
ααυυττααρρχχιισσµµόό ττηηςς ααννααττοολλιικκήήςς ΑΑσσίίααςς,, δδιιααττηηρρώώννττααςς ττοο δδιικκόό ττηηςς µµεείίγγµµαα κκοοιιννωωννιι--
κκήήςς ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς κκααιι πποολλιιττιικκήήςς εελλεευυθθεερρίίααςς»»;; 

Η αλήθεια είναι ότι η δηµοκρατία και οι βασικές της αξίες δέχονται τα τελευ-
ταία χρόνια, ιδίως µετά την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής
Ευρώπης, έντονη πίεση. 

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 1111

ΠΠααρράάθθεεµµαα 



6 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

Αυτή οφείλεται κυρίως στις µεταβολές που προκάλεσε στις ευρωπαϊκές κοι-
νωνίες η µαζική µετανάστευση πολιτών της Ανατολικής Ευρώπης στη
∆υτική, όπως επίσης και η ένωση των δύο Γερµανιών. Η αύξηση της ανερ-
γίας και η συρρίκνωση των εισοδηµάτων σε συνδυασµό µε την αναζωπύ-
ρωση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού παρέχουν πρόσφορο έδαφος
στους εχθρούς της δηµοκρατίας. ∆εν είναι καθόλου τυχαία, τα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια, η άνοδος των ακροδεξιών φασιστικών κοµµάτων σε
αρκετές χώρες της Ευρώπης. Τα αρνητικά για τη δηµοκρατία αυτά φαινό-
µενα επιτείνονται από την έκρυθµη κατάσταση που επικρατεί στις χώρες
της Μέσης Ανατολής, την φτώχεια και την εξαθλίωση στην Αφρική, τα
µεγάλα οικολογικά προβλήµατα και κυρίως από την εµφάνιση και την ολο-
ένα αυξανόµενη εξάπλωση του φαινοµένου της τροµοκρατίας. Ειδικά το
τελευταίο απειλεί µια βασική παράµετρο της δηµοκρατίας, αυτή της διατή-
ρησης και της επαύξησης των ατοµικών δικαιωµάτων και των πολιτικών
ελευθεριών. 

Παρ’ όλα αυτά η Ευρώπη, ως η ήπειρος µε την πιο µακρόχρονη παρά-
δοση δηµοκρατίας, διαθέτει το υπόβαθρο και τα αντανακλαστικά να αντι-
δράσει στα εκφυλιστικά για τη δηµοκρατία προβλήµατα. Μέσα από την προ-
ώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενδυνάµωση των δηµοκρατι-
κών θεσµών, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε κάθε κράτος
– µέλος ξεχωριστά, είναι σε θέση να αποτελέσει µακροπρόθεσµα το κύριο
έδαφος καλλιέργειας µιας νέας δηµοκρατικής κουλτούρας, ικανής να απορ-
ροφήσει τους κραδασµούς που προκάλεσαν οι πρόσφατες ανακατατάξεις.
Αυτό βέβαια προϋποθέτει την άµεση, ψύχραιµη και ρεαλιστική αντιµετώπιση
των παραπάνω προβληµάτων.

Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει γρήγορα την εσωστρέφεια
και τις εσωτερικές της αδυναµίες και να βγει δυναµικά στο διεθνές προσκή-
νιο, προκειµένου  να διεκδικήσει έναν πρωτεύοντα ρόλο στις εξελίξεις.
Μόνο έτσι θα µπορέσει να αποτελέσει ένα σοβαρό αντίβαρο στη µονοκρα-
τορία των ΗΠΑ και στις παρενέργειες που έχει επιφέρει ο ατοµικιστικός
τους καπιταλισµός, που µε αποκλειστικό γνώµονα το κέρδος θέτει σε κίν-
δυνο εργασιακά δικαιώµατα, ατοµικές ελευθερίες και ευαίσθητες οικολογι-
κές ισορροπίες. Ταυτόχρονα, καλείται να στήσει γέφυρες συνεννόησης του
δυτικού κόσµου µε την ιδιόµορφη και σε αρκετές περιπτώσεις αυταρχική
Ανατολή, έτσι ώστε να εξοµαλυνθούν οι διαφορές και να πέσουν οι τόνοι
της αντιπαράθεσης. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δυνατό στο µέλλον η
Ευρώπη να αποτελέσει ένα δηµοκρατικό πρότυπο για ολόκληρο τον κόσµο.



12 Kεφάλαιο ∆ωδέκατο

E¶E•EP°A™IA ¶PO™£ETøN 
I™TOPIKøN ¶H°øN ME EPøTH™H



2 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

Eνότητα 54

ΑΑππόό τταα ∆∆εεκκεεµµββρριιααννάά σσττηη ΣΣυυµµφφωωννίίαα ττηηςς ΒΒάάρρκκιιζζααςς
Αµέσως µετά το τέλος των επιχειρήσεων στην Αθήνα, η διά των νεκρών
προπαγάνδα πήρε µεγάλες διαστάσεις. Τα σώµατα των νεκρών ξεθάβο-
νταν από τους πρόχειρους τόπους ταφής και εξετίθεντο σε κοινή θέα,
µε αιτιολογία την αναγνώρισή τους από τους συγγενείς. Φυσικά, στις
περισσότερες περιπτώσεις οι νεκροί παρουσιάζονταν ως θύµατα της
«κοµουνιστικής θηριωδίας» και, µε τον τρόπο αυτό, η επίδειξη των
νεκρών έπαιρνε το χαρακτήρα πολιτικού αναθέµατος. Το τελευταίο τρο-
φοδοτούσε µε τη σειρά του τον φανατισµό των εφηµερίδων της ∆εξιάς
που, πριν ακόµα λήξουν οι συγκρούσεις, είχαν κάνει κεντρικό σύνθηµά
τους τη µη παροχή αµνηστίας για τα εγκλήµατα της Αριστεράς. […] Στις
12 του µήνα (Φεβρουάριος 1945), µετά από δέκα µέρες διαβουλεύσεων,
υπογράφηκε η Συµφωνία της Βάρκιζας. […] Σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα, αµνηστεύτηκαν µεν τα πολιτικά αδικήµατα που τελέστηκαν από τις
3 ∆εκεµβρίου του 1944 µέχρι την υπογραφή της συµφωνίας, δεν αµνη-
στεύτηκαν όµως «τα συναφή κοινά αδικήµατα κατά της ζωής και της
περιουσίας, τα οποία δεν ήσαν απαραιτήτως αναγκαία διά την επιτυχίαν
του πολιτικού αδικήµατος». Με λίγα λόγια, τα πάντα ήταν θέµα ερµη-
νείας.

Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, Εκδ.
Ελληνικά Γράµµατα, τόµ. 8, σελ. 157-158.

ΠΠώώςς,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, σσυυννδδέέοοννττααιι τταα ∆∆εεκκεεµµββρριιααννάά κκααιι ηη σσυυµµφφωωννίίαα ττηηςς
ΒΒάάρρκκιιζζααςς µµεε ττηηνν εεµµφφύύλλιιαα σσύύγγκκρροουυσσηη ττοουυ 11994466--11994499;;

Τα τρία αυτά γεγονότα συνδέονται µεταξύ τους µε σχέση αιτίου-αιτιατού. Η
απροκάλυπτη ανάµειξη των Άγγλων στις συγκρούσεις του ∆εκέµβρη του
1944 και η άγρια προπαγάνδα από την πλευρά της κυβέρνησης, που δε δί-
στασε να χρησιµοποιήσει ακόµη και τους νεκρούς µε τον µακάβριο και απε-
χθή τρόπο που περιγράφεται στην πηγή, οδήγησαν τα πολιτικά πάθη στα
άκρα. Μοιραία, λοιπόν, η συµφωνία της Βάρκιζας, που ακολούθησε στις 12
Φεβρουαρίου του 1945, υπογράφηκε µέσα σε πνεύµα καχυποψίας και µε
µια τάση υπονόµευσης κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία,
µετά τη νίκη της στα ∆εκεµβριανά, διαπραγµατευόταν από θέση ισχύος. Οι
προβλέψεις της συµφωνίας σχετικά µε την αµνήστευση των πολιτικών αδι-
κηµάτων, οι οποίες, όπως τεκµηριώνεται και στην πηγή, ήταν σκόπιµα ασα-
φείς, επέτρεψαν στην κυβέρνηση να εξαπολύσει διώξεις σε βάρος αριστε-
ρών πολιτών και να εξωθήσει τα πράγµατα στα άκρα. Η απόφαση του ΚΚΕ
να απέχει από τις εκλογές του 1946, οι οποίες τελικά πραγµατοποιήθηκαν
µε σοβαρές παρατυπίες και ανέδειξαν νικητή το φιλοβασιλικό κόµµα, δεν
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άφηνε κανένα περιθώριο συνεννόησης και συµβιβασµού ανάµεσα στις δύο
πλευρές. Χρειαζόταν απλά µια αφορµή για να ξεσπάσει η σύγκρουση. Αυτή
δόθηκε µε την επίθεση οµάδας ένοπλων αριστερών σε αστυνοµικές δυνά-
µεις στο Λιτόχωρο Πιερίας την παραµονή των εκλογών. Άρα, υπό αυτό το
πρίσµα, τα ∆εκεµβριανά υπήρξαν, κατά κάποιον τρόπο, µια πρώτη φάση του
Εµφυλίου, η δε συµφωνία της Βάρκιζας, τόσο µε κάποιους από τους όρους
της όσο και κυρίως, µε τη µη εφαρµογή της, κατέστησε τον αδελφοκτόνο
αυτό πόλεµο αναπότρεπτο.   

Eνότητα 55

ΗΗ µµεεττααξξιικκήή δδιικκττααττοορρίίαα
Η ονοµασία του καθεστώτος µόνο από την ηµεροµηνία επιβολής του (4η
Αυγούστου) µαρτυρεί την αδυναµία του να (αυτο)χαρακτηριστεί µε
ουσιαστικό τρόπο. ∆εν πραγµατοποιήθηκε ποτέ η φιλοδοξία να γίνει
ολοκληρωτικό καθεστώς κατά το πρότυπο των σύγχρονών του φασιστι-
κών καθεστώτων. Στην ουσία παρέµεινε προσωπική δικτατορία του
Ιωάννη Μεταξά, περιστοιχισµένου από ελάχιστους έµπιστους συνεργά-
τες. […] Από την αγροτική της πολιτική [της δικτατορίας του Μεταξά],
ξεχωρίζει η ρύθµιση των αγροτικών χρεών το 1937 και η ολοκλήρωση
της αγροτικής µεταρρύθµισης. Από την εργατική της πολιτική, η καθιέ-
ρωση των συλλογικών συµβάσεων και της υποχρεωτικής διαιτησίας,
αλλά προπαντός η λειτουργία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΙΚΑ) από το 1937. […] Με ακόµη µεγαλύτερη αγριότητα και αποτελε-
σµατικότητα αντιµετώπισε η δικτατορία τον «κοµουνιστικό κίνδυνο», που
είχε άλλωστε χρησιµεύσει ως πρωταρχικό πρόσχηµα για την επιβολή
της. Με φυλακίσεις, εκτοπίσεις, βασανιστήρια και προπαντός µε την
απόσπαση «δηλώσεων µετάνοιας», κατάφερε όχι µόνο να εξαρθρώσει
τον µηχανισµό του ΚΚΕ, αλλά και να τον διαβρώσει µε δικούς της πρά-
κτορες.

Γιώργος Μαυρογορδάτος, «Μεταξύ δύο πολέµων – Πολιτική ιστορία
1922-1940», στο συλλογικό έργο: Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, εκδ.

Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, τόµ. 7ος, σελ. 30-31

ΗΗ χχοούύνντταα ττωωνν σσυυννττααγγµµααττααρρχχώώνν
Το ιδεολογικό στίγµα της νέας κυβέρνησης [της απριλιανής δικτατο-
ρίας] ήταν ωστόσο ασαφές και στους κόλπους της εκδηλωνόταν, τουλά-
χιστον ρητορικά, και κάποιες προκαλούσες σύγχυση αντικαπιταλιστικές
και εθνικοσοσιαλίζουσες τάσεις. Αντιθέτως, σαφέστατοι ήταν οι προσα-
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νατολισµοί της χούντας ως προς τις µεθόδους άσκησης της εξουσίας.
Οι εκτοπίσεις αντιφρονούντων, αριστερών κυρίως, πολιτών στα ξερονή-
σια έγινε τρέχουσα και ευρύτατα διαδεδοµένη πρακτική. […] Οι κυβερ-
νήσεις της δικτατορίας επιχείρησαν εξαρχής να δώσουν νέα ώθηση
στην οικονοµία και να εξασφαλίσουν ευρύτερη νοµιµοποίηση ή απλά
ανοχή. ∆ιεύρυναν τα κίνητρα για επενδύσεις, ιδίως σε τοµείς άµεσης
απόδοσης (τουρισµό, κατοικίες), διέγραψαν τα αγροτικά χρέη, επιζήτη-
σαν τη συνεργασία µε ξένους επενδυτές και καθιέρωσαν φορολογικές
διευκολύνσεις.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 2000, τόµ.
ΙΣΤ΄, σελ. 270, 287

ΜΜεε ββάάσσηη ττιιςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ κκααιι ττωωνν ππααρρααθθεεµµάάττωωνν,, εεππιι--
χχεειιρρήήσσττεε µµίίαα σσύύγγκκρριισσηη ττωωνν δδύύοο δδιικκττααττοορριιώώνν,, ττοουυ ΜΜεεττααξξάά,, κκααττάά ττηηνν ππεερρίίοοδδοο
11993366--11994411,, κκααιι ττωωνν σσυυννττααγγµµααττααρρχχώώνν,, κκααττάά ττηηνν εεππττααεεττίίαα 11996677--11997744..

Τα δύο δικτατορικά καθεστώτα, παρά το µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα
που τα χωρίζει, παρουσιάζουν εντυπωσιακές οµοιότητες, όπως, βέβαια, και
ενδιαφέρουσες διαφορές.

Οµοιότητες:
� Και τα δύο καθεστώτα χαρακτηρίζονται από ένα θολό και αδιευκρίνιστο

ιδεολογικό στίγµα, που το πιο ξεκάθαρο στοιχείο του είναι ο αντικοµουνι-
σµός τους, τον οποίο εξάλλου και επικαλέστηκαν προσχηµατικά για να
επιβληθούν.

� Οι δύο δικτατορίες έχουν να επιδείξουν µια κοινή ιδιαιτερότητα. Η µεν
δικτατορία του Μεταξά φιλοδοξούσε να προσοµοιάσει στα ευρωπαϊκά
φασιστικά πρότυπα της εποχής, αλλά δεν τα κατάφερε και περιορίστηκε
σε µια ιδιάζουσα δικτατορία ελληνικού τύπου. Η δε δικτατορία των
συνταγµαταρχών θα έλεγε κανείς ότι προσιδίαζε στις χούντες τις Λατινι-
κής Αµερικής, χωρίς κι αυτή να µπορέσει να αποφύγει τις διαφοροποιή-
σεις που της επέβαλλε η ιδιορρυθµία της ελληνικής πραγµατικότητας.
Μία τέτοια ιδιαιτερότητα  είναι, για παράδειγµα, το γεγονός της επιβολής
της από µεσαίους και ανώτερους αξιωµατικούς του Ελληνικού Στρατού
και όχι από ανώτατους, όπως συνηθιζόταν στην πολιτική παράδοση των
λατινοαµερικάνικων χωρών αλλά και σε άλλες χώρες του Τρίτου Κόσµου.  

� Τόσο η δικτατορία του Μεταξά όσο κι εκείνη των συνταγµαταρχών έδει-
ξαν ιδιαίτερη εύνοια στα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα (αγρότες, εργά-
τες) και προσπάθησαν να δηµιουργήσουν µια εικόνα ψεύτικης ευηµε-
ρίας, µε στόχο τη νοµιµοποίησή τους στη συνείδηση ευρύτερων κοινωνι-
κών οµάδων και τη σταδιακή απόκτηση λαϊκού ερείσµατος.

� Τα καθεστώτα της 4ης Αυγούστου και της 21ης Απριλίου χρησιµοποίη-
σαν τις ίδιες ακριβώς µεθόδους για να περιφρουρήσουν την εξουσία τους,
επιφυλάσσοντας φυλακίσεις, εκτοπίσεις και βασανιστήρια σε όλους τους
αντιφρονούντες και κυρίως στους κοµουνιστές. 
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� Οι δύο δικτατορίες εκµεταλλεύτηκαν την αδράνεια και την ανικανότητα
του πολιτικού κόσµου να υπερβεί τα αδιέξοδα που ο ίδιος δηµιούργησε.  

∆ιαφορές:
� Ο Μεταξάς επέβαλε τη δικτατορία του σε συνεργασία µε το βασιλιά

Γεώργιο Β’, ενώ οι συνταγµατάρχες παρέκαµψαν αρχικά το βασιλιά
Κωνσταντίνο και, αφού τον υποχρέωσαν να νοµιµοποιήσει την εξουσία
τους, στη συνέχεια τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη χώρα, ύστερα από
το αποτυχηµένο αντικίνηµα που επιχείρησε.

� Ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία µέσω του Kοινοβουλίου και αφού
πρώτα χρίστηκε πρωθυπουργός από το βασιλιά µε νοµότυπες διαδικα-
σίες, ενώ οι συνταγµατάρχες ανήλθαν στην εξουσία µε στρατιωτικό πρα-
ξικόπηµα.

� Η δικτατορία του Μεταξά υπήρξε ένα προσωποπαγές καθεστώς, σε αντί-
θεση µε τη χούντα που ήταν πολυπρόσωπη, αν και, κατά το µεγαλύτερο
διάστηµα (1968-1973), ο ισχυρός άντρας του καθεστώτος ήταν ο Γ. Πα-
παδόπουλος.

Eνότητα 56

ΟΟ ΚΚ.. ΚΚααρρααµµααννλλήήςς κκααιι ηη ίίδδρρυυσσηη ττοουυ κκόόµµµµααττοοςς ττηηςς ΝΝέέααςς ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς
Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής και η περί αυτόν ηγετική οµάδα έδειξαν
από την αρχή ότι είχαν ξεκάθαρη πρόθεση να δώσουν νέο πολιτικό-ιδεο-
λογικό στίγµα και εύρος στη συντηρητική παράταξη. Ιδρύοντας τη Νέα
∆ηµοκρατία, επιδίωξαν µε αποφασιστικότητα τη δηµιουργία µιας αντιδι-
κτατορικής εθνικής πολιτικής δύναµης, που θα υπερέβαινε το ιδεολο-
γικό-πολιτικό προφίλ αλλά και τον ιστορικό πολιτικό χώρο της προδικτα-
τορικής ∆εξιάς. Ο στόχος εξέφραζε αφενός τις βαθιές διεργασίες που
είχαν συντελεστεί µε την εµπειρία της δικτατορίας, αφετέρου µια σαφή
πολιτική αναγκαιότητα. Η δικτατορία είχε γεννηθεί µέσα από τα σπλάχνα
του µετεµφυλιακού «κράτους της ∆εξιάς». Χωρίς µια ριζική ανανέωση
του κόµµατος και του πολιτικού προσωπικού, η συντηρητική παράταξη
θα πλήρωνε βαρύ κόστος.

Ο Καραµανλής συµπύκνωσε την ανανεωτική προσπάθεια και το επι-
διωκόµενο ιδεολογικό στίγµα της Ν∆ µε τον όρο «ριζοσπαστικός φιλε-
λευθερισµός». […] Από την άποψη των πολιτικών αξιών και θεσµών, η
Ν∆ αυτοπροσδιορίστηκε εµφατικά ως η κατ εξοχήν φιλελεύθερη παρά-
ταξη, η οποία κάλυπτε πλέον τον κεντρώο χώρο […]. Από την άποψη του
οικονοµικού-κοινωνικού προγράµµατος, η Ν∆ τόνισε την προσήλωσή
της στη µεικτή οικονοµία, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο του κρά-
τους, όπως επίσης και στην κοινωνική δικαιοσύνη […]. Η σταθεροποίηση
των φιλελεύθερων δηµοκρατικών θεσµών και η ένταξη της Ελλάδας

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 1122

ΠΠααρράάθθεεµµαα 11



6 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση αποτελούν τους δύο µείζονες εθνι-
κούς στόχους του κόµµατος. 

Γ. Βούλγαρης, «Η δηµοκρατική Ελλάδα, 1974-2004», Ιστορία του νέου
ελληνισµού, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, τόµ. 10ος, σελ. 17.

ΓΓιιαα πποοιιοουυςς λλόόγγοουυςς οο ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς ΚΚααρρααµµααννλλήήςς εεππιιθθυυµµοούύσσεε,, ττοο 11997744,, ττηηνν
ίίδδρρυυσσηη εεννόόςς ννέέοουυ κκόόµµµµααττοοςς ττηηςς ∆∆εεξξιιάάςς ––ττηηςς ΝΝέέααςς ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς–– πποουυ θθαα
δδιιααφφοορροοπποοιιοούύνντταανν ααιισσθθηηττάά ααππόό ττηηνν ππρροοδδιικκττααττοορριικκήή ∆∆εεξξιιάά;;

Ο Κ. Καραµανλής, µε το πολιτικό ένστικτο και τη διορατικότητα που τον διέ-
κριναν, κατάλαβε ότι ένα δεξιό κόµµα, φορτωµένο µε τα λάθη και τις πολιτι-
κές αµαρτίες της προδικτατορικής ∆εξιάς, δε θα µπορούσε να έχει θετικό
πολιτικό µέλλον, µετά την επώδυνη για τους Έλληνες επταετή δικτατορία. Ο
ίδιος, εξάλλου, είχε αποτελέσει κοµµάτι αυτής της προβληµατικής ∆εξιάς
κατά την περίοδο της πρώτης πρωθυπουργίας του (1955-1963), ενώ το
κόµµα που είχε ιδρύσει τότε, η ΕΡΕ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα
που οδήγησαν στην επιβολή του στρατιωτικού καθεστώτος της 21ης Απρι-
λίου 1967. Ως εκ τούτου, ο Κ. Καραµανλής επιθυµούσε να δηµιουργήσει
έναν καινούριο δεξιό πολιτικό σχηµατισµό, ανανεωµένο και στα πρόσωπα
και στις ιδέες, προκειµένου να κερδίσει εκ νέου την εµπιστοσύνη των Eλλή-
νων ψηφοφόρων. Αυτό επιβεβαιώνεται, άλλωστε, από τις επιλογές του για
τη φυσιογνωµία του νέου κόµµατος. Η Ν∆ ιδεολογικά δίνει έµφαση στον
κεντρώο πολιτικό χώρο, παίρνοντας αποστάσεις από την παραδοσιακή
∆εξιά και τα κατάλοιπα της Χούντας, και κοινωνικά επιχειρεί να προσεταιρι-
στεί τα λαϊκά στρώµατα, προβάλλοντας τον ρόλο του κράτους στην οικονο-
µία, µε στόχο την εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης.

Eνότητα 57

ΤΤοο ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ κκααιι ηη σσχχέέσσηη ττοουυ µµεε ττηη µµεεττααπποολλιιττεευυττιικκήή πποολλιιττιικκήή 
ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα 

Η εκκίνηση της κυβερνητικής δράσης του ΠΑΣΟΚ σηµατοδότησε και
πιστοποίησε µε ιδιαίτερη έµφαση την ιστορικο-πολιτική στροφή που είχε
επέλθει στις συνειδήσεις και στις νοοτροπίες της µεταπολιτευτικής
Ελλάδας. Λίγο µετά την άνοδό του στην εξουσία, κατάργησε τα υπολείµ-
µατα της νοµοθεσίας και των συµβόλων του Εµφυλίου, αναγνώρισε την
εαµική αντίσταση και καθιέρωσε την 25η Νοεµβρίου ως ηµέρα εθνικού
εορτασµού της Ενωµένης Εθνικής Αντίστασης, σε ανάµνηση της ανατί-
ναξης της γέφυρας του Γοργοπόταµου από τον ΕΛΑΣ και τον Ε∆ΕΣ το
1943. Το επίσηµο κράτος διαµόρφωνε µια εναλλακτική «πολιτική µνή-
µης», υιοθετώντας έτσι µια διαφορετική «ανάγνωση» της µεταπολεµικής
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ιστορίας. Ήταν η ορατή κορυφή µιας βαθύτερης και µαζικότερης αλλα-
γής που γινόταν στο επίπεδο της κοινωνίας, ή –καλύτερα–, της µικροκοι-
νωνίας. Οι πολίτες ξεπερνούσαν έµπρακτα τα υπολείµµατα του «φόβου
του χωροφύλακα», µια διαδεδοµένη τότε έκφραση που συνόψιζε τη διά-
χυτη εξουσία των νικητών και τις φοβίες των ηττηµένων του Εµφυλίου.
Χωρίς αυτό το ορατό και αδιόρατο νήµα, δεν µπορούµε να κατανοή-
σουµε τις ρίζες που είχε ρίξει και την αντοχή της συναίνεσης που εξα-
σφάλιζε ο νέος πολιτικός φορέας ΠΑΣΟΚ και η αποκληθείσα δηµοκρα-
τική-προοδευτική παράταξη. 

Γ. Βούλγαρης, «Η δηµοκρατική Ελλάδα, 1974-2004», Ιστορία του νέου
ελληνισµού, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, τοµ. 10ος , σελ. 27.

ΠΠώώςς ααννττιιλλααµµββάάννεεσσττεε νναα έέχχεειι εεππηηρρεεάάσσεειι ττηη σσύύγγχχρροοννηη εελλλληηννιικκήή κκοοιιννωωννίίαα,, ττωωνν
ααρρχχώώνν ττοουυ 2211οουυ ααιιώώνναα,, ηη ««πποολλιιττιικκήή µµννήήµµηηςς»» πποουυ υυιιοοθθέέττηησσεε ηη κκυυββέέρρννηησσηη
ττοουυ ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ κκααττάά ττηη δδεεκκααεεττίίαα ττοουυ 11998800;; 

Οι συνέπειες της πολιτικής που υιοθέτησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κατά
τη δεκαετία του ’80, για την άρση των αδιεξόδων που είχε δηµιουργήσει ο
Εµφύλιος του 1946-1949 και το µετεµφυλιακό κράτος της ∆εξιάς, είναι
σήµερα πιο ορατές από ποτέ. Είναι η πρώτη φορά σε ολόκληρη την ιστορία
του νέου ελληνικού κράτους που η πολιτική αντιπαράθεση διεξάγεται πολι-
τισµένα, στη βάση των επιχειρηµάτων και της δύναµης του πολιτικού λόγου.
Τα κόµµατα της ∆εξιάς και της Αριστεράς διεκδικούν την εξουσία µε όπλο
τις θέσεις τους και τα πολιτικά τους προγράµµατα, χωρίς εξωγενείς παρεµ-
βάσεις και χωρίς την πόλωση του παρελθόντος, ενώ ενίοτε δε διστάζουν να
συναινέσουν ενόψει της αντιµετώπισης σοβαρών προβληµάτων. Επιπλέον,
οι δυνάµεις ασφαλείας λειτουργούν πλέον αυστηρά, µέσα στα όρια της δη-
µοκρατικής νοµιµότητας, έχοντας ως αντικειµενικό τους σκοπό την προστα-
σία του πολίτη, µε αποτέλεσµα ο «φόβος του χωροφύλακα» να έχει ουσια-
στικά εξαλειφθεί. Τέλος, στο επίπεδο της κοινωνίας έχουν εκλείψει τα φαι-
νόµενα του έντονου κοµµατισµού και των εξάρσεων φανατισµού, που χαρα-
κτήριζαν την πολιτική κουλτούρα των προηγούµενων γενιών.   

Eνότητα 58

ΟΟιι ππααλλιιννννοοσσττοούύννττεεςς ΈΈλλλληηννεεςς κκααιι τταα ππρροοββλλήήµµαατταα ππρροοσσααρρµµοογγήήςς ττοουυςς
[…] Περίπλοκα ήταν τα προβλήµατα των επαναπατριζόµενων από τις
ανατολικο-ευρωπαϊκές χώρες και την ΕΣΣ∆, τόσο των πολιτικών προ-
σφύγων όσο –περισσότερο– των Ελλήνων που προέρχονταν από παλαι-
ότερες µεταναστεύσεις σε περιοχές της Ρωσίας και της µετέπειτα
Σοβιετικής Ένωσης. Όπως ήταν επόµενο, η γεωγραφική και χρονική
απόσταση και ο νόστος των παλαιότερων γενεών είχαν προκαλέσει την
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εξιδανίκευση (ιδιαίτερα στα µάτια των νεότερων) της µακρινής και για
χρόνια απροσπέλαστης πατρίδας. Όταν η εξωραϊσµένη εικόνα της Ελ-
λάδας ερχόταν σε σύγκριση και αντίφαση µε την πραγµατικότητα, τότε
η απογοήτευση προκαλούσε στους απόδηµους νέα ατοµικά και οικογε-
νειακά τραύµατα […].

Ακόµα περισσότερα προβλήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης αντιµε-
τωπίζουν οι οµογενείς που έρχονται στην Ελλάδα από διάφορες δηµο-
κρατίες και περιφέρειες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Υπάρχει, καταρ-
χήν, για πολλούς από αυτούς το πρόβληµα της γλώσσας. […] Το γεγο-
νός αυτό τους αποµόνωνε συχνά από το περιβάλλον που έβρισκαν µετά
τη µετεγκατάστασή τους στην Ελλάδα. […] Τελικά, η µετακίνηση των
περισσότερων από τους Έλληνες των χωρών της πρώην ΕΣΣ∆ προς το
εθνικό κέντρο ισοδυναµούσε ουσιαστικά µε µια νέα µετοικεσία.
Ι. Χασιώτης, «Η µεταπολεµική µετανάστευση και ο απόδηµος Ελληνισµός»,

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµ. ΙΣΤ’, σελ. 537. 

ΠΠοούύ έέγγκκεειιττααιι,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, ηη πποολλυυππλλοοκκόόττηητταα ττωωνν ππρροοββλληηµµάάττωωνν πποουυ
ααννττιιµµεεττώώππιισσαανν οοιι ππααλλιιννννοοσσττοούύννττεεςς ΈΈλλλληηννεεςς κκααττάά ττηη µµεεττεεγγκκααττάάσστταασσήή ττοουυςς
σσττηη χχώώρραα,, σστταα ττέέλληη ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ ’’8800 κκααιι σσττιιςς ααρρχχέέςς ττηηςς δδεεκκααεεττίίααςς ττοουυ
’’9900;; 

Η πολυπλοκότητα των προβληµάτων που αντιµετώπισαν οι παλιννοστούντες
Έλληνες έγκειται στο γεγονός ότι αυτά ανάγονται και στις δύο σφαίρες της
ανθρώπινης συνείδησης, και στη σφαίρα του φαντασιακού και στη σφαίρα
του πραγµατικού.

Στο φαντασιακό επίπεδο, οι επαναπατριζόµενοι Έλληνες είχαν δηµιουρ-
γήσει µια πλαστή, εξιδανικευµένη εικόνα για την πατρίδα, η οποία ήρθε σε
αντίθεση µε την εικόνα που συνάντησαν όταν έφτασαν. Η καλή και φιλόξενη
πατρίδα των ονείρων τους ήρθε αντιµέτωπη µε τη σκληρή πραγµατικότητα,
που τους υπενθύµισε ότι πρέπει να δώσουν έναν καινούριο αγώνα για να
οργανώσουν τις ζωές τους, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε
στην απογοήτευση και σε παράγωγα αυτής προβλήµατα. 

Στο επίπεδο του πραγµατικού, πολλοί από τους παλιννοστούντες Έλλη-
νες είχαν να αντιµετωπίσουν το φράγµα της γλώσσας, το οποίο όρθωσε
τείχη ανάµεσα σε αυτούς και τη γηγενή κοινωνία. Έτσι, η περιθωριοποίηση,
σε συνδυασµό µε την ανεργία, τις χαµηλές αµοιβές, τη «µαύρη» εργασία,
την προκατάληψη ή την επιφυλακτικότητα των ντόπιων και µια σειρά από
άλλα προβλήµατα της καθηµερινότητας κατέστησαν, µοιραία, την προσαρ-
µογή τους εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Αυτό, άλλωστε, το επιβεβαιώνει
ακόµη και η σηµερινή τους κατάσταση, καθώς τόσο το βιοτικό όσο και το
µορφωτικό τους επίπεδο βρίσκεται, κατά κανόνα, σε χαµηλότερη στάθµη
από αυτήν του µέσου γηγενή.
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Eνότητα 59

ΣΣυυννθθήήκκηη γγιιαα ττηηνν ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή ΈΈννωωσσηη ((σσυυννθθήήκκηη ττοουυ ΜΜάάαασσττρριιχχττ,, 11999922))
Άρθρο Α
Με την παρούσα συνθήκη, τα Υψηλά Συµβαλλόµενα µέρη ιδρύουν
µεταξύ τους µια Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής καλούµενη «Ένωση».

Η παρούσα συνθήκη ανοίγει νέα φάση στη διαδικασία µιας διαρκώς
στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις
λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες.

Η Ένωση βασίζεται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, συµπληρούµενες
µε τις πολιτικές και τις µορφές συνεργασίας που θεσπίζονται µε την
παρούσα συνθήκη. Έχει αποστολή να οργανώσει συνεκτικά και αλλη-
λέγγυα τις σχέσεις µεταξύ των κρατών-µελών και των λαών τους.
Άρθρο Β’
Η Ένωση θέτει ως στόχους:
- να προωθήσει την ισόρροπη και σταθερή οικονοµική και κοινωνική πρό-
οδο, ιδίως µε τη δηµιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, µε
την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και µε την ίδρυση
µιας οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, η οποία θα περιλάβει, εν
καιρώ, ένα ενιαίο νόµισµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συν-
θήκης,
- να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή, ιδίως µε την
εφαρµογή µιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,
συµπεριλαµβανοµένης της εν καιρώ διαµόρφωσης µιας κοινής αµυντι-
κής πολιτικής, η οποία µπορεί, σε δεδοµένη στιγµή, να οδηγήσει σε
κοινή άµυνα,
- να ενισχύσει την προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων
των υπηκόων των κρατών-µελών της µε τη θέσπιση ιθαγένειας της Ένω-
σης,
- να αναπτύξει στενή συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων,
- να διατηρήσει στο ακέραιο το κοινωνικό κεκτηµένο και να το αναπτύξει
µε την προοπτική να µελετηθεί, […] κατά πόσον οι πολιτικές και οι µορ-
φές συνεργασίας που καθιερώνονται µε την παρούσα συνθήκη θα πρέ-
πει να αναθεωρηθούν, προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικό-
τητα των µηχανισµών και των οργάνων της κοινότητας.

Πηγή: www. Europa.eu.int (ο δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

ΣΣυυγγκκρρίίννοοννττααςς ττοο ππεερριιεεχχόόµµεεννοο ττοουυ ππααρρααθθέέµµααττοοςς µµεε ττοο ππεερριιεεχχόόµµεεννοο ττηηςς
ππηηγγήήςς 11 ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ,, νναα εεννττοοππίίσσεεττεε ττιιςς ααλλλλααγγέέςς πποουυ εειισσάάγγεειι ηη σσυυνν--
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θθήήκκηη ττοουυ ΜΜάάαασσττρριιχχττ ττοο 11999922 σσεε σσχχέέσσηη µµεε ττηη σσυυννθθήήκκηη ττηηςς ΡΡώώµµηηςς ττοο 11995577..
Η συνθήκη του Μάαστριχτ αποτελεί µια µεγάλη τοµή στην πορεία εξέλιξης
προς µια ενωµένη Ευρώπη. Με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
θέση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας δεν αλλάζει απλά το όνοµα
του εγχειρήµατος, αλλά ο προσανατολισµός του και η ίδια η ταυτότητά του.
Αυτό ακριβώς άλλωστε συνιστά και τη σηµαντικότερη διαφορά από τη συν-
θήκη της Ρώµης. Το γεγονός δηλαδή ότι η συνθήκη του Μάαστριχτ θέτει
τους όρους της αναζήτησης µιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας, µε την
εφαρµογή κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, καθώς και
µε τη θέσπιση ιθαγένειας της Ένωσης. Παράλληλα δροµολογεί την ίδρυση
της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, προκειµένου να ενισχύσει την
οικονοµική και κοινωνική συνοχή της µελλοντικής Ευρώπης. Όλα αυτά σε
συνδυασµό µε την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας στους τοµείς της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων µεταλλάσσουν την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα από έναν οργανισµό οικονοµικής συνεργασίας σε ένα ενιαίο µόρ-
φωµα, που στόχο έχει να δηµιουργήσει µια ευρωπαϊκή κοινωνία θεµελιω-
µένη σε κοινές  αρχές και αξίες. Εξαιρετικά σηµαντική καινοτοµία αποτελεί,
τέλος, η πρόβλεψη της συνθήκης για τη διατήρηση του κοινοτικού κεκτηµέ-
νου, γιατί, εκτός του ότι διασφαλίζει µια οµαλή συνέχεια, διαµορφώνει τις
προϋποθέσεις για την οικοδόµηση µιας ανοιχτής και δυναµικής ευρωπαϊκής
κοινωνίας, ικανής να αναθεωρεί διαρκώς τις δοµές της µε την προσαρµογή
τους κάθε φορά στα νέα δεδοµένα.

Eνότητα 60

ΚΚ.. ΚΚααρρααµµααννλλήήςς:: ««ΗΗ ΕΕλλλλάάςς ααννήήκκεειι κκααιι εεππιιθθυυµµεείί νναα ααννήήκκηη
εειιςς ττηηνν ΕΕυυρρώώππηηνν ……»»

Η Ελλάς ανήκει και επιθυµεί να ανήκη εις την Ευρώπην, όπου την έχουν
τοποθετήσει η γεωπολιτική της θέσις, η ιστορία της και η παράδοσίς
της, που είναι κοινή µε την πολιτιστικήν κληρονοµιάν των χωρών σας. Η
σηµερινή πρωτοβουλία της Κυβερνήσεώς µου αποτελεί την φυσικήν
συνέχειαν της πολιτικής που είχα χαράξει προ 15 και πλέον ετών… Η
πραγµατοποίησης της πολιτικής αυτής ανεστάλη κατά την περίοδο της
δικτατορίας. Ήδη, µετά την αποκατάστασιν της δηµοκρατίας, η Ελλάς
εκφράζει την επιθυµίαν της να καταλάβη την θέσιν που πιστεύει ότι της
ανήκει µέσα στην δηµοκρατικήν Ευρώπη.
Κ. Καραµανλής, Επίσηµη αίτηση ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ (από-
σπασµα).

Πηγή: Σβολόπουλος Κ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική
Αθηνών, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 340. 
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ΑΑ.. ΠΠααππααννδδρρέέοουυ:: ΗΗ σσχχέέσσηη ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς µµεε ττηηνν ΕΕΟΟΚΚ
[…] Το ΠΑΣΟΚ, προεκλογικά, είχε δεσµευτεί για την προώθηση ειδικού
καθεστώτος, µιας ειδικής σχέσης µε την ΕΟΚ, που θα αναγνώριζε την
ιδιαιτερότητα της χώρας µας […]. Αυτόν ακριβώς το στόχο εξυπηρετεί
το Μνηµόνιο που υποβάλαµε στην ΕΟΚ, αµέσως σχεδόν µετά την ανά-
ληψη της διακυβέρνησης της χώρας µας από το ΠΑΣΟΚ. Στα δυόµισι
χρόνια που πέρασαν, δώσαµε και δίνουµε σκληρή µάχη για τη διαµόρ-
φωση της ειδικής εκείνης σχέσης που είχαµε προτείνει πριν την ένταξη
στην ΕΟΚ. […] Τον αγώνα στα πλαίσια της ΕΟΚ θα τον συνεχίσουµε και
θα τον εντείνουµε. Μακροπρόθεσµα, η συµµετοχή µας θα εξαρτηθεί
από τη δυνατότητα να εξασφαλίσουµε την αυτοδύναµη οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη για τη χώρα µας […]. Η αποχώρηση της χώρας µας
από την ΕΟΚ –κάτω από τις σηµερινές συγκυρίες– θα είχε αρνητικές επι-
πτώσεις για την οικονοµία µας. 
Α. Παπανδρέου, πολιτική εισήγηση στο Α’ Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 10
Μαΐου 1984.
Πηγή: Χαλαζίας Χρήστος, Ανδρέας Παπανδρέου, 31 χρόνια πολιτικής
δηµιουργίας, Ελληνικά Γράµµατα, 1996, σ. 214-215.

ΠΠοοιιεεςς δδιιααφφοορρέέςς εεννττοοππίίζζεεττεε σσττοονν ττρρόόπποο µµεε ττοονν οοπποοίίοονν ααννττιιλλααµµββάάννοοννττααιι οοιι
δδύύοο σσηηµµααννττιικκοοίί ηηγγέέττεεςς,, οο ΚΚ.. ΚΚααρρααµµααννλλήήςς κκααιι οο ΑΑ.. ΠΠααππααννδδρρέέοουυ,, ττηη σσχχέέσσηη
ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς µµεε ττηηνν ΕΕΟΟΚΚ;;

Από τη µελέτη των πηγών προκύπτει ότι ο Κ. Καραµανλής και ο Α. Παπαν-
δρέου αντιλαµβάνονται τη σχέση της Ελλάδας µε την ΕΟΚ µε τελείως δια-
φορετικό τρόπο. Ο Κ. Καραµανλής θεωρεί ότι η Ελλάδα ανήκει ιστορικά και
γεωπολιτικά στην Ευρώπη –η εισαγωγική του φράση «Η Ελλάς ανήκει και
επιθυµεί να ανήκη εις την Ευρώπην» αποτελεί άλλωστε συνέχεια της µνηµει-
ώδους ρήσης του «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν»– και συνδέει την ένταξη της
στην ΕΟΚ µε την εδραίωση της δηµοκρατίας στη χώρα. Αντίθετα ο Α. Πα-
πανδρέου προσβλέπει σε µια ειδική σχέση της Ελλάδας µε την ΕΟΚ, µε
απώτερο σκοπό την αποχώρηση της χώρας από αυτήν, όταν θα έχουν δια-
σφαλιστεί οι προϋποθέσεις για µια αυτοδύναµη οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, οι δύο ηγέτες διατηρούν µια εκ διαµέτρου αντί-
θετη οπτική, καθώς ο µεν Κ. Καραµανλής βλέπει την ευρωπαϊκή πορεία της
Ελλάδας ως µονόδροµο για την πρόοδο και την ανάπτυξη, ο δε Παπαν-
δρέου απλά ως αναγκαίο κακό.  

ΠΠααρράάθθεεµµαα 22
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Eνότητα 61

ΗΗ δδιιααµµόόρρφφωωσσηη ττηηςς µµααζζιικκήήςς κκοουυλλττοούύρρααςς κκααττάά ττοονν 2200όό ααιιώώνναα
Η µαζικοποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών (ενν. κατά τις πρώτες δεκαε-
τίες του 20ού αιώνα) επηρέασε οµοιόµορφα την κοινωνική συµπεριφο-
ρά, καθώς η εξάπλωση των µεγαλουπόλεων, και της µαζικής κουλτούρας
και η διάδοση του τύπου, του ραδιοφώνου και του κινηµατογράφου προ-
ωθούσαν σταδιακά την εξοµοίωση των ανθρώπων σε προτιµήσεις και
τρόπο ζωής. […] Ανάµεσα στην κουλτούρα της ελίτ που απευθύνεται σε
λίγους προνοµιούχους […] και στην παραδοσιακή λαϊκή κουλτούρα (ιδι-
αίτερα της υπαίθρου), που τείνει να εξαφανιστεί […], αναπτύσσεται µια
µαζική κουλτούρα που αντλεί από τον σκανδαλοθηρικό τύπο, τα εικονο-
γραφηµένα περιοδικά, […] τις ραδιοφωνικές εκποµπές ποικίλης ύλης.
[…]

Η διάκριση […] ανάµεσα στη «µαζική κουλτούρα», που εκφράζεται
κατά βάση µε τα κυρίαρχα µέσα της σύγχρονης επικοινωνίας και την
καθαυτή «κουλτούρα» µε την κλασική έννοια του όρου, γίνεται πιο
έντονη αλλά και πιο περίπλοκη στις δεκαετίες που µας χωρίζουν από τον
Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο.

Τα µέσα παραγωγής και διάδοσης πολιτιστικών προϊόντων […] γνωρί-
ζουν πράγµατι εδώ και περίπου µισό αιώνα πρωτόγνωρη ανάπτυξη και
ανανέωση. […] Χάρη στο τρανζίστορ η ραδιοφωνία έγινε για πολλούς
βασικό στοιχείο της καθηµερινής ζωής, ηχητικό υπόστρωµα που εκπέ-
µπει µια οµοιόµορφη και βιοµηχανοποιηµένη υποκουλτούρα, αλλά
συνάµα και πηγή κάθε είδους πληροφοριών, που πολλές φορές επι-
δρούν άµεσα στα ίδια τα γεγονότα. […] Το τρίπτυχο ραδιόφωνο –
δίσκος – σινεµά, παντοδύναµο στον οπτικοακουστικό τοµέα ως τα τέλη
της δεκαετίας του 1950, αρχίζει στη συνέχεια να υποχωρεί µπροστά
στην εκπληκτική επέλαση της τηλεόρασης. […] Μια τρίτη φάση ξεκίνησε
εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια και χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία
αξιοποίηση και διάδοση πολλών καινοτοµιών […] µε την εµφάνιση του
γουόκµαν και του CD […].

Το φαινόµενο είναι παγκόσµιο και οι επιπτώσεις του δεν περιορίζο-
νται –µάλιστα θα περιορίζονται όλο και λιγότερο– στα στενά σύνορα της
ηπείρου µας. Κατά τ’ άλλα, η Ευρώπη εξακολουθεί να τείνει πάντοτε σε
µια πολιτιστική ισοπέδωση […]. Στις [ενν. αρνητικές πλευρές αυτής της
ισοπέδωσης] θα εντάσσαµε µια αυξηµένη τυποποίηση στις κοινές αντι-
λήψεις, ταυτισµένη µε ένα πρότυπο που στάθηκε […] το πρότυπο της
βορειοαµερικανικής υπερδύναµης.

Berstein,  S. – Milza, P.: Ιστορία της Ευρώπης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια,
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1997, τοµ. 3ος, σ. 159-161, 309-310.
ΘΘεεωωρρεείίττεε όόττιι τταα ττεεχχννοολλοογγιικκάά εεππιιττεεύύγγµµαατταα ττοουυ 2200οούύ ααιιώώνναα οοδδήήγγηησσαανν µµοοννόό--
ππλλεευυρραα σσττηη δδιιααµµόόρρφφωωσσηη ττηηςς µµααζζιικκήήςς κκοουυλλττοούύρρααςς,, όόππωωςς ππεερριιγγρράάφφεεττααιι σσττηηνν
ππηηγγήή,, ήή έέππααιιξξαανν κκααιι κκάάπποοιιοο θθεεττιικκόό ρρόόλλοο;; ΣΣεε κκάάθθεε ππεερρίίππττωωσσηη,, ττεεκκµµηηρριιώώσσττεε
ττηηνν ααππάάννττηησσήή σσααςς.. 

Είναι αναµφίβολο ότι τα τεχνολογικά µέσα του 20ού αιώνα –κυρίως εκείνα
που έχουν να κάνουν µε την επικοινωνία, την ψυχαγωγία και τη διάδοση της
πληροφορίας– καλλιέργησαν και συνεχίζουν να εξαπλώνουν αυτό που ονο-
µάζουµε µαζική κουλτούρα. Το φαινόµενο αυτό έχει ποικίλες εκδοχές, πολ-
λές παρενέργειες και εξαιρετικά αρνητική επίδραση σε όλους τους τοµείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό όµως δεν µας επιτρέπει να παρα-
βλέψουµε τα εξίσου σηµαντικά οφέλη που προέκυψαν από την εφεύρεση
και τη µαζική χρήση των τεχνολογικών επιτευγµάτων. 
Το ραδιόφωνο και ο κινηµατογράφος αρχικά, η τηλεόραση στη συνέχεια, οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο σήµερα έδωσαν τη δυνατότητα
στον καθένα, ανεξάρτητα από τον τόπο και τις συνθήκες υπό τις οποίες ζει,
την ηλικιακή οµάδα και την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, να έχει ελεύ-
θερη πρόσβαση στην πληροφορία, τη γνώση και τα πάσης φύσεως πολιτι-
στικά αγαθά. Αυτό δύσκολα θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν απο-
τελεί µια δηµοκρατική κατάκτηση, που θα ήταν αδιανόητη χωρίς τα συγκε-
κριµένα τεχνολογικά επιτεύγµατα. Με άλλα λόγια, τα ίδια τεχνολογικά µέσα
που ενοχοποιούνται για τη διάδοση και την εµπέδωση της µαζικής κουλτού-
ρας γκρέµισαν προαιώνια τείχη, τα οποία χώριζαν τους ανθρώπους κατά
τρόπο αδήριτο.

Υπό αυτό το πρίσµα θα µπορούσε να πει κανείς ότι τα τεχνολογικά µέσα
συνιστούν από την ίδια τους τη φύση µια απελευθερωτική δύναµη για τον
άνθρωπο, αρκεί να χρησιµοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα ενα-
πόκειται στις ίδιες τις ανθρώπινες κοινωνίες να δηµιουργήσουν εκείνους
τους νοµικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς θεσµούς που θα
θέτουν τα µέσα στην υπηρεσία του ανθρώπου και θα ελαχιστοποιούν τον
κίνδυνο υπαγωγής του ανθρώπου στην υπηρεσία των µέσων.  

Eνότητα 62
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Βρείτε, µε κριτήριο τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα, σε ποια τεχνοτρο-
πία ανήκει καθένας από τους παραπάνω πίνακες και δικαιολογήστε την επι-
λογή σας.

Ο πίνακας 1 ανήκει στην τεχνοτροπία του κυβισµού, καθώς η εικόνα αποτε-
λείται από γεωµετρικά σχήµατα, οργανωµένα µε λογικό τρόπο και µε
εµφανή την τάση να αποδοθούν και οι τρεις διαστάσεις του χώρου. Ο πίνα-
κας 2 είναι αντιπροσωπευτικό δείγµα του κινήµατος του σουρεαλισµού και
αυτό το αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς, εξαιτίας του γεγονότος ότι τόσο το
θέµα όσο και η γενικότερη ατµόσφαιρα του έργου παραπέµπουν σε µια
ονειρική κατάσταση και δεν παρουσιάζουν παρά µόνο αµυδρές αντιστοιχίες
προς την πραγµατικότητα.  

Eνότητα 63

ΗΗ µµεεττααµµόόρρφφωωσσηη
Όταν ο Γκρέγκορ Σάµσα ξύπνησε ένα πρωινό από ανήσυχα όνειρα,

βρέθηκε στο κρεβάτι του µεταµορφωµένος σε πελώρια κατσαρίδα.
Ήταν ξαπλωµένος ανάσκελα, πάνω στη σκληρή ράχη του που ’µοιαζε µε
πανοπλία και είδε, όταν σήκωσε λιγάκι το κεφάλι, την τουρλωτή, καφετιά
κοιλιά του, που ήταν χωρισµένη σε σκληρές καµπυλωτές δίπλες και µό-
λις συγκρατούσε τα σκεπάσµατα για να µη ξεγλιστρήσουν τελείως από
πάνω του. Τα πολυάριθµα πόδια του, αξιοθρήνητα λεπτά σε σύγκριση µε
το υπόλοιπο σώµα του, ταλαντεύονταν ανήµπορα µπροστά στα µάτια του.
«Τι µου συνέβη;» συλλογίστηκε. Όνειρο δεν ήταν. Η κάµαρά του µια
συνηθισµένη ανθρώπινη κρεβατοκάµαρα, µόνο κοµµάτι πιο µικρή απ’ το
κανονικό, κειτόταν ήσυχη ανάµεσα στους τέσσερις γνώριµους τοίχους
της. Πάνω από το τραπέζι, όπου ήταν σκορπισµένα ανάκατα κάτι δείγ-
µατα από υφάσµατα –ο Σάµσα ήταν περιοδεύων αντιπρόσωπος–, κρεµό-
ταν η εικόνα που είχε κόψει τελευταία από ένα εικονογραφηµένο περιο-
δικό και την είχε βάλει σε µια όµορφη, επίχρυση κορνίζα1.

ΟΟ ππααρράάδδεειισσοοςς ττοουυ ΧΧοοσσέέ ΑΑρρκκάάδδιιοο
Η ανακάλυψη του θησαυρού ήταν σαν να ‘βαλε φωτιά. Αντί να γυρίσει
στη Ρώµη µε την ανέλπιστη περιουσία, που ήταν το όνειρο που έτρεφε
µες την αθλιότητα, ο Χοσέ Αρκάδιο µετέτρεψε το σπίτι σ’ ένα παράδεισο
της παρακµής. Άλλαξε µε καινούργιο βελούδο τις κουρτίνες και τον ου-
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ρανό στο κρεβάτι κι έβαλε στο πάτωµα του µπάνιου πλάκες και πλακά-
κια στους τοίχους. Το ράφι της τραπεζαρίας γέµισε ζαχαρωµένα φρού-
τα, χοιροµέρια και ξινά και η αχρησιµοποίητη αποθήκη  άνοιξε ξανά για
να γεµίσει µε τα κρασιά και τα ποτά που ο ίδιος ο Χοσέ Αρκάδιο έφερνε
από το σιδηροδροµικό σταθµό, σε κιβώτια µαρκαρισµένα µε τ’ όνοµά
του. Μια νύχτα, εκείνος και τα τέσσερα µεγαλύτερα παιδιά έκαναν ένα
γλέντι που κράτησε ως τα ξηµερώµατα. Στις έξι το πρωί βγήκαν γυµνοί
από την κρεβατοκάµαρα, άδειασαν τη δεξαµενή και τη γέµισαν µε σα-
µπάνια. Βούτηξαν όλοι µαζί, κολυµπώντας σαν πουλιά που πετούσαν σ’
έναν ουρανό χρυσαφένιο µε ευωδιαστές µπουρµπουλήθρες, όσο ο Χο-
σέ Αρκάδιο έπλεε ανάσκελα, χωρίς να παίρνει µέρος στο γλέντι, καθώς
αναπολούσε µε ανοιχτά τα µάτια την Αµαράντα2.

ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ππρροοσσεεκκττιικκάά τταα ππααρρααππάάννωω λλοογγοοττεεχχννιικκάά ααπποοσσππάάσσµµαατταα,,
ππρροοσσδδιιοορρίίσσττεε ττηη λλοογγοοττεεχχννιικκήή ττάάσσηη σσττηηνν οοπποοίίαα ααννήήκκοουυνν κκααιι δδιικκααιιοολλοογγήήσσττεε
ττιιςς εεππιιλλοογγέέςς σσααςς..              

Το πρώτο απόσπασµα ανήκει αναµφίβολα στη τάση της λογοτεχνίας του πα-
ραλόγου, γιατί παραβιάζοντας κάθε κανόνα λογικής και ανατρέποντας τη φυ-
σική τάξη των πραγµάτων παρουσιάζει έναν άνθρωπο, τον ήρωα, µεταµορφω-
µένο σε κατσαρίδα. Το δεύτερο απόσπασµα εύκολα µπορεί να το εντάξει
κανείς στη λογοτεχνική τάση του µαγικού ρεαλισµού, καθώς µια ρεαλιστική
κατά τα άλλα περιγραφή εµπλουτίζεται µε φανταστικά στοιχεία ή εικόνες που
ενέχουν το στοιχείο της υπερβολής, όπως αυτή της γεµάτης σαµπάνια δεξα-
µενής µέσα στην οποία κολυµπούν ο ήρωας και οι σύντροφοί του. 

Eνότητα 64

Έξω απ’ το κτίριο της Βουλής. ∆ρόµε εθνικέ.
∆ρόµοι της συνοικίας. ∆ρόµοι µαστιγωµένοι
από πίσσα και αίµα. Φτιαγµένοι µε φωνές
και χαλίκια. Κάτω απ’ το βάρος 
οδοστρωτήρων και χιλιάδων διαδηλώσεων.
∆ρόµε, σάβανο του Γρηγόρη, του Σωτήρη, του Τάσου.
∆ρόµοι – παιάνες. ∆ρόµοι γιορτής.
∆ρόµοι – αγωνία. ∆ρόµοι φονιάδες.
Ποια κατάρα πάνω σας έχει πέσει.
Απόσπασµα από το ποίηµα «∆ρόµοι» του Λευτέρη Πούλιου, συλλογή
«Ποίηση 1,2», Εκδ. Κέδρος. 

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 1144

ΠΠααρράάθθεεµµαα

2 Μαρκές, Γκαµπριέλ Γκαρσία: Εκατό χρόνια µοναξιά, Αθήνα, Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη, 1983, σ. 347.
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Η Κύπρος µε κάλεσε ν’ ακούσω τη µουσική της
και να βουλιάξω στο χώµα της την παράχορδη δική µου.
Είδα τον πόνο πίσω από τις απελπισµένες βιτρίνες
και τη Λευκωσία σα χορδή σπασµένου βιολιού.
Όλη τη νύχτα στο ξενοδοχείο που µε τύλιγαν
σα νεύρο οι ψυχές των σκοτωµένων
και µε µετακινούσαν τα βήµατα των αγνοουµένων παλικαριών.
Έζησα τη θλιµµένη γη και φωτογράφισα
στα ακρογιάλια της την αιώνια γέννηση
της Αφροδίτης.

Ποίηµα «Καλοκαίρι του ’78» του Λευτέρη Πούλιου, συλλογή 
«Το αλληγορικό σχολείο», Εκδ. Κέδρος.

ΠΠοοιιαα σσττοοιιχχεείίαα ττωωνν πποοιιηηµµάάττωωνν ττοουυ ΛΛεευυττέέρρηη ΠΠοούύλλιιοουυ µµααρρττυυρροούύνν όόττιι οο πποοιιηη--
ττήήςς ααννήήκκεειι σσττηηνν πποοιιηηττιικκήή γγεεννιιάά ττοουυ ’’7700;;

Εκείνο που πρώτα από όλα µαρτυρεί ότι ο ποιητής Λευτέρης Πούλιος ανή-
κει στη γενιά του ’70 είναι το σαφές πολιτικό στίγµα των ποιηµάτων του. Οι
στίχοι του είναι σκληροί και απηχούν µια Ελλάδα που βρίσκεται σε πολιτικό
αναβρασµό. Στίχοι όπως «∆ρόµε, σάβανο του Γρηγόρη, του Σωτήρη, του
Τάσου» και «Η Κύπρος µε κάλεσε ν’ ακούσω τη µουσική της» παραπέµπουν
ευθέως στα µεγάλα πολιτικά γεγονότα της εποχής, τις δολοφονίες δηλαδή
του Γρηγόρη Λαµπράκη (1963), του Σωτήρη Πέτρουλα (1965) και παλιότερα
του Τάσου Τούση (1936), καθώς και την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο
το 1974. Σε γεγονότα, µε άλλα λόγια, που είτε προετοίµασαν την έλευση της
απριλιανής δικτατορίας –του µείζονος πολιτικού γεγονότος της εποχής–
είτε ήρθαν ως συνέπειά της. Επιπλέον είναι εµφανής σε ιδεολογικό επίπεδο
η απορριπτική στάση απέναντι σε κάθε µορφής εξουσία, η αποκήρυξη του
ατοµικισµού και η πρόταξη µια αντιπολεµικής θέσης, στοιχεία όλα πολύ
αντιπροσωπευτικά της γενιάς του ’70.

Eνότητα 65

ΜΜεερριικκέέςς σσκκέέψψεειιςς γγιιαα ττοο ρρεεµµππέέττιικκοο κκααιι ττοουυςς ΡΡεεµµππέέττεεςς 
Οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόταν αρχικά το ρεµπέτικο ανήκαν
στο λεγόµενο «λούµπεν» προλεταριάτο και ήταν λίγο πολύ απόκληροι
της κοινωνίας. Αλλά µετά το 1922 πυκνώθηκαν οι τάξεις τους, γιατί περι-
λήφθηκαν σ’ αυτές οι πρόσφυγες από τη Μ. Ασία και λίγο λίγο και τα
υπόλοιπα ταλαιπωρηµένα κι αδικηµένα κοινωνικά στρώµατα ολόκληρης
της χώρας. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι το ρεµπέτικο αγαπήθηκε,
και πολύ µάλιστα, όχι όπως κακώς πιστεύεται µόνο στα αστικά κέντρα,
αλλά και στις επαρχίες. Παράλληλα αγαπήθηκε κι από λίγους αλλά εκλε-
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κτούς, ευαίσθητους, µορφωµένους και πονόψυχους αστούς, κυρίως
καλλιτέχνες που αν και οι συνθήκες της ζωής τους ήταν καλύτερες από
εκείνες που αντιµετώπιζαν εκείνοι που ανήκαν στον κόσµο του ρεµπέτι-
κου, ένοιωθαν γι’ αυτούς έναν θαυµασµό και µια διάθεση να τους πλη-
σιάσουν και να τους καταλάβουν.

Στο χασάπικο του Μάρκου Βαµβακάρη «Ξεκινούν από το Κολωνάκι»,
που κυκλοφόρησε στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά, γίνεται για
πρώτη φορά λόγος για Κολωνακιώτες που κατεβαίνουν στις Τζιτζιφιές
µε «κούρσες της πολυτελείας, λίγο για να ακούσουν µπουζουκάκι και τις
πιο γλυκύτερες πενιές», όπως το εκφράζει µε την τόσο χαρακτηριστική
του απλότητα κι αφέλεια ο ποιητής και συνθέτης. Αλλά χρειάστηκε να
έρθουν τα µαύρα χρόνια της Κατοχής µε τις στερήσεις και τα απερίγρα-
πτα βάσανα τους, που υπόβαλαν σε δοκιµασία όλους σχεδόν τους
Έλληνες, για να αρχίσει δειλά-δειλά να περιορίζεται το µένος των βολε-
µένων µεγαλοαστών, και γενικά των πουριτανών και στενοκέφαλων για
τα ρεµπέτικα, που ως τότε σχεδόν οµόφωνα και χωρίς να τα έχουν καν
µελετήσει, τα απέρριπταν, χαρακτηρίζοντας τα σαν τα τραγούδια των
«αποβρασµάτων» της κοινωνίας.

Μ. ∆ραγούµης, Μαθητική πρόοδος, 23 Ιανουαρίου 1976, 
πηγή: www. rebetiko.gr 

ΜΜεε ββάάσσηη ττοο ππααρράάθθεεµµαα,, ττιιςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ κκααιι ττιιςς γγεεννιικκόό--
ττεερρεεςς ιισσττοορριικκέέςς σσααςς γγννώώσσεειιςς,, εεππιιχχεειιρρήήσσττεε νναα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε σσεε γγεεννιικκέέςς
γγρρααµµµµέέςς ττιιςς ααιιττίίεεςς ττηηςς ππεερριιθθωωρριιοοπποοίίηησσηηςς ττοουυ ρρεεµµππέέττιικκοουυ,, κκααθθώώςς κκααιι ττοουυςς
ππααρράάγγοοννττεεςς πποουυ σσυυννττέέλλεεσσαανν σσττηη σσττααδδιιαακκήή ααπποοδδοοχχήή ττοουυ µµεεττααπποολλεεµµιικκάά..

Το ρεµπέτικο τραγούδι βρήκε ανταπόκριση στις τάξεις των απόκληρων της
ελληνικής κοινωνίας των αρχών του 20ού αιώνα, γιατί εξέφραζε µε απλό και
άµεσο τρόπο τους καηµούς τους, τις όποιες ελπίδες τους και κυρίως το
αίσθηµα κοινωνικής αδικίας που βίωναν. Σ’ αυτούς ήρθαν να προστεθούν,
µετά τη µικρασιατική καταστροφή, οι πρόσφυγες οι οποίοι εξωτερίκευσαν
την πίκρα τους για την αθλιότητα και την αποµόνωση που τους επιφύλαξε η
µητέρα πατρίδα µέσα από τους στίχους του ρεµπέτικου και των ποικίλων
παραλλαγών του, ανάγοντάς το σε µέσο έκφρασης κοινωνικής διαµαρτυ-
ρίας. Αυτό µοιραία προκαλούσε την εχθρότητα και την αµυντική στάση των
κυρίαρχων κοινωνικών στρωµάτων, που αντιλαµβάνονταν τόσο τους πρό-
σφυγες όσο και το λεγόµενο «λούµπεν» προλεταριάτο ως άµεση ή µακρο-
πρόθεσµη απειλή.

Η κατάσταση άλλαξε δραστικά µε τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και την
Κατοχή, γεγονότα που µε τη δραµατικότητά τους λειτούργησαν κατά κά-
ποιο τρόπο εξισωτικά, µε την έννοια ότι έφεραν για ένα διάστηµα όλους
τους Έλληνες, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση και την οικονοµική
τους κατάσταση, στην ίδια µοίρα. Οι εµπειρίες αυτές σε συνδυασµό µε το
µεταπολεµικό κοινωνικό µετασχηµατισµό και τις πρωτοβουλίες κάποιων
φωτισµένων αστών καλλιτεχνών, όπως ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδάκις,
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άνοιξαν τον δρόµο για την σταδιακή αποδοχή του ρεµπέτικου ως οργανικού
µέρους της νεοελληνικής πολιτιστικής παράδοσης. Το βασικό δε όργανο
του ρεµπέτικου, το µπουζούκι, βρήκε τη θέση του στο κέντρο της µουσικής
παραγωγής, µπολιάζοντάς την µε αυθεντικά στοιχεία του λαϊκού πολιτι-
σµού. 



1 Kεφάλαιο Πρώτο

E¶ANA§H¶TIKO 
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
AA11.. ΝΝαα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε σσύύννττοοµµαα ττοουυςς όόρροουυςς:: εεκκββιιοοµµηηχχάάννιισσηη κκααιι φφωωττιι--
σσµµέέννηη δδεεσσπποοττεείίαα..

AA22.. ΝΝαα κκααττααττάάξξεεττεε κκααττάά χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά τταα ππααρραακκάάττωω γγεεγγοοννόότταα..

AA33.. ΝΝαα γγρράάψψεεττεε δδίίππλλαα σσεε κκάάθθεε ααρριιθθµµόό ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’ ττοο γγρράάµµµµαα ττηηςς σσττήή--
λληηςς ΒΒ’ πποουυ ααννττιισσττοοιιχχεείί σσ’’ ααυυττόό.. ΈΈνναα σσττοοιιχχεείίοο ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ’ ππεερριισσσσεεύύεειι..

ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ττοο ππααρράάθθεεµµαα ττηηςς σσεελλίίδδααςς 1155 ««ΗΗ ∆∆ιιαακκήήρρυυξξηη ττηηςς ΑΑννεε--
ξξααρρττηησσίίααςς»»,, νναα εεππιισσηηµµάάννεεττεε ττιιςς εεππιιδδρράάσσεειιςς ττοουυ ∆∆ιιααφφωωττιισσµµοούύ σσττηηνν ααµµεε--
ρριικκααννιικκήή εεππααννάάσστταασσηη.. 

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΒΒ’
BB11.. ΠΠοοιιεεςς εείίννααιι,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, οοιι σσηηµµααννττιικκόόττεερρεεςς κκοοιιννωωννιικκέέςς κκααιι
πποολλιιττιικκέέςς ααλλλλααγγέέςς πποουυ ππρροοώώθθηησσεε ηη γγααλλλλιικκήή εεππααννάάσστταασσηη;; 

BB22.. ΝΝαα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε ττηη σσττάάσσηη ττοουυ ββαασσιιλλιιάά ττηηςς ΑΑγγγγλλίίααςς ΓΓεεωωρργγίίοουυ ΓΓ’
ααππέέννααννττιι σσττοουυςς AAµµεερριικκααννοούύςς ααπποοίίκκοουυςς κκααιι ττοουυ ββαασσιιλλιιάά ττηηςς ΓΓααλλλλίίααςς ΛΛοουυ--
δδοοββίίκκοουυ ΙΙΣΣΤΤ’ ααππέέννααννττιι σσττηη σσυυννέέλλεευυσσηη ττωωνν γγεεννιικκώώνν ττάάξξεεωωνν.. ΠΠοοιιεεςς οοµµοοιιόό--
ττηηττεεςς δδιιαακκρρίίννεεττεε;; ΠΠώώςς δδρροοµµοολλόόγγηησσεε ττιιςς εεξξεελλίίξξεειιςς ηη ααδδιιάάλλλλαακκττηη σσυυµµππεε--
ρριιφφοορράά κκααιι ττωωνν δδύύοο;;

Γεγονότα Χρονολογική σειρά

α. Περίοδος της Τροµοκρατίας 

β. ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας

γ. Συνέδριο της Βιέννης

δ. Εκστρατεία του Ναπολέοντα στη
Ρωσία

ε. ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου και του Πολίτη

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄

1. Συµβατική Συνέλευση 
2. Ηπειρωτικός αποκλεισµός 
3. Κογκρέσο Φιλαδέλφειας
4. Κοινωνικό συµβόλαιο

Α. Αµερικανοί άποικοι
Β. Λοκ
Γ. Γιρονδίνοι
∆. Θερµιδοριανοί
Ε. Ναπολέοντας
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς σσττοο κκρριιττήήρριιοο ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
11.. ΟΟρριισσµµοοίί όόρρωωνν::

•• ΕΕκκββιιοοµµηηχχάάννιισσηη:: Οι µεταβολές στην αγροτική οικονοµία και η ανάπτυξη
του εµπορίου έφεραν σηµαντικές εξελίξεις στην παραγωγική διαδικα-
σία. Η εκβιοµηχάνιση, που εµφανίστηκε αρχικά στη Μ. Βρετανία στα
µέσα του 18ου αι. και οδήγησε στη βιοµηχανική επανάσταση, ήταν ένα
οικονοµικό φαινόµενο που στηρίχτηκε στην παράλληλη εµφάνιση και
ανάπτυξη α) τεχνολογικών εξελίξεων και νέων µηχανών, β) επιχειρηµα-
τιών µε κεφάλαια και γ) χιλιάδων αγροτών που αναζητούσαν εργασία
στις πόλεις.
•• ΦΦωωττιισσµµέέννηη δδεεσσπποοττεείίαα:: Ονοµάστηκε µια παραλλαγή της µοναρχικής
διακυβέρνησης κατά τον 18ο αι., η οποία ασπάστηκε ιδέες του διαφωτι-
σµού και προσπάθησε να τις εφαρµόσει στην κοινωνία, χωρίς να αλλάξει
το πολιτικό καθεστώς. Οι διαφωτιστικές ιδέες που εφάρµοσαν οι µονάρ-
χες ήταν: α) περιορισµός των προνοµίων των ανώτερων τάξεων, β) λήψη
µέτρων κοινωνικής πρόνοιας και γ) ενίσχυση των γραµµάτων και των
τεχνών.
22..

33..
11.. Συµβατική Συνέλευση –– ∆∆.. Θερµιδοριανοί
22.. Ηπειρωτικός αποκλεισµός –– ΕΕ.. Ναπολέοντας
33.. Κογκρέσο Φιλαδέλφειας –– ΑΑ.. Αµερικανοί άποικοι
44.. Κοινωνικό συµβόλαιο –– ΒΒ.. Λοκ

44.. Η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας (4 Ιουλίου 1776) αποτελεί την πρώτη
πρακτική εφαρµογή των πολιτικών ιδεών του ∆ιαφωτισµού και την ιδεο-
λογική θεµελίωση της Αµερικανικής επανάστασης. Στο ιστορικής σηµα-
σίας αυτό κείµενο είναι αδιαµφισβήτητη η επιρροή της ιδεολογίας του
∆ιαφωτισµού. Οι βασικές αρχές του κινήµατος γίνονται πράξη µε τη ∆ια-
κήρυξη. Οι συντάκτες της και αυτοί που την ψήφισαν έλαβαν σοβαρά
υπόψη τους τις πολιτικές ιδέες του Τζον Λοκ, του Ρουσό και του Μοντε-
σκιέ. Η διακυβέρνηση ασκούνταν στο πλαίσιο του κοινωνικού συµβο-
λαίου, ενώ τη θέληση του λαού τη διασφάλιζε ένα ισχυρό κοινοβούλιο,

α/α Χρονολογική σειρά

Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.

∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776)
∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου & του πολίτη (1789)
Περίοδος της Τροµοκρατίας (1793)  
Εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία (1812) 
Συνέδριο της Βιέννης (1815)



το οποίο αποτελούνταν από εκλεγµένους αντιπροσώπους του λαού.
Επίσης η αρχή της διάκρισης των εξουσιών βρίσκει την εφαρµογή της
στο αµερικανικό πολίτευµα που προκύπτει από την επανάσταση. Το αµε-
ρικανικό σύνταγµα διαχωρίζει ρητά τα τρία είδη της εξουσίας, νοµοθε-
τική – εκτελεστική – δικαστική, και απαγορεύει την άσκηση παραπάνω
από µία από αυτές από το ίδιο σώµα.

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
11.. ΗΗ ΓΓααλλλλιικκήή εεππααννάάσστταασσηη ααπποοττεελλεείί έένναα ααππόό τταα ππιιοο σσηηµµααννττιικκάά οορρόόσσηηµµαα
γγιιαα ττοο ππέέρραασσµµαα σσττηη ννεεόόττεερρηη ιισσττοορρίίαα.. ΆΆλλλλααξξεε ααννττιιλλήήψψεειιςς,, γγκκρρέέµµιισσεε ιιδδεεοο--
λλοογγίίεεςς,, µµεετταασσχχηηµµάάττιισσεε ττιιςς κκοοιιννωωννιικκέέςς δδοοµµέέςς κκααιι γγεεννιικκάά άάλλλλααξξεε ττοονν ττρρόό--
πποο µµεε ττοονν οοπποοίίοονν οο άάννθθρρωωπποοςς έέββλλεεππεε ττοονν κκόόσσµµοο κκααιι ττοονν εεααυυττόό ττοουυ.. ΜΜεε
ττηη ΓΓααλλλλιικκήή εεππααννάάσστταασσηη::
� ΗΗ αασσττιικκήή ττάάξξηη κκααττέέλλααββεε ττηηνν εεξξοουυσσίίαα..
� ΟΟιι ααρρχχέέςς ττοουυ ∆∆ιιααφφωωττιισσµµοούύ έέγγιινναανν πποολλιιττιικκάά ααιιττήήµµαατταα κκααιι ωωςς έένναανν
ββααθθµµόό δδιικκααιιώώθθηηκκαανν..
� ΗΗ ααπποολλυυττααρρχχίίαα γγκκρρεεµµίίσσττηηκκεε σσττηη ΓΓααλλλλίίαα κκααιι κκλλοοννίίσσττηηκκεε σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη..
� ΑΑννααππττύύχχθθηηκκεε ηη ιιδδέέαα όόττιι τταα όόρριιαα ττοουυ έέθθννοουυςς κκααιι ττοουυ κκρράάττοουυςς ππρρέέππεειι νναα
σσυυµµππίίππττοουυνν κκααιι γγεεννννήήθθηηκκεε ηη σσύύγγχχρροοννηη ιιδδέέαα ττηηςς ππααττρρίίδδααςς..
� ΗΗ εεκκκκλληησσίίαα δδιιααχχωωρρίίσσττηηκκεε ααππόό ττοο κκρράάττοοςς..
� ΤΤαα ππρροοννόόµµιιαα κκααττααρργγήήθθηηκκαανν κκααιι εεππιικκρράάττηησσεε ηη ααννττίίλληηψψηη όόττιι οοιι άάννθθρρωω--
πποοιι έέχχοουυνν τταα ίίδδιιαα δδιικκααιιώώµµαατταα..
� ΟΟ λλααόόςς ααννααδδεείίχχττηηκκεε σσεε κκιιννηηττήήρριιαα δδύύννααµµηη ττηηςς ιισσττοορρίίααςς κκααιι σσεε ααπποοκκλλεειι--
σσττιικκήή ππηηγγήή εεξξοουυσσίίααςς..
� ΑΑννααππττύύχχθθηηκκαανν ιιδδέέεεςς κκααιι κκιιννήήµµαατταα πποουυ εεππηηρρέέαασσαανν ττηηνν ππααγγκκόόσσµµιιαα ιισσττοορρίίαα::
φφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόόςς,, εεθθννιικκιισσµµόόςς,, κκοοιιννωωννιικκόόςς ρριιζζοοσσππαασσττιισσµµόόςς κκααιι σσοοσσιιααλλιισσµµόόςς..

22.. ΗΗ σσττάάσσηη κκααιι ττωωνν δδύύοο µµοοννααρρχχώώνν εείίννααιι ααδδιιάάλλλλαακκττηη κκααιι εερριισσττιικκήή.. ∆∆εενν
υυππάάρρχχεειι ααππόό ττηηνν ππλλεευυρράά ττοουυςς κκααµµίίαα δδιιάάθθεεσσηη σσυυµµββιιββαασσµµοούύ κκααιι σσυυζζήήττηη--
σσηηςς ττωωνν ααιιττηηµµάάττωωνν ττηηςς άάλλλληηςς ππλλεευυρράάςς.. ΟΟιι µµοοννάάρρχχεεςς,, εεµµπποοττιισσµµέέννοοιι ααππόό
ττιιςς ιιδδέέεεςς ττοουυ ππααλλααιιοούύ κκααθθεεσσττώώττοοςς,, θθεεωωρροούύνν όόττιι δδεενν έέχχοουυνν σσυυννοοµµιιλληηττέέςς
οούύττεε εελλεεγγκκττέέςς ττηηςς εεξξοουυσσίίααςς ττοουυςς σσττοονν κκόόσσµµοο ααυυττόόνν,, εεννώώ ππιισσττεεύύοουυνν όόττιι
εείίννααιι οοιι ααννττιιππρρόόσσωωπποοιι ττοουυ ΘΘεεοούύ ππάάννωω σσττηη γγηη.. ΗΗ ααδδιιάάλλλλαακκττηη σσττάάσσηη ττοουυςς
οοδδήήγγηησσεε τταα γγεεγγοοννόότταα σσττηηνν ππιιοο αακκρρααίίαα ττοουυςς µµοορρφφήή,, δδηηλλααδδήή σσεε µµιιαα
µµοορρφφήή ππάάλληηςς πποουυ µµάάλλλλοονν οούύττεε κκααιι οοιι ίίδδιιοοιι οοιι εεππαανναασσττάάττεεςς θθαα εείίχχαανν σσκκεε--
φφττεείί πποοττέέ ήή θθαα εείίχχαανν σσχχεεδδιιάάσσεειι.. ΑΑππόό ττηη µµίίαα ππλλεευυρράά οο ΆΆγγγγλλοοςς µµοοννάάρρχχηηςς
δδεε δδέέχχττηηκκεε έένναανν ππεερριιοορριισσµµόό ττωωνν οοιικκοοννοοµµιικκώώνν ττοουυ ααππααιιττήήσσεεωωνν ππάάννωω
σσττοουυςς ααπποοίίκκοουυςς κκααιι οοδδήήγγηησσεε ττοουυςς ΑΑµµεερριικκααννοούύςς σσττηη δδιιεεκκδδίίκκηησσηη ττηηςς ααππόό--
λλυυττηηςς ααννεεξξααρρττηησσίίααςς ττοουυςς.. ΑΑππόό ττηηνν άάλλλληη οο ΓΓάάλλλλοοςς µµοοννάάρρχχηηςς,, µµηηνν αανναα--
γγννωωρρίίζζοοννττααςς σσττοουυςς ααννττιιππρροοσσώώπποουυςς ττηηςς ττρρίίττηηςς ττάάξξηηςς ττοο δδιικκααίίωωµµαα νναα
εεκκππρροοσσωωππήήσσοουυνν ττηηνν ππλλεειιοοψψηηφφίίαα ττηηςς γγααλλλλιικκήήςς κκοοιιννωωννίίααςς κκααιι δδεείίχχννοοννττααςς
ααννεειιλλιικκρρίίννεειιαα ωωςς ππρροοςς ττιιςς ππρροοθθέέσσεειιςς ττοουυ νναα εελλααφφρρύύννεειι ααππόό τταα ββάάρρηη κκααιι
ττιιςς υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς ττηηνν ττρρίίττηη ττάάξξηη,, οοδδήήγγηησσεε ττοο σσύύννοολλοο ττηηςς γγααλλλλιικκήήςς κκοοιιννωω--
ννίίααςς σσττηηνν εεππααννάάσστταασσηη κκααιι σσττηη σσυυλλλλήήββδδηηνν ααννααττρροοππήή ττοουυ κκααθθεεσσττώώττοοςς,,
ττοο οοπποοίίοο εεκκππρροοσσωωπποούύσσεε..

4 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
AA11.. ΝΝαα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε σσύύννττοοµµαα ττοουυςς όόρροουυςς:: ««φφααννααρριιώώττεεςς»» κκααιι ««ααρρχχήή
ττωωνν εεθθννοοττήήττωωνν»»..

AA22.. ΝΝαα κκααττααττάάξξεεττεε κκααττάά χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά τταα ππααρραακκάάττωω γγεεγγοοννόότταα..

AA33.. ΝΝαα γγρράάψψεεττεε δδίίππλλαα σσεε κκάάθθεε ααρριιθθµµόό ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ΄́ ττοο γγρράάµµµµαα ττηηςς σσττήή--
λληηςς ΒΒ΄́ πποουυ ααννττιισσττοοιιχχεείί.. ΈΈνναα σσττοοιιχχεείίοο ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ΄́ ππεερριισσσσεεύύεειι..

AA44.. ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ττηηνν ππηηγγήή 22 ττηηςς εεννόόττηηττααςς 1111,, νναα κκααττααγγρράάψψεεττεε τταα
κκοοιιννάά σσττοοιιχχεείίαα ττωωνν εευυρρωωππααϊϊκκώώνν εεππαανναασσττάάσσεεωωνν ττοουυ 11884488.. 

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
BB11.. ΑΑφφοούύ ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε ττοο κκίίννηηµµαα ττοουυ ννεεοοεελλλληηννιικκοούύ δδιιααφφωωττιισσµµοούύ νναα
κκααττααγγρράάψψεεττεε ττιιςς κκυυρριιόόττεερρεεςς ιιδδέέεεςς ττοουυ.. 

BB22.. ΠΠοοιιεεςς ήήτταανν οοιι ααιιττίίεεςς ααννάάππττυυξξηηςς ττοουυ φφιιλλεελλλληηννιισσµµοούύ;; 

ΚΚααλλήή εεππιιττυυχχίίαα !!

Γεγονόταα/α Χρονολογική σειρά

Ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κρά-
τους

Ο Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλά-
δας

Επανάσταση καρµπονάρων στην Ιταλία

Ορλοφικό κίνηµα

Ελληνική επανάσταση στις Ηγεµονίες

Α.

Β.

Γ.

∆.

Ε.

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄

1. Λ. Κατσώνης
2. Ιωσ. Μοισιόδακας
3. Ν. Σκουφάς
4. Αλ. Υψηλάντης

Α. επανάσταση στις Ηγεµονίες 
Β. Πελοποννησιακή Γερουσία
Γ. Ελληνικός διαφωτισµός
∆. προεπαναστατικό κίνηµα εναντίον
των Οθωµανών
Ε. Ίδρυση Φιλικής Εταιρείας
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς σσττοο κκρριιττήήρριιοο ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
AA11.. ΦΦααννααρριιώώττεεςς:: Ήταν Έλληνες από παλιές αρχοντικές οικογένειες που
κατοικούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν µορφωµένοι (γνώριζαν
ξένες γλώσσες – έκαναν σπουδές στη ∆ύση) και καταλάµβαναν υψηλές
θέσεις στην οθωµανική διοίκηση.
ΑΑρρχχήή ττωωνν εεθθννοοττήήττωωνν:: Η επιδίωξη να συγκεντρωθούν όλοι οι οµοεθνείς
σε ένα κράτος (=  έθνος-κράτος). Τα όρια του κράτους πρέπει να συµπί-
πτουν µε τα όρια του έθνους. Η αρχή των εθνοτήτων πηγάζει από δύο
πηγές: από τη Γαλλική επανάσταση, που αναγνώρισε το έθνος ως πηγή
όλων των εξουσιών, αλλά και από την αντίδραση στη γαλλική κυριαρχία,
στις γερµανικές ιδίως χώρες. 

AA22.. 

AA33.. 1 – ∆, 2 – Γ, 3 – Ε,4 – Α. Περισσεύει το Β.

AA44.. Οι επαναστάσεις του 1848 ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, σαν µία
σε ευρωπαϊκού επιπέδου συνοµωσία, έχοντας πολλά κοινά χαρακτηρι-
στικά. Πρώτα απ’ όλα στα αίτια: Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης
υπήρχε µια γενικευµένη κοινωνική δυσαρέσκεια. Επίσης σηµειώνεται
ανάδυση εθνικών ιδεών και πολλά έθνη επιδιώκουν να δηµιουργήσουν
ανεξάρτητα κράτη. Υπήρχαν κοινά σηµεία και, πάνω απ’ όλα, κοινές επι-
διώξεις. ∆ηλαδή υπήρχαν πολιτικές δυνάµεις και κοινωνικές οµάδες µε
φιλελεύθερες αντιλήψεις, οι οποίες επιδίωκαν την ανατροπή των αποφά-
σεων του συνεδρίου της Βιέννης.

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
BB11.. Ο νεοελληνικός διαφωτισµός ήταν ένα πνευµατικό και ιδεολογικό
κίνηµα που επιδίωκε τη διάδοση των διαφωτιστικών ιδεών µεταξύ των
Ελλήνων, µε σκοπό την ιδεολογική προετοιµασία για τον αγώνα της
ελευθερίας. Το κίνηµα διαµορφώθηκε στα µέσα του 18ου αιώνα και ανα-
πτύχθηκε αρχικά στις παροικίες και σε ορισµένα µεγάλα εµπορικά
κέντρα του ελληνισµού (Σµύρνη, Γιάννενα, Χίος). Οι κύριες ιδέες των
Ελλήνων διαφωτιστών ήταν οι εξής: Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πρόγονοι

α/α Χρονολογική σειρά

Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.

Ορλοφικό κίνηµα (1770)
Επανάσταση καρµπονάρων στην Ιταλία (1820)
Ελληνική επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεµονίες (1821)
Ο Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας (1827)
Ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1830)



του γένους και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός συνδέθηκε µε τον αγώνα
για ελευθερία. Υπήρχε η πίστη ότι η εκπαίδευση πρέπει να θεµελιωθεί
στις φυσικές επιστήµες και να γίνεται στη λαϊκή γλώσσα.

22.. Οι παράγοντες που ευνόησαν την ανάπτυξη του φιλελληνισµού ήταν:  
_ ο φιλελευθερισµός και ο επαναστατικός ριζοσπαστισµός που είχε
διαδώσει η Γαλλική επανάσταση,
_ ο θαυµασµός των Ευρωπαίων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό,
_ ο αποτροπιασµός για τις βιαιότητες των Οθωµανών εις βάρος του
άµαχου πληθυσµού,
_ η συγκίνηση από τις ελληνικές επιτυχίες (των δύο πρώτων χρόνων),
_ ευτελή κίνητρα, όπως τυχοδιώκτες που ενδιαφέρονταν για χρήµατα
και αξιώµατα.

4 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY



3 Kεφάλαιο Tρίτο

E¶ANA§H¶TIKO 
KPITHPIO A•IO§O°H™H™
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
AA11.. ΝΝαα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε σσύύννττοοµµαα ττοουυςς όόρροουυςς:: ««σσοοσσιιααλλιισσµµόόςς»» κκααιι ««ααπποοιι--

κκιιοοκκρρααττιικκήή πποολλιιττιικκήή»»..

AA22.. ΝΝαα κκααττααττάάξξεεττεε κκααττάά χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά τταα ππααρραακκάάττωω γγεεγγοοννόότταα..

AA33.. ΝΝαα γγρράάψψεεττεε δδίίππλλαα σσεε κκάάθθεε ααρριιθθµµόό ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ΄́ ττοο γγρράάµµµµαα ττηηςς
σσττήήλληηςς ΒΒ΄́ πποουυ ααννττιισσττοοιιχχεείί.. ΈΈνναα σσττοοιιχχεείίοο ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ΄́ ππεερριισσσσεεύύεειι..

AA44.. ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ττοο ππααρράάθθεεµµαα 11 ττηηςς εεννόόττηηττααςς 1144,, νναα ααννααφφέέρρεεττεε τταα
πποολλιιττιικκάά ρρεεύύµµαατταα πποουυ ααννααππττύύσσσσοοννττααιι µµεε σσττόόχχοο ττηηνν εεννοοπποοίίηησσηη ττηηςς
ΙΙττααλλίίααςς.. 

α/α Γεγονότα

ΑΑ.. ΕΕννοοπποοίίηησσηη ΓΓεερρµµααννίίααςς

ΒΒ.. ΚΚοοµµµµοουυννιισσττιικκόό ΜΜααννιιφφέέσσττοο

ΓΓ.. ΜΜεεγγάάλληη ΒΒοουυλλγγααρρίίαα

∆∆.. ΣΣυυννέέδδρριιοο ΒΒεερροολλίίννοουυ

ΕΕ.. ΑΑµµεερριικκααννιικκόόςς εεµµφφύύλλιιοοςς

Xρονολογική σειρά

Στήλη A’

1. Μεξικανική επανάσταση

2. Αγγλική Ένωση Εργατών

3. Επανάσταση στη Λατινική
Αµερική

4.  Γερµανικός σοσιαλισµός

Α. Σαν Μαρτίν

Β. Πορφίριο Ντίας

Γ. Ζαπάτα και Βίλα

∆. Ρόζα Λούξεµπουργκ

Ε. χαρτιστές

Στήλη B’
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� ΟΟµµάάδδαα BB
BB11.. ΜΜεε πποοιιεεςς µµεεθθόόδδοουυςς εεφφααρρµµόόσσττηηκκεε ηη ααπποοιικκιιοοκκρρααττιικκήή πποολλιιττιικκήή;; 

BB22.. ΓΓιιααττίί ηη εεππίίττεευυξξηη ττηηςς ααννεεξξααρρττηησσίίααςς ττωωνν λλααττιιννοοααµµεερριικκάάννιικκωωνν κκρρααττώώνν
δδεενν έέφφεερρεε οουυσσιιαασσττιικκέέςς ααλλλλααγγέέςς σσττηηνν κκοοιιννωωννίίαα ττωωνν κκρρααττώώνν ααυυττώώνν;; 

ΚΚααλλήή εεππιιττυυχχίίαα !!



4 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

ΑΑππααννττήήσσεειιςς

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
AA11.. ΣΣοοσσιιααλλιισσµµόόςς:: Πολιτική και κοινωνική θεωρία, η οποία αναδύθηκε
στην προσπάθεια επίλυσης των κοινωνικών προβληµάτων που γέννησε η
σύγχρονη βιοµηχανική και καπιταλιστική κοινωνία. Η χρήση του όρου
υπαινίσσεται την προτεραιότητα του κοινωνικού (social) συµφέροντος
έναντι του ατοµικού. Ο σοσιαλισµός πήρε βασικά δύο µορφές: Η µία
πρότεινε τη δηµιουργία µιας εξιδανικευµένης µορφής κοινωνίας (ουτο-
πικός σοσιαλισµός) και υποστηρίχθηκε από τους πρώτους σοσιαλιστές
(Σαιν Σιµόν, Φουριέ, Όουεν, Μπλαν). Η δεύτερη, τονίζοντας το ανέφικτο
της πρώτης, πρόβαλε ως ρεαλιστικότερη πρακτική και ονοµάστηκε επι-
στηµονικός σοσιαλισµός (ή µαρξισµός) και υποστήριξε την ανάγκη της
πολιτικής οργάνωσης της εργατικής τάξης, µέσω της οποίας θα κατα-
κτήσει την εξουσία, ώστε να δηµιουργήσει στη συνέχεια την α-ταξική
κοινωνία, όπου δεν θα υπήρχε εκµετάλλευση.
ΑΑπποοιικκιιοοκκρρααττιικκήή πποολλιιττιικκήή:: Πρόκειται για τη µορφή που πήρε ο ιµπεριαλι-
σµός των καπιταλιστικών (ευρωπαϊκών) κρατών στα τέλη κυρίως του
19ου αι. Κύριος στόχος αυτής της πολιτικής ήταν η αναζήτηση και η
κατάκτηση εδαφών εκτός Ευρώπης για εκµετάλλευση και η αύξηση της
δύναµής τους στο διεθνές οικονοµικό και στρατιωτικό σκηνικό. 

AA22.. 
11οο:: Κοµµουνιστικό Μανιφέστο (1848)
22οο:: Αµερικανικός εµφύλιος (1860) 
33οο:: Ενοποίηση Γερµανίας (1871)
44οο:: Μεγάλη Βουλγαρία (1878)
55οο:: Συνέδριο Βερολίνου (1878)

AA33.. 11 –– Γ, 22 –– Ε, 33 –– Α, 44 –– ∆. Περισσεύει το Β. 

AA44.. Το κίνηµα που οδηγούσε στην ενωµένη Ιταλία είχε διαφορετικές ιδε-
ολογικές αφετηρίες και κατ’ επέκταση διαφορετικούς πολιτικούς προ-
σανατολισµούς. Οι γνώµες και τα σχέδια ως προς τη µορφή του πολι-
τεύµατος της µελλοντικής ενιαίας Ιταλίας διέφεραν ριζικά και ήταν σε
µεγάλο βαθµό ασύµβατα µεταξύ τους. Στη διαδικασία ενοποίησης του
ιταλικού κράτους επικράτησε τελικά ως κύριος καθοδηγητής και δια-
µορφωτής των εξελίξεων η αστική τάξη, ιδίως η βιοµηχανική και η εµπο-
ρική αστική τάξη. Η τάξη αυτή προώθησε τη µορφή πολιτεύµατος που
εξυπηρετούσε τα συµφέροντά της, και εδραίωσε τη συνταγµατική
µοναρχία. Υπήρχε επίσης µια κοινωνική οµάδα µε µικρή επιρροή, η
οποία θα µπορούσε να αποκληθεί οι «καθολικοί πατριώτες». Αυτοί
πίστευαν ότι η πρακτικότερη λύση ήταν η δηµιουργία µίας οµοσπονδίας
υπό την προεδρία του πάπα. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των
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µετριοπαθέστερων εθνικιστών συνηγορούσε υπέρ µιας συνταγµατικής
µοναρχίας, οικοδοµηµένης στα θεµέλια του Βασιλείου της Σαρδηνίας.
Τέλος, υπήρχαν και οι νέοι ιδεαλιστές, οι οποίοι ακολουθούσαν τις
θέσεις του Ματσίνι για µια δηµοκρατία στηριγµένη στο λαό. 

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’

BB11.. Οι µέθοδοι πραγµατοποίησης της αποικιοκρατικής πολιτικής από τα
ισχυρά κράτη της Ευρώπη ήταν κυρίως:
� Η κατάκτηση εδαφών και η καθυπόταξη των κατοίκων τους (εφαρµό-
στηκε στις περισσότερες περιπτώσεις).
� Η οικονοµική διείσδυση σε ανεξάρτητα κράτη και η µετατροπή τους
σε ηµιαποικίες. Αυτή η τακτική εφαρµόστηκε, όπου ήταν αδύνατη η
κατάκτηση, λόγω των διεθνών ισορροπιών.

BB22.. Η ανεξαρτησία των λατινοαµερικάνικων κρατών δεν άλλαξε θεαµα-
τικά την οικονοµική και την κοινωνική τους κατάσταση. Έτσι µπορεί
κανείς να πει ότι έµειναν ανολοκλήρωτες, αφού οι µεταρρυθµίσεις, το
επιδιωκόµενο κάθε επανάστασης, δεν επακολούθησαν. Ως βασική αιτία
µπορεί κανείς να αναφέρει την πολύ ισχυρή θέση των µεγαλογαιοκτηµό-
νων, οι οποίοι βασίζονταν σε οικονοµική ισχύ αλλά και σε κοινωνικά ερεί-
σµατα, ώστε να µπορούν να ανασυνταχθούν και, αµέσως µετά από µια
περίοδο αστάθειας, να στηρίξουν νέα δικτατορικά καθεστώτα που δε θα
έθιγαν τα συµφέροντά τους. Πριν από αυτή όµως την εξέλιξη πρέπει να
σηµειωθεί ότι δεν έγιναν σηµαντικές αλλαγές στην οικονοµία (παρέµεινε
αγροτική), επειδή απουσίαζε µια µεσαία τάξη που θα στήριζε τις αλλα-
γές και τις µεταρρυθµίσεις µιας τάξης σαν και αυτή που είχε διαµορφω-
θεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο λόγω διαφορετικών ιστορικών συγκυριών.    
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E¶ANA§H¶TIKO 
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
AA11.. ΝΝαα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε σσύύννττοοµµαα ττοουυςς όόρροουυςς:: ««ααρρχχήή ττηηςς δδεεδδηηλλωωµµέέννηηςς»»
κκααιι ««δδηηµµοοκκρρααττιικκήή ααρρχχήή πποολλιιττεεύύµµααττοοςς»»..

AA22.. ΝΝαα κκααττααττάάξξεεττεε κκααττάά χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά τταα ππααρραακκάάττωω γγεεγγοοννόότταα..

AA33.. ΝΝαα γγρράάψψεεττεε δδίίππλλαα σσεε κκάάθθεε ααρριιθθµµόό ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ΄́ ττοο γγρράάµµµµαα ττηηςς σσττήή--
λληηςς ΒΒ΄́ πποουυ ααννττιισσττοοιιχχεείί.. ΈΈνναα σσττοοιιχχεείίοο ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ΄́ ππεερριισσσσεεύύεειι..

α/α Γεγονότα

ΑΑ.. Η Ελλάδα σε πτώχευση 

ΒΒ.. Θεσπίζεται το πολίτευµα
της βασιλευόµενης δηµο-
κρατίας

ΓΓ.. Ενσωµάτωση Θεσσαλίας
και Άρτας

∆∆.. Ο Αλ. Κουµουνδούρος
διανέµει τις εθνικές γαίες

ΕΕ.. Κίνηµα στο Γουδί

Xρονολογική σειρά

Στήλη A’

1. Ορφανοτροφείο Αίγινας

2. Μεταφορά πρωτεύουσας
από το Ναύπλιο στην Αθήνα

3. Αλυτρωτισµός 

4. ∆ικοµµατισµός

Α. Ι. Κωλέττης & Μεγάλη Ιδέα

Β. Ι. Καποδίστριας

Γ. Χ. Τρικούπης – Θ. ∆ηλιγιάννης

∆. Αντιβασιλεία Όθωνα

Ε. Χ. Τρικούπης – Αλ. Κουµουν-
δούρος

Στήλη B’
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44.. ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ττοο ππααρράάθθεεµµαα 11 ττηηςς εεννόόττηηττααςς 2200,, νναα κκααττααγγρράάψψεεττεε
ττιιςς ααιιττίίεεςς γγιιαα ττηηνν κκαακκοοδδααιιµµοοννίίαα ττοουυ εελλλληηννιικκοούύ πποολλιιττεεύύµµααττοοςς σσύύµµφφωωνναα µµεε
ττηη γγννώώµµηη ττοουυ ΧΧ.. ΤΤρριικκοούύππηη.. 

� ΟΟµµάάδδαα BB’
BB11.. ΠΠώώςς δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκεε ττοο ππρρόόββλληηµµαα ττωωνν ττσσιιφφλλιικκιιώώνν σσττηη ΘΘεεσσσσααλλίίαα;; 

BB22.. ΠΠοοιιεεςς ήήτταανν οοιι κκυυρριιόόττεερρεεςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ σσυυννττάάγγµµααττοοςς ττοουυ 11886644;; 

ΚΚααλλήή εεππιιττυυχχίίαα !!
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
AA11.. ΑΑρρχχήή ττηηςς δδεεδδηηλλωωµµέέννηηςς:: Ο βασιλιάς είναι αναγκασµένος να διορίζει
πρωθυπουργό που έχει τη «δεδηλωµένη» εµπιστοσύνη της βουλής,
δηλαδή την υποστήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Ίσχυσε µετά
από πίεση του Χ. Τρικούπη από το 1875.
∆∆ηηµµοοκκρρααττιικκήή ααρρχχήή ττοουυ πποολλιιττεεύύµµααττοοςς:: Στη δηµοκρατική αρχή θεµελιω-
νόταν το σύνταγµα του 1864. Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, κυρίαρχος
παράγοντας του πολιτεύµατος αναγνωριζόταν ο λαός

AA22.. 

AA33.. 
ΒΒ –– Ορφανοτροφείο Αίγινας
∆∆ –– Μεταφορά πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα
ΑΑ –– Αλυτρωτισµός 
ΓΓ –– ∆ικοµµατισµός

Περισσεύει το Ε.

AA44..  Οι αιτίες για την κακή λειτουργία του ελληνικού πολιτεύµατος σύµ-
φωνα µε τον Χ. Τρικούπη:
• Αναλαµβάνουν την εξουσία κυβερνήσεις που δεν απολαµβάνουν την
εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
• ∆ίνεται σε πολιτικές οµάδες, που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία ούτε
του λαού ούτε της βουλής, η δύναµη να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελί-
ξεις και να νοθεύουν τις εκλογές, µε αποτέλεσµα να ανανεώνουν τις
πολιτικές τους δυνάµεις
• Το σύνταγµα διαστρέφεται και δε λειτουργεί σωστά, εξαιτίας των
παρεµβάσεων του βασιλιά.

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
BB11.. Με την ενσωµάτωση της Θεσσαλίας το 1881 προέκυψε το πρόβληµα
των τσιφλικιών. Τα µεγάλα κτήµατα που ανήκαν στους Τούρκους γαιο-
κτήµονες και καλλιεργούνται από ακτήµονες Έλληνες αγρότες (τους κο-
λίγους) δόθηκαν σε Έλληνες κεφαλαιούχους (ιδίως της διασποράς) και

α/α Χρονολογική σειρά

Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.

Θεσπίζεται το πολίτευµα της βασιλευόµενης δηµοκρατίας (1864)
Ο Αλ. Κουµουνδούρος διανέµει τις εθνικές γαίες (1871)
Ενσωµάτωση Θεσσαλίας και Άρτας (1881)
Η Ελλάδα σε πτώχευση (1893)
Κίνηµα στο Γουδί (1909)
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έτσι δεν µπορούσε το ελληνικό κράτος να διαµοιράσει τις γαίες αυτές
στους Έλληνες ακτήµονες ως εθνική γη που απελευθερώθηκε. Οι κολί-
γοι πίστευαν ότι µετά την απελευθέρωση τα κτήµατα που καλλιεργού-
σαν θα τους παραχωρούνταν και η απογοήτευσή τους οδήγησε σε
συγκρούσεις, µε αποκορύφωµα το Κιλελέρ (1910). 

BB22.. Το σύνταγµα του 1864 θέσπιζε το πολίτευµα της βασιλευόµενης
δηµοκρατίας. Το νέο σύνταγµα θεµελιωνόταν στη δηµοκρατική αρχή ότι
αναγνώριζε τον λαό ως κυρίαρχο παράγοντα του πολιτεύµατος. Ο βασι-
λιάς οριζόταν ως ο ανώτατος άρχοντας της πολιτείας. Το σύνταγµα του
1864 κατοχύρωνε επίσης τη διάκριση των εξουσιών. Και η δικαστική
εξουσία κηρύχτηκε ανεξάρτητη. Τέλος, το σύνταγµα του 1864 κατάρ-
γησε τη γερουσία ως έναν αντιδηµοκρατικό θεσµό και έδωσε το δικαί-
ωµα ψήφου σε όλους τους άνδρες που είχαν συµπληρώσει το 21ο έτος
της ηλικίας τους. 
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2 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
AA11.. ΝΝαα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε σσύύννττοοµµαα ττοουυςς όόρροουυςς:: ρροοµµααννττιισσµµόόςς,, ρρεεααλλιισσµµόόςς,,
κκίίννηηµµαα δδηηµµοοττιικκιισσµµοούύ..

AA22.. ΝΝαα κκααττααττάάξξεεττεε κκααττάά χχρροοννοολλοογγιικκήή σσεειιρράά τταα ππααρραακκάάττωω γγεεγγοοννόότταα..

AA33.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΣΣ     ΛΛ
α) «Φυσική επιλογή» σηµαίνει ουσιαστικά προσαρµογή στο φυσικό περι-

βάλλον. [  ]   [  ]

β)  Στο τρίτο στάδιο, το επιστηµονικό, κατά τον Κοντ, ο άνθρωπος θεω-
ρούσε τα πάντα εξαρτηµένα από υπερφυσικά όντα. [  ]   [  ]

γ) Η ελληνική επανάσταση αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για τον ροµαντι-
σµό. [  ]   [  ]

Γεγονότα Χρονολογική σειρά

Α.

Β.

Γ.

∆.

Ε.

Ορισµένοι νέοι λογοτέχνες
αρχίζουν να απορρίπτουν
τον ροµαντισµό και να στρέ-
φονται προς την εκφραστική
και θεµατική απλότητα. 

Ο ροµαντισµός στην ελλη-
νική λογοτεχνία οδηγείται
στο αποκορύφωµα και στην
κάµψη του. 

Σηµειώνονται σοβαρά επει-
σόδια λόγω της µετάφρασης
του Ευαγγελίου στη δηµο-
τική. 

Ο γλωσσολόγος Γιάννης Ψυ-
χάρης υποστηρίζει µε το βι-
βλίο του Το ταξίδι µου την α-
νάγκη γενίκευσης της χρή-
σης της δηµοτικής γλώσσας. 

Επτανησιακή Σχολή.

α/α



3KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 55

δ) Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος ήταν ένας από τους κυριότερους εκπροσώ-
πους της νεοελληνικής ζωγραφικής. [  ]   [  ]

ε) Η ιστορία και η λαογραφία υπηρέτησαν εθνικές ανάγκες τόνωσης της
εθνικής ταυτότητας κατά τον 19ο αι. [  ]   [  ]

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΒΒ’
ΕΕππιισσττήήµµεεςς κκααιι ββιιοοµµηηχχααννίίαα

Τη σκυτάλη παίρνουν µετά το 1880 νέες βιοµηχανίες, καρποί των προό-
δων που έκανε από το 1850 η επιστηµονική και τεχνική έρευνα. [...] Η
χηµεία περνά από τον χώρο του [...] εργαστηρίου σε αυτόν της µαζικής
παραγωγής, καθώς µια σειρά επαναστατικών ανακαλύψεων γεννούν την
οργανική χηµεία και επιτρέπουν την παραγωγή βασικών προϊόντων σε
µεγάλες ποσότητες. [...] Ολόκληρη η βιοµηχανική Ευρώπη µετέχει στην
επανάσταση της χηµείας, αλλά η Γερµανία κυριαρχεί [...], τόσο στην
παραγωγή όσο και στις εξαγωγές. 
S. Berstein – P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, µτφρ. Α. Κ. ∆ηµητρακόπου-
λος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ. 166. 
ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ττοο ππααρρααππάάννωω κκεείίµµεεννοο κκααιι λλααµµββάάννοοννττααςς υυππόόψψηη σσααςς
όόσσαα γγννωωρρίίζζεεττεε γγιιαα ττιιςς εεππιισσττηηµµοοννιικκέέςς κκαατταακκττήήσσεειιςς ττοουυ 1199οουυ ααιιώώνναα νναα
ααππααννττήήσσεεττεε:: ΠΠώώςς εεππηηρρεεάάσσττηηκκαανν ττηηνν ππεερρίίοοδδοο ααυυττήή οοιι εεξξεελλίίξξεειιςς σσττοονν εεππιι--
σσττηηµµοοννιικκόό χχώώρροο ααππόό ττηη σσύύννδδεεσσηη ττηηςς εεππιισσττήήµµηηςς µµεε ττηη ββιιοοµµηηχχααννίίαα;;

ΚΚααλλήή εεππιιττυυχχίίαα !!
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς σσττοο κκρριιττήήρριιοο ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
AA11.. ΡΡοοµµααννττιισσµµόόςς:: Πνευµατικό και καλλιτεχνικό κίνηµα που πρωτοεµφανί-
στηκε στην Αγγλία και στη Γερµανία στις αρχές του 19ου αιώνα και
κορυφώθηκε στη Γαλλία µετά το 1830. Κύρια γνωρίσµατά του ήταν η
εγκατάλειψη των κλασικών προτύπων (τάξη, απλότητα), η κυριαρχία του
συναισθήµατος, η αγάπη για το µυστηριώδες, η εξιδανίκευση του εθνι-
κού παρελθόντος, η θρησκευτική αναζήτηση, η στροφή προς τη φύση
και η ελεύθερη διαµόρφωση του ύφους. Ο ροµαντισµός έδινε προτεραι-
ότητα στο φανταστικό έναντι του πραγµατικού και στο χρώµα έναντι της
µορφής. 
ΡΡεεααλλιισσµµόόςς:: Πνευµατικό και καλλιτεχνικό κίνηµα που αναδύθηκε στην
Ευρώπη στα µέσα του 19ου αιώνα, την περίοδο που ο νεοκλασικισµός
και ο ροµαντισµός άρχισαν να υποχωρούν λόγω των οικονοµικών και
κοινωνικών µεταβολών που επέφερε η βιοµηχανική επανάσταση. Κύρια
γνωρίσµατά του ήταν η προσπάθεια πιστής απόδοσης της πραγµατικό-
τητας, το ενδιαφέρον για την καθηµερινότητα των απλών ανθρώπων, το
ενδιαφέρον για το αληθινό και όχι για το ωραίο. 
ΚΚίίννηηµµαα ττοουυ δδηηµµοοττιικκιισσµµοούύ:: Έτσι ονοµάστηκε η συστηµατική προσπάθεια
που έγινε από σηµαντικούς εκπροσώπους των ελληνικών Γραµµάτων
στα τέλη του 19ου αιώνα για την καθιέρωση της δηµοτικής ως γλώσσας
της εκπαίδευσης, της διοίκησης και της λογοτεχνίας. Πρωτεργάτης του
κινήµατος υπήρξε ο γλωσσολόγος Γιάννης Ψυχάρης, που µε το βιβλίο
του Το ταξίδι µου (1888) υποστήριξε την ανάγκη γενίκευσης της χρήσης
της δηµοτικής γλώσσας. 

AA22.. Η σωστή χρονική σειρά: 
11οο:: Ε. 
22οο:: Β. 
33οο:: Α. 
44οο:: ∆. 
55οο:: Γ.

AA33..αα)) Σωστό, ββ)) Λάθος, γγ)) Σωστό, δδ)) Λάθος, εε)) Σωστό

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
Για την απάντηση χρειάζεται να αναφερθούν από το σχολικό βιβλίο σελ.
72 η παράγραφος µε τίτλο Ο χαρακτήρας της επιστηµονικής εξέλιξης
και η αµέσως επόµενη µε τίτλο Τα επιστηµονικά επιτεύγµατα. Το παρά-
θεµα συνδυάζεται κυρίως µε την πρώτη παράγραφο και τονίζει την
κυριαρχία της χηµείας και τη σύνδεσή της µε τη µαζική παραγωγή. Η
γέννηση της οργανικής χηµείας ήταν µια επανάσταση για την επιστήµη
τον 19ο αιώνα αλλά και για τη βιοµηχανική εξέλιξη, καθώς οδήγησε στην
παραγωγή µεγάλου όγκου βασικών προϊόντων, επέτρεψε δηλαδή τη
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µαζική βιοµηχανική παραγωγή. Έτσι η βιοµηχανική οικονοµία συνδέθηκε
άµεσα µε τα επιστηµονικά επιτεύγµατα και αναπτύχθηκε ακόµη περισ-
σότερο χάρη σε αυτά. Οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις ολόκληρης της
Ευρώπης απασχολούσαν στο δυναµικό τους επιστήµονες  και χρηµατο-
δοτούσαν τις έρευνές τους προκειµένου να βελτιώσουν και να αυξήσουν
τα παραγόµενα προϊόντα τους. Στη διαδικασία αυτή κυρίαρχη αναδεί-
χθηκε η Γερµανία, η οποία είχε τη µεγαλύτερη παραγωγή αλλά και τις
περισσότερες εξαγωγές. 



6 Kεφάλαιο Έκτο

E¶ANA§H¶TIKO 
KPITHPIO A•IO§O°H™H™
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Επαναληπτικό κριτήριο 

αξιολόγησης

■ ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΑΑ’
ΑΑ11.. ΠΠοοιιοοιι  ήήτταανν  οοιι  οοιικκοοννοομμιικκοοίί,,  κκοοιιννωωννιικκοοίί  κκααιι  πποολλιιττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ
οοδδήήγγηησσαανν  σσττοο  κκίίννηημμαα  σσττοο  ΓΓοουυδδίί;;  

ΑΑ22..  ΠΠοοιιαα  ήήτταανν  τταα  ααίίττιιαα  ττωωνν  ΒΒααλλκκααννιικκώώνν  πποολλέέμμωωνν  κκααιι  μμεε  πποοιιοονν  ττρρόόπποο
ξξέέσσππαασσεε  οο  κκααθθέέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  δδύύοο  πποολλέέμμοουυςς;;

ΑΑ33.. ΠΠοοιιεεςς  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  εείίννααιι  σσωωσσττέέςς  κκααιι  πποοιιεεςς  λλααννθθαα--
σσμμέέννεεςς::
αα..  ΜΜεεττάά  ττοο  κκίίννηημμαα  σσττοο  ΓΓοουυδδίί  ππεερριιοορρίίσσττηηκκεε  ηη  πποολλιιττιικκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν
ππααλλααιιώώνν  κκοομμμμάάττωωνν  κκααιι  ααννααδδεείίχχθθηηκκαανν  ννέέοοιι  πποολλιιττιικκοοίί
ββ..  ΗΗ  ββεεννιιζζεελλιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  11991100--11991122  αασσχχοολλήήθθηηκκεε  ααπποοκκλλεειι--
σσττιικκάά  μμεε  ττηη  σσττρρααττιιωωττιικκήή  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  κκααθθώώςς  φφααιιννόότταανν  όόττιι
σσύύννττοομμαα  θθαα  ξξεεσσπποούύσσεε  ππόόλλεεμμοοςς..                                                                                                    
γγ..  ΟΟ  ΒΒ’ ΒΒααλλκκααννιικκόόςς  ππόόλλεεμμοοςς  ξξέέσσππαασσεε  όότταανν  οο  ττοουυρρκκιικκόόςς  σσττρρααττόόςς  εεππιιττέέ--
θθηηκκεε  ττααυυττόόχχρροονναα  εεννααννττίίοονν  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  κκααιι  σσεερρββιικκώώνν  θθέέσσεεωωνν..      
δδ..  ΜΜεεττάά  ττοουυςς  ΒΒααλλκκααννιικκοούύςς  πποολλέέμμοουυςς  ττοο  εελλλληηννιικκόό  κκρράάττοοςς  ττοο  ααππαασσχχοο--
λλοούύσσεε  σσοοββααρράά  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  ααφφοομμοοίίωωσσηηςς  ττωωνν  ΝΝέέωωνν  ΧΧωωρρώώνν..                      

■ ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  BB’
ΒΒ11.. ΛΛααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  σσααςς  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ππααρρααθθέέμμααττοοςς  κκααιι  σσττηη--
ρριιζζόόμμεεννοοιι  σσττιιςς  ιισσττοορριικκέέςς  σσααςς  γγννώώσσεειιςς,,  νναα  εερρμμηηννεεύύσσεεττεε  ττοονν  θθρρίίααμμββοο  ττοουυ
κκόόμμμμααττοοςς  ττωωνν  ΦΦιιλλεελλεευυθθέέρρωωνν  σσττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  ΜΜααρρττίίοουυ  11991122..

«Η οργάνωση και η εμπέδωση του κράτους Δικαίου, σε συνδυασμό με
την παγίωση των αρχών του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος,
αποτέλεσε τον καθοριστικό γνώμονα των πρωτεργατών της αναθεωρή-
σεως του 1911 [...] Η εμπέδωση της τάξεως και του νόμου συνοδευόταν
από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων στο πεδίο της δικαιοσύνης και της
διοικήσεως, με σκοπό την περιστολή της βίας, της αυθαιρεσίας και της
συναλλαγής [...] Το έργο της πρώτης κυβερνήσεως του Ελευθερίου Βε-
νιζέλου ανταποκρίθηκε θετικά στις προσδοκίες της μεγάλης πλειοψη-
φίας της ελληνικής κοινής γνώμης».  

ΙΙσσττοορρίίαα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΈΈθθννοουυςς,,  ττόόμμ..  ΙΙΔΔ΄́,,  σσ..  227766  

ΒΒ22..  ΝΝαα  ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε  ττηη  σσύύγγκκρροουυσσηη  ααππόόψψεεωωνν  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  κκααιι  ΚΚωωννσσττααννττίί--
ννοουυ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  κκααττάάλληηψψηηςς  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  κκααιι  νναα  ππρροο--
σσππααθθήήσσεεττεε  νναα  εερρμμηηννεεύύσσεεττεε  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  κκααθθεεννόόςς..  ΠΠοοιιοοςς  ααππόό  ττοουυςς  δδύύοο
δδιικκααιιώώθθηηκκεε  ααππόό  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  πποουυ  αακκοολλοούύθθηησσαανν;;    
[...] Ο Βενιζέλος έλεγε προς τον Κωνσταντίνο, σταθμεύοντα εις Κοζά-
νην: «Αναμένω να μοι γνωρίσετε την περαιτέρω διεύθυνσιν, ην θα ακο-
λουθήσει η προέλασις του στρατού Θεσσαλίας. Παρακαλώ μόνον να
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έχετε υπ΄ όψιν ότι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι επιβάλλουσιν να ευρεθώμεν
μίαν ώρα ταχύτερον εις Θεσσαλονίκην.

(Υπογραφή) υπουργός Στρατιωτικών Βενιζέλος»
[...]Παρ΄ολα ταύτα, ο Κωνσταντίνος ειδοποίησε τον Βενιζέλον ότι:
«Ο στρατός δεν θα οδεύσει κατά της Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω καθήκον

να στραφώ κατά του Μοναστηρίου, εκτός αν μου το απαγορεύετε».
Και ο πρωθυπουργός απήντησε: «Σας το απαγορεύω!».

Γ. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, Ίκαρος, Αθήνα 1970, τόμ. 1, σ.
119-121
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς  σσττοο  κκρριιττήήρριιοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς

■ ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΑΑ’
ΑΑ11.. ΒΒλλ..  σσεελλ..  8822  σσχχοολλ..  ββιιββλλίίοουυ  ««KKααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  1199οουυ
ααιιώώνναα......  εεππααννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΘΘέέρριισσοουυ  ((11990055))»»..

ΑΑ22..  ΓΓιιαα  τταα  ααίίττιιαα,,  ββλλ..  σσεελλ..  8855  σσχχοολλ..  ββιιββλλίίοουυ  ««ΛΛίίγγοο  κκααιιρρόό  μμεεττάά  ττηηνν  εεππιικκρράά--
ττηησσηη  ττωωνν  ΝΝεεοοττοούύρρκκωωνν......  ααδδυυννααμμίίεεςς  ττηηςς  ΟΟθθωωμμααννιικκήήςς  ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς»»..  

ΓΓιιαα  ττοο  ξξέέσσππαασσμμαα  ττοουυ  ΑΑ΄́  ΒΒααλλκκααννιικκοούύ  πποολλέέμμοουυ  ββλλ..  σσεελλ..  8855  σσχχοολλ..  ββιι--
ββλλίίοουυ  ««ΗΗ  έέννοοππλληη  σσύύρρρρααξξηη  ξξεεκκίίννηησσεε  όότταανν  οοιι  BBααλλκκάάννιιοοιι  σσύύμμμμααχχοοιι......  οοννοομμάά--
σσττηηκκεε  ΑΑ΄́  ΒΒααλλκκααννιικκόόςς  ππόόλλεεμμοοςς»»..

ΓΓιιαα  ττοο  ξξέέσσππαασσμμαα  ττοουυ  ΒΒ΄́  ΒΒααλλκκααννιικκοούύ  πποολλέέμμοουυ  ββλλ..  σσεελλ..  8866  σσχχοολλ..  ββιι--
ββλλίίοουυ  ««ΗΗ  σσυυννθθήήκκηη  ττοουυ  ΛΛοοννδδίίννοουυ  άάφφηησσεε  πποολλλλέέςς  εεκκκκρρεεμμόόττηηττεεςς......  OO  BB’
BBααλλκκααννιικκόόςς  ππόόλλεεμμοοςς  ήήτταανν  ππλλέέοονν  γγεεγγοοννόόςς»»..

ΑΑ33..  αα))  Σωστό, ββ))  Λάθος, γγ)) Λάθος, δδ))  Σωστό.

■ ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  BB’
ΒΒ11..  Ο θρίαμβος του κόμματος των Φιλελευθέρων στις εκλογές Μαρτίου
1912 οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση Βενιζέλου, μέσα από τη
δράση που είχε αναπτύξει την περίοδο 1910-1912, είχε εμπνεύσει στους
Έλληνες την πεποίθηση ότι μπορούσε να επιλύσει τα μεγάλα κοινωνικά
και εθνικά ζητήματα της χώρας. Μετά την εκδήλωση του κινήματος στο
Γουδί είχε φανεί η διάθεση των Ελλήνων να αναδείξουν μια πολιτική ηγε-
σία που θα πολεμούσε τα φαινόμενα ευνοιοκρατίας και πολιτικής δια-
φθοράς, τα οποία ήταν κυρίαρχα τα προηγούμενα χρόνια, θα αναδιορ-
γάνωνε τις ένοπλες δυνάμεις και θα προωθούσε σημαντικές μεταρρυθ-
μίσεις σε όλους τους τομείς (διοίκηση, οικονομία, εκπαίδευση, δικαιο-
σύνη). Η κυβέρνηση Βενιζέλου, που είχε αναδειχθεί από τις εκλογές του
Νοεμβρίου 1910, είχε ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις προσ-
δοκίες. Με το νέο Σύνταγμα του 1911, το οποίο είχε προωθήσει, είχε επι-
διώξει τη διαμόρφωση ενός κράτους Δικαίου, δηλαδή ενός κράτους που
θα λειτουργούσε σεβόμενο τους νόμους που το ίδιο είχε θεσπίσει, και
την ενίσχυση του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος. Πιο
συγκεκριμένα, προστάτευε αποτελεσματικά τις ατομικές ελευθερίες,
επέτρεπε στο κράτος να αφαιρεί από τους ιδιοκτήτες τους με αποζη-
μίωση μεγάλες εκτάσεις γης για να μοιραστούν σε ακτήμονες, θέσπιζε
τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, απαγόρευε στους στρατιωτι-
κούς και τους δημοσίους υπαλλήλους να εκλέγονται βουλευτές και
καθιέρωνε την υποχρεωτική, δωρεάν εκπαίδευση. 

Παράλληλα, ο Βενιζέλος, έχοντας την εκτίμηση ότι η Ελλάδα σύντο-
μα θα έπαιρνε μέρος σε πόλεμο, προσπάθησε να διαμορφώσει την απα-
ραίτητη εθνική ενότητα με τις εξής επιλογές: υιοθέτησε συμβιβαστική
στάση απέναντι στη μοναρχία, επαναφέροντας μάλιστα στην αρχηγία
στρατού τον διάδοχο Κωνσταντίνο, προώθησε μέτρα υπέρ των ασθενέ-
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στερων στρωμάτων και φρόντισε για την αναδιοργάνωση των ενόπλων
δυνάμεων. 

Με όλα αυτά τα μέτρα που είχε εισηγηθεί το κόμμα των Φιλελευθέ-
ρων κέρδισε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων και
θριάμβευσε στις εκλογές Μαρτίου 1912.

ΒΒ22..  Στο ζήτημα της κατάληψης της Θεσσαλονίκης υπήρξε έντονη δια-
μάχη ανάμεσα στον πρωθυπουργό Βενιζέλο και τον διάδοχο Κωνστα-
ντίνο, ο οποίος ήταν τότε ξανά αρχηγός στρατού. Ο Βενιζέλος είχε στεί-
λει από πολύ νωρίς τηλεγράφημα στον Κωνσταντίνο (13 Οκτωβρίου) στο
οποίο τόνιζε την ανάγκη άμεσης κατάληψης της πόλης. Ο διάδοχος
όμως επέμενε πως είχε καθήκον να κατευθυνθεί προς το Μοναστήρι. Ο
πρωθυπουργός, με νέο τηλεγράφημα, του το απαγόρευσε. Ο διάλογος
αυτός μέσω των τηλεγραφημάτων δεν αποτυπώνει μια απλή διαφωνία
αλλά μια έντονη σύγκρουση απόψεων και χαρακτήρων. Και οι δύο
άνδρες επιμένουν στη θέση τους με πείσμα και ίσως ο Κωνσταντίνος να
μην υποχωρούσε αν δεν ήταν αναγκασμένος να το κάνει, αν δηλαδή δεν
τον υποχρέωνε η ρητή απαγόρευση του πρωθυπουργού, που ήταν ο
αρχηγός του κράτους1.  

Η επιμονή του διαδόχου να προχωρήσει προς το Μοναστήρι στηριζό-
ταν στο γεγονός ότι εκεί υπήρχε σημαντική ελληνική κοινότητα, η οποία
ανθούσε εμπορικά. Για τον Κωνσταντίνο λοιπόν η περιοχή της Βόρειας
Μακεδονίας, όπου βρισκόταν το Μοναστήρι, είχε προτεραιότητα σε
σχέση με την Α. Μακεδονία, στην οποία βρισκόταν η Θεσσαλονίκη. 

Αντίθετα, η θέση του Βενιζέλου ήταν πως η κατάληψη της Θεσσαλο-
νίκης αποτελούσε προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να προωθήσει τις
διεκδικήσεις της και στην υπόλοιπη Μακεδονία και άρα να διευρύνει τα
σύνορά της σε αυτήν. Γνώριζε άλλωστε πως η κατάληψη της πόλης απο-
τελούσε βασικό στόχο των Βουλγάρων, οι οποίοι επιδίωκαν γενικότερα
να επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας. Αν λοιπόν οι
βουλγαρικές δυνάμεις έμπαιναν πρώτες στη Θεσσαλονίκη, τότε θα ήταν
σχεδόν ακατόρθωτο για την Ελλάδα να διεκδικήσει την πόλη αλλά και
μεγάλο τμήμα των μακεδονικών εδαφών μέσω της συνθήκης που θα
υπογραφόταν. 

Οι εξελίξεις μάλλον δικαίωσαν τον Βενιζέλο, αν και δεν είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε ποιες ωφέλειες θα προέκυπταν αν η χώρα μας επε-
κτεινόταν προς το Μοναστήρι. Σίγουρα όμως θα ήταν ιδιαίτερα αρνητική
εξέλιξη η παραχώρηση της Θεσσαλονίκης στο βουλγαρικό κράτος. Η
Ελλάδα θα έχανε το σημαντικότερο λιμάνι του Αιγαίου αλλά και όλη την
υπόλοιπη Α. Μακεδονία. Η επιμονή του Βενιζέλου είχε τελικά ιδιαίτερα
θετικά αποτελέσματα: η Ελλάδα μετά τη λήξη των πολέμων, με τη συν-
θήκη του Βουκουρεστίου (Ιούλιος του 1913), εξασφάλισε το μεγαλύτερο
μέρος της Μακεδονίας, αποκτώντας έτσι πλούσια εδάφη και ακμαία
οικονομικά κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα.
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εντολές της.
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■ ΟΟμμάάδδαα  ΑΑ’
ΑΑ11.. ΑΑ’ ΠΠααγγκκόόσσμμιιοοςς  ππόόλλεεμμοοςς::  ΝΝαα  ααννααφφεερρθθεείίττεε  σσττιιςς  ααννττίίππααλλεεςς  σσυυμμμμααχχίίεεςς
πποουυ  σσχχηημμααττίίσσττηηκκαανν,,  σστταα  ββαασσιικκάά  μμέέττωωππαα  πποουυ  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκαανν  κκααιι  σσττιιςς
αανναακκααττααττάάξξεειιςς  πποουυ  σσηημμεειιώώθθηηκκαανν  σσττιιςς  δδύύοο  σσυυμμμμααχχίίεεςς  μμεε  ττηηνν  ππρροοσσθθήήκκηη
εείίττεε  ττηηνν  ααπποοχχώώρρηησσηη  κκάάπποοιιωωνν  κκρρααττώώνν  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  πποολλέέμμοουυ..    

ΑΑ22..  ΠΠοοιιεεςς  ήήτταανν  οοιι  εεννέέρργγεειιεεςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππρροοχχώώρρηησσεε  ττοο  ννέέοο  κκααθθεεσσττώώςς
σσττηη  ΡΡωωσσίίαα  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  εεππιικκρράάττηησσηη  ττηηςς  σσοοσσιιααλλιισσττιικκήήςς  εεππααννάάσστταα--
σσηηςς  ττοονν  ΟΟκκττώώββρριιοο  ττοουυ  11991177;;  

ΑΑ33..  ΝΝαα  ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε  ττοουυςς  ααρριιθθμμοούύςς  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  σσττήήλληηςς  μμεε  τταα  γγρράάμμ--
μμαατταα  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς..

1. Ιμπεριαλισμός

2. Κομιντέρν

3. Μιλιταρισμός

4. Εθνική Άμυνα

5. Κοινωνία των Εθνών

6. Αρχή της αυτοδιά-
θεσης των λαών 

7. Σοβιέτ 

8. Δούμα

α. Διεθνής οργανισμός που συγκροτή-
θηκε με στόχο την ειρηνική επίλυση των
διαφορών μεταξύ των κρατών.

β. Νομοθετικό σώμα που εκλεγόταν από
το λαό με καθολική ψηφοφορία. 

γ. Αποτελούσε την κεντρική ιδέα των 14
σημείων του Προέδρου Ουίλσον. 

δ. Υπήρξε η κυριότερη αιτία του Α’
Παγκοσμίου πολέμου.

ε. Η κυριαρχία και ο υπερτονισμός των
στρατιωτικών αξιών.

στ. Συμβούλια εργατών και στρατιωτών
στη ρωσική επανάσταση του 1917.

ζ. Κίνημα που εκδηλώθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη από βενιζελικούς αξιωματικούς.

η. Διεθνής οργάνωση στην οποία εντά-
χτηκαν όλα τα κομουνιστικά κόμματα.



1 Για το ανάθεμα του Βενιζέλου, βλ. ενότητα 32, Στοιχεία για την κατανόηση του μαθήματος, παραïστορικά.
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■ ΟΟμμάάδδαα  ΒΒ’
ΒΒ11.. ΛΛααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  σσααςς  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ππααρρααθθέέμμααττοοςς  κκααιι  σσττηη--
ρριιγγμμέέννοοιι  σσττιιςς  ιισσττοορριικκέέςς  σσααςς  γγννώώσσεειιςς,,  νναα  ααννααφφεερρθθεείίττεε  σσττιιςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς
δδιιεερργγαασσίίεεςς  πποουυ  ππυυρροοδδόόττηησσεε  οο  ΑΑ’ ΠΠααγγκκόόσσμμιιοοςς  ππόόλλεεμμοοςς  σσττιιςς  χχώώρρεεςς  ττηηςς
ΕΕυυρρώώππηηςς,,  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττοο  11991177  κκααιι  μμεεττάά..  

Προκήρυξη που υπογράφεται από στρατιώτες του 10ου συντάγματος
πεζικού: 
«Σύντροφοι, θυμηθείτε το Κραόν, το Βερντέν, το Σομ, όπου τα αδέλφια
μας άφησαν τα κόκαλά τους. Σύντροφοι στα όπλα! Σύντροφοι, στο
όνομα όλων των στρατιωτών που έχουν ήδη υπογράψει για να πετύχουν
την κατάπαυση των εχθροπραξιών στα τέλη του Ιουλίου, σας παρακα-
λούμε να ενωθείτε μαζί μας για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα και
να θέσουμε τέρμα σ΄ αυτή τη σφαγή, σ΄ αυτό τον πόλεμο που πρώτο του
στόχο έχει να ενισχύσει τον καπιταλισμό και να καταστρέψει την εργα-
τική τάξη. Θα κρατήσουμε τα χαρακώματα για να μην περάσει ο εχθρός,
μέχρι τον Ιούλιο. Αν περάσει άκαρπα αυτό το χρονικό όριο, θα πετά-
ξουμε τα όπλα». 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το έργο του Γκυ Πετρονσινί, Οι
ανταρσίες στο γαλλικό στρατό, 1917. 

ΒΒ22..  ΤΤοο  κκεείίμμεεννοο  εείίννααιι  ααππόόσσππαασσμμαα  ααππόό  ττοο  μμυυθθιισσττόόρρηημμαα  ΛΛεεηηλλαασσίίαα  μμιιααςς
ζζωωήήςς ττοουυ  λλοογγοοττέέχχννηη  ΑΑννττώώννηη  ΤΤρρααυυλλααννττώώννηη  ((11886677--11994433))..  ΠΠώώςς  ππααρροουυσσιιάά--
ζζεειι  οο  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  εεππιικκρρααττοούύσσεε  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττηηνν
ππεερρίίοοδδοο  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΔΔιιχχαασσμμοούύ;;  ΠΠοοιιαα  ιισσττοορριικκάά  γγεεγγοοννόότταα  δδιιααφφααίίννοοννττααιι
ααππόό  ττηηνν  ππεερριιγγρρααφφήή  ττοουυ;;  ΠΠοοιιαα  θθέέσσηη  ππααίίρρννεειι  οο  ίίδδιιοοςς  ααππέέννααννττιι  σσττιιςς  ααννττιιμμαα--
χχόόμμεεννεεςς  ππλλεευυρρέέςς;;  

[...] Ήταν Γενάρης του 1917, δυο μήνες σχεδόν ύστερ΄ από κείνα τα τρο-
μερά Νοεμβριανά. Ο κόσμος όλος άνω κάτω. Το κράτος μας βρισκόταν σε
διάλυση· το μισό είχε υποδουλωθεί από τους Αντάντηδες, το άλλο μισό
αλλητρώγονταν και μέρα με την ημέρα κολοβώνονταν περισσότερο.

...Λίγο πριν, είχε γίνει το ανάθεμα του Βενιζέλου1, και ίσως να βρί-
σκονταν ακόμα στην κορυφή του σωρού το αιματωμένο κεφάλι του απο-
κεφαλισμένου ταύρου, που είχαν στήσει εκεί για να συμβολίζει την
καρατόμηση. 

Ο αποκλεισμός εστένευε, και από το Κερατσίνι στέλνονταν ή περιμέ-
νονταν κάθε στιγμή τα τρομερά τελεσίγραφα. Η πείνα δεν είχε ακόμα
πάρει την απελπιστική έκταση και ένταση που πήρε αργότερα, το ψωμί
ήταν μαύρο, ανακατωμένο κριθάρι (το χαρουπόψωμο βγήκε αργότερα),
κι ο φωτισμός είχε ελαττωθεί τόσο, ώστε από τις δέκα το βράδυ και η
Ομόνοια ακόμα ήταν κατασκότεινη. 

Αντώνης Τραυλαντώνης, Λεηλασία μιας ζωής
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς  

■ ΟΟμμάάδδαα  AA’
ΑΑ11.. Για τις αντίπαλες συμμαχίες, βλέπε σελ. 90 του σχολικού βιβλίου:
«Τα αντίπαλα στρατόπεδα».
Για τα κύρια μέτωπα, βλέπε σελ. 90 του σχολικού βιβλίου: «Οι Γερμανοί
εισέβαλαν στο Βέλγιο... Στα τέλη του 1914 τα μέτωπα σταθεροποιήθη-
καν».
Για τις ανακατατάξεις που σημειώθηκαν, βλέπε σελ. 90 του σχολικού
βιβλίου: «Τον Οκτώβριο του 1914... των Κεντρικών Δυνάμεων». Eπίσης,
σελ. 91, όλη την παράγραφο με τίτλο: «Συμμαχίες και ανακατατάξεις»
και «Η σοσιαλιστική Ρωσία σύναψε αμέσως συνθήκη ειρήνης... μετά από
βαθιά εσωτερική κρίση».   

ΑΑ22..  Βλέπε σελ. 95 του σχολικού βιβλίου: «Αμέσως μετά την επικράτη-
ση... να παραχωρήσει πολλά εδάφη της στη Γερμανία».

ΑΑ33..  1 – δ, 2 – η, 3 – ε, 4 – ζ, 5 – α, 6 – γ, 7 – στ, 8 – β.

■ ΟΟμμάάδδαα  BB’
ΒΒ11.. Το 1917 οι λαοί της Ευρώπης είχαν αντιληφθεί το σκληρό πρόσωπο
του πολέμου. Ίσως κανείς δεν περίμενε πως αυτός ο πόλεμος, στον
οποίο όλοι αρχικά συμμετείχαν σχεδόν με ενθουσιασμό, σύντομα θα
γινόταν τόσο απάνθρωπος και καταστροφικός. Σε πολλά ευρωπαϊκά
κράτη άρχισαν να οργανώνονται διαμαρτυρίες και κινήματα με βασικό
αίτημα τη σύναψη ειρήνης. Στη Γαλλία είχε αναπτυχθεί ένα ισχυρό
σοσιαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα που επηρέασε έντονα και τις τάξεις
του στρατού. Η απελπισία και η κόπωση των πολεμιστών εκφράστηκαν
με εξεγέρσεις και ανταρσίες στο μέτωπο. Διαβάζοντας την προκήρυξη
των στρατιωτών του 10ου συντάγματος πεζικού αντιλαμβανόμαστε τόσο
την ψυχολογία τους όσο και τους λόγους που τους οδήγησαν στην
ανταρσία. Οι πολεμιστές αρνούνται να συνεχίσουν έναν φονικό πόλεμο
του οποίου μοναδικός σκοπός είναι η ικανοποίηση των ιμπεριαλιστικών
διαθέσεων των ισχυρών της Ευρώπης και η ενίσχυση των οικονομικά
κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων σε βάρος της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων γενικότερα. Δηλώνουν πως, αν μέχρι τον Ιούλιο του
1917 δεν έχει προωθηθεί μια οριστική λύση για κατάπαυση των εχθρο-
πραξιών, θα πετάξουν τα όπλα. 

Οι ανταρσίες του γαλλικού στρατού αντιμετωπίστηκαν με σκληρό-
τητα από την ηγεσία τους, η οποία δε δίστασε να προχωρήσει σε εκτελέ-
σεις δεκάδων χιλιάδων Γάλλων στρατιωτών και να αποκτήσει ξανά τον
έλεγχο του στρατού, προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο. Ωστόσο, οι
κοινωνικές διεργασίες που είχε πυροδοτήσει ο πόλεμος άρχισαν να απο-
καλύπτονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Ρωσία εκδηλώθηκε
τον Φεβρουάριο του 1917 αστική επανάσταση που ανέτρεψε τον τσάρο,
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ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου εκδηλώθηκε νέα σοσιαλιστική επα-
νάσταση, η οποία προχώρησε στην εφαρμογή σοσιαλιστικού καθεστώ-
τος. Στη Γερμανία, το φθινόπωρο του 1918, ξέσπασε σοσιαλιστική επα-
νάσταση που ανέτρεψε τον κάιζερ (αυτοκράτορας) Γουλιέλμο Β’ και
έφερε στην εξουσία το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Στην ίδια χώρα οι
Σπαρτακιστές, ριζοσπάστες σοσιαλιστές, οργάνωσαν Eπανάσταση τον
Οκτώβριο του 1918, αλλά τελικά ηττήθηκαν. Οι κοινωνικές συγκρούσεις
συνεχίστηκαν και μετά τη λήξη του πολέμου, κυρίως λόγω της επίδρα-
σης που είχε στους εξασθενημένους λαούς της Ευρώπης η Οκτωβριανή
επανάσταση και το όραμα που πρέσβευε για μια πιο δίκαιη κοινωνία.
Αποτέλεσμα αυτών ήταν η δημιουργία των πρώτων κομουνιστικών κομ-
μάτων, τα οποία εντάχτηκαν στην Γ’ Κομουνιστική Διεθνή ή Κομιντέρν
(διεθνής οργάνωση με έδρα τη Μόσχα), με σκοπό την αποτελεσματικό-
τερη οργάνωση της δράσης τους.

ΒΒ22..  Ο λογοτέχνης Τραυλαντώνης περιγράφει με το δικό του προσωπικό
τρόπο το κλίμα του Eθνικού Διχασμού. Είναι η οπτική γωνία ενός απλού
ανθρώπου που δε συμμετέχει ενεργά στα γεγονότα, τα βλέπει ωστόσο
να επηρεάζουν τη ζωή του και τη ζωή των συμπολιτών του. Παρουσιάζει
τη χώρα να βρίσκεται μέσα σε απόλυτη σύγχυση. Το μισό κράτος είχε
κατακτηθεί από την Αντάντ και στο άλλο μισό επικρατούσαν ταραχές και
συμπλοκές μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Πρόκειται για την
περίοδο που η χώρα είχε διχαστεί και γεωγραφικά στο «κράτος της Θεσ-
σαλονίκης», όπου ο Βενιζέλος είχε σχηματίσει Προσωρινή Κυβέρνηση,
και στο «κράτος των Αθηνών», το οποίο περιλάμβανε την Παλαιά Ελλάδα
και βρισκόταν υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου. Ο Τραυλαντώνης ανα-
φέρεται στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1916, στα λεγόμενα Νοεμ-
βριανά, δηλαδή στις άγριες διώξεις που είχαν γίνει από το κράτος των
Αθηνών εναντίον βενιζελικών, μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια των στρα-
τευμάτων της Αντάντ να καταλάβει την Αθήνα. Τραγικός επίλογος των
Νοεμβριανών ήταν το ανάθεμα του Βενιζέλου, στο οποίο ο συγγραφέας
αναφέρεται χωρίς να κρύβει κάποια αποστροφή. Παράλληλα, ο αποκλει-
σμός που είχε επιβάλει η Αντάντ στην Παλαιά Ελλάδα είχε προκαλέσει
σημαντική έλλειψη τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών. Χαρα-
κτηριστική είναι η αναφορά του λογοτέχνη στο μαύρο ψωμί που αναγκα-
ζόταν να φάει ο κόσμος, το οποίο το ανακάτευαν με κριθάρι, ενώ αργό-
τερα, όταν η έλλειψη τροφίμων έγινε εντονότερη, επικράτησε το ψωμί
από χαρούπια. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα εκδήλωσης φανατισμού και παθιασμένου
μίσους και από τις δύο αντίπαλες πλευρές, των βενιζελικών και των κων-
σταντινικών, ο συγγραφέας κρατάει μια στάση ουδέτερη. Bλέπει τα
γεγονότα σαν ένας αντικειμενικός παρατηρητής χωρίς να τάσσεται
προς το μέρος της μιας ή της άλλης παράταξης. Η άρνησή του να συμ-
μετάσχει στα πάθη του διχασμού δε σημαίνει πως είναι αδιάφορος για
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όσα συμβαίνουν γύρω του ούτε πως δεν έχει πολιτική άποψη. Αντιλαμ-
βάνεται απλώς πως όλη αυτή η αναταραχή οδηγεί την ελληνική κοινωνία
σε αδιέξοδο. Βλέπει το διχασμό ως μια αδικαιολόγητη σύγκρουση που
διαποτίζει με μίσος τον ελληνικό λαό και τον παρασύρει σε ακραίες
ενέργειες, προσθέτοντας νέα βάσανα στις ήδη δύσκολες καθημερινές
συνθήκες διαβίωσης.      
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
ΑΑ11.. ΝΝαα ααννααφφεερρθθεείίττεε σσττοουυςς δδιιωωγγµµοούύςς πποουυ υυππέέσσττηησσαανν οοιι ΈΈλλλληηννεεςς ττηηςς
ΜΜιικκρράάςς ΑΑσσίίααςς µµεεττάά ττηηνν εεππιικκρράάττηησσηη ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς ττωωνν ΝΝεεοοττοούύρρκκωωνν
((11990088)) κκααιι σσττηηνν ττύύχχηη πποουυ εείίχχεε ηη κκίίννηησσηη ααυυττοοννόόµµηησσηηςς ττωωνν ΕΕλλλλήήννωωνν ττοουυ
ΠΠόόννττοουυ.. 

ΑΑ22.. ΝΝαα ααννααφφέέρρεεττεε ττοο ππεερριιεεχχόόµµεεννοο ττηηςς σσυυννθθήήκκηηςς ττηηςς ΛΛοοζζάάννηηςς ((11992233)).. 

ΑΑ33.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε τταα οοννόόµµαατταα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ µµεε ττιιςς ππλληηρροοφφοορρίίεεςς ττηηςς
σσττήήλληηςς ΒΒ

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
ΒΒ11.. ΛΛααµµββάάννοοννττααςς υυππόόψψηη σσααςς ττοο ππεερριιεεχχόόµµεεννοο ττοουυ ππααρρααθθέέµµααττοοςς κκααιι σσττηη--
ρριιγγµµέέννοοιι σσττιιςς ιισσττοορριικκέέςς σσααςς γγννώώσσεειιςς νναα ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε ττιιςς ααννττιιδδρράάσσεειιςς
πποουυ σσηηµµεειιώώθθηηκκαανν ααππόό ττοουυςς κκααττοοίίκκοουυςς ττηηςς ΣΣµµύύρρννηηςς,, ττόόσσοο ααππόό ττοουυςς
ΈΈλλλληηννεεςς όόσσοο κκααιι ααππόό ττοουυςς ΤΤοούύρρκκοουυςς,, όότταανν ααπποοββιιββάάσσττηηκκεε οο εελλλληηννιικκόόςς
σσττρρααττόόςς σσττηηνν ππόόλληη.. 

ΗΗ ααππόόββαασσηη εελλλληηννιικκοούύ σσττρρααττοούύ σσττηη ΣΣµµύύρρννηη 
κκααιι οοιι ααννττιιδδρράάσσεειιςς ττωωνν κκααττοοίίκκωωνν

∆ύο Μαΐου του 1919 έγινε η ελληνική Κατοχή. Πήγα στο Quai (Κε:η προ-
κυµαία της Σµύρνης) [...]. Έζησα τις αξέχαστες στιγµές της λευτεριάς.

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ B’

Α. Ελευθέριος 
Βενιζέλος

Β. Αριστείδης 
Στεργιάδης

Γ. ∆ηµήτριος 
Γούναρης

∆. Νικόλαος 
Πλαστήρας

Ε. Αλέξανδρος
Παπαναστασίου

ΣΤ. Παύλος
Κουντουριώτης

1. ∆ηµοσίευσε τον Μάρτιο του 1922 µαζί µε έξι
συνεργάτες του το ∆ηµοκρατικό Μανιφέστο.

2. Ήταν ένα από τα έξι κορυφαία στελέχη της
βασιλικής παράταξης που καταδικάστηκε σε
θάνατο στη δίκη των «έξι».

3. Ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στις διαβου-
λεύσεις για την υπογραφή της συνθήκης της
Λοζάνης. 

4. Ορίστηκε προσωρινός αντιβασιλέας της Ελλά-
δας µετά την αποχώρηση στο εξωτερικό του
Γεωργίου Β΄.

5. Ήταν επικεφαλής της επανάστασης του 1922.

6. Ορίστηκε επικεφαλής της ελληνικής διοίκη-
σης της Σµύρνης.
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[...] Αργότερα µάθαµε ότι η φάλαγγα των ευζώνων έµπαινε στην πλατεία
του διοικητηρίου και την χτύπησαν [...] από την τουρκική συνοικία.[...]
Κοντά στο σπίτι µας βρισκόταν το γήπεδο του αθλητικού οµίλου «Απόλ-
λων Σµύρνης», εκεί είχε στρατοπεδεύσει ελληνικός στρατός. Η µητέρα
µου από ενθουσιασµό και αγάπη για τα νέα παλικάρια µου έδινε και τους
πήγαινα, µαζί µε άλλα παιδιά, διάφορα εκλεκτά τρόφιµα.
Αφήγηση του Α. Αλεξίου (αρχείο µαρτυριών του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών).
Πηγή: Γ. Γιαννακόπουλος, «Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία», Ιστορία του νέου
Ελληνισµού, Ελληνικά Γράµµατα, τ. 6ος, σ. 57.  

ΒΒ22.. ΑΑφφοούύ µµεελλεεττήήσσεεττεε ττοο ππααρράάθθεεµµαα πποουυ αακκοολλοουυθθεείί νναα ααππααννττήήσσεεττεε΅̈́
ΠΠοοιιεεςς ήήτταανν οοιι σσκκηηννέέςς πποουυ κκυυρριιααρρχχοούύσσαανν σσττηηνν ππόόλληη ττηηςς ΣΣµµύύρρννηηςς ττιιςς
ττρρααγγιικκέέςς ώώρρεεςς πποουυ αακκοολλοούύθθηησσαανν µµεεττάά ττηηνν εειισσββοολλήή ττοουυ ττοουυρρκκιικκοούύ σσττρραα--
ττοούύ ττοονν ΑΑύύγγοουυσσττοο ττοουυ 11992222;;

ΣΣυυγγκκλλοοννιισσττιικκέέςς µµααρρττυυρρίίεεςς ααππόό ττηηνν κκαατταασσττρροοφφήή ττηηςς ΣΣµµύύρρννηηςς
«Έτρεχα κι εγώ, µαζί µε όλους, µη ξέροντας πού. Μερικοί έτρεξαν σε
µια αποβάθρα και άρχισαν να πηδάνε µέσα σε µια µαούνα που ήταν εκεί.
Η µαούνα γέµισε. «Όχι άλλους, θα βουλιάξουµε», φώναζαν και έκαναν
κουπιά µε τα χέρια τους να αποµακρυνθούν. Εµείς κοιτάζαµε. Μερικοί
έλεγαν: «Αυτοί γλίτωσαν το µαχαίρι, ίσως φτάσουν σε κανένα πλοίο να
σωθούν». Ακούστηκε ένας τροµερός κρότος και η αποβάθρα υποχώ-
ρησε από το πολύ βάρος του κόσµου. Εκατοντάδες άνθρωποι έπεσαν
στα βαθιά νερά. Η µαµά µας έµεινε εµβρόντητη, ενώ εµείς την τραβού-
σαµε απάνω, το ένα της πόδι ήτανε στο κενό. Η θάλασσα κόχλαζε από
χέρια και πόδια. Όσοι ήταν κοντά πιάστηκαν για να βγουν. Αλλά οι Τούρ-
κοι δεν άργησαν να µαζευτούν πιο λυσσασµένοι. Άρχισαν να πυροβο-
λούν µέσα στη θάλασσα όσους κολυµπούσαν. Σ΄ έναν, που είχε κατορ-
θώσει να πιαστεί για ν' ανέβει, µε µια σπαθιά του έκοψαν και τα δυο
χέρια, που έµειναν γατζωµένα, ενώ ο ίδιος, µε µάτια γεµάτα τρόµο,
χάθηκε στο νερό. Εµείς τρέχαµε να σωθούµε µέσα στον κόσµο που
συνέχιζε το δρόµο του. Για µια στιγµή η Ρόζα φώναξε: 
-Θεέ µου, κοιτάξτε τη µαούνα!
Όσοι δεν ξέρανε κολύµπι, είχαν ανέβει πάνω στη µαούνα κι από το
βάρος έγειρε κι έπεσαν όλοι στη θάλασσα. Από τον κόσµο αυτό κανείς
δε γλίτωσε...»
Ανζέλ Κουρνιάν, Τα τετράδια...
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς 

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
ΑΑ11.. ΑΑ11.. ΓΓιιαα ττηηνν ααππάάννττηησσηη ββλλέέππεε σσχχοολλιικκόό ββιιββλλίίοο σσεελλ.. 110022--110033 ττιιςς ππααρραα--
γγρράάφφοουυςς µµεε ττίίττλλοο ΟΟιι δδιιωωγγµµοοίί ττοουυ ΜΜιικκρραασσιιααττιικκοούύ ΕΕλλλληηννιισσµµοούύ κκααιι ΗΗ
κκίίννηησσηη ααυυττοοννόόµµηησσηηςς σσττοονν ΠΠόόννττοο.. ΓΓιιαα ττηηνν ττύύχχηη ττηηςς κκίίννηησσηηςς ααυυττοοννόόµµηη--
σσηηςς θθαα ππρρέέππεειι νναα ααννααφφεερρθθεείί όόττιι ττοο ΝΝοοέέµµββρριιοο ττοουυ 11992200 οοιι κκεεµµααλλιικκοοίί,, οοιι
οοπποοίίοοιι σσττοο µµεεττααξξύύ εείίχχαανν οορργγααννώώσσεειι ιισσχχυυρρόό κκίίννηηµµαα ααννττίίσστταασσηηςς,, δδιιέέλλυυσσαανν
ττοο ΠΠοοννττοοααρρµµεεννιικκόό κκρράάττοοςς ((ββλλέέππεε σσχχοολλιικκόό ββιιββλλίίοο σσεελλ.. 110044))..

ΑΑ22.. ΒΒλλέέππεε σσχχοολλιικκόό ββιιββλλίίοο σσεελλ.. 110099 ττηηνν ππααρράάγγρρααφφοο µµεε ττίίττλλοο ΗΗ σσυυννθθήήκκηη
ττηηςς ΛΛοοζζάάννηηςς.. 

ΑΑ33.. αα)) 3, ββ)) 6, γγ)) 2, δδ)) 5, εε)) 1, σσττ)) 4.

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
ΒΒ11.. ΓΓιιαα ττηηνν ααππάάννττηησσηη ββλλέέππεε ΕΕννόόττηητταα 3355 σσττοο ΣΣχχοολλιιαασσµµόόςς εειικκόόννωωνν κκααιι
ππααρρααθθεεµµάάττωωνν ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ,, ΠΠααρράάθθεεµµαα 11αα:: ΟΟ εεννθθοουυσσιιαασσµµόόςς ττωωνν
ΕΕλλλλήήννωωνν 

ΒΒ22.. ΓΓιιαα ττηηνν ααππάάννττηησσηη ββλλέέππεε ΕΕννόόττηητταα 3388 σσττοο ΣΣχχοολλιιαασσµµόόςς εειικκόόννωωνν κκααιι
ππααρρααθθεεµµάάττωωνν ττοουυ σσχχοολλιικκοούύ ββιιββλλίίοουυ,, ππααρράάθθεεµµαα 33 κκααιι εειικκόόνναα 33,, κκααθθώώςς κκααιι
ττηηνν ααννααφφοορράά πποουυ γγίίννεεττααιι σσττηηνν κκαατταασσττρροοφφήή ττηηςς ΣΣµµύύρρννηηςς σσττοο ΣΣττοοιιχχεείίαα
γγιιαα ττηηνν κκααττααννόόηησσηη ττοουυ µµααθθήήµµααττοοςς..
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
ΑΑ11.. ΠΠοοιιαα πποολλιιττιικκήή εεφφάάρρµµοοσσεε οο ΦΦρρααγγκκλλίίννοοςς ΡΡοούύσσββεελλττ γγιιαα ττηηνν ααννττιιµµεεττώώ--
ππιισσηη ττηηςς οοιικκοοννοοµµιικκήήςς κκρρίίσσηηςς ττοουυ 11992299 κκααιι πποοιιαα τταα ααπποοττεελλέέσσµµααττάά ττηηςς γγιιαα
ττηηνν οοιικκοοννοοµµίίαα ττωωνν ΗΗΠΠΑΑ;; 

ΑΑ22.. ΠΠοοιιαα ήήτταανν τταα χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά ττηηςς δδιικκττααττοορρίίααςς πποουυ εεππιιββλλήήθθηηκκεε σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα σσττιιςς 44 ΑΑυυγγοούύσσττοουυ ααππόό ττοονν ΙΙ.. ΜΜεεττααξξάά;;  

ΑΑ33.. ΝΝαα ααννττιισσττοοιιχχίίσσεεττεε τταα οοννόόµµαατταα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’’ µµεε ττοουυςς όόρροουυςς ττηηςς σσττήή--
λληηςς ΒΒ’’..

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
ΒΒ11.. ΑΑφφοούύ δδιιααββάάσσεεττεε ππρροοσσεεκκττιικκάά ττοο κκεείίµµεεννοο νναα ααππααννττήήσσεεττεε σσττηηνν εερρώώ--
ττηησσηη πποουυ αακκοολλοουυθθεείί::

ΚΚοοιιννωωννιικκάά ααπποοττεελλέέσσµµαατταα ττηηςς οοιικκοοννοοµµιικκήήςς κκρρίίσσηηςς
Όσοι ήταν συνηθισµένοι στις διακυµάνσεις της απασχόλησης ή στα
παροδικά διαλείµµατα [...]ανεργίας, περιέπεπταν σε απελπιστική κατά-
σταση όταν δεν έβρισκαν πουθενά δουλειά, αφού είχαν ήδη εξαντλήσει
τις µικρές αποταµιεύσεις τους και τα όρια της πίστωσης που τους
παρείχε το τοπικό παντοπωλείο.

Για την πλειοψηφία του πληθυσµού, η Μεγάλη Ύφεση σήµαινε πάνω
απ΄ όλα αυτήν ακριβώς την καίριας σηµασίας τραυµατική επίδραση της
µαζικής ανεργίας στην πολιτική των βιοµηχανοποιηµένων χωρών. [...] Η
εικόνα που κυριαρχούσε τότε ήταν τα πινάκια [τσίγκινα πιάτα] σούπας

Στήλη A’ Στήλη B’

Α. Ελευθέριος Βενιζέλος

Β. Ιωάννης Μεταξάς

Γ. Μπενίτο Μουσολίνι

∆. Θεόδωρος Πάγκαλος

Ε. Φραγκλίνος Ρούσβελτ

ΣΤ. Παναγής Τσαλδάρης 

Ζ. Αδόλφος Χίτλερ

1. ∆ικτατορία του 1925.

2. Ναζιστικό κόµµα.

3. Λαϊκό Κόµµα. 

4. «Ιδιώνυµο».

5. Φασιστικό κόµµα. 

6. Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ).

7. New deal.
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για τους φτωχούς, οι «Πορείες Πεινασµένων» των ανέργων που ξεκινού-
σαν από άκαπνες πλέον περιοχές, όπου οι µεταλλουργίες και τα ναυπη-
γεία είχαν σταµατήσει να λειτουργούν, για να συρρεύσουν στην πρωτεύ-
ουσα και να καταγγείλουν εκείνους που θεωρούσαν υπεύθυνους για την
κατάσταση αυτή. Αλλά ούτε και στους πολιτικούς διέφυγε η παρατή-
ρηση ότι σχεδόν το 85% των µελών του Γερµανικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, που αυξανόταν σχεδόν µε την ίδια ταχύτητα κι ακόµα ταχύ-
τερα στους τελευταίους µήνες πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία,
προερχόταν από τις τάξεις των ανέργων.

E.J. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντοµος εικοστός αιώνας,
1914-1991, µτφρ. Β. Καπετανγιάννης, Θεµέλιο, Αθήνα 1995, σ. 126-127.

ΠΠοοιιοο ήήτταανν σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοονν σσυυγγγγρρααφφέέαα ττοο άάµµεεσσοο κκααιι εεννττοοννόόττεερροο ππρρόό--
ββλληηµµαα πποουυ δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκεε ααππόό ττηηνν κκρρίίσσηη ττοουυ 11992299;; ΠΠοοιιαα ήήτταανν γγεεννιικκόό--
ττεερραα τταα κκοοιιννωωννιικκάά ππρροοββλλήήµµαατταα πποουυ δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκαανν σσττοονν δδυυττιικκόό κκόόσσµµοο
ααππόό ττηηνν κκρρίίσσηη κκααιι ππώώςς,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοονν σσυυγγγγρρααφφέέαα,, ααυυττάά εεππηηρρέέαασσαανν ττηη
ζζωωήή κκααιι ττιιςς πποολλιιττιικκέέςς ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς ττωωνν πποολλιιττώώνν;; 

ΒΒ22.. ΑΑφφοούύ δδιιααββάάσσεεττεε ππρροοσσεεκκττιικκάά ττοο κκεείίµµεεννοο νναα ααππααννττήήσσεεττεε σσττηηνν εερρώώ--
ττηησσηη πποουυ αακκοολλοουυθθεείί::

ΟΟιι ππρρώώττεεςς µµέέρρεεςς ττωωνν ππρροοσσφφύύγγωωνν σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα
Μια γυναίκα πρόσφυγας αφηγείται ένα περιστατικό από τις πρώτες
µέρες µετά την άφιξη της ίδιας και της οικογένειάς της στη Θεσσαλο-
νίκη.

Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης πεταµένοι ήµαστε. Έτσι ξαπλωµένοι,
µέσα στα σοκάκια. Περνούσε κόσµος και µας έβλεπε. Αµάν, ρεζιλίκι! 

Πέρασε ένας άντρας, ένας τρανός. Μας πέταξε µια πεντάρα. Έπιασα
την πεντάρα, φώναζα, έκλαιγα: -Εµείς έχοµε λεφτά! Εµείς έχοµε να
φάµε! Αφήσαµε τα σπίτια µας, τόσα αµπέλια αφήσαµε! ∆εν ήµαστε
ζητιάνοι εµείς! 

-Άσε την πεντάρα. Ησύχασε, έλεγε η µάνα µου. Η µάνα µου άρρωστη
ήταν. [...]
Περνούσε ο κόσµος. Μας βλέπανε από µακριά. ∆εν ερχόντανε κοντά
µας:

-Προσφυγιά! Προσφυγιά! λέγανε και περνούσανε...
Πηγή: Η Έξοδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τόµ. Β΄, σ. 261.

ΠΠοοιιαα ήήτταανν ηη κκααττάάσστταασσηη πποουυ ααννττιιµµεεττώώππιισσεε ηη σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη γγυυννααίίκκαα ππρρόό--
σσφφυυγγααςς όότταανν έέφφτταασσεε µµεε ττηηνν οοιικκοογγέέννεειιάά ττηηςς σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη κκααιι ππώώςς
µµέέσσαα ααππόό ττηη δδιικκήή ττηηςς µµααρρττυυρρίίαα ααπποοκκααλλύύππττεεττααιι ηη γγεεννιικκόόττεερρηη σσττάάσσηη ττωωνν
γγηηγγεεννώώνν ΕΕλλλλήήννωωνν ααππέέννααννττιι σσττοουυςς ππρρόόσσφφυυγγεεςς;; 
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς 

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΑΑ’
ΑΑ11..ΓΓιιαα ττηηνν ααππάάννττηησσηη ββλλέέππεε σσχχοολλιικκόό ββιιββλλίίοο σσεελλ.. 111144--111155 ««ΑΑννττιιµµέέττωωππεεςς
µµεε τταα σσοοββααρράά κκοοιιννωωννιικκάά σσυυµµππττώώµµαατταα ττηηςς κκρρίίσσηηςς...... ηη οοιικκοοννοοµµιικκήή κκααττάά--
σστταασσηη σσττιιςς ΗΗΠΠΑΑ άάρρχχιισσεε,, ααππόό ττοο 11993344,, νναα ββεελλττιιώώννεεττααιι»»..

ΑΑ22.. ΓΓιιαα ττηηνν ααππάάννττηησσηη ββλλέέππεε σσχχοολλιικκόό ββιιββλλίίοο σσεελλ.. 111199--112200 ««ΌΌννεειιρροο ττοουυ ΙΙ..
ΜΜεεττααξξάά ήήτταανν ηη δδηηµµιιοουυρργγίίαα σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα εεννόόςς κκααθθεεσσττώώττοοςς...... σσεε ππεερρίί--
ππττωωσσηη πποολλέέµµοουυ ααυυττήή θθαα ήήτταανν οο ννιικκηηττήήςς»»..

ΑΑ33.. ΑΑ))4, ΒΒ))6, ΓΓ))5, ∆∆))1, ΕΕ))7, ΣΣΤΤ))3, ΖΖ))2

� ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ BB’
ΒΒ11.. ΤΤοο εεννττοοννόόττεερροο ππρρόόββλληηµµαα πποουυ έέππλληηξξεε ττιιςς δδυυττιικκέέςς κκοοιιννωωννίίεεςς µµεεττάά ττοο
κκρρααχχ ττοουυ 11992299 ήήτταανν ηη ααννεερργγίίαα.. ΗΗ χχρρεεοοκκοοππίίαα κκααιι ττοο κκλλεείίσσιιµµοο πποολλλλώώνν εεππιι--
χχεειιρρήήσσεεωωνν πποουυ εεππλλήήγγηησσαανν ααππόό ττηηνν κκρρίίσσηη κκααιι οοιι ααπποολλύύσσεειιςς σσττιιςς οοπποοίίεεςς
ππρροοχχώώρρηησσαανν πποολλλλέέςς ββιιοοµµηηχχααννίίεεςς δδηηµµιιοούύρργγηησσαανν ππλλήήθθοοςς ααννέέρργγωωνν σσττιιςς
ΗΗΠΠΑΑ κκααιι σσττιιςς χχώώρρεεςς ττηηςς ΕΕυυρρώώππηηςς.. ΠΠοολλλλοοίί εείίχχαανν ήήδδηη εεξξααννττλλήήσσεειι ττιιςς
µµιικκρρέέςς ττοουυςς ααπποοττααµµιιεεύύσσεειιςς,, κκααθθώώςς ααννττιιµµεεττώώππιιζζαανν ήήδδηη ααππόό ππρριινν ππρρόό--
ββλληηµµαα µµηη σσττααθθεερρήήςς ααππαασσχχόόλληησσηηςς,, κκααιι ππεερριιήήλλθθαανν σσεε κκααττάάσστταασσηη ααππεελλππιι--
σσίίααςς.. ΣΣττααδδιιαακκάά όόµµωωςς γγιιαα όόλλοουυςς ττοουυςς ααννέέρργγοουυςς δδιιααµµοορρφφώώθθηηκκαανν σσυυννθθήή--
κκεεςς ααππόόγγννωωσσηηςς.. ΚΚυυρρίίααρρχχηη εειικκόόνναα σστταα αασσττιικκάά κκέέννττρραα ττωωνν δδυυττιικκώώνν κκρραα--
ττώώνν ήήτταανν οοιι ««ΠΠοορρεείίεεςς ΠΠεειινναασσµµέέννωωνν»» ααννέέρργγωωνν πποουυ δδιιααµµααρρττύύρροονντταανν οορργγιι--
σσµµέέννοοιι γγιιαα ττηηνν κκααττάάσστταασσηη κκααιι ζζηηττοούύσσαανν ααππόόδδοοσσηη εευυθθυυννώώνν κκααιι ααννάάλληηψψηη
ππρρωωττοοββοουυλλιιώώνν γγιιαα ττηηνν άάµµεεσσηη αανναακκοούύφφιισσήή ττοουυςς ααππόό ττηηνν ααννέέχχεειιαα.. 

ΓΓεεννιικκόόττεερραα,, ηη οοιικκοοννοοµµιικκήή κκρρίίσσηη ττοουυ 11992299 εείίχχεε ααρρννηηττιικκέέςς κκααιι σσεε κκάά--
πποοιιεεςς ππεερριιππττώώσσεειιςς οολλέέθθρριιεεςς σσυυννέέππεειιεεςς γγιιαα ττιιςς κκοοιιννωωννίίεεςς ττηηςς δδύύσσηηςς.. ΟΟιι
ααγγρρόόττεεςς εείίδδαανν τταα ππρροοϊϊόόνντταα ττοουυςς νναα µµέέννοουυνν ααπποούύλληητταα κκααιι τταα εειισσοοδδήήµµααττάά
ττοουυςς νναα εεξξααννεεµµίίζζοοννττααιι.. ΟΟιι ββιιοοµµηηχχααννιικκοοίί εερργγάάττεεςς κκααιι οοιι εεµµπποορροοϋϋππάάλλλληηλλοοιι
ββρρέέθθηηκκαανν ααννττιιµµέέττωωπποοιι µµεε µµεειιώώσσεειιςς ττωωνν µµιισσθθώώνν ττοουυςς,, ππεερριιοορριισσµµόό ττωωνν
ωωρρώώνν εερργγαασσίίααςς κκααιι,, όόππωωςς ήήδδηη ααννααφφέέρρθθηηκκεε,, µµεε ττοο φφάάσσµµαα ττηηςς ααννεερργγίίααςς..
ΟΟιι µµιικκρροοµµεεσσααίίοοιι εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς υυπποοχχρρεεώώθθηηκκαανν νναα πποουυλλήήσσοουυνν ήή νναα κκλλεείί--
σσοουυνν ττιιςς εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς ττοουυςς κκααιι οοιι δδηηµµόόσσιιοοιι υυππάάλλλληηλλοοιι νναα ααπποοδδεεχχττοούύνν
δδρραασσττιικκέέςς µµεειιώώσσεειιςς ττωωνν µµιισσθθώώνν ττοουυςς.. ΈΈνναα κκύύµµαα εεξξααθθλλίίωωσσηηςς εεξξααππλλώώ--
θθηηκκεε σσττιιςς ΗΗΠΠΑΑ,, ττηηνν ΕΕυυρρώώππηη κκααιι πποολλλλέέςς άάλλλλεεςς χχώώρρεεςς ττοουυ δδυυττιικκοούύ
κκόόσσµµοουυ,, ττοο οοπποοίίοο,, όόππωωςς ααννααφφέέρρεεττααιι κκααιι σσττοο ππααρράάθθεεµµαα,, ππρροοκκααλλοούύσσεε
έέννττοοννεεςς κκααιι σσυυχχννάά ββίίααιιεεςς δδιιααµµααρρττυυρρίίεεςς..  ΕΕιιδδιικκάά σσττιιςς ΗΗΠΠΑΑ,, ααππόό όόπποουυ ξξεεκκίί--
ννηησσεε κκααιι ηη κκρρίίσσηη,, υυπποολλοογγίίσσττηηκκεε όόττιι ππεερρίίπποουυ 1122..000000..000000 άάννθθρρωωπποοιι έέµµεειι--
νναανν άάννεερργγοοιι,, ππάάννωω ααππόό 11..660000 ττρράάππεεζζεεςς ππττώώχχεευυσσαανν,, 2200..000000 µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς έέκκλλεειισσαανν,, 11 σσττοουυςς 2200 γγεεωωρργγοούύςς έέχχαασσεε ττηηνν ππεερριιοουυσσίίαα ττοουυ
κκααιι 2233..000000 άάννθθρρωωπποοιι ααυυττοοκκττόόννηησσαανν..

ΗΗ οοιικκοοννοοµµιικκήή κκααιι κκοοιιννωωννιικκήή εεξξααθθλλίίωωσσηη έέκκααννεε ττοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς νναα
ββλλέέπποουυνν µµεε κκααχχυυπποοψψίίαα ττιιςς πποολλιιττιικκέέςς ττοουυςς ηηγγεεσσίίεεςς κκααιι µµεε δδυυσσππιισσττίίαα ττηη
φφιιλλεελλεεύύθθεερρηη οοιικκοοννοοµµίίαα κκααιι ττοο δδηηµµοοκκρρααττιικκόό πποολλίίττεευυµµαα.. ΗΗ ππλλεειιοοψψηηφφίίαα
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ττωωνν ααννέέρργγωωνν άάρρχχιισσεε νναα σσττρρέέφφεεττααιι ππρροοςς ττηηνν κκοοµµµµοουυννιισσττιικκήή ιιδδεεοολλοογγίίαα,,
πποουυ εεχχθθρρεευυόότταανν κκααιι κκααττααδδίίκκααζζεε ττοονν οοιικκοοννοοµµιικκόό φφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόό ((δδηηλλααδδήή
ττοο κκααππιιττααλλιισσττιικκόό σσύύσσττηηµµαα)) ωωςς άάδδιικκοο κκααιι κκααττααππιιεεσσττιικκόό γγιιαα ττηηνν εερργγααττιικκήή
ττάάξξηη κκααιι γγεεννιικκόόττεερραα γγιιαα τταα λλααϊϊκκάά σσττρρώώµµαατταα.. ΓΓιι'' ααυυττόό κκααιι,, όόππωωςς ππααρρααττηη--
ρρεείί κκααιι οο ιισσττοορριικκόόςς HHoobbssbbaawwmm,, ττοο 8855%% ττωωνν µµεελλώώνν ττοουυ ΓΓεερρµµααννιικκοούύ
ΚΚοοµµµµοουυννιισσττιικκοούύ ΚΚόόµµµµααττοοςς ττηηνν ππεερρίίοοδδοο ααυυττήή ππρροοεερρχχόότταανν ααππόό ττιιςς ττάάξξεειιςς
ττωωνν ααννέέρργγωωνν.. ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόό εείίννααιι όόττιι ηη εεππιιρρρροοήή κκααιι ηη δδύύννααµµηη ττοουυ κκόόµµ--
µµααττοοςς ααυυττοούύ ααυυξξααννόότταανν µµεε ττηηνν ίίδδιιαα ττααχχύύττηητταα πποουυ ααυυξξααννόότταανν κκααιι ττοο
κκόόµµµµαα ττοουυ ΧΧίίττλλεερρ ττοουυςς ττεελλεευυττααίίοουυςς µµήήννεεςς ππρριινν ττηηνν άάννοοδδόό ττοουυ σσττηηνν
εεξξοουυσσίίαα.. ΑΑυυττόό φφααννεερρώώννεειι ππωωςς ηη γγεερρµµααννιικκήή κκοοιιννωωννίίαα εείίχχεε ααπποοµµυυθθοοπποοιιήή--
σσεειι εεννττεελλώώςς ττηηνν αασσττιικκήή δδηηµµοοκκρρααττίίαα κκααιι ττοο φφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόό κκααιι εείίχχεε σσττρραα--
φφεείί ππλλέέοονν ππρροοςς δδύύοο ββαασσιικκέέςς,, ααννττίίππααλλεεςς µµεεττααξξύύ ττοουυςς κκααττεευυθθύύννσσεειιςς,, ττοονν
κκοοµµµµοουυννιισσµµόό κκααιι ττοο ννααζζιισσµµόό.. 

ΒΒ22.. ΤΤοο ππααρράάθθεεµµαα ααπποοττεελλεείί ααππόόσσππαασσµµαα ααππόό µµααρρττυυρρίίαα µµιιααςς γγυυννααίίκκααςς
ππρρόόσσφφυυγγαα γγιιαα ττιιςς δδυυσσκκοολλίίεεςς πποουυ έέζζηησσαανν ααυυττήή κκααιι ηη οοιικκοογγέέννεειιάά ττηηςς όότταανν
έέφφτταασσαανν σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη.. ΕΕύύκκοολλαα δδιιαακκρρίίννεεττααιι ηη ππίίκκρραα ττηηςς γγιιαα ττοονν ττρρόό--
πποο µµεε ττοονν οοπποοίίοο ααννττιιµµεεττωωππίίσσττηηκκαανν ηη ίίδδιιαα κκααιι ηη οοιικκοογγέέννεειιάά ττηηςς ααππόό ττηηνν
πποολλιιττεείίαα κκααιι ααππόό ττοουυςς ννττόόππιιοουυςς.. ∆∆εενν υυππήήρρχχεε µµέέρριιµµνναα οούύττεε γγιιαα κκάάπποοιιοο
χχώώρροο σσττέέγγαασσήήςς ττοουυςς κκααιι ήήτταανν ααννααγγκκαασσµµέέννοοιι νναα κκοοιιµµοούύννττααιι σστταα σσοοκκάάκκιιαα
ττηηςς ππόόλληηςς.. ΗΗ έέλλλλεειιψψηη ππρρόόννοοιιααςς φφααίίννεεττααιι κκααιι ααππόό ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι ππααρρόόλλοο
πποουυ ηη µµηηττέέρραα ττηηςς ήήτταανν άάρρρρωωσσττηη δδεενν δδέέχχττηηκκεε κκααµµίίαα ιιααττρριικκήή ββοοήήθθεειιαα κκααιι
ήήτταανν ααννααγγκκαασσµµέέννηη νναα ππααρρααµµέέννεειι σσεε ααυυττέέςς ττιιςς εεππιιββααρρυυννττιικκέέςς γγιιαα ττηηνν
υυγγεείίαα ττηηςς σσυυννθθήήκκεεςς.. ΗΗ εεµµππεειιρρίίαα ήήτταανν ττρρααυυµµααττιικκήή γγιιαα ττηηνν ααφφηηγγήήττρριιαα όόχχιι
µµόόννοο εεππεειιδδήή ααδδυυννααττοούύσσαανν νναα κκααλλύύψψοουυνν κκααιι ττιιςς σσττοοιιχχεειιώώδδεειιςς αακκόόµµηη ααννάά--
γγκκεεςς ττοουυςς,, ααλλλλάά κκυυρρίίωωςς γγιιααττίί ττοουυςς ααννττιιµµεεττώώππιιζζαανν µµεε οοίίκκττοο κκααιι ππεερριιφφρρόό--
ννηησσηη,, σσαα ζζηηττιιάάννοουυςς.. 

ΗΗ σσττάάσσηη ααυυττήή εείίννααιι εεννδδεειικκττιικκήή ττοουυ γγεεννιικκόόττεερροουυ ττρρόόπποουυ µµεε ττοονν οοπποοίίοο
οοιι γγηηγγεεννεείίςς ΈΈλλλληηννεεςς ααννττιιµµεεττώώππιισσαανν ττοουυςς ππρρόόσσφφυυγγεεςς.. ΗΗ σσυυµµππεερριιφφοορράά
ττωωνν γγηηγγεεννώώνν φφααννέέρρωωννεε κκααχχυυπποοψψίίαα κκααιι ππρροοκκααττάάλληηψψηη.. ΤΤοουυςς εεννοοχχλλοούύσσεε
ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι οοιι ππρρόόσσφφυυγγεεςς ππήήρραανν γγηη,, κκααθθώώςς θθεεωωρροούύσσαανν ππωωςς ηη γγηη
ααυυττήή ααννήήκκεε ααπποοκκλλεειισσττιικκάά σσττοουυςς ννττόόππιιοουυςς.. ΕΕννοοχχλλοούύνντταανν εεππίίσσηηςς,, εεππεειιδδήή
οοιι ππρρόόσσφφυυγγεεςς ππρρόόσσφφεερραανν ττηηνν εερργγαασσίίαα ττοουυςς φφττηηννάά ππιιέέζζοοννττααςς ππρροοςς τταα
κκάάττωω ττιιςς ααµµοοιιββέέςς κκααιι ττωωνν ννττόόππιιωωνν.. ΑΑκκόόµµηη,, οοιι ππρρόόσσφφυυγγεεςς ήήτταανν σσττηη
σσυυννττρριιππττιικκήή ττοουυςς ππλλεειιοοψψηηφφίίαα ββεεννιιζζεελλιικκοοίί κκιι ααυυττόό ττοουυςς έέφφεερρννεε σσεε ααννττίί--
θθεεσσηη µµεε ττηηνν ααννττιιββεεννιιζζεελλιικκήή ΠΠααλλααιιάά ΕΕλλλλάάδδαα.. ΤΤέέλλοοςς,, πποολλλλοοίί γγηηγγεεννεείίςς
έέββλλεεππαανν µµεε εεππιιφφυυλλαακκττιικκόόττηητταα ττοουυςς ππρρόόσσφφυυγγεεςς,, κκααθθώώςς εείίχχαανν ππααρράάξξεενναα
οοννόόµµαατταα,, έέττρρωωγγαανν άάγγννωωσστταα φφααγγηηττάά κκααιι οοιι γγυυννααίίκκεεςς ττοουυςς εερργγάάζζοονντταανν σσεε
ξξέέννεεςς δδοουυλλεειιέέςς.. ΈΈττσσιι,, ηη λλέέξξηη ««ππρρόόσσφφυυγγααςς»» ήήτταανν γγιιαα χχρρόόννιιαα ααππααξξιιωωττιικκόόςς
χχααρραακκττηηρριισσµµόόςς µµεεττααξξύύ ττωωνν γγηηγγεεννώώνν.. ΗΗ κκααττάάσστταασσηη ααυυττήή δδυυσσκκόόλλεεψψεε σσεε
µµεεγγάάλλοο ββααθθµµόό ττηηνν εεννσσωωµµάάττωωσσηη ττωωνν ππρροοσσφφύύγγωωνν σσττηηνν εελλλληηννιικκήή κκοοιιννωω--
ννίίαα,, ττοουυλλάάχχιισσττοονν κκααττάά τταα ππρρώώτταα χχρρόόννιιαα εεγγκκααττάάσστταασσήήςς ττοουυςς σσττηηνν ΕΕλλλλάά--
δδαα.. 
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ’
ΑΑ11.. ΠΠοοιιεεςς ήήτταανν οοιι δδύύοο µµεεγγααλλύύττεερρεεςς ααννττιισστταασσιιαακκέέςς οορργγααννώώσσεειιςς σσττηηνν ΕΕλλ--
λλάάδδαα κκααττάά ττηηνν ππεερρίίοοδδοο ττηηςς ΚΚααττοοχχήήςς κκααιι πποοιιοοιι ήήτταανν οοιι κκύύρριιοοιι σσκκοοπποοίί ττοουυςς;;

ΑΑ22.. ΠΠρροοσσδδιιοορρίίσσττεε εεππιιγγρρααµµµµααττιικκάά ττιιςς σσηηµµααννττιικκόόττεερρεεςς σσυυννέέππεειιεεςς ττοουυ ΒΒ΄́
ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ πποολλέέµµοουυ..

ΑΑ33.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ’ µµεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς
ΒΒ’..

� ΟΟµµάάδδαα ΒΒ’
ΒΒ11.. ««ΗΗ ππααγγκκόόσσµµιιαα οοιικκοοννοοµµιικκήή κκρρίίσσηη εεππηηρρέέαασσεε ττιιςς εεννδδοοεευυρρωωππααϊϊκκέέςς σσχχέέ--
σσεειιςς µµεε ττρρόόπποο πποουυ ααφφύύππννιισσεε ττααχχύύτταατταα ττοουυςς ααννττααγγωωννιισσµµοούύςς ααννάάµµεεσσαα σσεε
χχώώρρεεςς ““κκααννοοπποοιιηηµµέέννεεςς”” κκααιι ““δδυυσσααρρεεσσττηηµµέέννεεςς”” ααππόό ττιιςς σσυυννθθήήκκεεςς.. ΌΌλλοο
κκααιι ππεερριισσσσόόττεερροο οοιι ττεελλεευυττααίίεεςς ππααρραασσύύρροοννττααιι σσττοο ππλλεευυρρόό ττηηςς ΓΓεερρµµααννίίααςς
πποουυ εεππααννεεξξοοππλλίίζζεεττααιι κκααιι ααννααζζηηττεείί ττηη σσύύγγκκρροουυσσηη µµεε ττοουυςς ννιικκηηττέέςς ττοουυ
11991188.. [[……]] ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκόόςς υυππέέρρµµααχχοοςς ττωωνν εελλεεύύθθεερρωωνν σσυυννααλλλλααγγώώνν,, ηη
ΑΑγγγγλλίίαα ααννααγγκκάάζζεεττααιι κκιι ααυυττήή µµεεττάά ττοο 11993311 νναα σσττρρααφφεείί σσττοονν ππρροοσσττααττεευυττιι--
σσµµόό κκααιι νναα ππεερριιοορριισσττεείί σσττιιςς ααπποοιικκιιαακκέέςς ααγγοορρέέςς ττηηςς.. ΟΟιι κκιιννήήσσεειιςς ααυυττέέςς
σσυυννττηηρροούύνν µµιιαα ααττµµόόσσφφααιιρραα έένντταασσηηςς πποουυ κκααθθόόλλοουυ δδεενν εευυννοοεείί τταα ππααλλιιάά
οορράάµµαατταα εευυρρωωππααϊϊκκήήςς σσυυννεερργγαασσίίααςς ττοουυ ΜΜππρριιάάνν.. ΑΑννααζζηηττώώννττααςς ττηη λλύύσσηη
σσττηηνν εεππιιδδίίωωξξηη ττηηςς ααυυττάάρρκκεειιααςς κκααιι ττοουυςς σσυυννεεχχεείίςς εεξξοοππλλιισσµµοούύςς,, τταα οολλοο--
κκλληηρρωωττιικκάά κκρράάττηη σσττρρέέφφοοννττααιι ααννααππόόφφεευυκκτταα σσεε µµιιαα πποολλιιττιικκήή ππυυγγµµήήςς,, εεννώώ
οοιι δδηηµµοοκκρρααττίίεεςς,, ξξεεκκιιννώώννττααςς ααππόό δδιιααφφοορρεεττιικκάά δδεεδδοοµµέένναα ––ηη ααννττιιππλληηθθωωρριι--
σσττιικκήή ττοουυςς πποολλιιττιικκήή δδεε σσυυµµββιιββάάζζεεττααιι µµεε ττηη δδιιααττήήρρηησσηη εεννόόςς ιισσχχυυρροούύ
σσττρρααττιιωωττιικκοούύ οοππλλοοσστταασσίίοουυ ήή µµεε δδααππααννηηρρέέςς ααµµυυννττιικκέέςς σσυυµµµµααχχίίεεςς––,, δδιιαα--
λλέέγγοουυνν τταακκττιικκήή ααννααδδίίππλλωωσσηηςς κκααιι ””κκααττεευυνναασσµµοούύ””,, ππρροοκκααλλώώννττααςς σσττηηνν
ααµµυυννττιικκήή ττοουυςς δδιιάάττααξξηη ρρωωγγµµέέςς ααππ’’ όόπποουυ οο ΧΧίίττλλεερρ δδεενν θθ’’ ααρργγήήσσεειι νναα
εειισσοορρµµήήσσεειι»»..   

A’ B’

1. 28 Οκτωβρίου
1940

2. 6 Απριλίου 1941
3. 30 Μαΐου 1941
4. Νοέµβριος

1942
5. ∆εκέµβριος

1943
6. Μάρτιος 1944

α. Σχηµατισµός της κυβέρνησης του βουνού
β. Έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέµου
γ. Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου
δ. Υποστολή της χιτλερικής σηµαίας από τους

φοιτητές Γλέζο και Σάντα 
ε.  Έναρξη του ελληνογερµανικού πολέµου 

στ. Πυρπόληση και µαζικές εκτελέσεις από
τους Γερµανούς στα Καλάβρυτα
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SS.. BBeerrsstteeiinn,, PP.. MMiillzzaa,, ΙΙσσττοορρίίαα ττηηςς ΕΕυυρρώώππηηςς,, 
µµττφφρρ.. ΜΜ.. ΚΚοοκκοολλάάκκηηςς,, εεκκδδόόσσεεοοςς ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιαα,, ττόόµµ.. ΓΓ’,, σσεελλ.. 9999

ΠΠοοιιεεςς ααιιττίίεεςς ττοουυ ΒΒ’ ΠΠααγγκκοοσσµµίίοουυ πποολλέέµµοουυ εεππιισσηηµµααίίννοοννττααιι σσττοο ππααρράάθθεεµµαα;;

ΒΒ22.. ««ΟΟιι ππόόλλεεµµοοιι ήήτταανν λλίίαανν εεππωωφφεελλεείίςς γγιιαα ττηηνν οοιικκοοννοοµµίίαα ττωωνν ΗΗννωωµµέέννωωνν
ΠΠοολλιιττεειιώώνν.. ΕΕκκππλληηκκττιικκοοίί ήήτταανν οοιι ρρυυθθµµοοίί οοιικκοοννοοµµιικκήήςς ααύύξξηησσηηςς πποουυ ππέέττυυ--
χχαανν κκααιι σσττοουυςς δδύύοο ππααγγκκοοσσµµίίοουυςς πποολλέέµµοουυςς,, ιιδδιιααίίττεερραα δδεε σσττοο δδεεύύττεερροο,,
όότταανν ηη οοιικκοοννοοµµίίαα ααυυξξήήθθηηκκεε µµεε εεττήήσσιιοο ρρυυθθµµόό ππεερρίίπποουυ 1100%%,, ττοονν ττααχχύύττεερροο
ρρυυθθµµόό πποουυ εείίχχεε πποοττέέ ππεεττύύχχεειι ήή ππέέττυυχχεε εεφφεεξξήήςς ηη χχώώρραα.. ΚΚααιι σσττοουυςς δδύύοο
πποολλέέµµοουυςς,, οοιι ΗΗΠΠΑΑ εεππωωφφεελλήήθθηηκκαανν ααππόό ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι γγεεωωγγρρααφφιικκάά ήήτταανν
µµαακκρριιάά ααππόό τταα θθέέααττρραα ττοουυ πποολλέέµµοουυ,, όόννττααςς ττααυυττόόχχρροονναα κκααιι ττοο κκυυρριιόόττεερροο
οοππλλοοσσττάάσσιιοο ττωωνν σσυυµµµµάάχχωωνν ττοουυςς,, κκααθθώώςς κκααιι ααππόό ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι ηη οοιικκοο--
ννοοµµίίαα ττοουυςς εείίχχεε ττηηνν ιικκααννόόττηητταα νναα οορργγααννώώσσεειι ττηηνν εεππέέκκτταασσηη ττηηςς ππααρρααγγωω--
γγήήςς ππιιοο ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκάά σσεε σσχχέέσσηη µµεε οοπποοιιααδδήήπποοττεε άάλλλληη.. ΠΠιιθθααννόότταατταα,, ηη
ππιιοο δδιιααρρκκήήςς οοιικκοοννοοµµιικκήή εεππίίππττωωσσηη κκααιι ττωωνν δδύύοο ππααγγκκοοσσµµίίωωνν πποολλέέµµωωνν
ήήτταανν όόττιι έέδδωωσσεε σσττηηνν οοιικκοοννοοµµίίαα ττωωνν ΗΗννωωµµέέννωωνν ΠΠοολλιιττεειιώώνν µµιιαα ππααγγκκόόσσµµιιαα
ππρρωωττοοκκααθθεεδδρρίίαα κκααθθ’’ όόλληη ττηη δδιιάάρρκκεειιαα ττοουυ ΣΣύύννττοοµµοουυ ΕΕιικκοοσσττοούύ ΑΑιιώώνναα,, ηη
οοπποοίίαα άάρρχχιισσεε ββρρααδδέέωωςς νναα εεξξαασσθθεεννίίζζεειι µµόόννοο ππρροοςς τταα ττέέλληη ττοουυ ααιιώώνναα.. ΤΤοο
11997744 ήήτταανν ήήδδηη ηη µµεεγγααλλύύττεερρηη ββιιοοµµηηχχααννιικκήή οοιικκοοννοοµµίίαα,, όόχχιι όόµµωωςς αακκόόµµηη ηη
κκυυρρίίααρρχχηη.. ΟΟιι ππόόλλεεµµοοιι πποουυ ττηηνν εεννίίσσχχυυσσαανν εεννώώ εεξξαασσθθέέννηησσαανν σσχχεεττιικκάά ήή
ααππόόλλυυτταα ττοουυςς ααννττααγγωωννιισσττέέςς ττηηςς,, µµεεττέέββααλλαανν ττηηνν οοιικκοοννοοµµιικκήή ττοουυςς κκααττάά--
σστταασσηη»»..

EE..JJ.. HHoobbssbbaawwmm,, ΗΗ εεπποοχχήή ττωωνν άάκκρρωωνν.. ΟΟ σσύύννττοοµµοοςς εειικκοοσσττόόςς ααιιώώννααςς,,
11991144--11999911,,

εεκκδδόόσσεειιςς ΘΘεεµµέέλλιιοο,, ΑΑθθήήνναα,, 11999955,, σσεελλ.. 7711--7722

ΠΠώώςς ττεεκκµµηηρριιώώννεειι οο ιισσττοορριικκόόςς ττηηνν άάπποοψψηη όόττιι ««οοιι ππόόλλεεµµοοιι ((ΑΑ’ κκααιι ΒΒ’
ΠΠααγγκκόόσσµµιιοοςς ππόόλλεεµµοοςς)) ήήτταανν λλίίαανν εεππωωφφεελλεείίςς γγιιαα ττηηνν οοιικκοοννοοµµίίαα ττωωνν
ΗΗννωωµµέέννωωνν ΠΠοολλιιττεειιώώνν»»;;

KKEEΦΦAAΛΛAAIIOO 1100
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AAππααννττήήσσεειιςς

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΑΑ11.. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ 139, «Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτω-
πο… αβασίλευτης δηµοκρατίας».

ΑΑ22.. Οι ανθρώπινες απώλειες, οι αναγκαστικές µετακινήσεις πληθυσµών,
οι υλικές καταστροφές, η κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου, η ηθική
καταρράκωση, η εξασθένιση του διεθνούς ρόλου της Ευρώπης και η
ίδρυση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ).

ΑΑ33.. 11 –– β, 22 –– ε, 33 –– δ, 44 –– γ, 55 –– στ, 66 –– α   

� ΟΟµµάάδδαα BB
ΒΒ11.. Το παράθεµα εστιάζει σε δύο κύριες αιτίες του Β’ Παγκόσµιου πολέ-
µου. Η πρώτη έχει να κάνει µε τους ταπεινωτικούς όρους που επιβλήθη-
καν στα ηττηµένα κράτη του Α’ Παγκόσµιου πολέµου, µε αποτέλεσµα να
εξουθενωθούν οικονοµικά και να θιγεί το εθνικό αίσθηµα των λαών τους,
ιδίως των Γερµανών. Τα «δυσαρεστηµένα» κράτη, ακολουθώντας το
παράδειγµα των Γερµανών, αναζητούσαν µια δεύτερη ευκαιρία να ξεκα-
θαρίσουν τους λογαριασµούς τους µε τους νικητές του Α’ Παγκόσµιου
πολέµου. Η δεύτερη αιτία ανάγεται στην παγκόσµια οικονοµική κρίση
του 1929 η οποία δηµιούργησε το έδαφος για τη δράση αυτόκλητων
«σωτήρων», όπως ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ, που επέβαλαν στις χώρες
τους ολοκληρωτικά καθεστώτα, υιοθετώντας παράλληλα την πολιτική
της πυγµής στην εξωτερική τους πολιτική. Ταυτόχρονα, τα δηµοκρατικά
κράτη της Ευρώπης στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν την οικο-
νοµική κρίση αποδυναµώθηκαν στρατιωτικά, γεγονός που εκµεταλλεύ-
τηκε ο Χίτλερ µε τους συµµάχους του.

ΒΒ22.. Οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει εντυπωσιακά τη βιοµηχανία τους από τα
µέσα του 19ου αιώνα και το 1914, όταν δηλαδή άρχισε ο Α’ Παγκόσµιος
πόλεµος, ήταν ήδη η µεγαλύτερη βιοµηχανική οικονοµία. Οι δύο Παγκό-
σµιοι πόλεµοι όµως τους έδωσαν την δυνατότητα να υπερκεράσουν τις
ανταγωνίστριες οικονοµικές δυνάµεις, που ήταν κυρίως οι ευρωπαϊκές,
και να αναδειχτούν µετά το 1945 σε κυρίαρχη δύναµη στην παγκόσµια
οικονοµία. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος, ο
οποίος από την µια  εξουθένωσε τις παραδοσιακές δυνάµεις της Ευρώ-
πης (Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία) και από την άλλη αποτέλεσε πηγή πλου-
τισµού για τις ήδη πλούσιες ΗΠΑ. Με δεδοµένο ότι βρίσκονταν µακριά
από τα θέατρα του πολέµου, είχαν την δυνατότητα να τροφοδοτούν µε
πολεµικό υλικό της συµµαχικές δυνάµεις της Ευρώπης, πετυχαίνοντας
υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης την ίδια στιγµή που εκείνες
καταστρέφονταν. Αποφασιστική σε αυτή την εξέλιξη υπήρξε και η συµ-
βολή των υποδοµών βιοµηχανικής παραγωγής που οι ΗΠΑ είχαν δηµι-
ουργήσει κατά τις προηγούµενες δεκαετίες, γεγονός που τους επέ-
τρεπε να ανταποκριθούν άµεσα στη ραγδαία αύξηση των απαιτήσεων
της αγοράς στη διάρκεια του πολέµου.  
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΙΙΣΣ ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΕΕΙΙΣΣ ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΟΟ ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ ΤΤΟΟΥΥ ΒΒ’
ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΥΥ ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΥΥ ΕΕΩΩΣΣ ΤΤΑΑ ΤΤΕΕΛΛΗΗ ΤΤΟΟΥΥ 2200οούύ ΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΑΑ11.. ΝΝαα σσυυµµππλληηρρώώσσεεττεε τταα κκεεννάά..

α. Το κοινωνικό σύστηµα που επικράτησε στη Σοβιετική Ένωση και στις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ονοµάστηκε …………………  ………………..
(δύο λέξεις).
β. Το πρόγραµµα µεταπολεµικής οικονοµικής βοήθειας των ΗΠΑ προς
την Ευρώπη έγινε γνωστό ως ………………….  …………………… (δύο λέ-
ξεις).
γ. Το αξίωµα που σφράγισε την αµερικανική εξωτερική πολιτική κατά τη
µεταπολεµική εποχή έµεινε γνωστό ως ……………….  …………….. 
(δύο λέξεις).
δ. Τα εκτός Ευρώπης φτωχά κράτη και οι τέως αποικίες αποτελούν τον
…………………  ………………… (δύο λέξεις).

((44 µµοοννάάδδεεςς))

ΑΑ22.. ΝΝαα ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε ττοουυςς ππααρράάγγοοννττεεςς πποουυ οοδδήήγγηησσαανν σσττηη δδηηµµιιοουυρργγίίαα
ττοουυ κκρράάττοουυςς ππρρόόννοοιιααςς σσττηη µµεεττααπποολλεεµµιικκήή ΕΕυυρρώώππηη.. ((44 µµοοννάάδδεεςς))

ΑΑ33.. ΠΠοοιιεεςς ααππόό ττιιςς ππααρραακκάάττωω ππρροοττάάσσεειιςς εείίννααιι σσωωσσττέέςς κκααιι πποοιιεεςς λλααννθθαα--
σσµµέέννεεςς;; ΣΣ     ΛΛ 
α. Ψυχρός Πόλεµος ονοµάστηκε η ένοπλη σύγκρουση ΗΠΑ-Σοβιετικής
Ένωσης. [  ]   [  ]

β. Οι περισσότερες χώρες του Τρίτου Κόσµου βρίσκονται στην Ευρώπη.
[  ]   [  ]

γ. Το απαρτχάιντ ήταν η συστηµατική επιβολή φυλετικών διακρίσεων σε
βάρος των µαύρων στη Νότια Αφρική. [  ]   [  ]

δ. Το Τείχος του Βερολίνου άρχισε να κατεδαφίζεται το 1989. [  ]   [  ]
((44 µµοοννάάδδεεςς))

� ΟΟµµάάδδαα ΒΒ
BB11.. ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττοονν ιισσττοορριικκόό ΈΈρριικκ ΧΧοοµµππσσµµππάάοουυµµ ((EErriicc HHoobbssbbaawwmm)),, ««γγιιαα
ττοο 8800%% ττηηςς ααννθθρρωωππόόττηηττααςς,, οο ΜΜεεσσααίίωωννααςς έέλληηξξεε σσττηη δδεεκκααεεττίίαα ττοουυ ’’5500 ήή,,
γγιιαα νναα ττοο θθέέσσοουυµµεε κκάάππωωςς κκααλλύύττεερραα,, ααιισσθθάάννθθηηκκαανν νναα λλήήγγεειι σσττηη δδεεκκααεεττίίαα
ττοουυ ’’6600»».. ΤΤιι σσηηµµααίίννεειι ααυυττήή ηη φφρράάσσηη;; ΝΝαα ττηη σσχχοολλιιάάσσεεττεε..((44 µµοοννάάδδεεςς))

BB11.. ΠΠοοιιοο ήήτταανν ττοο σσηηµµααννττιικκόόττεερροο,, κκααττάά ττηη γγννώώµµηη σσααςς,, γγεεγγοοννόόςς ττωωνν ττεε--
λλεευυττααίίωωνν δδύύοο δδεεκκααεεττιιώώνν ττοουυ 2200οούύ ααιιώώνναα;; ΝΝαα ττεεκκµµηηρριιώώσσεεττεε ττηηνν ααππάάννττηη--
σσήή σσααςς.. ((44 µµοοννάάδδεεςς))
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΑΑ11.. αα.. λαϊκή δηµοκρατία, ββ.. σχέδιο Μάρσαλ, γγ.. δόγµα Τρούµαν, δδ.. Τρίτο
Κόσµο.

ΑΑ22.. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ. 139-140: «Την ίδια εποχή άρχισε… κτήµα
εκατοµµυρίων ανθρώπων».

ΑΑ33.. αα.. Λάθος, ββ.. Λάθος, γγ.. Σωστό, δδ.. Σωστό.

� ΟΟµµάάδδαα BB
ΒΒ11.. Με την εµφατική αυτή φράση, ο ιστορικός επιχειρεί να τονίσει ότι το
φαινόµενο της αποικιοκρατίας, που ξεκίνησε το 15ο αιώνα µε τις µεγά-
λες ανακαλύψεις, έπαψε, τυπικά τουλάχιστον, να υφίσταται µόλις στη
δεκαετία του ’60. Αποτέλεσε, κατά κάποιον τρόπο, τον οµφάλιο λώρο
µεταξύ του Μεσαίωνα, ιστορική περίοδος που τυπικά τελείωσε τον 14ο
αιώνα, και των Νεότερων Χρόνων. Η αποικιοκρατία θα µπορούσαµε να
πούµε ότι υπήρξε µια µετεξέλιξη του εξίσου παρωχηµένου θεσµού της
δουλείας, µε τον οποίο άλλωστε ιστορικά συνυπήρξε µέχρι το 19ο αιώ-
να. Αυτό σηµαίνει ότι η ανθρωπότητα, παρ’ όλες τις οικονοµικές, πολιτι-
κές και τεχνολογικές εξελίξεις που σηµείωσε από τον Μεσαίωνα µέχρι
τα µέσα του 20ού αιώνα, σε κοινωνικό και ηθικό επίπεδο παρέµεινε
καθηλωµένη στις αξίες της πιο σκοτεινής ιστορικής της περιόδου. Ή,
για να είµαστε πιο ακριβείς, ο Μεσαίωνας ήταν αισθητός στο 80% των
αποικιοκρατούµενων και των εξαρτηµένων χωρών του κόσµου την ίδια
στιγµή που το υπόλοιπο 20% εξελισσόταν σε βάρος τους.

ΒΒ22.. Το σηµαντικότερο γεγονός των δύο τελευταίων δεκαετιών του 20ού
αιώνα είναι αναµφίβολα η κατάρρευση των λαϊκών δηµοκρατιών της
Ανατολικής Ευρώπης. Κι αυτό γιατί άλλαξε δραµατικά τον ευρωπαϊκό
χάρτη και την παγκόσµια ισορροπία δυνάµεων, ενώ παράλληλα οδήγησε
στη χρεοκοπία ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστηµα, αυτό της λαϊκής δηµο-
κρατίας ή αλλιώς του κοµµουνισµού, που στις αρχές του 20ού αιώνα
είχε γεννήσει πολλές ελπίδες για έναν πιο δίκαιο κόσµο.

Στην Ευρώπη προέκυψαν πολλά νέα κράτη, αρκετά από τα οποία
µέσα από δύσκολες και ενίοτε αιµατηρές διαδικασίες. Η διάλυση της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της πρώην
Τσεχοσλοβακίας, όπως και η ένωση των δύο Γερµανιών δηµιούργησαν
εντελώς νέα δεδοµένα στη διεθνή πολιτική σκηνή. Οι ΗΠΑ αναδείχτηκαν
σε κυρίαρχη δύναµη στον πλανήτη και µένει να δούµε αν η σταθερά
διευρυνόµενη Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποια από τις ανερχόµενες δυνά-
µεις της Ανατολής θα µπορέσουν στο εγγύς µέλλον να την ανταγωνι-
στούν, για να επέλθει µια νέα ισορροπία. Κι ας ελπίσουµε, βέβαια, ότι η
νέα αυτή ισορροπία δυνάµεων θα είναι λιγότερο επίφοβη και περισσό-
τερο ειρηνική από εκείνη της ψυχροπολεµικής περιόδου.   
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

ΗΗ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΟΟ ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ ΤΤΟΟΥΥ ΒΒ΄́ ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΥΥ
ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΥΥ ΕΕΩΩΣΣ ΤΤΑΑ ΤΤΕΕΛΛΗΗ ΤΤΟΟΥΥ 2200οούύ ΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΑΑ11.. ΠΠρροοσσδδιιοορρίίσσττεε τταα κκύύρριιαα σσηηµµεείίαα ττηηςς εεξξωωττεερριικκήήςς πποολλιιττιικκήήςς ττωωνν κκυυββεερρ--
ννήήσσεεωωνν ττοουυ ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ,, κκααττάά ττηηνν ππεερρίίοοδδοο 11998811--11998899.. ((33 µµοοννάάδδεεςς))

ΑΑ22.. ΠΠοοιιεεςς ήήτταανν οοιι σσηηµµααννττιικκόόττεερρεεςς εεκκδδηηλλώώσσεειιςς ττοουυ ααννττιιδδιικκττααττοορριικκοούύ
ααγγώώνναα,, κκααττάά ττηηνν ππεερρίίοοδδοο 11996688--11997733;; ((33 µµοοννάάδδεεςς))

ΑΑ33.. ΠΠοοιιεεςς ααππόό ττιιςς ππααρραακκάάττωω ππρροοττάάσσεειιςς εείίννααιι σσωωσσττέέςς κκααιι πποοιιεεςς λλααννθθαα--
σσµµέέννεεςς;; ΣΣ     ΛΛ  
α. Αποστάτες ονοµάστηκαν οι βουλευτές που το 1965 εγκατέλειψαν το

κόµµα της Ένωσης Κέντρου ύστερα από παραίνεση του βασιλιά.
[  ]   [  ]

β. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην ιδιωτικοποί-
ηση δηµόσιων επιχειρήσεων. [  ]   [  ]

γ. Με το σύνταγµα του 1975 θεσπίστηκε το πολίτευµα της βασιλευόµε-
νης δηµοκρατίας. [  ]   [  ]

δ. Οι όροι της συµφωνίας της Βάρκιζας τηρήθηκαν στο ακέραιο. [  ]   [  ]
((44 µµοοννάάδδεεςς ))

� ΟΟµµάάδδαα BB
ΒΒ11.. ««ΤΤοο πποολλίίττεευυµµαα έέµµεεννεε εεππιιφφααννεειιαακκάά µµιιαα ""ββαασσιιλλεευυόόµµεεννηη κκοοιιννοοββοουυλλεευυ--
ττιικκήή ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα"",, ααλλλλάά σσττηηνν ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα ηη εεξξοουυσσίίαα ππεερρννοούύσσεε σστταα
χχέέρριιαα εεξξωωκκοοιιννοοββοουυλλεευυττιικκώώνν δδυυννάάµµεεωωνν πποουυ κκααττέέλληηξξαανν νναα σσυυγγκκρροοττήήσσοουυνν
µµιιαα ππρρααγγµµααττιικκήή ππααρράάλλλληηλληη κκυυββέέρρννηησσηη πποουυ υυππεερρσσκκέέλλιιζζεε κκάάθθεε εεππίίσσηηµµηη
κκυυββέέρρννηησσηη:: οο ββαασσιιλλιιάάςς κκααιι ττοο ππεερριιββάάλλλλοονν ττοουυ·· οο σσττρρααττόόςς πποουυ ττεελλοούύσσεε
ααππόό τταα 11995522 σσεε άάµµεεσσηη εεξξάάρρττηησσηη ααππόό ττοο ΝΝ..ΑΑ..ΤΤ..ΟΟ.. άάρραα κκααιι ααππόό ττιιςς ΗΗννωωµµέέ--
ννεεςς ΠΠοολλιιττεείίεεςς,, κκααιι δδιιοοιικκοούύνντταανν σσττηηνν ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα ααππόό µµιιαα µµυυσσττιικκήή
οορργγάάννωωσσηη,, ττοονν ΙΙ∆∆ΕΕΑΑ,, ιιδδρρυυµµέέννηη σστταα 11994444·· ύύσσττεερραα,, οοιι µµυυσσττιικκέέςς υυππηηρρεεσσίίεεςς
((ΚΚΥΥΠΠ)) όόπποουυ ηη CCIIAA εείίχχεε ττοοπποοθθεεττήήσσεειι ττοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς ττηηςς·· ττέέλλοοςς οοιι αασσττυυ--
ννοοµµίίαα κκααιι οοιι ππααρραασσττρρααττιιωωττιικκέέςς δδυυννάάµµεειιςς ((σσώώµµαατταα πποολλιιττοοφφυυλλαακκήήςς:: ΤΤΕΕΑΑ,,
πποουυ δδρροούύσσαανν σσττηηνν ύύππααιιθθρροο)),, όόλλοοιι οοιι ππααρρααππάάννωω ααπποοττεελλοούύσσαανν ττοουυςς κκύύρριι--
οουυςς ττρροοχχοούύςς ττοουυ ππααρράάλλλληηλλοουυ κκρράάττοουυςς..»» 

ΝΝίίκκοοςς ΓΓ.. ΣΣββοορρώώννοοςς,, ΕΕππιισσκκόόππηησσηη ττηηςς ΝΝεεοοεελλλληηννιικκήήςς ΙΙσσττοορρίίααςς,, ΕΕκκδδόόσσεειιςς
ΘΘεεµµέέλλιιοο,, σσεελλ.. 114444--114455.. 

ΕΕρρώώττηησσηη:: ΝΝαα σσχχοολλιιάάσσεεττεε ττηηνν ππααρρααππάάννωω θθέέσσηη ττοουυ ιισσττοορριικκοούύ ΝΝίίκκοουυ ΣΣββοο--
ρρώώννοουυ.. ((55 µµοοννάάδδεεςς))
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ΒΒ22.. ««ΤΤιιςς εεππόόµµεεννεεςς µµέέρρεεςς ((1199..33..11998877)) έέββγγααλλεε ηη TTοουυρρκκίίαα σσττοο ββοορρεειιοοαανναα--
ττοολλιικκόό ΑΑιιγγααίίοο ωωκκεεααννοογγρρααφφιικκόό σσκκάάφφοοςς µµεε πποολλεεµµιικκήή σσυυννοοδδεείίαα κκααιι ππρρόό--
θθεεσσηη νναα ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήσσεειι έέρρεευυννεεςς γγιιαα κκοοιιττάάσσµµαατταα ππεεττρρεελλααίίοουυ,, εεννώώ εεππιι--
ππλλέέοονν αανναακκοοίίννωωσσεε ττοο δδρροοµµοολλόόγγιιόό ττοουυ,, ττοο οοπποοίίοο κκααττάά ττοο µµεεγγααλλύύττεερροο
µµέέρροοςς ππεερριιλλάάµµββααννεε ττµµήήµµαατταα ττηηςς υυφφααλλοοκκρρηηππίίδδααςς πποουυ ηη ΕΕλλλλάάδδαα θθεεωωρρεείί
δδιικκάά ττηηςς.. [[……]] ΗΗ κκρρίίσσηη κκοορρυυφφώώθθηηκκεε σσττιιςς 2277 ΜΜααρρττίίοουυ,, όότταανν ηη εελλλληηννιικκήή
κκυυββέέρρννηησσηη ααππεείίλληησσεε δδηηµµόόσσιιαα όόττιι θθαα χχττυυπποούύσσεε ττοο ττοουυρρκκιικκόό σσκκάάφφοοςς αανν
εεππιιχχεειιρροούύσσεε έέρρεευυννεεςς σσττηηνν εελλλληηννιικκήή υυφφααλλοοκκρρηηππίίδδαα ήή ππααρρααββίίααζζεε τταα
χχωωρριικκάά µµααςς ύύδδαατταα.. ΤΤααυυττόόχχρροονναα,, ηη εελλλληηννιικκήή κκυυββέέρρννηησσηη ππρροοχχώώρρηησσεε σσεε
θθεεααµµααττιικκέέςς εεννέέρργγεειιεεςς γγιιαα νναα υυπποογγρρααµµµµίίσσεειι ττηηνν ααπποοφφαασσιισσττιικκόόττηηττάά ττηηςς::
έέθθεεσσεε ττιιςς έέννοοππλλεεςς δδυυννάάµµεειιςς σσεε ααππόόλλυυττηη εεττοοιιµµόόττηητταα,, αανναακκοοίίννωωσσεε ττηηνν
αανναασσττοολλήή ττηηςς λλεειιττοουυρργγίίααςς ττηηςς ααµµεερριικκααννιικκήήςς ββάάσσηηςς ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν ττηηςς
ΝΝέέααςς ΜΜάάκκρρηηςς εεππιικκααλλοούύµµεεννηη λλόόγγοουυςς εεθθννιικκήήςς άάµµυυννααςς,, έέσσττεειιλλεε ττοονν
υυπποουυρργγόό ΕΕξξωωττεερριικκώώνν ΚΚ.. ΠΠααπποούύλλιιαα εεσσππεευυσσµµέένναα σσττηη ΣΣόόφφιιαα,, κκοοµµίίζζοοννττααςς
µµήήννυυµµαα ττοουυ ΑΑ.. ΠΠααππααννδδρρέέοουυ,, νναα σσυυννααννττήήσσεειι ττοονν ββοούύλλγγααρροο ΠΠρρόόεεδδρροο
ΖΖίίφφκκωωφφ.. ΤΤέέλλοοςς,, οο ίίδδιιοοςς οο ΑΑ.. ΠΠααππααννδδρρέέοουυ λλίίγγεεςς ώώρρεεςς ππρριινν εείίχχεε ααππεειιλλήήσσεειι
όόττιι εεννδδεεχχόόµµεεννηη σσύύγγκκρροουυσσηη θθαα εεππέέφφεερρεε ρριιζζιικκέέςς ααλλλλααγγέέςς σστταα ΒΒααλλκκάάννιιαα
κκααιι σσττοο σσύύσσττηηµµαα άάµµυυννααςς ττωωνν δδυυττιικκώώνν σσττηηνν ππεερριιοοχχήή.. [[……]] ΗΗ κκρρίίσσηη εεκκττοοννώώ--
θθηηκκεε ττηηνν εεππόόµµεεννηη µµέέρραα 2288 ΜΜααρρττίίοουυ µµεε ππααρρέέµµββαασσηη ττοουυ ίίδδιιοουυ ττοουυ ΟΟζζάάλλ
((ππρρωωθθυυπποουυρργγόόςς ττηηςς ΤΤοουυρρκκίίααςς)),, οο οοπποοίίοοςς δδήήλλωωσσεε όόττιι ηη ΤΤοουυρρκκίίαα δδεενν θθαα
έέκκααννεε έέρρεευυννεεςς εεκκττόόςς χχωωρριικκώώνν υυδδάάττωωνν αανν κκααιι ηη ΕΕλλλλάάδδαα έέκκααννεε ττοο ίίδδιιοο»»..

ΓΓ.. ΒΒοούύλλγγααρρηηςς,, ΗΗ ΕΕλλλλάάδδαα ττηηςς ΜΜεεττααπποολλίίττεευυσσηηςς 11997744--11999900,, 
ΕΕκκδδόόσσεειιςς ΘΘεεµµέέλλιιοο,, ΑΑθθήήνναα,, 22000055,, σσεελλ.. 331122--331133

ΕΕρρώώττηησσηη:: ΠΠοοιιαα ήήτταανν ηη ααιιττίίαα ττηηςς κκρρίίσσηηςς πποουυ ξξέέσσππαασσεε σσττιιςς εελλλληηννοοττοουυρρκκιι--
κκέέςς σσχχέέσσεειιςς ττοο 11998877 κκααιι ππώώςς κκρρίίννεεττεε εεσσεείίςς,, µµεε ββάάσσηη ττοο ππααρράάθθεεµµαα κκααιι ττιιςς
γγεεννιικκόόττεερρεεςς γγννώώσσεειιςς σσααςς,, ττοουυςς χχεειιρριισσµµοούύςς ττηηςς εελλλληηννιικκήήςς κκυυββέέρρννηησσηηςς;;

((55 µµοοννάάδδεεςς))
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AAππααννττήήσσεειιςς

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΑΑ11.. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ. 161, «Σε ό,τι αφορά… Κύπρο (Νοέµβριος
1983)»

ΑΑ22.. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ. 155 – 156, «Παρ’ όλα αυτά… ξυλοδαρµοί
πολιτών».

ΑΑ33.. αα.. Σωστό, ββ.. Σωστό, γγ.. Λάθος, δδ.. Λάθος.

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΒΒ11.. Ο ιστορικός Ν. Σβορώνος, µε ρεαλισµό και ακρίβεια, περιγράφει τη
νοσηρή κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική πολιτική σκηνή,
κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, όπου είχε σχηµατιστεί και δρούσε
ανεξέλεγκτα ένα  παρακράτος ή, όπως ο ίδιος το προσδιορίζει µε δια-
κριτική ειρωνεία, ένα παράλληλο κράτος. Αυτός ο τεράστιος µηχανι-
σµός, που ουσιαστικά ασκούσε την εξουσία παρακάµπτοντας την επί-
σηµη και δηµοκρατικά εκλεγµένη  –όσο βέβαια αυτό ήταν δυνατό στις
συνθήκες της εποχής– κυβέρνηση, είχε ως φορείς του το περιβάλλον
του βασιλιά και τις ΗΠΑ και ως κύρια όργανά του το στρατό, τις µυστι-
κές υπηρεσίες και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις, από τους κόλπους
των οποίων άλλωστε θα προκύψει στα τέλη της δεκαετίας του ’60 η
απριλιανή δικτατορία. Πιο συγκεκριµένα, οι ΗΠΑ, µε εδραιωµένη την
επιρροή τους µετά την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (1952) και την
εγκατάσταση αµερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη χώρα(1953), εί-
χαν πρωτεύοντα ρόλο στα ελληνικά πράγµατα, οι βασιλείς αναµειγνύο-
νταν διαρκώς στην πολιτική ζωή και οι παρακρατικοί δεν δίσταζαν να
επιτίθενται εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος. Μερικές
από τις πιο χαρακτηριστικά έκνοµες εκδηλώσεις αυτού του παράλληλου
κράτους ήταν η εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη το 1952, η δολοφονία του
Γ. Λαµπράκη το 1963 και η πρόκληση των Ιουλιανών από τον βασιλιά
Κωνσταντίνο το 1965. Έτσι, το πολίτευµα ήταν τυπικά µόνο βασιλευόµε-
νη κοινοβουλευτική δηµοκρατία, καθώς στην πράξη την εξουσία ασκού-
σε το παρακράτος, το οποίο εισήγαγε στην πολιτική ζωή µεθόδους και
πρακτικές, όπως οι συστηµατικές διώξεις των αριστερών και η απαίτηση
από τους πολίτες να υπογράφουν «δηλώσεις νοµιµοφροσύνης».
ΒΒ22.. Αιτία της κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 1987, ήταν η
απόπειρα της Τουρκίας να δηµιουργήσει «τετελεσµένη» κατάσταση
συνεκµετάλλευσης του πετρελαίου στο Αιγαίο, µε την έξοδο στο βορειο-
ανατολικό τµήµα του ενός ωκεανογραφικό σκάφους   µε πολεµική συνο-
δεία. Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε µε αποφασιστικότητα και συντο-
νισµένες ενέργειες, δηµιουργώντας συνθήκες απειλής πολέµου σε
βάρος της Τουρκίας. Βέβαια, αυτός ο χειρισµός θα µπορούσε να οδηγή-
σει σε µια εµπόλεµη σύρραξη µεταξύ των δύο χωρών, µε απρόβλεπτες
συνέπειες τόσο για τις ίδιες όσο και για το σύνολο της ευαίσθητης,
ούτως ή άλλως, περιοχής της Βαλκανικής. Ωστόσο, επειδή σε αυτές τις
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περιπτώσεις στην τελική κρίση βαραίνει περισσότερο το αποτέλεσµα,
µπορούµε να πούµε ότι ο χειρισµός της κρίσης από την κυβέρνηση ήταν
επιτυχής, καθώς ανάγκασε την Τουρκία να υποχωρήσει.        
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

ΟΟΙΙ ΠΠΡΡΟΟΣΣΠΠΑΑΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ ΕΕΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΗΗ
ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ  

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΑΑ11.. ΠΠοοιιαα εείίννααιι τταα κκύύρριιαα όόρργγαανναα ττηηςς ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς ΈΈννωωσσηηςς;; ((33 µµοοννάάδδεεςς))

ΑΑ22.. ΠΠοοιιαα πποολλιιττιικκήή αακκοολλοούύθθηησσαανν οοιι κκυυββεερρννήήσσεειιςς ττοουυ ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ,, κκααττάά ττηηνν
ππεερρίίοοδδοο 11998811--11998855,, ααππέέννααννττιι σσττηηνν ΕΕΟΟΚΚ κκααιι ττιι ααπποοττεελλέέσσµµαατταα έέφφεερρεε;;

((33 µµοοννάάδδεεςς))

ΑΑ33.. ΠΠοοιιεεςς ααππόό ττιιςς ππααρραακκάάττωω ππρροοττάάσσεειιςς εείίννααιι σσωωσσττέέςς κκααιι πποοιιεεςς λλααννθθαα--
σσµµέέννεεςς;; ΣΣ     ΛΛ 
αα..  ΗΗ ΕΕλλλλάάδδαα εεννττάάχχθθηηκκεε εεππίίσσηηµµαα σσττηηνν ΕΕΟΟΚΚ ττοο 11997799.. [  ]   [  ]

ββ.. ΤΤοο ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ ααννττιιµµεεττώώππιισσεε εευυθθύύςς εεξξααρρχχήήςς θθεεττιικκάά ττηηνν εευυρρωωππααϊϊκκήή ππρροοοο--
ππττιικκήή ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς.. [  ]   [  ]

γγ.. ΤΤοο εευυρρώώ σσεε φφυυσσιικκήή µµοορρφφήή χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα ααππόό ττηηνν 11ηη
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ 22000022.. [  ]   [  ]

δδ.. ΗΗ θθεεααµµααττιικκήή οοιικκοοννοοµµιικκήή ααννάάππττυυξξηη ττηηςς ΕΕυυρρώώππηηςς,, κκααττάά ττιιςς δδεεκκααεεττίίεεςς
11996600 κκααιι 11997700,, εεππηηρρέέαασσεε θθεεττιικκάά ττηηνν εευυρρωωππααϊϊκκήή εεννοοπποοίίηησσηη.. [  ]   [  ]

((44 µµοοννάάδδεεςς))

� ΟΟµµάάδδαα BB
ΒΒ11.. ««ΗΗ ΕΕννωωµµέέννηη ΕΕυυρρώώππηη θθαα ααπποοττεελλέέσσηη,, όόππωωςς εείίππαα,, µµέέγγαα σσττααθθµµόό σσττηηνν
ππααγγκκόόσσµµιιαα ιισσττοορρίίαα ττηηςς εειιρρήήννηηςς,, ττηηςς εελλεευυθθεερρίίααςς κκααιι ττοουυ ππννεεύύµµααττοοςς.. ΤΤοο
ααννθθρρώώππιιννοο δδυυννααµµιικκόό ττηηςς κκααιι ηη πποολλιιττιισσττιικκήή ττηηςς κκλληηρροοννοοµµιιάά εεγγγγυυώώννττααιι γγιι’’
ααυυττόό..

ΠΠρριινν ααππ’’ όόλλαα ηη ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή ΈΈννωωσσηη θθαα σσττααθθήή ααπποοφφαασσιισσττιικκόόςς ππααρράάγγοο--
ννττααςς εειιρρήήννηηςς σσττοονν κκόόσσµµοο.. ΓΓιιααττίί µµεε ττοο κκύύρροοςς κκααιι ττηη δδύύννααµµήή ττηηςς θθαα εεππηηρρεε--
άάζζηη ααπποοφφαασσιισσττιικκάά ττιιςς δδιιεεθθννεείίςς εεξξεελλίίξξεειιςς,, ααρρχχήήςς γγεεννοοµµέέννηηςς ααππόό ττοονν χχώώρροο
ττοονν δδιικκόό ττηηςς.. [[……]] ΘΘαα σσττααθθεερροοπποοιιήήσσηη κκααιι,, θθαα έέλλεεγγαα,, θθαα δδιιαασσώώσσηη ττοουυςς
δδηηµµοοκκρρααττιικκοούύςς µµααςς θθεεσσµµοούύςς,, πποουυ δδιιέέρρχχοοννττααιι σσήήµµεερραα ααννααµµφφιισσββήήττηηττηη
κκρρίίσσηη.. ΓΓιιααττίί µµόόννοο σσττοονν χχώώρροο ττηηςς µµεείίζζοοννοοςς ΕΕυυρρώώππηηςς θθαα κκαατταασσττήή δδυυννααττήή
ηη δδηηµµιιοουυρργγίίαα µµιιααςς εευυρρύύττεερρηηςς ββάάσσεεωωςς γγιιαα ττηηνν ααννααµµόόρρφφωωσσηη ττηηςς ∆∆ηηµµοο--
κκρρααττίίααςς κκααιι ττηηνν ππρροοσσααρρµµοογγήή ττηηςς σσττιιςς σσυυννθθήήκκεεςς ττηηςς εεπποοχχήήςς µµααςς.. [[……]] ΚΚααιι
θθαα θθεεµµεελλιιωωθθοούύνν οοιι ββαασσιικκέέςς ααρρχχέέςς ττηηςς εελλεευυθθεερρίίααςς κκααιι ττηηςς δδιικκααιιοοσσύύννηηςς
ππάάννωω σσττηηνν υυππεευυθθυυννόόττηητταα ττοουυ πποολλίίττηη,, πποουυ ππεερριιοορρίίζζεειι ττηηνν κκααττάάχχρρηησσηη ττηηςς
εελλεευυθθεερρίίααςς κκααιι εεγγγγυυάάττααιι ττηηνν οοµµααλλήή λλεειιττοουυρργγίίαα ττωωνν δδηηµµοοκκρρααττιικκώώνν
θθεεσσµµώώνν..

ΜΜεε ττηηνν εεννοοπποοίίηησσηη εεξξάάλλλλοουυ θθαα δδιιαασσωωθθήή κκααιι εενν σσυυννεεχχεείίαα θθαα ππρροοααχχθθεείί
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οο εευυρρωωππααϊϊκκόόςς πποολλιιττιισσµµόόςς.. ΕΕίίννααιι έέκκδδηηλλοο όόττιι οο πποολλιιττιισσµµόόςς ααυυττόόςς ααννττιιµµεε--
ττωωππίίζζεειι ττοονν κκίίννδδυυννοο ττηηςς ππααρραακκµµήήςς..»»

ΚΚ.. ΚΚααρρααµµααννλλήήςς,, ΟΟµµιιλλίίαα κκααττάά ττηηνν ττεελλεεττήή υυπποογγρρααφφήήςς ττηηςς σσυυννθθήήκκηηςς ΠΠρροο--
σσχχωωρρήήσσεεωωςς ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς σσττηηνν ΕΕΟΟΚΚ,, ΑΑθθήήνναα,, 2288 ΜΜααΐΐοουυ 11997799..

ΕΕρρώώττηησσηη:: ΕΕννττοοππίίσσττεε κκααιι ααννααδδεείίξξττεε ττιιςς ππρροοσσδδοοκκίίεεςς πποουυ δδιιααττυυππώώννεειι γγιιαα
ττηηνν ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή ΈΈννωωσσηη οο ττόόττεε ππρρωωθθυυπποουυρργγόόςς ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς ΚΚ.. ΚΚααρρααµµαανν--
λλήήςς,, σσττοο ππλλααίίσσιιοο ττηηςς ττεελλεεττήήςς γγιιαα ττηηνν υυπποογγρρααφφήή ττηηςς σσυυννθθήήκκηηςς ΠΠρροοσσχχωω--
ρρήήσσεεωωςς ττηηςς χχώώρρααςς σσττηηνν ΕΕΟΟΚΚ.. ΣΣήήµµεερραα,, ττρρεειιςς σσχχεεδδόόνν δδεεκκααεεττίίεεςς µµεεττάά,,
ββρρίίσσκκεεττεε οοιι ππρροοσσδδοοκκίίεεςς ααυυττέέςς νναα έέχχοουυνν εεππααλληηθθεευυθθεείί;; ΤΤεεκκµµηηρριιώώσσττεε ττηηνν
άάπποοψψήή σσααςς.. ((55 µµοοννάάδδεεςς))

ΒΒ22.. ΑΑννααφφεερρθθεείίττεε σσττοουυςς ππααρράάγγοοννττεεςς πποουυ οοδδήήγγηησσαανν σσττηηνν εευυρρωωππααϊϊκκήή εεννοο--
πποοίίηησσηη κκααιι σσττηη σσυυννέέχχεειιαα εεππηηρρέέαασσαανν ττηηνν πποορρεείίαα εεξξέέλλιιξξήήςς ττηηςς.. 

((55 µµοοννάάδδεεςς))
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AAππααννττήήσσεειιςς

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΑΑ11.. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ. 168, «Τα κύρια όργανα … Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο».

ΑΑ22.. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ. 169, «Κατά την περίοδο 1981-1985… δια-
φόρων αναπτυξιακών έργων στα µεσογειακά κράτη-µέλη της».

ΑΑ33.. αα.. Λάθος, ββ.. Λάθος, γγ.. Σωστό, δδ.. Σωστό.

� ΟΟµµάάδδαα BB
ΒΒ11.. Ο έλληνας πολιτικός εκφράζει την προσδοκία ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα αποτελέσει µια παγκόσµια δύναµη, ικανή να εγγυηθεί την
ειρήνη, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη τόσο στους ευρωπαίους πολί-
τες όσο και στον υπόλοιπο κόσµο, θα ενδυναµώσει τους δηµοκρατικούς
θεσµούς, προσδίδοντας στη δηµοκρατία ένα νέο περιεχόµενο αντάξιο
των συνθηκών της νέας εποχής, και θα προάγει τον ευρωπαϊκό πολιτι-
σµό σε όλες του τις εκφάνσεις. Οι προσδοκίες αυτές θα µπορούσε να
ισχυριστεί κανείς σήµερα ότι εν µέρει έχουν επαληθευτεί και εν µέρει
παραµένουν προσδοκίες.

Αποτελεί µια δικαίωση για τις προβλέψεις του Κ. Καραµανλή το γεγο-
νός ότι στο εσωτερικό της ΕΕ έχουν πράγµατι ενισχυθεί οι δηµοκρατικοί
θεσµοί και εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξη κάθε
υποψήφιου µέλους η ευθυγράµµιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Ωστόσο, νέα δεδοµένα, όπως για παράδειγµα η διάδοση της διαδικτυα-
κής επικοινωνίας και η εµφάνιση της τροµοκρατίας, απειλούν εκ νέου τις
δηµοκρατικές ελευθερίες και απαιτούν από την ΕΕ να βρίσκεται διαρ-
κώς σε εγρήγορση και να αποδεικνύει µε πράξεις τη δηµοκρατική της
ευαισθησία. 

Σε ό,τι αφορά στα αγαθά της ειρήνης και της δικαιοσύνης, επίσης,
µπορεί στο εσωτερικό της η ΕΕ να τα έχει διασφαλίσει στο µέγιστο
δυνατό βαθµό, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόµη να παίξει αποφασιστικό
ρόλο στην παγκόσµια τάξη πραγµάτων, έτσι ώστε τα αγαθά αυτά να
γίνουν κτήµα και του υπόλοιπου κόσµου. Αυτό το αποδεικνύουν οι πολ-
λοί και αιµατηροί πόλεµοι που έλαβαν χώρα σε διάφορα σηµεία του πλα-
νήτη σε αυτά τα τριάντα χρόνια που µεσολάβησαν, µε πιο πρόσφατους
αυτούς στο Αφγανιστάν, στη Σερβία, στο Ιράκ και στο Λίβανο.

Τέλος, ο ευρωπαϊκός πολιτισµός θα ήταν αφελές και µεµψίµοιρο να
υποστηρίξει κανείς ότι δεν έχει εξελιχθεί και δεν έχει προαχθεί από τότε
µέχρι σήµερα. Τα στοιχεία της πολυφωνίας, του πλουραλισµού, της ανε-
κτικότητας, της άµβλυνσης των εθνικών προκαταλήψεων και της σταδια-
κής διαµόρφωσης µιας ευρωπαϊκής κουλτούρας που σέβεται τη διαφο-
ρετικότητα αποτελούν αναµφίβολα σπουδαία επιτεύγµατα. Την ίδια
στιγµή όµως, φαινόµενα όπως ο ρατσισµός, η εγκληµατικότητα, ο ατοµι-
κισµός, η ακραία εµπορευµατοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτή-
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των, η περιστολή των ατοµικών δικαιωµάτων στο όνοµα της εθνικής
ασφάλειας, η ανάδειξη πολιτικών κοµµάτων µε φασίζουσα ιδεολογία και
πολλά άλλα γεννούν ανησυχία, που συχνά φτάνει στα όρια του σκεπτικι-
σµού για το ίδιο το µέλλον της ΕΕ.  

ΒΒ22.. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ. 166-168, «Παράγοντες που οδήγησαν…
ευρωπαϊκή ήπειρο» και «Παράγοντες που επηρέασαν… συσχετισµούς
δυνάµεων».
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Επαναληπτικό κριτήριο 
αξιολόγησης

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΕΕΣΣ,, ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ
ΚΚΑΑΤΤΑΑ ΤΤΟΟΝΝ 2200όό ΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΑΑ11.. ΠΠοοιιεεςς εείίννααιι οοιι σσηηµµααννττιικκόόττεερρεεςς αανναακκααλλύύψψεειιςς ττωωνν φφυυσσιικκώώνν εεππιισσττηηµµώώνν
σσττηη δδιιάάρρκκεειιαα ττοουυ 2200οούύ ααιιώώνναα;; ((µµοοννάάδδεεςς 44))

ΑΑ22.. ΠΠώώςς εεξξεελλίίσσσσεεττααιι ηη εελλλληηννιικκήή µµοουυσσιικκήή µµεεττάά ττοονν ΒΒ΄́ ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο ππόόλλεεµµοο;;
((µµοοννάάδδεεςς 33))

ΑΑ33.. ΒΒρρεείίττεε ττιιςς ααννττιισσττοοιιχχίίεεςς σσττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς σσττήήλλεεςς::

((µµοοννάάδδεεςς 33))
� ΟΟµµάάδδαα BB
ΒΒ11  ««ΗΗ σσχχοολλήή [[εενννν.. ττοουυ ΜΜππάάοουυχχααοουυςς]] χχττίίσσττηηκκεε γγιιαα νναα ααπποοδδεείίξξεειι ππωωςς ηη
ττέέχχννηη κκααιι ηη µµηηχχααννιικκήή δδεενν έέππρρεεππεε νναα µµεείίννοουυνν ααπποοξξεεννωωµµέέννεεςς µµεεττααξξύύ ττοουυςς,,
όόππωωςς ήήτταανν ττοονν δδέέκκααττοο έέννααττοο ααιιώώνναα.. ΑΑννττίίθθεετταα,, ηη µµιιαα θθαα µµπποορροούύσσεε νναα
ωωφφεελλήήσσεειι ττηηνν άάλλλληη.. ΟΟιι σσπποουυδδαασσττέέςς ττηηςς σσχχοολλήήςς έέππααιιρρνναανν µµέέρροοςς σσττηη
µµεελλέέττηη κκττιιρρίίωωνν κκααιι σσττοοιιχχεείίωωνν εεσσωωττεερριικκοούύ εεξξοοππλλιισσµµοούύ.. ΤΤοουυςς εεννθθάάρρρρυυνναανν
νναα χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν ττηη φφαανντταασσίίαα ττοουυςς κκααιι νναα ππεειιρρααµµααττίίζζοοννττααιι µµεε ττόόλλµµηη,, νναα
µµηηνν ααπποοµµαακκρρύύννοοννττααιι όόµµωωςς πποοττέέ ααππόό ττοο σσκκοοππόό πποουυ θθαα εεξξυυππηηρρεεττοούύσσεε ττοο
κκττίίρριιοο.. ΣΣ’’ ααυυττήή ττηη σσχχοολλήή εεππιιννοοήήθθηηκκαανν οοιι κκααρρέέκκλλεεςς ααππόό ααττσσααλλέέννιιοουυςς
σσωωλλήήννεεςς κκααιι άάλλλλαα ππααρρόόµµοοιιαα έέππιιππλλαα,, πποουυ σσήήµµεερραα χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύµµεε κκααθθηη--
µµεερριιννάά.. ΟΟιι θθεεωωρρίίεεςς ττοουυ ΜΜππααοουυχχάάοουυςς σσυυµµππυυκκννώώννοοννττααιι κκααµµιιάά φφοορράά σσττοονν
όόρροο ««λλεειιττοουυρργγιικκόόττηητταα»»,, ττηηνν ααρρχχήή ππωωςς,, αανν κκάάττιι σσχχεεδδιιαασσττεείί γγιιαα νναα εεξξυυππηη--
ρρεεττήήσσεειι ττοο σσκκοοππόό ττοουυ,, ηη οοµµοορρφφιιάά αακκοολλοουυθθεείί ααππόό µµόόννηη ττηηςς.. ΥΥππάάρρχχεειι
σσίίγγοουυρραα πποολλλλήή ααλλήήθθεειιαα σσ’’ ααυυττόό ττοο δδόόγγµµαα.. ΟΟππωωσσδδήήπποοττεε,, µµααςς ββοοήήθθηησσεε νν’’
ααππααλλλλααγγοούύµµεε ααππόό πποολλλλάά ππεερριιττττάά κκααιι κκαακκόόγγοουυσστταα µµππιιχχλλιιµµππίίδδιιαα µµεε τταα
οοπποοίίαα οοιι ααννττιιλλήήψψεειιςς ττοουυ δδέέκκααττοουυ έέννααττοουυ ααιιώώνναα γγιιαα ττηηνν ττέέχχννηη εείίχχαανν γγεεµµίί--
σσεειι ττιιςς ππόόλλεειιςς κκααιι τταα σσππίίττιιαα µµααςς»»..

ΕΕ.. ΗΗ.. GGoommbbrriicchh,, ΤΤοο χχρροοννιικκόό ττηηςς ττέέχχννηηςς,, µµττφφρρ.. ΛΛ.. ΚΚάάσσδδααγγλληη,, ΜΜοορρφφωω--
ττιικκόό ΊΊδδρρυυµµαα ΕΕθθννιικκήήςς ΤΤρρααππέέζζηηςς,, ΑΑθθήήνναα 11999944,, σσ.. 555577,, 556600
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A’ B’

1. Περίοδος 1900-1922
2. Γενιά του ’30 
3. Πεζογραφία του Μεσοπολέµου
4. Πρώτη µεταπολεµική γενιά
5. ∆εύτερη µεταπολεµική γενιά
6. Ποιητική γενιά του ’70

α. Ελύτης
β. Σικελιανός
γ. Πούλιος
δ. Βενέζης
ε. Σαχτούρης
στ. Βασιλικός
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ΠΠοοιιαα εείίννααιι,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο ππααρράάθθεεµµαα,, ηη κκύύρριιαα ααξξίίαα ττηηςς σσχχοολλήήςς ττοουυ
ΜΜππααοουυχχάάοουυςς κκααιι πποοιιεεςς οοιι ββαασσιικκέέςς εεππιιδδιιώώξξεειιςς ττηηςς;;

((55 µµοοννάάδδεεςς))

ΒΒ22 ««ΟΟιι ννέέοοιι πποοιιηηττέέςς,,  λλοοιιππόόνν,, εειισσήήγγααγγαανν µµιιαα πποοιιηηττιικκήή γγλλώώσσσσαα πποουυ ααξξιιοο--
πποοιιοούύσσεε ττηη σσύύγγχχυυσσηη κκααιι ττιιςς ππααρρααννοοήήσσεειιςς ττωωνν κκααιιρρώώνν.. ΑΑννααζζήήττηησσαανν ννέέεεςς
µµοορρφφέέςς κκεειιµµεεννιικκήήςς ααννττίίσστταασσηηςς,, χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς [[……]] ττοο ππααρράάλλοογγοο,, γγιιαα
νναα ππρροοββάάλλοουυνν ττηηνν αασσυυννάάρρττηηττηη σσυυµµππεερριιφφοορράά κκααιι τταα εεττεερρόόκκλληητταα µµηηννύύ--
µµαατταα ττοουυ ααυυττααρρχχιικκοούύ κκααθθεεσσττώώττοοςς [[εενννν.. ττηηςς δδιικκττααττοορρίίααςς 11996677 –– 11997744]]..
ΕΕκκµµεεττααλλλλεεύύττηηκκαανν ττεεχχννιικκέέςς ττωωνν µµέέσσωωνν µµααζζιικκήήςς εεππιικκοοιιννωωννίίααςς,, όόππωωςς οο
κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοοςς κκααιι τταα κκόόµµιικκςς κκααιι έέδδωωσσαανν έέµµφφαασσηη σσττηηνν οοππττιικκήή κκααιι ααφφηη--
γγηηµµααττιικκήή δδιιάάσστταασσηη ττηηςς πποοίίηησσηηςς.. ΧΧρρηησσιιµµοοπποοίίηησσαανν λλέέξξεειιςς κκααιι όόρροουυςς ττηηςς
δδιιααφφήήµµιισσηηςς κκααιι ττηηςς κκααττααννάάλλωωσσηηςς,, εεννώώ εεκκφφρράάζζοονντταανν εελλεεύύθθεερραα κκααιι ππρροο--
κκλληηττιικκάά γγύύρρωω ααππόό ττηη σσεεξξοουυααλλιικκόόττηητταα.. ∆∆ιιέέθθεετταανν χχιιοούύµµοορρ πποουυ κκααγγχχάάζζεειι
ττιιςς ηηθθιικκέέςς ααξξίίεεςς κκααιι τταα ππρρόόττυυππαα ττηηςς αασσττιικκήήςς κκοοιιννωωννίίααςς,, εεννώώ ππααρρώώδδηησσαανν
σσύύµµββοολλαα κκααιι σσττίίχχοουυςς ττωωνν ππααλλααιιόόττεερρωωνν πποοιιηηττώώνν»»..  

ΒΒ.. ΑΑπποοσσττοολλίίδδοουυ,, ««ΜΜεεττααπποολλεεµµιικκήή λλοογγοοττεεχχννίίαα»»,, 11994499 –– 11997744»»,, ΙΙσσττοορρίίαα
ττοουυ ννέέοουυ εελλλληηννιισσµµοούύ,, ΕΕλλλληηννιικκάά ΓΓρράάµµµµαατταα,, ΑΑθθήήνναα 22000033,, ττοοµµ.. 99οοςς,, σσ.. 221155
–– 221166..

ΜΜεε ββάάσσηη ττοο ππααρράάθθεεµµαα κκααιι ττιιςς ιισσττοορριικκέέςς σσααςς γγννώώσσεειιςς νναα ππρροοσσδδιιοορρίίσσεεττεε
ττιιςς ιισσττοορριικκέέςς ππεερριισσττάάσσεειιςς πποουυ δδιιααµµόόρρφφωωσσαανν ττηη φφυυσσιιοογγννωωµµίίαα ττηηςς πποοιιηηττιι--
κκήήςς γγεεννιιάάςς ττοουυ ’’7700..

((55 µµοοννάάδδεεςς))  



AAππααννττήήσσεειιςς

� ΟΟµµάάδδαα ΑΑ
ΑΑ11.. Βλέπε σχ. βιβλίο, σελ. 171 - 172, «Στις φυσικές επιστήµες  … έβλε-
παν τον κόσµο».

ΑΑ22.. Βλέπε σχ. βιβλίο, σελ. 184, «Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο … συν-
θετών και τραγουδιστών».

ΑΑ33.. 11 –– β ,  22 –– α ,  33 –– δ ,   44 –– ε , 55 –– στ ,  66 –– γ  

� ΟΟµµάάδδαα BB
ΒΒ11.. Η κύρια αξία της σχολής του Μπαουχάους ήταν η λειτουργικότητα. 
Οι βασικές επιδιώξεις της ήταν:
αα.. Η αποκατάσταση µιας δηµιουργικής επικοινωνίας µεταξύ τέχνης και
µηχανικής.
ββ..  Η ενθάρρυνση του πειραµατισµού και της φαντασίας στην κατα-
σκευή και στον εξοπλισµό των κτιρίων.
γγ.. Η κατασκευή χρηστικών αντικειµένων µε αισθητική αξία.
δδ.. Η εµπέδωση της απλότητας και η απαλλαγή των κτιρίων από οτιδή-
ποτε περιττό .
εε.. Η αποµάκρυνση από τις αντιλήψεις που κυριάρχησαν στην τέχνη κατά
τον 19ο αιώνα.

ΒΒ22.. Στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας της «γενιάς του ’70» έπαιξε
καθοριστικό ρόλο η απριλιανή δικτατορία της περιόδου 1967-1974 και η
ανώµαλη εν γένει πολιτική κατάσταση της εποχής. Αυτό επιβεβαιώνεται
και από το γεγονός ότι τα έργα των ποιητών αυτής της γενιάς χαρακτη-
ρίζονται από ένα έντονα πολιτικό υπόβαθρο και από µια διάθεση, λεκτι-
κής τουλάχιστον, αντίστασης απέναντι στο καθεστώς. Ωστόσο ισχυρή
ήταν και η επίδραση που άφησε ο απόηχος της ταραγµένης δεκαετίας
του ’60 µε τα κινήµατα της αµφισβήτησης, τον γαλλικό Μάη και το κί-
νηµα ενάντια στον πόλεµο του Βιετνάµ. Εκεί ανάγεται εν πολλοίς το
σαρκαστικό ύφος των ποιηµάτων τους και η προκλητικότητα στις ανα-
φορές τους γύρω από τη σεξουαλικότητα. Τέλος, αποφασιστική υπήρξε,
κυρίως σε υφολογικό και τεχνικό επίπεδο, η επιρροή των µέσων µαζικής
επικοινωνίας και των µηχανισµών της κατανάλωσης, που είχαν αρχίσει
την εποχή εκείνη να γιγαντώνονται και να επηρεάζουν αποφασιστικά την
καθηµερινότητα των ανθρώπων.

4 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY


	Διαθεματικές δραστηριότητες  σχολικού βιβλίου
	Επαναληπτικά θέματα
	Επεξεργασία πρόσθετων ιστορικών πηγών
	Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης



