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Πρόλογος
Ο δεύτερος ψηφιακός Τόμος για τη Μεθοδολογία κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας των
ιστορικών πηγών, με συνοδευτικό εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό για την Ιστορία Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου (Ο.Π.Α.Σ.), ολοκληρώνει
το δίτομο έργο για την Ιστορία και τη Διδακτική της, με εστίαση στη Νεότερη Ιστορία μας.
Ο παρών ψηφιακός Τόμος περιλαμβάνει σχολιασμό κατάλληλων παραθεμάτων προς
υποστήριξη της ιστορικής αφήγησης του σχολικού βιβλίου και ένα Σώμα λογοτεχνικών κειμένων,
τα οποία σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα που αναπτύσσονται στην Ιστορία Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ο.Π.Α.Σ.) Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου. Τα κείμενα αυτά
αντλήθηκαν από παλαιότερα και σύγχρονα σχολικά βιβλία Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Γυμνασίου και Λυκείου και προσφέρονται για ποικίλες διαθεματικές, διακειμενικές και άλλες
διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι αναγνώσεις ομόθεμων λογοτεχνικών
κειμένων, η σύγκριση, ο σχολιασμός, η δραματοποίησή τους και με Αγώνες Λόγων, όπου κρίνεται
σκόπιμο, η περαιτέρω επεξεργασία τους και οι συναφείς δραστηριότητες συμβάλλουν στην κριτική
και δημιουργική προσέγγιση και πρόσληψη των ιστορικών γεγονότων από τους μαθητές και τις
μαθήτριες.
Ευχαριστώ θερμά τους/τις συναδέλφους, κ. Ειρήνη Αϊλαμάκη, Φιλόλογο Γενικού Λυκείου
Σητείας Λασιθίου, και κ. Αθανάσιο Κορνηλάκη, Φιλόλογο, Υποδιευθυντή Γενικού Λυκείου Νέας
Αλικαρνασσού Ηρακλείου, για την παραχώρηση των κειμένων αυτών, ώστε εκείνα να διατεθούν
στην εκπαιδευτική Κοινότητα. Τους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη τους και για την
υποστήριξη της συλλογικής μας προσπάθειας, στο πλαίσιο μιας Κοινότητας Συνεργασίας και
επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, με κατάλληλες επιλογές και στοχευμένες παρατηρήσεις,
με ποικίλες και εναλλακτικές ιστορικές αναφορές, με συνδυασμό και σύγκριση ιστορικών πηγών και
με διαθεματικές, διακειμενικές και άλλες διεπιστημονικές προεκτάσεις σύνδεσης της Ιστορίας Γ΄
Τάξης Ο.Π.Α.Σ. με τη Λογοτεχνία και την Τέχνη, καλύπτει όλη τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη. Ως εκ
τούτου, μπορεί, πραγματικά, να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τον/την εκπαιδευτικό της
Πράξης, καθώς εκείνος/-η μπορεί να επιλέξει απ’ αυτό ό, τι θεωρεί προσφορότερο για τους μαθητές
και τις μαθήτριές του/της και να το αξιοποιήσει στο μάθημα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ιστορική Αφήγηση και ιστορική αλήθεια - Η σημασία
των ιστορικών πηγών
Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα έως και τις αρχές
του 20ου αιώνα
Στο τμήμα αυτό, επιχειρούμε να αναδείξουμε πόσο σημαντική είναι η επιλογή των
κατάλληλων παραθεμάτων για την υποστήριξη της ιστορικής αφήγησης του σχολικού βιβλίου,
η οποία, ενδεχομένως, παρουσιάζει, μερικώς ή ελλιπώς, την ιστορική αλήθεια. Σίγουρα, σε
ένα σχολικό βιβλίο δεν είναι δυνατόν να εξαντλούνται όλα τα θέματα. Όμως, κάποιες φορές,
εμφανίζονται σφάλματα μεθοδολογικά, τα οποία, εν τέλει, επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα
της παρεχόμενης ιστορικής γνώσης και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τον/την
εκπαιδευτικό.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Αφορμή του προβληματισμού μας στάθηκε η διδακτική ενότητα του σχολικού βιβλίου
Θέματα

Νεοελληνικής

Ιστορίας

της

Ομάδας

Προσανατολισμού

Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Τάξης Λυκείου και, συγκεκριμένα, η αναφορά στη σελ. 43 ότι
«οι πρακτικές των νέων τσιφλικάδων της Θεσσαλίας – των Ελλήνων του εξωτερικού κυρίως
– να κερδοσκοπήσουν από την παραγωγή του σιταριού, δημιούργησαν εντάσεις και οδήγησαν
στην ψήφιση νόμων το 1907 κ.λπ.». Ότι η εφαρμογή των νόμων αποδείχθηκε δύσκολη
υπόθεση, προκειμένου να διανεμηθεί η γη στους ακτήμονες και ότι γι’ αυτό προκλήθηκαν
συγκρούσεις κ.λπ.
Και το καίριο ερώτημα είναι:
-

Η ένταση, ο αναβρασμός, ο ξεσηκωμός των αγροτών και το αίτημα για διανομή της γης σ’
αυτούς, είχαν ως πραγματική αιτία τις πρακτικές κερδοσκοπίας των νέων τσιφλικάδων ή η
αιτία, οι αιτίες, καλύτερα, εντοπίζονται αλλού;
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Η σίγουρη απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα μόνο με την αξιοποίηση των κατάλληλων
παραθεμάτων μπορεί να δοθεί, όταν, μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται και ένα
πολύ μεγάλο και κρίσιμο χρονικό άλμα στην ιστορική αφήγηση, τριών περίπου δεκαετιών από
την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας (1881), μέχρι την ψήφιση των νόμων (1907), διάστημα, κατά
το οποίο συμβαίνουν καθοριστικά γεγονότα, προκειμένου να φτάσουμε στην πρώτη
νομοθεσία, κατά τον 20ο αι.

Κατάλληλα Ιστορικά παραθέματα (απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα)
- Ποιο καθεστώς επικρατούσε στη Θεσσαλία, πριν από την ενσωμάτωσή της;
- τα εύφορα εδάφη - τουρκικά τσιφλίκια – καλλιεργούσαν κολίγοι, γεωργοί ελληνικής
καταγωγής, με δικαίωμα διαμονής σ’ αυτά.
- ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να τους απομακρύνει από τα σπίτια τους, ούτε να τους κατάσχει
για χρέη σπόρο, εργαλεία ή ζώα.
- είχαν οι κολίγοι το προνόμιο να βόσκουν τα ποίμνιά τους στις γαίες του τσιφλικά.
Με την απελευθέρωση
- οι κολίγοι ήλπιζαν ότι αυτοδικαίως θα διανεμόταν η γη σ’ αυτούς και θα γίνονταν
ιδιοκτήτες.
- όμως: οι τούρκοι μπέηδες, αμέσως μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα,
άρχισαν να πωλούν τα τσιφλίκια τους σε Έλληνες κεφαλαιούχους και σε εξευτελιστικές
τιμές.
- αυτά έγιναν πλέον αγροκτήματα Ελλήνων τσιφλικάδων
και
- σε συνδυασμό με την εφαρμογή του αστικού δικαίου της Ελλάδας, οι κολίγοι απαλλάσσονται
από τα φεουδαρχικά δεσμά τους και μεταβάλλονται σε ελεύθερους γεωργούς, αλλά
ακτήμονες

9
Κορνηλάκης, Αθ. (2021). Ιστορική Αφήγηση και ιστορική αλήθεια - η σημασία των ιστορικών πηγών- Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά
τον 19ο αιώνα και ως τις αρχές του 20ου: Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας, με εστίαση στην Ιστορία Γ΄ Τάξης (Ο.Π. Α. Σ.), Τόμος ΙΙ.
Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αποτέλεσμα: - η ζωή τους δυσκολεύει με την απόκτηση της ελευθερίας τους, γιατί τους
αφαιρούνται από την πολιτική εξουσία δικαιώματα και προνόμια, που τους παρείχαν τα
φεουδαρχικά θέσμια και δεν γίνεται διανομή γης σε αυτούς.
- ο γαιοκτήμονας, πλέον, για χρέη, έχει το δικαίωμα της κατάσχεσης σπόρων, ζώων και
εργαλείων, τα οποία ανήκουν στον αγρότη.
- επίσης, απαιτεί ενοίκιο για το σπίτι που βρίσκεται εντός του τσιφλικιού και στο οποίο
διαμένει ο αγρότης με την οικογένειά του, όπως, επίσης, και για τον βοσκότοπο που
χρησιμοποιεί για το κοπάδι του.

Συμπέρασμα: δραματική η επιδείνωση της ζωής των αγροτών στη Θεσσαλία.
- Τι συμβαίνει στα χρόνια που μεσολαβούν και τα οποία παραλείπονται, λόγω του
χρονικού άλματος που γίνεται στην ιστορική αφήγηση;
- Διάφορα μέτρα των κυβερνήσεων Τρικούπη επιδείνωσαν την κατάσταση των ακτημόνων
(το τονίζω ακτημόνων) θεσσαλών αγροτών, όπως:
- ο φόρος για την καλλιεργούμενη γη (φόρος της δεκάτης), που βάρυνε τους γαιοκτήμονες,
αντικαταστάθηκε από τον φόρο για τα «αροτριώντα ζώα», τον οποίον πλήρωνε ο αγρότης,
αφού δεν συνδεόταν με την ιδιοκτησία, αλλά με τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνταν.
- ο Τρικούπης πενταπλασίασε τον δασμό πάνω στα εισαγόμενα σιτηρά το 1884, αυξάνοντάς
τον το 1892 κατά 1,60%, με σκοπό τον περιορισμό των εισαγωγών σιταριού και την
υπερτίμηση με αυτόν τον τρόπο του εγχώριου, προκειμένου να διογκωθεί η έγγειος
πρόσοδος των νέων τσιφλικάδων της θεσσαλικής γης.
- κατάργηση του τελωνείου της Θεσσαλίας, για να διευκολυνθούν οι εποχικές μετακινήσεις
της νομαδικής κτηνοτροφίας στις περιοχές των ελληνοτουρκικών συνόρων και, με τον τρόπο
αυτό, δόθηκε η δυνατότητα στους τσιφλικάδες να αυξήσουν τα ενοίκια για την παραχώρηση
εκτάσεων για βοσκή.
Συμπέρασμα: Λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά, τα οποία και με τα κατάλληλα συνοδευτικά
ιστορικά παραθέματα

μπορούν να τεθούν στη διάθεση και στη μελέτη των μαθητών και

μαθητριών, γίνεται φανερό ποιες υπήρξαν οι πραγματικές αιτίες της έντασης και του
αναβρασμού στη Θεσσαλία, οι οποίες, τελικά, οδήγησαν και στην ψήφιση των νόμων του
1907.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πολύ σημαντική, λοιπόν, κρίνεται και η επιλογή των ιστορικών παραθεμάτων, για να
ξεπερνιούνται αντικειμενικές δυσκολίες για την εμπέδωση της ιστορικής γνώσης και για την
προσέγγιση της ιστορικής αλήθειας, που είναι ο κατεξοχήν στόχος της προσέγγισης του
ιστορικού παρελθόντος.
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Β. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1Ο Παράδειγμα
- Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόμενο των παρακάτω
παραθεμάτων, να παρουσιάσετε τις συνέπειες της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1871 στη
γεωργία και στην εθνική οικονομία γενικότερα.
<<Η γεωργία και η αγροτική μεταρρύθμιση του 1871
Η

σημασία

της

αγροτικής

αυτής

μεταρρυθμίσεως

εκτιμάται

πληρέστερα,

όταν

συνειδητοποιηθεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες χωρικοί της εποχής εκείνης
αποκαταστάθηκαν ως ιδιοκτήτες στη γη που καλλιεργούσαν. Οι μικροί ιδιοκτήτες
καλλιεργητές επιδόθηκαν, όπως ήταν φυσικό, στις πιο κερδοφόρες καλλιέργειες και
ιδιαίτερα σε εκείνες που προορίζονταν για εξαγωγή. Μέσα σε διάστημα μιας τριετίας, το 40%
και πλέον των καλλιεργούμενων εκτάσεων καλύπτονταν από φυτείες (σταφιδαμπελώνες,
βαμβακοφυτείες, καπνοφυτείες κ.λπ.). Οι αγαθές για την οικονομία επιπτώσεις υπήρξαν
άμεσες. Από τη μια πλευρά παρατηρήθηκε ραγδαία εισροή συναλλάγματος και από την άλλη
τα έσοδα του Δημοσίου από τους τελωνειακούς δασμούς πολλαπλασιάστηκαν. Τα στοιχεία για
τη σταφιδοπαραγωγή και εξαγωγή σταφίδας την περίοδο 1860-1878 είναι αποκαλυπτικά:

Καλλιεργούμενα
στρέμματα

Παραγωγή σε
λίτρα ενετικά

Εξαγωγή σε
λίτρα ενετικά

110.228.000

101.707.075

1860

220.428

1870

221.164

114.700.000

120.000.000

1878

435.000

217.500.000

210.000.000
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Η επέκταση όμως των φυτειοκαλλιεργειών επηρέασε αρνητικά την παραγωγή
δημητριακών. Από την εποχή εκείνη σημειώνεται το χρόνιο έλλειμμα της χώρας με
συνεπακόλουθο τη δαπάνη τεράστιων συναλλαγματικών αποθεμάτων για εισαγωγές.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που σημειώθηκαν στον αγροτικό τομέα στη δεκαετία
αυτή, η γεωργία θα συνεχίσει ακόμη για καιρό να υποφέρει από βασικές ελλείψεις: Η
αγροτική δανειοδότηση παρέμεινε υποτυπώδης. Η εισαγωγή νεωτεριστικών μεθόδων
καλλιέργειας, κυρίως με τη χρησιμοποίηση λιπασμάτων, δεν προχώρησε. Το ανύπαρκτο οδικό
δίκτυο και η έλλειψη μεταφορικών μέσων στις περισσότερες περιφέρειες δεν επέτρεπε την
εμπορία αγροτικών προϊόντων σε μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό
αγροτών να περιορίζεται σε καλλιέργειες που μόλις επαρκούν για τις βιοτικές ανάγκες των
οικογενειών τους>>.
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ. 310-311)

Απάντηση με
Διαγραμματική παρουσίαση
Εισαγωγή
Εθνικές γαίες:
-από τα σημαντικότερα προβλήματα που κληροδότησε η οθωμανική κατοχή
στο νεοελληνικό κράτος.
- περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους «επαναστατικώ δικαίω».
- έκταση: υπολογίζεται ότι ανερχόταν σε 4.000.000 έως 5.000.000 στρέμματα.
- Η διανομή των εθνικών γαιών αποτελούσε γενική επιθυμία αλλά συναντούσε πολλά
προβλήματα στην πράξη.
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Ανάπτυξη κύριου Μέρους

- [ΣΧΟΛΙΟ: a. η μεταρρύθμιση 1870-71 ικανοποιούσε την τάση πολυτεμαχισμού της
εθνικής γης
β. αποτέλεσε την εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής επιλογής του ελληνικού κράτους, πριν
ακόμα από την ανεξαρτησία του, να διανεμηθεί η εθνική γη σε μικρούς γεωργικούς κλήρους
(αυτός ήταν ουσιαστικά και ο στόχος της εθνικοποίησής της ήδη από το 1828).]

- αγροτική μεταρρύθμιση 1871: αποτελούσε την οριστική αντιμετώπιση του
προβλήματος της διανομής των γαιών που είχαν προκύψει από τον επαναστατικό
αγώνα του 1821-1829.
- στόχος νομοθετημάτων:
α) εξασφάλιση ακτημόνων χωρικών
β) η εξασφάλιση από το κράτος, μέσω της εκποίησης, των μεγαλύτερων δυνατών
εσόδων.

Συνέπειες:
>> Μια πρώτη συνέπεια η επίτευξη του πρώτου στόχου (ιστορικό παράθεμα: το
μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων χωρικών της εποχής εκείνης αποκαταστάθηκαν ως
ιδιοκτήτες στη γη που καλλιεργούσαν).
Σχολικό βιβλίο: οι νομοθετικές ρυθμίσεις προέβλεπαν τα εξής: οι αγρότες μπορούσαν να
αγοράσουν μέχρι 80 στρέμματα ξηρικών εδαφών και μέχρι 40 στρέμματα αρδευόμενων.
- 1870-1911: διανεμήθηκαν 2.650.000 στρέμματα με 370.000 παραχωρητήρια
- οι δυνατότητες των αγροτών για αγορά γης περιορισμένες – ο πολυτεμαχισμός μεγάλος.

>>

Οι

μικροί

καλλιεργητές

επιδόθηκαν

σε

καλλιέργειες

(φυτειοκαλλιέργειες), προορισμένες για εξαγωγή (ιστορικό παράθεμα)

κερδοφόρες
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Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι (Βλ. Σχολικό βιβλίο: ο μέσος όρος έκτασης των εδαφών που
χαρακτηρίζονταν φυτείες, μικρότερος σε σχέση με εκείνων που προορίζονταν για καλλιέργεια
δημητριακών):

>> Σε μια τριετία οι φυτείες κάλυπταν το 40% των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

(ιστορικό παράθεμα)
Σημασία επέκτασής τους
- Ιδιαίτερα σημαντικές για την ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία
με το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, καθώς εκείνη την εποχή περισσότερο από τα 2/3 (σε
αξία) του συνόλου των εξαγωγών ήταν γεωργικά προϊόντα με τη σταφίδα να πλησιάζει το 1/2
(σε αξία) των συνολικών εξαγωγών (σχολικό βιβλίο σελ. 18)

Έτσι:
- αυξήθηκε ραγδαία η εισροή ξένου συναλλάγματος

- πολλαπλασιάστηκαν τα έσοδα του Δημοσίου από τους τελωνειακούς δασμούς
(ιστορικό παράθεμα)
Επιβεβαίωση από στοιχεία Πίνακα:
Δεκαετία 1860 – 1870: οι σχετικές τιμές με την παραγωγή και εξαγωγή σταφίδας
παραμένουν σταθερές
1878 (μετά τη μεταρρύθμιση): οι τιμές σχεδόν διπλασιάζονται.

>> Αρνητικές συνέπειες επέκτασης καλλιεργειών των φυτειών → μείωση της
παραγωγής δημητριακών (ιστορικό παράθεμα)
Τα δημητριακά βρίσκονται στην πρώτη θέση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα
το σιτάρι λόγω μη κάλυψης επισιτιστικών αναγκών. (σχολικό βιβλίο σ.18).

→ δαπάνη τεράστιων συναλλαγματικών αποθεμάτων για εισαγωγές δημητριακών (ιστορικό
παράθεμα)

→ χρόνιο έλλειμμα στην ελληνική οικονομία (ιστορικό παράθεμα)
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Συνολική αποτίμηση της μεταρρύθμισης 1870-1871 (ιστορικό παράθεμα)
- επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στον αγροτικό τομέα

Αλλά, σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις στον αγροτικό τομέα δεν λύθηκαν:
α) η αγροτική δανειοδότηση υποτυπώδης
β) οι καλλιεργητικές μέθοδοι παράμεναν αναχρονιστικές
γ) τα μεταφορικά μέσα πρωτόγονα
δ) το οδικό δίκτυο ανύπαρκτο

2ο Παράδειγμα
Επεξεργασία ερωτημάτων με τη χρήση παραθεμάτων
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα και τον Πίνακα,
που σας δίνονται παρακάτω, να αναφερθείτε:
α. στην εξέλιξη των ναυτικών κέντρων από τη δεκαετία 1821-1830 έως το 1870, (μονάδες
13)
β. στην περίπτωση της Σύρου και στους λόγους ανάπτυξής της κατά την ίδια περίοδο.
(μονάδες 12)
(Μονάδες 25)
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
<< […] Στην διάρκεια της Επαναστάσεως είχε καταστραφή μεγάλο ποσοστό των πλοίων,
αλλά ένας ισχυρός πυρήνας περισώθηκε. Αν και η Ύδρα και οι Σπέτσες είχαν χάσει
αντίστοιχα τα 78% και 50% του εμπορικού τους ναυτικού, στο τέλος του αγώνα η πρώτη
διέθετε ακόμη 100 πλοία συνολικής χωρητικότητας 10.240 τόννων και οι Σπέτσες είχαν 50
πλοία 10.324 τόννων, όλα από 30 τόννους και πάνω. Με την αποκατάσταση της ειρήνης
ιδρύθηκαν νέα ναυπηγεία σε πολλά νησιά και λιμάνια η ναυπηγική έγινε μια από τις
σημαντικότερες βιομηχανίες του νεοσύστατου κράτους. […]
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Μετά την Επανάσταση, η Σύρος και αργότερα ο Πειραιάς έγιναν τα κύρια εμπορικά κέντρα
με τα πιο δραστήρια ναυπηγεία. Από το 1827 μέχρι το 1834 ναυπηγήθηκαν στην Σύρο πάνω
από 260 πλοία>>.
Το κείμενο αποδόθηκε στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία του.

(Γ. Λεονταρίτης, Ελληνική εμπορική ναυτιλία, Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων, Αθήνα 1981, σ. 62-63).

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
<<Σε κύριο ναυτιλιακό κέντρο της δυτικής Ελλάδας αναδεικνύεται η μικρή κωμόπολη
σφηνωμένη σε μια γωνιά των βόρειων ακτών του Κορινθιακού κόλπου, το Γαλαξίδι.
Πραγματοποιώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή οικονομική άνθηση, το Γαλαξίδι, μέσα σε
μια τριακονταετία, μεταξύ 1840 και 1870, πενταπλασιάζει το στόλο του. Το 1870, τη χρονιά
της κορύφωσής του, διαθέτει 320 μεγάλα ιστιοφόρα και σχεδόν προκαλεί την
αδιαμφισβήτητη κυρίαρχο του Αιγαίου, τη Σύρο, η οποία την ίδια χρονιά διαθέτει 700
ιστιοφόρα. Αποτελεί το κύριο ναυπηγικό κέντρο της δυτικής Ελλάδας και στηρίζει όλη του
την ευημερία στην παραγωγή και εκμετάλλευση ιστιοφόρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Ελληνικά ναυτικά κέντρα με ποντοπόρα φορτηγά ιστιοφόρα

1840
Γαλαξίδι
Σύρος
Σπέτσες
Ύδρα
Πειραιάς

64
90
26
24
1

1870
319
700
211
119
49

(Τζελίνα Χαρλαύτη, «Ναυτιλία», στο Κ. Κωστής – Σ. Πετμεζάς (επιλ.), Η Ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 438 και 437)
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ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄
<<Το διαμετακομιστικό εμπόριο αποτέλεσε την πρώτιστη οικονομική δραστηριότητα στη
Σύρο σε όλη την περίοδο της ακμής της. Σπουδαία συμμετοχή στο συνολικό εμπόριο της
πόλης είχαν και οι εισαγωγές, οι οποίες σαφώς υπερτερούσαν σημαντικά των εξαγωγών που
πραγματοποιούνταν από τους συριανούς εμπόρους.
Στην ουσία η Σύρος υπήρξε αφενός η αγορά διοχέτευσης των δυτικών και ανατολικών
προϊόντων προς την Ανατολή και τη Δύση αντίστοιχα και αφετέρου ο τόπος εισόδου των
εξωτερικών αγαθών προς την ελληνική ενδοχώρα. […] Το εμπόρευμα που είχε παραγγελθεί
από τον Ερμουπολίτη έμπορο ερχόταν στη Σύρο για να κατατεθεί στην αποθήκη
διαμετακόμισης (transit).
Το ναυπηγείο της πόλης ήταν ένας από τους ζωτικότερους τομείς της τοπικής οικονομίας.
Η πλούσια δραστηριότητά του οφείλεται στην παρουσία των ψαριανών και χίων ναυπηγών.
[…] Στο πλευρό τους είχαν ένα πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, το οποίο παρείχε ειδικευμένη
εργασία. […] Το συνολικά εργαζόμενο προσωπικό του ναυπηγείου ανέρχονταν σε πάνω από
1.000 άτομα. […] Αν υπολογίσουμε ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ερμούπολης το
1850 ήταν 7.650 άτομα, τότε ο αριθμός των απασχολούμενων στο ναυπηγείο της πόλης
υποδεικνύει τη μεγάλη σπουδαιότητα που είχαν οι ναυπηγικές εργασίες στη Σύρο. […]>>

(Β. Καρδάσης, «Η Σύρος σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου», στο Γ.Β. Δερτιλής – Κ.
Κωστής (επιμ.), Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 20ος αιώνας), Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα, 1991, σ. 329, 325 και 332).
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Απαντήσεις με
Διαγραμματική παρουσίαση
Εισαγωγή
Σχολικό βιβλίο:

α) 18ος αιώνας: σημαντική η πρόοδος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας εξαιτίας
κάποιων ευνοϊκών συνθηκών:
- έξοδος της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα → ανάπτυξη εμπορίου στα λιμάνια της περιοχής.
Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774): τα χριστιανικά ελληνικά πλοία προστατεύονται από
τη ρωσική ισχύ → ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους
- Γαλλική Επανάσταση – Ναπολεόντιοι πόλεμοι: ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία ( η
διάσπαση του ηπειρωτικού αποκλεισμού από το αγγλικό ναυτικό στα γαλλικά λιμάνια έφερνε
τεράστια κέρδη)
- η εξαφάνιση των γαλλικών πλοίων από την ανατολική Μεσόγειο δημιούργησε κενά →
εκμετάλλευσή τους από τους Έλληνες

Ανάπτυξη κύριου Μέρους
Σχολικό βιβλίο

- Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, αποκορύφωμα η δεκαετία 1821-1830 →
α. ο εμπορικός στόλος μετατράπηκε σε πολεμικό
β. οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν
γ. τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν παρακμή ή
καταστροφή (Γαλαξίδι, Ψαρά)
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1. Για το πρώτο ιστορικό παράθεμα

- κατά την Επανάσταση: σημαντικά ναυτικά κέντρα – Ύδρα, Σπέτσες- απώλεσαν το
μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού ναυτικού τους κατά 78% και 50% αντίστοιχα

- όμως: ισχυρός πυρήνας περισώθηκε ∙ στο τέλος της Επανάστασης διέθεταν: η Ύδρα 100
πλοία συνολικής χωρητικότητας 10.240 τόνων και οι Σπέτσες 50 πλοία χωρητικότητας
10.324 τόνων, όλα από 30 τόνους και πάνω.
Μεταβατική παράγραφος
- ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη τόσων διαθέσιμων πλοίων για ένα νέο ξεκίνημα
μετεπαναστατικά, αφού (σχολικό βιβλίο) → από την ακμάζουσα, κατά τα προεπαναστατικά
χρόνια, ναυτιλία λίγα απέμειναν, όπως η προδιάθεση για τη θάλασσα και η γνώση των
ναυτικών υποθέσεων.

Σχολικό βιβλίο και πρώτο παράθεμα:
- 19ος αιώνας: η ελληνική ναυτιλία ακολούθησε ανοδική πορεία∙ αφετηρία, η ίδρυση νέων
ναυπηγείων → η ναυπηγική εξελίχθηκε από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κλάδους
Σχολικό βιβλίο
- συνεχής η αύξηση αριθμού και χωρητικότητας των πλοίων
Ως εκ τούτου:
- 1840: η συνολική χωρητικότητα των πλοίων 100.000 περίπου

τόνοι → πίνακας: διέθεταν: Γαλαξίδι 64 πλοία, Σπέτσες 26, Ύδρα 24,
Πειραιάς 1, Σύρος (το σημαντικότερο ναυτιλιακό κέντρο) 90

- 1866: η χωρητικότητα των εμπορικών πλοίων ξεπερνούσε τους 300.000 τόνους
άρα σημαντική αύξηση του αριθμού των
πλοίων → 1870: → Πίνακας: διέθεταν: Σπέτσες 211, Ύδρα 119, Πειραιάς 49
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2.Για το δεύτερο ιστορικό παράθεμα
Γαλαξίδι: - θα αναδειχθεί σε κύριο ναυτιλιακό κέντρο της δυτικής Ελλάδας
- πενταπλασιάζει τον εμπορικό του στόλο σε σχέση με το 1840 →
διαθέτει 320 μεγάλα ιστιοφόρα (319 σύμφωνα με τον Πίνακα)
- στηρίζει την ευημερία του στην παραγωγή – εκμετάλλευση
Ιστιοφόρων
- αμφισβητεί την κυρίαρχο του Αιγαίου, Σύρο (διαθέτει 700
ιστιοφόρα πλοία)

Σχολικό βιβλίο
- η ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας δεν ήταν αυτονόητη
- έντονες οι αυξομειώσεις στην περίοδο αντικατάστασης των
ιστιοφόρων από τα ατμόπλοια
- ενισχυτικά μέτρα: κατασκευή λιμανιών, δημιουργία συστήματος
φάρων → κατέστησαν ασφαλέστερη τη ναυσιπλοΐα

β) Σχολικό βιβλίο:
- στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος αναδείχτηκαν νέα ναυτικά κέντρα στη θέση των παλαιών
- το σημαντικότερο η Σύρος∙ δέχθηκε κατά την Επανάσταση κύματα προσφύγων κυρίως από
τη Χίο

21
Κορνηλάκης, Αθ. (2021). Παραδείγματα τυπολογίας ερωτήσεων και επεξεργασίας τους με αξιοποίηση ιστορικών παραθεμάτων για την Ιστορία
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου: Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας, με εστίαση στην Ιστορία Γ΄ Τάξης
(Ο.Π. Α. Σ.), Τόμος ΙΙ. Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-λόγοι ανάδειξής της: α. η στρατηγική θέση του νησιού στο κέντρο
του Αιγαίου
β. η δυναμική παρουσία και δραστηριότητα
των ελληνικών παροικιών στα εμπορικά
κέντρα της ευρύτερης περιοχής

1.Για το πρώτο ιστορικό παράθεμα

- μετά την Επανάσταση: η Σύρος και αργότερα ο Πειραιάς, έγιναν τα κύρια εμπορικάναυτικά κέντρα με τα πιο δραστήρια ναυπηγεία
- 1827-1834: ναυπηγήθηκαν στο νησί πάνω από 260 πλοία
- Πίνακας: το 1840 διέθετε 90 φορτηγά ιστιοφόρα, το 1870 700, δηλαδή τον μεγαλύτερο
εμπορικό στόλο της χώρας

2.Για το τρίτο ιστορικό παράθεμα
- λόγοι ανάδειξης της Σύρου σε σπουδαίο ναυτικό κέντρο:

α. η ύπαρξη ναυπηγείου (από τους ζωτικότερους τομείς της οικονομίας
του νησιού)

β. η παρουσία έμπειρων με γνώσεις ναυπηγικής τέχνης Ψαριανών
και Χίων προσφύγων ενίσχυε τη δραστηριότητά του
γ. η ύπαρξη ειδικού και πολυάριθμου εργατικού δυναμικού (πάνω
από 1.000 άτομα οι εξειδικευμένοι εργάτες του ναυπηγείου, όταν
ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ερμούπολης το 1850 ήταν 7.650 άτομα
→ οι εργαζόμενοι στο ναυπηγείο: το 15% του ενεργού πληθυσμού της)
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δ. η ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου (πρώτιστη
οικονομική δραστηριότητα στο νησί, την περίοδο που ήταν το πρώτο
ναυτικό κέντρο της χώρας, προτού υποσκελιστεί από τον Πειραιά)

- σημαντική συμμετοχή στο συνολικό εμπόριο οι εισαγωγές
- η Σύρος, λόγω θέσης αποτέλεσε την αγορά υποδοχής και διοχέτευσης
προϊόντων δυτικής ή ανατολικής προέλευσης προς Ανατολή ή Δύση
αντίστοιχα, αλλά και τόπο εισόδου προϊόντων του εξωτερικού
προς την ελληνική ενδοχώρα.

3ο Παράδειγμα
- Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις: α) να παρουσιάσετε τις απόψεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την υλοποίηση του
οράματος της «Μεγάλης Ιδέας» (μονάδες 10) και
β) να παρουσιάσετε τις επιλογές του «βενιζελισμού» αναφορικά με τις επιδιώξεις και τον
εκσυγχρονισμό του κράτους (μονάδες 15)

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

<<Σχεδόν όλοι οι Έλληνες συμφωνούσαν μ’ αυτό το όραμα, η μόνη διαφορά ήταν το πώς
θα το πραγματώσουν. […] Οι στρατευμένοι υποστηρικτές της Μεγάλης Ιδέας έλεγαν ότι
οι αναγνωρισμένες αδυναμίες του βασιλείου της Ελλάδας (φτώχεια, οπισθοδρομικότητα
κ.λπ.) οφειλόταν στο γεγονός και μόνον ότι οι πιο παραγωγικές περιοχές του ελληνικού
κόσμου βρίσκονταν έξω από τα σύνορα του βασιλείου. Εάν το ιδεώδες της «Μεγάλης
Ιδέας» μπορούσε να πραγματωθεί, τότε οι προφανείς αδυναμίες θα εξαλείφονταν
αμέσως. Οι πιο συντηρητικοί υποστηρικτές της «Μεγάλης Ιδέας» από την άλλη
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υποστήριζαν ότι δεν ήταν φρόνιμο να υποτιμάται η δύναμη που διατηρούσε η Οθωμανική
Αυτοκρατορία […]. Η υιοθέτηση μιας περιπετειώδους εξωτερικής πολιτικής προτού
στερεωθεί του κυρίως ελληνικό κράτος, όσον αφορά τις οικονομικές και στρατιωτικές
του δυνατότητες, θα μπορούσε να οδηγήσει μόνο στην καταστροφή>>.
(Richard Clogg, Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Ε’ Έκδοση,
Καρδαμίτσας 1999, σ. 171)

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄

<<[…] Η ανεπανάληπτη δυναμική του Βενιζελισμού πηγάζει από έναν εξίσου
ανεπανάληπτο συνδυασμό εθνικισμού και αστικού εκσυγχρονισμού, σε αδιάσπαστη και
διαλεκτική ενότητα. Από την πρώτη στιγμή ο εκσυγχρονισμός τέθηκε στην υπηρεσία της
εθνικής ολοκλήρωσης. Με τη σειρά της, η εθνική ολοκλήρωση υπηρέτησε τον
εκσυγχρονισμό μέχρι το τέλος, προσφέροντας την αναντικατάστατη πολιτική και
ιδεολογική του νομιμοποίηση. […] Αν πρέπει κανείς να διακρίνει δύο φάσεις, ίσης περίπου
διάρκειας, είναι επειδή το περιεχόμενο της εθνικής ολοκλήρωσης άλλαξε αναγκαστικά
και ριζικά μετά την Καταστροφή του 1922. […] Έτσι, κατά την πρώτη ηρωική περίοδο του
Βενιζελισμού

(1910-1920),

ο

αστικός

εκσυγχρονισμός

συναρθρώθηκε

με

τον

αλυτρωτισμό, με ιδεολογικό επιστέγασμα τη Μεγάλη Ιδέα. Κατά τη δεύτερη περίοδο
(1922-1932), ο αστικός εκσυγχρονισμός συναρθρώθηκε με την οικοδόμηση ενιαίου
εθνικού κράτους […]>>.

(Γ.

Μαυρογορδάτος,

«Βενιζελισμός

και

αστικός

εκσυγχρονισμός»

στο

Βενιζελισμός

και

αστικός

εκσυγχρονισμός, επιμ. Γ. Μαυρογορδάτος – Χ. Χατζηιωσήφ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο
1992, σ. 10)
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Απαντήσεις με
Διαγραμματική παρουσίαση
1. Για το πρώτο ιστορικό παράθεμα
Εισαγωγή
α) - Η Ελλάδα, δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της, έμοιαζε περισσότερο με την
Ανατολή παρά με τη Δύση, αφού απουσίαζαν τα ισχυρά κέντρα ανάπτυξής της →

(Αιτίες: έλλειψη πρώτων υλών και πλεονάζοντος ειδικευμένου – φθηνού εργατικού
δυναμικού, ισχνή συσσώρευση κεφαλαίου, περιορισμένη εσωτερική αγορά)

- Αντίθετα: Εκτός Ελλάδας υπήρχαν ισχυρά κέντρα ελληνισμού (πνευματικά,
οικονομικά, παραγωγικά) – Έλληνες, ελληνικά κεφάλαια και πλούτος αναπτύσσονταν σε

όλη τη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Γι’ αυτούς τους Έλληνες, η μικρή, φτωχή
και στάσιμη Ελλάδα δεν είχε κανένα οικονομικό ενδιαφέρον για δεκαετίες.

Ανάπτυξη κύριου Μέρους
- Γι’ αυτό, αυτή η πρόοδος του ελληνισμού εκτός συνόρων βασάνιζε το μικρό
ελληνικό βασίλειο από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας του και ενίσχυε την ιδέα
ότι το υπάρχον κράτος ήταν μία ημιτελής κατασκευή, τα θεμέλια για κάτι μεγαλύτερο.

- «Μεγάλη Ιδέα»: α. εκπορεύτηκε από την παραπάνω αντίληψη
β. αποτέλεσε κεντρική παράμετρο τόσο της
εσωτερικής όσο και της εξωτερικής
πολιτικής του ελληνικού κράτους έως το
1922
γ. δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση
του εθνικού οράματος
δ. προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των εθνικών συνόρων
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1. Για το πρώτο ιστορικό παράθεμα (R. Clogg)
- καθολική η αποδοχή της Μεγάλης Ιδέας (διαφοροποιήσεις μόνο στο πεδίο των
μεθόδων εφαρμογής και υλοποίησης)
- δύο απόψεις
πρώτη άποψη: περισσότερο ενθουσιώδης∙ προέτασσε την ανάγκη άμεσης υλοποίησής
της, γιατί,
κατά τους θιασώτες της, οι δομικές ανεπάρκειες της ελληνικής οικονομίας
οφείλονταν στο ότι οι πλουσιότερες και παραγωγικότερες περιοχές του ελλαδικού
χώρου βρίσκονταν εκτός ελληνικού κράτους
τρόπος υλοποίησης: συνεχής ανάληψη πολεμικών πρωτοβουλιών για την ταχύτερη,
κατά το δυνατόν, επέκταση των εθνικών συνόρων

δεύτερη άποψη: περισσότερο συγκρατημένη∙
γιατί με δεδομένη την ισχύ της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν πιθανό το
ενδεχόμενο μιας εθνικής καταστροφής, γι’ αυτό
τρόπος υλοποίησης: σταθεροποίηση του υπάρχοντος ελληνικού κράτους μέσα από τη
μέγιστη ανάπτυξη των οικονομικών και στρατιωτικών του δυνατοτήτων, προτού
αναληφθούν οι όποιες επιθετικές ενέργειες.

β) Σχολικό βιβλίο
- βενιζελισμός: νέα πολιτική αντίληψη – εμφανίστηκε την περίοδο 1910-1922
- στον οικονομικό τομέα θεωρούσε το ελληνικό κράτος μοχλό έκφρασης και
ανάπτυξης του ελληνισμού
- επιδίωξη: η ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού για την επίτευξη της
ενιαίας εθνικής και κρατικής υπόστασης
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- προϋποθέσεις: α) θεσμικός εκσυγχρονισμός (για κράτος αξιόπιστο και
αποτελεσματικό)
β) προσήλωση στην ιδέα ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων
του έθνους

2. Για το δεύτερο ιστορικό παράθεμα
- ο βενιζελισμός συνίσταται στη διαλεκτική σύζευξη αστικού εκσυγχρονισμού και
εθνικής ολοκλήρωσης (οι δύο στόχοι λειτουργούν συμπληρωματικά) δηλαδή
- η διαμόρφωση σύγχρονου και ανεπτυγμένου αστικού κράτους, αναγκαία προϋπόθεση
για την εκπλήρωση της εθνικής ολοκλήρωσης
- Έτσι: το αίτημα του αστικού εκσυγχρονισμού –συνδεδεμένο με τους διαχρονικούς
πόθους του έθνους- θα γινόταν ευκολότερα αποδεκτό και από
τα συντηρητικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας
- δύο οι διακριτές φάσεις του βενιζελισμού (ανάλογα με το περιεχόμενο του στόχου
της εθνικής ολοκλήρωσης)
- Α΄ φάση: ο βενιζελισμός συνυφασμένος με το αλυτρωτικό όραμα της Μεγάλης
Ιδέας

Σχολικό βιβλίο:
Ο Βενιζέλος:
-δεν ήταν μόνος στη διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης των νέων επιλογών
- συσπείρωσε μία αστική ελληνική τάξη που πλούτιζε σε όλη τη λεκάνη της
ανατολικής Μεσογείου, επειδή:
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α. φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει πολιτικά εκεί όπου άπλωνε την οικονομική δράση της,
β. ο πλούτος της μπορούσε να διασφαλιστεί μόνο μέσα από τη δημιουργία ενός
ισχυρού εθνικού κέντρου (για διασφάλιση του πλούτου τους και για την προστασία
των συμφερόντων των πολιτών του)

- ευνοϊκοί παράγοντες υλοποίησης του βενιζελισμού:
α. η αισθητή παρουσία

εθνικιστικών

κινημάτων στη Βαλκανική καθιστούσε

επιτακτικό αίτημα την υλοποίηση του βενιζελισμού με έρεισμα τη Μεγάλη Ιδέα και τις
προϋποθέσεις της δηλ. τον εκσυγχρονισμό του κράτους και
β. οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί, κατά τα χρόνια της προσπάθειας υλοποίησής
του, παρά τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες.

Β΄ φάση: περίοδος 1922-1932
2. Για το δεύτερο ιστορικό παράθεμα
- Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών ξεκινά
η δεύτερη φάση του βενιζελισμού που διαρκεί έως το 1932.
- Περιεχόμενο του στόχου της εθνικής ολοκλήρωσης:
προσαρμόζεται στην προσπάθεια οικοδόμησης ενιαίου εθνικού κράτους
α. μέσα από την ενσωμάτωση των Νέων Χωρών (που
αποκτήθηκαν κατά τους βαλκανικούς πολέμους)
β. κυρίως, μέσα από την ενσωμάτωση των εκατοντάδων
χιλιάδων προσφύγων που κατέφτασαν στην Ελλάδα
την περίοδο αυτή.

28
Κορνηλάκης, Αθ. (2021). Παραδείγματα τυπολογίας ερωτήσεων και επεξεργασίας τους με αξιοποίηση ιστορικών παραθεμάτων για την Ιστορία
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου: Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας, με εστίαση στην Ιστορία Γ΄ Τάξης
(Ο.Π. Α. Σ.), Τόμος ΙΙ. Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4Ο Παράδειγμα
Επεξεργασία ερωτημάτων με χρήση παραθεμάτων

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις: α) να παρουσιάσετε τις απόψεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την
υλοποίηση του οράματος της «Μεγάλης Ιδέας» (μονάδες 10) και
β) να παρουσιάσετε τις επιλογές του «βενιζελισμού» αναφορικά με τις επιδιώξεις και
τον εκσυγχρονισμό του κράτους (μονάδες 15)

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Σχεδόν όλοι οι Έλληνες συμφωνούσαν μ’ αυτό το όραμα, η μόνη διαφορά ήταν το
πώς θα το πραγματώσουν. […] Οι στρατευμένοι υποστηρικτές της Μεγάλης Ιδέας
έλεγαν ότι οι αναγνωρισμένες αδυναμίες του βασιλείου της Ελλάδας (φτώχεια,
οπισθοδρομικότητα κ.λπ.) οφειλόταν στο γεγονός και μόνον ότι οι πιο
παραγωγικές περιοχές του ελληνικού κόσμου βρίσκονταν έξω από τα σύνορα του
βασιλείου. Εάν το ιδεώδες της «Μεγάλης Ιδέας» μπορούσε να πραγματωθεί, τότε οι
προφανείς αδυναμίες θα εξαλείφονταν αμέσως. Οι πιο συντηρητικοί υποστηρικτές της
«Μεγάλης Ιδέας» από την άλλη υποστήριζαν ότι δεν ήταν φρόνιμο να υποτιμάται η
δύναμη που διατηρούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία […]. Η υιοθέτηση μιας
περιπετειώδους εξωτερικής πολιτικής προτού στερεωθεί του κυρίως ελληνικό
κράτος, όσον αφορά τις οικονομικές και στρατιωτικές του δυνατότητες, θα μπορούσε
να οδηγήσει μόνο στην καταστροφή.

(Richard Clogg, Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Ε’ Έκδοση, Καρδαμίτσας 1999,
σ. 171)
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β

[…] Η ανεπανάληπτη δυναμική του Βενιζελισμού πηγάζει από έναν εξίσου
ανεπανάληπτο συνδυασμό εθνικισμού και αστικού εκσυγχρονισμού, σε αδιάσπαστη και
διαλεκτική ενότητα. Από την πρώτη στιγμή ο εκσυγχρονισμός τέθηκε στην υπηρεσία
της εθνικής ολοκλήρωσης. Με τη σειρά της, η εθνική ολοκλήρωση υπηρέτησε τον
εκσυγχρονισμό μέχρι το τέλος, προσφέροντας την αναντικατάστατη πολιτική και
ιδεολογική του νομιμοποίηση. […] Αν πρέπει κανείς να διακρίνει δύο φάσεις, ίσης
περίπου διάρκειας, είναι επειδή το περιεχόμενο της εθνικής ολοκλήρωσης άλλαξε
αναγκαστικά και ριζικά μετά την Καταστροφή του 1922. […] Έτσι, κατά την πρώτη
ηρωική

περίοδο

του

Βενιζελισμού

(1910-1920),

ο

αστικός

εκσυγχρονισμός

συναρθρώθηκε με τον αλυτρωτισμό, με ιδεολογικό επιστέγασμα τη Μεγάλη Ιδέα. Κατά
τη δεύτερη περίοδο (1922-1932), ο αστικός εκσυγχρονισμός συναρθρώθηκε με την
οικοδόμηση ενιαίου εθνικού κράτους […].
(Γ.

Μαυρογορδάτος,

«Βενιζελισμός

και

αστικός

εκσυγχρονισμός»

στο

Βενιζελισμός

και

αστικός

εκσυγχρονισμός, επιμ. Γ. Μαυρογορδάτος – Χ. Χατζηιωσήφ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο
1992, σ. 10)

Απάντηση
Διαγραμματική παρουσίαση
Εισαγωγή
α)

- Η Ελλάδα δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της έμοιαζε περισσότερο με την

Ανατολή παρά με τη Δύση αφού απουσίαζαν τα ισχυρά κέντρα ανάπτυξής της →

(Αιτίες: έλλειψη πρώτων υλών και πλεονάζοντος ειδικευμένου – φθηνού εργατικού
δυναμικού, ισχνή συσσώρευση κεφαλαίου, περιορισμένη εσωτερική αγορά)
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- Αντίθετα: Εκτός Ελλάδας υπήρχαν ισχυρά κέντρα ελληνισμού (πνευματικά,
οικονομικά, παραγωγικά) – Έλληνες, ελληνικά κεφάλαια και πλούτος αναπτύσσονταν σε

όλη τη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Γι’ αυτούς τους Έλληνες η μικρή, φτωχή
και στάσιμη Ελλάδα δεν είχε κανένα οικονομικό ενδιαφέρον για δεκαετίες.

Ανάπτυξη κύριου Μέρους
- Γι’ αυτό, αυτή η πρόοδος του ελληνισμού εκτός συνόρων βασάνιζε το μικρό
ελληνικό βασίλειο από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας του και ενίσχυε την ιδέα
ότι το υπάρχον κράτος ήταν μία ημιτελής κατασκευή, τα θεμέλια για κάτι μεγαλύτερο.
- «Μεγάλη Ιδέα»: α. εκπορεύτηκε από την παραπάνω αντίληψη
β. αποτέλεσε κεντρική παράμετρο τόσο της
εσωτερικής όσο και της εξωτερικής
πολιτικής του ελληνικού κράτους έως το 1922
γ. δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση
του εθνικού οράματος
δ. προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των
εθνικών συνόρων

Πρώτο ιστορικό παράθεμα (R. Clogg)
- καθολική η αποδοχή της Μεγάλης Ιδέας (διαφοροποιήσεις μόνο στο πεδίο των
μεθόδων εφαρμογής και υλοποίησης)
- δύο απόψεις
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πρώτη άποψη: περισσότερο ενθουσιώδης∙ προέτασσε την ανάγκη άμεσης υλοποίησής
της, γιατί
κατά τους θιασώτες της οι δομικές ανεπάρκειες της ελληνικής οικονομίας οφείλονταν
στο ότι οι πλουσιότερες και παραγωγικότερες περιοχές του ελλαδικού χώρου
βρίσκονταν εκτός ελληνικού κράτους
τρόπος υλοποίησης: συνεχής ανάληψη πολεμικών πρωτοβουλιών για την ταχύτερη
κατά το δυνατόν επέκταση των εθνικών συνόρων

δεύτερη άποψη: περισσότερο συγκρατημένη∙ γιατί
με δεδομένη την ισχύ της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν πιθανό το ενδεχόμενο
μιας εθνικής καταστροφής γι’ αυτό
τρόπος υλοποίησης: σταθεροποίηση του υπάρχοντος ελληνικού κράτους μέσα από τη
μέγιστη ανάπτυξη των οικονομικών και στρατιωτικών του δυνατοτήτων, προτού
αναληφθούν οι όποιες επιθετικές ενέργειες.

β) Σχολικό βιβλίο
- βενιζελισμός: νέα πολιτική αντίληψη – εμφανίστηκε την περίοδο 1910-1922
- στον οικονομικό τομέα θεωρούσε το ελληνικό κράτος μοχλό έκφρασης και
ανάπτυξης του Ελληνισμού

- επιδίωξη: η ενσωμάτωση του εκτός συνόρων Ελληνισμού για την επίτευξη
της ενιαίας εθνικής και κρατικής υπόστασης
- προϋποθέσεις: α) θεσμικός εκσυγχρονισμός (για κράτος αξιόπιστο
και αποτελεσματικό)
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β) προσήλωση στην ιδέα ανάπτυξης
των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους

Δεύτερο ιστορικό παράθεμα
- ο βενιζελισμός συνίσταται στη διαλεκτική σύζευξη αστικού εκσυγχρονισμού και
εθνικής ολοκλήρωσης (οι δύο στόχοι λειτουργούν συμπληρωματικά) δηλαδή
- η διαμόρφωση σύγχρονου και ανεπτυγμένου αστικού κράτους, αναγκαία προϋπόθεση
για την εκπλήρωση της εθνικής ολοκλήρωσης
- Έτσι: το αίτημα του αστικού εκσυγχρονισμού –συνδεδεμένο με τους διαχρονικούς
πόθους του έθνους- θα γινόταν ευκολότερα αποδεκτό και από τα συντηρητικά
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας
- δύο οι διακριτές φάσεις του βενιζελισμού (ανάλογα με το περιεχόμενο του στόχου της
εθνικής ολοκλήρωσης)

- Α΄ φάση: ο βενιζελισμός συνυφασμένος με το αλυτρωτικό όραμα της Μεγάλης
Ιδέας
Σχολικό βιβλίο

- ο Βενιζέλος δεν ήταν μόνος στη διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης των νέων
επιλογών
- συσπείρωσε μία αστική ελληνική τάξη που πλούτιζε σε όλη τη λεκάνη της
ανατολικής Μεσογείου επειδή
α. φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει πολιτικά εκεί όπου άπλωνε την οικονομική δράση της,
β. ο πλούτος της μπορούσε να διασφαλιστεί μόνο μέσα από τη δημιουργία ενός
ισχυρού εθνικού κέντρου (για διασφάλιση του πλούτου τους και την προστασία των
συμφερόντων των πολιτών του)
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- ευνοϊκοί παράγοντες υλοποίησης του βενιζελισμού
α. η αισθητή παρουσία

εθνικιστικών

κινημάτων στη Βαλκανική καθιστούσε

επιτακτικό αίτημα την υλοποίηση του βενιζελισμού με έρεισμα την Μεγάλη Ιδέα και
τις προϋποθέσεις της δηλ. τον εκσυγχρονισμό του κράτους
β. οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί τα χρόνια της προσπάθειας υλοποίησής του,
παρά τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες.

Β΄ φάση: περίοδος 1922-1932
Δεύτερο ιστορικό παράθεμα
- Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών ξεκινά η
δεύτερη φάση του βενιζελισμού που διαρκεί έως το 1932.
- Περιεχόμενο του στόχου της εθνικής ολοκλήρωσης:
προσαρμόζεται στην προσπάθεια οικοδόμησης ενιαίου εθνικού κράτους
α. μέσα από την ενσωμάτωση των Νέων Χωρών (που αποκτήθηκαν κατά τους
βαλκανικούς πολέμους)

β. κυρίως, μέσα από την ενσωμάτωση των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων που
κατέφτασαν στην Ελλάδα την περίοδο αυτή.
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5Ο Παράδειγμα
Επεξεργασία παραθέματος

-Μελετώντας τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο Πίνακας σε συνδυασμό με τις
πληροφορίες του παραθέματος και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πληροφορίες του
σχολικού βιβλίου, να παρακολουθήσετε την πορεία ανάπτυξης της ελληνικής
βιομηχανίας στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία και να
καταγράψετε τα συμπεράσματά σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Ανάπτυξης της βιομηχανίας
Αριθμός
βιομηχανιών

Αριθμός
εργατών

1867

22

7.300

1889

(145)

1917

2.213

35.500

1920

2.905

59.120

-

Ιπποδύναμη

Αξία των
εγκαταστάσεων

Αξία της
παραγωγής
(εκατομ.)
-

300

-

8.568

-

-

70.000

200

200

110.000

220

-

(Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, σ. 260)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑ

Η εμφάνιση νέων βιομηχανιών στην περίοδο 1864-1890 έχει ερμηνευθεί ως
απόδειξη μιας σοβαρής πρώτης εκβιομηχάνισης και ως ένδειξη του καπιταλιστικού
μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για παρερμηνεία. Μεταξύ
1867-1889 παρατηρείται αναμφιβόλως μια εντυπωσιακή αύξηση από 22 εργοστάσια
σε 145, που αντιστοιχεί σε 600% περίπου. Με την ίδια αριθμητική λογική, αν
χρησιμοποιηθούν ως βάση τα τρία ή τέσσερα εργοστάσια του 1830, η αύξηση ως το
1889 φτάνει στο αξιοθαύμαστο ποσοστό του 4.000%. Είναι φανερό ότι ποσοστά αυτού
του είδους είναι παραπλανητικά, γιατί βασίζονται σε ένα σημείο εκκίνησης που
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βρίσκεται πολύ κοντά στο μηδέν.
..... Θα ήταν λάθος επίσης, να μη ληφθεί υπόψη, πέρα από το ποσοτικό στοιχείο, και η
διάρθρωση της αύξησης στον αριθμό των εργοστασίων. Μεταξύ 1875 και
1889, π.χ., παρατηρείται μια αύξηση από 95 σε 145 εργοστάσια. Αλλά από τις 50 νέες
μονάδες, οι 44 ήταν αλευρόμυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία. Επιπλέον οι περισσότερες
εξυπηρετούσαν τη σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας και της Άρτας και πολλές
«προσαρτήθηκαν» στην Ελλάδα μαζί με τις επαρχίες αυτές, το 1880. Επομένως η
αύξηση δε δείχνει εκβιομηχάνιση: απλώς κατοπτρίζει την εδαφική επέκταση της
χώρας και την αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμού. Η εικόνα μεταβάλλεται άρδην κατά
τις δεκαετίες 1910 και 1920. Πράγματι, η εγκατεστημένη ιπποδύναμη αυξάνεται από
τους 5.500 ίππους το 1893 σε 60.000 το 1920 και 230.000 το 1929. Ο αριθμός των
εργοστασίων αυξάνεται από τα 208 εργοστάσια του 1893 ή τα 335 του 1909 σε
2.905 μονάδες το 1920. Τόσο ο αριθμός των εργοστασίων, επομένως, όσο και η ολική
ιπποδύναμη δείχνουν ότι η «απογείωση» της ελληνικής βιομηχανίας έγινε όχι πριν,
αλλά μετά το 1909 και ιδίως μετά το 1920.
Η μεταβολή αυτή δεν είναι μόνο ποσοτική, είναι και ποιοτική. Γιατί μετά το 1920
έχουν δημιουργηθεί και πολλά εργοστάσια με αυξημένη εργατική δύναμη. Από την
άλλη πλευρά οι ποιοτικές αυτές μεταβολές δεν πρέπει να οδηγήσουν και σε αντίθετες
εκτιμήσεις, εξίσου ακραίες. Πρόκειται για μια βιομηχανία που, παρά τη νεότητα και
την αιφνίδια ακμή της, δεν μπορεί και πάλι να συγκριθεί με τους δυτικούς
ανταγωνιστές της.
(Γ. Δερτιλή, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Στρατιωτική Επέμβαση
1880-1909, σ. 89-91)
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Απάντηση
Διαγραμματική παρουσίαση
Προκαταρκτικά: - Πίνακας → δίνει ποσοτικά δεδομένα για τον αριθμό εργοστασίων και των
εργατών που απασχολούσαν, καθώς και για την ιπποδύναμή τους (δηλαδή την ισχύ του
μηχανολογικού εξοπλισμού τους). Ενδεικτικός για την εξέλιξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Εισαγωγή
-

εμφάνιση

βιομηχανικών

μονάδων:

πρώτες

δεκαετίες

ανεξαρτησίας

με

αποσπασματικό , ευκαιριακό ίσως τρόπο
- αποσκοπούσαν: στην εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών
- σχετίζονταν: με την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων

(αποτελούσαν εξέλιξη των παραδοσιακών αλευρομύλων, ελαιοτριβείων, βυρσοδεψείων,
κλωστηρίων)

- δεν αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία σύνθετων βιομηχανικών
συγκροτημάτων

.

παρέμειναν στάσιμες και περιορισμένες ως προς τα οικονομικά

τους μεγέθη.
Αιτίες: α. η μικρή έκταση εγχώριας αγοράς
β. η πίεση εισαγόμενων προϊόντων
γ. η έλλειψη πολυάριθμου , ειδικευμένου , φθηνού εργατικού δυναμικού.

Ανάπτυξη κύριου Μέρους
- Πίνακας
1867-1889: εντυπωσιακή αύξηση των βιομηχανιών (από 22 σε 145)
Αλλά: με βάση όχι μόνο τα ποσοτικά στοιχεία, αλλά και την ποιοτική τους διάσταση, η
αύξηση αυτή στην ουσία δεν δηλώνει πραγματική εκβιομηχάνιση της χώρας.
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- Ιστορικό παράθεμα
Στοιχεία τεκμηρίωσης παραπάνω άποψης
α) 1867-1889: σε απόλυτους όρους ο ρυθμός βιομηχανικής ανάπτυξης ταχύτατος

(μέσα σε 22 χρόνια τα εργοστάσια περίπου επταπλασιάστηκαν), αλλά τα μεγέθη
βασίζονται σε σημείο εκκίνησης κοντά στο μηδέν (σχεδόν ανύπαρκτη η βιομηχανία στην
Ελλάδα του 1870)

β) 1875-1889: εμφανίστηκαν

50 νέες μονάδες, αλλά ήταν κατά συντριπτική

πλειοψηφία αλευρόμυλοι και ελαιοτριβεία
γ) οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες εξυπηρετούσαν τη σιτοπαραγωγή
Θεσσαλίας και Άρτας – «προσαρτήθηκαν» στην Ελλάδα μαζί μ’ αυτές τις επαρχίες →
το γεγονός αντικατοπτρίζει όχι εκβιομηχάνιση, αλλά εδαφική επέκταση και πληθυσμιακή
αύξηση.

- Σχολικό βιβλίο

>> η προσπάθεια που ξεκίνησε το 1870 δεν εξελίχθηκε με ικανοποιητικό βαθμό, γιατί
γρήγορα έχασε τη δυναμική της και οι σχετικές δραστηριότητες επέστρεψαν στην
ύφεση και στασιμότητα

>> μεταβολή των όρων, κατά τέλη 19ου και κυρίως αρχές 20ου αιώνα, όταν:
α. δημιουργείται βιομηχανικό δυναμικό σταθερό, πολυδιάστατο
β. ενισχύονται οι τάσεις για ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας (μεταλλουργία, ναυπηγική,
τσιμεντοβιομηχανία)
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>> Όμως , η βιομηχανία υπέφερε:
α. από την έλλειψη κεφαλαίων
β. από τη διασπορά υπαρχόντων κεφαλαίων σε πλήθος δραστηριοτήτων
γ. από την περιορισμένη εδαφικά και πληθυσμιακά βάση οικονομικής εξάπλωσης
δ. από την έλλειψη πρώτων υλών – εργατικών χεριών
ε. από την έλλειψη γενικής – τεχνικής παιδείας

>> οι εδαφικές προσαρτήσεις του 19ου αι. (Επτάνησα 1864 και Θεσσαλία – Άρτα το 1881)
δεν άλλαξαν τις παραπάνω περιοριστικές συνθήκες
>> αλλαγή δεδομένων μετά το 1912-1913 (ενσωμάτωση μεγάλων εκτάσεων και
πληθυσμών)

Ιστορικό παράθεμα
- η «απογείωση» της ελληνικής βιομηχανίας συντελείται μετά το 1909 και ιδίως
μετά το 1920 → ποσοτική (τα 208 εργοστάσια του 1893 έγιναν 335 το 1909 και 2.905
το 1920) αλλά και ποιοτική μεταβολή (αυξήθηκε η ιπποδύναμή τους → από τους 5.500
ίππους το 1893 αυξάνεται σε 60.000 το 1920 και σε 230.000 το 1929)

- όμως, η ελληνική βιομηχανία δεν μπορεί να συγκριθεί με τους ανταγωνιστές της στη
Δυτική Ευρώπη, αφού:
α. τα περισσότερα εργοστάσια είναι μικρού μεγέθους
β. λειτουργούν με τεχνολογία χαμηλής ποιότητας
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Συμπερασματικά
Σχολικό Βιβλίο
- λόγω των χρόνιων αδυναμιών της η ελληνική βιομηχανία δεν μπόρεσε να
αναδειχθεί σε κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας
- αδύναμη να αντέξει τον εξωτερικό ανταγωνισμό. Επομένως:
α. παρέμενε προσηλωμένη σε δευτερεύουσες δραστηριότητες
β. αναζητούσε τη σωτηρία της στην κρατική παρέμβαση με
δασμολογικά ή άλλα μέτρα ενίσχυσης.

6ο Παράδειγμα
Επεξεργασία ερωτημάτων με αξιοποίηση ιστορικών παραθεμάτων

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας
δίνονται, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: α. Ποια ήταν η κατάσταση των
υποδομών

του

ελληνικού

κράτους

κατά

την

περίοδο

1830-1870;

(μονάδες 10)
β. Ποιοι παράγοντες και ποιο πολιτικό πρόγραμμα προώθησαν την ανάπτυξη του
οδικού δικτύου στα τέλη του 19ου – αρχές 20ου αιώνα;
(μονάδες 13)
γ. Ποιοι παράγοντες λειτούργησαν ανασταλτικά την ίδια περίοδο στην υλοποίηση του
προγράμματος αυτού;
(μονάδες 2)
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ΚΕΙΜΕΝΟ Α
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, 1830-1912

Έτος

Χιλιόμετρα
Δικτύου

1830

13

1852

164

1862

242

1867

398

1872

502

1882

1.122

1892

3.289

1912

4.637

(Γ. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού κράτους
1830-1920, τόμος Β΄, 3η έκδοση. Αθήνα:
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» 2005, σ. 675)

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

<<…Μεγάλη προτεραιότητα του Τρικούπη – και ίσως ο τομέας όπου η πολιτική του
στέφθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία – ήταν τα δημόσια έργα. Στον τομέα αυτό η
επιτάχυνση της κατασκευής της τεχνοοικονομικής υποδομής υπήρξε εντυπωσιακή.
Το πρώτο μέλημα του Τρικούπη ήταν η ανάπτυξη της συγκοινωνίας. […] Το κόστος
και οι δυσκολίες της μεταφοράς εμπόδιζαν την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Σε
εποχή καλής εσοδείας τα δημητριακά σάπιζαν στην Τρίπολη, ενώ στο Ναύπλιο
γίνονταν εισαγωγές. Στη Λειβαδιά το 1857 τα σιτάρια χαρίζονταν, την ώρα που στην
Αθήνα η τιμή τους έφθανε τις 6 δραχμές το κιλό.
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Γύρω στα 1880 τα τούβλα που έφτιαχναν στο Μαραθώνα κόστιζαν 16 δραχμές η
χιλιάδα. Για να φθάσουν ως την Αθήνα χρειάζονταν ταξίδι οκτώ ωρών, και η τιμή
τους ανέβαινε στις 60 δραχμές. Ακόμα και το 1887 οι διαφορές στη λιανική πώληση
των ειδών διατροφής ποίκιλλαν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. […] Η ανάπτυξη
του εσωτερικού οδικού δικτύου ήταν λοιπόν προϋπόθεση της αναπτύξεως τόσο του
εμπορίου, όσο και των παραγωγικών δυνάμεων…>>.
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΔ΄ . Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 2000, σσ. 50-51)

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

<<…Ως τον προχωρημένο 19ο αιώνα, οι ελληνικοί δρόμοι δεν παίζουν παρά μόνο
περιορισμένο οικονομικό ρόλο. Αρχικά αντιπροσωπεύουν οδούς διείσδυσης, και μόνον
προς το τέλος του 19ου αιώνα ταυτίζονται με αγωγούς επικοινωνίας. Αλλά η
υλοποίηση του δικτύου είναι μάλλον αποτέλεσμα μιας πολιτικής που επιδιώκει να
υποκινήσει την οικονομική ανάπτυξη, ενώ η ελληνική κοινωνική δομή μοιάζει να
αλλάζει με πολύ αργούς ρυθμούς.
Ασφαλώς η πολιτική της ανάπτυξης των μέσων επικοινωνίας, που προσπαθεί να
εφαρμόσει ο Χ. Τρικούπης […], έδωσε απτά αποτελέσματα στο τομέα της οδοποιίας.
Οι δεκαετίες του 1870 και του 1880, όταν εμφανίζονται οι πρώτες απτές ενδείξεις
αλλαγών στην ελληνική οικονομία, είναι βέβαιο ότι υποβάλλουν, σε ένα πνεύμα
εκσυγχρονιστικό, όπως ήταν το πνεύμα του Τρικούπη, την ιδέα ότι η επικείμενη υλική
πρόοδος είναι άμεση συνάρτηση της ανάπτυξης των συγκοινωνιών>>.

(Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880. Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό
Ίδρυμα ΕΤΒΑ 1989, σ. 105)
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Διαγραμματική παρουσίαση
α) - 1830: οι υποδομές του ελληνικού κράτους πρωτόγονες

(γέφυρες, αμαξιτοί δρόμοι, λιμάνια, υδραγωγεία, δημόσια κτίρια είτε ήταν ανύπαρκτα, είτε σε
κακή κατάσταση)

- απόλυτα φυσικό να στραφεί το ενδιαφέρον της διοίκησης προς την κατασκευή των
απαραίτητων έργων
- προθέσεις πολύ καλές, αλλά:
- προσέκρουαν στις αντίξοες συνθήκες∙ ειδικότερα στην αδυναμία εξασφάλισης των
αναγκαίων οικονομικών πόρων
- επιπλέον, το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με ένα βαρύ δημοσιονομικό φορτίο

(εξυπηρέτηση δανείων του Αγώνα και δανείων για την κρατική του συγκρότηση)
- τέλος, η έλλειψη ιδιωτικού ενδιαφέροντος ήταν δεδομένη (όχι κερδοφόρες οι
επενδύσεις σε υποδομές)

Οπότε:
- το κράτος προσπάθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες με τις δικές του δυνάμεις
με αποτέλεσμα:

μέχρι τη δεκαετία 1870 η δραστηριότητά του ήταν υποτονική,
αφού: α. έλειπαν τα χρήματα
β. υιοθετήθηκαν μη δημοφιλείς μέθοδοι

Πρώτο ιστορικό παράθεμα (Πίνακας)
- αδιάψευστος μάρτυρας των παραπάνω διαπιστώσεων

καθώς

το 1830 (α΄ έτος ανεξαρτησίας) το οδικό δίκτυο περιλάμβανε 13
χιλιόμετρα και τα επόμενα χρόνια εμφανίζει σταδιακή, αλλά όχι
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εντυπωσιακή αύξηση μέχρι το 1872∙ έτσι: το 1852 164 χλμ. ,
το 1862 242 χλμ. , το 1867 398 χλμ. , το 1872 502 χλμ.

Μετάβαση
Ένα τέτοιο οδικό δίκτυο συνιστούσε αρνητικό παράγοντα για την ανάπτυξη της
οικονομίας και της εσωτερικής αγοράς, καθώς:

Δεύτερο ιστορικό παράθεμα
- η απουσία ουσιαστικά συγκοινωνιών κατά τον 19ο αιώνα, παρεμπόδιζε την εμπορική
δραστηριότητα στη χώρα.
- επιβεβαίωση του παραπάνω αποτελεί το μεγάλο κόστος στις μεταφορές αγροτικών
αγαθών ή προϊόντων του δευτερογενούς τομέα.
aποτέλεσμa: καθήλωση της οικονομίας σε μόνιμη υπανάπτυξη
παραδείγματα: - στην Τρίπολη τα δημητριακά σάπιζαν∙ στο γειτονικό
Ναύπλιο, λόγω έλλειψης οδικού δικτύου, εισάγονταν

- 1857: στη Λιβαδειά τα σιτάρια αφθονούσαν∙ στην Αθήνα
η διάθεσή τους έφθανε τις 6 δρχ. το κιλό

- η μεταφορά τούβλων από τον Μαραθώνα στην Αθήνα,
σε τόσο κοντινή απόσταση, εκτόξευε την τιμή τους από
16 δρχ. τη χιλιάδα στον Μαραθώνα, στις 60 δρχ. στην
Αθήνα

- μέχρι και τη δεκαετία του 1880 (1887) το ίδιο ίσχυε και για τα είδη διατροφής
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Τρίτο ιστορικό παράθεμα
- γι’ αυτό: οι όποιοι δρόμοι υπήρχαν ήταν απλώς «οδοί διείσδυσης», όχι «αγωγοί
επικοινωνίας» υπό την έννοια της αμφίπλευρης διακίνησης αγαθών και ανθρώπων
ανά την επικράτεια

- σύμφωνα και με τον Πίνακα: οι δρόμοι μέχρι και τη δεκαετία του 1870
παίζουν περιορισμένο οικονομικό ρόλο.

β)
Σχολικό βιβλίο

- τέλος 19ου αιώνα – αρχές 20ου: η πύκνωση του οδικού δικτύου στην πρώτη θέση
των τοπικών και εθνικών προτεραιοτήτων
- ευνοϊκοί παράγοντες: α. η οικονομική ανάπτυξη
β. οι ταχύτεροι ρυθμοί αστικοποίησης
γ. η δημιουργία των κεντρικών
σιδηροδρομικών αξόνων
δ. η ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου

- η αύξηση αποτυπώνεται – στον Πίνακα – εντυπωσιακή → από 502 χλμ. το 1872
στα 1.122 χλμ. το 1882, 3.289 χλμ. το 1892 και 4.637 το 1912
- η σπουδαία μεταβολή ήταν κατά βάση έργο των κυβερνήσεων Τρικούπη∙ από το
1875 είχε παρουσιάσει συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας, θέτοντας
ως προτεραιότητα (δεύτερο ιστορικό παράθεμα) την επιτάχυνση κατασκευής της
τεχνοοικονομικής υποδομής και πρώτο μέλημά του την ανάπτυξη της συγκοινωνίας
και αυτό, γιατί
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κύριο μέλημα ήταν η τόνωση του εσωτερικού εμπορίου με την ενίσχυση του οδικού
άξονα, ώστε να επιτευχθεί:
→ α. η οικονομική ανάπτυξη
β. η γρήγορη αλλαγή του κοινωνικού τοπίου στη χώρα
- Έτσι: η εκσυγχρονιστική πολιτική Τρικούπη (τρίτο ιστορικό παράθεμα) κατέστη
μοχλός οικονομικής ανάπτυξης σε συνθήκες αργών διαδικασιών αλλαγής των δομών
οργάνωσης του κράτους
κοινή παραδοχή και στα δύο παραθέματα: η ανάπτυξη των συγκοινωνιών,
το εφαλτήριο για την οικονομία, το εμπόριο, τον εκσυγχρονισμό.

γ)
Σχολικό βιβλίο
α. το μεγάλο κόστος κατασκευής δρόμων σε ορεινά εδάφη
β.

ο «ανταγωνισμός» των θαλάσσιων μεταφορών (κυριαρχούσαν σε πολύ μεγάλο

τμήμα της χώρας)
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Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΣΩΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (Ο.Π.Α.Σ.) Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

<<Το καράβι της Ιστορίας…>>
(Χειροποίητη κατασκευή Εμμανουήλ. Ψαρουδάκη,
εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ86, ΓΕ.Λ. Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου)

Συγγραφή:
Ειρήνη Αϊλαμάκη, Φιλόλογος Γενικού Λυκείου Σητείας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
<<…Ο ρόλος ενός σχολικού βιβλίου είναι δύσκολος και, συχνά, άχαρος. Όσο κι αν μοχθήσουν
οι συγγραφείς του, όσο καλά κι αν το παρουσιάσουν και το σχολιάσουν εκείνοι/-ες που θα
αναλάβουν τη διδασκαλία του, το βιβλίο αυτού του είδους δεν παύει να συνδέεται με την
εξεταστική διαδικασία, που δεν είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία των μαθητευομένων εφήβων.
Το σχολικό βιβλίο γίνεται, συχνά, αντιπαθές, ιδιαίτερα όταν ο ρόλος του είναι η καταγραφή
εξεταστικής ύλης.
Η παραπάνω διαπίστωση επαυξάνεται, όταν το θέμα δεν προσφέρεται για απομνημόνευση.
Δεν είναι δηλ. μια στρωτή αφήγηση, μια ιστορία, περιγραφική καταστάσεων και πράξεων, που
εκτυλίσσεται γραμμικά, προοδευτικά. Στους χώρους της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας
οι έννοιες είναι σχετικές και οι περιγραφές παράλληλες.
Για να αντιληφθούμε τις προόδους, τις τομές, τις σταθερές μιας κοινωνικής και
οικονομικής πραγματικότητας, χρειάζεται πολλές φορές να βαδίσουμε σε διαδρομές
επάλληλες, να εξετάσουμε την ίδια χρονική συγκυρία και από άλλες πλευρές, να επανέλθουμε
στα βήματά μας και να ξαναρχίσουμε, πολλές φορές, θέτοντας διαφορετικά ερωτήματα κάθε
φορά. Για εμάς, η διαδικασία αυτή μπορεί να φαίνεται σωστή και επιθυμητή, καθώς
αποκαλύπτει το βάθος των καταστάσεων που υπάρχουν και λειτουργούν κάτω από τα αμέσως
αντιληπτά ιστορικά γεγονότα.
Για τα παιδιά, όμως, που το εξεταστικό σύστημα σπρώχνει στην απομνημόνευση, η
διαδικασία αυτή-ίσως- αποτελεί μια πρόσθετη δοκιμασία.
Καλό είναι να μην ξεχνάμε τα παραπάνω. Θα μας βοηθήσουν να διδάξουμε το βιβλίο με τον
τρόπο που του πρέπει. Δε γίνεται να παρουσιάσουμε οικονομική και κοινωνική ιστορία με
τρόπο άκαμπτο, απόλυτο, πιεστικό. Ο καλύτερος τρόπος είναι η μεθοδική αποκάλυψη της
σφαιρικής εικόνας, η σύγκριση, ο τονισμός της σχετικότητας των στοιχείων>>.
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Ενιαίου Λυκείου-Θεωρητική Κατεύθυνση. Βιβλίο Καθηγητή
(2012). Ι.Τ.ΥΕ.-<<Διόφαντος>>, σ.7.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ένας τρόπος δημιουργικής προσέγγισης των γεγονότων είναι η
ανάγνωση και ο σχολιασμός λογοτεχνικών κειμένων που σχετίζονται άμεσα με την
ιστορική αφήγηση. Για παράδειγμα η Μικρασιατική καταστροφή και ο ξεριζωμός
χιλιάδων Ελλήνων, ο οποίος ακολούθησε, αποτυπώθηκαν σε πολλά βιβλία της Νέας
Ελληνικής Λογοτεχνίας.
Για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων παρατίθενται ολόκληρα τα λογοτεχνικά
κείμενα ανά Ενότητες ιστορικών γεγονότων και Θεμάτων με τις αντίστοιχες
βιβλιογραφικές αναφορές.
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Α. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα (Το αγροτικό ζήτημα:
Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας)
Οι δύσκολες συνθήκες ζωής και εργασίας των εργατών (των κολίγων)
του θεσσαλικού κάμπου αναδεικνύονται μέσα από τα παρακάτω
λογοτεχνικά κείμενα:
1) Ανδρέα Καρκαβίτσα, Τα τυφλοπόντικα
2) Μ. Καραγάτση, Το Μπουρίνι

(Πηγή: Φωτόδεντρο-Διαδραστικά σχολικά βιβλία: Ιστορία Ο.ΠΑ.Σ. Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2536/22-0163-02_Themata-Neoellinikis-Istorias_G-LykeiouAnthrSp_Vivlio-Mathiti/, σ. 44, ανακτήθηκε 22-8-2021)
Βλ. και Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Ενιαίου Λυκείου-Θεωρητική Κατεύθυνση.(2012). Ι.Τ.Υ.Ε.-<<Διόφαντος>>, σ. 43
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Ανδρέας Καρκαβίτσας
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(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τάξης Λυκείου(2017). Β΄ τεύχος. Αθήνα: Ι.Τ.Υ.Ε. <<Διόφαντος>>,
σ.σ.93-97.
Βλ. και Φωτόδεντρο- Διαδραστικά σχολικά βιβλία Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β’ Τάξης
Λυκείου –Βιβλίο μαθητή (εμπλουτισμένο) http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/KeimenaNeoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/index_a_04_01.html , ανακτήθηκε 22-8-2021)
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Μ. Καραγάτση
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(Πηγή: Φωτόδεντρο- Διαδραστικά σχολικά βιβλία Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β’ Τάξης
Λυκείου –Βιβλίο μαθητή (εμπλουτισμένο)
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_BLykeiou_html-empl/index_d_11_02.html,ανακτήθηκε 22-8-2020)
Βλ. και Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τάξης Γυμνασίου (1981). (2017). Β΄ τεύχος. Αθήνα: Ι.Τ.Υ.Ε.
<<Διόφαντος>>, σ.σ. 409-416.

Οι σταχομαζώχτρες, Φρανσουά Μιλλέ, Μουσείο Λούβρου, Παρίσι, 1857
(Πηγή: Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8948 (ανακτήθηκε 22-8-2021)
Βλ. και Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου (2007). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., σ.75
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Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909)
Πρωταγωνιστές των πολιτικών εξελίξεων

Χαρίλαος Τρικούπης

Θεόδωρος Δηλιγιάννης

(Πηγή: Φωτόδεντρο-Διαδραστικά σχολικά βιβλία: Ιστορία Ο.ΠΑ.Σ. Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2536/22-0163-02_Themata-Neoellinikis-Istorias_G-LykeiouAnthrSp_Vivlio-Mathiti/, σ. 44, ανακτήθηκε 22-8-2021)

Τα αποτελέσματα της πολιτικής τους δράσης απεικονίζονται και μέσα από γελοιογραφίες
της εποχής (Βλ. Σχολικό Βιβλίο)
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Β. Ανανέωση- Διχασμός (1909-1922)
Το μεγαλόπνοο και φιλελεύθερο πολιτικό πρόγραμμα του Ελευθερίου
Βενιζέλου, καθώς και οι οραματισμοί του για τον ελληνικό λαό, όπως
εκφράζονται μέσα από το έργο του Παντελή Πρεβελάκη, Ο Κρητικός- Η Πολιτεία.
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(Πηγή: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τάξης Γυμνασίου, Φωτόδεντρο:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/762/21-0025-02_Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_VivlioMathiti/ 27-8-2021)

Βλ και Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τάξης Γυμνασίου (2009).ΥΠΑΙΘ-Ι.Ε.Π. Αθήνα: ΙΤΥΕΔιόφαντος, σ.σ. 76-78.
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Γ. Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Ελλάδα στέναζε κάτω από τη σκληρότερη
σκλαβιά που γνώρισε ποτέ στη μακραίωνη Ιστορία της. Πιο πολύ, όμως, η Ήπειρος φαίνεται
πως ένιωσε την καταπίεση και τη βαναυσότητα του κατακτητή, καθώς τη διοικούσε ο Αλή
πασάς.
Το βάρος της σκλαβιάς αποκαλύπτεται μέσα από τα κείμενα:
1) του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, [Επέσανε τα Γιάννενα…]
2) του Γιάννη Βλαχογιάννη, Η Σουλιωτοπούλα
και
3) τα δημοτικά τραγούδια: Του Δήμου και της Λένως Μπότσαρη
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα
Μεγάλα κύματα προσφύγων από την Ήπειρο κατευθύνθηκαν στη Δυτική Στερεά, για να
αποφύγουν τα τουρκικά αντίποινα, μετά την καταστολή του κινήματος, το καλοκαίρι του
1821. Πλήθη συνέρρευσαν στο Μεσολόγγι. Τελευταίοι κατέφθασαν οι Σουλιώτες στις αρχές
του 1823, μέσω των Ιόνιων νησιών, μετά τη λύση της πολιορκίας του Σουλίου.

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τάξης Γυμνασίου (1981). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.,
σ.σ. 271-272.
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Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τάξης Γυμνασίου (1981). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.,
σ. 273
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Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τάξης Γυμνασίου (1999). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.,
σ. 156.

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τάξης Γυμνασίου (1999). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.,
σ.σ. 157.
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Ο γενναίος Σουλιώτης στο πολιορκημένο Μεσολόγγι στο Σχεδίασμα Β1
των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Διονύσιου Σολωμού:
Διονυσίου Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

66

(Πηγή: Παπανικολάου, Γ. (1986). Διονύσιου Σολωμού Άπαντα- Τόμος Πρώτος. Αθήνα:
Παπαδήμα, σ. 535, 576)
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Πρόσφυγες από την Κρήτη
Η κατάληψη της Μεσαράς, των Σφακίων από τους Τούρκους στα 1823-1824 και η
φυγή χιλιάδων χριστιανών με πλοία από τη νότια και δυτική Κρήτη προς τα Κύθηρα, τα
Αντικύθηρα, την Πελοπόννησο και τα Επτάνησα αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του
Διονυσίου Σολωμού και συνέθεσε το αφηγηματικό ποίημα <<Ο Κρητικός>>.

Ο Κρητικός του Διονυσίου Σολωμού

Πηγή: Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου (Θεωρητική Κατεύθυνση) Φωτόδεντρο:
Διαδραστικά σχολικά βιβλία
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2712/Neoelliniki-Logotechnia_G-Lykeiou-AnthrSp_htmlempl/index_1_01.html (ανακτήθηκε 27-8-2021)
Βλ. και Νεοελληνική Λογοτεχνία

Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου-Θεωρητική ΚατεύθυνσηΘετική κατεύθυνση (επιλογής) (2011), Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ.15.
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(Πηγή: Παπανικολάου, Γ. (1986). Διονύσιου Σολωμού Άπαντα. Τόμος Πρώτος. Αθήνα:
Παπαδήμα, σ.σ. 484-485)
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Οι Χίοι πρόσφυγες
Η καταστροφή της Χίου τον Απρίλιο του 1822 (Πάσχα) και η ανηλεής σφαγή των
κατοίκων της προξένησε αλγεινή εντύπωση σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο της εποχής
και ξεσήκωσε κύμα Φιλελληνισμού.
Στο πλαίσιο της διαθεματικής-διεπιστημονικής προσέγγισης του συγκεκριμένου
ιστορικού γεγονότος, μπορούν να αξιοποιηθούν τα παρακάτω έργα:
-

Εζέν Ντελακρουά, Η σφαγή της Χίου, 1824 (Μουσείο Λούβρου)
Βαχίτ πασά, Απομνημονεύματα πολιτικά (Σύρος 1861)
Ν.Λύτρας, Η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο από τον Κωνσταντίνο
Κανάρη και τους άνδρες του.
Κ.Βολανάκης, Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη
Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Το θυμωμένο καράβι
του Δημητρίου Βικέλα, Λουκής Λάρας (απόσπασμα με θέμα τα φρικιαστικά
γεγονότα της σφαγής της Χίου, κατά το 1822).

<<Την Επανάσταση του 1821 στερέωσαν και οι καταστροφές που προκάλεσαν οι Τούρκοι,
στην προσπάθειά τους να κάμψουν το ηθικό των Ελλήνων επαναστατών. Μια τέτοια
καταστροφή πρωτοφανούς αγριότητας υπήρξε η καταστροφή της Χίου, τον Απρίλιο του 1822
(Πάσχα) και η ανηλεής σφαγή των κατοίκων της. Με αφορμή άκαιρο κίνημα Σαμίων
επαναστατών με αρχηγό τον Λυκούργο Λογοθέτη, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στη Χίο και
κατάργησαν τις οθωμανικές αρχές, ισχυρός στόλος των Τούρκων, με διοικητή των Καρά Αλή,
αποβίβασε πολυάριθμα στρατεύματα που επιδόθηκαν στη σφαγή των κατοίκων του άτυχου
νησιού. Από τους 100.000 κατοίκους περί τους 30.000 σφαγιάστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν,
ενώ οι υπόλοιποι διέφυγαν με ψαριανά πλοία πρόσφυγες σε διάφορα άλλα νησιά και στην
επαναστατημένη νότια Ελλάδα.
Το πλούσιο νησί παραδόθηκε στις φλόγες από τους Τούρκους, η αγριότητα των οποίων
προξένησε αλγεινή εντύπωση σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο της εποχής. Η σφαγή της Χίου
ξεσήκωσε κύμα φιλελληνισμού σε όλο τον κόσμο>>
{Πηγή: Ιστορία του Νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (Από το 1815 έως σήμερα) (2007).
Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου -Γενικής Παιδείας, σ.27}
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Εζάν Ντελακρουά, Η σφαγή της Χίου (1824, Μουσείο Λούβρου)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Eug%C3%A8ne_Delacro
ix_-_Le_Massacre_de_Scio.jpg

(ανακτήθηκε 27-8-2021)

Ιστορία του Νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (Από το 1815 έως
σήμερα) (2007). Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξη Εσπερινού
Λυκείου Γενικής Παιδείας. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., σ.27

Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (17891909) Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Αθήνα:
ΟΕΔΒ., σ.91

Την καταστροφή της Χίου εκδικήθηκαν οι Ψαριανοί πυρπολητές του ελληνικού
πολεμικού στόλου τον Ιούνιο (6-7) του 1822. Στα στενά του Τσεσμέ, απέναντι από τη Χίο,
οι Ψαριανοί πυρπολητές πυρπόλησαν τη ναυαρχίδα του οθωμανικού στόλου και 200
ναύτες, καθώς και τον ίδιο τον Καρά Αλή. Ο Ψαριανός πυρπολητής, Κωνσταντίνος
Κανάρης, ο οποίος πραγματοποίησε το παράτολμο εγχείρημα, δίκαια κέρδισε την
ευγνωμοσύνη και τις καρδιές του Πανελληνίου. Η φήμη του έφτασε σε όλο τον κόσμο, που
παρακολουθούσε έκπληκτος τα κατορθώματα των Ελλήνων. Οι Τούρκοι, τρομοκρατημένοι
κλείστηκαν για δύο χρόνια στα στενά του Βοσπόρου.

(Ιστορία του Νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (Από το 1815 έως σήμερα) (2007). Γ΄ Τάξη Γενικού
Λυκείου και Δ΄ Τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., σ.27)
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Κ.Βολανάκης, Η πυρπόληση της τουρκικής
ναυαρχίδας από τον Κανάρη
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄
Γυμνασίου (2007). Αθήνα:
Ο.Ε.Δ.Β., σ.31

https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/p
urpolisi-tis-tourkikis-nauarhidas-apo-ton-kanari.html
13-3-2021l

Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/
8521/9026
Βλ. και

Ιστορία
Νεότερη
και
Σύγχρονη
(1789-1909)
(1999). Β΄ Τάξη Ενιαίου
Λυκείου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.,
σ.93

(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τάξης Γυμνασίου (1999), Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., σ.179)
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(Πηγή: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου. Βιβλίο Μαθητή.
Διαδραστικά Βιβλία- Φωτόδεντρο: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2484/220023_02_Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Lykeiou_Vivlio-Mathiti/ 29-9-2021)
Βλ. και Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου (1998). Αθήνα: ΟΕΔΒ,
σ.σ. 155-158

Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (1999). Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., σ.180
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Οι Ψαριανοί πρόσφυγες
Τα Ψαρά, το μικρό νησί του Αιγαίου με τη μεγάλη και πολύπλευρη προσφορά στον
Αγώνα του Εικοσιένα, καταστράφηκαν από τους Τούρκους τον Ιούνιο του 1824, ύστερα
από γενναία αντίσταση των Ψαριανών.
Περίπου 3.600 Ψαριανοί εγκατέλειψαν <<των Ψαρών την ολόμαυρη ράχη>> και πήραν
το δρόμο της προσφυγιάς.
Συγκινημένος ο ποιητής, Διονύσιος Σολωμός, αφιερώνει στο ηρωϊκό νησί το επίγραμμα
η Δόξα και ο Νικόλαος Γύζης ζωγραφίζει τη Δόξα των Ψαρών και το έργο <<Μετά την
καταστροφή των Ψαρών>>.
Για τους Ψαριανούς πρόσφυγες βλ. και Παπανικολάου, Γ. (1986). Διονύσιου Σολωμού Άπαντα.
Αθήνα: Παπαδήμα, σ.σ. 413-414)

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τάξης Γυμνασίου
Βλ. και Φωτόδεντρο- Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_BGymnasiou_html-empl/indexe_4.html (ανακτήθηκε 29-8-2021)

και
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
https://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3391
(ανακτήθηκε 29-8-2021)

Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη
(1789-1909)
Γ΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου
(1999).Αθήνα: 0ΕΔΒ, σ.110
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https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/h-astikh-taxi-kai-oizographoi-tis/ithographia/to-psariano-moiroloi.html (ανακτήθηκε 21-9-2021)

Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (1789-1909)
Γ΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου
(1999).Αθήνα: 0ΕΔΒ

Φωτόδεντρο- Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_BGymnasiou_html-empl/indexe_4.html (ανακτήθηκε 29-8-2021)

Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (17891909)
Γ΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου (2002).
Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ.318

Παπανικολάου,Γ.(1986). Διονύσιου Σολωμού ΆΠΑΝΤΑ-ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ-Το ελληνόγλωσσο έργο του.
Αθήνα: Παπαδήμα, σ.416.
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Δ. Η μεγάλη Κρητική Επανάσταση (1866-1869)
Η μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866-1869, το <<δεύτερο ’21>>, όπως ονομάστηκε,
αποτελεί την κορυφαία έκφραση του πόθου των Κρητών για ελευθερία και εθνική
αποκατάσταση 1.
Κατά την περίοδο εκείνη, περισσότεροι από 60.000 πρόσφυγες είχαν καταφύγει στα
ελληνικά νησιά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Η Μονή Αρκαδίου, έδρα της επαναστατικής επιτροπής και αποθήκη πολεμικού υλικού,
πυρπολήθηκε το πρωϊ της 8ης Νοεμβρίου και οι πολιορκημένοι, οι νέοι <<Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι>>, για να μη συλληφθούν, ανατίναξαν την πυριτιδαποθήκη (9 Νοεμβρίου).
Η πράξη αυτή συγκλόνισε ολόκληρο τον Ελληνισμό και ενέπνευσε ζωγράφους και
ποιητές, όπως τον ιταλό ζωγράφο Γκατέρι, Το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου και άλλους
καλλιτέχνες (βλ. Τόμος Ι), καθώς και τον ποιητή Γεράσιμο Μαρκορά, που έγραψε τον Όρκο
(Οι τρεις βασικοί χαρακτήρες:
Ο Μάνθος, η Ευδοκία και ο Γαβριήλ προβάλλονται ως <<υπερχρονικά σύμβολα κάθε υψηλής
θυσίας>> (Μαστροδημήτρης, 1978).

<<Πρόκειται για τα γεγονότα της Κρητικής Επανάστασης (1866-1869) και ειδικότερα για
το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Κατά την περίοδο εκείνη, περισσότεροι από 60.000
πρόσφυγες είχαν καταφύγει στα νησιά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και επέστρεψαν
μετά το τέλος του άτυχου πολέμου.
Ο ποιητής, Γ. Μαρκοράς, παρακολουθεί την τρομερή εποποιία των νέων Ελεύθερων
Πολιορκημένων του Αρκαδίου. Μέσα από την αντίθεση του θανάτου και της ζωής, ξεπηδά η
ανθρώπινη αρετή, το πανέμορφο όραμα της Ελευθερίας που βγαίνει από τη θυσία και την
απάρνηση , <<απ’ τα κόκκαλα>> των παιδιών της Κρήτης.
Στον <<Όρκο>> ξεχωρίζουν τρεις βασικοί χαρακτήρες. Η Ευδοκία, ηρωϊδα του
πολύπλευρου πόνου και της ως το θάνατο αφοσίωσης στο μνηστήρα που επιτελεί το εθνικό
χρέος.
Ο Μάνθος, με το πλούσιο αίσθημα, που βάζει, όμως, πάνω απ’ όλα τη βαθύτατη ευθύνη
αυτού του χρέους.
Ο Γαβριήλ, μορφή αισχυλική, ψυχή με άγριο επιβλητικό μεγαλείο. Συνειδητός
πατριώτης, επιδέξιος ηγέτης, πονετικός <<πατέρας>> και ιερωμένος. Στη μεγάλη ψυχή του,
συνυφαίνονται αξεχώριστα η θρησκεία και η Πατρίδα.
Έτσι, όπως τους προβάλλει και τους τρεις το ποίημα, κόβουν τους τοπικούς και
χρονικούς δεσμούς τους και προβάλλονται αιώνιοι χαρακτήρες, υπερχρονικά σύμβολα κάθε
υψηλής θυσίας.
Η υπόθεση του ποιήματος:
Η Ευδοκία, μία κόρη από την Κρήτη, που είχαν σκοτωθεί οι γονείς της από τους Τούρκους
και που είχε καταφύγει μαζί με άλλους πρόσφυγες στην ελεύθερη Ελλάδα, γυρίζει πίσω στην
---------------------1.

Οι συγκεκριμένες πηγές και αναφορές συνδέονται με την Ενότητα του σχολικού βιβλίου: <<Ο εθνικός χαρακτήρας της
Επανάστασης>> και εξής (Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου-Θεωρητική Κατεύθυνση Ο.Π.Α.Σ., ΙΤΥΕΔιόφαντος, 2012, σ.σ. 187-189.
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Κρήτη. Ο μόνος άνθρωπος, που ενόμιζε πως είχε στον κόσμο, ύστερα από το σκληρό χαμό
των δικών της, ήταν ο Μάνθος, ο αρραβωνιαστικός της. Βγαίνοντας στο ακρογιάλι της
μαρτυρικής πατρίδας της, έμαθε πως ο Μάνθος δεν ήταν πια στη ζωή. Χωρίς ελπίδα τράβηξε
κατά τα ερείπια του Αρκαδιού, του γνωστού ιστορικού μοναστηριού. Εκεί απάνω στα
ερείπια, της παρουσιάστηκε ο Μάνθος με ανθρώπινη μορφή και της διηγήθηκε μακρότατα
πως αντιστάθηκε ηρωϊκά το Αρκάδι στους Τούρκους και πως ο ίδιος βρήκε το θάνατο στο
πλευρό του ηγουμένου του Μοναστηριού, που έβαλε φωτιά στην αποθήκη της μπαρούτης.
Όταν τελείωσε η διήγηση, η κόρη έπαψε να ζει. Η αθώα ψυχή της πετάχθηκε στου
Μάνθου την αγκάλη. Και έτσι ο όρκος, που είχε κάμει ο Μάνθος, ότι γρήγορα θα ενώνονταν,
πραγματοποιήθηκε.
{Πηγή: Μαστροδημήτρη, Δ Π. (1978). Ο όρκος του Μαρκορά. Μελέτη Φιλολογική. Αθήνα: Γρηγόρη
Βλ. και ψηφιοποιημένο τον Όρκο του Μαρκορά στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ανέμης:
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/d/d/metadata-010000068.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&
keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&
cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop
5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offse
t=1 (ανακτήθηκε 29-8-2021)}
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Η Επανάσταση στην Κρήτη συνεχίζεται…
Το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, Καπετάν Μιχάλης, αναφέρεται σε ένα από τα
τελευταία απελευθερωτικά κινήματα της Κρήτης και, ειδικότερα, αποσπάσματα από το έργο
Καπετάν Μιχάλης:
-[Ελευθερία ή Θάνατος και
- [Ο ριμαδόρος]
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Μικρασία
Η ζωή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, πριν από την Καταστροφή, μέσα από τα κείμενα:
-

Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα Χώματα
Διδώ Σωτηρίου, Οι νεκροί περιμένουν
Ανζέλ Κουρτιάν, Τετράδια (μνήμες από τη Μικρασία)
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Η Καταστροφή…
Η τραγωδία του άμαχου πληθυσμού, ο ανθρώπινος πόνος, η δυστυχία σε ένα ταξίδι
χωρίς επιστροφή.
Ο απλός άνθρωπος στις κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας παραμένει ανυπεράσπιστος, όταν
τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία χωρίς να μπορεί ο ίδιος να μεταβάλει την πορεία τους.
Πάντως, είναι αξιοθαύμαστος ο ηρωϊκός τρόπος που αντιστέκονται στον ξεριζωμό από
τη γενέθλια γη. Το καταφύγιο της πίστης στη θεία Δύναμη είναι ισχυρό αντίδοτο στις
πολιτικές αποφάσεις και σκοπιμότητες. Με αστείρευτο ψυχικό σθένος, προσπαθούν να
ξαναδημιουργήσουν όσα έχασαν μέσα στην καταστροφή.
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Αναγωγή στη σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα
<<Το προσφυγικό ζήτημα γενικότερα και ιδιαίτερα αυτό του 20 ου αιώνα, προσφέρεται κατεξοχήν,
για να γίνουν συσχετισμοί με τη σημερινή πραγματικότητα και στη χώρα μας και σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Το προσφυγικό ζήτημα στη σύγχρονη εποχή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Οι πρόσφυγες σήμερα
σε όλο τον κόσμο υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 20.000.000. Στη χώρα μας, εκτός από τους
<<οικονομικούς>> πρόσφυγες ή μετανάστες από την Αλβανία, την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη
Βουλγαρία, την Πολωνία, τις χώρες της Ασίας…, ζουν πρόσφυγες που κατέφυγαν εδώ, εξαιτίας
πολεμικών γεγονότων (Σέρβοι, Αφρικανοί…) ή διώξεων στη χώρα τους (Κούρδοι, Ιρακινοί...). Στην
Ελλάδα, επίσης, έφθασαν ομογενείς πρόσφυγες από την Κύπρο (μετά την εισβολή των Τούρκων το
1974) και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως Πόντιοι.
Πολλοί από αυτούς είναι παιδιά ή εγγόνια προσφύγων που είχαν καταφύγει στη Ρωσία
από τον Πόντο, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Αυτοί άρχισαν να φθάνουν μαζικά στην
Ελλάδα από το 1989>>.
(Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Βιβλίο Καθηγητή.
ΙΤΥΕ –Διόφαντος, σ.85)

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β’ Τάξης Γυμνασίου (2004). Αθήνα, ΟΕΔΒ, σ.183

157

Αϊλαμάκη, Ειρ. (2021). Ιστορικά γεγονότα και σχετικά λογοτεχνικά κείμενα: Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας,
με εστίαση στην Ιστορία Γ΄ Τάξης (Ο.Π. Α. Σ.), Τόμος ΙΙ. Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β’ Τάξης Γυμνασίου (2007). Αθήνα, ΟΕΔΒ, σ.σ. 199-200

158

Αϊλαμάκη, Ειρ. (2021). Ιστορικά γεγονότα και σχετικά λογοτεχνικά κείμενα: Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας,
με εστίαση στην Ιστορία Γ΄ Τάξης (Ο.Π. Α. Σ.), Τόμος ΙΙ. Ηράκλειο: Π.Δ.Ε. Κρήτης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β’ Τάξης Γυμνασίου (2004). Αθήνα, ΟΕΔΒ, σ.σ.. 201-204

159

160

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β’ Τάξης Γυμνασίου (2004). Αθήνα, ΟΕΔΒ, σ.σ.. 201-204

161

<<Το καράβι της Ιστορίας…>>
(Χειροποίητη κατασκευή Εμμανουήλ. Ψαρουδάκη,
εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ86, ΓΕ.Λ.
Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου)

ISBN: 978-618-5648-00-8

