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Πώς είναι το βιβλίο
δεύτερο μισό 18ου – αρχές 19ου αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Χρώμα κεφαλαίου
Κάθε κεφάλαιο έχει διαφορετικό χρώμα

Κεφάλαιο 1

Αριθμός κεφαλαίου

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση,
οι αυτοκρατορίες σε κρίση
(δεύτερο μισό 18ου – αρχές 19ου αιώνα)

Τίτλος κεφαλαίου

Εισαγωγικό κουτί στο κεφάλαιο

Το 18ο αιώνα το πολίτευμα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είναι η απόλυτη μοναρχία. Τα κράτη της δυτικής Ευρώπης κυριαρχούν στο διεθνές εμπόριο. Με το εμπόριο ασχολούνται κυρίως τα
αστικά στρώματα, που η οικονομική τους δύναμη μεγαλώνει και θέλουν να συμμετέχουν και στην
πολιτική. Οι μορφωμένοι γίνονται πιο πολλοί και προσπαθούν να καταλάβουν τον κόσμο γύρω τους
με τη λογική και την παρατήρηση. Έτσι γεννιέται ο Διαφωτισμός, ένα πνευματικό κίνημα που πιστεύει
ότι η κριτική σκέψη μπορεί να κυβερνά την ανθρώπινη ζωή. Όλα αυτά οδήγησαν στο τέλος του 18ου
αιώνα στην Αμερικανική Επανάσταση και στη Γαλλική Επανάσταση. Την ίδια εποχή νέες εφευρέσεις
και νέοι τρόποι στην εργασία έφεραν τη Βιομηχανική Επανάσταση. Οι εξελίξεις αυτές άλλαξαν πολλά
στην κοινωνία, στην πολιτική και στην οικονομία. Στο γύρισμα από το 18ο στο 19ο αιώνα περνάμε στο
σύγχρονο κόσμο.



Χρώμα κεφαλαίου
Χρονική περίοδος κεφαλαίου

δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.18

Στις πόλεις αναπτύσσονται τα αστικά στρώματα. Λίγοι μουσουλμάνοι
ανήκουν σ’ αυτά. Η ζωή τους μοιάζει όλο και πιο πολύ με τη ζωή
των αστών στα ευρωπαϊκά κράτη. Ιδρύουν λέσχες και σωματεία
(φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά κ.ά.), φροντίζουν για την καλή μόρφωση
των παιδιών τους (σε εμπορικές σχολές, αλλά και στο εξωτερικό, με
ξένες γλώσσες), για να μπορούν να συμμετέχουν στις οικονομικές
και πολιτικές εξελίξεις. Επίσης διαδίδεται το θέατρο, τα βιβλία, οι
εφημερίδες και τα περιοδικά. Η Ευρώπη επηρέασε και την οθωμανική
τέχνη, τη λογοτεχνία και την αρχιτεκτονική.
Το παλάτι του Nτολμαμπαχτσέ, στην ευρωπαϊκή ακτή του Βόσπορου, που
έχτισε το 1851 ο σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ (1839–1861) σε σχέδια του
Αρμένιου αρχιτέκτονα Mπαλιάν.

Απόφοιτοι της Εμπορικής Σχολής της Χάλκης το 1893.
Η σχολή είχε ορθόδοξους μαθητές.

6.20
6.19
Την εποχή αυτή οι εργάτες ήταν λίγοι στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί δεν υπήρχαν
πολλές βιομηχανίες. Πάντως δε γνωρίζουμε
πολλά για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα
στις πόλεις, στα οποία ανήκαν άνθρωποι
από διαφορετικές θρησκείες, που μιλούσαν
διαφορετικές γλώσσες.

Αριθμός κεφαλαίου
Όροι/φράσεις με έντονα μπλε
γράμματα. Παραπέμπουν στο
«Λίγη ακόμη ιστορία...» όπου
εξηγούνται αναλυτικά.
Κουτί με σημαντικές
πληροφορίες

δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.23

6.21

Οι εθνικοί κανονισμοί (1860–1862)
Το 1862 γίνεται ο νόμος για τους Εθνικούς ή Γενικούς Κανονισμούς. Μ’ αυτόν
οι Ρωμιοί από τα ανώτερα και τα μεσαία αστικά στρώματα αποκτήσανε για
πρώτη φορά σημαντικό ρόλο στη διοίκηση του μιλέτ και έλεγχαν τα οικονομικά και τα εκπαιδευτικά ζητήματά του. Έτσι ο ανώτατος ορθόδοξος κλήρος
έχασε πολλές εξουσίες.

Σφραγίδα από το σωματείο των εργατών και
εργατριών στο Οθωμανικό Μονοπώλιο Καπνού.
Η σφραγίδα είναι γραμμένη σε τρεις γλώσσες
(οθωμανικά, εβραϊκά και ελληνικά). Αρχές του 20ού αιώνα.
Το τζαμί στην παραλία του Ορτάκιοϊ, στην ευρωπαϊκή
ακτή του Βόσπορου, που σχεδίασε ο Αρμένιος
αρχιτέκτονας Μπαλιάν (γύρω στο 1900). Πολλά κτίρια
(τράπεζες, σχολεία, τζαμιά, εκκλησίες κτλ.) που
χτίζονται μετά τα μέσα του 19ου αιώνα μαρτυρούν τις
ευρωπαϊκές επιδράσεις.

Ο οθωμανισμός
Παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις, το οθωμανικό κράτος
προσπάθησε να διαδώσει τον οθωμανισμό κυρίως ιδρύοντας
κρατικά σχολεία: να καλλιεργήσει δηλαδή την ιδέα ότι όλοι οι
υπήκοοι του σουλτάνου ήταν Οθωμανοί, ανεξάρτητα από τη
θρησκεία τους, και είχαν μια κοινή πατρίδα, την οθωμανική.
Στόχος του ήταν να εμποδίσει τα εθνικά κινήματα να διασπάσουν
την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε εθνικά κράτη.

Οι ορθόδοξοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

6.22
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Οι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν
Για τα μιλέτ
οργανωμένοι σε θρησκευτικές κοινότητες, τα μιλέτ. Με τις
μιλήσαμε στη
μεταρρυθμίσεις, τα μιλέτ γίνονται θεσμοί του κράτους και
σ. 34.
έχουν πολύ μεγάλη αυτονομία (θρησκευτική, διοικητική,
δικαστική, εκπαιδευτική). Οι ορθόδοξοι χριστιανοί
υπήκοοι αποκαλούνται Ρωμιοί, ανήκουν στο ορθόδοξο
μιλέτ και μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Αυτό που τους ενώνει είναι η
ορθόδοξη χριστιανική πίστη και η ιδέα ότι ανήκουν στο ίδιο μιλέτ.

Γράμμα που έστειλε ένας έμπορος
από τη Σμύρνη σ’ έναν άλλο στη Χίο.
15 Απριλίου 1900.

Λεζάντα εικόνας

Σημειώνεται πού μιλάμε
ξανά για το ίδιο θέμα.
Τίτλος υποκεφαλαίου
Εισαγωγικό κουτί στο
υποκεφάλαιο ή σε ενότητα
Όροι/φράσεις με έντονα μαύρα
γράμματα: λέξεις κλειδιά

Αρίθμηση πηγής. Ο πρώτος
αριθμός δηλώνει το κεφάλαιο και
ο δεύτερος τον αριθμό της πηγής
στο κεφάλαιο, δηλαδή 6.22 είναι
η πηγή 22 στο κεφάλαιο 6.

Επεξηγούνται όροι,
έννοιες, λέξεις

6.24

Απόδειξη για τα δίδακτρα που
πλήρωσε ένας πατέρας στο σχολείο
της ορθόδοξης κοινότητας του
Τζιμπαλί, στην Κωνσταντινούπολη,
το Νοέμβριο του 1874.

Η νέα διοίκηση των ορθόδοξων έδωσε μεγάλη
σημασία στην εκπαίδευση. Τα ανώτερα αστικά
στρώματα στις πόλεις ιδρύουν σωματεία και
συλλόγους με διάφορους σκοπούς (σύλλογοι
φιλανθρωπικοί, φιλολογικοί, μουσικοί, θεατρικοί,
αθλητικοί). Δημιουργούν ακόμη νοσοκομεία,
ορφανοτροφεία, γηροκομεία και άλλα ιδρύματα για
τους φτωχούς ορθόδοξους.
Καθώς αναπτύσσονται τα αστικά στρώματα των
Ρωμιών, διαδίδεται και ο Τύπος. Στις μεγάλες
πόλεις κυκλοφορούν πολλές εφημερίδες στα
ελληνικά. Στην Κωνσταντινούπολη μάλιστα
έβγαιναν εφημερίδες και στα καραμανλίδικα και
στα βουλγαρικά.

Λαχείο που κυκλοφόρησε το 1879
η ορθόδοξη κοινότητα του Τζιμπαλί
στην Κωνσταντινούπολη για να
συγκεντρώσει χρήματα για τη
δημιουργία σχολείου.

Β. Το Ανατολικό Ζήτημα σε έξαρση
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα το Ανατολικό Ζήτημα κυριαρχεί. Στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αναπτύσσονται εθνικά κινήματα, με στόχο να δημιουργήσουν
ανεξάρτητα εθνικά κράτη. Παράλληλα το ορθόδοξο μιλέτ διασπάται: πολλοί ορθόδοξοι
που δε μιλούν ελληνικά δημιουργούν τις δικές τους Εκκλησίες και τα δικά τους μιλέτ.
Με το Συνέδριο του Βερολίνου (1878) νέα κράτη δημιουργούνται στα Βαλκάνια και η
Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει πολλά από τα ευρωπαϊκά εδάφη της.
Την περίοδο αυτή αρχίζουν να αναπτύσσονται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία διάφορα εθνικά
κινήματα: το ελληνικό, το σερβικό, το ρουμανικό, το βουλγαρικό, το αρμενικό, το
αλβανικό. Αργότερα αναπτύσσονται το αραβικό και τελευταίο το τουρκικό εθνικό
Το 1870 στα Βαλκάνια
υπάρχει το ανεξάρτητο
κίνημα. Οι Μεγάλες Δυνάμεις (ιδιαίτερα η Ρωσία), αλλά και τα βαλκανικά κράτη
ελληνικό κράτος και τα
που ήδη υπάρχουν, στηρίζουν τα κινήματα αυτά.
αυτόνομα κράτη της
Όλα τα βαλκανικά εθνικά κινήματα προσπάθησαν να διαδώσουν τις ιδέες τους
Σερβίας και της Ρουμανίας.
πρώτα μέσα από την εκπαίδευση. Το ίδιο μέσο χρησιμοποίησε και η Οθωμανική
Αυτοκρατορία για να τα περιορίσει.

Οι διασπάσεις στο ορθόδοξο μιλέτ
Στο ορθόδοξο μιλέτ δεν είχαν όλοι τα ελληνικά μητρική γλώσσα. Πολλοί ήταν βουλγαρόφωνοι
και κατοικούσαν στη σημερινή Βουλγαρία και σε αρκετές περιοχές στη Μακεδονία και στη
Θράκη. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, όσοι ήθελαν ν’ ανέβουν κοινωνικά στο ορθόδοξο μιλέτ
έπρεπε να μάθουν ελληνικά. Επίσης, η λειτουργία στις ορθόδοξες εκκλησίες γινόταν κυρίως
στα ελληνικά.
Από τα μέσα όμως του 19ου αιώνα αναπτύσσεται ένα βουλγαρικό εθνικό κίνημα. Πολλοί
βουλγαρόφωνοι ορθόδοξοι πλουτίζουν, μορφώνονται, ιδρύουν βουλγαρόφωνα σχολεία και
ζητούν να συμμετέχουν και αυτοί στη διοίκηση του ορθόδοξου μιλέτ. Ζητούν επίσης εκεί που
οι βουλγαρόφωνοι είναι πιο πολλοί να γίνεται η λειτουργία στα βουλγαρικά.
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Πώς είναι το «Λίγη ακόμη ιστορία...»
Χρώμα κεφαλαίου. Είναι το ίδιο με το κεφαλαίο στο βιβλίο.

Λίγη ακόμη ιστορία ...
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αριθμός κεφαλαίου

Κεφάλαιο 1

Τίτλος κεφαλαίου

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση,
οι αυτοκρατορίες σε κρίση
(δεύτερο μισό 18ου -- αρχές 19ου αιώνα)

Τίτλος υποκεφαλαίου

A. Ευρωπαϊκές κοινωνίες: συνέχειες και αλλαγές
Π 1.1

Ο πληθυσμός στην Ευρώπη
αυξάνεται
Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα στην
Ευρώπη συχνά πολλοί άνθρωποι πέθαιναν
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:

Λίγη ακόμη ιστορία ...
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Όροι/φράσεις
που εξηγούνται

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

Γαλλικός χάρτης
του 1776 με την
Ευρώπη.

Οι άνθρωποι
τρέφονται καλύτερα.

Οι συνθήκες υγιεινής είναι
καλύτερες και έτσι μειώνονται οι θάνατοι,
κυρίως στη βρεφική ηλικία.

Π 1.2

Β. Νέες ιδέες – Ο Διαφωτισμός

Π 1.10

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.

Κάθε άνθρωπος που διώκει το συνάνθρωπο και αδελφό του γιατί δε συμφωνούν 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.

Κουτί με γραπτή
ιστορική πηγή
Συγγραφέας γραπτής πηγής

Διαφωτισμός

Ανεξιθρησκία

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

Π 1.11

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

Φυσικό δίκαιο

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.

Τίτλος πηγής

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

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



Χρονολογία πηγής
Αρίθμηση πηγής. Το γράμμα Π
σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο
«Λίγη ακόμη ιστορία...»,
ο πρώτος αριθμός δηλώνει το
κεφάλαιο και ο δεύτερος τον
αριθμό της. Δηλαδή διαβάζουμε
στο «Λίγη ακόμη ιστορία...» του
κεφαλαίου 1, την πηγή 12.

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 νομοθετική 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 εκτελεστική 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 1.12
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.



Πώς είναι οι δραστηριότητες
∆ραστηριότητες
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Λύστε την παρακάτω ακροστοιχίδα:

1800

1799

1797

∆ιακήρυξη των
δικαιωµάτων του ανθρώπου
και του πολίτη

1798

1796

Η Γαλλία
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δηµοκρατία

1795

1794

1792

Κατάληψη της
Βαστίλης

1793

1791

1790

1789

Θάνατος του
Λουδοβίκου ΙΣΤ΄

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.

πολυεθ

Βρείτε πότε έγιναν τα παρακάτω γεγονότα και τοποθετήστε τα στην ιστορική γραµµή:

Θάνατος
της Μαρίας
Αντουανέτας

Δραστηριότητες

[δεύτερο μισό του 18ου - αρχές του 19ου αιώνα ]

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) ∆ιαβάστε τα κείµενα Π 1.47 και Π 1.48. 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.

13

14

[Κεφάλαιο 1]

Χ
7 Α

∆ιαβάστε το παρακάτω απόσπασµα που προέρχεται από ένα µυθιστόρηµα:

8
9

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.

Ν
Ι
10 Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
β) Με ποιους συγκρίνει το Ναπολέοντα Βοναπάρτη ο συγγραφέας; Γιατί; ∆ικαιολογήστε την
απάντησή σας.

Από τη χώρα αυτή ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση.
Με την εκβιομηχάνιση οι κατασκευές δεν γίνονται πια με ξύλο, αλλά με ...
Νέοι χώροι εργασίας που συγκεντρώνουν πολλούς εργάτες.
Οι εργαζόμενοι πληρώνονται με τη μέρα, δηλαδή με ...
Μέχρι να εμφανιστούν τα εργοστάσια οι περισσότεροι τεχνίτες δούλευαν σε αυτά.
Η εκβιομηχάνιση δε χρησιμοποιεί μόνο εργαλεία χεριού, αλλά και ...
Νέα μορφή ενέργειας στην οποία στηρίχτηκε η βιομηχανική επανάσταση.
Οι μηχανές λειτουργούν με αυτό.
Οι πρώτες μηχανές χρησιμοποιήθηκαν στην ...
Η κοινωνική ομάδα που ωφελήθηκε από τη βιομηχανική επανάσταση.

Αριθμός δραστηριότητας
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18ος -- αρχές 19ου αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κεφάλαιο 2
Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα
(μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα)

Όπως είδαμε στη Β΄ Γυμνασίου το 17ο αιώνα άρχισε η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το
18ο αιώνα δεν είναι πια ισχυρό κράτος, αλλά ο «μεγάλος ασθενής» (έτσι την αποκαλούν στην Ευρώπη). Oι σουλτάνοι χάνουν όλο και περισσότερο την εξουσία τους στις μακρινές από την πρωτεύουσα
περιοχές. Παράλληλα, αναγκάζονται να κάνουν συμμαχίες με ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη.
Με την ελπίδα ότι τα χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη θα τους βοηθήσουν, κάποιοι ορθόδοξοι ξεσηκώνονται ενάντια στην οθωμανική εξουσία, ενώ άλλοι ωφελούνται από τις νέες συνθήκες και αποκτούν
μεγαλύτερη εξουσία και πλούτο. Σιγά σιγά όλο και περισσότεροι ζιμήδες έρχονται σε επαφή με τις
νέες ιδέες που κυκλοφορούν στη δυτική Ευρώπη. Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός με τους εκπρόσωπούς
του διαδίδει τα γράμματα και τις ιδέες του Διαφωτισμού στους ορθόδοξους. Στο τέλος του αιώνα οι
αλλαγές αυτές οδηγούν σε επαναστατικά κινήματα, παρόμοια με αυτά που είδαμε να αναπτύσσονται
στην Ευρώπη και στην Αμερική.

31
031-046 02 KEFALAIO C 2010 FINAL31 31

21/7/2010 9:28:19 ðì

18ος -- αρχές 19ου αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1
Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις δε συμφωνούσαν για το τι
έπρεπε να γίνει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κάποιες
(όπως η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία) ήθελαν να διατηρηθεί,
γιατί πίστευαν ότι αυτό θα διευκόλυνε το εμπόριό τους και θα
εμπόδιζε άλλα κράτη να γίνουν ισχυρά. Άλλες (όπως η Αυστρία
και η Ρωσία) συχνά πολεμούσαν με το οθωμανικό κράτος για
να κατακτήσουν εδάφη του στη Βαλκανική χερσόνησο και σε
άλλες περιοχές. Οι ιστορικοί και οι διπλωμάτες ονόμασαν το
πρόβλημα για την τύχη που θα είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία
«Ανατολικό Ζήτημα».

2.2

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία το 18ο αιώνα

2.3

Γελοιογραφία με θέμα το Ανατολικό Ζήτημα. Tρεις από τις
Μεγάλες Δυνάμεις κάθονται στο «διπλωματικό τραπέζι» και
μοιράζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Το 18ο αιώνα έγιναν πολλοί πόλεμοι ανάμεσα στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία και στη Ρωσία,
που προσπαθούσε να βρει έξοδο
στη Μεσόγειο. H ρωσική πίεση
έγινε μεγαλύτερη όταν βασίλευε
η τσαρίνα Αικατερίνη η Μεγάλη (1762–1796). Στον πόλεμο
των ετών 1768–1774 ρωσικός
στόλος εμφανίστηκε στο Αιγαίο
και ξεσήκωσε αρκετούς ορθόδοξους πληθυσμούς στο νότιο
ελλαδικό χώρο ενάντια στους
Οθωμανούς. Mε τη Συνθήκη του
Kιουτσούκ Kαϊναρτζή (1774) η
Oθωμανική Aυτοκρατορία έχασε
τα βόρεια παράλια της Μαύρης
Θάλασσας. Μάλιστα η Ρωσία
προσάρτησε το 1783 το Xανάτο
της Κριμαίας. Με τον τρόπο
αυτό είχε πια δικά της όλα τα
βόρεια παράλια της Μαύρης
Θάλασσας. Από εκεί μπορούσε
να απειλεί συνεχώς την Κωνσταντινούπολη.
Ελλαδικό χώρο
ονομάζουμε τις περιοχές
που βρίσκονται στο
σημερινό ελληνικό κράτος.

Γελοιογραφία του 1792: Η Μεγάλη Αικατερίνη προχωράει προς την Κωνσταντινούπολη,
περνώντας πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων βασιλιάδων.

Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)
Με τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το οθωμανικό κράτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του,
έδωσε χρήματα στη Ρωσία ως πρόστιμο για τον πόλεμο μεταξύ τους, δηλαδή για πολεμική αποζημίωση. Με τη συνθήκη αυτή η Ρωσία εξασφάλισε:
να παρεμβαίνει στην οθωμανική εσωτερική πολιτική κάθε φορά που θεωρούσε ότι ο σουλτάνος
αδικούσε τους ορθόδοξους υπήκοούς του.

32

τα πλοία με ρωσική σημαία να ταξιδεύουν ελεύθερα από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα. Από
τη συμφωνία αυτή ωφελήθηκαν ιδιαίτερα οι ορθόδοξοι ναυτικοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
αφού η Ρωσία τούς επέτρεψε να έχουν στα πλοία τους ρωσική σημαία. Αυτό τους βοήθησε να
αναπτύξουν το εμπόριο και να πλουτίσουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Α. Αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και τους θεσμούς
Το 18ο αιώνα η κεντρική διοίκηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αδυνατίζει όλο και πιο πολύ. Η
γη στην πράξη δεν είναι πια στο μεγαλύτερο μέρος της κρατική, αλλά ιδιωτική. Ανήκει σε μεγάλους
γαιοκτήμονες, τους τσιφλικάδες.

Από τα τιμάρια στα τσιφλίκια
Από τα τέλη του 17ου αιώνα η οθωμανική διοίκηση νοίκιαζε όλο και πιο συχνά τους
φόρους. Οι φόροι μάλιστα νοικιάζονταν για όσο ζούσε ο ενοικιαστής (ήταν δηλαδή ισόβιοι) και όχι για ορισμένο χρονικό διάστημα όπως πριν. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις
η γη σταμάτησε να είναι κρατική και οι ενοικιαστές των κρατικών εισοδημάτων έγιναν
μεγάλοι γαιοκτήμονες. Οι γαιοκτήμονες αυτοί είναι κυρίως μουσουλμάνοι και λέγονται
τσιφλικάδες, γιατί οι μεγάλες εκτάσεις γης που έχουν ονομάζονται τσιφλίκια.
Τα τσιφλίκια λοιπόν αυξάνονται. Αυτό από τη μια μεριά οδηγεί στην καταστροφή το
τιμαριωτικό σύστημα, που στήριζε στρατιωτικά και πολιτικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία
μέχρι και τα τέλη του 16ου αιώνα. Από την άλλη οι τσιφλικάδες αποκτούν πολύ μεγάλη
δύναμη στις περιοχές τους και οι αγρότες εξαρτώνται πια από αυτούς.

Το 18ο αιώνα στα ανώτερα στρώματα στην οθωμανική κοινωνία δεν ανήκουν πια
μόνο μουσουλμάνοι, αλλά και ζιμήδες που ωφελήθηκαν από τις μεγάλες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.

Το οθωμανικό κράτος νοικιάζει
σε αξιωματούχους και σε
πλούσιους ιδιώτες
το δικαίωμα να εισπράττουν
για λογαριασμό του τους
φόρους (κρατικά εισοδήματα).

Οι τιμαριούχοι ήταν
στρατιωτικοί αξιωματούχοι.
Για αμοιβή έπαιρναν τα
εισοδήματα από τα τιμάρια,
που ήταν κρατική γη.

Ζιμήδες λέγονται
οι χριστιανοί και
Εβραίοι υπήκοοι
του σουλτάνου.

Στις πόλεις σημαντική εξουσία έχουν:

2.4
οι μουσουλμάνοι διοικητικοί
αξιωματούχοι και πλούσιοι
έμποροι, οι ουλεμάδες και οι
ένοπλοι (κυρίως γενίτσαροι)

Χαλκογραφία του
Γερμανού περιηγητή
και ζωγράφου Όττο
φον Στάκελμπεργκ
με γενίτσαρο από τα
Ιωάννινα. Αρχές 19ου
αιώνα.

Οι γενίτσαροι ήταν ένα
ιδιαίτερο στρατιωτικό
σώμα. Από τα τέλη
του 16ου αιώνα έγιναν
περισσότεροι και η
δύναμή τους μεγάλωσε.

οι ζιμήδες που είχαν τα ανώτερα
θρησκευτικά αξιώματα και αρκετοί
έμποροι, που προστατεύονταν από
τις διομολογήσεις

Οι ουλεμάδες
ήταν θρησκευτικοί
λειτουργοί που
ασχολούνταν με τη
δικαιοσύνη και την
εκπαίδευση.

οι αρχηγοί
των συντεχνιών
(μουσουλμάνοι
και ζιμήδες)

Οι διομολογήσεις ήταν ειδικές συμφωνίες με τις
οποίες η Οθωμανική Αυτοκρατορία έδινε σε εμπόρους
από ευρωπαϊκά κράτη προνόμια για να εμπορεύονται
στα εδάφη της. Από αυτά ωφελούνταν και αρκετοί
ζιμήδες έμποροι που έπαιρναν μαζί με την οθωμανική
και μια ξένη υπηκοότητα.

Στην ύπαιθρο κυριαρχούν:

Οι τσιφλικάδες. Ορισμένοι από αυτούς διοικούν οι ίδιοι τις περιοχές τους.
Κάποιοι μουσουλμάνοι πολέμαρχοι που ήταν και τσιφλικάδες. Αυτοί είχαν αναγκάσει το σουλτάνο να τους
δώσει τη διοίκηση στις περιοχές που εξουσίαζαν με το στρατό τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Aλή
πασάς ο Tεπελενλής. Με έδρα τα Γιάννενα εξουσίαζε το νότιο ελλαδικό χώρο,
την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη σημερινή νότια Aλβανία.
Οι αρματολοί ήταν κυρίως

Οι μουσουλμάνοι και ορθόδοξοι προεστοί και τα τοπικά στρατιωτικά σώματα,
όπως οι αρματολοί. Όλοι αυτοί δυναμώνουν όσο αδυνατίζει η κεντρική εξουσία.
Οι κλέφτες (κυρίως ορθόδοξοι), που έκαναν επιθέσεις στις ντόπιες οθωμανικές
αρχές, στους τσιφλικάδες και στους πλούσιους ζιμήδες. Οι σχέσεις τους με
τους ντόπιους αγρότες συχνά ήταν καλές. Την εποχή αυτή, καθώς η κεντρική
εξουσία εξασθενεί, οι κλέφτες πληθαίνουν και πολλοί θέλουν να γίνουν αρματολοί.
Από την άλλη, όταν οι αρματολοί χάνουν το αρματολίκι τους γίνονται κλέφτες.
Κλέφτες και αρματολοί συχνά ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να πάρουν ή να
κρατήσουν το αρματολίκι.
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ένοπλοι ορθόδοξοι, που τους
διόριζε η οθωμανική εξουσία
για να πολεμούν τους κλέφτες
και να φροντίζουν για την
τάξη στις περιοχές τους.

Οι κλέφτες
ήταν ένοπλες
ομάδες.
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2.5

Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα δεν υπάρχει πια ισορροπία ανάμεσα
στις κοινωνικές ομάδες στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Έτσι, στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία επικρατούν το χάος και η αναρχία. Κύρια
αιτία ήταν οι γενίτσαροι και άλλες ένοπλες ομάδες, που ήθελαν να
ενισχύσουν τη θέση τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερο πλούτο.

O σουλτάνος και οι άνθρωποί του έβλεπαν ότι για να κρατήσουν ζωντανή την Οθωμανική Αυτοκρατορία έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως είχαν
κάνει κάποια χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο υπήρχαν
πολύ ισχυρές αντιδράσεις.
Επιχρωματισμένη χαλκογραφία του περιηγητή
Γκρόπιους με το παζάρι της Λάρισας στις αρχές
του 19ου αιώνα. Η Λάρισα ήταν σημαντικό
διοικητικό, στρατιωτικό και εμπορικό κέντρο
στη νότια Βαλκανική χερσόνησο. Στις αρχές
του 19ου αιώνα είχε περισσότερους από 20.000
κατοίκους.

O σουλτάνος Σελίμ Γ ΄
(1789–1807) έκανε τις πρώτες
προσπάθειες για αλλαγές στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Προσπάθησε κυρίως να
αναδιοργανώσει το στρατό
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Αυτές οι αλλαγές
έβλαπταν περισσότερο
τους γενίτσαρους και τους
ουλεμάδες. Έτσι, εκείνοι
επαναστάτησαν και ο Σελίμ Γ ΄
εκτελέστηκε.

2.6

Β. Οι ορθόδοξοι ζιμήδες

2.7

Το 18ο αιώνα η ορθόδοξη Εκκλησία και ιδιαίτερα το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ενισχύουν τη θέση τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παράλληλα, οι Φαναριώτες γίνονται πιο ισχυροί και πετυχαίνουν να διορίζονται ηγεμόνες στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Επίσης, πολλοί ορθόδοξοι ζιμήδες,
έμποροι και ναυτικοί, μεγαλώνουν τις επιχειρήσεις τους. Παράλληλα, την ίδια
περίοδο, πολλοί ορθόδοξοι ζιμήδες ξεσηκώνονται ενάντια στην οθωμανική
εξουσία, συνήθως επειδή η Ρωσία υπόσχεται ότι θα τους βοηθήσει.

Έγγραφο του 1720 με την υπογραφή
του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Ιερεμία Γ ΄.

Το 18ο αιώνα το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
Από το 15ο αιώνα
το Πατριαρχείο
γίνεται ακόμη πιο ισχυρό. Για πρώτη φορά στις αρχές
Κωνσταντινουπόλεως
του 18ου αιώνα, ο πατριάρχης κρατάει τον τίτλο του για
είχε πολλά οικονομικά,
όλη τη ζωή του, αναγνωρίζεται δηλαδή ως ισόβιος από
διοικητικά προνόμια και
την οθωμανική εξουσία. Την ίδια εποχή το Πατριαρχείο
δικαστική εξουσία.
Κωνσταντινουπόλεως αποκτά μεγαλύτερη δύναμη από τις
άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες. Από τότε όλοι οι ορθόδοξοι μέσα στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία ανήκουν στο ορθόδοξο μιλέτ και έχουν επικεφαλής τον Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως.

Mιλέτ ονομαζόταν κάθε θρησκευτική κοινότητα που αναγνωριζόταν από το οθωμανικό κράτος και είχε
επικεφαλής ένα θρησκευτικό αρχηγό. Στις ελληνικές πηγές αντί για τη λέξη «μιλέτ» συναντάμε τη λέξη
«γένος». Εκτός από το ορθόδοξο μιλέτ («ρουμ μιλετί»), το οθωμανικό κράτος αναγνώριζε εκείνη την
εποχή το αρμενικό («ερμενί μιλετί») και το εβραϊκό μιλέτ («γιεχουντί μιλετί»).
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Οι Φαναριώτες ήταν
πλούσιοι και μορφωμένοι
ορθόδοξοι, που μιλούσαν
ελληνικά και ζούσαν
όπως οι Οθωμανοί
αξιωματούχοι.

Το 18ο αιώνα οι Φαναριώτες γίνονται ακόμη πιο ισχυροί και παίρνουν κρατικά αξιώματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

2.8

Από τις αρχές του 18ου αιώνα οι Φαναριώτες διορίζονται ηγεμόνες
στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, δηλαδή στη Βλαχία και τη Μολδαβία.
Οι Φαναριώτες ήταν πολύ ισχυροί και μπορούσαν να επηρεάζουν
και το Πατριαρχείο με τα χρήματα που δάνειζαν σε ανώτατους
κληρικούς.

2.9

Επιχρωματισμένο χαρακτικό με το σπίτι όπου έμενε
ο ηγεμόνας της Βλαχίας στο Βουκουρέστι.
Σφραγίδα σχολείου στο Ιάσιο
(μεταξύ των ετών 1821–1832).
Οι Φαναριώτες ήταν από
τους λίγους μορφωμένους
ορθόδοξους την εποχή αυτή.
Καλλιέργησαν ιδιαίτερα τα
ελληνικά γράμματα και την
εκπαίδευση στην ελληνική
γλώσσα και ίδρυσαν
σημαντικά ελληνικά σχολεία
στο Βουκουρέστι και στο
Ιάσιο.

2.10

Πολλοί ορθόδοξοι έμποροι ευνοούνται από το διεθνές εμπόριο. Αρκετοί από αυτούς ζούσαν το 18ο αιώνα στη Βαλκανική χερσόνησο και στη δυτική Μικρά Ασία. Την ίδια περίοδο
ακμάζουν οι εμπορικές παροικίες των ορθόδοξων σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο πρώτος τόμος
από το Τρίγλωσσο
λεξικό του Γεώργιου
Βεντότη (γαλλικά,
ιταλικά και ρωμέικα),
που χρηματοδότησε
ο Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος,
ηγεμόνας της
Μολδοβλαχίας. 1790.

Το 18ο αιώνα σε αρκετούς ορεινούς
ορθόδοξους οικισμούς αναπτύσσεται η
βιοτεχνία και οι κάτοικοί τους ασχολούνται με
το εμπόριο. Στον ελλαδικό χώρο τέτοιοι οικισμοί
είναι τα Αμπελάκια και τα χωριά του Πηλίου
στη Θεσσαλία. Ακόμη, ακμάζουν και ορισμένες
πόλεις, όπως η Κοζάνη, η Καστοριά και η
Σιάτιστα στη Μακεδονία. Ξεχωριστή σημασία
έχει και η Mοσχόπολη (σήμερα στην Αλβανία).
Η γέφυρα στον ποταμό Κομψάτο κοντά στην Κομοτηνή
που χτίστηκε το 18ο αιώνα. Βρισκόταν πάνω στην
Εγνατία οδό, το βασικό δρόμο που ένωνε την
Κωνσταντινούπολη με την Αδριατική θάλασσα.

2.11

2.12

Χαρακτικό με ορθόδοξο έμπορο
από βιβλίο που εκδόθηκε στη
Βενετία το 18ο αιώνα.
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Το αρχοντικό Σβαρτς στα Αμπελάκια.
Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα
στα Αμπελάκια και στα γύρω χωριά,
βιοτεχνίες κατασκευάζουν και
εμπορεύονται βαμβακερές κλωστές.
Οι κλωστές αυτές, που τις έβαφαν
με ένα ξεχωριστό κόκκινο χρώμα,
ήταν ξακουστές στην εποχή τους.
Οι βιοτέχνες, οργανωμένοι σε
συντεχνίες, κάνουν εξαγωγές σε
πολλά ευρωπαϊκά κράτη και αποκτούν
μεγάλο πλούτο. Στις αρχές του 19ου
αιώνα η βιοτεχνία αυτή στα Αμπελάκια
παρακμάζει, κυρίως επειδή δεν μπορεί
να ανταγωνιστεί τις κλωστές από τις
βιομηχανίες της Μεγάλης Βρετανίας.

2.13

21/7/2010 9:28:47 ðì

18ος -- αρχές 19ου αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.14
Παράλληλα, στο νότιο ελλαδικό χώρο αναπτύσσεται η ναυτιλία. Οι
θαλάσσιες µεταφορές ελέγχονται πια από ναυτικούς που κατάγονται
από παραθαλάσσιες πόλεις (Μεσολόγγι, Γαλαξίδι κ.ά.) και από
νησιά (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, Μύκονος, Σαντορίνη, Σκόπελος κ.ά.).
Κύρια αιτία για αυτές τις αλλαγές ήταν τα προνόµια που έδινε στους
ορθόδοξους ναυτικούς που ήταν υπήκοοι του σουλτάνου
η Συνθήκη του Kιουτσούκ Kαϊναρτζή (1774).
Φορτωτική εµπορευµάτων από τη Βενετία για το Ναύπλιο. 1713.

2.16
2.17

2.15
Οι Σπέτσες ήταν ένα από τα σηµαντικά ναυτικά νησιά του Αιγαίου. Στην εικόνα 2.15 το ακρόπρωρο (µια γλυπτή φιγούρα από
ξύλο που έµπαινε στην πλώρη του καραβιού) του σπετσιώτικου πλοίου «Λεωνίδας», στην 2.16 άποψη των Σπετσών και στην
2.17 χρηµατοκιβώτιο από τις Σπέτσες. Αρχές του 19ου αιώνα.

Πολλοί από αυτούς τους οικισµούς που ακµάζουν οικονοµικά, αλλά και οι ορθόδοξες
παροικίες, αρχίζουν να χτίζουν σχολεία και να καλλιεργούν τα γράµµατα. Όµως, τη µεγαλύτερη ώθηση στην παιδεία θα δώσει το κίνηµα του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού.

2.18
Σελίδα από το βιβλίο
γάµων, γεννήσεων και
βαφτίσεων στην εκκλησία
της Αγίας Τριάδας στην
Οδησσό. 1800.

Οι ορθόδοξοι που εγκαθίστανται στις ευρωπαϊκές πόλεις δηµιουργούν
κοινότητες, ιδρύουν εκκλησίες και σχολεία, συνεργάζονται µε την
τοπική διοίκηση και έχουν σχέσεις µε τον ντόπιο πληθυσµό. Παράλληλα,
συνεχίζουν να έχουν σχέση µε την πατρίδα τους: ιδρύουν σχολεία εκεί,
δίνουν χρήµατα για να σπουδάσουν νέοι από τον τόπο τους και αρκετές
φορές συντηρούν νοσοκοµεία στις περιοχές από τις οποίες κατάγονται.
Οι σηµαντικότερες ορθόδοξες παροικίες στην Ευρώπη

Ορθόδοξοι υπήκοοι του
σουλτάνου εγκαταστάθηκαν
σε ευρωπαϊκά εδάφη
ως έµποροι και ίδρυσαν
παροικίες από τα τέλη του
16ου αιώνα.

2.19

Το 18ο αιώνα οι
ορθόδοξες παροικίες
έχουν πια διαµορφώσει
το χαρακτήρα τους.
Οι σηµαντικότερες
από αυτές βρίσκονται
στη Βιένη, στην Πέστη,
στην Τεργέστη, στην
Ιταλική χερσόνησο
(Λιβόρνο, Αγκόνα), στο
Άµστερνταµ και στην
Οδησσό.
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2.21
Οι ορθόδοξοι πίστευαν
ότι τα χριστιανικά
ευρωπαϊκά κράτη θα
τους βοηθούσαν ενάντια
στους μουσουλμάνους
εξουσιαστές τους.

2.20

Αρκετοί ορθόδοξοι, όπως και παλιότερα, έκαναν
εξεγέρσεις ενάντια στην οθωμανική εξουσία.
Οι εξεγέρσεις αυτές είχαν τοπικό χαρακτήρα (γίνονταν
δηλαδή σε ένα μέρος, όχι παντού) και συνήθως
ξεσπούσαν όταν κάποια ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονταν
σε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για το
λόγο αυτό οι εξεγέρσεις έσβηναν όταν έφευγαν οι ξένοι
στρατοί και οι στόλοι που πολεμούσαν με τις οθωμανικές
δυνάμεις. Τότε πολλοί από τους εξεγερμένους, με το φόβο
ότι οι Οθωμανοί θα τους σκοτώσουν επειδή πήραν μέρος
στην εξέγερση, άφηναν τον τόπο τους για να γλιτώσουν.
Στο Ρωσοοθωμανικό πόλεμο των ετών 1768–1774
ο ρωσικός στόλος εμφανίστηκε στο Αιγαίο και στην αρχή
είχε κάποιες επιτυχίες. Τότε έγιναν εξεγέρσεις στο νότιο
ελλαδικό χώρο, στην Κρήτη και στην Ήπειρο. Σε αυτές
τις εξεγέρσεις ξεσηκώθηκαν και κάποιοι από τον ανώτατο
ορθόδοξο κλήρο. Η οθωμανική διοίκηση τερμάτισε βίαια
αυτές τις εξεγέρσεις αφού τελείωσε ο πόλεμος. Λίγες
εξεγέρσεις ξέσπασαν και στον επόμενο πόλεμο ανάμεσα
στη Ρωσία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1787–1792).
Προκήρυξη της
Μεγάλης Αικατερίνης
προς τους
ορθόδοξους του
ελλαδικού χώρου
(1769). Η ελπίδα ότι
η Ρωσία θα διέλυε
την Οθωμανική
Αυτοκρατορία έγινε
πιο έντονη όταν
ήταν τσαρίνα η
Μεγάλη Αικατερίνη.
Τότε η Ρωσία
και η Οθωμανική
Αυτοκρατορία
πολέμησαν αρκετές
φορές.

2.22

Σκίτσο που δείχνει τη Ρωσία (ως αρκούδα)
να προσφέρει σε ορθόδοξο (εικονίζεται
ως μικρό παιδί) την Κωνσταντινούπολη.
Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα όλο
και περισσότεροι ορθόδοξοι άρχισαν να
πιστεύουν ότι η ισχυρή Ρωσία μπορούσε να
διαλύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που
είχε πια εξασθενήσει.

Στο Ρωσοοθωμανικό πόλεμο των ετών
1787–1792 ξεχώρισε για την πολεμική
δράση του στο νότιο ελλαδικό χώρο
ο Λάμπρος Κατσώνης. O Κατσώνης
καταγόταν από τη Λιβαδειά και υπηρετούσε
στο ρωσικό ναυτικό. Η Μεγάλη Αικατερίνη
τον έβαλε να οργανώσει στόλο στο Αιγαίο
για να πολεμήσει τους Οθωμανούς. Ύστερα
από πολλές νίκες, όταν τελείωσε ο πόλεμος
ανάμεσα στη Ρωσία και στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία το 1792, ο Κατσώνης
αναγκάστηκε να σταματήσει τη δράση του.

Από το γένος των Ρωμιών στο έθνος των Ελλήνων
Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα οι Ρωμιοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
είχαν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Ο πολιτισμός τους (συχνά η γλώσσα, τα
σπίτια, τα ρούχα, η καθημερινή ζωή, οι συνήθειες, τα έθιμα, το δίκαιο κ.ά.) διέφερε από
τόπο σε τόπο. Διέφεραν επίσης μεταξύ τους και ως προς την κοινωνική τους θέση και ως
προς το επάγγελμά τους (για παράδειγμα, οι γεωργοί ζούσαν πολύ διαφορετικά από τους
κτηνοτρόφους, τους ναυτικούς ή τους εμπόρους).
Οι ορθόδοξοι υπήκοοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όποια γλώσσα κι αν μιλούσαν,
όπου και αν κατοικούσαν, αισθάνονταν ότι ανήκαν στο γένος των Ρωμιών, το Ρουμ μιλετί.
Αισθάνονταν δηλαδή πρώτα απ’ όλα χριστιανοί.
Σε όλη την οθωμανική περίοδο οι περισσότεροι ορθόδοξοι περίμεναν ότι κάποτε ο Θεός
θα έφερνε ξανά μια χριστιανική βασιλεία, όπως παλιότερα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Ήθελαν δηλαδή, αντί να ζουν σε ένα μουσουλμανικό οθωμανικό κράτος, να έχουν ένα
χριστιανικό κράτος με ορθόδοξο βασιλιά. Η πίστη αυτή έγινε πιο δυνατή το 18ο αιώνα, όταν
φάνηκε ότι οι τσάροι της Ρωσίας μπορούσαν να νικήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Όμως όσο άλλαζαν τα πράγματα και στην Ευρώπη και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τόσο
άρχιζαν να αλλάζουν και οι ιδέες αυτές.

2.23

Χαλκογραφία του
Γερμανού περιηγητή
και ζωγράφου Όττο
φον Στάκελμπεργκ με
ορθόδοξο έμπορο. Αρχές
του 19ου αιώνα.
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2.24

2.25

Χαλκογραφία µε το παζάρι της Αθήνας.

2.26

Επιχρωµατισµένο χαρακτικό του Όττο φον Στάκελµπεργκ µε
αγροτικό τοπίο. Στο βάθος φαίνεται η Καλαµάτα.

Οι ορθόδοξοι λόγιοι και µορφωµένοι έµποροι συγκρίνουν την πρόοδο στην Ευρώπη του
∆ιαφωτισµού µε την πραγµατικότητα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και αρχίζουν να
βλέπουν κριτικά όχι µόνο το οθωµανικό καθεστώς, αλλά και τις ηγετικές οµάδες των
ορθόδοξων, δηλαδή τον ανώτατο κλήρο, τους Φαναριώτες και τους προεστούς.
Τις αλλαγές αυτές εκφράζει στα τέλη του 18ου αιώνα το πνευµατικό κίνηµα που
ονοµάστηκε νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός.
Οι µορφωµένοι ορθόδοξοι µελετούν τα κείµενα του ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού,
καλλιεργούν τα ελληνικά γράµµατα και επιστρέφουν στην ελληνική αρχαιότητα.
Πολλοί πίστευαν ότι, αν οι νέοι Έλληνες πάρουν σαν παράδειγµα τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισµό και το αρχαίο ελληνικό πολίτευµα, θα προοδεύσουν όπως τα ευρωπαϊκά
κράτη. Απόδειξη για τη συνέχεια ανάµεσα στους αρχαίους και στους νέους Έλληνες
θεωρούσαν την ελληνική γλώσσα, που γι’ αυτούς ήταν το ίδιο σηµαντική µε την
ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία.
Η ελληνική εθνική ιδεολογία δε διαδόθηκε αµέσως και χωρίς προβλήµατα. Το
Εξώφυλλο από βιβλίο που εκδόθηκε το 1782 στο Παρίσι:
εικονίζει την Ελλάδα αλυσοδεµένη.

2.27

2.28

Ακουαρέλα που δείχνει τις εργασίες για την αποκάλυψη του Ερεχθείου
στην Ακρόπολη της Αθήνας το 1751.

Λεπτοµέρεια από πίνακα του Βρετανού Τζ. Καρτράιτ:
Λευκαδίτες δείχνουν σε ξένους αρχαία ευρήµατα. 1821.

∆ιαµορφώνεται έτσι σιγά σιγά µια νέα έννοια: το ελληνικό έθνος, που δεν ήταν ίδιο µε το µιλέτ των
Ρωµιών, το οποίο, όπως είδαµε, βασιζόταν στην ορθόδοξη πίστη. Η νέα αυτή έννοια στηρίζεται σε
κάποια άλλα βασικά χαρακτηριστικά. Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτά, τους Έλληνες τους ένωνε το ότι ήταν
χριστιανοί ορθόδοξοι, µιλούσαν ή ήθελαν να µάθουν νέα ελληνικά και αναγνωρίζονταν ως απόγονοι
των αρχαίων Ελλήνων και κληρονόµοι του πολιτισµού τους.
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Σε αυτά τα χαρακτηριστικά στηρίχτηκε η ελληνική εθνική ιδεολογία, που το 19ο αιώνα θα οδηγήσει
στο αίτημα για τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και στην Ελληνική Επανάσταση.
Παρόμοιες εθνικές ιδεολογίες διαμόρφωσαν με ανάλογο τρόπο, την ίδια εποχή ή αργότερα, και άλλοι
βαλκανικοί λαοί (Σέρβοι, Bούλγαροι κ.ά.).
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και κάποιοι λόγιοι, αντιδρούσαν γιατί φοβόνταν ότι οι
νέες αυτές ιδέες θα απειλούσαν την εξουσία που είχαν πάνω στους ορθόδοξους πληθυσμούς
και θα διατάρασσαν τις σχέσεις τους με την οθωμανική εξουσία. Όμως αρκετοί ορθόδοξοι
(πολλοί λόγιοι, έμποροι, ναυτικοί, σπουδαστές, αλλά και πολλοί κληρικοί) δέχτηκαν αυτές τις
νέες ιδέες με ενθουσιασμό.

Από τα τέλη του 18ου αιώνα όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν τον όρο «Έλληνες»
αντί για «Ρωμιοί», όταν μιλούν για τους ορθόδοξους ελληνόφωνους της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Έτσι θα τους λέμε κι εμείς από δω και πέρα.

Γ. Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός
Για τον
ευρωπαϊκό
Διαφωτισμό
μιλήσαμε στις
σ. 10-13.

Ο Διαφωτισμός απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτή. Οι ιδέες του έφτασαν
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και επηρέασαν και πολλούς μορφωμένους ορθόδοξους. Από
τα μέσα του 18ου αιώνα και μέχρι την Ελληνική Επανάσταση του 1821, εμφανίζεται ανάμεσα
σε πολλούς ορθόδοξους στην Oθωμανική Aυτοκρατορία και στις παροικίες ένα πνευματικό
κίνημα που εκφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και είχε νέα, ιδιαίτερα και ανατρεπτικά χαρακτηριστικά. Το κίνημα αυτό το ονομάζουμε νεοελληνικό Διαφωτισμό. Την περίοδο αυτή τα ελληνικά
γράμματα και η ελληνική παιδεία φτάνουν στην πιο μεγάλη τους ακμή κατά την οθωμανική περίοδο.
Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός έχει σχέση και με τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στην Ευρώπη το 18ο
αιώνα και με αυτές που συμβαίνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία την ίδια εποχή.
Οι ιδέες του Διαφωτισμού εμφανίστηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στο δεύτερο μισό του
18ου αιώνα, κυρίως για τους ακόλουθους λόγους:

Όσο εξαπλωνόταν το
εμπόριο ανάμεσα στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία (κυρίως τις ευρωπαϊκές
περιοχές της) και στην Ευρώπη, τόσο πλούτιζαν
οι ορθόδοξοι που ασχολούνταν με αυτό.
Το ίδιο και οι ναυτικοί από το Αιγαίο, που
κυριάρχησαν το 18ο αιώνα στη Μαύρη
Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

Στις παροικίες πολλοί
ορθόδοξοι έμποροι γνώρισαν το
Διαφωτισμό και τις ιδέες του και τις μετέφεραν
μαζί με τα εμπορεύματα και την αλληλογραφία
τους στην πατρίδα τους. Εκτός από τους
εμπόρους, ταξίδευαν στην Ευρώπη και
ορθόδοξοι λόγιοι για σπουδές.

Οι έμποροι αυτοί
χρησιμοποιούσαν τα ελληνικά για να
επικοινωνήσουν και δημιούργησαν εμπορικά
δίκτυα και παροικίες (κυρίως στην κεντρική
και στην ανατολική Ευρώπη).

Τέλος, μέσα στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία οι
Φαναριώτες, που γίνονται ηγεμόνες στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, καλλιεργούν
τα ελληνικά γράμματα και αναπτύσσουν
νέους διοικητικούς και εκπαιδευτικούς
θεσμούς με κύρια γλώσσα τα
ελληνικά.
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031-046 02 KEFALAIO C 2010 FINAL39 39

21/7/2010 9:29:21 ðì

18ος -- αρχές 19ου αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.29

2.30

Εξώφυλλα από ελληνικά περιοδικά που εκδόθηκαν
στο Παρίσι: στην εικόνα 2.29 το περιοδικό Μέλισσα
και στην 2.30 το περιοδικό Αθηνά.

2.31

Εικόνα από το Λεξικόν Ελληνικόν του Άνθιµου Γαζή,
που εκδόθηκε σε δύο τόµους στη Βιένη (1809 και 1812).
Βλέπουµε µερικά από τα σύµβολα του νεοελληνικού
∆ιαφωτισµού: τον Ερµή, την Αθηνά και το κτίριο που
δηλώνει την αρχαιότητα. Ο Άνθιµος Γαζής (1758–1828)
ήταν λόγιος, κληρικός και δάσκαλος. Με τη φροντίδα του
εκδόθηκαν πολλά σηµαντικά βιβλία.

2.32

Πίνακας του Βρετανού περιηγητή Έντουαρντ Ντόντγουελ µε την Αθήνα το 1804. Η Ακρόπολη βρίσκεται σε κεντρική θέση.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα εµφανίστηκε και εξαπλώθηκε ανάµεσα στους ορθόδοξους
από τα µέσα του 18ου αιώνα ο νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός που άλλαξε σηµαντικά
την παραδοσιακή σκέψη και παιδεία. Οι εκπρόσωποί του είχαν βασικό στόχο
να δώσουν νέο περιεχόµενο στην ελληνόφωνη εκπαίδευση: Υποστήριξαν ότι η
εκπαίδευση πρέπει να αναπτύσσει τη λογική και να καλλιεργεί την κριτική σκέψη.
Γι’ αυτό το λόγο η ελληνόφωνη εκπαίδευση θα πρέπει να ενδιαφερθεί για τις
σύγχρονες επιστηµονικές γνώσεις που αναπτύσσονταν στην Ευρώπη αλλά και να
αποκτήσει µια πιο βαθιά και αληθινή σχέση µε την αρχαία ελληνική γραµµατεία.
Όλα αυτά σήµαιναν ότι η εκπαίδευση έπρεπε να ξεφύγει από την παραδοσιακή
εκκλησιαστική αυθεντία, όπως έγινε και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

2.33
Το εξώφυλλο του περιοδικού Ερµής ο
Λόγιος (1817), το πιο σηµαντικό από τα
περιοδικά που κυκλοφόρησαν κατά το
νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό. Τυπωνόταν στη
Βιένη από το 1811 µέχρι το 1821. Πρώτος
διευθυντής του ήταν ο Άνθιµος Γαζής.

2.34

Σκηνή διδασκαλίας από
αλφαβητάρι που εκδόθηκε
στη Βιένη το 1816.
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Η Εφημερίς είναι η παλιότερη από τις εφημερίδες που
γράφονταν στα ελληνικά που σώζεται σήμερα. Την
έβγαζαν στη Βιένη τα αδέλφια Μαρκίδες Πούλιοι από
το 1791 μέχρι το 1797.

2.35

Η βιβλιοθήκη του Ευγένιου Βούλγαρη στο σπίτι του στην Κέρκυρα. Ο Βούλγαρης
γεννήθηκε στην Κέρκυρα αλλά έζησε πολύ καιρό στη Ρωσία. Υποστήριζε την αρχαία
ελληνική γλώσσα αλλά και πολλές από τις ιδέες του Διαφωτισμού. Δίδαξε στα
Ιωάννινα και κυρίως στο Άγιο Όρος. Με τη διδασκαλία και τις εκδόσεις του έκανε
γνωστό το φιλόσοφο Τζον Λοκ και τις ιδέες του. Ο Βούλγαρης ήταν ο πρώτος που
μετέφρασε έργα του Βολτέρου στα ελληνικά. Το 1768 εκδόθηκε στη Λιψία το δοκίμιό
του Σχεδίασμα περί της ανεξιθρησκίας. Σε αυτό ο Βούλγαρης δημιούργησε μια
καινούρια λέξη, την ανεξιθρησκία, για να περιγράψει το δικαίωμα που έχουμε όλοι
μας να διαλέγουμε σε ποια θρησκεία θέλουμε να πιστεύουμε.

2.36

Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός εκδηλώθηκε με πολλούς τρόπους:
ελληνόφωνοι
ηνικά (τη γλώσσα που μιλούσαν οι
ελλ
νέα
στα
ύν
ορο
λοφ
κυκ
να
ν
ά
Από την εποχή αυτή αρχίζου
θρησκευτικό περιεχόμενο. Με αυτ
περισσότερα βιβλία που δεν έχουν
και
ης
επίσ
ύν
ορο
λοφ
Κυκ
στην καθημερινή τους ζωή) όλο και
φωτισμού.
λές από τις βασικές ιδέες του Δια
τα βιβλία γνωρίζουν οι Έλληνες πολ
ές εκδόσεις είναι η Βιένη.
ηνικ
ελλ
τις
για
ρο
Βενετία, το νέο κέντ
τη
από
ός
Εκτ
κά.
ιοδι
περ
τα
πρώ
τα
βιβλία και περιοδικά.
Εκεί τυπώνονται τα περισσότερα

Ιδρύονται πολλά νέα σχολεία. Σε αυτά οι μαθητές μελετούν, εκτός από τη γραμματική
και την αριθμητική, τις φυσικές επιστήμες και τη φιλοσοφία. Μάλιστα, αρκετά από
αυτά αποκτούν βιβλιοθήκες και επιστημονικά όργανα. Τέτοια σχολεία λειτούργησαν
στα Γιάννενα, στην Καστοριά, στο Άγιο Όρος, στη Σμύρνη, στη Χίο, στο Αϊβαλί
(δυτική Μικρά Ασία), στις Μηλιές του Πηλίου και αλλού.
ριζαν ότι
νεοελληνικού Διαφωτισμού υποστή
Οι περισσότεροι εκπρόσωποι του
ρχε
Υπή
ά.
ηνικ
και να γράφουν στα νέα ελλ
τα παιδιά έπρεπε να διδάσκονται
ηλη
άλλ
κατ
ι
γίνε
πει να «διορθωθεί» για να
όμως και η άποψη ότι η γλώσσα πρέ
γλωσσικές διαμάχες.
Οι δάσκαλοι και οι λόγιοι δεν είνα
για την παιδεία. Αυτό οδήγησε σε
ι πια μόνο κληρικοί.
Αρκετοί έχουν σπουδάσει σε ευρωπα
ϊκά πανεπιστήμια,
γράφουν, μεταφράζουν και εκδίδου
ν βιβλία.

όλο και πιο πολλοί.
Οι άνθρωποι που διαβάζουν και γράφουν ελληνικά γίνονται σιγά σιγά
λουθεί τις εξελίξεις στα
Το μορφωμένο αυτό κοινό (έμποροι, λόγιοι, τεχνίτες, κτηματίες) παρακο
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
ευρωπαϊκά κράτη, ανησυχεί και βλέπει κριτικά όσα συμβαίνουν στην
νουν αμόρφωτοι.
Ωστόσο, οι περισσότεροι Έλληνες, και κυρίως οι αγρότες, παραμέ

Τα ερείπια της Αθωνιάδας
Σχολής στο Άγιο Όρος.
Η Αθωνιάδα ήταν ένα
από τα νέα σχολεία που
ιδρύθηκαν την περίοδο του
νεοελληνικού Διαφωτισμού.

2.37
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2.38

Το σχολείο στις Μηλιές
(Πήλιο) που ίδρυσαν
ο Άνθιμος Γαζής και
ο Γρηγόριος Κωνσταντάς.
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2.39

Οι συνδρομητές ελληνικών βιβλίων

Χάρτης που δείχνει τις πόλεις
με συνδρομητές ελληνικών
βιβλίων από το 1801 ως το
1821. Από τα μέσα του 18ου
αιώνα αρχίζουν να εκδίδονται
βιβλία με μια νέα μέθοδο:
τη συνδρομή. Σύμφωνα με
αυτήν όσοι ήθελαν κάποιο
βιβλίο πλήρωναν γι’ αυτό
πριν πάει στο τυπογραφείο.
Από το 1749 μέχρι το 1821
κυκλοφόρησαν πάνω από 120
βιβλία μ’ αυτό τον τρόπο.

2.40

Οι εκπρόσωποι του νεοελληνικού Διαφωτισμού πίστευαν ότι η μόρφωση θα ελευθερώσει
τους Έλληνες από τις προκαταλήψεις, θα τους «φωτίσει». Γι’ αυτό και ονόμασαν το
κίνημά τους «τα Φώτα». Οι προσπάθειές τους άλλαξαν ριζικά την εκπαίδευση στην
ελληνική γλώσσα, αλλά αντιμετώπισαν σοβαρές αντιδράσεις, κυρίως από τον
ανώτατο ορθόδοξο κλήρο.
Όλα αυτά άλλαξαν σε πολλούς Έλληνες τις ιδέες τους
για τη μόρφωση. Μέχρι τότε μορφώνονταν μόνο όσοι
ήθελαν να γίνουν κληρικοί ή δάσκαλοι. Τώρα, η μόρφωση
και τα γράμματα θεωρούνται ατομικό εφόδιο, που
μπορεί να εξασφαλίσει στον καθένα μια καλύτερη ζωή,
αλλά και κοινωνικό αγαθό, πλούτος για την κοινωνία, που
μπορεί να καλυτερέψει τα πράγματα για όλους.

Οι υδρόγειες σφαίρες που έφερε
μαζί του ο Άνθιμος Γαζής στο
σχολείο στις Μηλιές (Πήλιο).

2.41

Το τηλεσκόπιο του
Θεόφιλου Καΐρη.
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Ο ανώτατος ορθόδοξος κλήρος ήταν από την αρχή αντίθετος σε αρκετές από αυτές τις
ιδέες, γιατί έβλεπε ότι έχανε τον έλεγχο που είχε πάνω στη γνώση και στην εκπαίδευση. Για
όλους αυτούς τους λόγους οι ανώτατοι κληρικοί ήταν πολλές φορές αρνητικοί απέναντι στο
νεοελληνικό Διαφωτισμό. Μάλιστα, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, έγιναν ακόμη πιο αυστηροί
και καταδίκασαν όσους ακολουθούσαν τις ιδέες της.

2.42
Από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά ο νεοελληνικός Διαφωτισμός εξελίσσεται:
Το όραμα για την εθνική απελευθέρωση και η πίστη σε μια ελεύθερη και δίκαιη
για όλους κοινωνία συμπληρώνουν από τότε τις ιδέες για μια νέα, ριζικά διαφορετική εκπαίδευση.
Οι επαναστατικές ιδέες (δηλαδή οι ιδέες που μιλούσαν για ελληνική
επανάσταση ενάντια στην οθωμανική εξουσία, για ελευθερία πνευματική,
θρησκευτική και πολιτική, και για ισότητα) εμφανίστηκαν στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία τη δεκαετία του 1790, με την αναταραχή που έφεραν
στην Ευρώπη η Γαλλική Επανάσταση και μετά οι πόλεμοι και οι νίκες του
Ναπολέοντα. Δύο σημαντικοί εκπρόσωποί τους είναι ο Ρήγας Βελεστινλής
(1757–1798) και ο Αδαμάντιος Κοραής (1748–1833).
Ο Ρήγας Βελεστινλής (ονομάστηκε έτσι επειδή καταγόταν από το Βελεστίνο
της Θεσσαλίας) ήταν ο πρώτος που μίλησε για πολιτική αλλαγή στις ευρωπαϊκές
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: για ένα κράτος χωρίς βασιλιά, μια
αβασίλευτη πολιτεία, που να στηρίζεται στην ελευθερία
2.43
και την ισότητα.
Ο στόχος του για μια «ελληνική δημοκρατία» για όλους
τους βαλκανικούς λαούς (χριστιανούς και μουσουλμάνους,
Έλληνες, Σέρβους, Βούλγαρους, Βλάχους, Αλβανούς
και Τούρκους) εκφράζεται σε επαναστατικά κείμενα
και πατριωτικά τραγούδια. Ο Ρήγας πέθανε με τραγικό
τρόπο. Η αυστριακή αστυνομία τον έπιασε μαζί με τους
συντρόφους του στη Βιένη (1797) και τους παρέδωσε
στους Οθωμανούς. Εκείνοι τους θανάτωσαν το 1798.
Ο Αδαμάντιος Κοραής εκπροσωπεί το νεοελληνικό
Διαφωτισμό. Έμενε στο Παρίσι κι έτσι έζησε από
κοντά τη Γαλλική Επανάσταση, που επηρέασε τις ιδέες
του. Ο Κοραής ονειρευόταν ένα ελεύθερο ελληνικό
κράτος βασισμένο στην ισότητα και στις δημοκρατικές
ελευθερίες. Πίστευε όμως ότι πρώτα έπρεπε να αλλάξουν
οι ίδιοι οι Έλληνες, κυρίως μέσα από την παιδεία. Ο
Κοραής έκανε τα πάντα γι’ αυτό το σκοπό, γράφοντας και
Επηρεασμένη από το νεοελληνικό
εκδίδοντας πολλά έργα.
Διαφωτισμό κυκλοφορεί το 1806,
Για το
Ναπολέοντα και
τις εκστρατείες
του μιλήσαμε
στις σ. 25-27.

ανάμεσα σε άλλα παρόμοια κείμενα,
η Ελληνική νομαρχία από ανώνυμο
συγγραφέα. Ο συγγραφέας ασκεί
έντονη κριτική στον ανώτατο
ορθόδοξο κλήρο, στους Φαναριώτες
και στους προεστούς. Θεωρεί
ότι αυτοί εκμεταλλεύονται τους
υπόλοιπους Έλληνες μέσα στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παράλληλα
υποστηρίζει ότι οι ορθόδοξοι πρέπει να
απελευθερωθούν από την οθωμανική
εξουσία και να οργανώσουν μια
αβασίλευτη δημοκρατία (νομαρχία,
όπως την ονομάζει).

Για τις μυστικές
επαναστατικές
εταιρίες στην
Ευρώπη θα
μιλήσουμε στη
σ. 74.
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Η Γαλλική επανάσταση έδειξε στους Έλληνες πώς
μπορούν να κατακτήσουν την ελευθερία τους. Μέχρι
τότε, εκείνοι περίμεναν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να τους απελευθερώσουν από την οθωμανική
κατάκτηση. Οι Γάλλοι όμως έδειξαν ότι οι λαοί
μπορούν να επαναστατήσουν και μόνοι τους, να
ανατρέψουν το απολυταρχικό καθεστώς που τους
κυβερνά και να οργανώσουν το δικό τους εθνικό
κράτος. Με πρότυπο τις μυστικές επαναστατικές
εταιρίες στη Δύση, ορισμένοι Έλληνες δημιούργησαν τη Φιλική Εταιρία. Η οργάνωση αυτή προετοίμασε την επανάσταση χωρίς βοήθεια από τις ξένες
δυνάμεις και προσπάθησε να ενώσει όσο το δυνατόν
περισσότερους Έλληνες σε αυτό το σκοπό.

Πίνακας σε χαρτόνι του λαϊκού
ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ
(1870 περίπου – 1934): ο Ρήγας
Βελεστινλής (δεξιά) και
ο Αδαμάντιος Κοραής (αριστερά)
κρατούν την Ελλάδα.

2.44

Ελαιογραφία άγνωστου
ζωγράφου με τον
Αδαμάντιο Κοραή
(1748–1833). Ο Κοραής
αφιέρωσε όλες του τις
δυνάμεις σε αυτό που
ονόμαζε «πνευματική και
ηθική αναγέννηση της
Ελλάδας».
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Δ. Οι άλλοι ζιμήδες

2.45

Οι Αρμένιοι, όπως και οι Ρωμιοί, είχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το δικό τους
μιλέτ με επικεφαλής τον Αρμένιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Σημαντική θέση
για τους Αρμένιους είχε ο ανώτατος κλήρος, αλλά και οι πλούσιοι Αρμένιοι στις
πόλεις (κυρίως βιοτέχνες και έμποροι) και ιδίως στην Κωνσταντινούπολη. Στην
Κωνσταντινούπολη μάλιστα, πλούσιοι Αρμένιοι είχαν στενές σχέσεις με την
οθωμανική εξουσία. Αρμένιοι έμποροι ίδρυσαν παροικίες σε πολλά χριστιανικά
ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στη Μέση Ανατολή, στην Περσία
Από τα τέλη του 16ου αιώνα
και στην κεντρική Ασία. Οι περισσότεροι όμως Αρμένιοι ήταν
η Καθολική Εκκλησία
αγρότες και κτηνοτρόφοι. Κατοικούσαν στη Μικρά Ασία,
προσπαθούσε να κάνει
κυρίως στις βορειοανατολικές περιοχές της, στη σημερινή
καθολικούς τους διάφορους
χριστιανούς (ορθόδοξους,
Aρμενία και στο σημερινό βορειοδυτικό Ιράν.
Aρμένιους κ.ά.) της Οθωμανικής
Το 18ο αιώνα, οι λίγοι καθολικοί που ζούσαν στην Οθωμανική
Αυτοκρατορίας. Όσοι από αυτούς
Αυτοκρατορία ενισχύθηκαν, γιατί τους προστάτευαν τα
άλλαζαν δόγμα ονομάζονταν
καθολικά κράτη της Ευρώπης, όπως η Γαλλία. H Καθολική
ουνίτες.
Εκκλησία ενίσχυσε τη δράση της την εποχή αυτή κυρίως
με τους Ιησουίτες, και αρκετοί χριστιανοί στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία έγιναν ουνίτες.
Οι Εβραίοι που ζουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία συνεχίζουν το 18ο αιώνα να
βρίσκονται σε παρακμή. Βασικές οικονομικές δραστηριότητες, που παλιότερα
ήταν στα χέρια των Εβραίων, έχουν περάσει πια στους χριστιανούς, που έχουν πιο
στενές σχέσεις με το οθωμανικό κράτος. Αρκετοί Εβραίοι μεταναστεύουν τότε
Χαρακτικό με Εβραία
σε χριστιανικά κράτη της Ευρώπης για να βρουν καλύτερη τύχη.

από τη Θεσσαλονίκη.
19ος αιώνας.
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Κεφάλαιο 3
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η
δημιουργία του ελληνικού κράτους
(1821–1832)

Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να οργανώνεται η κίνηση που οδήγησε στην Ελληνική Επανάσταση.
Η Φιλική Εταιρία καλλιέργησε την ιδέα ότι οι Έλληνες μπορούν να επαναστατήσουν ενάντια στο σουλ
τάνο και να δημιουργήσουν το δικό τους εθνικό κράτος. Η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε στις αρχές
του 1821, πρώτα στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και μετά στο νότιο ελλαδικό χώρο. Στο Βορρά η
Επανάσταση απέτυχε, αλλά στο Νότο μπόρεσε να κυριαρχήσει. Εκεί οι επαναστατημένοι οργάνωσαν
τους πρώτους πολιτικούς θεσμούς στο νέο κράτος. Οι Μεγάλες Δυνάμεις αντιμετώπισαν στην αρχή
αρνητικά την Επανάσταση. Αντίθετα, οι φιλέλληνες και το κίνημά τους την είδαν με ενθουσιασμό. Το
1825 η Οθωμανική Αυτοκρατορία οργάνωσε αντεπίθεση, που έφερε την Επανάσταση σε κίνδυνο. Ο
κίνδυνος έγινε μεγαλύτερος από τις εσωτερικές διαμάχες ανάμεσα στους επαναστατημένους, που
οδήγησαν σε δύο εμφύλιους πολέμους. Όμως οι Μεγάλες Δυνάμεις, επειδή περίμεναν να ωφεληθούν
από τη νέα κατάσταση, στο τέλος μεσολάβησαν για να σώσουν την Επανάσταση. Πρώτος κυβερνήτης
στο νέο ελληνικό κράτος έγινε ο Ιωάννης Καποδίστριας.
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Η Επανάσταση του 1821 είναι το πιο σημαντικό γεγονός στη νεότερη ελληνική ιστορία γιατί με αυτή
δημιουργήθηκε το ελληνικό εθνικό κράτος. Είναι η πρώτη επανάσταση που κατάφερε να δημιουργήσει
ανεξάρτητο εθνικό κράτος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Α. Προς την Επανάσταση
Η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε σε μια εποχή που έγιναν επαναστατικά κινήματα σε πολλά μέρη
στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά και εξεγέρσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακόμη συνδέεται
με την ιδέα του ελληνικού έθνους, που διαδίδεται εκείνο τον καιρό, αλλά και με την οικονομική κρίση
που αντιμετώπισαν οι ορθόδοξοι μετά το 1815.

3.1

3.2

Η Ύδρα ήταν ένα από τα νησιά που
στα τέλη του 18ου και στις αρχές του
19ου αιώνα αναπτύχθηκε οικονομικά
χάρη στη ναυτιλία και στο εμπόριο.
Στην εικόνα 3.1 χαρακτικό με την
Ύδρα (1807), στην 3.2 η σφραγίδα
από την κοινότητα της Ύδρας (1808)
και στην 3.3 πίνακας του ζωγράφου
Αντουάν Ρου με υδραίικο εμπορικό
πλοίο (αρχές 19ου αιώνα).

H Γαλλική Επανάσταση είχε μεγάλη απήχηση στην
Ευρώπη και στην Αμερική. Πολλές δεκαετίες ύστερα από
Για την ιδέα
του ελληνικού
αυτή ξέσπασαν επαναστατικά κινήματα που στηρίζονταν
έθνους
στις ιδέες της.
μιλήσαμε στις
Την ίδια εποχή έγιναν και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
σ. 38-39.
εξεγέρσεις και οργανώθηκαν αυτονομιστικά κινήματα.
Αρκετά ξεκίνησαν από ισχυρούς πασάδες που ήθελαν
να ξεφύγουν από το σουλτάνο και την εξουσία του. Παράλληλα στους
ορθόδοξους άρχισε να καλλιεργείται σιγά σιγά η ιδέα του ελληνικού
έθνους.
Όλο και περισσότεροι επιθυμούσαν την εθνική απελευθέρωση για να
πάψουν οι Έλληνες να είναι υποταγμένοι στους Οθωμανούς. Ήταν
όμως δύσκολο να ξεσπάσει μια μεγάλη επανάσταση. Οι νέες ιδέες δεν
είχαν διαδοθεί σε πολλούς και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα
μεγάλο και ισχυρό κράτος. Επίσης, όπως είδαμε, στα
τέλη του 18ου αιώνα ορισμένοι ορθόδοξοι (κυρίως
έμποροι) βελτίωσαν την οικονομική τους κατάσταση.
Ανησυχούσαν λοιπόν μήπως η επανάσταση είχε
αρνητικές συνέπειες στην οικονομική τους θέση.

3.4

Όμως από τις αρχές του 19ου αιώνα η οικονομία των ορθόδοξων στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία περνάει μια μεγάλη κρίση. Η
οικονομική πρόοδος σταματάει απότομα, κι
αυτό διευκολύνει την Ελληνική Επανάσταση.

3.3
Για τη
Βιομηχανική
Επανάσταση
μιλήσαμε στις
σ. 29-30.
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Για την
οικονομική ζωή
των ορθόδοξων
στα τέλη του
18ου αιώνα στις
σ. 35-36.
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Η οικονομική κρίση οφείλεται στη Βιομηχανική
Επανάσταση και στην ειρήνη που επικράτησε όταν
τελείωσαν οι πόλεμοι του Ναπολέοντα. Τα βρετανικά
βιομηχανικά προϊόντα είναι καλύτερα και φτηνότερα
από εκείνα που φτιάχνουν οι τοπικές βιοτεχνίες.
Παράλληλα οι Ευρωπαίοι έμποροι παίρνουν πάλι την πρώτη θέση στο
εμπόριο στην ανατολική Μεσόγειο. Έτσι οι ελληνικοί πληθυσμοί στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία και στις παροικίες οδηγούνται σε μεγάλη
οικονομική κρίση: μειώνονται οι εξαγωγές, οι τιμές των προϊόντων
που εξάγονται πέφτουν πολύ, πολλοί έμποροι χρεοκοπούν, οι ναύτες
χάνουν τη δουλειά τους. Η κρίση γίνεται πιο μεγάλη το 1820, όταν
ο σουλτάνος ξεκινάει πόλεμο με τον Αλή πασά και το οθωμανικό
κράτος αυξάνει τους φόρους στις περιοχές που πηγαίνει ο οθωμανικός
στρατός.

Πίνακας του
Γάλλου ζωγράφου
Τεοντόρ Ζερικό
με μουσουλμάνο
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Γύρω στο 1820.
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3.5
Η οικονομική κρίση έκανε χειρότερες τις συνθήκες ζωής πολλών Ελλήνων
και αυτό έκανε πιο εύκολη την Επανάσταση: οι άνθρωποι είχαν λιγότερα
να χάσουν.
Λίγο πριν από την Επανάσταση, για πολλούς Έλληνες το ατομικό
καλό (το όνειρο για μια καλύτερη ζωή που είχε ο καθένας) συμ
βάδιζε με το γενικό καλό (την απελευθέρωση από την οθωμανική
εξουσία που ζητούσαν όλοι).

Αρκετοί πίστευαν ότι
ένα νέο εθνικό κράτος με
σύγχρονους θεσμούς θα προστάτευε
και θα ενίσχυε την οικονομία.

3.6

Άλλοι, όπως οι
άνεργοι ναύτες,
πίστευαν ότι με την
επανάσταση θα έβρισκαν
δουλειά.

Πολλοί προεστοί
ήθελαν να πάρουν από τους
πλούσιους Οθωμανούς την περιουσία
τους και να γίνουν αυτοί οι νέοι
άρχοντες στον τόπο τους.

Ζωγραφιά σε ξύλινο κρεβάτι με την Ελλάδα, σαν
την αρχαία θεά Αθηνά πάνω από την Κωνσταντινούπολη,
να νικά το Μωάμεθ τον Πορθητή. Γύρω στο 1830.

Τέλος, οι περισσότεροι,
που ήταν αγρότες, είχαν
την ελπίδα ότι σ’ ένα νέο κράτος,
χωρίς Οθωμανούς άρχοντες, θα είχαν
τη δική τους γη και θα πλήρωναν
λιγότερους φόρους.

3.9

Η Φιλική Εταιρία

4
3.7

3.8

Το 1814 τρεις έμποροι από τις παροικίες, ο Νικόλαος
Σκουφάς με καταγωγή από την Άρτα, ο Εμμανουήλ
Ξάνθος με καταγωγή από την Πάτμο και ο Αθανάσιος
Τσακάλωφ με καταγωγή από τα Γιάννενα, ίδρυσαν στην
Οδησσό της Ρωσίας (σήμερα στην Ουκρανία) τη Φιλική
Εταιρία, μια μυστική οργάνωση που είχε στόχο να προ
ετοιμάσει την Ελληνική Επανάσταση.
Την εποχή που ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία οι
ευρωπαϊκές μοναρχίες είχαν πάρει μέτρα
ενάντια στις κοινωνικές και στις εθνικές
εξεγέρσεις. Για να μείνει κρυφή τόσο από τις
οθωμανικές αρχές όσο από τους μηχανισμούς
ελέγχου των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών, η
Φιλική Εταιρία οργανώθηκε όπως και άλλες
μυστικές επαναστατικές οργανώσεις. Αρχηγοί
της ήταν λίγα μόνο άτομα, άγνωστα στα
υπόλοιπα μέλη της.

Το σπίτι στην
Οδησσό όπου
ιδρύθηκε το
1814 η Φιλική
Εταιρία.

3.11

3.10
Οι τρεις ιδρυτές στης Φιλικής
Εταιρίας. Στην εικόνα 3.6
ο Νικόλαος Σκουφάς, στην 3.7
ο Εμμανουήλ Ξάνθος και στην 3.8
ο Αθανάσιος Τσακάλωφ. Κανείς
από τους τρεις δεν ανήκε στα
ανώτερα κοινωνικά στρώματα
των Ελλήνων που ζούσαν στις
παροικίες.
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Η σφραγίδα της
Φιλικής Εταιρίας.
Μεταξύ των ετών
1814–1821.
Έγγραφο της Φιλικής Εταιρίας.
Μεταξύ των ετών 1814–1821.
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3.12
Στην αρχή η Φιλική Εταιρία είχε
οικονομικά προβλήματα και λίγα
μέλη. Αργότερα όμως, όταν ξέσπασε
η οικονομική κρίση, τα μέλη της
γίνονταν όλο και περισσότερα,
γιατί πολλοί πίστευαν ότι, αν ήθελαν
να προοδεύσουν, μόνη λύση ήταν
ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος.

Το 1820 αρχηγός
της Φιλικής Εταιρίας
έγινε ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης. Ο Υψηλάντης
γεννήθηκε το 1792 στην
Κωνσταντινούπολη και ήταν
Φαναριώτης. Υπηρέτησε στο
ρωσικό στρατό και πήρε
μέρος στους πολέμους της
Ρωσίας με το Ναπολέοντα.
Πέθανε στη Βιένη το 1828.

3.13

Μόσχα

Σελίδα από κατάλογο με τα
μέλη της Φιλικής Εταιρίας στο
Ιάσιο, την πρωτεύουσα της
Μολδαβίας. 1821.

3.14
Τα μέλη της Φιλικής
Εταιρίας.

Τότε οι Φιλικοί πίστεψαν ότι είχε έρθει η ώρα για την Επανάσταση. Αποφάσισαν λοιπόν να ξεκινή
σει ταυτόχρονα στη Μολδαβία και στη Βλαχία (Παραδουνάβιες Ηγεμονίες), στην Πελοπόννησο
και στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν την ελπίδα ότι θα πείσουν όλους τους ορθόδοξους να ξεση
κωθούν, ότι θα συμμαχήσουν με τον Αλή πασά και ότι θα τους υποστηρίξει ο τσάρος της Ρωσίας.

Για την πολιτική
της Ρωσίας
απέναντι στους
ορθόδοξους
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
μιλήσαμε στη
σ. 32.

Β. Η έναρξη και η εδραίωση της Ελληνικής Επανάστασης (1821–1825)
Η επανάσταση στη Μολδαβία
και στη Βλαχία (1821)

3.15
ΡΩΣΙΑ

Ιάσιο

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Οδησσός

Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε
τους πρώτους μήνες του 1821. Στη
Μολδαβία και στη Βλαχία απέτυχε,
ενώ στο νότιο ελλαδικό χώρο μπό
ρεσε να αντιμετωπίσει τον οθω
μανικό στρατό και να ελέγξει την
Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα
και αρκετά νησιά στο Αιγαίο.

3.16

ΒΛΑΧΙΑ
ΟΘ

ΩΜ

ΑΝΙΚ

Βουκουρέστι

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Το Φεβρουάριο του 1821 ο
Υψηλάντης πέρασε τα σύνορα
της Ρωσίας με τη Μολδαβία και
κυκλοφόρησε την επαναστατι
κή προκήρυξη «Μάχου υπέρ
πίστεως και πατρίδος».
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Μαύρη Θ
άλα
σ

Δραγατσάνι

σα

Φωξάνη

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και
οι Φιλικοί ξεκίνησαν την Επανά
σταση από τη Μολδαβία και τη
Βλαχία. Οι περιοχές αυτές ήταν
Πορεία
θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου
αυτόνομες
ηγεμονίες,
γι’ αυτό
είχαν δικές τους φρουρές και
λίγο οθωμανικό στρατό. Οι Φιλικοί
πίστευαν ότι θα τους υποστήριζαν
οι ντόπιοι αγρότες. Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Η

Μαύρ

Πορεία Αλέξανδρου Υψηλάντη
Κυριότερες πορείες οθωμανικών στρατευμάτων

η Θάλασσα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Χειρόγραφη προκήρυξη που
κυκλοφόρησε ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης. 1821.
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Ωστόσο σύντομα η Επανάσταση στη Μολδαβία
και στη Βλαχία απέτυχε γιατί:
Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Γρηγόριος Ε΄, πιεσμένος από το
σουλτάνο, καταδίκασε το κίνημα και
αφόρισε τον Υψηλάντη και τον ηγεμόνα
της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσο.
Ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄,
για να μη χαλάσει τις σχέσεις του με
τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αντέδρασε
αρνητικά στην Επανάσταση.
Ο οθωμανικός στρατός νίκησε το
στρατό του Υψηλάντη σε πολλές
μάχες. Ο ίδιος πέρασε στην Αυστρία,
όπου οι αυστριακές αρχές τον
συλλάβανε και τον φυλάκισαν.

Κυρίως όμως οι
ντόπιοι αγρότες
δε συμμάχησαν με
τον Υψηλάντη. Οι
Φαναριώτες ηγεμόνες
και οι ντόπιοι
γαιοκτήμονες τους
έβαζαν μεγάλους
φόρους και αγγαρείες
και έπαιρναν μεγάλο
μέρος από τη σοδειά
τους. Έτσι, οι αγρότες
κράτησαν αρνητική
στάση απέναντί τους.

3.17

Λιθογραφία με τη μάχη στο Δραγατσάνι.
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην πόλη Φωξάνη
(σήμερα στη Ρουμανία) δημιούργησε τον Ιερό
Λόχο, ένα στρατό από φιλελεύθερους νέους,
κυρίως σπουδαστές. Οι περισσότεροι από αυτούς
σκοτώθηκαν στη μάχη στο Δραγατσάνι.

Η κατάσταση στο νότιο ελλαδικό χώρο, και ιδιαίτερα στην
Πελοπόννησο, ήταν πιο ευνοϊκή για να ξεκινήσει η Επανάσταση γιατί:
Η Πελοπόννησος είχε λίγους μουσουλμάνους κατοίκους και
βρισκόταν μακριά από την Κωνσταντινούπολη και από άλλες
μεγάλες πόλεις και στρατιωτικά κέντρα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα κτλ.).
Ο πασάς της Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο μέρος από το
στρατό του βρισκόταν στην Ήπειρο και πολεμούσε τον Αλή πασά.
Στην Πελοπόννησο υπήρχαν πολλά μέλη της Φιλικής Εταιρίας,
αλλά και ένοπλοι (για παράδειγμα, κλέφτες) που είχαν πείρα
στον πόλεμο. Επίσης, η περιοχή είχε πολλά βουνά. Αυτό έκανε
πιο εύκολα τα πράγματα για μικρές στρατιωτικές δυνάμεις χωρίς
ιππικό και πυροβολικό. Τέτοιες ήταν οι επαναστατικές δυνάμεις.

3.19

3.18
Φωτογραφία του 1940 με τα Λαγκάδια,
ένα ορεινό χωριό στην Αρκαδία.

Η Επανάσταση στην Πελοπόννησο ξεκίνησε το Μάρτιο του 1821, πα
ρόλο που οι προεστοί ανησυχούσαν ότι, αν αποτύχαινε, η ζωή για τους
ορθόδοξους θα γινόταν χειρότερη και οι ίδιοι θα έβαζαν σε κίνδυνο
την κοινωνική τους θέση.
Πίνακας του ζωγράφου Θεόδωρου Βρυζάκη (1814–1878) με το μητροπολίτη Παλαιών
Πατρών Γερμανό να ξεκινάει την Επανάσταση στις 25 Μαρτίου 1821, ορκίζοντας τους
επαναστάτες στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας (1851). Όμως, όπως διαβάζουμε στα
Απομνημονεύματα του μητροπολίτη, ο ίδιος είχε πάει στην Πάτρα στις 23 Μαρτίου, όπου
είχε ήδη ξεσπάσει η Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση άρχισε να γιορτάζεται στις
25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού, μετά το 1838.
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Ο πόλεμος
Την περίοδο 1821–1825 οι επαναστάτες μπόρεσαν να ελέγξουν το νότιο ελλαδικό χώρο. Αυτό το
κατάφεραν με μάχες κυρίως σε ορεινές περιοχές με άτακτα (δηλαδή όχι οργανωμένα) στρατεύματα.
Εκεί ο οθωμανικός στρατός δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει εύκολα.

3.20

Η Ελληνική Επανάσταση στο ξεκίνημά της (1821–1822)

Η Επανάσταση κυριάρχησε μόνο στις
περιοχές που ζούσαν σχετικά λίγοι
μουσουλμάνοι και ήταν μακριά από
τα μεγάλα οθωμανικά στρατιωτικά κέ
ντρα. Στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη
Μακεδονία και στη Χίο οι επαναστάτες
δεν άντεξαν και οι Οθωμανοί κατάφε
ραν να καταπνίξουν τις επαναστάσεις
μέχρι το καλοκαίρι του 1822.

3.21
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Από την αρχή της Επανάστασης οι
μουσουλμάνοι στην Πελοπόννησο και
στη Στερεά Ελλάδα κλείστηκαν στα
κάστρα και στις οχυρωμένες πόλεις.
Στα τέλη Μαΐου 1821 οι Οθωμανοί είχαν
μόνο την Τριπολιτσά (Τρίπολη) και τα
κάστρα. Οι επαναστατημένοι είχαν τον
έλεγχο στην ύπαιθρο, στα χωριά και
στις πόλεις που δεν είχαν οχύρωση.
Μέχρι τις αρχές του 1822, εκτός από
την Πελοπόννησο, είχαν επαναστατήσει
η Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, τα περισ
σότερα νησιά στο Αιγαίο και ορισμένες
περιοχές στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία
και στη Μακεδονία. Οι επαναστάτες
κατόρθωσαν μέχρι τα μέσα του 1822
να πάρουν από τους Οθωμανούς μια
αρκετά μεγάλη περιοχή: τη Στερεά
Ελλάδα, την Πελοπόννησο και αρκετά
νησιά στο Αιγαίο.

Τα πιο σημαντικά γεγονότα στα δύο πρώτα χρόνια της Επα
νάστασης ήταν η άλωση της Τριπολιτσάς (εκεί είχαν την
έδρα τους η οθωμανική διοίκηση και ο στρατός της Πελο
ποννήσου) και η μάχη στα Δερβενάκια. Εκεί ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης πέτυχε μια από τις πιο αποφασιστικές νίκες
αυτή την περίοδο, γιατί με αυτή οι επαναστάτες σταθερο
ποίησαν την κυριαρχία τους στην Πελοπόννησο.
Πίνακας του Γάλλου ζωγράφου
Γκιγιόμ Σλεσινγκέρ (1814–1893)
με το μεταρρυθμιστή σουλτάνο
Μαχμούτ Β ΄ (1808–1839).
Ο Μαχμούτ Β ΄ προσπάθησε
να αντιμετωπίσει τα μεγάλα
προβλήματα που είχε η
Οθωμανική Αυτοκρατορία:
τους πασάδες που δεν
υπάκουαν στην Υψηλή Πύλη,
τον οθωμανικό στρατό
που δεν μπορούσε να
ανταγωνιστεί τους σύγχρονους
ευρωπαϊκούς στρατούς
και τα σοβαρά οικονομικά
προβλήματα που αντιμετώπιζε
το κράτος.

3.22

3.23

Στην εικόνα 3.23 όπλα του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη και στην 3.22 έγχρωμη
λιθογραφία του Άνταμ Φρίντελ με το
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (1827).
Ο Κολοκοτρώνης (1770–1843) καταγόταν
από μεγάλη οικογένεια κλεφτών της
Πελοποννήσου. Ήταν ο πιο ισχυρός
καπετάνιος στην Πελοπόννησο και ένας
από τους πιο σημαντικούς οπλαρχηγούς
της Ελληνικής Επανάστασης.
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Για το σουλτάνο η Επανάσταση ήταν
ανταρσία ενάντια στη νόμιμη εξουσία του.
Ο Πατριάρχης, ο ανώτατος κλήρος και
οι Φαναριώτες ήταν αξιωματούχοι της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Γι’ αυτό ο σουλτάνος πίστευε ότι έπρεπε
να εμποδίσουν την ανταρσία. Έτσι
στράφηκε εναντίον τους και εκτέλεσε
ορισμένους ανώτατους κληρικούς
και Φαναριώτες, ανάμεσά τους και
τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄. Αλλά και
σε διάφορες πόλεις της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας ορισμένοι μουσουλμάνοι
σκότωσαν ορθόδοξους και λεηλάτησαν
τις περιουσίες τους. Ήθελαν να τους
τρομοκρατήσουν, για να μην επεκταθεί
η Επανάσταση και σε άλλες περιοχές.
Ο σουλτάνος δεν πήρε στα σοβαρά τους
επαναστάτες, γι’ αυτό και δεν έστειλε από
την αρχή ισχυρό στρατό να καταπνίξει
την Ελληνική Επανάσταση. Θεωρούσε ότι
οι Έλληνες δε θα τα κατάφερναν χωρίς
βοήθεια από τη Ρωσία.

3.24

3.25

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε ΄ και η σύνοδος του
Πατριαρχείου είχαν αφορίσει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και είχαν καταδικάσει
την Ελληνική Επανάσταση. Παρ’ όλα αυτά ο σουλτάνος διέταξε την εκτέλεσή
του Πατριάρχη. Στην εικόνα 3.24 χαρακτικό με τον απαγχονισμό του
Γρηγόριου Ε ΄ και στην 3.25 μολυβδόβουλο με την επιγραφή «Γρηγόριος με
το έλεος του Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και
Οικουμενικός Πατριάρχης» (1799). Πρώτο μισό του 19ου αιώνα.

Οι οθωμανικές εκστρατείες και οι κύριες διαδρομές τους (1821–1825)

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία,
για να καταπνίξει την
Ελληνική Επανάσταση,
έκανε εκστρατείες που
ξεκινούσαν από τα μεγάλα
στρατιωτικά κέντρα (Λάρισα,
Λαμία, Γιάννενα, Άρτα)
που βρίσκονταν κοντά στις
επαναστατημένες περιοχές.
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3.27

3.28
Στην εικόνα 3.27 πορτρέτο του καπετάνιου της Λιβαδειάς
Αθανάσιου Διάκου. Ο Διάκος οχυρώθηκε τον Απρίλη του 1821
στη γέφυρα της Αλαμάνας για να αντιμετωπίσει τον οθωμανικό
στρατό, που με αρχηγό τον Ομέρ Βρυώνη κατευθυνόταν στο
νότιο ελλαδικό χώρο. Τελικά όμως νικήθηκε, πιάστηκε αιχμάλωτος
και εκτελέστηκε. Στην εικόνα 3.28 πίνακας του Γάλλου ζωγράφου
Ευγένιου Ντελακρουά (1798–1863) με τον Ομέρ Βρυώνη.

Ο οθωμανικός στρατός είχε ισχυρό
Οι οπλαρχηγοί ήταν οι
πεζικό και ιππικό. Δεν είχε όμως
αρχηγοί των άτακτων
οργανωμένες υπηρεσίες για να τον
στρατιωτικών σωμάτων.
υποστηρίζουν και να τον εφοδιάζουν.
Συνήθως ήταν οι παλιοί
καπετάνιοι, αρματολοί
Γι’ αυτό, όταν έφτανε ο χειμώνας,
και κλέφτες.
γύριζε στη βάση του. Τον ελληνικό
στρατό τον αποτελούσαν παλιοί
κλέφτες και αρματολοί, αλλά και αγρότες. Δεν είχε ιππικό
και πυροβολικό, κυρίως όμως δεν είχε ενιαία διοίκηση,
δηλαδή μια ηγεσία που να παίρνει αποφάσεις για όλους.
Οι οπλαρχηγοί ανταγωνίζονταν μεταξύ τους και δύσκολα
υπάκουαν στην κυβερνηση που είχε δημιουργηθεί. Οι
επαναστάτες προτιμούσαν να πολεμούν σε περιοχές με
βουνά, στενά περάσματα, γεφύρια, απ’ όπου μπορούσαν
να επιτεθούν ή να ξεφύγουν εύκολα, αν χρειαζόταν.

3.33

3.29
3.30

3.34
3.31

3.32

Όπλα των επαναστατών. Στην εικόνα 3.29 μια θήκη για
μπαρούτι φτιαγμένη από κέρατο, στις εικόνες 3.30 και
3.32 σπαθιά και στην 3.31 καριοφίλια.

Οι επαναστάτες είχαν λίγα κανόνια και δεν μπορούσαν να πάρουν
με έφοδο τα κάστρα που κατείχαν οι Οθωμανοί. Γι’ αυτό τα
πολιορκούσαν μέχρι να τελειώσουν τα πυρομαχικά, τα τρόφιμα και
το νερό και έτσι να αναγκαστούν όσοι ήταν μέσα να παραδοθούν.
Στην εικόνα 3.33 έγχρωμη λιθογραφία με το Ναύπλιο, που το
κυρίεψαν οι Έλληνες το Νοέμβριο του 1822. Λίγο αργότερα έγινε
η έδρα της Ελληνικής Διοίκησης, κυρίως επειδή προστατευόταν
από τρία κάστρα. Στην εικόνα 3.34 το Μπούρτζι, ένα κάστρο σ’ ένα
νησάκι στην είσοδο του κόλπου.

3.35

Πίνακας που ζωγράφισε ο Θεόφιλος το 1932
και δείχνει το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη
(1790–1823). Ο Μπότσαρης, από τους πιο
σημαντικούς Σουλιώτες οπλαρχηγούς, πέθανε
σε μάχη το 1823.
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3.36

3.37
Στο χάνι της Γραβιάς
(στη σημερινή Άμφισσα),
οχυρώθηκε τον Απρίλιο
του 1821 ο καπετάνιος της
Στερεάς Ελλάδας Οδυσσέας
Ανδρούτσος και με 120
άντρες αντιμετώπισε το
στρατό του Ομέρ Βρυώνη,
που είχε 8.000 άντρες.
Στην εικόνα 3.36 πίνακας
του Παναγιώτη Ζωγράφου
(μεταξύ 1836–1839) με τη
μάχη στο Χάνι της Γραβιάς
και στην 3.37 πίνακας του
1984 του ζωγράφου Μέντη
Μποσταντζόγλου με τον
Οδυσσέα Ανδρούτσο.
Ακουαρέλα
με το μπρίκι
(είδος πλοίου)
«Αγαμέμνονας».
1809.

3.38

3.39

3.41

Ο επαναστατικός στόλος είχε καράβια
κυρίως από τα νησιά Ύδρα, Σπέτσες,
Ψαρά και Κάσο. Ο οθωμανικός στόλος
είχε πιο πολλά και πιο μεγάλα καράβια
και με πιο καλό εξοπλισμό. Όμως τα
πληρώματά του δεν είχαν πείρα, και το
χειμώνα ο οθωμανικός στόλος πήγαινε
πίσω στη βάση του. Οι Έλληνες,
χρησιμοποιώντας πυρπολικά, έκαναν
πολλές ζημιές και προκαλούσαν φόβο
στο οθωμανικό ναυτικό.

3.42
3.43

Χαρακτικό με τον Κωνσταντίνο Κανάρη
(μεταξύ των ετών 1828–1831).
Ο Κανάρης (1793 ή 1795–1877)
γεννήθηκε στα Ψαρά. Συμμετείχε σε
πολλές επιχειρήσεις στη θάλασσα.
Από τις πιο σημαντικές ήταν η ανατίναξη
της ναυαρχίδας του οθωμανικού στόλου
στο λιμάνι της Χίου, ως αντίποινα για
την καταστροφή του νησιού από τον
οθωμανικό στρατό.

Τα πυρπολικά (μπουρλότα) ήταν
παλιά μικρά καράβια που τα γέμιζαν
με υλικά που έπαιρναν εύκολα φωτιά.
Οι ναύτες τα έδεναν κολλητά στα
οθωμανικά καράβια τη νύχτα και
τους έβαζαν φωτιά. Μετά έφευγαν
με μικρές βάρκες, και η φωτιά
περνούσε από το πυρπολικό
στο καράβι, που καιγόταν
ή ανατιναζόταν. Στην εικόνα
3.39 σχέδιο ενός πυρπολικού
στο οποίο βλέπουμε πού
έβαζαν τα βαρέλια με το
μπαρούτι. Στην 3.40
η αρπάγη, δηλαδή ένας
γάντζος που «έδενε» το
πυρπολικό στο καράβι.

3.40

Στην εικόνα 3.42 το τρομπόνι (ένα είδος όπλου) του
Ανδρέα Μιαούλη (1769–1835) και στην 3.43 η πυξίδα
του. Ο Μιαούλης καταγόταν από την Ύδρα. Έμπορος και
καραβοκύρης, ήταν από τους πιο σημαντικούς ναυάρχους
στην Ελληνική Επανάσταση. Πήρε μέρος σε πολλές ναυτικές
αποστολές και ναυμαχίες.
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Γ. Το πολιτικό ζήτημα
Παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις οι επαναστατημένοι άρχισαν να οργανώνουν το νέο κράτος,
να δημιουργούν δηλαδή νέους πολιτικούς θεσμούς. Έτσι θα έκαναν πραγματικότητα το στόχο της
Επανάστασης να κυβερνηθούν μόνοι τους. Παράλληλα θα συντόνιζαν καλύτερα τον πόλεμο και θα
μπορούσαν να βρουν πιο εύκολα χρήματα για τις ανάγκες του.

Δε συμφωνούσαν όμως όλοι οι Έλληνες για το νέο εθνικό κράτος που θα οργάνωναν και τους θεσμούς
που έπρεπε να φτιάξουν. Από τη μια υπήρχαν αντιθέσεις ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. Από την
άλλη οι διάφορες κοινωνικές ομάδες είχαν διαφορετικές επιδιώξεις. Δύο ήταν οι κύριες απόψεις:
Η μια ήθελε ένα αποκεντρωμένο κράτος,
όπου οι ντόπιοι άρχοντες και ο ανώτατος
κλήρος θα διατηρούσαν πολλά από τα
προνόμια που είχαν και πριν.

Η άλλη ήθελε ένα συγκεντρωτικό κράτος
με φιλελεύθερους θεσμούς, όπως αυτοί
που υπήρχαν σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη.

Τέσσερις κοινωνικές ομάδες συμμετείχαν στις πολιτικές εξελίξεις κατά την Επανάσταση:
Οι προεστοί και ο ανώτατος κλήρος σε κάθε
επαρχία, που ήταν οι ηγετικές ομάδες και
στην οθωμανική περίοδο. Οι προεστοί ήθελαν
να συνεχίσουν να διοικούν και να ελέγχουν
τις επαρχίες. Οι πιο ισχυροί απ’ αυτούς θα
αποτελούσαν την κεντρική διοίκηση.

3.44

Οι οπλαρχηγοί
της Επανάστασης.
Η δύναμή τους
μεγάλωσε με τον
πόλεμο και ήθελαν
να συμμετέχουν στην
εξουσία.

Οι νέοι πολιτικοί παράγοντες, οι ετερόχθονες πολιτικοί. Αυτοί ήταν
Φαναριώτες, έμποροι, λόγιοι από άλλα μέρη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
τα Επτάνησα και την Ευρώπη, που πήγαν στις επαναστατημένες περιοχές
για να πάρουν μέρος στην Επανάσταση. Ήθελαν ένα κράτος με ισχυρή
διοίκηση και φιλελεύθερους θεσμούς.
Χαρακτικό με το Φαναριώτη
Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο
(1791–1865), έναν από τους πιο
σημαντικούς πολιτικούς ηγέτες στην
Ελληνική Επανάσταση. Ήταν ο κύριος
εκπρόσωπος της παράταξης που
ήθελε να δημιουργήσει ένα κράτος
με ισχυρή κεντρική εξουσία και
φιλελεύθερους θεσμούς. Μεταξύ
1828–1831.

3.45

Οι μεγαλέμποροι και οι καραβοκύρηδες του Αιγαίου, οι προεστοί δηλαδή
από τα νησιά. Υποστήριζαν ένα σύγχρονο κράτος με ισχυρή διοίκηση, γιατί
πίστευαν ότι αυτό θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τα οικονομικά στην
επαναστατημένη Ελλάδα. Πίστευαν επίσης ότι μια ισχυρή κεντρική διοίκηση
θα έδινε χρήματα για να συντηρεί και να εξοπλίζει τα καράβια.
Σφραγίδες του Άρειου Πάγου και της Πελοποννησιακής Γερουσίας (1821). Για να οργανώσουν τη
διοίκηση στο νέο κράτος, οι επαναστάτες δημιούργησαν, από τις πρώτες μέρες, τοπικά και στη
συνέχεια περιφερειακά πολιτικά όργανα. Τέτοια όργανα ήταν η Πελοποννησιακή Γερουσία στην
Πελοπόννησο και ο Άρειος Πάγος στην ανατολική Στερεά Ελλάδα.

3.46

54

3.47

Χαρακτικό με τον Ιωάννη Κωλέττη (1773–1847). Ο Κωλέττης ήταν ένας ικανός και μορφωμένος
πολιτικός. Καταγόταν από την Ήπειρο, από οικογένεια προεστών. Σπούδασε γιατρός και πριν από
την Επανάσταση ήταν αξιωματούχος του Αλή πασά. Ο Κωλέττης υποστήριζε την ισχυρή κεντρική
διοίκηση. Πρώτο μισό του 19ου αιώνα.
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3.48
Από τις πρώτες μέρες του αγώνα οι
επαναστάτες οργάνωσαν τη διοίκηση στο νέο
ελληνικό κράτος, την οποία έλεγχαν οι προεστοί.
Στα τέλη του 1821 έγινε στην Επίδαυρο
η Α΄ Εθνοσυνέλευση (δηλαδή η συνέλευση
με τους αντιπρόσωπους από το ελληνικό έθνος)
με στόχο να δημιουργήσει την κεντρική
διοίκηση που θα συντόνιζε την Επανάσταση.
Η Α΄ Εθνοσυνέλευση διακήρυξε την πολιτική
ύπαρξη του ελληνικού έθνους, ψήφισε ένα
φιλελεύθερο σύνταγμα, το Προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας, και όρισε ύστερα
από εκλογές κεντρική διοίκηση. Το σύνταγμα ακολούθησε τη διάκριση των εξουσιών
(νομοθετική, εκτελεστική και τη δικαστική) και δημιούργησε τρία σώματα:

το Βουλευτικό, που είχε
τη νομοθετική εξουσία
(έφτιαχνε τους νόμους).

το Εκτελεστικό, με πέντε μέλη που, ανάμεσα
στ’ άλλα, διόριζε τους υπουργούς, τους
«μινίστρους» όπως τους ονόμαζαν τότε.

το Δικαστικό.

3.50

3.49

Οι αντιπρόσωποι στην Α΄
Εθνοσυνέλευση σύμφωνα
με το επάγγελμα και την
κοινωνική τους θέση.

3.51
Το Προσωρινό
Πολίτευμα
της Ελλάδας
(1822) στην
πρώτη του
έκδοση.

Οι σφραγίδες της Προσωρινής Διοίκησης της
Ελλάδας και του Βουλευτικού. 1822.

3.53

Έκδοση του 1824 με το σύνταγμα
που ψήφισε στις 13 Απριλίου
1823 η Β ΄ Εθνοσυνέλευση.

3.54

Σφραγίδα του
Μινιστέριου,
Έγγραφο της δηλαδή του
Υπουργείου,
Προσωρινής
Πολέμου.
Διοίκησης της

3.52

Ελλάδας που
εκδόθηκε το
Μάρτιο του
1822.

Έγγραφο με το οποίο ο αρχιμανδρίτης
Θεόκλητος Φαρμακίδης διορίζεται
Γενικός Έφορος Παιδείας. Εκδόθηκε
στην Τριπολιτσά στις 4 Ιουνίου 1823.

Στην κεντρική διοίκηση συμμετείχαν κυρίως προεστοί και ετερόχθονες πολιτικοί, όχι όμως οι
οπλαρχηγοί (που πολεμούσαν και είχαν αποκτήσει λαϊκή υποστήριξη από τις επιτυχίες τους).
Επιπλέον, η κεντρική εξουσία δεν ήταν ακόμη ισχυρή, κυρίως γιατί δεν είχε αρκετά χρήματα
για να οργανώσει και να ελέγχει το κράτος.
Την άνοιξη του 1823 έγινε η Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος της Αρκαδίας.
Η Β΄ Εθνοσυνέλευση αναθεώρησε (άλλαξε) το σύνταγμα, ενίσχυσε την κεντρική διοίκηση
και όρισε ύστερα από εκλογές νέο Εκτελεστικό και Βουλευτικό. Όμως το Βουλευτικό (όπου
κυριαρχούσαν οι προεστοί) είχε μεγαλύτερες εξουσίες από το Εκτελεστικό.

Με την Επανάσταση του 1821, από τη μια, ένα τμήμα από το ρωμέικο γένος κατορθώνει να ξεχωρίσει
από την πολυεθνική Οθωμανική Αυτοκρατορία και να δημιουργήσει ένα νέο εθνικό κράτος, το ελληνικό
κράτος. Από την άλλη, η Επανάσταση προσπαθεί να ανατρέψει την παλιά εξουσία και να δημιουργήσει
ένα σύγχρονο φιλελεύθερο κράτος.
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Δ. Η Ελληνική Επανάσταση και τα ευρωπαϊκά κράτη (1821–1825)
Για να πετύχει η Επανάσταση δεν έφτανε η νίκη στον πόλεμο και οι νέοι πολιτικοί θε
σμοί. Έπρεπε να την υποστηρίξουν και να την αναγνωρίσουν οι Μεγάλες Δυνάμεις της
εποχής (η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Πρωσία), σε μια περίοδο
που αυτές ήταν ενάντια σε κάθε επαναστατικό κίνημα.
Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση οι Μεγάλες Δυνάμεις στην Ευρώπη, ακόμη και
η Ρωσία (που οι επαναστατημένοι πίστευαν ότι θα τους βοηθήσει), κράτησαν αρνητική στάση.
Για να πείσουν τις Μεγάλες Δυνάμεις να τους υποστηρίξουν, οι επαναστατημένοι δήλωσαν
από την αρχή ότι:

Εφημερίδα της Αγίας
Πετρούπολης που
στην πρώτη της σελίδα
γράφει για την Ελληνική
Επανάσταση. 1825.

Πήραν τα όπλα για να υπερασπιστούν
την τιμή και την ιδιοκτησία που τους
αρνιόταν το οθωμανικό κράτος.

Ζητούσαν ως χριστιανοί
να μην τους κυβερνούν
μουσουλμάνοι.

Η Επανάστασή τους ήταν
εθνική και δεν είχε στόχο
να αλλάξει την κοινωνία.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις άρχισαν να αλλάζουν στάση απέναντι στην Ελ
ληνική Επανάσταση μετά το 1822. Βασική αιτία ήταν ο ανταγωνισμός
τους για το ποια από αυτές θα ελέγχει την ανατολική Μεσόγειο.

3.56

Ο φιλελληνισμός
Πολλοί Ευρωπαίοι, ανεξάρτητα από τη στάση που κρατούσαν οι
κυβερνήσεις τους, είδαν μ’ ενθουσιασμό την Ελληνική Επανάσταση
από την αρχή της και θεώρησαν ότι έπρεπε να βοηθήσουν τους
επαναστατημένους Έλληνες. Αυτοί ονομάστηκαν φιλέλληνες.
Κάποιοι απ’ αυτούς, που θαύμαζαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό
και πίστευαν ότι από αυτόν προέρχεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός,
θεωρούσαν τους επαναστάτες απόγονους των αρχαίων Ελλήνων.
Για κάποιους άλλους, η Ελληνική Επανάσταση ήταν ένα ακόμη
φιλελεύθερο κίνημα για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και εθνική απε
λευθέρωση. Αυτοί θεωρούσαν τον αγώνα ενάντια στο σουλτάνο
παρόμοιο με τον αγώνα ενάντια στα απολυταρχικά καθεστώτα στην
Ευρώπη. Οι φιλέλληνες προσπάθησαν να βοηθήσουν την Ελληνική
Επανάσταση με πολλούς τρόπους.
Πίνακας του Γάλλου
ζωγράφου Βινσέν-Νικολά
Ραβερά με τίτλο «Ο θάνατος
νεαρού διακόνου από τη
Μεσσηνία» (1824). Ο πίνακας
παρουσιάστηκε το 1826 σε
έκθεση με τίτλο «Υπέρ των
Ελλήνων».

3.57

Το τελευταίο φύλλο της
εφημερίδας Ελληνικά
Χρονικά που έβγαζε στο
Μεσολόγγι ο Ελβετός
φιλέλληνας Ιάκωβος
Μάγιερ από τον Ιανουάριο
του 1824 μέχρι το
Φεβρουάριο του 1826.

Σφραγίδα της
ελληνικής επιτροπής
του Λονδίνου.
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Ε. Η Ελληνική Επανάσταση σε κρίση (1824–1827)
Έθνος και τοπικισμός
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης άρχισε σιγά σιγά να ενισχύεται η ελλη
νική εθνική συνείδηση και η ιδέα για ένα εθνικό κράτος. Όμως αυτό έγινε έπειτα από
πολλές δυσκολίες και συγκρούσεις, που οδήγησαν τους επαναστατημένους ακόμη
και σε εμφύλιο πόλεμο.
Ο τοπικισμός είχε τις ρίζες του στον τρόπο με τον οποίο
ζούσαν οι άνθρωποι. Οι θάλασσες, τα μεγάλα βουνά, οι
κακοί δρόμοι έφερναν την απομόνωση και διατηρούσαν
τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. Ο
καθένας θεωρούσε πατρίδα του το μέρος που ζούσε (την
Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ύδρα κ.ά.). Η Ελλάδα
ήταν μια καινούργια πραγματικότητα.
Ο έντονος τοπικισμός έκανε δύσκολη τη συνεργασία και είχε
σοβαρές συνέπειες για την Επανάσταση, ιδιαίτερα στα πρώτα
χρόνια. Όλοι πολεμούσαν για να προστατέψουν το χωριό
τους ή την επαρχία τους. Δεν ήταν όμως όλοι πάντα πρόθυμοι
να κάνουν το ίδιο όταν ο οθωμανικός στρατός απειλούσε μια
περιοχή μακριά από τον τόπο τους. Επίσης, οι οπλαρχηγοί
και οι προεστοί θεωρούσαν ότι είχαν από παλιά δικαιώματα
στις επαρχίες τους. Έτσι, αντιδρούσαν στην ιδέα ότι η νέα
κεντρική εξουσία θα τα περιόριζε. Γι’ αυτούς τους λόγους δεν
υπάκουαν πάντα στην κεντρική διοίκηση και συχνά έβαζαν
εμπόδια στο ενιαίο κράτος.

Πίνακας του ζωγράφου
Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με
τον Οδυσσέα Ανδρούτσο,
τον πιο ικανό καπετάνιο στην
ανατολική Στερεά Ελλάδα και
νικητή στο Χάνι της Γραβιάς
(1931). Επειδή ο Ανδρούτσος
δεν υπάκουε στις διαταγές
που έπαιρνε από την κεντρική
διοίκηση, αυτή έστειλε κάποιον
άλλο να πάρει τη θέση του.
Ο Ανδρούτσος συγκρούστηκε
με τον αντικαταστάτη του
και με τη διοίκηση. Αυτή
η σύγκρουση αποδιοργάνωσε
τη στρατιωτική οργάνωση
στην περιοχή. Έτσι, ο στρατός
του Δράμαλη πέρασε από τη
Στερεά Ελλάδα χωρίς να δώσει
ούτε μία μάχη.

3.59

Δεν ήταν εύκολο για τους επαναστατημένους να ξεπεράσουν τον τοπικισμό. Όμως, η ίδια η Επανάσταση
δυνάμωσε σιγά σιγά τους δεσμούς ανάμεσα στους επαναστάτες. Σ’ αυτό βοήθησαν:

Ο πόλεμος έφερε
κοντά ανθρώπους από
διαφορετικές περιοχές που
πολεμούσαν ενάντια στους Οθωμανούς.
Οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν ότι θα
μπορούσαν να νικήσουν με τη
συνεργασία.

Ακόμη,
στους πολιτικούς θεσμούς της
Επανάστασης (Εθνοσυνελεύσεις, κεντρική
διοίκηση) βρέθηκαν μαζί άνθρωποι πολύ διαφορετικοί
μεταξύ τους (στην καταγωγή, στην οικονομική κατάσταση,
στη μόρφωση). Παρά τις συγκρούσεις, μάθαιναν σιγά
σιγά να συνεργάζονται για να πετυχαίνουν
τους στόχους τους.

Οι εμφύλιοι πόλεμοι
Μετά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση οι οπλαρχηγοί και ορισμένοι προεστοί (κυρίως από την
Πελοπόννησο) δυσαρεστήθηκαν που δεν πήραν σημαντικά αξιώματα. Τότε σιγά σιγά
δημιουργήθηκαν δύο αντίπαλες ομάδες και διοικήσεις: αυτοί που υποστήριζαν μια ισχυρή
κεντρική διοίκηση και οι αντίπαλοί τους, που ήθελαν να διατηρήσουν τα προνόμια που είχαν
την οθωμανική περίοδο. H σύγκρουση οδήγησε σε δύο εμφύλιους πολέμους (1824 και 1825).
Νίκησαν αυτοί που ήθελαν να δημιουργήσουν ένα συγκεντρωτικό κράτος με φιλελεύθερους
θεσμούς.
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Το πρόβλημα με τη γη
Οι περισσότεροι κάτοικοι στο νέο ελληνικό κράτος ήταν ακτήμονες (δεν είχαν δηλαδή
δική τους γη), κι αυτό ήταν τότε το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Περίμεναν λοιπόν
να πάρουν μερίδιο από τη γη που θα άφηναν πίσω τους οι μουσουλμάνοι. Οι Εθνοσυνε
λεύσεις θεώρησαν τη γη αυτή εθνική γη, που ανήκε δηλαδή σε όλο το έθνος. Μάλιστα
την έβαλαν εγγύηση (υποθήκη) για να πάρουν το 1824 και το 1825 δύο αγγλικά δάνεια.
Με αυτό τον τρόπο η γη αυτή παρέμεινε στο κράτος. Δεν την πήραν οι προεστοί ούτε
μοιράστηκε στους ακτήμονες. Αυτοί μπορούσαν όμως να την καλλιεργούν πληρώνοντας
ενοίκιο στο κράτος. Η γη αυτή μοιράστηκε πολύ αργότερα (1871).

Για την
αγροτική
μεταρρύθμιση
του 1871 θα
μιλήσουμε στις
σ. 121-122.

3.60

Η οθωμανική αντεπίθεση (1825–1827)

3.61

Το 1825 είναι μια κρίσιμη χρονιά για την Ελληνική Επα
νάσταση. Οι εμφύλιες συγκρούσεις περιορίζονται, αλλά
μια καλά οργανωμένη οθωμανική αντεπίθεση απειλεί
την Ελληνική Επανάσταση. Όμως η Μεγάλη Βρετανία
και η Ρωσία αλλάζουν πολιτική απέναντι στους επανα
στατημένους Έλληνες, κι αυτή η αλλαγή οδηγεί τελικά
στο ελεύθερο και ανεξάρτητο ελληνικό κράτος.
Από το 1825 ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ (1808–1839) πήρε
στρατιωτικά μέτρα με σκοπό να καταπνίξει την Ελληνική
Επανάσταση. Το πιο βασικό ήταν ότι συμφώνησε με
το διοικητή της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή να οργανώσει
εκστρατεία
στην Πελοπόννησο. Για αντάλλαγμα, ο γιος
Σχέδιο του Γάλλου γεωγράφου Πιερ Πεϊτιέ
με τον Ιμπραήμ στην Πύλο. 1828.
του, ο Ιμπραήμ πασάς, θα γινόταν διοικητής εκεί. Ο Μεχμέτ
Αλή είχε πολύ καλά οργανωμένο στρατό και στόλο, και ο
Ιμπραήμ ήταν ικανός στρατιωτικός.

3.62

Οι εκστρατείες του Ιμπραήμ και του Κιουταχή

Πορτρέτο με το Μεχμέτ
Ρεσίτ πασά, γνωστό και ως
Κιουταχή (γιατί παλιότερα
ήταν πασάς στην πόλη
Κιουτάχεια στη Μικρά Ασία),
έναν ικανό στρατιωτικό, που
ο σουλτάνος Μαχμούτ Β ΄
έκανε διοικητή στον πόλεμο
στη Στερεά Ελλάδα ενάντια
στους Έλληνες.

Στις αρχές του 1825 ο Ιμπραήμ φτάνει
στην Πελοπόννησο και πολύ γρήγορα
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της.
Την ίδια εποχή ξεκινάει και ο Κιουταχής την
εκστρατεία του. Καταλαμβάνει τη δυτική
Στερεά Ελλάδα και αρχίζει να πολιορκεί το
Μεσολόγγι. Αφού κυριεύει το Μεσολόγγι
(1826), ο Κιουταχής καταλαμβάνει μέχρι
το 1827 την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα και
ο Ιμπραήμ το μεγαλύτερο μέρος της Πε
λοποννήσου.
Οι Έλληνες προσπάθησαν να αντιμε
τωπίσουν τον Ιμπραήμ και τον Κιου
ταχή, χωρίς όμως αποτελέσματα.
Από τις επαναστατημένες περιοχές
ελέγχανε μόνο τα νησιά Αίγινα, Πόρο,
Ύδρα, Σπέτσες, Σάμο και Κυκλάδες,
το Ναύπλιο, την Αργολίδα και την
Κορινθία, τα Μέγαρα με τη γύρω πε
ριοχή και τη Μάνη, που είχε καταφέ
ρει να αποκρούσει τις επιθέσεις του
Ιμπραήμ. Η απελπισία είχε κυριεύσει
τους επαναστατημένους.
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Γενική άποψη με την πεδιάδα και το κάστρο της Μεθώνης. Εδώ αποβιβάστηκε το 1826
ο Ιμπραήμ με το στρατό του και άρχισε την εκστρατεία του στην Πελοπόννησο.

3.64

Πίνακας του Γάλλου ζωγράφου
Ευγένιου Ντελακρουά με
την Ελλάδα στα ερείπια του
Μεσολογγίου. 1826.

Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου (Απρίλιος 1826)
Η πολιορκία του Μεσολογγίου είναι ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια στην
Ελληνική Επανάσταση. Κράτησε ένα χρόνο (Απρίλιος 1825 – Απρίλιος 1826) και
ήταν η πρώτη φορά που ο οθωμανικός στρατός δε σταμάτησε τον πόλεμο το
χειμώνα. Αντίθετα το Δεκέμβριο ήρθε και ο Ιμπραήμ να βοηθήσει τον Κιουταχή.
Η πόλη τότε αποκλείστηκε και από στεριά και από θάλασσα. Οι πολιορκημένοι
βασανίζονταν από πείνα και δίψα. Όταν είδαν ότι δεν υπήρχε καμιά ελπίδα, τη
νύχτα της 10ης προς την 11η Απριλίου 1826, επιχείρησαν την έξοδο: προσπάθη
σαν δηλαδή να βγουν από την πόλη και να περάσουν με τα όπλα μέσα από τον
οθωμανικό στρατό για να βρεθούν σε ασφαλές μέρος. Όμως οι περισσότεροι
σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν.
3.65
Το Μεσολόγγι συγκίνησε πολλούς
φιλέλληνες στις ευρωπαϊκές χώρες.
Πάνω απ’ όλα όμως έγινε σύμβολο
στον αγώνα για ελευθερία και έδειξε
ότι η Επανάσταση στα πέντε χρόνια
που κρατούσε είχε δημιουργήσει μια
νέα κατάσταση: οι πολιορκημένοι αρ
νήθηκαν όλες τις προτάσεις να παρα
δοθούν και προτίμησαν την έξοδο.
Μισοτελειωμένος πίνακας
του Γάλλου ζωγράφου Πιερ
Βινιερόν με την έξοδο του
Μεσολογγίου. 1827.

Την άνοιξη του 1826 έγινε η Γ ΄ Εθνοσυνέλευση μέσα
σε άσχημο κλίμα που δημιουργήθηκε από την πτώση
του Μεσολογγίου. Μπροστά στους κινδύνους που
αντιμετώπιζε η Επανάσταση, η Γ ΄ Εθνοσυνέλευση
ανέθεσε την κυβέρνηση στη Διοικητική Επιτροπή
της Ελλάδας, μια ομάδα από έντεκα άτομα που
θα μπορούσε να παίρνει γρήγορα αποφάσεις.
Παράλληλα ζήτησε από το Βρετανό πρεσβευτή στην
Κωνσταντινούπολη να μεσολαβήσει για να γίνει ένας
συμβιβασμός με το σουλτάνο. Μπροστά στον κίνδυνο
να χαθούν όλα, οι Έλληνες ήταν έτοιμοι να δεχτούν
μια περιορισμένη αυτονομία μέσα στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία.
Πίνακας του ζωγράφου Γεώργιου Μαργαρίτη με το Γεώργιο
Καραϊσκάκη πάνω σε άλογο (1844). Η Γ ΄ Εθνοσυνέλευση έκανε
γενικό στρατιωτικό αρχηγό στην ανατολική Στερεά Ελλάδα τον Καραϊσκάκη, έναν ικανό οπλαρχηγό. Ο Καραϊσκάκης κατάφερε να
ξαναπάρει μεγάλο μέρος από τη Στερεά Ελλάδα. Ο θάνατός του όμως σε μια σύγκρουση με τις οθωμανικές δυνάμεις στο Φάληρο
τον Απρίλιο του 1827 δημιούργησε καινούργια προβλήματα στην Επανάσταση.
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3.67
Η Γ ΄ Εθνοσυνέλευση σταματάει το έργο της ένα χρόνο λόγω του πολέμου. Το Μάρτη
του 1827 ψηφίζει νέο σύνταγμα, το «Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας», ένα σύνταγμα
ιδιαίτερα δημοκρατικό και φιλελεύθερο για την εποχή του. Επίσης, εκλέγει κυβερνήτη
της Ελλάδας τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Όμως στο μέτωπο του πολέμου η Ελληνική Επανάσταση φαινόταν να σβήνει. Σώθηκε
τελικά από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρωσία και τη Γαλλία, που άλλαξαν στάση και
υποστήριξαν ενεργά τους Έλληνες.

Η παρέμβαση υπέρ των Ελλήνων
Από το 1824 η Ρωσία και η Μεγάλη Βρετανία, για διαφορετικούς λόγους η
καθεμιά, υποστηρίζουν τα σχέδια για ένα αυτόνομο ελληνικό κράτος. Στη
συνέχεια συνεργάζονται γι’ αυτό και με τη Γαλλία. Η Αυστρία και η Πρωσία δε
συμμετέχουν στις συζητήσεις, γιατί υποστηρίζουν ότι η Οθωμανική Αυτοκρα
τορία πρέπει να μείνει ακέραια. Τελικά, ένας στόλος από βρετανικά, ρωσικά
και γαλλικά καράβια καταστρέφει το στόλο του Ιμπραήμ που βρισκόταν στο
λιμάνι Ναβαρίνο, στη νότια Πελοπόννησο (φθινόπωρο του 1827).
Το καλοκαίρι του 1827 η Ελληνική Επανάσταση κινδύνευε να σβήσει, αλλά το
φθινόπωρο του ίδιου έτους οι Έλληνες είχαν σοβαρές ελπίδες ότι θα κερδίσουν
τουλάχιστον την αυτονομία τους.

Το Πολιτικό Σύνταγμα της
Ελλάδας που ψήφισε
η Γ ΄ Εθνοσυνέλευση. 1827.

3.68

3.69

Η Ηχώ του Ναβαρίνου. Εμβατήριο
που γράφτηκε στη Γαλλία μετά τη
ναυμαχία στο Ναβαρίνο.

3.70
Πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Λουί Κερνερέ με τη Ναυμαχία στο Ναβαρίνο.

ΣΤ. Η καποδιστριακή περίοδος (1827–1832)
Ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο τον Ιανουάριο του 1828. Οι
Έλληνες περίμεναν πολλά απ’ αυτόν: ήταν πολιτικός με πείρα, γνωστός στα
ευρωπαϊκά κράτη και θεωρούσαν ότι μπορούσε να διαπραγματευτεί μαζί τους.
Πίστευαν ότι μπορούσε να βρει τα χρήματα που χρειάζονταν, ότι θα έκανε
πραγματικότητα την ενότητα και θα πετύχαινε να δημιουργήσει ανεξάρτητο
κράτος.
Γελοιογραφία της εποχής:
Η Ελλάδα σαν μικρός Ηρακλής
με φέσι πνίγει το οθωμανικό και
το αιγυπτιακό φίδι.

Όμως ο Καποδίστριας είχε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες:

ο Ιμπραήμ και ο Κιουταχής
κατείχαν το μεγαλύτερο
μέρος της χώρας.

η οικονομία ήταν
καταστραμμένη.

οι διοικητικές
υπηρεσίες δε
λειτουργούσαν.

στο Αιγαίο
υπήρχαν πολλοί
πειρατές.
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3.71

Φωτογραφία από τις αρχές του 20ού
αιώνα με το κτίριο που στέγασε το
πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο στην
Αίγινα.

3.72

Ο Καποδίστριας απομάκρυνε
από την εξουσία πολλούς
από τους παλιούς ηγέτες
της Επανάστασης, που τον
πολέμησαν γι’ αυτό. Πίστευε
ότι οι ισχυρές κοινωνικές
ομάδες ενδιαφέρονταν μόνο
για τα συμφέροντά τους,
καταπίεζαν το λαό και ήταν
Φωτογραφία από τις αρχές του 20ού αιώνα με το Κυβερνείο
υπεύθυνες για τις εσωτερικές
στην Αίγινα, δηλαδή το κτίριο που στέγαζε τον κυβερνήτη και
τη διοίκηση.
συγκρούσεις.
Γι’ αυτό θεωρούσε ότι, για
να αναπτυχθεί η ελληνική
κοινωνία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, έπρεπε να μορφωθεί ο λαός και να μοιραστεί
η εθνική γη. Τα πιο σημαντικά μέτρα που πήρε ήταν τα ακόλουθα:

Αναδιοργάνωσε
τις διοικητικές υπηρεσίες
και ίδρυσε δικαστήρια.

Ανέστειλε
(κατάργησε προσωρινά)
το πολίτευμα που δημιούργησαν οι
Εθνοσυνελεύσεις και συγκέντρωσε τις
εξουσίες στα χέρια του και σε ανθρώπους
που εμπιστευόταν.

Αύξησε
τα δημόσια έσοδα. Αυτό το
πέτυχε με τους φόρους που άρχισαν να
εισπράττονται συστηματικά και με χρήματα που
συγκέντρωσε από το εξωτερικό. Ακόμη, ίδρυσε την
«Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα» και έκοψε
εθνικό νόμισμα (το φοίνικα).

Αναδιοργάνωσε το
στρατό. Ήταν πολύ δύσκολο για τον
Καποδίστρια να πείσει τους αγωνιστές της Επανάστασης
να μπουν σε τακτικό στρατό, που είχε πειθαρχία και αυστηρούς
κανόνες. Ούτε όμως μπορούσε και να τους διαλύσει. Έτσι τους
οργάνωσε σε χιλιαρχίες, που δεν ήταν ούτε τακτικός
στρατός ούτε όμως και άτακτα σώματα.

3.73

3.74

3.75

Οργάνωσε
τη βασική
εκπαίδευση και
ίδρυσε σχολεία.

3.76

Επειδή δεν υπήρχαν αρκετοί δάσκαλοι, τα σχολεία ακολουθούσαν την αλληλοδιδακτική μέθοδο, με την οποία οι πιο προχωρημένοι μαθητές
δίδασκαν τους λιγότερο προχωρημένους. Στην εικόνα 3.73 βιβλίο που εκδόθηκε το 1830 για την αλληλοδιδακτική μέθοδο, στις 3.74 και 3.75
χαρακτικά που δείχνουν πώς μπορεί να οργανωθεί η αλληλοδιδακτική διδασκαλία και στην 3.76 σφραγίδα αλληλοδιδακτικού σχολείου.
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Το πιο σημαντικό πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει ο Καποδίστριας ήταν ο Ιμπραήμ και οι Οθωμανοί:
το 1828 κατείχαν ακόμη το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Έπρεπε
επίσης να λύσει οριστικά δύο ζητήματα σχετικά με το ελληνικό κράτος:
αν θα ήταν ανεξάρτητο εθνικό κράτος ή θα ήταν αυτόνομο (με δική του διοίκηση) και θα πλήρωνε
κάθε χρόνο φόρο υποτέλειας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
ποιες περιοχές θα περιλάμβανε τελικά.
Πίνακας του Γάλλου ζωγράφου ΖανΣαρλς Λανγκλουά που δείχνει Οθωμανούς
πολεμιστές από ένα κάστρο στην
Πελοπόννησο να παραδίνονται στο Γάλλο
στρατηγό Νικολά Μεζόν (1836). Ο Μεζόν
με 14.000 Γάλλους στρατιώτες έφτασε στην
Πελοπόννησο τον Αύγουστο του 1828. Μέχρι
τα τέλη Οκτωβρίου έδιωξε τα οθωμανικά και
αιγυπτιακά στρατεύματα από την περιοχή.

3.77

Οι λύσεις και στα δύο ζητήματα
είχαν άμεση σχέση με όσα ήθελαν
η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία
και η Ρωσία. Αρχικά και οι τρεις
υποστήριζαν ένα αυτόνομο κράτος με περιορισμένα σύνορα. Ο Καποδίστριας, που ήταν
ικανός διπλωμάτης, προσπαθούσε να πετύχει το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Η θέση της
Μεγάλης Βρετανίας, τελικά άλλαξε όταν το 1828 ο σουλτάνος έχασε τον πόλεμο με τη Ρωσία.
Τότε η Μεγάλη Βρετανία, για να περιορίσει τη ρωσική επιρροή, πρότεινε το νέο ελληνικό
κράτος να είναι ανεξάρτητο.
Η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία και η Γαλλία συμφώνησαν να στείλουν γαλλικό στρατό, που
μέσα στο 1828 έδιωξε το στρατό του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Στη Στερεά Ελλάδα
οι χιλιαρχίες κατόρθωσαν μέχρι το 1829 να διώξουν τα οθωμανικά στρατεύματα που
είχαν απομείνει. Οθωμανοί έμειναν μόνο στην Αθήνα, στη Λαμία και στην Εύβοια, όπου
προστατεύονταν από ισχυρά φρούρια.

Το πρωτόκολλο του Λονδίνου (Φεβρουάριος 1830)
Το Φεβρουάριο του 1830 η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία διακήρυξαν στο Λονδίνο την πλήρη
(απόλυτη, χωρίς όρους) πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας. Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830
δημιουργείται ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, με μοναρχικό πολίτευμα. Επίσης ορίζονται τα σύνορά του
προς Βορρά, σε μια γραμμή που ξεκινούσε από τον Αχελώο και τελείωνε στο Σπερχειό ποταμό.

3.78

3.79

Πίνακας που
ζωγράφισε το
1850 ο ζωγράφος
Διονύσιος
Τσόκος. Δείχνει
τη δολοφονία
του Ιωάννη
Καποδίστρια
έξω από την
εκκλησία του
Αγίου Σπυρίδωνα
στο Ναύπλιο (27
Σεπτεμβρίου 1831).

Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν πρόλαβε να δει το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, γιατί το

62

Επιτάφιος λόγος Σεπτέμβριο του 1831 δολοφονήθηκε. Τα αίτια για τη δολοφονία του συνδέονται με τη
για τον Ιωάννη
διακυβέρνησή του:
Καποδίστρια που
εκδόθηκε στην
Οδησσό το 1831.
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Παραμέρισε πολλούς από
τους ηγέτες της Ελληνικής
Επανάστασης, προεστούς και
οπλαρχηγούς, και περιόρισε
τα προνόμια και τις εξουσίες
που είχαν παλαιότερα.

Προσπάθησε να
δημιουργήσει ένα κράτος με
ισχυρή κεντρική διοίκηση.
Έτσι, συγκρούστηκε με τους
τοπικούς άρχοντες, που
ήταν ακόμη ισχυροί.

Σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια ισχυρή αντιπολίτευση που
ζητούσε σύνταγμα. Έγιναν μάλιστα και εξεγέρσεις (στην Ύδρα
και στη Μάνη). Ο Καποδίστριας τις αντιμετώπισε με βία.
Όταν φυλάκισε τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη,
τον πιο ισχυρό άντρα της Μάνης, και αφαίρεσε
από την οικογένεια Μαυρομιχάλη όλα τα
αξιώματα που είχαν τα μέλη της, αυτοί
αντιδράσανε και τον δολοφόνησαν στο
Ναύπλιο.
Η διακήρυξη της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας
και της Ρωσίας προς τους Έλληνες, που ορίζει τον
Όθωνα βασιλιά της Ελλάδας. 1832.

3.81

Προκάλεσε ακόμη
δυσαρέσκεια και σε
λαϊκά στρώματα,
επειδή αύξησε
τους φόρους και δε
μοίρασε την εθνική γη.

Ανέστειλε το
σύνταγμα και
έτσι έκανε
αντίπαλούς
του τούς
φιλελεύθερους.

3.80

Ο πύργος όπου έμενε ο
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης στη Μάνη.

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία και η
Γαλλία καθώς και η Βαυαρία (ένα από τα γερμανικά κράτη) υπογράφουν
το 1832 στο Λονδίνο νέο πρωτόκολλο. Με το Πρωτόκολλο του 1832 ο
πρίγκιπας Όθωνας της Βαυαρίας ανακηρύσσεται βασιλιάς της Ελλάδας
και ορίζονται τα τελικά σύνορα του ελληνικού κράτους.

Για τη
διακυβέρνηση
της Ελλάδας
από τον Όθωνα
θα μιλήσουμε
στις σ. 76-83.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποδέχτηκε τις εξελίξεις αυτές το 1832. Το 1833 έφυγαν και οι
τελευταίοι Οθωμανοί στρατιώτες από την Αθήνα, την Εύβοια και τη Λαμία.
Το ελληνικό κράτος το 1832

3.82

Για τους
Βαλκανικούς
Πολέμους θα
μιλήσουμε στις
σ. 148-150.

Αποτέλεσμα της Επανάστασης του 1821 ήταν το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Οι Μεγάλες Δυνάμεις δε
δέχτηκαν να πάρει η Ελλάδα την Κρήτη και τη Σάμο.
Πίεσαν όμως το σουλτάνο να πάρει ευνοϊκά μέτρα για
τους ορθόδοξους στα νησιά αυτά. Το 1830 ο Μεχμέτ
Αλή της Αιγύπτου πήρε την Κρήτη και την κυβέρνησε
δέκα χρόνια. Από το 1832 η Σάμος έγινε αυτόνομη
ηγεμονία (είχε αυτοδιοίκηση, χριστιανό ηγεμόνα που
τον όριζε ο σουλτάνος και πλήρωνε φόρο υποτέλειας
στο οθωμανικό κράτος). Και τα δύο νησιά πέρασαν
στο ελληνικό κράτος με τους Βαλκανικούς Πολέμους
του 1912–1913.
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Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν εθνική, κοινωνική και πολιτική επανάσταση.

Ήταν εθνική επανάσταση,
γιατί οδήγησε σε ένα ανεξάρτητο ελληνι
κό εθνικό κράτος. Μέσα από τις κοινές πολεμικές
προσπάθειες και τις πολιτικές διαδικασίες, πολλοί
επαναστατημένοι άρχισαν σιγά σιγά να ξεπερνούν
τις διαφορές τους και να αισθάνονται ότι ανή
κουν όλοι μαζί στο ελληνικό έθνος.

Ήταν και σημαντική πολιτική
επανάσταση: ένα μέρος από την Οθωμανική Αυτο
κρατορία έγινε ανεξάρτητο, ενώ παράλληλα οι επαναστάτες προ
σπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κράτος με φιλελεύθερους πολιτικούς
θεσμούς. Σ’ αυτό η εξουσία θα πήγαζε από το έθνος και όχι από το μονάρχη.
Με πρότυπα την Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση, οι επαναστάτες ψήφι
σαν συντάγματα που ήταν προοδευτικά για την εποχή τους και δημιούργησαν
αντιπροσωπευτικούς θεσμούς (δηλαδή όργανα στα οποία συμμετείχαν και
έπαιρναν αποφάσεις οι πολίτες). Ωστόσο, πολλές από τις ρυθμί
σεις αυτές, όπως και τα ίδια τα συντάγματα, δεν ίσχυ
σαν για αρκετές δεκαετίες.

Η Επανάσταση είχε και κοινωνικό
χαρακτήρα: σ’ αυτή πήραν όλοι μέρος, άντρες, γυναί
κες και παιδιά. Όμως δεν κατόρθωσε μέχρι το τέλος να κάνει
σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία. Ωστόσο το νέο ελληνικό κράτος,
θεωρώντας εθνική γη τις ιδιοκτησίες που άφησαν πίσω τους οι μου
σουλμάνοι, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε στο μέλλον
να μοιραστούν σε φτωχούς αγρότες.

Για τα εθνικά
κινήματα των
βαλκανικών
λαών μιλάμε
στις σ. 115-117.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και το ανεξάρτητο κράτος που δημιούργησε άνοιξαν
το δρόμο και για τους άλλους βαλκανικούς λαούς (Σέρβους, Βούλγαρους, Αλβανούς
κ.ά.) που θέλησαν να δημιουργήσουν τα δικά τους εθνικά κράτη. Η διαδικασία αυτή,
που κράτησε σχεδόν έναν αιώνα, οδήγησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη διάσπαση
και ολοκληρώθηκε όταν δημιουργήθηκε η Τουρκία το 1923.
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Κεφάλαιο 4
Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα
μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα

Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα η Βιομηχανική Επανάσταση διαδίδεται και φέρνει μεγάλες αλλαγές
σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Νέες τεχνικές και ανακαλύψεις κάνουν πιο εύκολες τις μεταφορές
και την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Πολλοί μετακινούνται από την ύπαιθρο στις πόλεις
ή μεταναστεύουν σε άλλες χώρες ή σε άλλες ηπείρους. Παράλληλα η απόλυτη μοναρχία επιστρέφει
σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Σε όλη όμως την Ευρώπη διάφορες κοινωνικές ομάδες ζητούν ισότητα,
περισσότερα δικαιώματα και εθνική αυτοδιάθεση (δηλαδή να μπορεί κάθε έθνος να αποφασίζει μόνο
του για την τύχη του). Όλα αυτά οδηγούν σε επαναστάσεις το 1820, το 1830 και το 1848. Την ίδια εποχή
στην Ελλάδα βασιλεύει ο Όθωνας (1833–1862). Το νέο ελληνικό βασίλειο προσπαθεί να οργανωθεί,
αλλά αντιμετωπίζει μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ο τρόπος με τον οποίο κυβέρνησε
ο Όθωνας και τα προβλήματα αυτά έφεραν μεγάλη δυσαρέσκεια και τελικά τον ανάγκασαν να φύγει
από τη χώρα.
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Α. Η Βιομηχανική Επανάσταση αλλάζει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες
Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα όλο και περισσότερα κράτη αναπτύσσονται βιομηχανικά. Με τις
νέες τεχνικές οι άνθρωποι παράγουν περισσότερα αγαθά και γίνονται αλλαγές στην εργασία, τις
μεταφορές και τις επικοινωνίες. Οι βιομηχανικές χώρες ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ενώ
μεγαλώνουν οι διαφορές ανάμεσα σ’ αυτές και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες,
Για την
που παραμένουν αγροτικές. Οι πόλεις γίνονται μεγαλύτερες και πολλοί πληθυσμοί
αρχή της
μετακινούνται μέσα στην Ευρώπη αλλά και έξω από αυτή. Δημιουργείται ένα νέο
Βιομηχανικής
Επανάστασης
κοινωνικό στρώμα, οι εργάτες, και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες κυριαρχούν σιγά σιγά
μιλήσαμε στις
οι αστοί, που ζητούν να συμμετέχουν στην πολιτική εξουσία.

4.1

σ. 29-30.

Η πρώτη ραπτομηχανή, εφεύρεση του Γάλλου Μπαρτολομέ Τιμονιέ το 1830.

4.2

Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Ευρώπη (1760–1840)
Ορυχεία

Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα οι
Βρετανοί τεχνίτες φτιάχνουν τις καλύτερες μηχανές για τη βιομηχανία.
Μεταφέρουν μάλιστα τις νέες τεχνικές σε άλλες χώρες. Από τα μέσα
περίπου του 19ου αιώνα, η Γαλλία,
το Βέλγιο, τα γερμανικά κράτη και
οι ΗΠΑ άρχισαν να κατασκευάζουν
τις δικές τους μηχανές και να τις
εξάγουν μαζί με τεχνικές γνώσεις
στον υπόλοιπο κόσμο.

4.3
Χαρακτικό του 19ου αιώνα με μηχανή
κατασκευασμένη στις ΗΠΑ.

Βιομηχανικά κέντρα
Σιδηρόδρομοι το 1850
Κανάλια

Η Βιομηχανική Επανάσταση δεν εξαπλώθηκε παντού ούτε έγινε με τον ίδιο τρόπο. Η βιομηχανία ρίζωσε στις
μεγάλες πόλεις, που είχαν αναπτυγμένη βιοτεχνία και συγκεντρωμένο πλούτο.

Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα αναπτύχθηκε η βιομηχανία και έγιναν
σημαντικές ανακαλύψεις στις επικοινωνίες και στις μεταφορές.

4.4
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Η πιο μεγάλη εφεύρεση αυτή την εποχή είναι ο σιδηρόδρομος. Το πρώτο τρένο κυκλοφόρησε το 1825
στη Μεγάλη Βρετανία. Τα επόμενα χρόνια άρχισε
να κατασκευάζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο στη
Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και σε άλλα κράτη.
Ο σιδηρόδρομος έφερε επανάσταση στις μεταφορές. Για πρώτη φορά τα εμπορεύματα μπορούσαν
να μεταφερθούν σε μεγάλη απόσταση με ταχύτητα,
ασφάλεια και μικρό κόστος.
Χαρακτικό με την πρώτη ατμομηχανή με βαγόνια που κατασκεύασαν
οι Βρετανοί Τζορτζ και Ρόμπερτ Στίβενσον το 1829. Η πρώτη
σιδηροδρομική γραμμή για εμπορεύματα και επιβάτες ένωσε το 1830
το Μάντσεστερ με το Λίβερπουλ στη Μεγάλη Βρετανία.
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4.5

4.6

Χαρακτικό του 1876 με τις τέσσερις μεγάλες
εφευρέσεις το 19ο αιώνα: το σιδηρόδρομο,
τον ηλεκτρικό τηλέγραφο, το ατμόπλοιο και το
περιστροφικό πιεστήριο.

1

Ο σιδηρόδρομος κατακτάει τον κόσμο. Σχέδιο του 1840.

Σε όλο το 19ο αιώνα ο συνολικός πληθυσμός στη γη συνέχισε να
αυξάνεται σταθερά. Όμως η αύξηση ήταν πολύ πιο μεγάλη στα
βιομηχανικά κράτη.
Οι άνθρωποι λοιπόν γίνονται όλο και περισσότεροι κι έτσι η
γη δε φτάνει πια για να απασχολήσει στην καλλιέργειά της
όλους τους αγρότες. Πολλοί πηγαίνουν να βρουν δουλειά στις
πόλεις ή μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Το ίδιο κάνουν και
πολλοί τεχνίτες. Οι άνθρωποι μετακινούνται από την ύπαιθρο
στις πόλεις (αυτό το φαινόμενο ονομάζεται αστικοποίηση).
Οι βιομηχανικές πόλεις (αυτές δηλαδή που έχουν συγκεντρωμένα
εργοστάσια) μεγαλώνουν. Στις πόλεις πολλοί βρίσκουν δουλειά
στα εργοστάσια, στις περιοχές όπου γίνεται το εμπόριο και
υπάρχουν τράπεζες.

4.7

Φωτογραφία με εργάτες δερμάτων στο Παρίσι. Δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

4.8

Η αύξηση του πληθυσμού μεταξύ 1800 και 1850
2.685.000
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Πληθυσμός το 1800
Πληθυσμός το 1850
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4.9

Οι εργάτες ζούσαν σε άσχημες συνθήκες και δεν είχαν
σίγουρη και σταθερή δουλειά. Οι περισσότερες πόλεις
δεν ήταν έτοιμες να δεχτούν τόσο πληθυσμό (δεν
υπήρχαν συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, υπηρεσίες
καθαριότητας κ.ά.).

4.11

4.10

Μέχρι το 1850 όλες οι μεταφορές στις πόλεις γίνονταν με ζώα.
Στην εικόνα 4.9 πίνακας που χρονολογείται γύρω στο 1835 του
Βρετανού ζωγράφου Τσαρλς Κούπερ Χέντερσον με άμαξες στο
Εδιμβούργο. Στην εικόνα 4.10 πίνακας που ζωγράφισε το 1845
ο Βρετανός Τζέιμς Πόλαρντ με δύο άμαξες λεωφορεία.

Χαρακτικό του 1872 με εργατική γειτονιά στο Λονδίνο.
Οι πιο πολλοί εργάτες ζούσαν σε μικρά δωμάτια στο κέντρο
της πόλης. Ο φωτισμός με γκάζι άρχισε να διαδίδεται τη
δεκαετία του 1830, αλλά η νύχτα συνέχιζε να είναι σκοτεινή και
επικίνδυνη. Λίγοι δρόμοι ήταν στρωμένοι με πέτρες, τα βρόμικα
νερά από σπίτια και εργαστήρια ρίχνονταν συνήθως στο δρόμο,
σε ανοιχτά κανάλια και ποτάμια. Οι κακές συνθήκες υγιεινής
προκαλούσαν επιδημίες. Έτσι, πολλοί άνθρωποι πέθαιναν τότε
από φυματίωση και χολέρα.

4.13

Πολλοί Ευρωπαίοι μεταναστεύουν σε άλλες
ηπείρους για οικονομικούς και για πολιτικούς
λόγους: η φτώχεια, η ανεργία, οι πολιτικές
διώξεις, αλλά και το όνειρο για μια καλύτερη
ζωή κάνουν πολλούς να φύγουν από την πατρίδα τους.

4.12

Πίνακας του 1838 του Βρετανού ζωγράφου Πολ Φάλκονερ Πουλ:
Μετανάστες αποχαιρετούν τους δικούς τους.
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067-086 04 KEFALAIO C 2010 FINAL68 68

Πίνακας που ζωγράφισε ο Βρετανός Τζορτζ Φρέντερικ Γουότς στα
1848–1849 για την πείνα στην Ιρλανδία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο
άνθρωποι από την Ιρλανδία μετανάστευσαν τη δεκαετία του 1840 στις
ΗΠΑ, όταν μια καταστροφή στις σοδειές της πατάτας έφερε μεγάλη
πείνα στο νησί.
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4.14
Η φτηνή (ακόμη και δωρεάν) γη στους αγρότες, οι πολλές ευκαιρίες
για εργασία σε εργοστάσια και ορυχεία, οι δημοκρατικοί θεσμοί, η
ελπίδα για γρήγορο πλουτισμό οδηγούν πολλούς μετανάστες στις
ΗΠΑ. Άλλοι πηγαίνουν στη Βραζιλία, στην Αργεντινή ή στις αποικίες
που έχουν τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη. Τέτοιες αποικίες υπήρχαν
τότε στον Καναδά, στις Ινδίες, στην Αυστραλία, στη νότια Αφρική,
στην Αλγερία και αλλού. Ανάμεσα στα 1810 και στα 1910 ο πληθυσμός στις περιοχές αυτές αυξήθηκε πάρα πολύ.
Πίνακας που ζωγράφισε στα 1852–1854
ο Βρετανός Φορντ Μάντοξ Μπράουν: Βρετανοί
μετανάστες σε καράβι στο βόρειο Ατλαντικό.

Αστοί και εργάτες
Σε όσα ευρωπαϊκά κράτη αναπτύχθηκε η βιομηχανία, οι πλούσιοι αστοί
(βιομήχανοι, μεγαλέμποροι, τραπεζίτες και μαζί με αυτούς γιατροί,
δικηγόροι, μηχανικοί) γίνονται η πιο ισχυρή κοινωνική ομάδα.
Οι αστοί έχουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής,
δηλαδή τις μηχανές και τα χρήματα για να αγοράσουν
πρώτες ύλες και να έχουν εργάτες. Αυτό τους χαρίζει
καλύτερη ζωή και κοινωνικό κύρος. Για τους αστούς
η επιτυχία στην εργασία και η μόρφωση έχουν πολύ
μεγάλη σημασία. Πολλοί υποστηρίζουν τις φιλελεύθερες
ιδέες, γιατί πιστεύουν ότι βοηθούν την πρόοδο.
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα
Για τις
στα περισσότερα κράτη οι αστοί
προσπάθειες των
προσπάθησαν (και μερικές φορές το
αστών να κάνουν
πέτυχαν) να συμμετέχουν και αυτοί στην
τα καθεστώτα πιο
πολιτική εξουσία σε πιο φιλελεύθερα
φιλελεύθερα θα
καθεστώτα.
μιλήσουμε στις

4.15

σ. 73-75.

Πίνακας με τα σιδηρουργεία Μπέρσινγκ στο
Βερολίνο. 1845 περίπου.

4.16
Η αστική οικογένεια
Για τους Ευρωπαίους αστούς η οικογένεια ήταν
πολύ σημαντική. Στην αστική οικογένεια αρχηγός
ήταν ο άντρας, σύζυγος ή πατέρας. Ένας άντρας
αποκτούσε αξία αν κατάφερνε να ζει καλά η
οικογένειά του. Το σπίτι του ήταν το μέρος που
ξεκουραζόταν μετά τη σκληρή δουλειά της μέρας.
Οι άνθρωποι πίστευαν ότι η γυναίκα, σύζυγος ή
κόρη, ήταν αδύναμη από τη φύση της και γι’ αυτό
χρειαζόταν έναν πατέρα ή ένα σύζυγο για να την
προστατεύει. Σύμφωνα με τους νόμους, η γυναίκα
ήταν κατώτερη από τον άντρα και έπρεπε να τον
υπακούει. Βασικό της καθήκον ήταν το νοικοκυριό
και να μεγαλώνει τα παιδιά.
Γελοιογραφία του 1848 από το βρετανικό περιοδικό Παντς με τίτλο: «Τίποτα δεν είναι σαν το σπίτι». Στη μέση μια αστική οικογένεια,
ευχαριστημένη και χαμογελαστή. Στο κέντρο της ο πατέρας που ξεκουράζεται, δίπλα η γυναίκα του και τριγύρω τα παιδιά. Γύρω
τους ο υπόλοιπος κόσμος, όπου συμβαίνουν όλα τα κακά: πόλεμοι, επαναστάσεις κ.ά.
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4.17

Στην εικόνα 4.17 σχέδιο του 1848 με μια αστική
συνοικία στο Μάντσεστερ. Στην 4.18 χαρακτικό
(1830 περίπου) με αστικά σπίτια στο Λονδίνο. Οι
αστοί κατοικούσαν στις πόλεις, σε καλοχτισμένα
σπίτια, οργάνωναν δεξιώσεις και πήγαιναν συχνά
στην Όπερα. Τα αστικά σπίτια είχαν πολλούς
υπηρέτες. Στην 4.19 σκίτσα με έπιπλα από
βρετανική εγκυκλοπαίδεια του 1839. Οι εργάτες
που κατασκεύαζαν αυτά τα έπιπλα δεν είχαν τα
χρήματα που χρειάζονταν για να τα αγοράσουν.

4.18

4.19

Εργάτες στα ορυχεία του Κένσινγκτον, μια περιοχή
στη Μεγάλη Βρετανία όπως τους ζωγράφισε στα
1811–1812 ο Βρετανός Τζον Λίνελ.

Η νέα κοινωνική ομάδα που δημιουργήθηκε με τη Βιομηχανική
Επανάσταση ήταν οι εργάτες και οι εργάτριες που δούλευαν
στα εργοστάσια. Ανάμεσά τους όμως υπήρχαν διαφορές.
Οι εργάτες ξεχώριζαν από τη δουλειά που έκαναν, από την
ειδίκευση που είχαν (ή δεν είχαν), από την καταγωγή τους
(πόλη, χωριό ή ξένη χώρα), από το φύλο και την ηλικία
τους (αν ήταν άντρες, γυναίκες ή παιδιά). Άλλοι έπαιρναν
μεγαλύτερα μεροκάματα και άλλοι μικρότερα, άλλοι είχαν
σταθερές δουλειές και άλλοι όχι.

Παρά τις διαφορές όμως, όλοι σχεδόν οι εργάτες και
οι εργάτριες ζούσαν φτωχικά, με μόνο τους έσοδο το
μεροκάματο. Σιγά σιγά οι εργάτες προσπάθησαν να οργανωθούν για να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους.

4.20
Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις δημιουργήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία μετά το 1820.
Τα μέλη τους βοηθούσαν το ένα το άλλο όταν υπήρχε ανάγκη (αλληλοβοήθεια) κι ακόμη
έπαιρναν κάποια χρηματική βοήθεια όταν είχαν προβλήματα στην εργασία τους (ασφάλιση).
Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά εργατικά συνδικάτα (σωματεία που
είχαν στόχο να προστατέψουν τους εργαζόμενους και να προωθήσουν τα συμφέροντά τους).
Χαρακτικό του 19ου αιώνα: Εργάτρια
δουλεύει στην κλωστική μηχανή που
εφεύρε ο Βρετανός Τζέιμς Χάργκριβς.

4.22

4.21

Εργάτες που σπάνε πέτρες σε πίνακα (1849–1850) του Γάλλου ζωγράφου
Γκιστάβ Κουρμπέ.
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Εργατικά συνδικάτα δημιουργήθηκαν και σε άλλες βιομηχανικές χώρες. Αρχικά δεν ήταν
νόμιμα, γιατί οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις αντιδρούσαν. Αργότερα όμως αναγκάστηκαν να
τα αναγνωρίσουν.
Στην αρχή οι εργάτες που έχαναν τις δουλειές τους ή που έβλεπαν το μισθό τους να μειώνεται
ξεσηκώνονταν. Κάποιοι μάλιστα καταστρέφανε τις μηχανές στα εργοστάσια. Σιγά σιγά όμως οι
διαμαρτυρίες τους έγιναν πιο οργανωμένες. Οι εργάτες έκαναν απεργίες για να καλυτερέψουν
τις συνθήκες εργασίας τους και να έχουν περισσότερα δικαιώματα. Τα εργατικά
στρώματα είχαν σημαντική συμμετοχή σε όλα τα επαναστατικά κινήματα που
Για τις
επαναστάσεις
έγιναν στις ευρωπαϊκές χώρες το 1830 και το 1848.
του 1830 και
Μετά το 1840 οι κυβερνήσεις
του 1848 μιλάμε
στα βιομηχανικά κράτη
στις σ. 74-75.
πήραν τα πρώτα μέτρα για
να βελτιώσουν τις συνθήκες
εργασίας. Τα πρώτα εργατικά
νομοθετήματα περιόρισαν τη γυναικεία και
την παιδική εργασία.

Από τις εικόνες που
συνόδεψαν την «πρώτη
έκθεση για τα ορυχεία»
του βρετανικού
κοινοβουλίου το 1842:
μια γυναίκα στη στενή
στοά ενός ορυχείου
σέρνει ένα βαγόνι με
κάρβουνο.

4.23
Γράμματα και τέχνες
Για τον
κλασικισμό
μιλήσαμε στη
σ. 14.

4.24

Όσο αναπτύσσεται η αστική τάξη, τόσο μεγαλώνει το κοινό που αγοράζει έργα τέχνης.
Οι καλλιτέχνες είναι πιο ελεύθεροι να δημιουργήσουν τα έργα τους. Στην τέχνη, απέναντι στον κλασικισμό, δημιουργείται ένα νέο ρεύμα, ο ρομαντισμός, που κυριαρχεί
στην ευρωπαϊκή τέχνη στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα.
Όσοι ζωγράφοι δε δουλεύουν με παραγγελίες αρχίζουν
να δείχνουν τα έργα τους σε ατομικές ή ομαδικές
εκθέσεις. Από τις πιο γνωστές ομαδικές εκθέσεις είναι
τα «σαλόν» (δηλαδή σαλόνια) που γίνονταν στο Παρίσι.
Κάθε ζωγράφος μπορούσε να στείλει έργα του και
μια επιτροπή αποφάσιζε ποια από αυτά θα έπαιρναν
μέρος στην έκθεση. Αν τα έργα του άρεσαν στο κοινό,
ο καλλιτέχνης αυτός μπορούσε να κερδίσει χρήματα,
φήμη και παραγγελίες.
«Η οικογένεια του Κάρολου Δ΄», πίνακας του 1800 του
Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια. Ο ζωγράφος
εικονίζει τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας χωρίς να
τους δείχνει σπουδαίους ή ωραίους, παρά τα ακριβά και
πολυτελή ρούχα και τα κοσμήματα που φορούν.

Στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική και στη μουσική οι ρομαντικοί καλλιτέχνες προσπαθούσαν να συγκινήσουν και να
δείξουν τα ανθρώπινα συναισθήματα και πάθη. Ο ρομαντισμός αναπτύσσεται σαν αντίδραση στο μέτρο και τη
λογική του κλασικισμού. Τονίζει τη φαντασία, την υπερβολή
και την έντονη συγκίνηση. Ο ρομαντισμός βοήθησε και
στη διάδοση της εθνικής ιδέας. Τα εθνικά κινήματα θεωρούσαν την
ιστορική παράδοση σημαντική, γι’ αυτό πολλοί θέλησαν να μελετήσουν το παρελθόν και την εθνική ιστορία τους. Από τα μέσα του 19ου
αιώνα στα γερμανικά κράτη, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία
ο ρομαντισμός παρακμάζει. Στην υπόλοιπη Ευρώπη επικρατεί για
περισσότερο διάστημα.

Για την εθνική
ιδεολογία και
για την εθνική
ιστορία θα
μιλήσουμε
στη σ. 104.

«Το δειλινό» (1818 περίπου), πίνακας του Γάλλου ζωγράφου
Τεοντόρ Ζερικό (1791–1824), που μαζί με τον Ντελακρουά είναι οι
κυριότεροι Γάλλοι ρομαντικοί ζωγράφοι.
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4.26

«Το κάρο με το σανό», πίνακας του 1821 του Βρετανού ζωγράφου
Τζον Κόνσταμπλ (1776–1837). Ο Κόνσταμπλ ζωγραφίζει κυρίως
τοπία στα οποία τονίζει την ομορφιά και τη γαλήνη της φύσης.

4.29
«Πόλεμος, ο εξόριστος και ο βράχος»,
πίνακας του 1842 του Βρετανού
ζωγράφου Ουίλιαμ Τέρνερ (1775–1851).

4.31

«Η βάρκα
του Δάντη»,
πίνακας του
1822 του Γάλλου
ζωγράφου
Ευγένιου
Ντελακρουά
(1798–1863). Οι
περισσότεροι
ρομαντικοί
καλλιτέχνες
αποφεύγουν τα
θέματα από την
καθημερινή ζωή.
Έτσι στρέφονται
στο παρελθόν ή
στη φαντασία.

4.27

4.28
«Ο καλός άγγελος
και ο διάβολος»,
πίνακας του
1805 περίπου
του Βρετανού
ζωγράφου και
ποιητή Ουίλιαμ
Μπλέικ
(1757–1827).
Οι πίνακες
του Μπλέικ
είναι γεμάτοι
φανταστικές και
αλλόκοτες μορφές
και σύμβολα.

Στη λογοτεχνία στη Μεγάλη Βρετανία,
τη Γαλλία και τη Ρωσία καλλιεργείται
η ποίηση, γράφονται όμως και πολλά
σημαντικά μυθιστορήματα.
Ο ρομαντισμός επηρέασε και τη μουσική,
που απευθύνεται κυρίως στους αστούς.
Οι ρομαντικοί συνθέτες έγραψαν πολλά
και διαφορετικά έργα (συμφωνίες, μουσική
δωματίου, έργα για πιάνο, όπερες κ.ά.).

4.30

Φωτογραφία του 1843 με τον Ονορέ ντε
Μπαλζάκ. Στη Γαλλία στο πρώτο μισό
του 19ου αιώνα οι Μπαλζάκ (1799–1850)
και Σταντάλ (1783–1842) γράφουν
μυθιστορήματα στα οποία μιλούν κριτικά για
την εποχή τους. Ο Μπαλζάκ
έγραψε 95 μυθιστορήματα με
το γενικό τίτλο Ανθρώπινη κωμωδία (Ευγενία Γκραντέ,
Για το ρεαλισμό
Ο πατέρας-Γκοριό, Εξαδέλφη Μπέτα κ.ά.) όπου
θα μιλήσουμε
περιγράφει χαρακτηριστικούς αστούς της εποχής, ενώ
στη σ. 106.
ο Σταντάλ αναφέρεται με τα έργα του (Το κόκκινο και
το μαύρο, Μοναστήρι της Πάρμας) στην εποχή μετά το
Ναπολέοντα. Με το έργο τους περνάμε στο ρεαλισμό.
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Το κάστρο Νόισβανστάιν στη Βαυαρία (μετά το 1868). Στην αρχιτεκτονική
ο ρομαντισμός δημιούργησε κτίρια με πολλά στοιχεία από τα κτίρια του
Μεσαίωνα, και ειδικά από το γοτθικό ρυθμό.
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4.32
Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα μια νέα μορφή τέχνης εμφανίζεται χάρη στην τεχνολογία: η φωτογραφία.

4.33

Χαρακτικό
με «κάμερα
ομπσκούρα», που
σημαίνει «σκοτεινό
δωμάτιο».
Όλα ξεκίνησαν
απ’ αυτό το παιχνίδι:
ένα εντελώς σκοτεινό
κουτί (ή δωμάτιο) που
στη μια του πλευρά
είχε μια γυαλιστερή
επιφάνεια και στην
ακριβώς απέναντι μια
μικρή τρύπα. Από εκεί
έμπαιναν ακτίνες από
φως και εμφάνιζαν ανάποδα πάνω στη γυαλιστερή επιφάνεια αυτά που βρίσκονταν
έξω από το κουτί. Η φωτογραφία γεννήθηκε όταν μπόρεσαν να τυπώσουν την
εικόνα σε χαρτί.

Το 1826 ο Γάλλος Νικηφόρος Νιεπς τύπωσε την
πρώτη φωτογραφία, αλλά ήταν πολύ θολή.

4.35

4.34

Νταγκεροτυπία με τον Παρθενώνα (γύρω στο 1855). Το 1839 ο
Γάλλος Λουί-Ζακ Νταγκέρ τύπωσε εικόνες που ήταν πολύ καθαρές.
Η εφεύρεσή του, που την ονόμασε νταγκεροτυπία, διαδόθηκε
γρήγορα.

Φωτογραφία
του 1890
με τον Τζον
Ίστμαν, εφευρέτη
και ιδρυτή της Κόντακ,
με την πρώτη μηχανή-κουτί
που έπαιρνε φιλμ σε ρολό (1888). Το σύνθημα της Κόντακ
«Εσείς πατάτε το κουμπί, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα»
γέμισε τον κόσμο με φωτογράφους.

Β. Επαναστατικά κινήματα στην εποχή της Παλινόρθωσης
Μετά το Συνέδριο της Βιένης (1814) οι ηγεμόνες στην Ευρώπη θέλησαν να εμποδίσουν κάθε μελλοντική εξέγερση. Όμως στα 1820–1825, στα 1830–1832 και το 1848 ξέσπασαν σε πολλές ευρωπαϊκές
περιοχές επαναστατικά κινήματα που είχαν σαν παράδειγμα τη Γαλλική Επανάσταση. Άλλα ήθελαν
να δημιουργήσουν εθνικά κράτη και άλλα ζητούσαν σύνταγμα και λαϊκή κυριαρχία. Τα κινήματα αυτά
καταπνίγηκαν παντού. Πέτυχαν όμως και ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Για το Συνέδριο
της Βιένης
μιλήσαμε στη
σ. 28.
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Η Ευρώπη μετά το Συνέδριο της Βιένης
Όπως είδαμε, στο Συνέδριο της Βιένης (1814) οι νικητές του Ναπολέοντα αποφάσισαν να
ξαναφέρουν τους βασιλιάδες στους θρόνους τους (Παλινόρθωση) και να συνεργαστούν ώστε
να εμποδίσουν κάθε επαναστατικό κίνημα.
Παρ’ όλα αυτά, δημιουργήθηκαν πολιτικές ομάδες και κινήματα που ζητούσαν σύνταγμα,
εθνική αυτοδιάθεση (κυρίως στα πολυεθνικά κράτη), περισσότερα προνόμια, κι ακόμη να
πάψουν να έχουν προνόμια οι ευγενείς και ο ανώτατος κλήρος.

73

21/7/2010 10:12:29 ðì

Αρχές -- μέσα 19ου αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.36
Τα επαναστατικά κινήματα του 1820 και του 1830
Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιταλική χερσόνησο ξέσπασαν την περίοδο 1820–1825 επαναστατικά κινήματα με εθνικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα.
Ήθελαν δηλαδή σύνταγμα ή ανεξαρτησία από την ξένη
κυριαρχία. Τα κινήματα αυτά τα καταπνίξανε στρατιωτικά οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Αυστρία
στην Ιταλική χερσόνησο, η Γαλλία στην Ισπανία και
η Μεγάλη Βρετανία στην Πορτογαλία. Πολλά από τα
κινήματα οργανώθηκαν από μυστικές επαναστατικές
οργανώσεις.

4.37

«Η ελευθερία οδηγεί το λαό», πίνακας του Γάλλου ζωγράφου
Ευγένιου Ντελακρουά που υμνεί την επανάσταση στη Γαλλία το
1830. Η ελευθερία είναι στο κέντρο και κρατάει τη γαλλική σημαία
με τα τρία χρώματα (άσπρο, κόκκινο και μπλε), τη σημαία της
Γαλλικής Επανάστασης. Δίπλα της τρεις άντρες, που συμβολίζουν
τους Γάλλους επαναστάτες. 1831.

«Ο Πολωνός Προμηθέας», πίνακας με θέμα την ήττα της επανάστασης
στην Πολωνία. Σύμφωνα με τον αρχαίο ελληνικό μύθο, ο Προμηθέας
καταδικάστηκε να του τρώει ένας αετός το συκώτι, επειδή έκλεψε τη φωτιά
από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους. Στον πίνακα, ο αετός, που
είναι το σύμβολο των Ρώσων τσάρων, κατασπαράζει έναν Πολωνό.

Μετά τη Γαλλία επαναστάτησε το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, ένα
κράτος που δημιουργήθηκε από το Συνέδριο της Βιένης, εκεί που
βρίσκεται τώρα το Βέλγιο και η Ολλανδία. Στο Βορρά οι κάτοικοι
μιλούσαν ολλανδικά και ήταν προτεστάντες, ενώ στο Νότο μιλούσαν
γαλλικά και ήταν καθολικοί. Ο βασιλιάς ήταν Ολλανδός, ο Γουλιέλμος
Α΄ της Οράγγης και ευνοούσε τους Ολλανδούς υπήκοούς του. Το
καλοκαίρι του 1830 οι κάτοικοι στις Βριξέλες ξεσηκώθηκαν για να
κάνουν ανεξάρτητο το Βορρά. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο κράτος,
το Βέλγιο (1831), με συνταγματικό μοναρχικό πολίτευμα.

Στη Γαλλία οι νικητές του
Ναπολέοντα ξανάφεραν τη
μοναρχία και έκαναν βασιλιά
το Λουδοβίκο ΙΗ΄. Όμως και
ο Λουδοβίκος ΙΗ΄ και ο διάδοχός του, ο Κάρολος Ι΄ (1824–
1830), πήραν μέτρα που ευνοούσαν τους αριστοκράτες
και τον κλήρο. Το καλοκαίρι
του 1830 οι αστοί και ο λαός
στο Παρίσι ξεσηκώθηκαν.
Τελικά δημιουργήθηκε συνταγματική μοναρχία, αλλά
και εκεί κυριάρχησαν μόνο οι
αστοί. Νέος βασιλιάς έγινε ο
Λουδοβίκος-Φίλιππος.

4.38

Η Πολωνία μετά το Συνέδριο της Βιένης ανήκει στη Ρωσία,
αλλά έχει αυτονομία (δικό της στρατό και βουλή). Στις αρχές του 1831 οι Πολωνοί ξεσηκώνονται ενάντια στο Ρώσο
τσάρο Νικόλαο Α΄ και ζητούν ανεξάρτητο κράτος. Όμως η
εξέγερσή τους αποτυχαίνει και οι Ρώσοι παίρνουν σκληρά
μέτρα εναντίον τους.

Οι επαναστάσεις του 1830 στην Ευρώπη

Επαναστάσεις έγιναν και
στα ιταλικά και στα γερμανικά κράτη, τις οποίες
κατέπνιξε ο αυστριακός
στρατός μέσα στο 1831.
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Οι επαναστάσεις του 1848: Η «άνοιξη των λαών»
Το 1848 οι λαοί και τα έθνη σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη επαναστάτησαν και απείλησαν το πολιτικό και
κοινωνικό καθεστώς. Η επανάσταση ξεκίνησε πάλι από το Παρίσι. Όλες όμως οι επαναστάσεις δεν
είχαν τους ίδιους στόχους. Για παράδειγμα, στη Γαλλία οι επαναστάτες ήθελαν πολιτικές ελευθερίες και
καλύτερες συνθήκες ζωής για τα λαϊκά στρώματα. Αντίθετα, στην ιταλική χερσόνησο και στα γερμανικά
κράτη οι περισσότεροι επαναστάτες ήθελαν να δημιουργήσουν το δικό τους έθνος-κράτος.
Στα γερμανικά κράτη υπήρχε ένα ισχυρό εθνικό κίνημα
που ζητούσε ενιαίο φιλελεύθερο κράτος. Την άνοιξη
του 1848 έγιναν διαδηλώσεις σε πολλές γερμανικές
πόλεις και δημιουργήθηκε μια εθνοσυνέλευση με εκπρόσωπους από όλα τα γερμανικά κράτη. Όμως δεν
μπόρεσε να πετύχει την ένωση και διαλύθηκε.

Η επανάσταση επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αυστρία οι εξεγέρσεις άρχισαν στη Βιένη το Μάρτιο του 1848. Ο
πρωθυπουργός Μέτερνιχ και ο αυτοκράτορας της Αυστρίας παραιτήθηκαν.
Γρήγορα ξεσηκώθηκαν οι Τσέχοι και οι Ούγγροι που ζητούσαν την αυτονομία τους. Ο νέος αυστριακός αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ τελικά
κατάφερε να καταπνίξει τις επαναστάσεις αυτές.

Οι επαναστάσεις του 1848 στην Ευρώπη

Στη Γαλλία ο βασιλιάς Λουδοβίκος-Φίλιππος
με την πολιτική του υπεράσπιζε τους πλούσιους αστούς και τα συμφέροντά τους. Το
Φεβρουάριο του 1848 τα μεσαία και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα ξεσηκώθηκαν
και ανάγκασαν το βασιλιά να παραιτηθεί.
Πρόεδρος της γαλλικής δημοκρατίας εκλέχτηκε ένας ανιψιός του Ναπολέοντα. Εκείνος
στα τέλη του 1851 διέλυσε το γαλλικό κοινοβούλιο και έγινε αυτοκράτορας της Γαλλίας
με το όνομα Λουδοβίκος Ναπολέοντας
Βοναπάρτης Γ ΄.
Και στα ιταλικά κράτη υπήρχε ένα
εθνικό κίνημα που ήθελε ενιαίο
φιλελεύθερο κράτος. Σε πολλά
ιταλικά κράτη έγιναν εξεγέρσεις,
αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

4.39

4.38

Η «άνοιξη των λαών» (έτσι ονομάστηκαν οι επαναστάσεις του 1848), τελικά απέτυχε, γιατί οι
επαναστάτες δεν είχαν τους ίδιους στόχους και γιατί οι ηγεμόνες ήταν ακόμη ισχυροί.
Όμως οι επαναστάσεις έφεραν και σημαντικές αλλαγές:

Πολλά απολυταρχικά
κράτη (όπως το
Πεδεμόντιο–Σαρδηνία
και η Πρωσία)
αποκτήσανε σύνταγμα.

Σε πολλά μέρη στην Ευρώπη
(στα ιταλικά και τα γερμανικά
κράτη, στην πολυεθνική Αυστρία
κ.α.) οι άνθρωποι ζητούσαν να
δημιουργήσουν έθνος-κράτος.

Φάνηκαν οι πολύ μεγάλες
διαφορές που χώριζαν τους
πλούσιους αστούς από τους
υπόλοιπους αστούς, τους εργάτες
και τα άλλα λαϊκά στρώματα.

Σε αρκετά
ευρωπαϊκά κράτη
αναγνωρίστηκαν οι
Εβραίοι ως ισότιμοι
πολίτες.

4.40
Στο εξής τα εργατικά στρώματα στα
ευρωπαϊκά κράτη διεκδικούν όλο και
περισσότερο καλύτερες συνθήκες
ζωής και πολιτικά δικαιώματα.
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Σκίτσο που
χρονολογείται στα μέσα
του 19ου αιώνα και
σατιρίζει τη σχέση που
είχαν μεταξύ τους οι
επαναστάσεις του 1848.
Τις παρουσιάζει σαν
καρέκλες με σπασμένα
πόδια που η μια κρατάει
την άλλη.
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Γ. Η Ελλάδα του Όθωνα 		
Ο Όθωνας ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας (1833–1862). Κυβέρνησε απολυταρχικά, παρόλο που
το 1843 παραχώρησε σύνταγμα. Την περίοδο αυτή η Ελλάδα προσπαθεί να συγκροτήσει θεσμούς και
να οργανώσει το κράτος, παράλληλα όμως αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζούσε από τη γη και η οικονομία στηριζόταν στο εμπόριο και
στη ναυτιλία. Η λαϊκή δυσαρέσκεια ενάντια στο βασιλιά σιγά σιγά αυξάνεται, κι αυτό αναγκάζει τελικά
τον Όθωνα να εγκαταλείψει το θρόνο του και τη χώρα (1862).

Γ
τ
μ
σ

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

4.41
Για τη δολοφονία
του Ιωάννη
Καποδίστρια
και για το
Πρωτόκολλο του
1832 μιλήσαμε
στις σ. 62-63.

Με το Πρωτόκολλο του 1832 ο πρίγκιπας της Βαυαρίας Όθωνας έγινε βασιλιάς της Ελλάδας. Μετά τη δολοφονία
του Ιωάννη Καποδίστρια (1831) και τις
εσωτερικές διαμάχες που ακολούθησαν, πολλοί πίστευαν ότι ο βασιλιάς θα
έφερνε την ειρήνη και τη συμφιλίωση.

Έγχρωμη λιθογραφία με τον ερχομό του Όθωνα
(πρώτο μισό 19ου αιώνα). Ο Όθωνας, έφτασε
στο Ναύπλιο τον Ιανουάριο του 1833 και τον
δέχτηκαν με ενθουσιασμό.

Επειδή ο Όθωνας ήταν ανήλικος (έγινε βασιλιάς σε ηλικία 15 χρονών), για δύο χρόνια μετά τον
ερχομό του τη χώρα κυβέρνησε η Αντιβασιλεία, που είχε τρία μέλη.

4.42

Χαρακτικό με Βαυαρούς στρατιώτες να συγκρούονται με
άτακτους πολεμιστές. Το 1833 υπήρχαν στο ελληνικό βασίλειο
5.000 περίπου άτακτοι πολεμιστές. Οι πιο πολλοί είχαν
πολεμήσει στην Ελληνική Επανάσταση και περίμεναν βοήθεια
από την κυβέρνηση. Όμως ο νέος στρατός που δημιούργησε
η Αντιβασιλεία τούς άφηνε απ’ έξω. Οι αυστηροί κανόνες,
η σκληρή εκπαίδευση και η πειθαρχία, η εξάρτηση του
στρατού από την κεντρική εξουσία και οι χαμηλοί μισθοί είχαν
αποτέλεσμα να πάνε σ’ αυτόν μόνο 35 παλιοί πολεμιστές.

Η Αντιβασιλεία
Η Αντιβασιλεία ήθελε να δημιουργήσει ένα συγκεντρωτικό κράτος (να έχει δηλαδή όλη την εξουσία η κεντρική
κυβέρνηση) όπως στη δυτική Ευρώπη. Γι’ αυτό προσπάθησε να περιορίσει τη δύναμη που είχαν οι παλιές ηγετικές ομάδες (οι προεστοί, οι οπλαρχηγοί κτλ.). Όμως
ο νέος στρατός που δημιούργησε και οι αλλαγές που
έγιναν στην Εκκλησία προκάλεσαν αντιδράσεις.
Το Μάρτιο του 1833 η Αντιβασιλεία οργάνωσε το στρατό
από την αρχή, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα.
Τον αποτελούσαν κυρίως στρατιώτες που ήρθαν από
τη Βαυαρία. Πολλοί λίγοι από τους παλιούς πολεμιστές
συμμετείχαν σ’ αυτόν. Οι περισσότεροι έγιναν ληστές
και μπαινόβγαιναν στα σύνορα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Τον Αύγουστο του 1833 η Αντιβασιλεία κάνει αυτοκέφαλη την Ελληνική Εκκλησία (δηλαδή αυτόνομη από
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως). Στόχος ήταν η
ελληνική Εκκλησία να μη δέχεται πιέσεις από το οθωμανικό κράτος. Πολλοί αντιδράσανε, γιατί θεώρησαν
ότι κινδύνευε η ορθόδοξη πίστη.
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Το ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις:

Για τον
τοπικισμό
μιλήσαμε
στη σ. 57.

O τοπικισμός ήταν
ακόμη ισχυρός.
Αυτό οδηγούσε τα
πρώτα χρόνια σε
εξεγέρσεις ενάντια στην κεντρική
εξουσία.

Oι διαφορές ανάμεσα στους προεστούς
(που είχαν μεγάλες εκτάσεις γης), τους
στρατιωτικούς (που είχαν πολεμήσει στην
Ελληνική Επανάσταση, αλλά τώρα οι
περισσότεροι δεν είχαν έσοδα για να ζήσουν) και τους ακτήμονες (τους αγρότες
που δεν είχαν δική τους γη) μεγάλωναν.

Όλες αυτές τις αντιθέσεις τις εκφράζανε τα τρία ελληνικά
πολιτικά κόμματα: το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό
κόμμα. Τα κόμματα ονομάστηκαν «ξενικά», γιατί πήραν το
όνομά τους από τη χώρα που ακολουθούσαν πολιτικά.

Η διαμάχη ανάμεσα στους αυτόχθονες και
στους ετερόχθονες γινόταν πιο έντονη. Οι
δύο αυτές ομάδες ανταγωνίζονταν για τη
συμμετοχή τους στην κρατική διοίκηση.
Καθώς οι πιο πολλοί ετερόχθονες ήταν μορφωμένοι, είχαν πάρει και τις περισσότερες
κρατικές θέσεις.
Αυτόχθονες: όσοι γεννήθηκαν στο
ελληνικό βασίλειο.
Ετερόχθονες: όσοι ήρθαν στο ελληνικό βασίλειο από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία ή από αλλού.

4.43
4.44

Πορτρέτο του
Αλέξανδρου
Μαυροκορδάτου
(1791–1865),
αρχηγού στο
αγγλικό κόμμα.
Την περίοδο της
Αντιβασιλείας
έγινε γραμματέας Οικονομικών
και Εσωτερικών και από το 1834
πρεσβευτής της Ελλάδας στο
Μόναχο, στη Βιένη, στο Λονδίνο και
στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε τρεις
φορές πρωθυπουργός, για μικρό
διάστημα.

Χαρακτικό από το περιοδικό
Νέος Αριστοφάνης με τον Ιωάννη
Κωλέττη (1773–1847), αρχηγό του
γαλλικού κόμματος. Ο Κωλέττης
ήταν για πολλά χρόνια πρεσβευτής
της Ελλάδας στο Παρίσι. Έγινε
πρωθυπουργός στα 1844–1847.

Για τον Ιωάννη
Κωλέττη
μιλήσαμε στη
σ. 54.

4.45

Για τον
Αλέξανδρο
Μαυροκορδάτο
μιλήσαμε στη
σ. 54.

Γελοιογραφία του 1850
από την Τρακατρούκα
(σατιρική εφημερίδα):
τρεις οπαδοί, ένας του
αγγλικού, ένας του
γαλλικού και ένας του
ρωσικού κόμματος
συζητούν σ’ ένα
φαρμακείο.

4.46

4.47
Ασημένια θήκη για
φυσίγγια με τη στέψη
του Όθωνα Α΄ βασιλιά
της Ελλάδας.

Στη σφραγίδα του ελληνικού κράτους από την
περίοδο που ο Όθωνας κυβερνούσε απολυταρχικά
(1833–1843) διαβάζουμε: «Όθωνας με το έλεος
του Θεού βασιλιάς της Ελλάδας».

Το Μάιο του 1835 ο Όθωνας ενηλικιώθηκε και ανέλαβε ο ίδιος
την εξουσία. Συνέχισε όμως να κυβερνάει απολυταρχικά και
δεν παραχωρούσε σύνταγμα, παρόλο που το είχε υποσχεθεί.
Τα κόμματα αντιδράσανε και οργάνωσαν την εξέγερση της 3ης
Σεπτεμβρίου 1843. Έτσι ο Όθωνας αναγκάστηκε να υποχωρήσει.
Η Α΄ Εθνοσυνέλευση ψήφισε το Φεβρουάριο του 1844 σύνταγμα,
που το επικύρωσε ο Όθωνας. Η Εθνοσυνέλευση απαγόρεψε στους
ετερόχθονες να παίρνουν δημόσιες θέσεις.
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4.48
Με το σύνταγμα του 1844 το πολίτευμα της Ελλάδας έγινε συνταγματική
μοναρχία. Το σύνταγμα καθιέρωνε
τη διάκριση των εξουσιών, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
και τη Γερουσία, που τα μέλη της
τα διόριζε ο βασιλιάς. Όριζε επίσης
ποιοι είχαν πολιτικά δικαιώματα. Με
το σύνταγμα του 1844 ο βασιλιάς
συνέχισε να έχει αρκετές εξουσίες.

Φωτογραφία του 1868 με το παλάτι του Όθωνα (σήμερα στεγάζει τη Βουλή των Ελλήνων) και την πλατεία Συντάγματος μπροστά του
(την πλατεία των Ανακτόρων, όπως την ονόμαζαν τότε). Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 η στρατιωτική φρουρά της Αθήνας, που την υποστήριζαν
οι κάτοικοι της πόλης, συγκεντρώθηκε σ’ αυτή την πλατεία και ανάγκασε το βασιλιά να συγκαλέσει εθνοσυνέλευση και να παραχωρήσει
σύνταγμα. Γι’ αυτό η πλατεία αυτή ονομάστηκε μετά Πλατεία Συντάγματος.
Γελοιογραφία από το σατιρικό περιοδικό
Νέος Αριστοφάνης: Οι «αλύτρωτες» περιοχές
είναι τα πουλερικά που ταΐζει η Ελλάδα.

Ο αλυτρωτισμός και η Μεγάλη Ιδέα
Στην ελληνική πολιτική ζωή το 19ο αιώνα κυριαρχεί ο αλυτρωτισμός.
Σύμφωνα με αυτόν, το ελληνικό κράτος έπρεπε να κάνει ό,τι χρειαζόταν ώστε να ενταχθούν σε αυτό και οι Έλληνες που συνέχιζαν να
ζουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (οι «αλύτρωτοι αδελφοί»). Ο
αλυτρωτισμός έχει άμεση σχέση με τη «Μεγάλη Ιδέα». Η Μεγάλη
Ιδέα δε σήμαινε το ίδιο για όλους:
Για ορισμένους, το ελληνικό κράτος είχε χρέος να δώσει τα
φώτα του πολιτισμού στην Ανατολή.
Για κάποιους, το ελληνικό κράτος έπρεπε να επεκταθεί σε όλες
τις περιοχές όπου κατοικούσαν Έλληνες.

4.49

Για άλλους, στόχος ήταν να ξαναζωντανέψει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η Κωνσταντινούπολη να γίνει η πρωτεύουσα
του ελληνικού κράτους.
Και ο Όθωνας και όλα τα κόμματα συμφωνούσαν με τη Μεγάλη Ιδέα.
Ωστόσο, ο καθένας την καταλάβαινε διαφορετικά και ακολουθούσε
διαφορετική πολιτική για να την πετύχει. Κάθε φορά που
υπήρχε κρίση στο Ανατολικό Ζήτημα οι Έλληνες πολιτικοί
Για το
Ανατολικό
προσπαθούσαν να ωφεληθεί η Ελλάδα από την Οθωμανική
Ζήτημα
Αυτοκρατορία που διαλυόταν. Για να το πετύχουν αυτό,
μιλήσαμε
ακολουθούσαν τη μια ή την άλλη ευρωπαϊκή δύναμη.
στη σ. 32.

Η συνταγματική μοναρχία (1844–1862)
Παρόλο που ο Όθωνας παραχώρησε σύνταγμα, συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στις κυβερνήσεις:
εμπόδιζε το έργο τους, απέλυε υπάλληλους και κυνηγούσε τους αντίπαλούς του. Ακόμη υποστήριζε
τη Μεγάλη Ιδέα, γεγονός που τον έκανε αγαπητό στο λαό, αλλά όλο και πιο ενοχλητικό στις Μεγάλες
Δυνάμεις.
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Αυτή την περίοδο οι Μεγάλες Δυνάμεις συνεχίζουν να αναμειγνύονται συχνά στις ελληνικές
υποθέσεις. Δύο φορές μάλιστα απείλησαν τη χώρα στρατιωτικά: το 1850, όταν ο αγγλικός
στόλος έκανε αποκλεισμό στο λιμάνι του Πειραιά, και στα 1854–1857, στον Κριμαϊκό πόλεμο,
όταν βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αθήνα.
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4.50

4.51

Ο Κριμαϊκός πόλεμος
(1854 –1856) ξεκίνησε
όταν η Ρωσία απαίτησε
να προστατεύει
η ίδια τους Άγιους
Τόπους. Η Οθωμανική
Αυτοκρατορία αρνήθηκε
και το 1853 κήρυξε
πόλεμο στη Ρωσία. Με την
Οθωμανική Αυτοκρατορία
συμμάχησαν η Μεγάλη
Βρετανία και η Γαλλία, που
ήθελαν να σταματήσουν
την επεκτατική πολιτική
της Ρωσίας. Έτσι, έστειλαν
στρατό στην Κριμαία,
στη Μαύρη Θάλασσα.
Ο πόλεμος τέλειωσε όταν
η Ρωσία, που νικήθηκε,
υπέγραψε συνθήκη
ειρήνης το Μάρτιο του
1856.

Ο Κριμαϊκός πόλεμος

4.52
Πίνακας του 1874 της Γαλλίδας ζωγράφου Ρόζα Μπονέρ με
Βρετανούς στρατιώτες στην Κριμαία (σήμερα στην Ουκρανία).

4.53

Σκίτσο του 1855 που παρουσιάζει το Ρώσο τσάρο Νικόλαο
Α΄ στην Κριμαία, σαν τον Κολοσσό της Ρόδου, τον οποίο οι
Οθωμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι προσπαθούν να τον
γκρεμίσουν. Αμέσως μόλις κηρύχθηκε ο Κριμαϊκός πόλεμος
εξεγέρθηκαν οι ελληνικοί πληθυσμοί στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία
και τη Μακεδονία. Ο Όθωνας και η κυβέρνηση υποστήριξαν
τις εξεγέρσεις, γιατί πίστευαν ότι είχαν μια ευκαιρία να
μεγαλώσουν τη χώρα. Τότε η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία
έστειλαν στρατό στην Αθήνα και στον Πειραιά. Τα στρατεύματα
έμειναν στη χώρα μέχρι το 1857.

Ο Κριμαϊκός πόλεμος έδειξε ξεκάθαρα ότι η πολιτική που
ακολουθούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις ως τότε δεν εξυπηρετούσε τα
ελληνικά αλυτρωτικά σχέδια. Όταν τέλειωσε, τα τρία ξενικά κόμματα
διαλύθηκαν και εμφανίστηκαν νέοι πολιτικοί, όπως ο Αλέξανδρος
Κουμουνδούρος και ο Επαμεινώνδας Δεληγιώργης.
Κατάλογος με Έλληνες
εθελοντές από την
Οδησσό που πολέμησαν
μαζί με τους Ρώσους
στον Κριμαϊκό πόλεμο.
1854–1856.

4.54

067-086 04 KEFALAIO C 2010 FINAL79 79

Πορτρέτο από το περιοδικό
Νέος Αριστοφάνης με τον
Αλέξανδρο Κουμουνδούρο
(1817–1883).
Ο Κουμουνδούρος
καταγόταν από τη Μάνη,
σπούδασε νομικά στην
Αθήνα και από το 1853
εκλεγόταν βουλευτής
Μεσσηνίας. Στα 1857
και 1859 έγινε υπουργός
Οικονομικών. Έγινε
πρωθυπουργός πολλές
φορές.

Πορτρέτο από το περιοδικό
Νέος Αριστοφάνης με τον
Επαμεινώνδα Δεληγιώργη
(1829 –1879).
Ο Δεληγιώργης καταγόταν
από το Μεσολόγγι,
σπούδασε νομικά στην
Αθήνα και εργάστηκε
ως δικηγόρος και
δημοσιογράφος. Εκλέχτηκε
το 1859 βουλευτής Μεσολογγίου. Έγινε
πρωθυπουργός πολλές φορές.

4.55
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4.56

Ο βασιλιάς γινόταν όλο και λιγότερο αγαπητός. Κύριες αιτίες για
αυτό ήταν οι αποτυχίες της Μεγάλης Ιδέας, οι νοθείες (δηλαδή τα
ψεύτικα αποτελέσματα) στις εκλογές, οι βασιλικές παρεμβάσεις
στην πολιτική ζωή, η κακή οικονομική κατάσταση.
Για το σύνταγμα
Την περίοδο 1859–1862 οργανώθηκε ένα κίνημα
του 1864 και την
περίοδο από
ενάντια στον Όθωνα. Τελικά ο βασιλιάς και η σύζυγός
το 1864 μέχρι
του Αμαλία αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα
το 1909 θα
(Οκτώβριος 1862). Το 1864 η Β΄ Εθνοσυνέλευση ψήφισε
μιλήσουμε στις
νέο σύνταγμα και ανακήρυξε βασιλιά το Δανό πρίγκιπα
σ. 117-128.
Γεώργιο.
Σκίτσο του 1862 από γερμανική εφημερίδα: Ο Όθωνας με φουστανέλα φτάνει στο λιμάνι,
όπου τον περιμένει η Αμαλία, για να φύγουν. Στο πίσω μέρος οι Έλληνες πανηγυρίζουν, και
κάποιος έχει κρεμάσει μια πινακίδα που γράφει «Προσωρινή κυβέρνηση».

Η οικονομική και κοινωνική ζωή
Την περίοδο του Όθωνα η ελληνική οικονομία ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Ελλάδας ήταν αγρότες. Η οικονομία του κράτους στηριζόταν στο εμπόριο και στη ναυτιλία, που
αναπτύσονταν την εποχή αυτή. Το κράτος δεν μπορούσε να ξεπληρώσει τα δάνεια της Επανάστασης
κι έτσι δεν μπορούσε να πάρει νέα δάνεια από το εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, έγιναν κάποια έργα και
οργανώθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

4.57

Η Εφημερίδα της Ελληνικής
Γεωργίας. 1855.

4.59
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Την εποχή αυτή οι περισσότεροι κάτοικοι στο ελληνικό βασίλειο ήταν αγρότες. Οι πιο πολλοί
ήταν ακτήμονες και καλλιεργούσαν τις εθνικές γαίες. Τα εισοδήματά τους ήταν λίγα και
πλήρωναν μεγάλους φόρους.
4.58
Η οικονομία στηριζόταν κυρίως στο εμπόριο και
στη ναυτιλία, που ακμάζει την εποχή αυτή.
Τα λιμάνια που έκαναν εμπόριο με το εξωτερικό
(η Πάτρα, η Ερμούπολη στη Σύρο και ο Πειραιάς)
αναπτύχθηκαν και έγιναν οικονομικά κέντρα.
Από εκεί εξάγονταν ελληνικά αγροτικά προϊόντα
(σταφίδα, λάδι, μετάξι) και εισάγονταν βιομηχανικά
προϊόντα.
Οι κυβερνήσεις του Όθωνα προσπάθησαν να
στηρίξουν τη βιομηχανία, αλλά χωρίς σημαντικά
αποτελέσματα: η εσωτερική αγορά ήταν μικρή
(δηλαδή υπήρχαν λίγοι
αγοραστές για τα προϊόντα) και
Για την πρώτη
ανάπτυξη της
η τεχνολογία του ατμού ήταν
βιομηχανίας
ακόμη άγνωστη. Αρκετά χρήματα
στην Ελλάδα
συγκεντρώθηκαν για να χτιστούν
Τοιχογραφία του ζωγράφου Πέτρου Πετρατζά με το
θα μιλήσουμε
Γαλαξίδι το 1878. Αφότου ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος,
νέα κτίρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα,
στη σ. 122.
το Γαλαξίδι έγινε σημαντικό ναυτικό κέντρο. Το 1870
τη νέα πρωτεύουσα.
Χαρακτικό με
τσαρουχάδικο
(εργαστήριο
που φτιάχνει
τσαρούχια)
στη Λιβαδειά.
19ος αιώνας.

έφτασε στη μεγαλύτερή του ακμή, με 600 περίπου
ιστιοφόρα, που έκαναν εμπόριο σε μεγάλες αποστάσεις.

4.60

Σχέδιο του
1836 με
αθηναϊκή
αγορά.
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4.62

4.61

Για τα δάνεια
που πήραν οι
Έλληνες στην
Επανάσταση του
1821 μιλήσαμε
στη σ. 58.

Η χώρα είχε καταστραφεί
από τον πόλεμο και
χρωστούσε και τα
δύο δάνεια από την
Επανάσταση. Το κράτος
όμως είχε λίγα έσοδα
γιατί οι πιο πολλοί αγρότες ήταν φτωχοί
και μεγάλο μέρος από τα χρήματα
που μάζευε πήγαινε στις στρατιωτικές
δαπάνες. Το 1843 δεν μπορούσε πια να
πληρώσει τις δόσεις για τα δάνεια και οι
Μεγάλες Δυνάμεις επιβάλανε οικονομικό
έλεγχο. Παρ’ όλα αυτά έγιναν κάποιοι
δρόμοι και ορισμένα λιμάνια, μπήκε η
Στην εικόνα 4.61 σχέδιο με την κάτοψη και την όψη του εργοστασίου ζάχαρης, που
πρώτη τηλεγραφική γραμμή (1859) και
θα κατασκευαζόταν στο χωριό Καινούργιο, στη Στερεά Ελλάδα. Στην 4.62 μετοχή του
έγινε στην Αθήνα το δίκτυο φωτισμού με «Βασιλικού Ζαχαρουργείου της Ελλάδας». Τελικά το εργοστάσιο δεν κατασκευάστηκε ποτέ.
γκάζι (1862). Τα περισσότερα δημόσια
κτίρια στην Αθήνα αυτή την περίοδο
έγιναν με δωρεές από τους Έλληνες των παροικιών και χτίστηκαν σε νεοκλασικό ρυθμό.
Το πρώτο σχέδιο για τη νέα πόλη της Αθήνας

4.63

Το πρώτο σχέδιο
για τη νέα πόλη της
Αθήνας, που έκαναν
οι αρχιτέκτονες
Σταμάτης Κλεάνθης και
Εδουάρδος Σάουμπερτ.
Όταν η Αθήνα έγινε
πρωτεύουσα του
ελληνικού κράτους το
1834 ήταν μια μικρή
και καταστραμμένη
πόλη. Γρήγορα όμως
χτίστηκαν νέα κτίρια
και η πόλη μεγάλωσε.
Ο Όθωνας την έκανε
πρωτεύουσα της
Ελλάδας, επειδή το
όνομά της θύμιζε τους
αρχαίους Έλληνες και
τον πολιτισμό τους.

4.64

1

2

3

Ακουαρέλα του 1859 του Δανού Θεόφιλου Χάνσεν με την Εθνική Βιβλιοθήκη (1), το Πανεπιστήμιο (2) και
την Ακαδημία (3) στην Αθήνα. Για να χτιστούν αυτά τα κτίρια βοήθησαν οικονομικά οι εθνικοί ευεργέτες.
Έτσι ονομάστηκαν ορισμένοι πλούσιοι Έλληνες (κυρίως από τις παροικίες) που έδωσαν μεγάλα ποσά για
κοινωφελή έργα (έργα δηλαδή που ωφελούσαν όλο τον κόσμο) στο ελληνικό κράτος, αλλά και έξω από
αυτό.
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Η εκπαίδευση
Η εκπαίδευση άρχισε να οργανώνεται στο νέο κράτος ήδη από την περίοδο του Καποδίστρια. Στα
1834–1837 δημιουργήθηκαν τρεις σχολικές βαθμίδες:
το δημοτικό σχολείο. Ήταν υποχρεωτικό και διαρκούσε επτά χρόνια. Στην πράξη όμως
πολλά παιδιά, κυρίως κορίτσια, δεν πήγαιναν καθόλου στο σχολείο,
το ελληνικό σχολείο. Διαρκούσε τρία χρόνια και σε αυτό πήγαιναν μετά την τετάρτη δημοτικού όσοι μαθητές ήθελαν να πάνε στο γυμνάσιο,
το γυμνάσιο, που διαρκούσε τέσσερα χρόνια. Σ’ αυτό έμπαιναν με εξετάσεις όσοι τελείωναν
το ελληνικό σχολείο. Όσοι έπαιρναν απολυτήριο από το γυμνάσιο, έμπαιναν στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις.
Αγόρια και κορίτσια πήγαιναν σε χωριστά σχολεία. Επειδή όμως δεν υπήρχαν χρήματα, χτίζονταν συνήθως σχολεία μόνο για τα αγόρια. Πάντως λίγα παιδιά πήγαιναν σχολείο. Επειδή οι
δάσκαλοι ήταν λίγοι και τα οικονομικά του κράτους σε άσχημη κατάσταση, στα δημοτικά σχολεία
εφαρμόστηκε η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Στο πρόγραμμα των μαθημάτων κυριαρχούσαν τα
αρχαία ελληνικά από το δημοτικό. Το τότε εκπαιδευτικό σύστημα παραμέλησε τα νέα ελληνικά
και την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Αριθμός σχολείων 1855–1856

Αριθμός μαθητών/μαθητριών
1855–1856

80
για αγόρια

4.65

5
για κορίτσια

Για την
αλληλοδιδακτική
μέθοδο
μιλήσαμε στη
σ. 61.

4.66

4.224
αγόρια

480
κορίτσια
1.031
αγόρια

7
μόνο για αγόρια

Ελληνικά σχολεία

Ελληνικά σχολεία
Γυμνάσια

Γυμνάσια

Στην εικόνα 4.67 το πρώτο κτίριο όπου στεγάστηκε το Πανεπιστήμιο
της Αθήνας, που ιδρύθηκε το 1837 και είχε τέσσερις σχολές (Νομική,
Θεολογική, Φιλοσοφική και Ιατρική). Στην 4.66 το πρόγραμμα για τα
εγκαίνιά του (3 Μαΐου 1837). Στην 4.68 ακουαρέλα του 1842 του Δανού
αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν με το κτίριο του Πανεπιστημίου, που άρχισε
να χτίζεται το 1839. Στο Πανεπιστήμιο μπορούσαν να γραφτούν μόνο
φοιτητές. Η πρώτη φοιτήτρια έγινε δεκτή το 1890.

4.67
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4.69

Φωτογραφία της Φράνσις Χιλ με μαθήτριές
της (γύρω στο 1865). Ιεραπόστολοι
από τη δυτική Ευρώπη και φιλελληνικά
σωματεία προσπάθησαν να ενισχύσουν την
εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Αμερικανός
Τζον Χιλ και η γυναίκα του Φράνσις που
ίδρυσαν το σχολείο στην Αθήνα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα κάλυπτε όλες τις
βαθμίδες. Όμως εβδομήντα χρόνια μετά, στις
αρχές του 20ού αιώνα, ένας στους δύο άντρες
και τέσσερις στις πέντε γυναίκες που ζούσαν
στην Ελλάδα δεν ήξεραν να διαβάζουν και να
γράφουν.

4.70

Από τα μέσα του 19ου αιώνα η κατάσταση στο ελληνικό βασίλειο αρχίζει να
αλλάζει. Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη
στην Ευρώπη επηρεάζει την ελληνική
οικονομία: η αγροτική παραγωγή αυξάνεται, και πληθαίνουν οι εξαγωγές και
οι θαλάσσιες μεταφορές. Στις πόλεις
εμφανίζονται νέα αστικά στρώματα (έμποροι, πλοιοκτήτες, επαγγελματίες), που
συγκεντρώνουν πλούτο και δημιουργούν
νέες επιχειρήσεις. Η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος αρχίζει να δανείζει χρήματα σε
επιχειρηματίες και κτηματίες. Η γενιά που Χαρτονόμισμα των εκατό δραχμών που έβγαλε το 1852
έζησε την Επανάσταση και τις δυσκολίες η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι τυπωμένο μόνο
που συνάντησε το νέο κράτος φεύγει σιγά από τη μια πλευρά.
σιγά από την πολιτική ζωή. Εμφανίζονται
νέοι πολιτικοί με νέες ιδέες. Οι πολιτικές εξελίξεις την περίοδο 1862–1864 εκφράζουν μια κοινωνία
που αλλάζει και που έχει πια νέες ανάγκες.

4.71

Ακουαρέλα του 19ου αιώνα με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που ιδρύθηκε το 1841.
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Κεφάλαιο 5
Κράτη και κοινωνίες στην Ευρώπη
(δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα)

Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στην Ευρώπη δημιουργούνται νέα κράτη. Σε πολλά το πολιτικό
καθεστώς αλλάζει και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν πολιτικά δικαιώματα. Τα ισχυρά ευρωπαϊκά
κράτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τον έλεγχο σε περισσότερες περιοχές έξω από την Ευρώπη. Ο
αποικιακός ανταγωνισμός συνδέεται και με την εκβιομηχάνιση που εξαπλώνεται, τις πόλεις που μεγαλώνουν, τον πληθυσμό που αυξάνεται. Την εποχή αυτή η πολιτική γίνεται μαζική, γιατί είναι πια πολλοί
αυτοί που επηρεάζουν με την ψήφο τους τα πολιτικά πράγματα, και τα κοινωνικά κινήματα διεκδικούν
περισσότερα δικαιώματα για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Την ίδια στιγμή οι επιστήμονες κάνουν
νέες ανακαλύψεις που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον κόσμο.
Στις αρχές του 20ού αιώνα για πολλούς η Ευρώπη αντιπροσωπεύει την πρόοδο και την ευημερία
(δηλαδή την άνετη και εύκολη ζωή). Όμως, ο έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στα ισχυρά ευρωπαϊκά
κράτη έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δύο αντίπαλες συμμαχίες, που τελικά συγκρούονται
μεταξύ τους το 1914, όταν ξεσπάει ο A΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

85
087-110 05 KEFALAIO C 2010 FINAL85 85

21/7/2010 10:36:39 ðì

ΡΩΣΙΑ

Βερολίνο

δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Βαρσοβία

ΠΡΩΣΙΑ

Α. Νέα κράτη, παλιές αυτοκρατορίες και ανταγωνισμοί
Φρανκφούρτη
Στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δημιουργούνται η Ιταλία, η Γερμανία και η Αυστροουγγαρία. Τα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
κράτη
αυτά, μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία προσπαθούν να καταστείλουν κάθε
ΚΡΑΤΗ
εξέγερση, να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ τους και να αποφύγουν τις συγκρούσεις ανάμεσά
τους. Την ίδια περίοδο οι ΗΠΑ γίνονται ένα από τα πιο ισχυρά κράτη στον κόσμο.

Βιένη

5.1

Η ιταλική ενοποίηση

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ

Ιάσιο

ΑΥΣΤΡΙΑ

Τρέντο

ΤΙΑ

ΝΕ
Βενετία

ΒΕ

Από το Μεσαίωνα η Ιταλική χερσόνησος ήταν χωρισμένη
σε πολλά κράτη. Με τις επαναστάσεις του 1848 οι Ιταλοί
προσπάθησαν να δημιουργήσουν ενιαίο κράτος, αλλά χωρίς
επιτυχία. Λίγο αργότερα (1870) ύστερα από διπλωματικές και
στρατιωτικές προσπάθειες, δημιουργήθηκε η Ιταλία. Όμως
στο νέο κράτος υπήρχαν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.
Οι αστοί βιομήχανοι στο Βορρά και οι μεγάλοι γαιοκτήμονες
αριστοκράτες στο Νότο κράτησαν τα προνόμιά τους. Η γη δε
μοιράστηκε και στην πραγματικότητα οι μικροί καλλιεργητές
ζούσαν χειρότερα από πριν.

Τεργέστη

ΠΕΔΕΜΟΝΤΙΟ
Γένοβα

5.2

ΠΑΠΙΚΟ
ΚΡΑΤΟΣ

Ν
ΤΩΝ
ΔΥΟ ΣΙΚΕΛΙΩ

Ρώμη
Νάπολη

Μεσόγειο

ς Θ
άλα
σσ
α

ΛΕ
ΙΟ

Σαρδηνία

ΣΙ
ΒΑ

5.3

86

Χαρακτικό με την Τεργέστη στις αρχές του 19ου αιώνα. Στην Ιταλία
που δημιουργήθηκε δεν ανήκαν αρχικά όλα τα εδάφη όπου ζούσαν
Ιταλοί, καθώς οι πόλεις Τεργέστη και Τρέντο συνέχισαν να ανήκουν στην
Αυστροουγγαρία. Οι Ιταλοί πήραν τις πόλεις αυτές αφού τελείωσε
ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Στις αρχές του 20ού αιώνα η Τεργέστη ήταν
ένα σημαντικό λιμάνι στα βόρεια παράλια της Αδριατικής θάλασσας και οι
κάτοικοι στην περιοχή της μιλούσαν ιταλικά, γερμανικά και σλοβένικα.

087-110 05 KEFALAIO C 2010 FINAL86 86

Οδησσο

Βουκουρέστι α ύ

Σημαντικό ρόλο
στην ιταλική
ενοποίηση
έπαιξε το
βασίλειο του
Πεδεμόντιου–
Σαρδηνίας, που
από το 1848
είχε σύνταγμα
και σημαντική
βιομηχανική
και οικονομική
ανάπτυξη.
Στην εικόνα
ο πρωθυπουργός του Πεδεμόντιου, κόμης Καμίλος
Καβούρ, που εκπροσωπούσε τους εμπόρους και τους
βιομήχανους στον ιταλικό Βορρά.

Μ

Κωνστα

5.4

Ο βασιλιάς του Πεδεμόντιου Βιτόριο Εμανουέλε Β ΄
συναντάει τον Ιωσήφ Γκαριμπάλντι. Το 1860
ο Γκαριμπάλντι, με 1.000 πολεμιστές, απελευθέρωσε
τη Σικελία και τη νότια Ιταλία από τους βασιλιάδες που
κυβερνούσαν εκεί.
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Ο Ελβετός επιχειρηματίας Ερίκος Ντινάν βρέθηκε στη μάχη του Σολφερίνο (σήμερα στην Ιταλία), μια
από τις μεγάλες μάχες που έγιναν ανάμεσα στο στρατό του Πεδεμόντιου (και τους Γάλλους συμμάχους
του) και στον αυστριακό στρατό. Όταν γύρισε στην Ελβετία έγραψε για τους χιλιάδες τραυματίες που
πέθαιναν, επειδή δεν υπήρχε κανείς στο πεδίο της μάχης για να τους φροντίσει. Ο Ντινάν φρόντισε να
δημιουργηθεί αργότερα η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού. Από τότε οι ιατρικές υπηρεσίες που
φροντίζουν τους τραυματισμένους στα μέτωπα του πολέμου θεωρούνται ουδέτερες (δεν έχουν δηλαδή
σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλο αντίπαλο) και προστατεύονται.

5.5

Η γερμανική ενοποίηση
Στις αρχές του 19ου αιώνα η Γερμανία ήταν
χωρισμένη σε πολλά κράτη. Η Πρωσία,
που ήταν το πιο μεγάλο, υποστήριζε μια
ενωμένη Γερμανία. Όταν η Γαλλία κήρυξε
τον πόλεμο στην Πρωσία (1870–1871),
που τη θεωρούσε επικίνδυνο αντίπαλο, τα
γερμανικά κράτη πολέμησαν ενωμένα και
νίκησαν. Στα 1871 ιδρύθηκε η Γερμανική
Αυτοκρατορία (Ράιχ) και ο βασιλιάς της
Πρωσίας Γουλιέλμος Α΄ έγινε ο αυτοκράτορας της Γερμανίας. Στο νέο κράτος οι
αριστοκράτες κράτησαν τη δύναμή τους:
είχαν μεγάλες ιδιοκτησίες γης, θέσεις
στο στρατό και τη διοίκηση και στήριζαν
τη μοναρχία. Υπήρχαν όμως και αρκετοί
ισχυροί αστοί (έμποροι, βιομήχανοι) που
είχαν φιλελεύθερες ιδέες και ζητούσαν σύνταγμα και κοινοβούλιο. Μετά την ενοποίηση, η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε
σημαντικά και άρχισε να ανταγωνίζεται τη
Μεγάλη Βρετανία.

Αλσατία - Λορένη

5.7

5.6

Πίνακας του
Γερμανού
ζωγράφου
Άντον φον
Βέρνερ (1885)
με την ίδρυση
της Γερμανικής
Αυτοκρατορίας
στις Βερσαλίες
τον Ιανουάριο
του 1871.

EV83

Χάρτης με την περιοχή της Αλσατίας–Λορένης
από το 1814 μέχρι το 1871. Μετά την ήττα της
στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870–1871
η Γαλλία έδωσε στη Γερμανία τις δύο επαρχίες
της, όπου υπήρχαν και γερμανικοί πληθυσμοί.

5.8
Ο Ότο φον Μπίσμαρκ έγινε καγκελάριος
(πρωθυπουργός) στην Πρωσία το 1862.
Προερχόταν από τους αριστοκράτες μεγάλους
γαιοκτήμονες και ήταν πολύ ικανός πολιτικός.
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5.9
Η Αυστρία ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία, όπου ζούσαν πολλοί και
διαφορετικοί λαοί (Γερμανοί, Ούγγροι, Σλάβοι). Οι κρατικοί και στρατιωτικοί
αξιωματούχοι ήταν γερμανόφωνοι. Οι Ούγγροι κατάφεραν το 1867 να γίνουν
αυτόνομοι. Έτσι δημιουργήθηκε η Αυστροουγγαρία, με αυτοκράτορα το Φραγκίσκο Ιωσήφ και πολίτευμα τη συνταγματική μοναρχία. Η Αυστροουγγαρία
διατηρήθηκε μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά τα εθνικά κινήματα που
αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της.

5.10

O Φραγκίσκος Ιωσήφ
ήταν αυτοκράτορας
στην Αυστρία και,
στη συνέχεια, στην
Αυστροουγγαρία για
68 ολόκληρα χρόνια
(1848–1916).

Το ουγγρικό κοινοβούλιο
στη Βουδαπέστη.
Στην Αυστροουγγαρία
υπήρχαν δύο κοινοβούλια και
δύο κυβερνήσεις, όμως
ο στρατός και η εξωτερική
πολιτική ήταν κοινά.

Οι Εβραίοι στην Ευρώπη
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα οι Εβραίοι αποκτούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πολιτικά δικαιώματα (εκτός από τη Ρωσία και την Ισπανία). Πολλοί αφομοιώνονται, υιοθετούν δηλαδή τη γλώσσα
και την εθνική ιδέα του κράτους του οποίου είναι πια πολίτες. Διαφέρουν μόνο στη θρησκεία.
Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η εχθρότητα απέναντι
στους Εβραίους πήρε νέα μορφή, τον αντισημιτισμό. Οι αντισημίτες θεωρούν ότι οι Εβραίοι δε διαφέρουν μόνο στη θρησκεία αλλά και ως προς τη «φυλή» τους, που τη θεωρούν κατώτερη από εκείνη των
Ευρωπαίων. Οι Εβραίοι στην Ευρώπη αντιδράσανε στον αντισημιτισμό με διάφορους τρόπους.
Στην ανατολική Ευρώπη, κυρίως στη Ρωσία, πολλοί μετανάστευσαν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και στις
ΗΠΑ. Άλλοι που έμειναν έγιναν σοσιαλιστές. Κάποιοι, για ν’ αποκτήσουν οι Εβραίοι μια πατρίδα στην
Παλαιστίνη, οργάνωσαν ένα κίνημα που ονομάστηκε σιωνιστικό κίνημα.
Στη δυτική και την κεντρική Ευρώπη αρκετοί Εβραίοι υποστήριξαν ακόμη εντονότερα την αφομοίωσή
τους ή οργανώθηκαν για να υπερασπιστούν τα θύματα του αντισημιτισμού και μόνο μια μειοψηφία
στράφηκε στο σιωνισμό. Οι περισσότεροι Εβραίοι στην Ευρώπη απoρρίπτανε το σιωνισμό και πίστευαν
ότι το «εβραϊκό ζήτημα» μπορούσε να λυθεί με τη μόρφωση και τη δημοκρατία.
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Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι ευρωπαϊκές χώρες ενδιαφέρονται όλο και πιο πολύ για περιοχές έξω από την Ευρώπη,
και οι επαφές τους με αυτές γίνονται περισσότερες. Τα ισχυρά
ευρωπαϊκά κράτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να ελέγχουν
τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Παράλληλα, συνεργάζονται για να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ τους και να μη
συγκρουστούν.
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Το Ανατολικό Ζήτημα απασχολεί ιδιαίτερα τις μεγάλες δυνάμεις. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
γίνεται όλο και πιο αδύναμη, και στη Βαλκανική χερσόνησο, μετά την ίδρυση του ελληνικού
κράτους, και άλλα έθνη θέλουν να δημιουργήσουν τα δικά τους εθνικά κράτη.

Για το Ανατολικό
Ζήτημα στο
δεύτερο μισό
του 19ου θα
μιλήσουμε στις σ.
115-117.

5.11

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα βασιλεύει στη Μεγάλη Βρετανία η βασίλισσα Βικτορία (1837–1901). Την περίοδο αυτή, που
ονομάζεται βικτοριανή εποχή, η Μεγάλη Βρετανία με τη βιομηχανία και το εμπόριό της, τις επενδύσεις και τις αποικίες της
αυξάνει τον πλούτο και την επιρροή της σε
ολόκληρο τον κόσμο. Το βρετανικό κράτος
Μεσαία αστικά
στρώματα ονομάζουμε
ονομάζεται από τη δεκαετία του 1870 αυτοτα κοινωνικά στρώματα
κρατορία.
Στη βρετανική κοινωνία τα μεσαία
που ζουν στις πόλεις,
αστικά και τα εργατικά στρώματα αποκτούν
έχουν μόρφωση και
κάποια περιουσία και
μεγαλύτερη δύναμη, καθώς μπορούν πλέον
δεν είναι αριστοκράτες.
να ψηφίζουν.

5.12

5.13

Το Κρυστάλλινο Παλάτι φτιάχτηκε για να στεγάσει την
πρώτη Διεθνή Έκθεση που οργανώθηκε το 1851 στο
Λονδίνο. Ήταν ένα κτίριο από γυαλί και μέταλλο, ένα
αρχιτεκτονικό κατόρθωμα για την εποχή του.
Στην έκθεση συμμετείχαν 34 χώρες και την επισκέφτηκαν
65 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι διεθνείς εκθέσεις, που
συνεχίστηκαν και στον 20ό αιώνα, έδειχναν την πρόοδο
στη βιομηχανία, στην τεχνολογία και στις επιστήμες.

Η βασίλισσα Βικτορία μέσα στην άμαξά της στο Λονδίνο και γύρω
της συγκεντρωμένο πλήθος (1897). Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν
ότι η βικτοριανή εποχή είναι μια από τις πιο σημαντικές στη
βρετανική ιστορία: υπήρχε ειρήνη στο εσωτερικό, οικονομική
ανάπτυξη και μεγάλη αποικιακή εξάπλωση.

5.14

Πίνακας του Βρετανού ζωγράφου Τζορτζ Ερλ με το σιδηροδρομικό
σταθμό του Κινγκς Κρος στο Λονδίνο (1893). Ο βρετανικός τρόπος
ζωής συνδέεται με τις νέες τεχνολογίες, τις πολλές και καλές
συγκοινωνίες και τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στις πόλεις.

Στη Γερμανία ο καγκελάριος Μπίσμαρκ με την πολιτική του θέλει να πετύχει δύο
πράγματα: να αυξήσει τη δύναμη και την επιρροή της χώρας του στη Βαλκανική
χερσόνησο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, χωρίς όμως να συγκρουστεί με τις
άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Γι’ αυτό εφαρμόζει μια πολιτική συμμαχιών. Tο 1890
ο νέος αυτοκράτορας της Γερμανίας Γουλιέλμος Β΄ απομακρύνει τον Μπίσμαρκ και
αλλάζει πολιτική. Η νέα, παγκόσμια πολιτική του έχει στόχο να κάνει τη Γερμανία το
πιο ισχυρό κράτος. Πράγματι, η γερμανική οικονομία και βιομηχανία ακμάζουν και η
Γερμανία ανταγωνίζεται τις άλλες μεγάλες δυνάμεις για να αποκτήσει αποικίες.
Γελοιογραφία από το βρετανικό περιοδικό Παντς: Ο Γουλιέλμος Β ΄ κοιτάζει τον
Μπίσμαρκ να εγκαταλείπει το «πλοίο», δηλαδή την πολιτική. 29 Μαρτίου 1890.
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5.15

Σχέδιο του 1900 που δείχνει τον Άλφρεντ Ντρέιφους σαν ύπουλο φίδι. Ο Γάλλος λοχαγός Ντρέιφους,
που ήταν Εβραίος, καταδικάστηκε άδικα το 1894 με την κατηγορία ότι ήταν κατάσκοπος της
Γερμανίας. Τελικά, η αθωότητά του αναγνωρίστηκε το 1906.

Η τρίτη γαλλική δημοκρατία ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου (1870–1871). Τότε
ο κυβερνητικός στρατός κατέστειλε την παρισινή
Κομούνα, μια εξέγερση που ξέσπασε στο Παρίσι
όταν το πολιορκούσε ο γερμανικός στρατός. Το
νέο δημοκρατικό καθεστώς κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στην εκπαίδευση,
με κυριότερη το χωρισμό του κράτους από την
Εκκλησία. Η γαλλική κοινωνία ταράζεται από
μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις.
Πιο χαρακτηριστική, που απασχόλησε για χρόνια τη Γαλλία, είναι η υπόθεση Ντρέιφους.

5.16

Ένα από τα οδοφράγματα που στήθηκαν στην παρισινή Κομούνα.

5.17

ς από την πρώτη
Πομπή με νεκρού
).
επανάσταση (1905

ρωσική

Η Ρωσία ήταν μια μεγάλη αυτοκρα- Για τη Ρωσία
και το
τορία με απολυταρχικό πολίτευμα. Η
πολίτευμά της
Για τον
έχουμε μιλήσει
Κριμαϊκό
ήττα της όμως στον Κριμαϊκό πόλεμο
στη σ. 17.
πόλεμο
έδειξε ότι η χώρα έπρεπε να κάνει
μιλήσαμε στη
μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει
σ. 79.
να ανταγωνιστεί τα αναπτυγμένα
ευρωπαϊκά κράτη. Η πιο σημαντική ήταν η κατάργηση της δουλοπαροικίας (1861). Οι μεταρρυθμίσεις όμως
δεν ολοκληρώθηκαν και πολλοί δυσαρεστήθηκαν.
Από το 1890 και μετά η ρωσική οικονομία και βιομηχανία
αναπτύσσονται και η χώρα πλησιάζει με γρήγορα βήματα τα υπόλοιπα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη. Συγχρόνως διάφορες κοινωνικές ομάδες
(αγρότες, εργάτες, φοιτητές, γυναίκες και διανοούμενοι) οργανώνονται και αγωνίζονται να αλλάξουν
το πολιτικό σύστημα. Κοινός τους στόχος ήταν να πέσει η απολυταρχία. Μετά τη ρωσική ήττα στο
Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο (1904–1905), η κατάσταση χειροτέρεψε. Αστοί, εργάτες και αγρότες οργάνωσαν διαμαρτυρίες και ζητούσαν αλλαγές. Οι διαμαρτυρίες οδήγησαν στην επανάσταση του 1905, που
καταπνίγηκε από τον τσάρο Νικόλαο Α΄ (1894–1917).

Ο συνεχής ανταγωνισμός ανάμεσα στα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη τα έκανε
να συμμαχήσουν μεταξύ τους. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο αντίπαλες συμμαχίες (1907), που συνεχώς εξοπλίζονταν:

η Εγκάρδια Συνεννόηση: Γαλλία,
Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία. Η συμμαχία
αυτή είναι γνωστή και ως Αντάντ.

5.18
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η Τριπλή Συμμαχία:
Γερμανία,
Αυστροουγγαρία, Ιταλία.

Η λέξη Αντάντ είναι
γαλλική και σημαίνει
συνεννόηση.

Διαφήμιση αυστριακού
ντουφεκιού. 1889.
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5.19
Για τη

δημιουργία
Οι ΗΠΑ
των ΗΠΑ
Το 19ο αιώνα οι ΗΠΑ αποκτούν νέα εδάφη και ο πληθυσμός τους τριμιλήσαμε στις
σ. 16-18. Για το
πλασιάζεται: πολλοί λευκοί μεταναστεύουν εκεί από διάφορα ευρωπαϊκά
δουλεμπόριο
κράτη, και μαύροι μεταφέρονται από την Αφρική για να δουλέψουν σαν
μιλήσαμε στη
σκλάβοι στις φυτείες. Από το 1860 μέχρι το 1865 έγινε στις ΗΠΑ εμφύσ. 24.
λιος πόλεμος ανάμεσα στις βόρειες πολιτείες και στις νότιες. Οι βόρειες
Για τη
πολιτείες είχαν αναπτυγμένη βιομηχανία και ήθελαν μια ισχυρή ομοσπονδιακή
μετανάστευση
κυβέρνηση. Οι νότιες πολιτείες χρησιμοποιούσαν τους μαύρους σκλάβους
στις ΗΠΑ δες
στη σ. 100.
για να παράγουν αγροτικά προϊόντα (βαμβάκι, καπνός) για εξαγωγή και
ήθελαν μεγαλύτερη αυτονομία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Όταν τελικά νίκησαν οι βόρειες πολιτείες, καταργήθηκε η δουλεία και
ελευθερώθηκαν οι σκλάβοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για τα δικαιώματα
των μαύρων, αλλά οι διακρίσεις εναντίον τους δε σταμάτησαν.
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα η χώρα ενώθηκε με σιδηροδρομικές
γραμμές και αναπτύχθηκε οικονομικά. Οι ΗΠΑ έγιναν μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και τεχνολογικές δυνάμεις στον κόσμο.

5.20

Ο αμερικανικός
εμφύλιος ήταν
ο πιο σκληρός και
αιματηρός πόλεμος
το 19ο αιώνα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Αβραάμ Λίνκολν (εικόνα 5.19)
έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο
στον πόλεμο αυτό. Στις εικόνες
5.20 και 5.21 όψεις από τη ζωή
στον αμερικανικό Νότο και στον
αμερικανικό Βορρά.

5.21

5.22

Β. Η βιομηχανική εξάπλωση

Χάρτης με το κέντρο του Σικάγου, μιας από τις πόλεις στον
αμερικανικό Βορρά που αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα η εκβιομηχάνιση εξαπλώνεται σε περισσότερες χώρες του κόσμου. Εμφανίζονται νέες τεχνολογίες, ιδρύονται μεγάλες επιχειρήσεις και το εμπόριο ανάμεσα στις διάφορες
περιοχές της γης επεκτείνεται. Την ίδια περίοδο οι πόλεις μεγαλώνουν και αλλάζουν όψη. Περισσότεροι
άνθρωποι μεταναστεύουν από την Ευρώπη στις ΗΠΑ ή από μια ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη.

Την ίδια περίοδο η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη
και στην τεχνική γίνεται πολύ πιο στενή από πριν.
Τη σχέση αυτή καλύπτει ο όρος «τεχνολογία».

Οι μηχανικοί, επαγγελματίες με επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις,
έγιναν απαραίτητοι στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα τεχνικά έργα.
Η τεχνική εκπαίδευση άρχισε να γίνεται σημαντική σε όλες τις
χώρες και ορισμένες τεχνικές σχολές αποκτούν την ίδια αξία με τα
πανεπιστήμια. Στην εικόνα χαρακτικό με τη Σχολή Μηχανικών στο
Μάντσεστερ, που πρόσφερε τεχνικές γνώσεις σε εργάτες. 1825.
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5.24

Χύτευση χάλυβα σε
φούρνο στις ΗΠΑ. 1913.

5.25

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα νέες εφευρέσεις και καινοτομίες φέρνουν
αλλαγές στη βιομηχανική παραγωγή. Οι πιο σημαντικές ήταν:
το ηλεκτρικό
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πιο πολύ από
ν
ν που άρχ
του.
ισαν να πα
νέα, φτην
πήρε σιγά σιγά τη θέση
ρ
ά
ό
γουν
τ
ε
ρ
α προϊόντ
ν
α (χρώματ
κλωστές,
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Την ίδια ε
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α
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εταφορές
.

Στην εικόνα 5.25 ο Πύργος του Άιφελ
(Εφέλ στα γαλλικά) στο Παρίσι
και στην 5.26 εργάτες τοποθετούν
τους ανελκυστήρες του (1889).
Με το χάλυβα μπορούσαν πλέον
να φτιαχτούν μεγάλες μεταλλικές
κατασκευές: ο πύργος του
Γκουστάβ Εφέλ (1888), οι πρώτοι
ουρανοξύστες στο Σικάγο
(1883–1884) και στη Νέα Υόρκη,
οι μεγάλες μεταλλικές γέφυρες,
αλλά και τα ατμόπλοια από χάλυβα
είναι μερικά παραδείγματα.

Στην εικόνα 5.27 χαρακτικό (1882) με τον πρώτο σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας
που λειτούργησε στη Νέα Υόρκη και στην 5.28 το Λονδίνο φωτισμένο (1908).
Ο ηλεκτροφωτισμός άλλαξε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, αφού ακόμη και
όταν έπεφτε ο ήλιος, υπήρχε πια αρκετό φως.

5.26

5.28

5.27
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5.29

5.30

Χαρακτικό
του 1877 με
το Βρετανό
Γκράχαμ Μπελ
να παρουσιάζει
την εφεύρεσή
του, το
τηλέφωνο.
Εργοστάσιο χημικής βιομηχανίας στη Γερμανία. Οι χημικές
βιομηχανίες άρχισαν να παράγουν φάρμακα από τη δεκαετία
του 1860 και αργότερα χημικά λιπάσματα για τη γεωργία.
Με αυτά η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε.

5.31
Το μοντέλο Τ της Φορντ, που
κυκλοφόρησε το 1908. Στη
δεκαετία του 1890 άρχισαν
να κυκλοφορούν και τα
πρώτα αυτοκίνητα. Μέχρι
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
αυτοκίνητο μπορούσαν να
αγοράσουν μόνο λίγοι,
μετά όμως η κατάσταση
άλλαξε.

5.32
Διασταύρωση δύο πολύ κεντρικών λεωφόρων στο Σικάγο, μια
από τις περισσότερο αναπτυγμένες πόλεις στις ΗΠΑ. 1909.
Τα τρένα και
τα ατμόπλοια
έφεραν πιο κοντά
τους ανθρώπους
από διάφορες
περιοχές του
κόσμου.

5.33

5.35
5.34

Δοκιμή του αεροπλάνου «Φλάιερ 1» των αδελφών Ράιτ. 1903.

Ιταλικό ζέπελιν
που πετάει πάνω
από την εκκλησία
του Αγίου Μάρκου
στη Βενετία. 1909.
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Η βιομηχανική Ευρώπη (1880–1914)

5.36

Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα πολλές χώρες, μέσα και έξω από την Ευρώπη, αρχίζουν να αναπτύσσονται
και αυτές βιομηχανικά: η Ρωσία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Ιαπωνία.

5.37

Το 1869 άνοιξε από Γάλλους μηχανικούς η διώρυγα του Σουέζ, στην
Αίγυπτο, που έκανε πιο εύκολη την επικοινωνία ανάμεσα στην Ευρώπη
και στην Ασία, αφού τα πλοία δε χρειαζόταν πια να κάνουν το γύρο
ολόκληρης της Αφρικής.

Την εποχή αυτή φτιάχνονται πολύ μεγάλες επιχειρήσεις
με τεράστια κεφάλαια. Οι επιχειρήσεις δανείζονται
χρήματα από τις τράπεζες, που ενισχύονται,
μεγαλώνουν και ανοίγουν υποκαταστήματα.

Από το 1850 μέχρι το 1875 πολλά ευρωπαϊκά
κράτη γνωρίζουν μεγάλη οικονομική ανάπτυξη.
Τις επόμενες δύο δεκαετίες (1875–1895) όμως
παίρνει τη θέση της μια παγκόσμια οικονομική
κρίση. Οι πωλήσεις πέφτουν, άλλες επιχειρήσεις
μειώνουν την παραγωγή τους και απολύουν
προσωπικό και άλλες χρεοκοπούν και κλείνουν.
Η ανεργία αυξάνεται. Ωστόσο, η περίοδος αυτή
ήταν συγχρόνως πολύ δημιουργική, γιατί τότε
εφαρμόστηκαν οι περισσότερες τεχνολογικές
καινοτομίες. Τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα
ξανάρχισε η οικονομική ανάπτυξη, που σταμάτησε
όταν ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914).
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Γ. Ο αποικιακός ανταγωνισμός
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, τα ισχυρά βιομηχανικά κράτη στην Ευρώπη έχουν αποκτήσει πολλές
αποικίες και ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη τη γη. Οι αιτίες για την αποικιακή εξάπλωση ήταν οικονομικές
και πολιτικές. Πολλοί όμως τη δικαιολογούσαν υποστηρίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν
ανώτερος από όλους τους άλλους στον κόσμο.
Με τη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ευρώπη το 19ο αιώνα:

Οι βιομηχανίες χρειάζονταν πρώτες ύλες και
καύσιμα που δεν υπήρχαν στα ευρωπαϊκά
εδάφη (για παράδειγμα, διάφορα μέταλλα,
πετρέλαιο ή κάρβουνο κτλ.).

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές
πόλεις χρειάζονταν όλο
και περισσότερα τρόφιμα.

Οι επιχειρηματίες
ζητούσαν νέες αγορές
για να πουλάνε τα
προϊόντα τους.

Έτσι, κάθε βιομηχανική χώρα προσπαθούσε να προμηθεύεται μόνο αυτή πρώτες ύλες ή
τρόφιμα από τις διάφορες περιοχές του κόσμου και να πουλάει εκεί τα δικά της προϊόντα.
Για να το πετύχει αυτό έπρεπε να ελέγχει αυτές τις περιοχές και τα καράβια της να μπορούν
να ταξιδεύουν στις θάλασσες ελεύθερα.

5.38
Πολλές ισχυρές χώρες επενδύουν κεφάλαια σε άλλες χώρες
και πετυχαίνουν έτσι να τις επηρεάζουν. Ο σιδηροδρομικός
σταθμός στη Θεσσαλονίκη το 1905. Από εδώ ξεκινούσε
το τρένο που την ένωνε με το Δεδέαγατς (τη σημερινή
Αλεξανδρούπολη). Η γραμμή κατασκευάστηκε με χρήματα
από τη Γαλλία.

Βρετανός
αξιωματούχος
στις Ινδίες που
τον υπηρετούν
Ινδοί. 1900.
Οι αποικιακές
αυτοκρατορίες
φρόντιζαν να
δημιουργήσουν
στους πολίτες
τους την
πεποίθηση ότι
ανήκαν σε μια
μεγάλη δύναμη
και αυτό τους
έκανε να νιώθουν
περήφανοι.

Η Βιομηχανική Επανάσταση χώριζε όλο και περισσότερο τον κόσμο σε χώρες «αναπτυγμένες» και σε χώρες «υπανάπτυκτες» ή
«καθυστερημένες». Η μεγάλη πρόοδος στις επιστήμες και στην
τεχνολογία έκανε τους Ευρωπαίους να πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι οι λαοί που ζούσαν σε άλλες περιοχές (Ασία, Αφρική,
Νότια Αμερική) δεν ήταν πολιτισμένοι.

Εξώφυλλο από τη βιογραφία του Βρετανού ιεραπόστολου και εξερευνητή Ντέιβιντ
Λίβινγκστον (1813–1873). Η αποικιοκρατική πολιτική έκανε τους Ευρωπαίους να
ενδιαφερθούν για καθετί «εξωτικό». Οι Ευρωπαίοι διάβαζαν για τις περιπέτειες που
ζούσαν εξερευνητές και ταξιδιώτες σε άλλες ηπείρους και έβλεπαν με περιέργεια
προϊόντα από άλλους πολιτισμούς σε εκθέσεις και συλλογές.
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Η αποικιακή εξάπλωση το 19ο αιώνα

5.41

καουτσούκ
πετρέλαιο
λευκοσίδηρος
χαλκός
πολύτιμα μέταλλα
διαμάντια

Στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα οι Ευρωπαίοι
χωρίζουν την Αφρική σε 40 διοικητικές περιοχές, από τις οποίες
ελέγχουν τις 36. Τα σύνορα αυτά τα χαράζουν με «χάρακα και με
μολύβι», χωρίς να ενδιαφερθούν για τις πολιτιστικές και τις οικονομικές διαφορές ανάμεσα στους ντόπιους.

τσάι
καφές
κακάο
μπανάνες
ζάχαρη
υφάσματα
σιδερικά
χημικά
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5.42
Οπλισμένοι Μπόερς.
Το 1899 η Βρετανική
Αυτοκρατορία θέλησε
να κατακτήσει τη
Νότια Αφρική, που είχε
πλούσιες περιοχές.
Για να το πετύχει
ξεκίνησε πόλεμο με
τους Μπόερς, που
κατάγονταν από
Ολλανδούς αποίκους
και ζούσαν σε δύο
μικρά κράτη στην
περιοχή. Ο πόλεμος,
που ήταν πολύ
σκληρός, τελείωσε το 1902 με βρετανική νίκη. Παρόλο όμως
που οι Βρετανοί νίκησαν, πολλοί άρχισαν να κάνουν κριτική
στην ιδέα της Αυτοκρατορίας.

5.43

Έγχρωμο σχέδιο του 1838 με
Ζουλού ντυμένους με πολεμικές
στολές.
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Η πιο σημαντική αποικία για τη Βρετανική
Αυτοκρατορία ήταν οι Ινδίες (γι’ αυτό και
την ονόμαζαν «πετράδι του στέμματος»).
Οι Βρετανοί χρειάστηκαν 50 περίπου
χρόνια για να κατακτήσουν τις Ινδίες και
το κατόρθωσαν το 1877, όταν η βασίλισσα
Βικτορία έγινε αυτοκράτειρα των Ινδιών.
Από τις Ινδίες η Μεγάλη Βρετανία έπαιρνε
το βαμβάκι για τις κλωστοϋφαντουργίες
της και εκεί πουλούσε σχεδόν τα μισά
από τα υφάσματα που έφτιαχνε. Με το
εμπόριο αυτό καταστράφηκε η τοπική
βιοτεχνία, που έφτιαχνε βαμβακερά
υφάσματα.

5.44

Οι Ευρωπαίοι κατακτήσανε τις περισσότερες αποικίες με
τη βία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιωτικές εταιρίες ίδρυαν
πρώτα εμπορικούς σταθμούς στις ακτές μιας χώρας
(για παράδειγμα στις Ινδίες το 18ο και στο Κονγκό το 19ο
αιώνα). Στη συνέχεια οι άποικοι κατακτούσαν σιγά σιγά το
εσωτερικό. Αλλού η κατάκτηση γινόταν από την αρχή με
στρατιωτικά μέσα, όπως στην Αίγυπτο, που την κατέλαβαν τα
βρετανικά στρατεύματα το 1882. Συχνά τα ευρωπαϊκά κράτη
προσπαθούσαν να εμποδίσουν άλλα να επεκταθούν, όπως
για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία τη Ρωσία.
Όλες οι κατακτημένες περιοχές δεν είχαν το ίδιο καθεστώς.
Υπήρχαν αποικίες με δική τους κυβέρνηση και αποικίες που
τις διοικούσαν άποικοι. Υπήρχαν ακόμη χώρες που δεν ήταν
αποικίες, αλλά οι αποικιακές δυνάμεις ελέγχανε σε μεγάλο
βαθμό την οικονομία τους και καθόριζαν την εξωτερική
τους πολιτική. Τέτοιες χώρες ήταν η Οθωμανική
Αυτοκρατορία και η Κίνα.

Η «Πύλη των
Ινδιών» στη
Βομβάη, που
έχτισε ο Βρετανός
Τζορτζ Βίτετ. Το
κτίριο αυτό, σε
σχήμα αψίδας
θριάμβου,
φτιάχτηκε για
να περάσει
το βρετανικό
βασιλικό ζεύγος
όταν θα έφτανε με
πλοίο στη Βομβάη
για να πάει από
εκεί στο Δελχί.

Για την Οθωμανική
Αυτοκρατορία στο
δεύτερο μισό του
19ου αιώνα θα
μιλήσουμε στις
σ. 110-117.

5.45

Οι ΗΠΑ δε δημιούργησαν αποικίες. Προσπάθησαν όμως να ελέγξουν την οικονομία στην
Κεντρική και στη Νότια Αμερική καθώς και στην
Καραϊβική. Έτσι εξασφάλιζαν για τις δικές τους
εταιρίες τις πρώτες ύλες που χρειάζονταν, αλλά και
αγορές για να πουλάνε τα προϊόντα τους.

EV14

5.46

Σκίτσο με την κατασκευή της διώρυγας του Παναμά (1903).
Στα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε να κατασκευάζεται στο
πιο στενό σημείο της Αμερικής η διώρυγα του Παναμά,
με χρήματα από τις ΗΠΑ. Η περιοχή τότε ανήκε στην
Κολομβία. Για να ελέγχουν τη διώρυγα, οι ΗΠΑ φρόντισαν
να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος, ο Παναμάς, που
ήταν κάτω από τον έλεγχό τους.

Γελοιογραφία με τον «Θείο Σαμ» (μια διάσημη
φιγούρα που έχει το πρόσωπο του Αβραάμ Λίνκολν
και συμβολίζει τις ΗΠΑ) να πατάει με το ένα πόδι
στην Αλάσκα και το άλλο στη Νότια Αμερική.

Σήμερα οι ιστορικοί πιστεύουν ότι η αποικιακή εκμετάλλευση είχε αρνητικά αποτελέσματα για τις αποικίες.
Συχνά οι ντόπιοι πληθυσμοί εξολοθρεύτηκαν και ο
πολιτισμός τους καταστράφηκε, οι συνθήκες ζωής για
τους περισσότερους κατοίκους έγιναν χειρότερες και η
οικονομία τους εξαρτήθηκε απόλυτα από τις βιομηχανικές χώρες. Ορισμένες όμως ομάδες επωφελήθηκαν: οι
ντόπιοι ηγέτες, που εκπαιδεύονταν με το δυτικό τρόπο,
πίστευαν ότι η χώρα τους θα προοδεύσει μόνο αν ακολουθήσει τους «Δυτικούς». Αλλά πολλοί ήταν και όσοι
αντιδρούσαν γιατί ήθελαν να κρατήσουν το δικό τους
πολιτισμό και να οργανώσουν ελεύθερα το κράτος και
την οικονομία τους.
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Δ. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες
Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα η καθημερινή ζωή στις μεγάλες πόλεις γίνεται καλύτερη.
Πολλοί όμως αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε άλλα μέρη για να ζήσουν καλύτερα. Στην πολιτική,
οικονομική και κοινωνική ζωή στην Ευρώπη μπαίνουν δυναμικά και τα εργατικά στρώματα. Σε πολλές
χώρες όλο και περισσότεροι αποκτούν δικαίωμα να ψηφίζουν και δημιουργούνται τα σοσιαλιστικά
κόμματα, που εκπροσωπούν τους εργάτες. Την περίοδο αυτή τα ευρωπαϊκά κράτη παίρνουν τα πρώτα
μέτρα για μια κοινωνική πολιτική. Παράλληλα, εμφανίζεται το γυναικείο κίνημα, που ζητάει ισότητα
ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Οι κοινωνικές αλλαγές φέρνουν επίσης μεγάλες αλλαγές
στις επιστήμες, στις ιδέες και στις τέχνες.

5.47

Πόλεις, πληθυσμοί και μεταναστεύσεις
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι πόλεις μεγαλώνουν
ακόμη περισσότερο, κυρίως οι πρωτεύουσες. Από το 1850 σε
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις ξεκινούν μεγάλα έργα, που σιγά
σιγά αλλάζουν την όψη τους.
Την περίοδο αυτή οι πόλεις αποκτούν δίκτυα (ύδρευση,
αποχέτευση, ηλεκτρισμός, μέσα μεταφοράς). Τα δίκτυα αυτά
βελτίωσαν τις συνθήκες υγιεινής και έκαναν την καθημερινή
ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη.

5.48

Ένα κομμάτι της παλιάς πόλης στο Παρίσι γκρεμίζεται για
να φτιαχτεί μια λεωφόρος. 1877. Ανάλογα έργα έγιναν στα
1860–1890 στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στη Βιένη, στην Πράγα,
στις Βριξέλες και στη Νάπολη.

5.49

Σκίτσο με το
βαρόνο Οσμάν,
νομάρχη στο
Παρίσι. Ο Οσμάν
ήταν ο πρώτος
που γκρέμισε
παλιές συνοικίες
με στενά δρομάκια
στο κέντρο του
Παρισιού και
έφτιαξε από τα
μέσα του 19ου
αιώνα μεγάλες
λεωφόρους
(βουλεβάρτα).

5.50
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Χάρτης με το Παρίσι του Ναπολέοντα Γ ΄. Μέσα του 19ου αιώνα.

Η περίοδος από το 1890 ως το 1914 ονομάστηκε αργότερα
«Μπελ Επόκ», δηλαδή «ωραία εποχή» της Ευρώπης. Η Ευρώπη ήταν τότε πολύ ισχυρή. Με τις αποικίες της ελέγχει πάρα
πολλές περιοχές στον κόσμο, έχει πολύ καλά και ισχυρά
στρατεύματα και η οικονομική της δύναμη αυξάνεται διαρκώς.
Οι Ευρωπαίοι πίστευαν ότι ο πολιτισμός τους είναι ανώτερος
και ότι μπορούν να κατακτήσουν όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Το 1852 ιδρύεται στο Παρίσι το πρώτο πολυκατάστημα, το «Μπον Μαρσέ»
(η «Καλή Αγορά»). Σιγά σιγά τέτοια καταστήματα άνοιξαν και σε άλλες ευρωπαϊκές
πόλεις. Πουλούσαν βιομηχανικά προϊόντα που ήταν πιο φτηνά και μπορούσαν να
τα αγοράσουν περισσότεροι άνθρωποι.
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5.51

5.52

Στην εικόνα 5.51 «Λούνα παρκ
στο Παρίσι», πίνακας του
Ιταλού ζωγράφου Τζάκομο
Μπάλα (1900) και στην
5.52 «Επίσημο γεύμα σε
ποταμόπλοιο» του Γάλλου
ζωγράφου Ογκίστ Ρενουάρ
(1881). Στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες οι κήποι
διασκέδασης, τα πολυτελή
καφενεία, τα μπαρ και τα
χορευτικά κέντρα στις μεγάλες πόλεις έκαναν να φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι ζούσαν μια νέα
εποχή ξεγνοιασιάς και καλοπέρασης.

5.53

5.54

Γυναίκες κοιτούν τις
χριστουγεννιάτικες
βιτρίνες στο κέντρο
του Λονδίνου. 1905.

Απογευματινός
περίπατος στην
προκυμαία του
Πόρτσμουθ (Μεγάλη
Βρετανία). 1900.
Την εποχή αυτή
φτιάχνονται μαζικά
θέρετρα (μέρη για
διακοπές) κοντά στη
θάλασσα, στα οποία
οι άνθρωποι πήγαιναν
με το σιδηρόδρομο.

5.55

Η ανάπτυξη του Τύπου
Ο τηλέγραφος και το τηλέφωνο έδωσαν νέες δυνατότητες στις εφημερίδες. Τώρα οι
πληροφορίες μπορούσαν να κυκλοφορούν μέσα σε μερικά λεπτά και να τυπώνονται αμέσως. Από τα μέσα του 19ου αιώνα σε όλο τον κόσμο οι εφημερίδες πολλαπλασιάζονται
και γίνονται ο βασικός τρόπος για να διαδίδονται και να σχολιάζονται οι πληροφορίες.
Μεγάλη ανάπτυξη γνωρίζουν και τα περιοδικά. Γίνονται φτηνότερα και απευθύνονται σε
μεγαλύτερο κοινό. Η ανάπτυξη του Τύπου συνδέεται με την εκπαίδευση, που η επέκτασή
της σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δημιουργεί ένα μεγάλο μορφωμένο κοινό.

5.56

Για τους
Ολυμπιακούς
Αγώνες του
1896 θα
μιλήσουμε στη
σ. 124.

Άλλο χαρακτηριστικό
της εποχής
είναι ο μαζικός
αθλητισμός. Ιδιαίτερα
αναπτύχθηκαν το
ποδόσφαιρο, που
απέκτησε τους
βασικούς του
κανόνες, αλλά και
η ποδηλασία.
Στην εικόνα γυναίκες
παίζουν βόλεϊ στις
αρχές του 20ού
αιώνα.

Καθώς οι εφημερίδες και τα
περιοδικά διαβάζονται από
περισσότερους ανθρώπους,
δημοσιεύονται εκεί όλο και
περισσότερες διαφημίσεις,
που παρακινούν τους αναγνώστες να αγοράσουν
περισσότερα νέα προϊόντα. Στην εικόνα διαφήμιση για την
περιοχή Γκόλντερς Γκριν στο Λονδίνο. Τέλη του 19ου αιώνα.

5.57

Το 1896 ο Γάλλος βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν πέτυχε να
διοργανωθούν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής,
που έγιναν στην Αθήνα. Από τότε κάθε τέσσερα χρόνια αναλαμβάνει να
τους οργανώσει μια πόλη σε διαφορετική κάθε φορά χώρα. Στην εικόνα
5.57 τα μέλη της πρώτης Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αθήνα. 1896.
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Ευρωπαϊκές μεταναστεύσεις (19ος αιώνας)

5.58

Από τα μέσα του 19ου αιώνα τα γεωργικά
προϊόντα που εισάγονται σε χαμηλές τιμές
από τις χώρες της Αμερικής δημιουργούν
μεγάλα προβλήματα στους αγρότες. Πολλοί
από τη Μεσόγειο και τη Βαλκανική χερσόνησο
μεταναστεύουν στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην
Αργεντινή, στη Βραζιλία, στην Αυστραλία, στην
Τυνησία και αλλού.

Όμως οι άνθρωποι μετακινούνται και μέσα στην
Ευρώπη: Για να βρουν δουλειά πηγαίνουν από
τα χωριά στις πόλεις και από φτωχές περιοχές
στα βιομηχανικά κέντρα. Υπάρχουν επίσης
πληθυσμοί που μεταναστεύουν για να γλιτώσουν
από διώξεις. Έτσι έγινε, για παράδειγμα, με
τους Εβραίους στη Ρωσία, που έφυγαν μαζικά
στη δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ, για να γλιτώσουν από τα πογκρόμ.

5.60

ET76

5.59

Στην εικόνα 5.59
μετανάστες στο
κατάστρωμα πλοίου
που πηγαίνει στη
Νέα Υόρκη (αρχές
20ού αιώνα) και στην
5.60 ο πίνακας του
Βρετανού ζωγράφου
Χένρι Νέλσον Ο’ Νιλ
«Αποχαιρετισμός
μεταναστών τον
Αύγουστο του 1852»
(1858).

Το συνδικαλιστικό κίνημα και η κοινωνική νομοθεσία
Όσο εξαπλώνεται η εκβιομηχάνιση τόσο οι εργάτες στις βιομηχανίες πληθαίνουν. Ο τρόπος
δουλειάς αλλάζει με στόχο να αυξήσει την παραγωγικότητα. Κοινή τους εμπειρία είναι
η πειθαρχημένη δουλειά στα εργοστάσια, που μερικές φορές μάζευαν εκατοντάδες ή και
χιλιάδες εργάτες. Τα συνδικάτα τους οργανώνουν όλο και πιο συχνά απεργίες, με βασικό τους
αίτημα το οκτάωρο.

Το εργατικό κίνημα σιγά σιγά βοήθησε τους εργάτες να βελτιώσουν την οικονομική
τους κατάσταση και τις συνθήκες στη δουλειά τους.

5.61
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Στην εικόνα
5.61 απεργοί
στη Νέα Υόρκη
ζητούν οκτώ
ώρες εργασία
(1913) και στην
5.62 λεπτομέρεια
από τον πίνακα
του Αμερικανού
ζωγράφου
Ρόμπερτ Κέλερ
«Η απεργία»
(1886).

5.62
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Για τους
πρώτους
εργατικούς
νόμους
μιλήσαμε στη
σ. 71.

5.63

Την περίοδο αυτή γίνονται νέοι νόμοι, που ρυθμίζουν τη γυναικεία
και την παιδική εργασία, την ασφάλεια από ασθένειες και ατυχήματα,
τις συντάξεις και τα επιδόματα ανεργίας. Οι νόμοι αυτοί ονομάζονται
κοινωνική νομοθεσία και εφαρμόστηκαν σιγά σιγά από όλα τα
ευρωπαϊκά κράτη στο τέλος του 19ου αιώνα.

Σοσιαλισμός, πολιτικές ελευθερίες και γυναικείο κίνημα
Ο σοσιαλισμός
Η βιομηχανική κοινωνία είχε συνέπειες για τους ανθρώπους και τη ζωή
τους, κι αυτό προκάλεσε πολλές κριτικές από νωρίς. Οι πρώτες ιδέες
που ζητούσαν μια κοινωνία πιο δίκαιη για όλους τους ανθρώπους εμφανίστηκαν την ίδια εποχή με την εκβιομηχάνιση. Αρκετοί υποστήριζαν
ότι για να γίνει πιο δίκαιη η κοινωνία έπρεπε η ιδιοκτησία και τα μέσα
παραγωγής (η γη, τα αγαθά, τα τεχνικά μέσα) να ανήκουν σε όλους
και όχι στους λίγους βιομήχανους. Πίστεψαν ότι την κοινωνία αυτή, τη
σοσιαλιστική, θα τη φέρει το εργατικό κίνημα, αφού ανατρέψει τον καπιταλισμό. Ο σοσιαλισμός καλούσε τους εργάτες
Καπιταλισμός (κεφαλαιοκρατία) είναι
να αφήσουν στην άκρη τις εθνικές ή θρησκευτικές το οικονομικό σύστημα όπου οι ιδιώτες,
τους διαφορές και να αισθανθούν ότι ανήκουν που κατέχουν τα μέσα παραγωγής, τα
για να έχουν κέρδος.
όλοι μαζί σε μια μεγάλη, παγκόσμια κοινότητα, χρησιμοποιούν
Ο καπιταλισμός επικράτησε στην Ευρώπη
την εργατική. Πολλές από αυτές τις απόψεις από το τέλος του Μεσαίωνα αρχικά στο
εκφράσανε με το έργο τους ο Καρλ Μαρξ και ο εμπόριο και έφτασε στην ακμή του το 19ο
αιώνα με τη Βιομηχανική Επανάσταση.
Φρίντριχ Ένγκελς.

Παιδιά ξεχωρίζουν
κάρβουνα σε ορυχείο στη
νότια Αγγλία, γύρω στο
1900. Παρόλο που οι νόμοι
απαγόρευαν στα πολύ
μικρά παιδιά να δουλεύουν
σε ορυχεία, αυτό γινόταν
συχνά.

Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες με κοινοβουλευτικό πολίτευμα ιδρύθηκαν νέα πολιτικά κόμματα, που εκπροσωπούσαν τα εργατικά στρώματα και το
εργατικό κίνημα. Τα «εργατικά» ή «σοσιαλιστικά» ή «σοσιαλδημοκρατικά» κόμματα, όπως λέγονταν,
αποκτήσανε σημαντική πολιτική δύναμη. Ακολουθώντας το σοσιαλισμό και τις ιδέες του, ζητούσαν
μεταρρυθμίσεις που θα έκαναν τα εργατικά στρώματα να ζουν καλύτερα (για παράδειγμα, καλύτερα
μεροκάματα, λιγότερες ώρες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.) και ψήφο για όλους.

Κεντρικό αίτημα στους πολιτικούς αγώνες το πρώτο μισό του 19ου αιώνα ήταν το δικαίωμα να μπορούν
να ψηφίζουν όλοι. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη τότε είχαν αποκτήσει κοινοβουλευτικό σύστημα,
αλλά στις εκλογές μπορούσαν να ψηφίζουν μόνο όσοι άντρες είχαν κάποια περιουσία, πλήρωναν φόρους κτλ. Μεγάλες ομάδες του πληθυσμού (τα φτωχά στρώματα, όλες οι γυναίκες) δεν μπορούσαν
να ψηφίζουν.
1884
Μεγάλη Βρετανία

5.64
1864
Ελλάδα

1848
Γαλλία
(θεσπίζεται)

1845

1850

(δεν ψήφιζαν οι άποροι 1893
Βέλγιο
και οι υπηρέτες)

1871
Γαλλία

1890
Ισπανία

(εφαρμόζεται)

1855

1860

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1912
Ιταλία

1907
1898 Αυστροουγγαρία
Νορβηγία Σουηδία

1895

1900

1905

1910

1915

Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η καθολική αντρική ψήφος καθιερώνεται σιγά σιγά σε όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.
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Το γυναικείο κίνημα
Ο νέος βιομηχανικός κόσμος δε βελτίωσε την κατάσταση για τις γυναίκες. Οι εργαζόμενες έπαιρναν
χειρότερες θέσεις από τους άντρες και χαμηλότερο μεροκάματο, επειδή, όπως πίστευαν τότε, η
δουλειά τους συμπλήρωνε το βασικό (δηλαδή τον αντρικό) μισθό. Εξάλλου, οι περισσότεροι πίστευαν
ότι οι γυναίκες είναι από τη φύση τους κατώτερες και πιο αδύναμες από τους άντρες. Γι’ αυτό δεν
έπρεπε να δουλεύουν, αλλά να ασχολούνται με τα παιδιά και το σπίτι. Εμπόδια υπήρχαν και για τις
μορφωμένες γυναίκες, που δεν μπορούσαν να κάνουν όλες τις δουλειές που έκαναν οι άντρες και,
σύμφωνα με το νόμο, ήταν κατώτερες από αυτούς.
Το κίνημα για τη χειραφέτηση (την απελευθέρωση) των γυναικών ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του 19ου
αιώνα. Βασικά αιτήματα για τις γυναίκες ήταν:
το δικαίωμα ψήφου,
Για τις αλλαγές
που έγιναν για
το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εργασία,
τη θέση των
η ισότητα με τους άντρες απέναντι στο νόμο.
γυναικών στον
20ό αιώνα θα
μιλήσουμε στις
σ. 135,169, 223.

5.66

5.65

Αφίσα υπέρ της
γυναικείας ψήφου
(1905). Μορφωμένες
γυναίκες από τα
αστικά στρώματα,
αλλά και γυναίκες
από λαϊκά στρώματα
πήραν μέρος στο
κίνημα για τη
γυναικεία ψήφο που
αναπτύχθηκε σε
πολλές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία, ΗΠΑ και αλλού). Το 1878 έγινε
στο Παρίσι το Διεθνές Συνέδριο για τα δικαιώματα των γυναικών.

Γυναίκες ψηφίζουν στο Γουέλιγκτον Νορθ στη Νέα Ζηλανδία (1909). Οι πρώτες
χώρες που έδωσαν δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες ήταν η Νέα Ζηλανδία (1893),
η Αυστραλία (1902) και η Φιλανδία (1906). Οι περισσότερες κυβερνήσεις άρχισαν
να αλλάζουν στάση απέναντι στις γυναίκες μόνο μετά τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επιστήμες, γράμματα και τέχνες
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα συνεχίζονται οι ανακαλύψεις στις θετικές επιστήμες
(φυσική, χημεία, μαθηματικά). Όμως τώρα πολλοί προσπαθούν επίσης να εξηγήσουν τις
αλλαγές που έφερε στην κοινωνία η εκβιομηχάνιση. Έτσι αναπτύσσονται οι κοινωνικές
επιστήμες (κοινωνιολογία, ανθρωπολογία). Νέες θεωρίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με
τον οποίο οι άνθρωποι έβλεπαν τον κόσμο. Παράλληλα, η ιδέα του έθνους εξαπλώνεται
σημαντικά και στα νέα και στα παλιά κράτη. Στην τέχνη ένα νέο ρεύμα, ο ρεαλισμός,
προσπαθεί να καταγράψει την ανθρώπινη ζωή όπως είναι. Άλλοι καλλιτέχνες όμως επηρεάζονται από τις επιστημονικές ανακαλύψεις και αρχίζουν να πειραματίζονται, και μια
νέα μορφή τέχνης, ο κινηματογράφος, γνωρίζει γρήγορα μεγάλη ανάπτυξη.

5.67

Οι μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία και στην τεχνολογία κάνουν τους επιστήμονες
και τους φιλόσοφους να βλέπουν με καινούργιο τρόπο τα πράγματα γύρω τους.
Με τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών, ο Βρετανός Κάρολος Δαρβίνος (1809–1882)
αμφισβήτησε την πίστη ότι η φύση (και ο άνθρωπος) δημιουργήθηκε από το Θεό.
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«Πώς μας βλέπουν οι άλλοι», γελοιογραφία που δημοσιεύτηκε το 1874. Ο Δαρβίνος στο έργο του
Η καταγωγή του ανθρώπου (1871) υποστήριξε ότι ο άνθρωπος και οι πίθηκοι κατάγονται από
κάποιον κοινό πρόγονο. Η άποψή του αυτή συνάντησε έντονη αντίδραση από την Εκκλησία αλλά
και από αρκετούς επιστήμονες της εποχής.
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5.68
Το 1900 ο Γερμανός φυσικός Μαξ Πλανκ (1858–1947) άρχισε
να μελετάει το μικρόκοσμο. Διατύπωσε τη θεωρία των κβάντα,
σύμφωνα με την οποία η ενέργεια δεν εκπέμπεται συνεχώς
από τον πυρήνα του ατόμου, όπως πίστευε η κλασική φυσική
του 19ου αιώνα, αλλά σε ξεχωριστές ποσότητες, τις οποίες
ονόμασε κβάντα.

5.70

Στο τέλος του 19ου αιώνα ο
Γάλλος Αντουάν-Ανρί Μπεκερέλ
και το ζεύγος Κιουρί (Πιερ και
Μαρία Κιουρί) ανακάλυψαν την
ακτινοβολία του ουρανίου και του
ραδίου (ραδιενέργεια). Για αυτή
τους την ανακάλυψη πήραν το
Νόμπελ Φυσικής το 1903. Στην
εικόνα η Πολωνίδα Μαρία Κιουρί
στο εργαστήριό της στο Παρίσι,
γύρω στο 1909.

5.72

Το 1909 ο Βρετανός φυσικός Ερνστ
Ράδερφορντ (1871–1937) ανακάλυψε ότι
το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα,
που περιλαμβάνει νετρόνια και πρωτόνια,
και γύρω του σε τροχιά κινούνται τα
ηλεκτρόνια.

5.71

5.69

Ο Γερμανός φυσικός Άλμπερτ
Αϊνστάιν (1879–1955) διατύπωσε
νέες θεωρίες που έφεραν
επανάσταση στη φυσική και στη
φιλοσοφική έρευνα. Το 1905
διατύπωσε για πρώτη φορά την
Ειδική θεωρία της σχετικότητας.
Σύμφωνα με αυτή, εάν η μάζα
κινηθεί με την ταχύτητα του φωτός
γίνεται ενέργεια. Η θεωρία του
Αϊνστάιν ανέτρεψε την κλασική
φυσική που είχε καθιερωθεί από την εποχή του Νεύτωνα το 17ο αιώνα.
Ο Αϊνστάιν βραβεύτηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1921. Στην εικόνα
ο Αϊνστάιν τη χρονιά που δημοσίευσε τη θεωρία της σχετικότητας.
Ο Γερμανός φυσικός Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν έπειτα από
πειράματα ανακάλυψε μια άγνωστη μέχρι τότε ακτινοβολία
(γι’ αυτό και την ονόμασε ακτινοβολία Χ). Η ανακάλυψη αυτή
ήταν, και συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα, πολύ σημαντική
για τις ιατρικές διαγνώσεις, για να αναγνωρίσει δηλαδή
ο γιατρός μια ασθένεια. Ο Ρέντγκεν πήρε το πρώτο βραβείο
Νόμπελ Φυσικής το 1901. Στην εικόνα μια από τις πρώτες
ακτινογραφίες: το χέρι της συζύγου του Ρέντγκεν.

Στη βιολογία ο Γάλλος Λουί Παστέρ (1822–1895) με τις
ανακαλύψεις του για τα μικρόβια προκάλεσε πραγματική
επανάσταση στην ιατρική. Σ’ αυτόν οφείλουμε τον εμβολιασμό,
5.74
κυρίως για τη λύσσα, αλλά και μια νέα μέθοδο για να
συντηρούνται τα τρόφιμα, την παστερίωση, με την οποία
καταστρέφονται τα μικρόβια στα τρόφιμα και ιδίως στο γάλα.
Οι ανακαλύψεις του, μαζί με αυτές του Γερμανού Ρόμπερτ Κοχ
(1843–1910), που μελέτησε τη φυματίωση, μεγάλωσαν την πίστη
στην επιστήμη και στους φυσικούς νόμους που κυβερνούν το
σύμπαν.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, με την πρόοδο στις φυσικές
επιστήμες οι άνθρωποι καταφέρνουν όλο και περισσότερο να
εξηγούν τα φυσικά φαινόμενα. Ακολουθώντας το παράδειγμά
τους, αρκετοί στοχαστές υποστήριξαν ότι και οι ανθρώπινες
κοινωνίες μπορούν να μελετηθούν επιστημονικά. Έτσι
εμφανίστηκαν οι κοινωνικές επιστήμες. Η κοινωνιολογία ανέλαβε
να μελετήσει συστηματικά τις κοινωνικές σχέσεις και να εξηγήσει
τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τα τέλη του
Χαρακτικό από τα τέλη
19ου αιώνα.
του 19ου αιώνα: Γιατρός
Άλλοι επιστήμονες ασχολούνται με τον άνθρωπο, τα φυσικά του
κάνει αντιλυσσικό
χαρακτηριστικά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει
εμβόλιο σε νεαρό και
ο Παστέρ παρακολουθεί. την κοινωνία στην οποία ζει. Με την αποικιακή εξάπλωση πολλοί
Ευρωπαίοι γνώρισαν άλλες κοινωνίες. Πολλοί επιστήμονες
ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτούς τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες
τους. Έτσι γεννήθηκε η ανθρωπολογία.

5.73

Ο Αυστριακός ψυχίατρος
Ζίγκμουντ Φρόιντ (1856–1939)
θεμελίωσε ένα νέο επιστημονικό
κλάδο, την ψυχανάλυση. Το 19ο
αιώνα πίστευαν ότι ο άνθρωπος
μπορεί με τη λογική να ελέγξει τη
συμπεριφορά του και τη σχέση
του με τους άλλους ανθρώπους.
Ο Φρόιντ υποστήριξε ότι πολλά
από αυτά που έχει ζήσει ο κάθε
άνθρωπος, πολλά από αυτά
που έχει νιώσει στη ζωή του
και τον έχουν κάνει να πονέσει,
βρίσκονται κρυμμένα μέσα του,
στο ασυνείδητο, και συνεχίζουν
να επηρεάζουν τη ζωή του.
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Για το έθνος
και το
έθνος-κράτος
μιλήσαμε στις
σ. 29

Εθνική ιδεολογία
Οι ιστορικοί έχουν ονομάσει το 19ο αιώνα «αιώνα των εθνών». Εθνικά κινήματα ζητούν να
δημιουργηθούν έθνη-κράτη (Πολωνοί, Ούγγροι, Βούλγαροι κ.ά.). Νέα έθνη-κράτη ιδρύονται
Για τα εθνικά
(Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία). Αλλά και στα παλιά κράτη (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία) οι
κινήματα στα
υπήκοοι γίνονται όλο και περισσότερο πολίτες πατριώτες.
Βαλκάνια θα
Στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η εθνική ιδεολογία επικρατεί στα περισσότερα ευρωπαϊκά
μιλήσουμε στις
σ. 115-117.
κράτη. Η εθνική ιδεολογία στηρίζεται στην ιδέα ότι πληθυσμοί που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά (γλώσσα, ιστορία, παραδόσεις) ανήκουν στο ίδιο έθνος και έχουν δικαίωμα να ζουν
στο δικό τους έθνος-κράτος και να κυβερνιούνται μόνοι τους.
Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να αναπτύξουν την εθνική συνείδηση στους πολίτες τους. Η εθνική συνείδηση είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου, ότι είναι μέλη
του ίδιου έθνους και είναι έτοιμοι να το υπερασπιστούν αν χρειαστεί.
Το πατριωτικό αίσθημα αναπτύσσεται στα έθνη-κράτη με διάφορους τρόπους:
Η υποχρεωτική εκπαίδευση μαθαίνει σε όλους να
μιλούν την ίδια επίσημη
εθνική γλώσσα και τους
καλλιεργεί την αίσθηση ότι
ανήκουν στο ίδιο έθνος. Σε
αυτό βοηθάει σημαντικά και
ο Τύπος, που αναπτύσσεται
την ίδια εποχή.

Οι εθνικές γιορτές και
τα εθνικά μνημεία θυμίζουν στους πολίτες
τους αγώνες που έκαναν οι πρόγονοί τους
για να δημιουργήσουν
το έθνος-κράτος. Το ίδιο
και τα εθνικά σύμβολα,
όπως η σημαία.

Οι κυβερνήσεις τονίζουν όσα έχει κατορθώσει το κράτος (εκβιομηχάνιση, τεχνολογία,
αποικιακή επέκταση
κ.ά.) έτσι ώστε οι πολίτες να νιώθουν περήφανοι για το έθνος
τους.

Οι εθνικές επιστήμες και
τέχνες (λαογραφία, μουσική, λογοτεχνία κ.ά.) δυναμώνουν τους δεσμούς
ανάμεσα στους πολίτες,
και η εθνική ιστορία τονίζει
το ένδοξο παρελθόν που
μοιράζονται.
Η λαογραφία συγκεντρώνει και
καταγράφει τις λαϊκές παραδόσεις,
τους θρύλους, τα τραγούδια, τους
χορούς κ.ά. Στόχο έχει να δείξει ότι
οι παραδόσεις αυτές έχουν μακριά
ιστορία και είναι στοιχεία που
χαρακτηρίζουν ένα έθνος από παλιά.

5.75

Εθνική ιστορία
Σημαντικό στοιχείο για να αναπτυχθεί η εθνική ιδεολογία
στα ευρωπαϊκά έθνη-κράτη έπαιξε η εθνική ιστορία.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η ιστορία γίνεται επιστήμη: διδάσκεται στο πανεπιστήμιο, γίνεται επάγγελμα
και τα προγράμματά της χρηματοδοτούνται από το κράτος. Οι ιστορικοί
αναζητούν στο μακρινό παρελθόν την καταγωγή του έθνους μελετώντας
συστηματικά, για πρώτη φορά, τις πηγές. Η εθνική ιστορία καλλιεργεί το
πατριωτικό αίσθημα προβάλλοντας τα κατορθώματα των προγόνων και την
αντίστασή τους στους εξωτερικούς εχθρούς.
Διαφημιστική καρτ ποστάλ για τις ραπτομηχανές Σίνγκερ.
Γυναίκα με παραδοσιακά ρούχα ράβει μια ελληνική σημαία.

5.76
Στη ζωγραφική, από τη
δεκαετία του 1870 εμφανίζεται
ο ιμπρεσιονισμός, που φέρνει
επανάσταση στη ζωγραφική και
προκαλεί πολλές αντιδράσεις.
Οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι
βγαίνουν από το εργαστήριο για
να ζωγραφίσουν στην ύπαιθρο
ό,τι βλέπουν, όπως το βλέπουν.
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Το 1874 ο Κλοντ Μονέ (1840–1926)
ζωγράφισε στο έργο «Εμπρεσιόν»
(Εντύπωση) πώς έβλεπε τον ήλιο που
ανατέλλει. Ο πίνακας αυτός έδωσε το
όνομά του στο κίνημα του ιμπρεσιονισμού.
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5.77

5.78

Αρκετοί ιμπρεσιονιστές
ζωγράφισαν σκηνές από
τη ζωή γύρω τους: στην
εικόνα 5.77 «Η γέφυρα
Μποϊλνιέ στη Ρουέν με
ήλιο» (1896) του Γάλλου
ζωγράφου Καμίγ Πισαρό
(1830–1903), στην 5.78
«Ο ζωγράφος Κλοντ
Μονέ στο εργαστήριό
του», πίνακας (1874)
του Γάλλου ζωγράφου
Εντουάρ Μανέ
(1832–1883).
Εργαστήριο δεν
υπάρχει, ο καλλιτέχνης
έχει βγει και ζωγραφίζει
στην ύπαιθρο.

5.79

5.80
Στην εικόνα 5.79
«Τάξη σε σχολή
χορού» (1876
περίπου) του
Γάλλου ζωγράφου
Εντγκάρ Ντεγκά
(1834–1917) και
στην 5.80 «Χορός
στη Μουλέν
ντε λα Γκαλέτ»
(1876) του Γάλλου
ζωγράφου
Ογκίστ Ρενουάρ
(1841–1919).

Από τον ιμπρεσιονισμό επηρεάστηκαν και
τρεις μεγάλοι ζωγράφοι που έζησαν στα
τέλη του 19ου αιώνα και ακολούθησαν
τελικά ο καθένας το δικό του δρόμο: είναι οι
Γάλλοι Πολ Σεζάν και Πολ Γκογκέν και
ο Ολλανδός Βίνσεντ Βαν Γκογκ.

5.81

5.82

5.83

Ο Γάλλος Πολ Σεζάν (1839–1906) θεωρείται ο πατέρας της μοντέρνας
ζωγραφικής. Ζωγράφισε με λαμπρά χρώματα και παραμόρφωσε ελαφρά τα
αντικείμενα. Η σημασία του για τη σύγχρονη τέχνη είναι τεράστια. Στην εικόνα
5.81 «Η κυρία Σεζάν σε μια κίτρινη καρέκλα» (1888–1890) και στην 5.82 «Αγόρι
με ψάθινο καπέλο» (1896).
«Έναστρος ουρανός» (1889), του Ολλανδού ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1853–1890). Ο Βαν Γκογκ ζωγράφισε το φως
και τα έντονα χρώματα της νότιας Γαλλίας: θερισμένα στάχυα, ουρανούς γεμάτους αστέρια, κυπαρίσσια. Όσο έζησε,
κανένας δεν αναγνώρισε το ταλέντο του και έγινε διάσημος μόνο μετά το θάνατό του.
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5.84

5.85
Ο Γάλλος Πολ Γκογκέν
(1848–1903) έζησε
μεγάλο μέρος της ζωής
του στα νησιά του νότιου
Ειρηνικού. Εκεί μελέτησε
την ντόπια τέχνη και
ζωγράφισε έργα
παράξενα, «εξωτικά», με
έντονα χρώματα.
Στην εικόνα 5.84 το
έργο του «Μπροστά
στις καλύβες» (1887)
και στην 5.85
«O Χριστός στο όρος
των Ελαιών» (1889).

5.87

5.86
Ο Γάλλος γλύπτης Ογκίστ Ροντέν
(1840–1917) κατάφερε να
προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στην
τέχνη του. Τα έργα του, που συχνά
φαίνονται «ατελείωτα», άσκησαν
μεγάλη επιρροή στη γλυπτική του
20ού αιώνα. Στην εικόνα 5.86 «Το
φιλί», έργο του καλλιτέχνη (γύρω στο
1882) και στην 5.87 o Ροντέν το 1909.

5.88

Από τα μέσα του 19ου αιώνα εμφανίζεται στην τέχνη και στη λογοτεχνία ο
ρεαλισμός. Στη λογοτεχνία οι συγγραφείς προσπαθούν να δείξουν όσα συμβαίνουν
γύρω τους, χωρίς να τα κάνουν να φαίνονται πιο ωραία απ’ ό,τι είναι. Μιλούν
για τον ανθρώπινο αγώνα για επιβίωση, τη σκληρότητα και την απληστία στη
ζωή, τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, την κοινωνική υποκρισία.
Γάλλοι, Βρετανοί, Ρώσοι λογοτέχνες καταγράφουν στα μυθιστορήματά τους τις
μεγάλες κοινωνικές αλλαγές του καιρού τους. Καθώς τα βιβλία φτηναίνουν και το
μορφωμένο κοινό αυξάνεται, η πώληση των βιβλίων φτάνει σε αριθμούς-ρεκόρ.

Στα τέλη του 19ου αιώνα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στην τέχνη. Από
την εποχή αυτή μιλάμε για τη μοντέρνα τέχνη. Ο όρος καλύπτει τις προσπάθειες που έκαναν διάφοροι καλλιτέχνες για να καταγράψουν, αλλά κυρίως
για να σχολιάσουν, να ασκήσουν κριτική στο σύγχρονο τρόπο ζωής στις
μεγάλες πόλεις, Παράλληλα διάφοροι καλλιτέχνες πειραματίζονται με την
τέχνη τους και διαμορφώνουν καλλιτεχνικά κινήματα.
Πίνακας του Βρετανού ζωγράφου
Ντάνιελ Μακλίζ με τον Κάρολο Ντίκενς
σε νεαρή ηλικία (1839). Ο Ντίκενς
(1812–1870) μιλάει στα έργα του για
τις λαϊκές τάξεις που υποφέρουν από
την κοινωνική αδικία και την εξαθλίωση.

Την εποχή αυτή πολλοί καλλιτέχνες φτιάχνουν
ομάδες, στις οποίες συζητούν τις ιδέες τους για
να ανανεώσουν την τέχνη και να σχολιάσουν
όσα συμβαίνουν γύρω τους. Τις ομάδες αυτές
ονομάζουμε καλλιτεχνικά κινήματα.
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5.89

5.90
«Η μεγάλη
λεύκα ΙΙ»
(1902), πίνακας
του Αυστριακού
ζωγράφου
Γκούσταβ Κλιμτ
(1862–1918).

«Εγώ και
το χωριό»
(1911),
πίνακας του
Ρωσοεβραίου
ζωγράφου
Μαρκ Σαγκάλ
(1887–1985).

«Η Ζαν
Αβρίλ»
(1892), έργο
του Γάλλου
ζωγράφου
Τουλούζ
Λοτρέκ
(1864–1901).

«Πορτρέτο
της Εντίθ
Σίλε» (1915),
πίνακας του
Αυστριακού
ζωγράφου
Έγκον Σίλε
(1890–1918).

5.91

5.92
Οι καλλιτέχνες τώρα είναι επαγγελματίες και ζουν από την τέχνη τους. Γι’ αυτό και πολλοί
δημιουργούν έργα σύμφωνα με το τι θέλει το κοινό που μπορεί να τα αγοράσει. Ζωγράφοι
και λογοτέχνες αποτυπώνουν στα έργα τους τον τρόπο ζωής στην πόλη: πολυσύχναστοι
δρόμοι, πάρκα ή καφενεία, αμάξια, σιδηρόδρομοι, γέφυρες, ακόμη και οι βιτρίνες από τα
μεγάλα πολυκαταστήματα φαίνεται ότι γοητεύουν τους καλλιτέχνες αλλά και όσους βλέπουν
ή διαβάζουν τα έργα τους.
Στην αρχιτεκτονική αυτό που αποκτά σημασία είναι η απλότητα στη μορφή και ο πρακτικός
(λειτουργικός) χαρακτήρας των κτιρίων. Το ωραίο τώρα συνδέεται με το απλό και λειτουργικό.

5.93
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Η οικία Ρόμπι,
του Aμερικανού
αρχιτέκτονα
Φρανκ Λόιντ Ράιτ
(1869–1959),
Σικάγο (1908).
Οι νέες
ιδέες στην
αρχιτεκτονική
εφαρμόστηκαν
πρώτα στις
ΗΠΑ, όπου δεν
υπήρχαν ισχυρές
παλιότερες
παραδόσεις.

Το κατάστημα
Κάρσον Πίρι και
Σκοτ στο Σικάγο
χτίστηκε μεταξύ
των ετών
1899–1904 και
είναι έργο του
Aμερικανού
αρχιτέκτονα Λούις
Σάλλιβαν
(1856–1924).

5.94
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5.95

Ένα από τα πρώτα τζαζ συγκροτήματα στη Νέα Ορλεάνη, που έχει μάλιστα
γυναίκα σαξοφωνίστρια (1900). Η τζαζ μουσική εμφανίζεται στις ΗΠΑ στις
αρχές του 20ού αιώνα από μαύρους Αμερικανούς μουσικούς. Θεωρείται
τότε δεύτερης κατηγορίας μουσική, γιατί την παίζουν μαύροι σε λαϊκές
συνοικίες. Όμως γρήγορα η τζαζ επηρέασε πολλούς λευκούς συνθέτες στις
ΗΠΑ και στην Ευρώπη και σιγά σιγά καθιερώθηκε.

Την ίδια εποχή με τη φωτογραφία οι άνθρωποι ανακαλύπτουν
ένα νέο τρόπο για να απεικονίζουν τον κόσμο. Χάρη στην
τεχνολογική εξέλιξη, οι εικόνες αναπαράγονται σε πολλαπλά
αντίτυπα. Έτσι, ορισμένοι καλλιτέχνες δεν αισθάνονται πια
υποχρεωμένοι να αντιγράφουν πιστά τη φύση και οδηγούνται
πιο εύκολα σε πειραματισμούς.

5.96

Μια νέα τέχνη: ο κινηματογράφος
Ο κινηματογράφος γεννήθηκε το 1895, όταν οι Γάλλοι
αδελφοί Λιμιέρ τελειοποίησαν μια παλιότερη εφεύρεση
του Αμερικανού Έντισον και πρόβαλαν στο κοινό την
πρώτη ταινία. Μπόρεσαν έτσι να καταγράψουν την κίνηση
για πρώτη φορά.
Πολύ γρήγορα ο κινηματογράφος έγινε μια από τις πιο
αγαπητές μορφές τέχνης. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία.
Υπολογίζεται ότι το 1908 υπήρχαν στις ΗΠΑ 10.000
κινηματογράφοι.

5.97

5.98

Δύο φωτογραφίες του Βρετανού φωτογράφου Έντουαρντ
Μούιμπριτζ με την Αμερικανίδα χορεύτρια Ισιδώρα Ντάνκαν
(γύρω στο 1900). Η φωτογραφία εκτός από αποτύπωση της
πραγματικότητας είναι και καλλιτεχνική δημιουργία.

Σκηνή από την ταινία Η μεγάλη ληστεία του τρένου (1903).

Αρχικά ο κινηματογράφος πρόβαλε ντοκιμαντέρ, σκηνές
δηλαδή από την πραγματική ζωή. Αυτός που έβαλε
πρώτος το στοιχείο της φαντασίας, μετατρέποντας τον
κινηματογράφο σε τέχνη, ήταν ο Γάλλος σκηνοθέτης Ζορζ
Μελιές. Στην εικόνα σκηνή από την ταινία του Μελιές Ταξίδι
στη σελήνη (1904).

5.99

108

Παιδιά σχηματίζουν ουρά έξω από
κινηματογράφο στο Βερολίνο. 1910.
Στην «Μπελ Επόκ» όλο και πιο πολλοί
άνθρωποι, όχι μόνο από τα ανώτερα
κοινωνικά στρώματα, συμμετέχουν στις
διασκεδάσεις.

087-110 05 KEFALAIO C 2010 FINAL108 108

5.100

21/7/2010 10:38:21 ðì

δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Κεφάλαιο 6
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία,
η Ελλάδα και τα Βαλκάνια
(δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα)

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία προχωράει σε μεταρρυθμίσεις. Από
αυτές ωφελούνται αρκετοί χριστιανοί και Εβραίοι υπήκοοί της, που αποκτούν πλούτο και ενισχύουν τη
θέση τους. Παράλληλα αναπτύσσονται εθνικά κινήματα που θέλουν να επεκτείνουν τα εθνικά κράτη
που ήδη υπάρχουν ή να δημιουργήσουν νέα. Αρκετά από αυτά πετυχαίνουν τους στόχους τους με το
Συνέδριο του Βερολίνου (1878). Την ίδια εποχή η Ελλάδα αποκτά νέο σύνταγμα και νέο βασιλιά, το
Γεώργιο Α΄ (1864–1913). Στην πολιτική ζωή της χώρας κυριαρχούν δύο ζητήματα: ο εκσυγχρονισμός
του κράτους, δηλαδή η δημιουργία σύγχρονων θεσμών, και η εθνική ενοποίηση, δηλαδή η επέκταση του
κράτους σε εδάφη έξω από τα σύνορα, στα οποία ζουν ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί. Από τις αλλαγές
στην οικονομία ωφελούνται κυρίως τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Αγρότες και εργάτες οργανώνονται και ζητούν καλύτερες συνθήκες στη δουλειά και στη ζωή τους, πολλοί όμως αναγκάζονται να
μεταναστεύσουν. Αλλά και οι γυναίκες αρχίζουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
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Α. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: από το Τανζιμάτ στους
Νεότουρκους (1839–1908)
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και κλονίζεται από εθνικά κινήματα. Για να τα αντιμετωπίσει κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση, στην οικονομία και στην κοινωνία και καλλιεργεί την ιδεολογία του οθωμανισμού.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ωφελούν κυρίως τους υπήκοούς της που δεν είναι μουσουλμάνοι, αλλά και
τους Ευρωπαίους που κάνουν εμπόριο σ’ αυτή. Οι μεταρρυθμίσεις και ο οθωμανισμός δεν μπόρεσαν
όμως να σταματήσουν τα εθνικά κινήματα. Παράλληλα η οικονομία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
εξαρτιόταν όλο και περισσότερο από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και συνέχιζε να είναι ο «μεγάλος ασθενής». Οι Νεότουρκοι με το κίνημά τους (1908) προσπάθησαν να αλλάξουν τα πράγματα
αλλά δεν μπόρεσαν.

Οι μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο 1839–1876 είναι γνωστές με το όνομα
Tανζιμάτ (που σημαίνει μεταρρυθμίσεις). Το Τανζιμάτ είναι σημαντικό γιατί προσπάθησε:

να αλλάξει το κράτος και
την κοινωνία

6.1
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να δημιουργήσει ένα πιο
φιλελεύθερο πολιτικό σύστημα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1830 και το 1908
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Οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ έγιναν με δύο διατάγματα (το 1839
και το 1856). Με αυτά ο σουλτάνος εγγυήθηκε τη ζωή, την τιμή και την περιουσία για
όλους τους υπήκοούς του και διακήρυξε ότι όλοι τους είναι ίσοι απέναντι στο νόμο.

Για τα τσιφλίκια
μιλήσαμε στη
σ. 33.

Έγιναν και άλλοι σημαντικοί νόμοι με τους οποίους κατοχυρώθηκε η ατομική
ιδιοκτησία, ιδρύθηκαν κρατικά σχολεία και ορίστηκε ότι όλοι οι υπήκοοι έπρεπε να
πληρώνουν τους ίδιους φόρους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους.
Αυτές οι αλλαγές όμως δεν εφαρμόστηκαν παντού το ίδιο, γιατί συνάντησαν πολλές
αντιδράσεις. Οι πιο πολλοί υπήκοοι του οθωμανικού κράτους ήταν αγρότες και
κτηνοτρόφοι και δεν ωφελήθηκαν από τις μεταρρυθμίσεις. Οι περισσότεροι από
τους αγρότες ήταν κολίγοι σε τσιφλίκια. Από τις αλλαγές κέρδισαν πλούτο και
δικαιώματα (που δεν είχαν πριν) κυρίως οι χριστιανοί και οι Εβραίοι υπήκοοι του
Σουλτάνου.

6.2

Μεγάλη στιγμή των μεταρρυθμίσεων είναι το πρώτο οθωμανικό σύνταγμα (1876). Όμως
ο σουλτάνος Aμπντούλ Xαμίτ B΄ (1876–1909) ύστερα από δύο χρόνια το κατάργησε.

Για το
κίνημα των
Νεότουρκων
μιλάμε στις
σ. 153-154.

Από το 1878 μέχρι το 1908 ο Aμπντούλ Χαμίτ B΄ συνέχισε τις οικονομικές
και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, αλλά κυβέρνησε απολυταρχικά. Γι’ αυτό
δημιουργήθηκαν πολλές ομάδες με στόχο να τον ανατρέψουν και να επαναφέρουν
σε ισχύ το σύνταγμα του 1876. Ο σουλτάνος ήταν πολύ σκληρός με τους
αντίπαλούς του, τους Νεότουρκους, που φυλακίστηκαν, εξοντώθηκαν ή έφυγαν σε
άλλες χώρες. Το 1908 οι Νεότουρκοι οργάνωσαν στρατιωτικό κίνημα και ανάγκασαν
το σουλτάνο να επαναφέρει το σύνταγμα.

6.3

O Οθωμανός σουλτάνος
Aμπντούλ Χαμίτ B ΄ σε
νεαρή ηλικία.

6.4

Στην εικόνα 6.3 το
οθωμανικό διοικητήριο της
Θεσσαλονίκης (σήμερα
Υπουργείο Μακεδονίας–
Θράκης) από όπου οι
Νεότουρκοι διακήρυξαν ότι
επαναφέρουν το οθωμανικό
σύνταγμα (24 Ιουλίου
1908). Στην 6.4 η είδηση
όπως παρουσιάζεται στην
εφημερίδα Χρόνος (25
Ιουλίου 1908).
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6.5
Οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή

6.6

Η Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1900

Ένας από τους
ανηφορικούς
δρόμους που
ενώνουν το
Γαλατά με το
Πέραν. Γύρω
στο 1900.

6.7

Από τα μέσα του 19ου αιώνα η συνοικία του Γαλατά γίνεται
πολύ σημαντικό εμπορικό, χρηματιστηριακό και ναυτιλιακό
κέντρο. Εδώ και στο γειτονικό Πέραν κατοικούσαν κυρίως
τα καινούργια αστικά στρώματα (πολλοί Ρωμιοί, Αρμένιοι
και ξένοι). Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της περιοχής ήταν
πολύ λίγοι.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ο πληθυσμός
της Κωνσταντινούπολης αυξήθηκε. Από 643.800
κατοίκους στα 1861 έφτασε τους 874.000 στα
τέλη του 19ου αιώνα.

6.7

Η αποβάθρα,
το τελωνείο
και αποθήκες
στο Γαλατά
γύρω στο
1900.

Η γέφυρα του Γαλατά, που ένωνε τη συνοικία αυτή (φαίνεται
στο βάθος) με την παλιά πόλη της Κωνσταντινούπολης, γύρω
στο 1900.

6.8
6.9
Προς το τέλος του 19ου αιώνα, τα οικονομικά προβλήματα
στο οθωμανικό κράτος μεγαλώνουν: τα έσοδά του
λιγοστεύουν, γιατί δεν μπορεί να εισπράξει όλους τους
φόρους, ενώ τα έξοδά του, κυρίως για το στρατό,
αυξάνονται. Γι’ αυτό ζητάει όλο και περισσότερα δάνεια
από ξένους. Για να μπορέσει να τα πάρει, πουλάει φτηνά
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πρώτες ύλες (αγροτικά προϊόντα, ορυκτά) στην
ευρωπαϊκή βιομηχανία και καταργεί πολλούς
φόρους στις εισαγωγές. Πολλές οθωμανικές
βιοτεχνίες καταστράφηκαν όταν η οθωμανική
αγορά γέμισε ευρωπαϊκά προϊόντα, που ήταν πιο
φτηνά και καλύτερης ποιότητας.
Την ίδια περίοδο έγιναν μεγάλα δημόσια έργα με
ξένα κεφάλαια, όπως σιδηροδρομικές γραμμές
και δρόμοι. Επίσης λειτούργησαν οι θαλάσσιες
συγκοινωνίες και διαδόθηκε ο τηλέγραφος και
τα ταχυδρομεία. Οι ξένες εταιρίες είχαν μεγάλο
κέρδος από τα έργα αυτά.

6.11

6.10

Καρτ ποστάλ με ανθρακωρυχείο στην Ποντοηράκλεια (σήμερα Ερεγλί) στη
Μαύρη Θάλασσα. Τέλη του 19ου αιώνα.
Τα εγκαίνια του
σιδηροδρομικού
σταθμού Σίρκετζι στην
ευρωπαϊκή πλευρά της
Κωνσταντινούπολης το
1889. Εδώ ήταν το τέρμα
για τα τρένα που ένωναν την
Κωνσταντινούπολη με την
κεντρική και τη δυτική Ευρώπη
(Οριάν Εξπρές), αλλά και με
τα Βαλκάνια. Από την ασιατική
ακτή, από το σταθμό Χαϊντάρ
πασά, ξεκινούσαν τα τρένα που
ένωναν την Κωνσταντινούπολη
με τη Μικρά Ασία και τη Συρία
και έφταναν μέχρι τη Βαγδάτη.

6.12

6.13

6.14
6.15
Στην εικόνα 6.12 ατμόπλοιο της
οθωμανικής ναυτιλιακής εταιρίας Σιρκέτι
Xαϊριγέ. Αρχές του 20ού αιώνα.
Στην 6.13 το πρώτο φέρι μποτ
(οχηματαγωγό, δηλαδή πλοίο που
μεταφέρει οχήματα και επιβάτες) της
ίδιας εταιρίας.

Σχέδια του 1902 για την κατασκευή ενός τρένου που θα περνούσε κάτω από το
Βόσπορο και θα ένωνε την ευρωπαϊκή με την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

6.16

Οι μεγάλες πόλεις αλλάζουν όψη:
αποκτούν δημόσιο φωτισμό, ύδρευση,
τραμ που στην αρχή τα σέρνουν άλογα.
Σε αρκετές πόλεις (Κωνσταντινούπολη,
Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι, Σμύρνη,
Σαμψούντα κ.α.) ο πληθυσμός αυξάνεται,
αφού πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για
να βρουν δουλειά και να καλυτερέψουν τη
ζωή τους.

Σε πολλές πόλεις δημιουργούνται καινούργιες συνοικίες, όπου μένουν τα νέα
αστικά στρώματα. Στην εικόνα η λεωφόρος Xαμιντιέ (σημερινή οδός Εθνικής
Άμυνας) στη Θεσσαλονίκη στα 1890–1893.
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6.17
Σε άλλες γειτονιές όμως οι
άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν
όπως και παλιά. Στην εικόνα καρτ
ποστάλ του 1890 με καφενείο στο
οποίο συχνάζουν άνθρωποι από
κατώτερα κοινωνικά στρώματα.

113
21/7/2010 11:02:06 ðì

δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.18

Στις πόλεις αναπτύσσονται τα αστικά στρώματα. Λίγοι μουσουλμάνοι
ανήκουν σ’ αυτά. Η ζωή τους μοιάζει όλο και πιο πολύ με τη ζωή
των αστών στα ευρωπαϊκά κράτη. Ιδρύουν λέσχες και σωματεία
(φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά κ.ά.), φροντίζουν για την καλή μόρφωση
των παιδιών τους (σε εμπορικές σχολές, αλλά και στο εξωτερικό, με
ξένες γλώσσες), για να μπορούν να συμμετέχουν στις οικονομικές
και πολιτικές εξελίξεις. Επίσης διαδίδεται το θέατρο, τα βιβλία, οι
εφημερίδες και τα περιοδικά. Η Ευρώπη επηρέασε και την οθωμανική
τέχνη, τη λογοτεχνία και την αρχιτεκτονική.
Το παλάτι του Nτολμαμπαχτσέ, στην ευρωπαϊκή ακτή του Βόσπορου, που
έχτισε το 1851 ο σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ (1839–1861) σε σχέδια του
Αρμένιου αρχιτέκτονα Mπαλιάν.

Απόφοιτοι της Εμπορικής Σχολής της Χάλκης το 1893.
Η σχολή είχε ορθόδοξους μαθητές.

6.20
6.19
Την εποχή αυτή οι εργάτες ήταν λίγοι στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί δεν υπήρχαν
πολλές βιομηχανίες. Πάντως δε γνωρίζουμε
πολλά για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα
στις πόλεις, στα οποία ανήκαν άνθρωποι
από διαφορετικές θρησκείες, που μιλούσαν
διαφορετικές γλώσσες.

6.21

Σφραγίδα από το σωματείο των εργατών και
εργατριών στο Οθωμανικό Μονοπώλιο Καπνού.
Η σφραγίδα είναι γραμμένη σε τρεις γλώσσες
(οθωμανικά, εβραϊκά και ελληνικά). Αρχές του 20ού αιώνα.
Το τζαμί στην παραλία του Ορτάκιοϊ, στην ευρωπαϊκή
ακτή του Βόσπορου, που σχεδίασε ο Αρμένιος
αρχιτέκτονας Μπαλιάν (γύρω στο 1900). Πολλά κτίρια
(τράπεζες, σχολεία, τζαμιά, εκκλησίες κτλ.) που
χτίζονται μετά τα μέσα του 19ου αιώνα μαρτυρούν τις
ευρωπαϊκές επιδράσεις.

Ο οθωμανισμός
Παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις, το οθωμανικό κράτος
προσπάθησε να διαδώσει τον οθωμανισμό κυρίως ιδρύοντας
κρατικά σχολεία: να καλλιεργήσει δηλαδή την ιδέα ότι όλοι οι
υπήκοοι του σουλτάνου ήταν Οθωμανοί, ανεξάρτητα από τη
θρησκεία τους, και είχαν μια κοινή πατρίδα, την οθωμανική.
Στόχος του ήταν να εμποδίσει τα εθνικά κινήματα να διασπάσουν
την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε εθνικά κράτη.

Οι ορθόδοξοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

6.22

114

Οι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν
Για τα μιλέτ
οργανωμένοι σε θρησκευτικές κοινότητες, τα μιλέτ. Με τις
μιλήσαμε στη
μεταρρυθμίσεις, τα μιλέτ γίνονται θεσμοί του κράτους και
σ. 34.
έχουν πολύ μεγάλη αυτονομία (θρησκευτική, διοικητική,
δικαστική, εκπαιδευτική). Οι ορθόδοξοι χριστιανοί
υπήκοοι αποκαλούνται Ρωμιοί, ανήκουν στο ορθόδοξο
μιλέτ και μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Αυτό που τους ενώνει είναι η
ορθόδοξη χριστιανική πίστη και η ιδέα ότι ανήκουν στο ίδιο μιλέτ.

Γράμμα που έστειλε ένας έμπορος
από τη Σμύρνη σ’ έναν άλλο στη Χίο.
15 Απριλίου 1900.
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6.23
Οι εθνικοί κανονισμοί (1860 –1862)
Το 1862 γίνεται ο νόμος για τους Εθνικούς ή Γενικούς Κανονισμούς. Μ’ αυτόν
οι Ρωμιοί από τα ανώτερα και τα μεσαία αστικά στρώματα αποκτήσανε για
πρώτη φορά σημαντικό ρόλο στη διοίκηση του μιλέτ και έλεγχαν τα οικονομικά και τα εκπαιδευτικά ζητήματά του. Έτσι ο ανώτατος ορθόδοξος κλήρος
έχασε πολλές εξουσίες.

6.24

Απόδειξη για τα δίδακτρα που
πλήρωσε ένας πατέρας στο σχολείο
της ορθόδοξης κοινότητας του
Τζιμπαλί, στην Κωνσταντινούπολη,
το Νοέμβριο του 1874.

Η νέα διοίκηση των ορθόδοξων έδωσε μεγάλη
σημασία στην εκπαίδευση. Τα ανώτερα αστικά
στρώματα στις πόλεις ιδρύουν σωματεία και
συλλόγους με διάφορους σκοπούς (σύλλογοι
φιλανθρωπικοί, φιλολογικοί, μουσικοί, θεατρικοί,
αθλητικοί). Δημιουργούν ακόμη νοσοκομεία,
ορφανοτροφεία, γηροκομεία και άλλα ιδρύματα για
τους φτωχούς ορθόδοξους.
Καθώς αναπτύσσονται τα αστικά στρώματα των
Ρωμιών, διαδίδεται και ο Τύπος. Στις μεγάλες
πόλεις κυκλοφορούν πολλές εφημερίδες στα
ελληνικά. Στην Κωνσταντινούπολη μάλιστα
έβγαιναν εφημερίδες και στα καραμανλίδικα και
στα βουλγαρικά.

Λαχείο που κυκλοφόρησε το 1879
η ορθόδοξη κοινότητα του Τζιμπαλί
στην Κωνσταντινούπολη για να
συγκεντρώσει χρήματα για τη
δημιουργία σχολείου.

Β. Το Ανατολικό Ζήτημα σε έξαρση
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα το Ανατολικό Ζήτημα κυριαρχεί. Στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αναπτύσσονται εθνικά κινήματα, με στόχο να δημιουργήσουν
ανεξάρτητα εθνικά κράτη. Παράλληλα το ορθόδοξο μιλέτ διασπάται: πολλοί ορθόδοξοι
που δε μιλούν ελληνικά δημιουργούν τις δικές τους Εκκλησίες και τα δικά τους μιλέτ.
Με το Συνέδριο του Βερολίνου (1878) νέα κράτη δημιουργούνται στα Βαλκάνια και η
Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει πολλά από τα ευρωπαϊκά εδάφη της.
Την περίοδο αυτή αρχίζουν να αναπτύσσονται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία διάφορα εθνικά
κινήματα: το ελληνικό, το σερβικό, το ρουμανικό, το βουλγαρικό, το αρμενικό, το
αλβανικό. Αργότερα αναπτύσσονται το αραβικό και τελευταίο το τουρκικό εθνικό
Το 1870 στα Βαλκάνια
υπάρχει το ανεξάρτητο
κίνημα. Οι Μεγάλες Δυνάμεις (ιδιαίτερα η Ρωσία), αλλά και τα βαλκανικά κράτη
ελληνικό κράτος και τα
που ήδη υπάρχουν, στηρίζουν τα κινήματα αυτά.
αυτόνομα κράτη της
Όλα τα βαλκανικά εθνικά κινήματα προσπάθησαν να διαδώσουν τις ιδέες τους
Σερβίας και της Ρουμανίας.
πρώτα μέσα από την εκπαίδευση. Το ίδιο μέσο χρησιμοποίησε και η Οθωμανική
Αυτοκρατορία για να τα περιορίσει.

Οι διασπάσεις στο ορθόδοξο μιλέτ
Στο ορθόδοξο μιλέτ δεν είχαν όλοι τα ελληνικά μητρική γλώσσα. Πολλοί ήταν βουλγαρόφωνοι
και κατοικούσαν στη σημερινή Βουλγαρία και σε αρκετές περιοχές στη Μακεδονία και στη
Θράκη. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, όσοι ήθελαν ν’ ανέβουν κοινωνικά στο ορθόδοξο μιλέτ
έπρεπε να μάθουν ελληνικά. Επίσης, η λειτουργία στις ορθόδοξες εκκλησίες γινόταν κυρίως
στα ελληνικά.
Από τα μέσα όμως του 19ου αιώνα αναπτύσσεται ένα βουλγαρικό εθνικό κίνημα. Πολλοί
βουλγαρόφωνοι ορθόδοξοι πλουτίζουν, μορφώνονται, ιδρύουν βουλγαρόφωνα σχολεία και
ζητούν να συμμετέχουν και αυτοί στη διοίκηση του ορθόδοξου μιλέτ. Ζητούν επίσης εκεί που
οι βουλγαρόφωνοι είναι πιο πολλοί να γίνεται η λειτουργία στα βουλγαρικά.
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6.26
Όμως το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και οι Ρωμιοί που
συμμετείχαν στη διοίκηση του μιλέτ αρνήθηκαν. Έτσι ξεκίνησε ένα
κίνημα να ιδρυθεί μια ξεχωριστή βουλγαρική ορθόδοξη Εκκλησία.
Το 1870, με διάταγμα του σουλτάνου, έγινε η Βουλγαρική Εξαρχία,
μια άλλη ορθόδοξη Εκκλησία αυτοκέφαλη (δηλαδή ανεξάρτητη
από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως). Το Πατριαρχείο δεν την
αναγνώρισε και την κήρυξε σχισματική (1872).
Η σφραγίδα της
Έτσι το ορθόδοξο μιλέτ, χωρίστηκε:
Βουλγαρικής Εξαρχίας.

6.25

Η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου των
Βουλγάρων στην Κωνσταντινούπολη
γύρω στο 1900. Ολόκληρη
η εκκλησία είναι φτιαγμένη από
σίδερο. Ο σκελετός της φτιάχτηκε
στη Βιένη, φορτώθηκε σε μαούνες
στο Δούναβη και έφτασε στην
Κωνσταντινούπολη όπου τον
συναρμολόγησαν το 1894.

Στο ορθόδοξο μιλέτ («ρ
ουμ μιλετί»). Εδώ ανήκαν
, ανεξάρτητα
από τη μητρική τους γλ
ώσσα, οι ορθόδοξοι Οθ
ωμ
ανοί υπήκοοι
που συνέχισαν να είναι
με το Πατριαρχείο Κωνσ
ταντινουπόλεως (πατριαρχικοί). Πο
λλοί ιστορικοί τούς ονομ
άζουν και
Ελληνορθόδοξους, για
τί από τότε αρχίζει να δια
δίδεται
ανάμεσά τους όλο και πε
ρισσότερο η ελληνική
εθνική ιδέα. Έτσι θα τους
λέμε κι εμείς από
εδω και πέρα.
υλγκάρ μιλ
ο
π
μ
(«
τ
έ
αρικό μιλ
ωμανοί
Στο βουλγ
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ρική Εξ
ουλγαρικά
μιλούσαν β

Οι Ελληνορθόδοξοι στρέφονται στην Ελλάδα – Ο ρόλος της εκπαίδευσης
Αυτοί που είχαν την εξουσία στο ορθόδοξο μιλέτ (τα ελληνορθόδοξα αστικά στρώματα και το
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως), για να μη γίνουν και άλλες διασπάσεις πίστευαν ότι το
μιλέτ έπρεπε να γίνει πιο ομοιογενές, όχι μόνο στη θρησκεία αλλά και στην παιδεία. Έτσι σιγά
σιγά η εκπαίδευση στο ορθόδοξο μιλέτ γίνεται πιο ελληνική:

Τα προγράμματα στα
σχολεία του μιλέτ μοιάζουν
με τα προγράμματα των
σχολείων στο ελληνικό
κράτος.

Απόφοιτοι από το
Πανεπιστήμιο της
Αθήνας έρχονται να
διδάξουν στα σχολεία
του ορθόδοξου μιλέτ.

Σύλλογοι από την Ελλάδα και
την Οθωμανική Αυτοκρατορία
χρηματοδοτούν ελληνόφωνα
σχολεία και στέλνουν
δασκάλους και βιβλία.

Οι Έλληνες πρόξενοι
χρηματοδοτούν
σχολεία στην
Οθωμανική
Αυτοκρατορία.

Έτσι όλο και πιο πολλοί Ελληνορθόδοξοι αρχίζουν
να αισθάνονται όλο και περισσότερο Έλληνες και να
υποστηρίζουν την ελληνική εθνική ιδέα. Όμως, αυτό
δεν έγινε αμέσως ούτε με τον ίδιο τρόπο για όλους.
Η ελληνική εθνική ιδέα διαδόθηκε για παράδειγμα
πιο γρήγορα στις πόλεις, στα αστικά στρώματα, στις
περιοχές που βρίσκονταν κοντά στην Ελλάδα (όπως
στη Σμύρνη). Παρ’ όλα αυτά, το ορθόδοξο μιλέτ δεν
κατάφερε να αποφύγει και άλλες διασπάσεις.

6.27

Εργασίες για την κατασκευή του Φροντιστηρίου, του πιο σημαντικού
σχολείου των Ελληνορθόδοξων στην Τραπεζούντα. 1901.
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Το Συνέδριο του Βερολίνου (1878)
Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο η Ρωσία άρχισε να υποστηρίζει πιο πολύ τους σλαβόφωνους
ορθόδοξους που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν το οθωμανικό κράτος χτύπησε
σκληρά στα 1875–1876 τις εξεγέρσεις των ορθόδοξων στη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη και στη
σημερινή Βουλγαρία, η Ρωσία κήρυξε πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ρωσία νίκησε
στον πόλεμο και η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) αναγνώρισε τη Βουλγαρία αυτόνομο
κράτος με πολλά εδάφη. Τότε η Μεγάλη Βρετανία θέλησε να εμποδίσει τη μεγάλη επιρροή
της Ρωσίας στα Βαλκάνια. Έπεισε τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις και έγινε το Συνέδριο του
Βερολίνου (1878).

6.28

Τα Βαλκάνια και η ανατολική Μεσόγειος μετά
το Συνέδριο του Βερολίνου

Για τον Κριμαϊκό
πόλεμο
μιλήσαμε στη
σ. 79.

Με το Συνέδριο του Βερολίνου (1878):
Η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία
έγιναν ανεξάρτητα κράτη.
Η Βουλγαρία έγινε στην αρχή αυτόνομο και
ύστερα (1908) ανεξάρτητο κράτος.
Η Ανατολική Ρωμυλία κηρύχθηκε αυτόνομη επαρχία. Το 1885 την προσάρτησε η
Βουλγαρία.
Η Αυστροουγγαρία πήρε τη διοίκηση της
Βοσνίας–Ερζεγοβίνης. Το 1908 την προσάρτησε.
Αποφασίστηκε να πάρει η Ελλάδα τη Θεσσαλία και την περιοχή της Άρτας. Το 1881
οι περιοχές αυτές ενώθηκαν με το ελληνικό
κράτος.

6.29

Το 1878 η Οθωμανική Αυτοκρατορία έδωσε την Κύπρο στη Μεγάλη Βρετανία
για να την έχει σύμμαχο στις διαπραγματεύσεις.

Ελληνορθόδοξοι από τα θρακικά παράλια της
Μαύρης Θάλασσας καθώς εγκαταλείπουν
την Ανατολική Ρωμυλία. Όταν η Βουλγαρία
προσάρτησε την Ανατολική Ρωμυλία το 1885,
οι Ελληνορθόδοξοι που ζούσαν εκεί άρχισαν
να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έτσι πολλοί
αναγκάστηκαν να φύγουν από τις πατρίδες τους.

Γ. Η Ελλάδα την περίοδο 1864–1909
Την περίοδο 1864–1909 τα βασικά ζητήματα στο ελληνικό κράτος είναι να εκσυγχρονιστεί η πολιτική
ζωή, να αναπτυχθεί η χώρα οικονομικά και να επεκταθούν τα σύνορά της. Το 1864 η Ελλάδα αποκτά
νέο σύνταγμα και ο Γεώργιος Α΄ (1864–1913) γίνεται βασιλιάς της. Από τις αλλαγές στην οικονομία
ωφελούνται κυρίως τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Την ίδια εποχή πολλοί άνθρωποι φεύγουν
από την ύπαιθρο στις πόλεις ή μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. Επίσης αγρότες και εργάτες
Για τη Μεγάλη
οργανώνονται για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες στη δουλειά και τη ζωή τους. Για
Ιδέα δες στη
πρώτη φορά οι γυναίκες αναπτύσσουν δράση και διεκδικούν δικαιώματα. Στην πνευματική
σ. 78.
ζωή της χώρας νέες ιδέες συγκρούονται συχνά με τις παραδοσιακές. Οι πιο πολλές συζητήσεις έχουν θέμα το εθνικό ζήτημα και αφορούν τη γλώσσα, την ελληνική ταυτότητα και
τη Μεγάλη Ιδέα.
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Σύνταγμα, πολιτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτική ζωή

6.31
Το 1864 ο Δανός πρίγκιπας Γουλιέλμος
Γεώργιος Γλίξμπουργκ έγινε βασιλιάς
της Ελλάδας με το όνομα Γεώργιος Α΄
(1864–1913). Στην εικόνα 6.30 ο Γεώργιος
Α΄ το 1868 και στην 6.31 ο ίδιος με τη
βασιλική οικογένεια γύρω στο 1900.

6.30
Με το σύνταγμα του 1864 το πολίτευμα της Ελλάδας έγινε βασιλευόμενη δημοκρατία.
Το σύνταγμα αυτό ήταν από τα πιο δημοκρατικά στην Ευρώπη την εποχή αυτή:

6.32

Καθιέρωνε
Καθιέρωνε την καθολική
την αρχή της λαϊκής
και μυστική ψηφοφορία για όλους
κυριαρχίας: όλες οι εξουσίες
τους άντρες πάνω από 21 ετών.
πηγάζουν από το λαό, που αποφασίζει
με τους εκπρόσωπούς του για το
Εξασφάλιζε
πώς θα κυβερνιέται.
περισσότερο από πριν τις
ατομικές και πολιτικές ελευθερίες και τη
διάκριση των εξουσιών.

Παρόλο που ο βασιλιάς συνέχισε να έχει σημαντικά προνόμια,
το σύνταγμα του 1864 δυνάμωσε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα:
η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, η βουλή και τα κόμματα
αποκτήσανε πιο μεγάλη δύναμη.

Καρτ ποστάλ του 1906 με το κτίριο της «Παλιάς Βουλής»,
όπου στεγαζόταν τότε το ελληνικό κοινοβούλιο.

Το κοινοβουλευτικό πολίτευμα στην Ελλάδα έγινε ακόμη
πιο ισχυρό το 1875 με την αρχή της πλειοψηφίας ή αρχή
της δεδηλωμένης. Σύμφωνα με αυτή, το κόμμα που είχε
την πλειοψηφία (τις περισσότερες έδρες) στη βουλή
σχημάτιζε την κυβέρνηση.

Τα πρώτα χρόνια μετά το νέο σύνταγμα η πολιτική ζωή στη χώρα δεν ησύχασε.
Οι κυβερνήσεις άλλαζαν συχνά και οι εκλογές πολλές φορές δεν έδιναν πλειοψηφία σε
κανένα κόμμα. Συνηθισμένη μάλιστα ήταν και η νοθεία στα αποτελέσματα των εκλογών.
Τα πράγματα άλλαξαν όταν ιδρύθηκαν δύο νέα κόμματα: το Νέο ή Νεωτεριστικό Κόμμα
και το Εθνικό Κόμμα, που κυβέρνησαν τη χώρα για τριάντα χρόνια (1875–1905).
Το 1872 ο Χαρίλαος Τρικούπης με μια ομάδα βουλευτών από τα Επτάνησα
ίδρυσε το Νέο ή Νεωτεριστικό Κόμμα, που στηριζόταν στις αρχές του πολιτικού
φιλελευθερισμού. Το Νέο Κόμμα στόχευε σε μια πιο ισχυρή οικονομία, σε ένα κράτος
οργανωμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και σε επιτυχίες στα «εθνικά θέματα»,
σύμφωνα με τη Μεγάλη Ιδέα. Για να πετύχει αυτή η πολιτική, όμως, χρειάζονταν
περισσότεροι φόροι και μεγάλα δάνεια από το εξωτερικό. Όπως φάνηκε με τα
χρόνια, αυτό έβλαπτε κυρίως τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο, πολλοί το
υποστήριζαν και ακόμη περισσότερο τα μεσαία και τα ανώτερα αστικά στρώματα στις
πόλεις καθώς και οι μεγάλοι γαιοκτήμονες.
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Ο Χαρίλαος Τρικούπης (1832–1896) το 1887.
Ο Τρικούπης έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας επτά
φορές.
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6.34
Την ίδια περίοδο ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης ίδρυσε
το Εθνικό Κόμμα. Το κόμμα αυτό ήθελε μικρότερη
φορολογία και στήριζε την αγροτική παραγωγή.
Και αυτό υποστήριζε θερμά τη Μεγάλη Ιδέα. Το Εθνικό
Κόμμα στήριζαν οι μικροϊδιοκτήτες γης σε όλη τη χώρα,
αλλά κυρίως οι αγρότες στη Θεσσαλία και τα κατώτερα
αστικά και εργατικά στρώματα στις πόλεις.

6.35

Χαρακτικό από την εφημερίδα Νέος Αριστοφάνης με
το Θεόδωρο Δηλιγιάννη (1826–1905). Ο Δηλιγιάννης
έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας πέντε φορές.
Χαρακτικό από βρετανική εφημερίδα (7 Μαΐου 1870) με τη ληστεία στο Δήλεσι. Τον
Απρίλιο του 1870 οι Αρβανιτάκηδες, ληστές στην περιοχή της Βοιωτίας, απήγαγαν
μια ομάδα Βρετανών και Ιταλών και, όταν δεν μπόρεσαν να πάρουν λύτρα, τους σκότωσαν
στο Δήλεσι. Η ληστεία συνέχισε να είναι μεγάλο πρόβλημα για το ελληνικό κράτος. Οι ληστές
δρούσαν κυρίως στις ορεινές περιοχές και τους υποστήριζαν οι ντόπιοι. Η «σφαγή στο Δήλεσι»
ανάγκασε τις ελληνικές κυβερνήσεις να πάρουν πιο αυστηρά μέτρα ενάντια στη ληστεία.

6.36

Στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα όλο και περισσότεροι ζητούν ο βασιλιάς να
παρεμβαίνει λιγότερο στην πολιτική ζωή. Θεωρούν το παλάτι υπεύθυνο που δεν
προχωράει το εθνικό ζήτημα. Τον Αύγουστο του 1909 μια ομάδα αξιωματικών
που είχαν οργανώσει το Στρατιωτικό Σύνδεσμο έκαναν στρατιωτική εξέγερση,
το Κίνημα στο Γουδί. Ζητούσαν μικρότερη ανάμειξη του βασιλιά στην εξουσία
και ισχυρό στρατό. Μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και τον Πειραιά
υποστήριξαν το κίνημα αυτό.

6.37

Λαϊκή λιθογραφία με το
συλλαλητήριο στην
πλατεία Συντάγματος στην
Αθήνα που οργάνωσε
ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος και
τα επαγγελματικά σωματεία
που τον υποστήριζαν.
14 Σεπτεμβρίου 1909.

Ο Κρητικός πολιτικός Ελευθέριος
Βενιζέλος (1864–1936) σχημάτισε
κυβέρνηση το 1910. Η είσοδος
του Βενιζέλου στην ελληνική
πολιτική ζωή επηρέασε σημαντικά
την κατάσταση στην Ελλάδα στο
πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Για τον
Ελευθέριο
Βενιζέλο θα
μιλήσουμε στις
σ. 146–147.

Η διαμόρφωση της αστικής Ελλάδας
Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα συνεχίζει να είναι αγροτική χώρα: οκτώ στους
δέκα κατοίκους της ζουν στην ύπαιθρο. Όμως η οικονομική ανάπτυξη και το καλύτερο
συγκοινωνιακό δίκτυο βοηθούν να αναπτυχθούν οι πόλεις.

Ο Βόλος εντάχθηκε
στο ελληνικό
κράτος το 1881.

6.38

Ο πληθυσμός των κυριότερων ελληνικών πόλεων
(1879–1907)

178.754

: 1879

142.754

: 1896
51.020

53.573

: 1907

50.154
47.315
16.788

68.677
Αθήνα

21.618
Πειραιάς

111-130 06 KEFALAIO C 2010 FINAL119 119

34.227

10.845
Πάτρα

Βόλος

23.563

29.135
25.808

25.139
Κέρκυρα

18.760 29.088

27.771
27.500

21.540
18.734
Ερμούπολη
Πύργος
(Σύρος)
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6.39
Η Αθήνα αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τις
άλλες πόλεις. Από το 1879 μέχρι το 1907 ο
πληθυσμός της διπλασιάστηκε και η πόλη επεκτάθηκε, αλλά χωρίς σχέδιο. Νέες συνοικίες δημιουργούνται συνεχώς, χωρίς όμως υποδομές
(ύδρευση, αποχέτευση, δρόμοι, σχολεία).

Η Αθήνα γύρω στο 1860.

Στην Αθήνα τα φτωχά στρώματα ζουν σε πολύ
κακές συνθήκες και συχνά υποφέρουν από σοβαρές
ασθένειες, όπως τη φυματίωση.
Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις (Ερμούπολη, Πάτρα
κ.α.) χτίζονται πολλά κτίρια σε νεοκλασικό ρυθμό και
τα παλιά οθωμανικά κτίρια κατεδαφίζονται.

6.40

Καρτ ποστάλ με σκηνές από την καθημερινή ζωή στην Αθήνα στις
αρχές του 20ού αιώνα. Στην εικόνα 6.40 το κάρο της Δημαρχίας
που μάζευε τα σκουπίδια (1903), στην 6.41 μαγαζί που πουλάει
κρασί (1904) και στην 6.42 πλανόδιος μανάβης (1908).

6.42

6.41

6.43

6.46

Στην εικόνα 6.43 το
Δημοτικό Θέατρο της
Αθήνας γύρω στο 1890
και στην 6.44 επισκέπτες
στο Βασιλικό (σήμερα
Εθνικό) Κήπο (1891).
Στο δεύτερο μισό του
19ου αιώνα τα αστικά
στρώματα ζουν όπως
οι αστοί στην Ευρώπη:
Συχνάζουν σε καφενεία
και εστιατόρια, βλέπουν
θέατρο, πηγαίνουν σε
συναυλίες, σε δεξιώσεις,
σε χορούς.

6.44

Διαφήμιση ντουσιέρας.
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6.45

Το πρόγραμμα με τις
ταινίες που παίζονταν στον
«Ορφέα», έναν από τους
πρώτους κινηματογράφους
στην Αθήνα. 1900.
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6.47

Καρτ ποστάλ
του 1885 με το
μέγαρο Σλίμαν,
στην Αθήνα, που
χτίστηκε μεταξύ
των ετών 1879 και
1881, σε σχέδια
του Γερμανού
αρχιτέκτονα
Ερνστ Τσίλερ
(1837–1923) (σήμερα στεγάζει το Νομισματικό Μουσείο της Ελλάδας).
Ο Τσίλερ σχεδίασε την περίοδο αυτή πολλά κτίρια σε όλη τη χώρα.

6.49

6.48

Καρτ ποστάλ με το πολυτελές ξενοδοχείο «Ακταίον»
στο Φάληρο. 1903.

Φτώχεια και φιλανθρωπία
Όπως και σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, όσο μεγαλώνουν οι
ελληνικές πόλεις τόσο η φτώχεια γίνεται για τους πλούσιους
αστούς πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Φιλανθρωπικοί σύλλογοι φροντίζουν ζητιάνους, άνεργους και αρρώστους,
ανατρέφουν και εκπαιδεύουν ορφανά παιδιά. Η ιδιωτική φιλανθρωπία ήταν μια από τις πρώτες δραστηριότητες με την οποία
ασχολήθηκαν οι αστές γυναίκες έξω από το σπίτι τους.

Καρτ ποστάλ του 1895 με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα.
Ο Ευαγγελισμός άρχισε να λειτουργεί ως φιλανθρωπικό ίδρυμα το 1884.
Την πρωτοβουλία για την ίδρυσή του είχε πάρει ο Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως, που ιδρύθηκε το 1872
από την Κωνσταντινουπολίτισσα εκπαιδευτικό Καλλιόπη Κεχαγιά.

Η αγροτική μεταρρύθμιση, η εκβιομηχάνιση και η οικονομική κρίση

6.50

Την περίοδο αυτή η ελληνική οικονομία συνεχίζει να στηρίζεται
στην αγροτική παραγωγή. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η
αγροτική μεταρρύθμιση του 1871. Μετά το 1860 αρχίζει να αναπτύσσεται η βιοτεχνία, το εμπόριο, η ναυτιλία. Τότε εμφανίζονται
και οι πρώτες βιομηχανίες.
Το 1871 η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου
μοίρασε την εθνική γη στους ακτήμονες αγρότες. Με την
αγροτική μεταρρύθμιση η μικρή ιδιοκτησία, που την καλλιεργεί μια οικογένεια,
κυριαρχεί στην ελληνική ύπαιθρο. Η μεταρρύθμιση περισσότερο έλυσε το
πρόβλημα με τους ακτήμονες παρά βοήθησε να αναπτυχθεί η γεωργία.
Την περίοδο αυτή όμως αυξάνεται η παραγωγή αγροτικών προϊόντων για
εξαγωγή, κυρίως της σταφίδας.
Με την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος
Για τις εθνικές
(1881), η κατάσταση στη γεωργία αλλάζει πάλι. Οι Οθωμανοί
γαίες μιλήσαμε
γαιοκτήμονες έφυγαν από τα κτήματά τους, τα οποία
στη σ. 58.
αγόρασαν στη συνέχεια ομογενείς. Έτσι συγκεντρώθηκαν
μεγάλες εκτάσεις γης (τσιφλίκια) σε λίγους ιδιοκτήτες.
Τα τσιφλίκια τα καλλιεργούσαν ακτήμονες αγρότες, οι κολίγοι, οι οποίοι

Για τον
Αλέξανδρο
Κουμουνδούρο
μιλήσαμε στη
σ. 79.

Ο τραπεζίτης Παύλος Στεφάνοβικ Σκυλίτσης και άλλοι
τραπεζίτες της Κωνσταντινούπολης. 1885. Ο Σκυλίτσης ήταν
ένας από τους ομογενείς που αγόρασαν γη στη Θεσσαλία.
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Καρτ ποστάλ με θεριστές
στην Πελοπόννησο.
Αρχές του 20ού αιώνα.

6.51
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6.52

ζητούσαν να τους μοιραστεί η γη. Με τους αγώνες τους (με
αποκορύφωμα την εξέγερση του Κιλελέρ το 1910) πέτυχαν
μια νέα αγροτική μεταρρύθμιση, η οποία ολοκληρώθηκε στο
Μεσοπόλεμο.

Για την
Ελλάδα στο
Μεσοπόλεμο
θα μιλήσουμε
στις σ. 181-190.

6.53

Ξυλογραφία του Έλληνα χαράκτη Κώστα Τάσσου
με θέμα την αγροτική εξέγερση στο Κιλελέρ
(Θεσσαλία) το 1910.
Σχέδιο του 1900 που δείχνει τις εκτάσεις που δημιουργήθηκαν με
την αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας. Η αποξήρανση, που ήταν
σημαντικό έργο υποδομής, άρχισε το 1880 και δημιούργησε 240.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Παράλληλα εξαφάνισε μια σημαντική
εστία μόλυνσης για τους ανθρώπους που ζούσαν στην περιοχή, που μέχρι τότε αρρώσταιναν συχνά από ελονοσία.

Για την
παγκόσμια
οικονομική
κρίση στα τέλη
του 19ου αιώνα
μιλήσαμε στη
σ. 94.

6.54

Στη δεκαετία του 1860 η ελληνική οικονομία αρχίζει να αναπτύσσεται και δημιουργούνται οι
πρώτες βιομηχανίες (υφαντουργεία, μηχανουργεία, ατμόμυλοι, βυρσοδεψεία, μεταλλεία).
Οι κυβερνήσεις του Χαρίλαου Τρικούπη στηρίζουν την ανάπτυξη αυτή με έργα υποδομής όπως,
για παράδειγμα, δρόμους, σιδηρόδρομους, λιμάνια, αποξήρανση εδαφών για καλλιέργεια κτλ.
Όμως η παγκόσμια οικονομική κρίση θα επηρεάσει και την ελληνική
οικονομία και από το 1875 η χώρα θα έχει μεγάλα προβλήματα.
Από τα πιο σημαντικά ήταν το σταφιδικό ζήτημα και τα πολλά χρέη του
κράτους, που οδήγησαν τελικά σε πτώχευση, δηλαδή σε χρεοκοπία
(1893). Η οικονομία αρχίζει να ξεπερνάει την κρίση μετά το 1895: Δίπλα
στις παλιές βιομηχανίες εμφανίζονται καινούργιες, όπως η ποτοποιία,
η τσιμεντοβιομηχανία και η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
Στα τέλη του 19ου αιώνα οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρές,
με λίγους εργαζόμενους και λίγες μηχανές. Οι περισσότεροι εργάτες
βρίσκονταν στις μεγάλες πόλεις όπου υπήρχαν εργοστάσια (στην
Αθήνα, στον Πειραιά, στην Ερμούπολη της Σύρου, στην Πάτρα). Μεγάλη
διάδοση είχε η γυναικεία και παιδική εργασία, γιατί ήταν πιο φτηνή.
Οι συνθήκες εργασίας ήταν δύσκολες: μεροκάματα χαμηλά, κακές
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, η απασχόληση δεν ήταν σταθερή,
δεν υπήρχε κοινωνική ασφάλιση. Το ίδιο δύσκολη ήταν και η ζωή των
6.55
εργατών: η βασική τους τροφή ήταν το ψωμί, τα σπίτια τους ήταν μικρά,
με ένα ή δύο δωμάτια, όπου στριμώχνονταν μεγάλες οικογένειες,
Διαφήμιση εργοστασίου που
χωρίς νερό και αποχέτευση.
κατασκεύαζε τούβλα, κεραμίδια

6.56
Στην εικόνα 6.54
εξώφυλλο από
βιβλίο σχετικό με τις
ατμομηχανές που
χρησιμοποιούσαν πια
τα καράβια. Στην 6.56
πίνακας με ατμόπλοιο.
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Διαφήμιση της ναυτιλιακής εταιρίας Μωραΐτη.

111-130 06 KEFALAIO C 2010 FINAL122 122

και πλακάκια στον Πειραιά. Αρχές

του 20ού αιώνα.
Σπουδαίο ρόλο στην
οικονομική ανάπτυξη από το 1880 και μετά
παίζουν οι ομογενείς επιχειρηματίες από την
Κωνσταντινούπολη, την Οδησσό, την Αίγυπτο
κ.α. Η παγκόσμια οικονομική κρίση τούς στρέφει
προς το ελληνικό κράτος. Εκεί αγοράζουν γη,
ιδρύουν τράπεζες, ασχολούνται με το εμπόριο
και τη ναυτιλία.
Στα τέλη του 19ου αιώνα τα ατμόπλοια παίρνουν σιγά
σιγά τη θέση που είχαν τα ιστιοφόρα. Τα ελληνικά
καράβια κυριαρχούν στο θαλάσσιο εμπόριο στην
ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Σημαντικές
οικογένειες εφοπλιστών έχουν ναυτιλιακές, εμπορικές και
τραπεζικές επιχειρήσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια,
όπως στο Λονδίνο και στη Μασσαλία.

6.57
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Κοινωνικές διεργασίες
Την εποχή αυτή κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται ότι αδικούνται αρχίζουν να διαμαρτύρονται
οργανωμένα. Οι άσχημες συνθήκες δουλειάς κάνουν τους εργάτες να κατεβαίνουν όλο και πιο
συχνά σε απεργίες. Κινητοποιήσεις όμως κάνουν και οι αγρότες. Δημιουργούνται σωματεία
στους χώρους δουλειάς και εργατικά κέντρα στις πόλεις (το πρώτο Εργατικό Κέντρο
ιδρύθηκε στο Βόλο το 1908). Ορισμένα συνδικάτα (κυρίως εκείνα που δημιούργησαν οι
καπνεργάτες, οι λιμενεργάτες και οι σιδηροδρομικοί) είναι ιδιαίτερα δυναμικά.
Τα προβλήματα των εργαζόμενων προκάλεσαν σοβαρές συζητήσεις στην ελληνική κοινωνία.
Διαδίδονται οι σοσιαλιστικές ιδέες και εμφανίζονται στην πολιτική ζωή της χώρας οι πρώτες
σοσιαλιστικές κινήσεις και κόμματα.

Το γυναικείο ζήτημα
Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα εμφανίζονται και στην Ελλάδα νέες ιδέες
που μιλούν για τα δικαιώματα των γυναικών. Αρκετές μορφωμένες γυναίκες (οι πιο
πολλές δασκάλες) ζητούν να αποκτήσουν οι γυναίκες δικαίωμα στην εκπαίδευση
και την εργασία. Οι ιδέες αυτές είχαν τότε πολλούς αντίπαλους. Πολλοί πίστευαν ότι
τα γράμματα βλάπτουν τις γυναίκες, γιατί από τη φύση τους είναι πιο αδύναμες και στο
σώμα και στο μυαλό. Άλλοι όμως συμφωνούσαν ότι οι γυναίκες πρέπει να μορφώνονται
για να γίνουν καλές μητέρες και σύζυγοι. Αυτοί υποστήριζαν ότι οι γυναίκες δεν ήταν κατώτερες,
αλλά διαφορετικές από τους άντρες. Οι συζητήσεις γύρω από τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία της εποχής ονομάστηκαν «γυναικείο ζήτημα».

Για το γυναικείο
κίνημα στην
Ευρώπη στα
τέλη του 19ου
αιώνα μιλήσαμε
στη σ. 102.

Οι οικονομικές δυσκολίες, η αύξηση του πληθυσμού, η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή οδηγούν
πολλούς ανθρώπους στη μετανάστευση. Άλλοι πηγαίνουν στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις,
αλλά οι πιο πολλοί φεύγουν πολύ μακριά. Αγρότες από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα αλλά
και Ελληνορθόδοξοι από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μεταναστεύουν στις ΗΠΑ. Εκεί, μαζί με
εκατομμύρια άλλους μετανάστες από την Ευρώπη, γίνονται ανειδίκευτοι εργάτες σε βιομηχανίες,
σε ορυχεία, στην κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών.

6.59
Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ
168.299

6.58

Φύλλο
από το
εβδομαδιαίο
περιοδικό
Εφημερίς
των Κυριών
(Φεβρουάριος
1890), που
κυκλοφορούσε
από το 1887
μέχρι το 1917.
Εκδότρια ήταν
η Καλλιρρόη
Παρρέν
(1861–1940),
παιδαγωγός και
δημοσιογράφος,
και το περιοδικό
το έγραφαν
αποκλειστικά
γυναίκες, ιδίως τα
πρώτα χρόνια.

6.60

157.615

70.124
53.179
27.612

1901–1905

1906–1910

1911–1915

1916–1920

Η μετανάστευση προς τις ΗΠΑ συνεχίζεται μέχρι το 1924.
Τότε η αμερικανική κυβέρνηση κλείνει τα σύνορά της για τους
μετανάστες.

1921–1924

6.61

«Τα Μετέωρα»,
ελληνικό καφενείο
στις ΗΠΑ τη
δεκαετία του
1910.
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Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ τη δεκαετία
του 1910.
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6.62

Πνευματική και καλλιτεχνική ζωή
Στα τέλη του 19ου αιώνα, το γλωσσικό ζήτημα, δηλαδή η διαμάχη για το ποια
πρέπει να είναι η επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους και της εκπαίδευσης,
παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Υπάρχουν δύο ομάδες:

Οι δημοτικιστές υποστηρίζουν τη
γλώσσα που μιλούν οι πολλοί, γιατί
αυτό θα βοηθήσει την εκπαίδευση και
την πρόοδο της χώρας.

Εξώφυλλο από το
παιδικό περιοδικό
Η διάπλασις των παίδων
(Ιούνιος 1881), που
κυκλοφόρησε από το
1879 μέχρι το 1948. Από
το 1895 τη διεύθυνση
του περιοδικού ανέλαβε
ο λογοτέχνης Γρηγόριος
Ξενόπουλος (1867–
1951).

Όσοι υπερασπίζονται την
καθαρεύουσα, θέλουν μια
γλώσσα που να μοιάζει και να
θυμίζει τα αρχαία ελληνικά.

6.63

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας (1896)
Το 1896 γίνονται στην Αθήνα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί
Αγώνες, που έκαναν πιο έντονη την έξαρση της εθνικής ιδέας
που ήδη υπήρχε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν σχέση:
Με την αρχαιολατρία και το θαυμασμό
για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στη
δυτική Ευρώπη, που γέννησε και την
ιδέα να ξαναζωντανέψουν οι αρχαίοι
αγώνες.
Με την άνθηση του αθλητισμού στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

6.64

Το λεύκωμα Η Ελλάς κατά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896.

Καρτ ποστάλ με αγώνες κωπηλασίας στον Πειραιά
(αρχές 20ού αιώνα). Η άνθηση του αθλητισμού στην
Ελλάδα συνδέεται με τους πρώτους Ολυμπιακούς
Αγώνες (1896). Στα 1894–1896 ιδρύονται 60 αθλητικά
σωματεία, και το 1897 ιδρύεται ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων (ο μετέπειτα
ΣΕΓΑΣ). Δημοφιλή εκείνη την εποχή εκτός από τον
κλασικό αθλητισμό ήταν η κωπηλασία, η ποδηλασία, το
τένις και το ποδόσφαιρο, αλλά και η ιππασία και
η ξιφασκία. Στα αγωνίσματα αυτά συμμετείχαν κυρίως
τα ανώτερα και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα.

6.66

124

Εθνική ιστορία
Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ιστορικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, γράφει το έργο του
Ιστορία του ελληνικού έθνους. Σ’ αυτό μιλάει για πρώτη
φορά για τη συνέχεια στην ιστορία των Ελλήνων από την
αρχαιότητα μέχρι τις μέρες του (αρχαιότητα, βυζαντινοί,
νεότεροι χρόνοι). Σύμφωνα με τον Παπαρρηγόπουλο, σ’
αυτή την ενιαία εθνική ιστορία σημαντική θέση έχει το Βυζάντιο, γιατί τότε ενώθηκαν ο ελληνισμός, η ορθοδοξία και η
μοναρχία. Παρά τις αντιδράσεις που συνάντησε αρχικά, το
έργο του έγινε σύντομα η κυρίαρχη εκδοχή της ελληνικής
ιστορίας, ιδίως αφού καθιερώθηκε στην εκπαίδευση.

Πίνακας του ζωγράφου Γεώργιου Ιακωβίδη με το Νικόλαο Πολίτη
(1852–1921). Ο Πολίτης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας,
θεωρείται ο δημιουργός της ελληνικής λαογραφίας. Συγκέντρωσε
και μελέτησε έθιμα, παροιμίες, δημοτικά τραγούδια κ.ά. για να
δείξει την ομοιότητά τους με εκείνα των αρχαίων Ελλήνων και
επομένως τη συγγένεια των νεότερων Ελλήνων με τους αρχαίους.
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Για το γλωσσικό
ζήτημα
μιλήσαμε στη
σ. 41.

6.65

6.67

Στην εικόνα 6.65
ο Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος (1815–1891) και στην 6.67
εξώφυλλο από την πρώτη έκδοση της Ιστορίας του
ελληνικού έθνους, που άρχισε να εκδίδεται το 1860 και
ολοκληρώθηκε το 1875.
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Την περίοδο
1815–1863 τα
Επτάνησα είναι
κτήση της Μεγάλης
Βρετανίας.

Στην περίοδο 1830–1880 στα ελληνικά γράμματα υπάρχουν
δύο λογοτεχνικές σχολές: η Επτανησιακή και η Αθηναϊκή, που
αναπτύσσονται η μία στα Επτάνησα και η άλλη στην Αθήνα.
Οι αλλαγές στην οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική ζωή
της Ελλάδας μετά το 1864 επηρεάζουν και την πνευματική ζωή. Εμφανίζεται
η Νέα Αθηναϊκή Σχολή, με λογοτέχνες που γράφουν ποιήματα και πεζά
κυρίως στη δημοτική γλώσσα.

Τα περισσότερα πράγματα που γνωρίζουμε για την ελληνική τέχνη το
19ο αιώνα αφορούν την Αθήνα και τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.
Ωστόσο υπάρχουν και οι ανώνυμοι καλλιτέχνες, που παράγουν ό,τι
ονομάζουμε «λαϊκή» τέχνη.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα όλο και πιο πολλοί ενδιαφέρονται για τις
τέχνες και αγοράζουν ή παραγγέλνουν έργα τέχνης. Τα ζωγραφικά έργα την
περίοδο αυτή «διδάσκουν» στους Έλληνες επεισόδια και ήρωες ως κομμάτια
της εθνικής ιστορίας τους.

6.69

6.70

«Αθηναϊκό γλέντι», πίνακας (πριν από το 1893)
του ζωγράφου Νικόλαου Γύζη (1842–1901).
«Αραγμένα καράβια», πίνακας (δεκαετία του
1890) του ζωγράφου Κωνσταντίνου Βολανάκη
(1837–1907).

Το πορτρέτο του σημαντικού
αρχιτέκτονα Λύσανδρου
Καυταντζόγλου (1811–1885),
έργο του ζωγράφου
Νικηφόρου Λύτρα (1832–1904),
που φτιάχτηκε μεταξύ των ετών
1885 και 1890. Στη ζωγραφική
οι καλλιτέχνες δημιουργούν
έργα με θέματα από την
καθημερινή ζωή, την ιστορία
και τη μυθολογία, πορτρέτα και
τοπία.

6.72

6.68

«Οι ποιητές», πίνακας του ζωγράφου Γεώργιου
Ροϊλού με τους ποιητές της Νέας Αθηναϊκής
Σχολής. Στο κέντρο, με το κεφάλι να
ακουμπάει στο χέρι του, ο Κωστής Παλαμάς,
ο πιο σημαντικός ποιητής της σχολής αυτής.

6.71

Λεπτομέρεια από το
γλυπτό του Γιαννούλη
Χαλεπά (1851–1938)
«Η κοιμωμένη» (1877),
που βρίσκεται στο
Πρώτο Νεκροταφείο
της Αθήνας. Στα
γλυπτά οι καλλιτέχνες
έχουν πρότυπά
τους τα έργα της
αρχαιότητας.
Τα πιο πολλά γλυπτά την εποχή αυτή είναι δημόσιες
παραγγελίες και παρουσιάζουν τα πράγματα
εξιδανικευμένα, δηλαδή όχι όπως είναι, αλλά όπως οι
άνθρωποι θα ήθελαν να είναι. Στις ιδιωτικές παραγγελίες
κυριαρχούν τα γλυπτά που στολίζουν τους τάφους
ανθρώπων από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.

6.73
«Αθηναϊκή εσπέρα», πίνακας (1897) του ζωγράφου
Ιάκωβου Ρίζου (1849–1926). Ο ζωγράφος διαλέγει για
θέμα του μια σκηνή από αστικό σπίτι στην Αθήνα.

Δ. Το ελληνικό εθνικό ζήτημα
Για τη Μεγάλη
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Μεγάλη Ιδέα καθορίζει την ελληνική πολιτική ζωή. Για
Ιδέα μιλήσαμε
το σκοπό αυτό ξοδεύονται πολλά χρήματα για στρατιωτικές δαπάνες. Όμως, η Μεγάλη Ιδέα
στη σ. 78.
συναντά δυσκολίες: η οικονομική και στρατιωτική αδυναμία της χώρας, η πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, τα βαλκανικά εθνικά κινήματα που θέλουν να δημιουργήσουν και αυτά
τα δικά τους κράτη, αλλά και τα άλλα βαλκανικά κράτη που θέλουν να επεκταθούν και να
πάρουν περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ευνοούν τις εθνικές διεκδικήσεις της Ελλάδας.
Το ελληνικό εθνικό ζήτημα αποτελούσε στην ουσία τμήμα του Ανατολικού Ζητήματος.

125
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Το ελληνικό κράτος προώθησε τις διεκδικήσεις του σε βαλκανικά εδάφη με δύο τρόπους:

διαδίδοντας τα ελληνικά γράμματα στις περιοχές όπου
κατοικούσαν Ελληνορθόδοξοι, αλλά τις διεκδικούσαν και
τα άλλα βαλκανικά εθνικά κινήματα

ενισχύοντας τις ένοπλες
ταραχές και εξεγέρσεις στις
περιοχές αυτές

Τις διεκδικήσεις αυτές υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής
κοινωνίας: ιδρύονται μάλιστα και εθνικές εταιρίες για να τις προωθούν.

Στα τέλη του 19ου αιώνα το ελληνικό κράτος έχει μεγαλώσει σε έκταση και ο
πληθυσμός του έχει αυξηθεί. Τα σύνορά του επεκτείνονται κυρίως χάρη στην
ευρωπαϊκή διπλωματία. Την εποχή εκείνη έγινε ένας πόλεμος ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία (1897) και η Ελλάδα νικήθηκε.
Η Μεγάλη Βρετανία κατείχε
τα Επτάνησα. Αντιμετώπιζε
όμως προβλήματα από το
εθνικό κίνημα που αναπτύχθηκε εκεί και ζητούσε να
ενωθούν τα νησιά με την
Ελλάδα. Έτσι, όταν έγινε βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος Α΄, η Μεγάλη Βρετανία
τα έδωσε στην Ελλάδα με τη
σύμφωνη γνώμη της Γαλλίας
και της Ρωσίας.

Οι αλλαγές στα σύνορα του ελληνικού κράτους
το 19ο αιώνα

6.74

Στο Συνέδριο του Βερολίνου (1878) η ελληνική
αντιπροσωπεία ζήτησε την
Ήπειρο, τη Θεσσαλία και
την Κρήτη. Έπειτα από
διαπραγματεύσεις που
κράτησαν τρία χρόνια, η
Οθωμανική Αυτοκρατορία
παραχώρησε στην Ελλάδα
τη Θεσσαλία και την περιοχή της Άρτας (1881).

Ο πόλεμος του 1897
Λίγους μήνες μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού στην Κρήτη, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κήρυξε
τον πόλεμο στην Ελλάδα
(Απρίλιος 1897). Ο πόλεμος
έγινε στη Θεσσαλία. Μέσα
σ’ ένα μήνα ο οθωμανικός
στρατός νίκησε τον ελληνικό
και κατέλαβε όλη σχεδόν τη
Θεσσαλία.
Η συνθήκη ειρήνης που
υπογράψανε η Οθωμανική
Αυτοκρατορία και η Ελλάδα ανάμεσα στα άλλα
ρύθμισε:
τα σύνορα ανάμεσα στα
δύο κράτη,
την αποζημίωση που
έπρεπε να πληρώσει το
ελληνικό κράτος.
Επειδή η αποζημίωση ήταν
πολύ μεγάλη και η Ελλάδα
δεν μπορούσε να την πληρώσει, οι Μεγάλες Δυνάμεις τής επιβάλανε Διεθνή
Οικονομικό Έλεγχο.

Το Κρητικό Ζήτημα
Το 19ο αιώνα η Κρήτη ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο νησί ζούσαν μαζί μουσουλμάνοι και ορθόδοξοι (που ήταν και οι περισσότεροι). Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι
ορθόδοξοι κατόρθωσαν να αποκτήσουν ορισμένα δικαιώματα, χάρη στην παρέμβαση των
Μεγάλων Δυνάμεων και του ελληνικού κράτους (1868).
Στο Συνέδριο του Βερολίνου οι ορθόδοξοι στην Κρήτη αποκτήσανε ακόμη περισσότερα δικαιώματα (Σύμβαση της Χαλέπας). Στα τέλη του αιώνα οι ορθόδοξοι αναπτύσσουν ένοπλο κίνημα
που ζητάει αυτονομία του νησιού και εξεγείρονται. Η ελληνική κυβέρνηση, με την πίεση της
κοινής γνώμης, στέλνει στρατό (αρχές του 1897) και προκαλεί έτσι πόλεμο με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Παρόλο που η Ελλάδα χάνει τον πόλεμο, παρεμβαίνουν οι Μεγάλες Δυνάμεις
και η Κρήτη αποκτά αυτονομία (Κρητική Πολιτεία). Όμως οι αναταραχές
και οι εξεγέρσεις συνεχίζονται με κύριο αίτημα την ένωση με την Ελλάδα.
Για τoυς
Η ένωση θα γίνει το 1913 με τους Βαλκανικούς Πολέμους.
Βαλκανικούς

6.75

126

Φύλλο από γαλλική εφημερίδα με τον ερχομό του πρίγκιπα
Γεώργιου στην Κρήτη (Ιανουάριος 1899). Οι Μεγάλες Δυνάμεις
όρισαν τον πρίγκιπα Γεώργιο, έναν από τους γιους του βασιλιά της Ελλάδας Γεώργιου Α΄,
κυβερνήτη της Κρητικής Πολιτείας.
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Πολέμους θα
μιλήσουμε στις
σ. 148-150.
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δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η ελληνική και η βουλγαρική εθνική ιδέα συγκρούονται
Μετά τη δημιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ήθελε
να περιορίσει την εξάπλωσή της. Και η Ελλάδα όμως δεν ήθελε τη διάδοση της βουλγαρικής
εθνικής ιδέας, ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η Ελλάδα και το Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως είχαν αντίθετους στόχους με τη Βουλγαρία. Έτσι, στα βαλκανικά εδάφη
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Ελλάδα προσπαθεί να αναγνωριστούν όσο πιο πολλοί
ορθόδοξοι γίνεται ως Έλληνες και η Βουλγαρία ως Βούλγαροι.
Έτσι η κάθε χώρα:

Ίδρυε σχολεία για να
διαδώσει την εθνική της
ιδεολογία.

Κατασκεύαζε χάρτες και καταγραφές
πληθυσμών που έδειχναν την
αριθμητική της υπεροχή στην περιοχή.

Προσπαθούσε να πάρει με το μέρος
της τα ισχυρά πρόσωπα στα χωριά
και στις πόλεις, να επηρεάσει τις
οθωμανικές αρχές, αλλά και τους
Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Το ελληνικό
σχολείο στο
Πράβι, τη
σημερινή
Ελευθερούπολη
στο νομό
Καβάλας.

6.77
6.78

6.76
Δασκάλες από ελληνικά σχολεία στη
Μακεδονία.

Γυμναστικές
επιδείξεις σε
ελληνικό σχολείο
για κορίτσια στο
Μοναστήρι.

6.79

Φωτογραφία (μάλλον του 1904) με τα μέλη της
πρώτης οργάνωσης του Μακεδονικού Αγώνα
στην περιοχή Γευγελή (σήμερα στην ΠΓΔΜ),
η οποία έδρασε με τον τίτλο «Φιλόπτωχος
Αδελφότητα Γευγελής».
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Στις πόλεις, όπου η ελληνική και η βουλγαρική
εθνική ιδέα είχαν διαδοθεί από τα σχολεία, οι
κάτοικοι είχαν μοιραστεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Στα χωριά όμως τα σχολεία ήταν λιγότερα και
πολλοί ορθόδοξοι αγρότες συνέχιζαν να θεωρούν
ότι ανήκαν στο ορθόδοξο μιλέτ. Έτσι αρκετά
χωριά πήγαιναν άλλοτε με το Πατριαρχείο και
άλλοτε με την Εξαρχία. Με άλλα λόγια οι κάτοικοί
τους θεωρούνταν από την κάθε πλευρά άλλοτε
Βούλγαροι και άλλοτε Έλληνες.
Στο γύρισμα από το 19ο στον 20ό αιώνα,
η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική και τη
βουλγαρική εθνική ιδέα κατέληξε σε ένοπλη
σύγκρουση, κυρίως στη Μακεδονία.
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δεύτερο μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ο Μακεδονικός Αγώνας
Η περιοχή της Μακεδονίας δεν είχε σαφή γεωγραφικά όρια. Την περίοδο αυτή τη διεκδικούσαν κυρίως τρία κράτη: η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία. Από τα τέλη του 19ου αιώνα οργανώνονται στη
Μακεδονία, συχνά με τη βοήθεια της Βουλγαρίας, επαναστατικές επιτροπές (κομιτάτα) και τοπικές
εξεγέρσεις ενάντια στην οθωμανική εξουσία. Μεγαλύτερη ήταν η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική
Οργάνωση (ΕΜΕΟ, 1893), που ζητούσε την αυτονομία της Μακεδονίας. Όμως η μεγάλη εξέγερση
της ΕΜΕΟ το 1903 (εξέγερση του Ίλιντεν) δεν πέτυχε. Από την άλλη μεριά, το ελληνικό κράτος θεωρούσε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας ελληνικό και από καιρό προσπαθούσε να ενισχύει τη
θέση του εκεί: ίδρυσε σχολεία, οργάνωσε τα ελληνικά προξενεία, χρηματοδότησε όσους υποστήριζαν
την ελληνική εθνική ιδέα κ.ά. Ο πόλεμος του 1897 εμπόδισε την Ελλάδα να παρέμβει στρατιωτικά στην περιοχή. Όμως το 1904 ιδρύθηκε μυστικά στην Αθήνα το Μακεδονικό Κομιτάτο
Για τους
(δηλαδή επιτροπή), που έστειλε κρυφά στη Μακεδονία τα πρώτα ελληνικά αντάρτικα σώματα.
Νεότουρκους
και το κίνημά
Έλληνες και Βούλγαροι αντάρτες συγκρούστηκαν βίαια και μέσα σε τέσσερα χρόνια τα ελλητους θα
νικά αντάρτικα σώματα υπερίσχυσαν στην περιοχή. Με το κίνημα των Νεότουρκων το 1908 η
μιλήσουμε στις
σ. 153-154.
σύγκρουση σταμάτησε και η ελληνική κυβέρνηση ανακάλεσε (έφερε πίσω) τα σώματα αυτά
από τη Μακεδονία.

6.81

6.80

Ο Παύλος Μελάς (1870–1904) ήταν
αξιωματικός του ελληνικού στρατού,
πήρε μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα και
έγινε διοικητής των αντάρτικων ελληνικών
ομάδων. Σκοτώθηκε στο χωριό Στάτιστα
(σήμερα Μελάς) της Καστοριάς. Ο
θάνατός του συγκίνησε τους Έλληνες
και προκάλεσε στην Ελλάδα πιο έντονη
κινητοποίηση υπέρ του Μακεδονικού
Αγώνα.

Ο καπετάν Άγρας (Σαράντης Αγαπηνός, 1880–1907) με την αντάρτικη ομάδα του.
Ο Άγρας ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού και έδρασε στην περιοχή των
Γιαννιτσών. Το 1907 τον συνέλαβαν οι Βούλγαροι και τον σκότωσαν στο χωριό
Βλάδοβο (σήμερα Άγρας στο νομό Πέλλας).

6.82

Οι Έλληνες αποκαλούσαν συχνά
«κομιτατζήδες» τα ένοπλα σώματα που
πολεμούσαν για την αυτονομία της
Μακεδονίας ή για την προσάρτησή της στη
Βουλγαρία. Στη φωτογραφία ο κομιτατζής
Σλάπκο Αρσόφ και η αντάρτικη ομάδα του.
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Κεφάλαιο 7
Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η Επανάσταση
στη Ρωσία: το τέλος των αυτοκρατοριών

Η δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα άλλαξε την Ευρώπη και τον κόσμο. Το 1914 ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Όταν τέλειωσε, το 1918, οι παλιές αυτοκρατορίες διαλύθηκαν και δημιουργήθηκαν
νέα εθνικά κράτη. Στο μεταξύ, η επανάσταση που ξέσπασε στη Ρωσία το 1917 ανέτρεψε τον τσάρο,
δημιούργησε ένα νέο καθεστώς και η Ρωσία έγινε η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
(ΕΣΣΔ). Παράλληλα οι ΗΠΑ έγιναν η νέα παγκόσμια οικονομική δύναμη και αναμείχθηκαν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε σοβαρές κοινωνικές συνέπειες: αφάνισε μια
ολόκληρη γενιά αντρών, έφερε οικονομική καταστροφή και ανεργία, δημιούργησε πρόσφυγες και
άφησε πολλούς απογοητευμένους. H Οκτωβριανή Επανάσταση προκάλεσε μεγάλο φόβο, αλλά και
πολλές ελπίδες.
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Α. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: «Ο Μεγάλος Πόλεμος» (1914–1918)
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914–1918) ήταν ο πιο μεγάλος και καταστροφικός πόλεμος μέχρι τότε. Γι’
αυτό και ονομάστηκε «Μεγάλος Πόλεμος». Αντίπαλοι ήταν από τη μια οι δυνάμεις της Αντάντ και από την
άλλη οι Κεντρικές Δυνάμεις. Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν
Για την
νέα όπλα και εφάρμοσαν νέες μεθόδους. Τα κύρια πολεμικά μέτωπα βρίσκονταν στην
Αντάντ και
Ευρώπη, αλλά ο πόλεμος εξαπλώθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο όταν πήραν μέρος σ’
τις Κεντρικές
αυτόν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και άλλες χώρες. Λίγα ευρωπαϊκά κράτη έμειναν ουδέτερα.
Δυνάμεις
μιλήσαμε στη
Στον πόλεμο στην Ευρώπη σκοτώθηκαν περίπου 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι και άλλα
σ. 90.
21 εκατομμύρια τραυματίστηκαν.
Οι αιτίες που οδήγησαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πολλές:

Από τα τέλη του 19ου αιώνα
οι ευρωπαϊκές Μεγάλες
Δυνάμεις ανταγωνίζονται
μεταξύ τους ποια θα γίνει πιο
ισχυρή στον κόσμο.

Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η
μεγαλύτερη αποικιακή αυτοκρατορία. Ήθελε να συνεχίσει
να ελέγχει τους θαλάσσιους
δρόμους για τις αποικίες της.
Γι’ αυτό ήθελε να διατηρηθεί η
ισορροπία δυνάμεων και ήταν
ενάντια σε όποιον προσπαθούσε να την ανατρέψει.
Η Γαλλία ήθελε να πάρει από τη Γερμανία την
Αλσατία και τη Λορένη,
περιοχές που είχε χάσει στο Γαλλοπρωσικό
πόλεμο (1871), να περιορίσει τη δύναμη της
Γερμανίας και να αυξήσει τις αποικίες της.
Η Ιταλία ήθελε να προσθέσει στις αποικίες της
στην Αφρική και τη Λιβύη,
που ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και να
πάρει από την Αυστροουγγαρία εδάφη που θεωρούσε δικά της (το Τρέντο και
την Τεργέστη).
Πληθυσμός σε εκατομμύρια

130

Στρατιώτες
Πολεμικά πλοία
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Αναπτύσσονται οι
εξοπλισμοί.

Καλλιεργείται
ο μιλιταρισμός.

Σύμφωνα με το μιλιταρισμό, τα κράτη
και οι κοινωνίες κυβερνιούνται καλύτερα
όταν στηρίζονται στις στρατιωτικές
αρχές και στην πειθαρχία, γιατί έτσι
πετυχαίνουν τους στρατιωτικούς και
εθνικούς τους στόχους.

Κυριαρχεί η εθνική ιδεολογία,
σε μια εποχή που όλο και
περισσότεροι άνθρωποι
ψηφίζουν και έχουν λόγο για τις
πολιτικές εξελίξεις.

45
711.000

£

7.1

Η Ευρώπη το 1914

185
64
50
390

40
1.250.000
62
73
37

£

58
35
750.000

£

36
12
10
2

£

Υποβρύχια
Χρήματα για εξοπλισμούς
(σε εκατομμύρια λίρες)
Πληθυσμός αποικιών σε
εκατομμύρια
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7.2
Η αφορμή για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δόθηκε όταν μια ομάδα
Σέρβων δολοφόνησε στο Σαράγιεβο το διάδοχο του αυτοκράτορα της
Αυστροουγγαρίας. Τότε η Αυστροουγγαρία κήρυξε πόλεμο στη Σερβία
(Ιούλιος 1914). Μέσα σε μια βδομάδα μπήκαν στον πόλεμο τα πιο ισχυρά
ευρωπαϊκά κράτη, άλλα με την Αντάντ και άλλα με τις Κεντρικές Δυνάμεις.
Αργότερα στην κάθε συμμαχία προστέθηκαν και άλλα κράτη, μέσα και έξω
από την Ευρώπη. Άλλα από αυτά το έκαναν για να προωθήσουν τα δικά τους
συμφέροντα και άλλα γιατί συνδέονταν με τα ευρωπαϊκά κράτη με συμφωνίες και
συμφέροντα. Τα κυριότερα όμως μέτωπα ήταν στην Ευρώπη.
Στην αρχή όλες οι πλευρές νόμιζαν ότι πόλεμος θα κρατούσε λίγο και υπήρχε
μεγάλος ενθουσιασμός. Σύντομα
όμως κατάλαβαν ότι είχαν κάνει
λάθος, αφού κανένας από τους
αντίπαλους δεν πέτυχε γρήγορα
τη νίκη. Τότε η κάθε πλευρά,
για να δυναμώσει τη θέση της,
προσπάθησε να βρει κι άλλους
συμμάχους.

7.3
Η Γερμανία ήθελε να αποκτήσει περισσότερες αποικίες, να επεκτείνει τα
ευρωπαϊκά εδάφη της και να αυξήσει την
επιρροή της σε άλλα κράτη (στην Πολωνία, στα βαλκανικά κράτη, κυρίως όμως
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κ.α.). Η
Γερμανία είχε πολύ καλά εξοπλισμένο
στρατό και το ναυτικό της ανταγωνιζόταν
το βρετανικό ναυτικό.
Η πολυεθνική Αυστροουγγαρία
αντιμετώπιζε προβλήματα από
τα εθνικά κινήματα στα εδάφη
της. Φοβόταν ότι οι οπαδοί τους
θα ξεσηκώνονταν και με την
υποστήριξη από άλλα κράτη
θα δημιουργούσαν ανεξάρτητα εθνικά κράτη και θα τη
διαλύανε.
Η Ρωσία ήθελε από παλιά να έχει έξοδο στη
Μεσόγειο. Γι’ αυτό ήθελε
να ελέγχει το Βόσπορο
και τα Δαρδανέλια, που
ανήκαν στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, και να
αυξήσει την επιρροή της
στα Βαλκάνια.

65

Οι τρεις Σέρβοι που σκότωσαν το διάδοχο
του αυστροουγγρικού θρόνου στο
Σαράγιεβο. Ανήκαν στη σερβική εθνικιστική
οργάνωση «Μαύρο Χέρι», που ήθελε να
ενταχθούν στη Σερβία εδάφη που ανήκαν
στην Αυστροουγγαρία. Με το βέλος
σημειώνεται αυτός που πυροβόλησε.

7.4

2.200.000
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22
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Πλήθος κόσμου στο Μόναχο διαδηλώνει υπέρ του πολέμου το 1914.

7.5
Μην κάνεις
καμιά κίνηση γιατί...

164

Αν χτυπήσεις αυτόν
τον πιτσιρικά θα...

Αν επιτεθείς
στο φίλο μου θα...

Αν τον
χτυπήσεις...
Μη!

Αν με πειράξεις
θα...

1.200.000

£

30
9
67

Στα Βαλκάνια, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι του 1912–
1913 δε σταμάτησαν τις εθνικές διεκδικήσεις. Η
Σερβία ήθελε να επεκταθεί και να ενσωματώσει
πληθυσμούς και εδάφη που βρίσκονταν στην Αυστροουγγαρία. Η Βουλγαρία, που νικήθηκε στο
Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο (1913), ήθελε ν’ αλλάξει την
κατάσταση και να επεκταθεί. Η Ελλάδα ήθελε να
ενσωματώσει τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου ζούσαν πολλοί Ελληνορθόδοξοι.
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Ο αρχιδούκας Φραγκίσκος
Φερδινάνδος, διάδοχος του θρόνου
της Αυστροουγγαρίας, καθώς φεύγει
από το δημαρχείο του Σαράγιεβο.
Λίγο μετά θα δολοφονηθεί.

Σκίτσο που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 1914 σε εφημερίδα
των ΗΠΑ και σχολιάζει τις μυστικές συμφωνίες που είχαν κάνει
τα ευρωπαϊκά κράτη μεταξύ τους.

Για τους
Βαλκανικούς
Πολέμους θα
μιλάμε στις
σ. 148-150.
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Οι αντίπαλοι
Αντάντ
Κεντρικές Δυνάμεις
Μεγάλη Βρετανία
Γερμανία
Γαλλία
Αυστροουγγαρία
Ρωσία
Οθωμανική Αυτοκρατορία (1914)
Σερβία
Βουλγαρία (1916)
Ιαπωνία (1914)
Ιταλία (1915)
Ρουμανία (1916)
Πορτογαλία (1916)
Ελλάδα (1917)
ΗΠΑ (1917)
Βραζιλία (1917)
Κίνα (1917) και άλλες

Το ανατολικό μέτωπο
Εδώ συγκρούστηκαν κυρίως η Γερμανία και η Αυστροουγγαρία με τη Ρωσία. Το καλοκαίρι του 1915 ο γερμανικός στρατός
κατέλαβε πολλές περιοχές στη Ρωσία. Οι Ρώσοι στρατιώτες,
που πολεμούσαν χωρίς τα κατάλληλα ρούχα και τρόφιμα,
νικήθηκαν πολλές φορές από τους Γερμανούς, είχαν χαμηλό
ηθικό και πολλοί λιποτάκτησαν. Στα τέλη του 1916 ο ρωσικός
στρατός ήταν σχεδόν διαλυμένος.

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914–1918)

Το δυτικό μέτωπο
Ήταν το κυριότερο μέτωπο
στην Ευρώπη. Εδώ συγκρούστηκαν κυρίως η Γαλλία και
η Μεγάλη Βρετανία με τη
Γερμανία. Ξεκινούσε από τη
Βόρεια Θάλασσα και τελείωνε στην Ελβετία. Το μέτωπο
αυτό δημιουργήθηκε μετά
τις πρώτες συγκρούσεις
(φθινόπωρο 1914). Για περισσότερο από τρία χρόνια
έμεινε σταθερό, δηλαδή κανένας δε νικούσε τον άλλο.
Ο πόλεμος εδώ έγινε κυρίως
στα χαρακώματα.
Το νότιο μέτωπο
Υπήρχαν δύο μέτωπα, ένα
στην Ιταλία και ένα στα
Βαλκάνια. Η Ιταλία μπήκε
στον πόλεμο το 1916 με την
Αντάντ.
Στα Βαλκάνια, η Αυστροουγγαρία επιτέθηκε στη Σερβία
και το 1915 κατέλαβε την
πρωτεύουσά της, το Βελιγράδι. Την ίδια χρονιά η
Βουλγαρία συμμάχησε με τις
Κεντρικές Δυνάμεις. Η Αντάντ
πίεζε την Ελλάδα να σταματήσει να είναι ουδέτερη. Τελικά,
το 1916, η κυβέρνηση του
Ελευθέριου Βενιζέλου συμμάχησε με την Αντάντ, που
άνοιξε νέο μέτωπο ενάντια
στις Κεντρικές Δυνάμεις στη
Μακεδονία.

Τα μέτωπα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η Αντάντ, μετά την αποτυχημένη εκστρατεία στην Καλλίπολη (1915), εισέβαλε
στη Μέση Ανατολή (1916). Tη βοήθησαν οι Άραβες, που εξεγέρθηκαν ενάντια στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από το 19ο αιώνα είχαν αναπτυχθεί αραβικά εθνικά
κινήματα, τα οποία αργότερα θέλησαν να δημιουργήσουν ανεξάρτητα αραβικά
κράτη στις περιοχές που κατείχαν οι Βρετανοί και οι Οθωμανοί. Οι Άραβες πίστευαν ότι, αν πήγαιναν με την Αντάντ, θα κέρδιζαν για ανταμοιβή την ανεξαρτησία
τους. Την ίδια εποχή οι Βρετανοί υποσχέθηκαν και στο εβραϊκό σιωνιστικό κίνημα
μια πατρίδα στην Παλαιστίνη.
Μάχες έγιναν και στα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Ρωσία. Οι
Αρμένιοι που ζούσαν στην περιοχή βοήθησαν τους Ρώσους. Αυτό το γεγονός χρησιμοποίησαν ως δικαιολογία οι Οθωμανοί για να εξοντώσουν τους Αρμένιους.

Για το σιωνισμό
μιλάμε στη σ. 88.

Για τον
εκτοπισμό και
την εξόντωση
των Αρμενίων
μιλάμε στη
σ. 154.
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Η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο
Οι ΗΠΑ ήθελαν να διατηρηθεί η ισορροπία δυνάμεων
ανάμεσα στα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι, όταν η
Γερμανία έμοιαζε να κυριαρχεί σε όλη την Ευρώπη, οι
ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο με την Αντάντ (1917).

Ο πόλεμος εκτός Ευρώπης
Πολεμικές επιχειρήσεις έγιναν και στην Αφρική, την Ασία,
τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, τη Νότια Αμερική.
Πολλά κράτη (ανάμεσά τους και η Γαλλία και η Μεγάλη
Βρετανία) μάχονταν για να καταλάβουν κυρίως περιοχές
που ήταν αποικίες της Γερμανίας. Η Ιαπωνία, για παράδειγμα, συμμάχησε με την Αντάντ (1914) και επιτέθηκε
σε γερμανικές κτήσεις στην Κίνα και τον Ειρηνικό.

7.6

Για
την Επανάσταση
στη Ρωσία
θα μιλήσουμε
στις σ. 136–140.

Η λήξη του πολέμου
Το 1918, οι ΗΠΑ μπήκαν στον
πόλεμο, κι έτσι η Αντάντ ενισχύθηκε στο δυτικό μέτωπο, ενώ νικούσε και στα Βαλκάνια. Από την
άλλη, μετά την Επανάσταση στη
Ρωσία (1917), το νέο καθεστώς
των μπολσεβίκων υπέγραψε με
τη Γερμανία τη Συνθήκη του
Μπρεστ-Λιτόφσκ (άνοιξη του
1918). Τότε η Γερμανία, που
αντιμετώπιζε προβλήματα στο
εσωτερικό, καθώς οι ελλείψεις
σε βασικά είδη και οι διαμαρτυρίες γίνονταν όλο και περισσότερες, προσπάθησε να πετύχει μια
νίκη και στο δυτικό μέτωπο, αλλά
χωρίς επιτυχία. Στις 11 Νοεμβρίου 1918 η Γερμανία, η Αυστροουγγαρία και οι σύμμαχοί τους
αναγκάστηκαν να υπογράψουν
την ανακωχή του πολέμου. Τη
μέρα αυτή έληξε επίσημα ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος.

Η ζωή στο μέτωπο: πόλεμος στα χαρακώματα και νέα όπλα

7.7

Οι αντίπαλοι στρατοί ακινητοποιήθηκαν σε χαρακώματα, δηλαδή σε βαθιά χαντάκια
που έσκαψαν στις πεδιάδες. Σιγά σιγά τα χαρακώματα μεγάλωσαν και έγιναν σαν
στρατόπεδα. Οι στρατιώτες έβγαιναν από εκεί μόνο για να κάνουν επιθέσεις, αλλά
δύσκολα οι αντίπαλοι στρατοί μπορούσαν να προχωρήσουν πολύ και να καταλάβουν
νέα εδάφη. Έτσι χάνονταν πολλές ζωές για λίγα μόνο χιλιόμετρα γη.
Στα χαρακώματα ζούσαν εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες σε φριχτές συνθήκες:
εκτός από τις βροχές και τη λάσπη, τα ποντίκια και τις ψείρες, πέθαιναν από αρρώστιες
και επιδημίες, σκοτώνονταν από τους ελεύθερους σκοπευτές και τους βομβαρδισμούς
των αντίπαλών τους. Πολλοί στρατιώτες δεν άντεξαν ψυχικά και καταρρεύσανε.

7.8
Αναπαράσταση χαρακώματος.
Οι στρατιώτες έπρεπε να στέκονται
όρθιοι μέσα στη λάσπη και το νερό
που μαζεύονταν στο χαράκωμα.
Τα πόδια τους μούλιαζαν για ώρες
στα βρομόνερα και πάθαιναν
μολύνσεις. Οι ακρωτηριασμοί ήταν
συχνοί.

Αυστριακός στρατιώτης
το 1915 στα χαρακώματα
στο ανατολικό μέτωπο.
Ο πόλεμος των
χαρακωμάτων είχε
χιλιάδες νεκρούς και
τραυματίες, και άφησε
βαθιά ψυχικά τραύματα
σε όσους επιζήσανε.
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Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν νέα όπλα: θωρηκτά, υποβρύχια, αεροπλάνα,
άρματα μάχης, χημικά όπλα, πολυβόλα, χειροβομβίδες κ.ά. Για την κατασκευή τους
δημιουργήθηκαν νέες βιομηχανίες, όπου δούλευαν πολλοί εργάτες, αλλά κυρίως εργάτριες.

7.9

7.10

Στην εικόνα 7.9 στρατιώτες που κάνουν επίθεση φορώντας μάσκες για τα αέρια και στην 7.10 δύο στρατιώτες και ένας γάιδαρος με μάσκες
αερίων. Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά και από τους δύο αντίπαλους ασφυξιογόνα αέρια. Τα θύματά τους
συχνά πέθαιναν.

7.12

7.11

Στην εικόνα 7.11 γερμανικό
ζέπελιν (ένα είδος
αερόστατου) σε πτήση και
στην 7.12 ιταλικός πίνακας
με τα αεροπορικά μέσα
(αεροπλάνα και τα ζέπελιν)
που διέθετε η κάθε συμμαχία
(αριστερά τα αεροπορικά
μέσα της Γερμανίας και
της Αυστρίας και δεξιά της
Ιταλίας και της Αντάντ).
Οι Γερμανοί στον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
χρησιμοποίησαν ζέπελιν για
να βομβαρδίσουν
το Λονδίνο. Όμως
οι Βρετανοί κατόρθωσαν
να τα αντιμετωπίσουν
πολύ γρήγορα.

7.13

7.14

Τα θωρηκτά, φτιαγμένα από σίδερο, ήταν
τα πιο ασφαλή, γρήγορα και ευέλικτα
πολεμικά πλοία την εποχή αυτή. Χάρη
σ’ αυτά, η Αντάντ μπόρεσε να επιβάλει
ναυτικό αποκλεισμό στις Κεντρικές
Δυνάμεις, γεγονός που τη βοήθησε πολύ να
κερδίσει τον πόλεμο.
Τα υποβρύχια βοήθησαν τη Γερμανία να
αντιμετωπίσει τη μεγάλη ναυτική δύναμη της
Αντάντ. Από το 1915 η Γερμανία απειλούσε
όλα τα πλοία που πήγαιναν σε βρετανικά
λιμάνια, ακόμη και τα ουδέτερα. Το 1917 οι
ΗΠΑ, που εφοδίαζαν κρυφά τους Βρετανούς
με ουδέτερα πλοία, πείστηκαν να μπουν στον
πόλεμο, όταν η Γερμανία απείλησε ότι θα
χτυπήσει και τα ουδέτερα αμερικανικά πλοία.

7.15

Βρετανικά άρματα μάχης που έπεσαν στα χέρια
του γερμανικού στρατού (άνοιξη του 1918).
Το άρμα μάχης, ή τανκ, κατασκευάστηκε στη Μεγάλη
Βρετανία στη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου
για να βοηθήσει στις μάχες στα χαρακώματα. Όμως
τα τανκς άρχισαν να χρησιμοποιούνται προς το τέλος
του πολέμου κι έτσι δεν έπαιξαν σπουδαίο ρόλο.
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7.16
Καθώς ο πόλεμος προχωρούσε και οι στρατιώτες συνέχιζαν να ταλαιπωρούνται,
κυριάρχησε απαισιοδοξία και οι άνθρωποι άρχισαν να αμφισβητούν τον
πόλεμο. Και στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα πολλοί στρατιώτες λιποτάκτησαν,
εγκαταλείψανε δηλαδή το στρατό. Όσους έπιαναν, τους εκτελούσαν για
παραδειγματισμό (για να φοβηθούν δηλαδή οι άλλοι στρατιώτες και να μην
κάνουν το ίδιο), με την κατηγορία ότι ήταν δειλοί.
Κατάλογος με ονόματα Βρετανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο δυτικό μέτωπο.

Η ζωή πίσω από το μέτωπο: οικονομία και κοινωνία

7.17

Αυτός ο μεγάλος και καταστροφικός πόλεμος δεν έγινε
μόνο στα μέτωπα. Πολλές πόλεις και περιοχές στην ύπαιθρο
βομβαρδίστηκαν.
Σε όλα τα κράτη οι κυβερνήσεις οργάνωσαν υπηρεσίες
προπαγάνδας με στόχο:

Να εξασφαλίσουν τη
λαϊκή υποστήριξη.

Η Μάτα Χάρι
(ψευδώνυμο της
Ολλανδής χορεύτριας
Μαργκερίτα
Γκερτρούντα Μακλέοντ)
το 1907. Στη διάρκεια
του Α΄ Παγκόσμιου
Πολέμου η Μάτα Χάρι
έγινε κατάσκοπος των
Γερμανών και μάθαινε
μυστικά από Γάλλους
αξιωματικούς. Τη
συλλάβανε και την
εκτέλεσαν το 1917.
Το όνομά της έμεινε
στην ιστορία.

Να δώσουν κουράγιο
στους πολίτες τους.

Να πλήξουν το ηθικό του εχθρού, να
κάνουν δηλαδή τους αντίπαλούς τους
να μην πιστεύουν ότι θα κερδίσουν.
Παράλληλα, η οικονομική ζωή ρυθμίστηκε σύμφωνα με τις
ανάγκες του πολέμου. Για να εξοικονομήσουν χρήματα,
οι κυβερνήσεις αύξησαν τους φόρους και περιόρισαν τα
μεροκάματα. Το κράτος όριζε πια τι θα παράγεται, με ποιον
τρόπο, τις συνθήκες εργασίας, τους μισθούς. Μεγάλη
σημασία δόθηκε σε τομείς που είχαν σχέση με τον πόλεμο:
στις μεταφορές, στις επικοινωνίες, στην παραγωγή όπλων και
πυρομαχικών. Για να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες του
πολέμου στον πληθυσμό, οι κυβερνήσεις πήραν μέτρα κυρίως
για όσους είχαν ανάγκη. Για παράδειγμα, επειδή τα τρόφιμα
λιγόστεψαν, μοιράζονταν με δελτίο διανομής, ο καθένας
δηλαδή έπαιρνε ορισμένη ποσότητα τροφής. Επίσης, επειδή
οι άντρες έλειπαν στον πόλεμο, πολλές δουλειές τις έκαναν
τώρα γυναίκες. Αυτό δημιούργησε περισσότερες δυσκολίες
στη ζωή τους, αλλά και τις έκανε να αφήσουν το νοικοκυριό,
μοναδική ασχολία τους μέχρι τότε, και να αποκτήσουν
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.
Καθώς ο πόλεμος δεν τελείωνε και τα θύματα αυξάνονταν,
μεγάλωνε και η κοινωνική δυσαρέσκεια στις χώρες
που πολεμούσαν. Οι ελλείψεις στα τρόφιμα, τα χαμηλά
μεροκάματα και γενικότερα οι κακές συνθήκες προκάλεσαν
μεγάλες διαμαρτυρίες (απεργίες, διαδηλώσεις), που οι
κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν με βία. Παράλληλα, πολλοί
πλούτισαν από τον πόλεμο, προκαλώντας ακόμη περισσότερο
όσους υποφέρανε από αυτόν. Τα συνδικάτα άρχισαν να
κινητοποιούνται, εμφανίστηκε ένα φιλειρηνικό κίνημα και
τα σοσιαλιστικά κόμματα διασπάστηκαν γιατί τα μέλη τους
είχαν διαφορετικές απόψεις για τον πόλεμο, ιδίως μετά την
Επανάσταση στη Ρωσία. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες που ήταν
στον πόλεμο αντιμετώπισαν εσωτερικές πολιτικές κρίσεις.

7.18

Σελίδα από βρετανικό κόμικ που δείχνει πώς γιόρτασε τα Χριστούγεννα μια βρετανική οικογένεια από το 1914 μέχρι το 1917.
Στην αρχή όλοι είναι αισιόδοξοι και νομίζουν ότι ο πόλεμος θα κρατήσει λίγο. Στη συνέχεια όμως το πλούσιο τραπέζι του 1914 με τα
πολλά γλυκά γίνεται όλο και πιο φτωχό και εμφανίζονται σ’ αυτό και τα δελτία τροφίμων.
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Β. Η Ρωσική Επανάσταση
Η επανάσταση που ξέσπασε το 1917 στη Ρωσία ανέτρεψε τον τσάρο και έφερε πρώτα μια φιλελεύθερη
κυβέρνηση. Όμως λίγους μήνες μετά οι μπολσεβίκοι πήραν την εξουσία και έβαλαν σε εφαρμογή πολλές σοσιαλιστικές ιδέες (Οκτωβριανή Επανάσταση). Παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κρατών
να ανατρέψουν το νέο καθεστώς και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε, η επανάσταση επικράτησε.
Δημιουργήθηκε ένα νέο κράτος, η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ), που είχε
ένα νέο οικονομικό και πολιτικό καθεστώς. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν μεγάλες ανησυχίες στους
ηγέτες και στους ισχυρούς σ’ όλο τον κόσμο, αλλά τα πρώτα χρόνια γέννησαν και μεγάλες ελπίδες
σε πολλούς ανθρώπους ότι η αδικία και η εκμετάλλευση μπορούν να σταματήσουν.

7.19

7.20

Σκίτσο που δημοσιεύτηκε από τους αντίπαλους του Ρώσου
τσάρου στην Ελβετία και παρουσιάζει πώς ήταν οργανωμένη
η ρωσική κοινωνία. Μεταξύ των ετών 1900–1917.

H τσαρική οικογένεια

H Εκκλησία
Ο στρατός

Οι βιομήχανοι
Οι εργάτες και
οι αγρότες
Αγρότες και αγρότισσες σ’ ένα ρωσικό
χωριό στα τέλη του 19ου αιώνα.

Για τη Ρωσία
και την
επανάσταση
του 1905
μιλήσαμε
στη σ. 90.

7.21

Μετά την επανάσταση του 1905 ο τσάρος Νικόλαος Β΄ (1894–1917) υποχρεώθηκε να
δημιουργήσει κοινοβούλιο (τη Δούμα) και να κάνει εκλογές. Όμως, επειδή δεν ήθελε
να μοιράζεται την εξουσία, έκανε συνέχεια παρεμβάσεις στο έργο της Δούμας. Έτσι, η
αντιπολίτευση δημιούργησε ένα κοινό μέτωπο εναντίον του και ο τσάρος έχασε σιγά σιγά το
κύρος του στην κοινωνία. Όταν άρχισε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρχαν πολλοί ακτήμονες
στην ύπαιθρο και οι εργάτες δούλευαν σε άθλιες συνθήκες. Επιπλέον στην πολυεθνική
Ρωσία είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται διάφορα εθνικά κινήματα. Παρ’ όλα αυτά, στην αρχή
επικράτησε στη Ρωσία, όπως και στις άλλες χώρες, ενθουσιασμός και εθνική υπερηφάνεια για
τον πόλεμο, και οι στρατιώτες πήγαιναν να πολεμήσουν για την πατρίδα και τον τσάρο.
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε μεγάλη κρίση στη Ρωσία: η γεωργία και η βιομηχανία
έμειναν χωρίς εργατικά χέρια, πολλά εργοστάσια έκλεισαν, η αγροτική παραγωγή
κατέρρευσε, οι μεταφορές παραλύσανε και οι άνθρωποι στις πόλεις πεινούσαν. Το 1915
έγιναν οι πρώτες απεργίες, αλλά ο τσάρος τις αντιμετώπισε με βία, πράγμα που έκανε ακόμη
μεγαλύτερο το λαϊκό αναβρασμό.

Όμως οι εργατικές απεργίες και οι αγροτικές εξεγέρσεις δεν
έπαψαν. Ζητούσαν να σταματήσει ο πόλεμος και να καλυτερέψουν οι συνθήκες ζωής. Το Φεβρουάριο του 1917 ξέσπασε
επανάσταση.
Ο τσάρος έδωσε διαταγή στο στρατό του να χτυπήσει τους απεργούς
στην Αγία Πετρούπολη, την πρωτεύουσα της Ρωσίας. Οι στρατιώτες
όμως ενώθηκαν με τους εξεγερμένους. Το Μάρτιο του 1917 ο τσάρος
αναγκάστηκε να παραιτηθεί και η χώρα ανακηρύχθηκε αβασίλευτη
δημοκρατία. Την εξουσία μοιράστηκαν η προσωρινή κυβέρνηση,
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7.22
με πρωθυπουργό το σοσιαλιστή Αλεξάντρ Kερένσκι, και τα εργοστασιακά
συμβούλια (σοβιέτ στα ρωσικά) που οργανώθηκαν σε πολλές περιοχές. Στο
σοβιέτ της Πετρούπολης πρωταγωνιστούσαν οι μπολσεβίκοι.
Οι μπολσεβίκοι υποσχέθηκαν ότι θα
δώσουν γη στους ακτήμονες αγρότες,
μεγαλύτερους μισθούς στους εργάτες
και ότι θα φέρουν γρήγορα την ειρήνη.
Έτσι αποκτήσανε πολλούς οπαδούς.
Η νέα κυβέρνηση προσπάθησε να βγάλει
τη χώρα από το χάος και να ελέγξει
το στρατό. Όσο όμως συνεχιζόταν ο
πόλεμος, μεγάλωναν η αναταραχή και οι
διαμαρτυρίες.

7.23

7.24

Προκήρυξη των μπολσεβίκων.
26 Φεβρουαρίου 1917.

Η παραίτηση του Ρώσου τσάρου
Νικόλαου Β ΄ στις 15 Μαρτίου 1917. Τον
ίδιο χρόνο οι μπολσεβίκοι τον συλλάβανε
μαζί με την οικογένειά του και τους εκτέλεσαν όλους τον Ιούλιο του
1918 στην πόλη Εκατερίνμπουργκ.

7.25

Διαδήλωση στην
Πετρούπολη
ανάμεσα στο Μάρτιο
και στον Οκτώβριο
του 1917. Στο πανό
γράφει «Δώστε μας
ψωμί».

7.26

Στην εικόνα 7.24
μέλη της προσωρινής
κυβέρνησης που
σχηματίστηκε στη Ρωσία
μετά την επανάσταση
του Φεβρουαρίου 1917
με πρωθυπουργό τον
Αλεξάντρ Κερένσκι
(εικονίζεται πάνω δεξιά).
Στην 7.25
ο Κερένσκι μιλάει στη
Δούμα, τη ρωσική βουλή.

Διαδήλωση των
μπολσεβίκων
στην Οδησσό το
φθινόπωρο του
1917.

7.27

Ο Βλαντίμιρ Ίλιτς
7.29
7.28
Ουλιάνοφ (1870–
1924), γνωστός
με το όνομα Λένιν,
σπούδασε νομικά
και συνδέθηκε
με παράνομους
μαρξιστικούς
κύκλους στη Ρωσία.
Για τη δράση του
αυτή εξορίστηκε
στη Σιβηρία και
στη συνέχεια
έφυγε για
την Ελβετία.
Στη Ρωσία γύρισε το
1917, όταν ξέσπασε
η επανάσταση.
Ο Λένιν πίστευε ότι η σοσιαλιστική κοινωνία θα μπορούσε να δημιουργηθεί ύστερα από μια εργατική και αγροτική επανάσταση
που θα την καθοδηγούσε ένα ισχυρό μαρξιστικό κόμμα. Έγραψε πολλά βιβλία και άρθρα με τις απόψεις του για την επανάσταση.
Στην εικόνα 7.28 ο φάκελος με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η τσαρική μυστική αστυνομία για το Λένιν (1895–1896) όταν τον συνέλαβε και
στην 7.29 ο Λένιν το 1917.
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Η Οκτωβριανή Επανάσταση
Τον Οκτώβριο του 1917 οι μπολσεβίκοι, χωρίς να βρουν σοβαρή αντίσταση, παίρνουν την
εξουσία: το γεγονός αυτό ονομάζεται Οκτωβριανή Επανάσταση. Αμέσως αποφασίζουν να
σταματήσουν τον πόλεμο με τη Γερμανία και το Μάρτιο του 1918 υπογράφουν τη Συνθήκη του
Mπρεστ-Λιτόφσκ.
Παράλληλα οι μπολσεβίκοι παίρνουν τα πρώτα μέτρα:
Μοιράζουν στους ακτήμονες
αγρότες τη γη των γαιοκτημόνων.

7.30

Όμως οι οπαδοί του τσάρου (αριστοκράτες, γαιοκτήμονες και
αξιωματικοί) κήρυξαν τον πόλεμο στο νέο καθεστώς, με στρατιωτική
βοήθεια από πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ο εμφύλιος πόλεμος (1918–
1923) χειροτέρεψε την κατάσταση στη χώρα και στη διάρκειά του οι
μπολσεβίκοι καταδίωξαν σκληρά όσους θεωρούσαν εχθρούς τους.

Στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στη Ρωσία οι
μπολσεβίκοι προσπάθησαν να τιμωρήσουν όσους
αγρότες δεν πουλούσαν τη σοδειά τους στις τιμές που
όριζε το κράτος, αλλά την έκρυβαν για τον εαυτό τους ή
για να την πουλήσουν στη μαύρη αγορά.

Στο ρωσικό εμφύλιο πόλεμο νίκησαν οι μπολσεβίκοι. Με το
τέλος του είχε πια γίνει πραγματικότητα ένα νέο κράτος, η
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ). Στο
κράτος αυτό την εξουσία την είχε το κομουνιστικό κόμμα.
Η νέα εξουσία έκανε κρατική την οικονομία και πήρε ριζοσπαστικά μέτρα για την κοινωνία. Παράλληλα οι οπαδοί του
παλιού καθεστώτος κυνηγήθηκαν και τα αντίπαλα κόμματα
διαλύθηκαν. Μια νέα μυστική αστυνομία ανέλαβε να καταδιώκει τους εχθρούς του νέου κράτους.

Η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ)

7.31

138

Κάνουν κρατικές τις βιομηχανίες
και τις τράπεζες.

Τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα περίμεναν ότι οι μπολσεβίκοι θα έφερναν την ισότητα,
την ειρήνη και την ευημερία. Πράγματι οι μπολσεβίκοι ηγέτες (ο Λένιν, ο Λέον Τρότσκι, ο
Ιωσήφ Στάλιν, ο Γκριγκόρι Ζινόβιεφ κ.ά.) έκαναν τεράστιες αλλαγές στη ρωσική κοινωνία:
κρατικοποίησαν τις τράπεζες και τη βιομηχανία, έδωσαν τη γη στους αγρότες, κατοχύρωσαν
τα δικαιώματα των γυναικών. Η εκπαίδευση ήταν πια ανοιχτή σε όλους, και έγιναν σεβαστά τα
δικαιώματα των εθνικών ομάδων που ζούσαν στη Ρωσία.
Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε το κράτος ονομάστηκε Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών
Δημοκρατιών.
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7.32
Όταν πλέον επιβλήθηκε η επανάσταση, η ηγεσία των μπολσεβίκων
προσπάθησε να λύσει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα με τη Νέα
Οικονομική Πολιτική (ΝΕΠ), που συνδύαζε το δημόσιο τομέα και την
ιδιωτική πρωτοβουλία.

7.33

Δημόσια ομιλία του Λένιν
το 1920. Δεξιά πάνω στο
βάθρο διακρίνεται ο Λέον
Τρότσκι, ένας από τους πιο
στενούς συνεργάτες του.
Ο Τρότσκι είχε αναλάβει
τις διαπραγματεύσεις της
Ρωσίας με τη Γερμανία στο
Μπρεστ-Λιτόφσκ. Υπήρξε ο
δημιουργός του Κόκκινου
Στρατού και υποστήριζε ότι
η επανάσταση πρέπει να
γίνει διεθνής, να διαδοθεί
δηλαδή σε όσο το δυνατόν
περισσότερες χώρες.
Για την
ΕΣΣΔ στο
Μεσοπόλεμο
μιλάμε στη
σ. 168.

Τμήμα του Κόκκινου Στρατού, στην πρώτη παρέλαση
για την επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης στη
Μόσχα. Έτσι ονομάστηκε ο επαναστατικός στρατός
του νέου κράτους. Την εποχή αυτή το κόκκινο χρώμα
συμβόλιζε την επανάσταση.

7.34

Όλες αυτές οι επαναστατικές αλλαγές επηρέασαν και την τέχνη. Οι καλλιτέχνες
της «ρωσικής πρωτοπορίας», όπως ονομάστηκαν οι λογοτέχνες, οι σκηνοθέτες
και οι ζωγράφοι της περιόδου αυτής, συνδύασαν στα έργα τους τα πολιτικά
μηνύματα που έφερε η επανάσταση με νέους τρόπους στην έκφραση.
Πάντως πολλές από τις αλλαγές αυτές, τόσο στην κοινωνία όσο και στην τέχνη,
σύντομα ανατράπηκαν.
Το εξώφυλλο του βιβλίου με το ποίημα «Εγώ!», έργο του Ρώσου ποιητή Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι
(1893–1930). Ο Μαγιακόφσκι έγραψε ποιήματα και θεατρικά έργα και ήταν από τους πιο
γνωστούς λογοτέχνες της «ρωσικής πρωτοπορίας». Αυτοκτόνησε το 1930.

7.35

7.36
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Στην εικόνα 7.35 ο
Ρώσος σκηνοθέτης του
κινηματογράφου Σεργκέι
Αϊζενστάιν (1898–1948)
και στην 7.36 μια σκηνή
από την ταινία Οκτώβρης
ή Οι δέκα μέρες που
συγκλόνισαν τον κόσμο,
που γύρισε το 1929 με
θέμα την Οκτωβριανή
Επανάσταση. Ο
Αϊζενστάιν είναι
ένας από τους πιο
σπουδαίους σκηνοθέτες
στον παγκόσμιο
κινηματογράφο. Ανάμεσα
στις πιο σημαντικές του
ταινίες είναι Το θωρηκτό
Ποτέμκιν (1925),
Αλεξάντρ Νιέφσκι (1939)
και Ιβάν ο τρομερός
(1944, 1958).

7.37

«Αθλητές» (1930-1931),
πίνακας του Ρώσου
ζωγράφου Καζιμίρ
Μαλέβιτς (1878–
1935). Ο Μαλέβιτς
είναι ένας από
τους πρωτοπόρους
ζωγράφους της
αφαίρεσης: σε
πολλούς πίνακές του
χρησιμοποιεί απλά
γεωμετρικά σχήματα
(τετράγωνα, σταυρούς,
κύκλους, τρίγωνα) και
καθαρά χρώματα για
να εικονίσει τον κόσμο.

7.38
«Η ταξιδιώτισσα»
(περίπου 1915),
πίνακας της
Ρωσίδας ζωγράφου
Λιουμπόβ Ποπόβα
(1889–1924).
Η Ποπόβα ήταν
μια από τις πολλές
γυναίκες ζωγράφους
της «ρωσικής
πρωτοπορίας».
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7.39

7.40

«Ο άνδρας με το κεφάλι ανάποδα»
(1919), πίνακας του σημαντικού
Ρωσοεβραίου ζωγράφου Μαρκ
Σαγκάλ (1887–1985). Την περίοδο
1917–1923 ο Σαγκάλ ανέλαβε
δημόσια αξιώματα και ίδρυσε
σχολή ζωγραφικής στο νέο
σοβιετικό κράτος. Το 1923 όμως,
όταν οι μπολσεβίκοι καταδίκασαν
τους πειραματισμούς και τη
μοντέρνα τέχνη, εγκατέλειψε τη
Ρωσία και πήγε στο Παρίσι.

7.44

7.42

7.41

Τρεις αφίσες που σχεδίασε ο Ρώσος ζωγράφος, γλύπτης, φωτογράφος και γραφίστας
Αλεξάντρ Ρόνττσενκο (1891–1956) για την Αγροτική Βιομηχανία Μόσχας στα 1923–1924.
Η «ρωσική πρωτοπορία» υπηρέτησε με την τέχνη της την επανάσταση: οι καλλιτέχνες σχεδίαζαν
αφίσες για την επαναστατική προπαγάνδα και βιομηχανικά αντικείμενα μαζικής κατανάλωσης.

Παράλληλα, όμως, άρχισαν να φαίνονται και οι αρνητικές
πλευρές του νέου καθεστώτος. Οι μπολσεβίκοι, το μόνο
κόμμα που υπήρχε πια, άρχισαν διώξεις ενάντια σε όσους
έκαναν αντιπολίτευση. Οι διώξεις αυτές έγιναν πιο έντονες
μετά το θάνατο του Λένιν (1924).
Η Οκτωβριανή Επανάσταση επηρέασε ολόκληρο τον κόσμο.
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου σε πολλά
ευρωπαϊκά κράτη ξέσπασαν επαναστατικά κινήματα, αλλά η
επανάσταση δεν μπόρεσε να επεκταθεί έξω από την ΕΣΣΔ.
Το 1919 ιδρύθηκε η Τρίτη Διεθνής ή Κομουνιστική Διεθνής,
στην οποία συμμετείχαν κομουνιστικά κόμματα από
διάφορες χώρες. Η Διεθνής είχε στόχο να προστατέψει την
Οκτωβριανή Επανάσταση και να τη διαδώσει και αλλού.

7.43

Ο Λένιν λίγο πριν από το θάνατό του το 1923. Φαίνεται
καθαρά πόσο τον έχει επηρεάσει η αρρώστια. Η
φωτογραφία αυτή ήταν απαγορευμένη στην ΕΣΣΔ.

Γ. Μετά το τέλος του «Μεγάλου Πολέμου»

Μακέτα του Μνημείου στην
Τρίτη Διεθνή που σχεδίασε
στα 1919–1920 ο Ρώσος
Βλαντίμιρ Τάτλιν (1885–
1953), ένας από τους πιο
σημαντικούς καλλιτέχνες της
«ρωσικής πρωτοπορίας».
Το κτίσμα, με ύψος γύρω
στα 396 μέτρα, θα ήταν η πιο
ψηλή κατασκευή στον κόσμο.
Το μνημείο δε χτίστηκε ποτέ.
Το σοβιετικό κράτος γρήγορα
στράφηκε ενάντια στη
μοντέρνα τέχνη της «ρωσικής
πρωτοπορίας».

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πολλά ευρωπαϊκά
κράτη αντιμετωπίζουν εξεγέρσεις και ταραχές.
Όμως η σοσιαλιστική επανάσταση επικράτησε μόνο
στη Ρωσία. Με τις συμφωνίες της ειρήνης ξανασχεδιάστηκε ο χάρτης της Ευρώπης και δημιουργήθηκαν πολλά νέα εθνικά κράτη. Οι νικητές επιβάλανε
πολύ βαριές αποζημιώσεις στους νικημένους.
Πήραν μέτρα για να προστατευτούν οι μειονότητες
στα νέα κράτη και ίδρυσαν την Κοινωνία των Εθνών.
Αποστολή της ήταν να εμποδίσει έναν άλλο πόλεμο
στο μέλλον. Οι κοινωνικές συνέπειες του πολέμου
ήταν τεράστιες: ανεργία, κοινωνική δυσαρέσκεια,
προσφυγιά, απογοήτευση, αλλά και φόβος του
κομουνισμού και οργή για τις προσδοκίες που δεν
έγιναν πραγματικότητα.

7.45

Η βρετανική εφημερίδα Ντέιλι Μίρορ
στο φύλλο της με ημερομηνία 12
Νοεμβρίου 1918 αναγγέλλει τη λήξη
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
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7.46
Αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη
βρέθηκαν σε μεγάλη κρίση. Η κρίση αυτή είχε σχέση με τον πόλεμο, αλλά
και με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Όλες οι χώρες που πήραν μέρος στον
πόλεμο είχαν εξαντληθεί οικονομικά και αντιμετώπιζαν σοβαρά κοινωνικά
προβλήματα. Στη Γερμανία και στην Αυστροουγγαρία, που νικήθηκαν, υπήρχε
μεγάλη πολιτική αστάθεια, αλλά και εθνική ταπείνωση. Σε πολλές χώρες
(Βουλγαρία, Γερμανία, Φιλανδία, Ουγγαρία, Ιταλία) ξέσπασαν απεργίες,
εξεγέρσεις και ταραχές που συγκλόνισαν απ’ άκρη σ’ άκρη ολόκληρη την
Ευρώπη. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα σοσιαλιστικά κόμματα διασπάστηκαν
και δημιουργήθηκαν κομουνιστικά κόμματα. Τα κόμματα αυτά επιδίωκαν
μια επανάσταση σαν εκείνη που έγινε στη Ρωσία. Όμως τελικά αποτύχανε. Για τα
σοσιαλδημοκρατικά
Στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία,
κόμματα του 19ου
οι συνδικαλιστές ηγέτες και τα στελέχη των κομουνιστικών κομμάτων
αιώνα μιλήσαμε στη
σ. 101.
διώκονταν και φυλακίζονταν, και οι απεργίες διαλύονταν.

Εικόνα από το δυτικό
μέτωπο στην περιοχή
του Βελγίου το 1918.

Το Συνέδριο της Ειρήνης
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου οι νικητές μαζεύτηκαν στο Παρίσι για να
συζητήσουν για την τύχη της Ευρώπης. Στο Συνέδριο της Ειρήνης επικράτησε η άποψη ότι
στις συζητήσεις δεν έπρεπε να πάρουν μέρος οι νικημένοι ούτε όμως και η Ένωση Σοβιετικών
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, την οποία δεν αναγνώριζαν τα περισσότερα κράτη.
Γρήγορα έγινε φανερό ότι η κάθε πλευρά είχε διαφορετικές απόψεις για το τι έπρεπε να γίνει.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε ένα σχέδιο για το πώς έπρεπε να οργανωθεί η Ευρώπη.
Ανάμεσα στα άλλα πρότεινε να δημιουργήσουν όλα τα κράτη μαζί ένα διεθνή οργανισμό, που
θα έλυνε τις διαφορές ανάμεσά τους με τη διπλωματία. Παρόλο που συμφώνησαν, οι χώρες
που συμμετείχαν στο Συνέδριο ενδιαφέρονταν περισσότερο να πετύχουν τους εθνικούς τους
στόχους.
Έπειτα από συζητήσεις που κράτησαν πολλούς μήνες, υπογράφτηκαν μια σειρά από συνθήκες
που διαμόρφωσαν ένα νέο χάρτη στην Ευρώπη.

7.47

Η Ευρώπη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Για τις θέσεις
της Ελλάδας
στις συνομιλίες
αυτές θα
μιλήσουμε
στη σ. 155.

Για τους νικητές η μόνη υπεύθυνη για το ξέσπασμα του πολέμου ήταν η Γερμανία. Με τη Συνθήκη των Βερσαλιών η Γερμανία αναγκάστηκε:
να δώσει πολλά εδάφη της στη Γαλλία και
σε άλλα γειτονικά της κράτη,
να μειώσει πάρα πολύ το στρατό της,
να πληρώσει στους νικητές πολύ μεγάλα
ποσά για αποζημίωση.

Με άλλες συμφωνίες δημιουργήθηκαν νέα κράτη
στην κεντρική, στην ανατολική και στη νότια Ευρώπη, και με τη Συνθήκη
των Σεβρών η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχασε
πολλά από τα εδάφη της
στη Μέση Ανατολή και
στη Μικρά Ασία.

Για τη Συνθήκη
των Σεβρών
μιλάμε στη
σ. 157.
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7.48

1

2

3
Το Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι το 1919.

Με τις συνθήκες του 1919–1920 νέα κράτη δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη και
πολλές εθνικές ομάδες κατόρθωσαν να αποκτήσουν το δικό τους εθνικό κράτος.
Αλλά δε λύθηκαν όλα τα προβλήματα:
Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης
Βρετανίας Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτζ (1),
ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζορζ
Κλεμανσό (2) και ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Γούντροου Γουίλσον (3) στις
Βερσαλίες, την περίοδο που γινόταν
το Συνέδριο της Ειρήνης.
Εθνική μειονότητα
είναι οι πληθυσμοί που
ζουν σε ένα κράτος,
έχουν όμως τα εθνικά
χαρακτηριστικά
(θρησκεία, γλώσσα,
παραδόσεις) ενός
άλλου κράτους,
συνήθως γειτονικού.

Σε πολλές
περιπτώσεις
ήταν δύσκολο να
χαραχτούν τα νέα
σύνορα, ειδικά εκεί
όπου διάφορες
εθνικές ομάδες
ζούσαν μαζί. Έτσι
σε πολλά από τα
νέα εθνικά κράτη
δημιουργήθηκαν
εθνικές μειονότητες.

Οι αποφάσεις
που πάρθηκαν
και κυρίως
τα σκληρά
μέτρα για τις
αποζημιώσεις,
δημιούργησαν
στους
νικημένους το
αίσθημα ότι
αδικήθηκαν.

Αλλά και ανάμεσα στους
νικητές υπήρχαν δυσαρέσκειες:
για παράδειγμα η Ιταλία δεν
πήρε όσα της είχε υποσχεθεί
η Αντάντ. Επίσης πολλές
εθνικές ομάδες αντιδρούσαν
στην ενσωμάτωσή τους στα
νέα κράτη. Για παράδειγμα
οι Κροάτες δε δέχονταν την
κυριαρχία των Σέρβων στο νέο
κράτος που δημιουργήθηκε.

Σιγά σιγά όλα αυτά έκαναν πολλούς να σκεφτούν ότι οι συνθήκες ήταν άδικες
και έπρεπε να αλλάξουν, να αναθεωρηθούν.

Η Κοινωνία των Εθνών
Στο Συνέδριο της Ειρήνης αποφασίστηκε να ιδρυθεί η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), ένας διεθνής οργανισμός με αντιπρόσωπους από όλα τα κράτη. Η ΚτΕ υποσχόταν ότι οι διαφορές
ανάμεσα στα κράτη θα λύνονται πλέον ειρηνικά, με βάση το διεθνές δίκαιο. Ακόμη προσπάθησε να προστατέψει τα δικαιώματα των μειονοτήτων στα κράτη που δημιουργήθηκαν
μετά τον πόλεμο. Στην πράξη όμως δεν μπόρεσε να υποχρεώσει τις Μεγάλες Δυνάμεις να
7.50
συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο ούτε να υπερασπιστεί τα μικρά
κράτη και να εμποδίσει νέους πολέμους. Είχε όμως μεγάλη σημασία αυτή η πρώτη προσπάθεια να υπάρχουν κανόνες
δικαίου στις διεθνείς σχέσεις και οι αποφάσεις για Για το Β ΄
σημαντικά ζητήματα να είναι συλλογικές. Η πρώτη αυτή Παγκόσμιο
Πόλεμο θα
προσπάθεια οδήγησε μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο να μιλήσουμε στις
ιδρυθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Στο σ. 192–199.
Συνέδριο της Ειρήνης αποφασίστηκε επίσης να δημιουργηθεί και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).
Για τον ΟΗΕ θα
Στόχος της ήταν να κατοχυρώσει βασικά δικαιώματα των μιλήσουμε στη
εργαζόμενων, για να περιορίσει έτσι τον κίνδυνο από την σ. 202.
Η πρώτη σύνοδος της Κοινωνίας των Εθνών στη
εξάπλωση του κομουνισμού και των εργατικών αγώνων
Γενεύη (Ελβετία) το 1920.
μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση.
Διεθνές δίκαιο
είναι οι κανόνες
που ρυθμίζουν τις
σχέσεις ανάμεσα
στα κράτη.
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Οι κοινωνικές συνέπειες του πολέμου
Ο «Μεγάλος Πόλεμος» προκάλεσε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες τεράστια
προβλήματα. Οι στρατιώτες που γύριζαν από τον πόλεμο συχνά
δυσκολεύονταν να ενταχθούν στην ειρηνική ζωή. Πέρα από τους στρατιώτες
που έχασαν τη ζωή τους στο μέτωπο, εκατοντάδες χιλιάδες ήταν εκείνοι που
έμειναν ανάπηροι ή με κλονισμένη υγεία. Μια ολόκληρη γενιά νέων αντρών
χάθηκε. Αυτό είχε σοβαρές συνέπειες για την Ευρώπη:

Ο αντρικός
πληθυσμός μειώθηκε,
το ίδιο και οι γεννήσεις.
Πολλές γυναίκες
έμειναν χήρες ή δεν
παντρεύτηκαν ποτέ.

Οι ανθρώπινες ζωές
που χάθηκαν στον πόλεμο και
οι υλικές καταστροφές μείωσαν την
παραγωγή στη βιομηχανία και στη
γεωργία.

Μαύρος Αμερικανός στρατιώτης, που έμεινε
ανάπηρος στο δυτικό μέτωπο, παρακολουθεί
με τη σύζυγό του και το παιδί του παρέλαση
στη Νέα Υόρκη το 1918.

Πολλοί μετά τη λήξη του
πολέμου έγιναν πρόσφυγες, γιατί τα σύνορα
πλέον είχαν αλλάξει και δεν μπορούσαν να
ζουν εκεί που ζούσαν πριν.

Η εμπειρία του πολέμου σημάδεψε όσους πολέμησαν. Πολλοί στρατιώτες γύρισαν στην
πατρίδα τους με μίσος για τον πόλεμο. Πίστευαν ότι καμιά ιδέα ή ιδανικό δεν αξίζει τόσο ώστε
να χαθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Ο φιλειρηνισμός αλλά και η απαισιοδοξία για το μέλλον
χαρακτήρισαν την πνευματική κίνηση και την τέχνη την εποχή αυτή.
Άλλοι, κυρίως στις ηττημένες χώρες, ένιωθαν ότι όσα είχαν περάσει στον πόλεμο ήταν
Για τη στροφή
μάταια, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στους
στις αυταρχικές
στρατιώτες στα χαρακώματα, οι βαριές συνέπειες του πολέμου για τους νικημένους, οι
πολιτικές του
αντιδράσεις από τη χάραξη των νέων συνόρων, η ανεργία και το χάος που επικράτησαν
Μεσοπόλεμου
μετά τον πόλεμο έκαναν αρκετούς σε διάφορες χώρες να θεωρήσουν υπεύθυνους τους
θα μιλήσουμε
στις σ. 175–178.
πολιτικούς και το κοινοβουλευτικό καθεστώς και να στραφούν σε αυταρχικές πολιτικές.
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Κεφάλαιο 8
Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική
Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι
(1908--1923)

Μετά το 1910, οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν την Ελλάδα και
να μεγαλώσουν τα σύνορά της. Με τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912–1913) ο στόχος αυτός γίνεται πραγματικότητα. Στη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου ξέσπασε σύγκρουση ανάμεσα στην
ελληνική κυβέρνηση και το βασιλιά αν η Ελλάδα θα έπαιρνε μέρος στον πόλεμο ή όχι. Η σύγκρουση
αυτή ονομάστηκε «Εθνικός Διχασμός». Τελικά η Ελλάδα πολέμησε με την Αντάντ και μετά τη νίκη της
διεκδίκησε να επεκταθεί σε εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Την ίδια εποχή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία επικρατούν οι Νεότουρκοι και αρχίζει να διαδίδεται η
τουρκική εθνική ιδέα. Στους Βαλκανικούς Πολέμους η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχασε όλα σχεδόν
τα ευρωπαϊκά της εδάφη, ενώ στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συμμάχησε με τις Κεντρικές Δυνάμεις, που
νικήθηκαν, και έχασε κι άλλα εδάφη.
Η άφιξη και η προέλαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία (1919) οδήγησε σε σύγκρουση με το
τουρκικό εθνικό κίνημα και η Ελλάδα νικήθηκε στο Μικρασιατικό πόλεμο (1919–1922). Εκατοντάδες
χιλιάδες Ελληνορθόδοξοι στη Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη άφησαν τον τόπο τους και έγιναν
πρόσφυγες. Το ίδιο συνέβη και σε πολλούς μουσουλμάνους που κατοικούσαν μέχρι τότε σε ελληνικά
εδάφη. Το 1923 η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε και ιδρύθηκε ένα νέο κράτος, η Τουρκία.
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Α. Η εποχή των μεταρρυθμίσεων: Η Ελλάδα των Φιλελευθέρων

Για το κίνημα
στο Γουδί
μιλήσαμε στη
σ. 119.

Μετά το κίνημα στο Γουδί (1909) ξεκινούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική κοινωνία.
Νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις παίρνουν την εξουσία. Εκφραστής τους είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το κόμμα των Φιλελευθέρων. Οι πρώτες μεγάλες αλλαγές
Η Μεγάλη Ιδέα δε
γίνονται με την αναθεώρηση του συντάγματος και ακολουθούν πολλές άλλες.
σήμαινε το ίδιο για
Οι κυβερνήσεις την περίοδο αυτή θέλουν να κάνουν την Ελλάδα μια σύγχρονη
όλους. Γενικά πάντως,
σήμαινε ότι το ελληνικό
και αναπτυγμένη χώρα, που να μπορεί να πραγματοποιήσει τη Μεγάλη Ιδέα.
κράτος έπρεπε να
επεκταθεί σε όλες
τις περιοχές όπου
κατοικούσαν Έλληνες.

Από το 1910 μέχρι το 1920 το κόμμα των
Για τον Εθνικό
Φιλελευθέρων και ο Ελευθέριος Βενιζέλος
Διχασμό θα
μιλήσουμε
κυβερνούν σχεδόν συνέχεια, εκτός από την
στις σ.
περίοδο του Εθνικού Διχασμού. Στόχος του
151–152.
Βενιζέλου ήταν να προετοιμάσει την Ελλάδα
για πόλεμο και να κάνει πραγματικότητα
τη Μεγάλη Ιδέα. Γι’ αυτό προσπάθησε να
εξασφαλίσει μεγάλη κοινωνική υποστήριξη στην πολιτική
του. Στήριξε τη βασιλεία, που ήταν πολύ δημοφιλής,
και έκανε παραχωρήσεις σ’ αυτή. Οι πολιτικοί αντίπαλοι
του Βενιζέλου στην αρχή δεν ήταν ισχυροί. Όταν όμως
ο Βενιζέλος συγκρούστηκε με το βασιλιά, οι αντίπαλοί
του ενώθηκαν στο κόμμα των Εθνικοφρόνων (αργότερα
8.2
θα ονομαστεί Λαϊκό Κόμμα), με αρχηγό το Δημήτριο
Γούναρη.
Αριστερά ο Κωνσταντίνος, πρωτότοκος
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων ψήφισε νέο σύνταγμα
γιος και διάδοχος του βασιλιά της
το 1911. Με αυτό το κράτος:
Ελλάδας Γεώργιου Α΄, και δεξιά

8.1
O Ελευθέριος Βενιζέλος
(1864–1936) το 1917.
Το 1910 ο Βενιζέλος
δημιούργησε το κόμμα των
Φιλελευθέρων και νίκησε
με μεγάλη πλειοψηφία στις
εκλογές του ίδιου χρόνου.

ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 1912–1913.

Έγινε πιο
αποτελεσματικό.

Έγινε πιο δίκαιο.

Μπορούσε να παρεμβαίνει στην οικονομία
για να ασκεί κοινωνική πολιτική.

Στη δεκαετία 1910–1920 οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων έκαναν και πολλές άλλες
μεταρρυθμίσεις. Οι πιο σημαντικές ήταν:

Για το
προσφυγικό
ζήτημα θα
μιλήσουμε στις
σ. 183–184.

κτησία (τσιφλίκια)
ό ζήτημα αφορούσε τη μεγάλη ιδιο
Αγροτική μεταρρύθμιση: Το αγροτικ
σαλία είχε
Θεσ
Στη
Θεσσαλία και στις Νέες Χώρες.
και τους ακτήμονες αγρότες στη
γη
η
κίνημα που ζητούσε να μοιραστεί
Νέες Χώρες: οι περιοχές
αναπτυχθεί ένα ισχυρό αγροτικό
θέρων πήραν μέτρα για να
λευ
που εντάχθηκαν στο
Φιλε
των
ις
ήσε
ερν
κυβ
Οι
ς.
στους κολίγου
ελληνικό κράτος μετά
ή μεταρρύθμιση δεν προχώρησε,
οτικ
αγρ
η
ά
αλλ
α,
λίκι
τσιφ
τα
ν
απαλλοτριώσου
ερχομό τους Βαλκανικούς
τον
Με
3.
192
το
ά
μετ
τητα
τικό
πραγμα
κυρίως λόγω των πολέμων. Έγινε
της γης. Πολέμους.
ήταν πια απαραίτητη η αναδιανομή
Ασία
ρά
Μικ
τη
από
των προσφύγων

Εργατική νομοθεσία: Ψηφίστηκαν οι πρώτοι νόμοι για εργατικά ζητήμα
τα. Οι νόμοι αυτοί
ρύθμιζαν τα ωράρια εργασίας (οκτάωρο, την Κυριακή αργία), τις συνθήκ
ες (ασφάλεια και
υγιεινή), τις αποζημιώσεις για εργατικά ατυχήματα, τις διαφορές ανάμεσ
α σε εργαζόμενους
και εργοδότες, την παιδική και γυναικεία εργασία κ.ά.
που ψηφίστηκε το 1914,
Νέα νομοθεσία για τις ιδιωτικές σχέσεις: Κυριότερος είναι ο νόμος
κοινωνικές και επαγγελματικές
που όριζε πώς πρέπει να οργανώνονται και να εκπροσωπούνται οι
νόμος αυτός βοήθησε να
ομάδες (σύλλογοι, σωματεία, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί κτλ.). Ο
ιδρυθούν συνδικαλιστικές ενώσεις και επαγγελματικά σωματεία.
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8.4
8.3

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας, οι νέες οικονομικές συνθήκες και η
ίδρυση επαγγελματικών και συνδικαλιστικών ενώσεων οδήγησαν στην
ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Οκτώβριος
1918). Στο ιδρυτικό συνέδριό της πήραν μέρος αντιπρόσωποι από
σοσιαλιστικές οργανώσεις και εργατικά σωματεία, που εκπροσώπησαν περίπου 65.000 εργάτες. Η ίδρυση της ΓΣΕΕ, αλλά και του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος
(ΣΕΚΕ), βοήθησαν να αποκτήσουν οι εργατικοί
Για την ίδρυση
αγώνες μαζικότητα και καλύτερη οργάνωση. του ΣΕΚΕ θα
μιλήσουμε στη
Όμως το 1919 η ΓΣΕΕ διασπάστηκε σε όσους
σ. 182.
συνεργάζονταν με τις κυβερνήσεις και στους
κομουνιστές.

Καταστατικό ονομάζουμε τους βασικούς κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία οργανισμών, όπως είναι οι
σύλλογοι και οι εταιρίες. Στην εικόνα το Kαταστατικό του Βιοτεχνικού Συνδέσμου των Συντεχνιών (1915).

Το Καταστατικό της
Πανεργατικής Ενώσεως
Βόλου. 1915.

Οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση
Οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων έδωσαν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και έκαναν
μεταρρυθμίσεις, αν και συνάντησαν μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως στο γλωσσικό ζήτημα.
Το σύνταγμα του 1911 καθιέρωνε τη δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση και συγχρόνως
την καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους.
Οι Φιλελεύθεροι, ανάμεσα στα άλλα, φρόντισαν για τη μόρφωση των δασκάλων και για την
εκπαίδευση των κοριτσιών. Το διάστημα 1917–1920 έκαναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη δημοτική
εκπαίδευση. Τότε μπήκε η δημοτική γλώσσα στο δημοτικό σχολείο. Τις μεταρρυθμίσεις αυτές στήριξαν διανοούμενοι και παιδαγωγοί, που είχαν ιδρύσει τον Εκπαιδευτικό Όμιλο. Ανέλαβαν σημαντικές
θέσεις και έγραψαν στη δημοτική γλώσσα νέα βιβλία για το δημοτικό. Όσοι αντιδρούσαν, κυρίως από
το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πέτυχαν μετά το 1920 να σταματήσουν να διδάσκονται τα βιβλία αυτά.

Για το γλωσσικό
ζήτημα
μιλήσαμε στις
σ. 41 και 124.

8.5

Τα ψηλά βουνά, του Ζαχαρία Παπαντωνίου, ένα
από τα καινούργια αναγνωστικά που γράφτηκαν με
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917. Τα νέα
αναγνωστικά για το δημοτικό σχολείο ήταν γραμμένα
στη δημοτική και ακολουθούσαν νέες παιδαγωγικές
ιδέες. Τα κείμενά τους παρουσιάζουν την καθημερινή
ζωή, ώστε οι μαθητές να αναγνωρίζουν σ’ αυτά
εμπειρίες και καταστάσεις από τη δική τους ζωή.

8.6

Ο Δημοτικισμός, βιβλίο που κυκλοφόρησε
το 1926 ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης.
Ο Τριανταφυλλίδης ήταν ένας από τους ιδρυτές
του Εκπαιδευτικού Ομίλου και δούλεψε για
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917.
Στη συνέχεια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Από τα έργα του ξεχωρίζει
η γνωστή Νεοελληνική Γραμματική.
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8.7

Β. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912–1913)

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας με τη διαταγή
για επιστράτευση τις παραμονές των
Βαλκανικών Πολέμων. 18 Σεπτεμβρίου 1912.

8.8

Την περίοδο 1908–1912 το Ανατολικό Ζήτημα παίρνει νέα τροπή. Τα
βαλκανικά κράτη συμμαχούν για να διεκδικήσουν μαζί οθωμανικά εδάφη
στα Βαλκάνια. Με τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο (1912–1913) επεκτείνουν τα
σύνορά τους και πραγματοποιούν πολλές από τις εθνικές τους διεκδικήσεις. Όμως στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο (1913) συγκρούονται μεταξύ τους.
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι άλλαξαν τα σύνορα και προκάλεσαν μεγάλο κύμα
προσφύγων στα Βαλκάνια. Με τους Βαλκανικούς Πολέμους η Ελλάδα
έκανε πραγματικότητα πολλές από τις εθνικές επιδιώξεις της.

8.9

Τα βαλκανικά κράτη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν

Βούλγαροι στρατιώτες στον Α΄ Βαλκανικό
Πόλεμο.

Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος
Στις αρχές του 1912 η Ελλάδα συμμάχησε με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία, για να διεκδικήσουν μαζί οθωμανικά
εδάφη στα Βαλκάνια. Τον Οκτώβριο του 1912 κήρυξαν τον πόλεμο
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι πολεμικές επιχειρήσεις ήταν
σκληρές και η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχανε συνεχώς. Ο ελληνικός
στρατός κατάφερε να πάρει αρκετές περιοχές στη Μακεδονία και
στην Ήπειρο και κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη (την οποία διεκδικούσε και η Βουλγαρία). Ο ελληνικός στόλος έφτασε σε πολλά νησιά
στο Αιγαίο. Μέσα σε ένα μήνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία ζήτησε
από τις Μεγάλες Δυνάμεις να μεσολαβήσουν για να σταματήσουν
οι μάχες.
Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος τέλειωσε με τη συμφωνία του Λονδίνου
(Μάιος 1913), που, ανάμεσα στα άλλα, όριζε ότι:
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρούσε στα βαλκανικά κράτη
όλα τα ευρωπαϊκά της εδάφη, εκτός από περιοχές στη σημερινή
Αλβανία και ένα μικρό τμήμα στην Ανατολική Θράκη.
Για τα νησιά του Αιγαίου, για το Άγιο Όρος και για το καθεστώς
της Αλβανίας θα αποφάσιζαν αργότερα οι Μεγάλες Δυνάμεις.

8.10
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Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος
Ήδη στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο φάνηκε ο ανταγωνισμός που
υπήρχε ανάμεσα στους συμμάχους. Για παράδειγμα, και η
Ελλάδα και η Βουλγαρία διεκδικούσαν τις ίδιες περιοχές στη
Μακεδονία και στη Θράκη. Ο ίδιος ανταγωνισμός υπήρχε και
ανάμεσα στη Βουλγαρία και στη Σερβία. Έτσι η Ελλάδα και η
Σερβία υπογράψανε ξεχωριστή συμμαχία. Τον Ιούνιο του 1913
η βαλκανική συμμαχία διασπάται και ξεσπά ο Β΄ Βαλκανικός
Πόλεμος. Σ’ αυτόν η Βουλγαρία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει
τα άλλα βαλκανικά κράτη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Στις μάχες που ακολούθησαν ο βουλγαρικός στρατός έχασε
και η Βουλγαρία αναγκάστηκε να ζητήσει ανακωχή.
Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος τέλειωσε με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (Ιούλιος 1913). Μ’ αυτή ρυθμίστηκαν οριστικά τα
σύνορα των βαλκανικών κρατών, που κέρδισαν σημαντικά
εδάφη και αύξησαν τον πληθυσμό τους. Η Ελλάδα πήρε
τμήματα από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, την Κρήτη και
διπλασίασε την έκταση και τον πληθυσμό της.
Η Ελληνίδα ζωγράφος Θάλεια Φλωρά-Καραβία (που πήρε ειδική άδεια για
να ζωγραφίσει τις μάχες του ελληνικού στρατού) στο χάνι του Εμίν Αγά στην
Ήπειρο. Ο ελληνικός στρατός μπήκε στα Γιάννενα στις 21 Μαρτίου 1913.
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Μουσουλμάνοι διαδηλώνουν στη
Βηρυτό υπέρ του «ιερού πολέμου»
για την υπεράσπιση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (19 Οκτωβρίου 1912).

8.11

8.12

και μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912–1913)
Βούλγαρος στρατιώτης δίνει νερό σε
τραυματισμένο Οθωμανό στρατιώτη στο
Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο.

Το 1913, ύστερα από παρέμβαση των Μεγάλων
Δυνάμεων, ιδρύθηκε ένα νέο κράτος στα Βαλκάνια, η Αλβανία. Στις νότιες περιοχές της, που
στην Ελλάδα ονομάζονταν «Βόρεια Ήπειρος»,
ζούσαν από τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αρκετοί Ελληνορθόδοξοι. Σε αυτούς
αναγνωρίστηκαν δικαιώματα, αλλά το ελληνικό
κράτος ήθελε οι περιοχές αυτές να γίνουν αυτόνομες ή να ενωθούν με την Ελλάδα.

8.14

8.13

Η Ελλάδα ήταν η μόνη βαλκανική χώρα που είχε σημαντικό ναυτικό και μπορούσε να
αντιμετωπίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη θάλασσα. Ο ελληνικός στόλος κατάφερε
να νικήσει σε αρκετές συγκρούσεις τον οθωμανικό. Στην εικόνα 8.13 η άφιξη του ελληνικού
στρατού στη Μυτιλήνη και στην 8.14 καρτ ποστάλ που κυκλοφόρησε μετά τους Βαλκανικούς
Πολέμους με τα νησιά που εντάχθηκαν στην Ελλάδα.

147-164 08 KEFALAIO C 2010 FINAL149 149

149
21/7/2010 12:23:48 ìì

1908--1923
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

8.15
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, αλλά και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος που ακολούθησε, έφεραν
σκληρές δοκιμασίες για τους ντόπιους πληθυσμούς, οι οποίες προκάλεσαν ακόμη και
διεθνείς παρεμβάσεις. Πολλοί έγιναν πρόσφυγες, εκτοπίστηκαν ή έφυγαν από τον τόπο
τους, όταν χαράχτηκαν τα νέα σύνορα.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός στο Τσερκέζκιοϊ, στην
Ανατολική Θράκη (σήμερα ευρωπαϊκή Τουρκία), γεμάτος
μουσουλμάνους πρόσφυγες που προσπαθούν να
επιβιβαστούν στα τρένα που θα τους μεταφέρουν στην
Κωνσταντινούπολη. Νοέμβριος 1912.

8.16

Ελληνορθόδοξοι πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη.

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από την ελληνική κοινή γνώμη. Οι Ελληνορθόδοξοι που ζούσαν στις περιοχές του πολέμου υποδέχτηκαν τον ελληνικό στρατό ως απελευθερωτή.
Όταν όμως χαράχτηκαν τα τελικά σύνορα, πολλοί απογοητεύτηκαν γιατί οι περιοχές
Σλαβομακεδόνες λέγονται
τους έμειναν έξω από το ελληνικό κράτος. Άλλοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν
οι ορθόδοξοι πληθυσμοί
που κατοικούσαν στην
και άλλοι παραμείνανε εκεί που ζούσαν ως μειονότητες. Επίσης το ελληνικό κράτος
ευρύτερη περιοχή της
περιλάμβανε πια στο εσωτερικό του και πληθυσμούς που δε μιλούσαν ελληνικά ή
Μακεδονίας και μιλούσαν
δεν ήταν χριστιανοί («αλλοεθνείς»): μουσουλμάνους στη Μακεδονία και στην Ήπειρο,
τη σλαβομακεδονική
διάλεκτο, πολύ κοντά στα
Σλαβομακεδόνες στη Μακεδονία και Εβραίους στη Θεσσαλονίκη και σε ορισμένες
βουλγαρικά.
πόλεις στη Μακεδονία.

8.17
Γαλλική
λιθογραφία
με τους
διαφορετικούς
πληθυσμούς που
κατοικούσαν στη
Θεσσαλονίκη.
1916.

150

Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης
Το 1912 στη Θεσσαλονίκη κατοικούσαν μουσουλμάνοι, Εβραίοι, χριστιανοί και πολλοί άλλοι. Οι πιο
πολλοί όμως ήταν σεφαραδίτες Εβραίοι, που μιλούσαν ισπανοεβραϊκά (λαντίνο). Κάποιες
Σεφαραδίτες
εβραϊκές οικογένειες ήταν από τις πιο πλούσιες της πόλης, και αρκετοί Εβραίοι ασχολού- ονομάζονται οι
Εβραίοι που ήρθαν
νταν με το εμπόριο. Όμως οι πιο πολλοί ήταν εργάτες.
την Ισπανία
Μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, ο εβραϊκός πληθυσμός από
μετά το 1492.
αντιμετωπίστηκε ως μειονότητα. Παρόλο που οι ελληνικές αρχές διαβεβαίωναν τους
Εβραίους ότι θα έχουν ίση αντιμετώπιση με τους Έλληνες πολίτες, οι σχέσεις των Εβραίων
με το ελληνικό κράτος δεν ήταν πάντα εύκολες. Στα επόμενα χρόνια μέσα στην εβραϊκή κοινότητα
αναπτύχθηκαν διαφορετικές στάσεις:
Άλλοι υιοθέτησαν την ελληνική εθνική ιδέα και συγχρόνως προσπάθησαν να Για το σιωνισμό
διατηρήσουν τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά.
στην Ευρώπη
μιλήσαμε στη
Άλλοι ακολούθησαν τις ιδέες του σιωνισμού και επιδίωξαν να μεταναστεύσουν
σ. 88.
στην Παλαιστίνη.
Άλλοι έγιναν οπαδοί του σοσιαλισμού.
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8.18

Oι αλευρόμυλοι
Αλατίνι στη
Θεσσαλονίκη
γύρω στο 1900.
Η οικογένεια
Αλατίνι ήταν από
τις πλουσιότερες
εβραϊκές οικογένειες
της πόλης.

8.19

H «Βίλα Mπιάνκα». Χτίστηκε το 1912 για την εβραϊκή οικογένεια Φερναντέζ
της Θεσσαλονίκης σε σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Πιέρο Αριγκόνι.

Γ. Η Ελλάδα και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Ο Εθνικός Διχασμός
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δίχασε την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, δημιουργώντας
δύο αντίπαλα στρατόπεδα: όσους ήθελαν η Ελλάδα να πολεμήσει με την Αντάντ και όσους ήθελαν
να μείνει ουδέτερη. Η διαφωνία, που ονομάστηκε «Εθνικός Διχασμός», οδήγησε σε μεγάλη πολιτική
σύγκρουση. Οι συνέπειες του Εθνικού Διχασμού επηρέασαν την ελληνική κοινωνία μέχρι και το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο.

8.20

Όταν ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα δύο αντίθετες
θέσεις για τη στάση που έπρεπε να κρατήσει η χώρα:
Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος
πίστευε ότι στον πόλεμο θα κέρδιζε
η Αντάντ και γι’ αυτό η Ελλάδα έπρεπε
να συμμετέχει στο πλευρό της. Έτσι
θα διασφάλιζε όσα είχε κερδίσει στους
Βαλκανικούς Πολέμους και θα μπορούσε
ίσως να πετύχει ακόμη περισσότερα.

8.21

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος
υποστήριζε ότι η Ελλάδα
έπρεπε να κρατήσει
ουδέτερη στάση, γιατί
δεν ήθελε να στραφεί
ενάντια στη Γερμανία.

Στην εικόνα 8.20 πιάτο με το βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνο Α΄
(1913–1922) και στην 8.22 μαθητικό τετράδιο με τον Κωνσταντίνο
Α΄ και τον τελευταίο αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο (1449–1453). Ο Κωνσταντίνος ήταν
αρχηγός του ελληνικού στρατού στους Βαλκανικούς Πολέμους
και μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Γεώργιου Α΄, έγινε
βασιλιάς της Ελλάδας. Ήταν πολύ δημοφιλής, υποστήριζε θερμά
τη Μεγάλη Ιδέα και πολλοί τον έβλεπαν σαν συνεχιστή του
τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα.
Το 1916 η Βουλγαρία
συμμάχησε με τις
Κεντρικές Δυνάμεις
και απειλούσε τη
Σερβία, με την οποία η
Ελλάδα είχε υπογράψει
συνθήκη συμμαχίας.

Όταν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
έφτασε στα Βαλκάνια, ο
Βενιζέλος κάλεσε τις δυνάμεις
της Αντάντ να αποβιβάσουν
στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη.
Ο βασιλιάς διαφώνησε μαζί του
και τον ανάγκασε να παραιτηθεί.

8.22

8.22
Βρετανικός στρατός αποβιβάζεται στη Θεσσαλονίκη.
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8.23

Ακολούθησε βία και διώξεις ενάντια στους «βενιζελικούς», ενώ
«Βενιζελικοί» ονομάζονταν
γερμανικές και βουλγαρικές δυνάμεις έμπαιναν στη Μακεδονία.
οι οπαδοί του Ελευθέριου
Τότε οι αξιωματικοί που υποστήριζαν το Βενιζέλο οργάνωσαν το
Βενιζέλου και του Κόμματος
των Φιλελευθέρων.
κίνημα της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη και ο Βενιζέλος
δημιούργησε εκεί προσωρινή κυβέρνηση (Σεπτέμβριος 1916). Έτσι
η χώρα βρέθηκε χωρισμένη στα δύο και με δύο κυβερνήσεις. Η ρήξη
«Αντιβενιζελικοί»
επεκτάθηκε σε ολόκληρη την κοινωνία: άλλοι έβλεπαν το Βενιζέλο σαν
ονομάζονταν οι αντίπαλοί
των βενιζελικών και οι οπαδοί
σωτήρα και άλλοι σαν προδότη. Τελικά, ύστερα
του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄.
από πολλές πιέσεις της Αντάντ, ο βασιλιάς
Κωνσταντίνος Α΄ αναγκάστηκε να φύγει από την
Ελλάδα (Ιούνιος 1917).
Η κυβέρνηση Βενιζέλου με τη σειρά της έκανε
νέους διωγμούς ενάντια στους οπαδούς του βασιλιά
Κωνσταντίνου Α΄. Την ίδια στιγμή (1917) κινητοποίησε το
στρατό για να πολεμήσει στο πλευρό της Αντάντ.
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος λήγει το φθινόπωρο του 1918.
Με το τέλος του, η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό των
νικητών και πολλές από τις εδαφικές απαιτήσεις της
ικανοποιούνται.
Το «ανάθεμα» του Βενιζέλου. Στις 13 Δεκεμβρίου 1916 οι αντίπαλοι του Ελευθέριου
Βενιζέλου με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα και
τον «αναθεμάτισαν», δηλαδή τον καταράστηκαν πετώντας συμβολικά πέτρες σε ένα
ομοίωμά του. Παρόμοια «αναθέματα» έγιναν τότε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης (1917)
Το 1917 μια μεγάλη πυρκαγιά έκαψε το κέντρο της
Θεσσαλονίκης, όπου κατοικούσαν κυρίως Εβραίοι και
αρκετοί μουσουλμάνοι.
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων πολύ γρήγορα προχώρησε τα σχέδια για την ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια
σύγχρονη πόλη, εντελώς διαφορετική από αυτή που
υπήρχε πριν. Έτσι, πολλά από τα παλιά κτίρια, κυρίως
τζαμιά και συναγωγές, δεν ξαναχτίστηκαν. Ιδιαίτερη
φροντίδα όμως υπήρξε για τα ρωμαϊκά και βυζαντινά
μνημεία και τις εκκλησίες της πόλης. Οι παλιοί κάτοικοι
του κέντρου, κυρίως Εβραίοι, αναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε άλλες συνοικίες.

8.24

8.25

Χάρτης με τις περιοχές που έκαψε η πυρκαγιά του
1917 στη Θεσσαλονίκη.
Κτίρια που καίγονται στην παραλία της
Θεσσαλονίκης. Αύγουστος 1917.
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Δ. Οι Νεότουρκοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1908–1918)
Το κίνημα των Νεότουρκων (1908) υποχρέωσε το σουλτάνο να επαναφέρει σε ισχύ το
σύνταγμα. Πολλοί πίστεψαν ότι το νέο καθεστώς θα έφερνε ισότητα για όλους. Όμως
γρήγορα φάνηκε ότι οι Νεότουρκοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Μάλιστα έκαναν και διώξεις εναντίον τους, κυρίως αφού η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με τις Κεντρικές Δυνάμεις.
Το στρατιωτικό κίνημα που οργάνωσαν οι Νεότουρκοι το καλοκαίρι του 1908 ανάγκασε το
σουλτάνο να επαναφέρει σε ισχύ το οθωμανικό σύνταγμα του 1876 και προκάλεσε λαϊκό
ενθουσιασμό. Έγιναν εκλογές και άρχισε να λειτουργεί πάλι το οθωμανικό κοινοβούλιο, στο
οποίο εκλέχτηκαν βουλευτές απ’ όλα τα μιλέτ. Στις μεγάλες πόλεις ιδρύθηκαν σύλλογοι και
συνδικάτα και εκδόθηκαν πολλά βιβλία και εφημερίδες. Το εργατικό κίνημα αναπτύχθηκε και
σε πολλές πόλεις οργανώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες.

Για τους
Νεότουρκους
και το
οθωμανικό
σύνταγμα
μιλήσαμε στη
σ. 111.

Για τις
Κεντρικές
Δυνάμεις
μιλήσαμε στη
σ. 132.

8.26

8.27
Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη γεμάτη κόσμο, τη μέρα που
συνεδρίασε για πρώτη φορά η οθωμανική βουλή. 1908.

Καρτ ποστάλ που κυκλοφόρησε μετά το κίνημα των
Νεότουρκων με την οθωμανική βουλή.

8.28
Η οθωμανική βουλή που εκλέχτηκε το 1908 είχε 288
βουλευτές. Οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.
Ψήφισαν μόνο άντρες, μουσουλμάνοι και μη, που είχαν
κάποια περιουσία, καθώς και την ηλικία που όριζε ο νόμος.

8.29

8.30
Στην εικόνα 8.29 καρτ
ποστάλ με τη Βίλα Αλατίνι
στη Θεσσαλονίκη. Οι
Νεότουρκοι έδιωξαν
από το θρόνο του τον
Αμπντούλ Χαμίτ Β ΄ και
τον περιόρισαν στη
Βίλα Αλατίνι. Στην 8.30
γελοιογραφία που δείχνει
τον έγκλειστο Αμπντούλ
Χαμίτ να αρνείται σε δύο
Τσιγγάνες να του πουν τη
μοίρα του. Μάιος 1909.
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8.31

8.32

Δύο καρτ ποστάλ με θέμα την επαναφορά του
συντάγματος από τους Νεότουρκους. Στην εικόνα
8.31 διαβάζουμε στα γαλλικά το σύνθημα της
Γαλλικής Επανάστασης: «Ελευθερία – Ισότητα
– Αδελφοσύνη» και στην 8.32 τα συνθήματα: «Ζήτω
η πατρίδα», «Ζήτω το έθνος», «Ζήτω η ελευθερία».

Πολλοί πίστεψαν ότι το νέο καθεστώς θα
έφερνε ισότητα για όλους. Πολύ σύντομα
όμως ξέσπασαν διαφωνίες ανάμεσα
στους Νεότουρκους: από τη μια ήταν οι
φιλελεύθεροι και από την άλλη όσοι ήθελαν
ένα πιο συγκεντρωτικό κράτος.
Η ομάδα των Νεότουρκων που κυβερνούσε
υποστήριζε τον παντουρκισμό. Σύμφωνα
με αυτόν, όλοι οι λαοί που έχουν τα
τουρκικά για μητρική γλώσσα (και κυρίως οι
μουσουλμάνοι που μιλάνε τουρκικά) ανήκουν
σε ένα έθνος και πρέπει να ενωθούν σε ένα
κράτος. Με τους Νεότουρκους η τουρκική
εθνική ιδέα άρχισε να παίρνει τη θέση που
είχε παλιότερα ο οθωμανισμός. Έτσι οι
Νεότουρκοι προσπάθησαν να κάνουν την
οθωμανική κοινωνία πιο ομοιογενή, δηλαδή
να περιορίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα
μιλέτ.

Έτσι ανάμεσα στ’ άλλα:

Όλοι οι υπήκοοι (μουσουλμάνοι,
χριστιανοί και Εβραίοι) έπρεπε να
πηγαίνουν υποχρεωτικά στο στρατό.

Τα τουρκικά έγιναν
υποχρεωτικά σε
όλα τα σχολεία.

Ο κρατικός έλεγχος στα
σχολεία των μιλέτ και στα ξένα
σχολεία έγινε πιο αυστηρός.

Την ίδια εποχή τα εθνικά κινήματα στα Βαλκάνια αλλά και στη Μέση Ανατολή δυναμώνουν.
Υπήκοοι απ’ όλες τις θρησκείες, και μουσουλμάνοι (όπως Αλβανοί και Άραβες), απειλούν
σοβαρά την ενότητα της αυτοκρατορίας. Παράλληλα το οθωμανικό κράτος χάνει πολλά
εδάφη στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Αφρική. Τα προβλήματα αυτά έδωσαν την ευκαιρία στους
Νεότουρκους να κυβερνήσουν δικτατορικά από το 1913 μέχρι το 1918. Με πρόσχημα ότι
η Οθωμανική Αυτοκρατορία κινδύνευε, πήραν πολλά μέτρα ενάντια στα μιλέτ και σε όσους
ήταν αντίθετοι με την πολιτική τους.
Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε στον
A΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914–1918) και συμμάχησε με τις Κεντρικές Δυνάμεις ενάντια στην
Αντάντ. Τότε το οθωμανικό κράτος, επειδή φοβήθηκε ότι πολλοί χριστιανοί υπήκοοί του μπορεί
να συνεργαστούν με τα ξένα στρατεύματα, στράφηκε εναντίον τους. Πολλοί Ελληνορθόδοξοι
εκτοπίστηκαν από τις περιοχές που ζούσαν (κυρίως από τη δυτική Μικρά Ασία, την Ανατολική
Θράκη και τον Πόντο) προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Άλλοι πάλι αναγκάστηκαν να
γίνουν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Πολλοί χριστιανοί και Εβραίοι, αντί να πάνε στο στρατό,
αναγκάστηκαν να υπηρετήσουν στα τάγματα εργασίας. Εκεί εργάζονταν (έφτιαχναν δρόμους
ή δημόσια κτίρια, δούλευαν σε ορυχεία, σε λατομεία κ.α.) κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες
και πολλοί πέθαναν.

154

Ο εκτοπισμός και η εξόντωση των Αρμενίων
Στα ανατολικά σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Ρωσία κατοικούσαν πολλοί Αρμένιοι. Από
τα τέλη του 19ου αιώνα αναπτύσσεται η αρμενική εθνική ιδέα και στις περιοχές αυτές γίνονται πολλές
εξεγέρσεις, που καταπνίγονται με βία. Τις εξεγέρσεις βοηθούσε και η Ρωσία για να δημιουργήσει
προβλήματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1915 το οθωμανικό κράτος, επειδή πολλοί Αρμένιοι
βοήθησαν το ρωσικό στρατό, που ήταν αντίπαλός του, οργάνωσε ομαδικό εκτοπισμό και εξόντωση
των Αρμενίων. Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν και σε άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
που κατοικούσαν Αρμένιοι και συνεχίστηκαν και αργότερα (1920–1922). Όσοι κατάφεραν να σωθούν
έφυγαν στη Μέση Ανατολή, στη Δυτική Ευρώπη, στη Ρωσία, στις HΠΑ και στην Ελλάδα. Στις διώξεις
αυτές υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο Αρμένιοι και πολλοί άλλοι αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
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Ε. Ο Μικρασιατικός πόλεμος (1919–1922) – Η ίδρυση
του τουρκικού κράτους (1923)
Όταν τελείωσε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν με τους νικημένους και
στρατεύματα της Αντάντ κατέλαβαν πολλές περιοχές της. Οι σύμμαχοι αναθέσανε στην Ελλάδα να
διοικήσει την περιοχή της Σμύρνης. Με τη Συνθήκη των Σεβρών (1920) το οθωμανικό κράτος έχανε
πολλά εδάφη του. Μπροστά στη διάλυση της αυτοκρατορίας το τουρκικό εθνικό κίνημα, με αρχηγό
το Μουσταφά Κεμάλ, δημιούργησε δική του κυβέρνηση, κήρυξε πόλεμο στο σουλτάνο και διακήρυξε
ότι δε δέχεται τη συνθήκη. Η Σοβιετική Ένωση στήριξε το τουρκικό εθνικό κίνημα και οι σύμμαχοι της
Αντάντ, για να περιορίσουν τη σοβιετική επιρροή στην περιοχή, άρχισαν διαπραγματεύσεις με τη νέα
εξουσία. Παρά τις αλλαγές, ο ελληνικός στρατός συνέχισε τον πόλεμο στη Μικρά Ασία, μόνος ενάντια
στο εθνικό κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ, και νικήθηκε το καλοκαίρι του 1922. Ο ελληνικός στρατός
υποχώρησε από τη Μικρά Ασία και ακολούθησε βίαιη έξοδος των Ελληνορθόδοξων, που ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Με τη Συνθήκη της Λοζάνης (1923) έγινε υποχρεωτική ανταλλαγή του ορθόδοξου
χριστιανικού και του μουσουλμανικού πληθυσμού ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
Το 1918 η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνθηκολόγησε και ήταν πια ένας από τους νικημένους
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Στρατεύματα της Αντάντ κατέλαβαν τμήματα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, ακόμη και την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Το Συμβούλιο της Ειρήνης ανέθεσε
στην Ελλάδα να διοικήσει προσωρινά την περιοχή της Σμύρνης. Έτσι το Μάιο του 1919
ο ελληνικός στρατός έφτασε στη Σμύρνη.

8.33

8.36
Φωτογραφίες
του 1919 από
τη Σμύρνη: στην
εικόνα 8.33 άποψη
της πόλης, στην
8.34 τμήμα της
αγοράς της και
στην 8.35 δρόμος
σε μια από τις
ελληνορθόδοξες
γειτονιές
της πόλης.

8.37

8.34

8.35

Στις εικόνες
8.36 και 8.37 ο
ελληνικός στρατός
αποβιβάζεται
στη Σμύρνη (2
Μαΐου 1919) και
παρελαύνει στην
παραλία της πόλης
και στην 8.38 η
Κυνηγετική Λέσχη
στη Σμύρνη, όπου
είχε το αρχηγείο
της η ελληνική
διοίκηση.

8.38
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Δεν είδαν όμως όλοι αυτές τις εξελίξεις με τον ίδιο τρόπο:
Για την ελληνική
κυβέρνηση
και πολλούς
Έλληνες
είχε γίνει
πραγματικότητα
το μεγαλύτερο
μέρος της
Μεγάλης Ιδέας.
Οι περισσότεροι
πανηγύριζαν.

Για τους
αντιβενιζελικούς, η
απόβαση στη
Σμύρνη ήταν
μια ακόμη περιπέτεια του
«τυχοδιώκτη»
Βενιζέλου.

Οι Ελληνορθόδοξοι
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, και
κυρίως όσοι ζούσαν
στα παράλια της
Μικράς Ασίας
και της Μαύρης
Θάλασσας, είδαν
τον ελληνικό
στρατό ως
ελευθερωτή.

Οι μουσουλμάνοι
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
είδαν την άφιξη του
ελληνικού στρατού στη
Σμύρνη σαν εχθρική
πράξη και ξένη κατοχή.
Έγιναν συλλαλητήρια
διαμαρτυρίας,
ιδιαίτερα στην
Κωνσταντινούπολη.

Για τη Σοβιετική
Ένωση
η Ελλάδα ήταν
σύμμαχος των
ευρωπαϊκών
δυνάμεων οι
οποίες της είχαν
επιτεθεί. Γι’
αυτό βοήθησε
το κεμαλικό
κίνημα.

Αλλά και μεταξύ
τους οι δυνάμεις
που νίκησαν στον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
δε συμφωνούσαν.
Η Ιταλία και η Γαλλία
πίστευαν ότι η Μεγάλη
Βρετανία ευνοούσε
την Ελλάδα ενάντια
στα δικά τους
συμφέροντα.

Αυτές οι διαφορετικές απόψεις επηρέασαν αποφασιστικά τις εξελίξεις, που καταλήξανε στην ήττα του
ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία.
Αμέσως μετά την άφιξη των
ξένων στρατευμάτων στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία
άρχισε να οργανώνεται
σιγά σιγά η αντίδραση των
μουσουλμανικών πληθυσμών.
Τη στιγμή που ο ελληνικός
στρατός αποβιβαζόταν στη
Σμύρνη, ο Μουσταφά Κεμάλ,
αξιωματικός του οθωμανικού
στρατού με μεγάλο κύρος,
έφτασε στη Μικρά Ασία
Στην εικόνα 8.39 Έλληνας στρατιώτης στην αγορά της Σμύρνης και στην 8.40 Έλληνες αξιωματικοί
και άρχισε να οργανώνει
στη Σμύρνη. Μεταξύ των ετών 1919–1922.
εκεί την αντίσταση στις
συμμαχικές δυνάμεις. Μέσα σε ένα χρόνο οργάνωσε ένοπλα σώματα και δημιούργησε νέα
κυβέρνηση (κυβέρνηση της Άγκυρας), ανεξάρτητη από την κυβέρνηση του σουλτάνου στην
Κωνσταντινούπολη.
Οι ηγέτες του τουρκικού εθνικού κινήματος διακήρυξαν ότι:

8.39

8.40

Δεν αναγνωρίζουν το σουλτάνο
και την κυβέρνησή του γιατί ήταν
όργανα των Συμμάχων.

Είναι ενάντιοι στο
διαμελισμό της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.

Θα αγωνιστούν για να διώξουν
από τα εδάφη της τα ξένα
στρατεύματα.

Σιγά σιγά όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι της Μικρά Ασίας υποστηρίζουν την κυβέρνηση
της Άγκυρας.

8.41
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Ο Μουσταφά Κεμάλ (1881–1938) γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη και έκανε σταδιοδρομία στον
οθωμανικό στρατό. Έπαιξε σημαντικό ρόλο
στα γεγονότα που καταλήξανε στην ίδρυση
του τουρκικού εθνικού κράτους, της Τουρκικής
Δημοκρατίας (1923). Έγινε ο πρώτος πρόεδρος
της σύγχρονης Τουρκίας, που αντικατέστησε
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και πήρε το
επώνυμο Ατατούρκ (που
σημαίνει πρόγονος των
Για την
Τούρκων). Πραγματοποίησε
Τουρκία στο
σημαντικές πολιτικές και
Μεσοπόλεμο θα
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
μιλήσουμε στη
με στόχο τον
σ. 166.
εκσυγχρονισμό της χώρας.

8.42

Η αίθουσα του σχολείου όπου συνεδρίασε η
Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας (άνοιξη του
1920) και δημιούργησε την κεμαλική κυβέρνηση.
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Το καλοκαίρι του 1920 υπογράφτηκε η Συνθήκη των Σεβρών, με την οποία η Οθωμανική
Αυτοκρατορία έχανε τα περισσότερα εδάφη της, ακόμη και πολλές περιοχές στη Μικρά Ασία.
Η κυβέρνηση της Άγκυρας δεν αναγνώρισε τη συνθήκη αυτή και δήλωσε ότι θα αγωνιστεί
για την ανατροπή της. Η κυβέρνηση, πέρα από τη σύγκρουσή της με τις οθωμανικές αρχές,
αντιμετώπιζε στρατιωτική απειλή σε τρία μέτωπα: ανατολικά με τους Αρμένιους τους οποίους
νίκησε, νότια με τις γαλλικές και τις ιταλικές δυνάμεις, που αποχώρησαν γρήγορα, και δυτικά
με τον ελληνικό στρατό. Ενάντια σ’ αυτόν έστρεψε σιγά σιγά όλες της τις δυνάμεις.

Ο εκτοπισμός και η εξόντωση των Ποντίων
Πόντος ονομάζεται σε γενικές γραμμές η σημερινή βορειοανατολική Τουρκία. Πολλοί Ελληνορθόδοξοι της περιοχής, επειδή δεν ήθελαν να πάνε
στο οθωμανικό στρατό και αργότερα στα τάγματα
εργασίας, οργάνωσαν αντάρτικα σώματα. Στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο οι Νεότουρκοι στράφηκαν ενάντια στους Πόντιους και πολλούς τους εκτόπισαν,
από φόβο μήπως βοηθήσουν το ρωσικό στρατό,
όπως οι Αρμένιοι. Επίσης την περίοδο 1920–1922,
κατά τη διάρκεια του Μικρασιατικού πολέμου,
η κυβέρνηση της Άγκυρας έκανε συστηματικές
διώξεις ενάντια στους Πόντιους για να επιβληθεί
στην περιοχή.

8.43

Πόντιοι αντάρτες στα βουνά (1920).

Η Συνθήκη των Σεβρών έκανε πραγματικότητα την ελληνική Μεγάλη Ιδέα. Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος και οι βενιζελικοί πανηγύριζαν. Όμως το κόμμα των Φιλελευθέρων έχασε τις
εκλογές (Νοέμβριος 1920), που τις κέρδισε η αντιβενιζελική και φιλοβασιλική Ενωμένη
Αντιπολίτευση, ένας συνασπισμός κομμάτων με επικεφαλής τον Δημήτριο Γούναρη. Την
8.44
απροσδόκητη αυτή ήττα την προκάλεσε κυρίως
η κούραση του κόσμου από τη μακροχρόνια
πολεμική προσπάθεια. Λίγο αργότερα γύρισε
στην Ελλάδα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ ύστερα
από δημοψήφισμα (Δεκέμβριος 1920). Ο Εθνικός
Διχασμός συνεχίζεται: τώρα γίνονται νέες
2
διώξεις ενάντια στους βενιζελικούς, μεγάλες
1
εκκαθαρίσεις στον κρατικό μηχανισμό και στη
δημόσια διοίκηση, στο στρατό, στη δικαιοσύνη,
στην εκπαίδευση, στην Εκκλησία κ.α.
Όμως η νέα κυβέρνηση δε σταμάτησε τη
Ο Δημήτριος Γούναρης (1) με τον υπουργό στρατιωτικών Νικόλαο Θεοτόκη
(2) και άλλους ανώτερους Έλληνες στρατιωτικούς. Ο Γούναρης ήταν
μικρασιατική εκστρατεία, όπως είχε υποσχεθεί.
αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της Ενωμένης Αντιπολίτευσης.
Με νέα διοίκηση ο ελληνικός στρατός στη Μικρά
Ασία προχώρησε πέρα από τη Σμύρνη και τη
γύρω περιοχή, που όριζε η Συνθήκη των Σεβρών.
Έλληνες στρατιώτες περιμένουν το τρένο
8.46
Ήταν φανερό πλέον ότι οι δύο στρατοί,
που θα τους μεταφέρει στο εσωτερικό
ο ελληνικός και ο κεμαλικός, θα συγκρούονταν.
της Μικράς Ασίας.
Άδεια μετακίνησης
που εκδόθηκε από τον
ελληνικό στρατό για
ένα μουσουλμάνο. 7
Ιουνίου 1922.

8.45
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8.47
8.48

Στην εικόνα 8.47 ελληνικά στρατεύματα στο Εσκί Σεχίρ και στην 8.48 γενική
άποψη του Αφιόν Καραχισάρ. Ιούλιος 1921.

Παράλληλα οι δυνάμεις της Αντάντ, επειδή δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά το κίνημα του Κεμάλ και δεν ήθελαν να μπλέξουν σ’ ένα νέο μακροχρόνιο
πόλεμο, αποφάσισαν να διαπραγματευτούν μαζί του. Έτσι η κεμαλική πλευρά ενίσχυε τη θέση
της διπλωματικά με συμφωνίες και συνθήκες. Η νέα αυτή κατάσταση, μαζί με τη δυσαρέσκεια
που είχε προκαλέσει η Συνθήκη των Σεβρών σε ορισμένους από τους Συμμάχους, άλλαξε
και την πολιτική τους απέναντι στην Ελλάδα. Με δικαιολογία την επιστροφή του βασιλιά
Κωνσταντίνου Α΄, ο οποίος στη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου κράτησε φιλογερμανική
στάση (όταν ζητούσε να μείνει η Ελλάδα ουδέτερη), οι δυνάμεις της Αντάντ σταμάτησαν να
υποστηρίζουν την Ελλάδα στον πόλεμο που γινόταν στη Μικρά Ασία. Χωρίς την οικονομική
τους βοήθεια και τη διπλωματική τους κάλυψη, το ελληνικό κράτος άρχιζε να αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα.

8.49

Ο Μικρασιατικός πόλεμος (1919–1922)

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε
ότι ο στρατός θα συνεχίσει την
πορεία του ανατολικά. Στόχος
ήταν να υποχρεώσει τον Κεμάλ να δεχτεί τη Συνθήκη των
Σεβρών. Αρχικά ο ελληνικός
στρατός νικούσε τον κεμαλικό,
που υποχωρούσε αλλά κρατούσε
τις δυνάμεις του. Το καλοκαίρι
του 1921 ο ελληνικός στρατός
πλησίαζε την Άγκυρα, αλλά ταυτόχρονα απομακρυνόταν από τα
κέντρα που του εξασφάλιζαν τα
απαραίτητα εφόδια.

Τον επόμενο χρόνο, το 1922, οι κεμαλικές δυνάμεις έκαναν επίθεση και διαλύσανε
την ελληνική άμυνα (Αύγουστος του 1922). Μέρος του ελληνικού στρατού αιχμαλωτίστηκε και ο υπόλοιπος υποχώρησε άτακτα προς τα παράλια. Η υποχώρησή
του προκάλεσε πανικό στους Ελληνορθόδοξους που ζούσαν στην περιοχή και
προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να φτάσουν στα παράλια, απ’ όπου θα έφευγαν με
πλοία για την Ελλάδα. Σε λίγες μέρες ο κεμαλικός στρατός μπήκε στη Σμύρνη.
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Ο κεμαλικός στρατός μπήκε στη Σμύρνη στις 9 Σεπτεμβρίου 1922. Στην πόλη είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες Ελληνορθόδοξοι από τη δυτική Μικρά Ασία που μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού
είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, επειδή φοβόνταν αντίποινα. Βλέποντας ότι και οι ελληνικές αρχές
είχαν εγκαταλείψει την πόλη, όλοι προσπαθούσαν να βρουν ένα καράβι για να περάσουν στην Ελλάδα.
Ο κεμαλικός στρατός όταν μπήκε στη Σμύρνη έκανε πολλές βιαιότητες. Μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος
της πόλης κάηκε.

8.51
8.50

Στην εικόνα 8.50 φωτογραφία από τη φωτιά της Σμύρνης και την προσπάθεια
των Ελληνορθόδοξων να μπουν σε πλοία. Στην 8.51 κεμαλικά στρατεύματα στην
παραλία της Σμύρνης. Μπορούμε να δούμε τα ρούχα και ό,τι άλλο άφησαν πίσω τους όσοι πρόλαβαν να φύγουν.

Η στρατιωτική ήττα στη Μικρά Ασία και ο ξεριζωμός των Ελληνορθόδοξων που τον ακολούθησε θεωρείται από τις μεγαλύτερες
συμφορές στη νεότερη ελληνική ιστορία. Οι Ελληνορθόδοξοι στη Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη υποφέΓια τους
πρόσφυγες
ρανε τρομερά. Άρχισαν διωγμοί, βιαιότητες, εκφοβισμοί,
στην
αιχμαλωσίες και σφαγές άμαχων. Οι αιχμάλωτοι συγκεΕλλάδα
ντρώθηκαν σε στρατόπεδα. Όσοι πρόλαβαν να φύγουν
μιλάμε στις
σ. 183–184.
από τη Μικρά Ασία έγιναν πρόσφυγες στην Ελλάδα.

8.52

Ελληνορθόδοξοι άντρες στη Σμύρνη λίγο πριν μεταφερθούν ως αιχμάλωτοι από τα
κεμαλικά στρατεύματα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας.

Λίγες μέρες μετά την κατάρρευση του μετώπου, μια ομάδα Ελλήνων
αξιωματικών έκανε στρατιωτικό κίνημα και υποχρέωσε το βασιλιά
Κωνσταντίνο Α΄ να παραιτηθεί και να φύγει από την Ελλάδα, αφήνοντας το
θρόνο στο γιο του Γεώργιο Β΄. Η Επαναστατική Επιτροπή φρόντισε τους
πρώτους πρόσφυγες, πέτυχε να αναδιοργανώσει τον ελληνικό στρατό στη
Θράκη και κάλεσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο να εκπροσωπήσει τη χώρα στις
διεθνείς διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου. Επίσης έφερε σε
δίκη τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι
για την καταστροφή (η «Δίκη των Εξ»). Η δίκη και η εκτέλεσή τους
προκάλεσαν διαμαρτυρίες στο εξωτερικό, αλλά πολλοί ιστορικοί θεωρούν
ότι έτσι εκτονώθηκε κάπως η ένταση που είχε προκαλέσει η καταστροφή
στο εσωτερικό της χώρας.
«Η δίκη των Εξ»

8.53

Λαϊκή αφίσα με τα βασικά μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής.
Αρχηγός της ήταν ο βενιζελικός αξιωματικός Νικόλαος Πλαστήρας.
Αργότερα ο Πλαστήρας ασχολήθηκε με την πολιτική και το 1951–1952
έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ανάμεσα στα άλλα μέλη της ήταν
ο Θεόδωρος Πάγκαλος και ο Στυλιανός Γονατάς. Ο Πάγκαλος το
φθινόπωρο του 1922 ανέλαβε να αναδιοργανώσει τον ελληνικό
στρατό και να υπερασπιστεί τη Θράκη, και στο Μεσοπόλεμο έγινε
πρωθυπουργός αλλά και δικτάτορας (1925–1926). Ο Γονατάς το 1924
παραιτήθηκε από το στρατό και ασχολήθηκε και αυτός με την πολιτική.

Η
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8.55

Σκίτσο που σατιρίζει τις
συζητήσεις στη διάσκεψη
της Λοζάνης.

Η Συνθήκη της Λοζάνης (1923)
Η τελική συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στους εμπόλεμους υπογράφτηκε στην ελβετική πόλη Λοζάνη στις 24 Ιουλίου 1923. Στις συνομιλίες πήραν μέρος ανάμεσα
σε άλλους η Ελλάδα, η κεμαλική κυβέρνηση, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και
η Ιταλία. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και την κεμαλική
κυβέρνηση ο Ισμέτ Ινονού. Με τη Συνθήκη της Λοζάνης, που ισχύει μέχρι σήμερα, καθορίστηκαν, ανάμεσα στ’ άλλα, τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας.
Επίσης, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά
είχε πια μόνο θρησκευτικό ρόλο.
Με μια ξεχωριστή σύμβαση αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των
πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Έτσι όλοι οι Ελληνορθόδοξοι από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη αναγκάστηκαν να
φύγουν και να έρθουν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσμών και παραμείνανε στην Τουρκία οι Ελληνορθόδοξοι στην
Κωνσταντινούπολη και στα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. Το ίδιο συνέβη και με τους
μουσουλμάνους που ζούσαν στην Ελλάδα: υποχρεώθηκαν να φύγουν και να πάνε
πρόσφυγες στην Τουρκία. Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή και παραμείνανε στην
Ελλάδα οι μουσουλμάνοι που ζούσαν στη Δυτική Θράκη.
Οι συμφωνίες αυτές έβαλαν τέλος στη Μεγάλη Ιδέα και στην ελληνορθόδοξη παρουσία
στη Μικρά Ασία.

Η Ελλάδα και η Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λοζάνης (1923)

8.57

Ελληνορθόδοξος
πρόσφυγας από
τον Πόντο που
έφτασε στην
Ελλάδα με την
ανταλλαγή των
πληθυσμών.

Ελληνορθόδοξοι φτάνουν πρόσφυγες στη
Θεσσαλονίκη. 1925.
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πληθυσμών.
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8.60

Μουσουλμάνοι στην Κομοτηνή (1930). Σύμφωνα με
τη Συνθήκη της Λοζάνης (1923), οι μουσουλμάνοι
που ζουν και σήμερα στη Δυτική Θράκη αποτελούν
τη μουσουλμανική μειονότητα.

8.61

8.62

Σύγχρονες εικόνες από το παζάρι στην Κομοτηνή.
Η Κομοτηνή παραμένει το πιο σημαντικό κέντρο για
τους μειονοτικούς που ζουν σήμερα στην Ελλάδα.

Ο Μικρασιατικός πόλεμος του 1919–1922 πήρε διάφορα ονόματα. Στην Ελλάδα πήρε το όνομα από
το τέλος του: Μικρασιατική Καταστροφή, επειδή κατέληξε με ήττα, και έγινε αιτία για πολλές συμφορές για τη χώρα, για τους Έλληνες και για τους Ελληνορθόδοξους που ζούσαν στη Μικρά Ασία και
στην Ανατολική Θράκη. Από την άλλη πλευρά, στην Τουρκία ονομάζεται Απελευθερωτικός πόλεμος
ή Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, επειδή, όταν τελείωσε, ιδρύθηκε το νέο τουρκικό κράτος, η Τουρκική
Δημοκρατία.

Η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας
Τον Οκτώβριο του 1923 καταργήθηκε η οθωμανική δυναστεία και ιδρύθηκε ένα νέο κράτος, η Τουρκία.
H πολυεθνική Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε πάψει πλέον να υπάρχει και τυπικά. Η Τουρκία από τότε
είναι εθνικό και λαϊκό κράτος, δηλαδή το κράτος είναι χωρισμένο από τη θρησκεία. Πρωτεύουσα της
Τουρκίας έγινε η Άγκυρα.

8.63

Γενική άποψη της Άγκυρας στις αρχές
της δεκαετίας του 1920. Μετά την
ίδρυση του τουρκικού κράτους η
Άγκυρα έγινε πρωτεύουσά του.
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Κεφάλαιο 9
Η Ευρώπη ανάμεσα σε δύο πολέμους
(1919--1939)

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρόλο που το κυρίαρχο πολίτευμα στην Ευρώπη είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, υπάρχει πολιτική αστάθεια. Σιγά σιγά αυξάνονται εκείνοι που πιστεύουν ότι η
δημοκρατία δεν μπορεί να λύσει τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και στρέφονται σε
αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση το 1929 οδηγεί πολλές χώρες
στο φασισμό και στη δικτατορία. Η Σοβιετική Ένωση ακολουθεί διαφορετική πορεία: πετυχαίνει την
εκβιομηχάνισή της, αλλά έχει και αυτή ένα αυταρχικό καθεστώς, το σταλινισμό. Στο Μεσοπόλεμο η
τεχνολογία και η επιστημονική γνώση διαδίδονται και αλλάζουν την καθημερινή ζωή. Νέες ιδέες και
νέα ρεύματα γεννιούνται στις τέχνες.
Και στην Ελλάδα η πολιτική ζωή είναι ασταθής και το 1936 επιβάλλεται η δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Τα πιο μεγάλα προβλήματα είναι το προσφυγικό και η ανεργία. Την ίδια εποχή αναπτύσσεται η
βιομηχανία, ολοκληρώνονται η εκπαιδευτική και η αγροτική μεταρρύθμιση, αλλά δυναμώνει επίσης η
κοινωνική διαμαρτυρία και οργανώνονται κοινωνικά κινήματα.
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Α. Η Ευρώπη και ο κόσμος στο Μεσοπόλεμο
Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Επανάσταση στη Ρωσία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επικρατεί μεγάλη πολιτική αστάθεια. Όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι τη λύση στα μεγάλα κοινωνικά και
οικονομικά προβλήματα δε θα τη δώσει η κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά η κομουνιστική επανάσταση ή η φασιστική δικτατορία. Η οικονομική κρίση του 1929 έφερε ακρίβεια, ανεργία και τεράστια
κοινωνικά προβλήματα σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο. Λιγότερο επηρεάστηκε η Σοβιετική Ένωση,
αλλά και εκεί οι αποφάσεις του Στάλιν για την κρατική οικονομία είχαν συνέπειες για τους αγρότες.
Παράλληλα, σε διάφορα μέρη του κόσμου ξεσπούν επαναστατικά ή αντιαποικιακά κινήματα. Την εποχή
αυτή οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή των πολιτών τους. Συγχρόνως η
επιστήμη και η τεχνολογία αλλάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Νέα καλλιτεχνικά κινήματα
επιδιώκουν να εκφράσουν αυτές τις ριζικές αλλαγές.

Πολιτική αστάθεια και αμφισβήτηση της δημοκρατίας
Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Οκτωβριανή Επανάσταση, στα ευρωπαϊκά κράτη
(πολλά από αυτά ήταν νέα) η πολιτική κατάσταση δεν είναι καθόλου σταθερή.
Στην Ευρώπη διαμορφώνονται τρία πολιτικά συστήματα:

η φιλελεύθερη
κοινοβουλευτική δημοκρατία

9.1

164

ο κομουνισμός

ο φασισμός ή η δικτατορία

Τα ευρωπαϊκά κράτη και τα πολιτεύματά τους το 1929 και το 1939

9.2

Στη δεκαετία του 1920 τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πολλοί όμως θεωρούν
ότι αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών. Αρκετοί στρέφονται στον κομουνισμό, αλλά οι περισσότεροι τον θεωρούν απειλή. Επίσης, πολλοί στη Γερμανία και στην Αυστρία θεωρούν την κοινοβουλευτική δημοκρατία
συνέπεια της ήττας τους στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την οικονομική κρίση του 1929 σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη
η κοινοβουλευτική δημοκρατία ανατρέπεται από φασιστικά ή δικτατορικά καθεστώτα χωρίς μεγάλη αντίσταση.
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Βρετανοί
μεταλλωρύχοι
σε απεργία.
1921.

9.3

9.4

Αστυνομικός
συλλαμβάνει
αριστερό
διαδηλωτή
στο Λονδίνο
(1936). Πολλές
ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις
πήραν μέτρα
ενάντια στους
κομουνιστές.
Τα μέτρα αυτά
όμως έπληξαν
τελικά την ίδια
τη δημοκρατία.

9.5
Σε πολλά νέα κράτη της Ευρώπης ζούσαν εθνικές μειονότητες. Η ζωή τους ήταν δύσκολη, και
γιατί είχαν διαφορές (στη γλώσσα, στη θρησκεία,
στις παραδόσεις) αλλά και γιατί έδιναν τη δυνατότητα σε γειτονικά κράτη να παρεμβαίνουν στη
χώρα όπου ζούσαν, με τη δικαιολογία ότι θέλουν
να τους προστατεύσουν. Η Κοινωνία των Εθνών
προσπαθούσε να κατοχυρώσει τα δικαιώματα
των μειονοτήτων, όχι πάντα με επιτυχία.

9.6

Στην εικόνα 9.5 ό,τι έμεινε από ένα τρένο που ανατίναξε ο Ιρλανδικός
Δημοκρατικός Στρατός (1920) και στην 9.6 σπίτια που έκαψαν ένοπλοι
συνεργάτες του βρετανικού στρατού στην Ιρλανδία (1921). Το 1919
η Ιρλανδία διεκδίκησε την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
Ύστερα από αιματηρές συγκρούσεις έγινε αυτόνομη (1921) και το
1937 ανεξάρτητη. Όμως η Μεγάλη Βρετανία συνέχισε να κατέχει μια
περιοχή στο Βορρά, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι
προτεστάντες. Οι περισσότεροι Ιρλανδοί είναι καθολικοί.
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Στην Τουρκία ο Κεμάλ Ατατούρκ κυριαρχούσε με το δικό του κόμμα και δεν
υπήρχε αντιπολίτευση. Για να εκσυγχρονίσει το κράτος και την κοινωνία και
για να καλλιεργήσει την εθνική ταυτότητα στους Τούρκους ο Κεμάλ έκανε
μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Ανάμεσα στα άλλα:

Καταργήθηκε η αραβική
γραφή. Τα τουρκικά
γράφονται πια με το
λατινικό αλφάβητο.
Το κράτος έλεγχε την
εκπαίδευση και τη
θρησκεία.

9.7

Οι γυναίκες αποκτήσανε αστικά
και πολιτικά δικαιώματα
(μπορούσαν να διαχειρίζονται την
περιουσία τους, να ψηφίζουν κτλ.).
Καταργήθηκαν όλες οι συνήθειες
που συνδέονταν με τη θρησκεία
(απαγορεύτηκαν το φέσι, ο φερετζές
και άλλα ρούχα που θύμιζαν
το οθωμανικό παρελθόν κ.ά.).

Σε αποικίες της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας στην Αφρική και στην Ασία
αρχίζουν να αναπτύσσονται κινήματα με στόχο την ανεξαρτησία. Η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει προβλήματα στην Ινδία, την πιο σημαντική της αποικία, και
παραχωρεί ανεξαρτησία στην Αίγυπτο και στο Ιράκ (1930). Η Γαλλία αντιμετωπίζει
επαναστατικά κινήματα στις αποικίες της στην Ινδοκίνα, στη Βόρεια Αφρική, και
παραχωρεί ανεξαρτησία στη Συρία και στο Λίβανο (1936).

9.8

166

Για την Κίνα
στις αρχές του
20ού αιώνα
μιλήσαμε στη
σ. 97.

Στην Κίνα ξεσπάει μια
μεγάλη σύγκρουση
ανάμεσα στους εθνικιστές και στους
κομουνιστές. Οι εθνικιστές τελικά
επικρατούν, αλλά η κεντρική
κυβέρνηση είναι αδύναμη γιατί
την πολεμούν οι ισχυροί τοπικοί
ηγέτες. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη, όταν η Ιαπωνία εισβάλλει
στην Κίνα και καταλαμβάνει τη
Μαντζουρία (1931).

Ο κόσμος έξω από την Ευρώπη

Η Ιαπωνία είναι η μεγάλη οικονομική και στρατιωτική δύναμη στην
Ασία την εποχή αυτή. Την πολιτική
εξουσία έχει ο αυτοκράτορας μαζί
με την αριστοκρατία. Το στρατό και
την οικονομία ελέγχουν λίγοι επιχειρηματίες. Η Ιαπωνία ήθελε να επεκταθεί και να καταλάβει και άλλες,
μετά τη Μαντζουρία, περιοχές στην
Κίνα. Το 1937 ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα
Για το Β΄
στις δύο χώρες, που
Παγκόσμιο
τελείωσε με την ήττα
Πόλεμο θα
της Ιαπωνίας στο Β΄
μιλήσουμε στις
σ. 192–199.
Παγκόσμιο Πόλεμο
(1945).

O βομβαρδισμός της Σαγκάης από ιαπωνικά αεροπλάνα. 1937.
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Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της
Για τους κατοίκους των ευρωπαϊκών χωρών το μεγαλύτερο πρόβλημα την περίοδο
αυτή ήταν η φτώχεια. Αυτή μεγάλωνε ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές αντιθέσεις
που είχαν γίνει πιο έντονες μετά τον πόλεμο.

9.9

Όταν τελείωσε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος πολλά
ευρωπαϊκά κράτη προσπάθησαν να ξεπεράσουν
τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος με
χρήματα από τις ΗΠΑ. Σιγά σιγά η ευρωπαϊκή
οικονομία άρχισε να δυναμώνει.

Το 1929 μια οικονομική κρίση ξεκίνησε από
τις ΗΠΑ και απλώθηκε σε όλο τον κόσμο, με
τεράστιες συνέπειες στην κοινωνία.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1920 τα ευρωπαϊκά
κράτη δυσκολεύονταν να πληρώσουν τα χρέη
τους στις αμερικανικές τράπεζες από τις οποίες
είχαν πάρει δάνεια. Αυτό προκάλεσε κρίση στην
αμερικανική οικονομία. Τον Οκτώβριο του 1929
το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέρρευσε
(Κραχ της Oυόλ Στριτ) και όσες τράπεζες δεν
μπορούσαν να επιστρέψουν
στους πελάτες τους τα
Ουόλ Στριτ λέγεται
ο δρόμος όπου
χρήματά τους έκλεισαν.
βρίσκεται το
Πολλοί άνθρωποι έχασαν όλη
χρηματιστήριο στη
την περιουσία τους. Η κρίση
Νέα Υόρκη.
πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε
«Η μεγάλη πόλη», πίνακας του Γερμανού ζωγράφου Ότο Ντιξ που δείχνει
σε όλο τον κόσμο. Επειδή
νεόπλουτους να γλεντάνε (1928). Στο Μεσοπόλεμο οι πιο πολλοί άνθρωποι
οι άνθρωποι δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν
συνέχιζαν να ζουν στη φτώχεια. Όμως ορισμένοι βρήκαν ευκαιρία
προϊόντα, περιορίστηκε η βιομηχανική παραγωγή, να πλουτίσουν και έζησαν πολύ άνετα χρόνια, «τα τρελά χρόνια»,
πολλές βιομηχανίες έκλεισαν και πολλοί έχασαν
όπως ονομάστηκαν.
τη δουλειά τους. Το διεθνές εμπόριο μειώθηκε και
9.10
τα αγροτικά προϊόντα έμειναν απούλητα. Οι αγρότες που δεν μπορούσαν
να πουλήσουν τις σοδειές τους εγκαταλείψανε τη γη τους και πήγαν
στις πόλεις. Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ οι άνεργοι ήταν εκατομμύρια.
Ακόμη περισσότεροι αντιμετώπισαν φτώχεια και απελπισία.
Σε όλο τον κόσμο τα κράτη περιόρισαν τις εισαγωγές και έβαλαν φόρους
στα προϊόντα των άλλων χωρών, για να προστατέψουν τα δικά τους.
Στις ΗΠΑ οι κυβερνήσεις του Φράνκλιν Ρούζβελτ έκαναν παρεμβάσεις
στην οικονομία και με μια σειρά δημόσια έργα μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν
την ανεργία.

9.11
Εργάτριες σε εργοστάσιο στο Λονδίνο
φτιάχνουν αυτοκινητάκια για παιδιά.
Δεκαετία του 1930. Ανάμεσα στα
προβλήματα που αντιμετώπιζε η ευρωπαϊκή
βιομηχανία ήταν και ο ανταγωνισμός
από χώρες έξω από την Ευρώπη (ΗΠΑ, Κίνα,
Ιαπωνία, Βραζιλία κ.ά.).
Φτωχοί μαύροι Αμερικανοί περιμένουν στην
ουρά να τους μοιράσουν τρόφιμα. Η αφίσα
πίσω διαφημίζει τον πλούσιο τρόπο που ζουν
ορισμένοι λευκοί Αμερικανοί.
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9.12
Από το 1932 οι ΗΠΑ άρχισαν να ξεπερνούν την οικονομική κρίση. Στα ευρωπαϊκά
κράτη, οι κυβερνήσεις πήραν διαφορετικά μέτρα: μείωσαν τους μισθούς και τα
επιδόματα ανεργίας, γιατί έτσι πίστευαν ότι θα ενισχύσουν τη βιομηχανία τους.
Αλλά η κρίση συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα
πολλοί, δυσαρεστημένοι από το κοινοβουλευτικό
9.13
πολίτευμα, να στραφούν εναντίον του.

Άνεργος ψάχνει για δουλειά.
Στο κείμενο γράφει: «Ξέρω
τρεις δουλειές, μιλάω τρεις
γλώσσες, πολέμησα τρία
χρόνια, έχω τρία παιδιά και
δεν έχω δουλειά εδώ και τρεις
μήνες. Το μόνο που θέλω
είναι μια δουλειά». Με την
οικονομική κρίση η ανεργία
έφτασε στο 23% στη Μεγάλη
Βρετανία, στο 27% στις HΠA,
στο 44% στη Γερμανία.

Κεντρικός σχεδιασμός:
το κράτος αποφασίζει
πόσα και ποια προϊόντα
θα παράγονται, πού και
πώς θα μοιράζονται.
Με τον όρο βαριά
βιομηχανία εννοούμε τη
βιομηχανία μετάλλου,
μηχανημάτων και
παραγωγής ενέργειας.

9.15

168

Η Σοβιετική Ένωση

Άνεργη Γερμανίδα
ψάχνει για δουλειά. Στο
κείμενο γράφει: «Γεια
σας, ψάχνω για δουλειά.
Ξέρω στενογραφία και
γραφομηχανή.
Μιλάω αγγλικά και
γερμανικά και μπορώ
να κάνω οποιαδήποτε
οικιακή δουλειά [...]».

9.14

Όταν πέθανε ο Λένιν (1924), ηγέτης στη Σοβιετική
Ένωση έγινε ο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος συγκέντρωσε
σιγά σιγά στα χέρια του όλες τις εξουσίες. Για να
εκβιομηχανίσει τη χώρα, επέβαλε στην οικονομία
τον κεντρικό σχεδιασμό.
Η γη έγινε κρατική (το ίδιο και τα κοπάδια, τα
εργαλεία κ.ά.) και οι αγρότες έπρεπε να δουλεύουν
σε κρατικά αγροκτήματα (κολχόζ). Ωστόσο, η
αγροτική παραγωγή δεν ήταν αρκετή. Εκατομμύρια
άνθρωποι υποφέρανε τα χρόνια 1932–1933 από
λιμό (πείνα) και πολλοί πέθαναν. Η βαριά
Αφίσα από τη δεκαετία του 1930 με το
βιομηχανία όμως αναπτύχθηκε και
Στάλιν ντυμένο εργάτη.
η Σοβιετική Ένωση έγινε ένα από τα μεγάλα
βιομηχανικά κράτη. Δεν παράγονταν όμως
αρκετά καταναλωτικά αγαθά και το επίπεδο
ζωής έπεσε.
Το σταλινικό καθεστώς (έτσι ονομάστηκε
η εξουσία του Στάλιν στη Σοβιετική
9.16
Ένωση) ήταν πολύ αυταρχικό.
Κυριαρχούσε η λατρεία του ηγέτη, δεν
επιτρεπόταν καμιά κριτική στο κόμμα
και στον ηγέτη του και κάθε διαφωνία
ή διαφορετική άποψη τιμωρούνταν
πολύ σκληρά. Πολλοί κυνηγήθηκαν,
άλλους τους έστειλαν σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης στη Σιβηρία (γκουλάγκ)
και αρκετοί εκτελέστηκαν. Οι ελευθερίες
καταργήθηκαν και οι επαφές με τα
υπόλοιπα κράτη διακόπηκαν. Σταμάτησαν
οι εξελίξεις στις τέχνες και στα γράμματα
και έγινε κανόνας ο σοσιαλιστικός
Γερμανική γελοιογραφία για τις διώξεις που
ρεαλισμός: τα έργα τέχνης έπρεπε να
έκανε ο Στάλιν: η ΕΣΣΔ (με τη φιγούρα του
δείχνουν όσα κατόρθωσε να πετύχει το
Στάλιν) παλεύει με τον εαυτό της. 1937.
καθεστώς.

«Ο εργάτης και η αγρότισσα του
κολχόζ», άγαλμα που έκανε η Σοβιετική
γλύπτρια Βέρα Μουκχίνα. 1937.
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Κρατικές παρεμβάσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες

9.17

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αμφισβήτησε πολλές από τις αξίες που
στήριζαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες: την κοινωνική οργάνωση, τα
ήθη, τη σημασία της οικογένειας, τη θέση των γυναικών κ.ά.
Οι στρατιώτες που επιζήσανε, ιδίως οι τραυματίες, δυσκολεύτηκαν
να προσαρμοστούν στην παλιά τους ζωή. Πολλοί ένιωθαν ότι
θυσιάστηκαν χωρίς λόγο. Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη για να τους
βοηθήσουν τους έδωσαν τις δουλειές που έκαναν γυναίκες στα
χρόνια του πολέμου.
Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη δίνουν πολιτικά δικαιώματα στις
γυναίκες ως ανταμοιβή για όσα πρόσφεραν στον πόλεμο. Ωστόσο,
πολιτικοί, συνδικάτα (στα οποία κυριαρχούν οι άντρες) και
οργανώσεις παλιών πολεμιστών, ιδιαίτερα μετά την οικονομική
κρίση, κατάφεραν να απομακρύνουν πολλές γυναίκες από τις
δουλειές τους και να πάρουν τη θέση τους άντρες. Έτσι όμως
έμειναν εκείνες χωρίς δουλειά, και πολλές είχαν ανάγκη να
Εργάτριες σε εργοστάσιο που φτιάχνει κονσέρβες στις
δουλέψουν γιατί είχαν μείνει μόνες και έπρεπε να συντηρούν την
ΗΠΑ (1930). Στο Μεσοπόλεμο όλο και πιο πολλές γυναίκες
δουλεύουν, έχουν δικά τους χρήματα και ζητούν να
οικογένειά τους.

Μετά την οικονομική κρίση όλοι συμφωνούν
ότι, για να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήματα, το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει στη
ζωή των πολιτών.
Στο Μεσοπόλεμο τα ευρωπαϊκά κράτη πήραν
μέτρα για να στηρίξουν την οικογένεια, να
αυξήσουν τον πληθυσμό και να τον βελτιώσουν
«σωματικά και ηθικά».
Παράλληλα στις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη
αποκτούν ή ολοκληρώνουν την
Με τον όρο κοινωνική
κοινωνική ασφάλιση για τους
ασφάλιση εννοούμε
πολίτες τους. Η Γερμανία και
τις συντάξεις, τα
η Αυστρία είχαν αναπτυγμένη
επιδόματα ανεργίας,
κοινωνική
την περίθαλψη κτλ.
ασφάλιση από
Για τις κοινωνικές
τα τέλη του 19ου
ασφαλίσεις
αιώνα. Οι κοινωνικές ασφαλίσεις
το 19ο αιώνα
ολοκληρώνονται στη Μεγάλη
μιλήσαμε στη
σ. 101.
Βρετανία στα 1906–1914, στην
Τσεχοσλοβακία στα 1921–1925 και
στη Γαλλία το 1930.

έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη δουλειά με τους άντρες,
να συμμετέχουν στα κοινά και να έχουν περισσότερες
δραστηριότητες.

9.18

Χάρτης που δημοσίευσε ο ελληνικός Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας (τέλη δεκαετίας 1920). Δείχνει την κατάσταση των πολιτικών
δικαιωμάτων για τις γυναίκες στις ευρωπαϊκές χώρες.

Η καθημερινή ζωή, οι επιστήμες, η τεχνολογία και η τέχνη
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος επηρέασε τις επιστήμες, την τέχνη και την πνευματική ζωή. Αμφισβήτησε
την πίστη ότι οι κοινωνίες προοδεύουν συνεχώς και οι ευρωπαϊκές περισσότερο απ’ όλες τις άλλες.
Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες άλλαξαν ριζικά την καθημερινή ζωή. Καλλιτεχνικά κινήματα προσπάθησαν να αποτυπώσουν τις αλλαγές αυτές.
Σε όλη την Ευρώπη διαδίδονται οι τεχνολογικές κατακτήσεις του 19ου αιώνα και γίνονται
νέες επιστημονικές ανακαλύψεις. Ο πληθυσμός στις πόλεις αυξάνεται, καθώς πολλοί αγρότες
αφήνουν την ύπαιθρο για να ζήσουν καλύτερα. Στις πόλεις, και λίγο αργότερα στην ύπαιθρο,
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9.19
όλο και περισσότεροι αποκτούν τρεχούµενο νερό και ηλεκτρικό
στα σπίτια τους.
Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ πληθαίνουν τα πανεπιστήµια και
τα πολυτεχνεία και διαδίδεται η τεχνική εκπαίδευση, ώστε
οι απόφοιτοι να εργαστούν στις νέες βιοµηχανίες (χηµικές,
ηλεκτρικές κ.ά.). Οι βιοµηχανίες πλέον σχεδιάζουν και
παράγουν προϊόντα για τους πολλούς, δηλαδή για µαζική
κατανάλωση.

«Αµερικανικό τοπίο» (1930), πίνακας του ζωγράφου Τσαρλς Σίλερ.
Ο 20ός αιώνας συνδέεται στενά µε τις µηχανές και τις υποδοµές
(δρόµοι, λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηρόδροµοι, δίκτυα για τις
τηλεπικοινωνίες, την ύδρευση, την αποχέτευση κ.ά.).

9.20

Ηλεκτρολόγοι τοποθετούν φώτα στον πύργο του
Άιφελ στο Παρίσι. 1937.

9.23

9.21

9.22

Η γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ (Χρυσή Πύλη) στο
Σαν Φρανσίσκο (1938). Κατασκευάστηκε
το 1937, είχε µήκος 1.300 µέτρα και ήταν η
πιο µεγάλη γέφυρα στον κόσµο.

Το Εµπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ στη Νέα
Υόρκη. 1935.

Πολλοί καλλιτέχνες εφάρµοσαν στα έργα τους τις νέες
τεχνολογίες. Θέλησαν µάλιστα να βελτιώσουν µε την τέχνη
τους τα προϊόντα που παράγονταν µαζικά. Στην αρχιτεκτονική
και στο βιοµηχανικό σχεδιασµό (ντιζάιν) στόχος τους ήταν να
δηµιουργήσουν κτίρια και αντικείµενα απλά και λειτουργικά.

Στην εικόνα 9.24
καρέκλα (1924) που
σχεδίασε ο Γερµανός
Μαρσέλ Μπρόιερ και
στην 9.25 φόρεµα
(1927) που σχεδίασε η
Γερµανίδα Λις Μπάγιερ.

9.24
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9.25

Σχέδιο που έκαναν οι Γερµανοί αρχιτέκτονες Βάλτερ Γκρόπιους και Άντολφ
Μάγιερ για έναν ουρανοξύστη στο Σικάγο, ΗΠΑ (1922). Το 1919 ο Γκρόπιους
(1883–1969) ίδρυσε στη Γερµανία την αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική σχολή
Μπαουχάουζ. Όσοι την ακολούθησαν δηµιούργησαν κτίρια και αντικείµενα
απλά, λειτουργικά, σύγχρονα, αλλά και µε µεγάλη καλλιτεχνική αξία.
Όταν επικράτησαν οι ναζί στη Γερµανία, η σχολή έκλεισε (1933) και άνοιξε
αργότερα στις ΗΠΑ.
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9.26

9.27
9.28

Στις εικόνες 9.26 και 9.27 βρετανικές διαφημίσεις για
μηχανή (δεκαετία 1930) και για αυτοκίνητο (1926). Στο
Μεσοπόλεμο το αυτοκίνητο αρχίζει να διαδίδεται, αλλά ακόμη είναι
ακριβό για τα μεσαία και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Οι περισσότεροι μετακινούνται
με τρένο και καράβια. Αρχίζουν επίσης και τα πρώτα αεροπορικά ταξίδια με επιβάτες, που είναι όμως πολύ
ακριβά. Στην εικόνα 9.28 ο «σκαραβαίος» της Φολκσβάγκεν. Κατασκευάστηκε στη Γερμανία το 1930, με
στόχο να είναι ένα αυτοκίνητο οικονομικά προσιτό στα μεσαία στρώματα.

9.29

9.30

Στην εικόνα 9.29 τηλέφωνο
που κυκλοφόρησε στη
Γαλλία (1924) καΙ στην 9.30
ραδιόφωνα από πλαστικό
που κατασκευάστηκαν στις
ΗΠΑ (δεκαετία 1930). Στο
Μεσοπόλεμο λίγοι είναι
αυτοί που έχουν τηλέφωνο.
Το ραδιόφωνο άλλαξε τη
ζωή των ανθρώπων και
κυρίως των γυναικών,
καθώς έφερε τον κόσμο
στο σπίτι τους.

9.32
9.33
9.31

9.34

Στην εικόνα 9.31 γαλλική
διαφήμιση για ψυγείο (1927),
στις 9.32 και 9.33 αγγλικές διαφημίσεις
για ηλεκτρική κουζίνα και ηλεκτρικές
λάμπες και στην 9.34 σεσουάρ (δεκαετία
1920). Οι ηλεκτρικές συσκευές έκαναν
πιο εύκολες τις δουλειές του σπιτιού και
χάρισαν ελεύθερο χρόνο στις γυναίκες. Στην 9.35
τηλεόραση που παρουσιάστηκε σε έκθεση στο Λονδίνο
(1939). Συσκευές σαν και αυτή πουλήθηκαν μαζικά
από τη δεκαετία του 1950 και μετά.

9.35
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9.37

9.36

Στην εικόνα 9.36
γερμανική διαφήμιση
για την κρέμα «Νιβέα»
(1928) και στην 9.37
γαλλική διαφήμιση για
αντιηλιακά (1937).
Η ανάπτυξη της χημικής
βιομηχανίας έφερε
σημαντικές αλλαγές
στην καθημερινότητα.
Δημιουργήθηκαν
νέα υλικά, όπως το
πλαστικό, και νέα
προϊόντα, όπως τα
απορρυπαντικά και
τα καλλυντικά.

9.38
Το πρώτο τεύχος του γαλλικού
γυναικείου περιοδικού Μαρί
Κλερ (1937). Στο Μεσοπόλεμο
οι εφημερίδες και τα περιοδικά γνωρίζουν μεγάλη διάδοση.

9.39
Φίλαθλοι σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο γήπεδο Γουέμπλεϊ,
στο Λονδίνο (1932). Στο Μεσοπόλεμο το ποδόσφαιρο γίνεται λαϊκή
διασκέδαση.

Οι ριζικές αλλαγές της εποχής επηρεάζουν και
τις κοινωνικές επιστήμες: την κοινωνιολογία,
την κοινωνική ανθρωπολογία, την ιστορία.
Επίσης επηρεάζουν και τα καλλιτεχνικά
κινήματα που ήδη υπάρχουν ή δημιουργούν
νέα. Το πιο σημαντικό από τα τελευταία είναι
ο σουρεαλισμός.

9.42

9.41
«Ρόδα ποδηλάτου» (1913),
έργο του Γάλλου Μαρσέλ
Ντισάν. Ο Ντισάν (1887–1968)
συμμετείχε στο καλλιτεχνικό
κίνημα του νταντά.
Δημιούργησε καλλιτεχνικά
έργα χρησιμοποιώντας κοινά,
καθημερινά αντικείμενα.
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9.40
Το καλλιτεχνικό κίνημα του νταντά ξεκίνησε
από την Ελβετία τα χρόνια του Α΄ Παγκόσμιου
Πολέμου σαν μια αντίδραση στην αγριότητα
και στη φρίκη του. Στην εικόνα αφίσα για μια
εκδήλωση του κινήματος.
«Το Τραγούδι της
αγάπης» (1914),
πίνακας του Ιταλού
ζωγράφου Τζόρτζο
ντε Κίρικο
(1888–1978).
Ο ντε Κίρικο με
το έργο του επηρέασε
πολλούς σουρεαλιστές
ζωγράφους.

9.43
«Η δεσποινίδα Πόγκανι 3» (1933),
έργο του Ρουμάνου γλύπτη
Κονσταντίν Μπρανκούζι
(1876–1957). Κινήματα όπως
ο κυβισμός και η αφαίρεση
επηρεάζουν και τη γλυπτική.
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9.44
«Η μάσκα του
ηθοποίου»
(1924), πίνακας
του Ελβετού
ζωγράφου Πάουλ
Κλέε (1879–1940).

«Σύνθεση» (1929), πίνακας του Ολλανδού
ζωγράφου Πιετ Μοντριάν (1872–1944).
Για την
ψυχανάλυση
μιλήσαμε στη
σ. 103.

Οι σουρεαλιστές επηρεάστηκαν από την ψυχανάλυση
και δημιούργησαν έργα που μοιάζουν με τις εικόνες που
βλέπουμε στα όνειρα.

9.47

«Η σφαγή των αθώων»
(1920), κολάζ του
Γερμανού ζωγράφου
και γλύπτη Μαξ Ερνστ
(1891–1976).
Ο Ερνστ
πειραματίστηκε
με νέους τρόπους
στη ζωγραφική και
δημιούργησε έργα
με διαφορετικά υλικά
(τυπωμένα κείμενα,
σχέδια, εικόνες κ.ά.).

9.46

Φωτογραφία του 1922 με τους Αντρέ Μπρετόν
(1896–1966), Πολ Ελιάρ (1895–1952), Τριστάν Τζαρά
(1896–1923), Μπενζαμέν Περέ (1899–1959) και τις
υπογραφές τους. Ο Μπρετόν το 1924 δημοσίευσε Το
μανιφέστο του σουρεαλισμού, ένα κείμενο με το οποίο
έβαλε τις βάσεις για το κίνημα αυτό. Οι Ελιάρ, Τζαρά
και Περέ ακολούθησαν στην αρχή το κίνημα του νταντά,
αλλά αργότερα στράφηκαν στο σουρεαλισμό.

9.49

9.50
«Η επιμονή της μνήμης» (1931), πίνακας του Ισπανού
ζωγράφου Σαλβατόρ Νταλί (1904–1989).

9.51

9.48
«Μπλε τοπίο με ιστό» (1925),
πίνακας του Ισπανού ζωγράφου
Χουάν Μιρό (1893–1983).

Φωτογραφία του 1924 του Αμερικανού
σουρεαλιστή φωτογράφου Μαν Ρέι
(1890–1976).

Σκηνή από την ταινία Ανδαλουσιανός σκύλος που γύρισε το 1928 ο Ισπανός
σκηνοθέτης Λουίς Μπουνιουέλ (1900–1983). Ο Μπουνιουέλ γυρίζει μια
σουρεαλιστική ταινία, παρουσιάζοντας σκηνές που δε συνδέονται λογικά
μεταξύ τους, όπως στα όνειρα.
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9.52

Παρόμοιες εξελίξεις συναντάμε και στη λογοτεχνία. Πολλοί
συγγραφείς εγκαταλείπουν το ρεαλισμό. Άλλοι ακολουθούν το
μοντερνισμό, ενώ αρκετοί πεζογράφοι γράφουν μυθιστορήματα
στα οποία παρουσιάζουν κυρίως τις εσωτερικές αναζητήσεις
των ηρώων τους. Δυναμική παρουσία έχουν όσοι λογοτέχνες
τάσσονται ενάντια στο φασισμό και στον πόλεμο. Στη ναζιστική
Γερμανία αρκετοί απ’ αυτούς διώκονται και τα βιβλία τους
απαγορεύονται από το ναζιστικό καθεστώς.
Μεγάλες ανατροπές γίνονται και στην κλασική μουσική, και
χάρη στο ραδιόφωνο διαδίδεται η λαϊκή μουσική, αλλά και
η μουσική τζαζ και το τανγκό.
Ο Λούις Άρμστρονγκ, ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς της τζαζ,
και η ορχήστρα Κινγκ Όλιβερς Κρεόλ. Αρχές της δεκαετίας του 1920.

9.54

Σκηνή από την πρώτη παράσταση
(10 Οκτωβρίου 1935) του μουσικού δράματος
Πόργκι εντ Μπες του Αμερικανού συνθέτη
Τζορτζ Γκέρσουιν (1898–1937). Οι ήρωες του
έργου είναι μαύροι Αμερικανοί και η μουσική
του έχει επηρεαστεί από την τζαζ.

Χαρακτικό (1978) του Έλληνα χαράκτη
Τάσσου με το Γερμανό θεατρικό συγγραφέα
Μπέρτολντ Μπρεχτ (1898–1956). Ο Μπρεχτ
πίστευε ότι το θέατρο μπορούσε να αλλάξει
την κοινωνία διδάσκοντας τους θεατές
και κάνοντάς τους να σκεφτούν. Από τα πιο γνωστά του έργα είναι: Η όπερα της
πεντάρας, Η μάνα κουράγιο και τα παιδιά της και Ο κύκλος με την κιμωλία.

9.53

Ο κινηματογράφος
Στον 20ό αιώνα ο κινηματογράφος εξαπλώνεται πολύ γρήγορα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και γίνεται
μια μεγάλη βιομηχανία. Οι πρώτες ταινίες δεν είχαν ήχο («βωβός» κινηματογράφος). Το 1927 ο κινηματογράφος απέκτησε ήχο και στη δεκαετία του 1930 γυρίστηκαν οι πρώτες έγχρωμες ταινίες.
Σκηνή από την ταινία
Μητρόπολη του
Φριτς Λανγκ (1926).
Ήταν η πρώτη ταινία
επιστημονικής
φαντασίας.

9.55

9.56

9.57

174

Στην εικόνα 9.56 ο Τσάρλι Τσάπλιν σε μια σκηνή από την ταινία
Ο χρυσοθήρας (1925) και στην 9.57 οι κωμικοί ηθοποιοί Σταν
Λόρελ και Όλιβερ Χάρντι, γνωστοί με την ονομασία «Χοντρός και
Λιγνός», σε μια ταινία τους (1930).
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Β. Οι ευρωπαϊκοί φασισμοί
Στο Μεσοπόλεμο πολλοί θεώρησαν ότι η μόνη λύση για τα κοινωνικά προβλήματα ήταν η αυταρχική
διακυβέρνηση και σε αρκετές χώρες αναπτύχθηκαν φασιστικά κινήματα. Τα φασιστικά καθεστώτα,
όπου επικράτησαν, κατάργησαν τη δημοκρατία και αντιμετώπισαν τους αντίπαλούς τους με σκληρή
βία. Τέτοια ήταν ο φασισμός στην Ιταλία και ο ναζισμός στη Γερμανία.
Σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη όλο και περισσότεροι θεωρούσαν ότι μόνο ένας ισχυρός
ηγέτης θα μπορούσε να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα και να αντιμετωπίσει την απειλή
του κομουνισμού. Έτσι, αλλού επιβλήθηκαν δικτατορίες και αλλού, όπως στην Ιταλία και στη
Γερμανία, φασιστικά καθεστώτα, που στηρίχτηκαν σε μαζικά κινήματα. Τα κινήματα αυτά τα
στήριξαν παλιοί πολεμιστές, αλλά και όσοι ήταν δυσαρεστημένοι από την οικονομική κρίση και
τις κοινωνικές αλλαγές.
Δικτατορίες και φασισμοί – κοινά χαρακτηριστικά
απόρριψη δημοκρατικών θεσμών
αντικομουνισμός
εθνικισμός

Δικτατορίες και φασισμοί – διαφορές:
Τα φασιστικά καθεστώτα είχαν μαζική υποστήριξη.
Οι δικτατορίες όχι.

Ο ιταλικός φασισμός

9.58

Στην Ιταλία με το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου ξέσπασαν πολιτικές και κοινωνικές
αναταραχές και πολλοί φοβήθηκαν την κομουνιστική επανάσταση. Επίσης πολλοί Ιταλοί
πίστευαν ότι οι συνθήκες ειρήνης μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τους αδίκησαν, αφού δεν
πήραν τα εδάφη που ήθελαν στις ακτές της Αδριατικής.
Το 1921 ο Μπενίτο Μουσολίνι ιδρύει το Φασιστικό Κόμμα, που κερδίζει πολλούς οπαδούς,
και πετυχαίνει ο βασιλιάς της Ιταλίας να τον κάνει πρωθυπουργό (1922). Τον υποστηρίζει
ο στρατός, οι επιχειρηματίες, οι γαιοκτήμονες, αλλά και παλιοί πολεμιστές και φτωχοί στην
ύπαιθρο και στις πόλεις. Σιγά σιγά ο Μουσολίνι κατέλυσε τους δημοκρατικούς θεσμούς,
διέλυσε το κοινοβούλιο, κατάργησε την ελευθερία του τύπου, άρχισε να καταδιώκει τους
αριστερούς και τους δημοκράτες και πέτυχε την υποστήριξη της Καθολικής Εκκλησίας
δίνοντάς της προνόμια. Η κυριαρχία του έγινε ολοκληρωτική και στηρίχτηκε στη λατρεία
του αρχηγού, στην κατάργηση των δημοκρατικών θεσμών, στο μιλιταρισμό και στη σκληρή
καταδίωξη των αντίπαλών του. Η μαζική υποστήριξη στο Μουσολίνι άρχισε να περιορίζεται
μόνο μετά τον πόλεμο στην Αβησσυνία (1935–1936). Το φασιστικό καθεστώς στην Ιταλία
κατέρρευσε το 1943.

9.59

9.60

Ο Μπενίτο Μουσολίνι
(1883–1945) με
στρατιωτική στολή.
Ο Μουσολίνι ήταν στην
αρχή σοσιαλιστής, αλλά
αργότερα υποστήριξε
αυταρχικές ιδέες.
Από το 1919 οργάνωσε
ομάδες που έκαναν
επιθέσεις ενάντια στους
αντίπαλούς του.
Οι ομάδες αυτές
έγιναν γνωστές με
το όνομα «φασίστες»
ή «μελανοχίτωνες»,
γιατί φορούσαν μαύρα
πουκάμισα.

Στην εικόνα 9.59 παρέλαση φασιστικής οργάνωσης με νεαρά κορίτσια (1930) και στην 9.60 παρέλαση της
στρατιωτικής αστυνομίας στη Ρώμη (1938).
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Ο γερμανικός ναζισμός
Το δημοκρατικό πολίτευμα στη Γερμανία δεν μπόρεσε να επιβιώσει. Το 1933 το Ναζιστικό Κόμμα με
αρχηγό τον Aδόλφο Χίτλερ πήρε την εξουσία. Σύντομα το ναζιστικό κράτος έγινε καταπιεστικό, επιθετικό
και απάνθρωπο. Βασικός του στόχος ήταν να κατακτήσει την Ευρώπη και οι ναζιστές να κυβερνήσουν
τελικά τον κόσμο. Η φυλετική ιδεολογία (ρατσισμός) ήταν κεντρική στο ναζισμό και οδήγησε πολλά
εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο. Το ναζιστικό καθεστώς κατέρρευσε αφού προκάλεσε το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο.

9.61

Ο Αδόλφος Χίτλερ έγινε αρχηγός στο Εθνικό Σοσιαλιστικό
Κόμμα Γερμανών Εργατών (ή Ναζιστικό Κόμμα) το 1921.
Για αρκετά χρόνια το κόμμα αυτό είχε πολύ μικρή δύναμη. Όμως,
μετά την οικονομική κρίση άρχισαν να το υποστηρίζουν όλο και
περισσότεροι, κυρίως παλιοί πολεμιστές και άνεργοι. Στις αρχές
της δεκαετίας του 1930 ήταν ένα μαζικό κόμμα. Οργάνωσε
ένοπλες ομάδες που έκαναν βίαιες επιθέσεις στους αντίπαλούς
του και άρχισε να έχει εκλογικές επιτυχίες. Στις εκλογές του 1932
πήρε το ένα τρίτο των ψήφων, χάρη στην υποστήριξη των μεσαίων
κυρίως στρωμάτων.
Το 1933 ο Χίτλερ έγινε πρωθυπουργός (καγκελάριος) της
Γερμανίας. Τον υποστήριξαν παλιοί
9.62
πολιτικοί, βιομήχανοι και γαιοκτήμονες,
αρκετοί που φοβούνταν τον
Η κάρτα μέλους του Αδόλφου Χίτλερ (1889–1945) στο
Ναζιστικό Κόμμα (1920). Ο Χίτλερ ήταν Αυστριακός,
κομουνισμό ή είχαν καταστραφεί
πολέμησε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θαύμαζε τον ιταλικό από την οικονομική κρίση, αλλά και
φασισμό και εμπνεύστηκε από αυτόν.
πολλοί που πίστευαν ότι η Γερμανία
αδικήθηκε στις συμφωνίες ειρήνης. Όλοι αυτοί θεωρούσαν ότι
ο Χίτλερ θα ξανάκανε τη Γερμανία ισχυρή και θα αντιμετώπιζε
τον κομουνισμό. Όμως πολύ γρήγορα ο Χίτλερ κατάργησε το
δημοκρατικό πολίτευμα και διέλυσε όλα τα άλλα κόμματα.
Κυνήγησε τους αριστερούς, εξόντωσε όσους θεωρούσε εχθρούς
του μέσα στο Ναζιστικό Κόμμα και έκλεισε σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης όσους είχαν αντίθετες απόψεις.
9.63
Το κύριο χαρακτηριστικό της
ναζιστικής Γερμανίας ήταν η φυλετική
ιδεολογία. Σύμφωνα με αυτή, οι
Γερμανοί ανήκαν στην ανώτερη «Άρια
φυλή», ενώ οι Εβραίοι, αλλά και οι
Αφίσα για τα Ες Ες, στρατιωτικές
Σλάβοι, οι Τσιγγάνοι, οι μαύροι, ήταν
μονάδες που ελέγχονταν
κατώτεροι, «υπάνθρωποι».
απευθείας από το Χίτλερ, τον
«φίρερ» (ηγέτη), και γρήγορα
Οι ναζιστές θεωρούσαν τους
αποκτήσανε απόλυτη εξουσία.
πολιτικούς και τους Εβραίους
υπεύθυνους για
9.64
την ήττα της
Γερμανίας στον
Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Υποστήριζαν
ότι η Γερμανία
Εβραίοι που τους
έπρεπε να ξαναγίνει μεγάλη και ισχυρή
ανάγκασαν να φορέσουν
ταμπέλες με αντισημιτικά για να «προστατέψει» την Ευρώπη από τον
κομουνισμό και τους Εβραίους.
συνθήματα. Γερμανοί
ναζί ποζάρουν δίπλα
Το ναζιστικό καθεστώς στράφηκε
τους. 1935.
πολύ γρήγορα με ιδιαίτερη βία ενάντια
στους Εβραίους. Τους έδιωξε από τις
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«Πέταξε τους Εβραίους έξω», γερμανικό παιδικό παιχνίδι.
Το 1938 πουλήθηκαν ένα εκατομμύριο τέτοια παιχνίδια.
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δουλειές τους και τους απέκλεισε εντελώς από τη δημόσια ζωή. Αρκετοί για να γλιτώσουν
μετανάστευσαν και οι υπόλοιποι χάθηκαν αργότερα στα στρατόπεδα εξόντωσης. Υπολογίζεται
ότι ανάμεσα στο 1933 και στο 1939 250.00 Εβραίοι (οι μισοί απ’ όσους ζούσαν στη Γερμανία)
εγκαταλείψανε τη χώρα. Αποκορύφωμα των αντιεβραϊκών ενεργειών στη Γερμανία πριν από
τον πόλεμο ήταν η «Νύχτα των κρυστάλλων» (1938). Την ίδια εποχή ειδικοί νόμοι απαγόρευαν
στους Άριους Γερμανούς να έχουν σχέσεις με Εβραίους ή με άλλες ομάδες που θεωρούνταν
«κατώτερες». Παράλληλα, το ναζιστικό καθεστώς θανάτωσε τους ψυχικά αρρώστους,
φυλάκισε τους ομοφυλόφιλους και στείρωσε πολλές γυναίκες που δεν ήταν Άριες. Από την
άλλη προώθησε τη μητρότητα για τις Άριες Γερμανίδες.

9.65

Για το διωγμό
των Εβραίων
θα μιλήσουμε
στις σ. 198–199.

9.66

Καταστραμμένα
εβραϊκά μαγαζιά
στη Γερμανία μετά
τη «Νύχτα των
κρυστάλλων».
Στις 9 Νοεμβρίου του
1938, με πρόφαση
τη δολοφονία ενός
Γερμανού διπλωμάτη
στο Παρίσι από
κάποιον Εβραίο,
ο Χίτλερ διέταξε μια εκστρατεία ενάντια στους Εβραίους που ζούσαν στη Γερμανία. Μέσα σε
επτά μέρες κάηκαν 400 συναγωγές (εβραϊκοί ναοί), καταστράφηκαν πάνω από 7.500 εβραϊκά
καταστήματα, εβραϊκά ιερά βιβλία κάηκαν μαζί με βιβλία ιστορίας και φιλοσοφίας Εβραίων
συγγραφέων. Δολοφονήθηκαν 91 άνθρωποι και πάνω από 20.000 στάλθηκαν σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης.

Οι περισσότεροι Γερμανοί υποστήριζαν το Χίτλερ κυρίως γιατί:

Μείωσε την ανεργία με μεγάλους
στρατιωτικούς εξοπλισμούς και δημόσια έργα.

Πίστευαν στη ναζιστική φυλετική ιδεολογία
και στη μεγάλη και ισχυρή Γερμανία.

Το ναζιστικό καθεστώς, για να εξασφαλίσει υποστήριξη, οργάνωσε μηχανισμούς
προπαγάνδας. Εκατομμύρια Γερμανοί διαμόρφωσαν τις ιδέες τους σύμφωνα
με τη ναζιστική ιδεολογία και πίστεψαν στην υπεροχή τους και στον απόλυτο
ηγέτη τους, το Χίτλερ. Το ναζιστικό καθεστώς έλεγχε ολοκληρωτικά τη ζωή
των Γερμανών και στηρίχτηκε σε έναν τεράστιο μηχανισμό πειθαρχημένων
ανθρώπων, που το υπηρέτησαν τυφλά.

9.67

9.68

Στην εικόνα 9.67
φωτογραφία από
τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 1936 στο
Βερολίνο. Στην 9.68
ο μαύρος Αμερικανός
αθλητής Τζέσε Όουενς
που κέρδισε τέσσερα
χρυσά μετάλλια στους
αγώνες. Οι επιτυχίες
του αμφισβητούσαν τη
ναζιστική πίστη στην
υπεροχή της Άριας
φυλής.
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Οι ναζιστές καταδίκασαν επίσης τη μοντέρνα τέχνη. Τη θεωρούσαν «εκφυλισμένη», απόδειξη
ότι η δημοκρατία βρισκόταν σε παρακμή, έργο Εβραίων και κομουνιστών.

9.70

9.69

9.71

Ο Γιόζεφ Γκέμπελς υπουργός Δημόσιας
Διαφώτισης και Προπαγάνδας στη
ναζιστική Γερμανία (1935). Το Υπουργείο
Προπαγάνδας έλεγχε τον Τύπο, την
τέχνη, το ραδιόφωνο, τη λογοτεχνία,
το θέατρο και τη μουσική. Οι ναζιστές
αμέσως μόλις πήραν την εξουσία στη
Γερμανία απαγόρευσαν την κυκλοφορία
σε χιλιάδες εφημερίδες και περιοδικά.
Η Λένι Ρίφενσταλ
(1902–2003) στα
γυρίσματα του
ντοκιμαντέρ
O θρίαμβος της
θέλησης. Ήταν
η πιο πετυχημένη
προπαγανδιστική
ταινία που
γυρίστηκε ποτέ
για το ναζισμό.
Η Ρίφενσταλ
ήταν χορεύτρια,
σκηνοθέτρια και
φωτογράφος.
Έγινε όμως
γνωστή για
τη στενή
συνεργασία της
με το ναζιστικό
καθεστώς και το
Χίτλερ.

Το Μάιο του 1933 φοιτητές στο Βερολίνο έκαψαν 20.000 βιβλία που
αφαίρεσαν από βιβλιοθήκες. Ανάμεσά τους και βιβλία που γράφτηκαν από
τους πιο σημαντικούς Γερμανούς συγγραφείς. Οι ναζί έκαιγαν συστηματικά
τα βιβλία που είχαν γράψει Εβραίοι, αλλά και όσα θεωρούσαν αντίθετα με τη
ναζιστική ιδεολογία.

9.72

Μέλη της χιτλερικής νεολαίας ακούν το εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό
μήνυμα του Χίτλερ σε δημόσιο χώρο (1935). Το 1932 υπήρχαν 4,5
εκατομμύρια ραδιόφωνα στη Γερμανία. Δέκα χρόνια αργότερα
ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια. Οι ομιλίες του Χίτλερ ακούγονταν από
ραδιόφωνα σε εργοστάσια και καφενεία και από μεγάφωνα στους
δρόμους.

Ο γερμανικός ναζισμός και ο ιταλικός φασισμός έχουν βασικές διαφορές. Μια από αυτές είναι η φυλετική ιδεολογία, που ταυτίζεται με το ναζισμό. Επίσης η Γερμανία, με πρόσχημα το «ζωτικό χώρο»
(δηλαδή το χώρο στον οποίο έπρεπε απαραίτητα να επεκταθεί ώστε να γίνει πιο ισχυρή), ήθελε να
κυριαρχήσει στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η φασιστική Ιταλία ήθελε να επεκταθεί μόνο
έξω από την Ευρώπη και να δημιουργήσει μια αποικιακή αυτοκρατορία. Τέλος, η δικτατορική εξουσία
του Χίτλερ ήταν απόλυτη και το Ναζιστικό Κόμμα πανίσχυρο, ενώ ο Μουσολίνι υποχρεώθηκε να κάνει
συμβιβασμούς, κυρίως με την Καθολική Εκκλησία.
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Γ. Η Ευρώπη πριν από την έκρηξη του πολέμου
Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 στην Ισπανία γίνεται αιματηρός εμφύλιος πόλεμος. Παράλληλα ο
Χίτλερ, με την επιθετική πολιτική του, δείχνει καθαρά τις προθέσεις του. Το Σεπτέμβριο του 1939 η
Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Τότε η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία και ο
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκινάει.

Ο Ισπανικός Εμφύλιος (1936–1939)

9.73

Στην Ισπανία από το 1930 οι δημοκρατικές κυβερνήσεις
που είχαν κερδίσει την εξουσία έκαναν σημαντικές
μεταρρυθμίσεις, παρά τις βίαιες αντιδράσεις που
αντιμετώπισαν. Στις εκλογές του 1936 κέρδισε το
Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς, αλλά οι αναταραχές
συνεχίστηκαν. Μετά τις εκλογές ο στρατηγός Φρανθίσκο Φράνκο στράφηκε
ενάντια στη νέα κυβέρνηση της Μαδρίτης. Τον υποστήριζαν ο στρατός,
η Καθολική Εκκλησία και οι μεγάλοι γαιοκτήμονες. Η Μεγάλη Βρετανία και
η Γαλλία κράτησαν ουδέτερη στάση. Αντίθετα,
η φασιστική Ιταλία και η ναζιστική Γερμανία
ενίσχυσαν το Φράνκο. Με το Λαϊκό Μέτωπο πήγαν
για να πολεμήσουν στην Ισπανία εθελοντές από
πολλές χώρες, που δημιούργησαν τις Διεθνείς
Ταξιαρχίες. Ο Ισπανικός Εμφύλιος τελείωσε με τη νίκη του Φράνκο
(1939), που κυβέρνησε την Ισπανία ως δικτάτορας μέχρι το 1975.
Ο εμφύλιος είχε μισό εκατομμύριο νεκρούς. Με το τέλος του
εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες εγκαταλείψανε τη χώρα.

Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς:
συνασπισμός σοσιαλιστών,
κομουνιστών, φιλελεύθερων,
δημοκρατικών, αναρχικών.

Αφίσα που σχεδίασε
ο Κάρλος Φοντσερέ με τίτλο
«Ελευθερία». Μεταξύ των
ετών 1936–1939.

9.75

Αφίσα για τη Λαϊκή
Ολυμπιάδα στη
Βαρκελώνη. Το 1936 το
Λαϊκό Μέτωπο αποφάσισε
να διοργανώσει μια Λαϊκή
Ολυμπιάδα, ενάντια στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του
Βερολίνου. Η Ολυμπιάδα
όμως δεν έγινε γιατί
ξέσπασε ο εμφύλιος
πόλεμος.

9.74

Η «Γκερνίκα», πίνακας του Ισπανού ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο. Ο Πικάσο εμπνεύστηκε τον πίνακα
όταν γερμανικά αεροπλάνα βομβάρδισαν την ισπανική πόλη Γκερνίκα τον Απρίλιο του 1937.

9.76

Στην εικόνα 9.76 αιχμάλωτοι στον Ισπανικό Εμφύλιο (1936) και στην 9.77 Ισπανοί δημοκρατικοί αναζητούν
καταφύγιο στη Γαλλία μετά τη νίκη του Φράνκο (1939).

9.77
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Η πολιτική του κατευνασμού και η έκρηξη του πολέμου
Στα 1936–1937 η φασιστική Ιταλία, η ναζιστική Γερμανία και η Ιαπωνία συμμάχησαν.
Η συμμαχία τους ονομάστηκε Άξονας. Μετά τη δημιουργία του Άξονα ο Χίτλερ αποφάσισε
να καταλάβει τις περιοχές στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη όπου ζούσαν γερμανικές
μειονότητες, ώστε να δημιουργήσει τη «Μεγάλη Γερμανία».

9.78

Η επέκταση της ναζιστικής Γερμανίας πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1938)

Μάρτιος 1938: Η Γερμανία,
με τη σύμφωνη γνώμη των
περισσότερων Αυστριακών,
καταλαμβάνει την Αυστρία
και οι δύο χώρες ενώνονται.
Σεπτέμβριος 1938: Η Γερμανία, αφού εξασφάλισε με
τη Συμφωνία του Μονάχου
ότι οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας δε θα αντιδράσουν,
καταλαμβάνει τη Σουδητία,
μια περιοχή στην Τσεχοσλοβακία όπου ζούσαν γερμανόφωνοι πληθυσμοί, και λίγους μήνες μετά ολόκληρη
την Τσεχοσλοβακία.

9.79

Οι κυβερνήσεις στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, επειδή πιέζονταν από την κοινή γνώμη που ήταν ενάντια στον πόλεμο, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το Χίτλερ με τη διπλωματία. Αργότερα πολλοί
κατηγόρησαν την πολιτική της ειρήνευσης (ή του κατευνασμού) γιατί
με αυτήν ενισχύθηκε η ναζιστική Γερμανία.

Η πρώτη σελίδα μιας
βρετανικής εφημερίδας
με το Βρετανό
πρωθυπουργό Νέβιλ
Τσάμπερλεϊν να δείχνει
τη Συμφωνία του
Μονάχου. 1938.

180

Πολλοί πολιτικοί, ιδίως στη Μεγάλη
Βρετανία, πίστευαν επίσης ότι μια ισχυρή
Γερμανία θα εμπόδιζε την κομουνιστική
εξάπλωση στη δυτική Ευρώπη. Κάποιοι
μάλιστα είχαν την ελπίδα ότι ο Χίτλερ
θα στρεφόταν ενάντια στη Σοβιετική
Ένωση. Γι’ αυτό το 1939 αρνήθηκαν
να συμμαχήσουν με την ΕΣΣΔ. Τότε
η Σοβιετική Ένωση υπέγραψε μόνη της
συμφωνία με τη Γερμανία. Σύμφωνα με αυτή, ο γερμανικός
στρατός θα έμπαινε στην Πολωνία και τα δύο κράτη θα
μοιράζονταν τα εδάφη της. Όταν η Γερμανία κατέλαβε την
Πολωνία (Σεπτέμβριος 1939), η Μεγάλη Βρετανία, που
ήταν σύμμαχος της Πολωνίας, της κήρυξε τον πόλεμο.
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε.

9.80

Τουρκική γελοιογραφία που σατιρίζει τη συμμαχία του Στάλιν με το Χίτλερ (1939).
Η συμφωνία εξυπηρετούσε και τη Σοβιετική Ένωση και τη Γερμανία. Η Σοβιετική Ένωση
φοβόταν ότι, αν της επιτεθεί ο Χίτλερ, δε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον ισχυρό στρατό
του. Έτσι κέρδιζε χρόνο για να προετοιμαστεί καλύτερα. Από την άλλη, και ο Χίτλερ δεν
ήθελε να πολεμάει στα ανατολικά με τη Σοβιετική Ένωση και στα δυτικά με τη Γαλλία και τη
Μεγάλη Βρετανία.
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Δ. Η μεσοπολεμική Ελλάδα
Για την Ελλάδα ο Μεσοπόλεμος είναι μια περίοδος με αντιφάσεις. Στην πολιτική συνεχίζει να κυριαρχεί ο Εθνικός Διχασμός, αλλά καταργείται η μοναρχία και τα κόμματα της
Αριστεράς αποκτούν περισσότερους οπαδούς. Η πολιτική ζωή δεν είναι σταθερή και ο
στρατός επεμβαίνει συχνά στα πολιτικά πράγματα. Το 1936 επιβάλλεται η δικτατορία
της 4ης Αυγούστου. Στα πρώτα χρόνια του Μεσοπόλεμου το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι
το προσφυγικό. Αναπτύσσεται όμως η βιομηχανία και ολοκληρώνεται η αγροτική και η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Έντονη είναι η κοινωνική διαμαρτυρία, που εκφράζεται με
το εργατικό και το φεμινιστικό κίνημα. Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας, με την κρίση στις
αξίες που έφερε, στρέφει άλλους στις σοσιαλιστικές ιδέες και άλλους στις ρίζες του
ελληνικού πολιτισμού. Η τέχνη της εποχής εκφράζει αυτούς τους προβληματισμούς.

9.81

Πολιτικές παρατάξεις και κόμματα
Το 1924 η ελληνική βουλή κατάργησε τη βασιλεία και ανακήρυξε την αβασίλευτη
δημοκρατία.

Στο Μεσοπόλεμο υπήρχε μεγάλη πολιτική αστάθεια και οι κυβερνήσεις διαδέχονταν η μια την άλλη. Συχνά ήταν και τα στρατιωτικά κινήματα.
Μετά το 1922 το Κόμμα Φιλελευθέρων χωρίστηκε σε μικρότερες ομάδες.
Το 1928 ο Βενιζέλος το ένωσε ξανά, κέρδισε τις εκλογές και κυβέρνησε
Για την
αγροτική
μέχρι το 1932. Τότε ολοκλήρωσε την αγροτική και την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση
μεταρρύθμιση, αλλά η παγκόσμια οικονομική κρίση τον εμπόδισε να κάνει
μιλήσαμε στη
τις κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είχε υποσχεθεί.
σ. 146
Η ακρίβεια και η ανεργία μεγάλωσαν τη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες.
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων τις αντιμετώπισε με βία και περιόρισε
τις πολιτικές ελευθερίες. Στο εξωτερικό, από την άλλη, προσπάθησε να προωθήσει
τη συνεργασία ανάμεσα στα βαλκανικά κράτη.

9.82

«Το υπουργικό συμβούλιο του 1928», σατιρικό σκίτσο που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα Πρωία. 4 Νοεμβρίου 1928.

Οι κάλπες του
δημοψηφίσματος του 1924.
Αφού η ελληνική βουλή
κατάργησε τη βασιλεία, έγινε
δημοψήφισμα που επικύρωσε
την απόφαση αυτή με μεγάλη
πλειοψηφία.

9.83

Στο Μεσοπόλεμο υπήρχαν δύο αντιβενιζελικά κόμματα. Το πιο μεγάλο ήταν
το Λαϊκό Κόμμα. Δεν είχε συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά ήταν αντίθετο
στις μεταρρυθμίσεις του Βενιζέλου και οι περισσότεροι οπαδοί του ήθελαν
να ξαναγυρίσει ο βασιλιάς. Το άλλο ήταν το Κόμμα Ελευθεροφρόνων,
που είχε λίγους οπαδούς. Και στα δύο αυτά κόμματα υπήρχαν πολλοί
αξιωματικοί.

Ο Παναγής Τσαλδάρης (1868–1936),
αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος.
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9.86
Στο Μεσοπόλεμο εμφανίζονται και αρκετά νέα κόμματα, με μικρή δύναμη, αλλά σταθερό πρόγραμμα και ιδεολογία. Επειδή
παλεύουν για τα κοινωνικά προβλήματα και το δυνάμωμα της
δημοκρατίας, τα κόμματα αυτά κατατάσσονται στην Αριστερά.

9.84

9.85

Σκίτσο με τον Αλέξανδρο
Παπαναστασίου (1925).
Ο Παπαναστασίου
(1876–1936) ήταν επικεφαλής
της Δημοκρατικής Ένωσης.
Το κόμμα του συνεργάστηκε
με τους Φιλελευθέρους και
έπαιξε σημαντικό ρόλο στις
εργατικές και αγροτικές
μεταρρυθμίσεις τους.

9.87

Ο Ριζοσπάστης, η εφημερίδα
του Κομουνιστικού Κόμματος της
Ελλάδας.1927.
Φωτογραφία από το ιδρυτικό συνέδριο του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (1919). Το 1924 άλλαξε όνομα και
έγινε το Κομουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας (ΚΚΕ).

Στα χρόνια 1912–1922 ο στρατός αύξησε πολύ τη δύναμή του. Στο Διχασμό και οι
δύο παρατάξεις τον χρησιμοποίησαν για να επιβάλουν την πολιτική τους. Έτσι όμως
διευκόλυναν την ανάμειξή του στην πολιτική ζωή. Στο Μεσοπόλεμο πολλοί αξιωματικοί
πίστευαν ότι αυτοί έπρεπε να κυβερνούν τη χώρα.
Από το 1932 μέχρι το 1936 γίνονται πολλές φορές εκλογές, αλλά και στρατιωτικά
κινήματα. Επίσης, συχνά ο στρατός επεμβαίνει με σκληρότητα για να καταπνίξει
απεργίες και διαδηλώσεις και το 1935 ξαναφέρνει στο θρόνο το βασιλιά Γεώργιο Β΄.
Τελικά στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, σε συνεννόηση
με το βασιλιά, επέβαλε δικτατορία: κατάργησε το κοινοβουλευτικό
πολίτευμα και τις πολιτικές ελευθερίες, διέλυσε τα πολιτικά κόμματα
και καταδίωξε τους αριστερούς. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου
μιμήθηκε σε πολλά τα φασιστικά καθεστώτα στην Ιταλία και στη
Γερμανία. Δεν απέκτησε όμως ποτέ σημαντική υποστήριξη.

Για τον Εθνικό
Διχασμό
μιλήσαμε
στις σ. 151–152.

9.88
Ο στρατιωτικός και
πολιτικός Γεώργιος
Κονδύλης (1873–1936).
Το 1926 ανέτρεψε
τη δικτατορία του
Θεόδωρου Πάγκαλου,
αλλά το 1935 έκανε
πραξικόπημα και
ξανάφερε τη μοναρχία.

9.89
Προπαγανδιστική
φωτογραφία με το
δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά
να χαιρετάει το χάρτη της
Ελλάδας. 1939.

182

Oι γιορτές της Εθνικής Οργάνωσης Νέων (ΕΟΝ) στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα
(1938). Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου υποχρέωσε όλους τους νέους και τις νέες
να ενταχθούν στην ΕΟΝ.
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Οικονομία και κοινωνία: προβλήματα και διεκδικήσεις
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας στο Μεσοπόλεμο ήταν οι εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες. Έπρεπε να τραφούν, να στεγαστούν, να βρουν δουλειά και να φτιάξουν ξανά τη
ζωή τους από την αρχή σε νέο τόπο.

9.90

9.91

Στην εικόνα 9.90 αντίσκηνα με πρόσφυγες στην περιοχή Θησείο, στην Αθήνα
(1925) και στην 9.91 καταυλισμός προσφύγων στις όχθες του ποταμού
Έβρου (1925). Στην αρχή οι πρόσφυγες ζούσαν σε πρόχειρους καταυλισμούς στις πόλεις και στην ύπαιθρο, σε εκκλησίες, σε σχολεία και σε
άλλα δημόσια κτίρια, ακόμη και σε σπίτια ντόπιων.

Στη δεκαετία του 1920 η Επιτροπή Αποκατάστασης
Προσφύγων, με διεθνή οικονομική βοήθεια και επίβλεψη,
έχτισε σπίτια και οικισμούς για τους πρόσφυγες και τους
βοήθησε να στήσουν πάλι τη ζωή τους. Αρκετοί όμως
χρειάστηκε να βρουν μόνοι τους τρόπους για να ζήσουν,
και για πολλούς τα προβλήματα συνεχίστηκαν για χρόνια.

9.92

9.93
9.94
Στην εικόνα 9.92 κατασκευή σπιτιού για
πρόσφυγες στη δυτική Θράκη (1925) και
στην 9.93 ένα προσφυγικό χωριό στη
δυτική Θράκη (1926). Στην εικόνα 9.94 το
σχέδιο για την επέκταση της Κομοτηνής με
προσφυγικές γειτονιές (1932).

9.95

Στην εικόνα 9.95 εργοστάσιο
που έφτιαχνε χαλιά και
κεντήματα στο Βύρωνα (Αθήνα),
που χτίστηκε από την Επιτροπή
Αποκατάστασης Προσφύγων.
Πολλές γυναίκες πρόσφυγες
ήξεραν αυτές τις τέχνες και η
δουλειά στο εργοστάσιο θα τις
βοηθούσε να ζήσουν.
Στην εικόνα 9.96 τα εγκαίνια του
προσφυγικού συνοικισμού στο
Βύρωνα.
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9.97
Οι περισσότεροι πρόσφυγες (που αύξησαν τον πληθυσμό της
χώρας κατά ένα τέταρτο) εγκαταστάθηκαν στην ύπαιθρο, στις Νέες
Χώρες. Πολλοί όμως πήγαν και στις πόλεις, όπου πίστευαν ότι θα
βρουν πιο εύκολα δουλειά. Στη δεκαετία του 1920 αυξάνεται
ο πληθυσμός στις πόλεις, κυρίως στη Μακεδονία και στα νησιά
του Αιγαίου. Οι πιο πολλοί νέοι κάτοικοι ήταν πρόσφυγες. Υπήρχαν
όμως και εσωτερικοί μετανάστες, που άφηναν τα χωριά τους για να
ζήσουν στις πόλεις.
Αθήνα - Πειραιάς
Θεσσαλονίκη
Βόλος

Χάρτης της Κοινωνίας των Εθνών (1926) που δείχνει
πού εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα από
το 1923 μέχρι το 1926.

9.99

424.161
169.123
29.411

802.000
235.524
41.706

Σέρρες

14.486

29.640

Δράμα

15.263

29.339

Καβάλα

22.940

49.980

Ξάνθη

16.584

33.712

Κομοτηνή

21.924

30.136

Μυτιλήνη

17.928

27.870

Οι ελληνικές πόλεις με τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού
από το 1920 μέχρι το 1928.

Πολλοί ντόπιοι νόμιζαν ότι οι πρόσφυγες ήταν
υπεύθυνοι για τα οικονομικά προβλήματα
της χώρας και έβλεπαν με καχυποψία τις
διαφορετικές συνήθειές τους. Άλλοι πάλι, κυρίως
οι «αλλοεθνείς» στις Νέες Χώρες, θεωρούσαν ότι
το κράτος τούς αντιμετώπιζε πολύ ευνοϊκά και
τους έβλεπαν σαν οικονομική απειλή.

9.98
: 1920
: 1928

Για τους
«αλλοεθνείς»
μιλήσαμε
στη σ. 150.

Οι πρόσφυγες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική
κοινωνία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, βοήθησαν να αναπτυχθεί η οικονομία και πλούτισαν τη χώρα
με τη σκληρή δουλειά τους, αλλά και με τις διαφορετικές
συνήθειες και παραδόσεις τους.
Γυναίκες πρόσφυγες ξεραίνουν καλαμπόκι στη
βόρεια Ελλάδα. 1930.

9.100

Οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες στην Τουρκία
Οι πρόσφυγες που πήγαν στην Τουρκία με την ανταλλαγή
των πληθυσμών συνάντησαν και αυτοί παρόμοιες δυσκολίες. Άλλοι εγκαταστάθηκαν σε χωριά και άλλοι σε πόλεις.
Πολλοί ίδρυσαν νέα χωριά ή πήγαν σε εκείνα που άφησαν
φεύγοντας οι Αρμένιοι και οι Ελληνορθόδοξοι.

Μουσουλμάνοι πρόσφυγες από την Κρήτη που έφτασαν
στην Τουρκία με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
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9.104
Στην Ελλάδα η οικονομία σιγά σιγά βελτιώνεται και γίνονται σημαντικά έργα υποδομής.
Αναπτύσσεται η βιομηχανία (κλωστοϋφαντουργία, ταπητουργία), κυρίως χάρη στο
φτηνό εργατικό δυναμικό, τους πρόσφυγες, και δημιουργούνται και κάποιες μεγάλες
βιομηχανικές μονάδες (μεταλλουργικές, χημικές, παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος).
Χάρη στις κρατικές παρεμβάσεις, που περιόρισαν με τη φορολογία τις εισαγωγές
ανταγωνιστικών προϊόντων, και τις εμπορικές συμφωνίες με άλλα κράτη, η ελληνική
βιομηχανία μπόρεσε να αναπτυχθεί, παρά τα προβλήματα από την οικονομική κρίση
του 1929.

9.102

9.101

Διαφήμιση του καπνεργοστασίου
Ματσάγγος στο Βόλο. 1938.

Διαφήμιση εταιρίας γεωργικών
μηχανημάτων. 1929.

9.103

Εξώφυλλο από κατάλογο για έκθεση
ελληνικών προϊόντων. 1938.

Η αφίσα για την πρώτη
Διεθνή Έκθεση της
Θεσσαλονίκης (1926).
Στην έκθεση αυτή
προβαλλόταν η οικονομική
ανάπτυξη της χώρας,
αλλά ήταν και μια
ευκαιρία να γνωρίσουν
οι επαγγελματίες τι είχαν
πετύχει τα άλλα κράτη
στην οικονομία.

9.105

Στις πόλεις οι εργάτες και οι εργάτριες πολλαπλασιάζονται. Ζουν σε άσχημες συνθήκες, οι
περισσότεροι δουλεύουν σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και όχι πάντα για όλο το χρόνο
(εποχική εργασία). Η ανεργία είναι μεγάλη και οι άνθρωποι συχνά αλλάζουν επάγγελμα και
τόπο εργασίας.
Η οικονομία της χώρας βελτιώνεται, αλλά η πολιτική αστάθεια εμποδίζει να λυθούν τα μεγάλα
κοινωνικά προβλήματα. Ολοκληρώθηκε όμως η αγροτική μεταρρύθμιση και δημιουργήθηκαν
οι κοινωνικές ασφαλίσεις.

9.106
Βιβλιάριο της Αγροτικής Τράπεζας
(δεκαετία 1930). Η ίδρυσή της βοήθησε
να αναπτυχθεί η γεωργία, καθώς έδινε
στους αγρότες δάνεια με χαμηλό τόκο.

9.107

Το φράγμα και
η τεχνητή λίμνη
στο Μαραθώνα
(Αττική), ήταν ένα
από τα πιο μεγάλα
τεχνικά έργα στο
Μεσοπόλεμο.
Με το νερό
της λίμνης
τροφοδοτήθηκε
για χρόνια η Αθήνα.

Χάρτης με το συγκοινωνιακό δίκτυο της
Ελλάδας. 1930.
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9.108

9.109

Χάρτης με τις περιοχές που υποφέρανε από ελονοσία στη Μακεδονία
(1927). Με μπλε χρώμα σημειώνονται οι βάλτοι (τα έλη) και με καφέ οι
περιοχές που υποφέρουν από την αρρώστια.

9.110

Το τέλος μιας απεργίας σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης. 1920.

Χάρτης με τα έργα που έγιναν στις πεδιάδες των Σερρών και της Δράμας
(1933). Στο Μεσοπόλεμο έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα κάποια έργα για
την άρδευση (το πότισμα) των χωραφιών και αποξηράνθηκαν έλη.
Έτσι δημιουργήθηκαν νέες εκτάσεις για καλλιέργεια και περιορίστηκαν
οι εστίες της ελονοσίας.

Στο Μεσοπόλεμο οι περισσότεροι εργάτες δεν ήταν
συνδικαλισμένοι και τα συνδικάτα γενικά δεν είχαν μεγάλη
δύναμη, με εξαίρεση τα συνδικάτα των καπνεργατών και
των σιδηροδρομικών. Όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν
να περιορίσουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων και να
ελέγξουν τα συνδικάτα. Συχνά μάλιστα απαγόρευαν κάθε
ανεξάρτητη συνδικαλιστική δράση, γιατί θεωρούσαν ότι
την υποστήριζαν οι κομουνιστές, που τους αντιμετώπιζαν
σαν «εχθρούς του κράτους». Παρ’ όλα αυτά, η ανεργία, οι
χαμηλοί μισθοί, οι κακές συνθήκες στη δουλειά, η έλλειψη
κοινωνικής ασφάλισης οδήγησαν τους εργάτες σε πολλές
κοινωνικές διαμαρτυρίες με απεργίες και διαδηλώσεις,
που τις αντιμετώπιζαν με τη βία η αστυνομία και ο στρατός.
Αποκορύφωσή τους ήταν η γενική απεργία στη Θεσσαλονίκη
στις 9 Μαΐου 1936, με πολλούς νεκρούς.

9.112

9.111
Άρθρο του Ριζοσπάστη για την απεργία των καπνεργατών στην Ξάνθη
(17 Ιουλίου 1932).

Κρατούμενοι κομουνιστές στις φυλακές Συγγρού στην Αθήνα. 1921.

Στο Μεσοπόλεμο οι γυναίκες συνεχίζουν να μην έχουν πολιτικά δικαιώματα και να
αντιμετωπίζουν πολλούς περιορισμούς στην οικογένεια και στη δουλειά. Οι πιο πολλές είναι
αγρότισσες, αλλά αυξάνονται και οι εργάτριες. Όμως όλο και περισσότερες μορφώνονται
(πηγαίνουν ακόμη και στο πανεπιστήμιο) και έτσι αρχίζουν να δουλεύουν σε νέα επαγγέλματα.
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9.116
Για το
γυναικείο
ζήτημα το
19ο αιώνα
μιλήσαμε στη
σ. 104.

Παρ’ όλα αυτά, οι δουλειές που παίρνουν είναι κουραστικές και κακοπληρωμένες,
και συχνά οι άντρες συνάδελφοί τους τις αντιμετωπίζουν εχθρικά. Καθώς όλο και
περισσότερες γυναίκες δουλεύουν και πληρώνουν φόρους, αρχίζουν να ζητούν
περισσότερα δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα να ψηφίζουν. Το γυναικείο
ζήτημα, δηλαδή ο προβληματισμός και οι συζητήσεις για τη θέση των γυναικών
στην κοινωνία, έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Δημιουργούνται φεμινιστικές
οργανώσεις, που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών.

9.113

9.115

9.114
Στην εικόνα 9.113 η πρώτη Ελληνίδα δακτυλο
γράφος (γύρω στο 1919), στην 9.114 μικρές
αγγελίες με θέσεις εργασίας για γυναίκες από
την εφημερίδα Εστία (1929) και στην 9.115
οι πρώτες γυναίκες εφημεριδοπώλες (1929).
Το 1928 δύο στις πέντε γυναίκες γνωρίζουν
ανάγνωση και γραφή.

Η «Φεμινιστική
Βιβλιοθήκη», μια σειρά
από βιβλία που έβγαζε
ο Σύνδεσμος για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας,
διαφημίζεται στο περιοδικό
Ελληνίς. Δεκέμβριος 1922.

Η καθημερινή ζωή, η πνευματική κίνηση και η τέχνη
Στο Μεσοπόλεμο αλλάζουν πολλά πράγματα στην καθημερινή ζωή.
Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη χτίζονται οι πρώτες πολυκατοικίες και
φτιάχνονται πάρκα. Οι άνθρωποι περνούν αλλιώς τον ελεύθερο χρόνο
τους. Δεν πηγαίνουν μόνο στο καφενείο ή στην ταβέρνα, αλλά βλέπουν
κινηματογράφο, ακούνε ραδιόφωνο και παρακολουθούν μουσικοχορευτικές
παραστάσεις.

9.117

Βόλτα στην παραλία της
Θεσσαλονίκης, μπροστά
στο Λευκό Πύργο, στο
Μεσοπόλεμο.

Οι προσφυγικές
πολυκατοικίες
στη λεωφόρο
Αλεξάνδρας στην
Αθήνα. Σχεδιάστηκαν
από τον αρχιτέκτονα
Δημήτρη Κυριάκο
και χτίστηκαν την
περίοδο 1933–1935.

9.119
Η «μπλε πολυκατοικία» του αρχιτέκτονα
Κ. Παναγιωτάκου, που χτίστηκε το 1933
στην Πλατεία Εξαρχείων, στην Αθήνα.
Στο Μεσοπόλεμο, στις μεγάλες πόλεις
στην Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη, αρχίζουν να χτίζονται
πολυκατοικίες. Οι περισσότερες προορίζονται
για τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.

9.120
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Το πρόγραμμα με τις
ταινίες που παίχτηκαν σε
κινηματογράφο στην Αθήνα από
2 μέχρι 8 Δεκεμβρίου 1940.
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9.123
9.121

9.122
Επιχρωματισμένη φωτογραφία με τον κινηματογράφο
Ολύμπια όταν πρόβαλε την ταινία Το θρυλικό (εννοεί το
θωρηκτό) Ποτέμκιν.1927.

Εξώφυλλο του περιοδικού
Το Παρλάν, με τη Γερμανίδα ηθοποιό
Μάρλεν Ντίτριχ (1931).

Ο σταθμός του τραμ και η πλαζ (ξεχωριστή για άντρες και
γυναίκες) στο Φάληρο. 1930.

9.124

9.126

Διαφήμιση της εταιρίας Κόντακ (1929).
Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκεται ένα
ζευγάρι ντυμένο μοντέρνα και η γυναίκα
τραβάει φωτογραφία ένα ζευγάρι βοσκών
ντυμένο με παραδοσιακά ρούχα.

Τα λαϊκά στρώματα είχαν τους δικούς τους καλλιτέχνες.
Οι περιπλανώμενοι θεατρικοί θίασοι με δραματικά έργα
ψυχαγωγούσαν τους ανθρώπους στην επαρχία. Πολλοί
άνθρωποι διασκέδαζαν στα πανηγύρια, όπου μαζεύονταν
μουσικοί, ταχυδακτυλουργοί, καραγκιοζοπαίχτες. Στις
μεγάλες πόλεις με προσφυγικό πληθυσμό άνθησε ένα νέο
είδος τραγουδιού, το ρεμπέτικο.
Στο Μεσοπόλεμο, η πνευματική κίνηση στην Ελλάδα είναι
πιο πλούσια από παλιότερα. Αρκετοί στράφηκαν στις
σοσιαλιστικές ιδέες. Τα χρόνια αυτά γίνεται γνωστό το έργο
του Κωνσταντίνου Καβάφη και καθιερώνεται ως μεγάλος
ποιητής. Άλλοι λογοτέχνες παρακολουθούν
τα ευρωπαϊκά πνευματικά ρεύματα (κυρίως
το μοντερνισμό και το σουρεαλισμό) ή τους
απασχολεί η «ελληνικότητα» στην τέχνη, τι είναι
δηλαδή αυτό που κάνει «γνήσια ελληνικό» ένα
έργο τέχνης. Χαρακτηριστική είναι η «γενιά
του ’30»: Οι εκπρόσωποί της (λογοτέχνες
και καλλιτέχνες) προσπάθησαν να βρουν
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της «ελληνικότητας»
και έτσι αναζήτησαν και μελέτησαν τη λαϊκή
καλλιτεχνική παράδοση.

9.125
Λαϊκά αναγνώσματα που κυκλοφόρησαν στο Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα:
στην εικόνα 9.125 το μυθιστόρημα Ο αόρατος άνθρωπος (1931) του
Γιώργου Τσουκαλά και στην 9.126 εικόνα από το περιοδικό Σφαίρα με το
λαϊκό ήρωα Κουταλιανό να σκοτώνει μια τίγρη (δεκαετία 1930).

9.127
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Φωτογραφία από τη δεκαετία του 1960 με τους
σημαντικότερους λογοτέχνες και θεωρητικούς της
γενιάς του ’30.
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9.128

9.129

9.132

Στις εικόνες 9.128
και 9.131 αντίστοιχα,
οι ποιητές Γιώργος
Σεφέρης (1900 –1970)
και Οδυσσέας Ελύτης
(1911–1996). Και οι
δύο εμφανίστηκαν στα
ελληνικά γράμματα τη
δεκαετία του 1930 και
θεωρούνται από τους
πιο σημαντικούς Έλληνες
ποιητές, που άσκησαν
μεγάλη επιρροή στην
ελληνική ποίηση. Και οι δύο τους (το
1963 ο Σεφέρης και το 1979 ο Ελύτης)
τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ για τη
λογοτεχνία. Στις εικόνες 9.129 και 9.130
τα εξώφυλλα από δύο έργα τους.

9.130

9.131

9.134
9.135

9.133

«Ο πωλών επί πιστώσει και
ο πωλών τοις μετρητοίς».
Πίνακας του λαϊκού
ζωγράφου Θεόφιλου
Χατζημιχάλη. Ο Θεόφιλος
έζησε στο Πήλιο και στη
Μυτιλήνη και έμαθε να
ζωγραφίζει μόνος του. Για
τη «γενιά του ’30» οι πίνακές
του εκφράζουν τη γνήσια
ελληνική λαϊκή τέχνη.

9.136

9.137

Ο Νίκος Καζαντζάκης (1883–1957),
ένας από τους πιο σημαντικούς
Έλληνες πεζογράφους. Έγραψε
πολλά έργα, ανάμεσα στα οποία
ξεχωρίζουν τα μυθιστορήματά
του Ο βίος και η πολιτεία του
Αλέξη Ζορμπά (1946), Ο Χριστός
ξανασταυρώνεται (1948),
Ο καπετάν Μιχάλης (1950), στα
οποία εκφράζει πολλές από
τις πολιτικές και φιλοσοφικές
ανησυχίες και αναζητήσεις του.

Στις εικόνες 9.135 και 9.136 οι ποιητές Κώστας Βάρναλης (1884–1974) και Γιάννης Ρίτσος (1909–1990)
αντίστοιχα. Και οι δύο συνδέσανε την ποίηση με τη στράτευσή τους στην Αριστερά. Στην εικόνα 9.137 το
εξώφυλλο από την πρώτη έκδοση του ποιήματος Επιτάφιος (1936) του Ρίτσου, το οποίο εμπνεύστηκε από
την απεργία των καπνεργατών το Μάιο του 1936 στη Θεσσαλονίκη.

Η καλλιτεχνική ζωή είναι ζωηρή στην Αθήνα, αλλά παραμένει
περιορισμένη έξω από αυτή. Έχει ήδη ιδρυθεί η Εθνική
Πινακοθήκη (1900), κυκλοφορούν καλλιτεχνικά περιοδικά, οι
εκθέσεις ζωγραφικής γίνονται περισσότερες, όλο και πιο πολλοί
ενδιαφέρονται για την τέχνη. Ωστόσο οι καλλιτέχνες, με λίγες
εξαιρέσεις, χρειάζεται να παλέψουν για να επιβιώσουν.
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9.138

9.139
«Ο σκεπτόμενος»
(1936), πίνακας του
ζωγράφου Γιάννη
Τσαρούχη
(1910–1989).
Ο Τσαρούχης
συνδυάζει στοιχεία
από τη βυζαντινή και
τη μοντέρνα τέχνη.

«Τα αγαθά της συγκοινωνίας» (περίπου 1930), πίνακας του ζωγράφου
Κωνσταντίνου Παρθένη (1878–1967).
Τοιχογραφία
που ζωγράφισε
(1932) για το
σπίτι του ο
ζωγράφος,
αγιογράφος
και λογοτέχνης
Φώτης
Κόντογλου
(1899–1965).

9.142

9.140

9.141

«Στην ακρογιαλιά» (1936), πίνακας του ζωγράφου Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα (1906–1994).

«Οι απεργοί», πίνακας του ζωγράφου Διαμαντή Διαμαντόπουλου (1914–
1995). Ο Διαμαντόπουλος, που στρατεύτηκε στην Αριστερά, ζωγραφίζει
κυρίως ανθρώπινες μορφές, συχνά εργάτες.

«Ο ποιητής και η μούσα» (1938), πίνακας του
ζωγράφου και ποιητή Νίκου Εγγονόπουλου
(1907–1985). Ο Εγγονόπουλος και στα ποιήματά
του και στη ζωγραφική του επηρεάστηκε από το
σουρεαλισμό.
«Χορεύτριες» (1937), πίνακας του ζωγράφου
Γιώργου Μπουζιάνη (1885–1959).

9.144

9.143
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Κεφάλαιο 11
Ο μεταπολεμικός κόσμος
(δεύτερο μισό 20ού -- αρχές 21ου αιώνα)

Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα ο Ψυχρός Πόλεμος κυριαρχεί ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και στις
ΗΠΑ. Ξεκινούν οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση που θα οδηγήσουν στα τέλη του αιώνα
στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πολλές αποικίες γίνονται ανεξάρτητα κράτη. Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται, το επίπεδο ζωής βελτιώνεται, η επιστήμη και η τεχνολογία επηρεάζουν
όλο και περισσότερους ανθρώπους. Στις δυτικές κοινωνίες επεκτείνεται η κατανάλωση, αλλάζουν οι
κοινωνικές σχέσεις και νέες μορφές τέχνης εμφανίζονται. Ταυτόχρονα διάφορα κοινωνικά κινήματα
κάνουν κριτική στις εξελίξεις αυτές και ζητούν περισσότερα δικαιώματα για τους πολίτες. Η πετρελαϊκή
κρίση που ξεσπά το 1973 κλονίζει την παγκόσμια οικονομία και κάνει πιο έντονες τις ανισότητες και
τις συγκρούσεις στην περιφέρεια. Το 1989 τα κομουνιστικά καθεστώτα στη Σοβιετική Ένωση και στην
ανατολική Ευρώπη καταρρέουν και τα επόμενα χρόνια νέα κράτη δημιουργούνται, συχνά ύστερα από
σκληρές συγκρούσεις. Στις αρχές του 21ου αιώνα η οικονομία είναι παγκοσμιοποιημένη.
Την πρώτη μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα κυριαρχούν οι νικητές του Εμφύλιου Πολέμου και η
Αριστερά αντιμετωπίζει πολλές διώξεις. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, αλλά και πολλοί μεταναστεύουν. Το 1967 επιβάλλεται στην Ελλάδα στρατιωτική δικτατορία. Μετά την πτώση της (1974)
ακολουθεί η περίοδος της Μεταπολίτευσης στην οποία θεμελιώνονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, η
χώρα γίνεται μέλος της ΕΟΚ και προσπαθεί να εκσυγχρονιστεί. Σήμερα η ελληνική κοινωνία αλλάζει
με γρήγορους ρυθμούς.
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Α. Διπολισμός και ανάπτυξη (1950–1973)
Την περίοδο 1950–1973 ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και στις ΗΠΑ γίνεται όλο και
πιο έντονος. Ο Ψυχρός Πόλεμος προκαλεί συγκρούσεις έξω από την Ευρώπη που συχνά συνδέονται
με κινήματα για την ανεξαρτησία πρώην αποικιών. Ταυτόχρονα η παγκόσμια οικονομία γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, αυξάνεται η κατανάλωση, η διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης εισβάλλουν παντού.
Μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αλλάζει η θέση
των γυναικών και η νεολαία αναγνωρίζεται σαν μια ξεχωριστή κοινωνική ομάδα. Οι περισσότερες όμως
από τις χώρες του Τρίτου Κόσμου δε συμμετέχουν σε αυτές τις εξελίξεις. Το 1957 με την ίδρυση της
ΕΟΚ ξεκινούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς οι δυτικές χώρες
αναπτύσσονται, πολλοί άνθρωποι από φτωχότερα κράτη μεταναστεύουν σ’ αυτές. Παράλληλα όλο και
περισσότεροι αμφισβητούν την κοινωνία της αφθονίας και αντιδρούν στην ενίσχυση των εξοπλισμών.
Νέες μορφές τέχνης αποκτούν ένα παγκόσμιο κοινό.

11.1

Ο Ψυχρός Πόλεμος χαρακτηρίζεται από τον
ανταγωνισμό στους εξοπλισμούς ανάμεσα στη
Σοβιετική Ένωση και στις ΗΠΑ, τις δύο υπερδυνάμεις,
και τους στρατιωτικούς συνασπισμούς που ελέγχουν.
Χάρη στις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές
ανακαλύψεις, οι δύο υπερδυνάμεις ξεκίνησαν
μια κούρσα εξοπλισμών αναζητώντας όλο και πιο
καταστροφικά όπλα. Πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρη
τη γη ζούσαν με το φόβο του πυρηνικού πολέμου.
Ο ανταγωνισμός τους όμως δεν έμεινε μόνο στους
εξοπλισμούς, αλλά πέρασε και στις προσπάθειές τους
να κατακτήσουν το διάστημα. Οι δύο δυνάμεις πίστευαν
ότι όποια κυριαρχούσε στο διάστημα θα κυριαρχούσε
και στη γη. Και οι δύο ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα για
την εξερεύνησή του.

11.3
Το χνάρι του ποδιού του Νιλ Άρμστρονγκ στο
φεγγάρι. Στις 21 Ιουλίου 1969 το αμερικανικό
διαστημόπλοιο «Απόλλων 11» με τρεις
αστροναύτες (Όλντριν, Άρμστρονγκ και
Κόλινς) φτάνει στο φεγγάρι. Ο Άρμστρονγκ
είναι ο πρώτος άνθρωπος που πατάει σ’ αυτό.
Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον
κόσμο παρακολούθησαν το γεγονός από την
τηλεόραση.

11.4
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217-244 11 KEFALAIO C 2010 FINAL216 216

11.2
Η Σοβιετική Ένωση το 1957 έβαλε
σε τροχιά τον πρώτο τεχνητό
δορυφόρο, τον Σπούτνικ.
Το 1961 έστειλε στο διάστημα
τον πρώτο πύραυλο με άνθρωπο
μέσα, το Σοβιετικό αστροναύτη
Γιούρι Γκαγκάριν. Οι Αμερικανοί
ακολούθησαν το 1962, όταν
έστειλαν κι αυτοί σε τροχιά
γύρω από τη γη πύραυλο με
αστροναύτη τον Τζον Γκλεν.

Σοβιετικό γραμματόσημο με
τη Βαλεντίνα Τερέσκοβα.
Η Τερέσκοβα ήταν η πρώτη
γυναίκα που ταξίδεψε στο
διάστημα. 1963.

Στο «σοβιετικό μπλοκ», ο οικονομικός και στρατιωτικός έλεγχος από τη Σοβιετική
Ένωση ήταν απόλυτος. Κάθε προσπάθεια για μεγαλύτερη αυτονομία συναντούσε
την επέμβαση του σοβιετικού στρατού.
Ο θάνατος του Στάλιν (1953) δεν άλλαξε πολύ τα πράγματα.
Για τη
Οι ΗΠΑ, από τη μεριά τους, βοήθησαν οικονομικά τα κράτη της
δικτατορία
δυτικής Ευρώπης και αναλάβανε την άμυνά τους εξοπλίζοντάς
του 1967–1974
στην Ελλάδα
τα. Επίσης, για να εξασφαλίσουν ότι θα διατηρήσουν την πολιτική
μιλάμε στη
τους επιρροή εκεί, στήριξαν αρκετές φορές αυταρχικά καθεστώτα.
σ. 234.
Στήριξαν για παράδειγμα τις παρεμβάσεις του στρατού στην πολιτική
ζωή στην Τουρκία και στην Ελλάδα, αλλά και αλλού.
Όσο ο Ψυχρός Πόλεμος γίνεται πιο έντονος σε πολλά κράτη στη δυτική Ευρώπη
και στις ΗΠΑ αναπτύσσεται έντονος αντικομουνισμός. Αντίστοιχα, η Σοβιετική
΄Ενωση και οι χώρες που ελέγχει κλείνουν τα σύνορά τους προς και από τη Δύση.
Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζότζεφ Μακάρθι (1908–1957), πρόεδρος της «Επιτροπής για τις
Αντιαμερικανικές Ενέργειες», που δημιουργήθηκε το 1938. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950
η επιτροπή αυτή ξεκίνησε μια εκστρατεία ενάντια σε άτομα που κατηγορούνταν ότι ήταν
κομουνιστές. Σε όλη τη χώρα πολλοί, ιδίως στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου,
κατηγορήθηκαν ως κομουνιστές και έχασαν τη δουλειά τους.
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11.6

11.5

Στην εικόνα 11.5 αμερικανική γελοιογραφία από τις αρχές του 1950 για
τη σοβιετική πολιτική: ο Στάλιν (καθιστός) και ο Σοβιετικός υπουργός
εξωτερικών συζητούν: «Σύντροφε, ποιος θα είναι ο επόμενος που θα
απελευθερώσουμε από την ελευθερία;». Στην εικόνα 11.6 σοβιετική
γελοιογραφία για την αμερικανική πολιτική: στο κέντρο ο Λευκός Οίκος
(η έδρα του προέδρου των ΗΠΑ) απ’ όπου φεύγουν χέρια με γαμψά νύχια, σαν των αρπακτικών πουλιών, προς διάφορες χώρες
(Κορέα, Ιράν, Τουρκία, Ταϊβάν, Βιετνάμ).

Οι απαρχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης
Μέσα στη δεκαετία του 1950 ορισμένα κράτη στη δυτική Ευρώπη άρχισαν να προωθούν
περισσότερο την οικονομική συνεργασία μεταξύ τους. Στόχος τους ήταν να περιορίσουν την
εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ και να θωρακιστούν από το ενδεχόμενο σοβιετικής απειλής.
Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν το 1957 στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας (ΕΟΚ). Στην ΕΟΚ αρχικά
συμμετείχαν έξι κράτη. Βασικός στόχος
11.7
της ήταν να διακινούνται ελεύθερα ανάμεσα στα κράτη-μέλη της τα αγαθά, τα
κεφάλαια και οι άνθρωποι. Η σημερινή
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι συνέχεια
της ΕΟΚ.

Για τη
διεύρυνση της
ΕΟΚ και τη
δημιουργία της
ΕΕ μιλάμε στη
σ. 228.

Για την ένταξη
της Ελλάδας
στην ΕΟΚ
μιλάμε στη
σ. 237.

Το Μάρτιο του 1957 υπογράφτηκε στη Ρώμη
η συνθήκη με την οποία ιδρύθηκε η ΕΟΚ.

Ο διπολισμός έξω από την Ευρώπη – Το τέλος των αποικιών

11.8

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πολλές αποικιοκρατικές δυνάμεις δεν
μπορούσαν πια για οικονομικούς λόγους να διατηρήσουν τις αποικίες τους.
Σε πολλές αποικίες αναπτύχθηκαν εθνικά κινήματα στις επόμενες δεκαετίες.
Η αποαποικιοποίηση των χωρών της Αφρικής και της Ασίας έγινε αλλού
ειρηνικά και αλλού ύστερα από σκληρούς αγώνες. Αν και αρκετά κινήματα
πέτυχαν εθνική ανεξαρτησία, τα νέα κράτη που προήλθαν από τις αποικίες
συνάντησαν πολλά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα. Οι ΗΠΑ και
η Σοβιετική Ένωση έκαναν συστηματικές παρεμβάσεις στις χώρες αυτές,
για να τις εκμεταλλευτούν οικονομικά και να τις ελέγχουν πολιτικά (η πολιτική
αυτή ονομάζεται ιμπεριαλιστική). Συχνά στήριξαν αυταρχικά καθεστώτα
με αρνητικές συνέπειες στη ζωή των πληθυσμών στις χώρες αυτές.
Η αποαποικιοποίηση συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Νεαρό αγόρι με τη σημαία της Τζαμάικας γιορτάζει την ανεξαρτησία
της χώρας του από τους Βρετανούς. 6 Αυγούστου 1962.
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11.9

Ο πόλεμος της Κορέας

Ό
ρ

ΚΙΝΑ

ν
τω
μά .
ύ
τευ
τρα ισμο
σ
ων
σπ
να
ήσε
ιχειρ κού συ
επ
δυτι
ιο

Από το 1910 μέχρι το 1945 την Κορέα την κατείχε η Ιαπωνία. Με το τέλος του
Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου ο σοβιετικός στρατός κατέλαβε το βόρειο τμήμα της
χώρας και ο αμερικανικός το νότιο. Το 1950 οι κομουνιστές στη Βόρεια Κορέα
προσπάθησαν να καταλάβουν όλη τη χώρα. Τότε ο δυτικός συνασπισμός (οι
ΗΠΑ και τα κράτη της δυτικής Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα) έστειλαν
στρατό για να βοηθήσουν τη Νότια Κορέα. Τη Βόρεια Κορέα βοήθησε στρατιωτικά η Κίνα. Με το τέλος του πολέμου, η Κορέα χωρίστηκε σε δύο κράτη: στη
Βόρεια Κορέα με κομουνιστικό καθεστώς και στη Νότια Κορέα με φιλελεύθερο.
Η χώρα παραμένει χωρισμένη μέχρι σήμερα. Ο πόλεμος της
Η Κίνα από το 1949
Κορέας (1950–1953) ήταν η πρώτη αντιπαράθεση ανάμεσα
έχει κομουνιστικό
στη Σοβιετική Ένωση και στις ΗΠΑ.
καθεστώς.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
38ος παράλληλος

11.10

Σεούλ

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Όριο επιχειρήσεων
στρατευμάτων
Βόρειας Κορέας

ΙΑΠΩΝΙΑ

Πουσάν

11.11

Στρατιώτες της
Νότιας Κορέας
συλλαμβάνουν
ένα στρατιώτη της
Βόρειας. 1950.

Αφίσα από την
Κούβα με τον
Τσε Γκεβάρα.

Η επανάσταση στην Κούβα

ΚΑΝ

Το 1959 στην Κούβα ένα επαναστατικό κίνημα με ηγέτες
το Φιντέλ Κάστρο και τον Τσε Γκεβάρα ανέτρεψε τη δικτατορία και δημιούργησε σοσιαλιστικό καθεστώς. Έπειτα
από αυτό ξέσπασαν επαναστατικά κινήματα και σε άλλες
χώρες στην Κεντρική και στη Νότια Αμερική, που όμως δεν
μπόρεσαν να πάρουν την εξουσία. Οι ΗΠΑ υποστήριζαν τα
δικτατορικά καθεστώτα σε πολλά κράτη της περιοχής και
προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ανατρέψουν το καθεστώς
του Κάστρο.

Σ

ΗΠΑ

Μ
ΕΞ

11.13

ΑΔΑ

ΙΚ
Ο
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11.12

Αβάνα

ΚΟΥΒΑ

Ο Φιντέλ Κάστρο με μικρά παιδιά. 1959.

22/7/2010 8:49:24 ðì
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Στη δεκαετία του 1950 νέα κράτη δημιουργήθηκαν στη νοτιοανατολική Ασία:
Oι εξελίξεις στη νοτιοανατολική Ασία και ο πόλεμος στο Βιετνάμ
το Βόρειο και το Νότιο Bιετνάμ, το
Λάος, η Kαμπότζη και η Mαλαισία. Ο
πόλεμος στο Βιετνάμ (1964–1975)
ήταν η μεγαλύτερη σύγκρουση ανά- Για τις
ΚΙΝΑ
επιπτώσεις που
μεσα στους δύο συνασπισμούς την
είχε ο πόλεμος
περίοδο αυτή.
του Βιετνάμ στην
αμερικανική
κοινωνία μιλάμε
στη σ. 226.

ΒΟΡΕΙΟ
ΒΙΕΤΝΑΜ

Χονγκ Κονγκ

1954

1954
Ανόι

11.14
ΛΑΟΣ
1954

ΝΟΤΙΟ
ΒΙΕΤΝΑΜ

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

1954

ΚΑΜΠΟΤΖΗ
1954

Σαϊγκόν

Μ

Μικρά παιδιά στο Βιετνάμ τρέχουν για να σωθούν
από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.
1954: Έτος ίδρυσης

11.16

Α

Λ

Α

Ι

Σ

Ι

Α

1957

11.15
11.17

Στις 22 Νοεμβρίου 1963 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Κένεντι δολοφονήθηκε
μέσα σε ένα ανοιχτό αυτοκίνητο στο Ντάλας του Τέξας.

Γυναίκες διαδηλώνουν στην Ουάσινγκτον ενάντια
στον πόλεμο του Βιετνάμ (1967). Στις ΗΠΑ
αναπτύχθηκε ένα ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα με
συνεχείς και δυναμικές αντιδράσεις ενάντια στον
πόλεμο του Βιετνάμ.
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Για την Κύπρο
το 19ο αιώνα
μιλάμε στη
σ. 119.

Από το 1830 η Αλγερία ήταν
γαλλική αποικία και πολλοί
Γάλλοι εγκαταστάθηκαν στη
χώρα. Το 1954 ξεκίνησε
ο αγώνας των Αλγερινών
για ανεξαρτησία, ο οποίος
κράτησε πολλά χρόνια,
ήταν ιδιαίτερα αιματηρός
και προκάλεσε σοβαρή
πολιτική κρίση στη Γαλλία.
Τελικά η Αλγερία έγινε ανεξάρτητη το 1962.

Η Μεγάλη Βρετανία κατείχε την Κύπρο από το 19ο
αιώνα. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναπτύσσεται
στην Κύπρο ένα κίνημα για την ανεξαρτησία του νησιού,
που κορυφώνεται στη δεκαετία του 1950. Η εξέλιξη αυτή
επηρέασε σημαντικά και την ελληνική πολιτική ζωή. Η
Κύπρος γίνεται ανεξάρτητο κράτος το 1960.

Νέα κράτη στην Αφρική και στη Μεσόγειο

Για το
Κυπριακό
μιλάμε στις
σ. 232-233.

11.18
Για το Ισραήλ
μιλήσαμε στη
σ. 202.

Το 1956 η Αίγυπτος αποφάσισε να
εκμεταλλεύεται η ίδια τη διώρυγα του
Σουέζ που ένωνε τη Μεσόγειο με την
Ερυθρά Θάλασσα. Η Μεγάλη Βρετανία
και η Γαλλία, που μέχρι τότε είχαν τον
έλεγχο στη διώρυγα, συμμάχησαν με
το Ισραήλ και αποφάσισαν να επέμβουν στρατιωτικά. Όμως, με παρέμβαση των ΗΠΑ η κρίση έληξε.

Τη δεκαετία του 1960 δημιουργήθηκαν πολλά
νέα κράτη στην Αφρική, εκεί όπου υπήρχαν
αποικίες γαλλικές, βρετανικές και άλλων
κρατών. Στη Νοτιοαφρικανική Ένωση καθιερώθηκε το ρατσιστικό απαρτχάιντ, που είχε
την υποστήριξη των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ στήριξαν
σε πολλά μέρη του κόσμου δικτατορικά ή
αυταρχικά καθεστώτα που τα θεωρούσαν
φραγμό στην επέκταση του κομουνισμού.
1948: Έτος ανεξαρτησίας

11.20

11.19

220

Μαύρος Νοτιοαφρικανός δείχνει την άδεια
εισόδου του σε λευκό αστυφύλακα (Απρίλιος
1960). Οι λευκοί (που ήταν μειοψηφία στη
Νοτιοαφρικανική Ένωση) με τους νόμους για
τις άδειες εισόδου εμπόδιζαν τους μαύρους
Νοτιοαφρικανούς να μετακινούνται ελεύθερα
μέσα στην ίδια τους τη χώρα.
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Ο στρατηγός Αμπντέλ Νάσερ (όρθιος μέσα στο ανοιχτό αυτοκίνητο) μόλις
έχει ανακοινώσει ότι η Αίγυπτος θα εκμεταλλεύεται τη διώρυγα του Σουέζ
(1956). Το 1954 ο Νάσερ, ηγέτης του εθνικού κινήματος της Αιγύπτου,
κατέλαβε την εξουσία και έδιωξε το βασιλιά, κατηγορώντας τον ότι
ξεπουλούσε τη χώρα στους Ευρωπαίους αποικιοκράτες. Το νέο καθεστώς
δήμευσε (αφαίρεσε προς όφελος του κράτους) τις περιουσίες των ξένων
υπήκοων. Τότε αναγκάστηκαν να φύγουν και πολλοί Έλληνες από την
Αίγυπτο.
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Οικονομική ανάπτυξη, κράτος πρόνοιας και η τεχνολογία στην καθημερινή ζωή
Την περίοδο από το 1950 μέχρι το 1973, παρά τον Ψυχρό Πόλεμο, τα
κράτη της δυτικής Ευρώπης πέτυχαν μια πολύ μεγάλη και σταθερή
οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε επίσης
στη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης.
Το διεθνές εμπόριο άνθησε και δημιουργήθηκαν νέες μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες. Η εκβιομηχάνιση εξαπλώθηκε και το επίπεδο
ζωής έγινε καλύτερο.
Την ίδια όμως εποχή πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αφρική, στην
Κεντρική και στη Νότια Αμερική και στην Ασία συνεχίζουν να ζουν
μέσα στη φτώχεια, και οι πολεμικές συγκρούσεις στις περιοχές
αυτές κάνουν τη ζωή τους ακόμη πιο δύσκολη.
Στη δυτική Ευρώπη αναπτύχθηκε η μικτή οικονομία. Δίπλα στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν δημόσιες, κυρίως για να
παράγουν αγαθά απαραίτητα για τη ζωή των πολιτών (όπως ο
ηλεκτρισμός, η ύδρευση, η υγεία κ.ά.). Καθιερώθηκε έτσι το κράτος
πρόνοιας: το κράτος ανέλαβε να καλύπτει σε όλους τους πολίτες
του τις ανάγκες τους στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη στέγη, να
τους προστατεύει από την ανεργία, τη φτώχεια κ.ά. Τα χρήματα για
τις παροχές αυτές προέρχονταν από τους φόρους που πλήρωναν
οι πολίτες. Την περίοδο 1950–1970 το κράτος πρόνοιας γνώρισε τη
μεγαλύτερη ανάπτυξή του. Χάρη στις κρατικές δαπάνες όλο και πιο
πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να βελτιώσουν τη ζωή τους.
Στα πλούσια κράτη στη δυτική Ευρώπη επεκτείνεται η βιομηχανία
και δημιουργείται η ανάγκη για περισσότερα
11.23 εργατικά χέρια. Έτσι πολλοί άνθρωποι από
τα πιο φτωχά ευρωπαϊκά κράτη ή από τις
πρώην αποικίες μεταναστεύουν σ’ αυτά για
να βρουν δουλειά.
Με την οικονομική ανάπτυξη στις δυτικές
χώρες όλο και περισσότεροι άνθρωποι
μπορούν να αγοράζουν περισσότερα αγαθά
και να ζουν με περισσότερες ανέσεις,
αυξάνοντας την κατανάλωση. Η πρόοδος
μιας χώρας μετριέται τώρα ανάλογα με το
πόσοι πολίτες έχουν αυτοκίνητο, ηλεκτρικό
ψυγείο και πλυντήριο, τηλέφωνο και
τηλεόραση.

11.21

Αγροτικό σπίτι στην Αφρική. Δεκαετία του 1970.

11.22
Το «μίνι κούπερ», που έβγαλε η βρετανική βιομηχανία
αυτοκινήτων Μόρις (1966). Καθώς το επίπεδο ζωής
στις αναπτυγμένες χώρες βελτιώνεται συνεχώς,
το αυτοκίνητο γίνεται το σύμβολο της οικονομικής
ευημερίας. Στα μεταπολεμικά χρόνια και όσο το
πετρέλαιο παραμένει φτηνό όλο και περισσότερα
αυτοκίνητα κυκλοφορούν στις χώρες αυτές.

11.24

11.25

Πορτογάλοι μετανάστες
φτάνουν στη Γαλλία (1970).
Το 1973 το 11% των εργατών
στη Γαλλία είναι μετανάστες.
Την ίδια χρονιά στη Δυτική
Γερμανία ζουν περίπου τρία
εκατομμύρια μετανάστες,
κυρίως από τις μεσογειακές
χώρες.

Στην εικόνα 11.24 ένα μπάνιο (δεκαετία 1950) και στην 11.25 πλύσιμο ρούχων σε ηλεκτρικό πλυντήριο
(1956). Οι οικιακές συσκευές που δούλευαν με ηλεκτρισμό (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κ.ά.) άλλαξαν
τη ζωή πλούσιων και φτωχών.
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11.26

11.27

Ζευγάρι κοιτάζει βιτρίνα με τηλεοράσεις (δεκαετία 1960).
Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα η διάδοση της τηλεόρασης
είναι τεράστια.

11.28

«Ακόμη ζωντανά»,
πίνακας του 1963
του ζωγράφου
Τομ Βέσαλμαν.
Ο ζωγράφος
εμπνέεται από
την καταναλωτική
κοινωνία, την
οποία σχολιάζει.

Για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η κατανάλωση, αναπτύχθηκε η βιομηχανία της
διαφήμισης, που προσπαθούσε να δημιουργήσει στους πολίτες επιθυμίες για νέα αγαθά,
που προηγουμένως δεν τα θεωρούσαν αναγκαία. Τα μέσα ενημέρωσης (οι εφημερίδες, το
ραδιόφωνο, η τηλεόραση) πολλαπλασιάζονται και γίνονται πιο ισχυρά, ιδιαίτερα μετά τη
δεκαετία του 1960, όταν περισσότεροι άνθρωποι έχουν τηλεόραση και ο αναλφαβητισμός
έχει σχεδόν εξαφανιστεί στην Ευρώπη. Η ψυχαγωγία γίνεται σημαντικός οικονομικός
παράγοντας. Ο τουρισμός, η μουσική και τα σπορ, ιδιαίτερα για τους νέους, είναι τώρα
μεγάλες βιομηχανίες.

11.29

11.30

«Μακ Ντόναλντς» στις ΗΠΑ τη
δεκαετία του 1950, μια από τις
γνωστές αλυσίδες φαστ φουντ,
δηλαδή «γρήγορου φαγητού».

Στην εικόνα 11.28 μια από τις
πρώτες διαφημίσεις για το
στιλό «Μπικ» (δεκαετία 1950)
και στην 11.29 διαφήμιση για
φερμουάρ.

11.31
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Στη δεκαετία του 1950
τα σουπερμάρκετ
διαδόθηκαν στις
δυτικές χώρες.

11.32

Αφίσα του
Ελληνικού
Οργανισμού
Τουρισμού (ΕΟΤ).
Στο δεύτερο μισό
του 20ού αιώνα τα
αεροπορικά ταξίδια
γίνονται φτηνότερα
κι έτσι τα ταξίδια
για διακοπές στο
εξωτερικό γίνονται
πιο προσιτά για
πολύ κόσμο. Σ’
αυτά βασίστηκε
η βιομηχανία του
τουρισμού.
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11.34

11.33

Στην τεχνολογία, στην ιατρική, στη φυσική, οι
μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις επηρέασαν
πολύ την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι ανακαλύψεις
στην ιατρική. Στις δυτικές χώρες κυρίως
οι ανακαλύψεις αυτές, σε συνδυασμό με
την περίθαλψη που πρόσφερε το κράτος
πρόνοιας, βελτίωσαν την υγεία του πληθυσμού
και οι άνθρωποι ζούσαν πλέον περισσότερα
χρόνια. Με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
αυξήθηκαν και οι γεννήσεις. Στις πρώτες
μεταπολεμικές δεκαετίες γεννήθηκαν στην
Ευρώπη περισσότερα παιδιά από παλιότερα.
Την ίδια περίοδο τα αντιβιοτικά καταπολέμησαν
Η διπλή έλικα του
αρρώστιες που ως τότε ήταν θανατηφόρες.
DNA. Το 1953
Στο δυτικό κόσμο μεγάλες αλλαγές έγιναν
ο Αμερικανός
O ENIAC, ο πρώτος σύγχρονος ηλεκτρονικός υπολογιστής
στη θέση των γυναικών.
βιολόγος Τζέιμς
(1946). Το διαδίκτυο (internet) ήταν μια τεράστια επανάσταση
Αποκτήσανε δικαίωμα
Για την ψήφο
Γουάτσον και ο
στην επικοινωνία. Τα θεμέλιά του τα έβαλε ο Αμερικανός
των
γυναικών
ψήφου και εκεί που δεν
Βρετανός βιοφυσικός
μηχανικός Βάνεβαρ Μπους, στα τέλη της δεκαετίας του 1960,
μιλήσαμε στη
Φράνσις Κρικ
είχαν (Γαλλία, Ελλάδα,
όταν πρότεινε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο υπολογιστών που
σ.
169.
ανακάλυψαν τη
θα συνδέονταν μεταξύ τους. Όμως, η χρήση του εξαπλώθηκε
Ελβετία).
δομή του γενετικού
αργότερα, στα τέλη του 20ού αιώνα.
Οι γυναίκες μορφώνονταν
κώδικα (DNA). Για την
και εργάζονταν πια μαζικά.
ανακάλυψή τους αυτή
πήραν το βραβείο
Οι θεσμοί κοινωνικής πρόνοιας και οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
Νόμπελ για την ιατρική έδωσαν σε πολλές τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται έξω από
το 1962.
το σπίτι και την οικογένεια. Ωστόσο, τις δουλειές του σπιτιού και
το νοικοκυριό συνέχισαν να τα κάνουν κυρίως γυναίκες. Ακόμη οι
νόμοι δεν τις αντιμετώπιζαν παντού ισότιμα. Για παράδειγμα,
11.35
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και μέχρι τη δεκαετία
του 1970, ο άντρας συνέχισε να είναι ο αρχηγός στην
οικογένεια, και στην εργασία οι γυναίκες εξακολουθούσαν να
πληρώνονται λιγότερο. Σε πολλά μέρη του κόσμου η θέση
των γυναικών ήταν (και σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμη)
πολύ κατώτερη από τη θέση των αντρών και οι δυνατότητές
τους να κινηθούν αυτόνομα περιορισμένες.

Τα αντισυλληπτικά χάπια είχαν τεράστια επίδραση στη ζωή των
γυναικών, καθώς μπορούσαν πια να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο
στη ζωή και στο σώμα τους. Γι’ αυτό και η ανακάλυψή τους
προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και η διάδοσή τους έμεινε
περιορισμένη για αρκετό καιρό.

11.36
Γυναίκες διαδηλώνουν στο Παρίσι για
τον οικογενειακό προγραμματισμό,
δηλαδή για το δικαίωμα να
αποφασίζουν οι ίδιες πότε θα μείνουν
έγκυες.

H Γαλλίδα Κοκό Σανέλ,
μια από τις πιο διάσημες
σχεδιάστριες μόδας του
20ού αιώνα. 1954.

11.37
Η Τουίνγκι, γνωστό
μοντέλο τη δεκαετία
του 1960.
Την περίοδο αυτή
η μόδα γίνεται πιο
απλή. Οι γυναίκες
τώρα θέλουν
να νιώθουν πιο άνετα
στα ρούχα τους.
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Την εποχή αυτή, στις αναπτυγμένες κυρίως χώρες, η νεολαία αντιμετωπίζεται όλο και πιο
συχνά σαν μια ξεχωριστή κοινωνική ομάδα, με δικά της χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει για
πολλούς λόγους: σε αρκετές χώρες οι νέοι δουλεύουν και μπορούν πια να καταναλώνουν.
Επίσης, ακόμη και όταν δεν ψηφίζουν, παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα. Παράλληλα,
Για πολλές δεκαετίες
αγόρια και κορίτσια
η εκπαίδευση εξαπλώνεται όσο ποτέ άλλοτε. Καθώς τα σχολεία γίνονται μικτά και όλο
πήγαιναν σε ξεχωριστά
και πιο πολλοί νέοι πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, πολλαπλασιάζονται οι επαφές ανάμεσα
σχολεία.
σε αγόρια και κορίτσια. Το νεανικό ντύσιμο και η ροκ μουσική γίνονται η νέα παγκόσμια
γλώσσα με την οποία επικοινωνούν οι νέοι μεταξύ τους. Έτσι αναπτύσσεται ένας διεθνής
τρόπος ζωής των νέων, στον οποίο οι ΗΠΑ κατέχουν ηγεμονική θέση.

11.39

11.40

Ο Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία Τζεϊλχάουζ ροκ (1957). Η ροκ μουσική είχε
μεγάλη επιτυχία και τεράστια διάδοση, με αποτέλεσμα σε πολλές χώρες
οι νέοι να δημιουργήσουν εκατοντάδες συγκροτήματα ροκ μουσικής.

Oι Μπιτλς ηχογραφούν το τραγούδι Ντέι Τρίπερ (1965).
Τα μέλη αυτού του βρετανικού συγκροτήματος έγιναν αντικείμενo
λατρείας από τη νεολαία και αποκτήσανε φανατικούς θαυμαστές
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν και την τέχνη. Νέες μορφές τέχνης, όπως
η ροκ μουσική, αποκτούν παγκόσμιο κοινό. Δεκάδες εφευρέσεις (από τη
φωτογραφία, το ραδιόφωνο και το πικ απ, μέχρι την τηλεόραση) κάνουν την
τέχνη προσιτή σε όλο και πιο πολλούς ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης.
Πάντως, το κέντρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη μουσική, στη ζωγραφική
κ.ά. την περίοδο αυτή είναι οι ΗΠΑ.

11.42

11.41
Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλιν
Μονρόε σε σκηνή από την ταινία
Επτά χρόνια φαγούρα (1955). Από τη
δεκαετία του 1960 ο κινηματογράφος
γίνεται έγχρωμος. Παρά τη διάδοση
της τηλεόρασης, ο κινηματογράφος
συνέχισε να είναι μια από τις πιο
σημαντικές μορφές ψυχαγωγίας για
πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Σκηνή από το μιούζικαλ
Χερ (1979). Το μιούζικαλ
είναι ένα θεατρικό και
κινηματογραφικό είδος
που συνδυάζει διάλογο,
τραγούδια και χορό.
Το είδος τελειοποιήθηκε
στις ΗΠΑ τη δεκαετία του
1940 και συνεχίζει να ανθεί
μέχρι σήμερα. Από τα πιο
γνωστά μιούζικαλ είναι
το Γουέστ Σάιντ Στόρι,
Οι άθλιοι, Οι γάτες,
Το φάντασμα της όπερας
κ.ά.

Στη ζωγραφική αναπτύσσονται πολλές νέες τάσεις, με κυρίαρχη την αφηρημένη
ζωγραφική, που πολλές φορές βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και στο τυχαίο.
Στην εποχή μας οι καλλιτέχνες πειραματίζονται με νέα υλικά και τεχνικές και
συχνά συνδυάζουν στα έργα τους στοιχεία από διάφορες τέχνες (ζωγραφική,
μουσική, βίντεο) χρησιμοποιώντας ακόμη και αντικείμενα από την καθημερινή
ζωή.
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11.43

11.44

«Κορίτσι που
πνίγεται», του
Αμερικανού
Ρόι Λιχτενστάιν
(1963).
Ο ζωγράφος
επηρεάστηκε από
τη νέα τέχνη των
κόμικς.
«Κεφάλι 4», του Βρετανού Φράνσις Μπέικον
(1949). Ο ζωγράφος αλλοιώνει τις μορφές του σε
μια προσπάθεια να μιλήσει για τα αδιέξοδα της
σύγχρονης ζωής.

11.45

11.46
Μακέτα για το Κέντρο Αρχιτεκτονικής στο
Λονδίνο που σχεδίασε η Ιρακινή αρχιτέκτονας
Ζάχα Χαντίντ (γενν. 1950). Στην αρχιτεκτονική
τα νέα υλικά (γυαλί για την πρόσοψη, ατσάλι
και τσιμέντο) προσφέρονται για την κατασκευή
πολυώροφων κτιρίων που στεγάζουν εταιρείες,
ιδρύματα, εργοστάσια, σχολεία.

«Το κουτί της σούπας
Κάμπελ», του Αμερικανού
Άντι Γουόρχολ (1962).
Τα καταναλωτικά
προϊόντα γίνονται τέχνη.
Με αυτό τον τρόπο
ο ζωγράφος σχολιάζει
την καταναλωτική
κοινωνία.

11.48
11.47

Το εξώφυλλο
της ελληνικής έκδοσης του
θεατρικού έργου Τέλος του
παχνιδιού, του Ιρλανδού
θεατρικού συγγραφέα
Σάμουελ Μπέκετ
(1906–1990).
Ο Μπέκετ μαζί με τον Ευγένιο
Ιονέσκο (1912–1994) και
τον Ζαν Ζενέ (1910–1986)
δημιούργησαν το «θέατρο
του παραλόγου», που έγινε
ιδιαίτερα δημοφιλές.

Πολύ σημαντικός θεατρικός
συγγραφέας στην εποχή
μας είναι ο Βρετανός
Χάρολντ Πίντερ (γενν. 1930)
που γράφει έργα (Πάρτι
γενεθλίων, Η επιστροφή
κ.ά.) ρεαλιστικά αλλά και με
στοιχεία από το θέατρο
του παραλόγου.
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Η αμφισβήτηση της καταναλωτικής κοινωνίας και τα νέα κινήματα
Τη δεκαετία του 1960 όλο και περισσότεροι άρχισαν να κάνουν κριτική στις δυτικές κοινωνίες:
Θεωρούσαν ότι
η «κοινωνία της
αφθονίας» δεν
εξασφάλιζε ποιότητα
ζωής και ευημερία για
όλους και έκανε τους
ανθρώπους να θέλουν
να αποκτούν όλο και
περισσότερα αγαθά.

Πίστευαν ότι
οι εξοπλισμοί
και η πυρηνική
ενέργεια ήταν
απειλή για την
ασφάλεια των
πολιτών.

Κατηγορούσαν τις κυβερνήσεις
τους ότι προσπαθούσαν με τη
βία να διατηρήσουν τις αποικίες
τους και τον οικονομικό και
πολιτικό έλεγχο σε κράτη του
Τρίτου Κόσμου. Υποστήριζαν τα
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα
στην Ασία και στην Αφρική, που
πάλευαν για ανεξαρτησία.

Πίστευαν ότι οι
μεταπολεμικές κοινωνίες
δεν προωθούσαν τους
συλλογικούς αγώνες και
τις κοινωνικές διεκδικήσεις,
που χρειάζονταν για να
διευρυνθεί η δημοκρατία και
να αποκτήσουν περισσότεροι
άνθρωποι ίσα δικαιώματα.

Κριτική όμως ασκούσαν και στις χώρες του «σοβιετικού μπλοκ» για την
καταπιεστική πολιτική τους. Τις κατηγορούσαν επίσης επειδή όλες οι αποφάσεις
παίρνονταν από το ένα και μόνο κόμμα που ήταν στην εξουσία.
Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, η εισβολή του σοβιετικού στρατού στην Πράγα,
η μόνιμη πυρηνική απειλή ήταν μερικές από τις αιτίες που όλες οι παραπάνω ιδέες
διαδόθηκαν στις ΗΠΑ και στη δυτική Ευρώπη.
Πολλοί νέοι άνθρωποι, θέλοντας να αλλάξουν τον κόσμο, στρατεύονται σε μια
αριστερή πολιτική και ζητούν ίσα δικαιώματα για όλους, καλύτερη ζωή, ειρήνη και
ελευθερία στον κόσμο.

Για τον
πόλεμο στο
Βιετνάμ
μιλήσαμε στη
σ. 219.

Ο Γερμανός φιλόσοφος Χέρμπερτ Μαρκούζε (1899–1979) ήταν μέλος του Ινστιτούτου Κοινωνικών
Ερευνών της Φρανκφούρτης. Το 1934 μετά την άνοδο του ναζιστικού κόμματος στην εξουσία
μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Με τα έργα του άσκησε κριτική στην καπιταλιστική κοινωνία. Τα βιβλία του
διαβάστηκαν πολύ και επηρέασαν τα κινήματα νεολαίας που αναπτύχθηκαν τη μεταπολεμική περίοδο.

11.49

Έτσι, στις ΗΠΑ και στη δυτική Ευρώπη εμφανίζονται στις δεκαετίες του 1960 και του 1970
διαφορετικά κινήματα:

Το κίνημα των
μαύρων στις
ΗΠΑ για ίσα
δικαιώματα.

11.50
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Το διεθνές ειρηνιστικό
κίνημα, ενάντια
στους πυρηνικούς
εξοπλισμούς και
στους περιφερειακούς
πολέμους.

Τα κινήματα της νεολαίας,
που αμφισβητούν το
μοντέλο ζωής της
προηγούμενης γενιάς που
βασιζόταν στην όλο και
μεγαλύτερη κατανάλωση
και ζητούν αλλαγές στην
εκπαίδευση, στην εργασία
και στην προσωπική ζωή.

Το κίνημα για την
απελευθέρωση των
γυναικών, με το οποίο
πολλές γυναίκες διεκδικούν
από τη δεκαετία του 1970 να
έχουν περισσότερο έλεγχο
στη ζωή και στο σώμα
τους και καταγγέλλουν την
ανδρική καταπίεση.

11.51

Τον Αύγουστο του
1963 πάνω από
200.000 άνθρωποι
συγκεντρώθηκαν
στην Ουάσινγκτον
για να ζητήσουν
ίσα δικαιώματα
για τους
20 εκατομμύρια
μαύρους
Αμερικανούς και
ν’ ακούσουν το
λόγο του Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ.

Γυναίκες σε μια πόλη στην Αλαμπάμα (μια πολιτεία στις
ΗΠΑ) χειροκροτούν μια από τις πρώτες πορείες που
έγιναν για τα δικαιώματα των μαύρων. Μάρτιος 1965.
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Πορεία για τον
πυρηνικό αφοπλισμό.
Τα πυρηνικά όπλα
απορροφούσαν όλο
και περισσότερα
χρήματα, που
θα μπορούσαν
να δίνονται για
να βελτιωθεί το
κράτος πρόνοιας.
Την περίοδο αυτή
αναπτύχθηκαν πολλά
ειρηνιστικά κινήματα,
που στράφηκαν
ενάντια στον
ανταγωνισμό των δύο
συνασπισμών.

11.52

11.53

Αστυνομικοί απέναντι σε
Γάλλους φοιτητές το Μάιο
του 1968 στο Παρίσι.

11.54

Χίπις στη συναυλία στο
Γούντστοκ των ΗΠΑ το
1968. Οι χίπις ήταν νέοι
που απορρίπτανε την
καταναλωτική κοινωνία και
τον τρόπο ζωής που αυτή
όριζε.

11.55
Γυναίκες
διαδηλώνουν στη
Γαλλία ζητώντας
να παίρνουν ίδιους
μισθούς με τους
άντρες.

Β. Η Ευρώπη της κρίσης και ο κόσμος (1973–1989)
Με την οικονομική κρίση του 1973 στα ευρωπαϊκά κράτη εμφανίζονται πληθωρισμός
και ανεργία και ο Ψυχρός Πόλεμος γίνεται πιο έντονος. Στις χώρες του «σοβιετικού
μπλοκ» αυξάνονται οι αντιδράσεις των αντιφρονούντων. Στη δεκαετία του 1980 όμως
η Σοβιετική Ένωση κάνει μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό και αλλάζει σιγά σιγά πολιτική
απέναντι στις ΗΠΑ. Από το 1989 τα κομουνιστικά καθεστώτα στην ανατολική Ευρώπη
και στη Σοβιετική Ένωση καταρρέουν. Στην υπόλοιπη Ευρώπη οι διεργασίες για την
ενοποίηση συνεχίζονται και το 1993 δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

.51

Με την οικονομική κρίση που ξέσπασε το 1973, όταν ανέβηκε απότομα η τιμή του πετρελαίου,
τέλειωσε η οικονομική ακμή για το δυτικό κόσμο. Η κρίση έδειξε επίσης πόσο τον επηρέαζαν
οι συγκρούσεις έξω από την Ευρώπη, αφού το πετρέλαιο συνδεόταν με το μεσανατολικό
πρόβλημα. Η οικονομική κρίση χτύπησε κυρίως τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και προκάλεσε
πληθωρισμό και μαζική ανεργία.
Τη δεκαετία του 1970 καταρρέουν και οι δικτατορίες στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην
Πορτογαλία.

11.56

Για τη
δικτατορία
στην Ισπανία
μιλήσαμε στη
σ. 179.

Ο εξόριστος Αγιατολάχ Χομεϊνί
επέστρεψε στο Ιράν το 1979 ως ηγέτης
της Ισλαμικής Επανάστασης και, αφού
ανέτρεψε τη φιλοδυτική μοναρχία του
Σάχη, δημιούργησε ένα θεοκρατικό
ισλαμικό κράτος. Καθιερώθηκε ο
ισλαμικός νόμος σε όλες τις εκδηλώσεις
της ζωής (για παράδειγμα, oι γυναίκες
υποχρεώθηκαν να ντύνονται σύμφωνα
με τον ισλαμικό νόμο, να φοράνε
δηλαδή φερετζέ και τσαντόρ, ένα είδος
μαντίλας).

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ Τζέραλντ Φορντ (δεξιά) και Λεονίντ Μπρέζνιεφ
(αριστερά) στο Βλαδιβοστόκ (Νοέμβριος 1974). Στη συνάντηση συζήτησαν
αν θα περιορίσουν τους εξοπλισμούς των χωρών τους την επόμενη δεκαετία.
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Για τη
δικτατορία
στην Ελλάδα
θα μιλήσουμε
στη σ. 234.

11.57
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11.58
Στα δυτικά κράτη η οικονομική κρίση του 1973 και η ένταση του
Ψυχρού Πολέμου έχουν πολλές συνέπειες:

Σε ορισμένα κράτη
(κυρίως στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη
Βρετανία) κυριαρχούν οι πολιτικοί που
υποστηρίζουν την ελεύθερη αγορά (δηλαδή
το κράτος να παρεμβαίνει λιγότερο στην
οικονομία) και περιορίζεται το
κράτος πρόνοιας.
Η Μάργκαρετ Θάτσερ (γενν. 1925) εκλέγεται το
1979 πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία. Κύρια
εκπρόσωπος του οικονομικού φιλελευθερισμού, στα
έντεκα χρόνια που έμεινε στην εξουσία κατάργησε
πολλές από τις παροχές του κράτους πρόνοιας
στη χώρα της και ιδιωτικοποίησε πολλές από τις
επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας.

11.59

Όσο μεγαλώνει
η οικονομική κρίση, τόσο
αυξάνονται ο ρατσισμός και
η ξενοφοβία απέναντι στους
μετανάστες και στους
πρόσφυγες.

Το ευρωπαϊκό
αντιπυρηνικό κίνημα
γίνεται πιο έντονο.

Εμφανίζονται σε
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες
(Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία) ομάδες
νέων που επιλέγουν να δηλώσουν την
πολιτική τους διαμαρτυρία με τη βία. Τα
κράτη για να τους αντιμετωπίσουν
περιορίζουν τα δικαιώματα και τη
δημοκρατία για όλους.

Η οικονομική κρίση χτύπησε όμως και τις χώρες του «σοβιετικού μπλοκ».
Η ανάπτυξη περιορίζεται και τα κομουνιστικά κράτη βρίσκονται
ένα βήμα πριν από την οικονομική χρεοκοπία.
Αυξάνονται οι αντιδράσεις όσων καταγγέλλουν την καταπίεση
των κομουνιστικών καθεστώτων και ζητούν μεταρρυθμίσεις και
περισσότερα δικαιώματα.

11.60

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση (1974–2007)

Στην Ευρώπη συνεχίστηκαν οι διαδικασίες που άρχισαν με την ίδρυση
της ΕΟΚ και το 1993 δημιουργήθηκε
η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σήμερα
η ΕΕ έχει 27 μέλη, ενώ και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες είναι υποψήφιες
για να ενταχθούν σ’ αυτήν.
Η αίθουσα συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (Γαλλία).

11.61

Από το 2002
αρκετά κράτη
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
αποκτήσανε
κοινό νόμισμα,
το ευρώ. Σήμερα
δεκαπέντε κράτη
ανήκουν στην
«ευρωζώνη».
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11.62
Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
Η Σοβιετική Ένωση έχασε
τον πόλεμο στο Αφγανιστάν
(1980–1988). Η οικονομική
κρίση και η δυσαρέσκεια
στην ίδια τη Σοβιετική
Ένωση και στις λαϊκές
δημοκρατίες της ανατολικής
Ευρώπης αυξήθηκαν.
Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ,
ο νέος ηγέτης της ΕΣΣΔ, προσπάθησε να έρθει σε συνεννόηση
με τις ΗΠΑ για τους εξοπλισμούς, να παραχωρήσει
περισσότερες ελευθερίες στη χώρα του και στις χώρες
του «σοβιετικού μπλοκ» και να κάνει
11.63
μεταρρυθμίσεις, για να δυναμώσει
την οικονομία. Η πολιτική του
ονομάστηκε στα ρωσικά περεστρόικα
(ανασυγκρότηση). Πολύ γρήγορα οι
λαϊκές δημοκρατίες στην ανατολική
Ευρώπη καταρρεύσανε, αφού οι
άνθρωποι δε φοβούνταν πια να
αντιδράσουν. Το 1991 η Σοβιετική
Ένωση διαλύθηκε και δημιουργήθηκε
η Ρωσική Ομοσπονδία.

Το 1978 η Σοβιετική Ένωση έστειλε
στρατεύματα στο Αφγανιστάν για να
υποστηρίξει τη στρατιωτική κυβέρνηση
ενάντια στους μουσουλμάνους αντάρτες,
τους οποίους υποστήριζαν οι ΗΠΑ.
Ο πόλεμος στοίχισε τους Σοβιετικούς
χιλιάδες νεκρούς και τελείωσε με την
ήττα τους και την αποχώρησή τους το
1988.

Πορεία κατά τη διάρκεια γενικής απεργίας στην Πράγα
(Νοέμβριος 1989). Οι κινητοποιήσεις στην Τσεχοσλοβακία
πολύ γρήγορα οδήγησαν στην κατάρρευση
του κομουνιστικού καθεστώτος.

11.64

Η πιο δραματική στιγμή, που συμβόλιζε και
το τέλος της σοβιετικής ηγεμονίας στις χώρες
της ανατολικής Ευρώπης ήταν η πτώση
του τείχους του Βερολίνου το Νοέμβριο
του 1989.

Η Ευρώπη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

11.65

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
άρχισαν νέες συγκρούσεις. Η πολυεθνική Γιουγκοσλαβία ύστερα
από έναν πολύ σκληρό πόλεμο
(1991–1999) διασπάστηκε σε μικρότερα εθνικά κράτη. Ήταν ο πρώτος
πόλεμος στην Ευρώπη μετά το
τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Οι βιαιότητες, με στόχο να δημιουργηθούν εθνικά «καθαρές» περιοχές
(«εθνοκάθαρση»), οδήγησαν την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να
παρέμβουν στρατιωτικά.
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11.66
11.67

Αλβανοί κάτοικοι του
Κόσοβου που έχουν
αφήσει τα σπίτια τους
και έχουν φτάσει
ως πρόσφυγες στην
Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της
Μακεδονίας. 1999.
«Καλώς ήρθατε στο Σαράγιεβο» σε τοίχο τρύπιο
από σφαίρες. 19 Μαΐου 1995.

11.68

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σε αρκετές χώρες που αποτελούσαν πριν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, ξέσπασαν συγκρούσεις. Ο
εθνικισμός, που φαινόταν ότι είχε περιοριστεί στην Ευρώπη, γνώρισε
νέα έκρηξη. Σε αυτό βοήθησαν και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα
που αντιμετώπισαν αρχικά τα νέα αυτά κράτη. Πολλοί κάτοικοί τους μετανάστευσαν σε γειτονικές, πιο πλούσιες χώρες, για να βρουν δουλειά.
Τα κράτη που δέχτηκαν τους μετανάστες (ανάμεσά τους και η Ελλάδα)
ωφελήθηκαν από τη φτηνή εργασία των μεταναστών. Ωστόσο, αρκετοί
στράφηκαν εναντίον τους, πιστεύοντας ότι ευθύνονται για τα οικονομικά προβλήματα των χωρών που τους δέχτηκαν. Παράλληλα, την ίδια
εποχή πολλαπλασιάστηκαν οι διεθνείς προσπάθειες να βρεθεί λύση
στις συγκρούσεις που συνεχίζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Τα οικονομικά προβλήματα στη Ρωσία έγιναν
πολύ πιο έντονα με τη διάλυση
της Σοβιετικής Ένωσης (1991) και
την καθιέρωση της ελεύθερης αγοράς. Η περίθαλψη, η εκπαίδευση και
η εργασία, που πριν ήταν εξασφαλισμένα για όλους, τώρα έγιναν προνόμιο λίγων.

11.69

Γ. Ο κόσμος την εποχή της παγκοσμιοποίησης
Στα τέλη του 20ού αιώνα έγιναν μεγάλες αλλαγές στις δυτικές κοινωνίες. Ο
αγροτικός πληθυσμός μειώνεται πάρα πολύ. Η γεωργία βασίζεται όλο και
περισσότερο στα μηχανήματα και αναπτύσσονται νέες μέθοδοι γεωργικής
παραγωγής. Σημαντικές αλλαγές έγιναν και στη βιομηχανία: πολλές ευρωπαϊκές
βιομηχανίες μεταφέρονται σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, όπου οι μισθοί είναι
πιο μικροί, άλλες εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες που κάνουν περιττούς τους
ανειδίκευτους εργάτες. Έτσι αυξήθηκε η ανεργία στην Ευρώπη.

Στις 26 Απριλίου 1986,
στο πυρηνικό εργοστάσιο
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στο Τσερνομπίλ της
Σοβιετικής Ένωσης (σήμερα
στην Ουκρανία) έγινε έκρηξη
σε έναν αντιδραστήρα. Με την
έκρηξη εκλύθηκε ραδιενέργεια
τουλάχιστον 200 φορές
μεγαλύτερη από αυτήν που
εκλύθηκε στη Χιροσίμα και στο
Ναγκασάκι. Στις τρεις χώρες
που δέχτηκαν τη μεγαλύτερη
ποσότητα ραδιενέργειας
(Ουκρανία, Λευκορωσία, Ρωσία)
έχει σημειωθεί μαζική αύξηση των καρκίνων. Περίπου 33.000 άνθρωποι
έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους και άλλοι 400.000 έχουν αναγκαστεί
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να μην αρρωστήσουν.
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11.70

Η προβατίνα Ντόλι (1997). Από τη δεκαετία του 1970 οι επιστήμονες
προσπαθούσαν να παρέμβουν στο γενετικό κώδικα ώστε να
παράγονται ζώα και φυτά με βελτιωμένες ιδιότητες. Το 1996
η Ντόλι ήταν το πρώτο ζώο που γεννήθηκε με τη διαδικασία της
κλωνοποίησης. Όμως πολλοί ανησυχούν για τις επιπτώσεις που
μπορεί να έχουν αυτές οι εξελίξεις αν εφαρμοστούν στον άνθρωπο.
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11.71
Όλο και πιο πολλοί άνθρωποι μεταναστεύουν στα κράτη της δυτικής
Ευρώπης. Ο πληθυσμός των πόλεων γνωρίζει μεγάλη αύξηση.
Σε αυτό βοήθησαν και οι σημαντικές αλλαγές στις συγκοινωνίες με
τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, τα γρήγορα τρένα, το μετρό κ.ά.
και οι νέες αρχιτεκτονικές προτάσεις («εμπορικά κέντρα», ουρανοξύστες
κτλ.). Σχεδόν όλοι οι πολίτες στις ευρωπαϊκές χώρες πηγαίνουν σχολείο
και πολλαπλασιάζονται και αυτοί που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο.
Τέλος, η εκπαίδευση γίνεται απαραίτητη για όλο και περισσότερα
επαγγέλματα.
Οι γυναίκες μπαίνουν περισσότερο δυναμικά από ποτέ στην
αγορά εργασίας, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. Επίσης, όλο
και περισσότερες συμμετέχουν στην πολιτική, κάποιες μάλιστα
αναλαμβάνουν και κυβερνητικές θέσεις. Όμως, παρόλο που αυξάνονται
ραγδαία όσες αποκτούν πανεπιστημιακή μόρφωση,
οι αμοιβές τους παραμένουν κατώτερες, όπως και
11.72
οι θέσεις που αναλαμβάνουν.
Η μορφή της οικογένειας αλλάζει ριζικά:
τα διαζύγια αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται
οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους
ή μεγαλώνουν παιδιά μόνοι τους,
οι γεννήσεις μειώνονται παντού
στην Ευρώπη.

Οι νέες τεχνολογίες του βίντεο
και αργότερα οι ψηφιακές
ταινίες αντί να σταματήσουν την
ανάπτυξη του κινηματογράφου
την ενίσχυσαν.

Η κόκκινη κορδέλα, το
διεθνές σύμβολο που
δημιουργήθηκε το 1991 με
στόχο να ευαισθητοποιήσει τους
ανθρώπους απέναντι στο Έιτζ
(AIDS – Σύνδρομο Επίκτητης
Ανοσοποιητικής
Ανεπάρκειας). Η
αρρώστια αυτή
παρουσιάστηκε στο
τελευταίο τέταρτο
του 20ού αιώνα και
μεταδίδεται κυρίως
με τη σεξουαλική πράξη.
Μέχρι σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν
προσβληθεί από τον ιό του Έιτζ και πολλοί από
αυτούς έχουν πεθάνει. Ιδιαίτερα έντονο είναι
το πρόβλημα στην Αφρική, όπου εκατομμύρια
άνθρωποι είναι ασθενείς ή φορείς. Μια από τις πιο
σίγουρες μεθόδους προφύλαξης είναι η χρήση
προφυλακτικών κατά τη σεξουαλική πράξη.

11.73

Καλλιτέχνης γκράφιτι στο Νιούκασλ, μια
πόλη στη Μεγάλη Βρετανία (1985).
Τα γκράφιτι, η ζωγραφική και
το γράψιμο σε τοίχους των πόλεων
εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1960
στις ΗΠΑ. Τις επόμενες δεκαετίες
η πρακτική αυτή διαδόθηκε πολύ και
συνδέθηκε με τη μουσική ραπ.

Στην αρχή του 21ου αιώνα, όταν φαίνεται ότι οι αντιθέσεις του
Ψυχρού Πολέμου είναι πια παρελθόν, νέες αντιθέσεις κάνουν την
εμφάνισή τους:

Η οικολογία γίνεται ένα
ι
σοβαρό ζήτημα. Όλο κα
σε
οι
ωπ
θρ
περισσότεροι άν
υν
ίνο
βα
όλη τη γη καταλα
ότι η μόλυνση του
ειλεί,
περιβάλλοντος τους απ
ν
σα
όπως τους απειλού
παλιότερα τα πυρηνικά.

11.74

ναι
Η οικονομία εί
ένη και οι
ημ
οι
παγκοσμιοπ
τακινούνται
επιχειρήσεις με
.
φτηνή εργασία
όπου υπάρχει
ε
σ
αι
ακινούντ
Τα προϊόντα δι
ελεύθερα.
ό
μεγάλο βαθμ

Μια νέα α
ντίθεση α
νάμ
πλούσιες
δυτικές χώ εσα στις
ρες και στ
φτωχό μο
ο
υσουλμαν
ικό κόσμο
εδραιώνετ
αι και οδη
γεί
πρόσφατο
υς μεγάλο στους
υς πολέμο
(ο πόλεμο
υς
ς στο Αφγ
ανιστάν,
ο πόλεμος
που γίνετα
ι στο Ιράκ
).

Η κοινωνία της πληροφορίας καταργεί τους περιορισμούς του χώρου
και του χρόνου, καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η τηλεόραση
διαδίδονται σε κάθε γωνιά της γης.
Η τραγουδίστρια Μαντόνα σε μια
συναυλία στη Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ).
1985.
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Δ. Η μεταπολεμική Ελλάδα
Μετά το τέλος του Εμφύλιου Πολέμου η ρήξη ανάμεσα στην Αριστερά και στη Δεξιά κυριαρχεί για
πολλά χρόνια σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και οι αριστεροί αντιμετωπίζονται σαν εχθροί του
κράτους. Παρ’ όλα αυτά η οικονομία αναπτύσσεται. Η μετανάστευση και η αστικοποίηση είναι τα
σοβαρότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Το 1967 επιβάλλεται στρατιωτική δικτατορία και
οι διώξεις και η καταπίεση εντείνονται. Η αντιδικτατορική δράση αποκτά μαζικό χαρακτήρα με την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας (Ιούλιος 1974) ξεκινάει η περίοδος της Μεταπολίτευσης: η δημοκρατία θεμελιώνεται, η χώρα γίνεται μέλος της ΕΟΚ και, παρά τα
σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, αναπτύσσεται.

Η μετεμφυλιακή περίοδος: αυταρχισμός, πόλωση και ανάπτυξη

11.75
Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος
για τη νίκη του κόμματος Ελληνικός
Συναγερμός στις εκλογές που έγιναν
στις 17 Νοεμβρίου 1952. Το κόμμα
ίδρυσε ο Αλέξανδρος Παπάγος
(1883–1955), αρχιστράτηγος
του κυβερνητικού στρατού στον
Εμφύλιο Πόλεμο. Ο Παπάγος έγινε
πρωθυπουργός την περίοδο 1952–1955.

11.77

Ο Εμφύλιος Πόλεμος διαίρεσε πολιτικά την Ελλάδα και έφερε ακόμη
μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή σε μια εποχή που οι άλλες χώρες
φρόντιζαν για την ανασυγκρότησή τους. Από το 1949 μέχρι το 1963
11.76
κυβερνούν οι νικητές του Εμφύλιου Πολέμου. Ηγέτες
της Δεξιάς ήταν ο Αλέξανδρος Παπάγος και
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η πολιτική αντιπαράθεση
είναι έντονη όλη αυτή την περίοδο. Το 1952 η Αριστερά
δημιουργεί ένα νέο κόμμα, την Ενωμένη Δημοκρατική
Αριστερά (ΕΔΑ), αλλά πολλοί αριστεροί συνεχίζουν να
στέλνονται στις εξορίες και στις φυλακές και οι νόμοι
τούς αντιμετωπίζουν σαν εχθρούς του κράτους.
Για παράδειγμα, χωρίς «πιστοποιητικό κοινωνικών
φρονημάτων», δηλαδή χωρίς βεβαίωση από
την αστυνομία ότι δεν είναι κομουνιστής, κάποιος
δεν μπορούσε να διοριστεί στο δημόσιο, να βγάλει άδεια
οδήγησης, να γραφτεί στο πανεπιστήμιο ή να πάρει
διαβατήριο. Οι διώξεις έφτασαν στο αποκορύφωμά
τους το 1963, όταν παρακρατικοί (δηλαδή ομάδες που
συνεργάζονταν άτυπα με την αστυνομία) δολοφόνησαν
στη Θεσσαλονίκη το βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη
Λαμπράκη.
Προεκλογική αφίσα της Εθνικής
Στη δεκαετία του 1950 η Ελλάδα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ
Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΕΡΕ).
Το κόμμα ίδρυσε ο Κωνσταντίνος
(1952) και επιδίωξε να έχει σχέσεις με τη δυτική Ευρώπη.
Το 1959 ζήτησε να συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Καραμανλής (1907–1998) και
κυβέρνησε την Ελλάδα την περίοδο
Κοινότητα, κάτι που συμφωνήθηκε το 1962. Την ίδια
1955–1963.
περίοδο εκδηλώνεται ζωηρό ενδιαφέρον της Ελλάδας
για την Κύπρο. Οι εξελίξεις στο νησί επηρέασαν σημαντικά
την πολιτική ζωή της Ελλάδας και κινητοποίησαν πολλούς
ανθρώπους που υποστήριζαν ότι η Κύπρος έπρεπε να ενωθεί
με την Ελλάδα.

Η υπογραφή της συμφωνίας για τη σύνδεση της Ελλάδας
με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 1962.
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11.78

Ο Νίκος Μπελογιάννης (δεύτερος από αριστερά) και
άλλοι κομουνιστές στη δίκη τους (1952).
Ο Μπελογιάννης εκτελέστηκε το 1952, με βάση
νόμους που ψηφίστηκαν την περίοδο του Εμφύλιου
Πολέμου.
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11.79

Λευκωσία, Ιούνιος 1956. Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος
συνεχίζουν να έχουν οικονομικές επαφές πάνω από τα
συρματοπλέγματα με τα οποία χώρισαν οι Βρετανοί τη
Λευκωσία για να εμποδίσουν πιθανές ταραχές ανάμεσα στις
δύο κοινότητες.

11.80

Η κηδεία του Γρηγόρη Λαμπράκη (1963). Ο γιατρός Γρηγόρης Λαμπράκης,
βουλευτής της ΕΔΑ, δολοφονήθηκε το 1963. Οι ανακρίσεις που έγιναν
αποκάλυψαν τη δράση παρακρατικών. Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν κρίση,
που οδήγησε στην παραίτηση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Η κυριαρχία της Δεξιάς τερματίζεται το 1963, όταν ανεβαίνει στην εξουσία
η Ένωση Κέντρου με αρχηγό το Γεώργιο Παπανδρέου. Η κυβέρνηση
Παπανδρέου, που κυβέρνησε μέχρι το 1965, έκανε σημαντικές μεταρρυθμίσεις,
κυρίως στην εκπαίδευση, και προσπάθησε να εκδημοκρατίσει τη δημόσια ζωή,
αλλά δεν κατάργησε όλες τις διακρίσεις ενάντια στους αριστερούς που υπήρχαν
από τον Εμφύλιο. Τον Ιούλιο του 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ θα αναγκάσει
την κυβέρνηση Παπανδρέου να παραιτηθεί, κάτι που θα προκαλέσει μεγάλη
λαϊκή αντίδραση με μαχητικές εκδηλώσεις και συλλαλητήρια (Ιουλιανά).
Δύο κυρίως παράγοντες εμπόδιζαν όλη αυτή την περίοδο την πολιτική
ομαλότητα και τον εκδημοκρατισμό της χώρας:
ο βασιλιάς, που ήθελε να έχει ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή,
ο στρατός, που θεωρούσε ότι προστάτευε το πολιτικό καθεστώς από
τους κομουνιστές.

11.81

Ο βασιλιάς Παύλος, η σύζυγός του Φρειδερίκη και ο
γιος τους Κωνσταντίνος (δεκαετία 1950). Ο Παύλος
πέθανε το 1964 και τον διαδέχτηκε ο γιος του
Κωνσταντίνος Β΄.

11.82
11.83
Φοιτητές διαδηλώνουν για να αυξηθούν οι δαπάνες για την
παιδεία στο 20% του κρατικού προϋπολογισμού. 1963.

Μέλη της Νεολαίας
Λαμπράκη στην κηδεία
του Σωτήρη Πέτρουλα,
που σκοτώθηκε στις
διαδηλώσεις του
Ιουλίου του 1965.
Η Δημοκρατική Νεολαία
Λαμπράκη ιδρύθηκε
μετά τη δολοφονία
του Γρηγόρη Λαμπράκη.
Πρώτος πρόεδρός της
έγινε ο συνθέτης Μίκης
Θεοδωράκης.
Τα επόμενα χρόνια
η Νεολαία Λαμπράκη
γίνεται η μεγαλύτερη
πολιτική οργάνωση
νεολαίας, με
παραρτήματα σε όλη
τη χώρα.

11.84
Διαδήλωση του σωματείου οικοδόμων στην
Αθήνα τον Ιούλιο του 1965.
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11.85
2

Όταν φάνηκε ότι η Ένωση Κέντρου θα κέρδιζε πάλι στις εκλογές που θα γίνονταν
το Μάιο του 1967 και ότι μπορεί να συνεργαζόταν με την ΕΔΑ, ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού έκαναν στις 21 Απριλίου 1967 πραξικόπημα και επιβάλανε
στρατιωτική δικτατορία.

1
3

Με τη στρατιωτική δικτατορία σταμάτησε
ο εκδημοκρατισμός της Ελλάδας και οι προσπάθειες να
ξεπεραστεί το εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Το στρατιωτικό
καθεστώς ήταν αντικομουνιστικό, εθνικιστικό και
αντικοινοβουλευτικό. Την περίοδο αυτή η Ελλάδα
απομονώθηκε από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και
σταμάτησαν οι διαδικασίες για την ένταξή της στην ΕΟΚ.
Οι καταγγελίες για τα βασανιστήρια που έκανε η χούντα
σε όσους αντιστέκονταν είχαν σαν αποτέλεσμα να διωχτεί
η χώρα από όσους ευρωπαϊκούς θεσμούς συμμετείχε.
Γεώργιος Παπαδόπουλος (1),
Νικόλαος Μακαρέζος (2)
και Στυλιανός Παττακός (3),
οι τρεις συνταγματάρχες,
αρχηγοί της χούντας
της 21ης Απριλίου 1967.

11.86

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ και η σύζυγός του συζητούν με
τον Aμερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα. Στην αρχή ο βασιλιάς
υποστήριξε τη δικτατορία, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να
οργανώσει το δικό του πραξικόπημα (Δεκέμβριος 1967). Απέτυχε
όμως και αναγκάστηκε να φύγει. Η δικτατορία στη συνέχεια έκανε
ένα δήθεν ελεύθερο δημοψήφισμα και κατάργησε τη βασιλεία.

11.87

Δύο γελοιογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα
Τα Νέα το 1971. Στην αριστερή, η χούντα δεν δέχεται ότι
υπήρχαν πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα και στη δεξιά,
ότι υπήρχε λογοκρισία.

Η βιομηχανία
ενισχύεται και
επεκτείνεται
(ναυπηγεία,
μεταλλουργία,
χημικά προϊόντα,
διυλιστήρια
πετρελαίου).

Στην αρχή η δικτατορία υποστήριξε οικονομικά την ύπαιθρο και
προσπάθησε να αναπτύξει τον τουρισμό. Αρκετοί στην επαρχία
ωφελήθηκαν. Όμως η οικονομική διαχείρισή της ήταν πολύ
κακή και αυτό φάνηκε όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση του
1973.
Η δικτατορία δεν απέκτησε ποτέ ισχυρή λαϊκή υποστήριξη.
Το καθεστώς υπήρξε ιδιαίτερα σκληρό απέναντι σε όσους το
πολέμησαν και αναπτύξανε αντιδικτατορική δράση. Χιλιάδες
άνθρωποι φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν ή
έφυγαν στο εξωτερικό. Από το 1973 και με πρότυπο τις
φοιτητικές εξεγέρσεις που είχαν γίνει νωρίτερα στην Ευρώπη,
αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ένα έντονο φοιτητικό κίνημα.
Το κίνημα αυτό απέκτησε μαζικό χαρακτήρα και έγινε αγώνας
ενάντια στη δικτατορία με την εξέγερση του Πολυτεχνείου το
Νοέμβριο του 1973, που το καθεστώς την έπνιξε στο αίμα.
Η δικτατορία τελικά έπεσε τον Ιούλιο του 1974, όταν δεν
μπόρεσε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από την εισβολή της
Τουρκίας στην Κύπρο.
Τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 η οικονομική ανάπτυξη
της Ελλάδας είναι εντυπωσιακή:

Γίνονται μεγάλα
έργα στον τομέα
της ενέργειας
(θερμοηλεκτρικοί
και υδροηλεκτρικοί
σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικού
ρεύματος).

Κατασκευάζονται
πολλά έργα
υποδομής (όπως
το νέο εθνικό
οδικό δίκτυο).

Υπάρχει μεγάλη
οικοδομική
δραστηριότητα, από την
οποία ωφελούνται με τη
σειρά τους οι σχετικές
βιομηχανίες (δομικά
υλικά, σιδηρουργία,
τσιμεντοβιομηχανία κτλ.).
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11.88
Τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης φαίνονται και σε άλλους τομείς, όπως
στο εμπόριο, στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στις υποδομές που δημιουργούνται
και στο επίπεδο ζωής που βελτιώνεται. Για παράδειγμα, διαδίδεται το αυτοκίνητο
και πολλαπλασιάζονται οι ηλεκτρικές συσκευές στα νοικοκυριά.
Εργάτρια σε
κλωστήριο στη
Νάουσα. 1953.

Η καθέλκυση του δεξαμενόπλοιου
«Τίνα Ωνάση». 1953.

11.89

11.91
11.90
Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής
εγκαινιάζει εργοστάσιο χημικών λιπασμάτων
στην Πτολεμαΐδα. 1960.

Κατάστημα νεωτερισμών στην
Αθήνα. Δεκαετία του 1950.

11.92

Τα κτίρια της ΣΕΚΑΠ (Συνεταιριστική Εταιρία
Καπνοπαραγωγών) στην Ξάνθη.

11.93

Αεροπλάνο της Ολυμπιακής
Αεροπορίας. Το 1956
ο εφοπλιστής Αριστοτέλης
Ωνάσης ίδρυσε την Ολυμπιακή
Αεροπορία. Το 1975 η εταιρεία
μεταβιβάστηκε στο ελληνικό
δημόσιο.

11.94

11.95

Στην εικόνα 11.94 σπίτι στην Ανάβυσσο (Αττική), του αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη (μεταξύ των ετών 1961–1963) και στην 11.95 το
ξενοδοχείο «Ξενία» στην Ολυμπία του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη (1959).
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Αστικοί οικισμοί: πάνω από
10.000 κατοίκους. Ημιαστικοί
οικισμοί: 2.000 έως 10.000
κατοίκους. Αγροτικοί οικισμοί:
κάτω από 2.000 κατοίκους.

11.96

Ο πληθυσμός της Ελλάδας κατά περιοχές (1940–1991)

Έτος

Πληθυσμός

Σε αστικούς Σε ημιαστικούς Σε αγροτικούς
οικισμούς (%) οικισμούς (%) οικισμούς (%)

1940

7.344.860

33

15

52

1951

7.632.801

38

15

47

1961

8.388.553

43

13

44

1971

8.768.641

53

12

35

1981

9.740.417

58

12

30

1991

10.259.900

59

13

28

Στα μέσα του 20ού αιώνα οι μισοί Έλληνες ζούσαν και εργάζονταν στην ύπαιθρο. Στα τέλη του, οι Έλληνες αγρότες είναι
λιγότεροι από το ένα πέμπτο του ενεργού πληθυσμού.

11.97

«Αγρότισσες», χαρακτικό
του Τάσσου. 1960.

Το πιο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα στη μεταπολεμική Ελλάδα είναι η μετανάστευση. Η
φτώχεια και οι καταστροφές που προκάλεσαν ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος
κάνουν χιλιάδες ανθρώπους να αφήσουν τα χωριά τους και να αναζητήσουν καλύτερη
τύχη στις μεγάλες πόλεις ή στο εξωτερικό. Τη δεκαετία του 1950 μεγαλώνει η εσωτερική
μετανάστευση (δηλαδή, η μετακίνηση από τα χωριά στις πόλεις), που άλλαξε ριζικά
την ελληνική κοινωνία. Φτωχοί αγρότες από διάφορα μέρη της Ελλάδας, αφήνουν την
ύπαιθρο, που δεν μπορεί να τους θρέψει, και πηγαίνουν κυρίως στην Αθήνα, αλλά και
σε άλλες πόλεις της χώρας, για να βρουν δουλειά. Ο πληθυσμός της Αθήνας αυξάνεται
πάρα πολύ και η πόλη μεγαλώνει. Τα παλιά σπίτια γκρεμίζονται για να χτιστούν
πολυκατοικίες, ανοιχτοί χώροι και αλάνες γίνονται οικόπεδα, οι συνοικίες που υπήρχαν
μεγαλώνουν και δημιουργούνται νέες. Ακόμη πιο σημαντική όμως είναι την εποχή αυτή η
εξωτερική μετανάστευση. Στη δεκαετία του 1950 οι περισσότεροι μετανάστες πηγαίνουν
στην Αυστραλία. Την επόμενη δεκαετία οι πιο πολλοί πηγαίνουν στη Δυτική Γερμανία,
για να δουλέψουν ως εργάτες στη βιομηχανία και στα ορυχεία. Η μετανάστευση αρχίζει
να μειώνεται μετά το 1973, όταν ξεσπάει η παγκόσμια οικονομική κρίση.
Έλληνες μετανάστες στην Ευρώπη

280.970

Έλληνες μετανάστες
συνολικά στην Ευρώπη
Έλληνες μετανάστες
στη Δυτική Γερμανία

240.176 241.843 215.443
165.769 153.117

40.174 7.694

1955–1959

236

29.595 21.441

1960–1964

1965–1969

1970–1974

1975–1977

11.98

Οι αλλαγές που έγιναν στην Ελλάδα στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 δεν επηρεάζουν το ίδιο όλη
τη χώρα ούτε και όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι ωφελούνται από αυτές, κάποιοι άλλοι όμως όχι.
Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν πια στις πόλεις, όπου όμως η ανεργία παραμένει υψηλή (παρά την
εκβιομηχάνιση) και γι’ αυτό πολλοί αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Τα χρήματα που στέλνουν πίσω
συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και αυξάνουν την κατανάλωση. Στις πόλεις όλο και περισσότεροι αποκτούν ηλεκτρικές συσκευές, όμως πολλά χωριά είναι χωρίς ρεύμα και τρεχούμενο νερό. Η
Αθήνα μεγαλώνει πάρα πολύ και συγκεντρώνει όλους τους θεσμούς και τις υπηρεσίες (εκπαιδευτικά
ιδρύματα, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, καλλιτεχνικές δραστηριότητες κ.ά.), και η διαφορά που
τη χωρίζει από τις άλλες πόλεις της χώρας γίνεται πιο έντονη.
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11.99
Η περίοδος της Μεταπολίτευσης
Με την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση
της δημοκρατίας (Ιούλιος 1974) αρχίζει η περίοδος της
Μεταπολίτευσης στη σύγχρονη Ελλάδα. Κατά τη διάρκειά της
θεμελιώνονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, η ομαλή κοινοβουλευτική
ζωή, ο σεβασμός των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων,
καταργούνται οι αντιδημοκρατικοί νόμοι του παρελθόντος και
ο στρατός παύει να παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή.
O Κωνσταντίνος Καραμανλής φτάνει στην Ελλάδα μετά την πτώση της χούντας (24 Ιουλίου 1974). Η δικτατορία δεν μπόρεσε να
αντιμετωπίσει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η επιστράτευση που έκανε απέτυχε και έτσι στις 24 Ιουλίου 1974, καθώς εξελισσόταν
ο πόλεμος στην Κύπρο, οι δικτάτορες κάλεσαν τον Καραμανλή, που από το 1963 ζούσε στο Παρίσι, να αναλάβει την εξουσία.
Έτσι η δημοκρατία αποκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Ο Καραμανλής ίδρυσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και έγινε πρωθυπουργός
της Ελλάδας την περίοδο 1974–1980 και Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύο φορές (1980–1985 και 1990–1995).

Οι κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μετά το 1974, ανάμεσα στ’ άλλα:
Τιμώρησαν τους πραξικοπηματίες της 21ης Απριλίου
και πολλούς από τους συνεργάτες τους.
Κατάργησαν τη μοναρχία
ύστερα από δημοψήφισμα.

Αναθεώρησαν το
Σύνταγμα.

Καθιέρωσαν τη δημοτική ως επίσημη γλώσσα
στην εκπαίδευση και στη δημόσια διοίκηση.

11.101

Έκαναν νόμιμο το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ),
το οποίο ήταν εκτός νόμου από τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Το 1981 η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Έτσι περιορίστηκε η εξάρτηση της
από τις ΗΠΑ και αναπτύχθηκαν στενότερες σχέσεις
με τη δυτική Ευρώπη. Παράλληλα ενισχύθηκαν οι
σχέσεις με τις σοσιαλιστικές χώρες, ιδιαίτερα των
Βαλκανίων.

Γελοιογραφία με θέμα την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ. 1979.

11.100

Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το αίτημα για μεγαλύτερη
H αίτηση της Ελλάδας για
κοινωνική ισότητα και πολιτική συμμετοχή θα εκφραστεί μέσα από
να ενταχθεί στην ΕΟΚ.
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), το οποίο ανεβαίνει
1975.
στην εξουσία το 1981. Πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Ανδρέας
Παπανδρέου. Οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου:

11.102
Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα
για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές
του 1981: «Επιτέλους αλλαγή» (1981).
Το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε την Ελλάδα
την περίοδο 1981–1989 και 1993–2004.
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Ολοκλήρωσαν
τη διαδικασία
εκδημοκρατισμού
(με μέτρα όπως
η αναγνώριση
της Εθνικής
Αντίστασης, για
όλους, αριστερούς
και δεξιούς, που
πήραν μέρος σ’
αυτή).

Με μια σειρά από νόμους
έκαναν σημαντικές αλλαγές,
που απαιτούσε πλέον η θέση
της Ελλάδας στην ΕΟΚ,
όπως ήταν η συμμετοχή
των πολιτών σε θεσμούς
και όργανα της διοίκησης, η
καθιέρωση του δικαιώματος
ψήφου στα 18, η εφαρμογή
της ισότητας αντρών και
γυναικών, μεταρρυθμίσεις
στην εκπαίδευση, στο δίκαιο,
στην υγεία.

Προχώρησαν
σε αναδιανομή
του πλούτου
και ενίσχυσαν
οικονομικά
τα κατώτερα
κοινωνικά
στρώματα.
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Ο Ανδρέας Παπανδρέου (1919–1996) σπούδασε και δίδαξε σε πανεπιστήμια στις ΗΠΑ. Επιστρέφει στην
Ελλάδα το 1960 και το 1964 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής. Την περίοδο της δικτατορίας έφυγε
στο εξωτερικό, όπου συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Γύρισε στην Ελλάδα το 1974 και ίδρυσε το
ΠΑΣΟΚ. Έγινε πρωθυπουργός της χώρας τα χρόνια 1981–1989 και 1993–1996.

11.103

Τη δεκαετία του 1980 η ελληνική οικονομία περνάει μεγάλη κρίση: πολλές βιομηχανίες
κλείνουν, τα χρέη και ο πληθωρισμός αυξάνονται. Η διεθνής οικονομική κρίση χτυπάει
την ελληνική βιομηχανία, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τα
ξένα φτηνότερα προϊόντα που εισάγονται. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 άρχισαν
προσπάθειες για να ξεπεραστεί η κρίση στην ελληνική οικονομία: πολλές επιχειρήσεις και
οργανισμοί περνούν από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα (αποκρατικοποιήσεις), μεγαλώνει
η ανταγωνιστικότητα, δίνονται κίνητρα για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά οι μισθοί των
εργαζόμενων αυξάνονται ελάχιστα. Όλα αυτά επιτάχυναν τους ρυθμούς ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, αλλά μεγάλωσαν συγχρόνως τις ανισότητες ανάμεσα στους πλούσιους
και τους φτωχούς. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυναίκες,
δοκιμάζεται από την ανεργία ή την υποαπασχόληση.
Στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης διαμορφώθηκε και το εκπαιδευτικό σύστημα που
ισχύει μέχρι και σήμερα: εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, μεικτά σχολεία, διάκριση
μεταξύ γυμνασίου και λυκείου, πενθήμερη λειτουργία των σχολείων, καθιέρωση της
δημοτικής γλώσσας, κατάργηση της «ποδιάς» (σχολικής στολής). Παράλληλα την
περίοδο 1975–2004 οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στα Ανώτατα και στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπερδιπλασιάστηκαν και πολλά νέα πανεπιστήμια
δημιουργήθηκαν στην περιφέρεια (στη Θράκη, στην Κρήτη, σε μεγάλα νησιά του
Ιονίου και του Αιγαίου, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο κ.α.).

Η Ελλάδα σήμερα
Η Ελλάδα στην οποία ζούμε σήμερα αλλάζει γρήγορα. Δεν είναι πια μια φτωχή
αγροτική χώρα. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι πια παρελθόν και στην ελληνική
οικονομία κυριαρχούν οι υπηρεσίες και κυρίως ο τουρισμός. Σήμερα η Ελλάδα
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ευρώ για νόμισμα και δέχεται μετανάστες.

11.105

11.106
11.104
Μετανάστες διαδηλώνουν
στο κέντρο της Αθήνας για τα
εργασιακά τους δικαιώματα.

Χαρτονόμισμα των 50 δραχμών (1954) και των 50 ευρώ (2002). Η ένταξη της Ελλάδας
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και στη ζώνη του ευρώ (το οποίο αντικατέστησε
τη δραχμή, το 2002, όταν πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Κωνσταντίνος Σημίτης),
δείχνουν ότι η οικονομική κατάστασή της βελτιώθηκε.

11.107

238

11.108

Στην εικόνα 11.107 ο σταθμός του μετρό στην πλατεία Συντάγματος
στην Αθήνα (2000) και στην 11.108 το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας
«Ελευθέριος Βενιζέλος» (2001). Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004 στην Αθήνα οδήγησε την ελληνική οικονομία σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, καθώς έγιναν πολλά και σημαντικά δημόσια έργα
τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια.
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11.109

11.110

Στην εικόνα 11.109 μακέτα της γέφυρας που ενώνει το Ρίο (στην Αχαΐα) με το Αντίρριο (στην Αιτωλοακαρνανία) και στην 11.110 κατασκευή
σήραγγας στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου. 2001.

11.112

11.111

Η ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου πανηγυρίζει για τη νίκη της στο
πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 5 Ιουλίου 2004.

11.113

Στις εικόνες 11.112 και 11.113 δύο σκηνές
από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004 που έγιναν στην Αθήνα.
Την τελετή έναρξης και λήξης σχεδίασε
ο χορογράφος και εικαστικός καλλιτέχνης
Δημήτρης Παπαϊωάννου.
13 Αυγούστου 2004.

Τις τελευταίες δεκαετίες άρχισαν να γίνονται αισθητά τα προβλήματα που προκάλεσε
η ανάπτυξη της Ελλάδας μεταπολεμικά. Η Αθήνα έχει περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια
κατοίκους, είναι γεμάτη πολυκατοικίες, με λίγους χώρους πράσινου. Παράλληλα, η όλο και
πιο μεγάλη χρήση του αυτοκινήτου προκάλεσε επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση («νέφος»).
Επιπλέον η ανισότητα ανάμεσα στην Αθήνα, όπου έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν τα πάντα
(δημόσια διοίκηση, οικονομικοί πόροι, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά.), και τα άλλα αστικά
κέντρα μεγαλώνει. Η περιφέρεια αναζήτησε οικονομική διέξοδο στον τουρισμό, όμως συχνά
η τουριστική ανάπτυξη, έτσι όπως έγινε, προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο φυσικό
περιβάλλον. Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα (λειψυδρία, πυρκαγιές, μόλυνση της
θάλασσας) που αντιμετωπίζει η χώρα έχουν σχέση με τον τρόπο που αναπτύχθηκε
και συνεχίζει να αναπτύσσεται.
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Τέχνες και γράμματα στη μεταπολεμική Ελλάδα

11.114

Ο Στέλιος Καζαντζίδης
(1931–2001) είναι
ένας από τους πιο
σημαντικούς λαϊκούς
τραγουδιστές. Από το
τέλος της δεκαετίας
του 1950 το μπουζούκι
άρχισε να γίνεται
της μόδας και να
χρησιμοποιείται και σε
τραγούδια πιο ελαφριά,
με τα οποία διασκέδαζαν
άνθρωποι από τα μεσαία
κοινωνικά στρώματα.
Έτσι εμφανίστηκε ένα
νέο μουσικό είδος, το
λαϊκό τραγούδι, το οποίο
στις επόμενες δεκαετίες
κυριάρχησε στην
ελληνική μουσική.

Η περίοδος από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 μέχρι το 1967 είναι μια εποχή που
χαρακτηρίζεται από έντονη πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Πολλοί καλλιτέχνες
προσπαθούν να συνδέσουν την ελληνική παράδοση και τεχνοτροπία με τα νέα ρεύματα που
εμφανίζονται στην Ευρώπη.
Εμφανίστηκαν πολλοί νέοι λογοτέχνες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν
ο ποιητής Μανόλης Αναγνωστάκης και οι πεζογράφοι Γιώργος
Ιωάννου, Στρατής Τσίρκας και Κώστας Ταχτσής. Ο Ιωάννου με τα
αφηγήματά του και οι Τσίρκας και Ταχτσής με τα μυθιστορήματά
τους Ακυβέρνητες πολιτείες και Το τρίτο στεφάνι ανανέωσαν την
ελληνική πεζογραφία.
Την περίοδο της δικτατορίας πολλοί λογοτέχνες, για να
διαμαρτυρηθούν για τη λογοκρισία που υπήρχε, δε δημοσιεύουν
έργα τους. Όμως όταν η δικτατορία κατάργησε τη λογοκρισία, και
ιδίως τα τελευταία χρόνια της χούντας, παρατηρείται μια άνθηση
στις εκδόσεις και στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (ζωγραφική,
θέατρο, κινηματογράφος, μουσική), μέσα από την οποία εκφράζεται
η διαμαρτυρία ενάντια στην έλλειψη δημοκρατίας. Η έντονη
πολιτικοποίηση που ακολουθεί μετά την πτώση της χούντας
επηρεάζει και την τέχνη, ιδιαίτερα τη μουσική και τη λογοτεχνία.
Από τη δεκαετία του 1980 και μέχρι σήμερα η λογοτεχνία στρέφεται περισσότερο στα
προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Παράλληλα σημαντική άνθηση γνωρίζει το ιστορικό
μυθιστόρημα. Η μουσική χάνει τον έντονα
πολιτικό χαρακτήρα που είχε στα χρόνια
της Μεταπολίτευσης, γίνεται κυρίως μέσο
ψυχαγωγίας και αναδεικνύονται πολλά είδωλα.

11.115

Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις και
ο Σταύρος Ξαρχάκος (δεκαετία 1960).
Στη μουσική οι συνθέτες Μάνος Χατζιδάκις και
Μίκης Θεοδωράκης δίνουν νέα ώθηση
στο ελληνικό τραγούδι με τη δημιουργία
τραγουδιών που έχουν πολλά στοιχεία από
το λαϊκό τραγούδι αλλά και από τη δυτική
μουσική. Σε αυτό το μουσικό περιβάλλον θα εμφανιστεί μια νεότερη γενιά συνθετών, που γράφουν κυρίως
τραγούδια: ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος και πολλοί άλλοι.

11.116

11.117

11.118

11.119

Δύο εξώφυλλα δίσκων που έκανε ο ζωγράφος Γιάννης Μόραλης. Στην εικόνα
11.116 ο Επιτάφιος του Μίκη Θεοδωράκη (1960) και στην 11.117 Ο μεγάλος
ερωτικός του Μάνου Χατζιδάκη (1972).

240

Ο Μίκης Θεοδωράκης με το Φώντα Λάδη παρουσιάζουν το μουσικό έργο Γράμματα από
τη Γερμανία (1 Σεπτεμβρίου 1966). Το έργο απαγορεύτηκε από τη λογοκρισία
της χούντας και κυκλοφόρησε σε δίσκο μόλις το 1976.
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Ο ελληνικός κινηματογράφος θα γνωρίσει τη «χρυσή εποχή» του στις
δεκαετίες του 1950 και του 1960. Μαζί με το τραγούδι και το ποδόσφαιρο
(για τους άντρες) ήταν η πιο αντιπροσωπευτική μορφή λαϊκής διασκέδασης
της εποχής.
Μετά τη Μεταπολίτευση κυριαρχεί
η τηλεόραση και ο ελληνικός
κινηματογράφος περνάει μια μεγάλη
περίοδο κρίσης, η οποία συνεχίζεται,
παρά τις εξαιρέσεις κάποιων ελληνικών
ταινιών που είχαν μεγάλη επιτυχία,
μέχρι τις μέρες μας.

11.120
11.122
11.121
Η Γεωργία Βασιλειάδου στην ταινία Η καφετζού και ο Θανάσης Βέγγος στην ταινία Τι
έκανες στον πόλεμο Θανάση (1971). Με απλή υπόθεση και φτωχά σκηνικά, οι ταινίες
στηρίζονταν αποκλειστικά στους διαλόγους και στο ταλέντο των πρωταγωνιστών τους.

11.123

Η ελληνική και η τουρκική αφίσα της ταινίας
Χτυποκάρδια στο θρανίο (1963). Πρόκειται για
δύο ταινίες, μια για το ελληνικό και μια για το
τουρκικό κοινό, με την ίδια όμως πρωταγωνίστρια,
την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στη δεκαετία του 1960
γυρίζονται οι περισσότερες ελληνικές ταινίες (το
1967 γυρίστηκαν 154 ελληνικές ταινίες) και είναι
η εποχή που ο κόσμος πηγαίνει πολύ συχνά στον
κινηματογράφο μιας και στην Ελλάδα δεν υπάρχει
ακόμη τηλεόραση.

11.124

Αφίσα από
την ταινία
Ευδοκία
του Αλέξη
Δαμιανού.
1971.

11.125
Σκηνή από την ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη (1955). Εκτός από τον
εμπορικό κινηματογράφο, που ήταν προσανατολισμένος στην ψυχαγωγία,
σημαντικές ταινίες γύρισαν σκηνοθέτες όπως ο Μιχάλης Κακογιάννης
ή ο Νίκος Κούνδουρος, οι οποίοι, επηρεασμένοι από τον ιταλικό και το γαλλικό
κινηματογράφο, είχαν μεγαλύτερες καλλιτεχνικές φιλοδοξίες και πιο έντονο
κοινωνικό προβληματισμό.
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11.126
Οι άλλες τέχνες ακολουθούν παρόμοιους δρόμους. Στα πρώτα χρόνια της
Μεταπολίτευσης κυριαρχούν μορφές τέχνης (κυρίως στη ζωγραφική) με έντονο
το πολιτικό μήνυμα. Στα τέλη του 20ού
αιώνα οι καλλιτέχνες παρακολουθούν
11.127
πιο στενά τις κινήσεις στην παγκόσμια
τέχνη, συμμετέχουν σε διεθνείς
εκθέσεις και αναπτύσσουν νέες μορφές
έκφρασης, όπως το βίντεο και οι
κατασκευές στο χώρο.

11.128

«Ο θείος» (γύρω στο 1950) του Γιώργου
Μπουζιάνη. Ο Μπουζιάνης ήταν από
τους σημαντικότερους εξπρεσιονιστές
ζωγράφους του καιρού του.

11.129

«Είμαστε όλοι υπεύθυνοι» (1972)
του Κώστα Τσόκλη. Ο Τσόκλης
ανέπτυξε μια μορφή καλλιτεχνικής
έκφρασης με έντονο το στοιχείο
της διαμαρτυρίας.
«Ο Νώε και η οικογένειά του»
(1984) του Μποστ. Θεατρικός
συγγραφέας και ζωγράφος,
ο Μέντης Μποσταντζόγλου
(ψευδώνυμο Μποστ) έγινε
περισσότερο γνωστός στις
δεκαετίες του 1950 και του 1960
για την καυστική σάτιρα που
είχαν οι γελοιογραφίες του,
δημοσιευμένες στην εφημερίδα
Αυγή, στις οποίες σχολίαζε τα
πολιτικά και κοινωνικά πράγματα
στην Ελλάδα από τη σκοπιά του
αριστερού.

«25η Μαρτίου» (1973) του Σπύρου Βασιλείου. Ο Βασιλείου
ενσωμάτωσε στη ζωγραφική του στοιχεία από το ελληνικό
τοπίο και την τεχνοτροπία «ναΐφ».

11.130
11.131

«Σύνθεση» (δεκαετία 1970) του
Γιάννη Γαΐτη. Ο ζωγράφος έδωσε
έμφαση στο απρόσωπο πλήθος στις
σύγχρονες κοινωνίες.

11.132
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«Πορτρέτο Π.Τ.» (1979–1980) του Δημήτρη Μυταρά.

«Οπωροπωλείο» (1989) του Αλέκου Φασιανού.
Ο Φασιανός είναι από τους Έλληνες
ζωγράφους με μεγάλη εμπορική επιτυχία στο
εξωτερικό.
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