2. Οι Βαλκανικοί πόλεµοι
Στις αρχές της δεκαετίας του 1910 αρχίζει µια προσπάθεια συνεννόησης ανάµεσα
στα βαλκανικά κράτη. Στόχος τους είναι να διεκδικήσουν τα εδάφη της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας στη Βαλκανική χερσόνησο. Έτσι, υπογράφονται συνθήκες συµµαχίας
µεταξύ της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
O Α΄ Βαλκανικός πόλεµος, ανάµεσα στους συµµάχους και την Τουρκία, ξεσπά τον
Οκτώβριο του 1912. Οι πολεµικές επιχειρήσεις, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα,
είναι σκληρές. Ο ελληνικός στρατός καταλαµβάνει εδάφη της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Απελευθερώνει σηµαντικές πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα. Ο ελληνικός στόλος καταλαµβάνει επίσης πολλά νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Το 1913, µε τη συµµετοχή των Μεγάλων ∆υνάµεων υπογράφεται στο Λονδίνο µια
συνθήκη µεταξύ των αντίπαλων πλευρών. Η ρύθµιση των συνόρων όµως, ανάµεσα στα
βαλκανικά κράτη, δηµιουργεί προβλήµατα µεταξύ τους. Έτσι, ξεσπά ο Β΄ Βαλκανικός
πόλεµος. Αυτή τη φορά, η Βουλγαρία είναι αντιµέτωπη στη συµµαχία Ελλάδας-Σερβίας.
Τα ελληνικά στρατεύµατα κερδίζουν σηµαντικές νίκες και η Βουλγαρία αναγκάζεται να
υποχωρήσει.
Η οριστική ρύθµιση των συνόρων των βαλκανικών κρατών γίνεται µε τη Συνθήκη
του Βουκουρεστίου, µετά το τέλος του πολέµου. Τα βαλκανικά κράτη µε τους δύο πολέµους κερδίζουν σηµαντικά εδάφη και επεκτείνουν τα σύνορά τους. Η Ελλάδα σχεδόν
διπλασιάζει την έκτασή της, µε την προσάρτηση της υπόλοιπης Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Κρήτης και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.
5.11

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Σερβία - Μαυροβούνιο:
Βαλκανικά κράτη της περιόδου, τα οποία σήµερα
αποτελούν ένα οµόσπονδο
βαλκανικό κράτος
Συνθήκη του
Βουκουρεστίου:
υπογράφεται τον Ιούλιο του
1913, για να ρυθµίσει τα
νέα σύνορα των βαλκανικών
κρατών. Συµµετέχουν οι
χώρες που πήραν µέρος
στους Βαλκανικούς πολέµους καθώς και οι Μεγάλες
∆υνάµεις της εποχής

Η συµµαχία Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου
εναντίον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
Λαϊκή λιθογραφία της εποχής, ΕΛΙΑ

▲ Πώς εικονίζει ο λαϊκός ζωγράφος τα βαλκανικά κράτη και την Οθωµανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού πολέµου; [5.11]
4.10.1912
έναρξη του Α΄ Βαλκανικού πολέµου
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17.5.1913

16.6 - 18.7.1913

28.7.1913

Συνθήκη
του Λονδίνου

Β΄ Βαλκανικός
πόλεµος

Συνθήκη
του Βουκουρεστίου

... µαθητεία στην ιστορία
Ι. Τα νέα σύνορα του ελληνικού κράτους
5.12

◄ Παρατηρώ το χάρτη και αναφέρω
την έκταση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στη Βαλκανική χερσόνησο, πριν από τους Βαλκανικούς
πολέµους. [5.12]

Χάρτης των Βαλκανικών κρατών πριν την έναρξη των
Βαλκανικών πολέµων
5.13

◄ Ποιες είναι οι συνέπειες των Βαλκανικών πολέµων για την Οθωµανική Αυτοκρατορία; [5.13]
◄ Ποια εδάφη κερδίζει η Ελλάδα, µε
τις ρυθµίσεις της Συνθήκης του
Βουκουρεστίου; [5.13]

5.14

Ελλάδα (1907)
Ελλάδα (1913)

έκταση
63.211
120.308

πληθυσµός
2.631.952
4.718.221

Πηγή: Σβολόπουλος Κ., «Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,
Αθήνα 1978, τ.Ι∆΄, σ. 354

Χάρτης των Βαλκανικών κρατών, σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)

▲ Ποια είναι η εδαφική και πληθυσµιακή αύξηση της Ελλάδας το
1913; [5.14]
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... µαθητεία στην ιστορία
ΙΙ. Θεσσαλονίκη (1912 - 1913)
5.15

Απόσπασµα από επιστολή Έλληνα
στρατιώτη των Βαλκανικών πολέµων
(27 Οκτωβρίου 1912):
«Αγαπηµένη µου γυναικούλα
Την στιγµήν που σου γράφω η Θεσσαλονίκη είναι εις χείρας του Ελληνικού
στρατού. Από προχθές οι Τούρκοι έστειλαν απεσταλµένους […] να ζητήσωσι παρά του ∆ιαδόχου ανακωχήν.»
5.16

▲ Σε ποιο γεγονός αναφέρεται η
επιστολή; [5.16]
5.18

Η παράδοση της Θεσσαλονίκης από τον Οθωµανό ∆ιοικητή
στο διάδοχο Κωνσταντίνο, αρχηγό του ελληνικού στρατού
Λαϊκή λιθογραφία της εποχής

▲ Σε ποιο γεγονός αναφέρεται η εικόνα; [5.15]
Πληθυσµός της Θεσσαλονίκης
σύµφωνα µε την απογραφή του 1913
Εβραίοι
61.439
38,9%
Μουσουλµάνοι
45.889
29,1%
Έλληνες
39.956
25,3%
Άλλοι
10.605
6,7%
Σύνολο
157.889
100%
Πηγή:·Ρακτιβάν Κ., Έγγραφα και σηµειώσεις εκ
της πρώτης ελληνικής διοικήσεως της Μακεδονίας (1912-13)
5.17

▲ Ποια είναι η µεγαλύτερη πληθυσµιακή
οµάδα στη Θεσσαλονίκη, το 1913; [5.17]
5.19

Το Γενί τζαµί
Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο και σήµερα λειτουργεί ως χώρος πολιτισµού

 Αιτιολογώ την παρουσία των
οθωµανικών µνηµείων στη σηµερινή Θεσσαλονίκη. [5.17-5.19]

Το Μπέη χαµάµ (οθωµανικό λουτρό)
Σήµερα λειτουργεί ως πολιτιστικός χώρος
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 Ποια είναι τα αποτελέσµατα των Βαλκανικών
πολέµων;
 Ποια είναι τα οφέλη της
Ελλάδας από τη συµµετοχή της στους Βαλκανικούς πολέµους;

3. Ο Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος
Στις αρχές του 20ού αιώνα, αυξάνεται ο οικονοµικός ανταγωνισµός ανάµεσα στις Μεγάλες ∆υνάµεις. Η οικονοµική πολιτική της Γερµανίας συγκρούεται µε τα συµφέροντα
άλλων χωρών, όπως είναι η Αγγλία και η Γαλλία. Έτσι σχηµατίζονται δυο συµµαχίες: η
Αντάντ και οι Κεντρικές ∆υνάµεις.
Ο Α' Παγκόσµιος Πόλεµος ξεσπά ανάµεσά τους το 1914. Στην Αντάντ συµµαχούν η
Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Στις Κεντρικές ∆υνάµεις συµµαχούν η Γερµανία, η Αυστροουγγαρία και αρχικά και η Ιταλία. Ο πόλεµος όµως ονοµάζεται παγκόσµιος επειδή
στη διάρκειά του συµµαχούν, µε τη µία ή την άλλη πλευρά, πολλά κράτη της Ευρώπης,
της Ασίας και στο τέλος και οι Η.Π.Α. στο πλευρό της Αντάντ.
Από τα βαλκανικά κράτη, η Τουρκία και η Βουλγαρία προσχωρούν στις Κεντρικές
∆υνάµεις. Στην Ελλάδα διαµορφώνονται δύο στάσεις. Ο πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος υποστηρίζει τη συµµετοχή της Ελλάδας µε το µέρος της Αντάντ, προσβλέποντας σε οφέλη
από τη νίκη της στον πόλεµο. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υποστηρίζει µια ουδέτερη στάση,
χωρίς συµµετοχή στον πόλεµο, στάση που ευνοεί περισσότερο τις Κεντρικές ∆υνάµεις.
Αυτή η κατάσταση διχάζει τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα τελικά προσχωρεί στον πόλεµο το
1917, στο πλευρό της Αντάντ.
Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος λήγει στα τέλη του 1918 µε νίκη των ∆υνάµεων της Αντάντ. Στη διάρκειά του χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωές και γίνονται σηµαντικές καταστροφές.
5.20

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Συνέδριο της Ειρήνης:
Η συνδιάσκεψη που οργανώνεται από τους νικητές
του πολέµου στο Παρίσι, το
1919, για την επίλυση των
ζητηµάτων του πολέµου
Συνθήκη Νεϊγύ:
µε τη Συνθήκη αυτή η
Βουλγαρία παραχωρεί τη
∆υτική Θράκη στην Ελλάδα
Συνθήκη Σεβρών:
Υπογράφεται η ειρήνη µεταξύ της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και των Συµµάχων, τον Αύγουστο του
1920. Η Συνθήκη αυτή δεν
ίσχυσε ποτέ

Χάρτης των αντίπαλων στρατοπέδων κατά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο

▲ Παρατηρώ το χάρτη και αναφέρω τα αντίπαλα
στρατόπεδα του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου. [5.20]

1914

1917

1918

1919

1919

έναρξη
Α΄ Παγκόσµιου
πολέµου

είσοδος της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο

λήξη
Α΄ Παγκόσµιου πολέµου

Συνέδριο
της Ειρήνης

Συνθήκη
του Νεϊγύ

1920
Συνθήκη
των Σεβρών
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... µαθητεία στην ιστορία
Ι. Οι καταστροφές του πολέµου
5.21

«Νύχτα µπήκαµε στο Μοναστήρι, και νύχτα βγήκαµε.
Είναι µια µεγάλη πολιτεία
σέρβικη, που οι κάτοικοί
της είναι Έλληνες. Οι δρόµοι της είναι χωρίς φώσια*,
τα σπίτια δίχως λάµπες. Οι
άνθρωποι που την κατοικούν µιλάνε ψιθυριστά,
περπατάνε τροµαγµένα σαν
κλέφτες, κοιτάνε τον ουρανό
µε φόβο και κατοικούν στα
κατώγια και στις τρύπες που
σκάψανε κάτω από τα σπίτια τους. […] Σταµατήσαµε
σε µια πλατέα. Μας πήραν
οι Φραντσέζοι** οδηγοί και
µας κατατόπισαν. […] Μας
δείξανε σπίτια χτυπηµένα
από τις οβίδες σαν αστροπελέκια […] Άλλη φορά θα
‘ταν πασίχαρα*** σπίτια και
τώρα τα σκότωσε ο πόλεµος.
Οι κάτοικοι εδώ πέρα φοράν
οληµερίς και ολονυχτίς
κρεµασµένη στο στήθος µια
µάσκα για τα ασφυξιογόνα.»

Σκηνή από µέτωπο του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου
Πίνακας του Νέβινσον (1919)
5.22

Μυριβήλης Στ., Η ζωή εν
τάφω. Το βιβλίο του πολέµου, Εστία, Αθήνα 1991, σ.
75-76
* φώτα **Γάλλοι *** πολύ
ευτυχισµένα
5.23

Τυφλοί Βρετανοί στρατιώτες εξαιτίας της χρήσης χηµικών αερίων (1918)

 Παρατηρώ τις πηγές και συζητώ για τις συνθήκες στο
µέτωπο του πολέµου. [5.21 & 5.22]

▲ Ποιες είναι οι συνθήκες ζωής του άµαχου
πληθυσµού κατά τη
διάρκεια του Α΄ Παγκόσµιου
πολέµου;
[5.23]

5.24

 Συζητώ για τις συνέπειες των πολεµικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου.
[5.21 – 5.24]
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Συµµαχικές ∆υνάµεις
Κεντρικές ∆υνάµεις
Γενικό σύνολο

ανθρώπινες απώλειες
5.142.631
3.386.200
8.538.831

Πηγή: Μεγάλη Ιστορία του 20 ού αιώνα, Ελληνικά Γράµµατα,
Αθήνα 2002, τ.Β΄, 160

... µαθητεία στην ιστορία
ΙΙ. Οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις στο Συνέδριο της Ειρήνης
5.25

◄ Συζητώ για τη
σηµασία της
συµµετοχής του
Έλληνα Πρωθυπουργού στο
Συνέδριο της
Ειρήνης. [5.25]
Στο Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι (1919), καθορίζονται τα νέα σύνορα των ευρωπαϊκών κρατών. Στο Συνέδριο συµµετέχει και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ε.
Βενιζέλος
5.26

Απόσπασµα από επιστολή του Ε.
Βενιζέλου, κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου της Ειρήνης:
«Παρίσιοι. 14/27 Φεβρουαρίου 1919
Φίλτατε.
Την ∆ευτέραν και την Τετάρτην της
εβδοµάδος αυτής εξέθηκα ενώπιον της
επιτροπής, ήτις διωρίσθη προς εγγυτέραν εξέτασιν των ελληνικών διεκδικήσεων, τα επιχειρήµατά µας εις ό,τι αφορά την βόρειον Ήπειρον και την
Θράκην. Υπολείπεται δε ακόµη να οµιλήσω περί της Μικράς Ασίας και των
νήσων.»
5.27

Τη ∆εύτερα και την Τετάρτη αυτής
της εβδοµάδας παρουσίασα ενώπιον
της επιτροπής, η οποία ορίσθηκε για
την εξέταση των ελληνικών διεκδικήσεων, τα επιχειρήµατά µας, σε
ό,τι αφορά τη Βόρειο Ήπειρο και τη
Θράκη. Αποµένει ακόµη να µιλήσω
για τη Μικρά Ασία και τα νησιά.

Τα εδαφικά «κέρδη» της Ελλάδας σύµφωνα µε τη Συνθήκη των Σεβρών(1920)
Λαϊκή λιθογραφία της εποχής

■ Εντοπίζω στο χάρτη

τις περιοχές, τις οποίες ο Ε. Βενιζέλος αναφέρει στην επιστολή
του. [5.27]
[5.26]
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 Ποια είναι τα αίτια του
Α΄ Παγκοσµίου πολέµου;
 Ποια είναι η στάση της
Ελλάδας στον Α΄ αγκόσµιο πόλεµο;
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4. Μικρασία: εκστρατεία και καταστροφή
Με το τέλος του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου το µέλλον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είναι αβέβαιο. Οι δυνάµεις της Αντάντ προσανατολίζονται στη δηµιουργία µιας µικρής εδαφικά Τουρκίας. Τα µικρασιατικά παράλια τα διεκδικούν η Γαλλία και η Ιταλία
αλλά και η Ελλάδα, µε το µεγάλο αριθµό Ελλήνων που ζουν κυρίως στην περιοχή της
Σµύρνης. Τελικά, η Ελλάδα παίρνει εντολή να στείλει στρατό στη Σµύρνη. Στη Συνθήκη
των Σεβρών (1920) κερδίζει τη διοίκηση της περιοχής µέχρις ότου οι κάτοικοί της αποφασίσουν αν θα ενωθούν µε την Ελλάδα.
Η συµφωνία των Συµµάχων για την κατάληψη και τη διοίκηση της Σµύρνης από τους
Έλληνες αποδεικνύεται προσωρινή. Οι σύµµαχοι διχάζονται ανάµεσα στην Ελλάδα και
την Τουρκία. Η Γαλλία και η Ιταλία προσανατολίζονται σταδιακά στην υποστήριξη της
Τουρκίας, ενώ η θέση της Ελλάδας αποδυναµώνεται.
Η ελληνική πλευρά αποφασίζει, παρά τις παραπάνω εξελίξεις, να προχωρήσει τις πολεµικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Το καλοκαίρι του 1921 ο ελληνικός στρατός επιτίθεται µε στόχο την κατάληψη της Άγκυρας. Η πορεία του όµως ανακόπτεται στο Σαγγάριο ποταµό, χωρίς να πετύχει το στόχο του.
Ένα χρόνο µετά, οι τουρκικές δυνάµεις, µε ηγέτη τον Κεµάλ, επιτίθενται και αναγκάζουν τα ελληνικά στρατεύµατα να υποχωρήσουν προς τα παράλια. Στις 27 Αυγούστου
1922 ο τουρκικός στρατός µπαίνει στη Σµύρνη. Χιλιάδες Έλληνες συνωστίζονται στο λιµάνι προσπαθώντας να µπουν στα πλοία και να φύγουν για την Ελλάδα.
5.28

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Τουρκία:
ονοµάζεται το κράτος που
προκύπτει µε τη διάλυση
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
Σµύρνη:
πόλη στα παράλια της Μικράς Ασίας, µε µεγάλο αριθµό ελληνικού πληθυσµού
Σαγγάριος:
ποταµός στο εσωτερικό της
Μικράς Ασίας, κοντά στην
Άγκυρα
Κεµάλ Ατατούρκ:
ο ηγέτης του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων και
µετέπειτα πρόεδρος της
Τουρκικής ∆ηµοκρατίας

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

▲ Σηµειώνω τη θέση της Σµύρνης και του Σαγγάριου ποταµού, στο χάρτη των κινήσεων του ελληνικού στρατού στην
Μικρασία. [5.28]
1919
προέλαση
εντολή αποστολής ελληνικού στρατού στην περιοχή της Σµύρνης
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2.5.1919
απόβαση του ελληνικού στρατού
στη Σµύρνη

1921
α΄ εκστρατευτική δράση
του ελληνικού στρατού

1922
¾ β΄ εκστρατευτική δράση ελλην. στρατού
¾ προέλαση τουρκικών στρατευµάτων
¾ ήττα του ελληνικού στρατού

... µαθητεία στην ιστορία
Ι. Ο ελληνικός στρατός στη Σµύρνη
5.29

Απόσπασµα από το ∆ιάγγελµα
του Έλληνα πρωθυπουργού
προς το λαό της Σµύρνης
(2.5.1919):
«Το πλήρωµα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του
Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβη την Σµύρνην, ίνα ασφαλίση την τάξιν. Οι οµογενείς εννοούσιν ότι η απόφασις
αυτή ελήφθη, διότι εν τη συνειδήσει των διευθυνόντων το
Συνέδριον, είναι αποφασισµένη η Ένωσις της Σµύρνης µετά
της Ελλάδος.»

Έλληνες στρατιώτες, µετά την απόβασή τους, παρελαύνουν στην
προκυµαία της Σµύρνης, στις 2.5.1919
5.30

Ο Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος ευλογεί
τους Έλληνες στρατιώτες

 Ποιο γεγονός γιορτάζουν οι Έλληνες; [5.29] & [5.30]
Ο Αλέξης Αλεξίου, κάτοικος της Σµύρνης, αφηγείται:

Ελευθέριος Βενιζέλος
5.31

Έφτασε η ώρα. Η Ελλάδα ανέλαβε, µε απόφαση του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβει τη Σµύρνη, για να εξασφαλίσει την τάξη. Οι οµογενείς
κατανοούν ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε, γιατί στη συνείδηση αυτών που διευθύνουν το
Συνέδριο ήδη έχει αποφασιστεί
η Ένωση της Σµύρνης µε την
Ελλάδα.

▲ Σε ποιους απευθύνεται ο
Ε. Βενιζέλος; [5.31]
▲ Γιατί τους αποκαλεί οµογενείς; [5.31]
5.32

«∆ύο Μαΐου του 1919 έγινε η ελληνική Κατοχή. […] Έζησα τις αξέχαστες στιγµές της λευτεριάς.
[…] Αργότερα µάθαµε ότι η φάλαγγα των ευζώνων έµπαινε στην πλατεία του διοικητηρίου και την
χτύπησαν από το αρχηγείο της χωροφυλακής, από τις φυλακές, από την τουρκική συνοικία. […]
Τα τάγµατα ευζώνων σταµάτησαν την αντίσταση. Κοντά στο σπίτι µας βρισκόταν το γήπεδο του
αθλητικού οµίλου "Απόλλων Σµύρνης", εκεί είχε στρατοπεδεύσει ελληνικός στρατός. Η µητέρα
µου από ενθουσιασµό κι αγάπη για τα νέα παλικάρια µού έδινε και τους πήγαινα, µαζί µε άλλα
παιδιά, διάφορα εκλεκτά τρόφιµα.»
Ο Κεµάλ αναφέρει (1919):
«Η Ελληνική κατοχή της Σµύρνης, του
µοναδικού λιµανιού και κοσµήµατος της
[...] Τουρκίας υποχρεώνει το τουρκικό έθνος να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι
στην Ιστορία...»
5.33

▲ Αναφέρω τις αντιδράσεις των Ελλήνων µε
την αποβίβαση του Ελληνικού στρατού
στο λιµάνι της Σµύρνης. [5.32]
 Συγκρίνω τις αντιδράσεις αυτές µε τις
σκέψεις του Κεµάλ. [5.32] & [5.33]
101

... µαθητεία στην ιστορία
ΙΙ. Ο ελληνισµός της Μικράς Ασίας
5.34

5.35

Χορός Ποντίων στην Τραπεζούντα
Κάρτα των αρχών του 20ού αιώνα

Το ελληνικό σχολείο (Φροντιστήριο) Τραπεζούντας
Κάρτα των αρχών του 20ού αιώνα

Μαρτυρία της Έλλης Βαλσαµάκη:
«∆ιαβάζαµε ταχτικά ελληνικές εφηµερίδες στο σπίτι µας. Είχαµε δυο
φορές τη βδοµάδα ταχυδροµείο. Τετάρτη και Παρασκευή. Πήγαινε το
αµάξι µας στο Αδραµύττι και έπαιρνε το ταχυδροµείο. Μας έστελναν απ’
τη Σµύρνη την ‘Αµάλθεια’ και απ’
την Πόλη τον ‘Ταχυδρόµο’ και το
‘Νεολόγο’.
Είχαµε µεγάλη επαφή µε την Πόλη.
Κάναµε λαδεµπόριο. Είχαµε αντιπροσώπους στην Πόλη, […] Πήγαινε
ταχτικά ο πατέρας µου εκεί, καµιά
φορά µ' έπαιρνε κι εµένα µαζί του.»

5.36

5.37

∆ρόµος µε ελληνικό καφενείο στην Πρίγκιπο
Κάρτα των αρχών του 20ού αιώνα
5.38

 Παρατηρώ τις πηγές και σηµειώνω όσες πληροφορίες
σχετίζονται µε την ελληνική
παρουσία στη Μικρά Ασία.
[5.34-5.38]

Το ελληνικό σχολείο (Ευαγγελική Σχολή) και ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη Σµύρνη
Κάρτα των αρχών του 20ού αιώνα
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 Ποια τύχη επιφυλάσσουν
οι Σύµµαχοι στην Οθωµανική Αυτοκρατορία;
 Με ποιες προσδοκίες η
Ελλάδα εκστρατεύει στη
Μικρά Ασία και ποια είναι η έκβαση της εκστρατείας;

5. Οι τελικές ρυθµίσεις: τα σύνορα και η ανταλλαγή πληθυσµών
Με την ήττα των ελληνικών στρατιωτικών δυνάµεων στη Μικρά Ασία, το 1922, και τη
Μικρασιατική Καταστροφή, επανέρχονται σε συζήτηση τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας. Επίσης τίθεται σε συζήτηση το θέµα των µουσουλµανικών πληθυσµών που ζουν
στην Ελλάδα καθώς και των ορθόδοξων πληθυσµών που ζουν στην Τουρκία. Τα ζητήµατα
αυτά ρυθµίζονται τελικά µε τη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία υπογράφεται το 1923.
Με τη Συνθήκη της Λωζάννης αποφασίζεται η ανταλλαγή πληθυσµών ανάµεσα στην
Ελλάδα και την Τουρκία. Έτσι, µετακινούνται στην Ελλάδα περίπου 1.200.000 Έλληνες
ορθόδοξοι που κατοικούν στη Μικρά Ασία και, αντίστοιχα, 500.000 µουσουλµάνοι που
κατοικούν στην Ελλάδα µετακινούνται στην Τουρκία. Εξαιρούνται από την ανταλλαγή
µόνο οι χριστιανοί που ζουν στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίµβρο, στην Τένεδο καθώς και
οι µουσουλµάνοι της δυτικής Θράκης.
Με την ανταλλαγή των πληθυσµών πολλοί άνθρωποι φεύγουν οριστικά από τις πατρίδες τους. Μεγάλος αριθµός προσφύγων κινείται προς τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, το
Βόλο, την Αθήνα. Η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα παρουσιάζει µεγάλες δυσκολίες. Η
στέγαση και η περίθαλψή τους αποτελούν τα πρώτα προβλήµατα τα οποία ζητούν λύση.
Μένουν προσωρινά σε καταυλισµούς και αργότερα δηµιουργούνται οικισµοί για τη
στέγαση των προσφύγων.
Η παρουσία των προσφύγων στο ελληνικό κράτος ενισχύει τόσο τον πληθυσµό των
πόλεων όσο και τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας. Με τον πολιτισµό τους, το µορφωτικό
επίπεδό τους και την εργατικότητά τους βοηθούν σηµαντικά στην ανάπτυξη του κράτους.
5.39

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
µικρασιατική καταστροφή:
ονοµάζεται η ελληνική ήττα
στη Μικρασία
ανταλλαγή πληθυσµών:
η παράλληλη µετακίνηση
πληθυσµών από τον τόπο
κατοικίας τους, µετά από
διεθνή συµφωνία
πρόσφυγες:
άνθρωποι που υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την
πατρίδα τους
καταυλισµοί:
πρόχειρες και προσωρινές
εγκαταστάσεις για τη στέγαση προσφύγων, σεισµοπαθών κλπ.
οικισµοί:
µόνιµες εγκαταστάσεις κατοίκων
έξοδος:
η φυγή των Ελλήνων από τη
Μικρά Ασία

Μετά την είσοδο των τουρκικών στρατευµάτων στη Σµύρνη, οι Έλληνες της
περιοχής προσπαθούν µε κάθε τρόπο να φύγουν (Αύγουστος 1922)

▲ Περιγράφω την κατάσταση που επικρατεί στο λιµάνι
της Σµύρνης µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. [5.39]

1922
¾
¾

καταστροφή της Σµύρνης
έξοδος των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία

1923
Συνθήκη της Λωζάννης

1923-1925
ανταλλαγή πληθυσµών
µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
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... µαθητεία στην ιστορία
Ι. Οι συνθήκες της εξόδου των Ελλήνων
Μαρτυρία της ∆έσποινας Συµεωνίδου από τα Κενάταλα της Καππαδοκίας:

5.40

Έλληνες πρόσφυγες εγκαταλείπουν την ανατολική Θράκη

«Στο ταξίδι έκανε φουρτούνα και οι
γυναίκες λιγοθυµούσαν από το φόβο
τους. Άκουγες φωνές. Κλάµατα. Εγώ
είχα µαζί µου τον άντρα µου, τη µάνα µου και τα τρία παιδιά µου. […]
Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτε άφησα τα
παιδιά σε µια γωνιά του βαποριού
κοντά στη µάνα µου και κουβαλούσα νερό στις λιπόθυµες γυναίκες.
Μερικοί άνθρωποι δε βάσταζαν από
τα βάσανα που τράβηξαν και πέθαναν στο βαπόρι […] Επιτέλους φτάσαµε στον Πειραιά. Άλλοι κατέβηκαν
εκεί εµείς συνεχίσαµε το ταξίδι για
την Καβάλα. Μας πήγαν στο Τσινάρ
Ντερέ, κοντά στη σηµερινή Νέα
Καρβάλη. ∆υο χρόνια µείναµε εκεί
κάτω από τα τσαντίρια. Ο κόσµος
αρρώσταινε και πέθαινε κάθε µέρα.»
5.42

 Μελετώ τις πηγές και αναφέρω
τις συνθήκες εξόδου των Ελλήνων προσφύγων. [5.40-5.42]
Μαρτυρία του Α. Μυκονιάτη από τον
Ατζανό, κοντά στην Πέργαµο:
5.41

Πορεία προσφύγων προς την Ελλάδα

Τόπος προέλευσης των προσφύγων
Μικρά Ασία
626.954
Θράκη
256.635
Πόντος
182.169
Κωνσταντινούπολη
38.458
Βουλγαρία
49.027
Ρωσία
58.526
∆ιάφοροι τόποι
10.080
Σύνολο
1.221.849

«Εµείς οι άλλοι περιµέναµε τρεις
µέρες, ώσπου µπήκαµε σε καΐκια
και µπαρκάραµε για τη Μυτιλήνη.
Ώσπου να πατήσει το ποδάρι του ο
τούρκικος στρατός στο χωριό, άραζαν καΐκια και µας παίρναν. […]
Βασανιστήκαµε, κακοκοιµηθήκαµε,
κακοφάγαµε, µεγάλη συµφορά πάθαµε. Και ποιος δεν έκλαψε νεκρούς; Και ποιος δεν κακοπάθησε
και ποιος δεν κλαίει ακόµα; Μονάχα
τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ, τ'
ακούνε σαν ψεύτικα παραµύθια.»

Πηγή: Πετσάλης Α., Η δηµοσιονοµική αντιµετώπισις του προσφυγικού προβλήµατος, Αθήνα 1930,
σ. 8

5.44

5.43

▲ Σηµειώνω το συνολικό αριθµό των Ελλήνων προσφύγων και τους τόπους
προέλευσής τους. [5.43]
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 Μελετώ τις πηγές και συζητώ για
τις δυσκολίες, τις οποίες αντιµετωπίζουν οι Έλληνες πρόσφυγες.
[5.40-5.42] & [5.44]

... µαθητεία στην ιστορία
ΙΙ. Η εγκατάσταση των προσφύγων
5.45

Προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων στην Ελλάδα
5.46

Ο Βασίλης Καλαϊτζόγλου αφηγείται:
«Ο Άγιος Βασίλειος (συνοικία του
Πειραιά) τότε ήταν µια έρηµη περιοχή όλο βράχια και πέτρες και το µόνο κτίσµα που υπήρχε ήταν η εκκλησία. Μέσα σε λίγο καιρό όλη η
περιοχή γέµισε από µικρές προσφυγικές παράγκες που τις έφτιαχναν σι
άνθρωποι µόνοι τους. ∆ούλεψαν
σκληρά ο παππούς σου και η γιαγιά
σου, για να ισοπεδώσουν τη γη και
να στήσουν την παράγκα τους. Ήταν
χωρίς πάτωµα, µε χώµα κάτω, σκεπασµένες άλλες µε πισσόχαρτα και
άλλες µε τσίγκους και λαµαρίνες.
∆εν ενδιαφέρθηκε κανείς να γίνει
ένα σχολείο για τα παιδιά των προσφύγων και αυτός είναι ο λόγος που
έµεινα και εγώ αγράµµατος ... Οι
παράγκες άρχισαν µία-µία να φεύγουν και ο καθένας έχτιζε το δικό
του σπιτικό.»
5.47

 Περιγράφω τις συνθήκες εγκατάστασης των προσφύγων
στην Ελλάδα. [5.45-5.47]
Μαρτυρία της Ελένης Μαναήλογλου
και της Γεωργίας Μπατζόγλου από
το Ικόνιο:

Προσφυγικός καταυλισµός στη Θεσσαλονίκη

► Συζητώ για τις σχέσεις των προσφύγων µε
τον ντόπιο πληθυσµό. [5.48]

«Μας έφεραν στην Κέρκυρα, µας
έβαλαν στο φρούριο, στις εκεί παράγκες. […] Στην αρχή δεν ταιριάζαµε
µε τους Κερκυραίους. Άλλες συνήθειες αυτοί, άλλες συνήθειες εµείς.
Γλώσσα δεν ξέραµε, δεν µπορούσαµε να συνεννοηθούµε µαζί τους. Μετά όµως τα φτιάξαµε. Πολλά συνοικέσια έγιναν, Κερκυραίοι πήραν
προσφυγοπούλες.»
5.48

5.49

Αγγελία της εποχής
Εφηµερίς των Βαλκανίων (12.9.1922)
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 Ποιες είναι οι ρυθµίσεις
µετά το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέµου;
 Ποιες είναι οι συνέπειες
των ρυθµίσεων για τους
πληθυσµούς των δυο
χωρών;

▲ Ποιο είναι το θέµα της αγγελίας; [5.49]
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6. Κοινωνία και κράτος στο Μεσοπόλεµο
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου, ο κόσµος προσπαθεί να ξαναβρεί τους φυσιολογικούς ρυθµούς ζωής. Οι οικονοµίες των βιοµηχανικών χωρών σταδιακά βελτιώνονται. Τα εργοστάσια προχωρούν σε µαζική παραγωγή προϊόντων. Οι τεράστιες όµως ποσότητες βιοµηχανικών προϊόντων δεν µπορούν να απορροφηθούν στις αγορές. Όταν το 1929 ξεσπά µεγάλη οικονοµική κρίση στις Η.Π.Α., η κατάσταση επηρεάζει και τις υπόλοιπες χώρες του κόσµου.
Η διεθνής οικονοµική κρίση επηρεάζει και την κοινωνία. Μεγάλος αριθµός εργατών και
υπαλλήλων µένει άνεργος και οι περισσότεροι πολίτες αντιδρούν µε πορείες, διαδηλώσεις και
απεργίες. Πολλά δηµοκρατικά πολιτεύµατα, κάτω απ’ αυτήν την πίεση, σταδιακά καταρρέουν. Τα διαδέχονται δικτατορίες. Στην Ιταλία, το φασιστικό κόµµα και στη Γερµανία, το
ναζιστικό κόµµα καταλαµβάνουν την εξουσία.
Η Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεµο, την περίοδο δηλ. µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου
Παγκόσµιου πολέµου, αντιµετωπίζει διάφορα εσωτερικά ζητήµατα αλλά επηρεάζεται και από
τις διεθνείς εξελίξεις. Η χώρα διανύει µια περίοδο µεγάλης βιοµηχανικής ανάπτυξης, κυρίως
µε ξένες επενδύσεις. Με εξωτερικούς δανεισµούς και βαριά φορολογία γίνεται προσπάθεια να
αντιµετωπιστούν τα οικονοµικά προβλήµατα.
Οι συνθήκες διαβίωσης για το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού είναι δύσκολες. Η ανεργία, τα χαµηλά ηµεροµίσθια, οι ανυπόφορες συνθήκες εργασίας και η έλλειψη ασφάλισης
έχουν ως αποτέλεσµα µεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις από τους εργαζόµενους. Μέσα σ’
αυτό το κλίµα ξεσπούν κυβερνητικές κρίσεις και εκδηλώνονται στρατιωτικά πραξικοπήµατα.
Το 1936, ο Ιωάννης Μεταξάς καταλύει το Σύνταγµα και επιβάλλει δικτατορία.
5.50

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
µαζική παραγωγή:
η βιοµηχανική παραγωγή
προϊόντων, που γίνεται σε
εργοστάσια και βιοτεχνίες
∆ικτατορία:
πολιτικό σύστηµα διακυβέρνησης, που ανατρέπει το
δηµοκρατικό πολίτευµα και
επιβάλλει µε στρατιωτικά
µέσα την εξουσία του
φασιστικό κόµµα:
το κόµµα που ιδρύει ο Μ.
Μουσολίνι στην Ιταλία, το
1919. Όταν αναλαµβάνει
την εξουσία το 1922 καταλύει τους δηµοκρατικούς
θεσµούς και περιορίζει τα
ατοµικά δικαιώµατα
ναζιστικό κόµµα:
το κόµµα, που ιδρύει, το
1919, ο Α. Χίτλερ και κατέχει την εξουσία στη Γερµανία από το 1933 ως το
1945. Σταδιακά καταργεί
τις δηµοκρατικές ελευθερίες, διαλύει τα κόµµατα,
δολοφονεί τους πολιτικούς
του αντιπάλους και εξολοθρεύει τους Εβραίους
1922
άνοδος του Μπενίτο
Μουσολίνι στην εξουσία
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Χάρτης της Ευρώπης στο Μεσοπόλεµο

▲ Παρατηρώ το χάρτη και αναφέρω τα κράτη µε φασιστικό, ναζιστικό ή δικτατορικό καθεστώς. [5.50]
1929
παγκόσµια οικονοµική
κρίση

1933
άνοδος του Αδόλφου
Χίτλερ στην εξουσία

1936
επιβολή ∆ικτατορίας
στην Ελλάδα,
από τον Ι. Μεταξά

... µαθητεία στην ιστορία
Ι. Η διεκδίκηση της γυναικείας ψήφου
«Όταν ζητούµε ισότητα, δε ζητούµε καµιά χάρη, κανένα
προνόµιο. Έχοµε την αξίωση
πως είµαστε µέλη της κοινωνίας ισότιµα µε τους άντρες, ότι
µε την εργασία µας, είτε την
επαγγελµατική, είτε την οικοκυρική, συµβάλλοµε όσο και ο
άντρας στην οικονοµική οργάνωση του κοινωνικού συνόλου
και πρώτ' απ' όλα είµαστε άνθρωποι και ύστερα γυναίκες,
εποµένως πρέπει να µας αναγνωριστεί το δικαίωµα να ρυθµίζοµε, όπως εµείς νοµίζοµε
καλό, τη ζωή µας και γι’ αυτό
να έχοµε και γνώµη στη ρύθµιση του κρατικού οργανισµού*…»

5.52

Ενηµερωτικό φυλλάδιο του «Συνδέσµου για τα δικαιώµατα της γυναίκας»

Ο Αγώνας της Γυναίκας
Ε/80 (1928), σ. 1-2
* του κράτους

5.53

5.51

▲ Για ποιους λόγους οι
γυναίκες διεκδικούν το
δικαίωµα της ψήφου;
[5.51]

 Ποιες µορφές δράσης αναπτύσσουν οι
γυναίκες της εποχής
για να προωθήσουν
τα αιτήµατά τους;
[5.52] & [5.53]
5.54

Εξώφυλλο του περιοδικού Ελληνίς, Μάρτιος 1921

Θεοδωροπούλου Αύρα (1880-1963)
Γεννιέται στην Αδριανούπολη. Είναι µουσικός και εργάζεται ως
καθηγήτρια πιάνου. Αναπτύσσει µεγάλη κοινωνική δράση και
προσφέρει τις υπηρεσίες της στους Βαλκανικούς πολέµους.
Συµβάλλει αποφασιστικά µε τους αγώνες της στην διάδοση των
ιδεών του γυναικείου κινήµατος. Το 1920 ιδρύει το «Σύνδεσµο
για τα δικαιώµατα της γυναίκας» και είναι πρόεδρός του έως το
1957. Εκδίδει το δελτίο (περιοδικό) του Συνδέσµου µε τίτλο «Ο
Αγώνας της Γυναίκας» (1923-1936). Πεθαίνει στην Αθήνα το
1963.

Θεοδωροπούλου Αύρα
(1880-1963)

◄ Γνωρίζω τη ζωή και τη δράση µιας προσωπικότητας του
ελληνικού γυναικείου κινήµατος. [5.54]
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... µαθητεία στην ιστορία
ΙΙ. Το εργατικό κίνηµα
5.56

Εργατικές κινητοποιήσεις
στο Μεσοπόλεµο
1920: απεργία σιδηροδροµικών
1923: απεργίες σε όλη τη χώρα, πανελλαδική γενική απεργία τον Αύγουστο
1924: αιµατηρά επεισόδια σε βάρος
απεργών
1925: απεργία σιδηροδροµικών, εργατών ηλεκτρισµού - αεριόφωτος και
ναυτεργατών
1928: αιµατηρή καταστολή (βίαιος τερµατισµός) της απεργίας των καστην
Ανατολική
πνεργατών
Μακεδονία και Θράκη
1929: απεργία εργατών φωταερίου
1934: απεργία σιδηροδροµικών
1936: αιµατηρά επεισόδια σε βάρος
απεργών στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Καλαµάτα, πανελλαδική γενική απεργία το Μάιο
5.55

▲ Με ποιο τρόπο διεκδικούν οι
εργαζόµενοι τα αιτήµατά τους
κατά το Μεσοπόλεµο; [5.55]

Συγκέντρωση εργατικών σωµατείων για τον εορτασµό της εργατικής Πρωτοµαγιάς στον Πειραιά (1930)

▲ Γιορτάζεται σήµερα η εργατική Πρωτοµαγιά;
Με ποιον τρόπο; [5.56]

ΞΑΝΘΗ. Μάρτιος. (του ανταποκριτού µας). – Φρικτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι εργάται στο εργοστάσιο (τσιγάρων) Αρδίτη και αληθινά άθλιες είναι των εργατριών και
µικρών παιδιών. Κοριτσάκια 10-14 χρονών εργάζονται για 8-12 δραχ. την ηµέρα.
Η κατάσταση αυτή καθώς και η συστηµατική άρνηση του εργοστασιάρχη να δεχτεί οποιοδήποτε
αίτηµα των εργατών του εργοστασίου του, ανάγκασε τους τελευταίους να απεργήσουν.
Εφ. Ριζοσπάστης (27-28.3.1927)

5.57

▲ Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο Αρδίτη και
µε ποιον τρόπο αντιδρούν οι
εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες
σ΄ αυτές; [5.57]

5.58

∆ιαδήλωση απεργών στη Θεσσαλονίκη, Μάιος 1936

▲ Ποια σκηνή από τη διαδήλωση απεργών στη
Θεσσαλονίκη, το 1936, αποτυπώνεται στη φωτογραφία; [5.58]
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 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του
Μεσοπολέµου;
 Με ποιους τρόπους αγωνίζονται οι άνθρωποι για
τα δικαιώµατα τους;

7. Ο Β' Παγκόσµιος πόλεµος
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, η ναζιστική κυβέρνηση της Γερµανίας και η φασιστική κυβέρνηση της Ιταλίας δηµιουργούν απειλητική κατάσταση στην Ευρώπη. Καταλύουν το δηµοκρατικό πολίτευµα και προχωρούν σε βίαιες προσαρτήσεις ξένων εδαφών.
O Α. Χίτλερ, το 1938, αναγκάζει την Αυστρία να ενωθεί µε τη Γερµανία, ενώ το 1939 η
Γερµανία εισβάλλει στην Τσεχοσλοβακία. Η Ιταλία, µε ηγέτη τον Μ. Μουσολίνι, καταλαµβάνει την Αλβανία, το 1939. Οι δυο ∆υνάµεις συµµαχούν και σχηµατίζουν τον Άξονα. Η Γαλλία και η Αγγλία αντιδρούν και σχηµατίζουν τη δική τους συµµαχία για να αντιµετωπίσουν τις ∆υνάµεις του Άξονα.
Με την εισβολή των Γερµανών στην Πολωνία, το 1939, ξεκινά ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος στην Ευρώπη. Με τον Άξονα συµµαχεί και η Ιαπωνία, ενώ µε τις Συµµαχικές αγγλογαλλικές ∆υνάµεις συντάσσονται, κατά την εξέλιξη του πολέµου, η Ρωσία και οι Η.Π.Α..
Ο πόλεµος γίνεται γρήγορα παγκόσµιος.
Η Ελλάδα µπαίνει στον πόλεµο στις 28 Οκτωβρίου 1940, όταν απαντά αρνητικά στο
τελεσίγραφο του Μουσολίνι. Οι Έλληνες, το 1940-1941, αποµακρύνουν τα ιταλικά
στρατεύµατα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα σηµειώνοντας σηµαντικές νίκες.
Ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος τελειώνει το 1945, µε νίκη των Συµµαχικών ∆υνάµεων.
Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα πεδία των µαχών χάνουν τη ζωή τους εκατοµµύρια άνθρωποι. Μεγάλες καταστροφές προκαλούνται. Η ρίψη της ατοµικής βόµβας στη
Χιροσίµα και το Ναγκασάκι και το Ολοκαύτωµα των Εβραίων αποτελούν από τις τραγικότερες στιγµές αυτού του πολέµου.
5.59

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
τελεσίγραφο:
έγγραφο µε το οποίο οι Ιταλοί ζητούν να τους παραδοθεί η Ελλάδα χωρίς πόλεµο
στρατόπεδα συγκέντρωσης:
χώροι αναγκαστικής εργασίας και εκτέλεσης ανθρώπων κατά τη διάρκεια του
ναζιστικού καθεστώτος
Χιροσίµα, Ναγκασάκι:
πόλεις της Ιαπωνίας
Ολοκαύτωµα:
ο αφανισµός µεγάλου αριθµού ανθρώπων. Εδώ, η εξόντωση του Εβραίων από το
ναζιστικό καθεστώς

Χάρτης των αντίπαλων στρατοπέδων του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου

▲ Αναφέρω τα αντίπαλα στρατόπεδα κατά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο. [5.59]
1939

1940-1941

1944

6.8.1945

1945

έναρξη
του Β΄ Παγκόσµιου
πολέµου

Ελληνοϊταλικός
πόλεµος

Απελευθέρωση
της Ελλάδας

ρίψη της πρώτης
ατοµικής βόµβας
στη Χιροσίµα

τέλος του
Β΄ Παγκόσµιου
πολέµου
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... µαθητεία στην ιστορία
Ι. Η Ελλάδα στον πόλεµο του 1940
5.60

Από το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας Ασύρµατος (28.10.1940)

▲ Πώς αναγγέλλεται στον Τύπο
της εποχής η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέµου; [5.60]

► Συζητώ για τις δυσκολίες, τις
οποίες αντιµετωπίζουν οι Έλληνες στρατιώτες, στο µέτωπο του
πολέµου. [5.61]
5.62

Απόσπασµα από « Το Άξιον Εστί» του Ο. Ελύτη:
«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 κι 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. Τέλος, κάποτε, ακουγότανε στα
σκοτεινά η σφυρίχτρα, σηµάδι ότι κινούσαµε, και πάλι
σαν τα ζα τραβούσαµε µπροστά να κερδίσουµε δρόµο,
πριχού ξηµερώσει και µας βάλουνε στόχο τ' αεροπλάνα.»
Ελύτης Ο., Το άξιον εστί, Ίκαρος, Αθήνα 1979 σ. 30
5.61
5.63

Αφίσα του Κ. Γραµµατόπουλου (1940-1941)

▲ Σχολιάζω τον τίτλο της αφίσας.
110

[5.62]

Γελοιογραφία του Ίλιγκγουορθ σε αγγλική εφηµερίδα (1940)

▲ Πώς απεικονίζει ο γελοιογράφος την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο αλβανικό µέτωπο; [5.63]

... µαθητεία στην ιστορία
ΙΙ. Οι καταστροφές του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου
5.64

◄ Σε ποιο γεγονός αναφέρεται
η φωτογραφία; [5.64]

5.65

Πολωνοί Εβραίοι της Βαρσοβίας οδηγούνται από Γερµανούς
στρατιώτες σε στρατόπεδο συγκέντρωσης (1943)
5.66

Ανθρώπινες απώλειες
στο Β' Παγκόσµιο πόλεµο
χώρες
απώλειες
απώλειες
στρατιωτών
αµάχων
Σύµµαχοί
Σοβιετική Έ9.000.000 19.000.000
νωση
Πολωνία
124.000 6.000.000
Γιουγκοσλαβία
305.000 1.200.000
Γαλλία
214.000
350.000
Ελλάδα
89.000
325.000
Τσεχοσλοβακία
10.000
215.000
Ολλανδία
200.000
Βρετανία
265.000
93.000
Βέλγιο
12.000
76.000
Άξονας
Γερµανία
3.500.000
780.000
Ουγγαρία
200.000
290.000
Ρουµανία
300.000
200.000
Ιταλία
243.000
153.000
Βουλγαρία
10.000
10.000
Φινλανδία
82.000
2.000
Πηγή: Davies N., Europe. A History, Pimlico, Λονδίνο 1997, σ. 1328

Βοµβαρδισµός του Βερολίνου από τις Συµµαχικές ∆υνάµεις
(Απρίλιος 1945)
5.67

▲ Αναφέρω τις ανθρώπινες απώλειες για κάθε χώρα, κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου. [5.65]

 Συζητώ για τις συνέπειες των
βοµβαρδισµών στη ζωή των κατοίκων του Βερολίνου και της
Χιροσίµα; [5.66] & [5.67]

Η κατεστραµµένη πόλη της Χιροσίµα, µετά τη ρίψη της πρώτης ατοµικής βόµβας (6.8.1945)
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 Ποιες είναι οι αιτίες του
Β΄ Παγκόσµιου πολέµου;
 Ποιες είναι οι συνέπειες
του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου;

 Ποιες καταστροφές εικονίζονται; [5.66] & [5.67]
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8. Κατοχή, Αντίσταση και Εµφύλιος πόλεµος
Τον Απρίλιο του 1941, µετά την αποτυχία των Ιταλών, γερµανικά στρατεύµατα εισβάλλουν στην Ελλάδα. Παρά την αντίσταση των Ελλήνων, η οποία κορυφώνεται στη µάχη της
Κρήτης, τα γερµανικά στρατεύµατα, αρχικά, αλλά και τα βουλγαρικά και ιταλικά, στη συνέχεια, καταλαµβάνουν τη χώρα και διορίζουν Κυβέρνηση Κατοχής.
Απέναντι σ’ αυτή την τριπλή κατοχή οργανώνεται η αντίσταση των Ελλήνων µε τη δηµιουργία του Ε.Α.Μ., αλλά και µικρότερων αντιστασιακών οργανώσεων όπως του Ε.∆.Ε.Σ. και
της Ε.Κ.Κ.Α. Οι κατακτητές οργανώνουν αντίποινα στις αντιστασιακές δράσεις. Η πείνα, η
τροµοκρατία, το κάψιµο ολόκληρων χωριών και οι µαζικές εκτελέσεις κυριαρχούν κατά τη
διάρκεια της Κατοχής στην Ελλάδα.
Στις αρχές του 1944, ενώ η απελευθέρωση της Ελλάδας πλησιάζει, οι αντιθέσεις ανάµεσα
στις πολιτικές δυνάµεις µεγαλώνουν. Οι αντιθέσεις αυτές εκφράζονται µε συγκρούσεις ανάµεσα στις αντιστασιακές οργανώσεις. Η απελευθέρωση βρίσκει, έτσι, την Ελλάδα χωρισµένη στα
δύο. Από τη µια µεριά είναι το Ε.Α.Μ., το οποίο από το Μάρτιο του 1944 έχει σχηµατίσει την
«Κυβέρνηση του Βουνού». Από την άλλη βρίσκεται η εξόριστη ελληνική Κυβέρνηση του βασιλιά, ο Ε.∆.Ε.Σ. και η Ε.Κ.Κ.Α. Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, η οποία σχηµατίζεται από τις
δύο παραπάνω κυβερνήσεις, δεν καταφέρνει να αποτρέψει τον Εµφύλιο πόλεµο, που ξεσπά
το 1946, ανάµεσα στο δηµοκρατικό στρατό και την κυβέρνηση.
Τον Οκτώβριο του 1949 ο Εµφύλιος πόλεµος ολοκληρώνεται µε την ήττα του δηµοκρατικού στρατού, πολλές χιλιάδες θύµατα και µεγάλες καταστροφές.
5.68

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
µάχη της Κρήτης:
µάχη µεταξύ των υπερασπιστών της Κρήτης και των
Γερµανών εισβολέων (Μάιος
1941)
Ε.Α.Μ.:
Εθνικό
Απελευθερωτικό
Μέτωπο. Ιδρύεται το Σεπτέµβριο του 1941
Ε.∆.Ε.Σ.:
Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος. Ιδρύεται τον Οκτώβριο του 1941
Ε.Κ.Κ.Α.:
Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση. Ιδρύεται τον
Απρίλιο του 1943
αντίποινα:
οι καταστροφές οικισµών
και οι εκτελέσεις ανθρώπων
από τους Γερµανούς, µετά
από αντιστασιακές ενέργειες
των Ελλήνων
δηµοκρατικός στρατός:
έτσι ονοµάζεται ο στρατός
που συγκροτείται στη διάρκεια του Εµφύλιου πολέµου
από µέλη του Ε.Α.Μ.
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Το χειµώνα του 1941-1942, η πείνα προκαλεί χιλιάδες θύµατα στις πόλεις της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην Αθήνα
Ξυλογραφία της Λ. Μαγγιώρου (1943)

▲ Παρατηρώ την πηγή και συζητώ για τις επιπτώσεις της
Κατοχής στη ζωή των κατοίκων της Αθήνας. [5.68]

1941-1944

Μάρτιος 1944

Κατοχή
Αντίσταση

συγκρότηση της
«Κυβέρνησης
του Βουνού»

Απρίλιος 1944
ο Γεώργιος Παπανδρέου
πρωθυπουργός της εξόριστης Κυβέρνησης

Οκτώβριος 1944

1946-19449

συγκρότηση
Κυβέρνησης
Εθνικής Ενότητας

Εµφύλιος πόλεµος

... µαθητεία στην ιστορία
Ι. Η Εθνική Αντίσταση
5.69

◄ Πώς συµβολίζεται ο κατακτητής, τον οποίο
προσπαθούν να αποµακρύνουν οι Έλληνες;
[5.69]

Έλληνες φοιτητές και Ελληνίδες φοιτήτριες αντιστέκονται
στους Γερµανούς κατακτητές
Παράνοµο έντυπο της Κατοχής
5.70

«Τα βράδια όµως, σαν θα ’πεφταν να κοιµηθούν, θ’ άρχιζαν
να θυµούνται ένα σωρό, θα κουβέντιαζαν για κείνα τα χρόνια
και θα ’τανε σαν να µη γέρασαν
ποτέ. Θυµάσαι τούτο, θυµάσαι
κείνο, θα ’λεγαν… θυµάσαι τον
Γιάννη τον ψηλό, τον Πέτρο;
Θυµάσαι που παραλίγο να πέσουµε σε µπλόκο* και πηδήξαµε
τον τοίχο, λίγο πιο πάνω από το
Γαλλικό Ινστιτούτο; Θυµάσαι
που έχασα το πέδιλό µου στη
διαδήλωση και µε πειράζανε τα
παιδιά, ότι οι Γερµανοί ζητούν τη
σταχτοπούτα;»
Ζέη Α., Αρβυλάκια και γόβες,
Κέδρος, Αθήνα 1975, σ. 46
5.71

∆ιαδήλωση στους δρόµους της Αθήνας µε αφορµή τον εορτασµό
της 25ης Μαρτίου (1942)
5.72

 Ποιες είναι οι µορφές αντίστασης των Ελλήνων
εναντίον των κατακτητών;
[5.69-5.72]

 Ποιες οµάδες πληθυσµού
συµµετέχουν στην Εθνική
Αντίσταση; [5.69-5.72]

Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου µε τη συµµετοχή των
αντιστασιακών οργανώσεων Ε.Α.Μ. και Ε.∆.Ε.Σ. (1942)
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