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Κεφάλαιο 9


Η Ευρώπη ανάμεσα σε δύο πολέμους
(1919--1939)


Α. Η Ευρώπη και ο κόσμος στο Μεσοπόλεμο


Πολιτική αστάθεια και αμφισβήτηση της δημοκρατίας 


Γερμανία
Από το 1919 και μέχρι το 1933 (που την εξουσία παίρνει ο Αδόλφος 
Χίτλερ) η Γερμανία είναι αβασίλευτη δημοκρατία. Η περίοδος 
αυτή είναι γνωστή ως Δημοκρατία της Βαϊμάρης, από το όνομα 
της πόλης όπου το 1919 υπογράφτηκε το νέο σύνταγμα του 
γερμανικού κράτους. Την περίοδο αυτή η Γερμανία αντιμετώπισε 
μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα (φτώχεια, ανεργία, 
πληθωρισμό, υποτίμηση του νομίσματος), αλλά με δάνεια από τις 
ΗΠΑ μπόρεσε σιγά σιγά να αναπτύξει τη βιομηχανία της. 
Στα προβλήματα της Γερμανίας την περίοδο αυτή αναφέρονται τα 
παρακάτω δύο αποσπάσματα. Το πρώτο είναι από ένα γράμμα που 
έγραψε μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος.


Κεφάλαιο 9


Η Γερμανία βρίσκεται φέτος σε τραγική κατάσταση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εργατικές μάζες, 
που υποσιτίζονται τόσο πολύ ώστε η φυματίωση θερίζει, κυρίως τα ανήλικα παιδιά [...]. Έζησα σε 
εργατικά σπίτια· κρατιούνται στη ζωή με βραστές πατάτες, μαύρο ψωμί που το αλείφουν με λαρδί 
[=χοιρινό λίπος] αντί για βούτυρο, και χαλασμένη μπίρα. Σ’ ένα ξενοδοχείο η υπηρέτρια λιποθύμησε 
στο δωμάτιό μας την ώρα που άναβε τη φωτιά. Αιτία ήταν η εξάντληση. Μιλήσαμε μαζί της αργότερα 
και μάθαμε ότι δουλεύει 17 ώρες τη μέρα για 95 μάρκα το μήνα – γύρω στα 50 σεντς [=κάτι λιγότερο 
από μισό δολάριο]. 


Απόσπασμα από γράμμα της Άγκνες Σμέντλεϊ προς τη Φλόρενς Λένον, 31 Δεκεμβρίου 1921


Το δεύτερο είναι από το βιβλίο ενός Γερμανού λογοτέχνη και δημοσιογράφου και μάς μιλάει 
για την υποτίμηση του γερμανικού μάρκου.


Η υποτίμηση του μάρκου δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Το πρώτο τσιγάρο που είχα καπνίσει στα κλεφτά 
το 1920 κόστιζε ήδη μισό μάρκο. Ως το τέλος του 1922 οι τιμές είχαν σιγά σιγά δεκαπλασιαστεί ως και 
εκατονταπλασιαστεί […] και το δολάριο κυμαινόταν στα 500 μάρκα περίπου […]. Τώρα όμως [1923] 
το μάρκο άρχισε να τρελαίνεται […]. Το δολάριο έφτασε στα 20.000 [μάρκα], έμεινε για λίγο εκεί, 
σκαρφάλωσε στα 40.000 […] και κατόπιν […] άρχισε να αυξάνεται […] κατά δεκάδες και εκατοντάδες 
χιλιάδες […]. Το κόστος ζωής άρχισε να καλπάζει ιλιγγιωδώς, γιατί οι έμποροι ακολουθούσαν από 
κοντά το δολάριο. Μισό κιλό πατάτες, που την προηγουμένη κόστιζε μόλις πενήντα χιλιάδες μάρκα, 
σήμερα κόστιζε κιόλας εκατό χιλιάδες· ο μηνιαίος μισθός των 65.000 που είχες λάβει την Παρασκευή 
δεν έφτανε την Τρίτη για ν’ αγοράσεις ένα πακέτο τσιγάρα.


Σεμπάστιαν Χάφνερ, Αψηφώντας το Χίτλερ. Ιστορία ενός Γερμανού, έτος 1939


Γερμανικό γραμμάτιο που άξιζε ένα 
δισεκατομμύριο μάρκα (1923). 
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Το δικό του κόμμα
Στην ουσία απαγορεύτηκαν τα άλλα κόμματα και κυβερνούσε μόνο το κόμμα του Κεμάλ 
(μονοκομματισμός). Αυτό δικαιολογήθηκε με διάφορους τρόπους: ότι ο λαός δεν ήταν έτοιμος 
για πραγματική δημοκρατία, ότι υπήρχαν δυνάμεις που ήθελαν να ξαναγυρίσουν την Τουρκία 
στο οθωμανικό της παρελθόν, ότι την απειλούσαν ξένες δυνάμεις κ.ά.
Όπως μπορούμε να δούμε και στο παρακάτω απόσπασμα από μια γαλλική εφημερίδα, πολλοί 
συμφωνούσαν με αυτές τις δικαιολογίες. 


Οι περιστάσεις ανάγκασαν τον αρχηγό του κράτους να επιβάλει δικτατορία. Ο Μουσταφά Κεμάλ δεν 
μπορούσε να ενεργήσει διαφορετικά. Ευθύς εξαρχής βρήκε αξιόλογη αντίσταση. Υποχρεώθηκε ν’ 
αντιμετωπίσει τους χοτζάδες [...] και τους οπαδούς του σουλτάνου, που στηρίζονταν σ’ εξωτερικούς 
παράγοντες [...]. Πάνω απ’ όλα όμως [...] διαπίστωσε σύντομα ότι ο τουρκικός λαός, ο οποίος είχε 
υποστεί επί αιώνες το αυθαίρετο σουλτανικό καθεστώς, δεν μπορούσε να ακολουθήσει, χωρίς μια 
μακροχρόνια προπαρασκευαστική περίοδο, το δρόμο της καθαρής δημοκρατίας [...]. Αν η δικτατορία 
υπάρχει, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι αναγκαία. 


Άρθρο στη γαλλική εφημερίδα Λε Ταν, έτος 1928  


Λατινικό αλφάβητο
Για την κατάργηση της αραβικής γραφής και την αντικατάστασή της από το λατινικό 
αλφάβητο μάς μιλάει το παρακάτω απόσπασμα από το μυθιστόρημα για τη ζωή της 
συζύγου του Ισμέτ Ινονού που έγραψε η εγγονή της. Ο Ισμέτ Ινονού ήταν στρατιωτικός, 
πήρε μέρος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919–1922 και στη συνέχεια ασχολήθηκε 
με την πολιτική.


Έβγαλε ένα μπλοκ [ο Ισμέτ Ινονού] από την τσέπη του, κάθισε δίπλα στη σύζυγό 
του και το άνοιξε [...]. Έγραψε στο λευκό χαρτί το όνομα της γυναίκας του με 
λατινικά γράμματα: ΜΕβχιΜΠΕ. Εξήγησε το σκοπό του λέγοντας: «Θα δεις, είναι 
πολύ εύκολο, θα τα μάθεις αμέσως. Δε θα υπάρχουν πλέον αραβικά γράμματα. 
Θα διαβάζουμε μόνο αυτά.» [...]. Ο Μουσταφά Κεμάλ εργάστηκε με όλες του τις 
δυνάμεις για να καθιερωθεί το καινούργιο αλφάβητο σε ολόκληρη τη χώρα. Στα 
τέλη του 1928 οι εφημερίδες και τα βιβλία άρχισαν να τυπώνονται με το λατινικό 
αλφάβητο· άνοιξαν ειδικά σχολεία και άρχισαν να παραδίδονται μαθήματα. Για 
δύο χρόνια [...] οι άνθρωποι επιστρέψανε στα πρώτα μαθητικά τους χρόνια. 


Γκιουλσούν Μπιλγκεχάν, Μεβχιμπέ. Η κυρία Ινονού, έτος 1994 


Ο Μουσταφά Κεμάλ μπροστά 
σ’ έναν πίνακα δείχνει το νέο 
αλφάβητο. 


Ινδία
Στην Ινδία είχε αναπτυχθεί ένα ισχυρό κίνημα που ζητούσε 
ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία. Ηγέτης του ήταν
ο πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης Μοχάντας Καραμτσάντ 
Γκάντι (1869–1948), γνωστός με το όνομα Μαχάτμα (που σημαίνει 
μεγάλη ψυχή) Γκάντι. Ο Γκάντι υιοθέτησε την παθητική αντίσταση 
ενάντια στους Βρετανούς, δηλαδή την αντίδραση χωρίς βία.
Το 1917 οι Βρετανοί υποσχέθηκαν στους Ινδούς αυτονομία και το 
1935 παραχώρησαν σύνταγμα και τοπικές κυβερνήσεις.
Η Ινδία έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1947. Ένα χρόνο μετά,
ο Γκάντι δολοφονήθηκε στο Νέο Δελχί από ένα συμπατριώτη του.


Ο Μαχάτμα Γκάντι. 1938.


Π 9.4
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Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της 


Κραχ της Ουόλ Στριτ
Γιατί κατέρρευσε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης; Πολλοί 
Αμερικανοί αγόραζαν μετοχές ελπίζοντας ότι θα πλουτίσουν. 
Φαινόταν απλό και εύκολο να πλουτίσει κανείς, όπως 
διαβάζουμε στο παρακάτω απόσπασμα από ένα άρθρο που 
γράφτηκε λίγο πριν από την οικονομική κρίση.


Αν κάποιος αποταμιεύει 15 δολάρια την εβδομάδα και τα 
επενδύει σε καλές μετοχές [...], ύστερα από 20 χρόνια θα 
έχει τουλάχιστον 80.000 δολάρια [...]. Θα είναι πλούσιος 
[...]. Έχω πειστεί απόλυτα ότι ο καθένας όχι μόνο μπορεί 
να γίνει πλούσιος, αλλά πρέπει να γίνει πλούσιος. 


Τζον Τζέικομπ Ρέισκομπ, Όλοι πρέπει να γίνουν πλούσιοι,
έτος 1929


Όμως στα τέλη της δεκαετίας του 1920 πολλά ευρωπαϊκά κράτη δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν 
να πληρώνουν τα χρέη τους στις τράπεζες των ΗΠΑ. Αυτό έφερε αναστάτωση και πολλοί 
άρχισαν να πουλάνε όλοι μαζί τις μετοχές τους. Οι τιμές τους έπεσαν τόσο πολύ ώστε το 
χρηματιστήριο κατέρρευσε. 


Αγροτικά προϊόντα
Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι αγρότες στις 
ΗΠΑ με την οικονομική κρίση. 


Ένας Αμερικανός που καταστράφηκε οικονομικά πουλάει το 
αυτοκίνητό του για 100 δολάρια. 


Τους τελευταίους τρεις μήνες επισκέφτηκα [...] περίπου είκοσι πολιτείες σ’ αυτή την πλούσια και 
όμορφη χώρα. Κάποιοι πολίτες στη Μοντάνα μου είπαν ότι άφησαν χιλιάδες στρέμματα με στάρι στα 
χωράφια και δεν τα έκοψαν, επειδή η τιμή πώλησης […] δε θα κάλυπτε ούτε τα έξοδα για το θερισμό. 
Στο Όρεγκον είδα χιλιάδες στρέμματα μήλα να σαπίζουν στα χωράφια. Την ίδια στιγμή υπάρχουν 
χιλιάδες παιδιά που από τη φτώχεια αυτό το χειμώνα […] δε θα φάνε ούτε ένα μήλο. 


Μαρτυρία του Όσκαρ Αμέριντζερ στην Κυβερνητική Επιτροπή των ΗΠΑ, έτος 1932


Δημόσια έργα
 Ο Ρούζβελτ ονόμασε την πολιτική αυτή νέα συμφωνία (νιου ντιλ) με 
τους πολίτες. Σχεδιάστηκαν μεγάλα δημόσια έργα όπου δούλεψαν 
χιλιάδες άνεργοι, το χρήμα κυκλοφόρησε πάλι, μαζεύτηκαν κεφάλαια 
για τις βιομηχανίες και την αγροτική οικονομία και δόθηκε κοινωνική 
βοήθεια στους φτωχούς και στους ανήμπορους. 
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Ρούζβελτ μιλάει για την ανάγκη να 
παρέμβει το κράτος στην οικονομία κάνοντας μεγάλα δημόσια έργα.


Ως προς την άμεση ανακούφιση [από την οικονομική καταστρο-
φή] βασική αρχή είναι ότι [...] αυτή η [...] κυβέρνηση […] οφείλει 
να εξασφαλίσει ότι κανένας πολίτης δε θα πεινάσει. Επίσης [...] 
η [...] κυβέρνηση πρέπει να προσφέρει [...] εργασία όπου αυτό 
είναι δυνατό. Εσείς κι εγώ γνωρίζουμε ότι για τα εθνικά δάση, 
για την πρόληψη από τις πλημμύρες και για τις εργασίες για τα 
φράγματα, υπάρχουν έτοιμα σχέδια τα οποία δεν έχουν γίνει, 
[και σε αυτά] δεκάδες χιλιάδες, και ίσως εκατοντάδες χιλιάδες, 
άνεργοι συμπολίτες μας μπορούν να βρουν [...] απασχόληση. 


Φράνκλιν Ρούζβελτ, Ομιλία στη Βοστόνη, έτος 1932


Ο Φράνκλιν Ρούζβελτ (1882–1945) γιορτάζει τη 
νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 1932.
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1989
Όλες οι δημοκρατίες που 


προέκυψαν μετά την κατάρρευση 
των σοσιαλιστικών καθεστώτων 


στην Ανατολική Ευρώπη


Η Σοβιετική Ένωση


Λιμός
Στο λιμό (πείνα) των ετών 1932–1933 αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από το γράμμα 
που έγραψε ένας Σοβιετικός συγγραφέας στο Στάλιν.


Σήμερα, στην επαρχία βιεσιένσκ, όπως και στις άλλες, τα μέλη των κολχόζ και οι ατομικοί ιδιοκτήτες [= 
όσοι ακόμη διατηρούσαν τη γη τους] πεθαίνουν από πείνα· οι ενήλικοι και τα παιδιά είναι πρησμένοι και 
τρέφονται με τρόφιμα ανάξια για ανθρώπινα όντα, με ψοφίμια, με φλούδες από βελανίδια και με χόρτα 
του βάλτου. Με μια λέξη η επαρχία μας δε διαφέρει σε τίποτα από τις άλλες επαρχίες της χώρας μας 
[…]. Το 99% του εργαζόμενου πληθυσμού υποφέρει [...]. 


Γράμμα του Μιχαήλ Σόλοχοφ στον Ιωσήφ Στάλιν, 4 Απριλίου 1933  


Λατρεία του ηγέτη
Ενδεικτικά διαβάζουμε τα παρακάτω αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν σε σοβιετικές 
εφημερίδες: 


Οι πεζογράφοι δεν ξέρουν πια με τι να σε 
συγκρίνουν,
οι ποιητές δεν έχουν πια αρκετά μαργαριτάρια 
για να σε στολίσουν.


Εφημερίδα Ιζβέστια, 15 Αυγούστου 1936 


Ω εσύ Στάλιν, μεγάλε ηγέτη των λαών,
εσύ που γέννησες τον άνθρωπο,
εσύ που γονιμοποιείς τη γη,
εσύ που ξανανιώνεις τους αιώνες,
εσύ που πλέκεις τα μαλλιά της άνοιξης […].


Εφημερίδα Πράβντα, 28 Αυγούστου 1936


Κρατικές παρεμβάσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες


Πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες
Χρειάστηκαν σχεδόν εκατό χρόνια για να αποκτήσουν όλες οι ενήλικες γυναίκες στην Ευρώπη 
πλήρη πολιτικά δικαιώματα. 


Πλήρη πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη


1900


Για τα 
σοσιαλιστικά 
καθεστώτα 
στην ανατολική 
Ευρώπη θα 
μιλήσουμε στη 
σ. 205.


Για τον 
αντισημιτισμό 
στην Ευρώπη την 
προηγούμενη 
περίοδο 
μιλήσαμε στη 
σ. 88.


Π 9.13


Π 9.14 Π 9.15


Π 9.16


01-22 09 LAI C 2010 FINAL.indd   4 22/7/2010   2:04:22 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9


5


Λίγη ακόμη ιστορία ...


Επικίνδυνοι για τη «δημόσια υγεία» θεωρήθηκαν οι φτωχοί, οι άρρωστοι 
και όσοι έμοιαζαν διαφορετικοί. Σε πολλές χώρες διαδόθηκαν ιδέες 
που χώριζαν τους ανθρώπους σε «ανώτερες» και «κατώτερες φυλές» 
(φυλετικός ρατσισμός). Πολλοί στράφηκαν ενάντια στους Εβραίους 
και αναπτύχθηκε νέο κύμα αντισημιτισμού. Αρκετοί θεωρούσαν 
επικίνδυνους και τους κομουνιστές και τους ομοφυλόφιλους. Πολλοί 
γιατροί και άλλοι επιστήμονες υποστήριζαν την άποψη ότι πρέπει να 
γίνουν παρεμβάσεις για να βελτιωθεί η «ποιότητα» του πληθυσμού 


(ευγονική). Οι ιδέες αυτές 
εφαρμόστηκαν στην 
πιο ακραία τους μορφή 
στη ναζιστική Γερμανία, 
που δολοφόνησε μαζικά 
όσους θεωρούσε ότι ήταν 
φυλετικά κατώτεροι.


Για τη ναζιστική 
Γερμανία μιλάμε 
στις σ. 176–178.


Να τον βελτιώσουν «σωματικά και ηθικά»


Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη όλο και περισσότεροι συμφωνούσαν ότι το κράτος πρέπει να φροντίζει 
την υγεία των πολιτών, να στηρίζει την οικογένεια και να καλλιεργεί τις αποδεκτές αξίες, παρόλο που 
δε συμφωνούσαν όλοι ποιες είναι αυτές.


Έτσι πολλά ευρωπαϊκά κράτη πήραν μέτρα για να:


Η καθημερινή ζωή, οι επιστήμες, η τεχνολογία και η τέχνη


Νέες επιστημονικές ανακαλύψεις
Μερικές από αυτές είναι:


Εμποδίσουν τους «υγιείς» πολίτες να 
σχετίζονται (και κυρίως να παντρεύονται) 


με τους «επικίνδυνους» πολίτες.


Καλυτερέψουν τις συνθήκες 
διαβίωσης, κυρίως των 


λαϊκών στρωμάτων. 


Για τον 
αντισημιτισμό 
στην Ευρώπη την 
προηγούμενη 
περίοδο 
μιλήσαμε στη 
σ. 88.


40.000 νέοι και νέες πήραν μέρος στις 
γυμναστικές επιδείξεις που έγιναν στην 
Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα (1937).
Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη
οι κυβερνήσεις καλλιέργησαν
στους πολίτες την ιδέα για την αξία
της υγιεινής ζωής, αλλά και
τη γυμναστική, για να αποκτήσουν υγιή 
και δυνατά σώματα.


Εκδήλωση της 
βρετανικής «Ένωσης 
Γυναικών για την υγεία 
και την ομορφιά» στο 
Λονδίνο. 1935.  


1927


Μπαίνουν τα 
θεμέλια
της κβαντικής 
μηχανικής.


1926


Εκτοξεύεται
 ο πρώτος
 πύραυλος. 


Δημιουργείται το 
πρώτο ραντάρ.


Οι πρώτες 
κινηματογραφικές 
ταινίες με ήχο.


1935


Κατασκευάζεται 
το πρώτο στυλό 
διαρκείας.


1938


1925


1928


Ανακαλύπτεται η 
πενικιλίνη.


Π 9.18


Π 9.17


Π 9.19
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Κοινωνικές επιστήμες


Ο Βέρνερ Χάιζενμπεργκ
(1901–1976). Στη δεκαετία 
του 1920 ο Χάιζενμπεργκ 
μαζί με τον Έρβιν Σρέντιγκερ 
(1887–1961) θεμελίωσαν 
στη φυσική την κβαντική 
μηχανική. Σύμφωνα μ’ αυτή 
δεν μπορούμε να ξέρουμε 
πάντα πώς λειτουργεί το άτομο 
όχι μόνο γιατί δεν έχουμε 
τις απαραίτητες γνώσεις, 
αλλά γιατί στη λειτουργία του 
σημαντικό ρόλο παίζει και
ο παράγοντας τύχη. 


Ένα από τα πρώτα ραντάρ στη Μεγάλη 
Βρετανία στα χρόνια του Β΄ Παγκόσμιου 


Πολέμου (1939–1945). Το 1935
ο Βρετανός φυσικός Ρόμπερτ Γουότσον-


Γουότ κατασκεύασε το ραντάρ.
Το ραντάρ εκπέμπει μικροκύματα


τα οποία, όταν συναντούν αντικείμενα, 
αντανακλώνται (γυρίζουν πίσω). Έτσι 


μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντικείμενα 
που είναι μακριά ή δεν μπορούμε


να τα δούμε. 


Ο πρώτος τόμος από το γαλλικό 
ιστορικό περιοδικό Ανάλ 
(Χρονικά), που εκδόθηκε το 1929 
και συνεχίζει να κυκλοφορεί 
μέχρι σήμερα. Οι Μαρκ 
Μπλοκ και Λισιέν Φεμπρ, οι 
ιστορικοί που ίδρυσαν τα Ανάλ, 
υποστήριζαν ότι ενδιαφέρον 
για τη μελέτη της ιστορίας 
δεν έχουν τόσο η πολιτική και 
το κράτος όσο η οικονομία, 
η κοινωνία και ο πολιτισμός 
που αναπτύξανε οι άνθρωποι 
στο παρελθόν. Επίσης 
υποστήριξαν τη συνεργασία 
ανάμεσα στην ιστορία 
και στις άλλες κοινωνικές 
επιστήμες (τη γεωγραφία, 
την ψυχολογία κ.ά.). 


Στην κοινωνιολογία ο Γερμανός 
Μαξ Βέμπερ (1864–1920) μελέτησε 


πώς διαμορφώνεται η εξουσία 
στις κοινωνίες. Στο έργο του Η 


προτεσταντική ηθική και το πνεύμα 
του καπιταλισμού (1920) υποστήριξε 


ότι οι ιδέες επηρεάζουν την οικονομία. 
Στην εικόνα το εξώφυλλο της αγγλικής 


έκδοσης του βιβλίου. 


Ο Μπόνισλαβ Μαλινόφσκι (1884–1942) με ντόπιους 
στα νησιά Τρόμπριαντ (στο δυτικό Ειρηνικό) το 


1917. Ο Μαλινόφσκι, Πολωνός που εργάστηκε στη 
Μεγάλη Βρετανία, θεωρείται ιδρυτής της σύγχρονης 
κοινωνικής ανθρωπολογίας. Καθιέρωσε την επιτόπια 


έρευνα στη μελέτη των κοινωνιών, δηλαδή την 
πρακτική ο ερευνητής να ζει για ένα διάστημα με τους 


κατοίκους της κοινωνίας που μελετάει. 


Μυθιστορήματα


O συγγραφέας Φραντς Κάφκα 
(1883–1924) το 1912. Ο Κάφκα ήταν 
Εβραίος, έζησε στην Πράγα (σήμερα 
στην Τσεχία) και έγραψε όλα τα 
βιβλία του στα γερμανικά. Θεωρείται 
ένας από τους πιο σημαντικούς 
μοντερνιστές συγγραφείς και το 
έργο του είχε σημαντική επιρροή 
στους μεταγενέστερους λογοτέχνες. 
Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν τα 
μυθιστορήματα Η δίκη (1925), Ο πύργος 
(1926) και Αμερική (1927). Στην εικόνα
Π 9.25 ο Κάφκα και στην Π 9.26 
απόσπασμα από ένα γράμμα του. 


Π 9.20 Π 9.21


Π 9.22


Π 9.24


Π 9.23


Π 9.25 Π 9.26
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Β. Οι ευρωπαϊκοί φασισμοί


Ο ιταλικός φασισμός


Πόλεμος στην Αβησσυνία
Η Αβησσυνία (ή Αιθιοπία) ήταν κράτος στην ανατολική Αφρική. Η Ιταλία στα τέλη του 19ου 
αιώνα προσπάθησε να την κάνει αποικία της, αλλά δεν μπόρεσε. Το 1935 ο Μουσολίνι 
επιτέθηκε στην Αβησσυνία και την κατέκτησε. Η Κοινωνία των Εθνών δεν εμπόδισε την ιταλική 
επίθεση, κυρίως επειδή η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία προσπαθούσαν να πάρουν την Ιταλία 
με το μέρος τους ενάντια στη Γερμανία. Αυτό όμως αποδυνάμωσε την Κοινωνία των Εθνών, 
όπως σχολιάζει στο παρακάτω απόσπασμα ο αυτοκράτορας της Αβησσυνίας Χαϊλέ Σελασιέ Α΄.


Στην εικόνα Π 9.27
ο Γάλλος συγγραφέας 
Μαρσέλ Προυστ 
(1871–1922) και στις 
Π 9.28 και Π 9.29 
χειρόγραφες σελίδες 
από το μυθιστόρημά του 
Αναζητώντας το χαμένο 
χρόνο. Το έργο του αυτό, 
που θεωρείται το πιο 
σημαντικό μυθιστόρημα 
του 20ού αιώνα, επηρέασε 
πολλούς λογοτέχνες. 


Ο Ιρλανδός Τζέιμς Τζόις (1882–1941) πειραματίζεται με τη γραφή και 
ανατρέπει πολλούς κανόνες της αφήγησης και του μυθιστορήματος. 
Το πιο σημαντικό του έργο είναι ο Οδυσσέας (1922). Στην εικόνα
Π 9.30 ο Τζόις το 1938 και στην Π 9.31 σελίδα από τον Οδυσσέα με 
χειρόγραφες σημειώσεις του συγγραφέα.


O Γερμανός συγγραφέας Τόμας Μαν (1875–1955) με 
τα εγγόνια του το 1948. Ο Μαν είναι ένας από τους 
πιο σημαντικούς Γερμανούς συγγραφείς. Ανάμεσα στα 
μυθιστορήματά του ξεχωρίζουν Ο θάνατος στη Βενετία 
(1912) και Το μαγικό βουνό (1924). Ο Μαν ήταν αντίθετος 
με τους ναζί και τις ιδέες τους και, όταν αυτοί πήραν την 
εξουσία, εγκατέλειψε τη χώρα του.


Το πρόβλημα είναι πολύ πιο ευρύ από την ιταλική επίθεση. Είναι η ύπαρξη της ίδιας 
της Κοινωνίας των Εθνών. Ο θεός και η ιστορία θα θυμούνται την απόφασή σας. Πρό-
κειται τα κράτη [της ΚτΕ] να δημιουργήσουν το τρομερό προηγούμενο της υποταγής 
μπροστά στη βία; Ποια απάντηση θα φέρω πίσω στο λαό μου;


Απόσπασμα από ομιλία του Χαϊλέ Σελασιέ στην ΚτΕ, 30 Ιουνίου 1936


Η ιταλική επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, γιατί ο ιταλικός στρατός χρησιμοποίησε 
στην Αβησσυνία τα απαγορευμένα μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χημικά αέρια. 


Π 9.29
Π 9.28Π 9.27


Π 9.30 Π 9.31 Π 9.32


Π 9.33
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Ο γερμανικός ναζισμός


Ναζιστικό Κόμμα
Το Ναζιστικό Κόμμα ιδρύθηκε το 1920. Συνδύαζε τον εθνικισμό, τον αντισημιτισμό και το 
λαϊκισμό. Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε μερικούς από τους στόχους του:


 Ζητάμε να ενωθούν όλοι οι Γερμανοί σε μια μεγαλύτερη Γερμανία […].
 Ζητάμε επίσης να ακυρωθεί η Συνθήκη των βερσαλιών.
 Ζητάμε γη για τον αυξανόμενο πληθυσμό μας.
 Μόνο οι Γερμανοί μπορούν να έχουν τα δικαιώματα του πολίτη. Γερμανός είναι 


αυτός που οι γονείς του είναι Γερμανοί. Από αυτό εξαιρούνται οι Εβραίοι [...].
 Ζητάμε οι μεγάλες βιομηχανίες να μοιράζονται τα κέρδη τους με τους εργάτες.
 Ζητάμε μεγάλες βελτιώσεις στη συνταξιοδότηση των ηλικιωμένων [...].
 Ζητάμε ελευθερία στη θρησκευτική πίστη [...], αρκεί η θρησκεία να μη βάζει 


σε κίνδυνο το κράτος ή τις ηθικές αξίες της γερμανικής φυλής. Το Κόμμα 
εναντιώνεται στην εβραϊκή θρησκεία για την αγάπη που δείχνει στα πλούτη. 


Πρόγραμμα Ναζιστικού Κόμματος, έτος 1920


Αφίσες του 
Ναζιστικού 
Κόμματος. Η εικόνα 
Π 9.34 καλεί τους 
Γερμανούς εργάτες 
να ψηφίσουν Χίτλερ 
(1920) και η Π 9.36 
υπόσχεται στους 
Γερμανούς αγρότες 
«δουλειά, ελευθερία 
και ψωμί» (αρχές 
δεκαετίας 1930).


Το 1921 αρχηγός στο Ναζιστικό Κόμμα έγινε ο Αδόλφος Χίτλερ. 
Το 1923 προσπάθησε να οργανώσει πραξικόπημα στο Μόναχο 
και να πάρει την εξουσία, αλλά απέτυχε. Για τη δράση του αυτή 
πήγε φυλακή για εννέα μήνες. 


Έκδοση του 1942 του βιβλίου Ο 
αγώνας μου, που έγραψε ο Αδόλφος 


Χίτλερ το 1924 στη φυλακή, όπου 
πήγε για το πραξικόπημα στο 
Μόναχο. Σ’ αυτό μιλάει για το 


ναζισμό και περιγράφει τα βασικά 
σημεία του: η πολιτική είναι μια πάλη 


ανάμεσα στις ανώτερες και στις 
κατώτερες φυλές, αλλά στο τέλος 
θα επικρατήσει η Άρια φυλή, που 


είναι ανώτερη από τις άλλες.


Φυλετική ιδεολογία


Για τη ναζιστική ιδεολογία οι Άριοι, δηλαδή οι Γερμανοί, ήταν 
«ανώτερη φυλή» ως προς τη φυσική δύναμη, την εξυπνάδα και τον 
πολιτισμό. 
Οι υπόλοιποι πληθυσμοί έμπαιναν σε μια ιεραρχία (δηλαδή σε μια 
σειρά) ανάλογα με το πόσο «συγγενείς» ήταν με τους Γερμανούς. 
Στη ναζιστική Ευρώπη, αμέσως κάτω από τους Γερμανούς θα  ήταν οι 
πληθυσμοί που ζούσαν στη βόρεια Ευρώπη, που υποτίθεται ότι είχαν 
κοινά σημεία με τους Άριους. Μετά ακολουθούσαν οι πληθυσμοί που 
μιλούσαν γλώσσες οι οποίες προέρχονταν από τα λατινικά (Γάλλοι, 
Ιταλοί, Ρουμάνοι) και οι Έλληνες. Όλοι αυτοί θα εργάζονταν για τους 
Γερμανούς. 
Οι Σλάβοι, οι Εβραίοι, οι Ρομά (Τσιγγάνοι) και όλοι οι μαύροι ήταν 
για τους ναζί «υπάνθρωποι» και επικίνδυνοι για «φυλετική μόλυνση». 
Εξίσου «υπάνθρωποι» ήταν για τους ναζί και οι ομοφυλόφιλοι (άντρες 
και γυναίκες), αλλά και οι ψυχικά άρρωστοι και οι ανάπηροι. Πίστευαν 
ότι όλοι αυτοί έβαζαν σε κίνδυνο την Άρια φυλή. Γι’ αυτό έπρεπε να 
απομονωθούν, ακόμη και να εξοντωθούν. Το ναζιστικό καθεστώς 


Πίνακας του Βόλφγκανγκ Βίλριχ που δείχνει την ιδανική ναζιστική οικογένεια. 
Το ναζιστικό καθεστώς απαγόρευσε στους Άριους να παντρεύονται ή να 
έχουν κοινωνικές σχέσεις με τις «κατώτερες φυλές».


Π 9.34


Π 9.35


Π 9.36 Π 9.37


Π 9.38


01-22 09 LAI C 2010 FINAL.indd   8 22/7/2010   2:04:29 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9


�


Λίγη ακόμη ιστορία ...


έκανε πράξη αυτές τις αντιλήψεις και δολοφόνησε εκατομμύρια αθώους ανθρώπους.
Σύμφωνα με τη ναζιστική ιδεολογία, η Άρια φυλή για να αναπτυχθεί χρειαζόταν «ζωτικό χώρο». 
Θα τον έπαιρνε από τους «κατώτερους» γείτονές της, ιδίως τους Σλάβους. 


Στρέφουμε τα μάτια στις χώρες της Aνατολής [...]. Όταν 
μιλάμε για νέα εδάφη στην Ευρώπη σήμερα, πρέπει να 
σκεφτούμε αρχικά τη Ρωσία και τα γειτονικά της κράτη. 
Η ίδια η μοίρα μάς δείχνει το δρόμο προς εκεί  [...]. Είναι 
καθήκον της εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας να 
παρέχει μεγάλες εκτάσεις για να τρέφεται και να ζει ο 
αυξανόμενος γερμανικός πληθυσμός.


Αδόλφος Χίτλερ, Ο αγώνας μου, έτος 1924         


Ενάντια στους Εβραίους 
Από τα τέλη του 19ου αιώνα σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε έντονος 
αντισημιτισμός. Όμως μόνο στη ναζιστική 
Γερμανία οδήγησε στη δολοφονία Εβραίων. 
Για τους ναζί οι Εβραίοι απειλούσαν
την Άρια φυλή και δεν προσφέρανε τίποτα
στον πολιτισμό. Τους θεωρούσαν υπεύθυνους 
για τα πάντα: για την ήττα της Γερμανίας στον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, για τον καπιταλισμό και τον κομουνισμό, για
τη μοντέρνα τέχνη, ακόμη και για την πορνογραφία.
Με την άνοδό του στην εξουσία (1933) ο Χίτλερ στράφηκε αμέσως 
ενάντια στους Εβραίους: απαγορεύτηκε να μπαίνουν σε καταστήματα, 
στα πάρκα, σε εστιατόρια, ακόμη και στα δημόσια μέσα μεταφοράς. 
Παράλληλα, οι ναζί προσπάθησαν να εμποδίζουν τον κόσμο να 
ψωνίζει από εβραϊκά μαγαζιά και να πηγαίνει σε Εβραίους γιατρούς 
ή δικηγόρους. Σύντομα και οι Εβραίοι δημόσιοι υπάλληλοι έχασαν τις 
δουλειές τους. Στόχος ήταν οι Εβραίοι να μεταναστεύσουν σε άλλες 
χώρες. Πολλοί εγκαταλείψανε τη Γερμανία κυρίως μετά το 1935, 
όταν ψηφίστηκαν οι νόμοι της Νιρεμβέργης. Μ’ αυτούς το ναζιστικό 
καθεστώς αφαίρεσε από τους Εβραίους όλα τα δικαιώματα που 
είχαν μέχρι τότε ως Γερμανοί πολίτες. Ας δούμε ένα απόσπασμα από 
αυτούς.


Κρατικός υπάλληλος μετράει τη μύτη ενός άντρα για να διαπιστώσει 
αν είναι Άριος ή όχι. 


Για τον 
αντισημιτισμό 
στην Ευρώπη 
μιλήσαμε
στη σ. 88.


Απαγορεύονται οι γάμοι ανάμεσα σε Εβραίους και σε 
όσους έχουν γερμανικό [...] αίμα.
Απαγορεύονται οι εξωσυζυγικές σχέσεις ανάμεσα σε 
Εβραίους και σε όσους έχουν γερμανικό [...] αίμα.
Οι Εβραίοι δεν μπορούν να προσλαμβάνουν στα σπίτια 
τους γυναίκες με γερμανικό αίμα [...], που είναι μικρότε-
ρες από 45 χρονών.


Νόμος για την προστασία του γερμανικού αίματος
και της γερμανικής τιμής, 15 Σεπτεμβρίου 1935 


Εικόνα από ναζιστικό παιδικό βιβλίο: ο Εβραίος 
δάσκαλος και οι Εβραίοι μαθητές του διώχνονται από 
το γερμανικό σχολείο. 


Γερμανική αφίσα 
με αντισημιτικό 
περιεχόμενο. 1937.


Το κίτρινο άστρο που 
υποχρεώθηκαν να 
φορούν οι Εβραίοι στα 
ρούχα τους (στο πέτο
ή στο μανίκι) για να τους 
ξεχωρίζουν, ώστε όλοι 
να καταλαβαίνουν ότι 
είναι Εβραίοι και να τους 
αποφεύγουν.


Π 9.39


Π 9.40


Π 9.41


Π 9.42


Π 9.43


Π 9.44
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Διαμόρφωσαν τις ιδέες τους 
Η ναζιστική ιδεολογία διαδόθηκε και μέσα από το σχολείο, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
απόσπασμα από γερμανική εφημερίδα.


Όλα τα μαθήματα (γερμανικά, ιστορία, γεωγραφία, χημεία και μαθηματικά) πρέπει 
να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε στρατιωτικά θέματα, να υμνούν τη στρατιωτική θητεία 
και τους Γερμανούς ήρωες και ηγέτες, και τη δύναμη της [...] Μεγάλης Γερμανίας. Η 
χημεία θα αναπτύσσει γνώσεις γύρω από το χημικό πόλεμο, τα εκρηκτικά κτλ. και τα 
μαθηματικά θα βοηθούν να αποκτήσουν καλές σχέσεις με τα όπλα [...].


Εφημερίδα Ντερ Άνγκριφ, έτος 1939


Παρακάτω διαβάζουμε τα μαθήματα που διδάσκονταν τα κορίτσια 13 χρόνων σε σχολείο του 
Βερολίνου.


Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο


8.00–8.45 Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά


8.50–9.35 Γεωγραφία ιστορία Ωδική* Γεωγραφία ιστορία Ωδική


9.40–10.25 Φυλετικές 
σπουδές


Φυλετικές 
σπουδές


Φυλετικές 
σπουδές


Φυλετικές 
σπουδές


Φυλετικές 
σπουδές


Φυλετικές 
σπουδές


10.25–11.00 Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα


11.00–12.05 Οικοκυρικά 
και 


μαθηματικά


Οικοκυρικά 
και 


μαθηματικά


Οικοκυρικά 
και 


μαθηματικά


Οικοκυρικά 
και 


μαθηματικά


Οικοκυρικά 
και 


μαθηματικά


Οικοκυρικά 
και 


μαθηματικά


12.10–12.55 Ευγονική Υγιεινή και 
βιολογία


Ευγονική Υγιεινή και 
βιολογία


Ευγονική Υγιεινή και 
βιολογία


* Δηλαδή τραγούδι και μουσική
Στα διαλείμματα και τα απογεύματα τα παιδιά ασχολούνταν με τη γυμναστική και τον 
αθλητισμό. 


Γ. Η Ευρώπη πριν από την έκρηξη του πολέμου


Ο Ισπανικός Εμφύλιος (1936–1939)


Σημαντικές μεταρρυθμίσεις
Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις που έκαναν οι δημοκρατικές κυβερνήσεις στην Ισπανία στη 
δεκαετία του 1930 ήταν οι εξής: 


Περιόρισαν 
την εκκλησιαστική και 
στρατιωτική εξουσία.


Καταργήσανε 
τα προνόμια της 
αριστοκρατίας.


Προχώρησαν σε 
αγροτική μεταρρύθμιση υπέρ 


των χωρικών που δεν είχαν γη.


Οι συντηρητικοί αντιδράσανε και προκάλεσαν συγκρούσεις και αναταραχές.


Π 9.45


Π 9.46
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Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς
Το 1935, όταν ο φασισμός απειλούσε σχεδόν όλη την Ευρώπη, 
τα κομουνιστικά κόμματα στα ευρωπαϊκά κράτη άρχισαν να 
συνεργάζονται με τις άλλες αριστερές δυνάμεις, ώστε να κερδίσουν 
μαζί τις εκλογές. Έτσι δημιουργήθηκαν τα Λαϊκά Μέτωπα της 
Αριστεράς, που συγκέντρωσαν όλες τις αριστερές δυνάμεις. Πριν από 
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Λαϊκά Μέτωπα σχημάτισαν κυβερνήσεις στη 
Γαλλία και στην Ισπανία. 


Φωτογραφία από εκδήλωση που διοργάνωσε το Λαϊκό Μέτωπο της Γαλλίας στις 
14 Ιουλίου 1937. Το Λαϊκό μέτωπο κέρδισε τις εκλογές στη Γαλλία τον Ιούνιο του 
1936. Πρωθυπουργός έγινε ο Λεόν Μπλουμ (1872–1950), αρχηγός του Γαλλικού 


Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρόλο που έμεινε στην εξουσία για περίπου ένα χρόνο 
μόνο, έκανε σημαντικές μεταρρυθμίσεις: καθιέρωσε την εργάσιμη εβδομάδα των 40 
ωρών, την πληρωμένη άδεια, τις συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους κ.ά.


Ισπανικός χάρτης 
από την περίοδο του 
Ισπανικού Εμφύλιου 
που δείχνει την πολιτική 
κατάσταση στην Ευρώπη 
και την Ασία. 


Διεθνείς Ταξιαρχίες 
Οι Διεθνείς Ταξιαρχίες δημιουργήθηκαν από εθελοντές που πήγαν 
στην Ισπανία για να πολεμήσουν με τους δημοκρατικούς ενάντια 
στο στρατό του Φράνκο. Υπολογίζεται ότι 40.000 εθελοντές από 
πενήντα χώρες (και από την Ελλάδα) πολέμησαν στον Ισπανικό 
Εμφύλιο. Με τις δυνάμεις του Φράνκο πολέμησαν μόνο 1.000 
εθελοντές. 
Στο απόσπασμα αυτό ένας Αμερικανός εξηγεί στη μητέρα του γιατί 
πολεμάει με τις Διεθνείς Ταξιαρχίες. 


Ιταλοί εθελοντές 
που πολέμησαν στις 
Διεθνείς Ταξιαρχίες. 


Στην ισπανία υπάρχουν χιλιάδες μητέρες σαν κι εσένα που δεν 
είχαν ποτέ δίκαιη μεταχείριση στη ζωή. Ενώθηκαν λοιπόν και 
ψήφισαν μια κυβέρνηση που πραγματικά έδινε νόημα στη ζωή 
τους. Αλλά ένα μάτσο κτήνη αποφάσισαν να συντρίψουν αυτό το υπέροχο πράγμα. Γι’ 
αυτό ήρθα στην ισπανία, μαμά, για να βοηθήσω αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους να 
κερδίσουν αυτή τη μάχη, για να γίνουν μια μέρα πιο εύκολα [τα πράγματα] για σένα 
και για τις μανάδες του μέλλοντος. 


Μπιλ Μπέιλι, απόσπασμα από γράμμα στη μητέρα του, έτος 1937


Π 9.47


Π 9.48


Π 9.49


Π 9.50
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Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από την ομιλία της Ισπανίδας Ντολόρες 
Ιμπαρούρι καθώς αποχαιρετούσε τις Διεθνείς Ταξιαρχίες μετά την ήττα των 
δημοκρατικών. 


Για πρώτη φορά στην ιστορία της πάλης των λαών έγινε το θαύμα 
[...]: δημιουργήθηκαν οι Διεθνείς Ταξιαρχίες, που βοήθησαν να σωθεί 
η ελευθερία και η ανεξαρτησία [...] της ισπανικής μας γης. Κομουνι-
στές, σοσιαλιστές, αναρχικοί, δημοκρατικοί, άντρες με διαφορετικό 
χρώμα, διαφορετική ιδεολογία, ανταγωνιστικές θρησκείες, που όλοι 
τους αγαπούσαν την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, ήρθαν και μας προ-
σφέρανε τους εαυτούς τους χωρίς αντάλλαγμα [...]. Σύντροφοι των 
Διεθνών Ταξιαρχιών: [...] γυρίζετε τώρα πίσω […]. Μπορείτε να φύγετε 
περήφανοι. Έχετε γράψει ιστορία. Είστε θρύλος. Είστε το ηρωικό πα-
ράδειγμα για τη δημοκρατική αλληλεγγύη [...]. Δε θα σας ξεχάσουμε. 
Κι όταν ανθίσει η ελιά της ειρήνης [...] στη Δημοκρατία της ισπανίας, 
επιστρέψτε. Επιστρέψτε σ’ εμάς κι εδώ θα βρείτε μια πατρίδα.


Ντολόρες Ιμπαρούρι (Πασιονάρια), Oμιλία στη Βαρκελώνη, 29 Οκτωβρίου 1938 


Η Ντολόρες Ιμπαρούρι (1895–1989) ήταν 
στέλεχος του Κομουνιστικού Κόμματος 
της Ισπανίας και πολύ καλή ομιλήτρια. 
Υπέγραφε τα κείμενά της με το ψευδώνυμο 
Πασιονάρια (στα ισπανικά σημαίνει λουλούδι 
του πάθους), με το οποίο και έγινε γνωστή.


Η πολιτική του κατευνασμού και η έκρηξη του πολέμου


Συμφωνία του Μονάχου
Στη Σουδητία ζούσε μια μεγάλη γερμανόφωνη μειονότητα. 
Οι «Γερμανοί της Σουδητίας» ήταν περίπου τρία εκατομμύρια 
και σε πολλούς είχαν διαδοθεί οι ναζιστικές ιδέες. Στις 
29 Σεπτεμβρίου 1939 συναντήθηκαν στο Μόναχο οι 
πρωθυπουργοί της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας με 
το Χίτλερ. Στην Τσεχοσλοβακία δεν επιτράπηκε να πάρει 
μέρος. Την επόμενη μέρα Βρετανοί και Γάλλοι συμφώνησαν να 
καταλάβει η Γερμανία τη Σουδητία. 


Γερμανοί της Σουδητίας υποδέχονται 
με ενθουσιασμό το Χίτλερ. Οκτώβριος 1938.


Αρνήθηκαν να συμμαχήσουν
Την άνοιξη του 1939 η Σοβιετική Ένωση πρότεινε στη 
Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία να συμμαχήσουν 
ενάντια στη ναζιστική Γερμανία, αλλά εκείνες αρνήθηκαν. 
Στο παρακάτω απόσπασμα ο κατοπινός Βρετανός 
πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ θεωρεί ότι τότε χάθηκε 
μια μεγάλη ευκαιρία.


Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ σε 
φωτογραφία του 1937. 


Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Μεγάλη βρετανία και η Γαλλία 
έπρεπε να δεχτούν τη σοβιετική πρόταση. Με τη συμμαχία Μεγάλης 
βρετανίας, Γαλλίας και Σοβιετικής Ένωσης, η Γερμανία θα φοβόταν 
και δε θα ξεκινούσε τον πόλεμο. Εάν ο κύριος Τσάμπερλεϊν [...] είχε 
απαντήσει «Ναι. Ας συμμαχήσουμε εμείς οι τρεις για να τσακίσουμε 
το λαιμό του χίτλερ», θα είχε αλλάξει την πορεία της ιστορίας.


Ουίνστον Τσόρτσιλ, Απομνημονεύματα, έτος 1948


Π 9.51


Π 9.52


Π 9.53


Π 9.54


Π 9.55
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Δ. Η μεσοπολεμική Ελλάδα


Πολιτικές παρατάξεις και κόμματα


Αβασίλευτη δημοκρατία
Παρακάτω διαβάζουμε ένα απόσπασμα από το ψήφισμα με το οποίο
η Εθνοσυνέλευση καταργεί τη μοναρχία.


[Η Εθνοσυνέλευση] κηρύσσει οριστικά έκπτωτη τη δυναστεία των Γλίξμπουργκ, όλα τα μέλη 
της δεν έχουν κανένα δικαίωμα στο θρόνο και στην ελληνική ιθαγένεια και τους απαγορεύει 
να μένουν στην Ελλάδα.  Αποφασίζει να γίνει η Ελλάδα κοινοβουλευτική δημοκρατία, με τον όρο ότι 
αυτή η απόφαση θα εγκριθεί με δημοψήφισμα [...]. Επιτρέπει την [...] απαλλοτρίωση των κτημάτων [...] 
της έκπτωτης δυναστείας. Κτήματα που δόθηκαν στα μέλη της [...] περνούν αυτόματα στο δημόσιο 
[=ελληνικό κράτος] [...], χωρίς καμιά αποζημίωση. 


Δ΄ Συντακτική Εθνοσυνέλευση της Ελλάδας, 25 Μαρτίου 1924
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929–1930 είχε στόχο να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό 
σύστημα ώστε να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και να καταπολεμήσει τον 
αναλφαβητισμό. 
Για να δημιουργηθεί το λαϊκό σχολείο: 


Ο ναύαρχος Παύλος 
Κουντουριώτης 


(1855–1935) έγινε ο 
πρώτος πρόεδρος 


της Ελληνικής 
Δημοκρατίας 


(1924).


Παρ’ όλα αυτά, και αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απέτυχε, γιατί:


Συνεργασία ανάμεσα στα βαλκανικά κράτη
Στην Ελλάδα, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, πολλοί υποστήριζαν τη συμφιλίωση των 
βαλκανικών λαών και την οικονομική συνεργασία των κρατών.
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου μιλάει για όλα όσα ενώνουν τα 
βαλκανικά έθνη.


Είμαστε πολύ πιο όμοιοι απ’ όσο μπορούμε να φανταστούμε. Ζήσαμε εμείς, οι βαλκανικοί λαοί, 
χιλιάδες χρόνια δίπλα δίπλα, σχεδόν στις ίδιες οικονομικές συνθήκες, και τον περισσότερο 
καιρό μέσα στον ίδιο κρατικό οργανισμό. Περάσαμε τις ίδιες δοκιμασίες. Αναμειχθήκαμε μεταξύ μας. 
Tα νεότερα έθνη στα οποία ανήκουμε, ανεξάρτητα από την αρχαιότητα ή το αρχαίο μεγαλείο τους, 
επηρεάστηκαν αρκετά στη σημερινή διαμόρφωσή τους από αυτή την ανάμειξη […]. H λαϊκή ποίηση 
και γενικά [η λαϊκή τέχνη] των βαλκανικών λαών παρουσιάζουν μεγάλη συγγένεια.


Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Προς τη Βαλκανική Ένωση. Οι Βαλκανικές Συνδιασκέψεις, έτος 1934
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Λίγα παιδιά από τα 
φτωχότερα κοινωνικά 
στρώματα πήγαιναν 
στο δημοτικό
ή μπορούσαν να το 
τελειώσουν.


Τα επαγγελματικά σχολεία 
που ιδρύθηκαν δεν 
οργανώθηκαν καλά και δεν 
μπόρεσαν να πείσουν ότι 
άξιζαν ούτε τους μαθητές 
ούτε τους γονείς τους.


Η δημοτική δεν 
μπόρεσε να εδραιωθεί. 
Η καθαρεύουσα 
συνέχισε να διδάσκεται 
στο δημοτικό και στο 
γυμνάσιο.


Τα μαθήματα του σχολείου δε 
συνδυάστηκαν με τη σύγχρονη ζωή. 
Τις περισσότερες ώρες τη βδομάδα 
διδάσκονταν γλωσσικά μαθήματα 
(και κυρίως αρχαία ελληνικά) σε 
βάρος των «θετικών» μαθημάτων.


Ιδρύθηκαν τα κατώτερα επαγγελματικά σχολεία. Σ’ αυτά μπορούσαν να γραφτούν χωρίς εξετάσεις μαθητές 
και μαθήτριες μετά το δημοτικό. Η φοίτηση διαρκούσε δύο με τρία χρόνια.


Η εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική μέχρι τα 14 χρόνια και για τα αγόρια και για τα κορίτσια.


Τα δημοτικά έγιναν μεικτά και έτσι περισσότερα κορίτσια μπορούσαν να πηγαίνουν σχολείο. Μέχρι τότε τα 
περισσότερα καινούργια σχολεία ήταν για τα αγόρια.


Η δημοτική γλώσσα έγινε υποχρεωτική για όλες τις τάξεις του δημοτικού.


Για τη Συνθήκη 
της Λοζάνης 
μιλήσαμε στη 
σ. 160.


Π 9.57


Π 9.58


Π 9.56
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Πρώτα ξεκίνησε η προσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας, 
που κατέληξε το 1930 στις ελληνοτουρκικές συμφωνίες. 
Με αυτές, ανάμεσα στα άλλα, ρυθμίστηκαν οριστικά τα 
σύνορα των δύο κρατών και κανονίστηκε το ζήτημα με τις 
περιουσίες των προσφύγων (οι πρόσφυγες και στις δύο 
χώρες δε θα έπαιρναν αποζημίωση για τις περιουσίες που 
είχαν χάσει). 
Το 1930 έγινε επίσης στην Αθήνα η Α΄ Βαλκανική 
Διάσκεψη με στόχο τη δημιουργία της Βαλκανικής 
Ένωσης. Ωστόσο, η προσπάθεια για τη συνεργασία των 
βαλκανικών κρατών δεν πέτυχε. 


Γελοιογραφία από την εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα που 
σατιρίζει τη Βαλκανική Συνδιάσκεψη. 5 Οκτωβρίου 1930.


Νέα κόμματα 
Τα κυριότερα ήταν: 


Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ)
Το 1924 μετατράπηκε στο Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Το ΚΚΕ υπερα-
σπιζόταν τους εργάτες, συμμετείχε στην Γ΄ Διεθνή και είχε στόχο τη σοσιαλιστική επα-
νάσταση. Στο Μεσοπόλεμο οι κομουνιστές διώκονται συστηματικά από το κράτος.


Για τις 
διασπάσεις των 
σοσιαλιστικών 
κομμάτων μετά 
το τέλος του 
Α΄ Παγκοσμίου 
μιλήσαμε στη
σ. 141. 


Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ)
Αρχηγός της ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Περιλάμβανε φιλελεύθερους δημο-
κράτες και, ανάμεσα στα άλλα, ζητούσε αγροτική μεταρρύθμιση και εκδημοκρατισμό 
του κράτους. 


Αγροτικό Κόμμα (ΑΚ)
Υπερασπιζόταν τους αγρότες και 
ζητούσε αγροτική μεταρρύθμιση.


Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας 
(ΔΣΚΕ)


Είχε σοσιαλδημοκρατικές ιδέες και πρόγραμμα.


Το πρώτο τεύχος 
του περιοδικού 
Κομουνιστική 
Επιθεώρηση. 1921. 


Δικτατορία 
Ο Ιωάννης Μεταξάς, με τη δικαιολογία ότι η γενική απεργία που είχε προγραμματίσει η ΓΣΕΕ 
θα ανέτρεπε το καθεστώς, επέβαλε δικτατορία στις 4 Αυγούστου του 1936. Στο παρακάτω 
απόσπασμα διαβάζουμε το διάγγελμά του προς το βασιλιά Γεώργιο Β΄. 


[…] Μεγαλειότατε, 
[…] Η χώρα βρίσκεται σε έκρυθμη κατάσταση [...]. 
Η κατάσταση αυτή προέρχεται από την κομουνιστική προπαγάνδα που κάθε μέρα μεγαλώνει […]. Ο 
κομουνισμός […] άρχισε κάνοντας πολλές αδικαιολόγητες απεργίες [για να ενισχύσει] τη στασιαστική 
ενέργεια [= ανταρσία] που ετοιμάζει [...]. 
Η στασιαστική αυτή ενέργεια θα αρχίσει με την πανεργατική απεργία που έχει πολύ συστηματικά και 
εντατικά οργανωθεί για αύριο και που […] θα εξελιχθεί […] σε [απεργία] με μεγάλη διάρκεια και θα 
πάρει καθαρά τη μορφή εμφύλιου πολέμου.
Η κυβέρνηση […] έχει πειστεί ότι αν αφήσει να εκδηλωθεί αυτός [ο εμφύλιος πόλεμος] θα χυθεί πολύ 
αίμα και ίσως δε θα μπορέσει να καταστείλει την εξέγερση. Επομένως, επειδή η κυβέρνηση έχει το 
καθήκον να προλάβει αυτή τη συμφορά [...], ζητάει από τη Μεγαλειότητά Σας να κηρύξετε στρατιωτικό 
νόμο και αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για αυτή […] την πράξη. 


Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά, 4 Αυγούστου 1936
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα
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Μιμήθηκε
Όπως όλα τα φασιστικά καθεστώτα, 
το καθεστώς της 4ης Αυγούστου 
υποστήριζε ότι σημασία έχει το σύνολο 
και όχι το άτομο. Την ευημερία του 
συνόλου εξασφάλιζε ο ηγέτης του 
κράτους, δηλαδή ο Ιωάννης Μεταξάς. 


Αφίσα της ΕΟΝ από τις γιορτές 
για τα 120 χρόνια από την 
επανάσταση του 1821.


Προπαγανδιστικές 
εκδηλώσεις της 


δικτατορίας της 4ης 
Αυγούστου. 


Την άλλη μέρα του Φωτός, ιανουάριο του 1923, βγήκαμε στην Ελλάδα. Μόλις βγήκαμε, 
περιμένανε κυρίες και μας μοιράσανε ψωμιά και τυριά. Την ίδια μέρα μάς βάλανε στο τρένο 
και μας πήγανε στην Τρίπολη. Τις δύο πρώτες βραδιές μείναμε μέσα στην Τρίπολη. Κοιμη-
θήκαμε μέσα στην εκκλησία του Αϊ-βασίλη. Εκεί ήρθανε και μας είδανε διάφοροι ντόπιοι και 
μας είπανε άμα θέλαμε δουλειά θα μας βοηθήσουνε. Όπου έβρισκε δουλειά η κάθε γυναίκα 
πήγαινε. Στα χωράφια, σε σπίτια να υπηρετεί. Και τα παιδιά μας μπήκανε σε δουλειές. 
Κι εγώ έρημη ήμουνα και είχα τρία παιδιά μαζί μου. Μπήκα στο σπίτι ενός οδοντογιατρού και 
υπηρέταγα απ’ το πρωί ως το βράδυ. Τα αγόρια μου, το ένα μπήκε σε φούρνο, το άλλο σ’ 
έναν μπακάλη, έκανε θελήματα. Μόνο το κορίτσι […] έμενε στο στρατώνα και μας περίμενε 
να γυρίσουμε το βράδυ όλοι. 
[Από την Τρίπολη φεύγουν για τον Πειραιά]. Άμα βγήκαμε στον Πειραιά, δεν είχαμε πού να 
μείνουμε. Δυο νύχτες κοιμηθήκαμε στο σταθμό, στο ύπαιθρο. 
Τρέξαμε, πήγαμε στα υπουργεία και τότε μας πήρανε και μας βάλανε στο εργοστάσιο 
Στρίγγου, σε κάτι αποθήκες μέσα, στον Πειραιά. Εκεί ήτανε κι άλλοι πρόσφυγες, από της 
Σμύρνης τα μέρη όλοι. 
Έξι μήνες μείναμε μέσα εκεί. Έφτασε ο δεύτερος χρόνος της προσφυγιάς. Ήμασταν στα 
1924 κι ακούσαμε πως γίνονται συνοικισμοί, για να κάτσουμε εμείς οι πρόσφυγες, στον 
Ποδονίφτη, στους Ποδαράδες, στην Κοκκινιά. 
Τότε ξέρεις πώς πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισμούς; Πήγαινες εκεί, κρεμούσες ένα τσου-
βαλάκι ή ό,τι άλλο είχες σ’ ένα δωμάτιο και το σπίτι ήτανε δικό σου. Ατέλειωτα ήτανε ακόμη· 
κεραμίδια δεν είχανε, πόρτες δεν είχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και μερικά που είχανε πόρτες 
και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, 
να μαγειρέψουνε. Δυο χρόνια που φτάσαμε εμείς στην Ελλάδα ήρθε και μας βρήκε στην 
Κοκκινιά και ο άντρας μου.


Μαρτυρία Μαριάνθης Καραμουσά, από το χωριό Μπαγάρασι στην περιοχή του Αϊδινίου  


Οικονομία και κοινωνία: προβλήματα και διεκδικήσεις


Να φτιάξουν ξανά τη ζωή τους
Στις περιπέτειες και στις προσπάθειες που έκαναν οι πρόσφυγες για να ξαναφτιάξουν τη ζωή 
τους στην Ελλάδα αναφέρονται τα παρακάτω αποσπάσματα από μαρτυρίες προσφύγων τη 
δεκαετία του 1960. 


Π 9.62 Π 9.63
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Έχτισε σπίτια και οικισμούς για τους πρόσφυγες
Στο παρακάτω απόσπασμα περιγράφονται τα σπίτια που έχτισε
η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων.


Όταν φτάσαμε στο Καραμπουρνού της Θεσσαλονίκης, μας 
έκαναν καραντίνα. Μείναμε κάπου δύο βδομάδες στα σύρ-
ματα, όπου στήσαμε τσαντίρια […]. Από εκεί μας πήγαν στην 
Καβάλα. Μετά τρεις μέρες […] μας πήγαν στην τοποθεσία 
Τσινάρ ντερέ, έξω από την Καβάλα […]. Νομίζαμε πως είχαν 
τελειώσει τα βάσανά μας […]. Μείναμε εκεί από το Σεπτέμ-
βρη μέχρι το Μάη. Ο τόπος ήταν γιομάτος αγκαθωτούς 
θάμνους. Για να πάμε από το ένα τσαντίρι στο άλλο σχιζόταν 
τα ρούχα μας και γινόταν κουρέλια. Και παντού ερημιά. Δεν 
άκουγες ούτε σκύλου γάβγισμα ούτε λάλημα κοκόρου. Κι ο 
κόσμος όλος πέθαινε […]. Το Μάη κατεβήκαμε κοντά στη 
θάλασσα, εκεί που είναι τώρα η Νέα Καρβάλη. Κάτσαμε 


κι εκεί δυο χρόνια κάτω από τσαντίρια, ώσπου να χτίσει ο Εποικισμός τα σπίτια. Το 
μέρος εκείνο ήταν χειρότερο από το άλλο. Κάθε μέρα πέθαιναν πέντε έξι άνθρωποι από τις θέρμες 
[=ελονοσία]. Προπαντός οι νέοι και οι έγκυες.


Μαρτυρία Πολυξένης Κατραντζή, από το χωριό Καρβάλη (Γκέλβερι) στην Καππαδοκία


Η κοινότητα της Νέας Καρβάλης, που ιδρύθηκε το 1926.


Η Επιτροπή έχει ήδη κτίσει 40.557 νέα σπίτια. Αυτά είτε βρίσκονται 
σε παλιά χωριά ή δημιουργούν νέα […]. Ο αριθμός και ο τύπος 
των [...] χώρων διαφέρουν από χωριό σε χωριό, ανάλογα με τα 
χρήματα που δόθηκαν, τις τοπικές ανάγκες καθώς και τα υλικά 
που υπήρχαν σε κάθε τόπο [...]. […] Ένας ειδικός τύπος κατοικίας 
χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει τους ψαράδες, άλλος [...] γι’ 
αυτούς που τρέφουν μεταξοσκώληκες και ένας άλλος για όσους 
καλλιεργούν καπνά, έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλη υποδομή για 
το στέγνωμα του προϊόντος. 
Κοινωνία των Εθνών, Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, έτος 1926


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα
Προσφυγικό σπίτι για δύο οικογένειες στο 
Διδυμότειχο. 1925. 


Πόλη Γηγενείς % Πρόσφυγες % Μετανάστες %
Καλαμάτα 45 12 43
Σέρρες 36 50 13
Μυτιλήνη 40 47 14
Χανιά 46 22 32
Λάρισα 37 17 47
Χίος 52 36 12
Ερμούπολη 56 14 30
Ιωάννινα 48 15 38
Πύργος 56 4 41
Τρίκαλα 61 3 36


Πόλη Γηγενείς % Πρόσφυγες % Μετανάστες %
Αθήνα 29 28 43
Πειραιάς 28 40 32
Θεσσαλονίκη 36 48 16
Καβάλα 21 57 22
Πάτρα 50 11 39
Βόλος 31 29 40
Ξάνθη 37 41 22
Ηράκλειο 39 36 25
Κομοτηνή 45 34 21
Δράμα 19 70 11


Εσωτερικοί μετανάστες
Πολλοί άφηναν τα ορεινά χωριά τους και πήγαιναν να ζήσουν στις πόλεις, με την ελπίδα ότι θα 
κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. 


Ο πληθυσμός των ελληνικών πόλεων (1928)
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Εργάτες
Οι περισσότεροι εργάτες ήταν συγκεντρωμένοι 
στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα και 
στο Βόλο. 


Άσχημες συνθήκες
Η ζωή των λαϊκών στρωμάτων απασχόλησε τις κρατικές υπηρεσίες. Παρακάτω 
διαβάζουμε ένα απόσπασμα από έρευνα που έκανε το 1922 η Επιθεώρηση Εργασίας 
στην Αθήνα και στον Πειραιά:


121.198


49.665


109.468


Εργάτες/εργάτριες 
σε επιχειρήσεις που 
απασχολούσαν 1-5 


άτομα Εργάτες/εργάτριες 
σε επιχειρήσεις που 
απασχολούσαν πάνω 


από 25 άτομα


Εργάτες/εργάτριες 
σε επιχειρήσεις που  
απασχολούσαν 6-25 


άτομα


Αριθμός εργατών και εργατριών κατά 
την απογραφή του 1928.


70.644


4.900


1.047
Επιχειρήσεις που 
απασχολούσαν 


1-5 άτομα


Επιχειρήσεις που 
απασχολούσαν πάνω 


από 25 άτομα


Επιχειρήσεις που  
απασχολούσαν 6-25 


άτομα


Μέγεθος επιχειρήσεων κατά την 
απογραφή του 1928.


 Η Επιθεώρηση Εργασίας 
ήταν μια κρατική υπηρεσία 
που παρακολουθούσε αν 
εφαρμόζονταν οι εργατικοί νόμοι.


Όλα σχεδόν τα λαϊκά σπίτια είναι άθλια […], γιατί είναι όλα κακοχτισμένα, με στέγες από τις οποίες 
βλέπει κανείς συχνά τον ουρανό, με πάτωμα το υγρό χώμα, με πόρτες που χάσκουν και παράθυρα 
χωρίς τζάμια. Στις παλιές συνοικίες και στις δύο πόλεις [στην Αθήνα και τον Πειραιά] η κατάσταση είναι 
φρικτή. Δρόμοι στενοί. Σπίτια παλιά, πολλά έτοιμα να πέσουν. Σκάλες που οι σανίδες τους φεύγουν 
κάτω απ’ τα πόδια εκείνου που ανεβαίνει. Πατώματα σαρακοφαγωμένα, βρόμικα […]. Τοίχοι γκρίζοι 
που πάνω τους ζωγραφίζει [...] η μούχλα και η υγρασία. Αυλές στενές, υγρές και ακάθαρτες. Δωμάτια 
μικρά σαν τρύπες […]. Υπόγεια χωρίς φως, χωρίς αέρα [...]. Από κάθε πόρτα βγαίνουν παιδάκια [...], 
κίτρινα, καχεκτικά, με τραβηγμένα προσωπάκια, με ματάκια κατακόκκινα από τα τραχώματα [=μια 
αρρώστια των βλεφάρων], με ποδαράκια σαν καλάμια, που [...] δίνουν την εντύπωση γέρων. Η ακα-
θαρσία στήνει εκεί μέσα το βασίλειό της. 


Mαρία Δεσύπρη, H γυναίκα και η κοινωνική πρόνοια, έτος 1922
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα
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Αγροτική μεταρρύθμιση 
Η ανάγκη να δοθεί γη στους πρόσφυγες επιτάχυνε την 
αγροτική μεταρρύθμιση. Έτσι μπόρεσαν πολλοί αγρότες να 
ζήσουν καλύτερα, η οικονομία αναπτύχθηκε και μειώθηκαν 
οι κοινωνικές ανισότητες. 


Σκίτσο για εισαγωγές 
γεωργικών μηχανημάτων 
από το 1924 ως το 1931.


Μηχανή για όργωμα. 1931.


Χάρτης του 
υπουργείου Γεωργίας 


που παρουσιάζει 
την αγροτική 


μεταρρύθμιση. 1937.


Κοινωνικές ασφαλίσεις
Η ελληνική βουλή με νόμο που 
ψήφισε το 1930 ίδρυσε το Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 
Σύμφωνα με το νόμο, όλοι οι 
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα 
ασφαλίζονταν υποχρεωτικά για 
ατυχήματα, ασθένεια και σύνταξη. 
Τα έσοδα του ΙΚΑ θα προέρχονταν 
από εισφορές των εργαζομένων, 
των εργοδοτών και του κράτους. 
Ο νόμος άρχισε να εφαρμόζεται το 
1937.


Βιβλιάριο ασφάλισης του ΙΚΑ. 1944. 


Π 9.74
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Καπνεργάτες 
Ο καπνός ήταν το βασικό προϊόν που εξήγε η Ελλάδα στο 
Μεσοπόλεμο. Καπνεργοστάσια υπήρχαν στην Καβάλα, στη 
Δράμα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και σε άλλες περιοχές 
όπου καλλιεργούσαν καπνά. Οι καπνεργάτες συνήθως δε 
δούλευαν όλη τη χρονιά (εποχική εργασία) και συχνά έμεναν 
άνεργοι. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τους ήταν πολύ 
ισχυρές και ήταν οι καλύτερα οργανωμένοι εργαζόμενοι στις 
δεκαετίες του 1920 και 1930.


Φύτεμα καπνού στη Βόρεια Ελλάδα.


Μετοχή της Ανώνυμης Καπνεμπορικής Εταιρίας της 
Βόρειας Ελλάδας. 1939.


Πακέτο τσιγάρων Καποράλ.


Αφίσα της 
καπνοβιομηχανίας 
Ζουλιάμη.


Πακέτο τσιγάρων της 
καπνοβιομηχανίας 
Παπαστράτου. Αρχές της 
δεκαετίας του 1930.


Οι καπνέμποροι συχνά διαμαρτύρονταν ότι οι καπνεργάτες ήθελαν να 
επιβάλλουν τους δικούς τους όρους στη δουλειά. Παρακάτω διαβάζουμε: 


Διαδήλωση καπνεργατών μπροστά από το καπνεργοστάσιο 
«Ματσάγγος» στο Βόλο. 2 Ιουνίου 1936.


Έτσι ο καπνεργάτης επειδή τις περισσότερες φορές αγνοεί 
εντελώς [...] τα δικαιώματα και το ρόλο του εργοδότη, 
θεωρεί τη δουλειά στον καπνό αποκλειστικό του δικαίωμα, 
που δεν εξαρτάται από τη θέληση κανενός ούτε έχει κάποιο 
περιορισμό. Φτάνει δε στο σημείο να θεωρεί κάθε διαταγή 
του εργοδότη σχετικά με τη δουλειά σαν παρέμβαση τρίτου 
στα δικαιώματά του. Είναι [...] συχνό φαινόμενο όταν ένας 
εργάτης απολύεται από τον εργοδότη του να αρνείται να 
φύγει από την καπναποθήκη ή να πιάνει δουλειά αυθαίρετα 
στην καπναποθήκη, ενάντια στη θέληση του εργοδότη.


Έκθεση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έτος 1929
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


«Εχθροί του κράτους»
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας πολλοί πολιτικοί άρχισαν να 
βλέπουν εχθρούς του έθνους στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως τους κομουνιστές. Όλο και πιο συχνά οι 
απεργίες και τα εργατικά αιτήματα αντιμετωπίζονται σαν απειλή για το κοινωνικό καθεστώς, ο στρατός 
παρεμβαίνει με βία και κάνει συλλήψεις, συχνά μάλιστα υπάρχουν και νεκροί από τη μεριά των εργατών.
Τελικά η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων ψηφίζει νόμο με στόχο να καταστείλει την κομουνιστική προπαγάνδα 
και δράση. Ο νόμος (γνωστός ως «Ιδιώνυμο») προέβλεπε να διαλυθούν όλες οι οργανώσεις και τα σωματεία 
όπου υπήρχε επίδραση του ΚΚΕ και όριζε ότι θα πήγαινε φυλακή ή εξορία:


[…] όποιο[ς] επιδιώκει την εφαρμογή ιδεών που έχουν ολοφάνερο στόχο την ανατροπή με βίαια 
μέσα του σημερινού κοινωνικού συστήματος […] ή προωθεί την εφαρμογή τους προσηλυτίζοντας 
[=πείθοντας] άλλους. 


Νόμος «Περί Μέτρων Ασφαλείας του Κοινωνικού Καθεστώτος και Προστασίας των Ελευθεριών», Ιούλιος 1929
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα
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Όταν ο νόμος ήρθε στη βουλή για να ψηφιστεί, πολλοί βουλευτές διαμαρτυρήθηκαν ότι είναι 
αντιδημοκρατικός, κυρίως γιατί τιμωρούσε τις ιδέες πριν από τις πράξεις. Ένα απόσπασμα 
από την απάντηση που έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών διαβάζουμε παρακάτω. 


Μέτρα [...] ενάντια στον κομουνιστικό κίνδυνο πήραν όλα τα κράτη, χωρίς καμιά εξαίρεση, και είναι 
δυστυχώς αναμφισβήτητο ότι τα πιο χλιαρά τέτοια μέτρα τα πήρε η χώρα μας. Γι’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο, η Ελλάδα μάζεψε, ενώ δε θα έπρεπε, όλους τους ξένους προπαγανδιστές και όλους τους διεθνείς 
λωποδύτες που διαρκώς απασχολούν την αστυνομία. Για το λόγο αυτό [...] βρίσκεται ήδη στην Αθήνα 
η έδρα της βαλκανικής κομουνιστικής ομοσπονδίας, η οποία σήμερα δρα ελεύθερα εδώ, αφού [...] 
περιπλανήθηκε σε όλα τα βαλκάνια και πουθενά δεν μπόρεσε ελεύθερα να σταθεί και να δράσει. 


Κωνσταντίνος Γ. Ζαβιτζιάνος, «Αγόρευσις κατά την συνεδρίασιν της Βουλής της 30ής Μαΐου 1929»,
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Έτσι διαλύθηκαν οι περισσότερες εργατικές οργανώσεις και απαγορεύτηκαν οι απεργίες και 
οι διαδηλώσεις. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν και αρκετοί στάλθηκαν εξορία στα 
νησιά. 
Στο παρακάτω απόσπασμα, από το βιβλίο που έγραψε Αυστραλός δημοσιογράφος ο οποίος 
επισκέφτηκε εξόριστους στα νησιά, διαβάζουμε για τη ζωή μιας εξόριστης. 


[Η Καλλιόπη Σκοδιδάκη] ζούσε στην Αθήνα, όπου εργαζόταν ως ράφτρα και είχε εξοριστεί ως επικίνδυνη 
κομουνίστρια εξαιτίας του έργου της στο συνδικάτο [...]. [Ως συνδικαλίστρια] επισκεπτόταν συχνά τα 
εργαστήρια για να επιβλέπει τις εργασιακές συνθήκες. Δεν έμπαινε στα μαγαζιά, αλλά ρωτούσε τις 
συναδέλφους της μόλις σχολούσαν, με αποτέλεσμα να συλληφθεί πολλές φορές με το ιδιώνυμο […]. 
Την Πρωτομαγιά του 1933, συλλάβανε 250 μέλη συνδικάτων. Δεκαεννέα καταδικάστηκαν σε δεκάμηνη 
εξορία, ανάμεσά τους και τρεις γυναίκες. Η Καλλιόπη ήταν μία από αυτές [...] και εξορίστηκε στην 
Ανάφη. Οι γονείς της Καλλιόπης ήταν φτωχοί. Έτσι την έστειλαν να εργαστεί σε ηλικία επτά ετών [...]. 
«Μα δεν ήμουν και η μόνη», είπε η Καλλιόπη. «Στο μέρος που ζούσα πολλά μικρά κορίτσια έπρεπε 
να βγουν να δουλέψουν». Ποτέ της δεν πήγε σχολείο. Οι γονείς της ποτέ δεν είχαν την οικονομική 
ευχέρεια να τη στείλουν. Έτσι μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. «Έμαθα να διαβάζω 
και να γράφω στην εξορία».


Μπερτ Μπερτλς, Εξόριστοι στο Αιγαίο, έτος 1938 


Δύο φωτογραφίες με εξόριστους στην Ανάφη. Στην Π 9.88 απεργία πείνας και στην Π 9.89 κύκλος μελέτης που οργάνωσαν οι 
εξόριστοι. 1936.


 


Γενική απεργία στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μαΐου 1936 
Από τα τέλη Απρίλη του 1936 οι καπνεργάτες σε όλη τη βόρεια Ελλάδα απεργούσαν ζητώντας 
μεγαλύτερα μεροκάματα. Τους συμπαραστάθηκαν και άλλοι επαγγελματίες σε διάφορες 
πόλεις. Το κράτος αντιμετώπισε αυτές τις απεργίες με τη βία. 
Στις αρχές Μαΐου 1936 κηρύχτηκε γενική απεργία στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα, που 
είχαν και τους πιο πολλούς καπνεργάτες. 


Π 9.87


Π 9.86


Π 9.88 Π 9.89
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ΠΑΝΕλλΑΔιΚΗ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤιΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔιΑ
ΠΡΟΚΗΡΥξΗ


ΠΡΟΣ ΟλΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ λΑΟ
Πέντε μέρες τώρα συνεχίζεται από τη μια άκρη στην άλλη [με 
αποφασιστικότητα, ο απελπισμένος] απεργιακός μας αγώνας 
ενάντια στο καπνεμπορικό κεφάλαιο [που μας ληστεύει] για 
τη διεκδίκηση πιο ανθρώπινης ζωής […].


ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟι!
Εκδηλώστε με πράξεις τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη 
σας. Ο αγώνας μας είναι και δικός σας. Απαιτήστε να γίνουν 
δεκτά τα δίκαια αιτήματά μας.


ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΡιΕΣ!
Επιμονή, συνοχή, αποφασιστικότητα και πειθαρχία. Ναι! Μ’ αυτά και με την 
ενίσχυση όλου του εργαζόμενοι λαού, των εργατών, των επαγγελματιών-
βιοπαλαιστών, των τίμιων διανοούμενων, θα κερδίσουμε.


ΖΗΤΩ Ο ΑΠΕΡΓιΑΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ.
Η εκτελεστική επιτροπή


Προκήρυξη της Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας, Μάιος 1936
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Η αστυνομία αντιμετώπισε τους απεργούς με βία: τραυμάτισε και συνέλαβε πολλούς, και στις 9 Μαΐου 
σκότωσε πάνω από δέκα άτομα στη Θεσσαλονίκη. 


Νέα επαγγέλματα 
Στο Μεσοπόλεμο όλο και περισσότερες γυναίκες δουλεύουν υπάλληλοι σε τράπεζες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και σε δημόσιες υπηρεσίες. Δεν τις αντιμετώπιζαν όμως σαν ίσες: δεν μπορούσαν να έχουν την ίδια καριέρα 
ούτε και να πάρουν τον ίδιο μισθό με τους άντρες. Σ’ αυτό το ζήτημα αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα. 


Από τις διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη 
το Μάιο του 1936.


Το κράτος πριν από λίγο έδωσε το παράδειγμα για το διωγμό της εργαζόμενης γυναίκας. Είναι φυ-
σικό ν’ ακολουθήσουν την ίδια γραμμή οργανισμοί που θεώρησαν πάντα τη γυναικεία εργασία σαν 
αναγκαίο κακό και όρισαν για τις γυναίκες που είχαν τα προσόντα [να γίνουν] ανώτεροι υπάλληλοι, τη 
σταδιοδρομία και τους μισθούς κλητήρων [=κατώτεροι υπάλληλοι].
Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα [...], κάθε γυναίκα υπάλληλος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί μόλις 
παντρευτεί. 
[…] Για τις υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας μπαίνει από σήμερα στυγνό το δίλημμα να διαλέξουν 
ανάμεσα στο γεροντοκορισμό και [τη συμβίωση εκτός γάμου], εφόσον η τρίτη λύση, ο πλούσιος γα-
μπρός, φαίνεται κάθε μέρα περισσότερο μακρινή και απίθανη.


Μαρία Σβώλου, «Ο διωγμός εξακολουθεί», Ο αγώνας της γυναίκας, έτος 1930
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Φεμινιστικές οργανώσεις
Στο Μεσοπόλεμο οι φεμινιστικές οργανώσεις ζητούσαν πολιτικά δικαιώματα για τις γυναίκες και κυρίως το 
δικαίωμα να ψηφίζουν. Σ’ αυτό το ζήτημα αναφέρεται και το ακόλουθο απόσπασμα. 


Η κοινωνία, που δημιούργησε ο άντρας με τους νόμους του, τόσους αιώνες τώρα, συχνά αγνοεί τη 
γυναίκα και συχνότερα την αδικεί. Κι όμως κι αυτή σηκώνει βάρη [του κράτους] δίνοντας την εργασία 
της. Είναι κι αυτή άτομο ξεχωριστό κι έχει δικά της χωριστά συμφέροντα, που πρέπει μόνη της να τα 
υπερασπιστεί, μόνη της να χειραφετηθεί.
Κι επειδή μόνο το κράτος μπορεί να υπερασπιστεί να συμφέροντά μας και να αλλάξει τους κρατικούς 
θεσμούς, η Ελληνίδα πρέπει φυσικά να μπει μες στο μηχανισμό της πολιτείας [=του κράτους].


Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Η Ελληνίδα και η ψήφος», περιοδικό Ελληνίς, έτος 1921
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Π 9.90


Π 9.91


Π 9.92


Π 9.93
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Η καθημερινή ζωή, η πνευματική κίνηση και η τέχνη


Ρεμπέτικο
Το ρεμπέτικο τραγούδι ήταν βασισμένο στη μουσική της Ανατολής 
και μιλούσε για τους καημούς των φτωχών ανθρώπων.
Στο Μεσοπόλεμο διαδόθηκε στα λαϊκά στρώματα στην Αθήνα, 
στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη.
Το 1933 η Ρόζα Εσκενάζι, μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια του 
ρεμπέτικου, τραγουδούσε:


Είμαι μια μόρτισσα μικρή, καμωματού, τσαχπίνα,
που τραγουδάω στο καφέ αμάν και την περνάω φίνα.
χορεύω και τσιφτετέλι κι όμορφο ζεϊμπεκάκι,
με βλέπουν όλοι, πίνουν και μεθούν και σπάνε νταλκαδάκι.


Κώστας Σκαρβέλης (Παστρουμάς), «Στο καφέ αμάν», έτος 1933
Παρέα από ρεμπέτες σε καφενείο του Πειραιά 
στη δεκαετία του 1930.


Ο Μάρκος 
Βαμβακάρης 
(1905–1972). 


Ο Βαμβακάρης 
ήταν από τους 
μεγαλύτερους 


ρεμπέτες 
συνθέτες. Από τα 


πιο γνωστά του 
τραγούδια είναι η 
Φραγκοσυριανή.


Από την άλλη, αναπτύσσεται και το «ελαφρύ τραγούδι», κυρίως 
ανάμεσα στα μεσαία και στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.
Ένα τέτοιο τραγούδι είναι και το παρακάτω. 


Δεν το ’χαμε καλοσκεφτεί, γιατί χωρίζαμε γιατί,
αφού πώς θέλεις να στο πω, και μ’ αγαπάς και σ’ αγαπώ.
λόγια του κόσμου μην ακούς, έχεις να κάνεις με κακούς, 
γύρνα και πάλι στα παλιά, και μη σκοτίζεσαι σταλιά.
Να μη μου είσαι θυμωμένο, έλα που σε περιμένω,
κι άσε τον παλιόκοσμο να λέει, να λέει ό,τι θέλει. 


Μιχάλης Σουγιούλ – Αλέκος Σακελλάριος,
«Άσε τον παλιόκοσμο να λέει», έτος 1938


Κωνσταντίνος Καβάφης


Ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης σε 
φωτογραφία του 1896 (1863–1933). 
Ο Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου, όπου και έζησε το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Με το 
έργο του ανανέωσε την ποίηση και επηρέασε 
πολλούς μεταγενέστερους λογοτέχνες.


Δύο χειρόγραφα του Κωνσταντίνου Καβάφη: στην 
εικόνα Π 9.99 το ποίημα Φωνές (1904) και στην
Π 9.100 το ποίημα Ιθάκη (1910).


Π 9.94


Π 9.95


Π 9.97


Π 9.96


Π 9.98
Π 9.99


Π 9.100
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2   Η Νουκέτ Αγάογλου το 1931 είναι 37 χρονών και ζει στην Κωνσταντινούπολη με το σύζυγό 
της Αχμέτ, που είναι γιατρός, και τα τρία τους παιδιά, τον Ορχάν, τη Γκιουλσούν και τον 
Μουσταφά. Τι άλλαξε στη ζωή της Νουκέτ ως γυναίκας μέσα στη δεκαετία του 1920;


1   α) Διαβάστε τα κείμενα Π 9.2 και Π 9.3. Τι είδους κείμενα είναι; Ποιοι τα έγραψαν και πότε; 
Γράφτηκαν την ίδια εποχή για την οποία μιλάνε ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή 
σας.


β) Την περίοδο 1919–1923 η Γερμανία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Για ποια 
προβλήματα μιλάνε τα κείμενα Π 9.2 και Π 9.3; Τι λένε; 


γ) Γράψτε τέσσερα σύντομα κείμενα (50–60 λέξεις το καθένα) εξηγώντας πώς μπορεί 
να επηρέασε ο πληθωρισμός και η υποτίμηση του νομίσματος τον καθένα από τους 
παρακάτω Γερμανούς, οι οποίοι ζούσαν στη Γερμανία το 1923.


3   α) Διαβάστε το κείμενο Π 9.6. Ποιος το έγραψε και πότε; Για τι μιλάει; Τι λέει; Γράφτηκε την 
ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 


β) Ποιο στόχο είχε η αλλαγή στο αλφάβητο που γράφονται τα τουρκικά; Πώς η αλλαγή αυτή 
συνδέεται με τις προσπάθειες του Κεμάλ να δημιουργήσει ένα εθνικό και λαϊκό κράτος; 


 Για όλα αυτά γράψτε ένα κείμενο (100–110 λέξεις).


Χέρμαν Σνάιντερ.
Εργάτης σε μια 


βιομηχανία 
μετάλλου. Ζει με το 


μεροκάματο.


Γιόχαν Σάουμπερ.
Πολέμησε στον


Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Τώρα ζει μαζί με άλλους 
παλιούς στρατιώτες σε 


μια πανσιόν.


Έριχ Μάγιερ.
Επιχειρηματίας. 


Μετά το 1919 πήρε 
μεγάλα δάνεια από 
τις τράπεζες για τις 
επιχειρήσεις του. 
Χρωστάει πολλά 
χρήματα σ’ αυτές.


Άλφρεντ Βέμπερ.
Έχει ένα κατάστημα 
παιχνιδιών. Είναι 63 
χρονών. Πέρασε μια 
ζωή δουλεύοντας και 
κάνοντας οικονομίες 


για να έχει στα 
γεράματά του.


4   α) Διαβάστε το κείμενο Π 9.9. Ποιος το έγραψε και πότε; Για τι μιλάει; Τι λέει; Γράφτηκε την 
ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.


β) Αντιγράψτε στο τετράδιό σας το παρακάτω σχήμα. Τοποθετήστε τις προτάσεις που 
ακολουθούν στη σωστή θέση σ’ αυτό:


γ) Ποιες φράσεις του κειμένου Π 9.9 μπορούν να συμπληρώσουν το σχήμα; Σε ποια σημεία 
θα τις τοποθετούσατε; 


Τα ευρωπαϊκά κράτη επιστρέφουν στις τράπεζες των ΗΠΑ τα χρήµατα µε τόκο • Οι τράπε-
ζες των ΗΠΑ µαζεύουν χρήµατα • Οι τράπεζες των ΗΠΑ µοιράζουν τα κέρδη στους µετό-
χους τους • Οι τράπεζες των ΗΠΑ δανείζουν τα ευρωπαϊκά κράτη • Οι µέτοχοι απολαµβά-
νουν τα κέρδη τους • Επενδυτές στις ΗΠΑ αγοράζουν µετοχές τραπεζών 


1 6532 4
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9   Αντιγράψτε στο τετράδιό σας τις παρακάτω φράσεις. 
Συμπληρώστε την κάθε φράση προσθέτοντας δύο τουλάχιστον 
λόγους για τους οποίους ο καθένας από όσους μιλάνε μπορεί 
να υποστήριξε το Μουσολίνι. 


Είμαι ο Τζιάνι Τορνατόρε, χήρος με μια 
κόρη και άνεργος εδώ και ένα χρόνο. Ζήτω 


ο Μουσολίνι! Είμαι μαζί του γιατί ..........


Είμαι ο Πάολο Ρόσι, παπάς σ‛ ένα χωριό 
έξω από το Παλέρμο. Είμαι με το 


Μουσολίνι γιατί ..........


Είμαι ο Αντρέα Ρενιέρι, είμαι από τους 
μεγάλους γαιοκτήμονες της Σικελίας. 


Είμαι με το Μουσλίνι γιατί ..........


Είμαι ο Τζοβάνι Σκίκι, 
είμαι αγρότης και δουλεύω στα κτήματα του 


Αντρέα Ρενιέρι. Ζήτω ο Μουσολίνι!


Είμαι ο Ετόρε Λουνέτι, 
βιομήχανος στο Μιλάνο. 


Υποστηρίζω το Μουσολίνι 
γιατί ..........


Είμαι ο Ντομένικο Μπαντόλιο, πολέμησα 
με τον ιταλικό στρατό. Τώρα ζω στο κτήμα 


της γυναίκας μου έξω από την Πίζα. 
Υποστηρίζω το Μουσολίνι γιατί ..........


7   α) Η παρακάτω εικόνα δείχνει αγρότες και αγρότισσες που ξεκουράζονται μετά τη δουλειά 
σε κολχόζ στη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1930. Τι ήταν τα κολχόζ;


  Πότε δημιουργήθηκαν και γιατί; 
β) Διαβάστε το κείμενο Π 9.13. Τι είδους κείμενο είναι; Ποιος το έγραψε και πότε; Για τι 


μιλάει; Τι λέει; Γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; 


γ) Πώς παρουσιάζονται οι αγρότες και οι αγρότισσες 
στη φωτογραφία; Τι συμπεράσματα μπορούμε να 
βγάλουμε από τη φωτογραφία και το κείμενο Π 9.13 
για τη ζωή τους; 


δ) Γιατί το σοβιετικό καθεστώς δημιούργησε τα κολχόζ; 
Ποιες συνέπειες είχε αυτό στη ζωή των Σοβιετικών 
αγροτών; Γράψτε ένα σχετικό κείμενο (120–130 
λέξεις).


Τζόαν Πρίσλεϊ
Αγρότισσα στις ΗΠΑ


Αντρέ Βιβιέρ
Γάλλος καταστηματάρχης


6   Γράψτε τέσσερα σύντομα κείμενα (50–60 λέξεις το καθένα) εξηγώντας πώς μπορεί να 
επηρέασε το κραχ της Ουόλ Στριτ και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 τον καθένα 
από τους παρακάτω:


γ) Με βάση τις πληροφορίες που παίρνετε από το κείμενο και το σχήμα γράψτε ένα δικό σας 
κείμενο (150–160 λέξεις) για το πώς λειτούργησε και τι πέτυχε το νιου ντιλ.


5   α) Διαβάστε το κείμενο Π 9.12. Ποιος το έγραψε και πότε; Για τι μιλάει; Τι λέει; Γράφτηκε 
την ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
β) Μελετήστε το παρακάτω σχήμα: 


Η κυβέρνηση επενδύει 
χρήματα σε βασικές δημόσιες 


υπηρεσίες


∆ημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας


Μεγαλώνει η ζήτηση 
για αγαθά


Αυξάνεται η παραγωγή 
αγαθών


Υπάρχουν περισσότερα χρήματα 
να αγοραστούν καταναλωτικά 


αγαθά


Ότο Σέφερ
Γερμανός εργάτης


Στίβεν Γουίλσον
Επιχειρηματίας 


στις ΗΠΑ
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11   α) Είστε ένα Βρετανός δημοσιογράφος και το 1928 επισκέπτεστε το Μόναχο. Όταν γυρίζετε 
πίσω στη Μεγάλη Βρετανία γράφετε ένα άρθρο για τους ναζί. Σ’ αυτό μιλάτε για το ποιοι 
είναι οι ναζί, τι θέλουν για τη Γερμανία, ποιοι τους υποστηρίζουν και γιατί, ποιος είναι


  ο Αδόλφος Χίτλερ. 
β) Χωριστείτε σε ομάδες των 3–4 ατόμων. Η κάθε ομάδα γράφει το δικό της άρθρο (180–200 


λέξεις).


8   Η αφίσα δίπλα κυκλοφόρησε στη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας 
του 1930 από τους αντίπαλους του Στάλιν:
α) Πώς εικονίζεται ο Ιωσήφ Στάλιν στην αφίσα; Πού κάθεται; 


Τι κρατάει; Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που εικονίζονται στο 
κάτω μέρος της αφίσας; Τι μπορεί να είναι τα κτίρια που 
εικονίζονται; 


β) Ποια θέση προβάλλει η αφίσα για το Στάλιν και το σταλινικό 
καθεστώς; Ποια στοιχεία επιβεβαιώνουν όσα προβάλλονται 
στην αφίσα; Γράψτε ένα σχετικό κείμενο (100–110 λέξεις).


9   Αντιγράψτε στο τετράδιό σας τις παρακάτω φράσεις. 
Συμπληρώστε την κάθε φράση προσθέτοντας δύο τουλάχιστον 
λόγους για τους οποίους ο καθένας από όσους μιλάνε μπορεί 
να υποστήριξε το Μουσολίνι. 


Είμαι ο Τζιάνι Τορνατόρε, χήρος με μια 
κόρη και άνεργος εδώ και ένα χρόνο. Ζήτω 


ο Μουσολίνι! Είμαι μαζί του γιατί ..........


Είμαι ο Πάολο Ρόσι, παπάς σ‛ ένα χωριό 
έξω από το Παλέρμο. Είμαι με το 


Μουσολίνι γιατί ..........


Είμαι ο Αντρέα Ρενιέρι, είμαι από τους 
μεγάλους γαιοκτήμονες της Σικελίας. 


Είμαι με το Μουσλίνι γιατί ..........


Είμαι ο Τζοβάνι Σκίκι, 
είμαι αγρότης και δουλεύω στα κτήματα του 


Αντρέα Ρενιέρι. Ζήτω ο Μουσολίνι!


Είμαι ο Ετόρε Λουνέτι, 
βιομήχανος στο Μιλάνο. 


Υποστηρίζω το Μουσολίνι 
γιατί ..........


Είμαι ο Ντομένικο Μπαντόλιο, πολέμησα 
με τον ιταλικό στρατό. Τώρα ζω στο κτήμα 


της γυναίκας μου έξω από την Πίζα. 
Υποστηρίζω το Μουσολίνι γιατί ..........


10   Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες όχι; Δικαιολογήστε τις απαντήσεις 
σας.


Σωστό/Λάθος


Ο Αδόλφος Χίτλερ ίδρυσε το Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας.


Το Ναζιστικό Κόμμα είχε μικρή δύναμη στη δεκαετία του 1920.


Οι Εβραίοι μπορούσαν να είναι μέλη του Ναζιστικού Κόμματος.


Το Ναζιστικό Κόμμα δεχόταν τη Συνθήκη των Βερσαλιών.


Οι ναζί υποστήριζαν ότι στη Γερμανία μπορεί να ζήσει όποιος θέλει.


Το πραξικόπημα του Χίτλερ στο Μόναχο ήταν η ολοκληρωτική του καταστροφή.


Στο πρόγραμμα του Ναζιστικού Κόμματος της Γερμανίας υπήρχαν φιλολαϊκά στοιχεία.


Ο Αδόλφος Χίτλερ δεν επηρεάστηκε από τον ιταλικό φασισμό.
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13   α) Μελετήστε προσεκτικά τις πηγές 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, Π 9.40, Π 9.41, Π 9.43. Αντιγράψτε 
στο τετράδιό σας και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:


Εικόνα Χρονολογία Ποιο είναι το θέμα της ιστορικής πηγής; Τι πληροφορίες μάς δίνει η πηγή για το συγκεκριμένο θέμα; 


9.63


9.64


9.65


9.66


Π 9.40


Π 9.41


Π 9.43


12   α) Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται πώς ήθελε ο Χίτλερ τη Γερμανία. Αντιγράψτε το 
σχήμα στο τετράδιό σας. Δίπλα σε κάθε κουτί σημειώστε ορισμένα από τα μέτρα που 
πήρε ο Χίτλερ όταν ανέβηκε στην εξουσία.πήρε ο Χίτλερ όταν ανέβηκε στην εξουσία.


Οικονομικά
ισχυρή


Γερμανία
Τυφλή υπακοή


στο κράτος


Στρατιωτική
δύναμη


Φυλετική 
ιδεολογία Μεγάλη


Γερμανία


β) Οι περισσότεροι Γερμανοί υποστήριζαν τους στόχους αυτούς; Γιατί; 
γ) Γράψτε ένα κείμενο (130–150 λέξεις) για όλα αυτά.


β) Μελετήστε το κείμενο Π 9.44. Τι είδους κείμενο είναι; Πότε γράφτηκε; Για τι μιλάει; Τι λέει; 
Γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή 
σας. 


γ) Η Γερμανίδα Λουσίλ Άιχενγκριν, Εβραία, γεννήθηκε το 1924. Στη δεκαετία του 1930 ζούσε 
στο Αμβούργο με τον πατέρα της, τη μητέρα της και την αδελφή της. Τι προβλήματα 
αντιμετώπισε η οικογένειά της μετά την άνοδο των ναζί στην εξουσία το 1933; Γράψτε ένα 
σχετικό κείμενο (180–200 λέξεις). Στο κείμενό σας να συμπεριλάβετε και τις πληροφορίες 
που παίρνετε από τις πηγές 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, Π 9.40, Π 9.41, Π 9.43 και το κείμενο


 Π 9.44.


14   α) Διαβάστε τα κείμενα Π 9.45 και Π 9.46. Πότε γράφτηκαν; Τι είδους κείμενα είναι; Για τι 
μιλάνε; Τι λένε; Γράφτηκαν την ίδια εποχή για την οποία μιλάνε ή αργότερα; Δικαιολογήστε 
την απάντησή σας. 
β) Σύμφωνα με τα κείμενα Π 9.45 και Π 9.46 ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης 


στη ναζιστική Γερμανία;
γ) Ποια μαθήματα στο κείμενο Π 9.46 εξυπηρετούσαν άμεσα αυτό το στόχο και ποια έμμεσα; 


Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
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15   Παρακάτω διαβάζουμε μερικές «σύντομες ειδήσεις» από διάφορα γεγονότα που έγιναν στη 
ναζιστική Γερμανία την περίοδο 1933–1939. Αντιγράψτε στο τετράδιό σας τις ειδήσεις. Δίπλα 
στην καθεμιά προσθέστε τουλάχιστον δύο λόγους για τους οποίους μπορεί να να έγινε το 
καθένα από αυτά.


Ο Ούλριχ Σάφερ, 
ένας παπάς, κλείνεται 


σε στρατόπεδο 
συγκέντρωσης.


Η Γερτρούδη 
Στράους 
γίνεται 


μέλος του 
Ναζιστικού 
Κόμματος.


Τα Ες Ες επισκέπτονται 
περίπτερα στους 


σιδηροδρομικούς σταθμούς του 
Βερολίνου και διατάζουν τους 


ιδιοκτήτες τους να σταματήσουν 
να πουλάνε ξένες εφημερίδες.


Ο Εβραίος καθηγητής Βίκτορ 
Κλέμπερερ κρεμάει έξω από το 
σπίτι του τη ναζιστική σημαία, 
όπως άλλωστε κάνουν όλοι, 
παρόλο που μισεί τους ναζί.


Η κυβέρνηση διορίζει 
ειδική αστυνομία για 


να σιγουρευτεί ότι όλοι 
ακούνε τις κρατικές 


ραδιοφωνικές 
εκπομπές.


Η ναζιστική εφημερίδα του Φράιμπουργκ 
αναφέρει ότι η αστυνομία έκανε έφοδο 


στα σπίτια δώδεκα κατοίκων για να βρει 
απαγορευμένη λογοτεχνία.


Ο συγγραφέας Γιόχαν Κλέπερ 
αναγκάζεται να παραιτηθεί από 
τη δουλειά του στο γερμανικό 


ραδιόφωνο.


16   α) Διαβάστε το κείμενο Π 9.55. Ποιος το έγραψε και πότε; Για τι μιλάει; Τι λέει; Το κείμενο 
γράφτηκε την εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 


β) Ένας Βρετανός δημοσιογράφος μετά τη Συμφωνία του Μονάχου γράφει ένα άρθρο σε 
μια βρετανική εφημερίδα υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της ειρήνευσης είναι μια σωστή 
πολιτική. Χωριστείτε σε ομάδες των 4–5 ατόμων. Κάθε ομάδα γράφει και από ένα άρθρο 
(130–150 λέξεις). Παρουσιάστε τη δουλειά σας στην τάξη!


γ) Πολλοί όμως Βρετανοί δε συμφωνούν με όσα υποστηρίζει ο δημοσιογράφος στο άρθρο 
του. Ορισμένοι τότε στέλνουν γράμματα στις εφημερίδες υποστηρίζοντας ότι η πολιτική 
της ειρήνευσης δεν είναι σωστή. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει στη συνέχεια να γράψει ένα 
τέτοιο γράμμα (100–110 λέξεις). Παρουσιάστε τη δουλειά σας στην τάξη!


17   α) Μελετήστε προσεκτικά τα κείμενα Π 9.65, Π 9.67 και Π 9.69. Τι είδους κείμενα είναι; Πότε 
γράφτηκαν; Για τι μιλάνε; Τι λένε; Γράφτηκαν την ίδια εποχή για την οποία μιλάνε


  ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
β) Μελετήστε προσεκτικά τις εικόνες 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, Π 9.66 και 


Π 9.68. Αντιγράψτε στο τετράδιό σας και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:  


Εικόνα Χρονολογία Τι δείχνει; Σε ποιο θέμα αναφέρεται; Τι πληροφορίες μάς δίνει η εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα; 


9.90


9.91


9.92


9.93


9.94


9.95


9.96


9.97


Π 9.66


Π 9.68


γ) Χωριστείτε σε ομάδες των 4–5 ατόμων. Με βάση τις πληροφορίες που παίρνετε από τα 
κείμενα και τις εικόνες παραπάνω κάθε ομάδα αναλαμβάνει να γράψει ένα κείμενο


 (330–350 λέξεις) με θέμα «Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1920». 
Παρουσιάστε τη δουλειά σας στην τάξη!
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Εικόνα Χρονολογία Τι δείχνει; Σε ποιο θέμα αναφέρεται; Τι πληροφορίες μάς δίνει η εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα; 


9.110


9.111


9.112


9.115


Π 9.84


20   α) Μελετήστε τις εικόνες 9.110, 9.111, 9.112, 9.115, Π 9.84. Αντιγράψτε στο τετράδιό σας και 
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 


β) Διαβάστε τα κείμενα Π 9.73, Π 9.83, Π 9.87 και Π 9.90. Αντιγράψτε στο τετράδιό σας και 
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 


γ) Ο Παντελής Παστιανίδης, 46 χρονών, είναι καπνεργάτης και ζει στην Καβάλα στη δεκαετία 
του 1930. Είναι παντρεμένος με την Ανατολή (που δουλεύει και αυτή ως καπνεργάτρια) 
και έχουν τρία παιδιά, το Σωκράτη, 23 ετών, την Ιουλία, 21 ετών, και το Γεώργιο, 15 ετών. 
Χωριστείτε σε ομάδες των 6–7 ατόμων. Με βάση τις πληροφορίες που παίρνετε από τις 
εικόνες και τα κείμενα παραπάνω συζητήστε μεταξύ σας για τα προβλήματα που μπορεί 
να αντιμετώπιζε η οικογένεια του Παντελή και της Ανατολής. Φτιάξτε έναν κατάλογο με τα 
πιθανά προβλήματα. Δίπλα σε κάθε πρόβλημα γράψτε δύο τουλάχιστον προτάσεις που να 
εξηγούν γιατί αυτό είναι πρόβλημα. 


δ) Στη συνέχεια εξηγήστε πώς ένα πρόβλημα μπορεί να συνδέεται με ένα άλλο ή με κάποια 
άλλα. 


ε) Πώς νομίζετε ότι η οικογένεια του Παντελή και της Ανατολής θα μπορούσαν να 
αντιδράσουν και να αναζητήσουν λύσεις στα προβλήματά τους; 


στ) Γράψτε ένα κείμενο (400–420 λέξεις) για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εργάτες 
και οι εργάτριες στην Ελλάδα το Μεσοπόλεμο, τις διεκδικήσεις τους, τις αντιδράσεις τους 
κτλ. Το κείμενό σας να έχει δύο μέρη: στο πρώτο περιγράψτε μια μέρα από τη ζωή της 
οικογένειας του Παντελή και της Ανατολής αναδεικνύοντας τα προβλήματά τους.


 Στη συνέχεια με βάση όσα είπατε προηγουμένως προχωρήστε σε μια πιο γενική 
παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι εργάτες στην Ελλάδα του 
Μεσοπόλεμου.


Κείμενο Πότε 
γράφτηκε;


Τι είδους 
κείμενο 
είναι; 


Γράφτηκε την ίδια 
εποχή για την οποία 
μιλάει ή αργότερα; 


Ποιος/ ποιοι το 
έγραψαν;


Σε ποιο θέμα 
αναφέρεται; 


Τι πληροφορίες μας 
δίνει το κείμενο για το 
συγκεκριμένο θέμα;


Π 9.73


Π 9.83


Π 9.87


Π 9.90


19   α) Αφού μελετήσετε τον πίνακα 9.98 να βρείτε τις πέντε πόλεις με τη μεγαλύτερη αύξηση 
στο ποσοστό του πληθυσμού τους.  


β) Αφού μελετήσετε τον πίνακα Π 9.70 να βρείτε τις πέντε πόλεις με το μεγαλύτερο ποσοστό 
γηγενών, με το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων και με το μεγαλύτερο πληθυσμό 
εσωτερικών μεταναστών στον πληθυσμό τους.


18   Σύμφωνα με την απογραφή του 1928 το ποσοστό των αναλφάβητων πάνω από 8 ετών 
στην Ελλάδα ήταν 40,72 % του πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα 23,47% για τους άντρες 
και 57,97% για τις γυναίκες. Μια έκθεση της Κοινωνίας των Εθνών του 1926 δίνει ακόμη 
μεγαλύτερα νούμερα: μέσος όρος 50%, άντρες 35% και γυναίκες 66%. Με ποιους τρόπους 
προσπάθησε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 να λύσει αυτό το πρόβλημα; Ποια μέτρα 
πήρε ειδικότερα για τις γυναίκες; Γράψτε ένα κείμενο (140–150 λέξεις).
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22   Μελετήστε προσεκτικά τις εικόνες 9.132, 
9.133, 9.139, 9.140, 9.141, 9.142. Μπορείτε 
να βρείτε ποιοι ζωγράφισαν τους παρακάτω 
πίνακες; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.


21   Η τάξη σας συνεχίζει να μαζεύει στοιχεία για την ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει στο 
διαδίκτυο για την ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την εποχή της 
Γαλλικής Επανάστασης μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα. Η ενότητα είναι αφιερωμένη στο 
γυναικείο ζήτημα στην Ευρώπη και την Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο. 
α) Αντιγράψτε στο τετράδιό σας και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 


β) Διαβάστε τα κείμενα Π 9.92 και Π 9.93. Ποιοι τα έγραψαν και πότε; Τι πληροφορίες μάς 
δίνουν τα κείμενα για τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία στο Μεσοπόλεμο, για 
τις διεκδικήσεις τους, για το γυναικείο ζήτημα; 


γ) Χωριστείτε σε ομάδες των 6–7 ατόμων. Με βάση τις πληροφορίες που παίρνετε από τις 
εικόνες και από τα κείμενα παραπάνω η κάθε ομάδα γράφει ένα κείμενο (280–300 λέξεις) 
για τη θέση των γυναικών στην ευρωπαϊκή και την ελληνική κοινωνία στο Μεσοπόλεμο.


δ) Παρουσιάστε την εργασία σας στο διαδίκτυο!


Εικόνα Χρονολογία Τι δείχνει; Σε ποιο θέμα αναφέρεται; Τι πληροφορίες μάς δίνει η εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα; 


9.10


9.13


9.17


9.18


9.36


9.37


9.38


9.113


9.114


9.115


9.116


Π 9.38


Π 9.81


1.


2.


3.


4.


5.
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Κεφάλαιο 4


Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα
μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα


Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η
δημιουργία του ελληνικού κράτους


(1821–1832)


Κεφάλαιο 3


Λίγη ακόμη ιστορία ... Αρχές – μέσα 19ου αιώνα


Λίγη ακόμη ιστορία ... 1821--1832


ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ
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Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η 
δημιουργία του ελληνικού κράτους 


(1821--1832)


Κεφάλαιο 3


Α. Προς την Επανάσταση


Στην Αμερική
Σχεδόν όλη η Κεντρική και η Νότια Αμερική ήταν 
αποικίες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 
Εκεί τη δεκαετία του 1810 ξέσπασαν εθνικές 
επαναστάσεις. Στα επόμενα χρόνια οι αποικίες 
έγιναν ανεξάρτητες. Έτσι δημιουργήθηκαν τα 
σημερινά κράτη στην Κεντρική και τη Νότια 
Αμερική.


Κεφάλαιο 3


Ο Σιμόν Μπολιβάρ (1783–1830) ήταν ένας 
από τους ηγέτες στον αγώνα να γίνουν 
ανεξάρτητες οι ισπανικές αποικίες στη Nότια 
Αμερική. 


Η Φιλική Εταιρία


Μυστικές επαναστατικές οργανώσεις
Η Φιλική Εταιρία είχε αυστηρούς μυστικούς 
κανόνες: για να γίνει κάποιος μέλος της έδινε 
όρκο, τα μέλη της είχαν συνθηματικά ονόματα, 
η αλληλογραφία τους γινόταν με κώδικες και αν 
κάποιος πρόδιδε, τον τιμωρούσαν αυστηρά.
Ένα απόσπασμα από τον όρκο που έδιναν 
διαβάζουμε παρακάτω.


«Εφοδιαστικό», δηλαδή 
γράμμα που έδειχνε ότι 
κάποιος ανήκε στη Φιλική 
Εταιρία. Ανάμεσα στα 
σύμβολα βλέπουμε
και δύο σημαίες με
τα γράμματα ΗΕΑ και 
ΗΟΣ, που σημαίνουν
«ή ελευθερία»-«ή θάνατος».


Π 3.2


Π 3.3


Έτος ανεξαρτησίας
Ισπανική αποικία
Πορτογαλική αποικία
Γαλλική αποικία
Βρετανική αποικία
Ολλανδική αποικία


1804:


Οι επαναστάσεις στην Κεντρική και στη Νότια Αμερική 
(αρχές 19ου αιώνα)Π 3.1
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Πίνακας του ζωγράφου Διονύσιου Τσόκου με τον όρκο των 
Φιλικών. 1849. 


Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό με τη θέλησή μου ότι 
θα είμαι πάντα πιστός στην Εταιρία σε όλα. Δε θα 
φανερώσω τίποτα ούτε από τα σημάδια της ούτε 
από τα έγγραφά της ούτε θα δώσω [αφορμή] να 
καταλάβουν κάποιοι ότι ξέρω κάτι για όλα αυτά, μήτε 
συγγενής μου μήτε ο εξομολόγος μου μήτε φίλος 
μου […]. Και αν κάποια στιγμή ξεχάσω τις δυστυχίες 
σου [πατρίδα μου] και δεν κάνω το χρέος μου, ο […] 
θάνατος να είναι η τιμωρία μου και η πληρωμή για 
το σφάλμα μου, για να μη μολύνω την ιερή Εταιρία 
σου με τη συμμετοχή μου.


Απόσπασμα από τον Όρκο των Φιλικών,
μεταξύ των ετών 1814–1821
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα  


Άρχισα να βάζω στη Φιλική Εταιρία κάθε Έλληνα. Και ο καθένας 
που έμπαινε [=που γινόταν μέλος της] την επόμενη μέρα έφερνε 
τους συγγενείς και τους φίλους του. Έτσι, μέσα σε 24 ώρες το 
έμαθε όλη η Οδησσός και τρέχανε στο δωμάτιό μου και μονομιάς 
τους όρκιζα όλους μαζί  […] και ο καθένας τους πρόσφερε χρήμα-
τα, όσα ήθελε και μπορούσε, κι εγώ έδινα στον καθένα απόδειξη 
για τα χρήματα που μου έδινε. Και τα χρήματα που μάζευα τα 
έδινα στον ταμία της Εταιρίας. 


Απόσπασμα από γράμμα του Σταμάτη Κουμπάρη, έτος 1820
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Οδηγίες της Φιλικής Εταιρίας προς τους «Απόστολους». Έτσι ονομάζονταν τα μέλη της Φιλικής Εταιρίας που αναλάμβαναν να μυήσουν, 
δηλαδή να φέρουν, νέα μέλη σ’ αυτή. Μεταξύ των ετών 1818–1821. 


Β. Η έναρξη και η εδραίωση της Ελληνικής Επανάστασης
 (1821–1825)


«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» (Να πολεμάς για την πίστη και 
την πατρίδα)
Η προκήρυξη καλούσε όλους τους Έλληνες να ξεσηκωθούν και μιλούσε για τους 
αγώνες που έκαναν οι ευρωπαϊκοί λαοί για να διώξουν τους κυρίαρχούς τους. 
Ακόμη, διαβεβαίωνε έμμεσα (χωρίς δηλαδή να το λέει ξεκάθαρα) ότι η Ρωσία 
θα βοηθούσε την Ελληνική Επανάσταση. Ένα απόσπασμα από την προκήρυξη 
διαβάζουμε παρακάτω.


Η προκήρυξη Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος που κυκλοφόρησε
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στις 24 Φεβρουαρίου 1821.


Π 3.5


Π 3.4


Π 3.6


Π 3.7


Π 3.8


Περισσότερα μέλη
Από το 1818 η Φιλική Εταιρία άρχισε να λύνει τα οικονομικά της προβλήματα, όταν έγινε μέλος 
της ο πλούσιος έμπορος Παναγιώτης Σέκερης. Τότε μπόρεσε να στείλει εκπρόσωπους στην 


Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε πολλές περιοχές στη δυτική Ευρώπη για να βρουν νέα 
μέλη. Στα 1820 τα μέλη της είναι χιλιάδες. Σ’ αυτό αναφέρεται το παρακάτω κείμενο. 
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Οι προεστοί ανησυχούσαν
Τον Ιανουάριο του 1821 πολλοί προεστοί από την 
Πελοπόννησο μαζεύτηκαν στη Βοστίτσα (το σημερινό Αίγιο). 
Εκεί ο Παπαφλέσσας, που τον είχε στείλει η Φιλική Εταιρία, 
προσπάθησε να τους πείσει να ξεκινήσουν αμέσως την 
Επανάσταση. Οι περισσότεροι όμως δίσταζαν ακόμη. 
Ας δούμε πώς περιγράφει τη στάση τους ο μητροπολίτης 
Παλαιών Πατρών Γερμανός στα Απομνημονεύματά του.


Ήρθε η ώρα, άντρες Έλληνες! Εδώ και καιρό οι λαοί στην Ευρώπη πολεμούν για τα δικαιώματα και την 
ελευθερία τους. Αυτοί, αν και [είναι] ελεύθεροι, προσπάθησαν με όλες τους τις δυνάμεις να αυξήσουν 
την ελευθερία τους και μας προσκαλούν να τους μιμηθούμε […]. Οι αδελφοί και φίλοι μας είναι παντού 
έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώτες και όλη η Ήπειρος με το όπλο στο χέρι μάς περιμένει. Ας ενωθούμε 
λοιπόν μ’ ενθουσιασμό! Η πατρίδα μάς προσκαλεί! […]. Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης […], γεμάτοι 
από ευγνωμοσύνη για όσα καλά τους προσφέρανε οι πρόγονοί μας, επιθυμούν την ελευθερία της 
Ελλάδας […]. Πολλοί φιλελεύθεροι από αυτούς θέλουν να έρθουν να αγωνιστούν μαζί μας. Κινηθείτε, 
φίλοι, και τότε θα δείτε ένα ισχυρό κράτος [=τη Ρωσία] να υπερασπίζεται το δίκιο μας […]. Στα όπλα 
λοιπόν, φίλοι, η πατρίδα μάς φωνάζει!


Αλέξανδρος Υψηλάντης
Στις 24 Φεβρουαρίου 1821, στο γενικό στρατόπεδο του Ιασίου


Απόσπασμα από την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη 
Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος, 24 Φεβρουαρίου1821


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Χαρακτικό με τη Βοστίτσα από βιβλίο που 
κυκλοφόρησε το 1827.


Οι προεστοί της Πελοποννήσου […] πήγαν στη Βοστίτσα, […] [όπου] 
εξέτασαν με πολύ μεγάλη προσοχή [αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες 
για την Επανάσταση]. Είδαν λοιπόν ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν 
έχουν καν ιδέα για αυτό το πράγμα [την Επανάσταση] και ότι είναι 
ανοησία να επαναστατήσει μόνη της η Πελοπόννησος, επειδή το 
έκανε και παλιότερα και έπαθε πάρα πολλά […] και ότι δεν ξέρουν 
πώς θα αντιδράσουν τα ευρωπαϊκά κράτη, και ειδικά η Ρωσία, και ότι 


λείπουν όλα τα απαραίτητα […]. Αφού εξέτασαν και σε τι κατάσταση 
βρισκόταν το έθνος, όλοι τους συμφώνησαν ότι ο καιρός δεν είναι κατάλληλος […] και 
[αποφάσισαν] να δοκιμάσουν αργότερα και με καλύτερη οργάνωση. 


Παλαιών Πατρών Γερμανός, Απομνημονεύματα, έτος 1827
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Τα Απομνημονεύματα του Παλαιών Πατρών 
Γερμανού σε έκδοση του 1837. Τα Απομνημονεύματά 
του είναι από τα παλιότερα που γράφτηκαν για την 
Επανάσταση, αφού ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 
πέθανε το 1826.


Ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός, από βιβλίο που 
κυκλοφόρησε το 1890.


Ο πόλεμος


Η άλωση της Τριπολιτσάς 
Οι Οθωμανοί ήθελαν να κρατήσουν την Τριπολιτσά, την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, 
γιατί από εκεί ο στρατός τους θα μπορούσε να κάνει επιδρομές και να δημιουργεί 
προβλήματα στους επαναστάτες. Από την άλλη, οι επαναστατημένοι ήθελαν να πάρουν την 
πόλη για να μπορούν να ελέγχουν ολόκληρη την Πελοπόννησο. Οι επαναστάτες άρχισαν να 
πολιορκούν την Τριπολιτσά το Μάιο του 1821 και την κατέλαβαν το Σεπτέμβριο του ίδιου 
χρόνου. Ακολούθησε λεηλασία, και από τους μουσουλμάνους και τους Εβραίους που είχαν 
συγκεντρωθεί εκεί σώθηκαν πολύ λίγοι.


Π 3.9


Π 3.10


Π 3.11


Π 3.12


Π 3.13
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Άρχισαν να σκοτώνουν χωρίς έλεος τους Οθω-
μανούς, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη, 
ώστε μέσα σε τέσσερις ώρες σκότωσαν τα δύο 
τρίτα των Οθωμανών και στη συνέχεια κάθε νύ-
κτα σκότωναν όσους είχαν πιάσει αιχμάλωτους 
[…]. Όλη η πόλη και οι γύρω δρόμοι […], τα 
χαντάκια, οι αγροί, οι λόφοι κτλ. ήταν στρωμένα 
με πτώματα Οθωμανών [...]. Σκότωσαν […] και 
όλους τους Εβραίους της Τριπολιτσάς με τις 
γυναίκες και τα παιδιά τους […], περίπου εκατόν 
πενήντα οικογένειες […]. Σώθηκαν δέκα ή δεκα-
πέντε οικογένειες και πολύ λίγοι Εβραίοι μόνοι 
τους, χωρίς την οικογένειά τους. Αυτοί ύστερα 
από λίγο καιρό έφυγαν από την Ελλάδα^ αλλά 
τους Εβραίους […] τους σκότωσαν σαν εχθρούς 
της χριστιανικής πίστης.


Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της ιστορίας 
της Ελλάδας, έτος 1839


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Η μάχη στα Δερβενάκια
Το 1822 οι Έλληνες νίκησαν στα 
Δερβενάκια, στην πιο μεγάλη οθωμανική 
εκστρατεία που έγινε την περίοδο 
1821–1825.


Η μάχη στα Δερβενάκια όπως την παριστάνει
ο σκιτσογράφος Κώστας Γραμματόπουλος, στη 
σειρά κόμικς Κλασικά Εικονογραφημένα, που 
έγραφε ο Βασίλης Ρώτας τη δεκαετία του 1950.


Π 3.15


Πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου με την πολιορκία της Τριπολιτσάς. 
Ο Παναγιώτης Ζωγράφος ήταν λαϊκός ζωγράφος και πήρε μέρος στην 
Επανάσταση του 1821. Μαζί με τους δύο γιους του ζωγράφισε μεταξύ 
των ετών 1836–1839 μια σειρά από εικόνες για τα Απομνημονεύματα 
που έγραψε ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης. 


Π 3.14


Την εποχή εκείνη λεηλασίες έκαναν όλοι οι εμπόλεμοι. Οι λεηλασίες και τα λάφυρα ήταν 
από τα βασικότερα έσοδα για τους πολεμιστές. Και η οθωμανική και η ελληνική διοίκηση 
προσπάθησαν να περιορίσουν τις άσκοπες σφαγές, αλλά δεν μπορούσαν να ελέγξουν εύκολα 
τα στρατεύματά τους.
Στο παρακάτω απόσπασμα που έγραψε ο κληρικός Αμβρόσιος Φραντζής διαβάζουμε:


Π 3.16


Ο οθωμανικός στρατός (με 25.000 άντρες, 
ισχυρό πυροβολικό, πολλά ζώα και εφόδια) 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1822 από τη Λαμία με 
αρχηγό το Δράμαλη πασά για να καταλάβει την 
Τρίπολη. Για να ξεκουράσει τους άντρες του και 
να εξασφαλίσει την τροφή τους, ο Δράμαλης 
υποχώρησε από το Άργος στην Κόρινθο. Τότε ο 
Κολοκοτρώνης τού έστησε ενέδρα (παγίδα) στα 
Δερβενάκια (ένα στενό πέρασμα που ένωνε την 
Κόρινθο με το Άργος). Ο οθωμανικός στρατός 
έπεσε στην ενέδρα και πολλοί σκοτώθηκαν. Η 
Πελοπόννησος δεν αντιμετώπισε άλλη σοβαρή 
απειλή αυτή την περίοδο.
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Χίος
Η Χίος ήταν πλούσιο νησί, χάρη στη μαστίχα 
που έβγαζε, και είχε αναπτυγμένο εμπόριο. 
Οι περισσότεροι κάτοικοί της δίσταζαν να 
επαναστατήσουν, γιατί δεν είχαν ναυτικό και πείρα 
στον πόλεμο. Την άνοιξη του 1822 έφτασε στο νησί 
ο Λυκούργος Λογοθέτης με 3.000 Σαμιώτες και 
ξεσήκωσε τους κατοίκους να επαναστατήσουν.
Οι Οθωμανοί έστειλαν στη Χίο ισχυρό στρατό και 
στόλο και καταπνίξανε την επανάσταση βίαια. Χιλιάδες 
σκοτώθηκαν, αιχμαλωτίστηκαν ή έγιναν πρόσφυγες 
στα Ψαρά, στη Σύρο, στην Πελοπόννησο και αλλού. 
Η καταστροφή της Χίου συγκίνησε βαθιά τους 
ευρωπαϊκούς λαούς και μεγάλωσε την υποστήριξη στους επαναστατημένους Έλληνες.
Το παρακάτω απόσπασμα, που έγραψε ο Οθωμανός Βαχίτ πασάς, αναφέρεται στην 
καταστροφή της Χίου από τα οθωμανικά στρατεύματα. Στην αρχή ο Βαχίτ υποσχέθηκε στους 
Χιώτες:


Χαρακτικό με την ύπαιθρο έξω από την πόλη της Χίου. 18ος αιώνας.


Ότι για όσα έχουν γίνει θα δώσουμε αμνηστία [=θα τους συγχωρέσουμε], αν παραδώσουν τα όπλα 
και μαζί μ’ αυτά φανερώσουν […] πού κρύβονται οι αντάρτες, ντόπιοι ή ξένοι, όσοι προσπαθούν να 
ανάψουν και εδώ την επικίνδυνη φωτιά [που άναψε] στην Πελοπόννησο. 


Βαχίτ πασάς, Απομνημονεύματα πολιτικά, έτος 1861


Στη διαταγή αυτή υπάκουσαν μόνο οι κάτοικοι από τα Μαστιχοχώρια, δηλαδή τα χωριά που 
έβγαζαν μαστίχα. Τότε ο Βαχίτ πασάς έστειλε στρατό για να καταπνίξει την επανάσταση στα 
υπόλοιπα χωριά. Ας δούμε πώς περιγράφει όσα ακολούθησαν. 


Και εγώ, που είδα με τα μάτια μου όσα έγιναν, ομολογώ ότι οι γκιαούρηδες [=άπιστοι] κάτοικοι του 
νησιού είχαν πολύ μικρή σχέση με αυτό τον απερίσκεπτο ξεσηκωμό, που τον ξεκίνησαν και ήταν αρ-
χηγοί οι Σάμιοι, οι Ψαριανοί και οι Σπετσιώτες, που ήρθαν με τα καράβια τους και επιτέθηκαν ενάντια 
στους αθώους Οθωμανούς. Και η τιμωρία που τους βρήκε, το αίμα και τα δάκρυα που χύθηκαν, τα 
σπίτια που καταστράφηκαν, οι γειτονιές που κάηκαν ολόκληρες, ήταν τιμωρίες πολύ μεγαλύτερες 
από το έγκλημα της απιστίας τους […]. Όσο κράτησαν οι συγκρούσεις πέθαναν 600 μουσουλμάνοι και 
άλλοι τόσοι πληγώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά. Αυτό το νούμερο θέλω να πω με περηφάνια ότι 
το πλήρωσαν με τους 1.109 […] ανώτερους κληρικούς, άρχοντες και άλλους αντάρτες, [τους] 25.000 
σκοτωμένους με μαχαίρι και τα 5.000 παιδιά και κοπέλες που έγιναν σκλάβοι.  


Βαχίτ πασάς, Απομνημονεύματα πολιτικά, έτος 1861


Πίνακας (1824) του Γάλλου ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά με 
τις σφαγές που έκαναν τα οθωμανικά στρατεύματα στη Χίο.


Πίνακας (1896) του ζωγράφου Κωνσταντίνου Βολανάκη 
(1837–1907) με τη ναυαρχίδα του οθωμανικού στόλου 
στη Χίο το 1822 να ανατινάζεται από τον Κωνσταντίνο 
Κανάρη. Η ανατίναξη έγινε ως αντίποινα (εκδίκηση) 
για την καταστροφή του νησιού από τα οθωμανικά 
στρατεύματα. Βλέπουμε το πυρπολικό που ανατινάζεται 
και μεταδίδει τη φωτιά στο οθωμανικό πλοίο.


Π 3.17


Π 3.18


Π 3.19


Π 3.20


Π 3.21
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Ανταρσία 
Στο παρακάτω απόσπασμα, από φιρμάνι του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄, διαβάζουμε πώς έβλεπε 
το οθωμανικό κράτος την Ελληνική Επανάσταση.


Όλοι οι ραγιάδες που εδώ και αιώνες ζουν υποταγμένοι και διοικούνται στο […] σουλ-
τανάτο μου [=στην Οθωμανική Αυτοκρατορία], όσο φροντίζουν για τις υποχρεώσεις 
τους σαν ραγιάδες, έχουν προστασία, σύμφωνα με τον ιερό νόμο […] στη ζωή […] και 
στην περιουσία τους […]. Όμως οι Ρωμιοί δεν εκτίμησαν τις ευεργεσίες και τις χάρες 
που τους κάναμε. Προτίμησαν την αχαριστία και […] τόλμησαν […] σε μερικά μέρη 
να ξεσηκωθούν ενάντια στο σουλτανάτο μου και στο στοργικό ηγεμόνα τους. Όμως, 
[…], το ισχυρό και ένδοξο […] κράτος μου […] έψαξε και βρήκε όσους μπλέχτηκαν 
σ’ αυτό το ανατρεπτικό κίνημα χωρίς να μετανιώσουν και τους τιμώρησε ανάλογα: με 
αποκεφαλισμό. 


Φιρμάνι του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄, 15 Αυγούστου 1821


Δεν είχαν όμως όλοι οι μουσουλμάνοι την ίδια άποψη για την Επανάσταση και τους λόγους 
που ξέσπασε. Αυτό μας δείχνει το παρακάτω απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του 
στρατηγού Μακρυγιάννη. Την άνοιξη του 1821 έγινε μια συνάντηση ανάμεσα σε Οθωμανούς 
αξιωματούχους, στην οποία πήρε μέρος και ο Μακρυγιάννης. Εκεί ένας Αλβανός μπέης είπε:


Πασάδες και μπέηδες, θα χαθούμε. Θα χαθούμε! […]. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι μήτε με το Μόσκο-
βο μήτε με τον Εγγλέζο μήτε με το Φραντσέζο [=δεν υποστηρίζεται ούτε από τη Ρωσία ούτε από τη 
Μεγάλη Βρετανία ούτε από τη Γαλλία]. Αδικήσαμε το ραγιά και του πήραμε και τα πλούτη και την τιμή 
του. Έτσι μαύρισαν τα μάτια του και σήκωσε τα όπλα. Και ο σουλτάνος, ο ανίκανος, δεν ξέρει τι του 
γίνεται^ τον ξεγελάνε εκείνοι που τον τριγυρίζουν. Και αυτή είναι η αρχή, θα χαθεί το βασίλειό μας. 
Δίνουμε πολλά για να βρούμε προδότη, αλλά κανένας τους δε θέλει να μας μαρτυρήσει το μυστικό, 
για να μάθουμε αν ο ραγιάς μάς πολεμάει μόνος του ή μαζί με τις [Μεγάλες] Δυνάμεις. 


Στρατηγός Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, πρώτο μισό του 19ου αιώνα
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Λεηλάτησαν τις περιουσίες τους 
Στο παρακάτω απόσπασμα ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ αναγνωρίζει ότι έγιναν παράνομες 
πράξεις και βιαιότητες ενάντια στους ραγιάδες και προειδοποιεί τους Οθωμανούς 
αξιωματούχους να τις σταματήσουν.


[Το] κράτος μου αναγκάστηκε να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα μόνο και μόνο για να διατηρήσει 
την τάξη στις πόλεις και να ξαναφέρει την ησυχία στους κατοίκους τους. Έτσι [με την άδειά μου] τι-
μωρήθηκαν και εξοντώθηκαν όσοι ραγιάδες έκαναν ανταρσία […] [και] έχασαν τις περιουσίες και τα 
υπάρχοντά τους και αιχμαλωτίστηκαν οι γυναίκες και τα παιδιά τους. 
Ωστόσο […] έπρεπε να προστατέψουμε […] όσους ραγιάδες κοιτούσαν τη δουλειά τους και φρόντιζαν 
για την τιμή και την υπόληψή τους, καθώς και όσους τόλμησαν να […] επαναστατήσουν, αλλά στη 
συνέχεια μετάνιωσαν ειλικρινά και ζήτησαν συγγνώμη […]. Αντίθετα, έγιναν επιθέσεις και εκβιασμοί 
ενάντια στους […] ραγιάδες που δεν είχαν καμιά ιδέα για τις ληστείες και την εξέγερση και ασχολού-
νταν μόνο με τις δουλειές τους, και έγιναν προσβολές και στις γυναίκες και στα παιδιά τους και στις 
εκκλησίες τους. Αυτό είναι ενάντια στον ιερό νόμο και στη λογική, είναι τελείως αντίθετο με τον τρόπο 
που κυβερνιέται η αυτοκρατορία μου, είναι ενάντια στη θέληση του Θεού. 


Φιρμάνι του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄, 15 Αυγούστου 1821


Π 3.22


Π 3.23


Π 3.24


Για το 
Μακρυγιάννη 
θα μιλήσουμε 
με αφορμή την 
εξέγερση της 
3ης Σεπτεμβρίου 
στη σ. 77.
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Όσοι ντόπιοι κάτοικοι στην Ελλάδα πιστεύουν στο Χριστό είναι Έλληνες και απο-
λαμβάνουν, χωρίς καμιά διαφορά, όλα τα πολιτικά δικαιώματα.
Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι μπροστά στους νόμους, χωρίς καμιά εξαίρεση [ανεξάρτητα] 
από το [στρατιωτικό] βαθμό τους ή την κοινωνική ομάδα τους ή το αξίωμά τους.


Προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας, έτος 1822.
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Σελίδα από το 
Προσωρινό πολίτευμα 
της Ελλάδας. 1822.


Π 3.26


Το ελληνικό έθνος, [που ζούσε] κάτω από τη φρικτή οθωμανική δυναστεία, δεν 
μπορούσε πια να υποφέρει την απαράδεκτη τυραννία. Έτσι, και αφού την έδιωξε 
με μεγάλες θυσίες, κηρύττει σήμερα με τους νόμιμους αντιπρόσωπούς του, σε 
Εθνική Συνέλευση, «την Πολιτική του Ύπαρξη και την Ανεξαρτησία του».
Στην Επίδαυρο, την 1η Ιανουαρίου, το έτος 1822 και 1ο έτος της Ανεξαρτησίας.  


Προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας, έτος 1822
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Το σύνταγμα όριζε στα πρώτα άρθρα του τα γενικά δικαιώματα που είχαν οι κάτοικοι 
στο ελληνικό κράτος. Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε ποιοι θεωρούνται 
Έλληνες και τι δικαιώματα έχουν απέναντι στο νόμο.


Γ. Το πολιτικό ζήτημα


Η πολιτική συγκρότηση 


Προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας
Το παρακάτω απόσπασμα βρίσκεται στην αρχή του συντάγματος που ψήφισε η Α΄ Εθνοσυνέλευση. 


Π 3.25


Π 3.27


Δ. Η Ελληνική Επανάσταση και τα ευρωπαϊκά κράτη (1821–1825)


Ρωσία
Η Ρωσία ήταν η μόνη Μεγάλη Δύναμη που είχε λόγους να υποστηρίξει την Ελληνική 
Επανάσταση, γιατί από τις αρχές του 18ου αιώνα ήθελε να επεκταθεί και να αποκτήσει έξοδο 
στη Μεσόγειο. Όμως, ο Ρώσος τσάρος Αλέξανδρος Α΄ έδωσε μεγαλύτερη σημασία στη 
συμμαχία του με τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις. Γι’ αυτό αρνήθηκε κάθε σχέση με το κίνημα που 
ξεκίνησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και τον διέγραψε (δηλαδή 
τον έδιωξε) από το ρωσικό στρατό. 
Οι άλλες Μεγάλες Δυνάμεις δεν ήθελαν να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πίστευαν 
ότι αυτό θα εμπόδιζε τη Ρωσία να γίνει πολύ ισχυρή. Ιδιαίτερα, η Μεγάλη Βρετανία ήθελε οι 
εμπορικοί δρόμοι προς τις αποικίες της στις Ινδίες να μείνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
που δεν μπορούσε να δημιουργεί προβλήματα στο εμπόριο της.


Για τις αποικίες 
της Μεγάλης 
Βρετανίας 
στις Ινδίες θα 
μιλήσουμε στη 
σ. 97.


Ο πόλεμος μας ενάντια στους [Οθωμανούς] [...] είναι πόλεμος 
εθνικός, πόλεμος ιερός. Πολεμήσαμε με μόνο σκοπό να ξαναπά-
ρουμε την ελευθερία μας, την ιδιοκτησία, την τιμή που αξίζαμε. Όλα 
αυτά, που τα χαίρονται σήμερα όλοι οι γειτονικοί λαοί στην Ευρώπη 
οι οποίοι κυβερνιούνται από δίκαιους νόμους, προσπάθησε να τα 
αφαιρέσει από εμάς η σκληρή […] οθωμανική τυραννία. 


Διακήρυξη της Εθνικής Συνέλευσης, έτος 1822
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Η Επανάστασή τους ήταν εθνική
Στο παρακάτω απόσπασμα από την προκήρυξη της Α΄ Εθνοσυνέλευσης 
διαβάζουμε τους λόγους για τους οποίους επαναστάτησαν οι Έλληνες.


Πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Ευγένιου 
Ντελακρουά που δείχνει έναν Οθωμανό 
κι έναν Έλληνα να πολεμούν. 1826. 


Π 3.28


Π 3.29
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Λόρδος Μπάιρον (Βύρωνας)
Ο λόρδος Τζορτζ Νόελ Μπάιρον (1788–1824), γνωστός στην Ελλάδα ως λόρδος Βύρωνας, καταγόταν από 
αριστοκρατική βρετανική οικογένεια. Στα 1809–1811 ταξίδεψε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γοητεύτηκε
από το αρχαίο ελληνικό παρελθόν, αλλά και από τη σύγχρο-


νη ζωή και έγραψε ποιήματα.
Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανά-
σταση, η Φιλελληνική Επιτροπή του 
Λονδίνου τον έστειλε αντιπρόσωπό 
της στις επαναστατημένες περιοχές. 
Το 1824 ο Μπάιρον έφτασε στο Με-
σολόγγι, αλλά αρρώστησε και πέθανε 
στις 19 Απριλίου του ίδιου χρόνου.    Η 
συμμετοχή του στην Επανάσταση και 
ο θάνατός του βοήθησαν να γίνει διε-
θνώς γνωστό το ελληνικό ζήτημα.


Απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων
Ωστόσο, ορισμένοι φιλέλληνες απογοητεύτηκαν από τους σύγχρονους Έλληνες όταν τους 
γνώρισαν από κοντά. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 1821 ο Κρίστιαν Μίλερ, ένας Γερμανός 
δημοσιογράφος που θαύμαζε την κλασική αρχαιότητα, ήρθε στην Ελλάδα για να πάρει μέρος 
στην Ελληνική Επανάσταση. Στην αρχή ήταν ενθουσιασμένος, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο 
που έγραψε με τις εντυπώσεις του. 


Επιθυμώ να πολεμήσω μαζί με τους Έλληνες και, εάν πρέπει, να πεθάνω για να αποδείξω σ’ αυτούς την 
ευγνωμοσύνη μου για τις ευγενικές και υψηλές ιδέες που έμαθα από τους προγόνους τους. Όμως θα ήθελα 
να προλάβω να δω να παίρνουμε την Ακρόπολη των Αθηνών, τα Προπύλαια και τον Παρθενώνα […] και να 
σκοτωθώ εκεί, μπροστά σε αυτά τα μνημεία. Μέχρι την τελευταία μου πνοή θα ακολουθώ πνευματικά τους 
άντρες εκείνους που με τα θεϊκά τους έργα και τις ηρωικές τους πράξεις έδωσαν νόημα στη ζωή μου […]. 
Με ευχαρίστηση θα πεθάνω πάνω σ’ αυτή τη γη που αγωνίζεται να ξανακερδίσει την ελευθερία της.


Κρίστιαν Μίλερ, Ταξίδι στην Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά, έτος 1822


Γρήγορα όμως ο Μίλερ απαγορεύεται από την πραγματικότητα που ήταν πολύ διαφορετική 
και πιο σκληρή απ’ ό,τι νόμιζε και αλλάζει γνώμη.


Τρόποι 
Για να βοηθήσουν την Ελληνική Επανάσταση οι φιλέλληνες:


Στην εικόνα Π 3.31 πρόγραμμα από έργο που ανέβηκε σε θέατρο του Εδιμβούργου, στη Σκοτία, με τίτλο «Η πολιορκία του 
Μεσολογγίου». 3 Ιουλίου 1828. Στην Π 3.32 εξώφυλλο από την πρώτη έκδοση με τη Συλλογή των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών 
του Κλοντ Φοριέλ. 1824. Στην Π 3.33 χαρτί από τράπουλα με φιλελληνικό θέμα που τυπώθηκε από φιλέλληνες μάλλον στη σημερινή 
Ουγγαρία το 1829. Τα φύλλα της έχουν την Ελλάδα, την Αθηνά, αλλά και επαναστάτες του 1821. Στην Π 3.34 λιθογραφία με το Γάλλο 
φιλέλληνα Κάρολο Φαβιέρο. Ο Φαβιέρος πήρε μέρος σε πολλές μάχες στην Επανάσταση και ανέλαβε να εκπαιδεύσει τον τακτικό 
ελληνικό στρατό. Μεταξύ των ετών 1828–1831. 


Έκαναν εράνους, 
μάζευαν δηλαδή 
και έστελναν στις 
επαναστατημένες 
περιοχές χρήματα, 


όπλα και άλλα εφόδια.


Υποστήριξαν 
με τα γραπτά 


τους την 
Ελληνική 


Επανάσταση.


Πίεζαν τις 
κυβερνήσεις 
στις χώρες 
τους, για να 


βοηθήσουν στο 
ελληνικό ζήτημα.


Πολλοί ήρθαν στις επαναστατημένες 
περιοχές και βοήθησαν τους 


επαναστατημένους είτε με τις γνώσεις 
τους είτε πολεμώντας, όπως ο Βρετανός 
λόρδος Μπάιρον (Βύρωνας). Μάλιστα, 


αρκετοί από αυτούς σκοτώθηκαν.


Π 3.30


Π 3.31
Π 3.32


Π 3.33


Π 3.34


Π 3.35
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Λόρδος Μπάιρον (Βύρωνας)
Ο λόρδος Τζορτζ Νόελ Μπάιρον (1788–1824), γνωστός στην Ελλάδα ως λόρδος Βύρωνας, καταγόταν από 
αριστοκρατική βρετανική οικογένεια. Στα 1809–1811 ταξίδεψε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γοητεύτηκε
από το αρχαίο ελληνικό παρελθόν, αλλά και από τη σύγχρο-


νη ζωή και έγραψε ποιήματα.
Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανά-
σταση, η Φιλελληνική Επιτροπή του 
Λονδίνου τον έστειλε αντιπρόσωπό 
της στις επαναστατημένες περιοχές. 
Το 1824 ο Μπάιρον έφτασε στο Με-
σολόγγι, αλλά αρρώστησε και πέθανε 
στις 19 Απριλίου του ίδιου χρόνου.    Η 
συμμετοχή του στην Επανάσταση και 
ο θάνατός του βοήθησαν να γίνει διε-
θνώς γνωστό το ελληνικό ζήτημα.


Πίνακας του ζωγράφου Τόμας Φίλιπς 
με το λόρδο Μπάιρον ντυμένο όπως οι 
Αρβανίτες.1835.


Π 3.35


Π 3.36


9


Ε. Η Ελληνική Επανάσταση σε κρίση (1824–1827)


Έθνος και τοπικισμός


Μια καινούργια πραγματικότητα
Τα παρακάτω αποσπάσματα μιλούν για το πώς η Ελληνική Επανάσταση περιόρισε τον 
τοπικισμό. Στο πρώτο ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης περιγράφει πόσο απομονωμένοι ήταν οι 
Έλληνες πριν από την Επανάσταση.


Οι κοινωνίες μας ήταν μικρές [και] μόνο με την Επανάσταση γνωρίσαμε όλους τους άλλους Έλλη-
νες. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήξεραν άλλο χωριό, μια ώρα μακριά από το δικό τους. Τη Ζάκυνθο 
τη θεωρούσαν παλιότερα το πιο μακρινό μέρος στον κόσμο. Η Αμερική σήμερα μας φαίνεται όπως 
φαινόταν στους ανθρώπους τότε η Ζάκυνθος.


Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Διήγηση συμβάντων της ελληνικής φυλής, μεταξύ των ετών 1846–1851
Καταγραφή: Γεώργιος Τερτσέτης


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Πολλά λόγια δε σου λέω· πήγαινε από εκεί που ήρθες ορφανέ, γιατί σας λυπάμαι που 
μείνατε τρεις Σουλιώτες και θα χαθείτε όλοι. Και για τον ελληνικό τόπο που λες, εδώ 
τόπος είμαι εγώ και, αν θέλει ο Θεός, θα με γνωρίσεις γρήγορα. Μωρέ Κίτσο, εγώ σε 


ξέρω Αρβανίτη σαν κι εμένα, εσύ πού στο διάβολο τα έμαθες αυτά τα ελληνικά 
κι εγώ δεν ξέρω. 


Απόσπασμα από επιστολή του δερβέναγα Κραβάρων 
Αχμέτ Νεπρεβίτσα προς τον Κίτσο Τζαβέλα, 8 Σεπτεμβρίου 1828


Στο δεύτερο απόσπασμα βλέπουμε πώς η Ελληνική Επανάσταση άλλαξε τον τρόπο με τον 
οποίο πολλοί έβλεπαν τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, όταν ο οπλαρχηγός Κίτσος Τζαβέλας 
ζητάει από τον αλβανόφωνο Οθωμανό αξιωματούχο Αχμέτ Νεπρεβίτσα, δερβέναγα στα 
Κράβαρα, να φύγει γιατί ο τόπος έγινε πια ελληνικός, αυτός του απαντά:


Ο δερβέναγας ήταν 
αξιωματούχος του 
οθωμανικού κράτους.


Χαρακτικό με τον Κίτσο Τζαβέλα (1800–1855). Ο Τζαβέλας γεννήθηκε στο Σούλι, αλλά 
πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια στην Κέρκυρα, όπου είχαν πάει οι Σουλιώτες 
μετά την ήττα τους από τον Αλή πασά. Συμμετείχε στην Ελληνική Επανάσταση και πολέμησε 
κυρίως στη Στερεά Ελλάδα. Μεταξύ των ετών 1828–1831.


Π 3.37


Π 3.38


Πίνακας του ζωγράφου Θεόδωρου Βρυζάκη με τους 
Μεσολογγίτες να υποδέχονται το λόρδο Μπάιρον. 1861.


Π 3.39
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Οι εμφύλιοι πόλεμοι


Δύο αντίπαλες ομάδες και διοικήσεις
Μετά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση δημιουργήθηκαν δύο αντίπαλες ομάδες: 


Συμβιβασμός 
(δε νικάει κανένας και οι δύο ομάδες κάνουν 


συμφωνία): Ο Κολοκοτρώνης παραδίνει το Ναύπλιο στην κυβέρνηση 
Κουντουριώτη. Παραχωρείται αμνηστία (συγχώρεση) στους


«στασιαστές» οπλαρχηγούς και προεστούς.


Α΄ εμφύλιος πόλεμος 
(άνοιξη 1824 – Ιούνιος 1824)


B΄ εμφύλιος πόλεμος 
(Οκτώβριος 1824 – άνοιξη 1825)


Νίκη 
του συνασπισμού Κουντουριώτη-Κωλέττη-


Μαυροκορδάτου. Συλλαμβάνονται και φυλακίζονται οι σημαντικότεροι 
ηγέτες από τους Πελοποννήσιους προεστούς και οπλαρχηγούς,


ανάμεσά τους και ο Κολοκοτρώνης.


Στην ομάδα αυτή 
ανήκαν προεστοί 
και οπλαρχηγοί, 
κυρίως από την 
Πελοπόννησο.


Στην ομάδα αυτή ανήκαν άτομα από διαφορετικές 
περιοχές και διάφορες κοινωνικές ομάδες (νη-
σιώτες, καραβοκύρηδες, ετερόχθονες πολιτικοί, 
οπλαρχηγοί και προεστοί από τη Στερεά Ελλάδα, 
κάποιοι προεστοί από την Πελοπόννησο).


Αυτοί που υποστήριζαν μια 
ισχυρή κεντρική διοίκηση, στην 
οποία έπρεπε να υπακούν όλοι.


Αυτοί που υποστήριζαν ότι ήταν 
ηγέτες από παλιά, γι’ αυτό έπρεπε 
να έχουν και τώρα την εξουσία.


Κύριοι εκπρόσωποι: οι αδελφοί Κουντουρι-
ώτη από την Ύδρα, ο Αλέξανδρος Μαυρο-
κορδάτος, ο Ιωάννης Κωλέττης κ.ά.


Κύριος εκπρόσωπος: 
ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης.


Πίνακας άγνωστου ζωγράφου με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη 
πάνω σε άλογο να επιθεωρεί στρατεύματα. 1834. Ο Γεώργιος Κουντουριώτης (1782–


1858) ανήκε στην πιο πλούσια και 
ισχυρή ναυτική και εμπορική οικογένεια 
της Ύδρας. Πολιτικά εκπροσωπούσε 
τους νησιώτες και υποστήριζε τους 
φιλελεύθερους της Επανάστασης. 


Στους εμφύλιους πολέμους 
(1824–1826) ήταν πρόεδρος του 


Εκτελεστικού που φυλάκισε 
το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη 


και άλλους ηγέτες της 
Επανάστασης. 


Π 3.41


Η κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της Βουλευτικό και το δικό της Εκτελεστικό. Το 1824–1825 
έγιναν δύο εμφύλιοι πόλεμοι. 


Π 3.40


Αγγλικά δάνεια
Στην αρχή της Ελληνικής Επανάστασης τα πολεμικά έξοδα (μισθοί, τρόφιμα, πολεμοφόδια 
κτλ.) καλύπτονταν από τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει η Φιλική Εταιρία, οι πλούσιοι 
προεστοί και πλοιοκτήτες, οι φιλελληνικές επιτροπές στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και από 
τα λάφυρα. Όλα αυτά όμως τελείωσαν πολύ γρήγορα.
Το 1824 και το 1825 η κεντρική επαναστατική διοίκηση πήρε δύο δάνεια από βρετανικές 
τράπεζες, βάζοντας εγγύηση την εθνική γη. 
Παρόλο που τα πιο πολλά χρήματα από τα δάνεια πήγαν σε τόκους και προμήθειες, τα ποσά 
που έφτασαν στους επαναστατημένους τούς βοήθησαν. Και μόνο το ότι οι επαναστάτες 
μπόρεσαν να πάρουν δάνεια σήμαινε ότι αναγνωριζόταν διεθνώς το νέο ελληνικό κράτος. 
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Η οθωμανική αντεπίθεση (1825–1827)


Μεχμέτ Αλή
Ο Μεχμέτ Αλή (1769–1849) γεννήθηκε στην Καβάλα. Το 1798 συμμετείχε 
στα στρατεύματα που έστειλε ο Οθωμανός σουλτάνος για να 
αντιμετωπίσουν το Ναπολέοντα στην Αίγυπτο.
Αφού οι Γάλλοι αποχώρησαν (1801), έγινε αντιβασιλέας στην Αίγυπτο, την 
οποία κυβέρνησε στο όνομα του σουλτάνου μέχρι το θάνατό του.
Ο Μεχμέτ Αλή πήρε μέτρα που έφεραν μεγάλες αλλαγές στην αιγυπτιακή 
κοινωνία και οικονομία. 


Πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Λουί-Σαρλς Κουντέ (1840). Ο Μεχμέτ Αλή ανήκε στους Οθωμανούς 
αξιωματούχους που εκμεταλλεύτηκαν την αδύναμη κεντρική διοίκηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και 


δημιούργησαν αυτόνομα κράτη. Ίδρυσε μια δυναστεία που κυβέρνησε την Αίγυπτο μέχρι το 1952. 


Για την 
εκστρατεία του 
Ναπολέοντα 
στην Αίγυπτο 
μιλήσαμε στις 
σ. 26-27.


Π 3.42


Νικήτα! Έλαβα το γράμμα σου, και για απάντηση σου λέω ότι δεν είμαι σαν και σένα και σαν τον 
κουμπάρο σου τον Κεφάλα, που τρέχετε από ράχη σε ράχη [στις κορυφές των βουνών] [...]. Εγώ μια 
φορά ορκίστηκα να χύσω το αίμα μου για την πατρίδα μας, και αυτή είναι η ώρα. Εύχομαι στο Θεό, 
η πρώτη σφαίρα του Ιμπραήμ να με πάρει στο κεφάλι· διότι σας γράφω να βιαστείτε να έρθετε και 
σεις μου γράφετε κουραφέξαλα. Νικήτα! πρώτο και τελευταίο γράμμα μου είναι αυτό, κράτα το να το 
διαβάζεις καμιά φορά, να με θυμάσαι και να κλαις.


Γράμμα του Παπαφλέσσα στον αδελφό του Νικήτα, έτος 1825
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσαΠ 3.43


Λιθογραφία που κυκλοφόρησε το 
1826 για να τιμήσει τους νεκρούς 
στην έξοδο του Μεσολογγίου.


Π 3.44


Πελοπόννησος
Ο Ιμπραήμ πασάς έφτασε με το στρατό του το Φεβρουάριο του 1825 στη Μεθώνη, στη 
νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Οι Έλληνες, που βρίσκονταν ακόμη σε εμφύλιο πόλεμο, 
προσπάθησαν να τον αντιμετωπίσουν στην περιοχή της Μεσσηνίας, χωρίς όμως επιτυχία. 
Σε μια από αυτές τις μάχες, στο Μανιάκι, σκοτώθηκε και ο Γρηγόριος Δικαίος Φλέσσας 
(1788–1825), γνωστός με το όνομα Παπαφλέσσας. Ο Παπαφλέσσας, ανώτερος κληρικός, 
ήταν από τους πιο δραστήριους αγωνιστές στην Ελληνική Επανάσταση. Έγινε μέλος της 
Φιλικής Εταιρίας και στα τέλη του 1820 έφτασε στην Πελοπόννησο για να προετοιμάσει 
την Επανάσταση. Βοήθησε να ξεκινήσει η Επανάσταση στη Μάνη και να καταλάβουν οι 
επαναστατημένοι την Καλαμάτα (23 Μαρτίου 1821). 
Ας δούμε πώς περιγράφει στο τελευταίο γράμμα του στον αδελφό του Νικήτα την 
κατάσταση που είχε δημιουργηθεί.


Από πείνα και δίψα 
Οι πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι βρίσκονταν σε πολύ κακή κατάσταση. Στο παρακάτω 
απόσπασμα, από μια αναφορά που έστειλαν στην κυβέρνηση στις 23 Μαρτίου 1826, 
18 μέρες πριν από την έξοδο, διαβάζουμε:


Πέρασαν δεκαεφτά μέρες […] και ακόμη δεν φάνηκε ο στόλος σ’ αυτά τα νερά. 
Το Μεσολόγγι βρίσκεται στον έσχατο κίνδυνο. Τα τρόφιμα τελείωσαν και οι κλει-
σμένοι μέσα στην πόλη έφαγαν όλα σχεδόν τα πίτουρα, όσα υπήρχαν, άρχισαν 
να τρώνε και γαϊδούρια και έχουν αποφασίσει να φάνε και ποντίκια και, τέλος, να 
μακελευτούν [=να σκοτωθούν] με τους εχθρούς, παρά να σκύψουν το κεφάλι 
σ’ αυτούς […]. 
Υ.Γ. Και να ξέρετε […] ότι αν ο στόλος […] και τα έξω στρατεύματα […] δεν 
τρέξουν, σύμφωνα με τις διαταγές που πήραν, να χτυπήσουν τον εχθρό μέσα 
σ’ αυτή τη βδομάδα, το Μεσολόγγι δεν έχει πια να ελπίζει παρά μονάχα στο 
Θεό. 


Απόσπασμα από αναφορά της Επιτροπής της Διευθύνουσας τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, 
23 Μαρτίου 1826


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 3.45
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Αν και δεν το δηλώνει 
ξεκάθαρα, ορίζει δημοκρατικό και όχι 


μοναρχικό πολίτευμα.


Θεσπίζει 
τη διάκριση των εξουσιών (νομοθετική, 


εκτελεστική, δικαστική) και την ανεξιθρησκία (αν και 
ανακηρύσσει επίσημη θρησκεία της Ελλάδας τo 


ορθόδοξo δόγμα).


Πίνακας (1853) του ζωγράφου Θεόδωρου 
Βρυζάκη με την έξοδο του Μεσολογγίου. 


Δημοκρατικό και φιλελεύθερο 
Το σύνταγμα του 1827 ανάμεσα στ’ άλλα: 


Ο Διονύσιος Σολωμός 
γεννήθηκε στη Ζάκυνθο 


και σπούδασε στην 
Κρεμόνα και στην 


Παβία, στην Ιταλική χερσόνησο. Πέθανε στην Κέρκυρα, όπου είχε εγκατασταθεί από 
το 1828. Ο Σολωμός γράφει τα ποιήματά του στη δημοτική γλώσσα. Εμπνεύστηκε από 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ανάμεσα στα ποιήματά του ξεχωρίζουν ο Ύμνος 
εις την Ελευθερίαν, που  μελοποιήθηκε από το Νικόλαο Μάντζαρο και έγινε ο εθνικός 


ύμνος της Ελλάδας, και οι Ελεύθεροι πολιορκημένοι, το πιο σημαντικό έργο του.


Ιωάννης Καποδίστριας
Ο Κερκυραίος Ιωάννης Καποδίστριας στο διάστημα 1800–1807, όταν τα Επτάνησα 
κατείχε η Ρωσία, ανέλαβε σημαντικές θέσεις στη διοίκησή τους. Το 1809 ο Ρώσος 
υπουργός Εξωτερικών, που εκτίμησε το έργο του και τη φιλορωσική του στάση, τον 
κάλεσε στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το 1815 ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ τον 
έκανε υπουργό Εξωτερικών. 
Στα 1820 οι Φιλικοί πρότειναν στον Καποδίστρια να γίνει αρχηγός της Φιλικής 
Εταιρίας. Εκείνος όμως αρνήθηκε, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν κατάλληλη εποχή 
για να γίνει η Ελληνική Επανάσταση. Πίστευε ότι τα απολυταρχικά ευρωπαϊκά 
κράτη δε θα άφηναν να δημιουργηθεί ελληνικό κράτος, αλλά και ότι οι Έλληνες δεν 
ήταν πολιτικά ώριμοι και αρκετά μορφωμένοι για να δημιουργήσουν το δικό τους 
ανεξάρτητο κράτος. 
Ο Καποδίστριας δε θεωρούσε την Επανάσταση τον κατάλληλο τρόπο για να 
απαλλαγούν οι Έλληνες από τους Οθωμανούς. Παρ’ όλα αυτά προσπάθησε το 
1821–1822, ως υπουργός εξωτερικών, να κάνει τις Μεγάλες Δυνάμεις να αλλάξουν 
την αρνητική στάση τους προς την Επανάσταση. Το 1822 παραιτήθηκε, επειδή δεν 
μπορούσε να υποστηρίξει τη ρωσική ουδετερότητα απέναντι στο ελληνικό ζήτημα. 
Το 1827 εκλέχτηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας από την Γ ́ Εθνοσυνέλευση. 


Ο Ιωάννης Καποδίστριας 
καταγόταν από πλούσια 
αριστοκρατική οικογένεια 
της Κέρκυρας και σπούδασε 
ιατρική, νομικά και 
φιλοσοφία στην Πάντοβα. 


Π 3.46


Π 3.49


Ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε το ποίημα 
Ελεύθεροι πολιορκημένοι από την πολιορκία και την έξοδο 
του Μεσολογγίου το 1826 και το δούλευε μέχρι το θάνατό 
του, χωρίς τελικά να το τελειώσει. Ένα απόσπασμα από 
αυτό διαβάζουμε παρακάτω.


Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει^
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
Στα μάτια η πείνα μαύρισε^ στα μάτια η μάνα μνέει^
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω ’γω στο χέρι;
Οπού συ μούγινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει.


Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, 
Σχεδίασμα Β΄, Απόσπασμα 1, 
μεταξύ των ετών 1833-1844 Π 3.48


Π 3.47


Κατοχυρώνει 
(αναγνωρίζει και εγγυάται) τη λαϊκή 


κυριαρχία (στο άρθρο 5 δηλώνεται: «η κυριαρχία υπάρχει 
στο έθνος^ κάθε εξουσία πηγάζει από αυτό και υπάρχει γι’ αυτό») και τις 


ατομικές ελευθερίες (οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, προστατεύεται η 
ζωή, η τιμή, η περιουσία, αναγνωρίζεται ότι κάθε πολίτης αλλά και


ο Τύπος μπορούν να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, 
καταργούνται τα βασανιστήρια, η δουλεία κτλ.).


Δίνει 
σε ξένους που συμμετείχαν 


στην Επανάσταση το δικαίωμα να 
γίνουν Έλληνες πολίτες ανεξάρτητα 


από τη θρησκεία τους.
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Π 3.50


Θεσπίζει 
τη διάκριση των εξουσιών (νομοθετική, 


εκτελεστική, δικαστική) και την ανεξιθρησκία (αν και 
ανακηρύσσει επίσημη θρησκεία της Ελλάδας τo 


ορθόδοξo δόγμα).


Χαρακτικό με το Ναύπλιο. Φαίνεται το σεράι, όπου 
είχε την έδρα του  ο Οθωμανός διοικητής της πόλης. 
1834. 


Περίμεναν πολλά
Ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο στις 8 Ιανουαρίου 1828 όπου τον 
υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Στις 12 Ιανουαρίου 1828 έφτασε στην Αίγινα. 
Ας δούμε πώς περιγράφει ο ιστορικός Νικόλαος Κασομούλης τις αντιδράσεις. 


Όταν κατέβηκε [ο Ιωάννης Καποδίστριας] να μπει στη βάρκα […] οι 
φωνές, τα «ουρά-ουρά-ουρά» [=ζήτω] και οι ζητωκραυγές, ενωμένα 
με τη βροντή από τα πυροβόλα, έκαναν το λαό να ανατριχιάζει [...] 
από τη χαρά του. Οι άνθρωποι έσπρωχναν ο ένας τον άλλο ποιος 
θα βγει πιο μπροστά να τον δει πρώτος. Μόλις πάτησε στο έδαφος, 
όλες οι καρδιές ταράχτηκαν από συγκίνηση. Είδα πολλούς να κλαίνε 
από χαρά, ευχαριστώντας το Θεό για τον άντρα που μας έστειλε.  


Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, μέσα 19ου αιώνα
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


ΣΤ. Η καποδιστριακή περίοδος    
    (1827–1832)


Ναύπλιο
Τον Ιανουάριο του 1823 το Ναύπλιο ορίστηκε έδρα της 
Διοίκησης. Με απόφαση που πήρε η Γ ́ Εθνοσυνέλευση (1827) 
έγινε πρωτεύουσα της Ελλάδας.
Στην καποδιστριακή περίοδο η πόλη επεκτείνεται, χτίζονται νέα 
κτίρια, στα καφενεία του γίνονται πολλές πολιτικές συζητήσεις, 
ιδρύονται και λειτουργούν πολλά και διαφορετικά σχολεία, 
τυπογραφεία, σύλλογοι και δίνονται οι πρώτες θεατρικές 
παραστάσεις. Το 1833 κυκλοφορούν στο Ναύπλιο εφτά 
εφημερίδες. Το 1834 πρωτεύουσα της Ελλάδας έγινε η Αθήνα. 


Π 3.51


Π 3.52


Το λόγο στην υποδοχή του Καποδίστρια τον εκφώνησε ο φιλόσοφος, πολιτικός και κληρικός 
Θεόφιλος Καΐρης (1784–1853). Ανάμεσα στ’ άλλα διαβάζουμε:


Αν […] κατορθώσεις να σταματήσεις τις διχόνοιες, να διαλύσεις τις φατρίες, να κάνεις σεβαστούς […] 
τους νόμους, να είναι ασφαλής για τον καθένα η ζωή, η τιμή, η ιδιοκτησία του^ αν κάνεις τον κόσμο να 
πιστέψει στην ομόνοια, στη συμφωνία, στην αγάπη για την πατρίδα^ αν οδηγήσεις τους πολιτισμούς 
της [=της πατρίδας] στην αληθινή δόξα, αν την κάνεις ευτυχισμένη γιατί στο εσωτερικό της υπάρχουν 
δίκαιοι νόμοι και γιατί ο στρατός της θριαμβεύει ενάντια στον […] εχθρό της και [αν φροντίσεις] να 
είναι σταθερή και ακλόνητη η ανεξαρτησία της […], πόσο δοξασμένος θα είσαι τότε!  


Λόγος του Θεόφιλου Καΐρη κατά την τελετή υποδοχής του Καποδίστρια, 12 Ιανουαρίου 1828
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 3.53


Χαρακτικό με την Αίγινα. Μεταξύ 
των ετών 1828–1831.


Να μορφωθεί ο λαός
Η μόρφωση ήταν πολύ σημαντική για όλους τους Έλληνες, ώστε να προοδεύσει το 
νέο κράτος. Γι’ αυτό το θέμα μάς μιλάει το παρακάτω απόσπασμα από προκήρυξη της 
Πελοποννησιακής Γερουσίας στα χρόνια της Επανάστασης.


Μην παραμελείτε τη μόρφωση των παιδιών σας, αγοριών και κοριτσιών. Μην αγωνίζεστε να τους 
αφήσετε χρήματα, αλλά ξοδέψτε τα με χαρά για να τους χαρίσετε τον αληθινό και άφθαρτο θησαυρό 
της παιδείας και να τα κάνετε άξια παιδιά της Ελλάδος, ωφέλιμα και για τον εαυτό τους και για τους 
άλλους. Η πατρίδα τα χρειάζεται για να την υπηρετήσουν στις πολιτικές και στρατιωτικές υποθέσεις, 
σε κάθε ένδοξη ενασχόληση^ χρειάζονται μορφωμένοι και ενάρετοι άνθρωποι. 


Προκήρυξη της Πελοποννησιακής Γερουσίας, Τρίπολη 27 Απριλίου 1822
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσαΠ 3.54
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Βασική εκπαίδευση
Ο Καποδίστριας ίδρυσε πολλά και διαφορετικά σχολεία: στην Αίγινα λειτούργησε 
ορφανοτροφείο για τα άπορα (τα φτωχά) και τα ορφανά παιδιά, που περιλάμβανε 
αλληλοδιδακτικά σχολεία, σχολείο για όσους θα γίνονταν δάσκαλοι και πολλές σχολές για 
τεχνίτες (ξυλουργείο, τυπογραφείο, σιδηρουργείο κ.ά.).
Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε τις οδηγίες που έδωσε ο Καποδίστριας για τη 
λειτουργία του ορφανοτροφείου.


Ο κ. Καλλέργης θα σας δώσει τα ρούχα για τα παιδιά που θα έρθουν σε σας, δηλαδή 
μια φουστανέλα, δυο πουκάμισα, δυο βρακιά, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα φέσι, ένα 
πανωφόρι και μια ζώνη. 
Πριν τα ντύσετε πρέπει να κουρευτούν και να πλυθούν καλά. Πουκάμισο και βρακί να 
αλλάζουν κάθε οκτώ [μέρες]. Η υπηρέτρια θα τα πλένει. Τα πανωφόρια τους να τα 
αερίζουν μόνα τους καθημερινά και έπειτα να τα κρεμάνε σ’ ένα καρφί. Θα δείξετε 
στο καθένα πού. Τα κρεβάτια τους να είναι από άχυρο ή από αρκετά ξερά φύλλα, για 
προσκεφάλι [=μαξιλάρι] τους θα έχουν μια πέτρα και για σκέπασμα το πανωφόρι. Τα 
πρώτα τους κουρέλια [=ρούχα], αφού πλυθούνε, να γίνουν πακέτο και να τα φυλάξετε 
σ’ ένα μέρος καλά, αφού βάλετε [πάνω τους] τον αριθμό και το όνομα κάθε παιδιού. 
Να κρατήσετε λεπτομερείς σημειώσεις για όσα ρούχα θα πάρετε […]. Και κάθε μήνα 
να κάνετε έκθεση και να μου δίνετε λόγο. 


Παρακάτω σας γράφω για τις τιμωρίες που μπορείτε 
να βάζετε στα παιδιά, και για τις αμοιβές που θα τους 
δίνετε: […] Η απόδραση, η ανυπακοή, η αντίδραση και 
το ψέμα θα τιμωρούνται ως εξής: Την πρώτη φορά να 
δίνετε πολλές συμβουλές, δημόσια, μπροστά στ’ άλλα 
παιδιά. Τη δεύτερη φορά να μειώνετε το φαγητό στο 
μισό. Και την τρίτη να παίρνετε από το παιδί τα καινούρια 
ρούχα του και να του δίνετε τα κουρέλια [που φορούσε 
πριν]. Και να το συγχωρείτε μόνο αφού κρατήσει αυτή 
η τιμωρία τουλάχιστον 24 ώρες και αφού το ζητήσουν 
και τα υπόλοιπα παιδιά στο τμήμα του. 
Οδηγίες του Ιωάννη Καποδίστρια για τη λειτουργία του oρφανο-


τροφείου, 14 Μαρτίου 1828
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Ο Καποδίστριας ίδρυσε επίσης το «Κεντρικό» σχολείο στην Αίγινα (για 
όσους θα γίνονταν κρατικοί υπάλληλοι), το «Εκκλησιαστικό» στον Πόρο, 
το «Γεωργικό» στην Τίρυνθα και το «Κεντρικό Πολεμικό» σχολείο στο 
Ναύπλιο (για όσους ήθελαν να γίνουν αξιωματικοί στο στρατό). 
Ο Καποδίστριας έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στη βασική εκπαίδευση. 
Έτσι, η φιλελεύθερη αντιπολίτευση τον κατηγόρησε ότι παραμελεί τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ότι δεν ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη 
φιλοσοφία και επιστήμη και την αρχαιοελληνική παιδεία και γλώσσα. 


Φωτογραφία 
με το 
αλληλοδιδακτικό 
σχολείο στο 
Γαλαξίδι. 


Το διάταγμα για την οργάνωση 
της κεντρικής στρατιωτικής 
σχολής που εκδόθηκε το 1829.


Π 3.58


Φωτογραφία με το ορφανοτροφείο που 


ίδρυσε ο Καποδίστριας στην Αίγινα.


Π 3.55


Π 3.56


Π 3.57
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Γαλλικός στρατός
Η Γαλλία ήθελε να παίξει πιο σημαντικό ρόλο στο 
ελληνικό ζήτημα. Πρότεινε λοιπόν στη Μεγάλη 
Βρετανία και στη Ρωσία να στείλει στρατεύματα 
στην Πελοπόννησο για να διώξει τον Ιμπραήμ και 
το στρατό του. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία 
συμφώνησαν και τον Αύγουστο του 1828 έφτασε 


στην Καλαμάτα γαλλικός στρατός. 
Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 1828 
κατάφερε να διώξει το στρατό 
του Ιμπραήμ, αλλά και τις λίγες 
οθωμανικές φρουρές που είχαν 
μείνει στα παραθαλάσσια κάστρα 
(στην Πάτρα, στο Ρίο, στη 
Μεθώνη, στην Κορώνη) σε όλη τη 
διάρκεια της Επανάστασης.


Το γαλλικό στρατό ακολούθησαν και επιστήμονες, που οργάνωσαν μια επιστημονική αποστολή στην Πελοπόννησο. 
Η αποστολή αυτή μελέτησε τη φύση, τις αρχαιότητες και την αρχιτεκτονική στο νέο κράτος, που οι Γάλλοι 
αισθάνονταν ότι το είχαν ελευθερώσει και το προστάτευαν. Στην εικόνα Π 3.60 το εξώφυλλο από τον Άτλαντα που 
δημοσίευσε το 1835 η ομάδα για τις φυσικές επιστήμες. Στην Π 3.59 ο πρώτος ακριβής χάρτης της Πελοποννήσου 
που σχεδίασαν και δημοσίευσαν στο Παρίσι το 1835 οι Γάλλοι γεωγράφοι.


Π 3.60


Π 3.59


Διακυβέρνηση 
Στα παρακάτω αποσπάσματα διαβάζουμε δύο διαφορετικές απόψεις για το πώς κυβέρνησε 
ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το πρώτο γράφτηκε από το Νικόλαο Δραγούμη (1809–1879), που 
εργαζόταν ως γραμματέας στο Γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια.


Εκείνος [ο Ιωάννης Καποδίστριας] […] ήταν πολύ δραστήριος. Έτσι, μέσα σε είκοσι μέρες [από την άφιξή 
του] […], πήρε μέτρα για τη ναυτιλία […], επειδή είχε αυξηθεί η πειρατεία, ίδρυσε χρηματιστική τράπεζα, 
διαίρεσε το στρατό σε χιλιαρχίες, έφτιαξε μια επιτροπή από ανώτερους κληρικούς για να ρυθμίσουν τα 
σχετικά με την Εκκλησία, […] και για να βοηθήσει τους φτωχούς, αφού δεν υπήρχαν αρκετά τρόφιμα, 
φρόντισε να καλλιεργηθούν πατάτες, για πρώτη φορά στην Ανατολή. Και νοιαζόταν μόνος του για όλα, 
κοπιάζοντας νύχτα μέρα. 


 Νικόλαος Πολίτης, Ιστορικές αναμνήσεις, έτος 1874
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Το δεύτερο απόσπασμα προέρχεται από έγγραφο που έστειλαν οι Υδραίοι στον Ιωάννη 
Καποδίστρια για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνούσε. 


Η Ύδρα, που δεν υπέφερε από το δεσποτισμό ούτε με την οθωμανική εξουσία και θυσίασε τα πάντα για 
να βοηθήσει και τους υπόλοιπους Έλληνες να ξεφύγουν από τις συμφορές αυτές, δεν μπορεί να δεχτεί τη 
δουλεία σαν ανταμοιβή για τις θυσίες και τους αγώνες της. Απορρίπτει όμως και την αναρχία, γιατί θεωρεί 
ότι καταστρέφει και την ισονομία και την αληθινή ελευθερία για την οποία αγωνίστηκε. Και δεν είναι μόνο η 
Ύδρα που το πιστεύει αυτό, Εξοχότατε. Ολόκληρη την ελληνική κοινωνία τάραξαν οι σύμβουλοι που με τις 
σκοτεινές τους πράξεις δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σας. Οι φυλακές είναι γεμάτες από ανθρώπους που 
κατηγορούνται για τις πολιτικές τους απόψεις, χωρίς να γνωρίζουν για τι κατηγορούνται ούτε και δικάζονται 
[…]. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Το εμπόριο, στο οποίο δίνει ζωή η ευνομία [=τήρηση των νόμων] και η 
ασφάλεια, βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Άλλη θεραπεία σ’ αυτά δε βλέπουμε, Εξοχότατε, παρά 
να συγκληθεί άμεσα Εθνοσυνέλευση, που θα συζητήσει και θα επικυρώσει [ένα νέο] πολίτευμα. 


Έγγραφο των κατοίκων της Ύδρας προς τον Ιωάννη Καποδίστρια, 24 Ιουνίου 1831
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 3.61


Π 3.62
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Αποδέχτηκε τις εξελίξεις
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δέχτηκε τις εξελίξεις με το Διακανονισμό της Κωνσταντινούπολης 
το 1832. Παρακάτω διαβάζουμε ένα απόσπασμα. 


Η Υψηλή Πύλη βεβαιώνει [ότι δέ-
χεται] την απόφαση που πήραν οι 
[Μεγάλες] Δυνάμεις και τον πρίγκιπα 
Όθωνα, που τον έκαναν βασιλιά […]. 
Και ελπίζει ότι, μ’ αυτή την απόφασή 
της και με τη βοήθεια του Θεού, 
θα σταματήσουν οι ταραχές στις 
περιοχές που περιλαμβάνονται στα 
σύνορα που κανονίστηκαν […], ότι 
όσα συμφωνήθηκαν για να υπάρχει 
ησυχία και τάξη στους γειτονικούς 
λαούς θα τηρηθούν στην εντέλεια 
και ότι θα υπάρχουν φιλικές σχέσεις 
ανάμεσα στα δύο γειτονικά κράτη. 


Διακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς 


τους πρέσβεις της Μεγάλης Βρετανίας, 
της Γαλλίας και της Ρωσίας στην 


Κωνσταντινούπολη, 26 Δεκεμβρίου 1832


Χάρτης με το Βασίλειο της Ελλάδας. 1834.


Π 3.64


Π 3.63


Γυναίκες
Η Επανάσταση, που δεν ήταν μόνο αντρική υπόθεση, γιατί σ’ αυτή όλοι 
πήραν μέρος, ακόμη και τα παιδιά, επηρέασε ιδιαίτερα τις γυναίκες. Όσο οι 
άντρες έλειπαν στον πόλεμο, οι γυναίκες ανέλαβαν πολλές από τις αντρικές 
ασχολίες. Κλείστηκαν και υποφέρανε μαζί τους στα πολιορκημένα κάστρα, 
πολλές αιχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν σκλάβες και άλλες ξόδεψαν την 
περιουσία τους για να χρηματοδοτήσουν την Επανάσταση. Ακόμη, ορισμένες 
μορφωμένες γυναίκες έγραψαν επιστολές για να ζητήσουν από τις Ευρωπαίες 
γυναίκες να τις βοηθήσουν. Η προσφορά τους όμως δεν αναγνωρίστηκε στην 
πράξη από το νέο κράτος ούτε αποκτήσανε πολιτικά δικαιώματα.
Στο πρώτο απόσπασμα μια γυναίκα από τη Μάνη εξηγεί γιατί συμμετείχε στην 
Επανάσταση. 


Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1771–1825) 
πήρε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις 
όπως και αρκετές ακόμη γυναίκες, για 
παράδειγμα, οι γυναίκες της Μάνης, όταν 
επιτέθηκε ο Ιμπραήμ στην περιοχή.


Η πολεμική δόξα είναι βέβαια, σύμφωνα με τη φύση, μόνο για τους 
άντρες. Όταν όμως […] είναι για να σωθεί η πατρίδα, τότε όλη σχεδόν 
η φύση βοηθάει. Οι Ελληνίδες έδειξαν πάντοτε ότι έχουν καρδιά να 
αγωνίζονται και να κινδυνεύουν όπως και οι άντρες και ότι μπορούν να 
ωφελήσουν και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Είμαι χήρα γυναίκα και 
έχω ανήλικα ορφανά. Αυτό δε μ’ εμπόδισε όταν άρχισε ο […] πόλεμός 
μας να πάρω τα όπλα και να κινήσω μαζί με τους πρωταγωνιστές για 
να ελευθερώσουμε το έθνος. 


Απόσπασμα από την Αναφορά της Σταυριάνας Σάββαινας 
στην Εθνοσυνέλευση του Άργους, 3 Αυγούστου 1829


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 3.65


Π 3.66
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Στο δεύτερο απόσπασμα η Μαντώ Μαυρογένους ζητάει από το βασιλιά Όθωνα να 
αναγνωριστούν όσα έκανε για την Ελληνική Επανάσταση, όπως έγινε και με τους άντρες.


Λιθογραφία του Άνταμ Φρίντελ με τη 
Μαντώ Μαυρογένους (1827). Η Μαντώ 
Μαυρογένους γεννήθηκε στην Τεργέστη 
(1796 ή 1797) από φαναριώτικη οικογένεια 
πλούσιων εμπόρων, που φρόντισε για τη 
μόρφωσή της. Όταν ξεκίνησε η Ελληνική 
Επανάσταση βρισκόταν στις Κυκλάδες. 
Η Μαντώ Μαυρογένους ξεσήκωσε τους 
κατοίκους της Μυκόνου ενάντια στους 
Οθωμανούς, με δικά της χρήματα εξόπλισε 
καράβια, καταδίωξε τους πειρατές στις 
Κυκλάδες και πολέμησε στη Θεσσαλία 
και στη Στερεά Ελλάδα. Γνώριζε γαλλικά 
και έγραψε επιστολή προς τις γυναίκες 
της Γαλλίας, ζητώντας να βοηθήσουν 
τους επαναστάτες. Έδωσε όλη της την 
περιουσία στην Επανάσταση και πέθανε 
πολύ φτωχή στην Πάρο το 1840. 


Η Επιτροπή […] πρότεινε να πάρω ένα […] ποσό σε χρήματα ή σε γη και 
ένα βραβείο […]. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν είδα ούτε βραβείο 
ούτε αποζημίωση σε γη ή σε χρήματα, παρά μόνο μια μικρή σύνταξη, 
που ίσα ίσα φτάνει να πληρώνω κάθε μήνα το μισθό στην υπηρέτριά μου. 
Για τη σύνταξη […] με θεώρησε χήρα γυναίκα ή απόμαχο. Αλλά […] ούτε 
χήρα ήμουν ποτέ ούτε παντρεύτηκα ποτέ για να μπορέσω και να μείνω 
χήρα. Και στον πόλεμο ποτέ δεν πληγώθηκα για να γίνω απόμαχος. 
[…]. Δεν πρέπει να έχω κι εγώ τα δικαιώματα [που έχουν] οι αξιωμα-
τικοί του στρατού; Έκανα για την πατρίδα τα ίδια ακριβώς που έκαναν 
οι υπόλοιποι αξιωματικοί. Και το έθνος δεν έκανε ποτέ διακρίσεις […] 
ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες που υπηρέτησαν την πατρίδα 
και θυσιάστηκαν γι’ αυτή […]. Αν η Επιτροπή τα σκεφτόταν αυτά, δε θα 
έκανε το μεγάλο λάθος να με θεωρήσει χήρα και απόμαχο. Έπρεπε να 
σκεφτεί […] όσες θυσίες έκανα και να αποφασίσει, αν δε μου ανήκει ο 
στρατιωτικός βαθμός, αφού είμαι γυναίκα, να μου δώσει τουλάχιστον 
το βραβείο, το οποίο μπορώ να έχω, να μου δώσει μια σύνταξη, όπως 
έδωσε και στους αξιωματικούς, για να μη βρίσκομαι μόνη εγώ παρα-
πονεμένη από τους αγωνιστές της πατρίδας.  


Απόσπασμα από την Αναφορά της Μαντώς Μαυρογένους 
στο βασιλιά Όθωνα, 30 Μαρτίου 1840


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσαΠ 3.67


Ένιωσα το αίμα μου ν’ ανάβει, ήθελα με όλη μου την καρδιά να μπορέ-
σω να πάρω τα όπλα, ήθελα με όλη μου την καρδιά να μπορέσω να 
τρέξω για να βοηθήσω ανθρώπους, που δεν πολεμούσαν για τίποτα 
άλλο παρά για τη θρησκεία και την πατρίδα, για εκείνη την ποθητή 
ελευθερία […]. Ήθελα, είπα, με όλη την καρδιά μου, αλλά κοίταξα 
τους τοίχους του σπιτιού που με κρατούσαν κλεισμένη, κοίταξα τα 


μακριά φορέματα της γυναικείας σκλαβιάς. Θυμήθηκα τότε πως 
είμαι γυναίκα, και επιπλέον γυναίκα στη Ζάκυνθο, και αναστέναξα.


Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία, 1830 περίπου
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Υπήρξαν όμως και γυναίκες που ήθελαν να πάρουν μέρος στην Επανάσταση, 
αλλά δεν μπόρεσαν, ακριβώς γιατί ήταν γυναίκες. Σ’ αυτές τις γυναίκες 
αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα, από την Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ 
Μουτζάν Μαρτινέγκου.


Πίνακας του ζωγράφου Νικόλαου Καντούνη (1767–1834) με την Ελισάβετ Μουτζάν 
Μαρτινέγκου. Η Μαρτινέγκου γεννήθηκε σε αριστοκρατική οικογένεια στη Ζάκυνθο 
(που τότε την κατείχαν οι Βρετανοί) το 1801 και πέθανε αφού γέννησε το πρώτο παιδί 
της το 1832. Όπως όλες οι γυναίκες της αριστοκρατίας, μεγάλωσε κλεισμένη στο σπίτι. 
Μορφώθηκε με δασκάλους στο σπίτι και έμαθε αρχαία ελληνικά, ιταλικά και γαλλικά. 
Έγραψε πολλά έργα (κυρίως θεατρικά), αλλά κανένα δεν τυπώθηκε όσο ζούσε. Ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η Αυτοβιογραφία της όπου, ανάμεσα στ’ άλλα, μιλάει για όσα δεν μπορεί 
να κάνει ακριβώς επειδή είναι γυναίκα. 


Π 3.70


Π 3.69


Π 3.68
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1 	 α)	 Το	χειμώνα	του	1819–1820	Έλληνες	από	διάφορα	μέρη	και	με	διαφορετικά	επαγγέλματα	
παίρνουν	θέση	για	την	Eπανάσταση.	


β)	 Γράψτε	ένα	κείμενο	(140–150	λέξεις)	εξηγώντας	για	ποιους	λόγους	ο	καθένας	από	τους	
παραπάνω	είναι	με	την	επανάσταση	ή	όχι.


Eίμαι ο Θανάσης Ραζής, 
από την Ύδρα. Από το 1813 
έχω τρία καράβια και κάνω 


εμπόριο. Ναι! ∆ε θα πω 
εύκολα όχι στο να γίνει 


επανάσταση! 


Eίμαι ο Κυριάκος Στάμος, 
προεστός στο Πήλιο. Ναι! Να 


γίνει επανάσταση! 


Είμαι ο Κώστας 
Μπλαχάβας, 
κλέφτης και 


αρματολός. Ναι! Να 
γίνει επανάσταση! 


Είμαι ο Γιάννης Γκέκας. 
Από 15 χρονών είμαι 
ναύτης στα καράβια 


του ∆ημήτριου Κουλιά. 
Εγώ διαφωνώ με τον 
καπετάνιο. Νομίζω 
ότι πρέπει να γίνει 


επανάσταση!


Είμαι ο Πάνος Νικοτσάρας, προεστός 
κι εγώ στο Πήλιο. Είναι πολύ 


επικίνδυνο να γίνει επανάσταση.
Να μη γίνει.


3 	 α)	 Χωριστείτε	σε	4	ομάδες	και	διαβάστε	τις	πηγές	Π	3.5	και	Π	3.7.	Σε	ποιο	θέμα	
αναφέρονται;	Τα	κείμενα	γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλούν	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


β)	 Τέσσερα	μέλη	της	Φιλικής	Εταιρίας	το	χειμώνα	του	1819–1820	επικοινωνούν	μεταξύ	τους	
με	γράμματα.	Σ’	αυτά	μιλούν	για	το	πότε,	πώς,	από	ποιον	και	γιατί	αποφάσισαν	να	γίνουν	
μέλη	της	Εταιρίας,	αλλά	και	για	τα	προβλήματα	και	τους	στόχους	της.


2 	 Στον	παρακάτω	πίνακα	βλέπετε	το	κρυπτογραφικό	αλφάβητο	που	χρησιμοποιούσαν	τα	μέλη	
της	Φιλικής	Εταιρίας.	Για	ποιο	λόγο	το	έκαναν;	


Χρησιμοποιώντας	αυτό	το	αλφάβητο	αποκρυπτογραφήστε	το	παρακάτω	κείμενο:	


Αλφάβητο	Φιλικών η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 α β ε γ δ
Γράμμα	του	αλφάβητου	που	


αντιστοιχεί
Α Β Γ Δ Ε Ζ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ


Να μη γίνει.
εύκολα όχι στο να γίνει 


Είμαι ο Θύμιος Γούλας, ένας 
φτωχός αγρότης από τη 


Λιβαδειά, αλλά, ναι! Είμαι με 
την επανάσταση!


2 ω 5 8 7 η α η α 9 5 3 0 8 γ 8 0 3 α 8 8 β 3 α β 3 α 9 ω 6 β ω 6 η 3 6 3 3 2 3 4 ω α β 3 7 ω β η 3


0 3 η 6 η α 8 7 3 4 8 5 η 8 α 0 ω 4 ω 0 3 α ω 6 9 8 0 8 α η 9 8 β 3 7 9 8 5 3 4 η 3 Ω ψ 8 α ω Ψ ω 4


η β 3 5 3 η ψ ω α Υ 0 8 α 3 η


Είμαι ο ∆ημήτριος Κουλιάς, 
από την Ύδρα. Κι εγώ είμαι 
έμπορος, με δύο δικά μου 


καράβια. Όχι! ∆ε συμφωνώ ότι 
πρέπει να γίνει επανάσταση! 
Θα καταστραφούμε αν δεν 


πετύχει.


Είμαι ο Νικόλαος Μπασδέκης 
και είμαι βυρσοδέψης. 
Στο εργαστήριό μου 


επεξεργαζόμαστε δέρματα 
για ό,τι θέλεις. Ναι! 
Συμφωνώ κι εγώ!
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4 	 α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	3–4	ατόμων	και	μελετήστε	τις	πηγές	3.15	και	Π	3.9	και	Π	3.12.	
Τι	είδους	πηγή	είναι	η	3.15;	Σε	ποιο	θέμα	αναφέρεται;	Ποιοι	έγραψαν	και	πότε	τα	κείμενα	
Π	3.9	και	Π	3.12;	Σε	ποιο	θέμα	αναφέρονται;	τα	κείμενα	γράφτηκαν	την	εποχή	για	την	
οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


β)	 Ο	Πέτρος	Ζαΐμης,	22	χρονών,	είναι	ανιψιός	του	Ασημάκη	Ζαΐμη,	προεστού	από	την	
Πελοπόννησο.	Από	το	1818	σπουδάζει	στο	Βουκουρέστι.	Την	άνοιξη	του	1821	συμμετέχει	
στο	κίνημα	του	Αλέξανδρου	Υψηλάντη.	Σ’	ένα	γράμμα	που	στέλνει	στο	θείο	του	τού	μιλάει	
με	μεγάλο	ενθουσιασμό	για	το	κίνημα	στο	οποίο	συμμετέχει,	τους	στόχους	που	έχει	αυτό,	
ότι	είναι	ενθουσιασμένος	που	θα	γίνει	επανάσταση	και	στην	Πελοπόννησο	κτλ.	Ο	θείος	
του	Ασημάκης	Ζαΐμης,	όπως	και	άλλοι	προεστοί	στην	Πελοπόννησο	που	μαζεύτηκαν	στη	
Βοστίτσα,	διστάζει	και	δε	θέλει	να	ξεκινήσει	η	επανάσταση,	παρόλο	που	η	κατάσταση	εκεί	
είναι	ευνοϊκή.	Γράφει	λοιπόν	με	τη	σειρά	του	στον	ανιψιό	του	τη	δική	του	γνώμη.	Η	κάθε	
ομάδα	γράφει	τα	δύο	γράμματα	(180–200	λέξεις	το	καθένα)	που	αντάλλαξαν	θείος	και	
ανιψιός.


Πίνακας που θεωρείται ότι 
ζωγράφισε ο Θεόδωρος 
Βρυζάκης με τη μάχη στα 
Δερβενάκια. Γύρω στα μέσα 
του 19ου αιώνα.


5 	 Με	ποιον	τρόπο	παρουσιάζεται	η	μάχη	στα	Δερβενάκια	στην	εικόνα	Π	3.16	και	στον	
παρακάτω	πίνακα;	Ποια	στοιχεία	της	μάχης	τονίζουν	οι	δύο	καλλιτέχνες;	Σε	τι	διαφέρουν;


6 	 Ο	Αταουλάχ	Μεχμέτ,	ένας	μορφωμένος	μουσουλμάνος,	που	ζει	στην	Κωνσταντινούπολη	
και	εργάζεται	στο	σαράι	του	σουλτάνου,	συζητάει	το	φθινόπωρο	του	1821	με	δύο	
άλλους	μουσουλμάνους,	το	Μουσταφά	Ρεσίτ	και	το	Ρουχουντίν	εφέντη,	για	την	Ελληνική	
Επανάσταση.	
α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	3.22	και	Π	3.24.	Πότε	γράφτηκαν;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	
την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	τα	κείμενα	Π	3.22	και	Π	3.24	γράψτε	ένα	
δικό	σας	κείμενο	(120–130	λέξεις)	με	όσα	μπορεί	να	είπε	ο	Αταουλάχ	Μεχμέτ	για	τους	
λόγους	που	επαναστάτησαν	οι	Έλληνες	και	για	το	πώς	αντιμετώπισε	την	επανάσταση	το	
οθωμανικό	κράτος.


7 	 Ο	Πολ	Σινάρ	είναι	ένας	Γάλλος	που	την	άνοιξη	του	1822	φτάνει	στη	Χίο	και	ζει	από	κοντά	την	
επανάσταση	του	νησιού,	αλλά	και	το	βίαιο	τρόπο	που	την	κατάπνιξε	ο	οθωμανικός	στρατός.	
Για	το	γεγονός	αυτό	γράφει	ένα	άρθρο	που	δημοσιεύεται	στις	αρχές	Σεπτεμβρίου	του	1822	
σε	μια	εφημερίδα	του	Παρισιού.	
α)	 Μελετήστε	τις	πηγές	Π	3.18,	Π	3.19	και	Π	3.20.	Τι	είδους	πηγές	είναι;	Οι	πηγές	αυτές	
δημιουργήθηκαν	την	ίδια	εποχή	με	τα	γεγονότα	στα	οποία	αναφέρονται	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


β)	 Γράψτε	το	άρθρο	(180–200	λέξεις)	που	δημοσίευσε	ο	Πολ	Σινάρ.


γ)	 Η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	γράμμα	με	το	κρυπτογραφικό	αλφάβητο	που	χρησιμοποιούσαν	
οι	Φιλικοί	(160–170	λέξεις).	


δ)	 Οι	ομάδες	ανταλλάσσουν	τα	γράμματα	μεταξύ	τους.	Η	κάθε	ομάδα	αποκρυπτογραφεί	το	
γράμμα	που	πήρε	και	το	παρουσιάζει	στην	τάξη!	
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Οι Φαναριώτες ήταν πλούσιοι και μορφωμένοι ορθόδοξοι, 


που μιλούσαν  


Οι Φαναριώτες ηγεμόνες στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 


είχαν πολλές εξουσίες. Όπως πληροφορούμαστε από 


τις πηγές 


Οι Φαναριώτες ηγεμόνες στη Βλαχία και τη Μολδαβία 


καλλιέργησαν τα ελληνικά γράμματα και στήριξαν την 


εκπαίδευση στην 


8 	 Ο	Έντουαρντ	Μακ	Ντόναλντ	είναι	ένας	νεαρός	Βρετανός	που	τον	Ιούλιο	του	1821	φτάνει	
στην	Πελοπόννησο.	Το	Σεπτέμβριο	του	1821	παρακολουθεί	από	κοντά	την	άλωση	της	
Τριπολιτσάς.	Στα	τέλη	Οκτωβρίου	του	1821	δημοσιεύεται	στην	εφημερίδα	Τάιμς	του	
Λονδίνου	ένα	άρθρο	του	για	τη	σημασία	που	είχε	αυτό	το	γεγονός,	αλλά	και	για	τις	
βιαιότητες	που	έγιναν.	
α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5–6	ατόμων	και	μελετήστε	τις	πηγές	Π	3.14	και	Π	3.15.	
Τι	είδους	πηγές	είναι;	Δημιουργήθηκαν	την	ίδια	εποχή	με	τα	γεγονότα	στα	οποία	
αναφέρονται	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


β)	 Γράψτε	το	άρθρο	(180–200	λέξεις)	που	δημοσίευσε	ο	Έντουαρντ	Μακ	Ντόναλντ	στην	
εφημερίδα	Τάιμς	του	Λονδίνου.	Το	κείμενο	σας	να	είναι	γραμμένο	σε	τρίτο	πρόσωπο,	σε	
παρελθόντα	χρόνο	και	να	έχει	την	παρακάτω	μορφή:	


Στη συνέχεια αναφερθείτε στα πιο 
σημαντικά γεγονότα παρουσιάζοντάς τα 


με περισσότερες λεπτομέρειες.


Συνεχίστε με τα λιγότερο σημαντικά 


γεγονότα. 


Παρουσιάστε και μια συγκεκριμένη 
ιστορία, για ένα (ή περισσότερα) 


πρόσωπο που έζησε (από οποιαδήποτε 
μεριά) τα γεγονότα.


Στην αρχή πρέπει να έχει έναν τίτλο 
που θα τραβάει το ενδιαφέρον του 


αναγνώστη.


Συνεχίστε με τις πιο σημαντικές 


πληροφορίες. Γράψτε τι συνέβη, πού, 


πότε, γιατί συνέβη και ποιους αφορά. 


9 	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	3.22,	Π	3.23,	Π	3.24,	Π	3.25	και	Π	3.29.	
α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4–5	ατόμων.	Αντιγράψτε	στα	τετράδιά	σας	και	συμπληρώστε	
τον	πίνακα:


β)	 Κάθε	ομάδα	ετοιμάζει	ένα	κείμενο	(180–200	λέξεις)	για	τη	διαφορετική	τοποθέτηση	
απέναντι	στην	Ελληνική	Επανάσταση	που	εκφράζουν	οι	παραπάνω	πηγές.	


	 Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!	


Κείμενο Πότε 
γράφτηκε;


Γράφτηκε την 
ίδια εποχή 


για την οποία 
μιλάει ή 


αργότερα;


Ποιος/ 
ποιοι το 
έγρα-
ψαν;


Το κείμενο προέρ-
χεται από την οθω-
μανική ή από την 
ελληνική πλευρά;


Ποιες ιδιαίτερες πληροφορίες μάς 
δίνει το κείμενο; Ποιοι μιλούν σ’ 


αυτό; Ποια η κοινωνική τους θέση; 
Ποιες είναι απόψεις τους κτλ.


Σύμφωνα με το 
κείμενο γιατί 


επαναστάτησαν 
οι Έλληνες;


Π 3.22


Π 3.23


Π 3.24


Π 3.25
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10 	 Λύστε	την	ακροστιχίδα:


1 	 Μια	από	τις	κοινωνικές	ομάδες	
που	ήθελαν	να	διατηρήσουν	
τα	προνόμιά	τους	μετά	την	
Επανάσταση.	


2 	 Μια	από	τις	κοινωνικές	ομάδες	
που	ήθελαν	το	νέο	ελληνικό	
κράτος	να	είναι	συγκεντρωτικό.


3 	 Αποκτήσανε	δύναμη	με	την	
Επανάσταση	και	ήθελαν	να	
συμμετέχουν	στη	διοίκηση	του	
νέου	κράτους.


4 	 Ένα	από	τα	τρία	σώματα	που	
δημιούργησε	η	Α΄	Εθνοσυνέλευση.


5 	 Έτσι	λέγεται	το	κράτος	στο	
οποίο	η	κεντρική	κυβέρνηση	δε	
συγκεντρώνει	όλη	την	εξουσία.	


1


2


3


4


5


6


7


8


10


11


12


13


9


Σ
Υ
Γ
Κ
Ε
Ν
Τ
Ρ
Ω
Τ
Ι
Κ
Ο


11 	 α)	 Χωριστείτε	σε	τέσσερις	ομάδες.	Η	πρώτη	ομάδα	είναι	φιλέλληνες	στο	Λονδίνο,	η	δεύτερη	
στο	Παρίσι,	η	τρίτη	στο	Μόναχο	και	η	τέταρτη	στη	Γενεύη.


β)	 Μελετήστε	τις	πηγές	3.56,	3.57,	3.58,	Π	3.30,	Π	3.31,	Π	3.32,	Π	3.33,	Π	3.34,	Π	3.35	και
	 Π	3.36.	Τι	πληροφορίες	μας	δίνουν	για	τη	δράση	των	φιλελλήνων;	
γ)	 Στην	κάθε	ομάδα	συζητήστε	μεταξύ	σας	για	τους	λόγους	που	αποφασίσατε	να	βοηθήσετε	
τους	επαναστατημένους	Έλληνες	και	με	ποιους	τρόπους	θα	το	κάνετε,	τι	αναλαμβάνει	να	
κάνει	το	κάθε	μέλος	κτλ.	


δ)	 Η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(160–170	λέξεις)	με	όλα	όσα	συζήτησε.	
	 Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!	


6 	 Έτσι	ονομάστηκαν	όσοι	ήρθαν	στις	περιοχές	που	επαναστάτησαν	από	τα	διάφορα	μέρη	της	
Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	και	από	το	εξωτερικό.	


7 	 Στο	συγκεντρωτικό	κράτος	αυτή	η	διοίκηση	είναι	ισχυρή.	
8 	 Τέτοιους	θεσμούς	ήθελαν	για	το	νέο	κράτος	όσοι	υποστήριζαν	ένα	συγκεντρωτικό	κράτος.
9 	 ...	Πολίτευμα	της	Ελλάδας,	έτσι	ονομάστηκε	το	πρώτο	σύνταγμα	που	έγινε	στην	Επανάσταση	
του	1821.	


10 	Ένα	από	τα	τρία	σώματα	που	δημιούργησε	η	Α΄	Εθνοσυνέλευση.
11 	Εκεί	έγινε	η	Α΄	Εθνοσυνέλευση.	
12 	Ένα	από	τα	τρία	σώματα	που	δημιούργησε	η	Α΄	Εθνοσυνέλευση.
13 	Μια	από	τις	κοινωνικές	ομάδες	που	ήθελαν	ένα	συγκεντρωτικό	κράτος.


12 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	3.37.	Από	πού	προέρχεται;	Ποιος	το	έγραψε;	Πότε;	Ποιος	μιλάει;	
Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Γράψτε	στα	κενά	κουτιά	στο	παρακάτω	σχήμα	τουλάχιστον	τρία	επιχειρήματα	που	να	
στηρίζουν	και	να	εξηγούν	όσα	υποστηρίζει	ο	Θεόδωρος	Κολοκοτρώνης.	


Η ελληνική 
επανάσταση περιόρισε 


το τοπικισμό
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13 	 α)	 Διαβάστε	την	κείμενο	Π	3.38.	Από	πού	προέρχεται;	Ποιος	το	έγραψε;	Πότε;	Γράφτηκε	την	
ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Ποιος	μιλάει;	Σε	ποιον	απευθύνεται;	Τι	του	λέει;	Τι	είναι	αυτό	που	του	φαίνεται	καινούργιο	
και	διαφορετικό;	Γιατί	του	φαίνεται	έτσι;	Πώς	μπορεί	να	δικαιολογείται	ότι	βλέπει	τα	
πράγματα	έτσι;	


γ)	 Γράψτε	ένα	κείμενο	(100–110	λέξεις)	σχολιάζοντας	αυτή	την	πηγή.	


14 	 Μελετήστε	τα	παρακάτω	δύο	σχήματα	που	αφορούν	τα	δάνεια	που	πήραν	οι	
επαναστατημένοι	Έλληνες	από	τράπεζες	στη	Μεγάλη	Βρετανία.


α)	 Σύμφωνα	με	τον	πίνακα	1	το	τελικό	ποσό	που	ήρθε	στα	χέρια	των	επαναστατημένων	Ελλήνων	
από	το	πρώτο	δάνειο	ήταν:	


	 	 α)	το	59%	του	αρχικού	ποσού	 	 γ)	το	41,5	%	του	αρχικού	ποσού
	 	 β)	το	39,4%	του	αρχικού	ποσού	 	 δ)	το	40,8%	του	αρχικού	ποσού
β)	 Σύμφωνα	με	τον	πίνακα	2	το	τελικό	ποσό	που	ήρθε	στα	χέρια	των	επαναστατημένων	Ελλήνων	
από	το	δεύτερο	δάνειο	ήταν:	


	 	 α)	το	42,6%	του	αρχικού	ποσού	 	 γ)	το	40,8	%	του	αρχικού	ποσού
	 	 β)	το	55,5%	του	αρχικού	ποσού	 	 δ)	το	39,4%	του	αρχικού	ποσού
γ)	 Τα	δάνεια	αυτά	μπορούν	να	θεωρηθούν	μια	επιτυχία	των	επαναστατημένων	Ελλήνων	ή	όχι;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας	σε	ένα	κείμενο	(100–110	λέξεις).


Ηµεροµηνία υπογραφής: 21 Φεβρουαρίου 1824
Τόκος: 5%
Χρεολύσιο: 1%
Εγγύηση: Οι εθνικές µας γαίες και τα δηµόσια έσοδα


Ηµεροµηνία υπογραφής: 7 Φεβρουαρίου 1825
Τόκος: 5%
Χρεολύσιο: 1%
Εγγύηση: Οι εθνικές µας γαίες και τα δηµόσια έσοδα
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19 	 Τοποθετήστε	στην	ιστορική	γραμμή	τα	παρακάτω	γεγονότα:


18
34


18
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18
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Α΄ Εθνοσυνέλευση Α΄ εμφύλιος πόλεμοςΒ΄ ΕθνοσυνέλευσηΠτώση του Μεσολογγίου


Ναυμαχία 
του Ναβαρίνου


Άλωση της 
Τριπολιτσάς


Άφιξη Ιμπραήμ 
στην Πελοπόννησο


Άφιξη Ιωάννη Καποδίστρια 
στο Ναύπλιο


Ο Όθωνας εκλέγεται 
βασιλιάς της Ελλάδας


Β΄ εμφύλιος πόλεμος Γ΄ ΕθνοσυνέλευσηΚαταστροφή της Χίου Μάχη στα ∆ερβενάκια


∆ημιουργείται το 
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος


∆ολοφονία Ιωάννη 
Καποδίστρια στο Ναύπλιο


Κίνημα Υψηλάντη 
στη Μολδαβία


Προσωρινό Πολίτευμα 
της Ελλάδας


15 	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	3.53.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	
οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.
α)	 Τι	ζητάει	ο	συγγραφέας	του	κειμένου	από	τον	Ιωάννη	Καποδίστρια;	Πώς	προσπάθησε	
ο	Ιωάννης	Καποδίστριας	να	ανταποκριθεί	σε	αυτά	που	του	ζητάει	ο	συγγραφέας	του	
κειμένου;	Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	και	συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα:	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4–5	ατόμων.	Το	κάθε	μέλος	παρουσιάζει	στα	υπόλοιπα	τον	
πίνακα	που	δημιούργησε.	Στη	συνέχεια	η	κάθε	ομάδα	συγκεντρώνει	όλα	τα	στοιχεία	
από	τους	επιμέρους	πίνακες	που	έφτιαξαν	τα	μέλη	της	σε	έναν	καινούργιο	και	τον	
παρουσιάζει	στην	τάξη.	


Τι	ζητάει	ο	συγγραφέας	
του	κειμένου	Π	3.53	από	
τον	Ιωάννη	Καποδίστρια;


Ποια	μέτρα	πήρε	ο	Ιωάννης	Καποδίστριας	
για	να	ανταποκριθεί	στο	συγκεκριμένο	


αίτημα;


Εξηγήστε	γιατί	τα	μέτρα	
αυτά	ανταποκρίνονται	στο	


αίτημα.


Ποιοι	μπορεί	να	ήταν	ενάντιοι	στα	
μέτρα	αυτά	και	για	ποιους	λόγους	ο	


καθένας;
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17 	 Ποιος	από	τους	παρακάτω	χάρτες	δείχνει	
το	ελληνικό	κράτος	στα	1832;	Ποιοι	όχι;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


1 2


Μετά την Επανάσταση 
του 1821, στο ελληνικό 
κράτος που δημιουργή-
θηκε δεν υπήρχαν με-
γάλες ιδιοκτησίες γης.


επειδή
επειδή


επειδή


επειδήεπειδή


16 	 «Μετά την Επανάσταση του 1821, στο ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε δεν υπήρχαν 
μεγάλες ιδιοκτησίες γης».	Γιατί;	
α)	 Συμπληρώστε	το	παρακάτω	σχήμα	με	τέσσερα	τουλάχιστον	επιχειρήματα	που	να	
στηρίζουν	αυτή	την	άποψη:


β)	 Εξηγήστε	με	ποιο	τρόπο	ένα	επιχείρημα	μπορεί	να	συνδέεται	με	κάποιο	άλλο.	


3 4


18 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	3.55.
	 	 Τι	είδους	κείμενο	είναι;
	 	 Πότε	γράφτηκε;	Γράφτηκε
	 	 την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	


μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	
την	απάντησή	σας.


β)	 Ο	ζωγράφος	Θεόδωρος	
Βρυζάκης,	το	1828,	σε	
ηλικία	14	χρονών,	μπήκε	στο	
ορφανοτροφείο	που	ίδρυσε


	 ο	Ιωάννης	Καποδίστριας
	 στην	Αίγινα.	Το	1832	φεύγει
	 για	το	Μόναχο,	για	να	σπουδάσει	
ζωγραφική,	όπου	και	μένει	μέχρι	
το	θάνατό	του	το	1867.


	 Γέρος	πια	μιλάει	για	την	περίοδο
	 που	πέρασε	στο	ορφανοτροφείο.	
Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	
παίρνετε	από	το	κείμενο	Π	3.55	
γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	
(150–160	λέξεις)	με	όσα	μπορεί	
να	είπε	ο	Θεόδωρος	Βρυζάκης.	


19 	 Τοποθετήστε	στην	ιστορική	γραμμή	τα	παρακάτω	γεγονότα:
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Α΄ Εθνοσυνέλευση Α΄ εμφύλιος πόλεμοςΒ΄ ΕθνοσυνέλευσηΠτώση του Μεσολογγίου


Ναυμαχία 
του Ναβαρίνου


Άλωση της 
Τριπολιτσάς


Άφιξη Ιμπραήμ 
στην Πελοπόννησο


Άφιξη Ιωάννη Καποδίστρια 
στο Ναύπλιο


Ο Όθωνας εκλέγεται 
βασιλιάς της Ελλάδας


Β΄ εμφύλιος πόλεμος Γ΄ ΕθνοσυνέλευσηΚαταστροφή της Χίου Μάχη στα ∆ερβενάκια


∆ημιουργείται το 
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος


∆ολοφονία Ιωάννη 
Καποδίστρια στο Ναύπλιο


Κίνημα Υψηλάντη 
στη Μολδαβία


Προσωρινό Πολίτευμα 
της Ελλάδας
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22 	 Η	τάξη	σας	συνεχίζει	να	μαζεύει	στοιχεία	για	την	ιστοσελίδα	που	έχει	δημιουργήσει	στο	
διαδίκτυο	για	την	ιστορία	των	γυναικών	στην	Ευρώπη	και	στην	Ελλάδα	από	την	εποχή	της	
Γαλλικής	Επανάστασης	μέχρι	τα	τέλη	του	20ού	αιώνα.	Η	επόμενη	ενότητα,	έπειτα	από	αυτή	
για	τις	γυναίκες	στη	Γαλλική	Επανάσταση,	είναι	αφιερωμένη	στο	ρόλο	των	γυναικών	στην	
Ελληνική	Επανάσταση	του	1821.	
α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	3.66,	Π	3.67	και	Π	3.69.	Ποιες	τα	έγραψαν	και	πότε;	Τι	γνωρίζουμε	
για	τις	συγγραφείς;	Τι	πληροφορίες	μάς	δίνουν	τα	κείμενα	για	το	ρόλο	των	γυναικών	στην	
Ελληνική	Επανάσταση;	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	6–7	ατόμων.	Η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(240–250	
λέξεις)	για	το	ρόλο	των	γυναικών	στην	Ελληνική	Επανάσταση.	Μιλήστε	για	τη	θέση	
τους	πριν	και	μετά	την	Επανάσταση,	γιατί	έλαβαν	μέρος	σ’	αυτήν,	γιατί	δεν	μπόρεσαν	
να	λάβουν	μέρος,	τι	τύχη	είχαν	όσες	πήραν	μέρος	μετά	την	Επανάσταση,	πώς	τις	
αντιμετώπισε	το	ελληνικό	κράτος	κ.ά.	


γ)	 Παρουσιάστε	την	εργασία	σας	στο	διαδίκτυο.


21 	 Διαβάστε	το	παρακάτω	απόσπασμα	που	έγραψε	ένας	σύγχρονός	μας	ιστορικός:


α)	 Ποιος	έγραψε	το	κείμενο	και	πότε;	Το	κείμενο	γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	με	τα	γεγονότα	
στα	οποία	αναφέρεται	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Σύμφωνα	με	το	παραπάνω	απόσπασμα,	ποιος	ήταν	ο	βασικός	στόχος	του	Οθωμανού	
σουλτάνου	Μαχμούτ	Β΄	(1808–1839);	Ποια	μέτρα	πήρε	για	να	τον	κάνει	πραγματικότητα;	
Τι	πέτυχε	και	τι	δεν	πέτυχε	τελικά;


γ)	 Ο	Μαχμούτ	Β΄	είναι	ένας	από	τους	Οθωμανούς	σουλτάνους	που	έκαναν	σημαντικές	
μεταρρυθμίσεις.	Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4–5	ατόμων.	Ψάξτε	(στη	σχολική	βιβλιοθήκη,	
στο	διαδίκτυο	κ.α.)	και	συγκεντρώστε	πληροφορίες	για	τις	μεταρρυθμίσεις	του.


	 Στη	συνέχεια	οργανώστε	τις	πληροφορίες	που	μαζέψατε	σε	ενότητες	(π.χ.	
μεταρρυθμίσεις	στην	οικονομία,	στη	διοίκηση	κ.ο.κ.)	και	φτιάξτε	έναν	πίνακα	
παρουσιάζοντας	τες.	


Ο [σουλτάνος] Μαχμούτ Β΄ [1808–1839] ήταν αποφασισμένος να καταστείλει όλες αυτές τις εξουσίες 
και τα προνόμια. Κατά την άποψή του [...], καμιά ουσιαστική πρόοδος προς τη μεταρρύθμιση δεν ήταν 
δυνατή αν δε σταματούσαν να υπάρχουν όσες εξουσίες της χώρας δεν ήταν στα χέρια του. Η επιθυμία 
του σουλτάνου έπρεπε να γίνει μοναδική αρχή, τόσο στις επαρχίες όσο και στην πρωτεύουσα. Απέτυ-
χε μόνο σε δύο περιπτώσεις: στην Αίγυπτο, όπου αναγκάστηκε να παραχωρήσει αυτονομία σε έναν 
Οθωμανό στρατιωτικό [...], ο οποίος είχε αναλάβει να τη διοικήσει, και στο Μοριά [=Πελοπόννησο], 
όπου υποχρεώθηκε ύστερα από παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων να αναγνωρίσει την ελευθερία 
των Ελλήνων. Ωστόσο σε όλα τα άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα στη Ρούμελη [=δυτικές 
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας] και στην Ανατολία [=ανατολικές περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας], κατόρθωσε να νικήσει τους αντάρτες πασάδες και τους ντόπιους δυνάστες και να 
επαναφέρει τις επαρχίες κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης.


Μπέρναρντ Λιούις, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, έτος 1961


20 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	3.61	και	Π	3.62.	Ποιοι	τα	έγραψαν	και	πότε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	
εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4–5	ατόμων	και	συζητήστε:	Ποιο	από	τα	δύο	κείμενα	εκφράζει	
θετική	άποψη	για	τον	τρόπο	που	κυβέρνησε	ο	Ιωάννης	Καποδίστριας	και	ποιο	αρνητική;	
Σε	ποια	επιχειρήματα	στηρίζει	η	κάθε	πλευρά	τη	θέση	της;	Τι	τονίζει	η	κάθε	πλευρά;


	 Γιατί	διαλέγει	να	τονίσει	τα	συγκεκριμένα	θέματα;	Ποιος	είναι	ο	στόχος	της;	
γ)	 Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	τα	δύο	αυτά	κείμενα	η	κάθε	ομάδα	γράφει	
ένα	δικό	της	κείμενο	(120–130	λέξεις)	παρουσιάζοντας	και	σχολιάζοντας	τα	επιχειρήματα	
που	χρησιμοποιεί	η	κάθε	πλευρά.	
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Κεφάλαιο 4


Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι 
τα μέσα του 19ου αιώνα 


Α. Η Bιομηχανική Eπανάσταση αλλάζει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες


Επικοινωνίες και μεταφορές
Στις μεταφορές εφευρέθηκε το ατμόπλοιο και στις 
επικοινωνίες ο τηλέγραφος. Με τον τηλέγραφο, που είναι 
βρετανική εφεύρεση, χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό για 
να μεταδώσουμε ένα μήνυμα φτιαγμένο από σήματα (τα 
γράμματα από ένα τεχνικό αλφάβητο) μέσα από καλώδια. 
Το 1824 ο Γάλλος φυσικός Σαντί Καρνό γράφει 
ενθουσιασμένος για την ατμοκίνηση στις θαλάσσιες 
μεταφορές:


Κεφάλαιο 4


Έγχρωμη λιθογραφία του 1838 με το ατμόπλοιο Γκρέιτ Ίστερ να 
φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ). Από τα τέλη του 18ου 
αιώνα, πολλοί προσπάθησαν να βάλουν ατμομηχανές στα καράβια, 
αλλά τα τεχνικά προβλήματα ήταν πολλά. Οι πιο πολλές θαλάσσιες 
μεταφορές και μετακινήσεις συνέχισαν να γίνονται με καράβια που 
είχαν πανιά (ιστιοφόρα). Τα ατμόπλοια τελικά επικράτησαν στις 
θάλασσες στα τέλη του 19ου αιώνα. 


Να πλέουν τα ατμόπλοια με ασφάλεια και γρήγορα 
μπορεί να θεωρηθεί τέχνη εντελώς καινούργια, 
χάρη στις μηχανές με φωτιά [=τις ατμομηχανές]. 
Ήδη η τέχνη αυτή βοήθησε να αναπτυχθούν γρή-
γορες και τακτικές επικοινωνίες στη θάλασσα, αλλά 
και στους μεγάλους ποταμούς της παλιάς και της 
νέας ηπείρου. Βοήθησε να διασχίσουμε περιοχές 
ακατοίκητες, όπου άλλοτε δεν μπορούσαμε καν να 
πλησιάσουμε. Βοήθησε να μεταφερθεί ο πολιτισμός 
σε απομακρυσμένα σημεία της γης. Η ναυσιπλοΐα, 
χάρη στις μηχανές με φωτιά, [...] μπορεί να ενώσει 
τους λαούς της γης σαν να κατοικούσαν όλοι στο 
ίδιο μέρος. 


Σαντί Καρνό, Σκέψεις σχετικά με την κινητήρια δύναμη της 
φωτιάς, έτος 1824


Ένας από τους 
πρώτους ηλεκτρικούς 
τηλέγραφους (1841). 


Ο τηλέγραφος 
χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά 
το 1837 από μια 


σιδηροδρομική 
εταιρία στη Μεγάλη 
Βρετανία.


A = . - G = - - . M = - - S = . . . Y = - . - - 5 = . . . . . 


B = - . . . H = . . . . N = - . T = - Z = - - . . 6 = - . . . .


C = - . - . I = . . O = - - - U = . . - 1 = . - - - - 7 = - - . . .


D = - . . J = . - - - P = . - - . V = . . . - 2 = . . - - - 8 = - - - . .


E = . K = - . - Q = - - . - W = . - - 3 = . . . - - 9 = - - - - .


F = . . - . L = . - . . R = . - . X = - . . - 4 = . . . . - 0 = - - - - -


Το 1842 ο Σάμουελ Μορς δημιούργησε ένα ειδικό αλφάβητο για τον τηλέγραφο (σήματα 
μορς) που έκανε πιο εύκολη την επικοινωνία. Το κάθε γράμμα (όπως και οι δέκα αριθμοί) 
αποτελείται από τελείες και παύλες. Ένας από τους πιο εύκολους συνδυασμούς 
γραμμάτων είναι … _ _ _ …, δηλαδή SOS, που από τότε σημαίνει «κίνδυνος». Με κάποιες 
αλλαγές, το αλφάβητο αυτό μπόρεσε να καλύψει και τα ελληνικά γράμματα. 


Το 1851 ένα καλώδιο που ρίχτηκε στη θάλασσα 
ένωσε για πρώτη φορά δύο λιμάνια, το Ντόβερ 
στη Μεγάλη Βρετανία με το Καλέ στη Γαλλία. Από 
τότε ο τηλέγραφος διαδόθηκε παντού. Το 1860 
ένα καλώδιο ένωσε την Ευρώπη με τη Βόρεια 
Αμερική. Στην εικόνα έγχρωμο χαρακτικό με το 
ατμόπλοιο Γκρέιτ Ίστερ καθώς ρίχνει το καλώδιο 
αυτό. 


Π 4.1


Π 4.2


Π 4.3


Π 4.5
Π 4.4
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Βιομηχανικές πόλεις
Να πώς είδε τη βιομηχανική πόλη Μάντσεστερ, στη Μεγάλη Βρετανία, ο Γάλλος 
ιστορικός και διπλωμάτης Αλέξις ντε Τοκβίλ, που την επισκέφτηκε το 1835. 


Πολλοί συγγραφείς χρησιμοποίησαν 
σαν παράδειγμα το Μάντσεστερ 
για να περιγράψουν τις αρνητικές 
συνέπειες από την εκβιομηχάνιση. 
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω 
απόσπασμα από το μυθιστόρημα 
Δύσκολοι καιροί του Βρετανού 
συγγραφέα Κάρολου Ντίκενς.


Κανάλι στο Μάντσεστερ. Δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα.


Σχέδιο για τη δημιουργία 
μιας εργατικής συνοικίας στο 


Μάντσεστερ. 1848.


 Για τον Κάρολο 
Ντίκενς θα 
μιλήσουμε στη 
σ. 106.


[Το Κόκταουν] ήταν μια πολιτεία από κόκκινα τούβλα, ή καλύτερα από τούβλα που 
θα ’ταν κόκκινα, αν τα άφηναν οι καπνοί και οι στάχτες, που έδιναν στην πολιτεία ένα 
αφύσικο κοκκινόμαυρο χρώμα […]. Ήταν μια πολιτεία με μηχανές και ψηλές καμινά-
δες, που άφηναν ολοένα ατέλειωτες σερπαντίνες από καπνό, που δεν έπαυαν ποτέ 
να στριφογυρίζουν. Είχε ένα μαύρο κανάλι κι ένα ποτάμι που έτρεχε νερό κόκκινο από 
βρόμικες μπογιές. Είχε τεράστια κτίρια γεμάτα παράθυρα, που έτρεμαν και χτυπού-
σαν όλη την ημέρα και όπου το έμβολο της ατμομηχανής ανεβοκατέβαινε μονότονα 
[…]. Είχε κάμποσους μεγάλους δρόμους που έμοιαζαν πολύ ο ένας με τον άλλο και 
πολλούς μικρούς δρομάκους που έμοιαζαν ακόμη περισσότερο ο ένας με τον άλλο. 
Κι οι άνθρωποι που κατοικούσαν σ’ αυτούς ήταν το ίδιο όμοιοι μεταξύ τους: έμπαιναν 
κι έβγαιναν όλοι τις ίδιες ακριβώς ώρες, αφήνοντας τους ίδιους πάντα ήχους, στα ίδια 
πεζοδρόμια, για να πάνε να κάνουν την ίδια δουλειά, και το κάθε τους σήμερα ήταν 
ολόιδιο με το χτες και το αύριο κι ο κάθε τους χρόνος δεν ξεχώριζε από τον περσινό 
και τον επόμενο χρόνο. Το Κόκταουν ήταν έτσι γιατί υπήρχε η βιομηχανία, που του 
έδινε ζωή. 


Κάρολος Ντίκενς, Δύσκολοι καιροί, έτος 1854


Π 4.6


Π 4.8


Π 4.9


Στην κορυφή του λόφου […] βρίσκονται 30 με 40 εργοστάσια. Με τους έξι 
ορόφους τους υψώνονται προς τον ουρανό [...]. Γύρω από τα εργοστάσια 
στριμώχνονται τα φτωχικά εργατικά σπίτια. Μέσα από αναρίθμητα, φιδωτά 
μονοπάτια φτάνει κανείς σε αυτά [τα] μονώροφα σπιτάκια από σανίδια, 
αταίριαστα συναρμολογημένα, με σπασμένα τζάμια […], στα οποία ο 
άνθρωπος ζει ανάμεσα στην αθλιότητα και στο θάνατο […]. Σε καθέναν 
από αυτούς τους υγρούς, αποκρουστικούς χώρους στριμώχνονται δέκα 
με δεκαπέντε ψυχές που δεν έχουν άλλη επιλογή […]. Όποιος σηκώσει 
το κεφάλι του θα δει ότι γύρω τους υψώνονται τα τεράστια «παλάτια» 
της βιομηχανίας. Θα ακούσει το θόρυβο από τα καμίνια και τον ατμό 
που σφυρίζει […]. Εδώ είναι ο δούλος, εκεί ο αφέντης· εκεί βρίσκεται ο 
πλούτος για τους λίγους κι εδώ η αθλιότητα για τους πολλούς […]. Ένα 
πυκνό μαύρο σύννεφο κρέμεται πάνω από την πόλη.


Αλέξις ντε Τοκβίλ, έτος 1835


Π 4.7
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Αποικίες


Ινδίες
Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα η Εταιρία των 
Ανατολικών Ινδιών έλεγχε το εμπόριο στις Ινδίες. 
Από το 1857 οι Ινδίες γίνονται κτήση της Μεγάλης 
Βρετανίας.


Οι εμπορικές εταιρίες εκείνης της 
εποχής ήταν οργανωμένες ομάδες που 
έπαιρναν από ένα κράτος προνόμια. 
Με αυτά τα προνόμια έκαναν εμπόριο 
σε μια περιοχή χωρίς να πληρώνουν 
φόρους ή πλήρωναν λίγους, είχαν το 
μονοπώλιο σε κάποια είδη κτλ.


Πίνακας Ινδού ζωγράφου που εικονίζει τη σύζυγο ενός 
Βρετανού αξιωματούχου, περιτριγυρισμένη από Ινδούς 
υπηρέτες. 1782 περίπου.


Ακουαρέλα σε χαρτί του Βρετανού Τζέιμς Μόφατ 
με τον Κυβερνητικό Οίκο στην Καλκούτα. 1802. 


Ακουαρέλα που 
χρονολογείται 
γύρω στο 1815 
με πέντε Ινδούς 
στρατιώτες.


Νέα Ζηλανδία
Τον 8ο αιώνα οι Μαορί, μια φυλή από την Πολυνησία, 
κατοίκησαν τη Νέα Ζηλανδία. Ο Βρετανός Τζέιμς Κουκ 
ανακάλυψε τη Νέα Ζηλανδία περίπου το 1770. Το 1840 
έγινε κτήση της Μεγάλης Βρετανίας και Βρετανοί άποι-
κοι φτάνουν στα νησιά, όπου ασχολούνται κυρίως με την 
κτηνοτροφία και τη γεωργία. 


Οι άποικοι προσπάθησαν να 
πάρουν τη γη των Μαορί. Αυ-


τοί όμως αντιστάθηκαν και κατάφεραν να κρατήσουν αρκετή από τη γη τους καθώς 
και τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Παρ’ όλα αυτά, για πολύ μεγάλο διάστημα οι 
Μαορί θεωρούνταν κατώτεροι από τους αποίκους. 


Τοπίο στη Νέα Ζηλανδία.


Πορτρέτο ενός Μαορί από το Βρετανό 
ζωγράφο Τζορτζ Γκρεντς Άνγκας. 
1844 περίπου. 


Π 4.11


Π 4.10


Π 4.12


Π 4.13


Π 4.14
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Αυστραλία
Η Αυστραλία ανακαλύπτεται γύρω στο 1770 από το 
Βρετανό Τζέιμς Κουκ. Στα τέλη του 18ου αιώνα η 
Μεγάλη Βρετανία ιδρύει εκεί αποικία με πρωτεύου-
σα το Σίντνεϊ, όπου στέλνει κατάδικους. 
Το 1829 όλη η Αυστραλία γίνεται κτήση της Μεγάλης 
Βρετανίας. Μέσα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα 
ιδρύονται οι πόλεις Περθ, Μελβούρνη και Αδελαΐδα, 
αναπτύσσεται η γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ η 
Μεγάλη Βρετανία σταματάει να μεταφέρει εκεί κατά-
δικους. Οι περισσότεροι άποικοι ζουν στα παράλια, 
όπου υπάρχουν και οι μεγαλύτερες πόλεις. 


Ο βρετανικός εποικισμός της Αυστραλίας έχει πολύ 
αρνητικές συνέπειες για τους Αβορίγινες, τους ντόπιους 
που ζούσαν εκεί. Δεν τους επιτρέπανε να ζουν στις 
πόλεις και πολλοί υποφέρανε από τις αρρώστιες που 
έφεραν μαζί τους οι άποικοι, από τη βία και τη φτώχεια. 
Μόνο στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα οι Αβορίγινες 
αποκτήσανε νομικά δικαιώματα στην Αυστραλία. 


Πίνακας του Βρετανού ζωγράφου Κόνραντ Μάρτενς με 
τον κόλπο του Σίντνεϊ. 1836 περίπου.


Πίνακας που ζωγράφισε ο Βρετανός Χάρντεν Μέλβιλ: 
Μετανάστες στην Αυστραλία διαβάζουν γράμμα που έχει 
έρθει από την πατρίδα τους. 1850–1851.


Τοιχογραφία 
των 
Αβορίγινων 
που 
χρονολογείται 
πριν από το 
17ο αιώνα στο 
εθνικό πάρκο 
Κακαντού στην 
Αυστραλία.


Βρετανικό σκίτσο - ανακοίνωση στους Αβορίγινες της Αυστραλίας 
που κολλήθηκε σε δέντρα για να πληροφορήσει τους ντόπιους ότι 
οι άποικοι ήταν φίλοι τους και ότι η κυβέρνησή τους θα τιμωρούσε 
με τον ίδιο τρόπο τις παρανομίες όποιος και αν τις έκανε.


Ο βράχος Ουλούρου βρίσκεται στη νότια Αυστραλία και έχει περιφέρεια
9,4 χλμ. και ύψος 350 μ. Για τους Αβορίγινες είναι ένας ιερός χώρος και δεν πρέπει 
κανείς ν’ ανέβει σ’ αυτόν. Όμως το 1873, με χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση της 
Αυστραλίας, ο άποικος Γουίλιαμ Γκος ανέβηκε στο βράχο, τον οποίο και ονόμασε 
Άγερς Ροκ, δηλαδή Βράχος του Άγερ, προς τιμήν του τότε πρωθυπουργού της 
Αυστραλίας Χένρι Άγερ. 


Π 4.15


Π 4.16


Π 4.17Π 4.18


Π 4.19
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Αστοί και εργάτες


Σύμφωνα με τους νόμους
Σύμφωνα με τους γαλλικούς νόμους (1803), η γυναίκα έπρεπε να υπακούει τον άντρα της, που 
μετά το γάμο διαχειριζόταν και την περιουσία της. Μια παντρεμένη γυναίκα δεν μπορούσε να 
δουλέψει έξω από το σπίτι χωρίς την άδεια του συζύγου, ο οποίος είχε δικαίωμα να παίρνει το 
μεροκάματό της. Η νομοθεσία επίσης καταδίκαζε τη γυναικεία μοιχεία, αλλά όχι την αντρική. 
Από το 1816 καταργήθηκε το διαζύγιο. 
Στη βρετανική νομοθεσία η περιουσία της γυναίκας περνούσε μετά το γάμο στο σύζυγό 
της, γινόταν δηλαδή δική του. Η διάταξη αυτή καταργήθηκε μόλις το 1882, ύστερα από 
πολύχρονους αγώνες που έκαναν τα πρώτα κινήματα για τα γυναικεία δικαιώματα.


Ζούσαν φτωχικά
Ας δούμε πώς περιγράφει τους εργάτες και τη ζωή τους στη Μεγάλη Βρετανία ο 
Γερμανός Φρίντριχ Ένγκελς.


Καναδάς
Ο Καναδάς ήταν αποικία της Γαλλίας, 
αλλά όταν τελείωσε ο Επταετής πόλεμος 
(1756–1763), πέρασε στη Μεγάλη Βρετα-
νία. Οι Γάλλοι άποικοι που έμειναν είχαν το 
δικαίωμα να μιλούν τη γλώσσα τους και να 
διατηρήσουν τη θρησκεία τους και τα έθιμά 
τους. Ο Καναδάς παρέμεινε κτήση της Με-
γάλης Βρετανίας, η οποία όμως σταμάτησε 
να παίρνει φόρους από εκεί. 


Οι μεγάλες πόλεις κατοικούνται κυρίως από εργάτες […]· αυτοί 
οι εργάτες δεν κατέχουν τίποτα και ζουν απ’ το μεροκάματο, που 
σχεδόν πάντα φτάνει μόνο για να ζεις μέρα με τη μέρα […]. Κάθε 
εργάτης, λοιπόν, ακόμη και ο καλύτερος, ζει με μια απειλή που 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα κάθε στιγμή: να πεθάνει από την 
πείνα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που το παθαίνουν. Τα περισσότε-
ρα εργατικά σπίτια είναι χτισμένα χωρίς κανόνες, με κακά υλικά, 
χωρίς καμία συντήρηση, δεν αερίζονται σωστά, είναι υγρά και 
ανήλιαγα. Οι κάτοικοί τους στριμώχνονται σ’ έναν ελάχιστο χώρο, 
και πολύ συχνά κοιμάται σ’ ένα δωμάτιο μια ολόκληρη οικογένεια. 
Τα σπίτια αυτά δεν είναι άθλια μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερι-
κά, αφού στα περισσότερα λείπουν ακόμη και τα πιο απαραίτητα 
έπιπλα. Ακόμη, τα ρούχα των εργατών είναι γενικά μέτρια, ενώ 
πολλοί απ’ αυτούς είναι ντυμένοι με κουρέλια. 


Φρίντριχ Ένγκελς, Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, έτος 1844


 Για το Φρίντριχ 
Ένγκελς μιλάμε 
στη σ. 101.


Μια φτωχή εργατική οικογένεια όπως τη 
ζωγράφισε το 1847 ο Βρετανός Τζορτζ 
Κρούικσονκ. Βλέπουμε το δωμάτιο που μένουν, τα 
λιγοστά τους έπιπλα, τα στρώματα στο πάτωμα, 
τον πατέρα που πίνει, τη μητέρα που κλαίει.


Αλγερία
Το 18ο αιώνα η Γαλλία έχασε όλες τις αποικίες της στην Αμερική, που τις πήρε η Μεγάλη Βρετανία. 
Άρχισε ξανά να δημιουργεί αποικίες το 1830 όταν κατέκτησε την Αλγερία. Από το 1830 μέχρι το 1914 
800.000 Γάλλοι εγκαταστάθηκαν στην Αλγερία.


Π 4.20


Π 4.21 Π 4.22


Τοιχογραφία με οικοδόμους από το παλιό δημαρχείο στην πόλη Τορόντο του Καναδά. 19ος αιώνας. 
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Αλληλοβοήθεια και ασφάλιση
Για να έχει ο ασφαλισμένος κάποια οικονομική βοήθεια εάν δεν μπορεί να 
δουλέψει από κάποιο ατύχημα ή αρρώστια, πληρώνει τακτικά σε ένα κοινό 
ταμείο κάποιο ποσό. Οι πρώτες εργατικές ενώσεις προστάτευαν τα μέλη 
τους και τις οικογένειές τους από αρρώστιες, ατυχήματα, θανάτους κτλ., 
αλλά και από το νέο μεγάλο κίνδυνο: την ανεργία. 
Το παρακάτω απόσπασμα εξηγεί γιατί οι εργάτες χρειάζονται να βοηθάει
ο ένας τον άλλο. 


Περίπου το ένα τρίτο από τον εργαζόμενο πληθυσμό μας [...] απο-
τελείται από υφαντουργούς και εργάτες. Το μέσο τους εισόδημα 
δεν αρκεί για να ζήσουν τις οικογένειές τους χωρίς βοήθεια από την 
ενορία. Αυτοί οι εργαζόμενοι –οι περισσότεροι […] καθώς πρέπει 
άνθρωποι– υποφέρουν περισσότερο όταν μειώνονται τα μεροκάματα 
και δυσκολεύει η κατάσταση. Σ’ αυτή κυρίως την τάξη των φτωχών 
συνανθρώπων μου θέλω να γνωρίσω το συνεργατισμό.


Φ. Μπέικερ, Πρώτη διάλεξη για το συνεργατισμό, έτος 1830


Ένας εργάτης, όπως τον ζωγράφισε ο Γάλλος ζωγράφος Οράς Βερνέ. 1820. 
 


Εργατικά νομοθετήματα
Στη Γαλλία το 1841 ορίστηκε με νόμο το οκτάωρο για τα παιδιά 8–12 χρονών, στη Μεγάλη 
Βρετανία το 1842 απαγορεύτηκε στις γυναίκες να κατεβαίνουν στα ορυχεία και το 1847 
καθιερώθηκαν σε ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας οι δέκα ώρες δουλειά. 
Οι νόμοι αυτοί δημιουργήθηκαν όταν έγινε γνωστό πόσο σκληρά δούλευαν οι εργάτες –και 
κυρίως τα παιδιά και οι γυναίκες– στα εργοστάσια και στα ορυχεία. Τα κοινοβούλια στη 
Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία οργάνωσαν ειδικές επιτροπές για να ερευνήσουν το ζήτημα 
και να κάνουν προτάσεις. Στις επιτροπές αυτές μίλησαν για τη δουλειά τους πολλοί εργάτες 
και εργάτριες. 


Δούλευα στο υφαντουργείο του κυρίου Μπρέιντ στο Ντάτνρουιν. Δουλεύαμε όσο υπήρχε φως και 
μπορούσαμε να βλέπουμε. Δεν μπορώ να πω ποια ώρα σταματούσαμε τη δουλειά. Δεν υπήρχε ρολόι 
στο υφαντουργείο. Μόνο ο γιος του αφεντικού είχε ρολόι και έτσι δεν ξέραμε τι ώρα ήταν. Οι εργάτες 
δεν επιτρεπόταν να έχουν ρολόι. Ήταν ένας που είχε, αλλά του το πήραν γιατί μου είπε την ώρα.


Τζέιμς Πάτερσον, εργάτης, στη βρετανική Επιτροπή της Βουλής, έτος 1832


Να πώς περιγράφει μια μικρή εργάτρια τη δουλειά της στη βρετανική 
επιτροπή για τη γυναικεία και την παιδική εργασία στα ορυχεία. 


Άρχισα στις πέντε με τις γυναίκες και στις πέντε βγήκα πάλι έξω. Την 
Παρασκευή δουλεύω όλη τη νύχτα και φεύγω στις 12 το μεσημέρι. 
Κουβαλάω τα μεγάλα κομμάτια κάρβουνο από εκεί που τα βρίσκουν 
μέχρι την έξοδο της στοάς, τα μικρά κομμάτια σε ένα καλάθι […]. 
Οι αποστάσεις είναι διαφορετικές, γιατί δε σκάβουν πάντα στο ίδιο 
σημείο, άλλες φορές 300, άλλες 500 μέτρα. Η στοά είναι πολύ χα-
μηλή, πρέπει να σκύβω την πλάτη και να λυγίζω τα πόδια και συχνά 
το νερό φτάνει μέχρι τις γάμπες μου. Δε μ’ αρέσει η δουλειά. Με 
βάζει ο πατέρας μου να δουλεύω. Δεν έχω ποτέ μου τραυματιστεί, 
όμως συχνά αναγκάστηκα να σκαρφαλώσω έξω από τη στοά, όταν 
δεν μπορούσα να αναπνεύσω μέσα. 


Τζάνετ Κάμινγκ, 11 ετών, εργάτρια, Έκθεση Επιθεωρητών Εργασίας, έτος 1842


Από τις εικόνες 
που συνόδεψαν 


την «πρώτη έκθεση 
για τα ορυχεία» 
του βρετανικού 


κοινοβουλίου το 1842: 
Μικρά κορίτσια ανεβαίνουν 


μια σκάλα κουβαλώντας 
στην πλάτη τους κάρβουνο.


Π 4.23


Π 4.24


Π 4.25


Π 4.26


Π 4.27
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Φωτογραφία του 1850 με το Γερμανό συνθέτη Ρόμπερτ 
Σούμαν και τη σύζυγό του Κλάρα στο πιάνο. 


Π 4.34


Γράμματα και τέχνες


Λογοτεχνία 
Στη Μεγάλη Βρετανία ανάμεσα σε άλλους ξεχωρίζουν στην ποίηση οι Πέρσι Σέλεϊ, 
Τζον Κιτς, ο λόρδος Μπάιρον (Βύρωνας). Στο μυθιστόρημα ξεχωρίζουν ο Ουόλτερ 
Σκοτ, που έγραψε ιστορικά μυθιστορήματα (Ιβανόης, 1819), και η Τζέιν Όστιν 
(Λογική και ευαισθησία, 1811, Περηφάνια και προκατάληψη, 1813, Έμμα, 1816 
κ.ά.). 
Στη Γαλλία ο ρομαντισμός εκπροσωπείται από το Φρανσουά Σατομπριάν, το 
Βικτόρ Ουγκό (Η Παναγία των Παρισίων, 1831, Οι άθλιοι, 1862), τον Αλφόνς ντε 


Λαμαρτέν και τον Αλέξανδρο Δουμά (Ο κόμης Μοντεχρίστο, 1844, Οι τρεις σωματοφύλακες, 
1844 κ.ά.). Στη Ρωσία την εποχή αυτή γράφει ο Αλέξανδρος Πούσκιν (1799–1837), που 
θεωρείται ότι θεμελίωσε τη ρωσική ποίηση.


Ο Βικτόρ Ουγκό ήταν φιλέλληνας και έγραψε ποιήματα με θέματα από 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το μυθιστόρημά του Οι άθλιοι 
θεωρείται το αριστούργημά του. Εκεί περιγράφει τις περιπέτειες και 
τα βάσανα που περνούν άνθρωποι από τα λαϊκά στρώματα. Ακόμη, 
μιλάει για το επαναστατημένο Παρίσι στα 1848. Να πώς περιγράφει τα 
οδοφράγματα. 


Για το λόρδο 
Μπάιρον 
(Βύρωνα) 
μιλήσαμε στη 
σ. 56.


Πίνακας του 1836 του 
Γάλλου ζωγράφου 
Ογκίστ ντε Σατιγιόν με 
το Βίκτωρα Ουγκό και 
το γιο του. 


Οι εφημερίδες έγραψαν τότε πως το οδόφραγμα της οδού Κα-
ναβίδας έγινε ψηλό ως τον πρώτο όροφο των σπιτιών, κι έτσι δεν 
μπορούσε να περάσει κανείς. Ωστόσο δεν ξεπερνούσε τα έξι με 
επτά πόδια [=2-2,5 μέτρα]. Το έφτιαξαν με τέτοιο τρόπο ώστε 
όσοι πολεμούσαν μπορούσαν να κρύβονται πίσω του ή ακόμη να 
ανεβαίνουν στην κορυφή του, γιατί είχε τέσσερις σειρές πέτρινα 
σκαλιά από το μέσα μέρος.
Μα απ’ έξω ήταν πολύ ανώμαλο και δυσκολευόταν τρομερά 
όποιος ήθελε ν’ ανεβεί, γιατί είχαν μαζέψει εκεί πέτρες, βα-


ρέλια, δοκάρια και τα ανακάτεψαν με τις ρόδες της άμαξας και του 
αναποδογυρισμένου λεωφορείου. Ανάμεσα στον τοίχο και στο οδόφραγμα άφησαν 
άνοιγμα για να βγαίνει ένας άνθρωπος μόνο, όταν ήθελε. Στην κορυφή του οδοφράγ-
ματος στερέωσαν με σχοινιά ένα κοντάρι, όπου κυμάτιζε η κόκκινη σημαία. 


Βικτόρ Ουγκό, Οι άθλιοι, έτος 1862


Μουσική


Στις εικόνες Π 4.29 και Π 4.31 χειρόγραφα από το μυθιστόρημα Οι άθλιοι που έγραψε ο Βικτόρ Ουγκό 
ανάμεσα στο 1845 και στο 1862. 


Πορτρέτο του Γάλλου συνθέτη 
Εκτόρ Μπερλιόζ που ζωγράφισε 
ο Γάλλος Εμίλ Σινιόλ. 1830.


Π 4.28


Π 4.29


Π 4.31


Π 4.32


Π 4.30


Σκίτσο του Γάλλου ζωγράφου Ζαν-
Ογκίστ Ενγκρ με τον Ούγγρο συνθέτη 
Φραντς Λιστ. 


Π 4.33
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Β. Επαναστατικά κινήματα στην εποχή της Παλινόρθωσης


Τα επαναστατικά κινήματα του 1820 και του 1830 


Μυστικές επαναστατικές οργανώσεις 
Οι οργανώσεις αυτές (τις έλεγαν και «εταιρίες») δημιουργήθηκαν στα τέλη του 18ου και στις 
αρχές του 19ου αιώνα με στόχο να οργανώσουν επαναστάσεις ενάντια στα απολυταρχικά 
καθεστώτα, που τότε επικρατούσαν στην Ευρώπη. 
Από τις πιο γνωστές μυστικές επαναστατικές οργανώσεις ήταν οι καρμπονάροι, που έδρασαν 
στην Ιταλική χερσόνησο στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Στόχος τους ήταν να διώξουν 
τους ξένους ηγεμόνες από την Ιταλική χερσόνησο και να γίνουν φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. 
Παρόλο που το όνομά τους προέρχεται από τους καρβουνιάρηδες, οι περισσότεροι 
καρμπονάροι ήταν αστοί. 


Ο Τζουζέπε Ματσίνι (1805–1872) καταγόταν από τη Γένοβα. Ανήκε στους καρμπονάρους και αφιέρωσε τη ζωή του στην επανάσταση που θα 
ένωνε όλα τα ιταλικά κράτη σε ένα. Πίστευε ότι μόνο οι λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις με τις μυστικές οργανώσεις τους θα μπορούσαν να 
διώξουν τους ξένους και να ενοποιήσουν την Ιταλία.


Ακουαρέλα που 
ζωγράφισε ο 


Γερμανός συνθέτης 
Φέλιξ Μέντελσον 


και εικονίζει το 
Γκέβαντχαουζ, 


μια αίθουσα για 
συναυλίες στη 


Λιψία. Στο κάτω 
μέρος υπάρχουν 


σημειωμένες νότες. 


Π 4.37


Π 4.38


182018001790 1840 1860 1870 1880 1890 1900 19201810 1830 1850 1910


1830
Ελλάδα


1796
Oλλανδία


1791
Γαλλία


1832
Καναδάς


1839
Οθωμανική 


Αυτοκρατορία


1856
Μεγάλη 


Βρετανία


1861
Ιταλία


1871
Γερμανία


1874
Ελβετία


1878
Βουλγαρία,


Σερβία


1910
Ισπανία


1917
Ρωσία


1867
Αυστροουγγαρία


Σε όλο το 19ο αιώνα ακμάζει η όπερα, που γίνεται ένα από τα αγαπημένα 
θεάματα για τους αστούς, και τότε γράφονται μερικές από τις πιο σημαντικές 
όπερες. Στην Π 4.35 πορτρέτο του Ιταλού συνθέτη Γκαετάνο Ντονιτσέτι (1848) 
και στην Π 4.36 πορτρέτο του Ιταλού συνθέτη Βιντσέντσο Μπελίνι (1835 
περίπου). Και οι δύο έγραψαν όπερες.  


Π 4.35


Π 4.36


Οι επαναστάσεις του 1848: Η «άνοιξη των λαών»


Εβραίοι
Οι Εβραίοι αναγνωρίστηκαν ως ισότιμοι πολίτες μετά τη Γαλλική Επανάσταση, σε άλλες χώρες 
πιο νωρίς και σε άλλες πιο αργά. 
Στην ιστορική γραμμή παρακάτω βλέπουμε πότε έγινε αυτό στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες: 


Π 4.39


32
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Γ. Η Ελλάδα του Όθωνα 


Ο Όθωνας, η αντιβασιλεία και η απολυταρχία (1833–1843)


Αντιβασιλεία
Οι τρεις αντιβασιλείς, που διοίκησαν την Ελλάδα μέχρι να γίνει ενήλικος ο 
Όθωνας, είχαν σημαντικές θέσεις στη Βαυαρία και πολιτική πείρα. 


Το βιβλίο Ο ελληνικός λαός που 
έγραψε ο Μάουερ και κυκλοφόρησε 


στη Χαϊδελβέργη (σήμερα στη 
Γερμανία) το 1835. 


Ληστές
Το 1835 η ληστεία ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα για τη δημόσια ασφάλεια στην ύπαιθρο. 
Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από μια έκθεση για τη ληστεία που κατέθεσε στην 
αντιβασιλεία ένας πολιτικός από τα Ψαρά.


Όταν ήρθε [ο Όθωνας] στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε [...] 
η αντιβασιλεία, διαλύθηκαν τα άτακτα ελαφρά στρατεύματα. 
Αυτό προκάλεσε νέα παράπονα μέχρι που ξαναγεννήθηκε 
πάλι το κακό της ληστείας· πολλοί απ’ αυτούς τους στρατι-
ώτες απελπισμένοι από τα λιγοστά έσοδά τους […], πήγαν 
[...] στα [οθωμανικά] μέρη [...]. Συναντήθηκαν εκεί με το 
παλιό άθλιο σύστημα της [Οθωμανικής Αυτοκρατορίας], [...] 
με τους [...] αρματολούς. Με αυτούς ήταν πολύ εύκολο να 
συνεργαστούν, για να γυμνώνουν το λαό της Ελλάδας το 
καλοκαίρι και το χειμώνα να επιστρέφουν σ’ αυτούς [=τους 
αρματολούς], να μοιράζουν μαζί τους όσα αποκτήσανε από 
τις ληστείες και να προστατεύονται.
Αναγνώστης Μοναρχίδης, Έκθεση για τη ληστεία, 22 Δεκεμβρίου 1835


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 4.47
Χαρακτικό με καταυλισμό Βαυαρών στρατιωτών 
στο Σπερχειό ποταμό, σύνορο της Ελλάδας και 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι το 1881.


Χαρακτικό με ληστή (μέσα 
19ου αιώνα). Το ελληνικό 
κράτος προσπάθησε να 
αντιμετωπίσει τη ληστεία 
με τον τακτικό στρατό, 
χωρίς όμως ιδιαίτερα 
αποτελέσματα. Οι ληστές 
είχαν συχνά καλές σχέσεις 
με τους κατοίκους σε 
πολλά ορεινά χωριά, 
αλλά έπαιρναν επίσης 
μέρος σε εξεγέρσεις που 
γίνονταν στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. 


Σκίτσο από το βιβλίο του Εντμόν Αμπού Ο βασιλιάς των 
ορέων (1857) που δείχνει το γιγάντιο χέρι ενός ληστή να 
αρπάζει έναν ταξιδιώτη στην ύπαιθρο. 


Στην εικόνα Π 4.41 ο Γιόζεφ 
Λούντβιχ φον Άρμανσμπεργκ 
(1787–1853), στη Π 4.42
ο Γκέοργκ Λούντβιχ φον Μάουερ 
(1740–1872) και στην Π 4.43 
ο Καρλ Γκούσταφ φον Χάιντεκ 
(1788–1861). Ο Άρμανσμπεργκ 
είχε τη γενική ευθύνη για την 
αντιβασιλεία και ο Χάιντεκ
για τα στρατιωτικά θέματα.
Ο Μάουρερ (1790–1872) ήταν 
υπεύθυνος για θέματα σχετικά 


με τη δικαιοσύνη, την παιδεία και τη θρησκεία. Ο Μάουρερ έκανε τέσσερα νομοθετικά έργα που 
ίσχυσαν πάνω από εκατό χρόνια. 1833, Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.


Π 4.41 Π 4.42 Π 4.43


Π 4.40


Π 4.45


Π 4.46


Π 4.44
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Αυτοκέφαλη Ελληνική Εκκλησία
Η ρύθμιση για το αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας έγινε κυρίως από το Μάουερ, που 
βασίστηκε στις προτάσεις που έκανε ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακίδης. Σ’ αυτό το 
γεγονός αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα: 


Τον Ιούλιο του 1833 έγινε αυτοκέφαλη και ανεξάρτητη η Εκκλησία στο Βασίλειο της Ελ-
λάδας […]. Διότι […] ο σκοπός […] [της Επανάστασης] δεν ήταν μόνο η πολιτική, αλλά 
και η εκκλησιαστική αυτονομία και ανεξαρτησία […]. Και [το έθνος] δεν είχε ανάγκη από 
άδεια και συγκατάθεση, γιατί η πολιτική και η εθνική αυτονομία σημαίνει υποχρεωτικά, 
και σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, και την εκκλησιαστική […] και δε χρειάζεται 
καμιά άλλη ιδιαίτερη […] συνθήκη γι’ αυτό. Διότι επικράτεια και θρησκεία είναι ένα.  


Θεόκλητος Φαρμακίδης, Απολογία, έτος 1840
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Στο πιο μεγάλο μέρος της η ελληνική κοινωνία ήταν αντίθετη με το αυτοκέφαλο και συνέχιζε 
να θεωρεί τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως αρχηγό του «ορθόδοξου γένους». Την ιδέα 
αυτή υποστήριζαν ο Κωνσταντίνος Οικονόμου (1780–1857) και οι οπαδοί του, που πίστευαν ότι 
ο χωρισμός από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν παράνομος. 


Πορτρέτο με τον 
αρχιμανδρίτη Θεόκλητο 
Φαρμακίδη (1784–1860) 
που έκανε το 1858
ο ζωγράφος Διονύσιος 
Τσόκος. 


Τι δεν τράβηξαν για χάρη της ελεύθερης Ελλάδας οι αδελφοί που έμειναν έξω από το νέο κράτος; Και όμως 
εκείνους ούτε Έλληνες ούτε αδελφούς μας κάνετε τον κόπο να τους ονομάζετε, αλλά κατοίκους [της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας] και υπόδουλα μέλη της υπόδουλης (όπως την αποκαλείτε) Εκκλησίας. Έτσι όμως 
χωρίζετε την Ελλάδα […] και τους Έλληνες […], κομματιάζετε το έθνος και σπέρνετε θρησκευτικές διχόνοιες 
που γεννούν εμφύλιες αρρώστιες και […] πολέμους ανάμεσα σε αδέλφια […]. Πώς φέρεστε, άνθρωποι; 


Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκριση στη σύντομη απάντηση σχετικά 
με τη νεοελληνική εκκλησία του σοφού δασκάλου Νεόφυτου Βάμβα, έτος 1839


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Με το σύνταγμα του 1844 οι σχέσεις ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και στην Ελληνική 
Εκκλησία έγιναν καλύτερες: Ο βασιλιάς δεν ήταν πια αρχηγός της Εκκλησίας, και 
αναγνωριζόταν ότι η Ελληνική Εκκλησία συνδέεται θρησκευτικά με το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο.
Το σύνταγμα όριζε επίσης ότι η ορθοδοξία ήταν «η επικρατούσα θρησκεία» στην Ελλάδα, 
δηλαδή η πιο σημαντική και διαδεδομένη.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε το 1850 το αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας. 
 


 Τρία ελληνικά πολιτικά κόμματα


Για το σύνταγμα 
του 1844 μιλάμε 
στις σ. 77-78.


Π 4.49


Π 4.48


Π 4.50


Αγγλικό κόμμα


Οι περισσότεροι οπαδοί του ήταν 
από τα ανώτερα αστικά στρώματα, 
τους λόγιους και τους ετερόχθονες 
εμπόρους.


 ακολουθούσε την πολιτική της 
Μεγάλης Βρετανίας,


 υποστήριζε το κοινοβουλευτικό 
σύστημα και ήθελε σύνταγμα,


 προσπαθούσε να καθιερώσει 
ορισμένους φιλελεύθερους 
θεσμούς (ελευθεροτυπία, 
ανεξαρτησία δικαιοσύνης κτλ.).


Γαλλικό κόμμα


Στην αρχή αντιπροσώπευε τους 
στρατιωτικούς από τη Στερεά 
Ελλάδα. Στη συνέχεια απέκτησε 
οπαδούς και στην υπόλοιπη Ελλάδα.


 ακολουθούσε την πολιτική της 
Γαλλίας,


 ήθελε ισχυρή βασιλική εξουσία,


 ζητούσε σύνταγμα και ισχυρή 
εκτελεστική εξουσία,


 υποστήριζε την αλυτρωτική 
πολιτική.


Ρωσικό κόμμα


Οι περισσότεροι οπαδοί του ήταν 
αγρότες και μικροϊδιοκτήτες.


 ακολουθούσε την πολιτική 
της Ρωσίας,


 θεωρούσε βάση της 
κοινωνίας τη θρησκεία 
και υπερασπιζόταν τις 
παραδόσεις,


 ήταν αντίθετο με πολλές 
φιλελεύθερες ιδέες.


Για τον 
αλυτρωτισμό 
μιλάμε στη
σ. 80.
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Η εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 
Η κίνηση για να δοθεί σύνταγμα άρχισε να οργανώνεται από το 
1842. Όταν ο Όθωνας μείωσε τους μισθούς στο δημόσιο για να 
αντιμετωπίσει την κακή οικονομική κατάσταση του κράτους, έχασε 
και το τελευταίο του στήριγμα, το στρατό.


Για την 
οικονομική 
κατάσταση 
στο ελληνικό 
βασίλειο μιλάμε 
στις σ. 80-83.


Έκτακτο παράρτημα της 
εφημερίδας Αιών για το κίνημα της 
3ης Σεπτεμβρίου 1843.


Πίνακας άγνωστου 
ζωγράφου με 
την εξέγερση της 
3ης Σεπτεμβρίου 
1843. Πάνω σε 
άλογο ο αρχηγός 
της εξέγερσης, 
στρατηγός 
Δημήτριος 
Καλλέργης, ενώ σε 
ένα παράθυρο του 
παλατιού φαίνονται 
ο Όθωνας και 
η σύζυγός του 
Αμαλία. 


Π 4.52


Π 4.51


Να πώς ο στρατηγός Μακρυγιάννης περιγράφει στα απομνημονεύματά του τι έγινε πριν από 
την εξέγερση. 


Τα κακά αυξάνονταν στο κράτος. Γίνονταν πολλές παρανομίες. Τότε ζήτησαν και οι δανειστές μας 
τις δόσεις για το δάνειο· και οι πρέσβεις μάς πίεσαν πολύ. Κι έγινε οικονομία στο πολιτικό [...] και 
στρατιωτικό και στ’ άλλα [...]. Άλλος ήθελε να διώξουμε το βασιλιά, άλλος να τον σκοτώσουμε· εγώ κι 
όσοι ήταν τίμιοι και καλοί πατριώτες [...] μιλούσαμε με φρονιμάδα και θέλαμε με γνώση και ενότητα 
να κάνουμε Εθνική Συνέλευση και να γίνουν νόμοι εθνικοί· κι ο Όθωνας βασιλιάς να είναι, αν τους 
υπογράψει [τους νόμους], κι έτσι να τελειώσουν οι ταλαιπωρίες που έπαθε η πατρίδα μας [...]. Kι 
ενώθηκε όλο το κράτος με τη θέληση του Θεού και τη φώτισή του· κι αποδέχτηκε γενικά η πατρίδα 
αυτό το θείο έργο, την τρίτη Σεπτεμβρίου, την οποία θέλω να αφηγηθώ.


Στρατηγός Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, πρώτο μισό του 19ου αιώνα
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Ο Μακρυγιάννης έμαθε γράμματα σε μεγάλη ηλικία, στα 1829, όταν βρισκόταν στο Άργος 
διορισμένος από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ας δούμε πώς αφηγείται ο ίδιος την απόφασή 
του αυτή. 


Και για να μην τρέχω στα καφενεία και σε άλλα τέτοια που δεν τα συνηθίζω (ήξερα 
λίγο γράψιμο, γιατί δεν είχα πάει σε δάσκαλο […], επειδή δεν μπορούσα να το κάνω) 
παρακαλούσα τον ένα φίλο και τον άλλο και με έμαθαν κάτι περισσότερο [λίγα πε-
ρισσότερα γράμματα] εδώ στο Άργος […]. Αφού λοιπόν ασχολήθηκα […] να μάθω 
τούτα τα γράμματα που βλέπετε, φαντάστηκα [ότι μπορούσα] να αφηγηθώ τη ζωή 
μου, όσα έκανα όταν ήμουν μικρός και όσα [έκανα όταν μεγάλωσα].


Στρατηγός Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, πρώτο μισό του 19ου αιώνα
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 4.53


Π 4.54


Ο Μακρυγιάννης (1797–1864) 
καταγόταν από το Λιδορίκι 
στη Στερεά Ελλάδα. Πήρε 
μέρος στην Ελληνική Επανάσταση και 
όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος ασχολήθηκε με 
την πολιτική. Ο Μακρυγιάννης γράφει όπως μιλάει και 
η γλώσσα του έχει ζωντάνια. Τα Απομνημονεύματά του 
βρέθηκαν το 1900 και κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 1907. 
Στην εικόνα Π 4.55 πορτρέτο του Μακρυγιάννη και στην 
Π 4.56 χειρόγραφο από τα Απομνημονεύματά του.


Π 4.55


Π 4.56
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Πολιτικά δικαιώματα
Με το σύνταγμα του 1844 πολιτικά δικαιώματα είχαν όλοι οι άντρες πάνω 
από 25 χρονών που ήταν Έλληνες πολίτες και είχαν κάποια ιδιοκτησία ή 
κάποιο επάγγελμα. Το ίδιο ίσχυε τότε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
Στην πρώτη αυτή περίοδο συχνά στις εκλογές εμπόδιζαν κάποιους να 
ψηφίσουν. Ακόμη, έβγαζαν ψεύτικα αποτελέσματα, δηλαδή νόθευαν τις 
εκλογές. Τέλος, εμπόδιζαν παράνομα να εκλεγεί κάποιος βουλευτής. 
Ήταν δύσκολο να λειτουργήσει σωστά το δημοκρατικό πολίτευμα και 
χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αυτό. 


Τα φώτα του πολιτισμού
Ο όρος «Μεγάλη Ιδέα» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιωάννη 
Κωλέττη σε ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση στις 14 Ιανουαρίου του 
1844. Σ’ αυτή, ανάμεσα στ’ άλλα, ο Κωλέττης υποστήριξε ότι ο αρχαίος 
ελληνικός πολιτισμός έδωσε τα «φώτα» του και δημιούργησε ευρωπαϊκό 
πολιτισμό. Και τώρα, λοιπόν, το νέο ελληνικό κράτος έπρεπε να κάνει το 
ίδιο και στους λαούς της Ανατολής. 


Κάλπη με σφαιρίδια. Σε 
κάθε εκλογικό τμήμα, 
για κάθε υποψήφιο 
υπήρχε μία κάλπη, που 
ήταν χωρισμένη σε δύο 
μέρη: το ένα ήταν για 
το «ναι» (απ’ έξω ήταν 
άσπρο) και ένα ήταν για 
το «όχι» (απ’ έξω ήταν 
μαύρο). Ο ψηφοφόρος 
έβαζε το χέρι του στη 
σωλήνα και έριχνε την 
ψήφο, που ήταν μια 
μικρή μπάλα (συνήθως 
από μολύβι), στο 
«ναι», αν τον ψήφιζε, 
ή στο «όχι», αν δεν 
τον ψήφιζε. Ανάλογα 
με το πόσα σφαιρίδια 
βρίσκονταν στο άσπρο 
ή στο μαύρο μέρος, ο 
υποψήφιος εκλεγόταν ή 
όχι. Από εκεί βγήκε και η 
έκφραση «τον μαύρισαν 
στις εκλογές». 


«Οι αλλαγές της 3ης Σεπτεμβρίου», γελοιογραφία του 1856. Κοιτώντας 
τη βλέπουμε ένα χαρούμενο Έλληνα που ονειρεύεται το σύνταγμα. Αν τη 


γυρίσουμε ανάποδα τον βλέπουμε να κλαίει για όσα συμβαίνουν.


Π 4.58Π 4.57


Θυμάμαι [με συγκίνηση] τη μέρα εκείνη που ορκιστήκαμε να δώσουμε τα πάντα, 
[ακόμη] και την ίδια μας τη ζωή, για την ελευθερία της Ελλάδας [...]. Πρέπει να αι-
σθανθούμε τη σημασία του όρκου αυτού σε τούτη την περίσταση, που μαζευτήκαμε 
[για] να συντάξουμε το σύνταγμα, το ευαγγέλιο τούτο για την πολιτική μας ύπαρξη, 
και να έχουμε πια δύο ευαγγέλια: ένα για τη θρησκεία και ένα για την πολιτική μας 
ύπαρξη. Από τη γεωγραφική της θέση η Ελλάδα είναι το κέντρο της Ευρώπης [...]· 
επειδή έχει από δεξιά την Ανατολή και από αριστερά τη Δύση, είχε αποστολή [...] με 
την πτώση της [κατά την αρχαιότητα] να φωτίσει τη Δύση [=την Ευρώπη], και τώρα 
με την αναγέννησή της [=με την Επανάσταση] την Ανατολή. Το πρώτο έκαναν πραγ-
ματικότητα οι πρόγονοί μας, το δεύτερο οφείλουμε να το κάνουμε εμείς· πιστός στον 
όρκο αυτό και στη μεγάλη αυτή ιδέα, πίστευα πάντοτε ότι όσοι εκπροσωπούν το έθνος 
συγκεντρώνονται για να αποφασίσουν όχι πια για την τύχη της Ελλάδας, αλλά [για την 
τύχη] της ελληνικής φυλής.


Συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, 14 Ιανουαρίου 1844
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Ανατολικό Ζήτημα
Σε επιστολή του, ο Γάλλος πολιτικός και συγγραφέας Φρανσουά Γκιζό 
συμβουλεύει τον Ιωάννη Κωλέττη λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός για τη 
στάση που πρέπει να κρατήσει στο Ανατολικό Ζήτημα.


H Ευρώπη [...] δε θέλει να διαλυθεί γρήγορα το οθωμανικό κράτος· η 
Ευρώπη θα κάνει ό,τι [είναι] δυνατό για να καθυστερήσει την πτώση του 
και τις συνέπειές της· και αν κάποιος πιστέψει ότι εσείς εργάζεστε για 
να πετύχετε [αυτό που] η Ευρώπη θέλει να καθυστερήσει, η ευρωπαϊκή 
πολιτική θα στραφεί εναντίον σας [...]. Δε ζητώ να πνίξετε τα [...] αισθήματά 
σας· ζητώ μόνο να μην ενεργήσουν τα αισθήματα αυτά σε ακατάλληλη 
στιγμή· γιατί έτσι ούτε τιμή ούτε όφελος θα έχετε. Πιστέψτε με· συγκε-
ντρώστε την προσοχή σας στην εσωτερική διοίκηση της Ελλάδας, για να 
την κάνετε κράτος που διοικείται [καλά] [...] στο εσωτερικό, [κράτος] που 
το εκτιμούν στο εξωτερικό· αυτό είναι το μόνο που μπορεί να γίνει σήμερα 
και το μόνο που θα έχει αποτελέσματα για το μέλλον σας.


Επιστολή του Φρανσουά Γκιζό στον Ιωάννη Κωλέττη, έτος 1844


Σκίτσο που δημοσιεύτηκε το 1853 στο 
βρετανικό περιοδικό Παντς: Η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία είναι ο «μεγάλος ασθενής» 
στο κρεβάτι και ο χάρος ετοιμάζεται να 
τον πάρει. Δίπλα δύο Ευρωπαίοι ηγέτες 
συζητούν για το τι πρέπει να κάνουν. 


Π 4.60


Π 4.61


Π 4.59


Για το 
Ανατολικό 
Ζήτημα 
μιλήσαμε στη 
σ. 32.


Π 4.66
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Έλληνες! Μετά τα τελευταία γεγονότα σε διάφορα μέρη του βασιλείου 
και ιδίως στην πρωτεύουσα, πιστεύω ότι αν μείνω στην Ελλάδα αυτό 
μπορεί να φέρει στους κατοίκους της αιματηρές ταραχές […]. [Έτσι] 
αποφάσισα ν’ αναχωρήσω από αυτό τον τόπο που αγάπησα και ακόμη 
αγαπώ και που για την ευτυχία του δε σκέφτηκα εδώ και τριάντα χρόνια 
ούτε φροντίδες ούτε κόπους. Απέφυγα κάθε επίδειξη και είχα μπροστά 
στα μάτια μου μόνο τα αληθινά συμφέροντα της Ελλάδας. Με όλες μου 
τις δυνάμεις προσπάθησα να ενισχύσω την υλική και την ηθική της 
ανάπτυξη και έδειξα ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη 
για όλους […]. Επιστρέφω στη γη που γεννήθηκα και λυπάμαι καθώς 
σκέφτομαι τις συμφορές που απειλούν την αγαπητή μου Ελλάδα έτσι 
όπως ήρθαν τα πράγματα. Παρακαλώ το σπλαχνικό Θεό να φροντίζει 
για την τύχη της Ελλάδας. 


Εκδόθηκε από το λιμάνι της Σαλαμίνας στις 12 Οκτωβρίου 1862. Όθωνας.
Διάγγελμα του Όθωνα, 1862
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Πριν φύγει οριστικά από τη χώρα, ο πρώτος βασιλιάς του ελληνικού κράτους 
έκανε το παρακάτω διάγγελμα (επίσημη ανακοίνωση).


Η συνταγματική μοναρχία (1844–1862)


Κίνημα ενάντια στον Όθωνα
Στις αρχές του 1862 οργανώθηκαν εξεγέρσεις στο 
Ναύπλιο και στις Κυκλάδες, που τις έπνιξε όμως ο 
στρατός. Λίγο αργότερα, όταν το βασιλικό ζεύγος έφυγε 
από την πρωτεύουσα για μια περιοδεία, οι αντίπαλοί του 
σχημάτισαν προσωρινή κυβέρνηση, με τους Κωνσταντίνο 


Κανάρη, Δημήτριο Βούλγαρη και 
Μπενιζέλο Ρούφο, και αποφάσισαν να 
καταργήσουν τη βασιλεία. Ο Όθωνας 
αναγκάστηκε να επιστρέψει από την 
περιοδεία του και να φύγει για το 
Μόναχο κατευθείαν από το λιμάνι του 
Πειραιά, χωρίς να κατέβει από το καράβι.
Παρακάτω διαβάζουμε την προκήρυξη 
που εκδόθηκε για να φύγει ο Όθωνας 
από την Ελλάδα. 


Για τον 
Κωνσταντίνο 
Κανάρη 
μιλήσαμε στη 
σ. 53. Γαλλική γελοιογραφία: Ο Όθωνας που έχει χάσει δύο 


θρόνους, της Ελλάδας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.


Τα βάσανα της πατρίδας σταμάτησαν. Όλες οι επαρχίες και η πρωτεύ-
ουσα ενώθηκαν με το στρατό και έβαλαν τέλος σε αυτά. Πιστοί σε όσα 
αποφάσισε όλο το ελληνικό έθνος, διακηρύσσουμε και αποφασίζουμε: 
Η βασιλεία του Όθωνα καταργείται, η αντιβασιλεία της Αμαλίας καταρ-
γείται. Μέχρι να συγκληθεί η Εθνική Συνέλευση σχηματίζεται προσωρινή 
κυβέρνηση για να κυβερνήσει το κράτος από τους εξής πολίτες: Δ. 
Βούλγαρη, Κ. Κανάρη, Β. Ρούφο. Εθνική Συνέλευση συγκαλείται αμέ-
σως για να συντάξει σύνταγμα και να εκλέξει βασιλιά. Ζήτω το έθνος! 
Ζήτω η πατρίδα!


Προκήρυξη προσωρινής κυβέρνησης, 11 Οκτωβρίου 1862
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Πορτρέτο του Δημήτριου 
Βούλγαρη (1802–1877). 
Ο Βούλγαρης καταγόταν 
από την Ύδρα. Πήρε 
μέρος στην Ελληνική 
Επανάσταση και 
ασχολήθηκε με την 
πολιτική, κυρίως στην 
περίοδο του Όθωνα. 
Πρωταγωνίστησε στο 
κίνημα ενάντια στον 
Όθωνα το 1862 και 
αφού έφυγε ο βασιλιάς 
έγινε πρόεδρος στην 
προσωρινή κυβέρνηση. 
Ανάμεσα στο 1855 
και στο 1875 έγινε 
πρωθυπουργός οκτώ 
φορές.


Χαρακτικό με τον Μπενιζέλο Ρούφο (1795–1868). Ο Ρούφος καταγόταν από οικογένεια προεστών στην 
Πάτρα. Πήρε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέγερση ενάντια 
στον Όθωνα στην Πάτρα. Όταν έφυγε ο βασιλιάς, συμμετείχε στην προσωρινή διακυβέρνηση της χώρας 
μαζί με το Δημήτριο Βούλγαρη και τον Κωνσταντίνο Κανάρη. 


Το τελευταίο 
διάγγελμα του 
Όθωνα στις 12 
Οκτωβρίου 1862. 


Π 4.62


Π 4.63


Π 4.64


Π 4.65


Π 4.66


Π 4.67
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Χαρακτικό του 19ου αιώνα με κτηνοτρόφους. 


Αμαλία
Ο Όθωνας παντρεύτηκε την Αμαλία, κόρη Γερμανού πρίγκιπα, το 1836. Η Αμαλία φρόντισε 
να δημιουργηθεί ο Βασιλικός Κήπος (σήμερα Εθνικός Κήπος) στην Αθήνα, ένας από τους 
πρώτους κήπους στη νέα πρωτεύουσα. 
Στο παλάτι γίνονταν συχνά επίσημοι χοροί. Σε αυτούς ο Όθωνας και η Αμαλία καλούσαν 
πολιτικούς, διπλωμάτες, κρατικούς υπάλληλους και αξιωματικούς. 
Τον πρώτο χορό στο νέο παλάτι, στις 22 Νοεμβρίου 1844, περιγράφει στο ημερολόγιό 
της η Χριστιάνα Λυτ, παντρεμένη με τον προτεστάντη ιερέα της Αμαλίας, που έμεινε στην 
Αθήνα με την οικογένειά της 13 χρόνια. 


Στην εικόνα Π 4.68 
σκίτσο από το περιοδικό 
Νέος Αριστοφάνης με 
την Αμαλία, που φοράει 
τη στολή που πήρε το 
όνομά της. Τη στολή 
αυτή φορούσαν στις 
επίσημες εκδηλώσεις 
η ίδια και οι κυρίες 
που τη συντρόφευαν 
στη βασιλική Αυλή 
και καθιερώθηκε ως 
«εθνική» για να ξεχωρίζει 
από τις τοπικές 
παραδοσιακές στολές. 
Στην Π 4.69 γυναίκα 
ντυμένη με τη στολή 
αυτή. Γύρω στο 1855. 


Ο χορός γινόταν στο τελευταίο πάτωμα κι έτσι είχαμε να 
ανέβουμε εκατό μαρμάρινα σκαλιά. Ήταν υπερβολικά 
πολύς κόσμος, αξιωματικοί και δόκιμοι από τις αγγλικές, 
γαλλικές και ρωσικές φρεγάτες [=είδος καραβιού], 
ηλικιωμένοι πολεμιστές, νεαροί αξιωματικοί φουστανελο-
φόροι […], κυρίες με χρυσοκέντητα βελούδα και νεαρές 
συλφίδες ντυμένες με τη γαλλική μόδα.


Χριστιάνα Λυτ, Ημερολόγιο 1843–1845


Η οικονομική και κοινωνική ζωή 


Εισοδήματα
Τα πράγματα ήταν καλύτερα για 
όσους αγρότες καλλιεργούσαν 
προϊόντα που τα εμπορεύονταν 
(σταφίδα κυρίως, αλλά και λάδι, 
βαμβάκι, μετάξι, αργότερα 
καπνός) και δεν προορίζονταν 
μόνο για να ζήσει η οικογένεια 
(όπως το σιτάρι ή το καλαμπόκι). 
Οι τιμές για τα προϊόντα αυτά 
ήταν καλές σε όλη την περίοδο 
του Όθωνα. Έτσι η καλλιέργειά 
τους, και κυρίως της σταφίδας, αυξήθηκε πάρα πολύ. Η σταφίδα ήταν το 
κυριότερο προϊόν που εξαγόταν από την Ελλάδα όλο το 19ο αιώνα.


Ναυτιλία 


Χαρακτικό του 19ου αιώνα με πανηγύρι στη Θήβα. 


18701840 1875186518601855185018451830 1835


2330442 24411289107512401360949285 188


Τα ελληνικά καράβια που φτιάχτηκαν από το 1830 έως το 1875.


Για το 
«σταφιδικό 
ζήτημα» μιλάμε 
στη σ. 122.


Η χωρητικότητα σε τόνους των ελληνικών καραβιών που φτιάχτηκαν από το 1830 έως το 1875.


Π 4.68


Π 4.70


Π 4.72


Π 4.71


Π 4.69


Π 4.73


Π 4.74
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Στην εικόνα Π 4.77 ο Πειραιάς το 1852 (λιθογραφία 
από βιβλίο που εκδόθηκε το 1854). Στην Π 4.78 ο 
Πειραιάς το 1864. 


Π 4.77


Π 4.78


Σχέδιο φάρου στο νησί Κύθηρα (1857). Την περίοδο του Όθωνα 
έγιναν νόμοι για την εμπορική ναυτιλία, δημιουργήθηκαν 
λιμεναρχεία, λιμάνια, αποβάθρες, αλλά και φάροι που 
επιτρέπανε στα καράβια να ταξιδεύουν και το βράδυ.


Η ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου και της ελληνικής 
ναυτιλίας


Π 4.75


Το 19ο αιώνα, σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσεται 
το εμπόριο. Ένα μέρος του γίνεται με ελληνικά 
καράβια. Μεγάλα ιστιοφόρα μεταφέρουν προϊόντα 
(δημητριακά, βαμβάκι, μαλλί, ζωικό λίπος, ζάχαρη 
κ.ά.) από την ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη 
Θάλασσα στη δυτική Μεσόγειο και στη βόρεια 
Ευρώπη. Από εκεί επιστρέφουν με επεξεργασμέ-
να προϊόντα (τρόφιμα, υφάσματα, φαρμακευτικά 
προϊόντα, χρωστικές ουσίες κ.ά.). Μέχρι τη δεκα-
ετία του 1860 (που επικράτησαν τα ατμόπλοια) η 
ελληνική ναυτιλία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη.


Ερμούπολη 
Μετά την Επανάσταση του 1821, η Σύρος γίνεται 
σιγά σιγά κέντρο για το εμπόριο και τη ναυτιλία. 


Στο νησί κατοικούσαν κυρίως καθολικοί.
Από την Ελληνική Επανάσταση και μετά έρχονται πρόσφυγες από 
τα νησιά του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία (από τη Χίο, τη Σμύρνη, τα 
Ψαρά, την Κρήτη κ.α.). Η πόλη που χτίστηκε στο λιμάνι του νησιού 
πήρε το όνομα Ερμούπολη από τον Ερμή, τον αρχαίο Έλληνα θεό 
του εμπορίου. Οι πρόσφυγες οργανώνουν εμπορικές επιχειρήσεις 
και ναυπηγεία και η Σύρος γίνεται εμπορικό κέντρο στη Μεσόγειο. 
Στάρι από την ανατολική Μεσόγειο και βιομηχανικά προϊόντα από 
τις ευρωπαϊκές χώρες περνούν από το λιμάνι της. Τα ιστιοφόρα που 
φτιάχνονται στα ναυπηγεία της μεταφέρουν τα εμπορικά προϊόντα. 


Χαρακτικό με την Ερμούπολη (Σύρος), από βιβλίο που εκδόθηκε το 1890.


Το τελωνείο στην Ερμούπολη. Χτίστηκε στα 1859–1861.


Σχέδιο του 1862 για το θέατρο «Απόλλων» στην 
Ερμούπολη.


Π 4.81


Π 4.79


Π 4.80


Π 4.76
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Η χώρα είχε καταστραφεί
Μια εικόνα για την κατάσταση που 
επικρατούσε την εποχή αυτή στην Ελλάδα 
μάς δίνει το παρακάτω απόσπασμα από 
ένα γράμμα που έγραψε στη μητέρα του 
ο Γάλλος συγγραφέας Γκιστάβ Φλομπέρ 
(1821–1880), όταν ταξίδεψε στην Ελλάδα 
το χειμώνα του 1850–1851. 


Σίγουρα, η βιομηχανία και οι διάφορες μορφές της εξασφα-
λίζουν την ευτυχία σ’ ένα έθνος. Χωρίς τη βιομηχανία ένα 
έθνος δεν μπορεί να ευτυχήσει και να αυξήσει τις δυνάμεις 


του στη γη και στη θάλασσα. Αν δεν αναπτύξει τη βιομηχανία, ένα έθνος περιορίζε-
ται μόνο στις φυσικές του δυνάμεις […]. [Τα έθνη που δεν έχουν βιομηχανία] είναι 
μέσα στην πολιτική κοινωνία [...] ασήμαντα. Με άλλα λόγια εξαρτώνται από τα άλλα 
ισχυρότερα έθνη, που δεν έγιναν ισχυρά για τις φυσικές τους ομορφιές ή το ήπιο 
κλίμα τους ούτε για την εύφορη γη τους ή το μέγεθός τους ή για τα πολλά προϊόντα 
τους, αλλά μόνο γιατί αναπτύξανε τη βιομηχανία και το εμπόριο. Αυτά [...] [τα έθνη] 
έφτασαν πολύ ψηλά στη δόξα, στο μεγαλείο και στη λαμπρότητα με τον πλούτο που 
αποκτήσανε από τις διάφορες βιομηχανίες και από το εξωτερικό εμπόριο.


 Σ. Β., «Αι βιομηχανίαι», εφημερίδα Αιών, 26 Φεβρουαρίου 1841
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Χαρακτικό από βιβλίο που 
εκδόθηκε το 1864 με το 
Μεταξουργείο. To 1850 μια 
αγγλική εταιρία ίδρυσε σε 
μια περιοχή της Αθήνας ένα 
μεγάλο εργοστάσιο για την 
επεξεργασία του μεταξιού. 
Από τότε η περιοχή αυτή 
ονομάζεται Μεταξουργείο. 
Το εργοστάσιο λειτούργησε 
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1870.


Οι δρόμοι που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα (1835–1870)


Άντρες του μηχανικού επιβλέπουν εργάτες που κατασκευάζουν την 
οδό που ενώνει την Αθήνα με τον Πειραιά (σημερινή οδός Πειραιώς). 
Ο δρόμος άρχισε να κατασκευάζεται το 1835 και τελείωσε το 1836. 


Π 4.83


Π 4.82


Π 4.84


Π 4.86


Βιομηχανία
Πολλοί στο ελληνικό βασίλειο υποστήριζαν από νωρίς ότι η 
βιομηχανική ανάπτυξη είχε μεγάλη σημασία για ένα μικρό 
έθνος-κράτος σαν την Ελλάδα. Την άποψη αυτή υποστηρίζει 
αρθρογράφος σε εφημερίδα το 1841.


Απ’ την Αθήνα στη Σπάρτη είχαμε βροχές· 
[…] χείμαρροι και ποτάμια που έπρεπε να 
περάσουμε. Τα περνούσαμε καβάλα· καμιά 
φορά, καθώς ο ποταμός δεν είχε πέρασμα, 
το άλογό μας πήγαινε κολυμπώντας και το 
νερό μάς έφτανε μέχρι το μηρό. Όσο για 
τις αποσκευές, το ξεφορτώναμε εντελώς. 
Οι άνθρωποί μας έμπαιναν στο νερό και 
τις [περνούσαν απέναντι] στην πλάτη τους. 
Το βράδυ κοιμόμασταν σε στάβλους μαζί 
με τα γαϊδούρια και τα άλογα, τυλιγμένοι 
στις γούνινες ζακέτες μας, γύρω από μια 
μεγάλη φωτιά […]. Άλλες πάλι φορές 
στο σπίτι κάποιου Έλληνα παπά […]. Δεν 
υπάρχει ούτε ένας δρόμος στην Ελλάδα, 
[είναι] τόπος πολύ άγριος και χίλιες φο-
ρές με λιγότερες ανέσεις απ’ ό,τι όλες οι 
Τουρκίες [=η Οθωμανική Αυτοκρατορία] 
και οι Συρίες. 


Γράμμα του Γκιστάβ Φλομπέρ στη μητέρα του,
9 Φεβρουαρίου 1851


Παρ’ όλα αυτά έγιναν προσπάθειες για να 
κατασκευαστούν κάποιοι δρόμοι.


Π 4.85
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Δημοτικό σχολείο
Παρακάτω διαβάζουμε αποσπάσματα από το νόμο σχετικά με τα δημοτικά σχολεία. 


Άρθρο 1. Σε κάθε δημοτικό σχολείο […] θα διδάσκονται τα εξής: Κατήχηση, Στοιχεία 
της Ελληνικής [γλώσσας], Ανάγνωση, Γραφή, Αριθμητική, τα σχετικά με τα […] μέτρα 
και τα σταθμά […], Ιχνογραφία και η φωνητική μουσική [=τραγούδι] και, αν είναι δυ-
νατό, στοιχεία Γεωγραφίας, Ελληνικής Ιστορίας και από τις Φυσικές Επιστήμες τα πιο 
απαραίτητα. 
Άρθρο 2. Εκτός απ’ αυτά, ο δάσκαλος να φροντίζει να γίνονται δυο φορές τη βδομάδα 
και σωματικές ασκήσεις και να διδάσκεται πρακτικά η αγροτική οικονομία, η κηπουρική 
και κυρίως η δενδροκομία, η βαμβακοκαλλιέργεια και η μελισσοτροφία. Στα σχολεία 
για τα κορίτσια, οι μαθήτριες πρέπει να μαθαίνουν να φτιάχνουν κεντήματα […].
Άρθρο 4. Σε κάθε δήμο θα ιδρυθεί σιγά σιγά από ένα δημοτικό σχολείο […].
Άρθρο 20. […] Ο δάσκαλος οφείλει να ασχολείται με τη διαγωγή [=συμπεριφορά] 
των μαθητών του και μέσα και έξω από το σχολείο. Και αν κάποιος μαθητής έχει κακή 
διαγωγή, ο δάσκαλος [πρέπει] να το αναφέρει αυτό στους γονείς ή στους κηδεμόνες 
του και να ζητάει τη συνεργασία τους για να κρατήσουν μακριά το μαθητή από άπρεπες 
διασκεδάσεις. Σχετικά με όσους μαθητές δεν είναι ντόπιοι και οι γονείς τους ή οι κηδε-
μόνες τους δεν έχουν βάλει κάποιον να τους ελέγχει, ο δάσκαλος πρέπει να φροντίζει 
και να τους εμποδίζει να κατοικούν ή να τρώνε σε σπίτια που αυτός δεν εγκρίνει.  


Διάταγμα για την ίδρυση και την οργάνωση των δημοτικών σχολείων, Ναύπλιο 18 Φεβρουαρίου 1834
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Σχέδιο του 1838 για την κατασκευή 
Δημοτικού Σχολείου στην Ερμούπολη. 


Δημοτικό σχολείο στην Αθήνα (1875–1876).


Π 4.87


Π 4.88


Π 4.90


Π 4.89


Αλληλοδιδακτικό σχολείο στο Άργος.
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Μόνο για τα αγόρια
Καθώς τα περισσότερα σχολεία που χτίστηκαν ήταν για τα αγόρια, την εκπαίδευση για τα 
κορίτσια την οργάνωσαν κυρίως ιδιώτες. Το 1836 ιδρύθηκε στην Αθήνα η «Φιλεκπαιδευτική 
Εταιρεία», που ανέλαβε να εκπαιδεύει κορίτσια και να προετοιμάζει δασκάλες. Ένα χρόνο 
μετά εγκαινίασε το πρώτο της σχολείο. Στα εγκαίνια, ο αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, 
από τους ιδρυτές της Εταιρείας, υποστήριξε την ανάγκη να μορφώνονται τα κορίτσια.


Για τα αγόρια και την εκπαίδευσή τους η κυβέρνηση και οι δήμοι έδειξαν ήδη αρκετή φροντίδα […]. 
Μόνο τα κορίτσια δεν είχαν μέχρι τώρα τέτοια φροντίδα [...]. Αλλά οι γυναίκες αποτελούν το μισό 
από το ανθρώπινο γένος […]. Πρέπει λοιπόν να σπουδάζουν και τα κορίτσια, όπως και τα αγόρια, 
όσα πράγματα πλάθουν και μορφώνουν την καρδιά, στολίζουν το πνεύμα και τελειοποιούν το λογικό. 
[Ευτυχώς] οι Έλληνες δεν έχουν πια ιδέες που συναντάμε στα βάρβαρα έθνη, που απαγορεύουν στις 
γυναίκες να φωτίσουν και να αναπτύξουν το νου τους.


Μισαήλ Αποστολίδης, Λόγος στα εγκαίνια του Σχολείου των Κορασίων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, έτος 1837
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
Το 1837 ιδρύθηκε στην Αθήνα το «Σχολείο των Βιομηχάνων Τεχνών», που τα πρώτα χρόνια 
λειτούργησε σαν ένα σχολείο όπου: 


Στην εικόνα Π 4.92 
η σφραγίδα της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας 
και στην Π 4.93 σχέδιο του 
αρχιτέκτονα Λύσανδρου 
Καυταντζόγλου για το 
Αρσάκειο Παρθεναγωγείο, 
το πρώτο σχολείο για 
κορίτσια, που χτίστηκε 
με χρήματα που δώρισε 
ο Ηπειρώτης ευεργέτης 
Απόστολος Αρσάκης. 


[…] διδάσκονται τις Κυριακές και τις γιορτές όσοι 
θέλουν να μορφωθούν ως αρχιτεχνίτες (μάστορες) 
στην αρχιτεκτονική.
Η διδασκαλία για όσους μαθητεύουν στο σχολείο 
αυτό θα είναι δωρεάν και θα επαναλαμβάνει τις 
γνώσεις που οι μαθητευόμενοι αποκτήσανε ήδη στα 
σχολεία. Οι μαθητές θα λύνουν προβλήματα, θα 
μαθαίνουν να σχεδιάζουν με απλές γραμμές κτίρια 
και κολόνες, θα μαθαίνουν τη βασική αριθμητική […], 
θα μαθαίνουν στη γεωμετρία να μετρούν […] απλές 
επιφάνειες και κανονικά σώματα.


Διάταγμα για την εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική,
Αθήνα 12 Ιανουαρίου 1837


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Το πρώτο κτίριο που στέγασε μέχρι το 1872 το 
«Σχολείο των Βιομηχάνων Τεχνών» στην Αθήνα. 


Π 4.91


Π 4.93
Π 4.92


Π 4.94


Π 4.95


Αργότερα το σχολείο αυτό πήρε διάφορες μορφές, 
μέχρι που τελικά έγινε, το 1914, το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο.
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1 	 α)	 Μελετήστε	τις	πηγές	4.4,	4.5,	4.6.	Τι	είδους	πηγές	είναι;	Πότε	χρονολογούνται;	
β)	 Ο	Βρετανός	γιατρός	Τζον	Ντίκινσον	είναι	ένας	από	τους	πρώτους	επιβάτες	που	έκαναν	
το	1830	με	τρένο	τη	διαδρομή	Μάντσεστερ–Λίβερπουλ.	Ενθουσιασμένος	γράφει	ένα	
γράμμα	στο	φίλο	του	δικηγόρο	Πίτερ	Μακ	Άρθουρ,	που	ζει	στο	Εδιμβούργο,	γι’	αυτή	την	
εμπειρία	του	και	τις	σκέψεις	του	για	τις	αλλαγές	που	φέρνει	το	νέο	μεταφορικό	μέσο	στην	
οικονομία,	αλλά	και	στην	επικοινωνία	και	τις	επαφές	ανάμεσα	στους	ανθρώπους.	Γράψτε	
το	γράμμα	(160–170	λέξεις)	που	έστειλε	ο	Τζον	Ντίκινσον	στον	Πίτερ	Μακ	Άρθουρ.	


Πηγή Χρονολογία Ποιο είναι το θέμα της ιστορικής πηγής; Τι πληροφορίες μάς δίνει η πηγή για το συγκεκριμένο θέμα; 


4.4


4.5


4.6


Π 4.1


Π 4.2


Π 4.3


Π 4.5


3 	 α)	 Μελετήστε	τις	εικόνες	4.4,	4.5,	4.6,	Π	4.1,	Π	4.3,	Π	4.5	και	το	κείμενο	Π	4.2.	Αντιγράψτε	
στο	τετράδιό	σας	και	συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα:	


2 	 Ο	Βρετανός	Κόλιν	Ντεπ	εδώ	και	δέκα	χρόνια	δουλεύει	σ’	ένα	τηλεγραφείο	στο	Λονδίνο.	Το	
1860	ανάμεσα	στα	άλλα	μηνύματα	που	πήρε	με	τον	τηλέγραφο	ήρθε	και	το	παρακάτω:	


Τι	λέει	αυτό;	Διαβάστε	το	με	τη	βοήθεια	του	παρακάτω	πίνακα	με	τα	ελληνικά	σήματα	μορς.		


Γράψτε	ένα	κείμενο	(60–70	λέξεις)	εξηγώντας	για	ποιους	λόγους	το	μήνυμα	αυτό	είναι	σημαντικό.	
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_	.	.	_	/	.		/	_		/	_	_	_	/	_	.	_		/	.	_		/	.	_	.	.	/	.	_	_	/	_	.	.	/	.	.	/	_	_	_	/	.	_	_	.	/	_	_	_	/	_	.	_	_	/	.	/


	_	.		/	.	_	_	/	.	.	.	/	.		/	.		/	_	.	_	_	/	.	_	.	/	.	_	_	/.	_	_	.	/.	.	.	.	/	_	.	_		/	.	_		/	.	.		/	.	_		/	-	-	/	.		/	.	_	.	/	.	.		/	_	.	


_	/	.	.	.	.		/	_		/.	_	_	/	.	_	.	/	.	_/	_	.	_	/.	_	/	.	.	/	_	_	_	/.	.	/_	.	.	/_	.	_	_	/	_	_	_	/	.	_	_	.	/


.	_	.	.	/	.	/	_	.	_	_	/	.	_	.	/	.	/	.	.	.	/	_/_	_	_/_	.	_	_/.	_	/	_	/	.	_	.	.	/	.	_	/	_	.	/	_	/	.	.	/	_	.	_	/	_	_	_	/	_	.	_	_	/	


-	-	/	.	_	_	.	/	_	_	_/	.	_	.	/	_	_	_	/	_	.	_	_/	_	.	/	_	.	/	.	_/	.	/.	_	_	.	/	.	/	_	.	_/	_	_	_/	.	.	/	_	.	/	.	_	_/	_	.	/	_	_	_	/	


_	.	_	_	/	_	.	/	_	.	_	/	.	_	/	.	.	/_	/.	.	.	.	/	.	_	.	.	/	.	/_	_	.	/	.	_	.	/	.	_	/.	.	_	.	/	.	.	/	_	.	_	/	.	_/
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β)	 Χωριστείτε	σε	4	ομάδες	των	5–6	ατόμων.	Η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(280–300	
λέξεις)	που	θα	δημοσιευτεί	στην	ιστοσελίδα	του	σχολείου	σας	στο	διαδίκτυο	με	θέμα


	 «Οι	μεγάλες	αλλαγές	στις	μεταφορές	και	στις	επικοινωνίες	στο	πρώτο	μισό
	 του	19ου	αιώνα».	Το	κείμενο	πρέπει	να	είναι	γραμμένο	ως	εξής:


Οι Φαναριώτες ήταν πλούσιοι και μορφωμένοι ορθόδοξοι, 


που μιλούσαν  


Οι Φαναριώτες ηγεμόνες στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 


είχαν πολλές εξουσίες. Όπως πληροφορούμαστε από 


τις πηγές 


Οι Φαναριώτες ηγεμόνες στη Βλαχία και τη Μολδαβία 


καλλιέργησαν τα ελληνικά γράμματα και στήριξαν την 


εκπαίδευση στην 


Στη συνέχεια γράψτε μια παράγραφο μιλώντας 
αναλυτικά για τις αλλαγές στις μεταφορές. Γιατί 
μπορούν να θεωρηθούν επαναστατικές; Πώς τις 


είδαν οι σύγχρονοί τους;


Στην επόμενη παράγραφο μιλήστε αναλυτικά 


για τις αλλαγές στις επικοινωνίες. Γιατί μπορούν 


να θεωρηθούν αυτές σημαντικές; Τι άλλαξε; Τι 


ρόλο μπορεί να έπαιξαν οι αλλαγές αυτές στις 


δραστηριότητες των ανθρώπων;


Τελειώστε το κείμενό σας με ένα σύντομο 
επίλογο όπου θα ανακεφαλαιώνετε όσα 


είπατε παραπάνω. 


Ξεκινήστε με μια σύντομη εισαγωγή. Αναφέρετε ποιες μεγάλες αλλαγές έγιναν στις μεταφορές 
και στις επικοινωνίες στο 19ο αιώνα. 


Στην επόμενη παράγραφο εξηγήστε γιατί έγιναν 


αυτές οι αλλαγές και πού μπορεί να οφείλονται. 


4 	 Με	βάση	τα	στοιχεία	που	παρουσιάζει	ο	χάρτης	4.8	ποια	βρετανική	και	ποια	γαλλική	πόλη	
είχε	τη	μεγαλύτερη	αύξηση	στον	πληθυσμό	της;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


5 	 Συμπληρώστε	τα	κενά	στο	παρακάτω	κείμενο:


Είμαι ο Τζορτζ Ντάουντ, από τη Βρετανία. Φτάσαμε πριν 
από λίγες μέρες στις ΗΠΑ. Οι λόγοι που .................... είναι 
.................... . Πάντα, και η γυναίκα μου Χέλεν κι εγώ .................... 
μια .................... και πιο άνετη ζωή. Εδώ πιστεύουμε πως θα την 
έχουμε. Στον τόπο μας ζούσαμε πολύ φτωχά. Εγώ τον πιο πολύ 
καιρό ήμουν ..................... Εδώ υπάρχουν πολλές .................... . 
Είναι εύκολο να δουλέψεις στα ...................., στα .................... . Εδώ 
η .................... είναι .................... για τους αγρότες. Μερικές φορές 
τη δίνουν και ..................... .
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6 	 Παρατηρήστε	
προσεκτικά	τους	
δίπλα	πίνακες	
που	έχουν	θέμα	
τη	μετανάστευση:


	 Γράψτε	μια	
λεζάντα	(100–
110	λέξεις)	
περιγράφοντας	
και	σχολιάζοντας	
τους	δύο	πίνακες.	
Από	τα	ρούχα	και	
τη	στάση	τους	
τι	νομίζετε	ότι	
είναι	οι	άνθρωποι	
που	εικονίζονται;	Αναφέρετε	όλους	τους	πιθανούς	λόγους	για	τους	οποίους	μπορεί	να	
μεταναστεύουν,	όλα	τα	πιθανά	μέρη	όπου	μπορεί	να	πηγαίνουν,	τους	λόγους	για	τους	
οποίους	μπορεί	να	πηγαίνουν	εκεί.


Ζωγράφος: Τζέιμς Κόλινσον
Τίτλος πίνακα: Μετανάστες στην Αυστραλία 
διαβάζουν εφημερίδα.
Χρονολογία πίνακα: 1852


Ζωγράφος: Άμπρααμ Σόλομον
Τίτλος πίνακα: Η αναχώρηση του μετανάστη.
Χρονολογία πίνακα: 1854


Πηγή Χρονολογία Ποιο είναι το θέμα της ιστορικής πηγής; Τι πληροφορίες μάς δίνει η πηγή για το συγκεκριμένο θέμα;


4.11


4.15


4.21


4.22


4.23


Π 4.21


Π 4.23


Π 4.23


8 	 α)	 Ο	Πίτερ	Πάρκερ	είναι	Βρετανός	και	εργάζεται	στο	περιοδικό	Παντς.	Το	1848	κάνει	μια	
μεγάλη	έρευνα	για	τις	συνθήκες	με	τις	οποίες	ζουν	και	δουλεύουν	οι	εργάτες	και	οι	
εργάτριες	στο	Λονδίνο	και	στις	άλλες	μεγάλες	βιομηχανικές	βρετανικές	πόλεις.	Στο	τέλος	
του	ίδιου	χρόνου	με	τα	στοιχεία	που	μάζεψε	γράφει	δύο	μεγάλα	άρθρα,	ένα	για	τον	
τρόπο	με	τον	οποίο	ζουν	οι	εργάτες	και	οι	εργάτριες	και	ένα	για	το	τι	διεκδικούν,	με	ποιο	
τρόπο	και	τι	πέτυχαν	να	αλλάξουν.		


β)	 Χωριστείτε	σε	τρεις	ομάδες	των	7–8	ατόμων.	Μελετήστε	προσεκτικά	τις	εικόνες	
4.11,	4.15,	4.21,	4.22,	4.23,	Π	4.21,	Π	4.23,	Π	4.26.	Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	και	
συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα:	


7 	 α)	 Παρατηρήστε	προσεκτικά	το	διπλανό	
πίνακα	(1856)	του	Βρετανού	ζωγράφου	
Γουίλιαμ	Πάουελ	Φριθ	που	δείχνει	μια	αστική	
οικογένεια	να	τρώει.


β)	 Γράψτε	ένα	κείμενο	(170–180	λέξεις)	
περιγράφοντας	και	σχολιάζοντας	τον	πίνακα.	
Πόσα	πρόσωπα	υπάρχουν	στον	πίνακα;	Πώς	
καταλαβαίνουμε	ότι	πρόκειται	για	οικογένεια;	
Πώς	την	παρουσιάζει	ο	ζωγράφος;	Σε	ποιο	
χώρο	την	τοποθετεί;	Πώς	τον	ζωγραφίζει;	
Γιατί;	Τι	θέλει	να	τονίσει	ο	ζωγράφος;	Πώς	
παρουσιάζει	τον	άντρα	και	πατέρα;	Γιατί;


	 Τι	θέλει	να	δείξει	μ’	αυτό	τον	τρόπο;	
Υπάρχουν	άλλα	αντρικά	πρόσωπα	στον	
πίνακα;	Ποια;	Πώς	παρουσιάζει	τα	παιδιά;	
Γιατί;	Πώς	παρουσιάζει	τη	σύζυγο;	Γιατί;	Τι	θέλει	να	δείξει	μ’	αυτό	τον	τρόπο;	Από	πού	και	
πώς	μπορούμε	να	καταλάβουμε	ότι	είναι	μια	πλούσια	οικογένεια;
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9 	 Η	τάξη	σας	συνεχίζει	να	μαζεύει	στοιχεία	για	την	ιστοσελίδα	που	έχει	δημιουργήσει	στο	
διαδίκτυο	για	την	ιστορία	των	γυναικών	στην	Ευρώπη	και	στην	Ελλάδα	από	την	εποχή	της	
Γαλλικής	Επανάστασης	μέχρι	τα	τέλη	του	20ού	αιώνα.	
α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	6–7	ατόμων.	Η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(180–200	λέξεις	
το	καθένα)	για	τη	θέση	των	γυναικών	(αστές	και	εργάτριες)	στη	δυτική	Ευρώπη	την	εποχή	
της	Βιομηχανικής	Επανάστασης.	


β)	 Παρουσιάστε	την	εργασία	σας	στο	διαδίκτυο.


Κείμενο Πότε 
γράφτηκε;


Τι είδους 
κείμενο 
είναι; 


Γράφτηκε την ίδια 
εποχή για την οποία 
μιλάει ή αργότερα; 


Ποιος/ ποιοι το 
έγραψαν;


Σε ποιο θέμα 
αναφέρεται; 


Τι πληροφορίες μάς 
δίνει το κείμενο για το 
συγκεκριμένο θέμα;


Π 4.7


Π 4.9


Π 4.22


Π 4.24


Π 4.25


Π 4.27


γ)	 Μελετήστε	προσεκτικά	τα	κείμενα	Π	4.7,	Π	4.9,	Π	4.22,	Π	4.24,	Π	4.25	και	Π	4.27.	
Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	και	συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα:	


δ)	 Η	καθεμιά	από	τις	τρεις	ομάδες	αναλαμβάνει	να	γράψει	και	από	ένα	άρθρο	(280–300	
λέξεις).	Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!	


10 	 Λύστε	την	ακροστιχίδα:


1 	 Πολλές	από	τις	επαναστάσεις	που	ξέσπασαν	το	1830	και	το	1848	στην	Ευρώπη	ήθελαν	να	
δημιουργήσουν	...	κράτη.


2 	 Το	1830	επαναστάτησε	ενάντια	στη	Ρωσία,	αλλά	νικήθηκε.
3 	 Νέα	μορφή	τέχνης	που	εμφανίστηκε	στο	πρώτο	μισό	του	19ου	αιώνα.	
4 	 «...	των	λαών»,	έτσι	ονομάστηκαν	τα	επαναστατικά	κινήματα	που	ξέσπασαν	το	1848	στην	
Ευρώπη.	


5 	 Μια	από	τις	πιο	σημαντικές	μυστικές	επαναστατικές	οργανώσεις.	
6 	 Η	παραχώρησή	του	βασικό	αίτημα	πολλών	επαναστάσεων	το	1830	και	το	1848.
7 	 Καλλιτεχνικό	ρεύμα	που	ακμάζει	στο	πρώτο	μισό	του	19ου	αιώνα.
8 	 Σ’	αυτά	τα	κράτη	ξέσπασαν	επαναστάσεις	και	το	1830	και	το	1848.
9 	 Από	εκεί	ξεκίνησαν	οι	επαναστάσεις	και	το	1830	και	το	1848.


10 	Βασικό	αίτημα	πολλών	επαναστάσεων	και	το	1830	και	το	1848,	κυρίως	αυτών	που	
ξέσπασαν	σε	πολυεθνικά	κράτη.	


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Ε
Π
Α
Ν
Α
Σ
Τ
Α
Σ
Η
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13 	 Το	δίπλα	απόσπασμα	προέρχεται	
από	ένα	τραγούδι,	που	κυκλοφόρησε	
το	1979,	και	αναφέρεται	σ’	έναν	από	
τους	πρωταγωνιστές	της	εξέγερσης	
της	3ης	Σεπτεμβρίου	1843.	Για	ποιον	
μιλάει;	Αναζητήστε	στις	γραπτές	
πηγές	του	κεφαλαίου	στοιχεία	που	να	
δικαιολογούν	την	απάντησή	σας.	


11 	 Δυο	έμποροι,	ο	Κυριάκος	Μπιτζακτζής	από	την	Αδριανούπολη	και	ο	Αθανάσιος	Κροκύδας	
από	το	Ναύπλιο,	συναντιούνται	τον	Αύγουστο	του	1841	στην	Αθήνα.	Ανάμεσα	στα	άλλα,	
συζητούν	για	την	απόφαση	που	πήρε	το	ελληνικό	κράτος	να	γίνει	η	ελληνική	Εκκλησία	
αυτόνομη	από	το	Πατριαρχείο	Κωνσταντινουπόλεως.	Ο	ένας	υποστηρίζει	αυτή	την	κίνηση	και	
ο	άλλος	όχι.	
α)	 Διαβάστε	προσεκτικά	τα	κείμενα	Π	4.49	και	Π	4.50.	Ποιοι	τα	έγραψαν	και	πότε;	Για	ποιο	
γεγονός	μιλάνε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	που	έγινε	το	γεγονός	για	το	οποίο	μιλάνε


	 ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	
β)	 Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	τα	κείμενα	Π	4.49	και	Π	4.50	γράψτε	το	
διάλογο	που	είχαν	ο	Κυριάκος	Μπιτζακτζής	και	ο	Χριστόδουλος	Κροκύδας	γι’	αυτό	το	
θέμα.	


12 	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4-5	ατόμων.	Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	το	παρακάτω	διάγραμμα	
που	δείχνει	τα	πιο	σημαντικά	προβλήματα	που	αντιμετώπισε	η	Αντιβασιλεία	στην	Ελλάδα.


α)	 Δίπλα	στο	κάθε	πρόβλημα	γράψτε	γιατί	αυτό	αποτελεί	πρόβλημα,	πώς	δημιουργήθηκε,
	 τι	συνέπειες	μπορεί	να	είχε	κτλ.
β)	 Στη	συνέχεια	συζητήστε	μεταξύ	σας	τα	μέλη	της	κάθε	ομάδας	πώς	το	ένα	πρόβλημα	
μπορεί	να	συνδέεται	μ’	ένα	άλλο	ή	με	κάποια	άλλα,	π.χ.	ο	τοπικισμός	με	τις	εξεγέρσεις	κτλ.	


γ)	 Η	κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	τη	δουλειά	της	στην	τάξη	με	ένα	κείμενο	(180–200	λέξεις).


Αντιβασιλεία


ληστεία τοπικισμός


εξεγέρσεις


αυτόχθονες/ 
ετερόχθονες


κοινωνικές 
διαφορές


Θα σε ξανάβρω στους µπαξέδες


Μόνο να γράφεις τ’ όνοµά σου
και ’κείνο το ’µαθες µισό


να συλλαβίζεις τα όνειρά σου
στο Άργος και στον Ιλισό.


Θα σε ξανάβρω στους µπαξέδες
τρεις του Σεπτέµβρη να περνάς
και τσικουδιά στους καφενέδες


τα παλικάρια να κερνάς.


Του κόσµου το στενό γεφύρι
θα το περάσουµε µαζί


θα ’ναι η καρδιά σου παραθύρι
τα λόγια σου παλιό κρασί.


Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου
Μουσική: Ηλίας Ανδριόπουλος
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14 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	4.59.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	
οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	Για	ποιο	θέμα	μιλάει;	Τι	λέει	
γι’	αυτό;	


β)	 Μελετήστε	προσεκτικά	την	παρακάτω	εικόνα.	Σε	ποιο	θέμα	αναφέρεται	η	εικόνα;	Πώς	το	
παρουσιάζει;	Μπορείτε	να	δώσετε	έναν	τίτλο	στην	εικόνα;


Η Ελλάδα κοιμάται και ονειρεύεται τις Μεγάλες ∆υνάμεις να την 
οδηγούν στην Κωνσταντινούπολη και στο θρόνο της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας.


γ)	 Διαβάστε	προσεκτικά	το	κείμενο
	 Π	4.61.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;
	 Σε	ποιον	απευθύνεται;	Γράφτηκε	την	ίδια	
εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	Για	ποιο	
θέμα	μιλάει;	Με	βάση	όσα	λέει	το	κείμενο	
Π	4.61	το	όνειρο	της	εικόνας	μπορούσε


	 να	γίνει	πραγματικότητα;	Δικαιολογήστε	
την	απάντησή	σας.	


δ)	 Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	
από	τα	κείμενα	Π	4.59,	Π	4.61	και	την	
εικόνα,	γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο


	 (140–150	λέξεις)	για	το	τι	σήμαινε
	 η	«Μεγάλη	Ιδέα»	και	για	το	ρόλο	της
	 στην	ελληνική	πολιτική.	


18
30


Εξέγερση της 
3ης Σεπτεμβρίου


Άφιξη του 
Όθωνα στην 


Ελλάδα
Έξωση του 


βασιλιά Όθωνα


Αυτοκέφαλο 
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17 	 Τοποθετήστε	στην	ιστορική	γραμμή	τα	παρακάτω	γεγονότα:


16 	 α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	3–4	ατόμων	και	διαβάστε	το	κείμενο	Π	4.87.	Τι	είδους	κείμενο	
είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Ο	Τάσος	Γκίκας	είναι	10	χρονών.	Το	1848	ζει	στη	Θήβα	και	ο	πατέρας	του	είναι	ράφτης.	
Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	την	πηγή	Π	4.87	γράψτε	ένα	δικό	σας	
κείμενο	(200–220	λέξεις)	περιγράφοντας	μια	μέρα	του	στο	σχολείο	(μιλήστε	σε	τι	
σχολείο	πηγαίνει,	πώς	μπορεί	να	είναι	αυτό,	τι	μαθήματα	κάνει,	πώς	είναι	οι	δάσκαλοι,	οι	
συμμαθητές	του,	αν	έχει	ή	δεν	έχει	συμμαθήτριες,	αλλά	και	πώς	μπορεί	να	συνεχίσει	τις	
σπουδές	του	κτλ.).


	γ)	Η	αδελφή	του,	Μαρία	Γκίκα,	11	χρονών,	παρόλο	που	οι	γονείς	της	θέλουν	και	αυτή	να	
πάει	σχολείο	δεν	πηγαίνει.	Γιατί;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


15 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	4.64.	Πότε	γράφτηκε;	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Γράφτηκε	την	ίδια	
εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	Σε	ποιο	θέμα	
αναφέρεται;	Τι	λέει	γι’	αυτό;	


β)	 Ποιο	περιεχόμενο	μπορεί	να	έχει	η	φράση	«Τα	βάσανα	της	πατρίδας	σταμάτησαν».	
Γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	(140–150	λέξεις)	σχολιάζοντας	αυτή	τη	φράση.	
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Κεφάλαιο 1


Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, 
οι αυτοκρατορίες σε κρίση 


(δεύτερο μισό 18ου – αρχές 19ου αιώνα)


Λίγη ακόμη ιστορία ... δεύτερο μισό 18ου – αρχές 19ου αιώνα


Λίγη ακόμη ιστορία ... 18ος – αρχές 19ου αιώνα


Κεφάλαιο 2


Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και οι υπήκοοι του σουλτάνου


(18ος – αρχές 19ου αιώνα)ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ
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Λίγα λόγια για τις πηγές
Στη νεότερη εποχή οι πηγές από τις οποίες αντλούμε πληροφορίες για τους ανθρώπους 
στο παρελθόν είναι πολύ περισσότερες και πιο ποικίλες από παλιά. Η τεχνολογική 
εξέλιξη στον 20ό αιώνα τις πολλαπλασίασε ακόμη περισσότερο. 


Ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα η κυκλοφορία των εφημερίδων πυκνώνει και 
πολλαπλασιάζονται και οι κάθε είδους εκδόσεις. Τα κράτη οργανώνονται καλύτερα και 
φροντίζουν πιο συχνά να διαφυλάσσονται τα έγγραφά τους σε οργανωμένα αρχεία. 
Το ίδιο ισχύει και για κάθε είδους ιδιωτικά έγγραφα. Όσο η εκπαίδευση εξαπλώνεται 
σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα τόσο περισσότερα γραπτά τεκμήρια έρχονται να 
συμπληρώσουν άλλου είδους ίχνη από διάφορες όψεις της ζωής των ανθρώπων: 
έντυπα, μουσική, ζωγραφική, προσωπικά ημερολόγια, αλληλογραφία, αλλά και κάθε 
είδους αρχιτεκτονικά μνημεία (παλάτια, σπίτια, εργοστάσια, κτλ.). Οι ανακαλύψεις της 
φωτογραφίας στα μέσα του 19ου, του κινηματογράφου στο γύρισμα προς τον 20ό, 
και της τηλεόρασης μετά τα μέσα του 20ού, αλλά και η εξάπλωση του ραδιόφωνου, 
θα δημιουργήσουν νέου τύπου πηγές (φωτογραφικά, κινηματογραφικά και ηχητικά 
αρχεία). Από τα τέλη του 20ού αιώνα, χάρη στην τεχνολογία (κυρίως με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και το διαδίκτυο) το εύρος και η κυκλοφορία των γραπτών και εικονικών 
πηγών θα γίνει απεριόριστο. 


Έτσι στη σύγχρονη εποχή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιστορικοί είναι η 
πληθώρα των πηγών που πρέπει να κατατάξουν, να αξιολογήσουν και να ερμηνεύσουν.
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Κεφάλαιο 1


Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση,
οι αυτοκρατορίες σε κρίση


(δεύτερο μισό 18ου -- αρχές 19ου αιώνα)


Κεφάλαιο 1


A. Ευρωπαϊκές κοινωνίες: συνέχειες και αλλαγές


Ο πληθυσμός στην Ευρώπη 
αυξάνεται 
Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα στην 
Ευρώπη πολλοί άνθρωποι πέθαιναν συχνά 
από πείνα ή από αρρώστιες και έτσι
ο πληθυσμός έμενε σχετικά στάσιμος. Από 
τα μέσα του 18ου αιώνα όμως ο πληθυσμός 
άρχισε να αυξάνεται σταθερά. Από το 1800 
μέχρι το 1900 αυξήθηκε από 190 σε 420 
εκατομμύρια κατοίκους. Υπάρχουν πολλοί 
λόγοι γι’ αυτό:


Οι συνθήκες υγιεινής είναι 
καλύτερες και έτσι μειώνονται οι θάνατοι, 


κυρίως στη βρεφική ηλικία.


Οι άνθρωποι 
τρέφονται καλύτερα.


Η επιστήμη καταπολεμάει 
τις αρρώστιες που δημιουργούν 
επιδημίες (η πανούκλα σχεδόν 


εξαφανίστηκε).


Β. Νέες ιδέες – Ο Διαφωτισμός


Διαφωτισμός
Το κίνημα ονομάστηκε έτσι, ήδη από τότε που εμφανίστηκε. Η ονομασία δείχνει ότι 
οι άνθρωποι και οι κοινωνίες θέλουν να «φωτιστούν» και ν’ απομακρυνθούν από το 
«σκοτάδι», δηλαδή την αμάθεια και τη θεοκρατική ερμηνεία του κόσμου, που τους 
κρατούσαν στην άγνοια και στην καταπίεση. 


Γαλλικός χάρτης 
του 1776 με την 
Ευρώπη.


Π 1.1


Π 1.2


Προτομή του 1795 με το Γερμανό φιλόσοφο Ιμάνουελ Καντ 
(1724–1804). Η φράση του Καντ «τόλμησε να γνωρίσεις» έγινε 


χαρακτηριστικό σύνθημα του Διαφωτισμού. 
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Πίνακας του 1816 με τον Αμερικανό 
Βενιαμίν Φραγκλίνο (1706–1790) καθώς 
κάνει το πείραμα με το κλειδί και τον 
κεραυνό. Ο Φραγκλίνος μελέτησε 
τον ηλεκτρισμό και ανακάλυψε το 
αλεξικέραυνο. 


Πίνακας του 1788 του Γάλλου ζωγράφου Ζακ-Λουί 
Νταβίντ (1748–1825) με τον Αντουάν Λαβουαζιέ
(1743–1794) και τη σύζυγό του. Ο Γάλλος Αντουάν 
Λαβουαζιέ θεμελίωσε την επιστήμη της σύγχρονης 
χημείας.


Ανεξιθρησκία
Η ανεξιθρησκία είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος να διαλέγει τη θρησκεία 
που θέλει. Οι εκπρόσωποι του Διαφωτισμού θεωρούσαν την Εκκλησία υπεύθυνη για 
τις θρησκευτικές συγκρούσεις, επειδή ενθάρρυνε τη μισαλλοδοξία (δηλαδή το
μίσος για όσα πίστευαν οι άλλοι), αντί για την ανοχή. Στο παρακάτω απόσπασμα
ο Βολτέρος εξηγεί τι είναι η ανεξιθρησκία και τι την εμποδίζει.


Επιστήμη
Η νέα επιστημονική έρευνα στηρίζεται στην παρατήρηση, τη λογική σκέψη και 
το πείραμα. Γι’ αυτό μάς μιλάει το παρακάτω απόσπασμα.


Έχουμε τρία κύρια μέσα για την έρευνα: την παρατήρηση της φύσης, 
τη σκέψη και το πείραμα. Με την παρατήρηση καταγράφουμε τα 
φαινόμενα· με τη σκέψη [και το πείραμα] επαληθεύουμε το 
αποτέλεσμα [...]. Πρέπει να παρατηρούμε τη φύση συνεχώς, 
να σκεφτόμαστε πολύ και να κάνουμε ακριβή πειράματα. 


Ντενί Ντιντερό, Σκέψεις για την ερμηνεία της φύσης, έτος 1753


Χαρακτικό με τους 
Γάλλους αδελφούς 
Μονγκολφιέ που το 
1783 πέταξαν με το 
πρώτο αερόστατο.


Κάθε άνθρωπος που διώκει το συνάνθρωπο και αδελφό του γιατί δε συμφω-
νούν οι γνώμες τους είναι ένα τέρας […]. Αυτή η φριχτή διχόνοια, που κρατάει 
εδώ και αιώνες, μας διδάσκει […] ότι πρέπει […] να μη δίνουμε σημασία ο 
ένας στα λάθη του άλλου· το μεγαλύτερο κακό για την ανθρωπότητα είναι 
η διχόνοια, και μια μόνο γιατρειά υπάρχει: η αμοιβαία ανοχή. Δεν υπάρχει 
άνθρωπος που να μη συμφωνεί μ’ αυτή την αλήθεια […]. Αν υπήρχε τρόπος 
να σκεφτεί κανείς πάνω στη θρησκεία […], θα καταλάβαινε πως όλοι μας 
πρέπει ν’ ανεχόμαστε ο ένας τη γνώμη του άλλου, γιατί είμαστε όλοι αδύναμοι, 
ασυνεπείς και αλλάζουμε εύκολα γνώμη.


Βολτέρος, Φιλοσοφικό λεξικό (λήμμα για την ανεξιθρησκία), έτος 1764


Π 1.3


Π 1.4


Π 1.6


Ο Ιταλός Αλεσάντρο Βόλτα 
(1745–1827) μελέτησε και 
αυτός τον ηλεκτρισμό και 
ανακάλυψε την ηλεκτρική 


μπαταρία. Το «βολτ», η 
μονάδα που μετράμε την 


τάση στο ηλεκτρικό ρεύμα, 
προέρχεται από το όνομά 


του. Στην εικόνα η μπαταρία 
του Βόλτα (1800).


Θερμόμετρο που κατασκευάστηκε στη Γαλλία, στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. 
Στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα ο Γερμανός Ντάνιελ Φαρενάιτ (1686–1736) και ο 
Σουηδός Άντερς Κέλσιος (1701–1744) μελέτησαν τη θερμότητα και έφτιαξαν τα πρώτα 
θερμόμετρα που λειτουργούσαν με υδράργυρο. Ακόμη και σήμερα αρκετοί μετρούν 
τη θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ ο τρόπος που βρήκε ο Κέλσιος για να 
μετράμε τη θερμοκρασία («βαθμοί Κελσίου») είναι ο πιο γνωστός. 


Π 1.8


Π 1.5


Π 1.10


Χαρακτικό με το Βολτέρο. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. 


Π 1.9


Π 1.7
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Φυσικό δίκαιο
Σύμφωνα με το φυσικό δίκαιο, όλοι οι άνθρωποι, χωρίς καμιά εξαίρεση, γεννιούνται ίσοι και 
έχουν ορισμένα δικαιώματα: την ατομική ελευθερία, την ισότητα απέναντι στο νόμο, την 
προστασία από τις παρανομίες της εξουσίας, την ανεξιθρησκία κ.ά. Αυτά τα δικαιώματα καμιά 
εξουσία δεν μπορεί να τα αφαιρέσει, είναι δηλαδή απαράγραπτα. Αντίθετα, κάθε εξουσία 
πρέπει να τα σέβεται και να κυβερνά σύμφωνα με αυτά.
 
Εξουσία 
Για να αποφεύγουμε την τυραννία, πρέπει να ελέγχουμε την εξουσία. Αυτό γίνεται όταν 
η εξουσία χωρίζεται σε νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική (διάκριση των εξουσιών). 
Ας δούμε πώς περιγράφει ο Γάλλος οπαδός του Διαφωτισμού Μοντεσκιέ (1689–1755) τη 
διάκριση, δηλαδή το χωρισμό των τριών εξουσιών. 


Σε κάθε κράτος υπάρχουν τρία είδη εξουσίας, η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Στη νο-
μοθετική εξουσία ο ηγεμόνας νομοθετεί […]. Η εκτελεστική κηρύσσει τον πόλεμο και υπογράφει 
ειρήνη […], εξασφαλίζει τη γαλήνη στο εσωτερικό του κράτους, αντιμετωπίζει τους κινδύνους από 
το εξωτερικό. Η δικαστική τιμωρεί τα εγκλήματα και λύνει τις διαφορές ανάμεσα στους πολίτες […]. 
Όταν στο ίδιο πρόσωπο ή στο ίδιο κυβερνητικό σώμα βρίσκονται ενωμένες η νομοθετική και η εκτε-
λεστική εξουσία, δεν υπάρχει ελευθερία, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ο ηγεμόνας να κάνει τυραννικούς 
νόμους, τους οποίους θα προσπαθήσει να επιβάλει με τη βία. Ελευθερία δεν υπάρχει και όταν […] η 
δικαστική εξουσία είναι ενωμένη με τη νομοθετική. Τότε οι πολίτες κινδυνεύουν από την αυθαιρεσία 
και η ζωή και η ελευθερία τους απειλούνται […]. Όλα θα ήταν χαμένα αν ο ίδιος άνθρωπος, ή το ίδιο 
συλλογικό όργανο από αριστοκράτες ή από το λαό, ασκούσε και τις τρεις εξουσίες, τη νομοθετική, 
την εκτελεστική και τη δικαστική. 


Μοντεσκιέ, Το πνεύμα των νόμων, έτος 1748
Π 1.11


Κοινωνικό συμβόλαιο
Το «κοινωνικό συμβόλαιο» είναι μια «συμφωνία» ανάμεσα σ’ αυτούς που κυβερνούν και
σ’ αυτούς που κυβερνιούνται. Σύμφωνα μ’ αυτό, το κράτος (δηλαδή όσοι κυβερνούν) πρέπει 
να σέβεται τα φυσικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι και να τα υπερασπίζεται.
Από την άλλη, όσοι κυβερνιούνται πρέπει να υπακούν στους νόμους του κράτους, αφού 
και εκείνο εξασφαλίζει την ελευθερία τους, την ασφάλειά τους και φροντίζει να είναι όλοι 
ευτυχισμένοι και να ευημερούν. 


Ελεύθερη αγορά
Στην οικονομία οι οπαδοί του φιλελευθερισμού είχαν δύο στόχους: 


Να μπορεί ο καθένας να κάνει το επάγγελμα 
που θέλει, χωρίς να τον εμποδίζουν οι 
συντεχνίες και οι κανονισμοί τους.


Να μην υπάρχουν εμπόδια στις συναλλαγές, και σ’ 
αυτές που γίνονταν μέσα στο ίδιο κράτος και σ’ αυτές 
που έκαναν τα κράτη μεταξύ τους.


Οι οπαδοί του Διαφωτισμού δεν είχαν στόχο την επανάσταση
Πολλές από τις ιδέες του Διαφωτισμού, ιδιαίτερα η κριτική στη θρησκεία, και πολλές από τις 
απόψεις του Ζαν-Ζακ Ρουσό, διαδόθηκαν πολύ με τη Γαλλική Επανάσταση (1789). Όμως, οι 
περισσότεροι από τους λόγιους του Διαφωτισμού δεν ενδιαφέρονταν για την πολιτική δράση. 
Έγραφαν και δημοσίευαν τα έργα τους για να σκέφτονται καλύτερα οι ίδιοι και οι αναγνώστες 
τους. Ήθελαν να πείσουν, να «φωτίσουν» και τους απλούς ανθρώπους και εκείνους που 
ασκούσαν την εξουσία. Εξάλλου, όσοι λόγιοι του Διαφωτισμού ζούσαν όταν ξέσπασε η 
Επανάσταση (1789) ήταν πια σε μεγάλη ηλικία. 


01-14 01 LAI C 2010 FINAL.indd   5 22/7/2010   11:05:24 ðì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1


�


Λίγη ακόμη ιστορία ...


Οι επιδράσεις στην τέχνη


Δημόσιες συναυλίες
Οι συναυλίες γίνονται σε πιο μεγάλους χώρους και
η ορχήστρα αποκτά πιο πολλά όργανα. Δημοφιλής την εποχή 
αυτή είναι η «μουσική δωματίου» (μουσικά έργα που παίζονται 
από λίγα όργανα), αλλά και οι συμφωνίες (μουσικά έργα που 
παίζονται από μεγάλη ορχήστρα), οι όπερες κ.ά. Δίπλα σε αυτά 
υπάρχει και η λαϊκή μουσική (κυρίως χοροί και τραγούδια). Οι 
συνθέτες τη μελετούν και επηρεάζονται από αυτή.


Χαρακτικό του 1740 με παράσταση όπερας στο θέατρο Ρέτζο στο Τορίνο, μια 
ιταλική πόλη. Βλέπουμε τους ηθοποιούς στη σκηνή και την ορχήστρα μπροστά 
από αυτούς. Η όπερα είναι ένα θεατρικό έργο που τραγουδιέται. Συνδυάζει τη 
μουσική, το τραγούδι, το χορό, τα σκηνικά και τα κοστούμια, και για να παιχτεί 
χρειάζεται να συνεργαστούν πολλοί και διαφορετικοί καλλιτέχνες. Το θέμα της 
μπορεί να είναι τραγικό ή κωμικό. Οι πρώτες όπερες δημιουργήθηκαν στην 
Ιταλική χερσόνησο στα τέλη του 16ου αιώνα και από εκεί το είδος διαδόθηκε 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το 18ο αιώνα πολλοί συνθέτες έγραψαν 
όπερες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Γερμανοί Φρίντριχ Χέντελ (1685–1759) 
και Κριστόφ Γκλουκ (1714–1787).


Προστατευόμενοι ευγενών
Οι ευγενείς, πολύ συχνά, δεν θεωρούσαν τους συνθέτες καλλιτέχνες, αλλά ανθρώπους που 
απλώς δούλευαν γι’ αυτούς, όπως και άλλοι επαγγελματίες. Στο απόσπασμα ο Μότσαρτ
περιγράφει πόσο τον ενοχλεί που ο αρχιεπίσκοπος του Ζάλτσμπουργκ, ένας ανώτερος 
κληρικός, στον οποίο δουλεύει, τον αντιμετωπίζει σαν υπηρέτη του και όχι σαν καλλιτέχνη.


Στις δώδεκα η ώρα (δυστυχώς κάπως νωρίς για μένα) καθόμαστε στο τραπέζι. Οι εξής: οι δύο […] 
υπηρέτες, ο κύριος ελεγκτής […], ο ζαχαροπλάστης, οι δύο μάγειροι […] και εγώ. Υπόψη: οι δύο 
θαλαμηπόλοι κάθονται στην κεφαλή του τραπεζιού. Ωστόσο, έχω την τιμή να κάθομαι πριν από τους 
μάγειρους […]. Μόλις τελειώσει το γεύμα, πάω στη δουλειά μου. Το βράδυ δε στρώνεται τραπέζι, 
αλλά [αντί γι’ αυτό] μας δίνουν τρία δουκάτα [νόμισμα της εποχής]. Μεγάλη δουλειά. Ο κύριος αρ-
χιεπίσκοπος έχει το προνόμιο να δοξάζεται από τους ανθρώπους του. Τους κλέβει τα κέρδη και δεν 
τους πληρώνει τίποτα. 


Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Γράμμα στον πατέρα του, έτος 1780


Π 1.12


Π 1.13


Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ


Επιχρωματισμένο χαρακτικό με το παλιό 
Δημοτικό Θέατρο στη Βιένη  εσωτερικά 
(1830 περίπου). Εδώ παρουσιάστηκαν 
για πρώτη φορά πολλές από τις όπερες 
του Μότσαρτ. 


Π 1.14


Στον ιερό αυτό τόπο
εκδίκηση δεν ξέρουν.
Όταν κανένας κάνει λάθος
τον φέρνει στο σωστό δρόμο η αγάπη. 
Κι οδηγημένος από χέρι φιλικό
ευτυχισμένος θα βρει τόπο πιο καλό.


Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Απόσπασμα από το Μαγικό αυλό, έτος 1790


Στα ιερά αυτά τείχη 
η αγάπη βασιλεύει.
Δε θα βρεθεί προδότης
κι ο εχθρός συχωρεμένος.
Όποιος μ’ αυτά δε συμφωνεί
άνθρωπος να μην ονομάζεται.


Ο Αυστριακός Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756–1791) είναι από 
τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών. Ανάμεσα στα έργα 
του (μουσική δωματίου, εκκλησιαστικά έργα, συμφωνίες) ξεχωρίζουν οι 
όπερες του Οι γάμοι του Φίγκαρο, Ντον Τζοβάνι και Ο μαγικός αυλός. 
Ο Μότσαρτ επηρεάστηκε πολύ από το Διαφωτισμό. Στο Μαγικό αυλό, 
ένα από τα τελευταία του έργα, μέσα από τις περιπέτειες που περνούν 
οι ήρωές του, ο Μότσαρτ μιλάει για τις προσπάθειες του ανθρώπου 
να «φωτιστεί» και να φτάσει σε μια κοινωνία που θα στηρίζεται στην 
αλήθεια, στη δικαιοσύνη, στην ισότητα και θα τον κάνει ευτυχισμένο. 
Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε πώς περιγράφει ένας από τους 
ήρωες της όπερας αυτή την κοινωνία. 


Π 1.15
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Μυθιστόρημα
Το μυθιστόρημα αναπτύσσεται ιδιαίτερα το 19ο αιώνα. Τότε γράφονται πολύ σημαντικά έργα 
που προσπαθούν να περιγράψουν τις τεράστιες κοινωνικές αλλαγές που επηρεάζουν την 
ανθρώπινη ζωή. Μυθιστορήματα γράφονταν όμως και παλιότερα, από τις αρχές του 18ου αιώνα.
Ο Ροβινσόνας Κρούσος, του Βρετανού Ντάνιελ Ντιφόου (1660–1731), δημοσιεύτηκε για πρώτη 
φορά το 1719 και είναι το πρώτο αγγλικό μυθιστόρημα. Το έργο αυτό μιλάει για τις περιπέτειες 
ενός ναυαγού σ’ ένα ακατοίκητο νησί. Στο απόσπασμα διαβάζουμε πώς ένιωσε ο Ροβινσόνας 
όταν είδε να φυτρώνει στο νησί του για πρώτη φορά κριθάρι.


Ύστερα από λίγο καιρό ένιωσα μεγάλη έκπληξη όταν είδα να ξεπροβάλλουν καμιά δεκαριά στάχυα 
από καταπράσινο κριθάρι, ίδιο μ’ αυτό που υπάρχει στην Ευρώπη ή μάλλον στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι 
αδύνατο να περιγράψω την έκπληξη και την απορία μου. Μέχρι τότε δεν είχα καμιά ιδιαίτερη σχέση με 
τη θρησκεία […]. Όταν όμως είδα να φυτρώνει ξαφνικά κριθάρι σ’ ένα κλίμα καθόλου ευνοϊκό για τα 
δημητριακά και χωρίς να ξέρω πώς είχε βρεθεί εκεί […] άρχισα να πιστεύω ότι ο Θεός […] το έκανε 
για να με βοηθήσει να επιβιώσω σ’ αυτό τον αγριότοπο […]. Στο τέλος, όμως, θυμήθηκα ότι εγώ είχα 
αδειάσει εκεί ένα σακούλι με τροφή για κότες και κατάλαβα ότι το «θαύμα» δεν ήταν καθόλου θαύμα. 


Ντάνιελ Ντιφόου, Ρονβινσόνας Κρούσος, έτος 1719 


Για τη 
λογοτεχνία
το 19ο αιώνα 
θα μιλήσουμε 
στις σ. 72 και 
106.


Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκέτε 
Από τους πιο σημαντικούς στοχαστές που άνοιξαν το δρόμο για το ρομαντισμό στα τέλη του 
18ου και στην αρχή του 19ου αιώνα είναι ο Γερμανός Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκέτε (1749–1832). 
Ο Γκέτε, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς στον κόσμο. Από τα πιο γνωστά έργα 
του είναι Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου και το αριστούργημά του Φάουστ. Παρακάτω διαβάζουμε 
ένα απόσπασμα από το Φάουστ.


Γ. Κράτη και πολιτεύματα στη δυτική Ευρώπη και τη Ρωσία
 το 18ο αιώνα


Ρωσία
Το 18ο αιώνα η Ρωσία γίνεται σιγά σιγά ένα από τα ισχυρά κράτη στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα 
σημαντική για τη Ρωσία ήταν η περίοδος που βασίλεψε η τσαρίνα Αικατερίνη Β΄ (1762–1796), 
γνωστή και ως «Μεγάλη Αικατερίνη». Η Αικατερίνη Β΄ έκανε πολέμους ενάντια στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και σε κράτη στην ανατολική Ευρώπη και μεγάλωσε το ρωσικό κράτος προς 
τα νότια και τα δυτικά. Στο εσωτερικό πήρε μέτρα για να κάνει καλύτερη τη διοίκηση, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα. Στηρίχτηκε στους αριστοκράτες και στην εποχή της οι αγρότες στη Ρωσία 
πέρασαν χειρότερες μέρες. Απ’ ό,τι φαίνεται, επηρεάστηκε από το Διαφωτισμό και στήριξε τα 
γράμματα, τις τέχνες και τις επιστήμες. 


Χαρακτικό (δεύτερο μισό 18ου αιώνα) με τη Μεγάλη Αικατερίνη και τον Ντενί Ντιντερό. Η Αικατερίνη ήθελε να 
τη θεωρούν όλοι φωτισμένη βασίλισσα. Για μεγάλο διάστημα είχε αλληλογραφία με το Βολτέρο και ζητούσε 


τη γνώμη του για μεταρρυθμίσεις που ήθελε να κάνει, ενώ κάλεσε στην Αγία Πετρούπολη και τον Ντιντερό.


Π 1.19


Π 1.16


Πίνακας του Γερμανού ζωγράφου Γιόχαν 
Χάινριχ Τσιμπάιν με τον Γκέτε. 1786–1787.


Φάουστ: Αχ! σπούδασα φιλοσοφία
 και νομική και γιατρική
 κι αλί [=αλίμονο] μου και θεολογία
 με κόπο και μ’ επιμονή.
 Και παρά τα τόσα φώτα,
 εγώ μωρός [=ανόητος] όσο και πρώτα!
 Με λένε μάγιστρο, ακόμα δόκτορα, 
 και σέρνω δέκα χρόνια τώρα 
 από τη μύτη εδώ και κει 
 τους μαθητές μου – και το βλέπω, δεν μπορεί 
 κανένας κάτι να γνωρίζει!


Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκέτε, Φάουστ, αρχές του 19ου αιώναΠ 1.17


Π 1.18
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∆. Η Αµερικανική Επανάσταση


Γαλλία 
Στον Επταετή πόλεµο (1756–1763) η Γαλλία συµµάχησε µε την Αυστρία ενάντια στη Μεγάλη 
Βρετανία και την Πρωσία, αλλά έχασε τον πόλεµο. Η Γαλλία τότε, ανάµεσα σε άλλα, έδωσε 
στη Μεγάλη Βρετανία όλες τις αποικίες της στη Βόρεια Αµερική, τον Καναδά και τη Λουιζιάνα. 


Βοστόνη
Τη Βοστόνη (από εκεί ξεκίνησε ο Αµερικανικός Αγώνας της 
Ανεξαρτησίας) την ίδρυσαν το 1630 Άγγλοι προτεστάντες. Είναι από 
τις πιο παλιές πόλεις στις ΗΠΑ. Στην περιφέρειά της ιδρύθηκε ένα από 
τα παλιότερα πανεπιστήµια στις ΗΠΑ, το Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ 
(1636). 


Στην εικόνα Π 1.20 
τοπογραφικό 
σχέδιο της 
Βοστόνης τον 
18ο αιώνα και 
στην Π 1.21 
επιχρωµατισµένη 
λιθογραφία µε 
την πόλη. 1768.


Π 1.20


Π 1.21


∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας
Η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας είναι ένα πολύ σηµαντικό πολιτικό κείµενο, επηρεασµένο από 
τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού. Ας δούµε ένα απόσπασµα.


Θεωρούµε αλήθειες που δε χρειάζονται απόδειξη τις παρακάτω: όλοι οι άνθρωποι γεννή-
θηκαν ίσοι· είναι προικισµένοι από το Θεό µε δικαιώµατα που δεν µπορεί να τα 


αφαιρέσει κανείς· σ’ αυτά ανήκουν η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της 
ευτυχίας [...]. ∆ιακηρύσσουµε επίσηµα, µε το δικαίωµα που µας έχει 
δώσει ο καλός λαός των αποικιών, ότι αυτές οι Ενωµένες Αποικίες 


έχουν το δικαίωµα να είναι κράτη ελεύθερα και ανεξάρτητα.
∆ιακήρυξη της [αµερικανικής] Ανεξαρτησίας, έτος 1776


∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας
Η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας
τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού. Ας δούµε ένα απόσπασµα.


Θεωρούµε αλήθειες που δε χρειάζονται απόδειξη τις παρακάτω: όλοι οι άνθρωποι γεννή-
θηκαν ίσοι· είναι προικισµένοι από το Θεό µε δικαιώµατα που δεν µπορεί να τα 


Προτοµή του Τόµας Τζέφερσον από το Γάλλο γλύπτη Ζαν-Αντουάν 
Ουντό. Ο Τζέφερσον έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη ∆ιακήρυξη της 
Ανεξαρτησίας. Ήταν οπαδός του ∆ιαφωτισµού και υποστήριξε µε πάθος 
τις δηµοκρατικές ιδέες. Έγινε ο τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ (1801–1809).


Μετάλλιο που σχεδίασε ο Γάλλος 
Ογκιστέν Ντιπρέ. Στη µια του όψη έχει 
την επιγραφή στα λατινικά: Λίµπερτας 


Αµερικάνα, δηλαδή αµερικανική ελευθερία.


Π 1.23


Π 1.24


Π 1.22


Οµοσπονδιακό κράτος 
Όταν ιδρύθηκαν οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, οι 13 
βρετανικές αποικίες έγιναν οι 13 πολιτείες που όλες µαζί 
αποτέλεσαν το οµοσπονδιακό κράτος. Στο κράτος αυτό κάθε 
πολιτεία έχει τη δική της βουλή και τη δική της κυβέρνηση, 


Πίνακας του Αµερικανού ζωγράφου Γιάσπερς Τζονς µε τη σηµαία των ΗΠΑ (1954–
1955). Στην αρχή οι ΗΠΑ είχαν 13 πολιτείες, όσες ήταν και οι αποικίες από τις οποίες 
δηµιουργήθηκαν. Στη σηµαία των ΗΠΑ κάθε αστέρι συµβολίζει και µια πολιτεία. 
Σήµερα οι ΗΠΑ αποτελούνται από 50 πολιτείες.


Π 1.25
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που είναι υπεύθυνες για τη διοίκηση, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και την 
εκπαίδευση. Παράλληλα υπάρχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το Κογκρέσο 
(η ομοσπονδιακή βουλή), που αποφασίζουν για την εξωτερική πολιτική, την 
άμυνα, τον πόλεμο καθώς και για την οικονομία σε ολόκληρο το κράτος. 


Το Καπιτώλιο στην 
Ουάσινγκτον, που 


στεγάζει τη Γερουσία 
και τη Βουλή των 


Αντιπροσώπων των 
ΗΠΑ. Άρχισε να 


χτίζεται το 1793 και 
τέλειωσε το 1811.


Χαρακτικό του 19ου αιώνα με το Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον. Εδώ 
κατοικεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Άρχισε να χτίζεται το 1792. Το κτίριο 
διατήρησε τη βασική του μορφή, παρόλο που γνώρισε πολλές 
καταστροφές, επεκτάσεις και αλλαγές.


Π 1.27


Π 1.26


Ε. Η Γαλλική Επανάσταση


Το ξέσπασμα της επανάστασης 


Γενική Συνέλευση των Τριών Τάξεων 
Η Γενική Συνέλευση των Τριών Τάξεων ήταν ένας θεσμός από το 
Μεσαίωνα. Το 17ο και το 18ο αιώνα, όταν η απόλυτη μοναρχία 
ήταν ισχυρή στη Γαλλία, ο θεσμός αυτός δε λειτουργούσε. 
Στη συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Τρεις Τάξεις: 
την αριστοκρατία, τον κλήρο και την Τρίτη Τάξη (όλους τους 
υπόλοιπους). Δεν ήταν δημοκρατικός θεσμός. Κάθε τάξη είχε 
μία ψήφο (δηλαδή δεν ψήφιζε κάθε ένα άτομο στη συνέλευση 
χωριστά, αλλά κατά τάξη) και έτσι επικρατούσαν πάντοτε οι 
κοινωνικά ισχυροί, δηλαδή η αριστοκρατία (οι ευγενείς) και ο 
κλήρος. 


Π 1.28


Χαρακτικό με τη Γενική Συνέλευση των Τριών Τάξεων στη 
Γαλλία το 1789.


Τρίτη Τάξη
Τον Ιανουάριο του 1789 ο Γάλλος ιερέας Εμανουέλ-Ζοζέφ Σεγιές 
(1748–1836) δημοσίευσε ένα φυλλάδιο με τον τίτλο Τι είναι η 
Τρίτη Τάξη;, που διαβάστηκε πολύ στην εποχή του. Παρακάτω 
διαβάζουμε ένα απόσπασμα από αυτό το κείμενο. 


Πρέπει να κάνουμε στους εαυτούς μας τρεις ερωτήσεις:
Τι είναι η Τρίτη Τάξη; Τα πάντα.
Μέχρι τώρα ποια θέση είχε στην πολιτική; Καμιά.
Τι θέλει να γίνει; Κάτι. 
[...] Ποιος τολμάει να πει ότι η Τρίτη Τάξη δεν έχει ό,τι χρειάζεται για να φτιάξει ένα ολο-
κληρωμένο έθνος; Μοιάζει με ένα δυνατό και ρωμαλέο άντρα, με το ένα χέρι του όμως 
ακόμη αλυσοδεμένο. Αν η τάξη που έχει τα προνόμια [η αριστοκρατία και ο κλήρος] 
χάσει την εξουσία, το έθνος δε θα γίνει χειρότερο, αλλά καλύτερο. Λοιπόν, τι είναι η 
Τρίτη [Τάξη]; Τα πάντα· αλλά αλυσοδεμένη και καταπιεσμένη. Τι θα είναι χωρίς την 
τάξη που έχει τα προνόμια; Τα πάντα· αλλά θα είναι ελεύθερη και θα προοδεύσει [...]. Η Τρίτη Τάξη 
πρέπει να καταλάβει, από τις ιδέες και τα γεγονότα της εποχής, ότι μπορεί να στηρίζεται μόνο στη 
γνώση και στη δύναμή της. Ο ορθός λόγος [=η λογική] και η δικαιοσύνη τη στηρίζουν. 


Εμανουέλ-Ζοζέφ Σεγιές, Τι είναι η Τρίτη Τάξη; , έτος 1789


Το εξώφυλλο από το 
φυλλάδιο Τι είναι η 
Τρίτη Τάξη; (1789).


Π 1.30


Π 1.29
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Άρθρο 1. Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι και έχουν 
ίσα δικαιώματα· οι κοινωνικές διακρίσεις βασίζονται μόνο στο κοινό συμ-
φέρον.
Άρθρο 2. Κάθε πολιτική οργάνωση πρέπει να προστατεύει τα φυσικά και 
απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά είναι η ελευ-
θερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στην καταπίεση. 
Άρθρο 3. Πηγή κάθε εξουσίας είναι το έθνος. Κανένα συλλογικό σώμα, κανένα 
άτομο, δεν μπορεί να ασκήσει εξουσία που δεν προέρχεται από το έθνος.
Άρθρο 6. Ο νόμος εκφράζει αυτά που θέλουν οι πολλοί· όλοι οι πολίτες 
μαζί έχoυv δικαίωμα να φτιάχνουν, οι ίδιοι ή με τους εκπρόσωπούς τους, 
τους νόμους. Ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους, είτε προστατεύει είτε τιμω-
ρεί. Αφού όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, μπορούν όλοι να 
παίρνουν δημόσιες θέσεις και αξιώματα, ανάλογα με τις ικανότητές τους 
και χωρίς διακρίσεις. Οι άνθρωποι διακρίνονται μόνο με βάση τις αρετές 
και τα προτερήματά τους. 
Άρθρο 10. Κανένας δεν πρέπει να διώκεται για τις ιδέες του, ακόμη και 
τις θρησκευτικές, αρκεί να μη βάζει σε κίνδυνο τους νόμους.
Άρθρο 11. Η ελευθερία στη σκέψη και στις ιδέες είναι ένα από τα πολυτι-
μότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, κάθε πολίτης μπορεί να μιλάει, 
να γράφει και να τυπώνει ελεύθερα, μέσα στα όρια που βάζει ο νόμος. 
Άρθρο 17. Η ιδιοκτησία είναι δικαίωμα ιερό και απαραβίαστο. Κανένας 
λοιπόν δεν μπορεί να την αφαιρέσει από κανέναν. Αυτό μπορεί να το 
κάνουμε μόνο εάν βοηθάμε έτσι το δημόσιο καλό και μόνο εάν δώσουμε 
από πριν μια δίκαιη αποζημίωση. 


Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, έτος 1789


Χαρακτικό του 1795 με τίτλο
«Ο αναγεννημένος άνθρωπος». Εικονίζει 
έναν άντρα να πατάει στα σύμβολα της 
βασιλείας, ενώ στα χέρια του κρατάει τη 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων.


«Η αλληγορία της 
δημοκρατίας», πίνακας 
του Γάλλου ζωγράφου 
Αντουάν-Ζαν Γκρο (1794).


Π 1.32


Π 1.31


Π 1.33


Η επαναστατική δεκαετία: 1789–1799


Αριστερά
Οι εκπρόσωποι από κάθε κοινωνική ομάδα στην Εθνοσυνέλευση κάθονταν στην αίθουσα όπως 
στο σχήμα.


Στα δεξιά 
κάθονταν οι 


αριστοκράτες και 
οι μεγαλοαστοί 


που υποστήριζαν 
το βασιλιά.


Στο κέντρο 
κάθονταν οι 
γιρονδίνοι. 


Στα 
αριστερά 


κάθονταν οι 
ιακωβίνοι. 


Από τότε μιλάμε στην πολιτική για δεξιά, κέντρο και αριστερά. 


Π 1.34


Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη
Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη:


εξασφάλιζε και προστάτευε τα φυσικά δικαιώματα του ατόμου, την 
ελευθερία, την ασφάλεια, την ιδιοκτησία, την αντίσταση στην καταπίεση.


κήρυττε την κυριαρχία του έθνους και του νόμου, την ισότητα όλων απέναντι 
στο νόμο, την ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης, τη λαϊκή κυριαρχία, 
δηλαδή την ιδέα ότι πρέπει να γίνεται αυτό που θέλουν οι περισσότεροι.


Ας δούμε ορισμένα άρθρα από τη Διακήρυξη.
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Νέος επαναστατικός στρατός
Σε αντίθεση με το στρατό των βασιλιάδων, που τον αποτελούσαν στρατιώτες που 
πληρώνονταν για να πολεμήσουν, στο νέο επαναστατικό στρατό υπηρετούσαν πολίτες που 
κλήθηκαν να υπερασπιστούν την Επανάσταση και τη Γαλλία, την πατρίδα τους, που κινδύνευε 
από τη συμμαχία των μοναρχικών κρατών.
Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που έλεγαν οι στρατιώτες του νέου επαναστατικού 
στρατού ήταν η Μασσαλιώτιδα, που στη συνέχεια έγινε ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. 


Εμπρός παιδιά της πατρίδας
η μέρα της δόξας έχει φτάσει
απέναντί μας, η τυραννία.
Η ματωμένη σημαία έχει υψωθεί!
Η ματωμένη σημαία έχει υψωθεί!
Ακούστε, μες στα χωράφια
μουγκρίζουν άγριοι στρατιώτες
έτοιμοι να έρθουν μέχρι σε μας
και να σφάξουν τους γιους σας,
στη χώρα σας.


Στα όπλα πολίτες!
Πυκνώστε τις στρατιές!
Εμπρός! Εμπρός! […].
Ιερή αγάπη για την πατρίδα
οδήγησε και στήριξε τα χέρια μας
που γυρεύουν εκδίκηση.
Ελευθερία, αγαπημένη Ελευθερία,
πάλεψε μαζί με τους υπερασπιστές σου,
πάλεψε μαζί με τους υπερασπιστές σου […].


Μασσαλιώτιδα, έτος 1792


Π 1.35


«Η αγάπη για την 
πατρίδα», γλυπτό του 
Γάλλου Ζοζέφ Σινάρ. 
1790.


Π 1.36


Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της γυναίκας και της πολίτισσας
Το 1791 η Ολέμπ ντε Γκουζ, που ανήκε στους γιρονδίνους, δημοσίευσε τη Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων της Γυναίκας και της Πολίτισσας. Το κείμενο αυτό βασίζεται στη Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη. Με το κείμενο αυτό, η Ολέμπ ντε Γκουζ ζητάει 
να θεωρούνται οι γυναίκες «πολίτες» όπως οι άντρες. Ας δούμε ένα απόσπασμα από αυτό το 
κείμενο.


Οι μητέρες, θυγατέρες και αδελφές που αντιπροσωπεύουν το έθνος ζητούν να συστήσουν εθνική 
συνέλευση. Πιστεύουν ότι κανείς δε δίνει σημασία στις γυναίκες και στα δικαιώματά τους και ότι αυτό 
προκαλεί συμφορές και διαφθορά στις κυβερνήσεις. Γι’ αυτό το λόγο αποφάσισαν να εκδώσουν, σε 
επίσημη διακήρυξη, τα φυσικά, απαράγραπτα και ιερά δικαιώματα της γυναίκας [...].
Η γυναίκα γεννιέται ελεύθερη και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα. Οι διακρίσεις εξυπηρετούν 
μόνο την κοινωνία [...].
Πηγή κάθε εξουσίας είναι το έθνος, δηλαδή η συνεργασία του άντρα και της γυναίκας. Κανένα σώμα 
ή άτομο δεν μπορεί να ασκήσει εξουσία που δεν απορρέει ρητά απ’ αυτό.


Ολέμπ ντε Γκουζ, Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της Γυναίκας και της Πολίτισσας, έτος 1791


Π 1.37


Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη
Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη:


Ας δούμε ορισμένα άρθρα από τη Διακήρυξη.


Ενεργοί πολίτες
Οι γυναίκες δεν αποκτήσανε τα πολιτικά και νομικά 
δικαιώματα που όρισε η Γαλλική Επανάσταση, κι αυτό 
έφερε αντιδράσεις και σε άλλες χώρες. Η Βρετανίδα Μαίρη 
Γούλστονκραφτ (1759–1797), οπαδός του Διαφωτισμού, 
έγραψε το 1791 την Υπεράσπιση των δικαιωμάτων της 
γυναίκας. Στο βιβλίο αυτό εξήγησε γιατί οι γυναίκες είναι 
υπόδουλες. Αρνήθηκε ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες από 
τη φύση τους και ζήτησε να εκπαιδεύονται όπως και οι 
άντρες. Ακόμη πίστευε ότι πρέπει να μπορούν να κερδίζουν 
μόνες τους το ψωμί τους και να μη στηρίζονται γι’ αυτό 
στους άντρες. 
Στο απόσπασμα μιλάει για το πώς ανατρέφονται τα 
κορίτσια μέσα στην οικογένεια και τις συνέπειες που έχει 
αυτή η ανατροφή. 


Οι γυναίκες μένουν μακριά από τις εξελίξεις. 
Τους έχουν αρνηθεί τις αρετές που είναι 
σημαντικές για την ανθρωπότητα, τις έχουν 
στολίσει με ψεύτικες χάρες. Μοναδική τους 
φιλοδοξία είναι να είναι ωραίες, να προκα-
λούν τη συγκίνηση αντί το σεβασμό [...]. Η 
ελευθερία γεννά την αρετή. Όσο λοιπόν οι 
γυναίκες παραμένουν σκλάβες, όπως σή-
μερα [...], είναι καταδικασμένες για πάντα 
να μαραζώνουν […] και να τις βλέπουν σαν 
όμορφα ελαττώματα της φύσης.


Μαίρη Γούλστονκραφτ, Υπεράσπιση των δικαιωμά-
των της γυναίκας, έτος 1791


Π 1.38
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Βόρεια Αμερική


Κεντρική 
Αμερική


Νότια Αμερική


Υπηρέτες 
σε σπίτια


Σε φυτείες,
υπηρέτες 
σε σπίτια


Σε φυτείες,
τεχνίτες, 
υπηρέτες 
σε σπίτια


Σε μεταλλεία,
σε φυτείες


Πώς χρησιμοποιήθηκαν οι μαύροι 
σκλάβοι στην Αμερική


Βόρεια Αμερική


Νότια Αμερική


Αφρική


Ευρώπη


Ασία


Δουλεμπόριο
Οι μισοί σχεδόν Αφρικανοί σκλάβοι μεταφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές 
της Αμερικής και στην Καραϊβική με βρετανικά πλοία. Όσο κράτησε το 
υπερατλαντικό δουλεμπόριο (από το 1519, που το ξεκίνησε
η Πορτογαλία, ως το 1867 που απαγορεύτηκε παντού στον κόσμο), 
έγιναν σκλάβοι γύρω στα 11 εκατομμύρια μαύροι Αφρικανοί. Πολλοί 
από αυτούς πέθαναν ενώ τους μετέφεραν με τα πλοία. Όσοι έζησαν 
πουλήθηκαν για να δουλέψουν σε φυτείες, ορυχεία και σπίτια λευκών 
αποίκων.


Σχεδιαστική αναπαράσταση πρόχειρης φυλακής στην Αφρική. 
Σε τέτοιες κατασκευές φυλάκιζαν οι δουλέμποροι τους μαύρους 
που έπιαναν μέχρι να τους φορτώσουν στα καράβια που θα τους 
μεταφέρανε στην Αμερική.


Π 1.39


«Το δουλεμπόριο», πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Φρανσουά-
Ογκίστ Μπιάρ. 1840 περίπου.


Έγχρωμη λιθογραφία του 1823 με μαύρους σκλάβους (γυναίκες 
και άντρες) να δουλεύουν σε φυτεία με ζαχαροκάλαμα στην 
Αμερική. Η λιθογραφία παρουσιάζει μια ωραιοποιημένη εικόνα. 
Τους δείχνει να δουλεύουν ντυμένοι, ενώ στην πραγματικότητα 
εργάζονταν μισόγυμνοι κάτω από τον ήλιο.


Π 1.42 Π 1.43


Οι διεθνείς δρόμοι του δουλεμπορίου


Π 1.41Π 1.40
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Αϊτή
Ηγέτης των μαύρων στη γαλλική Αϊτή ήταν ο μορφωμένος πρώην 
σκλάβος Τουσέν Λουβερτίρ, που έγινε ο πρώτος μαύρος στρατηγός 
στο γαλλικό επαναστατικό στρατό. Παρακάτω διαβάζουμε ένα 
απόσπασμα από την προκήρυξή του ενάντια στη δουλεία.


Αδέλφια και φίλοι. Ονομάζομαι Τουσέν Λουβερτίρ. Το όνομά 
μου ίσως σας είναι γνωστό. Καθήκον μου είναι να εκδικηθώ για 
τη φυλή μου. Θέλω η ελευθερία και η ισότητα να βασιλέψουν 
στον Άγιο Δομίνικο [=πρωτεύουσα της γαλλικής Αϊτής]. Εργά-
ζομαι γι’ αυτό. Ενωθείτε, αδέλφια, κι αγωνιστείτε μαζί μου για 
τον ίδιο σκοπό. Ξεριζώστε μαζί μου το δέντρο της σκλαβιάς.


Τουσέν Λουβερτίρ, Προκήρυξη, έτος 1793


Π 1.44


Π 1.45


Ο Ναπολέοντας και η Ευρώπη: 1799–1815


Ναπολεόντειος κώδικας
Ο Ναπολεόντειος κώδικας (1807) στηριζόταν στις δύο βασικές αρχές της Γαλλικής 
Επανάστασης: τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ισότητα όλων των ανθρώπων μπροστά 
στο νόμο. Επίσης κωδικοποίησε τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο που είχε καθιερώσει η 
Επανάσταση: τον πολιτικό γάμο και το δικαίωμα για διαζύγιο, που ίσχυσαν μέχρι το 1816. Ακόμη 
επιβεβαίωσε την εξουσία του άντρα, πατέρα και συζύγου, πάνω στα άλλα μέλη της οικογένειας.


Δύο χαρακτικά 
του 1792 που 
παρουσιάζουν 
τον πολιτικό γάμο 
(εικόνα Π 1.46) 
και το διαζύγιο 
(εικόνα Π 1.47) 
στη Γαλλία.


Π 1.47
Π 1.46


O Τουσέν Λουβερτίρ.


Επτάνησα
Οι Γάλλοι κράτησαν τα Επτάνησα μέχρι το 1799, 
οπότε τους έδιωξαν οι Ρώσοι, σε συνεργασία με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τότε ιδρύθηκε 
η ημιαυτόνομη «Ηγεμονία των Επτά Ηνωμένων 
Νήσων», που την προστάτευε η Ρωσία. Λίγα χρόνια 
αργότερα τα Επτάνησα πέρασαν και πάλι στα χέρια 
της Γαλλίας ως το 1815. Τότε τα πήρε η Μεγάλη 
Βρετανία. 


Η σημαία της 
Ηγεμονίας των Επτά 
Ηνωμένων Νήσων. 
1800–1807.


Οι νόμοι για τη ναυτιλία στα Επτάνησα 
που εκδόθηκαν στην Κέρκυρα το 1805.


Π 1.48 Π 1.49


Π 1.50


Τυπογραφικό 
κόσμημα 
από έκδοση 
τυπογραφείου 
στην Κέρκυρα 
στα χρόνια 
της γαλλικής 
παρουσίας στα 
Επτάνησα.
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Ζ. Οι απαρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης


Η παραγωγή ήταν μικρή
Στα μέσα του 18ου αιώνα τα εργαστήρια δεν μπορούσαν να παράγουν πολλά προϊόντα, γιατί 
η παραγωγή γινόταν κυρίως με το χέρι και οι συντεχνίες ρύθμιζαν τις τιμές και προσπαθούσαν 
να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Γι’ αυτό οι έμποροι προτιμούσαν όλο και περισσότερο να 
παράγουν βιοτεχνικά προϊόντα (κυρίως κλωστές και υφάσματα) στην ύπαιθρο, σε οικιακές 
βιοτεχνίες. Ο έμπορος μοίραζε στα νοικοκυριά το βαμβάκι ή την κλωστή και έπαιρνε το προϊόν 
(κλωστή ή ύφασμα) στην τιμή που είχαν συμφωνήσει. Πολλές οικογένειες στην ύπαιθρο 
δούλευαν έτσι, όλοι μαζί και όλη τη μέρα. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε πρωτοεκβιομηχάνιση 
και ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι «δίδαξε» στους εργαζόμενους και στους 
επιχειρηματίες τους νέους τρόπους παραγωγής και οδήγησε στην εκβιομηχάνιση.


Μεγάλη Βρετανία 
Το 18ο αιώνα η Μεγάλη Βρετανία ήταν η πιο πλούσια χώρα στην Ευρώπη. Είχε πολλές πόλεις 
και αναπτυγμένες συγκοινωνίες (με κανάλια και δρόμους) που έκαναν εύκολη την εμπορική 
κίνηση. Επίσης στα εδάφη της υπήρχαν πολλά σιδηρομεταλλεύματα και άνθρακας, που ήταν 
σημαντικά για την εκβιομηχάνιση. 
Η ισχυρή θέση της στο διεθνές εμπόριο, η ναυτιλία και η βιοτεχνία με την ανάπτυξή τους 
βοήθησαν να αποκτήσουν δύναμη και πλούτο τα μεσαία αστικά στρώματα (έμποροι, 
μικροεπιχειρηματίες, τεχνίτες, δικηγόροι, άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ.), που ήταν και οι 
πιο καλοί πελάτες για τα νέα βιοτεχνικά προϊόντα. 


Χαρακτικό του δεύτερου μισού του 18ου 
αιώνα με το κεραμοποιείο Γουέντγουντ στη 
Μεγάλη Βρετανία που ιδρύθηκε το 1759 και 
έφτιαχνε πορσελάνινα σκεύη. 


Π 1.52Χαρακτικό των αρχών 
του 19ου αιώνα με το 
εργοστάσιο κατασκευής 
ατμομηχανών της εταιρίας 
«Μπούλτον και Βατ», στο 
Μπέρμιχαμ στη Μεγάλη 
Βρετανία. Οι χώροι 
εργασίας ήταν ανθυγιεινοί 
και επικίνδυνοι: ατμοί, 
σκόνη από βαμβάκι, 
χαμηλός φωτισμός, χωρίς 
αερισμό, μηχανές που 
έκαναν πολύ θόρυβο. 


Π 1.51
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1 	 Το	παρακάτω	διάγραμμα	δείχνει	τους	παράγοντες	που	βοήθησαν	στην	εμφάνιση	και	στην	
ανάπτυξη	του	Διαφωτισμού	στην	Ευρώπη.
α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	
2–3	ατόμων.	Αντιγράψτε	το	
διάγραμμα	στο	τετράδιό	
σας.	Δίπλα	σε	κάθε	
παράγοντα	σημειώστε	
πώς	αυτός	επηρέασε	στην	
εμφάνιση	και	στην	ανάπτυξη	
του	Διαφωτισμού.	


β)	 Συζητήστε	μεταξύ	σας	τα	
μέλη	της	κάθε	ομάδας	πώς	
ο	ένας	παράγοντας	μπορεί	
να	συνδέεται	με	έναν	άλλο	ή	
με	κάποιους	άλλους,	π.χ.	το	τέλος	των	θρησκευτικών	συγκρούσεων	με	την	ανάπτυξη	των	
γραμμάτων	κτλ.	


γ)		Η	κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	τη	δουλειά	της	στην	τάξη	με	ένα	κείμενο	(180–200	λέξεις).	


ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ


τέλος	θρησκευτικών	
συγκρούσεων


ανάπτυξη	επιστήμης
οικονομική
ανάπτυξη	


ενίσχυση	αστών	


ανάπτυξη	
γραμμάτων	


φιλελευθερισμός


επιστημονική	
επανάσταση


2 	 Ο	Καρλ	Μάγιερ	είναι	ένας	Γερμανός	24	χρόνων.	Το	1769,	μόλις	τελειώνει	τις	σπουδές	του	
στα	νομικά,	επισκέπτεται	το	Παρίσι.	Εκεί	μένει	πέντε	μήνες,	από	το	Φεβρουάριο	μέχρι	και	τον	
Ιούνιο,	και	γνωρίζει	την	πνευματική	κίνηση	της	εποχής.	Στη	διάρκεια	του	ταξιδιού	κράτησε	
ημερολόγιο	με	τις	εντυπώσεις	του.	Αποσπάσματα	από	το	ημερολόγιο	αυτό	διαβάζουμε	
παρακάτω.	Μπορείτε	να	συμπληρώσετε	τα	κενά	που	υπάρχουν;


22 Μαρτίου, νωρίς το πρωί


Γράφω καθώς τρώω πρωινό. Η πρώτη ανοιξιάτικη μέρα. Ύστερα από τόσες μέρες βροχή και χιονόνερο, η 


πρώτη μέρα με ήλιο. Χθες, από τις πέντε μέχρι τις οκτώ το απόγευμα, ήμουν στο σπίτι της μαντάμ ντ’ Αλμπέρ, 


μιας αριστοκράτισσας. Ήταν μαζεμένοι εκεί κρατικοί αξιωματούχοι, δικαστές, στρατιωτικοί, διπλωμάτες, οι πιο 


εκλεκτοί άνθρωποι των γραμμάτων. Την περισσότερη ώρα συζητούσαμε για το ________ και τις απόψεις του 


για την ________. Όλοι συμφωνούσαν ότι για κάθε άνθρωπο η θρησκεία είναι μια ________ υπόθεση. Και η 


________ δεν πρέπει να ________ με την ________. Λίγο πριν φύγουμε ήρθε ο Πιερ. Κρατούσε έναν τόμο 


από την ________ που βγάζουν ο Ντ΄Αλαμπέρ και ο ________. Όλοι μας αρχίσαμε να ξεφυλλίζουμε με 


μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Είναι η πιο σημαντική ________ που κάνουν εδώ στη Γαλλία να μαζέψουν 


σ’ ένα έργο όλη τη νέα ________ για όλα τα θέματα. Θα ήθελα να είχα λεφτά για να μπορέσω να αγοράσω 


μερικούς τόμους, να τους πάρω μαζί μου γυρίζοντας πίσω. 


18 Φεβρουαρίου 1769, αργά το βράδι


Είναι αργά και κάνει φοβερό κρύο. Σήμερα το απόγευμα επισκέφθηκα τον κ. Ρενέ Μπαλμέν στο σπίτι του. 


Εκεί ήταν μαζεμένοι πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων. Μιλούσαν για το ________ και το βιβλίο του Το 


________ των ________. Δεν το έχω διαβάσει και ρώτησα να μάθω περισσότερα. Σ’ αυτό μελετάει τα 


πολιτεύματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και λέει ότι για να αποφύγουμε την ______ η εξουσία πρέπει 


να είναι ______. Άλλοι να ________ τους ________, άλλοι να ________ και οι δικαστές ________. 


Έτσι αυτοί που κυβερνούν θα ________. Πολύ ενδιαφέρον απόγευμα. Αύριο θα πάω να αγοράσω το βιβλίο. 


Θέλω πολύ να το διαβάσω. 


30 Μαΐου, πρωί


Χθες, μετά το πρωινό πέρασε από το σπίτι ο Μαξιμιλιάν. Τον γνώρισα εδώ και σχεδόν αμέσως γίναμε φίλοι. 


Ο Μαξιμιλιάν σπουδάζει, όπως κι εγώ, νομικά. Σε ένα χρόνο τελειώνει. Μετά το μεσημεριανό βγήκαμε για 


ένα μεγάλο περίπατο. Περπατήσαμε για ώρες πολλές στις όχθες του ποταμού. Συνέχεια μου μιλούσε για το 


________ ________ του Ζαν-Ζακ ________. Ο ενθουσιασμός του ήταν πολύ μεγάλος. Συμφωνεί σχεδόν με 


όλα όσα γράφονται εκεί. Οι άνθρωποι, έλεγε, γεννιούνται ίσοι και έχουν από τη φύση τους κάποια ________. 


Τα αποκαλεί ________ ________. Όλοι πρέπει να τα σέβονται, και κανείς δεν είναι πάνω από αυτά. Αυτοί 


που ________ πρέπει να ξέρουν ότι η εξουσία τους προέρχεται από το λαό και οι νόμοι που φτιάχνουν 


πρέπει να βασίζονται στη ________ των πολλών. Έτσι θα υπάρχει ________. Γύρισα σπίτι μετά το δείπνο 


κουρασμένος. Ξάπλωσα σχεδόν αμέσως. 
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3 	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	1.4,	Π	1.10	και	Π	1.11	και	λύστε	το	σταυρόλεξο	που	ακολουθεί:	


1
2


3


4


5


6


7


8


9


1


2


3


4


5


4 	 Τα	παρακάτω	αντικείμενα	κατασκευάστηκαν	στα	τέλη	του	18ου	αιώνα	και	είναι	νεοκλασικού	
ρυθμού;	Γιατί;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


(1786) Μεταξύ των ετών 1791–1795.(1786)


Οριζόντια
1 	 Σύμφωνα	με	κείμενο	Π	1.11	οι	εξουσίες	πρέπει	να	
είναι	...	.	


2 	 Έτσι	χαρακτηρίζει	ο	συγγραφέας	του	κειμένου
Π	1.10	τις	διώξεις	που	κάνουν	οι	άνθρωποι	
στους	συνανθρώπους	τους.


3 	 Το	βασικό	θέμα	στο	οποίο	
αναφέρεται	το	κείμενο	Π	1.10.


4 		Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	1.11	είναι	
μία	από	τις	τρεις	εξουσίες.


5 	 Ο	συγγραφέας	του	κειμένου	Π	1.10.


	 ή	περισσότερες	εξουσίες	δεν	υπάρχει	...	.	
5 	 Ο	συγγραφέας	του	κειμένου	Π	1.4.
6 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	1.10	πρέπει	να	τη	
δείχνουμε	στις	διαφορετικές	γνώμες	και	απόψεις.


7 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	1.4	είναι	ένα	από	τα	μέσα	για	την	έρευνα.
8 	 Ο	συγγραφέας	της	πηγής	Π	1.11.
9 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	1.4	είναι	ένα	από	τα	μέσα	για	την	έρευνα.


Κάθετα
1 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	1.11	
είναι	μία	από	τις	τρεις	εξουσίες.


2 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	1.11	
από	αυτή	κινδυνεύουν	οι	πολίτες	
όταν	στο	ίδιο	πρόσωπο	ενώνονται	
δύο	ή	περισσότερες	εξουσίες.	


3 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	1.4	είναι	
ένα	από	τα	μέσα	για	την	έρευνα.


4 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο
	 Π	1.11	όταν	στο	ίδιο	πρόσωπο	
συγκεντρώνονται	δύο
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5 	 Ποιοι	από	τους	παρακάτω	πίνακες	είναι	νεοκλασικού	ρυθμού;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


6 	 α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4-5	ατόμων	και	συγκεντρώστε	υλικό	για	το	Βρετανό	λόρδο	
Έλγιν	και	τα	γλυπτά	του	Παρθενώνα	που	βρίσκονται	στο	Βρετανικό	Μουσείο,	στο	Λονδίνο.	


β)	 Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	μαζέψατε	συμπληρώστε	τη	λεζάντα	στην	παρακάτω	εικόνα	
(40–50	λέξεις).	


γ)	 Γράψτε	ένα	κείμενο	(280–300	λέξεις)	σχετικά	με	το	πώς	βρέθηκαν	τα	γλυπτά	του	
Παρθενώνα	στη	Μεγάλη	Βρετανία.	


«Η προσωρινή αίθουσα Έλγιν στο 
Βρετανικό Μουσείο», πίνακας του 1819 
του Βρετανού ζωγράφου Άρτσιμπαλντ 
Άρτσερ ... 
(συνεχίστε	μόνοι	σας).
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8 	 Με	μολύβια	διαφορετικών	χρωμάτων	σκιαγραφήστε	στον	παρακάτω	χάρτη	το	πολίτευμα
	 που	είχαν	η	Αυστρία,	η	Γαλλία,	η	Ισπανία,	η	Μεγάλη	Βρετανία,	η	Πρωσία,	η	Ρωσία	και
	 η	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	το	1780.


Βρετανός
βουλευτής


Ολλανδός	
βουλευτής


Απόλυτος	
μονάρχης


Βενετός	
αριστοκράτης	


Φωτισμένος	
δεσπότης


7 	 Τι	ήταν	αυτός	που	είπε	τις	φράσεις	που	ακολουθούν;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


9 	 Ο	Φαμπρίτσιο	Κολόνα	είναι	ένας	αστός	έμπορος	από	το	Τορίνο.	Το	Μάιο	του	1789	φτάνει	στο	
Παρίσι	για	δουλειές,	όπου	μένει	μέχρι	τα	τέλη	Νοεμβρίου.	Σε	δύο	γράμματα	που	στέλνει,	στα	
τέλη	Ιουλίου	και	στα	τέλη	Σεπτεμβρίου,	στον	ξάδερφό	του	Πιέτρο	Κάβι	του	μιλάει	με	μεγάλο	
ενθουσιασμό	για	όσα	ζει	από	κοντά	στο	Παρίσι	αυτή	την	περίοδο.	


	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	2–3	ατόμων.	Η	κάθε	ομάδα,	αφού	μελετήσει	τα	κείμενα	και	τις	
πηγές	1.39	1.40,	1.41,	1.42,	1.43,	1.44,	Π	1.28,	Π	1.29,	Π	1.32	από	το	βιβλίο	και	τη	Λίγη	ακόμη	
ιστορία,	γράφει	τα	δύο	γράμματα	που	έστειλε	ο	Φαμπρίτσιο	Κολόνα	στον	ξάδερφό	του	
(200–250	λέξεις	το	καθένα).	Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!


Το κράτος είμαι εγώ.


Αυτοί οι νόμοι αφορούν όλο το κράτος 


και όχι μόνο κάποιες επαρχίες του.


Ως βασιλιάς, είμαι ο πρώτος υπηρέτης του λαού μου.


Διαφωνώ με όλα όσα λέτε και δεν 
ψηφίζω τις προτάσεις σας.


Εμείς και 25 άλλες οικογένειες κυβερνάμε 
αυτό τον τόπο εδώ και αιώνες.
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10 	 «Το	κράτος	των	ΗΠΑ	είναι	ένα	δημοκρατικό	κράτος».	Δικαιολογήστε	αυτή	την	άποψη:	


Το κράτος των ΗΠΑ 
είναι ένα δημοκρατικό 


κράτος


επειδή
επειδή


επειδή


επειδήεπειδή


11 	 Διαβάστε	το	παρακάτω	απόσπασμα,	που	προέρχεται	από	ένα	μυθιστόρημα,	και	περιγράφει	
μια	φτωχική	γειτονιά	στο	Παρίσι,	την	εποχή	που	ξεσπάει	η	Γαλλική	Επανάσταση:


Είχε νυχτώσει για τα καλά, όταν οι άντρες και οι γυναίκες επιστρέψανε στα παιδιά τους που έκλαιγαν 
και ήταν νηστικά. Τότε στους άθλιους φούρνους σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από κατοίκους που 
περίμεναν υπομονετικά ν’ αγοράσουν ψωμί κακής ποιότητας· κι ενώ περίμεναν με άδεια στομάχια, 
για να περάσει η ώρα, αγκαλιάζονταν κι έδινε συγχαρητήρια ο ένας στον άλλο για τους θριάμβους 
της ημέρας, τους οποίους ξαναζούσαν κάνοντας ζωηρά σχόλια. Σιγά σιγά οι ουρές των κουρελήδων 
μίκρυναν και εξαφανίστηκαν και ύστερα αμυδρά φώτα άρχισαν να φέγγουν σε ψηλά παράθυρα, αδύνα-
μες φωτιές άναψαν στους δρόμους και σ’ αυτές οι γείτονες μαγείρεψαν όλοι μαζί και μετά ο καθένας 
κάθισε έξω από την πόρτα του και έφαγε. 
Το φαγητό ήταν λιγοστό, χωρίς κρέας [...] και με ψωμί της κακιάς ώρας. Παρ’ όλα αυτά, η ανθρώπινη 
αλληλεγγύη έδωσε κάποια νοστιμιά σ’ εκείνη την ελεεινή τροφή και έκανε να φανούν λίγες σπίθες 
χαράς στα πρόσωπά τους. Οι γονείς που είχαν πάρει μέρος κι αυτοί στα γεγονότα εκείνης της ημέρας 
έπαιζαν τρυφερά με τα κοκαλιάρικα παιδιά τους, οι εραστές, μ’ έναν τέτοιο κόσμο να τους περιτριγυ-
ρίζει, αγαπιόντουσαν και έλπιζαν. 


Τσαρλς Ντίκενς, Ιστορία δύο πόλεων, έτος 1859 


α)	 Ποιος	έγραψε	το	κείμενο	και	πότε;	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	
την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Ποιες	πληροφορίες	μάς	δίνει	το	κείμενο	για	τη	ζωή	των	λαϊκών	στρωμάτων	στο	Παρίσι	
την	εποχή	που	ξεσπάει	η	Γαλλική	Επανάσταση;	


γ)	 Ο	συγγραφέας	λέει	πώς	αυτοί	οι	λαϊκοί	άνθρωποι	ήταν	χαρούμενοι	και	«ελπίζανε».
	 Πώς	εξηγεί	ο	συγγραφέας	τη	χαρά	τους;	Απ’	όσα	γνωρίζετε	θεωρείτε	ότι	η	χαρά	
τους	είναι	δικαιολογημένη;	Οι	ελπίδες	αυτές	των	ανθρώπων	νομίζετε	ότι	στο	τέλος	
δικαιώθηκαν;	Γιατί;	Να	παρουσιάσετε	τις	απόψεις	σας	σ’	ένα	κείμενο	(250–300	λέξεις).


12 	 Το	παρακάτω	ζωγραφικό	έργο	δείχνει	ένα	δικαστήριο	στη	Γαλλία	στην	εποχή	της	
επανάστασης:	οι	δικαστές	(δεξιά)	δικάζουν	έναν	εχθρό	της	επανάστασης	(αριστερά).


	 Πώς	παρουσιάζει	ο	ζωγράφος	τους	δικαστές;	Ο	ζωγράφος	είναι	υπέρ	ή	κατά	της	
επανάστασης;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.
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15 	 Διαβάστε	το	παρακάτω	απόσπασμα	που	προέρχεται	από	ένα	μυθιστόρημα:	


Στις 15 Μαΐου του 1797 ο στρατηγός Βοναπάρτης μπήκε στο Μιλάνο. Ο Ναπολέοντας 
οδηγούσε τους ίδιους εκείνους νεαρούς στρατιώτες πού ’χαν περάσει τη γέφυρα του 
Λόντι και είχαν στείλει παντού το μήνυμα πως, ύστερα από τόσους αιώνες, ο Καίσαρας κι 
ο Αλέξανδρος είχαν βρει ένα διάδοχο. Η ανδρεία και η μεγαλοφυΐα […] έκαναν θαύματα 
και μέσα σε λίγους μήνες ξύπνησαν έναν αποκοιμισμένο λαό. 


Σταντάλ, Το µοναστήρι της Πάρµας, έτος 1839 


α)	 Ποιος	έγραψε	το	κείμενο	και	πότε;	Tο	κείμενο	γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	
μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Με	ποιους	συγκρίνει	το	Ναπολέοντα	Βοναπάρτη	ο	συγγραφέας;	Γιατί;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	


13 	 Η	τάξη	σας	έχει	αποφασίσει	να	μελετήσει	την	ιστορία	των	γυναικών	στην	Ευρώπη	και	στην	
Ελλάδα	από	την	εποχή	της	Γαλλικής	Επανάστασης	μέχρι	τα	τέλη	του	20ού	αιώνα	και	να	
δημιουργήσει	μια	ιστοσελίδα	στο	διαδίκτυο	με	κείμενα	και	εικόνες.	Το	πρώτο	μέρος	αυτής	
της	μεγάλης	εργασίας	είναι	αφιερωμένο	στις	διεκδικήσεις	των	γυναικών	στη	Γαλλική	
Επανάσταση.	
α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	1.37	και	Π	1.38.	Ποιες	τα	έγραψαν	και	πότε;	Τι	γνωρίζουμε	για	τις	
συγγραφείς;	Ποιες	πληροφορίες	μάς	δίνουν	για	τις	διεκδικήσεις	των	γυναικών	στα	τέλη	
του	18ου	αιώνα;	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	6–7	ατόμων.	Η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(240–250	
λέξεις)	για	τις	διεκδικήσεις	των	γυναικών	στην	Ευρώπη	στα	τέλη	του	18ου	αιώνα.	Μιλήστε	
για	τις	αλλαγές	που	έφερε	η	Γαλλική	Επανάσταση,	για	τα	αιτήματα	που	διατύπωσαν	
κάποιες	γυναίκες,	για	το	αν	οι	διεκδικήσεις	τους	έγιναν	πραγματικότητα	ή	όχι	και	γιατί,	τη	
διάδοση	που	είχαν	αυτές	οι	ιδέες	σε	άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες	κ.ά.	


γ)	 Παρουσιάστε	την	εργασία	σας	στο	διαδίκτυο.


14 	 Βρείτε	πότε	έγιναν	τα	παρακάτω	γεγονότα	και	τοποθετήστε	τα	στην	ιστορική	γραμμή:	
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Η Γαλλία γίνεται 
συνταγματική μοναρχία


Κατάληψη της 
Βαστίλης


Θάνατος του 
Λουδοβίκου ΙΣΤ΄


Η Γαλλία 
γίνεται αβασίλευτη 


δημοκρατία


Θάνατος 
της Μαρίας 
Αντουανέτας


∆ιακήρυξη των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου 


και του πολίτη


Τελειώνει 
η περίοδος του 


Τρόμου


Ξεκινάει η 
περίοδος του 


Τρόμου


Ο Ναπολέοντας 
Βοναπάρτης παίρνει την 


εξουσία στη Γαλλία 


∆ιακήρυξη των 
δικαιωμάτων της γυναίκας 


και της πολίτισσας


Κατάργηση 
της δουλείας
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16 	 Προσπαθήστε	να	δώστε	με	μια	σύντομη	φράση	το	περιεχόμενο	των	παρακάτω	όρων:	
πολυεθνικό	κράτος,	εθνικό	κράτος,	ισορροπία	δυνάμεων,	αρχή	της	νομιμότητας,	αρχή	των	
εθνοτήτων,	εθνικά	χαρακτηριστικά.	


πολυεθνικό κράτος


..............
..............


...........


..............
..............


...........


..............
..............


...........


..............
..............


...........


εθνικό κράτος
............................................................................................................................................................


ισορροπία δυνάμεων


..............
..............


...........


..............
..............


...........


..............
..............


...........


..............
..............


...........


αρχή των εθνοτήτων


..............
..............


...........


..............
..............


...........


..............
..............


...........


..............
..............


...........


αρχή της νομιμότητας
............................................................................................................................................................


εθνικά χαρακτηριστικά
............................................................................................................................................................


17 	 Λύστε	την	παρακάτω	ακροστοιχίδα:	


1 	 Από	τη	χώρα	αυτή	ξεκίνησε	η	βιομηχανική	επανάσταση.	
2 	 Με	την	εκβιομηχάνιση	οι	κατασκευές	δεν	γίνονται	πια	με	ξύλο,	αλλά	με	...	
3 	 Νέοι	χώροι	εργασίας	που	συγκεντρώνουν	πολλούς	εργάτες.	
4 	 Οι	εργαζόμενοι	πληρώνονται	με	τη	μέρα,	δηλαδή	με	...	
5 	 Μέχρι	να	εμφανιστούν	τα	εργοστάσια	οι	περισσότεροι	τεχνίτες	δούλευαν	σε	αυτά.	
6 	 Η	εκβιομηχάνιση	δε	χρησιμοποιεί	μόνο	εργαλεία	χεριού,	αλλά	και	...
7 	 Νέα	μορφή	ενέργειας	στην	οποία	στηρίχτηκε	η	βιομηχανική	επανάσταση.	
8 	 Οι	μηχανές	λειτουργούν	με	αυτό.	
9 	 Οι	πρώτες	μηχανές	χρησιμοποιήθηκαν	στην	...
10 	 Η	κοινωνική	ομάδα	που	ωφελήθηκε	από	τη	βιομηχανική	επανάσταση.	
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


O σουλτάνος Mουσταφά B ́ όρισε νέους κανόνες για τους μαλικιανέδες [...]. Σύμφωνα με αυτούς, για 
να αγοράσει κάποιος έναν τόπο [δηλαδή τους φόρους που δίνει ο τόπος] με ένα, λίγα ή πολλά χωριά 
[...] πρέπει να δώσει προκαταβολή ένα ποσό [...]. Aφού [το πληρώσει] πρέπει να πληρώνει και τόσα 
[δηλαδή ένα συγκεκριμένο ποσό] γρόσια το χρόνο. O τελάλης φωνάζει ότι όποιος δώσει μεγαλύτερο 
ποσό [...] εκείνος παίρνει τον μαλικιανέ. Tον έχει όσο ζει. Αφού πεθάνει τον παίρνει πάλι ο σουλτάνος 
και πάλι τον πουλάει σε άλλο αγοραστή με τους ίδιους όρους. Οι χριστιανοί Ρωμαίοι [οι ορθόδοξοι] 
δεν μπορούν να αγοράσουν μαλικιανέ.


Aθανάσιος Kομνηνός Yψηλάντης, Tα μετά την Άλωση, έτος 1789
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα 


(μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) 


Κεφάλαιο 2Κεφάλαιο 2


Από το σύστημα ενοικίασης των φόρων ωφελούνταν και αρκετοί ζιμήδες. Aυτοί ήταν συνήθως 
προεστοί. Μπορούσαν να νοικιάζουν για ορισμένο χρονικό διάστημα ένα μέρος του μαλικιανέ 
από εκείνον που τον είχε.


Α. Αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και τους θεσμούς


Ενοικιαστές των κρατικών εισοδημάτων
Στα τέλη του 17ου αιώνα εμφανίστηκε ο μαλικιανές, ένα νέο σύστημα στην ενοικίαση των 
κρατικών εισοδημάτων. Σ’ αυτό, τα κρατικά εισοδήματα τα εκμεταλλεύεται για όλη του τη 
ζωή εκείνος που δίνει στο κράτος τα πιο πολλά χρήματα. Μόνο μουσουλμάνοι μπορούσαν να 
πάρουν μαλικιανέ. Παρακάτω ένας Φαναριώτης χρονικογράφος του 18ου αιώνα περιγράφει το 
σύστημα αυτό.


Π 2.1


Aλή πασάς 
O Aλή πασάς (1740–1822 περίπου) ήταν 
μουσουλμάνος από το Tεπελένι (σήμερα
στη νότια Αλβανία). Γι’ αυτό ονομάζεται και 
Τεπελενλής. Στα τέλη του 18ου αιώνα ο 
σουλτάνος τον έκανε διοικητή στο πασαλίκι 
στα Γιάννενα. Εκείνος όμως με συμφωνίες και 
πολέμους μεγάλωσε τις περιοχές που εξουσίαζε 
και έφτιαξε ένα σχεδόν ανεξάρτητο κράτος. 
Πέτυχε μάλιστα οι γιοι του να γίνουν διοικητές σε 
γειτονικές περιοχές και έτσι έλεγχε όλο σχεδόν 
το νότιο ελλαδικό χώρο και τη σημερινή νότια και 
κεντρική Αλβανία.
O Aλή πασάς πολέμησε με τους Σουλιώτες, αλλά 
και συνεργάστηκε μαζί τους, έκανε συμφωνίες 
με χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη και φερόταν ως 
ανεξάρτητος ηγεμόνας. Στην Aυλή του είχε και 
πολλούς ζιμήδες. Ανάμεσά τους και κάποιοι που 
αργότερα πολέμησαν στην Ελληνική Επανάσταση. 


Πορτρέτο του Αλή Τεπελενλή, 
έργο του Γάλλου ζωγράφου 
Λουί Ντιπρέ (1819). Το 1820
ο Αλή Τεπελενλής ξεσηκώθηκε 
ενάντια στον Οθωμανό 
σουλτάνο. Όμως, το 1822 
στρατεύματα που ήταν πιστά 
στο σουλτάνο τον νίκησαν και 
τον σκότωσαν.


Η αίθουσα όπου υποδεχόταν τους επισκέπτες 
του στα Γιάννενα ο Αλή πασάς, όπως τη 
ζωγράφισε ο Βρετανός Τζορτζ ντε λα Πόερ 
Μπέρεσφορντ. 


Π 2.2 Π 2.3
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Σούλι και Σουλιώτες
Σούλι ονομάζεται μια περιοχή με τέσσερα κυρίως χωριά στην ορεινή Ήπειρο, 
όχι μακριά από την Πρέβεζα. Οι Σουλιώτες ήρθαν το 14ο αιώνα από τη σημερινή 
Αλβανία. Ήταν οργανωμένοι σε ομάδες (φάρες) και τα μέλη κάθε ομάδας είχαν 
συγγένεια μεταξύ τους. Μιλούσαν αλβανικά (αργότερα ορισμένοι μιλούσαν και 
ελληνικά) και ήταν χριστιανοί. Ζούσαν, απομονωμένοι στα ορεινά χωριά τους, 


από την κτηνοτροφία, τη φορολόγηση γειτονικών περιοχών, τον πόλεμο και τη ληστεία.
Το 18ο αιώνα οι Σουλιώτες πληρώνουν τους φόρους που πρέπει στο σουλτάνο. Παράλληλα, όμως, 
έχουν κάποια αυτονομία, αφού στα χωριά τους δεν υπάρχει τοπικός εκπρόσωπος της οθωμανικής 
εξουσίας. Με τα όπλα και τη βία οι Σουλιώτες αναγκάζουν συχνά τους κατοίκους από τις γύρω περιοχές 
να τους δίνουν χρήματα, τρόφιμα ή άλλα είδη. Σιγά σιγά έγιναν πολύ ισχυροί στις περιοχές τους και 
συγκέντρωσαν πλούτο και γη. Τελικά συγκρούστηκαν με τον ισχυρό Αλή πασά τον Τεπελενλή.
Για δεκαπέντε χρόνια (1789–1804) οι Σουλιώτες και ο Αλή πασάς πολεμούν, κάνουν ειρήνη και ξα-
ναρχίζουν τον πόλεμο. Η τελευταία πολιορκία του Αλή πασά στα χωριά του Σουλίου κράτησε τρία 
χρόνια. Το Δεκέμβριο του 1803 οι Σουλιώτες έκαναν συμφωνία μαζί του και έφυγαν από το Σούλι. Οι 
περισσότεροι πήγαν προς την Πάργα. Όμως, ο Αλή πασάς κυνήγησε τους Σουλιώτες που έμειναν σε 
οθωμανικές περιοχές. Όσοι γλίτωσαν έφυγαν τότε για τα Επτάνησα.


Οι κλέφτες θέλουν να γίνουν αρματολοί
Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε για το πώς ένας κλέφτης γινόταν αρματολός.


Το 14ο αιώνα πολλοί 
κάτοικοι από τη σημερινή 
Αλβανία μετανάστευσαν 
στη σημερινή νότια Ελλάδα. 
Η γλώσσα που μιλούσαν 
ονομάζεται αρβανίτικα.


Τον δέχονταν [τον πρώην κλέφτη] οι Οθωμανοί πρόκριτοι ευνοϊκά, αλλά και οι 
προεστοί της περιοχής. Οι Οθωμανοί μάλιστα τον κολάκευαν με τα λόγια «μασα-
λά, καπετάν σιν μπιζίμισιν» (είσαι δικός μας). Τον συμβούλευαν μάλιστα να είναι 
φρόνιμος στη συνέχεια και να φυλάει την περιοχή από τους κακοποιούς. Εκείνος 
[=ο πρώην κλέφτης] έδινε την υπόσχεση ότι θα τα κάνει όλα αυτά [...] [και τότε 
τον] ονόμαζαν φύλακα της περιοχής, δεν τον έλεγαν πια κλέφτη αλλά καπετάνιο 


[=αρματολό]. Ύστερα από αυτή την απόφαση, έπαιρναν και άλλη απόφαση [...] 
που όριζε πόσους στρατιώτες έπρεπε να έχει ο καπετάνιος και το μισθό τους, 


τον οποίο έδιναν τα χωριά της περιοχής.
Ο καπετάνιος [...] [πήγαινε στα χωριά] και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. 


Λάμπρος Κουτσονίκας, Γενική ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, 1863–1864
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Σχέδιο από ανάγλυφο σε πέτρα με ένοπλο. Αρχές του 19ου αιώνα.


Π 2.6


Χαρακτικό με το φρούριο του Σουλίου από βιβλίο που εκδόθηκε το 1815 
στο Λονδίνο.


Π 2.4 Π 2.5


Πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Λουί Ντιπρέ 
με Σουλιώτη. Τέλος της δεκαετίας του 1810.


Π 2.7
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Β. Οι ορθόδοξοι ζιμήδες


Ο Πατριάρχης
Ο Πατριάρχης εκλεγόταν την εποχή αυτή από τη Σύνοδο και τους ισχυρούς ορθόδοξους 
λαϊκούς της Κωνσταντινούπολης και διοριζόταν με σουλτανικό διάταγμα (βεράτι). Αυτό όριζε 
τις υποχρεώσεις που είχε απέναντι στο οθωμανικό κράτος, τα καθήκοντά του και τις εξουσίες 
του. Το απόσπασμα προέρχεται από το βεράτι που διόρισε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
το Σεραφείμ B΄. 


Ο Σεραφείμ Β ́ πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως 
(1757–1761).


Έδωσα [...] στον [...] πατριάρχη αυτό το βεράτι [...] με τον όρο να πληρώνει 
στο αυτοκρατορικό μου θησαυροφυλάκιο [...] κάθε χρόνο [...] είκοσι χιλιάδες 
γρόσια και να δίνει κάθε μέρα [...] στο τάγμα των φρουρών του παλατιού 
εκατόν πέντε οκάδες κρέας. Και διέταξα [...]: να είναι ο πατριάρχης Σεραφείμ 
[...] πατριάρχης στο ορθόδοξο μιλέτ [...] με υποστήριξη [από το κράτος] και 


με τρόπο ελεύθερο [...]. Κανείς να μην κάνει κανένα ζιμή μουσουλμάνο 
με τη βία αν δεν το θέλει αυτός ο ίδιος. O παραπάνω πατριάρχης 


Σεραφείμ [...] να ελέγχει και να ασκεί το πατριαρχικό αξίωμα 
όπως το ασκούσαν αυτοί που ήταν πριν πατριάρχες στους 
ορθόδοξους της Κωνσταντινούπολης και στις περιοχές 
που εξαρτώνται από αυτή. Nα μην ανακατεύεται και να μην 
εμποδίζει την πατριαρχική του εξουσία ούτε ο πατριάρχης 
που έχασε το αξίωμά του [ο προηγούμενος πατριάρχης] 
ούτε κανένας άλλος. 


Βεράτι του Μουσταφά Β ́, 30 Oκτωβρίου 1757


Η σφραγίδα του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλου Ε ́, που ίδρυσε την Αθωνιάδα 
σχολή. Στη σφραγίδα διαβάζουμε: «Κύριλλος με το έλεος του Θεού αρχιεπίσκοπος 


Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης».


Π 2.8


Π 2.9


Π 2.10


Βλαχία και Μολδαβία 
Η Βλαχία και η Μολδαβία ήταν αυτόνομες ηγεμονίες κάτω από την επικυριαρχία του 
σουλτάνου. Οι ηγεμόνες στη Βλαχία και τη Μολδαβία πλήρωναν φόρο στον Οθωμανό 
σουλτάνο. Οι περισσότεροι ήταν Φαναριώτες αλλά μεγάλη εξουσία είχαν και οι βογιάροι 
(ντόπιοι ορθόδοξοι ηγεμόνες).
Στο απόσπασμα διαβάζουμε για τις εξουσίες που είχαν οι ηγεμόνες στη Μολδαβία στις αρχές 
του 18ου αιώνα.


Οι Μολδαβοί ηγεμόνες [...] είχαν σχεδόν την ίδια εξουσία όπως και πριν να 
φτιάχνουν νόμους, να τιμωρούν τους κατοίκους, να ανεβάζουν κοινωνικά ανθρώ-
πους κάνοντάς τους βογιάρους ή να τους αφαιρούν την τιμή αυτή, να [βάζουν] 
φόρους, ακόμη και να διορίζουν επίσκοπους [...]. Και αυτή την εξουσία του ο 
ηγεμόνας την έχει όχι μόνο για τους αξιωματούχους και για τους υπήκοους της 
Μολδαβίας, αλλά και για τους [μουσουλμάνους] εμπόρους και για διάφορους 
άλλους, για όσο καιρό βρίσκονται στην [ηγεμονία] του. Η ζωή και ο θάνατός 
τους βρίσκονται στα χέρια του […], όλοι οι αξιωματούχοι του κράτους και του 
στρατού είναι στο έλεός του: δίνει σε όσους του είναι αγαπητοί και αφαιρεί από 
όσους αντιπαθεί. 


 Κανονισμός για την αυτονομία της Μολδαβίας, έτος 1716


Εξώφυλλο από τον Πολιτικό Κώδικα της 
Μολδαβίας (1816). Στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες, όπου γίνονταν ηγεμόνες, οι 
Φαναριώτες έκαναν σημαντικό νομοθετικό έργο.


Π 2.12


Π 2.11
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Επηρεάζουν και το Πατριαρχείο
Το παρακάτω απόσπασμα δείχνει πώς επηρέαζαν οι Φαναριώτες το Πατριαρχείο. 


Χαρακτικό του Ιταλού περιηγητή Λουίτζι Μάγερ με την 
περιοχή Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη. 1806.


[Aναφέρει] μια πολύ κακή συνήθεια που είχαν όλοι 
σχεδόν οι [...] άρχοντες από το Φανάρι. Για να κερδί-
σουν χρήματα [...] ζητούν από τον Πατριάρχη να κάνει 
μητροπολίτη κάποιο δικό τους και, επειδή πολλές φορές 
αυτός δεν τους κάνει τη χάρη γιατί αυτό είναι παράνομο 
[...] και [...] αγανακτούν [με τον] Πατριάρχη. Συμμαχούν 
με κάποια [...] μέλη της Συνόδου [...] και οργανώνουν 
[...] την καθαίρεσή του [επηρεάζουν το σουλτάνο να του 
αφαιρέσει το πατριαρχικό αξίωμα] [...]. Άκουσα Αρμένιο 
να μου λέει [...]: «Ευκολότερα αλλάζετε τον Πατριάρχη 
σας παρά το πουκάμισό σας».


Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης, Tα μετά την Άλωση, έτος 1789
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Βιοτεχνία
Στο παρακάτω απόσπασμα, γυναίκες από τη συντεχνία σαπουνοποιών (αυτών που έφτιαχναν 
σαπούνια) στα Τρίκαλα ζητούν από τις εκκλησιαστικές αρχές της πόλης να προστατέψουν το 
επάγγελμά τους και να απαγορέψουν στους άντρες να κάνουν αυτή τη δουλειά. 


Χαρακτικό που δείχνει επεξεργασία βαμβακιού στη Βοιωτία. 


Ήρθαν οι γυναίκες από τη συντεχνία των σαπουνοποιών, η Σταμούλω, η Βασιλική, η Μαργαρώνα, η 
Αρχόντω, η Βενέτω, η Αγγέλω, η Παγώνα, η Τριανταφυλλιά, η Χάιδω και η Αικατερίνα, και μας είπαν 
ότι είναι παλιά συνήθεια να μην ανακατεύονται οι άντρες στη συντεχνία αυτή ούτε να δουλεύουν αυτή 
την τέχνη. Για αυτό και [...] όλες μαζί συμφώνησαν και μας ζήτησαν να κάνουμε αυτή τη συμφωνία 
νόμο και να την καταγράψουμε στον ιερό κώδικα [...]. Αν κάποιος ξένος προσπαθήσει να μπει στο 
επάγγελμα χωρίς να συμφωνούν αυτές οι γυναίκες, να τους δώσει [...] γρόσια δέκα και στην Εκκλη-
σία της μητρόπολης [να δώσει] γρόσια δεκαπέντε [...]. Ορίζουμε ότι αυτή η συντεχνία θα είναι μόνο 
γυναικεία και θα τη φροντίζουν και θα τη βοηθούν οι κληρικοί και οι άρχοντες.


Κανονισμός της γυναικείας συντεχνίας σαπουνοποιών στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, 27 Ιουλίου 1738
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 2.14


Π 2.13


Σχέδιο με γυναίκες που επεξεργάζονται μετάξι στην αυλή του 
σπιτιού τους.


Π 2.15


Π 2.16 Π 2.17
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Από τα προϊόντα που βγαίνουν από τον 
τόπο, πρώτο και πιο κερδοφόρο [=αυτό 
που φέρνει τα πιο πολλά κέρδη] είναι το 
μετάξι, ύστερα το λάδι και οι ελιές και τα 
σύκα [...] και διάφορα φρούτα [...]. Μαζί με τα φυσικά [προϊόντα] που 
βγαίνουν από τον τόπο, βγαίνουν ακόμη και προϊόντα από τα εργόχειρά 
τους [που κάνουν οι κάτοικοι]: από όλα τα ανατολικά χωριά βγαίνουν 
πολλά μάλλινα ρούχα, από την Πορταριά ζώνες, μεταξωτά κορδόνια, 
μεταξωτές κλωστές και μεταξωτά υφάσματα εξαιρετικά υφασμένα.


Δ. Φιλιππίδης – Γρ. Κωνσταντάς, Γεωγραφία νεωτερική
περί της Ελλάδος, τέλη του 18ου αιώνα


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Πήλιο
Για τις εμπορικές καλλιέργειες και τη βιοτεχνία στα χωριά 
του Πηλίου στα τέλη του 18ου αιώνα μάς δίνει πληροφορίες 
η Γεωγραφία νεωτερική περί της Ελλάδος. Το βιβλίο που είναι 
γραμμένο στη νέα ελληνική γλώσσα, κυκλοφόρησε το 1971.


Ναυτικός χάρτης με το λιμάνι της Πάρου, που δείχνει τις οχυρώσεις που κατασκεύασαν εκεί οι Ρώσοι. Μετά τα 
«ορλοφικά» στην Πελοπόννησο, ο ρωσικός στόλος κατάφερε να κυριαρχήσει σε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου 
μέχρι που υπογράφηκε η συνθήκη ειρήνης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. 18ος αιώνας.


Το Μάρτιο ήλθαν [στην Πελοπόννησο] Aρβανίτες για να 
βοηθήσουν τους [Οθωμανούς]. [Πολλοί Αρβανίτες σκορ-
πίστηκαν] σε όλη την Πελοπόννησο καίγοντας τα χωριά 
και σκοτώνοντας τους κατοίκους και έκαναν πολύ μεγάλες 
καταστροφές [...]. Επειδή οι Aρβανίτες έκαναν πολλές 
λεηλασίες, πολλοί Πελοποννήσιοι άφησαν την πατρίδα 
τους και έφυγαν με τις οικογένειές τους στη Ζάκυνθο και 
στη Μικρά Ασία. Εκεί ο άρχοντας Kαραοσμάνογλου τούς 
έδωσε γη για να φτιάξουν σπίτια και ζώα [...], και έγιναν 
και νέα χωριά [...] και τους έδωσε άδεια να χτίσουν κι 
εκκλησίες. 


Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης, Tα μετά την Άλωση, έτος 1789
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Έγχρωμο χαρακτικό 
που δείχνει την 
πολιορκία της 
Κορώνης από το 
ρωσικό στόλο.


Π 2.21


Π 2.23


Π 2.22


Εξεγέρσεις στο νότιο ελλαδικό χώρο 
Στο Ρωσοοθωμανικό πόλεμο (1768–1774) ο ρωσικός στόλος, με 
αρχηγούς τα αδέλφια Αλέξιο και Θεόδωρο Ορλόφ, εμφανίστηκε 
στη Μεσόγειο και προκάλεσε εξέγερση στην Πελοπόννησο. Στα 
«ορλοφικά», όπως ονομάστηκαν, πήραν μέρος οι περισσότερες 
περιοχές της Πελοποννήσου. Στην εξέγερση, που κράτησε μέχρι 
το καλοκαίρι του 1770, έγιναν σφαγές και λεηλασίες ενάντια 
στους μουσουλμάνους κατοίκους της περιοχής. Οι Οθωμανοί 
σταμάτησαν βίαια την εξέγερση.
Και παρόλο που η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή έδινε στους εξεγερμένους αμνηστία 
(την εγγύηση δηλαδή ότι δε θα τους τιμωρούσαν για όσα είχαν κάνει), έγιναν διώξεις, σφαγές 
και λεηλασίες ενάντια στους ντόπιους χριστιανούς. Τότε, για να σωθούν, πολλοί έφυγαν στη 
Ζάκυνθο (που την είχαν οι Βενετοί), στη δυτική Μικρά Ασία και στις παροικίες στην Ευρώπη 
και τη Ρωσία. 
Στη δυτική Μικρά Ασία τους δέχτηκε ένας μεγάλος τσιφλικάς της περιοχής, που ήθελε κόσμο 
για να δουλέψει τη γη του. Γι’ αυτό το γεγονός μάς μιλάει το παρακάτω κείμενο. 


Το εξώφυλλο από τη Γεωγραφία νεωτερική.


Π 2.19


Χαρακτικό του Ιταλού 
περιηγητή Σιμόν 
Πομαρντί με την 
Πορταριά, ένα από τα 
χωριά του Πηλίου. Αρχές 
19ου αιώνα.


Π 2.20


Π 2.18
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Από το γένος των Ρωμιών στο έθνος των Ελλήνων


Έλληνες
Η ονομασία Έλληνες δεν ήταν συνηθισμένη. Παλιότερα, οι υπήκοοι της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ονόμαζαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους ή Ρωμιούς. 
Το ίδιο έκαναν και οι ορθόδοξοι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέχρι 
τα τέλη του 18ου αιώνα, η λέξη «Έλληνες» στα ελληνικά κείμενα της εποχής 
συνήθως αναφέρεται μόνο στους αρχαίους Έλληνες, τους ειδωλολάτρες.
Και «ελληνικά» ονόμαζαν μόνο τα αρχαία ελληνικά, ενώ τα ελληνικά που μιλούσαν 
εκείνη την εποχή τα έλεγαν «ρωμέικα». Γι’ αυτό ο Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε στο 
κήρυγμά του:


Δεν είστενε [=είσαστε] Έλληνες, δεν είστενε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, 
αλλ’ είστενε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί. 


Κοσμάς ο Αιτωλός, τέλη του 18ου αιώνα


Πίνακας του ζωγράφου 
Χρήστου Κανγκαρά με 
τον Κοσμά τον Αιτωλό 
να διδάσκει. 1997.


Στα τέλη του 18ου αιώνα όλο και περισσότεροι ελληνόφωνοι λόγιοι χρησιμοποιούν τη 
λέξη «Έλληνας» γι’ αυτούς που μιλούν νέα ελληνικά, είναι κυρίως ορθόδοξοι και θεωρούν 
κληρονομιά τους την αρχαία ελληνική παράδοση. 
Όμως όλοι οι λόγιοι δε συμφωνούσαν με αυτή την ονομασία: άλλοι υποστήριζαν ότι πρέπει να 
κρατήσουν τον όρο Ρωμιοί και άλλοι χρησιμοποιούσαν τον όρο Γραικοί. Τον όρο αυτό (που 
προέρχεται από τη λατινική λέξη για τους Έλληνες) τον χρησιμοποιούσαν κυρίως όσοι έμεναν 
στις ορθόδοξες παροικίες.


Γ. Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός


Ελληνόφωνη εκπαίδευση 
Η εκπαίδευση χωριζόταν σε δύο κύκλους: έναν 
κατώτερο και ένα μέσο.
Στον πρώτο, στο σχολείο των κοινών γραμμάτων, 
οι μαθητές μάθαιναν ανάγνωση, γραφή και 
αριθμητική. Ο δάσκαλος είχε βασικές γνώσεις και 
συνήθως ήταν κληρικός ή όποιος άλλος ήξερε να 
γράφει και να διαβάζει. Οι μαθητές ήταν μόνο 
αγόρια. Τα κορίτσια από πλούσιες οικογένειες 
μάθαιναν τα «κοινά γράμματα» από κάποιο συγγενή τους ή έπαιρναν δάσκαλο στο σπίτι.
Στο μέσο κύκλο, το σχολείο των ελληνικών μαθημάτων, οι μαθητές διδάσκονταν κυρίως 
αρχαία ελληνικά.
Στο σχολείο χρησιμοποιούσαν συχνά εκκλησιαστικά κείμενα. Τις περισσότερες φορές τα 
παιδιά δεν καταλάβαιναν τι διάβαζαν και έπρεπε να μαθαίνουν το μάθημά τους απ’ έξω (η 
διδασκαλία δηλαδή βασιζόταν στην αποστήθιση). Στα τέλη του 18ου αιώνα η κατάσταση 
αυτή αλλάζει. 
Στο παρακάτω απόσπασμα ένας ιστορικός από τη Ζάκυνθο μας περιγράφει πώς μάθαινε 
απ’ έξω τις άγνωστες και ακαταλαβίστικες λέξεις που του δίδασκαν στο σχολείο.


Εξώφυλλα από βιβλία που διδάσκονταν στο σχολείο των κοινών γραμμάτων.


Π 2.24


Π 2.34


Χαρακτικό από σχολικό βιβλίο που εκδόθηκε το 1777. Δείχνει 
δάσκαλο να κάνει μάθημα.


Αυτό που λέμε ανάγνωση σήμαινε ότι έπρεπε να θυμάμαι τους φθόγγους [και τις 
λέξεις] που με κανέναν τρόπο δεν καταλάβαινα. «Κυκλώσατε λαοί» θυμάμαι ότι ήταν 
οι πρώτες λέξεις στο τροπάριο, που ήταν και το πρώτο κείμενο για ανάγνωση. Το 
«κυκλώσατε» έμοιαζε φωνητικά με τη λέξη «κλώσα», κι έτσι το είχα ταιριάξει στο μυα-
λό μου. Καθώς παπαγάλιζα το τροπάριο, πάντοτε ερχόταν στο μυαλό μου μια κλώσα 
που την τριγύριζαν τα κλωσόπουλά της. Μ’ αυτό τον τρόπο ταίριαζα τις σημασίες στις 
λέξεις που μάθαινα. 


Ερμάννος Λούντζης, Αυτοβιογραφία, μέσα του 19ου αιώνα
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 2.29


Π 2.27


Π 2.30


Π 2.26


Π 2.28


Π 2.25
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Χαρακτικό από σχολικό βιβλίο που εκδόθηκε το 1777. Δείχνει 
δάσκαλο να κάνει μάθημα.


Ευρώπη
Αρκετοί λόγιοι πίστευαν ότι οι ορθόδοξοι μπορούσαν να αναπτυχθούν οικονομικά και 
πολιτιστικά, αλλά εμποδίζονταν από το οθωμανικό κράτος. Ένας απ’ αυτούς ήταν και
ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ (1725–1800 περίπου) ήταν μια από τις πιο 
σημαντικές μορφές για το νεοελληνικό Διαφωτισμό. Υποστήριξε ότι η Ευρώπη, που
ο πολιτισμός της χρωστάει πολλά στην αρχαία Ελλάδα, θα βοηθήσει τους Ρωμιούς να 
βγουν από την αμάθεια και την καθυστέρηση. 


Έχει, έχει ανάγκη η Ελλάδα από την Ευρώπη. Επειδή σήμερα η μια [=η Ευρώπη] 
είναι γεμάτη, πλημμυρισμένη από τα απαραίτητα φώτα της μάθησης και η άλλη 
[=η Ελλάδα] δεν τα έχει […]. Η Ελλάδα πρέπει να καταδεχτεί και να πάρει 
με ευχαρίστηση τα δώρα της Ευρώπης. Αυτή [=η Ευρώπη] ευγνωμονεί [την 
αρχαία Ελλάδα]. Δεν κρύβει μήτε το φως που έλαβε από την [αρχαία] Ελλάδα μήτε το 
χρέος που έχει σ’ αυτή. Είναι έτοιμη να της δώσει τη μάθηση σε κάθε της είδος […]. 
Όλη η Ευρώπη στενοχωριέται και σχολιάζει την Ελλάδα, όχι τόσο για την αιχμαλωσία 
της όσο για την αμορφωσιά της. 


Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Ηθική φιλοσοφία, έτος 1761
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Η Ηθική φιλοσοφία του 
Ιώσηπου Μοισιόδακα 
εκδόθηκε στη Βενετία 
το 1761.


Αρχαία ελληνική γραμματεία
Οι εκπρόσωποι του νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως εξάλλου και 
οι Ευρωπαίοι διαφωτιστές, πίστευαν ότι η ελληνική αρχαιότητα 
γέννησε τη δημοκρατία και τον ορθό λόγο, δηλαδή τη λογική. 
Αντίθετα, έβλεπαν αρνητικά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, επειδή τότε 
κυριαρχούσε η απόλυτη μοναρχία, η Εκκλησία είχε υπερβολικές 
εξουσίες και επικρατούσε η δεισιδαιμονία. Από αυτά ακριβώς ήθελαν 
να απαλλάξουν τους Έλληνες. 


Βιβλία που δεν έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο
Απόσπασμα από ένα βιβλίο γεωγραφίας διαβάζουμε παρακάτω:


Το Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού στην Αθήνα. 1809.


Π 2.32


Π 2.33


Ανατολικά από τη Μακεδονία είναι η Θράκη, [...] και έχει στα βόρεια τη Βουλγαρία, στα ανατολικά τη 
Μαύρη Θάλασσα, το Βόσπορο και την Προποντίδα, και στα νότια το Αιγαίο πέλαγος [...]. Ποταμοί ονο-
μαστοί στη Θράκη είναι πρώτος ο Έβρος [...] [που] περνάει από τη Φιλιππούπολη, την Αδριανούπολη, 
μέχρι την οποία είναι και πλωτός [...] και χύνεται στο Αιγαίο πέλαγος [...]. Όρη ονομαστά στη Θράκη 
είναι ο Αίμος και η Ροδόπη [...]. Η Θράκη είναι πολύ εύφορη σε [αγροτικά] προϊόντα, σε βοσκές, σε 
διάφορους καρπούς και σε κρασιά· ο αέρας της είναι γενικά πολύ ήπιος και πολύ υγιεινός.


 Δ. Φιλιππίδης – Γρ. Κωνσταντάς, Γεωγραφία νεωτερική περί της Ελλάδος, έτος 1791
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Χαρακτικό με τη Φιλιππούπολη (σήμερα στη Βουλγαρία): 
άποψη της πόλης με τη γέφυρα του ποταμού Έβρου.


Η εκκλησία της Παναγίας είναι μια βασιλική με τρία κλίτη και 
χτίστηκε στην Κομοτηνή το 1800. Σήμερα είναι η μητρόπολη 
για τους ορθόδοξους που ζουν στην πόλη. 


Π 2.35


Π 2.34


Π 2.36


Π 2.31


23-35 02 LAI C 2010 FINAL.indd   29 22/7/2010   11:16:02 ðì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2


30


Λίγη ακόµη ιστορία ...


Φυσικές επιστήµες
Για τις µεγάλες αλλαγές στις φυσικές επιστήµες όπως διδάσκονταν πια στην Ευρώπη και τη 
σηµασία που είχαν, µας µιλάει το παρακάτω απόσπασµα.


Όλες οι ακαδηµίες, όλα τα γυµνάσια στην Ευρώπη διδάσκουν σήµερα το σπουδαίο Νεύ-
τωνα και όσο ελέγχουν τη φιλοσοφία του [τη θεωρία του] τόσο πιο αληθινή και αναγκαία 
και χρήσιµη τη βρίσκουν, άρα και τη µόνη που πρέπει να διδάσκεται. Απορεί ο νους 
του ανθρώπου, όταν βλέπει πόσο γρήγορη [και µεγάλη] πρόοδο έκανε η Φιλοσοφία 
µέσα σε 140 χρόνια µόνο [...]. Από την Αστρονοµία, τη Γεωγραφία, τη Μηχανική, όλους 
τους τοµείς της Φυσικής, ορισµένες [επιστήµες] άλλαξαν 
από την αρχή, άλλες τροποποιήθηκαν και διορθώθηκαν και 
όλες τους γνώρισαν τόσο µεγάλη ακµή που περισσότερη 
[...] είναι σχεδόν αδύνατη. Μόνο αυτός που δεν πήγε ποτέ 
στην Ευρώπη µπορεί να αγνοεί τα αµέτρητα, τα αναγκαία, 
τα χρήσιµα βοηθήµατα που χαίρεται η Ευρώπη χάρη στο 
Νεύτωνα και στη φιλοσοφία του, στα µηχανήµατα, στα 
κτίρια και σε πάρα πολλά άλλα πράγµατα που βοηθούν 
τη ζωή [να γίνει καλύτερη].


Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Απολογία, έτος 1780
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Σχέδια µε µοχλούς και σχόλια από τη 
Φυσιολογία του Βικέντιου ∆αµωδού. 1754.


Π 2.37


Π 2.39


Η Απολογία του Ιώσηπου 
Μοισιόδακα κυκλοφόρησε 
στη Βιένη το 1780.


Π 2.38


Γλωσσικές διαµάχες
Για τη γλώσσα υπήρχαν διαφορετικές γνώµες. Άλλοι πίστευαν ότι βάση για τη γραφή πρέπει 
να είναι η γλώσσα που µιλούσαν τότε οι άνθρωποι. Άλλοι πίστευαν ότι πρέπει τα νέα ελληνικά 
να καθαριστούν από κάθε ξένη λέξη και να συµπληρωθούν µε αρχαίες λέξεις. Άλλοι, τέλος, 
υποστήριζαν ότι πρέπει να ξαναζωντανέψει η αρχαία γλώσσα, γιατί µόνο έτσι οι νέοι Έλληνες 
θα γίνονταν το ίδιο σπουδαίοι µε τους αρχαίους. 
Στο παρακάτω απόσπασµα ο ∆ηµήτριος Καταρτζής εξηγεί γιατί πρέπει να χρησιµοποιείται
η νέα ελληνική γλώσσα. 


Ο ∆ηµήτριος 
Κανταρτζής (1730–1807 
περίπου) καταγόταν από 
φαναριώτικη οικογένεια 
της Κωνσταντινούπολης. 
Έζησε τα περισσότερα 
χρόνια της ζωής του 
στο Βουκουρέστι, 
την πρωτεύουσα της 
Βλαχίας. Ήταν οπαδός 
του ∆ιαφωτισµού και µε 
τα έργα του υποστήριξε 
τις νέες παιδαγωγικές 
µεθόδους και την ιδέα 
ότι η νέα ελληνική 
γλώσσα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί στην 
εκπαίδευση και στο 
γραπτό λόγο.


2.40


Η γλώσσα φτιάχτηκε για να διαδίδουµε τις ιδέες µας µεταξύ µας και για να καταλαβαί-
νουµε µ’ ευκολία ο ένας τον άλλο. Αυτό λοιπόν δε γίνεται σωστά και ορθά, αν δε µιλάµε 
ή αν δεν ακούµε τη γλώσσα που ξέρουµε και που συνηθίσαµε να µιλάµε και ν’ ακούµε 
από την παιδική µας ηλικία. Αυτή η γλώσσα είναι για εµάς η ρωµέικια γλώσσα, στην 
οποία µπορούµε µε κάθε ευκολία και χωρίς σκέψη πολλή να εκφράζουµε τις ιδέες µας 
και να καταλαβαίνουµε και τους άλλους που κάνουν το ίδιο. Αλλιώς δυσκολευόµαστε 
αρκετά και στα δυο, όταν δηλαδή πούµε ή ακούσουµε κάτι µ’ έναν [...] τρόπο που δεν 
έχουµε συνηθίσει.


∆ηµήτριος Καταρτζής, Σχέδιο ότ’ η ρωµέικια γλώσσα..., δεύτερο µισό του 18ου αιώνα
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Η απλή µας γλώσσα [...] έχει αστείρευτους θησαυρούς από χάρες και νοστιµάδες […]. 
Χρειάζεται µια γλώσσα σε κάθε γένος, για να την καταλαβαίνει. Η αληθινή γλώσσα 
για ένα γένος είναι η κοινή και συνηθισµένη σε όλους. Αυτή τη γλώσσα πρέπει να τη 
γράφουµε όπως την προφέρουµε και τη µιλάµε. Τέλος, αν δεν λείψουν οι λόγιοι µε τις 
προκαταλήψεις τους, το γένος δε θα δει ποτέ του µέρα [=προκοπή].


Ιωάννης Βηλαράς, Ο λογιώτατος ταξιδιώτης, αρχές του 19ου αιώνα
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 2.41


Π 2.42


Το απόσπασµα αυτό προέρχεται από ένα διήγηµα που έγραψε ο ποιητής Ιωάννης Βηλαράς 
(1771–1823).
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Μεταφράζουν και εκδίδουν
Σε όλη την Ευρώπη το 18ο αιώνα γίνονται μεταφράσεις που διαδίδουν τις 
νέες ιδέες. Γι’ αυτό το σκοπό μεταφράζονται στα ελληνικά έργα που έγραψαν 
σημαντικοί Ευρωπαίοι διαφωτιστές (ο Βολτέρος, ο Μοντεσκιέ, ο Ρουσό). 
Εκτός όμως από τα μεταφρασμένα, γίνονται περισσότερα και τα ξένα βιβλία, 
κυρίως γαλλικά, που φτάνουν στο οθωμανικό κράτος. Αυτό δείχνει ότι 
αρκετοί μαθαίνουν ξένες γλώσσες. 


Π 2.44


Αγία Πετρούπολη


Μόσχα


Βίλνα


Λιψία
Χάλε


Ιένα
Γκέτινγκεν


Ανόβερο


Παρίσι


Λονδίνο


Μόναχο
Βιένη


Βούδα Πέστη
Σάρος-Πατάκ


Ιάσιο


Βουκουρέστι


Κωνσταντινούπολη


Αϊβαλί


Χίος


Κέρκυρα


Βενετία


Τεργέστη
Πάντοβα


Μιλάνο
Γένοβα


Πίζα
Λιβόρνο


Φλωρεντία


Ρώμη


Νάπολη


Μπολόνια


Πόλεις με τυπογραφεία που έβγαζαν ελληνικά βιβλία


H εφημερίδα Ελληνικός 
Τηλέγραφος κυκλοφορούσε στη 
Βιένη από το 1812 μέχρι το 1836.


Χαλκογραφία με 
τυπογραφικό εργαστήριο. 


Π 2.43


Π 2.45


Π 2.46


Εξώφυλλο του βιβλίου 
Περί αμαρτημάτων 
και ποινών του Ιταλού 
νομικού και λόγιου 
του Διαφωτισμού 
Τσεζάρε Μπεκαρία. Η 
ελληνική μετάφραση 
κυκλοφόρησε με 
φροντίδα του Κοραή 
στο Παρίσι. 1802.


Και εσείς γονείς να εκπαιδεύετε τα παιδιά σας στα χριστιανικά ήθη, να τα βάζετε να μαθαίνουν γράμμα-
τα. Να βρείτε τρόπο [και να κάνετε] εδώ στην περιοχή σας [ένα] σχολείο, να βρείτε [και] ένα δάσκαλο 
να τον πληρώνετε να μαθαίνει τα παιδιά σας, γιατί είναι μεγάλη αμαρτία να τα αφήνετε αγράμματα 
και τυφλά. Και να μη φροντίζετε μόνο να τους αφήνετε πλούτη […] και μετά το θάνατό σας να τρώνε 
και να πίνουν και να σας ευγνωμονούν. Καλύτερα να τα αφήσετε φτωχά και γραμματισμένα, παρά 
πλούσια και αγράμματα. 


Κοσμάς ο Αιτωλός, Διδαχές, 18ος αιώνας
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Μόρφωση και γράμματα
Ο Κοσμάς ο Αιτωλός (1714–1779) ήταν καλόγερος και έδρασε στο δυτικό ελλαδικό χώρο 
και στη σημερινή Αλβανία. Πίστευε ότι η μόρφωση έχει μεγάλη αξία και παρακινούσε τους 
ορθόδοξους να ιδρύσουν σχολεία.


Π 2.47


23-35 02 LAI C 2010 FINAL.indd   31 22/7/2010   11:16:14 ðì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2


32


Λίγη ακόμη ιστορία ...


Γαλλική Επανάσταση
Στα παρακάτω αποσπάσματα διαβάζουμε πώς αντέδρασε το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως και το περιβάλλον του στις νέες ιδέες που έφερε η Γαλλική 
Επανάσταση, αλλά και την απάντηση του Αδαμάντιου Κοραή η οποία κυκλοφόρησε ανώνυμα. 


Καταδίκασε
Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και γενικότερα οι ανώτατοι κληρικοί ήταν 
αντίθετοι στις νέες ιδέες, που αμφισβητούσαν τη θεοκρατική ερμηνεία του 
κόσμου και την εξουσία που είχε ο ανώτατος κλήρος πάνω στους ορθόδοξους. 
Έτσι, στα τέλη του 18ου αιώνα, αλλά και αργότερα στα 1819–1820, το 
Πατριαρχείο τις καταδίκασε επίσημα, αφόρισε (δηλαδή έδιωξε από την ορθόδοξη 
κοινότητα) κάποιους εκπόσωπους του νεοελληνικού Διαφωτισμού και έκλεισε 
ορισμένα σχολεία που δίδασκαν τις διαφωτιστικές ιδέες, όπως στη Σμύρνη, στο 
Αϊβαλί, στη Χίο. 


Στον αιώνα αυτό εμφανίστηκε μια καινούργια 
πονηριά και απάτη [του διαβόλου], δηλαδή το [...] 
σύστημα της ελευθερίας [=το δημοκρατικό πολί-
τευμα]. Αυτό το σύστημα στην αρχή φαίνεται τάχα 
καλό, ίσα ίσα για να εξαπατήσει, όσο μπορεί, και 
τους εκλεκτούς [ακόμη]. Υπάρχει όμως [σ’ αυτό] 
ένα δόλωμα διαβολικό και ένα δηλητήριο ολέθριο, 
που στόχο έχει να ρίξει τους λαούς στην απώλεια 
και στο χάος [...]. Αδερφοί, μην ξεφύγετε από το 
δρόμο της σωτηρίας [...], κλείστε τ’ αυτιά σας 
και μην ακούτε καθόλου αυτές τις καινούργιες 
ελπίδες [υποσχέσεις] για ελευθερία [...]. Παντού 
αυτό το διαβολικό [...] σύστημα προκάλεσε φτώ-
χεια, φόνους, ζημιές, κλεψιές, τέλεια ασέβεια, 
ψυχική απώλεια.


Κυρ Άνθιμος, Διδασκαλία πατρική, έτος 1798
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Κατηγορεί ψεύτικα [...] τα ευρωπαϊκά έθνη 
που μόλις απελευθερώθηκαν για πολλά κακά. 
Αυτά [=τα κακά] όμως βρίσκονται όλα στην 
τουρκική επικράτεια [=Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία]. Σ’ αυτή, κι όχι στα ελεύθερα κράτη που 
κυβερνιούνται με νόμους, βασιλεύουν τα πάθη· 
σ’ αυτή κυριαρχεί η αρπαγή· σ’ αυτή ο δυνατός 
επικρατεί και νικάει τον αδύνατο, ο πλούσιος 
το φτωχό, ο πανούργος τον απλό: διότι ο δυ-
νατός, ο πλούσιος και ο πανούργος έχουν τον 
τρόπο να χορτάσουν ή και να εξαπατήσουν τον 
άπληστο τύραννο για να γλιτώσουν την ποινή 
που ταιριάζει στις κακές τους πράξεις.
[Αδαμάντιος Κοραής], Αδελφική διδασκαλία, έτος 1798


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Η Γαλλική Επανάσταση φόβισε πολύ και την οθωμανική εξουσία. Είναι χαρακτηριστικό το 
παρακάτω απόσπασμα από οθωμανικό έγγραφο που γράφτηκε όταν αποβιβάστηκαν στην 
Αίγυπτο τα στρατεύματα του Ναπολέοντα (1798).


Εσύ, που πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας και όλοι οι μουσουλμάνοι αποτελούν μία κοινότητα, μάθε ότι 
το γαλλικό έθνος (μακάρι ο Θεός να αφανίσει τη χώρα του ...) δεν πιστεύει ότι ο Θεός είναι μοναδικός 
[...] ούτε στην αποστολή του Προφήτη [Μωάμεθ] την Ημέρα της Κρίσης, αλλά έχει εγκαταλείψει όλες 
τις θρησκείες και έχει αρνηθεί τη μετά θάνατο ζωή [...]. Έτσι οι Γάλλοι έχουν λεηλατήσει τις εκκλησίες 
τους [...] και έχουν επιτεθεί στους ιερείς και στους μοναχούς τους. Υποστηρίζουν ότι τα βιβλία που 
έφεραν οι Προφήτες είναι λανθασμένα και ότι το Κοράνι, η Tορά [=τα ιερά βιβλία των Εβραίων] και 
τα Ευαγγέλια είναι μόνο [...] ανοησίες. Ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και όμοιοι και ότι κανένας δεν 
είναι καλύτερος [από τον άλλο] [...]. Έχουν παραδοθεί [...] στην ακολασία, βαδίζουν στο δρόμο της 
[...] αλαζονείας, είναι βουτηγμένοι στο ψέμα [...] και τους ενώνει η σημαία του Σατανά. 


Οθωμανική διακήρυξη προς τους μουσουλμάνους στη Συρία, στην Αραβία και στην Αίγυπτο, έτος 1798 


Ο πατριαρχικός αφορισμός του Χριστόδουλου Παμπλέκη (1733–1793). Ο Παμπλέκης 
ήταν λόγιος και δάσκαλος και στο έργο του, επηρεασμένος από τις νέες φιλοσοφικές 
ιδέες, άσκησε κριτική στη θεοκρατία και στους κληρικούς που χρησιμοποιούν τη 
θρησκεία για να αυξήσουν τη δύναμη και τον πλούτο τους.
Ο ανώτατος ορθόδοξος κλήρος αντέδρασε. Το 1793 το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
αφόρισε τον Παμπλέκη, παρόλο που είχε πεθάνει, και καταδίκασε επίσημα τους 
Δυτικοευρωπαίους φιλόσοφους.


Π 2.48


Π 2.49


Π 2.50


Π 2.51


Για την 
εκστρατεία του 
Ναπολέοντα 
στην Αίγυπτο 
μιλήσαμε στις 
σ. 26-27.
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Βαλκανικοί λαοί 
Οι λέξεις «Σέρβος», «Βούλγαρος», «Αλβανός» κτλ. παίρνουν την εθνική σημασία που 
έχουν σήμερα από τις αρχές του 19ου αιώνα και μετά. Τότε άρχισαν να γνωρίζουν 
οι πληθυσμοί αυτοί το Διαφωτισμό, ιδιαίτερα την ιδέα του έθνους, μέσα από 
κάποιους λόγιους που υποστήριζαν αυτές τις ιδέες.
Οι λέξεις αυτές υπήρχαν βέβαια και παλιότερα, αλλά με άλλη σημασία. Δήλωναν 
κάποιον κοινό πολιτισμό και ένα κοινό παρελθόν. Για παράδειγμα, οι Σέρβοι 
πίστευαν ότι κατάγονταν απευθείας από το μεσαιωνικό σερβικό βασίλειο 
και συνέχιζαν την παράδοσή του. Την πίστη αυτή δυνάμωσε πολύ η σερβική 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Για τους Bούλγαρους ισχύει γενικά το ίδιο. Σε αρκετές 
πάντως περιπτώσεις η λέξη «Βούλγαρος» σήμαινε την εποχή αυτή τον ορθόδοξο 
αγρότη σε ορισμένες περιοχές της Βαλκανικής χερσονήσου. Ούτε η λέξη 
«Τούρκος» είχε ακόμη εθνική σημασία. Σήμαινε το μουσουλμάνο αμόρφωτο 
αγρότη που μιλούσε μια τουρκική διάλεκτο.


Η σερβική εξέγερση
Στις αρχές του 19ου αιώνα οι Σέρβοι ζούσαν στην κεντρική και βόρεια Βαλκανική χερσόνησο. Οι πιο 
ισχυρές οικογένειες σε κάθε περιοχή έβγαζαν έναν τοπικό αρχηγό, που εκπροσωπούσε την περιοχή 
στις οθωμανικές αρχές.
Το 1804 οι Σέρβοι που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ξεσηκώθηκαν. Η σερβική εξέγερση 
(1804–1813 και 1815) δεν έγινε ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά για να πολεμήσει κυρίως 
τους γενίτσαρους που τρομοκρατούσαν τους ντόπιους (ορθόδοξους και μουσουλμάνους) και άρπαζαν 
τη γη τους για να την κάνουν τσιφλίκια. Το 1815 οι Σέρβοι αποκτήσανε αυτονομία. Τη διοίκηση 
είχε ένας ντόπιος ηγεμόνας και οι Σέρβοι πλήρωναν φόρο στην Υψηλή Πύλη. Όμως, η σερβική 
εξέγερση δεν άλλαξε πολλά στη σερβική κοινωνική οργάνωση και στην οικονομία.


Υψηλή Πύλη 
ονομάζεται η 
κεντρική διοίκηση 
στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.


Η παλιότερη σερβική εφημερίδα που 
έβγαζαν στο τυπογραφείο τους στη Βιένη 
οι αδερφοί Μαρκίδες Πούλιοι. 1791.


Π 2.52


Επαναστατικά κείμενα και πατριωτικά τραγούδια
Ο Ρήγας Βελεστινλής έγραψε και μετέφρασε πολλά έργα. Πιο 
σημαντικά όμως είναι αυτά που συνδέονται με την επαναστατική 
του δράση. 
Το 1797 τυπώνει και κυκλοφορεί μια σειρά από χάρτες, τη Νέα 
Χάρτα της Βλαχίας και τη Γενική Χάρτα της Μολδαβίας, που τους 
αφιέρωνε στους Φαναριώτες ηγεμόνες στις περιοχές αυτές, και τη 
Χάρτα της Ελλάδας. 


Δύο από τα έργα του Ρήγα Βελεστινλή. Στην εικόνα Π 2.54 το 
εξώφυλλο από το Σχολείον ντελικάτων εραστών και στη Π 2.55 
από το Φυσικής απάνθισμα. Και τα δύο κυκλοφόρησαν το 1790.


Η Αθήνα από τη Χάρτα της 
Ελλάδας του Ρήγα που τυπώθηκε 


το 1797. Η Χάρτα ήταν ένας 
ιστορικός χάρτης, με την αρχαία 
Ελλάδα και τις αποικίες της. Στο 


χάρτη, οι διάφορες περιοχές 
άλλοτε ονομάζονται με το αρχαίο 


όνομά τους και άλλοτε με το 
οθωμανικό, με το νεοελληνικό ή 


με το σλαβικό.


Πίνακας του ζωγράφου 
Αύγουστου Πικαρέλλη με 
το Ρήγα Βελεστινλή. 1794.


Π 2.53


Π 2.54


Π 2.56


Π 2.55
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Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί το πιο σημαντικό του έργο: Η Νέα πολιτική διοίκηση. 
Το έργο αυτό περιλαμβάνει: α) μια Επαναστατική προκήρυξη, β) μια Διακήρυξη των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, γ) ένα Σύνταγμα που έγραψε επηρεασμένος κυρίως από 
το γαλλικό σύνταγμα του 1793, και δ) το Θούριο, ένα πατριωτικό τραγούδι που καλούσε 
όλους τους πληθυσμούς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να επαναστατήσουν. 
Ας δούμε μερικά αποσπάσματα από αυτό το έργο.


Ο λαός, που κατάγεται από τους [αρχαίους] Έλληνες και κατοικεί στη Ρούμελη 
[=στη Βαλκανική χερσόνησο], στη Μικρά Ασία, στα νησιά της Μεσογείου […], 
και όσοι στενάζουν κάτω από το σιχαμερό οθωμανικό δεσποτισμό […] και την 
τυραννία του, αποφάσισε να φωνάξει δυνατά, σε όλη την οικουμένη [=σε όλο 
τον κόσμο] τα ιερά […] δίκαιά του, που του χάρισε ο Θεός για να ζήσει με ησυχία 
πάνω στη γη. 


Ρήγας Βελεστινλής, Νέα πολιτική διοίκηση (απόσπασμα από την Επαναστατική προκήρυξη), 
έτος 1797


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Άρθρο 2. Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτο να είμαστε όλοι ίσοι και όχι ο ένας κα-
τώτερος από τον άλλο· δεύτερο, να είμαστε όλοι ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος 
για τον άλλο· τρίτο, να είμαστε σίγουροι για τη ζωή μας και κανένας να μην μπορεί να 
μας την πάρει άδικα […] και τέταρτο, τη γη που έχουμε κανένας να μην μπορεί να την 
πάρει, αλλά να είναι δική μας και να περνάει στους κληρονόμους μας […].
Άρθρο 22. Όλοι χωρίς εξαίρεση πρέπει να ξέρουν γράμματα. Η πατρίδα έχει [χρέος] 
να ιδρύσει σχολεία σε όλες τις περιοχές και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Από τα 
γράμματα γεννιέται η προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη […]. 
Άρθρο 35. Όταν η κυβέρνηση παραβιάζει, δε σέβεται και περιφρονεί τα δίκαια του λαού 
και δεν ακούει τα παράπονά του, τότε πρέπει όλος ο λαός ή κάποιοι να ξεσηκωθούν, 
να πάρουν τα όπλα και να τιμωρήσουν τους τυράννους. Αυτό είναι το πιο ιερό απ’ όλα 
τα δικαιώματά του και το πιο σημαντικό χρέος του […].


Ρήγας Βελεστινλής, Νέα πολιτική διοίκηση  (απόσπασμα από τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου), έτος 1797


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Άρθρο 1. η ελληνικη δημοκρατια είναι μία, παρόλο που περιλαμβάνει […] 
διάφορα γένη [λαούς] και θρησκείες. Δε βλέπει τις διαφορετικές θρησκεί-
ες με εχθρικό μάτι. Είναι αδιαίρετη παρόλο που ποτάμια και θάλασσες 
χωρίζουν τις επαρχίες της, παρόλο που όλες τους αποτελούν ένα […] 
αξεχώριστο σώμα […].
Άρθρο 4. Πολίτης είναι κάθε άνθρωπος που γεννήθηκε και ζει σ’ αυτό 
το βασίλειο και είναι 21 χρονών και πάνω […]. Κάθε ξένος, που είναι 
21 και πάνω, κατοικεί σ’ αυτό το βασίλειο ήδη ένα χρόνο και ζει από τη 
δουλειά του είναι επίσης πολίτης του […]. Εκείνος που μιλάει την απλή 
ελληνική ή την αρχαία ελληνική γλώσσα είναι Έλληνας και πολίτης. Και, 
τέλος, πολίτης είναι και κάθε ξένος που η κυβέρνηση θεωρεί άξιο να 
κατοικεί στην πατρίδα. Δηλαδή ένας καλός τεχνίτης, ένας προκομμένος 
δάσκαλος, ένας άξιος στρατιώτης είναι δεκτοί στην πατρίδα και μπορούν 
να συμμετέχουν στα δίκαια όπως όλοι τους οι συμπολίτες.
Ρήγας Βελεστινλής, Νέα πολιτική διοίκηση (απόσπασμα από το Σύνταγμα), έτος 1797


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Το 1797 ο Ρήγας 
τύπωσε στη Βιένη μια 
χαλκογραφία με το 
Μέγα Αλέξανδρο, στην 
οποία υπήρχε και ένα 
κείμενο για τη ζωή και το 
έργο του, στα ελληνικά 
και στα γαλλικά. Στην 
πραγματικότητα, το 
κείμενο, με αφορμή 
το Μέγα Αλέξανδρο, 
μιλούσε για το «νέο 
Αλέξανδρο» της εποχής, 
το Ναπολέοντα.


Π 2.57


Η πρώτη σελίδα από το Θούριο, 
το πατριωτικό τραγούδι που 
έγραψε ο Ρήγας.


Π 2.60


Π 2.58


Π 2.61


Π 2.59
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Την Εκκλησία την έχει για πάρεργο [=δευτερεύουσα, ασήμαντη ασχολία]· έρχεται πάντα τελευταίος· 
μάλιστα οι χριστιανοί [οι ορθόδοξοι] εδώ όλοι συγχύζονται μ’ αυτόν [...]. Όταν τελειώσει η Εκκλησία 
αυτός αμέσως φεύγει [...]. Με λίγα λόγια έχει παραδοθεί στις ματαιότητες και στις ηδονές· κάνει παρέα 
με Φραντσέζους [=Ευρωπαίους καθολικούς] και με Καλβίνους [=προτεστάντες]· από τους Ρωμιούς 
πολύ σπάνια έρχεται κανείς να τον δει, και αν έρθει, αμέσως εκείνος ψάχνει τρόπο για να τον διώξει 
[...]. Έχει τέσσερις δασκάλους· ο πρώτος τον μαθαίνει ολλανδικά, ο δεύτερος εβραϊκά και σπανιόλικα, 
ο τρίτος γεωμετρία, ο τέταρτος την κιθάρα (ένα εγγλέζικο παιχνίδι) και την ίδια στιγμή τον μαθαίνει 
φραντσέζικα τραγούδια με τη μουσική [...]. Τόλμησε [μάλιστα να ρωτήσει] [...] αν μπορεί τη μέρα να 
φοράει τα μακριά ρούχα [τα ρούχα που φορούσε μέχρι τότε] και τη νύχτα να βάζει τα φράγκικα [=τα 
«δυτικά» ρούχα] και να γυρίζει.


Σταμάτης Πέτρου, Επιστολή από το Άμστερνταμ, έτος 1772
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Μόνο σ’ αυτό το πολίτευμα [το δημοκρατικό] υπάρχει αληθινή ελευθερία. Και αληθινή ελευθερία είναι 
«η εξουσία που έχει κάθε πολίτης να κάνει όσα οι νόμοι δεν εμποδίζουν».


[Αδαμάντιος Κοραής], Αδελφική διδασκαλία, έτος 1798
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Στη συνέχεια ο Κοραής σπούδασε ιατρική στο Μονπελιέ (Γαλλία) και τελικά αφιερώθηκε στην 
έκδοση αρχαίων ελληνικών κειμένων. Από το 1788 μέχρι το θάνατό του έμεινε στο Παρίσι και 
έζησε από κοντά τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Κοραής έκανε σκοπό της ζωής του να βοηθήσει 
τους νέους Έλληνες στην πνευματική τους αναγέννηση. Έγραψε και μετέφρασε πάρα πολλά 
έργα: αρχαίους συγγραφείς, πατριωτικά φυλλάδια, πολιτικά κείμενα, βιβλία για την παιδεία και 
τη γλώσσα, επιστολές. 
Ο Κοραής πίστευε ότι ο λαός έπρεπε πρώτα να πολεμήσει τους ορθόδοξους που ασκούσαν 
εξουσία στο οθωμανικό κράτος (Φαναριώτες, προεστοί, ανώτατος κλήρος) και μετά να 
ανατρέψει την οθωμανική εξουσία. Ωστόσο στήριξε από την αρχή την Ελληνική Επανάσταση.
Για τον Κοραή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που προστατεύει την 
ελευθερία:


Τα Αιθιοπικά του Ηλιόδωρου σε 
έκδοση του Κοραή. 1804. Στον 
πρόλογο του βιβλίου ο Κοραής 
γράφει τις απόψεις του για τη 
γλώσσα, οι οποίες συνάντησαν πάρα 
πολλές αντιρρήσεις. Υποστήριζε 
μια γλώσσα που θα βασιζόταν στα 
σύγχρονά του ελληνικά, καθαρή από 
ξένες λέξεις.


Π 2.64


Π 2.65


Πολλά έργα
Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε το 1748 στη Σμύρνη από πλούσια εμπορική οικογένεια.
Σε νεαρή ηλικία πήγε στο Άμστερνταμ για να ακολουθήσει το πατρικό επάγγελμα. Εκεί 
γνώρισε
για πρώτη φορά τη «φωτισμένη» Ευρώπη με τις ιδέες της και το «δυτικό» τρόπο ζωής.
Τότε αποφάσισε να αφήσει το εμπόριο και να ασχοληθεί με τα γράμματα.
Για τις αλλαγές στη συμπεριφορά και στις συνήθειες του Κοραή μάς μιλάει η παρακάτω 
επιστολή. Την έγραψε ο Σταμάτης Πέτρου (παραγιός στην εμπορική επιχείρηση που
εργαζόταν και ο Κοραής) στο αφεντικό του στη Σμύρνη. 


Π 2.62


Π 2.63


Γαλλική μετάφραση ενός 
έργου του Ιπποκράτη 
από τον Κοραή. 1800.


23-35 02 LAI C 2010 FINAL.indd   35 22/7/2010   11:16:26 ðì







Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 2]


36


1 	 Δύο	συμμαθήτριες	και	φίλες,	η	Σεβντά	και	η	Γεωργία	συζητούν	για	ένα	διαγώνισμα	που	
έγραψαν	στο	μάθημα	της	ιστορίας.	Μπορείτε	να	συμπληρώσετε	τα	κενά	στο	διάλογό	τους;	


Τη δεύτερη 
ερώτηση την 
απάντησες; 


Πώς 
έγραψες; Και έτσι 


καταστράφηκε το 
............. σύστημα.


Ωχ! αυτό δεν το έγραψα. 
Έγραψα όμως ότι οι ............. 
είχαν μεγάλη ............. στις 


περιοχές τους.


Και οι αγρότες 
εξαρτιόνταν από αυτούς.


Ποιοι ανήκαν στα 
ανώτερα κοινωνικά 


στρώματα στην 
Οθωμανική 


Αυτοκρατορία;


Ήταν εύκολη. 
Έγραψα πως δεν 


ανήκουν μόνο 
............., όπως παλιά, 


αλλά και ..............


Έγραψα και για τις 
πόλεις, αλλά και για 
την ύπαιθρο: τους 
τσιφλικάδες, τους 


τοπικούς ............., τους 
............., τους ............. και 


τους .............. 


Δε νομίζω. Δε ζητούσε 
κάτι τέτοιο. Δεν το 


έγραψα, ούτε ότι οι ............. 
ήθελαν να κάνουν ..............


Καλά. Η πρώτη ερώτηση, 
πώς δημιουργήθηκαν τα 


τσιφλίκια και τι συνέπειες 
είχε αυτό, ήταν εύκολη.


Ναι, όλα ξεκίνησαν από τότε που το 
οθωμανικό κράτος άρχισε να ............. όλο 
και πιο συχνά τους .......... Έτσι σε πολλές 
περιπτώσεις η ...... έπαψε να είναι ............. 
και οι ενοικιαστές έγιναν μεγάλοι ..............


Έπρεπε να γράψουμε 
και για το ............. 
και την ............. 


στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία μετά


το 1750;


2 	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	2.8.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Το	κείμενο	γράφτηκε	την	
ίδια	εποχή	με	τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχει	σχέση	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	
σας.
α)	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	2.8	πόσα	γρόσια	πρέπει	να	έδωσε	συνολικά	ο	πατριάρχης	
Σεραφείμ	Β΄	(1757–1761)	στο	σουλτάνο	για	να	παραμείνει	στη	θέση	του;	


β)	 Μια	οκά	ζυγίζει	1.282	γραμμάρια.	Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	2.8	πόσα	κιλά	κρέας	πρέπει	να	
έδωσε	συνολικά	ο	πατριάρχης	Σεραφείμ	Β΄	στους	φρουρούς	του	σουλτάνου	το	διάστημα	
που	ήταν	πατριάρχης;
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3 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	2.1.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Σε	ποιο	θέμα	αναφέρεται;
	 	 Το	κείμενο	γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	με	τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχει	σχέση	ή	αργότερα;	


Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.
β)	 Δυο	μουσουλμάνοι,	ο	Αχμέτ	Αμπάρ	ογλού	και	ο	ξάδερφός	του	Χασάν	μπέης,	το	καλοκαίρι	
του	1743	συναντιούνται	σ’	ένα	χάνι	στη	Θεσσαλονίκη	και	συζητούν.	Ο	Αχμέτ	Αμπάρ	ογλού	
είναι	τσιφλικάς	στη	Θεσσαλία	και	από	το	1732	νοικιάζει	κρατικά	εισοδήματα	και	ο	Χασάν	
μπέης	είναι	από	τα	Γιαννιτσά	και	το	1743	κατάφερε	να	νοικιάσει	και	αυτός	κρατικά	έσοδα.	
Βρείτε	τα	λάθη	που	υπάρχουν	στο	διάλογό	τους.	Δικαιολογήστε	τις	απαντήσεις	σας.


Καλημέρα 
Χασάν μπέη! 
Πώς είσαι;


Δόξα το Θεό, 
καλά! Εσύ 


Αχμέτ Αμπάρ 
ογλού;


Δόξα το Θεό! 
Όλα πήγαν καλά. 


Νοίκιασα τα έσοδα 
από σαράντα χωριά 


στα Γιαννιτσά.


Δόξα το Θεό, κι εγώ 
καλά είμαι. Πήγες για 
τους μαλικιανέδες; Τι 


έγινε;


Για πες 
μου τι 
έγινε;


Μαζευτήκαμε αρκετοί. 
Φοβήθηκα μήπως έδινε 


περισσότερα κανένας ζιμής 
και τον έπαιρνε, αλλά 


τελικά τα κατάφερα και τον 
πήρα για όλη μου τη ζωή.


Τώρα μπορείς να τον σπάσεις 
σε μερίδια και να δώσεις κανένα 
και στους ζιμήδες, αν κάποιος 


από τους προεστούς τους θέλει. 
Σκέφτεσαι να τον αφήσεις στ’ 
αγόρια σου, στο Γιουσούφ και 


στον Ιμπραήμ;


Ναι έτσι θέλω να γίνει. 
Τόσα λεφτά δίνεις, 


βέβαια μόνο μια φορά, 
και έχεις το μαλικιανέ 
για όλη σου τη ζωή.


4 	 Ο	Σπυρίδων	Πετρωνάς	γεννήθηκε	το	1753	σ’	ένα	χωριό	έξω	από	την	Κοζάνη.	Όταν	έγινε	17	
χρονών	έφυγε	από	το	χωριό	και	πήγε	στη	Βιένη,	σ’	ένα	θείο	του	που	εμπορευόταν	στάρι	και	
μεταξωτά.	Κοντά	του	έμεινε	14	χρόνια	και	έμαθε	το	εμπόριο.	Στη	συνέχεια,	με	τα	χρήματα	
που	μάζεψε,	αλλά	και	με	τη	βοήθεια	του	θείου	του,	άνοιξε	τη	δική	του	εμπορική	επιχείρηση.	
Ασχολούνταν	και	αυτός	με	το	εμπόριο	σταριού	και	μεταξωτών.	Όταν	έγινε	28	χρονών	γύρισε	
στο	χωριό	του	και	παντρεύτηκε.	Με	τη	γυναίκα	του,	τη	Βασιλική,	που	ήταν	11	χρόνια	πιο	
μικρή	από	αυτόν,	γύρισαν	στη	Βιένη.	Εκεί	αποκτήσανε	6	παιδιά,	2	αγόρια	και	4	κορίτσια.


	 Στα	1799	ο	Πετρωνάς	είναι	ένας	πλούσιος	ορθόδοξος	έμπορος	και	αποφασίζει	να	ιδρύσει	
ένα	σχολείο	στο	χωριό	του.	Στέλνει	λοιπόν	ένα	γράμμα	στους	προεστούς	του	χωριού	για	να	
τους	ανακοινώσει	αυτή	του	την	απόφαση.	
α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	3-4	ατόμων.	Συζητήστε	μεταξύ	σας	πώς	ο	Σπυρίδων	Πετρωνάς	
έφτασε	σ’	αυτή	την	απόφαση	και	γιατί	θέλει	να	δημιουργήσει	ένα	σχολείο	στο	χωριό	του.	
Φτιάξτε	μια	λίστα	με	τα	βασικά	σημεία	στα	οποία	καταλήξατε.


β)	 Στη	συνέχεια	γράψτε	το	γράμμα	που	έστειλε	ο	Σπυρίδων	Πετρωνάς	στους	προεστούς	του	
χωριού	του	για	να	τους	ανακοινώσει	την	απόφασή	του.


	 Το	γράμμα	σας	να	αποτελείται	από	τρεις	παραγράφους:	στην	πρώτη	θα	κάνετε	μια	
σύντομη	αναφορά	στη	ζωή	του	Σπυρίδωνα	Πετρωνά,	στη	δεύτερη	θα	εξηγείτε	τους	
λόγους	που	τον	οδήγησαν	σ’	αυτή	του	την	απόφαση	και	στην	τρίτη	θα	αναφερθείτε	στο	
ρόλο	που	περιμένει	να	παίξει	το	σχολείο	στο	μέλλον.
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5 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	2.11.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Το	κείμενο	γράφτηκε	
την	ίδια	εποχή	που	έγιναν	τα	γεγονότα	που	έχει	σχέση	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	


β)	 Παίρνοντας	πληροφορίες	από	την	πηγή	Π	2.11,	αλλά	και	από	τις	πηγές,	2.8,	2.10	γράψτε	
ένα	κείμενο	για	τους	Φαναριώτες	ηγεμόνες	στη	Βλαχία	και	τη	Μολδαβία	το	18ο	αιώνα	
(250–270	λέξεις).


Οι Φαναριώτες ήταν πλούσιοι και μορφωμένοι ορθόδοξοι, 


που μιλούσαν  


Οι Φαναριώτες ηγεμόνες στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 


είχαν πολλές εξουσίες. Όπως πληροφορούμαστε από 


τις πηγές 


Οι Φαναριώτες ηγεμόνες στη Βλαχία και τη Μολδαβία 


καλλιέργησαν τα ελληνικά γράμματα και στήριξαν την 


εκπαίδευση στην 


Τελειώστε το κείμενό σας μ’ ένα σύντομο 


επίλογο, όπου θα ανακεφαλαιώνετε όσα 


είπατε παραπάνω.


Στη συνέχεια γράψτε μια παράγραφο 
για το πώς βοήθησαν οι Φαναριώτες 


ηγεμόνες στην ανάπτυξη των 
ελληνικών γραμμάτων.


Στην επόμενη παράγραφο μιλήστε για 


τους Φαναριώτες ως κυβερνήτες στη 


Βλαχία και στη Μολδαβία.


Ξεκινήστε με μια σύντομη εισαγωγή. 
Αναφέρετε ποιοι ήταν οι Φαναριώτες 
και τι αξιώματα είχαν το 18ο αιώνα.


6 	 Το	1819	το	Πατριαρχείο	Κωνσταντινούπολης	καταδίκασε	τη	συνήθεια	να	δίνουν	πολλοί	
ορθόδοξοι	αρχαία	ελληνικά	ονόματα	στα	παιδιά	τους.	Θεωρούσε	ότι	έτσι	περιφρονούσαν	την	
ορθόδοξη	πίστη	και	ότι	ήταν	μια	ανάρμοστη,	απρεπής	συνήθεια.	
α)	 Γιατί	πολλοί	ορθόδοξοι	διάλεγαν	να	δίνουν	στα	παιδιά	τους	αρχαία	ελληνικά	ονόματα;
	 Τι	ήθελαν	να	δείξουν	μ’	αυτό;	
β)	 Γιατί	το	Πατριαρχείο	Κωνσταντινούπολης	και	η	ορθόδοξη	Εκκλησία	καταδίκασε	αυτή	τη	
συνήθεια;	Τι	μπορεί	να	φοβόταν;	


	 	 Να	γράψετε	ένα	κείμενο	(120–130	λέξεις)	για	το	θέμα	αυτό.


7 	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	2.41	και	Π	2.42.	Ποιοι	τα	έγραψαν	και	πότε;	Τα	κείμενα	γράφτηκαν	
την	ίδια	εποχή	με	τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχουν	σχέση	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	
α)	 Με	ποια	επιχειρήματα	οι	συγγραφείς	υποστηρίζουν	ότι	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	η	νέα	
ελληνική	γλώσσα;	Γράψτε	τα	στον	πίνακα	1.	


β)	 Στον	πίνακα	2	γράψτε	ποια	επιχειρήματα	μπορεί	να	χρησιμοποιούσαν	οι	αντίπαλοί	τους,	
όσοι	δηλαδή	δεν	ήθελαν	να	χρησιμοποιούνται	τα	νέα	ελληνικά.


Πίνακας	1


......................................................................


......................................................................


......................................................................


......................................................................


Πίνακας	2


......................................................................


......................................................................


......................................................................


......................................................................
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Σωστό/Λάθος Γιατί;


Εκείνο που ένωνε τους ορθόδοξους υπήκοους του σουλτάνου ήταν η πίστη τους.


Η έννοια ελληνικό έθνος είναι τόσο παλιά όσο και η ελληνική γλώσσα.


Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και όλοι οι ορθόδοξοι λόγιοι στήριξαν την 
ελληνική εθνική ιδεολογία. 


Όσοι θεωρούσαν ότι είναι Έλληνες πίστευαν ότι κατάγονται από τους αρχαίους 
Έλληνες. 


Εκείνο που ένωνε τους ορθόδοξους υπήκοους του σουλτάνου ήταν η ελληνική 
γλώσσα, που ήταν η επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης Εκκλησίας.


Ένας ορθόδοξος που μιλούσε βλάχικα και ελληνικά και πίστευε ότι κατάγεται από 
τους αρχαίους Έλληνες μπορούσε να θεωρηθεί Έλληνας.


Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και αρκετοί ορθόδοξοι λόγιοι 
αντιμετώπισαν εχθρικά την ελληνική εθνική ιδεολογία.


Το βασικό στοιχείο που ένωνε τους Έλληνες ήταν η ορθόδοξη πίστη τους.


Η έννοια ελληνικό έθνος άρχισε να διαμορφώνεται στο 18ο αιώνα.


10 	 Ποιες	από	τις	παρακάτω	φράσεις	είναι	σωστές	και	ποιες	λάθος;	Συμπληρώστε	τον	πίνακα:


9 	 Στην	εικόνα	2.31	βλέπουμε	μερικά	από	τα	σύμβολα	του	νεοελληνικού	Διαφωτισμού:	την	
Αθηνά,	τη	θεά	της	σοφίας	στην	αρχαία	Ελλάδα,	τον	Ερμή,	το	θεό	του	εμπορίου,	ένα	κτίριο	
που	συμβολίζει	την	ελληνική	αρχαιότητα.	Γράψτε	ένα	κείμενο	(100–120	λέξεις)	σχολιάζοντας	
τα	σύμβολα	αυτά.	Πώς	συνδέεται	το	καθένα	με	το	νεοελληνικό	Διαφωτισμό	και	γιατί;	


8 	 Παρατηρήστε	προσεκτικά	την	εικόνα:	


Τοιχογραφία που έκανε 
ο Έλληνας ζωγράφος 
Φώτης Κόντογλου
(1895–1965) με 
αρματολούς και κλέφτες. 
Μεταξύ των ετών 
1937–1940.


α)	 Ποιος	ζωγράφισε	αυτό	το	έργο	και	πότε;	Ποιο	είναι	τo	θέμα	του;	Είναι	ένα	έργο	σύγχρονο	
με	το	θέμα	που	παρουσιάζει	ή	μεταγενέστερο;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Γράψτε	ένα	κείμενο	(150–160	λέξεις)	περιγράφοντας	και	σχολιάζοντας	αυτό	το	
ζωγραφικό	έργο:	Πώς	παρουσιάζει	ο	ζωγράφος	τους	αρματολούς	και	τους	κλέφτες;	
Πού	τους	παρουσιάζει	να	ζούνε;	Πώς	παρουσιάζει	ο	ζωγράφος	το	τοπίο;	Τι	έχετε	να	
παρατηρήσετε	σ’	αυτό;	Γιατί	ζωγραφίζει	κολόνες,	κιονόκρανα	και	κομμάτια	από	αρχαία	
αγάλματα;	Τι	νομίζετε	ότι	θέλει	να	δείξει	με	αυτό	τον	τρόπο;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	
σας.
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11 	 Λύστε	το	σταυρόλεξο:	


1


3


5 7


9


1


2


2


3


8


4


4


5


6


7


6


Οριζόντια
1 	 Ο	νεοελληνικός	Διαφωτισμός	προσπάθησε	να	
	 την	απαλλάξει	από	την	εκκλησιαστική	αυθεντία.
2 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	2.38	
	 η	θεωρία	του	διδασκόταν	σε	όλα	
	 τα	σχολεία	στην	Ευρώπη.
3 	 Σ’	αυτό	το	πρόβλημα	αναφέρεται	
	 το	κείμενο	Π	2.30.
4 	 Γι’	αυτή	την	περιοχή	μιλάει	
	 το	κείμενο	Π	2.34.
5 	 «Γεωγραφία	...	...	περί	
	 της	Ελλάδος»,	βιβλίο	που	
	 έβγαλαν	το	1791	ο	Δανιήλ	Φιλιππίδης
	 και	ο	Γρηγόριος	Κωνσταντάς.	
6 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο
	 Π	2.31	η	Ευρώπη	στενοχωριέται	γι’	αυτό
	 το	πρόβλημα	της	Ελλάδας.
7 	 Έγιναν	πολλές	στη	διάρκεια	
	 του	νεοελληνικού	Διαφωτισμού.


Κάθετα
1 	 Ευρωπαϊκή	πόλη,	που	έγινε	το	νέο
	 	κέντρο	για	τις	ελληνικές	εκδόσεις.	
2 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	2.38	μια	
	 από	τις	επιστήμες	που	διδάσκονται	
	 στα	σχολεία	στην	Ευρώπη.
3 	 Ο	νεοελληνικός	Διαφωτισμός	ήθελε	
	 η	εκπαίδευση	να	αναπτύσσει	την	κριτική	
	 σκέψη	και	να	στηρίζεται	στη	...
4 	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	
	 Π	2.38	μια	ακόμη	από	
	 τις	επιστήμες	που	
	 διδάσκονται	στα	σχολεία	στην	Ευρώπη.
5 	 Δημήτριος	...,	εκπρόσωπος	του	νεοελληνικού	Διαφωτισμού,	
	 ο	οποίος	υποστήριξε	τα	νέα	ελληνικά.
6 	 Με	τη	μέθοδο	των	συνδρομητών	αυξήθηκε	η	κυκλοφορία	τους.
7 	 Στη	διδασκαλία	αυτών	των	επιστημών	έδωσε	βάρος	
	 ο	νεοελληνικός	Διαφωτισμός.
8 	 ...	ο	Λόγιος,	το	πιο	σημαντικό	περιοδικό	του	νεοελληνικού	Διαφωτισμού.	
9 	 Σε	αυτόν	οφείλουμε	τη	λέξη	«ανεξιθρησκία».	


12 	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	3–4	ατόμων	και	διαβάστε	τα	κείμενα	Π	2.48,	Π	2.49,	Π	2.50.	
α)	 Ποιοι	έγραψαν	τα	κείμενα	αυτά	και	πότε;	Τα	κείμενα	γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	με	τα	
γεγονότα	με	τα	οποία	έχουν	σχέση	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Ποια	άποψη	εκφράζεται	για	τη	Γαλλική	Επανάσταση	στα	κείμενα	Π	2.48	και	Π	2.50.	
Με	ποια	επιχειρήματα	οι	συγγραφείς	την	υποστηρίζουν;	Ποια	είναι	τα	κοινά	τους	
επιχειρήματα;	


γ)	 Ποια	άποψη	εκφράζεται	για	τη	Γαλλική	Επανάσταση	στο	κείμενο	Π	2.49;	Με	ποια	
επιχειρήματα	ο	συγγραφέας	την	υποστηρίζει;	Ποια	επιχειρήματά	του	απαντούν	στα	
επιχειρήματα	των	κειμένων	Π	2.48	και	Π	2.50;


δ)	 Γράψτε	η	κάθε	ομάδα	ένα	κείμενο	(200–220)	λέξεις	παρουσιάζοντας	τις	πηγές	αυτές:	
Μιλήστε	για	τη	θέση	τους	απέναντι	στη	Γαλλική	Επανάσταση,	παρουσιάστε	και	σχολιάστε	
τα	επιχειρήματα	με	τα	οποία	υποστηρίζουν	την	άποψή	τους.	
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13 	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	2.59.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Ποιες	επιρροές	βρίσκετε	
ανάμεσα	στο	κείμενο	Π	2.59	και	στα	Π	1.23,	Π	1.32.	Γράψτε	ένα	κείμενο	(120–130	λέξεις)	
παρουσιάζοντας	τις	επιρροές	αυτές.


14 	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	2.61.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Σύμφωνα	με	το	κείμενο	ποιοι	
από	τους	παρακάτω	μπορούν	να	είναι	πολίτες	της	Ελληνικής	Δημοκρατίας	και	ποιοι	όχι;	
Δικαιολογήστε	τις	απαντήσεις	σας.


Είμαι ο Ιορδάνης 
Χατζηκωνσταντίνοφ, είμαι 33 


χρονών, από την Φιλιππούπολη. 
Είμαι ζωέμπορος. Μιλάω 
βουλγαρικά και τουρκικά. 


Είμαι ο ∆ημήτριος Παγουράς, 
19 χρονών, μυλωνάς. Μιλάω 


ελληνικά και τουρκικά.


Είμαι ο Λουί Ναμπιέρ, από τη 
Γαλλία. Είμαι 42 χρονών και είμαι 
τυπογράφος. Ζω σ’ αυτό το κράτος 


εδώ και τρία χρόνια. 


Είμαι ο Γεώργιος Καρυδιάς, 
46 χρονών, δάσκαλος. Ζω σ’ 
αυτόν τον τόπο από τότε που 


γεννήθηκα. 


Είμαι ο Τάσο Γκίκα, 20 χρονών, 
από το Τεπελένι. Από τα 18 μου 


είμαι στρατιώτης σ’ αυτό το 
κράτος. Είμαι πιστός ορθόδοξος 


και μιλάω αλβανικά και 
ελληνικά.


Είμαι ο Φραντζέσκο Κονταρίνι, 33 
χρονών, από τη Βενετία. Είμαι ζωγράφος. 


Πριν από έξι μήνες εγκαταστάθηκα σ’ 
αυτό το κράτος. Είμαι καθολικός. Μιλάω 


ιταλικά και μαθαίνω ελληνικά. 


Είμαι ο Σαούλ Μοντιάνο. Είμαι 27 χρονών, 
Εβραίος. Η οικογένειά μου ήρθε εδώ πριν 


από τριακόσια χρόνια. 


Είμαι ο Ορχάν μπέης, 38 χρονών, από το Ρέθυμνο. 
Η οικογένειά μου ζει σ’ αυτό το νησί εδώ και εκατό 


χρόνια. Έχω χωράφια και ζω από αυτά. Είμαι 
μουσουλμάνος. Μιλάω τουρκικά και ελληνικά. 


Είμαι ο Νικόλαος Ξεναριάς, 25 χρονών, 
παπάς στην Καστοριά. Κατάγομαι από το 
Αϊβαλί. Μιλάω ελληνικά, τουρκικά και 


γαλλικά. 
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Κεφάλαιο 10


Λίγη ακόμη ιστορία ... 1939–1950


Λίγη ακόμη ιστορία ... μέσα 20ού – αρχές 21ου αιώνα


Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια (1939–1950)


Κεφάλαιο 10


Ο μεταπολεμικός κόσμος
(μέσα 20ού – αρχές 21ου αιώνα)


Κεφάλαιο 11


ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Κεφάλαιο 10


Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και τα πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια (1939--1950)


Α. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα μέτωπα


Μάχη της Αγγλίας
Η γερμανική αεροπορία βομβάρδισε το Λονδίνο και άλλες βρετανικές 
πόλεις που είχαν σημαντικές βιομηχανίες ή ήταν λιμάνια. Πολλοί 
άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί περισσότεροι τα σπίτια και 
τις περιουσίες τους. Η βρετανική κυβέρνηση, για να σώσει τα παιδιά, 
φρόντισε να μεταφερθούν από τις πόλεις, που βομβαρδίζονταν, στην 
ύπαιθρο. Τα γερμανικά αεροπλάνα απέκρουσε η βρετανική αεροπορία. 
Στις επιτυχίες της σημαντικό ρόλο έπαιξε ένα νέο όπλο, το ραντάρ. 
Στη συνέχεια διαβάζουμε μια μαρτυρία από τις πρώτες μέρες των 
βομβαρδισμών. 


Κεφάλαιο 10


Mια βιβλιοθήκη στο βομβαρδισμένο Λονδίνο (1941). 


Κάτοικοι του Λονδίνου για να 
γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς 
βρίσκουν καταφύγιο στους 
σταθμούς του υπόγειου 
σιδηρόδρομου (μετρό).


Αφίσα με τον πρωθυπουργό της Μεγάλης 
Βρετανίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ που καλεί 
τους Βρετανούς να αντισταθούν. 1940. 


Η εκκλησία ήταν το πιο δημοφιλές καταφύγιο. Ο κόσμος αι-
σθανόταν ότι πουθενά δεν ήταν ασφαλέστερος από [...] την 
εκκλησία και έτσι ήταν γεμάτη την ώρα που έπεσε η βόμβα. Η 
βόμβα έσκασε στη μέση του ναού. Οι άνθρωποι κυριολεκτικά 
έγιναν κομμάτια. 


Μαρτυρία από μέλος των Πρώτων Βοηθειών για το βομβαρδισμό του 
καθεδρικού ναού του Κόβεντρι 


Στο απόσπασμα που ακολουθεί ο Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργός Προπαγάνδας 
στη ναζιστική Γερμανία, γράφει για τους γερμανικούς βομβαρδισμούς στη 
Μεγάλη Βρετανία.


7 Οκτωβρίου 1940
Πρέπει να συνεχίσουμε την επίθεση στην Αγγλία σε 
όλα τα μέτωπα. 
11 Οκτωβρίου 1940
Μέσα στις επόμενες βδομάδες θα είμαστε σε θέση 
να αναγκάσουμε την Αγγλία να γονατίσει.
23 Οκτωβρίου 1940
Θα παλέψουμε χωρίς τύψεις μέχρι να καταστρέ-
ψουμε και την τελευταία τους ελπίδα. 
5 Δεκεμβρίου 1940
Αυτή η επίθεση πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να γονα-
τίσει η Αγγλία και να μας παρακαλεί για ειρήνη.


Γιόζεφ Γκέμπελς, Ημερολόγιο, έτος 1940


Π 10.1


Π 10.2


Π 10.4


Π 10.5


Π 10.3
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Ο πόλεμος στην Ευρώπη τελειώνει


Απόβαση στη Νορμανδία
Με την απόβαση στη Νορμανδία οι Σύμμαχοι ήθελαν να 
δημιουργήσουν ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο ενάντια στις 
δυνάμεις του Άξονα στη δυτική Ευρώπη, ώστε να μειωθεί
η πίεση ενάντια στην ΕΣΣΔ στο ανατολικό μέτωπο. Η «μάχη 
της Νορμανδίας», όπως είναι γνωστή, οργανώθηκε κυρίως από 
τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, αλλά συμμετείχαν και 
Καναδοί, Γάλλοι, Πολωνοί κ.ά. 


2,5 εκατομμύρια


Απόβαση στη Νορμανδία


7.000 12.000Αμερικανοί στρατιώτες αποβιβάζονται στη Νορμανδία.
6 Ιουνίου 1944.


Γερμανικές βιομηχανικές πόλεις
Οι Σύμμαχοι βομβάρδισαν κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, γέφυρες 
και σιδηροδρομικές γραμμές, για να εμποδίσουν την παραγωγή πολεμικού υλικού και τον 
ανεφοδιασμό του γερμανικού στρατού. Μια από τις γερμανικές πόλεις που βομβάρδισαν ήταν 
η μεσαιωνική Δρέσδη, που καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά και χιλιάδες κάτοικοί της 
σκοτώθηκαν. Στο απόσπασμα μια γυναίκα από τη Δρέσδη περιγράφει την επίθεση. 


Η πυρκαγιά είναι απερίγραπτη, από κάπου ακούγονται φωνές για 
βοήθεια και ουρλιαχτά, αλλά όλα είναι μια κόλαση φωτιάς [...]. 
Ξαφνικά βλέπω στ’ αριστερά μου μια γυναίκα. Τη βλέπω ακόμη 
και σήμερα και δε θα την ξεχάσω ποτέ. Κρατάει στην αγκαλιά της 
[…] ένα μωρό. Τρέχει, πέφτει, και το παιδί [...] πέφτει στη φωτιά 
[...]. Ξαφνικά, ακριβώς μπροστά μου, βλέπω πάλι ανθρώπους [...]. 
Ένας τρελός φόβος με πιάνει και από δω και πέρα επαναλαμβάνω 
αδιάκοπα [...] στον εαυτό μου: «Δε θέλω να καώ». Δεν ξέρω πάνω 
σε πόσους ανθρώπους σκόνταψα. Ξέρω μόνο ένα πράγμα: Ότι 
δεν πρέπει να καώ. 


Μαρτυρία της Μάργκαρετ Φρέγιερ 


Η Δρέσδη ερειπωμένη.


Κόσμος στο Παρίσι πανηγυρίζει το τέλος του 
πολέμου. Η παράδοση της Γερμανίας και αργότερα 
της Ιαπωνίας γιορτάστηκαν σε όλη την Ευρώπη. 


Η μέρα της νίκης; Στις 9 Μαΐου 1945 πήγαμε σε ένα μι-
κρό θέατρο να δούμε όπερα [...]. Ξαφνικά η παράσταση 
σταμάτησε και ο μαέστρος ανέβηκε [στη σκηνή] και είπε 
ότι οι Γερμανοί παραδόθηκαν. Όλοι στο θέατρο βγήκαν 
έξω στην πλατεία. Είδα εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους 
να χορεύουν και να αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλο. Να 
σηκώνουν τους στρατιώτες στον αέρα. Όλοι έκλαιγαν και 
φιλούσε ο ένας τον άλλο. Ήμουν εννιά χρονών.


Μαρτυρία του Όλεγκ Τσακούμοφ 


Π 10.6


Π 10.7


Π 10.8 Π 10.9


Π 10.10


Π 10.11


Στο απόσπασμα ένας κάτοικος του Λένινγκραντ μας μιλάει για 
το πώς υποδέχτηκαν την είδηση για τη συνθηκολόγηση της 
Γερμανίας.
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Ατομική βόμβα
Στη διάρκεια του πολέμου και οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί προσπάθησαν να 
φτιάξουν νέα όπλα για να κερδίσουν τον πόλεμο. Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν 
η ατομική βόμβα, που έφτιαξαν πρώτες οι ΗΠΑ. Η ατομική βόμβα στηρίχτηκε στις 
νέες ανακαλύψεις της Φυσικής για το άτομο. Οι ΗΠΑ, για να κάνουν την Ιαπωνία 


να συνθηκολογήσει, έριξαν δύο ατομικές βόμβες, μία στη Χιροσίμα και μία στο 
Ναγκασάκι, δείχνοντας σε όλο τον 


κόσμο την τρομερή καταστροφή 
που έφερνε αυτό το νέο όπλο. 
Οι δύο πόλεις καταστράφηκαν, 
χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν και 
πολλές γενιές μετά πέθαναν από 


τη ραδιενέργεια.


Το ρολόι 
του Κένγκο 
Φουταγκάουα έχει 
σταματήσει την 
ώρα που έπεσε η 
βόμβα: 8.15΄. 


Παιδιά που επιζήσανε από την πυρηνική 
καταστροφή στη Χιροσίμα φοράνε 


μάσκες, για να προφυλαχτούν από τη 
μυρωδιά των πτωμάτων. Εκτός από 


αυτούς που έχασαν τη ζωή τους την 
ημέρα του βομβαρδισμού, χιλιάδες άλλοι 
μολυσμένοι από τη ραδιενέργεια πέθαναν 


τους επόμενους μήνες και χρόνια.


Η έκρηξη που προκάλεσε η 
ρίψη της ατομικής βόμβας 
στο Ναγκασάκι.


Π 10.13


Π 10.14


Π 10.12


Β. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και η γερμανική κατοχή


Πολωνία
Η Πολωνία μοιράστηκε ανάμεσα στη Γερμανία και στη Σοβιετική Ένωση (1939): οι Γερμανοί 
κατέλαβαν το δυτικό τμήμα και οι Σοβιετικοί το ανατολικό. 
Οι ναζί ενσωμάτωσαν κάποια από τα πολωνικά εδάφη στο κράτος τους και στα υπόλοιπα 
δημιούργησαν τη «Γενική Διοίκηση», μια ξεχωριστή γερμανική κτήση. Στην περιοχή της 
Γενικής Διοίκησης δημιούργησαν χιλιάδες στρατόπεδα συγκέντρωσης και θανάτου.
Για τους ναζί οι Πολωνοί ήταν εξίσου «υπάνθρωποι» όσο και οι Εβραίοι, γι’ αυτό τους 
καταδίωξαν συστηματικά, ιδίως τους μορφωμένους και τους στρατιωτικούς. Παντού οι 
Πολωνοί κυνηγήθηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Σύντομα σχηματίστηκε μια δυναμική 
πολωνική αντίσταση. Χαρακτηριστικό για το πώς έβλεπαν οι ναζί τους Πολωνούς είναι το 
ακόλουθο απόσπασμα από ένα κείμενο του αρχηγού των Ες Ες. 


Ο μη γερμανικός πληθυσμός των ανατολικών εδαφών [οι Πολωνοί] δε θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε 
εκπαίδευση ανώτερη από τη στοιχειώδη [=τα βασικά, τα απολύτως απαραίτητα] [...]. Θα πρέπει να 
διδάσκονται μόνο απλή αριθμητική έως το 500 το πολύ, [να ξέρουν] πώς να γράφουν το όνομά τους, 
ότι είναι εντολή του Θεού να υπακούνε τους Γερμανούς, να είναι ειλικρινείς, να δουλεύουν σκληρά 
και να φέρονται καλά. Βρίσκω περιττή τη διδασκαλία της ανάγνωσης. 


Χάινριχ Χίμλερ, Υπόμνημα στο Χίτλερ [για την κατάσταση στην Πολωνία], Μάιος 1940 


Π 10.15


Για το ποιους 
ονόμαζαν οι ναζί 
«υπάνθρωπους» 
μιλήσαμε στη
σ. 176.


Καταναγκαστική εργασία
Οι ναζί, αφού οι Γερμανοί πήγαν στον πόλεμο, χρειάζονταν 
εργατικά χέρια για την πολεμική βιομηχανία. Σε κάποιες 
περιπτώσεις προσπάθησαν να βρουν εργάτες από τις 
χώρες που κατακτήσανε. Έπεισαν λοιπόν αρκετούς ότι θα 
ζούσαν καλύτερα στη Γερμανία και τους μεταφέρανε εκεί 
για να δουλέψουν σε σκληρές συνθήκες. Κυρίως όμως 
προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα των εργατικών 
χεριών που έλειπαν χρησιμοποιώντας κρατούμενους σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εβραίοι, αλλά και εκατομμύρια 


Μετά τη νίκη των Συμμάχων: Σοβιετικός που δούλευε σε στρατόπεδο 
καταναγκαστικής εργασίας και κατόρθωσε να επιζήσει δείχνει έναν από 


τους φρουρούς του. 


Π 10.16
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Σοβιετικοί, Πολωνοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Έλληνες κ.ά. μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και δούλεψαν 
κάτω από άθλιες συνθήκες μέχρι να εξοντωθούν, για να μπορέσει η Γερμανία να συνεχίσει τον 
πόλεμο. 
Στο παρακάτω απόσπασμα από ομιλία του Γερμανού διοικητή της κατεχόμενης Ουκρανίας 
διαβάζουμε σχετικά με την καταναγκαστική εργασία: 


Είμαστε η ανώτερη φυλή [...]. Οι κάτοικοι πρέπει να εργάζονται, να εργάζονται και να ξαναεργάζονται. 
Ορισμένοι ανησυχούν πως οι πολίτες δεν έχουν να φάνε. Δεν μπορούν να απαιτήσουν κάτι τέτοιο [...]. 
Είμαστε η ανώτερη φυλή, και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και ο πιο ασήμαντος Γερμανός εργάτης είναι 
από φυλετική άποψη χίλιες φορές πολυτιμότερος απ’ όλον αυτόν εδώ τον πληθυσμό. 


Ομιλία του Έριχ Κοχ, 5 Μαρτίου 1943 


Στρατόπεδα συγκέντρωσης
Οι ναζί οργάνωσαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης (λάγκερ) από το 1934, αμέσως μόλις πήραν 
την εξουσία στη Γερμανία. Στα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως το Νταχάου, οι ναζί 
έκλεισαν τους πολιτικούς τους αντίπαλους. Τον έλεγχό τους αναλάβανε ειδικές ναζιστικές 
στρατιωτικές μονάδες, τα Eς Eς. 
Στη διάρκεια του πολέμου αμέτρητα τέτοια στρατόπεδα ξεφύτρωσαν σε όλη την κατεχόμενη 
Ευρώπη, αλλά τα κεντρικά ήταν είκοσι δύο. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης χωρίζονται σε 
στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και στρατόπεδα θανάτου. Ελάχιστοι κρατούμενοι σε 
αυτά επιζήσανε.


Στρατόπεδα συγκέντρωσης στην κατεχόμενη Ευρώπη


Π 10.17


Π 10.18


Αντίποινα
Οι δυνάμεις κατοχής σε όλη την Ευρώπη προσπάθησαν με πολύ σκληρά μέτρα να 
τρομοκρατήσουν τους ντόπιους πληθυσμούς για να τους εμποδίσουν να βοηθούν όσους 
έπαιρναν μέρος στην αντίσταση. 
Όταν οι ναζί κατέλαβαν την Ιταλία (1943), για να εμποδίσουν την ανάπτυξη της ιταλικής 
αντίστασης, στράφηκαν και ενάντια στον ντόπιο πληθυσμό. Απόσπασμα από μια ανακοίνωση, 
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που πληροφορεί τους Ιταλούς για τα αντίποινα που θα αντιμετωπίσουν, διαβάζουμε 
παρακάτω. Παρόμοιες ανακοινώσεις έβγαζαν οι ναζί σε όλες τις κατεχόμενες χώρες.


Στην εικόνα Π 10.20 η οικογένεια Φρανκ στο Άμστερνταμ το 1941. Από αριστερά: η Μαργκό (η μεγαλύτερη αδελφή της 
Άννας), ο πατέρας Ότο, η Άννα και η μητέρα Έντιθ. Οι Φρανκ μπόρεσαν να κρυφτούν από το 1942 μέχρι το 1944 χάρη στη βοήθεια 
που τους έδωσαν χριστιανοί Ολλανδοί με κίνδυνο της ζωής τους. Όμως, τελικά τους ανακάλυψαν και μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδο. 
Επέζησε μόνο ο πατέρας. Στην εικόνα Π 10.22 ο κατάλογος με τα ονόματα της οικογένειας Φρανκ όταν μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς. 


Για να εγγυηθώ την ασφάλεια […] διατάσσω [...]: 
1.  ΝΑ ΕΚΤΕλΕιΤΑι όποιος βρεθεί να κατέχει όπλα και εκρηκτικά που δε δηλώθηκαν στην πιο κοντινή 


γερμανική διοίκηση. 
2.  ΝΑ ΕΚΤΕλΕιΤΑι όποιος δίνει καταφύγιο σε αντάρτες ή τους προστατεύει ή τους προσφέρει ρούχα, 


τροφή ή όπλα. 
3.  ΝΑ ΕΚΤΕλΕιΤΑι όποιος γνωρίζει μια ομάδα αντιφρονούντων [=που διαφωνούν με το καθεστώς] ή 


έναν αντιφρονούντα και δε δίνει πληροφορίες στο πιο κοντινό αρχηγείο.
4.  ΝΑ ΕΚΤΕλΕιΤΑι όποιος δίνει πληροφορίες στον εχθρό ή στους αντάρτες της περιοχής, σχετικά με 


το πού βρίσκονται οι γερμανικές διοικήσεις ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
5.  ΝΑ ΠυρΠΟλΕιΤΑι ΟλΟΣχΕρωΣ [=να καίγεται απ’ άκρη σ’ άκρη] κάθε χωριό όπου αποδεικνύεται πως 


υπάρχουν αντάρτες ή όπου έγιναν επιθέσεις ενάντια στους Γερμανούς ή ιταλούς στρατιώτες ή 
όπου έγιναν απόπειρες σαμποτάζ σε αποθήκες πολεμικού υλικού.


 Επιπλέον, ΝΑ ΕΚΤΕλΟυΝΤΑι όλοι οι άντρες κάτοικοι ενός τέτοιου χωριού που είναι πάνω από 18 
ετών. Τα γυναικόπαιδα θα στέλνονται σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. 


Ανακοίνωση του Ανώτατου Γερμανού Διοικητή στην Ιταλία,
 στρατάρχη Άλμπερτ Κέσελρινγκ, προς τους Ιταλούς, Ιούνιος 1944 


Ο αφανισμός των Εβραίων και η εξόντωση των «υπανθρώπων» 


Να κρυφτούν
Αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, αρκετοί Εβραίοι σε διάφορες χώρες 
σώθηκαν επειδή βρήκαν καταφύγιο σε σπίτια μη Εβραίων, παρόλο που η τιμωρία 
γι’ αυτό ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Μια από τις πιο γνωστές ιστορίες Εβραίων που 
κρύφτηκαν για να σωθούν είναι της οικογένειας Φρανκ στο Άμστερνταμ, χάρη στο 
ημερολόγιο που κράτησε η μικρή κόρη της οικογένειας Άννα. Ένα απόσπασμα από 
αυτό διαβάζουμε στη συνέχεια. 


Από το Σάββατο το πρόγραμμά μας έχει αλλάξει. Τρώμε για μεσημέρι στις 
12.30 και το πρωί μόνο ένα πιάτο πόριτζ [=χυλός από βρόμη]. ΄Ετσι γλιτώ-
νουμε ένα γεύμα [...]. Το μεσημέρι τρώγαμε βρασμένα χόρτα πουρέ. ωμά 
χόρτα, σπανάκι, βρασμένα χόρτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Συγγνώμη, 
ξέχασα, υπάρχουν και πατάτες. Θαυμάσιος συνδυασμός. Συνέχεια αναρω-
τιόμαστε απελπισμένα: «Γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος; Γιατί οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να ζήσουν ειρηνικά; Γιατί όλη αυτή η καταστροφή;» Το ερώτημα 
είναι εύλογο [=λογικό, δικαιολογημένο], αλλά δεν μπορούμε να βρούμε απά-
ντηση […]. Έχω νιώσει πολλές φορές παγιδευμένη αλλά ποτέ απελπισμένη. 
Θεωρώ τη διαμονή μας εδώ σαν μια επικίνδυνη περιπέτεια, 
ρομαντική και ενδιαφέρουσα. Στο ημερολόγιό μου μιλάω για 
τις στερήσεις σαν να πρόκειται για κάτι διασκεδαστικό […]. 
Κάθε μέρα αισθάνομαι ότι ωριμάζω εσωτερικά, αισθάνομαι 
την ελευθερία να πλησιάζει, αισθάνομαι την ομορφιά της 
φύσης και την καλοσύνη των ανθρώπων. Αισθάνομαι πόσο 
ενδιαφέρουσα είναι η περιπέτεια! Γιατί, λοιπόν, είμαι τόσο 
απελπισμένη; 


Άννα Φρανκ, Ημερολόγιο, 3 Μαΐου 1944Π 10.21


Π 10.19


Π 10.22


Π 10.20
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Ο Ιταλός Πρίμο Λέβι, Εβραίος, ήταν χημικός. Πήρε μέρος στην ιταλική αντίσταση, πιάστηκε 
το 1943 και μεταφέρθηκε στο Άουσβιτς, όπου έζησε για έναν περίπου χρόνο. Στο παρακάτω 
απόσπασμα από ένα αυτοβιογραφικό του κείμενο μιλάει για τις πρώτες μέρες στο 
στρατόπεδο, αφού τον είχαν επιλέξει για εργασία και του είχαν χαράξει στο χέρι τον αριθμό 
του με μελάνι που δε μπορούσε ποτέ να σβηστεί. 


Στρατόπεδα θανάτου
Σε ορισμένα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης οι ναζί οργάνωσαν 
τη συστηματική εξόντωση όσων θεωρούσαν «υπάνθρωπους», κυρίως 


Εβραίων. Τους έκλειναν σε θαλάμους 
όπου έριχναν ένα θανατηφόρο αέριο, 
το «τσικλόν». Τους νεκρούς τούς 
έκαιγαν μετά σε ειδικούς φούρνους. 
Τέτοια ήταν τα στρατόπεδα στο 
Άουσβιτς–Μπίρκεναου, στο Χέλμνο, 
στο Σομπίμπορ, στο Μαϊντάνεκ, στην 
Τρεμπλίνκα και στο Μπέλζετς, όλα στην 
κατεχόμενη Πολωνία. 
Το Άουσβιτς–Μπιρκενάου, κοντά 
στην Κρακοβία στην Πολωνία, είναι 
το πιο γνωστό στρατόπεδο θανάτου, 
όπου βρήκαν φριχτό θάνατο είτε 
στους θαλάμους αερίων είτε από την 
κακομεταχείριση περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι από 
διάφορες χώρες, οι περισσότεροι Εβραίοι. 
Στην απόφαση των ναζί να μετατρέψουν το Άουσβιτς σε 
στρατόπεδο θανάτου αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα, 
από έκθεση που έγραψε ο διοικητής του μετά τον πόλεμο, 
όταν τον συλλάβανε και τον φυλάκισαν οι Σύμμαχοι. 


«Στην Πύλη του στρατοπέδου συγκέντρωσης για Εβραίους», 
ακουαρέλα (1942) του Άρνολντ Ντάγκανι, Εβραίου από τη 
Ρουμανία. Στην ταμπέλα γράφει «εβραϊκό στρατόπεδο».


Το καλοκαίρι του 1941 –ακριβέστερη ημερομηνία δεν μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή– κλήθηκα ξαφνικά 
από τον ανώτατο διοικητή των Ες Ες στο Βερολίνο [...]. Ο χίμλερ […] μου δήλωσε τα εξής: «Ο Φίρερ 
[=ο Χίτλερ] έδωσε τη διαταγή για την τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος. Τη διαταγή αυτή πρέπει 
να την εκτελέσουμε εμείς, τα Ες Ες. Τα κέντρα εξόντωσης που βρίσκονται στην Ανατολή δεν έφταναν 
[...]. Κατόπιν τούτου όρισα γι’ αυτό το σκοπό το Άουσβιτς, τόσο γιατί η τοποθεσία είναι κατάλληλη από 
συγκοινωνιακή άποψη όσο και γιατί αυτό το στρατόπεδο μπορεί να απομονωθεί και να καμουφλαριστεί 
εύκολα [...]. Αναθέτω αυτό το καθήκον σε σας».


Ρούντολφ Ες, Έκθεση περί λύσεως του εβραϊκού ζητήματος, έτος 1946 


Στην εικόνα Π 10.27 ένα τρένο με Εβραίους από την Ουγγαρία φτάνει στο Άουσβιτς το 1944. Οι δύο ομάδες έχουν σχηματιστεί  (εικόνα 
Π 10.28) και αρχίζει η «διαλογή» από τους γιατρούς των Ες Ες (εικόνα Π 10.29). Όσοι είναι ικανοί για εργασία θα εργαστούν μέχρι το θάνατό 
τους, οι υπόλοιποι θα δολοφονηθούν στους θαλάμους αερίων. 


Μεταμορφωθήκαμε ήδη σε φαντάσματα [...]. Πιο κάτω δε γίνε-
ται να πάμε: δεν μπορούμε να σκεφτούμε αθλιότερη ύπαρξη 
από τη δική μας. Τίποτα πια δε μας ανήκει: μας στέρησαν τα 
ρούχα, τα παπούτσια, τα μαλλιά μας, εάν μιλήσουμε δε θα μας 
ακούσουν και εάν μας άκουγαν δε θα μας καταλάβαιναν. Θα μας 
στερήσουν και τ’ όνομά μας κι αν θέλουμε να το κρατήσουμε, 
θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη μέσα μας, τη δύναμη να το 
σώσουμε και μαζί μ’ αυτό να σώσουμε κάτι από μας, απ’ αυτό 
που υπήρξαμε [...]. Το όνομά μου είναι 174517. Μας βάφτισαν, 
για όλη την υπόλοιπη ζωή μας θα έχουμε το νούμερο χαραγμένο 
στο αριστερό μας μπράτσο. 


Πρίμο Λέβι, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, έτος 1947 
Βέρες Εβραίων που δολοφονήθηκαν σε 
στρατόπεδο θανάτου.


Π 10.23


Π 10.27


Π 10.24


Π 10.25


Π 10.26
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Στην εικόνα Π 10.27 ένα τρένο με Εβραίους από την Ουγγαρία φτάνει στο Άουσβιτς το 1944. Οι δύο ομάδες έχουν σχηματιστεί  (εικόνα 
Π 10.28) και αρχίζει η «διαλογή» από τους γιατρούς των Ες Ες (εικόνα Π 10.29). Όσοι είναι ικανοί για εργασία θα εργαστούν μέχρι το θάνατό 
τους, οι υπόλοιποι θα δολοφονηθούν στους θαλάμους αερίων. 


Ο σοβιετικός στρατιώτης Πάβελ Στένκιν πιάστηκε αιχμάλωτος στην αρχή του πολέμου και
οι Γερμανοί τον μεταφέρανε σ’ ένα στρατόπεδο μαζί με χιλιάδες άλλους Σοβιετικούς 
αιχμάλωτους στρατιώτες.
Οι σύντροφοί του άρχισαν να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά αυτός κατάφερε να επιζήσει. Τον 
Οκτώβριο του 1941 τον μεταφέρανε στο Άουσβιτς–Μπιρκενάου. Να πώς περιγράφει ο ίδιος τη 
ζωή του εκεί: 


Ο μέσος όρος ζωής ενός [Σοβιετικού] κρατούμενου στο [Άουσβιτς–] Μπίρκεναου ήταν δύο βδομάδες. 
Αν έβρισκες κάτι έπρεπε να το φας, έπρεπε να το καταπιείς. ωμή πατάτα ή όχι – δεν είχε σημασία. 
Καθαρή, βρόμικη, όλα ήταν ίδια. Δεν υπήρχε μέρος να την πλύνεις. Όταν ερχόταν η ώρα να σηκωθούμε 
το πρωί, όσοι ήταν ζωντανοί κοίταζαν και γύρω τους μπορεί να υπήρχαν και δύο και τρεις νεκροί. Το 
μόνο που υπήρχε ήταν θάνατος, θάνατος, θάνατος. Θάνατος το βράδυ, θάνατος το πρωί, θάνατος το 
απόγευμα. Διαρκώς ο θάνατος. 


Μαρτυρία του Πάβελ Στένκιν 


Π 10.29
Π 10.28


Π 10.30


Γ. Μετά τον πόλεμο – Ανασυγκρότηση και νέες διαιρέσεις


Να επιστρέψουν
Στο απόσπασμα διαβάζουμε για μια ομάδα εκτοπισμένων Ιταλών που είχε συγκεντρωθεί σ’ ένα 
πολωνικό χωριό, που κατείχαν πλέον σοβιετικές δυνάμεις.


Έτσι περνούσαν οι μέρες [...], μέσα σε μια ατελείωτη τεμπελιά [...], σαν σε διακοπές που μόνο κατά 
διαστήματα τις διακόπτανε ο πόνος της νοσταλγίας για τη μακρινή πατρίδα και η μαγεία της φύσης 
που είχαμε ανακαλύψει ξανά. Μάταια απευθυνόμασταν στη ρωσική Διοίκηση για να μάθουμε γιατί δεν 
επιστρέφαμε, πότε θα επιστρέφαμε, από ποιο δρόμο, ποιο ήταν το μέλλον μας. Δε γνώριζαν τίποτα 
περισσότερο από μας και, με μια αφελή ευγένεια, μας έδιναν τις πιο φανταστικές, τρομακτικές ή 
παράλογες απαντήσεις. Ότι δηλαδή δεν υπήρχαν τρένα, ότι επρόκειτο να ξεσπάσει πόλεμος με την 
Αμερική ή ότι πολύ σύντομα θα μας έστελναν να δουλέψουμε στα κολχόζ ή ότι περίμεναν να μας 
ανταλλάξουν με ρώσους αιχμάλωτους από την ιταλία [...]. Στην πραγματικότητα δεν κατανοούσαν τη 
βιασύνη μας να επιστρέψουμε στα σπίτια μας. Να φάμε είχαμε, να κοιμηθούμε είχαμε, να δουλέψουμε 
δεν ήμασταν υποχρεωμένοι, τι μας έλειπε λοιπόν [...]; 


Πρίμο Λέβι, Η ανακωχή, έτος 1963


Π 10.31
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Προσπάθειες για ανασυγκρότηση – Ο διπολισμός και οι απαρχές του 
Ψυχρού Πολέμου


Υπεύθυνοι του πολέμου


Ο Χέρμαν Γκέρινγκ, 
αρχιστράτηγος του χιτλερικού 
στρατού, στη φυλακή. 
Καταδικάστηκε σε θάνατο, 
αλλά αυτοκτόνησε λίγες ώρες 
πριν εκτελεστεί η ποινή του.


Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους Γερμανούς ότι οι ηγέτες τους δικάζονται 
όχι γιατί έχασαν τον πόλεμο αλλά γιατί τον ξεκίνησαν. Και δε θα επιτρέψουμε να 
χρησιμοποιηθούν σαν δικαιολογία οι αιτίες του πολέμου, γιατί η θέση μας είναι ότι 
καμία αδικία ή πολιτική δεν επιτρέπουν ποτέ την καταφυγή σε επιθετικό πόλεμο. Τον 
αποκηρύσσουμε και τον καταδικάζουμε ολοκληρωτικά ως εργαλείο πολιτικής [...].


Ρόμπερτ Τζάκσον, έτος 1945


Το Μάιο του 1945 οι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της 
Σοβιετικής Ένωσης συμφώνησαν να δημιουργηθεί ένα διεθνές στρατιωτικό δικαστήριο 
για να δικαστούν οι ναζιστές ηγέτες (υπουργοί της ναζιστικής κυβέρνησης, στρατιωτικοί 
διοικητές, πολιτικοί και άλλα στελέχη του χιτλερικού καθεστώτος). Οι δίκες αυτές είναι 
γνωστές ως δίκες της Νιρεμβέργης (από τη γερμανική πόλη όπου έγιναν). Άρχισαν το 
1945 και τέλειωσαν το 1949.
Οι βασικές κατηγορίες για τους διακόσιους συνολικά ναζιστές ηγέτες που δικάστηκαν 
ήταν: συνωμοσία ενάντια στην παγκόσμια ειρήνη, σχεδιασμός και διεξαγωγή επιθετικού 
πολέμου, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Άλλοι από αυτούς 
καταδικάστηκαν σε θάνατο, άλλοι σε φυλάκιση και κάποιοι αθωώθηκαν. 
Το απόσπασμα προέρχεται από λόγο του Αμερικανού εισαγγελέα Ρόμπερτ Τζάκσον σε 
δίκη της Νιρεμβέργης και εξηγεί γιατί η άδικη για τη Γερμανία συνθήκη των Βερσαλιών 
δεν αποτελεί δικαιολογία για το ότι ξεκίνησε το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.


Οι ζώνες κατοχής στη διαιρεμένη Γερμανία


Σοβιετική ζώνη


Αμερικανική ζώνη


Γαλλική ζώνη


Βρετανική ζώνη


Βερολίνο


Π 10.32


Π 10.33


Π 10.34


Ζώνες κατοχής


Τον Ιούλιο του 1945, οι νικη-
τές του πολέμου χώρισαν τη 
Γερμανία σε τέσσερις ζώνες 
κατοχής: τη σοβιετική, την 
αμερικανική, τη βρετανική και 
τη γαλλική. Το ίδιο έγινε και 
με το Βερολίνο, στο σοβιετικό 
τομέα, που χωρίστηκε και αυτό 
σε τέσσερις ζώνες κατοχής. 
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ΟΗΕ
Το πιο σημαντικό όργανο του ΟΗΕ είναι το Συμβούλιο Aσφαλείας, που 
συνεδριάζει όταν υπάρχει μια κρίση σε κάποιο μέρος του κόσμου. Μόνιμα μέλη 
του έγιναν οι HΠA, η EΣΣΔ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Κίνα. Υπάρχουν 
και δέκα μη μόνιμα μέλη, που εκλέγονται για δύο χρόνια.
H Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει μια φορά το χρόνο. Την 
αποτελούν εκπρόσωποι από όλες τις χώρες που μετέχουν στον οργανισμό. 
Τις αποφάσεις του ΟΗΕ (που πρέπει να είναι ομόφωνες, δηλαδή να τις έχουν 
ψηφίσει όλοι οι εκπρόσωποι) πρέπει να τις εφαρμόζουν όλες οι χώρες. 


Το κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις ΗΠΑ. Αφίσες της Ουνέσκο 
για την προώθηση 
της γραφής και της 
ανάγνωσης στους 
ενήλικες.


Νοσοκόμες της Γιούνισεφ ψεκάζουν με εντομοκτόνο μια μικρή 
Γερμανίδα (Απρίλιος 1948) για να την απαλλάξουν από τις 
ψείρες. Στον ΟΗΕ ανήκουν διάφορες διεθνείς οργανώσεις όπως 
η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Διεθνές Δικαστήριο Χάγης κ.ά. 
Η Γιούνισεφ ιδρύθηκε το 1946 από τον ΟΗΕ για να προσφέρει 
βοήθεια στα παιδιά που είχαν πληγεί από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.


Π 10.35


Π 10.37


Π 10.36


Ανθρώπινα δικαιώματα
Το 1948 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε ένα πολύ σημαντικό κείμενο: την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ας δούμε μερικά από τα άρθρα της. 


Άρθρο 1: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και είναι ίσοι στα θέματα αξιοπρέπειας και στα 
δικαιώματα.
 Άρθρο 3: Kάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην προσωπική του ασφάλεια. 
Άρθρο 5: Kανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική. 
Άρθρο 6: Kαθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπι-
κότητας [= έχει δικαίωμα να αντιμετωπίζεται δίκαια σύμφωνα με το νόμο].
Άρθρο 9: Kανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα. 
Άρθρο 14.1: Kάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητάει άσυλο και να του παρέχεται 
άσυλο σε άλλες χώρες. 
Άρθρο 26.2: H εκπαίδευση πρέπει να έχει στόχο την πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότη-
τας και την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. 
Πρέπει να καλυτερεύει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε 
όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες. 


Oικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Aνθρώπου, έτος 1948


Π 10.38


Παρ’ όλα αυτά, πολλά κράτη σε όλο τον κόσμο συνέχισαν και συνεχίζουν ακόμη να παραβιάζουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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Ισραήλ 
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το Νοέμβριο του 1947 να 
δημιουργηθούν στην Παλαιστίνη δύο κράτη: ένα εβραϊκό και ένα αραβικό. 
Στη συνέχεια διαβάζουμε ένα απόσπασμα από την απόφαση αυτή. 


Δύο μήνες αφότου αποχωρήσουν τα στρατεύματα της Δύναμης που 
είχε ως τώρα τη διοίκηση της περιοχής [=Μεγάλη Βρετανία] [...], θα 
δημιουργηθούν ένα αραβικό και ένα εβραϊκό ανεξάρτητο κράτος, 
καθώς και το ειδικό διεθνές καθεστώς για την [...] ιερουσαλήμ. Τα 
σύνορα του αραβικού κράτους, του εβραϊκού κράτους και της πόλης 
της ιερουσαλήμ περιγράφονται παρακάτω.


[…] Πάντως, τα σύνορα που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να τροπο-
ποιηθούν έτσι ώστε κατά κανόνα τα χωριά να μη χωρίζονται από κρατικά 
σύνορα, εκτός αν ειδικοί λόγοι το κάνουν αυτό απαραίτητο. 
[…] Όσο διαρκεί η μεταβατική περίοδος σε κανέναν Εβραίο δε θα επιτρα-
πεί να εγκατασταθεί στην περιοχή του προτεινόμενου αραβικού κράτους 
και κανένας Άραβας δε θα επιτραπεί να εγκατασταθεί στην περιοχή του 
προτεινόμενου εβραϊκού κράτους, εκτός εάν έχει ειδική άδεια από την 
Επιτροπή […].


Απόφαση 181 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, 
«Σχέδιο για το διαμερισμό [=μοίρασμα] της Παλαιστίνης», 29 Νοεμβρίου 1947 


Η απόφαση έγινε δεκτή από τους Εβραίους της Παλαιστίνης, αλλά όχι από τους 
Άραβες που ζούσαν εκεί ούτε και από τα αραβικά κράτη. 


Σχέδιο Μάρσαλ
Βασικό στοιχείο του Σχεδίου Μάρσαλ ήταν η οικονομική συνεργασία ανάμεσα 
στα ευρωπαϊκά κράτη που πήραν μέρος σε αυτό. Παρ’ όλες τις καταστροφές 
που προκάλεσε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η δυτική Ευρώπη 
συνέχιζε να είναι από τις πιο αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου 
τεχνολογικά και βιομηχανικά. Μάλιστα, πολλά ευρωπαϊκά κράτη 
έλεγχαν ακόμη τις αποικίες τους. Οι ΗΠΑ με το Σχέδιο Μάρσαλ 
προσπάθησαν να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία, για να 
μη δημιουργήσει προβλήματα και στη δική τους (όπως είχε γίνει 
με την οικονομική κρίση του 1929) και να ανοίξει η ευρωπαϊκή 
αγορά στα δικά τους προϊόντα.
Στο απόσπασμα ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών ανακοινώνει για πρώτη 
φορά το σχέδιο.


Στρατόπεδο που δημιούργησαν Άραβες 
πρόσφυγες από την Παλαιστίνη στο 
Λίβανο, το χειμώνα του 1948.


Εβραίοι πρόσφυγες από την Ευρώπη, που 
μεταφέρονται με πλοίο στην Παλαιστίνη, 
αποβιβάζονται στη Χάιφα.


Η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες της Ευρώπης για τα επόμενα τρία ή τέσσερα 
χρόνια για τρόφιμα από το εξωτερικό και άλλα αναγκαία προϊόντα –κυρίως 
από την Αμερική– ξεπερνούν τις οικονομικές της δυνατότητες. Γι’ αυτό 
πρέπει να της δώσουμε περισσότερη βοήθεια, αλλιώς θα αντιμετωπίσει 
τεράστια οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάρρευση. Για να θεραπευτεί 
αυτή η κατάσταση χρειάζεται να αποκτήσουν ξανά οι Ευρωπαίοι εμπιστο-
σύνη στο οικονομικό μέλλον των ίδιων τους των χωρών συνολικά. 


Απόσπασμα από ομιλία του Τζορτζ Μάρσαλ στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ,
5 Ιουνίου 1947


Για την 
παγκόσμια 
οικονομική 
κρίση του 1929 
μιλήσαμε στις 
σ. 167–168.


Αμερικανική βοήθεια φτάνει στον Πειραιά 
στο πλαίσιο του σχεδίου Μάρσαλ. 
Δεκέμβριος 1949. 


Αφίσα για τη βοήθεια που πήρε η Ελλάδα με το 
σχέδιο Μάρσαλ.


Π 10.41


Π 10.40


Π 10.39


Π 10.43


Π 10.44


Π 10.42
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Ψυχρός Πόλεμος
Το 1946, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ, μιλώντας στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε σε 
ένα «σιδερένιο παραπέτασμα», μια σιδερένια κουρτίνα δηλαδή, που χώριζε την Ευρώπη που 
είχε υπό τον έλεγχό της η Σοβιετική Ένωση από την υπόλοιπη. Με αυτή την ομιλία θεωρείται 
ότι ξεκίνησε ο Ψυχρός Πόλεμος.


Μια σκιά έχει πέσει σε αυτό το μέρος που λίγο καιρό πριν φωτί-
στηκε από τη νίκη των Συμμάχων […]. Από το Στετίν στη Βαλτική 
μέχρι την Τεργέστη στην Αδριατική ένα σιδερένιο παραπέτασμα 
έχει πέσει πάνω από την Ευρώπη. Πίσω από αυτή τη γραμμή 
βρίσκονται όλες οι πρωτεύουσες των […] κρατών της κεντρικής 
και της ανατολικής Ευρώπης. Βαρσοβία, Βερολίνο, Πράγα, Βιέ-
νη, Βουδαπέστη, Βελιγράδι και Σόφια, όλες αυτές οι περίφημες 
πόλεις και οι πληθυσμοί γύρω τους βρίσκονται σε αυτό που 
είμαι υποχρεωμένος να ονομάσω σοβιετική σφαίρα. Και όλες 
βρίσκονται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, όχι μόνο κάτω από τη 
σοβιετική επιρροή, αλλά ελέγχονται κυρίως από τη Μόσχα […]. 
Τα κομουνιστικά κόμματα, που υπήρξαν μικρά σε αυτές τις χώ-
ρες, ενισχύθηκαν ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωτικό έλεγχο. 


Απόσπασμα από ομιλία του Ουίνστον Τσόρτσιλ στις ΗΠΑ, Μάρτιος 1946 


Σκίτσο σε βρετανική εφημερίδα που σχολιάζει το λόγο του Τσόρτσιλ 
στις ΗΠΑ. Μάρτιος 1946.


Π 10.46


Π 10.45


O πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν.


10.47 Δόγμα Τρούμαν
Το πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
και στην Τουρκία ονομάστηκε Δόγμα Τρούμαν, από το όνομα 
του Αμερικανού προέδρου Χάρι Τρούμαν. Η Ελλάδα και η 
Τουρκία, που συνόρευαν με χώρες του «ανατολικού μπλοκ», 
θεωρήθηκε ότι χρειάζονταν ιδιαίτερη στρατιωτική βοήθεια 
για να αντιμετωπίσουν την απειλή της Σοβιετικής Ένωσης. 
Στην Ελλάδα, μάλιστα, γινόταν τότε ο Εμφύλιος Πόλεμος 
και οι ΗΠΑ πίστευαν ότι οι σοσιαλιστικές χώρες υποστήριζαν 
τους αντάρτες.
Στην Ελλάδα, η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια ενίσχυσε 
τον κυβερνητικό στρατό και έκρινε την πορεία του Εμφύλιου 
Πολέμου. Γενικότερα, με την ανάμειξη των ΗΠΑ στα ελληνικά 
πολιτικά θεωρείται ότι αρχίζει η πρώτη φάση του Ψυχρού 
Πολέμου που κυριάρχησε σε όλο το δεύτερο μισό του 20ού 
αιώνα. 


Μια από τις εκατοντάδες γελοιογραφίες που κυκλοφόρησαν 
την εποχή του Ελληνοϊταλικού πολέμου με θέμα τις 
επιτυχίες του ελληνικού στρατού. Κεντρικό πρόσωπο που 
διακωμωδείται ο Μουσολίνι.


Π 10.48


Δ. Η Ελλάδα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 


Ελληνικός στρατός
Ο ελληνικός στρατός έφυγε για το μέτωπο μέσα σε 
ένα κλίμα γενικού ενθουσιασμού. Παρόλο που οι 
περισσότεροι Έλληνες δεν υποστήριζαν τη δικτατορία 
του Ιωάννη Μεταξά, δέχτηκαν ευνοϊκά την αρνητική 
απάντηση που έδωσε στην Ιταλία. Έτσι θα μπορούσαν 
να υπερασπιστούν την πατρίδα τους από μια άδικη 
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Να πεινάσουν
Η πείνα οφειλόταν στο ότι:


Το τι γινόταν σε κάθε σταθμό, είναι αδύνατο να περιγραφεί [...]. Στο Κα-
κοσάλεσι ο ενθουσιασμός ήτανε κάτι το εξαιρετικό. Πού βρέθηκαν τόσες 
χιλιάδες χωρικοί στο μικρό αυτό χωριό; Και πόσα αρνάκια θα ’σφαξαν 
για να φτιάξουν τα τόσα μυρωδάτα σουβλάκια που μας μοίραζαν; Ο κάθε 
χωρικός, χωριστά απ’ τα σουβλάκια που πρόσφερνε, είχε κρεμασμένη 
μπροστά του μια «τσότρα» με κρασί και στο χέρι του κρατούσε δυο «κού-
πες» [...]. Με τη μια κούπα κερνούσε τους φαντάρους και με την άλλη 
«τσούγκραγε» και έπινε αυτός! [...]
– «Πιέστε παιδιά!... Όλα για σας! Όλα για την πατρίδα μας!
– Να μας περιμένετε. Σε λίγο θα ’ρθουμε κι εμείς να πολεμήσουμε!...»
[...] Στη Θήβα, τα κορίτσια έραναν την αμαξοστοιχία μας με λουλούδια, 
φιλούσαν τους στρατιώτες απ’ τα παράθυρα και τους έδιναν τις διευ-
θύνσεις τους, για να τους στέλνουν νέα από το μέτωπο, συγχρόνως δε 
τους μοίραζαν καλαμποκίσιο ψωμί, κρασί κι άλλα είδη απ’ την παραγωγή 
τους.


[...] Η λιβαδειά μάς δέχτηκε με νταούλια και πίπιζες [...]. Ο σταθμός 
ήταν σημαιοστόλιστος κι οι χωρικοί μάς μοίραζαν ψωμί, τυρί κι άλλα 
φαγώσιμα.
– «Στο καλό αγόρια!...»
– «Στο καλό αδέρφια και γρήγορα να γυρίσετε νικητές!...».


Νάσος Φακίδης, Αθήνα–Τεπελένι, έτος 1945


επίθεση, αλλά και να νιώσουν ξανά ενεργοί πολίτες ύστερα από τέσσερα χρόνια 
δικτατορίας. Στον ενθουσιασμό που επικρατούσε όταν άρχισε η επιστράτευση 
αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από ένα λογοτεχνικό έργο. 


Η αγροτική 
παραγωγή 


μειώθηκε από την 
επιστράτευση.


Οι κατακτητές 
άρπαξαν τη σοδειά 
και τα βιομηχανικά 


προϊόντα.


Οι Σύμμαχοι 
έκαναν ναυτικό 


αποκλεισμό στην 
κατεχόμενη Ελλάδα.


Καταστράφηκαν 
πολλές βιομηχανίες 


και το συγκοινωνιακό 
δίκτυο.


Ο πληθωρισμός 
έκανε τα χρήματα να 
χάνουν σε μια μέρα 


την αξία τους.


Τα παρακάτω αποσπάσματα μας μιλάνε για την πείνα στην Αθήνα το χειμώνα του 1941–1942.


Όταν το συσσίτιο τελείωνε, χωρίς να προλάβουν να πάρουν όλοι, όπως 
συνέβαινε συχνά, η ουρά διαλύονταν με φωνές κι αντεγκλήσεις [=καβγά-
δες]. Μόνο οι πιο αδύναμοι αποχωρούσαν κούτσα κούτσα γογγύζοντας 
[=αναστενάζοντας] και κλαυθμυρίζοντας [=κλαψουρίζοντας] το στερε-
ότυπο εκείνο «πεινάω». λεφούσι [=πλήθος] τα παιδιά […] ρίχνονταν στα 
σκουπίδια και στ’ απορρίμματα. Έψαχναν για να βρουν κάτι φαγώσιμο. 
Και πολλές φορές δίπλα στους ξυλιασμένους [=πεθαμένους], που 
κείτονταν στο πεζοδρόμιο, έβλεπε κανείς να παραστέκουν άνθρωποι 
βουβοί και ακίνητοι.
Φ. Σκούρας – Α. Χατζηδήμος – Α. Καλούτσης – Γ. Παπαδημητρίου, Η ψυχοπαθολογία 


της πείνας, του φόβου και του άγχους. Νευρώσεις και ψυχονευρώσεις, έτος 1947 


«Νεκροί από πείνα», σχέδιο του Αντώνη Κανά. 1941. 


Π 10.52
Π 10.53


Έλληνες στρατιώτες μπροστά στα απομεινάρια ιταλικού αεροπλάνου στο αλβανικό 
μέτωπο. Χειμώνας 1940–1941.


Π 10.51


Έλληνας στρατιώτης πάνω σε 
μοτοσικλέτα, λάφυρο από τον 
ιταλικό στρατό, στην οποία έχει 
κρεμάσει την ελληνική σημαία. 
Χειμώνας 1940–1941.


Π 10.49


Π 10.50
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Να πεινάσουν
Η πείνα οφειλόταν στο ότι:


Πείνα και αθλιότης [=άθλια κατάσταση] στους δρόμους και στα σπί-
τια. Οι άνθρωποι πρήζονται. Πεθαίνουν στους δρόμους. Οι Γερμανοί 
αφαιρούν το παν. Τα τρόφιμα έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη 
[=είναι πολύ ακριβά]. Το θέαμα των ανθρώπων αναίσθητων από την 
πείνα στα πεζοδρόμια της λεωφόρου Πανεπιστημίου [ένας από τους 
κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα] είναι κάθε μέρα συχνότερο [...]. Στο 
σταθμό μια γυναίκα πέφτει μπροστά μου σαν κεραυνόπληκτη [=σαν 
να τη χτύπησε κεραυνός]. Την σηκώνουν, μαζεύεται κόσμος και της 
δίνει λεφτά. Τι να τα κάνει; 


Ασημάκης Πανσέληνος, Φύλλα ημερολογίου (1941–1943), 13 Δεκεμβρίου 1941


Φυσικά με τέτοιες συνθήκες οργιάζει η μαύρη αγορά. Εκείνοι που 
καταγίνονται [=ασχολούνται] με το εμπόριο των τροφίμων έχουν 
δημιουργήσει μυστηριώδη κέντρα όπου γίνονται οι αγοροπωλησίες. 
Τα κέντρα αυτά είναι σε διάφορες απόκεντρες γειτονιές. Και από τη 
στιγμή που περιέλθουν [=περάσουν] στα χέρια των μαυραγοριτών, 
τα τρόφιμα περνούν από τρεις ή και περισσότερους μαυραγορίτες 
πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Έτσι, οι τιμές είναι αβέβαιες.


Από το ημερολόγιο του Χρήστου Χρηστίδη, 10 Οκτωβρίου 1941


Συσσίτιο στην Α΄ Κεντρική Εστία του ΙΚΑ 
(1942–1943).


Κέντρο όπου 
μοίραζαν γάλα 
στην Αθήνα. 
1941–1942. 


Π 10.56


Π 10.54


Π 10.55


Π 10.57


Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) 
ιδρύθηκε από μέλη του Κομουνιστικού Κόμματος 
της Ελλάδας (ΚΚΕ) και άλλων αριστερών 
κομμάτων. Για το ΕΑΜ από την αρχή ο 
απελευθερωτικός αγώνας ήταν συνδεδεμένος 
με την προσδοκία για μια καλύτερη και 
πιο δημοκρατική Ελλάδα. Στο παρακάτω 
απόσπασμα διαβάζουμε για τους στόχους του. 


ΕλλΗΝΕΣ ΠΑΤριωΤΕΣ ΚΑι ΠΑΤριωΤιΣΣΕΣ!
Μέρες φρικτές, ακόμη πιο φρικτές κι απαίσι-
ες μας περιμένουν. Από μας όμως και πάλι 
εξαρτάται να ζήσουμε ξανά ελεύθεροι. Ο 
αγώνας δε θα είναι εύκολος, μα το έπαθλό 
του αξίζει κάθε θυσία. Και το έπαθλο αυτό 
είναι μια Νέα Ελλάδα, ελεύθερη και ανε-
ξάρτητη, κτήμα του λαού της.
Αδέλφια μας, Έλληνες και Ελληνίδες, 


Νεολαία της Ελλάδας!
Μπρος, για το νέο εθνικό ξεκίνημα!
Μπρος, για τον εθνικό συναγερμό της 28ης 
Οκτωβρίου!
Μπρος, για να κατακτήσουμε την ελευθερία της 
χώρας μας!
Μπρος για μια ελεύθερη Ελλάδα!
Οσεσδήποτε [=όσες] δοκιμασίες κι αν περάσουμε, οσεσδήποτε δοκιμα-
σίες κι αν χρειασθούν, ΕΜΕιΣ ΘΑ ΝιΚΗΣΟυΜΕ!


Διάγγελμα του ΕΑΜ, 10 Οκτωβρίου 1941


Αφίσα του ΕΑΜ για 
την πείνα.


Αφίσα για τα τέσσερα 
χρόνια του ΕΑΜ. 1945.


Π 10.58


Π 10.59


Π 10.60
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Μια ελευθερία θέλαμε κι εμείς σαν γυναίκες που ήμασταν, να 
έχουμε το δικαίωμα να μιλούμε, να μην είμαστε στους άντρες […] 
να μας δέρνουν και να δουλεύουμε. Θέλαμε κι εμείς λευτεριά. 
Εδώ βγήκαμε στα βουνά, πυρομαχικά να τα κουβαλούμε στον ώμο, 
πολυβολεία να κάνουμε, μέρα νύχτα να δουλεύουμε, σύνδεσμοι, 
πηγαίναμε κι εμείς σύνδεσμοι γυναίκες, ας είμαστε γυναίκες, και θέ-
λαμε κι εμείς το καλό να μας ερθεί. Να έχουμε μια λευτεριά, να μην 
έχουμε σκλαβιά, πώς το λέμε, να μην μπορούμε να μιλήσουμε. 


Μαρτυρία της Παρασκευής, μιας αγρότισσας στο χωριό Ζιάκας Γρεβενών


Ανάπτυξη του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ 
Στο παρακάτω απόσπασμα φαίνονται οι φόβοι της Μεγάλης Βρετανίας για το ρόλο που μπορεί 
να παίξει ένα δυνατό ΕΑΜ μετά την Απελευθέρωση. 


Γέφυρα του Γοργοπόταμου
Το βράδυ της 25ης προς την 26η Νοεμβρίου 1942, αντάρτες του ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ και μια μικρή 
ομάδα Βρετανών αξιωματικών που είχαν έρθει κρυφά στη χώρα ανατίναξαν τη γέφυρα του 
Γοργοπόταμου. Έπειτα από αυτή την επιτυχημένη πράξη πολλαπλασιάστηκαν οι αντιστασιακές 
ενέργειες. Στο παρακάτω απόσπασμα ο διοικητής της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής 
στην Ελλάδα μιλάει για το γεγονός και τη σημασία του για την πορεία του πολέμου και κάνει 
απολογισμό της αντιστασιακής δράσης.


Το φθινόπωρο του 1942 [...] η καταστροφή της γέφυρας του Γοργοπόταμου πέτυχε να διακόψει για 
έξι κρίσιμες εβδομάδες τη μόνη σιδηροδρομική σύνδεση της Αθήνας με το Βορρά. Σ’ αυτό το διά-
στημα ο εχθρός δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Πειραιά για να ενισχύσει τις δυνάμεις του στη 
βόρεια Αφρική [...]. υπολογίστηκε ότι ανάμεσα στο 1941 και το 1944 οι αντάρτες προκάλεσαν στον 
εχθρό απώλειες τουλάχιστον 25.000 αντρών. Είναι γνωστό ότι πάνω από 150 σιδηροδρομικοί συρμοί 
[=αμαξοστοιχίες] έπαθαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Ανατινάχθηκαν παραπάνω από 100 γέφυρες. 
Πάνω από 250 πλοία […] βυθίστηκαν ή χτυπήθηκαν από σαμποτάζ. 


Ταξίαρχος Έντι Μάγιερς, Η ελληνική εμπλοκή, έτος 1955


Γυναίκες
Στα παρακάτω αποσπάσματα γυναίκες από χωριά των Γρεβενών μιλάνε σήμερα για τη 
συμμετοχή τους στην Αντίσταση και πώς αυτό άλλαξε τη ζωή τους και τις έκανε να ζητούν 
περισσότερο σεβασμό και μεγαλύτερη συμμετοχή στα δημόσια πράγματα. 


Έβλεπες τις γυναίκες που οντότητα δική τους δεν είχανε 
[=δεν ήταν ανεξάρτητες προσωπικότητες], ήτανε κινούμε-
να των αντρών, να λένε: «Μα, κάτι είμαι κι εγώ, κάτι μπορώ 
κι εγώ», άρχισαν να σκέφτονται ότι μπορούν να αξίζουν και 
κάτι τι, όχι μόνο να μαγειρεύουν, να πλένουν και να δέχονται 
εντολές. Αυτό ήταν το πρώτο ξύπνημα της αγρότισσας.


Μαρτυρία της δασκάλας Λουκίας Πιστικίδου 


Μας άρεσε και μας τραβούσε, γι’ αυτό πηγαί-
ναμε [στις συνελεύσεις αυτές]. Ηθέλαμε κι 
εμείς λίγο να […] ξεβγούμε, να μη μας λένε 
σήκω σήκω, κάτσε κάτσε. Γιατί οι άντρες έτσι 
ήταν τότε, σαν δικτατορία, που λένε. 


Μαρτυρία της Σουλτάνας Μπούμπαρη,
από το χωριό Ζιάκας Γρεβενών


Ελληνίδες ψηφίζουν
 για πρώτη φορά στις 
εκλογές που έκανε
η Πολιτική Επιτροπή 
Εθνικής Απελευθέρωσης.


Εκείνο που μας συμφέρει περισσότερο είναι, όταν τα βρετανικά στρατεύματα θα φτάνουν στην Ελλάδα, 
να παραδοθούν και οι Γερμανοί, με τον όρο ότι θα παραδώσουν και όλα τα όπλα και τα εφόδιά τους. Έτσι 
αυτά δε θα πέσουν στα χέρια του ΕΑΜ και δε θα υπάρξει κενό από το οποίο θα μπορούσε να ωφεληθεί 
το ΕΑΜ. Αυτό το σχέδιο θα πετύχει οπωσδήποτε καλύτερα, αν η παράδοση των στρατευμάτων και του 
υλικού γίνει σε λιμάνια στα οποία μπορούμε να φτάσουμε εύκολα. 


Μήνυμα του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών 
προς το Βρετανό διπλωματικό εκπρόσωπο στο Κάιρο, 14 Αυγούστου 1944


Π 10.61


Π 10.62 Π 10.63


Π 10.65Π 10.64


Π 10.66
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Αντίποινα


Μαυροφορεμένες γυναίκες 
στο Δίστομο. 1945.


Επιγραφή στα γερμανικά και στα ελληνικά εκεί όπου 
κάποτε υπήρχε το χωριό Κάνδανος, στην Κρήτη, μας 
πληροφορεί γιατί το καταστρέψανε ολοκληρωτικά οι 


Γερμανοί.


Π 10.67


Π 10.68


Οι κατοχικές δυνάμεις έκαναν αντίποινα σε 
πολλά μέρη, σε όλη την Ελλάδα. Από τα 
πιο αιματηρά αντίποινα ήταν στους νομούς 
Δράμας, Καβάλας και Σερρών, στο χωριό 
Κομμένο στο νομό Άρτας, στα Καλάβρυτα 
και στα γύρω χωριά στο νομό Αχαΐας, στο 
χωριό Κλεισούρα στο νομό Καστοριάς και στο 
χωριό Δίστομο στο νομό Βοιωτίας. Σε αυτές 
τις επιχειρήσεις εκτελέστηκαν περισσότεροι 
από 3.500 άνθρωποι. Εκατοντάδες επίσης 
εκτελέστηκαν στο στρατόπεδο στο Χαϊδάρι, 
στην Αττική. 


Μπλόκα
Στα μπλόκα οι κατοχικές δυνάμεις μαζί με συνεργάτες τους περικύκλωναν μια γειτονιά (π.χ. την 
Καισαριανή, την Κοκκινιά, την Καλογρέζα στην Αθήνα) όπου πίστευαν ότι ζουν πολλά μέλη του 
ΕΑΜ. Μάζευαν όλους τους κατοίκους της και όσους θεωρούσαν ύποπτους τους φυλάκιζαν ή τους 
εκτελούσαν. Για ένα τέτοιο μπλόκο σε μια γειτονιά της Αθήνας μάς μιλάει το παρακάτω απόσπασμα. 


Δεν είχε φέξει ακόμα, όταν εβούιξε τριγύρω: «Προσοχή, προσοχή! 
Όλοι οι άντρες κρυφτείτε!». Δεν πρόλαβαν. Μέσα στο μισοσκόταδο 
δεν εξεχώριζες καλά. «Μπλόκος!» φώναζαν, «μπλόκος! Μας κυκλώ-
σανε παντού!». Βγαίνανε οι γυναίκες, τις λόγχιζαν [=τις σκότωναν 
με τη λόγχη] μπρος στο κατώφλι τους. Αποσπούσανε [=έπαιρναν] 
τα παιδιά από τους πατεράδες. Τους άντρες, τους εσέρνανε απ’ 
τα πόδια κι απ’ τα μαλλιά. Μέσα στο μισοσκόταδο ξεχώριζες ένα 
βογγητό, δεν έβλεπες το πρόσωπο. Ξημερωθήκανε όλοι οι άντρες 
γονατιστοί. Ώσπου έσκασε ο ήλιος, ήρθε τότε κι η μάσκα [=ο Έλλη-
νας συνεργάτης των Γερμανών που φορούσε μάσκα]. Ένα πανί κα-
τάμαυρο της σκέπαζε την κεφαλή, φαίνονταν μόνο μάτια, κι έδειχνε 
με το δάχτυλο [...]. Έδειχνε με το δάχτυλο η μάσκα και προχωρούσε. 
Στήσανε πολυβόλα, και τους εγάζωσε η ριπή [...]. Τους άλλους που 
απομείνανε, τους βάλανε στη μέση και [...], τραβούσαν προς τη 
δύση. Δεν τους ξανάδε κανείς, επέρασαν πολλά σύνορα, εχάθηκαν 


στην Ευρώπη, μέσα στα 
στρατόπεδα. 


Μέλπω Αξιώτη,
Εικοστός αιώνας, έτος 1982


Οι Γερμανοί όσους έπιαναν στα μπλόκα στην 
Αθήνα και δεν τους εκτελούσαν αμέσως 
τους φυλάκιζαν στο στρατόπεδο στο 
Χαϊδάρι, σε πολύ σκληρές συνθήκες. Πολλοί 
βασανίζονταν φριχτά για να καταδώσουν 
τους συντρόφους τους στην Αντίσταση. Την 
Πρωτομαγιά του 1944 εκτέλεσαν έτσι 200 
αγωνιστές που κρατούσαν στο Χαϊδάρι, για 


Π 10.71Π 10.69


Μασκοφόρος συνεργάτης των 
κατοχικών δυνάμεων.


Π 10.70


«Το μπλόκο στην Κοκκινιά», χαρακτικό του Τάσσου. 
1945. Π 10.71
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αντίποινα. Παρακάτω διαβάζουμε τα τελευταία γράμματα που έγραψαν δύο από αυτούς, πριν 
εκτελεστούν, σε δικούς τους. 


Σεβαστοί και ηρωικοί γονιοί, αγαπητά μου αδέλφια, σας γράφω λίγα λόγια, ίσως τα στερνά μου. Σή-
μερα πήραν 300 για εκτέλεση μαζί και 7 από μας, αλφαβητικώς. Φτάσαν κοντά σε μένα. Ίσως σ’ όλη 
τη ζωή μου σας πόνεσα και τώρα σας δίνω το μεγαλύτερο πόνο. Φταίνε άλλοι που δε με καταλάβατε. 
Θέλω να ’στε περήφανοι ότι ο γιος σας έπεσε στον τίμιο αγώνα για τη ζωή, τη λευτεριά, την προκοπή 
του λαού και την τιμή της πατρίδας. Αντάξιος γιος ηρωικών γονιών. Στην Ανθούλα, που την αγάπησα 
πολύ και θα γινόταν γυναίκα μου μια μέρα, να βλέπετε εμένα.


Σας φιλώ γλυκά
Στράτος 


Γράμμα του Στράτου Δημόπουλου, 2 Μαΐου 1944


Στη συγκέντρωση αυτή κακοποιήθηκαν αρκετοί Εβραίοι από Γερμανούς στρατιωτικούς και αξιωματι-
κούς. Επειδή μερικοί άργησαν να έρθουν, τους χτυπούσαν βάναυσα με τα χέρια, τα πόδια και το βούρ-
δουλα [=μαστίγιο] [...]. Οι Γερμανοί χωροφύλακες [...] στέλνουν τα μπουλντόκ ενάντια σε ορισμένους 
ισραηλίτες [=Εβραίους], γιατί τόλμησαν να καπνίσουν ή να φορέσουν κάλυμμα στο κεφάλι τους για 
να προφυλαχτούν από τον καυτό ήλιο του ιουλίου. Άλλους ισραηλίτες οι οποίοι, κουρασμένοι από την 
πολύωρη αναμονή, κάθισαν κατά γης, οι άνθρωποι της Γκεστάπο [= της ναζιστικής αστυνομίας] τους 
δέρνουν μέχρι να ματώσουν […]. Άλλοι ισραηλίτες υποχρεώνονται, με την απειλή ότι θα τους δείρουν, 
να εκτελούν δύσκολες γυμναστικές ασκήσεις, συνεχώς και για ώρες ασταμάτητα. Τέλος, άλλοι Γερμανοί 
υποχρεώνουν ισραηλίτες να εκτελούν εξευτελιστικές κινήσεις (τούμπες) μπροστά στους χριστιανούς 


περίεργους και θεατές. Για να συμπληρωθεί το θέαμα, 
Γερμανοί φωτορεπόρτερ παίρνουν φωτογραφίες από 
τη συγκέντρωση, οι οποίες την αμέσως επόμενη μέρα 
δημοσιεύονται στον ελληνικό Τύπο με χαρακτηριστι-
κές, σε βάρος των ισραηλιτών, περιγραφές.


Γιομτώβ Γιακοέλ, Απομνημονεύματα 1941–1943, έτος 1993
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κάνουν γυμναστικές ασκήσεις όπως τους 
διατάζει ένας Γερμανός στρατιώτης. 11 Ιουνίου 1942. 


Π 10.73


Π 10.75


Π 10.74


Αγαπητή Σοφία,
Επειδή πιστεύω πως θα μας πάρουν και μας το βράδυ για το γνωστό αγύριστο προορισμό, αφού δε 
με άφησαν να επικοινωνήσω με κανένα γνωστό, σε παρακαλώ εσένα αν μπορείς να επικοινωνήσεις 
με τους δικούς μου ή όταν βρεις μια μέρα να τους πεις τα λόγια που δεν μπόρεσα εγώ να τους πω 
και να τους δώσεις τους τελευταίους μου χαιρετισμούς και τα τελευταία μου φιλιά στο παιδί μου, τη 
γυναίκα μου, τη μητέρα μου και τις αδελφές μου. Στη γυναίκα μου πες να βαφτίσει τον μπέμπη με το 
όνομά μου. Πιστεύω πως όλοι θα σταθούν στοργικοί στο παιδί μου, ώστε να μην αισθανθεί την ορφάνια 
του. Αντίο για πάντα. 


Αργύρης
Γράμμα του Αργύρη Βαλσαμά, 1η Μαΐου 1944


Έλληνες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 
Τα πρώτα μέτρα ενάντια στους Έλληνες Εβραίους της Θεσσαλονίκης εφαρμόστηκαν το 1942. 
Η γερμανική στρατιωτική διοίκηση στη Θεσσαλονίκη έβγαλε διαταγή όλοι οι άντρες Εβραίοι 
της πόλης από 18 μέχρι 45 χρονών να συγκεντρωθούν στην πλατεία Ελευθερίας το Σάββατο 
11 Ιουνίου 1942 για να γίνει απογραφή τους.
Στη συγκέντρωση οι Γερμανοί εξευτέλισαν και βασάνισαν πολλούς Εβραίους. Στο παρακάτω 
απόσπασμα ένας Εβραίος της Θεσσαλονίκης μιλάει γι’ αυτή τη συγκέντρωση.


Π 10.72
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Από το Φεβρουάριο του 1943 οι Γερμανοί άρχισαν να παίρνουν και άλλα μέτρα ενάντια 
στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης: τους υποχρέωσαν να φοράνε το κίτρινο αστέρι 
στο μπράτσο ή στο πέτο, σημάδεψαν τα μαγαζιά και τα σπίτια τους, τους απαγόρευαν 
να αλλάζουν κατοικία χωρίς άδεια, να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο και το τραμ, να 
κυκλοφορούν μετά το σούρουπο και, τέλος, τους συγκέντρωσαν σε γκέτο. Πολλούς τους 
υποχρέωσαν σε καταναγκαστική εργασία. Τελικός στόχος των Γερμανών ήταν να τους 
εκτοπίσουν σε στρατόπεδα στην Πολωνία. 
Το πρώτο τρένο με 2.600 περίπου Έλληνες Εβραίους έφυγε από τη Θεσσαλονίκη για το 
Άουσβιτς στις 14 Μαρτίου 1943. Για το ταξίδι αυτό μας μιλάει το παρακάτω απόσπασμα. 


Παιδί από τη Ρόδο με το 
κίτρινο άστρο στο πέτο 
του (1943). Οι Ροδίτες 
Εβραίοι που πέθαναν στο 
στρατόπεδο του Άουσβιτς 
ήταν περίπου 1.500. 


Π 10.76


Κι ο κόσμος στριμωγμένος, σέρνοντας παιδιά και μπαγκάζια, ανεβαίνει και χάνεται 
μέσα στα βαγόνια. Έξω από κάθε βαγόνι γράφει: (τόσα άλογα, τόσοι άνθρωποι…) […]. 
Μπαμ, μπαμ, οι πόρτες κλείνουν, η μια πίσω από την άλλη, κι ανεβαίνουμε κι εμείς. 
Το βαγόνι μας ήταν γεμάτο. χώρος ν’ απλώσεις τα πόδια σου δεν υπήρχε. Άνδρες, 
γυναίκες, παιδιά και γέροι μιλούσαν, έκλαιγαν, παραπονιούνταν όλοι μαζί. Στην άκρη 
του βαγονιού είχε ένα σακί με γαλέτες, σκουληκιασμένα σύκα κι ελιές. Στη μέση του 
βαγονιού ήταν ένας τενεκές για τις ανάγκες μας […]. Το τρένο έκανε στάσεις συχνές 
και τότε προσπαθούσαν να δουν από το φεγγίτη πού βρισκόμασταν. λες και είχε καμιά 
σημασία αν ακριβώς ξέραμε πού ήμασταν…
Έρικα Κούνιο-Αμαρίλιο, Πενήντα χρόνια μετά… Αναμνήσεις μιας Σαλονικιώτισσας Εβραίας, έτος 1995 


Μέχρι το καλοκαίρι του 1943 σχεδόν όλοι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είχαν εκτοπιστεί στα 
στρατόπεδα θανάτου στην Πολωνία. Σώθηκαν ελάχιστοι.


Συμφωνία της Βάρκιζας
Η Συμφωνία της Βάρκιζας προέβλεπε, ανάμεσα στα άλλα ότι:


Η Συμφωνία της Βάρκιζας: στην πρώτη σειρά η αντιπροσωπεία 
του ΕΑΜ.


Όπλα του ΕΛΑΣ που παραδόθηκαν μετά τη 
συμφωνία της Βάρκιζας.


Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας χιλιάδες αριστεροί αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης θα 
καταδικαστούν με την κατηγορία ότι είχαν διαπράξει αδικήματα που δεν αμνηστεύονταν. 


Π 10.77


Π 10.78 Π 10.79


 Η κυβέρνηση θα εξασφάλιζε τις πολιτικές ελευθερίες.


 Θα αμνηστεύονταν (δε θα υπολογίζονταν) όσα αδικήματα είχαν γίνει κατά τη 
σύγκρουση των Δεκεμβριανών και σχετίζονταν με την πολιτική διαμάχη που την 
προκάλεσε.


 Δε θα αμνηστεύονταν όσα αδικήματα έκριναν τα δικαστήρια ότι δεν αφορούσαν 
αυτή την πολιτική διαμάχη.


 Ο ΕΛΑΣ έπρεπε να παραδώσει τα όπλα του. 


 Η κυβέρνηση θα έδιωχνε από τις δημόσιες υπηρεσίες όσους είχαν συνεργαστεί με 
τους κατακτητές.
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Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 


Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδας (ΔΣΕ)
Οι αντάρτες που αποτελούσαν το Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας (ΔΣΕ) προέρχονταν 
κυρίως από τις ορεινές περιοχές της χώρας και στην Κατοχή είχαν πολεμήσει με 
τον ΕΛΑΣ. Στο ΔΣΕ συμμετείχαν και πολλές γυναίκες (υπολογίζεται ότι ήταν το 25% 
της δύναμής του), γιατί είχαν εξαντληθεί οι εφεδρείες των αντρών και ο ΔΣΕ τις 
στρατολογούσε συχνά υποχρεωτικά. Οι αντάρτες είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές 
δυσκολίες στην καθημερινή ζωή τους.
Στην παρακάτω μαρτυρία μια αντάρτισσα θυμάται την έλλειψη τροφίμων και τα χωριά 
που ο κυβερνητικός στρατός είχε υποχρεώσει τους κατοίκους τους να φύγουν για να μη 
βοηθούν τους αντάρτες. Στρατιώτη εθνοφρουρίτη για 


ποιον πολεμάς; Πού πας;, 
βιβλίο ανώνυμου συγγραφέα. 
Αύγουστος 1948. Άμα δεν είχαμε, δεν τρώγαμε. Κατάλαβες; Δεν κάναμε για το φαγητό τόση με-


γάλη φασαρία. Έπρεπε να τρώμε για να ζήσουμε, αλλά όταν ήτανε και 
τυχαίναμε σε χωριά που ήτανε και είχανε και μας δίνανε μπόλικο φαΐ 
και τρώγαμε, τρώγαμε. Αλλά εδώ δε μας βοηθούσαν τα χωριά. Εμείς 
περνούσαμε στα χωριά και ήταν όλα έρημα. Δε βρίσκαμε τίποτα ούτε 
να φάμε. Αν βρίσκαμε κάνα δέντρο στο δρόμο και είχε τίποτα […]. Κι 
ήταν και χειμώνας. Τι να βρεις; Σ’ ένα βρήκαμε κάτι ξινά μήλα –σ’ ένα 
δεντράκι– ποιος να τα πρωτοφάει;


Μαρτυρία της Σταματίας Μπαρμπάτση από το χωριό Περιβόλι Δομοκού


Αντάρτισσες του Δημοκρατικού Στρατού.


Πολιτικοί κρατούμενοι
Οι πολιτικοί κρατούμενοι στη Μακρόνησο και στα άλλα στρατόπεδα, ακόμη 
και όταν είχαν καταδικαστεί σε εκτέλεση, πιέζονταν να αποκηρύξουν 
γραπτά τον κομουνισμό, να δηλώσουν δηλαδή ότι δεν πιστεύουν πια 
σε αυτόν (δήλωση μετανοίας). Όσοι την υπογράφανε ελευθερώνονταν. 
Παρακάτω διαβάζουμε μια ομαδική δήλωση μετανοίας που δημοσιεύτηκε 
σε αθηναϊκή εφημερίδα. 


Η Μακρόνησος σήμερα. Η Μακρόνησος
είναι ένα άγονο νησί κοντά στην Αττική.
Τα στρατόπεδα στη Μακρόνησο άρχισαν να 
λειτουργούν την άνοιξη του 1947. Στην αρχή 
στέλνονταν εκεί αριστεροί στρατιώτες και στη 
συνέχεια πολιτικοί κρατούμενοι και εξόριστοι. 
Εκεί ζούσαν σε απάνθρωπες συνθήκες και 
υποβάλλονταν σε φρικτές δοκιμασίες για να 
αρνηθούν τις πολιτικές ιδέες τους.


Προς τον κ. Πρόεδρο του Στρατοδικείου
Οι οπλίτες του Α΄ Τάγματος Σκαπανέων, που υπογράφουμε, σας 
δηλώνουμε και βροντοφωνάζουμε ότι καμία σχέση δεν έχουμε με 
τον κομουνισμό και τα παρακλάδια του και ότι αποδοκιμάζουμε για 
πολλοστή φορά τις εγκληματικές πράξεις της αντεθνικής ανταρσίας, 
που αποσκοπεί στη σφαγή της αγαπημένης μας Πατρίδας, παραδί-
δοντάς της στους εχθρούς μας Σλάβους. Παρακαλούμε να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη η περίπτωσή μας, ώστε να αποδοθούμε καθαροί στο 
Στρατό και την κοινωνία και να δράσουμε στις επάλξεις του ιερού 
σημερινού αγώνα που γίνεται για τους βωμούς και τις εστίες. Ζήτω 
η Μεγάλη μας Ελλάδα! Ζήτω ο Βασιλιάς! Ζήτω ο Εθνικός Στρατός!


Ακρόπολις, 11 Μαΐου 1948
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Στις εικόνες Π 10.85 γυναίκες εξόριστες 
στο Τρίκερι και στην Π 10.86 γυναίκες 


σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Χίο.


Π 10.80


Π 10.84


Π 10.86Π 10.85


Π 10.83


Π 10.81


Π 10.82
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3 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	10.2	και	Π	10.4.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Πότε	γράφτηκαν;	
Για	τι	μιλάνε;	Τι	λένε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Δουλεύετε	στο	βρετανικό	ραδιοφωνικό	σταθμό	Μπι	Μπι	Σι	και	πρέπει	να	ετοιμάσετε	
σύντομα	ραδιοφωνικά	μηνύματα	που	θα	μεταδίδονται	ανάμεσα	στις	διάφορες	εκπομπές	
με	στόχο	να	δώσετε	κουράγιο	στους	Βρετανούς	πολίτες	που	υποφέρουν	από	τους	
βομβαρδισμούς.	Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	3–4	ατόμων.	Λαμβάνοντας	υπόψη	σας	τις	
πληροφορίες	από	τα	κείμενα	Π	10.2	και	Π	10.4,	αλλά	και	τις	εικόνες	10.4,	10.5,	Π	10.1	
και	Π	10.5	η	κάθε	ομάδα	ετοιμάζει	7–8	τέτοια	ραδιοφωνικά	μηνύματα.	Παρουσιάστε	τη	
δουλειά	σας	στην	τάξη!


1 	 Να	τοποθετήσετε	τα	παρακάτω	γεγονότα	στην	ιστορική	γραμμή.	Σημειώστε	σε	ποιο	μήνα	
έγιναν	τα	γεγονότα:


19
39


19
40


19
41


19
42


19
43


19
44


19
45


Απόβαση 
των Συμμάχων 


στη Σικελία


Γερμανική 
εισβολή στην 


Ελλάδα


Απόβαση 
των Συμμάχων 
στη Νορμανδία


Γερμανική 
εισβολή στην 


ΕΣΣ∆


Η Γερμανία 
καταλαμβάνει 


τη Γαλλία


Νίκη του 
σοβιετικού 
στρατού στο 
Στάλινγκραντ


Οι ΗΠΑ 
ρίχνουν την 


ατομική βόμβα 
στη Χιροσίμα


Αρχίζει 
η Μάχη της 


Αγγλίας


Γερμανική 
εισβολή στην 


Πολωνία


Ιαπωνική 
επίθεση στο 


Περλ Χάρμπορ


Η Ιταλία 
επιτίθεται 


στην Ελλάδα


Η Ιαπωνία 
συνθηκολογεί


Ο Β΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος τελειώνει 


στην Ευρώπη


Οι Σύμμαχοι 
απελευθερώνουν 


την Ιταλία


2 	 Με	μολύβια	διαφορετικών	
χρωμάτων	να	σημειώσετε	
στον	παρακάτω	χάρτη:	
α)	 ποια	ευρωπαϊκά	κράτη	
αποτελούσαν	τον	Άξονα,	


β)	 ποιες	περιοχές	στην	
Ευρώπη	είχαν	καταλάβει	
οι	δυνάμεις	του	Άξονα	
από	το	Σεπτέμβριο	του	
1939	μέχρι	και	τα	τέλη	
του	1942,	


γ)	 ποιες	ευρωπαϊκές	
χώρες	δεν	μπόρεσαν	να	
καταλάβουν	οι	δυνάμεις	
του	Άξονα	σε	αυτό	το	
χρονικό	διάστημα,	


δ)	 ποια	ευρωπαϊκά	κράτη	
ήταν	ουδέτερα.	
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4 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	10.15.	Ποιος	το	έγραψε;	Πότε;	Για	τι	μιλάει;	Τι	λέει;	Γράφτηκε	την	
ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Ποια	αντίληψη	είχαν	οι	ναζί	για	τους	Πολωνούς;	Τι	επιπτώσεις	είχε	αυτή	η		αντίληψη	στη	
ζωή	τους;	Αναφέρετε	τρεις	τουλάχιστον	λόγους	για	τους	οποίους	ο	Χίμλερ	δεν	ήθελε	να	
μορφώνονται	οι	Πολωνοί.	Γράψτε	για	όλα	αυτά	μία	παράγραφο	(80–100	λέξεις).


5 	 Στη	διάρκεια	της	γερμανικής	κατοχής	σε	διάφορες	χώρες	της	Ευρώπης	πολλά	νεαρά	
αγόρια	και	κορίτσια	κράτησαν	ημερολόγιο	όπου	έγραψαν	τις	εμπειρίες	τους	και	όσα	
ζούσαν	καθημερινά.	Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5–6	ατόμων.	Κάθε	ομάδα	αναλαμβάνει	να	
γράψει	2–3	σελίδες	από	ένα	τέτοιο	ημερολόγιο	που	κράτησε	στη	διάρκεια	του	1942	σε	
κάποια	ευρωπαϊκή	χώρα	ένα	νεαρό	αγόρι	ή	κορίτσι.	Μιλήστε	για	τη	ζωή	σας,	ποιοι	είστε,	
για	τα	προβλήματα	που	αντιμετωπίζετε	εσείς,	η	οικογένειά	σας	και	οι	συνάνθρωποί	σας,	τα	
συναισθήματα	που	σας	δημιουργούνται,	πώς	βλέπετε	τα	πράγματα	κτλ.	Μην	παραλείψετε	
να	τοποθετήσετε	χρονικά	τις	εγγραφές	σας	(π.χ.	10	Μαρτίου	1942,	17	Ιουλίου	1942	κτλ.).	
Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!


6 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	10.19.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Για	τι	μιλάει;	Τι	λέει;	
Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	
σας.	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	3–4	ατόμων.	Η	καθεμιά	αντιστοιχεί	σε	μια	ομάδα	αντίστασης	
σε	μια	κατεχόμενη	χώρα	(Βέλγιο,	Γαλλία,	Γιουγκοσλαβία,	Ελλάδα,	Ιταλία,	Ολλανδία,	
Πολωνία,	Σοβιετική	Ένωση).	Τα	μέλη	της	ομάδας	συζητείστε	μεταξύ	σας	γιατί	
συμμετέχετε	στην	αντιστασιακή	οργάνωση,	τους	στόχους	της	οργάνωσής	σας,	τους	
τρόπους	με	τους	οποίους	θα	τους	πραγματοποιήσετε,	τις	αντιδράσεις	των	κατοχικών	
δυνάμεων,	αλλά	και	τι	μπορεί	να	φοβάστε.	Γράψτε	ένα	κείμενο	(150–170	λέξεις)	για	όλα	
όσα	συζητήσατε.


7 	 Στον	παρακάτω	χάρτη	σημειώστε	ποιες	περιοχές	στην	Ευρώπη	απελευθέρωσε	ο	σοβιετικός	
στρατός	και	ποιες	ο	στρατός	των	Συμμάχων.	
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8 	 α)	 Διαβάστε	τα	παρακάτω	αποσπάσματα	που	προέρχονται	από	ημερολόγια	που	έγραψαν	
Εβραίοι,	νεαρά	αγόρια	και	κορίτσια,	σε	διάφορες	κατακτημένες	χώρες	της	Ευρώπης.	
Πότε	γράφτηκε	το	καθένα;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


24 Νοεμβρίου 1942
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είδα να αυξάνονται πολύ οι απαγορεύσεις εναντίον μας [...]. Έπρεπε να 
παραδώσουμε τα ποδήλατά μας στην αστυνομία. Από εκείνη τη στιγμή πήγαινα στο σχολείο με το λεωφο-
ρείο, αλλά μια δυο μέρες πριν αρχίσουν οι διακοπές απαγορεύτηκε στους Εβραίους να χρησιμοποιούν τα 
λεωφορεία. Έπρεπε πλέον να πηγαίνω στο σχολείο με τα πόδια, πράγμα που μου έπαιρνε περίπου μιάμιση 
ώρα [...]. Τότε ακόμη πίστευα ότι θα γύριζα στο σχολείο μετά τις διακοπές· αλλά έκανα λάθος. 


Μοσέ Φλίνκερ, Βέλγιο 


1 Μαΐου 1944
Το πρωί η Μαρίσκα [η υπηρέτρια της οικογένειας] όρμηξε στο σπίτι και είπε: «Είδατε τις ανακοινώσεις;» 
Όχι, δεν τις είδαμε, δεν μάς επιτρέπουν να βγούμε έξω, παρά μόνο ανάμεσα στις εννιά με δέκα! [...]. Η 
Μαρίσκα άρχισε να μαζεύει τα πράγματα [...], διάβασε στην ανακοίνωση ότι μάς επέτρεπαν να πάρου-
με μαζί μας μόνο μια αλλαξιά εσώρουχα, τα ρούχα και τα παπούτσια που φορούσαμε [...]. Αγαπημένο 
ημερολόγιο, από δω και πέρα φαντάζομαι πώς όλα αυτά είναι μόνο ένα όνειρο [...]. Το ξέρω ότι δεν είναι 
όνειρο, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα [...]. Κανένας δε λέει κουβέντα. Αγαπημένο ημερολόγιο, ποτέ 
δεν έχω φοβηθεί περισσότερο [...]. 


Εύα Χέιμαν, Ουγγαρία


8 Σεπτεμβρίου 1939
[...] Η μέρα άρχισε ήσυχα, πολύ ήσυχα. Το απόγευμα ήμουν στο πάρκο και ζωγράφιζα μια φίλη. Και ξαφνικά 
έφτασαν τα τρομερά νέα: Το Λοτζ [=μια πόλη στην Πολωνία] παραδόθηκε! Οι Γερμανοί κάνουν περιπολία 
στην οδό Πιοτρόβσκα. Φόβος, έκπληξη [...]. Στο μεταξύ όλες οι συζητήσεις σταματάνε· οι δρόμοι ερημώνουν· 
τα πρόσωπα και οι ψυχές [των ανθρώπων] καλύπτονται με θλίψη, παγερή σοβαρότητα και εχθρότητα.


Νταβίντ Σιερακόβιακ, Πολωνία


24 Μαΐου 1941
Είμαι τρομερά πεινασμένος γιατί δεν έχει απομείνει ούτε μια φέτα  από τη μικρή φρατζόλα ψωμί που υπο-
τίθεται ότι θα έπρεπε να με χορτάσει ολόκληρη την Τρίτη. Παρηγορώ τον εαυτό μου ότι δεν είμαι ο μόνος 
που βρίσκεται σε αυτή την τρομερή κατάσταση. Όταν παίρνω τη μερίδα με το ψωμί που μου αναλογεί, 
πολύ δύσκολα μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου και μερικές φορές υποφέρω τόσο πολύ από την εξάντληση 
ώστε πρέπει να φάω αμέσως όλο το φαγητό που έχω, και έτσι η μικρή φρατζόλα μου εξαφανίζεται πριν 
μοιραστεί η επόμενη με το δελτίο, και  το βασανιστήριό μου μεγαλώνει. Αλλά τι να κάνω; 


Νταβίντ Σιερακόβιακ, Πολωνία


8 Ιουλίου 1941
Η διαταγή έλεγε ότι οι Εβραίοι της Βίλνα [=πρωτεύουσα της Λιθουανίας] έπρεπε να φοράνε μπροστά και 
πίσω σήματα – ένα κίτρινο κύκλο με το γράμμα  J  [από τη γερμανική λέξη Jude =Εβραίος]. Ξημερώνει. 
Κοιτάζω από το παράθυρο και βλέπω τους πρώτους Εβραίους της Βίλνα με σήματα. Ήταν οδυνηρό να βλέπω 
πώς τους κοίταζαν οι άλλοι άνθρωποι. Το μεγάλο κομμάτι από κίτρινο ύφασμα έμοιαζε να με τσουρουφλίζει 
και για πολύ καιρό δεν μπορούσα να το φορέσω. Ένιωθα σαν να ήμουν καμπούρης [...]. Ντρεπόμουνα που 
ήμασταν τόσο αβοήθητοι. […], με πλήγωνε που δεν έβλεπα κανένα τρόπο διαφυγής.


Γιτσχόκ Ρουντασέφσκι, Λιθουανία 
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β)	 Για	ποια	μέτρα	των	ναζί	κάνουν	λόγο	τα	συγκεκριμένα	αποσπάσματα;	Τι	λένε	γι’	αυτά;	Τι	
πληροφορίες	μας	δίνουν;	


γ)	 Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	και	συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα:	


Εικόνα Χρονολογία Τι δείχνει; Σε ποιο θέμα αναφέρεται; Τι πληροφορίες μάς δίνει η εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα; 


10.25


10.26


10.27


10.28


10.29


10.30


10.31


10.32


Π 10.18


Π 10.23


Π 10.25


Π 10.27


Π 10.28


Π 10.29


δ)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5–6	ατόμων.	Κάθε	ομάδα	με	βάση	τις	πληροφορίες	από	τα	
αποσπάσματα,	τις	εικόνες	και	τα	κείμενα	Π	10.24,	Π	10.26	και	Π	10.77	γράφει	ένα	κείμενο	
(330–350	λέξεις)	για	τον	αφανισμό	των	Εβραίων	στις	κατεχόμενες	από	τους	Γερμανούς	
ευρωπαϊκές	χώρες.


9 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	10.40.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Γράφτηκε	την	ίδια	
εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	Σύμφωνα	με	το	
κείμενο	Π	10.40	τι	θα	πρέπει	να	γίνει	στην	Παλαιστίνη;	


β)	 Διαβάστε	το	παρακάτω	απόσπασμα	που	έγραψε	ένας	σύγχρονος	Ισραηλινός	συγγραφέας	
και	αναφέρεται	στο	πώς	αντιδράσανε	οι	Εβραίοι	της	Ιερουσαλήμ	όταν	πληροφορήθηκαν	
το	περιεχόμενο	του	κειμένου	Π	10.40.


Και μετά ξέσπασαν [...] στις [...] εβραϊκές συνοικίες χοροί και δάκρυα, σηκώθηκαν σημαίες και συν-
θήματα και πανό, και τα αυτοκίνητα κόρναραν με όλη τους τη δύναμη [...] και μπήκαν και αυτοί στους 
κύκλους του χορού [...] και μετά πάλι, στις μικρές ώρες της νύχτας, [...] άνοιξαν και όλα τα περίπτερα 
[...] και μέχρι την αυγή μοίραζαν δωρεάν ελαφρά ποτά και γλυκά και ψωμάκια […], και τα μπουκάλια 
με χυμό και μπίρα και κρασί περνούσαν από χέρι σε χέρι και από στόμα σε στόμα, και ξένοι αγκαλιά-
ζονταν στους δρόμους και φιλούσαν ο ένας τον άλλο δακρυσμένοι, και σαστισμένοι Άγγλοι αστυνομικοί 
σέρνονταν και αυτοί στους κύκλους του χορού […], και πάνω στα τεθωρακισμένα άρματα του αγγλι-
κού στρατού σκαρφάλωνε κόσμος που πανηγύριζε και ανέμιζε πάνω τους τη σημαία ενός κράτους 
που δεν είχε ακόμα ιδρυθεί, όμως εκείνη τη νύχτα [...] είχε αποφασιστεί ότι μπορούσε να ιδρυθεί. 
Και επρόκειτο να ιδρυθεί εκατόν εξήντα εφτά μερόνυχτα αργότερα, την Παρασκευή 14 Μαΐου 1948, 
όμως ένας στους εκατό [...] απ’ όλους εκείνους που πανηγύριζαν και έπιναν και δάκρυζαν από χαρά 
[...], θα πέθαινε στον πόλεμο που κήρυξαν οι Άραβες πριν περάσουν εφτά ώρες από την απόφαση 
της γενικής συνέλευσης [...].


Άμος Οζ, Ιστορία αγάπης και σκότους, έτος 2002


γ)	 Για	ποιους	λόγους	οι	Εβραίοι	αντιδράσανε	με	τέτοιο	τρόπο;	Γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	
(140–150	λέξεις)	εξηγώντας	τις	αντιδράσεις	τους.
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10 	 Στο	παρακάτω	απόσπασμα	ένας	σύγχρονός	μας	Γάλλος	λογοτέχνης	περιγράφει	την	
επιστροφή	των	εκτοπισμένων	στο	Παρίσι	το	1945.	Η	γαλλική	κυβέρνηση	είχε	μετατρέψει	ένα	
μεγάλο	ξενοδοχείο	στο	Παρίσι	σε	κέντρο	για	την	υποδοχή	τους.


Ήταν 29 Απριλίου. Η είσοδος του Ξενοδοχείου άλλαζε φυσιογνωμία. Οι μπάρες που είχαμε τοποθετήσει 
και από τις δυο πλευρές της πόρτας συγκρατούσαν το όλο και πιο πυκνό πλήθος [...]. Όλοι φλέγονταν 
να μάθουν, εκτός από εκείνους που ήθελαν απλώς να χαζέψουν. Αμέσως μόλις κατέβαιναν από [...] 
[το] λεωφορείο που τους έφερνε από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς [...] ή από το αεροδρόμιο [...], 
οι εκτοπισμένοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με ανθρώπους που ορμούσαν καταπάνω τους κραδαίνοντας 
[=κουνώντας έντονα] φωτογραφίες και ουρλιάζοντας ονόματα. Οι πολύ νέοι και οι πολύ γέροι ήταν 
μάλλον σπάνιοι. Όσοι είχαν πιο πολλές δυνάμεις ξέφευγαν απότομα από τα χέρια που προσπαθούσαν 
να τους συγκρατήσουν από το μανίκι, οι πιο αδύναμοι απαντούσαν με ένα λυπημένο μορφασμό. Ο 
κόσμος φάνταζε στα μάτια τους πολύς, διαρκώς υπερβολικά πολύς, στο στρατόπεδο όπως και στο 
Ξενοδοχείο· είχαν αφήσει πίσω τους έναν όχλο για να βρουν εδώ έναν άλλο. Αγριεμένοι ακόμη από το 
ταξίδι, τελευταία φάση μιας ατέλειωτης περιπλάνησης που είχε αρχίσει τη μέρα της σύλληψής τους, 
με πελιδνή [=χλωμή] όψη και οστεώδες [=κοκαλιάρικο] πρόσωπο, βρίσκονταν ξαφνικά σε απίστευτα 
αποπνικτικό περιβάλλον, να βομβαρδίζονται από καταιγισμό ερωτήσεων, τη στιγμή που μερικές φορές 
δεν ήταν σε θέση ούτε το όνομά τους να αρθρώσουν [=πουν] καλά καλά. Έπλεαν στα ρούχα τους, τα 
οποία έπλεαν στο χώρο, κι έπλεαν μέσα στο πλήθος, τόσο αδύναμοι, που αφήνονταν να τους παρα-
σύρει το κύμα. Επέστρεφαν από έναν άλλο πλανήτη σε μια χώρα που δεν την αναγνώριζαν [...]. Όσοι 
είχαν η δύναμη και την αδυναμία να κοντοστέκονται για να απαντούν στις ερωτήσεις (για την ακρίβεια 
στην ερώτηση: «Μήπως τον ξέρετε;») άρχισαν να δίνουν ασαφείς λεπτομέρειες, αλλά κατέληγαν να 
κουνούν απλώς το κεφάλι πάνω κάτω ή δεξιά αριστερά, με μια βουβαμάρα που μερικές φορές απο-
δεικνυόταν πιο εύγλωττη [=μιλούσε καλύτερα] από ολόκληρη αγόρευση [=ομιλία]. Μπορούσαν να 
σωπαίνουν, αλλά δεν μπορούσαν να εμποδίζουν τα μάτια τους να μιλούν για λογαριασμό τους. Και 
αυτό που έλεγαν τα μάτια τους ήταν υπεράνω πάσης περιγραφής.  


Πιέρ Ασουλίν, Ξενοδοχείο Lutetia [Λουτεσιά], έτος 2005


α)	 Τι	τύπου	κείμενο	είναι;	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Για	τι	μιλάει;	Τι	λέει;	Το	κείμενο	
γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	
σας.	


β)	 Πώς	περιγράφει	ο	συγγραφέας	τους	εκτοπισμένους;	Για	ποιους	λόγους	μπορεί	να	
εκτοπίστηκαν	οι	άνθρωποι	για	τους	οποίους	μας	μιλάει	το	κείμενο;	Γιατί	αντιδρούσαν	έτσι;	
Ο	συγγραφέας	δικαιολογεί	τις	αντιδράσεις	τους;	Πώς;	Βρείτε	τρεις	τουλάχιστον	λόγους	
που	να	εξηγούν	τις	αντιδράσεις	τους.	Γράψτε	για	όλα	αυτά	ένα	σχετικό	κείμενο


	 (140–150	λέξεις).


12 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	10.53,	Π	10.54,	Π	10.56	και	Π	10.60.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Πότε	
γράφτηκαν;	Για	τι	μιλάνε;	Τι	λένε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε


	 	 ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	
β)	 Η	Νίτσα	Καραπαναγιώτου	από	τη	Θεσσαλονίκη,	27	ετών,	είναι	μια	από	τις	γυναίκες	
που	συμμετέχουν	στο	ΕΑΜ.	Το	Γενάρη	του	1942	μιλάει	σε	φίλους	και	φίλες	της	
προσπαθώντας	να	τους	πείσει	να	συμμετέχουν	και	αυτοί	στο	ΕΑΜ.	Χωριστείτε	σε	ομάδες	
των	5–6	ατόμων	και,	λαμβάνοντας	υπόψη	σας	και	τις	πληροφορίες	από	τα	κείμενα	
παραπάνω,	γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	(180–200	λέξεις)	για	όσα	μπορεί	να	είπε	η	Νίτσα	
Καραπαναγιώτου,	αλλά	και	για	τις	αντιδράσεις	που	μπορεί	να	συνάντησε	σε	αυτά	που	
είπε.


11 	 Τι	εξασφάλιζε	η	Σοβιετική	Ένωση	με	την	εγκαθίδρυση	κομουνιστικών	καθεστώτων	στα	κράτη	
της	ανατολικής	Ευρώπης;	Γιατί;	Να	γράψετε	ένα	κείμενο	(80–100	λέξεις).
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1 	 ...	Δημοκρατία	της	Γερμανίας,	ένα	από	τα	δύο	γερμανικά	κράτη	που	δημιουργήθηκαν	μετά	το	
τέλος	του	Β΄	Παγκόσμιου	Πολέμου.


2 	 Ένα	από	τα	δύο	ανεξάρτητα	κράτη	που	δημιουργήθηκαν	στις	βρετανικές	Ινδίες.
3 	 Έτσι	ονομάστηκε	η	προσπάθεια	των	αποικιών	να	γίνουν	ανεξάρτητα	κράτη.
4 	 Σύμφωνο	της	....	έτσι	ονομάστηκε	η	στρατιωτική	συμμαχία	των	κρατών	της	ανατολικής	
Ευρώπης	και	της	ΕΣΣΔ.


5 	 Ψυχρός	...,	έτσι	ονομάστηκε	ο	ανταγωνισμός	ανάμεσα	στην	ΕΣΣΔ	και	τις	ΗΠΑ	που	άρχισε	
μετά	το	τέλος	του	Β΄	Παγκόσμιου	Πολέμου.	


6 	 ...	Δημοκρατίες,	έτσι	ονομάστηκαν	τα	κομουνιστικά	καθεστώτα	που	εγκαθιδρύθηκαν	στην	
ανατολική	Ευρώπη.	


7 	 Ένα	από	τα	δύο	ανεξάρτητα	κράτη	που	δημιουργήθηκαν	στις	βρετανικές	Ινδίες.
8 	 Δόγμα	...,	έτσι	ονομάστηκε	η	απόφαση	των	ΗΠΑ	να	βοηθήσουν	στρατιωτικά	την	Ελλάδα	και	
την	Τουρκία.


9 	 Το	όνομα	της	στρατιωτικής	συμμαχίας	ανάμεσα	στα	κράτη	της	δυτικής	Ευρώπης	και	τις	ΗΠΑ.	
10 	Σχέδιο	...,	έτσι	ονομάστηκε	η	απόφαση	των	ΗΠΑ	να	βοηθήσουν	οικονομικά	τα	ευρωπαϊκά	
κράτη	μετά	το	Β΄	Παγκόσμιο	Πόλεμο.


15 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	10.62,	Π	10.63	και	Π	10.65.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Ποιοι	μιλάνε	σ’	
αυτά;	Τι	λένε;


β)	 Σύμφωνα	με	όσα	λένε	τα	κείμενα	τι	άλλαξε	στη	ζωή	αυτών	των	γυναικών	που	συμμετείχαν	
στην	Αντίσταση;	Πώς	και	γιατί	μπορεί	να	έγιναν	αυτές	οι	αλλαγές;	


γ)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	3–4	ατόμων.	Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	τα	
παραπάνω	κείμενα	γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	(140–150	λέξεις)	εξηγώντας	γιατί	και	πώς	
άλλαξε	η	Αντίσταση	τη	ζωή	πολλών	γυναικών	που	συμμετείχαν	σε	αυτή.


16 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	10.74.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Για	τι	μιλάει;	Τι	λέει;	Το	κείμενο	
γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	
σας.


β)	 Για	ποιο	λόγο	τα	γερμανικά	στρατεύματα	συγκέντρωσαν	τους	Έλληνες	Εβραίους	της	
Θεσσαλονίκης;	Γιατί	οι	Γερμανοί	τούς	συμπεριφέρθηκαν	με	αυτόν	τον	τρόπο;	Γράψτε	ένα	
σύντομο	κείμενο	(80–100	λέξεις).


13 	 Λύστε	την	ακροστοιχίδα:


2


1 Δ
Ι
Π
Ο
Λ
Ι
Σ
Μ
Ο
Σ


3


4


5


6


7


8


9


10


14 	 Τι	φοβόνταν	τα	κράτη	της	δυτικής	Ευρώπης	μετά	το	τέλος	του	Β΄	Παγκόσμιου	Πολέμου;
	 Με	ποιους	τρόπους	προσπάθησαν	να	αντιμετωπίσουν	αυτούς	τους	φόβους;	Να	γράψετε	ένα	


κείμενο	(80–100	λέξεις).


19-26 10C DRASTHRIOTHTES 2010 FI24   24 22/7/2010   2:36:10 ìì







Δραστηριότητες
[1939 - 1950 ]


25


17 	 α)	 Διαβάστε	τα	παρακάτω	ρεμπέτικα	τραγούδια	που	γράφτηκαν	όλα	την	περίοδο	της	
Κατοχής.	


18 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	10.81.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Ποιος	μιλάει;	Για	ποιο	θέμα	μιλάει;	
Το	κείμενο	γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	


β)	 Σύμφωνα	με	τα	κείμενο	ποια	προβλήματα	αντιμετώπιζαν	οι	αντάρτες	του	Δημοκρατικού	
Στρατού;	Πού	οφείλονταν	αυτά	τα	προβλήματα;	Τι	ρόλο	έπαιξαν	στην	ήττα	του	από	τα	
κυβερνητικά	στρατεύματα;	Για	ποιους	άλλους	λόγους	τελικά	νίκησαν	τα	κυβερνητικά	
στρατεύματα;	Για	όλα	αυτά	γράψτε	ένα	σχετικό	κείμενο	(120–130	λέξεις).


Του Κυριάκου το γαϊδούρι 
το ’χαν όλοι τους για γούρι, 
σαν γυρνούσε στο παζάρι 
το ’χαν για κρυφό καμάρι.


Με κουδούνια στολισμένο,
λαχανίδα φορτωμένο,
μεσ’ στις γειτονιές γυρνούσε,
ταλιράκια ’κονομούσε.


Το είχε σαν μικρό παιδάκι
και γι’ αυτό το ’χε μεράκι ....


Του το ’φάγαν ένα βράδυ
για μοσχάρι στο σκοτάδι.
του το ’φάγαν ένα βράδυ
με την πείνα τη μεγάλη.


«Του Κυριάκου το γαϊδούρι»
στίχοι – μουσική: Μήτσος Γκόγκος – 


Στέλιος Χρυσίνης


Ένα γλυκό ξημέρωμα, βαράγαν οι τσολιάδες, 
τα σπίτια μας μπλοκάρανε με τους Γερμαναράδες.


Πρωί πρωί πηγαίναμε όλοι στη δουλειά μας 
και οι τσολιάδες φώναζαν, βουρ! Για την Κοκκινιά μας.


Στο δρόμο που μας πήγαιναν προς την Οσία Ξένη 
[=μια περιοχή στην Κοκκινιά], 
απ’ τη γωνιά που πρόβαλα, βλέπω δυο σκοτωμένοι.


Ε, ρε παιδιά, τι να σας πω, ράγισε η καρδιά μου 
κι από τα δόλια μάτια μου τρέχαν τα δάκρυά μου.


Ένα πρωί ξημέρωμα, δεκαεφτά Αυγούστου, 
οι Γερμανοί μας σκότωσαν, έτσι για χάρη γούστου.


«Ο μπλόκος της Κοκκινιάς»
Στίχοι–μουσική: Νίκος Δημόπουλος


Μικροί μεγάλοι γίνανε μαυραγορίτες όλοι, 
κι αφήσανε όλο τον ντουνιά με δίχως πορτοφόλι. 


Ακόμα κι οι γυναίκες τους τη μαύρη κυνηγάνε, 
τσάντες τσουβάλια κουβαλούν κανέναν δεν ψηφάνε. 


Μέρα και νύχτα τριγυρνούν στους δρόμους σαν κοράκια, 
πελάτες ψάχνουν για να βρουν να γδάρουνε κορμάκια. 


Πουλήσαμε τα σπίτια μας και τα υπάρχοντά μας, 
για δυο ελιές κι ένα ψωμί να φάνε τα παιδιά μας.


«Οι μαυραγορίτες», στίχοι – μουσική: Μιχάλης Γενίτσαρης


β)	 Για	ποια	προβλήματα	της	Κατοχής	μιλάνε	αυτά	τα	τραγούδια;	Τι	λένε;	Ποια	άλλα	κείμενα	
στο	«Λίγη	ακόμη	ιστορία	...»	μιλάνε	για	τα	ίδια	προβλήματα;	Τι	λένε;	


γ)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5–6	ατόμων.	Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	
τα	τραγούδια	και	τα	υπόλοιπα	κείμενα	γράψτε	ένα	άρθρο	(300–320	λέξεις)	για	μια	
εφημερίδα	με	θέμα	«Η	σκληρή	καθημερινότητα	των	Ελλήνων	και	Ελληνίδων	στην	
Κατοχή».	


19-26 10C DRASTHRIOTHTES 2010 FI25   25 22/7/2010   2:36:10 ìì







Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 10]


26


19-26 10C DRASTHRIOTHTES 2010 FI26   26 22/7/2010   2:36:11 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11


27


Λίγη ακόμη ιστορία ...


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ


ΠΟΛΩΝΙΑ


ΟΥΓΓΑΡΙΑ


ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ


Κεφάλαιο 11


Ο μεταπολεμικός κόσμος
(δεύτερο μισό 20ού -- αρχές 21ου αιώνα)


Α. Διπολισμός και ανάπτυξη (1950–1973)


Επέμβαση του σοβιετικού στρατού
Κατά καιρούς σε αρκετά κράτη του «σοβιετικού μπλοκ» αναπτύχθηκαν 
κινήματα που ζητούσαν μεγαλύτερη αυτονομία από τη Σοβιετική Ένωση.
Όμως κάθε φορά που η Σοβιετική Ένωση θεωρούσε ότι η κατάσταση ξέφευγε 
από τον έλεγχό της, χρησιμοποιούσε το στρατό της για να επαναφέρει την 
τάξη. 


Κεφάλαιο 11


Ένοπλη γυναίκα στην εξέγερση της Ουγγαρίας. 1956.


Ανατολικογερμανοί πολίτες 
καίνε σοβιετική σημαία. 1953. 


Κάτοικοι της Πράγας 
διαμαρτύρονται σε 


σοβιετικό στρατιώτη πάνω 
σε τανκ. 1968. 


Το 1953 στην Ανατολική Γερμανία 
μια απεργία εργατών εξελίχθηκε σε 
εξέγερση, η οποία όμως καταπνί-
γηκε βίαια από το σοβιετικό στρατό 
με πολλά θύματα. Η εξέγερση στην 
Ανατολική Γερμανία ήταν πολύ ση-
μαντική επειδή ήταν η πρώτη φορά 
που εργάτες ξεσηκώνονταν στο 
νέο κομουνιστικό καθεστώς, που 
υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε τα 
συμφέροντά τους.


Το 1956 στην Πολωνία ξέ-
σπασαν ταραχές που γρή-
γορα ελέγχθηκαν. Έτσι, δε 
χρειάστηκε η παρέμβαση 
του σοβιετικού στρατού.


Το 1956 ξέσπασε στην Ουγγαρία η πιο σημαντική 
εξέγερση. Όταν, κάτω από την πίεση της κοινής 
γνώμης, ο πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε 
ότι η Ουγγαρία θα γίνει ένα πολυκομματικό κράτος 
και ότι θα αποχωρήσει από το Σύμφωνο της Βαρσο-
βίας, ο σοβιετικός στρατός έκανε εισβολή στη χώρα. 
Στις συγκρούσεις που ακολούθησαν πολλοί πολίτες 
σκοτώθηκαν και ο πρωθυπουργός της χώρας φυ-
λακίστηκε και εκτελέστηκε.


Εξεγέρσεις στο «σοβιετικό μπλοκ»
Το 1968 ο σοβιετικός 
στρατός εισβάλλει στην 
Τσεχοσλοβακία για να κα-
ταργήσει τις οικονομικές 
και πολιτικές μεταρρυθμί-
σεις. Τις μεταρρυθμίσεις 
αυτές υποστήριζε ένα 
λαϊκό κίνημα που ήθελε 
να γίνει το καθεστώς της 
χώρας πιο δημοκρατικό. 
Όταν το Κομουνιστικό 
Κόμμα της Τσεχοσλο-
βακίας αποφάσισε να 
δεχτεί το πολυκομματι-
κό σύστημα, η Σοβιετική 
Ένωση έστειλε στρατό 
να καταπνίξει αυτό που 
ονομάστηκε «Άνοιξη της 
Πράγας». 


Π 11.1


Π 11.2


Π 11.3


Π 11.4  
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Θάνατος του Στάλιν
Μετά το θάνατο του Στάλιν ηγέτης στη Σοβιετική Ένωση έγινε ο Νικίτα Χρουστσόφ.
Ο Χρουστσόφ κατάγγειλε τον τρόπο που κυβέρνησε ο Στάλιν και τη λατρεία που υπήρχε στο 
πρόσωπό του.


Ο Στάλιν εφάρμοσε ακραίες μεθόδους και μαζικές εκκαθαρίσεις σε μια εποχή που η επανάσταση 
είχε ήδη επικρατήσει [...]. Ο Στάλιν έδειξε σε πολλές περιπτώσεις την αδιαλλαξία του, τη σκληρότητα 
και την κατάχρηση εξουσίας [...]. Συχνά χρησιμοποίησε τη μέθοδο της καταστολής και της φυσικής 
εξόντωσης, όχι μόνο ενάντια στους πραγματικούς εχθρούς του, αλλά και ενάντια σε άτομα που δεν 
είχαν διαπράξει εγκλήματα ενάντια στο Κόμμα και στη σοβιετική κυβέρνηση. 


Νικίτα Χρουστσόφ, Μυστική έκθεση, 20ό Συνέδριο του Κομουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ, 
25 Φεβρουαρίου 1956


Ο Χρουστσόφ άρχισε να εφαρμόζει απέναντι στη Δύση την πολιτική της 
ειρηνικής συνύπαρξης. Υποστήριζε ότι η Σοβιετική Ένωση θα έδειχνε ότι
ο σοσιαλισμός ήταν ανώτερος από τον καπιταλισμό αν πρόβαλλε
την οικονομική πρόοδο και την εκβιομηχάνιση της χώρας και όχι με
τη στρατιωτική ισχύ. Με την ειρηνική συνύπαρξη, άρχισαν πάλι εμπορικές 
σχέσεις ανάμεσα στο δυτικό κόσμο και στη Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, την ίδια 
περίοδο εκδηλώθηκε και η κρίση της Κούβας, η πιο μεγάλη κρίση ανάμεσα 
στις δύο υπερδυνάμεις. Το 1964 ο Χρουστσόφ ανατράπηκε. Τον διαδέχτηκε
ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ, που κυβέρνησε τη Σοβιετική Ένωση μέχρι το θάνατό του, 
το 1982. 
 


Σοβιετική γελοιογραφία: ο Νικίτα Χρουστσόφ 
σπάει με τρυπάνι τον πάγο του Ψυχρού Πολέμου.


Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα συμμετείχαν αρχικά έξι κράτη: το Βέλγιο, η Ολλανδία, 
το Λουξεμβούργο, η Ιταλία, η Γαλλία και η Δυτική Γερμανία. Στο παρακάτω απόσπασμα από τη 
συνθήκη με την οποία ιδρύθηκε η ΕΟΚ διαβάζουμε ποιοι ήταν οι βασικοί της στόχοι. 


Αποφασισμένοι να θέσουν τα θεμέλια για ακόμη πιο στενή ένωση ανάμεσα στους λαούς 
της Ευρώπης, 
αποφασισμένοι να εξασφαλίσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των χωρών 
τους μέσα από την κοινή δράση, με στόχο να εξαφανίσουν τα εμπόδια που χωρίζουν 
την Ευρώπη, 
διαβεβαιώνοντας ότι βασικός στόχος των προσπαθειών τους είναι να βελτιώνουν συνέ-
χεια τις συνθήκες ζωής και εργασίας των λαών τους [...],
ανυπομονώντας να δυναμώσουν την ενότητα των οικονομιών τους και να εξασφαλίσουν 
την αρμονική τους ανάπτυξη μειώνοντας τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διά-
φορες περιοχές καθώς και την υπανάπτυξη των λιγότερο προνομιούχων περιοχών […],
αποφασισμένοι [...] να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διατηρήσουν και να ενισχύσουν 
την ειρήνη και την ελευθερία και καλώντας και τους άλλους λαούς της Ευρώπης που 
μοιράζονται τα ιδανικά τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις προσπάθειές τους,
[οι ηγέτες των έξι κρατών] αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα [...].


«Προοίμιο», Συνθήκη που καθιερώνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ρώμη, 25 Μαρτίου 1957


Τα επόμενα χρόνια και άλλα ευρωπαϊκά κράτη μπήκαν στην ΕΟΚ και αργότερα μετατράπηκε 
στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών.


Π 11.5


Π 11.6


Π 11.7
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Π 11.10


Πολιτικά και οικονομικά προβλήματα
Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες, που ονομάζονται και χώρες 
του «Τρίτου Κόσμου», είναι ακόμη και σήμερα φτωχές. Αν και έχουν 


πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι 
οικονομίες τους συνεχίζουν να 
εξαρτώνται από τις ισχυρές χώρες 
της Δύσης. Πολλές αντιμετωπίζουν 
και εσωτερικές συγκρούσεις και οι 
διαφορές ανάμεσα στους λίγους 
πλούσιους και στους πολλούς 
φτωχούς είναι τεράστιες.
Τα βασικά προβλήματα είναι επίσης 
η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού,


ο αναλφαβητισμός, οι μαζικές αρρώστιες, η πείνα και η ξηρασία. Πολλά 
από αυτά οφείλονται στην πολιτική που άσκησαν στις χώρες αυτές τα 
πλούσια κράτη της Δύσης.


Ο διπολισμός έξω από την Ευρώπη – Το τέλος των αποικιών 


Την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, Πρώτο 
Κόσμο ονόμαζαν τις δυτικές δημοκρατίες, 
Δεύτερο Κόσμο τα κομουνιστικά κράτη 
του «σοβιετικού μπλοκ» και Τρίτο Κόσμο 
τα κράτη στην Κεντρική και τη Νότια 
Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία που 
δεν ανήκαν σε κανένα συνασπισμό.
Ο όρος κατέληξε να χρησιμοποιείται για 
όλα τα κράτη σε διαδικασία ανάπτυξης.


Κίνα
Το κομουνιστικό καθεστώς στην Κίνα είχε αρχικά στενές επαφές με 
τη Σοβιετική Ένωση, αλλά αργότερα ήρθε σε ρήξη μαζί της. Η Κίνα 
προσπάθησε να γίνει πιο ισχυρή παρεμβαίνοντας στις συγκρούσεις 
που γίνονταν στην Ασία (στην Κορέα, στο Βιετνάμ κ.α.).


Στην εικόνα Π 11.8 μαθητές σε δημοτικό 
σχολείο στην Ινδία (δεκαετία 1970) και 
στην Π 11.9 Ινδή γιατρός εξετάζει παιδιά 
στην Καλκούτα (1977).


Παιδιά που κρατούν όπλα 
στη Σομαλία (1992). Η 


ανεξαρτησία της Σομαλίας 
το 1960 μετά την ένωση δύο 


περιοχών που ήταν πρώην 
ιταλικές και βρετανικές 


αποικίες δεν αναγνωρίστηκε 
από όλους στη χώρα. Τη 


δεκαετία του 1980 ξέσπασε 
αιματηρός εμφύλιος 
πόλεμος, στον οποίο 


πολέμησαν ακόμη και παιδιά. Ο εμφύλιος προκάλεσε μεγάλο λιμό (πείνα) στη χώρα και 
οδήγησε στην παρέμβαση του ΟΗΕ. Η κατάσταση παραμένει αβέβαιη μέχρι σήμερα.


Κόκκινοι φρουροί της «πολιτιστικής επανάστασης» συλλαμβάνουν αντιφρονούντες 
(1967). Ο Μάο καλλιέργησε τη λατρεία του ηγέτη, κυνήγησε όσους θεωρούσε 
εχθρούς του και έδωσε την κρατική εξουσία σε στρατιωτικούς. Για να ενισχύσει 
την κομουνιστική εξουσία ο Μάο κήρυξε την «πολιτιστική επανάσταση» (1966–
1969). Την περίοδο αυτή η Κίνα απομονώθηκε από τον υπόλοιπο κόσμο.


Π 11.8


Π 11.9


Κινέζες διαβάζουν το «κόκκινο βιβλίο» του Μάο 
Τσε Τουνγκ, στο οποίο μιλούσε για τις βασικές 
επαναστατικές αρχές της πολιτικής του.


Π 11.12


Π 11.11


27-42 11 LAI C 2010 FINAL.indd   29 22/7/2010   2:41:20 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11


30


Λίγη ακόμη ιστορία ...


Δικτατορικά καθεστώτα
Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα τα πιο πολλά κράτη στην Κεντρική και στη Νότια Αμερική 
αντιμετώπισαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στην ύπαιθρο οι περισσότεροι αγρότες 
ήταν πάμφτωχοι και χωρίς αρκετή γη. Στις πόλεις η ανεργία ήταν μεγάλη και η οικονομική 
κρίση μεγάλωνε την κοινωνική δυσαρέσκεια. Παράλληλα, οι ισχυρές ομάδες στις χώρες 


αυτές αρνήθηκαν να εκδημοκρατίσουν τους θεσμούς και να 
κάνουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι σε πολλές περιοχές 
δημιουργήθηκαν ένοπλα αντάρτικα κινήματα και συχνά 
επιβλήθηκαν δικτατορίες για να τα αντιμετωπίσουν.
Τα δικτατορικά καθεστώτα παρέμειναν στην εξουσία για πολλά 
χρόνια. 
Το 1970 εκλέχτηκε στη Χιλή πρόεδρος ο σοσιαλιστής 
Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο οποίος συνάντησε πολλά εμπόδια στην 
πολιτική του. Το 1973 ο στρατηγός Αουγκούστο Πινοσέτ, με τη 
βοήθεια των ΗΠΑ, ανέτρεψε με τη βία τον Αλιέντε και επέβαλε 
στη Χιλή σκληρή δικτατορία (1973–1988). Το απόσπασμα 
προέρχεται από την τελευταία ραδιοφωνική ομιλία του
Αλιέντε στους Χιλιανούς πολίτες τη μέρα που επιβλήθηκε
η στρατιωτική δικτατορία.


Ίσως αυτή είναι η τελευταία μου ευκαιρία να σας μιλήσω [...]. Είναι μια ιστορική στιγ-
μή και θα πληρώσω με τη ζωή μου την αφοσίωση του λαού μου [...]. Όμως ούτε το 
έγκλημα ούτε η βία μπορούν να διακόψουν την κοινωνική εξέλιξη. Η ιστορία είναι δική 
μας, η ιστορία γράφεται από τους λαούς [...]. Αυτή την καθοριστική στιγμή, με αυτά 
τα τελευταία μου λόγια, σας καλώ να διδαχθείτε από αυτό το μάθημα [...]. Απευθύ-
νομαι ξεχωριστά στις ταπεινές γυναίκες της πατρίδας μας, στους αγρότες που μας 
πίστεψαν. Στους εργάτες που δούλεψαν παραπάνω, στις μητέρες που αισθάνθηκαν 
το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά τους [...]. Απευθύνομαι στους νέους της Χιλής, σε 
αυτούς που τραγουδούσαν, που μεταφέρανε τη χαρά τους και το αγωνιστικό πνεύμα. 
Μιλάω στους ανθρώπους, στους εργάτες, στους αγρότες, στους διανοούμενους. Σε 
αυτούς που πρόκειται να διωχτούν, γιατί ο φασισμός εδώ και λίγες ώρες είναι παρών 
[...]. Πιστεύω στη Χιλή και το πεπρωμένο της. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε αυτές τις 
πικρές, γκρίζες ώρες της προδοσίας, ότι, όπως γνωρίζετε, αργά ή γρήγορα οι μεγάλες 
λεωφόροι θα ξανανοίξουν και ο ελεύθερος άνθρωπος θα τις διαβεί για να χτίσει μια 
καλύτερη κοινωνία. Ζήτω η Χιλή! Ζήτω ο λαός! Ζήτω οι εργάτες! Αυτά είναι τα τελευταία 
μου λόγια. Είμαι σίγουρος πως η θυσία μου δεν είναι μάταιη. 


Σαλβαδόρ Αλιέντε, ραδιοφωνική ομιλία, 11 Σεπτεμβρίου 1973


Π 11.13


Η τελευταία γνωστή 
φωτογραφία του 
Σαλβαδόρ Αλιέντε
(11 Σεπτεμβρίου 1973). 
Η αντίσταση
του Αλιέντε και των 
φρουρών του, που
είχε σαν αποτέλεσμα
το θάνατό τους, και
η επιβολή
της δικτατορίας 
προκάλεσαν παγκόσμια 
κατακραυγή. 


Ο πόλεμος στο Βιετνάμ


Το 1954 το Βιετνάμ, που ήταν γαλλική αποικία, χωρίστηκε σε 
δύο ανεξάρτητα κράτη: το Βόρειο Βιετνάμ, με κομουνιστικό 
καθεστώς, και το Νότιο Βιετνάμ, που είχε δικτατορικό 
καθεστώς και το υποστήριζαν οι ΗΠΑ. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 αντάρτικες 
κομουνιστικές ομάδες (με την υποστήριξη από το
Bόρειο Βιετνάμ, την Κίνα και την ΕΣΣΔ) επιχειρούν
ν’ ανατρέψουν την κυβέρνηση του Νότιου Βιετνάμ. Τότε οι 
ΗΠΑ αποφάσισαν να στείλουν στρατό για να το στηρίξουν. 
Μέχρι το 1968 είχαν φτάσει στην περιοχή περισσότεροι 
από μισό εκατομμύριο Αμερικανοί στρατιώτες. Παρόλο 
που επιτέθηκαν σε άμαχους και σε αντάρτικες ομάδες, 


Σύμπλεγμα από τούνελ που έφτιαξαν οι Βιετκόνγκ (έτσι ονομάζονταν οι 
κομουνιστές αντάρτες) κάτω από ένα δάσος για να αποφεύγουν τους 
αμερικανικούς βομβαρδισμούς.


Π 11.14


Π 11.15
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βομβάρδισαν (ακόμη και με χημικά όπλα) τον κομουνιστικό Βορρά και επεκτείνανε τον πόλεμο 
σε γειτονικές χώρες, δεν μπόρεσαν να νικήσουν. Σταδιακά, μέχρι το 1975, τα αμερικανικά 
στρατεύματα αποχώρησαν από το Βιετνάμ. Ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ νικήθηκαν.


Ρατσιστικό απαρτχάιντ
Το ρατσιστικό απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική διατηρήθηκε από το 1948, που η χώρα 
έγινε ανεξάρτητη, μέχρι το 1994. Ηγέτης του κινήματος των μαύρων ενάντια στο 
απαρτχάιντ ήταν ο Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος για τη δράση του καταδικάστηκε σε 
ισόβια το 1964 και έμεινε στη φυλακή μέχρι το 1990. Παρακάτω διαβάζουμε ένα 
απόσπασμα από το λόγο με τον οποίο υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τα δικαιώματα 
των μαύρων Αφρικανών.


Αμερικανική 
αντιπολεμική αφίσα για 


τον πόλεμο του Βιετνάμ. 
Πολλοί νέοι Αμερικανοί 
αρνούνταν να πάνε στο 


στρατό. Στο Βιετνάμ 
οι ΗΠΑ έχασαν 60.000 
στρατιώτες, ξόδεψαν 
150 δισεκατομμύρια 


δολάρια, αλλά τελικά 
έχασαν τον πόλεμο.


Κινεζική αφίσα υπέρ των 
Βιετκόνγκ. Ο πόλεμος 
του Βιετνάμ καλλιέργησε 
τον αντιαμερικανισμό 
και έγινε σύμβολο για 
πολλά κινήματα νεολαίας 
που καταδίκαζαν την 
αποικιοκρατία και τον 
ιμπεριαλισμό. 


Οι Αφρικανοί θέλουν να παίρνουν ένα μισθό που να τους επιτρέπει να ζουν. Οι Αφρι-
κανοί θέλουν να κάνουν δουλειές που είναι ικανοί να κάνουν και όχι δουλειές που έχει 
αποφασίσει η κυβέρνηση πως είναι ικανοί να κάνουν. Οι Αφρικανοί θέλουν να μπορούν 
να ζουν εκεί όπου βρίσκουν εργασία και όχι να αποκλείονται από μια περιοχή γιατί 
δε γεννήθηκαν εκεί. Οι Αφρικανοί θέλουν να μπορούν να κατέχουν γη στα μέρη όπου 
δουλεύουν και να μην είναι αναγκασμένοι να ζουν σε νοικιασμένα σπίτια, τα οποία ποτέ 
δε θα μπορέσουν να τα θεωρήσουν δικά τους. Οι Αφρικανοί θέλουν να είναι μέρος του 
γενικού πληθυσμού και όχι να ζουν περιορισμένοι στα δικά τους γκέτο [...]. Οι Αφρι-
κανοί θέλουν να μπορούν να βγαίνουν έξω και μετά τις 11 το βράδυ και όχι να μένουν 
περιορισμένοι στα δωμάτιά τους σαν μικρά παιδιά. Οι Αφρικανοί θέλουν να τους επι-
τρέπεται να ταξιδεύουν στη χώρα τους και να αναζητούν δουλειά όπου εκείνοι θέλουν 
[...]. Οι Αφρικανοί θέλουν απλώς ένα ίσο μερίδιο στο σύνολο της Νότιας Αφρικής. 
Θέλουν ασφάλεια και σεβασμό στην κοινωνία. Πάνω 
απ’ όλα θέλουν ίσα πολιτικά δικαιώματα [...]. Ξέρω ότι 
αυτό ακούγεται επαναστατικό στους λευκούς αυτής 
της χώρας γιατί οι περισσότεροι ψηφοφόροι θα είναι 
Αφρικανοί. Αυτό κάνει τους λευκούς να φοβούνται τη 
δημοκρατία. 


Νέλσον Μαντέλα, λόγος στη δίκη της Ριβονίας, έτος 1964


Π 11.19


Ο Νέλσον Μαντέλα και η σύζυγός του αμέσως μετά την έξοδό του 
από τη φυλακή, όπου έμεινε για 27 ολόκληρα χρόνια.


11 Φεβρουαρίου 1990.


Π 11.16 Π 11.17


Π 11.18


Απαρτχάιντ ονομάζεται το 
ρατσιστικό καθεστώς των 
φυλετικών διακρίσεων (που 
θεωρούσε δηλαδή το μαύρο 
πληθυσμό κατώτερο από το 
λευκό) που επιβάλλανε οι 
λευκοί στη Νότια Αφρική. 
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1948
Το πρώτο 


τρανζίστορ


1954 
Η πρώτη 


μεταμόσχευση 
νεφρού


1954
Ο πρώτος πυρηνικός 


αντιδραστήρας για την 
παραγωγή ηλεκτρικής 


ενέργειας


1954
Αντισυλληπτικό χάπι


1952 
Δοκιμάζεται πρώτη 


φορά η βόμβα 
υδρογόνου 


1946
Ο πρώτος 
ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 


1947
Η πρώτη 


υπερηχητική 
πτήση


1953 
Ανακαλύπτεται η 


δομή του DNA


1957 
Τίθεται σε τροχιά 
γύρω από τη γη ο 
πρώτος δορυφόρος


1965 
Ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός 


δορυφόρος για εμπορική χρήση


1960 
Το πρώτο 


λέιζερ


1970
 Η πρώτη πτήση υπερηχητικού 


επιβατικού αεροπλάνου


1972 
Οι πρώτοι 
δίσκοι 
λέιζερ


1967 
Η πρώτη 


μεταμόσχευση 
καρδιάς


1971 
Σε τροχιά 
ο πρώτος 


διαστημικός 
σταθμός


1969 
Αμερικανοί 
αστροναύτες 
φτάνουν στη 
Σελήνη


1961 
Ο πρώτος 


άνθρωπος στο 
διάστημα


Οικονομική ανάπτυξη, κράτος πρόνοιας και η τεχνολογία στην καθημερινή ζωή


Επιστημονικές ανακαλύψεις


Η αμφισβήτηση της καταναλωτικής κοινωνίας και τα νέα κινήματα


Το κίνημα των μαύρων
Το κίνημα των μαύρων στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960. Στόχος του ήταν 
να καταργηθούν οι φυλετικές διακρίσεις των λευκών σε βάρος των μαύρων, που ήταν 
ιδιαίτερα έντονες στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ. 
Ηγετικές μορφές του κινήματος ήταν ο ιερέας Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που 
κινητοποίησε ένα μαζικό ειρηνικό κίνημα διαμαρτυρίας, και ο Μάλκολμ Χ, που 
υποστήριζε μια πιο επιθετική πολιτική. Και οι δύο δολοφονήθηκαν. 


Υποψήφια μέλη της Κου Κλουξ Κλαν στη Νότια Καρολίνα (Μάιος 1965). Η Κου Κλουξ Κλαν ήταν μια 
αμερικανική οργάνωση με πολλά εκατομμύρια μέλη που υποστήριζε την ανωτερότητα της λευκής 
φυλής, το ρατσισμό και τον αντισημιτισμό. Η οργάνωση προχώρησε σε πράξεις σκληρής βίας (ακόμη 
και δολοφονίες) για να τρομοκρατήσει και να καταπιέσει τις ομάδες που θεωρούσε κατώτερες, 
κυρίως τους μαύρους, αλλά και τους Εβραίους, τους ομοφυλόφιλους κ.ά. 


Π 11.20


Π 11.21
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1981 
Εκτοξεύεται το 
πρώτο διαστημικό 
λεωφορείο


1978 
Γεννιέται το πρώτο 
παιδί του σωλήνα


1975
Τα πρώτα 
μικροτσίπ 


Τα αποσπάσματα που ακολουθούν προέρχονται από ένα λόγο του 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και από την Αυτοβιογραφία του Μάλκολμ Χ.


Σας λέω σήμερα, φίλοι μου, ότι παρά τις δυσκολίες και τις 
απογοητεύσεις της στιγμής, έχω ακόμη ένα όνειρο [...]. Έχω 
ένα όνειρο ότι μια μέρα [...] [στη] Τζόρτζια [=μια από τις 
νότιες πολιτείες στις ΗΠΑ] οι γιοι των πρώην σκλάβων και 
οι γιοι των πρώην ιδιοκτητών θα κάθονται μαζί στο τραπέζι 
της αδελφότητας. Έχω ένα όνειρο, ότι μια μέρα ακόμη και η 
πολιτεία του Μισισιπή, [...] πνιγμένη από τη φωτιά της αδικίας 
και της καταπίεσης, θα μεταμορφωθεί σε μια όαση ελευθε-
ρίας και δικαιοσύνης. Έχω ένα όνειρο ότι τα τέσσερα παιδιά 
μου θα ζήσουν μια μέρα σ’ ένα έθνος που δε θα κρίνονται 
από το χρώμα τους αλλά από το χαρακτήρα τους. Έχω ένα 
όνειρο σήμερα!


Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, λόγος στην Ουάσινγκτον, 28 Αυγούστου 1963


Ανθρώπινα δικαιώματα! Σεβασμό απέναντί μας! Αυτά θέλει η μαύρη μάζα της Αμερικής. Αυτό είναι 
το πραγματικό πρόβλημα. Οι μαύρες μάζες δε θέλουν να τις αποφεύγουν σαν να έχουν χολέρα. Δε 
θέλουν να στοιβάζονται σε χαμόσπιτα [...] σαν τα ζώα. Θέλουν να ζήσουν σε μια ανοιχτή, ελεύθερη 
κοινωνία, όπου να μπορούν να περπατούν με το κεφάλι ψηλά, σαν άντρες και σαν γυναίκες!


Μάλκολμ Χ, Αυτοβιογραφία, μεταξύ των ετών 1964–1965


Η πορεία που οργάνωσαν το 1963 στην Ουάσινγκτον 
σωματεία και οργανώσεις των μαύρων στις ΗΠΑ 
διεκδικώντας ίσα δικαιώματα.


1998 
Γεννιέται η 


Ντόλι, το πρώτο 
κλωνοποιημένο ζώο


Π 11.22


Π 11.24


Π 11.23
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Κινήματα της νεολαίας
Από το 1965 αναπτύσσεται στις ΗΠΑ και στις περισσότερες χώρες στη δυτική Ευρώπη ένα 
ισχυρό κοινωνικό κίνημα από νέους φοιτητές και εργάτες. Σημαντικό ρόλο για την εμφάνισή 
του έπαιξε η ανάδειξη της νεολαίας ως χωριστής κοινωνικής ομάδας, με κοινούς κώδικες 
επικοινωνίας αλλά και η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, που έστρεψε τους 
νέους όχι μόνο ενάντια στις ΗΠΑ αλλά και σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και την κοινωνική 
οργάνωση που στήριζαν αυτή την πολιτική. 
Το κίνημα κλιμακώθηκε το 1968 όταν έγιναν καταλήψεις, απεργίες, διαδηλώσεις και ταραχές, 
στα περισσότερα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, αλλά και στη Γερμανία, στην Ιαπωνία, στην Ιταλία, 
στην Ισπανία και αλλού. 
Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν 
ο Μάης του 1968 στη Γαλλία. Μια 
φοιτητική αναταραχή που ξεκίνησε 
στις αρχές Μαΐου στο Παρίσι 
επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα καθώς 
οι εργάτες, που είχαν τα δικά 
τους αιτήματα, ενώθηκαν με τους 
φοιτητές. Όμως η σύγκρουση δεν 
ανέτρεψε την κυβέρνηση. Έληξε 
όταν ο Γάλλος πρόεδρος Σαρλ ντε 
Γκολ κινητοποίησε όσους ήθελαν 
να σταματήσουν οι ταραχές και 
μπόρεσε να διατηρήσει τη θέση του.


Συνέλευση φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Μάης 1968).


«Η ομορφιά είναι στους 
δρόμους», αφίσα του 
παρισινού Μάη.


Β. Η Ευρώπη της κρίσης και ο κόσμος (1973–1989)


Μεσανατολικό πρόβλημα


Ο πόλεμος των έξι ημερών (1967), στον οποίο νίκησε το 
Ισραήλ, που κατέλαβε το αραβικό τμήμα της Ιερουσαλήμ, 
εδάφη από τη Συρία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο και άρχισε 
να τα εποικίζει (δηλαδή να μεταφέρει Ισραηλινούς εκεί). Ο 
ΟΗΕ καταδίκασε τον έλεγχο του Ισραήλ στα κατεχόμενα, 
όπου συνέχιζαν να ζουν παλαιστινιακοί πληθυσμοί, αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα. Μετά τον πόλεμο των έξι ημερών, οι Παλαιστίνιοι 
συσπειρώθηκαν στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της 
Παλαιστίνης (ΟΑΠ) με ηγέτη το Γιασέρ Αραφάτ.


Για τον 
αραβοϊσραηλινό 
πόλεμο του 
1948 μιλήσαμε 
στη σ. 202.


Η Δυτική Όχθη του 
Ιορδάνη ποταμού,
η Λωρίδα της Γάζας, 
μαζί με τα υψώματα 
του Γκολάν, είναι 
γνωστά σήμερα ως 
«κατεχόμενα εδάφη».


Ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ (1973), στον οποίο συριακές 
και αιγυπτιακές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ισραήλ, το 
οποίο, χάρη και στη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, 
κατάφερε να νικήσει.


Ισραηλινοί στρατιώτες μπροστά στο 
Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ 
(1967). Το Τείχος των Δακρύων είναι 
ό,τι έχει απομείνει από τον αρχαίο ναό 
του Σολομώντα και είναι ιερός τόπος 
των Εβραίων. Μέχρι το 1967 ανήκε στο 
αραβικό τμήμα της πόλης.


Π 11.25


Π 11.27


Γιομ Κιπούρ είναι η 
Γιορτή της Συγγνώμης. 
Η μεγαλύτερη εβραϊκή 
γιορτή. 


Π 11.26


Από τον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948 η Μέση Ανατολή 
δεν ειρήνευσε. Στο διάστημα που ακολούθησε έγιναν στην περιοχή 
δύο πόλεμοι ανάμεσα στο Ισραήλ και στα αραβικά κράτη: 


Τότε ο αραβικός κόσμος αποφάσισε να πάρει ένα μέτρο πιο αποτελεσματικό 
από τις μέχρι τότε στρατιωτικές και τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι περισσότερες 
αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες ανέβασαν πολύ την τιμή του πετρελαίου 
και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, 
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οι δυτικές οικονομίες δεν καταρρεύσανε, κυρίως επειδή τα πετρελαιοπαραγωγά 
κράτη επενδύανε τα τεράστια κέρδη τους σε ευρωπαϊκές τράπεζες. 


Συνέλευση φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Μάης 1968).


Αντιδράσεις
Η Σοβιετική Ένωση αντιδρούσε σε κάθε προσπάθεια να γίνουν τα σοσιαλιστικά 
καθεστώτα στην ανατολική Ευρώπη πιο δημοκρατικά. Όλο και περισσότεροι 
αντιφρονούντες στις σοσιαλιστικές χώρες εκδηλώνονταν ενάντια στο 
καθεστώς και έμπαιναν στο στόχαστρο τον κυβερνήσεών τους. Παράλληλα, οι 
σοσιαλιστικές χώρες δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από 
την οικονομική κρίση, γεγονός που προκάλεσε σημαντική πτώση του βιοτικού 
επιπέδου σε αυτές τις κοινωνίες.


Παλαιστίνιος τρομοκράτης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972. Πέντε μέλη της 
παλαιστινιακής οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» μπήκαν στο ολυμπιακό χωριό και κράτησαν 
ομήρους έντεκα Ισραηλινούς αθλητές, ζητώντας την απελευθέρωση Παλαιστίνιων συντρόφων 
τους από τις ισραηλινές φυλακές. Στις συγκρούσεις που ακολούθησαν σκοτώθηκαν όλοι από 
τη γερμανική αστυνομία. Για να τραβήξουν την προσοχή της κοινής γνώμης στη Δύση, οι 
Παλαιστίνιοι της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης έκαναν τη δεκαετία του 
1970 πολλές τρομοκρατικές ενέργειες (αεροπειρατείες, βομβιστικές επιθέσεις κ.ά.). Ο δυτικός 
κόσμος, το Ισραήλ, αλλά και πολλά αραβικά κράτη καταδίκασαν τις πράξεις αυτές.


Π 11.28


Πολλοί αντιφρονούντες από τις χώρες του «σοβιετικού μπλοκ» διαφύγανε στη δυτική Ευρώπη 
και έκαναν γνωστή την καταπίεση που επιβάλλανε οι κυβερνήσεις τους.
Η τελευταία μαζική αντίδραση του πληθυσμού σε σοσιαλιστική χώρα ήταν στην Πολωνία. Εκεί, 
οι ελλείψεις τροφίμων και η καταπίεση του καθεστώτος προκάλεσαν τους δυναμικούς αγώνες 
του εργατικού συνδικάτου «Αλληλεγγύη» στα 1980–1981, που οδήγησαν στην παρέμβαση του 
στρατού και στην επιβολή δικτατορίας.
 


Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)
Οι κυριότεροι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι:Οι κυριότεροι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι:


Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Αποτελείται από 


εκπρόσωπους (τους επίτροπους) που 
ορίζουν τα κράτη-μέλη. Έργο της είναι να 


υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης και 
να επιβλέπει αν εφαρμόζεται η κοινή πολιτική 
την οποία αποφάσισαν όλα τα κράτη-μέλη. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει απολογισμό (δίνει 


λογαριασμό, παρουσιάζοντας αναλυτικά 
το έργο της) στο Ευρωπαϊκό 


Κοινοβούλιο. 


Οι ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής
που έγινε στη Χαλκιδική στις 20 Ιουνίου 2003.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Σ’ αυτό συμμετέχουν βουλευτές που 
εκλέγονται από κάθε κράτος-μέλος.


Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Σ’ αυτό συμμετέχουν 


οι αρχηγοί των κρατών-μελών καθώς και 
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε 


κράτος-μέλος έχει την προεδρία του συμβούλιου για 
έξι μήνες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επίσης, με τους 


υπουργούς των κρατών-μελών, χαράζει την κοινή 
πολιτική της ΕΕ για πολλά ζητήματα (όπως η 


οικονομία, η γεωργία, οι μεταφορές, το 
περιβάλλον κ.ά.).


Π 11.29
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Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου


Συγκρούσεις


Οι αιματηρές συγκρούσεις στο Λοντοντέρι στη 
Βόρεια Ιρλανδία (5 Οκτωβρίου 1968). 
Στις συγκρούσεις αυτές οι περισσότεροι από 
όσους πρωτοστάτησαν (και τα θύματα) ήταν 
νεαροί. 


Δρόμος στη Νέα Ορλεάνη πριν και μετά από το χτύπημα του τυφώνα 
«Κατρίνα», που έπληξε τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ τον Αύγουστο του 
2005. Πολλές από τις φυσικές καταστροφές οφείλονται στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. Η γη από παλιά βρίσκεται μέσα σε ένα «θερμοκήπιο», 
που σχηματίζεται από διάφορα αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα. Τα 
αέρια αυτά εμποδίζουν ένα μέρος από την ηλιακή ακτινοβολία να φύγει. 
Έτσι η θερμοκρασία της γης μένει σταθερή. Τα τελευταία όμως χρόνια, με 
την υπερβολική χρήση άνθρακα και πετρελαίου και την καταστροφή των 
δασών, οι άνθρωποι παράγουν πολύ περισσότερα από αυτά τα αέρια. Έτσι 
το θερμοκήπιο γύρω από τη γη δυναμώνει, φυλακίζοντας πολύ περισσότερη 
ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας στη γη. 


Επειδή τα οικολογικά προβλήματα δεν 
έχουν σύνορα, έγιναν πολλές προσπάθειες 
να συμφωνήσουν όλα τα κράτη να περιορί-
σουν τα αέρια που εκπέμπουν. Όμως μέχρι 
σήμερα διάφορες χώρες δε δέχονται τους 
περιορισμούς αυτούς.


Π 11.30


Π 11.32 Π 11.33


Το 1994 καταργείται το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και το 1998 σταματούν 
οι συγκρούσεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Εκεί ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός 
Στρατός, που ήθελε να ενωθεί η Βόρεια Ιρλανδία με την υπόλοιπη χώρα, 
συγκρουόταν από τη δεκαετία του 1920 με το βρετανικό στρατό και με 
προτεσταντικές ομάδες, που ήθελαν να παραμείνει η Βόρεια Ιρλανδία στη 
Μεγάλη Βρετανία. 
Όμως κάποιες άλλες 
συγκρούσεις, στην Ευρώπη 
και αλλού, δε σταμάτησαν. Για 
παράδειγμα, η οργάνωση ΕΤΑ, 
που ζητούσε την ανεξαρτησία 
της χώρας των Βάσκων στη 
βόρεια Ισπανία, συνεχίζει 
μέχρι σήμερα τη δράση της. 
Παράλληλα συνεχίζεται με 
σφοδρότητα η σύγκρουση 
ανάμεσα στο Ισραήλ και στους 
Παλαιστίνιους (Μεσανατολικό). 


Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν, 
ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ και ο Αμερικανός 
πρόεδρος Μπιλ Κλίντον στην Ουάσινγκτον (1993). 
Οι διεθνείς προσπάθειες για να λυθεί το Μεσανατολικό 
δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. 


Γ. Ο κόσμος την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης


Οικολογία
Ο τρόπος που αναπτύχθηκε η βιομηχανία 
στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα προκάλεσε 
πολύ σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Από τα πιο σημαντικά είναι 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου ευθύνεται για πολλές μεγάλες 
φυσικές καταστροφές, αλλά και για το ότι λιώνουν 
οι πάγοι και ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, με 
ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ανθρώπους, τα 
ζώα και τα φυτά. 


Το 1992 ο ΟΗΕ οργάνωσε στο Ρίο ντε Τζανέιρο 
στη Βραζιλία μια διάσκεψη για το περιβάλλον 
και την ανάπτυξη. Ήταν η πρώτη φορά που 
εκπρόσωποι από πολλά κράτη του κόσμου 
συζήτησαν για το τι πρέπει να κάνουν όλοι μαζί 


Π 11.31
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για να αντιμετωπίσουν κάποια από τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Παρακάτω διαβάζουμε ένα 
απόσπασμα από τις αποφάσεις τους.


Το 1997 μια νέα διάσκεψη του ΟΗΕ προχώρησε στο Πρωτόκολλο του Κιότο. 
Σύμφωνα μ’ αυτό, οι βιομηχανικές χώρες θα πρέπει από το 2008 μέχρι το 
2012 να μειώσουν τις εκπομπές έξι αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Μέχρι σήμερα 168 κράτη το επικύρωσαν.
Όχι όμως και οι ΗΠΑ και η Κίνα, δύο από τις χώρες που ρυπαίνουν πιο πολύ 
στον κόσμο. 


Άρθρο 1: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την αειφόρο ανάπτυξη βρίσκεται 
η ανθρώπινη ύπαρξη. Δικαιούται μια υγιή και παραγωγική ζωή σε αρμονία με το 
περιβάλλον.
Άρθρο 2: Τα κράτη έχουν [...] το κυριαρχικό δικαίωμα να αξιοποιούν τους φυσικούς 
τους πόρους σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές τους πολιτικές, αλλά και την ευθύνη να 
εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες [αυτές] [...] δε θα βλάπτουν το περιβάλλον άλλων χωρών ή περιοχών 
που βρίσκονται πέρα από τα [...] σύνορά τους. 
Άρθρο 3: Το δικαίωμα στην [οικονομική] ανάπτυξη πρέπει να υλοποιείται με τέτοιο τρόποι ώστε να μη βάζει 
σε κίνδυνο τις αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. 


Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, Ιούνιος 1992


Πρόσφατοι μεγάλοι πόλεμοι
Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης οι ΗΠΑ κυριάρχησαν στη διεθνή 
σκηνή και συχνά προσπάθησαν να λύσουν τα διεθνή προβλήματα με 
στρατιωτικά μέσα. 
Ο έλεγχος των κοιτασμάτων πετρελαίου στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσει 
την επίθεση των ΗΠΑ ενάντια στο Ιράκ, το οποίο είχε προηγουμένως εισβάλει 
στο Κουβέιτ (Πόλεμος του Κόλπου, 1990–1991). 
Όταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 τρομοκράτες της οργάνωσης
«Αλ Κάιντα» έριξαν δύο αεροπλάνα στο Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου στη Νέα 
Υόρκη («δίδυμοι πύργοι»), προκαλώντας τρεις χιλιάδες νεκρούς, άρχισε μια 
νέα περίοδος παγκόσμιας έντασης. 
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους εισβάλανε στο Αφγανιστάν αναζητώντας τους 
υπεύθυνους. Υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς του Ιράκ συνεργάζεται με τους 
εχθρούς τους, οι ΗΠΑ εισβάλανε το 2003 στο Ιράκ και το έθεσαν υπό την 
κατοχή τους. Ο ΟΗΕ δεν μπόρεσε να αποτρέψει τους πολέμους αυτούς.
Οι πόλεμοι αυτοί, που 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα, 
προκάλεσαν μεγάλες 
καταστροφές στους τοπικούς 
πληθυσμούς και πολλούς 
νεκρούς στις στρατιωτικές 
δυνάμεις εισβολής, χωρίς να 
αποδώσουν τα αποτελέσματα 
που υποσχόταν η «εκστρατεία 
ενάντια στη διεθνή τρομοκρατία». 


Αειφόρος ανάπτυξη
ή βιώσιμη ανάπτυξη είναι η 
οικονομική ανάπτυξη που 
λαμβάνει υπόψη της το 
περιβάλλον και την ανάγκη να 
προστατευτεί.


«Προσοχή - γενετικά τροποποιημένο - Χ» γράφει το πανό 400 τ.μ. που τοποθέτησαν 
ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Γκρίν Πις» («Πράσινη ειρήνη») σε χωράφι με 
μεταλλαγμένο καλαμπόκι στη Νότια Γερμανία (δεκαετία 1990). Τα γενετικά μεταλλαγμένα 


προϊόντα είναι λιγότερο ευαίσθητα και έχουν μεγαλύτερη απόδοση, αλλά δεν είναι γνωστές 
ακόμη οι συνέπειες που έχουν στην υγεία των ανθρώπων που τα καταναλώνουν.


Π 11.35


Π 11.34


Ιρακινά στρατεύματα βομβαρδίζουν το 
Κουβέιτ. 1991.


Στην εικόνα Π 11.37 η τρομοκρατική 
επίθεση στους «δίδυμους πύργους» 


στη Νέα Υόρκη (11 Σεπτεμβρίου 2001) 
και στην Π 11.38 το «σημείο 0», όπως 


ονομάστηκε μετά την κατάρρευσή τους.


Π 11.36


Π 11.37 Π 11.38
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Δ. Η μεταπολεμική Ελλάδα


Η μετεμφυλιακή περίοδος: αυταρχισμός, πόλωση και ανάπτυξη 


Κύπρος
Η Κύπρος ήταν βρετανική αποικία από το 19ο αιώνα. Στο νησί ζούσαν 
χριστιανοί (Ελληνοκύπριοι), που ήταν περισσότεροι, και μουσουλμάνοι 
(Τουρκοκύπριοι). 
Από το 1955 οι Ελληνοκύπριοι ξεκινούν ένοπλο αγώνα ενάντια στη 
Μεγάλη Βρετανία με κύριο αίτημα να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα. 
Στην Ελλάδα αναπτύσσεται ένα μαζικό κίνημα που τους υποστηρίζει. 
Ύστερα από πολλές συζητήσεις και με την παρέμβαση του ΟΗΕ 
το 1960 δημιουργείται το ανεξάρτητο κράτος της Κύπρου, με την 
εγγύηση της Μεγάλης Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας. 
Παράλληλα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των Τουρκοκύπριων. 


Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας 
Ευάγγελος Αβέρωφ και ο Τούρκος πρωθυπουργός 
Αντνάν Μεντερές στη Ζυρίχη. Το 1959 η κυβέρνηση 
Καραμανλή υπογράφει τις συμφωνίες Ζυρίχης 
και Λονδίνου, που οδήγησαν στη δημιουργία του 
ανεξάρτητου κυπριακού κράτους.


Ο Μακάριος μιλάει 
στη Λευκωσία μετά την 


επανεκλογή του ως 
προέδρου της Κυπριακής 


Δημοκρατίας (1963). Ο 
αρχιεπίσκοπος της Κύπρου 


Μακάριος Γ ́  ήταν ηγέτης 
των Ελληνοκύπριων στον 


αγώνα τους για ανεξαρτησία 
από τη Μεγάλη Βρετανία και 


πρόεδρος της χώρας μετά 
το 1960.


Στην εικόνα Π 11.42 τουρκικό πλοίο στην ακτή της 
Κερύνειας και στην Π 11.43 Τούρκοι στρατιώτες 
προωθούνται για να εισβάλουν στην Κύπρο. 1974.


Π 11.39


Π 11.40


Π 11.42 Π 11.43


Ένοπλοι Ελληνοκύπριοι σε συγκρούσεις με 
Τουρκοκύπριους. 1963.


Π 11.41


Οι σχέσεις ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους 
γνωρίζουν μεγάλη ένταση το 1964, γεγονός που οδηγεί σε 
βομβαρδισμούς από την τουρκική αεροπορία. Την περίοδο της 
δικτατορίας στην Ελλάδα (1967–1974) οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο δεν είναι καλές και η δικτατορία θέλει να ανατρέψει τον 
πρόεδρο της Κύπρου. Τελικά το κατορθώνει με πραξικόπημα (15 Ιουλίου 
1974) προκαλώντας έτσι λίγες μέρες μετά την τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο (20 Ιουλίου). 
Η τουρκική εισβολή θα γίνει σε δύο κύματα και χιλιάδες άνθρωποι 
(κυρίως Ελληνοκύπριοι) θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους. Από τότε το νησί παραμένει χωρισμένο, παρά τις προσπάθειες του 
ΟΗΕ να βρεθεί λύση στο «Κυπριακό». Η τελευταία προσπάθεια ήταν το 
2004, με το Σχέδιο Ανάν, που προέβλεπε τη δημιουργία ομοσπονδιακού 
κράτους στο νησί.


Στο δημοψήφισμα που έγινε το σχέδιο το απορρίψανε οι Ελληνοκύπριοι, αλλά το δέχτηκαν οι 
Τουρκοκύπριοι. Την ίδια χρονιά η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


38
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Υποστήριξη
Αυτοί που υποστήριζαν τη δικτατορία ήταν λίγοι.
Οι περισσότεροι ήταν ενάντια στο καθεστώς. Πολλοί γρήγορα 
και για πολύ κόσμο η στρατιωτική δικτατορία έγινε αντικείμενο 
διακωμώδησης και κοροϊδίας, έστω στα κρυφά. Με αυτό τον 
τρόπο, έστω και έμμεσα, εκφράζανε τη δυσαρέσκειά τους 
απέναντι στο χουντικό καθεστώς. 


Γιορτή χουντικών στο Παναθηναϊκό στάδιο στην Αθήνα. Η χούντα, με τη 
γλώσσα που χρησιμοποιούσε, τις γιορτές που οργάνωνε και τα σύμβολα 


που υιοθετούσε προκαλούσε το γέλιο. Για παράδειγμα ο Γεώργιος 
Παπαδόπουλος, ο ηγέτης της χούντας, χρησιμοποιούσε συστηματικά την 


καθαρεύουσα, αλλά έκανε πολλά λάθη. Το γεγονός αυτό θεωρείται ότι 
συνέβαλε να λυθεί μετά την πτώση της δικτατορίας οριστικά το «γλωσσικό 


ζήτημα» υπέρ της δημοτικής.


Π 11.44


Αντιδικτατορική δράση 
Το πρώτο διάστημα μετά το πραξικόπημα η χούντα συνέλαβε χιλιάδες 
άτομα που θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Όμως παρά τις συλλήψεις 
και την τρομοκρατία, δημιουργήθηκαν πολλές μικρές παράνομες ομάδες 
που άρχισαν να δρουν ενάντια στο καθεστώς. Οι περισσότεροι όμως θα 
συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε βαριές ποινές. Για τις απάνθρωπες 
μεθόδους που χρησιμοποιούσε η χούντα ενάντια σε όσους συλλάμβανε 
ως εχθρούς του κράτους μάς μιλάει το απόσπασμα που προέρχεται από 
ένα αυτοβιογραφικό κείμενο.


Πέρασε ο πρώτος χρόνος από τη μέρα της «σωτήριας επανά-
στασης», όπως άρεσε στους χουντικούς να λένε. Ένας βαρύς 
ασήκωτος χρόνος. Σκέφτομαι όλους τους φίλους μας, συγγενείς, 
και μετράω. Εκατοντάδες οι εξόριστοι, πάρα πολλοί οι καταδικα-
σμένοι, παράνομοι λιγότεροι και ευτυχώς λίγοι οι νεκροί μας [...]. 
Συνήθως εμείς το μαθαίναμε αφού περνούσαν τα πρώτα κρίσιμα 
εικοσιτετράωρα από τη σύλληψη κι αφού τους είχαν κάνει ήδη 
ανίκανους να περπατήσουν, ακόμη και να σταθούν στα πόδια τους 
[...]. Όλους τους βασανίζουν άγρια. Στα αστυνομικά τμήματα, στην 
Ασφάλεια, στο Βαρδάρη, στο Τρίτο Σώμα Στρατού. 


Παγώνα Στεφάνου, Των αφανών, έτος 1997
Π 11.46


O Αλέκος Παναγούλης. Η πιο ριψοκίνδυνη 
ενέργεια κατά του καθεστώτος ήταν η 
προσπάθεια του Παναγούλη να δολοφονήσει 
το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο τον 
Αύγουστο του 1968. Ο Παναγούλης πιάστηκε 
και βασανίστηκε άγρια. 


Π 11.45


Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χούντας οι Έλληνες που ζούσαν στο 
εξωτερικό, ανάμεσά τους και πολλοί φοιτητές, προσπάθησαν να 
διαμαρτυρηθούν με πολλούς τρόπους ενάντια στην ανατροπή της 
δημοκρατίας.


Αφίσα της 
αντιδικτατορικής 


οργάνωσης 
«Ρήγας Φεραίος».


Διαδήλωση 
Ελλήνων στο 
Βέλγιο κατά της 
χούντας.


Π 11.48


Π 11.47
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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Στις 14 Νοεμβρίου 1973 λίγες εκατοντάδες φοιτητές κατέλαβαν 
το κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα, για 
να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις των φοιτητών που έκανε η 
αστυνομία. 
Σύντομα όμως η κατάληψη του Πολυτεχνείου αποκτά το χαρακτήρα 
εξέγερσης ενάντια στη δικτατορία και μαζεύονται εκεί χιλιάδες πολίτες 
για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στη χούντα. Η δικτατορία, 
τρομαγμένη από τη λαϊκή διαμαρτυρία, αποφασίζει να καταστείλει 
την εξέγερση με τη βία. Στις 17 Νοεμβρίου ο στρατός καταλαμβάνει 
το κέντρο της Αθήνας και τα τανκς μπαίνουν στο Πολυτεχνείο. 
Είκοσι τρεις διαδηλωτές σκοτώθηκαν εκείνες τις ημέρες, δεκάδες 
τραυματίστηκαν και εκατοντάδες φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν.
Στη συνέχεια διαβάζουμε ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση της 
Συντονιστικής Επιτροπής της Κατάληψης του Πολυτεχνείου. 


Το τανκ μπροστά στην 
πύλη του Πολυτεχνείου.


Εξωτερική μετανάστευση
Από το 1946 έως το 1977 περίπου ένα εκατομμύριο Έλληνες μετανάστευσαν στο 
εξωτερικό. Οι περισσότεροι μετανάστες ήταν νέοι σε ηλικία, άντρες, αγρότες, και οι 
μισοί από αυτούς κατάγονταν από την Ήπειρο, τη Θράκη και, κυρίως, τη Μακεδονία. 
Όμως είναι πολλές και οι γυναίκες που μεταναστεύουν, είτε μόνες τους είτε με τον 
άντρα τους, συχνά αφήνοντας τα παιδιά πίσω στο χωριό. 
Στη συνέχεια διαβάζουμε απόσπασμα από μαρτυρία ενός Έλληνα μετανάστη. Μας 
μιλάει για τις τελευταίες μέρες του στην Αθήνα πριν φύγει για τη Δυτική Γερμανία.


Το Πολυτεχνείο την επόμενη μέρα 
της εισβολής.


Πρωταρχική προϋπόθεση για να λυθούν τα λαϊκά προβλήματα θεωρούμε 
την άμεση παύση του τυραννικού καθεστώτος της χούντας και την παράλ-
ληλη εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Η 
εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας συνδέεται αναπόσπαστα με την εθνική 
ανεξαρτησία από τα ξένα συμφέροντα που χρόνια στηρίζουν την τυραννία 
στη χώρα μας. Η πλατιά κινητοποίηση του ελληνικού λαού και η εκδήλωση 
συμπαράστασης απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας είναι η καλύτερη απάντηση 
σ’ όσους επιχείρησαν να μας δυσφημίσουν.
Ελληνικέ λαέ, ο αγώνας γύρω απ’ τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρ-
τησία συνίσταται σήμερα στις άμεσες μαζικές διεκδικήσεις στα οικονομικά, 
επαγγελματικά και κοινωνικά σου προβλήματα, με απεργιακούς αγώνες, με 
μαζικές κινητοποιήσεις με προοπτική τη γενική απεργία για την ανατροπή 
της δικτατορίας.


Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου, 16 Νοεμβρίου 1973


Χωροφύλακες μπαίνουν στη Φιλοσοφική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Η εξέγερση του Νοεμβρίου 
εξαπλώθηκε από την Αθήνα και στα άλλα πανεπιστήμια της χώρας, όπου και εκεί καταπνίγηκε βίαια.


Συμβάση εργασίας 
Ελλήνα μετανάστη στη 
Δυτική Γερμανία (1961). 
Από το 1958 έως το 1960 
οι μετανάστες στη Γαλλία 
και στη Δυτική Γερμανία 
πενταπλασιάστηκαν.


Π 11.49


Π 11.51


Π 11.52


Εγώ είχα από την επαρχία το χαρτί αποδημίας, μα έπρεπε να πάρω και άλλα χαρτιά, 
έτρεχα σε γραφεία, σήμερα εδώ κι αύριο εκεί, πότε έλειπε το ένα και πότε το άλλο, 
κόσμος, στριμωξίδι, βρίσιμο, ο καθένας ήθελε να πάρει του αλλουνού τη θέση, 
πολύς ο κόσμος τότε βλέπεις και λίγες οι θέσεις [...]. Ύστερα ερχόταν η σειρά 
των γιατρών, εκεί πρωτοείδα Γερμανούς πολίτες, γιατί θυμάμαι μικρός μονάχα 
στρατιώτες. Εκεί μας ψάχνανε παντού. Οι γιατροί ήταν απότομοι, μας ζουλού-
σανε τα ποντίκια, μας κοιτούσανε τα δόντια, τα μάτια και το σάλιο, μας βγάζανε 
φωτογραφίες στο στήθος, πλάκες που λέμε, μας ψάξανε μέχρι και τα δάχτυλα 


των ποδαριών. Άμα βγήκα από το γιατρό και μου είπανε πως εγκρίθηκα ένιωσα σα να 
’σκαβα δυο μέρες [...]. Μερικοί που τους κόβανε οι γιατροί καθότανε στη σκάλα και 
κλαίγανε γιατί είχανε πουλήσει στο χωριό το έχει τους [=την περιουσία τους] και δεν 
είχανε τώρα πού να πάνε γιατί τα είχανε ξοδέψει όλα.


Μαρτυρία του Αρτέμη, μετανάστη στη Δυτική Γερμανία 
Π 11.54


Π 11.53


Π 11.50
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Ένας Έλληνας μετανάστης στο Βέλγιο διηγείται τις πρώτες του εντυπώσεις από το 
ανθρακωρυχείο. 


Μας έκαναν ορισμένα μαθήματα πριν κατεβούμε στο βάθος. Αλλά όταν πήγα την πρώτη 
μέρα και είδα όταν βγήκε πάνω το ασανσέρ με εκατό άτομα, και είδα τους μαύρους που 
βγήκαν από το βάθος, μ’ έπιασε ένα ρίγος […]. Βλέπεις τώρα εκατό άτομα να πούμε 
μαύρους, να βλέπεις μόνο την κόρη των ματιών τους και τίποτε παραπέρα, δηλαδή 
μου έφερε ένα ρίγος, ένα φόβο. Αλλά τι να κάνουμε; Λέω: «Τώρα που ήρθα…», δεν 
είχα και εισιτήριο για να επιστρέψω στην Ελλάδα […]. Γιατί αν μπορούσα, αν είχα 
το εισιτήριό μου, κατευθείαν, πρέπει να ξέρετε ότι θα γύριζα τα μπρος πίσω. Δε θα 
κατέβαινα κάτω στο βάθος, όταν είδα τους ανθρακωρύχους που βγήκανε. 


Μαρτυρία Έλληνα μετανάστη στο Βέλγιο 


Π 11.55


Π 11.56 Σελίδα από τα 
απομνημονεύματα ενός 
ανθρακωρύχου, του ιδρυτή 
της ελληνικής κοινότητας 
του Βερβιέ στο Βέλγιο.


Ώρα 7 μ.μ. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση μετέδωσαν την είδηση ότι οι 
Ένοπλες Δυνάμεις αποφάσισαν να αναθέσουν τη διακυβέρνηση της χώρας 
σε πολιτική κυβέρνηση. Από εκείνη τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας άλλαξε 
όψη: κόσμος πολύς άρχισε να κατευθύνεται προς το κέντρο της πόλης, με-
μονωμένα ή σε μικρές ομάδες. Ταυτόχρονα οι κόρνες πολλών αυτοκινήτων 
άρχισαν να χτυπούν ρυθμικά και πολύς κόσμος βγήκε στα μπαλκόνια και στα 
παράθυρα των πολυκατοικιών, όπου κυμάτιζαν ελληνικές σημαίες [...]. Σιγά 
σιγά η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης άρχισε να γίνεται δύσκολη, 
για να διακοπεί στις 8.30 σε πολλά σημεία. 


Εφημερίδα Ακρόπολις, Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Εξόριστοι επιστρέφουν 
από τη Γυάρο στο 
λιμάνι της Ραφήνας 
με στρατιωτικό πλοίο. 
Καλοκαίρι του 1974.


Π 11.57


Η περίοδος της Μεταπολίτευσης


Αποκατάσταση της δημοκρατίας
O κόσμος βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει την αποκατάσταση της δημοκρατίας 
αμέσως μόλις ανακοινώθηκε η πτώση της δικτατορίας στις 23 Ιουλίου 1974.


Π 11.58


Εμείς οι εργαζόμενοι στα λιθογραφεία κατεβήκαμε από τις 27 του Απρίλη σε απεργιακό αγώνα διεκδικώντας 
40ωρη 5ήμερη βδομάδα δουλειάς, ένα μήνα άδεια με επίδομα και αναπροσαρμογή στα μεροκάματα. Ήδη 
1.200 συνάδελφοί μας σε 39 εργοστάσια που αντιπροσωπεύουν τα 2/5 του κλάδου μας έχουν κατακτήσει 
τα αιτήματά μας και οι υπόλοιποι συνεχίζουμε τον αγώνα για την κατάκτησή τους. 
Το 40ωρο είναι αίτημα όλης της εργατικής τάξης.
Ο αγώνας μας αφορά κάθε εργαζόμενο. Η νίκη μας θα είναι και δική σας.


Προκήρυξη της απεργιακής επιτροπής του Σωματείου Λιθογράφων, 7 Ιουνίου 1977


Π 11.59


Μεταπολίτευση
Μετά την καταπίεση που έζησε η ελληνική κοινωνία στη δικτατορία, η Μεταπολίτευση είναι 
περίοδος με έντονη πολιτικοποίηση. Τα πολιτικά κόμματα έχουν έντονη παρουσία στη δημόσια 
ζωή σε κάθε επίπεδο (από το χωριό μέχρι το εργοστάσιο) και οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα 
κοινά και γίνονται μέλη πολιτικών κομμάτων, πολιτικών νεολαιών, εργατικών σωματείων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα εξαπλώθηκε στα εργοστάσια, στις οικοδομές και στο δημόσιο τομέα 
και κατοχύρωσε το δικαίωμα στην απεργία, διεκδίκησε την αύξηση των μισθών και τις 40 ώρες 
εργασίας, υπεράσπισε τους συνδικαλιστές από τις απολύσεις και αντιτάχθηκε σε νόμους που 
έθιγαν τα συμφέροντα των εργαζόμενων.
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Η εφαρμογή της ισότητας αντρών και 
γυναικών
Το Σύνταγμα του 1975 προβλέπει την ισότητα 
αντρών και γυναικών. Όμως πέρασαν αρκετά 
χρόνια μέχρι αυτή η διάταξη να επηρεάσει όλη 
τη νομοθεσία. Η ισότητα αντρών και γυναικών 
ήταν από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα 
όταν εντάχθηκε στην ΕΟΚ. Όμως εφαρμόστηκε 
χάρη στις πιέσεις και στις κινητοποιήσεις των 
γυναικών στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, 
που διεκδίκησαν τη νομική ισότητα με τους άντρες, 
αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, τη νομιμοποίηση 
των αμβλώσεων, την παραδειγματική τιμωρία των 
βιαστών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών 
στις εκλογικές λίστες κ.ά.


Υπερδιπλασιάστηκαν οι φοιτητές
Ο φοιτητικός πληθυσμός αυξήθηκε όταν ιδρύθηκαν νέα πανεπιστήμια στην περιφέρεια και 
όταν αναβαθμίστηκε η τεχνική εκπαίδευση: τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), που 
ήταν ανώτερες σχολές, μετατράπηκαν σε ανώτατα (ΑΕΙ) το 2001.


Δύο αφίσες του γυναικείου κινήματος από τη δεκαετία του 1980.


Αριθμός υποψηφίων και εισακτέων στην ανώτατη εκπαίδευση


1975 1980


85.000


24.000


1985


149.500


50.500


1990


124.500


42.000


2004


133.500


82.000 (ΑΕΙ και ΤΕΙ)


Υποψήφιοι


Εισακτέοι


68.000


16.000


Π 11.60 Π 11.61


Π 11.62


Η Ελλάδα σήμερα 


Δέχεται μετανάστες


Διαδήλωση για τη 
νομιμοποίηση των 
μεταναστών στην Ελλάδα.


Μουσουλμάνοι μετανάστες σε πρόχειρο 
τζαμί στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει στην πρωτεύουσα επίσημος 


θρησκευτικός χώρος για τους 
μουσουλμάνους πιστούς. Η βουλή των 


Ελλήνων έχει αποφασίσει να χτιστεί 
μουσουλμανικό τέμενος στην Αθήνα.


Π 11.63
Σήμερα η Ελλάδα είναι πια μια χώρα υποδοχής μεταναστών. Μετανάστες, κυρίως από 
την Αλβανία, άλλες βαλκανικές χώρες, αλλά και από την πρώην Σοβιετική Ένωση, την 
Αφρική και την Ασία έφτασαν στην Ελλάδα για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, όπως 
έκαναν πριν από δεκαετίες οι Έλληνες που έφευγαν για τις ΗΠΑ, την Αυστραλία ή τη 
Γερμανία. 
Οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα υπολογίζονται γύρω στο ένα 
εκατομμύριο. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του 1998, το 65% ήταν Αλβανοί, οι μισοί 
μετανάστες ήταν ηλικίας 20 έως 30 ετών και είχαν τελειώσει το λύκειο στην πατρίδα 
τους. Οι περισσότεροι άντρες 
μετανάστες δουλεύουν σε οικοδομές 
ή κάνουν αγροτικές εργασίες, και 
οι περισσότερες μετανάστριες 
εργάζονται ως οικιακές βοηθοί. 


Π 11.64
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1 		 Παρατηρήστε	προσεκτικά	την	πρώτη	σελίδα	της	
εφημερίδας	Τα	Νέα	με	ημερομηνία	21	Ιουλίου	
1969:
α)	 Σε	ποιο	γεγονός	αναφέρεται;
	 Πώς	παρουσιάζεται	αυτό	στη	συγκεκριμένη	
εφημερίδα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


β)	 Γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	(130–150	
λέξεις)	για	τις	προσπάθειες	να	κατακτηθεί	το	
διάστημα	(αναφερθείτε	στο	πώς	και	το	γιατί	
έγιναν,	ποιοι	τις	έκαναν,	τι	στόχο	είχαν	κτλ.).


3 		 Παρατηρήστε	προσεκτικά	τη	γελοιογραφία	που	
δημοσιεύτηκε	στη	βρετανική	εφημερίδα	Ντέιλι Μέιλ	
στις	29	Οκτωβρίου	1962	και	εικονίζει	τον	ηγέτη	της	
Σοβιετικής	Ένωσης	Νικίτα	Χρουστσόφ	στα	αριστερά	
και	τον	πρόεδρο	των	ΗΠΑ	Τζον	Κένεντι	στα	δεξιά.	
α)	 Σε	ποιο	θέμα	αναφέρεται	η	γελοιογραφία;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	Εξηγήστε	πού	
κάθονται	οι	δύο	άντρες;	Γιατί	τους	παρουσιάζει	
ιδρωμένους;	Τι	κάνουν;	Τι	ρόλο	παίζουν	τα	
κουμπιά	στο	τραπέζι;


β)	 Γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	(90–100	λέξεις)	
παρουσιάζοντας	και	σχολιάζοντας


	 τη	γελοιογραφία.	


2 		 Μελετήστε	το	χάρτη	Π	11.1	και	τις	εικόνες	
Π	11.2,	Π	11.3	και	Π	11.4.	Ποιες	ήταν	οι	δύο	
πιο	σημαντικές	εξεγέρσεις	στις	χώρες	του	
«σοβιετικού	μπλοκ»	την	περίοδο	1950–1973;	
Γιατί;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας	μ’	ένα	
κείμενο	(100–110	λέξεις).	


4 		 Ποια	πολιτική	ακολούθησαν	οι	ΗΠΑ	την	περίοδο	1950–1973	απέναντι	στα	κράτη	της	δυτικής	
Ευρώπης;	Συμπληρώστε	το	σκίτσο	παρουσιάζοντας	την	πολιτική	των	ΗΠΑ	με	τέσσερις	
σύντομες	προτάσεις:	


........................................


........................................


........................................


........................................


........................................


........................................


........................................


........................................


........................................ ........................................


........................................


........................................
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5 	 α)	Διαβάστε	προσεκτικά	το	κείμενο	
Π	11.7.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	
Πότε	γράφτηκε;	Για	τι	μιλάει;	
Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	
την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	
σας.


β)	 Στο	διπλανό	χάρτη	σκιάστε	
τα	πρώτα	έξι	κράτη	που	
δημιούργησαν	την	Ευρωπαϊκή	
Οικονομική	Κοινότητα	(ΕΟΚ).	


γ)	 Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	
παίρνετε	από	το	κείμενο	Π	11.7	
γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	
(120–130	λέξεις)	για	τους	
λόγους	που	δημιουργήθηκε	η	
ΕΟΚ	και	τους	στόχους	που	είχε.


7 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	11.14.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Για	τι	μιλάει;	Τι	λέει;	Γράφτηκε	
την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	11.14	ποιες	κοινωνικές	ομάδες	στήριξαν	τον	πρόεδρο	της	Χιλής	
Σαλβαδόρ	Αλιέντε	και	την	κυβέρνησή	του;	


Απαγορεύεται στους .....
Απαγορεύεται .... 
.............................. [συνεχίστε μόνοι σας]


8 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	11.18.	Ποιος	το	έγραψε	
και	πότε;	Για	τι	μιλάει;	Τι	λέει;	Γράφτηκε	την	
ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	11.18	τι	
περιορισμούς	έβαλαν	οι	λευκοί	Νοτιοαφρικανοί	
στους	μαύρους	Νοτιοαφρικανούς;	Αντιγράψτε	
στο	τετράδιό	σας	και	συμπληρώστε	τη	λίστα	με	όλα	όσα	απαγορεύονταν	στους	μαύρους	
Νοτιοαφρικανούς.


Αποκάλυψη τώρα!
(1979, σκηνοθεσία Φράνσις Φορντ Κόπολα)


Full Metal Jacket 
(1987, σκηνοθεσία Στάνλεϊ Κιούμπρικ)


6 	 α)	 Η	παρακάτω	λίστα	περιλαμβάνει	ορισμένες	ταινίες	που	γυρίστηκαν	στις	ΗΠΑ	μετά	το	
τέλος	του	πολέμου	στο	Βιετνάμ	και	αναφέρονται	σ’	αυτόν.


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5–6	ατόμων.	Κάθε	ομάδα	επιλέγει	να	δει	μια	από	αυτές	τις	
ταινίες.	Στη	συνέχεια	τα	μέλη	της	κάθε	ομάδας	συζητούν	για	την	ταινία	που	είδαν	(ποιο	
είναι	το	θέμα	της,	πώς	το	παρουσιάζει	ο	σκηνοθέτης,	γιατί,	τι	στόχο	έχει,	ποια	στάση	
κρατάει	απέναντι	στον	πόλεμο	του	Βιετνάμ	κτλ.).	


γ)	 Η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(240–250	λέξεις)	για	να	παρουσιάσει	την	ταινία	που	
είδε	στην	τάξη.


Γεννημένος την 4η Ιουλίου 
(1989, σκηνοθεσία Όλιβερ Στόουν)


Καλημέρα Βιετνάμ!
(1987, σκηνοθεσία Μπάρι Λέβινσον)
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Η κρίση της Κούβας (1962)


9   Η πιο μεγάλη κρίση ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, εκδηλώθηκε το 
φθινόπωρο του 1962 και ήταν η κρίση της Κούβας. 
α) Μελετήστε προσεκτικά τον παρακάτω χάρτη: 


14 Οκτωβρίου 1962 Οι ΗΠΑ ανακαλύπτουν ότι στην Κούβα έχουν 
εγκατασταθεί σοβιετικοί πυρηνικοί πύραυλοι 
που μπορεί να πλήξουν το έδαφός τους. 


21 Οκτωβρίου 1962 Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι θα αποκλείσουν με 
τα πλοία τους την Κούβα για να εμποδίσουν 
άλλους σοβιετικούς πυραύλους να φτάσουν. Ο 
στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να εισβάλει στην 
Κούβα για να καταστρέψει τους πυραύλους.


22 Οκτωβρίου 1962 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Κένεντι εξηγεί 
από την τηλεόραση στους Αμερικανούς τι 
συμβαίνει. Δημιουργείται πανικός στα σούπερ 
μάρκετ στην Αμερική, καθώς όλοι τρέχουν 
να αγοράσουν τρόφιμα γιατί φοβούνται ότι 
θα γίνει πόλεμος. Ο ηγέτης της ΕΣΣΔ Νικίτα 
Χρουστσόφ λέει ότι μια αμερικανική εισβολή 
στην Κούβα είναι πολύ πιθανή.


25 Οκτωβρίου 1962 Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο σταματάει ένα 
σοβιετικό εμπορικό πλοίο που πηγαίνει προς 
την Κούβα. Το σοβιετικό πλοίο μεταφέρει λάδι 
και οι Αμερικανοί το αφήνουν να περάσει.


26 Οκτωβρίου 1962 Πάνω από 120.000 Αμερικανοί στρατιώτες 
συγκεντρώνονται στη Φλόριντα. 


27 Οκτωβρίου 1962 Ο Χρουστσόφ προσφέρεται να αποσύρει τους 
σοβιετικούς πυρηνικούς πυραύλους από την 
Κούβα αν και οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο με τους 
αμερικανικούς πυρηνικούς πυραύλους στην 
Τουρκία. Ο Κένεντι συμφωνεί. 


28 Οκτωβρίου 1962 Ο Χρουστσόφ ανακοινώνει ότι η Σοβιετική 
Ένωση αποσύρει τους πυρηνικούς της πυ-
ραύλους από την Κούβα για να προστατέψει 
τη διεθνή ειρήνη. 


Οι αμερικανικοί πυρηνικοί πύραυλοι στην Τουρκία έχουν στόχο εμάς και αποτελούν έναν πραγματικό 
κίνδυνο. Γιατί να μη βάλουμε ένα σκαντζόχοιρο στην καρέκλα του θείου Σαμ [=των ΗΠΑ]. Οι πυρηνικοί 
μας πύραυλοι στην Κούβα [...] θα στοχεύουν τις ΗΠΑ.  Έτσι θα φοβηθούν κι αυτοί. 


Ομιλία του Νικίτα Χρουστσόφ σε Σοβιετικούς αξιωματούχους, Σεπτέμβριος 1962 


β) Τι καθεστώς υπήρχε στην Κούβα το 1962; Ποια ήταν η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι σ’ αυτό 
το καθεστώς;


γ) Διαβάστε το παρακάτω κείμενο:


 Ποιος το έγραψε και πότε; Για τι μιλάει; Τι λέει; Γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία 
μιλάει ή αργότερα; Τι εννοεί με τη φράση «να βάλουμε ένα σκαντζόχοιρο στην καρέκλα 
του θείου Σαμ»; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Η Σοβιετική Ένωση πίστευε ότι με 
τους πυρηνικούς πυραύλους που εγκατέστησε στην Κούβα θα στήριζε το καθεστώς που 
υπήρχε εκεί και θα εμπόδιζε μια εισβολή των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το κείμενο τι άλλο ήθελε 
να πετύχει; Τελικά πέτυχε το στόχο της; 


δ) Με βάση τις πληροφορίες που παίρνετε από το χάρτη και το κείμενο γράψτε ένα κείμενο 
(160–170 λέξεις) για την κρίση της Κούβας.
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1 	 Αναπτύσσονται	πολύ	στη	
	 δυτική	Ευρώπη	τις	δεκαετίες	του	1950	και	του	1960	και	
	 αποτελούν	ένα	νέο	είδος	βιομηχανίας.
2 	 Μεταπολεμικά	σχεδόν	όλοι	στην	Ευρώπη	
	 γνωρίζουν	ανάγνωση	και	γραφή	και	
	 ο	...	σχεδόν	εξαφανίζεται.	
3 	 ...	οικονομία,	έτσι	ονομάζεται	η	οικονομία	στην	οποία	
	 το	κράτος	φτιάχνει	μεγάλες	δημόσιες	
	 επιχειρήσεις,	δίπλα	στις	ιδιωτικές.
4 	 Αυτό	το	μέσο	ενημέρωσης	γνώρισε	μεγάλη
	 	διάδοση	μεταπολεμικά.
5 	 Αυξήθηκε	πολύ	στις	δυτικές	χώρες	στις	
	 δεκαετίες	του	1950	και	του	1960.	
6 	 Κράτος	...,	έτσι	ονομάζεται	το	κράτος	που	φροντίζει	να	καλύπτει	τις	ανάγκες	των	πολιτών	του	
για	υγεία,	εκπαίδευση	κτλ.	


7 	 Αυξήθηκε	πολύ	στις	δεκαετίες	του	1950	και	του	1960,	αφού	όλο	και	περισσότεροι	άνθρωποι	
έχουν	χρήματα	για	να	αγοράζουν	όλο	και	περισσότερα	αγαθά	και	υπηρεσίες.


8 	 Αναπτύσσεται	πολύ	στη	δυτική	Ευρώπη	τις	δεκαετίες	του	1950	και	του	1960	και	αποτελεί	ένα	
νέο	είδος	βιομηχανίας.


9 	 Με	αυτό	τον	τρόπο	τα	κράτη	στη	δυτική	Ευρώπη	έλυσαν	τις	ανάγκες	τους	για	εργατικά	χέρια.	


10 	 Λύστε	την	ακροστοιχίδα:


11 	 Στον	παρακάτω	χάρτη	σημειώστε	τα	ονόματα	των	κρατών:
α)	 Που	αποτελούν	σήμερα	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(ΕΕ).
β)	 Που	δημιουργήθηκαν	στη	Σοβιετική	Ένωση	μετά	τη	διάλυσή	της.
γ)	 Που	δημιουργήθηκαν	στη	Γιουγκοσλαβία	μετά	τη	διάλυσή	της.


∆ολοφονία 
του Γρηγόρη 
Λαμπράκη


Η Αθήνα 
διοργανώνει τους 


Ολυμπιακούς 
Αγώνες


Αποκατάσταση 
της δημοκρατίας 


στην Ελλάδα
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γίνεται μέλος 
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Επιβολή 
δικτατορίας 
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Ιδρύεται το 
κόμμα της Ενιαίας 


∆ημοκρατικής 
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Σύνδεση 
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12 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	11.22	και	Π	11.24.	Πότε	γράφτηκαν	τα	
κείμενα;	Για	τι	μιλάνε;	Τι	λένε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	
οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Στη	φωτογραφία	εικονίζονται	οι	δύο	συγγραφείς	των	κειμένων,	ο	
Μάρτιν	Λούθερ	Κινγκ	αριστερά	και	ο	Μάλκολμ	Χ	δεξιά.	


	 Αναζητήστε	πληροφορίες	γι’	αυτούς	τους	δυο.	Με	βάση	τις	
πληροφορίες	που	συγκεντρώσατε,	αλλά	και	από	αυτές	που	
παίρνετε	από	τα	κείμενα		Π	11.22	και	Π	11.24	και	από	τις	εικόνες	
11.50,	11.51,	Π	11.21	και	Π	11.23	γράψτε	ένα	σύντομο	κείμενο	
(140–150	λέξεις)	για	τη	ζωή	και	το	έργο	τους.	


γ)	 Πότε	θα	μπορούσε	να	χρονολογηθεί	η	φωτογραφία;	Δικαιολογήστε	
την	απάντησή	σας.	


13 	 α)	 Διαβάστε	το	παρακάτω	τραγούδι	που	έγραψε	το	1971	ο	Τζον	Λένον,	ένα	από	τα	μέλη	των	
Μπιτλς.


β)	 Το	τραγούδι	αυτό	γνώρισε	πολύ	μεγάλη	επιτυχία	από	τη	μέρα	που	κυκλοφόρησε	και	
θεωρήθηκε	ότι	εκφράζει	πολλές	από	τις	ανησυχίες,	τους	προβληματισμούς	και	τις	
αμφισβητήσεις	των	κινημάτων	που	αναπτύχθηκαν	στη	δυτική	Ευρώπη	και	τις	ΗΠΑ	
στη	δεκαετία	του	1960.	Ποια	στοιχεία	του	τραγουδιού	δικαιολογούν	αυτή	την	άποψη;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


Φαντάσου ότι δεν υπάρχει κανένας παράδεισος
είναι εύκολο αν προσπαθήσεις
καμιά κόλαση από κάτω μας
από πάνω μας μόνο ουρανός. 
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι
να ζουν το σήμερα.


Φαντάσου να μην υπάρχουν καθόλου χώρες
δεν είναι δύσκολο να γίνει
τίποτα για να σκοτώσεις ή να πεθάνεις γι’ αυτό
και καμιά θρησκεία επίσης.
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι 
να ζουν μια ειρηνική ζωή.


Θα πεις είμαι ένας ονειροπόλος
αλλά δεν είμαι ο μόνος
ελπίζω κάποια μέρα να ’ρθεις κι εσύ μαζί μας
κι ο κόσμος να γίνει ένας.


Φαντάσου να μην έχουμε τίποτα που να μας ανήκει
αναρωτιέμαι αν μπορείς, 
καμιά ανάγκη για απληστία ή για πείνα
η ανθρωπότητα αδερφωμένη.
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι 
να μοιράζονται όλο τον κόσμο.


«Φαντάσου», στίχοι – μουσική: Τζον Λένον, έτος 1971


11 	 Στον	παρακάτω	χάρτη	σημειώστε	τα	ονόματα	των	κρατών:
α)	 Που	αποτελούν	σήμερα	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(ΕΕ).
β)	 Που	δημιουργήθηκαν	στη	Σοβιετική	Ένωση	μετά	τη	διάλυσή	της.
γ)	 Που	δημιουργήθηκαν	στη	Γιουγκοσλαβία	μετά	τη	διάλυσή	της.


14 	 Να	τοποθετήσετε	τα	παρακάτω	γεγονότα	στην	ιστορική	γραμμή:


∆ολοφονία 
του Γρηγόρη 
Λαμπράκη


Η Αθήνα 
διοργανώνει τους 


Ολυμπιακούς 
Αγώνες


Αποκατάσταση 
της δημοκρατίας 


στην Ελλάδα


Η Ελλάδα 
γίνεται μέλος 


της ΕΟΚ


Επιβολή 
δικτατορίας 
στην Ελλάδα


Εξέγερση 
του 


Πολυτεχνείου


Ιδρύεται το 
κόμμα της Ενιαίας 


∆ημοκρατικής 
Αριστεράς (Ε∆Α)


Η Κύπρος 
γίνεται 


ανεξάρτητο 
κράτος


Η Ελλάδα 
γίνεται μέλος 


του ΝΑΤΟ


Το κόμμα της 
Ένωσης Κέντρου 


αναλαμβάνει 
την εξουσία


Το ευρώ 
γίνεται το νόμισμα 


της Ελλάδας


Σύνδεση 
της Ελλάδας με 


την ΕΟΚ


Τουρκική 
εισβολή στην 


Κύπρο


Το ΠΑΣΟΚ 
γίνεται 


κυβέρνηση για 
πρώτη φορά


Η Ελλάδα 


19
50


19
55


19
60


19
65


19
70


19
75


19
80


19
85


19
90


19
95


20
00


20
05


43-49 11C DRASTHRIOTHTES  2010 F47   47 22/7/2010   2:47:32 ìì







Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 11]


48


17 	 Η	Κωνσταντίνα	Σπανούδη	το	1959	είναι	22	χρονών	και	κάνει	αίτηση	να	δουλέψει	σε	μια	
ελληνική	δημόσια	υπηρεσία	ως	δακτυλογράφος.	Δεν	μπόρεσε	όμως	να	διοριστεί	παρόλο	που	
είχε	όλα	τα	απαραίτητα	προσόντα.	Γιατί;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


15 	 α)	 Μελετήστε	τα	κείμενα	Π	11.46	και	Π	11.51.	Πότε	γράφτηκαν;	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	
Για	τι	μιλάνε;	Τι	λένε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	και	συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα:


Εικόνα Χρονολογία Τι δείχνει; Σε ποιο θέμα αναφέρεται; Τι πληροφορίες μάς δίνει η εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα; 


11.87


Π 11.45


Π 11.47


Π 11.48


Π 11.49


Π 11.50


Π 11.52


Π 11.57


γ)	 Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	τα	κείμενα	και	τις	εικόνες	γράψτε	ένα	
δικό	σας	κείμενο	(230–250	λέξεις)	για	την	αντιδικτατορική	δράση	στην	Ελλάδα	και	το	
εξωτερικό	την	περίοδο	1967-1974.


Εικόνα Χρονολογία Τι δείχνει; Σε ποιο θέμα αναφέρεται; Τι πληροφορίες μάς δίνει η εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα; 


11.79


Π 11.39


Π 11.40


Π 11.41


Π 11.42


Π 11.43


16 		 α)	 Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	και	συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα:


β)	 Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	τις	παραπάνω	εικόνες	γράψτε	ένα	δικό	σας	
κείμενο	(180–200	λέξεις)	για	το	ζήτημα	της	Κύπρου	από	τη	δεκαετία	του	1950	μέχρι	τις	
μέρες	μας.


18 	 Μελετήστε	προσεκτικά	τον	πίνακα	11.96.		
α)	 Σε	ποια	δεκαετία	σημειώθηκε	η	μεγαλύτερη	αύξηση	του	πληθυσμού	της	Ελλάδας;
	 Σε	τι	ποσοστό	ανερχόταν	αυτή;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας	με	ποσοτικά	στοιχεία.	
β)	 Σε	ποια	δεκαετία	μετά	το	τέλος	του	Β΄	Παγκόσμιου	Πολέμου	σημειώθηκε	η	μικρότερη	
αύξηση	του	πληθυσμού	της	Ελλάδας;	Πόση	ήταν	αυτή;	Σε	τι	ποσοστό	ανερχόταν;	


19 	 Μελετήστε	προσεκτικά	τον	πίνακα	11.98.	
α)	 Πόσοι	συνολικά	μετανάστευσαν	από	την	Ελλάδα	στη	δυτική	Ευρώπη;	Πόσοι	συνολικά	
πήγαν	στη	Δυτική	Γερμανία;	


β)	 Σε	ποιο	χρονικό	διάστημα	το	μεγαλύτερο	ποσοστό	των	μεταναστών	κατευθυνόταν	στη	
Δυτική	Γερμανία;	Δικαιολογήστε	τις	απαντήσεις	σας	με	ποσοτικά	στοιχεία.	
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20 	 Η	τάξη	σας	συνεχίζει	να	μαζεύει	στοιχεία	για	την	ιστοσελίδα	που	έχει	δημιουργήσει	στο	
διαδίκτυο	για	την	ιστορία	των	γυναικών	στην	Ευρώπη	και	στην	Ελλάδα	από	την	εποχή	της	
Γαλλικής	Επανάστασης	μέχρι	τα	τέλη	του	20ού	αιώνα.	Η	ενότητα	είναι	αφιερωμένη	στο	
γυναικείο	ζήτημα	στην	Ευρώπη	και	την	Ελλάδα	στο	δεύτερο	μισό	του	20ού	αιώνα.	
α)	 Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	και	συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα:	


Εικόνα Χρονολογία Τι δείχνει; Σε ποιο θέμα αναφέρεται; Τι πληροφορίες μάς δίνει η εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα; 


11.25


11.35


11.36


11.37


11.38


11.52


11.55


11.58


Π 11.60


Π 11.61


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	6–7	ατόμων.	Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	τις	
εικόνες	η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(180–200	λέξεις)	για	τη	θέση	των	γυναικών	στην	
ευρωπαϊκή	και	την	ελληνική	κοινωνία	στο	δεύτερο	μισό	του	20ού	αιώνα.


γ)	 Παρουσιάστε	την	εργασία	σας	στο	διαδίκτυο!


21 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	11.54	και	Π	11.56.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Πότε	γράφτηκαν;	
Για	τι	μιλάνε;	Τι	λένε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Διαβάστε	το	παρακάτω	απόσπασμα	που	έγραψε	ένας	μετανάστης:


Μετανάστης σημαίνει πολλά πράγματα. Αλλά προπαντός σημαίνει δουλειά. Στην ξενιτιά δεν πας για να 
κάνεις το μάγκα, αλλά για να μαζέψεις φράγκα. Θα κάνεις δύο και τρεις δουλειές τη μέρα, ανασφάλιστος, 
θα ρίξεις το μεροκάματο των ντόπιων, θα γίνεις απεργοσπάστης, αν χρειαστεί θα πουλάς κακομοιριά, για 
να αγγίξεις την καρδιά των εργοδοτών, μέχρι να καταλάβεις ότι πολύ λίγοι τη διαθέτουν, θα στήνεσαι από τα 
χαράματα στην Ομόνοια [=μια από τις κεντρικές πλατείες της Αθήνας], σαν βρόμικο άγαλμα που ξέχασαν να 
το πλύνουν τα συνεργεία του Δήμου. Θα κατοικείς σε τρώγλες, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι άτομα μαζί, καταρ-
γώντας τη διαφορά ανάμεσα στην κατοικία και το γουρουνοστάσιο. Θα τρως ψωμί και αλάτι, θα τρως σκέτο 
ψωμί. Θα σε πιάνει ο ύπνος πάντα στο λεωφορείο από την εξάντληση και την αϋπνία. Θα μυρίζεις ιδρώτα σε 
ακτίνα ενός χιλιομέτρου, γιατί δε θα έχεις χρόνο να πλυθείς αλλά και γιατί δε θα θέλεις να κάνεις το ντους 
για να μην πληρώσεις ρεύμα. Ο πιο διάσημος τσιγκούνης σε σύγκριση με σένα θα μοιάζει κουβαρντάς [...]. 
Δε θα ξοδεύεις τίποτα, δε θα αγοράζεις τίποτα, θα ζεις με τα ελάχιστα των ελαχίστων, θα χορταίνεις μόνο 
μετρώντας τα χρήματα και ακούγοντας πως για σένα υπάρχει και άλλη δουλειά και άλλη και άλλη [...]. 


Γκάσμεντ Καπλάνι, Μικρό ημερολόγιο συνόρων, έτος 2006


	 Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Για	τι	μιλάει;	Τι	λέει;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	
την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


γ)	 Ποια	κοινά	σημεία	υπάρχουν	ανάμεσα	στο	παραπάνω	απόσπασμα	και	στα	κείμενα
	 Π	11.54	και	Π	11.56;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	
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Κράτη και κοινωνίες στην Ευρώπη
(δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα)


Κεφάλαιο 5


Λίγη ακόμη ιστορία ... δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα


Λίγη ακόμη ιστορία ... δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία,
η Ελλάδα και τα Βαλκάνια


(δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα)


Κεφάλαιο 6


ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Κεφάλαιο 5


Κράτη και κοινωνίες στην Ευρώπη 
(δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα)


Α. Νέα κράτη, παλιές αυτοκρατορίες και ανταγωνισμοί


Σιωνιστικό κίνημα
Το σιωνιστικό κίνημα υποστήριζε ότι οι Εβραίοι δε θα γίνονταν ποτέ δεκτοί στην 
Ευρώπη ως ισότιμοι πολίτες και έπρεπε να έχουν το δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη. 
Ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος ήταν ο Τεοντόρ Χερτσλ (1860–1904). Το παρακάτω 
απόσπασμα είναι από το φυλλάδιό του Το εβραϊκό κράτος.


Κεφάλαιο 5


Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι Εβραίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπου και αν 
ζούνε […] διώκονται, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Η ισότητα απέναντι στο νόμο […] στην 
πράξη έχει καταντήσει κενό γράμμα […]. Οι επιθέσεις στα κοινοβούλια, στις συνελεύσεις, στον Τύπο, 
από την Εκκλησία, στο δρόμο, στα ταξίδια (για παράδειγμα, η εξαίρεση των Εβραίων από κάποια 
ξενοδοχεία), ακόμη και στα μέρη ψυχαγωγίας, πληθαίνουν μέρα με τη μέρα. Το είδος των διωγμών 
είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα […].
Η Παλαιστίνη είναι το ιστορικό μας σπίτι που δεν ξεχνάμε ποτέ. Και μόνο το όνομα Παλαιστίνη μπορεί 
να τραβήξει το λαό μας. 


Τεοντόρ Χερτσλ, Το εβραϊκό κράτος, έτος 1896


Το σιωνιστικό κίνημα 
πήρε το όνομά του από 
τη Σιών, ένα λόφο στην 
Ιερουσαλήμ.


Το σιωνιστικό κίνημα οργανώθηκε και προσπάθησε να διαδώσει τις ιδέες και τους στόχους 
του, ιδρύοντας παραρτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
περίπου 70.000 Εβραίοι από την Ευρώπη είχαν μεταναστεύσει στην Παλαιστίνη.


Τα ευρωπαϊκά κράτη και οι ΗΠΑ  


Ψηφίζουν
Με το νόμο του 1867 περισσότεροι άντρες από τα μεσαία και τα εργατικά στρώματα μπορούν 
πια να ψηφίζουν. Παρόλο που δε δόθηκε ψήφος στις γυναίκες, οι Βρετανοί ψηφοφόροι 
διπλασιάστηκαν, αφού τώρα ψήφιζαν περισσότεροι εργάτες. Ανάμεσα σε εκείνους που 
ζητούσαν δικαίωμα ψήφου για όλους, και για τις γυναίκες, ήταν ο Βρετανός φιλόσοφος Τζον 
Στιούαρτ Μιλ (1806–1873). 


[Η καθολική ψήφος] δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι ενάντια στη δημοκρατία [γιατί] 
στην πραγματικότητα πηγάζει από τη δημοκρατική αρχή […], [δηλαδή ότι ο] καθένας 
πρέπει να διαθέτει μία ψήφο, και όλες οι ψήφοι πρέπει να έχουν την ίδια αξία. 


   Τζον Στιούαρτ Μιλ, Λόγος στο κοινοβούλιο για το νόμο Περί Αντιπροσώπευσης του Λαού, έτος 1866


Η Χάριετ Τέιλορ (1807–1858). Μαζί με τον Τζον Στιούαρτ Μιλ έγραψαν ένα βιβλίο στο οποίο 
υποστήριζαν ότι οι γυναίκες βρίσκονται κάτω από τον ολοκληρωτικό έλεγχο των αντρών. 


Π 5.1


Π 5.2


Π 5.3
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Όσους υποστήριζαν ότι ήταν αθώος. Αυτοί τόνιζαν ότι


η γαλλική δημοκρατία έδινε τα ίδια δικαιώματα σε όλους 


τους πολίτες και ότι η δικαιοσύνη και ο στρατός έκρυψαν 
την αλήθεια για την υπόθεση. 


Παρισινή Κομούνα


Γαλλική Δημοκρατία
Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφότητα
Η Κομούνα του Παρισιού θεσπίζει:


1. Η στράτευση καταργείται.
2. Καμία στρατιωτική δύναμη εκτός από την εθνική φρουρά δεν μπορεί να 
δημιουργηθεί ή να μπει στο Παρίσι. 
3. Όλοι οι ικανοί πολίτες συμμετέχουν στην εθνική φρουρά.


Η Κομούνα του Παρισιού στις 29 Μαρτίου 1871


Η Κομούνα ξέσπασε όταν στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο η γαλλική 
κυβέρνηση έκανε ανακωχή με την Πρωσία. Ο λαός του Παρισιού, 
που θεώρησε αυτή την πράξη προδοσία, επαναστάτησε και 
ίδρυσε ένα Γενικό Συμβούλιο της Κομούνας (Κοινότητας) 
του Παρισιού. Ύστερα από μερικές βδομάδες, η κυβέρνηση 
κατέστειλε βίαια την εξέγερση. Πολλές χιλιάδες καταδικάστηκαν: 
άλλοι σε θάνατο και άλλοι σε εξορία. Από τότε καταργήθηκε
η μοναρχία και καθιερώθηκε η δημοκρατία. 
Παρακάτω διαβάζουμε την Προκήρυξη της Κομούνας του 
Παρισιού που καταργεί τη στράτευση (που είναι υποχρεωτική) 
και καθιερώνει την εθνική φρουρά (που είναι εθελοντική, δηλαδή 
συμμετέχει σε αυτή μόνο όποιος θέλει). 


Στην εικόνα Π 5.4 η 
κολόνα της Μεγάλης 
Στρατιάς που είχε 
στήσει ο Ναπολέοντας 
Βοναπάρτης στην 
πλατεία Βαντόμ, στο 
Παρίσι, και στην Π 5.5 
λεπτομέρεια από την 
κολόνα. Οι επαναστάτες 
της Κομούνας 
καταστρέψανε την 
κολόνα, γιατί θεωρούσαν 
ότι συμβόλιζε την 
αποικιοκρατία. 


Εκπαίδευση 
Από το 1879 έως το 1886 ο Γάλλος υπουργός Παιδείας Ζιλ Φερί έφτιαξε νέους νόμους που 
καθιέρωσαν οριστικά το «σχολείο της δημοκρατίας», δηλαδή το σχολείο που είναι εντελώς 
διαχωρισμένο από την Εκκλησία. Σε όλα τα δημόσια σχολεία καταργήθηκε το μάθημα των 
θρησκευτικών και απαγορεύτηκε σε κληρικούς να διδάσκουν. Ακόμη ιδρύθηκαν πολλά 
καινούργια σχολεία, κυρίως για τα κορίτσια, και παιδαγωγικές ακαδημίες για δασκάλους.
Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα είχε στόχο να καλλιεργήσει την εθνική δημοκρατική συνείδηση 
στους Γάλλους πολίτες.


Υπόθεση Ντρέιφους
Ο Εβραίος Άλφρεντ Ντρέιφους ήταν ένας αξιωματικός στο γαλλικό στρατό ο οποίος 
κατηγορήθηκε ότι ήταν κατάσκοπος της Γερμανίας. Ο Ντρέιφους καταδικάστηκε σε ισόβια και 
εξορίστηκε στο Νησί του Διαβόλου (στη Γαλλική Γουινέα). Η υπόθεση αυτή χώρισε για αρκετά 
χρόνια τη Γαλλία σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα: 


Μετά την καταδίκη του Ντρέιφους πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να αποδείξουν ότι ήταν 
αθώος. Πίστευαν πως έτσι η δημοκρατική Γαλλία θα κέρδιζε μια νίκη ενάντια στο αυταρχικό 
γαλλικό κράτος. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γάλλος συγγραφέας Εμίλ Ζολά. Το 1898 
δημοσίευσε μια επιστολή στην εφημερίδα Ορόρ (Αυγή) με τίτλο «Κατηγορώ». Σ’ αυτή 
κατηγορούσε το στρατό και την κυβέρνηση ότι έκρυψαν την αλήθεια για την υπόθεση. Στο 
απόσπασμα διαβάζουμε για ποιους λόγους έγραψε αυτή την επιστολή.


Όσους 


υποστήριζαν ότι ήταν ένοχος. 


Αυτοί πίστευαν ότι οι Εβραίοι δεν έπρεπε να 


γίνονται αξιωματικοί στο γαλλικό στρατό. Ακόμη, ότι


ο ισχυρός στρατός ήταν το βασικό στήριγμα για το έθνος 


που κινδύνευε από τη δημοκρατία.


Π 5.4


Π 5.5
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Την αλήθεια θα την πω, γιατί υποσχέθηκα να τη λέω, όταν η δικαιοσύνη 
[...], δεν την υπηρετεί με πληρότητα και ακεραιότητα. Το καθήκον μου 
μου επιβάλλει να μιλήσω, δε θέλω να γίνω συνένοχος. Οι νύχτες μου θα 
στοίχειωναν από το φάντασμα του αθώου ανθρώπου, ο οποίος τιμωρείται 
σ’ ένα μακρινό τόπο, με τα πιο τρομερά βασανιστήρια, για ένα έγκλημα 
που δεν έκανε.


Εμίλ Ζολά, Κατηγορώ, έτος 1898   


Μεταρρυθμίσεις 
Εκτός από την ήττα στον Κριμαϊκό πόλεμο, και άλλοι παράγοντες 
οδήγησαν το Ρώσο τσάρο Αλέξανδρο Β΄ σε μεταρρυθμίσεις:
οι φιλελεύθερες ιδέες που είχαν αρκετοί μορφωμένοι Ρώσοι 
και κρατικοί αξιωματούχοι, οι αντιδράσεις για τη διαφθορά που 
υπήρχε στο κράτος και οι φόβοι για αγροτικές εξεγέρσεις. Μετά 
την κατάργηση της δουλοπαροικίας, στις δεκαετίες του 1860 και 
του 1870 έγιναν μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο 
νομικό σύστημα, στην εκπαίδευση και στο στρατό. 
Όμως οι πιο πολλές δεν πέτυχαν γιατί οι Ρώσοι τσάροι συνέχισαν 
να κυβερνούν απολυταρχικά. Στο θέμα αυτό αναφέρεται ο Ρώσος 
Πετρ Κραπότκιν στο παρακάτω απόσπασμα.  


«Ο Πολ Αλέξις διαβάζει στον Εμίλ Ζολά», 
πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Πολ 


Σεζάν. 1869–1870.


Tα χειμερινά ανάκτορα στην Πετρούπολη ήταν η 
οικογενειακή κατοικία του τσάρου και η έδρα της 
Αυλής του.


Λένε συχνά ότι ο Αλέξανδρος Β ́  έκανε μεγάλο λάθος και έφερε την καταστροφή του επειδή έδινε 
πολλές ελπίδες που αργότερα δεν ικανοποιούσε [...]. Έκανε κάτι πολύ χειρότερο. Δεν έδινε απλώς 
ελπίδες [...]. Παρακίνησε τους ανθρώπους σε όλη τη Ρωσία να στρωθούν στη δουλειά [...] και να εξε-
τάσουν [...] τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονταν. Τους έκανε να καταλάβουν τι μπορούσαν να κάνουν 
μόνοι τους και πόσο εύκολο ήταν να το κάνουν. Τους έπεισε [...] να ζητήσουν μόνο ό,τι μπορούσε να 
γίνει τότε. Και όταν έδωσαν μορφή στις ιδέες τους και τις έκαναν νόμους, και το μόνο που χρειαζόταν 
για να γίνουν πραγματικότητα ήταν η υπογραφή του, αρνιόταν να τους υπογράψει [...]. Τίποτα δεν 
άλλαξε για 35 χρόνια· για 35 χρόνια, όσοι τολμούσαν να μιλήσουν για την ανάγκη να γίνουν αλλαγές 
χαρακτηρίζονταν «ύποπτοι». 


Πετρ Κραπότκιν, Αναμνήσεις ενός επαναστάτη, έτος 1899


Π 5.7 Π 5.8


Π 5.9


Π 5.10


Κατάργηση της δουλοπαροικίας
Με την κατάργηση της δουλοπαροικίας (τη χειραφέτηση 
των αγροτών) 23 εκατομμύρια αγρότες σταμάτησαν 
να ανήκουν στους γαιοκτήμονες και έγιναν ελεύθεροι. 
Μπορούσαν να μετακινούνται, να δουλεύουν όπου ήθελαν, 
να παντρεύονται αυτόν ή αυτή που ήθελαν, να πηγαίνουν 
στα δικαστήρια. Μπορούσαν ακόμη, δίνοντας όμως 
πολλά χρήματα, να αγοράσουν ένα μικρό κομμάτι γη. 
Η μεταρρύθμιση αυτή βοήθησε τη χώρα να αναπτυχθεί 
οικονομικά.


Πίνακας του Ρώσου ζωγράφου Αλεξέι 
Καρσούτσιν με σκηνή από την αγροτική 


οικογενειακή ζωή.


Π 5.11
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Ο τσάρος Νικόλαος Β΄ έφιππος κρατάει μια θρησκευτική 
εικόνα και γύρω του Ρώσοι στρατιώτες προσκυνούν. 1904.


Ρωσοϊαπωνικός πόλεμος
Πολλά ισχυρά κράτη την εποχή αυτή (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, 
ΗΠΑ, Ρωσία και Ιαπωνία) ήθελαν να εκμεταλλευτούν την Κίνα, που είχε πολύ 
μεγάλο πληθυσμό, αλλά δεν ήταν ισχυρή.
Το καθένα από αυτά ήθελε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του και να 
εκμεταλλευτεί για λογαριασμό του τη χώρα. Αυτό έφερε το 1904 τη Ρωσία 
και την Ιαπωνία σε πόλεμο. 
Η Ρωσία έχασε τον πόλεμο (1905). Η ήττα της ήταν μεγάλη έκπληξη για τους 
ανθρώπους της εποχής, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ένα ασιατικό κράτος 
νικούσε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό κράτος.


Οι δρόμοι της Γιοκοχάμα 
σημαιοστολισμένοι για τη νίκη της Ιαπωνίας 
στον πόλεμο του 1905.


Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα η Ιαπωνία είχε λίγες επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο. 
Το 1854 όμως έκανε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και παραχώρησε δυο λιμάνια για 
το εμπόριό του. Ακολούθησαν εμπορικές συμφωνίες με άλλα κράτη, όπως με τη 
Μεγάλη Βρετανία και τη Ρωσία. Λίγο αργότερα οι Ιάπωνες αυτοκράτορες κάνουν 
σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Στόχος τους είναι να 
φτάσει η Ιαπωνία τεχνολογικά και στρατιωτικά τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για να 
μην κινδυνεύει η ανεξαρτησία της. Κάλεσαν λοιπόν ξένους για να φέρουν στην 
Ιαπωνία τις δυτικές τεχνικές γνώσεις για τη γεωργία, τη βιομηχανία, τη στρατι-
ωτική οργάνωση. Έτσι προχώρησε η εκβιομηχάνιση στη χώρα και οργανώθηκε 
ισχυρός στρατός και στόλος.


Ιαπωνική ζωγραφιά που δείχνει την εκβιομηχάνιση της 
Ιαπωνίας. Δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.


«Στην κοιλιά ενός κύματος στα ανοιχτά της 
Κανάγκαβα», χαρακτικό του Ιάπωνα ζωγράφου 
Κατσουσίκα Κογουσάι. Δεκαετία 1830. 


Η Ιαπωνία ανέπτυξε το δικό της ιδιαίτερο πολιτισμό. Σκηνή από 
σούμο, την παραδοσιακή ιαπωνική πάλη (1909).


Π 5.12


Π 5.13


Π 5.14
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[Να είμαστε] ελεύθεροι σαν προσωπικότητες, να λέμε ελεύθερα τη γνώμη 
μας, να είναι ελεύθερος ο Τύπος, να μπορούμε ελεύθερα να κάνουμε συγκε-
ντρώσεις, [να είμαστε ελεύθεροι] σε θέματα σχετικά με τη θρησκεία και να 
διαχωριστεί η Εκκλησία από το κράτος.
Γενική και υποχρεωτική κρατική εκπαίδευση [...].
Ο νόμος να προστατεύει την εργασία [...].
Οι εργάτες να είναι ελεύθεροι να δημιουργούν ενώσεις για συνεργατικούς 
[=για αλληλοβοήθεια] ή επαγγελματικούς σκοπούς.
Οκτάωρη εργασία την ημέρα και να περιοριστούν οι υπερωρίες […].
Λογικά εργατικά μεροκάματα. 


Παράκληση των εργατών της Αγίας Πετρούπολης στον τσάρο, έτος 1905


Επανάσταση του 1905 
Οι αστοί στη Ρωσία ζητούσαν πολιτικές αλλαγές και φιλελεύθερο καθεστώς και οι 
εργάτες κατέβηκαν σε απεργίες απαιτώντας σύνταγμα και καλύτερες συνθήκες 
εργασίας. Σύντομα οι απεργίες απλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεσηκώθηκαν και 
οι αγρότες και λίγο μετά ακολούθησαν και οι μη ρωσικοί πληθυσμοί, που είχαν κυρίως 
εθνικές διεκδικήσεις.
Στο απόσπασμα παρακάτω διαβάζουμε τι ζήτησαν οι εργάτες στην Αγία Πετρούπολη 
από τον τσάρο Νικόλαο Β΄.


Ο τσάρος Νικόλαος Β΄ και η 
τσαρίνα ντυμένοι με ρούχα του 
17ου αιώνα για ένα χορό στο 
παλάτι. 1903.


Τριπλή Συμμαχία
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Ότο φον Μπίσμαρκ, που έχει μόλις αναγκαστεί από το Γερμανό 
αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄ να παραιτηθεί, μιλάει για τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της 
Τριπλής Συμμαχίας. 


[Η Τριπλή Συμμαχία] χτίστηκε πάνω σε δύο ισχυρές βάσεις: την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα κοινά 
συμφέροντα. Είναι πάντα το ίδιο δυνατή και σταθερή στην απόφασή της να διατηρήσει την ειρήνη [...]. 
[Στηρίζεται] στην αληθινή και πιστή φιλία ανάμεσα στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ιταλία, που 
σέβονται εξαιρετικά η μια την άλλη, και είναι και οι τρεις εξαιρετικά αγαπητές στους υπήκοούς τους 
[...]. Χάρη στην Τριπλή Συμμαχία μπορώ να πιστεύω και το δηλώνω ανοιχτά ότι η ειρήνη στην Ευρώ-
πη είναι σίγουρη, εκτός βέβαια αν ο Θεός θελήσει το αντίθετο και γίνει κάποιο από αυτά τα τρομερά 
ατυχήματα, που ανατρέπουν όλα τα λογικά προγνωστικά.


 Ότο φον Μπίσμαρκ, Συνέντευξη στην εφημερίδα Ντέιλι Τέλεγραφ, Ιούνιος 1890


Π 5.18


Π 5.17


Π 5.19


Νέα εδάφη 
Το 19ο αιώνα οι ΗΠΑ επεκτείνονται: Παίρνουν νέα εδάφη 
ή τα αγοράζουν από άλλα κράτη (για παράδειγμα, το 1830 
αγόρασαν τη Λουιζιάνα από τη Γαλλία και το 1867 την Αλάσκα 
από τη Ρωσία). Στα τέλη του 19ου αιώνα το κράτος των ΗΠΑ 
ξεκινάει από τον Ατλαντικό και φτάνει μέχρι τον Ειρηνικό. 
Λευκοί μετανάστες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 
εγκαταστάθηκαν στην τεράστια αυτή έκταση, εξολοθρεύοντας 
τους ντόπιους, τους Ινδιάνους, και καταστρέφοντας τον 
πολιτισμό τους. 


Αφίσα από το θέαμα «Η άγρια Δύση» του Μπούφαλο Μπιλ, με θέμα τους 
λευκούς που μετανάστευαν προς τα δυτικά. Το θέαμα παρουσίαζε τους 


Ινδιάνους να κάνουν άγριες επιθέσεις σε αθώους ταξιδιώτες. Μάλιστα, στις 
σκηνές αυτές έπαιζαν πραγματικοί Ινδιάνοι.


Π 5.20
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Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής
Πριν από το 1600, όπως υπολογίζεται, στη Βόρεια Αμε-
ρική ζούσαν δέκα εκατομμύρια Ινδιάνοι που μιλούσαν 
πολλές γλώσσες. Άλλοι ήταν νομάδες (δεν είχαν δηλαδή 
μόνιμη κατοικία) και άλλοι κατοικούσαν σε χωριά. Ζούσαν 
από την αλιεία, το κυνήγι και τους καρπούς που μάζευαν. 
Οι ντόπιες ινδιάνικες φυλές (οι Σιου, οι Ναβάχο, οι Ιροκέ-
ζοι, οι Τσερόκι, οι Τσόκτο, οι Τσικάσο κ.ά.) καταστράφηκαν 
από τους πολέμους, τις αναγκαστικές μεταναστεύσεις σε 
άλλες περιοχές, την πείνα και τις αρρώστιες.


Ινδιάνικο σκίτσο που παρουσιάζει τις διαφορές των 
Ινδιάνων με τους αποίκους. Οι Ινδιάνοι κυνηγούν 
άγρια ζώα, οι άποικοι προτιμούν να εκτρέφουν 
κατοικίδια. Διαφορετικά είναι και τα ρούχα που 
φορούν. Γύρω στο 1840.


Aρχηγοί των Ινδιάνων Ναβάχο με τους διερμηνείς 
τους στην Ουάσινγκτον. Πήγαν εκεί για να 
συζητήσουν για τα ινδιάνικα εδάφη που ήθελε να 
εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ. 1874.


Νεαρός ινδιάνος από την Καλιφόρνια ντυμένος με 
ρούχα σαν αυτά που φορούσαν οι άποικοι. 1851.


Να τι είπε ένας Ινδιάνος φύλαρχος, το Μαύρο Γεράκι, όταν τον 
συλλάβανε το 1832.


Οι λευκοί είναι κακοί δάσκαλοι, κουβαλάνε λάθος βιβλία και κά-
νουν λαθεμένες πράξεις, γελάνε κατάμουτρα στο φτωχό Ινδιάνο 
για να τον κοροϊδέψουν, του δίνουν το χέρι για να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη του, τον κάνουν να μεθάει για να τον εξαπατή-
σουν και να εκμεταλλευτούν τη γυναίκα του. Τους λέμε να μας 
αφήσουν μόνους και να φύγουν μακριά μας, αλλά αυτοί μας 
ακολουθούν και περικυκλώνουν τα μονοπάτια μας και στριφο-
γυρίζουν ανάμεσά μας όπως τα φίδια. Μας δηλητηριάζουν με τα 
αγγίγματά τους. Δεν είμαστε ασφαλείς. Βρισκόμαστε σε κίνδυνο. 
Γινόμαστε σαν κι αυτούς υποκριτές και ψεύτες [...], τεμπέληδες, 
όλο λόγια και καθόλου έργα. Οι λευκοί δεν παίρνουν κεφάλια, 
μα κάνουν κάτι χειρότερο, δηλητηριάζουν την καρδιά. 


Μαύρο Γεράκι, Απόσπασμα από λόγο του, έτος 1832


Δουλεία
Η Σόζουρνερ Τρουθ ήταν σκλάβα που ελευθερώθηκε το 1827. Άρχισε να κάνει ομιλίες ενάντια 


στη δουλεία και πολλοί πήγαιναν να την ακούσουν. Ήταν μάλιστα και σύμβουλος του 
προέδρου των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν. Στο παρακάτω απόσπασμα η Τρουθ, μέσα από την 
προσωπική της εμπειρία, μας δίνει μια εικόνα για τη γυναικεία δουλεία.


Αυτός εκεί ο άντρας λέει ότι οι γυναίκες έχουν ανάγκη να τις βοηθάει κάποιος για 
να μπουν στην άμαξα και να τις περνάει από [τα] χαντάκια και να έχουν παντού την 
καλύτερη θέση. Κανείς δε με βοήθησε ποτέ [να μπω] σε άμαξες ή [να περάσω] 
πάνω από λασπόνερα ούτε μου έδωσε καμία θέση. Γιατί, δεν είμαι γυναίκα εγώ; […]  


Όργωσα και φύτεψα και [έμεινα] σε αχυρώνες και κανένας άντρας δε με βοήθησε. 
Γιατί, δεν είμαι γυναίκα εγώ; Γέννησα δεκατρία παιδιά και είδα τα περισσότερα να 


πουλιούνται σκλάβοι και όταν έκλαψα σαν μάνα, μόνο ο Θεός με άκουσε. Γιατί, δεν 
είμαι γυναίκα εγώ;


Σόζουρνερ Τρουθ, Απόσπασμα από την ομιλία της
στο Συνέδριο για τα ∆ικαιώματα των Γυναικών στο Οχάιο, έτος 1854Διαδήλωση ενάντια 


στη δουλεία.


Π 5.21
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Β. Η βιομηχανική εξάπλωση 


Εφευρέσεις
Ας δούμε μερικές από τις μεγάλες εφευρέσεις 
που έγιναν το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 


1867


Δυναμίτης


Ο Σουηδός 
Άλφρεντ
Νόμπελ 


1870


Γεννήτρια


Ο Βέλγος 
Ζενόμπ 
Γκραμ


Κινητήρας
αυτοκινήτου


Ο Γερμανός 
Νίκολας Ότο


1876


Ηλεκτρικός 
λαμπτήρας


Ο Αμερικανός
Τόμας Έντισον


Τηλέφωνο


Ο Βρετανός Γκράχαμ Μπελ,
που ζούσε στην Αμερική


1879


Τρίκυκλο με 
κινητήρα


Ο Γερμανός
Καρλ Μπεντς


Αυτοκίνητο


Ο Γερμανός
 Γκότλιεμπ 


Ντάιμλερ


1886 1889


1888


Μελέτη ραδιοκυμάτων 
(ραδιόφωνο)


Ο Γερμανός 
Χάινριχ Ρούντολφ Χερτς


 


Γ. Ο αποικιακός ανταγωνισμός


Δεν ήταν πολιτισμένοι
Πολλοί μορφωμένοι στην Ευρώπη πίστευαν ότι η «Δύση», δηλαδή οι 
χριστιανικές βιομηχανικές χώρες της δυτικής Ευρώπης και οι ΗΠΑ, 
αντιπροσώπευε τον ανώτερο πολιτισμό στον κόσμο. Γι’ αυτούς, οι άλλοι 
λαοί, έξω από την Ευρώπη, βρίσκονταν ακόμη πολλούς αιώνες πίσω, 
στην κατάσταση που βρισκόταν η Δύση πριν αναπτύξει την επιστήμη, τη 
λογική και τον ανθρωπισμό. Θεωρούσαν μάλιστα ότι ο πολιτισμός της 
«Ανατολής» (που συνήθως κάλυπτε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά 
και την υπόλοιπη Ασία και τη βόρεια Αφρική) ήταν κατώτερος από τον 
ευρωπαϊκό.
Στο παρακάτω απόσπασμα, ένας Βρετανός αξιωματούχος μιλάει για τις 
διαφορές ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους «Ανατολίτες».


Π 5.27


Το ανατολίτικο πνεύμα έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό: [...] του λείπει 
η ακρίβεια […]. Ο Ευρωπαίος είναι ορθολογιστής [...] ακόμη και αν 
ποτέ του δεν έχει σπουδάσει λογική [...] ζητάει αποδείξεις πριν δε-
χτεί την αλήθεια […]. Ο Ανατολίτης πάσχει από ασυμμετρία [...] στο 
πνεύμα. Οι εξηγήσεις του είναι πολύ πρόχειρες [...] [και] δεν μπορεί 
σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιήσει τη λογική. Συχνά είναι ανίκανοι 
[οι «Ανατολίτες»] να βγάλουν τα πιο απλά συμπεράσματα.


Λόρδος Κρόμερ, Η σύγχρονη Αίγυπτος, έτος 1908


Σκελετωμένοι Ινδοί στο λιμό του 
Μαντράς (1877–1878).


Ανθισμένο κλαδί από το δέντρο κιγχόνη. Από 
το φλοιό του έπαιρναν το κινίνο, το μόνο 
γνωστό φάρμακο για τη μαλάρια (ελονοσία) 
μέχρι το 1940. Το κινίνο έκανε πιο ασφαλή τη 
ζωή των Ευρωπαίων στις αποικίες όπου το 
κλίμα ευνοούσε την ελονοσία.


Π 5.30


Π 5.28


Π 5.29
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Δ. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες


Πόλεις, πληθυσμοί και μεταναστεύσεις 


Δίκτυα


Κίνα
Η Κίνα ήταν μεγάλη χώρα και παλιά αυτοκρατορία. Από το 1644 
μέχρι το 1911 την Κίνα κυβερνά η δυναστεία Τσινγκ. Το 18ο αιώνα το 
εμπόριο με την Ευρώπη και την Αμερική γίνεται στην Καντόνα, ένα 
πολύ σημαντικό λιμάνι. Η Κίνα εισάγει ορισμένες νέες καλλιέργειες 
(καλαμπόκι, γλυκοπατάτα, καπνό, φιστίκια) και εξάγει τσάι, μετάξι, 
βαμβακερά υφάσματα, πορσελάνες και άλλα προϊόντα χειροτεχνίας. 
Την ίδια περίοδο ο πληθυσμός στην Κίνα αυξάνεται πάρα πολύ και 
η καλλιεργημένη γη δε φτάνει πια για να τον θρέψει. Βασιλεύει η 
φτώχεια, ξεσπούν εξεγέρσεις, και η διαφθορά στη διοίκηση και στο 
στρατό μεγαλώνει. 
Το 19ο αιώνα δεν ήταν ισχυρή. Το 1840 η Μεγάλη Βρετανία πήρε το 
Χονγκ Κονγκ και υποχρέωσε την Κίνα να ανοίξει τα λιμάνια της στο 
διεθνές εμπόριο. Τα μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό και οι πιέσεις 
στα σύνορά της ανάγκασαν την Κίνα να αφήσει τους Ευρωπαίους να 
κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα και να διαδίδουν το χριστιανισμό. 
Κυρίως όμως δέχτηκε να μειώσει τους φόρους και να ελευθερώσει το 
εμπόριο. Σύντομα οι ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις και η Ιαπωνία 
πήραν διάφορα τμήματα της χώρας. 


Το 1900 όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις μαζί (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία), αλλά και οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία κατέλαβαν το 
Πεκίνο για να αντιμετωπίσουν μια εξέγερση ενάντια στους ξένους (εξέγερση των Μπόξερς). Στην εικόνα η δημόσια εκτέλεση ενός από τους 
αρχηγούς της εξέγερσης. 


Σκίτσο με λεκάνη 
τουαλέτας από 
βιβλίο που εκδόθηκε 
το 1889. Ακόμη και 
στα πιο πλούσια 
σπίτια οι λεκάνες 
ή οι μπανιέρες με 
τρεχούμενο νερό ήταν 
ακόμη σπάνιες.


Στις δημόσιες μεταφορές εμφανίστηκαν τα τραμ, 
που στην αρχή τα έσερναν άλογα και αργότερα 
λειτουργούσαν με ηλεκτρισμό. Από τις αρχές του 20ού 
αιώνα άρχισαν να κυκλοφορούν και τα λεωφορεία. 
Στην εικόνα κεντρικός δρόμος στη Νέα Υόρκη το 
1890. Βλέπουμε τραμ μαζί με άμαξες που τις σέρνουν 
άλογα. 


Ο ηλεκτροφωτισμός στους δημόσιους χώρους 
και στα σπίτια έδωσε περισσότερες ευκαιρίες για 
ψυχαγωγία και νυχτερινή ζωή στην πόλη. Στην εικόνα 
το Παρίσι ηλεκτροφωτισμένο για τη διεθνή έκθεση που 
διοργανώθηκε εκεί το 1900. 


Αίγυπτος
Η Αίγυπτος ήταν αυτόνομη, αλλά βρισκόταν κάτω 
από τον έλεγχο του Οθωμανού σουλτάνου (αυτό το 
καθεστώς ονομάζεται επικυριαρχία). Ο βρετανικός 
στρατός την κατέλαβε το 1882, όταν ο τοπικός 
διοικητής ζήτησε βοήθεια από τη Μεγάλη Βρετανία για 
να αντιμετωπίσει μια εξέγερση. Η Μεγάλη Βρετανία
δεν κατάργησε την οθωμανική επικυριαρχία.
Στην πραγματικότητα όμως αυτή κυβέρνησε
την Αίγυπτο, αφού διόρισε Βρετανό διοικητή στο Κάιρο. 


Άποψη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο με την παραλία της. 


Π 5.31


Π 5.32


Π 5.33


Π 5.34 Π 5.35
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Χαρακτικό με Βρετανούς τουρίστες να επισκέπτονται τους υπόνομους 
στο Παρίσι (1870). Τα δίκτυα για την ύδρευση ήταν μεγάλα τεχνικά 
έργα που έφεραν πόσιμο νερό στα σπίτια. Οι αποχετευτικοί σωλήνες 
έγιναν επίσης δίκτυο και επεκτάθηκαν, καταργώντας σιγά σιγά τους 
βόθρους. Αυτό βελτίωσε πολύ τις συνθήκες υγιεινής.


Σύγχρονη αεροφωτογραφία με τους σταθμούς Σεντ Πάνκρας και 
Κίνγκς Κρος στο Λονδίνο. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, κτίρια συνήθως 
εντυπωσιακά, ήταν σύμβολα για τη νέα εποχή.


Πογκρόμ
Η ρωσική λέξη πογκρόμ (που σημαίνει «συντρίβω») 
χρησιμοποιείται από το 19ο αιώνα για να περιγράψει τη μαζική 
και οργανωμένη βίαιη επίθεση ενάντια στους Εβραίους, 
στη ζωή, στην περιουσία και στον πολιτισμό τους. Η λέξη 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Ρωσία τη δεκαετία 
του 1880, όταν έγιναν μαζικές επιθέσεις ενάντια στους 
Εβραίους στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Σήμερα η λέξη δε 
χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με τους Εβραίους.


Πολυμελής οικογένεια Ρώσων μεταναστών στις ΗΠΑ. Αρχές του 20ού αιώνα.


Π 5.36 Π 5.37


Π 5.38


Το συνδικαλιστικό κίνημα και η κοινωνική νομοθεσία


Ο τρόπος δουλειάς αλλάζει


Στο τέλος του 19ου αιώνα αλλάζει και ο τρόπος που 
δουλεύουν οι εργάτες σε πολλά εργοστάσια.
Τα προϊόντα φτιάχνονται με το σύστημα της αλυσίδας: 
Τα αντικείμενα περνούν μπροστά από τους εργάτες σε 
κινούμενες ταινίες και αυτοί κάνουν συνεχώς τις ίδιες 
κινήσεις σε συγκεκριμένο χρόνο. Κάθε αντικείμενο 
φτιάχνεται από πολλούς εργάτες, που καθένας τους 
φτιάχνει μόνο ένα τμήμα του. Έτσι η παραγωγή στα 
εργοστάσια αυξήθηκε, αλλά η δουλειά έγινε ακόμη πιο 
δύσκολη για τους εργάτες. 


Αλυσίδα παραγωγής στο εργοστάσιο Φορντ στο Ντιτρόιτ (ΗΠΑ). 
1913. 


Π 5.39
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Πειθαρχημένη δουλειά στα εργοστάσια
Τα εργοστάσια είχαν κανονισμούς στους οποίους έπρεπε να υπακούουν 
οι εργάτες. Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από τον κανονισμό μιας 
κλωστοϋφαντουργίας στο Άλτενστατ (σήμερα στη Γερμανία).


Επίσης τιμωρούνται [...]:
1. Η ασεβής συμπεριφορά προς τους επιστάτες [...].
2. Οι αυθαίρετες αλλαγές σε μηχανές, φωτισμό, θέρ-
μανση και εργαλεία.
3. Η παρενόχληση άλλων εργατών.
4. Το κάπνισμα.
5. Ο θόρυβος στο δρόμο προς και από το εργοστάσιο.
6. Ζημιές σε σπίτια, κήπους, δέντρα, φράχτες, πηγές 
και τα όμοιά τους. 


Κανονισμός του εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας
Στάουμπ και Υιοί, έτος 1853


Χαρακτικό με αλυσίδα παραγωγής σε εργοστάσιο που 
κατασκευάζει προϊόντα από χυτοσίδηρο. Τέλη του 19ου αιώνα.


Κοινωνική νομοθεσία
Οι νόμοι περιόριζαν την παιδική και γυναικεία εργασία και 
ρύθμιζαν τα ωράρια και τους κανονισμούς ασφαλείας στα 
εργοστάσια. Άλλοι νόμοι, πρώτα στη Γερμανία και στη 
συνέχεια και σε άλλες χώρες, ασφάλιζαν τους εργάτες για 
τις ασθένειες και τα ατυχήματα και αργότερα τους έδιναν 
συντάξεις μετά τα εβδομήντα. Λίγο πριν από τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα κράτη άρχισαν να ασφαλίζουν 
τους εργαζόμενους ενάντια στην ανεργία και έγιναν τα 
πρώτα γραφεία εύρεσης εργασίας.
Τους λόγους για τους οποίους η κοινωνική νομοθεσία 
συμφέρει το κράτος και την κοινωνία εξηγεί ο καγκελάριος 
Ότο φον Μπίσμαρκ στο παρακάτω απόσπασμα.


Αφίσα του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για το 
γερμανικό ασφαλιστικό σύστημα.


Ο εργάτης δεν είναι σίγουρος ότι θα έχει πάντα δουλειά, δεν είναι σίγουρος ότι θα είναι πάντα υγιής 
και βλέπει ότι, όσο μεγαλώνει, δε θα μπορεί να δουλεύει […]. Οι συνηθισμένοι τρόποι για να βοηθάμε 
τους φτωχούς δε φτάνουν […]. Διαβάζουμε καθημερινά σε εφημερίδες για ανθρώπους που αυτοκτό-
νησαν επειδή δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν στέγη, [ζούσαν χωρίς] έσοδα […]. Αν [ένας εργάτης] πέσει 
στη φτώχεια και εξαρτάται από τη φιλανθρωπία, αυτό θα τον κάνει σίγουρα εχθρικό και επικίνδυνο 
για την κοινωνία […]. Όσο το κράτος δεν αναλαμβάνει δράση, τόσο ο εργάτης δεν έχει εμπιστοσύνη 
στις σχέσεις του με το κράτος […].


Ότο φον Μπίσμαρκ, Λόγος για το δεύτερο νόμο ασφάλειας για ατυχήματα, έτος 1884


Εργάτριες που 
συσκευάζουν 
σιρόπια και 
φρούτα. 
Αρχές του 
20ού αιώνα.


Π 5.40


Π 5.42


Π 5.41


Π 5.43


Π 5.44
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Σοσιαλισμός, πολιτικές ελευθερίες και γυναικείο κίνημα 


Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς
Το 1848 ο Μαρξ και ο Ένγκελς κυκλοφόρησαν το Μανιφέστο του κομουνιστικού 
κόμματος. Σ’ αυτό υποστήριξαν ότι το εργατικό κίνημα θα ανατρέψει τον 
καπιταλισμό και θα ιδρύσει την κομουνιστική κοινωνία. Σ’ αυτή δε θα υπάρχει 
ιδιοκτησία και όλα θα ανήκουν σε όλους ανάλογα με τις ανάγκες τους. 


Ο Γερμανός Καρλ Μαρξ (1818–1883) 
ήταν φιλόσοφος με σημαντική πολιτική 
δράση. Το 1844 συνάντησε το Γερμανό 
Φρίντριχ Ένγκελς με τον οποίο έγιναν 
φίλοι και συνεργάτες για όλη τους 
τη ζωή. Το 1849 εγκαταστάθηκε στο 
Λονδίνο, όπου και έζησε ως το θάνατό 
του. Ο Φρίντριχ Ένγκελς (1820–1895) 
γεννήθηκε στην Πρωσία και ο πατέρας 
του ήταν βιομήχανος υφαντουργίας. 
Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
του στη Μεγάλη Βρετανία.
Και οι δύο στα έργα τους μιλούν για 
τις σοσιαλιστικές και κομουνιστικές 
ιδέες που θα άλλαζαν την κοινωνία της 
εποχής τους. Στην εικόνα οι Μαρξ και 
Ένγκελς σε οικογενειακή φωτογραφία.


Οι κομουνιστές […] δεν κρύβουν τις απόψεις και τους στόχους τους. 
Δηλώνουν ανοιχτά ότι μόνο αν ανατρέψουν βίαια τη σημερινή κατάσταση 


μπορούν να πετύχουν το στόχο τους. Αφήστε τις άρχουσες 
τάξεις [=τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα] να τρέμουν [μια] 
κομουνιστική επανάσταση. Οι προλετάριοι [=οι εργάτες] 
δεν έχουν να χάσουν τίποτε, παρά μόνο τις αλυσίδες τους. 
Έχουν όμως έναν κόσμο να κερδίσουν. Εργαζόμενοι όλου 
του κόσμου ενωθείτε!


Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς, Μανιφέστο του κομουνιστικού 
κόμματος, έτος 1848


Το Κεφάλαιο του Μαρξ στην ελληνική έκδοση του 1921. Το Κεφάλαιο 
είναι το σημαντικότερο έργο του Καρλ Μαρξ. Μιλάει για τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργεί ο καπιταλισμός και για το πώς εκμεταλλεύεται 
τους εργάτες.


Πίνακας του Γερμανού 
ζωγράφου Χούμπερτ φον 
Χερκόμερ με τίτλο
«Σε απεργία». 1891.


Αφίσα από τη Δεύτερη Διεθνή που δείχνει το σοσιαλισμό να διαδέχεται τη 
Γαλλική Επανάσταση. Το 1864 σοσιαλιστές από πολλά ευρωπαϊκά κράτη  
μαζεύτηκαν στο Λονδίνο και ίδρυσαν τη «Διεθνή Εργατική Ένωση» (αργότερα 
ονομάστηκε «Πρώτη Διεθνής»). Η οργάνωση αυτή είχε στόχο τη συνεργασία 
ανάμεσα στα εργατικά κινήματα. Η Πρώτη Διεθνής διαλύθηκε το 1876. Το 
1899 ιδρύθηκε στο Παρίσι η «Δεύτερη Σοσιαλιστική Διεθνής». Διαλύθηκε όταν 
ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.


«Εργατικά» ή «σοσιαλιστικά» ή «σοσιαλδημοκρατικά» 
κόμματα 
Το πρώτο ευρωπαϊκό κόμμα που μιλούσε στο όνομα των 
εργατών και υποστήριζε το σοσιαλισμό ήταν το Γερμανικό 
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που ιδρύθηκε το 1875. Μέχρι τις 
αρχές του 20ού αιώνα είχαν ιδρυθεί παρόμοια κόμματα στο 
Βέλγιο, στην Ιταλία, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. 
Πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το Γαλλικό και το Ιταλικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα έβγαζαν στις χώρες τους αρκετούς 
βουλευτές. 


Π 5.45


Π 5.47


Π 5.48


Π 5.49


Καθολικό δικαίωμα ψήφου
Σε αρκετές βιομηχανικές χώρες στα τέλη του 19ου αιώνα κεντρικό 
αίτημα για το εργατικό κίνημα ήταν περισσότερα δημοκρατικά 
δικαιώματα για όλους και το δικαίωμα ψήφου για τους εργάτες. 
Δε συμφωνούσαν όμως όλοι οι εργάτες για τη γυναικεία ψήφο. 
Τον Οκτώβριο του 1879 στο Εργατικό Συνέδριο της Μασσαλίας 
συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι από 132 εργατικά σωματεία της 
Γαλλίας. Ανάμεσά τους και η Ιμπερτίν Οκλέρ, που εκπροσωπούσε 
διάφορα γυναικεία εργατικά σωματεία. Παρακάτω διαβάζουμε ένα 
απόσπασμα από την ομιλία της.


Έκκληση 
(μαζική αίτηση 
με υπογραφές) 
για να δοθεί ψήφος 
στις γυναίκες στη Νέα Ζηλανδία. Από το 
1880 μέχρι το 1893 έγιναν πολλές τέτοιες 
αιτήσεις. Η πιο μεγάλη αποτελείται από 546 
φύλλα με 25.519 υπογραφές.


Π 5.46


Π 5.50
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Σουφραζέτα που συλλαμβάνεται στην πόλη Νταντί 
(Σκοτία). 1910.


Συχνά στις φυλακές ανάγκαζαν τις σουφραζέτες που έκαναν 
απεργία πείνας να φάνε. Αυτό καταγγέλλει η αφίσα. 1909. 


Θέλουμε για τις γυναίκες, όπως και για σας, πλήρη εκπαίδευση, ίδιες δυνατότητες 
στην ανάπτυξη, φυσική, ηθική, διανοητική, επαγγελματική. Θέλουμε για τις γυναίκες, 
όπως και για τους άντρες, ελευθερία στη συνείδηση, ελευθερία στη σκέψη, ελευ-
θερία στη δράση. Θέλουμε για τις γυναίκες, όπως και για τους άντρες, οικονομική 
ανεξαρτησία, δυνατότητα για δουλειά και την εγγύηση ότι ο καθένας θα απολαμβάνει 


ακέραιο το προϊόν της εργασίας του. Θέλουμε για τις γυναίκες, όπως και για τους 
άντρες, αποφασιστική ψήφο [παντού] [...]. Γιατί σε μια πραγματική δημοκρατία δεν 
υπάρχουν προνομιούχοι, παρά μόνο [...] [άνθρωποι] που έχουν τα ίδια καθήκοντα 


και τα ίδια δικαιώματα [...]. Στρεφόμαστε σε σας, προλετάριοι [=εργάτες], στους 
συντρόφους στη δυστυχία, για να υποστηρίξετε το δικαίωμά μας να βγούμε από 
τη σκλαβιά. Έχετε ψήφο, έχετε την αριθμητική δύναμη, όλοι είστε γυναίκες στην 
καρδιά, είστε αδέλφια μας. Βοηθήστε μας να απελευθερωθούμε.  
Ιμπερτίν Οκλέρ, Απόσπασμα από την ομιλία της στο Εργατικό Συνέδριο της Μασσαλίας, έτος 1879


Κίνημα για τη χειραφέτηση των γυναικών
Το γυναικείο κίνημα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί οι γυναίκες-μέλη του 
ονομάστηκαν σουφραζέτες. Η λέξη προέρχεται από τη γαλλική λέξη για την ψηφοφορία 
(σουφράζ).
Οι σουφραζέτες με τη δράση τους ήρθαν αντιμέτωπες με την αστυνομία. Για να κάνουν τους 
αδιάφορους πολιτικούς να ενδιαφερθούν, αποφάσισαν να δράσουν έντονα: έσπαγαν βιτρίνες, 
πέταγαν πέτρες στα σπίτια βουλευτών που διαφωνούσαν με τη γυναικεία ψήφο, έμπαιναν σε 
χώρους που ήταν μόνο για άντρες, έγραφαν συνθήματα κτλ. Για τη δράση τους αυτή πήγαιναν 
συχνά στη φυλακή. Εκεί έκαναν απεργίες πείνας, αρνούνταν δηλαδή να φάνε μέχρι να γίνουν 
δεκτά αυτά που ζητούσαν.


Βλέπω έγκυες γυναίκες στο πτωχοκομείο να τρίβουν τα πατώματα, να κάνουν τις πιο 
βαριές δουλειές, σχεδόν μέχρι τη στιγμή που θα γεννήσουν. Πολλές από αυτές είναι 
ανύπαντρες γυναίκες, πολύ πολύ νέες, σχεδόν κορίτσια. Μόλις το παιδί τους γεννη-
θεί, μπορούν είτε να μείνουν στο πτωχοκομείο και να κερδίζουν όσα χρειάζονται για 
να ζουν καθαρίζοντας πατώματα ή κάνοντας άλλες παρόμοιες δουλειές (σ’ αυτή την 
περίπτωση πρέπει να αποχωριστούν το παιδί τους) είτε πρέπει να φύγουν. Να φύγουν 
με ένα μωρό δυο εβδομάδων στην αγκαλιά τους, χωρίς ελπίδα, χωρίς σπίτι, χωρίς 
χρήματα, χωρίς να έχουν κάπου να πάνε. 


Έμιλιν Πάνκχερστ, Η δικιά μου ιστορία, έτος 1914


Η Έμιλιν Πάνκχερστ 
και η κόρη της 
Κρίσταμπελ 
ντυμένες με στολές 
φυλακισμένων 
(1908). Η Έμιλιν 
Πάνκχερστ, με 
βοήθεια από τις δύο 
κόρες της, τη Σίλβια 
και την Κρίσταμπελ, 
ήταν επικεφαλής 
στο κίνημα για τη 
γυναικεία ψήφο 
στα τέλη του 
19ου αιώνα στη 
Μεγάλη Βρετανία. 
Το 1903 ίδρυσε 
με άλλες γυναίκες 
την Κοινωνική και 
Πολιτική Ένωση των 
Γυναικών. Η Μεγάλη 
Βρετανία έδωσε σε 
ορισμένες γυναίκες 
το δικαίωμα ψήφου 
το 1918 και σε όλες 
το 1928. 
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H συνδικαλίστρια Ιμπερτίν 
Οκλέρ (1848–1914) σε 
φωτογραφία του 1887, με 
το σύνθημα «ψήφος στις 
γυναίκες».


Η γυναικεία ψήφος δεν ήταν η μόνη διεκδίκηση για το γυναικείο κίνημα. Στο παρακάτω 
απόσπασμα η Έμιλιν Πάνκχερστ καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι 
φτωχές ανύπαντρες μητέρες. Συνήθως οι οικογένειές τους τις έδιωχναν από το σπίτι.
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Ο φιλόσοφος Χέρμπερτ 
Σπένσερ (1820–1903). 
Πολλοί φιλόσοφοι και 
επιστήμονες προσπάθησαν 
να εξηγήσουν τις 
ανθρώπινες κοινωνίες με 
βάση τη θεωρία
του Δαρβίνου.
Ένας από αυτούς ήταν και 
ο Σπένσερ, που υποστήριξε 
ότι στις κοινωνίες, όπως 
και στη φύση, κυριαρχεί 
η φυσική επιλογή, ο 
ανταγωνισμός, και 
επιβιώνουν οι ικανότεροι.


Κοινωνιολογία
Η κοινωνιολογία είναι επιστήμη της νεότερης εποχής. Αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 
από το τέλος του 19ου αιώνα. Ο δρόμος για τη νέα επιστήμη είχε ανοίξει 
ήδη από την εποχή που έγινε δεκτό ότι για την οργάνωση της κοινωνίας 


υπεύθυνοι είναι οι άνθρωποι και όχι οι θεϊκές δυνάμεις. 
Θεμελιωτής της κοινωνιολογίας θεωρείται ο Γάλλος Εμίλ Ντιρκάιμ. Οι ιδέες 


του επηρεάζουν ακόμη και σήμερα την κοινωνιολογία.


Ο Γάλλος Εμίλ Ντιρκάιμ (1858–1917) σύγκρινε παραδοσιακές και σύγχρονες κοινωνίες και προσπάθησε να 
δημιουργήσει μια επιστημονική μέθοδο για να μελετήσει τα κοινωνικά φαινόμενα. 


Τοπίο από τα νησιά Γκαλαπάγκος στον Ειρηνικό. 
Εκεί ο Δαρβίνος παρατήρησε ότι ορισμένα ζώα 
είχαν διαφορετική εξέλιξη από άλλα όμοιά τους 
στην κοντινή Νότια Αμερική. 


Π 5.57
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Ανθρωπολογία 
Η ανθρωπολογία αναπτύχθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Χωρίστηκε από νωρίς στη φυσική 
ανθρωπολογία, που μελετάει τα ανθρώπινα φυσικά χαρακτηριστικά και πώς εξελίσσονται στο 
χρόνο, και την κοινωνική ανθρωπολογία, που μελετάει τους ανθρώπινους πολιτισμούς και τις 
ανθρώπινες κοινωνίες. 
Στην πρώτη περίοδό της, η ανθρωπολογία μελέτησε κυρίως τις κοινωνίες που συναντούσαν οι 
Ευρωπαίοι έξω από την Ευρώπη και τις οποίες θεωρούσαν «κατώτερες» και «υπανάπτυκτες».
Οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι αν τις μελετήσουν θα καταλάβουν καλύτερα πώς εξελίχθηκαν 
οι δικές τους, ανώτερες όπως πίστευαν, κοινωνίες. Η ανθρωπολογία γνώρισε μεγάλη 
ανάπτυξη τον 20ό αιώνα.


Εθνική ιδεολογία
Η εθνική ιδεολογία, που κυριάρχησε σιγά σιγά στην Ευρώπη 
το 19ο αιώνα, έκανε πολλούς επιστήμονες να προσπαθήσουν 
να εξηγήσουν τι είναι το έθνος και τι είναι αυτό που οδηγεί 
εκατομμύρια ανθρώπους να είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη 
ζωή τους για την πατρίδα τους. Στο παρακάτω απόσπασμα 
διαβάζουμε πώς ορίζει το έθνος ο Γάλλος ιστορικός 
και ακαδημαϊκός Ερνέστ Ρενάν σε μια διάλεξή του στο 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης το 1882.


Επιστήμες, γράμματα και τέχνες


Θεωρία της εξέλιξης των ειδών
Ο Δαρβίνος πήρε μέρος σε μια επιστημονική 
αποστολή που κράτησε πολλά χρόνια. Γύρισε 
πολλά μέρη στον κόσμο παρατηρώντας τα ζώα και 
μαζεύοντας δείγματα. 
Το 1859 με το έργο Η καταγωγή των ειδών 
διατύπωσε τη θεωρία του. Σύμφωνα με αυτή, όλα
τα ζώα (και ο άνθρωπος) εξελίσσονται και αυτή
η διαδικασία κρατάει εκατομμύρια χρόνια. Η εξέλιξη 
γίνεται μέσα από τη φυσική επιλογή: από κάθε είδος 
επιβιώνουν εκείνες οι μονάδες που προσαρμόζονται 
καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον.  
Στη θεωρία του Δαρβίνου αντέδρασε ιδιαίτερα
η χριστιανική Εκκλησία, γιατί όσα υποστήριζε 
ήταν αντίθετα με τις χριστιανικές ιδέες για το πώς 
δημιουργήθηκε ο κόσμος. 


Το έθνος, όπως και το άτομο, προέρχεται από προσπάθειες, θυσία και αφοσίωση που κράτησαν πάρα 
πολλά χρόνια […]. Σε ένα ηρωικό παρελθόν, σε μεγάλους άντρες, στη δόξα […], [σ’ αυτά] βασίζεται η 
εθνική ιδέα. Για να υπάρχει ένας λαός, πρέπει να μοιράζεται κοινές δόξες στο παρελθόν και […] κοινή 
θέληση στο παρόν. Οι άνθρωποι που τον αποτελούν πρέπει να έχουν κάνει μεγάλα κατορθώματα μαζί, να 
επιθυμούν να κάνουν ακόμη περισσότερα […]. Το έθνος αναπτύσσεται με βάση […] μια μεγάλη αλληλεγγύη, 
παίρνει μορφή από τις θυσίες που έγιναν στο παρελθόν και από εκείνες που είναι κανείς έτοιμος να κάνει 
στο μέλλον. [Το έθνος] προϋποθέτει [έχει ανάγκη, χρειάζεται, συνδέεται λογικά με] ένα παρελθόν. 


Ερνέστ Ρενάν, Τι είναι ένα έθνος;, έτος 1882


Πίνακας του Γερμανού ζωγράφου Φραντς Κρούγκερ 
με στρατιωτική παρέλαση στο Βερολίνο. 1837.
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Μουσική
Το 19ο αιώνα η όπερα συνεχίζει να είναι ένα πολύ αγαπητό 
μουσικό είδος, ιδιαίτερα για τους αστούς. 
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εμφανίζονται στην ευρωπαϊκή 
μουσική οι εθνικές μουσικές σχολές (για παράδειγμα, η 
ρωσική, η ισπανική κ.ά.). Οι συνθέτες αναζητούν την εθνική 
τους ταυτότητα στη μουσική από την πατρίδα τους και στα 
χαρακτηριστικά της: ρυθμούς, μελωδίες, τραγούδια και χορούς. 


Ο Ιταλός συνθέτης 
Τζουζέπε Βέρντι (1813-
1901) σε νεαρή ηλικία. 
Ο Βέρντι, ο οποίος 
υποστήριξε την ιταλική 
ενοποίηση, είναι από τους 
μεγαλύτερους συνθέτες 
όπερας το 19ο αιώνα.


Ο Αυστριακός Γκούσταφ 
Μάλερ (1860–1911). Ο 


Μάλερ έγραψε συμφωνίες 
και  κύκλους τραγουδιών 


(«Τραγούδια ενός 
οδοιπόρου»).


Γελοιογραφία του 1867 από το 
βρετανικό περιοδικό Παντς με το 
Γερμανό συνθέτη Ρίχαρντ Βάγκνερ 
(1813–1883). Ο Βάγκνερ δημιουργεί ένα 
νέο είδος όπερας, το μουσικό δράμα. 
Έγραψε 13 όπερες. Ανάμεσά τους 
ξεχωρίζει η τετραλογία Το δαχτυλίδι 
των Νιμπελούνγκεν, που βασίστηκε σε 
γερμανικούς μύθους.


Εθνική ιστορία
Ο Γάλλος ιστορικός Ερνέστ Λαβίς (1842–1922) γράφει για τη σημασία που έχει η διδασκαλία 
της εθνικής ιστορίας στα σχολεία.


Το σκηνικό για την πρώτη πράξη από την όπερα Κάρμεν (στην πρώτη της 
παράσταση), που έγραψε το 1875 ο Γάλλος συνθέτης Ζορζ Μπιζέ (1838–1875).


Ο Κλοντ Ντεμπισί γύρω στο 1909. Οι δυο μεγάλοι 
Γάλλοι μουσικοί στις αρχές του 20ού αιώνα 
είναι ο Κλοντ Ντεμπισί (1862–1918) και ο Μορίς 
Ραβέλ (1875–1937). Ο Ντεμπισί έγραψε έργα για 
ορχήστρα, πολλά έργα για πιάνο και μια όπερα 
(Πελλέας και Μελισσάνθη). Ο Ραβέλ κέρδισε το 
διεθνές κοινό με τα έργα του για ορχήστρα. 


Αν ο μαθητής δεν έχει μέσα του ζωντανή στη μνήμη κάθε εθνική μας δόξα, αν δε γνωρίζει ότι οι πρόγονοί 
μας πολέμησαν σε χίλιες μάχες για υψηλά ιδανικά, αν δε μάθει τι πληρώσαμε σε αίμα και αγώνες για να 
δημιουργήσουμε την πατρίδα μας και να ανανεώσουμε […] τους γερασμένους μας θεσμούς, για να φτιά-
ξουμε τους νόμους που διασφάλισαν την ελευθερία μας, αν δε γίνει ένας πολίτης που γνωρίζει τα καθήκοντά 
του και ένας στρατιώτης που αγαπάει το όπλο του, τότε ο δάσκαλος θα έχει χάσει τον καιρό του. 


Ερνέστ Λαβίς, Πρόλογος σε σχολικό βιβλίο ιστορίας, έτος 1884


Η ιστορία γίνεται επιστήμη
Παρόλο που ιστορία υπήρχε από την αρχαιότητα, εκείνος που την έκανε επιστήμη ήταν
ο Γερμανός Λέοπολντ φον Ράνκε (1795–1886). Για το Ράνκε ο ιστορικός πρέπει να 
παρουσιάσει το παρελθόν «όπως πραγματικά ήταν». Γι’ αυτό χρειάζεται να μελετάει τις πηγές 
για να δει τι «συνέβη πραγματικά». Για το Ράνκε σημαντικό στην ιστορία είναι να μελετάει 
κανείς τα πολιτικά κυρίως γεγονότα, τα κράτη, τις μεταξύ τους σχέσεις και τους ηγέτες τους. 
Η ιστορική μέθοδος που καθιέρωσε ο Ράνκε κυριάρχησε στην εποχή του. 
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Είχα μια καινούργια ιδέα στο κεφάλι μου, και να το σχέδιο [...]. Αυτή 
τη φορά είναι απλώς το υπνοδωμάτιό μου, μόνο που εδώ το χρώμα 
θα κάνει τα πάντα [...]. Με μια λέξη, βλέποντας την εικόνα, θα ξεκου-
ράζεις το μυαλό ή μάλλον τη φαντασία σου.
Οι τοίχοι είναι αχνό μενεξελί. Το πάτωμα έχει κόκκινα τούβλα. Το ξύλο 
του κρεβατιού κι οι καρέκλες είναι κίτρινα όπως το φρέσκο βούτυρο, 
τα σεντόνια κι οι μαξιλαροθήκες είναι πολύ ελαφρό πρασινωπό λεμονί. 
Το σκέπασμα του κρεβατιού κατακόκκινο. Το παράθυρο πράσινο, ο 
νιπτήρας πορτοκαλής, η λεκάνη μπλε. Οι πόρτες λιλά.
Αυτό είν’ όλο – δεν υπάρχει τίποτα σ’ αυτό το δωμάτιο με τα κλειστά 
παντζούρια. Τα έπιπλα με τις αδρές γραμμές τους […] εκφράζουν κι αυτά απόλυτη ηρεμία. Πορτρέτα 
στους τοίχους, ένας καθρέφτης, μια πετσέτα και μερικά ρούχα.


Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Γράμμα στον αδελφό του Θεόδωρο, γύρω στο έτος 1888


Βίνσεντ Βαν Γκογκ
Ας δούμε ένα απόσπασμα από γράμμα του Βαν Γκογκ στον αδερφό 
του. Σε αυτό περιγράφει έναν πίνακα που θέλει να ζωγραφίσει.


Tο υπνοδωμάτιο του Βαν Γκογκ. 1888.
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Το ίδιο θα κάνετε και σεις που κρατάτε το βιβλίο αυτό στ’ άσπρο σας χέρι, εσείς που 
βουλιάζετε αυτή τη στιγμή στη μαλακή πολυθρόνα σας λέγοντας: «Μπορεί να με δι-
ασκεδάσει αυτό το βιβλίο» [...]. Ωστόσο να το ξέρετε: το δράμα αυτό δεν είναι ούτε 
παραμύθι ούτε μυθιστόρημα. Είναι τόσο αληθινό, που καθένας μπορεί να ανακαλύψει 
τα στοιχεία του μέσα στην ίδια του την καρδιά. 


Ονορέ ντε Μπαλζάκ, Μπάρμπα Γκοριό, 1835


Ρεαλισμός
Αρκετοί ρεαλιστές συγγραφείς έχουν κύριο θέμα τους τη ζωή στις πόλεις. Το ρεαλισμό στη 
λογοτεχνία εκπροσωπούν οι Γάλλοι Ονορέ ντε Μπαλζάκ και Γκιστάβ Φλομπέρ, ο Βρετανός 
Κάρολος Ντίκενς και οι Βρετανίδες Έμιλι Μπροντέ και Τζορτζ Έλιοτ (ψευδώνυμο της Μέρι Αν 
Έβανς). Στο παρακάτω απόσπασμα ο Μπαλζάκ ορίζει το ρεαλιστικό μυθιστόρημα. 


Π 5.70


Στο ρεαλισμό ανήκει και η ρωσική λογοτεχνία του 19ου αιώνα, που έχει όμως και 
πολλά ρομαντικά στοιχεία. Οι δύο πιο σημαντικοί εκπρόσωποί της είναι ο Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι και ο Λέον Τολστόι. 
Ο Λέον Τολστόι (1828–1910) στο μυθιστόρημά του Πόλεμος και ειρήνη αφηγείται, 
εκτός από τις προσωπικές ιστορίες των ηρώων του, τον αγώνα της χώρας του ενάντια 
στο στρατό του Ναπολέοντα. Στο απόσπασμα περιγράφεται μια σκηνή από μάχη.


Μερικά μικρά σύννεφα μαζεύτηκαν σε λίγο κι άρχισε να ψιλοβρέχει πάνω στους 
νεκρούς, στους τραυματίες, στους εξαντλημένους και γεμάτους τρομάρα αν-
θρώπους, που τόσο τους βασάνιζε η αμφιβολία. Σα να ’λεγε η ψιλή βροχούλα: 
«Ε, φτάνει πια, φτάνει, άνθρωποι. Πάψτε ... Ελάτε στα σύγκαλά σας. Τι κάνετε;» 
Οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που στεκόντουσαν εκεί θεονήστικοι κι ένιωθαν να 
παραλύουν από τη μεγάλη κούραση, κυριεύονταν, επίσης, από την αμφιβολία: 
έπρεπε, ακόμη, να συνεχιστεί μεταξύ τους η σφαγή; Σε όλα τα πρόσωπα φαι-
νόταν ο δισταγμός, και στην κάθε ψυχή γεννιόταν το ερώτημα: «Για ποιο λόγο 
να σκοτώνω και να σκοτώνομαι; Σκοτώστε όποιον θέλετε, κάντε ό,τι νομίζετε, 
μα εγώ δεν αντέχω άλλο!»


Λέον Τολστόι, Πόλεμος και ειρήνη, 1863–1869


Π 5.71
O Λέον Τολστόι και η σύζυγός του 
Σόνια σε φωτογραφία του 1905.


Π 5.72
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Την ίδια εποχή, οι 
σημαντικότεροι ρεαλιστές 


συγγραφείς στο θέατρο 
είναι ο Νορβηγός Ερίκος 


Ίψεν (1828–1906), ο Ρώσος 
Άντον Τσέχοφ (1860–1904) 
και ο Σουηδός Αύγουστος 
Στρίνμπεργκ (1849–1912). 


Τα έργα τους εξακολουθούν 
να συγκινούν τους θεατές ακόμη και σήμερα και ανεβαίνουν στις 


μεγαλύτερες θεατρικές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Στην εικόνα 
χαρακτικό του Νορβηγού ζωγράφου Έντβαρντ Μουνχ με το 


Στρίνμπεργκ (1896).


«Η συνάντηση ή καλημέρα κύριε Κουρμπέ» (1854), πίνακας 
του Γάλλου ζωγράφου Γκιστάβ Κουρμπέ (1819–1877). 
Ο Κουρμπέ είναι από τους πιο σημαντικούς ρεαλιστές 
ζωγράφους. Όπως έλεγε ο ίδιος, «η ζωγραφική έχει θέμα της 
τα πραγματικά και συγκεκριμένα πράγματα».  


Στις αρχές του 20ού αιώνα και μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
εμφανίστηκαν καλλιτεχνικά κινήματα που διαμόρφωσαν αυτό 
που ονομάζουμε μοντέρνα τέχνη. Τα σημαντικότερα από αυτά 
είναι ο εξπρεσιονισμός, ο φοβισμός, ο κυβισμός και ο φουτου-
ρισμός. Οι καλλιτέχνες δεν αντιγράφουν πλέον πιστά τη φύση, 
δεν ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα για το τι είναι ωραίο, 
αναζητούν νέες αξίες και διευρύνουν τα θέματα με τα οποία 
ασχολούνται. Στο εξής τα ζωγραφικά έργα δε χρειάζεται να 
θυμίσουν κάτι, ό,τι κι αν είναι αυτό.


Π 5.76Π 5.75


«Πορτρέτο της Μπέρτα Εκστάιν Ντίνερ» (1910), 
πίνακας του Τσέχου ζωγράφου Όσκαρ Κοκόσκα 
(1886–1980).


Π 5.77


Ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, στο μυθιστόρημά του Έγκλημα και τιμωρία, περιγράφει τις 
εργασίες που γίνονται στην Αγία Πετρούπολη. 


Στο δρόμο έκανε ζέστη τρομερή και η ατμόσφαιρα ήτανε αποπνικτική. Ο σα-
ματάς από το συνωστισμό των ανθρώπων –τους έβλεπες–, οι ασβέστες που 
υπήρχαν παντού, οι σκαλωσιές, τα τούβλα, η σκόνη και κείνη η χαρακτηριστική 
καλοκαιρινή μπόχα [=βρόμα], που την ξέρουν καλά οι κάτοικοι της Πετρού-
πολης, όσοι δεν έχουν τα μέσα να πάνε το καλοκαίρι στην εξοχή – όλες αυτές 
οι δυνατές εντυπώσεις κλόνισαν άσχημα τα νεύρα του που, και δίχως αυτές, 
ήτανε κιόλας αρκετά κλονισμένα. 


Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Έγκλημα και τιμωρία, έτος 1866   


Π 5.74


Ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι 
(1821–1881) θεωρούσε 
σημαντική την ψυχολογική 
ανάλυση, και αυτό έκανε 
με τους ήρωες των έργων 
του (Έγκλημα και Τιμωρία, 
Ηλίθιος, Οι δαιμονισμένοι, 
Αδελφοί Καραμαζόφ). 
Τέλη του 19ου αιώνα.


Ο ρεαλισμός επηρέασε και τη ζωγραφική. Οι ρεαλιστές ζωγράφοι προσπαθούν 
με τα έργα τους να αποτυπώσουν την πραγματική ζωή της εποχής τους. Κάποιοι 


ζωγραφίζουν σκηνές από τη ζωή των χωρικών ή των εργατών.


Καλλιτεχνικά κινήματα


Οι πρώτες εξπρεσιονιστικές ομάδες σχηματίστηκαν 
στη Γερμανία. Οι εξπρεσιονιστές (Έντβαρντ 
Μουνχ, Όσκαρ Κοκόσκα, Βασίλι Καντίνσκι κ.ά.) 
προσπαθούν να ζωγραφίσουν τα συναισθήματα 
και για να το καταφέρουν χρησιμοποιούν το χρώμα 
και την παραμόρφωση των μορφών. Τα έργα τους 
θεωρήθηκαν πολύ προκλητικά στην εποχή τους. 


Π 5.73
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Στην εικόνα Π 5.78 «Η κραυγή» (1895) και στην Π 5.79 
«Έναστρος ουρανός» (1895–1897) του Νορβηγού 
ζωγράφου Έντβαρντ Μουνχ (1863–1944). 
Οι εξπρεσιονιστές ζωγράφοι δε διστάζουν να δείξουν 
την άσχημη πλευρά των πραγμάτων.


Π 5.78


«Εικόνα με τοξότη» (1909), πίνακας 
του Ρώσου ζωγράφου Βασίλι Καντίνσκι 
(1866–1944). 


Π 5.79 Π 5.80


Κυβισμός
Την ίδια εποχή γίνονται ακόμη μεγαλύτερες ανατροπές στην τέχνη. Ο κυβισμός πειραματίζεται με το 
πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια εικόνα. Οι κυβιστές ζωγράφοι δίνουν στο θεατή μια άλλη εικόνα για 
τον κόσμο από αυτή που βλέπει: με τα έργα τους μπορούμε να κοιτάξουμε το θέμα ταυτόχρονα από 
πολλές μεριές, γι’ αυτό και τα πρόσωπα και τα αντικείμενα χάνουν τη γνώριμη μορφή τους.


Οι βασικότεροι κυβιστές ζωγράφοι είναι ο Γάλλος Ζορζ 
Μπρακ (1882–1963) και ο Ισπανός Πάμπλο Πικάσο 
(1881–1973).
Οι κυβιστές αναλύουν τα αντικείμενα στα βασικά γεωμετρικά 
τους σχήματα, περιορίζουν τα χρώματα που χρησιμοποιούν 
και δημιουργούν ένα χώρο χωρίς βάθος (δεν έχουν δηλαδή 
προοπτική). Συγχρόνως πειραματίζονται με τα υλικά τους, 
χρησιμοποιώντας στα έργα τους αντικείμενα και υλικά από 
την καθημερινή ζωή και τη φύση (εφημερίδες, υφάσματα, 
ξύλα, ψάθα, άμμο κ.ά.).
«Τα κορίτσια της Αβινιόν», του Ισπανού ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο
(1906–1907). Ο Πικάσο, από τους ιδρυτές του κυβισμού, θεωρείται από 
τους μεγαλύτερους ζωγράφους του 20ού αιώνα. Στην εικόνα, ένας από 
τους πρώτους κυβιστικούς του πίνακες. Οι μορφές είναι ζωγραφισμένες 
σαν να τις βλέπουμε από πολλές μεριές συγχρόνως. Κυριαρχούν τα βασικά 
γεωμετρικά σχήματα, ο ρόμβος ή η σφαίρα. Φαίνονται επίσης οι επιρροές 
από τη λαϊκή τέχνη της Αφρικής, που έγινε τότε γνωστή στην Ευρώπη.Π 5.82


Πολλοί αντιμετώπισαν αρνητικά τους καλλιτεχνικούς αυτούς 
πειραματισμούς. Αυτό φαίνεται και από την ονομασία που πήρε 
το κίνημα του φοβισμού (από τη γαλλική λέξη για το αγρίμι). 


«Χορός Ι» (1909), πίνακας του Γάλλου 
ζωγράφου Ανρί Ματίς (1869–1954). Στον 
κόσμο των φοβιστών το χρώμα εκφράζει 


ιδέες και συναισθήματα. Ένα γυμνό γυναικείο 
σώμα μπορεί να είναι γαλάζιο και ένα 


πρόσωπο κόκκινο ή πράσινο.


Π 5.81
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Ορισμένοι ζωγράφοι θα οδηγηθούν μέσα από τα διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα στην 
αφηρημένη ζωγραφική, όπου η αναπαράσταση του εξωτερικού κόσμου δεν έχει πια μεγάλη 
σημασία. 
Τέλος οι φουτουριστές γοητεύονται από την τεχνολογία της εποχής τους και προσπαθούν να 
αναπαραστήσουν την κίνηση και την ταχύτητα.


«Η πρώτη αφηρημένη ακουαρέλα» του Βασίλι Καντίνσκι (1910). 
Ο Καντίνσκι είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που δημιούργησε 
έργα αφηρημένης ζωγραφικής.


«Καταστάσεις του νου 2: Εκείνοι που φεύγουν» (1911), πίνακας 
του Ιταλού φουτουριστή ζωγράφου Ουμπέρτο Μποτσιόνι.


«Τοπίο στη Σιοτά», έργο του Γάλλου ζωγράφου Ζορζ 
Μπρακ. 1907.


«Το στούντιο», 
έργο του Ισπανού 
ζωγράφου Πάμπλο 
Πικάσο. 1927–1928. 
Η επιρροή του 
κυβισμού στη 
σύγχρονη τέχνη ήταν 
μεγάλη. Ο Πικάσο 
πειραματίστηκε σε 
πολύ διαφορετικές 
τεχνοτροπίες 
με εκπληκτικά 
αποτελέσματα.


Π 5.83


Π 5.84


Π 5.85


Π 5.86
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∆ραστηριότητες
[∆εύτερο µισό 19ου – αρχές 20ου αιώνα ]


1  Απαντήστε στις ερωτήσεις που υπάρχουν σε καθένα από τα κουτιά µε κείµενα που δε θα 
ξεπερνούν τις 100 λέξεις:


3  α) ∆ιαβάστε το κείµενο Π 5.1. Ποιος το έγραψε και πότε; Για ποιο θέµα µιλάει; Το κείµενο 
γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία µιλάει ή αργότερα; ∆ικαιολογήστε την απάντησή 
σας. 


β) Ο Γάλλος Νταβί Στερν, 32 ετών, είναι Εβραίος δικηγόρος στο Στρασβούργο. Το καλοκαίρι 
του 1901, αυτός και η σύζυγός του Άννα, 28 ετών, αποφασίζουν να µεταναστεύσουν στην 


2  α) Χωριστείτε σε οµάδες των 3–4 ατόµων και διαβάστε το παρακάτω άρθρο που 
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία στις 12 Μαρτίου 2008. 


β) Ποιες πληροφορίες µάς δίνει για τη ζωή της Λουίζ Μισέλ και τις ιδέες που υπερασπίστηκε 
αυτή; Γράψτε ένα δικό σας κείµενο (140-150 λέξεις) για τη Λουίζ Μισέλ και τις ιδέες της. 


Πότε ενώθηκαν τα γερµανικά κράτη; 
Πώς ονοµάστηκε το νέο κράτος; Ποια 
ήταν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας 
στο νέο κράτος; Τι συνέπειες είχε η
ενοποίηση της Γερµανίας στην οικονοµία 
και στη διεθνή θέση της;


Τι αντιπροσωπεύει ο 19ος αιώ-
νας για τη Μεγάλη Βρετανία; Πώς 
ονοµάστηκε η περίοδος αυτή της 
ιστορίας της, ιδίως µετά το 1850; 
Ποια είναι η θέση της χώρας 
στον κόσµο την περίοδο αυτή; 
Ποιες είναι οι σηµαντικότερες 
µεταρρυθµίσεις που γίνονται στο 
εσωτερικό της;


Ποιο πολίτευµα επικρατεί 
στη Γαλλία µετά το 1871; 
Ποιες είναι οι βασικές 
µεταρρυθµίσεις της επο-
χής; Ποια είναι η κυριότερη 
σύγκρουση που διχάζει 
τη γαλλική κοινωνία την 
εποχή αυτή;


Πότε δηµιουργήθηκε 
η ενωµένη Ιταλία; 
Ποιο πολίτευµα είχε; 
Ποια χαρακτηριστικά 
είχε η κοινωνία στο 
νέο κράτος;


Πότε και γιατί δηµιουργήθηκε η 
Αυστροουγγαρία; Ποιο
πολίτευµα είχε το νέο κράτος;


Ποιες είναι οι βασικές
µεταρρυθµίσεις που
γίνονται στη Ρωσία στο 
δεύτερο µισό του 19ου 
αιώνα; Τι συνέπειες έχουν; 
Πώς επηρεάζεται η πολιτική 
από τις κοινωνικές αλλαγές 
της εποχής;
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 5]


Παλαιστίνη. Σ’ ένα γράμμα που στέλνουν στον αδελφό του, Αλμπέρ Στερν, που ζει στο 
Παρίσι, του εξηγούν τους λόγους που αποφάσισαν να μεταναστεύσουν. Ο αδελφός του 
απαντά αμέσως στο γράμμα τους προσπαθώντας να τους πείσει ν’ αλλάξουν γνώμη. 


 Χωριστείτε σε ομάδες των 3–4 ατόμων και γράψτε το γράμμα (150–160 λέξεις) που 
έστειλαν ο Νταβί και η Άννα Στερν. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα δίνει το γράμμα που 
έγραψε σε κάποια άλλη η οποία, αφού το διαβάσει, γράφει το γράμμα (150–160 λέξεις) με 
το οποίο απάντησε ο Αλμπέρ Στερν σ’ αυτούς. 


4  α) Διαβάστε το κείμενο Π 5.7. Ποιος το έγραψε και πότε; Σε ποιο θέμα αναφέρεται;
  Το κείμενο γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την 


απάντησή σας. 
β) Ο Πιερ Βαλενό και ο Αντρέ Σορέλ είναι δύο νεαροί Γάλλοι φοιτητές της ιατρικής. Στα τέλη 


Ιανουαρίου του 1898 συζητούν μεταξύ τους για την υπόθεση Ντρέιφους. Συμπληρώστε τα 
κενά στο διάλογό τους:


Είμαι σχεδόν σίγουρος 
ότι οι στρατιωτικοί δεν 
έδωσαν όλα τα στοιχεία. 


Πολλά τα κράτησαν ____. 
Ήθελαν να καταδικαστεί. 


Διάβασες το ____, το 
γράμμα που δημοσίευσε 


ο ____;


Συμφωνώ απόλυτα 
μαζί σου. Άδικα τον 


____ σε ____ και τον 
____.


Το λένε γιατί είναι 
____. 


Απλά δε θέλουν οι 
____ να γίνονται ____ 


στο γαλλικό ____. 


Τους ενοχλεί που η 
____ δίνει τα ίδια 
____ σε όλους. 


Θεωρούν ότι είναι ____ 
για το γαλλικό ____. 


Πολλοί. Ομως πρέπει να συνεχίσουμε 
να αγωνιζόμαστε για να αποδείξουμε 
πως ο Ντρέιφους είναι ____ και ότι 


____ ____.


Το διάβασα και μου 
άρεσε πολύ. Είμαι σίγουρος ότι ο 


____ είναι ____. 


Μα ποιος μπορεί 
να πιστεύει όλα 


αυτά;


Πολλοί όμως πιστεύουν 
ότι είναι ____.
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Δραστηριότητες
[Δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ου αιώνα ]


5  Ο Ρώσος Μιχαήλ Ιβάνοβιτς Πακόρεφ γεννήθηκε το 1839 και είναι δουλοπάροικος στα 
κτήματα του Ρώσου μεγάλου γαιοκτήμονα Ντιμίτρι Φιοντόροβιτς Μιούσοβ. Τι άλλαξε στη ζωή 
του Μιχαήλ μετά το 1861; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 


6  α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4–5 ατόμων και διαβάστε το κείμενο Π 5.18. Τι είδους κείμενο 
είναι; Πότε γράφτηκε; Γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 


β) Στη Ρωσία, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα είχαν δημιουργηθεί πολλές 
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που ήθελαν να ανατρέψουν την απόλυτη μοναρχία του 
τσάρου και ν’ αλλάξουν το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Η κάθε ομάδα από μαθητές 
και μαθήτριες αντιπροσωπεύει μια τέτοια κοινωνική ομάδα στη Ρωσία του 1904. Τα μέλη 
της συζητούν μεταξύ τους για τις αλλαγές που θέλουν να γίνουν στη Ρωσία, για το τι 
πρέπει να κάνουν για να τις πετύχουν, για τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν, για το 
πώς σκέφτονται να τα αντιμετωπίσουν κτλ. Γράψτε ένα κείμενο (180–200 λέξεις) μιλώντας 
για όλα όσα συζητήσατε.


γ) Το 1905, όταν ξεσπάει η επανάσταση στη Ρωσία, η κάθε ομάδα ετοιμάζεται να συμμετέχει 
σε μια μεγάλη διαδήλωση. Τα μέλη της κάθε ομάδας συζητούν μεταξύ τους για τα 
συνθήματα με τα οποία θα πάρουν μέρος στη διαδήλωση, για το τι θα γράφουν τα πανό 
τους. Παρουσιάστε στην τάξη τι συζητήσατε.  
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7  α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4–5 ατόμων. Μελετήστε το κείμενο Π 5.23. Πότε γράφτηκε; 
Ποιος μιλάει; Τι λέει; Το κείμενο γράφτηκε την ίδια εποχή που έγιναν τα γεγονότα για τα 
οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 


β) Παρατηρήστε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες: 


 Πότε έγιναν οι πίνακες; Οι πίνακες έγιναν από λευκούς ή από Ινδιάνους; Τι θέμα έχει
 ο κάθε πίνακας; Πώς παρουσιάζει ο ζωγράφος το θέμα του; Πώς παρουσιάζονται
 οι λευκοί και πώς οι Ινδιάνοι; Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας. 
γ) Με βάση τις πληροφορίες που παίρνετε από το κείμενο Π 5.23 και από τους πίνακες 


γράψτε ένα δικό σας κείμενο (150–160 λέξεις) για τη μετανάστευση των λευκών στο 
εσωτερικό των ΗΠΑ και την καταστροφή των Ινδιάνων που ζούσαν εκεί. 


Πίνακας του Γουίλιαμ Χάιντ με Ινδιάνους. Μεταξύ των ετών 
1861–1862. 


Πίνακας του ζωγράφου Άλμπερτ Μπίερσταντ με ένα 
καραβάνι μεταναστών που διασχίζει τις κεντρικές πολιτείες 
των ΗΠΑ. 1867. 


Πίνακας του ζωγράφου Φρέντερικ Ρέμινγκτον με Ινδιάνους 
που κάνουν επίθεση σε λευκούς. 1881. 


Πίνακας του ζωγράφου Τζορτζ Κάτλιν με Ινδιάνους που 
κυνηγούν βίσονες. Μεταξύ των ετών 1846–1848.
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 5]


9  Μελετήστε προσεκτικά τους χάρτες 5.36 και 4.2. Τι παρουσιάζουν; Τι παρατηρείτε; Ποιες 
αλλαγές σημειώνονται; Γράψτε ένα δικό σας κείμενο (140–150 λέξεις) παρουσιάζοντας τις 
πληροφορίες και τις αλλαγές. 


10  Παρατηρήστε προσεκτικά τους πίνακες. Εντοπίστε εκείνα τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να 
τους χρονολογήσουμε στο 19ο αιώνα. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.


Πίνακας του 
Γουίλιαμ 


Μπελ Σκοτ 
με σιδεράδες 
την ώρα που 


δουλεύουν. 


«Το εργοστάσιο 
στο Ποντουάζ», 
πίνακας του 
ζωγράφου Καμίγ 
Πισαρό. 


«Το λιμάνι 
της Ζαβέλ», 
πίνακας του 


ζωγράφου 
Πολ Γκογκέν. 


«Η γέφυρα 
της Ευρώπης», 
πίνακας του 
ζωγράφου Κλοντ 
Μονέ. 


8  Ποια από τα παρακάτω εμφανίστηκαν πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα και ποια μετά; 
Συμπληρώστε την ιστορική γραμμή: 


αεροπλάνο


τηλέφωνοτηλέγραφος τρένο υφαντουργίαφαρμακοβιομηχανία


ατμόπλοιο ατμομηχανήηλεκτρισμός μετρόαυτοκίνητο


[1
85


0]


11  α) Διαβάστε το κείμενο Π 5.29. Ποιος το έγραψε; Πότε; Ποιος μιλάει; Τι λέει; Το κείμενο 
γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή 
σας. 


β) Ποια είναι η βασική θέση του συγγραφέα; Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί να τη 
στηρίξει; Τι νομίζετε ότι θέλει να πετύχει; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 


γ) Γράψτε ένα σύντομο κείμενο (90–100 λέξεις) για όλα αυτά. 
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Δραστηριότητες
[Δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ου αιώνα ]


Η μετανάστευση στις ΗΠΑ


12  Μελετήστε το χάρτη 5.41 και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
α) Σύμφωνα με το χάρτη 5.41 τα κράτη της δυτικής Ευρώπης δημιούργησαν τις 


περισσότερες αποικίες: 
  α) στη Βόρεια Αμερική  γ) στη νότια και στη νοτιοανατολική Ασία
  β) στην Αφρική   δ) στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία
Δικαιολογήστε την απάντησή σας μ’ ένα σύντομο κείμενο (60–70 λέξεις).
β) Σύμφωνα με το χάρτη 5.41 το κράτος με τις περισσότερες, τις πιο πολυάνθρωπες και τις 


πιο ισχυρές αποικίες ήταν: 
  α) η Γαλλία   δ) η Μεγάλη Βρετανία
  β) η Γερμανία   ε) η Ρωσία
  γ) οι ΗΠΑ 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας μ’ ένα σύντομο κείμενο (60–70 λέξεις).
γ) Ποιες συνέπειες είχε η αποικιοκρατία για τους ντόπιους των αποικιών; Γράψτε ένα 


σύντομο κείμενο (60–70 λέξεις).


13  α) Παρατηρήστε προσεκτικά τους παρακάτω χάρτες και πίνακες. Σε ποιο θέμα αναφέρονται; 
Τι πληροφορίες μάς δίνουν; 


β) Με βάση τις πληροφορίες που παίρνετε από το χάρτη και τους πίνακες γράψτε ένα δικό 
σας κείμενο (180–200 λέξεις) για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ από διάφορες περιοχές του 
κόσμου στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μέχρι το 1910. (Μιλήστε γι’ αυτούς που 
μεταναστεύουν, σε ποιες κοινωνικές ομάδες μπορεί να ανήκουν, για τους λόγους που 
μεταναστεύουν, γιατί προτιμούν τις ΗΠΑ, σε ποια άλλα μέρη πηγαίνουν κτλ.). 


Αριθμός (σε εκατομμύρια) 
μεταναστών στις ΗΠΑ 


(1860–1910).Οι μετανάστες στις ΗΠΑ ανάλογα με τη 
χώρα προέλευσης (1860–1910).


Αριθμός μεταναστών


Από Ασία 600.000
 Κίνα 450.000
 Ιαπωνία 95.000


Από Καναδά 5.000.000


Από Ευρώπη 43.200.000
 Γερμανία 12.700.000
 Ιρλανδία 10.000.000
 Μεγάλη Βρετανία 4.300.000
 Ιταλία 2.000.000
 Πολωνία 1.500.000


Από Νότια Αμερική 710.000


 ΑΦΡΙΚΗ


 ΝΟΤΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗ


ΑΣΙΑ


ΕΥΡΩΠΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ


ΙΤΑΛΙΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΑ


ΑΓΓΛΙΑ


ΙΡΛΑΝΔΙΑ


ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ


ΚΑΝΑΔΑΣ


ΚΙΝΑ


ΙΑΠΩΝΙΑ


ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ
ΩΚΕΑΝΟΣ 


ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΩΚΕΑΝΟΣ 


αεροπλάνο


τηλέφωνοτηλέγραφος τρένο υφαντουργίαφαρμακοβιομηχανία


ατμόπλοιο ατμομηχανήηλεκτρισμός μετρόαυτοκίνητο


[1
85


0]
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 5]


14  α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4–5 ατόμων. Παρατηρήστε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες. 
Ποιο είναι το κοινό θέμα τους; Συζητήστε γι’ αυτό στην ομάδα σας.


1
«Μουσική στην 


Τουιλερί», πίνακας 
του Γάλλου 
ζωγράφου 


Εντουάρ Μανέ. 
1862.


2
«Οι ιπποδρομίες 
στο 
Λόνγκασμπ», 
πίνακας 
του Γάλλου 
ζωγράφου 
Εντουάρ Μανέ. 
Περίπου 1867.


3
«Χορός στο 


πλοίο», πίνακας 
του Βρετανού 


ζωγράφου Τζέιμς 
Τίσοτ. 1874.


4
«Τα μεγάλα 
μπουλβάρ», 
πίνακας του Γάλλου 
ζωγράφου Ογκίστ 
Ρενουάρ. 
Ο πίνακας εικονίζει 
μια από τις μεγάλες 
λεωφόρους που 
δημιουργήθηκαν 
στο Παρίσι στο 
δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα. 1875.


6
Πίνακας της Βρετανίδας 
ζωγράφου Κέιτ Γκριναγουέι 
που εικονίζει παιδιά σε 
πάρκο. Περίπου 1890.


5
«Η ακτή του 


Μπράιτον», πίνακας 
του Βρετανού 


ζωγράφου Άμπρααμ  
Σόλομον. Περίπου 


1880.


7
«Οι διακοπές του τραπεζίτη», 
πίνακας του Βρετανού ζωγράφου 
Γουίλιαμ Στρανγκ. 1912.


β) Το κάθε μέλος της ομάδας αντιγράφει στο τετράδιό του και συμπληρώνει τον παρακάτω 
πίνακα: 


γ) Η κάθε ομάδα συζητάει για τους πίνακες, για τα θέματα που εικονίζουν, τις πληροφορίες 
που δίνουν κτλ. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα με βάση τις πληροφορίες από αυτούς τους 
πίνακες, αλλά και αυτές από τις εικόνες 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.56, 5.79, 5.80, 5.92 
γράφει ένα κείμενο (330–350 λέξεις) για τη ζωή των αστικών στρωμάτων στο δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα. 


Εικόνα Χρονολογία Τι δείχνει; Σε ποιο θέμα αναφέρεται; Τι πληροφορίες μάς δίνει η πηγή για το συγκεκριμένο θέμα; 
1


2


3


4


5


6


7
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Δραστηριότητες
[Δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ου αιώνα ]


15  α) Χωριστείτε σε ομάδες των 4–5 ατόμων. Παρατηρήστε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες. 
Ποιο είναι το κοινό τους θέμα; Συζητήστε γι’ αυτό στην ομάδα σας.


1
«Αγρότες που 
επιστρέφουν 


από την αγορά», 
πίνακας 


του Γάλλου 
ζωγράφου 


Γκιστάβ 
Κουρμπέ. 1850-


1851. 


6
«Ο Λονδρέζος λουστράκος», 
πίνακας του Γάλλου ζωγράφου 
Ζιλ Λεπάζ. 1882. 


2
«Οι περιπλανώμενοι», 
πίνακας του 
Βρετανού ζωγράφου 
Φρέντερικ Γουόλκερ. 
1867.


4
«Οι πατατοφάγοι», 


πίνακας του Ολλανδού 
ζωγράφου Βίνσεντ Βαν 


Γκογκ. 1885.


              3
«Αίτηση για εισαγωγή σε άσυλο αστέγων», πίνακας του 
Βρετανού ζωγράφου Λουκ Φιλντς που εικονίζει φτωχούς έξω 
από ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που προσφέρει βοήθεια. 1874.


5
«Οι κουρασμένοι», πίνακας του 
Γάλλου ζωγράφου Ζιλ Αντλέρ. 1897. 


β) Το κάθε μέλος της ομάδας αντιγράφει στο τετράδιό του και συμπληρώνει τον παρακάτω 
πίνακα: 


γ) Η κάθε ομάδα συζητάει για τους πίνακες, για τα θέματα που εικονίζουν, τις πληροφορίες 
που δίνουν κτλ. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα με βάση τις πληροφορίες από αυτούς τους 
πίνακες, αλλά και από τις εικόνες 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, Π 5.39, Π 5.40, Π 5.42 και 
Π 5.49, και από τα κείμενα Π 5.41, Π 5.44 και Π 5.46 γράφει ένα κείμενο (330–350 λέξεις) 
για τη ζωή των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 
Μιλήστε για τις συνθήκες που ζούσαν, τις δουλειές που έκαναν, τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν, πώς προσπαθούσαν να τα λύσουν, τις διεκδικήσεις τους κτλ. 


Εικόνα Χρονολογία Τι δείχνει; Σε ποιο θέμα αναφέρεται; Τι πληροφορίες μάς δίνει η πηγή για το συγκεκριμένο θέμα; 


1


2


3


4


5


6
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 5]


16  α) Διαβάστε το κείμενο Π 5.41. Τι είδους κείμενο είναι; Πότε γράφτηκε; Γράφτηκε την ίδια 
εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 


β) Οι Κλάους Χάιντεκ, Αντρέα Μάγερ και Καρλ Λούντερ είναι τρεις Γερμανοί εργάτες στο 
εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Στόουμπ και Υιοί. Το Φεβρουάριο του 1854 ο μισθός 
που παίρνουν είναι μειωμένος και ο διευθυντής του εργοστασίου τους προειδοποιεί ότι 
μπορεί και να τους απολύσει. Λαμβάνοντας υπόψη σας όσα αναφέρει το κείμενο Π 5.41 
τι μπορεί να συνέβη; Γιατί μειώθηκε ο μισθός τους; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.


γ) Τότε όλοι οι εργάτες στο ίδιο εργοστάσιο αποφασίζουν να κατέβουν σε απεργία. 
Χωριστείτε σε ομάδες των 4–5 ατόμων και, αφού συγκεντρώσετε όλες τις πληροφορίες 
του βιβλίου για τις εργατικές διεκδικήσεις και μελετήσετε και τα κείμενα Π 5.41, Π 5.44 
και Π 5.46, φτιάξτε έναν κατάλογο με τα αιτήματα που μπορεί να είχαν οι απεργοί. 
Παρουσιάστε τη δουλειά σας στην τάξη! 


17  Τι υποστήριζε ο σοσιαλισμός; Ποια είναι η βασική διαφορά του από τον καπιταλισμό; Γράψτε 
ένα κείμενο (120–130 λέξεις).


18  Στο παρακάτω σκίτσο ο καλλιτέχνης που το έφτιαξε στις αρχές του 20ού αιώνα έδωσε τον 
τίτλο «Από τα βάθη».


 Περιγράψετε την εικόνα; Τι δείχνει; Ποιοι 
μπορεί να είναι αυτοί που εικονίζονται στο 
κάτω μέρος; Τι κάνουν; Ποιοι εικονίζονται 
στο επάνω μέρος; Τι κάνουν; Ποια είναι


 η μεταξύ τους σχέση; Πώς δικαιολογείται
 ο τίτλος που δόθηκε στο σκίτσο; Γράψτε 


ένα κείμενο (180–200 λέξεις) για όλα αυτά. 


19  Η τάξη σας συνεχίζει να μαζεύει στοιχεία για την ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει στο 
διαδίκτυο για την ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την εποχή της 
Γαλλικής Επανάστασης μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα. Η επόμενη ενότητα, έπειτα από αυτή 
για τις γυναίκες στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, είναι αφιερωμένη στο γυναικείο κίνημα 
στις βιομηχανικές χώρες στην Ευρώπη στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 
α) Διαβάστε τα κείμενα Π 5.52 και Π 5.56. Ποιες τα έγραψαν και πότε; Τι γνωρίζουμε για 


τις συγγραφείς; Τι πληροφορίες μάς δίνουν τα κείμενα για τη θέση των γυναικών στην 
κοινωνία, για τις διεκδικήσεις τους, για το γυναικείο κίνημα στις βιομηχανικές ευρωπαϊκές 
χώρες το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα; 


β) Μελετήστε τις εικόνες 5.65, 5.66, Π 5.50, Π 5.51, Π 5.53, Π 5.54 και Π 5.55.  Τι 
πληροφορίες μάς δίνουν για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, για τις διεκδικήσεις 
τους, για το γυναικείο κίνημα στις βιομηχανικές ευρωπαϊκές χώρες το δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα; 


γ) Χωριστείτε σε ομάδες των 6–7 ατόμων. Η κάθε ομάδα γράφει ένα κείμενο (240–250 
λέξεις) για το γυναικείο κίνημα στις βιομηχανικές ευρωπαϊκές χώρες στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα. Μιλήστε για τη θέση των γυναικών σε διάφορες χώρες, για το πώς 
έβλεπαν οι άντρες τις γυναίκες, τις διεκδικήσεις των γυναικών, τον τρόπο με τον οποίο 
προωθούσαν τις διεκδικήσεις τους, για το πώς άλλαζε αυτός ανάλογα με τη χώρα κ.ά. 


δ) Παρουσιάστε την εργασία σας στο διαδίκτυο! 
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Δραστηριότητες
[Δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ου αιώνα ]


21  Λύστε το σταυρόλεξο:


20  Αντιστοιχήστε τα ονόματα στο κέντρο με τα στοιχεία γύρω τους (τρία στοιχεία περισσεύουν).


ακτινοβολία Χ


ιμπρεσιονισμός


ραδιενέργειαψυχανάλυση


ρεαλισμός


κβαντομηχανική


κοινωνιολογία


κυβισμός


εξέλιξη των ειδών
εξπρεσιονισμός


θεωρία σχετικότητας
Φρόιντ


Αϊνστάιν Παστέρ


ΚιουρίΔαρβίνος


Ρέντγκεν Μονέ


Πλανκ


2


4


3


6


1


7


8


7


10


11


12


13


2


4


1


9


55


3


6


8


Οριζόντια 
1  Από τα τέλη του 19ου αιώνα μιλάμε για ... 


τέχνη. 
2  Πάμπλο ..., ένας από τους πιο 


σημαντικούς κυβιστές ζωγράφους.
3  Καλλιτεχνικό ρεύμα, κυρίως στη 


ζωγραφική, που εμφανίστηκε τη δεκαετία 
του 1870.


4  Ένα από τα καλλιτεχνικά ρεύματα που 
εμφανίστηκαν στη ζωγραφική στις αρχές 
του 20ού αιώνα. 


5  ... ζωγραφική, έτσι αποκαλούμε τα έργα 
ορισμένων ζωγράφων για τους οποίους η 
αναπαράσταση του εξωτερικού κόσμου 
δεν έχει μεγάλη σημασία. 


6  Μας προφυλάσσει από κάποιες 
ασθένειες. 


7  Ονορέ ντε ..., Γάλλος μυθιστοριογράφος, 
από τους πιο σημαντικούς εκπρόσωπους 
του ρεαλισμού στη λογοτεχνία. 


8  Ο νέος επιστημονικός κλάδος που 
θεμελίωσε ο Ζίγκμουντ Φρόιντ. 


Κάθετα
1  Χάρη σ’ αυτή τη μέθοδο καταστρέφουμε τα μικρόβια στα τρόφιμα και, κυρίως, στο γάλα. 
2  Βίνσεντ Βαν ..., Ολλανδός ζωγράφος, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα έντονα χρώματα που 


χρησιμοποιεί στους πίνακες του.
3  Κάρολος ..., Βρετανός που θεμελίωσε τη θεωρία για την εξέλιξη των ειδών.
4  Άλμπερτ ..., Γερμανός φυσικός που διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας. 
5  Λέον ..., ένας από τους πιο σημαντικούς Ρώσους μυθιστοριογράφους.
6  Η έβδομη τέχνη.
7  Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία αν η μάζα ενός σώματος κινηθεί με την ταχύτητα του φωτός γίνεται ενέργεια. 
8  Θεωρία της ... των ειδών, σύμφωνα με αυτή όλα τα ζώα (και ο άνθρωπος) εξελίσσονται. 
9  Μια από τις κοινωνικές επιστήμες που αναπτύχθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. 


10  Καλλιτεχνικό ρεύμα, κυρίως στη ζωγραφική, που ξεκίνησε από τη Γερμανία. Οι ζωγράφοι που
 το ακολούθησαν προσπάθησαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από το χρώμα, αλλά και από
 την παραμόρφωση. 
11  Σύμφωνα με το Δαρβίνο από εκεί κατάγεται ο άνθρωπος. 
12  Μια από τις κοινωνικές επιστήμες που αναπτύχθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα.
13  Φιοντόρ ..., ένας από τους πιο σημαντικούς Ρώσους μυθιστοριογράφους. 27
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Κεφάλαιο 6


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία,
η Ελλάδα και τα Βαλκάνια


(δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα)


Α. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: από το Τανζιμάτ
 στους Νεότουρκους (1839–1908) 


Ίσοι απέναντι στο νόμο
Με το σουλτανικό διάταγμα του 1856 (χάτι χουμαγιούν) και με άλλους νόμους που έγιναν 
την ίδια εποχή, για πρώτη φορά σε ένα μουσουλμανικό κράτος μουσουλμάνοι, χριστιανοί και 
Εβραίοι ήταν ίσοι απέναντι στο νόμο. 


Κεφάλαιο 6


H κυβέρνηση θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα [...] ώστε να εξασφαλίσει ότι κάθε θρησκεία 
[...] θα ασκείται με πλήρη ελευθερία. Κάθε λέξη ή έκφραση [...] που […] παρουσιάζει 
κάποιους υπήκοούς μου κατώτερους από κάποιους άλλους λόγω της θρησκείας [τους], 
της γλώσσας [τους] ή της καταγωγής [τους] καταργείται για πάντα [...]. Κανένας δε θα 
αναγκαστεί να αλλάξει [...] θρησκεία [...]. Επειδή όλοι οι υπήκοοί μου, χωρίς διάκριση 
[…], θα είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες θέσεις και υπηρεσίες [...], θα μπορούν να 
διορίζονται [...] ανάλογα με την αξία και την ικανότητά τους [...].


Αυτοκρατορικό διάταγμα (χάτι χουμαγιούν) του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ, 18 Φεβρουαρίου 1856


 


Ίδιοι φόροι
Με τη μεταρρύθμιση ο κεφαλικός φόρος καταργήθηκε. Το οθωμανικό 
κράτος, που έχανε από αυτό πολλά έσοδα, βρήκε άλλο τρόπο για να 
εισπράττει κάποια χρήματα. Οι υπήκοοι από τις άλλες θρησκείες που δεν 
ήθελαν να υπηρετήσουν στο στρατό έπρεπε να πληρώνουν ένα ποσό.
Σύμφωνα με το χάτι χουμαγιούν: 


Ο Αλέξανδρος 
Καραθεοδωρής 
πασάς, ένας από τους 
ορθόδοξους υπήκοους 
του σουλτάνου που 
πήραν σημαντικές θέσεις 
στο οθωμανικό κράτος: 
Ήταν εκπρόσωπος 
του σουλτάνου στο 
Συνέδριο του Βερολίνου 
(1878), διοικητής στη 
Σάμο και στην Κρήτη 
(1895–1896) και 
Υπουργός Εξωτερικών 
της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.


Οι φόροι που επιβάλλονται στους υπήκοούς μου θα εισπράττονται εξίσου χωρίς διά-
κριση κοινωνική ή θρησκευτική [...]. Οι χριστιανοί και άλλοι μη μουσουλμάνοι υπήκοοι 
πρέπει, όπως και οι μουσουλμάνοι, να πηγαίνουν στο στρατό. 


Αυτοκρατορικό διάταγμα (χάτι χουμαγιούν) του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ, 18 Φεβρουαρίου 1856


Κεφαλικό φόρο 
πλήρωναν μόνο οι 
μη μουσουλμάνοι.


Αγρότες και κτηνοτρόφοι
Γενικά οι αγρότες, σε όποια θρησκεία και αν πίστευαν, ζούσαν δύσκολα. Ακόμη και αν είχαν 
δική τους γη, δεν τρέφονταν καλά. Πλήρωναν μεγάλους φόρους και όταν η σοδειά ήταν κακή 
αναγκάζονταν να δανείζονται με ψηλούς τόκους. Επίσης οι μουσουλμάνοι αγρότες έλειπαν 
από τα χωράφια τους για πολλά χρόνια, γιατί πήγαιναν στο στρατό. Οι οικογένειές τους, για 
να ξεπληρώσουν τα χρέη, αναγκάζονταν συχνά να πουλήσουν τη γη τους και έτσι ζούσαν 
χειρότερα από πριν. 
Το οθωμανικό κράτος ίδρυσε το 1884 την Αγροτική Τράπεζα, που έδωσε δάνεια στους 
αγρότες με χαμηλό τόκο. Όμως λίγοι ωφελήθηκαν απ’ αυτά.


Π 6.1


Π 6.2


Π 6.3
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Οθωμανικό σύνταγμα
Ο σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ ύστερα από πιέσεις αποφάσισε να υπογράψει το 
σύνταγμα. Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε μερικά άρθρα από το οθωμανικό 
σύνταγμα του 1876.


Άρθρο 8. Όλοι οι υπήκοοι της [Οθωμανικής] Αυτοκρατορίας ονομάζονται 
Οθωμανοί, όποια θρησκεία κι αν έχουν, χωρίς καμιά διάκριση […].
Άρθρο 9. Κάθε Οθωμανός απολαμβάνει την προσωπική του ελευθερία, εφόσον 
δεν παρεμβαίνει στην ελευθερία των άλλων […].
Άρθρο 17. Όλοι οι Οθωμανοί είναι ίσοι απέναντι στο νόμο [...]. Οφείλουν να 
ανταποκρίνονται στα ίδια καθήκοντα απέναντι στη χώρα, ανεξάρτητα από τη 
θρησκεία τους […].
Άρθρο 19. Όλοι οι Οθωμανοί μπορούν να γίνουν δεκτοί στα δημόσια αξιώματα, 
ανάλογα με την καταλληλότητα, την αξία και την ικανότητά τους […].


Οθωμανικό σύνταγμα, έτος 1876


Εικόνα από βρετανική εφημερίδα: 
ο σουλτάνος παρουσιάζει το 
οθωμανικό σύνταγμα. 1876. 


Στο παρακάτω απόσπασμα ένας Βρετανός δημοσιογράφος περιγράφει την πρώτη 
οθωμανική βουλή (Μάρτιος 1877). 


Ήταν η πρώτη φορά που συγκεντρώνονταν αντιπρόσωποι από τόσο μακρινές περιοχές, όπως τη Βαγδάτη, 
την Αλβανία, την Αρμενία και τη Συρία [...]. Αν και τα περισσότερα μέλη εκφράζανε διάφορα παράπονα και 
απαιτούσαν αλλαγές στις περιοχές τους, ξαφνιάζονταν όταν έβλεπαν ότι η δική τους επαρχία δεν ήταν η μόνη 
που έπασχε από την κακή διακυβέρνηση. Όταν συναντήθηκαν τα μέλη από την Ιερουσαλήμ, τη Βαγδάτη, το 
Ερζερούμ και τη Θεσσαλονίκη, διαπίστωσαν ότι η κυβέρνηση ήταν διεφθαρμένη σε όλη τη χώρα και αποφά-
σισαν να συζητήσουν [...] τα προβλήματά τους και τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στο σύστημα. 


Έντουιν Πιρς, Η ζωή του Αμπντούλ Χαμίτ, έτος 1917


Κυβέρνησε απολυταρχικά
Ο σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ έλεγχε απόλυτα την κυβέρνηση και τις 
επαρχίες, κατάργησε τη βουλή και δεν έκανε εκλογές. Η μυστική του 
αστυνομία απέκτησε μεγάλη δύναμη και υπήρχε αυστηρή λογοκρισία στον 
Τύπο. Γι’ αυτή μιλάει το παρακάτω απόσπασμα. 


Εδώ και τριάντα χρόνια [στην Οθωμανική Αυτοκρατορία] δεν υπάρ-
χει Τύπος. Υπάρχουν βέβαια εφημερίδες, και μάλιστα πολλές, αλλά 
το ψαλίδι της λογοκρισίας τις κόβει με τέτοιο τρόπο ώστε δεν έχουν 
[...] καμιά δύναμη [...]. Είναι αξιολύπητες [...]. 


Πολ Φες, Η Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες μέρες του Αμπντούλ Χαμίτ,
έτος 1908


Ο σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ Β ́, μια από τις 
λίγες φορές που εμφανίστηκε δημόσια. 1908.


Νεότουρκοι
Οι Νεότουρκοι ίδρυσαν πολλές μυστικές οργανώσεις. Aνάμεσά τους ήταν και η οθωμανική 
εταιρία «Ένωση και Πρόοδος» (1889). Στο παρακάτω απόσπασμα από το πολιτικό της 
πρόγραμμα διαβάζουμε:


Η οθωμανική εταιρία «Ένωση και Πρόοδος» αποτελείται από άντρες και γυναίκες που είναι όλοι Οθω-
μανοί. Σκοπός μας είναι να πληροφορήσουμε τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς συμπατριώτες 
μας για το σύστημα διακυβέρνησης αυτού του καθεστώτος [=του Αμπντούλ Χαμίτ Β΄]: παραβιάζει 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ελευθερία. Εμποδίζει όλους τους 
Οθωμανούς να προοδεύσουν και παραδίνει τη χώρα μας στην ξένη κυριαρχία.


Aπόσπασμα από το Πολιτικό πρόγραμμα της οθωμανικής εταιρίας «Ένωση και Πρόοδος», έτος 1890 


Π 6.4


Π 6.5


Π 6.6


Π 6.7


Π 6.8


Π 6.9
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Οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή


Πέραν


Μ
ε


γ
ά


λ
η


 Ο
δ


ό
ς


 τ
ου  Π


έραν


Η περιοχή του Πέραν στην Κωνσταντινούπολη


Θεσσαλονίκη
Η Θεσσαλονίκη το 1890 είχε περίπου 120.000 κατοίκους και το 1912 
160.000. Οι πιο πολλοί ήταν Εβραίοι (60.000) και ακολουθούσαν οι 
μουσουλμάνοι (45.000) και οι χριστιανοί (39.000). 
Ας δούμε πώς περιγράφει την πόλη ένας Γάλλος δημοσιογράφος.


Δύο φωτογραφίες με τη Μεγάλη Οδό του Πέραν, τη σημερινή Ιστικλάλ 
τζαντεσί, μια παλιότερη και μια σημερινή. Στην Π 6.11 βλέπουμε στα 
δεξιά την είσοδο του Αυτοκρατορικού Λυκείου του Γαλατασαράι, που  
ιδρύθηκε το 1867. Στο σχολείο αυτό οι μαθητές και οι καθηγητές 
προέρχονταν από όλα τα μιλέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Όσοι το τέλειωναν έπαιρναν συνήθως δημόσιες θέσεις.


H Θεσσαλονίκη απλώνεται από τα παράλια ως την κορυφή ενός 
λόφου που τον στεφανώνουν τείχη […]. Τα σπίτια, κάτασπρα, με 
σκεπές από κεραμίδια […]. Οι μιναρέδες ξεπετάγονται […] πάνω 
από τα τζαμιά δίνοντας μια ευχάριστη εντύπωση [...]. Οι πλούσιοι 
έχτισαν «μοντέρνες» βίλες σε όλο το μήκος της παραλίας. Και 
μια καινούργια Θεσσαλονίκη, όμορφη [...], με λεωφόρους και 
φαρδείς, καθαρούς [...] δρόμους, κάνει την άλλη, την παλιά, να 
ντρέπεται για την κατάντια της, τη βρομιά και τις τρώγλες της. 
H ευρωπαϊκή πόλη αρχίζει από το Λευκό Πύργο [...]. Ένα τραμ 
που το σέρνουν [...] άλογα πάει από τη μια πόλη στην άλλη [από 
τις παλιές στις νέες συνοικίες]. 
Μισέλ Παγιαρές, H μακεδονική θύελλα. Τα πύρινα χρόνια 1903–1907, έτος1907


Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1912. Το 1870 οι 
αρχές της πόλης γκρέμισαν τα παραθαλάσσια 
τείχη της και έφτιαξαν την παραλία. 


Στην εικόνα Π 6.16 το 
Δημοτικό Νοσοκομείο 
της Θεσσαλονίκης 
που χτίστηκε το 1904 
(το κτίριο λειτουργεί 
μέχρι σήμερα 
ως νοσοκομείο 
«Γεώργιος 
Γεννηματάς») και 
στην Π 6.17 μια 
εγχείρηση σ’ αυτό. 


Π 6.10 Π 6.11


Π 6.12


Π 6.14


Π 6.13


Π 6.16


Π 6.15
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Σμύρνη
Ας δούμε πώς περιγράφει τη Σμύρνη ένας Έλληνας δημοσιογράφος.  


H προκυμαία, το κε [=γαλλική λέξη για την προκυμαία], είναι το 
παν για τη Σμύρνη. Πάνω σ’ αυτή είναι τα θέατρα, ο περίπατος, 
τα λουτρά [θαλάσσια μπάνια], τα κλουμπ [=οι λέσχες], τα κα-
φενεία [...], η κίνηση [...], η ζωή [...]. Εδώ τα ατμόπλοια [...] και 
κοντά τους οι μαούνες, οι βάρκες, οι χαμάληδες, ο όχλος που 
κάνει φασαρία, που δουλεύει, που βιάζεται, που ανεβοκατεβαί-
νει. Και πιο πέρα, σε ατέλειωτη σειρά, τα μικροκαταστήματα, 
τα μπακάλικα, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι σιταποθήκες, 
τα πρακτορεία, οι στοές, τα ταχυδρομεία. Φύγατε από την 
προκυμαία; Χάσατε το παν. Αρχίζουν αμέσως οι στενοί δρόμοι, 
το καλντερίμι [...]. Σοκάκια χωρίς τέλος [...], χωρίς όνομα και 
διεύθυνση, που είναι λαβύρινθος για τον ξένο. 


Γ. Παρασκευόπουλος, H μεγάλη Ελλάς, έτος 1898
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Πανοραμική άποψη της Σμύρνης.


Χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα
Στα στρώματα αυτά ανήκαν εργάτες, 
μικροκαταστηματάρχες, τεχνίτες, νερουλάδες, 
κωπηλάτες, υπηρέτες, ναύτες, κηπουροί κτλ.


Καρτ ποστάλ του 1879 με υπαίθρια 
κουρεία, μάλλον στην Κωνσταντινούπολη. 


Δύο καρτ ποστάλ 
του 1890.
Στην Π 6.24 
πυροσβέστες 
(τουλουμπατζήδες) 
και στην Π 6.25 
χαμάληδες στην 
Κωνσταντινούπολη. 


Καρτ ποστάλ με βαρκάρηδες στην Κωνσταντινούπολη. 
Στο βάθος φαίνεται ο Γαλατάς. 1903.


Καρτ ποστάλ (γύρω στο 1900) 
με γυναίκες που εργάζονται σε 
βιοτεχνία χαλιών στη Μικρά Ασία.


Π 6.17 Π 6.18


Π 6.21


Π 6.23


Π 6.22


Π 6.24 Π 6.25


Δρόμος στους 
μουσουλμανικούς 
μαχαλάδες της 
Σμύρνης. 1919.


Π 6.19


Η προκυμαία στη Σμύρνη. 
1919. 


Π 6.20
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Κρατικά σχολεία 
Στα κρατικά σχολεία προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν την ιδέα ότι όλοι οι υπήκοοι του 
σουλτάνου είχαν μια κοινή πατρίδα, την οθωμανική. Το κράτος πίστευε ότι έτσι θα εμπόδιζε 
την επιρροή που είχαν τα εθνικά κινήματα εκείνη την εποχή. Σ’ αυτό το ζήτημα αναφέρεται το 
παρακάτω απόσπασμα. 


Πρώτα και κύρια πρέπει να κάνουμε σοβαρές και μεγάλες προσπάθειες για να καλυτερέψουμε τη 
δημόσια παιδεία. Αν δεν εξαπλωθεί η δημόσια παιδεία, δε θα υπάρχουν ηγέτες ικανοί να διαχειριστούν 
σοφά τις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις της αυτοκρατορίας, δε θα υπάρχουν δικαστές για να 
εφαρμόσουν δίκαια τους νόμους, δε θα υπάρχουν διοικητές για να διευθύνουν αποτελεσματικά το 
στρατό και δε θα υπάρχουν οικονομολόγοι για να διαχειριστούν και να αυξήσουν τα έσοδα σύμφωνα 
με τις οικονομικές αρχές. Κανένας από τους θεσμούς και τις λειτουργίες που υπηρετούν τη δημόσια 
ευημερία και ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν εξαπλωθεί η δημόσια παιδεία. 


Υπόμνημα του Μεχμέτ Σαΐτ πασά στο σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Β΄, έτος 1880 


Όμως λίγα κρατικά σχολεία ιδρύθηκαν. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι συνέχισαν να 
εκπαιδεύονται από τους ουλεμάδες και τα μιλέτ συνέχισαν να έχουν τα δικά τους σχολεία. 
Τέλος, οι ξένοι υπήκοοι (Γάλλοι, Βρετανοί, Ρώσοι κτλ.) ίδρυσαν δικά τους σχολεία. Σε αυτά 
φοιτούσαν πολύ συχνά και παιδιά από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα των ορθόδοξων, των 
Αρμένιων και των Εβραίων.


Οθωμανοί
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από το λόγο ενός Ρωμιού βουλευτή στην 
οθωμανική βουλή.


Αυτή η διάκριση [ανάμεσα σε μουσουλμάνους και σε πιστούς άλλων θρησκειών] είναι αντίθετη με το 
σύνταγμα. Κάθε συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα είναι απαράδεκτη. Eπιτρέψτε μας να καταργήσουμε 
για πάντα τους όρους μουσουλμάνος, μη μουσουλμάνος, Ρωμιός και Αρμένιος. Τέλος πια στη διάκρι-
ση! Όλοι μας είμαστε Οθωμανοί.


Απόσπασμα από λόγο του Βασίλειου Σεραγιώτη στην οθωμανική βουλή, έτος 1877


Οι ορθόδοξοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία


Εκπαίδευση
Από τα μέσα του 19ου αιώνα αυξάνονται όλο και πιο πολύ τα σχολεία του 
ορθόδοξου μιλέτ. Για παράδειγμα, το 1884 στην Κωνσταντινούπολη, εκτός από τα 
κρατικά και τα ξένα σχολεία, υπάρχουν 68 σχολεία του ορθόδοξου μιλέτ, για όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παράλληλα, ιδρύονται καινούργια ανώτερα σχολεία, 
όπως το Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο (1882) ή το Ζωγράφειο Γυμνάσιο (1890). 


Το κτίριο που στέ-
γαζε τον Ελληνικό 


Φιλολογικό Σύλλογο 
Κωνσταντινουπόλεως. 
Ο σύλλογος ιδρύθηκε 
το 1861 και φρόντισε 
να λειτουργήσουν ελ-
ληνόγλωσσα σχολεία 


σε πολλές περιοχές 
στην Οθωμανική 


Αυτοκρατορία όπου 
κατοικούσαν Ελλη-


νορθόδοξοι.


Π 6.26


Π 6.27


Π 6.28


Πολλοί πλούσιοι 
Ελληνορθόδοξοι έγιναν εθνικοί 
ευεργέτες στην Ελλάδα και 
έδωσαν χρήματα για να 
ιδρυθούν μεγάλα ελληνικά 
σχολεία στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Στην εικόνα η 
εκκλησία της Αγίας Τριάδας 
και αριστερά το Ζάππειο 
Παρθεναγωγείο στην 
Κωνσταντινούπολη, που χτίστηκε 
το 1885. Το Ζάππειο είχε ιδρυθεί 
νωρίτερα (1875) με χρήματα 
από τους αδελφούς Ευάγγελο 
και Κωνσταντίνο Ζάππα και 
πρόσφερε καλές σπουδές στα 
κορίτσια. Από το 1885 άρχισε 
να λειτουργεί σε αυτό και σχολή 
για δασκάλες, στην οποία η 
φοίτηση ήταν διετής.


Π 6.29
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Φτωχοί ορθόδοξοι 
Παρακάτω διαβάζουμε το γράμμα που έστειλε ο Ιωάννης Σιδέρης (που είχε 
μαγαζί με ποτά) προς την επιτροπή των Ρωμιών που επέβλεπε τα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα στην περιοχή του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. Ζητάει να του 
δώσουν ορφανά για να δουλέψουν στο κατάστημά του. 


Η περιοχή Φανάρι 
στον Κεράτιο 
κόλπο, όπου 
βρίσκεται μέχρι 
και σήμερα η έδρα 
του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως 
γύρω στο 1900.
Στο κέντρο η Μεγάλη 
του Γένους Σχολή, 
που χτίστηκε το 
1881. Το σχολείο 
αυτό ήταν από τα 
πιο παλιά σχολεία 
των ορθόδοξων. 


Σχολείο που χτίστηκε το 1908 
στη Δράμα. 


Το κτίριο όπου στεγάζεται η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο 
ομώνυμο νησί των Πριγκιποννήσων (σήμερα Χεϊμπελί Αντά). Χτίστηκε 
το διάστημα 1894–1896 με χρήματα του τραπεζίτη Παύλου Στεφάνοβικ 
Σκυλίτση. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ιδρύθηκε το 1844 και 
πρόσφερε μαθήματα γενικής παιδείας και θεολογίας σε αγόρια.


Κωνσταντινούπολη 28 Απριλίου 1893
Προς την αξιότιμη Εφορία των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων
Στο Γαλατά


Αξιότιμοι Κύριοι,
Καθώς μπορούμε να απασχολήσουμε […] στο κατάστημά μας 3–4 ορφανά, 
από αυτά που φροντίζετε και εκπαιδεύετε στο Εθνικό Ορφανοτροφείο, 
λαμβάνουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε […] να μας δώσετε την 
κατάλληλη άδεια […], ώστε να πάμε εκεί και να διαλέξουμε μαζί με τους 
αρμόδιους τα πιο κατάλληλα. 
Εκφράζοντας εκ των προτέρων τις ευχαριστίες μας.


Με εκτίμηση
Πρόθυμος 


Ιωάννης Σιδέρης
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Το γράμμα του Ιωάννη Σιδέρη.


Π 6.31


Π 6.32


Π 6.34


Π 6.35


Π 6.33


Π 6.30
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Καραμανλίδικα
Kαραμανλίδικα ονομάζουμε τα κείμενα που είναι γραμμένα 
στην τουρκική γλώσσα, αλλά με ελληνικά γράμματα. Τα κείμενα 
αυτά απευθύνονταν στους ορθόδοξους της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας που μιλούσαν τουρκικά. Οι πληθυσμοί αυτοί 
κατοικούσαν κυρίως στην κεντρική Μικρά Ασία (Kαραμανλήδες), 
στη Θράκη και στη σημερινή ανατολική Βουλγαρία (Γκαγκαούζοι). 
Παρακάτω διαβάζουμε το κείμενο στα καραμανλίδικα που είναι 
γραμμένο σε μια πλάκα τάφου που βρίσκεται στο μουσείο της 
Νίκαιας (σήμερα Ιζνίκ) στην Tουρκία και τη μετάφρασή της. 


Βιβλίο στα καραμανλίδικα που εκδόθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το 1872.


Σφραγίδα 
από το 
συμβούλιο 
των 


ορθόδοξων 
κατοίκων 


της συνοικίας 
Καγιάπασι στη 


Νίγδη, μια πόλη στην Καππαδοκία της 
Μικράς Ασίας. Έχει επιγραφή στα 
οθωμανικά και στα καραμανλίδικα: 
«μετζλισιρούμ καϊάπασι», δηλαδή 
«συμβούλιο ορθόδοξων του 
Καγιάμπασι». 1890. 


Μετάφραση
Την πρώτη Νοεμβρίου του έτους 1841,
σε ηλικία 18 χρόνων, μια νεαρή ηλικία, 
ο Θεός έδωσε διαταγή και ο άγγελος πήρε την ψυχή μου.
Αν ρωτήσεις τη γενέτειρά μου 
και ο τόπος μου είναι η Σίλη, κοντά στο Ικόνιο.
Το φτωχό μου όνομα είναι Aβραάμ Δανιληρίδης.
O πατέρας μου είναι ο Λάζαρος Tσεβίκζαντέ. 
Εδώ πέθανα, αυτός είναι ο τάφος μου.
Διάβασε μια προσευχή για μένα και γι’ αυτούς που είναι 
θαμμένοι εδώ:
για τον Hλία Mιχάλογλου Mπαϊράμ,
που πέθανε το έτος 1835
και για τον Kιουρπτζόγλου που πέθανε το έτος 1831,
τους δύο φίλους μου.


Έτος 1841


Καραμανλίδικα
Νοεμβρίου πρώτη σενέ 1841 ταριχιντέ
ον σεκιζιντζί ταζέ γιας κεμλλετιμτέ
εμρεττή μεβλά μελέκ αλδή τζανιμή.
Σοράρσαν βετανήμ χεμ φακίρ ισμιμί
Kόννια κουρπινδέ Σίλλεδιρ βετανίμ
Aβραάμ Δανιληρήδη φακίρ ισμήμ


Tζεβίκ Zαδέ Λάζαροςδούρ πεδερίμ.
Πουραδά βεφάτ εττίμ, πούδουρ 
μεζαρίμ
Pαχμέτ οκού πανά χεμ πουρδά 
γιατανλαρά:
1835 ταριχινδέ βεφάτ εδέν
Iλήα Mιχάλογλου Παϊραμά
Kιουρπτζόγλου, γική δοστλαρημά.


Β. Το Ανατολικό Ζήτημα σε έξαρση


Οι διασπάσεις στο ορθόδοξο μιλέτ


Μακεδονία
Ο Βρετανός Χένρι Λέιαρντ επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη το 1842. Αργότερα, έγραψε γι’ αυτή 
την επίσκεψη σε ένα βιβλίο του.


Πλάκα από τάφο στο νεκροταφείο του Μπαλουκλί στην 
Κωνσταντινούπολη. Έχει επιγραφή στα καραμανλίδικα και 
στα ελληνικά (1865). 


Τους Βούλγαρους [=βουλγαρόφωνους], επειδή ήταν Έλληνες [ορθόδοξοι] στην πίστη, η Πύλη τους 
έβαζε στην ίδια κατηγορία με τους Έλληνες [=ορθόδοξους], όταν ταξινομούσε τους χριστιανούς υπή-
κοους του σουλτάνου. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια ώσπου να αναγνωριστούν ως ξεχωριστό 
έθνος [μιλέτ] οι χριστιανοί που ζούσαν στα νότια Βαλκάνια και μιλούσαν τη βουλγαρική γλώσσα. Όταν 
εγώ επισκέφθηκα τη Θεσσαλονίκη κανένα τμήμα του χριστιανικού της πληθυσμού, που ήταν αρκετός, 
δεν ήταν γνωστό ως βουλγαρικό.


Χένρι Λέιαρντ, Πρώιμες περιπέτειες στην Περσία, τη Σελεύκεια και τη Βαβυλωνία, έτος 1887


Π 6.36 Π 6.37


Π 6.38


Π 6.39


Π 6.40
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Βουλγαρική Εξαρχία 
Το σουλτανικό φιρμάνι, εκτός από τις περιοχές που έδινε στην Εξαρχία, της επέτρεπε να 
επεκταθεί και σε άλλες περιοχές που ανήκαν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Ένα απόσπασμα από αυτό διαβάζουμε παρακάτω.


Μου προκάλεσε θλίψη η διαφωνία και η φιλονικία που ξεκίνησε εδώ και μερικά χρόνια ανάμεσα στους 
ορθόδοξους Βούλγαρους και στο ρωμέικο [=ορθόδοξο] πατριαρχείο, σχετικά με το πού ανήκουν 
θρησκευτικά [οι βουλγαρόφωνοι] [...]. Γι’ αυτό το λόγο, έπειτα από πολλές συζητήσεις και σκέψεις 
που κάναμε ώστε το ζήτημα [...] να λυθεί με το σωστό τρόπο, αποφασίσαμε τα παρακάτω: 
1) Να ιδρυθεί ένας ξεχωριστός θρησκευτικός οργανισμός [...] που θα έχει τον τίτλο Βουλγαρική 
Εξαρχία […].
10) [Επίσης] αν θελήσουν όλοι ή τουλάχιστον τα δύο τρίτα από τους ορθόδοξους κατοίκους και άλλων 
περιοχών να ανήκουν [...] στη Βουλγαρική Εξαρχία [...], μπορούν να το κάνουν.


Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ για την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας, έτος 1870


Οι Ελληνορθόδοξοι στρέφονται στην Ελλάδα – Ο ρόλος της εκπαίδευσης


Ο […] Θρακικός σύλλογος δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει και 
να ενισχύσει τα σχολεία μας στη Θράκη. Γιατί ύστερα από 3.000 χρόνια 
νέοι πάλι αγώνες πρέπει να γίνουν στη Θράκη και στη Μακεδονία, νέες 
θύελλες […] που έρχονται από το Βορρά ταράζουν όλο […] το ελληνικό 
γένος [ορθόδοξο μιλέτ] και απειλούν να ανατρέψουν την ορθόδοξη […] 
Εκκλησία. Κι εμείς δεν έχουμε ούτε καράβια […] ούτε στρατό […] αλλά 
[μόνο] την ορθοδοξία και την ελληνική παιδεία, που στηρίζεται στην 
εξάπλωση της γλώσσας, στη δημιουργία δημοτικών σχολείων και στην 
καλλιέργεια […] των ελληνικών γραμμάτων. 


Απόσπασμα από το Λόγο του Ηροκλή Βασιάδη στην πρώτη συνεδρίαση 
του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, έτος 1872


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Σύλλογοι
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Ηροκλής Βασιάδης (ένας από τους ιδρυτές του 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως) εξηγεί για ποιους 
λόγους ιδρύθηκε το 1872, δύο χρόνια μετά τη δημιουργία της Βουλγαρικής 
Εξαρχίας, ο Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως.


Η Λεονταρίδειος Αστική Σχολή Αρρένων 
που χτίστηκε στο Δεδέαγατς (σήμερα 
Αλεξανδρούπολη) το 1878. 


Άλλες διασπάσεις
Η Βλαχία και η Μολδαβία ενώθηκαν το 1859 σε ένα αυτόνομο κράτος με το όνομα Ρουμανία. 
Το 1878 η Ρουμανία έγινε ανεξάρτητη. Βασικός στόχος για το ρουμανικό εθνικό κίνημα 
ήταν να πείσει τους ορθόδοξους που είχαν μητρική γλώσσα τα βλάχικα ότι ανήκουν στο 
ρουμανικό έθνος. Έτσι πολλοί ορθόδοξοι που μιλούσαν βλάχικα ακολούθησαν το ρουμανικό 
εθνικό κίνημα, χωρίστηκαν από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και πέτυχαν (1905) να 
αναγνωρίσει το οθωμανικό κράτος ένα ακόμη μιλέτ, το βλάχικο μιλέτ («εφλάκ μιλετί»). 
Βλαχόφωνοι ορθόδοξοι κατοικούσαν κυρίως σε ορεινές περιοχές στο βόρειο ελλαδικό χώρο, 
στη σημερινή νότια Αλβανία και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
Πολλοί βλαχόφωνοι όμως είχαν δεχτεί την ελληνική εθνική ιδέα. 


Π 6.41


Π 6.42


Π 6.43


Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο 
στην Αδριανούπολη χτίστηκε 
στα 1885–1886.


Π 6.44
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Γ. Η Ελλάδα την περίοδο 1864–1909


Σύνταγμα, πολιτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτική ζωή 


Σημαντικά προνόμια
Ανάμεσα στα προνόμια που είχε ο βασιλιάς με το νέο σύνταγμα ήταν: 


να προκηρύσσει 
εκλογές


να συγκαλεί και να 
διαλύει τη βουλή


να διορίζει και να παύει 
τις κυβερνήσεις


Χάρη σ’ αυτά μπορούσε να παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή της χώρας.
Ο Γεώργιος Α΄ προσπάθησε αρκετές φορές να πάρει περισσότερες αρμοδιότητες 
από αυτές που του έδινε το σύνταγμα. 


Ο βασιλιάς της Ελλάδας 
Γεώργιος Α΄ (1864–1913) 
γύρω στο 1880.


Η αρχή της δεδηλωμένης
Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν ο πολιτικός που αγωνίστηκε για να γίνει δεκτή 
η αρχή της δεδηλωμένης από το βασιλιά. Παρακάτω διαβάζουμε ένα 
απόσπασμα από το άρθρο του «Τις πταίει;», δηλαδή ποιος φταίει. 


Το έθνος [=οι Έλληνες] [...] θα υποταχτεί στην αυθαιρεσία [του βασιλιά] 
ή θα επαναστατήσει; Παίρνουν την εξουσία κυβερνήσεις που τις απορ-


ρίπτει η πλειοψηφία του έθνους, τους δίνεται η δυνατότητα να 
διαλύουν τη βουλή και συγχρόνως κάθε μέσο για να επηρεάζουν 


τις συνειδήσεις του λαού και να νοθεύουν τις εκλογές, και λέμε 
μετά ότι φταίει ο λαός γι’ αυτή την κατάσταση! […] Άρα η ευθύ-


νη για όσα συμβαίνουν ανήκει ολόκληρη στον παράγοντα εκείνο 
[δηλαδή τη βασιλεία] στον οποίο συγκεντρώθηκε ολόκληρη η 
εξουσία, αλλοιώνοντας τους συνταγματικούς μας θεσμούς.


Εφημερίδα Καιροί, 29 Ιουνίου 1874
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Οι κυβερνήσεις άλλαζαν 
Το φαινόμενο αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο. Για παράδειγμα, μόνο το 1865 άλλαξε έξι φορές 
η κυβέρνηση. Το παρακάτω απόσπασμα είναι από βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1870 από 
άγνωστο συγγραφέα.


Η εφημερίδα Καιροί με το 
άρθρο του Τρικούπη «Τις 
πταίει;». 29 Ιουνίου 1874.


Ο Χαρίλαος 
Τρικούπης σε 
χαρακτικό από την 
εφημερίδα Νέος 
Αριστοφάνης. 1892.


Στην Ελλάδα κάποιος που έγινε υπουργός ένα μήνα δεν είναι μικρός άνθρωπος· άλλοι έγιναν υπουργοί 
μόνον για πέντε μέρες, και δεν είναι λίγοι αυτοί που τους συνέβη κάτι τέτοιο. Όπως φαίνεται, στον τόπο 
αυτό δε βρέθηκαν ακόμη κατάλληλοι άνθρωποι για τα υπουργεία και υποθέτει κανείς ότι οι διορισμοί 
γίνονται πάντοτε για δοκιμή.


 Ανώνυμου, Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, έτος 1870
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Στρατιωτικός Σύνδεσμος 
Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ήταν μια μυστική οργάνωση που ιδρύθηκε από κατώτερους 
αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με το βασιλιά, ο οποίος 
προωθούσε μόνο αξιωματικούς που ήταν πιστοί σ’ αυτόν, απαίτησαν να γίνουν μεταρρυθμίσεις 
στο στρατό, αλλά και αλλαγές στη διοίκηση του κράτους και να γίνονται σεβαστοί οι νόμοι. 
Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε: 


Π 6.45


Π 6.46
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Ο διάδοχος του θρόνου και οι γιοι του βασιλιά να απέχουν από τη διοίκηση του στρατού και του ναυ-
τικού [...].
Η χώρα να διοικείται με έντιμο τρόπο […].
Η δικαιοσύνη να απονέμεται με ισότητα.
Η εκπαίδευση να είναι χρήσιμη για την καθημερινή ζωή και τις στρατιωτικές ανάγκες της χώρας.
Η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών να είναι εξασφαλισμένες […].
Να βελτιωθεί η οικονομία της χώρας [...].


Πρόγραμμα Στρατιωτικού Συνδέσμου, έτος 1909
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Η διαμόρφωση της αστικής Ελλάδας


Συγκοινωνιακό δίκτυο
Στα τέλη του 19ου αιώνα γίνονται σημαντικά έργα στις συγκοινωνίες 
(δρόμοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια κ.ά.). Έτσι οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα 
μεταφέρονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Τα περισσότερα έργα έγιναν με 
δάνεια από το εξωτερικό όταν ήταν πρωθυπουργός ο Χαρίλαος Τρικούπης. 


Έργα για την επέκταση της 
σιδηροδρομικής γραμμής που 
ένωνε την Αθήνα με τον Πειραιά. 


Το σήμα των 
σιδηροδρόμων 
Θεσσαλίας.


«Τα εγκαίνια της διώρυγας της Κορίνθου», πίνακας του Κωνσταντίνου 
Βολανάκη (1893). Η διώρυγα της Κορίνθου εγκαινιάστηκε το 1893 ύστερα από 
εργασίες που κράτησαν 11 χρόνια. Ήταν ένα από τα μεγάλα τεχνικά έργα της 


εποχής και βοήθησε ιδιαίτερα στη θαλάσσια συγκοινωνία, γιατί επιτράπηκε 
στα καράβια να περνούν πιο γρήγορα από το Αιγαίο στο Ιόνιο πέλαγος.


Κόσμος συγκεντρωμένος 
σε σιδηροδρομικό σταθμό. 
Δεκαετία 1880. Την περίοδο 
1869–1909 κατασκευάστηκαν 
οι σιδηροδρομικές γραμμές 
στην Πελοπόννησο, στη Στερεά 
Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Οι 
ίδιες σιδηροδρομικές γραμμές 
υπάρχουν μέχρι σήμερα. 


Πολύ κακές συνθήκες


Καρτ ποστάλ του 
1904 με σκηνές 
από την καθημερινή 
ζωή στην Αθήνα: 
στην εικόνα Π 6.55 
γαλατάδες και στην 
Π 6.56 καστανάς.


Τα φτωχά στρώματα ζουν στην περιφέρεια και στο κέντρο της Αθήνας, 
συχνά σε πολύ κακές συνθήκες. Οι περισσότερες οικογένειες μένουν 
σε σπίτια με ένα δωμάτιο, που δεν αερίζεται ούτε φωτίζεται καλά, και οι 
χώροι υγιεινής (μπάνιο ή τουαλέτα) είναι σπάνιοι. 
Στο παρακάτω απόσπασμα ο λογοτέχνης Εμμανουήλ Ροΐδης
(1836–1904) περιγράφει μια φτωχική γειτονιά στην Αθήνα.


Π 6.50


Π 6.51


Π 6.54
Π 6.53


Π 6.55


Π 6.56


Π 6.52
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Φιλανθρωπικοί σύλλογοι
Τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα, όπως και αλλού, βλέπουν τη φτώχεια σαν 
αρρώστια που πρέπει να τη γιατρέψουν. Γι’ αυτούς οι φτωχοί, και κυρίως όσοι δεν έχουν 
σταθερή οικογενειακή ζωή, είναι κάτι σαν «μικρόβιο» μέσα στην κοινωνία, που μπορεί να 
μολύνει όσους είναι «υγιείς». 
Το 1865 ο σύλλογος «Ελεήμων Εταιρία» αναπτύσσει δράση για να περιοριστούν οι ζητιάνοι 
στην Αθήνα και τον Πειραιά. 


Πες μου όμως αν είδες πουθενά χειρότερα γουρουνοχώρια από τους φτωχικούς 
μαχαλάδες [=γειτονιές] της Αθήνας [...]; Το καλοκαίρι σκόνη με την κουτάλα, νε-
ρομαζώματα και λάσπη ως το γόνατο άμα στάξει ο ουρανός, και σε κάθε δρόμο μια 
φραγμένη ή ξέφραγη μάντρα, ο απόπατος όλης της γειτονιάς! [...]. Αντίκρυ μου έχω 
ένα χασάπη που σφάζει στη μέση του δρόμου ζώα μικρά και μεγάλα, γίδια, πρόβατα 
[...], και τρέχουν πάντοτε δύο ποταμοί, ο ένας κόκκινος από αίμα και ο άλλος πράσινος 
από κοπριά και χολή.


Εμμανουήλ Ροΐδης, Το παράπονο του νεκροθάπτου, έτος 1895
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Χτες εγκαταστάθηκε η [...] εταιρία [ο σύλλογος] στο μέγαρο που νοίκιασε [...]. Μέχρι τώρα γράφτηκαν 
τριάντα φτωχοί, που θα μένουν μέσα και δε θα ενοχλούν πια τους πολίτες. Στο εξής λοιπόν η πρωτεύουσα 
θα δείχνει σαν μια πόλη χωρίς ζητιάνους [...]. Όλους τους ζητιάνους που έφτασαν στο πτωχοκομείο τούς 
συνόδεψαν στο λουτρό, όπου, αφού πλύθηκαν και καθαρίστηκαν καλά, ξαναγύρισαν στο ίδρυμα.


Εφημερίδα Αυγή, 2 Ιανουαρίου 1865
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Οι φιλανθρωπικοί σύλλογοι ήθελαν να καλλιεργήσουν στα λαϊκά στρώματα τη δική τους 
αντίληψη για την ηθική, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα προοδεύσει η κοινωνία. 
Το Αμαλιείο Ορφανοτροφείο στην Αθήνα, το πρώτο για κορίτσια, σύμφωνα με τον κανονισμό 
του, είχε στόχο: 


[...] να μορφώσει τα κορίτσια που ζουν σ’ αυτό ώστε να γίνουν φρόνιμες και καλές νέες, ικανές νοικοκυρές, 
χρήσιμες και καλές γυναίκες στην κοινωνία. Γι’ αυτό και η ανατροφή τους θα βασίζεται στη χριστιανική 
αγωγή ώστε να αποκτήσουν τις χριστιανικές και κοινωνικές αρετές. Κυρίως θα εξασκηθούν πρώτα απ’ 
όλα να δείχνουν ευσέβεια στο Θεό, να σέβονται τους ανώτερους, να αγαπάνε το διπλανό τους, αλλά 
[θα εξασκηθούν] και στη φιλανθρωπία, στην ταπεινοφροσύνη, στην κοσμιότητα, στην εγκράτεια, στην 
καρτερία και στην εργατικότητα.


Κανονισμός του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, έτος 1856
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Για την ίδρυση το 1856 του ορφανοτροφείου αγοριών Χατζηκώνστα, στην Αθήνα, διαβάζουμε:


Το Ορφανοτροφείο [...] Χατζηκώνστα [...] θα αποδώσει γρήγορα στους κόλπους της 
κοινωνίας αντί για τα παιδιά που κυλιόντουσαν στους δρόμους και ζούσαν μέσα στην 
ανηθικότητα, πολίτες χρήσιμους και ικανούς να ωφελήσουν με το επάγγελμά τους τον 
εαυτό τους και την πατρίδα. Συμφέρει, λοιπόν, να υποστηρίξουμε όλοι όπως μπορούμε 
αυτό το ίδρυμα ευεργεσίας, μια και τα άπορα ορφανά είναι πολλά και από εμάς εξαρτάται 
να κάνουμε μια μικρή θυσία για να σώσουμε αυτά από την καταστροφή και την κοινωνία 
από τη μόλυνση με τις κακές τους συνήθειες. 


Περιοδικό Πανδώρα, έτος 1856
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 6.57


Π 6.58


Π 6.59


Π 6.60
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Η αγροτική μεταρρύθμιση, η εκβιομηχάνιση και η οικονομική κρίση 


Κολίγοι
Στο παρακάτω απόσπασμα ένας δημοσιογράφος μιλάει για 
τους κολίγους σ’ ένα χωριό στην Καρδίτσα. 


Δύστυχοι […], πολίτες ανελεύθεροι σε ελεύθερη χώρα 
[...]. Αυτός ο επιστάτης, αφού έκανε τον εαυτό του αφε-
ντικό και συγκέντρωσε στα χέρια του όλες τις εξουσίες 
[…], παρεμβαίνει στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή των 
χωρικών εκβιάζοντάς τους να εργάζονται τις Κυριακές, να 
μην κάνουν γάμους που δεν του αρέσουν, να αρνούνται τη 
φιλοξενία, να μη βρίσκονται στους δρόμους μετά τη δύση 
του ήλιου, να μη μιλάνε μεταξύ τους ιδιαιτέρως, να μην 
εξουσιάζουν όπως θέλουν αυτοί το νοικοκυριό τους, να 
μην τολμούν να έχουν δική τους γνώμη ή σκέψη.


Σπυρίδων Παγανέλης, Οδοιπόροι και σημειώσεις, έτος 1882
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Μεταλλεία
Το πιο σημαντικό μεταλλείο της εποχής ήταν στο Λαύριο της 
Αττικής, γνωστό από την αρχαιότητα. 
Το 1865 μια ξένη εταιρία έκανε συμφωνία με το ελληνικό 
κράτος για να εκμεταλλευτεί τα μεταλλεία στο Λαύριο. Γρήγορα 
όμως θεωρήθηκε ότι εκμεταλλευόταν τον εθνικό πλούτο και 
ξέσπασε διαμάχη με το ελληνικό κράτος. 
Το 1873 ο Ανδρέας Συγγρός, ένας ομογενής 
από την Κωνσταντινούπολη, αγόρασε 


την εταιρία. Πολλοί τότε αγόρασαν μετοχές της εταιρίας αυτής, αλλά 
έχασαν τα χρήματά τους όταν η τιμή της έπεσε στο χρηματιστήριο. Τα 
«Λαυρεωτικά» ήταν μεγάλο σκάνδαλο την εποχή εκείνη. Ας δούμε πώς το 
περιγράφει ο Ανδρέας Συγγρός.


Η οικογένεια Βλιτσάκη στο τσιφλίκι της στην Καρδίτσα.


Χαρακτικό με γενική άποψη του Λαυρίου από βιβλίο 
που εκδόθηκε το 1869.


Όσοι είχαν [μετοχές] αναγκάζονταν να τις πουλήσουν για να σώσουν ό,τι μπορού-
σαν [...], αλλιώς τις παρατούσαν στους δανειστές τους. Αυτοί επίσης έτρεχαν να τις 
πουλήσουν μήπως και σώσουν τα χρήματα που δάνεισαν για την αγορά τους. [Και] 
[…] άρχισε η κατακραυγή και όλοι ζητούσαν τον [...] [υπεύθυνο] και τον βρήκαν στο 
πρόσωπό μου, ακόμη και οι συνεργάτες μου και όλοι όσοι συμμετείχαν, σ’ εμένα 
έριξαν το φταίξιμο για όλες τις ζημιές [...]. Μικροί και μεγάλοι με φώναζαν «Λαυριο-
φάγο». Φυσικά, ούτε και οι εφημερίδες τσιγκουνεύτηκαν [τους χαρακτηρισμούς].


Ανδρέας Συγγρός, Απομνημονεύματα, έτος 1908
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Ο Ανδρέας Συγγρός 
(1830–1899), 
ομογενής από την 
Κωνσταντινούπολη, ήταν 
μεγάλος επιχειρηματίας 
και εθνικός ευεργέτης. 


Το 1875, ο Ιταλός Ιωάννης Βαπτιστής Σερπιέρης, παλαιός 
διευθυντής των μεταλλείων, ίδρυσε τη Γαλλική Εταιρία Μεταλλείων 
Λαυρίου, που λειτούργησε μέχρι το 1981.


Στην εικόνα Π 6.66 επιταγή της Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλείων Λαυρίου (1882) και στην Π 6.67 τα εργαστήριά της στο Λαύριο. 
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Ποσοστό γυναικών
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Το σταφιδικό ζήτημα 
Το 19ο αιώνα η σταφίδα ήταν το βασικό 
αγροτικό προϊόν για τις ελληνικές 
εξαγωγές. Τη δεκαετία του 1870 μια 
αρρώστια χτύπησε τα αμπέλια στη 
Γαλλία και η ζήτηση σταφίδας στο 
εξωτερικό αυξήθηκε. Πολλοί αγρότες 
(κυρίως στη βόρεια Πελοπόννησο) 


ξερίζωσαν τα άλλα προϊόντα και 
καλλιεργούσαν πια σχεδόν μόνο αμπέλια 
για σταφίδα. Οι περιοχές που ζούσαν 
από την καλλιέργεια και το εμπόριο της 
σταφίδας πλούτισαν. 


Όμως μετά το 1890 τα γαλλικά αμπέλια άρχισαν 
να δίνουν πάλι καρπό. Αυτό μαζί με την παγκόσμια 
οικονομική κρίση περιόρισε τη ζήτηση της 
σταφίδας.
Οι εξαγωγές της μειώνονταν, η τιμή της έπεφτε, 
η παραγωγή έμενε απούλητη και τα νοικοκυριά 
αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Το σταφιδικό 
ζήτημα δημιούργησε προβλήματα στην 
ελληνική οικονομία. Το κράτος πήρε κάποια 
μέτρα για να στηρίξει τους παραγωγούς, για 
παράδειγμα, αγόραζε αυτό την παραγωγή 
τους. Ωστόσο, πολλοί νέοι αγρότες 
μετανάστευσαν, κυρίως στην Αμερική, για να 
βρουν καλύτερη τύχη.


Πτώχευση 


Δρεμόνι, 
δοχείο για την 
επεξεργασία 
της σταφίδας.


Οι εξαγωγές σταφίδας στα 1878


Γελοιογραφία με θέμα 
την οικονομική κρίση. 1895.


Για την 
παγκόσμια 
οικονομική 
κρίση μιλήσαμε 
στη σ. 94.


Για τη 
μετανάστευση 
θα μιλήσουμε 
στη σ. 123.
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Το εργατικό δυναμικό στη βιομηχανία (1907)


Σύνολο εργαζομένων


Ποσοστό αντρών


Ποσοστό γυναικών


Π 6.68
Π 6.69


Π 6.70


Π 6.71


Γυναικεία και παιδική εργασία
Οι περισσότερες γυναίκες δούλευαν στα υφαντουργεία, χιλιάδες όμως 
εργάζονταν και σε σπίτια ως υπηρέτριες, μαγείρισσες κτλ. 


Για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, οι κυβερνήσεις του Χαρίλαου Τρικούπη έβαλαν νέους 
φόρους και το ελληνικό κράτος πήρε μεγάλα δάνεια από το εξωτερικό. Επειδή όμως 
δανείστηκε περισσότερα από όσα μπορούσε να ξεπληρώσει, το 1893 κήρυξε πτώχευση: 
δήλωσε δηλαδή ότι δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη του. Τα οικονομικά του κράτους 
βελτιώθηκαν σιγά σιγά, ιδίως αφού επιβλήθηκε στην Ελλάδα Διεθνής 
Οικονομικός Έλεγχος μετά την ήττα της στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 
του 1897.  Για τον πόλεμο 


του 1897 δες 
στη σ. 126.
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Η πλατεία Μοχάμεντ Άλι στην Αλεξάνδρεια. 
Εκεί βρίσκονταν το ελληνικό προξενείο και 
πολλές σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις. 
Τέλη του 19ου αιώνα.


Π 6.74


Στο παρακάτω απόσπασμα η Καλλιρρόη Παρρέν μιλάει για τις εργάτριες σε μια 
κλωστοϋφαντουργία στον Πειραιά.


Το χειμώνα δουλεύουν αδιάκοπα από τις έξι το πρωί μέχρι τις έξι και μισή το βράδυ, με 
μόνο μισή ώρα ανάπαυση για να φάνε. Το καλοκαίρι από τις πέντε το πρωί μέχρι τις έξι 
και μισή και αναπαύονται μόνο μιάμιση ώρα. Έτσι η δεκάχρονη ή εντεκάχρονη παιδούλα 


που βρίσκεται στην ανάπτυξη ή η νέα γυναίκα που [βρίσκεται σε ηλικία να] κάνει παιδιά στέκεται όρθια 
στη θέση της σχεδόν χωρίς να κινείται για δώδεκα ολόκληρες ώρες.


«Αι γυναίκες εν τη ελληνική βιομηχανία», Εφημερίς των Κυριών, έτος 1887
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Για την 
Καλλιρρόη 
Παρρέν δες
στη σ. 123.


Στο παρακάτω απόσπασμα ένας Γάλλος περιηγητής μιλάει για την παιδική εργασία στην 
Αθήνα στις αρχές του 20ού αιώνα.


Στην Ελλάδα, η παιδική ηλικία είναι σκληρή για το φτωχό. Ο λαός αγνοεί [...] το σεβασμό και τον οίκτο 
για τα παιδιά. Κάθε φορά που ένα φορτίο πρέπει να μεταφερθεί, δε φωνάζουν τον άντρα αλλά το 
μικρό παιδί. Πάνω σε αυτό πέφτει τελικά η δουλειά [...]. Λούστροι, υπηρέτες, μαθητευόμενοι τεχνίτες, 
μικρές υπηρέτριες, όλα αυτά τα παιδικά πρόσωπα αποπνέουν σοβαρότητα. Μόλις αντιμετωπίσουν τη 
σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς, αποκτούν μια σοβαρή έκφραση που έρχεται σε αντίθεση με 
τα παιδικά χαρακτηριστικά τους.


Αμεντέ Μπριτς, Η νέα Αθήνα, έτος 1910


Ομογενείς επιχειρηματίες από την Αίγυπτο 
Το 1871 οι Έλληνες και οι Ελληνορθόδοξοι που ζουν στην Αίγυπτο φτάνουν 
τους 34.000. Κατοικούν κυρίως στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Ορισμένοι από 
αυτούς αποκτούν μεγάλο πλούτο και δύναμη στην τοπική κοινωνία, κυρίως 
από το εμπόριο βαμβακιού. Γρήγορα ασχολούνται και με τις τραπεζικές 
εργασίες και τη βιομηχανία (ποτοποιία, βυρσοδεψία, σιγαροποιία κ.ά.).
Οι ομογενείς της Αιγύπτου ίδρυσαν ελληνικά σχολεία, εκκλησίες, συλλόγους 
εκεί όπου ζούσαν και κυκλοφόρησαν εφημερίδες στα ελληνικά. Όπως και 
άλλοι ομογενείς, έκαναν δωρεές στους τόπους καταγωγής τους και ορισμένοι 
έγιναν εθνικοί ευεργέτες. 
Η πιο ισχυρή και καλά οργανωμένη ορθόδοξη κοινότητα βρισκόταν στην 
Αλεξάνδρεια. Γι’ αυτή μάς μιλάει στο παρακάτω απόσπασμα η Πηνελόπη 
Δέλτα, κόρη του επιχειρηματία Εμμανουήλ Μπενάκη.


Ήταν πάντα σνομπ η Αλεξάνδρεια, και κείνα τα χρόνια, και αφού με-
γάλωσα, η ελληνική κοινωνία ήταν λαμπρή, πλούσια, κλειστή στους 
ξένους, που γύρευαν πώς και πώς να εισχωρήσουν [...]. Λίγοι ξένοι 
εισχωρούσαν, οι γενικοί πρόξενοι, οι διευθυντές τραπεζών και μεγά-
λων καταστημάτων, ολίγιστοι Εβραίοι, και ακόμα λιγότεροι Σύριοι, που 
τους λέγαμε λεβαντίνους, περιφρονητικά. Ό,τι εξαρτούνταν από τους 
Έλληνες, γίνουνταν καλά. Η κοινότης μας ήταν η σπουδαιότερη και 
η καλύτερη. Εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομείο, όλα τα συντηρούσε η 
κοινότης, και οι πλούσιοι Έλληνες έδιναν αφθόνως. Στα χωριά (χωριά 
λέγονταν οι πόλεις του εσωτερικού, έξω από το Κάιρο και την Αλεξάν-
δρεια), οι Έλληνες ήταν παντού οι ισχυρότεροι. Τους καλούς τύπους 
του μπαμπακιού τούς είχαν καλλιεργήσει και φτιάσει Έλληνες. 


Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, γύρω στο 1932


Π 6.72


Π 6.73


Μεταφορά βαμβακιού στην Αίγυπτο.
Αρχές του 20ού αιώνα. 


Π 6.75


Π 6.76
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Κοινωνικές διεργασίες


Σοσιαλιστικές ιδέες
Το 1893 ο Πλάτωνας Δρακούλης κυκλοφόρησε το Εγχειρίδιο του 
εργάτη, βασικό κείμενο για τους πρώτους Έλληνες σοσιαλιστές.
Σε απόσπασμα από το έργο αυτό διαβάζουμε:


Ο Πλάτωνας Δρακούλης (1858–1942) είναι από 
τους πρώτους Έλληνες σοσιαλιστές. Το 1885 
έβγαλε το περιοδικό Άρδην, που έκλεισε δύο 
χρόνια αργότερα με δικαστική απόφαση, γιατί 
υποστήριξε τις απεργίες που έκαναν οι εργάτες 
εκείνο το χρόνο στη Σύρο. Στη συνέχεια
ο Δρακούλης πήγε στο εξωτερικό. Όταν γύρισε 
στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το περιοδικό Έρευνα, 
έγραψε πολλά βιβλία και ασχολήθηκε ενεργά με το 
συνδικαλισμό των αγροτών και των εργατών. 


Η κοινωνία χωρίζεται σε πλούσιους και φτωχούς. Όλα όσα 
απολαμβάνουν οι πλούσιοι τα παράγουν οι φτωχοί με τη συνεχή 
εργασία τους [...]. Οι φτωχοί λοιπόν είναι δούλοι των πλούσιων 
και, όσο δε ζητούν οι ίδιοι την ελευθερία τους, κανείς δεν πρό-
κειται να τους τη δώσει. Η ελευθερία δε δίνεται ποτέ ως δώρο, 
αλλά κατακτιέται ως δικαίωμα [...]. Κάποιος είναι πραγματικά 
ελεύθερος όταν προσφέρει τη χρήσιμη εργασία του και παίρνει 
για αμοιβή ολόκληρο το προϊόν της εργασίας του, με την εγγύηση 
της πολιτείας. Τότε είναι πλούσιος και ανεξάρτητος. Τότε κανείς 
δεν είναι φτωχός ή δούλος.


Πλάτων Δρακούλης, Το εγχειρίδιον του εργάτου, έτος 1893
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Η θέση των γυναικών
Γιατροί και λόγιοι υποστήριζαν ότι η φύση έχει κάνει τις γυναίκες διαφορετικές από τους 
άντρες και γι’ αυτό δεν μπορούν να ασχολούνται με τα ίδια πράγματα. Έτσι δικαιολογούσαν 
ότι το ελληνικό σύνταγμα του 1864 δεν τους έδινε πολιτικά δικαιώματα, ότι δεν είχαν τις ίδιες 
ευκαιρίες με τους άντρες στη μόρφωση, ότι τους επιτρεπόταν να κάνουν λίγες μόνο δουλειές. 
Έλεγαν ότι οι σωματικές διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες συνδέονται με 
διαφορές στο μυαλό, στην ψυχολογία και στη συμπεριφορά τους.


Το 1907 ο Γεώργιος Σκληρός εκδίδει το βιβλίο του Το κοινωνικόν μας 
ζήτημα, το οποίο μιλούσε για την εκμετάλλευση των εργατών.
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Σκληρός, ακολουθεί τον Καρλ Μαρξ και 
υποστηρίζει ότι οι εργάτες θα ανατρέψουν τους αστούς.


Έτσι και τώρα από τα ίδια τα σπλάχνα του καθεστώτος δημιουργείται διαρκώς, πάντοτε 
μέσα από την οικονομική εξέλιξη, μια νέα πολυάριθμη τάξη, με αντίθετα συμφέροντα 
και αντίθετη ψυχολογία, η οποία καθώς θα υπερασπίζεται τον εαυτό της θα περιορίζει 
όλο και περισσότερο τη δύναμη της μπουρζουαζίας [=της αστικής τάξης]. 


Γεώργιος Σκληρός, Το κοινωνικόν μας ζήτημα, έτος 1908
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Για τον Καρλ 
Μαρξ μιλήσαμε 
στη σ. 101.


Η γυναίκα έχει καμιά φορά δύο ή τέσσερις τραπεζίτες λιγότερους και της λείπουν οι φρονιμίτες, το 
στομάχι της είναι πιο μικρό και πιο ευαίσθητο, και γι’ αυτό έχει άστατη όρεξη. Η γυναικεία καρδιά χτυ-
πάει πιο γρήγορα και η θερμοκρασία της είναι πιο χαμηλή. Γι’ αυτό οι γυναίκες κρυώνουν πιο πολύ. 
Έχουν πιο μεγάλους λυμφατικούς αδένες και, εκτός από όλα τα άλλα, τις χαρακτηρίζει η υστερία. Οι 
γυναικείες φλέβες είναι πιο λεπτές και οι σφυγμοί πιο γρήγοροι, αλλά πιο αδύνατοι ακόμη κι από του 
παιδιού [του αγοριού]. 


Γρηγόριος Παπαδόπουλος, «Περί γυναικός και Ελληνίδος...»,
περιοδικό Πανδώρα, έτος 1866


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 6.77


Π 6.78


Ο Γεώργιος Σκληρός 
γύρω στο 1905.


Π 6.79


Π 6.80


Π 6.81
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Οι γυναίκες από τα λαϊκά στρώματα δούλευαν υπηρέτριες, εργάτριες ή έκαναν πότε τη μια 
δουλειά και πότε την άλλη. Οι περισσότερες ήταν αγράμματες. Μέχρι τις αρχές του 20ού 
αιώνα όσες γυναίκες ήταν μορφωμένες μπορούσαν να δουλέψουν μόνο ως δασκάλες. Την 
εποχή αυτή ξεχωρίζουν πολλές γυναίκες παιδαγωγοί, αρκετές από τις οποίες έχουν μορφωθεί 
στην Κωνσταντινούπολη. Εκτός από την Καλλιόπη Κεχαγιά, σημαντικές είναι επίσης η Σαπφώ 
Λεοντιάς, η Σεβαστή Καλλισπέρη και η Σωτηρία Αλιμπέρτη. 
Πολλές γυναίκες από τα μεσαία και ανώτερα στρώματα έδρασαν σε διάφορα σωματεία 
(φιλανθρωπικά, πατριωτικά κ.ά.). Προς τα τέλη του 19ου αιώνα αρκετές άρχισαν να ζητούν 
περισσότερα δικαιώματα. 
Στο πρώτο τεύχος της Εφημερίδος των Κυριών, στις 8 Μαρτίου 1887, η εκδότριά της 
Καλλιρρόη Παρρέν γράφει:


Η Ελληνίδα […] μπορεί να βγει από το αδιέξοδο που την περιβάλλει και την κάνει να μαραίνεται 
και να λιώνει, να μπει ορμητικά στη δράση και να αναλάβει μόνη της τον αγώνα για την ανά-
πτυξή της, χωρίς να περιμένει [...] καμία βοήθεια από τον άντρα, γιατί […] αυτός [=ο άντρας] 
αδιαφορεί για τη δική της μόρφωση και ανάπτυξη, και στον εγωισμό που τον διακρίνει ένα μόνο 


βλέπει, ένα επιθυμεί και θέλει: τη δουλική υποταγή της γυναίκας στα νεύματά του.
«Πρόγραμμα», Εφημερίς των Κυριών, 8 Μαρτίου 1887


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Σκίτσο με την Καλλιρρόη 
Παρρέν (1861–1940). Μεταναστεύουν στις ΗΠΑ 


Παρακάτω διαβάζουμε αποσπάσματα από τη διαφήμιση ατμοπλοϊκής εταιρίας σχετικά με το 
ταξίδι στις ΗΠΑ και τους κινδύνους του. 


Γαλλική Υπερωκεάνιος Ατμοπλοΐα Φαβρ Λάιν
Πειραιάς – Νέα Υόρκη (μέσω της Νάπολης)
Διάρκεια ταξιδιού ημέρες 14 με […][τα] ατμόπλοια «Ρόμα» και «Γερμανία».
Ναυπηγήθηκαν το έτος 1903 αποκλειστικά για μετανάστες, η ταχύτητα [τους είναι] 30 μίλια την ώρα. 
[...] Τα πρακτορεία Χρ. Χριστοφή και Σία δηλώνουν στους μετανάστες ότι η επιθεώρηση γίνεται στα πρακτορεία 
των παραπάνω εταιριών στην Ελλάδα. Έτσι όσοι έχουν προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τον αμερικανικό 
νόμο, δε γίνονται δεκτοί στην Αμερική, θα ειδοποιούνται έγκαιρα και θα παίρνουν πίσω τα ναύλα τους. 


Εφημερίδα Ακρόπολις, 30 Απριλίου 1903
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Πνευματική και καλλιτεχνική ζωή


Το γλωσσικό ζήτημα
Η σύγκρουση ανάμεσα στην καθαρεύουσα και στη δημοτική δεν απασχολούσε μόνο τους 
φιλόλογους αλλά είχε και πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό φαίνεται από τις αναταραχές που 
ξέσπασαν σε δύο περιπτώσεις:


όταν το Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας παρουσίασε την 
τραγωδία Ορέστεια του Αισχύλου σε μετάφραση και όχι στα 


αρχαία ελληνικά (1903) 


όταν δημοσιεύτηκε μια μετάφραση του 
Ευαγγελίου στη δημοτική (1901)


Σημαντικό ρόλο στις διαδηλώσεις και στις αιματηρές συγκρούσεις (που είχαν ακόμη και 
νεκρούς) έπαιξαν καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου της Αθήνας, που υποστήριζαν 
ότι η δημοτική αλλοιώνει την ελληνική ταυτότητα. Ζητούσαν λοιπόν να καούν τα αντίτυπα των 
δύο μεταφράσεων, να αφοριστούν οι υπεύθυνοι, να απαγορευτεί στο μέλλον οποιαδήποτε 
τέτοια πρωτοβουλία και να αναγνωριστεί επίσημα η καθαρεύουσα. Στις διαδηλώσεις αυτές 
συμμετείχαν και πολλοί από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, υποστηρίζοντας μια γλώσσα 
που ελάχιστοι από αυτούς καταλάβαιναν ή μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. 


Π 6.83


Π 6.82


Π 6.84
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Ένα έθνος, για να γίνει έθνος, θέλει δυο πράματα: να μεγαλώσου-
νε τα σύνορά του και να κάμει φιλολογία δική του. Άμα δείξει που 
ξέρει τι αξίζει η δημοτική του γλώσσα κι άμα δεν ντραπεί γι’ αφτή 
τη γλώσσα, βλέπουμε που τόντις [=πράγματι] είναι έθνος. Πρέπει να μεγαλώσει όχι μόνο 
τα φυσικά, μα και τα νοερά του τα σύνορα. Γι’ αφτά τα σύνορα πολεμώ.


Γιάννης Ψυχάρης, Το ταξίδι μου, έτος 1888


Δημοτικιστές


Παρακάτω διαβάζουμε δυο αποσπάσματα από Το ταξίδι μου. Στο 
πρώτο υποστηρίζει ότι: 


Στην εικόνα Π 6.85 ο Γιάννης Ψυχάρης (1854–1929) και στην Π 6.86 το βιβλίο του 
Το ταξίδι μου. Ο Ψυχάρης γεννήθηκε στην Οδησσό, σπούδασε στη Γαλλία και στη 


Γερμανία, δίδαξε νεοελληνική φιλολογία στο Παρίσι, όπου και πέθανε. Το 1888 
κυκλοφόρησε το βιβλίο Το ταξίδι μου, στο οποίο υποστηρίζει ότι εθνική γλώσσα 


είναι η γλώσσα του λαού. 


Στο δεύτερο απόσπασμα ο Ψυχάρης απαντά στους αντίπαλούς του, τους οπαδούς της 
καθαρεύουσας, που τον κατηγορούσαν ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι «φτιαχτή».


Δική μου γλώσσα δεν έχω και δεν έφτιασα γλώσσα, γιατί πλάστης δεν είμαι. Γράφω την κοινή γλώσσα του 
λαού. Όταν η δημοτική μας γλώσσα δεν έχει πια λέξη που μας χρειάζεται, παίρνω τη λέξη από την αρχαία 
και προσπαθώ όσο είναι δυνατό, να την ταιριάσω με τη γραμματική του λαού. Έτσι κάμανε όλα τα έθνη του 
κόσμου, έτσι να κάνουμε κι εμείς [...]. Το έθνος λέει: ψωμί, νερό, κρασί, κεφάλι, χέρια, ποδάρια […] κι αυτά 
γράφουμε, λοιπόν το έθνος μας επιβάλλει τη γλώσσα του. Η καθαρεύουσα γράφει: άρτος, ύδωρ, οίνος, 
κεφαλή, χειρ, πους. Λοιπόν αυτή επιβάλλει γλώσσα και στο έθνος και σε μας.


Γιάννης Ψυχάρης, Το ταξίδι μου, έτος 1888


Ολυμπιακοί Αγώνες
Η ιδέα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν του Γάλλου Πιερ ντε 
Κουμπερτέν. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες κράτησαν δέκα μέρες (25 Μαρτίου 
– 3 Απριλίου 1896). Για τη διοργάνωσή τους έγιναν πολλά έργα στην Αθήνα. 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 καθιερώθηκε ο Ολυμπιακός Ύμνος, 
σε στίχους του ποιητή Κωστή Παλαμά και μουσική Σπυρίδωνα Σαμάρα. Τους 
πρώτους στίχους του διαβάζουμε παρακάτω: 


Οι εργασίες αναμόρφωσης του 
Παναθηναϊκού Σταδίου για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. 


Ο Σπύρος Λούης, νικητής στο Μαραθώνιο 
δρόμο, φωτογραφίζεται μαζί με άλλους 
Ολυμπιονίκες στην τελετή απονομής 
μεταλλίων και διπλωμάτων (1896). Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 έγιναν 
43 αγώνες σε 9 αθλήματα και πήραν 
μέρος 311 αθλητές από 11 χώρες, οι 
περισσότεροι (237) όμως ήταν Έλληνες. 


Αρχαίο πνεύμ’ αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού,
κατέβα, φανερώσου κι άστραψ’ εδώ πέρα


στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού.
Κωστής Παλαμάς, Ολυμπιακός Ύμνος, έτος 1896


Αθλητές ετοιμάζονται για τον τελικό 
στα εκατό μέτρα. 1896.


Π 6.85
Π 6.86


Π 6.87


Π 6.88


Π 6.89
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Δύο λογοτεχνικές σχολές
Οι λογοτέχνες της Επτανησιακής Σχολής έγραψαν κυρίως ποιήματα στη δημοτική γλώσσα. 
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Ανδρέας Κάλβος (1792–1869), Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 
(1824–1879), Ανδρέας Λασκαράτος (1811–1901), Λορέντζος Μαβίλης (1860–1912) κ.ά. Ο 
πιο σημαντικός όμως, και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, είναι ο Διονύσιος 
Σολωμός (1798–1857).
Οι λογοτέχνες της Αθηναϊκής Σχολής γράφουν τα έργα τους, ποιήματα και πεζά, στην 
καθαρεύουσα, γιατί πιστεύουν ότι έτσι τονώνουν το εθνικό αίσθημα. Ανάπτυξη γνωρίζει και 
το ιστορικό μυθιστόρημα (δηλαδή το μυθιστόρημα που παίρνει το θέμα του από μια ιστορική 
περίοδο). 


Ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1836–1904) έγραψε κυρίως πεζογραφήματα, που τα χαρακτηρίζει η σατιρική διάθεση,
η ειρωνεία και ο σαρκασμός. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζει το ιστορικό μυθιστόρημά του Η πάπισσα Ιωάννα, 
που έγινε αγαπητό και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Σ’ αυτό η ηρωίδα του, η Ιωάννα, μεταμφιέζεται σε 
καλόγερο και καταφέρνει να τους ξεγελάσει όλους και να γίνει πάπας της Καθολικής Εκκλησίας. Η Εκκλησία 
όμως καταδίκασε και το συγγραφέα και το έργο του. 


Νέα Αθηναϊκή Σχολή
Στην πεζογραφία οι συγγραφείς στρέφονται στο ηθογραφικό διήγημα, που περιγράφει την 
ύπαιθρο και τους ανθρώπους της. Σ’ αυτό βοηθάει και η ανάπτυξη της λαογραφίας. Ο πιο 
σημαντικός ποιητής την περίοδο αυτή θεωρείται ο Κωστής Παλαμάς (1859–1943), ενώ στους 
πεζογράφους ξεχωρίζουν ο Γεώργιος Βιζυηνός (1849–1896), ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
(1851–1911), ο Ανδρέας Καρκαβίτσας (1866–1922), ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867–1951) κ.ά. 


Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Έγραψε στην καθαρεύουσα, 
κυρίως ηθογραφικά διηγήματα που διακρίνονται για τη νοσταλγία 


και το ρεαλισμό τους. Στα έργα του οι ήρωες όταν μιλούν 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα των καθημερινών ανθρώπων της 


εποχής. 


Στην εικόνα Π 6.94 ο Κωστής 
Παλαμάς γύρω στο 1890 και 
στην Π 6.95 το περιοδικό
Ο Νουμάς, όπου 
δημοσιεύτηκε πρώτη
φορά (29 Ιουνίου 1903) το 
έργο του Ο δωδεκάλογος 
του Γύφτου. Ο Παλαμάς, 
από τους πιο σημαντικούς 
λογοτέχνες της γενιάς 
του, έγραψε ποιήματα στη 
δημοτική γλώσσα. Ανάμεσά 
τους ξεχωρίζει Η φλογέρα του 
βασιλιά (1910). 


Δ. Το ελληνικό εθνικό ζήτημα


Εθνικές εταιρίες
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν μυστικές οργανώσεις, οι εταιρίες, που είχαν άμεση σχέση 
με το στρατό. Στόχος τους ήταν να δράσουν για να ενταχθούν οι Ελληνορθόδοξοι της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας στο ελληνικό κράτος. Οι οργανώσεις αυτές ήταν δημοφιλείς στην κοινή γνώμη. 
Η πιο γνωστή ήταν η Εθνική Εταιρία. Ιδρύθηκε το 1894 από αξιωματικούς, αλλά στη συνέχεια έγιναν 
μέλη της και άλλοι (πολιτικοί, επιστήμονες, διπλωμάτες). Η Εθνική Εταιρία έπαιξε σημαντικό ρόλο στον 
πόλεμο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1897. 


Η ελληνική και η βουλγαρική εθνική ιδέα συγκρούονται


Σχολεία
Στις πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχαν καλύτερα σχολεία, και γι’ αυτό η ελληνική εθνική 
ιδέα διαδόθηκε πιο πολύ. Δε γινόταν όμως και το ίδιο στα χωριά. Εκεί πολλοί δάσκαλοι δεν είχαν τη 
μόρφωση που χρειαζόταν και οι κάτοικοι δεν έστελναν πάντοτε τα παιδιά τους στο σχολείο, γιατί τα 
έβαζαν να δουλεύουν.


Π 6.93


Π 6.94


Π 6.95


Π 6.96
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Μια τέτοια εικόνα παρουσίαζε το 1907 και η περιοχή της Κομοτηνής (τότε Γκιουμουλτζίνα).
Για την εκπαίδευση των Ελληνορθόδοξων υπήρχαν τότε στην Κομοτηνή ένα δημοτικό 
σχολείο για τα αγόρια (αρρεναγωγείο), ένα δημοτικό για κορίτσια (παρθεναγωγείο) και δύο 
νηπιαγωγεία. 


O διευθυντής του [αρρεναγωγείου] […] εκτελεί άριστα το καθήκον του ως δάσκαλος. Επίσης έχει εν-
θουσιασμό για τα εθνικά ιδεώδη [για την ελληνική εθνική ιδέα]. Έτσι κατόρθωσε όχι μόνο να εμπνεύσει 
τους μαθητές του αλλά να επιδράσει εθνικά και στην υπόλοιπη [ορθόδοξη] κοινωνία [της Κομοτηνής] 
[...]. Όλοι τον εκτιμούν και είναι […] πρώτος σε κάθε εθνική προσπάθεια […]. Το κτίριο […] του σχολείου 
[…] είναι ευρύχωρο και ευάερο και έχει μεγάλη αυλή, κατάλληλη […] να γίνει γυμναστήριο.


Έκθεση X. Σκαλισιάνου για τα ορθόδοξα σχολεία των περιοχών Δεδέαγατς 
[σήμερα Αλεξανδρούπολη] και Γκιουμουλτζίνας [σήμερα Κομοτηνή], έτος 1907


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Αντίθετα στο ορθόδοξο χωριό Mπουλάτκιοϊ (σήμερα Ασώματοι), κοντά στην Κομοτηνή, η 
κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική.


Στο τουρκόφωνο χωριό Mπουλάτκιοϊ […] μου φάνηκε τραγικός ο τρόπος που διευθύνεται το σχολείο. 
Φρικτή μυρωδιά και βρομιά […], κρεμμύδια και σκόρδα που κρέμονταν στον τοίχο της αίθουσας […] 
έδιναν την εντύπωση περισσότερο βρομερού καπηλειού παρά σχολείου. Οι […] μαθητές […] δεν ήξε-
ραν ούτε να γράφουν ούτε να διαβάζουν και μόλις και μετά βίας κατόρθωσα να συνεννοηθώ μαζί τους 
[…]. Οι κάτοικοι του χωριού είναι […] περίπου 250 και, αν και τουρκόφωνοι, είναι καθαροί Έλληνες 
[=Ελληνορθόδοξοι] στα πιστεύω τους. Τους είπα (μερικοί από αυτούς καταλαβαίνουν ελληνικά) ότι 
με έστειλε ο Πατριάρχης και τους μίλησα για το ενδιαφέρον που δείχνει η Εκκλησία και το Γένος [=το 
ορθόδοξο μιλέτ] για την ελληνική μόρφωση των παιδιών τους. Όλοι φαίνονταν συγκινημένοι, μερικοί 
μάλιστα δάκρυσαν. Άρα εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι αν ένας φωτισμένος δάσκαλος κατεργαζόταν 
συστηματικά αυτό τον ανεκμετάλλευτο εθνικό θησαυρό τι [καλά] αποτελέσματα θα υπήρχαν.


Έκθεση X. Σκαλισιάνου για τα ορθόδοξα σχολεία των περιοχών Δεδέαγατς 
[σήμερα Αλεξανδρούπολη] και Γκιουμουλτζίνας [σήμερα Κομοτηνή], έτος 1907


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Καταγραφές πληθυσμών
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις διαφορετικές εκτιμήσεις που κάνουν η Βουλγαρία, 
η Ελλάδα και η Σερβία για τον πληθυσμό της Μακεδονίας. Η Μακεδονία δεν αποτελούσε 
συγκεκριμένη οθωμανική διοικητική περιφέρεια. Έτσι κάθε καταγραφή περιλάμβανε 
στη Μακεδονία διάφορες περιοχές. Στις καταγραφές αυτές χρησιμοποιούσαν εθνικούς 
προσδιορισμούς.
 


Βουλγαρική (1900) Ελληνική* (1904) Σερβική (1889)


Τούρκοι 499.204 634.017 231.400


Βούλγαροι 1.181.336 332.162 57.600


Έλληνες 228.702 652.795 201.140


Αλβανοί 128.711 — 165.620


Βλάχοι 80.767 25.101 69.665


Εβραίοι 67.840 53.147 64.645


Τσιγγάνοι 54.557 8.911 28.730


Σέρβοι 700 — 2.048.320


Διάφοροι 16.407 18.685 3.500


ΣΥΝΟΛΟ 2.258.224 1.724.818 2.870.620


* Η ελληνική καταγραφή δεν περιλαμβάνει το βιλαέτι του Κοσόβου.


Π 6.97


Π 6.98


Π 6.99
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Στα χωριά
Σύμφωνα με το παρακάτω απόσπασμα από έκθεση του στρατιωτικού Στυλιανού Γονατά,
η ελληνική εθνική ιδέα δεν είχε διαδοθεί σε πολλά ορθόδοξα χωριά στη Θράκη.


Οι κάτοικοι στην ύπαιθρο είναι σε άθλια κατάσταση εθνικής ουδετερότητας. Φτάνουν 
μάλιστα μέχρι του σημείου ώστε αρκετοί από αυτούς να μπορούν να ξεχωρίσουν μόνο 
χριστιανούς από μουσουλμάνους ή Εβραίους. Αδιαφορούν ή δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν 
εθνικά τους Έλληνες από τους Βούλγαρους ή τους Ρώσους.


Έκθεση Στυλιανού Γονατά για το βιλαέτι της Aδριανούπολης, Δεκέμβριος 1907
Aπόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και στο παρακάτω απόσπασμα ο Βρετανός Χένρι Νόελ 
Μπρέιλσφορντ, που φτάνει το 1905 σ’ ένα ορεινό χωριό κοντά στην Αχρίδα (σήμερα στην 


ΠΓΔΜ), το οποίο δεν είχε δάσκαλο ούτε μόνιμο παπά κι ούτε ένας 
κάτοικός του δεν ήξερε να διαβάζει. Εκεί συναντάει μια ομάδα 
αγοριών και:


Τα πήγα στα ερείπια του κάστρου του τσάρου των Βούλγαρων, 
που δεσπόζουν στη λίμνη και στον κάμπο […]. «Ποιος το έχτισε 
αυτό;», τα ρώτησα. Μου απάντησαν με σημασία: «Οι Ελεύθεροι». 
«Και ποιοι ήταν αυτοί;» «Οι παππούδες μας». «Εντάξει, αλλά ήταν 
Σέρβοι ή Βούλγαροι ή Έλληνες ή Τούρκοι;». «Δεν ήταν Τούρκοι, 
ήταν χριστιανοί». Τίποτα παραπάνω από αυτό δεν έμοιαζαν να 
ξέρουν.
Χένρι Νόελ Μπρέιλσφορντ, Μακεδονία, Οι λαοί της και το μέλλον τους, έτος 


1906


Άλλοτε με το Πατριαρχείο και άλλοτε με την Εξαρχία
Για μια τέτοια περίπτωση μας μιλάει το παρακάτω απόσπασμα. Οι κάτοικοι στο χωριό 
Τσομπάνκιοϊ (σήμερα Συκοράχη στο νομό Έβρου) ήταν βουλγαρόφωνοι. Το 1895 το χωριό 
έφυγε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και πήγε με την Εξαρχία. Το 1908
40 οικογένειες ζήτησαν από τις οθωμανικές αρχές να πάνε πάλι με το Πατριαρχείο. 


Το χωριό αυτό [...] έχει 250 σχισματικά [=πιστά στην Εξαρχία] σπίτια [=οικογένειες]. 
Είναι από τα τελευταία χωριά που πήγαν με το σχίσμα [=την Εξαρχία] και έφυγε από 
την [...] Ορθοδοξία [=το Πατριαρχείο] μόλις πριν από 13 χρόνια. Είναι βουλγαρόφωνο, 
αν και οι περισσότεροι άντρες μιλούν και γράφουν πολύ καλά ελληνικά [...].
Το [ελληνικό] Προξενείο [...] έκανε διαπραγματεύσεις με τους δύο προύχοντες [=προ-
εστούς] του χωριού [...] και τους υποσχέθηκε 60 [οθωμανικές] λίρες αν μπορέσουν 
να κάνουν 100 ακόμη οικογένειες να υπογράψουν την αναφορά, οπότε ο συνολικός 
αριθμός όσων θα έχουν υπογράψει θα είναι πάνω από 140. Έτσι θα μπορέσουμε να 
ζητήσουμε επίσημα [από τις οθωμανικές αρχές] να αναγνωριστεί το χωριό ως ορθόδοξο 
[=πατριαρχικό]. Όπως μάλιστα μπόρεσα να καταλάβω [...] η εθνική και προσηλυτιστική 
εργασία μας [να πείσουμε τους βουλγαρόφωνους να πάνε με το Πατριαρχείο] στη 
Θράκη είναι κυρίως οικονομικό θέμα.


Αναφορά του Έλληνα υποπρόξενου στο Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) N. Σουίδα 
προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, έτος 1908


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 6.100


Πανηγύρι στο Μοναστήρι.


Π 6.101


Π 6.102


Π 6.103
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Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση
Στο παρακάτω απόσπασμα ένας από τους ιδρυτές της Εσωτερικής Μακεδονικής 
Επαναστατικής Οργάνωσης (ΕΜΕΟ) περιγράφει τους στόχους της:


1.  Η οργάνωση θα πρέπει να ιδρυθεί στη Μακεδονία και όχι στη Σόφια […]. Επίσης, 
η οργάνωση πρέπει να είναι μυστική.


2.  Οι ιδρυτές θα πρέπει να είναι από τη Μακεδονία […]. Έτσι θα κερδίσουν πιο εύκολα 
την εμπιστοσύνη του πληθυσμού.


3.  Το σύνθημα θα πρέπει να είναι «Αυτόνομη Μακεδονία!» […]. Το να πετύχουμε την 
αυτονομία της Μακεδονίας δε σημαίνει μόνο να την αποσπάσουμε για πάντα από 
τους Τούρκους, αλλά και από τους Σέρβους και τους Έλληνες. Από τη στιγμή που 
θα χαραχτούν τα σύνορα της αυτόνομης Μακεδονίας, οι Σέρβοι και οι Έλληνες δε 
θα μπορούν πλέον να διεκδικούν κομμάτια της. Αντίθετα, αν επιχειρήσουμε την 
προσάρτηση στη Βουλγαρία, οι Σέρβοι και οι Έλληνες μπορεί κι εκείνοι να θελήσουν 
να πάρουν κομμάτια της. Το καθήκον μας θα πρέπει να είναι να σώσουμε ολόκληρη 
τη Μακεδονία, και αυτό μπορεί να γίνει με μια αυτόνομη Μακεδονία.


Ιβάν Χατζηνικόλοφ, Υπόμνημα για την ίδρυση μιας επαναστατικής οργάνωσης στη Μακεδονία,
έτος 1892


Ελληνικά προξενεία
Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα έπαιξαν τα ελληνικά προξενεία στην 
περιοχή: ενίσχυσαν οικονομικά διάφορες ομάδες, οργάνωσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις, 
προσπάθησαν να επηρεάσουν τις οθωμανικές αρχές υπέρ των Ελλήνων.


Στην εικόνα Π 6.105 το κτίριο όπου στεγαζόταν στις αρχές του 20ού αιώνα το ελληνικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη (σήμερα 
στεγάζει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα). Στην Π 6.106 ο Λάμπρος Kορομηλάς (1856–1923), πρόξενος της Ελλάδας στη 
Θεσσαλονίκη από το 1904 μέχρι το 1906. Ήταν από τα πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Στην Π 6.107 ο διπλωμάτης και συγγραφέας Ίων Δραγούμης (1878–1920), 
γραμματέας στο ελληνικό προξενείο στο Μοναστήρι (σήμερα Μπίτολα στην ΠΓΔΜ), που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σύσταση 
ελληνικών εθνικών επιτροπών στην περιοχή. 


Π 6.104


Π 6.105 Π 6.106 Π 6.107
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1 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	6.2	και	Π	6.3.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Πότε	γράφτηκαν;	Για	τι	
μιλάνε;	Τι	πληροφορίες	μάς	δίνουν;	


β)	 Με	ποιο	κριτήριο	χωρίζει	ο	σουλτάνος	τους	υπήκοούς	του;	
γ)	 Τι	αλλάζει	με	το	χάτι	χουμαγιούν	στις	σχέσεις	ανάμεσα	σε	μουσουλμάνους	και	ζιμήδες	
που	υπήρχαν	παλιότερα	στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	
σας.


δ)	 Γιατί	το	χάτι	χουμαγιούν	και	οι	σχετικοί	άλλοι	νόμοι	που	έγιναν	αυτή	την	εποχή		είναι	
σημαντικοί	για	την	Οθωμανική	Αυτοκρατορία;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


	 Γράψτε	ένα	κείμενο	(140–150	λέξεις)	για	όλα	αυτά.


2 	 Ο	Ορχάν	Γαζίογλου	είναι	μουσουλμάνος	αγρότης,	σ’	ένα	χωριό	λίγο	έξω	από	την	
Αδριανούπολη.	Στα	1874	είναι	36	χρονών,	παντρεμένος,	έχει	7	παιδιά,	τρία	αγόρια	και	
τέσσερα	κορίτσια	και	καλλιεργεί	δύο	χωράφια	με	στάρι	και	κριθάρι,	ένα	περιβόλι	με	
λαχανικά,	ένα	χωράφι	με	κερασιές,	και	έχει	και	ένα	κοπάδι	με	πρόβατα	και	κατσίκια.	Πέντε	
χρόνια	μετά	η	οικογένεια	Γαζίογλου	έχει	χάσει	το	ένα	χωράφι	της	και	το	μισό	κοπάδι	της.


	 Τι	μπορεί	να	συνέβη;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας	μ’	ένα	κείμενο	(70–80	λέξεις).


3 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	6.14.	Ποιος	έγραψε	το	κείμενο;	Πότε;	Το	κείμενο	γράφτηκε	την	
ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


β)	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	6.14	τι	άλλαξε	στην	πόλη	της	Θεσσαλονίκης	στα	τέλη	του	19ου	
και	στις	αρχές	του	20ού	αιώνα;	


γ)	 Με	ποιες	γενικότερες	αλλαγές	στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	έχουν	σχέση	όσα	αναφέρει	
το	κείμενο	για	τη	Θεσσαλονίκη.	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας	σ’	ένα	κείμενο	(80–100	
λέξεις).


4 	 Μελετήστε	προσεκτικά	την	εικόνα	Π	6.7.	Γιατί	ο	σουλτάνος	Αμπντούλ	Χαμίτ	Β΄	(1876–1909)	
απέφευγε	να	εμφανίζεται	δημόσια;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας	λαμβάνοντας	υπόψη	
όλες	τις	πληροφορίες	που	έχετε	στη	διάθεσή	σας	και	στο	βιβλίο	και	στη	«Λίγη	ακόμη	
ιστορία».	Γράψτε	ένα	κείμενο	(80–100	λέξεις).


5 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	6.26	και	Π	6.27.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Πότε	γράφτηκαν;	
Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	
σας.	


β)	 Τι	ήταν	ο	οθωμανισμός;	Ποιους	στόχους	είχε;	Με	ποιους	τρόπους	προσπάθησε	να	τους	
πραγματοποιήσει;


γ)	 Πώς	συνδέεται	ο	οθωμανισμός	με	τις	μεταρρυθμίσεις	που	έγιναν	στην	Οθωμανική	
Αυτοκρατορία	και	ονομάζουμε	Τανζιμάτ;	


δ)	 Τι	καινούργιο	έχει	ο	οθωμανισμός	σε	σχέση	με	παλαιότερες	ιδεολογίες;
ε)	 Πώς	συνδέεται	ο	οθωμανισμός	με	την	ανάπτυξη	εθνικών	κινημάτων	μέσα	στην	Οθωμανική	
Αυτοκρατορία;	


	 Γράψτε	για	όλα	αυτά	ένα	κείμενο	(180–200	λέξεις).


6 	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5–6	ατόμων.	Η	κάθε	ομάδα	συζητάει	για	το	Τανζιμάτ,	τους	
στόχους	που	είχε,	αν	τους	πέτυχε,	τη	σημασία	του.	Στη	συνέχεια	η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	
σχετικό	κείμενο	(230–250	λέξεις).


7 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	6.41.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Γράφτηκε	την	ίδια	
εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


β)	 Στα	τέλη	του	19ου	αιώνα	στο	χωριό	Τσομπάνκιοϊ	στη	Θράκη	(σήμερα	Συκοράχη	στο	νομό	
Έβρου)	ζούσαν	250	οικογένειες	ορθόδοξων	που	μιλούσαν	βουλγαρικά.	Στα	1895	το	χωριό	
πήγε	με	την	Εξαρχία.	Σύμφωνα	με	τo	κείμενο	Π	6.41	πόσες	οικογένειες	τουλάχιστον	θα	
έπρεπε	να	το	ζητήσουν;


Ποια προβλήματα 
δημιούργησε η 


ανάπτυξη;


Πού φάνηκε 
η οικονομική 
ανάπτυξη,


Πού στηρίχτηκε 
η ανάπτυξη;


Ποιοι 
ωφελήθηκαν; 


ποιοι όχι;


Ποιοι τομείς ανα-
πτύχθηκαν;


Σε ποια 
κατάσταση βρισκόταν 


η οθωμανική οικονομία στο β΄ 
μισό του 19ου αιώνα,


Η οικονομία στην  
Οθωμανική Αυτοκρατορία 
στο δεύτερο μισό του 19ου 


αιώνα
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8 	 α)	Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4–5	ατόμων.	Το	κάθε	μέλος	αντιγράφει	στο	τετράδιό	του	το	
παρακάτω	σχήμα	και	συμπληρώνει	δίπλα	σε	κάθε	ερώτηση	όλα	τα	σχετικά	στοιχεία	για	
την	απάντηση.	


β)	 Τα	μέλη	κάθε	ομάδας	συζητούν	για	τις	απαντήσεις	που	έδωσε	το	καθένα	τους.
γ)	 Στη	συνέχεια	η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(240–250	λέξεις)	για	την	οικονομία	στην	
Οθωμανική	Αυτοκρατορία	στο	δεύτερο	μισό	του	19ου	αιώνα.


9 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	6.43.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Σε	τι	
αναφέρεται;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.


β)	 Σύμφωνα	με	το	κείμενο	Π	6.43	τι	στόχους	πρέπει	να	έχει	η	εκπαίδευση	των	ορθόδοξων	
στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία;	Γιατί;	Πώς	θα	τους	κάνει	πραγματικότητα;	


γ)	 Διαβάστε	όσα	είπαμε	στο	κεφάλαιο	5	του	βιβλίου	για	την	εθνική	ιδεολογία.	Ο	Νικόλαος	
Σταυράκης	είναι	ένας	Ελληνορθόδοξος	δάσκαλος	σ’	ένα	σχολείο	στη	Θράκη.	Τι	θα	
έπρεπε	να	αλλάξει	στη	διδασκαλία	του	αν	αποφάσιζε	να	κάνει	πράξη	όσα	αναφέρονται	
στο	κείμενο	Π	6.43;	


	 Γράψτε	για	όλα	αυτά	ένα	σχετικό	κείμενο	(140–150	λέξεις).


10 	 Στο	Κεφάλαιο	5	του	βιβλίου	μιλήσαμε	για	την	εθνική	ιδεολογία	και	την	εθνική	συνείδηση	και	
για	τους	τρόπους	που	αυτή	καλλιεργείται.	Να	εξηγήσετε	σ’	ένα	κείμενο	(180–200	λέξεις)	πώς	
η	διάσπαση	στο	ορθόδοξο	μιλέτ	ανάμεσα	σε	πατριαρχικούς	και	σε	εξαρχικούς	συνδέεται	και	
με	την	ανάπτυξη	εθνικών	ιδεολογιών	ανάμεσα	στα	μέλη	του.	Μιλήστε	για	το	ορθόδοξο	μιλέτ	
(γιατί	ονομαζόταν	έτσι,	τα	βασικά	του	χαρακτηριστικά,	ποιοι	το	διοικούσαν,	τι	θέση	είχε	στην	
οθωμανική	κοινωνία	κτλ.),	για	την	εθνική	ιδεολογία	και	για	το	πώς	καλλιεργείται	αυτή,	για	το	
βουλγαρικό	εθνικό	κίνημα	(πότε	αναπτύσσεται,	γιατί,	τι	στόχους	είχε,	πώς	προσπάθησε	να	
τους	πραγματοποιήσει	κτλ.),	για	τη	διάσπαση,	τα	νέα	δεδομένα	που	δημιούργησε,	αλλά	και	
πώς	αντέδρασε	η	κάθε	πλευρά.


11 	 Ένας	Ελληνορθόδοξος	και	ένας	εξαρχικός	περιγράφουν,	ο	καθένας	από	την	πλευρά	του,	
τη	διάσπαση	στο	ορθόδοξο	μιλέτ	ανάμεσα	σε	πατριαρχικούς	και	εξαρχικούς.	Χωριστείτε	σε	
ομάδες	των	5–6	ατόμων.	Κάθε	ομάδα	γράφει	δύο	κείμενα	(140–150	λέξεις	το	καθένα)	με	όσα	
μπορεί	να	είπε	ο	Ελληνορθόδοξος	και	ο	εξαρχικός.		


	 Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!


12 	 Παρατηρήστε	προσεκτικά	τους	χάρτες	6.1	και	6.28.	Την	περίοδο	1830–1908	πού	έχασε
	 η	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	τα	περισσότερα	εδάφη;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας	μ’	ένα	


κείμενο	(120–130	λέξεις).


Ποια προβλήματα 
δημιούργησε η 


ανάπτυξη;


Πού φάνηκε 
η οικονομική 
ανάπτυξη,


Πού στηρίχτηκε 
η ανάπτυξη;


Ποιοι 
ωφελήθηκαν; 


ποιοι όχι;


Ποιοι τομείς ανα-
πτύχθηκαν;


Σε ποια 
κατάσταση βρισκόταν 


η οθωμανική οικονομία στο β΄ 
μισό του 19ου αιώνα,


Η οικονομία στην  
Οθωμανική Αυτοκρατορία 
στο δεύτερο μισό του 19ου 


αιώνα
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13 	 Τι	αλλαγές	έφερε	το	ελληνικό	σύνταγμα	του	1864	σε	σχέση	με	αυτό	που	ψηφίστηκε	το	1844;	
Γράψτε	ένα	σχετικό	κείμενο	(80–100	λέξεις).


14 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	6.48.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για
	 	 την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Για	ποιο	θέμα	μιλάει;	Τι	λέει	γι’	αυτό;	Τι	προτείνει;	Γιατί
	 	 ο	βασιλιάς	της	Ελλάδας	μπορούσε	να	κάνει	όσα	λέει	το	κείμενο	Π	6.48;	Δικαιολογήστε	


την	απάντησή	σας.	
β)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	6.49.	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	
την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Για	ποιο	θέμα	μιλάει;	Τι	λέει	γι’	αυτό;	Γιατί	μπορεί	να	
συμβαίνουν	όσα	αναφέρει	το	κείμενο	Π	6.49;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.		


γ)	 Το	καλοκαίρι	του	1876	ένας	Ελληνορθόδοξος	δημοσιογράφος,	ο	Βλάσης	Γαβριηλίδης,	
δημοσιεύει	στην	ελληνορθόδοξη	εφημερίδα	της	Κωνσταντινούπολης	Μεταρρύθμισις	ένα	
άρθρο	για	την	πολιτική	ζωή	στην	Ελλάδα	μετά	το	σύνταγμα	του	1864.	


	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4–5	ατόμων	και	λαμβάνοντας	υπόψη	σας	τις	πληροφορίες	που	
υπάρχουν	στο	βιβλίο	σας,	αλλά	και	αυτές	που	μας	δίνουν	τα	κείμενα	Π	6.48	και	Π	6.49	
γράψτε	το	άρθρο	(180–200	λέξεις).


15 	 Με	βάση	τα	στοιχεία	του	πίνακα	6.38	ποιες	είναι	οι	δύο	ελληνικές	πόλεις	με	τη	μεγαλύτερη	
αύξηση	στο	ποσοστό	του	πληθυσμού	τους	ανάμεσα	στο	1879	και	το	1907;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.


17 	 Με	ποιους	τρόπους	τα	έργα	υποδομής	που	έγιναν	στην	Ελλάδα	στις	τελευταίες	δεκαετίες	
του	19ου	αιώνα	βοήθησαν	στην	ανάπτυξη	της	βιομηχανίας	στη	χώρα;	Γράψτε	ένα	σχετικό	
κείμενο	(150–160	λέξεις).


16 	 Διαβάστε	το	παρακάτω	απόσπασμα	από	ένα	αφήγημα	που	έγραψε	μια	σύγχρονή	μας	
ιστορικός.


Κουβέντιασαν πάνω από μία ώρα πίνοντας καφέ μαζί με συριανά παξιμαδάκια [...]. Βγαίνοντας από το 
[...] γραφείο γύρω στη μιάμιση, ο [Γεώργιος] Μελούδης δεν ήταν βέβαια απόλυτα ευχαριστημένος, 
ήξερε όμως τουλάχιστον πού βάδιζε [...]. Είπαν στο τέλος κι άλλα πολλά. Ο Ρενιέρης τον ρώτησε για 
τις ιπποδρομίες που επρόκειτο να οργανώσει [...] η Ιππική Εταιρία που είχε ιδρύσει ο Μελούδης δυο 
χρόνια πριν, κι αυτός τον ρώτησε για τον δραματικό και μουσικό σύλλογο και για τα επίσημα εγκαίνια 
του κτιρίου του Ευαγγελισμού που ετοιμάζονταν και όπου βέβαια θα παρίσταντο όλοι, σαν δωρητές 
[...].  Στο σπίτι κάθισε λίγο με τη γυναίκα του και τη νεαρή τους κόρη στον μεγάλο καναπέ [...], προτού 
περάσουν στην τραπεζαρία. Είχαν έρθει στο μεταξύ και άλλα γράμματα. Το καθημερινό σημείωμα από 
τον γιό τους, που ήταν στη Σχολή Ευελπίδων, ένα γράμμα από την αδελφή του στο Λονδίνο, που τους 
ειδοποιούσε ότι έφταναν με τον άντρα της σε λίγες μέρες [...] κι ακόμα η πρόσκληση να παραστούν 
στα εγκαίνια του σιδηροδρόμου Βόλου–Θεσσαλίας, τον άλλο μήνα. Είχε νοικιαστεί ατμόπλοιο που 
θα τους μετέφερε όλους μαζί στον Βόλο [...]. Η γυναίκα του του διηγήθηκε την πρωινή της έξοδο, τα 
ψώνια [...], του μίλησε για το ωραίο κτίριο [...], που κόντευε να τελειώσει τις μέρες εκείνες [...], με τη 
στοά του που τόσο της θύμιζε τα παρισινά πασάζ [=στοές με καταστήματα]. Του μίλησε ακόμα για 
τη συνάντηση που είχε με τις κυρίες [...] της επιτροπής του Ορφανοτροφείου, [...]. Η κόρη τους τους 
περιέγραψε τον πρωινό της περίπατο με τη δασκάλα της των γαλλικών [...]. Με όλα τούτα η ώρα ήταν 
περασμένες τρεις όταν αποσύρθηκαν όλοι για την απαραίτητη μεσημεριανή ξεκούραση.   


Χριστίνα Αγριαντώνη, «Ένας τραπεζίτης στην Αθήνα του 19ου αιώνα», 
Μια μέρα. Δεκαπέντε ιστορίες καθημερινότητας από τα αρχαία χρόνια ως την εποχή μας, έτος 1988.


α)	 Ποιος	έγραψε	το	κείμενο	και	πότε;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει
	 ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.
β)	 Σε	ποια	κοινωνική	ομάδα	ανήκουν	ο	Γεώργιος	Μελούδης	και	η	οικογένειά	του;
	 Τι	πληροφορίες	μάς	δίνει	το	απόσπασμα	για	αυτή	την	κοινωνική	ομάδα,	για	τα	
ενδιαφέροντά	της,	τις	δραστηριότητές	της;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.
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όχι σταθερή 
απασχόληση


κακή
διατροφή


19 	 Ο	Γεώργιος	Αμπελάς,	43	χρονών,	είναι	εργάτης	και	ζει	στην	Αθήνα	στα	τέλη	του	19ου	αιώνα.	
Είναι	παντρεμένος	με	την	Αργυρώ	(που	δουλεύει	και	αυτή	ως	εργάτρια)	και	έχουν	τρία	
παιδιά,	την	Ελένη,	την	Μαρία	και	τον	Κυριάκο.	Το	παρακάτω	διάγραμμα	παρουσιάζει	μερικά	
από	τα	προβλήματα	που	αντιμετώπιζαν	ο	Γεώργιος	και	η	Αργυρώ	Αμπελά:
α)	 Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	το	παραπάνω	διάγραμμα.	Μπορείτε	να	προσθέσετε	και	
άλλα	κουτιά	για	άλλα	προβλήματα	που	μπορεί	να	αντιμετώπιζαν	ο	Γεώργιος	και	η	Αργυρώ	
Αμπελά.


φτωχικό
σπίτι


χαμηλά
μεροκάματα


αρρώστιες και 
ατυχήματα


18 	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	6.57,	Π	6.72,	Π	6.73,	Π	6.78	και	Π	6.80.	
α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4–5	ατόμων.	Αντιγράψτε	στα	τετράδιά	σας	και	συμπληρώστε	
τον	πίνακα:	


Κείμενο Πότε 
γράφτηκε;


Τι είδους 
κείμενο 
είναι; 


Γράφτηκε την ίδια 
εποχή για την οποία 
μιλάει ή αργότερα; 


Ποιος/ ποιοι το 
έγραψαν;


Σε ποιο θέμα 
αναφέρεται; 


Τι πληροφορίες μάς 
δίνει το κείμενο για το 
συγκεκριμένο θέμα;


Π 6.57


Π 6.72


Π 6.73


Π 6.78


Π 6.80


β)	 Λαμβάνοντας	υπόψη	τις	πληροφορίες	που	δίνουν	οι	παραπάνω	πηγές	κάθε	ομάδα	
ετοιμάζει	ένα	κείμενο	(200–220	λέξεις)	για	τη	ζωή,	τα	προβλήματα,	αλλά	και	για	τις	
αντιδράσεις	και	τις	διεκδικήσεις	των	εργατικών	στρωμάτων	στην	Ελλάδα	στα	τέλη	του	
19ου	αιώνα.


β)	 Δίπλα	σε	κάθε	κουτί	σημειώστε	πώς	και	γιατί	το	καθένα	από	όσα	σημειώνονται	αποτελεί	
και	ένα	πρόβλημα.	


γ)	 Στη	συνέχεια	εξηγήστε	πώς	ένα	πρόβλημα	μπορεί	να	συνδέεται	με	ένα	άλλο	ή	με	κάποια	
άλλα,	π.χ.	το	φτωχικό	σπίτι	με	τις	αρρώστιες	κτλ.	


δ)	 Πώς	νομίζετε	ότι	ο	Γεώργιος	και	η	Αργυρώ	θα	μπορούσαν	να	αντιδράσουν	και	να	
αναζητήσουν	λύσεις	στα	προβλήματά	τους;	


ε)	 Γράψτε	ένα	κείμενο	(200–220	λέξεις)	περιγράφοντας	μια	συνηθισμένη	μέρα	από	τη	ζωή	
του	Γεώργιου	και	της	Αργυρώς	Αμπελά.
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20 	 Η	τάξη	σας	συνεχίζει	να	μαζεύει	στοιχεία	για	την	ιστοσελίδα	που	έχει	δημιουργήσει	στο	
διαδίκτυο	για	την	ιστορία	των	γυναικών	στην	Ευρώπη	και	στην	Ελλάδα	από	την	εποχή	της	
Γαλλικής	Επανάστασης	μέχρι	τα	τέλη	του	20ού	αιώνα.	Η	επόμενη	ενότητα,	ύστερα	από	αυτή	
για	τις	γυναίκες	στη	βιομηχανική	Ευρώπη	το	19ο	αιώνα,	είναι	αφιερωμένη	στο	γυναικείο	
ζήτημα	στην	Ελλάδα	στα	τέλη	του	19ου	αιώνα.	
α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	6.72,	Π	6.81	και	Π	6.83.	Ποιοι	τα	έγραψαν	και	πότε;	Τι	γνωρίζουμε	
για	τους	συγγραφείς;	Τι	πληροφορίες	μας	δίνουν	τα	κείμενα	για	τη	θέση	των	γυναικών	
στην	ελληνική	κοινωνία	στα	τέλη	του	19ου	αιώνα,	τη	θέση	τους,	για	τις	διεκδικήσεις	τους,	
για	το	γυναικείο	ζήτημα;	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	6–7	ατόμων.	Η	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(200–220	
λέξεις)	για	τη	θέση	των	γυναικών	στην	ελληνική	κοινωνία	στα	τέλη	του	19ου	αιώνα.


γ)	 Παρουσιάστε	την	εργασία	σας	στο	διαδίκτυο.


21 	 Τις	επόμενες	ημέρες	μετά	την	πτώχευση	του	1893	πέντε	Έλληνες	σχολιάζουν,	ο	καθένας	
από	την	πλευρά	του,	την	πολιτική	του	Χαρίλαου	Τρικούπη.	Λαμβάνοντας	υπόψη	σας	την	
κοινωνική	θέση	του	καθενός	από	τους	παρακάτω,	γράψτε	ένα	σύντομο	σχόλιο	(30–40	λέξεις)	
με	όσα	μπορεί	να	είπαν.


22 	 Τι	ιστορία	διδαχτήκατε	κατά	κύριο	λόγο	στο	Δημοτικό	σχολείο	και	το	Γυμνάσιο;	Ποιες	
ιστορικές	περιόδους	διδαχτήκατε	σε	κάθε	τάξη;	Πόσα	βιβλία	χρησιμοποιήθηκαν	για	τη	
διδασκαλία	της	ιστορίας	σε	κάθε	τάξη;	Τι	διαπιστώνετε;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


23 	 Γιατί	οι	πρώτοι	σύγχρονοι	Ολυμπιακοί	Αγώνες	που	έγιναν	στην	Αθήνα	το	1896	έκαναν	ακόμη	
πιο	έντονη	την	εθνική	ιδέα	που	κυριαρχούσε	στην	ελληνική	κοινωνία;	Γράψτε	ένα	σχετικό	
κείμενο	(110–120	λέξεις).


24 	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	6.97,	Π	6.98,	Π	6.100	και	Π	6.103.	
α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4–5	ατόμων.	Αντιγράψτε	στα	τετράδιά	σας	και	συμπληρώστε	
τον	πίνακα:	


Κείμενο Πότε 
γράφτηκε;


Τι είδους 
κείμενο 
είναι; 


Γράφτηκε την ίδια 
εποχή για την οποία 
μιλάει ή αργότερα; 


Ποιος/ ποιοι το 
έγραψαν;


Σε ποιο θέμα 
αναφέρεται; 


Τι πληροφορίες μάς 
δίνει το κείμενο για το 
συγκεκριμένο θέμα;


Π 6.97


Π 6.98


Π 6.100


Π 6.103


β)	 Λαμβάνοντας	υπόψη	τις	πληροφορίες	που	δίνουν	οι	παραπάνω	πηγές	κάθε	ομάδα	
ετοιμάζει	ένα	κείμενο	(200–220	λέξεις)	για	την	ελληνική	εθνική	ιδέα	και	τη	διάδοσή	
της	στη	Μακεδονία	και	τη	Θράκη.	Μιλήστε	για	τους	στόχους	του	ελληνικού	κράτους,	
τους	τρόπους	που	προσπάθησε	να	τους	κάνει	πραγματικότητα,	τα	προβλήματα	και	τις	
αντιδράσεις	που	συνάντησε	κτλ.


Ομογενής 
επιχειρηματίας στην 


Ελλάδα Μανάβης 
Καθηγητής 


σε Γυμνάσιο Αγρότης Εργάτης 
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25 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	6.100	και	Π	6.102.	Ποιοι	τα	έγραψαν	και	πότε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	
εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	Για	τι	μιλάνε;	Τι	λένε;	


β)	 Σύμφωνα	με	τα	κείμενα	με	ποιο	κριτήριο	προσδιορίζονται	οι	κάτοικοι	στην	ύπαιθρο
	 της	Θράκης	και	της	Μακεδονίας;
γ)	 Τι	δείχνει	αυτό	για	τη	διάδοση	της	εθνικής	ιδεολογίας	σ’	αυτές	τις	περιοχές;


26 	 Στην	καρτ	ποστάλ	ένα	ελληνικό	
αντάρτικο	σώμα	που	δρούσε	στη	
Μακεδονία	φωτογραφίζεται	στη	
Θεσσαλονίκη	μετά	το	κίνημα	των	
Νεότουρκων	με	αξιωματικούς	του	
οθωμανικού	στρατού.	Γράψτε		
ένα	συνοδευτικό	κείμενο	(90–100	
λέξεις)	γι’	αυτή	τη	φωτογραφία	με	
όλα	τα	απαραίτητα	στοιχεία	που	
να	την	εξηγούν	(τι	εικονίζει,	με	τι	
σχετίζεται	το	γεγονός	που	εικονίζει,	
τι	ξέρουμε	γι’	αυτό	κτλ.)			
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Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η Επανάσταση
στη Ρωσία: το τέλος των αυτοκρατοριών


Κεφάλαιο 7


Λίγη ακόμη ιστορία ... 1914–1918


Λίγη ακόμη ιστορία ... 1908–1923


Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική
Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι


(1908–1923)


Κεφάλαιο 8


ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ
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Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η 
Επανάσταση στη Ρωσία: 


το τέλος των αυτοκρατοριών


Α. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος:
 «Ο Μεγάλος Πόλεμος» (1914–1918)


Μεγάλος ενθουσιασμός
Στην αρχή όλοι πήγαιναν να πολεμήσουν με ενθουσιασμό. Πίστευαν 
ότι ο πόλεμος θα ήταν σύντομος. Δεν είχαν γνωρίσει πόλεμο και, 
γεμάτοι από εθνική περηφάνια και πατριωτισμό, οι περισσότεροι τον 
έβλεπαν σαν μια περιπέτεια που θα τους έδινε την ευκαιρία να γίνουν 
ήρωες. 
Το πρώτο απόσπασμα προέρχεται από τις αναμνήσεις ενός Βρετανού 
που πήγε να καταταγεί στο στρατό στα δεκάξι του. 


Κεφάλαιο 7Κεφάλαιο 7


Βρετανική αφίσα που δείχνει μια μάνα να παροτρύνει 
το γιο της να πάει στο στρατό: «Πήγαινε! Είναι 
καθήκον σου!». Μεταξύ των ετών 1914–1916.


Μητέρα αποχαιρετάει το γιο της που φεύγει 
για τον πόλεμο. 1914. 


Το δεύτερο κείμενο είναι από γράμμα που έγραψε ένας Βρετανός στη 
μητέρα του.


Αν και σπάνια έβλεπα εφημερίδα, ήξερα για τη δολοφονία του 
αρχιδούκα Φερδινάνδου στο Σαράγιεβο. Αφίσες με ειδήσεις 
σε κάθε γωνιά του δρόμου το φώναζαν. Και στους κεντρικούς 
δρόμους του Κρόιντον [πόλη στη Μεγάλη Βρετανία] στρατιωτικές 
μπάντες έπαιζαν εμβατήρια. Αυτό ήταν πάρα πολύ για να αντι-
σταθώ και, σαν να με τράβηξε ένας μαγνήτης, ήξερα ότι έπρεπε 
αμέσως να καταταγώ.
Παρουσιάστηκα στο [στρατολογικό γραφείο] [...]. Εκεί υπήρχε 
μια [...] τεράστια ουρά από άντρες, οι περισσότεροι εργάτες, που 
περίμεναν να γραφτούν στους κατάλογους. Ο λοχίας με ρώτησε 
πόσο χρονών ήμουν και, όταν του απάντησα, είπε: «Στρίβε μικρέ! 
Ξαναέλα αύριο και δες αν είσαι δεκαεννιά». Έτσι ξαναγύρισα την 
επόμενη μέρα και είπα ότι ήμουν δεκαεννιά χρονών. Το επιβε-
βαίωσαν και καμιά δωδεκαριά άλλοι και κρατώντας ψηλά το δεξί 
μου χέρι ορκίστηκα να αγωνιστώ για το βασιλιά και τη χώρα.


Τζορτζ Κόπαρ, Με ένα οπλοπολυβόλο στο Καμπρέ, έτος 1969 


Τώρα, αγαπημένη μου μανούλα, μη χάνεις το κουράγιο σου και 
να έχεις πίστη στη Θεία Πρόνοια. Είμαι σίγουρος ότι θα γλιτώσω 
και [θα γυρίσω] εντάξει. Είναι σπουδαίο και λαμπρό να πολεμάς 
για την Αγγλία […] και, να θυμάσαι, ότι πάω να πολεμήσω και για 
σένα, για να μείνεις ασφαλής.


Απόσπασμα από γράμμα του Βρετανού Σίριλ Ρόουλινς στη μητέρα του, 
Δεκέμβριος 1914


Π 7.1


Π 7.2


Π 7.3


Π 7.4
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Το επόμενο απόσπασμα είναι από τα απομνημονεύματα του ζωγράφου Όσκαρ 
Κοκόσκα (1886–1980), που υπηρέτησε στο στρατό της Αυστροουγγαρίας. 


Κάναμε το ατέλειωτο ταξίδι μέχρι το ανατολικό μέτωπο σε ανοιχτά βαγόνια 
για ζώα, στα οποία μετέφεραν και τα άλογα. Όταν αφήσαμε την Ουγγαρία, 
κοπέλες με πολύχρωμα ρούχα μάς κερνούσαν κρασί […] και μας ζητωκραύ-
γαζαν. Σήκωσα μια κοπέλα στην πλάτη μου. Πόσο περήφανος ένιωθα που την 
είχα στην πλάτη μου! Οι άνθρωποι στη Γαλικία, όπως ονομαζόταν το τμήμα 
της Πολωνίας που ανήκε στην Αυστρία [=Αυστροουγγαρία], μας πετούσαν 
λουλούδια και πανηγύριζαν για τον ερχομό μας. Μας καλοδέχτηκαν σαν 
ελευθερωτές.


Όσκαρ Κοκόσκα, Η ζωή μου, έτος 1971


Αυτοπροσωπογραφία του Ούγγρου 
ζωγράφου Όσκαρ Κοκόσκα. 1913. 


Ο πολεμικός ενθουσιασμός επηρέασε επίσης πολλές νέες γυναίκες, όπως δείχνει 
και το παρακάτω απόσπασμα.


Η ατμόσφαιρα είναι μεθυστική [...] και μου έχει μεταδώσει τη δυνατή επιθυμία 
να κάνω κάτι παραπάνω από το να μείνω στο Λονδίνο και να περιμένω ένα 
μάτσο άντρες να μου λένε τι να κάνω. Άκουσα για ένα σώμα με ασθενοφόρα 
που πάει κατευθείαν στο Βέλγιο και θα κάνω αίτηση να πάω εκεί.


Απόσπασμα από γράμμα νεαρής Βρετανίδας, Αύγουστος 1914


Εκστρατεία στην Καλλίπολη


χλμ.
χλμ.


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε οχυ-
ρώσει πολύ καλά τα Στενά, με πολλά 
φρούρια που είχαν μεγάλα κανόνια.


Όλες οι ακτές της Καλλίπολης 
προστατεύονταν από κανόνια.


Τα εφόδια για τα στρατεύματα 
της  Αντάντ έρχονταν από την 
Αίγυπτο, που βρισκόταν πάνω 
από 1.000 χιλιόμετρα μακριά 
από τη χερσόνησο της Καλλί-
πολης.


Κωνσταντινούπολη


Θάλασσα του Μαρμαρά


Μαύρη Θάλασσα


Αιγαίο Πέλαγος


ΒΟυλγΑριΑ


ΟθωΜΑνιΚη ΑυΤΟΚρΑΤΟριΑ


Εδάφη που πήρε η 
Αντάντ τον Απρίλιο 
του 1915
Εδάφη που πήρε 
η Αντάντ τον 
Αύγουστο του 1915


Οθωμανικές 
οχυρώσεις


Οθωμανικές νάρκες


Στρατεύματα της 
Αντάντ


Καλλίπολη


Την άνοιξη του 1915 η Αντάντ έκανε ναυτική εκστρατεία ενάντια στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Στόχος της ήταν να καταλάβει τα Δαρδανέλια και να φτάσει στην 
Κωνσταντινούπολη, για να αναγκάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία να συνθηκο-
λογήσει. Όμως η εκστρατεία απέτυχε και τότε η Αντάντ αποφάσισε να καταλάβει 
τη χερσόνησο της Καλλίπολης. Αλλά και αυτή η εκστρατεία δεν πέτυχε.


Στην εκστρατεία της Καλλίπολης πήραν 
μέρος και πολλά στρατεύματα από 
τις βρετανικές αποικίες (Αυστραλία, 
Νέα Ζηλανδία, Ινδία). Περίπου 140.000 
στρατιώτες (35.000 από τις βρετανικές 
αποικίες) σκοτώθηκαν. 


Η εκστρατεία της Αντάντ στη χερσόνησο της Καλλίπολης


Π 7.5    


Π 7.6


Π 7.7


Π 7.8
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Άραβες


Η εκστρατεία της Αντάντ στη Μέση Ανατολή


Επιθέσεις των Αράβων


Επιθέσεις του βρετανικού 
στρατού


Σιδηροδρομική γραμμή


Κάιρο Σουέζ


Γάζα


Χάιφα


Βηρυτός


Άκαμπα


Ιερουσαλήμ


Δαμασκός


Μεδίνα
Μέκα


Μεσόγειος Θάλασσα


Ερυθρά 


Θάλασσα


Εβραϊκό σιωνιστικό κίνημα
Όταν ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος η Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να αποφύγει 
τις εντάσεις με τους Άραβες που ήταν αντίθετοι με το σιωνιστικό κίνημα, προσπάθησε να 
εμποδίσει τους Εβραίους να μεταναστεύουν στην Παλαιστίνη. Τότε το σιωνιστικό κίνημα 
στράφηκε στη Μεγάλη Βρετανία και την υποστήριξε όταν αυτή κατέλαβε την Παλαιστίνη.
Το 1917 ο υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας δήλωσε ότι η χώρα του θα στήριζε 
τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη (δήλωση Μπάλφουρ).
Ένα απόσπασμα από αυτή διαβάζουμε παρακάτω: 


Το 1917–1918 βρετανικά 
στρατεύματα της Αντάντ με 
τη βοήθεια των Αράβων, που 
εξεγέρθηκαν ενάντια στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
εισέβαλαν στις κτήσεις της στη 
Μέση Ανατολή. 


Για το 
σιωνιστικό 
κίνημα 
μιλήσαμε στη 
σ. 88.


Μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μεγάλη Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχο 
της Παλαιστίνης. Τότε, για να διατηρήσει την ισορροπία με τους 
Άραβες στην περιοχή, προσπάθησε να εμποδίσει τους Εβραίους 
να μεταναστεύουν εκεί. Το σιωνιστικό κίνημα θα αναπτυχθεί 
σημαντικά μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.


Η κυβέρνηση [της Μεγάλης Βρετανίας] ευνοεί την ίδρυση εθνικής εστίας για τους Εβραίους στην 
Παλαιστίνη και θα κάνει ό,τι μπορεί για να γίνει πραγματικότητα αυτός ο στόχος […] με τον όρο ότι δε 
θα θιγούν [=πειραχτούν] τα πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα των μη εβραϊκών ομάδων.


Επιστολή του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Άρθουρ Μπάλφουρ 
στον Ουάλτερ Ρότσαϊλντ, πρόεδρο της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας της Μεγάλης Βρετανίας, 


2 Νοεμβρίου 1917 


Για την τύχη των 
Εβραίων της 
Ευρώπης στο 
Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο θα 
μιλήσουμε στις 
σ. 198–199.


Η πρώτη σελίδα από την «Εντολή για την Παλαιστίνη» που έδωσε 
η Κοινωνία των Εθνών στη Μεγάλη Βρετανία. Με αυτή την εντολή 
η Μεγάλη Βρετανία κυβέρνησε την Παλαιστίνη μέχρι το 1948.


ΟθωΜΑνιΚη ΑυΤΟΚρΑΤΟριΑ


ΑιγυΠΤΟΣ


Π 7.9


Π 7.10


Π 7.11


01-12 07 LAI C 2010 FINAL.indd   3 22/7/2010   1:08:17 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7


�


Λίγη ακόμη ιστορία ...


η Συνθήκη του Μπρεστ-λιτόφσκ


Η συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ


Μόσχα


Πετρούπολη


Μπρεστ-Λιτόφσκ


ρωΣιΑ


ΦιλΑνΔιΑ


Εδάφη 
που έχασε 
η ρωσία


Μαύρη 
Θάλασσα


Κασπία Θάλασσα


Ανακωχή του πολέμου
Στο παρακάτω απόσπασμα από γράμμα που έστειλε 
ένας Αμερικανός στρατιώτης στους δικούς του 
βλέπουμε πώς υποδέχτηκαν στο Παρίσι το τέλος του 
πολέμου. 


11 Νοεμβρίου 1918
Αγαπημένοι μου,
Έφτασα εδώ χθες βράδυ και σήμερα, που 
υπογράφτηκε η ανακωχή με τη Γερμανία, 
πέρασα όλη τη μέρα στους δρόμους. Όποιος 
δεν είναι εδώ δεν μπορεί να καταλάβει, να μι-
λήσει ή να φανταστεί τη χαρά των ανθρώπων. 
Ζητωκραυγάζουν, κλαίνε, γελάνε και μετά πάλι 
από την αρχή [...]. Στην παρέλαση υπάρχουν 
εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες από τις ΗΠΑ, 
τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, τη Γαλλία, 
την Αυστραλία, την Ιταλία και τις αποικίες. Κάθε 
στρατιώτης έχει στην αγκαλιά του κορίτσια από 
τη Γαλλία, άλλες κλαίνε, άλλες γελάνε [...]. 
Δεν υπάρχει κανένα μέρος στον κόσμο όπου 
θα ’θελα να είμαι σήμερα εκτός από εδώ [...]. 
Σήμερα στο Παρίσι είναι αδύνατο να βρεις να 
αγοράσεις σημαία. Όλοι κρατούν από μια και οι 
δρόμοι πλημμυρίζουν από όλα μαζί τα χρώματα 
[...]. Παιδιά! Είναι υπέροχα! Και είναι όλα τόσο 
γεμάτα από συναισθήματα και νόημα. 


Γράμμα Αμερικανού στρατιώτη, 11 Νοεμβρίου 1918


Η ζωή στο μέτωπο: πόλεμος στα χαρακώματα και νέα όπλα


Φριχτές συνθήκες
Στα χαρακώματα οι μέρες δεν περνούσαν εύκολα. Το φαγητό ήταν κακό 
(συνήθως κονσέρβες και ψωμί ή παξιμάδι). Το νερό ήταν λίγο και η γεύση 
του απαίσια, γιατί το έφερναν σε βαρέλια πετρελαίου μέσα στα οποία 
είχαν ρίξει φάρμακο για τα μικρόβια. Οι αρρώστιες ήταν συχνές. Ο τύφος, 
η χολέρα, η δυσεντερία σκότωσαν χιλιάδες άντρες. Πολλοί στρατιώτες 
δεν άντεξαν. Ο φόβος ότι κάθε στιγμή κινδύνευαν να σκοτωθούν τους 
έφερνε σε απόγνωση και πολλοί έφτασαν σε νευρική κατάρρευση. 


Γάλλοι στρατιώτες σε επίθεση στα χαρακώματα 
στο δυτικό μέτωπο.


Χαρακώματα 
στο δυτικό 
μέτωπο. 
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Στις απαίσιες συνθήκες που επικρατούσαν στα χαρακώματα αναφέρονται γράμματα 
στρατιωτών.


Αγαπητέ Βίλχελμ,
Σου στέλνω χαιρετισμούς από τον επίγειο τάφο μου. Σίγουρα πολύ 
γρήγορα θα τρελαθούμε από τα φοβερά πυρά του πυροβολικού. 
Νύχτα και μέρα συνεχίζουν χωρίς διακοπή. Ποτέ παλιότερα δεν ήταν 
τόσο άσχημα. Καθόμαστε όλη μέρα βαθιά χωμένοι στη γη χωρίς 
φως, ούτε ηλιαχτίδα, και απλά περιμένουμε το θάνατο, ο οποίος 
μπορεί έρθει κάθε στιγμή. Δε θα ήθελα να στο γράψω αυτό, αγαπητέ 
Βίλχελμ, αλλά πρέπει. Ξανά μας κάνουν μεγάλη επίθεση! Θα ξανα-
συναντηθούμε άραγε; Μόνο ο Θεός ξέρει! Είναι απαίσιο. 


Γράμμα Γερμανού στρατιώτη, άνοιξη 1915 


Χημικά όπλα
Αυτά ήταν κυρίως ασφυξιογόνα αέρια, που προκαλούσαν δύσπνοια, έντονο τσούξιμο στα 
μάτια και δάκρυα, ακόμη και τύφλωση και σιγά σιγά το θάνατο. για τους στρατιώτες ήταν μια 
από τις χειρότερες δοκιμασίες στον πόλεμο. 
Στο απόσπασμα ένας λοχίας περιγράφει τι συμβαίνει όταν εισπνεύσει κανείς ένα από αυτά.


Είμαι καλά και περιμένω να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ελπίζω αυτό να γίνει 
γρήγορα. 
Ένας από τους άντρες μας πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή – στεκό-
ταν μπροστά στο αμπρί του [=σκεπασμένος χώρος μέσα στο χαράκωμα], η 
σφαίρα πέρασε κάτω από τον ώμο του. 
Καθόμουν έξω από το μαγειρείο όταν είδα το φορείο να έρχεται να πάρει το 
φτωχό μακριά – πόσο θλιβερό ήταν, τον κουβαλούσαν έξω, τυλιγμένο με το 
αδιάβροχό του, πάνω στο φορείο, και γρήγορα μακριά. 
Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Ένας νεκρός άντρας δεν είναι πια χρήσιμος 
για το στρατό, πάρτε τον μακριά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο πόλεμος είναι 
τρομερό πράγμα και τόσο λίγοι το καταλαβαίνουν.


Απόσπασμα από γράμμα Βρετανού στρατιώτη, Σεπτέμβριος 1916


Νεκρός στρατιώτης στα συρματοπλέγματα που χώριζαν 
τα χαρακώματα στο δυτικό μέτωπο.


Βρετανική διαφήμιση του 1915 για τσιγάρα. Στην πραγματικότητα τα χαρακώματα δεν ήταν έτσι όπως τα δείχνει η διαφήμιση, αφού 
οι στρατιώτες έπρεπε να φυλάγονται από τους ελεύθερους σκοπευτές του εχθρού (που περίμεναν πότε ο αντίπαλος θα ξεπεταγόταν 
από το χαράκωμα και θα πυροβολούσε), από τα δηλητηριώδη αέρια και τους βομβαρδισμούς.


Είναι ένας θάνατος που μοιάζει με το να πνίγεται κανείς μέσα σε ξερή άμμο. Τα συμπτώ-
ματα είναι: τρομερός πονοκέφαλος και φοβερή δίψα (αν πιεις νερό πεθαίνεις αμέσως), 
σουβλερός πόνος στους πνεύμονες και βήχας που σε κάνει να βγάζεις ένα πρασινωπό 
αφρό από το στομάχι και τα πνευμόνια, ώσπου στο τέλος χάνεις τις αισθήσεις σου και 
πεθαίνεις. Το χρώμα του δέρματος από λευκό γίνεται πρασινόμαυρο και κίτρινο [...] 
και τα μάτια είναι απλανή. Είναι ένας διαβολικός τρόπος για να πεθάνει κανείς.


Μαρτυρία του λοχία Έλμερ Κότον για την επίδραση των χημικών αερίων, έτος 1915


Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα χημικά όπλα απαγορεύτηκαν διεθνώς, όμως ανεπίσημα 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλούς πολέμους στον 20ό και τον 21ο αιώνα.


Π 7.17Π 7.16


Π 7.18


Π 7.19


Π 7.20


01-12 07 LAI C 2010 FINAL.indd   5 22/7/2010   1:08:20 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7


�


Λίγη ακόμη ιστορία ...


λιποτάκτησαν
Οι λιποτάκτες συνήθως εκτελούνταν και οι δικοί τους δεν είχαν δικαίωμα στις παροχές 
που έδινε το κράτος στους συγγενείς των νεκρών του πολέμου. η οικογένεια ολόκληρη 
στιγματιζόταν γιατί είχε για μέλος της ένα δειλό. Σήμερα σε κάποιες χώρες αυτή η αντίληψη 
έχει αλλάξει. Αναγνωρίστηκε ότι η τιμωρία ήταν άδικη, αφού αυτοί οι άνθρωποι είχαν πάθει 
νευρικό κλονισμό, τον οποίο ανάμεσα στα άλλα προκαλούσαν και τα δηλητηριώδη αέρια. 


Η ζωή πίσω από το μέτωπο: οικονομία και κοινωνία


Δελτίο διανομής
Με τον πόλεμο τα τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης περιορίστηκαν στις 
εμπόλεμες χώρες, γιατί μεγάλο μέρος τους πήγαινε στους στρατιώτες στο μέτωπο. 
Οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν το δελτίο, δηλαδή ένα σύστημα για να μοιράζονται ίσα 
σε όλους τα αγαθά πρώτης ανάγκης (ψωμί, λάδι, βούτυρο, τυρί, κρέας, σαπούνι 
κ.ά.). Κάθε οικογένεια έπαιρνε τόσα δελτία όσα και τα μέλη της. Όταν κάποιος 
ήθελε να πάρει κάποιο από αυτά τα αγαθά, έδινε το δελτίο. Κανείς δεν είχε δικαίωμα 
να πάρει περισσότερα από όσα όριζε το δελτίο. Αυτό όμως δεν το τηρούσαν όλοι 
και αρκετά αγαθά πουλιόνταν στη μαύρη αγορά, μπορούσε δηλαδή κάποιος να τα 
αγοράσει κρυφά πληρώνοντας πολλά χρήματα. 
Ένας Τούρκος λογοτέχνης περιγράφει τη φτώχεια και τις ελλείψεις σε τρόφιμα που 
αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης το 1916.


Βρετανική αφίσα που 
κυκλοφόρησε στη διάρκεια του 
Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου και 
συμβούλευε τους Βρετανούς να 
τρώνε λιγότερο ψωμί. 


Όσο και αν πάσχιζαν οι γυναίκες της οικογένειάς μου να αποφύγουν τη φτώ-
χεια, στο τέλος ήρθε – αυτή τη φορά η πραγματική, η γνήσια φτώχεια [...]. Η 
γιαγιά μου ανέλαβε τα ψώνια αφήνοντάς μας, τρία παιδιά, να φροντίζουμε 
τον εαυτό μας, και γύριζε μ’ ένα αξιολύπητα αδειανό δίχτυ, αφού με τα χρή-
ματά της μόνο ελάχιστες προμήθειες μπορούσε να αγοράσει. Είχαμε την 
εντύπωση ότι τρεφόμασταν από πάντα με φακές, λαχανόσουπα και μ’ αυτό 
το ξερό μαύρο πράγμα για ψωμί [...]. Ήμασταν πάντα τόσο πεινασμένοι ώστε 
καταβροχθίζαμε σχεδόν με απόλαυση τα άγευστα, άνοστα μίγματα. 
[…] Οι άνθρωποι λιμοκτονούσαν [=πέθαιναν από την πείνα] και, όπως 
φαινόταν, θα εξακολουθούσαν να λιμοκτονούν εκτός αν αγόραζαν από τη 
μαύρη αγορά. Μα ποιος ήταν σε θέση να μαζέψει αρκετά χρήματα σ’ αυτό 
το φτωχοσόκακο για ν’ αγοράσει από τη μαύρη αγορά; 


Ιρφάν Οργκά, Στην ακτή του Βόσπορου, έτος 1950


γυναίκες
Στις περισσότερες εμπόλεμες χώρες οι γυναίκες άρχισαν 
να κάνουν τις δουλειές των αντρών, αφού αυτοί είχαν
πάει στο μέτωπο. Οι κυβερνήσεις όμως επαναλάμβαναν 
πολύ συχνά ότι η απασχόλησή τους στις δουλειές αυτές 
θα σταματούσε μόλις τελείωνε ο πόλεμος.
Στις πόλεις οι γυναίκες εργάστηκαν κυρίως στις 
βιομηχανίες, ιδιαίτερα στις πολεμικές, αλλά και αλλού. 
Στην ύπαιθρο οι γυναίκες ασχολήθηκαν στις αγροτικές 
δουλειές, ενώ τα πιο μεγάλα κορίτσια φρόντιζαν το σπίτι 
και τα πιο μικρά παιδιά. Πολλές έπιαναν επίσης δουλειά
σε εργαστήρια και βιομηχανίες που βρίσκονταν
στις κοντινές πόλεις. Σ’ αυτές τις αλλαγές αναφέρεται
και το παρακάτω απόσπασμα από βρετανικό περιοδικό. 


Βρετανική αφίσα του 1914 που καλεί τις γυναίκες στη Μεγάλη Βρετανία 
να γίνουν εργάτριες στην πολεμική βιομηχανία. Όπως σημειώνεται στην 


αφίσα: «Η ζωή τους [των στρατιωτών] εξαρτάται από αυτή».
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Β. Ρωσική Επανάσταση


λαϊκός αναβρασμός
η αναταραχή ξεκίνησε από το στρατό. Oι φριχτές συνθήκες 
στο μέτωπο, η αυστηρή πειθαρχία, αλλά και επειδή δεν 
μπορούσαν να καταλάβουν γιατί πολεμούσαν έκαναν τους 
στρατιώτες να έχουν πολύ χαμηλό ηθικό. Δεν τους ενδιέφερε 
ποιος θα κυβερνούσε τις άγνωστες περιοχές όπου τους 
οδηγούσαν να πεθάνουν. Κυρίως τους ένοιαζε τι θ’ απογίνουν 
οι οικογένειές τους που είχαν αφήσει πίσω. Συγχρόνως, για 
πρώτη φορά οι άντρες αυτοί μάθαιναν να χειρίζονται όπλα και 
να συνεργάζονται. για πολλούς ήταν δύσκολο πια να δεχτούν 
άλλο την καταπίεση που ασκούσαν οι μεγάλοι γαιοκτήμονες 
και οι αξιωματούχοι του τσάρου.


Είναι σχεδόν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς τις αλλαγές που γίνονται στις γυναίκες στην περίοδο 
του πολέμου – εισπρακτόρισσες σε λεωφορεία, χειρίστριες σε ανελκυστήρες [=ασανσέρ], σερβιτόρες, 
ταχυδρόμοι, τραπεζικοί υπάλληλοι, εργοδηγοί, αγρότισσες, ξεναγοί, εργάτριες στην πολεμική βιομη-
χανία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο στις υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί οι άγγελοι: αμέτρητες 
νοσοκόμες στα νοσοκομεία, εδώ και στο εξωτερικό, διεκπεραιώνουν, σε μεγαλύτερους αριθμούς 
απ’ ό,τι στο παρελθόν, αυτό που πάντοτε ήταν η αποστολή κάθε γυναίκας. Αλλά κάθε φορά που […] 
αντικρίζουμε αυτές τις νέες πολίτισσες ή ακούμε νέες ιστορίες για τις δεξιοτεχνίες και τις ικανότητές 
τους, είμαστε περήφανοι και ευχαριστημένοι. Ίσως στο παρελθόν να είχαμε [...] ή και να έχουμε ακόμη, 
την τάση να κοροϊδεύουμε ορισμένες για τις αδυναμίες τους ή ακόμη και τις φιλοδοξίες τους. Αλλά 
ποτέ δεν αμφιβάλαμε πόσο εκπληκτικές είναι στην καρδιά· και πάντοτε ξέραμε ότι, όταν έρθει η ώρα 
της ανάγκης, θα είναι έτοιμες και γεμάτες ενθουσιασμό.


Περιοδικό Παντς, Ιούνιος 1916


Έλληνας επιχειρηματίας από την Οδησσό ανάμεσα σε Ρώσους 
αγρότες (πριν από το 1917). Πολλοί από αυτούς τους αγρότες 
το 1914 επιστρατεύτηκαν για να πολεμήσουν για τον τσάρο. 


Ξέσπασε επανάσταση
Ας δούμε πώς περιγράφει την κατάσταση 
στην πρωτεύουσα ο πρόεδρος της ρωσικής 
βουλής σε τηλεγράφημά του στον τσάρο.


Η κατάσταση είναι σοβαρή. Στην πρωτεύ-
ουσα επικρατεί αναρχία. Η κυβέρνηση έχει 
παραλύσει· τα δημόσια μέσα μεταφοράς 
έχουν διαλυθεί· δεν υπάρχει απολύτως κα-
μιά οργανωμένη διαχείριση στα αποθέματα 
σε φαγητό και βενζίνη. Η δυσαρέσκεια είναι 
διάχυτη και αυξάνεται συνεχώς. Στους δρό-
μους πέφτει άγριο πιστολίδι· στρατιωτικές 
ομάδες πυροβολούν η μια την άλλη. Είναι 
επείγον κάποιος που έχει την εμπιστοσύνη 
να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Δεν πρέπει να 
υπάρξει καμιά καθυστέρηση. Κάθε δισταγμός 
θα είναι μοιραίος. 
Τηλεγράφημα του Μιχαήλ Βλαντιμίροβιτς Ροντζιάνκο 


στον τσάρο Νικόλαο Β΄, 26 Φεβρουαρίου 1917


Την ίδια μέρα η σύζυγος του τσάρου έγραφε 
στο σύζυγό της. 


Όλη η φασαρία ξεκινάει από αυτούς τους χασο-
μέρηδες, κάτι κακοντυμένους ανθρώπους, κάτι 
πληγωμένους στρατιώτες, κάτι γυμνασιοκόριτσα 
κτλ., που παρασύρουν όλους τους άλλους. Η 
Λίλι μίλησε με κάποιους αμαξάδες για να μάθει 
τι γίνεται. Της είπαν ότι ήρθαν κάτι φοιτητές και 
τους απείλησαν ότι αν εμφανιστούν το πρωί 
στους δρόμους θα τους πυροβολήσουν. Τι 
διεφθαρμένα μυαλά! Βεβαίως οι αμαξάδες και 
οι μηχανοδηγοί απεργούν αυτή τη στιγμή. Αλλά 
λένε ότι τίποτα δε μοιάζει με το 1905, γιατί όλοι 
σε λατρεύουν και το μόνο που θέλουν είναι 
ψωμί. 


Απόσπασμα από γράμμα της Αλεξάντρα Φιοντόροβνα 
στον τσάρο Νικόλαο Β΄, 26 Φεβρουαρίου 1917


Π 7.24


Π 7.25


Π 7.26 Π 7.27


01-12 07 LAI C 2010 FINAL.indd   7 22/7/2010   1:08:22 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7


�


Λίγη ακόμη ιστορία ...


Μπολσεβίκοι
Μπολσεβίκοι ονομάστηκαν οι ρώσοι σοσιαλιστές που διασπάστηκαν λίγο πριν από την 
επανάσταση του 1905 και δημιούργησαν νέο κόμμα. Ήταν αφοσιωμένοι στην υπόθεση της 
επανάστασης, οι οργανώσεις τους είχαν αυστηρή εσωτερική ιεραρχία και πειθαρχία, και 
θεωρούσαν ότι αυτοί ήταν η πρωτοπορία της εργατικής τάξης. ηγέτης τους ήταν ο λένιν.
Οι μπολσεβίκοι οργάνωσαν την Οκτωβριανή Επανάσταση. Όταν αυτή επικράτησε, το κόμμα 
τους ονομάστηκε Κομουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. 


Η Οκτωβριανή επανάσταση


Παίρνουν την εξουσία
Την 25 Οκτωβρίου 1917 ο λένιν έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση προς το ρωσικό λαό. 


Οκτωβριανή Επανάσταση
Το βράδυ της 25ης προς την 26η Οκτωβρίου 1917 οι μπολσεβίκοι 
κατέλαβαν τα χειμερινά ανάκτορα στην Πετρούπολη, όπου είχε την 
έδρα της η προσωρινή κυβέρνηση και την ανάγκασαν να παραιτηθεί, 
παίρνοντας αυτοί την εξουσία. 


Η έφοδος και η κατάληψη των χειμερινών 
ανακτόρων στην Πετρούπολη όπως παρουσιάζονται 
στην ταινία «Οκτώβρης» του Ρώσου σκηνοθέτη 
Σεργκέι Αϊζενστάιν (1898–1948). Για τις ανάγκες 
της ταινίας ο Αϊζενστάιν παρουσιάζει τα γεγονότα 
την ημέρα, αλλά στην πραγματικότητα είχαν γίνει 
το βράδυ. Πολλά από τα πρόσωπα που έπαιξαν 
στη σκηνή είχαν λάβει μέρος στην κατάληψη των 
ανακτόρων. 


Το Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Σήμερα οι περισσότερες χώρες του κόσμου μετρούν τις μέρες 
με βάση το ημερολόγιο που πρότεινε ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ το 
1582. Το ημερολόγιο αυτό διόρθωνε το παλιότερο. Όποια χώρα 
ήθελε να αλλάξει το παλιό ημερολόγιο και να ακολουθήσει το 
καινούργιο έπρεπε να προσθέσει στην ημερομηνία 13 μέρες, 
δηλαδή η 1η Ιανουαρίου έπρεπε να γίνει 14η Ιανουαρίου.
Οι ορθόδοξοι λαοί, επειδή η διόρθωση έγινε από την Καθολική 
Εκκλησία, άργησαν να προσαρμοστούν. Η Ρωσία υιοθέτησε το 
γρηγοριανό ημερολόγιο το 1918 και η Ελλάδα το 1924. Σύμφωνα 
όμως με το νέο ημερολόγιο, η Οκτωβριανή Επανάσταση έγινε 
Νοέμβριο. Εδώ αναφέρουμε τις ημερομηνίες όπως τις ήξεραν 
οι άνθρωποι την εποχή που συνέβαιναν τα γεγονότα.


Προς τους πολίτες της Ρωσίας
Η προσωρινή κυβέρνηση καθαιρέθηκε [=δεν έχει πια εξουσία]. Η κυβερνη-
τική εξουσία έχει έρθει στο Σοβιέτ της Πετρούπολης [...]. Διασφαλίστηκε η 
επιτυχία της αποστολής για την οποία παλεύει ο λαός – η άμεση πρόταση 
για δημοκρατική ειρήνη, η κατάργηση της ιδιοκτησίας της γης από τους 
ισχυρούς γαιοκτήμονες, ο έλεγχος της παραγωγής από τους εργάτες και η 
δημιουργία της κυβέρνησης των Σοβιέτ. Ζήτω η επανάσταση των εργατών, 
των στρατιωτών και των αγροτών! 


Βλαντίμιρ Ίλιτς Ουλιάνοφ (Λένιν), Ανακοίνωση δημοσιευμένη
στο περιοδικό Εργάτης και στρατιώτης 


25 Οκτωβρίου1917


Σοβιέτ είναι στα ρωσικά τα 


τοπικά συμβούλια των εργατών. 


Οργανώθηκαν για πρώτη φορά 


κατά τη διάρκεια της επανάστασης 


του 1905. Οι μπολσεβίκοι 


χρησιμοποίησαν τα σοβιέτ σαν 


βάση για την οργάνωση της 


κοινωνίας.


Π 7.28


Π 7.29
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Στρατιωτική βοήθεια
Στο ρωσικό εμφύλιο πόλεμο συγκρούστηκε ο Κόκκινος Στρατός (ο στρατός που δημιούργησαν 
οι μπολσεβίκοι όταν πήραν την εξουσία) με το λευκό Στρατό (λευκοί ρώσοι ονομάστηκαν όσοι 
ήταν ενάντιοι στην επανάσταση και πολέμησαν τους μπολσεβίκους). 
Στο παρακάτω απόσπασμα ένας ρώσος στρατηγός του λευκού Στρατού μιλάει στους 
στρατιώτες του. 


Είμαστε τώρα μόνοι μας σ’ αυτή τη μάχη, στην οποία θα κριθεί το μέλλον όχι μόνο της χώρας μας, αλλά 
ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ας αγωνιστούμε για να ελευθερώσουμε τη γη στην οποία γεννηθήκαμε 
από τη σκλαβιά των κόκκινων καθαρμάτων που δεν αναγνωρίζουν ούτε Θεό ούτε πατρίδα, που φέρνουν 
μαζί τους τη σύγχυση και την ντροπή. Παραδίνοντας τη Ρωσία στη λεηλασία και μετατρέποντάς τη σε 
ερείπια, αυτοί οι άπιστοι ελπίζουν ότι θα βάλουν «φωτιά» σε ολόκληρο τον κόσμο.


Ομιλία του στρατηγού Πιοτρ Βράνγκελ στο Λευκό Στρατό, 19 Οκτωβρίου 1920


νίκησαν οι μπολσεβίκοι
Στο ρωσικό εμφύλιο πόλεμο (1918–1923) οι μπολσεβίκοι επικράτησαν γιατί:


Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από φυλλάδιο που έβγαλαν οι μπολσεβίκοι.


Για πρώτη φορά στην ιστορία οι εργαζόμενοι ελέγχουν την ίδια τους τη χώρα. Οι εργάτες από όλες 
τις άλλες χώρες παλεύουν για να πετύχουν αυτό το στόχο. Εμείς στη Ρωσία τον έχουμε ήδη πετύχει. 
Απαλλαχτήκαμε από την εξουσία του τσάρου, των γαιοκτημόνων και των καπιταλιστών. Αλλά έχουμε 
ακόμη να αντιμετωπίσουμε τρομερές δυσκολίες μέχρι να επικρατήσουμε. Μια καινούργια κοινωνία 
δε χτίζεται μέσα σε μια μέρα [...]. Και ρωτάμε εσένα, θέλεις να μας συντρίψεις; Θα βοηθήσεις να 
επιστρέψει η Ρωσία στους γαιοκτήμονες, στους καπιταλιστές και στον τσάρο;


Φυλλάδιο των μπολσεβίκων, έτος 1919


Μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η Αντάντ, επειδή 
φοβήθηκε για τις συνέπειες που μπορεί να είχε η Οκτωβριανή 
Επανάσταση στα δικά της κράτη, αποφάσισε να πάρει μέρος 
στο ρωσικό εμφύλιο και να υποστηρίξει το λευκό Στρατό. 
Ανάμεσα στα κράτη που έστειλαν δυνάμεις στο πλευρό τους 
ήταν και η Ελλάδα. 


Έλληνες στρατιώτες στην Οδησσό (Φεβρουάριος 1919). Τα ελληνικά 
στρατεύματα που πήραν μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο 


ρωσικό Νότο (Ουκρανία, Κριμαία) αποβιβάστηκαν στις αρχές του 
1919 στην Οδησσό για να βοηθήσουν τις γαλλικές δυνάμεις που ήταν 


συγκεντρωμένες εκεί. Για αντάλλαγμα η Γαλλία θα υποστήριζε τις 
ελληνικές εθνικές βλέψεις στο Συνέδριο της Ειρήνης που είχε ήδη αρχίσει 


στο Παρίσι. 


Ήταν πολύ καλύτερα 
οργανωμένοι από τους αντίπαλούς 


τους.


Έδειξαν ότι μπορούσαν να 
κρατήσουν ενωμένο αυτό το τεράστιο 


πολυεθνικό κράτος.


Τους υποστήριζαν πολλοί 
αγρότες.


Π 7.30


Π 7.31


Π 7.32
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Γ. Μετά το τέλος του «Μεγάλου Πολέμου»


Τα σοσιαλιστικά κόμματα διασπάστηκαν
Στη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου τα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα 
στην Ευρώπη βρέθηκαν σε κρίση, γιατί τα μέλη τους δεν είχαν τις ίδιες απόψεις σχετικά με 
τον πόλεμο. Μετά το τέλος του πολέμου και την Οκτωβριανή Επανάσταση τα σοσιαλιστικά 
κόμματα διασπάστηκαν στους: 


σοσιαλιστές ή σοσιαλδημοκράτες. 
Πίστευαν ότι μπορούσαν να 


συνεργαστούν με τα εκλεγμένα 
κοινοβούλια.


κομουνιστές. Εμπνέονταν από τους 
μπολσεβίκους, υποστήριζαν την ΕΣΣΔ και 
πίστευαν ότι τα προβλήματα θα λύνονταν 


μόνο με την επανάσταση. 


Το Συνέδριο της Ειρήνης


Σχέδιο
Πριν ακόμη τελειώσει ο πόλεμος, ο πρόεδρος των ηΠΑ γούντροου γουίλσον έκανε προτάσεις 
για τα μέτρα που έπρεπε να παρθούν ώστε να μην ξαναγίνει πόλεμος στο μέλλον.
Οι προτάσεις του είναι γνωστές ως τα «14 σημεία». Ανάμεσα στα άλλα πρότεινε: 


να καταργηθεί η μυστική διπλωματία,


να δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός, η Κοινωνία των Εθνών, 
που θα παρεμβαίνει όπου υπάρχει διπλωματικό πρόβλημα,


να περιοριστούν οι εξοπλισμοί,


να γίνουν πιο εύκολες οι οικονομικές ανταλλαγές ανάμεσα στις διάφορες χώρες,


να αναγνωριστεί το δικαίωμα των εθνών να κυβερνιούνται αυτόνομα (αυτοδιάθεση),


να αναγνωριστούν τα δικαιώματα που είχαν οι εθνικές μειονότητες 


σε διάφορες χώρες της Ευρώπης,


να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις για τις εθνικές διεκδικήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, γαλλία, Σερβία κτλ.).


η μόνη υπεύθυνη
Στο παρακάτω απόσπασμα βλέπουμε την άποψη των νικητών για το ποιος έφταιγε για τον 
πόλεμο.


Οι συμμαχικές δυνάμεις πιστεύουν ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 1914 είναι το με-
γαλύτερο έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα και στην ελευθερία των ανθρώπων που διέπραξε ποτέ 
έθνος [...]. Η ευθύνη της Γερμανίας δεν περιορίζεται στο ότι σχεδίασε και ξεκίνησε τον πόλεμο. Είναι 
το ίδιο υπεύθυνη για την αγριότητα και τον απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο έγινε [ο πόλεμος], που 
παραμένει μοναδικός στην ανθρώπινη ιστορία. Περισσότεροι από επτά εκατομμύρια νεκροί θάφτηκαν 
στην Ευρώπη, ακριβώς γιατί η Γερμανία έκρινε σκόπιμη την έκρηξη του πολέμου. Πρέπει οι νεκροί να 
δικαιωθούν. Πρέπει να δικαιωθούν οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή γονατίζουν κάτω από τα χρέη του 
πολέμου. Πρέπει να δικαιωθούν τα εκατομμύρια των ανθρώπων που είδαν τα σπίτια και τη γη τους να 
καταστρέφονται από τη γερμανική αγριότητα. 


Δήλωση των νικητών του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου 
στη γερμανική αντιπροσωπεία στο Συνέδριο της Ειρήνης, Ιούνιος 1919


Π 7.33
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Από την άλλη πλευρά, η γερμανική αντιπροσωπεία στις συζητήσεις τόνισε ότι όλες οι Μεγάλες 
Δυνάμεις είχαν ευθύνη για τον πόλεμο.


Μας είπαν ότι [...] μόνο εμείς έχουμε την ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου. Θα 
ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι συμφωνώ μ’ αυτή την άποψη. Δεν προσπαθούμε ν’ αρνη-
θούμε την ευθύνη γι’ αυτό τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο αρνούμαστε πεισματικά να 
δεχτούμε ότι φταίει μόνο ο γερμανικός λαός. Για πάνω από 50 χρόνια ο ιμπεριαλισμός 
των ευρωπαϊκών κρατών δηλητηριάζει τον πλανήτη.


Δήλωση του κόμη Μπροκντόρφ, επικεφαλής της γερμανικής αντιπροσωπείας 
στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι, Μάιος 1919


Κοινωνία των Εθνών
Πολλοί δεν ήθελαν να δημιουργηθεί η Κοινωνία των Εθνών, γιατί πίστευαν ότι στην 
πραγματικότητα θα εξυπηρετούσε τη Μεγάλη Βρετανία και τη γαλλία και δε θα έφερνε την 
ειρήνη και τη συνεργασία. Ας δούμε με ποια επιχειρήματα υποστηρίζει αυτή την άποψη
ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας το 1918.


Αρνούμαι [...] την πρόταση του προέδρου Γουίλσον να δημιουργηθεί η Κοινωνία των 
Εθνών [...]. Προτείνει να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο κράτος […], για το οποίο όλα 
τα έθνη θα πρέπει να παραιτηθούν από το δικαίωμα της αυτοδιάθεσής τους [...]. Είναι 
ολοφάνερο ότι σε καμιά χώρα δε θα επιτρεπόταν ούτε για ένα λεπτό να αποφασίζει 
κάποιος άλλος για τα ζωτικά της συμφέροντα [...]. Ας αναρωτηθούμε αν η Μεγάλη 
Βρετανία θα συμφωνούσε μετά την παρέμβαση κάποιου διεθνούς συμβουλίου να 
μειώσει το στόλο της. Οπωσδήποτε όχι!


Ουίλιαμ Χαγκς, πρωθυπουργός της Αυστραλίας, έτος 1918


Παρόλο που η δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών ήταν πρόταση του Αμερικανού προέδρου 
γουίλσον, η γερουσία των ηΠΑ δε συμφώνησε και έτσι οι ηΠΑ δεν έγιναν ποτέ μέλη της. 


Οι κοινωνικές συνέπειες του πολέμου


Εμπειρία του πολέμου
Μια συνολική εικόνα για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μας δίνει το παρακάτω απόσπασμα από την 
Αυτοβιογραφία του Τσάρλι Τσάπλιν, του γνωστού Σαρλό.


Στην αρχή του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η κοινή γνώμη πίστευε ότι δε θα κρατήσει 
πάνω από τέσσερις μήνες, ότι η επιστήμη του σύγχρονου πολέμου θα πετύχαινε να 
μην πληρώσουν οι άνθρωποι τέτοιο φόρο αίματος, ότι το ανθρώπινο γένος θα ζητούσε 
να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα. Αλλά κάναμε λάθος. Μας παρέσυρε σαν χιονο-
στιβάδα μια τρελή καταστροφικότητα και ένα σκληρό μακελειό, που κράτησε τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια και έφερε σε απόγνωση την ανθρωπότητα. Αρχίσαμε μια παγκόσμια 
αιμορραγία και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε.  
[…] Στη διάρκεια του πολέμου […] [επισκέφθηκα στο νοσοκομείο του Μπράιτον τους 
αρρώστους του πολέμου που] δεν μπορούσαν να θεραπευτούν. Ήταν τρομερά σκληρό 
να κοιτάζεις όλα αυτά τα νεανικά πρόσωπα και να βλέπεις ότι κάθε ελπίδα έχει χαθεί. 
Ένας άνθρωπος ήταν τόσο παράλυτος που ζωγράφιζε μ’ ένα πινέλο στο στόμα του, 
το μόνο μέρος στο σώμα του που μπορούσε να κουνήσει. Ένας άλλος είχε τόσο σφιγ-
μένες τις γροθιές του που χρειάστηκε να του δώσουν αναισθητικό για να μπορέσουν 
να του κόψουν τα νύχια των χεριών του, για να μη μεγαλώσουν κι άλλο και σκίσουν το 
δέρμα στις παλάμες του. Κάποιοι ασθενείς βρίσκονταν σε τόσο άσχημη κατάσταση 
που δε μ’ άφησαν να τους δω.


Τσάρλι Τσάπλιν, Η αυτοβιογραφία μου, έτος 1964


Π 7.34
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Τέχνη
Πολλοί ζωγράφοι, λογοτέχνες και άλλοι καλλιτέχνες δημιούργησαν αντιπολεμικά έργα. 
Ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά μυθιστορήματα έγραψε το 1929 ο γερμανός Έριχ Μαρία 
ρεμάρκ (1898–1970). Ένα απόσπασμα από αυτό διαβάζουμε παρακάτω. 


Φυλάω αρκετά συχνά σκοπιά κοντά στους Ρώσους [αιχμάλωτους]. Βλέπεις στο σκοτάδι 
τις φιγούρες τους να μετακινούνται σαν να ’ταν άρρωστοι πελαργοί, σαν μεγάλα πουλιά. 
Ζυγώνουνε στο συρματόπλεγμα και κολλούν απάνω τα πρόσωπά τους. Τα δάχτυλά 
τους σφίγγουνε το σιδερένιο πλέγμα. Συχνά, μαζεύονται κει πολλοί και στέκουντ’ έτσι, 
ο ένας πλάι στον άλλο, ανασαίνοντας τον αέρα που έρχεται απ’ τον κάμπο και τα δάση. 
Σπάνια μιλούνε και πάλι μονάχα για να πούνε δυο λόγια. Είναι πιο ανθρώπινοι. Θα 
’λεγα μάλιστα και πιο αδελφωμένοι αναμεταξύ τους απ’ ό,τι εμείς [...]. Παρατηρώ τις 
σκοτεινές τους φιγούρες [...]. Μια διαταγή έχει κάνει εχθρούς μας αυτές τις σιωπηρές 
φιγούρες. Μια άλλη διαταγή θα μπόραγε τώρα να τους έκανε φίλους μας. Σε κάποιο 
τραπέζι, άνθρωποι που κανείς από μας δε γνωρίζει υπογράφουν ένα διάταγμα, και 
για χρόνια να ποιος γίνεται ο υπέρτατος σκοπός μας, κάτι που σε κανονική εποχή 
προκαλεί τη βδελυγμία [=σιχασιά, απέχθεια] όλων των ανθρώπων και παίρνει την πιο 
βαριά τιμωρία.   


Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο, έτος 1929


«Πόλεμος χαρακωμάτων» (1932), 
αντιπολεμικός πίνακας του Ότο Ντιξ.


Ο γερμανός ζωγράφος Ότο ντιξ πήρε μέρος στον 
πόλεμο και αργότερα ζωγράφισε πολλούς πίνακες 
με αντιπολεμικά θέματα. Στο απόσπασμα εξηγεί 
τους λόγους γι’ αυτή του την επιλογή:


Ο πίνακας [«Πόλεμος χαρακωμάτων»] πήρε 
[...] δέκα χρόνια μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο [για να ωριμάσει]. Όλη αυτή την περίοδο 
μελέτησα σκληρά ώστε να μπορώ να απο-
τυπώσω καλλιτεχνικά τις εμπειρίες που είχα 
στον πόλεμο. Το 1928 ένιωσα έτοιμος για να 
ασχοληθώ με το μεγάλο αυτό θέμα. Τον καιρό 
εκείνο κυκλοφορούσαν πολλά βιβλία [...] που 
για μια φορά ακόμη διαλαλούσαν τις ιδέες 
του ήρωα και του ηρωισμού, οι οποίες είχαν 
αποδειχτεί εντελώς γελοίες στα χαρακώματα 
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Ο κόσμος είχε 
ήδη αρχίσει να ξεχνάει πόσο είχε υποφέρει 
από τον πόλεμο. Δεν ήθελα να προξενήσω 
φόβο και πανικό, αλλά να δείξω πόσο φριχτός 
ήταν ο πόλεμος και να ξεσηκώσω στους αν-
θρώπους τη δύναμη της αντίστασης.


Συνέντευξη του Ότο Ντιξ στην εφημερίδα
Νέα Γερμανία, Δεκέμβριος 1964


Π 7.37
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3 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	7.16,	Π	7.19	και	Π	7.20.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Για	τι	μιλάνε;
	 	 Τι	λένε;	Ποιοι	τα	έγραψαν	και	πότε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε
	 	 ή	αργότερα;	


β)	 Είσαι	ένας	νεαρός	στρατιώτης	το	1916	που	πήγε	εθελοντικά	στο	στρατό	και	έζησε	
αρκετούς	μήνες	στα	χαρακώματα.	Με	βάση	τις	πληροφορίες	από	τα	κείμενα	Π	7.16,


	 Π	7.19,	Π	7.20	και	από	τις	εικόνες	7.7,	7.8,	7.9,	7.10,	Π	7.14,	Π	7.15,	Π	7.17,	Π	7.18	γράψε	
ένα	γράμμα	(200–220	λέξεις)	στους	δικούς	σου	για	τη	ζωή	σου	στα	χαρακώματα.	Γράψε	
τουλάχιστον	τρεις	προτάσεις	για	το	πώς	ήταν	φτιαγμένο	ένα	χαράκωμα,	για	τη	ζωή	σου	
μέσα	σ’	αυτό,	για	τις	δουλειές	που	είχες	να	κάνεις	κάθε	μέρα,	πώς	περνούσες	τη	μέρα	
σου	και	τους	κινδύνους	που	αντιμετώπιζες.


1 	 α)	 Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	τον	παρακάτω	πίνακα:	


Μεγάλη Βρετανία Γαλλία Γερμανία Ιταλία Αυστροουγγαρία Ρωσία


β)	 Μελετήστε	το	χάρτη	7.1	και	συμπληρώστε	τον	πίνακα	με	όλα	τα	στοιχεία	που	αφορούν	
την	καθεμιά	από	τις	παραπάνω	χώρες	(πληθυσμός,	αριθμός	στρατιωτών,	όπλα,	αποικίες).	
Σημειώστε	ακόμα	τους	αντίπαλους	και	τους	συμμάχους	κάθε	χώρας.	


γ)	 Σε	ποια	σημεία	καθεμιά	από	τις	παραπάνω	χώρες	είναι	πιο	ισχυρή	από	τις	άλλες;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


δ)	 Ποια	από	τις	δύο	συμμαχίες,	η	Αντάντ	ή	η	Τριπλή	Συμμαχία,	ήταν	πιο	ισχυρή;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


	 Για	όλα	αυτά	γράψτε	ένα	κείμενο	(160–180	λέξεις).


2 	 Στον	παρακάτω	πίνακα	διαβάζετε	αρκετούς	από	τους	λόγους	που	οδήγησαν	στο	ξέσπασμα	
του	Α΄	Παγκόσμιου	Πολέμου.	Ποιοι	από	αυτούς	υπήρχαν	από	παλιά	και	ποιος	ή	ποιοι	
δημιουργήθηκαν	το	καλοκαίρι	του	1914;	Ποια	ήταν	η	αφορμή	του	πολέμου;	Δικαιολογήστε	
την	απάντησή	σας	σ’	ένα	κείμενο	(140–150	λέξεις).


Η εισβολή της 


Γερμανίας στο Βέλγιο


Η κυριαρχία εθνικών ιδεολογιών 


στα ευρωπαϊκά κράτη


Οι διεκδικήσεις της Σερβίας 
απέναντι στην Αυστροουγγαρία


Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη 


Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία
Η επιθυμία της Γαλλίας να ξαναπάρει 


την Αλσατία και τη Λορένη


Ο φόβος της Αυστροουγγαρίας ότι μπορεί να διασπαστεί


Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις 


μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις


Η επιθυμία της Γερμανίας να γίνει 


η πιο ισχυρή χώρα στην Ευρώπη


Η καλλιέργεια του μιλιταρισμού


Η δολοφονία του Φραγκίσκου 
Φερδινάνδου στο Σαράγιεβο


Η αύξηση του γερμανικού 


στρατού και ναυτικού
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6 	 Μελετήστε	τους	χάρτες	7.6,	Π	7.8	και	Π	7.9.	Ποια	μέτωπα	υπήρχαν	στην	Ευρώπη	και	τη	Μέση	
Ανατολή;	Ποιοι	συγκρούστηκαν	στο	καθένα	από	αυτά;	Ποιο	μέτωπο	ήταν	το	σημαντικό	για	
την	εξέλιξη	του	πολέμου;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	Γράψτε	ένα	σχετικό	κείμενο	
(120–130	λέξεις).


5 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	7.10.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Γράφτηκε	
την	ίδια	εποχή	για	τη	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Ο	Γάλλος	Μισέλ	Νίσενμαν,	Εβραίος,	είναι	δημοσιογράφος.	Στα	τέλη	του	1917	σ’	ένα	
άρθρο	του	σε	μια	γαλλική	εφημερίδα	μιλάει	για	τη	«δήλωση	Μπάλφουρ»	και	εξηγεί	γιατί	
είναι	σημαντική	για	τους	Εβραίους.	Γράψτε	το	άρθρο	(140–150	λέξεις).


7 	 α)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5–6	ατόμων	και	μελετήστε	προσεκτικά	το	χάρτη	Π	7.8.
	 	 Τι	πληροφορίες	μάς	δίνει	για	την	εκστρατεία	στην	Καλλίπολη	(Μάρτιος–Δεκέμβριος	1915);	


β)	 Δύο	δημοσιογράφοι,	ο	Γάλλος	Αλέν	Μοράν	και	ο	Γερμανός	Ζίγκφριντ	Στράσερ,	στις	
αρχές	του	1916	γράφει	ο	καθένας	τους	από	ένα	άρθρο	(140–150	λέξεις	το	καθένα)	για	
αυτή	την	εκστρατεία	που	θα	δημοσιευτεί	αντίστοιχα	σε	μια	γαλλική	και	σε	μια	γερμανική	
εφημερίδα.	Αφού	διαβάσετε	όσα	αναφέρονται	στο	βιβλίο	για	την	προπαγάνδα,	οι	μισοί	
από	κάθε	ομάδα	γράφουν	το	ένα	άρθρο	και	οι	άλλοι	μισοί	το	άλλο.	Παρουσιάστε	τη	
δουλειά	σας	στην	τάξη!


4 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	7.2,	Π	7.4,	Π	7.6	και	Π	7.7.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Ποιοι	τα	
έγραψαν	και	πότε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	Για	τι	
μιλάνε;	Τι	λένε;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4	ατόμων.	Με	βάση	τις	πληροφορίες	από	τα	κείμενα	Π	7.2,
	 Π	7.4,	Π	7.6	και	Π	7.7	και	από	τις	εικόνες	7.4,	Π	7.1,	Π	7.3,	κάθε	μέλος	της	ομάδας	γράφει	
ένα	από	τα	παρακάτω	γράμματα	(160–180	λέξεις)	που	έστειλαν	στρατιώτες	τις	πρώτες	
μέρες	του	Α΄	Παγκόσμιου	Πολέμου:	


γ)	 Κάθε	μέλος	της	ομάδας	παρουσιάζει	τη	δουλειά	του	στα	υπόλοιπα.	Στη	συνέχεια	τα	μέλη	
συζητούν	μεταξύ	τους	για	τα	γράμματα	που	έγραψαν,	το	περιεχόμενό	τους,	κτλ.


8 	 α)	 Η	Ιρένε	Ρέμαρκ	είναι	μια	Γερμανίδα	24	ετών	από	την	Κολονία.	Σ’	ένα	γράμμα	που	
γράφει	το	φθινόπωρο	του	1917	στον	αδελφό	της	Γιόχαν,	που	υπηρετεί	στο	ανατολικό	
μέτωπο,	του	μιλάει	για	όσα	άλλαξαν	στη	ζωή	των	γυναικών	με	τον	Α΄	Παγκόσμιο	Πόλεμο.	
Χωριστείτε	σε	δυάδες	και	γράψτε	το	γράμμα	που	έστειλε	η	Ιρένε	στον	αδελφό	της	(180–
200	λέξεις).	Μιλήστε	για	τις	αλλαγές	στη	ζωή	των	γυναικών,	αλλά	και	για	το	πώς	νιώθουν	
αυτές,	τι	περιμένουν	στο	μέλλον,	τι	μπορεί	να	φοβούνται	κτλ.	


β)	 Ανταλλάξτε	τα	γράμματα	που	γράψατε.	Ανά	δύο	παρουσιάστε	από	ένα	γράμμα.	Ποια	
σημεία	τόνισε	η	ομάδα	που	το	έγραψε;


Βίλχελµ Στόουµπ, 
Γερµανία


Γράφει στην αδελφή του 
Μαγκνταλένα


Τοµ Ρόουλαντς, 
Μεγάλη Βρετανία 


Γράφει στη µητέρα του 
Ελίζαµπεθ


Γιαν Μάγιερ, 
Αυστροουγγαρία


Γράφει στη σύζυγό 
του Μάρτα


Ζαν Βιβιέρ, 
Γαλλία


Γράφει στον καλύτερό 
του φίλο, Αντρέ
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10 	 α)	 Μελετήστε	τις	εικόνες	7.16,	Π	7.21	και	Π	7.23.	Τι	είδους	πηγές	είναι;	Πότε	μπορούν	να	
χρονολογηθούν;	Σε	ποιο	θέμα	αναφέρονται;	Τι	πληροφορίες	δίνουν;	


β)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	7.22	και	Π	7.24.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Πότε	γράφτηκαν;	
Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	Σε	ποιο	θέμα	αναφέρονται;


	 Τι	πληροφορίες	μάς	δίνουν;	
γ)	 Μελετήστε	προσεκτικά	την	εικόνα	7.18.	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	μπορεί	να	
χρονολογηθεί;	Ποιο	είναι	το	θέμα	της;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


δ)	 Είστε	ένα	μέλος	της	οικογένειας	Μπράουν.	Τα	Χριστούγεννα	του	1917	πήρατε	μια	άδεια	
λίγων	ημερών	και	πήγατε	στην	οικογένειά	σας	για	να	τα	περάσετε	μαζί	της.	Όταν	μετά	
την	άδεια	γυρίζετε	πίσω	στο	μέτωπο	μιλάτε	στους	άλλους	στρατιώτες	για	το	πώς	βρήκατε	
την	οικογένειά	σας,	αλλά	και	την	κοινωνική	κατάσταση	γενικότερα.	Γράψτε	ένα	κείμενο	
(200–220	λέξεις)	με	όσα	μπορεί	να	είπε	ο	Μπράουν	στους	άλλους	στρατιώτες.


12 	 α)	 Μελετήστε	προσεκτικά	την	εικόνα	7.20.	Πότε	χρονολογείται;	Πώς	παρουσιάζεται	να	είναι	
οργανωμένη	η	ρωσική	κοινωνία;	Ποια	κοινωνική	ομάδα	δεν	παρουσιάζεται	στην	εικόνα;	


β)	 Πώς	επηρέασε	ο	Α΄	Παγκόσμιος	Πόλεμος	τη	ρωσική	κοινωνία;	Τι	έγινε	μετά;	
γ)	 Για	όλα	αυτά	γράψτε	ένα	σχετικό	κείμενο	(110–120	λέξεις).


11 	 α)	 Ο	Αμερικανός	Τζορτζ	Έντουαρντς	είναι	σοσιαλιστής	και	δουλεύει	σε	μια	εφημερίδα	των	
ΗΠΑ.	Το	χειμώνα	του	1916–1917	βρίσκεται	στη	Ρωσία	για	να	καλύψει	τις	εξελίξεις	εκεί.	
Σε	ένα	άρθρο	του	που	δημοσιεύεται	στις	αρχές	Μαρτίου	1917	μιλάει	για	τις	εξελίξεις	των	
τελευταίων	μηνών	στη	Ρωσία	και	το	λαϊκό	αναβρασμό	που	υπάρχει	εκεί.	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	3–4	ατόμων.	Αφού	λάβετε	υπόψη	τις	ιδέες	του	Τζορτζ	
Έντουαρτντς	και	πώς	μπορεί	να	βλέπει	αυτός	όσα	συμβαίνουν	στη	ρωσική	κοινωνία


	 	η	κάθε	ομάδα	γράφει	το	άρθρο	της	(280–300	λέξεις).


9 	 Διαβάστε	προσεκτικά	το	παρακάτω	απόσπασμα	που	δημοσιεύτηκε	σε	μια	βρετανική	
εφημερίδα.


Ο [Βρετανός] στρατιώτης Χάρι Φαρ […] εκτελέστηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1916 […] στο […] δυτικό 
µέτωπο από βρετανικό απόσπασµα. Ο Φαρ […] είχε φύγει δύο φορές από την πρώτη γραµµή του 
µετώπου, επειδή είχε πάθει νευρικό κλονισµό από τους βοµβαρδισµούς. Οι γιατροί αρνήθηκαν να του 
δώσουν θεραπευτική αγωγή την τρίτη φορά που ξαναέγινε το περιστατικό, αφού δεν είχε τραυµατι-
στεί. [Όταν] τον έπιασαν […], επαναλάµβανε συνέχεια τη φράση «δεν το αντέχω». Ο […] διοικητής […] 
δήλωσε στο στρατοδικείο ότι η κατηγορία για δειλία είχε «αποδειχτεί σαφέστατα». Το ίδιο επιβεβαίωσε 
και ο αρχιστράτηγος Ντάγκλας Χέιγκ.
Η χήρα του Φαρ […] έλαβε λίγο αργότερα την εξής επιστολή από το υπουργείο στρατιωτικών: «Αγα-
πητή κυρία, σας πληροφορούµε µε λύπη ότι ο σύζυγός σας είναι νεκρός. Καταδικάστηκε για δειλία 
και εκτελέστηκε ξηµερώµατα στις 16 Οκτωβρίου». Η [γυναίκα του] δεν πήρε ούτε τη σύνταξη που 
προβλεπόταν για τις χήρες πολέµου ούτε επίδοµα για την κόρη της […].  Ωστόσο, ο ιερέας της στρα-
τιωτικής µονάδας στην οποία υπηρετούσε ο Φαρ τής έστειλε [...] ένα µήνυµα [...]: «Πείτε στη σύζυγό 
του ότι δεν ήταν δειλός. ∆εν υπήρξε ποτέ πιο άψογος στρατιώτης». Η [σύζυγός του] έζησε µέχρι τα 
ενενήντα εννέα της χρόνια κι έτσι µπόρεσε να διαβάσει τα πρακτικά του στρατοδικείου [...] το 1992. Ο 
[…] Φαρ ήταν ένας από τους 3.080 Βρετανούς στρατιώτες που καταδικάστηκαν τα έτη 1914–1918 […] 
σε θάνατο για λιποταξία […] και […] ένας από τους 307 που δεν πήραν χάρη. Ο [αρχιστράτηγος], όταν 
απέρριψε µια αίτηση χάρης για µια παρόµοια υπόθεση, σηµείωσε: «Πώς είναι δυνατόν να κερδίσουµε 
τον πόλεµο αν εγκρίνουµε µια τέτοια αίτηση;»


Άρθρο στη βρετανική εφηµερίδα Ιντιπέντεντ, 16 Αυγούστου 1993


α)	 Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Για	τι	μιλάει;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	που	έγιναν	
τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχει	σχέση	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Γιατί	καταδικάστηκε	και	εκτελέστηκε	ο	Χάρι	Φαρ;	Ποιοι	θεωρείτε	ότι	ήταν	οι	πραγματικοί	
λόγοι	της	εκτέλεσής	του;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.
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14 	 Μελετήστε	τα	κείμενα	Π	7.26	και	Π	7.27.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Ποιοι	τα	έγραψαν;	Ποια	
είναι	η	κοινωνική	τους	θέση;	Πότε	τα	έγραψαν;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	
μιλάνε	ή	αργότερα;	Για	ποια	θέματα	μιλάνε;	Τι	πληροφορίες	μάς	δίνουν;	Πώς	παρουσιάζουν	
τα	πράγματα;	Τι	συμπεράσματα	μπορούμε	να	βγάλουμε	για	τους	συντάκτες	τους	και	τις	
απόψεις	τους;	Γράψτε	ένα	σχετικό	κείμενο	(120–130	λέξεις)	για	όλα	αυτά.


13 	 Γιατί	οι	μπολσεβίκοι	ονόμασαν	το	ρωσικό	κράτος	Ένωση	Σοβιετικών	Σοσιαλιστικών	
Δημοκρατιών;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας	με	ένα	κείμενο	(90–100	λέξεις).


15 	 α)	 Την	επόμενη	μέρα	από	αυτή	που	οι	μπολσεβίκοι	πήραν	την	εξουσία	στη	Ρωσία	πέντε	
Ρώσοι,	ένας	βιομήχανος,	ένας	μεγάλος	γαιοκτήμονας,	ένας	αγρότης	και	ένας	
εργάτης,	σχολιάζουν,	ο	καθένας	από	την	πλευρά	του,	το	γεγονός.


β)	 Γράψτε	μια	σύντομη	φράση	με	όσα	μπορεί	να	είπε	ο	καθένας	τους.


16 	 α)	 Ο	μπολσεβίκος	Σεργκέι	Τσερνόφ	και	ο	Λευκός	Ρώσος	Νικίτα	Μανουίλσκι,	μετά	το	
θάνατο	του	Λένιν	(21	Ιανουαρίου	1924),	μιλούν,	ο	καθένας	από	την	πλευρά	του,	για	όσα	
συνέβησαν	στη	Ρωσία	από	το	1917	μέχρι	τότε	και	κάνουν	προγνωστικά	για	το	μέλλον	της	
χώρας	τους.	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4–5	ατόμων	και	γράψτε	δύο	σύντομα	κείμενα	(120–130	λέξεις	
το	καθένα)	με	όσα	μπορεί	να	είπαν.


18 	 α)	 Μελετήστε	τα	κείμενα	Π	7.33	και	Π	7.34.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Πότε	γράφτηκαν;	Σε	τι	
αναφέρονται;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	
την	απάντησή	σας.		


β)	 Σύμφωνα	με	τα	κείμενα	αυτά	ποιος	είναι	υπεύθυνος	για	τον	Α΄	Παγκόσμιο	Πόλεμο;
	 Οι	συνθήκες	που	υπογράφτηκαν	ποια	θέση	υιοθετούν;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.
γ)	 Για	όλα	αυτά	γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	(140–150	λέξεις).


19 	 Η	Κοινωνία	των	Εθνών	ιδρύθηκε	επίσημα	στις	10	Ιανουαρίου	1920.	Η	Βουλγαρία	έγινε	μέλος	
της	στις	16	Δεκεμβρίου	1920.	Ένας	Βούλγαρος	δημοσιογράφος	γράφει	την	άνοιξη	του	1920	
ένα	σύντομο	άρθρο	που	δημοσιεύεται	σε	μια	βουλγαρική	εφημερίδα	στο	οποίο	εξηγεί	τι	είναι	
η	Κοινωνία	των	Εθνών,	ποιοι	είναι	οι	στόχοι	της	και	ποια	πλεονεκτήματα	μπορεί	να	παρέχει	
στη	Βουλγαρία	η	συμμετοχή	της	σ’	αυτή.	Γράψτε	το	άρθρο	(140–150	λέξεις).


1 	 Έτσι	ονομάζονται	στα	ρωσικά	τα	τοπικά	
συμβούλια	των	εργατών.


2 	 Ρωσική	...,	έτσι	ονομάστηκε	το	καλλιτεχνικό	
κίνημα	που	προσπαθούσε	να	συνδυάσει	
τα	μηνύματα	της	επανάστασης	με	νέες	
μορφές	στην	έκφραση.


3 	 ...	οικονομική	πολιτική.	
4 	 Έτσι	ονομάστηκε	ο	νέος	στρατός	που	
δημιούργησαν	οι	επαναστάτες	στη	Ρωσία.


5 	 Έγιναν	πολλές	στη	Ρωσία,	ιδιαίτερα	το	
1916	και	το	1917.


6 	 Έτσι	ονομάζονται	οι	Ρώσοι	σοσιαλιστές	
που	είχαν	επικεφαλής	το	Λένιν.


7 	 Έτσι	ονομάζεται	η	επανάσταση	που	έγινε	


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Ε
Π
Α
Ν
Α
Σ
Τ
Α
Σ
Η


το	1917	στη	Ρωσία	και	δημιούργησε	το	πρώτο	σοσιαλιστικό	κράτος	στον	κόσμο.
8 	 Έτσι	ονομάζεται	το	ρωσικό	κοινοβούλιο.
9 	 Λέον	...,	από	τους	βασικούς	συνεργάτες	του	Λένιν.
10 	 ...	Διεθνής,	σ’	αυτή	συμμετείχαν	κομουνιστικά	κόμματα	από	διάφορες	χώρες	και	είχε	στόχο	να	
διαδώσει	την	επανάσταση	σε	όλο	τον	κόσμο.


17 	 Λύστε	την	ακροστοιχίδα:
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Κεφάλαιο 8


Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και 


πόλεμοι (1908--1923)


Α. Η εποχή των μεταρρυθμίσεων: Η Ελλάδα των Φιλελευθέρων 


Αγροτικό κίνημα
Από τις αρχές του 20ού αιώνα είχε αναπτυχθεί στη Θεσσαλία ένα ισχυρό αγροτικό κίνημα. 
Oι κολίγοι που δούλευαν στα τσιφλίκια ζητούσαν δικαιώματα και να τους μοιράσουν τη γη που 
καλλιεργούσαν. Το 1910 ιδρύθηκε η Πανθεσσαλική Επιτροπή Αγώνα, για να συντονίσει τον 
αγώνα των αγροτών. Το παρακάτω απόσπασμα είναι από υπόμνημά της με το οποίο ζητούσε 
από το βασιλιά Γεώργιο Α΄ να παρέμβει.


Κεφάλαιο 8


Για τα τσιφλίκια 
της Θεσσαλίας 
μιλήσαμε στις 
σ. 121–122.


Δεν κατέχουμε τη γη που καλλιεργούμε ούτε την καλύβα όπου μένουμε ούτε την εκκλησία στην οποία 
λατρεύουμε το Θεό, ούτε το νεκροταφείο [όπου θάβουμε] τους νεκρούς μας ούτε και μας επιτρέπουν 
ελεύθερη ιδιοκτησία [...]. Μας διώχνουν όποτε θέλουν και τριγυρνάμε από χωριό σε χωριό με τα 
πράγματά μας και τα μέλη της οικογένειάς μας σαν Τσιγγάνοι. 


Υπόμνημα Πανθεσσαλικής Επιτροπής Αγώνα, έτος 1910
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Παιδική και γυναικεία εργασία
Την περίοδο αυτή οι πιο πολλοί εργάτες και εργάτριες στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία είναι 
παιδιά (αγόρια και κυρίως κορίτσια). Ο νέος νόμος απαγόρευε στα παιδιά μέχρι 14 χρονών 
να δουλεύουν. Απαγόρευε επίσης στους νέους 14–18 χρονών να δουλεύουν πολλές ώρες, τη 
νύχτα, τις Κυριακές και σε ανθυγιεινές και βαριές δουλειές, γιατί επηρεαζόταν η ανάπτυξη και 
η υγεία τους. Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε. 


Είναι βέβαιο ότι η πολλή και βαριά σωματική εργασία στη νεαρή ηλικία, εμποδίζει την ανάπτυξη και την 
κανονική διάπλαση του σώματος και έτσι εξαντλεί τις δυνάμεις των εργατών πριν την ώρα τους, πριν 
αναπτυχθούν αυτές εντελώς, και φτιάχνει γενιές ασθενικές, πολίτες και στρατιώτες ανίκανους. 


Έκθεση της Επιτροπής της Βουλής για το νομοσχέδιο περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων, έτος 1912
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Παρόμοια προστατευτικά μέτρα έπαιρνε ο νόμος και για τις γυναίκες. Όμως εδώ τα επιχειρήματα 
ήταν διαφορετικά.


Εκτός από τα παιδιά και τους νεαρούς εργάτες, σε εξαιρετική [πολύ δύσκολη] θέση βρίσκονται και 
οι εργαζόμενες γυναίκες, από τη μια επειδή η σωματική τους διάπλαση είναι πιο αδύναμη από αυτή 
των αντρών, εξαιτίας της μεγαλύτερης ευαισθησίας τους και της μητρότητας, και από την άλλη επει-
δή έχουν ιδιαίτερη θέση στην οικογένεια σε σχέση με τη διοίκηση του σπιτιού και [τη] φροντίδα για 
την ανατροφή των παιδιών. Γι’ αυτό είναι απόλυτη ανάγκη  να τους παρέχει η πολιτεία [=το κράτος] 
προστασία, σε μεγάλο βαθμό όμοια μ’ αυτή που παρέχει στους νεαρούς εργάτες. 


Έκθεση της Επιτροπής της Βουλής για το νομοσχέδιο περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων, έτος 1912
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα


Π 8.1


Π 8.2


Π 8.3
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Ο νόμος απαγόρευε επίσης να δουλεύουν οι έγκυες γυναίκες ορισμένες βδομάδες πριν και 
μετά τη γέννα. 
Το 1920, λίγο πριν οι Φιλελεύθεροι χάσουν τις εκλογές, η ελληνική βουλή επικύρωσε τις 
νέες διεθνείς συμβάσεις εργασίας που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και 
αφορούσαν το οκτάωρο, την προστασία της μητρότητας και την παιδική και γυναικεία εργασία.


Εκπαιδευτικός Όμιλος


Για τη Διεθνή 
Οργάνωση 
Εργασίας 
μιλήσαμε στη
σ. 142.


Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ιδρύθηκε το 1910. Ο βασικός του στόχος ήταν να 
προωθήσει τη δημοτική γλώσσα στην εκπαίδευση. Μέλη του ήταν πολλοί 
σπουδαίοι διανοούμενοι και παιδαγωγοί (Αλέξανδρος Δελμούζος, Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης, Δημήτρης Γληνός κ.ά.), ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες 
(Ρόζα Ιμβριώτη, Πηνελόπη Δέλτα, Αύρα Θεοδωροπούλου κ.ά.). 
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Δημήτρης Γληνός, σ’ ένα βιβλίο του που 
κυκλοφόρησε με ψευδώνυμο, μιλάει για τα προβλήματα που προκύπτουν από 
τη διδασκαλία της καθαρεύουσας. 


Έλεγε [το αναγνωστικό] στο παιδί: «Ο σαλπιγκτής όταν έχει συνάγχην δεν 
δύναται να σαλπίσει» […]. Αν πει το βιβλίο «ο Κωστάκης έχει συνάγχην», 
ο Κωστάκης θα γελάσει, διότι έχει συνάχι και όχι συνάγχην. Άρα είναι 
ανάγκη απόλυτος την συνάγχην να την έχει ο σαλπιγκτής […]. Υποχρε-
ώνεται να προσφέρει στα παιδιά τη […] φράση «η αρίγγη είναι ιχθύς [=η 
ρέγκα είναι ψάρι]», διότι του ήταν εντελώς αδύνατο να προσφέρει την 
αρίγγη να την τρώει ο Δημητράκης. «Ο Δημητράκης έφαγε την αρίγγην». 
Θα γελούσαν και οι τοίχοι του σχολείου. 


Αντώνιος Γαβριήλ (Δημήτρης Γληνός), Οι χοίροι υΐζουσιν, τα χοιρίδια κοΐζουσιν, οι 
όφεις ιύζουν


[Τα γουρούνια σκούζουν, τα γουρουνάκια στριγγλίζουν, τα φίδια τσιρίζουν], έτος 1921 


Οι ιδρυτές του Εκπαιδευτικού Ομίλου 
Αλέξανδρος Δελμούζος, Δημήτρης 
Γληνός και Μανόλης Τριανταφυλλίδης 
(1915). Με το έργο τους και τη δράση 
τους πάλεψαν για να οργανώσουν μια 
σύγχρονη εκπαίδευση στη δημοτική 
γλώσσα. 


Β. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912–1913)


Κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη
Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό ήταν 
πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί ήταν η πιο σημαντική πόλη στη 
Μακεδονία, μεγάλο λιμάνι και σιδηροδρομικός κόμβος.
Στο παρακάτω απόσπασμα μπορούμε να διαβάσουμε πώς 
ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης μια αθηναϊκή εφημερίδα.


Όταν ξεκινούσαμε τον αγώνα […] ενάντια στην [Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία] δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε με 
τίποτα ότι ο ελληνικός στρατός θα έμπαινε τόσο γρήγορα 
θριαμβευτής στην πρώτη και την πιο σπουδαία πόλη της 
Μακεδονίας […]. Είναι πια ελεύθερη η πρώτη πόλη της 
Μακεδονίας […], ελεύθερες και όλες οι γύρω της και 
μακρινές, μέχρι χθες οθωμανικές, αλλά ελληνικότατες 
επαρχίες […]. Οι γονείς, που έμαθαν ότι τα παιδιά τους 
έπεσαν στον τίμιο αγώνα για την πατρίδα μακάρισαν 
την τύχη τους και οι μανάδες, αν έκλαψαν, έκλαψαν γι-
ατί έμαθαν ότι ο θάνατος του αγαπημένου τους έδωσε 
την ελευθερία σε χιλιάδες αδέλφια. Και οι αδελφές δεν 
πένθησαν. Και τα μικρότερα αδέλφια, αν λυπήθηκαν, το 
έκαναν γιατί δεν μπόρεσαν και αυτά να πάρουν μέρος 
στο […] θρίαμβο. 


Εφημερίδα Εμπρός, 27 Οκτωβρίου 1912
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Γενική άποψη της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 


Η είσοδος του 
βασιλιά της Ελλάδας 
Γεώργιου Α΄ στη 
Θεσσαλονίκη τον 
Οκτώβριο
του 1912.
Στις 5 Μαρτίου 1913
ο Γεώργιος Α΄ 
δολοφονήθηκε. 
Βασιλιάς της 
Ελλάδας έγινε
ο πρωτότοκος γιος 
του Κωνσταντίνος Α΄ 
(1913–1922).


Π 8.4


Π 8.5
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Οι Έλληνες στρατιώτες που μπήκαν στην πόλη το 1912 σχημάτισαν διαφορετικές εντυπώσεις 
για την πόλη. Μια από αυτές διαβάζουμε παρακάτω, από το ημερολόγιο Έλληνα γιατρού που 
πήρε μέρος στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. 


Η Θεσσαλονίκη μου άρεσε υπερβολικά και ως πόλη και ως τοποθεσία [...]. Το κε [=η προκυμαία] είναι 
έξοχο. Με μια καλή δημαρχία μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει πρώτης τάξης πόλη. Ελπίζω [οι Μεγάλες 
Δυνάμεις] να μας την αφήσουν.


Μαθιός Μακκάς, Ημερολόγιο, 5 Δεκεμβρίου 1912


Καρτ ποστάλ (μεταξύ των ετών 
1908–1912) με το λιμάνι και
την παραλία της Θεσσαλονίκης.


Ο Λευκός Πύργος στην παραλία 
της Θεσσαλονίκης το 1908.


Π 8.10


Π 8.9


Π 8.11


Νησιά στο Αιγαίο
Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο ο ελληνικός στόλος κατέλαβε πολλά νησιά 
στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.


Η εφημερίδα των ΗΠΑ Νιου Γιορκ Χέραλντ 
στο φύλλο της με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 
1912 περιγράφει τη ναυμαχία της Έλλης, στην 
οποία καταστράφηκε το οθωμανικό θωρηκτό 
«Μπαρμπαρόσα» και σκοτώθηκε ο Οθωμανός 
ναύαρχος Χαλίμ μπέης. 


Η εφημερίδα Σκριπ αναγγέλλει στις 14 Νοεμβρίου 
1912 την κατάληψη της Χίου από τον ελληνικό στρατό. 


Τα Δωδεκάνησα (1911–1947)
Ο ιταλικός στόλος κατέλαβε τα Δωδεκάνησα το 1911 στη 
διάρκεια του Ιταλοοθωμανικού πολέμου (1911–1912). Στα 
Δωδεκάνησα ζούσαν κυρίως Ελληνορθόδοξοι, στη Ρόδο 
όμως και στην Κω υπήρχαν και αρκετοί μουσουλμάνοι 
και Εβραίοι. Στους Βαλκανικούς Πολέμους ο ελληνικός 
στρατός τα κατέλαβε, αλλά το 1923 η Συνθήκη της 
Λοζάνης τα παραχώρησε στην Ιταλία. Τα Δωδεκάνησα 
ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος το 1947, μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.


Για το Β΄ 
Παγκόσμιο 
Πόλεμο μιλάμε 
στο κεφάλαιο 10.


Στη διαφήμιση για σφουγγαράδικα πλοία από την Κάλυμνο βλέπουμε 
σκηνές από τη ζωή των σφουγγαράδων. Στην Κάλυμνο, στη Σύμη 
και στη Χάλκη πολλοί ασχολούνταν με τη σπογγαλιεία (δηλαδή με τη 
συλλογή και την επεξεργασία των σφουγγαριών). 


Π 8.13


Π 8.14


Π 8.12


Για τη Συνθήκη 
της Λοζάνης 
μιλάμε στη σ. 160
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Ο βουλγαρικός στρατός χάνει
Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος ξέσπασε όταν ο βουλγαρικός στρατός επιτέθηκε στον ελληνικό και 
στο σερβικό (Ιούνιος 1913). Ο ελληνικός στρατός έκανε αντεπίθεση και πήρε πολλές περιοχές 
στη σημερινή κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ας δούμε παρακάτω πώς περιγράφει την 
προέλαση του ελληνικού στρατού στην περιοχή του Κιλκίς ένας Έλληνας στρατιώτης. 


Σνέφτσι [=σήμερα Κεντρικό, στο νομό Κιλκίς], 23 Ιουνίου 1913
Αγαπημένη μου γυναικούλα,
[…] Σου έγραψα και προχθές, αγάπη μου, αμέσως μετά τη μάχη του Κιλκίς, ύστερα 
από αυτόν το θρίαμβο […]. Ο στρατός μας, αγάπη μου, προελαύνει [=προχωράει] 
συνέχεια πάρα πολύ γρήγορα, καταδιώκοντάς τους […] Βούλγαρους, που φεύγουν 
σαν λαγοί […]. Δε φαντάζεσαι, χρυσό μου, τι εικόνα παρουσιάζει αυτό το πεδίο πο-
λέμου. Παντού όπου περνάμε συναντάμε εικόνες ερήμωσης και δυστυχίας […]. Οι 
Βούλγαροι έχουν φύγει όλοι. Στη Μακεδονία δεν υπάρχουν πια Βούλγαροι […]. Πόσο 
ευτυχισμένος είμαι που έγινε αυτός ο πόλεμος για να γλιτώσουμε μια για πάντα με 
αυτούς τους παλικαράδες […]. Δεν τους έφταναν όσα πήραν […], θέλησαν να αρπά-
ξουν και τη μερίδα των συμμάχων τους […]. Τώρα θα χάσουν και όσα κατακτήσανε. 


Γράμμα του Ιπποκράτη Παπαβασιλείου στη σύζυγό του Αλεξάνδρα, 23 Ιουνίου 1913


Πληθυσμός


«Ο Βουλγαροφάγος», αφίσα του Σωτήρη Χρηστίδη που κυκλοφόρησε στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο και δείχνει Έλληνα στρατιώτη να παλεύει 
με Βούλγαρο. Ήδη από το Μακεδονικό Αγώνα οι Βούλγαροι είχαν αναδειχθεί σε «εθνικούς αντίπαλους» για πολλούς Έλληνες. Με το Β΄ 
Βαλκανικό Πόλεμο έγιναν οι κατ’ εξοχήν «εχθροί του έθνους».


ΡουµανίαΜαυροβούνιο


850.000


Αλβανία Βουλγαρία


4.227.516
4.467.006


Eλλάδα


2.666.000


4.463.000


250.000 500.000


7.230.418
7.516.418


Σερβία


2.911.791


4.527.992


Οθωµανική Αυτοκρατορία
(ευρωπαϊκά εδάφη)


6.130.200


1.891.000


Ο πληθυσμός των βαλκανικών κρατών πριν και μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους


μετά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους


πριν από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους


Π 8.16
Π 8.15


Π 8.17


Πρόσφυγες 
Οι περισσότερες μετακινήσεις πληθυσμών συνδέονται με τους 
εθνικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή. Έτσι Έλληνες πρόσφυγες 
φτάνουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία, τη Θράκη, τη Μικρά Ασία 
κ.α. Αντίστοιχα, Βούλγαροι και μουσουλμάνοι που κατοικούσαν 
στις περιοχές που πήρε η Ελλάδα έφυγαν για τη Βουλγαρία και την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Στη φυγή των μουσουλμάνων στη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού 
Πολέμου αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από τις αναμνήσεις 
που έγραψε ένας αξιωματικός του οθωμανικού στρατού. 


Ελληνορθόδοξοι πρόσφυγες 
στη δυτική Μακεδονία. 


Π 8.18
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Διαταχτήκαμε να ξεκινήσουμε, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να προ-
χωρήσουμε με τάξη. Ο δρόμος ήταν κλεισμένος με κάρα, κοπάδια, 
γυναίκες και παιδιά που προχωρούσαν χωρίς οργάνωση. Είναι ο 
μουσουλμανικός μας πληθυσμός που αποσύρεται προς το εσω-
τερικό [Θράκη και Κωνσταντινούπολη]. Καημένοι άνθρωποι! Όλοι 
τους κλαίνε, γιατί εγκαταλείπουν τις περιουσίες και τα σπίτια τους, 
η φρίκη του πολέμου ήδη ξεκίνησε.


Σελίμ μπέης, Τετράδιο εκστρατείας Τούρκου [=Οθωμανού] αξιωματικού
(Οκτώβριος – Δεκέμβριος 1912). 


Από το Σουλ-ογλού στην Τσατάλτζα, έτος 1913


Η Διεθνής Επιτροπή που οργάνωσε το ιδιωτικό φιλανθρωπικό Ίδρυμα για τη Διεθνή Ειρήνη 
Κάρνεγκι, για να διερευνήσει τις συνέπειες που είχαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι στους άμαχους, 
αναφέρει ότι στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 1913:


Υπήρχαν 135.000 μουσουλμάνοι πρόσφυγες μέσα και γύρω από την πόλη, οι περισσότεροι από τους 
οποίους είχαν φτάσει μετά το δεύτερο [Βαλκανικό] πόλεμο. Από τους πρόσφυγες αυτούς, έξι ή οχτώ 
χιλιάδες πήγαν ήδη στη Μικρά Ασία, κυρίως στη Μερσίνα, στην Αττάλεια και στο Ισκεντερούν [=Αλε-
ξανδρέτα]. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε [=υποσχέθηκε] να διαθέσει πέντε ατμομηχανές και τις 
τελευταίες μέρες 3.000 άνθρωποι πήραν τα εισιτήριά τους. Η Επιτροπή θύμισε στην ελληνική κυβέρνηση 
ότι ήταν τώρα υπεύθυνη για τη ζωή των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, καθώς τους υποχρέωσε να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ζήτησε από την κυβέρνηση να παρέχει ψωμί στους πρόσφυγες.


Ίδρυμα για τη Διεθνή Ειρήνη Κάρνεγκι, Υπόμνημα της Διεθνούς Επιτροπής Ερευνών
για τα αίτια και τον τρόπο διεξαγωγής των Βαλκανικών Πολέμων, έτος 1914


 Μουσουλμάνοι πρόσφυγες σε στρατόπεδο 
προσφύγων λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. 
1912-1913


Σοσιαλισμός
Εβραίοι σοσιαλιστές υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και 
πριν από την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος. 
Οι περισσότεροι ήταν οργανωμένοι στη Σοσιαλιστική 
Εργατική Ομοσπονδία (Φεντερασιόν), που ιδρύθηκε 
το 1909, με ηγέτη τον Εβραίο σοσιαλιστή Αβραάμ 
Μπεναρόγια, και λειτούργησε μέχρι το 1918. Η 
Φεντερασιόν είναι μια από τις πρώτες σοσιαλιστικές 
ενώσεις στο βαλκανικό χώρο. Τα μέλη της ήταν κυρίως 
Εβραίοι, αλλά και χριστιανοί και μουσουλμάνοι εργάτες. 


Στην εικόνα Π 8.23 σκίτσο του Αβραάμ Μπεναρόγια, ιδρυτή της 
Φεντερασιόν στη Θεσσαλονίκη και στην Π 8.22 φύλλο του 1914 της 
σοσιαλιστικής εφημερίδας Αβάντι (Εμπρός) που έβγαζε η οργάνωση. 


Π 8.23
Π 8.22


Γ. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα – Ο Εθνικός Διχασμός 


Η ρήξη


Προσωποποιεί τη δύναμη του λαού. Συμβολίζει την αιώνια 
δύναμη της ελληνικής φυλής [...]. [Είναι] η θέληση του 
λαού, που είχε στόχο το κοινό, το γενικό, το ολοκληρωτικό 
συμφέρον. [...] Η βούληση του έθνους, που γκρέμισε τα 
είδωλα και στερέωσε νέους θεούς, την Ισότητα, την Αξία, 
την Εργασία, την Ηθική, το Σθένος. Ο άντρας, ο οποίος, 
εκεί που οι άλλοι δεν έβλεπαν παρά μόνο ερείπια και 
στάχτη, αυτός βρήκε γρανιτένια και αμετακίνητα θεμέλια, 
για να στερεώσει τη νέα Ελλάδα.


Εφημερίδα Εστία, 14 Μαρτίου 1915
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Παραμονεύοντας σα φίδι από την 
πρώτη ημέρα της πτώσης του, βγήκε 
χθες από [το βάλτο] ο Μεγάλος Αναρ-
χικός, ολόσωμος, στυγνός [=σκλη-
ρός], σφυρίζοντας απαίσια, χύνοντας 
τους αφρούς της λύσσας του δεξιά και 
αριστερά και σκορπίζοντας το δηλητή-
ριό του προς κάθε κατεύθυνση.  


Εφημερίδα Σκριπ, 23 Οκτωβρίου 1915
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Ας δούμε πώς περιγράφουν το Βενιζέλο οι εφημερίδες που τον 
υποστήριζαν.


Και πώς μιλούν γι’ αυτόν οι εφημερίδες 
που τον πολεμούσαν.


Π 8.24


Π 8.25


Π 8.21


Π 8.19


Π 8.20
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Πολλές πιέσεις της Αντάντ 
Το Νοέμβριο του 1916 οι δυνάμεις της Αντάντ, για να αναγκάσουν το βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄ 
να υποχωρήσει, αποκλείσανε την Αθήνα και τον Πειραιά και αποβίβασαν γαλλικά στρατεύματα.
Στο απόσπασμα διαβάζουμε για την κατάσταση στην Αθήνα και στον Πειραιά όσο κράτησε ο 
αποκλεισμός από τις δυνάμεις της Αντάντ.


Ο αποκλεισμός συνεχιζόταν και ήταν πολύ στενός. Στάρι υπήρχε ελάχιστο, όσο δηλαδή παραγόταν στον 
τόπο, το οποίο μάλιστα παρέμενε στην ύπαιθρο και δεν έφτανε στις πόλεις. Το κάρβουνο είχε λείψει 
εντελώς. Οι στερήσεις ήταν απερίγραπτες. Η κατάσταση έφτανε σε αφάνταστη σκληρότητα [...]. Ο πολύς 
κόσμος πίστευε ότι όλα αυτά γίνονταν για να αναγκαστεί η Ελλάδα να πολεμήσει με την Αντάντ.


Κ. Ζαβιτζιάνου, Αναμνήσεις εκ της διαφωνίας Κωνσταντίνου–Βενιζέλου, 1946
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Όταν έφυγαν τα γαλλικά στρατεύματα, οργισμένοι αντιβενιζελικοί στράφηκαν 
ενάντια στους οπαδούς του Βενιζέλου και ακολούθησαν βίαια επεισόδια. Στο 
παρακάτω απόσπασμα, η Πηνελόπη Δέλτα, κόρη του δημάρχου Αθηναίων 
Εμμανουήλ Μπενάκη, που η οικογένειά της συνδεόταν φιλικά με το Βενιζέλο, 
γράφει στο ημερολόγιό της σχετικά με τα επεισόδια. 


Η Πηνελόπη Δέλτα και ο αδελφός της 
Αντώνης Μπενάκης το 1891. Η Πηνελόπη 
Δέλτα (1874–1941), κόρη του ομογενή 
επιχειρηματία Εμμανουήλ Μπενάκη, 
γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Ήταν η 
πιο σημαντική λόγια γυναίκα της εποχής 
της. Ιδρυτικό μέλος του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου, θερμή οπαδός της Μεγάλης 
Ιδέας και της χειραφέτησης των 
γυναικών, ήταν η πρώτη που έγραψε στη 
δημοτική βιβλία για παιδιά με θέματα 
εμπνευσμένα από την εθνική ιστορία. 
Γνωστά βιβλία της είναι: Παραμύθι χωρίς 
όνομα, Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου, 
Τα μυστικά του βάλτου, Ο μάγκας, και 
το πιο αγαπητό, Ο Τρελαντώνης. 


Το δωμάτιο του ύπνου [...] έγινε κόσκινο· μόνο σε ένα γυαλί [=τζάμι] 
πέρασαν οκτώ σφαίρες, μια σφαίρα τρύπησε το καλοριφέρ και η κάμαρα 
πλημμύρισε νερό [...]. Έξαφνα […] οι πυροβολισμοί έπαυσαν [...]. Την ίδια 
ώρα […] όρμησαν στην εξώπορτα, έσπασαν τα γυαλιά και γύρευαν να 
σπάσουν και την πόρτα. Ο Δήμαρχος [ο Εμμανουήλ Μπενάκης] είχε βγει 
στη σκάλα και έδωσε διαταγή ν’ ανοίξουν και να μην αντιτάξουν καμιάν 
αντίσταση. Ο Σωτήρης [ο υπηρέτης] άνοιξε, και τα άγρια στίφη [=πολλοί 
άνθρωποι αγριεμένοι] όρμησαν μες το σπίτι. Η ασχήμια της σκηνής που 
ακολούθησε δεν περιγράφεται. Φώναξαν του Δημάρχου να κατέβει· 
εκείνος όρθιος στη σκάλα ζήτησε τον εισαγγελέα. «Κατέβα βρε ή σου την 
ανάβω!», φώναξε ένας σηκώνοντας το όπλο του και σημαδεύοντας [...], 
αλλά κανένας δεν τολμούσε ν’ ανέβει, μην κινδυνεύσει ν’ αρπάξει καμιά 
σφαίρα [...]. Σαν τον είδαν πια κοντά τους και άοπλο, τον άρπαξαν, τον 
έσυραν, τον έσπρωξαν κατά την πόρτα […] χωρίς επανωφόρι, ξεσκού-
φωτο, κτυπώντας τον και βρίζοντας τον τράβηξαν κάτω στα μαρμαρένια 
σκαλοπάτια και τον έσυραν έξω.


Πηνελόπη Δέλτα, Ημερολόγιο, 12 Ιανουαρίου 1917


Π 8.26


Π 8.27


Π 8.28


Νέοι διωγμοί
Η Πηνελόπη Δέλτα, παρότι η ίδια υποστήριζε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, καταγγέλλει τις διώξεις 
που έγιναν ενάντια στους αντιβενιζελικούς μετά την απομάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου 
Α΄ από την πολιτική ζωή. Διαβάζουμε στο ημερολόγιό της.


Κηφισιά, Τρίτη 4 Ιουλίου 1917
Έβγαζαν τότε με το φαράσι τους υπαλλήλους του κράτους ως «βενιζελικούς» και τους βγάζουν τώρα 
με την ντουζίνα, ως «αντιφρονούντες»· έγιναν και τότε αγριότητες και βανδαλισμοί, γίνονται και τώρα 
αυθαιρεσίες και αδικίες. Έκαναν οι μεν ασχήμιες, κάνουν και οι δε. Τα τερατουργήματα του Νοεμβρίου 
[τα βίαια επεισόδια που έγιναν το Νοέμβριο του 1916] […] δεν με πείραζαν τόσο, αν και μ’ άγγιζαν 
από τόσο κοντά, όσο τα σημερινά· γιατί τα σημερινά πειράζουν τα φιλελεύθερά μου αισθήματα [...]. 
Και θέλω τους δικούς μου να είναι ευγενικότεροι.


Πηνελόπη Δέλτα, Ημερολόγιο, έτος 1917


Π 8.29
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Στις εικόνες Π 8.34 και Π 8.35 δρόμοι της 
Θεσσαλονίκης μετά την ανοικοδόμησή της. 


Πυρκαγιά
Για την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη 
διαβάζουμε στο παρακάτω 
απόσπασμα από το βιβλίο ενός 
Βρετανού δημοσιογράφου που 
υπηρετούσε στο βρετανικό στρατό 
και είχε φτάσει στην πόλη το 1917.


Ήταν μια απίστευτη και θλιβερή σκηνή […]. Οι οικο-
γένειες να κλαίνε γοερά, τα σπίτια να καταρρέουν 
με πάταγο, καθώς οι φλόγες […] τα καταβρόχθιζαν· 
και στους στενούς δρόμους, μια αργοκίνητη μάζα 
από φορτωμένα γαϊδούρια, κάρα, χαμάληδες που 
κουβαλούσαν τεράστια φορτία· Έλληνες πρόσκοποι, 
στρατιώτες όλων των εθνών, ανοργάνωτοι προς το 
παρόν για οτιδήποτε συγκεκριμένο· παμπάλαια ξύλι-
να πυροσβεστικά οχήματα που έτριζαν αξιοθρήνητα, 
καθώς έφτυναν στάλα στάλα το ανεπαρκέστατο νερό 
τους· ο κόσμος, τέλος, που κουβαλούσε κρεβάτια, 
ντουλάπες, καθρέφτες, τσουκάλια και πιατικά, ρα-
πτομηχανές. 


Κόλινσον Όουεν, Θεσσαλονίκη και μετά, έτος 1919


«Ηλιοβασίλεμα στη Θεσσαλονίκη», πίνακας που ζωγράφισε
ο Κωνσταντίνος Μαλέας (1879–1928) στα 1913–1914, πριν από τη 
μεγάλη πυρκαγιά. Μπορούμε να δούμε τους μιναρέδες από τα τζαμιά. 
Πολλά από αυτά τα κτίρια καταστράφηκαν στην πυρκαγιά. 


Ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης
Την ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης 
σχεδίασε ο Γάλλος αρχιτέκτονας και 
πολεοδόμος Ερνέστ Εμπράρ. Σύμφωνα 
με το σχέδιό του, θα δημιουργούνταν νέοι 
δρόμοι και πλατείες, θα αναδεικνύονταν 
τα μνημεία της πόλης, θα φυτεύονταν 
δέντρα και θα δημιουργούνταν πάρκα. Στην 
εφαρμογή του όμως έγιναν πολλές αλλαγές. 


Κόλπος της Θεσσαλονίκης


Το σχέδιο του Γάλλου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Ερνέστ Εμπράρ για την 
ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917.


Π 8.30


Καρτ ποστάλ
που δείχνει


τη Θεσσαλονίκη
να καίγεται.


Π 8.32


Για τα 
στρατεύματα 
της Αντάντ στη 
Θεσσαλονίκη 
μιλάμε στη
σ. 151.


Το εβραϊκό νεκροταφείο της 
Θεσσαλονίκης. Το κτίριο 
που εικονίζεται στέγασε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
Μεσοπόλεμο το Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης (σήμερα είναι ένα 
από τα κτίρια της Φιλοσοφικής 
Σχολής). Στα σχέδια του Ερνέστ 
Εμπράρ, το Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης θα χτιζόταν εκεί 
όπου βρισκόταν το εβραϊκό 
νεκροταφείο της πόλης. Αυτό 
έγινε μετά το Β ́ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αφού το νεκροταφείο 
καταστράφηκε από τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής.


Π 8.31


Π 8.33


Π 8.34


Π 8.35


Π 8.36
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Δ. Οι Νεότουρκοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1908–1918) 


Στρατιωτικό κίνημα
Ας δούμε μερικά από τα αιτήματα των Νεότουρκων, όπως καταγράφονται σε ένα 
απόσπασμα από τη διακήρυξή τους. 


Απαιτούμε να έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι Οθωμανοί υπήκοοι οι οποίοι 
έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους [...]. 
Όλοι οι πολίτες θα έχουν απόλυτη ελευθερία και ισότητα, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα και τη θρησκεία τους, και θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις 
[...]. Οι μη μουσουλμάνοι θα πηγαίνουν και αυτοί στο στρατό [...].
Όλα τα σχολεία θα λειτουργούν υπό την επίβλεψη του κράτους. Προκει-
μένου να αποκτήσουν οι Οθωμανοί [...] παιδεία με ομοιογενή και ομοιό-


μορφο χαρακτήρα, τα κρατικά σχολεία θα είναι ανοιχτά σε όλους, η διδασκαλία θα είναι 
δωρεάν και θα γίνονται δεκτές [...] όλες οι εθνικότητες. Η διδασκαλία της τουρκικής 
γλώσσας θα είναι υποχρεωτική στα κοινοτικά σχολεία [τα σχολεία των μιλέτ]. 


Η διακήρυξη των Νεότουρκων, έτος 1908


Λιθογραφία που δείχνει 
τους Νεότουρκους 
να ελευθερώνουν την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία 
από τις αλυσίδες 
του απολυταρχικού 
καθεστώτος του 
Αμπντούλ Χαμίτ Β΄. 


Παντουρκισμός
Οι ηγέτες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για αιώνες αποκαλούνταν «Οθωμανοί» και όχι 
«Τούρκοι». Η λέξη «Τούρκος» σήμαινε τον αμόρφωτο μουσουλμάνο αγρότη που μιλούσε 
τουρκικά. Όπως βλέπουμε και στο παρακάτω απόσπασμα από βιβλίο που έγραψε ένας 
Βρετανός ταξιδιώτης, αυτό ίσχυε ακόμη στα τέλη του 19ου αιώνα.


Σήμερα η ονομασία «Τούρκος» χρησιμοποιείται σπάνια και έχω ακούσει ότι χρησιμοποιείται μόνο με δύο 
τρόπους: είτε για να διαχωρίζει φυλές (για παράδειγμα ρωτάς αν ένα χωριό είναι τουρκικό [=κατοικούν 
τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι αγρότες] ή τουρκμενικό [=κατοικούν εκεί τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι 
νομάδες]) είτε ως προσβλητικός όρος (για παράδειγμα λες χαμηλόφωνα «τουρκ καφά» [=τούρκικο 
κεφάλι], εκεί που θα έλεγες στα αγγλικά «μπουμπουνοκέφαλος»).


Γ. Pάμσεϊ, Εντυπώσεις από την Τουρκία, έτος 1897


Π 8.37


Π 8.38


Π 8.39


Στα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε να διαδίδεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως σε 
μουσουλμάνους λόγιους, ο παντουρκισμός. Έτσι απέκτησε αξία η ονομασία «Τούρκος», όπως 
μπορούμε να δούμε και στο παρακάτω απόσπασμα από ποίημα του Μεχμέτ Εμίν. 


Είμαι Τούρκος. H πίστη μου και η φυλή μου είναι παντοδύναμες […].
Είμαστε Τούρκοι. Με αυτό το αίμα και με αυτό το όνομα ζούμε […].


Από το βιβλίο του Mεχμέτ Eμίν, Ποιήματα στα τουρκικά, έτος 1897


Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ως τώρα υπήρχαν ελληνικά, βουλγαρικά και αρμενικά κινήματα στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Σ’ αυτά προστέθηκε σήμερα και ο αραβισμός [το αραβικό εθνικό κίνημα]. Ο Τούρκος 
όμως είχε ξεχάσει τον εαυτό του. Μάλιστα, ντρεπόταν ακόμη και να πει ποια είναι η εθνικότητά του 
[…]. Έχοντας αυτό το φόβο η τουρκική νεολαία […] κήρυξε εθνικό ιερό πόλεμο για να πει στον Τούρκο 
πως είναι Τούρκος και πως αυτό έχει αμέτρητες αρετές […]. Οι σημερινές προσπάθειες της τουρκικής 
νεολαίας […] [είναι] να γίνει ο Τούρκος εργατικός, να απελευθερωθεί ο Τούρκος από τη σκλαβιά, ν’ 
αποκατασταθεί η υγεία του Τούρκου, να αυξηθεί ο τουρκικός πληθυσμός, να βελτιωθεί η ευημερία 
του Τούρκου, με δυο λόγια, να παρουσιαστεί ο Τούρκος στα μάτια του κόσμου ως αξιοσέβαστο και 
προκομμένο στοιχείο, που του αξίζει το δικαίωμα να ζει ανάμεσα στα έθνη του 20ού αιώνα. 


Απόσπασμα από λόγο του Τζεμάλ πασά στη Δαμασκό, έτος 1913


Π 8.40


Π 8.41


Τουρκική εθνική ιδέα
Στην τουρκική εθνική ιδέα αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από λόγο του Τζεμάλ πασά, 
που ήταν ένας από τους ηγέτες των Νεότουρκων. 
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Πολλοί Ελληνορθόδοξοι εκτοπίστηκαν
Το παρακάτω κείμενο μιλάει για τα προβλήματα που είχαν οι Ελληνορθόδοξοι στο χωριό 
Kερμένι (Γκερμιάν) στην Ανατολική Θράκη, όταν έφτασαν στο χωριό τους μουσουλμάνοι 
πρόσφυγες κατά τη διάρκεια Βαλκανικών Πολέμων.


Στις αρχές Απριλίου 1914 το χωριό […] γέμισε από εκατοντάδες μουσουλμάνους πρόσφυγες. Ήρθαν 
τότε […] γραμματείς του υπουργού Εσωτερικών […] και έλεγαν στους [Ελληνορθόδοξους] κατοίκους 
να μεταναστεύσουν και μάλιστα να αφήσουν την εκκλησία μισοτελειωμένη, γιατί σύντομα θα γινόταν 
τζαμί. Αργότερα εγκαταστάθηκαν μόνιμα 60 οικογένειες […] πρόσφυγες. Αυτοί προξενούσαν πολλές 
ταλαιπωρίες και πιέσεις στους δικούς μας, απειλώντας ακόμη και τη ζωή τους […]. Οι παραπάνω […] 
πρόσφυγες τρέφονταν σε βάρος των δικών μας. Αυτοί πάλι μην μπορώντας να βγουν στα χωράφια 
τους για να δουλέψουν άρχισαν να νιώθουν τα πρώτα προβλήματα από την πείνα. Στα τέλη Οκτωβρίου 
του 1914 αναγκάστηκαν να φύγουν διωγμένοι στην Ελλάδα.


Οικουμενικό Πατριαρχείο, Μαύρη βίβλος διωγμών και μαρτυρίων του εν Τουρκία ελληνισμού, έτος 1919
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Τάγματα εργασίας
Επειδή οι Νεότουρκοι δεν είχαν εμπιστοσύνη στους στρατιώτες που δεν ήταν μουσουλμάνοι, 
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι περισσότεροι χριστιανοί αντί για το στρατό υπηρέτησαν στα 
τάγματα εργασίας. Στις πολύ άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν σ’ αυτά αναφέρεται και το 
παρακάτω απόσπασμα. 


Πηγαίνοντας στα νοσοκομεία στο Ικόνιο έβλεπα αυτούς τους δυστυχισμένους ξαπλωμένους στα κρε-
βάτια τους ή στο πάτωμα, ζωντανούς σκελετούς [...]. Τους λείπουν τελείως τα φάρμακα και η τροφή 
και το μόνο που έχουν είναι ιατρική επίσκεψη δύο φορές τη μέρα [...]. Όσοι από αυτούς μπορούν να 
σταθούν στα πόδια τους γυρνούν στους δρόμους της πόλης ζητιανεύοντας ένα κομμάτι ψωμί [...]. Το 
νεκροταφείο του Ικονίου έχει γεμίσει τάφους επειδή πεθαίνουν πολλοί από αυτούς [...] που δουλεύουν 
στα τάγματα εργασίας. Σε καθένα τάφο συνήθως δε θάβεται ένας αλλά ρίχνονται [...] πέντε και έξι.


Αναφορά του Έλληνα προξένου στο Iκόνιο, 1917
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Ε. Ο Μικρασιατικός πόλεμος (1919–1922) –  Η ίδρυση
 του τουρκικού κράτους (1923)


Ανέθεσε στην Ελλάδα 
Η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου ζήτησε από το Ανώτατο Συμβούλιο της Ειρήνης να 
αναλάβει η Ελλάδα την προσωρινή διοίκηση της Σμύρνης και της περιοχής της. Η Μεγάλη 
Βρετανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ δέχτηκαν. Εκείνη την περίοδο ο ελληνικός στρατός συμμετείχε 
στην εκστρατεία που οργάνωσαν οι δυνάμεις της Αντάντ στην Ουκρανία ενάντια στο νέο 
κομουνιστικό καθεστώς (Φεβρουάριος–Μάρτιος 1919). Τα ελληνικά στρατεύματα από την 
Ουκρανία μεταφέρθηκαν στη Σμύρνη. Λίγο αργότερα ελληνικός στρατός πήγε στην Ανατολική 
και Δυτική Θράκη.


Π 8.42


Π 8.43


Στις εικόνες Π 8.44 και Π 8.45 η εγκατάσταση 
του ελληνικού στρατού στους οθωμανικούς 
στρατώνες της Σμύρνης. Μάιος 1919. 


Π 8.44
Π 8.45
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Παρακάτω διαβάζουμε τη διαταγή του Ελευθέριου Βενιζέλου στον ελληνικό στρατό που θα 
πήγαινε στη Σμύρνη.


Η Συνθήκη των Σεβρών 


Δρόμος στην αγορά της 
Σμύρνης. Μεταξύ των ετών 
1919–1922. Τουρκικό εθνικό κίνημα


Στο παρακάτω απόσπασμα ο Κεμάλ μιλάει για κάποιους από τους βασικούς στόχους του 
τουρκικού εθνικού κινήματος.


Το σημαντικό ήταν το τουρκικό έθνος να ζήσει με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αυτό θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί μόνο αν κερδίσουμε πλήρη ανεξαρτησία […]. Επομένως η επιλογή είναι ελευθερία ή 
θάνατος! Αυτό το σύνθημα θα το υιοθετούσαν όλοι όσοι φλέγονται για την ελευθερία […]. Η διατήρηση 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προκαλεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο κακό στο τουρκικό έθνος […]. 
Έπρεπε, λοιπόν, να ξεσηκωθεί ο λαός και ο στρατός και να αντιδράσουν στη σουλτανική κυβέρνηση 
και στο σουλτάνο και θρησκευτικό αρχηγό των μουσουλμάνων. 


Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, Ομιλίες στη δεύτερη συγκέντρωση του Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας,
15–20 Οκτωβρίου 1927


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία σύμφωνα με τη Συνθήκη των Σεβρών (1920)


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία με 
τη Συνθήκη των Σεβρών (1920) 
έχανε πολλές περιοχές της.
Η κεμαλική πλευρά δεν 
αναγνώρισε τη συνθήκη.


Π 8.46


Π 8.48


Π 8.49


Αποφασίστηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις να καταλάβει ο ελληνικός στρατός τη 
Σμύρνη και να εξασφαλιστεί [έτσι] η τάξη εκεί […].
Συστάσεις για τη συμπεριφορά σας προς τους ομογενείς δεν αισθάνομαι την ανά-
γκη να σας κάνω […]. Αλλά [πρέπει] να δείξετε με τη συμπεριφορά σας και στους 
Τούρκους [=Οθωμανούς μουσουλμάνους], στους Εβραίους και στους Αρμένιους 
αλλά και στις διάφορες ευρωπαϊκές παροικίες ότι ο ελληνικός στρατός όχι μόνο 
δεν υστερεί από τους συμμαχικούς στρατούς σε γενναιότητα και αυταπάρνηση και 
ευγένεια ψυχής, αλλά ότι θέλει να είναι και στην πρώτη γραμμή του πολιτισμού. 
Από την εμπιστοσύνη που θα εμπνεύσετε σε όλους τους ξένους και κυρίως στους 
Τούρκους, που είναι και οι περισσότεροι, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η πραγ-
ματοποίηση των εθνικών μας πόθων. 
Οι ευχές του έθνους σάς συνοδεύουν.


Ελευθέριος Βενιζέλος
Ημερήσια διαταγή του Ελευθέριου Βενιζέλου, 1η Μαΐου 1919


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα Π 8.47
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Αρμένιοι
Το 1917 με την κατάρρευση της Ρωσίας δημιουργήθηκε για λίγα
χρόνια ένα αρμενικό ανεξάρτητο κράτος (1918–1920). Κατά τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το κράτος αυτό πολέμησε ενάντια στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τη Συνθήκη των Σεβρών,
το κράτος αυτό θα μεγάλωνε, για να περιλάβει περιοχές
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου κατοικούσαν από παλιά Αρμένιοι. 
Το κεμαλικό κίνημα στράφηκε ενάντια στο κράτος αυτό.
Το αρμενικό κράτος κατέρρευσε το 1920. Αργότερα τα εδάφη 
του μοιράστηκαν ανάμεσα στην Τουρκία και την ΕΣΣΔ, η οποία 
δημιούργησε σ’ αυτά τη Σοβιετική Δημοκρατία της Αρμενίας,
με πρωτεύουσα το Ερεβάν. Αεροφωτογραφία του Ερεβάν, πρωτεύουσας της 


Αρμενίας. Στο βάθος βλέπουμε το βουνό Αραράτ. 


Πανηγύριζαν
Παρακάτω διαβάζουμε ψήφισμα της ελληνικής βουλής με το οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
κηρύσσεται «Άξιος της πατρίδας».


Η Βουλή των Ελλήνων
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη Ειρήνης με την Τουρκία [=τη Συνθήκη των Σεβρών με την Οθωμανική 


Αυτοκρατορία] και παίρνοντας υπόψη της όλο το εθνικό έργο που έγινε την
 τελευταία δεκαετία και τη γνώμη και τα αισθήματα του ελληνικού λαού


Ψηφίζει:
Κηρύσσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο άξιο της Ελλάδας, ευεργέτη και σωτήρα της πατρίδας, και δίνει 
εντολή να τοποθετηθεί στην αίθουσα των συνεδριάσεων της βουλής τιμητική στήλη, που θα έχει 


γραμμένο το ψήφισμα αυτό, για να μαρτυράει αιώνια το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη της βουλής.
Ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, 25 Αυγούστου 1920


Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Π 8.50


Π 8.51


Θα συνεχίσει την πορεία του
Κατά τη διάρκεια της ελληνικής κατοχής στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή της τα 
ελληνικά στρατεύματα έκαναν βιαιότητες ενάντια στο μουσουλμανικό πληθυσμό. Στο 
απόσπασμα από επιστολή του Αμερικανού υποπρόξενου περιγράφονται οι καταστροφές που 
προξένησε ο ελληνικός στρατός καθώς υποχωρούσε προς τη Σμύρνη (1922).


H Mαγνησία [=πόλη στα βορειοανατολικά της Σμύρνης, 
στα τουρκικά Mανίσα] καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρω-
τικά από τη φωτιά. [Kαταστράφηκαν] 10.300 σπίτια, 15 
τζαμιά, 2 λουτρά, 2.278 μαγαζιά, 19 χάνια, 26 επαύλεις. 
O Kασαμπάς [=πόλη στα νοτιοανατολικά της Σμύρνης, 
σήμερα Tουργκουτλού] ήταν μια πόλη με 40.000 κατοί-
κους και από αυτούς 3.000 ήταν μη μουσουλμάνοι [...]. 
Έγινε γνωστό ότι 1.000 Tούρκοι [=Οθωμανοί μουσουλ-
μάνοι] πυροβολήθηκαν ή κάηκαν. Aπό τα 2.000 κτίρια 
που είχε η πόλη μόνο 200 στέκουν. Από πολλά στοιχεία 
φαίνεται ότι η πόλη καταστράφηκε συστηματικά από 
Έλληνες στρατιώτες που τους βοηθούσαν και Eλλη-
νορθόδοξοι και Aρμένιοι πολίτες. Xρησιμοποίησαν [...] 
κηροζίνη και βενζίνη για να κάνουν την καταστροφή πιο 
σίγουρη, πιο γρήγορη και πιο ολοκληρωτική.


Eπιστολή του Aμερικανού υποπρόξενου Tζέιμς Λόντερ Παρκ 
11 Aπριλίου 1923


Μουσουλμάνοι αντάρτες που πιάστηκαν αιχμάλωτοι 
από τον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία.


Π 8.53


Π 8.52
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Αδριανουπολη. Σε μια ατέλειωτη πομπή που προχωράει με τρεμάμενο βήμα, ο χριστιανικός [=ελληνορθόδο-
ξος] πληθυσμός της Ανατολικής Θράκης στριμώχνεται στους δρόμους που οδηγούν στη Μακεδονία. Στην 
κύρια φάλαγγα, που περνάει τον Έβρο στην Αδριανούπολη […], κάρα που τα σέρνουν αγελάδες, ταύροι 
και λασπωμένοι βουβάλια, άντρες, γυναίκες και παιδιά, αποκαμωμένοι, με κουβέρτες πάνω από τα κεφάλια 
τους […] τρεκλίζουν στα τυφλά κάτω από τη βροχή, πίσω από τα εγκόσμια αγαθά τους […]. Δεν ξέρουν πού 
πάνε. Αφήσανε τα κτήματά τους, τα χωριά τους και τα εύφορα χωράφια τους με τα καρπερά χώματα και 


ενώθηκαν με το μεγάλο ρεύμα των προσφύγων, όταν άκουσαν πως 
έρχεται ο Τούρκος [οι ένοπλοι Οθωμανοί μουσουλμάνοι] […]. 
Είναι μια σιωπηλή πομπή. Ούτ’ ένα γρύλισμα δεν ακούγεται. Το μόνο 
που τους μένει είναι να συνεχίζουν την πορεία τους. Οι όμορφες χω-
ριάτικες φορεσιές τους είναι βρεγμένες και λασπωμένες […]. Ένας 
άντρας απλώνει μια κουβέρτα πάνω από μια γυναίκα που γεννάει 
πάνω σ’ ένα κάρο για να την προστατέψει από την καταρρακτώδη 
βροχή. Αυτή η γυναίκα είναι ο μόνος άνθρωπος που βγάζει κάποιο 
ήχο. Η μικρή της κόρη την κοιτάζει τρομαγμένη και αρχίζει να κλαίει. 
Και η πομπή συνεχίζει το δρόμο της. 


Έρνεστ Χεμινγουέι, «Μια σιωπηλή, τρομακτική πομπή», 
άρθρο στην καναδική εφημερίδα Τορόντο Ντέιλι Σταρ, 20 Οκτωβρίου 1922 


Η Σμύρνη από το λιμάνι πρόσφερε συγκλονιστικό θέαμα. Σκελετωμένα 
κτίρια και η μυρωδιά της δολοφονημένης πόλης να σου πνίγει την 
αναπνοή. Μπροστά μας τα πολεμικά: αμερικανικά, αγγλικά, γαλλικά, 
ιταλικά […]. Ήταν σαν να είχαν καταστραφεί τα δύο τρίτα της πόλης. Η 
τούρκικη [=μουσουλμανική] συνοικία ήταν ανέπαφη αλλά οι χριστιανι-
κές είχαν ουσιαστικά εξαφανιστεί. Στην προκυμαία […] η καταστροφή 
ήταν ολοκληρωτική. Μόνο κοντά στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού 
σταθμού μια σειρά λευκά κτίρια είχαν σωθεί και έστεκαν εκεί σαν 
επιτύμβιες στήλες στη μνήμη της νεκρής πολιτείας.


Έστερ Λάβτζοϊ, Τάιμς (της Νέας Υόρκης), έτος 1922 


Σμύρνη
Στην καταστροφή της Σμύρνης αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα από κείμενο που έγραψε 
μια Αμερικανίδα γιατρός.


Άποψη της 
Σμύρνης μετά τη 
φωτιά. 


Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Οι πηγές και οι μαρτυρίες για την προσφυγιά των Ελληνορθόδοξων από τη Μικρά 
Ασία και την Ανατολική Θράκη είναι πάρα πολλές και διαφορετικές.
Μια από αυτές είναι και η μαρτυρία του Κωνσταντίνου Επισκόπου από
το χωριό Ρένκιοϊ ή Ερένκιοϊ, στην περιοχή του Τσανάκαλε (Δαρδανέλια).
Οι Ελληνορθόδοξοι ονόμαζαν το χωριό και Οφρύνιο. Ο Επισκόπου έγινε δύο φορές 


Έγγραφο (με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 1919) που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Περίθαλψης 
Προσφύγων Μακεδονίας με το οποίο επιτρέπεται σε μια οικογένεια προσφύγων να επιστρέψει 
από τη Θεσσαλονίκη στο Κάραγατς, στην περιοχή της Αδριανούπολης, στην Ανατολική 
Θράκη. Την περίοδο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου πολλοί Ελληνορθόδοξοι από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Μετά την ήττα του οθωμανικού κράτους πολλοί 
από αυτούς επιστρέψανε πίσω στον τόπο τους. Όλοι τους ξαναγύρισαν ως πρόσφυγες στην 
Ελλάδα μετά την ήττα του ελληνικού στρατού το 1922 και την ανταλλαγή των πληθυσμών 
ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία.


Π 8.54


Π 8.58


Π 8.56


Ελληνορθόδοξοι πρόσφυγες διασχίζουν με 
σχεδία τον Έβρο. 1925. 


Π 8.57


Ανατολική Θράκη
Μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία (Σεπτέμβριος 1922) οι Ελληνορθόδοξοι 
που κατοικούσαν στην Ανατολική Θράκη φεύγουν δυτικότερα. Σ’ αυτό το γεγονός αναφέρεται 
και το παρακάτω κείμενο του Αμερικανού συγγραφέα Έρνεστ Χεμινγουέι, που βρέθηκε στην 
περιοχή ως πολεμικός ανταποκριτής.


Π 8.55
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πρόσφυγας στην Ελλάδα. Το 1915, στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήρθε στην Ελλάδα, γύρισε 
πίσω στην πατρίδα του και ξαναήρθε μόνιμα πρόσφυγας το 1922.


Η Συνθήκη της Λοζάνης
Ας δούμε μερικούς από τους όρους της Συνθήκης της Λοζάνης σχετικά με την προστασία των 
μειονοτήτων στην Τουρκία και την Ελλάδα. 


Το δεύτερο χρόνο του πολέμου, το 1915, ήρθε διαταγή να σηκωθούμε να φύγουμε για την Ελλάδα. 
[…] κατεβήκαμε [στο λιμάνι] και περιμέναμε να μας πάρουνε ελληνικά πλοία· ήρθανε […]. Εμείς που 
μπαρκάραμε στο «Βαρβάρα» μας έβγαλε στον Πειραιά κι από κει πήγαμε στην Καλαμάτα. Όλοι μείναμε 
πέντε χρόνια και περισσότερο. Δύο χρόνια μετά την ανακωχή μάθαμε ότι μπορούσαμε να γυρίσουμε 
στις πατρίδες μας. Μπαρκάραμε πάλι στα πλοία και γυρίσαμε πίσω στην Τουρκία [=Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία]. Όσοι είχανε βρει καλές δουλειές στην Ελλάδα δε φύγανε. 
Εμείς πήγαμε στο Τσανάκαλε κι από εκεί στο χωριό μας. Ξανάρχισε ο καθένας τη δουλειά του. Οι 
Τούρκοι [Οθωμανοί μουσουλμάνοι] μας καλοδέχτηκαν. Εγώ διορίστηκα δάσκαλος στην Καλλίπολη 
[=πόλη της Τουρκίας στην Ανατολική Θράκη]. 
Όταν όμως άρχισε η οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού, άλλαξε και η κατάσταση. Αγρίεψε ο 
τόπος. Βγήκανε Τούρκοι τσέτες [=άτακτοι ένοπλοι Οθωμανοί μουσουλμάνοι] και κυνηγούσανε τους 
χριστιανούς όπου τους βρίσκανε. Και σφαγές και ληστείες. Τρομοκρατία […]. Κάθε μέρα είχαμε το 
φόβο και τον τρόμο. 
Κατεβήκαμε [στο λιμάνι] και περιμέναμε πλοίο να φύγουν όλοι οι Έλληνες από τα χωριά. Όσοι δεν 
πρόλαβαν βρήκαν κακό τέλος από τους τσέτες. 
[…] Ελληνικό πλοίο μας έφερε στον Πειραιά. Από εκεί μας στείλανε στη Χαλκίδα. Μείναμε λίγους 
μήνες και ύστερα βρεθήκαμε όλοι οι πατριώτες [=συντοπίτες] και ήρθαμε κι εγκατασταθήκαμε εδώ 
στα Λακκοβίκια [=το σημερινό χωριό Νέο Οφρύνιο στο νομό Καβάλας]. 


Μαρτυρία Κωνσταντίνου Επισκόπου


Άρθρο 38. Η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να προστατεύει πλήρως και απόλυτα τη ζωή και την ελευ-
θερία σε όλους τους κατοίκους της Τουρκίας, ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκαν, την εθνικότητα, τη 
γλώσσα, τη φυλή ή τη θρησκεία τους. Όλοι οι κάτοικοι της Τουρκίας έχουν το δικαίωμα να πρεσβεύουν 
[=να πιστεύουν] ελεύθερα, δημόσια και ιδιωτικά, κάθε πίστη, θρησκεία […]. Οι μη μουσουλμανικές 
μειονότητες θα μπορούν ελεύθερα και χωρίς όρους να κυκλοφορούν και να μεταναστεύουν […]. 
Άρθρο 39. Όλοι οι Τούρκοι υπήκοοι που ανήκουν σε μη μουσουλμανικές μειονότητες θα έχουν τα ίδια 
αστικά και πολιτικά δικαιώματα που έχουν και οι μουσουλμάνοι […]. Η διαφορετική θρησκεία […] ή πίστη 
δεν πρέπει να εμποδίζει κανέναν Τούρκο υπήκοο να […] καταλαμβάνει δημόσιες θέσεις, αξιώματα και 
τιμές ή να ασκεί διάφορα επαγγέλματα […]. 
Άρθρο 40. Οι Τούρκοι υπήκοοι, όσοι ανήκουν σε μη μουσουλμανικές μειονότητες, θα έχουν […] το ίδιο 
δικαίωμα [με τους υπόλοιπους Τούρκους υπήκοους] να ιδρύουν, να διευθύνουν και να εποπτεύουν, 
με δικά τους χρήματα, κάθε είδους φιλανθρωπικά, θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και 
άλλα εκπαιδευτήρια με το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ελεύθερα σ’ αυτά τη γλώσσα τους και να τελούν 
όσα η θρησκεία τους επιβάλλει. 
Άρθρο 41. Στις πόλεις και στις περιοχές όπου μένουν πολλοί μη μουσουλμάνοι υπήκοοι, η τουρκική 
κυβέρνηση θα παρέχει στη δημόσια εκπαίδευση τις απαραίτητες ευκολίες για να εξασφαλιστεί στα 
παιδιά των παραπάνω Τούρκων υπήκοων η διδασκαλία στη γλώσσα τους στα δημοτικά σχολεία. Η 


διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την τουρκική κυβέρνηση να κάνει υπο-
χρεωτική τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα παραπάνω 
σχολεία […].
Άρθρο 45. Όσα δικαιώματα αναγνωρίζονται στο παραπάνω τμήμα 
[της Συνθήκης] για τις μη μουσουλμανικές μειονότητες στην Τουρ-
κία αναγνωρίζονται επίσης και από την Ελλάδα για τη μουσουλμα-
νική μειονότητα [που βρίσκεται] στα εδάφη της.


Συνθήκης της Λοζάνης, 24 Ιουλίου 1923
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Η διάσκεψη στη Λοζάνη. 1923.


Π 8.59


Π 8.60


Π 8.61
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Ανταλλαγή των πληθυσμών
Ο όρος καθιερώθηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο διεθνές δίκαιο. «Ανταλλαγή 
πληθυσμών» σημαίνει ότι δύο χώρες συμφωνούν να μετακινηθούν (εθελοντικά ή υποχρεωτικά) 
από τη μία στην άλλη πληθυσμοί που σε κάθε χώρα θεωρούνται εθνική μειονότητα. 
Η πρώτη εθελοντική ανταλλαγή πληθυσμών έγινε ανάμεσα στη Βουλγαρία και στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία το 1913. Στη συνέχεια, το 1919 έγινε μια ακόμη εθελοντική ανταλλαγή ανάμεσα 
στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Υπολογίζεται ότι 50.000 ελληνόφωνοι μετανάστευσαν στην 
Ελλάδα και 90.000 βουλγαρόφωνοι στη Βουλγαρία.
Τον Ιανουάριο του 1923 η Ελλάδα και η Τουρκία υπογράψανε σύμβαση για την υποχρεωτική 
ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσά τους. Αυτή ήταν η πρώτη υποχρεωτική ανταλλαγή 
πληθυσμών ανάμεσα σε δύο χώρες. Έτσι άρχισαν να μεταφέρονται στην Ελλάδα και όλοι 
οι υπόλοιποι Ελληνορθόδοξοι από τον Πόντο, την Καππαδοκία και άλλες περιοχές, και να 
φεύγουν οι μουσουλμάνοι που ζούσαν στην Ελλάδα. Οι τελευταίοι πρόσφυγες έφτασαν στην 
Ελλάδα το 1925. Ας δούμε ποιοι έπρεπε, σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, να φύγουν. 


Η Σύμβαση κανόνιζε επίσης τι θα γίνουν οι περιουσίες των πληθυσμών που μετακινήθηκαν 
στις δύο χώρες. Οι Ελληνορθόδοξοι που έφυγαν ήταν περίπου 1.500.000, ενώ οι 
μουσουλμάνοι περίπου 650.000. 


H κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας και η ελληνική κυβέρνηση 
συμφώνησαν στους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1. Από την 1η Μαΐου 1923 θα γίνει υποχρεωτική ανταλλαγή ανάμεσα α) σε 
Τούρκους υπήκοους που έχουν ελληνορθόδοξο θρήσκευμα και που μένουν σε τουρ-
κικά εδάφη, και β) σε Έλληνες υπήκοους που έχουν μουσουλμανικό θρήσκευμα και 
μένουν σε ελληνικά εδάφη [...].
Άρθρο 2. Δε θα υπάγονται στην ανταλλαγή που προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο: α) 
οι Έλληνες [=Ελληνορθόδοξοι] κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, β) οι μουσουλμάνοι 
κάτοικοι της Δυτικής Θράκης [...].


Ελληνοτουρκική σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών, 30 Ιανουαρίου 1923 
Απόδοση στη σύγχρονη γλώσσα 


Μαθητές του ελληνορθόδοξου σχολείου 
στη Σινασό της Καππαδοκίας. Η 


φωτογραφία τραβήχτηκε μια μέρα 
πριν αναχωρήσουν οι Ελληνορθόδοξοι 


της Σινασού για την Ελλάδα (1924), 
στο πλαίσιο της ανταλλαγής των 


πληθυσμών.


Π 8.62


Π 8.63
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1 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	6.50.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Γράφτηκε	την	ίδια	
εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Τι	λέει;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	3–4	ατόμων.	Μελετήστε	την	εικόνα	6.37.	Τι	δείχνει;	Πότε	έγιναν	
όσα	δείχνει;	Η	κάθε	ομάδα	αντιπροσωπεύει	και	ένα	επαγγελματικό	σωματείο,	από	αυτά	
που	συμμετείχαν	στο	συλλαλητήριο.	Τα	μέλη	της	συζητούν	μεταξύ	τους	γιατί	πρέπει	
να	συμμετέχουν	στο	συλλαλητήριο	και	για	τα	συνθήματα	με	τα	οποία	θα	πάρουν	μέρος	
σ’	αυτό.	Κάντε	έναν	κατάλογο	με	τα	συνθήματα	που	θα	φωνάξετε	στο	συλλαλητήριο.	
Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!


2 	 Είστε	ένας	υποψήφιος	βουλευτής	του	Κόμματος	των	Φιλελευθέρων	και	πρόκειται	να	μιλήσετε	
σε	μια	συγκέντρωση	του	κόμματός	σας	στο	Βόλο.	Το	κοινό	σας	είναι	κυρίως	αγρότες	και	
εργάτες.	Ποια	σημεία	από	την	πολιτική	των	Φιλελευθέρων	θα	τονίσετε	στην	ομιλία	σας;


	 Για	ποιο	λόγο;	Γράψτε	ένα	σύντομο	κείμενο	(120–130	λέξεις)	για	όσα	πρόκειται	να	πείτε.


3 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	8.5.	Ποιος	έγραψε	το	κείμενο	και	πότε;	Τι	ξέρετε	γι’	αυτόν;
	 	 Για	ποιο	θέμα	μιλάει	το	κείμενο;	Τι	λέει	γι’	αυτό;	Το	κείμενο	γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για
	 	 την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Είστε	δημοσιογράφος	σε	μια	αθηναϊκή	εφημερίδα.	Γράψτε	ένα	σύντομο	άρθρο	(130–150	
λέξεις)	εξηγώντας	γιατί	ήταν	σημαντική	η	απόφαση	της	κυβέρνησης	των	Φιλελευθέρων


	 να	μπει	η	δημοτική	γλώσσα	στο	δημοτικό	σχολείο.


4 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	8.8	και	Π	8.9.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Ποιοι	τα	έγραψαν	και	πότε;	
Για	ποιο	θέμα	μιλάνε;	Τι	λένε;	Τα	κείμενα	γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε	
ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


β)	 Μελετήστε	προσεκτικά	τις	εικόνες	8.17,	Π	8.6,	Π	8.7,	Π	8.10	και	Π	8.11.	Τι	πληροφορίες	
μάς	δίνουν	για	τη	Θεσσαλονίκη;	


γ)	 Είστε	ένας	Έλληνας	δημοσιογράφος	και	καλύπτετε	τον	Α΄	Βαλκανικό	Πόλεμο	για	την	
αθηναϊκή	εφημερίδα	Εμπρός.	Μετά	την	κατάληψη	της	Θεσσαλονίκης	από	τον	ελληνικό	
στρατό	γράφετε	ένα	άρθρο	(230–250	λέξεις)	για	τη	Θεσσαλονίκη	(μιλήστε	για	την	πόλη,	
για	τους	πληθυσμούς	που	ζούσαν	εκεί,	για	την	εντύπωση	που	σχημάτισαν	οι	Έλληνες	για	
την	πόλη,	για	τη	σημασία	που	έχει	για	την	Ελλάδα	η	κατάληψή	της	κτλ.).


5 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	8.16.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Για	τι	
μιλάει;	Τι	λέει;	Το	κείμενο	γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Στον	παρακάτω	χάρτη	δείξτε	την	περιοχή	από	όπου	μπορεί	να	στάλθηκε	αυτό.	


ΕΛΛΑΔΑ


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ


ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ	ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ


γ)	 Ποιες	ήταν	οι	αιτίες	του	Β΄	Βαλκανικού	Πολέμου;	Ποιες	από	αυτές	μπορείτε	να	εντοπίσετε	
μέσα	στο	κείμενο	Π	8.16;	
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7 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	8.19	και	Π	8.21.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Ποιοι	τα	έγραψαν	και	πότε;	
Για	τι	μιλάνε;	Τι	λένε;	Τα	κείμενα	γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε


	 	 ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.
β)	 Μελετήστε	τις	εικόνες	8.15,	8.16,	Π	8.18	και	Π	8.20.	Τι	δείχνουν;	Πότε	μπορούν	να	
χρονολογηθούν;	Για	ποιο	θέμα	μιλάνε	και	τι	πληροφορίες	μάς	δίνουν;	


γ)	 Είστε	μέλος	μιας	Διεθνούς	Επιτροπής	που	το	φθινόπωρο	του	1912	φτάνει	στη	Μακεδονία	
για	να	ασχοληθεί	με	τους	πρόσφυγες	από	τους	Βαλκανικούς	Πολέμους.	Λίγες	βδομάδες	
μετά	την	άφιξή	σας	στέλνετε	μια	πρώτη	σύντομη	αναφορά	γι’	αυτό	το	θέμα.	Σ’	αυτή	
μιλάτε	για	το	ποιοι	πληθυσμοί	μετακινούνται,	γιατί,	πού	πηγαίνουν,	ποια	είναι	τα	
προβλήματά	τους	κτλ.).	Γράψτε	την	αναφορά	(130–150	λέξεις).


8 	 Ο	Σόλομον	Καράσο	είναι	ένας	Εβραίος	έμπορος	της	Θεσσαλονίκης.	Το	καλοκαίρι	του	1913	
σ’	ένα	γράμμα	που	στέλνει	στην	αδελφή	του	Έλντα,	που	μετανάστευσε	με	τον	άντρα	της	
πριν	από	τρία	χρόνια	στις	ΗΠΑ,	της	μιλάει	για	τις	αλλαγές	που	έγιναν	στην	πόλη	με	την	
ενσωμάτωσή	της	στο	ελληνικό	κράτος,	αλλά	και	το	πώς	είδαν	οι	Εβραίοι	που	ζούσαν	εκεί	το	
γεγονός	αυτό.	Γράψτε	το	γράμμα	που	έστειλε	ο	Σόλομον	Καράσο	στην	αδελφή	του	(150–170	
λέξεις).


α)	 Δίπλα	σε	κάθε	κουτί	γράψτε	τρεις	τουλάχιστον	λόγους	για	τους	οποίους	οι	Βαλκανικοί	
Πόλεμοι	ήταν	σημαντικοί	για	καθεμιά	από	αυτές	τις	χώρες.	


β)	 Ποια	νέα	προβλήματα	είχαν	να	αντιμετωπίσουν	οι	χώρες	αυτές	μετά	τους	Βαλκανικούς	
Πολέμους;	


β)	 Για	όλα	αυτά	γράψτε	ένα	κείμενο	(180–200	λέξεις).	Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	
τάξη!


6 	 Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	το	παρακάτω	σχήμα:


Σερβία


Οθωμανική 
Αυτοκρατορία


Βαλκανικοί ΠόλεμοιΕλλάδα Βουλγαρία


9 	 Κατά	την	ανοικοδόμηση	
της	Θεσσαλονίκης	
μετά	την	πυρκαγιά	
του	1917	υπήρξε	
ιδιαίτερη	φροντίδα	
να	αναδειχτούν	τα	
ρωμαϊκά	και	βυζαντινά	
μνημεία	της	πόλης,	
καθώς	και	οι	εκκλησίες	
της.	Γιατί	έγινε	αυτό;	
Ποιο	στόχο	είχε;	
Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας	σε	
ένα	κείμενο	(130–150	
λέξεις).


10 	 Δίπλα	βλέπετε	μια	καρτ	
ποστάλ	που	κυκλοφόρησε	στην	
Ελλάδα	μετά	τους	Βαλκανικούς	
Πολέμους.	Ποιοι	εικονίζονται;	
Πώς	χαρακτηρίζονται	στην	καρτ	
ποστάλ;	Γιατί	ο	σχεδιαστής	
της	χρησιμοποιεί	αυτό	το	
χαρακτηρισμό;


	 Τι	πληροφορίες	μάς	δίνει	για	
τις	ιδέες	και	το	κλίμα	που	
επικρατούσε


	 στην	Ελλάδα	τότε;	
Δικαιολογήστε


	 την	απάντησή	σας	σ’	ένα	
κείμενο	(130–150	λέξεις).
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11 	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	8.24,	Π	8.25,	Π	8.26,	Π	8.28	και	Π	8.29.	
α)	 Αντιγράψτε	στα	τετράδιά	σας	και	συμπληρώστε	τον	πίνακα:	


Κείμενο Πότε 
γράφτηκε;


Τι είδους 
κείμενο 
είναι; 


Γράφτηκε την 
ίδια εποχή για 


την οποία μιλάει 
ή αργότερα; 


Ποιος/ 
ποιοι το 


έγραψαν;


Σε ποιο 
θέμα 


αναφέρεται; 


Ο συγγραφέας 
ανήκει στη βενιζελική 
ή στην αντιβενιζελική 


πλευρά;


Τι πληροφορίες μάς 
δίνει το κείμενο για 


το συγκεκριμένο 
θέμα;


Π 8.24


Π 8.25


Π 8.26


Π 8.28


Π 8.29


β)	 Μελετήστε	τις	εικόνες	8.20,	8.22,	8.23	και	8.21.	Αντιγράψτε	στα	τετράδιά	σας	και	
συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα:	


Εικόνα Χρονολογία Ποιο είναι το θέμα της ιστορικής πηγής; Τι πληροφορίες μάς δίνει η πηγή για το συγκεκριμένο θέμα;


8.20


8.22


8.21


8.23


γ)	 Είστε	ένας	δημοσιογράφος	που	δουλεύει	για	την	καναδική	εφημερίδα	Τορόντο Ντέιλι 
Σταρ.	Τον	Αύγουστο	του	1917	φτάνετε	στην	Αθήνα	και,	ανάμεσα	στα	άλλα,	παίρνετε	και	
δύο	συνεντεύξεις,	μία	από	έναν	οπαδό	του	Ελευθέριου	Βενιζέλου	και	μία	από	έναν	οπαδό	
του	βασιλιά	Κωνσταντίνου	Α΄.	Ποια	από	τις	δύο	ομάδες,	οι	βενιζελικοί	ή	οι	αντιβενιζελικοί,	
ελέγχουν	την	πολιτική	ζωή	στην	Ελλάδα	τη	συγκεκριμένη	περίοδο;		


δ)	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5–6	ατόμων.	Κάθε	ομάδα	γράφει	τις	δύο	συνεντεύξεις
	 (240–250	λέξεις	η	καθεμιά)	που	πήρε	ο	δημοσιογράφος	της	Τορόντο Ντέιλι Σταρ	από	
τον	οπαδό	του	Ελευθέριου	Βενιζέλου	και	από	τον	οπαδό	του	βασιλιά	Κωνσταντίνου.	
Ετοιμάστε	έναν	κατάλογο	με	όλες	τις	ερωτήσεις	που	θέλετε	να	κάνετε	στον	καθέναν	από	
τους	δύο.	Στη	συνέχεια	απαντήστε	σ’	αυτές	τις	ερωτήσεις.	Λάβετε	υπόψη	σας	ότι	ένας	
δημοσιογράφος	δεν	μπορεί	να	ταυτίζεται	με	αυτόν	για	τον	οποίο	γράφει	και	γι’	αυτό	
οι	ερωτήσεις	σας	πρέπει	να	έχουν	σκοπό	να	αναδείξουν	τη	σημασία	που	είχε	για	την	
ελληνική	κοινωνία	ο	Εθνικός	Διχασμός.	


	 Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!


12 	 Δίπλα	βλέπετε	μια	καρτ	ποστάλ	που	κυκλοφόρησε	
μετά	την	επαναφορά	του	συντάγματος	
στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	από	τους	
Νεότουρκους.	
α)	 Τι	εικονίζει	η	καρτ	ποστάλ;	Τι	συνθήματα	είναι	
γραμμένα	σ’	αυτή;	Σε	ποιες	γλώσσες	είναι	
γραμμένα	τα	συνθήματα;	


β)	 Συγκρίνετε	αυτή	την	καρτ	ποστάλ	με	τις	
εικόνες	8.31	και	8.32.	Τι	διαπιστώνετε;	


γ)	 Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνουμε	από	
αυτές	τις	καρτ	ποστάλ	τι	κλίμα	επικρατούσε	
στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	μετά


	 την	επικράτηση	των	Νεότουρκων;
	 Πώς	δικαιολογείται	το	κλίμα	αυτό;
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17 	 α)	 Διαβάστε	τα	κείμενα	Π	8.52,	Π	8.55	και	Π	8.56.	Τι	είδους	κείμενα	είναι;	Ποιοι	τα	έγραψαν	
και	πότε;	Για	τι	μιλάνε;	Τι	λένε;	Γράφτηκαν	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάνε


	 	 ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.		
β)	 Ποια	σημεία	στα	κείμενα	μας	δίνουν	πληροφορίες;	Σε	ποια	σημεία	οι	συντάκτες	τους	
σχολιάζουν	τις	πληροφορίες	και	δίνουν	την	προσωπική	τους	άποψη;	Ποια	είναι	αυτή;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


13 	 Πού	διέφερε	η	τουρκική	εθνική	ιδέα,	που	υιοθέτησαν	οι	Νεότουρκοι,	από	τον	οθωμανισμό;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας	με	ένα	κείμενο	(120–130	λέξεις).


15 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	8.41.	Τι	είδους	κείμενο	είναι;	Ποιος	το	έγραψε	και	πότε;	Για	τι	
μιλάει;	Τι	λέει;	Γράφτηκε	την	ίδια	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	
την	απάντησή	σας.		


β)	 Ποια	στάση	κράτησαν	οι	Νεότουρκοι	από	τους	Βαλκανικούς	Πολέμους	και	μετά	
απέναντι	στους	πληθυσμούς	της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	που	δεν	είχαν	τα	τουρκικά	
για	μητρική	τους	γλώσσα	ή	δεν	ήταν	μουσουλμάνοι;	Ποια	μέτρα	πήραν;	Πώς	τα	
δικαιολόγησαν;	Ποια	σημεία	στο	κείμενο	μπορούν	να	εξηγήσουν	τη	στάση	τους;	Γράψτε	
ένα	σχετικό	κείμενο	(100–120	λέξεις).


16 	 Τοποθετήστε	στην	ιστορική	γραμμή	τα	παρακάτω	γεγονότα:


Είσοδος 
κεμαλικού στρατού 


στη Σμύρνη


Αποβίβαση 
ελληνικού στρατού 


στη Σμύρνη


Εκστρατεία 
ελληνικού στρατού 


στην Άγκυρα


Αντεπίθεση 
κεμαλικού 
στρατού


Έξωση 
Κωνσταντίνου Α΄ από 


την Ελλάδα


19
18


19
19


19
20


19
21


19
22


19
23


α΄ εξάμηνο β΄ εξάμηνο α΄ εξάμηνο β΄ εξάμηνο α΄ εξάμηνο β΄ εξάμηνο α΄ εξάμηνο β΄ εξάμηνο α΄ εξάμηνο β΄ εξάμηνο 


Επιστροφή 
Κωνσταντίνου Α΄ 


στην Ελλάδα


Συνθήκη 
Σεβρών


Συνθήκη 
Λοζάνης


Ήττα 
Φιλελευθέρων στις 


εκλογές


Ίδρυση 
τουρκικού κράτους


Τέλος Α΄ 
Παγκόσμιου 
Πολέμου


Μέτρα Βασικός στόχος


14 	 α)	 Διαβάστε	το	κείμενο	Π	8.38.	Πότε	γράφτηκε	το	κείμενο;	Για	τι	μιλάει;	Τι	λέει;	Γράφτηκε	
την	εποχή	για	την	οποία	μιλάει	ή	αργότερα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	 Τι	ήθελαν	να	πετύχουν	οι	Νεότουρκοι;	Ποια	μέτρα	πήραν	για	να	πετύχουν	τους	στόχους	
τους;	Αντιγράψτε	στο	τετράδιό	σας	και	συμπληρώστε	το	παρακάτω	διάγραμμα:	


γ)	 Δίπλα	σε	κάθε	μέτρο	γράψτε	με	ποιους	τρόπους	το	καθένα	εξυπηρετούσε	το	βασικό	
στόχο	των	Νεότουρκων.	


δ)	 Στη	συνέχεια	γράψτε	ένα	κείμενο	(140–150	λέξεις)	για	όλα	αυτά.
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19 	 Ψάξτε	να	βρείτε	αν	στο	νομό	που	ζείτε	εγκαταστάθηκαν	πρόσφυγες	από	τη	Μικρά	Ασία.	
Σε	ποιες	συνοικίες	στις	πόλεις	και	σε	ποια	χωριά	εγκαταστάθηκαν;	Φτιάξτε	έναν	κατάλογο.	
Μπορείτε	να	προσδιορίσετε	από	τον	κατάλογο	αυτόν	τον	τόπο	απ’	όπου	ήρθαν	οι	
πρόσφυγες;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


20 	 Διαβάστε	το	παρακάτω	απόσπασμα	από	ένα	αφήγημα	που	έγραψε	ένας	σύγχρονός	μας	
λογοτέχνης.


	 Ποιος	έγραψε	το	κείμενο	και	πότε;	Για	τι	μιλάει;	Τι	λέει;	Γιατί	η	οικογένεια	των	Τούρκων	
επισκέπτεται	το	συγκεκριμένο	τόπο;	Τι	ψάχνει;	Το	βρίσκει;	Τι	γίνεται	τελικά;	Γιατί


	 η	Μελίνα	τούς	οδηγεί	στην	περιοχή	που	ονομάζεται	Προσφυγικά;	Πότε	μπορεί	να	έφυγαν
	 οι	παππούδες	του	Σελτσούκ	από	το	χωριό;


Έβρεχε καλοκαιριάτικα, θυμάται. Κάτι που είναι συνηθισμένο στα βόρεια, και ειδικά στα 
πιο ορεινά. Καθόταν στην πλατεία∙ ο πατέρας της, ο συχωρεμένος, είχε το καφενείο 
«Μαγκάκι» κι εκείνη το άνοιγε [...]. Αναπάντεχα, ένα αυτοκίνητο φρενάρισε στη μέση της 
πλατείας και από μέσα πετάχτηκε μια ολόκληρη οικογένεια. Οι γονείς, γύρω στα πενήντα 
πέντε, κι ένα αγόρι γύρω στα είκοσι. Στην ηλικία της. Μόνο το καφενείο ήταν ανοιχτό για 
να πιούνε έναν καφέ. Μιλούσαν τούρκικα, η Μελίνα δεν καταλάβαινε. Ευτυχώς ο νεαρός 
ήξερε λίγα αγγλικά [...]. Είχαν έρθει να δουν το χωριό των παππούδων τους όταν ζούσαν 
εδώ, κόντευε ένας αιώνας πια. «Από εδώ και πάνω ζούσανε», τους έδειξε η Μελίνα τη γει-
τονιά των προσφύγων. Η γυναίκα κουνούσε αρνητικά το κεφάλι, δεν πίστευε ότι θα υπήρχε 
και ένα ίχνος. Κάτι ξεχασμένες περιγραφές της γιαγιάς. Θέλησαν να προχωρήσουν [...]. 
Προχώρησε μαζί τους στα στενάκια. Εκείνοι κοίταζαν σαν ξένοι τα ξένα μέρη. Οι γονείς 
κυρίως. Ο νεαρός Σελτσούκ προχωρούσε στο πλάι της Μελίνας [...]. Τους έδειξε και τα 
πιο απόμακρα στενά, τα εγκαταλειμμένα σπίτια με τις ανοιχτές σάλες [...], τις αυλές που 
χορτάριαζαν, τους ξεχασμένους πέτρινους φούρνους. Κάποιοι γείτονες έβγαιναν και 
τους κοίταζαν ή παραμόνευαν πίσω από τα παράθυρα. Καθόλου ασυνήθιστο. Η Μελίνα 
συζητούσε με το Σελτσούκ. Έμεναν στη Σμύρνη, είχαν κατάστημα ειδών υγιεινής. Εκεί-
νος σπούδαζε στην Ισταμπούλ πολιτικές επιστήμες, ήταν στο πρώτο έτος [...]. Τράβηξαν 
και φωτογραφίες οι γονείς του Σελτσούκ. Σε όποιο σημείο πίστευαν ότι θα μπορούσε να 
βρίσκεται το πατρικό των παππούδων. Κανένα στοιχείο, καμία ένδειξη δεν συνηγορούσε 
υπέρ των δικών τους τεκμηρίων. Σαν να κουράστηκαν κάποια στιγμή, σαν να έπρεπε να 
φύγουν, να τα μαζεύουν από εδώ. Ο πατέρας έδειχνε πιο ήρεμος, η μάνα πιο οργισμένη. 
«Άιντε να φύγουμε, άιντε ...». 


Θεόδωρος Γρηγοριάδης, «Μαγκάκι», από τη συλλογή Χάρτες, έτος 2007


18 	 Γράψτε	τουλάχιστον	τρεις	λόγους	που	να	εξηγούν	γιατί	η	Συνθήκη	της	Λοζάνης	είναι	
σημαντική	και	για	την	Ελλάδα	και	για	την	Τουρκία.
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