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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Δυο λόγια για τους μαθητές και τους δασκάλους 
 

Το βιβλίο «Ιστορία της Ελλάδας» για την 9η
 τάξη του 9-χρονου σχολείου έρχεται 

στον Έλληνα μαθητή και δάσκαλο ως μια προσπάθεια εκπλήρωσης της ιδέας, ότι η γνώση 
της Ιστορόιας της Πατρίδας αποτελεί πυλώνα αυτογνωσίας της  εθνικής ταυτότητας.  

Το βιβλίο «Ιστορία της Ελλάδας» συντάχτηκε σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο από 
το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεότητας πρόγραμμα για το μάθημα «Ιστορία της 
Ελλάδας», το οποίο πρόγραμμα καταρτίστηκε με τη συμβολή του Τμήματος Ελληνικής 
Γλώσσας Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, 
ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της νέας μεταρρύθμισης στην προπανεπιστημιακή 
εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεότητας, τις ιδιαιτερότητες της 
εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα, όπως και τις αρχές πατριδογνωσίας του Έλληνα μαθητή 
και δασκάλου.   

Αποτελεί το μοναδικό βιβλίο στα ελληνικά δεδομένα που περιέχει όλη την ιστορία 
της Ελλάδας, ανταποκρινόμενη σε σχολικό πρόγραμμα σπουδών της 9ης

 τάξης, σύνολο 35 

ωρών και απευθύνεται σε μαθητές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποβλέπει στην παροχή όσο πληρέστερης εικόνας της 
ιστορίας του έθνους από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, στην  όσο καλύτερη 
ανάλυση των θεμάτων του προγράμματος και προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να 
γνωρίσει, αποκομίσει και αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες, θέσεις και αξίες που απαιτεί  η 
σχέση του Έλληνα μαθητή με την ιστορία του Έθνους. 

Για την υλοποίηση αυτών των αρχών το βιβλίο συμβουλεύτηκε ευρύτατη 
βιβλιογραφία, δανείστηκε δομές, μεθόδους και περιεχόμενα από αντίστοιχα εκπαιδευτικά 
βιβλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας, εκδόσεις «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
της Κύπρου και λοιπών εμπειρογνωμόνων επί του θέματος. (Στην Ελλάδα και Κύπρο η 
Ιστορία της Ελλάδας διδάσκεται σε οκτώ συνεχιζόμενες τάξεις) Επί της ευκαιρίας τους 
ευχαριστούμε θερμά για την κατανόησή τους, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους Έλληνες 
μαθητές της Αλβανίας να διδάσκονται την Ιστορία της Ελλάδας και μέσα από τη δική τους 
εμπειρία, γνώσεις και μεθόδους.  

Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής, όπως και ο δάσκαλος μπορεί να πετύχει καλύτερα 
εκπαιδευτικά και γνωστικά αποτελέσματα, μέσα από μερικές πηγές, όπως το κύριο κείμενο 
του μαθήματος, τις περιλήψεις, τις παραπομπές, τις στήλες «εμπλουτίστε τις γνώσεις», 
«Ερωτήσεις και καθήκοντα» και «Πραχτική δραστηριότητα» Μέσα από τη δομή αυτή, το 
βιβλίο προσφέρει στο μαθητή μια ελκυστική περιπλάνηση στην ελληνική ιστορία. 

 Ιδιαίτερη θέση κατέχει η εικονογράφηση. Οι χάρτες, το πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό, (το βιβλίο περιέχει περισσότερες από 600 φωτογραφίες και ντοκουμέντα), τα 
γραφήματα, οι πίνακες, οι διάφορες εικόνες κλπ αποτελούν ένα επιπλέον μέσο για να 
προσεγγίσουν περισσότερο τον μαθητή και να δημιουργήσουν σ΄αυτόν, μαζί με τις άλλες 
πηγές, μια πλήρη, αγαπητή και αξιοθαύμαστη εικόνα για την Ιστορία της Ελλάδας.  



Τη δική τους συμβολή σ΄αυτό δίνουν η προσεγμένη γλώσσα και ο σύγχρονος τρόπος 
παρουσίασης του υλικού στις σελίδες του βιβλίου.  

Το βιβλίο αποτελείται από 4 μέρη χωρισμένα σε 32 κεφάλαια και τρεις πραχτικές 
δραστηριότητες, καλύπτοντας έτσι όλο το πρόγραμμα σπουδής. Τα μέρη έχουν ως εξής: 1. 
«Αρχαίος Κόσμος» από την εποχή του Χαλκού μέχρι το τέλος της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, 2. «Βυζάντιο και Τουρκοκρατία», 3. «Από τους Μεγάλους Πολέμους μέχρι 
σήμερα» και 4. «Ελλάδα και Αλβανία και ο Τόπος μας». 

Όπως αναφέρθηκε, ο μαθητής και ο δάσκαλος αντιμετωπίζονται στο περιεχόμενο του 
βιβλίου ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του ελληνικού Έθνους. Το τέταρτο όμως μέρος 
είναι αφιερωμένο ειδικά στις ιδιαιτερότητες των ελληνοαλβανικών σχέσεων και την ιστορία 
του Ελληνισμού στο Αλβανικό κράτος από τότε που υπάρχει σ΄αυτό ως εθνική μειονότητα, 
όπου ξανά δίνεται έμφαση στις σχέσεις της με τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού από 
τους αρχαίους χρόνους.      

Το βιβλίο ξεφεύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους. Δεν ακολουθεί μια γραμμική 
ανάπτυξη των γνώσεων, αλλά αντιμετωπίζει το ιστορικό υλικό ως ένα σύνολο με άμεσες 
και πολύπλευρες σχέσεις. Συχνά ο μαθητής προετοιμάζεται για εκείνα που θα 
ακολουθήσουν ή σε μια δεδομένη μεταγενέστερη ιστορική στιγμή αναπολεί γεγονότα, ιδέες 
συμπεράσματα από το παρελθόν. Επιτρέπει στο δάσκαλο να εμπεδώσει τις γνώσεις μέσα 
από το διάλογο, την έρευνα και τη συζήτηση. Καλεί τον μαθητή να εξάγει ο ίδιος 
συμπεράσματα και να πάρει θέση για διάφορα θέματα. Η έρευνα παραμένει για το μαθητή 
ένα σημαντικό εργαλείο για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την καλλιέργεια σταθερών 
και ενεργών ικανοτήτων και αρμοδιοτήτων. Τα παραπλήσια κείμενα, ταυτόχρονα με τον 
εμπλουτισμό των γνώσεων λειτουργούν ως κίνητρα προς περεταίρω διερεύνηση.  

Τέλος, το βιβλίο προσπαθεί να πετύχει και μια άλλη διάσταση. Να αποτελεί ένα 
σημαντικό εργαλείο στη βιβλιοθήκη του μαθητή, του δασκάλου και του κάθε 
ενδιαφερόμενου για την ιστορία της Ελλάδας.  

Η συγγραφή του βιβλίου άρχισε στις 25 Ιουνίου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 5 
Αυγούστου 2019, γι΄αυτό και ο συγγραφέας και το επιτελείο που συνέβαλε στην 
ολοκλήρωσή του ζητάει την κατανόηση όλων για πιθανά ψεγάδια.  
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Αρχαίος Κόσμος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

Εποχή του Χαλκού 
Πλάτων:  
«Κάθε φορά που οι Έλληνες δανείστηκαν 
κάτι από μη Έλληνες, στο τέλος το 
οδήγησαν σε μια υψηλότερη τελειότητα» 

1



ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

Προς το τέλος της Νεολιθικής εποχής (3000 π.Χ.) εμφανίζονται τα 
πρώτα εργαλεία κατασκευασμένα από χαλκό. Ο χαλκός θα 
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την κατασκευή κάθε είδους 
αντικειμένων. Έτσι η νέα εποχή ονομάζεται Εποχή του Χαλκού. Αυτή 
την περίοδο, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που ονομάστηκε 
«εύφορη ημισέληνος» αναπτύσσονται οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί.  

1. ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

      Στις ακτές της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και στον 
ευρύτερο χώρο της Εγγύς Ανατολής εμφανίστηκαν και εξελίχθηκαν 
οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί. Την σημαντικότερη εξέλιξη αποτελεί  
η Μεσοποταμία, περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και 
Ευφράτη. Γι΄αυτό και ονομάστηκε έτσι από τους αρχαίους Έλληνες. 
Εδώ συντελέστηκε για πρώτη φορά το μεγάλο επίτευγμα της 
κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης του ανθρώπου. Στις σχέσεις 
τυφλής υποταγής στον ηγεμόνα και στο φόβο, που χαρακτήριζε τη 
σχέση των λαών της περιοχής με τους θεούς, έχουν τη βάση τα μεγάλα 
τους επιτεύγματα, στην ανακάλυψη της γραφής στην ανάπτυξη των 
επιστημών και του πολιτισμού. Χωρίς αμφιβολία οι λαοί αυτοί 
συνέβαλαν με την πολιτιστική τους εξέλιξη στην πρόοδο της 
ανθρωπότητας. 

Οι Σουμέριοι. Είναι ο 

πρώτος λαός στον κόσμο 
ο οποίος ανέπτυξε υψηλό 
πολιτισμό. Μ΄αυτούς 

αρχίζει ουσιαστικά η 
ιστορία. Εγκαταστάθηκε 
στα μέσα της 4ης

 

χιλιετίας π. Χ στην 
Μεσοποταμία.  
Οργανώθηκαν σε πόλεις, 
οι οποίες διακοσμούνται 

με μεγάλα ανάκτορα, με πρωτότυπους ναούς, τα ζιγκουράτ και 
οχυρώνονται με ισχυρά τείχη. Η πολιτική τους οργάνωση σε 
ανεξάρτητες πόλεις παρουσιάζει αναλογίες με την πολιτική 
συγκρότηση που δημιουργήθηκε αργότερα στην Ελλάδα. Οι 
Σουμέριοι, ανακάλυψαν τον τροχό και τον χρησιμοποίησαν στην 
άρδευση της γης, στην κατασκευή του άρματος κλπ και πρώτοι αυτοί 
κατόρθωσαν να επιτύχουν την αποβουτύρωση του γάλακτος. 
Εφεύραν την σφηνοειδή γραφή. Για να διευκολύνουν τις εμπορικές 
συναλλαγές τους επινόησαν τα πρώτα νομίσματα.  
Άλλοι σημαντικοί λαοί της Μεσοποταμίας υπήρξαν οι Ακκάδιοι, οι 
Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι, οι Χετταίοι. Στους λαούς της  
Παλαιστίνης διακρίνονται οι Φοίνικες, οι Εβραίοι, οι Μήδοι και οι 
Πέρσες. (Βλέπε «Εμπλουτίστε τις γνώσεις) 

Η μακρότατη περίοδος από την 
εμφάνιση του ανθρώπου στη γη, 
πριν από περισσότερα των 2,5 
εκατομμυρίων χρόνων, μέχρι την 
ανακάλυψη της γραφής, 
ονομάζεται Προϊστορία. Οι 
υποδιαιρέσεις της Προϊοστορίας 
είναι η Εποχή του Λίθου και η 
Εποχή του Χαλκού. Η πρώτη 
περιλαμβάνει την Παλαιολιθική 
και τη Μεσολιθική εποχή και 
φθάνουν μέχρι το 6500 περίπου 
π.Χ. και τη Νεολιθική, μέχρι 
περίπου το 3000 π.Χ. Η Εποχή 
του Χαλκού, από το 3000 μέχρι 
το 1100 π. Χ, η οποία αφήνει τη 
θέση της στην εποχή του 
σιδήρου. 
 

Η παλαιολιθική περίοδος στην 
Ελλάδα χωρίζεται συμβατικά σε 
τρεις περιόδους: 
Αρχαιότερη παλαιολιθική ( - 
40000 π.Χ), η Μέση (40000-25000 
π.Χ.) και Νεότερη 
(περίπου 25000-10000 π.Χ.) 
Σε όλη την Ελλάδα είναι σήμερα 
γνωστές γύρω στις 75 
αρχαιολογικές θέσεις της 
παλαιολιθικής περιόδου (στοιχεία 
1990). Οι περισσότερες 
εντοπίζονται στην Ήπειρο, που 
αρχίζουν από το 40.000 π.Χ. 
Η νεολιθική εποχή αρχίζει στην 
Ελλάδα γύρω στο 6500 π.Χ. 
Νεολιθικοί οικισμοί έχουν 
εντοπιστεί σε περιοχές της 
Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, 
σε βραχώδεις τοποθεσίες των 
νησιών, σε παρυφές ορεινών 
όγκων, σε σπήλαια, σε παραλιακές 
και παραλίμνιες περιοχές. Έχουν 
εντοπιστεί τρία είδη προϊστορικών 
οικισμών: α. ο τεχνητός λοφίσκος 
(«τούμπα» και «μαγούλα» σε 
Μακεδονία και Θεσσαλία), β. ο 
επίπεδος οικισμός (νότια Ελλάδα), 
γ. λιμναίος οικισμός (Δισπηλιό  
Καστοριάς).

2

Ιστορία της Ελλάδας   9



2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η οικονομία. 
Η Μεσοποταμία ήταν χώρα γεωργική. Από την 4η χιλιετία, οι 
Σουμέριοι, είχαν ως κύρια ασχολία την άρδευση και την καλλιέργεια 
των χωραφιών. Εντυπωσιακή ανάπτυξη δέχτηκε και η κτηνοτροφία. 
Η εξέλιξη οφείλεται σε συλλογική και όχι ιδιωτική εργασία. 
Αρκετοί από τους κατοίκους των πόλεων ασχολήθηκαν με τη 
βιοτεχνία, η οποία είχε το χαρακτήρα οικοτεχνικής παραγωγής 
κυρίως υφασμάτων, έργων μικροτεχνίας και επίπλων. Η 
μεταλλοτεχνία ήταν ένας κλάδος που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση. 
Αναπτύχθηκε το εμπόριο που βασιζόταν στην εξαγωγή του 
πλεονάσματος, ιδιαίτερα των γεωργικών και κτηνοτροφικών αγαθών 
και στην εισαγωγή πρώτων υλών, ιδιαίτερα μετάλλων. 

   Η κοινωνία 

Η δομή της κοινωνίας των λαών της Μεσοποταμίας ήταν αποτέλεσμα της 
οργάνωσης ενός κράτους με θεοκρατικό* χαρακτήρα. Ο ανώτατος άρχοντας, ο 
βασιλιάς, θεωρούνταν θεός και η θρησκεία ασκούσε τεράστια επίδραση στις 
εκδηλώσεις της ζωής. Οι ευγενείς, δηλαδή η ανώτερη αυλική υπαλληλία και οι 
ιερείς, αποτελούσαν ιδιαίτερη τάξη. Στη βάση της κοινωνικής ιεραρχίας 
βρίσκονταν οι ελεύθεροι πολίτες, γεωργοί, τεχνίτες κ.ά. Οι δούλοι ήταν κυρίως 

αιχμάλωτοι πολέμου αλλά και ελεύθεροι 
πολίτες που είχαν χάσει την ελευθερία τους 
λόγω χρεών. 

Η θρησκεία. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Σουμερίων κάθε πόλη 
ανήκε σ’ ένα θεό. Ο θεός–προστάτης της πόλης κατοικούσε στο μικρό 
ναό στην κορυφή ενός μεγάλου οικοδομήματος που έμοιαζε με 
βαθμιδωτή πυραμίδα, το ζιγκουράτ. Το ιερό αυτό ήταν παράλληλα 

κέντρο πολλών άλλων δραστηριοτήτων, όπως διοικητήριο, θησαυροφυλάκιο, αποθήκη εμπορευμάτων κ.ά. 
Οι αντιλήψεις αυτές υιοθετήθηκαν και από τα σημιτικά φύλα που κατέκλυσαν τη Μεσοποταμία μετά τους 
Σουμέριους. Από τις θρησκευτικές δοξασίες των λαών της Μεσοποταμίας σημαντική ήταν η αντίληψη ότι 
η μοίρα των ανθρώπων καθορίζεται από τη θέση των αστέρων στον ουρανό κατά 
την ώρα της γέννησής τους, όπως και η ιδέα της τιμωρίας των αμαρτωλών 
ανθρώπων από τους θεούς.  

Η γραφή. Οι Σουμέριοι την 4η χιλιετία π.Χ. πρώτοι 
χρησιμοποίησαν τη σφηνοειδή γραφή την οποία 
υιοθέτησαν στη συνέχεια και άλλοι λαοί της Εγγύς 
Ανατολής, όπως οι Ακκάδιοι, οι Ελαμίτες, οι 
Χετταίοι, οι Ασσύριοι, οι Πέρσες κ.ά. Η γραφή αυτή 
αποκρυπτογραφήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από το Γερμανό Grotefend 

και τον Άγγλο Rawlinson. Οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν την ιερογλυφική γραφή 
και οι Φοίνικες το αλφάβητο με 22 σύμφωνα.  Ιερογλυφική γραφή.  

Αιγυπτιακός πάπυρος. 

Ναός και αστεροσκοπείο μαζί. 
Αναπαράσταση ενός ναού – 

αστεροσκοπείου, ενός Ζιγκουράτ 

Οι Σουμέριοι, βελτίωσαν τον 
τρόπο καλλιέργειας της γης 

Οι Φαραώ με τις πυραμίδες πίστευαν ότι θα συνέχιζαν και μετά το 
θάνατο την εξουσία τους στους ανθρώπους. Στην εικόνα, πρώτη στο 
βάθος, η πυραμίδα του Χέοπα, η μεγαλύτερη της Αιγύπτου. 
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Οι επιστήμες. Η ανάγκη άρδευσης και καλλιέργειας των 
χωραφιών οδήγησε σε εμπειρικές γνώσεις χωρομετρίας, γεωμετρίας 
και αριθμητικής. Οι θρησκευτικές δοξασίες συνέβαλαν στην 
ενασχόληση με την αστρολογία και στη συνέχεια με την αστρονομία. 
Μελέτησαν τις φάσεις της σελήνης, χώρισαν το έτος σε δώδεκα 
σεληνιακούς μήνες και το μήνα σε τέσσερις εβδομάδες. Διαίρεσαν 
τον ημερήσιο χρόνο σε ώρες με τη χρήση του ηλιακού 
ρολογιού και προσδιόρισαν πολλές εκλείψεις του ήλιου 
και της σελήνης. Αναπτύχθηκαν επίσης πρακτικές 

γνώσεις  φαρμακευτικής και ιατρικής. 

Η νομοθεσία. Οι νόμοι του Χαμμουραμπί που είχαν 
δεχθεί την επίδραση σουμερικών νόμων, αφορούσαν τις οικογενειακές σχέσεις, τις γεωργικές 
εργασίες, τη στρατιωτική οργάνωση και το εμπόριο. Αποτελούν την πρώτη προσπάθεια 
κωδικοποίησης άγραφου δικαίου και σταθμό στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής. Σώθηκαν 
μέχρι τις ημέρες μας 
χαραγμένοι σε μια στήλη 
που σήμερα βρίσκεται στο 
μουσείο του Λούβρου.  

Οι τέχνες. Οι λαοί που την κατοίκησαν την Μεσοποταμία κατασκεύασαν από πλίνθους μεγάλα 
οικοδομήματα, ναούς, ανάκτορα, τείχη. Εξαίρεση αποτελούν οι ασσυριακές κατασκευές που ήταν από 
πέτρα. Σχεδίαζαν με ακρίβεια τα κτήρια πριν από την κατασκευή. Οι επιφάνειες των κτηρίων 
διακοσμούνταν με ζωγραφιστές και ανάγλυφες παραστάσεις από τη ζωή και τη ιστορία τους. 
Ανάμεσα στα έργα της τέχνης, ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα δημιουργήματα της μικροτεχνίας και κυρίως 
της σφραγιδογλυφίας, οι σφραγιδοκύλινδροι . Σημαντικό ρόλο στη ζωή των Σουμερίων πρέπει να είχε και 
η μουσική. Σε αρκετά έργα τέχνης έχουν σωθεί παραστάσεις μουσικών οργάνων – άρπας, σείστρων, 
τυμπάνων –, ενώ αυθεντικές άρπες βρέθηκαν σε βασιλικούς τάφου. 

Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι και Ασσύριοι 
επινόησαν τις ημέρες της βδομάδας, 
μελετούσαν τ΄ άστρα και έχτιζαν 
επιβλητικά κτίρια 

«Η στήλη του Χαμουραμπί». Εικονίζεται ο Χαμουραμπί, όρθιος 
αριστερά, να δέχεται τη νομοθεσία από τον θεό Σαμάς. Στο κάτω 
μέρος της στήλης είναι γραμμένη νομοθεσία του Βαβυλωνίου βασιλιά. 

Η θεά Άθωρ 
προστατεύει 
το φαραώ 
Σέθο Α΄. Από 
τοιχογραφία 
του Νέου 
Βασιλείου. 

Η Σγίγγα της Μέμφιδας 2530 π.Χ.) 

Μερική άποψη του ναού του Άμμωνα – Ρα 
       στο Λούξορ   (1417–1379 π.Χ.) 
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Οι Ακκάδιοι. Την 3η χιλιετία 
π.Χ. ήρθαν στη Μεσοποταμία τα 
πρώτα φύλα σημιτικής καταγωγής. 
Συγκρούστηκαν με τους 
Σουμέριους και υπό την  κυριαρχία 
τους ίδρυσαν το πρώτο ενιαίο 
μεγάλο βασίλειο στη Μεσοποταμία 
(περίπου το 2350 π.Χ.). Έτσι οι 
Ακκάδιοι, τα πρώτα σημιτικά 
φύλα, γίνονται οι άμεσοι διάδοχοι 
και συνεχιστές του πολιτισμού των 
Σουμερίων.  

Τη 2η χιλιετία, με κέντρο την πόλη 
της Βαβυλώνας, ολόκληρη η 
Μεσοποταμία αποτελεί ένα 
ισχυρότατο κράτος το οποίο κατά 
την περίοδο της βασιλείας του 
Χαμουραμπί (1730-1695 π.Χ.) 
φθάνει στο ύψιστο σημείο της 
ακμής του. Στον Χαμουραμπί 
οφείλεται η αρχαιότερη γραπτή 
νομοθεσία.(Κώδικας Χαμουραμπί). 
Η πρωτεύουσα, η Βαβυλώνα 
διακοσμήθηκε με μεγάλα και 
εντυπωσιακά κτήρια, όπως «οι 
κρεμαστοί κήποι». Στις αρχές του 
VI π. Χ  αιώνα  το  κράτος 
της  Βαβυλωνίας επεκτείνεται 
μέχρι τις ακτές της Μεσογείου, 
κυριεύοντας και την Ιερουσαλήμ. 
Το βαβυλωνιακό κράτος βοήθησε 
ιδιαίτερα την ανάπτυξη των 
επιστημών και των γραμμάτων. Η 
επιστήμη της αστρονομίας οφείλει 
στους Βαβυλώνιους τα πρώτα της 
βήματα, ενώ το έπος Γιλγαμές είναι 
ο πολυτιμότερος καρπός της 
πνευματικής τους ανάπτυξης. 

Προς το τέλος της Εποχής του Χαλκού ένας άλλος 
λαός, οι Ασσύριοι, που κατοικούσαν στη 

Βόρεια Μεσοποταμία, κατορθώνουν να 
καταλύσουν το βαβυλωνιακό κράτος και να 
καταλάβουν ολόκληρη τη Μεσοποταμία. Η πόλη 
Νινευί, στα βόρεια, αναδεικνύεται ως νέο κέντρο. 

«Δώρον του Νείλου» ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες την 
Αίγυπτο. Από τις αρχές της Εποχής του Χαλκού, αποτελεί 
ένα ισχυρό ενιαίο κράτος, το πρώτο στην ιστορία. Οι 
ηγεμόνες του φέρουν τον τίτλο του Φαραώ. Ο Φαραώ 
θεωρείται γιος του υπέρτατου θεού των Αιγυπτίων, του 
Όσιρι, θεού του Ήλιου και της βλάστησης. Είναι απόλυτος 
κυρίαρχος, διοικεί το στρατό και είναι ο ανώτατος 
θρησκευτικός αξιωματούχος.  
Η χώρα, διαδοχικά, γνωρίζει τρεις περιόδους ακμής. Το 
Αρχαίο,  το Μέσο και το Νέο Βασίλειο. Κατά την περίοδο 
του Αρχαίου Βασιλείου (3000-2200 π.Χ.) το κράτος 
οργανώνεται. Κοντά στην πρωτεύουσα Μέμφιδα οι 
Φαραώ οικοδομούν γιγαντιαίους τάφους, τις πυραμίδες. 
Η θρησκεία των Αιγυπτίων είναι πολυθεϊστική. Οι 
Αιγύπτιοι πιστεύουν στη μετά θάνατον ζωή, γι’ αυτό 
φροντίζουν να ταριχεύουν τους νεκρούς (μούμιες). 
Χρησιμοποιούν ένα είδος γραφής, τα ιερογλυφικά.  
 
Οι Χετταίοι  Η Μικρά Ασία, κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., 
γίνεται η έδρα ενός λαού ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, των 
Χετταίων. Οι Χετταίοι είχαν γραφή. Η μεγάλη ακμή του 
κράτους των Χετταίων σημειώνεται στα μέσα της 2ης 
χιλιετίας, οπότε έχουν υπό την εξουσία τους σχεδόν 
ολόκληρη τη Μικρά Ασία, τη Βόρεια Μεσοποταμία και τη 
Βόρεια Συρία. Κατά την περίοδο αυτή αναπτύσσουν 

διπλωματικές σχέσεις με τους Μυκηναίους, τους Αχιγιάβα 

(Αχαιούς) κλπ. Το κράτος τους διέλυσαν κατά τον 13ο
 

        
Οι Εβραίοι, είναι σημιτικής καταγωγής. Εγκαταστάθηκαν 
στο εσωτερικό της Παλαιστίνης (Χαναάν) πριν από τη 2η

 

χιλιετία. Τότε και με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, 
ιδρύουν ένα ισχυρό κράτος με διαδοχικούς βασιλείς τον 
Σαούλ, τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Γύρω στα 1300 π.Χ. 
οι Εβραίοι της Αιγύπτου, με ηγέτη τον Μωυσή, αναχωρούν 
από την Αίγυπτο και εγκαθίστανται στην παλιά τους 
κοιτίδα, την Παλαιστίνη. Οι Εβραίοι είναι ο πρώτος 
μονοθεϊστικός λαός της ανθρώπινης ιστορίας.  
 

Από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. οι Πέρσες ίδρυσαν δικό τους κράτος. Υπό την ηγεσία του Κύρου Β΄, 
αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία της περσικής αυτοκρατορίας. Με το Δαρείο Α΄ το απέραντο περσικό 
κράτος με απόλυτη μοναρχία, οργανώθηκε και διαιρέθηκε διοικητικά σε σατραπείες. Οι Πέρσες 
στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν την εξουσία τους δυτικά του Αιγαίου ήρθαν σε σύγκρουση 
με τους Έλληνες. Το κράτος τους καταλύθηκε το 331 π.Χ. από το Μ. Αλέξανδρο 

Οι Μήδοι και οι Πέρσες, 
εγκαταστάθηκαν στις αρχές της 2ης 
χιλιετίας π.Χ., στο βόρειο τμήμα του 
σημερινού Ιράν 
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Οι επαφές ανάμεσα στους λαούς της 
Μεσοποταμίας και της Εγγύς Ανατολής και 
τους Έλληνες καθ’ όλη την αρχαιότητα είναι 
μια πραγματικότητα. Οι Έλληνες, ενέταξαν 
δημιουργικά στην πολιτιστική τους 
παράδοση τα επιτεύγματα των λαών αυτών. 
Λέει σχετικά ο Πλάτωνας: «Κάθε φορά που 
οι Έλληνες δανείστηκαν κάτι από μη 
Έλληνες, στο τέλος το οδήγησαν σε μια 

1. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Στη διάρκεια της 3ης χιλιετίας π.Χ. με κέντρα 
κυρίως τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Θάσο, 
Σαμοθράκη αλλά και μεμονωμένες θέσεις στη 
Θράκη και την ανατολική Μακεδονία 
αναπτύχθηκε ένας πολιτισμός που παρουσιάζει 
ομοιότητες με το λεγόμενο τρωικό πολιτισμό της 
βορειοδυτικής Μ. Ασίας. Τη «φυσιογνωμία» 
αυτού του πολιτισμού γνωρίζουμε καλύτερα από 
η μελέτη των αρχαιολογικών δεδομένων της 
Πολιόχνης στη Λήμνο. Το νησί φαίνεται ότι 
ευνόησε την ανάπτυξη μιας 

γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας. Επίσης, από 
τις αρχές της 3ης

 χιλιετίας π.Χ. ήταν ένας 
σημαντικός σταθμός των δρόμων μεταφοράς 
μετάλλων, από και προς τον ασιατικό χώρο, μέσω 
των οποίων πρέπει να διοχετεύθηκε και η γνώση 
επεξεργασίας τους στον αιγιακό χώρο. Η 
Πολιόχνη παρουσιάζει μια οργανωμένη πόλη, με 
πολεοδομικό σχεδιασμό, αμυντικό τείχος, 
αποχετευτικό δίκτυο και χώρους κοινοτικής 
συγκρότησης. Η Πολιόχνη πρέπει να θεωρείται η 
αρχαιότερη πόλη της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

2. Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΌΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ.

Κατά την 3η και 2η χιλιετία π.Χ. στα νησιά των Κυκλάδων, – Σύρο, Πάρο, Αντίπαρο, 
Νάξο, Σίφνο, Μήλο, Αμοργό, Θήρα κ.ά. αναπτύχθηκε  ένας πρωτότυπος και  από τους 
παλαιότερους πολιτισμούς της Ευρώπης. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η ιδιαίτερα 
προνομιακή γεωγραφική της θέση. Τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν ένα είδος 
φυσικής γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία, την Ηπειρωτική Ελλάδα και 
την Κρήτη. 
 Η οικονομία τους στηριζόταν εν μέρει στη γεωργία και την αλιεία και κυρίως στη 
βιοτεχνία και το εμπόριο. Πρώτοι οι κάτοικοι των Κυκλάδων ναυπήγησαν πλοία, που 
είχαν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν σε ανοικτή θάλασσα. Κατά την 3η

 χιλιετία π.Χ., τα 
κυκλαδικά πλοία κυριαρχούν στο Αιγαίο και μαζί με τα προϊόντα της Εγγύς Ανατολής 
μεταφέρουν στην Ευρώπη ιδέες, τεχνικές γνώσεις, θρησκευτικές αντιλήψεις.  
Σε όλα σχεδόν τα νησιά των Κυκλάδων η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 
οικισμούς της 3ης χιλιετίας π.Χ. Κάθε οικισμός φαίνεται ότι αναπτυσσόταν αυτόνομα 
και δεν υπήρχε κανένα είδος κεντρικής εξουσίας. Ο πιο σημαντικός οικισμός αυτής της 
εποχής είναι το Ακρωτήρι στη Θήρα.  

Οι πολιτισμοί του Αιγαίου 

Αιγιακοί  Πολιτισμοί  υψηλότερη τελειότητα» Οι  στενές σχέσεις 
και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, δημιούργησαν το υπόβαθρο για την εξέλιξη των Αιγιακών πολιτισμών 
της εποχής του Χαλκού.  Η έρευνα έχει διακρίνει τους ακόλουθους πολιτισμούς: 1. του βορειοανατολικού 
Αιγαίου, 2. τον κυκλαδικό, 3. τον μινωικό και 4. τον μυκηναϊκό πολιτισμό, ο οποίος αποτελεί στην ουσία 
τον πρώτο ελληνικό πολιτισμό  με συνέχεια στους ιστορικούς χρόνους.  

Μαρμάρινο 
ειδώλιο γυναίκας. 
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Περίπου το 1600 π.Χ., όταν οι μεγάλοι κυκλαδικοί οικισμοί καταστράφηκαν από σεισμό, οι Κυκλάδες 
πέρασαν στη σφαίρα επιρροής της μινωικής Κρήτης, που γνώρισε τότε τη μεγαλύτερη ακμή της. Μετά 
την καταστροφή των μινωικών ανακτόρων, γύρω στο 1450 π.Χ., στις Κυκλάδες κυριαρχούν οι 
Μυκηναίοι, που μεταδίδουν στα νησιά τα χαρακτηριστικά του δικού 
τους πολιτισμού στην τεχνολογία, την τέχνη και τη θρησκεία. 

Η τέχνη 

Το χαρακτηριστικότερο δημιούργημα της κυκλαδικής τέχνης κατά την 
Εποχή του Χαλκού είναι τα μαρμάρινα ειδώλια. Τα περισσότερα 
παριστάνουν γυμνές γυναίκες, λίγους άνδρες μουσικούς, πολεμιστές ή 
κυνηγούς. Οι μορφές είναι έντονα σχηματοποιημένες, με λίγες αλλά 
χαρακτηριστικές λεπτομέρειες για την αναγνώριση του φύλου. 
Τα πήλινα αγγεία, που έχουν ποικίλα σχήματα, διακοσμούνται με απλά 
γραμμικά σχέδια. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα μαρμάρινα αγγεία, 
καθώς και τα μεταλλικά με απλή χαρακτή διακόσμηση. 

3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κρήτη κατοικείται από τη 
Νεολιθική εποχή. Ο σημαντικότερος 
οικισμός φαίνεται να ήταν η Κνωσός 
με συνέχεια και στην Εποχή του 
Χαλκού. Στην 3η και 2η χιλιετία π.Χ. 
ο πολιτισμός στην Κρήτη έφτασε σε 
υψηλό επίπεδο κοινωνικής και 
οικονομικής οργάνωσης και 
καλλιτεχνικής παραγωγής. Είναι γνωστός με το όνομα «μινωικός πολιτισμός» από το μυθικό βασιλιά της 
Κνωσού Μίνωα.  
Η γεωγραφική της θέση, μεταξύ τριών ηπείρων, η μορφολογία του εδάφους και το ζεστό κλίμα 
προσδιόρισαν την οργάνωση της ζωής και την ανάπτυξη πολιτισμού ήδη από τους νεολιθικούς χρόνους. 
Στην 3η

 χιλιετία οι Μινωίτες έχουν επαφή με περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, όπως 
οι Κυκλάδες, η Κύπρος και η Αίγυπτος, με τις οποίες εμπορεύονται διάφορα προϊόντα.  

Ο μινωικός πολιτισμός. Η χρονική κατάταξη του μινωικού πολιτισμού γίνεται συχνά με βάση το ρόλο 
και τη θέση των ανακτορικών κέντρων στην 
Κρήτη. Έτσι, η πρώιμη εποχή του χαλκού 
συμπίπτει με την προανακτορική περίοδο. Στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου οι οικισμοί 
παρουσιάζουν στοιχεία αγροτικής οργάνωσης και 
εμπορικών σχέσεων με νησιά του Αιγαίου, τις 
ακτές της Εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου. Η 
συγκεκριμένη οικονομική οργάνωση 
αποδεικνύει την κατανομή εργασίας, αλλά όχι 
μια δεδομένη κεντρική εξουσία.  

Ο καθιστός άνδρας παίζει άρπα. 

Γύρω στο 2000 π.Χ. περίπου οικοδομήθηκαν για 
Το ανάκτορο της Κνωσού σήμερα, αεροφωτογραφία πρώτη φορά συγκροτήματα, που 

χαρακτηρίζονται ως ανάκτορα. Η εμφάνισή 
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τους, οδηγεί στη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του μινωικού πολιτισμού. 
Μέχρι σήμερα είναι γνωστά με βεβαιότητα τέσσερα τέτοια ανάκτορα, στην 
Κνωσό, τη Φαιστό, τα Μάλια και τη Ζάκρο.  
Τα πρώτα ανάκτορα καταστρέφονται γύρω στο 1700 π.Χ. από σεισμό, αλλά 
ξαναχτίζονται πιο επιβλητικά. Η περίοδος των δεύτερων ανακτόρων (1700-

1450 π.Χ.) αποτελεί τη μεγαλύτερη ακμή του μινωικού πολιτισμού. Οι 
Μινωίτες κυριάρχησαν στο Αιγαίο, κάνοντας πράξη τη γνωστή από παλιά 
μινωική θαλασσοκρατία. Ίδρυσαν αποικίες (Κύθηρα, Ρόδος) και είχαν 
στενές σχέσεις με την ηπειρωτική Ελλάδα, επηρεάζοντας έντονα το μυκηναϊκό 
πολιτισμό που έκανε τότε την εμφάνισή του. 
Κατά την νεοανακτορική περίοδο, το πολιτικό και διοικητικό σύστημα ήταν 
συγκεντρωτικό. Όλες οι εξουσίες πήγαζαν από τον ηγεμόνα του ανάκτορου. 
Σημαντική θέση κατέχει η γυναίκα η οποία εμφανίζεται εφάμιλλη του άνδρα.   
Η μετανακτορική περίοδος, ή οι Μυκηναίοι στην Κνωσό. Γύρω στο 

1450 π.Χ. τα μινωικά ανάκτορα καταστρέφονται, πιθανόν 
από σεισμό, εκτός από αυτό της Κνωσού, το οποίο θα 
καταστραφεί οριστικά το 1370 π. Χ. Η κατάσταση φαίνεται 
ότι έδωσε την ευκαιρία στους Μυκηναίους να καταλάβουν 
την Κνωσό και ένα μεγάλο τμήμα της Κρήτης. Στη 
συνέχεια η Κρήτη αποτελεί επαρχία της μυκηναϊκής 
κυριαρχίας η οποία διήρκεσε μέχρι το 1100 π.Χ. περίπου. 

Η θρησκεία   Οι Μινωίτες πίστευαν, βασικά, σε ένα σύμπλεγμα γυναικείων 
θεοτήτων οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη βλάστηση και τη διαδοχή των εποχών, 
την άνθηση και το μαρασμό, το θάνατο και την ανάσταση. 
Μεγάλη είναι η σημασία του ιερού δέντρου  της ελιάς στη μινωική θρησκεία. 
Από τα ζώα σημαντικό ρόλο παίζει στη μινωική θρησκεία ο ταύρος. 
 Η τέχνη 

Οι Μινωίτες ανέπτυξαν πολλές μορφές τέχνης σε θαυμαστό επίπεδο σε ποικιλία και 
πρωτοτυπία. Όλα τα μινωικά έργα – αγγεία από πηλό ή πέτρα, ειδώλια, κοσμήματα, 
τοιχογραφίες – έχουν κίνηση, ζωντάνια και χάρη και δείχνουν μια προτίμηση των 
Μινωιτών για την απεικόνιση της φύσης και για τον άνθρωπο. Τα θέματα και η 
τεχνοτροπία τους επηρέασαν τους γειτονικούς λαούς, ιδιαίτερα τους Κυκλαδίτες 
και τους Μυκηναίους. 
Οι τοιχογραφίες, που οι περισσότερες προέρχονται από το ανάκτορο της Κνωσού, 
παριστάνουν συνήθως θρησκευτικές ή τελετουργικές πομπές, ειδυλλιακά τοπία με 
πλούσια βλάστηση και ζώα, καθώς και θέματα από τον κόσμο της θάλασσας 

Ο δίσκος της Φαιστού 

Η γραφή 

Επίτευγμα της παλαιοανακτορικής εποχής, 
ήταν η εφεύρεση της γραφής. 
Χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα μια 
ιερογλυφική γραφή, όπως αποδεικνύει ο 
δίσκος της Φαιστού, η οποία δεν μοιάζει με 
της Αιγύπτου και μια γραφή με γραμμικά 
σύμβολα, γνωστή ως γραμμική Α΄.   
Στην Κρήτη εντοπίστηκαν και πινακίδες με 
γραφή γραμμικής Β', χρονολογημένη μετά 
το 1400, την οποία χρησιμοποιούσαν οι 
Μυκηναίοι επηρεασμένη από την μινωική 
γραμμική Α’. Οι δύο μινωικές γραφές δεν 
έχουν αποκρυπτογραφηθεί ακόμα, ενώ η 
αποκρυπτογράφηση της γραμμικής γραφής 
Β’ αποδεικνύει ότι πρόκειται για την 
ελληνική γλώσσα.  Η Γραμμική γραφή Β΄, 
όπως και η Γραμμική γραφή Α’ είναι 
συλλαβικές.  
 

Τοιχογραφία από το ανάκτορο της Κνωσού. 

Ειδώλιο γυναικείας 
θεότητας 
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4. Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Κοινωνική, πολιτική και οικονομική οργάνωση 

Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα 
κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού (1600-1100 π.Χ.) ήταν ο 
πρώτος μεγάλος ελληνικός πολιτισμός.  

Την αρχή του μυκηναϊκού πολιτισμού σημαδεύουν οι 
πλούσιοι βασιλικοί τάφοι (1600-1450 π.Χ.). Τα πρώτα 
ανακτορικά συγκροτήματα στη μυκηναϊκή Ελλάδα φαίνεται ότι 
κτίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα γύρω στο 1400 π.Χ., (στις 
Μυκήνες, την Τίρυνθα, την Πύλο και τη Θήβα). Το κέντρο ήταν 
η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα η Αργολίδα. Με αυτά εισέρχεται 
ο μυκηναϊκός πολιτισμός στην ανακτορική του φάση που 
διήρκεσε έως το 1200 π.Χ., οπότε τα ανάκτορα καταστρέφονται 
ή παρακμάζουν. 

Τα ανάκτορα ήταν χτισμένα συνήθως στην κορυφή 
οχυρωμένων ακροπόλεων και αποτελούσαν τα πολυδύναμα διοικητικά κέντρα. Η μυκηναϊκή κοινωνία 
ήταν αυστηρά ιεραρχημένη. Θυμίζει μια πυραμίδα, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ο άναξ. Ο 
μυκηναϊκός πολιτισμός δέχθηκε ευεργετική ώθηση από τον πολιτισμό της μινωικής Κρήτης, με τον οποίο 
είχαν επαφές από τον 17ο αιώνα π.Χ..  
Η δημιουργική πνοή και η πρωτοτυπία των Μυκηναίων γίνεται αισθητή κυρίως στον τομέα της μνημειακής 
αρχιτεκτονικής, όπως είναι οι κυκλώπειες οχυρώσεις των ακροπόλεων και οι εντυπωσιακοί θολωτοί τάφοι. 

 

Η εξάπλωση και κατάρρευση του μυκηναϊκού 
κόσμου 

Μετά την κτήση της Κρήτης και την επικράτηση ως 
θαλασσοκράτορες, οι Μυκηναίοι ιδρύουν αποικίες και 
εμπορικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον χώρο του 
Αιγαίου. Για εμπορικούς λόγους ταξιδεύουν μέχρι την 
Εγγύς Ανατολή, τη νότια Ιταλία, τη Σικελία, την 
Ισπανία. Αποικίζουν την Κύπρο και έρχονται σε επαφή 
με το κράτος των Χετταίων 

Περίπου το 1200 π.Χ. παρατηρείται μια αιφνίδια 
κάμψη της μυκηναϊκής ισχύος. Συγχρόνως 
εξαφανίζεται η Γραμμική γραφή Β. Τα ελληνικά δε θα 
εμφανισθούν ως γραφή παρά τον 8ο αιώνα π.Χ.  
Η πτώση της μυκηναϊκής δύναμης οφείλεται σε 
συνδυασμό μερικών παραγόντων: α).στη μετακίνηση 

οικονομική οργάνωση 

Τη στέρεη οικονομική βάση των 
Μυκηναίων αποτελούσαν η γεωργία και 
η κτηνοτροφία. Παράλληλα, από πολύ 
νωρίς, και με ρυθμιστικό παράγοντα τα 
ανάκτορα, αναπτύχθηκαν διάφοροι 
βιοτεχνικοί κλάδοι.  
Ωστόσο, το μεγαλείο και η ακτινοβολία 
του μυκηναϊκού κόσμου οφείλονται 
κυρίως στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και 
του εμπορίου. Μετά την κυριαρχία τους 
στην Κρήτη (1450 π.Χ.), οι Μυκηναίοι 
γίνονται θαλασσοκράτορες. 

Η μεγάλη επέκτασή τους 
οφείλεται στα κοινά στοιχεία που ένωναν 
τα διάφορα ελληνικά φύλα. Ως πρώτα και 
θεωρείται η κοινή γλώσσα– μαρτυρημένη 
με τα αρχαιότερα ελληνικά κείμενα σε 
Γραμμική γραφή Β – καθώς επίσης και 
την κοινή θρησκεία και τις μεταθανάτιες 
δοξασίες. Ένα πρόσθετο συνεκτικό 
στοιχείο αποτελούσε η ομοιομορφία στην 
κοινωνικοπολιτική οργάνωση και τους 
θεσμούς. 

Εντυπωσιακοί θολωτοί τάφοι. 
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νέων ελληνικών φύλων (κάθοδος των Δωριέων), β).σε εσωτερικές αναταραχές, γ). στην αναστάτωση στην 
ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, με τις επιθέσεις των λεγόμενων «λαών της θάλασσας».  
Ο μυκηναϊκός πολιτισμός έχασε την ισχύ του, δεν κατέρρευσε όμως τελειωτικά. Πολλά στοιχεία του θα 
επιβιώσουν και θα μεταλαμπαδευθούν στην επόμενη φάση του ελληνικού πολιτισμού. 

Ερωτήσεις – Δραστηριότητες 

1. Γιατί λέμε ότι οι λαοί της Μεσοποταμίας κατέχουν σπουδαίο ρόλο στον αρχαίο
πολιτισμό; Ανέφερε μερικά επιτεύγματα.

2. Ποια είναι η συμβολή των Σουμερίων στην ανάπτυξη του πολιτισμού της
Μεσοποταμίας;
Τι ιδιότητα απέδιδαν οι Αιγύπτιοι στους Φαραώ;

3. Τι λέει ο Πλάτωνας για τον ελληνικό πολιτισμό; Μπορείς να το εντοπίσεις στην
περίπτωση του Αιγιακού πολιτισμού.

4. Πού θεωρείς ότι οφείλεται η ανάπτυξη του κυκλαδικού πολιτισμού;
5. Να παρατηρήσετε στον χάρτη τη γεωγραφική θέση της Κρήτης. Με βάση αυτή να

εξηγήσετε τη μινωική θαλασσοκρατία.
6. Ποια, κατά τη γνώμη σου, είναι η σχέση ανάμεσα στο μύθο για το λαβύρινθο και το

μινωικό ανάκτορο; Με ποιες σημασίες χρησιμοποιούμε σήμερα τη λέξη λαβύρινθος;
(Συμβουλευθείτε και το λεξικό).

7. Ποια κέντρα του αιγαιακού χώρου επηρεάστηκαν από το μινωικό πολιτισμό; Πώς
διαπιστώνεται και σε ποιους λόγους οφείλεται αυτή η επιρροή;

8. Η μινωική τέχνη ήταν έντονα επηρεασμένη από τη φύση. Μπορείτε να δώσετε ένα
παράδειγμα από τις εικόνες του βιβλίου, ή του διαδικτύου;

9. Υπάρχουν κοινά στοιχεία στα μυκηναϊκά με τα Αιγυπτιακά κτίσματα;
10. Γιατί λέμε ότι ο μυκηναϊκός πολιτισμός επιβεβαιώνει την κοινή καταγωγή των

Ελλήνων;
11. Βρείτε κι άλλα στοιχεία για την επιβεβαίωση των ομοιοτήτων ανάμεσα στις γραφή

Β’ των Μυκηναίων και της Κρήτης. Σε τι άλλο συμπέρασμα μας οδηγεί;

Ο λαβύρινθος στην Ελληνική Μυθολογία, ήταν μια σύνθετη οικοδομική κατασκευή, στην Κνωσό. 
Φτιάχτηκε από τον μηχανικό Δαίδαλο για λογαριασμό του μυθικού βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα. 
Ο λόγος που κατασκευάστηκε ήταν για να απομονώσει τον Μινώταυρο, ένα πλάσμα μισό 
άνθρωπος και μισό ταύρος. Ο ίδιος ο Δαίδαλος, κατασκεύασε τόσο περίτεχνα και πολύπλοκα τον 
λαβύρινθο, που ακόμη και αυτός κατάφερε με δυσκολία να βρει την έξοδό του, όταν ολοκλήρωσε 
το έργο. 
Η Αθήνα είχε χάσει ένα πόλεμο στην Κρήτη και ως φόρο τιμής αναγκάστηκε να στείλει επτά νέους 
άνδρες και επτά κορίτσια να θυσιαστούν στο Μινώταυρο. Ο Θησέας, γιος του βασιλιά της 
Αθήνας, προσφέρθηκε εθελοντικά να είναι ένας από την ομάδα με σκοπό να σκοτώσει τον 
Μινώταυρο και να ελευθερώσει την Αθήνα από την κυριαρχία της Κρήτης. Η κόρη του βασιλιά 
Μίνωα Αριάδνη του έδωσε ένα κουβάρι με κλωστή για να το ξετυλίγει όσο θα περνά μέσα από 
τον λαβύρινθο, δίνοντας του έτσι τη δυνατότητα να θυμηθεί τα βήματά του και μετά την πράξη 
του να μπορέσει να βρει το δρόμο της επιστροφής. Ο Θησέας μπήκε στο λαβυρίνθο, σκότωσε τον 
Μινώταυρο και διέφυγε από την Κρήτη παίρνοντας μαζί του την Αριάδνη. 
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Η αφετηρία της ελληνικής ιστορίας εντοπίζεται μετά την κατάρρευση του μυκηναϊκού κόσμου, 
περίπου το 1100 π.Χ.. 
Στους πρώτους αιώνες (11ος-9ος αι. π.Χ.) τα ελληνικά φύλα μετά από συνεχείς μετακινήσεις 
απέκτησαν τις μόνιμες εγκαταστάσεις τους στις δύο πλευρές του Αιγαίου. (Πρώτος ελληνικός 
αποικισμός) Θα ακολουθήσει ο δεύτερος από τον 8ο – 6ο αι. π. Χ..  
Ο τόπος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και την πολιτιστική τους ανάπτυξη 
και την πολιτική τους οργάνωση.  
Η οργάνωση σε πόλεις–κράτη και οι επαφές τους με άλλους λαούς υπήρξαν παράγοντες 
καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία του «ελληνικού θαύματος».  
Η πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων ακολούθησε το σχήμα: 
Βασιλεία αριστοκρατία  ολιγαρχία τυραννίδα δημοκρατία 

Για τη μελέτη της ιστορικής πορείας των πολυτάραχων και δημιουργικών οκτώ αιώνων, από την 
καταστροφή του μυκηναϊκού πολιτισμού μέχρι και το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.), 
διακρίνουμε τρεις διαδοχικές περιόδους: την ομηρική εποχή (1100–750 π.Χ.), την 
αρχαϊκή εποχή (750–480 π.Χ.) και την κλασική εποχή (480–323). 

1 Ομηρική εποχή (1100–750 π.Χ.) 
Κύρια πηγή πληροφοριών για την περίοδο που θα μεσολαβήσει μετά την 
μυκηναϊκή παρακμή, εκτός από την αρχαιολογική έρευνα, είναι τα ομηρικά έπη. 
Γι’ αυτό ονομάζεται συμβατικά ομηρική εποχή. Λόγω περιορισμένων 
πληροφοριών  έχει χαρακτηριστεί και ως ελληνικός μεσαίωνας ή σκοτεινοί 
χρόνοι. Σήμερα θεωρείται ότι πρόκειται για μια μεταβατική εποχή. Οι τρείς 
πρώτοι αιώνες μετά την μυκηναϊκή παρακμή, χαρακτηρίζονται από νέες 
αναστατώσεις και μετακινήσεις για να ακολουθήσει η διαμόρφωση των 
προϋποθέσεων της ανασυγκρότησής τους και της οργανωτικής δημιουργίας, 
θέτοντας τα θεμέλια του ελληνικού πολιτισμού.  
Στο πλαίσιο των ομηρικών κοινωνιών διαμορφώθηκαν όλοι εκείνοι οι θεσμοί 
που οδήγησαν από τα μέσα του 8ου αι. π.Χ. στην πολιτική συγκρότηση των 
ελληνικών κοινωνιών. Εδώ συναντούμε το πρώτο στάδιο πολιτικής οργάνωσης, 
που αργότερα θα εξελιχθεί μέσα στο πλαίσιο των ελληνικών πόλεων–κρατών. 

Οι μετακινήσεις (11ος–9ος αι. π.Χ.). 
Οι ιστορικοί του 5ου αι. π.Χ., ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης,  αναφέρουν ότι η πρώτη μετακίνηση 
πραγματοποιήθηκε από τους Θεσσαλούς, οι οποίοι από τη Θεσπρωτία ήρθαν στην περιοχή που έκτοτε 
φέρνει το όνομά τους, αναγκάζοντας τους παλιότερους κάτοικους της περιοχής, τους Βοιωτούς 
να μετακινηθούν νοτιότερα, στη Θήβα. Το δεύτερο μεταναστευτικό ρεύμα προήρθε εξαιτίας της καθόδου 
των Δωριέων και είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο και ευρύτερες πληθυσμιακές ανακατατάξεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1Ι 

    Αφετηρία της ελληνικής ιστορίας. 
Ομηρική και Αρχαϊκή εποχή, 1100  - 480 π.Χ.. 

Η πόλη–κράτος αποτέλεσε το βασικό θεσμό πολιτικής οργάνωσης κατά την 
αρχαιότητα. Μέσα απ' αυτό το θεσμό λειτούργησαν οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί 
και ασκήθηκε η πολιτική εξουσία, από τις εκάστοτε ισχυρές κοινωνικές τάξεις.  
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Οι Δωριείς κατοικούσαν σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας, γύρω από την Πίνδο. Μετά τη διάλυση του 
μυκηναϊκού κόσμου, 11ο αι. π.Χ., κατέβηκε σε περιοχές πεδινές και τις κατέλαβε, όπως την Πελοπόννησο, 
τους αχαϊκούς πληθυσμούς, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η επικράτηση των Δωριέων είχε ως άμεση 
συνέπεια τη δημιουργία δημογραφικού προβλήματος, που εκτονώθηκε μέσα από αλυσιδωτές μετακινήσεις 
ελληνικών πληθυσμών, προκαλώντας τον πρώτο ελληνικό αποικισμό. 

Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός. 
Τα ελληνικά φύλα από τα μέσα περίπου του 11ου

 αι. π.Χ. μέχρι και τον 9ο αι. π.Χ. εξαπλώθηκαν, με γέφυρα 
τα νησιά του Αιγαίου, στις δυτικές ακτές της Μ. Ασίας.  
Τα φύλα που μιλούσαν την αιολική διάλεκτο, μετακινήθηκαν από τη Θεσσαλία προς το βορειοανατολικό 
Αιγαίο. Εγκαταστάθηκαν μέχρι στα απέναντι παράλια της Μ. Ασίας. Η περιοχή που ονομάστηκε Αιολίς. 

Οι Ίωνες ξεκινώντας από την Αττική, την Εύβοια και τη 
Πελοπόννησο, εγκαταστάθηκαν στη Χίο, στη Σάμο και στο 
κεντρικό τμήμα των παραλίων της Μ.Ασίας. Ίδρυσαν δώδεκα 
νέες πόλεις, οι οποίες 
συγκρότησαν θρησκευτική ένωση, το Πανιώνιο. Είναι η περιοχή που 
ονομάστηκε Ιωνία  
Ακολούθησε η μετανάστευση των Δωριέων. Οι Δωριείς δε 
μετακινήθηκαν πιεζόμενοι από άλλα φύλα. Γνωρίζουν για πρώτη φορά 
τη θάλασσα με τις εγκαταστάσεις στη Μήλο, τη Θήρα, την Κρήτη και 
στη συνέχεια στη Ρόδο, την Κω και στις νοτιοδυτικές ακτές της Μ. 
Ασίας. Συγκρότησαν τη θρησκευτική ένωση, γνωστή ως δωρική 
εξάπολη. 
Οι πρώτοι Έλληνες άποικοι ασχολούνται στην αρχή με τη γεωργία. 
Γρήγορα όμως επιδίδονται στο εμπόριο και ταχύτατα οι ελληνικές 
πόλεις της Μικράς Ασίας αναπτύσσονται σε εύρωστα εμπορικά 
κέντρα. Την οικονομική ανάπτυξη ακολουθεί η πολιτισμική άνθηση. 

 Η πολιτισμική αναγέννηση 

Η γραφή και η τέχνη 

Στα τέλη του 9ου
 αι. π.Χ. ή στις αρχές του 8ου αι. π.Χ. επανεμφανίζεται 

η γραφή στον ελλαδικό χώρο. Τα σύμβολα της γραφής δεν αποδίδουν πλέον 
συλλαβές αλλά φθόγγους. Η ελληνική αλφαβητική γραφή προέκυψε κατά τρόπο 
αφομοιωτικό από το φοινικικό αλφάβητο το οποίο αποτελούνταν μόνο από 
σύμφωνα. Οι Έλληνες προσάρμοσαν τα σύμβολα στις φωνητικές αξίες της 
ελληνικής γλώσσας και επιπλέον πρόσθεσαν τα φωνήεντα που έλειπαν από το 
φοινικικό αλφάβητο. Έτσι έγιναν οι δημιουργοί του πρώτου πραγματικού 
αλφαβήτου. Πρόκειται για το ελληνικό αλφάβητο το οποίο διατηρείται 
αδιάσπαστα μέχρι σήμερα. Από το ελληνικό αλφάβητο γεννήθηκε το λατινικό.  
Η τέχνη που δημιουργήθηκε από τον 11ο

 έως και τον 8ο αιώνα π.Χ. ονομάζεται 
γεωμετρική από τα γεωμετρικά σχήματα στα πήλινα αγγεία. Γεωμετρικές είναι, 

Η ίδρυση του θεσμού της Βασιλείας. 
Δημιουργούνται νέες κοινότητες οι οποίες είναι φυλετικές. Και το κράτος που δημιουργείται 
από τη συνένωση πολλών κοινοτήτων είναι φυλετικό. Αρχηγός του είναι ο βασιλιάς, ο οποίος 
εκλέγεται από τη συνέλευση των πολεμιστών. Αργότερα το αξίωμα μεταβάλλεται σε 
κληρονομικό. Δίπλα στο βασιλιά υπήρχε το συμβούλιο  των αρχηγών των ισχυρών γενών, 
(βουλή των γερόντων). Το σύνολο των πολεμιστών αποτελούσε την εκκλησία του δήμου. 
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επίσης, και οι μορφές των ανθρώπων και των ζώων, είτε είναι 
ζωγραφισμένες επάνω σε αγγεία είτε είναι πήλινα ή χάλκινα ειδώλια. 
Ταυτόχρονα, οι απλές κυματιστές γραμμές και οι σπείρες στα αγγεία 
της μυκηναϊκής εποχής μετατρέπονται σε ομόκεντρους κύκλους και 
ημικύκλια ζωγραφισμένα με τη βοήθεια του διαβήτη. Σταδιακά τα 
γεωμετρικά σχήματα απλώνονται σε ολόκληρη την επιφάνεια των 
αγγείων. Προς το τέλος της εποχής εμφανίζονται δειλά – δειλά και 
μυθολογικά θέματα. 
Αντίθετα με τη μινωική και τη μυκηναϊκή εποχή την ομηρική εποχή 
δημιουργήθηκαν τα πρώτα ιερά, τα οποία σταδιακά απόκτησαν 
πανελλήνιο χαρακτήρα. Παράλληλα με τις τοπικές λατρείες 

παγιώθηκαν οι θρησκευτικές αντιλήψεις που συγκρότησαν το 
ολυμπιακό δωδεκάθεο. 

Αρχαϊκή εποχή (800- 479 π.Χ.) 
     Κατά την αρχαϊκή εποχή συντελείται μια ριζική καινοτομία. Συγκροτείται η πόλη – κράτος.  
Ο πολίτης αρχίζει να συμμετέχει στη διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων.  
Ο Ελληνισμός ξεπερνάει τα όρια του και αποικίζει τα παράλια της Μεσογείου και του Ευξείνου 
πόντου. Το εμπόριο, η βιοτεχνία και η ευρεία χρήση του νομίσματος δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
για σημαντική οικονομική πρόοδο.  
Ο Ελληνισμός ενωμένος θα αποκρούσει την περσική επεκτατική πολιτική 

Ο 7ος και 6ος αι. π.Χ. υπήρξε η εποχή των πνευματικών αναζητήσεων και της διαμόρφωσης του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η τέχνη αναζητεί νέους ρυθμούς έκφρασης, ενώ η ποίηση εκφράζει 
τις καθημερινές αγωνίες του ανθρώπου.  
Η αρχαϊκή εποχή τελείωσε με τους αγώνες των Ελλήνων εναντίον των «βαρβάρων». Από τους 
αγώνες αυτούς οι Έλληνες εξήλθαν νικητές, ενίσχυσαν την εθνική τους συνείδηση και επικύρωσαν 
      την  αποτελεσματικότητα της οργάνωσης, που τους παρείχε ο θεσμός της πόλης – κράτους. 

Ο δεύτερος αποικισμός (8ος–6ος αι. π.Χ.). 

Η οικονομικοκοινωνική κρίση που προέκυψε στα τέλη της ομηρικής εποχής. μέσα του 8ου αι. π.Χ., 
αντιμετωπίστηκε στο πλαίσιο των οργανωμένων πόλεων –κρατών και με την ίδρυση αποικιών.  Πρόκειται 
για τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό.  

Τα αίτια που συνέβαλαν στην ίδρυση των αποικιών ήταν: 
♦ η αύξηση του πληθυσμού και οι περιορισμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμης
γης·
♦ η έλλειψη πρώτων υλών, ιδιαίτερα μετάλλων·
♦ η αναζήτηση νέων αγορών ·
♦ οι γνώσεις που διέθεταν για τους θαλάσσιους δρόμους·
♦ ο ριψοκίνδυνος χαρακτήρας των Ελλήνων, όπως αντανακλάται μέσα
από την Οδύσσεια.

Μέχρι και τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. οι Έλληνες εξαπλώθηκαν στη 
Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, στα όρια του τότε γνωστού κόσμου. 

Ιδιαίτερη προτίμηση έδειξαν οι Έλληνες στην Κάτω Ιταλία, όπου 
το πλήθος των αποικιών συνετέλεσε ώστε ο χώρος αυτός να ονομαστεί 
Μεγάλη Ελλάδα. 

Στα πολιτιστικά επιτεύγματα 
της περιόδου περιλαμβάνονται 
η προφορική διαμόρφωση της 
πρώτης ελληνικής ποίησης, της 
επικής ποίησης. Τα επικά 
τραγούδια ήταν γνωστά στους 
ποιητές των ομηρικών χρόνων. 
Η παράδοση θέλει τον Όμηρο 
ως δημιουργό των δύο επών, της 
Ιλιάδας στα μέσα περίπου του 
8ου αι. π.Χ. και της Οδύσσειας 
στα τέλη του 8ου

 αι. π.Χ.. 

Ο όρος αποικισμός προέρχεται από το ρήμα αποικίζω (στέλνω μακριά από τον οίκο, από την 
πατρίδα) και δηλώνει την εγκατάσταση σε άλλη περιοχή και τη δημιουργία νέας πόλης. 
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Ο αποικισμός συνοδεύτηκε από σημαντικές εξελίξεις. Οι Έλληνες μετέφεραν στις νέες πατρίδες, 
όλα τα στοιχεία που καθορίζουν τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και 
αντάλλαξαν πολιτισμικά στοιχεία με τους γηγενείς πληθυσμούς. 
Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι η διάδοση της γραφής.  
Το εμπόριο απέκτησε χαρακτήρα εμπορευματοχρηματικό με την 
κοπή και τη χρήση του νομίσματος.  
Οι οικονομικές μεταβολές είχαν συνέπειες και στην κοινωνία των 
πόλεων – κρατών. Οι νεόπλουτοι διεκδίκησε μερίδιο στην 
άσκηση της εξουσίας. Αναπτύχθηκε η δουλεία.   
Ο νέος αποικισμός διαφέρει από τον πρώτο (11ος – 9ος αι. π.Χ.). 
Η ίδρυση αποικιών την αρχαϊκή εποχή ήταν επιχείρηση 
οργανωμένη εξ ολοκλήρου από τη μητέρα–πόλη (μητρόπολη). 
Αποτελούσαν, ωστόσο, νέες πόλεις– κράτη, αυτόνομες και 
αυτάρκεις.  

Η γένεση της πόλης–κράτους. 
Κατά τον 8ο

 αι. π.Χ.  το παλιό φυλετικό κράτος διασπάστηκε και τη θέση του πήρε η πόλη–κράτος, που 
αποτέλεσε το βασικό θεσμό πολιτικής οργάνωσης και διακυβέρνησης κατά την αρχαιότητα. Δηλώνει την 
έννοια του χώρου και της οργανωμένης κοινότητας ανθρώπων κάτω από μια εξουσία, που αντιστοιχεί 
σε όρια μιας πόλης ή μιας ευρύτερης περιοχής μαζί με την πόλη.   
Πυρήνας του νέου θεσμού υπήρξε ο συνοικισμός. Ακολούθησε η ένωσή τους σε μία πόλη (άστυ), γύρω 
από μία ισχυρή θέση, την ακρόπολη. Πάνω στην ακρόπολη χτίζονταν οι ναοί και τα δημόσια κτίρια. Κάτω 
και γύρω της απλώνονταν οι κατοικίες και τα καταστήματα. Σταδιακά η πόλη περιβάλλεται από τείχη.  
Από άποψη οργανωτική, οι κάτοικοι της πόλης– κράτους, δηλαδή οι πολίτες, συμμετείχαν στη 
διαχείριση των κοινών και έπαιρναν μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Ο τρόπος άσκησης της 
εξουσίας και η συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτήν όριζε το πολίτευμα. Οι πολίτες είχαν σ΄αυτό 
τρεις βασικές επιδιώξεις που παράλληλα αποτελούσαν και προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης– κράτους: 
την ελευθερία, την αυτονομία και την αυτάρκεια. 

Τα πολιτεύματα  
Αριστοκρατία, Ολιγαρχία, Τυραννίδα 

Όταν συγκροτήθηκε η πόλη, η βασιλεία είχε παρακμάσει. Την εξουσία κατέλαβαν οι ευγενείς και έτσι το 
πολίτευμα από τη βασιλεία έγινε αριστοκρατικό. Η ονομασία αυτή οφείλεται στους αρίστους και στους 
πλούσιους, που παλαιότερα αποτελούσαν και το συμβούλιο του βασιλιά. Με την ανάπτυξη του εμπορίου 
δημιουργήθηκε μία νέα τάξη, η οποία με τη δύναμη του χρήματος αφαίρεσε την εξουσία από τους 
αριστοκράτες. Οι λίγοι αυτοί επέβαλαν τη δική τους εξουσία και το πολίτευμα έγινε ολιγαρχικό. 
Κριτήριο για συμμετοχή στην εξουσία δεν ήταν πια η καταγωγή αλλά ο πλούτος. 
Η εξουσία των ολίγων δεν έλυσε τα βασικά προβλήματα των πολλών, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά 
ταραχές. Την κοινωνική αναταραχή των πολιτών εκμεταλλεύτηκαν 
φιλόδοξα άτομα, που κατάφεραν με λαϊκή πολλές φορές 
υποστήριξη να επιβάλουν τυραννικό καθεστώς. 
Οι τύραννοι άσκησαν την εξουσία αποβλέποντας στο δικό τους 
όφελος, χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν για τις πράξεις τους. Αν 
και συνέδεσαν το όνομά τους με μεγάλα έργα, όπως ο Περίανδρος 
στην Κόρινθο, ο Πολυκράτης στη Σάμο, ο Φείδων στο Άργος κ.ά., 
γενικά δεν κέρδισαν τη συμπάθεια του λαού. 
Σε πολλές περιοχές επανήλθε το ολιγαρχικό πολίτευμα.  
Στην Αθήνα, όμως, είχε ήδη ξεκινήσει η πορεία προς τη 
δημοκρατία. 

Ο ναός του Ολύμπιου Δία στην Αθήνα. 
Άρχισε να κατασκευάζεται στα 

χρόνια του Πεισίστρατου 
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Οι Αθηναίοι ήταν Ίωνες,  
περήφανοι γι’ αυτή την  
καταγωγή τους και  
δεμένοι με τον τόπο  
τους,αγωνίστηκαν και  
δημιούργησαν ένα  
μεγάλο κράτος, του  
οποίου η δύναμη και η  
αίγλη έμειναν απαράμιλλες  στους αιώνες. 

Το πολίτευμα 

Πρώτο πολίτευμα της Αθήνας ήταν η 
βασιλεία. Η μεταβολή προς το 
αριστοκρατικό πολίτευμα που ακολούθησε 
έγινε ειρηνικά. Ουσιαστική εξουσία 
ασκούσαν ο επώνυμος άρχοντας, υπεύθυνος 
για τη σύγκληση της Εκκλησίας του Δήμου, 
και ο πολέμαρχος, αρμόδιος για 
στρατιωτικά θέματα. Οι έξι θεσμοθέτες 
ασχολούνταν με δικαστικά θέματα. Ο 
Άρειος Πάγος ήταν υπεύθυνος για την 
τήρηση των νόμων. Η Εκκλησία του Δήμου, 
ως συνέλευση όλων των Αθηναίων, 
απέκτησε μεγάλη σημασία στα 
μεταγενέστερα χρόνια.

Κοινωνικές εντάσεις και μετάβαση 
πολιτεύματος 

Κατά μέσα του 7ου
 αι. π. Χ. την εξουσία των 

ευγενών είχαν αρχίσει να αμφισβητούν οι 
έμποροι και οι βιοτέχνες, οι οποίοι είχαν 
αποκτήσει μεγάλη οικονομική δύναμη. Από 
την άλλη πλευρά αντιδρούσαν οι χρεωμένοι 
αγρότες, οι οποίοι επειδή δεν μπορούσαν να 
ξεπληρώσουν τα χρέη τους μετατρέπονταν 
σε δούλοι. 
Η αποτυχημένη προσπάθεια του 632 π.Χ., 
για την επιβολή της Τυραννίας, πρόβαλε την 
ανάγκη κατάργησης των χρεών και τη 
σύνταξη γραπτών νόμων. Οι γραπτοί νόμοι 
του Δράκοντα 624 π.Χ. ήταν πολλοί 
σκληροί, γι΄ αυτό και χαρακτηρίστηκαν 
«γραμμένοι με αίμα».  

 Η Σπάρτη  Η Αθήνα 

 

  

Οι Δωριείς που κατευθύνθηκαν  
προς τα νότια της Πελοποννήσου 
ίδρυσαν ένα ισχυρό κράτος με  
κέντρο τη Σπάρτη. Αργότερα, 
διεύρυναν την επικράτειά τους 
μετά από μακρόχρονους πολέμους 
με τους Μεσσήνιους και το Άργος. 

Ταυτόχρονα, η ζωή στη Σπάρτη άλλαξε. Σιγά – 

σιγά η πόλη «κλείστηκε» στον εαυτό της και πήρε 
τη μορφή στρατοπέδου. 

Κοινωνικές τάξεις 

Στην εσωτερική ζωή του κράτους πλήρη 
δικαιώματα είχαν οι Σπαρτιάτες. Κύριες 
απασχολήσεις τους ήταν τα πολιτικά πράγματα και 
η πολεμική τέχνη. 
Με το εμπόριο ασχολήθηκαν οι περίοικοι, αυτοί 
δηλαδή που κατοικούσαν σε οικισμούς γύρω από 
τη Σπάρτη. Οι παλιοί κάτοικοι έγιναν δούλοι 
(είλωτες).  

Πολιτειακοί θεσμοί 
Το πολίτευμα της Σπάρτης ήταν έργο του μεγάλου 
νομοθέτη Λυκούργου. Η πόλη είχε δύο βασιλείς, 
χωρίς πολλές αρμοδιότητες. Ήταν θρησκευτικοί 
και στρατιωτικοί αρχηγοί. Την ουσιαστική εξουσία 
στην πόλη είχαν οι πέντε έφοροι, υπεύθυνοι για την 
άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους. Η 
γερουσία ήταν ένα συμβούλιο από 28 άτομα που 
είχαν ηλικία άνω των εξήντα ετών. Αυτοί 
ετοίμαζαν τα θέματα που υποβάλλονταν για 
έγκριση στην Απέλλα. Στη λαϊκή αυτή συνέλευση 
συμμετείχαν όλοι οι Σπαρτιάτες που είχαν 
συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους. 

Αγωγή νέων 

Τα παιδιά από την ηλικία των επτά ετών τα 
αναλάμβανε η πόλη. Ζούσαν σε ομάδες, όπου 
μάθαιναν να υπομένουν τη σκληρή ζωή και τις 
κακουχίες. Διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, 
μουσική και χορό. Με ανάλογο τρόπο 
εκπαιδεύονταν και τα κορίτσια. Οι Σπαρτιάτες, 
ανδρείοι και υπερήφανοι, άφησαν ένα υπόδειγμα 
γενναιότητας, μοναδικό στον κόσμο. 

ΑΘΗΝΑ:  ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Τα μέτρα του Σόλωνα 

Το 594 π.Χ., οι Αθηναίοι επέλεξαν τον Σόλωνα, ποιητή και έναν από τους 
επτά σοφούς, να δώσει λύση στα δύσκολα προβλήματα της πόλης.  
Ένα από τα μέτρα που έλαβε ο Σόλωνας ήταν η κατάργηση των χρεών. 
Απελευθέρωσε αυτούς που είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών και απαγόρευσε 
στο εξής να δανείζεται κάποιος με εγγύηση την προσωπική του ελευθερία.  
Ένα άλλο μέτρο, με το οποίο ο Σόλωνας αποδυνάμωσε το αριστοκρατικό 
πολίτευμα, ήταν η διαίρεση των πολιτών σε τέσσερις τάξεις. Ως βάση έθεσε 
το εισόδημα και όχι την καταγωγή. Ανάλογα όρισε και τα αξιώματα.  
Παράλληλα, διεύρυνε τον πολιτικό ρόλο της Εκκλησίας του Δήμου, στην 

οποία έπαιρναν μέρος όσοι είχαν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους. Τα θέματα που 
συζητούνταν στη συνέλευση του λαού, τα προετοίμαζε η Βουλή των Τετρακοσίων.  
Η δημιουργία της Ηλιαίας, του δικαστηρίου στο οποίο συμμετείχαν με κλήρωση άτομα από όλες 
τις τάξεις, ήταν μέτρο που στόχευε στην καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης και την εξάλειψη των 
ανισοτήτων.  
Για να πετύχει, εξάλλου, ο Σόλωνας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ψήφισε νόμο 
με τον οποίο στερούσε τα πολιτικά δικαιώματα από όσους δεν έπαιρναν σαφή θέση πάνω στα 
κοινωνικά και πολιτικά θέματα. 

         

Οι καινοτομίες του Κλεισθένη 

Με την πτώση της Τυραννίας ακολούθησε πολιτική διαμάχη που ευνόησε 
τους δημοκρατικούς, οι οποίοι με αρχηγό τον Κλεισθένη προχώρησαν στη 
θεμελίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σημαντικό μέτρο ήταν η 
δημιουργία δέκα φυλών, των οποίων τα μέλη προέρχονταν από 
διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Έτσι έπαψαν η συγγένεια και η 
καταγωγή να παίζουν ρόλο στην πολιτική ζωή της Αθήνας. Με το μέτρο 
αυτό ο Κλεισθένης «έδωσε την πολιτεία στον λαό», όπως έγραψε 
αργότερα ο Αριστοτέλης. Ένα άλλο μέτρο ήταν η αύξηση της βουλής κατά 

100 μέλη (Βουλή των Πεντακοσίων). Για να προστατεύσει τους πολίτες από τον κίνδυνο αύξησης 
της δύναμης του πολέμαρχου στρατηγού, αύξησε τον αριθμό των στρατηγών σε δέκα. Κυρίαρχο 
σώμα έγινε πλέον η Εκκλησία του Δήμου, στην οποία λαμβάνονταν οι πιο σοβαρές αποφάσεις. 
Η ισοτιμία των πολιτών έναντι όλων των αξιωμάτων που εφάρμοσε ο Κλεισθένης, εξασφάλισε 
τη λαϊκή συνοχή. Δίκαια θεωρείται ως ο θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το 
αποφασιστικό αυτό βήμα προς τη δημοκρατία που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Αθήνα έχει 
παγκόσμια ιστορική σημασία. 

Τυραννίδα 
Τα μέτρα του Σόλωνα ανακούφισαν τη λαϊκή τάξη και εξίσωσαν τους 
πλούσιους με τους ευγενείς. Το αίτημα όμως για το ξαναμοίρασμα της γης 
έφερε νέες ταραχές  τις οποίες εκμεταλλεύτηκε ο Πεισίστρατος, ένας 
ευγενής, ο οποίος με τη συμπαράσταση του λαού επέβαλε τυραννικό 
πολίτευμα. Το 510 π. Χ. οι Αθηναίοι ανέτρεψαν τον γιό του Ιππία ο οποίος 
διαδέχτηκε τον Πεισίστρατο.  
 Ο Πεισίστρατος στέρησε από τους Αθηναίους ελευθερίες που με αγώνες 
είχαν κατακτήσει. Συνέδεσε, όμως, το όνομά του με σημαντικά εξωραϊστικά 
έργα (Εννεάκρουνος πηγή, νέα Αγορά, τελεστήριο της Ελευσίνας κ.ά.). Ο Πεισίστρατος

16

Ιστορία της Ελλάδας   9



 

 Οι πανελλήνιοι δεσμοί 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι περσικοί πόλεμοι.
Στη διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας του 5ου αι. π.Χ. 
οι Έλληνες υποχρεώθηκαν να αντιμετωπίσουν την 
επεκτατικότητα των Περσών βασιλέων. Την αφορμή 
για τις περσικές επιχειρήσεις κατά της Ελλάδας 
έδωσε η ατυχής εξέγερση των Ελλήνων της Ιωνίας, 
Μικράς Ασίας (ιωνική επανάσταση, 499–494 π.Χ.), 
οι οποίοι ήταν υποτελείς στην περσική αυτοκρατορία. 
Η πρώτη οργανωμένη περσική εκστρατεία είχε 
χαρακτήρα ναυτικής επιχείρησης και στόχευε στην 
τιμωρία των Ερετριέων και των Αθηναίων. Τελείωσε 
με τη μάχη στο Μαραθώνα, όπου οι Πέρσες 
νικήθηκαν από τους Αθηναίους και τους Πλαταιείς 
(490 π.Χ.). Καθοριστικής σημασίας ήταν η συμβολή 
του Μιλτιάδη. Η περιφανής ελληνική νίκη έδειξε ότι 
οι Πέρσες δεν ήταν ακατανίκητοι. 
Η δεύτερη συστηματικά οργανωμένη εκστρατεία  των 
Περσών έγινε υπό την αρχηγία του Ξέρξη και στόχευε 
στην κατάκτηση ολόκληρου του ελλαδικού χώρου. Οι 
ελληνικές πόλεις με κοινή απόφασή τους στο 
συνέδριο στην Κόρινθο (481 π.Χ.), αντιτάχτηκαν. 
Μέσα από μια σειρά συγκρούσεων – Θερμοπύλες 
(Λεωνίδας), Αρτεμίσιο, Σαλαμίνα (Θεμιστοκλής), 
Πλαταιές (Παυσανίας), Μυκάλη – οι Έλληνες  
νίκησαν τους Πέρσες και  τους υποχρέωσαν να 
εγκαταλείψουν τον ελλαδικό χώρο (480–479 π.Χ.). 
 

Οι επικές αυτές συγκρούσεις ματαίωσαν την 
επεκτατική πολιτική των Περσών. Πολλές 
ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας ανέκτησαν την 
ελευθερία τους. Οι νίκες τόνωσαν την 
αυτοπεποίθηση των Ελλήνων. Ένας άνεμος 
δημιουργίας έπνευσε και μια νέα περίοδος 
ανέτειλε. Οι Έλληνες επιδόθηκαν σε έργα 
ειρήνης και προόδου, που κινούν έως 
σήμερα τον θαυμασμό. 

Σκηνές  από τις μάχες των Πλαταιών 

και του Μαραθώνα

Η ενότητα των Ελλήνων 

Απλωμένοι σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο, οι Έλληνες δε συγκρότησαν ενιαίο 
κράτος με τη σημερινή έννοια του όρου. Η επαφή, όμως, με τους άλλους λαούς 
τους βοήθησε να αποκτήσουν σαφή ιδέα για την ενότητα τους. Μιλούσαν όλοι, 
με κάποιες διαφορές φυσικά, την ίδια γλώσσα και λάτρευαν τους ίδιους θεούς. 
Ήδη την εποχή αυτή επικρατεί και η ονομασία Έλληνες. Η ιδέα ότι ανήκαν 
στον ίδιο λαό και η ανάγκη ικανοποίησης του αισθήματος αυτού δημιούργησαν 
την ανάγκη συμμετοχής σε πανελλήνιους θεσμούς. 
Ολυμπιακοί αγώνες 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν η πιο μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων. Την ιδέα 
συνέλαβαν και θεσμοθέτησαν Ηπειρώτες. Οι αγώνες άρχισαν να τελούνται το 
776 π.Χ. και οργανώνονταν κάθε τέσσερα χρόνια. Έπαιρναν μέρος μόνο 
Έλληνες. Πριν την έναρξή τους γίνονταν εκεχειρία.   
Τα μαντεία 

Τα μαντεία υπήρξαν, ένας συνεκτικός πανελλήνιος θεσμός, που σχετίζονταν με 
την ανάγκη ερμηνείας του μέλλοντος για τους Έλληνες μυθικούς ήρωες και 
ιστορικούς ηγέτες. Το πρώτο και το πιο αρχαίο μαντείο είναι της Δωδώνης, με 
το οποίο συνδέονται οι βάσεις του ελληνικού κόσμου και πολιτισμού, η 
γεωγραφία της μυθολογίας και των μυθικών ηρώων, των θεοτήτων, η 
κοσμογονία, το όνομα των Ελλήνων κλπ  Πιο ονομαστό υπήρξε το μαντείο των 
Δελφών, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα. 
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Η τέχνη 

Η αρχαϊκή περίοδος σφραγίζεται από δύο 
κορυφαίες δημιουργίες: α) την ανέγερση 
λίθινων ναών και β) τη δημιουργία λίθινων 
αγαλμάτων σε φυσικό και υπερφυσικό μέγεθος.  
Οι μνημειακοί ναοί της αρχαϊκής Ελλάδας που 
θα επηρεάσουν την αρχιτεκτονική όλου του 
κόσμου μέχρι και τις ημέρες μας, χτίζονται σε 
δύο ρυθμούς, τον δωρικό που διαμορφώθηκε 
στα δωρικά κέντρα της Πελοποννήσου και τον 
ιωνικό που αποκρυσταλλώθηκε στα ιωνικά 
κέντρα του Αιγαίου και της Μικρός Ασίας. Οι 
ρυθμοί ξεχωρίζουν προπάντων από τους κίονες. 
Ο δωρικός είναι πιο κοντός, βαρύς και 
αυστηρός, ενώ ο ιωνικός είναι ψηλότερος, 
κομψότερος με πλούσια διακόσμηση στην 
επάνω απόληξη του –στο κιονόκρανο–.  
Ανάγλυφα και ολόγλυφα λιοντάρια και 
μυθολογικά τέρατα, καθώς και μυθολογικά 
θέματα διακοσμούν συχνά το επάνω μέρος των 
ναών· πρόκειται για τα αρχιτεκτονικά γλυπτά  
 

                                                   

 
 
 
 

                                                                                                                       

Τα γράμματα 

Την αρχαϊκή εποχή οι ποιητές στρέφονται από 
την εξιστόρηση των θαυμαστών 
κατορθωμάτων των προγόνων (ομηρικά 
ηρωικά έπη) στη διδακτική ποίηση του 
Ησίοδου, στην ειρήνη αντί του πολέμου και 
αργότερα στη λυρική ποίηση. Πολλά μεγάλα 
ονόματα ποιητών έχουν ξεχωρίσει την εποχή 
αυτή  και  η  μεγάλη  φήμη  τους  διατηρείται  
ζωντανή μέχρι σήμερα. Ο Αρχίλοχος από την 
Πάρο, ο Σιμωνίδης από την Κέα, ο Αλκαίος 
και η Σαπφώ από τη Λέσβο, ο Πίνδαρος από 
τη Βοιωτία κ.α, είναι πιο γνωστοί ποιητές 
αυτής της περιόδου.   
Επίσης, ξεχωριστοί πνευματικοί άνθρωποι, 
όπως  ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος και ο  
Αναξιμένης από τη Μίλητο, ο Ηράκλειτος από 
την Έφεσο, ο Πυθαγόρας από τη Σάμο κ.α, 
προσπαθούν να κατανοήσουν με λογικό και 
όχι με μυθικό τρόπο τον  κόσμο, τα φυσικά 
φαινόμενα και το νόημα της ζωής. 
Αναπτύσσονται λοιπόν η φιλοσοφία, η 
αστρονομία, η γεωγραφία, η μετεωρολογία και 
τα μαθηματικά. Ο Θαλής κατόρθωσε, 
μάλιστα, να προβλέψει την έκλειψη του ήλιου 
και ο μαθητής του Αναξίμανδρος να σχεδιάσει 

 

τον πρώτο χάρτη του ουρανού και της γης. 

Αναπαράσταση ναού δωρικού ρυθμού. 
Ο ναός της Αρτέμιδος-Γοργούς στην Κέρκυρα 

 

Την εποχή αυτή δημιουργούνται τα πρώτα 
μεγάλα αγάλματα από ασβεστόλιθο στην Κρήτη 
και από μάρμαρο στη Νάξο.  
Οι ανθρώπινες μορφές παριστάνονται 
τυποποιημένες και ακίνητες. Οι νεαροί άνδρες –
κούροι– παριστάνονται ορθοί, γυμνοί, με 
καλογυμνασμένα σώματα και πλούσια κόμη· οι 
νεαρές κοπέλες –κόρες– ορθές, κομψά ντυμένες, 
καλοχτενισμένες, στολισμένες με πλήθος 
κοσμημάτων· οι άρχοντες και οι αξιοσέβαστες 
γυναίκες (οικοδέσποινες και ιέρειες) καθιστοί σε 
θρόνους και σκαμνιά. Δε λείπουν βέβαια και τα 
αγάλματα θεών. Οι θεοί διακρίνονται εύκολα από 
τα χαρακτηριστικά σύμβολα της θεϊκής δύναμής 
τους: τόξο, βέλος ή μουσικό όργανο για τον 
Απόλλωνα, κεραυνός για τον Δία κ.ά.  
 

Μεγάλη είναι η άνθηση της κεραμικής 
στους αρχαϊκούς χρόνους. Η γεωμετρική 
διακόσμηση δίνει τώρα τη θέση της στη 
φυτική, που επηρεάζεται έντονα από την 
Ανατολή, και στην εικονιστική – σκηνές 
από τον μύθο και την καθημερινή ή 
θρησκευτική ζωή. Συγχρόνως ανθίζουν η 
μεταλλοτεχνία, η μικροτεχνία, τα ειδώλια 
από πηλό και χαλκό.  

Κόρη από την Ακρόπολη της 
Αθήνας (περ. 510 π.Χ.).

Κούρος από 
νεκροταφείο της 
Αναβύσσου (530 
π.Χ.). 
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Ερωτήσεις – Δραστηριότητες 

1. Ομηρική και Αρχαϊκή εποχή. Χρονική διάρκεια, βασικά χαρακτηριστικά.
2. Μητρόπολη – ακρόπολη. Αναλύστε τις λέξεις και εξηγήστε τη σημασία τους.
3. Ποια η βασική διαφορά ανάμεσα στην αριστοκρατία και την ολιγαρχία; 

Συζητήστε τις συνέπειές της στην κοινωνική ζωή.
4. Τι σημαίνει σήμερα η λέξη τύραννος;
5. Πού εγκαθίστανται μόνιμα τα δωρικά φύλα κατά τον 12ο αιώνα π.Χ.;
6. Ποιας κοινωνίας την εικόνα μας δίνουν τα ομηρικά έπη;
7. Ποιες διαφορές βρίσκετε να υπάρχουν ανάμεσα στον Α΄ και τον Β΄ αποικισμό;
8. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του Β΄ αποικισμού;
9. Ποιος ο σκοπός της αγωγής των αγοριών και των κοριτσιών στη Σπάρτη;
10.Πώς συνδέεται ο σκοπός αυτός με το χαρακτήρα του σπαρτιατικού κράτους;
11.Τι ήταν η Εκκλησία του Δήμου; Ποιο ήταν το αντίστοιχο σώμα στο 

σπαρτιατικό πολίτευμα;
12.Καταγράψτε με τη σειρά την εξέλιξη του πολιτεύματος (αριστοκρατία, 

δημοκρατία, τυραννίδα, βασιλεία) και τοποθετήστε με χρονική τάξη τα 
πρόσωπα που έπαιζαν ρόλο στην εξέλιξη του πολιτεύματος στην Αθήνα

13.Γιατί αποδίδουμε στον Κλεισθένη το βραβείο του ιδρυτή της Δημοκρατίας; Σε 
τι αλλάζει από το Σόλωνα

14.Ποια τα αίτια και τα αποτελέσματα της νίκης των Ελλήνων επί των Περσών;
15.«Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωήν των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες». 

Ποιο το γενικότερο νόημα των στίχων αυτών του Κ. Καβάφη; Στην απόδοση 
του νοήματος να λάβετε υπόψη τη σημασία των χρόνων «όρισαν» (αόριστος) 
και «φυλάγουν» (ενεστώτας) καθώς και του συνδέσμου «και».

16.Ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες από τους 
αντίστοιχους αρχαίους;

17.Αναζητήστε απεικονίσεις αθλημάτων σε αρχαία αγγεία. Ποια από τα αθλήματα 
αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα;

18.Που διαφέρει ο δωρικός από τον ιωνικό ρυθμό στις τέχνες;
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Μετά την νίκη κατά των Περσών η Αθήνα αναδεικνύετε σε ηγεμονική δύναμη με ισχυρό ναυτικό
στόλο. Ταυτόχρονα, ο τρόμος αντιμετώπισης νέας περσικής εκστρατείας μετέτρεψε την Αθήνα σε πόλο 
έλξης των ελληνικών πόλεων του Αιγαίου και της Ιωνίας.  

Με επικεφαλής τον Αριστείδη, η Αθήνα θα ηγηθεί μεγάλου μέρους των ελληνικών πόλεων, 
ιδρύοντας την Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία (478/7 π.Χ.).  

Έδρα της συμμαχίας και του συμμαχικού ταμείου ορίστηκε η Δήλος (Δηλιακή συμμαχία).Τα μέλη 
που την αποτέλεσαν, (έφθασε τις 400 πόλεις), είχαν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.  

Η Συμμαχία αναγνώριζε στους Αθηναίους την ηγεμονία στις πολεμικές επιχειρήσεις, όμως η 
αυτονομία των πόλεων ήταν εγγυημένη.  

Γρήγορα αποδείχτηκε ότι η Αθηναίοι θα αξιοποιούσαν τη Συμμαχία για τις επιδιώξεις και τα 
συμφέροντά της Αθήνας. Από την μία ως μέσο επικράτησης απέναντι στους Πέρσες και στους υπόλοιπους 
Έλληνες και από την άλλη, ως μέσο επιβολής της στους ίδιους τους συμμάχους.  

Ταυτόχρονα, η αλαζονική συμπεριφορά της Αθήνας προκάλεσε τις αντιδράσεις των συμμαχικών 
πόλεων κατά της Αθήνας, αλλά και τον ανταγωνισμό, κυρίως με τη Σπάρτη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΙΙΙ 

Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 
Ο χρυσός αιώνας του Περικλή και η 
    μακροχρόνια εμφύλια σύρραξη. 

Την περίοδο από το τέλος των περσικών πολέμων έως και το θάνατο του Μ. 
Αλεξάνδρου οι ιστορικοί ονομάζουν κλασική. Την εποχή αυτή διαμορφώθηκαν 
οι αξίες που αποτελούν τα θεμέλια του σύγχρονου δυτικού πολιτισμό..  

Το νικηφόρο αποτέλεσμα των περσικών πολέμων ήταν καθοριστικό για την ιστορική πορεία 
των Ελλήνων. Καλλιέργησε την αυτοπεποίθηση, την αίσθηση της αυτάρκειας αλλά και της 
υπεροχής απέναντι στους «βαρβάρους» και πάνω απ’ όλα την ψυχική ευφορία του νικητή 
που βλέπει την επικράτηση μέσω της προόδου.  Αυτά ήταν κίνητρα που δημιούργησαν τα 
επιτεύγματα στην πολιτική, στα γράμματα και τις τέχνες της κλασικής εποχής. 
Μετά τους περσικούς πολέμους και για πενήντα περίπου χρόνια η Αθήνα εξελίχθηκε σε 
ηγεμονική δύναμη, γεγονός που δημιούργησε τις προϋποθέσεις της αντιπαράθεσής της με 
τη Σπάρτη. Η μεταξύ τους αντιπαράθεση οδήγησε στη διαίρεση του ελληνικού κόσμου σε 
δύο μεγάλους συνασπισμούς και σε μακροχρόνια εμφύλια σύρραξη τριάντα περίπου 
χρόνων, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. 
Στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. τον ανταγωνισμό των ελληνικών πόλεων - κρατών 
υποδαύλισε η παρέμβαση των Περσών με την παροχή χρημάτων ή στρατιωτικής βοήθειας, 
ενώ το δεύτερο μισό του αιώνα εμφανίζεται ως επιτακτική ανάγκη η ιδέα της πανελλήνιας 
ένωσης. Η ένωση των Ελλήνων και ο κοινός τους αγώνας εναντίον των Περσών ήταν 
εγχείρημα του Ελληνισμού της Μακεδονίας, το οποίο επιτεύχθηκε εν μέρει από το 
Φίλιππο Β΄ και ολοκληρώθηκε από το Μ. Αλέξανδρο 

1. Η συμμαχία της Δήλου και η Αθηναϊκή ηγεμονία.
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2. Η εποχή του Περικλή

Ο Περικλής ήταν μαθητής του φιλόσοφου Αναξαγόρα. Για πρώτη φορά στον πολιτικό 
ορίζοντα της Αθήνας εμφανίζεται στο πλευρό του Εφιάλτη, του ηγέτη του δημοκρατικού 
κόμματος, το 462 π.Χ. Τότε, το κόμμα του, εκμεταλλευόμενο τη δεκάχρονη εξορία του 
Κίμωνα, ηγέτη των αριστοκρατών, ανέλαβε την εξουσία της Αθήνας. Θα καθιερωθεί όμως 
οριστικά μετά τη δολοφονία του Εφιάλτη και το θάνατο του Κίμωνα (450 π.Χ.).  
Θα αρχίσει να εφαρμόζει το προσωπικό του πολιτικό πρόγραμμα. Η πρώτη πράξη 
ιστορικής σημασίας ήταν η συμφωνία τριαντάχρονης ειρήνης (τριακοντοντεις 
σπονδαί) με τους Σπαρτιάτες (445 π.Χ.), η οποία 
ταυτίζεται με την ανάπτυξη της Αθήνας στο 
εσωτερικό της και την απόλυτη κυριαρχία επί των 

συμμάχων της. Είχε συμβάλλει αποφασιστικά και η ειρήνευση του 
Κίμωνα με τους Πέρσες το 450 π.Χ.  
Για τον Περικλή δημοκρατία σημαίνει ισότητα όλων των πολιτών 
απέναντι στο νόμο αλλά συγχρόνως και δυνατότητα για όλους να 
διάγουν μια άνετη ζωή. Ο Θουκυδίδης λέει για τον Περικλή ότι 
επιβαλλόταν στο πλήθος χωρίς να περιορίζει τις ελευθερίες του.  
Καθιέρωσε τη μισθοφορία, ένα είδος ενίσχυσης για τους οικονομικά 
αδύνατους, με στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας να 
συμμετέχουν στη διοίκηση του κράτους. 
Επιπλέον, η Πολιτεία αναπτύσσει θεσμούς κοινωνικής προστασίας. 
Πληρώνει, για τους απόρους, το αντίτιμο του εισιτηρίου τους για την 
είσοδο τους στο θέατρο (θεωρικά χρήματα), το οποίο αποτελούσε 
χώρο παιδείας για τους Αθηναίους. 

Καθιέρωσε επίσης το θεσμό της 
λειτουργίας, που σημαίνει χορηγίες 
των πλουσίων για στρατιωτικές και 
θρησκευτικές εκδηλώσεις.   
 Ακόμη ο Περικλής εκπόνησε το 
σχέδιο της ανοικοδόμησης μεγάλων 
δημόσιων έργων, τα οποία 
πρόσφεραν εργασία σε πολλούς και 
άλλαξαν την όψη της πόλης.  
Έχοντας εξασφαλίσει την κυριαρχία 
της Αθήνας μεταξύ των συμμάχων, 
ο Περικλής επιδίωξε να επεκτείνει 
την εμπορική επιρροή των Αθηναί-
ων και προς τη Δύση. Ο Πειραιάς 

εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Το επίνειο της Αθήνας, που 
χτίστηκε σύμφωνα με τα πολεοδομικά σχέδια του Ιππόδαμου του 
Μιλήσιου, εξελίχθηκε στο κυριότερο εμπορικό κέντρο ολόκληρης της 
Μεσογείου. Απεβίωσε από μολυσματική ασθένεια το 429 π. Χ., με την 
έναρξη και την εξέλιξη του Πελοποννησιακού Πολέμου 

Ο Περικλής, ο χαρισματικός αυτός ηγέτης και πολιτικός, σφράγισε 
ουσιαστικά με τη δράση του την εποχή, ώστε δίκαια, ολόκληρος  
ο 5ος αι. π.Χ. να χαρακτηρίζεται ως «χρυσούς αιών του Περικλέους». 
 

Η πομπή των Παναθηναίων:  

πλάκα με ιππείς από τη βόρεια 
ζωφόρο του Παρθενώνα 

Αγορεύοντας στην  Πνύκα

Ο Παρθενώνας, έργο του Περικλή 

Ο Παρθενώνας χτίστηκε με 
20 000 τόνους Πεντελικού 
Μαρμάρου Οι εργασίες για 
την κατασκευή του έργου 
άρχισαν το 447 π.Χ. και 
ολοκληρώθηκαν το 432 π.Χ. 
Εμψυχωτές ήταν ο Περικλής 
και ο γλύπτης Φειδίας. Ο 
Φειδίας ήταν ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής όλου του 
κατασκευαστικού 
προγράμματος του Περικλή. 
Ο Ικτίνος ήταν ο βασικός 
αρχιτέκτονας.  
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3. Η λειτουργεία του πολιτεύματος.

 

 

 

 

 
Η μία όψη αθηναϊκού νομίσματος 
του 5ου αι. π.Χ. με το κεφάλι της 
θεάς Αθηνάς. Είχε ευρύτατη 
κυκλοφορία στις αγορές του 
ελληνικού κόσμου. 
 

Εκκλησία του Δήμου. Βουλή των Πεντακοσίων 
Μέχρι το 462 π.Χ., το αθηναϊκό πολίτευμα λειτουργούσε περίπου 
με τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη. Όμως, στη συνέχεια η λαϊκή 
συμμετοχή διευρύνεται και ο δήμος ασκεί το σύνολο της εξουσίας. 
Η Εκκλησία του Δήμου αποτελεί το κυρίαρχο σώμα στη δομή του 
αθηναϊκού πολιτεύματος. Όλοι οι ελεύθεροι πολίτες της Αττικής, 
σύμφωνα με τον νόμο, ήταν μέλη της και στις συνεδριάσεις της ο 
κάθε πολίτης μπορούσε να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του. Οι 
αποφάσεις της Εκκλησίας καθόριζαν την πορεία της πολιτείας σε 
όλους τους τομείς. Ταυτόχρονα, η Βουλή συγκροτείται με 500 
μέλη (Βουλή των Πεντακοσίων) και ενισχύονται οι αρμοδιότητες 
της. Τα μέλη της,  συνεχίζει να εκλέγει η Εκκλησία με θητεία ενός 
έτους. Η Βουλή προετοίμαζε τα κείμενα των νόμων 
(προβούλευμα), τους οποίους, ψήφιζε ή απέρριπτε η Εκκλησία. 
Μετά τη μεταρρύθμιση του Εφιάλτη, ο Άρειος Πάγος δεν είχε 
δικαίωμα να ελέγχει τη Βουλή. 

Ο θεσμός των Εννέα Αρχόντων κατάληξε 
καθαρά διακοσμητικός. Στη θέση του 
αναδεικνύονται ως οι κύριοι ανώτατοι άρχοντες 
οι Δέκα Στρατηγοί. Έργο τους είναι η εσωτερική 
ασφάλεια της πόλης, ο σχεδιασμός της 
εξωτερικής πολιτικής και η διοίκηση του 
στρατού και του στόλου 
 

Οι λειτουργίες 
Η αθηναϊκή Πολιτεία, με την τόσο έντονη 
παρουσία σε πανελλήνια κλίμακα, είχε ανάγκη 
από χρήματα. Η συντήρηση του στόλου, η 
οργάνωση μεγαλοπρεπών εορτών, το ανέβασμα 
πολυπρόσωπων θεατρικών παραστάσεων, η 
αποστολή πρεσβειών σε πανελλήνιες εορτές 
απαιτούσαν τεράστια οικονομική δαπάνη. Η 
Αθήνα, με ένα ευφυές φορολογικό σύστημα, τις 
λειτουργίες, υποχρέωνε τους οικονομικά 
ισχυρούς Αθηναίους να προσφέρουν τα 
αναγκαία χρήματα για την κίνηση όλου του 
μηχανισμού. Το πρωτότυπο, με το σύστημα των 
λειτουργιών, είναι ότι βοηθιέται η πολιτεία αλλά 
συγχρόνως προωθείται η προσωπική προβολή 
και υλοποιούνται οι φιλοδοξίες των 
φορολογουμένων.  
Τους πλούσιους πολίτες που προσέφεραν μεγάλα 
ποσά για τις λειτουργίες η Πολιτεία τους 
τιμούσε, δίνοντάς τους την άδεια να στήσουν 
αναμνηστικό μνημείο σε περίπτωση νίκης της 
ομάδας τους σε δραματικούς ή γυμνικούς 
αγώνες. 

Η Ηλιαία 
Οι ριζοσπαστικότεροι νεωτερισμοί έγιναν στην 
απονομή της δικαιοσύνης. Ο Εφιάλτης αφαίρεσε 
από τον Άρειο Πάγο την αποκλειστικότητα της 
απονομής δικαιοσύνης, αφήνοντάς του μόνο τις 
περιπτώσεις φόνου εκ προμελέτης και 
εμπρησμού. Όλες οι άλλες περιπτώσεις 
μεταφέρονται στη δικαιοδοσία ενός πολυμελούς 
λαϊκού δικαστηρίου, της Ηλιαίας, με 6.000 
δικαστές, οι οποίοι εκλέγονταν, με θητεία ενός 
έτους, από την Εκκλησία. Η Ηλιαία χωριζόταν 
σε 10 τμήματα. Το κάθε τμήμα είχε αρμοδιότητα 
σε διαφορετικό δικαστικό τομέα και 
αντιπροσώπευε μία από τις δέκα φυλές της 
Αθήνας. 

Δέκα στρατηγοί 
 

Ο βράχος του Αρείου Πάγου 

Η συγκρότηση της  αθηναϊκής κοινωνίας – 
η καθημερνή ζωή 

Τρεις μεγάλες κοινωνικές ομάδες αποτελούσαν τον πληθυσμό της Αθήνας 
κατά τον 5ο αιώνα: οι Αθηναίοι πολίτες, οι μέτοικοι και οι δούλοι.  
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Αθηναίοι πολίτες 
Οι Αθηναίοι πολίτες αποτελούσαν τη μοναδική κυρίαρχη δύναμη στην πόλη. 
Αθηναίοι πολίτες ήταν αυτοί που κατάγονταν από Αθηναίους πατέρα και μητέρα. 
Αυτοί μόνο είχαν το δικαίωμα της συμμετοχής στις εργασίες της Εκκλησίας του 
Δήμου. Όλοι οι Αθηναίοι πολίτες είχαν τα ίδια δικαιώματα απέναντι στους νόμους. 
Μέτοικοι 
Οι μέτοικοι ήταν πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων που είχαν εγκατασταθεί στην 
Αθήνα για διάφορους λόγους. Η κύρια ασχολία τους ήταν το εμπόριο και, για να 
τους επιτραπεί να διαμένουν ανεμπόδιστα στην Αθήνα, πλήρωναν έναν ειδικό φόρο, 
το μετοίκιον. 
Δούλοι 
Οι δούλοι αποτελούσαν την πλειονότητα του πληθυσμού της Αθήνας. Υπολογίζεται ότι κατά την εποχή 
του Περικλή κατοικούσαν στην Αθήνα περίπου 200.000 δούλοι. Κάποιοι ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, 
άλλοι είχαν αγοραστεί στα δουλοπάζαρα και άλλοι ήταν παιδιά δούλων. Ορισμένοι εργάζονταν ως 
υπηρέτες στα αθηναϊκά σπίτια ή τους αγρούς. Άλλοι υπηρετούσαν σε κρατικές υπηρεσίες ως 
δεσμοφύλακες, λογιστές, αστυνόμοι ή εργάτες. Οι μορφωμένοι δούλοι εκτελούσαν και χρέη παιδαγωγού 
σε σπίτια πλούσιων Αθηναίων. Η αθηναϊκή κοινωνία, σχεδόν στο σύνολό της, περιέβαλλε με στοργή 
τους δούλους.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι γιορτές 
Οι γιορτές, παναθηναϊκές και κρατικές ή ιδιωτικές και λιτές, ήταν συνυφασμένες με την καθημερινή ζωή 
της Αθήνας. Η λαμπρότερη, η εορτή της ίδιας της πόλης, ήταν τα Παναθήναια, που τελούνταν κάθε 
τέσσερα χρόνια προς τιμήν της Αθηνάς. Κατά τη διάρκειά τους ξεδιπλωνόταν όλο το μεγαλείο και η 
δύναμη της πόλης. Τα Μεγάλα ή «εν άστει» Διονύσια ήταν μια πολυήμερη γιορτή προς τιμήν του 
Διονύσου. Τα Ανθεστήρια ήταν μία άλλη γιορτή αφιερωμένη στον ίδιο θεό, κατά την οποία οι Αθηναίοι 
δοκίμαζαν το νέο κρασί μέσα σε ατμόσφαιρα γενικής χαράς. 
Τέλος, τα Ελευσίνια, γιορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα και στην κόρη της Περσεφόνη, εορτάζονταν στις 
αρχές Οκτωβρίου. Πομπή με προσκυνητές ξεκινούσε από την Αθήνα και κατέληγε στο ιερό της Δήμητρας 
στην Ελευσίνα. Εκεί τελούνταν τα Ελευσίνια μυστήρια. 

Ο ρόλος της γυναίκας 
Η Αθηναία γυναίκα ακολουθώντας 
τις συνήθειες της εποχής, παρέμενε 
στο σπίτι και σπάνια εξερχόταν 
μόνη. Το μοναδικό αξίωμα που 
μπορούσε να αναλάβει μια γυναίκα 
στην αρχαιότητα ήταν αυτό της 
ιέρειας. Δε λάμβανε μέρος στη 
δημόσια ζωή και καταγινόταν με 
τις οικιακές εργασίες. Επέβλεπε 
τους δούλους, φρόντιζε τον 
καλλωπισμό της, ύφαινε και 
μεριμνούσε για την ανατροφή των 
παιδιών. Περνούσε το μεγαλύτερο 
μέρος της ημέρας στο γυναικωνίτη, 
ένα ιδιαίτερο τμήμα του σπιτιού 
που προοριζόταν γι’ αυτήν. 

Ο άνδρας 
Ο άνδρας περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας έξω 
από το σπίτι. Ο Αθηναίος, όταν δεν ασχολούνταν με την 
προσωπική του εργασία, σύχναζε στα γυμναστήρια, στα 
δημόσια λουτρά, στα κουρεία. Η συμμετοχή στα κοινά τον 
προσέλκυε ιδιαίτερα και στις συνεδριάσεις της Εκκλησίας 
του Δήμου λαμβάνει ενεργό μέρος.  

Τα παιδιά 
Η ανατροφή των παιδιών διέφερε ανάλογα με το φύλο. Ενώ 
τα κορίτσια έμεναν στο σπίτι και μάθαιναν από τη μητέρα 
τους το σύνολο των οικιακών εργασιών, τα αγόρια από την 
ηλικία των επτά ετών στέλνονταν σε ιδιωτικά σχολεία, για 
να μορφωθούν 
 

Μάθημα σ’ ένα 
σχολείο: Αττικό 
ερυθρόμορφο αγγείο. 

Ανάγλυφο Αθηνάς 

23

ΜΕΡΟΣ  Ι



Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.). 
 Πρόκειται για τον πιο εξοντωτικό εμφύλιο πόλεμο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η 30-χρονη σύγκρουση 
ανάμεσα στις δύο μεγάλες συμμαχίες, την Αθηναϊκή και την Πελοποννησιακή, που βρίσκονταν πίσω από 
την Αθήνα και τη Σπάρτη, έφερε τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες σε όλη την ιστορία της Ελλάδας και του 
Ελληνισμού. Τον σπαραχτικό αυτό πόλεμο δεν εμπόδισε ούτε η τριαντάχρονη συμφωνία ειρήνης (τρια-
κοντα-ετούς ειρήνη, 445 π.Χ.), μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας, η οποία μόλις είχε διανύσει το μισό του 
χρόνου ισχύος της.   

Τα αίτια. 
Οι επεκτατικές εμπορικές βλέψεις της Αθήνας προς τις δυτικές 
θάλασσες, Ιόνιο και Αδριατική, οδηγεί σε σύγκρουση με την 
Κόρινθο, η οποία βλέπει τα οικονομικά της συμφέροντα να 
απειλούνται στο χώρο δικής επιρροής.  
Η αντιπαράθεση, εξάλλου, είχε τις ρίζες της και σε άλλους 
σημαντικούς και διαχρονικούς παράγοντες: 
Στη φυλετική διαφορά: Αθηναίοι - Ίωνες και Σπαρτιάτες-
Δωριείς· 
Στην πολιτειακή συγκρότηση των δύο αντιπάλων, δηλαδή της 
δημοκρατικής Αθήνας και της ολιγαρχικής Σπάρτης. Η κλειστή 
και αριστοκρατική Σπάρτη έβλεπε με ολοφάνερη καχυποψία τη 
συνεχώς αυξανόμενη δύναμη της ανοικτής και δημοκρατικής 
Αθήνας. 

Συνεπώς, απέμεναν απλώς οι αφορμές για την έναρξη της σκληρότερης εμφύλιας σύρραξης του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η ανάμειξη των Αθηναίων στη διαμάχη ανάμεσα στην 
Κέρκυρα και την Κόρινθο για την Επίδαμνο (Δυρράχιο), αποτελεί την πρώτη αφορμή του πολέμου.  

Τα βασικά πολεμικά γεγονότα κατά την 
πρώτη φάση: 

Η εισβολή των Θηβαίων (Πελοποννησιακών) στην 
Πλάταια, παραδοσιακή φίλη της Αθήνας. Το θάνατο του 
Περικλή (429 π.Χ.)  
την αποστασία της Λέσβου (428 π.Χ.) και άλλων συμμάχων 
της Αθήνας κατά των αυθαιρεσιών της για εξασφάλιση 
πολεμικής ενίσχυσης.   
Η κατάληψη Σφακτηρίας 
Πρόκειται για το μικρό νησί Σφακτηρία στην Πύλο από τους 
Αθηναίους (425 π.Χ). Η Σπάρτη για να πετύχει την 
απελευθέρωση των πολλών αιχμαλώτων της, αναγκάζεται να 
ζητήσει ειρήνη. Οι Αθηναίοι απορρίπτουν την πρόταση.   
Ο πόλεμος στη Μακεδονία Οι Σπαρτιάτες μεταφέρουν τον 
πόλεμο στη Μακεδονία και καταλαμβάνουν την Αμφίπολη. 

Σε αμφίρροπη μάχη κοντά στην Αμφίπολη φονεύονται και οι δύο στρατηγοί, 
Βρασίδας της Σπάρτης και Κλέων της Αθήνας (422 π.Χ.). 
Η Νικίειος ειρήνη 
Ο θάνατος των δύο ηγετών είχε ως άμεσο αποτέλεσμα το τέλος της πρώτης φάσης 
του πολέμου. Με πρωταγωνιστή τον αρχηγό του αριστοκρατικού κόμματος στην 
Αθήνα, Νικία, υπογράφεται ειρήνη για πενήντα χρόνια (421 π.Χ.). 

Διάρκεια περίοδοι 
Ο πόλεμος, με κάποιες διακοπές, είχε 
διάρκεια τριάντα περίπου χρόνων.  Οι 
Αθηναίοι θα μπουν στον πόλεμο χωρίς 
τον Περικλή και με εσωτερικές έριδες.  
Τα γεγονότα του Πολέμου υπήρξαν το 
αντικείμενο έρευνας δύο ιστορικών της 
αρχαιότητας, του Θουκυδίδη και του 
Ξενοφώντα. Οι νεότεροι ιστορικοί 
διέκριναν τα γεγονότα του πολέμου σε 
τρεις επιμέρους περιόδους: τον 
Αρχιδάμειο ή Δεκαετή πόλεμο (431-421 
π.Χ.), τη Σικελική εκστρατεία (415-413 
π.Χ.) και το Δεκελεικό ή Ιωνικό πόλεμο 
(413-404 π.Χ.). 
 

Λέων Αμφίπολης: μια υπόμνηση  
της μεγάλης μάχης, που ουσιαστικά 
οδήγησε στη Νικίειο ειρήνη. 
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Οι συνέπειες 
Το τέλος του πολέμου αναδεικνύει τη 

Σπάρτη νικήτρια. Όμως στην πραγματικότητα 
ολόκληρη η Ελλάδα εξέρχεται βαθύτατα 
τραυματισμένη.  

Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν 
εξοντωτικός για όλες τις ελληνικές πόλεις και 

ιδιαίτερα για εκείνες που μεταβλήθηκαν σε πεδία συγκρούσεων ή για εκείνες που υπέστησαν τις συνέπειες 
της αντιπαράθεσης με μια από τις δύο μεγάλες δυνάμεις.  

Ο πόλεμος έχει διαβρώσει και τον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων. Οι ηθικές αξίες έχουν 
καταρρεύσει, οι κοινωνικές δομές έχουν ανατραπεί, η θρησκευτική πίστη έχει αντικατασταθεί από την 
αμφισβήτηση. 

 Άμεση και φανερή συνέπεια του πολέμου ήταν η ήττα των Αθηναίων και κατ’ επέκταση, η 
αναγνώριση της Σπαρτιατικής ηγεμονίας από τις ελληνικές πόλεις (404 π.Χ.). Ταυτοχρόνως και η 
δημιουργία των προϋποθέσεων ανάμειξης των Περσών στα εσωτερικά θέματα του ελληνικού κόσμου. 

Οι επιπτώσεις ήταν καθοριστικές για το μέλλον των ελληνικών πόλεων και έκριναν την τύχη των 
πόλεων-κρατών στη διάρκεια του επόμενου αιώνα.  

Θα ακολουθήσει άμεσα στην Ελλάδα το χάος. Η νικήτρια Σπάρτη είναι αδύναμη και δεν μπορούσε 
να επιβάλει την ηγεμονία της. Τέλος, ηττάται από τη Θήβα. 

Η κρίση της πόλης – κράτους και η περσική παρέμβαση. 

Τον 4ο αι. π.Χ. οι πόλεις - κράτη αντιμετώπισαν 
στο εσωτερικό προβλήματα οικονομικής 
κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. Στο εξωτερικό 
οξύνθηκε ο μεταξύ τους ανταγωνισμός και 
πλήθυναν οι συγκρούσεις, που υποκινούνταν 

πολλές φορές από τους Πέρσες. Η περσική 
πολιτική στόχευε με την παροχή χρημάτων, 
άλλοτε προς τη μια και άλλοτε προς την άλλη 
πόλη, στη διάσπαση των ελληνικών δυνάμεων. 

Η εκστρατεία στη Σικελία 
(415–413 π.χ.) 

Ο Αλκιβιάδης εκστρατεύει στη Σικελία με το 
πρόσχημα της αποστολής βοήθειας προς τους 
Εγεσταίους, φίλους της Αθήνας στον πόλεμο 
ενάντια στους Σελινούντιους. Εγκαταλείπει όμως 
τον ελληνικό στόλο, μετά από πολιτικό σκάνδαλο 
στην Αθήνα που θέλει πρωταγωνιστή τον ίδιο. Ο 
Αλκιβιάδης, φοβούμενος την θανατική ποινή, 
αρνείται την επιστροφή στην Αθήνα και 
καταφεύγει στη Σπάρτη.   
Συμβουλεύει τους Σπαρτιάτες να στείλουν ισχυρό 
εκστρατευτικό σώμα στη Σικελία για να βοηθήσουν 
τους  αντιπάλους της Αθήνας. Ακόμη, προτρέπει τη 
Σπάρτη να καταλάβει και να οχυρώσει τη Δεκέλεια 
στην Αττική για να αποκόψουν την Αθήνα από την 
αγροτική ενδοχώρα της. 
Για τον ελληνικό στόλο στη Σικελία έπονταν ο 
όλεθρος. Για τον Θουκυδίδη η σικελική 
καταστροφή σηματοδοτεί και την οριστική πτώση 
του αθηναϊκού μεγαλείου. «Οὐδέν ἐστίν ὅ,τι οὐκ 
ἀπώλετο – Όλα χάθηκαν». 

Ο Δεκελεικός πόλεμος 
(413–404 π.Χ.) 

Η παρέμβαση των Περσών 
Οι Αθηναίοι προσπαθούν να ναυπηγήσουν νέο 
στόλο. Συγχρόνως, οι Πέρσες εμφανίζονται 
στο Αιγαίο. Με την χρηματική στήριξη των 
Περσών οι Σπαρτιάτες ναυπηγούν ισχυρό 
στόλο και διεκδικούν από τους Αθηναίους την 
κυριαρχία στο Αιγαίο. Στη ναυμαχία στο 
ακρωτήριο της Σάμου Νότιο (407 π.Χ.) ο 
αθηναϊκός στόλος ηττάται.  
Στις Αργινούσες (406 π.Χ.) ο αθηναϊκός 
στόλος νικά τους Σπαρτιάτες για να ηττηθεί 
από αυτούς ένα χρόνο αργότερα  (405 π.Χ.) 
στο Βόρειο Αιγαίο με ολοκληρωτική 
καταστροφή.  Στη συνέχεια, ο στόλος των 
Σπαρτιατών αποκλείει την Αθήνα από τη 
θάλασσα. Επίσης, η οχυρωμένη Δεκέλεια από 
τους Σπαρτιάτες, είχε απομονώσει την πόλη 
από την ξηρά. Η πολιορκία εξάντλησε τους 
Αθηναίους, οι οποίοι το 404 π.Χ. 
αναγκάζονται να ζητήσουν ειρήνη. 
 

Συνθηκολόγηση 
Οι Σπαρτιάτες συγκαλούν συνέδριο στη Σπάρτη για 
να αποφασιστεί η σύναψη ειρήνης. Μεταξύ της 
πρότασης αρκετών συμμάχων για ισοπέδωση της 
Αθήνας και της σύναψης ειρήνης με βαριούς όρους, 
οι Σπαρτιάτες επέλεξαν το δεύτερο. 
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Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο και την 
επικράτηση των Σπαρτιατών, ο περσικός παράγο-
ντας φρόντισε να δημιουργήσει αντισπαρτιατικό 
συνασπισμό από τη Θήβα, την Κόρινθο, το Άργος 
και την Αθήνα και να υποκινήσει μια σειρά 
συγκρούσεων που έγιναν γνωστές ως Βοιωτικός 
ή Κορινθιακός πόλεμος (395-386 π.Χ.). Ο 
πόλεμος αυτός επισφραγίστηκε από μια μειωτική 
για τον Ελληνισμό ειρήνη, γνωστή ως Βασίλειος, 
ή και ως Ανταλκίδειο ειρήνη. Οι Σπαρτιάτες με 
τη σύμφωνη γνώμη των Περσών ζήτησαν να 
επιβάλουν τους όρους του τερματισμού του 
πολέμου. Έτσι παρέδωσαν τις ελληνικές πόλεις 
των παραλίων της Μ. Ασίας και την Κύπρο στο 
βασιλιά της Περσίας, διακήρυξαν την αυτονομία 
όλων των ελληνικών πόλεων - με κάποιες 

εξαιρέσεις,-  τα νησιά Ίμβρο, Λήμνο και Σκύρο 
που παρέμειναν στους Αθηναίους - και έγιναν οι 
ίδιοι τοποτηρητές της ειρήνης στην κυρίως 
Ελλάδα. Μεταβλήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο σε 
όργανα της περσικής πολιτικής. 
Την ηγεμονία μετά τους Σπαρτιάτες θα 
διεκδικήσουν για μικρό χρονικό διάστημα οι 
Θηβαίοι. Δύο σημαντικές για τον ελληνισμό 
μάχες, η μια στα 371 π.Χ. και η άλλη στα 362 π.Χ. 
θα κρίνουν την άνοδο και την πτώση αντίστοιχα 
της Θηβαϊκής ηγεμονίας.  
Οι πόλεμοι μεταξύ των ελληνικών πόλεων, οι 
πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές μέσα στις 
ίδιες τις πόλεις και ο παρεμβατικός ρόλος των 
Περσών ήταν τα συμπτώματα της παρακμής των 
ελληνικών πόλεων-κρατών. 

Β΄ Αθηναϊκή συμμαχία 
Το 386 π. Χ η Σπάρτη, με στόχο την απόκτηση της εύνοιας των Περσών, εκμεταλλεύεται την τάση για 
ειρήνη των ελληνικών πόλεων, εξουθενωμένων από τους συνεχείς πολέμους και προτείνει ένα σχέδιο 
ειρήνης. Μετά από πολλούς δισταγμούς όλες οι πόλεις δέχτηκαν την ειρήνη που καθιστούσε τους Πέρσες 
διαιτητές των ελληνικών πραγμάτων. 
Η ειρήνη αυτή δεν έφερε τη γαλήνη στον ελληνικό κόσμο. Πολλές ναυτικές και νησιωτικές πόλεις έβλεπαν 
με συμπάθεια την ανασύσταση της Αθηναϊκής συμμαχίας. Έτσι, σε συνέδριο που συγκαλείται στην Αθήνα 
το 378 π.Χ., και στο οποίο μετέχουν πολλές νησιωτικές πόλεις, αναγγέλλεται επίσημα η οργάνωση της Β΄ 
Αθηναϊκής Συμμαχίας. 

Ο Φίλιππος Β΄ και η 
ένωση των Ελλήνων.
Ο Φίλιππος Β΄, αφού κατόρθω-
σε να σταθεροποιήσει τη θέση 
του στο θρόνο της Μακεδονίας, 
έθεσε ως στόχους της πολιτικής 
του πρώτα την ισχυροποίηση 
του μακεδονικού κράτους και 
στη συνέχεια την επέκταση της 
εξουσίας του. 
Την ισχυροποίηση της 
Μακεδονίας πέτυχε με  την 
οργάνωση ισχυρού στρατού και 
την ανάπτυξη ισχυρής 
οικονομίας.  
Η εξωτερική πολιτική του ήταν επεκτατική, η οποία όμως 
στράφηκε από την εξασφάλιση νέων εκτάσεων γης στους 
άνδρες του στρατού του, στην πολιτική που αποσκοπούσε 
στην ένωση των Ελλήνων υπό την αρχηγία του. 
Σε πρώτο στάδιο, ο Φίλιππος, αφού κατέλαβε πόλεις της 
Χαλκιδικής και εδάφη της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, έφτασε μέχρι τις δυτικές ακτές του Ευξείνου 
Πόντου. 
Σε δεύτερο στάδιο επενέβη στη Θεσσαλία και στη νότιο 

Ελλάδα. Σε μια από τις εκστρατείες του αντιμετώπισε νικηφόρα τις συνασπισμένες δυνάμεις των 

Η πανελλήνια ιδέα. 

Τα συμπτώματα της παρακμής και της 
κακοδαιμονίας που κατέτρυχαν τον 
ελληνικό κόσμο απασχόλησαν 
κάποιους πνευματικούς ανθρώπους, 
οραματιστές ενός πανελλήνιου 
συνασπισμού, ή πανελλήνια ιδέα. 
Κύριος εκφραστής αυτής της πολιτικής 
ήταν ο Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος 
Ισοκράτης. Σε πρώτο στάδιο, (380 π.Χ.) 
διατυπώνει την άποψη ότι τον κοινό 
αγώνα εναντίον των Περσών θα 
μπορούσε να αναλάβει η Αθήνα. 
Αργότερα, η αδυναμία της Αθήνας να 
εμπνεύσει εμπιστοσύνη, τον έστρεψε 
στην ιδέα ότι ένας ισχυρός μονάρχης θα 
ένωνε τους Έλληνες και θα τους 
οδηγούσε εναντίον των Περσών. Σε 
βαθιά γηρατειά ατένιζε με ελπίδα την 
επικράτηση του Φιλίππου Β΄ της 
Μακεδονίας 

Φίλιππας Β΄ Πορτρέτο 
από ελεφαντοστό. 
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Θηβαίων και των Αθηναίων στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.) και έτσι επιβλήθηκε ως ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης 
που είχε τη δυνατότητα να ενώσει τους Έλληνες και να ηγηθεί του κοινού αγώνα εναντίον των Περσών. 
Η πανελλήνια ένωση έγινε πραγματικότητα σε συνέδριο στην Κόρινθο το 337 π.Χ., όπου συμμετείχαν 
όλες οι πόλεις εκτός από τη Σπάρτη και όπου συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
♦ Απαγορεύτηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ των ελληνικών πόλεων και η βίαιη μεταβολή των καθεστώτων
τους·
♦ προστατεύτηκε η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και καταδικάστηκε η πειρατεία·
♦ ιδρύθηκε πανελλήνια συμμαχία, αμυντική και επιθετική, με ισόβιο αρχηγό το Φίλιππο Β'.
Το συνέδριο της Κορίνθου, μετά τη δολοφονία του Φιλίππου Β΄, επαναλήφθηκε την επόμενη χρονιά (336
π.Χ.) από τον Αλέξανδρο. Σε αυτό, ανανεώθηκε από την πλευρά των αντιπροσώπων στο πρόσωπο του
νέου ηγέτη ο όρκος που είχαν δώσει στον πατέρα του.

Ερωτήσεις – Δραστηριότητες 
1. Σε τι συνίσταται η αθηναϊκή δημοκρατία; Ποιοι είναι οι κυριότεροι θεσμοί της;

2. Ποιος είναι ο αντίστοιχος με την Εκκλησία του Δήμου θεσμός στη σύγχρονη δημοκρατία; Ποια
διαφορά υπάρχει στον τρόπο συμμετοχής;

3. Ποιον σκοπό εξυπηρετούσε ο θεσμός των λειτουργιών στην αρχαία Αθήνα;

4. Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί με τα σημαντικότερα πολιτικά μέτρα κάθε Αθηναίου
πολιτικού. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί στα χρόνια του Περικλή η αθηναϊκή δημοκρατία άγγιζε
το απόγειό της;

Πολιτικά μέτρα 
Σόλωνα 

Πολιτικά μέτρα 
Κλεισθένη 

Πολιτικά μέτρα Εφιάλτη / Περικλή 

5. Τα αίτια που οδήγησαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο μπορούν αναλογικά και στη σημερινή
εποχή να προκαλέσουν πολέμους ανάμεσα στα κράτη; Δικαιολογήστε την οποιαδήποτε απάντησή
σας με λογικά επιχειρήματα ή και παραδείγματα.

6. Είναι γνωστό ότι κάθε κράτος εφαρμόζει την πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Το
ίδιο έκαναν και οι Πέρσες παρεμβαίνοντας στην Ελλάδα. Ποια σφάλματα των ελληνικών πόλεων
εκμεταλλεύτηκαν;

7. Ποια διαφορά από πλευράς συνεπειών έχει ο εμφύλιος πόλεμος από έναν πόλεμο με εξωτερικό
εχθρό; (Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας με
εμπειρίες από τον πόλεμο του 1940 και τον Εμφύλιο [1946-1949]).
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Ο Μέγας Αλέξανδρος και τα όνειρά του. 

Το συνέδριο της Κορίνθου, μετά τη δολοφονία του Φιλίππου Β΄, επαναλήφθηκε την 
επόμενη χρονιά (336 π.Χ.) από τον πρωτότοκο γιό του Φιλίππου του Β’ τον  
Αλέξανδρο. Το συνέδριο τον αναγνώρισε ως τον «στρατηγό αυτοκράτορα» των 
Ελλήνων. 
Ήταν μόλις 20 ετών όταν έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας. Μαθητής του Αριστοτέλη 
από τα παιδικά του χρόνια, αποκτά μια παιδεία βαθύτατα ελληνική, η οποία θα 
σφραγίσει ολόκληρη τη ζωή του. Διαβάζει Πίνδαρο, Ηρόδοτο, Θουκυδίδη και λατρεύει 
τον Όμηρο. Όνειρά του είναι η πραγματοποίηση των σχεδίων του πατέρα του για 
συντριβή των Περσών και η διάδοση του ελληνικού πνεύματος σε όλο τον κόσμο. 

 Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου ξεκίνησε από την Πέλλα το 
334π.Χ. Σε διάστημα ένδεκα χρόνων (334-325 π.Χ.) ο Μ. 
Αλέξανδρος κατάκτησε την Ανατολή φτάνοντας μέχρι τον Ινδό 
ποταμό. Το έργο αυτό πραγματώθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις: 

 Στη διάρκεια της πρώτης φάσης (334-331 π.Χ.) 
κυριάρχησε στη Μ. Ασία και απελευθέρωσε τις ελληνικές 

πόλεις, αφού συγκρούστηκε δύο φορές με τον περσικό στρατό, (334 
π.Χ.) και (333 π.Χ.). Ακολούθως κατέλαβε τη Φοινίκη και την 
Παλαιστίνη (333-2 π.Χ.) και ξεκίνησε την κατάκτηση της Αιγύπτου. 
Στο Δέλτα του Νείλου ίδρυσε την Αλεξάνδρεια (331 π.Χ.), η οποία 
επρόκειτο να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο εμπορικό και πνευματικό 
κέντρο της Μεσογείου. 

Στη δεύτερη φάση (331-327 π.Χ.) προχώρησε στη 
Μεσοποταμία και μετά από μια ανοικτή σύγκρουση με 

τον περσικό στρατό κοντά στα ερείπια της αρχαίας Νινευί, νίκησε το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΙV 

Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 
Το οικουμενικό κράτος του Μ. Αλέξανδρου 
Ο πολιτισμός  στην Κλασική εποχή 
 

  Ο Αλέξανδρος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγούς όλων των εποχών 
και στρατιωτικό πρότυπο για όλους τους μετέπειτα μεγάλους στρατηγούς της 
ιστορίας. Κατά την περίοδο των 13 ετών της βασιλείας του (336 - 323 π.Χ.) 
κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου και χωρίς να έχει ηττηθεί 
σε μάχη που ο ίδιος συμμετείχε. Επίσης, με την ίδρυση πόλεων και βιβλιοθηκών, 
και τη συμμετοχή επιστημόνων και γεωγράφων στις εκστρατείες του, άλλαξε την 
ιστορία του κόσμου με την διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην Ευρασία και τη 
μίξη του με τις τοπικές παραδόσεις και έθιμα των άλλων 
πολιτισμών. Οι Αλεξανδρινοί χρόνοι αποτελούν το τέλος της κλασικής αρχαιότητας 
και την απαρχή της περιόδου της παγκόσμιας ιστορίας γνωστής ως Ελληνιστικής. 

Ο Αλέξανδρος αγαπούσε 
πολύ τα βιβλία και τη μάθηση 
και διάβαζε πολύ. Την Ιλιάδα 
τη θεωρούσε το βιβλίο του 
καλού πολεμιστή και την είχε 
πάντα κάτω από το μαξιλάρι 
του μαζί με το ξίφος του. 
Θαύμαζε και αγαπούσε 
επίσης το δάσκαλό του, τον 
Αριστοτέλη, όσο και τον 
πατέρα του. Μάλιστα έλεγε 
πως χάρη στον πατέρα του 
ζει, αλλά χάρη στο δάσκαλό 
του ζει καθώς πρέπει. 

Πλούταρχος, Αλέξανδρος, 8 
(διασκευή) 

Το οικουμενικό κράτος του Μ. Αλεξάνδρου. 
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Δαρείο Γ΄ και κατέλαβε τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας 
των Αχαιμενιδών, τη Βαβυλώνα, τα Σούσα (331 π.Χ.), την 
Περσέπολη, τις Πασαργάδες, τα Εκβάτανα (330 π.Χ.). 
Συνέχισε τη νικηφόρα εκστρατεία με την κατάληψη των 
ανατολικών Περσικών σατραπειών, (330 π.Χ.) για να φθάσει 
στη συνέχεια στις άκρες της περσικής αυτοκρατορίας όπου 
ίδρυσε την Αλεξάνδρεια την Εσχάτη. Σ’ αυτές τις περιοχές 
παρέμεινε περίπου δύο χρόνια. 

 Η τρίτη φάση (327-325 π.Χ.) περιλαμβάνει την 
εκστρατεία στην ινδική χερσόνησο. Στόχος του 

Αλεξάνδρου ήταν να φτάσει μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης 
που τότε πίστευαν ότι ήταν στην Ινδία. Στον Υδάσπη, παραπόταμο 
του Ινδού, αντιμετώπισε νικηφόρα τον τοπικό ηγεμόνα Πώρο και 
προχώρησε ανατολικότερα μέχρι τον Ύφαση ποταμό, ο οποίος 
αποτέλεσε και το όριο της εκστρατείας του (326 π.Χ.). Η επιθυμία 
του να φτάσει μέχρι το Γάγγη δεν εκπληρώθηκε λόγω της 
αντίδρασης του μακεδονικού στρατού. Θα φθάσει όμως  στις εκ-
βολές του Ινδού.  

Ξεπέρασε την προσδοκία κάθε ηγέτη. Την άνοιξη 
του 323 π.Χ. ο Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή 

στη Βαβυλώνα, ενώ προετοίμαζε τον περίπλου της Αραβίας. 
Είχε οπραματιστεί μια παγκόσμια ενότητα με τη δημιουργία μιας 
απέραντης αυτοκρατορίας, ενιαίας από διοικητική φυλετική 
πολιτιστική και θρησκευτική άποψη. 
Την πολιτιστική ενότητα θα εξασφάλιζε η διάδοση του ελληνικού 
πολιτισμού, η ελληνική γλώσσα και η εξάπλωση του ελληνικού 
στοιχείου. Για να αποτελέσουν φάρους του ελληνικού πολιτισμού  
έκτισε σε όλη την έκταση της ασιατικής του αυτοκρατορίας, 20 
ομώνυμες πόλεις «Αλεξάνδρεια», 14 από τις οποίες έχουν ιστορικά 
εντοπιστεί, ενώ κάποιες υπάρχουν μέχρι σήμερα 
Τη φυλετική ενότητα επεδίωξε με την πολιτική της «Εθνομειξίας» 
δηλαδή με τις επιγαμίες μεταξύ Ελλήνων και Ασιατών. 
Είναι ο μόνος κατακτητής που δεν ύψωσε τείχη ανάμεσα στους  
κατακτητές και τους κατακτημένους  

 
 

Ο Μ. Αλέξανδρος στη μάχη στην 
Ισσό. Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό 

Η γενναιοδωρία του Μ. 
Αλεξάνδρου 
Πριν πραγματοποιήσει την 
εκστρατεία ο Αλέξανδρος 
εξέτασε την κατάσταση των 
στρατηγών του και μοίρασε 
σ΄αυτούς όλα τα βασιλικά 
κτήματα. Όταν πια είχαν 
ξοδευτεί και είχαν μοιραστεί 
όλα, ο Περδίκας, ένας από τους 
στρατηγούς του, είπε στον 
Αλέξανδρο: «Και συ, βασιλιά, 
τι κρατάς για τον εαυτό σου;» 
«Τις ελπίδες» τού απάντησε 
εκείνος. «Απ’ αυτές λοιπόν θα 
πάρουμε κι εμείς, που 
εκστρατεύουμε μαζί σου», του 
είπε ο Περδίκας 

Πλούταρχος, Αλέξανδρος, 15 
(Διασκευή ) 
 

Το οικουμενικό 
κράτος του Μ. 
Αλεξάνδρου. 
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Η φιλοσοφική σκέψη από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. 
τοποθέτησε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο και 
προσπάθησε να ερμηνεύσει τα φαινόμενα με βάση τη λογική 
(ορθολογισμός). Στην αρχή οι σοφιστές και ο Σωκράτης και 
τον 4ο αι. π.Χ. ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης επιζητούσαν με 
τις φιλοσοφικές θεωρήσεις τους πρακτικές εφαρμογές που θα 
βελτίωναν τον άνθρωπο και τη ζωή του. Ο Πλάτωνας και ο 
Αριστοτέλης είναι οι κορυφαίοι διανοητές της αρχαιότητας και 
το έργο τους αποτέλεσε τη βάση της σύγχρονης φιλοσοφίας 
και των επιστημών από την εποχή της Αναγέννησης και μετά. 

Η ιστοριογραφία. 
Κορυφαίο δημιούργημα των κλασικών γραμμάτων είναι η θεμελίωση 
της επιστήμης της ιστορίας. Εκπροσωπήθηκε από τον Ηρόδοτο (484–
425 π.Χ.), που ονομάστηκε πατέρας της ιστορίας, αλλά κυρίως από το 
Θουκυδίδη, (460–400 π.Χ.) ο οποίος με το έργο του έθεσε τα 
πραγματικά θεμέλια της επιστημονικής ιστορικής συγγραφής. Ο 
Ηρόδοτος μαζί με τα πραγματικά γεγονότα παραθέτει συχνά και 
μυθολογικά στοιχεία. Το ελάττωμα αυτό διορθώνει ο Θουκυδίδης Προς 
αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε τον 4ο αι. π.Χ. ο ιστορικός Ξενοφών 
(430/25–355 π.Χ.)    

Η ποιητική τέχνη κυρίως με το έργο των τριών τραγικών (Αισχύλου, 
Σοφοκλή, Ευριπίδη) εξελίχθηκε σε θεατρικό λόγο υψηλών διανοημάτων, 
ενώ με τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κριτική της καθημερινής 
πολιτικής ζωής. Το δημοκρατικό πολίτευμα και η οργάνωση της 
δικαιοσύνης προς το συμφέρον του πολίτη, τον 4ο αι. π.Χ., συνέβαλαν 
ιδιαίτερα στην καλλιέργεια του ρητορικού λόγου κυρίως με τους μεγάλους 
ρήτορες Λυσία, Ισοκράτη και Δημοσθένη. 

Η Επιστήμη 
Ο ορθολογισμός της φιλοσοφικής σκέψης συντέλεσε στην ανάπτυξη της 
επιστήμης. Την εποχή αυτή συστηματοποιήθηκαν οι γνώσεις για τη φύση και 
τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι φιλόσοφοι, από την αρχαϊκή εποχή έως και τον 
4ο αι. π.Χ., ήταν και ειδικοί ερευνητές που ασχολήθηκαν με τα μαθηματικά, την 
αστρονομία, τη φυσική, τη βοτανική και άλλες επιστήμες. Στην αστρονομία και 
τα μαθηματικά διακρίθηκε ο Αθηναίος Μέτων, στη χωροταξική οργάνωση 
των πόλεων με προδιαγραμμένο σχέδιο ο Ιππόδαμος από τη Μίλητο και στην 
ιατρική ο Ιπποκράτης από την Κω.  

Την κλασική εποχή (479–332 π.Χ.), και με βασικό κέντρο την Αθήνα, παράλληλα 
με την ολοκλήρωση των δημοκρατικών θεσμών, ανθίζουν τα γράμματα, 
δημιουργούνται κορυφαία έργα στις εικαστικές τέχνες –γλυπτική και ζωγραφική– 
και στην αρχιτεκτονική. Ο 5ος αι. π.Χ. έχει ταυτιστεί με τη δράση του Περικλή 
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Βασικά γνωρίσματα στις κλασικές τέχνες 
Η κλασική τέχνη υπήρξε για πολλούς αιώνες το πρότυπο και το μέτρο σύγκρισης 
κάθε καλλιτεχνικού έργου. Η λέξη κλασικός στην ελληνική και στις ξένες 
γλώσσες σημαίνει εκείνο που είναι αξεπέραστο και έχει αιώνια, διαχρονική αξία, 
ισχύ και αναγνώριση. Βασικά γνωρίσματα της κλασικής τέχνης είναι το μέτρο, 
η αρμονία και το κάλλος. Οι μορφές είναι αρμονικές και συμμετρικές, οι 
χειρονομίες συγκρατημένες, το βλέμμα βαθύ και στοχαστικό. Θεοί, ήρωες και 
άνθρωποι παριστάνονταν σαν τέλεια όντα, με ιδανική ομορφιά, με 
συγκρατημένη εκδήλωση του ψυχικού τους κόσμου, μεγαλόπρεποι, δηλαδή 
εξιδανικευμένα. 

Περίοδοι 
Η τέχνη της κλασικής εποχής διακρίνεται σε τρεις περιόδους. Στην 
πρώιμη κλασική τέχνη ή στην τέχνη του αυστηρού ρυθμού (480–450 
π.Χ.). Οι μορφές είναι πιο βαριές και στιβαρές και μερικές φορές σε 
έντονη στιγμιαία κίνηση. Αντίθετα, κατά την ώριμη κλασική περίοδο 
(450–390 π.Χ.) οι μορφές παριστάνονται σε ήρεμες στάσεις, ενώ στα 
γυναικεία αγάλματα τα ενδύματα αρχίζουν να ελαφραίνουν και να 
αναδεικνύουν την ομορφιά των σωμάτων. Στην ύστερη κλασική 
εποχή (390–323 π.Χ.) οι μορφές θα αρχίσουν πάλι να κινούνται πιο 
ελεύθερα στον χώρο, τα σώματα να λυγίζουν, οι χειρονομίες να 
γίνονται πιο εύγλωττες, τα ενδύματα και τα χτενίσματα πιο 
πολύπλοκα και εξεζητημένα, η έκφραση των συναισθημάτων πολύ 
πιο έντονη. 
Η κλασική τέχνη του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. παρίστανε θέματα 
κυρίως από τη μυθολογία, , αλλά και θέματα από τη δημόσια 
θρησκευτική ζωή. Πάντως στην ύστερη κλασική περίοδο αρχίζουν 
ολοένα και περισσότερο να στήνονται σε δημόσιους χώρους 
πορτρέτα σημαντικών πολιτών, πολιτικών και πνευματικών 
ανθρώπων.  

                              Η αρχιτεκτονική των κλασικών χρόνων 

Κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο 
κτίζονται λαμπροί ναοί και δημόσια κτίρια –θόλοι, στοές, 
γυμνάσια, παλαίστρες, θέατρα–στον δωρικό και ιωνικό ρυθμό, 
που έχουν αποκτήσει τις ιδανικές αναλογίες. Την ίδια εποχή 
εφευρίσκεται και το κορινθιακό κιονόκρανο που μοιάζει με 
καλάθι περιτυλιγμένο από αγκάθια, το οποίο θα αξιοποιηθεί. στο 
εσωτερικό των κτιρίων. 
Πάνω στην Ακρόπολη της Αθήνας κτίζονται την εποχή του 
Περικλή τα λαμπρότερα κλασικά κτίρια της αρχαιότητας, όπως 
τα Προπύλαια, η μεγαλοπρεπής δηλαδή είσοδος της Ακρόπολης. 
ο Παρθενώνας. Ο δωρικός αυτός ναός, που συνδύαζε στο σχέδιό 
του και ιωνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, αποτέλεσε το σήμα 
κατατεθέν της αθηναϊκής δημοκρατίας. Σε σχέδια του 
Καλλικράτη οικοδομήθηκε την ίδια εποχή στην Ακρόπολη ο 
ναός της Αθηνάς Νίκης, ένα κομψοτέχνημα ιωνικού ρυθμού και 
κτίστηκε και το Ερέχθειο, επίσης σε ιωνικό ρυθμό. Αυτές οι  

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης 

Η γέννηση της Αθηνάς 

     Τα  Πρυπύλαια 
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      αρχιτεκτονικές δημιουργίες αποτελούν κορυφαία έργα 
της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η 
επιρροή τους στην αρχιτεκτονική των εποχών που 
ακολούθησαν μέχρι σήμερα ήταν κολοσσιαία. 
Από τον 5ο αιώνα π.Χ. αρχίζουν να κτίζονται με λίθο και 
τα αρχαία θέατρα. Το πιο ονομαστό ανάμεσά τους είναι 
το θέατρο της Επιδαύρου, που διατηρείται σε πολύ καλή 
κατάσταση και μας είναι γνωστό από τις παραστάσεις 
αρχαίων έργων που γίνονται κάθε καλοκαίρι.  

Η γλυπτική και η ζωγραφική των 
κλασικών χρόνων 

Μετά τους περσικούς πολέμους και σε όλη τη διάρκεια του 5ου και 
4ου αιώνα π.Χ., φθάνουν σε μεγάλη ακμή οι καλές τέχνες στον 
ελληνικό χώρο. Στην Ολυμπία, στην Ακρόπολη, στους Δελφούς και 
σε άλλα μεγαλύτερα ή μικρότερα ιερά οι ανασκαφές έφεραν στο 
φως αριστουργηματικά αγάλματα και ανάγλυφα, σε μάρμαρο και 
ορείχαλκο. Για τα λατρευτικά αγάλματα των θεών 
χρησιμοποιούνταν το ελεφαντοστό για τα γυμνά μέρη των μορφών 
και φύλλα από χρυσάφι για τα ενδύματά τους. Τέτοια 
χρυσελεφάντινα αγάλματα ήταν το άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου 
στον Παρθενώνα και του Δία στην Ολυμπία, και τα δύο έργα του 
Φειδία. 

Τους κούρους της αρχαϊκής περιόδου αντικαθιστούν τώρα τα αγάλματα 
των γυμνών αθλητών σε ποικίλες στάσεις, πολύ συχνά παριστάνονται 
πολεμιστές, κυρίως όμως ήρωες, άλλοτε ντυμένοι και άλλοτε γυμνοί. 
Επίσης πολύ συχνές είναι οι απεικονίσεις μυθολογικών μορφών, 
ανδρικών και γυναικείων, ιδιαίτερα του Ηρακλή, και βέβαια οι θεοί του 
Ολύμπου. Τις κομψές αρχαϊκές κόρες με τα λεπτά ιωνικά ενδύματα 
διαδέχονται ηρωίδες της μυθολογίας με τον βαρύ, μάλλινο και απέριττο 
δωρικό πέπλο. 
Ο Μύρων, ο Φειδίας, ο Πολύκλειτος, ο Πραξιτέλης, ο Λεωχάρης, ο 
Σκόπας, Λύσιππος, είναι τα μεγάλα ονόματα στον χώρο της γλυπτικής. 
Ο Πολύγνωτος, ο Μίκων, ο Απολλόδωρος, Νικίας, ο Παρράσιος, ο 
Ζεύξις, ο Απελλής, ο Ευφράνωρ κλπ, ζωγραφίζουν μυθολογικά θέματα. 

Ερωτήσεις και καθήκοντα. 
1. Περιέγραψε σύντομα ποια ήταν η ιδέα του Μ. Αλέξανδρου για τον τότε κόσμο και τα σχέδιά

υλοποίησης της.  Συμβουλέψου και άλλε πηγές.
2. Ο Μ. Αλέξανδρος δεν στόχευε στη σκλαβιά των λαών, αλλά στον εκπολιτισμό τους. Λέγεται όμως

ότι ο ίδιος σκλαβώθηκε από τον μύθο γι΄αυτόν, όπως επίσης, ότι η μορφή και η δράση του
συνυφάνθηκαν με τη λαϊκή φαντασία και δημιούργησαν το θρύλο ενός μυθικού ήρωα στην
παράδοση πολλών λαών. Χρησιμοποίησε τη διαπίστωση αυτή για να γράψεις μια δική σου έκθεση.

3. Κάνε μια δική σου έρευνα για την αρχιτεκτονική και τις καλές τέχνες  στην κλασική περίοδο και
πώς επηρέασαν οι τέχνες αυτές την ανθρωπότητα μέχρι τις μέρες μας.

4. Πες τη δική σου άποψη για τις σχέσεις ανάμεσα στη δημοκρατία και την άνθιση των γραμμάτων
και των τεχνών στην κλασική περίοδο.

Το Ερέχθειο.  
Ένας από τους κομψότερους ιωνικούς 

 

32

Ιστορία της Ελλάδας   9



1. Η διάσπαση του κράτους
του Μ. Αλεξάνδρου

Το έντονο πρόβλημα της διαδοχής που προέκυψε αμέσως 
μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου οδήγησε σε συγκρούσεις 
των διαδόχων, δηλαδή των στρατηγών του. Σε μια πρώτη 
φάση οι συγκρούσεις κράτησαν είκοσι χρόνια (321-301 
π.Χ.) και οδήγησαν στο διαμελισμό της αυτοκρατορίας σε 
επιμέρους βασίλεια. Στη μάχη στην Ιψό της Φρυγίας (301 
π.Χ.) κρίθηκε οριστικά η τύχη της αυτοκρατορίας. 
Συγκρούσεις συνεχίστηκαν και μετά την περίοδο αυτή 
μεταξύ των ηγεμόνων των ελληνιστικών βασιλείων μέχρι 
τη σταθεροποίηση της εξουσίας τους. 
 Ο νέος πολιτικός χάρτης της αυτοκρατορίας. 
Από το διαμελισμό της αυτοκρατορίας προέκυψαν 
τέσσερα ισχυρά βασίλεια: δύο στην Ανατολή, της 
Αιγύπτου με τον Πτολεμαίο, της Συρίας με το Σέλευκο, 
της Μακεδονίας με τον Κάσσανδρο και της Θράκης με το 
Λυσίμαχο στην μητροπολιτική Ελλάδα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    V 

Ελληνιστική εποχή (323 - 30 π.Χ.) 
Ο ελληνιστικός κόσμος – 
ο Πύρρος της Ηπείρου 

 Η εποχή που αρχίζει από το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) και τελειώνει με 
την κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους (30 π.Χ.) ονομάζεται ελληνιστική 
περίοδος [ελληνίζω: συμπεριφέρομαι ως Έλληνας]  
 Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του δημιουργού της, η αυτοκρατορία του Μ. 
Αλέξανδρου διαμόρφωσε νέα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα για τον 
Ελληνισμό. Κατακερματίστηκε σε μικρότερα βασίλεια, τα οποία κυβερνήθηκαν 
από δυναστείες που ίδρυσαν οι στρατηγοί του Μ. Αλεξάνδρου. Παγιώθηκε έτσι το 
πολιτικό σύστημα της απόλυτης μοναρχίας. Οι σημαντικότερες βασιλείες στον 
ελλαδικό χώρο ήταν της Μακεδονίας και της Ηπείρου. 
Το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από την μητροπολιτική Ελλάδα στις 
μεγαλουπόλεις της Ανατολής. (Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμο και άλλες). 
Λίγες πόλεις-κράτη στην κυρίως Ελλάδα διατήρησαν την εσωτερική τους οργά-
νωση. Κάποιες άλλες περιοχές συγκρότησαν ομοσπονδίες, όπως ήταν οι συμπολι-
τείες.  
Η φιλοδοξία του Πύρρου της Ηπείρου να μεγαλώσει το κράτος του εκστρατεύοντας 
στη Δύση, όπως ο Αλέξανδρος στην Ανατολή, δεν πέτυχε. Ενίσχυσε πάντως το 
βασίλειο της Ηπείρου.  
Ωστόσο, η ελληνιστική περίοδο συνέχισε την πολιτισμική άνθιση της κλασικής 
περιόδου 
Από το 2ο αι. π.Χ. όμως άρχισε η βαθμιαία επέκταση των Ρωμαίων στον ελληνικό 
χώρο και στην Ανατολή.  

Τμήμα της ζωφόρου του βωμού του Διός 
στην Πέργαμο. Είχε ως θέμα τη 
Γιγαντομαχία (πρώτο μισό 2ου αι. π.Χ.). 
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Τα βασίλεια στην Ανατολή ακολούθησαν τα πρότυπα 
διακυβέρνησης του Μ. Αλέξανδρου. Συνεπώς η βασιλεία 
τους είχε προσωπικό χαρακτήρα. Στην Αίγυπτο οι 
Πτολεμαίοι (ο ιδρυτής ήταν στρατηγός του Αλέξανδρου) 
κυβέρνησαν για τρεις περίπου αιώνες. Η εξασθένισή του 
κράτους της Αιγύπτου, σχετίζεται με την βαθμιαία 
υποταγή στους Ρωμαίους (31 π.Χ.).   
Στον ελλαδικό χώρο ο θεσμός της βασιλείας είχε τις ρίζες 
στη φυλετική οργάνωση του κράτους. Αφορά, κυρίως 
περιοχές ή ελληνικά φύλα τα οποία από την αρχαιότητα 
δεν κατάφεραν να οργανωθούν σε πόλεις- κράτη, όπως 
συνέβη, λχ, με τους Μακεδόνες και τους Ηπειρώτες. 

Έτσι ο θεσμός της βασιλείας σ’ αυτούς είχε «εθνικό» 
χαρακτήρα.  
Στον ελλαδικό χώρο, καθοριστικό ρόλο κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους έπαιξαν το βασίλειο της 
Μακεδονίας, που αποτέλεσε και το πρότυπο 
βασιλείας και το βασίλειο της Ηπείρου. 

Κάποιες πόλεις-κράτη (Αθήνα, Σπάρτη, Ρόδος, Δή-
λος και άλλες), διατήρησαν την αυτονομία τους. 
Άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, ιδιαίτερα 
απομονωμένες, για να διατηρήσουν την αυτονομία τους 
οργανώθηκαν σε ομοσπονδίες, (ομοσπονδιακά κράτη, ή 
συμπολιτείες). Οι σημαντικότερες είναι η Αιτωλική 
συμπολιτεία και η Αχαϊκή. Είχαν προηγηθεί όμως οι 
συμπράξεις των φυλών της Ηπείρου.   

Γενικότερα χαρακτηριστικά του 
ελληνιστικού κόσμου 
α. Οικονομικά 
Ο ελληνιστικός κόσμος λειτούργησε μέσα σε ένα ενιαίο 
οικονομικό σύστημα, που οφείλεται στη χρήση κοινού 
νομισματικού συστήματος, της κοινής δημοσιονομικής 
πολιτικής και του κοινού τρόπου συναλλαγών. 
Αναπτύχθηκε το εμπόριο και δημιουργήθηκαν τράπεζες 
και χρησιμοποιήθηκαν επιταγές.  

β) Κοινωνικά. Όσοι ασχολήθηκαν με το εμπόριο και τις τραπεζικές επι-
χειρήσεις αλλά και όσοι άσκησαν εξουσία ως βασιλικοί υπάλληλοι, διαμόρ-
φωσαν μια προνομιούχα τάξη, μια αστική τάξη που αποτελούνταν κυρίως από 
Έλληνες και λίγους ελληνίζοντες γηγενείς. Το μεγαλύτερο μέρος των γηγενών 
ήταν εργάτες και μικροκαλλιεργητές. Μέσα σε αυτό το σύστημα ευνοήθηκε η 
ανάπτυξη της δουλείας.

γ) Πολιτικά. Το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια ήταν η 
απόλυτη μοναρχία. Οι ηγεμόνες συγκέντρωσαν στο πρόσωπό τους όλες τις ε-
ξουσίες και κυβέρνησαν με ένα επιτελείο από Έλληνες και λίγους γηγενείς που 
ανήκαν σε ανώτερα οικονομικά στρώματα και είχαν εξελληνιστεί. 
Ο πολίτης δεν είχε να διαδραματίσει κανένα ρόλο, ενδιαφερόταν μόνο για το 
ατομικό του συμφέρον. 

Η αναγγελία του θανάτου 
του Μ. Αλεξάνδρου στην Αθήνα 

Πρώτος λοιπόν ανήγγειλε στους 
Αθηναίους το θάνατο του Αλεξάνδρου ο 
Ασκληπιάδης, ο γιος του Ιππάρχου. Ο 
Δημάδης όμως είπε να μην το πιστέψουν 
γιατί προ πολλού η οικουμένη θα είχε 
μυρίσει από το νεκρό. Ο Φωκίων, 
βλέποντας ότι ο δήμος κινούνταν 
επαναστατικά προσπάθησε να τον 
καθησυχάσει και να τον συγκρατήσει. 
Επειδή όμως πολλοί πηδούσαν στο βήμα 
και φώναζαν ότι ο Ασκληπιάδης λέει 
την αλήθεια και ότι ο Αλέξανδρος 
πέθανε ο Φωκίων είπε: «Τότε λοιπόν θα 
είναι και αύριο και μεθαύριο πεθαμένος. 
Έτσι μπορούμε να αποφασίσουμε με πε-
ρισσότερη ησυχία και ασφάλεια». 

Πλούταρχος, Φωκίων, 22 μετ. 

Προτομή Λυσιμάχου.  
έργο της ελληνιστικής 
εποχής. 
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Η Ήπειρος και το βασίλειο της Ηπείρου 

Η Ήπειρος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές του 
Ελληνισμού. Αν ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί τους βασικούς 
πυλώνες του παγκόσμιου πολιτισμού, η Ήπειρος αποτελεί για τον 
ελληνικό κόσμο τη μήτρα, τη γεννήτρα και ασπίδα του. Ο 
Αριστοτέλης την ονομάζει «Αρχαία Ελλάδα» Η κατοίκησή της 
χάνεται χρονικά στο βάθος των μύθων. Τα παλιότερα ανθρώπινα 
κατάλοιπα στην Ήπειρο ανήκουν σε μια περίοδο 40 000 χρόνων π. Χ.. 
Την ίδια πορεία ακολουθεί και το Μαντείο της Δωδώνης, το 
αρχαιότερο και από τα πιο σημαντικά στον ελληνικό κόσμο, στο οποίο 
προσεύχονται μυθικοί και ιστορικοί ήρωες και πολιτικοί ηγέτες. Εδώ 
έχουν την αφετηρία τους η αρχαίοι θεοί του Ελληνικού κόσμου, πριν 
συγκεντρωθούν στον Όλυμπο. Οι Ηπειρώτες οργάνωσαν τους 
πρώτους ακραιφνώς και αυστηρώς ελληνικούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες ( 776 π.χ.).  
Η Ήπειρος γενικώς διατήρησε την παραδοσιακή πολιτική και 
κοινωνική οργάνωση, εκείνη των φυλών (εθνών) σε άμεση σχέση με 
την φύση. Αριθμούνται πάνω από 15 σημαντικές κοινοτικές φυλές με 
πιο σημαντικές τους Μολοσσούς, τους Θεσπρωτούς, τους Χάονες. 
Στον ελληνικό κόσμο των πόλεων κρατών εισήλθε στα τέλη του 5ου 
αι. π. Χ. με τον βασιλιά Θαρύπα (423-385 π.Χ.) ο οποίος, μυημένος 
στην αττική παιδεία και τον πολιτισμό της Αθήνας, θεμελίωσε πρώτος 
το Αθηναϊκό αστικό πολιτικό σύστημα.  
Παρά αυτή την εξέλιξη, μέχρι και πριν από το 330 π.Χ. 
χαρακτηρίζεται από πληθώρα κρατών, το σημαντικότερο  από τα 
οποία είναι το κοινό των Μολοσσών. Επεκτείνεται προοδευτικά στη 
διάρκεια του 4ου αι. π. Χ. Υπό την ηγεσία του Πύρρου πετυχαίνει την 
πολιτική ενοποίηση της μείζονος Ηπείρου.  
Το 336 π. Χ.  με πρωτοβουλία της μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
Ολυμπιάδας, η οποία από το 331.π.Χ. ασκούσε βασιλική εξουσία 
στους Μολοσσούς απ΄όπου καταγόταν, ιδρύεται η Ηπειρωτική 
Συμμαχία ή Συμμαχία των Ηπειρωτών (Απειρωτάν). Διήρκησε μόλις 
8 χρόνια.  
Το 274 π.Χ. τα ηπειρωτικά φύλα Μολοσσοί, Χάονες και Θεσπρωτοί 
ιδρύουν την Ηπειρωτική Συμπολιτεία με τον τίτλο "Απειρώταν". 
Το 231 π. Χ. ιδρύεται το Κοινό των Ηπειρωτών μια εθελοντική 
συμμαχία σε επίπεδο ομοσπονδίας των ετερογενών πόλεων-κρατών 
της Ηπείρου της ελληνιστικής περιόδου. Διήρκεσε μεταξύ 231 π.Χ.-
168 π.Χ. Έδρα του ήταν η αρχαία Φοινίκη, μια από τις 
σημαντικότερες τότε πόλεις της  Ηπείρου 

Ολυμπιάδα 
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Ο μεγαλύτερος βασιλιάς της Ηπείρου ήταν ο Πύρρος (318-272 π.Χ.).

Κατάγονταν από τη φυλή των Μολοσσών και διακρίνονταν για τις οργανωτικές 
και στρατηγικές του ικανότητες, καθώς και για τη φιλοδοξία του. Κατάφερε να 
κάνει το βασίλειο των Μολοσσών ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά κράτη 
του 3ου αιώνα π.Χ. Ένωσε την Ήπειρο κάτω από το σκήπτρο του και 
δημιούργησε ένα σημαντικό βασίλειο που άρχιζε από τα Κεραύνια βουνά και 
την Αυλώνα και έφτανε ως τον Αχελώο. Από την εποχή αυτή πήρε και τον τίτλο 
του βασιλιά της Ηπείρου. 
Ο Πύρρος θέλησε να μεγαλώσει το κράτος του εκστρατεύοντας στη Δύση, όπως 
ο Αλέξανδρος στην Ανατολή. Γι΄αυτό και υπήρξε ο «Αλέξανδρος» του τρίτου 
αιώνα. Φέρει ταυτόχρονα την ονομασία «αετός» Την άνοιξη του 280 π.Χ. θα 
εκστρατεύσει κατά της Ιταλίας για να 
προστατέψει τους Έλληνες της 

Σικελίας από τους Ρωμαίους. Η εκστρατεία αυτή κράτησε 5 
χρόνια. Κατάφερε να νικήσει δύο φορές τους Ρωμαίους. Έχασε 
όμως πολλούς στρατιώτες. Από τότε έμεινε γνωστή η φράση 
«πύρρεια νίκη», που σημαίνει νίκη, αλλά με πολλές απώλειες. 
Την τρίτη φορά νικήθηκε και έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει 
στην πατρίδα του. Το όνειρο με το οποίο ο «Αετός» φτερούγισε 
από την Ήπειρο στην Ιταλία δεν πραγματοποιήθηκε. Θα 
αναλάβει και θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις στην 
Ελλάδα. Θα πετύχει κτήσεις σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Θα 
σκοτωθεί άδοξα στο Άργος από ένα κεραμίδι που του πέταξε 
μια γυναίκα για να προστατέψει τον γιο της. 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αίγυπτο, ο Πύρρος 
κέρδισε την εκτίμηση του Αιγύπτιου βασιλιά Πτολεμαίου. 
Παρατηρώντας την αδυναμία του προς τη Βερενίκη, ο Πύρρος 
φρόντισε να κερδίσει την υποστήριξή της. Ως αποτέλεσμα το 
299 π.Χ.  επιλέχτηκε να παντρευτεί την κόρη της από 
προγενέστερο γάμο, την Αντιγόνη. Προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Αιγύπτου, έδωσε στο γιο του 
από την Αντιγόνη το όνομα Πτολεμαίος και επιπροσθέτως, ίδρυσε μια πόλη στην Ήπειρο, την οποία 

ονόμασε Αντιγόνη γνωστή και ως Βερονικίδα. 
Πρόκειται για την πόλη της Αντιγόνειας, 
χτισμένη απέναντι από το σημερινό 
Αργυρόκαστρο. 
Η Ήπειρος γεννήθηκε με τον Πύρρο, 
δοξάστηκε μαζί του και έσβησε με το θάνατό 
του.  Με τον Πύρρο είναι συνδεμένη η 
αρχιτεκτονική αναβάθμιση στα πρότυπα του 
ελληνικού κόσμου της πρωτεύουσας των 
Μολοσσών της Δωδώνης και του Μαντείου 
της. Χτίζει εδώ το θέατρο, ένα από τα 
μεγαλύτερα της Ελλάδος με χωρητικότητα 
17.000 θεατών, το Πρυτανείο, ένα από τα 
ελάχιστα που έχουν αποκαλυφθεί έως τώρα, το 
Βουλευτήριο κλπ. 

Από την εκστρατεία του Πύρρου στην 
Κάτω Ιταλία με πολεμικούς ελέφαντες –
ανάμνηση. Μουσείο Βίλας Τζούλια, Ρώμη.

Πόλη της Αντιγόνειας στην κοιλάδα του Δρίνου 
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Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, τα γράμματα και οι τέχνες 

Οι πόλεις που ιδρύθηκαν από τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους 
του στην Ανατολή εξελίχθηκαν γρήγορα σε αστικά κέντρα. 
Ιδρύθηκαν με οργανωμένο πολεοδομικό σύστημα, 
περιβάλλονταν με τείχη, διέθεταν ανάκτορα, αγορές, γυμνάσια, 
παλαίστρες, στάδια, θέατρα, βιβλιοθήκες και ιερούς χώρους 
εξωραϊσμένους με αρχιτεκτονικά μνημεία, όπως ναούς, στοές 
και μεγάλους βωμούς.  
Οι σπουδαιότερες μεγαλουπόλεις που εξελίχθηκαν σε 
πνευματικά κέντρα, ήταν η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια και η 
Πέργαμος. 

Η Αλεξάνδρεια. Ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο (331 π.Χ.) και γρήγορα εξελίχθηκε σε οικονομικό και 
πολιτιστικό κέντρο. Την κατοικούσαν Έλληνες, Αιγύπτιοι και Εβραίοι. Η ανάπτυξή της οφειλόταν 
κυρίως στο μεγάλο λιμάνι, γνωστό από το νησάκι Φάρο, πάνω στο οποίο κατασκευάστηκε ένα από τα 
επτά θαύματα, ένας πύργος που είχε στην κορυφή του φανό 
για να διευκολύνει την είσοδο των πλοίων στο λιμάνι. 
Μεταξύ των οικοδομημάτων που τη διακοσμούσαν ξε-
χώριζε το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη. Το Μουσείο ήταν 
ένα οικοδομικό συγκρότημα αφιερωμένο στις Μούσες, 
όπου συγκεντρώνονταν πνευματικοί άνθρωποι. 
Περιελάμβανε βοτανικό, ζωολογικό κήπο και χώρους για 
αστρονομικές μελέτες. Στη Βιβλιοθήκη εργάζονταν οι 
γραμματικοί, άνθρωποι με φιλολογική παιδεία, που 
ασχολήθηκαν με την καταγραφή και το σχολιασμό των κει-
μένων των αρχαίων συγγραφέων. Υπολογισμοί ανεβάζουν 
τον αριθμό των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης σε μισό ε-
κατομμύριο. 

Η Αθήνα, αν και βρίσκεται σε οικονομικό και πολιτικό μαρασμό, 
εξακολουθεί κατά τους ελληνιστικούς χρόνους να αποτελεί 
πνευματικό κέντρο στο οποίο έρχονται σπουδαστές από διάφορα 
μέρη κυρίως για να διδαχτούν φιλοσοφία. Εκτός από την Ακαδημία 
του Πλάτωνα και το Λύκειο του Αριστοτέλη λειτουργούν δύο νέες 
φιλοσοφικές σχολές, που αφορούσαν τη ζωή του ανθρώπου. 

Η γλώσσα 
Η οικουμενικότητα του ελληνιστικού πολιτισμού γίνεται φανερή από 
τη χρήση της ελληνικής γλώσσας όχι μόνο μεταξύ των Ελλήνων αλλά 
και των εξελληνισμένων γηγενών. 
Η μορφή της ελληνικής γλώσσας που διαδόθηκε κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους είναι γνωστή ως Κοινή Ελληνική ή απλώς 
Κοινή. Η διαμόρφωσή της οφείλεται στη συγχώνευση των ελληνικών 
διαλέκτων - έχοντας ως βάση την αττική διάλεκτο - στο χώρο της 
Ανατολής. Αποτέλεσε το όργανο διάδοσης των κηρυγμάτων του      
χριστιανισμού. Η Βίβλος είναι γραμμένη στην ελληνική 

Η Πέργαμος, η πρωτεύουσα του 
κράτους των Ατταλιδών, ιδρύθηκε 
(293 π.Χ.) 
 

Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

Πλατωνική  Ακαδημία. 
Ψηφιδωτό δάπεδο  από την 
Πομπηίδα (1ος αι. π. Χ). 
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Τα γράμματα 

Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους διευκολύνεται για πρώτη φορά η 
μαζική παραγωγή βιβλίων. 
Αφετέρου η δημιουργία πνευματικών κέντρων, όπως ήταν οι 
βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και της Περγάμου. 
Οι συγγραφείς στην πλειοψηφία τους ήταν μιμητές έργων της κλασικής 
εποχής. Άλλοι, ασχολήθηκαν μόνο με τη συγκέντρωση του έργου 
συγγραφέων παλαιότερων εποχών. 

Η ποίηση 

Δεν παρουσίασε σπουδαία έργα από άποψη πρωτοτυπίας και 
έμπνευσης. Πολλοί ποιητές ήταν πληρωμένοι κόλακες των ισχυρών. 
Η Αθήνα, αν και βρίσκεται σε οικονομικό και πολιτικό μαρασμό, 
εξακολουθεί να αποτελεί πνευματικό κέντρο στο οποίο έρχονται 
σπουδαστές από διάφορα μέρη κυρίως για να διδαχτούν φιλοσοφία. 
Εκτός από την Ακαδημία του Πλάτωνα και το Λύκειο του Αριστοτέλη 
λειτουργούν δύο νέες φιλοσοφικές σχολές.  

Οι επιστήμες 

Η ταξινόμηση της γνώσης, που ξεκίνησε τον 4ο αι. π.Χ. με τον 
Αριστοτέλη, στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων 
συστηματοποιήθηκε. Οι γεωγραφικές γνώσεις διευρύνθηκαν με την 
ανακάλυψη νέων περιοχών, άγνωστων μέχρι τότε στους Έλληνες. Ο 
Ερατοσθένης, κατασκεύασε έναν παγκόσμιο χάρτη. 

Οι φυσικές επιστήμες 

Κέντρο των φυσιογνωστικών επιστημών ήταν η Αλεξάνδρεια. Ο 
Αρχιμήδης ο Συρακούσιος. Ασχολήθηκε με πολλά θέματα της φυσικής 
επιστήμης, όπως με το ειδικό βάρος των σωμάτων, τους μοχλούς, τα 
κάτοπτρα κλπ. 
 Οι ιατρικές γνώσεις εξελίχθηκαν προς νέες κατευθύνσεις σε σχέση με 
τις επιτυχίες του Ιπποκράτη. Τη συστηματοποίηση των ιατρικών 
γνώσεων θα επιτύχει αργότερα, το 2ο αι. μ.Χ., ο Γαληνός από την 
Πέργαμο. 

Οι τέχνες 

Η πρωτοτυπία και η παραγωγικότητα των καλλιτεχνών της  
κλασικής περιόδου συνεχίστηκε μέσα από νέες μορφές και με 
διαφορετικό περιεχόμενο. 
Τα καλλιτεχνικά κέντρα βρίσκονταν ακόμη στην κυρίως Ελλάδα

Η αρχιτεκτονική απόκτησε κοσμικό χαρακτήρα και εξυπηρέτησε τις 
ανάγκες και την πολιτική των ηγεμόνων. 
Οικοδομήθηκαν κτήρια που εξυπηρέτησαν πρακτικούς σκοπούς, όπως 
ανάκτορα, αγορές, γυμνάσια, στοές, όλα σε μεγάλες διαστάσεις και με 
πληθωρική διακόσμηση.

Η πλαστική με τα έργα της εξωτερίκευσε τον ψυχικό κόσμο του 
ανθρώπου εκείνης της εποχής. 

Μεγάλη στοά στην είσοδο 
της ακρόπολης, της Λίνδου 
(αρχές του 2ου αι. π.Χ.). 
 

Ψηφιδωτό από οικίατης 
Πέλλας, των αρχών του 3ου αι. 

  

Άγαλμα Νίκης από το ιερό 
των Καβείρων στη 
Σαμοθράκη (αρχές του 2ου 
αι. π.Χ.). 
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Οι καλλιτέχνες, μέσω των έντονων κινήσεων και 
εκφράσεων που αποτύπωναν  στα πρόσωπα των γλυπτών 
μορφών. 
Το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, ο «θνήσκων» Γαλάτης, η 
Νίκη της Σαμοθράκης, το σύμπλεγμα της Αφροδίτης και του 
Πάνα, τα γλυπτά του βωμού του Διός στην Πέργαμο και 
πολλά άλλα προβάλλουν τις καλλιτεχνικές τάσεις των 
ελληνιστικών χρόνων.

Η ζωγραφική έφτασε σε υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, 
κυρίως με την   τεχνική του ψηφιδωτού, όπως μπορούμε να 
συμπεράνουμε από  
τις ψηφιδωτές συνθέσεις που έχουν βρεθεί σε οικίες της 
Πέλλας, της Δήλου, της Ρόδου και αλλού. 
Προς το τέλος της ελληνιστικής εποχής διαδόθηκε και η 
τέχνη της «φυσητής» υαλουργίας. 

Ερωτήσεις και καθήκοντα
1. Γιατί οι διάδοχοι του Μ. Αλέξανδρου δεν ακολούθησαν την παράδοση των δημοκρατικών

θεσμών των πόλεων κρατών στα δικά τους κράτη, αλλά εγκαθίδρυσαν τις βασιλείες και τις
μοναρχίες; 

2. Ποιοι οι λόγοι που  οδήγησαν στην μεταφορά του κέντρου βάρους της ελληνιστικής περιόδου
έξω από το ελληνικό μητροπολιτικό χώρο; 

3. Που διατηρήθηκε ιδιαίτερα το πνεύμα της κλασικής περιόδου κατά την ελληνιστική περίοδο; 

4. Συλλέξτε υλικό από διάφορες πηγές για τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Προσπαθήστε να
απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα. Πότε ιδρύθηκε και ποιους σκοπούς εξυπηρετούσε η
βιβλιοθήκη; Ποιοι παράγοντες  συνέβαλαν για την εντυπωσιακή ανάπτυξή της. Γιατί κάηκε;

5. Συγκεντρώστε υλικό από διάφορες πηγές για να επιβεβαιώσετε τη φράση. «Αν ο ελληνικός
πολιτισμός αποτελεί τους βασικούς πυλώνες του παγκόσμιου πολιτισμού, η Ήπειρος αποτελεί
για τον ελληνικό κόσμο τη μήτρα, τη γεννήτρα, και ασπίδα του». 

6. Γιατί η πολιτική συγκρότηση στην Ήπειρο, χαρακτηρίζεται ως «εθνική». Επίσης, η Ήπειρος
αποτελούνταν από πολλές φυλές. Τι έκανε ο Πύρρος και τον αποκαλούμε βασιλιά της Ηπείρου;

7. Ποιος ο ρόλος της Φοινίκης στην οικονομική, πολιτιστική και πολιτική οργάνωση της
Ηπείρου; Παρουσιάστε μια σύντομη περιγραφή.

8. Γιατί λέμε ότι τα μεγάλα πολιτιστικά έργα στη Δωδώνη ανήκουν στην ελληνιστική περίοδο;
Την ίδια στιγμή λέμε ότι η ίδρυση του Μαντείου της Δωδώνης χάνεται στα βάθη των μύθων; 

9. Υπάρχουν άλλα τέτοια πολιτιστικά μνημεία στην Ήπειρο που να ανήκουν στην ελληνιστική
περίοδο; 

10. Οι Ηπειρώτες οργάνωσαν τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες (776 π.χ.). Οι αγώνες αυτοί
ήταν  ακραιφνώς και αυστηρώς ελληνικοί. Ο Μέγας Αλέξανδρος για να μετάσχει στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της εποχής του, χρειάστηκε να δώσει αυστηρά μαθήματα
ελληνικότητας. Τι σημαίνει αυτό για σας, όσον αφορά τις σχέσεις της Ηπείρου με τον υπόλοιπο
ελληνικό κόσμο; Στο πλαίσιο αυτό βρείτε ποιος επανάφερε τους Ολυμπιακούς Αγώνες  το ΧΙΧ
αιώνα. Είναι μήπως τυχαίο;
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Ιστορία και μύθοι μέχρι την ίδρυση της Ρώμης 
Η ιστορική έρευνα, όταν αναφέρεται στους Ρωμαίους πριν από τη δημιουργία της αυτοκρατορίας 

τους, παρουσιάζει ένα λαό με πολλές αρετές και αγροτική πολιτιστική παράδοση. 
Η ιστορική περίοδος για την ιταλική χερσόνησο αρχίζει μετά τον 8ο π.Χ. αι όταν εγκαταστάθηκαν εδώ οι 
Έλληνες και οι Ετρούσκοι, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορικής της πορείας. Οι Ετρούσκοι 
για μισή περίπου χιλιετία ανέπτυξαν στην ιταλική χερσόνησο υψηλό επίπεδο πολιτισμού, ο οποίος μαζί με 

τον ελληνικό και τον προϊταλιωτικό, αποτέλεσε το πολιτιστικό 
υπόβαθρο, στο οποίο βασίστηκε το ρωμαϊκό κράτος και ο 
ρωμαϊκός πολιτισμός. Χαρακτηριστικό είναι ότι υιοθέτησαν τα 
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου για να εκφραστούν γραπτά, 
απ΄ όπου στη συνέχεια προήλθε το λατινικό αλφάβητο.  
Η ρωμαϊκή παράδοση ανάγει την ίδρυση της Ρώμης στο 
Ρωμύλο, απόγονο του Τρωικού ήρωα, Αινεία. Ο Αινείας ήρθε 
στην Ιταλία υπακούοντας στο χρίσμα που έλαβε στη Δωδώνη. 
Σύμφωνα με τους ρωμαϊκούς μύθους, τον Ρωμύλο και τον 
αδελφό του Ρέμο μεγάλωσε μια λύκαινα. Η ίδρυση της Ρώμης 
τοποθετείται στο 753 π.Χ. Επιστημονικές πηγές αποδίδουν την 
ίδρυση της Ρώμης στους Ετρούσκους, η οποίοι δανείστηκαν 
πολλά στοιχεία, πολεοδομικά και κοινωνικοπολιτικά στην 
Αθήνα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   VI 

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (-395 μ.Χ.) 
Από τη Ρώμη στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 

 Η ιστορική περίοδος  για τους λαούς που κατοίκησαν την Ιταλία, αρχίζει ουσιαστικά, 
όταν ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην ιταλική χερσόνησο δύο ξένοι λαοί, οι Έλληνες 
και οι Ετρούσκοι, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορικής της πορείας. 
Την ίδια εποχή που ο ελληνικός κόσμος άρχισε να εξαπλώνεται στη Δύση, τον 8ο αι. 
π.Χ., στην κεντρική Ιταλία ένα από τα ιταλικά φύλα - οι μετέπειτα γνωστοί με το 
όνομα Ρωμαίοι - ίδρυσαν κοντά στον Τίβερη ποταμό τη Ρώμη (753 π.Χ.). Η Ρώμη 
έμελλε να αναδειχθεί σε μεγάλη δύναμη στην ιταλική χερσόνησο αρχικά και στη 
συνέχεια σε όλη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. 
Η αυστηρή κοινωνική συγκρότηση σε συνδυασμό με την πολιτική οργάνωση και τη 
δημιουργία ισχυρού εθνικού στρατού, στάθηκαν οι κύριοι παράγοντες προώθησης και 
σταδιακής επικράτησης των Ρωμαίων. Μέχρι τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. μετέτρεψαν τη 
Μεσόγειο σε «ρωμαϊκή λίμνη». Υπό την κυριαρχία της Ρώμης ήταν και η λαοί της 
Κεντρικής Ευρώπης  
Στη διάρκεια του 1ου αι. π.Χ. μεσολαβούν διαδοχικές εμφύλιες συγκρούσεις που 
καταλύουν την Δημοκρατία . Οδηγούσαν όμως σε συγκυβέρνηση πολιτικών 
αντιπάλων, με τον Οκταβιανό να κατοχυρώνει το θεσμό του αυτοκράτορα. 
Ακολουθούν δύο αιώνες ειρήνης και ακμής, η οποία θα κορυφωθεί με τον «χρυσό 
αιώνα του Αυγούστου», ως προοίμιο της παρακμής.  

Χάλκινο σύμπλεγμα της λύκαινας που 
θηλάζει το Ρωμύλο και το Ρέμο. Τον 4ο 
αι. π.Χ. πήραν την οριστική τους μορφή 
οι μύθοι για την ίδρυση της Ρώμης. 
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Το πολίτευμα και η κοινωνική δομή.
Η βασιλεία αποτελούσε το πολίτευμα της Ρώμης από την ίδρυσή της μέχρι τα τέλη του 6ου π. Χ. αι. 

Η κοινωνική συγκρότηση αποτελούνταν από τους πατρίκιους, τους πελάτες 
και τους πληβείους. 
♦ Πατρίκιοι ήταν οι Ρωμαίοι που ανήκαν στις παλαιές μεγάλες οικογένειες, τα
ρωμαϊκά γένη, (κατάγονταν από τον ίδιο πατέρα).
♦ Πελάτες ήταν αυτοί που ζούσαν κοντά στους πατρίκιους ως υπήκοοι και
δέχονταν την προστασία τους.
♦ Πληβείοι, (το πλήθος) ήταν όλοι οι νεότεροι κάτοικοι της Ρώμης και των
γύρω περιοχών. Δεν είχαν κανένα δεσμό με τους πατρίκιους και τους πελάτες,
ούτε πολιτικά δικαιώματα.
Η πολιτική οργάνωση αποτελούνταν από τον βασιλιά με απόλυτες
θρησκευτικές, στρατιωτικές και δικαστικές  δικαιοδοσίες, τις οποίες έλεγχαν
δύο σώματα: η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού. Τη σύγκλητο
συγκροτούσαν οι αρχηγοί των ρωμαϊκών γενών και την εκκλησία του λαού,
που επικύρωνε τις αποφάσεις της Συγκλήτου, όλοι οι Ρωμαίοι πολίτες.

Η δημοκρατία. 
Μετά το 509 π.Χ εγκαθιδρύθηκε δημοκρατία (Res publica), η οποία οργανώθηκε 
με τις ακόλουθες εξουσίες: τους άρχοντες, τη σύγκλητο και τις εκκλησίες. 
Οι άρχοντες του ρωμαϊκού κράτους εκπροσωπούσαν την εκτελεστική εξουσία της 
πολιτείας. Οι σπουδαιότεροι ήταν: οι δύο ύπατοι, που συγκέντρωναν όλες τις 
εξουσίες που προηγουμένως είχε ο βασιλιάς. 
Η σύγκλητος, νομοθετικός θεσμός, εκπροσωπούσε την ιστορική συνέχεια του 
ρωμαϊκού κράτους, με τριακόσια ισόβια μέλη. 
Λειτούργησαν προοδευτικά τρεις εκκλησίες. Η φρατρική, που ήταν η συνέλευση 
των πατρικίων, η λοχίτιδα που ήταν η συνέλευση όλων των στρατευμένων πολιτών, 
πατρικίων και πληβείων, και η φυλετική την οποία αποτέλεσαν όλοι οι Ρωμαίοι. 

Η πολιτική κατακτήσεων και τα κίνητρα. 
Για τρεις περίπου αιώνες (5ος-3ος αι. π.Χ.) η Ρώμη θα καταπιαστεί από την 
πολιτική κατακτήσεων.  Κυριάρχησε στην ιταλική χερσόνησο και στη Δυτική 
Μεσόγειο όπου  αντιμετώπισε νικηφόρα και τους Καρχηδόνιους. (τρεις 
μακρόχρονοι πόλεμοι: 264-241,218-201,149-146 π.Χ.) Η Καρχηδόνα ήταν αποικία 
των Φοινίκων στη Β. Αφρική στη θέση της σημερινής Τύνιδας, από τον 8ο π.Χ. αι. 
με σημαντική ελληνική επιρροή. Είχε επεκτείνει την κυριαρχία της στη Δυτική 
Μεσόγειο και την ιταλική χερσόνησο (μέσα του 6ου αι. π.Χ.).

Τα κίνητρα ήταν ποικίλα: 
♦ στην Ανατολή, η πολυτέλεια των ελληνιστικών βασιλείων καθώς και οι μεταξύ
τους ανταγωνισμοί
♦ στη Δυτική Ευρώπη, η επιθυμία εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σε συνδυα-
σμό με την αδυναμία των κελτικών φυλών να αντισταθούν
Έτσι, ως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ., η ρωμαϊκή κυριαρχία εξαπλώθηκε σε όλες τις
ακτές της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου μετατρέποντας τη Μεσόγειο σε
«ρωμαϊκή λίμνη». Ποτέ άλλοτε άλλη εξουσία δεν είχε επιβληθεί σε τόση μεγάλη
έκταση και με τόση χρονική διάρκεια.  Στο σχηματισμό αλλά και στη διαμόρφωση
του μεγάλου αυτού κράτους ο ρόλος του στρατού αποδείχθηκε πρωταγωνιστικός

Οι πατρίκιοι ήταν η ελίτ 
της ρωμαϊκής κοινωνίας 
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 Η Μεσόγειος «Ρωμαϊκή λίμνη» 

Οι Ρωμαίοι ως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. κυριάρχησαν από το 
Γιβραλτάρ μέχρι τον Ευφράτη ποταμό, δλδ, σε όλες τις ακτές 
της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου μετατρέποντας τη 
Μεσόγειο σε «ρωμαϊκή λίμνη». Οι ίδιοι αποκαλούσαν 
πλέον τη Μεσόγειο mare nostrum (η δική μας θάλασσα). Υπό 
την κυριαρχία της Ρώμης ήταν και οι λαοί της Κεντρικής 
Ευρώπης  
♦ Οι περισσότερες από τις κατακτημένες περιοχές
βρίσκονταν υπό τον άμεσο έλεγχό της και αποτελούσαν
επαρχίες του ρωμαϊκού κράτους.
♦ Ορισμένες περιοχές διατηρούσαν κάποια αυτονομία και
ήταν φόρου υποτελείς.

Η κατάκτηση του Ελληνισμού και του 
Ελλάδικού χώρου.

Ο πόλεμος του Πύρρου στην Ιταλία, στον Τάραντα 
υπήρξε στην ουσία η πρώτη και τελευταία προσπάθεια 
της Ελλάδας για την παρεμπόδιση της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας και την προστασία της ελευθερίας των 
Ελλήνων στη Δύση. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τον Τάραντα 
(272 π.Χ.) 
Μετά το τέλος του Β΄ Καρχηδονιακού πολέμου (218-201 
π.Χ.) η Ρώμη παρεμβαίνει στις υποθέσεις και τα 
προβλήματα του ελληνιστικού κόσμου, στην κυρίως 
Ελλάδα και τις ζώνες επιρροής της. Στον ελλαδικό χώρο 
είχε αρχίσει να επεκτείνεται, εφαρμόζοντας την πολιτική 
του «διαίρει και βασίλευε».  
 Οι μόνοι αξιόλογοι ηγέτες που είχε να αντιπαραθέσει ο 
Ελληνισμός απέναντι στη Ρώμη ήταν: ο Φίλιππος Ε΄, 
βασιλιάς της Μακεδονίας, στην κυρίως Ελλάδα και ο 
Αντίοχος Γ΄, βασιλιάς της Συρίας, στον ασιατικό χώρο. 
Ο νικημένος από τους Ρωμάιους (192-190 π.Χ.) βασιλιάς 
της Συρίας, ο Αντίοχος Γ΄,  υποχρεώθηκε να υπογράψει 
ταπεινωτική συνθήκη ειρήνης. 

 Η Μακεδονία και η Ήπειρος 

Ο πόλεμος κατά του Φιλίππου Ε΄ διήρκησε από το 200-
197 π.Χ. . Θα ακολουθήσει ένας ακόμα πόλεμος που θα 
υποτάξει πλήρως την Μακεδονία σε επαρχία της Ρώμης. 
Πρόκειται για τον πόλεμο κατά του Περσέα, (171-168 
π.Χ.). γιού του Φιλίππου Ε’ που τον διαδέχτηκε στο θρόνο 
της Μακεδονίας και κληρονόμησε από τον πατέρα του το 
μίσος κατά των Ρωμαίων. Η Ρώμη έστειλε εναντίον του 
τον ύπατο Αιμίλιο Παύλο, ο οποίος νίκησε τον Περσέα, 
(168 π.Χ.). Η Ήπειρος, που βοήθησε τον Περσέα, υπέστη 
μεγάλες καταστροφές. 70 πόλεις της ισοπεδώθηκαν, 
μεταξύ αυτών η Δωδώνη, η Αντιγόνεια, η Φοινίκη. 
Περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες άνθρωποι 
αιχμαλωτίστηκαν  και πουλήθηκαν ως δούλοι.  

Ο  «θρίαμβος» του Αιμίλιου Παύλου 
Στα αποσπάσματα αναφέρονται πτυχές του 
θριάμβου που τέλεσε ο Αιμίλιος Παύλος στη 
Ρώμη μετά τη νίκη του στον πόλεμο κατά του 
Περσέα και την καταστροφή της Ηπείρου.  

… Ο λαός έστησε εξέδρες σε κατάλληλα μέρη 
της πόλεως που θα περνούσε η πομπή … 
Η τελετή μοιράστηκε σε τρεις μέρες. Η πρώτη 
χρησιμοποιήθηκε για να παρελάσουν διακόσια 
πενήντα αμάξια που έφερναν ανδριάντες, 
εικόνες και κολοσσούς, λάφυρα.  Την άλλη 
μέρα επέρασαν σε πομπή με πολλές άμαξες τα 
ωραιότερα και πολυτελέστερα Μακεδονικά 
όπλα…  Την Τρίτη ημέρα, αμέσως μετά την 
αυγή, ξεκίνησαν οι σάλπιγγες να παίζουν όπως 
σε ώρα μάχης, Ύστερα έρχονταν εκατόν είκοσι 
βόδια οικόσιτα, που είχαν χρυσάφια στα 
κέρατα και στολίδια από ταινίες και στέμματα 
…και κατόπιν ήταν τα παιδιά που κρατούσαν 
αργυρά και χρυσά αγγεία… Ύστερα ερχόταν 
το άρμα του Περσέως, και τα όπλα του με το 
διάδημά του τοποθετημένο επάνω τους. 
Κατόπιν, σε μικρή απόσταση, εβάδιζαν δούλοι 
πια τώρα, τα παιδιά του βασιλιά, και μαζί τους 
ολόκληρος όχλος, από τροφούς, και 
δασκάλους και παιδαγωγούς, που έκλαιγαν και 
άπλωναν ικετευτικά τα χέρια τους στους 
θεατές, λέγοντας και στα παιδιά να 
παρακαλούν και να ικετεύουν. Τα παιδιά αυτά 
ήταν δύο αγόρια κι ένα κορίτσι, που δεν 
καταλάβαιναν, ένεκα της ηλικίας τους, τη 
μεγάλη τους συμφορά· και τα έκανε 
περισσότερο αξιολύπητα η άγνοιά τους για την 
αλλαγή της καταστάσεώς τους, τόσο πολύ, 
ώστε παρ’ ολίγο να περάσει απαρατήρητος ο 
Περσεύς, γιατί οι Ρωμαίοι λυπόνταν πολύ τα 
νήπια και είχαν εκεί την προσοχή τους· πολλοί 
μάλιστα εδάκρυσαν. Ύστερα από τα παιδιά του 
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Μεταξύ αυτών και ο βασιλιάς Περσέας.  Άνθρωποι, όπλα, 
θησαυροί, θαυμαστά έργα τέχνης κλπ μεταφέρθηκαν στη 
Ρώμη σε μια πομπή λαφύρων πολέμου που διήρκησε τρεις 
μέρες.    
Σε μια επόμενη εικοσαετία, οι Έλληνες θα δώσουν τους 
τελευταίους αγώνες κατά των Ρωμαίων. Τελευταίες 
περιοχές στην Ελλάδα που υποτάχτηκαν στη Ρώμη ήταν η 
Αχαϊκή Συμπολιτεία  (147 π. Χ.) και η Κόρινθος την οποία 
οι Ρωμαίοι κατεδάφισαν ολοσχερώς (146 π.Χ.). 
Η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η νότια περιοχή 
της Ιλλυρίας αποτέλεσαν οριστικά ενιαία ρωμαϊκή 
επαρχία με το όνομα Μακεδονία.  

Πολιτικός εμφύλιος και η εγκαθίδρυση του θεσμού του Αυτοκράτορα. 

Στη διάρκεια του 1ου αι. π.Χ. ο ρωμαϊκός στρατός  από μέσο εξυπηρέτησης 
των συμφερόντων της Ρώμης μεταβάλλεται σε μέσο πραγμάτωσης των 
φιλόδοξων σχεδίων των στρατηγών του. Μεσολαβούν διαδοχικές εμφύλιες 
συγκρούσεις που καταλύουν την Δημοκρατία . 
Οι πολιτικές συγκρούσεις διεξάγονταν ανάμεσα σε δύο παρατάξεις, τους 
αριστοκρατικούς, δηλαδή την τάξη που κατείχαν μεγάλες εκτάσεις γης και 
τους δημοκρατικούς, το μεγάλο δηλαδή πλήθος των ελεύθερων πολιτών. 
Οι φιλοδοξίες των στρατιωτικών μετέφεραν τις συγκρούσεις από το 
πολιτικό στο στρατιωτικό πεδίο, που οδηγούσαν όμως σε συγκυβέρνηση, 
όπως ο αριστοκράτης Σύλλας και ο δημοκράτης Μάριος, οι Πομπήιος και 

Καίσαρας (τέλη του 2ου αι. μ. Χ., μέχρι τη δεκαετία του 60’ – το 48 π.Χ.)  
Ο Καίσαρας νίκησε τον Πομπήιο στα Φάρσαλα της Θεσσαλίας και 
αγορεύτηκε  σε ισόβιος δικτάτορας.  
Θα ακολουθήσουν οι Αντώνιος και Οκταβιανός (μετά τη δολοφονία του 
Καίσαρα το 43 π.Χ.) 
Στη θέση της δημοκρατίας, ο Οκταβιανός εγκαθίδρυσε ένα ιδιότυπο 
πολιτειακό σχήμα, ουσιαστικά ένα μοναρχικό καθεστώς, τον θεσμό του 
αυτοκράτορα. Την εποχή του Αυγούστου εδραιώθηκε ο αυτοκρατορικός 
θεσμός, προσδιορίστηκε ο νέος ρόλος του στρατού, επεκτάθηκαν τα σύνορα 
του κράτους και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις της πνευματικής 
ανάπτυξης του ρωμαϊκού κόσμου σε τέτοιο σημείο ώστε η εποχή αυτή να 
μείνει γνωστή ως «ο χρυσός αιώνας του Αυγούστου». 
Το ρωμαϊκό κράτος από το θάνατο του Αυγούστου (14 μ.Χ.) μέχρι τα τέλη 
του 2ου αι. μ.Χ. κυβέρνησαν τρεις δυναστείες αυτοκρατόρων, οι οποίοι 
φρόντισαν ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των επαρχιών.  
Την εποχή αυτή επικράτησε ειρήνη στους λαούς της Μεσογείου. 

 Η παρακμή του αρχαίου κόσμου και η μετεξέλιξη του 
Ρωμαϊκού κράτους (4-5ος αι. μ.Χ.) 

Από την καταγραφή των παραγόντων, που συνέβαλαν στην κρίση και 
παρακμή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά τον 3ο αι. μ.Χ., αναφέρονται 
ποικίλα αίτια: η κρίση του αυτοκρατορικού θεσμού, η στρατιωτική αναρχία, 
η αλλοίωση των οικονομικών και κοινωνικών δομών της αυτοκρατορίας, οι 

και την ακολουθία τους, επήγαινε ο ίδιος ο 
Περσεύς, φορώντας ιμάτια σε χρώμα 
σκοτεινό, και υποδήματα εγχώρια 
Μακεδονικά· από τη μεγάλη του συμφορά 
φαινόταν πως τα είχε χαμένα και δεν 
μπορούσε να σκεφθεί. Ύστερα ακολουθούσε 
μια ομάδα από φίλους και συγγενείς του, που 
είχαν κατάλυπημένο το πρόσωπό τους, και, 
κοιτάζοντας αδιάκοπα τον Περσέα, 
εδάκρυζαν, ώστε οι θεαταί έβλεπαν καθαρά 
πως έκλαιγαν για το κατάντημα εκείνου και 
λίγο τους ένοιαζε για τη δική τους τύχη. 

Πλούταρχος, Αιμίλιος Παύλος, 32-34. 
 

Ιούλιος Καίσαρας 

Οκταβιανός Αυγούστος 
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βαρβαρικές επιδρομές και η επαγγελματοποίηση του στρατού. Όλα από 
κοινού αλλοίωσαν βαθμιαία αλλά σταθερά τα χαρακτηριστικά ολόκληρου 
του αρχαίου κόσμου. Συγχρόνως, δημιούργησαν νέα δεδομένα, τα οποία 
μετεξελίχθηκαν στη διάρκεια των επομένων αιώνων (4ο-6ο αι. μ.Χ.) σε 
γνωρίσματα ενός καινούργιου κόσμου, της ύστερης αρχαιότητας, ή του 
«μεσαιωνικού», που αποτελεί ουσιαστικά ένα μεταβατικό στάδιο. 
Στην αρχή αυτής της περιόδου ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ανέλαβε 
μεταρρυθμίσεις που στόχευαν στην αναδιοργάνωση του κράτους. Οι 
προσπάθειές του δεν ανέκοψαν την πορεία παρακμής του δυτικού αρχαίου 
κόσμου.   
Τον  4ο αι. μ.Χ, η αυτοκρατορία ήταν διαιρεμένη σε Ανατολικό και Δυτικό 
Ρωμαϊκό κράτος. Η διαίρεση οριστικοποιήθηκε το 395 μ.Χ. και υπήρξε 
καθοριστική για τις μετέπειτα εξελίξεις και των δύο τμημάτων της 
αυτοκρατορίας. 

Ο Μ. Κωνσταντίνος, με τη μεταφορά της 
πρωτεύουσας στη σημερινή Κωνσταντινούπολη 
και την αποδοχή του Χριστιανισμού ως επίσημη 
θρησκεία, δημιούργησε τις προϋποθέσεις 
μετεξέλιξης της Ανατολικής Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. Η ρωμαϊκή Ανατολή 
ισχυροποιήθηκε και διαμόρφωσε προοδευτικά τη 
βυζαντινή φυσιογνωμία της. Γι' αυτό και η 
περίοδος αυτή (4ος-6ος αι. μ.Χ.) ονομάζεται 
πρωτοβυζαντινή. Στο ανατολικό τμήμα, το 
ελληνικό στοιχείο ήταν κυρίαρχο.  
Η πορεία του δυτικού τμήματος ήταν διαφορετική. 
Η διαίρεση ταυτίζεται εδώ με το τέλος του αρχαίου 
κόσμου. Το κράτος αποδυναμωμένο κατακλύστηκε 

    από τις βαρβαρικές επιδρομές των Γότθων και των  
Ούνων και το 476 μ.Χ. καταλύθηκε οριστικά. 

Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Εάν ήσασταν θεατές του «θριάμβου» του Αιμίλιου Παύλου που περιγράφεται στο παράθεμα

στη σελ 3-4 του μαθήματος, ποια εντύπωση θα αποκομίζατε από το θέαμα και ποια μπορεί
να ήταν τα συναισθήματά σας; (Η απάντησή σας να συνδυαστεί με τις κατάλληλες αναφορές
στο εν λόγω παράθεμα). Ποιο σκοπό υπηρετούσε η τέλεση «θριάμβου» από τους Ρωμαίους
στρατηγούς; 

2. Μπορούμε να πούμε ότι στη βάση της αρχαίας Ρώμης συναντάται ο ελληνικός πολιτισμός;
Φέρτε δικά σας επιχειρήματα.

3. Γιατί οι Ρωμαίοι αναζητούν μια ελληνική καταγωγή; Πιστεύετε εσείς στο μύθο του Αινεία
στη ίδρυση της Ρώμης; Γιατί; 

4. Πώς ήταν δομημένη η κοινωνία στη ρωμαϊκή Res publica; Με ποια άλλη κοινωνική και
πολιτική δόμηση ταιριάζει;

5. Γιατί χρειάστηκε η αντικατάσταση του δημοκρατικού θεσμού με την αυτοκρατορική
μοναρχία;

6. Γιατί το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος δεν καταλύθηκε, όπως το Δυτικό; Οφείλεται αυτό στον
Μ. Κωνσταντίνο, ή σε παράγοντες που αφορούν την μακρά πολιτιστική και πολιτική
παράδοση; Φέρτε παραδείγματα.

        Διοκλητιανός 

Ανατολικό και Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος 
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Ο Ελληνισμός και η Ρώμη 

Με την κατάκτηση της Ελλάδας, η πρώτη φροντίδα των Ρωμαίων ήταν να 
κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν 
μεταξύ τους. Γι' αυτό κατάργησαν αμέσως τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τις 
συμμαχίες των ηττημένων πόλεων-κρατών. Για την διασφάλιση της 
διακυβέρνησής τους εφάρμοσαν δηλαδή το «διαίρει και βασίλευε». 
Ταυτόχρονα, γνώρισαν από κοντά τον πολιτισμό των Ελλήνων. Γοητεύτηκαν 
από τους ωραίους ναούς, τα αγάλματα των θεών και των ηρώων, τα θέατρα και 
τα στάδιά τους, τις τοπικές και τις πανελλήνιες γιορτές τους. Στις ελληνικές 
πόλεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα, γνώρισαν ονομαστούς δασκάλους και 
δημιουργούς και θαύμασαν την πρόοδο τους στα γράμματα και τις καλές τέχνες. 

Από καταχτητές σε θαυμαστές και συνεργάτες  
Ο θαυμασμός αυτός τους έκανε να αλλάξουν την αρχική 
σκληρή στάση τους απέναντι στους κατακτημένους Έλληνες 
και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, για να κάνουν 
παρόμοια έργα στη Ρώμη και σε όλες περιοχές της 
αυτοκρατορίας. Έτσι στα χρόνια που ακολούθησαν: 
 Κτίζουν σπίτια και δημόσια κτίρια με ελληνικά σχέδια και
τα στολίζουν με αγάλματα και έργα τέχνης που κάνουν
Έλληνες τεχνίτες.
 Μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, που μιλιέται σ' όλες τις
κατακτημένες χώρες της Ανατολής.
 Παίρνουν Έλληνες δασκάλους για τα παιδιά τους και
συχνά τα στέλνουν στην Ελλάδα να σπουδάσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   VIΙ 

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (-395 μ.Χ.) 
 Ελληνισμός και Ρώμη ή

Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός.
 Τα γράμματα και οι τέχνες στη Ρώμη

Οράτιος: «η ηττημένη Ελλάδα κατάκτησε το σκληρό νικητή και έφερε 
τις τέχνες και τα γράμματα στο αγροτικό Λάτιο» 
Οι κατακτήσεις έφεραν σε άμεση επαφή τους Ρωμαίους με τα 
κοσμοπολίτικα κέντρα της Ανατολής και ο πολιτισμός των ελληνιστι-
κών βασιλείων επηρέασαν την καθημερινή ζωή των Ρωμαίων και την 
πολιτιστική τους εξέλιξη. Δημιουργήθηκε ένας νέος οικουμενικός 
πολιτισμός:- ο ελληνορωμαϊκός. 
Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός ανθεί ιδιαίτερα στη Ρώμη 
 

Η. Αττικό Ακρόπολη
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 Καλλιεργούν τη δική τους γλώσσα, τη λατινική, και μεταφράζουν σ' αυτή έργα αρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων. Παίζουν ακόμη στα θέατρά τους ελληνικές τραγωδίες και κωμωδίες.
 Φιλέλληνες Ρωμαίοι αυτοκράτορες και άρχοντες πόλεων δαπανούν πολλά χρήματα και κοσμούν με
θαυμαστά έργα την Αθήνα και άλλους ελληνικούς χώρους.
Όλα αυτά έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς και τους βοήθησαν να γνωρίσει καλύτερα ο ένας τον άλλο.
Από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία αυτή γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός, ο ελληνορωμαϊκός, που
θαυμαστά έργα του υπάρχουν ακόμη γύρω μας και κοντά μας.

Οι κατακτήσεις έφεραν σε άμεση επαφή τους Ρωμαίους με τα κοσμοπολίτικα κέντρα της Ανατολής και 
τον πολιτισμό των ελληνιστικών βασιλείων, οι οποίοι στη συνέχεια επηρέασαν την καθημερινή ζωή των 
Ρωμαίων και την πολιτιστική τους εξέλιξη. Δημιουργήθηκε πολιτισμική ενότητα μεταξύ των λαών της 
αυτοκρατορίας. Ο οικουμενικός πολιτισμός που προέκυψε ήταν τόσο στην ουσία όσο και στα εξωτερικά 
του χαρακτηριστικά οικουμενικός ελληνορωμαϊκός. Όργανο για τη διάδοση αυτού του πολιτισμού στη 
Δύση έγινε η λατινική γλώσσα, ενώ στην Ανατολή, στο χώρο εξάπλωσης του ελληνιστικού κόσμου, 
εξακολούθησε να είναι η ελληνική. 

Ο στίχος του ποιητή Οράτιου που αναφέρει ότι «η ηττημένη 
Ελλάδα κατάκτησε το σκληρό νικητή και έφερε τις τέχνες 
και τα γράμματα στο αγροτικό Λάτιο» προβάλλει την 
κατάσταση εκείνης της εποχής. 

Η Δεύτερη Σοφιστική 

Η κίνηση αυτή, που προέβαλλε ως συνείδηση της πνευματικής υπεροχής των 
Ελλήνων απέναντι στην  πολιτική επικράτηση της Ρώμης, ονομάστηκε Δεύτερη 
Σοφιστική. Οι εκπρόσωποί της, όπως ο Δίων ο Χρυσόστομος, ο Λουκιανός, ο 
Ηρώδης ο Αττικός και άλλοι, μιμήθηκαν το ύφος των κλασικών συγγραφέων.  
Σπουδαίος συγγραφέας αυτής της εποχής, με φιλοσοφική σκέψη, επηρεασμένη από 
τον Πλάτωνα, ήταν ο Πλούταρχος, γνωστός για τους «Βίους» του και τα «Ηθικά».  
Η ιστοριογραφία των αυτοκρατορικών χρόνων μιμήθηκε κλασικά πρότυπα. 
Σπουδαίοι ιστορικοί αυτής της εποχής ήταν Ρωμαίοι και Έλληνες.  

Ρωμαϊκή Αγορά: από τα αριστερά ο ναός του Βεσπασιανού, η αψίδα του Σεπτίμιου Σεβήρου και ο 
ναός του Κρόνου. Στο βάθος το Κολοσσαίον. Δεξιά οι τρεις κίονες του ναού των Διόσκουρων. 

Ναός της Εστίας (2ος αι. π.Χ.). Είναι ο αρχαιότερος μαρμάρινος 
ναός της Ρώμης που σώζεται. Η λατρεία της Εστίας ήταν μία από 
τις αρχαιότερες λατρείες των Ρωμαίων. 
 

46

Ιστορία της Ελλάδας   9



Έλληνες ιστορικοί με σημαντικό 
έργο ήταν ο Διονύσιος ο 
Αλικαρνασσεύς (1ος π.Χ.-1ος 
μ.Χ. αι.), ο Αππιανός (1ος-2ος αι. 
μ.Χ.), ο Δίων ο Κάσσιος (2ος-3ος 
αι. μ.Χ.) που έγραψαν ιστορία των 
ρωμαϊκών χρόνων, ο Αρριανός 

(2ος αι. μ.Χ.), που ασχολήθηκε με την εκστρατεία 
του Μ. Αλεξάνδρου στο έργο του «Αλεξάνδρου 
Ανάβασις» και ο Παυσανίας.  

Από τα λογοτεχνικά είδη καλλιεργήθηκε 
ιδιαίτερα το μυθιστόρημα. 
Ο Βιργίλιος με καθαρά ελληνική 
παιδεία, συνθέτει, μιμούμενος 
τον Όμηρο, το μεγάλο ποιητικό 
έργο, την «Αινειάδα». Σε αυτό 
αναφέρεται στον Αινεία, το γε-

νάρχη των Ρωμαίων και της Ιουλίας γενεάς, από 

την οποία κατάγεται ο Αύγουστος. Ο 
Βιργίλιος συνέθεσε και άλλα δύο 
σημαντικά έργα, τα «Βουκολικά» 
και τα «Γεωργικά». 
Ο Οράτιος, μεγάλος λυρικός 
ποιητής, με τα ποιήματά του υμνεί το 

έργο του Αυγούστου. Άλλοι σπουδαίοι ποιητές 
της ίδιας εποχής ήταν ο Οβίδιος. Στον πεζό λόγο 
διακρίθηκε ο Τιτος Λίβιος. 
Την αυτοκρατορική εποχή καλλιεργήθηκαν από 

Ρωμαίους και κυρίως από Έλληνες, οι 
επιστήμες. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, 
έγραψε έργο με τίτλο «Φυσική 
Ιστορία», ο Στράβων τα 
«Γεωγραφικά» και ο Γαληνός με τις 
ανατομικές έρευνες προώθησε την 
ανάπτυξη της ιατρικής. 

 Η ρωμαϊκή τέχνη 

Η αρχιτεκτονική. 

Ήταν η τέχνη με την οποία ασχολήθηκαν περισσότερο οι Ρωμαίοι. 
Ιδιαίτερα από την εποχή του Αυγούστου, η εξέλιξή της ήταν μεγάλη. 
Εξυπηρέτησε περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης το 
μεγαλείο της Ρώμης και διευκόλυνε παράλληλα τη ζωή των υπηκόων της. 
Οι Ρωμαίοι αρχιτέκτονες από τους ελληνικούς ρυθμούς χρησιμοποίησαν 
ιδιαίτερα τον κορινθιακό. Στους αυτοκρατορικούς χρόνους προχώρησαν 
στη διαμόρφωση ενός νέου τύπου κιονόκρανου,- την σύνθετη μορφή του 
κορινθιακού με τον ιονικό. 
Από τα μνημεία που οικοδομήθηκαν στη Ρώμη τα σπουδαιότερα ήταν: 
♦ Το Πάνθεον, μεγάλο κυλινδρικού σχήματος οικοδόμημα με θόλο. Ήταν
ναός που κατασκευάστηκε από τον Αδριανό.
♦ Το Κολοσσαίο, αμφιθέατρο που χωρούσε μέχρι πενήντα χιλιάδες
θεατές.
♦ Οι αγορές του Αυγούστου (Forum Augusti), του Βεσπασιανού, του
Δομιτιανού και του Νέρβα, οι οποίες αποτελούσαν ενιαίο οικοδομικό
συγκρότημα.
Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους κατασκευάστηκαν σπουδαία έργα
και στην Ελλάδα:

Η. Αττικός 
Οράτιος 

Στράβων 

Σε πολλά έργα τέχνης η σύζευξη ελληνικών και ρωμαϊκών 
χαρακτηριστικών είναι τέτοια που δεν επιτρέπει να διακρίνουμε ποια και μέχρι 
ποιου βαθμού ήταν η συμβολή του κάθε λαού. 

Τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα των Ρωμαίων συνδύαζαν πνεύμα πρακτικό 
και συγχρόνως μεγαλεπήβολο. Είχαν μνημειακό χαρακτήρα, προέβαλλαν την ιδέα 
του μεγαλείου και της υλικής δύναμης και όχι της λεπτότητας και της 
πνευματικής συγκίνησης.
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♦ Ο ναός του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει
την εποχή του Πεισιστράτου (6ος αι. π.Χ.) αλλά αποπερατώθηκε από τον
Αδριανό.
♦ Η πύλη του Αδριανού, (2ος αι. μ.Χ.),
♦ Το Ωδείο στις νότιες παρυφές της Ακρόπολης, προσφορά του πλούσιου
Αθηναίου Ηρώδη Αττικού. (2ος αι. μ.Χ.).
♦ Η Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, προσφορά του αυτοκράτορα Αδριανού.
♦ Η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη. Οικοδομήθηκε στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. και
αργότερα μετατράπηκε σε εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Η πλαστική.  
Την περίοδο της Δημοκρατίας, η τέχνη της γλυπτικής καλλιεργήθηκε 
από Έλληνες γλύπτες που είχαν εγκατασταθεί στη Ρώμη και 
ακολουθούσαν στην κατασκευή των έργων τους στα πρότυπα των 
ελληνιστικών χρόνων. Στους αυτοκρατορικούς χρόνους και ιδιαίτερα 
το 2ο αι. μ.Χ., κύριο γνώρισμα της πλαστικής γίνεται η ρεαλιστική 
απεικόνιση των μορφών και η ανάπτυξη της τέχνης του πορτρέτου. 
Στα αγάλματα των αυτοκρατόρων μπορούμε να διακρίνουμε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας τους. 
Η τάση της ρωμαϊκής τέχνης να απεικονίσει την πραγματικότητα και 
να προβάλει τις πράξεις των αυτοκρατόρων ευνόησε την ανάπτυξη  

            του ιστορικού ανάγλυφου.  

Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Πώς εννοείτε  το στίχο του Οράτιου: «η ηττημένη Ελλάδα κατάκτησε το σκληρό νικητή και έφερε

τις τέχνες και τα γράμματα στο αγροτικό Λάτιο». Ξεκινώντας από την περίοδο άνθισης του
ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, πείτε πόσα χρόνια χρειάστηκε ο ελληνικός πολιτισμός να επιβληθεί στην
ρωμαϊκή εξουσία.

2. Ερμηνεύστε τους όρους « ελληνορωμαϊκός πολιτισμός» και « οικουμενικός ελληνορωμαϊκός
πολιτισμός». Που εντοπίζετε τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία.

3. Στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ο ελληνικός απλώς επηρέασε ή υπάρχει άμεση συμβολή Ελλήνων.
Διαπιστώνεται και το αντίστροφο;

4. Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός βοήθησε στη διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού; Που, σε Ανατολή ή σε
Δύση; Γιατί;

5. Που διαφέρει η ιδέα των «κατακτήσεων» του Μέγα Αλέξανδρου από τις κατακτήσεις  της ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας σε ό, τι αφορά τον πολιτισμό.

6. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο «Χρυσό αιώνα» του Περικλή και τον «Χρυσό αιώνα» του Αυγούστου;
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Προτεινόμενη μέθοδος : ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Μεθοδολογική διαδικασία 

Πρώτη φάση. Προετοιμασία της συζήτησης. 

α. Ορίζεται ο στόχος συζήτησης.  Ο μαθητής 
επιδιώκει να συστηματοποιήσει τις γνώσεις του 
για τον Ελληνισμό και το ρόλο του στον Αρχαίο 
Κόσμο σε βασικά θέματα, όπως η πολιτισμική 
επικοινωνία ως προϋπόθεση ανάπτυξης, 
σημαντικά πρόσωπα και πολιτικά συστήματα.
β. Σε συνεργασία με το δάσκαλο, ορίζονται από 
πριν θέματα προς συζήτηση: 

1. Η έννοια  της άποψης του Πλάτωνα: «Κάθε
φορά που οι Έλληνες δανείστηκαν κάτι από μη
Έλληνες, στο τέλος το οδήγησαν σε μια υψηλότερη
τελειότητα» Αναζήτηση της απάντησης  στην
επικοινωνία των λαών από την προϊστορία,
χαρακτηριστικά κάθε περιόδου και ο ρόλος του
Ελληνισμού ως δέκτης και πομπός.
2. Ο Μέγας Αλέξανδρος και η ιδέα του
Πανελληνισμού, διαφορές και ομοιότητες με την
πραγματικότητα του ελληνορωμαϊκού
πολιτισμού ως οικουμενικού πολιτισμού.
3. Η δημοκρατία του Περικλή ως επιστέγασμα
της μέχρι τότε δημοκρατικής σκέψης και
προσπάθειας και ως το θεμέλιο της σύγχρονης
δημοκρατίας.

γ. Ο δάσκαλος σε συνεργασία με τους μαθητές 
ορίζει άλλα υποθέματα και προσανατολιστικά 
σημεία. 
δ. Για το καθένα από τα θέματα ορίζονται 
ομάδες  οι οποίες με ανεξάρτητη ομαδική 
εργασία θα προετοιμάσουν προς παρουσίαση τη 
δική τους εργασία.  

Δεύτερη φάση.   Παρουσίαση των 
εργασιών. 
Την παρουσίαση των εργασιών , όπως και των 
επόμενων φάσεων, συντονίζει ένας συμμαθητής, 
προτεινόμενος από όλη την τάξη ή από το 
δάσκαλο. 
Η κάθε ομάδα ή μαθητής, παρουσιάζουν τη δική 

τους εργασία. Μπορεί να είναι μια σύντομη 
εισήγηση, ένα φωτομοντάζ με σχετικές απόψεις 
και ερμηνείες, διαφόρων φιλοσόφων, λογίων και 
πρωταγωνιστών της αποχής ή και άλλων 
εποχών. Μπορεί να παρουσιαστεί ένα σύντομο 
ντοκιμαντέρ προετοιμασμένο απ΄ άλλους  κλπ.  
Ο συντονιστής ορίζει το χρόνο για κάθε 
εισήγηση. Στη φάση αυτή δεν επιτρέπονται 
παρεμβάσεις. Ο καθένας ακούει και κρατάει 
σημειώσεις που θα του χρειαστούν για την 
επόμενη φάση. 

Τρίτη φάση. Συζήτηση επί των 
εργασιών που παρουσιάστηκαν 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο τρόπος έναρξης 
της συζήτησης θα πρέπει να προκαλεί το 
ενδιαφέρον. 
Ο συντονιστής προτείνει το πλαίσιο συζήτησης, 
την διαδικασία και πορεία της, διευκρινίζει τους 
κανόνες έχοντας υπόψη την αρχή ότι όταν µιλάει 
ένας οι υπόλοιποι ακούν. Ο συντονιστής δίνει το 
λόγο για ερωτήσεις και τοποθετήσεις πάνω στις 
εισηγήσεις. Για κάθε ερώτηση δίνεται απάντηση 
και για κάθε τοποθέτηση η δυνατότητα να 
ακουστεί και η άλλη άποψη.   

Τέταρτη φάση. Αξιολόγηση 
Στη φάση αυτή συµπεραίνουµε και 
αξιολογούµε. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται 
µέσω τεσσάρων σηµείων  
• Κατατάσσονται τα στοιχεία που
αναφέρθηκαν
• Αναφέρεται τι συγκεκριµένα
πραγµατοποιήθηκε
• Επιτυγχάνεται η κατανόηση
• Αξιολογείται η εργασία του καθενός
Η αυτοαξιολόγηση  είναι ένας καλός τρόπος.
Σε µερικές περιπτώσεις η αξιολόγηση της
συζήτησης γίνεται από επιτροπή που
καθορίζεται από πριν, ή από άτοµο σε ρόλο
παρατηρητή.

   Πρακτική  
δραστηριότητα  Ελληνισμός & αρχαίος κόσμος 

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
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 Μέρος  ΙΙ
   ΒΥΖΑΝΤΙΟ  &
ΤΟΠΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 

 Βυζάντιο: Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη 

 Από τον Μ. Κωνσταντίνο στον
Ιουστινιανό 

Βυζάντιο ονομάζεται το χριστιανικό κράτος της ελληνορωμαϊκής Ανατολής που 
αναδύθηκε μέσα από τους κόλπους του Ρωμαϊκού Κράτους. Οι όροι Βυζάντιο και 
Βυζαντινοί είναι μεταγενέστεροι. Οι κάτοικοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
αυτοπροσδιορίζοντ

 
αν με ονομασίες που δηλώνουν τη ρωμαϊκή προέλευση του 

κράτους (Ρωμαίοι / Ρωμηοί, Ρωμανία, Πολιτεία / Κράτος Ρωμαίων). 
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της μεταμόρφωσης του Ρωμαϊκού σε 
Βυζαντινό Κράτος είναι η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης επί Κωνσταντίνου Α΄, η 
ανάδειξη του Χριστιανισμού σε κρατική θρησκεία και η διαίρεση της 
αυτοκρατορίας επί Θεοδοσίου Α' (379-395). Ενώ το χαρακτήρα  του Ανατολικού 
Ρωμαϊκού κράτους διαμόρφωσαν τρεις παράγοντες: - ρωμαϊκή κρατική παράδοση, 
ελληνική παιδεία και πολιτισμός, χριστιανική πίστη. 
Στη διάρκεια του 4ου και του 5ου αι. απέκρουσε την απειλή των Γερμανών, 
απέκτησε θρησκευτική ομοιογένεια, εξασφάλισε οικονομική σταθερότητα και 
παρέμεινε μεγάλη διεθνής δύναμη ως τα μέσα του 6ου αι.  
Μεγάλη δραστηριότητα ανέπτυξε το Βυζάντιο επί Ιουστινιανού Α' (527-565). Ο 
αυτοκράτορας ενίσχυσε την κεντρική εξουσία και επιδίωξε να ανασυστήσει τη 
Ρωμαϊκή Οικουμένη. Ανέλαβε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, κυρίως στη δικαιοσύνη  
και ένα τεράστιο οικοδομικό έργο με αποκορύφωμα την Άγια Σοφιά. 
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Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, - την 
Κωνσταντινούπολη 

Όπως αναφέρθηκε, η παρακμή του ρωμαϊκού κράτους ή της ύστερης 
αρχαιότητας (4ο

 -5
ο
 αι. μ.Χ.), οδηγεί προς δύο αντίθετες 

κατευθύνσεις την τύχη και την πορεία του αρχαίου κόσμου. 
Σχετίζεται πρώτα με τη διαίρεσή του, σε Δυτικό και Ανατολικό 
Ρωμαϊκό Κράτος.  Μέχρι την οριστικοποίησή της, το 395 μ.Χ. 
διανύει ένα περίπου αιώνα. Θα φέρει όμως νέα δεδομένα, τα οποία, 
κατά τον 4ο – 6ο αι. μ.Χ., μετεξελίχθηκαν σε γνωρίσματα ενός 
καινούργιου κόσμου, του «μεσαιωνικού». Η περίοδος αυτή αποτελεί 
ουσιαστικά ένα μεταβατικό στάδιο. Στο δυτικό Τμήμα η οριστική 
διαίρεση ταυτίζεται με το τέλος του αρχαίου κόσμου. Οφείλεται στο 
γεγονός ότι στη διάρκεια του 5ου αι. μ.Χ. κατακλύστηκε από τις 
βαρβαρικές επιδρομές και τους ξένους λαούς με αποτέλεσμα το 476 
μ. Χ. να καταλυθεί οριστικά.   
Στο ανατολικό τμήμα, σημειώθηκε αντίθετη εξέλιξη. Βασίστηκε σε 
τρία στοιχεία: τη ρωμαϊκή πολιτική παράδοση, τη χριστιανική 
πίστη, την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά Η σύνθεσή τους 
δημιούργησε ένα νέου τύπου πολίτη, το βυζαντινό.  
Ξεκίνησε με τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, 284 μ.Χ.. Οι 
μεταρρυθμίσεις του επιδίωκαν στην αναδιοργάνωση του κράτους. 
Το χώρισε σε τέσσερα τμήματα από δύο αντίστοιχα σε Ανατολή και 
Δύση, την Τετραρχία. Κάθε τμήμα χωρίστηκε σε μικρότερες 
επαρχίες, με δικούς τους στρατούς. Επέβαλε την προσκύνησή του 
με την απαίτηση να λατρεύεται ως θεός 

Ο Μ. Κωνσταντίνος. (272-337 μ.Χ.) 
Το όνομά του συνδέεται με τη δημιουργία του χριστιανικού 
ρωμαϊκού κράτους. Αναδείχτηκε μονοκράτορας μέσα από τις 
συγκρούσεις με τους συνάρχοντες της Τετραρχίας. Μετέφερε την 
πρωτεύουσα στην Ανατολή και αποδέχτηκε τον Χριστιανισμό, 
δημιουργώντας έτσι την Ρωμαϊκή Ανατολή η οποία διαμόρφωσε τη 
βυζαντινή φυσιογνωμία της. Γι' αυτό και η περίοδος (4ος

 - 6ος αι. 
μ.Χ.) ονομάζεται πρωτοβυζαντινή.  

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης. Ονομάστηκε στην αρχή ως η 
Νέα Ρώμη Οικοδομήθηκε στο Βυζάντιο, στην αρχαία ελληνική 
αποικία από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ.. Τα εγκαίνια της έγιναν στις 
11 Μαΐου του 330. Από τότε αρχίζει η ιστορία της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, η τύχη της οποίας, για 11 αιώνες θα ταυτιστεί 
απόλυτα με την τύχη της νέας πρωτεύουσας.  
Η γεωστρατηγική της θέση, εξασφάλιζε καλύτερη άμυνα και οικο-

νομική ανάπτυξη στην αυτοκρατορία. Βρισκόταν κοντά στις 
περιοχές της Ανατολής, οι οποίες στην πλειοψηφία τους  
κατοικούνταν από Έλληνες και χριστιανούς.Το κέντρο βάρους      
μετακινήθηκε από το λατινικό πολιτιστικό χώρο στον ελληνικό. Η 
αυτοκρατορία απέκτησε προοδευτικά ελληνικό χαρακτήρα. 

Μ. Κωνσταντίνος 
μεταφέρει την πρωτεύουσα 
της αυτοκρατορίας  
από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. 
(Μουσείο Βατικανού) 

   Αγία Ελένη (μητέρα) 

Το σύμπλεγμα της 
Τετραρχίας (περ. 300 
μ.Χ.). Απεικονίζει ανά 
δύο τους Τετράρχες: 
Διοκλητιανό - 
Μαξιμιανό, Γαλέριο - 
Κωνστάντιο Χλωρό. 
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Ο  θρίαμβος του Χριστιανισμού. Η εδραίωση 
του Χριστιανισμού ταυτίζεται πλήρως με τον Μ. 
Κωνσταντίνο. Αποφασιστικό ρόλο στην ιστορία των 
σχέσεων του κράτους και της νέας θρησκείας έπαιξε 
το Διάταγμα των Μεδιολάνων, με το οποίο 
καθιερώθηκε απόλυτη ελευθερία στην επιλογή 
λατρείας για τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Με το 
Διάταγμα των Μεδιολάνων, γνωστό και ως Διάταγμα 
της ανεξιθρησκίας (313 μ.Χ), δεν υφίστατο πλέον 
καμία διάκριση μεταξύ των χριστιανών και μη 
χριστιανών υπηκόων της αυτοκρατορίας.  
Ο Μ. Κωνσταντίνος υιοθέτησε ως επίσημο σύμβολο 
της αυτοκρατορίας το χριστόγραμμα. Προστάτευσε 
το Χριστιανισμό από τις αιρέσεις καθιερώνοντας το 
θεσμό των Οικουμενικών συνόδων. Ο ίδιος και η 
μητέρα του συνέβαλαν στην οικοδόμηση εκκλησιών 
και τέλος, λίγο πριν πεθάνει, βαφτίστηκε χριστιανός. 
Ο 4ος αιώνας τελείωσε με την πλήρη επικράτηση του 
Χριστιανισμού. Με το διάταγμα του Μ. Θεοδοσίου 
(380 μ.Χ.), ο Χριστιανισμός - εκτός από νόμιμη 
θρησκεία - έγινε επίσημη θρησκεία του κράτους.

Ο Θεοδοσιανός κώδικας (438 μ.Χ.), ή τα διατάγματα 
του αυτοκράτορα Θεοδόσιου Β΄, αποτέλεσαν την 
πρώτη κωδικοποίηση νόμων, εμπνευσμένη σε μεγάλο 
βαθμό από το Χριστιανισμό αποδεικνύοντας τις 
αλλαγές που έφερε ο Χριστιανισμός, τόσο στην 
οργάνωση του κράτους όσο και στις σχέσεις των 
πολιτών.  
Η συμβολική πράξη της στέψης (450 μ.Χ.), κατά την 
οποία ο νέος αυτοκράτορας έπρεπε να στέφεται από 
τον πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, θεσμοποιεί 
και τυπικά τη συνεργασία κράτους και εκκλησίας.   

 Οι αιρέσεις και το πρώτο σχίσμα 

Η νέα θρησκεία προήλθε μέσα από τους 
κόλπους του ιουδαϊκού μονοθεϊσμού. Η 
βασική διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι 
ο Χριστιανισμός δεν περιορίστηκε, όπως ο 
Ιουδαϊσμός μόνο στους Εβραίους, αλλά 
απευθύνθηκε σε όλους τους ανθρώπους, 
ανεξάρτητα από φυλετική προέλευση, 
κοινωνική τάξη και φύλο. Από τα πρώτα 
βήματα της εξάπλωσής του χρησιμοποίησε 
την ελληνική γλώσσα. Υιοθέτησε επίσης 
φιλοσοφικές ιδέες του Ελληνισμού. Η νέα 
θρησκεία βρήκε απήχηση κυρίως στους 
φτωχούς και τους καταπιεσμένους υπη-

κόους της αυτοκρατορίας 

Αγ. Κωνσταντίνος     Το Χριστόραμα
Με την επικράτηση και την εξάπλωση της νέας θρη-

σκείας παρουσιάστηκαν στους κόλπους της ση-

μαντικά προβλήματα Τον 4ο αι. ο Χριστιανισμός και 
το ίδιο το κράτος είχε να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα των αιρέσεων. 
Οι αιρέσεις οφείλονταν στην ανάγκη να 
διευκρινιστεί η σχέση Πατέρα και Υιού στην Αγία 
Τριάδα αλλά και η θέση του Αγίου Πνεύματος.  
Ο Μ. Κωνσταντίνος αντιμετώπισε τις αιρέσεις ως 
πρόβλημα του ίδιου του κράτους. Για την 
αντιμετώπισή τους καθιέρωσε το θεσμό των 
Οικουμενικών Συνόδων με τη συμμετοχή του 
αυτοκράτορα.

Η πρώτη Σύνοδος (Α΄ Οικουμενική Σύνοδος) 
συνήλθε το 325 μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας, με τη 
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Η καθιέρωση του ρόλου του Ελληνισμού θα επέλθει ως 
σύνθεση μέσα από τη σύγκρουση. 

 

 

 

Ο Μ. Κωνσταντινος στην Α’ 
Οικουμενική Σύνοδο, 

συμμετοχή 318 επισκόπων απ’ όλη την αυτοκρατορία και με την 
παρουσία του ίδιου κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση.. 
Συγκλείστηκε για να αντιμετωπίσει τη διακήρυξη του Άρειου  ότι 
ο Θεός υπάρχει πριν από τον Υιό και κατ’ επέκταση ο Χριστός 
δημιουργήθηκε από τον Πατέρα, αμφισβητώντας τη θεότητά του. 
Η Σύνοδος αποφάσισε το «ομοούσιον του Πατρός και του Υιού» 

διατυπωμένη στο «Σύμβολο της Πίστεως» και καταδίκασε τις 
απόψεις του Αρείου. Με την καταδίκη του ασχολήθηκε και η Β΄ 
Οικουμενική Σύνοδος Κωνσταντινούπολης (381 μ.Χ.), η οποία 
συμπλήρωσε το «Σύμβολο της Πίστεως» 

Παρά την καταδίκη του Αρείου, η αίρεση θα διατηρηθεί και στους 
επόμενους αιώνες. 
Ο Νεστοριανισμός, με ιδρυτή τον Πατριάρχη Νεστόριο,  τόνιζε 
την υπεροχή της ανθρώπινης φύσης επί της θείας στο πρόσωπο του 
Χριστού. Καταδικάστηκε από την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο της 
Εφέσου (431). 
Ο Μονοφυσιτισμός.  Στηρίζει το αντίθετο του Νεστοριανισμού – 

ότι η θεία φύση απορρόφησε την ανθρώπινη στο πρόσωπο του 
Χριστού. Αν και καταδικάστηκε από την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο 
της Χαλκηδόνας (451), κυριάρχησε στις ανατολικές επαρχίες του 
Βυζαντινού Κράτους, μεγαλώνοντας το χάσμα με την  
Κωνσταντινούπολη  
Οι αυτοκρατορικές αρχές θορυβήθηκαν και σε συνεργασία με τον 
Πατριάρχη εξέδωσαν το «Ενωτικό» διάταγμα (482 μ.Χ.). Στόχος 
ήταν να συμβιβάσει τις διαφορές, μέσω παραχωρήσεων προς τους 
μονοφυσίτες. Η έκδοση του «Ενωτικού» θεωρήθηκε από τον πάπα 
της Ρώμης ως επέμβαση σε εκκλησιαστικά θέματα, με αποτέλεσμα 
να προκληθεί το πρώτο σχίσμα ανάμεσα στις Εκκλησίες της 
Ανατολής και της Δύσης.  

 
Για εμάς τους 

Έλληνες το Βυζάντιο είναι 
ο κρίκος που ενώνει την 
Αρχαία Ελληνική Ιστορία 
με την Τουρκοκρατία και 
την σημερινή Ελλάδα. 
Επίσης οι μεγάλοι 
κλασσικοί αιώνες 5ο και 
4ος π.Χ. με κέντρο την 
Αθήνα μας έδωσαν την 
φιλοσοφία, την έννοια 
του Νόμου, την έννοια της 
Δημοκρατίας και όλες τις 
μορφές της λογοτεχνίας 
και της τέχνης, οι οποίες 
δια του Βυζαντίου 
μεταλαμπαδεύθησαν 
στην Ευρώπη και δι’ 
αυτών μέχρι σήμερα 
εκφράζεται η ανθρωπότης 

Το δεύτερο μισό του 4ου αι. μ.Χ. σημειώνεται η μεγάλη ιδεολογική σύγκρουση 
μεταξύ των θεωρητικών της αρχαίας θρησκείας από τη μια πλευρά και του 
Χριστιανισμού από την άλλη, ενώ προς τα τέλη του ίδιου αιώνα, κρίθηκε οριστικά 
η αντιπαράθεση μεταξύ τους.  
Το οριστικό πλήγμα έδωσε ο Θεοδόσιος Α΄ (379-395). Με μια σειρά 
διαταγμάτων καταστρατήγησε τους «Εθνικούς», δλδ τους οπαδούς της αρχαίας 
θρησκείας και του αρχαίου κόσμου. Η ταύτιση αυτή θα οδηγήσει τους Έλληνες της 
εποχής σε εγκατάλειψη του εθνικού τους ονόματος (Έλληνες) και την υιοθέτηση 
του ονόματος, Ρωμαίοι-Ρωμιοί, που θα διατηρήσουν μέχρι και τον XVII αιώνα.  
Ο Θεοδόσιος Α΄, έθεσε επίσης, εκτός νόμου τις αρχαίες λατρείες, αφαίρεσε τις πε-

ριουσίες από τα αρχαία ιερά και τέλος κατάργησε και τους Ολυμπιακούς αγώνες 
και τα Ελευσίνια Μυστήρια (392-393 μ. Χ.).  
Θα ακολουθήσει ένα κύμα βίας κατά των μνημείων του αρχαίου κόσμου και των 
οπαδών της αρχαίας θρησκείας. Γκρεμίστηκαν οι αρχαίοι ναοί, ή μεταβλήθηκαν 
αυτοί σε χριστιανικούς ναούς, καταστράφηκαν τα γυμνά αγάλματα, κλπ 

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας! 
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Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.)
Ο Ιουστινιανός σφράγισε με το έργο του τον 6ο αιώνα. Το πολιτικό του 
πρόγραμμα ήταν: Ένα κράτος, μία εκκλησία - πολλές γλώσσες, μία 
νομοθεσία.  Είχε αποκτήσει σπουδαία μόρφωση και είχε επηρεαστεί από την 
παιδεία και το παλαιό μεγαλείο του ρωμαϊκού κόσμου. Η παλιά δόξα της 
Αυτοκρατορίας  και η αποκατάσταση της ρωμαϊκής οικουμένης, ανέθρεψαν 
τις φιλοδοξίες του στην εξωτερική πολιτική όταν κυβέρνησε την 
αυτοκρατορία από το 527 ως το 565 μ.Χ. Στην εσωτερική του πολιτική έγινε 
καινοτόμος. Έλαβε μέτρα που οδήγησαν την αυτοκρατορία προς τα εμπρός 
και την απομάκρυναν από τη ρωμαϊκή παράδοση. 

Παράλληλα, τον 4ο αι. αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η εκκλησιαστική ρητορεία, γι’ αυτό 
και αυτή η περίοδος ονομάστηκε χρυσός αιώνας της θεολογίας, με σπουδαίους 
εκπροσώπους, τους Πατέρες της Εκκλησίας, το Μ. Βασίλειο, το Γρηγόριο Νύσσης, 
το Γρηγόριο Ναζιανζηνό, τον Ιωάννη Χρυσόστομο κλπ.  Όντας απόφοιτοι 
ελληνικών φιλοσοφικών σχολών, συνδύασαν στο συγγραφικό και εκκλησιαστικό 
τους έργο τη χριστιανική ηθική με την ελληνική φιλοσοφική σκέψη και ρητορεία.. 
Σπουδαίος και αποφασιστικός στα τεκτενόμενα της Ανατολικής Ρώμης 
αναδείχτηκε ο ρόλος του Ελληνικού πνεύματος στην αντιμετώπιση του κινδύνου 
των βαρβαρικών επιδρομών, λίγο μετά τον θάνατο του  Μ. Θεοδοσίου. Ο κίνδυνος 
αυτός αποσοβήθηκε με την αποτελεσματική αντίσταση που προέβαλαν Έλληνες 
λόγιοι και πολιτικοί. Η κίνησή τους ήταν τόσο ισχυρή, ώστε να γίνεται λόγος για 
τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού μετώπου αντίστασης, κατά των επιδρομών. 
Άλλα σημαντικά στοιχεία αποτελούν:  
Η απόφαση του αυτοκράτορα Κωνστάντιου να ιδρύσει στην Κωνσταντινούπολη 
βασιλική βιβλιοθήκη, η οποία περιλάμβανε και εργαστήριο αντιγραφής 

χειρόγραφων βιβλίων που συνέβαλε στη διάσωση του αρχαίου ελληνορωμαϊκού 
πολιτισμού και στην καλύτερη γνώση του.  
Το  διάταγμα του Θεοδόσιου Β΄ για την ίδρυση του Πανδιδακτηρίου (425 μ.Χ.), 
του πρώτου κρατικού πανεπιστημίου, όπου με επίσημη αυτοκρατορική απόφαση 
υπερτερούσε η διδασκαλία της ελληνικής φιλολογίας. 
Το «Οικουμενικό διδασκαλείο» ιδρυμένο το 849 από τον Καίσαρα Βάρδα, ήτανε 
το πνευματικό κέντρο του κόσμου, γεμάτο ξένους φοιτητές, φερμένους από την 
Ανατολή και την Δύση. 
Ο Ιουστινιανός, αν και έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών, διατήρησε τη 
φιλοσοφική σχολή της Αλεξάνδρειας. 
Οι ιστοριογράφοι αναζήτησαν τα πρότυπά τους στους ιστορικούς της κλασικής 
εποχής. Χρησιμοποίησαν την αττική διάλεκτο και έγραψαν σύγχρονη με την εποχή 
τους ιστορία. Ο σπουδαιότερος είναι ο Προκόπιος. 
Οι χρονογράφοι, ένα είδος ιστοριογράφων που εξιστορούν γεγονότα όχι μόνο 
σύγχρονα με την εποχή τους αλλά ξεκινώντας από την κτίση του κόσμου. Σ΄ αυτούς 
προστίθενται οι συναξαριστές που έγραφαν στην ελληνική τους «Βίους των 
Αγίων»   
Την επικράτηση του ελληνικού στοιχείου επικύρωσε και η έκδοση 
αυτοκρατορικών διαταγμάτων (397 και 439 μ.Χ.) που επέτρεψαν πλέον τη 
σύνταξη των δικαστικών αποφάσεων και των διαθηκών στην ελληνική γλώσσα, 
όπως και η κατοχύρωση της Ελληνικής ως την επίσημη γλώσσα της 
αυτοκρατορίας. 
 Έτσι, το ανατολικό τμήμα μετεξελίχθηκε πλέον στη βυζαντινή του μορφή, 
στηριγμένο στον Ελληνισμό. 
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Η ανασύσταση της ρωμαϊκής οικουμένης
Η πολιτική της αποκατάστασης της παλαιάς συνοριακής γραμμής της 
αυτοκρατορίας είναι γνωστή με το λατινικό όρο reconquista (= ανασύσταση), 
αλλά ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σε ό, τι αφορά το Δυτικό Τμήμα περιλαμ-

βάνει σειρά από μακροχρόνιους επιθετικούς πολέμους. Για τη διατήρηση των 
συνόρων στην Ανατολή και στα Βαλκάνια ο Ιουστινιανός επέλεξε αμυντικούς 
πολέμους και παραχωρήσεις προς τους εχθρούς του. 
Επιθετικοί πόλεμοι στη Δύση. 
♦ Στη Β. Αφρική καταλύθηκε το γερμανικό κράτος των Βανδάλων (533-534
μ.Χ.). Όλη η Β. Αφρική μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες (Γιβραλτάρ), πέρασαν
στην κυριαρχία της Κωνσταντινούπολης.
♦ Στην Ιταλία χρειάστηκε μια εικοσαετία σκληρών αγώνων (535-554 μ.Χ.)
κατά των Οστρογότθων, για να ενωθεί με τη αυτοκρατορική εξουσία.
♦ Στην Ισπανία (554 μ.Χ.) η νοτιοανατολική περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου
εντάσσεται στις αυτοκρατορικές κτήσεις.

Αμυντικοί πόλεμοι στην Ανατολή και στο Δούναβη. 
♦ Στα ασιατικά σύνορα για να ηττηθούν οι κυριότεροι αντίπαλοι, οι Πέρσες
και να επανέλθει  το συνοριακό καθεστώς σ’ αυτό που ίσχυε τον 3ο αι. μ.Χ.
χρειάστηκαν αγώνες που διήρκησε περίπου 30 χρόνια. (527-532,540-545 και
549-562 μ.Χ.).
♦ Στα βόρεια σύνορα η κατάσταση στη συνοριακή γραμμή του Δούναβη έμεινε
ανεξέλεγκτη. Η κατάσταση αυτή ενθάρρυνε τις διεισδύσεις νέων λαών,
κυρίως Σλάβων ενωμένων με κατάλοιπα των ουνικών φυλών του Αττίλα. Σε
μια από τις επιδρομές τους (558 μ.Χ.) απείλησαν την ίδια την πρωτεύουσα. Η
διείσδυσή τους, ωστόσο, σε εδάφη της νότιας Βαλκανικής ήταν περιορισμένη
και σε κανένα μέρος της Ελλάδας δεν έγιναν σλαβικές εγκαταστάσεις κατά τις
τελευταίες δεκαετίες του 6ου αι.
 

Το Βυζαντινό κράτος του Ιουστινιανού 

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού 

Στην εσωτερική οργάνωση και πολιτική ο Ιουστινιανός εφάρμοσε καινοτόμες 
ιδέες, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της βυζαντινής φυσιογνωμίας του 
κράτους. 
Στόχευε στη συνοχή μιας κοινότητας λαών, των οποίων συνδετικά στοιχεία 
αποτέλεσαν η ελληνική πολιτιστική παράδοση και η χριστιανική πίστη. Η 
ρωμαϊκή οικουμένη με την πολιτική αυτή μετεξελίχθηκε σε 
ελληνοχριστιανική. 
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Εξόντωσε, παράλληλα, τις θρησκευτικές μειονότητες. 
Πραγματοποιήθηκε ιεραποστολικό έργο για τον 
εκχριστιανισμό ειδωλολατρικών γειτονικών λαών. 
♦ Έγινε συστηματική κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού
Δικαίου. Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού είναι η
σπουδαιότερη επιτυχία της εσωτερικής του πολιτικής.
Για την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης
αναθεώρησε τον ισχύον Δίκαιο και σε μια πενταετία
(529-534) εκδόθηκε ο Ιουστινιάνειος Κώδικας. Οι
Νεαρές (δηλ. νέοι νόμοι) εκδόθηκαν μετά το 534 και
γράφηκαν οι περισσότερες στα ελληνικά, γιατί οι
υπήκοοι του ανατολικού τμήματος κυρίως δεν
κατανοούσαν τη λατινική. (Νέα σημαντική εξέλιξη θα
γνωρίσει το νομικό καθεστώς στο Βυζάντιο κατά τη
δυναστεία των Μακεδόνων, 9ος-11ος αι)
Η κωδικοποίηση των νόμων της εποχής του
Ιουστινιανού έγινε γνωστή τον 16ο αιώνα ως Corpus
juris civilis (αστικό δίκαιο) και αποτέλεσε τη βάση
της νεότερης νομοθεσίας των ευρωπαϊκών κρατών.
♦ Θεμελιώθηκε νέο διοικητικό σύστημα που α-

πέτρεψε τον εκφεουδαρχισμό της αυτοκρατορίας. Με
μια σειρά από καινούργια νομοθετικά διατάγματα
(Νεαρές) παραχώρησε την πολιτική εξουσία στους
στρατιωτικούς διοικητές των περιοχών που ήταν
περισσότερο εκτεθειμένες σε εχθρικές επιθέσεις. Αυτή
η διοικητική καινοτομία ήταν η βάση ενός νέου
διοικητικού συστήματος, που θα επεκτεινόταν και θα
εφαρμοζόταν αργότερα σ’ όλη  την αυτοκρατορία.

Η  Άγια Σοφιά 
Οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και Ισίδωρος, 
που επεξεργάστηκαν τα σχέδια και 
διεύθυναν τις εργασίες κατασκευής της 
(532-537), έδωσαν έμφαση στο κέντρο, 
στον καθ’ ύψος άξονα του ναού. Το 
κτίριο είναι σχεδόν τετράγωνο (76 x 71 
μ.). Τέσσερις ογκώδεις πεσσοί 
σχηματίζουν το κεντρικό τετράγωνο. 
Συνδέονται με τόξα που σχηματίζουν 
ημισφαιρικά τρίγωνα και δημιουργούν 
ένα στεφάνι, πάνω στο οποίο στηρίζεται 
ο τεράστιος τρούλος.  
Από τους τριάντα δύο ναούς που ο 
Ιουστινιανός έχτισε στην 
Κωνσταντινούπολη η Αγία Σοφία ήταν 
η μόνη που άντεξε στο χρόνο, υμνήθηκε 
και έγινε σύμβολο και πηγή έμπνευσης 
όχι μόνο για το μεσαιωνικό αλλά και για 
το νεότερο Ελληνισμό και Χριστιναισμό 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Γιατί ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την
πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στην Ανατολή; Ποια
πλεονεκτήματα είχε η γεωγραφική θέση της Κωνσταντινούπολης,
σε σχέση με τη γεωγραφική θέση της Ρώμης;
2. Γιατί η Κωνσταντινούπολη στολίστηκε με έργα τέχνης
που μεταφέρθηκαν από τη Ρώμη και άλλες περιοχές; Πότε και πού

έγινε κάτι αντίστοιχο; 
3. «Για εμάς τους Έλληνες το Βυζάντιο είναι ο κρίκος που ενώνει την Αρχαία Ελληνική Ιστορία

με την Τουρκοκρατία και την σημερινή Ελλάδα» Πώς εννοείτε εσείς τη φράση αυτή;
Βρίσκετε κοινά στοιχεία με το στοίχο του Οράτιου για τις σχέσεις της Ελλάδα με τη Ρώμη;

4. Τι είναι και γιατί προήλθε το πρώτο σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής χριστιανικής
εκκλησίας;

5. Οι αιρέσεις ήταν αποτέλεσμα της ελευθερίας πίστεως, της ανάγκης καθιέρωσης της νέας
θρησκείας, ή της ανάγκης καταπολέμησης των αρχαίων θρησκειών στο όνομα της άρνησης
του αρχαίου κόσμου. Φέρτε τουλάχιστον τρία επιχειρήματα για την απάντησή σας.

6. Ποιες είναι οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού; Γιατί η μεταρρύθμιση στη
δικαιοσύνη θεωρείται η σημαντικότερη;

7. Ποιοι ήταν οι στόχοι του Ιουστινιανού στην εξωτερική του πολιτική: Τι κατάφερε: ποια ήταν
τα θετικά και τα αρνητικά των μακρόχρονων πολέμων ;

8. Για την Αγία Σοφιά γράφτηκαν μύθοι, τραγούδια, εμπνεύστηκαν ελπίδες κλπ.
Συγκεντρώστε κάποια απ΄αυτά και διαβάστε τα στην τάξη.

Ανέλαβε ένα άνευ προηγουμένου οικοδομικό 
πρόγραμμα. 

 Κατασκευάστηκε μεγάλος αριθμός έργων που ήταν χρήσιμα 
στην άμυνα (φρούρια και τείχη), τη θρησκεία (ναοί), την 
υποδομή και την κοινή ωφέλεια (δρόμοι, γέφυρες, υδραγωγεία, 
αγορές, αποθήκες σιτηρών).

Η Αγία Σοφία είναι το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής 
τέχνης. Εκπροσωπεί το νέο ρυθμό βασιλική μετά τρούλου, που 
προήλθε από το συνδυασμό του κατά μήκος άξονα των 
βασιλικών (μακρόστενων ρωμαϊκών κτιρίων) με τον καθ’ ύψος 
άξονα των περίκεντρων (κυκλικών ή πολυγωνικών) κτιρίων. Ο 
συνδυασμός αυτός εφαρμόστηκε πρώτη φορά στο ναό της 
Αγίας Ειρήνης και εξέφραζε την αγάπη του Ιουστινιανού για τις 
μνημειώδεις κατασκευές. 
Η βασιλική με τρούλο ή τρουλαία βασιλική εξελίχθηκε 
σταδιακά σε όλη τη διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας. Μετά 
την εικονομαχία, κατά την περίοδο της Μακεδονικής 
Δυναστείας, επικράτησε ο ρυθμός του σταυροειδούς με τρούλο, 
που είχε τη μορφή ενός σταυρού εγγεγραμμένου σε τετράγωνο 

«Το θαυμαστό στην Αγία 
Σοφία είναι ο  
τρούλος. Δε φαίνεται να 
στηρίζεται πουθενά, αλλά 
μοιάζει ως να κρέμεται από 
τον ουρανό με χρυσή αλυσίδα. 
Όταν εισέρχεται κανείς στην 
εκκλησία για να προσευχηθεί, 
αισθάνεται ότι το κτίσμα αυτό 
δεν είναι έργο ανθρώπινης 
δύναμης. Η ψυχή υψώνεται 
προς τον ουρανό και ο 
άνθρωπος νιώθει ότι ο Θεός 
είναι κάπου εκεί κοντά και ότι 
ευχαριστείται κι αυτός να 
ευρίσκεται εκεί, εις την 
εκλεκτή κατοικία του.» 

Προκόπιος, Περί κτισμάτων 
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   Ο Ηράκλειος & η δυναστεία του. Μεταρρυθμίσεις και αγώνας επιβίωσης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ 

    Βυζάντιο: Από κρίση σε ακμή  μέχρι 
την τελική κατάρρευση.  

Στο δεύτερο μισό του 6ου και τις αρχές του 7ου αι. το Βυζάντιο συγκλονίστηκε από 
μια πολύπλευρη κρίση. Θα αντιμετωπιστεί από τον Ηράκλειο. Εφαρμόζει το νέο 
διοικητικό σύστημα των θεμάτων με δικό τους αυτόχρηματοδοτούμενο στρατό. 
Επίσημη γλώσσα στην πολιτική και στρατιωτική διοίκηση έγινε η ελληνική.  
Οι εικονομαχίες (726-842) αποτέλεσαν μια μακρόχρονη καταστροφική 
αντιπαράθεση. Ταυτόχρονα εντείνονταν η απειλή των Βουλγάρων και Αράβων.  
Η ίδρυση της Σχολής Μαγναύρας στα χρόνια του Μιχαήλ Γ, συμβάλλει στην 
ανάκαμψη της οικονομίας.  Την ανάκαμψη της στρατιωτικής ισχύς εκφράζουν τα 
ακριτικά τραγούδια που εμπνέονται από τους αγώνες κατά των Αράβων. 
Επί Μακεδονικής Δυναστείας το Βυζάντιο έφτασε στο απόγειο της ισχύος του.  
Οι σταυροφορίες των καθολικών, 12ο-13ο αι., έφεραν σοβαρά πλήγμα στην 
Αυτοκρατορίας. Εκείνη του 1204, οδήγησε στην κατάλυση της Πρωτεύουσας.   
Στη διάρκεια του 14ου αι. άρχισε η αποσύνθεση του Βυζαντίου, εξαιτίας κυρίως 
των εμφυλίων πολέμων και της εξασθένησης του στρατού και της οικονομίας. 
Οριστική ημερομηνία κατάλυσης στάθηκε η 29η Μαΐου 1453  με την Άλωση της 
Πόλης από τον σουλτάνο τον Πορθητή.  
Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε  η ανάπτυξη του Βυζαντίου  στις δικές μας περιοχές 

Το Βυζάντιο για 11 αιώνες γνώρισε αξιόλογη πνευματική άνθηση, δέχτηκε την 
επίδραση αλλά και άσκησε την επιρροή του στην ισλαμική Ανατολή και τη 
χριστιανική Δύση, αποτελώντας έτσι τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης, μεταξύ ισλαμικού και χριστιανικού κόσμου. Τέλος, η επικοινωνία του δυτικού 
κόσμου από τον 11ο αιώνα με τον ελληνικό πολιτισμό μέσω των σταυροφοριών και 
των βυζαντινών λογίων, αργότερα, προετοιμάζει την πνευματική και καλλιτεχνική 
αναγέννηση της Ευρώπης.

Η κρίση. 
Στο δεύτερο μισό του 6ου και τις αρχές του 
7ου αι. το Βυζάντιο  υπέστη πολύπλευρη 
κρίση. Λοιμοί, κακές σοδειές, σεισμοί και 
εισβολές, οδήγησαν στην παρακμή των 
πόλεων, στην υποχώρηση του εμπορίου και 
της νομισματικής κυκλοφορίας και στην 
παραμέληση του στρατού. 
Οι Σλάβοι κατέκλυσαν τις ευρωπαϊκές 
επαρχίες και οι Πέρσες έφτασαν στις ακτές 
του Βοσπόρου. Από κοινού πολιόρκησαν 
την Κωνσταντινούπολη (626 μ.Χ.).   Βυζαντινή αυτοκρατορία – γεωγραφική ακμή 
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Ο Ηράκλειος 
Η κρίση αντιμετωπίστηκε από τον Ηράκλειο με την κινητοποίηση 
όλων των δυνάμεων του κράτους και με μια ριζική μεταρρύθμιση. 
Ηγούμενος προσωπικά του βυζαντινού στρατού νίκησε Αβάρους, 
Σλάβους και Πέρσες και κράτησε μακριά την απειλή των Αράβων 

Διοικητική και στρατιωτική μεταρρύθμιση 
Κατά τον 7ο αι., οι ανάγκες της άμυνας, κυρίως εναντίον των Αράβων 
φαίνεται ότι παρακίνησαν την εγκαθίδρυση, πρώτα στην Μ. Ασία και 
κατά το τέλος του 7ου αι. σε όλη την επικράτεια,  ενός νέου 
διοικητικού συστήματος που στηριζόταν στα θέματα. Πρόκειται για 
διοικητικές περιφέρειες με δικό τους στρατό, αποτελούμενο από 
ελεύθερους αγρότες. Σ΄αυτούς το κράτος παραχωρούσε στρατιωτικά 
κτήματα ή στρατιωτόπια, τα οποία αποτελούσαν για τους στρατιώτες 
την πηγή εσόδων για συντήρηση των οικογενειών, την αγορά 
οπλισμού και τα έξοδα στράτευσης. Ο θεματικός στρατός 
αντικατέστησε τους παλαιούς μισθοφορικούς στρατούς και αποτέλεσε 
ένα είδος εθνικού στρατού που αποδείχθηκε εξαιρετικά 
αποτελεσματικός για την άμυνα της αυτοκρατορίας. Ο στρατηγός 
ασκούσε την ανώτατη εξουσία μέσα στα όρια του θέματος. 

Η ολοκλήρωση του εξελληνισμού 
Την ίδια περίοδο σημειώνεται η ολοκλήρωση του εξελληνισμού της 
κρατικής διοίκησης. Επίσημη γλώσσα στην πολιτική και στρατιωτική 
διοίκηση έγινε η ελληνική, ενώ οι ρωμαϊκοί τίτλοι αντικαταστάθηκαν 
από ελληνικούς. Πρώτος ο Ηράκλειος υιοθέτησε τον τίτλο βασιλεύς με 
τη χριστιανική προσθήκη «πιστός ἐν Χριστῷ». Οι εξελίξεις αυτές θα 
κρυσταλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 8ου αι. και  σηματοδοτούν σε 
 συμβολικό επίπεδο το οριστικό τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και 
 την αρχή της μεσαιωνικής ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Εικονομάχοι καλύπτουν την 
εικόνα του Χριστού με 

ασβέστη. Ψαλτήρι 
Χλουντόφ  (περί το 830). 
Μόσχα, Ιστορικό Μουσείο. 
 

        Ο Ηράκλειος 

Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου 

Οι εικονομαχίες 

Από τις αρχές του 8ου αιώνα και κυρίως τον 9ο το Βυζάντιο μπήκε στη 
δίνη μιας μακρόχρονης και καταστροφικής αντιπαράθεσης με 
επίκεντρο τη λατρεία των εικόνων, της εικονομαχίας (726-843). Η 
πνευματική αυτή αντιπαράθεση συνδέθηκε με το ερώτημα: Είναι 
σύμφωνη με τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας ή όχι η λατρεία των 
εικόνων; 
Εξελίχτηκε σε δύο φάσεις, 726-787 και 815-843 οι οποίες  
τερματίστηκαν πανηγυρικά υπέρ της αποκατάστασης των εικόνων με 
την Z΄ Οικουμενική Σύνοδο (787) και η δεύτερη με την Οικουμενική 
Σύνοδο του 843. Τις δύο Συνόδους συγκάλεσαν δύο αυτοκράτειρες, 
αντίστοιχα η Ειρήνη η Αθηναία και η  αυγούστα Θεοδώρα.   
Η αποκατάστασή τους θεωρείται νίκη της ελληνικής πνευματικής 
παράδοσης που ευνοούσε την απόδοση της θείας μορφής πάνω στην 
ανεικονική ασιατική παράδοση. Η αναστήλωση των εικόνων 
τερμάτισε τις θρησκευτικές διαμάχες και εγκαινίασε περίοδο γόνιμης 
συνεργασίας του κράτους με την εκκλησία. 
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Οι      α       γώ      νες        κατ      ά        Βο  υλγ         άρ       ων κ      αι        Αρά      β      ων  
Παράλληλα το Βυζάντιο υποχρεώθηκε να δώσει 
δύσκολους αγώνες εναντίον των Βουλγάρων και των 
Αράβων. Οι συνεχείς πόλεμοι στα σύνορα με τους 
Άραβες προμήθευσαν πλούσιο υλικό για τη 
διαμόρφωση της βυζαντινής επικής ακριτικής ποίησης, 
η οποία απεικονίζει την στρατιωτική ισχύ της Νέας 
Εποχής στους αγώνες κατά των Αράβων. (Το ελληνικό 
άσμα του Διγενή Ακρίτα) 
Στα χρόνια του Μιχαήλ Γ΄ η διαμάχη αυτή 
τερματίστηκε και άρχισε η ισχυροποίηση του κράτους.  

Η Σχολή της Μαγναύρας, και η σημασία της 
Ιδρύθηκε από τον Ηράκλειο η Σχολή της Μαγναύρας, 
(610-15), η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία της 
βυζαντινής εκπαίδευσης. Είναι η συνέχεια των 
Πανδιδακτηρίων του 5ου αι. που ίδρυσε ο 
αυτοκράτορας Θεοδόσιος   Η έντονη πνευματική 
δραστηριότητα που αναπτύχθηκε με επίκεντρο τη 
σχολή αυτή προετοίμασε την αναβίωση των αρχαίων 
γραμμάτων κατά την εποχή του Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου. 

 Η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει και 

εκχριστιανίστηκαν οι Μοραβοί (863) και οι Βούλγαροι  
(864).  

Η Σχολή της Μαγναύρας 

Οι αυτοκράτορες της Μακεδονικής Δυναστείας 

Η Μακεδονική Δυναστεία – ακμή του Βυζαντίου 

Επί Μακεδονικής Δυναστείας το Βυζάντιο έφτασε στο 
απόγειο της ισχύος του. Η σταθερότητα της κεντρικής 
εξουσίας, η ριζική νομική μεταρρύθμιση, η οικονομική 
υπεροχή της Κωνσταντινούπολης, η κυριαρχία της 
αριστοκρατίας των πόλεων και η αναδιοργάνωση του 
στρατού κατέστησαν δυνατούς τους θριάμβους του στρατού 
και την επέκταση των συνόρων (μέσα 10ου – μέσα 11ου αι.) 
του Βυζαντίου. Με τον εκχριστιανισμό των Ρώσων το 
διεθνές κύρος του Βυζαντίου έφτασε στο απόγειό του. 
Στο επίπεδο της οικονομίας, σημειώνεται ανάπτυξη του 
εμπορίου και της βιοτεχνίας, αύξηση του πληθυσμού και της 
αγροτικής παραγωγής. Στο επίπεδο της κοινωνίας η κεντρική 
εξουσία προστατεύει τους αγρότες από την αρπακτικότητα 
των μεγάλων γαιοκτημόνων 
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Νέα περίοδος κρίσης – δύο νέα  εκκλησιαστικά 
σχίσματα 

Μετά το θάνατο του Βασιλείου Β΄ (1025) που 
σημαδεύει το τέλος της δυναστείας των Μακεδόνων, 
άρχισε μια περίοδος κρίσης. Μεσολαβεί το μεγάλο 
σχίσμα ανάμεσα στις δύο χριστιανικές εκκλησίες, 
Ορθόδοξης και Καθολικής, του 1054, ένα χρόνο πριν 
την κυριαρχία του Κωνσταντίνου Θ΄ του Μονομάχου. 
Πρόκειται στην ουσία για ανακύκλωση των διαχρονικών 
μεταξύ τους σχισμάτων. Οι αιτίες ήταν οι ίδιες,  με το 
πρώτο σχίσμα, σε δογματικό, λειτουργικό και διοικητικό 
επίπεδο. Το επόμενο σχίσμα, του 1204 που προκάλεσε η 
καθολική κατάλυση της Κωνσταντινούπολης με τους 
Σταυροφόρους, ήταν επιπλέον και πολιτικό. Από κοινού 
όμως εμπόδισαν την ένωση που απαιτήθηκε το 1452-

53 για την αντιμετώπιση του Οθωμανικού κινδύνου που 
κατέλυσε οριστικά την Βασιλεύουσα.     

Οι σταυροφόροι στην 
Κωνσταντινούπολη 

Οι σταυροφορίες 

Με την ενθρόνιση των Κομνηνών (1081) η κρίση 
αντιμετωπίστηκε και άρχισε η ανασυγκρότηση του 
κράτους. Η δυναστεία όμως που διαδέχτηκε τους 
Κομνηνούς, οι Άγγελοι, δεν μπόρεσαν να απoκρούσουν 
τις εξωτερικές απειλές και το Βυζάντιο καταλύθηκε από 
τους σταυροφόρους (1204). Οι σταυροφορίες, τέσσερις 
συνολικά, (1096-1099, 1147-1149, 1189-1192, 1201-

1204) ήταν μια κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 
11ο αι., προήλθε από πρωτοβουλία των παπών και 
απέβλεπε στην απελευθέρωση του Παναγίου Τάφου και 
των Αγίων Τόπων που είχαν κατακτήσει οι Σελτζούκοι 
(1077). Πολλοί ιστορικοί υπογραμμίζουν ότι 
πραγματικός στόχος ήταν η κατάχτηση και η υποταγή της 
Ανατολής από τη Δύση. Φάνηκε ιδιαίτερα στην καθολική 
κατάλυση της Κωνσταντινούπολης το 1204 όπου η 
ανθρώπινη ιστορία πολιτισμού δέχτηκε τις μεγαλύτερες 
καταστροφές.   
Στα ερείπια του  Βυζαντίου, δημιουργήθηκαν ελληνικά 
και λατινικά κράτη. Ανάμεσα στα ελληνικά κράτη 
ξεχώρισαν η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, η 
αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της 
Ηπείρου. Η αυτοκρατορία της Νίκαιας, στάθηκε 
επικεφαλής  στον αγώνα δρόμου για την ανάκτηση της 
πόλης και την ανασύσταση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, 1261 που διατήρησε το κύρος της ως τις 
αρχές του 14ου αι. 
 

Η Άλωση της Πόλης 
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Η αποσύνθεση, ή η αρχή του τέλους της 
μακροβιότερης αυτοκρατορίας. 

Κατά τον 14ο αι. άρχισε η αποσύνθεση του Βυζαντίου, η 
οποία επιταχύνθηκε στα μέσα του 14ου αι. εξαιτίας κυρίως 
των εμφυλίων πολέμων και της εξασθένησης του στρατού 
και της οικονομίας, που ευνόησαν την επέκταση αρχικά 
των Σέρβων και αργότερα των Οθωμανών.

Οι Τούρκοι 
 Οι Τούρκοι ήλθαν στο Βυζάντιο σε δύο μεγάλα κύματα, 
πρώτα οι Σελτσουκίδες Τούρκοι και έπειτα οι Οθωμανοί. 
Για πρώτη φορά ο Στρατός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
ηττήθηκε από τους Σελτσούκιδες Τούρκους στα μέσα του 
11ου αιώνα στην μάχη του Μαντζίκερ και έτσι έμεινε 
ανυπεράσπιστη η Μικρά Ασία. Η κατάκτησή της 

αποδυνάμωσε  την, Β. Αυτοκρατορία  η καρδιά και η 
δύναμη της οποίας ήταν πάνταη Μ. Ασία. 
 Έτσι η άλλοτε κραταιά αυτοκρατορία μετατράπηκε σε μια 
αδύναμη, μια αυτοκρατορία των Στενών που είχε πελώριο 
κεφάλι, (τη Βασιλεύουσα- Κωνσταντινούπολη) αλλά πολύ 
ασθενικό σώμα, την περιφέρεια. 
Το κράτος αυτό έζησε μέσα στην αγωνία και ταπεινώθηκε 
πολλές φορές, προτού καταλυθεί από τους Τούρκους. 
Οριστική ημερομηνία στάθηκε η 29η Μαΐου 1453 με την 
Άλωση της Πόλης από τον σουλτάνο τον Πορθητή.  
Ο γενναίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ’ έπεσε 
μαχόμενος στην Κεντρική Πύλη. Οι σφαγές και η λεηλασία 
διήρκεσαν τρεις ολόκληρες μέρες. Η Άγια Σοφιά 
μετατράπηκε σε τζαμί. Η Άλωση  της Πόλης σημάδεψε 
ανεπανόρθωτα την μνήμη και τους πόθους του Ελληνισμού. 
 Ωστόσο μέσα στις τραγικές συνθήκες της τελευταίας 
περιόδου του Βυζαντίου (1204-1453) άρχισε να 
διαμορφώνεται η συνείδηση του Νέου Ελληνισμού, 
στηριζόμενη στη σύνθεση της ορθόδοξης πίστης με τον 
Ελληνισμό. 
 

Ο Κωνσταντίνος πολεμά στην Πύλη 
του Ρωμανού. Μετά το θάνατό του, 
έγινε θρυλική μορφή 
της ελληνικής λαϊκής παράδοσης ως 
ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς", που 
αναμένεται να ξυπνήσει για το 
μεγαλείο της Πόλης. Έξι μήνες πριν 
την Άλωση επιδίωξε την επανένωση 
των εκκλησιών για να μπορέσει ο 
Χριστιανισμός να εμποδίσει τους 
Οθωμανούς να καταλύσουν το 
Βυζάντιο και να προελάσουν  στη 
Δύση. Αλλά απέτυχε, Οπότε και το 
οριστικό τέλος της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Αυτοκρατορίας, ήταν 
δεδομένο.  

Η Βασιλεύουσα πριν την 
Άλωση 
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Χαρακτηριστικά της Βυζαντινής 
παρουσίας στον τόπο μας 

Γενικώς, ο χριστιανισμός και οι ιεροί χώροι της 
ορθοδοξίας αποτέλεσαν στην Ήπειρο τη συνέχεια του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Είναι χτισμένοι στους 
ίδιους γεωγραφικούς χώρους και χρησιμοποιούν 
υποδομή και υλικά του επιτόπιου αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού. 

Μέχρι τον 8ο αιώνα στην παλαιά Ήπειρο υπήρξαν 
8 βυζαντινές επισκοπές. Μερικές απ΄αυτές είναι:  
η  Επισκοπή Ευροίας κατά τον 4ο  αιώνα. Ο 
επίσκοπος αυτής, ο Άγιος Δονάτος έλαβε μέρος 
στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο το 381 μ. Χ. Επισκοπή 
Βουθρωτού 458-516 μ. Χ. Η Επισκοπή 
Δρυϊνούπολης, το 429 νοτιοανατολικά της 

κοινότητας Λέκλη. Οι επισκοπές Αγχιάσμου και 
Φοινίκης κλπ.  

Την περίοδο του Βυζαντίου στην επικράτεια 
της σημερινής Μητρόπολης Αργυροκάστρου 
χτίστηκαν περισσότερα από 36 μοναστήρια, από τα 
οποία 10 ανήκουν στην περίοδο πριν από το 7ο αιώνα. 
Οι ναοί υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό. Η 
αρχιτεκτονική τους ακολουθεί τους βυζαντινούς 
ρυθμούς.  

Οι σημαντικότεροι βυζαντινοί αυτοκράτορες, 
όπως ο Ιουστινιανός, ο Θεοδόσιο Α’ ο Μέγας,  ο 
Κωνσταντίνος ο Πωγωνάτος, ο Ανδρόνικος ο Α΄ ο 
Κομνηνός κλπ άφησαν τα δικά τους χνάρια στην 
περιοχή. Σε αρκετά από αυτά λειτούργησαν 
βιβλιοθήκες, σχολεία και εργαστήρια αντιγραφής και 
εικονογραφίας. Σ΄ αυτά μορφώθηκαν σπουδαίοι 

κληρικοί.

Από τα σημαντικότερα χτίρια 
αναφέρουμε: 

Στο Βουθρωτό η βασιλική της Ακρόπολης, τον 5ο 

αι. μ.Χ. Είναι χτισμένη πάνω σε αρχαίο ναό, όπως και η 
μεγάλη και επιβλητική βασιλική του 6ου αιώνα μ.Χ.  

Το Βαφτιστήριο του 6ου αιώνα μ. Χ, είναι από τα 
μεγαλύτερα σε όλη τη Μεσόγειο. Στη δομή του δανείζεται 
αρχιτεκτονική ρωμαϊκών χτισμάτων και αξιοποιεί υλικά 
του αρχαίου ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. 

Η μονή της Σωρωνιάς, 4ο αι μ.Χ, από τον 
αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α’ τον Μέγα.  

Στην πόλη Βύλλις του Νεοπτόλεμου, χτίστηκαν 
τον 5ο αιώνα τέσσερις βασιλικές. Στην Απολλωνία ο 
ναός που σώζεται είναι του 11-12ου αιώνα.  

Τα ερείπια μιας τρίκοχης βασιλικής στην 
Αντιγόνεια, στην οποία διατηρείται ψηφιδωτό δάπεδο με 
ελληνική επιγραφή, μαρτυρούν τη χρήση του χώρου της 
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καταστραμμένης πόλης του Πύρρου κατά τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους.  

Το μοναστήρι του Αϊ Νικόλα του Μεσοποτάμου, 
χτίστηκε στα μέσα του 11ου αιώνα μ. Χ.  Ο Ναός της Παναγιάς 
(Θεοτόκου) στην Άνω Επισκοπή, είναι χτισμένος επί 
Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού, τον ΧΙ αιώνα. 
Το ιερό του ναού όμως διατηρεί ακόμα την παλαιοχριστιανική 
του μορφή με σύνθρονο.  Μια άλλη επιγραφή στο εσωτερικό 
το ναού μιλάει ότι χτίστηκε το 639 μ.Χ.   

Το μοναστήρι των Αγίων Σαράντα χτισμένο τα πρώτα 
βυζαντινά χρόνια, είναι το μόνο με κατακόμβες στην 
ευρύτερη περιοχή.  

Η ιστορική παράδοση αναφέρει ότι η Μονή Αγίου 
Νικολάου της Υψηλής Πέτρας χτίστηκε επί Ιουστινιανού, 
όπως και ο ναός της Θεοτόκου στο Λάμποβο. Σύμφωνα με 
άλλη παράδοση ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο τον 

Πωγωνάτο, τον 7ο  αιώνα και ξαναχτίστηκε από τον 
Ανδρόνικο τον Α΄ τον Κομνηνό, τον 12ο αιώνα. 
Από το ψηφιδωτό του πολιτισμού της περιοχής δεν μπορεί να 
λείπει ο Μέγας Δρόμος, που ένωνε την Απολλωνία και την 

Αυλώνα με το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και τη νότια 
Ήπειρο. Στους μετέπειτα αιώνες ένωνε την Εγνατία Οδό με την 

Νικόπολη.  Βυζαντινής περιόδου  είναι και το δυτικό τμήμα του 
κάστρου του Αργυροκάστρου. 

Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Μετά από τις αιρέσεις η Εικονομαχία, αποτέλεσε μια βαθιά κρίση στο Βυζάντιο. Να

επισημάνετε τις συνέπειές της στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, του θρησκεύματος
και της τέχνης.

2. Να καταγράψετε τις περιόδους με τις βαθύτερες κρίσης στην ιστορία του Βυζαντίου,
αναφέροντας σύντομα τα αίτια και τις συνέπειες.

3. Τα τρία σχίσματα ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική χριστιανική εκκλησία, πότε
συνέβησαν, ποια ήταν τα αίτια  και οι συνέπειες.  Γιατί το τρίτο σχίσμα  θεωρείται το πιο
βαθύ; Ξεπεράστηκαν σήμερα τα σχίσματα αυτά; Αναζητήστε τους λόγους σημειώνοντας και
τις προσπάθειες που καταβάλλονται.

4. Πώς νομίζετε εσείς, είχε δίκιο ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος που ζήτησε την ένωση μεταξύ
των δύο εκκλησιών λίγο πριν την Άλωση της Πόλης; Ήταν εύκολο για τον Κωνσταντίνο να
φτάσει στην  πρόταση αυτή; Γιατί; Ποιους λόγους επικαλέστηκε; Γιατί δεν επιτεύχθηκε η
ένωση; Ποια μπορεί να ήταν τα αποτελέσματα; Κάνετε τη δική σας έρευνα
χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές και παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας στην τάξη.

5. Συγκεντρώστε διάφορους μύθους και ιστορίες για τον τελευταίο αυτοκράτορα του
Βυζαντίου. Γιατί μυθοποιήθηκε αυτός, ενώ με το όνομά του συνδέθηκε η πτώση της
Αυτοκρατορίας;

6. Ο χώρος μας είναι πλούσιος από τη Βυζαντινή παράδοση. Εμπλουτίστε το κείμενο του
μαθήματος με άλλα παραδείγματα.

Βυζαντινά μνημεία στις σημερινές μητροπόλεις 
Αργυροκάστρου, Απολλωνίας και Βερατίου 
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Η Ελλάδα παραδίδεται στους Οθωμανούς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   III 

Τουρκοκρατία 
    Ο Ελληνισμός στην  Οθωμανική κατοχή. 

H υποδούλωση του Ελληνισμού στον κύριο κορμό του. 
Η σκληρή ζωή των υπόδουλων, οι βαριοί φόροι, το παιδομάζωμα, οι εξισλαμισμοί 
και οι κρυπτοχριστιανοί.  
Η ενεργή συντήρηση της παράδοσης στη μακρόχρονη σκλαβιά αποτέλεσε την 
εθνική συνείδηση των υπόδουλων Ελλήνων, ως κρίκο που ένωνε το λαμπρό 
παρελθόν με το ποθούμενο μέλλον για ελευθερία. 
Τα τουρκικά προνόμια, η αναγνώριση στην εκκλησία κοσμικές εξουσίες, της 

ελευθερίας στους Έλληνες να ασχοληθούν με το εμπόριο, του παραδοσιακού 

θεσμού των κοινοτήτων.  Οι αξιοποίησή τους από τους  Ελληνες για τα δικά τους 
εθνικά συμφέροντα, ιδρύοντας ισχυρές δομές όπως ήταν οι Φαναριώτες.     
Οι αναγκαστικές εσωτερικές μετακινήσεις για την απαλλαγή από τον ζυγό και ο 
εξωτερικός μισεμός ως συνέχεια της παράδοσης και τα μεγάλα ευεργετήματα στον 
Ελληνισμό και τον κόσμο. 
 

      Η πολιορκία της Θεσσαλονίκης 1430 

Το 1453 η Βασιλεύουσα παρά τη σημασία της στην 
ύπαρξη του βυζαντινού κόσμου, αποτελούσε μόνο 
μια νησίδα της ιστορικής και κραταιούς 
Αυτοκρατορίας, στη θάλασσα της Οθωμανοκρατίας 
που είχε επεκταθεί μέχρι τα σύνορα της Ευρώπης.  
Στον ελληνικό χώρο, η Μικρά Ασία, η οποία 
αποτελούσε την καρδιά της Αυτοκρατορίας, είχε 
σχεδόν παραδοθεί στα χέρια των Οθωμανών από τα 
μέσα του 14ου αι. Η Θεσσαλονίκη θα αποκτούσε από 
το 1387 πρόσκαιρες απαλλαγές από τον τουρκικό 
ζυγό για να παραδοθεί οριστικά μέσα στο αίμα, στις 
καταστροφές και με χιλιάδες αιχμαλώτους το1430. 
Ένα χρόνο μετά τα Ιωάννινα μπροστά στην απειλή 
της καταστροφής και του εξανδραποδισμού 
διαπραγματεύτηκαν την αναίμακτη υποταγή. Η 
κατάκτηση της Πελοποννήσου αρχίζει από το 1430. 
Το 1446 δέχεται σφοδρή ήττα με 60 000 
αιχμαλώτους. Η οριστική υποταγή θα σημειωθεί ένα 
χρόνο μετά την Άλωση.  Το 1458 θα πέσει η Αθήνα. 
Η πρώτη εισβολή των Τούρκων στη Θεσσαλία έλαβε 
χώρα το 1386 και η οριστική κατάκτησή της το 1470. 
Το Δέλβινο, σημαντικό διοικητικό κέντρο του 
Ελληνισμού  θα παραδοθεί στους Τούρκους από το 
1375 και το Αργυρόκαστρο το 1420 Σουλιώτες, το άπαρτο κάστρο της ελευθερίας 
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Οι σκλαβωμένοι Έλληνες υπέφεραν πολλά από 
τους Τούρκους. Ο ραγιάς (υπόδουλος), για να έχει 
το δικαίωμα να ζει στην επικράτεια του 

σουλτάνου, θα έπρεπε να πληρώνει τον κεφαλικό φόρο 
(χαράτσι) και το φόρο της γης, για το δικαίωμα να την 
καλλιεργούν. Οι Τούρκοι θεωρούσαν τους ραγιάδες 
κατώτερους. Τους ανάγκαζαν να ντύνονται φτωχικά, να 
κατοικούν σε μικρά σπίτια και σε φτωχογειτονιές, να 
εκτελούν αγγαρείες, να παραμερίζουν στο δρόμο και να 
σκύβουν, όταν περνούσαν Τούρκοι. Ιδιαίτερα 
οδυνηρός ήταν για τους Έλληνες ο «φόρος αίματος», το 
παιδομάζωμα. Οι νέοι που στρατολογούνταν με το 
παιδομάζωμα προορίζονταν για τα τάγματα των 
γενιτσάρων, για ακόλουθοι του σουλτάνου ή για 
αξιωματούχοι. Η εκπαίδευσή τους αποσκοπούσε να γίνουν 
φανατικοί μουσουλμάνοι.  
Μια φοβερή δοκιμασία για τους χριστιανούς ήταν ο 
εξισλαμισμός. Οι Τούρκοι ανάγκαζαν συχνά τους 
χριστιανούς να ασπαστούν τη μουσουλμανική θρησκεία. 
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτίμησαν μαρτυρικό θάνατο 
παρά να αλλάξουν την πίστη τους. Μαζικοί και βίαιοι 
εξισλαμισμοί γίνονταν μετά από αποτυχημένες 
επαναστάσεις, από εξαναγκασμό αιχμαλώτων, με 
παιδομάζωμα κ.ά. Περισσότεροι εξισλαμισμοί έγιναν στην 
Ήπειρο, στην Μακεδονία και στην Κρήτη. Ωστόσο, 
αρκετοί απ’ αυτούς, που υποχρεώθηκαν να ασπαστούν τον 
ισλαμισμό, εξωτερικά έκαναν πως είναι μουσουλμάνοι, 
κρυφά όμως παρέμεναν χριστιανοί· ήταν οι λεγόμενοι 
κρυπτοχριστιανοί. 
Τους ταπείνωναν και τους αδικούσαν. Κάθε αντίσταση 
τους, διώκονταν με τους πιο άγριους τρόπους, με 
φυλακίσεις και άγρια βασανιστήρια, ή πνίγονταν στο αίμα. 

Η αντίσταση και τα κάστρα της ελευθερίας
Εντούτοις αρκετές περιοχές θα συνεχίσουν την 
αντίσταση. Στην Ήπειρο, το Σούλη και η Χιμάρα, 
θα σταθούν τα απόρθητα κάστρα της ελευθερίας 
για όλη την περίοδο Τουρκοκρατίας, όπως και η 

Μάνη στην Πελοπόννησο και τα Σφακιά στην 
Κρήτη. Ο Ηπειρώτης Πρίγκιπας Γεώργιος 
Καστριώτης θα συνεχίσει την αντιοσμανική 
αντίσταση από το 1443 μέχρι το 1468, 
εμποδίζοντας έτσι για 25 χρόνια την προέλαση 
των Οθωμανών προς τη Δυτική Ευρώπη. Η 
αντίσταση της Δρόπολης θα συνεχιστεί επίσης 
μέχρι το 1470. 
Από την άλλη πλευρά, οι Βενετοί σταθεροποίησαν 
και ενίσχυσαν την παρουσία τους σε ελληνικά 
λιμάνια και νησιά με στρατηγική σημασία, όπως 
και στα παραλιακά μέρη με εύφορη ενδοχώρα, τα 
οποία είχαν κληρονομήσει από τις βυζαντινές 
παραχωρήσεις κατά τον 13ο

 -14ο
 αι..  

Οι συνθήκες ζωής των υπόδουλων 

Γενίτσαροι. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. 
Το σώμα των γενιτσάρων (νέος στρατός) 
προερχόταν από εξισλαμισθέντα 
χριστιανόπουλα. 

Παραδίδοντας το χαράτσι 

Στα κελιά της σκλαβιάς. Μουσείο Βρέλη , Ιωάννινα 
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Η συντήρηση του Ελληνισμού μέσα από την παράδοση 

Ο παράφορος οθωμανικός ζυγός, οι πικρές αναμνήσεις από 
το πάρσιμο της Πόλης και οι πόθοι και οι ελπίδες για 
λευτεριά εκφράστηκαν από τους σκλαβωμένους Έλληνες 
με θρήνους, θρύλους, διηγήσεις, παραμύθια, τραγούδια, 
παροιμίες, έργα λαϊκής τέχνης αλλά και μέσα από τα ήθη 
και έθιμα. Όλα τους διατηρήθηκαν ενεργά στη μακρόχρονη 
σκλαβιά και αποτέλεσαν την εθνική παράδοση και 
συνείδηση των υπόδουλων Ελλήνων, η οποία ένωνε σαν 
ένα κρίκο, το λαμπρό παρελθόν με αφετηρία τους αρχαίους 
Έλληνες, με το ποθούμενο μέλλον, την ανάσταση του 
Γένους, τις ελπίδες του έθνους για την ελευθερία.  
Επειδή οι Τούρκοι δεν τους επέτρεπαν κάτι τέτοιο, 
κατέφευγαν σε συμβολικές και μεταφορικές φράσεις και 
τραγούδια.  

Η Εκκλησία με τους ύμνους και τα τροπάρια 
έδινε πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Έτσι στις φράσεις: 
«Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου», «Εκ παντοίων με 
κινδύνων ελευθέρωσον», «Χριστός Ανέστη», «Καλή 
ανάσταση», οι σκλαβωμένοι έδιναν ιδιαίτερο 
επίκαιρο νόημα. 

Τα δημοτικά τραγούδια, όπως «Ένας αϊτός 
περήφανος», «Κρυφά το λένε τα πουλιά» και η 
παράδοση για τη Γοργόνα που κρατούσε ζωντανή τη 
μνήμη για το Μέγα Αλέξανδρο είχαν συμβολικό 
περιεχόμενο και εκφράζανε αισιοδοξία ότι ο 
Ελληνισμός δε θα χάνονταν. 

Και στη λαϊκή τέχνη τα θέματα είχαν 
συμβολικό περιεχόμενο. Οι τεχνίτες σκάλιζαν πάνω 
στο ξύλο, στα μέταλλα και στην πέτρα δικέφαλους αετούς, (βυζαντινό σύμβολο), γοργόνες και σχέδια της 
Αγίας Σοφίας. Στο θέατρο σκιών πρωταγωνιστές είναι ήρωες, όπως ο Μ. Αλέξανδρος. Με όλα αυτά οι 
Έλληνες καλλιεργούσαν το εθνικό συναίσθημα και πίστευαν ότι δε θ’ αργούσε η μέρα της λευτεριάς. 

Τουρκικά προνόμια. 

 

Η Γοργόνα σε ξυλόγλυπτο κρητικό 
τέμπλο 1690  

Ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ επιτρέπει την 
ανασύσταση του Πατριαρχείου  και παραχωρεί 
προνόμια στον πατριάρχη Γεννάδιο Β΄ 

Στις τουρκοκρατούμενες περιοχές οι λαοί της 
Βίβλου (Εβραίοι, Χριστιανοί), σύμφωνα με το 
ισλαμικό δίκαιο μπορούσαν να  ευνοηθούν στη 
διατήρηση της εσωτερικής τους οργάνωσης. 
Έτσι, μετά την Άλωση ο Μωάμεθ Β΄ παραχώρησε 
στον πατριάρχη Γεννάδιο Β΄ μια σειρά προνομίων 
με τα οποία αναγνωριζόταν όχι μόνο ως 
πνευματικός αλλά και ως πολιτικός ηγέτης, ως 
εθνάρχης (millet basi). Ο Πατριάρχης αποχτούσε 
κοσμικές εξουσίες, όπως το δικαίωμα να ιδρύει 
εκκλησιαστικά δικαστήρια για την εκδίκαση 
υποθέσεων αστικού δικαίου (διαζυγίων, 
κληρονομιών κ.ά.). Να επιβάλλει φορολογία στους 
πιστούς για τις ανάγκες της Εκκλησίας ή για 
λογαριασμό της οθωμανικής διοίκησης. 
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Από την άλλη όμως, έδινε στους Οθωμανούς τη 
δυνατότητα  να διοικούν μέσω του οργανωμένου 
διοικητικού δικτύου της Εκκλησίας (Μητροπόλεις, 
επισκοπές, ενορίες, μοναστήρια) να διοικούν 
εκατομμύρια χριστιανούς σε ολόκληρη την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία.  

Οι Τούρκοι, επικαλούμενοι δικές τους ανάγκες, 
εκτός από τις θρησκευτικές, παραχώρησαν και άλλα 
προνόμια στους υπόδουλους Έλληνες. Έτσι, λόγω του 
ότι ασχολούνταν με τα πολεμικά έργα, άφησαν 
ελεύθερο το πεδίο στους χριστιανούς να ασχολούνται 
με το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη γεωργία.  
Για να εξασφαλίσουν την είσπραξη των φόρων, αφού 
δεν είχαν οργανωμένο υπαλληλικό προσωπικό, 
αναγνώρισαν την αυτοδιοίκηση στο θεσμό των 
ελληνικών κοινοτήτων. 

Οι Έλληνες όμως μπόρεσαν να  
αξιοποιήσουν τα τουρκικά προνόμια για δική τους 
ωφέλεια: διατήρησαν τη θρησκεία και την ενότητα 
τους· προόδευσαν με τον καιρό στο εμπόριο, τη 
ναυτιλία και τη βιοτεχνία˙ ενίσχυσαν την αυτοδιοίκηση 
στις κοινότητες τους και κράτησαν τη γλώσσα τους, τα 
ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις  τους. 

      Οι Φαναριώτες 

Γύρω από το Πατριαρχείο, που ύστερα από αρκετές 
περιπέτειες μεταφέρθηκε στη συνοικία Φανάρι της 
Κωνσταντινούπολης, εγκαταστάθηκαν πολλοί Έλληνες. 
Με τη μόρφωση και της γλωσσομάθειά τους έγιναν 
απαραίτητοι στην οθωμανική διοίκηση και κατέλαβαν 
υψηλά αξιώματα. Από το όνομα της συνοικίας οι 
Έλληνες αυτοί ονομάστηκαν Φαναριώτες. 
Αξιοποιήθηκαν ως «διερμηνείς της Υψηλής Πύλης» 
στις διπλωματικές σχέσεις με τους εκπροσώπους των 
ευρωπαϊκών χωρών στην Κωνσταντινούπολη. Ως 
«δραγουμάνοι του στόλου» συνόδευαν τον 
αρχιναύαρχο του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο. Τέλος, 
διορίζονταν, σχεδόν αποκλειστικά αυτοί, ως ηγεμόνες 
στις Παραδουνάβιες χώρες (Βλαχία και Μολδαβία). 
Έτσι, απόκτησαν κύρος και εξελίχθηκαν σε κοινωνική 
ομάδα με μεγάλη οικονομική δύναμη και επιρροή. 
Περιόρισαν αυθαιρεσίες της οθωμανικής εξουσίας, 
βοήθησαν τους λόγιους, δημιούργησαν σχολεία, 
φρόντισαν για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. 
Μερικοί μάλιστα απ’ αυτούς πλήρωσαν με τη ζωή τους 
τις υπηρεσίες τους προς τους συμπατριώτες τους. 
Ονομαστές φαναριώτικες οικογένειες υπήρξαν οι 
Υψηλάντες, οι Μαυροκορδάτοι, οι Μουρούζηδες, οι 
Καλλιμάχες κ.ά. 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα 

1. Προσέχοντας τις ημερομηνίες , φαίνεται ότι η
Ελλάδα είχε πέσει πριν την Άλωση. Πώς εξηγείτε εσείς το
φαινόμενο; Τι είχε συμβεί;

2. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δοκιμασίες που
περνούσαν οι Έλληνες στα χρόνια της σκλαβιάς;

3. Παράλληλα με τις κακουχίες οι Έλληνες
φρόντισαν να μη χάσουν τον προσανατολισμό της
ελευθερίας. Που φαίνεται αυτό στο μάθημα; Γιατί
συμβαίνει έτσι με τους Έλληνες; Αξιοποιείστε κι
άλλες πηγές και γράψτε μια δική σας εργασία.

4. Γιατί η υψηλή πύλη παραχώρησε προνόμια
στους Έλληνες; Πείτε μερικά απ αυτά. Πως
αξιοποίησαν οι Έλληνες τα προνόμια αυτά για
κοινούς και εθνικούς λόγους.

Το Ελληνομουσείο Φλαγγίνης -Βενετία  
(αριστερά) και ο Άγιος Γεώργιος (κέντρο)

Η αρχαία παράδοση στις νέες συνθήκες- 

το ταξίδι,  οι ευεργέτες! 
Οι σκληρές συνθήκες της τουρκικής κατοχής 
ανάγκασαν πολλούς Έλληνες να εγκαταλείψουν τον 
τόπο τους. Σημειώθηκε μια διπλή κίνηση. Η πρώτη, 
εσωτερική, δλδ οι κάτοικοι των πεδινών περιοχών 
μετακόμισαν στα βουνά για να απαλλαγούν τον 
άμεσο τουρκικό ζυγό. Η δεύτερη αφορά την 
μετανάστευση εκτός συνόρων της Αυτοκρατορίας. 
Συνέβαλε σ΄αυτή και η αρχαία οικουμενική 
ιδιότητα του Έλληνα, να ταξιδεύει σε ξένα μέρη, να 
επωφελείται και να επηρεάζει. 
Άλλωστε, από την εποχή των Σταυροφοριών, 
πολλοί λόγιοι Έλληνες, είχαν φύγει από την Πόλη 
για να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα και στη 
συνέχεια στη Δύση, συμβάλλοντας έτσι κατά πολύ 
στην ευρωπαϊκή αφύπνιση.   
Με τις μετακινήσεις αυτές των Ελλήνων άρχισαν να 
δημιουργούνται σε Δύση και Ανατολή της Ευρώπης 
ελληνικές παροικίες, οι οποίες αποτέλεσαν την νέα 
μορφή του ελληνικού οικουμενισμού. Μέσα από 
αυτές τις κοινότητες διέπρεψαν οι μεγάλοι 
ευεργέτες του Γένους.  Σπουδαίες ελληνικές 
παροικίες ήταν της Βενετίας, της Βιέννης, της 
Τεργέστης και της Οδησσού, του Βουκουρεστίου. 

Μια περιοχή ιδιαίτερα ευνοϊκή για την 
εγκατάσταση Ελλήνων ήταν οι 
Παραδουνάβιες ηγεμονίες (Μολδαβία και 
Βλαχία), που είχαν αυτονομία και, από μια 
εποχή και μετά, Έλληνες ηγεμόνες. Αρκετοί 
Έλληνες υπηρετούσαν στις αυλές των 
ηγεμόνων και άλλοι ασχολούνταν με το 
εμπόριο και τη βιοτεχνία. Πολλοί πρόκοψαν 
στις τέχνες και τα γράμματα. Οι παροικίες του 
Βουκουρεστίου και του Ιασίου ήταν από τις 
πιο σημαντικές. 

Οι πλούσιες παροικίες πρόσφεραν 
πολλά στον ελληνισμό. Διέθεταν χρήματα, για 
να γίνουν σχολεία, βοηθούσαν νέους να 
σπουδάσουν, άνοιγαν τυπογραφεία, όπου 
τυπώνονταν ελληνικά βιβλία, περιοδικά και 
εφημερίδες. Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε 
ότι οι Έλληνες του εξωτερικού προετοίμασαν 
την αναγέννηση του ελληνισμού και 
ενίσχυσαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας. 
Ταυτόχρονα, συνέβαλαν, επίσης κατά πολύ 
στην ανάπτυξη των χωρών που τους 
φιλοξένησαν.    

Έργα ευεργετών στην Ελλάδα 
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Η κατοχή συνεχίζεται. 
 Οι Έλληνες ανασαίνουν Ελληνισμό . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   IV 

Ο κοινοτισμός, η αρχαία αρετή των Ελλήνων για τη διατήρηση και προώθησης  της 
πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας συντηρείται και δρα ενεργά και επί 
Τουρκοκρατίας 

Η μεγάλη πρόκληση κατά της κατοχής, οι αρματολοί και οι κλέφτες. Προστίθενται στην 
πραγματικότητα αυτή, η ελληνική παιδεία και ο ελληνικός διαφωτισμός. Το ελληνικό 
δαιμόνιο θα καταφέρει να μετατρέψει τους Έλληνες σε παράγοντες στην 
αυτοκρατορία, στο εμπόριο και τη γενικότερη οικονομία. Μόνο η αγροτιά ήταν 
παγιδευμένη στον άγριο θεσμών των τσιφλικιών.  
 

 Οι κοινότητες, μια μορφή αυτοδιοίκησης 

Η κοινοτική διοίκηση, που αναγνώρισε η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία στους Έλληνες,   με κάποιες διαφορές, υπήρχε από 
τα αρχαία και τα βυζαντινά χρόνια. Οι Τούρκοι την προσάρμοσαν 
στις ανάγκες τους για να ελέγχουν καλύτερα τους ραγιάδες και 
να εισπράττουν τους φόρους. 
Οι κοινοτικοί άρχοντες, είναι γνωστοί με πολλά ονόματα, όπως 
κοτζαμπάσηδες, δημογέροντες, πρόκριτοι, προεστοί κ.ά. 
Προέρχονταν κυρίως από εύπορες οικογένειες. Εκλέγονταν 
συνήθως για ένα χρόνο από τη συνέλευση του λαού (μάζωξη). 
Την εκλογή όμως έπρεπε να την εγκρίνουν οι Τούρκοι. 
Ήταν υπεύθυνοι να τηρούν την τάξη, όσες φορές η κρατική 
εξουσία ήταν ανήμπορη. Κύριο έργο τους ήταν να συντάσσουν 
τους φορολογικούς καταλόγους και να εισπράττουν τους φόρους. 
Οι δημογέροντες δίκαζαν κιόλας κτηματικές και άλλες διαφορές 
ανάμεσα στους κατοίκους της κοινότητας κι έβγαζαν τις 
αποφάσεις τους με βάση τα έθιμα.   
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έδειχνε η κοινότητα για την παιδεία. 
Πολλά σχολεία ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τότε με δαπάνες των 
κοινοτήτων. 
Για διάφορους λόγους, μερικές κοινότητες κατάφερναν να 
πετύχουν από το σουλτάνο το λεγόμενο «κοινοτικό προνόμιο», 
που τους εξασφάλιζε ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες και την 
απαλλαγή από ποικίλες καταπιέσεις. Το προνόμιο αυτά βοήθησε 
κάποιες περιοχές (Μέτσοβο, Ζαγόρι, Κυκλάδες, Χίος κ.ά.) να 
γνωρίσουν μεγάλη ανάπτυξη. Έλληνας πρόκριτος 
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Τα σχολεία και οι δάσκαλοι του Γένους 

Παιδεία του υπόδουλου Ελληνισμού 

Κλέφτες και Αρματολοί 
Οι δύσκολες συνθήκες της ζωής και οι αδικίες της σκλαβιάς 
έκαναν πολλούς Έλληνες να ανέβαιναν στα βουνά και να 
γίνονται ληστές. Λήστευαν τους καταχτητές, αλλά και τους 
πλούσιους. Ταυτόχρονα μοίραζαν τα κλοπιμαία τους στους 
φτωχούς, τους οποίους συχνά τους υπερασπίζονταν κιόλας. Οι 
Αρχές τους αντιμετώπιζαν ως κακούργους. Ο λαός τους 
θαύμαζε για το ελεύθερο φρόνημα, τη λεβεντιά και την 
παλικαριά τους κι έκαμε τραγούδι τη ζωή και τα κατορθώματά 
τους. Έτσι οι κλέφτες θεωρήθηκαν λαϊκοί ήρωες. 

Οι Τούρκοι, για να προστατέψουν την ύπαιθρο από 
τους κλέφτες, οργάνωσαν ειδικά τμήματα, τους αρματολούς, 
οι οποίοι αναλάμβαναν τη φύλαξη μιας περιοχής, το 
αρματολίκι. Τα σώματα αυτά αποτελούνταν από Έλληνες. 
Πολλές φορές το οθωμανικό κράτος έδινε τα αρματολίκια σε 
ξακουστούς κλέφτες, που δεν μπορούσε να τους υποτάξει 
αλλιώς. Συχνά και οι αρματολοί τάσσονταν με το μέρος των 
ραγιάδων. Η προσπάθεια των Αρχών να τους περιορίσει 
μετέτρεπε τους αρματολούς σε κλέφτες. Η συνεργασία τους 
ήταν απροκάλυπτοι. Σαν αποτέλεσμα, οι λέξεις κλέφτης και 
αρματολός να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. 

Η ζωή των κλεφτών ήταν γεμάτη κακουχίες και 
στερήσεις. Λίγοι όμως πέθαναν από φυσικό θάνατο. Ήταν 
πάντα έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για τη λευτεριά και την 
τιμή τους. Έδιναν κουράγιο στους ραγιάδες και συντηρούσαν 
την ελπίδα για την ανάσταση του Γένους. Υπήρξαν οι κύριοι 
εκφραστές της ένοπλης αντίστασης των Ελλήνων εναντίον 
των κατακτητών. Από τις ένοπλες αυτές ομάδες προήλθε ο 
πυρήνας των αγωνιστών, «η μαγιά της λευτεριάς» του 1821, 
σύμφωνα με τον Μακρυγιάννη.

Στα πρώτα χρόνια μετά την Άλωση οι δύσκολες συνθήκες 
διαβίωσης των υπόδουλων Ελλήνων δεν άφηναν ασφαλώς 
περιθώρια πολιτιστικής ανάπτυξης Το σκοτάδι της αμάθειας 
σκέπασε τον ελληνισμό. «Ο ήλιος εσκοτείδιασε και το φεγγάρι 
εχάθη», όπως είπε ο λαός. Στα Ιωάννινα και την Ήπειρο οι 
Οθωμανοί, αμέσως μετά την αντίδραση των Ηπειρωτών κατά του 
κύματος εξισλαμισμού έκλεισαν τα υπάρχοντα σχολεία που 
λειτουργούσαν εκεί από το 13ο αιώνα. Την φροντίδα για την 
εκπαίδευση ανέλαβε η εκκλησία. Αυτό φαίνεται πως δημιούργησε 
το θρύλο για «Το κρυφό σχολειό». Πολλά μοναστήρια στην Ήπειρο 
είχαν δικά τους σχολεία και ξακουστές βιβλιοθήκες, όπου φοίτησαν 
σπουδαίοι κληρικοί και κοσμικοί. Η παιδευτική αυτή 
δραστηριότητα της Εκκλησίας ονομάστηκε θρησκευτικός 
ουμανισμός (ανθρωπισμός).  Δεν έλειπε η φροντίδα των ελληνικών 
παροικιών και των πλούσιων Ελλήνων σε Δύση και Ανατολή. Ήταν 
ιδιαίτερη η φροντίδα τους για χρήματα, βιβλία δασκάλους  
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Τα σχολεία και οι δάσκαλοι των 
Ιωννίνων 

Στην εικ. φαίνεται η  Καπλάνειος Σχολή. 
Ιδρύθηκε από την ευεργεσία του 
Γιανιώτη Ζώη Καπλάνη στα τέλη του 18ου 

αι. Μισό αιώνα πριν στην ίδια θέση 
υπήρξε η Μαρούτσειος Σχολή από τους 
Γιαννιώτες εμπόρους στη Βενετία, Σίμο 
και Λάμπρο Μαρούτση. Είχε προηγηθεί η Επιφάνειος 
Σχολή 

και ακολούθησαν η Γκούμειος Σχολή, η 
Μπαλαναία Σχολή, η Ζωσιμαία Σχολή. 
Όλες με χρήματα Ηπειρωτών ευεργετών 
Στις σχολές αυτές δίδαξαν και διδάχτηκαν 
τα γνωστά ονόματα του ελληνικού 
διαφωτισμού, όπως ο Μελέτιος Μήτρος, ο 
Ευγένιος Βούλγαρης, μαθητής του οποίου 
υπήρξε και ο Κοσμάς ο Αιτωλός,  ο 
Μεθόδιος Ανθρακίτης Αθανάσιος Ψαλίδας. 

Η βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών καθώς και η στενότερη επαφή με την 
Ευρώπη οδήγησαν σε μια προοδευτική 
αναγέννηση της ελληνικής παιδείας από τις αρχές 
του 17ου αιώνα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η εκκλησία, όπως στα 
Ιωάννινα και την Μοσχόπολη, συνδύασε στην 
παιδεία, την ορθόδοξη πίστη, τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό,  την ορθολογική σκέψη του 
Διαφωτισμού και τα φιλοσοφικά και τα 
επιστημονικά επιτεύγματα της Δύσης. 
Προώθησαν τη λαϊκή γλώσσα και ταυτόχρονα, το 
αίτημα για πολιτική ελευθερία και ισότητα. Επί 
δύο αιώνες, μέχρι την επανάσταση του 1821 η 
πόλη των Ιωαννίνων και τα περίχωρα, όπως και η 
Μοσχόπολη, μετατρέπονται σε σημαντικά κέντρα 
εκπαίδευσης και σε εργαστήρια καλλιέργειας στο 
πνεύμα του διαφωτισμού, της εθνικής ιδέας 
(Ιωάννινα) και της διαπολιτισμικής συνεργασίας 
των βαλκανικών λαών κατά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας (Μοσχόπολη).  Η πνευματική 
αυτή δραστηριότητα έφτασε στην ακμή της με το 
Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1750-1821).  
Συνέβαλαν ιδιαίτερα οι Έλληνες ευεργέτες και 
άνθρωποι των γραμμάτων σπουδαγμένων στη 
Δύση.  Μεγάλη ήταν η προσφορά των «δασκάλων 
του Γένους». Τα σχολεία πολλαπλασιάζονται και 
εκδίδονται περισσότερα βιβλία.  

Ανάμεσα στους σημαντικότερους εκπροσώπους 
αυτού του κινήματος είναι ο Ρήγας Βελεστινλής ή 
Φεραίος (1757-1798) και ο Αδαμάντιος Κοραής 
(1748-1833). 
Παράλληλα, εκκλησιαστικοί άνδρες αγωνίζονται 
για τη διάδοση της παιδείας και τη στήριξη της 
Ορθοδοξίας. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση 
κατέχει ο εθνομάρτυρας Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-

1779).Ο Κοσμάς ο Αιτωλός έφτασε να ιδρύσει 
διακόσια «κοινά» σχολεία (δημοτικά, θα λέγαμε) 
και δέκα «ελληνικά»(γυμνάσια). Βρήκε μαρτυρικό 
θάνατο στην Ήπειρο. 

Ο Αδαμάντιος Κοραής είναι ο 
σημαντικότερος δάσκαλος του Γένους. Σπούδασε 
στη Γαλλία και έζησε από κοντά τη Γαλλική 
επανάσταση. Πίστευε ότι η απελευθέρωση του 
Γένους θα πραγματοποιηθεί με τη μόρφωση.  

Ο Ρήγας και ο Κοραής ανασηκώνουν την 
Ελλάδα. Αλληγορική εικόνα που είχε να 
υπογραμμίσει τη συμβολή των δύο 
διαφωτιστών στην αναγέννηση  
του Ελληνισμού. 
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Οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές 

Η αγορά των Αθηνών. Αθήνα, 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

Κατά τους δύο πρώτους αιώνες Τουρκοκρατίας οι 
δυσμενείς συνθήκες δεν επέτρεψαν την οικονομική 
πρόοδο. Από το 17ο αι. παρατηρείται σταδιακή βελτίωση 
της οικονομίας, που οφείλεται στη σύναψη εμπορικών 
σχέσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις 
ευρωπαϊκές δυνάμεις. 
Ιδίως οι Έλληνες καραβοκύρηδες (πλοιοκτήτες) 
αξιοποίησαν τη ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή (1774), που επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση 
πλοίων με ρωσική σημαία στα στενά του Βοσπόρου και 
την περιορισμένη παρουσία αγγλικών και γαλλικών 
πλοίων στη Μεσόγειο, εξαιτίας των ναπολεόντειων 
πολέμων. Βαθμιαία, πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, τα 
Ιωάννινα, η Σμύρνη και η Χίος εξελίχθηκαν σε 
σημαντικά εμπορικά κέντρα με πρωταγωνιστική 
ελληνική παρουσία. Συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή οι 
ελληνικές παροικίες που αναπτύχθηκαν κατά μήκος του 
οδικού άξονα προς την κεντρική Ευρώπη.  
Η ανάπτυξη του εμπορίου έφερε αλλαγές στην 
αγροτική οικονομία και στο μεταποιητικό τομέα. 
Καλλιεργούνται προϊόντα (βαμβάκι, μετάξι και άλλα) 
που έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Ενισχύεται η 
κτηνοτροφία για τον ίδιο λόγο (εξαγωγές μαλλιού) και 
η οικοτεχνία μετατρέπεται βαθμιαία σε βιοτεχνία. 
Η ελληνική βιοτεχνική παραγωγή επεκτείνεται κατά το 
18ο αιώνα και στον ευρωπαϊκό χώρο. Για να αντι-
μετωπιστεί ο διεθνής ανταγωνισμός, δημιουργήθηκαν 
μεγάλες εταιρείες ή συνεταιρισμοί. Χαρακτηριστική 
περίπτωση βιοτεχνικού και εμπορικού συνεταιρισμού 
ήταν τα Αμπελάκια με δραστηριότητες στην κατασκευή, 
βαφή και εμπορία βαμβακερών νημάτων. Η ανάπτυξη 
των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων οδήγησε στη 
δημιουργία μιας νέας εύπορης τάξης, της αστικής, που 
αποτελούνταν από εμπόρους, βιοτέχνες και πλοιοκτήτες. 

Τα Αμπελάκια  είναι παραδοσιακός 
οικισμός στη Λάρισα. Ο συνεταιρισμός 
των Αμπελακίων θεωρείται πρώτος 
παγκοσμίως. Οι κάτοικοι των 
Αμελακίων, από τα τέλη του 18ου αι. 
επεξεργάζονταν κόκκινα νήματα που τα 
έβαφαν βαφή από ριζάρι φυτού. Το 1778 
ενώθηκαν σε έναν Συνεταιρισμό  με 
πρόεδρο τον συγχωριανό τους Γεώργιο 
Μαύρο. Ανταγωνίστηκαν την ξένη 
αγορά και γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη. 
Διαλύθηκε το 1812, λόγω εφεύρεσης  
φθηνότερης χημικής βαφής, των 
αβάσταχτων φόρων που είχε επιβάλει ο 
Αλή Πασάς και της οικονομικής πτώσης, 
μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους. 
Ελληνομουσείον ονομάστηκε το σχολείο 
που ιδρύθηκε στο χωριό το 1749. Στο 
σχολείο καλούσαν να διδάξουν τους 
διασημότερους ελληνοδιδασκάλους της 
εποχής, όπως τον Ευγένιο Βούλγαρη, 
τον Νεόφυτο Δούκα, τον Άνθιμο Γαζή  
κλπ. Το σχολικό πρόγραμμα περιείχε 
Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφία, ανώτερα 
Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες. Το 
1882 φοιτούσαν 300 μαθητές.  

Ελληνομουσείον 

Κ. Βολονάκης, Το λιμάνι του Βόλου (1875;). Λάδι 
σε μουσαμά. Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας 
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Τα τσιφλίκια 

Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Να συζητήσετε με τους συμμαθητές σας, αξιοποιώντας και άλλες πηγές και κείμενα,

μερικά από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Έλληνες τα πρώτα χρόνια μετά την
Άλωση: Παιδομάζωμα, εξισλαμισμός, κρυπτοχριστιανισμός, σκλαβοπάζαρα.

2. Να χωριστείτε σε ομάδες και να βρείτε στοιχεία για τον παροικιακό Ελληνισμό της
Ευρώπης. Στην εργασία σας μπορείτε να εργαστείτε με βάση τους εξής άξονες:
ίδρυση και οργάνωση των παροικιών, πληθυσμός, απασχόληση, σχολεία, τυπο-

γραφεία, εκδόσεις χρησιμοποιώντας και ποσοτικά στοιχεία.

3. Γιατί οι λέξεις «κλέφτης» και «αρματολός» έφτασαν να σημαίνουν το ίδιο πράγμα;
Συγκεντρώστε τραγούδια για τους κλέφτες και την κλέφτικη ζωή. Προσέξτε πως
αντιμετωπίζουν  τη ζωή, το θάνατο, τον πόλεμο και τον εχθρό. τις σχέσεις με τη φύση,
τα δέντρα (συνομιλούν). Μετά παρουσιάστε τα στοιχεία και αναλύσεις σας σε μια
εργασία.

4. Γιατί η κοινότητα πιστεύεται ότι έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στην προσδοκία του
Έλληνα για την Ελευθερία;

5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πέτυχε η ελληνική παιδεία στην Τουρκοκρατία;
Εκτός από την εκκλησία ποιοι άλλοι παράγοντες συντέλεσαν; Που έγκειται η
σπουδαιότητα της συνεισφοράς των ελληνικών παροικιών στο θέμα της παιδείας σε
σχέση με τον δυτικό πολιτισμό και την ελευθερία.

6. Σχολιάστε τη λεζάντα «Ο Ρήγας και ο Κοραής ανασηκώνουν την Ελλάδα.»
Προσέξτε τον πίνακα, αλλά ερευνήστε και για το ρόλο των δύο αντρών στον ελληνικό
πολιτισμό και διαφωτισμό.

Ο ελληνικός πληθυσμός, όμως, στην 
πλειονότητά του ήταν αγροτικός και 
κτηνοτροφικός. Η οθωμανοκρατία για να 
ελέγξει καλύτερα τον αγροτικό τομέα σε 
εξυπηρέτηση της γενικότερης πολιτικής της, 
εφάρμοσε το σύστημα των τσιφλικιών. 
Μεγάλα τεμάχια γης, η οποία με τον 
οθωμανικό νόμο ανήκει στο κράτος, μέχρι 
ακόμα και ένα ολόκληρο χωριό 
παραχωρούνταν σε μουσουλμάνο ιδιώτη και οι 
ντόπιοι κάτοικοι, χριστιανοί δούλευαν 
υποχρεωτικά ως κολίγοι. 
Τα τσιφλίκια κληρονομούνταν και οι 
τσιφλικάδες δικαιούταν να βάλουν όσους

φόρους, κυρώσεις και ποινές ήθελαν στους 
κολίγους. 
Με ιδιαίτερη σκληρότητα λειτούργησε ο 
θεσμός αυτός στην Ήπειρο στην εποχή του 
Αλί Πασά (1744-1822), ο οποίος με 
ραδιούργους τρόπους και απειλές κατάφερε 
να συγκεντρώσει ως δική του ιδιοκτησία 
μερικές εκατοντάδες τσιφλίκια. Οι περιουσίες 
αυτές ανήκαν στην πλειοψηφία σε Έλληνες 
και χριστιανούς, ενώ μετά το θάνατό του 
δόθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
σε μουσουλμάνους ως αμοιβή για τις 
υπηρεσίες που προσέφεραν στην 
Αυτοκρατορία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   V 

Τουρκοκρατία 
    Ο Ελληνισμός ετοιμάζει την επανάσταση. 

Η ελευθερία απαιτούσε  τον αγώνα και την ιδέα. 
Οι ξεσηκωμοί των Ελλήνων κατά της Τουρκοκρατίας δεν σταμάτησαν ποτέ, από 
την πρώτη μέρα της κατοχής, αποτελώντας το μεγάλο πονοκέφαλο της Πύλης.  
Ο Κλαδάς και οι Μανιάτες, η ναυμαχία της Ναυπάκτου, η επανάσταση του 
Διονύσιου Φιλόσοφου, το κίνημα Ορλόφ, τα μόνιμα κέντρα ελευθερίας, οι 
κλέφτες, οι αμαρτωλοί.  
Από τις αρχές του 17ου αιώνα οι Έλληνες θα καταπιαστούν από τις 
διαφωτιστικές ιδέες για την συνειδητοποίηση του Γένους προς το 
απελευθερωτικό κίνημα. Ο διαφωτισμός της Δύσης έδωσε νέα ώθηση και 
στερεότερες βάσεις. 
Οι βασικοί εκπρόσωποι είναι ελληνικό γέννημα και θρέμμα που έχουν λάβει και 
τα φώτα της Δύσης. 
Η Φιλική Ετα

  

ιρία ο ιστορικός θεσμός που προετοίμασε και καθοδήγησε την 
επανάσταση.

Μέχρι την Επανάσταση του 1821, οι ιστορικοί στην 
Ελλάδα έχουν εντοπίσει συνολικά 123 σημαντικούς 
ξεσηκωμούς των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Οι περισσότεροι ήταν αυθόρμητοι 
και όχι καλά οργανωμένοι. Αρκετοί με προτροπή 
ξένων παραγόντων. Πνίγηκαν όλες στο αίμα. 
Εντούτοις, υπήρξαν περιοχές στην Ελλάδα που δεν 
κατέβασαν ποτέ τη σημαία της ελευθερίας. Στην 
Ήπειρο, το Σούλη και η Χιμάρα, όπως και η Μάνη 
στην Πελοπόννησο και τα Σφακιά στην Κρήτη, θα 
σταθούν τα απόρθητα κάστρα της ελευθερίας. Οι 
επικές μάχες και θυσίες των Ελλήνων οπλαρχηγών, 
των κλεφτών και των αρματολών, αποτελούσαν τον 
μεγάλο πονοκέφαλο και ανησυχία της Πύλης.  
Ήταν στα 1481, μόλις 28 χρόνια μετά την πτώση της 
Κωνσταντινούπολης, όταν ο Κορκόδειλος Κλαδάς 
και οι Μανιάτες αγωνιστές επαναστάτησαν. 
Λέγεται ότι έφτασαν ως την Ήπειρο και τη Χιμάρα. 
Η ναυμαχία της Ναυπάκτου, το 1571 με την 
καταστροφή του τουρκικού στόλου, δεν έδωσε 
απλώς νέες ελπίδες στους ραγιάδες, αλλά 
επιβεβαίωσε στην πράξη ότι η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία αποτελούσε από τότε τον ασθενή του 
Βοσπόρου. 

Η ναυμαχία της Ναυπάκτου, 1571 

 Κινήματα εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας  
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Ιδιαίτερης σημασίας για τις επόμενες εξελίξεις 
υπήρξε η επανάσταση του Διονύσιου Φιλόσοφου 
στην Ήπειρο, το 1611. Όχι μόνο εμπόδισε τον 
ύπουλο εξισλαμισμό που εφάρμοζε η Υψηλή Πύλη, 
αλλά καθιέρωσε τα Γιάννενα και την Ήπειρο σε 
προπύργιο των πνευματικών, εκπαιδευτικών, 
εμπορικών και αντιστασιακών εξελίξεων σε όφελος 
του Γένους (Η  Ήπειρος, πρώτη στα γρόσια, τα 
γράμματα και τα άρματα).  
Το 1780, οι Τούρκοι βάλθηκαν να ξεπαστρέψουν 
τους κλέφτες της Πελοποννήσου. Οι 
Κολοκοτρωναίοι αντιστάθηκαν δώδεκα μερόνυχτα 
στη Μάνη και μετά έκαναν ηρωική έξοδο. Χάθηκαν 
οι περισσότεροι. Ο δεκάχρονος τότε Θόδωρος 
Κολοκοτρώνης, η μάνα του και μια του αδερφή 
ήταν οι μόνοι που σώθηκαν. 
Το 1770 έγινε, με ρωσική υποκίνηση, ελληνική 
επανάσταση με κέντρο την Πελοπόννησο. Η 
κινητοποίηση, ωστόσο, των Ελλήνων δεν ήταν η 
απαιτούμενη, ενώ και ο μικρός αριθμός ρωσικών 
πολεμικών πλοίων που συμμετείχαν, με επικεφαλής 
τους αδερφούς Ορλόφ, αποδείχτηκε ανεπαρκής. Η 
επανάσταση, τα Ορλοφικά όπως ονομάστηκαν, 
καταπνίγηκε. Η ήττα των Ελλήνων έδωσε την 
ευκαιρία στον Αλή Πασά, να πρωτοστατήσει στην 
καταστροφή της Μοσχόπολης.   

Πέτρος Μπέης Μανιάτης 
οπλαρχηγός. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρήθηκαν από τις αρχές του 17ου 
αιώνα στη Δυτική Ευρώπη απαίτησαν ριζική ανασυγκρότηση στις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές δομές της γηραιάς Ηπείρου, 
η οποία θα άνοιγε το πράσινο φως στην πρόοδο με επίκεντρο τον 
άνθρωπο και τα δικαιώματά του στη ζωή, την εργασία, την παιδεία 
και τη συμμετοχή στα δημόσια πράγματα. Οι διανοητές της εποχής, 
που θα αναγνωριστούν στη συνέχεια ως Διαφωτιστές, εντόπισαν τα 
πρότυπά τους στην αρχαία ελληνική γραμματεία και πολίτευμα, που 
ενέπνευσαν στη Δύση οι εκδιωγμένοι λόγιοι από την 
Κωνσταντινούπολη πριν από τον 15ο αιώνα.  
Στην Ελλάδα, με επίκεντρο την Ήπειρο, η επικοινωνία με τον αρχαίο 
Ελληνικό Κόσμο, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ, τροφοδοτούσε επί 
τουρκοκρατίας την ανάγκη διάκρισης από τους καταχτητές. 
Συνδύαζε όμως άμεσα τη σχέση αυτή με την αγάπη για την ιδιαίτερη 
πατρίδα και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Ο στόχος αυτός 
απαιτούσε ταυτόχρονα περισσότερη πρόσβαση στα γράμματα. Δλδ η 
παιδεία συνδέθηκε άμεσα με τον αγώνα για τη λευτεριά. 
Το γεγονός δικαιώνει την άποψη που υποστηρίζει ότι ο 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός αποτελεί γηγενές και ενδογενές 
φαινόμενο του Ελληνισμού. Ότι στη συνάντηση με τον Ευρωπαϊκό 
διαφωτισμό, επηρεάζεται από αυτόν και συστηματοποιείται, χωρίς 
όμως η αρχική του δυναμική να πάψει να είναι ελληνική.  

Νεοελληνικός διαφωτισμός

Το πρώτο ελληνικό 
σύγγραμμα στο πνεύμα του 
Γαλλικού Διαφωτισμού. 
Συγγραφέας του φέρεται ο 
Γιαννιώτης  Αθ. Ψαλίδας 
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Έτσι ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός αποτελεί την 
ιδεολογία ίδρυσης του νέου  ελληνικού εθνικού 
κράτους απαλλαγμένου από τον Οθωμανικό ζυγό. 
Αποτελείται από τρεις συνιστώσες: Την αναζήτηση 
μιας λαμπρής ιστορικής αφετηρίας, καταγωγής και 
συνέχειας των Ελλήνων, που εντοπίστηκε στον αρχαίο 
Ελληνικό Κόσμο, την απόδειξη της αδιάκοπης 
συνέχειας και την καλύτερη παίδευση, η οποία θα 
πρέπει να θεμελιώνεται στην ενασχόληση με τις θετικές 
επιστήμες και να γίνεται στη λαϊκή γλώσσα. 
Διαφορετικά από τον Διαφωτισμό στην Ευρώπη, τον 
νεοελληνικό διαφωτισμό στήριξε γενικώς και η 
θρησκεία, (όχι όμως το Πατριαρχείο) διότι η ορθοδοξία 
ποτέ δεν αποσπάστηκε από τον Ελληνισμό και την 
ελληνική εθνική ιδέα. Έτσι, ο Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός αποτέλεσε την ιδεολογική βάση και 
προετοιμασία του αγώνα για την ελευθερία που 
ενσαρκώθηκε  στην επανάσταση του 1821.   
Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η συνεισφορά των 
ελληνικών παροικιών στη Δύση, οι οποίες  στάθηκαν οι 
βασικοί πυλώνες για να χτιστεί στην πράξη το 
οικοδόμημ του Νεοελληνικού Διαφωτισμού κάνοντας 
πιο αισθητά τα "φώτα της δύσης"

  ταυτόχρονα πιο αισθητά τα
    

Εκπρόσωποι. 
 Ιωάννης Βηλαράς (1771-1823) ιατρός 
του Αλή πασά, Ο Μιχαήλ (Μελέτιος) 
Μήτρου (1661-1714), Αθανάσιος 
Ψαλίδας (1767-1829), Ευγένιος 
Βούλγαρης, Ρήγας Βελεστινλής, 
Αδαμάντιος Κοραής, Κοσμάς ο 
Αιτωλός, Νεόφυτος Δούκας, 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Μεθόδιος 
Ανθρακίτης Θωμάς  Μανδακάσης 
Δανιήλ Μοσχοπολίτης (1754-1825) κ.α 

Ο Ρήγας Βελστινλής (1757-        

1798) πρότεινε, στη Νέα          
Πολιτική Διοίκηση, ένα έργο  
έντονα επηρεασμένο από τις  
ριζοσπαστικές ιδέες των Γάλλων 
Ιακωβίνων, τη δημιουργία μιας  
«Ελληνικής Δημοκρατίας» που 

θα απλωνόταν σε όλη τη Βαλκανική 

αντικαθιστώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία και 
εξασφαλίζοντας ισονομία και ισοπολιτεία στους 
κατοίκους της. Ο Ρήγας δοκίμασε να εφαρμόσει τα 
σχέδιά του, αλλά προδόθηκε και πλήρωσε με τη ζωή 
του, αυτός και οι σύντροφοί του, το όραμά του. Λίγο 
αργότερο το 1806, ο Ανώνυμος συγγραφέας του 
έργου Ελληνική Νομαρχία εμπνεόμενος από το 
όραμα του Ρήγα υποστήριξε με πάθος ότι οι Έλληνες 
πρέπει να αγωνιστούν μόνοι τους για την ελευθερία 
τους 

Η «Νέα Πολιτική Διοίκησις», 
το σύνταγμα του Ρήγα 1797) 

2. Τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον το να
είμεθα όλοι Ίσοι και όχι ο ένας ανώτερος
οπό τον άλλον· δεύτερον να είμεθα ελεύθεροι
και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού· τρίτον
να είμεθα σίγουροι εις την ζωήν μας και
κανένας να μην ημπορή να μας την πάρη
αδίκως και κατά την φαντασίαν του· και
τέταρτον, το κτήματα οπού έχομεν κανένας
να μην ημπορή να μας τα εγγίξη αλλ’ να
είναι εδικά μας και των κληρονόμων μας.
3. Όλοι οι άνθρωποι Χριστιανοί και
Τούρκοι, είναι Ίσοι. [...]
Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, Βουλή
των Ελλήνων, Αθήνα 2000, τομ.5, σ.36

Η μόρφωση θα φέρει τους Έλληνες πιο κοντά στην ελευθερία 

Ας εξετάσουμε τώρα τις αιτίες που κάνουν πιο εύκολη την εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων. 
Πρώτη, λοιπόν, είναι η πρόοδος του γένους μας στα μαθήματα. Πόση διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη 
σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και αυτή που επικρατούσε πριν από δέκα χρόνια! 
[...] Δεν υπάρχει πόλη σήμερα που να μην έχει δύο και τρία σχολεία. [...] Η Λογική και η Φυσική 
άνοιξαν το μάτια των περισσοτέρων. 

Ανώνυμος, Ελληνική Νομαρχία (1806). 
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Τα σύμβολα της  
Φιλικής   Εταιρείας. 
 

Η Φιλική Εταιρία, η ίδρυση και ο ρόλος της. 

Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μυστική οργάνωση που 
δημιουργήθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας με σκοπό την 
προετοιμασία του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. 
Πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας υπήρξαν οι Νικόλαος 
Σκουφάς, Αθανάσιος Τσακάλωφ, Εμμανουήλ Ξάνθος και 
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Δύο εξ΄αυτών ήταν Ηπειρώτες. 
Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους οι Φιλικοί θα έπρεπε 
να κάνουν τεράστιες οργανωτικές προσπάθειες και να δράσουν με 
μεγάλη μυστικότητα, ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί από την οθω-

μανική διοίκηση αλλά και από τις ευρωπαϊκές απολυταρχίες. 
Ακόμη, θα έπρεπε να υπερνικήσουν τους δισταγμούς εκείνων των 
Ελλήνων που είχαν δει προγενέστερα επαναστατικά κινήματα να 
αποτυγχάνουν.  
Η Φιλική Εταιρεία υιοθέτησε το οργανωτικό πρότυπο μυστικών 

εταιρειών, που δρούσαν τότε στην Ευρώπη. Τα υποψήφια μέλη 
δοκιμάζονταν για ένα διάστημα και στη συνέχεια εντάσσονταν 
στην οργάνωση, αφού ορκίζονταν πίστη και αφοσίωση σε αυτή. 
Για τους παραβάτες η προβλεπόμενη τιμωρία ήταν ο θάνατος.  
Μέχρι τα 1817-1818, η Φιλική Εταιρεία απευθυνόταν, κυρίως, σε 
πλούσιους Έλληνες εμπόρους, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα 
οικονομικά μέσα για την ανάπτυξή της. Κατόπιν, η Φιλική 
Εταιρεία άρχισε να απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του 
ελληνισμού. Γυναίκες γίνονταν δεκτές μόνο κατ’ εξαίρεση. Από το 
Αργυρόκαστρο αριθμούνται 9 μέλη, 5 από την Πρεμετή, 3 από την 
Κορυτσά, 2 από τη Μοσχόπολη, 1 από τη Χιμάρα. 
Η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, η Αόρατη Αρχή, παρέμενε 
μυστική και αφηνόταν, σκόπιμα, να εννοηθεί ότι αποτελούνταν 
από ισχυρά πρόσωπα. Επειδή όμως κατάλαβαν ότι τα άσημα 
ονόματά τους δύσκολα θα ενέπνεαν τους συμπατριώτες τους, 
αποφάσισαν να αναθέσουν την ηγεσία σε ένα γνωστό Έλληνα. 
Αρχικά, απευθύνθηκαν στον Ιωάννη Καποδίστρια, τότε υπουργό 
Εξωτερικών της Ρωσίας, αλλά εκείνος αρνήθηκε θεωρώντας ότι 
οι συνθήκες δεν ήταν ακόμη ώριμες για επανάσταση. Τελικά, η 
ηγεσία ανατέθηκε στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ανώτερο 
αξιωματικό του ρωσικού στρατού, που τότε ανακηρύχθηκε 
Γενικός Επίτροπος της Αρχής 

Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρίας, 
Μουσείο Βρέλη Ιωάννινα 

Αλέξανδρος Υψηλάντης 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Τι βεβαιώνουν τα 123 επαναστατικά κινήματα των Ελλήνων κατά της Τουρκοκρατίας;
2. Μελετήστε σε διάφορες πηγές για την Επανάσταση του Δ. Φιλόσοφου (1611). Ποιους

σκοπούς εξυπηρετούσε; Πώς ξεκίνησε και πώς κατάληξε; Ποιες ήταν οι συνέπειες;
Συνθέσετε δικός σας κείμενο επιδιώκοντας να απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά.

3. Γιατί λέμε ότι ο Νεοελλληνικός Διαφωτισμός έχει δικές του ρίζες και πολλά κοινά
στοιχεία με τον Γαλλικό (Δυτικό) Διαφωτισμό.

4. Ποιες είναι οι ιδέες του Ρήγα και του ανώνυμου συγγραφέα της «Ελληνικής
νομαρχίας» που ταυτίζονται με τον Γαλλικό διαφωτισμό;

5. Που έχει την αφετηρία του ο Δυτικός Διαφωτισμός; Τι γνωρίζετε εσείς από
προηγούμενα μαθήματα για τους λόγιους της Ανατολής; (Βυζάντιο: Σταυροφορίες και
αποσύνθεση της αυτοκρατορίας

6. Αφού μελετήσετε τον όρκο των Φιλικών να συνθέσετε σύντομο κείμενο στο οποίο θα
παρουσιάζετε τις κύριες επιδιώξεις και τις αρχές λειτουργίας της Φιλικής Εταιρίας.

7. Να μελετήσετε την επαναστατική προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη και να
καταγράψετε τα κύρια επιχειρήματα μετά οποία αυτή προτρέπει σε επανάσταση.

Ο όρκος των Φιλικών 
(αποσπάσματα) 

Ορκίζομαι ενώπιον του 
αληθινού θεού οικειοθελώς, ότι θέλω 
είμαι επί ζωής μου πιστός εις την 
Εταιρείαν κατά πάντα. Να μη 
φανερώσω το παραμικρόν από τα 
σημεία και λόγους της, μήτε να σταθώ 
κατ’ ουδένα λόγον η αφορμή τού να 
καταλάβωσιν άλλοι ποτέ ότι γνωρίζω τι 
περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, 
μήτε εις πνευματικόν, μήτε εις φίλον 
μου. [...] 

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις σε, 
ω Ιερά Πατρίς [...] και εις την 
μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών 
μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις σε. Εις 
το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο 
σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά 
σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η 
ευτυχία σου η ανταμοιβή των κόπων 
μου. [...].  

Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της 
Φιλικής Εταιρείας (1834), Γκράφια, 
Αθήνα 1971, σ. 17 

Μία από τις επαναστατικές προκηρύξεις  
του Αλέξανδρου Υψηλάντη (αποσπάσματα) 

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΑΤΡΙΔΟΣ 

Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Προ 
πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ 
των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, 
μας επροσκάλουν εις μίμησιν [...] 

Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης [...] 
πλήρεις ευγνωμοσύνης δια τας προς αυτούς των 
Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την 
ελευθερίαν της Ελλάδος. 

Ημείς φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής 
αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα Εύελπεις, 
να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και 
βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι 
θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς.  

Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι 
και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την 
κλασσικήν γην της Ελλάδος! 

Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι, η Πατρίς μάς 
προσκαλεί! 

Αλέξανδρος Υψηλάντης 

Την 24ην Φεβρουαρίου 1821. 
Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου. 

Πηγή: Δ. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, 
Μέλισσα, Αθήνα 1956-1960, τόμ. 1, σ. 103-106. 
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1821: - Η Ελληνική  Επανάσταση 
ξεκινάει 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   VI 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε την επανάσταση στο Ιάσιο της Βλαχίας 
(σημερινή Ρουμανία) στις 24 Φεβρουαρίου 1821. Δεν είχε όμως την αναμενόμενη 
στήριξη. Οι Μεγάλες Δυνάμεις τον υπονόμευσαν και οι αυστριακές αρχές τον 
συνέλαβαν.   Οι προϋποθέσεις για την έναρξη της Επανάστασης ήταν 
ευνοϊκότερες στην Πελοπόννησο και την Ήπειρο. Η συμβολική ημέρα της 25ης 

Μαρτίου. Επαναστατικές εστίες ξέσπασαν τον Μάρτιο του 1821 σε διάφορα 
σημεία στη Στερεά Ελλάδα, στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, στη Θεσσαλία, 
στη Μακεδονία και στη Θράκη, στην Κύπρο και στη Μ. Ασία. 
Μεταξύ των μεγάλων πρωταγωνιστών ξεχωρίζουν οι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
Γεώργιος Καραϊσκάκης, Οδυσσέας Ανδρούτσος και Μάρκος Μπότσαρης στη 
στεριά, καθώς και οι Κωνσταντίνος Κανάρης και Ανδρέας Μιαούλης στη 
θάλασσα. Ηγετικό ρόλο έπαιξαν και δύο γυναίκες, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 
και η Μαντώ Μαυρογένους.  
Η Επανάσταση θα γνωρίσει τη φάση των επιτυχιών: 1821-1824 και τη φάση της 
κάμψης 1825-1827. Οι γενικότερες εξελίξεις θα ευνοήσουν την ίδρυση του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. (Συνθήκη του Λονδίνου 6 Ιουλίου 1827) 

Η επανάστασις η δική 
μας δεν ομοιάζει με 
καμμιάν  απ΄ όσες 
γίνονται στη σήμερον εις 
την Ευρώπην. Της 
Ευρώπης οι 
επαναστάσεις εναντίον  
των διοικήσεών των 
είναι εμφύλιος πόλεμος. 
Ο εδικός μας πόλεμος 
ήτο ο πλέον δίκαιος, ήτον 
έθνος με άλλο έθνος,…. 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
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Η ευνοϊκή συγκυρία 
 Η επίσημη ημερομηνία για την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης καθιερώθηκε η 25η 

Μαρτίου 1921. Για τους Έλληνες η μέρα αυτή  
είχε παραδοσιακά διπλή σημασία. Από την μία 
σχετίζονταν με την άφιξη της Άνοιξης στη φύση 
και από την άλλη με το κοσμογονικό θρησκευτικό 
γεγονός, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.  
Παράλληλα, οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της 
ελληνικής επανάστασης ήταν σαφώς καλύτερες 
στο νότιο ελλαδικό χώρο, όπου οι ελληνικοί 
πληθυσμοί ήταν πυκνότεροι και τη δεδομένη 
στιγμή (1820-1822) μεγάλο μέρος των 
οθωμανικών δυνάμεων ήταν απασχολημένο στον 
πόλεμο εναντίον του Αλή πασά της Ηπείρου. 
Ακόμη, εδώ πολυάριθμοι Φιλικοί ανέμεναν με 
ένοπλα σώματα Ελλήνων (κλέφτες), τον 
ξεσηκωμό. Υπήρχαν ελληνικά εμπορικά σκάφη, 
εφοδιασμένα με κανόνια. Επιπλέον, τα ορεινά 
εδάφη της Πελοποννήσου και της Στερεάς 
διευκόλυναν τον κλεφτοπόλεμο. 
 

Η κήρυξη της ελληνικής 
επανάστασης στις Ηγεμονίες. 

Η επανάσταση αποφασίστηκε να ξεκινήσει από τις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες (σημερινή Ρουμανία), γιατί 
εκεί δεν υπήρχε τουρκικός στρατός, αλλά και γιατί λίγο 
βορειότερα βρισκόταν ρωσικός στρατός, που υπήρχε 
ελπίδα ότι θα βοηθούσε. Παράλληλα, προσεγγίστηκαν 
βαλκάνιοι ηγέτες με στόχο την υποστήριξη της 
επανάστασης.  
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκινώντας από ρωσικό 
έδαφος, κήρυξε την επανάσταση στο Ιάσιο της Βλαχίας 
(σημερινή Ρουμανία) στις 24 Φεβρουαρίου 1821. 
Κυκλοφόρησε προκηρύξεις στις οποίες άφηνε επίσης να 
εννοηθεί ότι πίσω απ’ αυτή βρισκόταν η Ρωσία. 
Παράλληλα, συγκροτούσε το στράτευμά του. 
Γρήγορα, όμως, προέκυψαν σοβαρά προβλήματα. Οι 
πλούσιοι Έλληνες των Ηγεμονιών δεν ανταποκρίθηκαν 
υλικά και η στρατολόγηση δεν προχωρούσε. Ο τσάρος 
αποκήρυξε την επανάσταση και επέτρεψε την είσοδο 
τουρκικού στρατού στις Ηγεμονίες για την καταστολή 

της. Ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε' πιεζόμενος από τον 
σουλτάνο αφόρισε όσους συμμετείχαν στο κίνημα.  
Παρά τις δυσκολίες ο Υψηλάντης συνέχισε τον αγώνα. 
Η κρίσιμη μάχη δόθηκε στο Δραγατσάνι (7 Ιουνίου 
1821). Η ήττα, ωστόσο, δεν αποφεύχθηκε. Ο Υψηλάντης 
πέρασε στην Αυστρία όπου οι αρχές τον συνέλαβαν.  

Προσωποποίηση της Ελλάδας 
στο Σάλπισμα Πολεμιστήριον του 

Κοραή (1801). 

Επαναστατικές εστίες   

Επαναστάσεις ξέσπασαν τον Μάρτιο του 
1821 σε διάφορα σημεία της 
Πελοποννήσου και στη συνέχεια στη 
Στερεά Ελλάδα, στην Κρήτη, στα νησιά 
του Αιγαίου, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, 
στη Μακεδονία και στη Θράκη, στην 
Κύπρο και στη Μ. Ασία. Γρήγορα, 
ωστόσο, φάνηκε ότι η απελευθέρωση μιας 
τόσο μεγάλης περιοχής ξεπερνούσε τις 
δυνατότητες του Ελληνισμού. Τελικά, η 
επανάσταση εδραιώθηκε στην 
Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και σε 
ορισμένα νησιά του Αιγαίου. Οι δυνάμεις 
των επαναστατών δεν είχαν μια κεντρική 
ηγεσία. 

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 

Η Σπετσιώτισσα 
αρχόντισσα που 
έδωσε όλα της 
καράβια για την 
Επανάσταση για 
την οποία 
αγωνίστηκε και 
η ίδια 
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Οι πρωταγωνιστές  
Από τους χιλιάδες Έλληνες που συμμετείχαν 
στην επανάσταση ξεχώρισαν, χάρη στις 
στρατιωτικές ηγετικές τους ικανότητες, οι 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Γεώργιος 
Καραϊσκάκης, Οδυσσέας Ανδρούτσος και 
Μάρκος Μπότσαρης στη στεριά, καθώς και οι 
Κωνσταντίνος Κανάρης και Ανδρέας Μιαούλης 
στη θάλασσα. Ηγετικό ρόλο έπαιξαν και δύο 
γυναίκες, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και η 
Μαντώ Μαυρογένους. 

Από την πινακοθήκη Ηρωικών μορφών 
του 1821 

Η φάση των επιτυχιών (1821-1824) 

Αρχικά, οι επαναστάτες περιόρισαν τους 
Τούρκους στα κατά τόπους φρούρια. 
Παράλληλα, κατέλαβαν πόλεις της 
Πελοποννήσου, όπως την Καλαμάτα και την 
Πάτρα. Οι οθωμανικές αρχές απάντησαν με 
σκληρά αντίποινα σε βάρος Ελλήνων 
αμάχων στην Κωνσταντινούπολη, στη 
Σμύρνη, στη Θράκη, στην Κύπρο και αλλού. 
Στη διάρκειά τους απαγχονίστηκε ο 
πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ (10 Απριλίου 
1821). 
Η επανάσταση, ωστόσο, δεν κάμφθηκε. 
Τουρκικά στρατεύματα που μετέβαιναν στην 
Πελοπόννησο συνάντησαν ισχυρή και 
γενναία αντίσταση από τις δυνάμεις του 
Αθανάσιου Διάκου και του Οδυσσέα 
Ανδρούτσου. Γεγονός – σταθμός υπήρξε η 
άλωση από τον Κολοκοτρώνη της 
Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821), 
διοικητικού κέντρου της Πελοποννήσου. 
Οι Τούρκοι, κατέλαβαν τη Χίο (Πάσχα 
1822) και κατέσφαξαν τον ελληνικό 
πληθυσμό της (23.000 νεκροί και 47.000 
αιχμάλωτοι), γεγονός που προκάλεσε 
μεγάλη συγκίνηση στην Ευρώπη. Σε 
απάντηση, ο Κ. Κανάρης ανατίναξε, λίγο 
αργότερα, την τουρκική ναυαρχίδα στο 
λιμάνι της Χίου. 

Συγχρόνως, ελληνικές δυνάμεις, υπό την ηγεσία του 
Θ. Κολοκοτρώνη, διέλυσαν στα Δερβενάκια της 
Αργολίδας (25-28 Ιουλίου 1822) τη στρατιά του 
Δράμαλη που είχε φτάσει στην Πελοπόννησο με 
σκοπό την ανακατάληψη της Τριπολιτσάς. 
Το 1823 σκοτώθηκε, πολεμώντας λίγο έξω από το 
Καρπενήσι, ο Μάρκος Μπότσαρης. 
Το 1824 ο σουλτάνος ήρθε σε συμφωνία με τον 
ηγεμόνα της Αιγύπτου Μοχάμετ Άλι, 
προσφέροντάς του, σε περίπτωση καταστολής της 
επανάστασης, την Κρήτη και την Πελοπόννησο. 
Πράγματι, αιγυπτιακός στρατός κατέπνιξε την 
επανάσταση στην Κρήτη, ενώ τουρκικές δυνάμεις 
έκαναν το ίδιο στα Ψαρά. 
Η ελληνική απάντηση δόθηκε στη ναυμαχία του 
Γέροντα (29 Αυγούστου 1824), στην οποία 
ελληνικές ναυτικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Α. 
Μιαούλη κατάφεραν ισχυρό χτύπημα στον 
τουρκοαιγυπτιακό στόλο. 
 

Η καταστροφή των Ψαρών 

Πάνω: Η άλωση της Τριπολιτσάς 

Κάτω: Ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας 
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Η φάση της κάμψης (1825-1827) 

 

 

     Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου,  11η Απριλίου 1826 

Στις αρχές του 1825 ο Ιμπραήμ, 
θετός γιος του Μοχάμετ Άλι, 
αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο. 
Χωρίς σοβαρή αντίσταση από τις 
ελληνικές δυνάμεις, που 
βρισκότανε τότε σε εμφύλιο, 
ανακατέλαβε μεγάλο τμήμα της 
Πελοποννήσου. Η ηρωική 
προσπάθεια του Παπαφλέσσα να 
τον σταματήσει (μάχη στο 
Μανιάκι, 20 Μαΐου 1825) δεν είχε 
αποτέλεσμα. Μόνο στους Μύλους, 
περιοχή κοντά στο Άργος, οι 
Δημήτριος Υψηλάντης, 
Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης και 
Μακρυγιάννης κατάφεραν να 
πλήξουν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ 
(13 Ιουνίου 1825). 

Παράλληλα, τουρκικές και αιγυπτιακές δυνάμεις είχαν αρχίσει την 
πολιορκία του Μεσολογγίου (Απρίλιος 1825 – Απρίλιος 1826), η οποία 
τερματίστηκε τη νύχτα της 10ης προς την 11η Απριλίου 1826 με την 
ηρωική έξοδο των πολιορκημένων Ελλήνων, που κατέληξε σε σφαγή 
τους, γεγονός που προκάλεσε τεράστια συγκίνηση σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 
Η επανάσταση κινδύνευε άμεσα να καμφθεί. Μόνο στη Στερεά Ελλάδα, 
ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, πραγματοποιούσε ακόμη επιχειρήσεις. 
Σκοτώθηκε όμως στις 23 Απριλίου 1827, όταν οι Έλληνες μάχονταν κατά 
τουρκικών δυνάμεων που πολιορκούσαν την Ακρόπολη της Αθήνας. Ο 
θάνατός του και η κατάληψη της Ακρόπολης, λίγο μετά, από τους Τούρ-

κους ενίσχυσαν την αίσθηση ότι η επανάσταση έσβηνε. 
Παράλληλα, οι Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία), παρακινημένες 
από δικούς τους λόγους, αποφάσισαν (συνθήκη του Λονδίνου, 6 Ιουλίου 
1827) την ειρήνευση και τη δημιουργία ελληνικού κράτους. Ήταν μια 
απόφαση που άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα του ελληνικού ζητήματος. 
Η επανάσταση, ωστόσο, δεν είχε ακόμη τελειώσει. 

Ο Παπαφλέσσας 

Γ. Καραϊσκάκης 

Το Μεσολόγγι εχάθη… ενδόξως !
Το μέγεθος της φρίκης 

«Ο τόπος ανάμεσα στο Μεσολόγγι και τα αντικρινά βουνά σπάρθηκε με 
πτώματα. Από τους περίπου 3.000 ενόπλους διασώθηκαν σχεδόν 1.300, 
ενώ σκοτώθηκαν σχεδόν 1.700 – ανάμεσά τους ο Κοκκίνης, ο Μάγερ με 
την οικογένειά του, ο Ιωσήφ Ρωγών και πολλοί από τους μαχόμενους στο 
πλευρό των Ελλήνων φιλέλληνες. Χιλιάδες γυναικόπαιδα χάθηκαν, ενώ 
περί τα 6.000 οδηγήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα, στην Κωνσταντινούπολη 
και την Αλεξάνδρεια. Συνολικά, τα θύματα μεταξύ των κατοίκων και των 
υπερασπιστών της πόλης, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της, 
υπολογίζονται στις 13.000 περίπου ψυχές.» 

Ο Α. Μιαούλης, ο 
νικητής στη θάλασσα 
κατά των Τούρκων, 
προμήθευε το 
Μεσολόγγι να αντέξει 
τον κλοιό των Τούρκων  

   Εμπλουτίστε  
 τις γνώσεις σας 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Γιατί απέτυχε η προσπάθεια του Υψηλάντη; Που στηρίζονταν η προσπάθειά του; Φέρετε 

επιχειρήματα για την απάντησή σας.
2. Γιατί, όταν η Επανάσταση των Ελλήνων  έδειχνε ότι πετύχαινε έσπευσαν να τη στηρίξουν; 

Ποια ήταν τα δικά τους συμφέροντα; Πίεσε σ΄αυτό η ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινή 
γνώμη; (Να μη λησμονούμε ότι η άμεση στήριξη της επανάστασης από απλούς , επώνυμους 
και πλούσιους Ευρωπαίους, το γνωστό κίνημα Φιλελληνισμού, ήταν σημαντική)

3. Ερευνήστε σε διάφορες πηγές για περισσότερα στοιχεία για τον Φιλελληνισμό στην 
Επανάσταση, καθώς και για τη στήριξη της επανάστασης  από τους Έλληνες ευεργέτες.

4. Επαναλήφθηκε ξανά ή και στις μέρες μας κίνημα για τη στήριξη της Ελλάδας από την 
διεθνή κοινή γνώμη;

5. Ξεκινώντας  από το μάθημα και άλλες πηγές, προσπαθήστε να παρουσιάσετε σε σύντομο 
κείμενο την ατμόσφαιρα που επικρατούσε μεταξύ των ξεσηκωμένων Ελλήνων στο ξεκίνημα 
του Αγώνα.

6. Ερμηνεύστε  τα λόγια του  Κολοκοτρώνη «Η επανάστασις η δική μας δεν ομοιάζει με καμμιάν  
απ΄ όσες γίνονται στη σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης οι επαναστάσεις εναντίον των 
διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος. Π εδικός μας πόλεμος ήτο ο πλέον δίκαιος,  ήτον 
έθνος με άλλο έθνος,….» 

7. Αφού μελετήσετε τα κείμενα και τις εικόνες για τις τύχες του Μεσολογγίου να συνθέσετε
κείμενο στο οποίο θα αφηγήστε τη ζωή στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και την έξοδο των
κατοίκων του.

8. Τι νιώθετε εσείς αφού γνωρίσατε τους λόγους της υποχρεωτικής συνθηκολόγησης των
Ελλήνων υπερασπιστών της Ακρόπολης;

Ο Κολοκοτρώνης περιγράφει  την είδηση 
για τις τύχες του Μεσολογγίου. 
 «Μας ήλθε είδησις ότι το Μισολόγγι εχάθη. 
Ετσι, εβάλαμεν τα μαύρα όλοι. Μισή ώρα 
εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κανένας, αλλ’ 
εμέτραε καθένας με τον νουν του τον αφανισμό 
μας. Βλέποντας εγώ την σιωπήν, εσηκώθηκα εις 
το πόδι, και τους ωμίλησα λόγια για να 
εμψυχωθούν. Τους είπα ότι το Μισολόγγι εχάθη 
ενδόξως, και θα μείνη αιώνας των αιώνων η 
ανδρεία…» 

Η αναγκαστική συνθηκολόγηση 

Στις 30 Απριλίου του 1827,  προκειμένου 
να σώζονταν η Ακρόπολη από πιθανή 
ανατίναξη από τις δυνάμεις του Τούρκου 
Κιουταχή, προτάθηκε στους Έλληνες 
υπερασπιστές τηςη συνθηκολόγηση. Η 
απάντησή τους ήταν απόλυτα Ελληνική 
και πήγαζε από τη ψυχή απογόνων των 
τριακοσίων του Λεωνίδα:  «Εμείς είμεθα 
Έλληνες, αποφασισμένοι ν’ αποθάνωμεν 
ή να ζήσωμεν ελεύθεροι. Ο 
Κιουταχής  αν θέλη τα άρματά μας, ας 
έλθη, αν είναι άξιος, να τα πάρη με την 
δύναμιν». Η αντίστασή τους 
εγκυμονούσε τον κίνδυνο ανατίναξης 
ολόκληρης της Ακροπόλεως. Οι 
αποθήκες πυρομαχικών που οι ίδιοι 
διατηρούσαν στην Ακρόπολη ήταν ικανά 
να το πράξουν.  Έτσι, αναγκάστηκαν να 
υπογράψουν την συνθηκολόγηση. Στις 
24 Μαΐου 1827, η Ακρόπολη 
παραδόθηκε στους Οθωμανούς.  
 

Ο θάνατος του Μ. Μπότσαρη 1823 
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Την οργάνωση και τη διαχείριση των απελευθερωμένων περιοχών ανέλαβαν οι 
τοπικές κυβερνήσεις. Έφερε όμως και τις διαμάχες για το ποιος θα κυβερνήσει: οι 
προεστοί, οι Φαναριώτες και οι ιεράρχες, ή οι αγωνιστές και οι φιλικοί. Η 
διαμάχη αυτή θα οδηγήσει σε εμφύλιο την ώρα που η επανάσταση ήταν σε 
εξέλιξη,(1823-1825). 
Την ανάγκη ενιαίας γενικής διοίκησης διαδέχτηκαν τέσσερις Εθνοσυνελεύσεις, 
(1821-1829),  οι οποίες κατοχύρωσαν την ανεξαρτησία, ψήφισαν συντάγματα και 
όρισαν τον τρόπο πολιτεύματος ως αβασίλευτη δημοκρατία, και στην αρχή της 
διάκρισης των εξουσιών (Γ. Εθνοσυνέλευση). Κατάργησαν ταυτόχρονα όλους 
τους τοπικούς διοικητικούς οργανισμούς. 
Ο Καποδίστριας, ο οποίος εξελέγει κυβερνήτης  από την Γ. Εθνοσυνέλευση  
θεωρείται ως ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας  (1827) με ένα πραγματικό 
εκσυγχρονιστικό και μεταρρυθμιστικό όραμα για το ελληνικό κράτος.  
Δολοφονείται το 1831, λόγω των εσωτερικών αντιζηλιών και ξένων παρεμβάσεων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   VII 

Μορφές πολιτικής οργάνωσης με τοπικό 
χαρακτήρα 

Προκειμένου να εδραιωθεί η επανάσταση, χρειάζονταν, 
εκτός από πολεμική προσπάθεια και πολιτική οργάνωση 
των απελευθερωμένων περιοχών. Επιτακτική ήταν η 
ανάγκη διαχείρισης των γαιών και άλλων οθωμανικών 
περιουσιών. Αυτές τις ανάγκες ανέλαβαν να 
αντιμετωπίσουν οι τοπικοί οργανισμοί, ένα είδος τοπικών 
κυβερνήσεων. Στην Πελοπόννησο σχηματίστηκαν πολλά 
τέτοια σώματα, τα οποία κυβερνούσαν Φαναριώτες όπως 
οι Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και Θεόδωρος Νέγρης, 
προεστοί και ιεράρχες.  
Ταυτόχρονα, η συγκρότηση τοπικών οργανισμών έφερε 
στην επιφάνεια και διαμάχες, οι οποίες κλιμακώθηκαν ήδη 
από το καλοκαίρι του 1821. Οι φιλονικίες εκδηλώθηκαν 
ανάμεσα στους Φιλικούς από την μία και τους προεστούς, 
τους Φαναριώτες και τους ιεράρχες από την άλλη. Οι 
πρώτοι κατηγορούσαν τους δεύτερους ότι επιχειρούσαν να 
μονοπωλήσουν τη διαχείριση της εξουσίας. Μάλιστα, το 
καλοκαίρι του 1821, όταν οι προεστοί της Πελοποννήσου 
αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τους Φιλικούς, 
απειλήθηκαν με σφαγή από εξοργισμένους αγωνιστές. 
Σώθηκαν μόνο χάρη στις παρεμβάσεις του Κολοκοτρώνη. 

Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος 
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Η Α’ Εθνοσυνέλευση 
Η ανάγκη ενιαίας διοίκησης του Αγώνα οδήγησε στην 
αντικατάσταση των τοπικών οργανισμών με μια κεντρική 
διοίκηση. Έτσι, προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 
εκπροσώπων του λαού που θα αποτελούσαν την Εθνική 
Συνέλευση. 
Η Α΄ Εθνοσυνέλευση έγινε κοντά στην Επίδαυρο 
(Δεκέμβριος 1821-Ιανουάριος 1822). Έμεινε γνωστή ως 
Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και ψήφισε το πρώτο 
ελληνικό σύνταγμα, γνωστό ως σύνταγμα της Επιδαύρου. 
Ήταν έντονα επηρεασμένο από τα συντάγματα της 
γαλλικής επανάστασης, με το οποίο ανακηρυσσόταν η 
ελληνική ανεξαρτησία και θεσπιζόταν το πολίτευμα της 
αβασίλευτης δημοκρατίας. Η τελευταία ρύθμιση αποτε-

λούσε μοναδική εξαίρεση σε όλη την Ευρώπη, όπου 
επικρατούσε τότε η βασιλεία.  
Τέλος, η διοίκηση ορίστηκε ότι θα αποτελούνταν από δύο 
σώματα με ετήσια θητεία, το Εκτελεστικό (κυβέρνηση), 
με πέντε μέλη, και το Βουλευτικό, με 70 μέλη. Πρόεδρος 
του πρώτου εκλέχτηκε ο Αλ. Μαυροκορδάτος και του 
δεύτερου ο Δημήτρης Υψηλάντης αδερφός του Αλ. 
Υψηλάντη. Ωστόσο, στο Βουλευτικό πλειοψηφούσαν οι 
προεστοί, γεγονός που αποδυνάμωνε τον Υψηλάντη. 

Δημ/ριος Υψηλάντης 

Προσωρινόν Πολίτευμα της 
Ελλάδος 

(σύνταγμα της Επιδαύρου), 1822 

§ γ΄ – Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι
ενώπιον των νόμων άνευ τινός
εξαιρέσεως ή βαθμού, ή κλάσεως
(ενν. κοινωνικής τάξης), ή
αξιώματος.
§ ζ΄ – Η ιδιοκτησία, τιμή και
ασφάλεια εκάστου των Ελλήνων,
είναι υπό την προστασίαν των
νόμων.

Λ. Αξελός (επιμ.), Τα ελληνικά 
συντάγματα, 1822-1952, Στοχαστής, 
Αθήνα 1971, σ. 66. 

Η Β' Εθνοσυνέλευση. 
Έγινε στο Άστρος της Κυνουρίας (Μάρτιος–Απρίλιος 
1823), σε συνθήκες πολιτικής έντασης. Εγκρίθηκε μια νέα, 
ελαφρώς τροποποιημένη, εκδοχή του συντάγματος της 
Επιδαύρου. Καταργήθηκαν όλοι οι τοπικοί οργανισμοί, 
καθώς και το αξίωμα του αρχιστράτηγου που έφερε έως 
τότε ο Κολοκοτρώνης. Πρόεδρος του Εκτελεστικού 
ορίστηκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και πρόεδρος του 
Βουλευτικού ο Α. Μαυροκορδάτος. 
 

Ο εμφύλιος πόλεμος 
Η πολιτική ένταση δεν άργησε να οδηγήσει σε εμφύλια σύρραξη. Εκδηλώθηκε το φθι-
νόπωρο του 1823, αρχικά ως πολιτική σύγκρουση για να καταλήξει σε ένοπλη 
αναμέτρηση. Τα αίτια αφορούσαν τις αντιθέσεις ανάμεσα στους Έλληνες που επιδίωκαν 
να διατηρήσουν την εξουσία που διέθεταν προεπαναστατικά (πρόκριτοι, ιεράρχες, 
Φαναριώτες) και σ’ εκείνους που αναδείχτηκαν στα πεδία των μαχών και θεωρούσαν 
αυτονόητο δικαίωμά τους την πρωταγωνιστική συμμετοχή στα κοινά (οπλαρχηγοί, Φι-
λικοί). Λειτούργησαν καταλυτικά και οι διαφωνίες για τη διαχείριση των χρημάτων του 
δανείου που είχε συναφθεί στην Αγγλία.  
 Οι συνεχιζόμενες αλληλοσυγκρούσεις από το Φθινόπωρο του 1823  μέχρι το Γενάρη του 
1825, ανάμεσα στα πιο γνωστά ονόματα Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών 
αποδυνάμωσε την ισχύ της Επανάστασης και οδήγησε σε διάσπαση. Σαν αποτέλεσμα 
φυλακίζεται από τους προεστούς και Φαναριώτες ο Κολοκοτρώνης που παραδόθηκε για 
να τερματιστεί ο εμφύλιος και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, που και αυτός παραδόθηκε με 
την ελπίδα ότι θα επωφεληθεί αμνηστία, αλλά θα δολοφονηθεί λίγο αργότερα στις 
φυλακές της Ακρόπολης. 
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Ο Κολοκοτρώνης μιλά σε αγωνιστές που 
απειλούσαν προκρίτους 

Έλληνες! [...] Γιατί θέλουμε να χάσουμε 
την πατρίδα μας σκοτώνοντας ο ένας τον άλλο; 
Εμείς εσηκώσαμε τ’ άρματα για τους Τούρκους 
και ακουστήκαμε στην Ευρώπη ότι σηκωθήκαμε 
οι Έλληνες για τους τυράννους [...]. Αν 
σκοτώσουμε τους προεστούς τι θα μας πουν τότε; 
Θ’ ακουσθή σ’ όλον τον κόσμον και θα μας πουν 
τα βασίλεια ότι τούτοι δεν σηκώθηκαν για την 
πατρίδα και την ελευθερίαν τους αλλά για να 
σκοτωθούνε αναμεταξύ τους. [...] θα μας πούνε, 
ρέμπελους κι ακατάστατους και κανένας δεν θα 
μας βοηθήση [...]. 

Πηγή: Δ. Κόκκινος Η Ελληνική Επανάστασις, Μέλισ-

σα, Αθήνα 1959-1960, τόμ. 1, σ. 479-480. 

 Η Γ' Εθνοσυνέλευση  

Η Γ' Εθνοσυνέλευση συγκλήθηκε το 1826 
στην Επίδαυρο, αλλά διαλύθηκε σχεδόν 
αμέσως, όταν έγινε γνωστή η πτώση του 
Μεσολογγίου. Συγκλήθηκε ξανά, την άνοιξη 
του 1827, όπου και εξέλεξε Κυβερνήτη της 
Ελλάδος τον Ιωάννη Καποδίστρια με 
θητεία επτά ετών. Τέλος ψήφισε το Πολιτικό 
Σύνταγμα της Ελλάδος, που βασιζόταν στην 
αρχή της διάκρισης των εξουσιών, διαπνεόταν 
από φιλελεύθερες ιδέες και ήταν το πιο 
δημοκρατικό σύνταγμα της εποχής του. 

Οδυσσέας Ανδρούτσος 

Ο Ι. Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). 

Μετά την εκλογή στο αξίωμα του κυβερνήτη της Ελλάδας από την Εθνοσυνέλευση της 
Τροιζήνας (άνοιξη 1827), στις αρχές του 1828 ήρθε στο Ναύπλιο. Η κατάσταση που 
βρήκε ήταν τραγική. Η χώρα ήταν κατερειπωμένη και ο λαός εξαθλιωμένος. Ληστές και 
πειρατές έλεγχαν μεγάλες περιοχές, ενώ αιγυπτιακός στρατός παρέμενε στη ΝΔ 
Πελοπόννησο και τουρκικός στη Στερεά Ελλάδα.

Πολίτευμα και διοίκηση Ο Καποδίστριας ανέστειλε την ισχύ του συντάγματος της 
Τροιζήνας και συγκέντρωσε στα χέρια του όλες τις εξουσίες. Έκρινε ότι αυτό ήταν 
αναγκαίο για να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα της χώρας. Η Δ΄ 
Εθνοσυνέλευση (Άργος, καλοκαίρι 1829) επικύρωσε αυτές τις αποφάσεις και έθεσε τις 
βασικές αρχές μιας μελλοντικής συνταγματικής αναθεώρησης. 
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Πόλεις 
1. Μεσολόγγι 6. Αθήνα
2. Άμφισσα 7. Ναύπλιο
3. Λαμία 8. Τρίπολη
4. Βόλος 9. Καλαμάτα
5. Χαλκίδα 10. Πάτρα

1776 Γεννιέται στην Κέρκυρα 

1795-1797 Σπουδάζει Ιατρική στην Πάδοβα Ιταλίας 

1800 Μετέχει στη διοίκηση της Επτανήσου Πολιτείας. 
1804 Στη ρωσική υπηρεσία με βαθμό Συνταγματάρχη 

1808-1827 Σταδιοδρομία στη ρωσική διπλωματία 

1816 Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. 
1822 Παραιτείται λόγω  άρνησης του Τσάρου να στηρίξει 

τους Έλληνες στην Επανάσταση. 
1827 Αναλαμβάνει το αξίωμα του κυβερνήτη της Ελλάδας 

1830 Υπογράφει το πρωτόκολλο ανεξαρτησίας της Ελλάδας 

1831 Δολοφονείται 
Το  γραφείο του  
Καποδίστρια - Ναύπλιο 

Ένοπλες δυνάμεις  

Ο Κυβερνήτης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη 
συγκρότηση τακτικών ενόπλων δυνάμεων, 
καθώς έπρεπε να εκκαθαρισθεί η Στερεά 
Ελλάδα από τον τουρκικό στρατό αλλά και να 
αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα 
εσωτερικής τάξης (ληστεία, πειρατεία). 
Ορισμένοι από τους αγωνιστές αξιοποιήθηκαν 
για τη δημιουργία τακτικού στρατού. 
Επιπλέον, ιδρύθηκε ο Λόχος των Ευελπίδων, 
πρόδρομος της σημερινής Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων. Παράλληλα, έγιναν τα 
πρώτα βήματα για την οργάνωση τακτικού 
πολεμικού ναυτικού και καταπολεμήθηκε η 
πειρατεία χάρη και στη δράση του Ανδρέα 
Μιαούλη. 

Εκπαίδευση. 

Μια από τις κύριες προτεραιότητες του Κυβερνήτη 
υπήρξε η οργάνωση της εκπαίδευσης. Εφαρμόζοντας την 
εκπαιδευτική πολιτική του, ίδρυσε σχολεία που 
ανταποκρίνονται στα σημερινά πρότυπα δημοτικού και 
γυμνασίου, καθώς και το Πρότυπον Σχολείον, στο οποίο 
σπούδαζαν όσοι προορίζονταν για δάσκαλοι. Ιδρύθηκε το 
Κεντρικόν Σχολείον, στο οποίο φοιτούσαν όσοι 
προορίζονταν για σπουδές σε πανεπιστήμια. Επιπλέον, 
δημιουργήθηκε στην Τίρυνθα (περιοχή ανάμεσα στο 
Άργος και το Ναύπλιο) το Πρότυπον Αγροκήπιον 
(γεωργική σχολή). Ο Καποδίστριας πίστευε ότι στη 
δεδομένη στιγμή η εκπαίδευση θα έπρεπε να παρέχει, 
πρώτα απ’ όλα, βασικές γνώσεις και επαγγελματική 
κατάρτιση. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν προχώρησε 
τότε στην ίδρυση πανεπιστημίου. 
 

Το ελληνικό κράτος με τη Συνθήκης 
της Κωνσταντινούπολης – 1832   
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Οικονομία 
Ο Καποδίστριας σχημάτισε ένα πρώτο κρατικό 
ταμείο, το οποίο προήλθε από εισφορές Ελλήνων 
του εξωτερικού και φιλελλήνων. Κατόπιν 
προχώρησε, με τη συνεργασία του φίλου του 
Γαλλοελβετού τραπεζίτη Εϋνάρδου, στην ίδρυση 
τράπεζας και στην κοπή νομίσματος, του φοίνικα. 
Παράλληλα, εφάρμοσε αυστηρή λιτότητα στις 
δημόσιες δαπάνες και επιχείρησε να εκσυγχρονίσει 
τη γεωργία εισάγοντας νέες καλλιέργειες (πατάτα) 
και νέες καλλιεργητικές μεθόδους (χρήση 
σιδερένιου άροτρου). 
 

Η ολοκλήρωση της επανάστασης 1829 

 Όταν έφτασε στην Ελλάδα ο Καποδίστριας, η 
επανάσταση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. 
Εκκρεμούσαν ο βαθμός ανεξαρτησίας του κράτους 
(αν θα ήταν αυτόνομο ή ανεξάρτητο) και ο 
καθορισμός των συνόρων του· ακόμη, δεν είχαν 
σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις. Η τελευταία 
μάχη δόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 στην Πέτρα 
της Βοιωτίας, όπου ελληνικές δυνάμεις με 
επικεφαλής τον Δ. Υψηλάντη επικράτησαν 
επίλεκτων τουρκικών δυνάμεων. Λίγο αργότερα, 
χάρη και στους επιδέξιους χειρισμούς του 
Κυβερνήτη, η Ελλάδα όχι μόνο αναγνωρίστηκε 
κράτος ανεξάρτητο (πρωτόκολλο της 
Ανεξαρτησίας, 1830,), αλλά και διεύρυνε τα σύνορά 
της ενσωματώνοντας όλα τα εδάφη νοτίως της 
γραμμής Αμβρακικού κόλπου – Παγασητικού 
κόλπου (συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, 1832). 
Το ελληνικό κράτος θα περιελάμβανε τη Στερεά 
Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του 
Αργοσαρωνικού, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τις 
Σποράδες. 
 

Ο Εϋνάρδου, φιλέλληνας, 
συνεργάτης 

του Καποδίστρια 

Ο ενάρετος ανήρ [...] όστις 
εθυσίασε το παν διά την πατρίδα 
του, απέθανε θύμα ιδιαιτέρας 
εκδικήσεως [...]. Οι Έλληνες 
πάσης φατρίας θέλουν γνωρίσει 
αργότερα την αμέτρητον ζημίαν, 
την οποίαν υπέφερον, θέλουν ιδεί 
εντός ολίγου, ότι δεν υπάρχει 
άνθρωπος ικανός ν’ αναπληρώση 
την έλλειψιν του Κόμητος 
Καποδίστρια, και όταν εξετάσουν 
όλα όσα έπραξε διά την πατρίδα 
του, θέλουν τον αναγνωρίσει ως 
τον αγαθώτερον άνθρωπον. 

Πηγή: Ιστορία του ελληνικού έθνους, 
Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΒ΄, σ. 562. 
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Η αντιπολίτευση κατά του 
Καποδίστρια 

Η επιλογή του Καποδίστρια να συγκρο-

τήσει ένα ισχυρό, συγκεντρωτικό κράτος 
κατά τα δυτικά πρότυπα, προκάλεσε αντι-
δράσεις. Πρόκριτοι με τοπική εξουσία (Π. 
Μαυρομιχάλης), πλούσιοι πλοιοκτήτες (Γ. 
Κουντουριώτης) και έμπειροι Φαναριώτες 
(Α. Μαυροκορδάτος) δυσαρεστήθηκαν.  
Την ίδια στιγμή φιλελεύθεροι 
διανοούμενοι (Αδ. Κοραής) καυτηρίαζαν 
τον αυταρχισμό του Καποδίστρια και 
αξίωναν την παραχώρηση συνταγματικών 
ελευθεριών.  
Επίσης, η Αγγλία και η Γαλλία 
υποκινούσαν τις αντικαποδιστριακές 
κινήσεις θεωρώντας τον Κυβερνήτη 
όργανο της Ρωσίας. 
Από τις αρχές του 1830 σημειώθηκαν 
εξεγέρσεις και αργότερα ο Α. Μιαούλης, 
αντίπαλος πλέον του Κυβερνήτη, 
ανατίναξε στον Πόρο τα δύο μεγαλύτερα 
ελληνικά πολεμικά πλοία. Η ένταση 
κορυφώθηκε όταν ο Καποδίστριας 
φυλάκισε τον πρόκριτο της Μάνης 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη θεωρώντας τον 
υπεύθυνο για αντικυβερνητικές κινήσεις. 
Η αντίδραση δεν άργησε. Στις 27 
Σεπτεμβρίου 1831 ο Κωνσταντίνος και 
ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης 

δολοφόνησαν τον Καποδίστρια στο 
Ναύπλιο 

Ευγένιος Ντελακρουά: «Η ελευθερία οδηγεί 
το λαό». Πρόκειται για έναν από τους 
πολλούς πίνακες  για την Επανάσταση του 
Γάλλου ρομαντικού ζωγράφου, οι οποίοι 
ξεσήκωναν την Ευρώπη στο πλευρό των 

   

Ο Φιλελληνισμός 

Μέχρι το τρίτο έτος της Επανάστασης οι Μεγάλες 
Δυνάμεις με επικεφαλής την Αυστρία, όπως και η 
Ρωσία όχι μόνο δεν έδειχναν καμιά ευαισθησία για τα 
όσα φρικαλέα διέπρατταν οι Τούρκοι σε βάρος των 
επαναστατημένων Ελλήνων, (σφαγιασμοί στην 
Κωνσταντινούπολη, στη Χίο, ο απαγχονισμός του 
Πατριάρχη), αλλά και καταδίκαζαν την Ελληνική 
Επανάσταση. Η πορεία του αγώνα μετά το τρίτο έτος 
προκάλεσε την έντονη συμπάθεια στη Δύση με πρώτη 

την αγγλική κυβέρνηση, η οποία θέλησε να 
προσαρμόσει στις εξελίξεις την πολιτικής με την 
Τουρκία. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε άμεσα τη Ρωσία, 
την μεγαλύτερη αντίπαλο της Αγγλίας. 
Ο Αγώνας των Ελλήνων όμως βρήκε μεγάλη απήχηση, 
σεβασμό και αλληλεγγύη ανάμεσα στους απλούς 
Ευρωπαίους, τους ανθρώπους των γραμμάτων και 
των πλουσίων. Το κίνημα που προκλήθηκε 
ονομάστηκε φιλελληνισμός  
Οι ίδιοι οι φιλέλληνες έκαναν εράνους για την 
ενίσχυση του Αγώνα και πίεζαν με διαφόρους 
τρόπους τις κυβερνήσεις τους να βοηθήσουν τους 
Έλληνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα έρχονταν 
και οι ίδιοι στην Ελλάδα και πολεμούσαν στο πλευρό 
των επαναστατών. 
  

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσφορά των 
ανθρώπων του πνεύματος, ποιητών και 
καλλιτεχνών, οι οποίοι με τα έργα τους 
πρόβαλλαν τον ελληνικό αγώνα και συγκινού-

σαν τους συμπατριώτες τους. Εξαιρετική θέση 
ανάμεσα τους Φιλέλληνες κατέχει ο Άγγλος 
λόρδος Βύρων, σπουδαίος ποιητής της 
εποχής, που όχι μόνο πρόσφερε υλικά και 
ηθικά στην Επανάσταση, αλλά θυσίασε και 
την ίδια του 

τη ζωή γι’ αυτήν. Άλλοι διάσημοι φιλέλληνες 
ήταν ο Ουγκό, ο Σέλλεϊ, ο Ντελακρουά, ο 
Σανταρόζα και άλλοι. 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Ποια είναι η δική σας άποψη για τον εμφύλιο του 1823-25; Μπορεί να δικαιολογηθεί; Πόσο

δίκιο έχει στα λόγια του ο Κολοκοτρώνης; Βρείτε κι άλλες τοποθετήσεις που καταδικάζουν
τον εμφύλιο αυτό.

2. Γιατί ήταν απαραίτητο το πέρασμα από τις τοπικές διοικήσεις σε μια κεντρική διοίκηση;
Ποια στάδια πέρασε αυτή η διαδικασία και ποια ήταν τα πρότυπα για τους βασικούς νόμους
του νέου κράτους;

3. Πώς κρίνεται την πράξη φυλάκισης του Κολοκοτρώνη;
4. Κάνετε μια έρευνα σχετικά με τον τρόπο πώς πέθαναν οι ιστορικές φυσιογνωμίες της

Επανάστασης. Ερμηνεύστε τα πορίσματά σας.
5. Πώς χαρακτηρίζει ο Ελβετός συνεργάτης τον Καποδίστρια; Συγκεντρώστε και αντίθετες

απόψεις και πείτε την άποψή σας.
6. Να αποτιμήσετε την εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια.
7. Ποια ήταν τα αίτια της σύγκρουσης Καποδίστρια – αντιπολίτευσης;

Στους Φιλέλληνες συγκαταλέγονται: 

Ρομαντικοί ιδεαλιστές.

 Λάτρεις της αρχαίας Ελλάδας.
Πολιτικοί.
 πρώην στρατιωτικοί.
Διωκόμενοι για τη δράση
τους επαναστάτες.

Έμποροι, τραπεζίτες.

Μέλη εκπαιδευτικών ή θρησκευτικών
ιδρυμάτων.

 

Τα τελευταία λόγια του Μπάιρον 
ήταν για την Ελλάδα: 
«Έδωσα στην Ελλάδα τον χρόνο 
μου, την περιουσία μου, την υγεία 
μου. Τώρα της δίνω και τη ζωή μου. 
Τι παραπάνω μπορούσα να κάνω;» 

Ο Λόρδος Βύρων ήταν Άγγλος 
ποιητής, από τους 
σημαντικότερους φιλέλληνες. 

Απεβίωσε στις 19 Απριλίου του 
1824 στο Μεσολόγγι, ύστερα από 
πυρετό. ήταν τότε μόνο 37 ετών. 

Η συμβολή του στον Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας υπήρξε μεγάλη. 
Τόσο με το ποιητικό του έργο όσο 
και με την παρουσία του ενίσχυσε 
το φιλελληνικό ρεύμα. 
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   Η Ελλάδα υπό την αντιβασιλεία του Όθωνα 

Η επιβαλλόμενη από τη Δύση μοναρχία του Όθωνα δεν έλυσε τα εσωτερικά 
προβλήματα του ελληνικού κράτους, ούτε όταν κυβερνούσε μέσω της αντιβασιλείας 
(μέχρι το 1835) ούτε αργότερα. Την 3η Σεπτεμβρίου 1843, αντιδράσεις πολιτικών και 
στρατιωτικών, αναγκάζουν τον Όθωνα να αντικαταστήσει την απόλυτη μοναρχία με τη 
συνταγματική μοναρχία. Ούτε η εξέλιξη αυτή έλυσε την κατάσταση με αποτέλεσμα ο 
Όθωνας να εκδιωχτεί (1862) και να αντικατασταθεί από τον Δανό πρίγκιπα Γεώργιο. 
Η Μεγάλη Ιδέα θα σφραγίσει εθνικά την πολιτική της Ελλάδας για μερικές δεκαετίες 
και ταυτόχρονα θα αναδειχτεί  πολλές  φορές επικίνδυνη για τις τύχες της. Φάνηκε 
ιδιαίτερα με τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, αποτελεί 
μια άλλη σημαντική πολιτική φυσιογνωμία της Ελλάδας της εποχής, παρά το γεγονός 
ότι με το όνομά του συνδέονται παράλληλα οι μεγάλες πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τα 
μεγάλα έργα από την μία και η πτώχευση της χώρας (1893) από την άλλη  Με το όνομά 
του συνδέεται επίσης ο πραγματικός κοινοβουλευτισμός 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   VIII 

Η εκλογή και η άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα 

Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε στην Ελλάδα μετά τη 
δολοφονία του Καποδίστρια έκανε τις Μεγάλες Δυνάμεις να 
επέμβουν στα ελληνικά πράγματα, για να αποτρέψουν τη 
δημιουργία μιας εστίας αναταραχής στη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο, εξέλιξη που θα έβλαπτε τα συμφέροντά τους. 
Όρισαν, λοιπόν, βασιλιά της Ελλάδας τον Όθωνα, τον 17χρονο 
γιο του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α' (συνθήκη του 
Λονδίνου, 1832). Το πολίτευμα ορίστηκε να είναι απόλυτη 
μοναρχία. Επιπλέον, οι Δυνάμεις έδωσαν στην Ελλάδα 
20.000.000 φράγκα ως πρώτη δόση ενός δανείου που θα 
έφτανε συνολικά τα 60.000.000 φράγκα. 
 

Η περίοδος της Αντιβασιλείας (1833-1835) Επειδή ο 
Όθωνας ήταν ανήλικος συμφωνήθηκε ότι την εξουσία θα 
ασκούσε, μέχρι την ενηλικίωση του (1835), η Αντιβασιλεία, μια 
επιτροπή από Βαυαρούς αξιωματούχους:- τον πρωθυπουργό, 
τον αρμόδιο για την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και την 
εκκλησία και από τον υπεύθυνο για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι 
επιδιώξεις της αντιβασιλείας σε ό τι αφορά το ελληνικό κράτος 
συνοψίζονταν στο τρίπτυχο: εθνική ανεξαρτησία, βασιλική 
απολυταρχία και συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης. 
 

Ο Βασιλιάς Όθωνας με 
παραδοσιακή ελληνική ενδυμασία.
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Η αποβίβαση του Όθωνα στο Ναύπλιο, 
25 Ιανουαρίου 1833 

Η διοίκηση του κράτους. 
Ήταν συγκεντρωτική. Η Ελλάδα διαιρέθηκε σε 10 
νομούς. Η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε το 1834 από το 
Ναύπλιο στην Αθήνα, κίνηση που σκοπό είχε να 
τονίσει ότι το νέο κράτος ήταν κληρονόμος της 
αρχαίας Ελλάδας. Ο στρατός βασίστηκε, αρχικά, 
στους περίπου 3.500 Βαυαρούς στρατιωτικούς που 
ακολούθησαν τον Όθωνα. Στις νέες ένοπλες 
δυνάμεις δεν εντάχτηκαν όλοι οι Έλληνες αγωνιστές, 
προκαλώντας τη δυσαρέσκειά τους.  
Αναδιοργανώθηκε η δικαιοσύνη και η παιδεία. Το 
1837 ιδρύθηκε στην Αθήνα Πανεπιστήμιο. Την ίδια 
χρονιά ιδρύθηκε και το Πολυτεχνικό Σχολείο, 
πρόδρομος του σημερινού Πολυτεχνείου.  
Η ελληνική εκκλησία ορίστηκε αυτοκέφαλη, δηλαδή 
χωρίστηκε διοικητικά από το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως απόφαση που υπαγορεύθηκε 
από το ότι το τελευταίο βρισκόταν σε οθωμανικό 
έδαφος.   
Η στάση των Ελλήνων απέναντι στην Αντιβασιλεία 
ήταν αρχικά δύσπιστη και στη συνέχεια 
απροκάλυπτα εχθρική 

Η νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 

Το τέλος της περιόδου της 
απόλυτης μοναρχίας του Όθωνα 

Η 3η Σεπτεμβρίου 1843 

Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον 
Όθωνα (Μάιος 1835), η κατάσταση δεν άλλαξε. 
προκαλώντας τη συνέχιση των αντιδράσεων 
Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών. 
Τροφοδότησε περισσότερο τις αντιδράσεις η 
επιδείνωση της κατάστασης των αγροτών και της 
ασφάλειας στην ύπαιθρο. Επιπλέον,  η Ελλάδα 
αδυνατούσε να εξοφλήσει τα δάνειά της, με 
αποτέλεσμα οι Δυνάμεις να επιβάλουν οικονομικά 
μέτρα.. Κοινή ήταν η πεποίθηση ότι η 

αντικατάσταση της απόλυτης μοναρχίας με 
συνταγματική δημοκρατία θα ανακούφιζε την 
Ελλάδα από την οικονομική κρίση. 
Έτσι, τη νύχτα της 2ης προς την 3η Σεπτεμβρίου 
1843 δυνάμεις της φρουράς της Αθήνας και πολλοί 
πολίτες, συγκεντρώθηκαν έξω από τα ανάκτορα 
(σημερινή Βουλή) και απαίτησαν από τον Όθωνα 
να παραχωρήσει σύνταγμα. Ο βασιλιάς 
υποχρεώθηκε τελικά να προκηρύξει εκλογές για 
Εθνοσυνέλευση, που θα ψήφιζε σύνταγμα, 
βάζοντας τέρμα στην περίοδο της απόλυτης 
μοναρχίας του Όθωνα. 
 

Η άποψη  για την αντιβασιλεία 
του Βαυαρού Ρούντχαρτ 

Διετέλεσε για λίγο, το 1837, αρχηγός του 
βασιλικού οίκου της Ελλάδας (θέση 
παρόμοια με του πρωθυπουργού), αλλά 
διαφώνησε με τον Όθωνα και παραιτήθηκε. 
Δε σκοπεύω να κατηγορήσω την 
Αντιβασιλεία, αλλά δεν μπορώ να κρύψω την 
παρατήρηση ότι [...] οι δημόσιοι άντρες που 
είχαν αναλάβει τη διακυβέρνηση και τη 
διοίκηση της Ελλάδας δεν έπρεπε να 
ξεκινήσουν από τις δικές τους αντιλήψεις και 
από το διοικητικό τυπικό [...] αλλά να 
θεσπίσουν ρυθμίσεις που να ταιριάζουν στην 
κατάσταση της φτωχής και εξαντλημένης 
χώρας [...] Έπρεπε στην αρχή να 

περιοριστούν στη θεμελίωση του κράτους 
βάσει των κοινοτήτων που ήδη υπήρχαν [...]  

Γ. Γιαννόπουλος, Δοκίμια Θεωρίας και Διδακτικής της 
Ιστορίας, Βιβλιογονία, Αθήνα 1997, σ. 144. 
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Από την 3η Σεπτεμβρίου  έως την έξωση του Όθωνα (1862)

 

 

 

 

 

 

 

 

Η καθιέρωση της συνταγματικής μοναρχίας
Η Εθνοσυνέλευση ψήφισε το 1844, Σύνταγμα με το οποίο 
θεσπίστηκε το πολίτευμα της συνταγματικής μοναρχίας. 
Τη νομοθετική εξουσία ασκούσαν από κοινού ο βασιλιάς, 
η Γερουσία, που ορίζονταν από τον βασιλιά και η Βουλή, 
που εκλέγονταν από το λαό. Η εκτελεστική εξουσία 
ασκούνταν από τον βασιλιά μέσω υπουργών που ο ίδιος 
διόριζε και έπαυε, χωρίς την έγκριση της Βουλής. Από 
τον βασιλιά διορίζονταν και παύονταν και οι δικαστές, 
(δικαστική εξουσία).  
Ούτε όμως η εξέλιξη αυτή αποσόβησε την αντιοθωνική 
στάση στην Ελλάδα. Μάλιστα, η νέα γενιά πολιτικών στη 
δεκαετία του 1850, εκτιμούσε ότι ο Όθωνας δεν είχε 
πλέον τίποτα να προσφέρει στη χώρα. Την περίοδο 1859-

1862 σε Ναύπλιο και Αθήνα ξέσπασαν εξεγέρσεις 
εναντίον του. Ο Όθωνας κηρύχθηκε έκπτωτος και 
υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Έφυγε για το 
Μόναχο, όπου και πέθανε το 1867. 
Μετά την έξωση του Όθωνα, οι Μ. Δυνάμεις 
αναγόρευσαν βασιλιά των Ελλήνων τον 18χρονο Δανό 
πρίγκιπα Γουλιέλμο–Γεώργιο Γλύξμπουργκ με το όνομα 
Γεώργιος. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από την 
χειρονομία της Αγγλίας να προσφέρει στην επικράτεια 
του νέου Βασιλιά τα Επτάνησα (1864).  

Ο Όθωνας και η Αμαλία από  
την Ελλάδα, 12 Οκτωβρίου 1862. 
 

Μεγάλη Ιδέα και αλυτρωτισμός
Αυτή την εποχή, διατυπώθηκε η θέση ότι, για να 
αναπτυχθεί η χώρα, θα έπρεπε πρώτα να διευρυνθούν τα 
ελληνικά σύνορα ώστε να περιλάβουν περιοχές με 
ελληνικούς πληθυσμούς που βρίσκονταν υπό ξένη –

κυρίως οθωμανική –κυριαρχία. Αν και η ιδέα 
κυκλοφορούσε σχεδόν από την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους, ο Κωλέττης ήταν εκείνος που χρησιμοποίησε 
για πρώτη φορά τον όρο Μεγάλη Ιδέα (ιδέα για την οποία 
αξίζει να αγωνιστεί όλο το έθνος) σε ομιλία του στην 
Εθνοσυνέλευση το 1844. 
Γρήγορα, η Μεγάλη Ιδέα έγινε αποδεκτή από την 
ελληνική κοινωνία, υιοθετήθηκε ως επίσημη κρατική 
πολιτική και σφράγισε τη ζωή και την ιδεολογία του 
ελληνισμού μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.  
Παράλληλα, η αντίληψη, που υποστήριζε ότι μόνο η 
οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας θα έκανε εφικτή και 
την εδαφική επέκτασή της, που εκφραζόταν, κυρίως από 
τον Α. Μαυροκορδάτο, έβρισκε λιγότερους 
υποστηρικτές. 

Οι πρώτες εκλογές στην Αθήνα του 1844. 

Ιωάννης Κωλέττης 

Η άποψη του Μακρυγιάννη, 
αντιπάλου της Αντιβασιλείας 

Ότι οι Μπαυαρέζοι και οι οπαδοί τους 
Έλληνες θέλαν να μας φάνε κι’ ο θεός 
μας γλύτωσε από τους κακούς τους 
σκοπούς. Και πασκίζαμεν έξω και μέσα 
με τρόπον και κατηχούσαμεν τους 
ανθρώπους ίσως και κινηθούμεν διά τα 
έξω και λευτερωθούμεν κ' εμείς εδώ 
μέσα και κάμωμεν νόμους στέρεους 
και διοικηθούμεν ως άνθρωποι· ότι μας 
κυβερνούν οι ανθρωποφάγοι με το 
«έτζι θέλω» και κρίμα ’στα αίματα και 
θυσίες οπού κάμαμεν.  

Μακρυγιάννης Απομνημονεύματα, Γιοβάνης 
Αθήνα 1968, τόμ. 2, σ. 109.

95

ΜΕΡΟΣ  ΙΙ



Η άφιξη του Γεώργιου στην Ελλάδα, 
17 Οκτωβρίου 1863.

Το σύνταγμα του 1864 

Λίγο μετά την άφιξη του Γεώργιου στην 
Αθήνα (1863), η Εθνοσυνέλευση ψήφισε νέο 
σύνταγμα (1864) που θέσπιζε το πολίτευμα της 
βασιλευόμενης δημοκρατίας. Αναγνώριζε την λαϊκή 
κυριαρχία μέσω του θεσμού του κοινοβουλίου και με 
ανώτατο άρχοντα του πολιτεύματος τον βασιλιά, ο 
οποίος ασκούσε και την εκτελεστική εξουσία. Η 
δικαστική εξουσία κηρύχθηκε ανεξάρτητη. 

Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε με τη εξαιρετική 
πρωθυπουργική θητεία του Αλέξανδρου 
Κουμουνδούρου 1864-1881. Ως πρωθυπουργός 
προχώρησε σε διανομή των εθνικών γαιών (1871) που 
είχαν μείνει αδιάθετες και επιδίωξε τη διεύρυνση των 
ελληνικών συνόρων.  
 

Ο κοινοβουλευτισμός όμως έδειξε ότι λειτουργούσε 
με προβλήματα. Ο βασιλιάς παρέμεινε ο κυριότερος, 
παράγοντας πολιτικής αστάθειας, ο οποίος όταν διαφωνούσε 
με μια κυβέρνηση, δεν δίσταζε να την ανατρέψει. 

Στην κατάσταση αυτή δόθηκε τέλος το 1875 όταν η 
πρόταση του Χαριλάου Τρικούπη που ζητούσε από τον 
βασιλιά να ορίζει πρωθυπουργό μόνο εκείνο που κέρδιζε την 
πλειοψηφία της Βουλής δλδ την «δεδηλωμένη», βρήκε 
πλατιά απήχηση. Ο βασιλιάς αναδιπλώθηκε και όρισε τον 
Τρικούπη πρωθυπουργό για να εφαρμόσει την πρότασή του 
που θα αλλάξει την πολιτική ζωή της Ελλάδας. 

Ο Τρικούπης  θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι το 
1893 και θα οραματιστεί τη  δημιουργία ενός κράτους 
σύγχρονου και οικονομικά αναπτυγμένου. Κύριες πλευρές 
της πολιτικής του ήταν η κατασκευή μεγάλων έργων υπο-

δομής (σιδηροδρομικό δίκτυο, οδοποιία, διάνοιξη της 
διώρυγας της Κορίνθου κ.ά.) που θα στήριζαν την οικονομι-
κή ανάπτυξη, η ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων, η 
εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης.  

Η Ελλάδα έδειξε γρήγορα την αδυναμία της να 
ανταποκριθεί στις μεταρρυθμίσεις Τρικούπη και στις 
οικονομικές της υποχρεώσεις. Το 1893 ο Τρικούπης 
αναγκάστηκε να κηρύξει τη χώρα υπό πτώχευση. Στις 
εκλογές που έγιναν το 1895 ο Τρικούπης δεν εκλέχτηκε ούτε 
βουλευτής. 
 

      Χαρίλαος Τρικούπης 

Χαρίλαος Τρικούπης 

και  σύγχρονος κοινοβουλευτισμός 
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Ο νέος πρωθυπουργός Θ. Δηλιγιάννης ήρθε 
αντιμέτωπος με πλήθος προβλημάτων. Επιπλέον, το 
1896 ξέσπασε επανάσταση στην Κρήτη. Πιεζόμενος 
από την κοινή γνώμη, που εμπνεόταν από τη Μεγάλη 
Ιδέα, έστειλε στρατό στην Κρήτη (Φεβρουάριος 
1897). 

Σχεδόν αμέσως άρχισε στη Θεσσαλία 
ελληνοτουρκικός πόλεμος στον οποίο ο ελληνικός 
στρατός ηττήθηκε. Οι οθωμανικές δυνάμεις 
αποχώρησαν  από τη Θεσσαλία αφού ο σουλτάνος 
έλαβε διαβεβαίωση από τις Μ. Δυνάμεις ότι η Ελλάδα 
θα πλήρωνε τεράστια πολεμική αποζημίωση, που 
ανάγκασε την Ελλάδα να πάρει νέο δάνειο. Οι Μ. 
Δυνάμεις  ανάγκασαν επίσης το σουλτάνο να 
αναγνωρίσει την αυτονομία της Κρήτης (1896) με 
κυβερνήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος θα 
διαδραματίσει στο μέλλον σπουδαίο ρόλο για τις 
τύχες της Ελλάδας.  

Διώρυγα Κορίνθου. Έργο Χ. Τρικούπη 

 Στη διάρκεια του 19ου αιώνα το ελληνικό  
κράτος μεγάλωσε την έκτασή του δύο φορές 

περιλαμβάνοντας στα σύνορά του τα Επτάνησα (1864), 
τη Θεσσαλία και την περιοχή της Άρτας (1881). 

 Ο πληθυσμός, περίπου 750.000 άνθρωποι το 
1830, γνώρισε ομαλή αύξηση σε όλο τον 19ο αιώνα. 
Παράλληλα, περίπου διπλάσιοι Έλληνες ζούσαν έξω 
από τα σύνορα. 

 Ο αγροτικός τομέας δέσποζε στην ελληνική  
οικονομία. Μεγάλο τμήμα των καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, περίπου 5.000.000 στρέμματα, αποτελούσαν 
τα εθνικά κτήματα, τα οποία  προεπαναστατικά ήταν 
οθωμανικές ιδιοκτησίες. 

 Τα κυριότερα προϊόντα ήταν η σταφίδα, (λόγω  
της μεγάλης ζήτησής της από την ευρωπαϊκή αγορά), οι 
ελιές το καπνό και τα σιτηρά.  

 Το εμπόριο, ιδίως το εξωτερικό, είχε μεγάλη  
βαρύτητα. Εξάγονταν κυρίως σταφίδες λάδι και άλλα 
αγροτικά προϊόντα. Εισάγονταν δημητριακά, κυρίως 
σιτάρι, υφάσματα και νήματα. Στα τέλη του αιώνα 
αυξήθηκαν οι εισαγωγές άνθρακα, μηχανημάτων κλπ. 

 Η ναυτιλία υπήρξε ο κύριος μοχλός οικονομικής 
ανάπτυξες Η Πάτρα παρέμεινε το κύριο λιμάνι εξαγωγής 
σταφίδας. Η Σύρος αναδείχθηκε σε ένα από τα 
σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου. Κατά 
το τέλος του αιώνα άρχισε και η γρήγορη ανάπτυξη του 
Πειραιά 

 Το τραπεζικό σύστημα άρχισε 
να αναπτύσσεται με την ίδρυση, το 
1841, της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΕΤΕ). 

 Η βιομηχανία αναπτύχθηκε 
στην Ελλάδα με αργούς ρυθμούς. 

 Ο ρόλος του κράτους στην  
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
τον 19ο αιώνα υπήρξε σημαντικός. 
Κάνοντας επενδύσεις σε έργα 
υποδομής και διαμορφώνοντας ευ-

νοϊκό θεσμικό πλαίσιο, το ελληνικό 
κράτος επιδίωξε, ιδίως επί Τρικούπη, 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. 

 Το εξωελλαδικό ελληνικό  
κεφάλαιο στράφηκε προς την Ελλάδα 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1870, 
παρακινημένο από το ευνοϊκό 
επενδυτικό πλαίσιο που πρόσφερε ο 
Τρικούπης. Ιδιαίτερη υπήρξε η 
συνεισφορά των μεγάλων ευεργετών.  

 Γενικά, οι ρυθμοί οικονομικής  
ανάπτυξης της Ελλάδας τον 19ο αιώνα 
υπήρξαν χαμηλότεροι από τους 
αντίστοιχους της δυτικής Ευρώπης, 
αλλά ήταν οι υψηλότεροι που 
επιτεύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων και της Α. Μεσογείου. 

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ  ΔΕΙΧΤΕΣ
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Το στοιχείο που δέσποσε στην ελληνική πνευματική ζωή 
τον 19ο αιώνα ήταν η προσπάθεια οικοδόμησης μιας 
εθνικής ταυτότητας κοινής για ολόκληρο τον ελληνισμό. 
Στηρίχτηκε στο τριμερές σχήμα της ελληνικής 
πνευματικής ιστορίας: αρχαία, βυζαντινή, νεότερη. 
Βεβαίως, η απόκτηση μιας πολιτιστικής ταυτότητας 
κοινής για όλο τον ελληνισμό έπρεπε να βασίζεται σε 
μια ενιαία, καθομιλουμένη γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναπτύχθηκε το κίνημα του δημοτικισμού, δηλαδή η 
συστηματική προσπάθεια καθιέρωσης της δημοτικής ως 
γλώσσας της εκπαίδευσης της διοίκησης και της 
λογοτεχνίας. Πρωτεργάτης υπήρξε ο γλωσσολόγος 
Γιάννης Ψυχάρης (1854-1929) 

Κύριες κατευθύνσεις της ελληνικής πνευματικής ζωής 

Στα γράμματα  
Παρατηρείται ιδιαίτερη ανάπτυξη, όπου οι 
εσωτερικές εξελίξεις επηρεάζονται έντονα από τα 
σύγχρονα λογοτεχνικά επιτεύγματα της Δύσης.  
Οι σημαντικότερες σχολές που αναπτύχθηκαν είναι: 
Ο Διονύσιος Σολωμός και η Επτανησιακή Σχολή Ο Δ. 
Σολωμός (1798-1857) υπήρξε κορυφαία μορφή των 
ελληνικών Γραμμάτων μέχρι και τα μέσα του 19ου αι..  
Δημιουργός του εμπνευσμένου από την επανάσταση του 
1821 ποιήματος Ύμνος εις την Ελευθερίαν, που οι δύο 
πρώτες στροφές του μελοποιημένες από τον Νικόλαο 
Μάντζαρο αποτελούν τον εθνικό ύμνο των Ελλήνων, 
Οι Φαναριώτες και η Παλαιά Αθηναϊκή Σχολή 
(1830-1880) 

Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή και η γενιά του 1880   

Η ζωγραφική και η γλυπτική  
Η ελληνική ζωγραφική και η γλυπτική του 19ου αιώνα 
ήταν επηρεασμένες από δυτικά πρότυπα 

Η αρχιτεκτονική Κατά την οθωνική περίοδο, τα μεγάλα 
κτίρια σχεδιάστηκαν με βάση τον κλασικισμό από 
ξένους αρχιτέκτονες. 
Γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα διαμορφώθηκε το 
νεοκλασικό σπίτι, μια αρχιτεκτονική μορφή με στοιχεία 
που παραπέμπουν στην αρχαία Ελλάδα.

 

Ποιητές της 
γενιάς 1880. Α. 
Προβελέγγιος 

Γ. Στρατήγης, Γ. 
Δροσίνης, Ι. 
Πολέμης, Κ. 
Παλαμάς, Γ. 
Σουρής .  

Ν. Γύζης. 
Πίνακας: Παιδικά 
αρραβωνιάσματα 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Την ενότητά του ο ελληνικός λαός την αναζητάει διαχρονικά ως αδιάσπαστη συνέχεια 

από την Αρχαιότητα, στο Βυζάντιο και τον παρόν, στην οθωμανική αυτοκρατορία. 
Όταν μιλήσαμε για την ενότητα του αρχαίου ελληνικού κόσμου προσέξαμε ταυτόχρονα 
ότι εξασφαλίζονταν από τις χωριστές, πόλεις-κράτη, βασίλεια, κοινοπολιτείες κλπ. 
Μήπως αυτή η παράδοση εμπόδιζε τους Έλληνες να συγκροτήσουν ένα ενιαίο 
κράτος μετά την απελευθέρωση; Μήπως πρέπει εδώ να αναζητήσουμε τη 
διαπίστωση για τις έριδες μεταξύ των Ελλήνων ως δείγμα της ενότητας της φυλής; 
Γράψτε ένα κείμενο με τις δικές σας απόψεις.

2. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οι μεγάλες δυνάμεις έστρεψαν την προσοχή στην ελληνική 
επανάσταση και στήριξαν την απελευθέρωση της Ελλάδας.

3. Γιατί οι δυτικές Δυνάμεις επιβλήθηκαν στην Ελλάδα με δικό τους βασιλιά; Τι είχαν 
υπόψη τους;

4. Τι σήμαιναν οι αντιδράσεις του Ελληνικού λαού κατά της βασιλικής μοναρχίας: ότι 
δεν ήταν στη δική τους παράδοση η  δυτική μοναρχία, ότι το δικό τους δημοκρατικό 
πνεύμα δεν ταυτίζονταν  με τη μοναρχία, ότι πήγαινε κόντρα με το δικό τους κοινοτικό 
τρόπο  ζωής,  ότι  δεν  ανέχονταν  την  κρατική  πειθαρχία  και  τάξη;  Πείτε  ποια  
είναι  σωστά και ποια λάθος από τις παραπάνω ερωτήσεις και γράψτε ένα δικό σας 
κείμενο με τα σωστά.

5. Οι δύο πετυχημένοι κυβερνήτες (πρωθυπουργοί) της Ελλάδας, οι Καποδίστριας και 
Τρικούπης, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ο Καποδίστριας 
δολοφονήθηκε και ο Τρικούπης παραιτήθηκε χωρίς να μπορέσει να εκλεγεί ούτε 
βουλευτής. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα αίτια; Γιατί και ο Τρικούπης δεν είχε το 
ίδιο τέλος όπως ο Καποδίστριας;

6. Διαβάστε τις τέσσερις πρώτες στροφές του ποιήματος «Ύμνος εις την ελευθερίαν» του 
Σολωμού και αναλύστε τους στίχους που αναφέρονται στην εθνική ταυτότητα των 
Ελλήνων ως συνέχεια από την αρχαιότητα και μέσα από πολλές θυσίες.
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 Το κίνημα του 1909 και η άνοδος του Βενιζέλου 

 Το κίνημα του 1909 έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της «ανόρθωσης» της χώρας
και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας
 Μετά το 1909 στην ελληνική πολιτική ζωή κυριάρχησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος
εφαρμόζοντας ριζοσπαστικές αλλαγές με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την
εδαφική επέκταση της χώρας.
 Με τους βαλκανικούς πολέμους η Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε εδαφικά και
πληθυσμιακά. Δεν έλυσε όμως όλα τα εθνικά της προβλήματα και επιδιώξεις.
Οι  Βαλκανικοί πόλεμοι ξεκίνησαν για να αποτραπούν οι προσπάθειες των
Νεότουρκων σε ότι αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων των χριστιανικών
πληθυσμών στο οθωμανικό κράτος μέχρι και την εκδίωξή τους και για να
ανακοπεί η ανάπτυξη συμφερόντων των Μεγάλων δυνάμεων στη Βαλκανική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    IΧ 

Μετά την ήττα του 1897, η λαϊκή δυσαρέσκεια εναντίον των 
πολιτικών και του βασιλιά μεγάλωνε συνεχώς, καθώς 
εντάθηκαν τόσο τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα, όσο και 
η διεθνής οικονομική ύφεση. Η πολιτική ηγεσία έδειχνε 
αδύναμη να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις εθνικές 
διεκδικήσεις. Ο Βασιλιάς εξακολουθούσε να παρεμβαίνει 
αποφασιστικά τόσο στην εσωτερική πολιτική όσο και στην εξω-

τερική, ειδικά στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. 
Σε αυτές τις συνθήκες ιδρύθηκε, τον Μάιο του 1909, ο 
Στρατιωτικός Σύνδεσμος. Οι προσπάθειες της πολιτικής 
ηγεσίας να συλλάβει τους διοργανωτές δεν απέδωσαν. Ο 
Σύνδεσμος προχώρησε, στις 15 Αυγούστου 1909, στην 
εκδήλωση κινήματος με κέντρο το στρατόπεδο στο Γουδί 
(περιοχή της Αθήνας), με αποτέλεσμα η πολιτική ηγεσία να 
δεχτεί τους όρους του. Ο Σύνδεσμος ζητούσε, κυρίως, την 
αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και αιτήματα που 
αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση του κράτους στην 
οικονομία, στη δικαιοσύνη και στην εκπαίδευση. Τα αιτήματα 
του κινήματος βρήκαν απήχηση στο λαό, ο οποίος απέδειξε την 
υποστήριξή του στο συλλαλητήριο του Συνδέσμου της 14ης 
Σεπτεμβρίου 1909.Η ανάγκη να βρεθεί ένας ικανός πολιτικός 
για να αναλάβει την κυβέρνηση ανάγκασε το Σύνδεσμο να 
καλέσει στην Αθήνα τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που είχε 
διακριθεί στην πολιτική ζωή της Κρήτης και στους αγώνες της 
Ελλάδας για την κρατική της ολοκλήρωση. 
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   Η βενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912 

Ο Κρητικός πολιτικός, επικαλούμενος τις κρίσιμες 
συγκυρίες που αναμένονταν, κινήθηκε σε ενωτικές 
πρωτοβουλίες. Ο Βενιζέλος εκτιμούσε ότι η Ελλάδα θα 
έπρεπε να πάρει μέρος σε πόλεμο για να επιτύχει τους 
εθνικούς της στόχους. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να 
ερμηνευθούν η συμβιβαστική στάση του απέναντι στη 
μοναρχία, τα μέτρα υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών 
τάξεων και η στρατιωτική ανασυγκρότηση της χώρας. 
 Έτσι, ανάμεσα στον Σύνδεσμο, τον βασιλιά, τα παλαιά 
κόμματα και τον Βενιζέλο συμφωνήθηκε να γίνουν 
εκλογές για την ανάδειξη αναθεωρητικής Βουλής, που θα 
αναθεωρούσε το σύνταγμα, αλλά όχι το πολίτευμα. 
Μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις (Αύγουστος και 
Νοέμβριος 1910), το Κόμμα των Φιλελευθέρων, που 
μόλις είχε ιδρυθεί από τον Βενιζέλο και αποτελούνταν 
κυρίως από νέους πολιτικούς κέρδισε την πλειοψηφία 
στη Βουλή. 
Η αναθεώρηση του Συντάγματος έγινε το 1911 και έδινε 
έμφαση στις ατομικές ελευθερίες. Επέτρεπε στο κράτος 
να αφαιρεί από τους ιδιοκτήτες τους με αποζημίωση 
μεγάλες εκτάσεις γης για να μοιραστούν σε ακτήμονες, 
απαγόρευε στους στρατιωτικούς και στους δημοσίους 
υπαλλήλους να εκλέγονται βουλευτές, καθιέρωνε την 
υποχρεωτική, δωρεάν εκπαίδευση κλπ. Ο ίδιος 
ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση των ενόπλων 
δυνάμεων, επιδιώκοντας  την αξιοποίηση όλων των 
αξιωματικών.  
Οι εκλογές του Μαρτίου 1912 εξελίχθηκαν σε θρίαμβο 
του κόμματος των Φιλελευθέρων. Φάνηκε καθαρά ότι 
μεγάλο μέρ

 
ος της

  
 ελληνικ

 
ής κ

 
οινωνίας πί

 
στευ

 
ε ότι ο 

ο Βενιζέλος ήταν ο ηγέτης που μπορούσε να επιλύσει 
μεγάλα κοινωνικά και εθνικά ζητήματα.  

Τα αίτια Οι Νεότουρκοι, μετά την επικράτησή 
τους (1908) εκδήλωσαν τον κύριο στόχο τους που 
ήταν ο πλήρης εκτουρκισμός του οθωμανικού 
κράτους, πράγμα που σήμαινε διώξεις σε βάρος 
των αλλοεθνών πληθυσμών της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Η πολιτική αυτή αναζωπύρωνε τα 
εθνικά αισθήματα των γειτονικών βαλκανικών 
λαών (Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι) που 
επιδίωκαν όχι μόνο την προστασία των ομοεθνών 
τους στο οθωμανικό κράτος αλλά και την 
ενσωμάτωση των εδαφών στα οποία αυτοί 
κατοικούσαν, αλλά υπό οθωμανικό έλεγχο. 

Η εκδήλωση των συμφερόντων των Μεγάλων  

Δυνάμεων επί των οθωμανικών κατακτήσεων, 
περίπλεξαν περισσότερο τα πράγματα στη 
Βαλκανική Χερσόνησο και τη Μεσόγειο. Η 
Ιταλία και η Αυστροουγγαρία ανέπτυξαν 
συμφέροντα στην ανατολική Αδριατική και 
Ιόνιο. Η Αυστροουγγαρία είχε προσαρτήσει 
το 1908 τα διαχειριζόμενα  μέχρι τότε 
οθωμανικά εδάφη της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. 
Η Ιταλία κατέλαβε το 1912 τα υπό οθωμανική 
διοίκηση Δωδεκάνησα.  
Όλα αυτά έπλητταν συμφέροντα των άλλων 
Δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) και 
αποκάλυπταν τις αδυναμίες της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. 
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Οι βαλκανικές συμμαχίες Παρά το γεγονός ότι ο 

Βενιζέλος πίστευε  πως η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη για 
πολεμική αντιμετώπιση των προκλήσεων των Νεότουρκων, 
την Άνοιξη του 1912  υπόγραψε  τις συνθήκες συμμαχίας 

ανάμεσα στη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και το 
Μαυροβούνιο 

Ο Βενεζέλος στο ελληνικό μέτωπο 

Ο Α’ βαλκανικός πόλεμος (Οκτώβριος 1912-Μάιος 1913) 
Η ένοπλη σύρραξη ξεκίνησε μετά την απροθυμία του 
σουλτάνου να ανταποκριθεί στα αιτήματα των Βαλκάνιων 
συμμάχων για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των  
χριστιανικών εθνοτήτων που ζούσαν στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία και  την ανάληψη μεταρρυθμίσεων προς 
όφελός τους (αρχές Οκτωβρίου 1912). Η σύγκρουση αυτή 
ονομάστηκε Α΄ βαλκανικός πόλεμος. 

Ο ελληνικός στρατός προέλασε στη Μακεδονία 
καταλαμβάνοντας πολλές περιοχές. Τα σερβικά 
στρατεύματα κατέλαβαν τα Σκόπια και το Μοναστήρι και 
προωθήθηκαν μέχρι το Δυρράχιο της (σημερινής) Αλβανίας. 
Παράλληλα, βουλγαρικές δυνάμεις έφτασαν σε μικρή 
απόσταση από την Κωνσταντινούπολη και, αφού κατέλαβαν 
τη Δ. Θράκη και την Α. Μακεδονία, κατευθύνονταν στη 
Θεσσαλονίκη. 

Οι τούρκοι παραδίδουν τα Ιωάννινα 

Για να αποτραπεί η κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους 
Βούλγαρους, πράγμα που θα  δημιουργούσε εξαιρετικά 
αρνητικά δεδομένα για την Ελλάδα ο ελληνικός στρατός με 
εντολή Βενιζέλου, μπήκε στην πόλη στις 26 Οκτωβρίου 1912. 
Λίγες μέρες αργότερα έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ο βασι-
λιάς Γεώργιος. Στη συνέχεια και μετά από επίπονη πολιορκία 
απελευθερώθηκαν τα Ιωάννινα (22 Φεβρουαρίου 1913) και 
εξασφαλίστηκε ο έλεγχος ολόκληρης της Ηπείρου.  
Παράλληλα, ο ελληνικός στόλος, έθεσε υπό τον έλεγχό του 
τα νησιά του Β. και Α. Αιγαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, Λέσβος, 
Χίος, Λήμνος, Τένεδος, Ίμβρος, Σάμος, Ικαρία). 
 

Η ναυμαχία της «Έλλης», 3 Δεκεμβρίου 
1912, από τις σημαντικότερες ναυτικές 
συγκρούσεις των βαλκανικών πολέμων. 

Η συνθήκη του Λονδίνου (17 Μαΐου 1913) Ο Α΄ 
βαλκανικός πόλεμος τερματίστηκε και τυπικά με την 
υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, με την οποία η Οθ. 
αυτοκρατορία υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει σχεδόν όλα τα 
ευρωπαϊκά – βαλκανικά εδάφη της. Το μέλλον των νησιών 
του Β. και Α. Αιγαίου, της χερσονήσου του Αγίου Όρους και 
το καθεστώς της Αλβανίας θα καθορίζονταν από τις Μ. 
Δυνάμεις. Λίγο αργότερα (29 Ιουλίου 1913) η Αλβανία 
αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος. Τα Δωδεκάνησα 
παρέμειναν υπό ιταλική κατοχή και διοίκηση. 
  

Η δολοφονία του βασιλιά 
Γεώργιου Το κλίμα ευφορίας 
ήρθε να ταράξει η δολοφονία του 
βασιλιά Γεώργιου στη Θεσ-

σαλονίκη. Υποστηρίχτηκε, ότι πίσω 
από αυτή βρισκόταν η Γερμανία, 
που ήθελε την άνοδο στον θρόνο 
του γερμανόφιλου διαδόχου 

Κωνσταντίνου, ο οποίος λίγο 
αργότερα ανακηρύχθηκε βασιλιάς. 

102

Ιστορία  της  Ελλάδας   9



   Ερωτήσεις και 
 καθήκοντα 

1. Ποιος οργάνωσε το κίνημα στο 
Γουδί και τι αποδεικνύει για 
την Ελλάδα;

2. Τι πολιτική ακολούθησε ο 
Βενιζέλος μόλις έγινε 
πρωθυπουργός και γιατί 
ζήτησε την αναθεώρηση του 
συντάγματος;

3. Ποια ήταν για τον Βενιζέλο η 
οδός ικανοποίησης των 
εθνικών προσδοκιών; 
Δικαιώθηκε;

4. Ποια ήταν τα αίτια των 
Βαλκανικών Πολέμων;

5. Ποια ήταν τα αποτελέσματα 
για την Ελλάδα;

6. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι έλυσαν 
τις εδαφικές διεκδικήσεις των 
βαλκανικών χωρών;

7. Γιατί ο πολιτικός χάρτης των 
Βαλκανίων είναι περίπλοκος; 
Που οφείλεται; Ποιοι 
παράγοντες πιστεύετε ότι θα 
φέρουν σταθερότητα, ειρήνη 
συνεργασία και πρόοδο;

Ο Β’ βαλκανικός πόλεμος (Ιούνιος-Ιούλιος 1913) Η συνθήκη του 
Λονδίνου άφησε πολλές εκκρεμότητες. Αυτές αφορούσαν κυρίως τη 
Μακεδονία, που ελεγχόταν από τον ελληνικό στρατό, ενώ τμήματά της 
διεκδικούνταν τόσο από τη Βουλγαρία όσο και από τη Σερβία. Σε 
ατμόσφαιρα καχυποψίας η Ελλάδα και η Σερβία συμμάχησαν κατά των 
απαιτήσεων της Βουλγαρίας. Η ταυτόχρονη επίθεση του βουλγαρικού 
στρατού (Ιούνιο 1913) κατά των ελληνικών και σερβικών θέσεων 
σηματοδότησε την έναρξη του Β΄ βαλκανικού πολέμου. Στη διάρκειά του, 
ο ελληνικός στρατός κατέλαβε ολόκληρη την Α. Μακεδονία και τη Δ. 
Θράκη, φτάνοντας ως την Αλεξανδρούπολη. Οι Σέρβοι σημείωσαν 
επιτυχίες στη Δ. Μακεδονία και οι Ρουμάνοι εισέβαλαν στη Βουλγαρία, 
ενώ οι Τούρκοι ανακατέλαβαν την Αδριανούπολη στην Α. Θράκη. 

Η Ελλάδα 

αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους 

Οι βαλκανικοί πόλεμοι τερματίστηκαν με τη συνθήκη του 
Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913). Με αυτή, η Ελλάδα 
εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας τη νότια 
Ήπειρο, σημαντικά νησιά στο Β. και Α. Αιγαίο και την 
Κρήτη. Τα εδάφη αυτά ονομάστηκαν Νέες Χώρες σε 
αντιδιαστολή  με την Παλαιά Ελλάδα, την ελληνική 
επικράτεια πριν από τους βαλκανικούς πολέμους. Σε δέκα 
μόλις μήνες η Ελλάδα διπλασίασε σχεδόν τα εδάφη της 
(από 63.211 τ.χμ. σε 120.308 τ.χμ.) και τον πληθυσμό της 
(από 2.631.952 σε 4.718.221 κατοίκους). 
Τα Δωδεκάνησα παρέμειναν υπό ιταλικό έλεγχο. Λίγους 
μήνες αργότερα (πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, 4 
Δεκεμβρίου 1913), η Β. Ήπειρος περιοχή με σημαντική 
ελληνική παρουσία, παραχωρήθηκε στην Αλβανία. Η 
απόφαση προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των Ελλήνων 
και ενός μεγάλου μέρους του υπόλοιπου πληθυσμού της 
περιοχής. Οι αντιδράσεις τους θα οδηγήσουν στην 
αυτονόμηση της περιοχής, 17 Μαΐου 1914, που 
αναγνωρίστηκε από τον διεθνή παράγοντα, την Αλβανία 
και την Ελλάδα . 
Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο ο Βενιζέλος συνέχισε 
αποφασιστικά τις μεταρρυθμίσεις του. Αναγνωρίστηκαν 
τα εργατικά σωματεία, θεσπίστηκαν μέτρα για την 
ασφάλιση των εργαζομένων και την καθιέρωση της 
οκτάωρης εργασίας κλπ. 
Στην εξωτερική πολιτική, η άρνηση του σουλτάνου να 
αποδεχτεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Β. και Α. 
Αιγαίου, η ιταλική κατοχή των Δωδεκανήσων και επιπλέον 
η ύπαρξη πυκνών ελληνικών πληθυσμών στη Β. Ήπειρο, 
στη Θράκη και στη Μικρά Ασία δημιουργούσαν έντονη 
κινητικότητα. Σε λίγο, οι διεθνείς εξελίξεις θα έδιναν σε 
όλα τα βαλκανικά κράτη την ευκαιρία να εκδηλώσουν τις 
διαθέσεις τους. 
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Πραχτική   δραστηριότητα 

Προτεινόμενη μέθοδος 
Συζήτηση πάνω σε έρευνας μαθητών 

Μεθοδολογική διαδικασία 
Πρώτη φάση. 
Ο δάσκαλος σε συνεργασία με τους μαθητές ορίζει τα θέματα  προς έρευνα. 
Προτείνονται δύο θέματα: 

α. Ένα που αφορά το Σούλι. Γιατί  θεωρείται στην ιστορία του ελληνικού λαού, μόνιμη εστία
ελευθερίας κατά την Τουρκοκρατία; Ποιες οι σχέσεις των Σουλιωτών με τον Αλή Πασά και την 
Τουρκοκρατία; Γιατί στην αυλή του Αλή υπήρχαν και Σουλιώτες αξιωματικοί  του Αλή και 
φυλακισμένους που υποβάλλονταν σε απάνθρωπα βασανιστήρια; Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες στιγμές 
ηρωισμού; Ποιος ο ρόλος του Σούλι στην επανάσταση του 1821 

β. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι γυναίκες του Σούλι αποφάσισαν να θυσιαστούν. Γιατί μια
τέτοια απόφαση είναι ηρωική; Τι έγινε συγκεκριμένα; 
 Γιατί το γεγονός αγγίζει τα όρια του θρύλου ή του μύθου; Διάφορες αφηγήσεις για το γεγονός  αυτό, 
από το λαό και διάφορους λόγιους. Τα σχετικά λαϊκά τραγούδια και άλλες αφηγήσεις. 

Τα θέματα προς έρευνα και προετοιμασία των εργασιών 
δίδονται μερικές μέρες πριν την ώρα της πραχτικής 

άσκησης στην τάξη 

Δεύτερη φάση. 
Συζήτηση στην τάξη.  Η κάθε ομάδα εισηγείται τις εργασίες της, οι οποίες μπορεί να είναι 
περισσότερες από μία και σε διαφορετικές μορφές (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κλπ). 
Ακολουθεί συζήτηση και ερωτήσεις για την βελτίωση των εργασιών με βάση τον τρόπο που 
επιλέχτηκε για την προετοιμασία τους. Συντονίζει ο δάσκαλος.   

Τρίτη φάση.
Αξιολόγηση. Στη φάση αυτή συμπεραίνουμε και αξιολογούμε. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται 
µέσω συγκεκριμένων βημάτων. Αναφέρεται τι συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε. Αξιολογείται η 
εργασία του καθενός. Επιχειρείται και η αυτοαξιολόγηση  ως ένας καλός τρόπος.   

Τέταρτη φάση. 
Προβολή.  Οι εργασίες ετοιμάζονται να εκδοθούν ως ένα σύνολο και να προβληθούν στο σχολείο 
και στο κοινό. Ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει  συγκεκριμένο ρόλο. 
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 

ΣΗΜΕΡΑ 

Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

 Τα αίτια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου και η έκβασή του.
 Η διαφωνία Βενιζέλου – Κωνσταντίνου για τη στάση της
Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η εμπλοκή της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι εδαφικές διεκδικήσεις της Ελλάδας μετά τον Πόλεμο
 Η ελληνική πραγματικότητα μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
Οι τύχες του Ελληνισμού εκτός των ελληνικών κρατικών
συνόρων και η Μικρασιάτικη καταστροφή.



 

  Τα αίτια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου και η έκβασή του. 

Τα αίτια. Η έκρηξη του Α’ Παγκόσμιου 
πολέμου ήταν αποτέλεσμα της ταυτόχρονης δράσης 
τριών κυρίως παραγόντων: του ιμπεριαλισμού, του 
εθνικισμού και του μιλιταρισμού. 

Ο ιμπεριαλισμός η πολιτική επέκτασης των 
βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών, κυρίως της 
Γερμανίας, σε βάρος άλλων κρατών, υπήρξε η 
κυριότερη αιτία του πολέμου.  

Ο εθνικισμός. Η ανάγκη διαμόρφωσης του 
πολιτικού χάρτη της Ευρώπης, εξ ονόματος δήθεν των 
εθνικών προσδοκιών των λαών, αλλά, στην ουσία προς 
ικανοποίηση των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, 
έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην ωρίμανση των συνθηκών 
που οδήγησαν στον πόλεμο.  

Ο μιλιταρισμός (υπεροχή των στρατιωτικών 
αξιών) ενισχυόταν διαρκώς, επιταχύνοντας την πορεία 
προς τον πόλεμο. Η στρατιωτική ενίσχυση της 
Γερμανίας παρέσυρε και τις άλλες ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις στην κλιμάκωση των στρατιωτικών 
εξοπλισμών.  

Τα αντίπαλα στρατόπεδα Σε αυτές τις 
συνθήκες σχηματίστηκαν στην Ευρώπη δύο 
στρατόπεδα: από τη μία, οι Κεντρικές Δυνάμεις ή 
Τριπλή Συμμαχία (Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Ιταλία) 
και, από την άλλη, η Εγκάρδια ή η Τριπλή Συνεννόηση 
(Entente) Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία).  

Η αφορμή και το τέλος. Η αφορμή για 
την κήρυξη του πολέμου δόθηκε όταν στο 
Σεράγεβο της Βοσνίας δολοφονήθηκε ο 
διάδοχος του αυστριακού θρόνου Φραγκίσκος 
Φερδινάνδος από ένα νεαρό Σέρβο εθνικιστή 
(Ιούνιος 1914). Σχεδόν αμέσως η 
Αυστροουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο στη 
Σερβία (Ιούλιος 1914).  
Στα επόμενα τέσσερα χρόνια έγιναν συνολικά 
εξήντα κηρύξεις πολέμων. Ο πόλεμος θα λήξει 
με την ήττα των δυνάμεων της Τριπλής 
Συμμαχίας, το 1918, αφήνοντας πίσω περίπου 
8.000.000 νεκρούς, 20.000.000 τραυματίες και 
τεράστιες υλικές καταστροφές.  
Η Ευρώπη έβγαινε από αυτόν αλλαγμένη, 
εξαντλημένη και με την παγκόσμια 
πρωτοκαθεδρία της κλονισμένη.  Αυτός ήταν ο 
Μεγάλος Πόλεμος ή Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 
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Η Αντάντ ενθαρρύνει την Ελλάδα επιτρέποντας την 
ανάπτυξη στρατευμάτων της σε όλη την Ήπειρο 

 
Η θέση του Κωνσταντίνου. Ο βασιλιάς, λόγω και της 
καταγωγής του, ήθελε την Ελλάδα σύμμαχο των 
Κεντρικών Δυνάμεων. Επειδή, όμως είχαν ήδη ταχτεί 
στο πλευρό της Γερμανίας αντίπαλες χώρες της 
Ελλάδας, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η 
Βουλγαρία, ο βασιλιάς σε συνεννόηση με τον Γερμανό 
αυτοκράτορα και με το επιχείρημα της προστασίας της 
Ελλάδας από τον πόλεμο, υποστήριζε τη «διαρκή 
ουδετερότητα» της Ελλάδας.

Η σύγκρουση Βενιζέλου – Κωνσταντίνου.  
H απόφαση του Βασιλιά, οδηγεί τον Βενιζέλο σε 
παραίτηση (Φεβρουάριο 1915). Η ενισχυμένη θέση 
του Βενιζέλου μετά τις εκλογές του Μαΐου 1915, δεν 
πείθει το Κωνσταντίνο να επιτρέψει την επιστράτευση 
της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντ. Ο Βενιζέλος 
παραιτείται εκ΄ νέου και απέχει από τις εκλογές που 
ακολούθησαν το Δεκέμβριο του 1915, επιτρέποντας 
έτσι νίκη σε φιλοβασιλική κυβέρνηση 

Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος 
δίχασε την ελληνική ηγεσία 

και κοινωνία.
Η θέση του Βενιζέλου  
Ο πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος έκρινε 
ότι η Αντάντ θα επικρατούσε στον 
Πόλεμο και η Ελλάδα θα έπρεπε να 
συμμαχήσει μαζί της για να 
διασφαλίσει τις καταχτήσεις της 
στους βαλκανικούς πολέμους αλλά 
και να διευρύνει τα σύνορά της

Θεσσαλονίκη 1916: Ο στρατός της Εθνικής Αμύνης παρελαύνει 
στην πόλη, πριν συνταχθούν στην Αντάντ στο Μακεδονικό 
Μέτωπο. Η επίσημη είσοδο της χώρας στον πόλεμο έγινε τον 
Ιούνιο του 1917. 

Η εμπλοκή της Ελλάδας στον Α’ 
Παγκόσμιο πόλεμο.  
Τον Οκτώβριο του 1915, η Αντάντ για να 
ανακόψει τη γερμανική επιρροή στα 
Βαλκάνια, αποβίβασε στρατεύματα στη 
Θεσσαλονίκη. Τον Μάιο του 1916, οι 
ελληνικές δυνάμεις επικαλούμενες την 
βασιλική «ουδετερότητα» δεν 
αντέδρασαν στην εισβολή γερμανικών 
και βουλγαρικών δυνάμεων στην Α. 
Μακεδονία. Μάλιστα, το Δ΄ Σώμα 
Στρατού διατάχτηκε να παραδοθεί. 
Αιχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε στη 
Γερμανία. 
Οι Επίστρατοι και το κίνημα της 
Εθνικής Άμυνας. Το Ιούνιο του 1916 ο 
Βασιλιάς συμμορφώθηκε στην απαίτηση 
για τον αφοπλισμό των ελληνικών 
ενόπλων δυνάμεων. Ίδρυσε όμως τους 
Επίστρατους, μια φιλοβασιλική 
παραστρατιωτική οργάνωση με περίπου 
200.000 μέλη. Σχεδόν παράλληλα, ο 
Βενιζέλος δημιούργησε στη Μακεδονία 
όπου είχε καταφύγει, την Εθνική Άμυνα, 
ζητώντας άμεσα  τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της 
Αντάντ (17 Αυγούστου 1916). Ιδρυσε 
ταυτόχρονα και Προσωρινή Κυβέρνηση.  
Η πραγματικότητα ύπαρξης δύο 
αντίπαλων κέντρων εξουσίας εν΄ μέσω 
πολέμου ονομάστηκε Εθνικός 
Διχασμός, αποτυπώθηκε γεωγραφικά 
στη διάσπαση σε «κράτος των 
Αθηνών» υπό τον Κωνσταντίνο και 
«κράτος της Θεσσαλονίκης» υπό τον 
Βενιζέλο.   
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 Ελληνικό στρατιωτικό σώμα παρελαύνει 
κάτω από την Αψίδα του θριάμβου στο 
Παρίσι στις 14 Ιουλίου 1919, Αθήνα, 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

 Η δυναμική επέμβαση της Αντάντ και η έξωση του 
Κωνσταντίνου.   
Τον Νοέμβριο του 1916, το «κράτος των Αθηνών» εξαπέλυσε 
στην Αθήνα διώξεις σε βάρος βενιζελικών με τουλάχιστον 35 
νεκρούς (Νοεμβριανά). Παράλληλα, η Αντάντ που είχε 
καταλάβει τον Πειραιά αξίωσε την απομάκρυνση του 
Κωνσταντίνου, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα (2-15 Ιουνίου 
1917). Ο Βενιζέλος επιστρέφει στην Αθήνα, σχημάτισε νέα 
κυβέρνηση, κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις και 
παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος οδηγούνταν στη λήξη μετείχε 
στις πολεμικές εξελίξεις (Ιούνιος 1917) στη Μακεδονία. 
Επιπλέον, επανέφερε τη Βουλή που είχε εκλεγεί τον Μάιο 
του 1915. 
 

Η λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου 
και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις 

Στα τέλη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου εκπρόσωποι των 
νικητών συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι (συνέδριο της Ειρήνης 
ή συνέδριο του Παρισιού, Δεκέμβριος 1919-Ιανουάριος 1920) 
για να συζητήσουν τους όρους των συνθηκών ειρήνης. 
Οι ηττημένοι, οι ουδέτεροι και η Σοβιετική Ένωση δεν 
κλήθηκαν. Οι αποφάσεις καθορίστηκαν από την ανάγκη 
αναδιαμόρφωσης του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης. 
Σημαντικό ρόλο σ΄αυτό έπαιξε η αρχή της αυτοδιάθεσης των 
λαών, κεντρική ιδέα των 14 σημείων του Αμερικανού 
προέδρου Ουίλσον. 
Οι αποφάσεις λήφθηκαν σε διαφορετικά σημεία της γαλλικής 
πρωτεύουσας που έδωσαν και την ονομασία τους. 
Για την Ελλάδα:  

Η συνθήκη του Νεϊγύ (Νοέμβριος 1919) υποχρέωνε τη 
Βουλγαρία να παραιτηθεί από κάθε διεκδίκησή της στην Α. 
Μακεδονία και τη Δ. Θράκη (τα εδάφη αυτά δόθηκαν στην 
Ελλάδα). 
Η συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920) 
επιβλήθηκε στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Τα νησιά 
Ίμβρος, Τένεδος και η Θράκη μέχρι τα πρόθυρα της 
Κωνσταντινούπολης παραχωρούνταν στην Ελλάδα.  
 Επίσης, ο σουλτάνος αναγνώριζε επίσημα την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Β. και Α. Αιγαίου 
και η Ιταλία παραχωρούσε στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, εκτός από τη Ρόδο.  
Ο Βενιζέλος για να πετύχει τους παραπάνω στόχους, έκανε παραχωρήσεις στο θέμα των Ελλήνων 

στο Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου, παρά το ισχυρό χαρτί του διεθνούς αναγνωρισμένου πρωτοκόλλου 
της Κέρκυρας που αναγνώριζε την αυτονομία της.  Η απραξία της Ελλάδας στον πόλεμο είχε δώσει 
την ευκαιρία στην Ιταλία, επικαλούμενη ανάγκες της Αντάντ, να εκδιώξει τα ελληνικά στρατεύματα 
από το Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου, που είχαν αναπτυχθεί εκεί μετά από έγκριση της Αντάντ. 

Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ).  Η προσδοκία αποφυγής νέων συγκρούσεων οδήγησε τις νικήτριες 
χώρες στη δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), ενός διεθνούς οργανισμού όπου θα 
μπορούσαν να απευθύνονται τα κράτη για να επιλύουν ειρηνικά τις μεταξύ τους διαφορές. 

Ένας τραυματισμένος Γερμανός στρατιώτης 
ανάβει ένα τσιγάρο σε έναν τραυματισμένο 
Βρετανό στρατιώτη σε ένα βρετανικό 
υπαίθριο νοσοκομείο στη Βόρεια Γαλλία 
(18 Σεπτεμβρίου 1918). Φωτογράφος 
Thomas K. Aitken.. 

Το Συνέδριο της Ειρήνης, που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1919, 
τερμάτισε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο 
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Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της Αντάντ κατά της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την 
συνθηκολόγηση τον Οκτώβριο 1918, ο Βενιζέλος 
κατάρτισε και ανάπτυξε δικό του σχέδιο, που στόχο 
είχε την ικανοποίηση των ελληνικών διεκδικήσεων. 
Κινούνταν σε τρείς άξονες:  

• στην ενίσχυση της ελληνικής στρατιωτικής
συμμετοχής στο πλευρό της Αντάντ, 

• στην απόσπαση αποφάσεων από το
Συνέδριο του Παρισιού υπέρ των ελληνικών 
συμφερόντων,  

• στην ανάπτυξη συμμαχιών και τήρηση
ισορροπιών σε σχέση με τα συμφέροντα άλλων 
δυνάμεων στα ίδια εδάφη.  
Η συνέχιση της συμμετοχής της Ελλάδας σε 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της Αντάντ, δικαίωσαν 
τον Βενιζέλο στις διεκδικήσεις του στη Μ. Ασία 
(Σμύρνη) την Α. Θράκη και στα νησιά Ίμβρος και 
Τένεδος. Με εντολή  του Συμβουλίου του 
Παρισιού, στις 2 Μαΐου 1919 Έλληνες στρατιώτες 
αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη και κατέλαβαν την 
πόλη και μια περιοχή περίπου 17.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων γύρω από αυτή. 

Ταυτόχρονα ενίσχυσε τη συμμαχία με την αγγλική 
πλευρά. 

Ωστόσο, στον ενθουσιασμό  των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας οι Τούρκοι αντέδρασαν αρνητικά. 
Οι Ιταλοί, που είχαν καταλάβει εδάφη νότια της 
ελληνικής ζώνης και διεκδικούσαν και εκείνοι τη 
Σμύρνη, ενθάρρυναν τις τουρκική πλευρά στα 
αιματηρά επεισόδια με τους Έλληνες.  

 

Οι διεκδικήσεις της Ελλάδας στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία 

    Η Σμύρνη σε ελληνική διοίκηση 

Το θωρηκτό «Αβέρωφ» στην     

 Κωνσταντινούπολη το φθινόπωρο του 1918 

Οι διωγμοί του μικρασιατικού 
Ελληνισμού. Η ενίσχυση του τουρκικού 
εθνικισμού, ιδίως μετά την επικράτηση των 
Νεοτούρκων (1908) και n επιδίωξη δυτικών 
συμφερόντων στην οθωμανική οικονομία 
(έλεγχαν Έλληνες, Αρμένιοι και Εβραίοι) 
οδήγησαν σε συστηματικούς διωγμούς των 
ελληνορθόδοξων πληθυσμών. Στα χρόνια των 
βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκόσμιου 
πολέμου, µε το επιχείρημα ότι n παρουσία 
ελληνικών πληθυσμών θα έθετε σε κίνδυνο τις 
τουρκικές πόλεις αν δέχονταν ελληνική 
επίθεση, εκτοπίστηκαν περίπου 150.000 
Έλληνες. Το ίδιο σκοπό εξυπηρετούσαν και 
τα τάγματα εργασίας αποτελούμενα από 
άνδρες πάνω από 45 ετών, τα οποία 
οδηγούνταν για αγγαρείες στο εσωτερικό της 
οθωμανικής επικράτειας. Έτσι εξοντώθηκαν 
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της Μ. Ασίας 
και του Πόντου. Ίδια τύχη είχαν και οι 
Αρμένιοι.  
 

Ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. 2.5.2019 
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Η ήττα του οθωμανικού κράτους και η 
παρουσία στρατευμάτων της Αντάντ 
σε διάφορες περιοχές του, ανέπτυξαν 
τα έντονα εθνικιστικά αισθήματα 
στους μουσουλμανικούς–τουρκικούς 
πληθυσμούς. 
Ο σημαντικότερος εκφραστής αυτών  

αναδείχτηκε ο Μουσταφά Κεμάλ (1881-1938). Στόχος 
(1919) υπήρξε η δημιουργία ενός νέου, τουρκικού 
εθνικού κράτους που θα αντικαθιστούσε την 
πολυεθνική Οθωμανική αυτοκρατορία που 
αποτελούσε πια παρελθόν.  
Στην Α΄ Μεγάλη Εθνοσυνέλευση  της Τουρκίας που 
ο Κεμάλ συγκάλεσε στην Άγκυρά 1920, ψηφίστηκε 
νέο σύνταγμα, το οποίο όριζε την μετονομασία της 
χώρας σε Τουρκία και θέσπιζε, αντί του 
θρησκευτικού, το κοσμικό κράτος. Ο Κεμάλ 
αναδείχθηκε αρχηγός του κράτους και 
πρωθυπουργός. 
Από τα σχέδια ομοιογενοποίησης του κράτους των 
Κεμαλικών δεν μπορούσε να ξεφύγει  η  Μικρά 
Ασία. Από τη στιγμή αυτή, η μικρασιατική υπόθεση 
άρχισε να γίνεται μια σύγκρουση δύο αντίπαλων 
εθνικών στρατών, πίσω από τους οποίους έστεκαν 
δύο πληθυσμοί, ο ελληνικός και ο τουρκικός που η 
υλοποίηση των εθνικών ονείρων του ενός 
προϋπέθετε τη ματαίωση των ονείρων του άλλου 

Το τουρκικό εθνικό κίνημα 

Οι επιχειρήσεις του ελληνικού 
στρατού έως το καλοκαίρι του 1920 

Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε αρχικά 
τα εδάφη της Μικράς Ασίας για τα 
οποία είχε εντολή από την Αντάντ. Λίγο 
αργότερα, ο Βενιζέλος έλαβε από το 
συνέδριο του Παρισιού άδεια επέκτασης 
της ελληνικής ζώνης κατοχής. Έτσι, ο 
ελληνικός στρατός, αφού κατέλαβε, την 
άνοιξη του 1920, την Α. Θράκη, 
προέλασε, το καλοκαίρι του 1920, σε 
βάθος 100-150 χλμ. καταλαμβάνοντας 
μια ζώνη εδαφών στη Μ. Ασία κατά 
πολύ μεγαλύτερη από αυτή που όριζε η 
συνθήκη των Σεβρών. 

Η απόρριψη της συνθήκης των 
Σεβρών από το τουρκικό κίνημα 
αντίστασης  Οι ελληνικές επιτυχίες 
διευκόλυναν την Αντάντ να επιβάλει 
στον σουλτάνο τη συνθήκη των Σεβρών 
(καλοκαίρι 1920). Ταυτόχρονα όμως 
προέκυψε η απόλυτη απόρριψη της 
συνθήκης από τον Κεμάλ. Το γεγονός, σε 
συνδυασμό με την ενίσχυση του 
τουρκικού εθνικού κινήματος έκαναν 
τους συμμάχους επιφυλακτικούς σχετικά 
με το κατά πόσο ο ελληνικός στρατός θα 
μπορούσε να επιβληθεί. Η εξέλιξη αυτή 
δεν έγινε αντιληπτή στην Αθήνα.  

Οι εκλογές του 1920 και η επάνοδος του Κωνσταντίνου.   Θα ακολουθήσουν και εσωτερικοί 
λόγοι. Μετά την απόπειρα δολοφονίας  που δέχτηκε στο Παρίσι (υπογραφή της συνθήκης των 
Σεβρών) ο Βενιζέλος προκήρυξε εκλογές (Νοέμβριος 1920).  Πίστευε ότι η επιτυχία των Σεβρών θα 
καθιστούσε εύκολη την νίκη του. Υποτίμησε το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα της ελληνικής 
κοινωνίας είχε κουραστεί στις πολεμικές ταλαιπωρίες που κρατούσαν από  τους βαλκανικούς 
πολέμους. Ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές έναντι της αντιβενιζελικής συμμαχίας, που υπόσχονταν 
τον τερματισμό του πολέμου και την απαλλαγή από την «βενιζελική τυραννία».  Ο αιφνίδιος θάνατος 
του Αλέξανδρου, που εκτελούσε χρέη βασιλιά, μετέτρεψε τις εκλογές σε άτυπο δημοψήφισμα για 
την επιστροφή ή όχι του εξόριστου Κωνσταντίνου (πατέρα του) στην Ελλάδα. (Δεκέμβριος 1920) 
 

Ελληνικές δυνάμεις στην Μ. Ασιας, καλοκαίρι 1921 

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα
Ο δάσκαλος να σας χωρίσει σε τρεις ομάδες. Με βάση τα όσα αναφέρονται στο μάθημα και 
συγκεντρώνοντας επιπρόσθετες πληροφορίες η κάθε ομάδα να γράψει μια εργασία με τα 
κάτωθι θέματα: 1. Εθνικός διχασμός και συνέπειες, 2. Μικρασιατική καταστροφή και οι 
ελληνικές ευθύνες 3. Οι λόγοι που ανάγκασαν τον ελληνικό στρατό να υποχωρήσει από την 
Ήπειρο το 1916. 

Διπλωματικές επιτυχίες του τουρκικού 
κινήματος αντίστασης.

Η επάνοδος του Κωνσταντίνου, πολέμιου της 
Αντάντ, ενίσχυσε την  ήδη κλονισμένη 
πεποίθηση της Αντάντ  για τη δυνατότητα της 
Ελλάδας να επικρατήσει του ανερχόμενου 
κεμαλικού εθνικού κινήματος. Το γεγονός 
λειτούργησε ως πρόφαση για τις Δυνάμεις, 
(Γαλλία και Ιταλία), ώστε, για δικά τους 
συμφέροντα, να αναθεωρήσουν τη στάση τους 
απέναντι στην Ελλάδα και να κλείσουν το μάτι 
στον Κεμάλ, ο οποίος θα πετύχει σημαντικές 
διπλωματικές και πολιτικές νίκες. Μετά από την 
υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τη 
Σοβιετική Ένωση (1921),  ακολούθησαν την ίδια 
χρονιά οι συμφωνίες με τη Γαλλία και την 
Ιταλία που προέβλεπαν την αποχώρηση  των 
στρατευμάτων τους από τη Μικρά Ασία.Στην 
Ελλάδα έμενε πλέον  μόνο η αγγλική στήριξη, 
και αυτή σε διπλωματικό, κυρίως, επίπεδο. 

Οι εξελίξεις έως τον Αύγουστο του 1922 

Η προεκλογική υπόσχεση για τον τερματισμό 
του πολέμου δεν τηρήθηκε από την 
φιλοβασιλική κυβέρνηση. Ο βασιλιάς και η 
νέα πολιτική ηγεσία πίστευαν ότι η νίκη ήταν 
κοντά και γι’ αυτό αποφάσισαν να συνεχίσουν 
τον πόλεμο. Το καλοκαίρι του 1921, τα 
ελληνικά στρατεύματα πραγματοποίησαν 
μεγάλη επίθεση, που κόστισε χιλιάδες νεκρούς 
και τραυματίες, φτάνοντας λίγα χιλιόμετρα 
πριν την Άγκυρα. Συνάντησαν, ωστόσο, 
ισχυρή αντίσταση.  
Εκεί παρέμεινε το μέτωπο τον επόμενο ένα 
χρόνο.  
Εντωμεταξύ, οι όροι του παιχνιδιού είχαν 
αντιστραφεί. Ο Κεμάλ, ενισχυμένος 
οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά, 
εμφανιζόταν αποφασισμένος στη νίκη. Την 
ίδια στιγμή οι κυβερνήσεις της Αθήνας 
αναζητούσαν στο εξωτερικό διπλωματική και 
οικονομική στήριξη, αλλά δίχως αποτέλεσμα. 
 

Στις 13 Αυγούστου εκδηλώθηκε η τελική τουρκική επίθεση. Λίγο μετά η ελληνική 
άμυνα κατέρρευσε και άρχισε η υποχώρηση. Στις 27 Αυγούστου οι κεμαλικοί μπήκαν 
στη Σμύρνη. Η πόλη παραδόθηκε στις φλόγες, οι Έλληνες και οι Αρμένιοι στη σφαγή. 
Η ήττα του ελληνικού στρατού σήμανε και το τέλος του μικρασιατικού Ελληνισμού. 
Όσοι Έλληνες σώθηκαν πήραν το δρόμο για την προσφυγιά 
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Μεσοπόλεμος – το προοίμιο ενός 
νέου μεγάλου πολέμου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1I 

 Οι συνέπειες του Μεγάλου Πολέμου ορίζουν το
δύσκολο μέλλον της Ευρώπης.
Η οικονομία από έξαρση σε ύφεση
Τα νέα πολιτεύματα ως εκδήλωση των παλιών και νέων
ανταγωνισμών
Πρώτο μέλημα της Ελλάδας το προσφυγικό κύμα.
Οι ρύθμιση των συνόρων  με την Τουρκία και τους
γείτονες .
Από τη δεύτερη Δημοκρατία στη δικτατορία Μεταξά

Η επόμενη ημέρα του Μεγάλου Πολέμου, όπως χαρακτηρίστηκε ο 
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, έφερε τη διάψευση των προσδοκιών σε όλα τα 
επίπεδα. Η λήξη του πολέμου άφησε πίσω περίπου 8.000.000 νεκρούς, 
20.000.000 τραυματίες και τεράστιες υλικές ζημιές. Η Ευρώπη έβγαινε από 
αυτόν αλλαγμένη, εξαντλημένη και με την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της 
κλονισμένη. Ο νέος πολιτικός χάρτης που προέκυψε από τις αποφάσεις των 
νικητών στο Συνέδριο του Παρισιού, η ανακατανομή των αγορών και των 
οικονομικών πόρων, η επιδίωξη της Γαλλίας να εξουθενώσει τη Γερμανία 
και οι νέοι ανταγωνισμοί  δεν ειρήνευσαν την Ευρώπη. 
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Η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία  στο 
Μεσοπόλεμο εξελίχτηκε με σκαμπανεβάσματα, 
από την περίοδο ανοικοδόμησης σε οικονομική 
έξαρση, μέχρι το 1929 και μετά σε ανοδική 
Παγκόσμια Κρίση (1929-1933). 
Χώρα–καθρέφτης αυτής της οικονομικής εξέλιξης 
ήταν οι ΗΠΑ. Την περίοδο 1921-1929 η 
βιομηχανική παραγωγή και το μέσο εισόδημα 
διπλασιάστηκαν. Η εξέλιξη εκφράστηκε με τη 
συνεχή άνοδο των τιμών των μετοχών στο 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  Τον Οκτώβρη 
1929, η επιθυμία των επενδυτών να εισπράξουν 
μαζικά μέρος από τα κέρδη τους, συνοδεύτηκε με 
την πώληση μετοχών και την κατάρρευση του 
αμερικανικού χρηματιστηρίου.  
Το φαινόμενο ονομάστηκε κραχ και ήταν η αρχή 
μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που 
ονομάστηκε μεγάλη ύφεση. Το 1931 η οικονομία 
των ΗΠΑ είχε σχεδόν καταρρεύσει. 

Το «κραχ» του χρηματιστηρίου της Νέας 
Υόρκης, 23 Οκτωβρίου 1929 

Μετά τον Πόλεμο στην Ευρώπη εγκαθιδρύθηκαν τέσσερα 
πολιτεύματα: 
Κράτη με φιλελεύθερες δημοκρατίες, όπως η Μ. 
Βρετανία, η Γαλλία, οι Σκανδιναβικές χώρες  κλπ 

Κράτη με ολοκληρωτικά ναζιφασιστικά καθεστώτα, 
με συγκεντρωτική , μιλιταριστική οικονομία, κυρίως στην 
Κεντρική Ευρώπη, όπως η Ιταλία και η Γερμανία 

Κράτη με αυταρχική εξουσία, υπό την μορφή των 
μοναρχιών, όπως στην Πολωνία και τις βαλκανικές χώρες 

Κράτη με ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα, η 
Ρωσία, ΕΣΣΔ με μια συγκεντρωτική σοσιαλιστική οικονομία. 
Τέλος, ο πόλεμος έπληξε το κύρος του φιλελεύθερου αστικού κράτους που σε λίγο θα δεχόταν 
σφοδρή κριτική τόσο από τα αριστερά, με την άνοδο του κομμουνισμού, όσο και από τα δεξιά, με 
την ενίσχυση αυταρχικών εθνικιστικών και φασιστικών τάσεων που κατηγορούσαν τον 
κοινοβουλευτισμό ότι αδυνατούσε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα 

Στην Ελλάδα
Από την ανακωχή των Μουδανιών στη Συνθήκης 

της Λωζάνης. 
Το Σεπτέμβριο του 1922, 12 000 αξιωματικοί και στρατιώτες, 
επιστρεφόμενοι από την καταστροφή της Μ. Ασίας απαίτησαν 
την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου, τη διάλυση της 
Βουλής, το σχηματισμό νέας κυβέρνησης που θα είχε την εμπι-
στοσύνη της Αντάντ, καθώς και την ενίσχυση του μετώπου στη 
Θράκη, ώστε η Ελλάδα να αποφύγει και άλλες εδαφικές 
απώλειες. Ο βασιλιάς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για δεύτερη 
φορά τη χώρα, αφήνοντας διάδοχο τον γιό του, τον Γεώργιο Β’. Επαναστατημένοι στρατιωτικοί στην 

Αθήνα. Στο κέντρο ο Πλαστήρας 
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Η επαναστατική κυβέρνηση επιδόθηκε στη διατήρηση 
της Α. Θράκης. Όμως, υπό το βάρος των κεμαλικών 

απειλών για νέο πόλεμο και των αφόρητων πιέσεων της 
Αγγλίας η Ελλάδα αποδέχτηκε την ανακωχή των 
Μουδανιών (Οκτώβριος 1922) με την οποία η Α. Θράκη 
ενσωματωνόταν στην Τουρκία.  

Εντωμεταξύ, στη Λοζάνη της Ελβετίας άρχισαν 
πολύμηνες διαπραγματεύσεις για την υπογραφή μιας 
νέας συνθήκης ειρήνης.  Η συνθήκη υπογράφηκε στις 24 
Ιουλίου 1923 και επισημοποιήθηκε η τουρκική 
κυριαρχία στη Μικρά Ασία και στην Α. Θράκη. 
Ταυτόχρονα της παραχωρήθηκαν και η Ίμβρος με την 
Τένεδο, ενώ ενσωματώθηκε η ελληνοτουρκική σύμβαση 

ανταλλαγής πληθυσμών (Ιανουάριος 1923), σύμφωνα 
με την οποία όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Τουρκίας 
έπρεπε να μετοικήσουν στην Ελλάδα και όλοι οι 
μουσουλμάνοι της Ελλάδας να ακολουθήσουν τον 
αντίστροφο δρόμο. Εξαιρέθηκαν το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως και οι Έλληνες της 
Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου 
(125.000 τότε), καθώς και οι μουσουλμάνοι της Δ. 
Θράκης (118.000 τότε). 

Έλληνες πρόσφυγες εγκαταλείπου την 
Α. Θράκη. Νοέμβριος 1922 

Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον 
Μεσοπόλεμο 

Για την αντιμετώπιση του μικρασιατικού προσφυγικού ζητήματος το 
ελληνικό κράτος απευθύνθηκε στην Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), η 
οποία βοήθησε την Ελλάδα να συνάψει δάνειο και ίδρυσε την 
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ). Η ΕΑΠ 
λειτούργησε από το 1923 έως το 1930. Περίπου 750.000 πρόσφυγες 
οδηγήθηκαν στη Μακεδονία και στη Θράκη, γιατί εκεί υπήρχαν δια-

θέσιμες γαίες αλλά και για να εξασφαλιστεί η αριθμητική υπεροχή 
του ελληνικού στοιχείου σε αυτές τις περιοχές. 
Η αποκατάσταση των προσφύγων στις πόλεις ήταν κυρίως έργο του 
ελληνικού κράτους, που δημιούργησε προσφυγικούς συνοικισμούς 
(Καισαριανή, Βύρωνας, Νέα Ιωνία στην Αθήνα και Κοκκινιά στον 
Πειραιά).  
Παρά τα κρατικά μέτρα, τα προβλήματα δεν έλειπαν, καθώς συχνά η 
στάση των γηγενών Ελλήνων απέναντι στους πρόσφυγες ήταν 
αρνητική. Πάντως, η άφιξη των προσφύγων σφράγισε τη νεοελληνική 
κοινωνία. 
Σε πολιτικό επίπεδο, η συγκέντρωση της πλειονότητας των Ελλήνων 
μέσα στα όρια της Ελλάδας σήμανε την εγκατάλειψη της Μεγάλης 
Ιδέας. Χάρη στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και 
στη Θράκη ενισχύθηκε όχι μόνο η ελληνική παρουσία σε αυτές τις 
περιοχές αλλά και η εθνική ομοιογένεια της Ελλάδας. Πολιτικά, οι 
πρόσφυγες τάχθηκαν στον χώρο του βενιζελισμού. Αργότερα, 
αρκετοί από αυτούς έγιναν σοσιαλιστές και κομμουνιστές και 
διακρίθηκαν στους κοινωνικούς αγώνες. 
 

Πρόσφυγες από την Μ. Ασία στην Αθήνα
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Σε οικονομικό επίπεδο, η αγροτική οικονομία 
αναζωογονήθηκε, καθώς οι πρόσφυγες αξιοποίησαν 
ακαλλιέργητες εκτάσεις εφαρμόζοντας και νέες 
καλλιεργητικές μεθόδους. Η συγκέντρωση πολλών από 
αυτούς στα αστικά κέντρα πρόσφερε νέες δυνατότητες 
στο εμπόριο και στη βιομηχανία. Οι περισσότεροι 
γνώριζαν κάποια τέχνη και, έχοντας μεγάλη ανάγκη 
από χρήματα, εργάζονταν ακόμη και με χαμηλές 
αμοιβές. Όσοι διέθεταν κεφάλαιο ασχολήθηκαν με το 
εμπόριο και τη βιοτεχνία, όπου αρκετοί διέπρεψαν. 
Σε κοινωνικό επίπεδο οι πρόσφυγες έφεραν στην 
κοινωνία της Ελλάδας τον τρόπο ζωής τους, τις 
συνήθειες, τη μουσική (ρεμπέτικο τραγούδι), την 
κουζίνα τους. Καθώς πολλές από τις γυναίκες πρό-

σφυγες υποχρεώθηκαν να εργαστούν και αρκετές από 
τις γηγενείς έκαναν το ίδιο, τα στερεότυπα που ήθελαν 
τη γυναίκα κλεισμένη στο σπίτι και υποχείριο του 
άντρα άρχισαν να κλονίζονται. 
Τέλος, οι πρόσφυγες έδωσαν νέα πνοή στα Γράμματα 
και στις Τέχνες. Σημαντικοί λογοτέχνες, όπως ο 
Γιώργος Σεφέρης (Νόμπελ Λογοτεχνίας 1963), ο Ηλίας 
Βενέζης, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Στρατής Δούκας και η 
Διδώ Σωτηρίου, ήταν Μικρασιάτες. 

Η Β’ Ελληνική Δημοκρατία. Μετά την 
μικρασιάτικη καταστροφή και τις σοβαρές ευθύνες 
που αποδίδονταν στη μοναρχία τέθηκε ξανά το ζήτημα 
του πολιτεύματος. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, 
πρωθυπουργός μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 
1923, πρότεινε την ανακήρυξη αβασίλευτης δημοκρα-

τίας. Στις 25 Μαρτίου 1924, η Βουλή ανακήρυξε τη 
Δημοκρατία, απόφαση που επικυρώθηκε με 
δημοψήφισμα (13 Απριλίου 1924). Έτσι, 
ανακηρύχθηκε η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία (1828-

1832: πρώτη περίοδος αβασίλευτου πολιτεύματος 
στην Ελλάδα). 
Η περίοδος 1924-1928. Το νέο πολίτευμα ήταν 
ευάλωτο και επικρατούσε κυβερνητική αστάθεια. 
Διάφοροι στρατιωτικοί, επηρεασμένοι από την άνοδο 
του φασισμού στην Ιταλία, εκδήλωναν ανοιχτά την 
προτίμησή τους σε δικτατορικές λύσεις. 
 

Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα 

Με αίτημα την αβασίλευτη δημοκρατία 

Παράλληλα, ενισχυόταν το εργατικό κίνημα που εκφράστηκε  με την ίδρυση (1918) της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και σχεδόν ταυτόχρονα του Σοσιαλιστικού Εργατικού 
Κόμματος Ελλάδος (ΣΕΚΕ),  το οποίο το 1924 μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 
(ΚΚΕ). 
Σε αυτές τις συνθήκες, ένας φιλόδοξος αξιωματικός, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, επέβαλε, το 1925, 
δικτατορία. Όμως, η κοινή αντίθεση των κομμάτων και η καταστροφική εκ μέρους του διαχείριση 

            

115

ΜΕΡΟΣ  ΙΙΙ



                              

της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, οδήγησαν 
σύντομα στην ανατροπή του από έναν άλλο 
στρατιωτικό, τον Γεώργιο Κονδύλη. 
Ο Κονδύλης, υπό γενική πίεση και την αγανάκτηση 
όλων των πολιτικών αποχρώσεων, προκήρυξε εκλογές, 
οι οποίες οδήγησαν στον σχηματισμό οικουμενικής 
κυβέρνησης όλων των κομμάτων, εκτός του ΚΚΕ. Η 
κυβέρνηση αυτή εισηγήθηκε την ψήφιση του 
δημοκρατικού συντάγματος του 1927. 
Η βενιζελική τετραετία 1928-1932 Στις εκλογές του 
1928 το κόμμα των Φιλελευθέρων του Ελ. Βενιζέλου 
εξασφάλισε την πλειοψηφία. Κύριοι άξονες του 
προγράμματός του ήταν η οικονομική ανάπτυξη και η 
εδραίωση της δημοκρατίας. Ακόμη, σχεδιάστηκε 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στην εξωτερική πολιτική 
επιδιώχθηκε η προσέγγιση με τις γειτονικές χώρες και 
το 1930 υπογράφτηκε ελληνοτουρκικό σύμφωνο 
φιλίας. 
Τελικά, η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 και οι 
σοβαρές επιπτώσεις της στην Ελλάδα υποχρέωσαν τον 
Βενιζέλο να κηρύξει, το 1932, την Ελλάδα σε πτώχευση 
και να προκηρύξει εκλογές. 
Το Λαϊκό Κόμμα στην εξουσία (1933) Στις εκλογές 
του 1933 επικράτησαν τα αντιβενιζελικά κόμματα. 
Αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον ηγέτη 
του Λαϊκού Κόμματος Παναγή Τσαλδάρη, η πολιτική 
κρίση κλιμακώθηκε, με αποκορύφωμα την εκδήλωση 
δολοφονικής επίθεσης κατά του Βενιζέλου. 
Το κίνημα του 1935 και η παλινόρθωση της 
βασιλείας. Ύστερα από μια περίοδο μεγάλης πολιτικής 
έντασης, εκδηλώθηκε από βενιζελικούς αξιωματικούς 
νέο ανατρεπτικό κίνημα την 1η Μαρτίου 1935, το οποίο 
απέτυχε. Ακολούθησαν διώξεις και εκτελέσεις 
βενιζελικών. Τελικά ο Υπουργός Στρατιωτικών 
Κονδύλης, ανέτρεψε τον Τσαλδάρη, επέβαλε 
δικτατορία και προχώρησε στην παλινόρθωση της 
μοναρχίας (Νοέμβριος 1935). 
 

Η Ελλάδα σε πτώχευση 1932 

  Κονδύλης   Πάγκαλος 

Παναγής Τσαλδάρης 
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   Ερωτήσεις και καθήκοντα
1. Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου; Γιατί ονομάστηκε «Μεγάλος

Πόλεμος»; Συγκεντρώστε φωτογραφικό υλικό  για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.
2. Ποια ήταν τα πολιτεύματα που δημιουργήθηκαν μετά τον πόλεμο στην Ευρώπη; Προσέξτε

την πορεία των πολιτευμάτων στην Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο και με βάση τα ιστορικά
δεδομένα, κάνετε τα δικά σας σχόλια.

3. Βάλτε σε μια χρονολογική σειρά τις λέξεις κλειδιά που αναφέρονται στο γράφημα της
προηγούμενης σελίδας του μαθήματος.  Κάνετε το δικό σας σχόλιο.

4. Τι είναι η παγκόσμια οικονομική ύφεση και ποιες ήταν οι συνέπειες  στην Ελλάδα;
5. Στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου εγκαθιδρύονται δύο φορές δικτατορίες. Μιλήστε για τα

χαρακτηριστικά τους και που διαφέρουν αυτές από τις δικτατορίες σε Ιταλία , Γερμανία και
Ισπανία.

6. Πώς αντιμετωπίστηκε  το προσφυγικό κύμα στην Ελλάδα; Γιατί λέμε ότι μπήκε οριστικά
τέρμα στην αρχή της «Μεγάλης Ιδέας»;

7. Συνθέσετε μια δική σας εργασία με τα θετικά και αρνητικά του προσφυγικού κύματος στην
Ελλάδα.

Μετά την παλινόρθωση. Μετά την επιστροφή του 
στην Ελλάδα, ο Γεώργιος Β΄ παραμέρισε τον Κονδύλη 
και προκήρυξε εκλογές που έγιναν το 1936. Λόγω 
ισοπαλίας Βασιλικών και Βενιζελικών ο Γεώργιος Β΄ 
διόρισε πρωθυπουργό τον γνωστό για τις 
αντιδημοκρατικές του ιδέες Ιωάννη Μεταξά. Η 
πρωθυπουργοποίησή του, αλλά και η όξυνση της 
οικονομικής κρίσης, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, 
με αποκορύφωμα τις αιματηρές διαδηλώσεις της 
Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 1936. Με πρόσχημα τα 
γεγονότα αυτά και επικαλούμενοι «κομμουνιστικό 
κίνδυνο», ο Γεώργιος Β΄ και ο Μεταξάς κήρυξαν δι-
κτατορία στις 4 Αυγούστου 1936.  
Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου (1936) Στον Ι. 
Μεταξά δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσει τη 
φιλοδοξία του για εγκαθίδρυση στην Ελλάδα ενός 
καθεστώτος κατά τα πρότυπα της φασιστικής Ιταλίας 
και της ναζιστικής Γερμανίας. Όμως, μαζικό φασιστικό 
κόμμα στην Ελλάδα δεν υπήρχε και εδώ έγκειται η 
διαφορά με τη Γερμανία και την Ιταλία. Ο δικτάτορας 
δοκίμασε να αναπληρώσει το κενό με τη δημιουργία της 
Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΕΟΝ), άλλα ο Β΄ 
Παγκόσμιος πόλεμος διέκοψε την προσπάθειά του.   
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διεθνή θέση της Ελλάδας, ο 
Μεταξάς, κάτω από την καθοριστική επιρροή του 
βασιλιά Γεώργιου Β΄, προσανατολίστηκε εξαρχής προς 
τη Μ. Βρετανία, εκτιμώντας ότι σε περίπτωση πολέμου 
αυτή θα ήταν ο νικητής. 

Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου (1936) 
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Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η 
Ελλάδα.  

 Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος: Τα αίτια: οι ταπεινωτικοί όροι
στους ηττημένους του Α’. Παγκοσμίου Πολέμου, τα
ανικανοποίητα αιτήματα διαφόρων χωρών και εθνοτήτων, η
οξύτατοι οικονομική κρίση, ο φόβος της Δύσης στην ενίσχυση
της Σ. Ένωσης και του κομμουνισμού, η αδυναμία της ΚτΕ για
να αποτρέψει καταστάσεις.

 Η εξέλιξη του Πολέμου, το τέλος και οι συνέπειές του. Οι
συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θεωρούνται από τις
μεγαλύτερες στην ιστορία των μέχρι τότε πολέμων και με την
μεγαλύτερη επέκταση

 Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
 Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, 1940-1941 η πρώτη νίκη κατά του

φασισμού.
 Γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας. Οι δομές της Αντίστασης

και η Απελευθέρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΙ 

Η Μεγάλη Βρετανία προμήθευσε χρόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
προμήθευσαν χρήμα, η Σοβιετική Ένωση προμήθευσε αίμα και η 
Ελλάδα άλλαξε το ρου του Πολέμου. (περίφραση αποφθέγματος) 

Β. Παγκόσμιος Πόλεμος.
Τα αίτια του πολέμου πρέπει να αναζητηθούν: 

 στους ταπεινωτικούς όρους που επιβλήθηκαν στα
ηττημένα κράτη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου, με 
αποτέλεσμα να εξουθενωθούν οικονομικά και να θιγεί το 
εθνικό αίσθημα των λαών τους, ιδίως των Γερμανών 

 στο ότι οι συνθήκες ειρήνης άφηναν ανικανοποίητα
πιεστικά αιτήματα διαφόρων χωρών (π.χ. Ιταλία) και 
εθνοτήτων (π.χ. γερμανικές μειονότητες σε διάφορα κράτη)· 
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όλοι αυτοί αναζητούσαν ευκαιρίες αναθεώρησης των 
συνθηκών 

 στην οξύτατη οικονομική κρίση που μάστιζε
την Ευρώπη και τον κόσμο, μετά το 1929, 
δημιουργώντας το έδαφος για τη δράση αυτόκλητων 
«σωτήρων», όπως ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ, που 
επέβαλαν ολοκληρωτικά και επιθετικά καθεστώτα 

 στη Σοβιετική Ένωση, που τις έκανε να
αντιμετωπίζουν για πολύ καιρό με αδράνεια, αν όχι με 
ικανοποίηση, την επιθετικότητα της ναζιστικής 
Γερμανίας, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να τη 
χρησιμοποιήσουν ως ανάχωμα που θα εμπόδιζε την 
εξάπλωση της σοβιετικής επιρροής στην Ευρώπη 

 στην αδυναμία της Κοινωνίας των Εθνών να
λάβει οποιοδήποτε αποτελεσματικό μέτρο για την 
αποτροπή του επερχόμενου πολέμου.  
 

Αντιμέτωπα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. 

Την πρώτη Σεπτεμβρίου 1939 η Γερμανία εξαπέλυσε 
επίθεση κατά της Πολωνίας. Η ημερομηνία αυτή σημαδεύει 
και την επίσημη έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έθεσε αντιμέτωπα τα δύο 
αντίπαλα στρατόπεδα στην Ευρώπη: Την Αγγλία και 
Γαλλία από την μία πλευρά  και τη Γερμανία και Ιταλία από 
την άλλη. Τα δύο φασιστικά κράτη σύναψαν στρατιωτική 
συμφωνία την οποία χαρακτήρισαν «Χαλύβδινη 
Συμφωνία». Μαζί τους ενώθηκε και η Ιαπωνία, 
αποτελώντας έτσι τις δυνάμεις του Άξονα.    
Στις 22 Ιουνίου 1941 στην Αγγλογαλλική συμμαχία θα 
προστεθεί και η Σοβιετική Ένωση, εφόσον τα γερμανικά 
στρατεύματα επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά εναντίον της. Οι 
Γερμανοί παραβίασαν μονομερώς τη μυστική 
Γερμανοσοβιετική Συνθήκη, ή το  Σύμφωνο μη Επίθεσης 
ανάμεσα στη Σ.Ε και τη Γερμανία, που είχε υπογραφεί τον 
Αύγουστο του 1939.  
Η είσοδος των ΗΠΑ στον Πόλεμο 7 Δεκεμβρίου 1941 και 
η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη το 1943 οδήγησε 
στη μεγάλη αντιφασιστική συμμαχία 

Η συνθηκολόγηση Η σκληρή αντίσταση των λαών οδήγησε στην ήττα των δυνάμεων του Άξονα. 
Πρώτη συνθηκολόγησε η φασιστική Ιταλία, το Σεπτέμβριο του 1943  
Στις αρχές Μαΐου 1945 αμερικανικά, αγγλικά και γαλλικά στρατεύματα από τα δυτικά και σοβιετικά 
από τα ανατολικά βρίσκονταν έξω από το Βερολίνο. Στις 9 Μαΐου οι συμμαχικές δυνάμεις μπήκαν 
στο Βερολίνο. Ο Χίτλερ αυτοκτόνησε και η Γερμανία συνθηκολόγησε. Λίγο νωρίτερα είχε συλληφθεί 
και εκτελεστεί στην Ιταλία ο Μουσολίνι από Ιταλούς αντιστασιακούς. 
Στην Άπω Ανατολή, η Ιαπωνία συνέχιζε τον πόλεμο. Τότε οι ΗΠΑ αποφάσισαν να βομβαρδίσουν τις 
ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι με ένα νέο όπλο, την ατομική βόμβα. Οι δύο πόλεις 
ισοπεδώθηκαν στην κυριολεξία και τριακόσιες χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν ή έμειναν ανάπηροι. 
Λίγο αργότερα η Ιαπωνία συνθηκολόγησε και ο πόλεμος τελείωσε και τυπικά. 
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Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

Οι συνέπειες 
Οι ανθρώπινες απώλειες Οι ανθρώπινες απώλειες ήταν 
θεαματικά περισσότερες από κάθε άλλο πόλεμο. Από τα 
περίπου 50.000.000 νεκρών και αγνοουμένων, τα 
35.000.000 ήταν Ευρωπαίοι. Τεράστιος ήταν ο αριθμός 
των αμάχων θυμάτων. Μόνο η Σοβιετική Ένωση έχασε 
πάνω 20.000.000 ανθρώπους (το 10% του πληθυσμού 
της), από τους οποίους σχεδόν το 60% ήταν άμαχοι. Η 
Ελλάδα υπολογίζεται ότι έχασε συνολικά περίπου 
500.000 ανθρώπους (ενόπλους και αμάχους). 
Ο πόλεμος προκάλεσε μετακινήσεις περίπου 30.000.000 
ανθρώπων. Στα 1945 αυτοί οι πληθυσμοί συγκροτούσαν 
ένα τεράστιο, διάσπαρτο ανθρώπινο πλήθος χωρίς 
κανένα μέσο διαβίωσης. Σημειώθηκε επίσης 
κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου και ηθική 
καταρράκωση 
Η Ευρώπη ήταν ένας σωρός από ερείπια. Στη Σ. 
Ένωση είχαν καταστραφεί 6.000.000 σπίτια, στην 
Πολωνία το 80% της βιομηχανίας στη Γαλλία είχαν 
υποστεί σοβαρές ζημιές σχεδόν όλα τα λιμάνια και 
μεγάλο μέρος του συγκοινωνιακού και σιδηροδρομικού 
δικτύου, στην Ελλάδα είχαν καεί περίπου 160.000 
κτίρια και είχαν πυρποληθεί 1.700 χωριά. Πόλεις όπως 
το Βερολίνο, το  Λένινγκραντ (σημερινή Αγία 
Πετρούπολη), η Δρέσδη, η Χιροσίμα, το Ναγκασάκι και 
εκατοντάδες άλλες είχαν ισοπεδωθεί. Η συνολική 
βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης έφτανε στα τέλη 
του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου μόλις το 50% της 
προπολεμικής. Η Ελλάδα είχε χάσει σχεδόν το 75% της 
εμπορικής της ναυτιλίας.   

Ιταλικές προκλήσεις , προοίμιο πολέμου 

Η κατάληψη της Αλβανίας από την Ιταλία, το 1939, 
έφερε τον πόλεμο στα Βαλκάνια. Η επόμενη κίνηση του 
Ντούτσε ήταν η Ελλάδα. Βλέποντας τη νικηφόρα 
προέλαση του Χίτλερ σε όλη την Ευρώπη, θεώρησε την 
Ελλάδα ένα μερίδιο στρατηγικής σημασίας για τα 
ιταλικά συμφέροντα στην προσδοκώμενη ανακατανομή 
των ευρωπαϊκών εδαφών. Επίσης, είχε και έναν ανοικτό 
λογαριασμό μαζί της. Το 1923 απέτυχε στην Κέρκυρα η 
πρώτη φασιστική επεκτατική του προσπάθεια.  Ο στόχος 
του Ντούτσε  φάνηκε ιδιαίτερα στις αυξανόμενες 
προκλήσεις και προβοκάτσιες στα ελληνοαλβανικά 
σύνορα. Στις 15 Αυγούστου 1940 ιταλικό υποβρύχιο 
βύθισε στην Τήνο το ελληνικό πολεμικό πλοίο Έλλη, 
προσβάλοντας στα άκρα την εθνική και θρησκευτική 
υπόσταση και γόητρο του ελληνικού λαού.  

Ιταλική τορπίλα πλήττει το καταδρομικό 
«Έλλη» 
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Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος.
Οι Ιταλοί πίστευαν ότι ο Μεταξάς, θέλοντας να αποφύγει τον 
πόλεμο, θα δεχόταν το αίτημά τους για ελεύθερη είσοδο των 
στρατευμάτων τους στην Ελλάδα. Θέλησαν μάλιστα να τον 
αιφνιδιάσουν εφόσον τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 
1940, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα ξύπνησε τον Μεταξά για 
να του παραδώσει το ιταλικό τελεσίγραφο που έληγε σε μόλις 
δύο ώρες. Η άρνηση του Μεταξά καταγράφηκε στη συνείδηση 
του ελληνικού λαού ως το ιστορικό ΟΧΙ. Σήμερα, η 28η 
Οκτωβρίου αποτελεί εθνική γιορτή των Ελλήνων. Η ιταλική 
εισβολή ξεκίνησε από το αλβανικό έδαφος την ίδια ημέρα στις 
5 η ώρα το πρωί, με 100 χιλιάδες στρατό, με περισσότερα από 
400 υπερσύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη, πανίσχυρο ναυτικό 
στόλο και πυροβολικό. Απέναντι είχε την ψυχή του ελληνικού 
λαού που θα γράψει την πρώτη νίκη των σκλαβωμένων λαών 
κατά της φασιστικής λαίλαπας στην ιστορία του Β’ 
Παγκόσμιου Πολέμου, ανατρέποντας ταυτόχρονα και την 
πορεία του. Η αντίσταση των Ελλήνων ήταν τέτοια που 
ανάγκασε τον πρωθυπουργό της Αγγλίας Τσώρτσιλ να πει ότι 
αν μέχρι τώρα λέγαμε πως οι Έλληνες πολεμούν σαν Ήρωες, 
στο εξής θα λέμε οι Ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες.  

Η αντεπίθεση και η νίκη. 
Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 1940 οι ελληνικές 
δυνάμεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν 
κυρίως στο μέτωπο του Καλπακίου και της 
Μακεδονίας,. 
Ακολούθησε, όμως μια αληθινά ηρωική 
ελληνική αντεπίθεση κατά την οποία 
απελευθερώθηκαν όλα τα ελληνικά εδάφη που 
βρίσκονταν υπό ιταλικό έλεγχο και επιπλέον 
απελευθερώθηκαν από τον φασισμό οι περιοχές 
με αμιγή ελληνικό πληθυσμό στην Αλβανία, 
όπως και οι πόλεις Κορυτσά, Μοσχόπολη, 
Πόγραδετς, Αργυρόκαστρο, Χιμάρα, Άγιοι 
Σαράντα,  Δέλβινο, Πρεμετή κλπ. Έτσι, το 
μέτωπο μεταφέρθηκε σε βάθος εξήντα 
χιλιομέτρων μέσα στην Αλβανία.  

Πολεμώντας στα χιονισμένα βουνά της 
Ηπείρου 
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Ενώ συνέβαιναν αυτά, πέθανε ο Ι. Μεταξάς (τέλη 
Ιανουαρίου 1941), και ο Γεώργιος Β΄ διόρισε πρωθυ-

πουργό τον Αλέξανδρο Κορυζή. 
Στις αρχές Μαρτίου του 1941 οι Ιταλοί εξαπέλυσαν μεγάλη 
αντεπίθεση, γνωστή ως «εαρινή επίθεση». Συνάντησαν, 
ωστόσο, ισχυρή ελληνική αντίσταση, με αποτέλεσμα τα 
δεδομένα του πολέμου να μη αλλάξουν. Η ιταλική ήττα 
γράφτηκε στο ύψωμα 731, στην Κλεισούρα, την οποία 
παρακολούθησε προσωπικά ο ίδιος ο Ντούτσε. Από τα 
σφυροκοπήματα του ιταλικού πυροβολικού, το ύψωμα 
έχασε μέσα σε 15 ημέρες 10 μέτρα ύψος.  
Παράλληλα, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό έπληξε 
αρκετές φορές ιταλικά πλοία και προστάτευσε τις 
ελληνικές εφοδιοπομπές και τα ελληνικά παράλια. Η 
ελληνική πολεμική αεροπορία, με τη βοήθεια λίγων 
βρετανικών αεροσκαφών, υποστήριξε τις χερσαίες 

επιχειρήσεις. 
Η Ελλάδα άφησε στο αλβανικό μέτωπο περισσότερους 
από 8 χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. 
Στο πλευρό του είχε τη στήριξη των Ελλήνων της 
Αλβανίας και του ίδιου του αλβανικού λαού. 

Ύψωμα 731, Κλεισούρα –Πρεμετή- Αλβανία 

Νύχτα πάνω στη νύχτα 
βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας 
πίσω απ’ τον άλλο, ίδια 
τυφλοί. Με κόπο ξεκολλώντας 
το ποδάρι από τη λάσπη, όπου 
φορές εκατοβούλιαζε ίσαμε το 
γόνατο. Επειδή το πιο συχνά 
ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, 
καθώς μες στην ψυχή μας. Και 
τις λίγες φορές όπου κάναμε 
στάση να ξεκουραστούμε, 
μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, 
μονάχα σοβαροί και αμίλητοι, 
φέγγοντας μ’ ένα μικρό δαδί, 
μία–μία εμοιραζόμασταν τη 
σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν 
ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά 
τα ρούχα και ξυνόμασταν με 
λύσσα ώρες πολλές όσο να 
τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε 
ανέβει η ψείρα ως το λαιμό, 
κι ήταν αυτό πιο κι απ’ την 
κούραση ανυπόφερτο.  

Οδ. Ελύτης Άξιον Εστί (1960). 

Την πρώτη Μαρτίου 1941 ο Ντούτσε φθάνει στο μέτωπο της Αλβανίας με 
αεροπλάνο που πιλοτάρει ο ίδιος.  Στις 9 Μαρτίου οι δύο στρατοί ήταν παραταγμένοι, 
ο ένας απέναντι από τον άλλον. Οι Ντούτσε και Καβαλέρο, μαζί με εφτά υπουργούς 
και τέσσερις στρατηγούς, είχαν απέναντι τον επικεφαλής των Ελλήνων,  τον 
Ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά.  

Το υψόμετρο 731 έχει πλέον ιστορική ισχύ. Ήταν τόσο μέχρι το Μάρτη του 1941. 
Μέσα, όμως  σε 14 μέρες, το ύψωμα αυτή έχασε δέκα περίπου μέτρα ύψος από τα 
σφυροκοπήματα της αγριότερης και μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής της εποχής.  

Οι Έλληνες δεν λύγισαν. Βγήκαν νικητές. Στο βωμό της πρώτης νίκης κατά της 
φασιστικής μηχανής , οι Έλληνες  έβαλαν στο ύψωμα 731, 1200 ψυχές.  

Υπολογίζεται ότι εκείνες τις ημέρες, στο ύψωμα αυτό έπεσαν 100 βλήματα 
πυροβολικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι που επέζησαν σώθηκαν 
από εκατό θανάτους. Και εκείνοι που απέθαναν, σκοτώθηκαν 100 φορές. 

 Από το ντοκιμαντέρ «Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες» 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα
1. Ποια ήταν τα αίτια που ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος; Τι νέα στοιχεία έφερε

όσον αφορά τα αντίπαλα στρατόπεδα, τη γεωγραφική επέκταση και τις συνέπειες;
Γιατί οι συνέπειες ήταν πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

2. Ποια ήταν η πραγματική αιτία για την επίθεση του Ντούτσε κατά της Ελλάδας; Τι
επικαλέστηκε στην πράξη; (αναζήτηση σε άλλες πηγές)

3. Ο πόλεμος του 1940 κατά της φασιστικής Ιταλίας, λέγεται και ‘Έπος του ‘40».
Επίσης η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δε γιορτάζει την ημέρα
απελευθέρωσης από τον φασισμό, αλλά την 28η Οκτωβρίου που στην ουσία είναι η
μέρα έναρξης της φασιστικής επίθεσης εναντίον της. Γιατί;

4. Ο πόλεμος αυτός δεν ήταν πόλεμος του ταχτικού ελληνικού στρατού, αλλά πόλεμος
του ελληνικού λαού. Στο μέτωπο πολέμησαν πολλές γνωστές προσωπικότητες;
Μπορείτε να αναφέρετε μερικές από αυτές και το έργο τους;

5. Ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης ήταν στο μέτωπο. Απόσπασμα από το έργο
του αφιερωμένο στο Έπος του ’40 είναι στην προηγούμενη σελίδα. Να αναφέρετε το
έργο αυτό και τι άλλο γνωρίζουμε  γύρω από αυτό.

6. Το Έπος του ’40 έγινε αντικείμενο δημιουργικότητας όλων των τεχνών και της
λαϊκής δημιουργίας. Συγκλονιστικές ιστορίες αποτελούν τα ημερολόγια των
αγωνιστών και οι επιστολές προς του οικείους. Φέρετε κάποιους τίτλους αυτών και
σταθείτε ιδιαίτερα σε ό, τι σας αρέσει περισσότερο.

7. Διαβάστε το ποίημα « Η μπαλάντα του σκοτωμένου στρατιώτη» στη συλλογή «Η
ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ» του Νίκου Κατσαλίδα και αφού μιλήσετε για το
ιστορικό γεγονός που αναφέρετε, μιλήστε για τα δικά σας συναισθήματα.

8. Πώς γιορτάζουμε σήμερα  την 28η Οκτωβρίου στις δικές μας περιοχές; Τι άλλο
γνωρίζουμε σχετικά;

9. Θα ήταν σωστή η ιδέα ώστε ο πόλεμος αυτός να αποτελούσε σταθμό στη φιλία και τη
συνεργασία μεταξύ του ελληνικού και του αλβανικού λαού;

28 Οκτωβρίου. Στεφάνια προς τους τάφους των Ελλήνων 
πεσόντων του  Έπους του ’40 στο Βουλιαράτι 

Το κοιμητήριο των Ελλήνων πεσόντων στην 
Κλεισούρα Πρεμετής 
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Γερμανική κατοχή, ελληνική 
αντίσταση και η απελευθέρωση. 

Η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας έφερε την κατάρρευση 
και του ελληνοϊταλικού μετώπου στην Αλβανία. Η Ελλάδα διαιρείται 
διοικητικά με βάση τα γερμανικά, βουλγαρικά και ιταλικά 
συμφέροντα. Επιβλήθηκαν μέτρα καταστολής. Η Αθήνα και η Ελλάδα 
παραδίνονται στην πείνα, στους λοιμούς  και στην εξασθένιση.  

Η Ελλάδα οργανώνει την αντίσταση. Ιδρύονται ταχτικά 
σώματα, αλλά και αυθόρμητη. 
Οι καταχτητές αντιδρούν με βάρβαρα αντίποινα, διωγμούς, 

εκτελέσεις και ολοκαυτώματα. 
Η απελευθέρωση ως προϊόν της ελληνικής αντίστασης, αλλά και 

ως εξέλιξη του πολέμου. Το τέλος του πολέμου ενέταξε την Ελλάδα 
στους μεγάλους νικητές  του Πόλεμου. Την περιμένουν όμως τα δεινά 
ενός άγριου εμφυλίου με βαρύτερες συνέπειες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1V 

Ο ελληνογερμανικός πόλεμος. Ενώ ο ελληνοϊταλικός πόλεμος 
συνεχιζόταν νικηφόρος σε όλο το αλβανικό μέτωπο, η Ελλάδα 
δέχτηκε γερμανική επίθεση τόσο από γιουγκοσλαβικό έδαφος (οι ναζί 
είχαν μόλις καταλάβει τη Γιουγκοσλαβία) όσο και από βουλγαρικό (η 
Βουλγαρία  ήταν σύμμαχος της Γερμανίας). Οι Γερμανοί, αφού 
έκαμψαν την γενναία ελληνική αντίσταση, άρχισαν να κινούνται προς 
την Αθήνα.  
Με αιτία τη γερμανική επίθεση δόθηκε η εντολή για την υποχώρηση 
των ελληνικών στρατευμάτων στο μέτωπο της Αλβανίας, την οποία 
δέχτηκαν με δυσαρέσκεια οι Έλληνες πολεμιστές και αξιωματικοί 
τους.  Ταυτόχρονα, ο αντιστράτηγος Τσολάκογλου υπέγραψε, με δική 
του πρωτοβουλία, συνθηκολόγηση. Στις 27 Απριλίου 1941 οι 
Γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα. 
Ο βασιλιάς, η κυβέρνηση και κάποιες ελληνικές και βρετανικές 
ένοπλες δυνάμεις υποχώρησαν στην Κρήτη, όπου η αντίσταση 
συνεχίστηκε για λίγο, χάρη και στις ηρωικές προσπάθειες του 
κρητικού λαού (μάχη της Κρήτης). Στα τέλη Μαΐου 1941, ωστόσο, 
και η Κρήτη βρισκόταν υπό γερμανικό έλεγχο. Ο Γεώργιος Β' και η 
κυβέρνησή του κατέληξαν στο Κάϊρο, όπου και εγκαταστάθηκε η 
εξόριστη ελληνική κυβέρνηση (κυβέρνηση του Καΐρου). 
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Η κατοχή. Η κατεχόμενη Ελλάδα χωρίστηκε 
σε τρεις ζώνες τη γερμανική (Κρήτη, Αττική, 
ορισμένα νησιά του Αιγαίου, το μεγαλύτερο 
τμήμα της Μακεδονίας), τη βουλγαρική (τμήμα 
της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη) και την 
ιταλική (η υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, τα μη 
γερμανοκρατούμενα νησιά του Αιγαίου και τα 
Επτάνησα). Οι κατακτητές διόρισαν κυβέρνηση 
από Έλληνες συνεργάτες τους (δωσίλογοι) με 
πρωθυπουργό τον Γ. Τσολάκογλου, η οποία 
βασίστηκε, όσον αφορά τα πρόσωπα, στο 
καθεστώς Μεταξά. Επίσης επιβλήθηκαν μέτρα 
καταστολής (απαγόρευση νυχτερινής 
κυκλοφορίας λογοκρισία, συλλήψεις βασα-

νιστήρια, εκτελέσεις). Στην Α. Μακεδονία, η 
πολιτική εκβουλγαρισμού που επιχείρησαν να 
εφαρμόσουν οι Βούλγαροι φασίστες προκάλεσε 
εξέγερση των Ελλήνων η οποία 
αντιμετωπίστηκε με μαζικές εκτελέσεις. Οι 
εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας 
(Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα κ.ά.) 
ξεκληρίστηκαν από τους ναζί. 
Οι κατακτητές δέσμευσαν κάθε οικονομικό πόρο 
της Ελλάδας με αποτέλεσμα την έλλειψη ειδών 
πρώτης ανάγκης και την εμφάνιση φαινομένων 
μαύρης αγοράς (πώληση αγαθών σε υπερβολικά 
υψηλές τιμές). Η πείνα θέριζε τους ανθρώπους. 
Τον χειμώνα 1941-1942 υπολογίζεται ότι 
πέθαιναν κάθε μέρα περίπου 300 άνθρωποι από 
πείνα μόνο στην Αθήνα. Το καλοκαίρι του 1942 
έγιναν αποστολές τροφίμων από τον Ερυθρό 
Σταυρό, που ανακούφισαν κάπως τους Έλληνες. 

Κατασταλτικά μέτρα στην κατεχόμενη Αθήνα 

Πεινασμένοι και ρακένδυτοι, μικροί και μεγάλοι 
περιμένουν συσσίτιο 

Η Αντίσταση 

Η αντίσταση ξεκίνησε από νωρίς με με-

μονωμένες ενέργειες. Η πιο εντυπωσιακή από 
αυτές υπήρξε η υποστολή της σημαίας των 
ναζί από την Ακρόπολη, στις 30 Μαΐου 1941, 
από δύο φοιτητές τον Μανόλη Γλέζο και τον 
Απόστολο Σάντα. Η πράξη τους αποτέλεσε 
πλήγμα στο κύρος των κατακτητών. Οι Ναζί 
τους τιμώρησαν ερήμην  με τη θανατική ποινή, 
αλλά δεν τους εντόπισαν ποτέ 

 

Το φθινόπωρο του 1941 δημιουργήθηκαν οι πρώτες 
οργανώσεις αντίστασης. 
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Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), η 
μεγαλύτερη οργάνωση αντίστασης, ιδρύθηκε με 
πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 
(ΚΚΕ) και τη συνεργασία μικρότερων αριστερών 
κομμάτων. Σύμφωνα με τις διακηρύξεις του, κύριοι 
σκοποί του ήταν η οργάνωση του αγώνα εναντίον των 
κατακτητών, αλλά και η διασφάλιση της δυνατότητας 
των Ελλήνων να επιλέξουν μόνοι τους, μετά την 
απελευθέρωση, τη μορφή διακυβέρνησης της χώρας. 
Το ελληνικό ΕΑΜ επενέβη και στην οργάνωση της 
αντίστασης στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, με 
θετικές, αλλά περισσότερο αρνητικές συνέπειες.  
Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος 
(ΕΔΕΣ) δημιουργήθηκε από τον συνταγματάρχη 
Ναπολέοντα Ζέρβα με σκοπό την απελευθέρωση της 
Ελλάδας και την εγκαθίδρυση μετά τον πόλεμο 
αβασίλευτης δημοκρατίας. Και το ΕΔΕΣ ανάπτυξε 
σχέσεις στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, αλλά με 
τους Έλληνες οπλαρχηγούς που είχαν όραμα την 
αυτονομία της Βορείου Ηπείρου.  
Παράλληλα, έδρασαν και διάφορες μικρότερες 
οργανώσεις, με σημαντικότερη ανάμεσά τους την 
Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση (ΕΚΚΑ), τη 
μόνη από αυτές που διέθετε ένοπλο τμήμα με 
επικεφαλής τον συνταγματάρχη Δημήτρη Ψαρρό. 

Η ιστορική μάχη της Κρήτης, από τις 
μεγαλύτερες εναέριες μάχες στο Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο 

Η ανατίναξη της γέφυρας στο Γοργοπόταμο, μία από τις 
κορυφαίες πράξεις αντίστασης στα χρόνια της γερμανικής 
κατοχής, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την 
Ευρώπη. Έγινε τη νύχτα μεταξύ της 25ης και της 26ης 
Νοεμβρίου 1942, από αντιστασιακούς του ΕΔΕΣ και του 
ΕΛΑΣ και μιας ομάδας από Βρετανούς κλπ Διακόπηκε έτσι 
ο ανεφοδιασμός των γερμανικών στρατευμάτων στη Β. 
Αφρική μεσω Ελλάδας 

Τον Φεβρουάριο του 1942 ιδρύθηκε, με πρωτοβουλία του ΕΑΜ, ο 
Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ). Στις αρχές 
Ιουνίου του 1942 μια ομάδα ανταρτών με επικεφαλής έναν κομμουνιστή 
γεωπόνο από τη Λαμία, τον Θανάση Κλάρα, που έγινε γνωστός με το 
αντιστασιακό ψευδώνυμο Άρης Βελουχιώτης, εμφανίστηκε στο χωριό 
Δομνίστα της Ευρυτανίας καλώντας σε ένοπλο αγώνα. Σύντομα ο 
Βελουχιώτης έγινε ο αναμφισβήτητος ηγέτης του ΕΛΑΣ. Την ίδια 
περίπου εποχή έκαναν την εμφάνισή τους και ένοπλες ομάδες του ΕΔΕΣ. 
Τμήματα του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ μαζί με Βρετανούς καταδρομείς 
ανατίναξαν, το Νοέμβριο του 1942, τη γέφυρα του Γοργοπόταμου (νότια 
της Λαμίας), διακόπτοντας τον εφοδιασμό του γερμανικού στρατού της 
Αφρικής μέσω Ελλάδας. 
 

Άρης Βελουχιώτης 
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Ηρώ Κωνσταντοπούλου

Παράλληλα, αναπτύχθηκε η 

αντίσταση και στις πόλεις. Τον 
Απρίλιο του 1942 απεργία των 
υπαλλήλων των 
τηλεπικοινωνιών, από τις 
πρώτες στην κατεχόμενη 
Ευρώπη, υποχρέωσε τις αρχές 
να προβούν σε παροχές. 
Μεγάλη γενική απεργία, τον 
Ιανουάριο του 1943, εμπόδισε 
τις αρχές κατοχής να στείλουν 
Έλληνες στη Γερμανία για 
εργασία. Την ίδια εποχή, η 
κηδεία του Κωστή Παλαμά  

Λέλα Καραγιάννη 

Κηδεία Κωστή Παλαμά 28.2.1943 

έγινε αφορμή για ένα ακόμη ογκώδες συλλαλητήριο κατά των κατακτητών. 
Σε αυτές τις κινητοποιήσεις ιδιαίτερη υπήρξε η συμμετοχή της νεολαίας 
κυρίως μετά την ίδρυση, με απόφαση του ΕΑΜ, της Ενιαίας Πανελλαδικής 
Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ). 
Πολλές Ελληνίδες πήραν μέρος στον αγώνα εναντίον των κατακτητών. 
Μερικές, μάλιστα, έγραψαν με αίμα τη δική τους ιστορία αντίστασης. Η 
Ηλέκτρα Αποστόλου, η Λέλα Καραγιάννη, η Ηρώ Κωνσταντοπούλου και 
η Παναγιώτα Σταθοπούλου είναι μερικά μόνο παραδείγματα γυναικών που 
θυσιάστηκαν. Επίσης, αρκετές γυναίκες εντάχθηκαν στα ένοπλα τμήματα 
του ΕΛΑΣ. 

Μαζικά αντίποινα και τάγματα ασφαλείας 

Αντιμέτωποι με την κλιμάκωση της αντίστασης, οι 
κατακτητές έκαναν, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, 
μαζικές εκτελέσεις αμάχων ως αντίποινα. Τον Δεκέμ-

βριο του 1943, οι ναζί έκαψαν τα Καλάβρυτα και 
εκτέλεσαν περίπου 1.100 κατοίκους τους, ενώ τον 
Αύγουστο του 1944, μετά από μπλόκο, εκτέλεσαν 
δεκάδες κατοίκους στην Κοκκινιά του Πειραιά. Επι-
πλέον, οι κατακτητές σε συνεργασία με τις 
κυβερνήσεις δωσίλογων, δημιούργησαν τα τάγματα  
 

Η σφαγή των Καλαβρύτων  1943 Δεκέμβριο 

ασφαλείας, ένοπλα σώματα Ελλήνων που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και 
αμάχων. Ιδιαίτερα επικίνδυνα αποδείχτηκαν  οι συνεργασίες Ιταλών και Γερμανών καταχτητών με 
ντόπιους παράγοντες στη Θεσπρωτία.  
Η «ελεύθερη Ελλάδα» Οι περιοχές της Ελλάδας που χάρη στην Αντίσταση δεν ελέγχονταν από τους 
κατακτητές ονομάστηκαν «ελεύθερη Ελλάδα». Εκεί, με πρωτοβουλία του ΕΑΜ, την τοπική 
αυτοδιοίκηση έλεγχαν οι κάτοικοι, ιδρύθηκαν λαϊκές επιτροπές για την εκπαίδευση, την κοινωνική 
πρόνοια και την ασφάλεια, λαϊκά δικαστήρια με αιρετούς δικαστές, οργανώθηκαν θεατρικές 

παραστάσεις και εκδόθηκαν εφημερίδες και άλλα έντυπα 

Τον Μάρτιο του 1944 το ΕΑΜ δημιούργησε την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), 
γνωστή ως κυβέρνηση του βουνού, η οποία ανέλαβε τη διοίκηση των απελευθερωμένων περιοχών. Λίγο 
αργότερα οργανώθηκαν, όπου ήταν εφικτό, εκλογές για την ανάδειξη Εθνικού Συμβουλίου 
(εθνοσυνέλευση). Τότε ψήφισαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα γυναίκες αλλά και νέοι από 18 ετών. Το 
Ε. Συμβούλιο, στο οποίο εκλέχτηκαν και 5 γυναίκες, συνήλθε στο χωριό Κορυσχάδες της Ευρυτανίας 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα
• Το Μάρτιο του 2014 ο Γερμανός πρόεδρος Γιοαχίμ Γκάουκ
απότισε  φόρο τιμής στο μνημείο αφιερωμένο στα 92 θύματα της
ναζιστικής θηριωδίας τον Οκτώβρη του 1943 στους Λιγκιάδες των
Ιωαννίνων ζητώντας ταυτόχρονα συγνώμη για τα ναζιστικά εγκλήματα
κατά των Ελλήνων. Αξιοποιώντας διάφορες πηγές συγκεντρώστε υλικό
και για άλλα ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα κατά το Β’ Παγκόσμιο

Πόλεμο και συζητήστε στην τάξη. 
• Πώς σχολιάζετε εσείς την πράξη των Μανώλη Γλέζου και Απόστολου Σάντα; Γιατί οι

Γερμανοί ενοχλήθηκαν πάρα πολύ; 
• Πώς οργάνωσαν οι Έλληνες την ένοπλη αντίσταση; Έχοντας υπόψη το πολιτικό παρελθόν

των Ελλήνων στο Μεσοπόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολουθεί, τι διαπιστώνετε εσείς στις 
οργανωμένες δομές αντίστασης των Ελλήνων; 

• Αναφέραμε ότι ΕΔΕΣ και ΕΑΜ είχαν τις επιρροές τους στο κίνημα της εθνικής ελληνικής
μειονότητας στον Πόλεμο. Συγκεντρώστε περισσότερο υλικό και με την καθοδήγηση του δασκάλου 
συζητήστε στην τάξη. 

• Ο ελληνικός λαός θεωρείται από τους σημαντικότερους νικητές στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αναφέρετε πολεμικά γεγονότα που εντάσσουν τους Έλληνες στην τιμητική αυτή θέση. 

Η Απελευθέρωση. Καθώς όλα έδειχναν ότι ο πόλεμος τελείωνε, όλες οι ελληνικές πολιτικές 
και αντιστασιακές δυνάμεις καθώς και η ελληνική κυβέρνηση που βρισκόταν στην Αίγυπτο 
(κυβέρνηση του Καΐρου) υπέγραψαν τη συμφωνία του Λιβάνου (20 Μαΐου 1944), η οποία 
προέβλεπε τον σχηματισμό, μεταπολεμικά, κυβέρνησης εθνικής ενότητας (βλέπε γλωσσάριο). 
Μετά την Απελευθέρωση (12 Οκτωβρίου 1944), αυτή η κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον 
Γεώργιο Παπανδρέου, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ανέλαβε την εξουσία. 
Η Ελλάδα γνωρίζει ως επίσημη ημέρα απελευθέρωσης από την γερμανική κατοχή, την 12η 
Οκτωβρίου 1944, ημέρα αποχώρησης από την Αθήνα των κατοχικών στρατευμάτων. Η Ελλάδα 
αποτελεί τη μόνη χώρα που δεν γιορτάζεται η ημέρα της απελευθέρωσης, αλλά της έναρξης του 
πολέμου. Σχετίζεται με το γεγονός ότι αμέσως μετά θα εισέλθει στη δίνη του εμφυλίου,  ο 
οποίος, ως εκδήλωση της έναρξης του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη, προκάλεσε στην Ελλάδα 
περισσότερα δεινά απ΄ό τι ο ίδιος ο πόλεμος 
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Ο Εμφύλιος Πόλεμος, 1945-1949 ή,... 
ο εθνικός εφιάλτης.  

Η Ελλάδα, διαφορετικά απ΄ όλες τις νικήτριες χώρες του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, δεν γιορτάζει επίσημα την επέτειο νίκης, αλλά 
την επέτειο έναρξης της κατοχής, ή της ηρωικής αντίστασης, παρά το 
γεγονός ότι ο Ελληνικός λαός πανηγύρισε θριαμβευτικά στις 12 
Οκτωβρίου 1944, όταν οι Γερμανοί εγκατάλειψαν την Αθήνα.  

Οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι η Ελλάδα θα εισέλθει στον άγριο 
εμφύλιο πόλεμο. Τέσσερα χρόνια μετά το 1949 ο εφιάλτης αυτός για 
ένα έθνος έληξε, αλλά δεν είχε πανηγυρισμούς από καμιά πλευρά. 

 Ένας εμφύλιος κύκλος αίματος φάνηκε ότι έκλεισε, αλλά η 
Ελλάδα θα συνεχίσει να ζει τις εφιαλτικές συνέπειες του εμφυλίου 
μέχρι το 1982, όταν η ελληνική βουλή ψήφισε νόμο για την αναγνώριση 
της εθνικής αντίστασης και για την εθνική συμφιλίωση.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  V 

Οι συνθήκες και τα αίτια 

Από μια οπτική γωνία, οι ρίζες του εμφυλίου θα πρέπει να 
αναζητηθούν στην εποχή της αντίστασης κατά της κατοχής και 
αφορούν τη σχέση με την εξουσία των δύο σημαντικών παρατάξεων. 
Στην ουσία, δεν ήταν απλά θέμα εξουσίας, αλλά και γεωπολιτικού 
προσανατολισμού της Ελλάδας. Όπως είναι γνωστό, μετά τον Πόλεμο 
οι ΗΠΑ και η Σ. Ένωση μετατράπηκαν σε δύο υπερδυνάμεις, οι 
οποίες επιδίωκαν την διεύρυνση της επιρροής τους στην Ευρώπη και 
τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό σχηματίστηκαν δύο στρατιωτικοί 
συνασπισμοί με αντίθετα χαρακτηριστικά, το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο 
της Βαρσοβίας. Μεταξύ τους υψώθηκε το «Σιδηρούν παραπέτασμα» 
και άρχισε ο Ψυχρός Πόλεμος. Έτσι, στον ελληνικό εμφύλιο 
ενεπλάκησαν τα τότε ισχυρά πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα 
των αντίπαλων στρατοπέδων του κόσμου. Η Ελλάδα είχε οριστεί στις 
ζώνες επιρροής της Βρετανίας.   
Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, το οποίο είχε συνδέσει την αντίσταση με την άνοδο 
στην εξουσία μεταπολεμικά, βρέθηκε κυρίαρχο στο μεγαλύτερο 
μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Όμως στις προσδοκίες των 
αριστερών δυνάμεων οι δυτικοί σύμμαχοι, πρώτα η Μ. Βρετανία και 
μετά οι ΗΠΑ, έβλεπαν την επέκταση του κομμουνισμού (της Σ. 
Ένωσης) και στην Ελλάδα. Συνεπώς παρατάχτηκαν στο πλευρό των 
δεξιών δυνάμεων, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.  
 

Ευρώπη- Ψυχρός Πόλεμος 

Ελλάδα- εμφύλιος Πόλεμος 
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Η εμφύλια σύγκρουση 

Αμέσως μετά την απελευθέρωση, η απόφαση της 
κυβέρνησης εθνικής ενότητας για αφοπλισμό μόνο του 
ΕΛΑΣ προκάλεσε την αντίδραση του ΕΑΜ, που οργάνωσε 
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας (3 
Δεκεμβρίου 1944). Οι συγκεντρωμένοι δέχτηκαν πυρά και 
περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τότε ξεκίνησαν μάχες σε 
ολόκληρη την Αθήνα ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και τις 
κυβερνητικές δυνάμεις, που υποστηρίζονταν από βρετανικό 
στρατό. Οι συγκρούσεις ήταν πολύνεκρες. Κράτησαν 
περίπου ένα μήνα (Δεκεμβριανά ή η μάχη της Αθήνας) και 
έληξαν με ήττα των δυνάμεων του ΕΑΜ και αποχώρησή 
τους από την Αθήνα. Τα Δεκεμβριανά ήταν η πρώτη 
φάση της εμφύλιας σύγκρουσης. 

Η συμφωνία της Βάρκιζας – το έναυσμα του 
εμφυλίου 

Λίγο μετά υπογράφτηκε, από την κυβέρνηση και το ΕΑΜ, 
συμφωνία ειρήνης στη Βάρκιζα της Αττικής (12 
Φεβρουαρίου 1945). Με βάση τους όρους της, δινόταν 
αμνηστία για ορισμένα από τα αδικήματα που διαπράχθηκαν 
κατά τα Δεκεμβριανά και προβλεπόταν ότι ο ΕΛΑΣ θα 
διαλυόταν, θα οργανωνόταν νέος εθνικός στρατός, θα 
διασφαλίζονταν οι ελευθερίες όλων των πολιτών, θα γινόταν 
δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο λαός αν θα επιστρέψει ή 
όχι ο βασιλιάς και θα απομακρύνονταν από τις κρατικές 
υπηρεσίες όσοι συνεργάστηκαν με τη μεταξική δικτατορία 
και τους κατακτητές. 
Η συμφωνία της Βάρκιζας δεν έφερε την ειρήνευση, 
επειδή κύριες ρυθμίσεις της δεν εφαρμόστηκαν. Αντιθέτως, 
εξαπολύθηκαν διώξεις σε βάρος αριστερών πολιτών, που 
έγιναν με την ανοχή, κάποτε και με την ενθάρρυνση, της 
κυβέρνησης. Σε αυτές τις συνθήκες, το ΚΚΕ αποφάσισε να 
απέχει από τις εκλογές του 1946, θεωρώντας ότι θα ήταν 
νόθες. Οι εκλογές, που έγιναν με σοβαρές παρατυπίες, 
ανέδειξαν νικητή το φιλοβασιλικό Λαϊκό Κόμμα. Την 
παραμονή των εκλογών ομάδα ένοπλων κομμουνιστών 
επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις στο Λιτόχωρο Πιερίας, 
γεγονός που θεωρήθηκε το έναυσμα του Εμφυλίου 

Η υπογραφή της Συμφωνίας της 
Βάρκιζας 

Νεκροί στο συλλαλητήριο 
της 3ης Δεκεμβρίου 1944. 

Το  Δόγμα Τρούμαν ήταν η πολιτική που διατύπωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι 
Τρούμαν στην ομιλία που εκφώνησε στις 12 Μαρτίου 1947, δηλώνοντας πως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστήριζαν την Ελλάδα και την Τουρκία  οικονομικά και 
στρατιωτικά για να αποτρέψουν την πτώση τους στην Σοβιετική σφαίρα. Οι 
ιστορικοί συχνά την θεωρούν ως την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου και την έναρξη της 
πολιτικής της "Συγκράτησης" δηλαδή της ανάσχεσης της Σοβιετικής επέκτασης.
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Πολιτικές και πολεμικές εξελίξεις 

Στις αρχές του 1946, τόσο η Δεξιά όσο και η Αριστερά 
κινούνταν, πλέον, στη λογική της ένοπλης σύγκρουσης. 
Σε αυτό το κλίμα, ένα, αμφίβολης γνησιότητας, 
δημοψήφισμα (Σεπτέμβριος 1946) επέτρεψε την 
επιστροφή στην Ελλάδα του Γεώργιου Β΄, τον οποίο 
διαδέχθηκε, μετά τον θάνατό του (1947), ο αδερφός του 
Παύλος. Παράλληλα, στην ύπαιθρο συγκροτούνταν 
ένοπλες αριστερές ομάδες που πήραν την ονομασία 
Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (Δεκέμβριος 1946). 
Στις αρχές του 1947 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την πρόθεσή 
τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην Ελλάδα (δόγμα 
Τρούμαν), μετά την απόφαση της Βρετανίας να 
αποσυρθεί, στρατιωτικά, από τη χώρα. Οι ΗΠΑ 
επιδίωκαν να περιορίσουν τη σοβιετική επιρροή, καθώς 
εκτιμούσαν ότι η Σοβιετική Ένωση προέτρεπε το ΚΚΕ 
σε σύγκρουση. Οι Σοβιετικοί, ωστόσο, δεν 
αναμείχθηκαν, άμεσα, στον ελληνικό Εμφύλιο. 
Παράλληλα, δημιουργήθηκαν στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως, στα οποία οδηγήθηκαν χιλιάδες 
αριστεροί πολίτες. Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν στη 
Μακρόνησο, ένα έρημο νησί απέναντι από το νότιο άκρο 
της Αττικής. Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ κηρύχθηκαν 
παράνομα (τέλη 1947). 
 

Ο στρατηγός Βαν Φλιτ (αριστερά), επικεφαλής 
της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα στη 
διάρκεια του Εμφυλίου, και ο στρατηγός 
Παπάγος (δεξιά), επικεφαλής του 
κυβερνητικού στρατού, το Πάσχα του 1949. 
 

Μακρόνησο, το νησί του μαρτυρίου 

«ΑΠΟΨΕ ΧΤΥΠΟΥΝΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ». 
Από απομνημονεύματα κρατούμενης στην Μακρόνησο… 

Η Μακρόνησος δεν ήταν ένας απλός τόπος εξορίας. Ήταν ένα οργανωμένο 
σύστημα εξόντωσης των αντιφρονούντων … Ήταν μια μελετημένη 
καταπιεστική και ψυχολογική μάχη που δινόταν καθημερινά ενάντια στη 
συνείδηση και αξιοπρέπεια όλων μας, ενάντια στην αντοχή του ανθρώπου. 
…Μας το δήλωσαν κατηγορηματικά: «Να μην έχουμε αυταπάτες πως σαν 
γυναίκες θα μας σεβαστούν. Στη Μακρόνησο δεν υπάρχουν εύνοιες και 
διακρίσεις. Μας περιμένει αυτό που πάθαν χιλιάδες άντρες. Στο χέρι μας 
είναι να διαλέξουμε» και με έμφαση αποτελείωναν: «Πάντως, να ξέρετε 
πως εδώ είναι Μακρόνησος και όποιος δεν υπογράφει πεθαίνει». 
Το βράδυ εκείνο που αποφάσισαν να χτυπήσουν τις γυναίκες, όλες οι 
σκηνές των φαντάρων, όλοι οι κλωβοί των ιδιωτών, ακόμη κι οι 
χαράδρες, όλα είχαν βουβαθεί παντελώς. Τη νύχτα εκείνη η σκέψη του 
καθενός πετούσε στις γυναίκες. Το βράδυ εκείνο της 30 Ιανουαρίου του 
1950 μία μόνο σκέψη κυριαρχούσε στη Μακρόνησο: «ΑΠΟΨΕ 
ΧΤΥΠΟΥΝΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ». 
Το κράτος, παρότι είχε λήξει ο Εμφύλιος και δεν υπήρχε πλέον λόγος να 
μας κρατεί εξόριστες, έκρινε σκόπιμη τη μεταφορά μας στη Μακρόνησο για 
να ζήσουμε κι εμείς την «Αναμόρφωση» το σύστημα αυτό της βάναυσης 
βίας και κτηνωδίας... 
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Η Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού (1946) 

Ενώ ο εμφύλιος στην Ελλάδα αποκορυφώνονταν, η 
ελληνική κυβέρνηση μετείχε στη Διάσκεψη για την 
Ειρήνη του Παρισιού, σκοπός της οποίας ήταν η 
διευθέτηση των εκκρεμοτήτων μεταξύ των νικητών και 
των ηττημένων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στη 
διάσκεψη συμμετείχε και η Ελλάδα προβάλλοντας 
ζητήματα εδαφικών διεκδικήσεων και οικονομικών 
επανορθώσεων. Οι εδαφικές διεκδικήσεις αφορούσαν 
την ένταξη των Δωδεκανήσων και του Βόρειου 
Τμήματος της Ηπείρου, στην ελληνική επικράτεια καθώς 
και τη διαρρύθμιση των συνόρων με τη Βουλγαρία. Την 
προπαρασκευή και την ουσιαστική κατάρτιση των 
συνθηκών ειρήνης είχε αναλάβει  σε διαδοχικές 
συνεδριάσεις το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών 
των Μεγάλων Δυνάμεων (Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική 
Ένωση, Μεγάλη Βρετανία)……………………………... 
 

Η Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού (1946) 

Η πτώση της τελευταίας αντίστασης στο Γράμμο. 
Στην τελική σύγκρουση ο ΕΣ μπορούσε να υπολογίζει σε  
σύνολο δύναμης  150 000  άνδρες με τον οπλισμό τους και 
περισσότερα από 100 μαχητικά και ελαφρά βομβαρδιστικά 
αεροσκάφη. Απέναντι ο ΔΣΕ είχε να αντιπαρατάξει μόνο 
περίπου 9.000 μαχητές στο Βίτσι και περίπου 6.500 μαχητές 
στον Γράμμο. Από το 1947 ο Γράμμος και το Βίτσι κατέχονταν 
από τους αντάρτες οι οποίοι την είχαν οχυρώσει με ένα 
δαιδαλώδες δίκτυο πολυβολείων, συρματοπλεγμάτων, 
καταφύγιων ναρκοπεδίων και κάθε είδους αμυντική κατασκευή 
η οποία μεγιστοποιούσε στο έπακρο τις φυσικές δυσκολίες του 
χώρου. Η περιοχή ονομάζονταν «Ελεύθερη Ελλάδα». Η 
συνολική της έκταση  έφθανε τα 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ενώ ο πληθυσμός της-πολίτες και αντάρτες-έφθανε τις 45.000-

50.000 άτομα. Εκεί βρίσκονταν οι έδρες της «κυβέρνησης» των 
ανταρτών, του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ, καθώς και του 
ΚΚΕ 

«Η μάχη εκρίθη» 

 Στις 05.30 τις 25ης Αυγούστου εξαπολύθηκε η κύρια επίθεση  
του ΕΣ υπό τα βλέμματα του βασιλιά Παύλου και του 
επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα 
στρατηγού Τζέημς Βαν Φλητ.  

Τα τελευταία πολεμικά γεγονότα του εμφυλίου 

Σε αυτές συμφωνήθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, τα οριστικά σχέδια των συνθηκών που θα 
υποβάλλονταν  στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού. Η συνδιάσκεψη ξεκίνησε στις 29 Ιουλίου 
1946 και συμμετείχε σε αυτή πολυπρόσωπη ελληνική αντιπροσωπεία που είχε ως επικεφαλής τον 
πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Τσαλδάρη. Η συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1946. 
Μοναδικό ελληνικό αίτημα που ικανοποιήθηκε σε αυτή ήταν η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. Οι 
διεθνείς συμφωνίες που προέκυψαν από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού υπογράφτηκαν 
στη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού, στις 10 Φεβρουαρίου του 1947. 

Μαχήτριες του ΔΣΕ στον 
Γράμμο. Οι περισσότερες απ’ 
αυτές επέδειξαν ιδιαίτερο θάρρος 
στο πεδίο της μάχης.... 

132

Ιστορία της Ελλάδας   9



Ερωτήσεις και 
καθήκοντα

1. Αναζητήστε τα αίτια του
εμφυλίου στην Ελλάδα. Γιατί λεμε ότι 
δεν ήταν απλώς θέμα εξουσίας; Γιατί 
θα πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια 
αυτά στην κατοχή και πριν απ΄αυτή; 

2. Υπάρχει εξωτερικός
δάκτυλος; Που διαπιστώνεται; Σε 
περίπτωση που «ναι» είναι 
δικαιολογημένες οι ξένες παρεμβάσεις;Έπρεπε ο ελληνικός λαός να πληρώσει ένα τόσο 
ακριβό τίμημα;  

3. Γιατί λέμε ότι ο ελληνικός λαός δεν γιορτάζει την επέτειο νίκης επί του φασισμού,
την ημέρα απελυθέρωσης, αλλά την ημέρα έναρξης της αντίστασης; 

4. Γιατί λέμε ότι με τη λήξη του εμφυλίου δεν υπήρχαν χαρές και ενθουσιασμοί, ούτε
νικητές; 

5. Όπως πολλές ανατολικές χώρες στον ελληνικό εμφύλιο αναμείχτηκε και η Αλβανία.
Συγκεντρώστε από διάφορες πηγές πληροφορίες  και διάφορα στοιχεία και σε μια δική σας 
εργασία, προσπαθήστε να απαντήσετε στα εξής σημεία: Πώς αναμείχτηκε η Αλβανία. Τι 
έκανε συγκεκριμένα. Γιατί με την πάροδο του χρόνου άλλαξε στάση. Πώς αντιμετώπισε την 
αλβανική ανάμειξη στον ελληνικό εμφύλιο το κομμουνιστικό καθεστώς. 

6. Για τη συμφωνία της Βάρκιζας υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις σε ότι
αφορά την χρηστότητά της για την αποφυγή του πολέμου. Βρείτε το περιεχόμενο της 
συμφωνίας. Κάνετε τη δική σας κρίση, στο σύνολο ή για επιμέρους θέματα. 

7. Διαβάστε σε διάφορες πηγές το περιεχόμενο των αποφάσεων της Συνδιάσκεψης της
Ειρήνης του Παρισιού που αφορούν την Ελλάδα. Ποιες δυνάμεις στήριξαν και ποιες όχι τα 
ελληνικά αιτήματα; Ποια ήταν η αντίστοιχη θέση τους στον εμφύλιο (δλδ οι δυνάμεις που 
στήριζαν τον εμφύλιο στήριζαν και τα ελληνικά αιτήματα ή όχι;); Γιατί λέτε εσείς 
συνέβαινε έτσι; 

Προς το μεσημέρι και ενώ οι επίσημοι γευμάτιζαν 
πρόχειρα στο παρατηρητήριο της Αμμούδας, έφθασε η 
πληροφορία ότι το στρατηγικής σημασίας ύψωμα 
Τσάρνο έπεσε. Οι επιτελείς του ΕΣ πανηγυρίζουν τη 
νίκη στον Γράμμο. Τότε ο Τσακαλώτος στράφηκε 
προς τον βασιλιά Παύλο και του είπε: «Μεγαλειότατε 
η μάχη εκρίθη.»  

Η ηγεσία των ανταρτών αντιλήφθηκε τον μεγάλο 
κίνδυνο που αντιμετώπιζε, δηλαδή αυτόν της 
παγίδευσης του συνόλου των δυνάμεων της. Αμέσως 
συνεδρίασε το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ και 
αποφάσισε την διαφυγή του ΔΣΕ στην Αλβανία, κάτι 
που τελικά πραγματοποιήθηκε (όχι για το σύνολο των 
δυνάμεων) κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.  
Η αλβανική πλευρά αφού δεν επέτρεψε πρώτα των 
ελληνικό κυβερνητικό στρατό να πλήξει πισώπλατα 
μέσω αλβανικού εδάφους τους αντάρτες στο Γράμμο, 
στη συνέχεια και αφού είχε ενημερώσει τον Στάλιν, 
απότρεψε αίτημα των Ελλήνων κομμουνιστών για 
παροχή βοήθειας, επισπεύδοντας έτσι το τέλος του 
εμφυλίου σε βάρος του δημοκρατικού Στρατού και των 
κομμουνιστών .   Το βράδυ της 27ης Αυγούστου 
τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας άναψαν τεράστιες φωτιές 
κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων για να 
σημάνουν τη νίκη του ΕΣ και τη  λήξη των πολεμικών 
συγκρούσεων. Αυτό όμως δε σήμαινε και το τέλος 
του εμφυλίου που συνεχίσθηκε σε κοινωνικό 
επίπεδο για πολλά χρόνια... 

Οι επιτελείς του ΕΣ πανηγυρίζουν τη νίκη 
στον Γράμμο... 
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Οι άμεσες και μακρόχρονες 
συνέπειες του εμφύλιου στην 

Ελλάδα.    
Οι συνέπειες του εμφυλίου ήταν βαρύτατες και πολλαπλές:  
σε έμψυχο υλικό 154 χιλιάδες νεκροί 
σε άψυχο υλικό 47 χιλιάδες σπίτια, 240 βιομηχανικές μονάδες 
νοσοκομεία 1650 σχολεία, 930 γέφυρες. 
 Προκάλεσε: 
 ένα τεράστιο γενικό αστικό και πολιτικό προσφυγικό κύμα με 3.500 
εκτελεσμένους πολιτικούς αντιπάλους, 
ένα βαρύ τραύμα στην κοινωνική και εθνική αξιοπρέπεια του Έλληνα 
και στις δημοκρατικές αξίες της Ελλάδας. 
Ο εμφύλιος μπορεί να τελείωσε το 1949, οι συνέπειές του όμως 
συνεχίστηκαν. Συνεχίστηκε το κλίμα διάσπασης και διχασμού, 
διωγμών και δημοκρατικών στερήσεων.  
Το 1982 ο νόμος για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και την 
εθνική συμφιλίωση.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VI 

Οι  άμεσες συνέπειες 

Σε έμψυχο και άψυχο υλικό
Ο αριθμός των θυμάτων του εμφυλίου πολέμου, σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία, έφτασε στα 154.000 άτομα. Οι 
απώλειες του κυβερνητικού στρατού, όπως αναφέρονται 
στις στατιστικές του Γενικού Επιτελείου Στρατού, έφτασαν 
στις 15.969 νεκρούς, τις 37.557 τραυματίες και τις 2.001 
αγνοούμενους, δηλαδή συνολικά 55.527 άνδρες. Οι 
απώλειες των ανταρτών του «Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας» ήταν 38.839 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι 
και 20.128 αιχμάλωτοι.  
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καταστράφηκαν 47.000 
κατοικίες, 240 βιομηχανικές επιχειρήσεις και νοσοκομεία, 
930 γέφυρες, 1.650 σχολεία. Εξοντώθηκαν 1.500.000 ζώα.
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 Οι επιπτώσεις του εμφύλιου 
πολέμου στις πολιτικές ελευθερίες 

Το πεδίο των ελευθεριών ήταν εκείνο 
στο οποίο έγιναν, ίσως περισσότερο από 
κάθε άλλο, αισθητές οι επιπτώσεις του 
εμφυλίου πολέμου στις δεκαετίες του 1950 
και του 1960: στο θεσμικό καταρχήν 
επίπεδο, όπου, παράλληλα με ένα 
σύνταγμα που κι αυτό έφερε τα σημάδια 
των ψυχώσεων της περιόδου 1946-1949, 
διατηρήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου [...] τα λεγόμενα «έκτακτα» μέτρα, 
τα οποία είχαν υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια 
του εμφυλίου πολέμου [...]˙ κατά δεύτερο 
λόγο, στο επίπεδο της καθημερινής 
άσκησης των ελευθεριών, όπου ο 
διαχωρισμός των πολιτών ανάλογα με την 
ιδεολογική και πολιτική τους ένταξη 
συνεχίστηκε [...].  

Ν. Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 
(1922-1974), Θεμέλιο, Αθήνα 1983, σ. 525. 

Το εσωτερικό και εξωτερικό προσφυγικό κύμα 

Μία άλλη επίπτωση, ήταν ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός 
των προσφύγων, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα χωριά 
τους για να μην βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών 
κυβερνητικού στρατού-ανταρτών, είτε πάλι επειδή 
εξαναγκάστηκαν, στη διάρκεια των μεγάλων 
εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του εθνικού στρατού, 
ώστε να αποκοπεί κάθε δυνατότητα εφοδιασμού των 
αντάρτικων τμημάτων. Σύμφωνα με ένα «Μνημόνιο για 
το ελληνικό προσφυγικό πρόβλημα», που εστάλη στις 8 
Οκτωβρίου 1949 προς το αμερικανικό υπουργείο 
Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός Π. Τσαλδάρης δήλωνε 
πως ο αριθμός των προσφύγων του εμφυλίου πολέμου 
ανέρχονταν σε 684.607 άτομα, από αυτά 166.000 
πρόσφυγες είχαν επαναπατρισθεί και ότι άλλοι 225.000 
θα επαναπατρίζονταν σύντομα. 
Μία από τις οδυνηρές συνέπειες του εμφυλίου πολέμου, 
ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού πολιτικών 
προσφύγων. Στην αναγκαστική εξορία βρέθηκαν για 
πολλά χρόνια περισσότερα από 57.000 άτομα. Από 
αυτούς, περίπου 17.000 εγκαταστάθηκαν στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση, κυρίως στην Τασκένδη και σε άλλες 
πόλεις του Ουζμπεκιστάν. Στην Τσεχοσλοβακία αρχικά 
εγκαταστάθηκαν 13.000 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες, 
στη Ρουμανία 9.300, στην Ουγγαρία 7.500 και οι 
υπόλοιποι στη Βουλγαρία και στη Γιουγκοσλαβία. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός των πολιτικών προσφύγων 
επέστρεψε στην Ελλάδα από την αναγκαστική 
προσφυγιά μετά το 1982, όταν η κυβέρνηση του Α. 
Παπανδρέου αναγνώρισε την Εθνική Αντίσταση. 
 

Εμφύλιος – Μαύρη τρύπα  στην κοινωνική μνήμη 

Η ελληνική κοινωνία κατά τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, 
στη διάρκεια της κατοχής, είχε βιώσει τα δεινά του πολέμου 
(πείνα, εμφύλιες συγκρούσεις, γερμανικά αντίποινα), αλλά την 
οδύνη είχε επικαλύψει η χαρά της απελευθέρωσης της χώρας. 
Όταν τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος, τον Αύγουστο του 1949, ο 
πληθυσμός δεν βγήκε στους δρόμους να πανηγυρίσει ή να 
γιορτάσει όπως τον Οκτώβριο του 1944. Ούτε τα επόμενα 
χρόνια. Ο Εμφύλιος Πόλεμος έγινε μια μαύρη τρύπα στη 
μνήμη της ελληνικής κοινωνίας, ένα συλλογικό τραύμα που 
δεν μπόρεσε να μετατραπεί σε ιστορική μνήμη. 
Λίγα χρόνια μετά τη λήξη του, ο Εμφύλιος είχε εκλείψει από 
τον λόγο των δύο πρωταγωνιστών του. Το ενδιαφέρον είναι ότι 
για τον Εμφύλιο σιωπούσαν όχι μόνο οι ηττημένοι αλλά και, 
κάτι το οποίο δεν είναι διόλου αυτονόητο, οι νικητές. 
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   Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Διαβάστε προσεκτικά τα κείμενα στη σελίδα αυτή, κυρίως στα όσα λέει ο Μ. Γλέζος και

υπογραμμίστε τα μηνύματα που μεταφέρουν. Πείτε γιατί είναι σημαντικό το καθένα
ξεχωριστά.

2. Τι σημαίνει για σας η φράση «ένα συλλογικό τραύμα που δεν μπόρεσε να μετατραπεί σε
ιστορική μνήμη»; Σε ποιο γεγονός αναφέρεται και με ποιο άλλο το συγκρίνετε; Γιατί δεν
μπόρεσε «να μετατραπεί σε ιστορική μνήμη»;

3. Σχολιάστε την εικόνα στην πρώτη σελίδα του μαθήματος και τα μηνύματα που μεταφέρει
4. Κάνετε μια περιγραφή στις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου. Πείτε ποιες θωρείτε εσείς

βαρύτερες συνέπειες και γιατί.
5. Συλλέξτε πληροφορίες για τις σχέσεις της Αλβανίας με τον ελληνικό εμφύλιο, κατά τη λήξη

του και μετά και προετοιμάστε μια εργασία για ένα ή για μερικά περιστατικά.

Μανώλης Γλέζος  για τον εμφύλιο
Στις 23 Μαΐου 1984, ο Θρασύβουλος Τσακαλώτος 
και ο Μάρκος Βαφειάδης, συναντήθηκαν και 
έδωσαν τα χέρια, μπροστά στον Ελληνικό Λαό και 
την Ιστορία. 
 Οι δύο Στρατηγοί, αυτοί που έδωσαν τις μάχες στα 
βουνά ως αντίπαλοι, έδιναν τα χέρια, κλείνοντας 
έναν κύκλο αίματος. 
 Ήταν το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πορείας 
προς τη συμφιλίωση. 
 Τέσσερα χρόνια εμφυλίου πολέμου, μιας 
καλοστημένης παγίδας που επέβαλλαν οι ξένες 
δυνάμεις, και η Αριστερά δεν κατάφερε να 
αποφύγει. 
 Χιλιάδες άνθρωποι που χάθηκαν στη διάρκεια του 
εμφυλίου, δεν ήταν αρκετοί για το μετεμφυλιακό 
κράτος, που συνέχισε με τις πιο απάνθρωπες 
μεθόδους να εξοντώνει όποια φωνή, όποιον Έλληνα 
δεν ήταν αρεστός σε αυτούς που στη διάρκεια της 
κατοχής, συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. 
 Και όταν το καθεστώς του τρόμου, υποχωρούσε 
μπροστά στη λαϊκή ψήφο και 
δυσαρέσκεια, επιστρατευόταν το παρακράτος. 
 Δολοφονίες, εξορίες, βασανιστήρια, διωγμοί, 
φάκελοι πολιτικών φρονημάτων, εκτελέσεις, 
τάγματα ανεπιθύμητων, ανεργία για όσους δεν ήταν 
"εθνικά ορθοί", οργανώσεις μυστικές, 
παραστρατιωτικές, που έφτασαν στο σημείο να 
δολοφονούν ακόμα και βουλευτές, με τη προστασία 
της Χωροφυλακής, του Στρατού, της Αστυνομίας, 
Δικαστών, Εισαγγελέων. 
  Επιστέγασμα αυτής της περιόδου, η χούντα και η 
ξενοκίνητη Δικτατορία. 

Οι μεγάλοι αντίπαλοι του εμφυλίου 
Μάρκος Βαφιάδης ΕΑΜ και Θρασύβουλος 
Τσακαλώτος δίνουν τα χέρια  συμφιλίωσης 
τον Μαΐο του 1984, μετά την ψήφιση του 
νόμου για την αναγνώριση της ελληνικής 

εθνικής αντίστασης. 

«Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης μας 
στέλνει ένα μήνυμα να προσπαθήσουμε ο 
ένας να καταλάβει τον άλλον για να μην 
ξαναγίνει αυτή η μεγάλη καταστροφή, 
γιατί δεν αντέχει άλλες καταστροφές η 
Ελλάδα».  
Κάρολος Παπούλιας, τέως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας για το Πάρκο Συμφιλίωσης 
στο Γράμμο. Λειτουργεί από το 2012  
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Τα κύρια προβλήματα της 
μετεμφυλιακής Ελλάδας (1949-1965).   

 Το πολίτευμα στην μετεμφυλιακή Ελλάδα ήταν
βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, με ιδιαίτερο
αυταρχισμό, πολιτικούς διωγμούς και εκτελέσεις
αντιπάλων.

 Άμεση η υποστήριξη και παρέμβαση των ΗΠΑ.
 Η εναλλασσόμενες κυβερνήσεις δεν άλλαζαν την

κατάσταση.
 Παραταύτα οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης ήταν

ικανοποιητικοί ιδίως στην διακυβέρνηση Κ. Καραμανλή.
 Τα μέτρα της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, γέρου της

Δημοκρατίας, προκαλούν την άγρια αντίδραση του βασιλιά.
 Είχε ανοίξει διάπλατα  ο δρόμος προς τη στρατιωτική

χούντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VIΙ 

Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο 

Το πολίτευμα της μετεμφυλιακής Ελλάδας ήταν βασιλευόμενη 
κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι πολίτες, ωστόσο, που κρίνονταν 
ύποπτοι αριστερών φρονημάτων στέλνονταν στις φυλακές και στα 
στρατόπεδα εξορίας. Κάποιοι εκτελούνταν. Το κράτος απαιτούσε την 
υπογραφή «δηλώσεων νομιμοφροσύνης». Το σύνταγμα του 1952, αν 
και παραχωρούσε πολιτικά δικαιώματα και στις γυναίκες, ήταν 
αυταρχικό και κάλυπτε, νομικά, αυτές τις αντιδημοκρατικές πρακτικές. 
Με άλλα λόγια, το ελληνικό πολίτευμα εμφάνιζε σοβαρές 
δυσλειτουργίες και αυταρχισμό. 
Κύρια στηρίγματά του ήταν οι ΗΠΑ, η μοναρχία και το 
παρακράτος  
Οι ΗΠΑ, με εδραιωμένη την επιρροή τους μετά την ένταξη της 
Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (1952) και την εγκατάσταση αμερικανικών 
στρατιωτικών βάσεων στη χώρα (1953), είχαν πρωτεύοντα λόγο στα 
ελληνικά πράγματα. Οι βασιλείς αναμειγνύονταν διαρκώς στην 
πολιτική ζωή. Οι παρακρατικοί δεν δίσταζαν να επιτίθενται εναντίον 
των πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος. 
  

Νίκος Μπελογιάννης, 
στέλεχος του ΚΚΕ:  
Θύμα του μετεμφυλιακού 
κλίματος, καταδικάστηκε σε 
θάνατο και εκτελέστηκε, με 
τρεις συντρόφους του, τον 
Μάρτιο του 1952. 
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Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίστηκαν, την περίοδο 1949-1952, 
διάφορες κυβερνήσεις που έμειναν για λίγο στην εξουσία. 
Αξιοσημείωτη ανάμεσα σε αυτές υπήρξε η κυβέρνηση του 
Νικόλαου Πλαστήρα, η οποία προχώρησε σε αμνηστεύσεις 
πολιτικών κρατουμένων (μέτρα ειρήνευσης) σε μια προσπάθεια 
κατευνασμού των παθών του πρόσφατου εμφύλιου πολέμου.  
Το 1952 πρωθυπουργός αναδείχτηκε ο στρατάρχης Αλέξανδρος 
Παπάγος, επικεφαλής του κόμματος Ελληνικός Συναγερμός 
(1952-1955).

Διάδοχός του υπήρξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
επιτυχημένος υπουργός στις κυβερνήσεις Παπάγου, που ίδρυσε 
το κόμμα Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) και κυβέρνησε 
την περίοδο 1955-1963. 
Το Κέντρο απέκτησε ενιαία πολιτική έκφραση μόλις το 1961, 
μετά την ίδρυση της Ενώσεως Κέντρου, με επικεφαλής τον 
Γεώργιο Παπανδρέου. (Το Γέρο της Δημοκρατίας) 
Μεγαλύτερο νόμιμο κόμμα της Αριστεράς ήταν η Ενιαία 
Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ), που ιδρύθηκε το 1951. Το ΚΚΕ 
βρισκόταν εκτός νόμου.

Στα τέλη αυτής της περιόδου η πολιτική κρίση οξύνθηκε. Η 
εκλογική νίκη της ΕΡΕ, το 1961, αμφισβητήθηκε έντονα. 
Παράλληλα, αναπτύχθηκαν σημαντικοί κοινωνικοί αγώνες. 
Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας 
δημοκρατικές ελευθερίες, βελτίωση των οικονομικών 
συνθηκών ζωής και αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση. 
Σε αυτό το κλίμα, παρακρατικοί δολοφόνησαν, με τη 
συνεργασία της αστυνομίας (όπως αποδείχτηκε στη δίκη που 
ακολούθησε), τον βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη 

στη Θεσσαλονίκη (1963). Ο Κ. Καραμανλής, αντιμετωπίζοντας 
προβλήματα στις σχέσεις του με τα ανάκτορα, παραιτήθηκε 
(1963) και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι (1964).  

Βασιλιάς Παύλος και Κ. 
Καραμανλής. Οι σχέσεις τους 
οδηγήθηκαν σε ρήξη το 1963. 

Η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Αττική, αλλά και ο φόβος πολιτικών 
αντεκδικήσεων έφεραν χιλιάδες ανθρώπους στην Αθήνα, που αναπτύχθηκε δίχως σχέδιο. Την ίδια 
στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες μετανάστευαν στο εξωτερικό. Η φυγή τους υπήρξε μια αληθινή 
αιμορραγία για την Ελλάδα. 
Οι προσδοκίες και οι αγώνες των Ελλήνων της Δωδεκανήσου για ένωση με την Ελλάδα, η ουσιαστική 
συμβολή της Ελλάδας στη συμμαχική νίκη και οι αλλαγές στους ευρύτερους διεθνείς συσχετισμούς 
δυνάμεων είχαν ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στο ελληνικό κράτος  (7 
Μαρτίου 1948). 

Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, παρά τα εσωτερικά 
πολιτικά προβλήματα, ήταν υψηλοί. Το 1950 ιδρύθηκε η 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Κατά την οκταετία 
Καραμανλή έγιναν σημαντικά έργα υποδομής (δρόμοι, γέφυρες, 
εγγειοβελτιωτικά έργα) και μεγάλες ξένες επενδύσεις. Γεγονός–

σταθμός υπήρξε η έναρξη, το 1961, της διαδικασίας ένταξης της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). 

Η στιγμή δολοφονίας του 
Γρηγόρη Λαμπράκη 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα
1. Συγκεντρώστε στοιχεία και γράψτε δικό σας κείμενο στο οποίο να επιχειρηματολογείτε αν

συνεχίζεται ή όχι το κλίμα διχασμού, έντασης και εχθρότητας στην Ελλάδα της περιόδου 1950-65. 
2. Πώς αντιδράει ο ελληνικός λαός στην κατάσταση αυτή;
3. Γιατί ο Γεώργιος Παπανδρέου είναι διαφορετικά γνωστός ως «γέρος της δημοκρατίας»;

Σχετίζεται αυτό με την ηλικία, με το δημοκρατικό του πνεύμα, με τα δημοκρατικά μέτρα σε ένα 
αυταρχικό σύστημα; 

4. Η διαδικασία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ ξεκίνησε το 1961. Η ενσωμάτωσή της έγινε
το 1981. Γιατί καθυστέρησε η διαδικασία αυτή 20 ολόκληρα χρόνια;

Η διακυβέρνηση Παπανδρέου (1963-1965), 
επισπεύδει τη χούντα. 

 Ο πρόεδρος της Ενώσεως Κέντρου Γεώργιος Παπανδρέου, 
διακηρύσσοντας την ανάγκη ομαλής λειτουργίας των 
δημοκρατικών θεσμών, κέρδισε τις εκλογές και κυβέρνησε 
από το 1963 έως το 1965. Ο βασιλιάς Παύλος, για να 
μετριαστεί το αντιβασιλικό κλίμα και να ξεπεραστεί η 
πολιτική ένταση, φάνηκε να δέχεται τη λαϊκή ετυμηγορία 
υπέρ της Ένωσης Κέντρου.  
Κατά τη 17μηνη θητεία του, ο Παπανδρέου έλαβε μέτρα 
ανακούφισης των ασθενέστερων τάξεων, κατάργησε 
ορισμένα από τα αυταρχικά μέτρα και προσπάθησε να 
περιορίσει τις αμερικανικές επεμβάσεις στη χώρα. 
Επιχείρησε να προωθήσει καίριες αλλαγές στην 

εκπαίδευση, όπως τη θέσπιση της δωρεάν παιδείας, την 
καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας και γενικότερα τον 
εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. 
Το 1965, ξέσπασε σοβαρή κρίση στις σχέσεις του Γ. 
Παπανδρέου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, που διαδέχτηκε 
στον θρόνο το 1964, τον πατέρα του τον Παύλο. Βλέποντας 
τις αλλαγές του Γ. Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος και όλο το 
μετεμφυλιακό κατεστημένο φοβήθηκαν μήπως χάσουν τον 
πλήρη έλεγχο του στρατού, του κύριου στηρίγματός τους. 
Με πρόσχημα, λοιπόν, καταγγελίες της αντιπολίτευσης ότι 
δήθεν στον στρατό δρούσε, με την ανοχή της κυβέρνησης 
Παπανδρέου, μια αντιβασιλική οργάνωση αξιωματικών, ο 
Κωνσταντίνος αξίωσε να επιλέξει ο ίδιος τον υπουργό 
Εθνικής Άμυνας, πράγμα αντίθετο με το σύνταγμα. Επίσης, 
δεν επέτρεψε στον πρωθυπουργό να αναλάβει ο ίδιος αυτό 
το νευραλγικό υπουργείο. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Γ. 
Παπανδρέου αντέδρασε. Τότε ο Κωνσταντίνος, όχι μόνο 
εξανάγκασε, τον Ιούλιο του 1965, τον πρωθυπουργό σε 
παραίτηση, αλλά και προχώρησε σε διάσπαση του 
κόμματός του, της Ενώσεως Κέντρου, πείθοντας, με 
ποικίλους τρόπους, στελέχη του να εγκαταλείψουν τον 
αρχηγό τους. Οι πολιτικοί αυτοί ονομάστηκαν, από τον λαό, 
αποστάτες και η ενέργειά τους αποστασία. 

«Κάθε νέος και Λαμπράκης» 
Το χτύπημα κατά του Λαμπράκη 
προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου 
πολιτική κρίση, με τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης και το σύνολο του 
κεντρώου και αριστερού Τύπου 
μιλούν από την πρώτη στιγμή για 
οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας. 
Η κυβέρνηση κλονίζεται και κάτω 
από τη διογκούμενη λαϊκή πίεση, θα 
παραιτηθεί είκοσι μέρες μετά τη 
δολοφονία με τον Καραμανλή να 
αναρωτιέται «Επιτέλους, ποιος 
κυβερνάει αυτό τον τόπο;». 
Η απάντηση θα έρθει λίγους μήνες 
μετά με το πραξικόπημα και την 
εγκαθίδρυση της στρατιωτικής 
δικτατορίας του Παπαδόπουλου. 
Η κηδεία πραγματοποιήθηκε σε 
τεταμένο κλίμα. Την παρακολούθησε 
πλήθος 500.000 ανθρώπων, 
φωνάζοντας τα συνθήματα 
«Λαμπράκη ζεις, εσύ μας 
οδηγείς», «Ζει, Ζει,   Ζει» και «Κάθε 
νέος και Λαμπράκης». 
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Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η 
δικτατορία της 21ης Απριλίου (1967-1974) 

 Λαϊκή και δημοκρατική πίεση απαιτούν  πολιτική λύση.
Φοβισμένο το μετεμφυλιακό κατεστημένο ετοιμάζει την
εγκαθίδρυση δικτατορίας.

 Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 του Γ. Παπαδόπουλου
(τα Απριλιανά), η χούντα των συνταγματαρχών. Οι δικτάτορες
επιβάλουν σκληρά αντιδημοκρατικά μέτρα.

 Ο ύποπτος ρόλος του βασιλιά και η απομάκρυνσή του.
 Η αντίθετη θέση της ΕΟΚ και των ΗΠΑ στις εξελίξεις στην

Ελλάδα.
 Η αντίσταση του ελληνικού λαού με αποκορύφωμα τα γεγονότα

του Πολυτεχνείου.
 Το πραξικόπημα στην Κύπρο και η πτώση της Χούντας στην

Ελλάδα.
 Η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος- η Γ.

Δημοκρατία στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VIΙΙ 

Η πορεία προς τη δικτατορία (1965-1967) Η κίνηση του 
Βασιλιά να παρέμβει αντισυνταγματικά στο έργο  της 
κυβέρνησης με την απαίτηση να ορίσει ο ίδιος τον Υπουργό 
Αμύνης και να εξαναγκάσει τον Πρωθυπουργό σε παραίτηση, 
προκάλεσαν  το Καλοκαίρι του 1965 τεράστιες διαδηλώσεις 
αποδοκίμασαν τις βασιλικές ενέργειες (Ιουλιανά). Ύστερα 
από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, σχηματίστηκε, και με τις 
ψήφους της ΕΡΕ, κυβέρνηση από πολιτικούς που είχαν 
εγκαταλείψει την Ένωση Κέντρου (κυβέρνηση αποστατών). 
Η πολιτική ζωή, ωστόσο, δεν εξομαλύνθηκε. Με κοινή 
απόφαση του Γ. Παπανδρέου και του Παναγιώτη 
Κανελλόπουλου, που είχε διαδεχθεί τον Κ. Καραμανλή στην 
ηγεσία της ΕΡΕ, προκηρύχτηκαν εκλογές για τον Μάιο του 
1967. Μπροστά στο ενδεχόμενο να προκύψουν πολιτικές 
λύσεις ανεπιθύμητες στο μετεμφυλιακό κατεστημένο, ομάδα 
στρατηγών σχεδίαζε να ζητήσει τη συνεργασία του βασιλιά 
προκειμένου να εγκαθιδρύσει δικτατορία 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος 
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Η απριλιανή δικτατορία (1967-1974) Τα σχέδια του 
αρχηγού στρατού και των στρατηγών του πρόλαβε να 
τα κάνει πράξη μια άλλη συνωμοτική ομάδα μεσαίων 
και ανώτερων αξιωματικών, με επικεφαλής τον 
συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Αυτή, την 
21η Απριλίου 1967, κατέλαβε, με πραξικόπημα, την 
εξουσία. (Χούντα) Οι πραξικοπηματίες 
επικαλέστηκαν, για να δικαιολογήσουν τις 
αντιδημοκρατικές πράξεις τους, την ανικανότητα των 
πολιτικών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τον 
κίνδυνο επιβολής κομμουνισμού στην Ελλάδα.

Τοποθετήσεις έναντι του πραξικοπήματος  
Μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος ο 
Κωνσταντίνος συνεργάστηκε με τους 
πραξικοπηματίες, και μάλιστα ο πρώτος 
πρωθυπουργός της δικτατορίας διορίστηκε με 
υπόδειξή του. Λίγο αργότερα, έδειξε, με 
κινητοποίηση πιστών του στρατιωτικών μονάδων, ότι 
θέλει να ανατρέψει τη δικτατορία. Ωστόσο, μετά την 
αποτυχία αυτής της προσπάθειας αναχώρησε 
ανενόχλητος στο εξωτερικό. 
Αξίζει να επισημανθεί, επίσης, το γεγονός ότι, ενώ η 
ΕΟΚ  (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, - σήμερα 
Ευρωπαϊκή Ένωση) ανέστειλε τη διαδικασία 
σύνδεσης με την Ελλάδα, οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με 
τους δικτάτορες θέτοντας, έτσι, σε δοκιμασία, και 
μάλιστα μακροχρόνια, τα αισθήματα των Ελλήνων 
απέναντί τους. 

Άρματα μάχης μπροστά στη Βουλή 
την 21η   Απριλίου 1967 

Χούντα: Διεθνής όρος, σημαίνει 
ομάδες αξιωματικών που συνωμοτούν 
και καταλαμβάνουν την εξουσία με 
στρατιωτικό πραξικόπημα. 

Από το χρονικό της 21ης Απριλίου 1967 

Όλοι περίμεναν πραξικόπημα, όλοι μιλούσαν γι' 
αυτό αλλά κανένας δεν ήταν έτοιμος να το 
αντιμετωπίσει.  
Στις 21η Απριλίου, ο αρχηγός Στρατού Γρ. 
Σπαντιδάκης κάλεσε σε σύσκεψη 6 
αντιστράτηγους και συμφώνησαν ότι είχε φθάσει 
η ώρα επέμβασης του στρατού  στην πολιτική 
ζωή της χώρας και σε περίπτωση που ο 
Βασιλιάς δεν θα έδινε εντολή για την εφαρμογή 
του σχεδίου τους, εκείνοι θα προχωρούσαν στο 
πραξικόπημα στις 24 Απριλίου. Για τα σχέδιά 
τους ήταν ενημερωμένες και οι ΗΠΑ. 
Τους πρόλαβαν όμως κατώτεροι τους, οι 
Παπαδόπουλος, Παττακός και Μακαρέζος, οι 
οποίοι, στις 21 Απριλίου 1967, πριν η ώρα πάει 
3.00 π.μ., είχαν θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχό 
τους την Αθήνα. Ολόκληρη η πολιτική ηγεσία 
συνελήφθη με καταπληκτική ευκολία. Δεν 
διέφυγε σχεδόν κανένας. Ο Λεωνίδας Κύρκος 
και ο Μανώλης Γλέζος ήταν τα πρώτα στελέχη  
που συνελήφθησαν. Ο Γ. Παπανδρέου 
συνελήφθη από τους πραξικοπηματίες στις 2.45΄ 
 λέγοντάς τους: «Είναι η πέμπτη φορά που μου συμβαίνει!». Ο πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελλόπουλος 
συνελήφθη την ώρα που ο Βασιλιάς επικοινωνούσε μαζί του τηλεφωνικώς για να ενημερωθεί για τα γεγονότα.  
Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταφέρθηκε κι αυτός στο Γουδί, τραυματισμένος στο πόδι από πτώση κατά τη σύλληψή 
του, καθώς προσπάθησε να διαφύγει.  
Πλήθος αριστερών πολιτών συσσωρεύτηκε στον Ιππόδρομο, στο γήπεδο της Α.Ε.Κ, στο Φάληρο Δέλτα, στο 
γήπεδο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 
Στις 4.30 τα χαράματα ο Αμερικανός στρατιωτικός ακόλουθος Γουίλιαμς τηλεφώνησε στα θερινά ανάκτορα, 
όπου βρισκόταν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν πανικόβλητος: "Έχουν περικυκλώσει το σπίτι του αρχηγού 
Ενόπλων Δυνάμεων ναύαρχου Αυγέρη …. Έρχονται τώρα προς τα εδώ. Ειδοποιήστε τον Έκτο Στόλο, 
ενημερώστε την Ουάσινγκτον και πείτε τους να στείλουν τον στρατό σας!" 
 

Οι 
πραξικοπηματίες 
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                                                           Κατασταλτικά μέτρα και οι αντιδράσεις 

Οι δικτάτορες ανέστειλαν βασικά άρθρα του 
συντάγματος, διέκοψαν τη λειτουργία του 
Κοινοβουλίου, διέλυσαν τα κόμματα και οργάνωσαν 
συστηματικές διώξεις πολιτικών, κάθε πολίτη αριστερού 
παρελθόντος ή όποιου εκδήλωνε φανερά την αντίθεσή 
του στη δικτατορία. Η λογοκρισία, οι εκτοπίσεις, οι 
φυλακίσεις, τα βασανιστήρια, οι καταδίκες μελών 
αντιστασιακών οργανώσεων αποτέλεσαν συνήθη 
πρακτική. 
Παρ’ όλα αυτά, δημοκρατικοί πολίτες που είχαν 
διαφύγει τη σύλληψη άρχισαν να δημιουργούν πυρήνες 
αντίστασης. Οι κηδείες του Γ. Παπανδρέου (1968) και 
του νομπελίστα ποιητή Γ. Σεφέρη (1971) μετατράπηκαν 
σε μεγάλες αντιδικτατορικές διαδηλώσεις. Κορυφαίες 
αντιδικτατορικές εκδηλώσεις υπήρξαν η απόπειρα 
δολοφονίας του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου από τον 
Αλέκο Παναγούλη (Αύγουστος 1968), το κίνημα του 
Ναυτικού (Μάιος 1973), που έδειξε ότι στις ένοπλες 
δυνάμεις υπήρχαν πολλοί αξιωματικοί που 
δυσφορούσαν για την κατάλυση της δημοκρατίας, και το 
φοιτητικό κίνημα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με 
σημαντικότερες εκδηλώσεις του τις καταλήψεις, από 
φοιτητές, της Νομικής Σχολής (Φεβρουάριος – Μάρτιος 
1973) και του Πολυτεχνείου (Νοέμβριος 1973). 
 

Ρίτσος, Κατράκης, Λουντέμης και 
Λειβαδίτης  σε εξορία 

Όλη η ελληνική αφρόκρεμα σε 
φυλακές, σε εξορίες και σε διωγμούς

Γ. Ρίτσος Ο τόπος μας (εξορία στη Λέρο) 

Ανεβήκαμε πάνω στο λόφο να δούμε τον 
τόπο μας- 
φτωχικά, μετρημένα χωράφια, πέτρες, 
λιόδεντρα. 
Αμπέλια τραβάν κατά τη θάλασσα.  
δίπλα στ’ αλέτρι καπνίζει μια μικρή φωτιά. 
Του παππούλη τα ρούχα τα σιάξαμε 
σκιάχτρο για τις κάργιες.  
Οι μέρες μας παίρνουν το δρόμο τους  
για λίγο ψωμί και μεγάλες λιακάδες. 
Κάτω απ’ τις λεύκες φέγγει ένα ψάθινο 
καπέλο. 
Ο πετεινός στο φράχτη. Η αγελάδα στο 
κίτρινο. 
Πώς έγινε και μ’ ένα πέτρινο χέρι 
συγυρίσαμε το  σπίτι μας και τη ζωή μας; 
Πάνω στ’ ανώφλια  
είναι η καπνιά, χρόνο με το χρόνο, απ’ τα 
κεριά του Πάσχα-  
μικροί μαύροι σταυροί που χάραξαν οι 
πεθαμένοι γυρίζοντας απ’ την Ανάσταση.  
Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος  
με υπομονή και περηφάνεια.  
Κάθε νύχτα απ’ το ξερό πηγάδι  
βγαίνουν τ’ αγάλματα προσεχτικά κι 
ανεβαίνουν στα δέντρα 
 

Τα γεγονότα του πολυτεχνείου 

Ειδικά η κατάληψη του Πολυτεχνείου υπήρξε σημείο 
σταθμός στον αντιδικτατορικό αγώνα. Ο μεγάλος 
αριθμός φοιτητών και άλλων πολιτών που είχαν 
συγκεντρωθεί μέσα και γύρω από το Πολυτεχνείο, 
καθώς και τα αντιδικτατορικά συνθήματα που εξέπεμπε 
ο ραδιοφωνικός σταθμός των εξεγερμένων ανησύχησαν 
σοβαρά τους δικτάτορες, που απάντησαν με ωμή βία: 
ένα άρμα μάχης έριξε την κεντρική πύλη του 
Πολυτεχνείου τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 
1973. Ακολούθησαν δολοφονίες, συλλήψεις και 
ξυλοδαρμοί πολιτών.
 

Τανκς ετοιμάζει έφοδο κατά της πύλης 
του Πολυτεχνείου 

142

Ιστορία της Ελλάδας   9



Ερωτήσεις και καθήκοντα
1. Ποια ήταν τα γεγονότα που προηγήθηκαν και έκαναν
αναπόφευκτη την επιβολή δικτατορίας στην Ελλάδα;
Ποιους λόγους επικαλέστηκαν οι πραξικοπηματίες;
2. Διάβασε προσεκτικά  το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ο

τόπος
μας»  και απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα: 
α. Γιατί επέλεξε τον τίτλο αυτό. 
β. Ποιες λεπτομέρειες επιλέγει για να περιγράψει τον τόπο του; Πείτε με μια πρόταση ή με δικά 
σας λόγια την εικόνα της Ελλάδας μέσα από την  περιγραφή αυτή, επισημαίνοντας τα αίτια. 
γ. Σε ποιο πέτρινο χέρι αναφέρεται ο ποιητής και ποια εικόνα αποκομίζετε εσείς από την 
περιγραφή του Πάσχα; 
δ. Τι συμβολίζουν τα αγάλματα που βγαίνουν κάθε νύχτα από το πηγάδι και ανεβαίνουν στο 
δέντρο; Ποιο είναι το μήνυμα του ποιητή;   
3. Γιατί έπεσε η δικτατορία; Δεν ήταν ικανή να κυβερνήσει; Τη απότρεψε η αντίσταση του

ελληνικού λαού;
Παρέμβηκαν ξένοι παράγοντες; 
4. Ποια ήταν τα μέτρα που επέλεξε η δικτατορία για να επικρατήσει και τι κατάφερε;

Συγκεντρώστε πληροφορίες για τη δράση τους κατά της δικτατορίας, των Μίκη Θεοδωράκη,
Μελίνα Μερκούρη, Γιώργο Νταλάρα, Θάνο Μικρούτσικο  και αναπτύξτε τες στην τάξη.

5. Πως εξηγείτε εσείς το γεγονός ότι σε καιρούς κρίσης οι κηδείες επιφανών Ελλήνων
μετατρέπονται σε ισχυρές μαζικές διαμαρτυρίες;

Η πτώση της Χούντας και η…
Η δικτατορία κατέρρευσε από ένα δικό της εγκληματικό 
λάθος. Προκάλεσε πραξικόπημα στην Κύπρο, με το οποίο 
ανέτρεψε, πρόσκαιρα, τον πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αρχιεπίσκοπο Μακάριο, που δεν ήταν αρεστός 
ούτε στις ΗΠΑ ούτε στους δικτάτορες. Τότε η Τουρκία, με το 
πρόσχημα ότι ήταν μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, αποβίβασε στρατό στην Κύπρο και 
κατέλαβε μεγάλο μέρος του νησιού. Αδυνατώντας η 
δικτατορική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την κρίση, 
παρέδωσε, στις 23 Ιουλίου 1974, την εξουσία στους 
πολιτικούς. 

επάνοδος της δημοκρατίας 

Αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας σχηματίστηκε η 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας της οποίας ηγήθηκε ο Κ. 
Καραμανλής. Αποκαθίσταται έτσι  η δημοκρατία. Η ψήφιση 
του δημοκρατικού συντάγματος, το 1975, που ορίζει την 
Ελλάδα αβασίλευτη δημοκρατία θέσπισε την Γ’. Ελληνική 
Δημοκρατία και άνοιξε τη μεγαλύτερη περίοδο πολιτική 
ομαλότητα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. 

Ο Τέλης Σαρρηκώστας, ο 
φωτορεπόρτερ που αποθανάτισε 

την εισβολή του τανκ στο 
Πολυτεχνείο. 

Η εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο ήταν 
τόσο ξαφνική που με έπιασε και εμένα 
εξαπίνης. Δεν περίμενα να εισβάλει. 
Αντιθέτως, όταν γύρισε την κάννη του 
κανονιού προς τα πίσω και κάνοντας 
όπισθεν πηγαίνοντας στο απέναντι 
πεζοδρόμιο, νόμιζα ότι πήρε εντολή για 
να αποχωρήσει από το σημείο. Αυτός 
όμως είχε πάρει εντολή για να χτυπήσει 
και να μπει στο Πολυτεχνείο και αυτό 
έκανε με όση δύναμη διέθετε το τανκ, 
πέφτοντας πάνω στην κύρια είσοδο και 
στα παιδιά που ήταν κρεμασμένα πάνω 
στα κάγκελα της κεντρικής πύλης. 
Το τανκ γκρεμίζοντας την κεντρική πύλη 
άνοιξε τον δρόμο για την εισβολή 
αστυνομίας και στρατού να καταστείλουν 
την φοιτητική εξέγερση, αφήνοντας πίσω 
τους πολλούς νεκρούς και τραυματίες. 
Λίγες ώρες αργότερα γύρισα και πάλι στο 
Πολυτεχνείο. 
Οι φωνές και τα ουρλιαχτά των 
λαβωμένων φοιτητών ήταν ακόμη 
ζωντανά μέσα στα αυτιά μου, αυτή τη 
φορά είδα πυροσβέστες με τις μάνικες στα 
χέρια να προσπαθούν να πλύνουν τους 
λεκέδες από τα αίματα, να ξεπλύνουν την 
ντροπή τους. 
Η ενέργεια αυτή του τανκ μπορεί να 
γκρέμισε την πύλη του πολυτεχνείου, δεν 
μπόρεσε όμως να γκρεμίσει τη θέληση της 
συντριπτικής πλειονότητας του 
Ελληνισμού να βάλει τέλος στην 
καταπίεση, να διώξει τη χούντα. 
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Η Μεταπολίτευση και η κυβέρνηση εθνικής ενότητας 

Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως 
σήμερα. 

Η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία, 1974 και μετά 
Με τη Μεταπολίτευση δηλαδή την επάνοδο στη 

δημοκρατία, το 1974, και την ψήφιση δημοκρατικού 
συντάγματος, το 1975, άνοιξε η μεγαλύτερη περίοδος 
πολιτικής ομαλότητας της νεότερης ελληνικής ιστορίας. 
Αυτή η περίοδος διαρκεί μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό ως 
τομή, προσωρινά, μπορεί να θεωρηθεί το 2001, έτος 
ένταξης της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση (ΟΝΕ). Ο τίτλος «Η Γ΄  Ελληνική Δημοκρατία» 
προτιμήθηκε, γιατί κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου 
που διανύουμε, όπως και των περιόδων 1828-1832 και 
1924-1935, είναι το δημοκρατικό, με την έννοια του 
αβασίλευτου, πολίτευμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IX 

Αμέσως μετά την πτώση της απριλιανής δικτατορίας 
επέστρεψε από το Παρίσι ο Κ. Καραμανλής και σχημάτισε 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή πολιτικών 
της ΕΡΕ και της Ένωσης Κέντρου, των δύο μεγαλύτερων 
κομμάτων της προδικτατορικής περιόδου. 
Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας απελευθέρωσε, αμέσως, 
όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και φρόντισε να 
απομακρύνει στελέχη του δικτατορικού καθεστώτος από τις 
θέσεις τους, προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο του 
κράτους και, κυρίως, του στρατού. 
Επίσης, η νέα κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει, με 
διπλωματικά μέσα, τη σοβαρότατη κρίση που προκλήθηκε 
από την τουρκική προέλαση στην Κύπρο, δίχως όμως, 
αποτέλεσμα, καθώς ο τουρκικός στρατός κατέλαβε τελικά 
το 37% του κυπριακού εδάφους. Αντιδρώντας στην 
αδράνεια του ΝΑΤΟ, ο Κ. Καραμανλής αποφάσισε την 
αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό του σκέλος. 

Ο Καραμανλής επιστρέφει στην 
Ελλάδα το 1974 και γίνεται  
δεκτός από πλήθος κόσμου 
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Πολιτικές εξελίξεις 
Η πλήρης αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας 
απαιτούσε τη διεξαγωγή εκλογών και δημοψηφίσματος με 
το οποίο ο λαός θα αποφάσιζε για τη μορφή του 
πολιτεύματος, καθώς και τη σύνταξη νέου συντάγματος. 
Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκαν δύο νέα κόμματα, η Νέα 
Δημοκρατία (ΝΔ), με ηγέτη τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, 
και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), με 
ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιο του Γ. Παπανδρέου, 
ενώ επανεμφανίστηκε η προδικτατορική Ένωση Κέντρου, 
με ηγέτη τον Γεώργιο Μαύρο. Επίσης, νομιμοποιήθηκε το 
ΚΚΕ, που ήταν εκτός νόμου από το 1947. 
Κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, 1974-1981 Οι 
εκλογές του 1974 ανέδειξαν νικήτρια τη Νέα Δημοκρατία 
με επικεφαλής τον Κ. Καραμανλή. Η κυβέρνηση 
Καραμανλή εστίασε την προσοχή της κυρίως στην 
οικοδόμηση μιας νέας, δημοκρατικής νομιμότητας, καθώς 
και στην εδραίωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της 
χώρας. 
Στις 8 Δεκεμβρίου 1974 έγινε δημοψήφισμα για τη μορφή 
του πολιτεύματος και ο ελληνικός λαός αποφάσισε, με 
ποσοστό 69,2%, την κατάργηση της μοναρχίας. Με την 
ψήφιση νέου συντάγματος (7 Ιουνίου 1975), θεσπίστηκε το 
πολίτευμα της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας, που ισχύει και σήμερα στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, οι πρωτεργάτες της δικτατορίας οδηγήθηκαν 
σε δίκη και οι κορυφαίοι ανάμεσα σ’ αυτούς καταδικάστη-

καν σε θάνατο. Ωστόσο, η ποινή τους μετατράπηκε σε 
ισόβια, καθώς κρίθηκε ότι δεν ήταν αναγκαία η εκτέλεσή 
τους. 
 

Η μεταπολιτευτική κυβέρνηση 
Καραμανλή 

Από τη νέα κυβέρνηση πραγματοποιήθηκαν, επίσης: 
• η επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ (υπογράφτηκε στις

28 Μαΐου 1979 και άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1981), 
καθώς ο Κ. Καραμανλής εκτιμούσε ότι η κίνηση αυτή ήταν ένας 
ακόμη τρόπος για να σταθεροποιηθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και 
ότι αυτό θα εξυπηρετούσε μακροπρόθεσμα την ασφάλεια της χώρας 

• η επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του
ΝΑΤΟ (1980) 

• εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία, μεταξύ άλλων, αύξησε
τη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση από έξι σε εννιά χρόνια 

• η αναγνώριση της δημοτικής ως γλώσσας της εκπαίδευσης και
ως επίσημης γλώσσας του κράτους. 
Τέλος οι κυβερνήσεις Καραμανλή χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν, 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία οφείλονταν στη διεθνή 
πετρελαϊκή κρίση και στις συνέπειες του δικτατορικού καθεστώτος.  
Πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη τετραετία διακυβέρνησής του, ο 
Καραμανλής αποφάσισε να παραιτηθεί και να διεκδικήσει  το αξίωμα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου και εκλέχθηκε (5 Μαΐου 1980). 
 

      Διαδηλώσεις κατά της Ελλάδας 
        επανένταξης στο ΝΑΤΟ 1980. 

Η υπογραφή της συνθήκης 
προσχώρησης της Ελλάδας 
στην ΕΟΚ, (νυν Ε. Ένωση), 
στις 28 Μαΐου 1979. 
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Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, 1981-1985 Η νίκη του 
ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου 
στις εκλογές του 1981 αποτέλεσε μια σημαντική 
τομή στην ελληνική μεταπολεμική ιστορία, καθώς 
για πρώτη φορά ανέλαβε τη διακυβέρνηση της 
χώρας ένα κόμμα με τόσο ριζοσπαστικό 
πρόγραμμα. 
Έγινε πρώτα απ’ όλα, η επίσημη αναγνώριση της 
εθνικής αντίστασης στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
η εθνική συμφιλίωση της διχασμένης ελληνικής 
κοινωνίας που είχαν προκαλέσει ο εμφύλιος και τα 
ιστορικά μετεμφυλιακά γεγονότα.   
 Μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως ο διπλασιασμός των κατώτατων συντάξεων και οι σημαντικές 

αυξήσεις των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων. Η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(ΕΣΥ), το οποίο, υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς αυτής της περιόδου. Η καθιέρωση 
του πολιτικού γάμου και του συναινετικού διαζυγίου αποτέλεσαν τομές στο ελληνικό οικογενειακό 
δίκαιο. Σημαντική για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας υπήρξε η θεσμική αναγνώριση της ισότητας 
των δύο φύλων.   
Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Υπήρξε θετικότερη αντιμετώπιση, σε ό, τι αφορά την αύξηση 
κονδυλίων από την ΕΟΚ στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες  μέλη της. Έγιναν ανοίγματα προς τις χώρες 
της Α. Ευρώπης και προς τον Τρίτο Κόσμο. Απέναντι στην Τουρκία χρησιμοποιήθηκε σκληρή γλώσσα, 
ιδίως μετά την προκλητική ίδρυση του τουρκικού ψευδοκράτους στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο 
(Νοέμβριος 1983). 
Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, 1985-1989 Οι κυβερνήσεις της δεύτερης τετραετίας του ΠΑΣΟΚ  χρειάστηκαν 
να εφαρμόσουν ένα σταθεροποιητικό οικονομικό πρόγραμμα με σκοπό τη μείωση των ελλειμμάτων 
και του πληθωρισμού. Την ίδια περίοδο  1985-1986 έγινε αναθεώρηση του συντάγματος με την οποία 
περιορίστηκαν οι εξουσίες του προέδρου της Δημοκρατίας και ενισχύθηκαν οι ρόλοι του Κοινοβουλίου 
και του πρωθυπουργού. 
Σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπου η ελληνική πλευρά 
αντέδρασε αποφασιστικά στην απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει «τετελεσμένη» κατάσταση 
συνεκμετάλλευσης του πετρελαίου του Αιγαίου.  
 

25 Νοεμβρίου 1982, ο Α. Παπανδρέου μιλά στην 
επέτειο ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου, η 

οποία καθιερώθηκε ως ημέρα επίσημου εορτασμού της 
Εθνικής Αντίστασης. 

Περίοδος πολιτικής αστάθειας, 1989-1990  Τα 
εκλογικά αποτελέσματα του Ιουνίου 1989 οδήγησαν σε 
κυβέρνηση συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας και του 
Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου.  
Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, 1990-1993 Μετά από δύο 
νέες εκλογικές αναμετρήσεις (Νοέμβριος 1989 και Απρίλιος 

1990) σχηματίστηκε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρω-

θυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η νέα κυβέρνηση 
επιδίωξε την ιδιωτικοποίηση δημόσιων μη βιώσιμων 

επιχειρήσεων. Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη υπήρξε η 
υπογραφή και από την Ελλάδα, της συνθήκης του Μάαστριχτ, 
που καθιέρωσε τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Σοβαρές διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης οδήγησαν 
στην παραίτησή της (Σεπτέμβριος 1993). Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 

Η Ελλάδα από το 1981- 2000 
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Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, 1993-2000 Οι εκλογές του  
Οκτωβρίου 1993 έφεραν ξανά στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. 
Τον Ιανουάριο του 1996, όμως ο Α. Παπανδρέου, που 
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας παραιτήθηκε. Νέος 
πρωθυπουργός αναδείχθηκε ο Κώστας Σημίτης που ανέλαβε 
και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μετά τον θάνατο του ιδρυτή του 
(Ιούνιος 1996). Στα χρόνια διακυβέρνησής του, δόθηκε 
ιδιαίτερο βάρος στην κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων 
που, σε σημαντικό βαθμό, χρηματοδοτήθηκαν από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (οδικός άξονας Πάτρας–Αθήνας–

Θεσσαλονίκης–συνόρων με πρώην Γ.Δ.Μ., Εγνατία οδός, 
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», γέφυρα Ρίου – 

Αντιρρίου, μετρό της Αθήνας). Επίσης σημαντικό γεγονός 
υπήρξε η ανάληψη από την Ελλάδα, το 1997, των Ολυμπιακών 
Αγώνων, που έγιναν με επιτυχία το 2004. 
Σημαντική επιτυχία θεωρείται για τον πρωθυπουργό Κ. 
Σημίτη η ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Επετεύχθη την 1η Ιανουαρίου 
2001 και από την 1η Ιανουαρίου 2002 άρχισε η χρησιμοποίηση 
του ευρώ, το οποίο αντικατέστησε τη δραχμή. 

Ο Κώστας Σημίτης (αριστερά) με τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Κωνσταντίνο  Στεφανόπουλο και 
μέλη  της πρώτης κυβέρνησής του 

Οι αλλαγές στα Βαλκάνια και η νέα διεθνής θέση της Ελλάδας 
 

Η Ελλάδα χώρα υποδοχής μεταναστών και 
παλιννοστούντων 

Η πτώση των λαϊκών δημοκρατιών και οι συνακόλουθες 
αλλαγές στα Βαλκάνια είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την 
άφιξη στην Ελλάδα μεγάλου αριθμού οικονομικών 
μεταναστών και παλιννοστούντων ελληνικής 
καταγωγής. 
Τα πρώτα χρόνια εργάζονταν με εξευτελιστικές αμοιβές 
σε εποχιακές συνήθως εργασίες. Με το πέρασμα των 
χρόνων, όμως πολλοί μετανάστες ενσωματώθηκαν στην 
ελληνική κοινωνία, απέκτησαν μόνιμη εργασία και 
αξιοπρεπείς αμοιβές. Αποτελούν το 8-10% του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας ενώ η 
αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας την περίοδο 2000-

2001, οφειλόταν αποκλειστικά σε αυτούς. Το ελληνικό 
κράτος επιχείρησε κατά καιρούς την καταγραφή και τη 
νομιμοποίηση των μεταναστών, υπό όρους. Παράλληλα, 
οι ελληνικές εργατικές οργανώσεις απαίτησαν τη 
νομιμοποίησή τους, τη σταθεροποίηση του αριθμού τους 
και την εξίσωση των δικαιωμάτων τους με εκείνα των 
Ελλήνων εργαζομένων.  

Έλληνες της Αλβανίας 
Κατά τα τέλη του 1990, άρχισε η 
μεγάλη φυγή προς την Ελλάδα των 
Ελλήνων της Αλβανίας. Πρόκειται για 
πραγματική φυλλοροή, η οποία, με 
ελάχιστες περιπτώσεις συνεχίζεται 
μέχρι τις ημέρες μας. Οι πιο μαζικές 
σημειώθηκαν τις περιόδους 1990-1991, 
1993-1994, 1997, 1999 και σχετίζονται 
με την πολιτική αστάθεια στην 
Αλβανία και τις καλύτερες συνθήκες 
ζωής στην Ελλάδα.  
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Ερωτήσεις και 
καθήκοντα

• Τι σημαίνει Γ’ Ελληνική
• Δημοκρατία. Τι είχε

προηγηθεί και ποιες
ομοιότητες και διαφορές
υπάρχουν.

• Πότε σημειώνεται η
ιστορική στροφή εθνικής
συμφιλίωσης των Ελλήνων;
Παρουσιάστε μια δική σας
εργασία για το ιστορικό
αυτό γεγονός.

• Κατά τις πρώτες
μεταπολεμικές δεκαετίες η
Ελλάδα ήταν χώρα
αποστολής μεταναστών, ενώ
σήμερα είναι χώρα
υποδοχής. Να ερμηνεύσετε
αυτή τη μεταβολή.

• Να αναφερθείτε στον ρόλο
που διαδραματίζει σήμερα η
Ελλάδα στα Βαλκάνια.

• Να συγκεντρώσετε
πληροφορίες για τη γέφυρα
Ρίου – Αντιρρίου και να τις
παρουσιάσετε στην τάξη
σας.

Η νομιμοποίηση όμως των Ελλήνων της Αλβανίας στις 
σχέσεις τους με την Ελλάδα, τόσο σε ό τι αφορά την 
ελεύθερη κίνηση, όσο και την αποκατάσταση στην 
Ελλάδα πέρασε μέσα από μεγάλες δυσκολίες, ενώ 
συνεχίζονται τα άλυτα προβλήματα. Η ελεύθερη κίνηση 
άρχισε πρώτα ως φυγή από τα βουνά. Οι βίζες μέχρι 
ορισμένων διαβάσεων και η δυσκολία χορήγησής της 
υπαγόρευε την παράνομη διέλευσή τους στην Ελλάδα. 
Στην Ελλάδα οι Έλληνες από την Αλβανία 
διευκολύνονται με εξάμηνη άδεια παραμονής, η οποία 
διακόπηκε στο τέλος του 1992. Το 1993 χορηγείται για 
πρώτη φορά η βίζα ενός έτους. Το 1995 άρχισε η 
χορήγηση πενταετούς βίζας, για να ακολουθήσει το 
1998 το ΕΔΤΟ (Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενή). 
Οι πολιτογραφήσεις, δλδ η απόκτηση ελληνικής 
υπηκοότητας, αποφασίστηκε τον Νοέμβρη του 2006 . 
 

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κ. 
Μητσοτάκης με εκπροσώπους της 
Ε.Ε. Μειονότητας στην Αλβανία  

Μετά το 1990 οι ελληνικές κυβερνήσεις έθεσαν ως κύριο 
στόχο τους τη δημιουργία ισχυρών αμοιβαίων οικονομικών 
συμφερόντων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις βαλκανικές 
χώρες. Αυτή η «οικονομική διπλωματία» στηρίχτηκε στις 
ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια, αλλά και σε 
πρωτοβουλίες της με τον διεθνή παράγοντα. Αποκορύφωμα η 
Διάσκεψη Κορυφής Ε. Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων, το 
2003 στη Θεσσαλονίκη.   
Η Αθήνα δραστηριοποιήθηκε με σκοπό την ένταξη των 
βαλκανικών χωρών στην Ε.Ένωση, εκτιμώντας ότι αυτό 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εδραίωση της 
σταθερότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημοκρατίας στα Βαλκάνια. Σημαντικό βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση υπήρξε η υπογραφή του συμφώνου 
σταθερότητας για τη νοτιοατολική Ευρώπη (1999) από 
εκπροσώπους των βαλκανικών χωρών, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των οκτώ πιο αναπτυγμένων χωρών του πλανήτη. 
Ιδιαίτερο βάρος απόχτησαν προς την κατεύθυνση αυτή οι 
σχέσεις με την Αλβανία.  
Τον Ιούνιο του 2018, με την υπογραφή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια η Ελλάδα έλυσε το 
θέμα της ονομασίας του γειτονικού αυτού κράτους που 
προέκυψε από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και είχε φέρει 
πολλά προβλήματα, εθνικά και πολιτικά, τόσο στο εσωτερικό 
της Ελλάδας όσο και στις διεθνείς σχέσεις της. Η συμφωνία 
προβλέπει την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Η συμφωνία 
αυτή έτυχε πολλών αντιδράσεων σε Ελλάδα κυρίως αλλά και 
στη γείτονα. Οι διεθνείς οργανισμοί τη χαιρέτησαν ως 
ιστορική.  
 

Η θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια στα τέλη του 
20ού αρχές του 21ου  αιώνα  
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  Η Ελλάδα στις διαδικασίες ενοποίησης 
της Ευρώπης, ως κράτος–μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την πολιτική ένταξης στους
Δυτικούς Οργανισμούς ως εγγύηση για την πρόοδό της, 
για την οικονομική της ανάπτυξη, την εδραίωση της  
Δημοκρατίας και την ασφάλεια της χώρας  
Η Ελλάδα είναι μέλος των: ΟΗΕ (Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών) από την ίδρυσή του 25 Οκτωβρίου 
1945, Συμβουλίου της Ευρώπης, 9 Αυγούστου 1949, του 
ΝΑΤΟ από το 1952, (επανένταξη 1980), του ΟΑΣΕ 
(Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη) από την ίδρυσή του, το 1975, της ΕΟΚ- Ε.Ε 
(Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα – Ευρωπαϊκή 
Ένωση) από το 1981 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Χ 

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και οι παράγοντες που συνέβαλαν 

Η συζήτηση για την ευρωπαϊκή ενοποίηση 
άρχισε κυρίως μετά τον Β΄  Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι 
καταστρεπτικές συνέπειες του πολέμου και 
κατ’ επέκταση η ανάγκη κοινής προσπάθειας 
ανοικοδόμησης, η ανάγκη της Ευρώπης για 
οικονομικούς πόρους, μετά την απώλεια των 
αποικιών, η ανάδυση δύο υπερδυνάμεων, 
των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, που 
έλεγχαν πλέον τις διεθνείς εξελίξεις και η 
αποφυγή νέων πολέμων.  
Το πρώτο βήμα έγινε το 1949 με την ίδρυση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το 1951 
ιδρύθηκε στο Παρίσι η Ευρωπαϊκή 
Κοινοπραξία Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), 
στην οποία συμμετείχαν 6 χώρες. Το 1957 
υπογράφτηκε στη Ρώμη από τις χώρες της 
ΕΚΑΧ η συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). 

Η υπογραφή στη Ρώμη, 1957, η ίδρυση της ΕΟΚ 
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Σημαντικό βήμα προς την ενοποίηση υπήρξε η 
υπογραφή, το 1986, της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 
Πράξης, η οποία εξασφάλιζε διαδικασίες 
ενιαίας εσωτερικής αγοράς και ενίσχυσης της 
οικονομικής συνοχής της Ευρώπης. 
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η υπογραφή, τον 
Φεβρουάριο του 1992, της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε 
ευρύτερα γνωστή ως συνθήκη του Μάαστριχτ 
(ολλανδική πόλη όπου υπογράφτηκε). Η ίδια 
έθεσε στόχο την Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και 
θεσπίστηκαν η κοινή εξωτερική πολιτική και 
η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. Το ευρώ 
(σε λογιστική μορφή, όχι σε φυσική μορφή) 
υιοθετήθηκε ως νόμισμα έντεκα κρατών – 

μελών της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 1999. 

 

Η υπογραφή, τον Φεβρουάριο του 1992, 
της συνθήκης του Μάαστριχτ 

Η Ελλάδα υπογράφει την ένταξη στο ΝΑΤΟ , 1952 

Η Ίδρυση του ΝΑΤΟ, Απρίλιο 1949, 
Ουάσιγκτον 

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία 

Το ΝΑΤΟ αποτελεί στρατιωτική αμυντική 
συμμαχία χωρών της Δύσης, που έχει σκοπό την 
ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-

μελών σε διάφορους τομείς (στρατιωτικό, 
πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό), 
την προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων 
και την αποτροπή της ένοπλης επίθεσης εναντίον 
κάποιας χώρας-μέλους από άλλες. Η συμμαχία 
αυτή υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 1949 στην 
Ουάσιγκτον από 12 χώρες της Ευρώπης και της 
Βόρειας Αμερικής  Το 1955 ιδρύθηκε ως 
αντίβαρο το Σύμφωνο της Βαρσοβίας με χώρες 
μέλη από το Ανατολικό Μπλόκο υπό την ηγεσία 
της Σ. Ένωσης. Οι δύο συμμαχίες αποτελούσαν 
τους κεντρικούς πόλους του ψυχρού πολέμου.   
 

Η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ.   
 

Η ένταξη το 1952 

Η Ελλάδα εισήλθε στη Βορειοατλαντική 
Συμμαχία με το πρώτο κύμα διεύρυνσης το 
1952, επί κυβερνήσεως Νικόλαου Πλαστήρα. 
Η επικύρωση από τη Βουλή έγινε στις 18 
Φεβρουαρίου 1952. Στην αγόρευσή του, ο 
πρωθυπουργός Πλαστήρας δήλωσε: «Δεν 
μπορεί κανείς να μην παραδεχθεί ότι όταν η 
Ελλάς συμμετέχει εις το Ατλαντικόν 
Σύμφωνον μετά των μεγάλων δυνάμεων, αι 
οποίαι κατοικούνται από ελευθέρους 
δημοκρατικούς λαούς, αισθάνεται αυτή 
ασφαλεστέραν…» 

Στις 14 Αυγούστου του 1974 η οικουμενική κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή απέσυρε την Ελλάδα 
από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, επειδή δεν αντέδρασε στην επίθεση της Τουρκίας στην 
Κύπρο και στην διχοτόμηση του νησιού (Αττίλα 2). Σε κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρεται ότι 
«…το ΝΑΤΟ αποδείχθηκε ανίκανο να παρεμποδίσει την Τουρκία από την εξαπόλυση νέας 
βάρβαρης και απρόκλητης επίθεσης κατά της Κύπρου…» 

Έξι χρόνια αργότερα, η κυβέρνηση Ράλλη αποφάσισε την επάνοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ στις 19 
Οκτωβρίου 1980.  

150

Ιστορία της Ελλάδας   9



 

 

 

 

Το χρονικό ένταξης της Ελλάδας στην 
ΕΟΚ-Ε.Ένωση 

Πρώτο βήμα για τη συμμετοχή της Ελλάδας στις 
διαδικασίες ενοποίησης της Ευρώπης ήταν η 
υπογραφή, το 1961, της συμφωνίας σύνδεσης της 
χώρας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
(ΕΟΚ). Ωστόσο, η σοβαρή πολιτική αστάθεια που 
ακολούθησε, με αποκορύφωμα την επιβολή της 
απριλιανής δικτατορίας (1967-1974), είχε ως 
αποτέλεσμα ένα μακροχρόνιο «πάγωμα» της 
συμφωνίας. 
Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, η 
πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση Καραμανλή 
αποφάσισε να υποβάλει αίτηση για πλήρη ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ. (Ιούνιο 1975) Ο Κ. Καραμανλής 
εκτιμούσε ότι η ένταξη στην ΕΟΚ θα βοηθούσε τη 
σταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών στην 
Ελλάδα και θα εξυπηρετούσε μακροπρόθεσμα την 
ασφάλεια της χώρας. 
 Στις 28 Μαΐου 1979  υπογράφηκε στην Αθήνα, η 
συνθήκη Προσχωρήσεως της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Η 
επίσημη ένταξη της χώρας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες έγινε την 1η Ιανουαρίου 1981. 

Υπογραφή το 1961, της συμφωνίας 
σύνδεσης της χώρας με την ΕΟΚ 

Υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης 
της Ελλάδας στην ΕΟΚ, 28 Μαΐου 1979  

Κατά την περίοδο 1981-1985 η πολιτική των ελληνικών 
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ΕΟΚ στηρίχτηκε 
σε δύο κύριες εκτιμήσεις: πρώτον, ότι δεν συνέφερε η 
αποχώρηση  από την ΕΟΚ, ·δεύτερον, ότι η Ελλάδα θα 
έπρεπε μέσα στην ΕΟΚ να προσπαθήσει, να βελτιώσει τη 
θέση της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα πέτυχε την εκπόνηση 
των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 
(ΜΟΠ), που αφορούσαν τη χρηματοδότηση από την ΕΟΚ 
διαφόρων έργων στα μεσογειακά κράτη – μέλη της. 
Κατά την περίοδο 1985-1989 η  πολιτική διαπραγμάτευσης 
με την ΕΟΚ είχε ως κύριο σκοπό την ανάδειξη των 
ιδιαιτεροτήτων των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών του 
ευρωπαϊκού Νότου. Επιτεύχθηκε το γνωστό  πακέτο 
Ντελόρ που  διπλασίασε τους πόρους που διέθετε στα 
μεσογειακά κράτη–μέλη της. 
Την περίοδο 1989-1996 όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις 
συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για την επεξεργασία 
της συνθήκης του Μάαστριχτ, εξασφάλισαν την 
παραχώρηση από την ΕΕ για την Ελλάδα ειδικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων (Κοινοτικά Πλαίσιο 
Στήριξης – ΚΠΣ) και έλαβαν μέτρα προετοιμασίας της 
χώρας για την ένταξή της στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).  
 

Η προεδρεία της Ελλάδας της Ε.Ε. 
Θεσσαλονίκη, 2003 

        Αττική Οδός, 2004 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα
 Ποια είναι η πορεία της Ελλάδας στις ενταξιακές διαδικασίες στους δυτικούς

οργανισμούς και κυρίως στην ενοποίηση της Ευρώπης;
 Ποια είναι η πάγια πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων όσον αφορά την

ένταξή της στους οργανισμούς αυτούς;
 Ποιος ο ρόλος της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία άλλων χωρών και κυρίως

των Δυτικών Βαλκανίων;
 Πώς συμβάλλει η θέση της Ελλάδας στην ανάπτυξη των Βαλκανικών χωρών;
 Συγκεντρώστε στοιχεία για δύο σημαντικά έργα στην Ήπειρο: την Εγνατία και

την Ιονία Οδό
 Αναφέρετε τα στοιχεία αυτά στην τάξη και μιλήστε για τη σημασία των οδικών

αυτών αξόνων, όχι μόνο για την ανάπτυξη της Ηπείρου αλλά και της ευρύτερης
περιοχής.

 Ποια άλλα έργα γνωρίζετε ότι έγιναν στην Ελλάδα με κονδύλια της Ε. Ένωσης;

Ο ισχυρότερος ρόλος της Ελλάδας
Πράγματι, παρά τις αρχικές δυσκολίες, η Ελλάδα 
κατάφερε να ενταχθεί στον λεγόμενο «σκληρό 
πυρήνα» της ΕΕ. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2001 η 
Ελλάδα υιοθέτησε το ευρώ, το οποίο άρχισε να 
χρησιμοποιείται σε φυσική μορφή από την 1η 
Ιανουαρίου 2002.  
Επίσης, το 2004 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
χάρη και σε ελληνικές προσπάθειες, η Κύπρος μαζί με 
άλλες χώρες.  
Στις αρχές του 21ου αιώνα η Ελλάδα εμφανίζεται να 
υιοθετεί τη λογική της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Ιδιαίτερα σημαντικός εμφανίζεται ο ρόλος 
της στα Δυτικά Βαλκάνια. Το γεγονός αυτό πιστεύεται 
ότι θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα συμβάλει στην περαιτέρω οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας και θα τονώσει τον περιφερειακό 
και διεθνή ρόλο της. 
Η κρίση της περιόδου 2008-2018 στις σχέσεις ανάμεσα 
στην Ελλάδα και την Ε. Ένωση, μαζί με τα τεράστια 
προβλήματα και τις βαρύτατες συνέπειες που υπέστη ο 
ελληνικός λαός και η ελληνική οικονομία, επιβεβαίωσε 
και τη σημασία, το ρόλο και τις δυνατότητες της 
Ελλάδας εντός  της Ε. Ένωσης.   

Ολυμπιακό στάδιο, Αθήνα 
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  Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας 

Ο πολιτισμός, τα γράμματα και οι τέχνες 
στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα.   

 Η λογοτεχνία 

Η περίοδος 1900-1922 Οι κοινωνικοπολιτικές και 
ιδεολογικές εξελίξεις των αρχών του 20ού αιώνα γέννησαν το 
«ιδεολογικό μυθιστόρημα». Κάποιοι λογοτέχνες υιοθέτησαν 

σοσιαλιστικές ιδέες και ασχολήθηκαν με κοινωνικά θέματα. Άλλοι 
μίλησαν για τους αγώνες του ελληνισμού. 

Στην ποίηση, ο Άγγελος Σικελιανός υιοθετώντας την 
παλαμική αντίληψη για την ενότητα του ελληνικού παρελθόντος 
με το παρόν, μίλησε στο έργο του για την αρχαία Ελλάδα. 

Παράλληλα, εκδηλώνονταν και κάποιες προσπάθειες 
ανανέωσης της ελληνικής ποίησης με βάση τις σύγχρονες 
ευρωπαϊκές σχολές.
    Ακριβώς τη στιγμή που ο Κωστής Παλαμάς ολοκλήρωνε, 
ουσιαστικά, το έργο του, ο Κωνσταντίνος Καβάφης έφτανε στην 
ωριμότητά του ως ποιητής, αναζητώντας νέους ποιητικούς 
δρόμους στη διαμόρφωση ενός εντελώς προσωπικού ύφους που 
διακρίνεται για τη λιτότητα, τη λεπτή ειρωνική διάθεση και την 
παραδοχή ότι οι αξίες είναι πάντα σχετικές. 

Η λογοτεχνία του Μεσοπολέμου Οι προσπάθειες 
ανανέωσης της ποίησης συνεχίστηκαν και στη δεκαετία του 1920, 
η οποία θα χαρακτηριστεί από την προσπάθεια 
αναπροσανατολισμού προς την Ευρώπη.   
 Ήταν ένα έργο που έμελλε να σημαδέψει την ελληνική 
λογοτεχνία, η οποία μετά την ήττα στη Μικρά Ασία και την 
οριστική κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας αναζητούσε ένα νέο 
όραμα. 

Η γενιά του ‘30 
Στην ατμόσφαιρα αυτή δημιουργεί ο Γιώργος Σεφέρης, ο Ανδρέας 
Εμπειρίκος και ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο Οδυσσέας Ελύτης ο 
Γιάννης Ρίτσος, ο Νικηφόρος Βρεττάκος κλπ. Οι νέοι αυτοί 
δημιουργοί καθιερώθηκε να αποκαλούνται γενιά του ’30 

Α. Σικελιανός Κ.Καβάφης 

Κ. Παλαμάς 

Γ. Σεφέρης (Νόμπελ) 
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Πρόκειται για τους λογοτέχνες που ανανέωσαν ουσιαστικά την 
ελληνική ποίηση εγκαταλείποντας το μέτρο, την ομοιοκαταληξία και 
αδιαφορώντας για τη λογική αλληλουχία του ποιήματος. 
Παράλληλα, ιδιαίτερη ανάπτυξη με τον ίδιο προσανατολισμό, γνώρισε 
το μυθιστόρημα. Συγχρόνως, τα ιστορικά γεγονότα, όπως η εμπειρία 
του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου και του μικρασιατικού πολέμου, 
κατέλαβαν σημαντική θέση σε αρκετούς γνωστούς συγγραφείς όπως ο 
Στρατής Μυριβήλης, ο Στρατής Δούκας και ο Ηλίας Βενέζης. Εντελώς 
ιδιόμορφη περίπτωση λογοτέχνη, ο Νίκος Καζαντζάκης. Ταλαντεύτηκε 
ανάμεσα σε διάφορα φιλοσοφικά πιστεύω, ιδεολογίες και θρησκείες, 
παρουσίασε προπολεμικά το ποιητικό έργο Οδύσσεια, για να δώσει 
αργά, τις δεκαετίες του ’40 και του ’50, τα σημαντικότερα έργα του.

Μεταπολεμική Λογοτεχνία 

Οι Σεφέρης Ρίτσος και Ελύτης δημιουργοί γνωστοί προπολεμικά, 
έδωσαν τα πιο ώριμα δείγματα του έργου τους μετά τον πόλεμο, όπως 
ο Γ. Σεφέρης (Νόμπελ 1963), ο Γ. Ρίτσος (Βραβείο Λένιν 1977), ο Οδ. 
Ελύτης  (Νόμπελ 1979). 
Η πρώτη μεταπολεμική γενιά ποιητών έγραψε βαθιά επηρεασμένη από 
τα βιώματα της περιόδου 1940-1949. Στην ίδια ατμόσφαιρα κινήθηκαν 
και οι πεζογράφοι της. Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά ποιητών 
στράφηκε περισσότερο στον εσωτερικό κόσμο, δίχως ωστόσο, να 
εγκαταλείψει εντελώς τις πολιτικές αναφορές.  
Η ποιητική γενιά του ’70, ωρίμασε στα χρόνια της δικτατορίας και 
εξέφρασε μια απορριπτική διάθεση απέναντι σε κάθε μορφής εξουσία. 
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ού

 αιώνα εκδηλώθηκαν στο 
πλαίσιο της ελληνικής πεζογραφίας ποικίλες αναζητήσεις.  
 

Ν. Καζαντζάκης 

Ο. Ελύτης (Νόμπελ) 

Οι Τέχνες στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα 

Η ζωγραφική. Παρά το γεγονός ότι στις αρχές του 20ού αιώνα 
βρισκόταν, ακόμη, υπό την επιρροή της σχολής του Μονάχου, άρχισε 
η βαθμιαία εισαγωγή νέων καλλιτεχνικών προτύπων. Οι Κωνσταντίνος 
Παρθένης (1878-1967), Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928) και 
Γιώργος Μπουζιάνης (1885-1959), οι θεωρούμενοι τρεις «πατέρες» της 
ελληνικής τέχνης του 20ού αιώνα, θα υπερβούν την απλή αποτύπωση 
της οπτικής πραγματικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο φως, 
χρησιμοποιώντας το χρώμα με λιτότητα. Η αναζήτηση νέων 
εκφραστικών μέσων, με επηρεασμούς από τις σύγχρονες δυτικές 
σχολές, αλλά και την παράδοση, στην ποικίλη θεματολογία αποτελεί 
το βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου. Βασικοί εκπρόσωποι είναι: 
Γιάννης Τσαρούχης, Γιάννης Μόραλης, Νίκος Εγγονόπουλος, Νίκος 
Κατζηκυριάκος––Γκίκας, Κώστας Τσόκλης  κλπ 

 

Ν. Εγγονόπουλος 
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Η μουσική  

Στην Ελλάδα του 20ού αιώνα χαρακτηρίστηκε από διάφορες 
απόπειρες ανανέωσης των μουσικών μορφών. Οι 
ανακατατάξεις των αρχών του 20ού αιώνα σε συνδυασμό με 
την αναζωπύρωση της συζήτησης για το νόημα και τη μοίρα 
του ελληνισμού έκαναν ορισμένους συνθέτες να επιδιώξουν τη 
δημιουργία μιας ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής. 
Ευρύτερα, πάντως, επικρατούσαν είτε η δημοτική μουσική, 
κυρίως στην ύπαιθρο, είτε τα εξελληνισμένα ελαφρά 
ευρωπαϊκά και αμερικανικά τραγούδια (τραγούδια του Αττίκ). 
Μετά το 1922 άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους, τα πρώτα 
ρεμπέτικα τραγούδια, που είχαν φέρει μαζί τους οι 
Μικρασιάτες πρόσφυγες. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, το 
λαϊκό τραγούδι, με κορυφαίες μορφές τον συνθέτη Βασίλη 
Τσιτσάνη και τον τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη, 
κυριάρχησε. Το ρεμπέτικο άρχισε να απενοχοποιείται και να 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των συνθετών. Το μπουζούκι, 
όργανο σύμβολο της λαϊκής μουσικής, έγινε αποδεκτό. Κύριοι 
πρωταγωνιστές αυτών των αλλαγών υπήρξαν ο Μάνος 
Χατζιδάκις και ο Μίκης Θεοδωράκης. Δίπλα τους ιδιαίτερη 
ήταν και η συμβουλή του Σταύρου Ξαρχάκου. 

Τσιτσάνης 

Μάνος Χατζηδάκης 

Σταύρος Ξαρχάκος 
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Ελλάδα και Αλβανία και ο 
Τόπος μας  

Το τέλος της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και η 
Ελληνοαλβανική προσέγγιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 

Στο πρότυπο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού που διαμόρφωσαν 
οι Ηπειρώτες λόγιοι, αναπτύχθηκε η εθνική ιδεολογία της 
αλβανικής Αναγέννησης. Είχε την ανοχή και την  πλήρη στήριξη 
των Ελλήνων λογίων, παρά το γεγονός ότι με τη στήριξη και για 
τα συμφέροντα τρίτων παραγόντων στράφηκε εναντίον τους και 
του ίδιου του Ελληνισμού. 
Η προσέγγιση αυτή είχε και μια άλλη διάσταση. Την ενός περίπου 
αιώνα ιδέα για την ελληνοαλβανική προσέγγιση (στην Ήπειρο) 
μέχρι και την ίδρυση δυαδικού κράτους.  
Η Ελλάδα θα διατηρήσει την πρωτοβουλία για την εύρεση κοινής 
γλώσσας με το αλβανικό στοιχείο, αλλά δε θα παρακάμψει εύκολα 
το εμπόδιο των συμφερόντων τρίτων παραγόντων.     
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Νεοελληνικός διαφωτισμός και Αλβανική Αναγέννηση 
Το ελληνικό πρώτυπο εθνικής ιδεολογίας. 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η 

Ήπειρος πρωτοστάτησε στην εθνική Νεοελληνική 
Ιδεολογία. Οι λόγιοι της συνδύασαν την αδιάκοπη 
επικοινωνία των Ηπειρωτών με τον αρχαίο Ελληνικό 
Κόσμο, (την κοιτίδα του οποίου εντόπιζαν στην Ήπειρο), 
όπως και με τη φύση, με την αγάπη για τον τόπο τους, 
την πατρίδα ως αποδοτικό μέσο διάκρισης από τους 
καταχτητές και απόδειξης ανωτερότητας επί αυτών. Την 
πραγμάτωση της ιδέας αυτής την εντόπιζαν στην ανάγκη 
πολιτιστικής διαφώτισης, τόσο σε σχέση με την ιστορία, 
όσο και με τα σύγχρονα δυτικά επιτεύγματα. Από τη 
διαδικασία αυτή προέκυψε η καλλιέργεια της 
νεοελληνικής εθνικής συνείδησης η οποία απόχτησε 
σάρκα και οστά στην ελληνική επανάσταση του 1821. Οι 
Ηπειρώτες απόχτησαν έτσι, το δικό τους πρότυπο στην 
ίδρυση των σύγχρονων εθνικών κρατών στην Ευρώπη, 
που βρήκε σάρκα και οστά στην Επανάσταση του 1821.  

Ε. Βούλγαρης Αθ. Ψαλίδας 

Ταυτότητα αλβανικής εθνικής 
ιδεολογίας 

Μερικές δεκαετίες αργότερα στην 
πραγματικότητα της Ηπείρου, οι 
ιδεολόγοι του αλβανικού εθνικού 
κινήματος επί το πλείστον ηπειρώτικης 
καταγωγής, κατασκεύασαν την αλβανική 
εθνική ιδεολογία υιοθετώντας το 
ηπειρωτικό πρότυπο της Νεοελληνικής 
Ιδεολογίας Διαφωτισμού. Φάνηκε 
ιδιαίτερα στην αναζήτηση της λαμπρής 
ιστορικής καταγωγής και του 
πολιτιστικού και γλωσσικού πλαισίου. 
Οι Αλβανοί λόγιοι   υιοθέτησαν τα ίδια 
επιχειρήματα με τους Έλληνες λόγιους 

και στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.  
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι ιδρυτές της αλβανικής εθνικής 
ιδεολογίας στο μεγαλύτερο μέρος 
ανήκαν στον ελληνικό πολιτισμό, ή είχαν 
ελληνική καταγωγή και συνείδηση. Από 
την άλλη, η αναζήτηση της λαμπρής 
καταγωγής των Αλβανών στον αρχαίο 
ελληνικό κόσμο, μυθολογία και ιστορία, 
αποτελούσε ένα γερό στήριγμα. 

Οι λόγοι προσέγγισης 
Οι ιδέες του Αλβανισμού, βρήκαν πρόσφορο έδαφος 

στην πληθώρα των εκδόσεων στην Ήπειρο με 
αντικείμενο τους Αλβανόφωνους πληθυσμούς σ’ αυτή. 
Πρωτοστάτησαν οι Έλληνες λόγιοι, οι οποίοι στις 
συνθήκες αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
επιδίωκαν μια οργανική ελληνοαλβανική συμμαχία και 
προσέγγιση, μέχρι και δυαδικό κράτος. Γενικώς 
πρόκειται για μια φιλολογία, η οποία αναπτύχθηκε για 
καθαρά πολιτικούς σκοπούς. Απέδιδε στους Έλληνες και 
Αλβανούς στην Ήπειρο κοινή καταγωγή. Συχνά 
εμπνέονταν από αυθόρμητο ρομαντικό ενθουσιασμό, ο 
οποίος, συχνά είχε σημείο αναφοράς την 
πραγματικότητα, που είχε καλλιεργηθεί στην μακραίωνη 
εποχή της δουλείας. Σ΄αυτόν τον πολιτικό ρομαντικό 
ενθουσιασμό και σκοπό οι Έλληνες λόγιοι επιδίωκαν να 
παραβλέψουν τις διαφορές και δυσμενείς εμπειρίες του 
παρελθόντος.

Ζωσιμαία Σχολή, Ιωάννινα 
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Ο Ευάγγελος Μέξης, από τους πρωτεργάτες  του 
Αλβανισμού. Με καταγωγή από το Λάμποβο των 
εθνικών ευεργετών Ζάππα και Ζωγράφου της. 
Απόφοιτος της Ζωσιμέας Σχολής Ιωαννίνων. Το 1820 
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία και μετείχε στις πρώτες 
πολεμικές ενέργειες της επανάστασης του 1821. 
Πέθανε το 1823, στον πόλεμο κατά τον κλοιό των 
εξεγερθέντων στην Τριπολιτσά. Το 1819 είχε 
αναλάβει την μετάφραση στην αλβανική από τα 
ελληνικά και με ελληνικό αλφάβητο της Καινής 
Διαθήκης.  
Ο Ναούμ Βεκιλχάρτζη (Μπρέδι) (1797- 1848). Με  

    καταγωγή από το Βυθκούκι της Κορυτσάς,  
     από οικογένεια εμπόρων. Το 1819 βρέθηκε 
     στη Βλαχιά, όπου μυήθηκε στη Φιλική      
     Εταιρία. Το 1821 πολέμησε  δίπλα στον     
     Υψηλάντη.  
     Το 1824-25 καταπιάστηκε από την ιδέα 

σύνταξης ενός αλβανικού αλφαβήτου το οποίο 
έκδωσε 20 χρόνια αργότερα, το 1844.  
Ο Ιωάννης Βρέτος, με καταγωγή από το Ποστενάνι 
της Κολώνιας. Σπούδασε Ζωσιμαία   Σχολή.   

  Εδώ έγραψε στην ελληνική το ποίημα για 
   τον Γεώργιο Καστριώτη Σκεντέρμπεη.  
   Το 1855 γράφει τη «Γραμματική της  
    ομιλούμενης ελληνικής γλώσσας στην 

       αλβανική».  Θεωρεί ότι οι Αλβανοί είναι 
κλάδος των Ελλήνων με κοινά έθιμα, ενδυμασίες και 
θρήσκευμα. Επιμένει ότι η γλώσσα της γνώσης και 
γραφής για τους Αλβανούς είναι η ελληνική. Στη 
συνέχεια, μετά το 1867-69, μετέχει ενεργά στις 
δραστηριότητες για το αλβανικό αλφάβητο με 
λατινικούς χαρακτήρες και τη γραφή της αλβανικής.  

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας.
Εκπρόσωποι  της αλβανικής Αναγέννησης και οι σχέσεις τους με τον Ελληνισμό 

 Ο Κωσταντίνος Χριστοφορίδης με     
      καταγωγή από το Ελμπασάνι στη μέση 
      Αλβανία (1809–1895). Σπούδασε    
       Ζωσιμαία Σχολή. Πίστευε στην κοινή 
       καταγωγή Ελλήνων και Αλβανών με 

κοινά ήθη και έθιμα. Προετοίμασε το πρώτο λεξικό 
της αλβανικής με βάση την ελληνική.  

Ο Ναήμ Φράσερι και τα αδέρφια του  
Αμπτύλ και Σαμί, σπούδασαν στη  
Ζωσιμαία Σχολή. Ο Ναϊμ έγραψε στην 
ελληνική και σε ομηρικό ύφος τον  
γνωστό ποίημά του  «Ο Αληθής πόθος  
των Σκηπτάρων» που αποτέλεσε στη  

συνέχεια την βάση της αλβανικής εθνικής ιδεολογίας 
Ο Θεοφάνης Μαυρομάτης, γνωστός με 
το όνομα Φαν Νόλι, από σκληρός κριτής 
της χαμηλής ελληνικής ποιότητας των 
ομογενών του, μετατράπηκε σε 
στυλοβάτης του αλβανικού εθνικού 
κινήματος με  

ιδιαίτερη συμβολή στην ίδρυση του αλβανικού 
κράτους και στην προώθηση της αλβανικής γλώσσας 
και πολιτισμού.  

Ο ευεργέτης Χριστάκης Ζωγράφος, ο οποίος, 
για τη ενίσχυση της ελληνικής παιδείας στην Ήπειρο, 
το 1872 ίδρυσε στη γενέτειρα του, στο Κεστοράτι 
Αργυροκάστρου, ήταν υπέρ της χρήσης της 
αλβανικής στα δημοτικά σχολεία, με την προϋπόθεση 
ότι θα συνέβαλε στην διάδοση του Ελληνισμού. Με 
το ίδιο σκεπτικό ο Ευάγγελος Ζάπας μετείχε στις 
ζυμώσεις για την σύγκληση της Λίγκας της Πριζρένης 
1878 και ο Χριστάκης Ζωγράφος σε μια από τις 
συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη των Αλβανών 
λογίων για την καθιέρωση του αλβανικού αλφάβητου. 

Όπως παρατηρεί η Γαλλίδα βαλκανολόγος Nathalie Clayer «Όντας ορθόδοξοι, καθολικοί, ή μουσουλμάνοι, 
τα μέλη του δικτύου Αλβανισμού … στο μεγαλύτερο μέρος, ήταν με καταγωγή από το βιλαέτι των 
Ιωαννίνων, ή την περιοχή της Κορυτσάς και άνηκαν στον ελληνικό πολιτισμό. Μερικοί απ’ αυτούς είχαν 
σπουδάσει στη Ζωσιμαία σχολή των Ιωαννίνων. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των μουσουλμάνων όπως 
του Ισμαήλ Κεμάλ Βλιόρα, των Ναΐμ, Αμπντύλ και Σαμί Φράσερι. Ο μόνος που δεν ήταν με καταγωγή από το 
σημερινό Νότο της Αλβανίας ήταν ο Κ. Χριστοφορίδης, αλλά είχε σπουδάσει στη Ζωσιμαία Σχολή». (Ήταν 
λογοτέχνες και τα πρώτα λογοτεχνικά δοκίμια τα έκαμαν στην ελληνική). 
Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι στην ίδρυση του «Συλλόγου Εκτύπωσης Αλβανικών Γραμμάτων» στην 
Κωνσταντινούπολη, το 1879, ο πρώτος με επιδιώξεις προβολής του αλβανικού εθνικού πολιτισμού, μετείχαν 
28 μέλη. Δέκα ήταν μουσουλμάνοι, τέσσερις καθολικοί και 14 ορθόδοξοι χριστιανοί από το Αργυρόκαστρο 
και την Κορυτσά. Από τους δέκα μουσουλμάνους, εκτός ενός ιατρού από την περιοχή της Οχρίδας, όλοι οι 
άλλοι ήταν από το βιλαέτι των Ιωαννίνων 

  Πηγή:  Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation majoritarirement 
muslumane en Europe”, Paris (αλβανική μετάφραση) σελ. 24, 215, 244 
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Η δυναμική επαναφορά του θέματος  
«Δυαδικό ελληνοαλβανικό κράτος» θα 

           επανέλθει στη δεκαετία του 
           1860, όταν άρχισε να      
            διαφαίνεται το τέλος της 
            Οθ. Αυτοκρατορίας στα   
            Ευρωπαϊκά της εδάφη. Η  
            αναζήτηση συμμαχίας των 
           Αλβανών στους Έλληνες 

είχε ένα έτοιμο ιστορικό   
                πλαίσιο. Επηρέασε  

θετικά και η ανάμιξη τέτοιων ισχυρών 
ελληνικών προσωπικοτήτων από την 
Ήπειρο, όπως ο Ευάγγελος Ζάππας και ο 
Χριστάκης Ζωγράφος. 
Κατά την Ανατολική Κρίση (1875-1878) 
και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το θέμα 
του δυαδικού κράτους σημείωσε νέα 
πρόοδο, αλλά πλέον υπό μια πολύπλευρη 
και πολύπλοκη δυναμική συμφερόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνοαλβανικό δυαδικό κράτος 

Η ιδέα και οι προσπάθειες για ένα Ελληνοαλβανικό δυαδικό κράτος διανύουν μια 
περίοδο που αγγίζει τον αιώνα. Τη συγκεκριμένη εξέλιξη δεν όριζαν απλώς πολιτικές 
συγκυρίες, αλλά οι ιδιαιτερότητες της εθνολογικής διαστρωμάτωσης κυρίως στην 
Ήπειρο. Στην προσέγγιση αυτή οι Έλληνες ξεπερνούσαν τις κακουχίες που είχαν 
δοκιμάσει από Αλβανούς μουσουλμάνους, τόσο στο πλευρό του Αλή Πασά, όσο και 
στην υπηρεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως κατά την επανάσταση του 1821. 

Η εξέλιξη μέσα από γεγονότα 

Η αφετηρία της ιδέας του δυαδικού κράτους θα πρέπει 
να αναζητηθεί στο σχέδιο του Θ. Κολοκοτρώνη.  

Σκόπευε την ίδρυση μετά την 
Επανάσταση του 1821 δυαδικού 
ελληνοαλβανικού κράτους. 
Όριζε μάλιστα και τα σύμβολα 
και τη γλώσσα.
Την ίδια περίοδο, 1822, η 
κυβέρνηση της επανάστασης  

επιδίωξε συμφωνία με τους Αλβανούς Χριστιανούς και 
Μουσουλμάνους με μεσολαβητές τους Σουλιώτες.  
Την άνοιξη του 1829, 56 αγάδες της Λαμπουριάς 

ήρθαν σε συνεννόηση μεταξύ τους και συμφώνησαν να 
επαναστατήσουν με την ελληνική σημαία για την 
απελευθέρωση της Ηπείρου και την ένωσή της με το 
Ελληνικό κράτος. Προϋπόθεση για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό τους ήταν η εξασφάλιση από την Ελληνική 
κυβέρνηση της θρησκείας των μωαμεθανών και των 
εθίμων τους στην Ελληνική επικράτεια. Η ελληνική 
πλευρά και ιδιαίτερα ο Καποδίστριας, ο οποίος είχε 
γνώση των εξελίξεων, δεν έδωσε συνέχεια, 
φοβούμενος πιθανό αντιπερισπασμό της Πύλης.  
Στη φάση αυτή ενίσχυαν την κίνηση των Αλβανών 
στην Ήπειρο προς τον Ελληνισμό οι προσπάθειες της 
Πύλης να εφαρμόσει μέτρα ενίσχυσης του 
αυτοκρατορικού καθεστώτος, όπως φάνηκε και στην 
περίπτωση του Τανζιμάτ. Εδώ οφείλεται (1846) η 
έντονη αντίδραση των Αλβανών Τόσκηδων με 
επικεφαλής τους Ζενέλ Γκιολέκα και Ράπο Χεκάλι, 
που ξεσηκώθηκαν κατά της τουρκικής εξουσίας.  Στις 
15 Αυγούστου 1847, ο Γκιολέκας και οι συνεργοί του 
έστειλαν αναφορά προς την ελληνική κυβέρνηση και 
τον βασιλιά Όθωνα μέσω της οποίας ζητούσαν μεταξύ 
των άλλων να τους αναγνωριστεί η ελληνική ιθαγένεια, 
χωρίς όμως θετική έκβαση.  
Από τότε σηματοδοτείται η δημιουργία στο ελληνικό 
κράτος ισχυρού ρεύματος ελληνοαλβανικής ένωσης.   

Εφημερίδα που ο Ισμαΐλ Κεμάλ Βλιώρα, 
εξέδιδε στα ελληνικά για ελληνοαλβανικά 

θέματα, τέλη 19ου αρχές 20ου αιώνα. 

Ζενέλ Γκιολέκα 

Η αποκορύφωση και το τέλος της 
ιδέας του δυαδικού κράτους 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα
 Στην αρχή του μαθήματος αναφέρεται ότι «Οι Ηπειρώτες λόγιοι συνδύασαν την αδιάκοπη

επικοινωνία των Ηπειρωτών με τον αρχαίο Ελληνικό Κόσμο, (την κοιτίδα του οποίου εντόπιζαν
στην Ήπειρο), όπως και με τη φύση, με την αγάπη για τον τόπο τους, την πατρίδα ως αποδοτικό
μέσο διάκρισης από τους καταχτητές και απόδειξης ανωτερότητας επί αυτών.»

 Έχοντας υπόψη την ιστορία του ελληνικού έθνους, αναλύστε τα στοιχεία που αναφέρονται στο
συγκεκριμένο απόσπασμα και συντάξτε μια δική σας εργασία στην οποία να εκφράζετε τις δικές
σας απόψεις.

 Βρείτε στο μάθημα ή και σε άλλες πηγές στοιχεία που να επιβεβαιώνουν  ότι την  πρωτοβουλία
στην ελληνοαλβανική προσέγγιση την είχε σχεδόν πάντα η ελληνική πλευρά. Με τη βοήθεια του
δασκάλου εξηγήστε τους λόγους γιατί.

 Στο ίδιο πλαίσιο σε ένα σημείο του μαθήματος αναφέρεται ότι «Στην προσέγγιση αυτή οι Έλληνες
ξεπερνούσαν τις κακουχίες που είχαν δοκιμάσει από Αλβανούς μουσουλμάνους, τόσο στο πλευρό
του Αλή Πασά, όσο και στην υπηρεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως κατά την
επανάσταση του 1821.» Αναλύστε τι σημαίνει το απόσπασμα αυτό.

 Γράψτε τους λόγους γιατί οι λόγιοι της αλβανικής Αναγέννησης υιοθέτησαν στο δικό τους
ιδεολόγημα τα πρότυπα της Νεοελληνικής Ιδεολογίας των Ηπειρωτών.

Στις αρχές της Ανατολικής Κρίσης η επίσημη ελληνική 
πολιτική με το σκεπτικό των αποφασιστικών λύσεων 
υπέρ των Ελληνικών συμφερόντων, ενθάρρυνε εκ νέου 
την αλβανική προσέγγιση. Για το σκοπό αυτό 
οργανώθηκαν  μυστικές επαφές στην Κέρκυρα με 
Έλληνες της Ηπείρου και μουσουλμάνους και 
χριστιανούς Αλβανούς, οι οποίες συνεχίστηκαν ένα 
χρόνο αργότερα στα Ιωάννινα.   
Το Φλεβάρη του 1878 έγινε η γνωστή μάχη του 
Λυκουρσιού με τις πρωτόγνωρες συνέπειες για το 
ελληνικό και ορθόδοξο στοιχείο. Οι εχθροπραξίες 
έβαλαν τέρμα και στις συνομιλίες περί δυαδικού 
κράτους, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα το έδαφος για 
επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών. 
Οι Έλληνες ούτε αυτή τη φορά παραιτήθηκαν. Το 1899 
δημιούργησαν μια ελληνοαλβανική οργάνωση με σκοπό 
να προσελκύσουν τους Αλβανούς με το μέρος τους. 
Πρόκειται για την οργάνωση «Αλβανική Ένωση των 
Αθηνών». Ούτε αυτή η προσπάθεια καρποφόρησε παρά 
το γεγονός ότι υποστηρικτές της από αλβανικής πλευράς 
ήταν τέτοιες προσωπικότητες, όπως ο Φαϊκ Κονίτσα, ο 
Φαν Νόλη, ο Ισμαηλ Κεμάλ Μπέη κ.λπ, αργότερα 
στυλοβάτες του αλβανικού κράτους. 
Η ιδέα ενός δυαδικού ελληνοαλβανικού κράτους θα 
μείνει οριστικά στο πλαίσιο προσπαθειών και 
επιθυμιών. Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειες 
εύρεσης κοινής γλώσσας με το αλβανικό στοιχείο, αλλά  
δε θα παρακάμψει το εμπόδιο των συμφερόντων τρίτων 
παραγόντων.  
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Η Ελλάδα, η Αλβανία και 
τα σύνορα μεταξύ τους. 

Η  ίδρυση του αλβανικού κράτους συνέπιπτε χρονικά με τις 
προσπάθειες εθνικής ολοκλήρωσης του ελληνικού κράτους. 
Ταυτόχρονα  ανταποκρίνονταν στην ανάγκη εξισορρόπησης των 
οικονομικο-πολιτικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων, 
κυρίως της Ιταλίας, της Αυστροουγγαρίας και της υπό απόσυρση 
Οθ. Αυτοκρατορίας, τα οποία αναπτύσσονταν στα γεωγραφικά 
όρια της Ηπείρου.  Τα δε δεύτερα εμπόδιζαν κάθε προσέγγιση του 
αλβανικού στοιχείου με την Ελλάδα, όταν η Αθήνα διατείνονταν 
φιλικά στις αλβανικές προσπάθειες. Ταυτόχρονα, το έργο της 
Αθήνας δυσκολεύονταν και από το γεγονός ότι υποχρεώθηκε να 
επιλέξει  μεταξύ δύο ή περισσότερων εθνικών διεκδικήσεων. 
Πάντως, η οριοθέτηση των συνόρων δεν ήταν μια εύκολη 
υπόθεση, ούτε σε χρόνο, ούτε σε προσπάθειες  

Το πρώτο πρωτόκολλο της Φλωρεντίας.

Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, Φθινόπωρο 1912, ο 
ελληνικός στρατός αναπτύσσεται στην Ήπειρο. Με τον τρόπο 
αυτό η Αθήνα επιδίωκε να είχε ένα ισχυρό χαρτί στη 
Συνδιάσκεψη των Πρεσβευτών των 6 Μεγάλων Δυνάμεων του 
Λονδίνου, (1913) για να αποτρέψει τα σχέδια της Ιταλία και 
Αυστροουγγαρίας. Ιδιαίτερες ενστάσεις είχε η Ιταλία, η οποία 
θεωρούσε απειλή των δικών της συμφερόντων στην Αλβανία τον 
έλεγχο από την Ελλάδα των δύο πλευρών των στενών της 
Κέρκυρας. Στην προσπάθειά της η Ελλάδα δεν είχε ισχυρούς 
σύμμαχους. Ταυτόχρονα, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ ενός εκ των 
δύο ή τριών διεκδικήσεών της. Τελικά, μεταξύ των 
Δωδεκανήσων, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της 
Ηπείρου, προτίμησε τα πρώτα. 
Υπό τις συνθήκες αυτές  και παρά τις έντονες αντιδράσεις του 
ντόπιου πληθυσμού στο Βορά της Ηπείρου, την 1η Αυγούστου 
1913 τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Ήπειρο προτάθηκαν 
σχεδόν στη σημερινή τους μορφή και ανακοινώθηκαν με το 
Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (13 Φλεβάρη 1914). Επίσης, 
προκειμένου η Ελλάδα να ενσωματώσει οριστικά τα νησιά του 
Αιγαίου της επιβλήθηκε η αποχώρηση του ελληνικού στρατού 
από το βόρειο τμήμα της Ηπείρου.  
 

Οροθετική γραμμή Ελλάδας-

Αλβανίας , πρωτόκολλο 
Φλωρεντίας-  

απόφαση: Δεκέμβρη 1913, 
ανακοίνωση: Φλεβάρη 1914 
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     Το κίνημα της Αυτόνομης Πολιτείας 
Τέσσερις μέρες μετά το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, 
17.02.1914, η Πανηπειρωτική Συνέλευση 
Αργυροκάστρου, κήρυξε επίσημα την «Αυτόνομη 
Πολιτεία της Βορείου Ηπείρου», με έδρα το 
Αργυρόκαστρο και πρόεδρο της προσωρινής κυβέρνησης 
τον Γεώργιο Ζωγράφο. Ήταν μια αντίδραση όχι μόνο 
κατά του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας, αλλά και της 
ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση 
νομοταγής στις εντολές των Μεγάλων Δυνάμεων, δεν 
στήριξε το αυτονομιακό κίνημα του πληθυσμού του 
Βορείου Τμήματος της Ηπείρου .             
Το αυτονομιακό κίνημα δεν στήριξαν μόνο Έλληνες 
αλλά και Αλβανοί ορθόδοξοι και  μουσουλμάνοι, όπως 
και πολλοί εθελοντές από την υπόλοιποι Ελλάδα και 
εκτός αυτής. Οι αιματηρές συγκρούσεις, οι εχθροπραξίες 
και καταστροφές, αναγκάσαν την Διεθνή Επιτροπή 
Ελέγχου, που είχε αναλάβει χρέη κυβέρνησης στην 
Αλβανία και τον Βασιλιά της Αλβανίας πρίγκιπα Wied 

να παρακαθίσουν σε συνομιλίες με την Αυτόνομη 
Πολιτεία. Οι δίμηνες συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με την 
επίτευξη του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας, το οποίο 

κατοχύρωνε την πλήρη αυτονομία στο Βόρειο Τμήμα της 
Ηπείρου. Υπογράφηκε στις 17 Μαΐου 1914 από τον 
Ζωγράφο, τους εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής 
Ελέγχου και τον εκπρόσωπο της Αλβανικής κυβέρνησης 
Μεχντί Φράσσερι. Σε λίγες βδομάδες το Πρωτόκολλο 
επικυρ ώθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις με πρώτη την 
Ιταλία και στη συνέχεια τη Βρετανία και τη Γερμανία. Η 
Αλβαν ική κυβέρνηση το επικύρωσε στις 10 Ιουνίου. Η 
αυτόν ομη πολιτεία θα ζήσει μέχρι τον  Οκτώβριο του 1914. 
Τότε ο ι δυνάμεις της Αντάντ με σκοπό να εξασφαλίσουν 
την ένταξ  η  της  Ελλάδας  στον Α’  Παγκόσμιο  
Πόλεμο  της  έδωσαν ως αντάλλαγμα το δικαίωμα 
επαναφοράς του ελληνικού στρατού στην Ήπειρο, κάτι που 
έγινε εντός μιας βδομάδας. Τότε ο Ζωγράφος, θεωρώντας 
ότι ολοκλήρωσε επιτυχ ώς την αποστολή της, παρέδοσε 
στον ελληνικό στρατό την αυτόνομη κυβέρνηση. 

Ο Βενιζέλος μάλιστα έδινε οδηγίες στις 
στρατιωτικές αρχές της Ηπείρου: να 
επιστρέψουν στους Αλβανούς τον μέχρι τότε 
κατασχεμένο οπλισμό και να προστατέψουν 
τον μουσουλμανικό πληθυσμό από 
οποιαδήποτε κακομεταχείριση. Παράλληλα, 
να αφοπλίσουν τα ηπειρωτικά σώματα, 
εμποδίζοντάς τα ταυτόχρονα να καταλάβουν 
τις εκκενωμένες από τον ελληνικό στρατό 
περιοχές. Ο Βενιζέλος εμπόδισε εμπράκτως 
τον ανεφοδιασμό  των ανταρτών από 
Ελλάδα, κλείνοντας το λιμάνι των Αγίων 
Σαράντα και απαγόρευσε τη χρήση των 
τηλεγραφικών γραμμών. Δεν αναγνώρισε 
την κυβέρνηση Ζωγράφου και απείλησε με 
την εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου 

εναντίον όσων αξιωματικών και 
στρατιωτών εγκατέλειπαν τον ελληνικό 
στρατό για να ενωθούν με το αυτονομιακό 
κίνημα. 

Πηγή: Κ. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της 
Ηπείρου, Ηρόδοτος 2003  σελ. 661-666  

Γεώργιος Ζωγράφος 

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου  της 
Κέρκυρας  17.05.1914 

Συνέπειες της ελληνικής διχόνοιας. 
Η ελληνική διχόνοια, λόγω της κόντρας Βενιζέλου-Κωνσταντίνου για τη στάση 
της Ελλάδας στον Α. Παγκόσμιο Πόλεμο (1915) είχε το δικό της αντίκτυπο στην 
Ήπειρο. Η Ιταλία επικαλούμενη στρατιωτικές ανάγκες της Αντάντ ζήτησε την 
αποβίβαση στρατού της στην Αυλώνα και την απομάκρυνση των ελληνικών 
δυνάμεων από την Ήπειρο. Από τον Μάρτιο 1916 μέχρι τον Ιούνιο 1917 οι 
Ιταλοί είχαν υπό στρατιωτικό έλεγχο τα ηπειρωτικά εδάφη μέχρι τα Ιωάννινα και 
τη Θεσπρωτία. Όλες οι ελληνικές διοικητικές δομές αντικαταστάθηκαν. Οι 
διωγμοί κατά των Ελλήνων, το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων και οι 
δημογραφικές αλλοιώσεις  θα συνεχιστούν μέχρι το 1919-20 με την αναγκαστική 
υποχώρηση των Ιταλών από την Αλβανία, μετά το Συνέδριο της Λιούσνιας 1920.   
  

Κτίριο 
τηλεπικοινωνιών 
των Ιταλών στους 
Α. Σαράντα  1917 
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Στο άρθρο 5 των δηλώσεων Νόλι στην 

ΚτΕ Γενεύη 5 Οκτωβρίου 1921, 
αναφέρονταν: 

«Οι υποταγμένοι στην αλβανική 
δικαιοδοσία, οι οποίοι ανήκουν σε 
μειονότητες εθνικές, θρησκευτικές ή 
γλωσσικές θα έχουν από τον νόμο την 
ίδια μεταχείριση που θα έχουν και όλοι 
οι άλλοι, οι οποίοι υπάγονται στην 
Αλβανική δικαιοδοσία. Θα έχουν το 
δικαίωμα να διατηρούν, να διευθύνουν, 
να ελέγχουν και να ιδρύουν στο μέλλον 
με δικά τους έξοδα, φιλανθρωπικά, 
θρησκευτικά ιδρύματα, όπου θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τη 
δική τους γλώσσα και θα είναι 
ελεύθεροι να πιστεύουν σε όποια 
θρησκεία θέλουν»   

Πηγή: Κεντρικό Αρχείο Αλβανίας, 1921, 
φακ. 217, 

Τα ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Από τη Διάσκεψη Ειρήνης 1919 σε εκείνη του 1946 

Το θέμα των Ελληνοαλβανικών συνόρων θα επανέλθει 
στο Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι (Φθινόπωρο 1919-

Καλοκαίρι  1920). Με κάποιες διαφορές, οι μεγάλες δυνάμεις, 
πλην την Ιταλία, τάχτηκαν υπέρ των ελληνικών αξιώσεων. 
Κατά περί εργο τρόπο ο Βενιζέλος εγκατέλειψε τους 
υπόλοιπους  ισχυρούς με την επιδίωξη να βρει κοινή γλώσσα 
σε διμερές  επίπεδο με την  Ιταλία. Πέτυχαν την γνωστή 
συμφωνία  Βενιζέλου-Τιτόνι (Ιταλός Υπουργός 
Εξωτερικών ), την οποία όμως οι Ιταλοί δε σεβάστηκαν εν΄ 
όψη των υπ ολοίπων δυνάμεων με αποτέλεσμα η Ελλάδα να 
χάσει την στήριξή τους.

Παρόμοιοι  λανθασμένοι χειρισμοί από Βενιζέλο οδήγησαν 
την ελληνικ ή πλευρά στην υπογραφή της Συμφωνίας της 
Καπεστίτσας, η οποία παρά τις θριαμβολογίες, είχε 
συγκεκριμέν ο τοπικό χαρακτήρα και από αλβανικής πλευράς 
υπογράφηκ ε από κρατικούς λειτουργούς δεύτερης και τρίτης 
μοίρας. Επ ίσης, δεν εξασφαλίστηκε καμιά εγγύηση 
έμπρακτης  εφαρμογής.

Στις 17 Δεκ εμβρίου 1920, η Αλβανία, έγινε δεκτή στην 
Κοινωνία τω ν Εθνών (ΚτΕ).

Στις 9 Νομε βρίου 1921 οι Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και 
Ιαπωνία απ οφάσισαν την στήριξη του πρωτοκόλλου της 
Φλωρεντίας   για τα ελληνοαλβανικά σύνορα. 

Στις 2 Οκτ ωβρίου 1921, ο αντιπρόσωπος της Αλβανίας 
στην ΚτΕ, F an Noli προέβη σε μονομερή δήλωση 
αναγνώριση ς της ύπαρξης μειονοτήτων στην Αλβανία, χωρίς 
να αν αφέρετε  συγκεκριμένα σε ελληνική μειονότητα , ούτε 
στο καθεστώς της. Η δήλωση Noli, δεν αναγνωρίστηκε από 
την Ελλάδα. Ούτε η ΚτΕ έλαβε υπόψη το αίτημα της 
Ελλάδας για να αναγνωρίσει η ΚτΕ το Πρωτοκόλλο της 
Κέρκυρας. 

Μια ακόμα  πράξη για τη χάραξη των ελληνοαλβανικών 
συνόρων θα παιχτεί εκ νέου στη Φλωρεντία. Στις 27 Γενάρη 
1925 οι αντι πρόσωποι της Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας 
υπέγραψαν  το δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, το 
οποίο περιέλ αβε όλες τις αποφάσεις του πρώτου, που είχε 
υπογραφεί ε δώ το 1913.  

Ε. Βενιζέλος επικεφαλής της 
ελληνικής αντιπροσωπείας στο 
Συνέδριο Ειρήνης του Παρισιού 1919 

Ανεξαρτήτως από τις θέσεις στα διεθνή φόρα, η Αθήνα κατά τον Μεσοπόλεμο διαμήνυε 
στους Έλληνες της Αλβανίας το συμβιβασμό με το στάτους «μειονότητας» και τη 
διεκδίκηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο αυτό. Εμπόδιζε κάθε προσπάθεια αυτόνομης 
πολιτικής οργάνωσης των Ελλήνων. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερο επιδίωκε τη 
βελτίωση των σχέσεων με το αλβανικό κράτος σε όλα τα επίπεδα.   
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Ερωτήσεις και καθήκοντα
Χωριστείτε σε τρεις ομάδες και με τη βοήθεια του δασκάλου ερευνήστε πάνω 
στα παρακάτω θέματα: 

α.  Τις βασικές ημερομηνίες και τα γεγονότα που συνόδεψαν τη χάραξη των 
συνόρων και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών. 
β. Συγκεντρώστε διάφορες πληροφορίες, αφηγήσεις και γεγονότα για τις 
συνέπειες σε οικογένειες, χωριά και κοινότητες λόγω χάραξης των συνόρων. 
γ. Ερευνήστε σε διάφορες πηγές σχετικά με το πώς γινότανε σε διάφορες 
περιόδους η διάβαση των συνόρων και ποιες ήταν οι συνέπειες από το 
κλείσιμο των ελληνοαλβανικών συνόρων στην περίοδο του κομμουνισμού. 
(μπορείτε να βρείτε ένα παλιό διαβατήριο, μια φωτογραφία από συνοριακή 
διάβαση, ένα τελωνειακό έγγραφο κλπ) 
Η κάθε ομάδα να παρουσιάσει την αντίστοιχη εργασία. 

Την 15η Μαΐου 1946 η Ελλάδα υπέβαλε για μια ακόμη φορά, 
τις διεκδικήσεις της στην Ήπειρο και στα Δωδεκάνησα, στο 
Συμβούλιο των Υπουργών των Τεσσάρων νικητριών δυνάμεων 
στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, (ΗΠΑ, Ρωσίας, Γαλλίας, Αγγλίας), 
το οποίο  θα κατάρτιζε τις συνθήκες ειρήνης με τις δυνάμεις του 

Άξονα.  
Οι ελληνικές διεκδικήσεις στην Ήπειρο προσέκρουσαν από 

την πρώτη στιγμή στο τοίχος των σλαβικών και κομμουνιστικών 
χωρών του ανατολικού μπλοκ. Ο Ε. Χότζα, ηγέτης της 
Αλβανίας, ο οποίος προσεκλήθη με τη στήριξή τους να ακουστεί 
στη Διάσκεψη, έχοντας την ανοιχτή στήριξη από τη Μόσχα και 
το Βελιγράδι και την αφανή από τους Άγγλους και τις ΗΠΑ, 
στην αγόρευσή του εξαπόλυσε σκληρή επίθεση κατά της 
Ελλάδας, ανακινώντας μάλιστα και διεκδικήσεις εναντίον της. 
Οι διεκδικήσεις της Ελλάδας θα μείνουν εκτός ημερησίας 
διάταξης με  την αγγλοαμερικανική υπόσχεση, ότι το θέμα θα 
συζητηθεί στο μέλλον.   

Oι ελληνικές διεκδικήσεις στη Διάσκεψη της Ειρήνης 
εκμεταλλεύτηκαν από το Χότζα για την ανάπτυξη της 
εχθρότητας κατά της Ελλάδας. Επικαλούμενος δήθεν ελληνικά 
σχέδια προσάρτησης στην Ελλάδα τμημάτων της Αλβανίας, 
καλλιεργούσε μεταξύ του αλβανικού λαού τον ανθελληνισμό 
και ανάγκαζε τους εγκλωβισμένους πλέον Έλληνες της 
Αλβανίας, και να κάθονταν φρόνιμα, και να επευφημούσαν τον 
Χότζα.  
 

Συνδιάσκεψη της Ειρήνης του Παρισιού 1946 

Η αίθουσα των εργασιών της 
Διάσκεψης Ειρήνης του 

Παρισιού 1946 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙII 

  Ελλάδα και Αλβανία μετά το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα . 
 Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι σχέσεις Ελλάδας

Αλβανίας γνώρισαν βαθιά σκαμπανεβάσματα. 
 Στην έχθρα του πολέμου προστίθεται η λογική του

Ψυχρού Πολέμου και η λογική του Χότζα να πετύχει την εσωτερική 
συνοχή στην αναζήτηση εξωτερικών και εσωτερικών εχθρών. 

 25 χρόνια οι διπλωματικές σχέσεις καταργήθηκαν.
Αποκαταστάθηκαν επί Χούντας για να βελτιωθούν βαθμιαία κατά 
την Μεταπολίτευση. 

 Πρώτος σημαντικός σταθμός το άνοιγμα της
σκουριασμένης επί 41 χρόνια πόρτας της Κακαβιάς, 1985. 

 Η πολιτιστικές ανταλλαγές δίνουν νέα νότα στις σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών 

 Νέα σελίδα ανοίγεται μετά την πτώση του κομμουνισμού
στην Αλβανία. Οι ανθρώπινες σχέσεις προηγούνται των 
διπλωματικών και πολιτικών.  

Κλίμα εθνικού ψυχρού πολέμου 

Μετά τη Διάσκεψη της Ειρήνης, 1946, οι σχέσεις 
Ελλάδας-Αλβανίας επιδεινώθηκαν και διακόπηκαν 
επισήμως   για ολόκληρα 25 χρόνια. Οφείλεται αυτό και 
στο γεγονός ότι αναφορικά με τη λογική του Ψυχρού 
Πολέμου η Ελλάδα και η Αλβανία ήταν σε 
διαφορετικούς πολιτικούς και στρατιωτικούς 
σχηματισμούς. Η Ελλάδα  άνηκε στο ΝΑΤΟ και η 
Αλβανία, εναντίον του, είτε ήταν  ενταγμένη στο 
Σύμφωνο της Βαρσοβίας, είτε εκτός  αυτού. Η 
τελευταία θετική χειρονομία της Αλβανίας προς  την 
Ελλάδα ήταν η παροχή βοήθειας κατά τον εμφύλιο 
πόλεμο στο Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας.  
 Από την άλλη πλευρά το κομμουνιστικό καθεστώς 
στην Αλβανία, για την καλλιέργεια μιας εθνικής 
σοσιαλιστικής ενότητας γύρω από τον κομμουνιστή 
ηγέτη, αναζητούσε συνεχώς εσωτερικούς και 
εξωτερικούς εχθρούς. Στο σκεπτικό αυτό, η Ελλάδα  
κατείχε την κεντρική θέση.  
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Η ταχτική του Χότζα στις σχέσεις με την Ελλάδα
Η ταχτική του Χότζα στις σχέσεις με την Ελλάδα 

απόβλεπε τη μεταφορά στον  αλβανικό λαό του 
προπαγανδιστικού ισχυρισμού του ότι πρόκειται για μια 
χώρα που δεν παραιτείται των σχεδίων προσάρτησης 
αλβανικών εδαφών, προσδοκώντας από την μία τη 
συσπείρωση του αλβανικού λαού γύρω από την ηγεσία του 
και από την άλλη την παραγκώνιση του Ελληνισμού στην 
Αλβανία. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούσαν οι εκατοντάδες 
φυλακίσεις και διωγμοί Ελλήνων με την κατηγορία ότι είναι 
«φιλέλληνες». Σιγά σιγά διέκοψε κάθε επικοινωνία με την 
Ελλάδα και κατάργησε καθετί ελληνικό. Μετά το 1974 
οχύρωσε με πολυβολεία όλη την μεθόριο με την Ελλάδα, 
όπως και με κάθε άλλη γειτονική χώρα.     

Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις βελτιώθηκαν µερικώς µετά 
το θάνατο του Στάλιν, αλλά διαταράχθηκαν τον Ιούνιο του 
1960 έπειτα από τις συνοµιλίες του Σοφοκλή Βενιζέλου 
(πρωθυπουργού της Ελλάδας) µε το Χρουστσόφ στη Μόσχα. Ο 
Χρουστσόφ παρείχε υποσχέσεις στο Βενιζέλο ότι θα 
συνομιλούσε µε τον Ενβέρ Χότζα σχετικά µε τη δυνατότητα να 
παραχωρήσει η Αλβανία στην ελληνική μειονότητα 
αυτονομία μεγαλύτερου βαθμού, όσον αφορά την 
εκπαίδευση και την Εκκλησία. Η αλβανική κυβέρνηση 
ερμήνευσε αυτές τις συνομιλίες ως ένδειξη ότι οι Σοβιετικοί  
δεν ήταν εντελώς αντίθετοι στα ελληνικά αιτήματα.

Τα κάτεργα του Ε. Χότζα όπου άφησαν τα 
οστά τους εκατοντάδες Έλληνες  

Μαύρη προπαγάνδα κατά της Ελλάδας 

Από τις αρχές του 1945 ο Ενβέρ Χότζα μετέφερε στο αλβανικό κοινό συναισθηματικό εχθρικό 
φορτίο κατά της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό δεν έπαψε να διαλαλεί σε όλα τα επίπεδα το γνωστό 
σλόγκαν περί «αρπαχτικών βλέψεων των Ελλήνων μοναρχοφασιστών κατά της Αλβανίας». Βάφτισε 
την Ελλάδα με τον όρο «μοναρχοφασιστική». 

Σε δεκαπεντάλεπτη ομιλία στο Αργυρόκαστρο το 1947, προκειμένου να χαρακτηρίσει την Ελλάδα, 
επανέλαβε 22 φορές, σε διαφορετικές μορφές, τη λέξη «μοναρχοφασίστες». Για να πετύχει τα 
αποτελέσματα επίδρασης στο «λαό του», χρησιμοποίησε μια απλή λογική. Γι΄ αυτόν «οι μοναρχοφασίστες» 
Έλληνες καταφέρονταν πρώτα κατά του ελληνικού λαού, προς τον  οποίο λαό,  βάση της αρχής του 
διεθνισμού, ο Χότζα μετέφερε συνεχώς τις συμπάθειές του. Μετέφερνε συνάμα την ιδέα ότι οι 
«μοναρχοφασίστες» συνεργάζονταν με τους εσωτερικούς εχθρούς του αλβανικού λαού, καθώς και με 
άλλους μεγάλους εξωτερικούς εχθρούς της Αλβανίας, επειδή «δεν μπορούν να δουν το μικρό, ηρωικό 
αλβανικό λαό να κυβερνάει ο ίδιος» και επειδή «οι μοναρχοφασίστες έχουν εδαφικές βλέψεις κατά της 
Αλβανίας». Στο ίδιο πλαίσιο συγκεκριμενοποιούσε «τις βλέψεις των μοναρχοφασιστών» για την Κορυτσά 
και το Αργυρόκαστρο, περιοχές τις οποίες θεωρούσε «λίκνο του αλβανικού πατριωτισμού». Με τη λογική 
αυτή έπλαθε συμπεράσματα ότι τα εδάφη αυτά είναι «μόνο αλβανικά και για την υπεράσπισή τους θα χυθεί 
αίμα» και ότι «η μειονότητα πονάει για την τύχη του ελληνικού λαού» αλλά «η ίδια είναι ευτυχισμένη με 
τον αδελφό αλβανικό λαό» και «την έχουμε σαν αδερφή μας» (!). 

Είναι επίσης καταγεγραμμένο γεγονός ότι οι σύμμαχοι έβλεπαν στις ενέργειες της αλβανικής 
προπαγάνδας μια προσπάθεια κατήχησης και συσπείρωσης του αλβανικού λαού, μέσω καλλιέργειας μίσους 
και αχαλίνωτης  εχθρότητας κατά της Ελλάδας. 

Πηγή: Ε. Χότζα «Δύο φίλοι λαοί», 1985, Σχόλια της συγγραφικής ομάδας 
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Αποκατάσταση και αναθέρμανση των σχέσεων
Το 1970 οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών 
στα Ηνωμένα Έθνη οδήγησαν σε µία εμπορική συμφωνία που 
υπογράφτηκε από τα εμπορικά επιμελητήρια και των δύο 
χωρών. Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Χούντας, η 
οποία δεσμεύτηκε στα Ηνωμένα Έθνη ότι παραιτείται από τις 
διεκδικήσεις του παρελθόντος προς την Αλβανία, το Μάιο του 
1971 αποκαταστάθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των 
δύο χωρών.  Τον Οκτώβριο του 1972 υπογράφτηκε στα 
Τίρανα η πρώτη διακρατική εμπορική συμφωνία. Μία 
δεύτερη ακολούθησε το Μάιο του 1976 και η αεροπορική 
σύνδεση το 1977. 
Το Μάρτη του 1978, με την επίσκεψη στη Γράψη της Δρόπολης, 
ο κομμουνιστής ηγέτης περνάει μήνυμα ανοίγματος προς την 
Ελλάδα και απαλλάσσει κάπως την εθνική ελληνική μειονότητα 
από τα σκληρά κατασταλτικά μέτρα. 
Το 1984 υπογράφεται και η πρώτη μορφωτική συμφωνία, και 
πέντε άλλες εμπορικές. 

Ψηφοφορία, όχι εκλογές! 

Μετά από 41 χρόνια ανοίγει η πόρτα της Κακαβιάς
Τον Ιανουάριο του 1985 έγινε το άνοιγμα της 

συνοριακής διάβασης της Κακαβιάς, όπου για πρώτη φορά 
ύστερα από 41 χρόνια, οι Έλληνες από τις δύο πλευρές των 
συνόρων αντάμωσαν. Τον Φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αργυρόκαστρο και τη 
Λιβαδειά των Αγίων Σαράντα, κλιμάκιο της Ελληνικής 
Κυβέρνησης με επικεφαλής τον Κάρολο Παπούλια. Η 
συγκίνηση των Ελλήνων ήταν ιδιαίτερη. Επισφραγίζει το 
κλίμα καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών η άρση 
μονομερώς του εμπολέμου από ελληνικής πλευράς τον 
Αύγουστο του 1987, που συνοδεύτηκε από οικονομική 
βοήθεια της Ελλάδας προς την Αλβανία στο όνομα της 
ευημερίας της ελληνικής μειονότητας. (Το εμπόλεμο είχε 
δημιουργηθεί  από  το  1940,  με  την  ιταλική  επίθεση  της  
Ιταλίας  κατά της Ελλάδας από το αλβανικό έδαφος) 
Ιδιαίτερη άνθιση έλαβαν οι πολιτιστικές ανταλλαγές. 
Γνωστοί Έλληνες τραγουδιστές και συγκροτήματα, όπως η 
Μαρινέλλα, ο Παριος, η Αλεξίου, ο Χαλκιάς, η Μαρίζα Κωχ  
και άλλοι θα δώσουν συναυλίες στην Αλβανία και στην 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Επισκέπτονται επίσης την 
Αλβανία, Έλληνες πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άνθρωποι 
των γραμμάτων. Στην Αλβανία η κρατική τηλεόραση 
παράγει και μεταδίδει ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα  Το άνοιγμα της Κακαβιάς, 1985 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Κάνετε μια σύντομη αναδρομή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών  και προσπαθήστε να κάνετε μια

κατάταξη σε περιόδους. Πείτε τα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου
2. Συλλέγοντας και άλλες πληροφορίες και στοιχεία από διάφορες πηγές, γράψτε μια εργασία στην οποία

να εξηγήσετε με δικά σας επιχειρήματα, τη στάση του κομμουνιστικού καθεστώτος προς την Ελλάδα.
Συχνά συναντούμε και χρησιμοποιούμε τον όρο «καχυποψία». Προσπαθήστε να τον ερμηνεύσετε.

3. Κάνετε μια σύγκριση ανάμεσα στον πληθυσμό των Ελλήνων της Αλβανίας πριν πέσει το καθεστώς
(1990) και σήμερα. Τι συνέβη; Είναι φυσιολογικό; Πώς μπορούσε να αποτραπεί η κατάσταση και πώς
μπορεί να γίνει αυτό σήμερα;

4. Για ποια δικαιώματα αγωνίζεται σήμερα η εθνική ελληνική μειονότητα; Ποια είναι η προοπτική των
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών;

Νέα σελίδα σχέσεων μετά το 1990. 

Μια νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις ανοίχτηκε μετά την 
μεταπολίτευση στην Αλβανία (1990). Δεν αφορά απλώς 
την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην 
Αλβανία. Το άνοιγμα των συνόρων έφερε στην Ελλάδα 
εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανούς σε αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών διαβίωσης, όπως και δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων 
ομογενών. Δημιουργήθηκε έτσι μια υπολογίσιμη 
μεταναστευτική κοινότητα Αλβανών στην Ελλάδα. Το 
γεγονός τόνωσε ιδιαίτερα το επίπεδο ανθρώπινων 
σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας ως το πιο 
σταθερό, αποδοτικό και θετικό συγκριτικά με το πολιτικό 
επίπεδο.  
Από τη δική της πλευρά η γηγενής κοινότητα της εθνικής 
ελληνικής στην Αλβανία συνεχίζει να δίνει δυναμικά το 
παρόν της, ανασκουμπωμένη σε μια αδιάκοπη 
προσπάθεια κατοχύρωσης των εθνικών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της. 
Από την άλλη πλευρά εντατικοποιήθηκαν σε όλους τους 
τομείς οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, εκφραζόμενες 
κυρίως στις συχνές επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
κυβερνήσεων και την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών. 

Ο Κ. Στεφανόπουλος πηγαίνοντας στο σπίτι 
των προγόνων του στη Δρόβιανη 

Τσίπρας  σε Ράμα ανάγκη βελτίωσης 
σχέσεων 

Οι δύο χώρες έχουν σήμερα θερμές διπλωματικές σχέσεις με μικρές περιόδους έντασης. Θεσμικά οι 
διπλωματικές σχέσεις διευρύνθηκαν με το άνοιγμα προξενείων αντίστοιχα  ελληνικών σε 
Αργυρόκαστρο και Κορυτσά και αλβανικών σε Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη. Σε πολιτικό επίπεδο η 
κορύφωση των σχέσεων σημειώθηκε το 1996 με την υπογραφή στα Τίρανα των Συμφώνου Φιλίας 
και Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.  
Η Ελλάδα είναι σημαντικός υποστηρικτής της Αλβανίας στην ενταξιακή της πορεία στους διεθνείς 
οργανισμούς. Αποδείχτηκε αυτό στην ένταξη της Αλβανίας στον ΟΑΣΕ 1991, στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης 1995, στο ΝΑΤΟ 2008, στην απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ   
Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους βασικούς επενδυτές και  οικονομικούς και εμπορικούς εταίρους 
της Αλβανίας. Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών συνεργάζονται σε πολλούς τομείς, από την αγορά και 
την ενέργεια μέχρι τον στρατό, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, με μεγάλα έργα, όπως ο Διαδριατικός 
Αγωγός Φυσικού Αερίου  και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙV 

Ο Τόπος μας, η συνέχεια των 
παραδόσεων από τον αρχαίο ελληνικό 

κόσμο. 

 Η σημερινή πραγματικότητα και οι διαχρονικές
παραδόσεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή επικοινωνία με τον αρχαίο 
ελληνικό κόσμο και την ελληνική μυθολογία. 

 Η πολλαπλή επικοινωνία με το μαντείο της Δωδώνης
και τον αρχαίο ελληνικό  πολιτισμό του. 

 Οι συνδέσεις του τοπικού στοιχείου με την αρχαία
μυθολογική παράδοση στις ιδιαίτερες τοπικές μυθολογικές και 
θρυλικές παραδόσεις. 

 Η οργάνωση του χώρου στις παραδοσιακές κοινωνικές
δομές παραπέμπει στην παράδοση της οργάνωσης του χώρου στη 
Δωδώνη.  

Τα δύο ονόματα με τα οποία αυτοπροσδιορίζονται οι 
Έλληνες στο εσωτερικό και το Εξωτερικό (το Έλληνες 
και το Greek), έχουν σχέση με την Ήπειρο και το 
αρχαιότερο μαντείο του ελληνικού κόσμου, τη Δωδώνη. 
Το πρώτο έχει σχέση με τους ιδρυτές, κατά μία εκδοχή 
του μαντείου, τους Σελλούς/εις απ΄όπου προέκυψαν οι 
Ελλείς, η Ελλάς, οι Έλληνες. Σήμερα το όνομα των 
ιδρυτών του μαντείου της Δωδώνης, φέρουν μερικές 
κοινότητες στην Ήπειρο. Η πιο γνωστή και πιο ατόφια 
συναντάται στο τοπωνύμιο της κοινότητας, Σελλειό, 
στην Πάνω Δρόπολη. Διατηρεί τον ίδιο ορθογραφικό 
τύπο με την αρχαία λέξη.  
Επίσης, το χρονικό της Δρόπολης, γραμμένο στις αρχές 
του 18ου αι., αναζητεί τους ιδρυτές της Δρόπολης σε δύο 
Αθηναία φύλα, τον Άτλα και τον Ίφιτο εκδιωχθέντα από 
την Αθήνα και εγκατεστημένα στη σημερινή περιοχή,  
μετά τον Τρωϊκό Πόλεμο.   

Το εθνώνυμο των Ελλήνων, η Δωδώνη, το 
Σελλειό και η αναζήτηση αρχαίας καταγωγής 
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Την Ήπειρο και τη Δωδώνη θα επισκεφτούν σχεδόν όλοι 
οι διασωθέντες Τρώες ήρωες μετά την πτώση της Τροίας, 
οι οποίοι μαζί με άλλους μυθικούς και ιστορικούς ήρωες 
της ελληνικής αρχαιότητας θα χτίσουν τις δικές τους πόλεις 
στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. 
Την ίδια διαδρομή θα κάνουν και οι ελληνικές θεότητες. 
Αφού έφυγαν από τη Δωδώνη και εγκαταστάθηκαν στον 
Όλυμπο και στη συνέχεια έγιναν οι προστάτες των 
ελληνικών πόλεων κρατών, θα επιστρέψουν σε αστική 
μορφή, ξανά στην Ήπειρο. Εντυπωσιακή είναι η 
περίπτωση της θεάς Αθηνάς με την αρχαία Φοινίκη. 
 

Ο Αριστοτέλης χαρακτήριζε 
την Ήπειρο ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΧΑΙΑ, 
κοιτίδα των Ελλήνων, διότι όπως 
γράφει «κατοικούσαν εδώ οι Σελλοί 
και οι τότε ονομαζόμενοι Γραικοί 
τώρα δε Έλληνες». Πρόκειται, το 
πρώτο, για το όνομα με το οποίο 
αποκαλούν και σήμερα οι ξένοι, τρίτοι 
τους Έλληνες (Greek) με προέλευση 
από τη θεά Γαία-Γη, την μητέρα όλων 
των θεοτήτων, η οποία κατοικούσε 
στις ρίζες του Μαντείου της Δωδώνης. 
Το δεύτερο, για το όνομα με το οποίο 
αποκαλούνται οι Έλληνες στο 
εσωτερικό, μεταξύ τους.  Η προέλευση 
του οδηγεί στους Σελλούς και το 
γενάρχη τους τον Ελλό, τον ιδρυτή του 
μαντείου της Δωδώνης, κατά την πιο 
διαδεδομένη τοπική παράδοση.  

Θεότητες με καταγωγή από την Ήπειρο, τη 
Δωδώνη, όπως οι Αθηνά, Αφροδίτη, Άρτεμης, 
Απόλλωνας, Θέμιδα, Εστία Ποσειδώνας θα λατρευτούν 
στην Ήπειρο. 
Ξεχωρίζει η θεά Αθηνά, η κόρη του Δία. Μετά τον 6ο 
π.Χ αιώνα η λατρεία της επιστρέφει ενεργητικά στην 
Ήπειρο. Συναντάται σε 10 από τις πιο γνωστές πόλεις, 
την Αμβρακία, Νικόπολη, Βουθρωτό, Φοινίκη, Ωρικό, 
Απολλωνία, Επίδαμνο κα. Στη Φοινίκη λατρεύονταν με 
τον ναό Πολιάδος, ομώνυμο με τον ιερό ναό της Αθηνάς 
στην ακρόπολη της Αθήνας, ο οποίος αποτελεί το 
αρχαιότερο οικοδόμημα λατρείας στην Ελλάδα. Ο ναός 
της Αθηνάς στη Φοινίκη βεβαιώνει τη στενή σχέση που η 
αρχαία πόλη είχε με το μαντείο της Δωδώνης, εφόσον για 
την μετακίνηση του ναού ζητούσε την έγκριση του 
Δωδωναίου Διός στη Δωδώνη. Επίσης, η λατρεία της 
Αθηνάς Πολιάδος στην Κόρινθο, όπως και στην Κέρκυρα 
και την Αμβρακία και άλλες κορινθιακές αποικίες 
λατρεύονταν με την επωνυμία Φοινίκη. Το γεγονός μαζί 
με τις σχέσεις της Φοινίκης με τον Κάδμο και το ελληνικό 
αλφάβητο καταστούν την αρχαία Φοινίκη ιδιαίτερα 
αναπτυγμένη και σημαντική. 

Ιερό της Πολιάδος Αθηνάς -Ακρόπολη 

Διαχρονικά και μέχρι τις μέρες μας, οι Έλληνες 
κάτοικοι της περιοχής  διατηρούν ζωντανές και 
ενεργείς παραδόσεις που συνυφαίνουν μύθους,  
αρχαία ελληνική μυθολογία και ιστορικά γεγονότα. 
Μάλιστα οι παραδόσεις αυτές καθιέρωσαν τους 
κώδικες και  τους άξονες συμπεριφοράς των 
κατοίκων της περιοχής από την αρχαιότητα. 
Η Μονοβύζα, η οποία εκπροσωπεί την ιστορική 
βασίλισσα Τεύτα που κατέστρεψε τη Φοινίκη, μας 
παραπέμπει, πότε στις Αμαζόνες, τις φιλοπόλεμες 
θυγατέρες του Άρη με τις οποίες συγκρούστηκαν οι 
ονομαστότεροι ήρωες της αρχαίας ελληνικής 
μυθολογίας, Ηρακλής, Θησέας, Αχιλλέας μέχρι  τον 

Οι σχέσεις με την μυθολογία 
Διγενή του Μεσαίωνα, πότε στο 

Μινώταυρο και τον Πολύφημο (όπως ο 
Πολύφημος με το ένα μάτι ρίχνει από 
μακριά τους βράχους κατά του Οδυσσέα, 
έτσι και η Βασίλισσα με το ένα βυζί, ρίχνει 
τους ογκώδεις λίθους των μνημείων της 
Φοινίκης, από τη Φοινίκη στο σημερινό 
Βρωμερό) και πότε στον Αγ Γιώργη, τον 
Άγιο της περιοχής.  Η λογική του μύθου θα 
αξιοποιηθεί μέχρι και τον 15 αιώνα για την 
προστασία του μοναστηριού του 
Μεσοποτάμου από τις βλέψεις της 
Μονοβύζας, (υπονοώντας τώρα τους νέους 
καταχτητές τους τούρκους).   
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Η χρήση από τους Ηπειρώτες προστάτες της 
Φοινίκης των κουρπιών, παραδοσιακή κυψέλη, 
όπου τα χιλιάδες κεντριά μελισσιών αχρήστεψαν 
την πανοπλία του πανίσχυρου στρατού της 
Μονοβύζας, που έκαψε τη Φοινίκη, προβάλλει την 
αρετή της σοφίας τους ως το συμπληρωματικό 
νικηφόρο ακατανίκητο όπλο έναντι των εχθρών, 
θυμίζοντας έτσι το πολυμήχανο Οδυσσέα στην 
Τροία. Την σχέση αυτή συναντούμε πιο άμεσα στην 
περίπτωση του θεριού της Μπίστρισσας. Το θεριό 
θα εξουδετερωθεί  με τον ίδιο τρόπο, όπως η Τροία 
με το Δούρειο Ίππο, αλλά με χαρακτηριστικά τοπικά 
μέσα και με παρουσία αιώνων στο χώρο.  
 

Ο μύθος για το θεριό της Μπίστρισσας μιλάει 
για την εξόντωσή του με τη φωτιά. Πρόκειται 
για εκδίκηση επειδή το θεριό για να επιτρέψει 
το νερό στους κατοίκους του Δελβίνου και 
Φοινίκης, ήθελε να καταπιεί κάθε βδομάδα 
από ένα όμορφο κορίτσι. Η εξόντωσή του 
έγινε από ένα γέρο σοφό. Έθρεψε το 
πεινασμένο θεριό με ένα γάιδαρο φορτωμένο 
με βαλανίδια στη μέση των οποίων είχε βάλει 
αναμμένη ίσκινα. Το θεριό κατασπαράχτηκε 
μόλις η φωτιά της ίσκινας θέριεψε στην 
κοιλιά του. Όπως η πτώση της Τροίας 
επιτυγχάνεται μέσω του Δούρειου Ίππου και 
στην εξόντωση του θεριού χρησιμοποιείται με 
την ίδια αποστολή το επιτόπιο ζώο, ο 
γάιδαρος. Δεν είναι από ξύλο αλλά ένα 
πραγματικό ζώο. Στην περίπτωση της Τροίας 
τη δύναμη καταστροφής αποτελούν οι 
πολεμιστές στην κοιλιά του Δούρειου Ίππου. 
Στην περίπτωση του θεριού είναι η φωτιά της 
αναμμένης ίσκινας που περικλείουν οι σάκοι 
με τα βαλανίδια. Στην περίπτωση της Τροίας 
ο Δούρειος Ίππος εσκεμμένα υπολογίστηκε 
μεγαλύτερος από την πύλη εισόδου στην 
πόλη. Το θεριό της Μπίστρισας αφέθηκε 
νηστικό πέρα των ορίων 

Η αρχαιολογική ανακάλυψη της Δωδώνης και του 
Ιερού Μαντείου της το 1875, αποτελεί μια 
βεβαίωση ότι οι Ηπειρώτες στην παραδοσιακή 
οργάνωση του χώρου είχαν κληρονομήσει και 
διαδώσει στους αιώνες το πρότυπο οργάνωσης 
χώρου του αρχαίου μνημείου με ισχυρότατη 
επιρροή στον ελληνικό πολιτισμό και παράδοση. 

Η ανακάλυψη αναφέρει ότι από την αχανή 
ιστορία ως τις αρχές του 4ου αιώνα π. Χ., ο 
Δωδωναίος Ζευς -Δίας στο Μαντείο της Δωδώνης, 
δεν είχε ναό και κατοικούσε , όπως η Γαία στις 
ρίζες της Ιεράς Βαλανιδιάς, του Μαντείου. Γύρω 
από το «θείο» αυτό δέντρο κατοικούσαν οι Σελλείς, 
ξυπόλητοι και ο κοιμώμενοι καταγής.  

Στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ χτίσθηκε 
δίπλα στην ιερή βαλανιδιά ο ναός του Διός για να 
προστεθούν μετά κι άλλοι. Ο Πύρρος, ο βασιλιάς 
της Ηπείρου θα προσθέσει νέα χτίρια. Κατά την 
περίοδο της πολιτικής του πανελληνισμού που 
ακολούθησε ο Μ. Αλέξανδρος, περί τα τέλη του 4ου 

αιώνα π.Χ, δίπλα στους ναούς χτίστηκαν τα μεγάλα 
πολιτιστικά και πολιτικά ιδρύματα, το 
βουλευτήριο, το πρυτανείο, το θέατρο, η 
ακρόπολη, το στάδιο. Και παραδίπλα οι οικισμοί 
των απλών Δωδωναίων.   

Παραδοσιακές κοινότητες της Ηπείρου – 
μικρογραφίες της δόμησης της αρχαίας 

Δωδώνης 

Χαρακτηριστικά παραδοσιακά κέντρα 
κοινοτήτων στην Ήπειρο.  
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Ερωτήσεις και καθήκοντα. 
1. Ρωτήστε το δάσκαλο ή συμβουλευτείτε κάποια αρμόδια πηγή για τη σχέση του 

μύθου με την ιστορία.
2. Στο μάθημα αυτό δεν έχουμε συνεπής ιστορία. Έχουμε όμως ιστορικά 

συμπεράσματα. Ποια είναι μερικά απ΄αυτά και πώς προκύπτουν;
3. Ξεχωρίστε τα ιστορικά στοιχεία από τα μυθολογικά.
4. Γιατί μιλούμε για τοπική παράδοση με άμεση σχέση με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο; 

Τι σημαίνει αυτό για σας;
5. Αναφέρεται στο μάθημα ότι διάφορες μυθολογικές αφηγήσεις και γεγονότα
«προβάλλουν την αρετή της σοφίας τους ως το συμπληρωματικό νικηφόρο 
ακατανίκητο όπλο έναντι των εχθρών». Τι νόημα έχει για σας η συγκεκριμένη 
διαπίστωση;

6. Βρείτε διάφορες εκδοχές για τους μύθους της Μονοβίζας και του θεριού της 
Μπίστρισας και πείτε τον τόπο, τους κεντρικούς ήρωες και το χρόνο στον οποίο 
αναφέρονται. Βρείτε στοιχεία που αναφέρονται στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και 
κάνετε συγκρίσεις.

7. Κάνετε ανάλυση στο ποίημα του Α. Ζαρμπαλά για το δέντρο. Γράψτε τα μηνύματα.

Η οργάνωση του χώρου στην παραδοσιακή κοινοτική 
δομή στην Ήπειρο, αρχίζει επίσης στηριζόμενη σ’ ένα 
δέντρο, ως τον ομφαλό του νέου οικισμού. Αφετηρία 
των πάντων είναι ένα δέντρο. Γύρω του είναι 
τοποθετημένα με τη σειρά:- ο χριστιανικός κεντρικός 
ναός, τα διάφορα καταστήματα και βιοτεχνίες, το 
σχολείο ή άλλα πολιτιστικά ιδρύματα. Γύρω τους σε 
μορφή κύκλου ή ημικυκλίου οικοδομούνται οι 
ιδιωτικές κατοικίες.  Έτσι λοιπόν οι Ηπειρωτικές 
κοινότητες αποτελούν άπειρες και διαχρονικές 
μικρογραφίες της οργάνωσης του χώρου και 
ανάπτυξης του πολιτισμού όπως στο Μαντείο της 
Δωδώνης.  
Από την άλλη πλευρά, για τον Ηπειρώτη, το δέντρο, 
οτιδήποτε επιβλητικό είδος δέντρου, δεν αποτελεί 
απλώς ένα φυσικό πολιτιστικό μνημείο που απορρέει 
από την ιδιότητα να παρέχει ίσκιο στο διαβάτη δίπλα 
στην κρύα βρύση. Που αποκτά αισθητική αξία στα 
δημοτικά τραγούδια, όπου ο πολεμιστής κρεμάει σ’ 
αυτό τ’ άρματά του, αλλά μια μόνιμη αξία, 
λειτουργική, αισθητική και πολιτιστική, 
επιβεβαιώνοντας την αδιάσπαστη ψυχική, 
πνευματική, μεταφυσική και πραχτική επικοινωνία 
του Ηπειρώτη με το Μαντείο της Δωδώνης.   

Ένα δέντρο που φυτεύαμε 
ήταν  για να ταμπουρωθούμε,  
να μη μας πάρει ο άνεμος. 
Το ξερίζωναν  κι αυτό, κι έμενε  μια άδεια 
γούρα  στην αυλή μας , 
κι έμεινε  μια άδεια  γούρα στην ψυχή μας, 
… Μα ο τόπος μας  επέμενε  πως κάτι 
μένει.  
Μένει λίγο χώμα,  
τόσο  που η ζωή  μπορεί  να απλώσει το 
ριζάρι της, να φτιάξει ένα χοροστάσι. Κι 
ακόμα ένα χαράκωμα  για να 
ταμπουρωθείς…  
Κι εμείς επιμέναμε   
κι η αντοχή μας  γίνονταν   
πλατάνια ριζιμιά στις ακροποταμιές ….» 

Ζαρμπαλάς Α. 1989, Παιδιά του ήλιου, Τίρανα, 
σελ 61-66 

Σημείωση: Τα κείμενα και τα σχόλια για 
τον εμπλουτισμό των γνώσεων είναι του 

συγγραφέα 

Σημείωση 2. Ο δάσκαλος μπορεί να αξιοποιήσει τις ερωτήσεις και τα καθήκοντα για μια 
ξεχωριστή ώρα από το πρόγραμμα για τις δραστηριότητες  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Η ιστορία της εκπαίδευσης στο 
καθεστώς μειονότητας 

 Η δραστική μείωση των ελληνικών σχολείων με την 
οροθέτηση  των  διακρατικών  συνόρων.  Ο  ρόλος
της  Ιταλίας

 Το σχολικό ζήτημα στο Μεσοπόλεμο και η αίσια
έκβαση αυτού, μετά από προσφυγή στην ΚτΕ.

 Η εκπαίδευση στο κομμουνιστικό καθεστώς, μέσο για
την απώλεια της εθνικής συνείδησης

 Μεταπολίτευση και οι νέες συνθήκες και προϋποθέσεις

Συγκριτικά στοιχεία, ενώ οροθετούνταν τα σύνορα.

Στα 1878, έτος του Συνεδρίου του Βερολίνου, στην ενιαία 

Ήπειρο λειτουργούσαν 530 ελληνικά σχολεία με 20.000 
μαθητές και περισσότερους από 800 δασκάλους. Μέχρι 
τους Βαλκανικούς Πολέμους  μόνο στο Βόρειο Τμήμα της 
Ηπείρου λειτουργούσαν 360 ελληνικά σχολεία. Στην 
περιφέρεια Αργυροκάστρου μέχρι το 1916 λειτουργούσαν 
127 ελληνικά σχολεία 

Κατά τον Mehdi Frasheri, εκπρόσωπο της Αλβανίας στην 
ΚτΕ την περίοδο κατοχής του Αργυροκάστρου από τον 
ιταλικό στρατό (1917-20), έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία, 
και άνοιξαν ιταλοαλβανικά.  
Μέχρι το 1919 οι Ιταλοί όρισαν αυθαιρέτως και για τα δικά 
τους συμφέροντα ως ελληνικά μειονοτικά γύρω στα 105 
χωριά δίπλα στην ελληνοαλβανική μεθόριο και επέτρεψαν 
στη συνέχεια, να λειτουργήσουν κάποια ελάχιστα ελληνικά 
σχολεία.  
Οι μεταρρυθμίσεις των Ιταλών αποτέλεσαν τη βάση για τα 
μέτρα που έλαβε αργότερα το αλβανικό κράτος, σχετικά με 
«την οργάνωση του εκπαιδευτικού αλβανικού εθνικού 
συστήματος» 

 

Επιβεβαιώνει το ρόλο των Ιταλών ο 
Μ. Frasheri. Αναφέρει ότι τα ελληνικά 
σχολεία, που κληρονόμησε η αλβανική 
κυβέρνηση μετά το 1920 από τους 
Ιταλούς, τα ενέταξε στον δημόσιο 
τομέα. Έκθεση του αλβανικού 
Υπουργείου Παιδείας της 14.03.1922 
προς το Υπουργείο Εξωτερικών 
αναφέρει: «Σήμερα ο αριθμός των 
σχολείων στην ελληνική γλώσσα, που 
συντηρεί το αλβανικό κράτος για τον 
ελληνόφωνο πληθυσμό της 
Περιφέρειας Αργυροκάστρου, της 
μόνης περιφέρειας που έχει μια 
φυλετική μειονότητα, αντιστοιχεί στον 
κάτωθι πίνακα: 2 δημοτικά σχολεία με 
5 τάξεις, 3 δημοτικά σχολεία με 3 
τάξεις και 28 δημοτικά σχολεία με 1 
τάξη, με σύνολο μαθητών 2190.»

Πηγή: AQSH, v.1932, d 101, fl 1, σελ. 1-2 
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Ευρισκόμενη μπροστά στην πίεση της ελληνικής 
 πραγματικότητας της περιοχής, η κυβέρνηση των Τιράνων 
 επέτρεψε την ίδρυση, παράλληλα με τα δημόσια, και τη 
 λειτουργία ιδιωτικών (κοινοτικών) ελληνικών σχολείων. 
 Στην περιφέρεια Αργυροκάστρου, όπου υπάγονταν τα 

ελληνικά μειονοτικά χωριά, κατά το σχολικό έτος 1925-26 
αριθμούνταν 21 κρατικά και 30 κοινοτικά σχολεία, με 
διδασκάλους αντίστοιχα 24 και 48. Το σχολικό έτος 1928-

1929 αριθμούνται 23 κρατικά και 29 κοινοτικά σχολεία, με 
αριθμό δασκάλων 32 κυβερνητικών και 57 κοινοτικών. Τη 
χρονιά αυτή διορίστηκαν για πρώτη φορά στα ελληνικά 
κρατικά σχολεία και Αλβανοί μουσουλμάνοι δάσκαλοι. 

Οι αλβανικές αρχές δείχνουν την εποχή εκείνη αρκετά 
ενοχλημένες από τις εξελίξεις στον τομέα εκπαίδευσης για 
τη διδασκαλία της ελληνικής μητρικής γλώσσας από τους 
 Έλληνες. Συνεπώς, το 1928 αποφασίζουν με 
 συνταγματική ρύθμιση να θέσουν υπό έλεγχο τα 
 κοινοτικά σχολεία απαιτώντας την εξομοίωση των 
 προγραμμάτων σπουδών, τον έλεγχο των σχολικών 
 εγχειριδίων προερχόμενων από Ελλάδα, τη γνώση της  
αλβανικής από τους Ελληνοδιδασκάλους και την  
μετατροπή  της  αλβανικής  σε  υποχρεωτική  σε  
όλη  τη   σχολική ύλη  εκτός από τα θρησκευτικά και την 
ελληνική  γλώσσα.   
 Συνεπώς, κατά το 1932-33 το σύνολο των κρατικών 
 σχολείων ανήλθε στα 40 έναντι 27 πριν από ένα χρόνο. 
Αντίστοιχα τα ιδιωτικά σχολεία το 1932-33 μειώθηκαν 
στα 10 έναντι των 22 ένα χρόνο πριν. Ο αριθμός των 
δασκάλων στα ιδιωτικά σχολεία το 1932-33 καθηλώθηκε 
στους 11 έναντι των 55 ένα χρόνο πριν. 

Κοινοτικά σχολεία στη μητρική γλώσσα και η 
κρατική καχυποψία 

     Σχολείο Δερβιτάνης 1932-33 

Η νέα συνταγματική ρύθμιση του 1933 αποφάσισε το κλείσιμο εντελώς των ιδιωτικών 
σχολείων στην μητρική γλώσσα με το επιχείρημα ότι την εκπαίδευση των Ελλήνων 
αναλαμβάνει το αλβανικό κράτος.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εφαρμογή της ρύθμισης προκάλεσε την οργή των Ελλήνων, οι 
οποίοι οργάνωσαν το κίνημα διαμαρτυριών προς τα Τίρανα και τη συγκέντρωση υπογραφών 
για προσφυγή στην ΚτΕ. Η συγκέντρωση των υπογραφών άρχισε το Ιανουάριο του 1934. Στις 
21 Φεβρουαρίου 1934, ο φάκελος διαμαρτυρίας διαβιβάστηκε στη Γενεύη, κέντρο τότε της 
ΚτΕ. Ταυτόχρονα, το Φθινόπωρο του 1934, οι Έλληνες γονείς, δάσκαλοι και μαθητές 
κατέβηκαν σε γενική απεργία.  
Η ΚτΕ, στις 18 Ιανουαρίου 1935  παρέπεμψε την υπόθεση στο Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς 
Δικαιοσύνης για γνωμοδότηση, το οποίο αποφάνθηκε στις 6 Απριλίου 1935 υπέρ των 
Ελλήνων. Ο Βασιλιάς Ζώγκου υπέγραψε στις 14 Οκτωβρίου 1935 το διάταγμα για την 
επαναλειτουργία των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων. Τα πρώτα 19 ελληνικά σχολεία 
ξανάνοιξαν τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Ακολούθησε η επαναλειτουργία και των 
υπολοίπων. Τα σχολεία στη Χιμάρα επαναλειτούργησαν το 1938-39. 

Προσφυγή στην ΚτΕ, δικαίωση 
από το Διαρκές Δικαστήριο 

Διεθνούς Δικαιοσύνης 

Δημοτικό σχολείο Αλίκου 1938-39 

Ζωφράφεια Διδασκαλεία Κεστοράτι -1874 
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Ώρα μαθήματος στα πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια 

Η ελπίδα δε θα κρατήσει πολύ… 

Τον Αύγουστο του 1946 ο Ενβέρ Χότζα στη διάσκεψη 
των Παρισίων μίλησε για 79 σχολεία και ένα λύκειο στην 
ελληνική γλώσσα. Το 1947 ο αριθμός των ελληνικών 
δημόσιων δημοτικών σχολείων ανήλθε στα 82 με 5.150 
μαθητές. 

Την ίδια χρόνιά το αλβανικό κράτος έκλεισε τα 
ελληνικά σχολεία στη Χιμάρα. Το 1949 έκλεισε το 
ελληνικό σχολαρχείο στο Αργυρόκαστρο, ή το ελληνικό 
τμήμα στο λύκειο Αργυροκάστρου, το οποίο είχε ανοίξει το 
1946. Το 1967 έκλεισε και το ελληνικό σχολείο στην πόλη 
του Δελβίνου.  

Το κλείσιμο των προαναφερόμενων σχολείων 
σημαδεύει την τελευταία πράξη του αλβανικού κράτους για 
την μετατόπιση της ελληνικής μειονότητας από τα μεγάλα 
αστικά κέντρα στα 100 ελληνικά χωριά. Το μέτρο δεν έγινε 
αισθητό. Οφείλεται στο γεγονός ότι η εκστρατεία κατά του 
αναλφαβητισμού και ο νόμος για την εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση τον Αύγουστο του 1946 συνοδεύτηκαν με το 
άνοιγμα 62 σχολείων υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη 
μητρική γλώσσα.  

Στο πλαίσιο της θέσπισης της υποχρεωτικής 7-χρονης 
εκπαίδευσης στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία όλα τα 
μαθήματα διδάσκονταν στην ελληνική, ενώ τα αλβανικά ως 
γλωσσικό μάθημα.  
 

Εξουδετέρωση του ελληνισμού στα ελληνικά 
μειονοτικά σχολεία. 

Μετά το 1950 σημειώθηκε η πρώτη σημαντική 
μετατροπή. Μόνο στα δημοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης το πρόγραμμα διδάσκονταν στα ελληνικά σε όλα 
τα μαθήματα. Αντιθέτως στον ανώτερο κύκλο της ίδιας 
βαθμίδας όλα τα μαθήματα διδάσκονταν στα αλβανικά και 
μόνον η ελληνική, ως γλωσσικό μάθημα, διδασκόταν στη 
μητρική γλώσσα. 

Τα κείμενα από την ελληνική λογοτεχνία, τα οποία 
περιέχονταν στα αναγνώσματα όλων των τάξεων μειώθηκαν 
βαθμηδόν, με αποτέλεσμα το 1973 να εξαλειφθούν εντελώς. 
Τη θέση τους κατέλαβαν κείμενα μειονοτικών συγγραφέων, 
οι οποίοι ήταν άνωθεν δοτοί και δεν θα μπορούσαν να 
συγγράψουν, αν δεν υποστηρίζονταν ως άνθρωποι του 
καθεστώτος.  

Στα αναγνωσματάρια των ελληνικών σχολείων της 
περιόδου 1946-1960 τα κείμενα περί της αλβανικής πατρίδας 
κάλυπταν το 22.3% των θεμάτων και, κατά την περίοδο 1968-

1990, αυξήθηκαν στο 26.7%. Για τις ίδιες χρονικές περίοδες η 
σοσιαλιστική οικοδόμηση κάλυπτε αντίστοιχα 17.6% και 
43.5% των θεμάτων διδασκαλίας  

Παιδαγωγική Ακαδημία 
Αργυροκάστρου, -λειτουργεί ταχτικά 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 
σε επίπεδο λυκείου, για την κατάρτιση 
Ελληνοδιδασκάλων για τα σχολεία 
της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 
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Η πίεση της ιδεολογικής γλώσσας
Η ελληνική γλώσσα στα σχολικά εγχειρίδια δέχτηκε τότε 

την ασφυκτική πίεση της ιδεολογικής γλώσσας, 
μεταφερόμενης μέσω της αλβανικής. Η ιδιόμορφη αυτή 
ελληνική γλώσσα, κυρίως των σχολείων, αποσκοπούσε, από 
την μία να διατυμπάνιζε ότι το καθεστώς σέβονταν το 
δικαίωμα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας, από την άλλη να 
καλλιεργούσε καλούς Αλβανούς πολίτες, που ομιλούν την 
ελληνική αυτή γλώσσα. Πρόκειται στην ουσία για 
αφομοιωμένους Έλληνες. Ταυτόχρονα, ελληνική λογοτεχνία, 
είτε παγκόσμια λογοτεχνία μεταφρασμένη στα ελληνικά, 
ελληνικά έντυπα και οτιδήποτε ήταν στην ελληνική γλώσσα 
εκτός καθεστωτικού ελέγχου απαγορεύονταν. Η παιδεία αυτή 
στη μητρική γλώσσα δεν συνεχίζονταν στη δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα η ελληνική να μη 
αποτελούσε γλώσσα της ελίτ της εθνικής ελληνικής 
μειονότητας, η οποία σπούδαζε σε αλβανικά λύκεια και 
πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα, στην πλειοψηφία 
απορροφούνταν στο βάθος της αλβανικής επικράτειας, διότι 
το επάγγελμά τους δεν ήταν συμβατό με την οικονομική 
ανάπτυξη των περιοχών της εθνικής ελληνικής μειονότητας.  

Διαπιστώνεται εσφαλμένη σημασιολόγηση λέξεων ή 
φράσεων, νοηματικά λάθη από την αδόκιμη χρήση λέξεων, 
λάθη λόγω της κατά λέξη μετάφρασης από την αλβανική, 
ακυρολεξίες, γραμματικά και συντακτικά λάθη, ακόμα και 
χρήση αλβανικών λέξεων, για την απόδοση των 
καθορισμένων ιδεολογικών εννοιών στην ελληνική. 

Στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης .

Ένα από τα βασικά αιτήματα στο πολιτικό πρόγραμμα της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ήταν η παιδεία στη μητρική γλώσσα. Η αντίσταση 
του κατεστημένου ήταν όμως ισχυρή. Οι ελιγμοί και οι 
υποσχέσεις για περιορισμένες και τυπικές παραχωρήσεις δεν 
ικανοποίησαν την ελληνική κοινότητα. Με επικεφαλής τους 
βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στις 15 Σεπτεμβρίου 1991 
οργανώθηκε γενική απεργία γονέων, μαθητών δασκάλων και 
λοιπών ομοεθνών. Τα αιτήματα του κινήματος ήταν: 

• η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων στην ελληνική
μητρική γλώσσα και η αλβανική να μαθαίνονταν απλώς ως 
γλώσσα,  

• το άνοιγμα ελληνικών σχολείων στα μικτά χωριά, που
είχε ιδρύσει το καθεστώς Χότζα εντός των περιοχών με αμιγή 
ελληνικό πληθυσμό,  

• το άνοιγμα ελληνικών σχολείων όπου στην Αλβανία
υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μαθητών ελληνικής 
εθνικότητας,  

• την ένταξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ιστορίας
και γεωγραφίας του έθνους. Μαθητές στο ελληνικό σχολείο της 

πόλης Αργυροκάστρου 

Επίσκεψη Υπ. Παιδείας της Ελλάδας σε 
σχολείο της Ε.Ε.Μειονότητας  

Επίσης, η οικονομική, κοινωνική, 
πολιτική, πολιτιστική κλπ εξέλιξη 
της αλβανικής κοινωνίας 
μεταφέρονταν προς την ελληνική 
μειονότητα μέσω της επίσημης 
γλώσσας. Στην αλβανική διεξήγαγε 
την λειτουργία της η τεραστία 
προπαγανδιστική μηχανή του 
κόμματος 

Πηγή: Πασχάλης Α Σ.,1998, Τα 
μεταπολεμικά αναγνωστικά της 
ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, 
Αθήνα, σελ. 133-198 
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Ερωτήσεις και καθήκοντα 
1. Ξεκινώντας από το μάθημα ή και από άλλες πηγές, βρείτε τον αριθμό σχολείων 

κατά περίοδο. Παρουσιάστε σε ένα γράφημα τον αριθμό των ελληνικών 
σχολείων στην αρχή και το τέλος της κάθε περιόδου. Κάνετε τα δικά σας 
σχόλια.

2. Συλλέξτε περισσότερα στοιχεία για το σχολικό ζήτημα της περιόδου 1933-1936 
και παρουσιάστε τα με δικά σας σχόλια σε μια εργασία.

3. Γιατί η παιδεία στην εθνική ελληνική μειονότητα επί κομμουνιστικού 
καθεστώτος, ενώ παρουσιάζει άνθιση όσον αφορά τον αριθμό σχολείων 
θεωρείται επιζήμια όσον αφορά την εθνική ταυτότητα και τη γλώσσα.

4. Πώς ετοιμάζονταν τα σχολικά βιβλία επί κομμουνιστικού καθεστώτος;
5. Δώστε μέσα από δικό σας κείμενο την κατάσταση της παιδείας στη μητρική 

γλώσσα σήμερα. Αναζητήστε τις ευθύνες για την κατάσταση. Τι θα προτείνατε 
εσείς;

Η Γενική Απεργία ολοκληρώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 
1991, όταν η Αλβανική κυβέρνηση ικανοποίησε τρία από τα 
τέσσερα αιτήματα. Το τέταρτο, για άνοιγμα ελληνικών σχολείων 
στην αλβανική επικράτεια, ικανοποιήθηκε μόνο για τις πόλεις 
Δελβίνου και Αγίων Σαράντα, (αργότερα και στο 
Αργυρόκαστρο). Για το άνοιγμά τους χρειάστηκαν τρία 
ολόκληρα χρόνια προσπαθειών.   

Το 1993 και 1994 με επανειλημμένες εγκυκλίους, το 
Υπουργείο Παιδείας της χώρας και με το σκεπτικό ότι οι 
Έλληνες μειονοτικοί μαθητές θα πρέπει να μάθουν καλά και την 
αλβανική, άλλαξε τα ποσοστά των μαθημάτων στις αντίστοιχες 
γλώσσες. Στο δημοτικό όλα τα μαθήματα γίνονται στη μητρική 
γλώσσα. Στο γυμνάσιο οι αντίστοιχες γλώσσες είναι ισότιμες. 
Εντωμεταξύ, παρά τις δυσκολίες  οι κρατικές αρχές δείχνουν 
περισσότερη κατανόηση στην ικανοποίηση των αιτημάτων της 
Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για σωστή και ολοκληρωμένη 
παιδεία στη μητρική γλώσσα. 

Δύο χρόνια αργότερα, 1993, στο Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου λειτούργησε με ταχτικούς φοιτητές και το 
Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού για την κατάρτιση ελληνοδιδασκάλων.  

Από το 1998 μέχρι και το 2008, στις περιοχές με αμιγή 
ελληνικό πληθυσμό άνοιξαν και ιδιωτικά πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια σχολεία στη μητρική γλώσσα, είτε υπό την 
αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Αργυροκάστρου, είτε άλλων 
φορέων.    

Το 1992 βρήκε την Εθνική Ελληνική μειονότητα με 6434 
μαθητές και 112 σχολεία. Η μετανάστευση στην Ελλάδα με 
στόχο, μεταξύ των άλλων και την καλύτερη εκπαίδευση, έφερε τον 
μαρασμό της παιδείας στη μητρική γλώσσα. Το σχολικό έτος 2014-15 
αριθμούνταν μόλις 1042 μαθητές με 12 σχολεία. Οι αριθμοί 
αυτή είναι  οι χαμηλότεροι των 170 τελευταίων χρόνων. 

Το χορευτικό του σχολείου της 
Λιβαδιάς Αγίους Σαράντα  

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού με 
τους διευθυντές των ελληνικών 
μειονοτικών σχολείων  για τον καλύτερο 
συντονισμό της εκπαίδευσης στην Ε. Ε. Μ 
στο αλβανικό δημόσιο.  

178

Ιστορία της Ελλάδας   9



 

      

Προτεινόμενη μέθοδος : ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Μεθοδολογική διαδικασία 
Πρώτη φάση. Προετοιμασία της συζήτησης. 

α. Ορίζεται ο στόχος συζήτησης.  Ο μαθητής 
επιδιώκει να συστηματοποιήσει τις γνώσεις του 
για την παιδεία στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα από την αναγνώρισή της, να 
προβληματιστεί και να θέσει δικές του 
προτάσεις
β. Σε συνεργασία με το δάσκαλο, ορίζονται από 
πριν θέματα προς συζήτηση: 

1. η κατάταξη της παιδείας σε περιόδους και τα
βασικά τους χαρακτηριστικά.
2. Τα χαρακτηριστικά της παιδείας στη μητρική
γλώσσα στο Μεσοπόλεμο. Οι συνθήκες
εξέλιξης, τα κυβερνητικά μέτρα, οι αντιδράσεις,
το περιεχόμενο.
3. Η παιδεία στη μητρική γλώσσα επί
κομμουνιστικού καθεστώτος. Τα βασικά
χαρακτηριστικά της περιόδου και οι συνέπειες
γ. Ο δάσκαλος σε συνεργασία με τους μαθητές 
ορίζει άλλα υποθέματα και προσανατολιστικά 
σημεία. 
δ. Για το καθένα από τα θέματα ορίζονται 
ομάδες  οι οποίες με ανεξάρτητη ομαδική 
εργασία θα προετοιμάσουν προς παρουσίαση τη 
δική τους εργασία, βίντεο, φωτομοντάζ, 
powerPoint κλπ.  
Δεύτερη φάση.   Παρουσίαση των 
εργασιών. 
Την παρουσίαση των εργασιών, όπως και των 
επόμενων φάσεων, συντονίζει ένας συμμαθητής, 
προτεινόμενος από όλη την τάξη ή από το 
δάσκαλο. 
Η κάθε ομάδα, ή μαθητής, παρουσιάζουν τη 
δική τους εργασία. Μπορεί να είναι μια σύντομη 
εισήγηση, ένα φωτομοντάζ με σχετικές απόψεις 
και ερμηνείες, ντοκούμεντα, μαρτυρίες 

πρωταγωνιστών της αποχής, βιβλία κλπ. Μπορεί 
να παρουσιαστεί ένα σύντομο ντοκιμαντέρ 
προετοιμασμένο απ΄ άλλους  για το κάθε θέμα, ή 
να διαβαστούν αποσπάσματα από  

συγκεκριμένα βιβλία κλπ.  

Ο συντονιστής ορίζει το χρόνο για κάθε 
εισήγηση. Στη φάση αυτή δεν επιτρέπονται 
παρεμβάσεις. Ο καθένας ακούει και κρατάει 
σημειώσεις που θα του χρειαστούν για την 
επόμενη φάση. 

Τρίτη φάση. Συζήτηση επί των 
εργασιών που παρουσιάστηκαν 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο τρόπος έναρξης 
της συζήτησης θα πρέπει να προκαλεί το 
ενδιαφέρον των συμμαθητών. 
Ο συντονιστής προτείνει το πλαίσιο συζήτησης, 
την διαδικασία και την πορεία της, διευκρινίζει 
τους κανόνες έχοντας υπόψη την αρχή ότι όταν 
µιλάει ένας οι υπόλοιποι ακούν. Ο συντονιστής 
δίνει το λόγο για ερωτήσεις και τοποθετήσεις 
πάνω στις εισηγήσεις. Για κάθε ερώτηση δίνεται 
απάντηση και για κάθε τοποθέτηση η 
δυνατότητα να ακουστεί και η άλλη άποψη.  
Επίσης αποφασίζεται αν κρίνεται σκόπιμο  να 
παρουσιαστεί η συνολική εργασία για το κοινό 
και υπό ποια μορφή. 

Τέταρτη φάση. Αξιολόγηση 
Στη φάση αυτή συµπεραίνουµε και 
αξιολογούµε. Η διαδικασία επιτυγχάνεται µέσω 
τεσσάρων σηµείων  

• Κατατάσσονται τα στοιχεία που
αναφέρθηκαν
• Αναφέρεται τι συγκεκριµένα
πραγµατοποιήθηκε
• Επιτυγχάνεται η κατανόηση
• Αξιολογείται η εργασία του καθενός
Η αυτοαξιολόγηση  είναι ένας καλός τρόπος.
Σε µερικές περιπτώσεις η αξιολόγηση της
συζήτησης γίνεται από επιτροπή που
καθορίζεται από πριν, ή από άτοµο σε ρόλο
παρατηρητή

Πραχτική  
δραστηριότητα Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VΙ 

Είναι γνωστή στην Αλβανία η θέση ότι, επί κομμουνιστικού 
καθεστώτος, οι Έλληνες  μειονοτικοί αν δεν υπέφεραν τα ίδια με 
τον αλβανικό λαό, αντιμετωπίστηκαν θετικά από το καθεστώς.  

Αυτό σημαίνει ότι το καθεστώς είχε καταφέρει να πείσει τους 
πάντες ότι αντιμετώπισε με θετική διάκριση τους Έλληνες της 
Αλβανίας.  

Στην ουσία οι Έλληνες υπέφεραν επί κομμουνιστικού 
καθεστώτος διπλά: και κοινωνικά ως Αλβανοί πολίτες και  εθνικά 
ως Έλληνες.  

Το κομμουνιστικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα, 
επιδίωξε μεθοδευμένα να ενσωματώσει, αφομοιωμένη 
ουσιαστικά, την ελληνική μειονότητα στο αλβανικό 
κράτος και κοινωνία, προβάλλοντάς την όμως τυπικά με 
όλα τα δικαιώματα. Μεθόδευσε μάλιστα ώστε κάτι 
τέτοιο να το δηλώνουν επίσημα και οι ίδιοι οι 
εκπρόσωποι της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

Αν και αναγνώρισε συνταγματικά την ύπαρξη και 
τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στην 
Αλβανία, το καθεστώς παραβίαζε συστηματικά τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα 
ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, 
καλλιεργώντας ένα ιδιόμορφο αυθύπαρκτο σύστημα 
μειονοτικής συνείδησης, στη θέση της εθνικής 
ελληνικής συνείδησης. Υπονόμευσε την συνείδηση 
και το αδιαχώριστο της πολιτιστικής της παράδοσης 
και την ψυχική ενότητα του λαού της εθνικής 
ελληνικής μειονότητας από την κοινή 
πατροπαράδοτη πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού 
έθνους, διοχετεύοντας συστηματικά και τεχνητά, 
λαογραφία, πολιτισμό και νοοτροπίες που νόθευαν την 
γνησιότητα της ταυτότητάς της. Την απομάκρυναν από 
την παράδοσή της και την προσανατόλιζαν στην  
εξυπηρέτηση ιδιοτελών ιδεολογικών σκοπών. 

Οι θεσμικές δηλώσεις και η πραγματικότητα. 

Το Σύνταγμα του 1946, (άρθρο 39) 
αναφέρει ότι οι εθνικές μειονότητες 
απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα σχετικά με 
την προστασία της πολιτισμικής τους ανάπτυξης 
και με την ελεύθερη χρήση της γλώσσας τους. 

 Το άρθρο 42 του Συντάγματος του 1976 
αναφέρει «Στις εθνικές μειονότητες 
εξασφαλίζεται η διαφύλαξη και η ανάπτυξη του 
λαϊκού πολιτισμού και των παραδόσεων, η 
χρήση της μητρικής γλώσσας και η εκμάθησή 
της στα σχολεία, η ισότιμη ανάπτυξη σε όλα τα 
πεδία της κοινωνικής ζωής».  

Το σύνταγμα του 1998 στο άρθρο 20 
αναφέρει: «Τα άτομα που ανήκουν στις εθνικές 
μειονότητες ασκούν σε πλήρη ισοτιμία εν’ όψη 
του νόμου τα δικαιώματα και ελευθερίες τους. 
Έχουν δικαίωμα να εκδηλώνουν ελεύθερα 
ανεμπόδιστα και χωρίς απαγορεύσεις την 
εθνική, πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική 
τους καταγωγή. Δικαιούνται να διαφυλάσσουν 
και αναπτύσσουν αυτά, να διδάσκουν και 
διδάσκονται στην μητρική τους γλώσσα, καθώς 
και να ενώνονται σε οργανώσεις και συλλόγους 
για την υπεράσπιση των συμφερόντων και 
ταυτότητάς τους». 
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Η κατάσταση στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα επί κομμουνιστικού καθεστώτος 



Η καλλιέργεια του κλίματος φόβου.
Από την εποχή του Πολέμου ο Ε. Χότζα είχε 

καλλιεργήσει την απέραντη αυτοκρατορία φόβου μεταξύ 
των Ελλήνων. Στρέφονταν ενάντια σε κάθε εκδήλωση του 
ελληνισμού, ή της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού. 
Χιλιάδες Έλληνες εκτελέστηκαν, φυλακίστηκαν και 
εξορίστηκαν. Το κλίμα διωγμών κατατάσσεται σε δύο 
περιόδους. Η πρώτη φθάνει μέχρι τη δεκαετία του 70’ και 
χαρακτηρίζεται από διωγμούς σε βάρος Ελλήνων που δεν 
έκρυβαν τον Ελληνισμό τους. Η δεύτερη, αρχίζει τη 
δεκαετία του 70΄ για να λήξει το 1990. Αφορούσε 
περισσότερο πολιτικούς διωγμούς που γινότανε για 
εκφοβισμό της κοινότητας των Ελλήνων.  Στο πέρασμα του 
χρόνου το κλίμα αυτό αυτοτροφοδοτούσε  μια πολλαπλή και 
ιδιόμορφη τρομοκρατία, η οποία γκρέμιζε κάθε αντίσταση. 
Κατά συνέπεια, μετά από τα πρώτα χρόνια σκληρής 

αντίστασης των Ελλήνων, ακολούθησε η φάση απώθησης 
της εθνικής συνείδησης. Πραγματοποιούνταν κατά τρόπο 
σχεδόν ανεπαίσθητο, φθάνοντας μάλιστα τα όρια δεδομένης 
νοοτροπίας. Συνέβαλαν σ΄αυτό και άλλοι λόγοι, αλλά οι 
συνέπειες θα ακολουθήσουν τον Έλληνα και μετά την  
πτώση του κομμουνισμού. 

Οι συνιστώσες της ταχτικής του καθεστώτος 

Το ζεύγος Μαρία και Γρηγόρης 
Λαμποβιτιάδης. Ο Γρηγόρης εκτελέστηκε 
για την ελληνική του δράση και η Μαρία 
πέθανε στα βασανιστήρια. Στις φυλακές 
απέμεινε ο ανήλικος γιος τους 

Ο απόλυτος έλεγχος. 
Για το καλύτερο έλεγχο της 

κοινότητας της Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητας είχε ιδρυθεί ένα απέραντο 
σύστημα παρακολούθησης. Ήταν 
ανεπτυγμένο και εντός της κοινότητας 
των Ελλήνων, μέχρι το σημείο που 
κατάφερνε να ελέγξει ακόμα και τη 
σκέψη του καθενός. Τροφοδοτούσε το 
κλίμα αυτό ο κομμουνιστικός νόμος 
της πάλης των τάξεων. Η κοινωνία 
ήταν χωρισμένη σε άτομα με θιγμένη 
βιογραφία, δλδ που δεν ήταν με το 
καθεστώς και σε άτομα με καλή 
βιογραφία. Και εφόσον μονόδρομος 
για να αποχτούσες την εύνοια του 
κράτους ήταν η εξυπηρέτησή του, 
γίνεται εύκολα αντιληπτή η 
συμπεριφορά των ατόμων, τόσο το 
περισσότερο αν λάβει κανείς υπόψη 
τους εξαναγκασμούς και τις άλλες 
μεθοδεύσεις. Ο μακροβιότερος αρχηγός των αλβανικών μυστικών 

υπηρεσιών, Καντρί Χασμπίου με συνεργάτες του 

Η επώδυνη απομάκρυνση από τις περιοχές με αμιγή ελληνικό μειονοτικό πληθυσμό.
Η μονόπλευρη σκληρή εργασία στη γεωργία και την κτηνοτροφία προκαλούσε την ανάγκη φυγής από 

το χωριό με όποιο τίμημα. Ένας τρόπος ήταν οι μικτοί γάμοι στις πόλεις κυρίως από τα κορίτσια. Για τις 
δικές του ανάγκες το κράτος απορροφούσε στελέχη από την εθνική ελληνική μειονότητα. Ταυτόχρονα, 
πολλοί Έλληνες απόφοιτοι πανεπιστημίων τα επαγγέλματα των οποίων δεν είχαν σχέση με την οικονομική 
ανάπτυξη στο χωριό, ήταν αναγκασμένοι να ζητήσουν μια θέση εργασίας στο βάθος της Αλβανικής 
επικράτειας. Εκεί έμεναν και όσοι εξόριστοι ολοκλήρωναν τις ποινές τους. Το φαινόμενο δημιούργησε μια 
άλλη κατηγορία Ελλήνων, αυτών που απόχτησαν νέο τόπο κατοικίας εκτός των ζωνών με αμιγή ελληνικό 
πληθυσμό. Αποτελούσαν ένα ποσοστό της τάξης του 35 τοις εκατό του πληθυσμού των περιοχών με αμιγή 
ελληνικό πληθυσμό. Λογικό είναι να σημειώνονταν η έκπτωση της εθνικής τους συνερίδησης σε μεγαλύτερο 
ποσοστό από τις περιοχές με αμιγή πληθυσμό.
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Η απομόνωση από τον εθνικό κορμό και τις 
εθνικές και πολιτιστικές παραδόσεις.

Την ίδια στιγμή το καθεστώς απόκοψε την Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα από κάθε επικοινωνία με τον 
εθνικό κορμό, την Ελλάδα. Απαγόρευσε τα δέματα και 
εμβάσματα των συγγενών από το εξωτερικό, μάλιστα 
και τα γράμματα. Επί 25 ολόκληρα χρόνια η Ελλάδα 
δεν είχε διπλωματικές σχέσεις με την Αλβανία. Όχι 
μόνο τόσο, αλλά από τη στιγμή που η Ελλάδα 
αποτελούσε έναν μόνιμο εχθρό της Αλβανίας, η θέση 
της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας δυσχέρανε 
περισσότερο. Για να απαλλαγούν από την ταύτιση 
αυτή οι Έλληνες μειονοτικοί αναγκάζονταν να 
αποκρύψουν την ελληνική ταυτότητά τους. Το ίδιο ήταν 
αναγκασμένος να πράξει ο κάθε Έλληνας που 
ήθελε να κάνει σταδιοδρομία στο κράτος. 
Γι΄αυτό και ο αυτοπροσδιορισμός «Έλληνας» 
αντικαταστάθηκε με τον όρο «μειονοτικός»  

ΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΑΡΙΘ. 11 

Ήρθε το 11, παιδιά 

ποιος να’ χει την αράδα σήμερα; 
Το αυτοκίνητο Αριθ. 11 αλωνίζει τα χωριά 

μας, Πίσω του 

Αφήνει δύο παράλληλες γραμμές 

γεμάτες ιερογλυφικά. 
Αυτή τη γραφή τη γνωρίζουμε . Είναι του θανάτου 

Οι γραμμές του γίνονται δύο σημάδια  βαθιά . 
Μας σημάδεψαν τον τόπο μας.  

Σημαδεύουν τη ζωή μας 
Όπως σημαδεύουν τους σκλάβους  στο  πρόσωπο. 
Τις νύχτες  
Το 11 γκρεμίζει τις πόρτες του ύπνου, μπαίνει στο 
όνειρο… 

Α. Ζαρμπαλά. 101 ποιήματα για μια χούφτα τόπο, 
σελ 10 

Παράλληλα, αφαίρεσε τις ρίζες του χιλιόχρονου 
πολιτισμού της. Η επίσημη κρατική βιβλιογραφία 
παρουσίασε τους Έλληνες ως νεοφερμένο πληθυσμό 
στα πατρώα του εδάφη και με υποδεέστερο πολιτισμό. 
Το καθεστώς, αντιμετώπιζε εχθρικά και αποτρεπτικά 
κάθε προπολεμική λογοτεχνική και πολιτιστική 
παράδοση στην Ε.Ε.Μειονότητα. Μια τέτοια στάση 
τηρήθηκε ακόμα κατά τέτοιων προσωπικοτήτων, όπως 
την Κατίνα Παπά, τον υμνογράφο Μικρογιαννανίτη, 
τους Οικονομίδηδες, τον Βιδούρη και όλη τη γενιά αυτή. 

 Αφαίρεσε την ουσία της ταυτότητας του 
Ελληνισμού της Αλβανίας μετατρέποντάς την Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα σ΄ένα διακοσμητικό 
φολκλορικό αντικείμενο στην υπηρεσία του 
καθεστώτος. Επέλεξε μορφές δράσεις (μέσα από 
ανώδυνα λαογραφικά και άλλα πολιτιστικά δημώδη 
δρώμενα) που έκαναν αποδεκτή την παγίωση της 
πολιτικής αυτής, χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση.  Κατίνα Παπά, η βραβευμένη από την Ακαδημία 

Αθηνών για το λογοτεχνικό της έργο 

Η κατάργηση της θρησκείας και η 
κομμουνιστική προπαγανδιστική μηχανή 

Η κατάσταση της εθνικής και της πολιτιστικής 
ταυτότητας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 
επιδεινώθηκε ιδιαίτερα με την κατάργηση με το 
νόμο της θρησκείας το 1967. Δεν πρόκειται για ένα 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά για το 
γεγονός ότι με τη θρησκεία ο Έλληνας συνδέει  
στενά όλη την εθιμική του ζωή και παραδόσεις. 
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Ερωτήσεις καθήκοντα 
Προτείνεται στο δάσκαλο να καλέσει κάποιον υπερήλικα συνταξιούχο και να οργανώσουν μια 
συζήτηση για το πώς έζησε εκείνος  τα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος, τι γνώριζε  τότε 
για την Ελλάδα και την ιστορία της ,  αν πίστευε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς θα έπεφτε, πώς 
ένιωσε όταν πάτησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα  κλπ 

Το κομμουνιστικό καθεστώς έστησε μια 
ολόκληρη προπαγανδιστική μηχανή στη 
μητρική γλώσσα για να μπορέσει έτσι και να 
επισπεύσει τις διαδικασίες σοσιαλιστικής 
ιδεολογικής αφομοίωσης των Ελλήνων 
διατηρώντας την ελληνική γλώσσα ως τυπικό 
κάλυμμα, αλλά και να φανεί αυτό φυσιολογική 
εξέλιξη της ίδιας της Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητας. Έτσι από το 1945 ίδρυσε μια 
εφημερίδα στη μητρική γλώσσα, το «Λαϊκό 
Βήμα» καθώς και μια ημίωρη εκπομπή στο 
ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου. 
Θεμελίωσε στο Αργυρόκαστρο τυπογραφείο 
για την έκδοση λογοτεχνικών και άλλων 
βιβλίων στη μητρική γλώσσα. Ίδρυσε στα 
Τίρανα ειδική σύνταξη ελληνικού μειονοτικού 
λογοτεχνικού βιβλίου κλπ.   

Η παθητική αντίσταση… 
ίσον πρόοδος 

Με πολύ μόχθο και ιδρώτα στις περιοχές με 
αμιγή ελληνικό πληθυσμό έγινε η συστηματοποίηση 
του κάμπου της Δρόπολης και του Βούρκου.  Μέσα 
στα δεινά του καθεστώτος εκατοντάδες Έλληνες 
κατάφεραν, με τις ικανότητές τους, να είναι 
απόφοιτοι πανεπιστημίων και να διαπρέψουν στα 
γράμματα και τις τέχνες. Δεκάδες Έλληνες κατείχαν 
θέσεις κλειδιά στη λειτουργία του κράτους, κυρίως 
στον οικονομικό τομέα. Διέπρεψαν επίσης, ως 
καλλιτέχνες, ηθοποιοί, μουσικολόγοι, λογοτέχνες, 
γλύπτες ζωγράφοι. Μόνο στο νομό Αργυροκάστρου 
αριθμούνται πάνω από 100 Έλληνες ζωγράφοι και 
γλύπτες. Οι δάσκαλοι και οι απλοί Έλληνες 
κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανό τον Ελληνισμό. 
Η αξία αυτή διαπιστώθηκε ιδιαίτερα μετά την πτώση 
του κομμουνισμού. 
Το μέγεθος όμως της άγριας καταπίεσης, στέρησης 
ελευθεριών και εθνικότητας, φάνηκε στο μαζικό 
κύμα φυγής των Ελλήνων από τις εστίες του μετά 
το 1990. Επίσης το 1991 για πρώτη στην ιστορία 
της ύπαρξής του ως εθνική μειονότητα, ο 
Ελληνισμός ίδρυσε το 1991, το δικό του πολιτικό 
κόμμα την ΟΜΟΝΟΙΑ.   
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