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ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Μια παρέα παιδιών αποφασίζει να κάνει ένα αφιέρωμα στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα για ένα σχολικό


περιοδικό που εκδίδεται στη Διασπορά. Το περιοδικό θα δημοσιεύσει την εργασία τους σε μια σειρά από τα


τεύχη του. Επειδή, όμως, δεν είναι εύκολο για τα παιδιά να παραθέσουν στο περιοδικό όλα τα ιστορικά


γεγονότα, αποφασίζουν να παρουσιάσουν ορισμένα μόνο θέματα από τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της


Ελλάδας. Αυτά τα θέματα αναφέρονται στη θέση της Ελλάδας και στον ρόλο που έπαιξε στις διεθνείς εξελίξεις,     


από την εποχή του Διαφωτισμού και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 


Έτσι, οι φίλοι μας, για το πρώτο τεύχος, αναζητούν πληροφορίες για τις ελληνικές παροικίες και τους


Φιλέλληνες, ενώ, για τα επόμενα τεύχη, στοιχεία γύρω από την Ελληνική Επανάσταση, τη Βαυαροκρατία, 


την ιστορία των Επτανήσων, το Ανατολικό Ζήτημα, τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Εθνικό Διχασμό, τον Α΄


Παγκόσμιο Πόλεμο, την Μικρασιατική Καταστροφή, το Κραχ της Wall Street, τη Δικτατορία του Μεταξά, 


τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Δικτατορία των Συνταγματαρχών και τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. 


Στο τέλος, η συντακτική ομάδα, αποφασίζει να κάνει ένα πολύ σύντομο αφιέρωμα στη νεότερη και σύγχρονη


ελληνική τέχνη και ένα άλλο, ξεχωριστό, για τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, μια και ο ένας από την παρέα


των παιδιών είναι κυπριακής καταγωγής. 


Για το λόγο αυτό, ο Τζακ, ο Γιώργος, η Αλεξάνδρα και η Μαρία επισκέπτονται την Ελλάδα και αναζητούν


πληροφορίες σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, στο διαδίκτυο. Συζητούν με ιστορικούς, επιμελητές εκθέσεων,


καθηγητές, ηλικιωμένους συγγενείς τους. Θέλουν να δουν πίσω από τα ιστορικά γεγονότα τους ανθρώπους


που τα δημιούργησαν, όχι μόνο αυτούς που έμειναν στην ιστορία, αλλά και τους απλούς, τους αφανείς ήρωες,


τις γυναίκες και τα παιδιά.  


Κάθε φορά δίνεται μία αφορμή για να αρχίσει η συζήτηση για ένα ιστορικό θέμα. Μέσα από τον διάλογο 


των παιδιών με κάποιον ενήλικα δίνονται οι κυριότερες πληροφορίες γι’αυτό. Οι ιστορικές πηγές και 


το εποπτικό υλικό συμπληρώνουν το κείμενο, αλλά λειτουργούν και ως αφορμή για διάφορες δραστηριότητες.


Στο τέλος κάθε θέματος η συντακτική ομάδα του περιοδικού, που ασχολείται με τα στοιχεία ιστορίας και


πολιτισμού, παρακινεί τους αναγνώστες να αναζητήσουν και άλλες πληροφορίες, προκειμένου να γνωρίσουν


καλύτερα την κάθε ιστορική εποχή. Προτείνουν το διάβασμα βιβλίων, την παρακολούθηση ταινιών, 


τη δημιουργία κατασκευών, κ.ά.  


Στο τέλος του αφιερώματος, τα παιδιά παραθέτουν μια ενδεικτική βιβλιογραφία πηγών και εικόνων,


δικτυακούς τόπους, και έναν μικρό θησαυρό ιστορικών λέξεων και εννοιών 


για να βοηθήσουν τους συμμαθητές,    τις συμμαθήτριες τους και τους γονείς τους 


στην κατανόηση της έρευνάς τους.  
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Α) Περίοδος Τουρκοκρατίας: Από τον
Νεοελληνικό Διαφωτισμό
έως την Επανάσταση του 1821


•   Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΤΥΠΑΕΙ 
ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ σελ.10


• VOYAGE EN GRECE…
TRAVEL IN GREECE…
REISE NACH GRIECHENLAND...         σελ.20


• Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΥΛΕΣ σελ.28


Β) Από τη δημιουργία του ελληνικού
κράτους έως την Ένωση της Κρήτης 
με την Ελλάδα.   


• ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ σελ.40


• ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ Α΄! σελ.46


• ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ 
ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ σελ.52


Γ) Από τους Βαλκανικούς Πολέμους 
στη Μικρασιατική Καταστροφή 


• ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ σελ.66


• ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ σελ.80


• Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ σελ.86


• «ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΙΖΩΜΟΥ»      σελ.94


Δ) Από το Κραχ της Wall Street στη
Σύγχρονη Εποχή


• ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ WALL STREET σελ.106


• ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ σελ.112


• Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ σελ.116


• ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ σελ.128


• ΣΥΝΟΡΑ Η ΤΕΧΝΗ 
ΔΕN ΓΝΩΡΙΖΕΙ σελ.136


ΚΥΠΡΟΣ: ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ 
ΡΙΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ σελ.158


Ενδεικτική βιβλιογραφία πηγών
και εικόνων σελ.182


Δικτυακοί τόποι σελ.188


Θησαυρός ιστορικών εννοιών σελ.189


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Περίοδος Τουρκοκρατίας: 
Από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό έως


την Επανάσταση του 1821


Οι Έλληνες προετοίμαζαν την Επανάσταση του 1821 αρκετό καιρό
πριν από την έναρξή της. Όσοι απ’ αυτούς ζούσαν στο εξωτερικό,
έκαναν γνωστή την Ελλάδα. Και πολλοί ξένοι, που ήταν Φιλέλληνες,
βοήθησαν οικονομικά και ηθικά τον Αγώνα. Τελικά, η Ελλάδα
αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος στις αρχές του 1830.


A
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Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΤΥΠΑ 
ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ


 -Καλώς τους! Σας περίμενα. Με λένε Άννα και
είμαι υπεύθυνη για τον Απόδημο Ελληνισμό.
-Καλημέρα, Άννα. Με λένε Τζακ. Από δω 
η Μαρία, η Αλεξάνδρα, ο Γιώργος. Θέλουμε
να μάθουμε για τις ελληνικές παροικίες κατά
τον 19ο αιώνα.
-Θαυμάσια! Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. 
Σας έφερα να δούμε αυτήν τη φωτογραφία.
- Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι κάνουν; 
-Αυτοί, παιδιά, ήταν σημαντικοί άνθρωποι.


-Γιατί το λε ς αυτό; Τι έκαναν;
-Στην εποχή τους βοήθησαν 
την Ελλάδα να σταθεί ξανά 
στα πόδια της.
-Από πού ήταν;
-Ήταν Έλληνες. Αλλά πιο πολύ
ζούσαν στο εξωτερικό.
-Πώς έτσι;
-Τότε η Ελλάδα περνούσε
δύσκολα χρόνια. Απ’ έξω
μπορούσαν να βοηθήσουν
καλύτερα. 


O Κοραής και ο Ρήγας
ανασηκώνουν την Ελλάδα.   


Όταν η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους Τούρκους, 
οι Έλληνες έχασαν την ελευθερία τους. Από τα πρώτα
χρόνια πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα.
Πήγαν να ζήσουν σε περιοχές που είχαν καταλάβει οι
Βενετοί. Από εκεί ταξίδεψαν προς τη Δυτική Ευρώπη.
Άλλοι πάλι έφθασαν στις βόρειες βαλκανικές χώρες και
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, την Αυστρία και την
Ουγγαρία, αλλά και στη Ρωσία. Μερικοί μορφωμένοι
ταξίδεψαν προς την Ιταλία, Γαλλία ή και Αγγλία. 
Στις χώρες αυτές δημιουργήθηκαν ελληνικές κοινότητες. 
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-Άννα, οι άνθρωποι έφευγαν στο
εξωτερικό, επειδή φοβόντουσαν για
τη ζωή τους;
-Ε, βέβαια! Λίγο το ’χεις να μην
ξέρεις αν θα ζεις αύριο; Παρ’ όλ’
αυτά, όμως, δεν ήταν μόνο ο φόβος
που ανάγκαζε πολλούς να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. 


 Ελληνική παροικία της Βενετίας.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Μεταναστεύσεις Ελλήνων προς Ιταλία και Σικελία 


Μεταναστεύσεις Ελλήνων προς άλλες βαλκανικές και παραδουνάβιες χώρες 


Μεταναστεύσεις Ελλήνων προς Μ. Ασία


Μεταναστεύσεις Ελλήνων προς Κωνσταντινούπολη 


     Kυριότεροι Εποικισμοί και Μεταναστεύσεις κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας  


-Για να παρατηρήσουμε αυτόν τον
χάρτη. Ας ακολουθήσουμε την
πορεία των Ελλήνων μεταναστών.
Ποιοι ήταν οι προορισμοί τους;
Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιους
λόγους για τους οποίους διάλεξαν
τις συγκεκριμένες περιοχές;







Αρκετοί έφευγαν και για οικονομικούς λόγους. 
Η ανάπτυξη του εμπορίου στο εξωτερικό έδινε ευκαιρίες.  
Όσοι έφυγαν δυνάμωσαν τις παροικίες που υπήρχαν και
δημιούργησαν νέες. Τον 18ο αιώνα 
η ελληνική παροικία της Βιέννης έγινε ένα από τα κέντρα
του παροικιακού Ελληνισμού. Εκεί οργανώθηκε η
εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων 
και  έγινε  η προετοιμασία για τον ξεσηκωμό. 
Λειτούργησαν σημαντικά τυπογραφεία. 
Τυπώθηκαν οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες 
(«Εφημερίς», «Ελληνικός Τηλέγραφος») και περιοδικά 
(«Ερμής», «Καλλιόπη»). Λόγιοι και δάσκαλοι, όπως ήταν 
ο Άνθιμος Γαζής, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο Νεόφυτος
Δούκας, έζησαν εκεί και μετάδωσαν στους Έλληνες 
τις νέες ιδέες της επιστήμης. Επίσης δόθηκαν υποτροφίες
σε άπορους νέους από τον ελλαδικό χώρο.
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Άνθιμος Γαζής.


Εφημερίς. Λόγιος Ερμής.


-Δείτε για παράδειγμα τα εξώφυλλα
του περιοδικού Ερμής ο Λόγιος και
της εφημερίδας Εφημερίς. Τι
πληροφορίες μας δίνουν; 


Νεόφυτος Δούκας.


Πολύ ευνοϊκή για το ελληνικό εμπόριο ήταν η Συνθήκη
του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774). Αυτή η Συνθήκη
υπογράφτηκε ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
και τη Ρωσία. Έτσι οι Έλληνες κινούνταν ευκολότερα, με
ρώσικη σημαία, στις οθωμανικές θάλασσες. Οι
ναυτιλιακές δραστηριότητες εξαπλώθηκαν από το
Γιβραλτάρ ως τον Εύξεινο Πόντο. Τα λεγόμενα «ναυτικά
νησιά», η Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά, απόκτησαν ένα
σημαντικό εμπορικό στόλο που αντιμετώπισε και τους
πειρατές.
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-Δείτε αυτές τις εικόνες με τους
πειρατές και τους κουρσάρους.
Παρατηρείστε την εξωτερική τους
εμφάνιση και σχολιάστε τον
εξοπλισμό τους.


Πειρατής του Αρχιπελάγους.


Κουρσάρος της Βόρειας Αφρικής.


-Πώς ταξίδευαν τότε Άννα;
-Κυρίως με πλοία. Οι Έλληνες ήταν από πολύ παλιά ναυτικοί. Πολλοί
όμως ακολουθούσαν τα καραβάνια και πήγαιναν από την ξηρά. 
-Πώς ήταν αυτά τα πλοία;
-Στην αρχή ήταν ιστιοφόρα, με πανιά. Αργότερα ήταν ατμόπλοια.
-Ήταν εύκολο το ταξίδι;
-Όχι πάντα. Συχνά συναντούσαν πειρατές αλλά και κουρσάρους που
ήταν στην υπηρεσία μιας εξουσίας ή ενός κράτους. Άλλοτε ο καιρός
ήταν άσχημος και αναγκάζονταν να σταματήσουν σε ενδιάμεσους
σταθμούς μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. 
-Αλλά ας δούμε τις φωτογραφίες. Με ποια μέσα γινόταν το εμπόριο
στη θάλασσα αλλά και στην ξηρά; Ποιες δυσκολίες συναντούσαν οι
έλληνες έμποροι που ταξίδευαν εκείνη την εποχή;
-Αλήθεια, θα ταξιδεύατε σήμερα μ’ ένα τέτοιο πλοίο; 
Θα ήταν ασφαλές το ταξίδι;


Ένα Λοιμοκαθαρτήριο υπήρχε σε κάθε μεγάλο λιμάνι. Εκεί γινόταν έλεγχος
της υγείας των ταξιδιωτών, πριν αποβιβαστούν στον προορισμό τους.


-Όμως, δεν ήταν μόνο έμποροι αυτοί που ταξίδευαν στο εξωτερικό.
Πολλοί πήγαιναν για να σπουδάσουν. 
-Και πού πήγαινε Άννα κάποιος εκείνα τα χρόνια, αν ήθελε να σπουδάσει;  


Τύποι μεσογειακών πλοίων.







Εκείνοι, που ταξίδευαν για να σπουδάσουν, προτιμούσαν
το πανεπιστήμιο της Πάδοβας στην Ιταλία. Οι Έλληνες
που ζούσαν στο εξωτερικό, έμποροι και φοιτητές,
επηρεάστηκαν απ’ όλα αυτά που συνέβαιναν στη Δύση.
Επηρεάστηκαν από τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική  
Επανάσταση. Προσπάθησαν να μεταφέρουν τις ιδέες
αυτές στην Ελλάδα. 
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Καραβάν σεράι ήταν ένα
είδος πανδοχείου, όπου


ξεκουράζονταν οι έμποροι
και οι ταξιδιώτες. 


-Καθόλου! Αλλά, σιγά-σιγά, οι ίδιοι οι καθημερινοί άνθρωποι
συνειδητοποίησαν ότι οι πρόγονοί τους, κάποτε, έδωσαν τα «φώτα» τους
στην Ευρώπη. Ένιωσαν, λοιπόν, εθνική υπερηφάνεια και σκέφτηκαν πως
τους αξίζει μια καλύτερη ζωή. Έτσι ξεκίνησαν.
-Και μετά τι έγινε; 
-Πριν προχωρήσουμε, παιδιά, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε καταλάβει
για ποιον σκοπό οι Έλληνες έμποροι μετέφεραν στην Ελλάδα τις ιδέες
που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη; 


-Δηλαδή, Άννα, εκτός από εμπορεύματα
οι έμποροι μετέφεραν και ιδέες; Πώς
γινόταν αυτό;
-Οι έμποροι αναγκάζονταν να μείνουν,
πολλές φορές, για πολύ καιρό στο
εξωτερικό. Εκεί έβλεπαν πώς ζούσαν οι
ελεύθεροι άνθρωποι. Άκουγαν τι
συζητούσαν. Στην Ευρώπη γίνονταν
τότε σημαντικά πράγματα. Οι
επιστήμες προόδευαν, η τεχνολογία το
ίδιο. Η κοινωνία γινόταν πιο δίκαιη. 
Οι άνθρωποι αποκτούσαν δικαιώματα.
Όλα αυτά οι έμποροι τα περιέγραφαν
στους δικούς τους, όταν επέστρεφαν
στην πατρίδα. Συχνά έφερναν μαζί τους
βιβλία, εφημερίδες, φυλλάδια και τα
έδιναν στην Ελλάδα σε όσους
μπορούσαν να τα διαβάσουν και να τα
καταλάβουν. Αυτοί στη συνέχεια, με
απλά λόγια τα έλεγαν στους άλλους
ανθρώπους. 
-Τι ήθελαν όμως να πετύχουν μ’ αυτό;
-Να κάνουν επανάσταση. Να γίνουν
πάλι ελεύθεροι. 
-Κι ήταν εύκολο;







-Δείτε στη φωτογραφία έναν
εκπρόσωπο του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού.
-Ποιος είναι;
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Σιγά-σιγά, διαμορφώθηκε στον ελλαδικό χώρο, στα μισά
του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου (1750-1821), μια
πνευματική κίνηση, ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. 
Ο σκοπός του ήταν η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης,
δηλαδή ότι οι Έλληνες ανήκουν σε ένα έθνος. Αυτό θα
οδηγούσε στην απελευθέρωση των Ελλήνων από την
οθωμανική κυριαρχία. Έγιναν σχολεία σε όλα τα
εμπορικά κέντρα του υπόδουλου ελληνικού χώρου.
Πολλοί οπαδοί του Διαφωτισμού (Μοισιόδακας, Κούμας,
Ψαλλίδας, Καΐρης, Λέσβιος) δίδαξαν στην απλή ελληνική
γλώσσα. Έβαλαν στην εκπαίδευση τις θετικές επιστήμες
και τη φυσική φιλοσοφία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά συστήματα (αλληλοδιδακτική μέθοδος,
πειράματα φυσικής και χημείας). 


Ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν πολύ σημαντική μορφή 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Καταγόταν από τη Χίο
αλλά ζούσε στη Γαλλία. Ήταν λόγιος, που σημαίνει πολύ
μορφωμένος. Το έργο του περιέχει όλες τις θέσεις 
του Διαφωτισμού για την παιδεία, την επιστήμη, τον
φιλελευθερισμό. Η μόρφωση ήταν, κατά τον Κοραή, 
το μέσο που θα οδηγούσε το έθνος στην αυτογνωσία
δηλαδή να εκτιμήσει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν
και να διεκδικήσει την απελευθέρωσή του.


Αδαμάντιος Κοραής


-Παρατηρείστε τώρα αυτή τη φωτογραφία: 
-Τι νομίζετε ότι συμβολίζει η εικόνα της
«σκλάβας Ελλάδας» στο φυλλάδιο Σάλπισμα
Πολεμιστήριον του Κοραή;
-Ο Κοραής, όμως, παιδιά, δεν ήταν ο μόνος 
που έκανε αυτή την προσπάθεια.
-Υπήρξαν κι άλλοι;
-Βέβαια, με πρώτ    ο και καλύτερο τον Ρήγα. 
Θα έχετε ακούσει γι’ αυτόν.


Παράσταση της σκλάβας Ελλάδας στο φυλλάδιο
Σάλπισμα πολεμιστήριον του Κοραή.


-Ο Αδαμάντιος Κοραής.







Ο ενθουσιασμός για τα νέα πολιτικά μηνύματα στην
Ευρώπη επηρέασε και τον Ρήγα Βελεστινλή. Ο Ρήγας
ονειρευόταν να ενωθούν οι βαλκανικές χώρες με το όνομα
«Ελληνική Δημοκρατία». Καλούσε τους Έλληνες και όλες
τις εθνότητες, που υπέφεραν από την οθωμανική
κυριαρχία, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γαλλίας
(ελευθερία –ισότητα –αδελφότητα). Τους έλεγε να
δημιουργήσουν μια πατρίδα στο «ιερό όνομα του νόμου»,
χωρίς φυλετικές, εθνικές και θρησκευτικές διαφορές. 
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Τα τραγούδια του Ρήγα ακούγονταν από
τους Έλληνες. 


Ο Ρήγας ρίχνει το σπόρο της ελευθερίας. 


-Για δείτε την υδατογραφία αυτή,
όπου ο Ρήγας ρίχνει τον σπόρο της
ελευθερίας. Τι να σημαίνει αυτό;
Ποιες ήταν γενικότερα οι ιδέες του
Ρήγα; 
-Μην ξεχνάτε, όμως, ότι ο σκοπός
ήταν η απελευθέρωση από τους
Οθωμανούς.
-Πώς φτάσαμε ως εκεί, Άννα;
-Πήραν μέρος και οι απόδημοι
Έλληνες.


Η συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς στην υπόθεση
της ελληνικής ανεξαρτησίας δεν περιορίστηκε μόνο στον
χώρο των ιδεών. Άτομα και ομάδες από τις ελληνικές
παροικίες της ιταλικής χερσονήσου, της κεντρικής και
νοτιοανατολικής Ευρώπης, των παραδουνάβιων
ηγεμονιών και της Ρωσίας συμμετείχαν με πολλούς
τρόπους στα αντιτουρκικά κινήματα. Αυτά έγιναν στην
ελληνική χερσόνησο και τα νησιά, από τα τέλη του 15ου
αιώνα και ως τις παραμονές της επανάστασης του 1821. 
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Ο Νικόλαος Σκουφάς. Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ. Ο Εμμανουήλ Ξάνθος. 


Στις αρχές του 19ου αιώνα, δημιουργήθηκε και
εξαπλώθηκε η Φιλική Εταιρεία. Ο σκοπός της ήταν η
εθνική απελευθέρωση. Συγκέντρωνε στελέχη απ’ όλα τα
κοινωνικά στρώματα. Προσπαθούσε να πετύχει μια
μαζική εξέγερση όλων των βαλκανικών χωρών, με στόχο
την ανατροπή του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη. 


Το σύμβολο της Φιλικής Εταιρείας.Ταυτότητα ιερέα – μέλους της Φιλικής Εταιρείας.







Για όλ’ αυτά οι απόδημοι έδωσαν και
χρήματα και τη ζωή τους. Ένα παράδειγμα
αποτελεί ο Ρήγας και το μαρτυρικό τέλος
του ίδιου και των συντρόφων του. Ένα
άλλο, η θυσία των ελλήνων σπουδαστών
των ευρωπαϊκών εκπαιδευτηρίων, στις
πολεμικές συγκρούσεις που έγιναν πρώτα
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στη
συνέχεια στην επαναστατημένη Ελλάδα.
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Σφραγίδα Φιλικής Εταιρείας.


Ο όρκος των Φιλικών. Η Ελληνική Νομαρχία.
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Τώρα που ολοκληρώθηκε η ενότητα μπορείτε να καταλάβετε με ποιο τρόπο
ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ρήγας Φεραίος βοήθησαν την Ελλάδα 
να αναγεννηθεί ;


Είναι εύκολο να ανακαλύψετε πότε έφτασε ο πρώτος Έλληνας μετανάστης
στην περιοχή που ζείτε;


Φτιάξτε το δικό σας χάρτη με τα ταξίδια της οικογένειά σας


Bρείτε ποια έργα έγραψε ο Ρήγας Φεραίος.


Aν θέλετε, διαβάστε το βιβλίο του Αδαμάντιου Κοραή, Παπατρέχας, Ερμής,
Αθήνα 1978.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Άνθρωποι ανάμεσα στις ελληνικές αρχαιότητες.-Ποιος μπορεί να είναι ο καβαλάρης;
-Γιατί φοράει διαφορετικά ρούχα
από τους υπόλοιπους;
-Ακούστε τι μας είπε ο
βιβλιοθηκάριος, όταν  τον ρωτήσαμε.


Ο θαυμασμός της Δύσης προς τους αρχαίους Έλληνες
είχε καλλιεργηθεί από την εποχή της Αναγέννησης. Οι
ξένοι ταξιδιώτες επισκέπτονταν την Ελλάδα κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ενδιαφέρονταν για τα
αρχαία μνημεία.


Πολλοί από τους ξένους ταξιδιώτες ενδιαφέρονταν και για
τους σκλαβωμένους Έλληνες. Καταλάβαιναν τις δύσκολες
συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν και τους συμπαθούσαν.
Συμφωνούσαν με την απελευθέρωση των Ελλήνων. Και
έκαναν γνωστή την Ελλάδα στην Ευρώπη και την Αμερική. 


VOYΑGE EN GRECE… 
TRAVEL IN GREECE… 
REISE NACH GRIECHENLAND...


-Παιδιά, πήγαμε χθες με την Αλεξάνδρα 
στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Και κοιτάξτε τι
βρήκαμε;
-Τι; Τι; Για να δούμε;
-Καταρχήν αυτόν τον πίνακα. 


- Καλά, και ενδιαφέρονταν μόνο για τα
αρχαία μνημεία;
- Όχι, Γιώργο! Ο βιβλιοθηκάριος είχε χρόνο
και μας είπε πολλά πράγματα.
- Τι εννοείς, Τζακ; Για λέγε! Σε ακούμε!
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Στιγμές καθημερινής ζωής μιας οικογένειας. 


Η Πύλη του Ανδριανού και οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός,
βοσκοτόπια, στις αρχές του 19ου αιώνα.


-Για δείτε! Ο βιβλιοθηκάριος μου
έδωσε εικόνες και κείμενα ξένων
περιηγητών, που έζησαν στην
Ελλάδα. Τι λέτε; Να δούμε ποιες
ήταν οι καθημερινές ασχολίες των
ανθρώπων της εποχής που
απεικονίζει ο πίνακας; Πώς ήταν τα
ρούχα τους; Για να διαβάσουμε και
τα παρακάτω κείμενα. Για τι μιλούν;
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Κείμενα Περιηγητών


Το να έχουν ή να μην έχουν ψωμί σ’έναν τόπο ήταν ζήτημα
σοδειάς*, αλλά και των διαθέσεων των Τούρκων, που, όταν
χρειάζονταν τα στάρια, κρατούσαν για τον στρατό ή για εξαγωγή
όλη τη συγκομιδή*. Έπειτα στα ορεινά χωριά και στα
απομονωμένα* νησιά δύσκολα έφτανε το σιτάρι, ακόμα και γιατί
το λήστευαν στον δρόμο. Απόμεναν το λιγοστό κριθάρι, τα
καλαμπόκια και τα όσπρια για το φτωχικό ζύμωμα του ψωμιού...


Κάθε σπίτι είχε τον χειρόμυλό του για το πρόχειρο αλεύρι, επειδή
δεν ήταν εύκολο να περιμένουν πάντα τον μύλο (νερόμυλο ή
ανεμόμυλο), να τους το ετοιμάσει.


Ο σπιτικός φούρνος ήταν μικρή πολυτέλεια. Οι πιο πολλοί
ετοίμαζαν το ψωμί τους πάνω στο χώμα ή στη ζεστή πλάκα της
εστίας, μια σταχτοκουλούρα* χωρίς προζύμι, που κάποτε η
οικογένεια την έτρωγε μόνο με λίγες ελιές και κρεμμύδι.


Φτωχική πολυτέλεια ήταν το ζεστό κριθαρόψωμο, με λάδι και
τυρί.


Κόττα ή πιτσούνια* με ρύζι, αβγά, τυρί, κρασί ήταν το νησιώτικο
γεύμα φιλοξενίας, όπου γίνονταν και προπόσεις, αλλά δεν
παρακάθονταν γυναίκες.


Στην Κρήτη πρόσφεραν για τους φιλοξενούμενους... ψητό
γουρουνόπουλο, στη μέση του τραπεζιού, για να παίρνουν όλοι με
τα χέρια, αλλά και αρνί,.. τυριά, ελιές και μέλι, και κρασί απ’όλα
τα χρώματα.


*σοδειά=τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται σε μια χρονιά.
*συγκομιδή=συγκέντρωση και αποθήκευση γεωργικών προϊόντων.
*απομονωμένα=μακριά από το κέντρο, χωρίς σύνδεση με το κέντρο.
*σταχτοκουλούρα=κουλούρα ψωμιού που έχει ψηθεί στη στάχτη.
*πιτσούνια=μικρά περιστέρια.


Ιστορία Ελληνικού Έθνους (ΙΕΕ), ΙΑ΄, σ. 278, 
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1970-1978.


-Βέβαια, παιδιά, όπως μας είπε ο
βιβλιοθηκάριος, υπήρχαν και οι
κατάλληλες συνθήκες, που
βοήθησαν στη δημιουργία
ενδιαφέροντος. 
-Ποιες ήταν αυτές οι συνθήκες
Αλεξάνδρα;


- Εγώ λέω να αναζητήσουμε
περισσότερα στοιχεία για τις
διατροφικές τους συνήθειες!


Σκίτσο χειρόμυλου.


Σκίτσο ανεμόμυλου.


Σκίτσο ανεμόμυλου.
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Η Επανάσταση της νέας Ελλάδας δεν είναι ένα
από τα πιο ωραία θεάματα που δόθηκαν προς
ενατένιση* στον άνθρωπο; Όλα τα θαύματα του
αρχαίου ηρωισμού, όλες οι αφοσιώσεις των πιο
υπέροχων μαρτύρων ανακαινίζονται* κάθε μέρα
εμπρός στα μάτια της Ευρώπης. 


*ενατένιση=παρατήρηση, παρακολούθηση.
*ανακαινίζονται= παίρνουν νέα μορφή.


Αλφόνσος Λαμαρτίνος, Nouvelles médiations poétiques,
Hachette, Paris 1924.


Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 1851, επίσκεψη στον
Κανάρη. Μικρό κίτρινο σπιτάκι μ’ άσπρες κορνίζες
γύρω από τα παράθυρα. Το εσωτερικό του πολύ
καθαρό. Με δέχτηκε η κυρία Κανάρη, φορώντας
ψαριανό κουστούμι... και βέλο... γελαστή
περιποιητικιά, μιλάει δυνατά με φωνή διαπεραστική,
γελάει πολύ... Σαλόνι με έπιπλα από... καρυδιά.
Επίπλωση σαλονιού γιατρού μικρής πολιτείας.
Χρωματιστά ποτήρια πάνω σε κεντήματα με
βελουδένια μπορντούρα. Γκραβούρες μοντέρνες 
στον τοίχο.


Μαρία Σκιαδαρέση, Κωνσταντίνος Κανάρης, 
Άμμος, Αθήνα 1997.


-Θέλετε να δούμε αν είχε ξεσπάσει
κάποια Επανάσταση τον 18ο ή 19ο
αιώνα και στην περιοχή που ζούμε
σήμερα;
-Α! Ο βιβλιοθηκάριος μας έδωσε και
κάποια κείμενα. Ένα από αυτά ήταν 
του Γάλλου λογοτέχνη Λαμαρτάν. 
Για διάβασε μας, Μαρία, τι γράφει;


Ο ρομαντισμός του 18ου αιώνα βοήθησε στην εξάπλωση
του φιλελληνισμού. Οι οπαδοί του ρομαντισμού
αναζητούσαν την περιπέτεια και είχαν φιλικά αισθήματα
για τους ανθρώπους που είχαν βάσανα. Επιπλέον, τα
συντηρητικά καθεστώτα στην Ευρώπη, μετά το 1815,
άσκησαν πίεση και κυνήγησαν τις φιλελεύθερες ιδέες και
τα επαναστατικά κινήματα. Η Ελληνική Επανάσταση
αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για να εκφραστούν οι νέες
πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. 


-Με τι συνδέει ο Λαμαρτίνος την
Ελληνική Επανάσταση; Μπορείτε
να βρείτε άλλα κείμενα Φιλελλήνων,
στα οποία περιγράφουν τον
θαυμασμό τους για την Ελλάδα; 
-Για να διαβάσουμε και το
παρακάτω κείμενο του Γάλλου
φιλέλληνα Φλωμπέρ. Σε ποιο
γεγονός αναφέρεται; 







Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ιδρύθηκαν
φιλελληνικές επιτροπές στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής. Σκοπός τους ήταν να φροντίσουν
τους Έλληνες πρόσφυγες, να βοηθήσουν οικονομικά τους
επαναστάτες, αλλά και να συμβάλουν στη μόρφωση των
Ελλήνων. Επίσης, εθελοντές από την Ελβετία, τη Γερμανία,
τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρωσία, αλλά και την Πολωνία, τη
Σκανδιναβική χερσόνησο και τις Ηνωμένες Πολιτείες
έφθασαν τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης για να
αγωνισθούν στο πλευρό των Ελλήνων.
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-Για δείτε τι βρήκα; Είχαν έρθει
και εθελοντές από την Αμερική
για τον ελληνικό αγώνα. Για να
δούμε πώς περιγράφει ένας
Αμερικανός τη ζωή των ελλήνων
στρατιωτών. Ήταν εύκολα τα
πράγματα άραγε; Τι άλλες
δυσκολίες θα μπορούσαν να
έχουν;


Ένας Αμερικανός, ο Samuel Howe, γράφει στο
ημερολόγιο του


Γρήγορα συνηθίζει κανείς στη ζωή του έλληνα στρατιώτη.
Είναι τώρα δύο μήνες που δεν έβγαλα τα ρούχα μου τη
νύχτα και που δεν είχα άλλο στρώμα εκτός από το πάτωμα
και μια κουβέρτα· και όμως κοιμούμαι εξίσου βαθιά, όπως
και σε πουπουλένιο στρώμα με καθαρά λινά σεντόνια, και
το κεφάλι μου αισθάνεται εξίσου καλά, με μόνο το μαντήλι
μου ανάμεσά του και σε μια ομαλή πέτρα, όπως και όταν
ακουμπούσε σε πουπουλένια μαξιλάρια. 


Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τομ. Στ΄, σ.
1007, χ.ε., Θεσσαλονίκη 1961-1988.


Ευρωπαίοι αξιωματικοί και
Φιλέλληνες στην Ελλάδα.


-Εντάξει, και τι άλλο έκαναν οι
Φιλέλληνες εκτός από το να γράφουν
ωραία κείμενα; Με ποιους άλλους
τρόπους βοήθησαν την Ελληνική
Επανάσταση;
-Δεν έγραφαν μόνο, Γιώργο. 
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Πιάτο με τον όρκο του Έλληνα. Πιάτο με τον Μιαούλη που
καταλαμβάνει ένα τούρκικο πλοίο.


Πιάτο με έρανο υπέρ των Ελλήνων.


-Τι να έλεγε άραγε, παιδιά, ο λόρδος
Βύρων στους Έλληνες;


Ο λόρδος Βύρων στο Μεσολόγγι.


Ξένοι πολιτικοί με φιλελληνικά αισθήματα προώθησαν το
Eλληνικό Zήτημα. Λογοτέχνες έγραψαν βιβλία, ποιήματα
και άρθρα σε εφημερίδες. Ζωγράφοι εικονογράφησαν τους
αγώνες του ελληνικού λαού. Ακόμη κυκλοφόρησαν και
αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως πιάτα, βεντάλιες,
κουτιά, σαπούνια και αρώματα με παραστάσεις σχετικές
με τον ελληνικό αγώνα.


O ερχομός του λόρδου Βύρωνα στη Ελλάδα αποτέλεσε
σταθμό για τον φιλελληνισμό. Ο θάνατός του, από
ελονοσία, στο Μεσολόγγι θεωρήθηκε σημαντικό πλήγμα
για την Ελληνική Επανάσταση.







Ο Λουδοβίκος Α΄ της Βαυαρίας δέχεται αρχαιότητες.


-Από αυτά, παιδιά, που σας είπε και
σας έδειξε ο βιβλιοθηκάριος,
καταλαβαίνω πως οι Φιλέλληνες
βοήθησαν πάρα πολύ την
επαναστατημένη χώρα μας.
-Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κάποιοι
από αυτούς φαίνεται ότι δεν
περιορίστηκαν στη βοήθεια μόνο,
Μαρία. Για δείτε αυτές τις εικόνες.
Τι παρατηρείτε;


Λουίς Φρανσουά Σεμπαστιάν Φωβέλ, γάλλος λόγιος και ζωγράφος, πρόξενος 
της Γαλλίας στην Αθήνα. Συλλέκτης και πωλητής αρχαιοτήτων.
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Ο λόρδος Τόμας Μπρους Έλγιν.


Μπορείτε να βρείτε ποια στάση κράτησε η χώρα που ζείτε σήμερα απέναντι στην
Ελληνική Επανάσταση; Αν ζούσατε τότε στη χώρα αυτήν τι θα κάνατε για το
Ελληνικό Ζήτημα;  


Mπορείτε να αναζητήσετε σε κάποιο βιβλίο ή στο διαδίκτυο τοπικές ενδυμασίες
της εποχής;


Πού βρίσκονται σήμερα τα γλυπτά του Παρθενώνα που απέσπασε ο Έλγιν; Τι
ξέρετε για την ιστορία τους;
Πού βρίσκεται η Αφροδίτη της Μήλου;


Διαβάστε, αν θέλετε, το βιβλίο του Νάνου Βαλαωρίτη, Τα σπασμένα χέρια της
Αφροδίτης της Μήλου, Άγρα, Αθήνα 2002 και συζητείστε γύρω από την επιστροφή
των αρχαιοτήτων στη χώρα όπου ανήκουν.


Δείτε την ταινία του Τζούλιαν Φαρίνο, Λόρδος Βύρων, και συζητήστε την στην
τάξη. Διαβάστε τα ποιήματα του Άγγλου φιλέλληνα. Πώς περιγράφει την Ελλάδα;


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Ο θαυμασμός για την ελληνική αρχαιότητα είχε και
αρνητικές συνέπειες. Συχνά ξένοι ταξιδιώτες, λόγιοι αλλά
και ηγεμόνες, μάζευαν αρχαία αντικείμενα για τις ιδιωτικές
τους συλλογές ή τα μουσεία των χωρών τους, με τη
δικαιολογία ότι τάχα θα έσωζαν τις αρχαιότητες. 
Οι Οθωμανοί δεν φρόντιζαν ιδιαίτερα τις ελληνικές
αρχαιότητες. Οι Έλληνες προσπάθησαν ήδη πριν από την
Επανάσταση να προστατέψουν όσο μπορούσαν τον
αρχαιολογικό πλούτο της χώρας. Η ίδρυση, στα 1813, της
«Φιλομούσου Εταιρείας» στην Αθήνα είχε σκοπό την
προστασία των αρχαιοτήτων. Αμέσως μετά την ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους, άνοιξε στην Αίγινα αρχαιολογικό
μουσείο. Σημαντικές αρπαγές είχαν, όμως, ήδη γίνει. Πιο
γνωστές έμειναν στην ιστορία η αρπαγή των γλυπτών του
Παρθενώνα, από τον βρετανό λόρδο Έλγιν, στις αρχές του
19ου αιώνα και η αρπαγή της θεάς Αφροδίτης της Μήλου,
από τον γάλλο κόμη Ντε Μαρσελλύς.







28


Η ΕΛΛHΝΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚEΣ ΑΥΛEΣ


-Κοιτάξτε τι βρήκα σ’ ένα βιβλίο!
-Τι; Τ  ι;
-Τη δημοσίευση της προκήρυξης της
Ελληνικής Επανάστασης!
-Α! Ναι; Μα, εδώ, Μαρία, γράφει πως
η Επανάσταση ξεκίνησε στις 23
Μαρτίου του 1821. 
-Και εγώ νόμιζα ότι όλα άρχισαν στο
μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, στις 25
Μαρτίου. Για δείτε έφερα και την
καρτ-ποστάλ που αγόρασα από την
Εθνική Πινακοθήκη με τον όρκο των
αγωνιστών.    


Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς, 
εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου 
των Σπαρτιατικών στρατευμάτων, Πέτρου
Μαυρομιχάλη, και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου»


...Εν ενί λόγω* , όλοι απεφασίσαμεν ή να
ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν
προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν
όλων των εξευγενισμένων ευρωπαϊκών γενών, ώστε να
δυνηθώμεν* να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον ιερόν και
δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας, να
αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον ελληνικόν γένος
μας. Δικαίω τω λόγω* η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας
και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την
φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και δια χρημάτων και δια
όπλων, και δια συμβουλής...1821: Μαρτίου 23 εν
Καλαμάτα. 


* Εν ενί λόγω = με μια λέξη.
*να δυνηθώμεν= να μπορέσουμε.
* Δικαίω τω λόγω=δικαίως.


Ιστορία Ελληνικού Έθνους (ΙΕΕ), τόμος ΙΑ΄, σ. 90, Αθήνα
1970-1978. 


Ο Πετρόμπεης (Πέτρος)
Μαυρομιχάλης.


Η ιστορική προκήρυξη 
της 23ης Μαρτίου 1821.







Ηνωμένο Βασίλειο 
της Μεγάλης Βρετανίας
και της Ιρλανδίας 


Ιρλανδία Αγγλία


Λονδίνο


Σκωτία 


Ατλαντικός Ωκεανός


Βασίλειο της Σουηδίας    Νορβηγία
Σουηδία


Βόρεια Θάλασσα Κοπεγχάγη


Βασίλειο της Δανίας Βαλτική 
Θάλασσα


Βασίλειο
των Κάτω χωρών 


Βασίλειο
της Γαλλίας


Βασίλειο της Πρωσίας


Βρυξέλλες


Παρίσι
Λουξεμβούργο


Βασίλειο
της Πολωνίας


Βαρσοβία


Μόσχα


Ρωσική 
Αυτοκρατορία


Αυστριακή 
αυτοκρατορία


Πράγα


Βιέννη
Π. Δούναβης


Ελβετική
 Συνομοσπονδία


Βασίλειο της 
Ισπανίας


Μαδρίτη


Βασίλειο της
 Πορτογαλίας


Λισαβόνα


Γιβραλτάρ(Μ.Βρετ.)


(Ισπ.)


Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ο Σ  Θ Α Λ Α Σ Σ Α


Βασίλειο 
Πεδεμόντιου 
και Σαρδηνίας


Βασίλειο
 των Δύο Σικελιών


Τορίνο


Παπικά 
Δαλματικά Κράτη


Πάρμα
Μοδένα


Λούκα
Τοσκάνη


Ρώμη
Κορσική
 (γαλλική)


Νάπολη


Λομβαρδία
Βενετία


Κροατία Βελιγράδι Βουκουρέστι


Οθωμανική Αυτοκρατορία


Μολδαβία
Βεσσαραβία


Βλαχία ΜΑΥΡΗ


ΘΑΛΑΣΣΑ


Κωνσταντινούπολη


Θεσσαλονίκη


Αθήνα


Μάλτα 
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Ο όρκος των αγωνιστών στο Μοναστήρι
της Αγίας Λαύρας.


Το χειρόγραφο αυτό είναι το μοναδικό έγγραφο
που έστειλαν οι Έλληνες στις Ευρωπαϊκές
Αυλές. Βρέθηκε στα Βρετανικά Κρατικά Αρχεία.
Η ελληνική «προειδοποίηση» βρήκε τους
εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων να
συνεδριάζουν, στο Λάιμπαχ, για να σταματήσουν
νέα επαναστατικά κινήματα στην Ιταλία και την
Ισπανία.  


- Γιώργο, αυτή η ημερομηνία, της 25ης
Μαρτίου, επικράτησε. Οι συγκρούσεις
είχαν, όμως, ξεκινήσει λίγο νωρίτερα.
Αλλά, για να διαβάσουμε καλύτερα την
προκήρυξη. Τι ζητούσαν ο
αρχιστράτηγος των Σπαρτιατικών
στρατευμάτων και 
η Μεσσηνιακή Σύγκλητος από τις
Ευρωπαϊκές Δυνάμεις; 


-Μα ποιες ήταν, παιδιά, οι Μεγάλες
Δυνάμεις που γράφει η προκήρυξη; Και
γιατί οι Έλληνες τις προειδοποιούσαν
για την Επανάστασή τους; Για να
παρατηρήσουμε τον χάρτη. Ποια ήταν
τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη στις αρχές
του 19ου αιώνα; Γιατί οι κυβερνήσεις
τους ενδιαφέρονταν για την περιοχή της
Ελλάδας; Ποια ήταν η γεωγραφική της
θέση;


Χάρτης της Ευρώπης στις αρχές του 19ου αιώνα.   


Ρωσικές


Αυστριακές   


Πρωσικές


Σουηδικές


Ολλανδικές


Πεδεμόντιου


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Εδαφικές κτήσεις
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Οι ισχυρές χώρες ήθελαν να διατηρήσουν την πολιτική
δύναμή τους στην Ευρώπη μετά τη νίκη κατά του
Ναπολέοντα το 1814 και το συνέδριο της Βιέννης. Με
άλλα λόγια προσπαθούσαν να ενισχύσουν τη μοναρχία.
Γι’ αυτό τον λόγο οι Μεγάλες Δυνάμεις, που ήταν η
Ρωσία, η Αυστρία, η Πρωσία, η Αγγλία και η Γαλλία,
συγκρότησαν τη γνωστή Ιερή Πενταπλή ή Ευρωπαϊκή
Συμμαχία. Οργάνωναν, μάλιστα, συχνές συναντήσεις για
να εμποδίζουν τις νέες επαναστάσεις.   
Η Ελληνική Επανάσταση δεν μπορούσε να αφήσει
αδιάφορες τις ισχυρές χώρες. Πρώτον, γιατί η
γεωγραφική θέση της Ελλάδας ανάμεσα σε τρεις
ηπείρους, στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ήταν
σημαντική για την οικονομία τους. Δεύτερον, η διάλυση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα δημιουργούσε
αλλαγές στην περιοχή. Στην αρχή, λοιπόν, οι Μεγάλες
Δυνάμεις άφησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να
αντιμετωπίσει μόνη της την Ελληνική Επανάσταση.
Ακόμη και η Ρωσία, που είχε αναγνωρισθεί ως
προστάτιδα των Ορθοδόξων, που ζούσαν στα εδάφη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καταδίκασε την Ελληνική
Επανάσταση. 


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν κατάφερε να σταματήσει
την Ελληνική Επανάσταση. Πρώτη η Ρωσία άλλαξε
στάση. Έτσι και οι υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις πήραν,
σιγά-σιγά, το μέρος των επαναστατημένων Ελλήνων.
Φοβόντουσαν μήπως το ελληνικό κράτος θα υποστήριζε τα
ρωσικά συμφέροντα. Παράλληλα με αυτούς τους λόγους,
κάποια γεγονότα βοήθησαν στο να αλλάξει πολιτική και η
Ιερά Συμμαχία απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση.
Πρώτα, ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄
στην Κωνσταντινούπολη και οι διώξεις κατά των
ορθοδόξων χριστιανών προκάλεσαν ένταση στις ρωσο-
τουρκικές σχέσεις. Έπειτα, ο νέος υπουργός εξωτερικών
της Αγγλίας Γεώργιος Κάνιγκ, που είχε φιλελληνικά
αισθήματα, βοήθησε να αναγνωρίσουν τα ξένα κράτη τους
επαναστατημένους Έλληνες, ως εμπόλεμο έθνος. 


Ο Γεώργιος Κάνιγκ. 


   --Μα, γιατί γράφει στο βιβλίο
πως στην αρχή οι Μεγάλες
Δυνάμεις κράτησαν αυτή τη
στάση; Άλλαξαν μετά τα
πράγματα; 
Γιατί;
-Α! Αλεξάνδρα και εσύ
ανυπόμονη είσαι! Να δούμε
τι γράφει;


-Εγώ λέω, παιδιά, να
διαβάσουμε τώρα τι γράφει
αυτό εδώ το βιβλίο.
-Ωραία, Τζακ, σε ακούμε.
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- Κοιτάξτε δυο εικόνες που βρήκαμε με τη Μαρία στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Κυκλοφόρησαν μετά την
Επανάσταση. Η μια δείχνει σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης και η άλλη ορισμένους από τους
σημαντικότερους ήρωές της. Ποιος είναι ο Γρηγόριος ο Ε΄; Ποια εικόνα δείχνει τον απαγχονισμό του;
Ποια άλλα γεγονότα ξεχωρίζετε;


Πάνθεον Ηρώων
της Ελληνικής
Επανάστασης.


Γκραβούρα με σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης.
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-Για δείτε, παιδιά! Υπάρχει και
ένα κείμενο που αναφέρεται στο
τι έτρωγαν οι Έλληνες
στρατιώτες. Για να το
διαβάσουμε. Ήταν εύκολο να
βρουν τροφή;


-Πραγματικά, οι κακουχίες των
επαναστατημένων Ελλήνων ήταν
μεγάλες! Δείτε και την εικόνα με
τον αποχαιρετισμό του
καπετάνιου. Ποια να ήταν,
άραγε, τα συναισθήματα των
συγγενών του; Για να δούμε
ορισμένα από τα όπλα των
αγωνιστών της Επανάστασης.
Ποια από αυτά φοράει στη
μέση του ο καπετάνιος του
πίνακα;


 Ο αποχαιρετισμός του καπετάνιου.


Περί αμέσου αποστολής άρτου είς τον υποφέροντα 
εκ πείνης στρατόν


Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ


Προς τον κύριον Βασίλειον Δημητρακόπουλον εις
Αλωνίσταινα
Αδελφέ! Από τη φιλογενία* σου η πατρίς προσμένει*
υποχρεώσης όλα τα πλησιόχωρα* χωρία, μεγάλα και μικρά,
όσα κρίνεις εύλογον, να ζυμώσουν ψωμί όσο μπορούν
περισσότερον, εις τρόπον ότι κάθε ημέραν να στέλλης
κατ’ευθείαν εις το στρατόπεδον μας εκατόν ή και διακόσια
ζώα φορτωμένα, δια να τρώγουν τα στρατεύματα, και τούτο
δι’ ολίγας ημέρας, ώστε να μπορέσωμεν να αφανίσωμεν τον
εχθρόν όπου ευρίσκεται μέσα στην πατρίδα


   *φιλογενία=αγάπη προς το γένος, το έθνος.
*προσμένει=περιμένει.
*Άμα δε λαβών=Μόλις πάρεις.
*πλησιόχωρα=κοντινά.


Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας: τ. 9, Βιβλιοθήκη της Βουλής 
των Ελλήνων, Αθήνα 1971-1973.
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Αρβανίτικο τουφέκι. Πιστόλες.


-Και δεν μου λες, Τζακ, γράφει στο
βιβλίο τι ακριβώς έκαναν οι τρεις
Μεγάλες Δυνάμεις για να
βοηθήσουν τους Έλληνες;


-Γιατί ήρθε ο αιγυπτιακός στόλος
στην Ελλάδα; Τι λέτε, να ψάξουμε
στα βιβλία και στο διαδίκτυο να
μάθουμε;
-Γιατί όχι. Να δούμε όμως πρώτα τι
έκανε και η Γαλλία;


-Έπαιρναν και τα παιδιά μέρος
στον αγώνα; Τι λέτε, να βρούμε
πληροφορίες για τη θέση των
παιδιών στην κοινωνία της εποχής;


Η Γαλλία ήταν η τρίτη Μεγάλη Δύναμη που
αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση. Στις 6 Ιουλίου
1827 υπέγραψε μαζί με τη Ρωσία και την Αγγλία την
Ιουλιανή Συνθήκη στο Λονδίνο. Σύμφωνα με αυτήν οι
τρεις χώρες θα ανάγκαζαν Έλληνες και Τούρκους να
κάνουν ανακωχή και να συζητήσουν. Οι τρεις
Δυνάμεις πίεζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να
δεχθεί τη δημιουργία ενός αυτόνομου ελληνικού
κράτους. Μια άλλη άποψη είναι ότι, απλά,
αναζητούσαν μια αφορμή να αναμειχθούν νόμιμα στην
Ελληνική Επανάσταση. 


Ο όρκος του νεαρού πολεμιστή.
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Οι Ναύαρχοι του στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων: ο Ερρίκος Δεριγνύ, ο Λογγίνος Χέϋδεν και ο Εδουάρδος
Κόδριγκτον. 


-Δείτε πώς ήταν τα πλοία τους
τότε! Στο Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο είδαμε και το αντίγραφο
της ναυαρχίδας του Μιαούλη.
Πώς λεγόταν; 


-Για κοιτάξτε! Υπάρχει και 
η φωτογραφία ενός πίνακα της
εποχής, που ζωγράφισε ο Γάλλος
πυροβολητής Μαρτίν Βερντιότ, 
ο οποίος πήρε μέρος στον
πόλεμο.


Όταν ο Ιμπραήμ παραβίασε αυτή την ανακωχή, οι στόλοι
της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας συγκρούστηκαν
με τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, σε ναυμαχία στον κόλπο
του Ναυαρίνου, στις 8 Οκτωβρίου 1827.


Οι τρεις Δυνάμεις νίκησαν. Οι Οθωμανοί θεώρησαν
υπεύθυνους τους Ρώσους. Στον πόλεμο, ανάμεσα στις 
δύο χώρες κέρδισε η Ρωσία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
δέχθηκε, τελικά, τις αποφάσεις των τριών Δυνάμεων 
για το Ελληνικό Ζήτημα. 


-Και τι έγινε τελικά από τα δύο; Περίεργος είμαι,
παιδιά. Για να διαβάσουμε.
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Το πυρπολικό 
και η βάρκα της διάσωσης.


  «Άρης», λεπτομέρειες από το αντίγραφο
της ναυαρχίδας του Ανδρέα Μιαούλη
[1769-1835]. 


-Ποιοι είναι οι καπετάνιοι; Τι να
συζητούν άραγε;
-Διαβάστε το εικονογραφημένο
κλασικό και την πηγή που
ακολουθεί. Τι περιγράφουν;


Το πυρπολικό. Πού ήταν το μπαρούτι; 


Τα πυρπολικά ήταν επανδρωμένα* εμπρηστικά
σκάφη... γεμάτα εύφλεκτα υλικά στο υπόστρωμά
τους. Το πλήρωμα τους τα προσκολλούσε στα
πλευρά του εχθρικού πλοίου... [Έβαζαν φωτιά στο
πυρπολικό.] Αμέσως μετά το πλήρωμα έσπευδε να
εγκαταλείψει το πυρπολικό με μία λέμβο και να
απομακρυνθεί το γρηγορότερο...


*επανδρωμένα=με πλήρωμα.


Κωνστ. Αδαμοπούλου - Παύλου, Αννίτα Πράσσα,
Ανδρέας Μιαούλης (1769-1835). Από την υπόδουλη ως
την ελεύθερη Ελλάδα, σ. 238, Βιβλιοπωλείον Εστίας,
Αθήνα 2003.
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Αιτία της τρομερής αυτής καταστροφής υπήρξε η
διαφωνία ανάμεσα στον Ιμπραχίμ Πασά και τον
οθωμανό ναύαρχο Τσεγκέλογλου Ταχίρ Πασά,
πεπειραμένο* θαλασσόλυκο. Αν ο Ιμπραχίμ Πασάς δεν
επενέβαινε και άφηνε τη διοίκηση του αιγυπτιακού
στόλου στον Ταχίρ Πασά, ίσως ο κοινός στόλος δεν
πάθαινε τέτοια καταστροφή. Ο μοναδικός λόγος
επιτυχίας του άγγλου ναυάρχου Κόδριγκτων, που
διοικούσε τον κοινό αγγλο-γαλλο-ρωσικό στόλο,
υπήρξε η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του  οθωμανικού
και αιγυπτιακού στόλου... 


*πεπειραμένο=έμπειρο.


Hilmi Daregenli, «Yunanistandevletinin Kurulusu 
(=Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους)» Tarihmecmuasi, τευχ.
108 Δεκέμβριος 1973, σ. 68-73. Ελληνική μετάφραση 
στη Δημάδη Κ., Βαλκανική βιβλιογραφία, τομ. Β΄, τεύχ.2,
Παράρτημα, σ. 218, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 
Θεσσαλονίκη 1975.


-Μετά τη ναυμαχία του Ναυαρίνου,
τι έγινε;  


-Βρήκα την άποψη ενός τούρκου
ιστορικού για τη ναυμαχία του
Ναυαρίνου. Για ποιον λόγο
πιστεύει πως έχασαν οι Τούρκοι
στη ναυμαχία του Ναυαρίνου;


Και εγώ σας διαβάζω την άποψη
ενός αγωνιστή του 1821. Πού
αποδίδει εκείνος τη νίκη; 


Η νίκη στο Ναυαρίνο οδήγησε τελικά στην αρχή του
τέλους για την Ελληνική Επανάσταση. Βρήκαν, όμως, και
οι Μεγάλες Δυνάμεις την ευκαιρία να ανακατεύονται στις
πολιτικές υποθέσεις του νέου κράτους.


Είναι αδύνατον να περιγράψη κανένας την χαράν
εκείνης της ημέρας...
Είδομεν πράγματα πλέον της θελήσεως των Βασιλέων
των μεγάλων Εθνών,
Και λογαριάζοντες στρατιωτικώς την πράξιν,
ευρίσκαμεν αυτήν πρώτην 
της αποκαταστάσεώς μας. Διότι πού ηξεύραμεν οι
δυστυχείς ημείς τι έκαμνον αι Αυλαί, και έως πού
εκατεγίνοντο να φθάσουν αφού είχαμεν βαρεθή
ακούγοντες την υπεράσπισίν μας, χωρίς να βλέπωμεν
πράξιν...


Νικολάου Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά της
Επαναστάσεως των Ελλήνων, τ. Β΄, σ. 670, Δημιουργία,
Αθήνα 1997-98.
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Οι πρεσβευτές των τριών χωρών συναντήθηκαν
πολλές φορές. Υπέγραψαν διάφορα σημαντικά
Πρωτόκολλα. Το πιο γνωστό είναι το Πρωτόκολλο
της Ανεξαρτησίας. Το υπέγραψαν στο Λονδίνο, στις
αρχές του 1830. Ήταν η πρώτη επίσημη διεθνής
πράξη, που αναγνώριζε την Ελλάδα, ως κράτος
κυρίαρχο και ανεξάρτητο. Τα σύνορα του κράτους και
ο ηγεμόνας ήταν δύο ζητήματα που έμεναν ακόμη 
να λυθούν. Η Επανάσταση όμως είχε φέρει καρπούς! 


-Για να παρατηρήσουμε αυτόν τον χάρτη.
Ποια ήταν τα πρώτα σύνορα της χώρας;
Ακολούθησαν πολλά χρόνια και πολλές
συμφωνίες για να αποκτήσει η Ελλάδα τα
σημερινά της σύνορα. Να βρούμε έναν
χάρτη της σύγχρονης Ελλάδας και να
σημειώσουμε τις πόλεις που αποτελούσαν
σύνορα κάθε φορά για το ελληνικό
κράτος.


Η επέκταση του ελληνικού κράτους.


1919-1922
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Κοιτάξτε πάλι, αν θέλετε, το «Πάνθεον» των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης.
Φτιάξτε και εσείς τη δική σας πινακοθήκη με τους ήρωες και τις ηρωΐδες του 1821.
Αναζητήστε βιογραφικά στοιχεία για τον καθένα και την καθεμία από αυτούς. 


Δείτε τον χάρτη με τις θέσεις όπου έγιναν κάποιες μάχες της Επανάστασης κατά
το διάστημα 1821-1824. Φτιάξτε, αν θέλετε, τον δικό σας κατάλογο με τα γεγονότα
που θεωρείτε σημαντικά.


Διαβάστε το βιβλίο της
Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη, 
Ο μικρός
μπουρλοτιέρης,
Πατάκης, Αθήνα 1990, Γ.
Πατεράκη,
Το Ψαριανό Καράβι,
Ευρωεκδοτική, 1979 και
συζητήστε το στην τάξη.


Επισκεφθείτε, αν
μπορείτε, τον ιστοχώρο
της Ελληνικής Βουλής
και περιηγηθείτε
εικονικά την Έκθεση 
180 χρόνια Ελληνικής
Παλιγγενεσίας. Ψάξτε
τις σημαίες της
Ελληνικής
Επανάστασης. Πώς θα
φτιάχνατε εσείς τη
σημαία, αν παίρνατε
μέρος στην
Επανάσταση;


Βρείτε στοιχεία για την «Ιερή Συμμαχία».


Τι ρούχα φορούσαν οι Έλληνες και τι ρούχα οι κάτοικοι των χωρών των Μεγάλων
Δυνάμεων την εποχή της Επανάστασης; Φτιάξτε τον δικό σας κατάλογο 
με ενδυμασίες της εποχής.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Χάρτης με τις θέσεις
που έγιναν κάποιες
μάχες της Επανάστασης.
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Από τη δημιουργία του ελληνικού
κράτους έως την Ένωση της Κρήτης


με την Ελλάδα


Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Μετά
τη δολοφονία του, οι Μεγάλες Δυνάμεις έκαναν βασιλιά της Ελλάδας
τον Όθωνα το 1832. Η περίοδος της βασιλείας του ονομάστηκε
Βαυαροκρατία. Μετά από τριάντα χρόνια όμως, ο Όθωνας διώχθηκε.
Νέος μονάρχης ορίστηκε ο Γεώργιος Α΄. Παράλληλα, έγιναν εξεγέρσεις
και πόλεμοι, που είχαν ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει η χώρα. 
Τα Επτάνησα, η Θεσσαλία, η Άρτα, η Ήπειρος και η Κρήτη ενώθηκαν
με την Ελλάδα. Αγώνες έκανε για τον ίδιο σκοπό και η Μακεδονία. 


Β
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ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


Η   δολοφονία του Καποδίστρια άφησε
την Ελλάδα χωρίς Κυβερνήτη.
Ακολούθησαν συγκρούσεις μεταξύ των
οπαδών και των εχθρών του
Καποδίστρια. Η Ε΄ Εθνοσυνέλευση δεν
έλυσε τα προβλήματα. Όμως, οι
Μεγάλες Δυνάμεις είχαν πάρει τις
αποφάσεις τους. Η Αγγλία, η Γαλλία
και η Ρωσία υπέγραψαν με τη Βαυαρία
το Πρωτόκολλο του 1832 στο Λονδίνο.
Δέχονταν την ίδρυση ανεξάρτητου
ελληνικού βασιλείου με σύνορα τη
γραμμή Παγασητικού-Αμβρακικού. Το
νέο κράτος περιλάμβανε, εκτός από την
Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα,
την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τις
Σποράδες και τα νησιά του
Αργοσαρωνικού.


-Για να παρατηρήσουμε τον
χάρτη. Ποιες ήταν οι
σημερινές ελληνικές περιοχές
που έμεναν εκτός του
ελληνικού κράτους;


     Έλληνες πληροφορούνται την εκλογή του Όθωνα.


-Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού
κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν
Έλληνας!
-Για να δούμε τι θα βρούμε γι’ αυτό το
θέμα στο διαδίκτυο.
-Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά. Αυτό το
άρθρο λέει ότι ήταν μόλις δεκαεπτά
χρονών, όταν έγινε βασιλιάς.
-Σαν κι εμάς δηλαδή!
-Ναι, μάλλον φαίνεται πως κάποιοι
βιάζονταν να τον κάνουν βασιλιά!
-Ακούστε τι γράφει.


Χάρτης του ελληνικού κράτους
σύμφωνα 


με το Πρωτόκολλο 
του Λονδίνου 


(Αύγουστος 1832).







41


Επίσης, όριζαν για βασιλιά της Ελλάδας τον Όθωνα.
Ήταν ο δεύτερος γιος του βασιλιά της Βαυαρίας
Λουδοβίκου Α΄.


Οι Τούρκοι δέχθηκαν αυτές τις αποφάσεις. Οι Έλληνες,
αν και δεν φαίνεται να είχαν μεγάλη ανάμειξη, δέχθηκαν
τον βασιλιά Όθωνα. Έλπιζαν ότι θα φέρει την ηρεμία στη
χώρα.


Ο Όθωνας.


-Και πώς τα κατάφερε να
κυβερνήσει την Ελλάδα, αφού ήταν
ανήλικος; Κοιτάξτε πόσο μικρός
φαίνεται σ’ αυτόν τον πίνακα!
Σίγουρα κάποιοι θα τον βοήθησαν.
-Ναι, Αλεξάνδρα, δίκιο έχεις.
Κοιτάξτε, τι γράφει στη συνέχεια.  


Η άφιξη του βασιλιά Όθωνα
στο Ναύπλιο.  


Η Βαυαρία έστειλε μαζί με τον Όθωνα τρεις αντιβασιλείς.
Αυτοί θα τον βοηθούσαν στη διακυβέρνηση της χώρας.
Ήταν ο Ιωσήφ Λουδοβίκος Άρμανσπεργκ, ο Γκεόργκ
Μάουερ και ο Καρλ - Βίλεμ Έυντεκ.


Ο Ιωσήφ Λουδοβίκος Άρμανσπεργκ.      Ο Γκεόργκ Μάουερ. Ο Καρλ Βίλεμ Έυντεκ. 
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Το πρώτο Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Η Εθνική Τράπεζα το 1845.


Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις για τα μέτρα
που πήρε η Αντιβασιλεία. Στην
πραγματικότητα, όμως, η δράση της
βοήθησε στη συγκρότηση του ελληνικού
κράτους, με τη δημιουργία σημαντικών
θεσμών. Για παράδειγμα, το κράτος
χωρίστηκε σε νομούς και επαρχίες.
Ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Οργανώθηκε η εκπαίδευση και ο στρατός
και λειτούργησαν τα δικαστήρια.


-Καλά, ένα χρόνο δεν κράτησε η Αντιβασιλεία; Στα 18
του, δεν έγινε ενήλικας ο Όθωνας;
-Α! Όχι. Ο Όθωνας ανακηρύχθηκε ενήλικας το 1835,
όταν έγινε 20 χρονών!
-Και τι έγινε μετά; Για να δούμε.


Στο πρόσωπο του Όθωνα συγκεντρώθηκαν
όλες οι εξουσίες. Συνέχισε να κυβερνάει
χωρίς Σύνταγμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
οι Έλληνες να ξεσηκωθούν.
Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843 ξέσπασε 
ένα κίνημα με οργανωτές τον Δημήτριο
Καλλέργη, που ήταν ο συνταγματάρχης του
ιππικού και τον Μακρυγιάννη, που ήταν
αγωνιστής του 1821. Στρατός και λαός
συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα ανάκτορα,
τη σημερινή Βουλή. Το αίτημα ήταν να
δοθεί Σύνταγμα. Ο Όθωνας, αν και είχε
άλλη γνώμη, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. 


Ο Δημήτριος Καλλέργης Ο στρατηγός Μακρυγιάννης
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  Από τότε, η πλατεία μπροστά από τα
ανάκτορα, ονομάστηκε πλατεία Συντάγματος.
Η Εθνική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της
και το Σύνταγμα ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου.


Λιθογραφία της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου.


   Ο Ιωάννης Κωλέττης,
ο πρώτος έλληνας πρωθυπουργός.


Εφημ. Αθηνά, φυλ. 1047 (8.9.1843).


Εν τούτοις το πλήθος ηύξανε εις την
πλατείαν και αι κραυγαί εγίνοντο
ζωηρότεραι. Οι στρατιώται ακίνητοι...
ετήρουν* πειθαρχία και ευταξία*· ο δε
λαός περιεφέρετο* κραυγάζων χωρίς να
πειράζη κανένα... Όλοι ήσαν
ενησχολημένοι* να εκφράσωσιν τον
ενθουσιασμόν των…


*ετήρουν=διατηρούσαν.
*ευταξία=τάξη.
*περιεφέρετο=τριγυρνούσε.
*ενησχολημένοι=απασχολημένοι.


Β. Σκουλάτου, κ.ά., Ιστορία Νεότερη και
Σύγχρονη, τεύχ. Β΄, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, 
σ. 265,  Αθήνα 2002.


-Μπορούμε να μπούμε στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Βουλής και να βρούμε στοιχεία
γι’ αυτό το πρώτο Σύνταγμα. Τι λέτε;  
-Ναι βέβαια! Και να δούμε για ποιο λόγο 
το Σύνταγμα αυτό δεν ικανοποίησε τον
λαό, αν και ορίστηκε πρωθυπουργός 
ο Ιωάννης Κωλέττης, που ήταν ο πρώτος
πρωθυπουργός της Ελλάδας.
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-Τι λέτε να συζητήσουμε για το
απόσπασμα του ψηφίσματος; Τι
προβλέπει; Μπορούμε να
φανταστούμε τα επιχειρήματα που
ειπώθηκαν για την αποχώρηση του
Όθωνα και της Αμαλίας από την
Ελλάδα;  


Η εσωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν άλλαξε
σημαντικά. Μετά την τριετή θητεία του Ιωάννη Κωλέττη
και μέχρι το 1862, ο Όθωνας διόριζε τις Κυβερνήσεις,
που ήταν καθαρά αυλικές, δηλαδή έπαιρναν το μέρος του.
Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν με τη λήξη του
Κριμαϊκού Πολέμου, οδήγησαν στην πρώτη οικονομική
άνθιση του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Η οικονομική
ανάπτυξη επηρέασε την εσωτερική πολιτική της χώρας.
Άρχισε να διαμορφώνεται η αστική τάξη και να
καλλιεργούνται οι φιλελεύθερες ιδέες, που ισχυροποίησαν
την αντιπολίτευση κατά του Όθωνα. 


Το 1860, η αυλική κυβέρνηση έχασε την πλειοψηφία της
στη Βουλή αλλά ο Όθωνας τη διατήρησε έως το 1862. Η
στάση αυτή δημιούργησε σειρά εξεγέρσεων. Πιο σημαντική
ήταν εκείνη της 10ης Οκτωβρίου 1862, που οδήγησε
τελικά στην Έξωση του Όθωνα.


Ψήφισμα του Έθνους


Τα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν... Ως κοινή δε έκφρασις 
του Ελληνικού Έθνους ολόκληρου κηρύσσεται και ψηφίζεται:
Η βασιλεία του Όθωνος καταργείται. Η αντιβασιλεία της Αμαλίας
καταργείται...
Εγένετο εις Αθήνας, εν έτει σωτηρίω 1862, εν μηνί Οκτωβρίω τη δεκάτη αυτού. 


Σφυρόερα Βασ., Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, σ. 258, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2003.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Διαβάστε το μυθιστόρημα της Φανής Παπαλουκά, Τον καιρό του Όθωνα, χ.ε.,
Αθήνα 1957. 


Μπορείτε να βρείτε, στο διαδίκτυο ή σε βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου σας
ποιο ήταν το έργο της Αντιβασιλείας και του Όθωνα στον χώρο της παιδείας; 


 Θέλετε να αναζητήσετε πληροφορίες για την αρχιτεκτονική της εποχής; 


Πώς ήταν τα κτήρια;
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ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ Α΄! 


Σκίτσο της σημαίας της
Επτανησιακής Πολιτείας.


Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄.


Η Βαυαροκρατία στην Ελλάδα κράτησε τριάντα
χρόνια. Μετά τις εξελίξεις της έξωσης του βασιλιά
Όθωνα, το 1862, το νεοελληνικό κράτος αναζητούσε
νέο μονάρχη. Για ένα χρόνο δεν είχε βρεθεί λύση.
Τελικά οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν να κάνουν
βασιλιά της Ελλάδας τον δεύτερο γιο του βασιλιά
της Δανίας, τον Γεώργιο Α΄ (Γλύξμπουργκ).


Ο άγγλος αντιπρόσωπος ήταν αυτός που είχε
αναλάβει να κάνει τις συζητήσεις με τον πατέρα του
βασιλιά, καθώς ο ίδιος ήταν ακόμη ανήλικος. Και
βέβαια, στη Συνθήκη, που υπογράφηκε ρυθμίζονταν
και οικονομικοί όροι για την αποδοχή του
στέμματος. 


-Παιδιά, ξεφύλλιζα χθες το παλιό μας
σχολικό βιβλίο, τις Ιστοριοδρομίες 2.
Διάβαζα για τη νεότερη ιστορία των
Επτανήσων. Ξέρετε ότι δόθηκαν
«προίκα» στον νέο Βασιλιά της
Ελλάδας;
-Καλά και σε ποιον ανήκαν τα νησιά
του Ιονίου Πελάγους για να μπορεί με
τόση ευκολία να τα χαρίζει; 
- Και εγώ την ίδια απορία είχα.
Έστειλα, λοιπόν, ηλεκτρονικό μήνυμα
στην καθηγήτριά μας, τη Στέλλα, και
ακούστε τι μου απάντησε.







-Καλά και τα Επτάνησα
ήταν μέσα στην
οικονομική συμφωνία;
-Όχι ακριβώς!


Οι Άγγλοι βρήκαν την ευκαιρία να ξανακερδίσουν τη συμπάθεια των
Ελλήνων. Έτσι αποφάσισαν να δώσουν τα Επτάνησα στον νέο
βασιλιά της Ελλάδας. Οι σχέσεις των δύο λαών δεν ήταν καλές.
Αυτό συνέβαινε γιατί, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου,
αγγλικά πλοία μαζί με γαλλικά είχαν κλείσει το λιμάνι του Πειραιά. 


Η Τουρκία και η Ρωσία υπέγραψαν συνθήκη το 1800.
Μ’ αυτήν αποφάσιζαν την ίδρυση της Επτανησιακής
Πολιτείας. Η ανεξάρτητη αυτή Πολιτεία είχε σύντομη ιστορία.
Με νέα συνθήκη, μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας, γαλλικά
στρατεύματα αποβιβάστηκαν στα Ιόνια Νησιά. Η αγγλική
κατοχή διαδέχτηκε τη γαλλική, όταν ηττήθηκε ο Ναπολέων 
το 1814. Το 1817 ιδρύθηκε το Ιόνιο Κράτος, υπό την
προστασία της Αγγλίας.


Λεπτομέρεια από
τη σημαία της
Επτανησιακής


Πολιτείας.


Άποψη της Κέρκυρας την εποχή της αγγλικής κατοχής. 
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-Καλά,παιδιά, και τα Επτάνησα
βρίσκονταν υπό την αγγλική
κατοχή;
-Απαντάει και σε αυτό η Στέλλα; 
-Αχ! Όχι! Αλλά θα σας πω εγώ πολύ
σύντομα, που διάβασα τις
Ιστοριοδρομίες 2.







Οι έντονες κοινωνικές
διαφορές ανάμεσα στους
ευγενείς και τις λαϊκές τάξεις
οδήγησαν σε μια σειρά
εξεγέρσεις στα Επτάνησα. Η
Αγγλία δεν μπορούσε εύκολα
να σταματήσει αυτές τις
εξεγέρσεις. Επιπλέον, η έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης
ξύπνησε στους Επτανήσιους
τον πόθο της ένωσης με την
Ελλάδα. Έτσι ξεσηκώθηκαν
κατά της αγγλικής κατοχής.
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-Τι λέτε να διαβάσουμε
μερικές παροιμίες που
έφτιαξε ο λαός των
Επτανήσων για να
περιγράψει τα βάσανά
του; 


Η πείνα είναι βαρύτερη από 
το τσαπί*.


Το ψωμί τα δάκρυα στένει, 
το ψωμί τα σταματαίνει*.


Ανάθεμα δύο πράγματα 
τη φτώχεια τα γεράματα.


Άλλος σκάφτει και κλαδεύει 
και άλλος πάει και θερίζει.


Ο φτωχός όσα μπορεί 
και ο πλούσιος όσα θέλει.


*τσαπί=εργαλείο για αγροτικές
εργασίες.
*σταματαίνει=σταματάει.


Γρηγόρης Μοσχόπουλος, Κοινωνικοί
Αγώνες του Εφτανησιακού λαού, 
από τις παροιμίες και τη λαογραφία
του, σ. 27, 28, 45,61, Ο.Ε.Δ.Β.,
Αθήνα 1966. 


Χάρτης του Ιόνιου Κράτους
1817-1864


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Eδάφη Ιονίου Κράτους


Eδάφη Ελληνικού Κράτους


Eδάφη υπό την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία
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Οι Άγγλοι δεν χρειάζονταν πια τα Επτάνησα για να έχουν
πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε,
αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα με τις συνεχείς
εξεγέρσεις των κατοίκων. Η διατήρηση στρατιωτικών
δυνάμεων για την τάξη στην περιοχή ήταν μεγάλη
δαπάνη για την Αγγλία και δεν τη συνέφερε. Ακόμη και
το κόμμα των Ριζοσπαστών, που είχε την πλειοψηφία
στην Ιόνιο Βουλή, ζητούσε την απομάκρυνσή τους. Αν
παραχωρούσαν τα Επτάνησα στην Ελλάδα, θα κέρδιζαν
εύκολα την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού και την
αφοσίωσή του.


Έτσι, οι αντιπρόσωποι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της
Ρωσίας συγκεντρώθηκαν στην Κοπεγχάγη της Δανίας.
Εκεί υπέγραψαν, στις 17/29 Μαρτίου 1864, την οριστική
συνθήκη ένωσης των Ιόνιων Νησιών με την Ελλάδα. 
Από την πλευρά της Ελλάδας, τη συνθήκη υπέγραψε 
ο Χαρίλαος Τρικούπης.
Στα Επτάνησα αναπτύχθηκαν πολύ τα γράμματα και οι
τέχνες. Εδώ έζησε και ο Διονύσιος Σολωμός, που έγραψε
τον Εθνικό Ύμνο. Μάλιστα, κατά την περίοδο της
Επτανησιακής Πολιτείας ιδρύθηκε η Ιόνιος Ακαδημία,
που ήταν το πρώτο ελληνόφωνο Πανεπιστήμιο.


-Από αυτά που μας λες καταλαβαίνω
ότι, μάλλον, ήθελαν να
«ξεφορτωθούν» τα Επτάνησα οι
Άγγλοι. Φαίνεται πως οι Επτανήσιοι
τους έβαζαν σε μπελάδες!
-Έτσι, φαίνεται. Η Στέλλα μας γράφει
τους λόγους, που πήραν την
απόφαση αυτή οι Άγγλοι. Ακούστε!


Χαρίλαος Τρικούπης.


Διαδήλωση κατά της αγγλικής
κατοχής, το 1848, στα Επτάνησα.







-Έχω και μια άλλη ιδέα παιδιά! Τι λέτε,
να γράψουμε με πιο απλά λόγια το
κείμενο του ψηφίσματος;
-Καλή ιδέα, Αλεξάνδρα! Επίσης, λέω να
βρούμε μερικές πληροφορίες για τον
Τρικούπη, αλλά και για τον Διονύσιο
Σολωμό και την Ιόνιο Ακαδημία. 
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Γκραβούρα της Ένωσης των Επτανήσων 
με την Ελλάδα.


Οι βουλευτές της τελευταίας Βουλής της Επτανήσου. 


Κείμενο Ψηφίσματος


Η Βουλή της Επτανήσου εκλεχθείσα συνεπεία*
προσκλήσεως της προστάτιδος Δυνάμεως και συνελθούσα
όπως οριστικώς αποφανθεί* περί της Εθνικής
αποκαταστάσεως του Ιονίου λαού, πιστώς εκδηλούσα τον
διακαή* πόθον και την ανέκαθεν σταθεράν αυτού θέλησιν
και συμφώνως προς προηγουμένας ευχάς και διακηρύξεις
των ελευθέρων Ιονίων Βουλών, ψηφίζει: Αι νήσοι
Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Λευκάς, Κύθηρα, Ιθάκη,
Παξοί και τα εξαρτήματα αυτών ενούνται μετά του
Βασιλείου της Ελλάδος, όπως εσαεί* αποτελούσιν
αναπόσπαστον αυτού μέρος... (Ψήφισμα 23.9.1863) 


*συνεπεία=μετά.
*αποφανθεί=αποφασίσει.
*διακαή=έντονο.
*εσαεί=για πάντα.


Σκουλάτου Β., κ.ά., Ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909),
σ. 275, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2002.


-Και πώς αντέδρασαν οι κάτοικοι των
Επτανήσων στο άκουσμα της ένωσης
με την Ελλάδα; Θετικά ή αρνητικά;
-Μου έστειλε η Στέλλα ένα κείμενο που
έγραψαν οι βουλευτές της
Επτανησιακής Βουλής. Για να δούμε,
ποιες λέξεις εκφράζουν τα
συναισθήματά τους;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Στη χώρα που κατοικείτε χρησιμοποιούνται παροιμίες, φράσεις δηλαδή του λαού,
για να περιγράφουν τα κοινωνικά προβλήματα του;


Πώς αντιδράει ο λαός, όταν δεν συμφωνεί με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων
σήμερα;


Μπορείτε να δείτε την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, Επαναστάτης Ποπολάρος και
μετά να συζητήσετε. Στηρίζεται στο θεατρικό έργο του Γρηγόριου  Ξενόπουλου,
Ποπολάρος, χ.ε., Αθήνα 1945. 


Πρωτομαγιά στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα. Η Ιόνιος Ακαδημία.
Ο Διονύσιος Σολωμός.
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ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ! 


Γελοιογραφία. Οι Μεγάλες Δυνάμεις βράζουν σ’ ένα καζάνι 
το σύμβολο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την ημισέληνο. 


Γελοιογραφία. Η Ρωσία, η Αγγλία και η Αυστρία 
ασχολούνται με το Ανατολικό Ζήτημα.


Από στιγμή σε στιγμή, θα έρθει ο
Νίκος, ο υπεύθυνος, που βοήθησε
στην οργάνωση της έκθεσης. Τον
καλέσαμε για να εξηγήσει σε όλους
μας αυτές τις γελοιογραφίες. Να
τον! Καλώς όρισες, Νίκο. Από εδώ
ο Τζάκ και η Αλεξάνδρα. 
-Γεια σας, παιδιά, χαίρομαι που σας
γνωρίζω.
-Νίκο, είδαμε αυτές τις δύο
γελοιογραφίες. Θα μας βοηθήσεις
να τις καταλάβουμε;
-Βέβαια! Η πρώτη συμβολίζει την
επιθυμία των Μ. Δυνάμεων αλλά και
άλλων χωρών να μοιράσουν τα
εδάφη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Η δεύτερη... Ε! μα τη δεύτερη
μπορείτε να την καταλάβετε και
μόνοι σας.


Πολλές περιοχές, με ελληνικούς πληθυσμούς, έμεναν και
μετά την Επανάσταση, εκτός των ελληνικών συνόρων. Η
ένωση των περιοχών αυτών με το ελληνικό κράτος ήταν το
μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,
από τα μέσα του 19ου αιώνα. 


-Τζακ, Αλεξάνδρα, κοιτάξτε τι
βρήκαμε σε μια έκθεση με
γελoιογραφίες του 19ου αιώνα.
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-Ας παρατηρήσουμε αυτόν τον χάρτη. 
Ποια μέρη με ελληνικούς πληθυσμούς 
δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ελληνικό
κράτος; 
Τι θα μπορούσε να γίνει με αυτούς τους
πληθυσμούς;
-Το μόνο εύκολο! Να κάνει πόλεμο το
ελεύθερο ελληνικό κράτος για να
απελευθερώσει αυτούς τους υπόδουλους
πληθυσμούς.
-Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα παιδιά.
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- Θέλετε να πείτε ότι
σταμάτησαν οι
επαναστάσεις;
- Έτσι εύκολα σταματούν οι
επαναστάσεις; Ακούστε.


-Ναι, κάτι έχουμε μάθει γι’ αυτόν
τον πόλεμο, όταν αναζητούσαμε
πληροφορίες για την περίοδο της
Βαυαροκρατίας.
-Ωραία, για δείτε σ’ αυτήν τη
γελοιογραφία, πώς εμφανίζεται η
Ρωσία; Για ποιο λόγο, μπορείτε
να σκεφτείτε;
-Και πώς αντέδρασαν η Αγγλία
και η Γαλλία; 
-Και ποιος νίκησε;
-Ένα, ένα. Μη βιάζεστε!


Τα πολιτικά σχέδια της Ρωσίας δεν άρεσαν στις Δυτικές Δυνάμεις. Η Αγγλία και η Γαλλία
πήραν το μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Κριμαϊκό Πόλεμο. Παράλληλα,
απέκλεισαν το λιμάνι του Πειρaιά και ανάγκασαν τον Όθωνα, να μην πάρει θέση η Ελλάδα
στον πόλεμο. Τελικά η Ρωσία έχασε και ο πόλεμος έληξε το 1856. Η στάση της Αγγλίας και της
Γαλλίας, αλλά και η ήττα της Ρωσίας δημιούργησαν αρνητικά αισθήματα στους Έλληνες για τις
Δυτικές Δυνάμεις. Σύντομα τα τρία κόμματα, το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό διαλύθηκαν.
Η επιδημία χολέρας, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του Πειραιά και οι
θάνατοι που προκάλεσε, δυνάμωσαν την αντίδραση των Ελλήνων κατά των Δυτικών Δυνάμεων.


Η Ελλάδα έπρεπε να ρυθμίσει τις σχέσεις της με την Τουρκία και
τους βαλκανικούς λαούς. Οι βαλκανικοί λαοί άρχισαν, επίσης, 
να επαναστατούν κατά των Τούρκων για την ελευθερία τους. 
Οι Μεγάλες Δυνάμεις ήθελαν να έχουν και εκείνες τον έλεγχο της
κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στα Βαλκάνια.
Πολλοί ανακατεύονταν, λοιπόν, στο μοίρασμα των εδαφών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το περίπλοκο και μακροχρόνιο
πρόβλημα ονομάστηκε Ανατολικό Ζήτημα.


Οι εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις συνεχίστηκαν. Οι πρώτες
εξεγέρσεις σημειώθηκαν στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική
Μακεδονία. Το ελληνικό κράτος είχε στην αρχή μια στάση
σιωπηλή, αλλά θετική. Ο πόλεμος, που κήρυξε την ίδια περίοδο 
η Ρωσία στην Τουρκία, παρουσιαζόταν ως μια ευκαιρία για τις
υπόδουλες περιοχές της νότιας βαλκανικής χερσονήσου, 
να απελευθερωθούν από την οθωμανική κατοχή. Οι περισσότερες
μάχες έγιναν στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Έτσι ο πόλεμος αυτός
έμεινε στην ιστορία ως Κριμαϊκός Πόλεμος (1853-1856). 


Πολιτική
γελοιογραφία της


Ρωσίας.
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Οι εξεγέρσεις δεν πήγαν πολύ καλά. Όμως, υπήρξε
πρόοδος σε διπλωματικό επίπεδο. Μια ελληνοτουρκική
συμφωνία υπογράφηκε τον Μάιο του 1855, στην πόλη
Κάλιτζα. Παραχωρούσε στους Έλληνες εμπορικά
δικαιώματα και απαλλαγές από φόρους. Επιπλέον, οι
υπόδουλοι Έλληνες μπορούσαν να αναπτύξουν νέες
δραστηριότητες στον οικονομικό αλλά και εκπαιδευτικό
τομέα, με νέες αλλαγές που έγιναν το 1856. Πραγματικά,
πολλά νέα ελληνικά σχολεία ιδρύθηκαν στις υπόδουλες
περιοχές.  


-Και στην Κρήτη άνοιξαν σχολεία; Ρωτάω
γιατί η μαμά μου είναι από εκεί.
-Βέβαια, και στην Κρήτη. Έχουν γραφτεί
πολλά βιβλία για την εκπαίδευση στην
Κρήτη αυτήν την περίοδο. Μπορούμε να
πούμε σήμερα ότι η συμβολή της
εκπαίδευσης ήταν μεγάλη στην Κρητική
Επανάσταση που ακολούθησε.
-Νίκο, ισχύει αυτό που έχω ακούσει, ότι η
Κρητική Επανάσταση χαρακτηρίζεται ως
το δεύτερο 1821;
-Έτσι έχουν πει. Είχε και την προκήρυξη
της! Διαβάστε εδώ και ακούστε:


Χάρτης επιχειρήσεων του Κριμαϊκού πολέμου. 


-Ας δούμε τον χάρτη των πολεμικών
επιχειρήσεων στην Κριμαία. 
Τι λέτε, να ψάξουμε να δούμε ποιες
συνέπειες είχε στην πολιτική ζωή
της Ελλάδας ο Κριμαϊκός Πόλεμος; 
-Και με τις εξεγέρσεις, τι έγινε;
Πέτυχαν; Έγιναν άλλες;
-Α! Ακούστε παιδιά τι έγινε με τις
εξεγέρσεις.


Πρώτη προκήρυξη της Γενικής Συνελεύσεως
των Κρητών στο χωριό Ασκύφου, 21
Αυγούστου 1866


Εμμένοντες* καρτερικώς εις τον όρκο ημών του
1821, εμπνεόμενοι από το εθνικόν αίσθημα του
ελληνικού μεγαλείου και της εθνικής ενότητος και
έμπλεοι* ελπίδος εκ του δικαίου αγώνος ημών,
απορρίπτομεν πάσαν προσφοράν και θαρραλέως
διακηρύττομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων... την
ένωσιν μετά της μητρός Ελλάδος...


*Εμμένοντες=επιμένοντας.
*Έμπλεοι=γεμάτοι από.


Γ. Μαργαρίτης, κ.ά., Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ΄
Λυκείου (Θεωρητικής Κατεύθυνσης), σ. 190, Ο.Ε.Δ.Β.,
Αθήνα 2003.
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Η πολιορκία του Αρκαδίου, 
9 Νοεμβρίου 1866.


Το πλοίο Αρκάδι
μεταφέρει εθελοντές 


και πολεμοφόδια.   


Πώληση όπλων στο
Μοναστηράκι της


Αθήνας για την
Επανάσταση στην


Κρήτη.


Αναταραχή επικρατούσε στο εσωτερικό του    ελληνικού
κράτους. Ο βασιλιάς Όθωνας είχε απομακρυνθεί. 
Τα παλιά κόμματα είχαν διαλυθεί. Νέος «συνταγματικός
βασιλεύς των Ελλήνων» ορίστηκε ο Γεώργιος Α΄,
πρίγκιπας της Δανίας. Η ένωση των Επτανήσων με την
Ελλάδα, το 1868, ενίσχυσε το επαναστατικό ρεύμα στην
Κρήτη. Η Κρητική Επανάσταση ξέσπασε τον Μάιο του
1866. Ισχυρός τουρκικός στρατός στάλθηκε για να τη
σταματήσει. Βάση της επαναστατικής επιτροπής 
του Ρεθύμνου ήταν η Μονή Αρκαδίου.
Ο τούρκος στρατηγός Μουσταφά πασάς πολιόρκησε τη
Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο, για να βάλει τέλος στην
επανάσταση στην περιοχή. Οι πολιορκημένοι προτίμησαν
να καούν ζωντανοί, παρά να παραδοθούν. Έβαλαν φωτιά
στις αποθήκες πυρομαχικών της Μονής. Η πράξη αυτή
συγκλόνισε τους Έλληνες, αλλά και τους Ευρωπαίους. Νέο
κύμα φιλελληνισμού δημιουργήθηκε. Χρήματα, πολεμικό
υλικό και εθελοντές έφθασαν στην Κρήτη από την Ελλάδα,
αλλά και από φιλελληνικές επιτροπές της Ευρώπης. 
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Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν ήθελαν νέο πόλεμο μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας. Με την παρέμβαση τους 
η Κρητική Επανάσταση τέλειωσε το 1869. Η ελληνική
κυβέρνηση υποχρεώθηκε να σταματήσει τη βοήθειά της
προς την Κρήτη. Οι επαναστάτες δέχθηκαν τις
παραχωρήσεις, που πρότειναν οι Τούρκοι, με τον
Οργανικό Νόμο του 1868. Σύμφωνα με αυτόν τον
Νόμο, οι χριστιανοί μπορούσαν να εργαστούν ως
υπάλληλοι στη διοίκηση του νησιού. 


-Δεν μου φαίνεται να έμειναν
ικανοποιημένοι με αυτόν τον Νόμο
οι Κρητικοί. Σίγουρα θα συνέχισαν
τον αγώνα τους.
-Έτσι είναι! Δείτε φωτογραφίες των
επαναστατών. Έπαιρναν μέρος στις
επανάστασεις και γυναίκες.


-Και τι έγινε τελικά,
έστειλαν βοήθεια και
απελευθερώθηκε η Κρήτη;
-Τα πράγματα δεν ήταν
τόσο εύκολα. Για δείτε και
αυτήν τη γελοιογραφία!


Ομάδα ένοπλων επαναστατών από την Κρήτη σε ξένο περιοδικό. Γυναίκες της  Κρήτης στα όπλα.


Γελοιογραφία. Η Κρήτη «καίγεται».
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Οι εξεγέρσεις συνεχίστηκαν στην Κρήτη. 
Οι διαπραγματεύσεις, όμως, δεν σταμάτησαν.
Οι συζητήσεις μεταξύ Κρητικών και Τούρκων
συνεχίστηκαν τα επόμενα τριάντα χρόνια. 
Η Σύμβαση της Χαλέπας ήταν μία από τις
συμφωνίες τους. Υπογράφτηκε τον Οκτώβριο
του 1878. Προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι 
ο Γενικός Διοικητής της Κρήτης μπορούσε 
να είναι και Κρητικός. Οι παραβιάσεις της
Σύμβασης δημιούργησαν νέες αφορμές για
εξεγέρσεις. Το 1895 ξεκίνησε η επανάσταση,
που οδήγησε στην απελευθέρωση της Κρήτης.
Το νησί πέρασε, στη συνέχεια, σε μια περίοδο
αυτονομίας. Μόνο το 1913 ενώθηκε 
με την Ελλάδα.


Στη βόρεια
βαλκανική
χερσόνησο,
εκτός από
τους


υπόδουλους
ελληνικούς πληθυσμούς, που απαιτούσαν την
ελευθερία τους, ήταν και οι σλαβικοί
πληθυσμοί. Η Ρωσία, μετά την ήττα της στον
Κριμαϊκό Πόλεμο, αποφάσισε να αλλάξει
πολιτική. Είχε σκοπό να επεκταθεί προς τον
νότο. Έτσι στράφηκε προς τους σλαβικούς
ορθόδοξους λαούς. Η κίνηση αυτή ονομάστηκε
«πανσλαβιστική». Τον Απρίλιο του 1877 η
Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας,
με τη δικαιολογία ότι η Τουρκία καταπίεζε
τους χριστιανούς υπηκόους της. Οι Ρώσοι
συνεργάστηκαν με τους Σέρβους και νίκησαν
τους Τούρκους. Η Συνθήκη του Αγίου
Στεφάνου υπογράφτηκε μεταξύ Ρωσίας και
Τουρκίας. Αυτή όριζε τη δημιουργία
βουλγαρικού κράτους, την ανεξαρτησία της
Σερβίας και έδινε υποσχέσεις σχετικά με την
απελευθέρωση της Θεσσαλίας, της Ηπείρου
και της Κρήτης.
Οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, όμως, δεν
δέχτηκαν τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.


-Νίκο, και με τη Μακεδονία τι έγινε;
-Εδώ τα πράγματα ήταν ακόμη πιο
περίπλοκα.


-Και πώς μπόρεσε η κίνηση αυτή να λύσει το
πρόβλημα των Βαλκανικών λαών;
-Θα σας πω. Για δείτε και τούτη τη
γελοιογραφία. Ποιοι είναι αυτοί που τραβούν
τα σκοινιά; Ποιος είναι δεμένος;


Γελοιογραφία. «Η απελευθέρωση του Χριστιανισμού».







Έτσι οργάνωσαν, το 1878, το Συνέδριο του
Βερολίνου, που άλλαξε τους όρους της Συνθήκης. 
Με το Συνέδριο του Βερολίνου προσαρτήθηκε 
στην Ελλάδα η Θεσσαλία και ένα μικρό τμήμα 
της Άρτας.
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-Μπορείτε να διακρίνετε πάνω στον χάρτη,
ποια νέα βαλκανικά κράτη ιδρύθηκαν με τη
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και ποιες
ήταν οι αλλαγές που έφερε το Συνέδριο 
του Βερολίνου;


Το συνέδριο του Βερολίνο.


Χάρτης των Βαλκανίων, σύμφωνα με το Συνέδριο
του Βερολίνου.


Xάρτης των Βαλκανίων, σύμφωνα με τη Συνθήκη 
του Αγίου Στεφάνου.







Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτού του Συνεδρίου ξεσήκωσαν
τους πληθυσμούς που ζούσαν στα κεντρικά Βαλκάνια.
Όλος αυτός ο ανταγωνισμός, που προέκυψε για τα εδάφη
της Μακεδονίας, δημιούργησε το ονομαζόμενο
Μακεδονικό Ζήτημα. 
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Φυσικά, και η Ελλάδα θα ήθελε να
πάρει τα εδάφη που κατοικούσαν
ελληνικοί πληθυσμοί! 
Έτσι δεν είναι Νίκο;
-Βεβαίως! Για διαβάστε το
παρακάτω κείμενο. Τι δεν αντέχουν
πια και τι θέλουν οι Μακεδόνες;


Χάρτης του γεωγραφικού χώρου
της Μακεδονίας κατά την
οθωμανική περίοδο.


Επαναστατική προκήρυξη του 1878 για την εξέγερση της
Μακεδονίας


Αδελφοί,
Εβαρύνθημεν* να ζώμεν ως ευτελείς δούλοι, τρέφοντες δια του
ιδρώτος ημών φαύλην* και σκληρήν τυραννίαν. Θέλομεν
ελευθέραν και ημείς την πατρίδα μας, θέλομεν να επανέλθωμεν
και ημείς εις τους κόλπους της κοινής ημών μητρός, της
Ελλάδος, όπου θα εύρωμεν ανάπαυσιν και γλυκείαν ελευθερίαν...
Μονή Πέτρας [Ολύμπου], 4 Μαρτίου 1878.


*Εβαρύνθημεν=Βαρεθήκαμε.
*Φαύλην=κακή.


Στεφ. Παπαδόπουλου, Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878 στη
Μακεδονία, σ. 92-93, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 
Θεσσαλονίκη 1970.
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Το 1878 ξέσπασε εξέγερση για την απελευθέρωση της
Μακεδονίας. Η εξέγερση αυτή δεν είχε επιτυχία. Μετά
τις εξελίξεις στην Κρήτη, με τη Σύμβαση της Χαλέπας
και τις παραβιάσεις της, η Ελλάδα έστειλε στρατό 
στην Κρήτη.


Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Τουρκία να αντιδράσει. 
Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν κατάφεραν να εμποδίσουν το
ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες. 
Η εισβολή 3.000 ενόπλων Ελλήνων στην
τουρκοκρατούμενη Μακεδονία αποτέλεσε την αφορμή. 
Η Τουρκία κήρυξε πόλεμο κατά της Ελλάδας, 
στις 18 Απριλίου 1897.


Επιβίβαση
ελληνικής


πυροβολαρχίας σε
πλοίο για την


Κρήτη. 


Eπίθεση τουρκικού
ιππικού εναντίον


των ελληνικών
θέσεων στο
Βελεστίνο. 


-Κοιτάξτε πώς ήταν οι Έλληνες
πολεμιστές. Θέλετε να τους
περιγράψετε; Μπορείτε να βρείτε
διαφορές ανάμεσα στους Έλληνες
και τους Τούρκους στρατιώτες;
-Κατάφεραν να κερδίσουν οι
Έλληνες, Νίκο;
-Θα σας πω! 







Ο πόλεμος τελείωσε με την ήττα της Ελλάδας. Η χώρα
υποχρεώθηκε να δώσει οικονομική αποζημίωση στην
Τουρκία. Πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να αφήσουν τον
τόπο τους. Σημαντικό, όμως, ήταν το γεγονός ότι στην Κρήτη
διαμορφώθηκε καθεστώς Αυτονομίας, ο πρίγκιπας Γεώργιος
ορίστηκε ύπατος κυβερνήτης. 


Στο μακεδονικό μέτωπο τα πράγματα δεν ήταν καλά. 
Η Βουλγαρία ενίσχυε την επιρροή της και σε περιοχές της
Μακεδονίας, που κατοικούνταν από ελληνικούς πληθυσμούς.
Ο μητροπολίτης Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης, και 
ο γραμματέας του ελληνικού προξενείου του Μοναστηρίου,
Ίων Δραγούμης, προσπάθησαν να οργανώσουν τους Έλληνες
της Μακεδονίας. Σκοπός τους ήταν να αντισταθούν κατά 
των Βουλγάρων, που προσπαθούσαν να μεγαλώσουν 
τα σύνορά τους.
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Ο πρίγκιπας Γεώργιος
ως ύπατος 


κυβερνήτης 
στην Κρήτη διαβάζει 


το διάγγελμά του. 


-Αν θέλετε μπορείτε να αναζητήσετε
πληροφορίες, για το τι έγινε στην
Κρήτη μέχρι που απελευθερώθηκε το
1913. Για να σας βοηθήσω θα σας
δώσω μερικές λέξεις: Κρητική
Πολιτεία, Αυτονομία, Βενιζέλος,
Θέρισο, Μεγάλες Δυνάμεις. 
-Ωραία θα ψάξουμε να βρούμε για την
Κρήτη. Εσύ όμως θα μας πεις τι έγινε
στη Μακεδονία;
-Βέβαια.


...πρέπει όλες οι κοινότητες, που έμειναν έξω από το
ελληνικό βασίλειο, να πήξουν* και να γίνουν ένα κράτος. 


*πήξουν=ενωθούν
Δραγούμης Ίων, Μαρτύρων και ηρώων αίμα, Πέλλα χ.χ.


-Για διαβάστε αυτό το μικρό
απόσπασμα από το βιβλίο του Ίωνα
Δραγούμη. Καταλαβαίνετε πώς
προσπαθούσε να ξεσηκώσει τους
ελληνικούς πληθυσμούς; 
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- Και ποια ήταν η αντίδραση της
ελληνικής κυβέρνησης;


-Θέλετε να βρείτε ποια λύση
πρότειναν οι αυτοκράτορες της
Ρωσίας και της Αυστροουγγαρίας,
για την επίλυση του Μακεδονικού
Ζητήματος; Χρησιμοποιήστε τη
σχολική βιβλιοθήκη ή το διαδίκτυο.
-Δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε.
Για πες μας εσύ τι έγινε 
στη συνέχεια.


Οι στρατιώτες του Γιώργιου Τσόντου-Βάρδα.


Ο Παύλος Μελάς με την οικογένειά του.


Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε στην περιοχή
αξιωματικούς του στρατού. Οι αξιωματικοί αυτοί
εργάστηκαν ως υπάλληλοι ελληνικών προξενείων,
έμποροι, διευθυντές ελληνικών σχολείων. Παράλληλα,
προσπάθησαν να οργανώσουν σώματα στρατού. Έτσι,
άρχισε ο Μακεδονικός Αγώνας, κυρίως με συγκρούσεις,
μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών αντάρτικων ομάδων.
Ο τούρκικος στρατός προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη.
Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έμειναν αδιάφορες, μπροστά σε
αυτές τις μάχες. Ιδιαίτερα οι αυτοκράτορες της Ρωσίας
και της Αυστροουγγαρίας κοίταξαν να προτείνουν μια
λύση για το Μακεδονικό Ζήτημα, αλλά μπέρδεψαν
περισσότερο τα πράγματα. 


Οι μάχες συνεχίστηκαν με νίκες ελληνικών ομάδων, 
που είχαν αρχηγούς τον Παύλο Μελά, τον Χρήστο Κώττα,
τον καπετάν Γιώργο Τσόντο Βάρδα. 


-Ας παρατηρήσουμε και αυτές τις
φωτογραφίες. Ας διαβάσει κάποιος
και τις σκέψεις του Μελά για τη
γυναίκα του. Τι δείχνουν;
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Μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας γελοιογραφία για το Ανατολικό Ζήτημα; 


Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο δύσκολο ζήτημα που απασχολεί τη χώρα
που κατοικείτε σήμερα; Μπορείτε να φτιάξετε μια γελοιογραφία γι’ αυτό;


Διαβάστε τα παρακάτω μυθιστορήματα : Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Καπετάν
Κώττας, Ψυχογιός, Αθήνα 1991, Πηνελόπης Δέλτα, Τα μυστικά του βάλτου,
Εστία, Αθήνα 1984 και τον Μάγκα, Εστία Αθήνα 1985, Φράνσυς Σταθάτου,
Φως από το Αρκάδι, Εστία, Αθήνα 1972, Ρέας Γαλανάκη, Ο βίος του Ισμαήλ
Φερίκ Πασά, Άγρα, Αθήνα 1996. Σε ποιες ιστορικές περιόδους αναφέρονται
αυτά τα βιβλία;


Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε το μυθιστόρημα του Ιούλιου Βερν, 20.000
λεύγες κάτω από τη θάλασσα, Κέδρος, Αθήνα 2006 και να εντοπίσετε
στοιχεία για το Ανατολικό Ζήτημα.


Οι νίκες αυτές δεν άρεσαν στους Βουλγάρους. Πρώτα, οργάνωσαν
συλλαλητήρια κατά των Ελλήνων. Έπειτα κατέστρεψαν ελληνικές
περιουσίες. Έδιωξαν Έλληνες από τις παράλιες περιοχές του
Εύξεινου Πόντου και της Ανατολικής Ρουμελίας. Πολλοί Έλληνες
αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους και να πάνε με καράβια
στην Ελλάδα για να γλιτώσουν. Άλλοι πάλι, κυρίως από την
Καστοριά και τη Φλώρινα, έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής. Είχε όμως ήδη αρχίσει η απελευθέρωση της Μακεδονίας,
που ολοκληρώθηκε μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων. 
Το Ανατολικό Ζήτημα δεν λύθηκε. Πήρε νέες διαστάσεις με τους
Βαλκανικούς Πολέμους, που ακολούθησαν. Τελικά η Μακεδονία
ενώθηκε με την Ελλάδα το 1913, όπως και η Κρήτη.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


...Το λυπούμαι ολοψύχως το καϋμένο το γυναικάκι μου... Είνε(αι) τόσον
γενναία, τόσον λογική και τόσον φιλόπατρις, ώστε μου δίνει αληθώς θάρρος
κατά τας οδυνηράς αυτάς στιγμάς. Άλλως έχω πεποίθησιν ότι με την ευφυΐαν
της, την έκτακτον ευθυκρισίαν της και την δύναμην του χαρακτήρος της θα
διευθύνη τα πράγματα όλα πολύ καλλίτερον από εμέ... 


Επτά Ημέρες, Παύλος Μελάς, ένας αιώνας μνήμης,
Εφημ. H Καθημερινή, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2004, σ. 12.







Από τους Βαλκανικούς Πολέμους 
στη Μικρασιατική Καταστροφή


Η περίοδος από το 1912 έως το 1924 ήταν σημαντική για την πορεία
της Ελλάδας. Μετά τις επιτυχίες των Βαλκανικών Πολέμων και την
αύξηση των εδαφών της Χώρας, ήρθε η εποχή του Εθνικού Διχασμού.
Με αφορμή τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα χωρίστηκε σε δύο
στρατόπεδα, στους Βενιζελικούς και τους Βασιλικούς. Στο τέλος του
πολέμου η χώρα βρισκόταν με το μέρος των νικητών. Απέκτησε, έτσι,
το δικαίωμα του στρατιωτικού ελέγχου στην περιοχή της Σμύρνης.
Παράλληλα, οργανώθηκε η Μικρασιατική Εκστρατεία. Τα γεγονότα,
όμως, δεν εξελίχθηκαν καλά. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το
1922, εκατοντάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας ξεριζώθηκαν από τον
τόπο τους και ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. 


Γ
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ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ


- Από πού μου είπες, Γιώργο, ότι
κατάγεται η μητέρα σου;
- Από την Καστοριά, με την
όμορφη λίμνη.
- Και πού βρίσκεται η Καστοριά;
- Στη Μακεδονία, γιατί ρωτάς;
- Κοίτα αυτόν τον χάρτη που
βρήκα στο διαδίκτυο,
ψάχνοντας για την εργασία μας.


Τα νέα σύνορα που καθόρισε η Συνθήκη 
του Βερολίνου (1878)


Κράτη που γίνονται ανεξάρτητα με τη Συνθήκη 
του Βερολίνου


Ηγεμονία φόρου υποτελής στο Σουλτάνο 
(ανεξάρτητη από το 1908)


Αυτόνομη επαρχία της Ανατ. Ρωμυλίας
(προσαρτήθηκε από τη Βουλγαρία το 1885)


Επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κάτω 
από την αυστριακή διοίκηση 
(προσαρτήθηκε από την Αυστρία το 1908)


Προσαρτήσεις της Ρουμανίας


Προσαρτήσεις του Μαυροβουνίου


Προσαρτήσεις της Σερβίας


Ελλάδα


Προσαρτήσεις της Ελλάδας (1881)


Κρητική Πολιτεία (αυτόνομη ηγεμονία από το 1898)


Σάμος: αυτόνομη επαρχία (ηγεμονία κάτω από την
επικυριαρχία του σουλτάνου)


Οθωμανική αυτοκρατορία


- Σε ποια περίοδο αναφέρεται ο χάρτης;
- Απ’ ό,τι γράφει ισχύει από το 1872 – 1912. 
- Για βρες τώρα, σύμφωνα με τον χάρτη, ποιες περιοχές
ανήκαν τότε στο ελληνικό κράτος;
- Άκου τι άλλα γράφει στην ίδια ιστοσελίδα. 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Τα βαλκανικα σύνορα 1872-1912
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Η Μακεδονία, εκείνη την περίοδο, ανήκε στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Για την Ελλάδα, όμως, ήταν μια περιοχή
που είχε πολύ μεγάλη σημασία. Εκεί ζούσαν ελληνικοί
πληθυσμοί, που έπρεπε να απελευθερωθούν. Αν η Ελλάδα
τα κατάφερνε, θα μεγάλωνε και την έκταση αλλά και τον
πληθυσμό της. Και δεν ήταν η μόνη που το ήθελε αυτό.
Στην περιοχή των Βαλκανίων ζούσαν πληθυσμοί και
άλλων εθνοτήτων, όπως Βούλγαροι, Σέρβοι κ.ά.


Τα κράτη τους είχαν παρόμοια σχέδια επέκτασης με την
Ελλάδα. Επιπλέον, υπήρχαν και ευρωπαϊκές χώρες που
ήθελαν να μείνει η κατάσταση, όπως ήταν, στα Βαλκάνια,
κάτω από τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Όμως, από το 1908, που στο εσωτερικό της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας επικράτησαν οι Νεότουρκοι, η πολιτική
της απέναντι στους ξένους λαούς,        που ζούσαν στα εδάφη
της, άλλαξε. Επιθυμούσε οι λαοί αυτοί να εξισλαμιστούν
και άρχισε να τους καταπιέζει. Αυτός ήταν ένας πολύ
σημαντικός λόγος, για να θέλουν, να απελευθερωθούν.


Έτσι, όταν η Ιταλία το 1911, επιτέθηκε στη Λιβύη, που
ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα
βαλκανικά κράτη Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο,
εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο τότε
πρωθυπουργός της χώρας, σκέφτηκε πως, αν η Ελλάδα
δεν έπαιρνε μέρος στον πόλεμο, δεν θα μπορούσε να πάρει
κι αυτή εδάφη από τη Μακεδονία.


Γελοιογραφία.
Τα Βαλκάνια κατά του τυράννου.


-Αλήθεια ξέρεις εσύ ποιες είναι οι
βαλκανικές χώρες;
-Κάτι θυμάμαι από τότε που
ψάχναμε πληροφορίες για το
Ανατολικό Ζήτημα. Αλλά, ορίστε,
και στον     προηγούμενο χάρτη
φαίνονται οι βαλκανικές χώρες.
- Ψάξε, λοιπόν, να βρεις ποιοι    ήταν
οι Νεότουρκοι.


- Θα είχε ενδιαφέρον, να βρούμε
και σε ποιες άλλες περιοχές, που
είχαν τότε κατακτηθεί από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία, ζούσαν
Έλληνες.


Αλληγορική απεικόνιση της επαναφοράς σε ισχύ του συντάγματος του
1876 από τους Νεότουρκους. 
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Τελικά, αν και είχε διαφορετικά συμφέροντά από τα άλλα
βαλκανικά κράτη, η Ελλάδα υπέγραψε, το 1912, Συνθήκη
με τη Βουλγαρία και, το 1913, με τη Σερβία. Οι Μεγάλες
Δυνάμεις διακήρυξαν ότι δεν θα δεχόντουσαν καμιά
αλλαγή στα σύνορα της περιοχής. Τα βαλκανικά κράτη,
όμως, δεν έδωσαν καμιά σημασία. Τον Οκτώβρη του
1912, κήρυξαν τον πόλεμο στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία και πέτυχαν σημαντικές νίκες.


- Αξίζει τον κόπο να πάρετε μια ιδέα για τον
τρόπο που πολεμούσαν εκείνη την εποχή,
αλλά και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν. 


Η μεγάλη έφοδος των Ευζώνων
στη μάχη της Δεσκάτης, 
στις 8 Οκτωβρίου 1912.


Πορεία ναυτικού.


Η μάχη των Γιαννιτσών.


Η μάχη του Σαραντάπορου.


Στο λιμάνι του Πειραιά.


-Κοίτα αυτές τις φωτογραφίες.
Δείχνουν τους στρατιώτες που
συγκεντρώνονται και ξεκινούν για
να πάνε στον πόλεμο. 
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Είσοδος του βασιλιά Γεωργίου του Α΄στη Θεσσαλονίκη. 


- Αλήθεια, τα μέσα, ο τρόπος και οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες
γίνονταν οι πόλεμοι τότε, μοιάζουν με
ό,τι ισχύει σήμερα;


Στις αρχές Νοεμβρίου, οι ελληνικές δυνάμεις, μερικές
ώρες νωρίτερα από τους Βουλγάρους, είχαν καταλάβει 
τη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι ήθελαν, επίσης, αυτή την
πλούσια εμπορική πόλη, με το καλύτερο λιμάνι στο βόρειο
Αιγαίο.


Εύζωνας, 1912.


Οπλίτης (δεκανέας) του πεζικού,
1912.


Ιππέας (λοχίας), 1912.


Αξιωματικός (λοχαγός) του πεζικού,
1912. 


Περίπολος κρητών στρατιωτών στη Θεσσαλονίκη.
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Πρώτος σιδηρόδρομος, που κατέλαβαν
οι ελληνικές δυνάμεις στη


Θεσσαλονίκη.


- Απ’ ό,τι φαίνεται, όμως, αν
διαβάσουμε αυτά εδώ τα κείμενα, 
η Θεσσαλονίκη δημιούργησε
πρόβλημα και στο εσωτερικό του
κράτους. Για να τα διαβάσουμε.


Μέρος των 75.000
παραδοθέντων τουρκικών
όπλων, τύπου Μάουζερ, 
στη Θεσσαλονίκη.


Τηλεγράφημα Βενιζέλου προς
Κωνσταντίνο, 13 Οκτωβρίου 1912


Αναμένω να μοι* γνωρίσετε την
περαιτέρω διεύθυνσιν, ην θα
ακολουθήση η προέλασις* του στρατού
Θεσσαλίας. Παρακαλώ μόνον να έχετε
υπ’ όψιν ότι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι
επιβάλλουσι να ευρεθώμεν μίαν ώραν
ταχύτερον εις την Θεσσαλονίκην


ΥπογραφήΥπουργός
Στρατιωτικών


Ελευθέριος Βενιζέλος


*μοι=σ’εμένα.
*προέλασις =πορεία προς τα μπρος.


Γ. Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910-1920, τομ.
Α΄, σ. 115, Πυρσός, Αθήνα 1931.


Κωνσταντίνος προς Βενιζέλο


Ο στρατός δεν θα οδεύση* κατά της Θεσσαλονίκης. Εγώ
έχω καθήκον να στραφώ κατά του Μοναστηρίου, εκτός 
αν μου το απαγορεύετε


*οδεύση = προχωρήσει.


Γ. Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910-1920, τομ. Α΄, σ. 119, Πυρσός,
Αθήνα 1931.


Βενιζέλος προς Κωνσταντίνο


Σας το απαγορεύω.


Γ. Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910-1920, τομ. Α΄, σ. 120, Πυρσός,
Αθήνα 1931.
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Αφίσα της κατάληψης της Λήμνου. 


- Ποια συμπεράσματα βγάζετε,
παιδιά, από τη διαφωνία 
Βενιζέλου - βασιλιά σχετικά με την
κίνηση του στρατού προς 
τη Θεσσαλονίκη; Ποια επιχειρήματα
χρησιμοποίησε ο καθένας για να
υποστηρίξει την άποψή του; Ποιοι
άλλοι ήθελαν  την πόλη και γιατί;


- Αυτή εδώ η γκραβούρα δείχνει 
την κατάληψη της Χίου τον Νοέμβριο του
1912. Στόλιζε, τους τοίχους των καφενείων
και των σπιτιών. 
Πώς σας φαίνεται;


Η άποψη των οπαδών του Κωνσταντίνου είναι ότι 
ο διάδοχος δεν μπορούσε να στραφεί προς 
τη Θεσσαλονίκη, εφόσον ο αγώνας στην Ήπειρο 
δεν είχε κριθεί και υπήρχαν ισχυρές τουρκικές δυνάμεις
στα δυτικά του ελληνικού στρατού. Γι’ αυτό και η πορεία
προς τη Θεσσαλονίκη ήταν αργή. Οι οπαδοί του
Βενιζέλου υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα ήταν πολιτικό
και όχι στρατιωτικό. Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης
αποτελούσε ζωτικής σημασίας θέμα για τη διεκδίκηση 
και της υπόλοιπης Μακεδονίας.


Γ. Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910 -1920, τομ. Α΄, σ. 120, Πυρσός,
Αθήνα 1931.


Επίσης, από τα νησιά απελευθέρωσαν τη Χίο, τη Λέσβο
και τη Σάμο.


Τα Δωδεκάνησα τα είχαν καταλάβει οι Ιταλοί. Ενώθηκαν
με την Ελλάδα το 1947. Τα ελληνικά στρατεύματα
κατέλαβαν και τα Ιωάννινα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου. 
Τελικά οι βαλκανικοί σύμμαχοι κράτησαν όλες τις
περιοχές που κατέκτησαν, με τη Συνθήκη του Λονδίνου,
το Μάιο του 1913. Τη Συνθήκη αυτή αποδέχτηκαν και οι
Τούρκοι.


Γκραβούρα της κατάληψης της Χίου.
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Λιθογραφία της μάχης του Δρίσκου, 28 Δεκεμβρίου 1912.


- Παρατηρώντας τη λιθογραφία, τι
νομίζετε να σημαίνει το γεγονός, ότι
πολλοί λαϊκοί ζωγράφοι ζωγράφιζαν
σκηνές από μάχες;


Τα πρώτα
αυτοκίνητα έξω


από τα Ιωάννινα.
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  -Απ’ ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει
πλούσιο υλικό για το θέμα. Κι
αυτός εδώ ο χάρτης φαίνεται να
έχει ενδιαφέρον. Δείχνει όλες τις
επιχειρήσεις που έγιναν κατά τον 
Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο.


- Για να σημειώσουμε την κίνηση 
του ελληνικού στρατού στον χάρτη και τις
σημαντικότερες περιοχές που κατέλαβε
κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο.


Kύριες κατευθύνσεις προέλασης 
του ελληνικού στρατού


Αποβατικές επιχειρήσεις του ελληνικού στόλου


Οι σημαντικότερες ναυτικές συγκρούσεις


Κύριες κατευθύνσεις προέλασης 
του βουλγαρικού στρατού


Κύριες κατευθύνσεις προέλασης 
του σέρβικου στρατού


Κύριες κατευθύνσεις προέλασης 
του μαυροβουνιακού στρατού


Η κίνηση του στρατού κατά τον
Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο.  


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Άρθρον 2


Η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ των
Οθωμανών εκχωρεί* προς τας Αυτών
Μεγαλειότητας τους Συμμάχους Ηγεμόνας
πάσας τας επί της ευρωπαϊκής ηπείρου
εδαφικάς εκτάσεις της Αυτοκρατορίας
Αυτού προς δυσμάς*, γραμμής αρχομένης*
από της επί του Αιγαίου πελάγους Αίνου
μέχρι της επί του Ευξείνου Πόντου
Μηδείας, εξαιρουμένης* της Αλβανίας.


*εκχωρεί =δίνει.
*δυσμάς = δυτικά.
*αρχομένης = που αρχίζει.
*εξαιρουμένης = εκτός από.


Β. Σκουλάτου, κ.ά., Ιστορία Νεότερη και
Σύγχρονη, τεύχος Β΄, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, 
σ. 43, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2002.


- Αν θέλεις, μπορούμε να διαβάσουμε ακόμη και
κάποια άρθρα της Συνθήκης του Λονδίνου, με
την οποία τελείωσε ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος.   


Συνδιάσκεψη του Λονδίνου. Άρθρον 4


Η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ των Οθωμανών
δηλοί* ότι εκχωρεί εις τας Αυτών Μεγαλειότητας
τους Συμμάχους Ηγεμόνας την νήσον Κρήτην και ότι
παραιτείται υπέρ Αυτών πάντων των ων εκέκτητο*
επί της νήσου ταύτης κυριαρχικών και άλλων
δικαιωμάτων.


*δηλοί =φανερώνει.
*εκέκτητο = είχε αποκτήσει.


Β. Σκουλάτου, κ.ά., Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τεύχος
Β΄, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, σ. 43, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2002.


Η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ των Οθωμανών και
αι Αυτών Μεγαλειότητες οι σύμμαχοι Ηγεμόνες δηλούσιν
ότι εμπιστεύονται εις την Αυτού Μεγαλειότητα τον
Αυτοκράτορα της Γερμανίας, εις την Αυτού Μεγαλειότητα
τον Αυτοκράτορα της Αυστρίας, εις τον Πρόεδρον της
Γαλλικής Δημοκρατίας, εις την Αυτού Μεγαλειότητα τον
Βασιλέα της Μεγάλης Βρεττανίας και Ιρλανδίας, εις την
Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα της Ιταλίας και εις την
Αυτού Μεγαλειότητα τον Αυτοκράτορα πασών των
Ρωσσιών την φροντίδα ν' αποφασίσωσι περί της τύχης
πασών των Οθωμανικών νήσων του Αιγαίου Πελάγους,
εκτός της Κρήτης, και περί της Χερσονήσου του 'Αθωνος.


Β. Σκουλάτου, κ.ά., Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τεύχος Β΄, Γ΄
Ενιαίου Λυκείου, σ. 43, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2002.
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- Ποιες περιοχές κέρδισε καθεμιά
από τις βαλκανικές χώρες;
- Ας προχωρήσουμε τώρα


παρακάτω:


- Έχει κι άλλο χάρτη εδώ με τις
επιχειρήσεις του Β’ Βαλκανικού
Πολέμου:
- Ας σημειώσουμε πάλι στον χάρτη
και τις επιχειρήσεις του Β΄
Βαλκανικού Πολέμου.


Οι βαλκανικοί σύμμαχοι, Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι,
δημιούργησαν συμμαχία, για να πάρουν εδάφη από τον
κοινό τους εχθρό, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως,
τα εδάφη που κάθε μια χώρα επιθυμούσε στην περιοχή
της Μακεδονίας, πολλές φορές τα ήθελε και η άλλη.
Η συμμαχία λοιπόν δεν κράτησε για πολύ. Τον Ιούνιο του
1913, η Ελλάδα και η Σερβία υπέγραψαν Συνθήκη, με την
οποία συμφωνούσαν να μοιράσουν μεταξύ τους τα εδάφη της
Μακεδονίας, που είχαν πάρει από την Τουρκία. Έβγαζαν
έτσι έξω τη Βουλγαρία. Εκείνη πίστευε πως, αν και είχε
πολεμήσει σκληρά στον πόλεμο με την Τουρκία, δεν είχε
ωφεληθεί, όσο περίμενε. Στράφηκε, λοιπόν, εναντίον της
Σερβίας και της Ελλάδας. Η Ρουμανία, που στον Α΄
Βαλκανικό Πόλεμο δεν είχε συμμετοχή, τώρα πήρε μέρος
στη σύγκρουση. Επιτέθηκε κατά της Βουλγαρίας.


Γέφυρα του Στρυμόνα, που έχει
καταστραφεί από τους Βουλγάρους.


Κύριες κατευθύνσεις προέλασης 
του ελληνικού στρατού


Αποβατικές επιχειρήσεις του ελληνικού 
στόλου


Κύριες κατευθύνσεις προέλασης του 
σερβικού στρατού


Κύριες κατευθύνσεις προέλασης 
του τουρκικού στρατού


Κύριες κατευθύνσεις προέλασης 
του ρουμανικού στρατού


Η κίνηση του στρατού κατά
τον B΄ Βαλκανικό Πόλεμο.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος ήταν μικρής
διάρκειας. Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου
(Αύγουστος 1913) η Βουλγαρία δεν
ικανοποιήθηκε, όπως, καθορίστηκαν τα σύνορά
της. Βέβαια, αποκτούσε έξοδο στη θάλασσα,
γιατί πήρε το Δεδέαγατς, που είναι η σημερινή
Αλεξανδρούπολη. Η Ελλάδα πήρε την Κρήτη,
αλλά όχι και τη Βόρεια Ήπειρο. 
Αυτήν την πήρε η Αλβανία.


Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου
Άρθρον 5


Τα μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και
του Βασιλείου της Βουλγαρίας σύνορα
ακολουθούσι το εξής διάγραμμα,
συμφώνως τω καταρτισθέντι υπό των
οικείων στρατιωτικών αντιπροσώπων
πρακτικώ…
Η οροθετική γραμμή αναχωρεί από των
νέων Βουλγαροσερβικών συνόρων επί της
κορυφογραμμής του όρους Μπέλες,


καταλήγουσα εις τας εις το Αιγαίον
Πέλαγος εκβολάς του ποταμού
Νέστου…
Συνομολογείται ρητώς ότι 
η Βουλγαρία παραιτείται πάσης επί
της νήσου Κρήτης αξιώσεως. 


Β. Σκουλάτου, κ.ά., Ιστορία Νεότερη και
Σύγχρονη, τεύχος Β΄, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, σ.


49, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2002.


Έφοδος πυροβολικού στην Κρέσνα.


- Υπάρχει κι ένα άρθρο εδώ της
Συνθήκης του Βουκουρεστίου, με
την οποία τελειώνει ο Β΄ Βαλκανικός
Πόλεμος. Είναι μικρό, μπορούμε
εύκολα να το διαβάσουμε:


Διάβαση των στενών της Κρέσνας. Η μάχη της
Κρέσνας υπήρξε καθοριστική για την πορεία των
επιχειρήσεων, που έληξαν με την ανακωχή της
18ης Ιουλίου 1913.


Το συμβούλιο των
επιχειρήσεων
σχεδιάζει τις
κινήσεις της μάχης
για την εκπόρθηση
των στενών της
Κρέσνας, στο
κέντρο καθιστός ο
Κωνσταντίνος.
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- Να και ο χάρτης μετά τη Συνθήκη του
Βουκουρεστίου. Εδώ φαίνεται τι κέρδισαν όλοι
οι σύμμαχοι, καθώς και η Ελλάδα από τους
Βαλκανικούς Πολέμους 1912 - 1913.


- Ποια ήταν
τελικά τα κέρδη
της Ελλάδας από
τους
Βαλκανικούς
Πολέμους;


Ελληνικό Στρατηγείο. Ο βασιλιάς Γεώργιος
Α΄ και ο πρωθυπουργός Βενιζέλος
καθορίζουν στο Χατζή – Μπεϊλίκ τους όρους
της Συνθήκης του Βουκουρεστίου, 
στις 14 Ιουλίου 1913.


Τα Βαλκάνια μετά τη Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Η Ελλάδα πριν από τους Βαλκανικούς
Πολέμους


Προσαρτήσεις με τη Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου


Δωδεκανησα υπό ιταλική κατοχή
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Τα εδαφικά οφέλη για την Ελλάδα ήταν τεράστια. 
Η έκτασή της χώρας αυξήθηκε κατά 70%, ενώ ο
πληθυσμός της διπλασιάστηκε. Εκτός από τους Έλληνες,
τη μεγαλύτερη κοινότητα στη Θεσσαλονίκη αποτελούσαν
οι Εβραίοι. Σε άλλες περιοχές ζούσαν μεγάλοι πληθυσμοί
Σλάβων, Μουσουλμάνων και Βλάχων. 
Μέχρι το καλοκαίρι του 1913, η Ελλάδα είχε γίνει μια
σημαντική δύναμη στη Μεσόγειο. Με την καθοδήγηση του
Βενιζέλου φάνηκε ότι το όραμα της Μεγάλης Ιδέας θα
μπορούσε, ίσως, να γίνει πραγματικότητα. Όμως αυτό 
το όραμα κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου,
έπαψε να ενώνει τον λαό. Έγινε μια από τις αιτίες που
τον χώρισε. Στην ιστορία το γεγονός αυτό έμεινε γνωστό
ως Εθνικός Διχασμός.


- Δείτε αυτή τη φωτογραφία. Πώς
φαίνεται ότι δέχτηκε ο λαός τα
αποτελέσματα των Βαλκανικών
Πολέμων; 


Η υποδοχή του βασιλιά
Κωνσταντίνου στην εξέδρα


του Φαλήρου,
4 Αυγούστου 1913.
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Λογοτεχνικά έργα που αναφέρονται σ’ αυτήν την ιστορική περίοδο και που
μπορείτε να διαβάσετε, αν θέλετε, είναι: του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Η τιμή
και το χρήμα, Νεφέλη, Αθήνα 1993, της Πηνελόπης Δέλτα, Τον καιρό του
Βουλγαροκτόνου, Εστία, Αθήνα 1984 και Για την πατρίδα, Εστία, Αθήνα 1989.


Μπορείτε να περιηγηθείτε εικονικά στην έκθεση Η Ελλάδα 
των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913), που οργανώθηκε από τη Βουλή 
των Ελλήνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.parliament.gr


Αναζητήστε στο διαδίκτυο το βιβλίο των Κολέφ Βάλερι, Χριστίνα Κουλούρη
(επιμ.), Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, βιβλίο εργασίας 3, εναλλακτικό
εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεότερης ιστορίας της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαβάστε για τους Βαλκανικούς
Πολέμους.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Σπιρτόκουτο από χαρτόνι με έγχρωμες τυπωμένες παραστάσεις. 







-Σας έφερα και κάποια βιβλία. Για διαβάστε αυτό το κείμενο.
-Νομίζω ότι εύκολα μπορείτε να καταλάβετε, αν αυτοί οι λόγοι, που
προέβαλε ο βασιλιάς για να μην συμμετέχει η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ήταν πραγματικοί. Κατά τη γνώμη σας, ο Βενιζέλος ή ο βασιλιάς
ενδιαφερόταν περισσότερο για τα συμφέροντα της χώρας;  
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Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ


Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος.Ο Ελευθέριος Βενιζέλος.


-Παιδιά, να σας πω ένα αίνιγμα;
-Λέγε.
-Τι σχέση έχει ο Λάζαρος με τη Βουλή;
-Καμία.
-Για τη Βουλή των Λαζάρων έχετε ακούσει;
-Όχι.
-Ήταν η Βουλή των Bενιζελικών, που κάθε τόσο
κέρδιζε τις εκλογές κι ο βασιλιάς τους ανάγκαζε
να παραιτηθούν.
-Και τελικά τι έγινε;
-Διάφορα. Πέρασα χθες από το Ίδρυμα Ερευνών
και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Δουλεύει
ο θείος μου εκεί. Α! Να ’τος, έρχεται.


-Παιδιά, από δω ο θείος Μιχάλης. Είναι
ερευνητής και της εποχής του Βενιζέλου.
-Γεια σας, παιδιά!
-Τους έλεγα, θείε, για τη Βουλή των Λαζάρων. 
-Α! Μάλιστα. Ακούστε. 


Εκείνη την εποχή ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως
πρωθυπουργός της Ελλάδας, διαφώνησε με τον
βασιλιά Κωνσταντίνο. Η αιτία ήταν η στάση που
θα έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βενιζέλος συμπαθούσε την
Αγγλία και τη Γαλλία. Οι δύο αυτές χώρες, μαζί
με τη Ρωσία, αποτελούσαν τις δυνάμεις της
Αντάντ. O Βενιζέλος πίστευε ότι αυτές θα
κέρδιζαν τον πόλεμο. Άρα, αν η Ελλάδα ήταν μαζί
τους, θα μπορούσε να πάρει τα εδάφη που ήθελε. 
Ο Κωνσταντίνος ήταν παντρεμένος με την αδερφή
του Κάιζερ της Γερμανίας Γουλιέλμου Β΄.
Πίστευε, λοιπόν, το αντίθετο. Σύμφωνα με την
άποψή του, οι Κεντρικές Δυνάμεις, δηλαδή η
Γερμανία και η Αυστροουγγαρία, θα βοηθούσαν
περισσότερο τη χώρα. Έτσι ο βασιλιάς δεν ήθελε
να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο. Επειδή οι δύο
άντρες δεν συμφώνησαν, ο Βενιζέλος αναγκάστηκε
να παραιτηθεί το 1915. 







Ο Βενιζέλος προσπαθεί να πείσει τον βασιλιά


Α΄ υπόμνημα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο (11/24
Ιανουαρίου 1915).


...Η Ελλάς τίθεται πάλιν ενώπιον μιας των κρισιμωτάτων περιστάσεων της εθνικής
αυτής ιστορίας. Μέχρι σήμερον η πολιτική ημών συνίστατο εις διατήρησιν της
ουδετερότητος…
Αλλ’ ήδη καλούμεθα να μετάσχωμεν* του πολέμου… επ’ ανταλλάγμασι, τα οποία
πραγματοποιούμενα, θα δημιουργήσωσι μια Ελλάδα μεγάλην και ισχυράν...


Προς επιτυχίαν των μεγάλων τούτων ανταλλαγμάτων πρόκειται βεβαίως να
αντιμετωπισθώσι και μεγάλοι κίνδυνοι. Αλλά μετά μακράν και βαθείαν μελέτη του
ζητήματος καταλήγω εις την γνώμην ότι τους κινδύνους τούτους οφείλωμεν να
αντιμετωπίσωμεν. Εάν επιτρέψωμεν να συντριβεί σήμερον η Σερβία υπό της νέας
αυστρογερμανικής εισβολής καμμία δεν υπάρχει ασφάλεια ότι τα αυστρογερμανικά
στρατεύματα θα σταματήσωσι προ των μακεδονικών συνόρων μας και δεν θα
ελκυσθώσι* φυσικώς όπως κατέλθωσι* μέχρι Θεσσαλονίκης…


Ένεκα των λόγων τούτων, συμπεραίνων, κρίνω απολύτως επιβεβλημένην την υπό
τους ανωτέρω όρους μετοχήν ημών εις τον αγώνα... Και αν ακόμη απετυγχάνομεν, θα
είχομεν ήσυχον την συνείδησιν, ότι ηγωνίσθημεν και υπέρ της διασώσεως των εν
δουλεία εισέτι* ομογενών μας, οίτινες* τον έσχατον διατρέχουσι κίνδυνον, και υπέρ
των γενικοτέρων συμφερόντων της ανθρωπότητος και της ανεξαρτησίας των μικρών
λαών, ην θα διακινδυνεύση ανεπανορθώτως η γερμανοτουρκική επικράτησις.


*μετάσχωμεν=συμμετέχουμε.
*ελκυσθώσι = επιθυμήσουν.
*κατέλθωσι = να κατέβουν.
*εισέτι = ακόμη.
*οίτινες = οι οποίοι.


Β. Σκουλάτου, κ.ά., Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τεύχος
Β΄, Γ ΄ Ενιαίου Λυκείου, σ. 75, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2002.
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«Ανάθεμα» κατά του
Ελευθερίου Βενιζέλου.







Όταν ξανάγιναν εκλογές οι Φιλελεύθεροι, οι οπαδοί του Βενιζέλου,
κέρδισαν. Ο Βενιζέλος έγινε πάλι πρωθυπουργός. Τότε πίστεψε ότι
μπορούσε πλέον να πάει με την Αντάντ. Ο βασιλιάς όμως αρνήθηκε.
Έτσι ο Βενιζέλος αναγκάστηκε πάλι να παραιτηθεί. Ένα μεγάλο
χάσμα είχε πια δημιουργηθεί μεταξύ των δύο αντρών. 


Ο Βενιζέλος από τη μια ήθελε να κατακτήσει περιοχές,
όπου υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί, αλλά δεν ανήκαν
στην Ελλάδα. Ο βασιλιάς και οι οπαδοί του, από την
άλλη πλευρά, ήταν αντίθετοι με αυτή την πολιτική.
Ταυτόχρονα, ανησυχούσαν για τον εκσυγχρονισμό και τις
μεταρρυθμίσεις, που προωθούσε ο Βενιζέλος. Δεν


επιθυμούσαν καμιά αλλαγή. Στις εκλογές που έγιναν 
το Δεκέμβριο του 1915, οι Βενιζελικοί δεν πήραν μέρος. 


Οι Βούλγαροι μπήκαν στη Μακεδονία, τον Αύγουστο του 1916. 
Ο Βενιζέλος προσπαθούσε να πείσει τον Κωνσταντίνο να μπει 
η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο συμμαχικός στρατός είχε
ήδη φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος δεν συμφωνούσε. 
Η σύγκρουση αυτή μεταφέρθηκε και στον λαό. Όσοι δεν ήθελαν
πόλεμο πήραν το μέρος του βασιλιά. Οι υπόλοιποι πήραν το μέρος 


του Βενιζέλου. Στη Θεσσαλονίκη ο Βενιζέλος
εγκατέστησε μια προσωρινή κυβέρνηση, μετά 
το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας. 
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-Γνωρίζετε πώς ψηφίζουν και εκλέγουν
κυβέρνηση στη χώρα που ζείτε;


Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Παύλος Κουντουριώτης.


-Να σε διακόψω μια στιγμή, Μιχάλη;
-Ναι, Αλεξάνδρα.
-Εγώ δεν είχα γεννηθεί εκείνο τον καιρό.
Όμως, αργότερα, κάθε φορά που άκουγα
τους μεγαλύτερους να μιλούν γι’ αυτά, μου
έδιναν την εντύπωση ότι μιλούσαν για
εμφύλιο. 
-Η κατάσταση δεν ήταν απλή. Υπήρξαν και
άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους μέσα σ’
αυτήν τη διαμάχη, τον Διχασμό, όπως τον
έλεγαν. Σίγουρα η Ελλάδα είχε μοιραστεί
στα δύο. Όποιος δεν ανήκε στη μια πλευρά
θεωρούσαν οπωσδήποτε ότι ήταν με την
άλλη. Έμοιαζε σα να μην υπήρχε τρίτος
δρόμος. Δείτε αυτόν το χάρτη που δείχνει
πώς είχε μοιραστεί η Ελλάδα: 
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Έτσι μέσα στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστές
ομάδες, δύο κράτη, το γερμανόφιλο «κράτος» των Αθηνών
και το «κράτος» της Θεσσαλονίκης. 


Αρχικά οι συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ αποφάσισαν
να μη βοηθήσουν την προσωρινή κυβέρνηση του
Βενιζέλου. Όμως, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, οι
διαθέσεις τους άλλαξαν. Πρώτη η Γαλλία ενθάρρυνε την
προσωρινή κυβέρνηση να επεκτείνει την κυριαρχία της
στα νησιά του Ιονίου, αλλά και στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία
παρήγαγε σιτάρι που μπορούσε να θρέψει τη μισή Ελλάδα.
Έπρεπε όμως η γη να έρθει στα χέρια της κυβέρνησης.
Μέχρι τότε ανήκε στα χέρια των τσιφλικάδων. Έτσι, 
η προσωρινή κυβέρνηση εξέδωσε πέντε νομοθετικά
διατάγματα. Αυτά πρόβλεπαν την αποκατάσταση όλων των
αγροτών, είτε με την αξιοποίηση των δημόσιων κτημάτων,
είτε με την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών
κτημάτων. 


Άφιξη του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και
υποδοχή του από τον ανώτερο διοικητή των
Συμμαχικών Δυνάμεων στρατηγό 
Μωρίς Σαρράιγ.


Η γεωγραφία του Εθνικού Διχασμού


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Φιλοβασιλικές περιοχές, Ιούνιος 1917


Περιοχές πιστές στον Βενιζέλο,
Σεπτέμβριος 1916


Περιοχές που καταλήφθηκαν από Βενιζελι-
κούς ή από τους συμμάχους της Αντάντ,
Σεπτέμβριος 1916 – Ιούνιος 1917


Περιοχές υπό βουλγαρική – και γερμανική
- κατοχή 
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Ο Βενιζέλος παραδίδει την ελληνική
σημαία στον διοικητή της μεραρχίας
Σερρών, πριν ξεκινήσει για το μέτωπο
της Μακεδονίας.


-Μέτρησες πόσες φορές οι
Βενιζελικοί ήρθαν κι έφυγαν
από την εξουσία; Σαν τον
Λάζαρο που πέθανε κι
αναστήθηκε. Γι’ αυτό
ονομάστηκε Βουλή των
Λαζάρων. 


Εκτός από την αγροτική μεταρρύθμιση, έγινε και η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Με νομοθετικό διάταγμα, η προσωρινή κυβέρνηση


καθιέρωνε τη δημοτική γλώσσα στα αναγνωστικά του
δημοτικού σχολείου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Δημήτρη
Γληνό.


Όταν οι σύμμαχοι έδιωξαν τον Κωνσταντίνο, το 1917, τα
δυο κράτη ενώθηκαν ξανά και η κυβέρνηση του Βενιζέλου
επέστρεψε στην Αθήνα. Οι Φιλελεύθεροι κυβερνούσαν
μέχρι το 1920. Έδιωξαν από παντού τους οπαδούς του
βασιλιά. Έκαναν αλλαγές για το καλό του λαού, που
ήθελαν να τον πάρουν με το μέρος τους, ώστε η Ελλάδα να
μπει στον πόλεμο. Ο Βενιζέλος είχε, βέβαια, επιτυχίες
στην εξωτερική πολιτική. Αλλά ο λαός μέσα στη χώρα δεν
ήταν ευχαριστημένος. Δεν ήθελε τον πόλεμο και όταν ο
Βενιζέλος αποφάσισε να στείλει στρατό στη Μικρά Ασία το
1919, δεν ήταν όλοι σύμφωνοι. Το 1920 υπογράφτηκε η
Συνθήκη των Σεβρών. Ήταν επιτυχία του  Βενιζέλου. Οι
Βασιλικοί, όμως, προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν στο
Παρίσι. Οι οπαδοί του, για αντίποινα, σκότωσαν στην
Αθήνα τον Ίωνα Δραγούμη. Στις εκλογές του 1920
κέρδισαν οι Αντιβενιζελικοί. Τότε ο βασιλιάς
Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισαν οι
διώξεις των Βενιζελικών. Ακολούθησε η Μικρασιατική
Καταστροφή. Έγινε το στρατιωτικό κίνημα του Πλαστήρα.







ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Διαβάστε το βιβλίο του Ζαχαρία Παναντωνίου, τα Ψηλά Βουνά, Εστία, 
Αθήνα 1918.


Να δείτε, αν θέλετε, την ταινία του Βασίλη Μάρου, Ελευθέριος Βενιζέλιος 
και συζητείστε την.


   Παρατηρείστε αυτές τις φωτογραφίες. Πώς ντύνονταν οι άνθρωποι 
και τι συνήθειες είχαν στις αρχές του 20ού αιώνα;


Εξορίστηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και οι Βενιζελικοί
ήρθαν πάλι στην εξουσία.
Αν και η σύγκρουση ξεκίνησε από την εξουσία, παρέσυρε
τελικά ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Οι δύο αντίπαλοι
εξυπηρετούσαν διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα. Οι
Φιλελεύθεροι υπόσχονταν ότι θα μοιράσουν τα μεγάλα
κτήματα σ’ αυτούς που δεν είχαν. Οι Βασιλικοί πήγαν με
το μέρος των γαιοκτημόνων. Ο Βενιζέλος έδωσε ακόμη
κάποια δικαιώματα στους εργάτες, ενώ οι Βασιλικοί δεν
συμφωνούσαν μ’ αυτό. 
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Η μόδα στις αρχές του 20ού αιώνα.
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Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ


- Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη βρήκα
αυτόν τον χάρτη σ’ ένα βιβλίο.
Παρουσιάζει την Ευρώπη όπως
ήταν μετά τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
- Βρήκες πληροφορίες γι’ αυτόν 
 τον Πόλεμο;
- Βέβαια, το βιβλίο δίνει αρκετές
 πληροφορίες γι’ αυτό το γεγονός.
- Ας διαβάσουμε, λοιπόν.


ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ


Η Ευρώπη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.


Tη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ένας μεγάλος
πόλεμος συντάραξε ολόκληρο τον πλανήτη. Ήταν ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι αιτίες που τον προκάλεσαν ήταν
και αυτήν τη φορά οικονομικές. Τα ευρωπαϊκά κράτη
(Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία) είχαν πλέον αναπτυγμένη
βιομηχανία. Οι εσωτερικές αγορές      των χωρών τους δεν
μπορούσαν να απορροφήσουν την βιομηχανική
παραγωγή. Το υπέδαφός τους ήταν φτωχό σε πρώτες
ύλες. Έτσι κάθε μεγάλη Δύναμη προσπάθησε να βρει νέες
αγορές στις υπανάπτυκτες χώρες και να εκμεταλλευτεί το
υπέδαφός τους. Έτσι οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις επένδυσαν
σ’ αυτές μεγάλα κεφάλαια, με σκοπό να τις ελέγχουν
οικονομικά και πολιτικά. Δημιούργησαν εκεί αποικίες.
Συγκρούονταν, όμως, μεταξύ τους, καθώς 
η μια χώρα ήθελε να διώξει την άλλη. 
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Από το 1910 οι μεγάλες Δυτικές Δυνάμεις είχαν αρχίσει
να προετοιμάζονται για πόλεμο. Άρχισαν να
κατασκευάζουν όπλα και πολεμικά υλικά. Επίσης,
έκαναν συμμαχίες μεταξύ τους. Δύο στρατόπεδα
βρίσκονταν αντιμέτωπα στην Ευρώπη. Από το ένα μέρος,
η Τριπλή Συμμαχία, που την αποτελούσαν η Γερμανία, η
Αυστροουγγαρία και η Ιταλία. Από το άλλο μέρος, η
Εγκάρδια ή Τριπλή Συνεννόηση (Αντάντ), που την
αποτελούσαν η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία. 
Η κατάσταση χειροτέρεψε με τους Βαλκανικούς
Πολέμους, το 1912-1913. Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου
επανέφερε την ειρήνη στα Βαλκάνια. Έτσι οι βαλκανικοί
λαοί πήραν τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
που βρίσκονταν στην Ευρώπη. Όμως, προβλήματα
συνέχιζαν να υπάρχουν. Όλα αυτά τα γεγονότα, μαζί με τα
οικονομικά συμφέροντα των Δυνάμεων, οδήγησαν στον
πόλεμο, με αφορμή ένα απλό τοπικό περιστατικό. 


- Απ’ ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μεγάλος
ανταγωνισμός ανάμεσα στις
Ευρωπαϊκές Δυνάμεις.
- Φυσικά. Το πρόβλημα ήταν πολύ
μεγάλο, γιατί καθεμιά προσπαθούσε
να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά
της.
- Και ποια λύση βρήκαν στο
πρόβλημα;
- Απ’ ό,τι φαίνεται, όλοι
καταλάβαιναν ότι η κατάσταση θα
οδηγούσε σε πόλεμο. 


- Ποιο ήταν αυτό το περιστατικό
που τελικά οδήγησε στον πόλεμο;
- Το γεγονός δεν ήταν σημαντικό,
όμως οι αιτίες υπήρχαν και μια
ασήμαντη αφορμή μπορούσε να
φέρει τον πόλεμο.


Σκηνή της δολοφονίας
του διαδόχου του θρόνου


της Αυστροουγγαρίας
Φραγκίσκου Φερδινάνδου


και της συζύγου του.
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Γερμανικό
αεροπλάνο,
λάφυρο του


μακεδονικού
μετώπου.


- Παρατηρείστε το αεροπλάνο της
φωτογραφίας. Τι βλέπετε; Το ξέρατε
ότι τα πολεμικά αεροπλάνα
χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;


Στις 28 Ιουνίου 1914 ένας Σέρβος δολοφόνησε στο
Σεράγεβο τον Αρχιδούκα Φραγκίσκο Φερδινάνδο,
διάδοχο του αυστροουγγρικού θρόνου. Έτσι ξεκίνησε 
ο πόλεμος. Η μια χώρα μετά την άλλη έμπαινε σ’ αυτόν.
Ήταν μια παγκόσμια σύγκρουση.


Ευρωπαϊκές Συμμαχίες 
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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Η ζωή στα χαρακώματα 


Μέσα σ’ αυτούς τους τάφους που τους ονόμαζαν χαρακώματα, με τα συστήματα των υπογείων
διαβάσεων και των διόδων*, μας έλειπαν σχεδόν τα πάντα. Έμαθα γρήγορα να κρεμάω το ψωμί 
σ’ ένα σύρμα τοποθετημένο στη μέση του ορύγματος* για να μην το φτάνουν τα ποντίκια, να
κοιμάμαι με βρεγμένες αρβύλες, γιατί το να προσπαθήσεις να τις ξαναβάλεις, αφού τις είχες 
βγάλει, θα ήταν μάταιο, να κοιμάσαι τυλιγμένος σε μια μουσκεμένη χλαίνη*, να κοιμάσαι 
τέσσερις ώρες ανάμεσα σε θορύβους, σε φωνές ανθρώπων, σε βρωμερές αναθυμιάσεις*.


* διόδων = περασμάτων.
*ορύγματος =βαθιά σκαμμένου χαντακιού.
*χλαίνη = χοντρό παλτό.
*αναθυμιάσεις = μυρωδιές.


Ducasse Andre, al., Vie et mort des Français, 1914-1918: simple histoire de la grande guerre, 
Hachette, Paris 1962.


- Τελικά πόσο κράτησε ο πόλεμος;


Γάλλοι ανώτατοι αξιωματικοί, υποδέχονται
Γερμανούς αντιπροσώπους. 


Στην αρχή, όλοι πίστευαν ότι οι συγκρούσεις
δεν θα διαρκούσαν παρά λίγες εβδομάδες.
Όμως, σιγά–σιγά, οι μάχες αναπτύχθηκαν σε
τρία κύρια μέτωπα, στο δυτικό, στο
ανατολικό και βαλκανικό μέτωπο. Πολεμικές
συγκρούσεις έγιναν εκτός από την Ευρώπη,
στην Αφρική, στην Ασία και στα παράλια της
Λατινικής Αμερικής.
Όλοι ήθελαν να πετύχουν τη νίκη. 
Η Ευρώπη είχε μπει σ’ έναν πρωτόγνωρο
πόλεμο. Κάθε χώρα έβαζε όλες τις δυνάμεις
της στον πόλεμο. Ήθελε να χτυπήσει όχι
μόνο τον στρατό αλλά και την οικονομική
υποδομή του εχθρού. Το 1917 οι εμπόλεμοι
κουράστηκαν. Το 1918 στο δυτικό μέτωπο οι
γερμανικές επιθέσεις δεν έφερναν
αποτελέσματα. Η Γαλλία ανέλαβε τη γενική
διοίκηση όλων των συμμαχικών
στρατευμάτων και τα οδήγησε σε νίκη. 
Σ’ αυτό έπαιξαν ρόλο και οι αμερικάνικες
ενισχύσεις. 


Επίθεση Αμερικανών πεζοναυτών, 
τον Οκτώβριο του 1918.
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Στην Ελλάδα υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στον
Ελευθέριο Βενιζέλο και τον βασιλιά
Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή της χώρας
στον πόλεμο. Ο Βενιζέλος ήθελε συμμετοχή
της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντ, γιατί
πίστευε ότι θα βοηθούσε τα συμφέροντά της.


Αντίθετα ο Κωνσταντίνος που ήταν
γερμανόφιλος, πίστευε στη νίκη της Γερμανίας. Η
διαφωνία αυτή χώρισε στη μέση τον ελληνικό λαό
και έβαλε τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες. Ο
βασιλιάς αναγκάστηκε να παραιτηθεί έπειτα από
τελεσίγραφο των συμμάχων, στις 15 Ιουνίου
1917, και να εγκαταλείψει τη χώρα. Ο Βενιζέλος
επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου
είχε καταφύγει. Σχημάτισε κυβέρνηση. Πρώτη
ενέργεια της νέας κυβέρνησης ήταν η κήρυξη του
πολέμου κατά της Γερμανίας και της Βουλγαρίας.


Η κυβέρνηση του Βενιζέλου, με γενική
επιστράτευση, κατάφερε να συγκεντρώσει
300.000 στρατιώτες που πολέμησαν με τα
στρατεύματα των Αγγλογάλλων στη Μακεδονία.
Ο αγγλογαλλικός στρατός κατέλαβε την
Κωνσταντινούπολη και μαζί του εγκαταστάθηκε
εκεί ένα τμήμα ελληνικού στρατού με αρχηγό τον
Λεωνίδα Παρασκευόπουλο. Συγχρόνως ο
ελληνικός στόλος με ναυαρχίδα το θωρηκτό
«Αβέρωφ» αγκυροβόλησε στο Βόσπορο. 
Η εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου είχε
πετύχει. 


Δεν γνωρίζω άλλο(ν) ψυχικό συγκλονισμό που να
συγκρίνεται μ’ αυτόν που υφίσταται* ο στρατιώτης
που βρίσκεται στο χαράκωμα, όταν οι οβίδες*
πέφτουν γύρω του. Η ασφάλεια πληρώνεται μ’ ένα
φοβερό σπάσιμο νεύρων. Αυτό το σφυροκόπημα σε
καταδιώκει και σε κρατά θαμμένο σε μια βρωμερή
γαλαρία*, που μπορεί να γίνει, σε λίγο κι ο αληθινός
τάφος σου.


*υφίσταται=δέχεται.
*οβίδες=βλήματα πυροβόλου όπλου.
*γαλαρία = τούνελ.


Ducasse Andre, al., Vie et mort des Français, 1914-1918:
simple histoire de la grande guerre, Hachette, Paris, 1962.


- Η Ελλάδα δεν πήρε μέρος σ’ αυτόν τον πόλεμο;
- Φυσικά και πήρε. Όμως έπρεπε πρώτα να αποφασίσει
με ποιο συνασπισμό θα πολεμούσε.
- Τόσο δύσκολο ήταν;
- Απ’ ό,τι φαίνεται ήταν πολύ δύσκολο.


- Και πώς τα πήγε στον πόλεμο;
- Απ’ ό,τι φαίνεται, αρκετά καλά.


Στρατιώτες στα χαρακώματα.


Αφίσα για την επιστράτευση. 







Οι Δυτικοί Σύμμαχοι είχαν νικήσει, αλλά το πλήρωσαν ακριβά.
Εκατομμύρια ήταν οι νεκροί, οι τραυματίες, οι


ακρωτηριασμένοι. Μεγάλος ήταν και ο αριθμός των
θυμάτων ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. Κατά τη
διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, πολλοί
σκοτώνονταν από τις οβίδες ή πέθαιναν από τις επιδημίες
και την πείνα. Η Ευρώπη βγήκε κατεστραμμένη
οικονομικά από τον πόλεμο. Ήταν χρεωμένη στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υλικές καταστροφές επηρέασαν
την παραγωγή, που μειώθηκε σχεδόν στο μισό. Αυτό το
γεγονός ευνόησε νέες δυνάμεις, την Ιαπωνία και κυρίως
τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Η Συνθήκη των Βερσαλλιών υπογράφτηκε στις 28
Ιουνίου 1919. Με αυτήν καθορίζονταν τα εδάφη των
κρατών. Με τη Συνθήκη του Νεϊγύ λίγο αργότερα, στις 14
Νοεμβρίου 1919, η Βουλγαρία δεν διεκδικούσε πια την
ανατολική Μακεδονία και τη δυτική Θράκη. Με τη
συνθήκη των Σεβρών, στις 10 Αυγούστου 1920, η δυτική
Θράκη δόθηκε στην Ελλάδα. Με αυτήν τη συνθήκη η
Ελλάδα, εκτός από τη δυτική Θράκη, απέκτησε και την
ανατολική Θράκη μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτζας.
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- Και στο τέλος τι έγινε; Ποιος
νίκησε τελικά;
- Τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά.
Γιατί οι χώρες που κέρδισαν στις
μάχες, δεν ήταν βέβαιο ότι ήταν
πραγματικοί νικητές;
- Δηλαδή;
-Ακούστε.   


Η Ελλάδα τελικά, κέρδισε τίποτα
μέσα σ’ όλα αυτά;
- Βέβαια κέρδισε.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Συμμαχίες και απώλειες 
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου.


∞ÒÏÂÈÂ˜
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Η Τουρκία δέχτηκε να ανήκουν στην Ελλάδα όλα τα νησιά του
Αιγαίου, εκτός από τα Δωδεκάνησα που είχαν καταλάβει οι Ιταλοί.
Τέλος, η Ελλάδα ανέλαβε την προσωρινή διοίκηση της περιοχής
της Σμύρνης. Ο πληθυσμός της Σμύρνης, μετά από πέντε χρόνια,
θα αποφάσιζε με δημοψήφισμα αν επιθυμούσε, να γίνει η περιοχή,
όπου ζούσε, μέρος του ελληνικού κράτους.


Τριάντα δύο χώρες, από τις χώρες που νίκησαν στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, κάτω από την πίεση του αμερικανού προέδρου Γούντροου
Ουίλσον δήλωσαν, το 1919, ότι επιθυμούσαν: «Να αναπτύξουν τη
συνεργασία ανάμεσα στα έθνη και να εξασφαλίσουν σ’ αυτά ειρήνη
και ασφάλεια». Έτσι γεννήθηκε η «Κοινωνία των Εθνών». Σκοπό
είχε να φέρει την ειρήνη και να εμποδίσει άλλους πολέμους στο
μέλλον. Όμως, παρουσίαζε κάποια προβλήματα. Αν ένα κράτος
διαφωνούσε με μια απόφαση, αυτή δεν μπορούσε να εφαρμοστεί.
Επίσης, κάθε κράτος ήταν ελεύθερο να δέχεται ή όχι τις υποδείξεις
που του γίνονταν από τα άλλα κράτη-μέλη. Στην πραγματικότητα,
λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν τα τριάντα δύο κράτη να πάρουν όλα μαζί
κάποια απόφαση, ούτε να εμποδίσουν να γίνει ένας νέος πόλεμος,
γιατί δεν γινόταν να συμφωνήσουν σε όλα τα θέματα. Έτσι η μία
χώρα μετά την άλλη άρχισε, σιγά – σιγά, να εγκαταλείπει 
την «Κοινωνία των Εθνών».


Το συνέδριο της Ειρήνης.


- Απ’ ό,τι φαίνεται, όμως, η εμπειρία
του πολέμου ήταν τραυματική.
Γι’ αυτό στη συνέχεια υπήρξαν
διάφορες πρωτοβουλίες.
- Τι είδους πρωτοβουλίες;







93


Να εξηγήσετε τη φράση του γάλλου πρωθυπουργού Ζωρζ Κλεμανσώ: «Η
Συνθήκη των Σεβρών αποδείχτηκε πιο εύθραυστη και από τις πορσελάνες
της».


Θα είχε ενδιαφέρον να διαβάσετε το λογοτεχνικό κείμενο που σχετίζεται 
με τα γεγονότα του Α΄ Παγκόσμιου  Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερον από
το Δυτικό Μέτωπο, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ. και να δείτε την ταινία 
του Ζαν Ρενουάρ, Χίμαιρα (La grande illusion).


Αν θέλετε δραματοποιήστε την πρώτη συνάντηση της Κοινωνίας των Εθνών.
Τι να έλεγαν άραγε οι αντιπρόσωποι των κρατων που τη δημιούργησαν;


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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-Γιαγιά, κοίτα τι βρήκαμε στη σοφίτα.
-Για να δω, Αλεξάνδρα. Α! Είναι το λεύκωμα
της μητέρας μου. Πού το βρήκατε; 
-Ήταν σ’ ένα μπαούλο, μαζί με κάτι σκόρπιες
φωτογραφίες.
-Μου το έδωσε η μητέρα μου πριν πεθάνει, για
να θυμάμαι τον τόπο της και την ιστορία του.
Μέσα έχει φωτογραφίες, αποσπάσματα από
βιβλία που διάβασε, κείμενα που έγραψε η
ίδια αλλά και άλλοι από την αρχή και το τέλος
της ζωής τους εκεί. Μου τα διάβαζε, συχνά,
για να μάθω κι εγώ.
-Και ποιος ήταν αυτός ο τόπος γιαγιά;
-Η Μικρά Ασία, παιδιά μου, το Αϊβαλί, η
Σμύρνη.  
-Δείτε αυτή τη φωτογραφία.
-Είναι η μητέρα μου με τις συμμαθήτριές της,
στο σχολείο.


-Στην αρχή ζούσαν στο Αϊβαλί. Μετά, όμως, εξαιτίας
της δουλειάς του παππού μου, μετακόμισαν στη
Σμύρνη. Πολύ όμορφη πόλη. Φαίνεται άλλωστε και
στις φωτογραφίες. Κοιτάξτε.


Καθηγητές και καθηγήτριες ελληνικού γυμνασίου 
στη Μικρά Ασία.


Σμύρνη, αποβάθρα. 


«ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΙΖΩΜΟΥ»







Οι πρώτες μέρες μας στη
Σμύρνη είχαν κέφι και


συγκινήσεις. Γυρίζαμε εδώ κι εκεί
σαν περιηγητές και γεμίζαμε τα μάτια και την ψυχή μας νέα θεάματα, και νέες εντυπώσεις…   
Το Και, το Παραλλέλι, η Μπελλαβίστα, οι Βερχανέδες, οι Μεγάλες Ταβέρνες, το Μπουλβάρ –
Αλιότι, ο Κουλές, τα Τράσα, η Αγία Φωτεινή, η Αγία Κατερίνα, τα βαποράκια του Κορδελιού, 
το τραμ της προκυμαίας που το ’σερναν άλογα, τα κατάμεστα* με εύθυμο κόσμο κέντρα, 
οι πουλιτάδες* των γιασεμιών, τα μονά – ζυγά φυστίκια, τα «Πολιτάκια» με τα σαντούρια, 
οι πεταχτές γυναίκες όλα, έμοιαζαν σαν εύθυμες χτυπητές κορδέλες, που έπλεκαν 
ένα χαρωπό γαϊτανάκι.


*κατάμεστα= γεμάτα.
*πουλιτάδες= αυτοί που πουλούσαν.


Διδώ Σωτηρίου, Οι νεκροί περιμένουν,
Κέδρος, Αθήνα 1989.
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Η σμυρναίικη
εστουδιαντίνα του


Βασίλη Σιδέρη 
«Τα Πολιτάκια».


Αχ, αυτά τα σπίτια που τα καμάρωνα όταν περνούσαμε! Είχαν ένα συνήθειο στη Σμύρνη
να τρώνε με τις πόρτες ανοιχτές. Τα σπίτια ήταν διώροφα, πάντα υπερυψωμένα, με τρία -
τέσσερα σκαλάκια, και οι πόρτες τους έμπαιναν λίγο μέσα, ώστε το χειμώνα δεν
βρεχόσουν μέχρι να σου ανοίξουν. Όταν άνοιγε η πόρτα, αμέσως ήταν η τραπεζαρία.
Λοιπόν τα βράδια έβλεπες τις οικογένειες μαζεμένες τριγύρω σε φρεσκοσιδερωμένα,
λινά, άσπρα τραπεζομάντιλα και η υπηρέτρια απαραίτητη – με μαύρο φόρεμα, άσπρη
ποδίτσα και μπονεδάκι* στο κεφάλι – έφερνε τα φαγιά στο τραπέζι και έδινε σιωπηλά 
σε μια άλλη, βοηθό, ό,τι περιττό υπήρχε. Τα σερβίτσια άστραφταν και τα ποτήρια ήταν
πάντα ακριβά, κολονάτα. Μου άρεσε, όταν περνούσα, να κοιτώ. 


*μπονεδάκι = καπελάκι.


Ανζέλ Κουρτιάν, Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν 
(μνήμες από τη Μικρασία, 1915 – 1924), Αθήνα 1980.


-Θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα παιδιά, αν βρίσκαμε φωτογραφίες 
κι από άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας της ίδιας εποχής,
για να καταλάβουμε πώς ζούσαν τότε εκεί οι Έλληνες.
-Αν διαβάσετε κι αυτά, θα καταλάβετε ακόμη περισσότερα.  
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-Θυμηθείτε τις πληροφορίες που βρήκαμε για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε μάθει
πως όταν τελείωσε ο πόλεμος υπογράφτηκε η Συνθήκη των Σεβρών. Η Ελλάδα απέκτησε
τότε το δικαίωμα να διοικεί τη Σμύρνη για πέντε χρόνια. Ελληνικός Στρατός είχε πάει ήδη
στην περιοχή, με εντολή των Μεγάλων Δυνάμεων, από το 1919.


Πριν από το 1922, η Σμύρνη αριθμούσε 270.000 κατοίκους που
κατανέμονταν σε 140.000 Έλληνες, 80.000 Τούρκους, 12.000 Αρμένιους,


20.000 Εβραίους και 15.000 Ευρωπαίους. Η συντριπτική παρουσία του
ελληνικού στοιχείου έδινε στην πόλη ελληνικό χαρακτήρα, που τον
υπογράμμιζε ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η οικονομική και η


πολιτιστική της ζωή βρισκόταν στα χέρια του.


Φ. Αποστολόπουλος,  Γ. Τενεκίδης, Η Έξοδος: μαρτυρίες από τις επαρχίες 
των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας, τομ. Α΄, σ. 5, Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα 1980.


-Πώς σας φάνηκαν τα κείμενα;
Είναι πραγματικές μαρτυρίες
ανθρώπων που ήρθαν από τη
Μικρά Ασία και με νοσταλγία
θυμούνται τη ζωή τους εκεί,
πριν από την καταστροφή.
Είμαι σίγουρη πως κι εσείς
μπορείτε να φανταστείτε τη
ζωή τους και να την
περιγράψετε.
-Και τι έγινε μετά γιαγιά; Αφού
ζούσαν τόσο όμορφα εκεί,
γιατί έφυγαν;
-Δεν ήθελαν, αλλά έπρεπε. Όλα
αυτά που βλέπετε
καταστράφηκαν. Δεν τους
απόμεινε τίποτα.
-Μα πώς;


Τα νότια Βαλκάνια μετά τις συνθήκες Νεϊγύ και Σεβρών. 


Όρια των ελληνικών διεκδικήσεων 
του Υπομνήματος της 30ης Δεκεμβρίου 1918


Εδαφικά κέρδη Ελλάδας από τη Βουλγαρία


(Συνθήκη Νεϊγύ 1919 και Ελλάδας – Συμμάχων 1920)


Εδαφικά κέρδη Ελλάδας από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία (Συνθήκη Σεβρών 1920)


Ζώνη Σμύρνης (Συνθήκη Σεβρών 1920)


Δωδεκάνησα παραχωρούμενα στην Ελλάδα 
με την Ιταλοελληνική Συνθήκη Σεβρών του 1920


Εδαφικά κέρδη κράτους Σέρβων, 
Κροατών και Σλοβένων σε βάρος της Βουλγαρίας
(Συνθήκη Νεϊγύ 1919)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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-Παιδιά! Έχει κάτι φωτογραφίες
εδώ. Δεν ξέρω πού τις βρήκε 
η μητέρα μου, μάλλον από
εφημερίδες. Πάντως απ’ ό,τι έλεγε
είχαν χαρεί όλοι οι Έλληνες τότε, 
με τον ερχομό των Ελλήνων
στρατιωτικών.


Ελληνικά στρατεύματα
παρελαύνουν στην παραλία της


Σμύρνης. 


Διάγγελμα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον λαό της Σμύρνης με την
ευκαιρία της αποβίβασης των πρώτων τμημάτων του ελληνικού στρατού


Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου 
της Ειρήνης, να καταλάβη την Σμύρνην, ίνα ασφαλίση την τάξιν...
Η εκδήλωσις της πλημμυρούσης χαράς ας συνοδευθή τουναντίον με
εκδήλωσιν των αδελφικών αισθημάτων προς τους συνοίκους
πληθυσμούς. Ας δοθή εις αυτούς να εννοήσουν ότι δεν
εορτάζομεν την κατάλυσιν* ενός ζυγού… Αλλά ότι η ελληνική
ελευθερία θα φέρη προς όλους, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος,
την ισότητα και την δικαιοσύνην.


*κατάλυσιν= την πτώση.


Β. Σκουλάτου, κ.ά. Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τεύχος Β΄, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β.,
σ. 92-93, Αθήνα 2002.


Εκδήλωση ενθουσιασμού από
τον λαό στη Σμύρνη για την
ελληνική παρουσία.


-Για διαβάστε τα λόγια που είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στους Έλληνες
που ζούσαν στη Σμύρνη, μόλις έφτασε εκεί ο στρατός από την Ελλάδα.
Είμαι σίγουρη πως αν σας εξηγήσω μερικές άγνωστες λέξεις, θα
μπορέσετε να καταλάβετε τι επιθυμούσε ο Βενιζέλος, αλλά και τι
συμβούλευε τους πολίτες να κάνουν.
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Το Ελληνικό Επιτελείο κατά
τις επιχειρήσεις του Ιουνίου


του 1920.


Χάρτης των κινήσεων του ελληνικού
στρατού κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας στη Μικρά Ασία.


- Διαβάστε εδώ να δείτε πώς ακριβώς
εξελίχθηκαν τα πράγματα.  


Με τη Συνθήκη των Σεβρών δεν συμφώνησαν όλοι. Πολλοί
Τούρκοι πίστεψαν ότι δεν προωθούσε τα συμφέροντα της
Τουρκίας. Ένας από αυτούς ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ,
αξιωματικός του τουρκικού στρατού. Οι Έλληνες δεν έμειναν
πιστοί στους όρους της. Στις εκλογές του 1920, ο Βενιζέλος
έχασε. Η νέα κυβέρνηση θεώρησε τη Συνθήκη μια καλή ευκαιρία
για να πετύχει περισσότερα. Έτσι δόθηκε η αφορμή στους
συμμάχους να εγκαταλείψουν τη χώρα και να πλησιάσουν 
τον Κεμάλ. Στις πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν 
ο ελληνικός στρατός νικήθηκε


-Δείτε αυτές τις φωτογραφίες στο
λεύκωμα της μητέρας μου.







99


Στη φωτογραφία οι
κάτοικοι της Σμύρνης, ενώ


προσπαθούν να
επιβιβαστούν σε πλοιάρια. 


Σκηνή της καταστροφής της
Σμύρνης και


προσωπογραφία του
μητροπολίτη Χρυσοστόμου


σε λαϊκή εικόνα της εποχής.


Άστεγοι της Σμύρνης στην
προσπάθειά τους να


επιβιβαστούν σε βάρκες και
πλοιάρια, εμποδίζονταν συχνά


από άνδρες του τουρκικού
στρατού.


- Και τι έγινε με τους Έλληνες πολίτες της Μικράς Ασίας;
Ο άμαχος πληθυσμός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την
περιοχή και η Ελλάδα τα σχέδιά της. Κοιτάξτε εδώ, 
για να καταλάβετε τι μακελειό έγινε τότε.







100


...από τη Σμύρνη έφτανε στο Κορδελιό 
η ανταύγεια* της φωτιάς που αντανακλούσε στις
προσόψεις* των κτιρίων και κοκκίνιζαν σαν το αίμα
που εχύνετο στη Σμύρνη. Μέχρι μέσα στο μεγάλο
σαλόνι έφτανε η κόκκινη ανταύγεια και όλα κοκκίνιζαν
μέσα στο σπίτι. Ο καιρός ήταν συννεφιά και η
ανταύγεια αυτή έφτασε στα σύννεφα, κοκκίνισε ο
ουρανός, νόμιζες ότι έφτασε η Δευτέρα παρουσία και
ότι θα πάρουν φωτιά οι ουρανοί. Το θέαμα ήταν
τρομακτικό, ακούγαμε το μουγκρητό της φωτιάς, τις
φωνές εκατοντάδων χιλιάδων γυναικόπαιδων που
ζητούσαν βοήθεια…


*ανταύγεια=λάμψη.
*προσόψεις= το μπροστινό μέρος.


Κωνστ. Πολίτη, Μικρά Ασία, Κέδρος, Αθήνα 1975.


Χιλιάδες μυριάδες χριστιανοί είχαν πια σωριαστεί στις
ακρογιαλιές της Μικρασίας, ελπίζοντας να σωθούν, ας
είναι και κολυμπώντας. Οι πρώτοι Τούρκοι είχαν
φτάσει μπρος στη Σμύρνη. Χυθήκανε μέσα στην
πολιτεία... Οι πρώτες φωτιές είχαν κιόλας ανάψει.
Μεσ’ στην παραζάλη, μανάδες χάνουν τα παιδιά, ο
άντρας τη γυναίκα. Τα ξένα καράβια σαλπάρουν, χωρίς
να σώσουν από του χάρου τα δόντια τους δύστυχους
χριστιανούς, που πηδάνε στο νερό παρακαλώντας,
καλώντας «βοήθεια! βοήθεια!»
Κι αν πρόκανε κανένας και κρεμάστηκε από μια
κουπαστή ή από καμιά σκάλα καραβιού, του λύνουνε
τα χέρια με το ζόρι...


Θ. Πετσάλη-Διομήδη, «Σελίδες τραγωδίας»,
Περιοδικό Νέα Εστία, Μνήμη Μικρά Ασίας, τεύχ. 1091, 
σ. 50, Αθήνα 1972.
Με τη συνθήκη της Λωζάννης, στις 24 Ιουλίου 1923,


-Έχει και κάτι κείμενα, να τα
διαβάσω;  


-Όλ’ αυτά γράφτηκαν από ανθρώπους
που έζησαν τα τρομερά γεγονότα. Τα
κείμενα είναι πολύ ζωντανά και τραγικά.
Μπορείτε τώρα, να νιώσετε τα
συναισθήματα των ανθρώπων, που
έβλεπαν τα σπίτια τους να
καταστρέφονται και οι ίδιοι έφευγαν
τρέχοντας για να σωθούν;
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Η Ελλάδα μετά τη
Συνθήκη της Λωζάννης,
το 1923. 


-Το βιβλίο όμως παιδιά,
συνεχίζει και αναφέρει, τι
έγινε μετά απ’ όλ’ αυτά.


καθορίστηκαν τα νέα σύνορα και
ρυθμίστηκε η ανταλλαγή των
πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας. 
Η Μικρά Ασία, η Ίμβρος και η
Τένεδος παραχωρήθηκαν στην
Τουρκία. Οι πρόσφυγες που
ήρθαν στην Ελλάδα δεν
προέρχονταν μόνο από τη
Μ. Ασία αλλά και από περιοχές,
όπως η Βουλγαρία, ο Καύκασος
κ.ά., όπου ζούσαν Έλληνες. 


Εδαφικά κέρδη Τουρκίας 
σε βάρος της Ελλάδας 


Εδαφικά κέρδη Αλβανίας 
σε βάρος της Ελλάδας 


Ιταλικά εδάφη. 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Στέγαση προσφύγων στο
Δημοτικό θέατρο Αθηνών.


Παρά τις αντιδράσεις των προσφύγων που
βρίσκονταν στην Ελλάδα, τα πράγματα είχαν
πάρει το δρόμο τους. Άλλωστε με τη συνθήκη της
Λωζάννης ρυθμίζονταν οι σχέσεις των δυο χωρών
και επικρατούσε η ειρήνη. Σύμφωνη ήταν και 
η «Κοινωνία των Εθνών» που βοήθησε στην
αποκατάσταση των προσφύγων, την οποία ανέλαβε
ο διεθνής οργανισμός της Εθνικής Αποκατάστασης
Προσφύγων μαζί με το ελληνικό κράτος. 
Σε διάστημα επτά χρόνων, όλοι οι πρόσφυγες
είχαν αποκατασταθεί. 


Καραβάνια προσφύγων φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. 


Αντίσκηνα προσφύγων έξω από το Θησείο.
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Διανομή βοήθειας σε πρόσφυγες. Η αναζήτηση νερού.


Μαρτυρία Αποστόλου Μυκονιάτη από 
το παραθαλάσσιο χωριό Ατζανός, κοντά στην
Πέργαμο, απέναντι από τη Λέσβο


Εμείς οι άλλοι περιμέναμε τρεις μέρες, ώσπου μπήκαμε σε
καΐκια και μπαρκάραμε* για τη 
Μυτιλήνη. Ώσπου να πατήσει το ποδάρι του ο τούρκικος
στρατός στο χωριό άραζαν καΐκια και μας παίρναν. Πίσω –
πίσω στη Μυτιλήνη δεν μας δέχουνταν. Δεν είναι και
πλούσιος τόπος. Από ένα μαξούλι (=σοδειά) περιμένει.
Βασανιστήκαμε, κακοκοιμηθήκαμε, κακοφάγαμε, μεγάλη
συμφορά πάθαμε. Και ποιος δεν έκλαψε νεκρούς; Και ποιος
δεν κακοπάθησε και ποιος δεν κλαίει ακόμα; Μονάχα τα
παιδιά που γεννήθηκαν εδώ, τ’ ακούνε σαν ψεύτικα
παραμύθια.


*μπαρκάραμε = φύγαμε.


Μαρτυρία Ευαγγέλου Γκάλα από το χωριό Κόλντερε,
κοντά στη Μαγνησία


Πήγαμε πάλι στη Θεσσαλία. Βάλαμε καπνά στον Αλμυρό.
Δουλέψαμε όλοι νέοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά.Όμως είχε
ελονοσία και μας θέρισε... Κερδίσαμε πολλά, μα τι τα θες;
Μετά φοβηθήκαμε την αρρώστια και πήγαμε στη Θήβα.
Μείναμε κι εκεί λίγο και κάναμε καπνά, μετά πήραμε
αποζημίωση κι ήρθαμε εδώ. Μπήκαμε σε καλές δουλειές. 
Ο αδερφός μου έπιασε δουλειά στο σιδηρόδρομο. Εγώ έγινα
φορτοεκφορτωτής στο σταθμό. Πήρα και σπιτάκι στην
Καισαριανή το ’26.


Φ. Αποστολόπουλος, Γ. Τενεκίδης, Η Έξοδος: μαρτυρίες από τις
επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας, τομ. Α΄, σ. 142,
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1980.


-Στο λεύκωμα υπάρχουν
σχετικά κείμενα και
φωτογραφίες που έχουν
μεγάλο ενδιαφέρον!
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Πολλά λογοτεχνικά έργα έχουν γραφτεί με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Διαβάστε αν μπορείτε της Διδώς Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα, Κέδρος, Αθήνα 1995
ή του Ηλία Βενέζη, Το νούμερο 31328, Εστία, Αθήνα 1992 ή του Στρατή Δούκα,
Η ιστορία ενός αιχμαλώτου, Κέδρος, Αθήνα 1977.


Μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε ηχογραφημένα μικρασιάτικα τραγούδια 
ή ρεμπέτικα; 


Μπορείτε να δείτε την ταινία του Νίκου Κούνδουρου, 1922 και να τη σχολιάσετε.


Ζητήστε να σας περιγράψουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασαν στη χώρα
όπου ζείτε, άνθρωποι από άλλες χώρες, αναζητώντας καλύτερη τύχη. 
Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν στην αρχή και πώς ζουν τώρα;


Βρείτε πληροφορίες για τον ξεριζωμό και άλλων ελληνικών ή μη πληθυσμών, 
όπως των Ποντίων, των Αρμενίων και άλλων.


- Είναι εύκολο, φαντάζομαι, να καταλάβετε,
πόσο μεγάλη προσπάθεια έκαναν οι
Έλληνες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία για
να ξαναρχίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα;     
-Στο τέλος το βιβλίο λέει κάτι πολύ
σημαντικό. 


Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα είχε σημαντικές
συνέπειες για τη ζωή των Ελλήνων. 
Ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε. Ενισχύθηκε 
η ελληνικότητα των περιοχών της βόρειας Ελλάδας. 
Οι καλλιέργειες και η αγροτική παραγωγή διπλασιάστηκαν. 
Η βιομηχανία αναπτύχθηκε.


Οι Μικρασιάτες μετέφεραν και τον πολιτισμό τους. 
Η μουσική τους έγινε η λαϊκή μουσική της πόλης (ρεμπέτικα).
Πολλοί, όπως, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Ηλίας Βενέζης, 
ο Κοσμάς Πολίτης, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Στρατής Δούκας, 
ο Φώτης Κόντογλου, ο Μανόλης Καλομοίρης διέπρεψαν 
στα γράμματα και στις τέχνες.  


Γλέντι μικρασιατών προσφύγων στην Καισαριανή, Μάιος 1929.


-Αυτή ήταν η κατάσταση που συνάντησαν
οι μικρασιάτες πρόσφυγες όταν ήρθαν
στην Ελλάδα. Ποια είναι η γνώμη σας, ήταν
εύκολα ή δύσκολα τα πράγματα γι’αυτούς; 
-Τι έχεις να πεις γιαγιά;
-Πραγματικά στην αρχή η κατάσταση γι’
αυτούς τους ανθρώπους ήταν τραγική. Οι
ντόπιοι τους θεωρούσαν ξένους, ενώ οι
ίδιοι ένιωθαν Έλληνες. Σιγά-σιγά, όμως, τα
πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν προς το
καλύτερο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που
ήρθαν στην Ελλάδα προόδευσαν πολύ.
Έτσι βοήθησαν όχι μόνο τον εαυτό τους
αλλά και τους ντόπιους.
-Κάτι γράφει στο βιβλίο και γι’ αυτό:           


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ







Από το Κραχ της Wall Street 
στη Σύγχρονη Εποχή


Το 1929, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κήρυξε πτώχευση.
Το 1939, ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Τελείωσε το 1945.
Τότε ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Για την Ελλάδα
ο πόλεμος συνεχίστηκε με εμφύλιες συγκρούσεις.
H μετανάστευση των Ελλήνων είναι το xαρακτηριστικό των
δεκαετιών του 1950 και του 1960.
Η Δικτατορία των Συνταγματαρχών από το 1967 έως το 1974,
οδήγησε ακόμη περισσότερους Έλληνες στο εξωτερικό.
Παράλληλα αυτή η περίοδος έμεινε γνωστή για την εξέγερση των
φοιτητών στο Πολυτεχνείο και για τη διχοτόμηση της Κύπρου. 
Από το 1974, ξεκίνησε μια δημοκρατική περίοδος για τη χώρα.  


Μια μικρή αναδρομή στις τέχνες και στη σύγχρονη ιστορία 
της Κύπρου αναλύονται σε δύο χωριστά κεφάλαια.


Δ







Το 1828 το αμερικάνικο χρηματιστήριο σημείωνε 
σημαντική άνοδο. Αυτό το γεγονός οδήγησε πολλούς
επενδυτές από όλο τον κόσμο να μεταφέρουν τα
κεφάλαιά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.).


Μέσα σε ένα χρόνο όμως το 1929 το χρηματιστή-
ριο της Νέας Υόρκης έπεσε έξω. Η οικονομική
αυτή κρίση αυτή έμεινε γνωστή ως το Κραχ της
«Wall Street». Οι τράπεζες άρχισαν να κλείνουν
στις Η.Π.Α., αλλά και στην Ευρώπη. Η διεθνής
οικονομία έχασε την ισορροπία της. Αυτό είχε
άσχημες συνέπειες σε όλο τον κόσμο.


Η Ελλάδα επηρεάστηκε από αυτές τις αλλαγές. 
Η οικονομία σταμάτησε να στηρίζεται σε
ελεύθερες οικονομικές συμφωνίες. Το κράτος
άρχισε να παρεμβαίνει στα οικονομικά ζητήματα
της χώρας.  
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ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ WALL STREET


Η Μαύρη Πέμπτη,
Μανχάταν, Νέα Υόρκη,


24 Οκτωβρίου 1929.


Οικονομικό Κραχ, 24-10-1929.


-Τι είναι πάλι αυτή η Μαύρη
Πέμπτη; Πού να πηγαίνουν όλοι
αυτοί οι άνθρωποι; Για να δούμε
τα πρόσωπά τους. Ποια μπορεί
να είναι τα συναισθήματά τους;
-Θα σας πω εγώ παιδιά μου.
Θυμάμαι τον πατέρα μου που
δούλευε στην Τράπεζα της
Ελλάδας εκείνη τη Μαύρη
Πέμπτη. Πολλές φορές μου έλεγε
για τη μέρα αυτή.
-Για λέγε γιαγιά! Σε ακούμε!
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Μηχανή μετατροπής
συναλλάγματος.


Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα οι
ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίσουν οικονομικά
προβλήματα. Η Αμερική βρήκε την ευκαιρία να
παρέμβει στην οικονομια της Ευρώπης, δίνοντας
δάνεια στις ενδιαφερόμενες χώρες.


-Καλά και πώς η οικονομία της Αμερικής
γινόταν να επηρεάσει την οικονομία της
Ευρώπης και της Ελλάδας γιαγιά;
-Για σκεφτείτε τι γίνεται και σήμερα! Δεν
είναι δύσκολο! Αν το χρηματιστήριο στην
Αμερική ή σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή
χώρα δεν πηγαίνει καλά, αυτό επηρεάζει
την παγκόσμια οικονομία. Ένα άλλο
παράδειγμα είναι αυτό με το πετρέλαιο.
Ακούτε τι γίνεται με τις τιμές για κάθε
βαρέλι. Θέλετε να βρούμε πληροφορίες
για να καταλάβουμε πόσο εύκολα
επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. 
-Και για πες μας, γιαγιά, τι ακριβώς έγινε
τότε;


Αποξηραντικά έργα στη Μακεδονία.


Συγκοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας.


-Πήρε και η Ελλάδα δάνειο; Για ποιον λόγο;


Γελοιογραφίες. Η Ελλάδα και οι δανειστές της.







Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή η Ελλάδα
αναγκάστηκε να ζητήσει οικονομική βοήθεια
από το εξωτερικό. Πήρε αρκετά δάνεια. Με αυτά
τα χρήματα έγιναν επενδύσεις που βελτίωσαν το
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, τη γεωργική
παραγωγή αλλά και τη βιομηχανία. Πιο συγκε-
κριμένα, έγιναν αρδρευτικά έργα στις πεδιάδες
της Θεσσαλίας και στη Μακεδονία. Έτσι δημι-
ουργήθηκαν νέα καλλιεργήσιμα εδάφη. Κατα-
σκευάστηκαν ακόμη οδικά, σιδηροδρομικά,
λιμενικά και αερολιμενικά έργα, που βοήθησαν
στη διακίνηση των προϊόντων. Παράλληλα,
άνοιξαν εργοστάσια καπνού, κλωστουφαντουρ-
γίας, ταπητουργίας. Και η βιομηχανία άρχισε
να οργανώνεται.
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Εργοστάσιο Κάρολου Φίξ


Καπνά. 


Κλωστοϋφαντουργία.


Ταπητουργία.


-Για δείτε σε αυτό το βιβλίο ιστορίας,
διαφημίσεις από επιχειρήσεις της εποχής. Ποιες
είναι αυτές οι επιχειρήσεις;  
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Το 1927, ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας.
Διαχειρίστηκε τα χρέη, έβγαλε χαρτονόμισμα και
εφάρμοσε την κυβερνητική οικονομική πολιτική.


Δύο χρόνια αργότερα το 1929, ιδρύθηκε η Αγροτική
Τράπεζα για να παρέχει οικονομική βοήθεια στους
αγρότες. Παράλληλα, βελτιώθηκαν οι συνθήκες για τους
εργαζόμενους. Η εργασία περιορίστηκε σε οκτώ ώρες 
την ημέρα.


Χάρτης της Ελλάδας με τη διασπορά των καταστημάτων της Εθνικής
Τράπεζας το 1923 και το 1929.


Η γέννηση της δραχμής.


Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδας.Βιβλιάριο Αγροτικής
Τράπεζας.


-Και ποιος ανέλαβε να μοιράσει
τα χρήματα των δανείων και
μετά να γυρίσει πίσω τα λεφτά
γιαγιά;
-Οι τράπεζες παιδιά μου.
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Παιδική εργασία.


Γυναίκες τηλεφωνήτριες.


-Ευτυχώς που άλλαξαν τα
πράγματα για τους
εργαζόμενους. Για να
διαβάσουμε το παρακάτω
κείμενο. Τι περιγράφει; Σε ποια
περίοδο αναφέρεται; 


- Καλά πήγαιναν τα πράγματα στην
Ελλάδα.
- Έτσι έλεγε και ο πατέρας μου. 
Η περίοδος αυτή όμως δεν κράτησε
για πολύ. 


Οι συνθήκες εργασίας των εργατών 
στην Ελλάδα


Η εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα είναι μεγάλη,
μακρύτερη από οπουδήποτε αλλού. Κανείς εργάτης
δεν φαντάζεται τα καλά και ευεργετικά που θα έφερνε
η ημέρα των οκτώ εργάσιμων ωρών. Δεν γνωρίζουν
παρά την εργάσιμη των δέκα, το λιγότερο, ενώ
συνήθως η εργασία τους διαρκεί 12 ή 14 ώρες, χωρίς
κανένα επίδομα ή πλέον αμοιβή…


Σε πολλά εργοστάσια, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, την
Αρκαδία και τη Μεσσηνία, ξαφνιάστηκα από τη μικρή
ηλικία των παιδιών, που τα ανάγκαζαν να εργαστούν,
αγόρια 8 έως 10 χρόνων και κορίτσια 6 ή 7 χρόνων.
Οι αμοιβές τους, αν και ελάχιστες, είναι
καλοδεχούμενες από τις οικογένειές τους, γιατί
συμπληρώνουν το πενιχρό οικογενειακό εισόδημα...


Percy Martin, La Grèce nouvelle, σ.176-177, Libraire orien-
tale et américaine, Paris 1913. 
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-Υπάρχει, παιδιά, όμως και ένα
άλλο γεγονός που θα ήθελα να
σας αναφέρω. Ακούστε. 


Αναζητήστε στοιχεία για την οικονομία της χώρας που κατοικείτε την περίοδο
του Μεσοπολέμου. Επηρεάστηκε η οικονομία της από το Κραχ της Wall
Street;


Πότε απέκτησαν οι γυναίκες δικαίωμα ψήφου στη χώρα που κατοικείτε;


Ποια ήταν η μόδα της εποχής του Μεσοπολέμου; Διέφερε από τη μόδα των
αρχών του 20ου αιώνα; Αναζητήστε πληροφορίες.


Η κατάρρευση της διεθνούς οικονομίας που προκάλεσε το
Κράχ της Wall Street ήταν μια απειλή για την παγκόσμια
οικονομία. Σύντομα θα άρχιζε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.


Αυτήν την περίοδο και οι γυναίκες κερδίζουν το δικαίωμα
ψήφου στις εκλογές στην Ελλάδα.


Χάρτης των πολιτικών
δικαιωμάτων των γυναικών
στην Ευρώπη.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ







 Σ’ ένα απόκομμα εφημερίδας τυπωμένης στις
16 Αυγούστου 1937 διαβάζουμε:


Η εθνική φοιτητική νεολαία Πειραιώς προβαίνουσα*
εις την εξαφάνισιν δια πυρός* ολοκλήρου σειράς
κομμουνιστικών
εντύπων την προσεχήν * Κυριακήν. και ώραν 8μ.μ.
και εν τη πλατεία Πασαλιμανίου
Πειραιώς προσκαλεί άπαντας τους εθνικόφρονας
νέους, όπως προσέλθουν εν τη πλατεία Τερψιθέας 
7 μ.μ. ίνα* εν σώματι μεταβούν και συμμετάσχουν εις
την τελετήν.


*προβαίνουσα=προχωρώντας.
*δια πυρός=με φωτιά.
*προσεχήν=επόμενη.
*ίνα = για να.
*εν σώματι = όλοι μαζί. 


Σπ. Λιναρδάτου, Η 4η Αυγούστου, σ. 74, 
Εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1966. 
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ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ


-Καλημέρα παιδιά! Με τη Μαρία
πήγαμε χθες στη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου. Ψάξαμε στοιχεία
για την πολιτική ζωή στην Ελλάδα
λίγο πριν τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
-Και δείτε τι βρήκαμε. Διαβάστε το
κείμενο.


-Γιατί έκαιγαν τα βιβλία,
Αλεξάνδρα;
-Βρήκαμε στη βιβλιοθήκη τον
Μάρκο, έναν ιστορικό και μας είπε,
ότι δεν συμφωνούσαν με αυτά που
οι συγγραφείς έγραφαν.
-Γιατί;
-Μα να! Μόλις έφτασε ο Μάρκος. 
-Α! Μα ήταν επόμενο, παιδιά, να
καίνε τα βιβλία. Ακούστε γιατί.


Περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα στην Ευρώπη είχε
ξεσπάσει οικονομική κρίση. Τα δημοκρατικά καθεστώτα
δεν μπόρεσαν να την αντιμετωπίσουν. Έτσι, γύρω στις
αρχές της δεκαετίας του 1930, ο φασισμός επικράτησε
στην Ιταλία με τον Μπενίτο Μουσολίνι και ο ναζισμός
στην Γερμανία με τον Αδόλφο Χίτλερ. Ήταν καθεστώτα
που στερούσαν την ελευθερία των πολιτών. Καταπατούσαν
τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Αριστερά ο Μπενίτο Μουσολίνι 
και δεξιά ο Αδόλφος Χίτλερ.







Τα αγγλόφιλα αισθήματα του βασιλιά 
Γεωργίου του Β΄


… Όσον παρήρχοντο τα έτη… και όσον η ανάγνωσις
και η παρατήρησις του απεκάλυπτον το μεγαλείον του 
αγγλικού πολιτισμού, η αγάπη του Γεωργίου του Β΄
προς τη χώραν εκείνην, έμελλε να λάβη μεγαλυτέρας
διαστάσεις και να γίνει εις το τέλος εν από τα
σοβαρώτερα συστατικά του χαρακτήρος του κατά την
ώριμον ηλικίαν.


Παν. Πιπινέλη, Γεώργιος Β΄, σ. 68, Στέγη του Βιβλίου,
Αθήνα 1957 


Τα φιλοβασιλικά αισθήματα
του Ιωάννη Μεταξά


…Είμαι στρατιώτης και ευγενής και θέτω εις την 
υπηρεσία του Βασιλέως μου το ξίφος μου… Μου είναι
αδιάφορον αν ο Βασιλεύς είναι καλός ή κακός,
επιβλαβής ή ωφέλιμος. Δεν εξετάζω αν αι πράξεις του
προξενούν καλόν ή κακόν εις το  έθνος. 
Τον ακολουθώ τυφλώς εις ό,τι θέλει. Η θέλησίς του
είναι δι’ εμέ νόμος…Ανήκω εις την αριστοκρατίαν
εκείνην ήτις επολέμησεν ήδη υπέρ του Κράτους πολύ
πριν ή γεννηθή η νέα Ελλάς.


Ιωάννη  Μεταξά, Το προσωπικό μου Ημερολόγιο, τομ. 2ος,
σ. 461, Γκοβόστης, Αθήνα χ.χ.
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Η Ελλάδα επηρεάστηκε από τις εξελίξεις αυτές. 
Ο Ιωάννης Μεταξάς πήρε ένα σημαντικό αριθμό ψήφων 
στις εκλογές στις 9 Ιουνίου 1935. Τα κόμματα όμως, που
πήραν τις περισσότερες ψήφους, διαφωνούσαν συνεχώς
και δεν μπορούσαν να κάνουν κυβέρνηση. Έτσι 
ο Μεταξάς έγινε πρωθυπουργός και στις 4 Αυγούστου
1936, επέβαλλε δικτατορία.


Η Αγγλία προσπάθησε να εξασφαλίσει την κυριαρχία της
στην Ανατολική  Μεσόγειο. Σ’ αυτό βοήθησε και 
ο βασιλιάς Γεώργιος. Ήταν αγγλόφιλος και ο Μεταξάς, 
αν και γερμανόφιλος, ήταν αφοσιωμένος σ αυτόν.


-Για πείτε μου τώρα, κατά τη γνώμη
σας, ο Ι. Μεταξάς ή ο βασιλιάς
Γεώργιος θα βοηθούσε
περισσότερο τη χώρα; 
-Τι γινόταν όμως μέσα στη χώρα;
Πώς κυβέρνησε ο Ι. Μεταξάς;


-Και η Ελλάδα ποια σχέση είχε με
όλ’ αυτά;


Ο Ιωάννης Μεταξάς 
σε φωτογραφία της εποχής.


Ο Ι. Μεταξάς και ο Γεώργιος Β΄: 
Οι δυο πρωταγωνιστές 
της Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου.
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Νέες παρελαύνουν στο κέντρο της Αθήνας.


Ο Ι. Μεταξάς μιλάει στο Α΄ Συνέδριο της Ε.Ο.Ν. Μέλη της Ε.Ο.Ν. χαιρετούν φασιστικά.


-Ας δούμε και αυτές τις
φωτογραφίες. Σκεφτείτε αν θέλετε,
ποια θα μπορούσε να ήταν η σχέση
της νεολαίας με τον Ι. Μεταξά; Γιατί
νομίζετε ότι ο Ι. Μεταξάς ήθελε να
έχει μια αφοσιωμένη νεολαία; 
-Οι άνθρωποι δηλαδή δεν ήταν
ευχαριστημένοι;
-Πώς μπορούσαν να είναι; Δεν είχαν
ελευθερία και φοβόταν πολύ.


Ο Ι. Μεταξάς μιμήθηκε το Γ΄ Ράιχ του Χίτλερ. Κήρυξε 
τον Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό. Πολύ γρήγορα κατάργησε
οποιαδήποτε αντιπολίτευση υπήρχε. Υποχρέωσε τους
νέους να μπουν στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας
(Ε.Ο.Ν.).    


Αν βέβαια συγκρίνει κανείς τη δικτατορία του I.Μεταξά
στην Ελλάδα με τα άλλα ολοκληρωτικά καθεστώτα του
20ού αιώνα, θα διαπιστώσει ότι οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούσε δεν ήταν πάρα πολύ σκληρές.
Δημιούργησε όμως ένα κλίμα φόβου. Ο τύπος έγραφε και
το ραδιόφωνο μετέδιδε μόνο ό,τι ήθελε ο I.Μεταξάς. 
Οι υπάλληλοι και οι αγρότες βρίσκονταν σε κακή
κατάσταση. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν
τρεφόταν ικανοποιητικά. Αντίθετα, το μεγάλο κεφάλαιο
μεγάλωνε όλο και πιο πολύ, ιδιαίτερα το ξένο. 
Ο I.Μεταξάς δεν πίστευε ότι η Ελλάδα μπορούσε να
αναπτύξει βαριά βιομηχανία. Θα ήταν πάντα χώρα
γεωργική, εξαρτημένη από τις ισχυρές χώρες του
εξωτερικού.
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Ο Ι. Μεταξάς για να τηρήσει μια ισορροπία έμεινε
ουδέτερος ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γερμανία.
Αυτό εξυπηρετούσε και τις δύο δυνάμεις. Παράλληλα
βελτιώθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. Γενικότερα,
η κυβέρνηση στράφηκε προς τις βαλκανικές χώρες. Όταν
έγινε η ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας στις 28
Οκτωβρίου 1940, ο Ι. Μεταξάς ήταν πρωθυπουργός. Από
τη θέση αυτή διεύθυνε τον αγώνα του έθνους ως το θάνατό
του, στις 29 Ιανουαρίου 1941.


-Πρέπει να σας πω, όμως, κάτι
ακόμη.


Ο Ιωάννης Μεταξάς δέχεται φασιστικό χαιρετισμό. 


Διαβάστε το βιβλίο της  Άλκης Ζέη, Το Καπλάνι της Βιτρίνας, Κέδρος, 
Αθήνα 1980.


Για σκεφτείτε ποια βιβλία θα μπορούσαν να θεωρηθούν επικίνδυνα και γι’ αυτό
έπρεπε να καούν;


-Ας παρατηρήσουμε τη
φωτογραφία. Ποιο καθεστώς
προσπάθησε να μιμηθεί ο Ι.
Μεταξάς; Πώς φαίνεται αυτό
στη φωτογραφία; Μπορούμε να
βρούμε άλλα κοινά στοιχεία με
τον φασισμό; 
-Νομίζω, Μάρκο, ότι και η
εξωτερική του εμφάνιση κάτι
δηλώνει. 
-Δεν έχεις άδικο Μαρία. Τι; Για
να σκεφτούμε. 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ







Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε
ξεσπάσει έναν χρόνο νωρίτερα από τον
τορπιλισμό της Έλλης, τον Σεπτέμβριο
του 1939. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
και η επικράτηση της Ρωσικής
Επανάστασης είχαν δημιουργήσει
σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη. 
Οι αλλαγές αυτές είχαν οδηγήσει στην
ανάπτυξη των εθνικιστικών ιδεών. 
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Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ


Εφημ. Ασύρματος, Παρασκευή 16 Αυγούστου 1940


ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΣΘΗ ΧΘΕΣ ΤΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟ «ΕΛΛΗ» ΥΠΟ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΕΞΩ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ


ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΗΡΩΪΣΜΟΝ 
ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ


Μάκης Φκιαράς (επιμ.), Ο 20ός αιώνας στην πρώτη σελίδα, σ.187, Εκδόσεις
ΑΣΤΡΑΙΑ, Αρχεία Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1999.


Εφημ. Αθηναϊκά Νέα, 16 Αυγούστου 1940


ΤΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ «ΕΛΛΗ» ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΣΘΗ ΧΘΕΣ ΥΠΟ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΒΥΘΙΣΘΗ


ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ-ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ* ΑΜΕΣΩΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ-
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
*έξωθι=έξω από.
*τα ληφθέντα=αυτά που πήραν.


Τάκης Καμπύλης (υπευθ. Έκδ.), Τα Νέα Η Ιστορία στην πρώτη σελίδα, 
75 χρόνια, σ.14, Εκδόσεις 


«Τα Νέα», Αθήνα 2006.
-Παιδιά, πήγαμε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Βρήκαμε τα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που κυκλοφόρησαν μετά
τον τορπιλισμό της Έλλης. Για διαβάστε πώς περιγράφουν
με τους τίτλους τους οι εφημερίδες της εποχής αυτό το
γεγονός. Δείτε και τη φωτογραφία.
-Μα, γιατί γράφουν ότι το υποβρύχιο ήταν «αγνώστου
εθνικότητας»; Το υποβρύχιο δεν ήταν ιταλικό;
-Μα, να έρχεται ο παππούς μου. Ξέρω ότι ο πατέρας του, ο
προπάππους μου δηλαδή, πήρε μέρος στον
Ελληνοαλβανικό Πόλεμο και σίγουρα θα μας λύσει πολλές
απορίες.
-Γεια σου παππού! 
-Καλημέρα παιδιά! Τι ψάχνετε σήμερα;
-Να, διαβάζαμε για τον τορπιλισμό της Έλλης. Θέλουμε να
μάθουμε για τον  Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
-Α! Μάλιστα, πάνω στην ώρα ήρθα! Λοιπόν, ακούστε!


Ο τορπιλισμός της «Ελλης».


-Νομίζω πως έχετε διαβάσει για τον
φασισμό. Θυμάστε τι οδήγησε στην
εμφάνιση του; 
-Ναι! Ναι! Να σου πούμε;
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-Παιδιά, ας παρατηρήσουμε
τον χάρτη όλοι μαζί και ας
βρούμε ποιες ευρωπαϊκές
χώρες ανήκαν στις
Συμμαχικές Δυνάμεις, ποιες
στις Δυνάμεις του Άξονα και
ποιες έμειναν ουδέτερες;


-Και καλά καμία χώρα δεν
αντιστάθηκε στην
πολιτική του Α. Χίτλερ και
του Μ. Μουσολίνι;
-Φυσικά και αντιστάθηκε.


Αγγλία
Ιρλανδία    


Ολλανδία   


Νορβηγία    


Σουηδία 


Φινλανδία


Εσθονία


Λεττονία


Λιθουανία
Ανατολική
Πρωσία


Δανία   -  


Βέλγιο   


Λουξεμβούργο


Γαλλία Αυστρία
Ουγγαρία


Γιουγκοσλαβία


Ελβετία


Ισπανία


Πολωνία


Ε.Σ.Σ.Δ.


Γερμανία


Τσεχοσλοβακία


Αλβανία


Ελλάδα


Ιταλία


Τουρκία


Πορτογαλία


Ρουμανία


Βουλγαρία


Ευρωπαϊκός χάρτης των Συμμαχικών Δυνάμεων, των
Δυνάμεων του Άξονα και των ουδέτερων χωρών.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Δυνάμεις του Άξονα


Συμμαχικές Δυνάμεις


Ουδέτερες χώρες


Ο Αδόλφος Χίτλερ στη Γερμανία και ο Μπενίτο Μουσολίνι
στην Ιταλία συμμάχησαν και σχημάτισαν τις Δυνάμεις του
Άξονα. Σκοπός τους ήταν να μεγαλώσουν τα εδάφη των χωρών
τους. Ο Α. Χίτλερ είχε ήδη αναγκάσει την Αυστρία να ενωθεί
με τη Γερμανία. Είχε εισβάλει στην Τσεχοσλοβακία.
Ετοιμαζόταν να καταλάβει την Πολωνία. Ο Μ. Μουσολίνι είχε
καταλάβει την Αλβανία και είχε το ίδιο σχέδιο για την Ελλάδα.
Έτσι, ο πόλεμος δεν άργησε να ξεσπάσει. 


Η Αγγλία και η Γαλλία αντέδρασαν πρώτα. Σχημάτισαν τη
δική τους συμμαχία για να αντιμετωπίσουν τις Δυνάμεις του
Άξονα. Αργότερα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμμάχησαν με
την μία ή με την άλλη πλευρά. Σταδιακά το μέρος των
Συμμαχικών Δυνάμεων πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες
(Η.Π.Α.), 
η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ενώ το μέρος των Δυνάμεων
του Άξονα η Ιαπωνία.
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Απόσπασμα από το ιταλικό τελεσίγραφο


Η ουδετερότης της Ελλάδος απέβη ολονέν* και περισσότερον απλώς και καθαρώς
φαινομενικήν... Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθεί
εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν* των
στρατευμάτων των προοριζομένων 
να την πραγματοποιήσωσι.. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν, η
αντίστασις αύτη θα καμφή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τα ευθύνας, αι
οποίαι ήθελον προκύψη εκ τούτου. Αθήναι τη 28η Oκτωβρίου 1940/ΧΙΧ


*ολονέν = ολοένα.
* διέλευσιν = είσοδο.


Θ. Παπακωνσταντίνου, Η μάχη της Ελλάδας 1940-1941, σ. 349-350, Εκδοτική Εταιρία Αθηνών, Αθήνα 1966.


-Και τι έλεγε αυτό το
τελεσίγραφο παππού;
-Α! Για διάβασέ το,
Αλεξάνδρα, δυνατά και πείτε
μου και εμένα τι έλεγε.
Διάβασε και την απάντηση
της ελληνικής κυβέρνησης.


Απόσπασμα από την απάντηση της Ελλάδας


Η στιγμή επέστη* που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και
την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετεροτήτα και ίσην προς όλους, 
η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε
σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους... Απήντησα εις τον
ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται
τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι
είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές*
μας. Όλον το έθνος ας εγερθή* σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, 
τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νύν υπέρ πάντων ο αγών.


Ιωάννης Μεταξάς. 


*επέστη=έφτασε
*προπάτορες=πρόγονοι, παππούδες, προπαππούδες.
*εγέρθη=ξεσηκώθηκε.


Θ. Παπακωνσταντίνου, Η μάχη της Ελλάδας 1940-1941, σ. 351, Εκδοτική Εταιρία Αθηνών, Αθήνα 1966.


Ο Ιωάννης Μεταξάς προσπάθησε να διατηρήσει την
ουδετερότητα της Ελλάδας. Ο Μ. Μουσολίνι, όμως, ήθελε 
να ενισχύσει τη θέση του στις Δυνάμεις του Άξονα. Στράφηκε
κατά της Ελλάδας. Κήρυξε τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Τις
πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου ο Ιταλός πρεσβευτής
στην Ελλάδα έδωσε τελεσίγραφο στον Ι. Μεταξά.
Στην αρχή τα ελληνικά στρατεύματα επιτέθηκαν κατά των
ιταλικών στρατευμάτων στην περιοχή της Βόρειας Ηπείρου,
στα σύνορα με την Αλβανία. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες,
λόγω του χειμώνα. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες κατέλαβαν μια
σειρά σημαντικών πόλεων από την Κορυτσά έως τους Αγίους
Σαράντα. Κατάφεραν έτσι να απομακρύνουν τους Ιταλούς. 
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-Δείτε τις φωτογραφίες. Δείχνουν τους Έλληνες στρατιώτες στο
Αλβανικό Μέτωπο. Θέλετε να παρατηρήσουμε τις φωτογραφίες
από την καθημερινή τους ζωή και να φανταστούμε πώς
περνούσαν για αυτούς οι μέρες;
- Υπάρχει και μια διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου άκουσα μερικές
μαρτυρίες για το έπος του 1940. Είναι www.proforiki-istoria.net.
Τι λέτε να ακούσουμε μερικές;


-Και αφού οι Έλληνες νίκησαν τους
Ιταλούς στον Πόλεμο του ’40, όπως
έμεινε στην ιστορία, πώς έφτασαν οι
Γερμανοί στην Ελλάδα;


-Τι έχετε μάθει για τον Ι. Μεταξά;
Ποια ήταν η απάντησή του στο
ιταλικό τελεσίγραφο;
-Θα σου πούμε, παππού, αλλά θα
μας πεις και εσύ τι έγινε στη
συνέχεια.


Στιγμές χαλάρωσης.


Το ξεψείρισμα.


Η Γερμανία είχε καταλάβει τη Γιουγκοσλαβία. 
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία είχαν ενταχθεί στη
Συμμαχία του Άξονα. Τα γερμανικά στρατεύματα
βρίσκονταν κοντά στην Ελλάδα. 
Τον Απρίλιο του 1941 εισέβαλαν στη χώρα. 


Μέρη της Ελλάδας από όπου πέρασαν 
οι Γερμανοί. Προέρχεται από έντυπο της


Βέρμαχτ, του γερμανικού στρατού. 
Χάρτης του 1942. 
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-Κοιτάξτε αυτήν τη φωτογραφία. 
Το λιμάνι του Πειραιά ήταν από τους
πρώτους στόχους των Γερμανών. 
-Και πώς αντέδρασαν οι Έλληνες στη
γερμανική Κατοχή, παππού;


Αναμνηστική φωτογραφία ελληνικών
πληρωμάτων στη Μέση Ανατολή.


Ο βομβαρδισμός του Πειραιά.


Μέχρι και τον Μάιο του 1941 οι Γερμανοί είχαν
καταλάβει ολόκληρη την Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν
άργησαν να οργανωθούν για να αντισταθούν στους
κατακτητές. Έτσι δημιουργήθηκε το Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.), ο Εθνικός
Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (Ε.Δ.Ε.Σ.), η Εθνική
και Κοινωνική Απελευθέρωση (Ε.Κ.Κ.Α.). Άντρες, αλλά
και γυναίκες και παιδιά άρχισαν τον ανταρτοπόλεμο κατά
των κατακτητών, παρά την πείνα και τις αρρώστιες. Η
αντίσταση εξαπλώθηκε και εκτός των ελληνικών συνόρων,
κυρίως στην Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Εκεί είχαν
καταφύγει αξιωματικοί του ελληνικού στρατού και
πολιτικοί. Ιδιαίτερα στη Μάχη της Κρήτης, όπως
ονομάστηκε ο αγώνας των Κρητικών κατά των Γερμανών,
έλαβαν μέρος και Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Βρετανοί κ.ά.
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Η Σοφία Βέμπο σε αεροπλάνο για τη Μέση Ανατολή. Εξεγερμένοι αντάρτες.


Τα συνθήματα της
Αντίστασης.


-Δείτε τις φωτογραφίες και διαβάστε 
το κείμενο. Με ποιους τρόπους
αντιστέκονταν οι Έλληνες κατά την
Κατοχή;


Οι Γερμανοί, αντιδρούσαν στην ελληνική αντίσταση με αντίποινα.
Έκαιγαν χωριά και έκαναν μαζικές εκτελέσεις. 
Η ζωή ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρχε μεγάλη φτώχεια.


Γερμανικές πηγές ανέφεραν ότι τον Δεκέμβριο του 1941 πέθαιναν από
ασιτία στην Αθήνα 300 άτομα την ημέρα, ενώ η ετήσια κατά


κεφαλήνκατανάλωση άρτου μειώθηκε από 179 κιλά το 1939 σε 40 κιλά
το 1942...


Richard Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας 1770-2000,
2η έκδοση, σ. 150, Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα 2002.


-Και πώς αντιδρούσαν οι
Γερμανοί στην Εθνική
Αντίσταση;
-Σκληρά.







-Παππού, πήγαμε πριν λίγες μέρες
στο Εβραϊκό Μουσείο. Εκεί είδαμε
ότι οι Ναζί προσπάθησαν να
εξολοθρεύσουν τους Εβραίους. 
Το γεγονός αυτό έμεινε στην
ιστορία ως το Ολοκαύτωμα. Στην
Ελλάδα υπήρχαν Εβραίοι;
-Βεβαίως, παιδιά, ακούστε! 
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Η καταστροφή της Κανδάνου από τους Γερμανούς. 


-Ας διαβάσει κάποιος το κείμενο της
φωτογραφίας. Τι μας περιγράφει;


Συσσίτιο 1942-1943.


Όπως και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, έτσι και στην
Ελλάδα, οι Γερμανοί προσπάθησαν να εξοντώσουν τους
Εβραίους. Το έκαναν αυτό γιατί φαίνεται ότι πίστευαν
πως οι Εβραίοι μπορούσαν να γίνουν μια μεγαλύτερη από
αυτούς εθνική και οικονομική δύναμη. Η μεγαλύτερη
εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας βρισκόταν στη
Θεσσαλονίκη. Μέχρι τις αρχές του 1943, περίπου 50.000
άτομα μεταφέρθηκαν από τη Θεσσαλονίκη στο Άουσβιτς
και σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι περισσότεροι
έχασαν τη ζωή τους. 
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Οι Συμμαχικές Δυνάμεις νίκησαν. Τον Φεβρουάριο του
1945, οι ηγέτες της Αγγλίας, των Η.Π.Α. και της
Ρωσίας, δηλαδή, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο Φρανκλίν
Ρούσβελτ και ο Ιωσήφ Στάλιν συναντήθηκαν στη
Γιάλτα της Κριμαίας για να μοιράσουν τα κέρδη τους
από τον πόλεμο και να ορίσουν τα νέα σύνορα. Οι
Η.Π.Α. προσπάθησαν να αναλάβουν έναν πιο ηγετικό
ρόλο στην Ευρώπη. Εφάρμοσαν το Δόγμα Τρούμαν και
το Σχέδιο Μάρσαλ, προκειμένου να βοηθήσουν στο
χτίσιμο της
Ευρώπης. Αυτές


οι δραστηριότητες
δεν ευχαρίστησαν τη Σοβιετική Ένωση. Και άρχισε μια
μεγάλη χρονική περίοδος προστριβών μεταξύ των δύο
χωρών. Αυτή η σχέση ονομάστηκε Ψυχρός Πόλεμος.
Παρόλα αυτά η ειρήνη φαίνεται πώς είχε επικρατήσει
στον κόσμο. Το 1946, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων
Εθνών (Ο.Η.Ε.), με έδρα τη Νέα Υόρκη. Σκοπό είχε να
διαφυλάξει την ειρήνη. Η Ελλάδα ανήκε στους νικητές.
Διεκδικούσε μέρος των εδαφών. Έτσι, απαίτησε ξανά την
απόκτηση της Βόρειας Ηπείρου, της Κύπρου και των
Δωδεκανήσων. Τελικά, όμως, πέτυχε μόνο την Ένωση
των Δωδεκανήσων, με τη Συνθήκη των Παρισίων, τον
Φεβρουάριο του 1947. 


Από τη Θεσσαλονίκη στο Άουσβιτς


Από το Φεβρουάριο του 1943, όλοι οι Εβραίοι υποχρεωθήκαμε να
φοράμε κίτρινο άστρο. Και από τις αρχές Μαρτίου μας απαγόρευσαν
να βγαίνουμε από τα γκέτο, δηλαδή ορισμένες συνοικίες, όπου μας
ανάγκασαν να περιοριστούμε [...] Είχαν αρχίσει να φεύγουν αποστολές
των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στην Πολωνία. Δεν υποψιαζόμασταν


τι μας περίμενε [...] Μας στοίβαξαν σε βαγόνι για ζώα, 80 άτομα σε κάθε
βαγόνι, μ’ ένα βαρέλι για τις σωματικές μας ανάγκες κι ελάχιστα τρόφιμα. Η διαδρομή κράτησε οχτώ
μέρες. [...] Φτάσαμε στο Άουσβιτς. [...] Μας φόρεσαν κάτι ριγωτές στολές και μας χάραξαν με τατουάζ
έναν αριθμό στο αριστερό μας χέρι... Άρχισαν να μας βάζουν σε σκληρές δουλειές. Κουβαλούσαμε
βαγόνια με χώματα, σπάγαμε πέτρες, ανοίγαμε δρόμους. Η τροφή ήταν ελάχιστη...


Σαμ Προφέτα, «Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς», περ. Το Δέντρο, τευχ. 37-38, σ. 123-127, Μάρτιος-Απρίλιος 1988.


-Διαβάστε και τη μαρτυρία ενός
Εβραίου από τη Θεσσαλονίκη,
που επέζησε από το Άουσβιτς.
Πώς περιγράφει τη ζωή τους
εκεί; 


Παρά την απειλή της φυλάκισης, πολλοί μη Εβραίοι
έκρυψαν Εβραίους φίλους τους στα διαμερίσματά τους... 


Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, Η εμπειρία της Κατοχής,
σ. 287-288, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995. 


-Νομίζω πως και άλλοι πληθυσμοί
κυνηγήθηκαν από τους Ναζί, παππού.
-Δεν έχεις άδικο, Αλεξάνδρα. Ανάμεσα σε
αυτούς ήταν και οι τσιγγάνοι. Θα είχε
ενδιαφέρον να αναζητήσετε σχετικές
πληροφορίες
-Εγώ βιάζομαι να μάθω, παππού, ποιοι
κέρδισαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
ποιο ήταν το κέρδος της Ελλάδας;


-Διαβάστε και το
παρακάτω κείμενο. 
Τι περιγράφει;







Αμέσως μετά την Απελευθέρωση,
μεγάλωσαν οι πολιτικές και
κοινωνικές αντιθέσεις και
οδήγησαν στον Εμφύλιο Πόλεμο.
Από την μία πλευρά ήταν η
Κυβέρνηση (Ε.Δ.Ε.Σ.), που την
υποστήριζαν οι Άγγλοι. Από την
άλλη πλευρά ήταν τα στελέχη του


Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ. Αν και το 1945
υπογράφηκε στην Βάρκιζα ειρηνευτική  συμφωνία, μεταξύ
των πολιτικών αντιπάλων, με αγγλική πρωτοβουλία, αυτή
δεν κράτησε πολύ. 
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Εφημ. Ελευθερία, Παρασκευή 13 Οκτωβρίου
1944


ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΤΗΝ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΩΝ.
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΦΟΥ
ΥΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΩΝ.
ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ. 


Μάκης Φκιαράς (επιμ.), Ο 20ός αιώνα στην πρώτη σελίδα,
σ.208, Εκδόσεις ΑΣΤΡΑΙΑ, Αρχεία Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1999.


Πανηγυρισμοί για την άφιξη των Bρετανών στρατιωτών.


-Α! Ωραία, που είναι η ειρήνη.
-Μη, βιάζεσαι, Αλεξάνδρα. Η ειρήνη δεν επικράτησε έτσι
εύκολα. Ιδιαίτερα, η Ελλάδα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
πέρασε μία από τις πιο δραματικές περιόδους της ιστορίας
της. 


-Ποια είναι τα συναισθήματα του
πλήθους; Τι φορούν τα παιδιά στο
κεφάλι τους; Τι γράφουν τα πανό;


-Τι λέτε, να βρούμε πληροφορίες
στο διαδίκτυο και για την ιστορία
των Δωδεκανήσων;
-Και βέβαια, αλλά ας διαβάσουμε
για την ώρα τίτλους των
εφημερίδων της εποχής. Ποια
γεγονότα σχολιάζουν;
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Από το 1945 έως το 1949 η Ελλάδα βρισκόταν σε μία κατάσταση συνεχών
συγκρούσεων μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων, του κυβερνητικού τακτικού
στρατού και του στρατού των ανταρτών, που είχε ονομαστεί «Δημοκρατικός
Στρατός». Άνθρωποι που είχαν πολεμήσει δίπλα-δίπλα κατά των Δυνάμεων του
Άξονα, σκότωναν τώρα ο ένας τον άλλο. Τελικά, ο κυβερνητικός στρατός
επικράτησε το 1949. Πολλοί άνθρωποι που ζούσαν στις περιοχές των
συγκρούσεων αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους. Συγκεντρώθηκαν σε
καταυλισμούς κοντά στις μεγάλες πόλεις. Έζησαν εκεί έως το 1950. Την ίδια
περίοδο, πολλοί άνθρωποι εξορίστηκαν από την κυβέρνηση σε μικρά νησιά 
του Αιγαίου, εξαιτίας των πολιτικών τους απόψεων.


Στιγμιότυπο από την
Υπογραφή της Συμφωνίας
της Βάρκιζας. Από αριστερά
ο στρατηγός Στέφανος
Σαράφης, αρχηγός του
Ε.Λ.Α.Σ., στη μέση 
ο Ρόναλντ Σκόμπι,
διοικητής των βρετανικών
δυνάμεων και δεξιά ο
Ναπολέων Ζέρβας, 
αρχηγός του Ε.Δ.Ε.Σ.


Καταυλισμός Δομοκού.







... Οι νεκροί της εμφύλιας σύγκρουσης
υπολογίζονται μεταξύ 40.000 και 158.000. 
Για τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού
που έπεσαν στις μάχες δε συντάχθηκαν
ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. Πολλοί έμειναν άταφοι... Εντυπωσιακό στοιχείο όλης αυτής της
αναστάτωσης, σε μια Ελλάδα που είχε πληθυσμό περίπου 7.000.000, ήταν η μετακίνηση των
παιδιών. Υπολογίζεται ότι ο Δημοκρατικός Στρατός μετέφερε 25.000-28.000 παιδιά στις
Λαϊκές Δημοκρατίες, ενώ περίπου τον ίδιο αριθμό παιδιών μετέφερε ο κυβερνητικός στρατός
στις 53 Παιδοπόλεις...


Επτά Ημέρες, Η Ελλάδα τον 20ό αιώνα. 1945-1950,
Εφ. Η Καθημερινή 21 Νοεμβρίου 1999, σ. 22.
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-Σας έφερα να διαβάσετε απόσπασμα από ένα
αφιέρωμα στον Εμφύλιο Πόλεμο. Ποιες ήταν 
οι συνέπειές του;


Νίκος Εγγονόπουλος. 
«Ο Εμφύλιος Πόλεμος». 


-Παιδιά, για ελάτε να δούμε τον πίνακα που
έφτιαξε ο Νίκος Εγγονόπουλος, το 1948. Τι
απεικονίζει; Ποιο είναι το σχόλιο του ποιητή
και ζωγράφου;


Παιδιά στο δρόμο για τις Παιδοπόλεις. Άνθρωποι των γραμμάων εξόριστοι.
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Διαβάστε το βιβλίο της Άννας Φρανκ, Ημερολόγιο της Άννας Φράνκ,
Ενωμένοι Εκδότες, Αθήνα 1956, της Μαρίας Μανωλάκου, Από το Ημερολόγιο
ενός παιδιού της Κατοχής, Εστία, Αθήνα 1985 και του Ασημάκη Πανσέληνου,
Τότε που ζούσαμε, Κέδρος, Αθήνα 1989. Πώς περιγράφουν τα παιδιά τον
πόλεμο και την Κατοχή; Μπορείτε να βρείτε τις μαρτυρίες παιδιών που
έζησαν σύγχρονα πολεμικά γεγονότα;


Ένα κλασικό αντιπολεμικό μυθιστόρημα της εποχής είναι του Στρατή
Μυριβήλη, η Ζωή εν τάφω, Εστία, Αθήνα 1995. Βρείτε αντίστοιχα αντιπολεμικά
έργα που γράφτηκαν για την ίδια περίοδο στη χώρα που κατοικείτε.


Αν θέλετε δείτε την ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη, Τι έκανες στον πόλεμο
Θανάση; Πώς παρουσιάζεται ο ήρωας; Δείτε και την ιταλική ταινία του
Ρομπέρτο Μπενίνι, Η ζωή είναι ωραία. Ποιο είναι το μήνυμά της;


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠO ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ


Τα καινούρια παπούτσια. Αρχές της δεκαετίας του 1950.


Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της
Ελλάδας, μετά τη λήξη του Εμφύλιου
Πολέμου, δεν ήταν καλή. Γι’ αυτό πολλοί
Έλληνες, κυρίως από τις αγροτικές
περιοχές της ελληνικής περιφέρειας,
αποφάσισαν να μεταναστεύσουν.
Αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη. Κάποιοι
από αυτούς επέλεξαν την εσωτερική
μετανάστευση. Μετακόμισαν στα μεγάλα
αστικά κέντρα, στην Αθήνα ή τη
Θεσσαλονίκη. Το φαινόμενο αυτό
ονομάστηκε αστυφιλία. Άλλοι εγκατέλειψαν
την Ελλάδα. Αναζήτησαν εργασία κυρίως
στη Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο και την
Αμερική.


Όταν τον Δεκέμβριο του 1949,
εσίγησαν* και τα τελευταία ομαδικά
πυρά των ανταρτών... η Ελλάδα
ολόκληρη κατέκειτο* σε ερείπια...
Χιλιάδες χωριά... είναι
μισοκατεστραμμένα ή τελείως
κατεστραμμένα, ενώ κάπου ένα
εκατομμύριο, αγροτικός πληθυσμός
έχει ξεριζωθεί από τις εστίες και έχει
μετακομίσει στις πόλεις, ξεκομμένος
από τη γη... 


*εσίγησαν=σταμάτησαν.
*κατέκειτο=βρισκόταν.


Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Ελλάδας-
Εμφύλιος Πόλεμος, τομ. Β΄, σ. 385,
έκδοση Αδ. Τολίδη, Αθήνα 1981.


-Καλημέρα! Πήγαμε χθες με την Αλεξάνδρα 
στο Μουσείο Μπενάκη. Είχε μια έκθεση
φωτογραφίας της φωτογράφου Βούλας
Παπαϊωάννου. Και για δείτε, πήρα σε  
καρτ-ποστάλ μια φωτογραφία. 
Τι απεικονίζει; Εσείς τι λέτε;
-Πέρα από αυτό που φαίνεται, Γιάννη, μάλλον
έχει και ένα βαθύτερο νόημα αυτή η εικόνα.
Παρουσιάζει την ατμόσφαιρα της εποχής,
κατά την οποία η Ελλάδα είχε αφήσει πίσω της 
τα χρόνια του πολέμου και προσπαθούσε 
να κάνει μια νέα αρχή.
-Μπράβο! Είναι και αυτή μια ερμηνεία 
της εικόνας.
-Α! Καλημέρα Δάφνη! Παιδιά, να σας γνωρίσω
την επιμελήτρια της έκθεσης. Την καλέσαμε 
με την Αλεξάνδρα για να συζητήσουμε για τα
χρόνια, που ακολούθησαν τον Εμφύλιο Πόλεμο
και κυρίως για τα χρόνια της Δημοκρατίας, 
που ήρθαν λίγο αργότερα.
-Καλά το είπες, Γιάννη, πως τα χρόνια 
της δημοκρατίας δε ήρθαν εύκολα. 
-Τι προηγήθηκε Δάφνη;
-Ακούστε!







129


Οι μνήμες του Εμφύλιου Πολέμου δεν έσβηναν
εύκολα. Η μία κυβέρνηση διαδεχόταν την άλλη. 
Ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Αλέξανδρος Παπάγος,
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Γέωργιος
Παπανδρέου υπήρξαν οι πρωθυπουργοί, το
χρονικό διάστημα από το 1949 ως το 1967.
Ταυτόχρονα οι βασιλείς, Παύλος και
Κωνσταντίνος ο Β΄, προσπαθούσαν να πάρουν
μέρος στη διακυβέρνηση της χώρας. Η κατάσταση
οδηγήθηκε στα άκρα. Τον Μάιο του 1963,
δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Ήταν
βουλευτής της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς.
Στις 21 Απριλίου 1967, μία ομάδα στρατιωτικών,
με αρχηγό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, επέβαλε
στην Ελλάδα στρατιωτική Δικτατορία. 


Χαμόσπιτα στα
Κουντουριώτικα του Πειραιά,


στα τέλη της δεκαετίας 
του 1950. 


Ελληνίδα μετανάστρια με τα δύο της παιδιά.


O δικτάτορας Γεώργιος
Παπαδόπουλος στη Βουλή.


-Δείτε τις φωτογραφίες,
που σας έφερα και
διαβάστε το κείμενο της
διπλανής σελίδας. Για
πείτε μου τι περιγράφουν;


-Τουλάχιστον η πολιτική
κατάσταση έγινε σταθερή;
- Όχι και τόσο γρήγορα.







Η Δικτατορία κράτησε επτά χρόνια, από το
1967 έως το 1974. Πολλοί ήταν εκείνοι που
αντέδρασαν, γιατί δε συμφωνούσαν με το
καθεστώς. Κάποιοι από αυτούς έφυγαν στο
εξωτερικό. Άλλοι έμειναν στην Ελλάδα.
Προσπαθούσαν να οργανώσουν την αντίσταση
κατά της χούντας. Από τα πιο σημαντικά
γεγονότα της αντίστασης ήταν η εξέγερση του
Πολυτεχνείου. Η εισβολή των τανκ, στον χώρο
του Πανεπιστημίου τα χαράματα της 17ης
Νοεμβρίου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 
και τον τραυματισμό φοιτητών και μαθητών.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε διεθνή αντίδραση
κατά της Δικτατορίας. Λίγους μήνες αργότερα,
η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, οδήγησε
στην πτώση της Δικτατορίας.
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-Υπήρξαν αντιδράσεις από
τον ελληνικό λαό Δάφνη;
-Βέβαια!


Η κατάληψη της Νομικής Σχολής από τους φοιτητές.


... Έξω στο δρόμο, τέσσερις τεράστιες ρόδες σταμάτησαν απότομα να
γυρνάνε. Κόλλησαν πάνω στην άσφαλτο και στρίγκλισαν. Η στριγκλιά
σκαρφάλωσε ίσαμε το μπαλκόνι της Άννας, χώθηκε μέσα στην κάμαρα
κι όλα τα μπαλόνια έσκασαν... Στο τιμόνι του τζιπ κάθεται ένας
στρατιώτης, ακίνητος, σαν μολυβένιος. Η Άννα βλέπει τον κύριο
Κυριακίδη να βγαίνει από τη μεγάλη κρυστάλλινη πόρτα. Τον
κρατάνε δύο αξιωματικοί και τον σπρώχνουν να μπει μέσα στο τζιπ.
Όμως ο κύριος Κυριακίδης δε θέλει και τότε ο ένας αξιωματικός τον
χτυπάει στην πλάτη με το τουφέκι του. Μα γιατί ο κύριος Κυριακίδης
φοράει πιτζάμες κάτω από τη σκούρα καμπαρτίνα του; ... (Η Άννα
μίλησε για αυτά που είχε δει στον πατέρα της και εκείνος)... 
Πήγε στο σαλόνι και γύρισε το κουμπί του ραδιοφώνου. Ακούστηκε
ένα στρατιωτικό εμβατήριο. Άλλαξε σταθμό. Πάλι το ίδιο εμβατήριο.
Στάθηκε αναποφάσιστος, σκεφτικός. Ύστερα ακούστηκε μια βαριά
φωνή να λέει: 
«Λόγω της δημιουργηθείσης εκρύθμου καταστάσεως* από του
μεσονυχτίου ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνησιν της Χώρας».
Η Άννα είχε σταθεί στην πόρτα και κοιτούσε. Δεν καταλάβαινε τι
έλεγε το ραδιόφωνο, όμως ο μπαμπάς της, ξαφνικά, είχε γίνει ένας
αλλιώτικος μπαμπάς. Έτρεμε, τα χείλια του σφιγμένα, τα μάτια του
κοιτούσαν χωρίς να βλέπουν... Πήγε στην κρεβατοκάμαρα. 
Η γυναίκα του κοιμόταν.
Έσκυψε από πάνω της και τη σκούντηξε.
-Μαρία, ξύπνα, έγινε Δικτατορία. 


* έκρυθμου καταστάσεως =δύσκολης, σοβαρής κατάστασης.


Ζωρζ Σαρή, Τα γενέθλια, σ. 16-18, Κέδρος, Αθήνα 1987.


-Και τι έγινε τότε στην
Ελλάδα Δάφνη; 
-Μέχρι πότε κράτησε η
Δικτατορία;
-Θα σας πω. Διαβάστε
πρώτα αυτές τις σελίδες,
που σας έφερα, από το
μυθιστόρημα της Ζώρζ
Σαρή, Τα γενέθλια, και μετά
συζητάμε. Τι περιγράφει το
κείμενο; Ποια νομίζετε ότι
είναι τα συναισθήματα των
ηρώων;
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Οι εξόριστοι πολιτικοί της Ελλάδας επέστρεψαν από το
εξωτερικό. Στις 23 Ιουλίου 1974 έφτασε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής στο αεροδρόμιο Ελληνικού, με το αεροπλάνο
του Γάλλου πρωθυπουργού Ζισκάρ ντ’ Εστέν. 
Λίγο αργότερα επέστρεψε και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Τον Δεκέμβριο του 1974 έγινε δημοψήφισμα και
καταργήθηκε η βασιλεία. Ιδρύθηκε τότε η Προεδρευόμενη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Η περίοδος που
ακολούθησε ονομάστηκε Μεταπολίτευση. Κύριο
χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η Δημοκρατία
και η ελευθερία του τύπου. Τότε άρχισαν να ιδρύονται και
νέα κόμματα, όπως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Νέα Δημοκρατία.


Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) ιδρύθηκε
το 1957 από τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία, την Ιταλία,
την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα
είχε αρχίσει την προσπάθεια να ενταχθεί στην Ε.Ο.Κ. από


το 1961. Η Δικτατορία σταμάτησε αυτές τις
προσπάθειες. Όταν ήρθε πάλι η
Δημοκρατία, ξανάρχισαν οι προσπάθειες
εισόδου της χώρας στην Ε.Ο.Κ. Στις 12
Ιουνίου 1975 έγινε η επίσημη αίτηση της
Ελλάδας. Η συμφωνία υπογράφτηκε τον
Δεκέμβριο του 1979. Από την 1 Ιανουαρίου
του 1981 η Ελλάδα έγινε ισότιμο μέλος της
Ε.Ο.Κ. 


Οι στίχοι του Δρόμου.


Ο Α. Παπανδρέου επιστρέφει 
στην Ελλάδα.


Ο Κ. Καραμανλής κατεβαίνει
από το αεροπλάνο, στις 23
Ιουλίου 1974.


-Και ποιες ήταν οι σχέσεις της Ελλάδας, όλη αυτήν 
την περίοδο, με τις άλλες χώρες;
-Α! Πολύ καλή ερώτηση. Θα λέγαμε σε γενικές γραμμές
καλές. Σε αυτό βοήθησαν οι συμφωνίες που έκανε 
η Ελλάδα με άλλες χώρες. Μια από τις πιο σημαντικές
ήταν η Συμφωνία ένταξης της χώρας στην Ε.Ο.Κ.


-Παιδιά, για δείτε τις εικόνες που σας
έφερα. Μπορείτε να διαβάσετε, ποια
ήταν τα συνθήματα των φοιτητών, τι
ζητούσαν; Διαβάστε τον Δρόμο, ένα
από τα τραγούδια των εξεγερμένων
φοιτητών; Μπορείτε να βρείτε και άλλα
παρόμοια τραγούδια;
-Και πότε ακριβώς τέλειωσε 
η Δικτατορία Δάφνη;
-Τι έγινε μετά;







Η Ε.Ο.Κ. άλλαξε όνομα το 1991. Έγινε Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τότε ψηφίστηκε στο Μάαστριχ και η πρώτη
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρότεινε εκτός από
την οικονομική, τη νομισματική και πολιτική ένωση των
χωρών που ανήκαν σε αυτήν.


132


-Η Ε.Ο.Κ. είναι η σημερινή
Ευρωπαϊκή Ένωση;
-Ακριβώς, Αλεξάνδρα!


Η υπογραφή της
Συμφωνίας ένταξης της
Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. 


-Για δείτε τον χάρτη που σας έφερα και βρείτε
στο διαδίκτυο πόσα και ποια κράτη ανήκουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 μέχρι σήμερα;


Χάρτης με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.







133


Το 1992 διαλύθηκε η Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.
Ακολούθησαν πολεμικές συγκρούσεις. Η Ελληνική Κυβέρνηση έκανε προσπάθειες να
επικρατήσει η ειρήνη στην περιοχή. Δημιουργήθηκαν τελικά νέα κράτη. Αυτά ήταν η
Σλοβενία, η Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.)
και λίγο αργότερα η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Τα Σκόπια ήθελαν να χρησιμοποιήσουν
το όνομα Μακεδονία για το κράτος τους. Η Ελλάδα, όμως, αντέδρασε. Έγιναν μεγάλες
διαδηλώσεις. Το πρόβλημα ονομάστηκε Μακεδονικό. Τελικά επικράτησε το όνομα
Π.Γ.Δ.Μ., δηλαδή Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή FYROM.


Διαδήλωση στη
Θεσσαλονίκη για 
τη Μακεδονία.


Σύγχρονος χάρτης
των Βαλκανίων 


-Δάφνη, θέλουμε να μας πεις,
τι γινόταν και στα Βαλκάνια 
τη δεκαετία του 1990. Από όσο
ξέρω, τότε μόνο η Ελλάδα ανήκε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
-Μπορούμε να πούμε ότι 
τη δεκαετία του 1990, άλλαξε 
ο χάρτης των Βαλκανίων;
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-Και ποια ήταν η θέση της Ελλάδας
στον Πόλεμο του Κόλπου;
-Αν και μακριά από τη χώρα, 
ο πόλεμος του Κόλπου επηρέασε
την Ελλάδα. 


-Νομίζω, Δάφνη, πως την ίδια
χρονιά έγιναν πολύ μεγάλες
καταλήψεις στα σχολεία.
-Ναι, πράγματι! 


Μαθητικές διαδηλώσεις κατά των νέων
αλλαγών στην παιδεία.


-Για να δούμε αυτήν τη φωτογραφία από
μια διαδήλωση των μαθητών και των
καθηγητών.      Ποια ήταν τα συνθήματά τους; 
-Βρήκα και ένα απόσπασμα από το βιβλίο
του Αντώνη Καρακούση, Μετέωρη Χώρα.
Θέλετε να διαβάσουμε πώς σχολιάζει 
ο δημοσιογράφος τα γεγονότα; 


Η ελληνική κυβέρνηση καταδίκασε την εισβολή του Ιράκ
στο Κουβέιτ, τον Αύγουστο του 1990. Αποφάσισε, επίσης,
να βοηθήσει τους Συμμάχους, που ήταν η Αμερική, 
η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία και ο Ο.Η.Ε. να αναγκάσουν
το Ιράκ να φύγει από το Κουβέιτ.


Μαθητές και καθηγητές δεν συμφωνούσαν με τις αλλαγές,
που πρότεινε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
στον τομέα της παιδείας. Τα σχολεία έκλεισαν από τους
μαθητές και τους καθηγητές.
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Μπορείτε να βρείτε στοιχεία για τα ακόλουθα γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο
κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 και επηρέασαν και την Ελλάδα; 
Σας δίνουμε μερικές λέξεις κλειδιά: Ο άνθρωπος στο φεγγάρι, 
Δολοφονία του Κένεντυ, Πόλεμος του Βιετνάμ, Μάιος του 1968.


Θα είχε ενδιαφέρον να συζητήσετε για τα ΥΠΕΡ και τα ΚΑΤΑ της ένταξης της
χώρας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Ορίστε δημοσιογράφους που θα κάνουν 
τις ερωτήσεις.


Θα θέλατε να αναζητήσετε πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας
και για εκείνο της χώρας που κατοικείτε. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι
διαφορές ανάμεσα στα δύο συστήματα;


Δείτε τις ταινίες, του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, SOS, Πεντάγωνο καλεί Μόσχα, του
Φράνσις Φορντ Κόπολα, Αποκάλυψη τώρα!, του Κώστα Γαβρά, Ζ, του Παντελή
Βούλγαρη, Πέτρινα Χρόνια, και του Νίκου Περράκη, Λούφα και Παραλλαγή.


Οι εφημερίδες μίλησαν, καθ’ υπερβολήν, για σχολεία στρατώνες, έθεσαν ακόμα
ζήτημα επανάκαμψης του αναχρονισμού, μέσω της ποδιάς και της προσευχής
και έτσι ο μαθητόκοσμος ξεσηκώθηκε, βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει άλλες
βαθύτερες διεργασίες στην κοινωνία, και κυρίως να αποτυπώσει τη διάθεση
αμφισβήτησης των νέων προς όλες της μορφές εξουσίας... Συνέπεσε τότε η
εμφάνιση σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, ενός κύματος αμφισβήτησης από την
πλευρά του μαθητόκοσμου, το οποίο ήλθε να ενισχύσει την ελληνική αντίδραση
και να δώσει περιεχόμενο στις κινητοποιήσεις των μαθητών. Έκλεισαν για
μέρες τα σχολεία πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και αμφισβητήθηκε
εντόνως η δυνατότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να ελέγξει την
κατάσταση...


Αντώνη Καρακούση, Μετέωρη Χώρα, Από την κοινωνία της ανάγκης, στην κοινωνία
της επιθυμίας (1995-2005), σ. 176, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα    2006.


-Και τελικά τι έγινε;


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Μετά από κάποια τραγικά γεγονότα, όπως ήταν ο θάνατος ενός
καθηγητή στην Πάτρα, του Νίκου Τεμπονέρα, η κυβέρνηση
αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Οι αλλαγές, όμως, που ο υπουργός
Παιδείας πρότεινε δεν έγιναν δεκτές. Από τότε μέχρι σήμερα,
ακολούθησαν αρκετές αλλαγές στον χώρο της παιδείας, 
με συχνές αντιδράσεις από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 
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ΣΥΝΟΡΑ Η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ


Η «Αθηναϊκή Τριλογία». 
Στο μέσο το Πανεπιστήμιο (1839),


δεξιά η Ακαδημία (1859 – 1887), 
και αριστερά η Εθνική Βιβλιοθήκη (1887 – 1902).


Έργα των αδελφών Χάνσεν.


Όταν μιλάμε για τέχνη δεν εννοούμε μόνο τη ζωγραφική,
τη γλυπτική, τη λογοτεχνία ή τη μουσική. Τέχνη είναι και
η αρχιτεκτονική και μάλιστα μία από τις «καλές τέχνες».
Τον 19ο αιώνα, οι ευρωπαίοι αρχιτέκτονες είχαν στραφεί
στα αρχαία πρότυπα της ρωμαϊκής και ελληνικής
αρχιτεκτονικής. Τα γνώριζαν από ανασκαφές, μελέτες,
δημοσιεύσεις, βιβλία και σχέδια για την Ελλάδα και τα
μνημεία της. Κίονες και στοές ήταν το κοινό
χαρακτηριστικό όλων των δημόσιων κτηρίων. Η Αθήνα
έγινε το κέντρο για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής
αρχιτεκτονικής. Τα πρώτα δημόσια κτήρια της
πρωτεύουσας ήταν οικοδομήματα απλά, με αρμονικές
αναλογίες, από πεντελικό μάρμαρο. Οι αρχιτέκτονες ήταν
οι Δανοί Θεόφιλος και Χριστιάν Χάνσεν, 
ο Γάλλος Φρανσουά Μπουλανζέρ, αργότερα ο μηχανικός
Ευγένιος Τρούπε και άλλοι.


- Όμως, παιδιά, νομίζω πως η εργασία
μας δεν έχει ολοκληρωθεί.
- Γιατί το λες αυτό Τζακ;
- Δεν μιλήσαμε καθόλου για την τέχνη
και τον πολιτισμό της Ελλάδας.
- Έχεις δίκιο, αλλά που θα βρούμε
πληροφορίες;
- Υπάρχει εδώ κοντά ένα εικαστικό
εργαστήρι, όπου γίνονται εκθέσεις,
σεμινάρια, μαθήματα. Ο υπεύθυνος
είναι φίλος του πατέρα μου. Είναι
ιστορικός της τέχνης και μπορεί να μας
βοηθήσει.
- Ας μην χάνουμε, λοιπόν, καιρό. Πάμε!


- Δείτε αυτήν τη φωτογραφία.
- Εντυπωσιακά είναι τα κτήρια!
- Θυμίζουν Αρχαία Ελλάδα αν και φτιάχτηκαν
από ξένο αρχιτέκτονα.
- Μπορείτε να τα επισκεφτείτε σήμερα.
Παραμένουν ακριβώς τα ίδια.
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Ιλίου Μέλαθρον (1878-1879). Έργο του Ε. Τσίλερ.


Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα εμφανίστηκε
στην ελληνική αρχιτεκτονική ο Γερμανός
αρχιτέκτονας Ερνέστο Τσίλερ. Ο Ε. Τσίλερ
κατόρθωσε να δώσει στα κτήριά του κλασικές
αναλογίες. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα, εμφανίζεται ένα νέο οικοδομικό υλικό
το τσιμέντο. Αυτό έδωσε στην αρχιτεκτονική
καινούριες δυνατότητες, για την αναζήτηση
νέων μορφών.


- Πραγματικά είναι έργα τέχνης όλ’ αυτά τα κτήρια.
-Παιδιά! Από τις φωτογραφίες μπορείτε να
ανακαλύψετε, ποια στοιχεία των κτηρίων θυμίζουν
ελληνική αρχαιότητα. Φανταστείτε το εσωτερικό
τους. Πώς είναι οι χώροι τους, τα έπιπλά τους, πώς
ζούσαν οι άνθρωποι εκεί; 
-Όμως, δεν ήταν μόνο η αρχιτεκτονική που
προόδευε εκείνη την εποχή. Προόδευσε και 
η ζωγραφική. 
- Είχαν ενδιαφέρον στην Ελλάδα τότε για τη
ζωγραφική, αφού μόλις είχαν φύγει οι Τούρκοι;
- Στην Ελλάδα, ακριβώς όχι. Οι συνθήκες ήταν
ακατάλληλες. Υπήρχαν όμως ταλαντούχοι Έλληνες
που έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στο εξωτερικό.
- Και πώς τα πήγαν εκεί;
- Περίφημα! Κι όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν
πολλοί απ’ αυτούς γύρισαν πίσω και συνέχισαν το
έργο τους.
- Υπάρχουν κάτι λευκώματα εδώ. Λέτε να το
ψάξουμε το θέμα;
- Και δεν το ψάχνουμε! Θα έχει ενδιαφέρον.


Δημαρχείο της Ερμούπολης Σύρου (1876-1891).
Έργο του Ε. Τσίλερ.
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Κωνσταντίνος Βολανάκης. Λεπτομέρεια από την
«Άφιξη της πριγκίπισσας Σοφίας». 


Νικηφόρος Λύτρας. «Η Αντιγόνη εμπρός
στον νεκρό Πολυνείκη». 


Νικόλαος Γύζης. «Tα αρραβωνιάσματα
των παιδιών».


Πολλοί Έλληνες ζωγράφοι εργάζονταν στο εξωτερικό.
Ο Νικηφόρος Λύτρας ήταν ο ζωγράφος, που
κυριάρχησε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στην
Ελλάδα. Το 1860 γράφτηκε στην Ακαδημία του
Μονάχου, με υποτροφία του ελληνικού δημοσίου. 
Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης σπούδασε κι αυτός 
στο Μόναχο. Ταξίδεψε στο Παρίσι, στη Βιέννη, 
στο Λονδίνο και αλλού. 


- Για δείτε, παιδιά, την Αντιγόνη του
Λύτρα. Ποια ήταν άραγε τα
συναισθήματά της; Ποιο στοιχείο του
πίνακα του Βολανάκη νομίζετε ότι
αποδίδεται με μεγαλύτερο ρεαλισμό;


Άλλος ζωγράφος, της ίδιας εποχής, ήταν ο Νικόλαος
Γύζης. Το 1877, πήρε χρυσό μετάλλιο στο Βερολίνο για
«Τα αρραβωνιάσματα των παιδιών». Η τέχνη του είναι
περισσότερο δυτική παρά ελληνική. 
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Κωνσταντίνος Παρθένης. «Τοπίο».


... Το έργο μου «Η Αποθέωσις της Βαυαρίας» κατέχει στην έκθεση 
του Glaspalast την τιμητικωτέραν* θέσιν, και ακούω τοιούτους επαίνους
από καλλιτέχνας που ενδρέπομαι*. Και οι κριτικοί με επαινούνε, αλλά δεν


θέλουν, Λύτρα μου, να γράψουν εκείνο το οποίο μου πρέπει. Έως τώρα δεν
ήθελαν να με καταλάβουν. Τώρα με καταλαμβάνουν αλλά δεν το λένε, μου 
το λένε μόνο οι έξωχοι καλλιτέχναι, μου το λέγει η νεότης των καλλιτεχνών, 
και τούτο μου αρκεί. Δεν υπερηφανεύομαι διόλου δια τούτο, γνωρίζω το


ηξεύρουν* και οι άλλοι, αλλά γνωρίζω και το ατελεύτητον* της
Τέχνης.  


*τιμητικωτέραν=την πιο τιμητική. 
* ενδρέπομαι=ντρέπομαι.
*ηξεύρουν=το γνωρίζουν.
*ατελεύτητον=αυτό που δεν τελειώνει.


Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΔ΄, σ. 428, 
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978.


- Α! Για κοιτάξτε, παιδιά! Σας έχω
εδώ και ένα γράμμα του Νικόλαου
Γύζη. Τι λέτε να το διαβάσουμε, να
δούμε τι σκεφτόταν;


Ο Νικόλαος Γύζης γνώρισε δόξες στο Μόναχο από
καλλιτέχνες και φίλους. Έξι μήνες πριν πεθάνει έγραψε
σ’ ένα ανέκδοτο γράμμα του στον αγαπητό του φίλο
Νικηφόρο Λύτρα.


-Αλήθεια, παιδιά, ποια
συναισθήματα διακρίνετε
στα λόγια του καλλιτέχνη;


Ένας άλλος ζωγράφος ήταν
ο Κωνσταντίνος Παρθένης. Το 1897
σπούδασε στη Βιέννη. Στις αρχές του 20ού
αιώνα έζησε στο Παρίσι. Στα ταξίδια του
στο Παρίσι και αλλού προβληματίστηκε
για το πώς οι προοδευτικές τεχνοτροπίες
θα μπορούσαν να συνδεθούν με μια
ελληνική έκφραση.
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Οι Έλληνες καλλιτέχνες είχαν δείξει ότι είχαν ταλέντο.
Όλοι έπαιρναν υποτροφίες για το εξωτερικό. Εκεί οι
δάσκαλοι τους εκτιμούσαν και τους ενθάρρυναν. Η
προσπάθειά τους να εργαστούν, όπως οι ξένοι δάσκαλοί


τους, στις Ακαδημίες και να μεταφέρουν στον τόπο τους τις
τεχνοτροπίες, που μάθαιναν έξω, ήταν κάτι φυσικό. 


Το 1945 αναχώρησε από τον Πειραιά το περίφημο πλοίο
ΜΑΤΑΡΟΑ, που έστειλε η γαλλική κυβέρνηση με
πρωτοβουλία του Μερλιέ για να παραλάβει τους 150
νεαρούςΈλληνες καλλιτέχνες ή επιστήμονες, τους


λεγόμενους «αργοναύτες». Το πλοίο τους
οδηγήσε μακριά από την εμφύλια σφαγή.


Στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1950,
εμφανίστηκαν οι Γιώργος Μπουζιάνης,
Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, Θανάσης
Απάρτης, Aναστάσιος Τάσσος κ.ά. Την ίδια
χρονιά σε αφιέρωμα στο Λονδίνο για την
ελληνική τέχνη παρουσιάστηκαν έργα του
Σπύρου Παπαλουκά, του Φώτη Κόντογλου
και του Ν. Χ. Γκίκα. 


- Από το 1950 και μετά, οι συνθήκες
έγιναν πιο εύκολες. 


-Οι Έλληνες ζωγράφοι έπαιρναν τα θέματά τους από
την καθημερινή ζωή. Σχολίαζαν τα προβλήματα της


κοινωνίας.
-Μα αυτό δεν έκαναν και οι ξένοι καλλιτέχνες; 
-Ναι, ό,τι γινόταν έξω, μεταφερόταν γρήγορα στην Ελλάδα.
-Η τέχνη δηλαδή άρχισε να ταξιδεύει;
-Κάπως έτσι. Για την ακρίβεια οι καλλιτέχνες ταξίδευαν 
και μαζί τους και η τέχνη τους.  


-Αργότερα, όμως, οι συνθήκες
άλλαξαν στην Ελλάδα;
- Μετά την απελευθέρωση από τους
Γερμανούς και, ειδικά, μετά το τέλος
του Εμφύλιου Πολέμου. Ακούστε!


Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας. «Νεκρή φύση»
(Περικεφαλαία και δόρυ).


Σπύρος Παπαλουκάς. «Το παιδί με τις τιράντες».


Γιώργος Μπουζιάνης. «Φιγούρα».
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Γιάννης Σπυρόπουλος. «Ελαιογραφία».


Γιάννης Μόραλης. «Επιτύμβιο».Γιάννης Τσαρούχης. Λεπτομέρεια από τον πίνακα
«Οι τέσσερις εποχές».


Γιάννης Γαΐτης. «Φηρά Σαντορίνης».


- Aυτή η καινούργια τεχνοτροπία
έχει ενδιαφέρον. Τι λέτε κι εσείς
παιδιά;
- Ποιος μπορεί, αλήθεια, να
περιγράψει, τι δείχνουν οι δυο
παραπάνω πίνακες του Γιάννη Γαΐτη
και του Γιάννη Σπυρόπουλου;


 Από το 1955 έως το 1967 άνοιξαν νέες γκαλερί και
αυξήθηκαν οι ανταλλαγές. Αυτή την περίοδο
εμφανίστηκαν ο Τάκις, ο Γιάννης Κουνέλλης, ο
Γεράσιμος Σκλάβος, ο Νίκος Κεσσανλής, η Χρύσα
Ρωμανού κ.ά. Οι καλλιτέχνες αυτοί, παράλληλα με τους
Έλληνες της Διασποράς, διακρίθηκαν στο εξωτερικό. 
Το 1960 στην Μπιενάλε της Βενετίας, ο Γιάννης
Σπυρόπουλος κέρδισε το βραβείο της UNESCO. Ήδη 
το 1958 ο Γιάννης Τσαρούχης με το Γιάννη Μόραλη
είχαν πάρει μέρος στη Μπιενάλε της Βενετίας με έργα
αφηρημένης ζωγραφικής. Το 1960, ο Τάκις παρουσίασε
την ιστορική έκθεση του L’ Impossible (το αδύνατο) στο
Παρίσι. Το 1960 αρχίζει η συνεργασία του Τάκι με τον
Αλέξανδρο Ιόλα. Παρουσίασε έργα του στη Νέα Υόρκη.
Το 1985 τιμήθηκε με το Α΄ βραβείο της Μπιενάλε
Παρισίων και το 1988, με το Εθνικό Βραβείο Γλυπτικής
Γαλλίας.
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Νίκος Κεσσανλής. «Σύνθεση».


Παναγιώτης Τέτσης. «Καθισμένη φιγούρα». 


Τάκις. «Telelumiere 4». 


Τη δεκαετία του 1960 άρχισε να κυριαρχεί 
η αφηρημένη τέχνη στην Ελλάδα. Το έργο τέχνης
ήταν, όπως το επιθυμούσε ο δημιουργός του.
Δεν ήταν πια περιορισμένο στο πλαίσιο της
παράδοσης.


Κατά την περίοδο της Δικτατορίας, οιΈλληνες
καλλιτέχνες συνέχισαν να δουλεύουν στο εξωτερικό. Το
1968 στην Μπιενάλε της Βενετίας πηγαίνουν οι Χρήστος
Λεφάκης, Αχιλλέας Απέργης και Κώστας
Γραμματόπουλος. Τότε περιόδευε στη Δυτική Γερμανία η
έκθεση Griechenland Avantgarde (Ελλάδα Πρωτοπορία)
με τους Βαλέριο Καλούτση, Δανιήλ Δανιήλ, Ν. Κεσσανλή
κ.ά. Το 1970 πήγαν στην Μπιενάλε της Βενετίας οι
Γιώργος Ιωάννου, Ελένη Ζέβρα, Γιάννης Παρμακέλης
και Γιάννης Παπαδάκης. Το 1971 ο Αλέξης Ακριθάκης
παρουσίασε έργα του στη γκαλερί «Ιόλας» της Γενεύης. Το
1972 στάλθηκαν στην Μπιενάλε της Βενετίας οι Αλέκος
Φασιανός, Δημήτρης Μυταράς, Θύμιος Πανουργιάς και
Μανώλης Πηλαδάκης. 


-Σας είπα ότι η τέχνη έγινε αφηρημένη; 
-Τι θα πει αυτό;
-Η πραγματικότητα δεν απεικονίζεται, όπως
είναι. Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει την
πραγματικότητα, όπως τη φαντάζεται
επηρεασμένος από τα συναισθήματά του.
-Κατάλαβα! Να βλέπεις τον πίνακα και να μην
καταλαβαίνεις τι είναι.
-Δεν είναι ακριβώς έτσι, αν και έχεις κάποιο δίκιο.


-Κάπως περίεργα φαίνονται
αυτά τα έργα.
-Έχετε δίκιο αλλά ο καθένας έχει
τη δική του άποψη για την
τέχνη.
-Τώρα καθώς τα παρατηρείτε, τι
υλικά φαίνεται να
χρησιμοποίησαν οι καλλιτέχνες
γι’ αυτά τα έργα;
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Το 1982 η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη χώρα στα Europalia (Ευρωπάλια)
των Βρυξελλών. Πήραν μέρος 80 καλλιτέχνες. Το 1988 εκπροσώπησαν
την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας οι Ν. Κεσσανλής και Βλάσης
Κανιάρης. Το 1990 πήραν μέρος οι γλύπτες Γιώργος Λάππας και
Γιάννης Μπουτέας, το 1993, ο Γιώργος Ζογγολόπουλος και το 1995, ο
Τάκις. Το 1999 κατά την τελευταία Μπιενάλε του αιώνα ο Αλέξανδρος
Ψυχούλης πήρε ένα καινούριο βραβείο, το Benese. Ο νέος αιώνας
ξεκίνησε με πολύ καλές προοπτικές για τη ντόπια έκφραση και τις
διεθνείς φιλοδοξίες.


Γιώργος Ζογγολόπουλος.
Γλυπτική σύνθεση.


Χρύσα Ρωμανού.
«Κλυταιμνήστρα».


Αλέξης Ακριθάκης.
«Μορφή».


Δημήτρης Μυταράς.
«Πέγκυ».
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-Μην νομίζετε όμως ότι τότε είχαμε μόνο
ζωγράφους και γλύπτες.
-Αλλά και τι άλλο;
-Θέλω να πω ότι η ζωγραφική δεν ήταν 
η μόνη τέχνη που αναπτύχθηκε τότε.
Την ίδια περίπου περίοδο, αναπτύσσεται
και η λογοτεχνία, η ποίηση και 
η πεζογραφία. Εμφανίζονται λογοτέχνες,
που γίνονται πολύ γρήγορα γνωστοί.
-Για πείτε μας κάποιους.


-Μπορείτε, παιδιά, να αναζητήσετε σε βιβλία
φωτογραφίες των έργων του για να το διαπιστώσετε.  


Ο Γιαννούλης Χαλεπάς γεννήθηκε το 1851.
Προερχόταν από οικογένεια μαρμαρογλυπτών.
Σπούδασε την τέχνη του στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Έργα του, για τα οποία βραβεύτηκε, ήταν
«Το παραμύθι της Πεντάμορφης» και «Ο Σάτυρος
που παίζει με τον Έρωτα». Δυστυχώς, όμως, η
καλλιτεχνική του πορεία ήταν σύντομη γιατί έπαθε
νευρικό κλονισμό και κλείστηκε σε ψυχιατρείο. Όταν
βγήκε, άρχισε να ασχολείται ξανά με τη γλυπτική,
αλλά με πρωτόγονα μέσα και σ’ ένα εχθρικό
περιβάλλον, που τον θεωρούσε πια τρελό.


Θαυμαστές, όμως, αντέγραψαν τα έργα του
σε γύψο για να τα διασώσουν. Τα
παρουσίαζαν σε εκθέσεις, όπου
βραβεύονταν. Σώθηκαν περίπου 150
έργα του. Σε όλα μπορεί κανείς να
θαυμάσει την εκφραστικότητα των
προσώπων και των σωμάτων.


--Μια και μιλάμε για γλύπτες θα ήταν
παράλειψη να μην αναφέρουμε και τον
Γιαννούλη Χαλεπά. Το πιο διάσημο
γλυπτό του είναι η Κοιμωμένη, που
βρίσκεται σε τάφο στο Α΄ Νεκροταφείο
Αθηνών. Όμως, έχει φτιάξει και πολλά
άλλα έργα, με τα οποία πέτυχε πολλές
διακρίσεις. 


-Ένας πολύ σημαντικός ποιητής ήταν ο Κωνσταντίνος
Καβάφης. 
-Θα θέλαμε να μάθουμε κάποια πράγματα γι’ αυτόν.
-    Σ’ αυτό εδώ το βιβλίο θα βρούμε πληροφορίες.


Γιαννούλης Χαλεπάς. «Κοιμωμένη».


Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, το 1863.
Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Άρχισε να
γράφει ποιήματα σε ηλικία 21 ετών. Δημοσίευε τα ποιήματά του
σε περιοδικά. Τα περισσότερα μεταφράστηκαν σε όλες σχεδόν τις
ευρωπαϊκές γλώσσες. Μερικά απ’ αυτά είναι: «Η πόλις»,
«Θερμοπύλες», «Κεριά», «Τείχη», «Όσο μπορείς», «Το πρώτο
σκαλί», «Ιθάκη» κ. ά. Η ποίηση του Καβάφη έχει ξεπεράσει εδώ
και χρόνια τα ελληνικά σύνορα. Έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο.


Αφιέρωμα του περιοδικού “La Semaine Egyptienne” στον Καβάφη 1-7-1933.        
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Ας διαβάσουμε κι αυτό το ποίημά του για να καταλάβουμε πώς έγραφε.


Στα 200 π.Χ.
«Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων»


Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε
πως θ’ αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη
για την επιγραφήν αυτή. «Πλην Λακεδαιμονίων»,
μα φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται
για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν
σαν πολυτίμους υπηρέτας. Άλλωστε
μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς 
Σπαρτιάτη βασιλέα γι’ αρχηγό
Δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής.
Α βεβαιότατα «πλην Λακεδαιμονίων».


Είναι κι αυτή μια στάσις. Νοιώθεται.


Έτσι, πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό· 
Και στην Ισσό μετά· και στην τελειωτική 
την μάχη, όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός 
που στ’ Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι:
που απ’ τα’ Άρβηλα ξεκίνησε για νίκην, κ’ εσαρώθη.


Κι απ’ την θαυμασία πανελλήνιαν εκστρατεία, 
την νικηφόρα, την περίλαμπρη,
την περιλάλητη, την δοξασμένη 
ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά, 
την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς· 
ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας.


Εμείς· οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, 
οι Σελευκείς, κ’ οι πολυάριθμοι 
επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας,
κ’ οι εν Μηδία, κι οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι.
Με τες εκτεταμένες επικράτειες,
Με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών.
Και την Κοινήν Ελληνικήν Λαλιά
ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ως τους Ινδούς.


Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!


Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, Ποιήματα, 1863-1933, Ίκαρος, Αθήνα 1980.
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-Ας προχωρήσουμε παρακάτω.
Τώρα θα σας μιλήσω και για κάποιον
άλλον, εξίσου σπουδαίο.
-Ποιος είναι αυτός;
-Ο Νίκος Καζαντζάκης. Τον έχετε
ακούσει; Δείτε τη φωτογραφία του.


Ο Νίκος Καζαντζάκης.


-Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι ήθελε να πει.
-Ναι. Δεν σας είπα ότι ήταν και φιλόσοφος. Μπορούμε πάντως να
προσπαθήσουμε να τον καλάβουμε. Ένα από τα έργα του Καζαντζάκη, 
που αξίζει να διαβάσετε, παιδιά, είναι ο Καπετάν Μιχάλης.


Ήταν ένας μεγάλος ποιητής και πεζογράφος, γνωστός σε
όλο τον κόσμο. Είναι ο μοναδικός Έλληνας συγγραφέας
που μεταφράστηκε σε πάνω από σαράντα ξένες γλώσσες.
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1883. Μας άφησε
δώδεκα τραγωδίες, έξι ταξιδιωτικά βιβλία, εφτά
μυθιστορήματα, το μεγαλύτερο επικό ποίημα, την
«Οδύσσεια», μεταφράσεις του Ομήρου, του Δάντη, του
Γκαίτε, του Σαίξπηρ, του Νίτσε και αναρίθμητα άρθρα
και μελέτες σε περιοδικά και εφημερίδες. Πάνω στον
τάφο του στο Ηράκλειο διαβάζουμε τον πιο απλό επιτάφιο
που έγραψε ο ίδιος: «Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβούμαι
τίποτα. Είμαι ελεύθερος».


-Και τώρα θα γνωρίσετε άλλον έναν
ποιητή που έκανε το όνομα της
Ελλάδας να ακουστεί στο εξωτερικό,
πριν από πολλά χρόνια.
-Με ποιο τρόπο;
-Μ’ ένα βραβείο που πήρε. Πρόκειται
για το Γιώργο Σεφέρη.


Ο Γιώργος Σεφέρης ήταν ο πρώτος Έλληνας ποιητής που
βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το 1963. Το
«Σεφέρης» ήταν φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιώργου
Σεφεριάδη. Γεννήθηκε το 1900 στη Σμύρνη. Έλληνας της
Διασποράς, διπλωμάτης και ποιητής. Σπούδασε νομικά
στην Αθήνα και στη Γαλλία και ξεκίνησε την καριέρα του
ως διπλωμάτης. Το 1931, έκανε τα πρώτα του βήματα
στην ποίηση. Δημοσίευσε την ποιητική συλλογή
«Στροφή». Ακολούθησαν το «Μυθιστόρημα», το
«Ημερολόγιο Καταστρώματος» και η «Κίχλη». Ο Γιώργος
Σεφέρης επηρεάστηκε από τη Γαλλική ποίηση και
ανανέωσε την ελληνική ποίηση. Μετέφρασε αρκετούς
ξένους ποιητές. Επίσης, έγραψε μυθιστορήματα και
δοκίμια. Ο Σεφέρης είναι μια μορφή με διεθνή
ακτινοβολία. Πέθανε στην Αθήνα το 1971, στη διάρκεια
της Δικτατορίας. Η κηδεία του απέκτησε χαρακτήρα
αντιδικτατορικής εκδήλωσης. 







Γιώργος Σεφέρης. 
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Ο Οδυσσέας Ελύτης.


Χειρόγραφο του
Γιώργου Σεφέρη από


τη Στέρνα. 


-Δείτε αυτό το ποίημα, που είναι
γραμμένο με το χέρι του ποιητή.


-Ας δούμε τώρα και τον άλλο έλληνα Νομπελίστα.
-Ποιος είναι αυτός;
-Μα ο Οδυσσέας Ελύτης.


-Σας προτείνω να βρείτε το CD The Best of
Mikis Theodorakis και να ακούσετε
μελοποιημένο το ποίημα του Γιώργου
Σεφέρη Η Άρνηση.


Ο Οδυσσέας Ελύτης ήταν ο δεύτερος Έλληνας ποιητής
που πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το 1979. Γεννήθηκε
στο Ηράκλειο Κρήτης το 1911. Σε ηλικία 13 ετών άρχισε
να δημοσιεύει ποιήματα του στη «Διάπλαση των Παίδων».
Τις καλοκαιρινές του διακοπές τις περνούσε στα νησιά 
του Αιγαίου. Αυτή θα είναι η πρώτη του επαφή με τη
θάλασσα, η οποία αργότερα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο
έργο του. Ξεκίνησε σπουδές στη Νομική τις οποίες όμως
δεν ολοκλήρωσε. Το «Ελύτης» ήταν το ψευδώνυμό του. 
Το επίθετο του ήταν Αλεπουδέλης. Το 1950 στη Γαλλία
άρχισε να γράφει το «Άξιον Εστί». Το ολοκλήρωσε και 
το δημοσίευσε, δέκα χρόνια αργότερα, το 1960. Την ίδια
χρονιά, κέρδισε το Α' Κρατικό Βραβείο Ποίησης. 
Το    1964, το «Άξιον Εστί» παρουσιάστηκε μελοποιημένο
από το Μίκη Θεοδωράκη στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ. 
Έργα του είναι ο «Ήλιος ο Ηλιάτορας», «Τα ρω του
έρωτα», «Το μονόγραμμα» και το «Φωτόδεντρο».
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Από το «Άξιον Εστί»


Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική·
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου...


Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...


Εκεί σπάροι και πέρκες
ανεμόδαρτα ρήματα
ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια
όσα είδα στα σπλάχνα μου ν’ ανάβουνε
σφουγγάρια, μέδουσες 


με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων


όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη…


Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρη ρίγη…


Εκεί ρόδια, κυδώνια
θεοί μελαχρινοί, θείοι κ’ εξάδελφοι
το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια. 
Και πνοές από τη ρεμματιά ευωδιάζοντας 
λυγαριά και σχίνο


σπάρτο και πιπερόριζο


με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων


ψαλμωδίες γλυκιές με τα πρώτα – πρώτα Δόξα Σοι


Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα – πρώτα Δόξα Σοι!..


Εκεί δάφνες και βάγια 
θυμιατό και λιβάνισμα 


τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφίλια


στο χώμα το στρωμένο με τ’ αμπελομάντιλα,


κνίσες τσουγκρίσματα
και Χριστός Ανέστη


με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων!
Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου!..


Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του Ύμνου! 


Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί, σ. 28, Ίκαρος, Αθήνα 1959.


-Το παρακάτω
απόσπασμα από το
Άξιον Εστί πάντως,
είναι από τα καλύτερά
του. 


-Πραγματικά είναι πολύ
ωραίο.
- Μπορείτε να βρείτε 
το CD και ν’ ακούσετε
μελοποιημένο
ολόκληρο το ποίημα. 
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Ειρήνη
στον Κώστα Βάρναλη


...Ο πατέρας που γυρνάει τ' απόβραδο μ' ένα φαρδύ χαμόγελο στα μάτια
μ' ένα ζεμπίλι στα χέρια του γεμάτο φρούτα
κ’ οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπό του
είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο,
είναι η ειρήνη.


'Οταν οι ουλές απ' τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου
και μες στους λάκκους πούσκαψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα
και στις καρδιές πούκαψε η πυρκαϊά δένει τα πρώτα της
μπουμπούκια η ελπίδα
κ’ οι νεκροί μπορούν να γείρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως
παράπονο
ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου,
είναι η ειρήνη...


(απόσπασμα)
Γιάννης Ρίτσος, Ποιήματα, τ. 2ος, σ. 173, Κέδρος, 


Αθήνα 1979-1980.


Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά, το 1909.
Έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης, αλλά και
το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Κέρδισε πολλά διεθνή
βραβεία. Εκτός από τις πολλές διακρίσεις, ο Γιάννης
Ρίτσος έχει και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. «Το
τραγούδι της αδερφής μου», «Ο Επιτάφιος»,
«Αποχαιρετισμός», «Ανυπότακτη Πολιτεία», «Η σονάτα


του Σεληνόφωτος», «Η Ρωμιοσύνη» 
είναι μερικά από τα έργα του. Πέθανε το
1990.


-Μια και φτάσαμε ως εδώ, ας πούμε
και κάτι για ένα ποιητή, που γράφει
λίγο διαφορετικά από τους
υπόλοιπους.
-Για ποιον;
-Ας διαβάσουμε πρώτα αυτό το
ποίημα.


-Φαντάζομαι ότι μπορείτε να βρείτε
αρκετές διαφορές από το
προηγούμενο ποίημα του Ελύτη. 
-Είναι βέβαια και πιο κατανοητό.
-Ας μάθουμε, λοιπόν, κάποια πράγματα
και για τον δημιουργό του.


Γιάννης Ρίτσος.


-Αξίζει να ακούσετε μελοποιημένα ποιήματα από τις
συλλογές: Μικρές Κυκλάδες του Οδυσσέα Ελύτη και 
18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας του Γιάννη
Ρίτσου, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη.







Ο Αντώνης Σαμαράκης (1919-2003) ήταν πεζογράφος.
Το έργο του γνώρισε ιδιαίτερα μεγάλη διάδοση, τόσο


στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Συμμετείχε ως
εκπρόσωπος της χώρας μας σε διεθνείς συναντήσεις για
θέματα εργασίας και μετανάστευσης. Ως εκπρόσωπος της
Ουνέσκο ταξίδεψε στην Αιθιοπία και δραστηριοποιήθηκε
με άρθρα του, για να κινητοποιήσει όλο τον κόσμο, ώστε
να λυθούν τα προβλήματα των κατοίκων της χώρας. Το
1954, εκδόθηκε η πρώτη του συλλογή διηγημάτων, με
τίτλο «Ζητείται ελπίς». Τιμήθηκε, επίσης, για τη συνολική
προσφορά του, από τη διοργάνωση Europalia
(Ευρωπάλια), το 1982, και το 1995, με το Σταυρό του
Ιππότη των Γραμμάτων και των Τεχνών.


Από το 1924 και μετά και μέχρι τον
πόλεμο του 1940, σημειώθηκαν
σημαντικές εξελίξεις και στον χώρο του
τραγουδιού. Με τον ερχομό των


προσφύγων από τη Μικρά Ασία,
συναντιούνται και αλληλοεπηρεάζονται δύο


είδη λαϊκού τραγουδιού, εκείνο της Σμύρνης και
το ρεμπέτικο. Ο Βασίλης Τσιτσάνης θεωρείται μια
από τις κυρίαρχες μορφές του ρεμπέτικου.


Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ο Γιώργος
Μητσάκης έγραψε τραγούδια επηρεασμένα από το


ύφος του ρεμπέτικου, που έθεσαν τις βάσεις για ένα
νέο είδος τραγουδιού, το λαϊκό. Το είδος αυτό έφτασε στη
μεγάλη του ακμή, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, με
ερμηνευτή το Στέλιο Καζαντζίδη.


-Ένα σημαντικό πρόσωπο των
γραμμάτων ήταν και ο Αντώνης
Σαμαράκης.  


-Ένας άλλος τομέας, όπου πετύχαμε πολλές
διακρίσεις, είναι η ελληνική μουσική.
- Πραγματικά η ελληνική μουσική ακούστηκε
πολύ στο εξωτερικό και μέσα από CD αλλά και
από τις εμφανίσεις των ίδιων των δημιουργών. 


-Μια από τις δραστηριότητες του Αντώνη Σαμαράκη ήταν
και η συμμετοχή του στη Βουλή των Εφήβων. Αν θέλετε
βρείτε πληροφορίες στο διαδίκτυο γι’ αυτόν τον θεσμό.
Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον.
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Ο Αντώνης Σαμαράκης.


Βασίλης Τσιτσάνης. 


Στέλιος Καζαντζίδης.
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Ο Μίκης Θεοδωράκης. 


O Ιάνης Ξενάκης.


Ο Μάνος Χατζηδάκις.
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Την ίδια εποχή, το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι περνούσε
μέσα από τις επιθεωρήσεις και τις κινηματογραφικές
ταινίες. Αλλά και συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού
δέχτηκαν επιρροές από το ελληνικό ή το ξένο ελαφρό
τραγούδι. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του 
Μανόλη Χιώτη. Έγραψε λαϊκά τραγούδια σε ρυθμούς 
της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Μετά το τέλος του
Εμφύλιου, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για την άνθηση
ενός νέου μουσικού είδους, το οποίο αργότερα ο Μίκης
Θεοδωράκης ονόμασε «έντεχνο λαϊκό τραγούδι».


Έντονη κινητικότητα παρουσιάστηκε στη δεκαετία του
1960. Εμφανίστηκαν στο ελληνικό κοινό πρωτοποριακοί
συνθέτες, όπως ο Ιάνης Ξενάκης.


Ο Μάνος Χατζηδάκις με την Πειραματική Ορχήστρα
Αθηνών παρουσίασε πρώτες εκτελέσεις νέων έργων σε 20
συναυλίες. Επίσης, παρουσίασε το μεγαλύτερο μέρος του
έργου του Νίκου Σκαλκώτα. Ολόκληρη η δεκαετία του
’60, σφραγίστηκε από την παρουσία του Θεοδωράκη και
του Χατζηδάκη.


Την περίοδο της Δικτατορίας, η μουσική του Μίκη
Θεοδωράκη απαγορεύτηκε. Ο Μάνος Χατζηδάκις έφυγε
για την Αμερική. Οι νεαροί Έλληνες ακροατές του
αμερικάνικου ραδιοφωνικού σταθμού, που εξέπεμπε από
τη στρατιωτική βάση του Ελληνικού, γοητεύτηκαν από τον
έντονο ρυθμό και το κλίμα αμφισβήτησης των τραγουδιών
της ποπ – ροκ μουσικής. Ταυτόχρονα, ανταποκρίθηκαν
στα μουσικά ερεθίσματα του βρετανικού συγκροτήματος
Μπήτλς. Όπως ήταν αναμενόμενο δημιουργήθηκαν τα
πρώτα ελληνικά γκρούπ. Μετά την πτώση της
Δικτατορίας υπήρξε μια αύξηση του ενδιαφέροντος για το
έντεχνο και πολιτικοποιημένο τραγούδι. Στο μεταξύ, 
η ανάμειξη στοιχείων του ελαφρού και του λαϊκού
τραγουδιού οδήγησε σ’ ένα νέο είδος μουσικής, που
ονομάστηκε «ελαφρολαϊκή». Αυτό το είδος της μουσικής
κυριαρχεί ως τις μέρες μας. Μια ιδιαίτερη περίπτωση
αποτελεί η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Είναι
μουσικός διεθνούς φήμης, γνωστός στο εξωτερικό και
απλά ως Vangelis.
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-Επίσης, ξεχάσαμε να αναφέρουμε μια πολύ
σημαντική μορφή της κλασικής μουσικής
που ήταν η Μαρία Κάλλας.


- Θα σας πρότεινα να την ακούσετε στην
Τραβιάτα και στην Τόσκα. 


-Αλήθεια παιδιά, γνωρίζετε άλλους Έλληνες που
ασχολήθηκαν με το τραγούδι κι έγιναν γνωστοί στο
εξωτερικό; 
-Εγώ έχω ακούσει τη Νάνα Μούσχουρη. Έχω κι ένα CD
με τραγούδια της, αρέσει πολύ στους γονείς μου. 
-Μπράβο, πολύ ωραία! Πραγματικά, παιδιά, 
η Μούσχουρη είναι πολύ σπουδαία καλλιτέχνιδα. Αν και
Ελληνίδα έκανε καριέρα στο εξωτερικό και κυρίως στη
Γαλλία όπου ζει μέχρι και σήμερα. Πάντως βρείτε και
ακούστε τα τραγούδια της. Αξίζει τον κόπο! 


Η Μαρία Κάλλας γεννήθηκε το 1923, στη Νέα
Υόρκη. Έκανε μαθήματα πιάνου και σε ηλικία 11
ετών πήρε το πρώτο βραβείο, ως σολίστ,  σε
διαγωνισμό παιδικών φωνών. Όταν ήρθε στην
Αθήνα γράφτηκε στο Εθνικό Ωδείο και άρχισε να
ασχολείται με την όπερα. Μετά το τέλος του Β΄
Παγκόσμιου Πολέμου επέστρεψε στην Αμερική και
τότε άρχισε η διεθνή της καριέρα. Η φωνή της ήταν
μοναδική και το κοινό πάντα την αποθέωνε.


Νανά Μούσχουρη.


Μαρία Κάλλας.
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Ο Θ. Αγγελόπουλος είναι ο πιο βραβευμένος
Έλληνας σκηνοθέτης. Οι ταινίες του έχουν
τιμηθεί, ανάμεσα στα άλλα, με τα περισσότερα
από τα βραβεία του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τον
Χρυσό Φοίνικα του φεστιβάλ των Καννών, τον
Χρυσό και τον Αργυρό Λέοντα του φεστιβάλ της
Βενετίας, το βραβείο Φέλιξ καλύτερης


ευρωπαικής ταινίας, το βραβείο fipresci, και
πολυάριθμα βραβεία κριτικών και ενώσεων κριτικών σε
όλο το κόσμο. Ο «Θίασος» ήταν η πιο βραβευμένη του
ταινία και του χάρισε διεθνή αναγνώριση. Δεν ήταν λίγοι
οι κριτικοί και οι ιστορικοί του κινηματογράφου, που την
θεώρησαν από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. 


-Υπάρχει ακόμη ένας σημαντικός Έλληνας
που διακρίθηκε στο εξωτερικό αλλά σ’ έναν
χώρο διαφορετικό, τον κινηματογράφο.
-Μας αρέσει ο κινηματογράφος. Θα θέλαμε να
μάθουμε ποιος είναι;
-Ίσως, τότε τον γνωρίζετε. Είναι ο Θόδωρος
Αγγελόπουλος. Ακούστε γι’ αυτόν. 


Θ. Αγγελόπουλος. «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Θ. Αγγελόπουλος. 
«Μια αιωνιότητα και μια μέρα».


Π. Βούλγαρης. 
«Νύφες».


-Αξίζει τον κόπο, παιδιά, να δείτε τις ταινίες Μία
αιωνιότητα και μια μέρα, με την οποία πήρε το
Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, και 
Ο Μελισσοκόμος.
-Επίσης αφού αγαπάτε τον κινηματογράφο δείτε και
την ταινία Νύφες, ενός επίσης σημαντικού
σκηνοθέτη του Παντελή Βούλγαρη.
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Από τα
σημαντικότερα έργα
αθλητικής υποδομής
που έγιναν ποτέ
στην Ελλάδα είναι η
δημιουργία του
Ολυμπιακού
Αθλητικού Κέντρου
Αθήνας (ΟΑΚΑ).
Στις εγκαταστάσεις
του έγιναν πολλά
αγωνίσματα, καθώς
και οι τελετές
έναρξης και λήξης
των αγώνων.


Στιγμιότυπα από την
τελετή έναρξης των
28ων Ολυμπιακών
Αγώνων στην
Αθήνα, στις 13
Αυγούστου 2004.


-Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα
έγινε γνωστή σ’ ολόκληρο τον
κόσμο με διάφορους τρόπους.
-Πώς δηλαδή; Πού αλλού
διακρίθηκε; 


Το 1997, έγινε δεκτή η πρόταση της Ελλάδας στην
Ολυμπιακή επιτροπή, να αναλάβει τη διεξαγωγή των
Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Έτσι το καλοκαίρι 
του 2004, έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα. 
Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε με επιτυχία με τις
διεθνείς υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλειας. Τα δημόσια
έργα έγιναν στην ώρα τους. Την τελετή έναρξης, που ήταν
ιδιαίτερα φαντασμαγορική, παρακολούθησαν χιλιάδες
κόσμος, ντόπιοι αλλά και ξένοι. Η χώρα απέκτησε
ευρύτατη αποδοχή, και το όνομά της ακούστηκε παντού. 
Η φήμη της ενισχύθηκε και με τη συμμετοχή πολλών
αθλητών της στους αγώνες, οι οποίοι, μάλιστα, πήραν
πολλά μετάλλια. 
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Εικόνες από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, το 2004.
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Το χρονικό διάστημα 17 –
28 Σεπτεμβρίου 2004,
έγιναν στην Αθήνα οι 12οι
Παρολυμπιακοί Αγώνες.
ΟιΈλληνες αθλητές
διακρίθηκαν σε αρκετά
αγωνίσματα.


Όμως, η Ελλάδα πέτυχε
δύο ακόμα διακρίσεις
στον τομέα του
αθλητισμού. Τον Ιούλιο
του 2004, κατέκτησε το
Ευρωπαϊκό Κύπελλο
ποδοσφαίρου, νικώντας
την εθνική ομάδα της
Πορτογαλίας στο στάδιο
Λουζ της Λισσαβόνας.
Τον Σεπτέμβριο του 2005,
η εθνική ομάδα
καλαθοσφαίρισης νίκησε
στο Ευρομπάσκετ του
Βελιγραδίου τη Γερμανία
με 78-62 και αναδείχτηκε
πρωταθλήτρια Ευρώπης. 


Εικόνα από τους
Παρολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας 2004.


Η εθνική ομάδα
καλαθοσφαίρισης,
πρωταθλήτρια Ευρώπης
το 2005.


Η εθνική ομάδα
ποδοσφαίρου,
πρωταθλήτρια Ευρώπης
το 2004.
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Φυσικά, οι καλλιτέχνες που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν ήταν οι μόνοι που
διακρίθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπορείτε εσείς να βρείτε
ονόματα και άλλων καλλιτεχνών που απέκτησαν διεθνή φήμη;


Επισκεφτείτε μουσεία, αίθουσες τέχνης, πινακοθήκες, στη χώρα που ζείτε.
Αναζητήστε ελληνικά εκθέματα εκεί. Ρωτήστε, αν κατά καιρούς έρχονται
καλλιτέχνες από την Ελλάδα που εκθέτουν τα έργα τους εκεί.


Σ’ ένα ταξίδι σας στην Ελλάδα επισκεφτείτε στην Αθήνα, το μουσείο της
Ακρόπολης, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, την Εθνική Πινακοθήκη και
άλλες αίθουσες τέχνης και μουσεία. Στη συνέχεια, μεταφέρετε τις εντυπώσεις
σας στους φίλους σας, όταν επιστρέψετε. Μπορείτε να βρείτε και τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτών των χώρων και να τους επισκεφτείτε
εικονικά. 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Τον Ιούλιο του 1878 η Κύπρος
πέρασε από τα χέρια των
Τούρκων στους Άγγλους. Οι δύο
λαοί είχαν υπογράψει μεταξύ τους
μια μυστική συνθήκη στην
Κωνσταντινούπολη, στις 4
Ιουνίου 1878. Η Αγγλία θα
βοηθούσε την Οθωμανική
Aυτοκρατορία. 
Σε αντάλλαγμα, η Τουρκία
παραχωρούσε την Κύπρο στη
Βρετανία.
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ΚΥΠΡΟΣ: ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ
ΡΙΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ


-Αλήθεια θυμόσαστε τι έγινε στους
Βαλκανικούς Πολέμους; Γιατί άραγε
οι Κύπριοι έλπιζαν τότε ότι θα
ενωθούν με την Ελλάδα;


Το μεγαλύτερο πρόβλημα για
τους Άγγλους ήταν η απαίτηση


ολόκληρου του ελληνικού
πληθυσμού του νησιού για
ένωση με την Ελλάδα. Οι
Άγγλοι, έως το 1914, έλεγαν
ότι η Κύπρος ήταν τμήμα
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Δεν


μπορούσαν να παραχωρήσουν
την Κύπρο, στην Ελλάδα, γιατί θα παραβίαζαν τη
συνθήκη του 1878. Η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα
φαινόταν βέβαιη την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων.
Για πρώτη φορά, το θέμα συζητήθηκε μεταξύ της
Αγγλίας και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, του
Ελευθέριου Βενιζέλου, τον Δεκέμβρη του 1912, σε
διάσκεψη στο Λονδίνο. 


Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως, η Τουρκία πήγε στο
πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων. Τότε, η Βρετανία
ακύρωσε την «κυπριακή συνθήκη» του 1878. Η Κύπρος
έγινε τμήμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η πρόταση
της ένωσης έγινε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα τον
Οκτώβριο του 1915. Η Βρετανία πρόσφερε την Κύπρο
στην Ελλάδα, με αντάλλαγμα να πολεμήσει στο πλευρό
της Αντάντ. Η Ελλάδα όμως επιθυμούσε να μείνει
ουδέτερη. 


- Μην ξεχνάτε ότι έχουμε δώσει και μια υπόσχεση.
- Ποια υπόσχεση, Γιώργο;  
- Α! Το έχετε ξεχάσει. Δεν υποσχεθήκαμε στον Γρηγόρη, ότι θα
βρούμε πληροφορίες και για τη δικιά του πατρίδα και θα
γράψουμε και γι’ αυτήν στο περιοδικό;
- Από πού είναι ο Γρηγόρης;
-Από την Κύπρο και μάλιστα από τη Λευκωσία. Όμως δεν έχει πάει
ποτέ. Το σπίτι του παππού του είναι, λέει, στα «Κατεχόμενα». 
- Πες μας, λοιπόν παππού, τι έγινε τότε;
- Για να καταλάβετε πρέπει να ξεκινήσουμε την ιστορία πολλά
χρόνια πριν.
- Από πότε δηλαδή;
-Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Μια και
ενδιαφέρεστε, όμως, ας βρούμε τις πληροφορίες από τούτο το
βιβλίο.
-Ας διαβάσουμε, λοιπόν.


- Ήταν ικανοποιημένοι οι κάτοικοι που πέρασαν από τον ένα
κατακτητή στον άλλο; 
- Είναι εύκολο να δώσετε μια απάντηση σ’ αυτό.







Χάρτης της θέσης της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.
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Η Κύπρος έθεσε ξανά το θέμα της ένωσης στο Λονδίνο,
στο τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Η Βρετανία δεν
δέχτηκε την ένωση με την Ελλάδα. Με τη Συνθήκη της
Λωζάννης (Ιούλιος 1923), η Κύπρος πέρασε νόμιμα
στην κυριαρχία της Αγγλίας.


Μετά τις εκλογές του 1930, στην Κύπρο
ξεκίνησε έντονος αντιβρετανικός πολιτικός
αγώνας. Οι Βρετανοί προσπάθησαν να
περιορίσουν τις πολιτικές ελευθερίες των
Κυπρίων.


- Η Ελλάδα δηλαδή δεν ήθελε την
ένωση με την Κύπρο; 
- Απ’ όσο ξέρω ο ελληνικός λαός
πάντα το ήθελε. Ο  βασιλιάς του,
όμως, επιθυμούσε να μείνει 
η Ελλάδα ουδέτερη.
- Ας διαβάσουμε τότε παρακάτω, να
δούμε τι έγινε τελικά.


-Θυμηθείτε τι έγινε κατά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
- Τελικά η Αγγλία ήταν ανένδοτη.
- Έτσι φαίνεται προς το παρόν. Όμως και 
οι Ελληνοκύπριοι δεν έμειναν άπρακτοι.
- Τι έκαναν δηλαδή;
- Για να δούμε, αναφέρει κάτι 
το βιβλίο;


- Δείτε αυτόν το χάρτη της Μεσογείου, που περιλαμβάνει και την
Κύπρο. Είναι εύκολο να καταλάβετε, από τη θέση της Κύπρου στη
Μεσόγειο, γιατί τη διεκδικούσαν τρεις χώρες και γιατί οι ίδιοι οι
Κύπριοι ήθελαν την ένωση με την Ελλάδα;
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Ο Γεώργιος Γρίβας, (πρώτος από δεξιά) γνωστός με το
ψευδώνυμο Διγενής, ανάμεσα σε μαχητές της ΕΟΚΑ,
στην περιοχή του Κύκκου.


Γρηγόρης Αυξεντίου, υπαρχηγός της ΕΟΚΑ. Στις
3 Μαρτίου 1957 οι Άγγλοι μετά από προδοσία
τον έκαψαν ζωντανό στο κρησφύγετό του.


Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βρετανοί έδωσαν μεγαλύτερη ελευθερία
στους Κυπρίους. Έτσι οι τελευταίοι ζήτησαν ξανά την ένωση. Τότε
εμφανίστηκαν τα κυπριακά κόμματα. Ιδρύθηκε το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα
του Εργαζόμενου Λαού), από παλιούς κομμουνιστές. Σημαντικό κόμμα της
κυπριακής δεξιάς ήταν το Κ.Ε.Κ.(Κυπριακό Εθνικό Κόμμα). 
Το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου έφερε πολλές ελπίδες στην Κύπρο για
ένωση με την Ελλάδα και ελευθερία. Όμως όσα υποσχέθηκε η βρετανική


κυβέρνηση στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου για
ελευθερία και δικαιοσύνη δεν εφαρμόστηκαν. Επομένως,
εντάθηκε ο κυπριακός πολιτικός αγώνας. 
Στις 15 και 22 Ιανουαρίου 1950, έγινε στην Κύπρο
δημοψήφισμα στο οποίο 95,7% των ελληνοκυπρίων
ψήφισαν υπέρ της Ένωσης, παρ’ όλα αυτά ο  Άγγλος
κυβερνήτης υποστήριζε ότι το Κυπριακό Ζήτημα είχε
κλείσει. Ανάλογα αντέδρασε και η ελληνική κυβέρνηση.


- Τελικά σε μια χώρα δεν μετράει αυτό
που θέλει ο λαός.
- Όχι πάντα. Αυτό εξαρτάται από τον
ηγέτη του. 


Στις 20 Οκτωβρίου 1950, εξελέγη
αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος Γ΄. Η
Βρετανία δεν υποχωρούσε. Ο ένοπλος
αγώνας ήταν η μόνη λύση. Η αρχηγία
ανατέθηκε στον Γεώργιο Γρίβα. Τον
Ιανουάριο του 1955, μπήκε στην
οργάνωση ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Η
δράση της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωσις
Κυπρίων Αγωνιστών) άρχισε την 1η
Απριλίου 1955, με εκρήξεις βομβών. 
Οι Βρετανοί δεν το περίμεναν. Τον
Σεπτέμβριο του 1955, η ΕΟΚΑ
κηρύχτηκε παράνομη. Η Βρετανία
προσκάλεσε τις κυβερνήσεις Ελλάδας
και Τουρκίας για να συζητήσουν στο
Λονδίνο διάφορα θέματα μεταξύ των
οποίων και το Κυπριακό. Έτσι η
Τουρκία έμπαινε ξανά στο πολιτικό
παιχνίδι για την Κύπρο. Κατά τη
διάρκεια της συζήτησης δεν βρέθηκε
λύση.
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Στις 28 Οκτωβρίου 1955, ανακοινώθηκε η πρώτη
θανατική καταδίκη μέλους της ΕΟΚΑ, του Μιχαήλ
Καραολή, για φόνο ελληνοκύπριου αστυνομικού.
Τον Νοέμβριο, η ΕΟΚΑ πραγματοποίησε τις
πρώτες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων


και ενέδρες σε αυτοκινητοπομπές. Η Κύπρος
κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το ΑΚΕΛ και οι
οργανώσεις του κηρύχθηκαν παράνομες. Δεκάδες στελέχη του
κυπριακού κομμουνιστικού κόμματος συνελήφθησαν. Ο αρχιεπίσκοπος
Μακάριος συνελήφθη στις 9 Μαρτίου 1956 στο αεροδρόμιο της
Λευκωσίας και εξορίστηκε. Η βρετανική πλευρά συνέχισε τη σκληρή
στάση της. Στις 10 Μαΐου 1956, απαγχονίστηκαν οι μαχητές της
ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου. Στις 14 Μαρτίου,
απαγχονίστηκε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Στις 28 Μαρτίου 1957,
απελευθερώθηκε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Όταν έφτασε στο νησί,
στις 3 Δεκεμβρίου 1957, δήλωσε ότι είναι αντίθετος στη βία.


- Η Αγγλία, δηλαδή, ήθελε να βρεθεί λύση;
- Στην πραγματικότητα ήθελε να σταματήσει
τον ένοπλο αγώνα.
- Ας διαβάσουμε παρακάτω, μήπως
καταλάβουμε τη στάση της.


Παλιοί συμμαθηταί,..


Θα πάρω μιαν ανηφοριά, 


θα πάρω μονοπάτια


Να βρω τα σκαλοπάτια


που παν’ στη Λευτεριά.


Θ’ αφήσω αδέλφια, συγγενείς


τη μάνα, τον πατέρα 


μεσ’ τα λαγκάδια πέρα


και στις βουνοπλαγιές.


Ψάχνοντας για τη Λευτεριά


θα ’χω παρέα μόνη


κατάλευκο το χιόνι, 


βουνά και ρεματιές.


Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, 


θα ’ρθει το καλοκαίρι


Τη Λευτεριά να φέρει


σε πόλεις και χωριά.


Μα δεν μπορώ να καρτερώ


Παλληκαρίδη Ανδρέα, Ο ήρωας Ευαγόρας Παλληκαρίδης, φωτεινός φάρος
της μαθητικής νεολαίας, σ. 42-43, Εκδόσεις «Πάργα», Λευκωσία 1997.


- Ποια συναισθήματα σας
προκαλεί το παραπάνω ποίημα;


Θα πάρω μιαν ανηφοριά


θα πάρω μονοπάτια


να βρω τα σκαλοπάτια


που παν’ στη Λευτεριά.


Τα σκαλοπάτια θ’ ανεβώ, 


θα μπω σ’ ένα παλάτι


το ξέρω θάν απάτη


δεν θάναι αληθινό.


Μες το παλάτι θα γυρνώ, 


ώσπου να βρω το θρόνο,


Βασίλισσα μια μόνο 


να κάθεται σ’ αυτό.


Κόρη πανώρια, θα της πω


άνοιξε τα φτερά σου


και πάρε με κοντά σου


μονάχ’ αυτό ζητώ.


- Ο Ευαγόρας άφησε πίσω του
πολλά ποιήματα, καθώς ήταν
ποιητής. Το πιο γνωστό είναι το
Θα πάρω μιαν ανηφοριά. 
Το έγραψε σε ένα κομμάτι χαρτί
και το άφησε στην τάξη του ως
αποχαιρετιστήριο μήνυμα για
τους συμμαθητές του.
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Ο Μιχάλης Καραολής οδηγείται στο
δικαστήριο. Θα καταδικαστεί σε θάνατο 
και θα εκτελεστεί από τους Άγγλους με
απαγχονισμό.


Βρετανικό μπλόκο σε δρόμο της
Λευκωσίας.


Φοιτητική διαδήλωση για την αυτοδιάθεση
της Κύπρου, στα Προπύλαια του


Πανεπιστημίου Αθηνών.


1 του Γενάρη 1956


Στις 12 τα μεσάνυχτα στις 31 του Δεκέμβρη σβήσαμε
τα φώτα. Είκοσι εννέα κρατούμενοι της παράγκας αρ.
9 υποδεχτήκαμε τον καινούργιο χρόνο τραγουδώντας
τον «Άη – Βασίλη». Είκοσι εννέα κρατούμενοι μακριά
από τους δικούς τους, από τις οικογένειές τους και τα
παιδιά τους, τη μόρφωσή τους, γιόρτασαν τα πιο
ταπεινά μα και τα πιο ευχάριστα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά. Ο Πανίκος έπαιζε ακορντεόν. 
Και στις άλλες παράγκες γίνηκε κάτι παρόμοιο.
Ύστερα ψάλλαμε τον Εθνικό Ύμνο και κάναμε
αυτοσχέδια προσευχή. Όλοι σφίγγαμε τα χέρια των
άλλων κι ευχόμαστε στον καθένα «χρόνια πολλά».
Ήταν πολύ συγκινητική σκηνή. Εκατόν είκοσι
τέσσερις μέρες από τότε που συνελήφθηκα. Τέσσερις
μήνες. Μακριά από τους δικούς μου, μακριά από τον
άλλο κόσμο. Στερούμενος τα δικαιώματα του
Ανθρώπου. Χωρίς καμιά κατηγορία, χωρίς δίκη. Για
κάποιο καταπιεστικό χιτλερικό νόμο,
που θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 1955. Όλοι
περιμένουμε πως με τον καινούργιο χρόνο θα βρεθεί
μια καλή λύση του Κυπριακού και θα ξαναβγούμε,
ελεύθεροι πολίτες. Για να συνεχίσουμε την παλιά μας
ζωή...


Νίνου Φενέκ Μικελίδη, Το D.P. 88: 
Ημερολόγιο της φυλακής (1955– 1956), σ. 127-129,
Καστανιώτης, Αθήνα 2000.   


- Είναι συγκινητικά τα συναισθήματα που
περιγράφονται σ’ αυτή τη σελίδα του ημερολογίου,
αλλά και η αισιοδοξία που εκφράζει ο συγγραφέας
του, αν και οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Θα σας ήταν
εύκολο να μιλήσετε γι’ αυτά; 
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- Μα, οι Τούρκοι, γιατί μπήκαν πάλι
στο παιχνίδι;
- Ήταν ένα μέρος του πληθυσμού
της Κύπρου, άρα τους ενδιέφερε
το θέμα της ένωσης με την Ελλάδα.
- Σίγουρα, δεν θα την ήθελαν.
-Εννοείται! Είχαν άλλα σχέδια.


- Γιατί, λέτε παιδιά, ο Μακάριος δεν
δέχτηκε αυτό το σχέδιο, αφού
πρότεινε μια λύση;


Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος
Καραμανλής υποδέχεται τον βρετανό
ομόλογό του Χάρολντ Μακμίλ(λ)αν.


Αθήνα, Αύγουστος 1958.


Από τους πρώτους μήνες του 1958, η κατάσταση γινόταν
όλο και πιο δύσκολη. Οι Έλληνες συγκρούονταν με τους
Τούρκους αλλά και μεταξύ τους. Η συμβίωση μεταξύ των
Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων της Κύπρου
φαινόταν να είναι αδύνατη.


Στις 19 Ιουνίου 1958, ανακοινώθηκε το σχέδιο
Μακμίλ(λ)αν-Φουτ. Βασίζονταν στον «συνεταιρισμό» των
τριών κυβερνήσεων για τη διακυβέρνηση του νησιού. Ο
κυβερνήτης θα ήταν Βρετανός. Στη διοίκηση θα υπήρχαν
εκπρόσωποι της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ήταν μια
πρόταση που «έλυνε» το πρόβλημα. Η κυβέρνηση των
ΗΠΑ πρότεινε να το δεχτούν. Ο Μακάριος και η ελληνική
κυβέρνηση δεν δέχτηκαν, όμως, τις νέες προτάσεις.
Αντίθετα, η τουρκική κυβέρνηση συμφώνησε.


Το Κυπριακό συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τον Δεκέμβριο
του 1958. Η τελική απόφαση, όμως, για το θέμα της
ανεξαρτησίας πάρθηκε στο Λονδίνο, στις 17-19
Φεβρουαρίου 1959. Στην Αθήνα δεν έλειψαν οι
διαμαρτυρίες. Ανάλογα συναισθήματα υπήρχαν και στη
Λευκωσία. Το κλίμα όμως εκεί ήταν πανηγυρικό για την
επιστροφή του αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η Ελλάδα, η
Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι «Εγγυήτριες
Δυνάμεις» για την ανεξαρτησία και την εδαφική
ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 13
Δεκεμβρίου 1959, έγιναν οι προεδρικές εκλογές. Νικητής
ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Στις 16 Αυγούστου
1960, η Μεγάλη Βρετανία παρέδωσε τη διακυβέρνηση του
τόπου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
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- Γιατί οι Τούρκοι δέχτηκαν τη
συμφωνία, αφού άλλα είχαν στο
μυαλό τους.
- Σίγουρα, ήταν ένα βήμα γι’ αυτούς.
Μόνο έτσι θα μπορούσαν να
πετύχουν τους στόχους τους.
- Για να δούμε.


Η Σημαία και το Έμβλημα της Κυπριακής
Δημοκρατίας.


- Να που τα κατάφερε, τελικά, ο Μακάριος
και πέτυχε την ανεξαρτησία.
- Κατά κάποιο τρόπο ναι. Όμως, κατά βάθος,
κανείς δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος.
- Ποιο νομίζετε ότι ήταν εκείνο που
ανησυχούσε τον Μακάριο;


Η υπογραφή των τελικών κειμένων των συμφωνιών για την ίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λευκωσία, 16 Αυγούστου 1960.


Η υπογραφή της Συμφωνίας για την ανεξαρτησία της Κύπρου στο
Λονδίνο το 1959.


Με ενέργειες του Μακάριου, το νέο κράτος
αναγνωρίστηκε απ’ όλο τον κόσμο. Στο εσωτερικό όμως
αντιμετώπιζε δυσκολίες. Οι δύο κοινότητες θεώρησαν
ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί αυτά που ήθελαν. 


Οι συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου είχαν πολλά
αρνητικά σημεία. Πολλοί ήταν δυσαρεστημένοι.
Παρόλα αυτά, άρχισαν οι διαδικασίες για τη
συγκρότηση του νέου κράτους, της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
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Τον Δεκέμβριο του
1963, άρχισαν οι
ένοπλες συγκρούσεις 
μεταξύ
ελληνοκυπριακών
και τουρκοκυπριακών
ένοπλων ομάδων. Οι
Τουρκοκύπριοι άρχισαν
να εγκαταλείπουν τα
μικτά χωριά. Πήγαιναν
σε περιοχές που
έλεγχαν οι τουρκικές
δυνάμεις. Η συμφωνία
για «κατάπαυση του
πυρός» που
υπογράφηκε, στις 30
Δεκεμβρίου 1963, δεν
τηρήθηκε. Έτσι


χαράχτηκε η «Πράσινη
Γραμμή» για τον διαχωρισμό των αντιμαχομένων


στη Λευκωσία. Ωστόσο οι συγκρούσεις
συνεχίζονταν.


Έγιναν προσπάθειες από πολλές πλευρές για
να εμποδίσουν την τουρκική εισβολή. 
Στις 15 Ιανουαρίου 1964, πραγματοποιήθηκε
στο Λονδίνο διάσκεψη με τη συμμετοχή των
«τριών Εγγυητριών Δυνάμεων» και των δύο
κοινοτήτων της Κύπρου. Στη διάσκεψη η
τουρκική πλευρά παρουσίασε ένα σχέδιο
λύσης, που οδηγούσε στη διχοτόμηση της
Κύπρου, με το γεωγραφικό διαχωρισμό των
δύο κοινοτήτων και τη μετακίνηση
πληθυσμών. Και η αμερικάνικη κυβέρνηση
προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα. Έφτιαξε
ένα σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, το
σχέδιο Άτσεσον, που κατά τη γνώμη τους,
ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές. Στις αρχές
Ιουλίου 1964, πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη
νέα συνάντηση για να συζητηθεί η πρόταση
της Αμερικής για το Κυπριακό.


Η πόλη της Λευκωσίας όπου
εγκαταστάθηκε η «Πράσινη Γραμμή». 


Μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών και σπουδαστών 
για την Κύπρο, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, 
Αθήνα 3 Μαρτίου 1964. 


-Τελικά έχετε καταλάβει τι ήταν αυτή η «Πράσινη
Γραμμή»; Τι συνέπειες μπορεί να είχε;
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- Μετά απ’ όλα αυτά έχετε μήπως
καταλάβει τι προσπαθούσε να
πετύχει ο Μακάριος;


Τουρκοκύπριοι διαδηλώνουν 
στον τουρκικό τομέα της Λευκωσίας 
κατά της ένωσης 
και υπέρ της διχοτόμησης. 


- Καλά, η Αμερική τι δουλειά είχε
στην περιοχή;
- Κανονικά, δεν είχε καμία. Σίγουρα,
όμως, κάποιο συμφέρον θα είχε.
- Δεν καταλαβαίνω. Για εξήγησέ
μας.
- Διαβάστε παρακάτω και θα
καταλάβετε.


Από την επίσκεψη του Μακαρίου
στον Γεώργιο Παπανδρέου, 


Αθήνα 20 Αυγούστου 1964.


Στο μεταξύ, στην Κύπρο εξακολουθούσε να επικρατεί
ένταση. Η Τουρκία απειλούσε με εισβολή. Οι Η.Π.Α., η
Βρετανία και το ΝΑΤΟ έδειχναν ενδιαφέρον για το νησί.
Είχαν συμφέροντα στις περιοχές των πετρελαιοπηγών και
η Κύπρος βρισκόταν εκεί κοντά. Στις 7 Αυγούστου 1964,
η τουρκική αεροπορία άρχισε βομβαρδισμούς. Η
κατάσταση παρέμενε σοβαρή. Ο Μακάριος κατηγορούνταν
από την ενωτική παράταξη ότι δεν προωθούσε την ένωση. 
Μετά τα αιματηρά γεγονότα του 1963-1964, η κατάσταση


στην Κύπρο γινόταν πιο δύσκολη. Στην Ελλάδα
επιβλήθηκε Δικτατορία, από το συνταγματάρχη Γεώργιο
Παπαδόπουλο, στις 21 Απριλίου 1967. Η είδηση έγινε
δεκτή με ανησυχία στην Κύπρο. Όσοι ήθελαν την ένωση
είδαν ευνοϊκά αυτή την εξέλιξη. Η χούντα για να λύσει το
Κυπριακό, πρότεινε στην Τουρκία να αποδεχτεί την ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα, με ανταλλάγματα. Το
Φεβρουάριο του 1968, έγιναν προεδρικές εκλογές στην
Κύπρο. Ο Μακάριος βλέποντας τώρα πως η ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα ήταν επιθυμητή αλλά όχι εφικτή
κάτω από τις κρατούσες συνθήκες, στράφηκε προς τη λύση
της πολιτικής ανεξαρτησίας του νησιού. Όταν κέρδισε τις
εκλογές, εξήγγειλε μια σειρά από μέτρα καλής θέλησης
προς τους Τουρκοκύπριους.  Όμως η τουρκοκυπριακή
πλευρά δεν ανταποκρίθηκε στα μέτρα αυτά. Επιθυμούσε τη
διχοτόμηση. Η πολιτική του Μακάριου δεν άρεσε καθόλου
σε όσους ήθελαν την ένωση. Οι Η.Π.Α. και το ΝΑΤΟ
πίστευαν ότι ο Μακάριος τους εμπόδιζε να λύσουν το
Κυπριακό σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Έτσι μαζί με
την  ενωτική παράταξη και τη χουντική κυβέρνηση στην
Ελλάδα, προσπάθησαν να διώξουν τον Μακάριο για να
εκπληρώσουν τους στόχους τους.
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Ο Γεώργιος Γρίβας μιλά στο θέατρο
Ακροπόλ στην Αθήνα. Εξαγγέλλει νέο
αγώνα για την ένωση. 


Στη σύνοδο στη Λισαβόνα, στις 3-4 Ιουνίου 1971, οι
υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ
συμφώνησαν στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα,
δίνοντας εδαφικά ανταλλάγματα στην Τουρκία. Η
χουντική κυβέρνηση ζήτησε από τον Μακάριο να κάνει
υποχωρήσεις. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε και δεν
φοβήθηκε τις απειλές που ακολούθησαν. Τότε ήταν που
αποφασίστηκε η απομάκρυνση του από την εξουσία. Η
χούντα έθεσε όρους στον Μακάριο για την απόσυρση του
ίδιου από την πολιτική. Η κυπριακή κυβέρνηση και ο
ίδιος τους απέρριψαν. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία άρχισε
και πάλι να κάνει λόγο για επέμβαση στην Κύπρο. Αφού
ο Μακάριος δεν υπάκουσε στις υποδείξεις, η χούντα και
η ΕΟΚΑ Β΄ άρχισαν να σχεδιάζουν την ανατροπή του με
πραξικόπημα.


Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η
σχέση της χούντας με την ΕΟΚΑ Β΄. Γι’ αυτό ζήτησε από
τον Γεώργιο Γρίβα, αρχηγό της ΕΟΚΑ Β΄, να διαλύσει
την οργάνωσή του. Ο Γ. Γρίβας δεν υπάκουσε. Στις 14
του Νοέμβρη 1973, στην Αθήνα οι φοιτητές
ξεσηκώθηκαν κατά της Δικτατορίας, προκαλώντας την
εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1973.
Η χούντα χρησιμοποίησε τανκ για να τους σταματήσει.
Μια εβδομάδα αργότερα, ο ταξίαρχος Δημήτριος
Ιωαννίδης παραμέρισε τον δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλο
και διοικούσε τη χώρα από το παρασκήνιο.


Ο Γ. Παπαδόπουλος υποδέχεται τον Μακάριο στην Αθήνα.
Υποκλίνεται και φιλά το χέρι του.


- Πιστεύετε ότι ήταν ειλικρινής η
στάση του Παπαδόπουλου
απέναντι στον Μακάριο;







Άποψη της Λεμεσού.
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Ο Μακάριος με τον Γ. Γρίβα και τον Γ.
Παπαδόπουλο, όταν ο τελευταίος είχε έρθει στην


Κύπρο το καλοκαίρι του 1967. 


Μαθητές στη Μόρφου σηκώνουν την ελληνική
σημαία στο διοικητήριο της κωμόπολης. Είχαν
πειστεί ότι ο Μακάριος ήταν το τελευταίο
εμπόδιο για την ένωση.


Με την επικράτηση του Δ. Ιωαννίδη, οι σχέσεις του 
Γ. Γρίβα με τη χούντα τακτοποιήθηκαν. Στις 27
Ιανουαρίου 1974, ο Γ. Γρίβας πέθανε. Με το θάνατο
του αρχηγού της ΕΟΚΑ Β΄, όλοι έλπιζαν ότι θα
σταματούσε η δράση της οργάνωσης. Ο δικτάτορας Δ.
Ιωαννίδης, όμως, υποσχέθηκε να βοηθήσει με χρήματα
την οργάνωση. Η ΕΟΚΑ Β΄ κηρύχτηκε παράνομη στις
25 Απριλίου 1974. Δήλωσε, όμως, ότι δεν θα συνέχιζε
τον ένοπλο αγώνα. Στις 2 Ιουλίου 1974, έγινε στην
Αθήνα μυστική σύσκεψη της χούντας. Κατά τη σύσκεψη
ορίστηκε η ημερομηνία για τη διενέργεια
πραξικοπήματος εναντίον του Μακαρίου, στις 15
Ιουλίου 1974.


- Γιατί έπρεπε να πειστούν οι μαθητές;
Ποιοι προσπαθούσαν να τους πείσουν; 
- Δύσκολα τα πράγματα! Η κατάσταση
πήγαινε από το κακό στο χειρότερο.
- Έτσι ακριβώς ήταν. Ο Μακάριος
φαίνεται ότι δεν είχε ισχυρή εξωτερική
υποστήριξη. Τα συμφέροντα με τα
οποία τα έβαλε ήταν μεγάλα. Ακόμη και
η Ε.Ο.Κ., στην οποία ο Μακάριος
προσπάθησε να εντάξει την Κύπρο, για
να αποκτήσει μια υποστήριξη,
αποδείχτηκε ανίσχυρη.
- Ας συνεχίσουμε, όμως.


- Δείτε, παιδιά, όλες αυτές εδώ τις
φωτογραφίες. Είναι όμορφη χώρα η
Κύπρος. Αλήθεια, ξέρετε ποιες από τις
περιοχές αυτές κατέχουν ακόμα και
σήμερα οι Τούρκοι;
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- Παρατηρήστε τη φωτογραφία.
Είναι εύκολο να καταλάβετε τις
συνθήκες που επικράτησαν μετά 
το πραξικόπημα.


Άποψη της Λευκωσίας, πριν από την
τουρκική εισβολή του 1974.


Στις 20 Ιουλίου, το πρωί, τα άρματα της Εθνικής Φρουράς ήταν
παραταγμένα στην περιοχή Χίλτον της Λευκωσίας, προσφέροντας
ασφάλεια στο πραξικοπηματικό καθεστώς. 


Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 1974 τανκ και στρατιώτες της
Εθνικής Φρουράς, που τους οδηγούσαν χουντικοί
αξιωματικοί και στελέχη της ΕΟΚΑ Β΄, χτύπησαν το
προεδρικό μέγαρο, την Αρχιεπισκοπή και άλλα
στρατηγικά σημεία, στη Λευκωσία και σε άλλες πόλεις.
Ο Μακάριος κατάφερε να διαφύγει με τη βοήθεια μελών
της φρουράς του. Κατόρθωσε να φτάσει με συνοδεία
μερικών μελών της φρουράς του στην Πάφο. Πίστευε ότι
ο κόσμος θα έβγαινε στους δρόμους και θα αντιστεκόταν.
Ωστόσο η χούντα έλεγχε το κυπριακό ραδιόφωνο και τις
τηλεπικοινωνίες. Διέδιδε ψέματα ότι ο Μακάριος είχε
σκοτωθεί. Έτσι δεν υπήρξε λαϊκή αντίδραση.


Κερύνεια. Η καθημερινή ζωή στο λιμάνι, πριν από την τουρκική εισβολή.
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Προετοιμασία της
τουρκικής πολεμικής


αεροπορίας για την
εισβολή.


Μετά την ανατροπή του Μακαρίου, ο βουλευτής Νίκος
Σαμψών διορίστηκε πρόεδρος της Κύπρου από τους
πραξικοπηματίες. Αυτός διαβεβαίωσε τους
Τουρκοκύπριους ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε και
ότι οι συνομιλίες θα συνεχίζονταν για τη λύση του
Κυπριακού. Κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος
πολλοί άνθρωποι συνελήφθησαν, βασανίστηκαν,
εκτελέστηκαν ή κλείστηκαν στις φυλακές. Ο Μακάριος
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί. Πήγε στη
Μάλτα, με ελικόπτερο των βρετανικών βάσεων
Ακρωτηρίου. Από εκεί, στις 17 Ιουλίου 1974, έφτασε
στο Λονδίνο.


Στο μεταξύ στην Κύπρο επικρατούσε τρομοκρατία.
Ο Μακάριος κατάγγειλε τη χούντα ως υπεύθυνη για
την κατάλυση της δημοκρατίας στο νησί. Αργότερα,
ο Μακάριος κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του
ότι με αυτόν τον τρόπο πρόσφερε την αφορμή στην
Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο. Για την εισβολή,
όμως, ευθύνονται εκείνοι που πραγματοποίησαν το
πραξικόπημα και όχι εκείνοι που το κατάγγειλαν.
Το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουλίου 1974, ο
τουρκικός πολεμικός στόλος ξεκίνησε για την
απόβαση στο νησί. Η Τουρκία πρόβαλε ως αιτία της
εισβολής τη διατάραξη της συνταγματικής τάξης
στην Κύπρο και την προστασία των
Τουρκοκυπρίων. Έτσι, ξεκίνησε τις επιχειρήσεις
της εισβολής τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης
Ιουλίου 1974. Η απόβαση άρχισε από τα δυτικά της
Κερύνειας. Η αρχική φάση δεν συνάντησε έντονη
αντίσταση, γιατί η χούντα είχε ανακαλέσει από την
Κύπρο ένα μέρος των ελληνικών στρατιωτικών
δυνάμεων αποδυναμώνοντας την άμυνα του νησιού.


-Τελικά ο λαός ξεγελάστηκε.
-Ναι. Αλλά ο Μακάριος σώθηκε.
-Διάβασε παρακάτω, έχουμε
αγωνία.


Τουρκική αφίσα «Η …ειρηνική επιχείρηση».
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Βομβαρδισμός της Λευκωσίας από την
τουρκική αεροπορία.


Αντίσταση κυπριακού λαού. Τουρκοκύπριοι
συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι και κρατούνται


στο γήπεδο της πόλης. 


Παρά τις δυσκολίες που οι Ελληνοκύπριοι
αντιμετώπιζαν, μπόρεσαν να αντισταθούν στις τουρκικές
δυνάμεις. Αν στο νότιο και δυτικό μέρος του νησιού τα
πράγματα πήγαν καλά, στο βόρειο και ανατολικό τμήμα
οι εξελίξεις δεν ήταν τόσο καλές. Οι προσπάθειες για την
κατάληψη του φρουρίου της Αμμοχώστου απέτυχαν. Στις
20 Ιουλίου 1974, εκδόθηκε από τον Ο.Η.Ε. ψήφισμα που
ζητούσε την κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. Όταν
τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση τα τουρκικά στρατεύματα
κατείχαν το 2,5% του εδάφους της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Στη διάρκεια της ανακωχής και σε όλο το
διάστημα μέχρι την έναρξη της δεύτερης εισβολής, 
η Τουρκία συνέχιζε ν’ αποβιβάζει στρατό στην Κύπρο.
Συνέχιζε, επίσης, να επεκτείνει την περιοχή που έλεγχε.
Οι Ελληνοκύπριοι φοβούνταν, πως αν πρόβαλαν
αντίσταση, θα διακοπτόταν η ανακωχή. Οι τουρκικές
προσπάθειες για κατάληψη όλο και μεγαλύτερου μέρους
της Κύπρου εντάθηκαν τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου
και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου.


Η Αμμόχωστος καίγεται. 
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- Ήταν τραγικό γεγονός η κατάρριψη
του ελληνικού αεροπλάνου. Πώς έγινε;
- Κανείς δεν ξέρει. Είπαν ότι
μπερδεύτηκαν, δεν κατάλαβαν ότι
ήταν ελληνικό.
- Πάντως η Ελλάδα βοήθησε, έτσι δεν
είναι;
- Προσπάθησε τουλάχιστον. 
Ο αγώνας, τελικά, ήταν άνισος.


Η άμυνα της Κύπρου είχε αρκετά προβλήματα. Τόσο 
η επιστράτευση που διατάχτηκε στις 20 Ιουλίου, όσο
και η μετακίνηση των στρατιωτών στο πεδίο της
μάχης, έγιναν με δυσκολία. Ακόμη σε πολλές
περιπτώσεις φαίνεται να επικρατούσε σύγχυση.
Παράδειγμα της σύγχυσης αυτής είναι το τραγικό
επεισόδιο της κατάρριψης ενός μεταγωγικού
αεροσκάφους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας,
που μετέφερε ενισχύσεις από την Ελλάδα. Εκτός από
το παραπάνω περιστατικό, μετά την έναρξη της
εισβολής, έγιναν και κάποιες άλλες προσπάθειες
ενίσχυσης της άμυνας της Κύπρου από την Ελλάδα,
όμως καμιά δεν ολοκληρώθηκε. Από το απόγευμα της
22ας Ιουλίου 1974, είχε αρχίσει να ισχύει η
κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. Την ίδια περίοδο
στην Ελλάδα η χούντα έπεφτε και εγκαθιδρυόταν το
πολίτευμα της προοδρευόμενης κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας. Στο διάστημα μεταξύ 23ης Ιουλίου και
14ης Αυγούστου, αναζητήθηκαν τρόποι για τη
στρατιωτική ενίσχυση της Κύπρου με τη μεταφορά
στρατιωτικού υλικού και πυρομαχικών. Πολλοί
πίστευαν ότι ενισχύσεις από την Ελλάδα θα στήριζαν
ψυχολογικά την ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά θα
λειτουργούσαν και ως αφορμή για τουρκικές
επιχειρήσεις.


- Η Τουρκία τελικά πέτυχε τον
στόχο της.
- Αυτό ήταν αναμενόμενο ύστερα
από τέτοια υποστήριξη.
- Και οι Έλληνες βέβαια
προσπάθησαν να βοηθήσουν την
Κύπρο. Προσέξτε τι γράφει εδώ. 


Τουρκικά πλοία με πολεμοφόδια στην Κερύνεια.
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Ο Γερόλακκος μετά τους βομβαρδισμούς
της τουρκικής αεροπορίας. 


Αφίσα του Μπουλέντ Ετζεβίτ με την οποία
προβάλλει το «επίτευγμά» του στην Κύπρο.


- Τελικά οι Τούρκοι επιτέθηκαν για
δεύτερη φορά.
- Όμως η ανακωχή ήρθε γρήγορα.
Άλλωστε είχαν, ήδη, κατακτήσει το βόρειο
τμήμα του νησιού που συγκέντρωνε το
70% των πλουτοπαραγωγικών πόρων.


Χάρτης αρχαιολογικών θέσεων της Κύπρου.


Οι συνομιλίες για την ειρήνη έγιναν σε δύο γύρους στη
Γενεύη. Στις συνομιλίες συμμετείχαν οι τρεις
Εγγυήτριες Δυνάμεις με εκπροσώπους τους υπουργούς
Εξωτερικών. Στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών
συμμετείχαν και αντιπροσωπείες των δύο κοινοτήτων,
της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής. Ο
πρώτος γύρος άφησε κάποιες ελπίδες για ειρηνική
λύση στην Κύπρο. Αντίθετα, στο δεύτερο γύρο η
τουρκική πλευρά ήταν ανυποχώρητη. Οι προσπάθειες
να βρεθεί λύση ήταν εντελώς μάταιες.


Το πρωί της 14ης Αυγούστου 1974, τα τουρκικά
στρατεύματα ξεκίνησαν πάλι τις επιχειρήσεις εισβολής.
Σε κάποια σημεία του μετώπου, οι προσπάθειες άμυνας
των Ελληνοκυπρίων ήταν πραγματικά ηρωικές. Έγινε
νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, μετά από πιέσεις
της διεθνούς κοινότητας. Η εισβολή οδήγησε στην
κατοχή περισσότερου από το 36% του εδάφους της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Επρόκειτο για τις πιο
ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές του νησιού. Η
λεηλασία κάθε είδους αντικειμένων της πολιτιστικής
κληρονομιάς, που ξεκίνησε με την εισβολή, συνεχίστηκε.
Άγνωστη είναι η τύχη μεγάλου μέρους από τα
πολυάριθμα αρχαία, βυζαντινά και νεότερα αντικείμενα,
που βρίσκονταν σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές.
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Ερείπια. Η έκφραση των ματιών
αυτού του αγοριού μπροστά στη


συμφορά κυριαρχεί στα μάτια
αναρίθμητων άλλων παιδιών 


της Κύπρου. 


- Οι άνθρωποι, που ζούσαν στις
κατακτημένες περιοχές, 
 τι να απέγιναν άραγε;
- Αυτοί, παιδιά μου, έζησαν ένα δράμα.
- Ο φίλος μου ο Γρηγόρης μου έχει πει ότι η
οικογένεια του παππού του έφυγε αμέσως
για την Ελλάδα και μετά για την Αμερική.
- Αυτό έκαναν οι περισσότεροι. 
Κι όσοι αποφάσισαν να μείνουν,
αναγκάστηκαν να φύγουν αργότερα. Σήμερα
μόνο 493 παραμένουν εγκλωβισμένοι στα
κατεχόμενα, ενώ τον Αύγουστο του 1974
υπήρχαν γύρω στους 20.000 κατοίκους.


- Παρατηρώντας τις φωτογραφίες
μπορείτε να περιγράψετε τις σκέψεις
και τα συναισθήματα των ανθρώπων
που έζησαν την καταστροφή;


Πολύ σημαντικές ήταν οι συνέπειες της
εισβολής στους ανθρώπους. Υπολογίζεται ότι
200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν ν’ αφήσουν
τα σπίτια τους. Πολλοί έφυγαν για την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Οι νεκροί της
ελληνοκυπριακής πλευράς υπολογίζονται σε
τουλάχιστον 900 άτομα. Ο αριθμός των
τραυματιών ήταν μεγαλύτερος. Περίπου 2.500
ήταν οι αιχμάλωτοι, που μεταφέρθηκαν στις
φυλακές της Τουρκίας. Οι αιχμάλωτοι, που
απελευθερώθηκαν σταδιακά σε ομάδες,
επέστρεψαν με βαθιά ψυχικά τραύματα.
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Περισσότερο γνωστό είναι το θέμα των ελληνοκύπριων
αγνοουμένων. Τριάντα χρόνια μετά την εισβολή, αγνοείται η
τύχη περίπου 1.474 ανθρώπων. Ήταν άντρες, γυναίκες ακόμη
και παιδιά, που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των
επιχειρήσεων ή ακόμα και στη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους. 
Το δράμα των ανθρώπων αυτών–αν κάποιοι είναι ακόμη
ζωντανοί-και των συγγενών τους, συνεχίζεται, παρά τις
υποσχέσεις για διερεύνηση του θέματος.


Πρόσφυγες από τα
κατεχόμενα στα αντίσκηνα. 


Με κάθε διαθέσιμο μέσο οι Ελληνοκύπριοι
εγκαταλείπουν
τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.


Περίπου 1619
Ελληνοκύπριοι


εξακολουθούν να
είναι αγνοούμενοι.


-Αλήθεια, καταλάβατε ποιοι ήταν 
οι αγνοούμενοι;







Σχέδιο αγοριού από την Ε΄ Τάξη Δημοτικού
Σχολείου του Πέρα Χωρίου Νήσου, μετά την
τουρκική εισβολή. 
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Σχέδιο κοριτσιού από την
Δ΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου της Κερύνειας,
πριν από την τουρκική εισβολή. 


Πολλές συζητήσεις ξεκίνησαν για το
Κυπριακό, από το 1974, και εξής.
Οι πρώτες συνομιλίες, τον Αύγουστο 
του 1974, απέτυχαν. 
Έτσι πραγματοποιήθηκε η δεύτερη
φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων
του Αττίλα. Τρεις νέοι κύκλοι
συνομιλιών, το 1975, οδήγησαν σε
συμφωνίες για ανθρωπιστικά θέματα,
εγκλωβισμένους και αγνοούμενους, που
η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν
εφάρμοσε. Οι μοναδικές περιπτώσεις
που υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο
πλευρών στο Κυπριακό ήταν το 1977
και το 1979. Το 1977, η ελληνοκυπριακή
πλευρά πρότεινε διαπεριφερειακή
ομοσπονδία. Σύμφωνα με αυτή την
πρόταση, 20% του εδάφους θα
βρισκόταν υπό τουρκοκυπριακή
διοίκηση. Η τουρκοκυπριακή πλευρά
προέβλεπε λύση δύο κρατών με χαλαρή
σύνδεση μεταξύ τους.


-Πες μας τώρα τι έγινε στο τέλος; Πώς τελείωσε αυτός 
ο πόλεμος; 
-Μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σταμάτησαν. 
Το πρόβλημα όμως δεν έχει λυθεί ακόμη. Ας διαβάσουμε
παρακάτω για να δούμε τι συμφωνίες έγιναν κατά καιρούς.


- Από τα σχέδια των παιδιών
μπορείτε να καταλάβετε πώς 
ο πόλεμος επηρέασε την
παιδική ψυχή;
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Οι τρεις αντιπροσωπείες των Εγγυητριών Δυνάμεων, κατά
την πρώτη διάσκεψη της Γενεύης. 


- Απ’ ό,τι καταλαβαίνω η Τουρκία
φρόντιζε μόνο για τα δικά της
συμφέροντα. 
- Σωστά κατάλαβες. Αλλά
προχώρησε ακόμη περισσότερο.
Δημιούργησε κράτος στις
κατακτημένες περιοχές.
- Και όλοι οι άλλοι που έπαιρναν
μέρος στις συζητήσεις τι έκαναν;
- Δεν το αναγνώρισαν, βέβαια,
αλλά παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθεί να
υπάρχει.
- Ας συνεχίσω, όμως.


Στις 3 Αυγούστου 1977, πέθανε ο Μακάριος. Η δεύτερη
συμφωνία μεταξύ Σπύρου Κυπριανού – Ραούφ Ντεκτάς
έγινε, στις 18-19 Μαΐου 1979. Οι δύο πλευρές
συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στο θέμα της
επανεγκατάστασης Ελληνοκυπρίων στην Αμμόχωστο με
τη βοήθεια του Ο.Η.Ε. Αυτή η συμφωνία δεν
υλοποιήθηκε ποτέ. Τον Ιούνιο του 1980 υπήρξε


συμφωνία για επανάληψη των συνομιλιών. Οι διεργασίες
αυτές δεν οδήγησαν πουθενά. Το αποτέλεσμα ήταν η ανακήρυξη
του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου 1983. 
Η εκλογή του Γιώργου Βασιλείου στην προεδρία, το 1988, έδωσε
νέα ώθηση στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.
Οι πρωτοβουλίες, όμως, που ανέλαβε ο νέος πρόεδρος δεν
απέφεραν αποτελέσματα, καθώς η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν
αποδέχτηκε συζητήσεις.


Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε, στις 4 Ιουλίου 1990, αίτηση για
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Η τουρκοκυπριακή πλευρά
απείλησε να εποικήσει την κλειστή περιοχή της Αμμοχώστου. Το
1991, οι προσπάθειες, λόγω και του πολέμου στον Περσικό Κόλπο,
σταμάτησαν. Το 1992, κατατέθηκε νέο ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης.
Η Δέσμη Ιδεών του Μπούτρος Γκάλι, Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών, προέβλεπε επιστροφή εδαφών 6% στην ελληνοκυπριακή
πλευρά. Όμως οι συνομιλίες, που έγιναν στη Νέα Υόρκη, δεν
έφεραν αποτέλεσμα. Ο Γλαύκος Κληρίδης εξελέγη πρόεδρος της
Κύπρου. Την περίοδο αυτή και μέχρι το 1999, έγιναν αλλεπάλληλες
προσπάθειες με συμμετοχή των Η.Π.Α. για να λυθεί το Κυπριακό. 


- Μήπως ο θάνατος του Μακάριου
δυσκόλεψε τα πράγματα;
- Ίσως, αν και όσοι ανέλαβαν μετά
χειρίστηκαν το θέμα όσο καλύτερα
μπορούσαν.
- Για να δούμε τη συνέχεια.







Ο Ρ. Ντενκτάς ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους,
την απόσυρση αίτησης της κυπριακής ένταξης στην Ε.Ε.
και την άρση του οικονομικού εμπάρκο προς το
ψευδοκράτος. Η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. στο
Λουξεμβούργο αποφάσισε, ωστόσο, την έναρξη
διαπραγματεύσεων με την Κύπρο για την ένταξή της στην
Ε.Ε. και απέρριψε την υποψηφιότητα της Τουρκίας. 
Η Τουρκία αντέδρασε. Η πορεία της Κύπρου προς την
ένταξη και οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας
δημιούργησαν νέα δεδομένα. Τον Ιούνιο του 1999, η
ομάδα των G8 των οχτώ πιο ισχυρών χωρών του κόσμου,
κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να ξαναρχίσουν συνομιλίες.
Το Δεκέμβριο, στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στο Ελσίνκι
σταμάτησε το ελληνικό βέτο στην υποψηφιότητα της
Τουρκίας και αποσυνδέθηκε η ενταξιακή πορεία της


Κύπρου στην Ε.Ε. από την επίλυση του
Κυπριακού.


Τον Νοέμβριο του 2002 κατατέθηκε
το πρώτο σχέδιο Κόφι Ανάν. Ήταν
το πρώτο ολοκληρωμένο κείμενο
επίλυσης του Κυπριακού. Στη
συνέχεια, αναθεωρήθηκε και έγινε
προσπάθεια τον Δεκέμβριο στην
Κοπεγχάγη να υπογραφεί συμφωνία
με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο. 
Η προσπάθεια απέτυχε. Όμως οι
συνομιλίες ξανάρχισαν με στόχο να
συζητηθούν αλλαγές επί του σχεδίου
Ανάν. Στο μεταξύ στις προεδρικές


εκλογές νικητής αναδείχτηκε 
ο Τάσσος Παπαδόπουλος. Ο Κόφι Ανάν
προσκάλεσε τις δύο πλευρές σε συνομιλίες
στη Χάγη, οι οποίες όμως κατέληξαν σε
αδιέξοδο, καθώς ο Ρ. Ντενκτάς επέμεινε
στις γνωστές του θέσεις. Στις 10
Φεβρουαρίου, οι δύο άντρες
συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη. Εκεί,
ο Τάσσος Παπαδόπουλος έκανε σαφές ότι
το σχέδιο θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα
μόνο αν υπάρξει συμφωνία των δύο
πλευρών και ο Ρ. Ντενκτάς συμφώνησε.
Οι συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού
στη βάση του σχεδίου Ανάν αποφασίστηκε
να ξεκινήσουν στη Λευκωσία.
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- Πρόσεξες ότι έγιναν προσπάθειες για να μπει η Κύπρος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
- Ναι, αλλά δεν κατάλαβα πώς αυτό θα μπορούσε να λύσει το
πρόβλημα;
- Πέρα από τη διεθνή αναγνώριση που θα είχε το κράτος θα
πετύχαινε και τη συμπαράσταση των άλλων κρατών μελών
που θα πίεζαν την Τουρκία να βρεθεί μια λύση.
- Τότε γιατί δεν έγινε τίποτα;
- Γιατί η Τουρκία με τη στάση της πέτυχε, τελικά, να μην
συνδεθούν τα δύο θέματα.


Ο Μπουλέντ Ετσεβίτ, πρωθυπουργός τότε
της Τουρκίας(δεύτερος από αριστερά, στην
πρώτη σειρά), και ο Φινλανδός ομόλογός
του Πάαβο Λιπόνεν (τέταρτος) στο
Συμβούλιο Κορυφής στη φιλανδική
πρωτεύουσα Ελσίνκι, 11 Δεκεμβρίου 1999. 


Η Κύπρος στην Ε.Ε. με την υπογραφή αντίστοιχης
Συνθήκης στις 16 Απριλίου 2003.
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Συνεχίστηκαν στη Λουκέρνη της Ελβετίας όπου ο Κόφι
Ανάν κάλεσε τις ενδιαφερόμενες πλευρές να συζητήσουν
σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνηθεί στη Νέα Υόρκη. Εκεί
τους παρέδωσε το αναθεωρημένο, για άλλη μια φορά,


σχέδιο το οποίο θα υποβαλλόταν σε
δημοψήφισμα. Ο πρόεδρος Τάσσος
Παπαδόπουλος σε διάγγελμά του, όμως,
κάλεσε τον κυπριακό λαό να απορρίψει
το σχέδιο Ανάν στο δημοψήφισμα.
Πραγματικά στις 24 Απριλίου 2004, 
οι Ελληνοκύπριοι απέρριψαν το σχέδιο,
ενώ οι Τουρκοκύπριοι το αποδέχτηκαν.
Κατά την περίοδο που ακολούθησε και
μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν σημαντικές
εξελίξεις. Έτσι το πρόβλημα παραμένει
άλυτο και το χάσμα μεταξύ των δύο


πλευρών αγεφύρωτο. 


Η εκπαίδευση στην Κύπρο


Όταν ήρθαν οι Άγγλοι στην Κύπρο, το 1878 και για τα
πρώτα 53 χρόνια της Αγγλοκρατίας, είχαν εφαρμόσει
φιλελεύθερη πολιτική στα εκπαιδευτικά πράγματα του
νησιού. Η πολιτική αυτή άλλαξε μετά την εξέγερση των
Ελληνοκυπρίων το 1931. Στη Μέση Εκπαίδευση, η νέα
εκπαιδευτική πολιτική περιορίστηκε κυρίως σε δυο μέτρα.
Πρώτον στην προσπάθεια επέκτασης της διδασκαλίας της
αγγλικής γλώσσας. Δεύτερον στην ίδρυση ενός πρότυπου
αγγλικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης του English School
στη Λευκωσία. H Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου
προσπάθησε να αποτρέψει ανάμειξη των Άγγλων στη Μέση
Εκπαίδευση, επειδή η ίδια κατάρτιζε τους
εκκλησιαστικούς, πολιτικούς ηγέτες αλλά και την
κοινωνική ελίτ της χώρας. 


Ο κυπριακός λαός απέρριψε την ξένη επιχορήγηση και
δήλωσε ότι θα διατηρήσει όλα τα σχολεία της Μέσης
Εκπαίδευσης με δίδακτρα, εράνους και συνδρομές. 
Μ’ αυτό τον τρόπο οι Κύπριοι προσπάθησαν να
προστατέψουν το ήθος των παιδιών. Οι καθηγητές
αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις αποδοχές τους για να
κρατηθούν τα Γυμνάσια. Έτσι δεν ήταν μόνο πνευματικοί
ηγέτες αλλά και αγωνιστές. Το Γυμνάσιο ύψωσε την
ελληνική σημαία στα προπύλαιά του και στις αίθουσές του
κυριαρχούσε το πνεύμα της ελευθερίας. Πρωτοπόρο 
σ’ αυτόν τον αγώνα υπήρξε το Παγκύπριο Γυμνάσιο
Λευκωσίας.


- Θυμάμαι τις συζητήσεις που γίνονταν τότε. Το σχέδιο
βελτιωνόταν συνέχεια και όλοι είχαμε πιστέψει ότι αυτή
τη φορά θα βρεθεί οπωσδήποτε μια λύση. Τελικά
απογοητευτήκαμε.
- Μετά από τόσα χρόνια πιστεύετε πως τελικά θα γίνει
κάτι;
- Το ελπίζω, παιδιά μου. 


-Αλήθεια, γιατί οι Άγγλοι ήθελαν
να ελέγχουν τη Μέση
Εκπαίδευση και οι Κύπριοι
αρνήθηκαν να δεχτούν αυτό τον
έλεγχο;
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Το Παγκύπριο Γυμνάσιο. 
To Παγκύπριο Γυμνάσιο είναι το αρχαιότερο σχολείο Μέσης
Εκπαίδευσης της Κύπρου και το παλαιότερο από όλα τα εκπαιδευτήριά


της. Στον χώρο όπου λειτουργούσε η σχολή, γνωστή ως
«Ελληνομουσείον» από το 1753, ιδρύθηκε το 1812, νέο
σχολείο από τον Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Κυπριανό, που ονομάστηκε «Ελληνική Σχολή». Με
πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου, το 1893, το
σχολείο εξελίχθηκε σε εξατάξιο Γυμνάσιο. Αυτό
αναγνωρίσθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση ως ισότιμο με


τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Το 1896,
μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Γυμνάσιο. Υπήρξε για δεκαετίες πρότυπο
σχολείο για όλη την Κύπρο και ένα από τα σημαντικότερα
εκπαιδευτήρια του Ελληνισμού.


Η εκπαίδευση στην Κύπρο παρέμεινε στα χέρια των κοινοτήτων μέχρι
το 1961. Λόγω της απουσίας πανεπιστημίου στην Κύπρο, οι
Ελληνοκύπριοι απόφοιτοι των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ήταν
υποχρεωμένοι να αναζητούν ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό. Η χώρα
που προσφερόταν για τέτοιες σπουδές ήταν η Ελλάδα, τόσο για
γλωσσικούς, όσο και για οικονομικούς λόγους. Η ελληνική κυβέρνηση
φρόντιζε να καταστήσει την επιλογή των ελληνικών πανεπιστημίων
ακόμα πιο ελκυστική, με την παροχή του δικαιώματος ελεύθερης
εισόδου στα ελληνικά πανεπιστήμια, στους απόφοιτους των
αναγνωρισμένων εξατάξιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου.
Η αναγνώριση αυτή μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο αν οι σχολές
ακολουθούσαν το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα με τα σχολεία της


- Αλήθεια τι σας θυμίζει 
η αρχιτεκτονική του κτηρίου
του Παγκύπριου Γυμνασίου; 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Ελλάδας. Αυτό εξηγεί γιατί η Κύπρος είχε μέχρι το 1960 βασικά
κλασική Μέση Εκπαίδευση, όπως ακριβώς και η Ελλάδα. 
Εξαιτίας, όμως, των οικονομικών σχέσεων με την Αγγλία, η αγγλική
γλώσσα είχε αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική, επικοινωνιακή
και πολιτιστική σημασία για τους Κύπριους. Αυτό πρακτικά
επέβαλλε τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα ελληνοκυπριακά
σχολεία και μάλιστα με αυξημένες ώρες διδασκαλίας. Το 1989
ιδρύθηκε πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Το πανεπιστήμιο δεν είναι
κοινοτικό αλλά διακοινοτικό και οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας
είναι η ελληνική και η τουρκική. Το πρότυπό του, επίσης, δεν είναι
τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα.
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004, 
η εκπαίδευση της Κύπρου άρχισε να ανεξαρτητοποιείται από εκείνη
της Ελλάδας. Όλες οι ενδείξεις πείθουν, πως υπάρχουν σήμερα στην
Κύπρο όλες οι προϋποθέσεις για αξιοποίηση των μεγάλων
προοπτικών της νέας εποχής, που έχει αρχίσει με την ένταξη 
του νησιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ενας πολύ γνωστός και αναγνωρισμένος κύπριος ποιητής είναι ο Κώστας
Μόντης. Μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε δικά του ποιήματα;


Ακούστε το cd του Γιώργου Νταλάρα με μελοποιημένα ποιήματα για την
Κύπρο.


Σχεδιάστε έναν χρονολογικό πίνακα με τις προσπάθειες που έγιναν για να
επιλυθεί το Κυπριακό Ζήτημα


Δείτε την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, Αττίλας ’74, και του Λάμπρου
Παπαδημητράκη, Θέκλας Κίττου, Κύπρος η άλλη πραγματικότητα.
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Δρουσιώτης Μακάριος, 1974 Το άγνωστο
παρασκήνιο της τουρκικής εισβολής, Εκδόσεις


Αλφάδι, Λευκωσία 2002.


Δρουσιώτης Μακάριος, ΕΟΚΑ Β΄ και CIA Το
ελληνοτουρκικό παρακράτος στην Κύπρο,


Εκδόσεις Αλφάδι, Λευκωσία 2002. 


Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,


Ελληνική Ιστορία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1983.


Ελευθέριος Βενιζέλος, Ιστορικό Λεύκωμα, Εθνικό


Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών, «Ελευθέριος Βενιζέλος»,


Χανιά 2003.


Ελληνική Αεροπορία, Συνοπτική Ιστορία, 


Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας, Αθήνα 2000


Ελύτης Οδυσσέας, Άξιον Εστί, Ίκαρος, Αθήνα 1959.


Επτά Ημέρες, Η λεηλασία των ελληνικών μνημείων, Εφημ. 


Η Καθημερινή, Κυριακή 20 Οκτωβρίου 1996.


Επτά Ημέρες, Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1940-1945, Εφημ


Η Καθημερινή, Κυριακή 14 Νοεμβρίου 1999.


Επτά Ημέρες, Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950, Εφημ


Η Καθημερινή, Κυριακή 21 Νοεμβρίου 1999. 


Επτά Ημέρες, Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1950-1960, Εφημ.


Η Καθημερινή, Κυριακή 28 Νοεμβρίου 1999.


Επτά Ημέρες, Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1965-1970, Εφημ.


Η Καθημερινή, Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 1999.


Επτά Ημέρες, Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1970-1980, Εφημ


Η Καθημερινή, Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 1999.


Επτά Ημέρες, Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1980-1990, Εφημ.


Η Καθημερινή, Σάββατο-Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 1999.


Επτά Ημέρες, Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1990-2000, Εφημ.


Η Καθημερινή, Σάββατο 1-Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2000.


Επτά Ημέρες, Η Αθήνα των περιηγητών, Εφημ. 


Η Καθημερινή, Κυριακή 2 Μαΐου 2001.


Επτά Ημέρες, Το τραγούδι της ξενιτιάς, Εφημ.


Η Καθημερινή, Κυριακή 2 Μαΐου 2004. 


Επτά Ημέρες, Παύλος Μελάς, Ένας αιώνας μνήμης, Εφημ. 


Η Καθημερινή, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2004.


Επτά Ημέρες, Η Τουρκία στο κατώφλι της Ευρώπης, Εφημ.


Η Καθημερινή, Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2005.


Επτά Ημέρες,  Κύπρος, τα μνημεία στα κατεχόμενα Εφημ.,


Η Καθημερινή, Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2005.


Επτά Ημέρες, Στον τοίχο με μπογιά, Εφημ.


Η Καθημερινή, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2005.


Ζέη Άλκη, Το καπλάνι της βιτρίνας, Κέδρος, Αθήνα


1980.


Ζέη Άλκη, Ο ψεύτης παππούς, Κέρδος, Αθήνα 2007.


Η Ελλάδα των Βαλκανικών πολέμων 1912-
1913, Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα


2003.


Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1912-
1913, Οδηγός της Έκθεσης. Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα


2003.


Θεοτόκη Κωνσταντίνου, Η τιμή και το χρήμα, Νεφέλη,


Αθήνα 1993


Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόμοι Α΄-ΣΤ΄, Εκδοτική


Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1978. 


Ιστορία των Ελλήνων, Εκδόσεις Δομή, Αθήνα 2005


Καβάφης Π. Κωνσταντίνος, Ποιήματα 1863-1933,


τόμοι 1-2, Ίκαρος, Αθήνα 1980.


Καμπύλης Τάσος (υπευθ. έκδοσης), Η Ιστορία στην
πρώτη σελίδα, Τα Νεα 75 χρόνια, Εκδόσεις Τα


Νέα, Αθήνα 2006
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Καρακούσης Αντώνης, Μετέωρη Χώρα. Από την
κοινωνία της ανάγκης, στην κοινωνία της
επιθυμίας (1995-2005), Βιβλιοπωλείο της Εστίας,


Αθήνα 2006. 


Κασομούλης Νικολάος, Ενθυμήματα στρατιωτικά της
Επαναστάσεως των Ελλήνων, τόμοι Α΄, Β,΄ Γ΄,


Δημιουργία, Αθήνα 1937-1998.


Κόκκινος Γιώργος, Ιστορία του Νεότερου και
σύγχρονου κόσμου, Βιβλίο Γ΄Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα


2002.


Κόκκινος Γιώργος, Δρακόπουλος Βαγγέλης, Χρονολόγιο
των σημαντικότερων γεγονότων της
Επανάστασης, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2004.


Κόκκινος Γιωργος, Ειρήνη Νάκου, Προσεγγίζοντας την
ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου
αιώνα, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004.


Κολέφ Βαλερί, Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.), Οι Βαλκανικοί
Πόλεμοι, βιβλίο εργασίας 3, εναλλακτικό εκπαιδευτικό


υλικό για τη διδασκαλία της νεότερης ιστορίας της


Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Κέντρο για τη Δημοκρατία και


τη Συμφιλίωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Θεσσαλονίκη


2005


Κολιόπουλος Ιωάννης, Χασιώτης Ιωαν, Η Νεότερη και
σύγχρονη Μακεδονία. Ιστορία – Οικονομία –
Κοινωνία – Πολιτισμός, Εκδόσεις Παρατηρητής,


Αθήνα χ.χ.


Κοραής Αδαμάντιος, Παπατρέχας, Άγγελος Άλκης (επιμ.),


Ερμής, Αθήνα 1978.


Κορίδης Γιάννης (επιμ.), Το αλβανικό Έπος,


φωτογραφίες Αρχείο Κούλη Ζαμπαθά, Ιωλκός,


Αθήνα 2003.


Κύπρος ’74. Το άλλο πρόσωπο της Αφροδίτης.


Αφιέρωμα του περιοδικού «Συνεργασία», Εθνική Τράπεζα


της Ελλάδος, Αθήνα 1975.


Κωνσταντίνου Φανή. κ.ά. (επιμ.), Η φωτογράφος Βούλα
Παπαϊωάννου, εκδόσεις Άγρα, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα


2006.


Λεοντσίνης Γεώργιος, Διδακτική της Ιστορίας, γενική-


τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, Εκδότης


Αθανασόπουλος, Αθήνα 1996.


Λιναρδάτος Σπύρος, Η 4η Αυγούστου, Θεμέλιο, Αθήνα


1966.


Λούβη Ευ., Ξιφαράς Δημ., Νεότερη και Σύγχρονη
Ιστορία, Γ΄ γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2007. 


Μαθιόπουλος Βάσος, Εικόνες Κατοχής, νέα έκδοση,


Ερμής Αθήνα 1990.


Μανωλάκου Μαρία, Από το ημερολόγιο ενός παιδιού
της Κατοχής, Εστία, Αθήνα 1985.


Μαραγγόπουλος Άρης (επιμ.), Πινακοθήκη του Νέου


Ελληνισμού, Οι μεγάλοι Έλληνες ζωγράφοι, τα Νέα,


Ελληνικά Γράμματα (για τις εικόνες και τα κείμενα εκδόσεις


Μέλισσα), Αθήνα 2006.


Μαργαρίτης Γιώργος, Η ιστορία του ελληνικού
εμφυλίου: 1946-1949, τόμοι. 1-2, Βιβλιοόραμα, Αθήνα


2000.


Μαργαρίτης Γιώργος κ.ά., Θέματα Νεοελληνικής
Ιστορίας, Γ΄Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2003.


Μεντζάφου-Πολύζου Όλγα, 1821 Μορφές και Θέματα
του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στη
Ζωγραφική του 19ου αιώνα. Από τις συλλογές της


Εθνικής Πινακοθήκης και του Ιδρύματος Κουτλίδη, Εθνική


Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Παράρτημα


Ναυπλίου, Αθήνα 2004


Μεταξάς Ιωάννης, Το προσωπικό μου Ημερολόγιο,


Γκοβόστης, Αθήνα χ.χ.


Μικελίδης-Φενέκ Νίκος, Το D.P.88: Ημερολόγιο της
φυλακής (1955 – 1956), Καστανιώτης, Αθήνα 2000. 







Πατεράκη Γιολάντα, Το ψαριανό καράβι,
Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1979.


Πετρίδης Παύλος, Η Βασιλεία των Γλύξμπουργκ
στην Ελλάδα 1863-1974, Συμβολή στην
απομυθοποίηση της δυναστείας, Ελληνικά


Γράμματα, Αθήνα 1999.


Πετσάλης Διομήδης Θανάσης, «Σελίδες τραγωδίας»,


περιοδικό Νέα Εστία, Μνήμη Μικράς Ασίας (1091),


Αθήνα 1972.


Πιπινέλης Παναγιώτης, Γεώργιος Β΄, Στέγη του Βιβλίου,


Αθήνα 1957.


Πολίτης Κωνσταντίνος, Μικρά Ασία, Κέρδος, Αθήνα


1975.


Προσφυγική Ελλάδα, Φωτογραφίες από το Αρχείο του


Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης,


Αθήνα 1992, 


Πρωτοψάλτης Ε. Γεώργιος., Συνοπτική Ιστορία της
Ελληνικής Επαναστάσεως 1821, χ.ε., Αθήνα 1971.


Ρεπούση Μαρία. κ.ά., Στα νεότερα και σύγχρονα
χρόνια, Βιβλίο ΣΤ΄ Δημοτικού, Ο.Ε.Δ.Β. 2006.


Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα, τόμοι 1-7, Κέδρος, Αθήνα


1979-1980.


Ρούσσου Γεωργίου, Νεώτερη Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, 1826-1974, τόμος 1ος, Από τον


ερχομό μέχρι την δολοφονία του Καποδίστρια, Ελληνική


Μορφωτική Εστία, Αθήνα 1975


Ρωμαϊδη Ζέιτζ, Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 – 1913.


Το φωτογραφικό λεύκωμα, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα


2000.


Σαβοριανάκης Παναγιώτης, Ιωάννης Μεταξάς, Εκδόσεις


Σαββάλας, Αθήνα 2004.


Μοσχόπουλος Γρηγόρης, Κοινωνικοί Αγώνες του
Εφτανησιακού λαού, από τις παροιμίες και τη
λαογραφία του, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1966.


Μπήτος Ιωάννης  , Από την Πράσινη Γραμμή στους
δύο Αττίλες: Όλα τα γεγονότα και όλη η αλήθεια
για το κυπριακό από το 1963. Μια
ακτινογραφία… και τις εμπειρίες ενός επιτελούς
"Κ", χ.ε., Αθήνα 1997. 


Μυριβήλης Στρατής, Η ζωή εν τάφω, Εστία, Αθήνα


1995.


Νά κου Ειρήνη, Τα παιδιά και η ιστορία. Ιστορική
σκέψη, γνώση και ερμηνεία, Μεταίχμιο, Αθήνα 2000. 


Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία κ.ά., θέματα ιστορίας,


Β΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, Ο.Ε.Δ.Β, Αθήνα χ.χ.


Ξενόπουλος Γρηγόριος, Ποπαλάρος: τέσσερις
πράξεις, χ.ε., Αθήνα 1945.


Παλληκαρίδης Ανδρέας, Ο ήρωας Ευαγόρας
Παλληκαρίδης: Φωτεινός Φάρος της ελληνικής
μαθητικής νεολαίας, εκδόσεις Πάργα, Λευκωσία 1997.


Παναγιωτάκης Γεώργος, Κρήτη, Ιστορία-Εικόνες,


τόμος Β΄ , Τουρκοκρατία-Κρητική Πολιτεία, Γ. Ι,


Παναγιωτάκης, Ηράκλειο 1991.


Πανσέληνος Ασημάκης, Τότε που ζούσαμε, Κέδρος,


Αθήνα 1984.


Παπαδόπουλος Στεφανος, Οι επαναστάσεις του 
1854 και 1878 στη Μακεδονία, Εταιρεία


Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1970.


Παπακωνσταντίνου Θεοφύλακτος, Η μάχη της Ελλάδας
1940-1941, Εκδοτική Εταιρία Αθηνών, Αθήνα 1966


Παπαλουκά Φανή, Τον καιρό του Όθωνα, χ.ε., Αθήνα


1957.
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Τόπος και εικόνα. Χαρακτικά ξένων περιηγητών
για την Ελλάδα, 18ο και 19ος αιώνας, Εκδόσεις


Ολκός, Αθήνα 1979.


Υπερλεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, Εκδόσεις


Παγουλάτος


Φκιαράς Μάκης (επιμ.), Ο 20ος αιώνας στην πρώτη
σελίδα, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Αστραία, Αθήνα 1999.


Χασιώτης Ιωάννης, Επισκόπηση της ιστορίας της
Νεοελληνικής Διασποράς, Εκδόσεις Βάνιας,


Θεσσαλονίκη 1993.


Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ), Ιστορία της Ελλάδας τον
20ο αιώνα, τόμοι Α1,Α2,Β1,Β2, 


Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999.


Χατζηιωσήφ Χρήστος, Προκόπης Παπαστράτης, Ιστορία
της Ελλάδας τον 20 αιώνα, τόμοι Γ1, Γ2 (1940-


1945), Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007.


Χουρδάκης Αντώνης (επιμ.), κ.ά, Ιστοριοδρομίες 1,


Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2006.


Χουρδάκης Αντώνης (επιμ.), Ιστοριοδρομίες 2,


Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, Ρέθυμνο 2004.


Σαρή Ζώρζ, Τα γενέθλια, Κέδρος, Αθήνα 1987.


Σαπρανίδης Δημήτρης, Ιστορία της Πολιτικής
Γελοιογραφίας στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση,


Αθήνα 1975,


Σκανδάλης Χρήστος, Η μαρμαρένια κόρη κλαίει,
Κέδρος, Αθήνα 1994


Σκιαδαρέση Μαρία, Κωνσταντίνος Κανάρης, Άμμος,


Αθήνα 1997.


Σμύρνη. Η πόλη της Σμύρνης πριν από την
καταστροφή, Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1991.


Σκουλάτος Βασίλης, κ.ά., Ιστορία νεότερη και
σύγχρονη, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, τόμοι α΄, β΄, γ΄, Ο.Ε.Δ.Β.,


Αθήνα 2002.


Σταθάτου Φράνσις, Φως από το Αρκάδι, Βιβλιοπωλείον


της Εστίας. Αθήνα 1972


Στεργίου Ανδρέας, Heinz Richter, Το Κυπριακό με το
βλέμμα των ξένων, εκδόσεις Ροές, 2007.


Σφυρόερας Βασίλης, κ.ά., Ιστορία Νεότερη και
Σύγχρονη, Γ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1991.


Σωτηρίου Διδώ, Οι νεκροί περιμένουν, Κέδρος, Αθήνα


1988.


Σωτηρίου Διδώ, Τα ματωμένα χώματα, Κέδρος, Αθήνα


1995.


Τομαή – Κωνσταντοπούλου Φωτεινή, Η Ελλάδα στο
μεταίχμιο ενός νέου κόσμου, τόμος τρίτος (1948-


1951), Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2002







Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 


www.pi-schools.gr 


Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Σπουδών


elearn.edc.uoc.gr/paideia omogenon 


Θέματα ιστορίας


http://www.e-history.gr/


Ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:


http://www.ime.gr/chronos/gr/


Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης


http://europa.eu/abc/european el.htcountries/index  el.htm


Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης (επιιμ.), Η ιστορία μέσα και έξω από το σχολείο


http://dide-v.thess.sch.gr/epimorfoseis/docs/yliko.doc


ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ







για να απαλλαγούν από τις προλήψεις, που τους είχε


καλλιεργήσει ο Μεσαίωνας και να μην ανέχονται, πια,


κανενός είδους καταπίεση.


Δημοψήφισμα: καθολική ψηφοφορία, με την οποία ο


λαός αποφαίνεται σε σχετικό ερώτημα της κυβέρνησης με


ένα «ναι» ή με ένα «όχι», για σημαντικό εθνικό ζήτημα.


Δικτατορία: εξουσία που ασκείται με απολυταρχικό και


ανεξέλεγκτο τρόπο από πολιτικό ή στρατιωτικό πρόσωπο ή


από κόμμα ή παράταξη πολιτική ή κοινωνική χωρίς


κοινοβουλευτικό έλεγχο, με κατάργηση ελευθεροτυπίας.


Εθνική Συνείδηση: Η συνειδητοποίηση της κοινής


γλώσσας, της κοινής ιστορίας και προέλευσης των λαών.


Εθνοσυνέλευση: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.


Εμπάρκο: ναυτικός εμπορικός αποκλεισμός ή


απαγόρευση εξαγωγής όπλων σε ξένη χώρα. 


Επιστράτευση: πρόσκληση στον στρατό όλων των


στρατεύσιμων πολιτών μιας χώρας.


Ε.Ο.Κ.: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ιδρύθηκε το


1957 από τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία, την Ιταλία, την


Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Το 1991


ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχει 27 κράτη-


μέλη.


Ιερή Συμμαχία: συμμαχία πέντε ευρωπαϊκών χωρών, της


Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Αυστρίας, Πρωσίας. Ιδρύθηκε, το


1815. Είχε σκοπό την επαναφορά της απόλυτης μοναρχίας


και την κατάπνιξη κάθε επαναστατικού κινήματος στην


Ευρώπη. 


Καθεστώς: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.        


Καλές Τέχνες: κοινή ονομασία που έχουν η ζωγραφική,


γλυπτική, αρχιτεκτονική, η διακοσμητική, η μουσική, 


  0το θέατρο, η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος. 


Αναγέννηση: πνευματική κίνηση που εμφανίστηκε τον 14ο


αιώνα στην Ιταλία. Ως τον 16ο αιώνα επεκτάθηκε και στην


υπόλοιπη Ευρώπη. Ήταν επηρεασμένη από το πνεύμα της


ελληνικής κλασικής αρχαιότητας. Βασίστηκε στη δύναμη του


ανθρώπινου νου και αντέδρασε στον μεσαιωνικό σκοταδισμό.


Ανακωχή: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.


Ανατολικό Ζήτημα: το πρόβλημα της διανομής των


εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.


Αντιβασιλεία: περίοδος διακυβέρνησης της Ελλάδας από


τρεις αντιβασιλείς, ως την ενηλικίωση του Όθωνα.


Αποικία: α) πόλη που μετοικήθηκε από κατοίκους μιας


άλλης πόλης.


β) χώρα ή κτήση που ανήκει σε ισχυρή δύναμη χωρίς να έχει


καμιά φυλετική σχέση μ’ αυτήν.


Αστική τάξη: κοινωνική τάξη που περιλαμβάνει όσα


πρόσωπα δεν κάνουν χειρωνακτική εργασία και είναι


οικονομικά ευκατάστατα.


Αστυφιλία: μετακίνηση κατοίκων αγροτικών περιοχών


προς τα αστικά κέντρα. 


Αυτονομία: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.


Βαυαροκρατία: περίοδος κατά την οποία κυβερνούσαν


οι Βαυαροί 1832 – 1843.


Γαλλική Επανάσταση: Έγινε το 1789 στη Γαλλία.


Πέτυχε την κατάρρευση της απόλυτης μοναρχίας, την


κατάργηση των προνομίων των λίγων, την αύξηση της


δύναμης των αστών. Οδήγησε σε πολιτικές και κοινωνικές


μεταβολές που σημάδεψαν την πορεία των ευρωπαϊκών


λαών.


Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός: πνευματική κίνηση που


εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη και σκοπό είχε να


πείσει τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τη λογική τους
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Κοινωνία των Εθνών: Διεθνής Οργανισμός που


ιδρύθηκε αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1919.


Στήριζε τη διεθνή ειρήνη. Αποτέλεσε σημαντικό σταθμό


στην εξέλιξη των διεθνών σχέσεων. Καταργήθηκε το 1946.


Λόγιος: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.


Μεγάλη Ιδέα: πολιτικό και εθνικό ιδεώδες που διαδόθηκε


στον ελληνικό κόσμο από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.


Στόχευε στη διεύρυνση των ελληνικών συνόρων, ώστε να


ενωθούν με την Ελλάδα περιοχές με ελληνικούς πληθυσμούς


που βρίσκονταν υπό ξένη κυριαρχία. 


Μεταπολίτευση: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.


Στην Ελλάδα ο όρος Μεταπολίτευση χρησιμοποιείται και για


να περιγράψει την πτώση της Δικτατορίας των


Συνταγματαρχών και την περίοδο που ακολούθησε αμέσως


μετά (1974-1980).


Μπαρόκ: καλλιτεχνική κίνηση, που εμφανίστηκε τον 17ο


αιώνα. Χαρακτηρίστηκε από την υπερβολική διακόσμηση,


και την έντονη περιγραφή των συναισθημάτων.


Μπιενάλε: ιταλική λέξη που περιγράφει ένα γεγονός που


επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια. Από τις πιο γνωστές


Μπιενάλε είναι εκείνη της τέχνης που πραγματοποιείται κάθε


δύο χρόνια στη Βενετία της Ιταλίας. 


Ναζισμός: πολιτικό κίνημα που εμφανίστηκε στη Γερμανία


κατά την δεκαετία του 1920. Το 1933, οδήγησε στην


καθιέρωση δικτατορικού καθεστώτος που, βασιζόταν στη


φυλετική ιδέα. Η λέξη ναζισμός είναι συντόμευση της


γερμανικής λέξης Nationalsozialismus (εθνικοσοσιαλισμός). 


Νεοελληνικός Διαφωτισμός: πνευματική κίνηση,


επηρεασμένη από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, που ξεκίνησε


από τις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού στα μέσα του


18ου αι. Μεταφέρθηκε στον ελληνικό χώρο. Σκοπό είχε την


καλλιέργεια εθνικής συνείδησης, γεγονός που θα οδηγούσε


στην απελευθέρωση από τους Τούρκους κατακτητές. 
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Νεοκλασικισμός: καλλιτεχνικό ρεύμα που εμφανίστηκε


την εποχή της Αναγέννησης. Επηρεάστηκε από τα έργα της


κλασικής αρχαιότητας.


Παροικία: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.


Παραδουνάβιες ηγεμονίες: η Βλαχία και η Μολδαβία,


με πρωτεύουσες το Βουκουρέστι και το Ιάσιο.


Πράσινη Γραμμή: το όριο του Ο.Η.Ε. μεταξύ ελεύθερων


και κατεχόμενων από την Τουρκία περιοχών της Κυπριακής


Δημοκρατίας. Δημιουργήθηκε πρώτη φορά το 1964. Η


γραμμή αυτή εκτείνεται πλέον σε μήκος 300 χλμ. και


χωρίζει το νότιο από το βόρειο τμήμα της Κύπρου.


Πρωτόκολλο: διπλωματικό έγγραφο που αποδεικνύει τη


συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πολιτικών ή κρατών


για κάποιο θέμα.


Πραξικόπημα: βίαιη στρατιωτική ή πολιτική ενέργεια που


έχει στόχο να αλλάξει την πολιτική κατάσταση. 


Προκήρυξη: γνωστοποίηση, αλλά και το δημοσίευμα μιας


πολιτικής ή άλλης οργάνωσης.


Πυρπολικό: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.


Ροκοκό: καλλιτεχνική κίνηση που διαδέχθηκε το μπαρόκ


και αναπτύχθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα, κυρίως στη


Γαλλία. Χαρακτηρίστηκε από τον πλούσιο διάκοσμο των


κτηρίων.


Ρομαντισμός: καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε στα


τέλη του 18ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Κύριο


χαρακτηριστικό του ρομαντισμού αποτελεί η έμφαση στην


πρόκληση ισχυρής συγκίνησης μέσω της τέχνης καθώς και


η μεγαλύτερη ελευθερία στη φόρμα, σε σχέση με τις


περισσότερο κλασσικές αντιλήψεις.


Σλαβικοί λαοί: λαοί που κατοικούν στην Νοτιοανατολική


και Ανατολική Ευρώπη. 







Συλλαλητήριο: δημόσια συγκέντρωση πολιτικών για να


διαμαρτυρηθούν για κάποιο θέμα


Σύμβαση: γραπτή συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων


κρατών κυρίως για οικονομικά και κοινωνικά θέματα


Συνθήκη: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.


Σύνταγμα: θεμελιώδης νόμος πάνω στον οποίο στηρίζεται


ολόκληρη η νομοθεσία μιας χώρας, όσον αφορά τα


δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση


και τη λειτουργία του κράτους και των θεσμών.


Φασισμός: δες θησαυρός λέξεων Ιστοριοδρομίες 2.


Φιλελευθερισμός: Υπάρχουν πολλές εκδοχές του


(οικονομικός, κοινωνικός, πολιτικός). Ο οικονομικός


φιλελευθερισμός σημαίνει τον περιορισμό των παρεμβάσεων


του κράτους στην οικονομία και απελευθέρωση της ιδιωτικής


πρωτοβουλίας. Ως σύνθημά του έχει τη φράση "laissez faire -


laissez passer" (ελεύθερο εμπόριο). Ο κοινωνικός


φιλελευθερισμός συνδέεται με την υπεράσπιση όλων των


ατομικών δικαιωμάτων που δεν ανήκουν στην οικονομική


σφαίρα. Ο πολιτικός φιλελευθερισμός έχει ταυτιστεί με


περισσότερα δικαιώματα για τους πολίτες, μεγαλύτερη


προστασία για τα πιο αδύναμα στρώματα και τις μειονότητες.


Χειρόγραφο: ιστορικό έγγραφο γραμμένο με το χέρι


πάνω σε πάπυρο, περγαμηνή, ή χαρτί.


Ψευδοκράτος: παράνομη διχοτόμηση και προκλητική


ανακήρυξη της καλούμενης Τουρκικής Δημοκρατίας της Β.


Κύπρου στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας της


Κύπρου. Tο ψευδοκράτος δεν αναγνωρίζεται από κανένα


άλλο κράτος εκτός από την Τουρκία.


Ψυχρός πόλεμος: οικονομικός, γεωπολιτικός και


ιδεολογικός αγώνας μεταξύ των δυο υπερδυνάμεων, ΗΠΑ


και ΕΣΣΔ, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κράτησε από το


1947 έως το 1989.   
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Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 


Α’ ΜΕΡΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε, για να βοηθήσει τον/την εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει


σωστά το εγχειρίδιο, Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο, Mατιές από την
ιστορία της στον διεθνή χώρο, προς όφελος των μαθητών/−τριων του. Περιέχει ορι−
σμένες θεωρητικές αρχές και κάποιες προτάσεις διδασκαλίας, ώστε να καταλάβει
ο/η εκπαιδευτικός τη φιλοσοφία του εγχειριδίου και να επιλέξει τον τρόπο που θα
το χρησιμοποιήσει. 


Χωρίζεται σε δύο μέρη:


ñ Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο γρά−
φτηκε το εγχειρίδιο, Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο. Σ’ αυτό αναφέ−
ρονται βασικές παιδαγωγικές αρχές και μέθοδοι, επιστημονικές και διδακτικές
προσεγγίσεις, τεχνικές οργάνωσης της ύλης, τρόποι σχεδιασμού των ενοτήτων,
ενδεικτικές προτάσεις και μια σύντομη εισαγωγή στο εγχειρίδιο.


ñ Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη συστηματική οργάνωση της διδασκαλίας
των ενοτήτων. Η ανάλυση κάθε μιας ενότητας, χωριστά, περιέχει:
το σκοπό της ενότητας, τους στόχους της διδασκαλίας, την οργάνωση της διδα−
σκαλίας, την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων και προτεινόμενες εναλλακτικές
δραστηριότητες. 


Σε γενικές γραμμές ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω: 


➢ Στην αρχή της σχολικής χρονιάς και πριν αρχίσει η διδασκαλία του, το σχολικό
εγχειρίδιο θα πρέπει να μελετηθεί ολόκληρο από τον/την εκπαιδευτικό, ώστε να
δει το περιεχόμενό του, να κατανοήσει τη δομή του και να επιλέξει εκείνες τις
διδακτικές ενότητες που, ανάλογα με το επίπεδο ή τα ενδιαφέροντα των μαθη−
τών του, κρίνει πιο πρόσφορο να διδαχτούν.


➢ Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει μια ενότητα για να τη διδάξει, θα
πρέπει να ανατρέχει σε τούτο το βιβλίο, ώστε, σύμφωνα με τις οδηγίες, να δια−
μορφώνει την πιο κατάλληλη διδακτική μέθοδο, για τον ίδιο/α και τους μαθη−
τές/τριες του, για να πετύχει τους στόχους του. 


➢ Η μέθοδος διδασκαλίας, που προτείνεται, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί
πιστά. Άλλωστε, το εγχειρίδιο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που αφήνει
πολλά περιθώρια επιλογής, τόσο στην ύλη, όσο και στον τρόπο προσέγγισης
και αξιοποίησής της. Ο/η διδάσκων/−σκουσα, λοιπόν, μπορεί να διαφοροποιήσει
τη μέθοδο, να κρατήσει κάποια σημεία, να απορρίψει άλλα, να συμπληρώσει, να
βελτιώσει ή ακόμη και να την ανατρέψει εξ’ ολοκλήρου και να διαμορφώσει τη
δική του/της, η οποία ενδεχομένως να είναι πιο αποτελεσματική για τις συνθή−
κες που αντιμετωπίζει στην τάξη του/της.
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Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ


1. Η επιλογή της ύλης 


Κατά τη συγγραφή του εγχειριδίου κρίθηκε σκόπιμο, η ύλη που θα περιλαμβά−
νεται σ’αυτό, να καλύπτει μια περίοδο της ιστορίας, η οποία ανήκει στο σχετικά
πρόσφατο παρελθόν ώστε η μικρή απόστασή της από το παρόν, να την κάνει πιο
ενδιαφέρουσα στους μαθητές/−τριες. Άλλωστε, πολλά από τα γεγονότα που δια−
πραγματεύεται, αν και συνέβησαν κάποια χρόνια πριν, επηρεάζουν με τις συνέ−
πειές τους και το δικό μας παρόν. 


Ωστόσο, το ιστορικό γεγονός το οποίο αποτελεί τη βάση της κάθε θεματικής
ενότητας, παρουσιάζεται πολύ περιληπτικά και εξετάζονται περισσότερο οι βαθύ−
τερες αιτίες που το προκάλεσαν, η συμμετοχή των απλών ανθρώπων σ’ αυτό και
οι συνέπειές του στο άτομο και στο κοινωνικό σύνολο. 


Η ύλη κατατάσσεται σε θεματικές ενότητες, όπου τα γεγονότα ακολουθούν μια
χρονολογική σειρά αλλά δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη το ένα συνέπεια του άλλου.
Υπάρχουν κάποια άλματα στην παρουσίαση της ύλης, που ενδεχομένως να δημι−
ουργούν κάποια κενά στην αφήγηση, τα οποία όμως δεν είναι απαραίτητο να
καλυφθούν γιατί η ιστορία εξετάζεται σε μια μεγάλη χρονική περίοδο και σ’ ένα
μεγάλο βάθος χρόνου, αντιπροσωπευτικά.


Ο σεβασμός στα ιστορικά γεγονότα είναι δεδομένος καθώς και η προσπάθεια
για όσο γίνεται πιο αντικειμενική παρουσίασή τους. Αυτό όμως δεν εμποδίζει να
δοθεί και μια διαφορετική ερμηνεία ή να παρουσιαστεί μια άλλη εκδοχή χωρίς να
παραποιείται η ιστορική αλήθεια. 


Η πρόθεση της συγγραφικής ομάδας ήταν να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο, όσο
το δυνατόν πιο πλήρες αλλά ταυτόχρονα συνοπτικό και εύχρηστο, το οποίο να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια σχετική ευελιξία από τον εκπαιδευτικό, να του
αφήνει κάποια περιθώρια ελιγμών και διαφορετικών επιλογών, να μην κουράζει και
προπαντός, να μην είναι βαρετό και ανιαρό.


2. Ο τρόπος παρουσίασης της ιστορικής γνώσης 


Ο βασικός στόχος εδώ ήταν να επιλεγεί μια μέθοδος, που θα προκαλέσει το
ενδιαφέρον των μαθητών/−τριων και θα κάνει την ιστορική γνώση, όσο γίνεται πιο
ελκυστική. Ως προς τον σκοπό αυτό γίνεται προσπάθεια να ενεργοποιηθούν οι
ίδιοι οι μαθητές/−τριες, να δοθούν, δηλαδή, στον διδάσκοντα/ουσα τα μέσα και οι
τρόποι, με τους οποίους θα προκαλέσει τη συμμετοχή των μαθητών/−τριων του.
Έτσι, οι μαθητές/τριες καταλαβαίνουν ότι η ιστορική γνώση δεν είναι ένα αγαθό
που παρέχεται από ψηλά, ότι η ιστορική γνώση δεν χτίζεται ερήμην τους, αλλά
διαμορφώνεται με βάση κάποιες επιστημονικές και μεθοδολογικές αρχές και προ−
πάντων στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή τους. H ιστορική γνώση γίνεται βίωμα,
ακόμη και για γεγονότα που αφορούν το μακρινό παρελθόν. Γίνεται δημιουργική
και θεμελιώνει το διδακτικό ρόλο της ιστορίας.
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3. Τα μέσα


Το σενάριο του εγχειριδίου δίνει στην ιστορική γνώση μια μορφή οικεία και βιω−
ματική. Η αναζήτησή της γίνεται μια δραστηριότητα της καθημερινής ζωής, πολλές
φορές ένα παιχνίδι και μάλιστα μεταξύ παιδιών, που η ηλικία τους δεν διαφέρει
απ’ αυτή των μαθητών/−τριων. Ο διάλογος δίνει ζωντάνια και παραστατικότητα
στην αφήγηση. Καταργεί τη μονοτονία της συνεχούς ιστορικής αφήγησης και προ−
καλεί με την ευρηματικότητά του το ενδιαφέρον των μαθητών/−τριων. Οι εικόνες
συμπληρώνουν το κείμενο και εγείρουν τη φαντασία των μαθητών/−τριων. Οι δρα−
στηριότητες, που είναι διάσπαρτες μέσα στο κείμενο αλλά και εκείνες που βρίσκο−
νται στο τέλος κάθε ενότητας, απαιτούν την ενεργό συμμετοχή τους. Oδηγούν
τους μαθητές/−τριες στην έρευνα, στην αναζήτηση της πληροφορίας, στη χρησιμο−
ποίηση μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας. Καταργούν την παθητικότητα. Ενεργο−
ποιούν τη σκέψη τους, καλλιεργούν την δημιουργικότητά τους και βοηθούν στην
αποτελεσματικότερη αφομοίωση της ύλης. Οι συχνές αναφορές στο παρόν και οι
συσχετισμοί γεγονότων του παρελθόντος με άλλα του παρόντος δίνουν την εντύ−
πωση στους μαθητές/−τριες ότι το ίδιο το παρελθόν επιβιώνει μέσα στο παρόν. 


4. Η αξιοποίηση


Για να επιτευχθούν τα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει η χρήση των
μέσων και η αξιοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων να γίνει με όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη σχολαστικότητα και επάρκεια. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί η
αντίληψη στους μαθητές/−τριες ότι η ιστορία γράφεται καθημερινά, μέσα από τις
ενέργειες όλων των ανθρώπων. Άρα, αξιομνημόνευτα δεν είναι μόνο τα γεγονότα
που η παραδοσιακή αντίληψη για την ιστορία κρίνει ότι πρέπει να καταγραφούν.
Σημαντικό ιστορικό γεγονός, που αξίζει την προσοχή και τη σπουδή μας, είναι οτι−
δήποτε μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή του κοινωνικού συνόλου μια δεδο−
μένη χρονική στιγμή. Επίσης, οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η
καταγραφή των ιστορικών γεγονότων και πολύ περισσότερο η εκτίμηση και η αξιο−
λόγησή τους δεν είναι μια διαδικασία οριστική και αμετάκλητη αλλά προσωρινή,
εφήμερη, που είναι απολύτως θεμιτό μέσα στο πλαίσιο της έρευνας να συμπλη−
ρωθεί, να βελτιωθεί ή και να ανατραπεί. Επομένως, μπορεί ο καθένας με τη σωστή
αξιοποίηση νέων στοιχείων να συμβάλλει σ’ αυτό, να προωθήσει την ιστορική έρευ−
να και ν’ αλλάξει τη μέχρι τώρα αντίληψη για τα πράγματα.


Ο/η εκπαιδευτικός, λοιπόν, θα πρέπει να εισάγει τους/τις μαθητές/−τριες σ’
αυτή την ερευνητική διαδικασία κάνοντάς τους μέλη της παρέας των παιδιών, που
είναι οι ήρωες του εγχειριδίου. Οι μαθητές/−τριες καλό είναι να μπαίνουν στη θέση
των ηρώων. Ό,τι διαπιστώνεται κάθε φορά από τους ήρωες θα πρέπει να θεω−
ρείται δική τους κατάκτηση και μέσα από την σωστή εκτίμηση των στοιχείων να
διατυπώνονται οι δικές τους σκέψεις και κρίσεις για τα ιστορικά γεγονότα, οι
οποίες βέβαια θα υποβάλλονται σε αξιολόγηση, για να οριστικοποιηθούν και να
γίνουν αποδεκτές.


Οι εικόνες δεν αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο του εγχειριδίου, αλλά έχουν
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λειτουργικό ρόλο. Συμπληρώνουν την αφήγηση. Αναπαριστούν μια εποχή. Δίνουν
επιπλέον πληροφορίες. Βοηθούν στην κατανόηση και πολλές φορές φωτίζουν μια
πλευρά των γεγονότων, που ως τώρα είχε περάσει απαρατήρητη. 


Παρόμοιος είναι και ο ρόλος των γραπτών πηγών. Τα κείμενα προέρχονται από
διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Πρόκειται για προσωπικές μαρτυρίες, ημε−
ρολόγια, επιστολές απλών αλλά και επώνυμων ανθρώπων. Είναι πλούσια σε συναι−
σθήματα, περιέχουν κρίσεις, δίνουν στοιχεία για τα γεγονότα και τα πρόσωπα. Η
στάση των μαθητών/−τριων απέναντι σ’ αυτά θα πρέπει να είναι κριτική. Η μελέτη
τους θα πρέπει να αποβλέπει στην επανεκτίμηση και στην ανασύνθεση των γεγο−
νότων και όχι στη στείρα αναπαραγωγή τους. Μόνο έτσι η αξιοποίησή τους μπο−
ρεί να γίνει δημιουργική και να οδηγήσει σε μια νέα θεώρηση του παρελθόντος ώστε
να καταλάβουν οι μαθητές/−τρεις ότι και οι ίδιοι μπορούν να συμβάλλουν σε μια
καινούργια καταγραφή της ιστορικής πραγματικότητας. 


Οι δραστηριότητες, που προτείνονται, θα ήταν χρήσιμο να γίνονται όλες και με
τη σειρά, γιατί έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο και έχουν ταξινομηθεί, έτσι, ώστε
αυτές περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, να βοηθούν όχι μόνο στην κατανόηση του
παρελθόντος, αλλά και στην εμπέδωσή του και πολύ περισσότερο στη δημιουργική
αφομοίωσή του. Επιπλέον, το είδος των δραστηριοτήτων, επειδή δεν ανήκει σε
παραδοσιακές μορφές, ωθεί τους/τις μαθητές/−τριες στην ενασχόληση με τομείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας που πολλές φορές είναι ασυνήθιστοι και πρωτό−
γνωροι, για τα θέματα που εξετάζονται και προκαλούν έντονο ενδιαφέρον. Πολλές
απ’ αυτές τις δραστηριότητες δεν μπορούν να γίνουν από τα παιδιά χωρίς τη βοή−
θεια του διδάσκοντα. Ειδικά, εκείνες που υπάρχουν στο τέλος κάθε ενότητας και
απαιτούν επιπλέον υλικό. Ο/η διδάσκων/−σκουσα θα πρέπει να προσφέρει στους/
στις μαθητές/−τριες του αυτό το υλικό για να το αξιοποιήσουν, σύμφωνα με τις
υποδείξεις ή να τους υποδείξει τρόπους για την ανεύρεση αυτού του υλικού. Καλό
θα ήταν να μην παραλειφθούν εκ των προτέρων δραστηριότητες που θεωρούνται
δύσκολες και απαιτούν μεγάλη προσπάθεια και από την πλευρά των εκπαιδευτι−
κών αλλά και από την πλευρά των μαθητών/−τριων. Θα πρέπει βέβαια αυτά που
κάθε φορά ζητάμε, να φροντίζουμε να είναι μέσα στις δυνατότητες των μαθητών/−
τριων, αλλά παράλληλα να επιδιώκουμε να ανεβάζουμε, το γνωστικό επίπεδο. Αυτό
είναι πολύ χρήσιμο και εποικοδομητικό για όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής
πράξης.


Αν και θα ήταν ευτύχημα για τη συγγραφική ομάδα το εγχειρίδιο αυτό να διδα−
χτεί διεξοδικά και να εφαρμοστούν οι προτάσεις της, ωστόσο αντιλαμβάνεται πως
τα πράγματα μπορούν να πάρουν και ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο. 


Το εγχειρίδιο εξ’ αρχής έχει μια τέτοια δομή αλλά και το περιεχόμενο των ενο−
τήτων παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δυο
τρόπους. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο ο/η εκπαιδευτικός ακολουθεί τους διά−
λογους και παράλληλα αφηγείται και τα γεγονότα, βάζοντας κατά περίπτωση και
τους/τις μαθητές/−τριες στη διαδικασία, μέσω των δραστηριοτήτων και της ανά−
λυσης των εικόνων και των πηγών. Ο δεύτερος τρόπος είναι περισσότερο παρα−
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δοσιακός. Σύμφωνα μ’ αυτόν μπορεί να ακολουθήσει την ιστορική αφήγηση παρα−
λείποντας τους διαλόγους, αλλά οπωσδήποτε οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέ−
χουν στις δραστηριότητες. 


Οι ενότητες του εγχειριδίου τώρα μπορούν να διδαχτούν όλες ή ο/η διδά−
σκων/−σκουσα μπορεί να επιλέξει να διδάξει κάποιες απ’ αυτές, ανάλογα με τις
συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο του/της ή με την αφορμή κάποιας γιορτής
ή επετείου. Ακόμη όμως και η ενότητα που θα επιλεγεί για διδασκαλία, μπορεί να
μην διδαχτεί ολόκληρη αλλά ένα μέρος της. Αυτό ισχύει βέβαια περισσότερο για
τις ενότητες εκείνες που είναι πολύ μεγάλες και μπορούν εύκολα να χωριστούν σε
υποενότητες. Επίσης, το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να μην είναι το μοναδικό που θα
χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας.
Μπορεί να παίξει συμπληρωματικό ή και απλώς συμβουλευτικό ρόλο.


5. Οι προϋποθέσεις


Για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η διδασκαλία θα πρέπει να
υπάρχει και η σωστή καθοδήγηση από την πλευρά του/της εκπαιδευτικού. Αυτό
σημαίνει συστηματική οργάνωση, καλή προετοιμασία και ευελιξία για την αντιμε−
τώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην τάξη. 


Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιοποιήσει τον διδακτικό του χρόνο, να ανα−
κοινώσει από την αρχή τους σκοπούς και τους στόχους του, και να εντάξει
τους/τις μαθητές/−τριες στο ιστορικό πλαίσιο της διδαχτικής ενότητας, να χρησι−
μοποιήσει μια αφορμή για να ξεκινήσει. Nα δημιουργήσει δηλαδή μια προβληματι−
κή κατάσταση ή μια σύγκρουση πάνω σ’ ένα γεγονός, με σκοπό να ενεργοποιήσει
το ενδιαφέρον των μαθητών/−τριων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Προς το σκοπό
αυτό μπορούν να βοηθήσουν φωτογραφίες, χάρτες ή πηγές, προσωπικές μαρτυ−
ρίες, κριτικά κείμενα, εφημερίδες, που έχουν σχέση με το θέμα ή που το αντιμε−
τωπίζουν από άλλη πλευρά. Η διδασκαλία που θα ακολουθήσει καθώς και οι
παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να έχουν μια οργανωμένη δομή, για να είναι
σε θέση οι μαθητές/−τριες να παρακολουθήσουν από την αρχή ως το τέλος. Η
παρουσίαση γίνεται με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο. Δίνονται διευκρινίσεις,
όπου είναι απαραίτητο και χρησιμοποιούνται παραδείγματα από τη σύγχρονη
ζωή, με τα οποία μπορεί να υπάρξει αναλογία. Εκείνο που κατά κανόνα θα πρέ−
πει να επιδιώκει ο/η εκπαιδευτικός θα είναι να αναπτυχθεί διάλογος μέσα στην
τάξη, μεταξύ του ίδιου και των μαθητών/−τριων ή και μεταξύ των μαθητών/−
τριων, που θα μεθοδεύεται από τον/την ίδιο/−α, χρησιμοποιώντας ως οδηγό το
σχολικό εγχειρίδιο, την ιστορική αφήγηση ή τις πηγές του. Η χρήση εποπτικών
μέσων μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς υπάρχει ποικιλία
στον τρόπο παροχής της πληροφορίας. Τέλος ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγ−
χει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του μέσα από συχνές ερωτήσεις,
που θα υποβάλλει κάθε τόσο στους/στις μαθητές/−τριες ή μέσα από εργασίες,
που θα αναθέτει στο τέλος κάθε ενότητας, ατομικές ή ομαδικές.







Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΟN NEOTEPO KAI ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ. MATIEΣ
AΠO THN IΣTOPIA THΣ ΣTON ΔIEΘNH XΩPO


A’ EIΣAΓΩΓH
Το εγχειρίδιο, Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο, εντάσσεται στο


Πέμπτο Επίπεδο της σειράς εγχειριδίων με το γενικό τίτλο «Εμείς και οι Άλλοι» (Στοι−
χεία Iστορίας και Πολιτισμού). Απευθύνεται σε Έλληνες μαθητές/τριες ηλικίας 15 με 18
χρονών, με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και εκπαιδευτικούς, που φοιτούν και
εργάζονται σε ελληνικά σχολεία της Διασποράς και ζουν σε συνθήκες πολυπολιτι−
σμικές. Περιλαμβάνει θεματικές ενότητες από τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της
Ελλάδας και έχει ως στόχο να δώσει πληροφορίες για γεγονότα, που εντάσσονται
σε ευρύτερες ιστορικές περιόδους, η εξέλιξη των οποίων, όμως, καθόρισε τη συνολι−
κή πορεία της χώρας μέσα στον χρόνο, αλλά και τη θέση της μέσα στο ευρύτερο
ιστορικό γίγνεσθαι. Επιδιώκει, λοιπόν, από τη μια να υποστηρίξει την ελληνική γλώσ−
σα, μέσα σ’ ένα περιβάλλον τουλάχιστον δίγλωσσο και από την άλλη να προβάλλει
σταθμούς της ελληνικής ιστορίας, χωρίς να καλλιεργεί πάθη και φανατισμούς, με τον
απαιτούμενο σεβασμό στα γεγονότα αλλά και την κατανόηση και της «άλλης» πλευ−
ράς. Έτσι, επιλέγονται περίοδοι της ελληνικής ιστορίας που επηρεάστηκαν από τις
παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά και γεγονότα που προέβαλλαν την Ελλάδα στο εξωτερι−
κό, καθώς η ίδια με τη στάση της καθόρισε τις διεθνείς συνθήκες.


Ως προς τη μεθοδολογία, βασική επιδίωξη του εγχειριδίου είναι η καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης και η συμμετοχή του/της μαθητή/−τριας στην ανακάλυψη της
ιστορικής γνώσης. Αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι τόσο η ποσότητα όσο η ποιότη−
τα της παρεχόμενης γνώσης. Γι’ αυτό εξετάζονται μεγάλες ιστορικές περίοδοι με
συνοπτικό τρόπο. Δίνεται έμφαση σε μια διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας,
καθώς γίνονται αναφορές στην καθημερινή ζωή αλλά και στην ποίηση, στη μουσι−
κή, το τραγούδι, τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο.


Επιπλέον τονίζονται περισσότερο οι αιτίες και οι συνέπειες των γεγονότων και
όχι τόσο αυτά καθ’ αυτά τα γεγονότα. Πρωτεύοντα ρόλο στη διδακτική αξιοποίη−
ση του εγχειριδίου παίζουν οι ιστορικές πηγές, είτε είναι εικόνες και φωτογραφίες
της εποχής, είτε είναι κείμενα, προσωπικές μαρτυρίες, ημερολόγια, χάρτες κ.λπ.
Αυτές συμπληρώνουν την ιστορική αφήγηση και δεν παίζουν μόνο ρόλο διακοσμη−
τικό. Οι περισσότερες δραστηριότητες άλλωστε βασίζονται σ’ αυτές τις πηγές. 


Το εγχειρίδιο Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο, Mατιές από την ιστο−
ρία της στον διεθνή χώρο προτείνει ένα οκείο και βιωματικό τρόπο προσέγγισης
της ιστορικής γνώσης. Γι’ αυτό ακολουθεί ένα ευρηματικό σενάριο, μέσα από το
οποίο σιγά−σιγά αναδεικνύονται τα γεγονότα με την παράλληλη συμμετοχή των
μαθητών/−τριων, οι οποίοι τελικά επιχειρούν να πάρουν τη θέση των πρωταγωνι−
στών του σεναρίου μας και να ταυτιστούν μ’ αυτούς.


Πιο συγκεκριμένα, μια παρέα παιδιών από τις ελληνικές παροικίες της Δια−
σποράς έρχονται, από τον τόπο που μένουν, στην Ελλάδα για να γνωρίσουν τον
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τόπο καταγωγής τους και να μάθουν την ιστορία του. Κατά τη διάρκεια του ταξι−
διού τους, κάνουν μια έρευνα, για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για συγκεκρι−
μένες περιόδους από την ιστορία της Ελλάδας, τις οποίες πρόκειται να δημοσι−
εύσουν στο περιοδικό του σχολείου τους όταν επιστρέψουν στη χώρα διαμονής
τους. Πολύτιμοι βοηθοί τους σ’ αυτή την έρευνα αναδεικνύονται ο παππούς και
η γιαγιά ενός παιδιού από την παρέα, αλλά και άνθρωποι ειδικοί σε επιμέρους
θέματα όπως ιστορικοί τέχνης, διευθυντές μουσείων, ερευνητικών κέντρων κ.λπ.
που συναντούν για να συλλέξουν πληροφορίες. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε τους
δίνουν οι ίδιοι τα στοιχεία που χρειάζονται, είτε τους προτείνουν βιβλία, διευ−
θύνσεις στο διαδίκτυο και άλλες πηγές, όπου μπορούν να πάρουν πληροφορίες.
Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, είναι αναγκασμένοι να παρατηρή−
σουν φωτογραφίες να διαβάσουν διάφορα είδη κειμένων, να μελετήσουν χάρτες
για να βρουν τα στοιχεία που χρειάζονται, να τα καταγράψουν και να καταλή−
ξουν σε συμπεράσματα.


B’ ΘEMATIKEΣ ΠEPIOXEΣ
Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τέσσερις ευρύτερες θεματικές περιοχές. Kάθε μια


από αυτές χωρίζεται σε επιμέρους μικρότερες ενότητες:


Α) Περίοδος Τουρκοκρατίας: Από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό
έως την Επανάσταση του 1821


ñ Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει και έξω από τα σύνορα της
ñ Voyage en grece… Travel in greece… Reise nach griechenland…
ñ Η Eλληνική Eπανάσταση στις Eυρωπαϊκές Aυλές.


Β) Από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους έως την Ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα


ñ Ένας Γερμανός βασιλιάς για το ελληνικό κράτος
ñ Επτά Nησιά δώρο στον βασιλιά Γεώργιο Α’! 
ñ Το μοίρασμα μιας Aυτοκρατορίας


Γ) Από τους Βαλκανικούς Πολέμους στη Μικρασιατική
Καταστροφή 


ñ Βαλκανικοί Πόλεμοι
ñ Εθνικός Διχασμός
ñ Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
ñ Τα τετράδια του Ξεριζωμού


Δ) Από το Κράχ της Wall Street στη Σύγχρονη Eποχή


ñ Το Kραχ της Wall Street
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ñ Βιβλία στη φωτιά
ñ O Β’ Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα
ñ Τα χρόνια της Δημοκρατίας μετά από πολλούς κόπους
ñ Σύνορα η τέχνη δεν γνωρίζει
ñ K‡ÚÔ˜: Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος


Στο τέλος υπάρχει σχετική ενδεικτική βιβλιογραφία πηγών και εικόνων και
θησαυρός ιστορικών εννοιών.
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B’ ΜΕΡΟΣ
OPΓANΩΣH ΔIΔAΣKAΛIAΣ KAI ANAΛYΣH ENOTHTΩN


Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΤΥΠΑ 
ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ


Α. Σκοπός


Να κατανοήσουν οι μαθητές/−τριες τη συμβολή των ελληνικών παροικιών στην
προετοιμασία του αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση τους από τους
Τούρκους.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους κάποιοι Έλληνες αναγκάζονταν να


μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στην Ελλάδα.
ñ Να γνωρίσουν τις περιοχές που επέλεγαν, συνήθως, για να ταξιδέψουν ή και να


εγκατασταθούν
ñ Να μάθουν τις σημαντικότερες ελληνικές παροικίες του εξωτερικού
ñ Να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες των ελληνικών παροικιών
ñ Να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους, οι Έλληνες των παροικιιών βοη−


θούσαν την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα.
ñ Να καταλάβουν το ρόλο των λογίων και των εμπόρων.
ñ Να δουν τις πρώτες ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά, που τυπώνονταν στο


εξωτερικό.
ñ Να μάθουν για τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και πώς αυτός επέδρασε, μέσω των


παροικιών, στη διαμόρφωση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
ñ Να πληροφορηθούν για τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Νεοελληνικού


Διαφωτισμού 
ñ Να μάθουν για τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Ρήγα Φεραίο.
ñ Να γνωρίσουν τη δράση της Φιλικής Εταιρείας και τη συμβολή της στην προε−


τοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης. 
ñ Να μιλήσουν για τη σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στις ελληνικές


κοινότητες του εξωτερικού και στην κυρίως Ελλάδα, όχι μόνο σε ταραγμένες επο−
χές αλλά και σε ειρηνικές περιόδους. 


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση 


Η αφόρμηση: Οι ήρωες της ιστορίας κατά την έρευνά τους σ’ αυτή την ενότητα
βρίσκουν την υπεύθυνη για τον Απόδημο Eλληνισμό και μαθαίνουν πληροφορίες για
τις Ελληνικές παροικίες τον 19ο αιώνα. Η διδασκαλία ξεκινά με την αφορμή της πρώ−
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της εικόνας, όπου αρχικά και χωρίς καμία υπόδειξη μπορεί να ζητηθεί από τους/τις
μαθητές/−τριες, να περιγράψουν, τι βλέπουν. Στη συνέχεια ρωτούνται, αν γνωρίζουν
τα πρόσωπα.


Σχολιασμός εικόνας: Αποκαλύπτονται τα ονόματα (Ρήγας – Κοραής), και δίνονται
λίγες πληροφορίες για τη δράση τους, μόνο όσες χρειάζονται για να ερμηνευθεί η
εικόνα, άλλωστε αναφέρεται αναλυτικά η δράση τους προς το τέλος της ενότητας.
Ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, που πίστευαν ότι οι Έλληνες μέσα από την παιδεία
μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τη θέση που βρίσκονταν και να ξεσηκωθούν. 


Εναλλακτικά, μπορεί να ζητηθεί από τους ίδιους τους/τις μαθητές/−τριες να βρουν
πληροφορίες γι’ αυτούς. Mόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ζητείται από
τους/τις μαθητές/−τριες να ερμηνεύσουν την εικόνα, αφού εξηγήσουν τα σύμβολα: η
Ελλάδα εδώ παρουσιάζεται προσωποποιημένη στη μορφή μιας ταλαιπωρημένης
γυναίκας, που έχει καταρρεύσει. Σ’ αυτή την κατάσταση βρισκόταν η Ελλάδα την περίο−
δο της Tουρκοκρατίας. Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να μάθουν, τι συνέβαινε μέσα στη
χώρα. Να καταλάβουν την οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πνευματική κατάσταση της
χώρας κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας (φόροι, καταπίεση, υποδούλωση−εξάρτηση,
ανυπαρξία πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας, έλλειψη παιδείας). 


Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μιλήσουν για τη συμβολή των δύο
ανδρών που, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, παίζουν τον ρόλο των σωτή−
ρων. Η πνευματική τους κατάρτιση, η αγωνιστική τους διάθεση, η αγάπη τους για
την πατρίδα, τα ταξίδια τους στο εξωτερικό, η επαφή τους με τις ευρωπαϊκές εξε−
λίξεις, η συνεργασία τους με τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, ήταν τα εφό−
δια αλλά και οι τρόποι με τους οποίους προσπαθούσαν να βγάλουν τη χώρα από
τη δύσκολη αυτή κατάσταση.


Παρακάτω σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση γίνεται λόγος για τη μετανά−
στευση των Ελλήνων στο εξωτερικό, κατά τον 19ο αιώνα και συγκεκριμένα την
περίοδο της Tουρκοκρατίας.


Δραστηριότητα: Πάνω στον χάρτη εντοπίζεται ο χώρος και υπογραμμίζονται ή
κυκλώνονται οι βασικοί προορισμοί (παραδουνάβιες ηγεμονίες, Αυστρία, Ιταλία,
Ρωσία κ.λπ.). 


Ζητείτε από τους/τις μαθητές/τριες να εξηγήσουν για ποιους λόγους νομίζουν
ότι οι Έλληνες επέλεξαν για την εγκατάστασή τους στο εξωτερικό, τις συγκεκριμέ−
νες περιοχές. Ένας από τους βασικότερους λόγους ήταν ότι στις περιοχές αυτές
υπήρχε ήδη ελληνικό στοιχείο, εξαιτίας των εμπόρων, που για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων τους είχαν δημιουργήσει εκεί εμπορικούς σταθμούς. Ένας άλλος
λόγος ήταν ότι οι περιοχές αυτές βρισκόταν στην καρδιά των ευρωπαϊκών εξελίξε−
ων. Έτσι, ζώντας κανείς εκεί, μπορούσε να έχει εύκολη πρόσβαση και να πάρει μια
ιδέα για όλες αυτές τις πνευματικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές, που συντε−
λούνταν στην Ευρώπη.


Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια ανίχνευσης των λόγων αυτής της μετανάστευ−
σης. Ο πρώτος λόγος που αναφέρεται είναι η κατάσταση στην οποία είχε περιέλ−
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θει η χώρα. Έχει γίνει αναφορά σ’ αυτήν πιο πάνω και οι μαθητές/−τριες πρέπει
να θυμηθούν και να περιγράψουν τις συνθήκες. Πέρα από το φόβο και την ανά−
γκη για επιβίωση, που είναι λόγοι που δικαιολογούν απολύτως όλη αυτή την κίνη−
ση, θα πρέπει στη συνέχεια να διαχωριστούν οι οικονομικοί λόγοι και να αναλυ−
θούν. Η ενασχόληση με το εμπόριο δημιουργούσε πολλές προσδοκίες οικονομικής
ανάπτυξης, η οποία, πέρα από το προσωπικό όφελος, θα μπορούσε να φανεί χρή−
σιμη και στο συλλογικό επίπεδο και να βοηθήσει την προετοιμασία της επανάστα−
σης. Επιλέχτηκε ως παράδειγμα εδώ η παροικία της Βενετίας, μια από τις σημα−
ντικότερες ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτε−
ρα πώς η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω του εμπορίου, συντέλεσε στην
πνευματική αυτή κίνηση, που περιγράφεται (τυπογραφεία, εφημερίδες, περιοδικά,
βιβλία, εκπαίδευση, υποτροφίες, επιστήμες κ.λπ.). Αναδεικνύεται, λοιπόν, εδώ η χρη−
σιμότητα του εμπορίου και η οικονομική ανάπτυξη που αυτό προκαλεί, στον βαθμό
που βοηθά την πνευματική καλλιέργεια του υπόδουλου γένους. Οι άνθρωποι μορ−
φώνονται, για να μεταφέρουν στη συνέχεια τις γνώσεις τους αυτές στην υπόδου−
λη Ελλάδα και να κάνουν τους Έλληνες κοινωνούς των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Τον
ίδιο σκοπό έχουν και όλ’ αυτά τα βιβλία, τα περιοδικά και οι εφημερίδες, που
τυπώνονται και μεταφέρονται στην Ελλάδα.


Ανάλυση εικόνας: Οι μαθητές/−τριες πρέπει να παρατηρήσουν το εξώφυλλο του
περιοδικού Λόγιος Ερμής. Να προσπαθήσουν να διαβάσουν τις πληροφορίες που
τους δίνει και, με βάση το εξώφυλλο, να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενό του.
Πρέπει να τονιστεί στους/στις μαθητές/−τριες ότι σκοπός όλης αυτής της προ−
σπάθειας ήταν η καλλιέργεια εθνικής συνείδησης στον υπόδουλο ελληνισμό, που θα
οδηγούσε στην εθνική του αποκατάσταση (αναλυτικά γίνεται αναφορά σ’ αυτό πιο
κάτω. Εδώ γίνεται μια πρώτη νύξη και με την ευκαιρία τονίζεται η συμβολή των
παροικιών, που είναι και ο βασικός στόχος). 


Πρόσθετη δραστηριότητα: Μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/−τριες να
βρουν πληροφορίες και για άλλες παροικίες (Βενετία, Πάδοβα, Τεργέστη, Οδησσό
κ.λπ.) και να περιγράψουν σ’ αυτές ανάλογες δραστηριότητες. Οι περισσότεροι
έμποροι εκείνη την περίοδο ακολουθούσαν τους δρόμους που άλλοι είχαν ανοίξει
προηγουμένως. 


Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στη συνθήκη του Κιουτσούκ− Καιναρτζή, για
τη συμβολή της στην ανάπτυξη του εμπορίου. Εδώ αναφέρονται μόνο όσα στοιχεία
μας είναι απαραίτητα για το θέμα, που αναλύουμε. Αν κριθεί σκόπιμο μπορούν τα
παιδιά ν’ αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες: Υπογράφτηκε το 1774, μετά τη νίκη
των Ρώσων στο ρωσοτουρκικό πόλεμο, που είχε ξεσπάσει το 1768, και είχε σκοπό
τη ρωσική εξάπλωση στον Εύξεινο Πόντο και στις βαλκανικές χώρες και την κατά−
λυση της Οθωμανικής Aυτοκρατορίας. Σύμφωνα με τη συνθήκη, οι Ρώσοι έδωσαν
στο Σουλτάνο τα νησιά του Αιγαίου, που είχαν καταλάβει, κι αυτός χορήγησε
στους Έλληνες γενική αμνηστία και το δικαίωμα να ταξιδεύουν τα πλοία τους ελεύ−
θερα, με ρωσική σημαία.
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Πρόσθετη δραστηριότητα: Ζητούμε από τους/τις μαθητές/−τριες να δείξουν πάνω
στον χάρτη τον χώρο όπου κυρίως ταξίδευαν τα ελληνικά πλοία (λεκάνη Μεσογείου)
και να σημειώσουν τα κυριότερα λιμάνια (Ιταλία, Γαλλία, Εύξεινος Πόντος). Να δείξουν,
επίσης πάνω στον χάρτη, τα ναυτικά νησιά (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά) και να σκεφτούν
για ποιους λόγους νομίζουν ότι τα νησιά αυτά ανέπτυξαν μεγάλο εμπορικό στόλο:
η μορφολογία του εδάφους αλλά και η μικρή παραγωγικότητα σε άλλους τομείς
έστρεψε τους κατοίκους, από πολύ νωρίς, στην ενασχόληση με τη θάλασσα. Η σκλη−
ρότητα των Τούρκων στη συνέχεια, που πολλές φορές έφτανε και ως την ολική
καταστροφή των νησιών, ήταν άλλος ένας σημαντικός λόγος, που ανάγκαζε τους
κατοίκους να βρουν διεξόδους για αντίσταση αλλά και για επιβίωση. 


Ανάλυση εικόνων: Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να γνωρίσουν τα μέσα που χρη−
σιμοποιούσαν για τα ταξίδια  εκείνη την εποχή. Το φωτογραφικό υλικό πρέπει να
αξιοποιηθεί και να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/−τριες να περιγράψουν ένα
πλοίο. Πρέπει να αναφερθούν στο είδος του πλοίου, στην εξωτερική του εμφάνιση,
πώς ταξίδευε, αν ήταν αργό ή γρήγορο, αν παρείχε ασφάλεια, να το συγκρίνουν
μ’ ένα πλοίο της σημερινής εποχής.


Στη συνέχεια, θα αναφερθούν στους κινδύνους(κακοκαιρία, πειρατές). Στους
πειρατές μπορεί να αφιερωθεί λίγος χρόνος, αφού πρόκειται για θέμα που ενδια−
φέρει τους/τις μαθητές/−τριες. Γίνεται περιγραφή με τη βοήθεια των φωτογρα−
φιών. Μπορούν να σχολιάσουν την εμφάνισή τους, να μιλήσουν για τις δραστη−
ριότητές τους, για τη σκληρότητά τους, να πουν αν γνωρίζουν κάποιον πειρατή
(Μπαρμπαρόσα).


Τονίζεται ότι εμπόριο διεξάγονταν και από την ξηρά. Μερικοί χερσαίοι εμπορι−
κοί δρόμοι μπορούν να σημειωθούν στο χάρτη. Πολλές φορές γινόταν και συν−
δυασμός των δύο τρόπων. Τα εμπορεύματα μεταφέρονταν ως ένα εμπορικό σταθ−
μό από τη θάλασσα, τα παραλάμβαναν οι έμποροι και συνέχιζαν τη μεταφορά
τους δια ξηράς.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες μπορούν να παρακινηθούν να
απαντήσουν, γιατί κάποιοι μπορεί να προτιμούσαν το ταξίδι από την ξηρά και όχι
από τη θάλασσα και πώς γινόταν το ταξίδι. Οι έμποροι μετέφεραν τα προϊόντα με
τα ζώα, δημιουργώντας καραβάνια, δηλαδή ταξίδευαν πολλοί μαζί για περισσότερη
ασφάλεια. Ταξίδευαν από την ξηρά γιατί πολλές φορές ήταν μοναδική επιλογή, η
πρόσβαση στον προορισμό ήταν ευκολότερη ή γρηγορότερη, δεν είχαν πλοία, απέ−
φευγαν τους πειρατές και την κακοκαιρία. Παρόλα αυτά, ανάλογοι κίνδυνοι με
αυτούς της θάλασσας υπήρχαν και στην ξηρά (κακοκαιρία, δύσβατα μέρη, ληστές
κ.λπ.). 


Σχολιασμός εικόνας: Σκόπιμο είναι να εξηγηθεί στους/στις μαθητές/−τριες τι
ήταν το λοιμοκαθαρτήριο, με αφορμή τη σχετική εικόνα. Επειδή οι συνθήκες που ταξί−
δευαν οι έμποροι ήταν δύσκολες, συχνά αναπτύσσονταν μικρόβια που μπορούσαν
να προκαλέσουν ασθένειες και να εκδηλωθούν με τη μορφή επιδημίας. Το λοιμοκα−
θαρτήριο, λοιπόν, ήταν ο χώρος όπου γινόταν μια προληπτική απολύμανση σε κάθε
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ταξιδιώτη, που έμπαινε στη χώρα. 


Πρόσθετη δραστηριότητα: Σαν ανακεφαλαίωση μπορεί να ζητηθεί από τους/τις
μαθητές/−τριες να επαναλάβουν, όσα ειπώθηκαν για τα ταξίδια εκείνης της επο−
χής (το σκοπό, τα μέσα, τους κινδύνους) και ακόμα να κάνουν μια σύγκριση με τις
σημερινές συνθήκες ή να διηγηθούν μια προσωπική εμπειρία τους, μια περιπέτειά
τους σ’ ένα ταξίδι τους.


Σημείωση: Το θέμα του εμπορίου είναι πολύ μεγάλο. Χρειάζεται, λοιπόν, προ−
σοχή να μην παρεκκλίνουμε από το θέμα, που είναι οι λόγοι για τους οποίους οι
Έλληνες έφευγαν από την Ελλάδα για το εξωτερικό. 


Ένας ακόμη λόγος ήταν οι σπουδές. Το φαινόμενο αυτό ήταν αρκετά παλιό, εκδη−
λώνεται σ’ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, όπου οι συνθήκες στο θέμα της παι−
δείας ήταν άθλιες αλλά σε πολλές περιοχές ήδη και από την περίοδο της ενετοκρα−
τίας, όπου η πρόσβαση στα ιταλικά πανεπιστήμια ήταν σχετικά εύκολη. Οι Έλληνες
λόγιοι, λοιπόν, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού ήταν πολλοί. Με την ευκαιρία μπο−
ρεί να γίνει λόγος για ένα ανάλογο φαινόμενο, που εκδηλώνεται και στις μέρες μας. 


Αφού ολοκληρωθεί η επιμέρους ενότητα, που αναφέρεται στους λόγους της
μετανάστευσης στο εξωτερικό, ξεκινά η ανάλυση πλέον του αρχικού θέματος, που
είναι και ο βασικός στόχος της ενότητας, δηλαδή η συμβολή των ελληνικών παροι−
κιών στην επανάσταση, που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση από τους Τούρκους. 


Δραστηριότητα: Τα παιδιά θα πρέπει να απαντήσουν, για ποιον σκοπό οι Έλλη−
νες έμποροι μετάφεραν στην Ελλάδα τις ιδέες που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη:


Στις παροικίες, λοιπόν, υπήρχε μια αγαστή συνεργασία λογίων και εμπόρων ως
προς αυτόν τον σκοπό. Οι λόγιοι ήταν εκείνοι που έρχονταν άμεσα σε επαφή με
τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Επίσης, ήταν εκείνοι που από νωρίς
κατάλαβαν, ότι όλ’ αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, πρέπει πάση θυσία να
μεταφερθούν στην Ελλάδα ώστε οι Έλληνες να αποκτήσουν μια στοιχειώδη παιδεία,
που θα τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν την κατάστασή τους και ν’ αγωνι−
στούν για την ελευθερία τους. Ως προς αυτόν τον σκοπό χρησιμοποίησαν τους
εμπόρους, σαν το πιο πρόσφορο μέσο μεταφοράς αυτών των ιδεών. Οι έμποροι,
είτε είχαν μυηθεί στη διαδικασία είτε όχι, ήταν πρόθυμοι να συμβάλλουν σ’ αυτήν,
παρακινημένοι πολλές φορές μόνο από την φιλοπατρία τους.


Μετέφεραν όλο το έντυπο υλικό, που τυπώνονταν στα τυπογραφεία των
παροικιών, τις περισσότερες φορές με δικά τους έξοδα. Μαζί τους ταξίδευαν και
οι λόγιοι, όπου στην Ελλάδα αναλάμβαναν το ρόλο του διαφωτιστή και προσπα−
θούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παιδείας.


Στο σημείο αυτό εισάγεται ο όρος Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Αναλύονται τα
αίτια, ο σκοπός (έχει αναφερθεί πιο πάνω) και οι πρακτικές (έκδοση βιβλίων, ίδρυ−
ση σχολείων, νέες μέθοδοι διδασκαλίας) αυτής της πνευματικής κίνησης και εξηγεί−
ται ο όρος αλληλοδιδακτική μέθοδος (μέθοδος διδασκαλίας όπου οι προχωρημέ−
νοι/−ες μαθητές/−τριες διδάσκουν τους αρχάριους). 


Πρόσθετη δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του θησαυρού ιστορικών εννοιών και των
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πληροφοριών που έχουν ήδη δοθεί, ζητείται από τους/τις μαθητές/−τριες να δώσουν
ένα ορισμό για την έννοια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Επιπρόσθετα, αν κριθεί
σκόπιμο, τους ζητείται να βρουν κάποιες πληροφορίες, για το έργο των Νεοελλήνων
διαφωτιστών που αναφέρονται (Μοισιόδακας, Κούμας, Ψαλλίδας, Καϊρης, Λέσβιος).


Αν και για τον Κοραή δίνονται κάποιες πληροφορίες, ως βασικού εκπροσώπου
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, θα ήταν καλό, για την ολόπλευρη εξέταση του
θέματος, να ανατεθούν στους/στις μαθητές/−τριες εργασίες, όπου θα διαπραγ−
ματευθούν επιμέρους θέματα όπως: η στάση του Κοραή στη διαμάχη για τη γλώσ−
σα (ο Κοραής μεταξύ δημοτικιστών και καθαρευουσιάνων ακολουθούσε τη μέση
οδό). Γιατί ήταν σημαντική για τον Κοραή η διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων συγ−
γραφέων; (οι ιδέες που υπάρχουν μέσα σ’ αυτά τα κείμενα γίνονταν ξανά επίκαι−
ρες εκείνη την εποχή. Ήταν ήδη γνωστές στην Ευρώπη και στον ελληνικό χώρο θα
μπορούσαν να αποτελέσουν το ιδεολογικό υπόβαθρο για την επανάσταση). Τι θέση
έχει ο όρος «μετεκένωση» στις απόψεις του Κοραή; (μεταφορά από την Ευρώπη
στον ελληνικό χώρο και δημιουργική αφομοίωση των ιδεών του Διαφωτισμού). 


Ανάλυση εικόνας: Τα παιδιά θα πρέπει να αναλύσουν το συμβολισμό της σκλά−
βας Ελλάδας στο φυλλάδιο, Πολεμιστήριον Σάλπισμα, του Κοραή. Η ανάλυση θα πρέ−
πει να κινείται στο σκεπτικό ότι ο Κοραής με το φυλλάδιό του προτρέπει τους Έλλη−
νες να ξεσηκωθούν, προκειμένου να αποτινάξουν το ζυγό. Φυσικά, η ανάλυση μπο−
ρεί να επεκταθεί, να γίνουν αναφορές στην κατάσταση της σκλάβας Ελλάδας και για
ποιους λόγους οι άνθρωποι δεν μπορούν να υπομένουν πια την καταπίεση, καθώς
και στη διαδικασία (παιδεία) που ο Κοραής προτείνει, για να οδηγηθούν στην Eπα−
νάσταση. Η συμβολή της παιδείας, και μάλιστα εκείνης που θα στηρίζεται στις ιδέες
που συναντώνται στα κείμενα της κλασικής αρχαιότητας, δίνεται στην εικόνα, με το
σκισμένο χιτώνα της σκλάβας Ελλάδας και τις αρχαίες πεσμένες κολώνες. Η βάση,
δηλαδή, για την αναγέννηση του νέου ελληνικού πολιτισμού θα πρέπει να είναι ο
αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, του οποίου ο νέος αποτελεί και συνέχεια.


Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σ’ έναν επίσης σημαντικό εκπρόσωπο του Νεο−
ελληνικού Διαφωτισμού, τον Ρήγα. Από τις ιδέες του, κυρίως θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στην ένωση των βαλκανικών λαών ενάντια στην καταπίεση και στη δημι−
ουργία ενός κράτους χωρίς φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. Φυσικά, μπορούν
οι μαθητές/−τριες να βρουν κι άλλες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ρήγα,
να διαβάσουν το Θούριο ή να βρουν και να μελετήσουν τη Μεγάλη Χάρτα της Ελλά−
δας, για να καταλάβουν, πώς οραματιζόταν ο Ρήγας τη χώρα.


Ανάλυση εικόνας: Ζητείται από τους/τις μαθητές/−τριες να ερμηνεύσουν την
υδατογραφία των Ζωγράφου – Μακρυγιάννη. Η εικόνα είναι συμβολική. Για να βοη−
θηθούν οι μαθητές/−τριες μπορούν να γίνουν κάποιες ερωτήσεις: Τι μπορεί να είναι
ο σπόρος (ιδέες); Ποιες ιδέες μπορεί να οδηγήσουν στη διεκδίκηση της ελευθερίας;
Ισότητα, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ. Πρέπει να τονιστεί ότι ο Ρήγας πλήρωσε με τη ζωή
του αυτή την αγάπη του για την ελευθερία.
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Το τελευταίο μέρος της ενότητας αναφέρεται στην ενεργό δράση των παροικιών
στον Aγώνα για την ελευθερία. Συγκεκριμένα, στη συμμετοχή πολλών ατόμων στα
επαναστατικά κινήματα, που εκδηλώθηκαν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στα
ελληνικά νησιά, πριν από την έναρξη της Eπανάστασης. Ακόμη, στη δημιουργία της
Φιλικής Eταιρείας, μιας μυστικής οργάνωσης που προετοίμαζε την επανάσταση και
αριθμούσε μέλη απ’ όλη την Ευρώπη. 


Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να παρατηρήσουν τις ταυτότητες, τα σύμβολα,
τον όρκο, τη σφραγίδα και να διαπιστώσουν πόσο αυστηρή οργάνωση ήταν.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες
Οι μαθητές/−τριες μπορούν 


ñ Να αναζητήσουν στοιχεία για τον χαρακτήρα και τις πεποιθήσεις του Κοραή και
του Ρήγα, όπως για παράδειγμα ότι ο Κοραής ήταν μετριοπαθής, άνθρωπος
περισσότερο των γραμμάτων και των ιδεών. Ο Ρήγας ήταν περισσότερο επανα−
στάτης, ριζοσπαστικός, άνθρωπος της δράσης.


ñ Να βρουν κάποια έργα του Ρήγα: Επαναστατική προκήρυξη, Τα δίκαια του
ανθρώπου, Η μεγάλη χάρτα της Ελλάδας, Φυσικής απάνθισμα, Το Σχολείο των
Ντελικάτων Εραστών.


ñ Να διαβάσουν και να παρουσιάσουν στην τάξη το έργο του Κοραή Ο Παπα−
τρέχας.


ñ Να διαλέξουν έναν έτοιμο χάρτη, που τους βολεύει και να σχεδιάσουν πάνω σ’
αυτόν τις διαδρομές που έχουν κάνει οι ίδιοι, θαλάσσιες ή χερσαίες, στα διά−
φορα ταξίδια τους με την οικογένειά τους.
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VOYAGE EN GRECE…
TRAVEL IN GREECE…
REISE NACH GRIECHENLAND…


Α. Σκοπός


Οι μαθητές/−τριες μέσω της διδασκαλίας να έρθουν σε επαφή με το κίνημα του
Φιλελληνισμού και να γνωρίσουν τον ρόλο που έπαιξε στον Αγώνα της Ανεξαρτη−
σίας. Oι Φιλέλληνες από την Eυρώπη και την Aμερική συνέβαλαν ουσιαστικά στην
τελική αίσια έκβαση της επανάστασης.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να γνωρίσουν τι είναι ο Φιλελληνισμός.
ñ Να μάθουν ποιοι ήταν οι Φιλέλληνες, από ποια μέρη έρχονταν, τι τους έφερνε


στην Ελλάδα. 
ñ Να δουν πώς περιγράφουν οι Φιλέλληνες την Ελλάδα πριν από την Επανάσταση.
ñ Να γνωρίσουν ποια ήταν η άποψη των Φιλελλήνων, για τον Αγώνα της Ανεξαρ−


τησίας.
ñ Να δουν με ποιους τρόπους βοήθησαν οι Φιλέλληνες, στη διεξαγωγή της Ελληνι−


κής Επανάστασης.
ñ Να μάθουν ποια ήταν η συμβολή των Φιλελλήνων, στη συνειδητοποίηση της


αξίας των αρχαίων μνημείων.
ñ Να γνωρίσουν καλύτερα ορισμένους γνωστούς Φιλέλληνες, όπως ήταν ο Λόρ−


δος Βύρων, αλλά και να μάθουν για την καθημερινή ζωή στην Κρήτη, ενός λιγό−
τερου γνωστού Αμερικανού Φιλέλληνα.


ñ Να κατανοήσουν ότι το κάθε νόμισμα έχει διπλή όψη. Έτσι και οι Φιλέλληνες βοή−
θησαν σημαντικά την Ελλάδα, αλλά κάποιες φορές προκάλεσαν και κακό, όπως
συνέβη με τον Λόρδο Έλγιν, που άρπαξε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. 


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Η αφορμή δίνεται από μια επίσκεψη των ηρώων στη Γεννάδειο
Βιβλιοθήκη και έναν πίνακα που βλέπουν εκεί. 


Ανάλυση εικόνας: Παρατηρείτε τον πίνακα, που απεικονίζει ανθρώπους ανάμε−
σα σε ελληνικές αρχαιότητες. Μέσα από ερωτήσεις του τύπου: Υπάρχει διαφορά
στην ενδυμασία του ανθρώπου πάνω στο άλογο και των υπόλοιπων; Ποιος θα
μπορούσε να είναι αυτός πάνω στο άλογο; Γιατί βρίσκεται ανάμεσα στις αρχαιότη−
τες; Τι δείχνει με το χέρι του; Τι κάνουν οι υπόλοιποι; γίνεται αντιληπτό ότι πρόκει−
ται για κάποιον ξένο περιηγητή, που έχει επισκεφθεί την Ελλάδα. Η επόμενη ερώ−
τηση θα μπορούσε να είναι: πότε έγινε αυτή η επίσκεψη και για ποιον λόγο; Πώς το
καταλαβαίνουμε;
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Η αφήγηση, η οποία ακολουθεί λύνει τις απορίες. Το ενδιαφέρον για τον αρχαίο
ελληνικό πολιτισμό, αλλά και η συμπάθεια για τους υπόδουλους Έλληνες, έκαναν
πολλούς Ευρωπαίους, αλλά και Αμερικάνους να επισκεφθούν την Ελλάδα. Όταν
έφταναν στην Ελλάδα, κατέγραφαν τις εντυπώσεις τους.


Ανάλυση εικόνων: Πρόκειται για έργα Φιλελλήνων, που απαθανατίζουν το ένα
στιγμές από την καθημερινή ζωή μιας ελληνικής οικογένειας και το άλλο το κέντρο
της σημερινής Αθήνας, δηλαδή την περιοχή της Πύλης του Ανδριανού, στις αρχές του
19ου αιώνα. Παρατηρώντας την πρώτη εικόνα, μπορείτε να αναφερθείτε στις ακό−
λουθες δραστηριότητες μιας οικογένειας: Ο άντρας ασχολούνταν με την κτηνοτρο−
φία και οι γυναίκες έμεναν σπίτι για να μεγαλώνουν τα παιδιά, αλλά και για να
μαγειρέψουν και να υφάνουν το ρουχισμό. Η οικογένεια ήταν συσπειρωμένη. 


Παρατηρώντας τη δεύτερη εικόνα, μπορείτε, επίσης, να δείτε τη βασική ενασχόλη−
ση των αντρών με την κτηνοτροφία, το βασικό μεταφορικό μέσο της εποχής, το γαϊ−
δουράκι, αλλά και την κατάσταση, στην οποία βρίσκονταν σημαντικές αρχαιότητες.


Ανάλυση γραπτών πηγών: Παρατίθενται γραπτές πηγές από κείμενα διαφόρων
ξένων περιηγητών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στα κείμενα περιγράφονται
στοιχεία από τη διατροφή των Ελλήνων την περίοδο της Τουρκοκρατίας.


Μπορείτε με βάση τις πληροφορίες που σας παρέχονται να προετοιμάσετε ένα
γεύμα της εποχής, στο οποίο πρωτοστατούσε το ψωμί.


Στη συνέχεια στην ιστορική αφήγηση περιγράφονται οι πολιτικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές συνθήκες που ευνόησαν την καλλιέργεια του Φιλελληνισμού. Aυτές
ήταν ο Διαφωτισμός που είχε προηγηθεί, η άνθιση του πνεύματος του Ρομαντι−
σμού στην Ευρώπη, που αφύπνιζε τις συνειδήσεις των Ευρωπαίων σε θέματα στή−
ριξης των αδυνάτων και βασανισμένων λαών, η ανακάλυψη του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, όλα αυτά οδηγούσαν τους Eυρωπαίους στην Ελλάδα. Eπίσης, η κατά−
πνιξη των επαναστάσεων και των φιλελεύθερων ιδεών από τα συντηρητικά ευρω−
παϊκά καθεστώτα, έδωσαν την ευκαιρία στους Ευρωπαίους, αλλά και Αμερικάνους
λόγιους να εκφράσουν τις απόψεις τους.


Ανάλυση γραπτών πηγών: Eπηρεασμένος από αυτό το πνεύμα ο Αλφόνς ντε
Λαμαρτίν συνδέει την Ελληνική Επανάσταση με την ελληνική αρχαιότητα στο πρώτο
κείμενο, ενώ στο δεύτερο κείμενο, ο Αυγούστος Φλωμπέρ περιγράφει την επίσκεψη
του στο σπίτι της οικογένειας του Κωνσταντίνου Κανάρη, τον Ιανουάριο του 1851.
Πρόκειται για το σπίτι ενός εύπορου Έλληνα. Ήταν, άλλωστε, ναύαρχος και μέλος
της Κυβέρνησης. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή
του Κανάρη.


Δραστηριότητα: Μπορείτε να αναζητήσετε φιλελληνικά κείμενα του Βίκτωρος
Ουγκώ, του Σίλλερ, του Μίλλερ, του Πούσκιν, του Σανταρόζα, του Εϋνάρδου, αλλά
και του αμερικανού προέδρου Μονρόε και του γιατρού Χάου. Πολλοί από αυτούς
επισημαίνουν στο έργο τους ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός έχει τις ρίζες του στον
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Διαβάσετε, επίσης, το ποίημα του Γιώργου Σουρή Εις τους
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Φιλέλληνας. 
Ο Φιλελληνισμός δεν εκδηλώθηκε μόνο με κείμενα, αλλά και με πράξεις. Γίνεται


αναφορά στις φιλελληνικές επιτροπές, που ιδρύθηκαν, και στη δράση τους, που
επικεντρωνόταν στην οικονομική βοήθεια των επαναστατημένων Ελλήνων. Πολλοί
Φιλέλληνες ήρθαν όμως και ως εθελοντές για να πολεμήσουν στο πλευρό των
Ελλήνων.


Ανάλυση εικόνας: Παρατηρήσετε την εικόνα με τους Ευρωπαίους αξιωματικούς,
που ήρθαν ως εθελοντές, στην Ελληνική Επανάσταση. Ποιες εθνικότητες ξεχωρίζε−
τε; Π.χ. τον Γάλλο που φοράει το καπέλο σε στυλ Ναπολέοντα κ.α.


Ανάλυση γραπτής πηγής:
Ο αμερικάνος γιατρός Σάμουελ Γκρίντλεϋ Χάου περιγράφει την καθημερινότητα


του ύπνου του, ως εθελοντή στο μέτωπο του πολέμου. Οι δυσκολίες ήταν πολύ
μεγάλες. Δεν είχαν μόνιμο σπίτι, δεν είχαν πάντα τροφή. Οι μετακινήσεις ήταν
δύσκολες και επικίνδυνες.


Επίσης Φιλέλληνες ζωγράφοι φιλοτέχνησαν τα προβλήματα των Ελλήνων και
τις μάχες που έδωσαν για την Ανεξαρτησία τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Ευγέ−
νιος Ντελακρουά. Αλλά και ανώνυμοι καλλιτέχνες έφτιαξαν παρόμοιες σκηνές,
πάνω σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως πιάτα (εικόνα με πιάτα), βεντά−
λιες κ.α. για να ενισχύσουν οικονομικά τον αγώνα. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος
ξένων πολιτικών με φιλελληνικά αισθήματα, όπως ήταν ο Γεώργιος Κάνιγκ. Αλλά
μεγάλη ώθηση στο κίνημα του Φιλελληνισμού, έδωσε ο ερχομός του γνωστού βρε−
τανού λόρδου Βύρωνα στην Ελλάδα και ο θάνατός του στο Μεσολόγγι. 


Ανάλυση εικόνας: Παρατηρήσετε τον πίνακα της άφιξης του λόρδου Βύρωνα στο
Μεσολόγγι. Ποιοι και πώς τον ακούνε; Τι φοράει: Πού είναι ανεβασμένος; Μπορεί−
τε να δραματοποιήσετε τη σκηνή και να φανταστείτε, τι θα μπορούσε να έλεγε
στους πολίτες του Μεσολογγίου.


Ανάλυση εικόνας: Παρατηρήσετε τις εικόνες που δείχνουν τον Φωβέλ στο σπίτι
που έμενε και τον βασιλιά Λουδοβίκο της Βαυαρίας. Και οι δύο ήταν Φιλέλληνες,
αλλά παράλληλα ήταν και συλλέκτες έργων της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Αυτό το
γεγονός είχε ως αποτέλεσμα, αρκετές αρχαιότητες να μεταφερθούν στη Γαλλία και
τη Γερμανία. 


Στην ιστορική αφήγηση θίγεται το θέμα της αρπαγής των ελληνικών αρχαιοτή−
των από Φιλέλληνες αλλά και άλλους ξένους πολιτικούς και ταξιδιώτες. Πιο γνω−
στές έμειναν η αρπαγή των Μαρμάρων του Παρθενώνα και της Αφροδίτης της
Μήλου. Παρουσιάζονται, επίσης, οι πρώτες προσπάθειες των Ελλήνων, να προ−
στατεύσουν τις αρχαιότητές τους. 


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες


Οι μαθητές/−τριες μπορούν:
ñ Να αναζητήσουν τη στάση της χώρας που κατοικούν απέναντι στην Ελληνική


Επανάσταση, ή να μάθουν αν κάποιος Φιλέλληνας καταγόταν από εκεί. Καλού−
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νται να σκεφτούν, τι θα έκαναν οι ίδιοι για τη Ελληνική Επανάσταση.
ñ Να αναζητήσουν σε κάποιο βιβλίο, οδηγό μουσείου ή στο διαδίκτυο τις επίσημες


ενδυμασίες κάθε κράτους.
ñ Να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, που απέ−


σπασε ο Έλγιν. Αλλά και να βρουν σε ποιο Μουσείο του κόσμου βρίσκεται το
άγαλμα της Αφροδίτης της Mήλου και να ανακαλύψουν την ιστορία του, διαβά−
ζοντας το βιβλίο του Τάκη Θεοδωρόπουλου, Το Αριστερό χέρι της Αφροδίτης,
Εκδόσεις Ωκεανίδα.


ñ Να διαβάσουν το βιβλίο Νάνου Βαλαωρίτη τα σπασμένα χέρια της Αφροδίτης
της Μήλου και να συζητήσουν γύρω από το θέμα της επιστροφής των αρχαιο−
τήτων στη χώρα όπου ανήκουν.


ñ Να δουν τις ταινίες του Τζούλιαν Φαρίνο ή του Νικου Κούνδουρου, Λόρδος
Βύρων και να διαβάσουν κείμενα του Άγγλου φιλέλληνα προκειμένου να μάθουν
πώς περιγράφει την Ελλάδα.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΥΛΕΣ


Α. Σκοπός


Οι μαθητές/−τριες μέσω της διδασκαλίας, να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα
της Ελληνικής Επανάστασης και ιδιαίτερα να παρατηρήσουν την εξέλιξη της στά−
σης των ξένων Δυνάμεων και κυρίως των Ευρωπαϊκών Αυλών, απέναντι στον
Αγώνα τους, για την Ανεξαρτησία τους.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:


ñ Να μάθουν ότι ως ημερομηνία για την έναρξη της Επανάστασης έχει επικρατήσει
η 25η Μαρτίου, αλλά ότι μέσα από τα χειρόγραφα έγγραφα, που σώζονται από
τότε, φαίνεται ότι οι πρώτες μάχες είχαν ήδη αρχίσει λίγες μέρες νωρίτερα.


ñ Να πληροφορηθούν ότι οι Έλληνες ζήτησαν από την αρχή κιόλας της Επανάστα−
σης τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων.


ñ Να γνωρίσουν ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις ή αλλιώς Ευρωπαϊκές Δυνάμεις εκείνης
της εποχής, ήταν η Αγγλία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Πρωσία και η Ρωσία, που είχαν
συστήσει και την Πενταπλή ή Ιερή Συμμαχία. 


ñ Να μάθουν ότι στην αρχή οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν αναγνώρισαν την Ελληνική
Επανάσταση.


ñ Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους άρχισαν να ενδιαφέρονται για
την Ελληνική Επανάσταση.


ñ Να αντιληφθούν τα βαθύτερα αίτια, πίσω από τις αφορμές, τα οποία οδήγησαν
κάθε Μεγάλη Δύναμη να αλλάξει πολιτική απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση.


ñ Να πληροφορηθούν για το πώς πολεμούσαν και πώς ζούσαν οι επαναστατη−
μένοι Έλληνες


ñ Να αντιληφθούν τη σημασία της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, για την αίσια έκβα−
ση της Επανάστασης


ñ Να αιτιολογήσουν τη μεγάλη εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων στα θέματα του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους


ñ Να μάθουν για την έκταση του νέου ελληνικού κράτους αμέσως μετά το τέλος
της Επανάστασης και για την επέκτασή του τα επόμενα χρόνια.


ñ Να πληροφορηθούν για ορισμένες σημαντικές μάχες της Επανάστασης και για
ορισμένα σημαντικά πρόσωπά της 


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι ήρωες βρίσκουν σ’ ένα βιβλίο μια επιστολή του Πέτρου Μαυ−
ρομιχάλη προς τις Ευρωπαϊκές Aυλές, με την οποία ενημερώνει για την έναρξη της
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Ελληνικής Επανάστασης. Καθώς η επιστολή υπογράφεται στις 23 Μαρτίου 1821,
σχολιάζεται από τα παιδιά ότι η αρχή της Επανάστασης τοποθετείται χρονολογι−
κά λίγο νωρίτερα και λίγο νοτιότερα στην Καλαμάτα. 


Ανάλυση γραπτής πηγής: Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή του Πέτρου
Μαυρομιχάλη. Εξηγεί την ανάγκη για την Επανάσταση και ζητάει την στήριξη των
Μεγάλων Δυνάμεων. Επιπλέον, μπορείτε να συζητήσετε για τον τρόπο διάσωσης,
φύλαξης και μελέτης παλιών εγγράφων. 


Ανάλυση εικόνας: Παρατηρήσετε τον πίνακα του όρκου των πολεμιστών. Τι συμ−
βαίνει ακριβώς; Πού εκτυλίσσεται η σκηνή; Τι κάνουν οι άνθρωποι; Αναφερθείτε
στην άποψη που έχει επικρατήσει ότι η Επανάσταση κηρύχθηκε στο Μοναστήρι της
Αγίας Λαύρας στις 25 Μαρτίου 1825. 


Σχολιασμός χάρτη: Αναζητήσετε στον χάρτη της Ευρώπης στις αρχές του 19ου


αιώνα τις Ευρωπαϊκές Αυλές, την Αγγλία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Πρωσία, τη
Ρωσία. Συζητήσετε για τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας. Αν και βρισκόταν στην
άκρη της Ευρώπης, η θέση της ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση ήταν πολύ σημαντι−
κή, για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους.


Οι εκπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων ή αλλιώς της Ιερής Συμμαχίας, έλα−
βαν την επιστολή του Μαυρομιχάλη ενώ συνεδρίαζαν στο Λάιμπαχ, για να κατα−
στείλουν άλλα επαναστατικά κινήματα στην Ιταλία και την Ισπανία. Έτσι δε δέχθη−
καν να στηρίξουν την Επανάσταση. Όταν, όμως, διαπίστωσαν τη δυσκολία της
Τουρκίας να τη σταματήσει, τότε μία−μία οι Μεγάλες Δυνάμεις άλλαξαν στάση και
άρχισαν να υποστηρίζουν τον Αγώνα, καθώς επιθυμούσαν να ελέγχουν την περιο−
χή, λόγω της θέσης της.


Ανάλυση εικόνων: Η πρώτη εικόνα είναι ένα Πάνθεον των ηρώων της Επανά−
στασης, ενώ η δεύτερη παρουσιάζει ορισμένα σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα
της. Πρόκειται για δύο λαϊκές εικόνες, που παρόμοιες τους κυκλοφορούσαν πολλά
χρόνια μετά την Επανάσταση και είχαν χαρακτήρα διδακτικό. 


Δραστηριότητα: Αναζητήσετε στο Πάνθεον το όνομα του Πατριάρχη Γρηγορίου
Ε’. Ο απαγχονισμός του είναι η τρίτη εικόνα στην πρώτη σειρά των εικόνων. Άλλα
γεγονότα που απαθανατίζονται είναι η δράση της Μπουμπουλίνας, το τραγούδι
του Θούριου κ.α.


Ανάλυσης γραπτής πηγής: Το κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη ζυμώματος,
συγκέντρωσης και αποστολής ψωμιού για τη σίτιση των στρατιωτών. Η υποστή−
ριξη του απλού λαού σε καθημερινά θέματα επιβίωσης του στρατού ήταν σημα−
ντική για τη διεξαγωγή του Αγώνα. 


Ανάλυση εικόνας: Στον πίνακα απεικονίζεται ο αποχαιρετισμός του καπετάνιου.
Όλη η οικογένεια του και φίλοι είναι συγκεντρωμένοι για αυτήν την ιδιαίτερη στιγ−
μή. Μπορεί να μην τον ξαναδούν και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, χαράς και
λύπης. Ο ίδιος ο καπετάνιος προσπαθεί να ενθαρρύνει τη γυναίκα του και το
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παιδί του, μιλώντας τους πιθανότατα με ενθουσιασμό για τη σημασία του Αγώνα.
Μπορείτε να θυμηθείτε ένα άλλον αποχαιρετισμό από την Iλιάδα του Ομήρου, εκεί−
νον ανάμεσα στον Έκτορα και τη γυναίκα του και το γιο του. Μπορείτε, επίσης, να
δραματοποιήσετε τη σκηνή. Σχολιάσετε τα όπλα της εποχής, που έχει ζωσμένα
πάνω του ο καπετάνιος. Κάθε στρατιώτης είχε δυο πιστόλες και ένα τουφέκι.
Δείτε καλύτερα αυτά τα όπλα στις επόμενες εικόνες.


Ανάλυση εικόνας: Στον πίνακα απεικονίζεται ένα μικρό αγόρι που κρατάει το
τουφέκι του, με την οικογένεια του. Ο πατέρας του είναι και εκείνος έτοιμος για
τον πόλεμο, ενώ η μητέρα του κλαίει που θα το αποχωριστεί. Οι ανάγκες του
Αγώνα ήταν πολύ μεγάλες. Έτσι επιστρατεύονταν όλοι, μικροί και μεγάλοι, άντρες,
γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών. 


Στην ιστορική αφήγηση αναφέρονται οι δύσκολες στιγμές που περνούσε η Ελλη−
νική Επανάσταση γύρω στα 1823, λόγω δύο κυρίως γεγονότων. Από την μία ήταν
οι εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ των αγωνιστών, που είχαν χωριστεί σε δύο αντί−
παλα στρατόπεδα που είχαν χωριστεί σε αυτό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και
σε εκείνο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Από την άλλη ήταν η συνεργασία της
Αιγύπτου με την Τουρκία και της άφιξης του αιγυπτιακού στόλου του Ιμπραήμ
στην Ελλάδα στο 1823.


Δραστηριότητα πρόσθετη: 
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τις εμφύλιες διαμάχες


ανάμεσα στους Έλληνες στρατηγούς και για τη δράση του Ιμπραήμ στην Ελλάδα.
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/−τριες θα μάθουν για παράδειγμα για τη φυλά−
κιση του Κολοκοτρώνη και του Οδυσσέα Ανδρούτσου, αλλά και για την πολιορκία
και την πτώση του Μεσολογγίου και της Ακρόπολης των Αθηνών το 1826 και 1827
αντίστοιχα. 


Ωστόσο, σε διπλωματικό επίπεδο τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα. Η υπο−
γραφή της Ιουλιανής Συνθήκης, στο Λονδίνο στις 6 Ιουλίου 1827, από τις τρεις
μεγαλύτερες Eυρωπαϊκές Δυνάμεις της εποχής, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία.
Με αυτήν συμφωνούσαν να πιέσουν Έλληνες και Τούρκους να κάνουν ανακωχή και
να βρουν μια λύση, για τη δημιουργία ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους. Έτσι
πιθανότατα θα έβρισκαν και την αφορμή να αναμιχθούν, νόμιμα πια, στην Επα−
νάσταση. Τα πλοία των τριών Δυνάμεων έπλεαν στο Ιόνιο για να πιέσουν την οθω−
μανική πλευρά να αποδεχθεί τις ρυθμίσεις της Συνθήκης. Στις αρχές του Οκτω−
βρίου του 1827, όμως, ο Ιμπραήμ παραβίασε την ανακωχή και ο στόλος των τριών
Δυνάμεων συγκρούστηκε με τον τουρκο−αιγυπτιακό στόλο, στον κόλπο του Ναυα−
ρίνου, στην Πελοπόννησο. Οι Μεγάλες Δυνάμεις νίκησαν. Οι Οθωμανοί στράφηκαν
κατά των Ρώσων, καθώς τους θεώρησαν υπεύθυνους για τη ναυμαχία και την
ήττα τους. Στον πόλεμο που ακολούθησε, όμως, κέρδισαν οι Ρώσοι. Έτσι, η Οθω−
μανική Αυτοκρατορία δεν μπορούσε να μην αποδεχθεί τις αποφάσεις των τριών
Δυνάμεων για την Ελλάδα.


Ανάλυση εικόνας: Ο πίνακας απεικονίζει τη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Τα πλοία
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των τριών Δυνάμεων είναι ιστιοφόρα και διαθέτουν κανόνια. Ο ζωγράφος του
πίνακα ήταν ένας γάλλος πυροβολητής, ο Martin Verdiot, που πήρε μέρος στον
πόλεμο και καταγράφει σχεδόν φωτογραφικά την ημέρα της ναυμαχίας. 


Ανάλυση εικόνας: Πρόκειται για μια σελίδα από τα κλασικά εικονογραφημένα. Tα
κόμικς αυτά κυκλοφόρησαν με στόχο την εκλαΐκευση των ιστορικών γεγονότων. Ο
Μιαούλης, ο Κουντουριώτης και ο Τομπάζης ήταν και οι τρεις ναύαρχοι. Μπορείτε
να διαβάσετε τι συζητούν και να φανταστείτε τι άλλο θα μπορούσε να τους απα−
σχολεί και να δραματοποιήσετε τη σκηνή.


Ανάλυση εικόνας: Στα σχέδια παρουσιάζονται οι χώροι ενός πυρπολικού σκά−
φους. Έτσι ονομάζονταν τα πλοία που είχαν μπαρούτι και τα χρησιμοποιούσαν
για να βάλλουν φωτιά στα εχθρικά πλοία. Τα πυρπολικά σκάφη και τα μεγαλύτε−
ρα πλοία με τα κανόνια ήταν τα κύρια μέσα με τα οποία διεξαγόταν μια ναυμα−
χία, αλλά και γενικότερα ο Αγώνας των Ελλήνων στη θάλασσα. Και εννοείται ότι
οι σύμμαχοι, αλλά και οι εχθροί είχαν ανάλογα μέσα. 


Ανάλυση γραπτής πηγής: Το κείμενο περιγράφει τον τρόπο δράσης του πυρπο−
λικού πλοίου.


Ανάλυση γραπτών πηγών: Τα κείμενα περιγράφουν την άποψη ενός Τούρκου
ιστορικού για τα αίτια της ήττας στο Ναυαρίνο και την άποψη ενός Έλληνα αγω−
νιστή για την νίκη. Ο πρώτος αποδίδει την ήττα στη διαφωνία μεταξύ του αιγύ−
πτιου και του οθωμανού ναυάρχου. Ο δεύτερος αποδίδει τη νίκη στις Μεγάλες
Δυνάμεις. Με αφορμή τις δυο πηγές, μπορείτε να αναφερθείτε στο πόσο διαφορε−
τικά μπορούν να ερμηνευθούν τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και οι ιστορικές πηγές
και για τις δυσκολίες της ιστορικής αντικειμενικότητας.


Στην ιστορική αφήγηση αναφέρεται ότι η νίκη στο Ναυαρίνο οδήγησε, τελικά,
στην αναγνώριση της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους με το Πρωτόκολλο του
Λονδίνου, που υπογράφτηκε στις 22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου του 1830. 


Σχολιασμός χάρτη και δραστηριότητα: Το νέο ελληνικό κράτος θα εκτεινόταν
μέχρι τη γραμμή του Αμβρακικού−Παγασητικού κόλπου και περιλάμβανε και την
Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Το 1864, προσαρτήθηκαν σε αυτό τα Επτά−
νησα, μετά από παραχώρηση της Αγγλίας. Το 1881, προσαρτήθηκε η Θεσσαλία
μέχρι την Άρτα δυτικά και λίγο κάτω από τον Πλαταμώνα ανατολικά με απόφα−
ση του Συνεδρίου του Βερολίνου. Το 1913, ενώθηκαν με την Ελλάδα η Ήπειρος, η
Μακεδονία και η Κρήτη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, το 1923, η Θράκη και το
1945, τα Δωδεκάνησα. 


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες


Οι μαθητές/−τριες μπορούν
ñ Να φτιάξουν το δικό τους Πάνθεον των Ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης, ανα−


ζητώντας και σύντομα βιογραφικά στοιχεία για καθένα και καθεμία από αυτούς.
Επίσης, μπορούν να φτιάξουν και ένα Πάνθεον το σημερινών ηρώων τους.
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ñ Να παρατηρήσουν τον χάρτη με ορισμένες από τις σημαντικότερες μάχες της
Επανάστασης και να τον συμπληρώσουν, αναζητώντας και άλλες μάχες και
φτιάχνοντας τον προσωπικό τους χρονολόγιο με τα γεγονότα του Αγώνα.


ñ Να διαβάσουν το βιβλίο της Γ. Γρηγοριάδου, Ο μικρός μπουρλοτιέρης, Πατάκης
1990 ή της Γ. Πατεράκη, Το Ψαριανό και το καράβι και να συζητήσουν για το
περιεχόμενό τους.


ñ Να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και να περιηγηθούν
εικονικά της έκθεση «180 Χρόνια Ελληνικής Παλιγγενεσίας».


ñ Να ψάξουν τις σημαίες της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και να φτιάξουν τη δική
τους σημαία για την Επανάσταση. Μπορούν, επίσης, να αναζητήσουν πληροφο−
ρίες για την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής σημαίας, που άρχισε να χρησιμο−
ποιείται ήδη από το 1822.


ñ Να βρουν τα ρούχα που φορούσαν οι Έλληνες και οι άλλοι κάτοικοι των χωρών
των Μεγάλων Δυνάμεων και να φτιάξουν τον δικό τους κατάλογο μόδας της
εποχής. 


ñ Να αναζητήσουν πληροφορίες για την εκπαίδευση στα χρόνια της Ελληνικής Επα−
νάστασης.
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ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Α. Σκοπός


Οι μαθητές/−τριες μέσω της διδασκαλίας να γνωρίσουν την περίοδο της Βαυ−
αροκρατίας στην Ελλάδα, που άρχισε το 1832 και τελείωσε το 1862 και να κατα−
νοήσουν τις σχέσεις του νέου ελληνικού κράτους με τα ευρωπαϊκά κράτη.


Β. Στόχοι διδασκαλίας:


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να μάθουν πώς έγινε βασιλιάς της Ελλάδας ο Όθωνας.
ñ Να πάρουν πληροφορίες για το πώς κυβέρνησε ο Όθωνας.
ñ Να γνωρίσουν τι ήταν η Αντιβασιλεία.
ñ Να κατανοήσουν γιατί ξέσπασε το Κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843.
ñ Να μάθουν πότε ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας.
ñ Να γνωρίσουν ότι πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Ιωάννης Κωλέτ−


της.
ñ Να αντιληφθούν τους λόγους της Έξωσης του Όθωνα.


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Με αφορμή την απορία τους, για το πώς έγινε βασιλιάς της Ελλά−
δας ένας Βαυαρός, οι ήρωες αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες, για την περίο−
δο της βασιλείας του.


Ανάλυση εικόνας: Ζητήσετε από τους/τις μαθητές/−τριες να περιγράψουν τον
Όθωνα. Φαίνεται πάρα πολύ μικρός στον πίνακα. Πράγματι ήταν μόλις 17 χρονών,
όταν έγινε βασιλιάς της Ελλάδας.


Ανάλυση εικόνας: Παρατηρήσετε το σκίτσο. Ο Iωάννης Κωλέττης ανακοινώνει σε
έλληνες πολίτες την εκλογή του νεαρού Όθωνα. Θα τους μιλάει για το ποιος είναι,
πώς έγινε βασιλιάς κ.ά.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για την
περίοδο του Καποδίστρια.


Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν με τη Βαυαρία το Πρωτόκολλο του
1832, στο Λονδίνο. Σύμφωνα μ’ αυτό ιδρυόταν το ανεξάρτητο ελληνικό βασίλειο με
σύνορα τη γραμμή Παγασητικού−Αμβρακικού. Το νέο κράτος περιλάμβανε, εκτός
από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τις Σπορά−
δες και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Oριζόταν βασιλιάς του ο Όθωνας, δευτερό−
τοκος γιος του βασιλιά της Βαυαρίας. 


Σχολιασμός χάρτη: Εκτός ελληνικού κράτους έμεναν η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η
Μακεδονία, η Θράκη, τα Επτάνησα, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη.
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Η Βαυαρία όρισε τρεις βοηθούς για τον Όθωνα, που ονομάστηκαν Αντιβασιλείς
και ήταν ο Iωσήφ Λουδοβίκος Άρμασπεργκ, ο Γκεόργκ Μάουερ και Kαρλ Bίλεμ
Έυντεκ. Aυτοί προχώρησαν στη συγκρότηση του νεοσύστατου κράτους, με τη δημι−
ουργία νέων θεσμών. 


Ανάλυση εικόνων: Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το
ιδρύματα που απεικονίζονται, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εθνική Τράπεζα.


Όταν ο Όθωνας έγινε είκοσι χρονών, συγκέντρωσε στο πρόσωπό του όλες τις
εξουσίες. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την άρνησή του να παραχωρήσει
Σύνταγμα οδήγησε τον λαό σε διάφορες αντιδράσεις. Αποκορύφωση αυτών των
αντιδράσεων ήταν το Κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843. Πρωτοστάτες υπήρ−
ξαν ο Δημήτριος Καλλέργης και ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Συγκεντρώθηκαν
μπροστά από τα ανάκτορα, τη σημερινή Βουλή και απαιτούσαν Σύνταγμα. Ο Όθω−
νας υποχώρησε και το Σύνταγμα ψηφίστηκε, στις 18 Μαρτίου 1844. Από τότε η
πλατεία ονομάζεται πλατεία Συντάγματος.


Δραστηριότητα: Πληροφορίες για το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας μπορείτε να
αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βουλής www.parliament.gr.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Το κείμενο είναι απόσπασμα από το δημοσίευμα εφη−
μερίδας που περιγράφει τα συναισθήματα του λαού την ημέρα της 3ης Σεπτεμ−
βρίου.


Ωστόσο η πολιτική κατάσταση δεν άλλαξε. Ο Όθωνας διόριζε τις Κυβερνήσεις που
ήταν καθαρά αυλικές. Η οικονομική ανάπτυξη επηρέασε την εσωτερική πολιτική της
χώρας. Άρχισε να διαμορφώνεται η αστική τάξη και να καλλιεργούνται οι φιλελεύθε−
ρες ιδέες, που ισχυροποιούσαν την αντιπολίτευση κατά του Όθωνα. Το 1860, η αυλι−
κή κυβέρνηση έχασε την πλειοψηφία της στη Βουλή, αλλά ο Όθωνας τη διατήρησε έως
το 1862. Η στάση αυτή δημιούργησε σειρά εξεγέρσεων. Πιο σημαντική ήταν εκείνη της
10ης Οκτωβρίου 1862, που οδήγησε τελικά στην Έξωση του Όθωνα.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Πρόκειται για απόσπασμα του ψηφίσματος που προ−
βλέπει την κατάργηση της βασιλείας του Όθωνα.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες
Οι μαθητές/−τριες: μπορούν:


ñ Να διαβάσουν το μυθιστόρημα της Φανής Παπαλουκά, Τον καιρό του Όθωνα.
ñ Να βρουν στο διαδίκτυο ή σε βιβλία της βιβλιοθήκης ποιο ήταν το έργο της Αντι−


βασιλείας και του Όθωνα στον χώρο της παιδείας.
ñ Να αναζητήσουν πληροφορίες για την μόδα της εποχής, τι φορούσαν οι άντρες


και οι γυναίκες στην πόλη, αν άλλαζαν τα ρούχα στην επαρχία.
ñ Να βρουν πληροφορίες για το πώς ήταν τα σπίτια εκείνη της εποχή.
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ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α’


Α. Σκοπός


Οι μαθητές/−τριες: να γνωρίσουν γεγονότα από τη νεότερη ιστορία των Επτα−
νήσων και τις συνθήκες της Ένωσής τους με την Ελλάδα το 1864.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να γνωρίσουν πώς έγινε βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος Α’.
ñ Να μάθουν γιατί τα Επτάνησα ανήκαν στους Άγγλους.
ñ Να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν τους Άγγλους να τα παραχωρή−


σουν στον βασιλιά Γεώργιο Α’.
ñ Να πάρουν ορισμένες πληροφορίες για την Επτανησιακή Πολιτεία και το Ιόνιο


Kράτος.
ñ Να γνωρίσουν πώς ζούσαν οι Επτανήσιοι την περίοδο της Αγγλοκρατίας.
ñ Να αποκτήσουν πληροφορίες για τις κοινωνικές διαφορές μεταξύ των ευγενών


και των αγροτών.
ñ Να γνωρίσουν ορισμένους λόγους για τους οποίους ξεσηκώνεται ένας λαός


κατά κάποιου κατακτητή.
ñ Να μάθουν για την Επτανησιακή Σχολή της λογοτεχνίας.
ñ Να μάθουν πώς αντέδρασαν οι Επτανήσιοι στην Ένωση των νησιών τους με την


Ελλάδα.


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Με αφορμή τη φράση Επτά Νησιά προίκα στον νέο βασιλιά της
Ελλάδας, που διάβασαν οι ήρωες στο βιβλίο Ιστοριοδρομίες ΙΙ, αρχίζει η έρευνα τους
για τη νεότερη ιστορία των Επτανήσων. Στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη δασκά−
λα τους, την Στέλλα, για να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες.


Ανάλυση εικόνας: Η εικόνα δείχνει τη σημαία της Επτανησιακής Πολιτείας. Κάθε
νησί υποδηλώνεται με ένα σύμβολο σχετικό με τον μύθο, με τον οποίο συνδέεται
το όνομα του. Στην κορυφή παρουσιάζεται το φτερωτό λιοντάρι, που ήταν το σύμ−
βολο της Βενετίας ή της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου και αποκα−
λύπτει τις σχέσεις των Επτανήσων με τη Βενετία. Στη βάση του αναγράφεται το
έτος ίδρυσης της Επτανησιακής Πολιτείας. Έτσι, μπορεί να γίνει μια σύνδεση με το
βιβλίο Ιστοριοδρομίες Ι και να θυμηθούν οι μαθητές/−τριες, μέσα από ερωτήσεις,
αυτούς τους μύθους αλλά και τη βυζαντινή ιστορία των νησιών. Π.χ. οι Παξοί
παρουσιάζονται με την εικόνα μιας τρίαινας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ποσει−
δώνας δημιούργησε τους Παξούς, χτυπώντας τη θάλασσα με την τρίαινά του, για
να ξεκουραστεί.


Ανάλυση εικόνας: Η άλλη εικόνα δείχνει τον βασιλιά Γεώργιο Α’. Μπορείτε να
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σχολιάσετε το νεαρό της ηλικίας του, τα ρούχα που φοράει κ.ά.
Στην αφήγηση παρουσιάζεται πότε και πώς έγινε βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώρ−


γιος Α’, αλλά και τι σκέφτηκε η Αγγλία, που ήταν μια από τις Μεγάλες Δυνάμεις
της εποχής (οι άλλες δύο ήταν η Γαλλία και η Ρωσία) που τον διάλεξαν για βασι−
λιά, για να κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, την οποία είχε χάσει κατά τη διάρ−
κεια του Κριμαϊκού Πολέμου.


Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα, Το μοίρασμα μιας Αυτοκρατορίας και να
θυμηθείτε για ποιο λόγο οι Έλληνες είχαν αρνητική εντύπωση για τους Άγγλους.
Παρακάτω στην παρούσα ενότητα αναφέρεται η αιτία, αυτής της αρνητικής εντύ−
πωσης που ήταν ο αποκλεισμός του Πειραιά από τους Άγγλους και τους Γάλλους,
για να μην πάρουν οι Έλληνες το μέρος των Ρώσων στον Κριμαϊκό Πόλεμο. 


Γεννιέται, όμως, η απορία, πώς βρέθηκαν τα Επτάνησα στην κυριότητα των
Άγγλων. Γίνεται παραπομπή στις Ιστοριοδρομίες ΙΙ και υπενθυμίζονται τα γεγονό−
τα της ίδρυσης της Επτανησιακής Πολιτείας, της σύντομης πορείας της, της γαλλι−
κής κατοχής των νησιών, μετά από σχετική συνθήκη μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας.
Μετά την ήττα του Ναπολέοντα το 1814, η Γαλλία έχασε τα Επτάνησα που πέρα−
σαν στην Αγγλία. Το 1817, ιδρύθηκε το Ιόνιο Kράτος, που ήταν υπό την προστασία
της Αγγλίας.


Ανάλυση εικόνας: Μπορείτε να σχολιάσετε το έργο άγγλου ταγματάρχη που δεί−
χνει μια άποψη της Κέρκυρας, της εποχή της αγγλικής κατοχής. Π.χ.: Πώς ήταν τα
σπίτια των ανθρώπων; Τι ρούχα φορούσαν; Τα ίδια ρούχα φορούσαν όλοι; Πώς
ήταν τα πλοία τους; Πώς ταξίδευαν στην στεριά; 


Σχολιασμός χάρτη: Στον χάρτη φαίνεται το Ιόνιο Kράτος. Συζητήσετε τη γεω−
γραφική του θέση. Αναζητήσετε έναν μεγαλύτερο χάρτη της Ευρώπης και σκεφτεί−
τε πώς ταξίδευαν μέχρι εκεί οι Άγγλοι.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Τι είναι μια παροιμία; Είναι μια φράση που έχει φτιά−
ξει ο λαός για να περιγράψει μια κατάσταση, έναν άνθρωπο κ.α. 


Μέσα από τις συγκεκριμένες παροιμίες περιγράφονται η κοινωνική και οικονο−
μική κατάσταση των Επτανησίων, την περίοδο της αγγλικής κατοχής. Τα βάσανα
του λαού ήταν η φτώχεια (π.χ. Ανάθεμα δύο πράγματα τη φτώχεια, τα γεράματα),
η πείνα (π.χ. Η πείνα είναι βαρύτερη από το τσαπί), η αδικία στην κατανομή του
πλούτου (π.χ. Άλλος σκάφτει και κλαδεύει και άλλος πάει και θερίζει). 


Οι έντονες κοινωνικές και οικονομικές διαφορές ανάμεσα στους ευγενείς και
τις λαϊκές τάξεις, που περιγράφονται και μέσα από τις πηγές, οδήγησαν σε μια
σειρά εξεγέρσεων στα Επτάνησα προκαλώντας προβλήματα στην Αγγλία, η
οποία και λόγω της απόστασης, δεν μπορούσε εύκολα να τις σταματήσει. Επι−
πλέον, μετά το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, οι Επτανήσιοι ήθελαν την
ένωση με το νέο ελληνικό κράτος και το κόμμα των Ριζοσπαστών, που είχε την
πλειοψηφία στην Ιόνιο Βουλή, ζητούσε συνεχώς την απομάκρυνση των Άγγλων από
τα νησιά.
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Ανάλυση εικόνας: Στον πίνακα απεικονίζεται διαδήλωση κατά της αγγλικής
κατοχής, το 1848. Πώς γινόντουσαν τότε οι εκδηλώσεις; Πώς γίνονται σήμερα; Η
διαδήλωση ή το συλλαλητήριο είναι ένας τρόπος να δείξει ο λαός τη δυσαρέσκειά
του προς τους κυβερνώντες και τις αποφάσεις τους.


Οι Άγγλοι σκέφτηκαν ότι ήταν καλό να έχουν με το μέρος τους τον νέο Έλλη−
να βασιλιά και τον λαό του και καθώς ήταν δύσκολο να διοικούν τα Επτάνησα,
αποφάσισαν να του τα παραχωρήσουν. Έτσι, τον Μάρτιο του 1864, υπογράφτη−
κε στην Κοπεγχάγη, ανάμεσα στη Δανία, την Ελλάδα και τις Μεγάλες Δυνάμεις,
η Συνθήκη, που όριζε νέο βασιλιά τον Γεώργιο Α’ και την Ένωση των Επτανήσων
με την Ελλάδα. Από την πλευρά της Ελλάδας, υπέγραψε τη Συνθήκη ο Χαρίλαος
Τρικούπης. 


Δραστηριότητα: Μπορείτε να αναζητήσετε συμπληρωματικές πληροφορίες
για τον Χαρίλαο Τρικούπη. Για παράδειγμα, μπορείτε να συζητήσετε τις αλλαγές
που έγιναν στο πολίτευμα, όταν ήταν πρωθυπουργός, για την αρχή της δεδη−
λωμένης στο εκλογικό σύστημα, αλλά και για τα μέτρα που πρότεινε για την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο κύριος αντίπαλός του ήταν ο Θεόδωρος
Δελιγιάννης.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Πρόκειται για το τελευταίο ψήφισμα της Βουλής του
Ιόνιου κράτους, που υπερψηφίζει κι εκείνη την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλά−
δα. Οι λέξεις που εκφράζουν τα συναισθήματα των βουλευτών της, αλλά και του
επτανησιακού λαού είναι: διακαής πόθος, θέληση, ευχές. Μια μορφή που θα μπο−
ρούσε να έχει με απλά λόγια το κείμενο είναι:


Η Βουλή των Επτανήσων, η οποία είχε εκλεγεί μετά από πρόσκληση των Μεγά−
λων Δυνάμεων, συγκεντρώθηκε για να πει την άποψη της για την εθνική αποκα−
τάσταση του Επτανησιακού Λαού. Έτσι σύμφωνα με τον πόθο, τη θέληση, αλλά και
τις ευχές και τις διακηρύξεις της τόσον καιρό, αποφασίζει ότι: Τα νησιά Κέρκυρα,
Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κύθηρα, Ιθάκη, Παξοί και τα υπόλοιπα μικρά
νησάκια, που ανήκουν σε αυτά, ενώνονται για πάντα με το Βασίλειο της Ελλάδας
και θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του.


Ανάλυση εικόνας: Σχολιάστε την αλληγορική λιθογραφία της προσωποποίησης
της Ένωσης της Ελλάδας με τα Επτάνησα. Επτά γυναίκες ντυμένες με αρχαιοελλη−
νικούς πέπλους υψώνουν τα χέρια, κρατώντας δάφνες και γίνονται δεκτές από
δύο γυναίκες, που κρατούν ελληνικές σημαίες, η μια είναι η θεά Αθηνά ή άλλη προ−
φανώς η Ελλάδα. Η επίδραση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος είναι έντονη σε
εκείνον που τη φιλοτέχνησε.


Τέλος μπορείτε να παρατηρήσετε τις εικόνες και να βρείτε στο διαδίκτυο στοι−
χεία για την Επτανησιακή Σχολή, τον Διονύσιο Σολωμό, την Ιόνιο Ακαδημία, αλλά
και τη μουσική παράδοση των Επτανήσων. Αρκετές πληροφορίες θα βρείτε στο
βιβλίο Ιστοριοδρομίες ΙΙ. Ενδεικτικά, αναφέρουμε:


Η λογοτεχνική παραγωγή των Επτανησίων στη διάρκεια του 19ου αιώνα έμεινε
γνωστή στην ιστορία της λογοτεχνίας ως Επτανησιακή Σχολή.
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Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες
Οι μαθητές/−τριες: μπορούν:


ñ Με αφορμή τις παροιμίες του Επτανησιακού Λαού, να αναζητήσουν φράσεις του
λαού της χώρας που κατοικούν, οι οποίες περιγράφουν ενδεχομένως τα δικά
τους προβλήματα. Ακόμη, μπορούν να φτιάξουν δικές τους παροιμίες για να
περιγράψουν τις δυσκολίες για παράδειγμα της μαθητικής ζωής κ.α.


ñ Να συζητήσουν για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιδράσει ο λαός
σήμερα στις αποφάσεις των κυβερνήσεων. 


ñ Nα παρακολουθήσουν την ταινία Επαναστάτης Ποπολάρος του Γιάννη Δαλιανί−
δη, που βασίζεται στο θεατρικό έργο του Επτανήσιου Γρηγορίου Ξενόπουλου,
Ποπολάρος. Nα βρουν το θεατρικό έργο και να δραματοποιήσουν ορισμένες σκη−
νές του. Nα αναζητήσουν και άλλα θεατρικά έργα με κοινωνικό περιεχόμενο.
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ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ


A. Σκοπός


Οι μαθητές/−τριες: να γνωρίσουν πτυχές και σημαντικές φάσεις του Ανατολι−
κού Ζητήματος, του διεθνούς δηλαδή προβλήματος που προέκυψε με την πτώση
της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας και τη δημιουργία νέων κρατών στα Bαλκάνια.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να γνωρίσουν τι έγινε με τους ελληνικούς πληθυσμούς, που έμεναν εκτός συνό−


ρων, μετά την Επανάσταση.
ñ Να κατανοήσουν τις διεργασίες της δημιουργίας των νέων βαλκανικών χωρών,


μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
ñ Να μάθουν για τον Κριμαϊκό Πόλεμο και τις συνέπειές του.
ñ Να γνωρίσουν ένα άλλο είδος ιστορικής πηγής, την πολιτική γελοιογραφία, που


σχολιάζει με τον δικό της τρόπο τα ιστορικά γεγονότα.
ñ Να μάθουν για την εκπαίδευση των Ελλήνων στις υπόδουλες ακόμη περιοχές.
ñ Να πάρουν πληροφορίες για το Κρητικό Ζήτημα και την Ένωση της Κρήτης με την


Ελλάδα.
ñ Να διαβάσουν για τις Συνθήκες του Αγίου Στεφάνου και του Συνεδρίου του


Βερολίνου και τις επιπτώσείς τους στη διαμόρφωση των συνόρων του ελληνι−
κού κράτους. 


ñ Να μάθουν για το Μακεδονικό Ζήτημα.
ñ Να προβληματιστούν για τις σχέσεις των Βαλκανικών λαών αυτήν την περίοδο,


με αφορμή τη στάση των Βουλγάρων απέναντι στους Έλληνες της Βόρειας Μακε−
δονίας, του Εύξεινου Πόντου και της Ανατολικής Ρωμυλίας.


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι ήρωες επισκέφθηκαν μια έκθεση γελοιογραφιών του 19ου αιώνα
και αποφάσισαν να καλέσουν τον Νίκο, υπεύθυνο της έκθεσης, για να τους δώσει
ορισμένες πληροφορίες για κάποιες από τις γελοιογραφίες, που τους έκαναν εντύ−
πωση.


Ανάλυση εικόνων: Η πρώτη γελοιογραφία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Νέος
Αριστοφάνης. Μέσα από μια σειρά ερωτήσεων, όπως: Τι βράζουν μέσα στο καζά−
νι; Ποιοι είναι οι άνθρωποι γύρω από την φωτιά; Τι κάνουν; Oι μαθητές/−τριες:
μπορούν να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα του Ανατολικού Ζητήματος και
τα «μαγειρέματα», τα οποία έγιναν για να βρεθούν οι λύσεις του. Με ανάλογο
τρόπο μπορείτε να σχολιάσετε τη δεύτερη γελοιογραφία. Oι χώρες που προσω−
ποποιούνται είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Προσπαθούν να ξεμπλέξουν ένα
κουβάρι που γράφει πάνω Oriental Question (Ανατολικό Ζήτημα) και συμβολίζει την


39







Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ


πολυπλοκότητα της επίλυσής του.
Για το πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε μια γελοιογραφία, επισκεφθείτε και την


ιστοσελίδα http://www.netschoolbook.gr/history.html.
Στην αφήγηση αναφέρεται ότι η ίδρυση του ελληνικού κράτους, το 1832, άφηνε


πολλές περιοχές, με ελληνικούς πληθυσμούς, εκτός των ελληνικών συνόρων. Η
ένωση αυτών των περιοχών με το ελληνικό κράτος ήταν ο σκοπός της εξωτερικής
πολιτικής, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού κράτους, από τα μέσα του
19ο αιώνα και ως τις αρχές του 20ου.


Σχολιασμός χαρτών: Στον πρώτο χάρτη, στον οποίο απεικονίζεται η δημιουργία
των βαλκανικών κρατών, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι τα σύνορα του ελληνικού
κράτους έφταναν μέχρι τη γραμμή των ποταμών Αχελώου και Σπερχειού. Στο ελλη−
νικό κράτος ανήκαν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες και
οι Κυκλάδες. Εκτός των συνόρων βρίσκονταν όμως η Θεσσαλία, η  Ήπειρος, η Μακε−
δονία, η Θράκη, τα Επτάνησα, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που ανήκουν σήμερα
στην Ελλάδα. Επιπλέον, ελληνικοί πληθυσμοί ζούσαν στον Εύξεινο Πόντο, την Ανα−
τολική Ρωμυλία, τα παράλια της Μικράς Ασίας, την Κύπρο.


Στον δεύτερο χάρτη, μπορείτε να παρατηρήσετε την έκταση της Oθωμανικής Aυτο−
κρατορίας και να συζητήσετε για τα εδάφη που θα μοιράζονταν μετά την πτώση της.


Μετά την Ελληνική Επανάσταση και οι άλλοι βαλκανικοί λαοί άρχισαν να επα−
ναστατούν κατά των Τούρκων για την ελευθερία τους. Οι Μεγάλες Δυνάμεις ήθε−
λαν να ελέγχουν την περιοχή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα εμπλέκονταν στο δια−
χωρισμό των εδαφών της οθωμανικής αυτοκρατορίας, γεγονός που δυσκόλευε τα
πράγματα, καθώς υπήρχαν αντικρουόμενα συμφέροντα. Όλη αυτή η διαδικασία
ονομάστηκε Ανατολικό Ζήτημα.


Ανάλυση εικόνας: Γελοιογραφία που σατιρίζει τη στάση που ακολούθησε η Ρωσία
απέναντι στην Ελλάδα, μέχρι τη λήξη του Κριμαϊκού Πολέμου, προκειμένου να προ−
ωθήσει τις επεκτατικές της βλέψεις, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά
και στα Βαλκάνια. Η Ρωσία απεικονίζεται σαν μια μεγάλη αρκούδα. Φοράει το
στέμμα των Ρώσων στο κεφάλι και κρατάει στο χέρι έναν δίσκο με μια πόλη πάνω,
την Κωνσταντινούπολη. Tην πόλη αυτή προσφέρει σε ένα μικρό παιδάκι ντυμένο
τσολιά που είναι η προσωποποίηση του νέου ελληνικού κράτους. Tο παιδάκι στη−
ρίζεται στα πόδια της αρκούδας−Pωσίας και είναι πολύ σκεπτικό.


Στην αφήγηση γίνεται λόγος για την πρωτοβουλία της Ρωσίας να κηρύξει πόλε−
μο κατά της Τουρκίας, το 1853, με πρόσχημα την απελευθέρωση των υπόδουλων
ορθόδοξων πληθυσμών της βαλκανικής χερσονήσου. Η Αγγλία και η Γαλλία πίστευ−
αν ότι έτσι θα μεγάλωνε η ρωσική επιρροή στην περιοχή και πήραν το μέρος της
Τουρκίας. Παράλληλα, με τον αποκλεισμό του λιμανιού του Πειραιά, πίεσαν την
Ελλάδα να μην πάρει θέση. Ο πόλεμος ονομάστηκε Κριμαϊκός, γιατί έλαβε χώρα
στην Κριμαία. Στο τέλος, η Ρωσία έχασε και ο πόλεμος έληξε το 1856.


Ανάλυση χάρτη: Με αφορμή τον χάρτη μπορείτε να βρείτε περισσότερες πλη−
ροφορίες για τα πολεμικά γεγονότα του Κριμαϊκού Πολέμου.
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Δραστηριότητα: Ο Κριμαϊκός Πόλεμος επέφερε πολιτικές αλλαγές στην Ελλάδα.
Από την εποχή της ανεξαρτησίας της Ελλάδας είχαν σχηματιστεί τρία κόμματα: το
αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό. Οι αρχηγοί αυτών κομμάτων και οι οπαδοί τους
πίστευαν, ότι οι αντίστοιχες τρεις Μεγάλες Δυνάμεις θα βοηθούσαν τους Έλληνες
στον Αγώνα τους. Ο Κριμαϊκός Πόλεμος απέδειξε την εξάρτηση του ελληνικού κρά−
τους από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Διάφορα γεγονότα και κυρίως ο αποκλεισμός του
Πειραιά από αγγλικές και γαλλικές δυνάμεις για τρία χρόνια, προκειμένου η Eλλάδα
να μείνει ουδέτερη στον Κριμαϊκό Πόλεμο και στις εξεγέρσεις στη Θεσσαλία και την
Ήπειρο, αλλά και η αλλαγή στάσης της Ρωσίας, η οποία θα άρχιζε να υποστηρίζει
τους σλαβικούς πληθυσμούς των Βαλκανίων, δημιούργησαν αρνητικό κλίμα στην
Ελλάδα για τις Μεγάλες Δυνάμεις και οδήγησαν στη διάλυση των τριών κομμάτων. 


Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για μια σημαντική ελληνοτουρκική εμπορική και ναυ−
τιλιακή συμφωνία που υπογράφτηκε στην πόλη Καλιτζά, τον Μάιο του 1855. Ήταν
η πρώτη συνθήκη που υπογράφτηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που επέτρεπε
στα πλοία των δυο συμβαλλόμενων χωρών, ελευθερία και ασφάλεια στις θάλασ−
σες. Το 1856, ο Σουλτάνος προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις, που έμειναν γνωστές ως
το Χάτι Χουμαγιούμ, που προέβλεπαν κυρίως την ισότητα όλων των υπηκόων της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανεξάρτητα από το θρήσκευμα και τη φυλή. Άρχισε
μια περίοδος ακμής για τον Ελληνισμό. Αυτήν την περίοδο ιδρύθηκαν πολλά ελλη−
νικά σχολεία, στις υπόδουλες περιοχές με ελληνικούς πληθυσμούς. Αυτές οι συνθή−
κες ευνόησαν τις προσπάθειες απελευθέρωσής τους.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Πρόκειται για απόσπασμα από την πρώτη προκήρυ−
ξη της Γενικής Συνέλευσης των Κρητών. Συνδέουν την επανάστασή τους του 1866,
με εκείνη του 1821 και διακηρύττουν ότι σκοπός τους είναι η ένωση της Κρήτης με
την Ελλάδα.


Η ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα ενίσχυσε το επαναστατικό ρεύμα στην
Κρήτη. Η Επανάσταση ξέσπασε το 1866. Από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ήταν
το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Αυτό το γεγονός επηρέασε Έλληνες και Ευρωπαί−
ους και δημιούργησε ένα κλίμα υποστήριξης για τον Αγώνα των Κρητών. Αυτό μαρ−
τυρούν και οι δυο εικόνες: η πρώτη με το πλοίο Αρκάδι, το οποίο ήταν ένα από τα
πλοία που μετέφεραν στην Κρήτη εθελοντές και πολεμοφόδια και η δεύτερη με την
πώληση όπλων στο Μοναστηράκι για την Κρήτη.


Ωστόσο, οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν ήθελαν ένα νέο ελληνοτουρκικό πόλεμο. Πίε−
σαν την ελληνική κυβέρνηση να μη στείλει βοήθεια και η Επανάσταση έληξε το 1869.
Οι Τούρκοι έκαναν όμως ορισμένες υποχωρήσεις, που βελτίωναν κάπως τη ζωή
των χριστιανών στην Κρήτη (Οργανικός Νόμος).


Ανάλυση εικόνας: Γελοιογραφείται η ουδετερότητα των Μεγάλων Δυνάμεων απέ−
ναντι στο Κρητικό Ζήτημα. Οι εκπρόσωποι τους παρακολουθούν, από το θεωρείο
ενός θεάτρου, την αλυσοδεμένη Κρήτη να απειλείται από έναν Τούρκο και τον έλλη−
να βασιλιά να του ζητά ελεημοσύνη. 


Ανάλυση εικόνων: Εικόνες Κρητών επαναστατών. Ανάμεσα τους βρίσκονταν και
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γυναίκες. 
Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι οι επαναστατικές κινήσεις δε σταμάτησαν στην


Κρήτη. Αυτό είχε ως συνέπεια οι Τούρκοι να κάνουν ορισμένες παραχωρήσεις για
να τις σταματήσουν. Το 1895, άρχισε η Επανάσταση που θα οδηγούσε τελικά στην
απελευθέρωση του νησιού. Μετά από μια περίοδο αυτονομίας, η Κρήτη θα ενωνό−
ταν με την Ελλάδα, το 1913.


Ένας από τους ήρωες διερωτάται, τι έγινε με την Μακεδονία και ο υπεύθυνος
της έκθεσης, θέλοντας να εικονογραφήσει την πολυπλοκότητα του Μακεδονικού
Ζητήματος, τους δείχνει πάλι μια γελοιογραφία.


Ανάλυση εικόνας: Παρατηρήσετε την εικόνα. Γελοιογραφείται η πανσλαβιστική
κίνηση, που έγινε με πρωτοβουλία των Ρώσων.


Η Ρωσία, με πρόσχημα αυτή τη φορά την απελευθέρωση των σλάβικων ορθό−
δοξων πληθυσμών της βαλκανικής χερσονήσου, κήρυξε νέο πόλεμο στην Τουρκία,
τον Απρίλιο του 1877, τον οποίο και κέρδισε. Η Συνθήκη υπογράφτηκε στον Άγιο
Στέφανο. Οι υπόλοιπες, όμως, Μεγάλες Δυνάμεις, δεν αποδέχτηκαν τη Συνθήκη και
συγκάλεσαν Συνέδριο στο Βερολίνο, όπου συζήτησαν πάλι τους όρους της. Στο
Συνέδριο κάλεσαν την Ελλάδα να εκθέσει τις απόψεις της.


Σχολιασμός χάρτη: Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου προέβλεπε τη δημιουργία
του βουλγαρικού κράτους, την ανεξαρτησία της Σερβίας, του Μαυροβούνιου και της
Ρουμανίας και υποσχόταν την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της
Κρήτης. Ωστόσο περιοχές, όπως η Θράκη και η Μακεδονία περνούσαν στη Βουλ−
γαρία. Στο Συνέδριο στο Βερολίνο αποφασίστηκε ο περιορισμός των συνόρων της
Βουλγαρίας, η αναγνώριση της Ανατολικής Ρωμυλίας ως αυτόνομης οθωμανικής
επαρχίας. Η Ελλάδα προσαρτούσε τη Θεσσαλία και τμήμα της Ηπείρου, ενώ η
Μακεδονία επανερχόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία με μυστικό Πρω−
τόκολλο παραχωρούσε την Κύπρο στην Αγγλία.


Οι αποφάσεις του Συνεδρίου του Βερολίνου ήταν επόμενο να ξεσηκώσουν τους
βαλκανικούς λαούς και ιδιαίτερα τους Βουλγάρους που θίγονταν με τον περιορι−
σμό του κράτους τους. Το πρόβλημα ήταν περίπλοκο και καθώς είχε να κάνει και
με το μοίρασμα της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, ονομάστηκε αντίστοιχα
Μακεδονικό Ζήτημα.


Σχολιασμός χάρτη: Συζητήσετε για τη διοικητική διαίρεση της Μακεδονίας, κατά
την οθωμανική περίοδο και αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο. 


Ανάλυση γραπτής πηγής: Η πηγή είναι απόσπασμα από την επαναστατική προ−
κήρυξη της εξέγερσης του 1878, για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Περιγρά−
φει την αγανάκτηση των Ελλήνων της Μακεδονίας για τις συνθήκες της ζωής τους,
ως υποτελείς στην οθωμανική αυτοκρατορία και την επιθυμία της ένωσής τους με
την Ελλάδα.


Το 1897 η αποστολή ελληνικού στρατού στην Κρήτη και η εισβολή 3.000, ελλήνων
ενόπλων στην Μακεδονία έδωσαν την αφορμή στην οθωμανική αυτοκρατορία, να
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κηρύξει πόλεμο στην Ελλάδα. 


Ανάλυση εικόνας: Απεικονίζεται η επίθεση του τουρκικού ιππικού εναντίον Ελλή−
νων, στο Βελεστίνο. Μέσα από ερωτήσεις μπορείτε να αναλύσετε τον πίνακα και
να αντλήσετε πληροφορίες για τους Έλληνες στρατιώτες. Πώς ντύνονταν; Τι όπλα
είχαν; κ.α. 


Η Ελλάδα έχασε στον πόλεμο και υποχρεώθηκε να δώσει αποζημίωση στην
Τουρκία. Ωστόσο με την ίδια ελληνοτουρκική Συνθήκη, η Κρήτη αποκτάει καθεστώς
αυτονομίας, με ύπατο αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο.


Δραστηριότητα: Για την περίοδο της αυτονομίας της Κρήτης μπορείτε να ανα−
τρέξετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.parliament.gr/Vouli_crete και
να διαβάσετε για την Κρητική Πολιτεία.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Απόσπασμα από το βιβλίο του Ίωνα Δραγούμη, Μαρ−
τύρων και Ηρώων αίμα. Ο Δραγούμης ήταν γραμματέας του ελληνικού προξενείου
στο Μοναστήρι. Με το κείμενο του ξεσηκώνει τους ελληνικούς πληθυσμούς της
Μακεδονίας, να ενωθούν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους, χωρίς να
περιμένουν μόνο τη βοήθεια της Ελλάδας.


Στην Μακεδονία οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες για τους Έλληνες. Οι βουλγαρικές
επιρροές ήταν έντονες και δεν άργησαν να γίνουν επιθέσεις κατά των ελληνικών
πληθυσμών. Οι ελληνική κυβέρνηση έστειλε αξιωματικούς του ελληνικού στρατού
στη Μακεδονία, να εργαστούν ως υπάλληλοι, για να οργανώσουν τους ελληνικούς
πληθυσμούς σε στρώματα στρατού. Ο Μακεδονικός Αγώνας δεν άργησε να ξεσπά−
σει με συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, τις οποίες προσπαθούσε να
καταστείλει ο τουρκικός στρατός. 


Δραστηριότητα: Η Ρωσία και η Αυστροουγγαρία πρότειναν, για την επίλυση του
μακεδονικού, να δοθεί αυτονομία από τον Σουλτάνο στην περιοχή.


Ανάλυση εικόνων: Μακεδονομάχοι από την μία φωτογραφίζονται σε μια στιγμή
ανάπαυλας, από τις πολεμικές συγκρούσεις. Και από την άλλη, μια οικογενειακή
φωτογραφία του Παύλου Μελά.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Ο Παύλος Μελάς συχνά κατέγραφε τις σκέψεις του.
Kάποιες από αυτές αναφέρονταν στη γυναίκα του. Από το συγκεκριμένο από−
σπασμα διαφαίνεται η αγάπη που της έτρεφε, γιατί του έδινε κουράγιο και δύνα−
μη, να συνεχίσει τον αγώνα του.


Οι Έλληνες στην αρχή νικούσαν, γεγονός που οδήγησε τους Βούλγαρους σε αντί−
ποινα και διώξεις των ελληνικών πληθυσμών στα εδάφη που έλεγχαν. Τα επόμενα
χρόνια, το Μακεδονικό Ζήτημα θα έπαιρνε ευρύτερες διαστάσεις, με τους Βαλκα−
νικούς Πολέμους.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες


Οι μαθητές/−τριες: μπορούν:
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ñ Να φτιάξουν τη δική τους γελοιογραφία για το Ανατολικό Ζήτημα.
ñ Να συζητήσουν για ένα δύσκολο ζήτημα που απασχολεί τη χώρα που κατοικούν


και να φιλοτεχνήσουν γελοιογραφίες για αυτό.
ñ Να διαβάσουν διάφορα μυθιστορήματα που αναφέρονται στο Κρητικό και το


Μακεδονικό Ζήτημα όπως είναι: Φράν. Σταθάτου, Φως από το Αρκάδι, Ρέας
Γαλανάκη, Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά, Γ. Γρηγοριάδου−Σουρελή, Καπετάν Κώτ−
τας, εκδόσεις Ψυχογιός, της Π. Δέλτα, Τα μυστικά του βάλτου και Τον Μάγκα.


ñ Να αναζητήσουν πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, στα
τέλη του 19ου αιώνα.
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ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ


Α. Σκοπός


Οι μαθητές/−τριες: θα πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία των Βαλκανικών
Πολέμων για την Ελλάδα, γιατί χάρη σ’ αυτούς αύξησε την εδαφική της επικράτεια
και τον πληθυσμό της.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να κατανοήσουν ότι η βασική αιτία των Bαλκανικών Πολέμων ήταν η διεκδίκηση


της περιοχής της Μακεδονίας, που ανήκε στην Τουρκία, απ’ όλους τους βαλκα−
νικούς λαούς(Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο).


ñ Να καταλάβουν ότι οι συνθήκες γίνονταν δυσκολότερες, επειδή όλοι οι βαλκανι−
κοί λαοί διεκδικούσαν περίπου τις ίδιες περιοχές, με αποτέλεσμα να κάνουν
μεταξύ τους συμμαχίες, με σκοπό κάθε φορά να εξοβελίσουν και μια χώρα, από
τον κατάλογο των διεκδικητών.


ñ Να αντιληφθούν ότι η κατάσταση περιπλεκόταν ακόμη περισσότερο εξαιτίας της
συμμετοχής των Μεγάλων Δυνάμεων, που για τα δικά τους συμφέροντα δεν
επιθυμούσαν το διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.


ñ Να πάρουν μια ιδέα για τον τρόπο που πολεμούσαν εκείνη την εποχή και τα
μέσα που χρησιμοποιούσαν.


ñ Να καταλάβουν τι σήμαινε η διαφωνία μεταξύ Βενιζέλου−βασιλιά σχετικά με την
κίνηση του ελληνικού στρατού.


ñ Να μάθουν ποιες περιοχές έπαιρνε καθεμιά από τις βαλκανικές χώρες, σύμφω−
να με τη συνθήκη του Λονδίνου.


ñ Να γνωρίσουν τι προέβλεπε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου.
ñ Να μάθουν ποια ήταν τα κέρδη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς Πολέμους. 


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι ήρωες της ιστορίας, κατά την έρευνά του, σ’ αυτή την ενότητα,
ψάχνουν στο Ίντερνετ πηγές για την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων. Τυχαία,
ανακαλύπτουν έναν χάρτη του 1878. Παρατηρώντας τον, διαπιστώνουν ότι η
Καστοριά, απ’ όπου κατάγεται η μητέρα του ενός, και που σήμερα βρίσκεται στη
Μακεδονία, δεν συμπεριλαμβανόταν τότε στο ελληνικό κράτος. Η ενότητα ξεκινά
παίρνοντας αφορμή από τον χάρτη. Πολύ προσεχτικά οι μαθητές/−τριες σημειώ−
νουν τα σύνορα της Ελλάδας και παρατηρούν ποιες περιοχές ανήκαν σ’ αυτήν,
μέχρι το 1912. Τονίζεται ότι η Μακεδονία δεν ήταν μέρος του Ελληνικού κράτους,
αφού είχε κατακτηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Ελλάδα τη διεκδι−
κούσε, επειδή πολλοί ελληνικοί πληθυσμοί ζούσαν εκεί. Για την Ελλάδα αυτό είχε
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πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έτσι θα αύξανε την έκταση και τον πληθυσμό της.


Δραστηριότητα: Ποιες είναι οι βαλκανικές χώρες; Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει
να τις αναζητήσουν στο χάρτη: Ελλάδα, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο. 


Ανάλυση εικόνας: Με αφορμή την φωτογραφία (αλληγορική απεικόνιση της επα−
ναφοράς σε ισχύ του συντάγματος του 1876 από τους Νεότουρκους) δίνονται στοι−
χεία για τους Νεότουρκους, που εμφανίζονται το 1908 και το κίνημά τους, που
σκοπό είχε ή να διώξουν όλους τους ξένους από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτο−
κρατορίας – βασικό σύνθημά τους ήταν «η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους» − ή να
τους εξισλαμίσουν, με σκοπό να υπάρχει ομοιογένεια πληθυσμού και να εξουδετε−
ρώσουν έτσι οποιαδήποτε διεκδίκηση από ξένη χώρα. Με αυτό το σκοπό η κατα−
πίεση που ασκούσαν στους ξένους πληθυσμούς ήταν μεγάλη. Αυτό τους έκανε να
επαναστατούν και τις χώρες τους να διεκδικούν τα εδάφη, για να τους λυτρώσουν.


Δραστηριότητα: Σε ποιες άλλες περιοχές, που είχαν τότε κατακτηθεί από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία, ζούσαν τότε Έλληνες; Αναφορικά με την ερώτηση ενδια−
φέρον θα είχε να μάθουν οι μαθητές/−τριες ότι ανάλογες συνθήκες επικρατούσαν
και για τους Έλληνες που ζούσαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας, μετά την εμφά−
νιση των Νεοτούρκων. Η αναφορά αυτή έχει μια σκοπιμότητα, γιατί προετοιμάζει
τους/τις μαθητές/−τριες για την ενότητα που ακολουθεί παρακάτω – Τετράδια
ξεριζωμού – και αναφέρεται στη Μικρασιατική Kαταστροφή.


Ανάλυση εικόνας: Επίσης δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη η φωτογραφία
«Τα Βαλκάνια κατά του τυράννου» που δείχνει τον ξεσηκωμό των βαλκανικών
χωρών απέναντι στην Τουρκία. Θα πρέπει να συζητηθεί, πώς απεικονίζονται οι σύμ−
μαχοι – με πολεμική ενδυμασία έτοιμοι να εξοντώσουν τον τύραννο – αλλά και η
Τουρκία – ως δράκος που έχει ήδη κατασπαράξει αρκετούς που της αντιστάθηκαν.


Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο, αρχικά σε συμμαχία με τις υπόλοιπες βαλκα−
νικές χώρες, για να αντιμετωπίσουν σε πρώτη φάση τον κοινό εχθρό, την Οθω−
μανική Αυτοκρατορία. 


Ανάλυση εικόνων: Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει πρέπει να αξιο−
ποιηθεί κατάλληλα, ώστε να καταλάβουν οι μαθητές/−τριες τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες πολεμούσαν αλλά και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν. Για το σκοπό
αυτό, οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά, τι βλέπουν σε κάθε
φωτογραφία: πώς είναι ντυμένοι; (στολές εποχής), τι όπλα κρατούν; (παλιάς
τεχνολογίας), πώς μεταφέρονται; (με κάρα, με άλογα, με πλοία αλλά και με τα
πόδια). Τέλος, θα πρέπει να γίνει μια σύγκριση με την σημερινή εποχή. Πώς πολε−
μούν οι άνθρωποι σήμερα (συνθήκες, μέσα κ.λπ.);


Ένας επιμέρους στόχος της ενότητας είναι να καταλάβουν οι μαθητές/−τριες τη
σημασία που είχε για την Ελλάδα, η κατάληψη της Θεσσαλονίκης(έμφαση δίνεται με
την παρατήρηση των σχετικών φωτογραφιών) και εξαιτίας της θέσης της και του
λιμανιού της αλλά και για τη διεκδίκηση της υπόλοιπης Μακεδονίας. Ανάλογη
βέβαια σημασία είχε και για τους άλλους βαλκανικούς συμμάχους. 


Ανάλυση πηγών: Ιδιαίτερη βαρύτητα, ως προς αυτό το θέμα, αποκτά η διαφω−
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νία μεταξύ Βενιζέλου – Βασιλιά, για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/−τριες, ποιος
ενδιαφερόταν πραγματικά για τα συμφέροντα της χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα
πρέπει να διαβαστούν με προσοχή τα κείμενα (τηλεγραφήματα). Θα πρέπει να τονι−
στεί η αποφασιστικότητα του Βενιζέλου και η σκληρή του στάση, όπως και ο απο−
προσανατολισμός των διεκδικήσεων που επιχειρεί ο Βασιλιάς, στέλνοντας το στρα−
τό στην περιοχή της Ηπείρου. Μετά απ’ αυτή την καθοδήγηση θα πρέπει οι μαθη−
τές/−τριες αβίαστα να οδηγηθούν σ’ ένα συμπέρασμα. Δεν θα ήταν σκόπιμο να
τονιστούν οι βαθύτεροι λόγοι (φιλογερμανικά αισθήματα, ενδοτική στάση απέναντι
στα συμφέροντα της Βουλγαρίας, συμμάχου της Γερμανίας κ.λπ.) που οδηγούν τον
Βασιλιά να τηρήσει αυτή τη στάση, γιατί εδώ δεν είναι άμεσα φανεροί – εκδηλώνο−
νται καλύτερα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο – αλλά και γιατί είναι εύκολο για τους/τις
μαθητές/−τριες μέσα από τα κείμενα και ίσως αναζητώντας τις περιοχές των
παράλληλων διεκδικήσεων στο χάρτη, να καταλάβουν, ποιος είχε δίκιο.


Ανάλυση εικόνων: Μετά από προσεχτική παρατήρηση των εικόνων που δείχνουν
τους πίνακες των λαϊκών ζωγράφων (Η κατάληψη της Λήμνου, Η Κατάληψις της
Χίου) οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να πουν, σε ποιο γεγονός αναφέρονται και να
τις περιγράψουν. Στην πρώτη η ελληνική σημαία δηλώνει εθνική υπερηφάνεια. Επί−
σης, η συνύπαρξη στην ίδια φωτογραφία ενός ναύτη και ενός στρατιώτη του πεζι−
κού δηλώνει ότι η νίκη ήρθε μετά από συνεργασία δυνάμεων. Η δεύτερη φωτογρα−
φία αποτελεί μια γενική άποψη, χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Στη λιθογραφία που
παριστάνει τη μάχη του Δρίσκου, κυριαρχεί η ελληνική σημαία και είναι έκδηλη η
ορμή και η μαχητικότητα των Ελλήνων στρατιωτών. 


Δραστηριότητα: Έπειτα οι μαθητές/−τριες πρέπει να απαντήσουν στην παρα−
κάτω ερώτηση. 


Η απάντηση στην ερώτηση, γιατί οι λαϊκοί ζωγράφοι αναπαρίσταναν σκηνές
από μάχες, μπορεί να είναι ότι η τάση αυτή δείχνει την επικαιρότητα του θέματος,
τη σημασία που είχε για τη χώρα η κατάκτηση των συγκεκριμένων περιοχών, ακόμη
και το γεγονός ότι ήθελαν να δείξουν τον ηρωισμό των στρατιωτών. 


Δραστηριότητα: Να δείξουν οι μαθητές/−τριες την κίνηση του ελληνικού στρατού
πάνω στο χάρτη είναι ιδιαίτερα εύκολο, γιατί στο χάρτη σημειώνονται μόνο οι
περιοχές που είχαν κατακτηθεί από τον Ελληνικό στρατό. Οπότε δεν έχουν παρά
να τραβήξουν μια γραμμή και με τη σειρά, από κάτω προς τα πάνω, να ενώσουν
τις περιοχές αυτές.


Δραστηριότητα: Αφού διαβαστούν τα άρθρα της Συνθήκης του Λονδίνου, οι
μαθητές/−τριες βρίσκουν, ποιες περιοχές πήρε μετά τον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο
κάθε μια από τις βαλκανικές χώρες και τις δείχνουν στο χάρτη, επικεντρώνοντας
την προσοχή τους στις κατακτήσεις της Ελλάδας.


Ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος αποτελεί τη δεύτερη φάση των διεκδικήσεων στην
περιοχή της Μακεδονίας. Οι βαλκανικοί σύμμαχοι, αφού είχαν αποσπάσει την
περιοχή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μπήκαν στη διαδικασία να μοιράσουν
την περιοχή μεταξύ τους. Υποκειμενικοί λόγοι και συμφέροντα τους έκαναν να μην
είναι καθόλου ικανοποιημένοι με την πρώτη μοιρασιά. Έτσι στη δεύτερη αυτή φάση,
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η καθεμιά χώρα προσπαθούσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της και κατά συνέ−
πεια να αδικήσει την άλλη.


Ανάλυση εικόνων: Οι φωτογραφίες που δείχνουν τις επιχειρήσεις του Β’ Βαλκανι−
κού Πολέμου, αξιοποιούνται κατάλληλα, συζητώντας αυτά που απεικονίζουν. Η
πρώτη δείχνει τη γέφυρα του Στρυμόνα, που έχει καταστραφεί από τους Βουλγά−
ρους, για να εμποδίσουν τη διέλευση του ελληνικού στρατού και τον ανεφοδιασμό
του. Ο εχθρός εκτός από τις κατά μέτωπο επιθέσεις έκανε και επιχειρήσεις δολιο−
φθοράς. Η επόμενη φωτογραφία καθώς και η τελευταία της σελ. 74, αναφέρονται στη
μάχη της Κρέσνας, που ήταν πολύ σημαντική για την έκβαση των επιχειρήσεων. Βλέ−
πουμε τη διάβαση και τη φύλαξη των στενών, καθώς και την ορμή του πυροβολικού
κατά την έφοδό του εναντίον του εχθρού. Η μεσαία φωτογραφία, που δείχνει το σχε−
διασμό των επιχειρήσεων, φανερώνει τη μεγάλη σημασία που είχε αυτή η μάχη. Στη
συνέχεια, σημειώνεται στον χάρτη η κίνηση του ελληνικού στρατού κατά τον Β’ Βαλ−
κανικό Πόλεμο, όπως ακριβώς έγινε και προηγουμένως στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο.


Δραστηριότητα: Ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος τελειώνει με τη Συνθήκη του Βουκου−
ρεστίου. Διαβάζεται το άρθρο της Συνθήκης και γίνεται συζήτηση, για το πώς
καθορίστηκαν τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στη συνέχεια και αφού
μελετηθεί ο χάρτης οι μαθητές/−τριες δείχνουν, τι κέρδισε κάθε βαλκανική χώρα με
τους Bαλκανικούς Πολέμους και πώς διαμορφώθηκαν τα σύνορά της. Έπειτα επι−
σημαίνονται τα οφέλη της Ελλάδας. Τονίζεται ότι η ανομοιογένεια του πληθυσμού
στις περιοχές αυτές θα δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον.


Ανάλυση εικόνων: Με τη βοήθεια του φωτογραφικού υλικού που ακολουθεί, θα
πρέπει να φανεί ο ενθουσιασμός του λαού για τα κέρδη από τους βαλκανικούς
πολέμους. Αυτό γίνεται φανερό και από την υποδοχή που έγινε κατά την επι−
στροφή του βασιλιά αλλά και από τα σπιρτόκουτα, που κυκλοφόρησαν με παρα−
στάσεις των δύο πρωταγωνιστών των Bαλκανικών Πολέμων.


Τα σπιρτόκουτα επίσης δείχνουν, πώς το ίδιο το κράτος προπαγάνδιζε αυτές
τις νίκες και τη σημασία που είχαν, οι επιτυχίες αυτές, για τη μελλοντική πορεία
της χώρας.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες


Οι δραστηριότητες της ενότητας αυτής αφορούν προτάσεις για ανάγνωση
λογοτεχνικών βιβλίων. Αφού διαβαστούν τα βιβλία μπορεί να γίνει παρουσίασή
τους μέσα στην τάξη. 


Προτείνεται, επίσης, η εικονική επίσκεψη στην έκθεση με θέμα η Eλλάδα των Bαλ−
κανικών Πολέμων, που οργανώθηκε από τη Bουλή των Eλλήνων και παρουσιάζεται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.parkment.gr. 


Tέλος, για μια άλλη ματιά στους Bαλκανικούς Πολέμους, μπορείτε να ξεφυλλί−
σετε στο διαδίκτυο το βιβλίο Oι Bαλκανικοί Πόλεμοι, του Kέντρου για τη Δημοκρα−
τία και τη Συμφιλίωση στη Nοτιοανατολική Eυρώπη.


48







Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό − Β’ ΜΕΡΟΣ


Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ


Α. Σκοπός


Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, τι σημαίνει στην πράξη ο
Eθνικός Διχασμός, ποια είναι τα βαθύτερα αίτια που τον προκάλεσαν και ποιες
συνέπειες είχε για τη χώρα.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να μάθουν ποιες χώρες αποτελούσαν τις δυνάμεις της Αντάντ και ποιες τις


Κεντρικές Δυνάμεις.
ñ Να πληροφορηθούν τι πρότεινε ο Βενιζέλος και τι ο Βασιλιάς, σχετικά με τη συμ−


μετοχή της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
ñ Να καταλάβουν ποιες ήταν οι βαθύτερες αιτίες, που τους οδήγησαν στις συγκε−


κριμένες επιλογές.
ñ Να μάθουν ποιες συνέπειες είχε για την κυβέρνηση του Βενιζέλου, η αδιαλλαξία


του Βασιλιά. 
ñ Να συνειδητοποιήσουν πώς η διαφωνία μεταξύ Βενιζέλου και βασιλιά Κωνστα−


ντίνου, μεταφέρθηκε στον λαό και μοίρασε στη μέση τη χώρα.
ñ Να μάθουν πώς δημιουργήθηκε και για ποιο σκοπό το κράτος της Θεσσαλονίκης
ñ Να πάρουν πληροφορίες για την αγροτική και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση


του Βενιζέλου.
ñ Να καταλάβουν τις ολέθριες συνέπειες που είχε για τη χώρα αυτός ο Διχασμός.


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι ήρωες της ιστορίας κατά την έρευνά τους, σ’ αυτή την ενότη−
τα, ψάχνουν πληροφορίες για την περίοδο του Εθνικού Διχασμού. Ένας ενήλικας
που δουλεύει στο Ίδρυμα Ερευνών για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, είναι πρόθυμος να
τους βοηθήσει. Η ενότητα ξεκινά με ένα αίνιγμα. Ο αινιγματικός όρος που περιέ−
χει είναι η Βουλή των Λαζάρων. Ο όρος επιλέχτηκε περισσότερο για να εκπλήξει
και να δημιουργήσει μια κάποια περιέργεια, που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των
μαθητών/−τριων για την ενότητα. Ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητο να ερμηνευ−
τεί, αν και μια υποτυπώδης ερμηνεία δίνεται μέσα στον διάλογο. Αναφέρεται δε
στην περίοδο 1915 – 1917.


Κατά τη διάρκεια της ιστορικής αφήγησης, τα παιδιά θα πρέπει να παρακο−
λουθήσουν και να σημειώσουν, πόσες φορές η κυβέρνηση Βενιζέλου αναγκάζεται,
εξαιτίας της αδιαλλαξίας του βασιλιά, να παραιτηθεί ώστε να προκύψει, στο τέλος
πια της ενότητας, η ερμηνεία του όρου. 


Από την αρχή της αφήγησης εισάγεται η διαφωνία Βενιζέλου – βασιλιά Κων−
σταντίνου για τη συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που
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αποτελεί και την αιτία του Διχασμού. Εδώ θα πρέπει να θυμηθούν οι μαθητές/−
τριες ότι διαφωνία μεταξύ των δύο αντρών είχε προκύψει και στην προηγούμενη
ενότητα – Βαλκανικοί Πόλεμοι – για το αν ο στρατός θα έπρεπε να κινηθεί προς
την απελευθέρωση της Ηπείρου, όπως υποστήριζε ο βασιλιάς ή θα έπρεπε να
καταλάβει τη Θεσσαλονίκη, την οποία απειλούσαν οι Βούλγαροι, όπως υποστήριζε
ο Βενιζέλος. 


Σε τούτη την ενότητα η διαφωνία διευρύνεται, γι’ αυτό θα πρέπει και να
αναλυθούν τα πραγματικά της αίτια:


Τα φιλογερμανικά αισθήματα του βασιλιά Κωνσταντίνου, που οφείλονταν στο
γάμο του με την αδερφή του Γουλιέλμου Β’, τον ανάγκαζαν να επιθυμεί την συμ−
μετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο με τις Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, Αυστρο−
ουγγαρία). Δεν μπορούσε να προτείνει όμως κάτι τέτοιο, γιατί στο πλευρό αυτής
της συμμαχίας πολεμούσε και η Τουρκία. Έτσι πρότεινε την ουδετερότητα. 


Ο Βενιζέλος πάλι ήθελε τη συμμετοχή στον πόλεμο με την Αντάντ, γιατί διέ−
βλεπε νίκη αυτού του συνασπισμού, άρα και ικανοποίηση των ελληνικών διεκδι−
κήσεων, αν η Ελλάδα ήταν με τους νικητές. 


Δραστηριότητα: Τα παιδιά θα πρέπει να απαντήσουν ποιος από τους δύο, ο
Βενιζέλος ή ο Βασιλιάς, ενδιαφερόταν περισσότερο για τα συμφέροντα της χώρας;


Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Βενιζέλος, στο κείμενο για να πείσει τον
βασιλιά, είναι απολύτως πειστικά, γιατί βασίζονται σε μια υπαρκτή πραγματικό−
τητα, η οποία περιγράφεται απολύτως ρεαλιστικά. Είναι κατανοητό, λοιπόν, ότι ο
Βενιζέλος υπερασπίζει καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας, αφού ο βασιλιάς
αποκρύπτει τους πραγματικούς λόγους, που τον ωθούν στην δική του πρόταση.


Ανάλυση εικόνας: Η φωτογραφία με το «Ανάθεμα» στον Βενιζέλο θα πρέπει να
αξιοποιηθεί, γιατί δείχνει σε πόσο ακραίες εκδηλώσεις φτάνουν οι αντίπαλοί του,
πράγμα που σημαίνει, ότι το χάσμα μεταξύ τους δεν μπορεί να γεφυρωθεί. 


Παρακάτω θα πρέπει να φανεί ότι οι διαφορές μεταξύ Βενιζέλου − Βασιλιά δεν
ήταν επιφανειακές αλλά πολύ βαθύτερες, αφού ο καθένας είχε διαφορετικές πολι−
τικές επιδιώξεις. Εδώ θα πρέπει να γίνει λόγος συνοπτικά για την «Μεγάλη Ιδέα»,
που διέπνεε την πολιτική του Βενιζέλου. Μια μικρή αναφορά γίνεται στην αφήγη−
ση. Ήθελε να κατακτήσει περιοχές, όπου υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί, αλλά δεν
ανήκαν στην Ελλάδα.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες θα μπορούσαν να προβληματι−
στούν πάνω στο θέμα της Μεγάλης Ιδέας. Καθοδηγούμενοι από κατάλληλες ερω−
τήσεις, όπως: ήταν εύκολο να εφαρμοστεί μια τέτοια πολιτική, τι προβλήματα θα
συναντούσε στην εφαρμογή της, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επεκτατική, τι
συνέπειες θα μπορούσε να έχει για τη χώρα (θετικές και αρνητικές), μπορούν να
καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα. Η πολιτική του βασιλιά πάλι χαρακτηριζό−
ταν από στασιμότητα. Επομένως είναι εύκολο οι μαθητές/−τριες να αποφασίσουν,
ποια πολιτική (παρά τους κινδύνους που εγκυμονούσε) μπορούσε να αποβεί ωφέ−
λιμη για τη χώρα.
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Δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες αναλαμβάνουν να βρουν πληροφορίες για το
εκλογικό σύστημα της χώρας που ζουν. 


Κορύφωση του Εθνικού Διχασμού αποτελεί η δημιουργία δύο διαφορετικών κρα−
τών μέσα στην Ελλάδα, το γερμανόφιλο κράτος των Αθηνών, που διατήρησε ο
βασιλιάς και στήριζαν οι οπαδοί του και το κράτος της Θεσσαλονίκης, που ίδρυ−
σε ο Βενιζέλος, μετά το κίνημα της Εθνικής Άμυνας. 


Ανάλυση εικόνας: Ο χάρτης αποδεικνύεται εδώ πολύ παραστατικός. H Eλλάδα
είχε χωριστεί σε αντίπαλα στρατόπεδα. Οι οπαδοί και των δύο παρατάξεων
έφτασαν σε πολλές ακρότητες (διώξεις, δολοφονίες κ.λπ.), όπου αναγκάζονταν να
συμβιώνουν. Πρέπει, όμως, να τονιστεί εδώ η υποστήριξη που είχε ο Βενιζέλος από
τους Συμμάχους, καθώς και η πολύ σημαντική αγροτική και εκπαιδευτική μεταρ−
ρύθμιση που επεδίωξε. Στη συνέχεια, τα γεγονότα αναφέρονται επιγραμματικά
χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κάπου, σημειώνοντας ίσως μόνο την απομάκρυν−
ση του βασιλιά από τη χώρα, το 1917. Η υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, το
1920, ήταν ένας πολύ σημαντικός σταθμός στην πολιτική του Βενιζέλου. Η Συνθή−
κη αυτή αποτελεί δικαίωση της πολιτικής του, γιατί μεταξύ των άλλων έδινε το
δικαίωμα στην Ελλάδα να διεκδικήσει στη Μικρά Ασία, μια περιοχή κοντά στη Σμύρ−
νη, όπου ζούσαν ελληνικοί πληθυσμοί. Συγκεκριμένα οι σύμμαχοι επέτρεψαν στον
Βενιζέλο να στείλει στρατό στη Μικρά Ασία, να αναλάβει για πέντε χρόνια προ−
σωρινά τη διοίκηση της Σμύρνης και στη συνέχεια οι κάτοικοι να αποφασίσουν, αν
θέλουν να περιέλθει η περιοχή στην Ελλάδα ή όχι. 


Επίσης, δεν θα πρέπει να μείνει χωρίς σχολιασμό η απόπειρα δολοφονίας κατά
του Βενιζέλου, από Bασιλικούς, στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λυών, στη Γαλλία
μετά το θρίαμβο – όπως θεωρήθηκε – της υπογραφής της Συνθήκης, καθώς και η
δολοφονία, στην Ελλάδα, του Ίωνα Δραγούμη από βενιζελικούς, επειδή θεωρήθηκε
βασιλικός χωρίς να είναι, απλώς διαφωνούσε με την πολιτική του Βενιζέλου. Τα
γεγονότα αυτά θα πρέπει να σχολιαστούν, γιατί δείχνουν πόσο οξυμένα ήταν τα
πάθη αλλά και το μέγεθος του φανατισμού μεταξύ των δύο αυτών παρατάξεων.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές του 1920. Εδώ οι μαθη−
τές/−τριες, με τη βοήθεια του/ της εκπαιδευτικού, θα πρέπει να προβληματιστούν.
Ήταν λογικό να συμβεί κάτι τέτοιο, τη στιγμή που η εξωτερική του πολιτική είχε
δικαιωθεί; Η Μεγάλη Ιδέα, που είχε πλέον γίνει λαϊκό αίτημα, φαινόταν ότι μπο−
ρούσε να πραγματοποιηθεί. Για την Ελλάδα η προοπτική να επεκτείνει τα σύνορά
της φαινόταν πλέον ρεαλιστική. 


Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί για τους λόγους για τους οποίους ο Βενι−
ζέλος έχασε τελικά τις εκλογές. Εκείνο που τελικά φαίνεται ότι μέτρησε ήταν ότι ο
λαός είχε κουραστεί από τις πολεμικές αναμετρήσεις, που είχαν ξεκινήσει με τους
Βαλκανικούς πολέμους το 1912 και δεν ήθελε άλλο πόλεμο. Δεν ήταν σύμφωνος,
όπως έχουμε ήδη πει, με την αποστολή στρατού στη Μικρά Ασία το 1919, πράγμα
που εκμεταλλεύτηκαν οι βασιλικοί στην προεκλογική τους εκστρατεία – υποσχέθη−
καν ότι θα σταματήσουν τον πόλεμο – και κέρδισαν τις εκλογές.
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Αποτέλεσμα της ήττας των Βενιζελικών στις εκλογές του 1920 ήταν η Μικρα−
σιατική Kαταστροφή, γεγονός κορυφαίας σημασίας. Εδώ θα γίνει μια απλή ανα−
φορά, γιατί γι’ αυτό το θέμα ακολουθεί παρακάτω ξεχωριστή ενότητα (Τετράδια
του Ξεριζωμού). Τα υπόλοιπα γεγονότα αναφέρονται επιγραμματικά μέχρι την
επάνοδο των Bενιζελικών στην εξουσία, μετά την εξορία του βασιλιά. Στο τέλος της
ενότητας οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να έχουν σημειώσει –έχουν ήδη ξεκινήσει
από την αρχή της ενότητας – πόσες φορές οι βενιζελικοί ήρθαν κι έφυγαν από την
εξουσία είτε με βίαιο τρόπο είτε εκούσια είτε με εκλογές. Έτσι θα είναι σε θέση να
λύσουν το αίνιγμα που τέθηκε στην αρχή, τι ήταν η Βουλή των Λαζάρων; 


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες
Οι μαθητές/−τριες μπορούν:


ñ Να βρουν και να διαβάσουν Τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Το κεί−
μενο είναι ευχάριστο, απλό, κατανοητό. Προσφέρεται και για γλωσσική διδα−
σκαλία αφού κάποτε ήταν το αναγνωστικό του Δημοτικού σχολείου.


ñ Μέσα από τις εικόνες δίνεται η ευκαιρία στους/στις μαθητές/−τριες να μιλήσουν
για τη μόδα και τις συνήθειες της εποχής. Εκπλήσσει το γεγονός ότι σε μια
τέτοια ταραγμένη περίοδο, υπήρχε ενδιαφέρον για τη μόδα. Δύο πράγματα θα
μπορούσαν να συμβαίνουν ή ότι οι ταραχές στην πολιτική ζωή αφορούσαν πολύ
λίγους ή ότι εκείνοι οι οποίοι επηρεάζονταν ή ακόμη και καθόριζαν τα γεγονότα
μπορούσαν να έχουν και άλλα ενδιαφέροντα. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει
και μια σύγκριση με τη μόδα της σημερινής εποχής. 
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Ο Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ


Α. Σκοπός


Ο σκοπό αυτής της ενότητας έχει να κάνει με τις πραγματικές αιτίες ενός πολέ−
μου και τις λύσεις που επιφέρει. Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να συνειδητοποιή−
σουν ότι ένας πόλεμος γίνεται, συνήθως, για την ικανοποίηση των οικονομικών
συμφερόντων των ισχυρών, οι οποίοι εμπλέκουν στις διεκδικήσεις τους τις αδύνα−
μες χώρες, με την προσδοκία να πετύχουν κι αυτές έστω ένα μέρος των δίκαιων
αιτημάτων τους.


Επίσης ένας πόλεμος, τις περισσότερες φορές, δημιουργεί περισσότερα προ−
βλήματα απ’ αυτά που καλείται να λύσει, γι’ αυτό και θα πρέπει κατά κανόνα
να αποφεύγεται.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να καταλάβουν πώς ο αποικιακός ανταγωνισμός, μεταξύ των ισχυρών ευρω−


παϊκών χωρών, αποτέλεσε την βασική αιτία του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
ñ Να μάθουν ποια ήταν τα δύο αντιμέτωπα στρατόπεδα, που δημιουργήθηκαν


στην Ευρώπη
ñ Να μάθουν ποια ήταν η αφορμή του πολέμου.
ñ Να μάθουν ποια ήταν τα κυριότερα μέτωπα του πολέμου.
ñ Να συνειδητοποιήσουν ότι συγκρούσεις πραγματοποιήθηκαν, εκτός από την


Ευρώπη και σε άλλες ηπείρους.
ñ Να δουν που διεξήγαγε τις περισσότερες μάχες ο ελληνικός στρατός.
ñ Να συνειδητοποιήσουν πόσο ακριβά πλήρωσαν τη νίκη τους οι Δυτικοί σύμμαχοι.
ñ Να μάθουν τι προέβλεπαν οι Συνθήκες των Βερσαλλιών και του Νεϊγύ.
ñ Να πληροφορηθούν τι απέκτησε η Ελλάδα με τη συνθήκη των Σεβρών.
ñ Να καταλάβουν ποιος ήταν ο ρόλος της Κοινωνίας των Εθνών. 


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι ήρωες της ιστορίας κατά την ερευνά τους, σ’ αυτή την ενότη−
τα, αναζητούν πληροφορίες για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη
ανακαλύπτουν έναν χάρτη που παρουσιάζει την Ευρώπη όπως διαμορφώθηκε
μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο βιβλίο που περιέχει τον χάρτη βρίσκουν και
πολλά άλλα στοιχεία για την περίοδο που τους ενδιαφέρει. Η ενότητα ξεκινά μ’
ένα χάρτη της Ευρώπης μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον χάρτη οι μαθητές/−
τριες παρατηρούν προσεχτικά την έκταση και τα σύνορα της κάθε χώρας. Μέσα
από το διάλογο, που διεξάγουν, μεταξύ τους καταλαβαίνουν ότι αυτή η εικόνα της
Ευρώπης διαμορφώθηκε μέσα από ένα πόλεμο. Η αφήγηση αρχίζει με μια προ−
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σπάθεια να ανιχνευτούν πρώτα τα αίτια αυτού του πολέμου.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Η συμμετοχή των μαθητών/−τριων κρίνεται απαραί−
τητη. Πρέπει, λοιπόν, να προσπαθήσουν να σκεφτούν τα βαθύτερα αίτια, που
μπορούν να οδηγήσουν σε πόλεμο σήμερα, ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες των ηγε−
τών των χωρών, που εμπλέκονται στη σύρραξη. Μπορούν να αναφερθούν παρα−
δείγματα όπως ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ ή ακόμη και στο
Κουβέιτ νωρίτερα. Πρόκειται για πολέμους χωρίς λογικά επιχειρήματα, που απο−
σκοπούσαν μόνο στον έλεγχο της περιοχής από μια ισχυρή δύναμη, προκειμένου
να ικανοποιήσει τα οικονομικά της συμφέροντα. Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι
οι πόλεμοι, σε κάθε εποχή, γίνονται συνήθως για οικονομικούς λόγους.


Έτσι κι εδώ στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η βασική αιτία ήταν ο οικονομικός αντα−
γωνισμός των δυνάμεων, που τη συγκεκριμένη στιγμή παίρνει την εξής μορφή: οι
Eυρωπαϊκές Δυνάμεις, προκειμένου να βρουν φτηνές πρώτες ύλες για τις βιομη−
χανίες τους και νέες αγορές για την απορρόφηση των βιομηχανικών προϊόντων
τους, στράφηκαν στις υποανάπτυκτες χώρες. Δημιούργησαν εκεί αποικίες και
απόκτησαν τον οικονομικό και πολιτικό έλεγχο των περιοχών. Συγκρούστηκαν
μεταξύ τους καθώς η μια προσπαθούσε να εκτοπίσει την άλλη και να ελέγξει για
λογαριασμό της την περιοχή. Ο πόλεμος φαίνεται ότι ήταν προδιαγεγραμμένος.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Όμως στο σημείο αυτό μπορούν να προβληματιστούν
για άλλη μια φορά οι μαθητές/−τριες μέσα από το διάλογο, για να αποφευχθεί η
μονοτονία του μονολόγου. Η ερώτηση του διαλόγου: «και ποια λύση βρήκαν στο πρό−
βλημα;», μετατρέπεται σε: «τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν για να βρουν μια λύση
και να αποφύγουν τον πόλεμο;» Πιθανές απαντήσεις: συζήτηση – διάλογο, ανταλλα−
γές, αμοιβαίες υποχωρήσεις κ.λπ. Οι μαθητές/−τριες πρέπει να καταλάβουν, μέσα
από παραδείγματα από την καθημερινή ζωή (σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ γειτό−
νων, φίλων, συγγενών), ότι όλες οι παραπάνω εναλλακτικές λύσεις φαντάζουν ουτο−
πικές, πολύ δε περισσότερο, όταν πρόκειται για τεράστια οικονομικά συμφέροντα σε
παγκόσμιο επίπεδο. Οι δυνάμεις εξοπλίζονται και δημιουργούν συνασπισμούς.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να μάθουν τους δύο
συνασπισμούς, που δημιουργούνται, καθώς και τις χώρες, που τους αποτελούν. Η
μελέτη του χάρτη, που ακολουθεί και δείχνει με παραστατικό τρόπο τις συμμαχίες
που διαμορφώθηκαν, είναι απαραίτητη, γιατί έτσι οι μαθητές/−τριες θα μπορέσουν
να καταλάβουν τα κοινά συμφέροντα, όπου αυτά υπάρχουν, που οδήγησαν στη
συνεργασία μεταξύ των συγκεκριμένων χωρών. 


Πρόσθετη δραστηριότητα: Μέσα από την έγχρωμη γαλλική λιθογραφία παρου−
σιάζεται η αφορμή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μαθητές/−τριες μπορούν να
πουν πρώτα τι βλέπουν και μετά να αναφερθούν οι λεπτομέρειες, ονόματα κ.λπ.


Δραστηριότητα: Η φωτογραφία με το γερμανικό αεροπλάνο μπήκε όχι μόνο για
να μάθουν οι μαθητές/−τριες ότι πολεμικά αεροπλάνα χρησιμοποιήθηκαν για
πρώτη φορά στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και για να δουν την εξέλιξη της
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τεχνολογίας, συγκρίνοντάς το με ένα σύγχρονο πολεμικό αεροπλάνο. Μπορούν οι
μαθητές/−τριες να φέρουν φωτογραφίες διαφόρων τύπων πολεμικών αεροπλάνων
της σημερινής εποχής. 


Σ’ αυτόν τον πόλεμο πήραν μέρος είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο χώρες
απ’ όλες τις ηπείρους, γι’ αυτό άλλωστε χαρακτηρίστηκε παγκόσμιος. Η Γαλλία οδή−
γησε σε νίκη της δυνάμεις της Αντάντ, με τη βοήθεια των αμερικανικών ενισχύσε−
ων. Μια εικόνα από τις συγκρούσεις δίνει η φωτογραφία (Επίθεση Αμερικανών
πεζοναυτών). 


Πρόσθετη δραστηριότητα: Μια ερώτηση εδώ που θα μπορούσε να προβληματί−
σει τους/τις μαθητές/−τριες και να δώσει αφορμή για συζητήσεις, που αφορούν
παρόμοια γεγονότα του παρόντος, θα μπορούσε να είναι, τι ζητούσε η Αμερική με
την εμπλοκή της σ’ ένα πόλεμο, που διεξαγόταν στην Ευρώπη; Η απάντηση βέβαια
είναι προφανής: προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής και να δημι−
ουργήσει εξαρτήσεις, τις οποίες θα εκμεταλλευτεί αργότερα. Παρόμοια πολιτική
ακολουθεί και σήμερα. 


Ο πόλεμος έληξε το 1918, με ανακωχή, που υπογράφτηκε μεταξύ Γαλλίας – Γερ−
μανίας (υπάρχει και η σχετική φωτογραφία). 


Ανάλυση πηγών: Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν πόλεμος των χαρακωμάτων. Το
χαράκωμα ήταν μια τάφρος με πρόχειρο οχύρωμα, κατάλληλη για να μπορεί
κάποιος να κρύβεται και να πυροβολεί το πεζικό. Οι πηγές που περιγράφουν τη
ζωή στα χαρακώματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τις κατάλληλες ερωτήσεις.
Πώς ήταν οι συνθήκες διαβίωσης μέσα στο χαράκωμα; (πρώτη πηγή). Ποιο ήταν το
κυρίαρχο συναίσθημα των στρατιωτών μέσα στο χαράκωμα; (δεύτερη πηγή). Στις
απαντήσεις των ερωτήσεων μπορεί να βοηθήσει και η σχετική φωτογραφία.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Το δεύτερο μέρος της ενότητας αναφέρεται στη συμμε−
τοχή της Ελλάδας στον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα σχετικά με τη διαφωνία Βενιζέλου –
βασιλιά Κωνσταντίνου έχουν ήδη αναφερθεί αναλυτικά στην ενότητα του Εθνικού
διχασμού. Γι’ αυτό ή θα αναφερθούν περιληπτικά ή, καλύτερα, θα πρέπει οι μαθητές/−
τριες να τα θυμηθούν και να τα αναφέρουν.


Η αφήγηση θα ξεκινήσει από τη στιγμή που ο βασιλιάς εξορίστηκε από τους
συμμάχους και ο Βενιζέλος επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και σχη−
μάτισε κυβέρνηση. Αμέσως, με τη συμμαχία της Αντάντ κήρυξε τον πόλεμο εναντίον
της Γερμανίας και της Βουλγαρίας, που είχε ενταχθεί στη συμμαχία των Κεντρικών
δυνάμεων. Η Ελλάδα πολέμησε κυρίως στο μέτωπο της Μακεδονίας. Η εγκατάστα−
ση ενός τμήματος ελληνικού στρατού στην Κωνσταντινούπολη, μετά την κατάληψή
της από τους συμμάχους και του θωρηκτού Αβέρωφ στον Κεράτιο κόλπο είχε συμ−
βολική σημασία και ήθελε να δείξει ότι η Ελλάδα ήταν με το μέρος των νικητών, άρα
η πολιτική του Βενιζέλου είχε δικαιωθεί.


Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα κέρδη και τις ζημιές που αποκόμισαν
οι νικητές από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να φανεί ότι οι
νικητές πλήρωσαν ακριβά το τίμημα της νίκης. Οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν
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αμέτρητοι. Δεν θα πρέπει όμως να περάσει ασχολίαστο και το γεγονός ότι η Ευρώ−
πη καταστράφηκε οικονομικά και απ’ αυτή την καταστροφή κέρδισαν οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Ιαπωνία. Ήδη έχει αναφερθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δια−
μορφώσει ένα καθεστώς εξάρτησης στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Τώρα είχε έρθει ο καιρός να ωφεληθούν απ’ αυτό, δίνοντας δάνεια για να ξανα−
χτιστούν οι καταστρεμμένες περιοχές και να επαναλειτουργήσουν τα εργοστάσια,
ώστε να αυξηθεί η παραγωγή. Οι απώλειες των συμμάχων φαίνονται παραστατι−
κά στον χάρτη «Συμμαχίες και απώλειες».


Από τα κέρδη των νικητών μας ενδιαφέρουν τα εδαφικά οφέλη της Ελλάδας.
Κάνουμε μια απλή αναφορά στη Συνθήκη των Βερσαλλιών, με την οποία έληξε ο Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος. Αναφέρουμε αναλυτικά τις Συνθήκες Νεϊγύ και Σεβρών με τις
οποίες η Ελλάδα κέρδισε την Ανατολική Μακεδονία, την Ανατολική και Δυτική Θράκη
και το δικαίωμα να διεκδικήσει την περιοχή της Σμύρνης. Επιπλέον η Ελλάδα πήρε
όλα τα νησιά του Αιγαίου, εκτός από τα Δωδεκάνησα. Πολύ σημαντικός εδώ είναι
ο χάρτης που δείχνει, πώς διαμορφώθηκαν τα σύνορα της Ελλάδας μετά τις Συν−
θήκες. 


Το θέμα της Συνθήκης των Σεβρών και το πώς διευθετεί τις διεκδικήσεις της
Ελλάδας στην περιοχή της Σμύρνης έχει ήδη συζητηθεί στην ενότητα του Εθνικού
Διχασμού. Άρα θα πρέπει να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες να ανακαλέσουν
στη μνήμη τους τις σχετικές πληροφορίες ή να ανατρέξουν στην ενότητα. Εναλλα−
κτικά μπορεί να μην συζητηθεί το θέμα στην ενότητα του Εθνικού Διχασμού και να
μεταφερθούν όλες τις πληροφορίες εδώ.


Ένα τελευταίο θέμα, που διαπραγματεύεται η ενότητα, είναι η ίδρυση της Κοι−
νωνίας των Εθνών. Σε θεωρητικό επίπεδο η πρωτοβουλία των τριάντα χωρών να
εμποδίσουν μελλοντικούς πολέμους ήταν αξιέπαινη. Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι
σαν όργανο η Κοινωνία των Εθνών δεν ήταν καθόλου ευέλικτο. Στην πραγματικό−
τητα έγινε πεδίο αντιπαράθεσης των ισχυρών, καθώς κάθε μια από της ισχυρές
δυνάμεις πρωτίστως ενδιαφερόταν να πάρει με το μέρος της, με διάφορους τρό−
πους, μια μερίδα των αδυνάτων και να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα Έτσι,
πολύ γρήγορα η Kοινωνία των Eθνών έγινε ανενεργή και στην ουσία αυτοκαταρ−
γήθηκε .


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να συζητήσουν για το τι σημαίνει η φράση: Η συνθήκη των Σεβρών είναι πιο


εύθραυστη από τις πορσελάνες της. Η φράση του Κλεμανσώ σημαίνει ότι η Συν−
θήκη των Σεβρών, με την οποία τελείωσε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και διευθε−
τήθηκαν τα σύνορα των κρατών, ήταν βραχύβια. Πολύ γρήγορα τα κράτη που
πήραν μέρος σ’ αυτήν κατάλαβαν ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και
άρχισαν να παραβιάζουν τους όρους της, αυξάνοντας ή απλά επαναπροσδιο−
ρίζοντας τις σφαίρες επιρροής τους.


ñ Να διαβάσουν το βιβλίο που σχετίζεται με τα γεγονότα του Α’ Παγκόσμιου
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Πολέμου: Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ και
να δουν το έργο η Mεγάλη Χίμαιρα − La grande illusion του Ζαν Ρενουάρ.


ñ Να δραματοποιήσουν την πρώτη συνάντηση της Κοινωνίας των Eθνών. Eκτός από
την ανάλυση που γίνεται στην ιστορική αφήγηση και τις διευκρινίσεις που δίνονται
εδώ και θα μπορούσαν να βοηθήσουν για να σκεφτούν οι μαθητές/−τριες τι μπορεί
να έλεγαν, βοηθητική είναι επίσης και η φωτογραφία «Το συνέδριο της Ειρήνης». 
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ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤOY ΞEPIZΩMOY


Α. Σκοπός
Μέσα απ’ αυτή την ενότητα θα πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές/−τριες ότι η


Μικρασιατική Kαταστροφή ήταν μεγάλο πλήγμα για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα θα
πρέπει να παραδειγματιστούν από την ηρωική προσπάθεια των Μικρασιατών,
που όχι μόνο κατάφεραν να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή αλλά και να ωφελή−
σουν τη ζωή των Ελλήνων που τους δέχτηκαν.


Β. Στόχοι διδασκαλίας
Οι μαθητές/−τριες: 


ñ Να πάρουν μια ιδέα, μέσα από εικόνες και κείμενα, για τη ζωή των Ελλήνων στις
πόλεις της Μικρά Ασίας πριν την καταστροφή.


ñ Να θυμηθούν τι προέβλεπε η Συνθήκη των Σεβρών για την περιοχή της Σμύρνης.
ñ Να ενημερωθούν για το πώς είδαν οι Τούρκοι τη Συνθήκη των Σεβρών. 
ñ Να μάθουν πως είδαν οι Μικρασιάτες την αποβίβαση ελληνικού στρατού στη


Μικρά Ασία αλλά και ποιες ήταν οι προθέσεις του ίδιου του στρατού που απο−
βιβάστηκε εκεί.


ñ Να καταλάβουν ποιες συνέπειες είχε για το Μικρασιατικό Mέτωπο η ήττα του
Βενιζέλου στις εκλογές του 1920.


ñ Να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής και τη σημασία που είχε για
τη χώρα η απώλεια της Μικράς Ασίας.


ñ Να εκτιμήσουν το δράμα των προσφύγων και τον αγώνα που έκαναν για να
επιβιώσουν στις νέες τους πατρίδες.


ñ Να καταλάβουν τα οφέλη που αποκόμισε η χώρα από τον ερχομό των προσφύ−
γων. 


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι ήρωες κατά την έρευνά τους, σ’ αυτή την ενότητα αναζητούν
πληροφορίες για τη Μικρασιατική Kαταστροφή, τον ξεριζωμό των ανθρώπων που
ζούσαν εκεί και την εγκατάστασή τους πλέον στη Ελλάδα. Στη σοφίτα της γιαγιάς
ανακαλύπτουν ένα λεύκωμα με φωτογραφίες και κείμενα, που ξυπνά μνήμες στη
γιαγιά και προσφέρει στους ήρωες τις πληροφορίες που ζητούν. Με αφορμή αυτά
τα ευρήματα αναπτύσσεται ένας διάλογος, που σκοπό έχει σε πρώτη φάση, να
δώσει πληροφορίες για τη ζωή των Μικρασιατών στον τόπο τους.


Ανάλυση εικόνων: Οι πρώτες φωτογραφίες δίνουν μια άποψη του τόπου γι’
αυτό θα πρέπει να περιγραφούν με λεπτομέρειες και να γίνει μια αξιολόγηση
αυτών που παρουσιάζουν. Αυτό θα επιτευχθεί με κατάλληλες ερωτήσεις προς
τους/τις μαθητές/τριες όπως: Τι βλέπετε; Σας αρέσουν τα μέρη που παρουσιά−
ζονται; Πώς φαίνεται να ήταν η ζωή σ’ αυτά τα μέρη; 
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Δραστηριότητα: Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα καλό θα ήταν να αναθέσετε
στους/στις μαθητές/−τριες να βρουν φωτογραφίες και από άλλα μέρη της Μικράς
Ασίας.


Ανάλυση πηγών: Συμπληρωματικά προς τις φωτογραφίες λειτουργούν οι πηγές.
Η πρώτη παρουσιάζει σκηνές από την καθημερινή ζωή στην πόλη. Η δεύτερη δίνει
στοιχεία, τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το βιοτικό επίπεδο των ανθρώ−
πων και η τρίτη δίνει πληροφορίες για τη σύνθεση του πληθυσμού, από τα οποία
καταλαβαίνουμε και το μέγεθος του ελληνικού πληθυσμού αλλά και τη θέση που
είχε στην περιοχή. Απ’ αυτά τα στοιχεία γίνεται κατανοητό ότι ήταν λογικό το αίτη−
μα του Βενιζέλου, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, να περάσει η περιοχή
στα χέρια των Ελλήνων, μια και είχε εκεί μια πολύ ισχυρή βάση και ποσοτική αλλά
και ποιοτική. 


Δραστηριότητα: Αφού ολοκληρωθεί η περιγραφή των φωτογραφιών και η ανά−
γνωση των πηγών μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες να φανταστούν και
να περιγράψουν τη ζωή των Ελλήνων στην Μικρά Ασία, πριν την καταστροφή. Μ’ αυτό
τον τρόπο γίνεται μια ανακεφαλαίωση του πρώτου μέρους της ενότητας. Θα πρέπει
να τονιστεί ότι όλ’ αυτά τα στοιχεία καλό θα ήταν να κρατηθούν στη μνήμη των παι−
διών, για να χρησιμοποιηθούν παρακάτω στο τρίτο μέρος της ενότητας, που οι Μικρα−
σιάτες αναγκάζονται να έρθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, για να γίνει μια σύγκρι−
ση (τι άφησαν εκεί και τι αντιμετώπισαν τα πρώτα χρόνια που ήρθαν στην Ελλάδα;)


Στο δεύτερο μέρος της ενότητας γίνεται μια σύντομη αφήγηση των γεγονότων
από το 1919, όπου η Ελλάδα στέλνει στρατό στην περιοχή της Σμύρνης και κάνει
πλέον φανερές τις επιδιώξεις της, ως το 1922, που γίνεται η Kαταστροφή, με την
πυρπόληση της Σμύρνης από τους Τούρκους. 


Δραστηριότητα: Μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/−τριες να ανακαλέ−
σουν στη μνήμη τους πληροφορίες από την προηγούμενη ενότητα και συγκεκριμέ−
να, τι δικαιώματα έδινε η Συνθήκη των Σεβρών στην Ελλάδα, αναφορικά με την
περιοχή της Σμύρνης.


Να υπενθυμιστεί ότι η Ελλάδα είχε ήδη στείλει στρατό εκεί από τον προηγού−
μενο χρόνο, το 1919. Ταυτόχρονα εξετάζεται ο χάρτης ως προς το ποιες περιοχές
έπαιρνε η Ελλάδα με τις συνθήκες, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ποιες μπο−
ρούσε να διεκδικήσει.


Ανάλυση εικόνων: Με τη βοήθεια των φωτογραφιών που ακολουθούν, τονίζε−
ται ότι ο ελληνικός πληθυσμός της Σμύρνης επεφύλαξε θερμή υποδοχή στον στρα−
τό κατά την αποβίβασή του στην περιοχή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να ειπωθεί
και θα γίνει κατανοητό, αν δοθούν κάποια επιπλέον στοιχεία. Οι Τούρκοι συμβίω−
ναν αρμονικά με τους Έλληνες στην περιοχή περίπου μέχρι το 1908, οπότε εμφανί−
στηκε το κίνημα των Νεοτούρκων. Έχει ζητηθεί από τους/τις μαθητές/−τριες σε
προηγούμενη ενότητα να βρουν πληροφορίες για τους Νεότουρκους, οπότε μπο−
ρούν να χρησιμοποιηθούν εδώ. Ήταν ένα εθνικιστικό κίνημα, που επεδίωκε η Τουρ−
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κία να περάσει στα χέρια των Τούρκων κι αυτό θα γινόταν είτε με το διωγμό όλων
των ξένων είτε με την αφομοίωσή τους, μέσω του εξισλαμισμού τους. Στρεφόταν
κυρίως εναντίων των Ελλήνων, γιατί είχαν προαιώνιες ρίζες εκεί και ήταν οι πολυ−
πληθέστεροι αλλά και κρατούσαν στα χέρια τους την οικονομική ζωή της περιο−
χής. Άρχισαν, λοιπόν, να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη, δημιουργώντας τους διά−
φορα προβλήματα. Όταν ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Μικρά Ασία οι
κάτοικοι της περιοχής τον είδαν σαν σωτήρα, από τις βιαιότητες και τις αυθαιρε−
σίες των Τούρκων.


Ανάλυση πηγής: Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη ειπωθεί παραπάνω, το διάγγελμα
του Βενιζέλου προς το λαό της Σμύρνης, με την ευκαιρία της αποβίβασης του ελλη−
νικού στρατού στην περιοχή, ερμηνεύεται ως εξής:. Ο Βενιζέλος προσπαθεί να προ−
λάβει αντίποινα από την μεριά των Ελλήνων, που για αρκετό καιρό υπέφεραν, με
τη σιγουριά και την ασφάλεια που τους παρείχε η παρουσία του στρατού εκεί. Ταυ−
τόχρονα ήθελε να προλάβει ανάλογες ενέργειες του στρατού, που μπορούσε να
καθοδηγηθεί προς αυτή την κατεύθυνση από τους κατοίκους. Γι’ αυτό εξαγγέλλει ότι
ο στρατός βρίσκεται βέβαια εκεί για τη διατήρηση της τάξης αλλά παράλληλα θα
σεβαστεί και τους άλλους λαούς, με βάση τις αρχές της ισότητας και της δικαιο−
σύνης. Η πηγή λοιπόν έχει μεγάλη σημασία για τις σχέσεις που προοιωνίζεται μετα−
ξύ των δύο σύνοικων πληθυσμών, γι’ αυτό θα πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά.


Όταν, λοιπόν, υπογράφηκε η συνθήκη των Σεβρών ο Κεμάλ, που από το 1915, ήταν
αρχηγός των Νεότουρκων, είδε τους Έλληνες σαν μόνιμους διεκδικητές της περιοχής
και πίστεψε ότι τα συμφέροντα της Τουρκίας δεν εξυπηρετούνται. Έτσι, λοιπόν, ξεκί−
νησε να οργανώνει τους άτακτους Τσέτες, που ως τώρα έκαναν ανταρτοπόλεμο, σε
τακτικό στρατό, για να διώξει με τη βία τους Έλληνες. Ταυτόχρονα, μια σειρά γεγο−
νότων δυσχέραναν τη θέση των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Οι ίδιοι είχαν ξεφύγει πολύ
από τα όρια που η Συνθήκη τους επέτρεπε να καταλάβουν. Επιπλέον ο Βενιζέλος, ο
εμπνευστής αυτής της εκστρατείας, έχασε τις εκλογές στην Ελλάδα και η ανάληψη της
εξουσίας από τους Βασιλικούς έδωσε το πρόσχημα στους Συμμάχους να εγκαταλεί−
ψουν τη χώρα και να συμμαχήσουν με τον Κεμάλ. Έτσι, στις επιχειρήσεις που ακο−
λούθησαν ο ελληνικός στρατός νικήθηκε και ακολούθησε η καταστροφή.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Ο χάρτης που υπάρχει εδώ και δείχνει την κίνηση του
στρατού στη Μικρά Ασία θα πρέπει να διαβαστεί και να εξηγηθεί αναλυτικά. Είναι
πολύ σημαντικός γιατί παρουσιάζει πόσο πολύ είχαν ξεφύγει οι Έλληνες από τις
αρχικές διεκδικήσεις τους και κυρίως από την περιοχή που τους επέτρεπε η Συν−
θήκη των Σεβρών να κατακτήσουν. Αυτό ίσως ήταν μια αιτία της αποτυχίας, γιατί
πέρα από το ότι οι Σύμμαχοι δεν θα τους επέτρεπαν να κατακτήσουν μια τόσο
μεγάλη περιοχή, διότι συνέπιπτε με τις σφαίρες επιρροής τους και ο ίδιος ο ελλη−
νικός στρατός δεν είχε τη δύναμη να διατηρήσει αυτή τη διευρυμένη περιοχή. Έτσι
πολύ γρήγορα η γραμμή του μετώπου κατέρρευσε.


Ανάλυση εικόνων: Οι επόμενες φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Θα πρέπει
να συζητηθούν διεξοδικά, ώστε να καταλάβουν οι μαθητές/−τριες και το μέγεθος
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της καταστροφής αλλά και την αγωνιώδη και απεγνωσμένη, καμιά φορά, προ−
σπάθεια των ανθρώπων να γλιτώσουν από τη σφαγή. 


Ανάλυση πηγών: Συμπληρωματικό ρόλο ως προς αυτό τον σκοπό μπορούν να
παίξουν και τα κείμενα, τα οποία πρέπει, επίσης, οπωσδήποτε να διαβαστούν
γιατί αποτελούν προσωπικές μαρτυρίες των ανθρώπων, που έζησαν από κοντά
όλον αυτό το χαμό και είναι πλούσια σε συναισθήματα. 


Δραστηριότητα: Να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/−τριες να περιγράψουν όσο
πιο αναλυτικά μπορούν τις εικόνες και τα συναισθήματα.


Για τη Συνθήκη της Λωζάννης, που αναφέρεται παρακάτω, θα πρέπει να χρη−
σιμοποιηθεί ο χάρτης και να σχολιαστεί, πώς καθορίζονται τα νέα σύνορα. Το θέμα
της ανταλλαγής των πληθυσμών θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά, ώστε να
καταλάβουν οι μαθητές/−τριες τι σήμαινε κάτι τέτοιο και τι συνέπειες είχε για τους
ανθρώπους, που πήραν μέρος σ’ αυτήν.


Με ξεχωριστή ελληνοτουρκική σύμβαση, που συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ
Βενιζέλου και Ινονού (πρωθυπουργού της Τουρκίας) στις 30−1−23, διευθετήθηκε το
ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών. Περίπου 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν
τις εστίες τους – πριν ή μετά τη σύμβαση, από το 1912 ως το 1925 – κι έγιναν πρό−
σφυγες στην Ελλάδα. Περίπου 500.000 Τούρκοι ακολούθησαν τον αντίστροφο
δρόμο. Έμεινε εκκρεμές το ζήτημα ανταλλαγής των περιουσιών τους. Εξαιρέθηκαν
οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των δύο νησιών στην είσοδο των Δαρδα−
νελλίων: Ίμβρου και Τενέδου. Εξαιρέθηκαν, επίσης, οι Μουσουλμάνοι της δυτικής
Θράκης. Η σύμβαση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η εθνολογική σύνθεση
όλων των χωρών, που βρίσκονται τριγύρω από το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασ−
σα. Η Μακεδονία άδειασε οριστικά πια από Τούρκους και στη θέση τους μπήκε
διπλάσιος αριθμός από Έλληνες της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι
πήγαν και εγκαταστάθηκαν στην Ιωνία, στον Πόντο, στα περίχωρα της Πόλης και
σ’ άλλα, μέρη άλλοτε ελληνικά. Έτσι εγκαταλείφθηκε οριστικά η ιδεολογία της Μεγά−
λης Ιδέας, η οποία μέχρι τότε αποτελούσε οργανικό στοιχείο της εξωτερικής πολι−
τικής. Από το 1923, και μετά η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στράφηκε στο να
διατηρήσει την κατάσταση, που προέκυψε από τις συνθήκες. Αυτό που επεδίωκε
ήταν να κατοχυρώσει τα νέα εδάφη, να πετύχει εθνική ομοιογένεια και να κατα−
φέρει να αφομοιώσει τους πρόσφυγες.


Το τελευταίο μέρος της ενότητας αναφέρεται στην εγκατάσταση των προσφύ−
γων στις ελληνικές περιοχές, στις συνθήκες που συνάντησαν στην αρχή και στον
τρόπο που οργάνωσαν τη ζωή τους στη συνέχεια. Η Ελλάδα δέχτηκε τον μεγαλύ−
τερο αριθμό προσφύγων απ’ όλες τις βαλκανικές χώρες. Μια χώρα πέντε περίπου
εκατομμυρίων κατοίκων έπρεπε να περιθάλψει, να στεγάσει και να αποκαταστήσει
πάνω από 1.300.000 πρόσφυγες, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φτάσει
στο έδαφός της σε οικτρή φυσική και ψυχολογική κατάσταση και χωρίς κανένα
απολύτως περιουσιακό στοιχείο. Η παρουσία τους δημιούργησε σοβαρά εσωτερικά
προβλήματα, τα οποία απειλούσαν τη δημόσια υγεία και την πολιτική και κοινωνι−
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κή ισορροπία, απαιτώντας άμεση επίλυση. Η Ελλάδα, με μια οικονομία κατά βάση
αγροτική και εξαντλημένη μετά από δέκα χρόνια συνεχών πολέμων, ήταν αδύνατον
να αντιμετωπίσει τις τεράστιες προσφυγικές ανάγκες. Η κυβέρνηση ζήτησε τη συν−
δρομή της Κοινωνίας των Εθνών, η οποία δέχτηκε να μεσολαβήσει για την εξασφά−
λιση των αναγκαίων πόρων. Το 1924, η Ελλάδα πήρε «προσφυγικό δάνειο» 10 εκα−
τομμύρια στερλίνες. Το έργο της αποκατάστασης των προσφύγων, με την παροχή
παραγωγικής απασχόλησης, αγροτικής κυρίως, ανέλαβε, με την εποπτεία της Κοι−
νωνίας των Εθνών, ο αυτόνομος οργανισμός της Επιτροπής Αποκατάστασης Προ−
σφύγων (Ε.Α.Π.), στην οποία η ελληνική κυβέρνηση παραχώρησε σταδιακά περίπου
800.000 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης. Η Ε.Α.Π. κατόρθωσε να πραγματοποιήσει το
μεγαλύτερο μέρος της προσφυγικής αποκατάστασης μέχρι το 1930. 


Το αφηγηματικό μέρος είναι μικρό. Μεγαλύτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις
φωτογραφίες και τα κείμενα. 


Ανάλυση εικόνων: Από τις φωτογραφίες οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να είναι
σε θέση να καταλάβουν, πού εγκαταστάθηκαν προσωρινά οι πρόσφυγες, τι βοή−
θεια τους παρείχαν, τι προβλήματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν, πώς χτίζονταν τα
σπίτια τους κ.λπ. 


Ανάλυση πηγών: Στα κείμενα περιγράφονται με πολύ παραστατικό τρόπο πώς
έφτασαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, πώς τους δέχτηκαν οι κάτοικοι, τι προβλή−
ματα αντιμετώπισαν, ποια ήταν η ψυχολογική τους κατάσταση, τι δουλειές έκαναν
και πώς τελικά οργάνωσαν τη ζωή τους στην καινούργια τους πατρίδα. Πέρα από
τις τραγικές καταστάσεις που περιγράφουν, τα κείμενα παρουσιάζουν επίσης την
ψυχική δύναμη αυτών των ανθρώπων, καθώς και την αισιοδοξία που τους δια−
κατείχε. Θα πρέπει οι μαθητές/−τριες να τα ανακαλύψουν όλ’ αυτά και να τονι−
στεί πως πέρα από την υλική βοήθεια, η ψυχική δύναμη και η αισιοδοξία, αποτε−
λούσαν παράγοντες καθοριστικούς για την προσαρμογή και την επιβίωση των
ανθρώπων αυτών στον καινούργιο χώρο.  


Δραστηριότητα: Μετά τη μελέτη του υλικού θα πρέπει οι μαθητές/−τριες να
κάνουν τις εκτιμήσεις τους και να εκφράσουν τις κρίσεις τους. Το γενικό συμπέ−
ρασμα θα πρέπει να είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να μετατρέψουν τον
πόνο σε δημιουργία, τη συμφορά τους σε παράγοντα θετικό για την ελληνική ζωή.


Έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της ενότητας, όπου αναφέρονται οι θετικές
συνέπειες που είχε για τους Έλληνες ο ερχομός των προσφύγων στην Ελλάδα.
Εκτός από τα βασικά που αναφέρονται στην αφήγηση, μπορούμε να προσθέσου−
με ότι ενίσχυσαν με την παρουσία τους περιοχές με αραιούς ελληνικούς πληθυ−
σμούς και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός εθνολογικά ομοιογενούς κράτους. Με τις
δημοκρατικές τους πεποιθήσεις υποστήριξαν την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Η
συντριπτική τους πλειοψηφία υποστήριξε τον Βενιζέλο και συνέβαλε ουσιαστικά
στην παραμονή του στην εξουσία για μια δεκαετία και πλέον. Έδωσαν ώθηση στη
βελτίωση της γεωργικής οικονομίας, γιατί ήταν φίλεργοι και πρόθυμοι να υιοθετή−
σουν καινούργιες καλλιεργητικές μεθόδους και νέες καλλιέργειες. Ιδιαίτερα επιδό−
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θηκαν στην καπνοκαλλιέργεια. Στα αστικά κέντρα όπου εγκαταστάθηκαν, σε προ−
σφυγικές γειτονιές, μέσα σε άθλιες συνθήκες, πρόσφεραν πολλά για την ανάπτυ−
ξη της βιομηχανίας, ως φτηνή εργατική δύναμη και με το επιχειρηματικό τους πνεύ−
μα. Επέφεραν αλλαγές στην εργασία. Οι γυναίκες, που αποτελούσαν την πλειονό−
τητα, εντάχθηκαν στον ενεργό πληθυσμό. Η επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης
των προσφύγων σε αγροτικούς οικισμούς επιτάχυνε την υλοποίηση της αγροτικής
μεταρρύθμισης και την εκτέλεση έργων υποδομής, ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη
Θράκη. 


Ανάλυση εικόνων: Οι δύο φωτογραφίες στη συνέχεια (η φίρμα του Κλωστηρίου
και η διαφήμιση της Καπνοβιομηχανίας ) δείχνουν ότι πολλοί πρόσφυγες διακρί−
θηκαν στην οικονομική ζωή της χώρας. 


Πρόσθετη δραστηριότητα: Εκτός από τα προηγούμενα σημαντικό είναι επίσης
να καταλάβουν οι μαθητές/−τριες τη συμβολή των προσφύγων στην πνευματική
ζωή και στον πολιτισμό της χώρας, με την αναφορά των ονομάτων ανθρώπων
που διέπρεψαν στις τέχνες και τα γράμματα. Επιπρόσθετα μπορεί να ανατεθεί
στους/στις μαθητές/−τριες να βρουν πληροφορίες για τον καθένα απ’ αυτούς.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες


Οι μαθητές/−τριες μπορούν: 
ñ Να διαβάσουν λογοτεχνικά έργα που έχουν γραφτεί με θέμα τη Μικρασιατική


Kαταστροφή και να κατανοήσουν πώς οι άνθρωποι έζησαν τα γεγονότα, όπως
της Διδώς Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα ή του Ηλία Βενέζη, Το νούμερο 31328 ή
του Στρατή Δούκα Η ιστορία ενός αιχμαλώτου. Μπορείτε να χωρίσετε τους/τις
μαθητές/−τριες σε ομάδες, να τους μοιράσετε τα έργα και αφού τα διαβάσουν,
κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει το έργο που έχει αναλάβει, είτε ολόκληρο
είτε κάποιο από τα θέματα που διαπραγματεύεται. Η ιστορία ενός αιχμαλώτου
του Στρατή Δούκα επειδή είναι μικρό κείμενο μπορεί να διαβαστεί ολόκληρο μέσα
στην τάξη και να συζητηθεί.


ñ Να βρουν τα τραγούδια και να τα ακούσουν. Μετά μπορούν να γίνουν κάποιες
ερωτήσεις στα παιδιά όπως: αν τους άρεσαν, ποια είναι τα θέματά τους, τι δεί−
χνει η επιλογή των θεμάτων για τους δημιουργούς τους κ.λπ.


ñ Να πάρουν συνεντεύξεις από πρόσωπα του οικογενειακού ή του ευρύτερου κοι−
νωνικού τους περιβάλλοντος, για να μάθουν πώς έφτασαν στη χώρα που ζουν.
Οι ερωτήσεις που μπορούν να τους κάνουν είναι: ποια είναι η πατρίδα τους,
πώς ζούσαν εκεί, πότε έφυγαν, για ποιον λόγο έφυγαν, πώς αποφάσισαν να
έρθουν στη συγκεκριμένη χώρα, με τι μέσο ταξίδεψαν, πώς ήταν το ταξίδι, τι
δυσκολίες συνάντησαν στο νέο τόπο διαμονής τους, πώς τους αντιμετώπισαν οι
ντόπιοι, τι δουλειά βρήκαν και πώς είναι η ζωή τους τώρα, νιώθουν ξένοι στη
χώρα που ζουν;


ñ Να δουν την ταινία 1922 του Νίκου Κούνδουρου. Η ταινία μπορεί να προβληθεί
σε DVD μέσα στην τάξη και μετά να ακολουθήσει συζήτηση.
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ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ WALL STREET


A. Σκοπός


Οι μαθητές/−τριες μέσω της διδασκαλίας να γνωρίσουν χαρακτηριστικά της
διεθνούς οικονομίας την εποχή του Μεσοπολέμου και την επίδρασή της στην ελλη−
νική οικονομία.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να μάθουν για την πτώση του αμερικάνικου Χρηματιστηρίου που έμεινε στην


ιστορία ως το Κραχ της Wall Street.
ñ Να κατανοήσουν για ποιους λόγους η πτώση του αμερικάνικου χρηματιστηρίου


μπορούσε να επηρεάσει την οικονομία της Ευρώπης.
ñ Να πάρουν πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της χώρας μετά την


Μικρασιατική Καταστροφή.
ñ Να μάθουν για τα εκσυγχρονιστικά έργα που έγιναν στην Ελλάδα αυτήν την


περίοδο.
ñ Να γνωρίσουν την ίδρυση τραπεζών.
ñ Να καταλάβουν τις συνθήκες εργασίες των παιδιών και των γυναικών.
ñ Να μάθουν για τη γυναικεία ψήφο.
ñ Να κατανοήσουν πώς η πτώση του χρηματιστηρίου προκάλεσε ρήγμα στην παγκό−


σμια οικονομία, που θα συνέβαλε στο ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Η αφορμή δίνεται με τις φωτογραφίες από μια εφημερίδα, που
βρίσκουν οι ήρωες στο μπαούλο της γιαγιάς με τα παλιά χαρτιά. Διερωτώνται τι
να συμβαίνει και επικρατεί αυτή η αναταραχή. Η γιαγιά παρεμβαίνει για να λύσει
τις απορίες των παιδιών. Γνωρίζει ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε την ημέρα της
πτώσης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, στις 24 Οκτωβρίου 1929, καθώς ο
πατέρας της ήταν τότε διευθυντής στην Τράπεζα της Ελλάδας. Η πτώση του αμε−
ρικάνικου χρηματιστηρίου είχε επιπτώσεις και στην ευρωπαϊκή οικονομία.


Δραστηριότητα: Αναζητήσετε πληροφορίες σε οικονομικές εφημερίδες και περιο−
δικά στο διαδίκτυο, για να κατανοήσετε από ποια γεγονότα μπορεί να επηρεάζε−
ται η διεθνής οικονομία και κατ’επέκταση η οικονομία της χώρας που ζείτε.


Στην αφήγηση επισημαίνεται η άνοδος του Χρηματιστήριο το 1928, που είχε οδη−
γήσει πολλούς ξένους επενδυτές στην Αμερική. Αυτό είχε συμβεί καθώς μετά τον
Α’Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική βρήκε την ευκαιρία να παρέμβει στην οικονομική
ζωή της Ευρώπης, δίνοντας δάνεια στις χώρες που μόλις είχαν βγει από έναν
καταστροφικό πόλεμο. Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες που πήρε δάνειο. 
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Ανάλυση εικόνας: Παρατηρήσετε τα σκίτσα. Γελοιογραφείται ο δανεισμός της
Ελλάδας από την Αμερική. 


Ανάλυση εικόνας: Με τη μηχανή μετατροπής συναλλάγματος, γινόταν ο απα−
ραίτητος υπολογισμός μετατροπής των δολαρίων σε δραχμές.


Τα χρήματα από τα δάνεια βοήθησαν στη δημιουργία διάφορων έργων, που
συνέβαλαν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Παράλληλα άρχισε
να οργανώνεται η βιομηχανία.


Ανάλυση εικόνων: Στη φωτογραφία απεικονίζεται μηχανή για τα αποξηραντικά
έργα στη Μακεδονία. Με την άφιξη και των Μικρασιατών προσφύγων, η δημιουργία
νέων καλλιεργήσιμων εδαφών ήταν μια επιτακτική ανάγκη. Στον χάρτη φαίνονται οι
νέοι δρόμοι που έγιναν αυτήν την περίοδο, για να διευκολύνουν τις συγκοινωνίες.


Ανάλυση εικόνων: Εικόνες από διαφήμιση του εργαστασίου Φίξ, το οποίο έφτια−
νε μπύρες και αναψυκτικά, του εργοστασίου Καραβασίλη που παρήγαγε τσιγάρα,
του Κλωστοϋφαντουργίου Γαβριήλ και Σφαέλλου, αλλά και στιγμιότυπο από την
εργασία σε βιοτεχνία ταπητουργίας. Στην ανάπτυξη ιδιαίτερα της ταπητουργίας
συνέβαλαν με τις γνώσεις τους και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες. Μπορείτε να στα−
θείτε σε κάθε εικόνα ξεχωριστά και να αναλύσετε αυτά που παρατηρείτε.


Για τη διαχείριση των χρημάτων και των χρεών ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλά−
δας, το 1927. Το 1929, ιδρύθηκε η Αγροτική Τράπεζα.


Ανάλυση χαρτών: Μέσα σε διάστημα 6 χρόνων η Εθνική Τράπεζα επεκτάθηκε με
καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σταδιακά βελτιώθηκαν και οι συνθήκες
εργασίας και εφαρμόστηκε το οχτάωρο. 


Ανάλυση γραπτής πηγής: Ο Percy Martin που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1913 περι−
γράφει τις άσχημες συνθήκες εργασίας των Ελλήνων. Δεν είχε καθιερωθεί το οχτάω−
ρο και οι περισσότεροι εργάζονταν από 10 μέχρι 14 ώρες. Ξαφνιάστηκε επίσης από
τον εξαναγκασμό μικρών παιδιών να εργαστούν και τα πολύ μικρά μεροκάματά τους. 


Ανάλυση εικόνων: Με αφορμή τις εικόνες των εργαζόμενων λούστρων και των
νεαρών τηλεφωνητριών, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τη γυναικεία
και την παιδική εργασία εκείνη την εποχή και να κάνετε συγκρίσεις με το σήμερα. 


Ανάλυση χάρτη: Συζητήσετε για το δικαίωμα ψήφου που παραχωρείται τώρα
στις γυναίκες. Παρατηρήσετε τον χάρτη του Συνδέσμου για τα δικαιώματα της
γυναίκας και βρείτε πότε δόθηκαν δικαιώματα ψήφου στις γυναίκες στα υπόλοι−
πα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στην Αμερική, την Αυστραλία κ.α.


Το Κράχ της Wall Street ανέστειλε αυτήν την οικονομική και βιομηχανική ανά−
πτυξης της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης και σύντομα οδήγησε, μαζί με άλλες
αιτίες, στο ξέσπασμα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες


Οι μαθητές/−τριες μπορούν:
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ñ Να αναζητήσουν πληροφορίες για την οικονομία της χώρας που κατοικούν, την
περίοδο του Μεσοπολέμου και αν αυτή επηρεάστηκε από το κραχ της Wall
Street.


ñ Να μάθουν πότε απέκτησαν οι γυναίκες δικαίωμα ψήφου στην χώρα που κατοι−
κούν. Να φανταστούν και να καταγράψουν τα επιχειρήματα των γυναικών για
την απόκτηση του δικαιώματος ψήφου.


ñ Παρατηρώντας την εικόνα να σχολιάσουν τη μόδα της εποχής.
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ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ


Α. Σκοπός


Στην ενότητα αυτή οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να καταλάβουν την έννοια του
Oλοκληρωτισμού και να μάθουν τα χαρακτηριστικά τέτοιων καθεστώτων, όπως
είναι ο φασισμός, ο ναζισμός και η δικτατορία. Ειδικότερα θα πρέπει να συνειδη−
τοποιήσουν, τι ήταν η ιδεολογία της 4ης Αυγούστου και ποιες μεθόδους χρησιμο−
ποίησε ο Μεταξάς για να την επιβάλει.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να συνειδητοποιήσουν τι μπορεί να φοβάται το καθεστώς εκείνο που κατα−


φεύγει στην πρακτική του καψίματος των βιβλίων.
ñ Να καταλάβουν πώς τα ολοκληρωτικά καθεστώτα εκμεταλλεύονται μια πολιτι−


κή κρίση για να επιβληθούν.
ñ Να μάθουν τα χαρακτηριστικά των ολοκληρωτικών καθεστώτων όπως ήταν ο


Φασισμός στην Ιταλία και ο Nαζισμός στην Γερμανία.
ñ Να καταλάβουν ότι ο Μεταξάς στην Ελλάδα, με τη δικτατορία που επέβαλε, προ−


σπάθησε να μιμηθεί τα ολοκληρωτικά κράτη της Ευρώπης.
ñ Να δουν τις μεθόδους που χρησιμοποίησε για να εδραιώσει το καθεστώς αυτό. 
ñ Να μάθουν ότι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα συνήθως στηρίζονται σε ξένες


δυνάμεις και εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους.
ñ Να συνειδητοποιήσουν γιατί οι άνθρωποι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τα ολο−


κληρωτικά καθεστώτα.


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι ήρωες της ιστορίας κατά την έρευνά τους, στην ενότητα αυτή,
αναζητούν πληροφορίες για την πολιτική ζωή στην Ελλάδα λίγο πριν τον Β’ Παγκό−
σμιο Πόλεμο. Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου βρίσκουν σ’ ένα βιβλίο, ένα από−
κομμα εφημερίδας που αναφέρεται σ’ ένα ασυνήθιστο γεγονός, το κάψιμο των
βιβλίων και μάλιστα με επίσημη τελετή. Το βιβλίο περιέχει στοιχεία για την περίο−
δο της δικτατορίας του Μεταξά στην Ελλάδα. Η ενότητα ξεκινά με ένα απόκομμα
εφημερίδας, που ανακαλύπτουν τα παιδιά και αναφέρεται στο κάψιμο βιβλίων. Το
φαινόμενο δεν είναι συνηθισμένο και σαν τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Πρόκειται για ένα είδος λογοκρισίας, μια μορφή καταπάτησης ανθρώπινου δικαι−
ώματος, του δικαιώματος της ελευθερίας στοχασμού και έκφρασης. 


Πρόσθετη δραστηριότητα: Αφού διαβαστεί το απόσπασμα σημειώνονται οι
φράσεις κομμουνιστικά έντυπα και εθνικόφρονας νέους. Θα πρέπει μέσα από
κατάλληλες ερωτήσεις οι μαθητές/−τριες να παραξενευτούν και να απορήσουν:
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό που ανακοινώνεται στην εφημερίδα; Σας φαί−
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νεται λογικό; Για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει; Γιατί δίνεται τόση επισημότητα στο
γεγονός; Γιατί απαιτείται η συμμετοχή του κόσμου; 


Δεν είναι απαραίτητο οι μαθητές/−τριες να μπορούν να απαντήσουν σ’ αυτές
τις ερωτήσεις. Μπορεί να απαντούν γενικά και αόριστα. Άλλωστε, δεν είναι όλες
σημαντικές. Πιο πολύ γίνεται προσπάθεια, μέσα απ’ αυτές, να δημιουργηθεί ένας
εποικοδομητικός προβληματισμός. 


Πρόσθετη δραστηριότητα: Στη συνέχεια, με πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, που
και πάλι απευθύνονται στους/στις μαθητές/−τριες, επιχειρείται να αποκαλυφθούν
οι αιτίες του φαινομένου: 


Γιατί καταστρέφει κάποιος ένα βιβλίο; Προφανώς επειδή το θεωρεί άχρηστο ή
και επικίνδυνο. Όταν τώρα η ίδια η εξουσία ενός κράτους καταφεύγει σ’ αυτή την
πρακτική, σημαίνει ότι δεν συμφωνεί με όσα γράφονται ή τα φοβάται, γιατί αν
απλώς διαφωνούσε θα μπορούσε και να αδιαφορήσει. 


Ποια εξουσία μπορεί να φοβάται; Αυτή που παρανομεί, αυθαιρετεί, καταπιέζει.
Μια τέτοια εξουσία δεν μπορεί να είναι φιλελεύθερη, δημοκρατική. Πρόκειται λοι−
πόν για μια εξουσία ολοκληρωτική, αυταρχική, που δεν στηρίζεται στη λαϊκή βού−
ληση. 


Στο απόκομμα, λοιπόν, παρουσιάζονται εθνικόφρονες νέοι, οι οποίοι καίνε κομ−
μουνιστικά έντυπα, που διακινούν φιλελεύθερες ιδέες. Πίσω απ’ αυτούς βρίσκεται
μια δικτατορική κυβέρνηση, που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. 


Μετά από αυτήν την ανάλυση, στο κείμενο παρουσιάζεται χωρίς πολλές
λεπτομέρειες, το ευρωπαϊκό πολιτικό κλίμα, όπου επικρατεί ο φασισμός στην Ιτα−
λία και ο ναζισμός στη Γερμανία. Είναι καθεστώτα διαφορετικών χωρών με κοινά
χαρακτηριστικά ανελεύθερα και ολοκληρωτικά. 


Στη συνέχεια η αφήγηση μπαίνει στον ελληνικό χώρο και επισημαίνεται ότι ανά−
λογες συνθήκες επικρατούσαν και στην Ελλάδα, όπου την ίδια περίοδο επιβλήθη−
κε η δικτατορία του Μεταξά. 


Σημαντικό είναι εδώ να διευκρινιστεί ότι, επειδή ένα δικτατορικό καθεστώς
παίρνει την εξουσία αυθαίρετα και δεν στηρίζεται στην ψήφο του λαού, συνήθως
υποκινείται από εξωτερικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές στηρίζουν τέτοιου είδους
εξουσίες γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Ο λαός δεν μπορεί να διαμαρ−
τυρηθεί αφού εκφοβίζεται και καταπιέζεται. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και στην Ελλά−
δα, όπου η Αγγλία, μέσω του αγγλόφιλου βασιλιά της χώρας και με τη συνεργα−
σία του δικτάτορα Μεταξά, έλεγχε τις εξελίξεις και αποκτούσε, μέσω της Ελλάδας,
κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο.


Ανάλυση πηγών: Τα κείμενα που ακολουθούν (τα αγγλόφιλα αισθήματα του
βασιλιά Γεωργίου και τα φιλοβασιλικά αισθήματα του Ιωάννη Μεταξά) εξυπηρετούν
την άποψη ότι υπάρχει ένας βασιλιάς στην Ελλάδα, ο οποίος θαυμάζει την αγγλι−
κή πολιτική άρα και την υποστηρίζει κι ένας πρωθυπουργός δουλοπρεπής, πειθή−
νιο όργανο του βασιλιά. Η Ελλάδα, λοιπόν, και τα συμφέροντά της καθόλου δεν
τους απασχολούν. 
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Δραστηριότητα: Σύμφωνα με την ανάλυση των παραπάνω πηγών η απάντηση
στην ερώτηση που ακολουθεί (ο Μεταξάς ή ο Βασιλιάς θα βοηθούσε περισσότερο
τη χώρα) είναι προφανής: ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και οι δύο ήταν προσανατο−
λισμένοι στην πολιτική της Αγγλίας, ο πρώτος από θαυμασμό και ο δεύτερος από
δουλοπρέπεια.


Στη συνέχεια παρουσιάζουμε περιληπτικά τον τρόπο που κυβέρνησε ο Μετα−
ξάς. Πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:
η δικτατορία του Μεταξά, που του άρεσε να την εξευγενίζει με τον τίτλο «Καθε−
στώς της 4ης Αυγούστου 1936», παρουσίαζε μερικά από τα εξωτερικά χαρακτηρι−
στικά του Φασισμού. Μιμούμενος το Τρίτο Ράιχ του Χίτλερ, ο Μεταξάς επεξεργά−
στηκε την έννοια του «Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού». Ο πρώτος ήταν ο πολιτισμός
της αρχαίας Ελλάδας, ο δεύτερος του μεσαιωνικού Βυζαντίου ενώ ο τρίτος ήταν
ένας συνδυασμός των ουσιαστικά αντιφατικών αξιών των δύο προηγούμενων, που
θα διατηρούσε και θα διαιώνιζε τις αξίες του καθεστώτος του. Κάτω από την
καθοδήγηση του Μεταξά ο πολιτισμός αυτός θα συνδύαζε κατά κάποιο τρόπο τις
αξίες της αρχαίας Ελλάδας και ιδιαίτερα της Σπάρτης, με τις χριστιανικές αξίες της
μεσαιωνικής αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Από το καθεστώς του απουσίαζε ο
δυναμισμός και ο ριζοσπαστισμός του πραγματικού φασισμού και δεν έκανε φυλε−
τικές διακρίσεις. Επειδή δεν είχε βάση λαϊκής υποστήριξης, επεδίωξε να θεσμοποι−
ήσει την εξουσία του μέσω της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΕΟΝ).


Ανάλυση εικόνων: Παρακάτω και με αφορμή τις φωτογραφίες που ακολουθούν
θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ρόλος της Ε.Ο.Ν και η σχέση της με τον αρχηγό της.
Κορυφαίο τεκμήριο για το φασιστικό υπόβαθρο του καθεστώτος της 4ης Αυγού−
στου αποτελεί η προσπάθεια του Μεταξά να οργανώσει υποχρεωτικά ολόκληρη την
ελληνική νεολαία, από 8 έως 20 ετών σε μια παραστρατιωτική οργάνωση. Η δικτα−
τορία για να προσελκύσει τους νέους χρησιμοποιεί κάθε μέσο, όπως υλικές παρο−
χές, υπόθαλψη ταπεινών ενστίκτων και εκμετάλλευση της νεανικής ματαιοδοξίας. Η
νεολαία, λοιπόν, του Μεταξά ήταν μια απομίμηση της χιτλερικής νεολαίας.


Δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να απαντήσουν στην ερώτηση για
τη σχέση της νεολαίας με τον αρχηγό της.


Η νεολαία του Μεταξά διαπαιδαγωγούνταν σύμφωνα με τις αρχές του καθε−
στώτος της 4ης Αυγούστου, και στη συνέχεια υιοθετούσε και υπεράσπιζε την
τακτική του. Ως φορέας ιδεών σκοπό είχε να τις διατηρήσει και να τις μεταδώσει.
Είχε φανατισμό χωρίς όμως υπερβολές, δεν αμφισβητούσε ποτέ τον αρχηγό της,
αντίθετα ήταν ένα πιστό και υπάκουο όργανό του. Ο Μεταξάς στηριζόταν πολύ
στη νεολαία του, επεδίωκε να του είναι πιστή και αφοσιωμένη, γιατί ήξερε πως με
την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, η νεολαία, περισσότερο από τους ενήλικες πολί−
τες, θα μπορούσε να πιστέψει τις ιδέες του πραγματικά και να τις διαδώσει. 


Στη συνέχεια, ακολουθώντας την ιστορική αφήγηση μπορούμε να παρουσιά−
σουμε περιληπτικά τη σχέση της δικτατορίας του Μεταξά με τα άλλα ολοκληρωτι−
κά καθεστώτα της Ευρώπης, εκείνη την εποχή. Πώς κυβερνούσε τη χώρα και σε
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ποια κατάσταση βρισκόταν ο λαός; Το επιπλέον υλικό που ακολουθεί, σε συνδυα−
σμό με την φωτογραφία της αφήγησης, θα βοηθήσει ώστε να απαντηθεί και η ερώ−
τηση που ακολουθεί. Πραγματικά ο Μεταξάς ήθελε να εμφυτεύσει την πειθαρχία
στους ατίθασους, όπως πίστευε, Έλληνες. Μιμήθηκε το Τρίτο Ράιχ του Χίτλερ και
μπόρεσε να δημιουργήσει ένα ομοίωμα των φασιστικών καθεστώτων ως προς τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά (προβολή της σοφίας του αρχηγού, ακατάσχετη πατρι−
δοκαπηλεία, ρωμαϊκός χαιρετισμός κ.λπ). Όμως, ούτε οι αυταρχικές του
μέθοδοι(καταπίεση εργαζομένων, κατάλυση των δημοκρατικών ελευθεριών, προπα−
γάνδα κατά του κοινοβουλευτισμού) ήταν ιδιαίτερα σκληρές, ούτε προχώρησε στη
φυσική εξόντωση των αντιπάλων του. Κατάφερε όμως, μέσω ενός αποτελεσματι−
κού αστυνομικού δικτύου, να διασπείρει ένα κλίμα φόβου, που βοήθησε στην εξου−
δετέρωση της αντιπολίτευσης. Συγχρόνως για την απόκτηση γοήτρου στο εσωτε−
ρικό, το καθεστώς χρησιμοποίησε όλες τις κλασικές μεθόδους των ολοκληρωτικών
κυβερνήσεων. Ένας τεράστιος μηχανισμός – οργανώσεις νεολαίας, ραδιόφωνο,
τύπος και εντυπωσιακοί δημόσιοι εορτασμοί – υμνούσαν σαν τις αρετές του καθε−
στώτος και τον αρχηγό του. Στην πραγματικότητα, όμως, ο λαός υπέφερε. Οι
μισθοί και τα ημερομίσθια ήταν πολύ χαμηλά ενώ η άνοδος των τιμών μεγάλη. Η
ανεργία αυξανόταν. Οι αγρότες βρισκόταν σε εξαθλίωση. Η φορολογία ήταν πολύ
βαριά. Αντίθετα η τετραετία του Μεταξά ήταν πολύ ευνοϊκή για το μεγάλο κεφά−
λαιο, το οποίο κρατούσε τις πιο γερές θέσεις στην ελληνική οικονομία. Γενικά ο
Μεταξάς καταδίκασε τη χώρα σε καθυστέρηση. 


Δραστηριότητα: Παίρνοντας τα στοιχεία από την προηγούμενη αφήγηση οι
μαθητές/−τριες μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση, ποιο καθεστώς προσπά−
θησε να μιμηθεί ο Μεταξάς, βρίσκοντας πολλά απ’ αυτά τα στοιχεία και στην εικό−
να που υπάρχει.


Ως προς την εξωτερική εμφάνιση του Μεταξά και τι αυτή φανερώνει (για να
ολοκληρώσουμε την απάντηση της ερώτησης) πρέπει να πούμε ότι το σοβαρό και
αυστηρό του ύφος, η στητή του παρουσία, τα στρογγυλά γυαλιά του, η επισημό−
τητά στο ντύσιμό του, αλλά και ολόκληρο το περιβάλλον, παραπέμπουν στην εικό−
να ενός δικτάτορα.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες


Οι μαθητές/−τριες μπορούν:
ñ Να διαβάσουν το Καπλάνι της Βιτρίνας της Άλκης Ζέη. Μπορεί να αξιοποιηθεί


όπως έχουμε προτείνει για ανάλογες δραστηριότητες, σε προηγούμενες ενότη−
τες με δραματοποίηση κάποιας σκηνής.


ñ Να αναζητήσουν ποια θα μπορούσε να είναι τα επικίνδυνα βιβλία για ένα ολο−
κληρωτικό, ανελεύθερο καθεστώς. Eίναι εκείνα που έχουν φιλελεύθερες ιδέες. Οι
ιδέες αυτές θεωρούνται από το καθεστώς ανατρεπτικές και υπονομευτικές. Τα
βιβλία αυτά, συνήθως, μιλούν για στέρηση της ελευθερίας, καταπάτηση ανθρω−
πίνων δικαιωμάτων, προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έλλειψη σεβα−
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σμού προς τον άνθρωπο κ.λπ. Αν τα βιβλία αυτά περάσουν τις ιδέες τους με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο λαό και εκείνος συνειδητοποιήσει τις συνθήκες που
ζει, θα θελήσει να τις αλλάξει άρα θα προσπαθήσει να ανατρέψει το καθεστώς.
Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και σε όλες τις
εποχές υιοθετούν την τακτική της καταστροφής των βιβλίων, που θεωρούν επι−
κίνδυνα για τη διατήρηση της εξουσίας τους. Δεν φτάνουν βέβαια πάντα σε
τόσο ακραίες μεθόδους, όπως το κάψιμο, αλλά συχνά τα λογοκρίνουν ή απα−
γορεύουν την κυκλοφορία τους.
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Ο B’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ


Α. Σκοπός
Οι μαθητές/−τριες να μάθουν για την εμπλοκή της Ελλάδας στο B’ Παγκόσμιο


Πόλεμο και τις επιπτώσεις του στη χώρα. Oι συνέπειές του ήταν τραγικές για ολό−
κληρη την ανθρωπότητα. Kαι το μήνυμα που πρέπει να περάσει στους μαθητές
και τις μαθήτριες είναι ότι παρόμοιοι πόλεμοι πρέπει να αποφεύγονται.


Β. Στόχοι διδασκαλίας:
Οι μαθητές:


ñ Να αιτιολογήσουν το ξέσπασμα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.
ñ Να γνωρίσουν τις Δυνάμεις του Άξονα και τις Συμμαχικές Δυνάμεις.
ñ Να μάθουν για τον τορπιλισμό την Έλλης.
ñ Να πάρουν πληροφορίες για τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, γνωστό και ως Έπος του


1940.
ñ Να μάθουν για την Εθνική Αντίσταση.
ñ Να κατανοήσουν τις συνθήκες ζωής στην κατοχική Ελλάδα.
ñ Να πληροφορηθούν για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, αλλά και για το διωγμό


και άλλων πληθυσμών από τους Ναζί.
ñ Να μάθουν για την νίκη των Συμμαχικών Δυνάμεων.
ñ Να πάρουν πληροφορίες για την Ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα.
ñ Να αντιληφθούν τις συνέπειες του Εμφυλίου Πολέμου.


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Η αφορμή δίνεται από μια επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου
οι ήρωες βρήκαν πρωτοσέλιδα από εφημερίδες της εποχής, που ανακοινώνουν τον
τορπιλισμό της Έλλης. Διαβάζουν αυτές τις έμμεσες γραπτές πηγές και τις συζη−
τούν με τον παππού του ενός παιδιού, που γεννήθηκε στην Κατοχή και ο πατέ−
ρας του πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Οι εφημερίδες αναφέρονται στο γεγονός του τορπιλι−
σμού του καταδρομικού πλοίου «Έλλη» στο λιμάνι της Τήνου. Το πλοίο άρπαξε
φωτιά και βυθίστηκε, παρά τις προσπάθειες το πληρώματος να το σώσουν. Φαί−
νεται ότι δεν υπήρχαν ακόμη πληροφορίες, όταν γράφτηκαν οι τίτλοι των άρθρων,
για το ποιος ευθυνόταν για αυτή την επίθεση. 


Στην ιστορική αφήγηση αναφέρεται ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ξεσπάσει
ένα χρόνο νωρίτερα στην Ευρώπη. Ο Αδόλφος Χίτλερ στη Γερμανία και ο Μπενίτο
Μουσολίνι στην Ιταλία συμμάχησαν, σχηματίζοντας τις δυνάμεις του Άξονα με
σκοπό να μεγαλώσουν τα σύνορά τους. Ο Χίτλερ είχε αναγκάσει την Αυστρία να
πάρει το μέρος τους και είχε καταλάβει την Τσεχοσλοβακία, ενώ ετοιμαζόταν να
εισβάλει και στην Πολωνία. Ο Μουσολίνι είχε καταλάβει την Αλβανία και είχε
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παρόμοια σχέδια για την Ελλάδα. Η Αγγλία και η Γαλλία αντέδρασαν και συμμά−
χησαν, για να αντιμετωπίσουν τις Δυνάμεις του Άξονα. Το μέρος τους πήραν και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί ονομάστηκαν Συμμαχικές Δυνάμεις. Σε
αυτές προστέθηκαν στην πορεία η Η.Π.Α., η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, ενώ με
το μέρος των Δυνάμεων του Άξονα πήγε η Ιαπωνία. 


Σχολιασμός χάρτη: Στις Συμμαχικές Δυνάμεις ανήκαν η Αγγλία, η Γαλλία, η
Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Ελλάδα,
η Γιουγκοσλαβία, η Τσεχοσλοβακία, η Πολωνία, η Ρωσία, η Εσθονία, η Λετονία, η
Λιθουανία, η Ε.Σ.Σ.Δ.. Στις Δυνάμεις του Άξονα ανήκαν η Γερμανία, η Ιταλία, η
Αυστρία, η Ουγγαρία, η Αλβανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Φιλανδία.


Ουδέτερες έμειναν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία η Ελβετία και
η Τουρκία.


Παρά τον τορπιλισμό της Έλλης, από ιταλικό υποβρύχιο, ο Ιωάννης Μεταξάς
προσπάθησε να διατηρήσει την ουδετερότητα της χώρας. Ο Μουσολίνι είχε όμως
άλλα σχέδια. Ήθελε να εμπλέξει τη χώρα στον πόλεμο.


Ανάλυση γραπτών πηγών: Πρόκειται για απόσπασμα από το τελεσίγραφο που
έστειλε ο Μουσολίνι στον Μεταξά. Ζητάει την παράδοση της Ελλάδας και προει−
δοποιεί, πως αν υπάρξει αντίσταση, θα αντιμετωπιστεί με τα όπλα.


Το δεύτερο κείμενο είναι απόσπασμα από την απάντηση του Μεταξά στον
Μουσολίνι. Δε δέχεται την παράδοση και καλεί ολόκληρο το έθνος να αντισταθεί
στην ιταλική κατοχή, επικαλούμενος τους γενναίους προγόνους.


Δραστηριότητα: Πληροφορίες για τον Ιωάννη Μεταξά και τη δράση του μπορεί−
τε να βρείτε στην Ενότητα «Βιβλία στη Φωτιά».


Παρά τις αντίξοες συνθήκες οι Έλληνες πέτυχαν νίκες στο Αλβανικό Μέτωπο,
όπου αντιμετώπισαν τους Ιταλούς.


Ανάλυση εικόνων: Οι κακουχίες στο Αλβανικό Μέτωπο ήταν μεγάλες, κυρίως
λόγω των καιρικών συνθηκών. Ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ βαρύς και οι στρα−
τιώτες δεν ήταν συνηθισμένοι σε αυτό. Υπήρχαν ωστόσο και στιγμές ξεκούρασης
και χαλάρωσης. Μπορείτε να διαβάσετε αποσπάσματα από το Άξιον Εστί και το
Άσμα Ηρωικό και Πένθιμον για τον χαμένο ανθυπολοχαγό του Ελύτη, που περι−
γράφει τις συνθήκες ζωής στο Αλβανικό Μέτωπο.


Δραστηριότητα: Εικονική γνωριμία με επιζώντες του αλβανικού μετώπου μπο−
ρούν να κάνουν οι μαθητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.proforiki−istoria.net.


Παρά τη νίκη των Ελλήνων στον Eλληνοϊταλικό Πόλεμο, οι Γερμανοί δεν άργησαν
να καταλάβουν την Ελλάδα, αφού βρίσκονταν ήδη στα Βαλκάνια και είχαν συνάψει
συμφωνίες συνεργασίας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.


Σχολιασμός χάρτη: Στον έντυπο χάρτη της Βέρμαχτ μπορείτε να παρατηρήσετε
την πορεία των Γερμανών στην Ελλάδα.


Οι Έλληνες αντιστάθηκαν οργανωμένα ή με ανταρτοπόλεμο. Η αντίσταση δεν
περιορίστηκε μόνο στα ελληνικά σύνορα. Εξαπλώθηκε στη Μέση Ανατολή και την
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Αίγυπτο, όπου είχαν καταφύγει αξιωματικοί του ελληνικού στρατού και πολιτικοί.
Στη Μάχη της Κρήτης οργανώθηκαν στην Αντίσταση Άγγλοι, Νεοζηλανδοί και
Αυστραλοί.


Ανάλυση εικόνων: Οι Έλληνες αντιστέκονταν γράφοντας συνθήματα στους τοί−
χους, κάνοντας σαμποτάζ, δημιουργώντας εξεγέρσεις, τραγουδώντας επαναστατι−
κά τραγούδια.


Οι Γερμανοί αντιδρούσαν στη Αντίσταση των Ελλήνων με αντίποινα. Έκαιγαν
χωριά. Εκτελούσαν τους άντρες τους.


Ανάλυση γραπτής πηγής και εικόνας:  Η γραπτή εικόνα περιγράφει με αριθμούς
την πείνα, που ταλάνιζε τη χώρα την περίοδο της Κατοχής. Πολλοί ήταν αυτοί που
πέθαιναν από ασιτία. Έτσι, συσσίτια, σαν αυτό που δείχνει η εικόνα ήταν σωτή−
ρια για τους πληθυσμούς των πόλεων.


Με αφορμή την επίσκεψη των ηρώων και στο Εβραϊκό Μουσείο, μπορείτε να
αναφερθείτε στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων αλλά και στην εξόντωση και άλλων
ομάδων πληθυσμού από τους Ναζί.


Ανάλυση γραπτών πηγών: Το πρώτο κείμενο αποτελεί την προσωπική μαρτυ−
ρία ενός Εβραίου της Θεσσαλονίκης, που έζησε στο Άουσβιτς. Περιγράφει το ταξί−
δι του από τη Θεσσαλονίκη προς το στρατόπεδο συγκέντρωσης, τις άθλιες συν−
θήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια του, αλλά και τη δύσκολη ζωή στο στρατόπεδο.


Το δεύτερο κείμενο περιγράφει την αλληλεγγύη μεταξύ των Εβραίων και των
Χριστιανών στην Ελλάδα. Παρά τις γερμανικές απειλές, πολλοί Χριστιανοί βοήθη−
σαν τους Εβραίους, κρύβοντάς τους στα σπίτια τους.


Τελικά, οι Συμμαχικές Δυνάμεις νίκησαν και συναντήθηκαν στη Γιάλτα της Κρι−
μαίας, τον Φεβρουάριο του 1945, για να ορίσουν τα νέα σύνορα. Οι Η.Π.Α. απο−
φάσισαν να βοηθήσουν οικονομικά την Ευρώπη με σκοπό να έχουν ένα προβάδι−
σμα στην περιοχή. Αυτό δυσαρέστησε την Ε.Σ.Σ.Δ. και άρχισε μεταξύ των δύο
χωρών μια περίοδος κατασκοπίας και προστριβών, που έμεινε γνωστή με το
όνομα «Ψυχρός Πόλεμος».


Το 1945, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, για τη διασφάλιση της ειρή−
νης στον κόσμο.


Η Ελλάδα που ανήκε στις Συμμαχικές Δυνάμεις απαίτησε την απόκτηση της
Βόρειας Ηπείρου, της Κύπρου και των Δωδεκανήσων. Κατάφερε, όμως, τελικά μόνο
την προσάρτηση των Δωδεκανήσων, το 1947.


Δραστηριότητα: Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τη νεότερη και σύγ−
χρονη ιστορία των Δωδεκανήσων στο διαδίκτυο. 


Ανάλυση εικόνας και γραπτής πηγής: Η εικόνα με τους πανηγυρισμούς για την
άφιξη των Βρετανών στρατιωτών είναι πολύ εύγλωττη. Συναισθήματα χαράς και
λύτρωσης παρατηρούνται στα πρόσωπα. Τα παιδιά φορούν χάρτινα καπέλα,
θυμίζουν εκείνα των Βρετανών στρατιωτών και καλωσορίζουν τους Συμμάχους. 


Ο τίτλος από εφημερίδα της εποχής ανακοινώνει την απελευθέρωση των Αθη−
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νών, την αποχώρηση των τελευταίων Γερμανών από τη χώρα και τον ενθουσιασμό
του λαού.


Ωστόσο οι διαφωνίες μεταξύ των πολιτικών οδήγησαν τη χώρα σε εμφύλια
σύγκρουση από το 1945 ως το 1949. 


Ανάλυση εικόνας: Ο πίνακας του Νίκου Εγγονόπουλου αποτελεί ένα εύστοχο
σχόλιο για τον Εμφύλιο Πόλεμο. Ο αδελφός σκότωνε τον αδελφό και οι διώξεις, οι
εξορίες και οι εκτελέσεις των αντιφρονούντων ήταν καθημερινό φαινόμενο. 


Ανάλυση γραπτής πηγής: Ορισμένες από τις συνέπειες του Εμφυλίου Πολέμου
μπορείτε να διαβάσατε στο απόσπασμα από το αφιέρωμα της Καθημερινής.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες
Οι μαθητές/−τριες μπορούν:


ñ Να διαβάσουν το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ , το βιβλίο της Μαρίας Μανω−
λάκου, Από το Ημερολόγιο ενός παιδιού της κατοχής, το βιβλίο Τότε που ζούσα−
με του Ασημάκη Πανσέληνου και να καταγράψουν μαρτυρίες για το πώς ζού−
σαν τότε τα παιδιά.


ñ Να αναζητήσουν μαρτυρίες παιδιών, που ζουν σύγχρονα πολεμικά γεγονότα.
ñ Να διαβάσουν το κλασικό αντιπολεμικό μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβήλη, Η


ζωή εν τάφω και να βρουν αντίστοιχα αντιπολεμικά έργα που γράφτηκαν στη
χώρα που κατοικούν.


ñ Να δουν την ταινία Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση; αλλά και την ιταλική ταινία
Η ζωή είναι ωραία και να συζητήσουν για τα μηνύματα των ταινιών. 
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛ-
ΛΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ


Α. Σκοπός


Οι μαθητές/−τριες να πάρουν πληροφορίες για ορισμένα πρόσφατα ιστορικά
γεγονότα, που έλαβαν χώρα από τη δεκαετία του 1950 και ως σήμερα και στην
Eλλάδα συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:
ñ Να μάθουν για τις εσωτερικές και εξωτερικές μεταναστεύσεις των Ελλήνων κατά


τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970.
ñ Να αιτιολογήσουν την άσταστη πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας


από τον Εμφύλιο Πόλεμο ως και την εποχή της Δικτατορίας.
ñ Να πάρουν πληροφορίες για τα χρόνια της Δικτατορίας και την αντίσταση του


πληθυσμού.
ñ Να μάθουν για το Πολυτεχνείο και τη συμβολή των φοιτητών και των μαθητών/−


τριων στον αγώνα κατά της Χούντας.
ñ Να πληροφορηθούν για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο (πιο αναλυτικές


πληροφορίες δίνονται στην ενότητα που αφιερώνεται στη σύγχρονη ιστορία της
Κύπρου).


ñ Να μελετήσουν της εποχή της Μεταπολίτευσης.
ñ Να αποκτήσουν γνώσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ñ Να ενημερωθούν πολύ σύντομα για τον ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια και τις


αλλαγές που προκάλεσαν οι πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή.
ñ Να γνωρίσουν για την επανάκαμψη του Μακεδονικού Ζητήματος και τις σχέσεις


της Ελλάδας με τα Σκόπια.
ñ Να μάθουν ποια ήταν η στάση της Ελλάδας στον πόλεμο του Κουβέιτ.
ñ Να σχολιάσουν τις μεγάλες αναταραχές στον χώρο της εκπαίδευσης, τη δεκαε−


τία του 1990.


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι ήρωες επισκέφθηκαν μια έκθεση φωτογραφίας, αφιερωμένη
στη φωτογράφο Βούλα Παπαϊωάννου, στο Μουσείο Μπενάκη και με αφορμή μια
καρτ−ποσταλ που αγόρασαν, αρχίζουν τη συζήτηση για τα χρόνια που ακολούθη−
σαν τον Εμφύλιο Πόλεμο. Έχουν καλέσει την επιμελήτρια της έκθεσης, την Δάφνη,
για να τους βοηθήσει στην έρευνά τους.


Ανάλυση εικόνας: Όπως κάνουν και οι ήρωες του βιβλίου, ανάλογα μπορείτε και
εσείς να σχολιάσετε τη φωτογραφία της Βούλας Παπαϊωάννου με τίτλο Τα και−
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νούρια παπούτσια, ξεκινώντας από τη περιγραφή της εικόνας και καταλήγοντας,
μέσα από ερωτήσεις, σε μια συζήτηση για τον συμβολισμό της.


Η αφήγηση αρχίζει με αναφορές στις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συν−
θήκες, οι οποίες επικρατούσαν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην επαρχία, μετά τον
Εμφύλιο Πόλεμο. Αυτές οδήγησαν πολλούς Έλληνες προς τα μεγάλα αστικά κέντρα
ή προς το εξωτερικό, για να βρουν δουλειά.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Το κείμενο περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρι−
σκόταν η ύπαιθρος, μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. 


Ανάλυση εικόνων: Οι φωτογραφίες ανθρώπων που φωτογραφίζονται έξω από
τα σπίτια τους στον Πειραιά και μιας γυναίκας με τα παιδιά της, που περιμένει
έτοιμη να μεταναστεύσει, εικονογραφούν τις δυσκολίες της εποχής. 


Πρόσθετη δραστηριότητα: Μπορείτε να παρακινήσετε τους/τις μαθητές/−τριες
σας, να πάρουν συνεντεύξεις απο τους παππούδες και της γιαγιάδες τους και να
διερευνήσουν τους λόγους που τους οδήγησαν στη Μετανάστευση.


Η πολιτική αστάθεια οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα των Συνταγματαρχών
και στην επιβολή της Χούντας στις 21 Απριλίου 1967.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Το κείμενο είναι απόσπασμα από το λογοτεχνικό
βιβλίο Τα γενέθλια της Ζωρζ Σαρή. Μέσα από τις αναμνήσεις ενός παιδιού περι−
γράφεται η βραδιά της επιβολής της Xούντας και η σύλληψη ενός πολιτικού.


Η Δικτατορία κράτησε επτά χρόνια. Ο λαός αντιστάθηκε, παρά τις συλλήψεις,
τις εξορίες, τους βασανισμούς. Από τα σημαντικά γεγονότα της περιόδου ήταν η
εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπως έμεινε στην ιστορία. Η εισβολή των τανκς στον
πανεπιστημιακό χώρο και ο θάνατος φοιτητών και μαθητών προκάλεσε τη διεθνή
κατακραυγή, για το καθεστώς της Xούντας. Ενώ οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της
Κύπρου συνέβαλαν στην εισβολή των Τούρκων στο βόρειο τμήμα του νησιού, οδή−
γησαν τελικά στην πτώση της Xούντας. Η εποχή που ακολούθησε έμεινε γνωστή
ως Μεταπολίτευση. Η βασιλεία καταργήθηκε με δημοψήφισμα και ιδρύθηκαν δύο
νέα κόμματα που μεσουρανούν μέχρι σήμερα στο πολιτικό στερέωμα, η Νέα Δημο−
κρατία και το ΠΑΣΟΚ.


Ανάλυση εικόνας: Οι φοιτητές και οι μαθητές/−τριες σκαρφαλωμένοι στη στέγη
του Πολυτεχνείου διεκδικούν τη δημοκρατία.


Δραστηριότητα: Μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο το Δρόμο του Μάνου
Λοΐζου, να ακούσετε το σκοπό του τραγουδιού και να το τραγουδήσετε ή να ανα−
λύσετε τους στίχους τους.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Μπορείτε να αναζητήσετε και άλλα τραγούδια που
ακούγονταν στο Πολυτεχνείο. Αν θέλετε μπορείτε να βρείτε τις μαγνητοφωνημένες
ραδιοφωνικές εκπομπές, που έκαναν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της κατάληψης
του Πολυτεχνείου.


Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό−
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τητας και τις προσπάθειες που έκανε η Ελλάδα για να ενταχθεί τελικά ως ισότι−
μο μέλος της Κοινότητας, στις 1 Ιανουαρίου 1981. Το 1991, η Ε.Ο.Κ. μετονομάστηκε σε
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη του Μάαστριχτ πρότεινε, εκτός από την οικονο−
μική, την νομισματική και την πολιτική ένωση των χωρών που ανήκαν σε αυτήν.


Δραστηριότητα Χάρτη: Τα μέλη που ανήκουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι: Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία,
Αγγλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φιλανδία. Σουηδία, Κύπρος, Τσεχία,
Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία.


Τη δεκαετία του 1990, άλλαξε ο χάρτης των Βαλκανίων. Η διάλυση της Σοσιαλι−
στικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και οι πολεμικές συγκρού−
σεις που ακολούθησαν οδήγησαν στη δημιουργία νέων κρατών, όπως φαίνεται και
στους χάρτες της περιοχής της Γιουγκοσλαβίας το 1945 και σήμερα. Τα νέα κράτη
που ιδρύθηκαν ήταν η Σλοβενία, η Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας, η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Η Ελλάδα προσπάθησε να προτεί−
νει ειρηνευτικές λύσεις, στη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων. Αλλά όταν τα
Σκόπια αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα Μακεδονία για το νέο τους
κράτος, η Ελλάδα έφερε αντιρρήσεις και πρότεινε την ονομασία Πρώην Γιουγκο−
σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 


Ανάλυση εικόνας: Η χρήση του ονόματος Μακεδονία, από τα Σκόπια για την
ονομασία του κράτους τους, είχε ως συνέπεια να επανέλθει στο προσκήνιο το
Μακεδονικό ζήτημα και να γίνουν μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Η
συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από μια τέτοια διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. 


Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ξέσπασε και ο Πόλεμος του Κουβέιτ, μετά
από την εισβολή του Ιράκ στην περιοχή. Η Ελλάδα πήρε το μέρος της Αμερικής, της
Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας, που μαζί με τον Ο.Η.Ε. κήρυξαν πόλεμο κατά
του Ιράκ.


Πρόσθετη δραστηριότητα: Μπορείτε να αναζητήσετε τα αρχεία εφημερίδων στη
βιβλιοθήκη της πόλης σας ή στο διαδίκτυο και να συγκεντρώσετε περισσότερες
λεπτομέρειες για τον πόλεμο του Κουβέιτ.


Την ίδια εποχή στον χώρο της παιδείας επικρατούσε μεγάλος αναβρασμός, που
οδήγησε σε καταλήψεις των σχολείων από μαθητές/−τριες και καθηγητές/−τριες
για πολύ μεγάλο χρονικό, o θάνατος ενός καθηγητή στην Πάτρα, του Nίκου Τεμπο−
νέρα, ανάγκασε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να υποχωρήσει.
Ωστόσο και οι νέες αλλαγές, που πρότεινε το υπουργείο Παιδείας, δεν έγιναν
δεκτές και οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν.


Ανάλυση εικόνας: Απεικονίζεται στιγμιότυπο από τη διαδήλωση μαθητών/−
τριων, φοιτητών και εκπαιδευτικών κατά των αλλαγών που πρότεινε το Υπουρ−
γείο Παιδείας. Διαβάσετε τα συνθήματα που διακρίνονται.


Σχολιασμός γραπτής πηγής: Στο κείμενο αναφέρονται μερικές από τις αλλαγές
που πρότεινε το Υπουργείο Παιδείας, όπως η επαναφορά της ποδιάς. Ωστόσο


78







Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό − Β’ ΜΕΡΟΣ


δίνονται και ορισμένες ερμηνείες, για την ένταση που είχε το φαινόμενο των κατα−
λήψεων. Ήταν η έκφραση των βαθύτερων κοινωνικών διεργασιών και της αμφι−
σβήτησης των νέων, για όλες τις μορφές εξουσίας. Μια παρόμοια τάση υπήρχε και
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που επηρέασε και την Ελληνική κοινωνία.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες 
Οι μαθητές/−τριες μπορούν:


ñ Να βρουν στοιχεία και για άλλα γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο κατά τις
δεκαετίες του 1960, 1970 και 1980 που έγιναν γνωστά και στην Ελλάδα και άγγι−
ξαν την κοινή γνώμη. Λέξεις κλειδιά: Ο άνθρωπος στο φεγγάρι, Δολοφονία Κένε−
ντυ, Πόλεμος στο Βιετνάμ, Παιδιά των λουλουδιών, Μάιος του 1968, πτώση του
τοίχους του Βερολίνου, διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. 


ñ Να συζητήσουν για τα ΥΠΕΡ και τα ΚΑΤΑ της ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. ή στη
νομισματική ζώνη του ευρώ, για τα ΣΥΝ και ΠΛΗΝ ενός ενιαίου Συντάγματος
για τις χώρες της Ε.Ε.


ñ Να δουν και να σχολιάσουν τις ακόλουθες ταινίες: SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα,
του Στάνλεϋ Κιούμπρικ, Αποκάλυψη τώρα του Φράνσις Φόρττ Κόπολα, το Ζ του
Κώστα Γαβρά, τα Πετρινα Χρόνια του Παντελή Βούλγαρη, τη Λούφα και Παραλ−
λαγή του Νίκου Περράκη.
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ΣΥΝΟΡΑ Η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ


Α. Σκοπός
Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει σ’ αυτήν την ενότητα να ενημερωθούν για την


ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων στην Ελλάδα, από το 19ο αιώνα και
μετά και να γνωρίσουν σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, που διέπρεψαν σ’ όλους
τους τομείς και η ακτινοβολία τους ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες:


ñ Να μάθουν για τους τομείς της τέχνης που αναπτύχθηκαν στη σύγχρονη Ελλά−
δα.


ñ Να δουν τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και
τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες.


ñ Να γνωρίσουν τους σημαντικούς ζωγράφους, που δραστηριοποιήθηκαν στην
Ελλάδα και το εξωτερικό και την τεχνοτροπία που ακολούθησαν.


ñ Να διαβάσουν σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες, ποιητές και πεζογράφους, που
διαβάστηκαν εκτός ελληνικών συνόρων και διακρίθηκαν.


ñ Να μάθουν για την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής, τα είδη της και τους εκπρο−
σώπους της, ερμηνευτές και δημιουργούς, που διέπρεψαν και στο εξωτερικό.


ñ Να γνωρίσουν δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, που δια−
κρίθηκαν στο εξωτερικό


ñ Να πληροφορηθούν για σημαντικές διακρίσεις, που πέτυχε η Ελλάδα στο χώρο
του αθλητισμού 


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι μαθητές/−τριες κατά την έρευνά τους, στην ενότητα αυτή, ανα−
ζητούν πληροφορίες για την ανάπτυξη και την πορεία που ακολούθησε η τέχνη
στην Ελλάδα, από το 19ο αιώνα και μετά. Καταφεύγουν σ’ ένα εικαστικό εργαστή−
ρι, όπου εκεί ο υπεύθυνος, που είναι ιστορικός τέχνης, τους δίνει το κατάλληλο
υλικό. 


Η ενότητα μπορεί να χωριστεί σε υποενότητες, ανάλογα με το είδος της τέχνης
που διαπραγματεύεται κάθε φορά. 


Είναι αυτονόητο ότι βασικό ρόλο στην ενότητα αυτή παίζουν οι φωτογραφίες.
Η αρχή γίνεται από την αρχιτεκτονική, μέσα από ένα λεύκωμα φωτογραφιών,
όπου παρουσιάζονται διάφορα δείγματά της και αναφέρονται τα χαρακτηριστικά
της. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι αρχιτέκτονες ήταν ξένοι. 


Δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες μπορούν να καταφύγουν στις φωτογραφίες,
για να ανακαλύψουν αυτά τα χαρακτηριστικά (κίονες, μετώπες, αετώματα, μάρ−
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μαρο, τοξωτές πόρτες και παράθυρα κ.λπ.). Στη συνέχεια πρέπει να φανταστούν
το εσωτερικό των κτηρίων (χώροι τεράστιοι, σαλόνια, βιβλιοθήκες, βοηθητικοί
χώροι, βαριά έπιπλα). 


Η επόμενη υποενότητα ασχολείται με την ζωγραφική μέσα από πίνακες, που οι
ήρωες βρίσκουν σε οδηγούς εκθέσεων ή σε βιβλία ιστορίας της τέχνης. 


Αναφέρονται τα ονόματα γνωστών Ελλήνων ζωγράφων, που διέπρεψαν στο
εξωτερικό. Οι πίνακες εδώ έχουν πρωταρχική σημασία για τη διδασκαλία. 


Στον πρώτο πίνακα του Λύτρα «Η Αντιγόνη εμπρός στο νεκρό Πολυνείκη», μπο−
ρεί να γίνει πρώτα η αφήγηση του μύθου: Ο Κρέοντας, βασιλιάς της Θήβας απα−
γόρευσε την ταφή του Πολυνείκη, που σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον της πατρί−
δας του, για να πάρει το θρόνο από τον αδερφό του Ετεοκλή. Η Αντιγόνη όμως,
αδερφή του Πολυνείκη, παραβαίνει τη διαταγή του βασιλιά και υπακούοντας στους
άγραφους νόμους των θεών, που θεωρούν μεγάλη ασέβεια να μείνει άταφος ο
νεκρός, πηγαίνει να θάψει τον αδερφό της.


Δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες, για να δείξουν το ρεαλισμό του πίνακα θα
πρέπει να παρουσιάσουν τα συναισθήματα, που φαίνεται να διακατέχουν την
Αντιγόνη (λύπη, οργή, αγανάκτηση, αγάπη, φόβος). Επίσης στον πίνακα με ρεαλισμό
αποδίδονται και τα πρόσωπα της Αντιγόνης αλλά και του νεκρού Πολυνείκη.


Ανάλυση εικόνας: Στον πίνακα τώρα του Γύζη τα «Αρραβωνιάσματα των παι−
διών», θα πρέπει κυρίως να προσεχθούν η ατμόσφαιρα στην οποία μεταφέρει με
τους γήινους χρωματισμούς και την έκφραση των προσώπων. Αν και το γεγονός
είναι ευχάριστο, η χαρά των προσώπων είναι συγκρατημένη. Αξιοπρόσεχτο είναι
επίσης το νεαρό της ηλικίας των παιδιών, το οποίο παραπέμπει σε παλαιότερες
εποχές, όπου η ένωση δύο νέων ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας των οικογενειών
τους. Άλλωστε και στον πίνακα τα παιδιά δεν φαίνεται να έχουν ενεργό συμμε−
τοχή αλλά περισσότερο παθητική στάση.


Ανάλυση πηγής: Στο ανέκδοτο γράμμα του Γύζη προς το Λύτρα, που παρατίθε−
ται παρακάτω, θα πρέπει οι μαθητές/−τριες να καταλάβουν την πικρία που
εκφράζει ο καλλιτέχνης (ενώ η τέχνη του εκτιμάται και αποθεώνεται από τους
άλλους καλλιτέχνες, οι κριτικοί δεν συμμερίζονται τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό
αυτή την άποψη). Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί, ποια στάση τηρεί ο ίδιος ο
καλλιτέχνης απέναντι σ’ όλ’ αυτά (μετριοπάθεια, γιατί γνωρίζει ότι η ενασχόληση
με την τέχνη δεν ολοκληρώνεται ποτέ, άρα κι ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί ποτέ
να θεωρείται φτασμένος, ολοκληρωμένος, όσο ψηλά κι αν έχει φτάσει).


Ανάλυση εικόνας: Παρακάτω οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να παρατηρήσουν τον
πίνακα «Τοπίο» του Παρθένη. Θα πρέπει να μιλήσουν για τα χρώματα και να
παρατηρήσουν ότι η φύση δεν αποδίδεται εντελώς ρεαλιστικά, αποτέλεσμα μιας
πιο μοντέρνας τεχνοτροπίας, που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης.


Από δω και πέρα περνάμε σε μια καινούργια περίοδο για τη ζωγραφική, που
ξεκινά μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους
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Γερμανούς. Οι καλλιτέχνες ασχολούνται με την καθημερινή ζωή και τα κοινωνικά
προβλήματα. Η τέχνη τους, όμως, είναι περισσότερο αφηρημένη. 


Ανάλυση εικόνας: Οι πίνακες του Γαϊτη και του Σπυρόπουλου, που ζητείται από
τους/τις μαθητές/−τριες να περιγραφούν, είναι ένα παράδειγμα αυτής της και−
νούργιας τεχνοτροπίας. Ο πρώτος είναι μια άποψη των Φηρών της Σαντορίνης,
όπου ο ζωγράφος προσπαθεί να αναπαραστήσει την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική
του νησιού με πιο αφηρημένο τρόπο. Ο δεύτερος είναι μια άποψη της Μυκόνου,
ακόμη, πιο αφηρημένη. Μπορούν να καθοδηγηθούν οι μαθητές/−τριες λέγοντάς
τους το θέμα του κάθε πίνακα. Μετά θα πρέπει οι ίδιοι να προσπαθήσουν να
βρουν τα στοιχεία του στους πίνακες. Μπορούν όμως ν’ αφεθούν οι μαθητές/−
τριες, ελεύθεροι, να λειτουργήσουν και με τη φαντασία τους.


Κατά τη δεκαετία του 1960 η αφηρημένη τέχνη πλέον κυριαρχεί. Εδώ ενδιαφέ−
ρει, οι μαθητές/−τριες να καταλάβουν, όχι μόνο, ότι η πραγματικότητα δεν παρου−
σιάζεται, όπως είναι, αλλά όπως τη φαντάζεται ο καλλιτέχνης αλλά και ότι οι
πίνακες συνθέτονται χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, πολλές φορές ασύμβατα
μεταξύ τους.


Ανάλυση εικόνας: Στους πίνακες του Κεσσανλή και του Κανιάρη, που ακολου−
θούν, πρέπει οι μαθητές/−τριες να ανακαλύψουν τα διαφορετικά υλικά (πλαστικό,
μέταλλο). Στο γλυπτό του Τάκι αξίζει να επισημανθεί η διαφορετική αντίληψη για
τη γλυπτική.


Στην περίοδο της Δικτατορίας πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες έφυγαν για το εξω−
τερικό, ενώ στη δεκαετία του ’80 παίρνουν πλέον μέρος συστηματικά σε διεθνείς
εκθέσεις και κερδίζουν πολλές διακρίσεις.


Σημείωση: Σ’ αυτή την υποενότητα για τη ζωγραφική υπάρχουν πίνακες που
δεν συζητούνται. Καλό θα ήταν να μην περάσουν εντελώς απαρατήρητοι αλλά
να παρουσιαστούν στους/−στις μαθητές/−τριες ως αντιπροσωπευτικά δείγματα
της εποχής που φτιάχτηκαν. Μπορούν εδώ οι μαθητές/−τριες να περιγράψουν,
όσο γίνεται, αυτό που βλέπουν ή που φαντάζονται και ίσως, αν υπάρξει ενδια−
φέρον, να αναζητηθούν πληροφορίες για τον καλλιτέχνη ή να παρουσιαστούν κι
άλλα του έργα.


Δραστηριότητα: Μια ιδιαίτερη αναφορά γίνεται παρακάτω στο γλύπτη Γιαν−
νούλη Χαλεπά. Αφού δοθούν οι πληροφορίες, μπορεί να αναφερθεί το πολύ γνω−
στό του έργο «Η Κοιμωμένη», που βρίσκεται και σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθη−
νών και τα παιδιά μόνα τους στη συνέχεια να φέρουν φωτογραφίες και από το
συγκεκριμένο έργο αλλά και από τα άλλα δύο που αναφέρονται «Το παραμύθι της
Πεντάμορφης» και «Ο Σάτυρος που παίζει με τον Έρωτα».


Η επόμενη υποενότητα αναφέρεται στη λογοτεχνία και οι ήρωες της ιστορίας
μας βρίσκουν τις διάφορες πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο. 


Ξεκινούν από τον Καβάφη. Μετά από ένα σύντομο βιογραφικό και μια αναφο−
ρά σε συγκεκριμένα έργα του, παρουσιάζεται ολόκληρο ένα ποίημά του. 
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Ανάλυση γραπτής πηγής: Το ποίημα του Καβάφη πρέπει να διαβαστεί και να
κατανοηθεί το θέμα του: Αναφέρεται στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
στην Ασία, στην οποία δεν συμμετείχαν οι Σπαρτιάτες, φερόμενοι εγωιστικά. Η
σημασία της εκστρατείας ήταν πολύ μεγάλη, για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας
και του ελληνικού πολιτισμού, ως τα βάθη της ανατολής. Το επίτευγμα ήταν πολύ
σημαντικό, για να ασχοληθεί κανείς με την υπεροπτική στάση των Σπαρτιατών.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Στη συνέχεια δίνονται κάποιες πληροφορίες από τη
ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Από τους/τις μαθητές/−τριες ζητείται να
προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν τη φράση Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβούμαι τίπο−
τα. Είμαι ελεύθερος. Εδώ ο Καζαντζάκης φαίνεται να μην εξαρτάται και να μην
δεσμεύεται από κανένα συναίσθημα, θετικό ή αρνητικό. Δεν προσδοκά τίποτα,
ώστε η στάση του να καθορίζεται από επιθυμίες και ελπίδες, αλλά κυρίως δεν
φοβάται τίποτα, ώστε να είναι αναγκασμένος να κάνει συμβιβασμούς. Η φράση
μέσα στο απόλυτο νόημά της θέλει να πει, ότι ο άνθρωπος πρέπει να απαλλαγεί
από κάθε είδους εξαρτήσεις, που δημιουργεί το μυαλό και η ψυχή, για να νιώσει
ελεύθερος. Το ζήτημα είναι αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Οι μαθητές/−τριες θα
πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους. Επίσης οι μαθητές/−τριες καλό θα ήταν να
καταφέρουν να διαβάσουν το έργο του Καζαντζάκη «Καπετάν Μιχάλης» και να
παρουσιάσουν στην τάξη το περιεχόμενό του.


Δραστηριότητα: Ο Σεφέρης είναι ο επόμενος ποιητής που παρουσιάζεται. Εδώ
θα πρέπει να μάθουν οι μαθητές/−τριες ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας λογοτέχνης
που βραβεύτηκε με το Νόμπελ, να προσπαθήσουν να διαβάσουν το χειρόγραφο
του ποιητή και να αναζητήσουν μελοποιημένα ποιήματά του από το CD που προ−
τείνεται.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Η αναφορά στον Ελύτη θα πρέπει να γίνει και πάλι
σε σχέση με το βραβείο Νόμπελ που πήρε, για να φανεί έτσι, μέσα από τους δυο
νομπελίστες ποιητές, η ακτινοβολία της ελληνικής ποίησης στο εξωτερικό. Στη συνέ−
χεια θα πρέπει να διαβαστεί το απόσπασμα από το Άξιον Εστί του Ελύτη. Αν και
είναι λίγο δύσκολο στην κατανόηση, εξαιτίας των υπερρεαλιστικών στοιχείων που
περιέχει, είναι εύκολο να επισημανθεί η σημασία που έχει η διατήρηση της γλώσ−
σας, για τη δημιουργία της εθνικής συνείδησης.


Ανάλυση γραπτής πηγής: Η παρουσίαση του Ρίτσου θα πρέπει να ξεκινήσει από
την ανάγνωση του ποιήματος για την Ειρήνη, που παρατίθεται. Το θέμα είναι απλό
και κατανοητό. Ο τρόπος που το διαπραγματεύεται μπορεί να γίνει αντιληπτός
από τους/τις μαθητές/τριες, αν απαντήσουν στην ερώτηση «τι είναι η Ειρήνη για
τον ποιητή;». Η απάντηση δίνεται στην αρχή μέσα από μια εικόνα από την καθη−
μερινή ζωή αλλά και από τα συναισθήματα των ανθρώπων στη συνέχεια. Έπειτα
μπορεί να γίνει μια σύγκριση με το προηγούμενο ποίημα του Ελύτη και να διαπι−
στωθεί, πόσο πιο κατανοητό είναι το δεύτερο του Ρίτσου. Τέλος μπορούν να ανα−
φερθούν οι πληροφορίες που δίνονται για τον ποιητή και να ακουστούν από το
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CD, που προτείνεται, τα μελοποιημένα ποιήματά του.
Η υποενότητα τελειώνει με την παρουσίαση του Αντώνη Σαμαράκη, που δρα−


στηριοποιήθηκε όχι μόνο στο χώρο της λογοτεχνίας αλλά και της κοινωνικής προ−
σφοράς. Αφού δοθούν οι πληροφορίες γι’ αυτόν, το ενδιαφέρον θα πρέπει να επι−
κεντρωθεί στην προσφορά, του στο θεσμό της Βουλής των Εφήβων. Πρόκειται για
ένα πρόγραμμα που υλοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα από μαθητές/−τριες των
Λυκείων ολόκληρης της χώρας, σε συνεργασία με τη Βουλή. Οι μαθητές/−τριες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, επιλέγονται μέσα από μια εργασία που κάνουν, με
την οποία διαπραγματεύονται ένα κοινωνικό πρόβλημα. Στη συνέχεια πηγαίνουν
στη Βουλή, όπου, σαν να ήταν βουλευτές, παρουσιάζουν την εργασία τους και
συζητούν το πρόβλημα. Το πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον
στους μαθητές/−τριες, για την ενασχόλησή τους με τα κοινά και να τους καταστή−
σει ενεργούς πολίτες.


Η επόμενη υποενότητα παρουσιάζει την ελληνική μουσική στην εξέλιξή της .
Ξεκινά με τα Μικρασιάτικα και τα ρεμπέτικα, περνάει στα λαϊκά, συνεχίζει με το
ελαφρό τραγούδι και φτάνει μέχρι το έντεχνο λαϊκό. Παράλληλα παρουσιάζει και
σημαντικούς εκπροσώπους των διαφόρων ειδών, που διακρίθηκαν στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. 


Δραστηριότητα: Για να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των
παιδιών, θα μπορούσε να τους ανατεθεί να βρουν CD με τα τραγούδια αυτά. Επί−
σης στο μάθημα της μουσικής, θα μπορούσαν οι μαθητές/−τριες να μάθουν να τρα−
γουδούν κάποια απ’ αυτά τα τραγούδια, ίσως και με τη συνοδεία μουσικού οργά−
νου.


Στη συνέχεια δίνονται λίγες πληροφορίες για ένα άλλο τομέα της τέχνης, που
είναι ο κινηματογράφος. Αναφέρονται τα ονόματα δύο σημαντικών σκηνοθετών –
του Αγγελόπουλου και του Βούλγαρη – που είναι πολύ γνωστοί και στο εξωτερικό
και έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις. 


Δραστηριότητα: Αναφορικά με το θέμα του κινηματογράφου, μπορούν να προ−
γραμματιστούν στο σχολείο προβολές DVD των συγκεκριμένων ταινιών που προ−
τείνονται.


Το τελευταίο μέρος της ενότητας αναφέρεται στις διακρίσεις, που πέτυχε η
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στον τομέα του αθλητισμού. Το κορυφαίο γεγονός
που παρουσιάζεται είναι η διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων του 2004. Tο
φωτογραφικό υλικό που δίνεται είναι αρκετό, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές/−
τριες να πάρουν μια ιδέα. Αν κάποιοι μαθητές/−τριες είχαν προσωπική εμπειρία,
ταξίδεψαν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, θα είναι σημαντικό να την καταθέσουν.
Θα μπορούσε να γίνει μια αναφορά και στους παραολομπιακούς αγώνες, όπου
συμμετείχαν άτομα με ειδικές ανάγκες.


Οι άλλες δύο διακρίσεις που αναφέρονται μέσα από φωτογραφικό υλικό είναι
η κατάκτηση από την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού κυπέλλου ποδοσφαίρου το 2004 και
η ανάδειξή της ως Πρωταθλήτριας Ευρώπης, στο Μπάσκετ, το 2005. Θα μπορού−
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σαν να ρωτηθούν οι μαθητές/−τριες, αν είχαν παρακολουθήσει τους αγώνες.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες
Οι μαθητές/−τριες μπορούν:


ñ Να αναφέρουν ονόματα Ελλήνων καλλιτεχνών, που είναι γνωστοί στη χώρα που
ζουν οι μαθητές/−τριες.


ñ Να επισκεφθούν μουσεία, αίθουσες τέχνης, πινακοθήκες, στη χώρα που ζουν. Να
αναζητήσουν ελληνικά εκθέματα εκεί. Να ρωτήσουν, αν κατά καιρούς έρχονται
καλλιτέχνες από την Ελλάδα, που εκθέτουν τα έργα τους εκεί.


ñ Να επισκεφθούν εικονικά ή πραγματικά, στην Αθήνα, το μουσείο της Ακρόπολης,
το μουσείο σύγχρονης τέχνης, την Εθνική πινακοθήκη και άλλες αίθουσες τέχνης
και μουσεία. Στη συνέχεια να μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους στους φίλους
τους. 
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KYΠPOΣ: ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΡΙΓΜΕΝΟ ΣΤΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ


Α. Σκοπός


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να πάρουν οι μαθητές/−τριες κάποιες πλη−
ροφορίες για τη νεότερη ιστορία της Κύπρου. Να μάθουν τους αγώνες του Κυπρια−
κού λαού και τις προσπάθειες, που ακόμη καταβάλει, για την επίλυση του Κυπρια−
κού ζητήματος.


Β. Στόχοι διδασκαλίας


Οι μαθητές/−τριες :
ñ Να γνωρίσουν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.
ñ Να καταλάβουν πώς η Κύπρος εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης έγινε χώρος


σύγκρουσης των συμφερόντων πολλών χωρών.
ñ Να πληροφορηθούν για τα γεγονότα από την περίοδο της αγγλοκρατίας στην


Κύπρο. 
ñ Να πάρουν πληροφορίες για τον τρόπο διακυβέρνησης των Άγγλων. 
ñ Να δουν τους τρόπους αντίστασης του Κυπριακού λαού, στην πολιτική των


Άγγλων.
ñ Να κατανοήσουν τις προσπάθειες του Κυπριακού λαού, για την ένωσή του με


την Ελλάδα.
ñ Να καταλάβουν πώς η Αγγλία χρησιμοποιεί την Τουρκία, για να αποτρέψει τον


ένοπλο αγώνα των Κυπρίων εναντίον της.
ñ Να γνωρίσουν τον Μακάριο και τη συμβολή της πολιτικής του, στην ίδρυση της


Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ανεξαρτησία της Κύπρου.
ñ Να καταλάβουν, τι είναι η πράσινη γραμμή και τι συνέπειες είχε.
ñ Να κατανοήσουν τον ρόλο της Αμερικάνικης πολιτικής στις εξελίξεις.
ñ Να συνειδητοποιήσουν πώς η Δικτατορία στην Ελλάδα οδήγησε στο πραξικόπη−


μα για την ανατροπή του Μακάριου και έδωσε το πρόσχημα στην Τουρκία να
εισβάλει στην Κύπρο.


ñ Να δουν ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της εισβολής για τον Κυπριακό λαό.
ñ Να πληροφορηθούν για την πορεία των διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα, για


να βρεθεί μια λύση για το Κυπριακό. 


Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας και προτάσεις για τη διδακτική
προσέγγιση


Η αφόρμηση: Οι ήρωες της ιστορίας μας κατά την έρευνά τους, στην ενότητα
αυτή, αναζητούν πληροφορίες για τη νεότερη ιστορία της Κύπρου, μέσα από ένα
βιβλίο, που ανακαλύπτουν στη βιβλιοθήκη του παππού. Η ενότητα ξεκινά με την
υπενθύμιση της υπόσχεσης, που οι ήρωες είχαν δώσει, πριν φύγουν, σ’ ένα Κύπριο
φίλο τους, ότι θα βρουν πληροφορίες και για την ιστορία της δικιάς του πατρίδας.
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Ο παππούς ενός από τους ήρωες είναι πρόθυμος να βοηθήσει και τους προτεί−
νει ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του, το οποίο αναδεικνύεται πολύτιμη πηγή πλη−
ροφοριών.


Η ιστορία ξεκινά από την εποχή που η Κύπρος περνά από την τουρκική
κυριαρχία στην αγγλική, οπότε αρχίζει και μια σημαντική περίοδος της ιστορίας
της, η περίοδος της αγγλοκρατίας. Οι ήρωες εκφράζουν την απορία αν ο κυπρια−
κός λαός ήταν ευχαριστημένος απ’ αυτή τη διαδοχή. Η απορία δεν λύνεται κι έτσι
μεταφέρεται στους/στις μαθητές/−τριες, για να τους προβληματίσει. Αυτό που θα
πρέπει να συνειδητοποιήσουν είναι ότι πολλές φορές οι τύχες των λαών καθορί−
ζονται ερήμην τους, στα πλαίσια εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ισχυρών,
που ορίζουν αυτές τις τύχες. Αυτό που στην πραγματικότητα επιθυμούσε ο
κυπριακός λαός ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Έλπιζαν ότι με τους Βαλκανικούς
πολέμους θα ικανοποιηθούν.


Δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να θυμηθούν τι έγινε στους Βαλ−
κανικούς Πολέμους για να δικαιολογήσουν αυτές τις ελπίδες. Στα πλαίσια της ανα−
κατανομής των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του καθορισμού των
νέων συνόρων, η Κύπρος θα μπορούσε να παραχωρηθεί στην Ελλάδα. Πράγμα που
δεν έγινε και οι ελπίδες διαψεύστηκαν.


Στη συνέχεια οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τη
διαφωνία Βενιζέλου – Βασιλιά, σχετικά με τη συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικά επικράτησε η άποψη του βασιλιά για ουδετερότητα και
το αίτημα των Κυπρίων ναυάγησε ξανά. Έτσι οι μαθητές/−τριες καταλαβαίνουν ότι
η θέληση του λαού δεν μετράει, μπροστά στα συμφέροντα της εξουσίας.


Στο σημείο αυτό, μετά από το πρώτο εισαγωγικό κομμάτι, ξεκινά η επόμενη
φάση της ιστορίας του Κυπριακού λαού, που περιλαμβάνει τον αντιβρετανικό
αγώνα του αρχικά σε πολιτικό επίπεδο. 


Δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να μελετήσουν το χάρτη της
Μεσογείου που ακολουθεί, όπου φαίνεται καθαρά η σημαντική θέση της Κύπρου
στη Μεσόγειο. Αποτελεί γέφυρα για την Ανατολή κι έτσι εξηγείται το ενδιαφέρον
της Αγγλίας και της Τουρκίας. Και η Ελλάδα βέβαια ενδιαφερόταν αλλά είχε εθνο−
λογική βάση εκεί.


Εδώ είναι σημαντικό να τονιστεί η ίδρυση των δύο πολιτικών κομμάτων στην
Κύπρο, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που ενίσχυαν τον αντιβρετανικό αγώνα μια
και ότι οι Άγγλοι εξακολουθούσαν να μην δέχονται το αίτημα για ένωση με την
Ελλάδα.


Αυτή η αδιαλλαξία οδήγησε στη δεύτερη φάση του αντιβρετανικού αγώνα, που,
είναι ένοπλη αντίσταση. Η εκλογή του Μακάριου, η ίδρυση της ΕΟΚΑ και η έναρξη
της ένοπλης δράσης της ήταν τα σημαντικά γεγονότα, που πρέπει οπωσδήποτε να
αναφερθούν. Επίσης οι δυο φωτογραφίες του Γρίβα και του Αυξεντίου, αρχηγού και
υπαρχηγού της οργάνωσης αντίστοιχα, δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες,
μια και πρόκειται για πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των
γεγονότων. 


87







Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ


Ο ένοπλος αγώνας θορύβησε την Αγγλία. Αναζητώντας λύση, έβαλε και την
Τουρκία ξανά στο παιχνίδι των διεκδικήσεων – θυμίζουμε ότι η κυριαρχία της
Κύπρου είχε περάσει εξολοκλήρου στην Αγγλία με τη Συνθήκη της Λωζάνης − για
να τη χρησιμοποιήσει, ώστε να εξισορροπήσει την πίεση από την πλευρά των ελλη−
νοκυπρίων. 


Ενώ η ένοπλη αντίσταση της ΕΟΚΑ συνεχιζόταν εναντίον στρατιωτικών στόχων,
η Αγγλία έγινε πιο σκληρή. Το ΑΚΕΛ κηρύχτηκε παράνομο, κομουνιστές συνελήφθη−
σαν, ο Μακάριος επίσης, η Κύπρος βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Απαγχονίστηκαν οι Καραολής, Δημητρίου και Ευαγόρας Παλληκαρίδης. 


Ανάλυση γραπτής πηγής: Η περίπτωση του Παλληκαρίδη μπορεί να συζητηθεί
ξεχωριστά, επειδή πρόκειται για μαθητή κι έτσι από τη μια φαίνεται η σκληρότη−
τα των Άγγλων, από την άλλη οι μαθητές/−τριες μπορούν να μπουν ευκολότερα
στη θέση του. Η ποιητική του ιδιότητά δείχνει την ευαισθησία του και το ποίημα,
που παρατίθεται, παρουσιάζει την βασική ιδέα για την οποία αγωνίστηκε (ελευθε−
ρία). Αφού διαβαστεί το ποίημα – είναι απολύτως κατανοητό – οι μαθητές/−τριες
θα πρέπει να ρωτηθούν, για ποιον λόγο αγωνίστηκε ο ποιητής και ποια συναι−
σθήματα προκαλεί το ποίημα (υπερηφάνεια, θαυμασμό, αγωνιστικότητα κ.λ.π.). οι
δύο φωτογραφίες που ακολουθούν, καθώς και η σελίδα του ημερολογίου της φυλα−
κής δείχνουν, με παραστατικό τρόπο και μέσα από την εμπειρία τη σκληρότητα
των Άγγλων. 


Ανάλυση γραπτής πηγής: Το ημερολόγιο θα πρέπει να διαβαστεί και οι μαθη−
τές/−τριες να μιλήσουν για τα συναισθήματα του συγγραφέα ( λύπη, συγκίνηση,
αλληλεγγύη, σύμπνοια, χαρά, αγανάκτηση, ελπίδα, αισιοδοξία).


Ανάλυση εικόνας: Η συμπαράσταση στον αγώνα των Κυπρίων, από τους φοι−
τητές της Αθήνας, παρουσιάζεται στην φωτογραφία (φοιτητική διαδήλωση στα
προπύλαια του πανεπιστημίου). Αν η Ένωση ήταν δύσκολη, τουλάχιστον θα μπο−
ρούσαν να επιδιώξουν την αυτοδιάθεση.


Όσο περνούσε ο καιρός η κατάσταση επιδεινωνόταν, καθώς οι Κύπριοι, εκτός
από τη σκληρότητα των Άγγλων, είχαν να αντιμετωπίσουν και τις επιθέσεις των
Τούρκων. Το σχέδιο Μακμίλλιαν – Φουτ, που πρότεινε Άγγλο κυβερνήτη και εκπρο−
σώπους της Ελλάδας και της Τουρκίας στη διοίκηση, δηλ. στην πραγματικότητα
συνεταιρισμό στη διακυβέρνηση της Κύπρου, δεν έγινε δεκτό από το Μακάριο και
την Ελλάδα. 


Δραστηριότητα: Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να σκεφτούν γιατί ο Μακάριος
δεν συμφώνησε. Ο λόγος ήταν ότι μια τέτοια λύση υπονόμευε την ανεξαρτησία της
Κύπρου και απέκλειε την Ένωση. Εξυπηρετούνταν τα συμφέροντα της Αγγλίας, ενι−
σχύονταν η θέση της Τουρκίας και ήταν δύσκολη η συμβίωση μεταξύ Ελλήνων και
Κυπρίων, κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες.


Σταθμός στην ιστορία της Κύπρου αποτελεί ο Αύγουστος του 1960, όπου η
Αγγλία παρέδωσε τη διακυβέρνηση του νησιού στην Κυπριακή Δημοκρατία, με
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εγγυήτριες δυνάμεις, για την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, την Ελλά−
δα, την Τουρκία και την Αγγλία. Τη διακυβέρνηση ανέλαβε ο Μακάριος, ο οποίος
είχε ήδη κερδίσει τις εκλογές. 


Δραστηριότητα: Για να απαντήσουν στην ερώτηση που ακολουθεί (τι ήταν εκεί−
νο που ανησυχούσε το Μακάριο;) οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να σκεφτούν, αν θα
ήταν εύκολο να διατηρηθούν οι ισορροπίες στην Κύπρο μεταξύ των τριών δυνάμε−
ων, ώστε να είναι βιώσιμη η Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι τέτοιο βέβαια φαινόταν
εξαιρετικά δύσκολο – όπως και αποδείχτηκε – γιατί τα συμφέροντα ήταν διαφο−
ρετικά και κανείς δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος. Οι Τούρκοι θα επεδίωκαν στο
μέλλον να αποκτήσουν την κυριαρχία σε ένα μέρος του νησιού, ενώ οι Κύπριοι θα
ήθελαν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Η στάση των Άγγλων δεν ήταν προ−
βλέψιμη. Άρα η βιωσιμότητα της ανεξαρτησίας της Κύπρου γινόταν αμφίβολη.


Έτσι τρία χρόνια αργότερα άρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων. Αποτέλεσμα ήταν να χαραχτεί η «Πράσινη Γραμμή» στη Λευκωσία,
για να διαχωριστούν οι αντιμαχόμενες πλευρές. Με την Πράσινη Γραμμή λοιπόν
χωρίζονταν οι περιοχές όπου κατοικούσαν Ελληνοκύπριοι, από εκείνες όπου ζού−
σαν οι Τουρκοκύπριοι. Οι δυο λαοί δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους κι έτσι απο−
φεύγονταν, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, οι συγκρούσεις. 


Δραστηριότητα: Οι συνέπειες αυτού του διαχωρισμού, της διχοτόμησης (Πράσι−
νη Γραμμή) είναι εύκολο να κατανοηθούν από τους/τις μαθητές/−τριες. Αυτή η
κατάσταση πολύ γρήγορα θα μπορούσε να μονιμοποιηθεί και να οδηγήσει στη
διχοτόμηση του νησιού. Αυτό φάνηκε αργότερα και στο σχέδιο λύσης, που πρό−
τεινε η Τουρκία σε διάσκεψη στο Λονδίνο το 1964. Στις προθέσεις της Τουρκίας ήταν
πάντα η εισβολή και η κατάκτηση ενός μέρους του νησιού. 


Η Αμερική προσπαθούσε να βρει μια λύση. Οι μαθητές/−τριες θα πρέπει να
αντιληφθούν το λόγο της ανάμειξης της Αμερικής. Τα συμφέροντά της στις περιο−
χές των πετρελαιοπηγών την έκαναν να δείχνει ενδιαφέρον για την Κύπρο, που
βρισκόταν κοντά σ’ αυτές. Το ίδιο βέβαια ίσχυε και για την Αγγλία.


Η στάση του Μακάριου θα πρέπει να αναλυθεί για να γίνει κατανοητή από
τους/τις μαθητές/−τριες. Μετά την επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα, η κατά−
σταση ήταν τέτοια, ώστε δεν ενέπνεε καμιά εμπιστοσύνη στο Μακάριο. Η Δικτα−
τορία ήταν υποκινούμενη από την Αμερική και, με δεδομένο ότι αυτή προσπαθού−
σε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της, δεν μπορούσε να είναι σίγουρος ότι δεν
θα χρησιμοποιούσε την ελληνική κυβέρνηση γι’ αυτό το σκοπό. Έτσι σ’ αυτή τη φάση
ο Μακάριος δεν επεδίωκε την ένωση με την Ελλάδα αλλά την πολιτική ανεξαρτη−
σία της Κύπρου. Αυτό από τη μια μεριά δημιούργησε δυσαρέσκεια στην ενωτική
παράταξη της Κύπρου και από την άλλη το εκμεταλλεύτηκε η Αμερική, για να ανα−
τρέψει το Μακάριο και να ικανοποιήσει τα συμφέροντά της. Αν και θα μπορούσα−
με να πούμε ότι η θέση αυτή του Μακάριου –πολιτική ανεξαρτησία και ειρηνική
συμβίωση μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις των δύο εθνοτήτων στο νησί − ήταν η
μόνη που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της Κύπρου, στην παρούσα κατά−
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σταση είχε ανοίξει πολλά μέτωπα εναντίον του Μακάριου. H ενωτική παράταξη
της Κύπρου, η χουντική κυβέρνηση της Ελλάδας, η Τουρκία, η Αμερική και το ΝΑΤΟ,
ο καθένας για τους δικούς του λόγους ήταν όλοι εναντίον του. Η συνεργασία μετα−
ξύ τους, με πρόσχημα την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, απέβλεπε στην ανα−
τροπή του Μακάριου για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και να εξυπηρετήσουν
τα συμφέροντά τους.


Η ΕΟΚΑ ήταν η οργάνωση που ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα κατά της αγγλο−
κρατίας στην Κύπρο. Η ΕΟΚΑ Β’ αποτελούσε μετεξέλιξή της, όπου στη συγκεκριμέ−
νη φάση συνεργάστηκε με τη Δικτατορία στην Ελλάδα για να πετύχει την Ένωση.
Κάτι τέτοιο όμως δεν θα μπορούσε να γίνει, χωρίς την απομάκρυνση του Μακα−
ρίου από την εξουσία.


Δραστηριότητα: Στη φωτογραφία η στάση του Παπαδόπουλου (δικτάτορα της
Ελλάδας) όπου υποδέχεται το Μακάριο, υποκλίνεται και του φιλά το χέρι, δεν είναι
ειλικρινής, αφού κατά βάθος επιδιώκει την ανατροπή του. Η υποκριτική του αυτή
στάση σκοπό έχει να αποκρύψει τις προθέσεις του, αφού σε καμιά περίπτωση δεν
ήθελε να φανεί ότι υπάρχει συνεργασία με την ΕΟΚΑ Β’. 


Ανάλυση εικόνας: Η ΕΟΚΑ Β’ κατάφερε να πείσει και τους φοιτητές της Κύπρου
ότι το συμφέρον της χώρας τους είναι η ένωση με την Ελλάδα. Η συμπαράσταση
των μαθητών/−τριων είχε πολύ μεγάλη σημασία για την ΕΟΚΑ Β’, γιατί ως μορ−
φωμένοι υποτίθεται ότι μπορούσαν να διακρίνουν, τι θα ωφελούσε την πατρίδα
τους. H ανιδιοτέλειά τους και η πίστη σε ιδανικά , απέκλειε το ενδεχόμενο να εξυ−
πηρετούν ξένα συμφέροντα – αυτό πρόσφερε κάλυψη στο Γρίβα , αρχηγό της ΕΟΚΑ
Β’ − και τέλος με την αγωνιστικότητά τους μπορούσαν να παρασύρουν και τον
υπόλοιπο λαό προς αυτή την κατεύθυνση (παρατήρηση της σχετικής φωτογρα−
φίας). Ο Γεώργιος Γρίβας, λοιπόν, εκμεταλλεύτηκε την αφέλεια των μαθητών/−τριων,
που απορρέει από το νεαρό της ηλικίας τους και τους παρέσυρε προς την υλο−
ποίηση των σχεδίων του.


Ο δικτάτορας Δημήτρης Ιωαννίδης, που παραμέρισε τον Παπαδόπουλο και
κυβερνούσε την Ελλάδα από το παρασκήνιο, εξακολουθούσε να υποστηρίζει την
ΕΟΚΑ Β’ και έτσι, μετά το θάνατο του Γρίβα, συνέχιζε τη δράση της. Ο Μακάριος,
εκτός από τον κυπριακό λαό, δεν είχε εξωτερική υποστήριξη. Το πραξικόπημα ενα−
ντίον του αποφασίστηκε στην Αθήνα για τις 2 Ιουλίου 1974.


Δραστηριότητα: Για να δείτε τις περιοχές που κατέχουν σήμερα οι Τούρκοι στην
Κύπρο, πρέπει να ανατρέξετε σε χάρτη. Αν δεν διαθέτετε στο σχολείο, πηγαίνετε
στο τέλος της ενότητας στη σελ. 169 και παρατηρείστε τη διχοτόμηση του νησιού.
Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να συμπληρώσετε το χάρτη με τα ονόματα των περιο−
χών που κατέχουν σήμερα οι Τούρκοι. 


Ανάλυση εικόνας: Το πραξικόπημα τελικά έγινε 15 Ιουλίου. Ο Μακάριος κατάφε−
ρε να διαφύγει στην Πάφο. Με τη βοήθεια της φωτογραφίας, όπου φαίνονται
παρατεταγμένα τα τανκς, μπορούν να περιγραφούν οι συνθήκες που επικράτη−
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σαν μετά το πραξικόπημα. Ο φόβος απλώθηκε παντού, οι δρόμοι ερήμωσαν, ο
κόσμος δεν αντιστάθηκε, γιατί μέσα από τα ραδιόφωνα, που τα έλεγχε η χούντα,
διέδιδαν ψέματα, ότι ο Μακάριος είχε δολοφονηθεί. Επομένως, οποιαδήποτε αντί−
δραση θεωρήθηκε μάταιη. Άλλωστε τα τανκς, που κυκλοφορούσαν στους δρόμους,
ήταν έτοιμα να καταπνίξουν οποιαδήποτε αντίσταση.


Η δημοκρατία είχε καταλυθεί. Ο Μακάριος από το Λονδίνο, όπου βρισκόταν,
κατάγγειλε τη χούντα γι’ αυτό. Έτσι η Τουρκία βρήκε αφορμή για να πραγματο−
ποιήσει της εισβολή. Την Παρασκευή 19 Ιουλίου 1975, ξεκίνησε η απόβαση του τουρ−
κικού πολεμικού στόλου στο νησί και στις 20 Ιουλίου άρχισαν οι επιχειρήσεις της
εισβολής, από τα δυτικά της Κερύνειας, και μάλιστα, χωρίς να συναντήσουν μεγά−
λη αντίσταση(μπορείτε και πάλι να ανατρέξετε στο χάρτη για να σημειώσετε την
περιοχή). Η Τουρκία είπε ότι εισέβαλε στην Κύπρο, γιατί με το πραξικόπημα δια−
ταράχτηκε η συνταγματική τάξη και κινδύνευαν οι Τουρκοκύπριοι (οι μαθητές/−
τριες πρέπει να θυμηθούν ότι η Ελλάδα, η Τουρκία και η Αγγλία ήταν οι τρεις εγγυή−
τριες δυνάμεις, που θα εξασφάλιζαν την συνταγματική τάξη και τώρα η Ελλάδα
παραβίαζε τη συμφωνία). 


Ανάλυση εικόνας: Για τις πραγματικές προθέσεις όμως της εισβολής, καλό θα
ήταν να σχολιαστεί η αφίσα και μάλιστα η αντίφαση της εικόνας με τη λεζάντα της
«Η…ειρηνική επιχείρηση». Η ειρωνεία είναι προφανής, γιατί, αν παρατηρήσουμε το
ύφος του στρατιώτη που εικονίζεται στην αφίσα, κάθε άλλο παρά ειρηνικό είναι.
Αντίθετα οι διαθέσεις του είναι πολύ μοχθηρές. Επομένως οι Τούρκοι δεν ήρθαν με
ειρηνική διάθεση για να αποκαταστήσουν την τάξη αλλά βρήκαν την ευκαιρία να
εισβάλουν ως κατακτητές.


Όταν ζητήθηκε από τον Ο.Η.Ε. να γίνει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο, τα
τουρκικά στρατεύματα κατείχαν το 2,5% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε όλη τη διάρκεια της ανακωχής και μέχρι τη δεύτερη εισβολή, η Τουρκία επέκτει−
νε συνεχώς την περιοχή που έλεγχε και ενέτεινε τις προσπάθειές της, για κατά−
ληψη όλο και μεγαλύτερου μέρους της Κύπρου. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί
στους/στις μαθητές−τριες ότι οι Τούρκοι επέκτειναν συνεχώς την κυριαρχία τους,
γιατί η άμυνα των Ελληνοκυπρίων ήταν προβληματική. Εκτός από το ότι σε μερι−
κές περιπτώσεις δεν αντιστέκονταν, γιατί φοβούνταν μην διακοπεί η ανακωχή,
άλλες πάλι φορές η μετακίνηση των στρατιωτών αντιμετώπιζε πολλά προβλήμα−
τα, άλλοτε πάλι επικρατούσε σύγχυση. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της
Αμμοχώστου (φωτογραφία), όπου καταλήφθηκε χωρίς αντίσταση και της ρίψης
του μεταγωγικού αεροπλάνου, που μετέφερε ενισχύσεις από την Ελλάδα. Παρόλα
αυτά έγιναν πολλές προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνας της Κύπρου αλλά όχι
πάντα με επιτυχία. 


Ανάλυση εικόνας: Η φωτογραφία με τα τουρκικά πλοία που μεταφέρουν πολε−
μοφόδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να φανεί ότι οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύ−
τερα προετοιμασμένοι για την επίθεση, σαν να το σχεδίαζαν από καιρό, απ’ ότι οι
Κύπριοι για την άμυνά τους, σαν να μην το περίμεναν.
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Οι συνομιλίες στη Γενεύη που έγιναν σε δυο γύρους και που συμμετείχαν σ’
αυτές οι Εγγυήτριες δυνάμεις και αντιπρόσωποι των δύο κοινοτήτων (Τουρκοκύ−
πριων και Ελληνοκύπριων) δεν οδήγησαν σε καμιά λύση. Έτσι οι Τούρκοι επιχείρη−
σαν και δεύτερη εισβολή, στις 14 Αυγούστου 1974. Όμως μετά από πιέσεις της διε−
θνούς κοινότητας έγινε νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Οι Τούρκοι είχαν
καταλάβει το 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν οι πιο ανα−
πτυγμένες οικονομικά περιοχές του νησιού.


Ανάλυση εικόνων: Στον χάρτη μπορούμε να δούμε τη γραμμή διχοτόμησης και σε
ποιο μέρος του νησιού (βόρειο) βρίσκονταν οι κατακτημένες περιοχές.


Επίσης η φωτογραφία με τον «Γερόλακο» μετά τους βομβαρδισμούς μπορεί να
αξιοποιηθεί για να καταλάβουν οι μαθητές/−τριες σε ποια κατάσταση άφηναν οι
Τούρκοι τις περιοχές που κατακτούσαν. 


Ακόμη και η αφίσα θα πρέπει να αναλυθεί για να φανεί πώς είδαν οι Τούρκοι
την κατάκτηση στην Κύπρο. Τα στοιχεία της αφίσας είναι: ο Μπουλέντ Ετσεβίτ
πρωθυπουργός της χώρας, που επί των ημερών του έγιναν αυτές οι επιχειρήσεις.
Άρα θεωρείται ο πρωτεργάτης αυτού του επιτεύγματος (κατορθώματος). Η Τουρ−
κική σημαία με το μισοφέγγαρο και το αστέρι, το σύμβολο του Τουρκικού κράτους,
που επεκτάθηκε και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. O Τούρκος στρατιώτης, που
παρουσιάζεται με ιδιαίτερη μαχητικότητα και ορμή. Στο δικό του αγώνα οφείλεται
αυτή η κατάκτηση. Τέλος υπάρχει και η πράσινη γραμμή, η οποία φρουρείται από
Τούρκους στρατιώτες και δείχνει τη μονιμότητα αυτής της νέας τάξης των πραγ−
μάτων, που διαμορφώθηκε στην Κύπρο. Με άλλα λόγια η αφίσα δείχνει τους
συντελεστές της επιτυχίας, από την πλευρά των Τούρκων αλλά και την υπερηφά−
νεια τους γι’ αυτό που είχαν καταφέρει.


Πολύ σημαντικό είναι να επισημανθεί στους/στις μαθητές/−τριες ότι οι Τούρκοι
δεν σεβάστηκαν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Έτσι κατέστρεψαν πολ−
λούς αρχαιολογικούς χώρους και αντικείμενα, ενώ άλλα εξαφάνισαν από μουσεία
και ιδιωτικές συλλογές. 


Δραστηριότητα: Στον χάρτη επίσης μπορούν να σημειωθούν, πού βρίσκονται οι
αρχαιολογικοί χώροι, που έπαθαν καταστροφές.


Εκεί όμως που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση είναι το δράμα των ανθρώ−
πων, που έζησαν αυτή την καταστροφή και τελικά έχασαν ένα κομμάτι της πατρί−
δας τους και μαζί μ’ αυτό τις περιουσίες τους και τους συγγενείς τους.


Ανάλυση εικόνας: Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι πολύ παραστατικές,
ως προς το μέγεθος της καταστροφής αλλά και για τα συναισθήματα των ανθρώ−
πων, που έζησαν αυτή τη καταστροφή. Τα ερείπια μιλούν από μόνα τους αλλά και
τα συναισθήματα του κοριτσιού είναι εύκολο να αναγνωριστούν: πόνος, απελπι−
σία, αγανάκτηση, απόγνωση, οργή είναι μερικά απ’ αυτά.


Ανάλυση εικόνων: Οι δύο επόμενες φωτογραφίες, που πρέπει να συζητηθούν
αφορούν στο δράμα των προσφύγων. Οι άνθρωποι με κάθε μέσο εγκατέλειπαν
τον τόπο τους, που είχε καταστραφεί και δεν τους ανήκε πλέον, για να σώσουν
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έστω τη ζωή τους, χωρίς να μπορούν να πάρουν κάτι μαζί τους. Η προσωρινή
τους εγκατάσταση σε αντίσκηνα, μέχρι να αποκατασταθούν, ήταν επίσης προβλη−
ματική. Γυναίκες, γέροι και παιδιά έπρεπε να καταβάλουν υπεράνθρωπες προ−
σπάθειες, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και βασικές ελλείψεις, για ένα πολύ μεγά−
λο χρονικό διάστημα, ζώντας διαρκώς στην ανασφάλεια.


Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί το θέμα των αγνοουμένων. Είναι ένα πρόβλη−
μα που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη, καθώς πολλοί άνθρωποι εξαφανίστηκαν
και κανείς μέχρι τώρα δεν έχει μάθει, τι απέγιναν, αν ζουν και πού ή αν πέθαναν.
Οι συγγενείς τους κάθε τόσο ανακινούν το θέμα, προσπαθούν να το διερευνήσουν,
οι αρμόδιοι τους υπόσχονται αλλά τελικά το πρόβλημα δεν λύνεται. 


Ανάλυση εικόνας: Η φωτογραφία με τις γυναίκες που κρατούν τις φωτογραφίες
των αγνοουμένων στα χέρια είναι μια μορφή διαμαρτυρίας αλλά συγχρόνως και
μια έκκληση για βοήθεια, στο δράμα που ζουν τόσα χρόνια. Η θλίψη, ο πόνος αλλά
και η αποφασιστικότητα είναι ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους. Προσπαθούν
έτσι να θυμίσουν στους αρμόδιους τις ευθύνες τους αλλά και την υποχρέωσή τους
να κάνουν κάτι γι’ αυτό.


Ανάλυση εικόνων: Οι φωτογραφίες με τα σχέδια των παιδιών παρακάτω θα
πρέπει να περιγραφούν γιατί δείχνουν, πώς τα μικρά παιδιά κατάλαβαν την
αλλαγή στη ζωή τους, που επέφερε ο πόλεμος. Τα διαφορετικά θέματα αλλά και
τα διαφορετικά χρώματα δείχνουν την αλλαγή στις συνήθειες της καθημερινής
ζωής αλλά και στα συναισθήματα των παιδιών.


Ένας κύκλος συνομιλιών ξεκίνησε από το 1975, ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες
πλευρές και με τη συμμετοχή άλλων ισχυρών χωρών, για να βρεθεί λύση για το
Κυπριακό. Ένα σημείο που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι η ίδρυση του ψευδο−
κράτους από την πλευρά της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων,
και ενώ η Τουρκία παρέμενε αμετακίνητη στις θέσεις της για την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων της, που σήμαιναν κατοχύρωση της κυριαρχίας της στις κατακτημέ−
νες περιοχές της Κύπρου, ανακηρύσσεται η ίδρυση του ψευδοκράτους, στις 15
Νοεμβρίου 1983. Η Τουρκία δηλαδή ονομάζει από μόνη της τουρκικό κράτος τις
περιοχές που έχει κατακτήσει στην Κύπρο, παραβιάζοντας πραξικοπηματικά διε−
θνείς συμβάσεις. Αν και το κράτος αυτό δεν αναγνωρίστηκε επίσημα από τις άλλες
χώρες, εξακολουθεί, με την ανοχή τους, να υπάρχει μέχρι και σήμερα.


Σημαντικοί σταθμοί σ’ όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, που πρέπει να ανα−
φερθούν παρατηρώντας παράλληλα και τις εικόνες για καλύτερη εμπέδωση, είναι
το σχέδιο Γκάλι 1992, που προέβλεπε επιστροφή του 6% των εδαφών, που είχε
κατακτήσει η Τουρκία στην Κύπρο, πράγμα που, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν
έγινε. 


Η Κύπρος είχε ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ε.Ε. και
η Τουρκία κατάφερε, μετά από πιέσεις, να αποσυνδέσει την πορεία των διαπραγ−
ματεύσεων, για τη δική της ένταξη στην Ε.Ε. από την επίλυση του Κυπριακού. 


Το 2002, κατατέθηκε το πρώτο σχέδιο Ανάν που ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο
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σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού. Το σχέδιο αναθεωρήθηκε δυο φορές, υποβλήθηκε
τελικά σε δημοψήφισμα το 2004 και έγινε δεκτό μόνο από τους Τουρκοκύπριους,
ενώ απορρίφθηκε από τους Ελληνοκύπριους. 


Δραστηριότητα: Εδώ μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να κάνουν μια πρόβλε−
ψη, για το αν πιστεύουν ότι το Κυπριακό πρόκειται να λυθεί σύντομα στο μέλλον
ή αν μπορούν να υποθέσουν, γιατί αυτή η υπόθεση τραβάει σε τόσο μάκρος. Οποι−
αδήποτε απάντηση μπορεί να γίνει δεκτή και στη συνέχεια να συζητηθεί, αρκεί να
είναι στοιχειωδώς τεκμηριωμένη.


Το τελευταίο κομμάτι της ενότητας αναφέρεται ξεχωριστά στο θέμα της εκπαί−
δευσης στην Κύπρο. Κάτι τέτοιο κρίθηκε σκόπιμο, γιατί η εκπαίδευση στην Κύπρο
έπαιξε καθοριστικό ρόλο, τόσο στην πορεία της προς την ανεξαρτησία, όσο και
στην συνολική της εξέλιξη και ανάπτυξη ως κράτους. 


Σημαντικό είναι εδώ να τονιστεί στους/στις μαθητές/−τριες ότι Κύπριοι αρνή−
θηκαν να δεχτούν τον αγγλικό έλεγχο στην εκπαίδευσή τους, γιατί αυτό θα σήμαι−
νε ακόμη μεγαλύτερη και ίσως και μονιμότερη εξάρτηση από την αγγλική πολιτική.
Οι Κύπριοι θα ήταν υποχρεωμένοι στους Άγγλους κι αυτοί με τη σειρά τους θα
επέβαλαν με έμμεσο τρόπο τις θέσεις τους, διαπαιδαγωγώντας σύμφωνα με τα
συμφέροντά τους/τις μαθητές/−τριες και ασκώντας τις ανάλογες πιέσεις στους
διδάσκοντες. Η άρνηση αυτού του ελέγχου ήταν μια μορφή αντίστασης από την
πλευρά των Κυπρίων κι αυτή η ηρωική τους στάση πρέπει να εξαρθεί ιδιαίτερα
στους/στις μαθητές/−τριες. 


Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του Παγκύπριου Γυμνασίου σ’ αυτόν τον αγώνα. Η
είσοδός του στην φωτογραφία δηλώνει επιρροές από κτίσματα που αρχαίου ελλη−
νικού πολιτισμού και προσδίδει στο κτήριο μια μεγαλοπρέπεια.


Σημαντικό γεγονός στην εκπαίδευση της Κύπρου είναι η ίδρυση Πανεπιστημίου
το 1989, που είναι προσανατολισμένο σε ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πρότυπα.
Γενικά η εκπαίδευση της Κύπρου ανεξαρτητοποιείται από αυτήν της Ελλάδας, την
οποία ήταν υποχρεωμένη να ακολουθεί λόγω έλλειψης Πανεπιστημίου, το 2004,
οπότε η Κύπρος μπαίνει στην Ε.Ε. και είναι έτοιμη να αξιοποιήσει όλες τις προο−
πτικές που της ανοίγονται.


Δ. Προτεινόμενες εναλλακτικές δραστηριότητες
Οι μαθητές/−τριες μπορούν:


ñ Να διαβάσουν κυπριακή ποίηση και συγκεκριμένα ποιήματα ενός προσφιλούς
και ιδιαίτερα σημαντικού Κύπριου ποιητή, του Κώστα Μόντη.


ñ Να ακούσουν μελοποιημένα ποιήματα για την Κύπρο από ένα CD, που ο Γιώρ−
γος Νταλάρας κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 
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