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ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία, κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

Ηζηνξίαο ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα,  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κε ηίηιν «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ 

Πνιηηηζκφ ησλ Υσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο». ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έιαβαλ ρψξα έλα ζχλνιν καζεκάησλ, ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ κε 

πεξηερφκελν ηηο δηάθνξεο πηπρέο ησλ πνιηηηζκψλ ησλ επηκέξνπο ρσξψλ, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη εληαγκέλεο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ελψ αληηθείκελν κειέηεο απνηέιεζαλ ηα ζηνηρεία πνπ 

πεγάδνπλ απφ ην εληαίν πνιηηηζκηθφ ππφζηξσκα, πνπ ζπλδέεη απηέο ηηο ρψξεο κεηαμχ 

ηνπο. 

Μηα απφ απηέο είλαη θαη ε Σνπξθία, αληηπξνζσπεχνληαο κηα ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε  ρψξαο, ε νπνία ζπλδπάδεη ην ζηνηρείν ηεο Αλαηνιήο, ην νπνίν απνηειεί 

ηε ζεκειηψδε βάζε θαη ηαπηφρξνλα ην επξχηεξν πιαίζην, κέζα ζην νπνίν 

αλαπηχρζεθαλ  ηα ηνπξθηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ην βαιθαληθφ ζηνηρείν θαη ηνλ 

δπηηθνεπξσπατθφ ραξαθηήξα, πνπ απέθηεζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

ζνλ αθνξά ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο, ν πνιηηηζκφο θαη ε θνπιηνχξα ησλ 

Σνχξθσλ δελ απνηειεί θάηη μέλν θαη πξσηφγλσξν ή ηνπιάρηζηνλ δελ ζα έπξεπε λα 

απνηειεί, αθνχ δελ ήηαλ ιίγα ηα ρξφληα, θνληά ηέζζεξεηο αηψλεο, ηεο επηθξάηεζεο 

ησλ Οζσκαλψλ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, αιιά θαη θαζ‟ 

φιν ην δηάζηεκα ηεο ηζηνξίαο κέρξη θαη ζήκεξα, φπνπ ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο ζηα 

Βαιθάληα θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, έρεη πεξάζεη 

πνιιά ζηάδηα κέζα απφ ηελ εμέιημε ησλ καθξφρξνλσλ ζρέζεσλ κε ηα επηκέξνπο έζλε 

- θξάηε ηεο πεξηνρήο. 

Σν ηνπξθηθφ ζηνηρείν απνηέιεζε ην βαζηθφ θίλεηξν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθή κνπ ελαζρφιεζε ηφζν κε ηε ηνπξθηθή 

γιψζζα φζν θαη κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο Σνπξθίαο, φπσο είλαη ν ίδηνο πνιηηηζκφο, 

ε θνηλσλία θαη ε ηζηνξία. Δπηπιένλ, έλα αθφκα ζηνηρείν, ην νπνίν ζπλέβαιε σο 

εξέζηζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο, είλαη ε γεληθή θαηά ηελ 

πιεηνςεθία ειιεληθή γλψκε ζρεηηθά κε ην γεηηνληθφ θξάηνο ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία 

ζε κεγάιν βαζκφ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξλεηηθφηεηα, γεληθεχζεηο θαη ανξηζηία, εηδηθά 

ζηηο κέξεο καο, κε πεγή ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ ελ κέξεη εθκεηάιιεπζή ηεο θαη 



 

κε θαηεχζπλζε ην ζχλνιν ησλ πηπρψλ ηεο ηνπξθηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο 

δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα θνηλσληθνπνιηηηθά θαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ε απηή ηε βάζε θαη κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζρνιηθψλ ηζηνξηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη ησλ δχν ρσξψλ απνβιέπεηαη ε θαηά ην κέγηζην δπλαηφ απνηχπσζε 

ηεο γεληθήο θνζκνζεσξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο 

νπηηθήο ησλ δχν πιεπξψλ, επάλσ ζε θνηλά δηαρξνληθά δεηήκαηα, φπσο θαη ζε δηεζλή 

ζέκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο. 

Οινθιεξψλνληαο ηε κεηαπηπρηαθή κνπ εξγαζία, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ν θαζέλαο 

μερσξηζηά, κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή. 

Αξρηθά, ζα ήζεια  λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο θαη θαηά θαηξνχο θαζεγεηέο κνπ, ηνλ θ. Νηρσξίηε, ν νπνίνο κε ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε κνπ πξνζέθεξε πνιχπιεπξε ππνζηήξημε θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κνπ ζηαδηνδξνκίαο σο θνηηεηήο θαζψο επίζεο κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζην παξφλ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Δπηπιένλ, ζεξκέο επραξηζηίεο ζηνλ 

θ. Κακαξνχδε γηα ηελ άςνγε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία καο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θπξίσο γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνο ελαζρφιεζε κε πξσηφηππα 

ζέκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη γφληκα πεδία πξνο κειέηε 

θαη έξεπλα. Δπίζεο, μερσξηζηέο επραξηζηίεο πξνο ηνλ θ. νχηζηνπ, αθελφο γηα ηελ 

πξνζπκία ηνπ λα ζπκκεηέρεη, σο κέινο ηεο επηηξνπήο, ζηελ επίβιεςε ηεο εξγαζίαο 

απηήο θαη αθεηέξνπ γηα ηε ζπλνιηθή ηνπ θαζνδήγεζε  απφ ην παξειζφλ, 

ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά  ζηελ εμέιημε θαη ζηελ αλνδηθή πνξεία κηα κεξίδαο 

θνηηεηψλ. 

Φηάλνληαο ζε απηφ ην ζεκείν, επηζπκψ λα εθδειψζσ ηνλ απεξηφξηζην 

ζεβαζκφ πξνο ην πξφζσπν ηνπ θ. Ληάδνπ, εθηφο ησλ ηππηθψλ παξαγφλησλ, γηα δχν 

βαζηθνχο ιφγνπο. Αθελφο γηα ηελ άκεζε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, σο κέξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αθαδεκατθήο ελαζρφιεζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ έξεπλα. Αθεηέξνπ ιφγσ ηεο άκεζεο 

ζρέζεο θαη ηεο επαθήο ηνπ κε ηνλ γεηηνληθφ ρψξν ηεο Σνπξθίαο, κεηαδίδνληαο ηηο 

γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γιψζζα, ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

επξχηεξε δηάζηαζε ηεο γεηηνληθήο ρψξαο απηνχζηα. 

Σέινο, κηα κεγάιε κεξίδα επγλσκνζχλεο αλήθεη ζηνπο αλζξψπνπο, πνπ είλαη 

πάληα δίπια κνπ θαη απνηεινχλ κνλαδηθή πεγή ππνζηήξημεο θαη ζπκπαξάζηαζεο, 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ. 



 

Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ζπγθξηηηθά ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

Ηζηνξίαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο. Δηδηθφηεξα, 

επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηεκάησλ ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κε βάζε ην θεληξηθφ ηνπο λφεκα θαη πεξηερφκελν, 

φπσο θαη ε αλάδεημε ησλ θνηλψλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, κε παξάιιειε επηζήκαλζε 

ησλ κε θνηλψλ δεηεκάησλ γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δχν 

εγρεηξίδηα αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη ε δηάθξηζε θαη ηαμηλφκεζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δεηεκάησλ, πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα εγρεηξίδηα, κε βάζε ηνλ εζληθφ ή δηεζλή 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Σν εξεπλψκελν πιηθφ αλαιχζεθε πνηνηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνέθπςαλ έμη ζεκαηηθνί άμνλεο σο εμήο: α) Πεξίνδνο 19νπ αηψλα, β) 20φο αηψλαο - 

Πεξίνδνο A΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γ)  Πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, δ) Πεξίνδνο ηνπ 

Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε) Μεηαπνιεκηθφ δηάζηεκα – Φπρξφο Πφιεκνο – Πεξίνδνο 

Όθεζεο, ζη) χγρξνλνο Κφζκνο – Απφ ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ ζην ζήκεξα. 

Αθνινχζσο, ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ηαμηλνκήζεθε ζε 

παγθφζκηα ή εζληθά δεηήκαηα.  

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηζηνξία, κέζε εθπαίδεπζε, Σνπξθία, Διιάδα. 

 

 

 

Özet 

Bu çalışma Türkiye‟de Yunanistan‟da da ortaöğretim (lise) tarih ders kitapklarının 

karşılaştırmalı olarak içindekilerini incelemektedir. Özellikle iki ülkelerin tarih  ders 

kitaplarında bulunan tematik kısımlarının anlatılması ile birlikte, onların kapsamı ve 

içeriğinin bölümlendirilmesine dayanarak sınıflandırılması, daha fazla kitaplarının 

içerisindeki ortak veya gayri ortak tematik alanlarının ortaya çıkılmasının  girişiminde 

bulunmaktadır. Ayrıca  seçilen ders kitaplarında uğraşılan tarihi konuların bütünlüğü 

milli ya da uluslararası tarihine ait olup olmadğıına göre ayrılıp kategorilere 

konulmaktadır. Araştırmanın materyalinin nitel yöntem kullanılarak analiz 

edildiğinden sonra altı tematik mihver sonuçlandırılmaktaydı. Tematik mihverlerinin 

düzenlendirilmesi bu şekildedir: a) 19. Τüzyıl Dönemi, b) 20. Τüzyıl – I. Dünya 

Savaşı Dönemi, c) İki Savaş Arası Dönem, ç) II. Dünya Savaşı Dönemi, d) Savaş 

sonrası – Soğuk Savaş – Yumuşama Dönemi, e) Çağdaş Dünya – SSCB 

dağılmasından günümüze kadar. Bunun arkasından tematik mihverleri içeriğinin 

bütünlüğü milli veya dünya şekline göre sınıflandırılmaktaydı. 

 

 

Anahtar kelimeler: ders kitapları, tarih, ortaöğretim, Türkiye, Yunanistan.
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα Βαιθάληα, ραξαθηεξίδνληαη σο γεσγξαθηθφο ρψξνο κε πνιπζχλζεηε 

ηζηνξία, απνηεινχκελνο απφ ιανχο θαη έζλε κε επηκέξνπο δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα, 

αιιά ζε κεγάιν βαζκφ κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην θνηλφ 

πνιηηηζκηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ππφβαζξφ, παξνπζηάδνληαο κεηαμχ ηνπο 

ηζηνξηθή ελφηεηα θαη αιιειεπηδξάζεηο, ππφ ην πιαίζην κηαο «βαιθαληθήο 

θνηλφηεηαο» ηνπνζεηεκέλεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο άιινηε απνθαινχκελεο 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ
1
. 

Δληφο ηνπ βαιθαληθνχ πιαηζίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην ειιεληθφ θαη ην 

ηνπξθηθφ έζλνο. Γηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ην ζηνηρείν ηεο κεηαμχ ηνπο  

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ην ζηνηρείν ηεο νκνηνκνξθίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

βαιθαληθή ηνπο ηδηφηεηα, ηα ζπγθεθξηκέλα έζλε αλέπηπμαλ ζρέζεηο, νη νπνίεο 

δηακνξθψζεθαλ ζηε βάζε απηψλ ησλ δχν ζηνηρείσλ. ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο θαη 

θαηά ην πέξαο ησλ εθάζηνηε δηαδνρηθψλ ρξνλνινγηθψλ πεξηφδσλ, νη ζρέζεηο ησλ δχν 

εζλψλ αθελφο παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθφηεηα, θαζψο εμειίζζνληαη απφ ην παξειζφλ 

κέρξη ζήκεξα, θαη αθεηέξνπ κεηαβιεηφηεηα, φζνλ αθνξά  ζην επίπεδν θαη ηνλ βαζκφ 

δηαηήξεζήο ηνπο αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίνδν. 

Χζηφζν, παξαηεξψληαο ηελ εμέιημε ηνπ ρψξνπ ησλ Βαιθαλίσλ, ζηηο ζρέζεηο 

ησλ επηκέξνπο εζλψλ είλαη εκθαλέο, φηη ζε ηειηθφ ζηάδην επηθξάηεζε ην ζηνηρείν ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, κε αξλεηηθέο πξνεθηάζεηο. Μηα ηέηνηα ηξνπή είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ χπαξμε ελφο θιίκαηνο δηαξθνχο δηακάρεο θαη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εζλψλ – 

θξαηψλ πξνζδίδνληαο ζηνλ φξν Βαιθάληα έληνλα αξλεηηθή ρξνηά, ελψ παξά ην 

γεγνλφο φηη ε αληίζηνηρε έθβαζε πξνθιήζεθε κε βάζε ηελ πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζε, 

ε επίδξαζή ηεο επέθεξε έληνλα ξήγκαηα ζηνπο πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο ησλ 

βαιθαληθψλ θξαηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηηο κεηαμχ ηνπο δηαρξνληθέο ζρέζεηο, νη 

νπνίεο δπζηπρψο δηαηεξνχληαη κε αλάινγε αληηκεηψπηζε κέρξη ηηο κέξεο καο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Διιάδα απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ ζπγθπξηψλ. Σν ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο ζεκεξηλήο 

Σνπξθίαο, κε ηε κνξθή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, απνηέιεζε πεδίν εληφο ηνπ 

νπνίνπ ηα βαιθαληθά έζλε δπκψζεθαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ζην ίδην 

                                                           
1
 Νπζηαδνπνχινπ - Πειεθίδνπ, 1992.  
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πιαίζην αλαδχζεθαλ ηα εζληθά θηλήκαηα ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Διιήλσλ, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζπζηάζεθαλ ηα 

ζχγρξνλα θξάηε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Οη αληίζηνηρεο ζπλζήθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία δηαθνξψλ ζην 

ζξήζθεπκα, ζηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ επηκέξνπο πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε, ζηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ζηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ 

απηήο, δεκηνχξγεζαλ σο απνηέιεζκα ηελ ηήξεζε κηαο δηαρξνληθά δηαθνξεηηθήο θαη 

ζε κεγάιν βαζκφο αληίζεηεο ζηάζεο θαη νπηηθήο, επάλσ ζε θνηλά αιιά θαη κε θνηλά 

δεηήκαηα, πνπ θπκαίλνληαη απφ ην παξειζφλ κέρξη θαη ην ζχγρξνλν παξφλ. 

Παξάιιεια, ε δηαθνξεηηθή ζηάζε ζπλερίδεη λα θαιιηεξγείηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ ελψ ηαπηφρξνλα κεηαδίδεηαη ζηελ 

θνηλσλία κε δηάθνξα κέζα.  

Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη εηδηθφηεξα ηα αληίζηνηρα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο, κε ηελ ηδηφηεηα ησλ κέζσλ, ηα νπνία εθηφο απφ ηελ κεηάδνζε ηεο ηζηνξηθήο 

γλψζεο θέξνπλ ζηάζεηο, ηδενινγίεο, πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα ζχκθσλα κε ηελ 

θπξίαξρε πνιηηηθή ηδενινγία ηεο θάζε ρψξαο –φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο– ρξεζηκνπνηνχληαη σο έδαθνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δηαθνξεηηθήο νπηηθήο θαη ηεο κεηάδνζήο ηεο ζηνλ άκεζν απνδέθηε, δειαδή  ζηνπο 

καζεηέο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζπγθξνηνχλ ηε λέα γεληά. 

ε απηή ηε βάζε, ν αλάινγνο ξφινο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ νδήγεζε ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο σο αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη έξεπλαο, κε 

απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Δληφο 

ηνπ ίδηνπ πιαηζίνπ θηλείηαη θαη ε παξνχζα κειέηε, κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε 

ηνπξθηθψλ θαη ειιεληθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο, ζηνρεχνληαο ζηελ 

απνηχπσζε ηεο νπηηθήο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο επάλσ ζηελ θνηλή 

ζεκαηνινγία, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζηε ζχγρξνλε θαη ζε 

παιαηφηεξε ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη νινθιεξψλεηαη κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ησλ αθφινπζσλ θεθαιαίσλ: 

Αξρηθά, ην ζεσξεηηθφ κέξνο απνηέιεζαλ δχν θεθάιαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

εξεπλεηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ επηπιένλ δχν θεθάιαηα. Δηδηθφηεξα, ζην πξψην 

θεθάιαην εμεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθία θαη ηα ππνθεθάιαηα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη αθνξνχλ ζηα ηζηνξηθά γλσξίζκαηα ηεο ηνπξθηθήο εθπαίδεπζεο, ζηηο 

θιαζζηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ζηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
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ζεζκνχο απφ ηελ Πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη, ζηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ηελ 

Πεξίνδν ηεο Σνπξθηθήο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηεο Σνπξθίαο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην, επηρεηξείηαη ε κειέηε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη ν ξφινο, νη ιεηηνπξγίεο θαη ηα 

ηζηνξηθά γλσξίζκαηα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Δπηπιένλ, αθνινπζεί ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηνλ ξφιν, ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο ηάζεηο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

ηζηνξίαο. 

Αθνινχζσο, ην ηξίην θεθάιαην, απνηειεί ην πξψην θνκκάηη ηνπ εξεπλεηηθνχ 

κέξνπο, φπνπ θαηαγξάθνληαη αξρηθά ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην εξεπλψκελν πιηθφ θαη θαηφπηλ παξνπζηάδεηαη θαη 

αηηηνινγείηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε. Αθφκε, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηά 

ζεκαηηθφ άμνλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έμη 

ζεκαηηθψλ αμφλσλ, φπσο επίζεο θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αμφλσλ κε 

βάζε ηνλ εζληθφ ή δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ.  

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αθνινπζεί ε ζπδήηεζε, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο 

έξεπλαο, ελψ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο επηζεκαίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ  

1.1 Ηζηνξηθά γλσξίζκαηα ηεο ηνπξθηθήο εθπαίδεπζεο 

Ζ δηακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Σνπξθία εμειίρζεθε κέζα ζην πιαίζην 

δηαδνρήο ησλ ηζηνξηθψλ θάζεσλ απφ ην παξειζφλ κέρξη ζήκεξα, παξάιιεια κε ηελ 

πνξεία ηεο ζηαδηαθήο δηάπιαζεο ηνπ Σνπξθηθνχ Έζλνπο θαη κε θαηεχζπλζε ηελ πξνο 

ηελ νινθιεξσκέλε ζχζηαζε ηνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο,. ηε βάζε ινηπφλ ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο – θξάηνπο, ζε θνηλσληθφ, 

δηνηθεηηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν, βαζηθφ πεδίν απνηέιεζε ν ηνκέαο ηεο 

παηδείαο  θαη ηεο εθπαίδεπζεο.  
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ην ρξνλνινγηθφ θάζκα απηήο ηεο δηαδηθαζηηθήο πνξείαο, ε εμέιημε ηεο 

ηνπξθηθήο εθπαίδεπζεο θαη επξχηεξα ηεο ηνπξθηθήο παηδείαο θαηαγξάθεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη παξάιιεια κε ηελ ηνπξθηθή εζληθή ηζηνξία θαη ηε ζηαδηαθή 

δηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο,  ελψ δηαθξίλεηαη ζε μερσξηζηέο 

πεξηφδνπο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη ρξνληθά απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ηνπξθηθψλ 

θξαηηδίσλ κέρξη θαη ηε ζχζηαζε ηνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο κε ηε κνξθή Γεκνθξαηίαο.  

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία, ζηελ πξψηε πεξίνδν 

ηνπνζεηείηαη ε εθπαίδεπζε ζηα πξψηκα θξάηε ησλ Οχλλσλ (Hunlar), ησλ Γθηφθηνπξθ 

(Göktürkler/ Σνχξθνη Γθηφθ) θαη ησλ Οπηγνχξσλ (Uygurlar). Έπεηηα, ζηε δεχηεξε 

πεξίνδν αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ησλ Σνχξθσλ κεηά ηελ  απνδνρή ηνπ Ηζιακηθνχ 

Πνιηηηζκνχ (İslamiyet), φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε εθπαίδεπζε θαηά ηελ επνρή ησλ 

Καξαραλεδψλ (Karahanlılar), ε εθπαίδεπζε ζηνπο ειηδνχθνπο (Selçuklar) θαη ε 

εθπαίδεπζε ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο (Osmanlı Devleti). ηελ ηειεπηαία πεξίνδν 

αληηζηνηρεί ε εθπαίδεπζε θαηά ηελ Πεξίνδν ηεο Γεκνθξαηίαο/ Ρεπνπκπιηθαληθή 

Πεξίνδν (Cumhuriyet Dönemi) ηεο Σνπξθίαο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνκέαο  δηακνξθψζεθε ζηηο βάζεηο ησλ εμειίμεσλ κε γλψκνλα, ζε 

πξψην ζηάδην ηελ θαηάζηαζε ηεο παηδείαο  ζηελ «Πεξίνδν ηνπ 

Δζληθναπειεπζεξσηηθνχ Αγψλα ησλ Σνχξθσλ (Milli Mücadele Dönemi)» θαη ζε 

δεχηεξν ζηάδην, ηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε κε αθνξκή ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ
2
. 

  Χζηφζν, παξά ην ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ –φπσο  ζα 

ζπλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε θάζε έζλνπο - θξάηνπο– φζνλ  αθνξά ζην ππφβαζξν θαη 

ηε δνκή ηεο ζχγρξνλεο  ηνπξθηθήο εθπαίδεπζεο θαζνξίζηεθαλ ζε δχν θεληξηθνχο 

άμνλεο, νη νπνίνη νπζηαζηηθά αληηθαηνπηξίδνπλ  αθελφο ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηνπ 

παξειζφληνο θαη αθεηέξνπ ηελ κεηάβαζε ζην ζχγρξνλν παξφλ. Αληίζηνηρα, νη δπν 

απηνί άμνλεο απνηεινχλ δχν θφζκνπο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ απφ ηε κηα πιεπξά 

ηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν (Osmanlı Dönemi) θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηελ Πεξίνδν 

ηεο Γεκνθξαηίαο (Cumhuriyet Dönemi), ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη‟ επέθηαζε ηα επί 

κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά φρη κφλν ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά νιφθιεξνπ ηνπ 

θνηλσληθνχ νηθνδνκήκαηνο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ην ίδην δηακνξθψζεθε ζε θάζε κηα απφ 

ηηο δχν πεξηφδνπο. 

                                                           
2
 Yaşayan & Topçu, 2016. 
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Παξά ην γεγνλφο φηη ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία (Osmanlı İmparatorluğu) ή 

δηαθνξεηηθά ην Οζσκαληθφ Κξάηνο (Osmanlı Devleti) απνηειεί παξειζφλ ηεο 

ηζηνξηθήο παξάδνζεο γηα ηε κεηέπεηηα Σνπξθηθή Γεκνθξαηία,  νη δχν απηνί θφζκνη 

αλ θαη  δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιιν, κε ηνλ  πξνγελέζηεξν λα απνηειεί θιεξνλνκηά 

γηα ηνλ κεηαγελέζηεξν, παξνπζηάδνπλ ζαθείο δηαθνξέο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

κεηαβαηηθήο δηαδηθαζίαο, κε απνηέιεζκα  ηελ εκθάληζε ξηδηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ  

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.  

Γεληθφηεξα, σο ζεκειηψδεο ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο 

ηνπξθηθήο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία δηαθήξπμεο ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1923, κε πξσηνζηάηε ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι, ηνλ 

απνθαινχκελν Αηαηνχξθ  (Mustafa Kemal Atatürk)  θαη ην κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν 

πνπ εθαξκφζηεθε κε ζεκέιην ηελ Ηδενινγία ηνπ Αηαηνπξθηζκνχ (Atatürkçülük) ζην 

ζχλνιν ησλ δνκψλ ηνπ λενζχζηαηνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο.  Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαη κε 

γλψκνλα ηελ εζηίαζε ζηε ζχγρξνλε δνκεκέλε ηνπξθηθή εθπαίδεπζε, 

πξαγκαηνπνηείηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζην «Γηάζηεκα πξηλ ηελ Πεξίνδν ηεο 

Γεκνθξαηίαο (Cumhuriyet Dönemi Öncesi)» θαη θαηά ηελ «Πεξίνδν ηεο Γεκνθξαηίαο 

(Cumhuriyet Dönemi)
3
».  

Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε, ζην δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ Πεξίνδν ηεο 

Γεκνθξαηίαο (Cumhuriyet Dönemi Öncesi) εληάζζεηαη θπξίσο ε εθπαίδεπζε, φπσο 

δηεμαγφηαλ ζηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο Πεξηφδνπ, θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ αλάινγνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη εθείλα, ηα νπνία απνηέιεζαλ πξφδξνκν γηα έλα 

κέξνο ησλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αθνινχζεζε ζηελ Πεξίνδν ηεο Γεκνθξαηίαο, 

ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο έζεζε ηηο ζεκειηψδεο βάζεηο γηα ην ζχγρξνλν ηνπξθηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πξν-δεκνθξαηηθή πεξίνδν, ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Αλαηνιίαο ε  ζπκβνιή ησλ ειηδνχθσλ (1071 - 1299) αιιά θπξίσο ησλ 

Οζσκαλψλ (1300 - 1922) κεηαγελέζηεξα  ππήξμε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Απηή ε 

θιεξνλνκηά κεηαιακπαδεχηεθε θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηελ εμέιημε δηάθνξσλ ηχπσλ ζεζκψλ - ηδξπκάησλ, κε ηελ επξχηεξε  έλλνηα ηνπ φξνπ. 

Δηδηθφηεξα, ν ηξφπνο δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ έζεζε ηηο ζεκειηψδεηο βάζεηο γηα ηελ 

έλλνηα ηεο «θεληξηθά θαηεπζπλφκελεο δηνίθεζεο» ή «ζπγθεληξσηηθήο δηνίθεζεο» 

                                                           
3
 Yaşayan & Topçu, 2016. 
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(merkezden yönetim), ε νπνία εθαξκφζηεθε θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα ζηελ 

ηνπξθηθή εθπαίδεπζε. 

1.2 Οη θιαζηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ζηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν 

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απφ ηνλ 17ν αηψλα θη έπεηηα δηακνξθψζεθε 

ην „θιαζηθφ‟ νζσκαληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ζηε βάζε ηξηψλ ζεκειησδψλ ζεζκψλ, 

ζπγθξνηψληαο ηελ αλάινγε ηππηθή εθπαίδεπζε ηεο πεξηφδνπ
4
. Οη ζεζκνί απηνί ήηαλ 

ηα ζρνιεία Sıbyan
5
 (Sıbyan mektepleri, ζρνιεία ηκπηάλ), oı Μεδξεζέδεο (Medreseler) 

θαη ε ρνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ Παιαηηνχ  (Enderun Mektebi).    

Σα ζρνιεία Sıbyan απνηεινχζαλ εθπαηδεπηήξηα, φπνπ κεηαδηδφηαλ θαη 

αλαπηπζζφηαλ ε ηππηθή γλψζε ζρεηηθά κε ηηο παξαδφζεηο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ Ηζιάκ, πξνεηνηκάδνληαο επάλσ ζε απηή ηε βάζε ηα παηδηά πξψηκεο 

ειηθίαο γηα ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία. 

Δηδηθφηεξα, απεπζχλνληαλ ζε παηδηά ειηθίαο 5 – 6 εηψλ ελψ ε δηάξθεηα ηεο 

καζεηείαο ήηαλ ηεηξαεηήο. Οη δηδάζθνληεο θαηείραλ γλψζεηο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, 

φπσο θαη ηηο βαζηθέο ζξεζθεπηηθέο γλψζεηο. Ζ δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε θπξίσο ηελ 

απνζηήζηζε ηνπ Κνξαλίνπ θαη θαη‟ επέθηαζε αλάγλσζε. Δπίζεο δηδάζθνληαλ νη 

βαζηθέο καζεκαηηθέο γλψζεηο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα παηδηά κάζαηλαλ θαη 

γξαθή. 

Σα ζρνιεία Sıbyan, δελ ήηαλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά ε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ ζε απηά βαζηδφηαλ ζηε βνχιεζε ηεο θάζε νηθνγέλεηαο. Χζηφζν,  

ζεσξνχληαλ ε βαζηθή πεγή απφ ηελ νπνία αληινχληαλ καζεηέο γηα ηνπο κεδξεζέδεο. 

Δπίζεο, ζηνλ ιαφ  ήηαλ γλσζηά θαη σο «ζρνιεία ηεο γεηηνληάο»/ «ζπλνηθηαθά ζρνιεία» 

(mahalle mektepleri) ή σο «ιηζφρηηζηα ζρνιεία» (taş mektepleri) θαζψο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο  ιεηηνπξγνχζαλ κε ηελ ηδηφηεηα βαθνπθηψλ απφ ηνλ νπιηάλν ή απφ 

θξαηηθνχο δηνηθεηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη άλνηγαλ είηε σο απηφλνκα είηε εληαγκέλα 

                                                           
4
 ηηο ηνπξθηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, παξαηεξείηαη φηη νη αλαθνξέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζεζκνχο ηεο Οζσκαληθήο Πεξηφδνπ αιιά θαη πξνγελέζηεξα, παξνπζηάδνληαη θαη δηαθξίλνληαη κε βάζε 

ηε ζχγρξνλε νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, ζπλαληψληαη δηαθξίζεηο ζε ηππηθή θαη κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε, ζε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θ.α. Χζηφζν, ε αληίζηνηρε πξαθηηθή ελ κέξεη 

δελ είλαη δπλαηφ λα επζηαζεί, θαζψο ζηηο αλάινγεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

επνρή ησλ ειηδνχθσλ θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα κέζα ηεο Οζσκαληθήο Πεξηφδνπ, δελ ππήξρε 

νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή δνκή, ελψ νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζχγρξνλνπο ζεζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο. πλεπψο θξίλεηαη φηη ε αλάινγε 

αληηκεηψπηζε θαη παξνπζίαζε απνζθνπεί ζηελ θαηαζθεπή κηαο ζπλέρεηαο θαη ζχλδεζεο ηνπ παξφληνο 

κε ην παξειζφλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ πξνβνιή κηαο δηαρξνληθά ζπλερφκελεο εζληθήο ζπλνρήο.  
5
 Ζ νλνκαζία Sıbyan πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε sabi, ε νπνία ζηα ηνπξθηθά ζεκαίλεη κηθξφ 

παηδί. Σα ζρνιεία απηά πήξαλ ηε ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία επεηδή ηδξχζεθαλ κε ζθνπφ ηελ βαζηθή 

εθπαίδεπζε παηδηψλ ειηθίαο 5 – 6 εηψλ.  
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ζην νηθνδνκηθφ ζπγθξφηεκα ελφο ηδακηνχ. Σν ζπγθξφηεκα απηφ νλνκαδφηαλ θηνπιηγέ 

(külliye). Σα ζρνιεία sıbyan ήηαλ ν πην δηαδεδνκέλνο εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ελψ φζνλ αθνξά ζηε δνκή, ηε δηδαθηηθή κέζνδν θαη ηα 

δηδαθηηθά κέζα, δελ ππέζηεζαλ θάπνηα ξηδηθή κεηαβνιή κέρξη ηνλ 19ν αηψλα
6
. 

Οη κεδξεζέδεο (medrese) κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχζαλ εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, ζηα νπνία νπζηαζηηθά νη καζεηέο πξννξίδνληαλ γηα ζπνπδέο ζε αλψηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο δηνηθεηηθέο ζρνιέο θαη  γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο ζε ππεξεζίεο ηνπ 

θξάηνπο. Ζ ηδέα ζχζηαζεο  απηνχ ηνπ ηχπνπ ηδξπκάησλ πξνέθπςε απφ ηελ επξχηεξε 

πεπνίζεζε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ εληνιψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε,  κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηεο θαζνιηθήο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο  ζηα εδάθε ηεο απηνθξαηνξίαο. 

πλεπψο, απηή ε ηδενινγία εθαξκφζηεθε κε κέζν ηνπο κεδξεζέδεο θαη ηελ εμαγσγή 

καζεηψλ κε ην αλάινγν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη κφξθσζεο.  πσο θαη ηα ζρνιεία 

sıbyan έηζη θαη νη κεδξεζέδεο ιεηηνπξγνχζαλ σο βαθνχθηα ζην ηκήκα ελφο θηνπιηγέ,  

δειαδή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ελφο ηδακηνχ, ελφο παλδνρείνπ  ή θάπνηνπ 

θηιαλζξσπηθνχ ηδξχκαηνο. ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεδξεζέ ππεχζπλνο ήηαλ ν 

κνπληεξήο (müderris), ν δηδάζθαινο ηνπ κεδξεζέ, ν νπνίνο δηνξηδφηαλ απφ ηνλ 

νπιηάλν. 

Ζ δηδαζθαιία δηεμαγφηαλ θπξίσο ζηελ αξαβηθή γιψζζα ελψ θαηά πεξηφδνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε πεξζηθή. Ζ ζεκαηνινγία ησλ καζεκάησλ ζρεηηδφηαλ κε 

ηζιακηθά ζενινγηθά δεηήκαηα, φπσο ην ηζιακηθφ δίθαην (fıkıh), ν ιφγνο ηνπ Πξνθήηε 

Μσάκεζ (hadis), ε ηζιακηθή ζενινγία (kelam), ε εξκελεία ηνπ Κνξαλίνπ (tefsir), 

αιιά θαη κε ζέκαηα φπσο ε ινγηθή (mantık), ε ξεηνξηθή (belagât), ην ιεμηιφγην 

(lügat), ε ζχληαμε ηνπ ιφγνπ (nahiv) θαη ε γεσκεηξία (hendese). Δπίζεο, 

εθαξκνδφηαλ δηάθξηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο κάζεζεο θαη ππήξρε δηαρσξηζκφο ζε ηάμεηο 

αλάινγα κε ην επίπεδν.  

ηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν, ν πξψηνο κεδξεζέο ζεσξείηαη φηη ηδξχζεθε απφ ηνλ 

ζνπιηάλν Οξράλ (Orhan Gazi Han, 1326 – 1359) ζηελ πεξηνρή ηεο Νίθαηαο ή αιιηψο 

ηνπ ζεκεξηλνχ  Ίδληθ (İznik, Νίθαηα) ελψ έπεηηα ηδξχζεθαλ θαη άιινη κεδξεζέδεο 

ζηελ Πξνχζα (Bursa) θαη ηελ Αδξηαλνχπνιε (Edirne). Βέβαηα, νη δχν 

ζεκαληηθφηεξνη ηχπνη κεδξεζέδσλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ζεσξνχληαη νη «Sahn-ı Seman 

Medreseleri», νη νπνίνı ηδξχζεθαλ απφ ηνλ Μερκέη Β΄ ηνλ Πνξζεηή (Fatih Sultan 
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Mehmed, 1451 – 1481) έπεηηα απφ ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη νη 

«Süleymaniye Medreseleri», πνπ είλαη νη κεδξεζέδεο, νη νπνίνη ηδξχζεθαλ ζην 

ζπγθξφηεκα ηνπ ηεκέλνπο ηνπ ζνπιηάλνπ νπιετκάλ (Kanunî Sultan Süleyman, 1520 – 

1566)7. 

ηνπο κεδξεζέδεο ππήξμε έληνλε ε επηξξνή ησλ κνπζνπικαληθψλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηαγκάησλ, ησλ απνθαινχκελσλ ηαξηθάη (tarikat)
8
, κε ζθνπφ ηελ 

δηάδνζε ηεο αλάινγεο ηδενινγίαο ηνπο θαη ηελ εηζρψξεζε ζηηο θξαηηθέο δνκέο, 

εθφζνλ νη κεδξεζέδεο ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο κε δεδνκέλν ηελ πξνψζεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέζεηο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. Χζηφζν, απφ ηνλ 16ν αηψλα ν ζεζκφο ησλ κεδξεζέδσλ άξρηζε ζηαδηαθά λα 

παξαθκάδεη, φπσο ζπλέβε θαη κε ην ζπλνιηθφ νηθνδφκεκα ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο
9
.  

Ζ ρνιή ηνπ Παιαηηνχ (Enderun Mektebi) ήηαλ ζεζκφο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε 

ζρεηηθά κε ηε γαινχρεζε αμηφινγνπ θαη ηθαλνχ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, 

ην νπνίν ζα αζθνχζε θαζήθνληα ζηα πεδία ηεο πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο (siyasi – 

idari), ηνπ ζηξαηνχ (askeri) θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (mülki). Ζ νλνκαζία Enderun, 

σο ιέμε είλαη πεξζηθήο πξνέιεπζεο θαη ε έλλνηα ηεο αληηζηνηρεί ζην εζσηεξηθφ κέξνο 

ηνπ παιαηηνχ
10

.  Ο ζεζκφο απηφο πξνζαλαηνιίζηεθε θπξίσο ζηελ παξνρή ελφο είδνπο 

ειηηίζηηθεο – ηερλνθξαηηθήο  εθπαίδεπζεο κε ηδηφκνξθν ηξφπν ζε λένπο θαη παηδηά  

κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο,  πνπ ήηαλ κε 

κνπζνπικάλνη ππνηειείο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε 

ρνιή ηνπ Παιαηηνχ θαηείρε μερσξηζηή ζέζε κέζα ζην νζσκαληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα
11

.   

ηελ επνρή ησλ ζνπιηάλσλ Μνπξάη Β΄ (II. Murad, 1421 – 1451) θαη Μσάκεζ 

Β΄ ηνπ Πνξζεηή (Fatih Sultan Mehmed, 1451 – 1481) ηα παηδηά κε κνπζνπικαληθψλ 

θαη θπξίσο ρξηζηηαληθψλ νηθνγελεηψλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηε ρνιή ηνπ Παιαηηνχ 

ζπγθεληξψλνληαλ κφλν κε ηε κέζνδν ηνπ παηδνκαδψκαηνο (devşirme) ελψ αξγφηεξα 

                                                           
7
 İnalcık, 2003, ζει. 175, 176. 

8
 Ζ ιέμε „ηαξηθάη‟ (tarikat) είλαη αξαβηθήο πξνέιεπζεο θαζψο ε ξίδα ηεο είλαη ε ιέμε „tarik‟ 

ق) ات) ‟πνπ ζεκαίλεη δξφκνο, ελψ „turukat (طري  αληηζηνηρεί ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη ζεκαίλεη (طرق

„δξφκνη‟. Έηζη, κε αλαθνξά ζην Ηζιάκ, ν φξνο έρεη ηελ έλλνηα ηνπ „πλεπκαηηθνχ δξφκνπ‟, ελψ ζρεηηθά 

κε ηα απνθαινχκελα „ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα‟ πήξαλ ηελ αλάινγε νλνκαζία  θαζψο απνηεινχλ 

„μερσξηζηνχο πλεπκαηηθνχο δξφκνπο‟ απφ ηo επίζεκν δφγκα ηνπ Ηζιάκ.     
9
 Cihan, 2007, ζει. 18· Yaşayan & Topçu, 2016, ζει. 64 – 67. 

10
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άξρηζαλ λα επηιέγνληαη θαη παηδηά κνπζνπικαληθψλ νηθνγελεηψλ δηαθνξεηηθψλ 

εζληθνηήησλ.  

ζνλ αθνξά ζηε γαινχρεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ ε   

δεκηνπξγία κηαο εληαίαο θνπιηνχξαο θαη πάγησλ αξρψλ, θαζψο ν νζσκαληθφο θφζκνο 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ πνιπεζληθφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο επηθξάηεηαο ηεο 

απηνθξαηνξίαο, θαη θαη‟ επέθηαζε ε δηαηήξεζε θαη ε ζπλέρηζε ηεο νζσκαληθήο 

ηζρχνο 
12

. 

ηε ρνιή ηνπ Παιαηηνχ ε εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε ήηαλ ζε αλψηεξν 

επίπεδν ελψ νη ζπνπδαζηέο  ήηαλ νηθφηξνθνη. Δπίζεο, παξερφηαλ εθπαίδεπζε 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ, δηεμάγνληαο 

πξαθηηθά καζήκαηα ζε αηειηέ θαη εξγαζηήξηα επάλσ ζε ηνκείο φπσο νη ηέρλεο θαη ε 

ινγνηερλία. Δπίζεο, εληφο ηεο ρνιήο ηεξνχληαλ έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα αλάκεζα 

ζηνπο ζπνπδαζηέο ελψ ε εθπαίδεπζε ήηαλ νξγαλσκέλε θαη βαζκηαία αλνδηθνχ 

επηπέδνπ, απνηειψληαο κηα δχζθνιή θαη επίπνλε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία νη καζεηέο 

εθηφο απφ θάπνηα θνηλά καζήκαηα, φπσο ε αλαηνκία θαη νη πνιεκηθέο δεμηφηεηεο, 

αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία θαη ηελ πξφνδν ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, 

παξαθνινπζνχζαλ μερσξηζηά καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζρεηηθά κε δηάθνξα 

επαγγέικαηα. 

Οη απφθνηηνη απνηεινχζαλ είηε ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ είηε πξνζσπηθφ ηεο 

δεκφζηαο γξαθεηνθξαηίαο, ζεκεηψλνληαο αλέιημε κέρξη ηηο πςειφηεξεο βαζκίδεο. 

Αθφκα, νξηζκέλνη αθνινπζνχζαλ δηάθνξνπο θαιιηηερληθνχο ηνκείο, φπσο ε κνπζηθή 

ε ινγνηερλία ελψ κηα κεξίδα επηηπρφλησλ αλαιάκβαλαλ θαζήθνληα δηδαζθαιίαο ζηελ 

ίδηα ηε ρνιή ηνπ Παιαηηνχ
13

.   

Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ηνπ Σαλδηκάη (1839) oı ζρνιέο αλψηεξσλ 

ζπνπδψλ ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ή νπνία ήηαλ απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηνχρσλ ησλ νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ. 

                                                           
12

 χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Αρκέη Σδηράλ, «γεληθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ρνιή ηνπ Παιαηηνχ ήηαλ ν εμηζιακηζκφο (Müslümanlaştırmak) θαη ν εθηνπξθηζκφο 

(Türkleştirmek)  ησλ παηδηψλ ησλ Υξηζηηαλψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαλ κέζσ ηνπ παηδνκαδψκαηνο, ηα 

νπνία ζην πιαίζην ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζα αλαιάκβαλαλ θαζήθνληα ζε δηάθνξεο βαζκίδεο ηνπ θξάηνπο 

σο κνξθσκέλα, αμηφινγα θαη πξνζνληνχρα δηνηθεηηθά άηνκα» Cihan, 2007, ζει. 34. Χζηφζν, ε 

αληίζηνηρε άπνςε ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ επεμήγεζε θαη αλάιπζε θαζψο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

«εθηνπξθηζκφο» θαη εηδηθά εληάζζνληάο ηνλ ζηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί 

φηη απνηειεί άηνπν ηζρπξηζκφ κε ζπγθεξηκέλε ηδενινγηθή - πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηνπ ζπγγξαθέα. 
13

 Cihan, 2007, ζει. 34, 35. 
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Αληηπξνζσπεπηηθνχο ηχπνπο ζρνιψλ ζηξαηησηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο - ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο απνηεινχζαλ νη παξαθάησ δνκέο: 

 Hendesehane («Υεληεζέραλε», „ρνιή Γεσκεηξίαο‟, έηνο ίδξπζεο: 1734).  

 Mühendishane-i bahr-i hümayun («Μνπρεληίζραλεγη κπάρξη ρηνπκαγηνχλ», 

„Ζγεκνληθή ρνιή Μεραληθψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ‟, έηνο ίδξπζεο: 

1773). 

 Mühendishane-i berri-i hümayun («Μνπρεληίζραλεγη κπεξίη ρηνπκαγηνχλ», 

„Ζγεκνληθή ρνιή Μεραληθψλ ηξαηνχ Ξεξάο‟. Έηνο ίδξπζεο: 1796). 

 Mekteb-i tıbbiye («Μεθηεκπί ηηκπηέ», „Ηαηξηθή ρνιή‟. Έηνο ίδξπζεο: 

1827). 

 Mekteb-i harbiye («Μεθηεκπί ραξκπηέ», „ρνιή Πνιέκνπ‟. Έηνο ίδξπζεο: 

1834)
14

. 

1.3 Οη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί από ηελ πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη θη έπεηηα  

Απφ ηελ έλαξμε ηνπ Σαλδηκάη  (1839) θαη ζην αθφινπζν δηάζηεκα, κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ηδενινγίαο γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο,  ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα άξρηζε κε αξγφ ξπζκφ λα απνθηά ζηνηρεία κε βάζε ηελ 

παηδεία θαη ηελ επηζηεκνληθή κφξθσζε. Δπίζεο, εθθξάζηεθε ε πεπνίζεζε γηα 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, σζηφζν δελ εθαξκφζηεθε  θάπνηα ξηδηθή 

κεηαβνιή, αιιά αθνινπζήζεθε ε εμέιημε θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζεζκψλ πνπ ήδε 

πξνυπήξραλ. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη παξαδνζηαθέο 

δνκέο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο ήηαλ  ηα ζρνιεία Sηbyan θαη νη Μεδξεζέδεο 

δελ πξνεηνίκαδαλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο αλψηεξεο ζρνιέο, θαζψο επηθεληξψλνληαλ 

ζηελ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα αθελφο ηελ απνπζία ελφο δηαθξηηά 

εληαίνπ ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ ηελ εκθάληζε ελφο ράζκαηνο φζνλ αθνξά ζην 

επίπεδν κφξθσζεο θαη ηθαλνηήησλ αλάκεζα ηνπο απνθνίηνπο ησλ παξαδνζηαθψλ 

δνκψλ θαη ζε εθείλνπο πνπ έβγαηλαλ απφ ηηο αλψηεξεο ζρνιέο .    

Σα αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ – ηδξπκάησλ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηαδηαθά  ζην δηάζηεκα απφ ην Σαλδηκάη θη έπεηηα 

είλαη ηα παξαθάησ: 

İbtidai Mektepler («Ηκπηηληάη Μεθηεπιέξ», „ρνιεία  Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο‟). Ήηαλ ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά θάπνην ηξφπν ην 

αληίζηνηρν „Γεκνηηθφ‟ ηεο επνρήο. Γηέθεξαλ απφ ηα ζρνιεία Sıbyan, φπνπ ε 
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εθπαίδεπζε ήηαλ θαηά βάζε ζξεζθεπηηθή, θαζψο ζηα İbtidai Mekteplerd δηεμαγφηαλ 

ζπγθξηηηθά πην ζχγρξνλε – κνληέξλα εθπαίδεπζε. 

Rüşdiye Mektepleri («Ρνπζληηέ Μεθηεπιεξί»). Ήηαλ ζρνιεία ρακειφηεξεο 

κέζεο εθπαίδεπζεο,  ζηα νπνία νη κνπζνπικάλνη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηηο 

αλψηεξεο ζρνιέο. 

İdadiler («Ηληαληηιέξ»). ρνιεία αλψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία είραλ 

πνιχ πεξηζζφηεξν θνζκηθή θαη κνληέξλα δνκή ζε ζρέζε κε ηα Rüşdiye, θαζψο 

επίζεο ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα ζρνιεία ππήξραλ καζεηέο κνπζνπικάλνη θαη κε 

κνπζνπικάλνη.    

Sultaniler («νπιηαληιέξ»). Άθξσο θνζκηθνχ ραξαθηήξα ζρνιεία κέζεο 

εθπαίδεπζεο κε δπηηθά πξφηππα, ζηα νπνία νη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηηο 

αλψηαηεο ζρνιέο. Σα ζρνιεία απηά ηδξχζεθαλ ζηελ ηδέα ηεο ίζεο εθπαίδεπζεο κεηαμχ 

Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, έπεηηα απφ ην 

Μεηαξξπζκηζηηθφ Φηξκάλη (Islahat Fermanı ή Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û), ην νπνίν 

εθδφζεθε ην 1856. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην  Galatasaray Sultanisi, 

φπνπ ε αζθνχληαλ γαιιηθή εθπαίδεπζε θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ήηαλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ Γάιινη
15

.  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ «Δπαγγεικαηηθή – Σερληθή Δθπαίδεπζε θαη ηα 

Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο» (Mesleki-Teknik Eğitim ve Yükseköğretimi 

Kurumları) πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ. 

Darülmuallmin («Νηαξνχικνπαιηκηλ», „Παηδαγσγηθή Αθαδεκία‟ έηνο 

ίδξπζεο: 1848). Απνηεινχζε ίδξπκα, απφ ζην νπνίν εθπαηδεχνληαλ θη έπεηηα 

απνθνηηνχζε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηα κέζεο εθπαίδεπζεο ζρνιεία rüştiye.  

Mülkiye Mektebi («Μνπιθηγέ Μεθηεκπί», „ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο‟. Έηνο 

ίδξπζεο: 1859).  ρνιή, ζηελ νπνία εθπαηδεχνληαλ ηα άηνκα πνπ πξννξίδνληαλ γηα 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye («Μεθηεκπί Σηκπηγέ-η Μνπιηθηγέ», „Ηαηξηθή 

ρνιή. Έηνο ίδξπζεο: 1866). Ήηαλ ε ζρνιή φπνπ παξερφηαλ ηαηξηθή εθπαίδεπζε. 

Αξρηθά ν αληίζηνηρνο ζεζκφο ηνπ 1827 αθνξνχζε ηελ ηαηξηθή εθπαίδεπζε ζηα 

πιαίζηα ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ. Χζηφζν, ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο ηνπ 1866 

παξείρε πνιηηηθή ηαηξηθή εθπαίδεπζε. 

                                                           
15

 Cihan, 2007, ζει. 52 – 58, 71 – 76. 
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Hukuk mektebi («Υνπθνχθ κεθηεκπί», „Ννκηθή ρνιή‟). ρνιή, νπνχ 

εθπαηδεχνληαλ ην λνκηθφ - δηθαζηηθφ πξνζσπηθφ επάλσ ζε εθζπγρξνληζκέλεο βάζεηο. 

Απηφο ν ζεζκφο αληηθαηέζηεζε ηελ παξαδνζηαθή νζσκαληθή εθπαίδεπζε θαηά ηελ 

νπνία  ην λνκηθφ πξνζσπηθφ (εθηφο απφ ηνπο Καδήδεο θαη ηνπο Ναΐπεδεο) 

εθπαηδεχνληαλ ζηνπο κεδξεζέδεο.    

Askeri-teknik eğitim kurumları (Ηδξχκαηα ηξαηησηηθήο Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο), ρνιέο φπνπ ε εθπαίδεπζε αθνξνχζε ηερληθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην 

ηνπ ζηξαηνχ.   

Πξηλ ηελ πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη (1839) ε ζηξαηησηηθή ηερληθή εθπαίδεπζε 

γηλφηαλ ζηα ηδξχκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φπσο ε Mühendishane-i berri-i 

hümayun θαη ε Mühendishane-i bahr-i hümayu, ζρνιέο, νη νπνίεο ήηαλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο  αιιά θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε. Με ην 

Σαλδηκάη  δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία ζηξαηησηηθψλ ζρνιείσλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζα απνηεινχζαλ έλα ζηάδην πξηλ ηηο αλψηαηεο ηερληθέο 

ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, ελψ νη καζεηεπφκελνη ζα ιάκβαλαλ γλψζεηο ηφζν ηερληθήο φζν 

θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο. Με απηφλ ηνλ ζθνπφ απφ ην 1845 θη έπεηηα άλνημαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο φπσο ε Βαγδάηε, ην Δξδνχξνπκ θαη ην αξάγηεβν, 

ζηξαηησηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (askeri idadiler) ελψ ην 1875 ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηα πεξίρσξά ηεο ηδξχζεθαλ ηα πξψηα ζηξαηησηηθά ζρνιεία 

κέζεο εθπαίδεπζεο (askeri rüştiyeler).   

Dini-mesleki eğitim kurumları (Ηδξχκαηα ζξεζθεπηηθήο – επαγγεικαηηθήο 

εθαπίδεπζεο). ε απηφλ ηνλ ηνκέα δελ παξνπζηάζηεθε θάπνηα ξηδηθή αιιαγή θαζψο 

θιαζηθφο  ζεζκφο παξέκελαλ νη κεδξεζέδεο (medrese). Απφ ηελ πεξίνδν ηνπ 

Σαλδηκάη θη έπεηηα, κε γλψκνλα ηελ επξχηεξε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, νη κεδξεζέδεο αλαδηακνξθψζεθαλ νξηαθά ρσξίο εκθαλείο 

κεηαβνιέο ζηε δνκή ηνπο. Χζηφζν, ην 1859 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε άλνημε ην 

πξψην ίδξπκα ζξεζθεπηηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ νλνκαζία 

"Muallımhane-i Nüvvab".    

Diğer meslek okulları (Γηάθνξα επαγγεικαηηθά ζρνιεία). Δθηφο απφ ηνπο 

βαζηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο πνπ απνηεινχζαλ νη αλψηεξεο επαγγεικαηηθέο 

ζρνιέο, απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη θη έπεηηα άλνημαλ δηάθνξνη ηχπνη 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ, φπσο ήηαλ ε Βηνκεραληθή ρνιή (Sanayi mektebi), ην 

Κηεληαηξηθφ ζρνιείν (Veteriner okulu), ε ρνιή ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηνπ 
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Υαιθαιί
16

, (Halkalı Ziraat mektebi), ε Ναπηηθή ρνιή (Bahriye Mektebi), ε ρνιή 

Δκπνξνπινηάξρσλ (Kaptan Ticaret Mektebi) θαη ε ρνιή Γξακκαηέσλ (Menşe-i 

Küttab)
17

. 

Gayrimüslimlere ve Yabancılara Ait Okullar (ρνιεία, ηα νπνία άλεθαλ ζε  

Ξέλνπο θαη κε Μνπζνπικάλνπο). Οπζηαζηηθά δελ πξφθεηηαη γηα μερσξηζηνχο ζεζκνχο 

ή δνκέο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αιιά γηα ηα ίδηα ζρνιεία, ζηα νπνία πήγαηλαλ κε 

κνπζνπικάλνη καζεηέο αιιά θαη καζεηέο, νη νπνίνη δελ ήηαλ ππνηειείο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Γεληθφηεξα, ε εθπαίδεπζε ησλ κε Μνπζνπικάλσλ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη ηέζεθε ελ κέξεη ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηζφηεηαο πνπ 

πηνζεηήζεθε κε ην Υάηη Υηνπκαγηνχλ (Hatt-ı Hümayun) ηνπ 1839 θη έπεηηα κε ην 

Μεηαξξπζκηζηηθφ Φηξκάλη (Islahat Fermani) ηνπ 1856. Χζηφζν, εθηφο απφ ζεσξεηηθφ 

επίπεδν, κέρξη απηή ηελ πεξίνδν δελ γίλνληαλ απνδεθηνί κε κνπζνπικάλνη καζεηέο 

ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο αιιά θαη ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδείαο.  

εκείν ζηαζκφ γηα ην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία απνηέιεζε ε έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Παηδείαο ηνπ 1869 (Maarif 

Nizamnamesi), κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίζηεθε θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ κε 

Μνπζνπικάλσλ ζε κεηθηέο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, φπσο ήηαλ ηα ζρνιεία rüştiye θαη ηα idadi. 

 Δηδηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1860, ζην 38% απφ ην ζχλνιν 454 ζρνιείσλ 

sıbyan (ζρνιεία πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, γηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο 5 – 6 εηψλ) πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πήγαηλαλ παηδηά κε Μνπζνπικάλσλ ελψ ην 

49% απφ ην ζχλνιν 33.000 καζεηψλ ήηαλ κε Μνπζνπικάλνη. Αλάκεζα ζε απηνχο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθέληξσλαλ νη Ρσκηνί, θαζψο ηα ξσκαίηθα ζρνιεία 

απνηεινχζαλ ην 44% (77 ζε αξηζκφ) ηνπ ζπλφινπ ησλ κε κνπζνπικαληθψλ ζρνιείσλ 

(174 ζε αξηζκφ), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο αληηζηνηρνχζαλ ζην 17% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζρνιείσλ sıbyan. Σν 1878, κφλν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππήξραλ 150 ξσκαίηθα 

ζρνιεία κε 15.000 καζεηέο, ελψ δεχηεξνη ζε ζεηξά έξρνληαλ νη Αξκέληνη. ε επξεία 

θιίκαθα, ην 17% ησλ ζρνιείσλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ην 58% ησλ ζρνιείσλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο rüştiye θαη  ην 37% ησλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο idadi, πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία  απνηεινχζαλ ζρνιεία κε 

Μνπζνπικάλσλ.  

                                                           
16

 Γεκνηηθφ δηακέξηζκα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 
17

 Cihan, 2007, ζει. 81 – 94. 
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Δπηπιένλ, απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη θαη εηδηθφηεξα έπεηηα απφ ηελ Α΄ 

πληαγκαηηθή Μνλαξρία (1876) αλαπηχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ έλα δίθηπν ζρνιείσλ, 

ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηεξαπνζηφινπο. Ο αξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζρνιείσλ ήηαλ 246, θπξίσο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ απαξηίδνληαλ απφ 728 

δαζθάινπο θαη 16.679 καζεηέο. ην επίπεδν ησλ κέζεο εθπαίδεπζεο ζρνιείσλ rüştiye 

ππήξραλ 74 ζρνιεία κε 551 δαζθάινπο θαη 6.557 καζεηέο. Αληίζηνηρα ζε επίπεδν 

ζρνιείσλ idadi ππήξραλ 63 ζρνιεία κε 464 δαζθάινπο θαη 8.315 καζεηέο. Μεηαμχ 

ησλ μέλσλ ζρνιείσλ ηα 131 ήηαλ ησλ Ακεξηθαλψλ ηεξαπνζηφισλ, 127 ήηαλ Γάιισλ, 

60 ήηαλ Άγγισλ, 22 ήηαλ Γεξκαλψλ, επίζεο αθφκα 22 ήηαλ Ηηαιψλ, 11 ήηαλ 

Απζηξηαθψλ θαη 7 ήηαλ Ρψζσλ. Έηζη, ζηα 1900 ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

βξίζθνληαλ ζπλνιηθά 383 ηεξαπνζηνιηθά ζρνιεία κε 31.541 καζεηέο.  

Καηά ην έηνο 1869 ππήξραλ ζπλνιηθά 36.278 ζρνιεία απφ ηα νπνία ην 80% 

ήηαλ ζρνιεία ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε κνπζνπικαληθά, ελψ ην 

ππφινηπν 20% ζπγθξνηνχζαλ ηα ζρνιεία ησλ κε Μνπζνπικάλσλ
18

.        

Darulfünun («Νηαξνχιθνπλνπλ», ην «Οζσκαληθφ Παλεπηζηήκην»). Σν 

Darulfünun απνηειεί ηε δνκή αλψηαηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ηδξχζεθε ην 1870 χζηεξα απφ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ 

σζηφζν έθιεηζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ 

ζην θιείζηκφ ηνπ ήηαλ φηη ν δηεπζπληήο ηνπ ηδξχκαηνο Hoca Tahsin Efendi 

πξνεξρφηαλ σο απφθνηηνο ησλ κεδξεζέδσλ, επίζεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ζπνπδαζηψλ ήηαλ απφθνηηνη κεδξεζέδσλ ελψ ην ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

παξνπζίαδε ειιείςεηο, κε απνηέιεζκα ην επίπεδν λα παξακέλεη ρακειφ παξφιν πνπ 

αληηπξνζψπεπε έλαλ ζεζκφ αλψηαηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο.   

Σν 1900 άλνημε επίζεκα εθ λένπ ελψ αξρηθά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

πεξηειάκβαλε ινγνηερλία, θπζηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο επηζηήκεο, ζηε ζπλέρεηα 

ζπζηάζεθε λνκηθή, νδνληηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή ζρνιή. ηηο αξρέο απεπζπλφηαλ 

κφλν ζε άλδξεο θνηηεηέο ελψ ζηαδηαθά άλνημαλ μερσξηζηέο ηάμεηο γηα γπλαίθεο, κε 

ηειηθή θάζε ηελ εθαξκνγή κηθηψλ ηάμεσλ
19

.   

                                                           
18

 Cihan, 2007, ζει. 95 – 97. 
19

 Cihan, 2007, ζει. 97. 
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1.4 Δμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ηελ Σνπξθηθή Πεξίνδν ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 

ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, κε θαηεχζπλζε ην γεληθφ θιίκα θαη ηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο  πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηıο ηειεπηαίεο πεξηφδνπο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο,  ζεκεηψζεθε ε αλαθήξπμε ηεο Α΄ πληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο 

(Parlamentolu Meşrutiyet/ I. Meşrutiyet) ην 1876 απφ ηνλ Ακπληνχιρακηλη Β΄ (II. 

Abdülhamid) κε απνηέιεζκα ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 1876  ηελ απνδνρή ηεο δηαθήξπμεο 

ηνπ πληάγκαηνο (Kanun-i Esasi), κε ην νπνίν πεξηνξίδνληαλ ελ κέξεη ε εμνπζία ηνπ 

νπιηάλνπ. ε απηφ ην χληαγκα εκπεξηερφηαλ θαη ηξία άξζξα ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε  ηα νπνία φια ηα ζρνιεία ηέζεθαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

θξάηνπο θαη ε εθπαίδεπζε νξίζηεθε ππνρξεσηηθή γηα φινπο
20

.  

ηηο 23 Ηνπιίνπ 1908, κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Β΄ 

πληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο (II. Meşrutiyet) δεηήκαηα  πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπσο ηα δσξεάλ ζρνιεία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε πξνζζήθε 

λέσλ καζεκάησλ ζην πξφγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, λέεο πξνζεγγίζεηο 

θαη εγρεηξήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, ε εθπαίδεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 

ππαίζξνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ ιανχ, ε νξγάλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ε αλαδηακφξθσζε ηεο δνκήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, άξρηζαλ ζηαδηαθά λα 

νδεχνληαη πξνο κηα νξγαλσκέλε δηεπζέηεζε
21

.  

 ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επφκελσλ εηψλ ζεκεηψζεθαλ γεγνλφηα θαη 

εμειίμεηο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηα 

νπνία απνηέιεζαλ ην κέζν, κε ην νπνίν επήιζε ε θαζεζησηηθή κεηαβνιή. 

 Ηδηαίηεξα, ε Αλαθσρή ηνπ Μνχδξνπ (Mondros Mütarekesi) πνπ ππνγξάθεθε 

κε ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (30 Οθησβξίνπ 1918) απνηέιεζε αξρηθφ 

πιήγκα γηα ην Οζσκαληθφ Κξάηνο, θαζψο ράζεθε ε εδαθηθή ηνπ αθεξαηφηεηα θαη ε 

θπξηαξρία ηνπ ζηα ηελά ησλ Γαξδαλειίσλ θαη ηνπ Βνζπφξνπ (Boğazlar). 

Παξάιιεια, ζην ίδην δηάζηεκα εκθαλίζηεθαλ θαη νη πξψηεο ελέξγεηεο κε θαηεχζπλζε 

ηελ ίδξπζε ελφο λένπ θξάηνπο. Σν ζχλνιν ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο «Κίλεκα ηεο Σνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο (Millî Hareketi)», φπνπ 

πεξηιακβάλεηαη ε  έμνδνο ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι ζηε ακςνχληα (19 Μαΐνπ 1919) κε 

επαθφινπζν ηελ έλαξμε ηνπ Απειεπζεξσηηθνχ Πνιέκνπ ησλ Σνχξθσλ (Kurtuluş 

Savaşı) θη έπεηηα ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ Misak-ı Milli (Πξνθήξπμε ηνπ 

                                                           
20

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  - Strateji Geliştirme Bakanlığı, 2011, ζει. 27 
21

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  - Strateji Geliştirme Bakanlığı, 2011, ζει. 28. 
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Δζληθνχ ξθνπ, 28 Ηαλνπαξίνπ 1920) ζρεηηθά κε ηελ επηθπξηαξρία ησλ Σνχξθσλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιίαο
22

.  

Καηφπηλ, κέζσ θαζνξηζηηθψλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ, φπσο ην άλνηγκα ηεο 

Μεγάιεο Δζλνζπλέιεπζεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Άγθπξα (Σürkiye Βüyük Μillet 

Μeclisi, 23 Απξηιίνπ 1923), ε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ηεο Λσδάλλεο 

(Lozan Barış Antlaşması, 24 Ηνπιίνπ 1923), ε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ζηελ 

Άγθπξα  (13 Οθησβξίνπ 1923) θαη ζε ηειηθφ ζηάδην ε Αλαθήξπμε ηεο Γεκνθξαηίαο 

ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1923, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεκα ε κεηάβαζε  απφ ηελ 

Οζσκαληθή Πεξίνδν ζηελ Πεξίνδν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηε ζχζηαζε ηνπ Σνπξθηθνχ 

Κξάηνπο
23

. 

Ζ Πεξίνδνο ηεο Γεκνθξαηίαο αδηακθηζβήηεηα απνηειεί κηα λέα ζειίδα ζηελ 

ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ. Δίλαη ε πεξίνδνο, ε νπνία 

νπζηαζηηθά ζεκάλεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο θαη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ Σνπξθηθνχ Έζλνπο ζηε βάζε κηαο δηαδηθαζίαο κε ζεκειηψδεηο 

άμνλεο, απφ ηε κηα ηνλ «Αηαηνπξθηζκφ», δειαδή ηελ ηδενινγία πνπ πεγάδεη απφ ηηο 

αξρέο ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ, θαη απφ ηελ άιιε ηελ εθαξκνγή ηεο ηδενινγίαο ζηελ 

πξάμε, κέζσ κηαο ζεηξάο ξηδηθψλ ή «επαλαζηαηηθψλ» κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά απνθαινχληαη ζηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία. 

Σν ζχλνιν θαη ην κέγεζνο ησλ  «επαλαζηαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» (inkılâp, 

devrim) θαηαιακβάλεη ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ δφκεζε ηνπ λενζχζηαηνπ Σνπξθηθνχ 

Κξάηνπο, γηα  απηφ θαη αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηή πεξίνδνο, εληαγκέλε ζηελ 

Πεξίνδν ηεο Γεκνθξαηίαο, ελψ ηα ηζηνξηθά δεηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ίδηα 

εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο «Ηζηνξίαο ησλ Μεηαξξπζκίζεσλ» (İnkılâp Tarihi)
24

.  

                                                           
22

 Yaşayan & Topçu, 2016. 
23

 KOMİSYON - Milli Eğitim Bakanlıği, 2016, ζει. 71 – 76.  
24

 ηελ ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία ε αλαθνξά ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηνλ 

Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ απνδίδνληαη κε ηνπο φξνπο Atatürk Reformu (-ları), Atatürk Devrimi (-

leri), Atatürk İnkılabı (İnkılapları). ηελ πεξίπησζε  ηνπ φξνπ reform, ππνδειψλεηαη απνθιεηζηηθά ην  

ζπλνιηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν, κε βάζε θπξίσο ηα «ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο», δειαδή ηε 

κνξθή θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο  ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο. Αληηζέησο, φζνλ αθνξά ζηνπο 

φξνπο devrim θαη inkılap ε ζεκαζία θαη ην λφεκά ηνπο δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά. Καη νη δχν φξνη, 

εκπεξηέρνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαξξχζκηζεο άιια ηαπηφρξνλα θαη ηελ έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ζηνηρείν ηεο επαλάζηαζεο πξνθχπηεη κέζσ ηεο Ηδενινγίαο ηνπ 

Αηαηνπξθηζκνχ (Atatürkçülük), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο «Αξρέο (İlkeler)» θαη ην «χζηεκα Ηδεψλ 

(Düşünce Sistemi)» ηνπ Αηαηνχξθ. πλεπψο ε ζπλήζεο ρξήζε ηνπ φξνπ «Κεκαιηθέο Μεηαξξπζκίζεηο» 

έρεη πνιχ πην βαζηά έλλνηα,  ε νπνία απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά ραξαθηεξίδεηαη σο «Δπαλάζηαζε» θαη 

κάιηζηα φρη κφλν κεηαξξπζκηζηηθή αιιά κηα επαλάζηαζε αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο 

ζε πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα .  Ο Geoffrey Lewis ζην έξγν ηνπ  κε ηίηιν 

«Modern Turkey» (1974, ζει. 121) αλαθέξεη φηη ν φξνο «İnkılapçılık», απνηειψληαο κηα εθ ησλ 
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 Μέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο, ην 1924 ζεζπίζηεθε λέν χληαγκα, 

κε ην νπνίν αλαδηαηππψζεθε ε ηζρχο ηεο ππνρξεσηηθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο –

πιένλ κε αλαθνξά ζηνπο Σνχξθνπο πνιίηεο – θαη ε δσξεάλ ππφζηαζε ησλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ. πλνιηθά, ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζεκεηψζεθε κηα 

ζεηξά θαζνξηζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, απφ ηε κηα ππφ  ηε κνξθή λφκσλ θαη 

θαλνληζκψλ θαη απφ ηελ άιιε κέζσ ηεο ίδξπζεο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ ή κε 

ηελ αλαδηακφξθσζε θαη ηελ εμέιημε εθείλσλ πνπ πξνυπήξραλ.  

πλεπψο, κε ηνλ Νφκν πεξί Δλνπνίεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο  (Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu. 3 Μαξηίνπ 1924) δηάθνξνη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί, νη νπνίνη ππάγνληαλ ζηε 

δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο ηέζεθαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο 

ελψ νξίζηεθε ν εζληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Με ηνλ Νφκν πεξί Οξγαληζκνχ Παηδείαο (Maarif Teşkilatı Kanunu. 2  Μαξηίνπ 

1926) ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηακνξθψζεθε ζηε βάζε ηεο εζληθήο παηδείαο, 

θαζνξίζηεθαλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα εθζπγρξνλίζηεθε, ε ίδξπζε ησλ ζρνιείσλ 

πινπνηνχληαλ κε άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ ελψ κε ζθνπφ ηε 

δηάδνζε ηεο εθπαίδεπζεο, επηζπεχηεθε ε ίδξπζε ζρνιείσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

Απηφο ν λφκνο απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ πξψηε λνκηκνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε, θαζψο επίζεο σο ηνκέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο  

ζπζηάζεθε ην Σκήκα Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Talim ve Eğitim Dairesi), ην νπνίν 

αξγφηεξα απνηέιεζε ηελ  Πξνεδξεία ηνπ πκβνπιίνπ Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(Talim ve Eğitim Kurulu Başkanlığı)
25

. 

                                                                                                                                                                      
ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ Αηαηνχξθ (επαλαζηαηηθφηεηα, επαλαζηαηηθή λννηξνπία, επαλαζηαηηθή ηάζε) 

κπνξεί λα κεηαθξαζηεί θαη σο «Revolutionism». Αλάινγα, ν Μήιιαο (2001, ζει. 119) δηαηππψλεη 

«ηα ηνπξθηθά ζήκεξα ν φξνο ―κεηαξξχζκηζε‖ απνδίδεηαη κε ηελ ιέμε devrim πνπ ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα 

θαη επαλάζηαζε. Έηζη νη αλαθεξφκελεο κεηαξξπζκίζεηο ζηε γεηηνληθή ρψξα ζπρλά γίλνληαη αληηιεπηέο 

απφ νξηζκέλνπο θχθινπο ζαλ κία ζεηξά επαλαζηαηηθψλ θηλήζεσλ πνπ επηθέξνπλ θαη ην επαλαζηαηηθφ 

δηθαίσκα λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα επηβάιινληαη κεηά βίαο θαη ζπρλά αθφκα θαη θαηά ηεο ζέιεζεο ησλ 

―ζπληεξεηηθψλ‖ θαη ―αληηεπαλαζηαηηθψλ‖ δπλάκεσλ. Δίλαη γλσζηφ θαη εθιακβάλεηαη σο ζεηηθφ απφ 

κηα κεξίδα ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο ην απφθζεγκα ―γηα ην ιαφ παξά ηε ζέιεζε ηνπ ιανχ‖». ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην κε ηίηιν «Ηζηνξία ηεο Δπαλάζηαζεο θαη Αηαηνπξθηζκφο (İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük)» 

δηηππψλνληαη ηα εμήο: «Καηά ηνλ Αηαηνχξθ, ε δηαβίσζε ηνπ έζλνπο κε ππεξεθάλεηα θαη ειεπζεξία είλαη 

εθηθηή κφλν κε ηελ αξρή ηεο απφιπηεο αλεμαξηεζίαο. Δλ ζπληνκία, σο απφιπηε αλεμαξηεζία ηνπ 

Αηαηνχξθ ελλνείηαη ε αλεμαξηεζία θαη ε ειεπζεξία ζε θάζε ζέκα πνιηηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, 

νηθνλνκίαο, δηθαηνζχλεο, ζηξαηνχ θαη πνιηηηζκνχ. Δθθξάδεηαη φηη ε απνδνρή ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ελφο μέλνπ θξάηνπο δελ απνηειεί πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία, ελψ  ζεσξείηαη φηη ε αηρκάισηε 

δηαβίσζε θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο είλαη ρεηξφηεξν απφ ηελ εμάιεηςε ηνπ έζλνπο… χκθσλα κε ηνλ 

Αηαηνχξθ, έλα ηζρπξφ θξάηνο  κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ χπαξμή ηνπ επάλσ ζηηο βάζεηο ηεο απφιπηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο…» (KOMİSYON - Milli Eğitim Bakanlıği, 2016, ζει. 130).      
25

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı - Strateji Geliştirme Bakanlığı, 2011, ζει. 28. 



18 

 

Αθνινχζσο ζηε 1 Ννεκβξίνπ 1928, κε λφκν θαηαξγήζεθε ε ρξήζε ηνπ 

αξαβηθνχ αιθαβήηνπ θαη επηβιήζεθε ε ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα εληάζζεηαη ζην ζχλνιν κηα ζεηξάο ξηδηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο «Ζ Γισζζηθή Μεηαξξχζκηζε (Harf İnkılapı)».  

Ζ γισζζηθή κεηαξξχζκηζε εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην ηνπ ζρεκαηηζκνχ ελφο 

ηνπξθηθνχ θξάηνπο κε θνζκηθφ ραξαθηήξα, ζηε δηακφξθσζε ελφο ηνπξθηθνχ έζλνπο 

κε εληαία ζπλνρή θαη ζηε δηάπιαζε κηαο ζχγρξνλεο εηθφλαο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ. 

Δπάλσ ζε απηή ηε βάζε άιιαμε θαη ην αιθάβεην, αθελφο ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ 

αξαβηθψλ σο γιψζζα ηνπ Κνξαλίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπο,  θαη αθεηέξνπ εμαηηίαο ηεο 

αθαηαιιειφηεηαο ηνπο γηα ηελ γξαθή ησλ ηνπξθηθψλ ιέμεσλ, εθφζνλ νξηζκέλα 

γξάκκαηα ηεο κηαο γξαθήο δελ αληηζηνηρνχζαλ ζε θάπνηα ηεο άιιεο
26

. 

Δθηφο φκσο απφ ηα ηερληθά δεηήκαηα, ν βαζηθφο έκκεζνο ιφγνο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε επηδίσμε ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ γηα πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο Γχζεο θαη ηαπηφρξνλα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ 

θφζκν ηεο Αλαηνιήο. Δπηπιένλ, άκεζν ζηφρν ηνπ ζπλφινπ ησλ Αηαηνπξθηθψλ  

κεηαξξπζκίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γισζζηθήο, απνηεινχζε  ε απνθνπή 

απφ ην πξφζθαην γηα ηελ επνρή νζσκαληθφ παξειζφλ. Απηή ε άπνςε εληζρχεηαη  απφ 

ην γεγνλφο φηη  σο ζχζηεκα γξαθήο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  νχηε ηα νζσκαληθά, ηα 

νπνία ήηαλ ππαξθηή γξαθή, ε νπνία φκσο ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν απφ ηα πςειά 

θνηλσληθά ζηξψκαηα ησλ Οζσκαλψλ ελψ απνηεινχζαλ έλα κείγκα αξαβηθήο θαη 

πεξζηθήο γξαθήο, ηφζν ζηνπο ραξαθηήξεο φζν θαη ζηε ζχληαμε κε κεγάιν βαζκφ 

δπζθνιίαο γηα ηελ επξεία ρξήζε ηνπο απφ ηνλ ιαφ. 

ε απηή ηε ζηάζε σο απάληεζε ηνπνζεηήζεθε ε αλάγθε γηα ρξήζε γλήζησλ 

ηνπξθηθψλ ιέμεσλ, σζηφζν έκκεζα αληηθαηνπηξίδεηαη ε πεπνίζεζε γηα δεκηνπξγία 

κηαο ζπκπαγνχο ηνπξθηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο, θάηη πνπ πξνθαλψο δελ επλννχζε ε 

ρξήζε ησλ νζσκαληθψλ ιφγσ ηεο κηθηήο ππφζηαζήο ηνπο (απφ ηε κίμε αξαβηθψλ θαη 

πεξζηθψλ).  

Σν έξγν ηεο κεηαξξχζκηζεο αλέιαβε ε γισζζηθή θνηλφηεηα, ε νπνία ζε 

γεληθέο γξακκέο επηθεληξψζεθε ζηελ επηινγή θαη ηε δηάθξηζε γλήζησλ ηνπξθηθψλ 

ιέμεσλ θαζψο θαη ζηελ έθδνζε αλάινγσλ ιεμηθψλ θαη ζπγγξακκάησλ. Βέβαηα, ην 

ζεκειηψδεο θίλεηξν παξέκελε ε δηακφξθσζε ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη 

                                                           
26

 Lewis, 1999, ζει. 27.   
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ηεο νκνγελνπνίεζεο ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αθξαίσλ 

ζεσξηψλ, φπσο ε «Θεσξία ηνπ Ήιηνπ (Güneş Dil Teorisi)», πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

Σξίην Σνπξθηθφ Γισζζηθφ πλέδξην ην 1936 θαη θαηά ηελ νπνία νη απαξρέο ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο ηαπηίδνληαη κε ηελ θξαπγή ηνπ αλζξψπνπ ηε ζηηγκή πνπ 

αληίθξηζε ηνλ ήιην γηα πξψηε θνξά, κε επαθφινπζν φιεο νη γιψζζεο ηνπ θφζκνπ λα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ηνπξθηθή
27

. 

Χζηφζν, παξά ηηο δηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη ηηο ζεσξίεο 

πνπ γελλήζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ ζηφρνπ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο 

ηνπξθηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ, 

δελ πξέπεη παξακεξίδεηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο θαη ε αμία ηεο γισζζηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, ε νπνία κε γλψκνλα ηηο αξρέο θαη ηνλ βαζηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

εθαξκφζηεθε απνηειεί ζίγνπξα έλα εγρείξεκα κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ 

ηνπξθηθφ ιαφ
28

. 

ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ην 1928, ην επφκελν βήκα έπεηηα απφ ηε γισζζηθή 

κεηαξξχζκηζε, έγηλε κε ην άλνηγκα ησλ «Δζληθψλ ρνιείσλ (Millet Mektepleri)». Ο 

ζθνπφο απηψλ ησλ ζρνιείσλ ήηαλ ε δηδαζθαιία θαη ε εθκάζεζε ηνπ ιαηηληθνχ 

αιθαβήηνπ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ γξαθήο θαη αλάγλσζεο  ηνπ 

ηνπξθηθνχ ιανχ. Δπίζεο, ηα Δζληθά ρνιεία  παξνπζίαδαλ ζηνηρεία κηαο κνξθήο 

επαγγεικαηηθνχ ζρνιείνπ, απνηειψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ πξνπάηνξα ηεο 

κεηέπεηηα ηνπξθηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  ε απηά ηα ζρνιεία, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δελ ήηαλ επαξθέο ζε θάπνηεο πεξηνρέο, 

αλαιάκβαλαλ θαζήθνληα δηδαζθαιίαο δεθαλείο θαη ινρίεο ηνπ ζηξαηνχ. 

ρεηηθά κε ην αλψηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο, πξσηεχνπζα ζέζε θαηέρεη ε 

«Παλεπηζηεκηαθή Μεηαξξχζκηζε (Üniversite Reformu)», ε νπνία εμειίρζεθε θαηά ην 

έηνο 1933. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαξξχζκηζε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο επηηνκή 

γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθία, θαζψο ηδξχεηαη ην πξψην παλεπηζηήκην 

ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαξγήζεθε ν πξνυπάξρσλ ζεζκφο 

ηνπ Darülfünun (ν παλεπηζηεκηαθφο ζεζκφο ηεο Οζσκαληθήο Πεξηφδνπ) πνπ 

βξηζθφηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη κέζσ λφκνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (İstanbul Üniversitesi), ηνπ νπνίνπ ε 
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ιεηηνπξγία μεθίλεζε ζηε 1 Απγνχζηνπ 1933, σο ην «πξψην θαη κνλαδηθφ» 

παλεπηζηήκην ηεο Σνπξθίαο
29

. 

Καηφπηλ, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα εηψλ αθνινχζεζαλ θαη άιιεο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, κε ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ ζεζκψλ πνπ 

ήδε ππήξραλ. Αλάινγα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο «ρνιήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Mülkiye Mektebi)» ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζε «ρνιή 

Πνιηηηθψλ Γλψζεσλ (Siyasal Bilgiler Fakültesi)» θαη ε κεηαθνξά ηεο ζηελ Άγθπξα 

κε λφκν ηνπ 1943, φπσο θαη ε κεηνλνκαζία ηεο «Ννκηθήο ρνιήο ηεο Άγθπξαο 

(Ankara Hukuk Mektebi)», πνπ είρε ηδξπζεί ην 1925 ζε «Ννκηθή ρνιή (Hukuk 

Fakültesi)». Δπίζεο, ζηελ ίδηα πεξίνδν ηδξχζεθε  κεγάινο αξηζκφο ηλζηηηνχησλ, φπσο 

ηα ηλζηηηνχηα θιηληθψλ ζπνπδψλ πνπ εληάζζνληαλ ζηελ «Ηαηξηθή ρνιή (Tıp 

Fakültesi)». 

Πέξα απφ ηηο αιιαγέο θαη ηηο αλαδηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, έλα κεγάιν πιήζνο ελεξγεηψλ πξνζαλαηνιίζηεθε ζηε 

δηάπιαζε κηαο εληαίαο θνπιηνχξαο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηεξγαζίεο ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα, κε ηελ θαζηέξσζε εζληθψλ 

επεηείσλ, ηειεηψλ θαη κε αλεγέξζεηο κλεκείσλ. Παξάιιεια, επάλσ ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε ηδξχζεθαλ θαη δχν μερσξηζηνί θνξείο, φπσο είλαη ην Σνπξθηθφ Ίδξπκα 

Ηζηνξίαο (Türk Tarih Kurumu. 1931)  θαη ην Σνπξθηθφ Ίδξπκα Γιψζζαο (Türk Dil 

Kurumu, 1932), κε ηελ ηδηφηεηα ησλ βαζηθψλ θαηεπζπληήξησλ ζεζκψλ γηα ην 

αληηθείκελν ηεο ηνπξθηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο αληίζηνηρα
30

. 

Με θηλεηήξην άμνλα ηελ Ηδενινγία ηνπ Αηαηνπξθηζκνχ, ε νπνία απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 20νχ αηψλα ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο εθθξάζηεθε απφ ην Γεκνθξαηηθφ Λατθφ 

Κφκκα (Cumhurıyet Halk Partisi/ CHP) θαη κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ ιανχ, ηδξχζεθαλ αλάινγνη ζεζκνί κε πνιηηηζηηθφ – εθπαηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα.  

Σν ζεκειηψδεο ζηεξέσκα ηεο Ηδενινγίαο ηνπ Αηαηνπξθηζκνχ, εθθξάζηεθε 

απφ έλα «χζηεκα Ηδεψλ (Atatürkçü Düşünce Sistemi)», ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζπγθξνηείηαη απφ ηηο Αξρέο ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ 

ζηελ «Αξρή ππέξ ηεο Γεκνθξαηίαο (Cumhuriyetçilik)», ζηελ «Αξρή ππέξ ηνπ Έζλνπο 

(Milliyetçilik)», ζηελ «Αξρή ππέξ ηνπ Λανχ (Halkçılık)», ζηελ «Αξρή ππέξ ηνπ 
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Κξάηνπο (Devletçilik)», ζηελ «Αξρή ππέξ ηεο Κνζκηθφηεηαο (Laiklik)», θαη ζηελ 

«Αξρή ππέξ ηεο Δπαλαζηαηηθφηεηαο (İnkılapçılık)»
31

. 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηελ «Αξρή ππέξ ηνπ Λανχ (Halkçılık)», ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο Γεκνθξαηηθήο/ Ρεπνπκπιηθαληθήο Πεξηφδνπ ε πξνζέγγηζε ηνπ ιανχ 

δελ έκεηλε κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν,  αιιά πέξαζε ζηελ πξάμε κέζα απφ ηελ ίδηα 

ηελ θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο. Μεηά ην 1930 θαη κε αθνξκή  ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

δεκνηηθφηεηαο ηνπ Διεχζεξνπ Κφκκαηνο (Serbest Fırka), ην Γεκνθξαηηθφ Λατθφ 

Κφκκα (CHP) μεθίλεζε κία  εθζηξαηεία, κε ζθνπφ λα μαλαπνθηήζεη ην ρακέλν 

έδαθνο θαη λα θεξδίζεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ιανχ. 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηά, ην 1932 ηδξχζεθαλ απφ ην CHP ηα απνθαινχκελα 

«Halkevleri» (Σα πίηηα ηνπ Λανχ), ηα νπνία απνηεινχζαλ βαζηθφ ηκήκα ηνπ 

πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ θφκκαηνο. Μέζσ απηψλ ησλ ηδξπκάησλ δηεμάγνληαλ 

πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαλ ζε 

ελήιηθεο. Ο πξαγκαηηθφο φκσο ζθνπφο ησλ Halkevleri ήηαλ λα πεξάζεη ζηνλ ιαφ, ηελ 

ηδενινγία θαη ην κεηαξξπζκηζηηθφ πλεχκα ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ ελψ εμίζνπ 

επηδηψρζεθε ε γεθχξσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ε δεκηνπξγία δεζκψλ κεηαμχ ησλ 

δηαλννπκέλσλ κε ηνλ απιφ ιαφ θαη ησλ αζηψλ κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ
32

. 

Δμίζνπ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζεζκφ, ζρεηηθά κε ησλ πιεζπζκφ ησλ ρσξηψλ θαη 

ηεο ππαίζξνπ, απνηέιεζαλ ηα επνλνκαδφκελα «Köy Enstitütleri» (Ηλζηηηνχηα ηεο 

Δπαξρίαο/ Ηλζηηηνχηα ηεο Τπαίζξνπ, θαηά ιέμε Ηλζηηηνχηα ηνπ Υσξηνχ). Με ηελ 

αλάπηπμε κηαο επξχηεξεο ηάζεο πξνο ηελ επαξρία θαη ηελ χπαηζξν, πνπ 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 θαη κε ηε ζπλερή εμέιημή ηεο, αξρίδνπλ 

επίζεκα λα ιεηηνπξγνχλ απφ ηε 1 Απξηιίνπ 1940, ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

İsmail Hakkı Tonguç, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν εκπλεπζηήο απηνχ ηνπ ζεζκνχ
33

.   

Σα Köy Enstitütleri είραλ σο βαζηθή ελαζρφιεζε ηνλ αγξνηηθφ βίν θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ρσξηθψλ, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ δηάδνζε θαη ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ηδενινγίαο, ε νπνία θαηεπζπλφηαλ πξνο ηελ επαξρία θαη ηελ 

χπαηζξν (köycülük). Κχξηνο ηνκέαο απηψλ ησλ ηδξπκάησλ ήηαλ ε επαγγεικαηηθή θαη 

ηερληθή εθπαίδεπζε ησλ ρσξηθψλ κέζα απφ έλα ζχζηεκα δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ησλ 

πφιεσλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήηαλ ε εθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία ησλ λέσλ 

καζεηψλ απφ ηνπο απνθνίηνπο ησλ ίδησλ ησλ Köy Enstitütleri. Ζ πξαθηηθή απηή είρε 
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σο ζηφρν ηελ θαηάξηηζε δαζθάισλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαλ εμ‟ νινθιήξνπ απφ ηελ 

θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ. 

Δθηφο φκσο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζθνπφ, ηα Köy Enstitütleri ζπλέβαιαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνλνκία ηεο ππαίζξνπ, παξέρνληαο εξγαζία ζηνλ αγξνηηθφ 

πιεζπζκφ, θαζψο ην ρηίζηκν ησλ θηηξίσλ γηλφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ρσξηθνχο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είρε σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

απαζρφιεζεο θαη ηφλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ξπζκνχ ηεο ππαίζξνπ. 

κσο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Halkevleri, ν ξφινο ησλ Köy Enstitütleri 

δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ζηήξημε ηεο ππαίζξνπ, αιιά 

έκκεζα εκπεξηέθιεηε ηελ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα. Ο απψηεξνο ζηφρνο ησλ ηδξπκάησλ 

ήηαλ λα δηνρεηεχζεη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ ηδενινγία ηνπ Αηαηνπξθηζκνχ (Atatürkçülük) θαζψο νη 

απφθνηηνη πξννξίδνληαλ θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη 

ηνλ δεκφζην ηνκέα
34

. 

Ζ επνρή ησλ  Köy Enstitütleri νπζηαζηηθά παχεη κε ην ηέινο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο (CHP)  θαη ηελ αλάιεςε 

ηεο εμνπζίαο απφ ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (Demokrat Partisi, DP). Έηζη, ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1954 κέζσ ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαηαξγείηαη ν ζεζκφο ησλ 

απνθαινχκελσλ «Ηλζηηηνχησλ ηεο Τπαίζξνπ», κέζσ ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηα 

ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Μέζα ζην πιαίζην ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ρψξν ηεο παηδείαο αμηνζεκείσηε 

παξακέλεη  επίζεο ε ρξνλνινγία ηνπ έηνπο 1961, φηαλ εθδφζεθε ν πξψηνο μερσξηζηφο 

λφκνο εηδηθά γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηνλ νπνίν επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε 

εθπαίδεπζε ηεο πξψηεο βαζκίδαο σο ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ ελψ δηεπζεηήζεθαλ θαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Χζηφζν, ζεκείν ζηαζκφ γηα ηελ ηνπξθηθή παηδεία θαη εθπαίδεπζε απνηειεί ην 

έηνο 1973, θαζψο ηφηε ζεζπίζηεθε ν «ππ‘ αξηζκφ 1739 Θεκειηψδεο Καλνληζκφο 

Δζληθήο Παηδείαο (Millî Eğitim Temel Kanunu)», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν  ε 

εθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθία δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε. Σν έλα κέξνο απνηειεί ε ηππηθή  

εθπαίδεπζε (örgün)  ελψ ην δεχηεξν ε γεληθή εθπαίδεπζε (yaygın). Αληίζηνηρα, ζηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνληαη νη ζεζκνί ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, 
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ελψ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη  ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο δηεμάγνληαη ηφζν απφ θνξείο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο 

φζν θαη απφ θνξείο ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Αλάινγεο εμειίμεηο ζεκεηψζεθαλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε 

θαζψο ην 1986 εθδφζεθε ν ππ‟ αξηζκφ 3308 Καλνληζκφο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, κε ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη ζε επίπεδν λνκψλ ηεο  Σνπξθίαο ην πκβνχιην 

Απαζρφιεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

To 2011 εθδφζεθε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ζρεηηθά κε ηνλ νξγαλσηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο. Καηά 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάηαγκα ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ 

«θεληξηθφ θνξέα (merkez örgütü)», ηνλ «πεξηθεξεηαθφ θνξέα (taşra örgütü)», ηνλ 

«θνξέα εμσηεξηθνχ (yurtdışı örgütü)» θαη ηηο «κνλάδεο ππεξεζηψλ (hizmet 

birimleri)». Ο θεληξηθφο θνξέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο απνηειείηαη απφ 

ην αμίσκα ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, απφ ην πκβνχιην Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, απφ  

ηηο κνλάδεο ππεξεζηψλ, απφ ζπκβνπιεπηηθέο θαη ειεγθηηθέο κνλάδεο καδί κε 

βνεζεηηθέο κνλάδεο. Χο πεξηθεξεηαθφο θνξέαο ζε θάζε λνκφ θαη   πεξηθέξεηα 

βξίζθεηαη ε δηεχζπλζε εζληθήο εθπαίδεπζεο. Ννκηθά αξκφδην γηα ηε ζχζηαζε 

θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ην ίδην ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο
35

. 

1.5 Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Σνπξθίαο. 

1.5.1 Ο Θεκειηώδεο Καλνληζκόο Δζληθήο Παηδείαο 

Ο Θεκειηψδεο Καλνληζκφο Δζληθήο Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο
36

 (Millî Eğitim 

Temel Kanunu) κε αξηζκφ 1739 έγηλε απνδεθηφο ζηηο 14 Ηνπλίνπ 1973 θαη κεηά απφ 

νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζπλερίδεη λα ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Δηδηθφηεξα, απνηειείηαη 

απφ επηά κέξε, ηα νπνία ππνδηαηξνχληαη ζε θεθάιαηα, φπνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζπλνιηθά 64 άξζξα. Σα κέξε απφ ηα νπνία ζπγθξνηείηαη παξνπζηάδνληαη θαηά ζεηξά  

σο εμήο: 

Α΄ κέξνο: «Οη Γεληθέο Βάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ην Σνπξθηθφ Δζληθφ 

Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα».  
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Β΄ κέξνο: «Ζ Γεληθή Γνκή ηνπ Σνπξθηθνχ Δζληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

πζηήκαηνο». 

Γ΄ κέξνο: «Ζ Γεληθή Παηδεία». 

Γ΄ κέξνο: «ρνιηθά Κηίξηα θαη ρνιηθέο Δγθαηαζηάζεηο». 

Δ΄ κέξνο: «Δθπαηδεπηηθά Μέζα θαη ρνιηθά Τιηθά». 

Σ΄ κέξνο: «Καζήθνληα θαη Δπζχλεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο 

Γηδαζθαιίαο». 

Ε΄ κέξνο: «Σειεπηαίεο Γηαηάμεηο». 

Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ νη θνπνί ηεο Σνπξθηθήο Δζληθήο Παηδείαο δηαθξίλνληαη ζε 

γεληθνχο θαη εηδηθνχο φπσο παξαζέηνληαη παξαθάησ. 

Γεληθνί ζθνπνί
37

 

«χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Βαζηθνχ Καλνληζκνχ Δζληθήο Παηδείαο, ν 

γεληθφο ζθνπφο ηεο Σνπξθηθήο Παηδείαο είλαη:  

1. «Να θαιιηεξγήζεη φια ηα άηνκα ηνπ Σνπξθηθνχ Έζλνπο σο πνιίηεο, νη νπνίνη 

γλσξίδνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ Σνπξθηθή 

Γεκνθξαηία, ε νπνία απνηειεί έλα Κξάηνο δηθαίνπ, δεκνθξαηηθφ, θνζκηθφ θαη 

θνηλσληθφ, ζηεξηδφκελν ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθεηεξία ηνπ 

πληάγκαηνο, φπσο θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, λα ηνπο θαιιηεξγήζεη σο πνιίηεο, 

νη νπνίνη πάληα πξνζπαζνχλ γηα ηελ αλνδηθή εμέιημή ηνπο, αγαπνχλ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο, ηελ παηξίδα ηνπο θαη ην έζλνο ηνπο, ελζηεξλίδνληαη, πξνζηαηεχνπλ θαη εμειίζζνπλ 

ηηο εζληθέο, ηηο εζηθέο, ηηο αλζξψπηλεο, ηηο πλεπκαηηθέο, ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηνπ 

Σνπξθηθνχ Έζλνπο θαη δεζκεχνληαη κε ηελ κεηαξξπζκηζηηθή επαλάζηαζε θαη ηηο αξρέο 

ηνπ Αηαηνχξθ θαζψο θαη ζηελ Αξρή ππέξ ηνπ Έζλνπο (Milliyetçilik) πνπ θέξεη ε 

δηαηχπσζε ηνπ πληάγκαηνο». 

2. «Να θαιιηεξγήζεη φια ηα άηνκα ηνπ Σνπξθηθνχ Έζλνπο, σο άηνκα 

παξαγσγηθά, δεκηνπξγηθά θαη απνδνηηθά, ηα νπνία αηζζάλνληαη επζχλε απέλαληη ζηελ 

θνηλσλία, δίλνπλ αμία ζηελ αλζξψπηλε νληφηεηα θαη ζηελ πξσηνβνπιία, ζέβνληαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, έρνπλ κηα επξεία άπνςε γηα ηνλ θφζκν, έρνπλ ειεχζεξε θαη 

επηζηεκνληθή δηαλφεζε, έρνπλ  εμειηγκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη ραξαθηήξα, κε ηξφπν 

ηζνξξνπεκέλν θαη πγηή απφ άπνςε ζψκαηνο, πλεχκαηνο, εζηθήο, λνπ θαη 

ζπλαηζζήκαηνο». 
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3. «Να πξνεηνηκάζεη φια ηα άηνκα ηνπ Σνπξθηθνχ Έζλνπο γηα ηε δσή θάλνληάο 

ηα λα απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε ζπκπεξηθνξά, ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηε 

απαξαίηεηε γλψζε, εμειίζζνληαο ηα ελδηαθέξνληα, ηα ραξίζκαηα θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

θαη ζπλάκα λα απνθηήζνπλ ηε ζπλήζεηα γηα εζηίαζε ζηελ εξγαζία, φπσο θαη λα ηνπο 

εμαζθαιίζεη έλα επάγγεικα, ην νπνίν ζα ηνπο θαζηζηά επηπρηζκέλνπο θαη  ζα ζπκβάιεη 

ζηελ επηπρία ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, ζθνπφ απνηειεί απφ ηε κηα πιεπξά λα  ηελ επηπρία 

θαη ηελ επεκεξία ησλ ηνχξθσλ πνιηηψλ θαη ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ην λα ππνζηεξίμεη θαη λα επηηαρχλεη ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή αλάπηπμε εληφο ηεο εζληθήο ελφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο θαη ηέινο ην λα 

θαηαζηήζεη ην Σνπξθηθφ Κξάηνο, σο έλαλ εθιεθηφ ζπκβάιισλ δεκηνπξγφ θαη 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ». 

 

Δηδηθνί ζθνπνί
38

 

«Σν ηνπξθηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο δηακνξθψλεηαη θαηά 

ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ζα πινπνηεζνχλ νη γεληθνί ζθνπνί θαη νξίδεηαη ζχκθσλν ζηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ζηνπο εηδηθνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ θάζε ηχπνπ θαη θάζε 

βαζκίδαο».  

Δπίζεο oı Θεκειηψδεηο Αξρέο ηεο Σνπξθηθήο Δζληθήο Παηδείαο
39

 νξίδνληαη σο 

εμήο: 

i. Καζνιηθφηεηα θαη ηζφηεηα (Genellik ve eşitlik). 

ii. Οη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ αηφκνπ (Ferdin ve toplumun 

ihtiyaçları). 

iii. Πξνζαλαηνιηζκφο (Yöneltme). 

iv. Γηθαίσκα ζηελ παηδεία (Eğitim hakkı). 

v. Ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ (Fırsat ve imkan eşitliği). 

vi. πλέρηζε (Süreklilik). 

vii. Ζ Μεηαξξπζκηζηηθή Δπαλάζηαζε, νη Αξρέο θαη ε Αξρή ππέξ ηνπ 

Έζλνπο ηνπ Αηαηνχξθ (Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk 

Milliyetçiliği). 

viii. Παηδεία ηεο Γεκνθξαηίαο (Demokrasi eğitimi). 

ix. Κνζκηθφηεηα (Laiklik). 
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x. Δπηζηεκνληθή γλψζε (Bilimsellik). 

xi. Γηεμαγσγή ζρεδηαζκνχ (Planlılık). 

xii. Μηθηή εθπαίδεπζε (Karma eğitim).  

xiii. πλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν θαη ηηο παλεπηζηεκηαθέο 

δνκέο (Eğitim kampüsleri ve okul ile ve ailenin işbirliği). 

xiv. Δθπαίδεπζε παληνχ (Her yerde eğitim).  

 

1.5.2 Ζ δνκή θαη νη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Σνπξθία. 

χκθσλα κε ηνλ Βαζηθφ Καλνληζκφ Δζληθήο Παηδείαο ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηελ Σνπξθία ζπγθξνηείηαη απφ ηελ ηππηθή (örgüt) θαη ηε γεληθή (yaygın) 

εθπαίδεπζε. ζνλ αθνξά ζηηο βαζκίδεο ηεο ηνπξθηθήο εθπαίδεπζεο δηαθξίλνληαη κε 

βάζε ην ειηθηαθφ ζηάδην ησλ αηφκσλ θαη ην αλάινγν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

αζθείηαη. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, νη νπνίεο ζπζηήλνπλ ην θεληξηθφ ηκήκα 

ηεο δνκήο ηνπ ηνπξθηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  είλαη: 

 Ζ «Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη Φξνληίδα» (Okul Öncesi Eğitim ve 

Bakım). 

 Ζ «Δθπαίδεπζε κνλήο δνκήο», ε νπνία απνηειείηαη απφ ηελ ελζσκάησζε 

ηνπ «ρνιείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ ρνιείνπ Καηψηεξεο 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο» „Tek Yapılı Eğitim (Birleştirilmiş ilköğretim ve alt 

ortaöğretim)‟. 

 Ζ «Αλψηεξε Μέζε Δθπαίδεπζε θαη ε Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» 

(Üst Ortaöğretim ve Orta Öğretim Sonrası Akademik Olmayan Eğitim). 

 Ζ «Αλψηαηε Δθπαίδεπζε» (Yükseköğretim). 

 

Δπίζεο, παξάιιεια δηακνξθψλνληαη ε «Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε (Γηδαζθαιία)» 

(Özel Öğretim), ε «Δθπαίδεπζε θαη Γηδαζθαιία Δλειίθσλ» (Yetişkin Eğitimi ve 

Öğretimi) θαη ε «Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε» (Özel Eğitim)
40

. 
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ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη Φξνληίδα εληάζζεηαη ε  «Δθπαίδεπζε 

Πξψηκεο Παηδηθήο Ζιηθίαο» (Erken Çocukluk Eğitimi), φπνπ πεξηιακβάλνληαη παηδηά 

ειηθίαο 0 – 36 κελψλ.  Χο δνκέο, ππάξρνπλ νη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί (Kreş) θαη ηα 

„Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο‟ (Gündüz Bakımevleri), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ „Τπνπξγείνπ Οηθνγέλεηαο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο‟ (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı). 

Ζ  Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε (νkulöncesi eğitim) ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ εζληθήο Παηδείαο 

(Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) θαη  εθηειείηαη ζηηο αξρηθέο 

ηάμεηο ηεο δνκήο ησλ ηδξπκάησλ ηππηθήο (örgün eğitim) θαη γεληθήο  (yaygın eğitim) 

εθπαίδεπζεο. Απνηειεί κε ππνρξεσηηθή εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη παηδηά ειηθίαο 3 – 5,5 εηψλ (36 – 66 κελψλ) πνπ δελ έρνπλ κεηαβεί ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Ο αληηπξνζσπεπηηθφο ζρνιηθφο ζεζκφο ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ην «Anaokulu» (φπσο ην ειιεληθφ Νεπηαγσγείν αληίζηνηρα).  

ζνλ αθνξά ζηελ δηακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ππάξρεη ε «βαζηθή ηάμε 

(Αnasınıfı)» κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ ειηθίαο 48 – 66 κελψλ ζηηο δνκέο ηεο 

ηππηθήο θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε «ηάμε πξνζαξκνγήο 

(Uygulama sınıfı)» γηα ηα παηδηά ειηθίαο 36 – 66 κε ζθνπφ ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε κέζσ αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζε επαγγεικαηηθά θαη ηερληθά 

ηδξχκαηα
41

.   

Με βάζε ην άξζξν 20 ηνπ Θεκειηψδνπο Καλνληζκνχ Δζληθήο Παηδείαο, νη 

γεληθνί ζηφρνη ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη: 

 Να εμαζθαιίζεη γηα ηα παηδηά ηελ ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

εμέιημε θαη ηελ απφθηεζε θαιψλ ζπλεζεηψλ. 

 Να εμαζθαιίζεη ηε ζσζηή θαη σξαία νκηιία ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο απφ ηα 

παηδηά. 

 Να επηθέξεη ζηα παηδηά ηελ απφθηεζε ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε αγάπε, ν 

ζεβαζκφο, ε ζπλεξγαζία, ε ππεπζπλφηεηα, ε επηείθεηα, ε βνήζεηα, ε 

αιιειεγγχε θαη ην λα κνηξάδνληαη. 

 Να επηθέξεη ζηα παηδηά ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ εθεπξεηηθφηεηαο, 

δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ζχλαςε 
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επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα πεξηγξάθνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 Να δεκηνπξγήζεη θνηλέο ζπλζήθεο αλαηξνθήο γηα ηα παηδηά, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο θαη πεξηβάιινληα κε δπζκελείο ζπλζήθεο. 

 Να πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
42

.  

 

ζνλ αθνξά ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθία, απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ έηνο 2012 – 2013 θη έπεηηα απμήζεθε απφ 8 ζε 12 έηε θαη δηαρσξίζηεθε 

ζε ηξείο βαζκίδεο. Σελ πξψηε βαζκίδα ζπζηήλεη ην «ρνιείν Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο» (İlkokul, Γεκνηηθό) ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο πεξηιακβάλνληαο ηελ Α΄, 

Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε. ηελ πξψηε βαζκίδα επίζεο εληάζζεηαη θαη ην ηεηξαεηνχο 

θνίηεζεο «ρνιείν Καηψηεξεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο» (Ortaokul, Γπκλάζην) κε ηελ 

Δ΄, Σ΄, Ε΄ θα Ζ΄ ηάμε. 

Με βάζε ην άξζξν 23 ηνπ Θεκειηψδνπο Καλνληζκνχ Δζληθήο Παηδείαο, νη 

γεληθνί ζηφρνη ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (İlköğretim) είλαη: 

 Να επηθέξεη ζε θάζε παηδί  Σνχξθν, ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ 

βαζηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο λννηξνπίαο ψζηε 

λα γίλεη έλαο θαιφο πνιίηεο αιιά θαη λα ηνλ αλαζξέςεη ζχκθσλα κε ηελ 

έλλνηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. 

 Να πξνεηνηκάζεη ην θάζε παηδί Σνχξθν γηα ηε δσή θαη ηα αλψηεξα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο θαιιηεξγψληαο ην απφ άπνςε ελδηαθέξνληνο, 

ραξίζκαηνο θαη ηθαλνηήησλ
43

. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηηο 

αμίεο ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ, λα εμειηρζνχλ ζε πνιιέο 

θαηεπζχλζεηο, λα ρξεζηκνπνηνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο, λα γλσξίζνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηε θχζε, λα κάζνπλ ηερληθέο 

πξφζβαζεο ζηε γλψζε, λα αλαπηχμνπλ επηζηεκνληθή ζθέςε, πξσηνβνπιία θαη 

δεκηνπξγηθή ζθέςε. ην ίδην πιαίζην επίζεο πξνβιέπεηαη γηα φινπο ηνπ καζεηέο ε 

αλάπηπμε βαζηθψλ θνηλψλ ηθαλνηήησλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο γεληθήο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο , νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηε ζσζηή, απνηειεζκαηηθή θαη φκνξθε ρξήζε 

ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζηελ 
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επηθνηλσλία, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ έξεπλα – δηεξεχλεζε, ζηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο γλψζεο θαη ζηελ ιήςε πξσηνβνπιηψλ
44

.       

Ζ δεχηεξε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (ortaöğretim/ κέζε εθπαίδεπζε) είλαη επίζεο 

ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα «ρνιεία Αλψηεξεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο» πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε δνκή ηνπ Λπθείνπ  (Lise, Λύθεην). ε απηά ηα 

ζρνιεία θνηηνχλ παηδηά κε πξνυπφζεζε ηελ νινθιήξσζε ηεο καζεηείαο ζηα ρνιεία 

Καηψηεξεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο» (Ortaokul) ή ζηα Θξεζθεπηηθά ρνιεία (İmam 

Hatip). Αξκφδηνο θνξέαο είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο ελψ φζνλ αθνξά ζηα ζξεζθεπηηθά ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο (Milli 

Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü). 

Οη γεληθνί ζηφρνη νξίδνληαη απφ ην άξζξν 28 ηνπ Βαζηθνχ Καλνληζκνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη έρνπλ σο εμήο:  

 Μέζσ ηεο παξνρήο κηαο θνηλήο γεληθήο θνπιηνχξαο, λα γλσξίζεη ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη λα ηνπο επηθέξεη ηελ απφθηεζε ηεο δχλακεο θαη 

ηεο γλψζεο γηα ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ αιιά θαη γηα ηε ζπκβνιή ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Σνπξθίαο. 

 Με ηα ζρνιεία θαη κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζηελ θαηεχζπλζε θαη ζην κέηξν 

ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ή θαη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε  θαη γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε αιιά θαη  γηα ηε 

δσή θαη ηνπο δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ηνκείο
45

. 

  

ηελ Αλψηεξε Μέζε Δθπαίδεπζε (Üst Ortaöğretim Eğitimi) νη ηχπνη ησλ 

ζρνιείσλ δηαρσξίδνληαη ζε γεληθήο εθπαίδεπζεο (genel) θαη επαγγεικαηηθήο – 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο (meslek - teknik) ελψ εθηφο απφ ηα δεκφζηα ζρνιεία ππάξρνπλ 

θαη ηα αληίζηνηρα ηδησηηθά. ζνλ αθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο 

δηαξθεί 4 έηε  ελψ ζε νξηζκέλνπ ηχπνπο ζρνιείσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κηα ηάμε 
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πξνεηνηκαζίαο, δηαξθεί 5 έηε. Δπίζεο σο επξχηεξνο εθπαηδεπηηθφο ζρνιηθφο ζεζκφο,  

ν νπνίνο ζπλαληάηαη ηφζν κε ηε κνξθή γεληθνχ ιπθείνπ φζν θαη κε ηε κνξθή 

επαγγεικαηηθνχ – ηερληθνχ ιπθείνπ, είλαη ν ζεζκφο ηνπ «Λπθείνπ ηεο Αλαηνιίαο 

(Anadolu Lisesi)».  ε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα ζρνιεία δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθκάζεζε 

μέλσλ γισζζψλ ελψ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη.  

θαζψο επίζεο δηεμάγνληαη θαη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Αθφκα νξηζκέλα καζήκαηα 

εθηφο ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ, φπσο ην κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (fen 

bilimleri) δηδάζθνληαη επίζεο ζηελ μέλε γιψζζα. 

Οη δηάθνξνη ηχπνη ζρνιείσλ: 

ρνιεία Γεληθήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

Λχθεην (Lise), Λχθεην ηεο Αλαηνιίαο (Anadolu Lisesi), Λχθεην Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ (Fen Lisesi), Λχθεην Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Sosyal Bilimler Lisesi, 

ππάξρεη κηα ηάμε πξνεηνηκαζίαο), Λχθεην Καιψλ Σερλψλ (Güzel Sanatlar Lisesi), 

Αζιεηηθφ Λχθεην (Spor Lisesi), ηξαηησηηθά Λχθεηα (Askeri Liseler), Κνιιέγηα ηεο 

Αζηπλνκίαο (Polis Kolejleri). 

ρνιεία Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο 

Σερληθφ Λχθεην (Teknik Lise), Σερληθφ Λχθεην Αλαηνιίαο (Anadolu Teknik Lisesi), 

Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (Meslek Lisesi), Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην Αλαηνιίαο (Anadolu Meslek 

Lisesi), Βηνκεραληθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (Endüstri Meslek Lisesi), Λχθεην 

Δπαγγεικάησλ Τγείαο (Sağlık Meslek Lisesi), Δκπνξηθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (Ticaret 

Meslek Lisesi), Δκπνξηθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην Αλαηνιίαο (Anadolu Ticaret Meslek 

Lisesi), Λχθεην Αλαηνιίαο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ (Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi), Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην Αλαηνιίαο Δπαγγεικάησλ 

Δπηθνηλσλίαο (Anadolu İletişim Meslek Lisesi), Θξεζθεπηηθφ Λχθεην (İmam Hatip Lisesi), 

Θξεζθεπηηθφ Λχθεην Αλαηνιίαο (Anadolu İmam Hatip Lisesi), Γηάθνξνη Σχπνη Λπθείσλ 

(Λχθεην Αγξνηηθψλ Δπαγγεικάησλ, Μεηεσξνινγηθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θ.α.)
46

. 

 Χο αξκφδηνη θνξείο ζέηνληαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο (MEB 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü), ε Γεληθή Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο. 
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Δπίζεο, ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηα 

νπνία δηεμάγνληαη πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, βξίζθνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο „Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τπεξεζηψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο‟ (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü).  

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλνίμνπλ ηδησηηθά ζρνιεία θαη ηδξχκαηα 

θάζε ηχπνπ ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα 

κε ηε  Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδξπκάησλ Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο (Özel Öğretim 

Kurumları Genel Müdürlüğü)
47

. 

ζνλ αθνξά ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Yükseköğretim), πεξηιακβάλνληαη 

θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία παξέρνπλ εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ 2  

εηψλ κεηά ην επίπεδν ηεο κέζεο – δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ζπγθεθξηκέλα 

ηνπιάρηζηνλ 2 έηε πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ – önlisans). ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε 

εληάζζνληαη καζεηέο ειηθίαο άλσ ησλ 17 εηψλ ελψ ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα απνηειείηαη απφ δεκφζηα – θξαηηθά (devlet üniversiteleri) θαη ηδξπκαηηθά 

(vakıf üniversiteleri) παλεπηζηήκηα. Ζ δνκή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο δηαθξίλεηαη ζε 

πξνπηπρηαθφ ζηάδην (Önlisans), ζην ζηάδην θαηά ην ηέινο ηεο θνίηεζεο θαη ηελ 

απφθηεζε πηπρίνπ (Lisans) θαη ζε κεηαπηπρηαθφ ζηάδην (Lisansüstü), φπνπ 

εληάζζνληαη νη παλεπηζηεκηαθνί κεηαπηπρηαθνί ηίηινη (Yüksek Lisans), νη 

δηδαθηνξηθνί ηίηινη (Doktora), φπσο θαη δηάθνξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

(Lisansüstü Programları). Ζ θνίηεζε ζηηο δνκέο ηεο αλψηαηεο παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη ηεηξαεηήο, πεληαεηήο θαη εμαεηήο αλάινγα κε ηελ θάζε 

παλεπηζηεκηαθή ζρνιή ελψ Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη ην πκβνχιην Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (Yükseköğretim 

Kurulu)
48

. 

 Οη ζθνπνί ηεο ηνπξθηθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο γεληθνχο 

ζθνπνχο ηεο Σνπξθηθήο Δζληθήο Παηδείαο, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Βαζηθφ 

Καλνληζκφ, σζηφζν εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο απνηεινχλ: 

 Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ζπνπδαζηψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηα ελδηαθέξνληα, ηε 

δπλακηθφηεηα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε πςειφ θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζε δηάθνξεο βαζκίδεο.  
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 Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ζπνπδαζηψλ σο πνιίηεο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηε γλψζε, ηελ 

πείξα, ηε λννηξνπία θαη ηε γεληθή θνπιηνχξα ελφο επαγγέικαηνο πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη ηε δηαβίσζε θαη ηελ επηπρία ησλ ίδησλ θαη ηαπηφρξνλα κέζσ ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο  ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο.  

 Ζ θαιιηέξγεηα πνιηηψλ κε ειεχζεξε θαη δηαλνεηηθή ζθέςε, θαηέρνληαο κηα 

επξεία θνζκνζεσξία  θαη κε ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 Ζ δηάδνζε θάζε είδνπο εξγαζίαο, ε νπνία πεηπραίλεη ζηελ επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή πξφνδν θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη κειεηψλ. 

 Ζ δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξεο βαζκίδεο. 

 Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη κειεηψλ, νη νπνίεο ζα δηεπξχλνπλ θαη ζα 

εθβαζχλνπλ ηηο επηζηήκεο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε φισλ επηζηεκνληθψλ, 

ηερληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δεηεκάησλ, ηα νπνία αξρηθά αθνξνχλ ηε ρψξα ηεο 

Σνπξθίαο. 

 H ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Σνπξθίαο, σο ζέκα ζηα πιαίζηα έξεπλαο 

θαη δηδαζθαιίαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε θαη κε άιινπο θνξείο, ε 

θαηφπηλ ππνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο.   

 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ παξνρψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο γεληθήο 

παηδείαο θαη ε πξνθνξηθή θαη γξαπηή δηάδνζή ηνπο ζηνλ ιαφ,  κε ζθνπφ ηε 

δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλσλίαο. 

 Ζ επίηεπμε δηακφξθσζεο ελφο μερσξηζηνχ πεξηβάιινληνο πνπ λα απνηειεί 

θαηαζθεπαζηή θαη δεκηνπξγφ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζα επηηαρχλνπλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

επεκεξίαο θαη ηεο επηπρίαο ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία.   

 Ζ ζπκβνιή ηεο ηνπξθηθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ζχγρξνλε παγθφζκηα 

εμέιημε, ε δηακφξθσζε ηεο σο εθιεθηφ κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηδξπκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη 

κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ε παξνρή ππνζηήξημεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξφνδν ζηνλ εζληθφ ηνκέα,  ε δηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ επξεκάησλ, ε 
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παξαγσγή γλψζεο θαη ηερλνινγίαο θαη ε δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

θαη εξγαζίαο ζε αλψηαην επίπεδν
49

.  

ζνλ αθνξά ζηνπο ηχπνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνληαη ηα παλεπηζηήκηα (Üniversiteler) θαη νη ζρνιέο 

(Fakülteler)  πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ δνκψλ ηνπο, αλψηαηα ηερλνινγηθά 

ηλζηηηνχηα (Enstitüler), σδεία (Konservatuvarlar), αλψηαηεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο 

(Meslek yüksekokulları) θαη θέληξα εξεπλψλ θαη εθαξκνγψλ (Uygulama ve araştırma 

merkezleri), ηα νπνία αλήθνπλ ζε παλεπηζηήκηα ή ζε ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα ή πνπ 

έρνπλ ηδξπζεί απφ ηδησηηθά ηδξχκαηα
50

. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ 

2.1 Ο ξόινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί ην παιαηφηεξν θαη βαζηθφηεξν κέζν δηδαζθαιίαο, ην 

νπνίν θαηέρεη ηε κνξθή βηβιίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά πξψηε βάζε απφ ηνλ καζεηή αιιά θαη 

ζε δεχηεξε βάζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαηφπηλ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηα θξηηήξηα ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θη έπεηηα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Χο βηβιίν, έρεη ηελ ηδηφηεηα ηεο πεγήο γλψζεσλ θαη βνεζήκαηνο επεμεξγαζίαο ηεο 

δηδαθηέαο χιεο, αλάινγα κε ην κάζεκα γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ. Δπνκέλσο, σο 

δηδαθηηθφ κέζν, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο, εθφζνλ εθηφο απφ ηνλ δηδαθηηθφ – καζεζηαθφ ζθνπφ, παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εληφο 

ηεο ηάμεο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνπο καζεηέο. 

Χζηφζν, ν ξφινο ηνπ εγρεηξηδίνπ δηακνξθψλεηαη κέζσ δηάθνξσλ παξαγφλησλ. ζνλ 

αθνξά ζηε δηδαζθαιία, ε ηδηφηεηά ηνπ σο ην παιαηφηεξν δηδαθηηθφ κέζν θαζηζηά εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηνλ ξφιν ηνπ θεληξηθφ. Αθφκα, ην πεξηερφκελν ηνπ νξγαλσκέλνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ζην νπνίν αλαθέξεηαη, ηνπ πξνζδίδεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

απζεληηθήο αιήζεηαο θαη ηνπ νξγάλνπ/ κέζνπ ηεο κφξθσζεο.  

Έλαο αθφκα παξάγνληαο είλαη ε κνλαδηθφηεηα πνπ απνθηά πνιιέο θνξέο ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην. Σφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο ζεσξείηαη σο ε θχξηα πεγή 

άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, ελψ θαηά πεξίπησζε ηείλεη 

λα απνηειεί ην πξψην θαη ηειεπηαίν βηβιίν, κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή ηφζν ν καζεηήο 

                                                           
49
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φζν θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Δπηπιένλ, θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηελ άζθεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαηά θχξην ιφγν κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ παξά κε άιια κέζα
51

.  

2.2 Ηζηνξηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ 

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί δεκηνχξγεκα ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ θαη εηδηθφηεξα νη 

απαξρέο ηεο εκθάληζήο ηνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε ξσκατθή επνρή, ρσξίο σζηφζν λα 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ακηγψο δηδαθηηθή – ζρνιηθή ηδηφηεηά ηνπ. Καηά ηνλ Μεζαίσλα κε ηελ 

έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπ ραξηηνχ θαη ηελ αλαθάιπςε θαη ρξήζε ηεο ηππνγξαθίαο 

δεκηνπξγήζεθαλ νη βάζεηο, αθελφο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αθεηέξνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

έληππνπ βηβιίνπ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δηδαθηηθφ – εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ.  

Γεληθψο, φζνλ αθνξά ζηελ ηζηνξηθή εκθάληζε θαη εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

δηαθξίλνληαη ηξείο πεξίνδνη. Ζ πξψηε πεξίνδνο εθηείλεηαη απφ ηνλ 16ν
 
έσο ηνλ 19ν αηψλα, 

φπνπ αξρηθά κε ηελ επξεία ρξήζε ηνπ ραξηηνχ θαη αξγφηεξα κε ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηππνγξαθίαο ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ κεηάδνζε απφ ηελ πξνθνξηθή 

δηδαζθαιία ζηελ επξεία ρξήζε ηνπ έληππνπ βηβιίνπ.  

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο έρεη δηάξθεηα απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κέρξη ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

, 

φπνπ ε δηακφξθσζε θαη ε εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ζεκεηψλεηαη παξάιιεια κε ηελ 

θαζηέξσζε θαη ηελ εμέιημε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Ζ ηξίηε πεξίνδνο, εμειίζζεηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη 

κε δηάξθεηα σο ηηο κέξεο καο. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηειεί ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο επνρήο κε ηελ εκθάληζε λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ησλ 

δηάθνξσλ κέζσλ εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. Χζηφζν, ε ζέζε θαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ δελ παχεη λα είλαη θεληξηθφο
52

.  

2.3 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ 

Με βάζε ηελ ηδηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ σο κέζα δηδαζθαιίαο, πέξα απφ ηνλ 

επξχηεξν ξφιν ηνπο, παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά επηπιένλ ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ηεινχληαη ζην 

πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

ζηνπο καζεηέο. 

 Παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, απνζθνπείηαη ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο 

θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη θαη‟ έθηαζε ε παξνπζίαζε 
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ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε βάζε ηελ χιε ηεο δηδαζθαιίαο. ηα δηαδξαζηηθά κέζα παξνπζίαζεο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, πεξηιακβάλνληαη:  

α) ελέξγεηεο ζηελ πξάμε (πξαθηηθή) 

β) εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα, γξαθηθέο παξαζηάζεηο (εηθνληθή) 

γ) ζχκβνια, ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο (ζπκβνιηθή). 

Χζηφζν, κέζσ ησλ ηξφπσλ επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βαζχηεξνο ζθνπφο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ είλαη ε εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ 

εηθφλσλ, θαη ησλ ζπκβνιηζκψλ αλάινγα κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ.  

 Καζνδήγεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγεί σο ην βαζηθφ βνήζεκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαζψο 

θαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ ίδηα ε δηάηαμε ηεο χιεο 

νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ δηακφξθσζε ηεο πνξείαο, ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη ηφζν ζε 

επίπεδν πξνεηνηκαζίαο ηνπ ίδηνπ, φζν θαη θαηά ηε δηδαζθαιία. Δπίζεο, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, φηαλ παξνπζηάδεηαη απφθιηζε απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαηά ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ δηδαζθαιία, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέζνπ επαλαθνξάο 

ζηελ πξνθαζνξηζκέλε πνξεία. Έηζη, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί ηελ θχξηα πεγή γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζε καθξνεπίπεδν, απφ ηελ νπνία αξρίδεη ε 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο φπσο θαη νη 

κεζνδνινγηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο.  

 Γξαζηεξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο 

Μηα αθφκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ απνηειεί ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Βέβαηα, ζε απηή 

ηε δηαδηθαζία βαζηθφ θαη πξσηαξρηθφ ξφιν θαηέρεη ν εθπαηδεπηηθφο. Χζηφζν, ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγαιείνπ – κέζνπ πξνο ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, κέζσ ησλ νξηζκέλσλ δνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ, ησλ εηθφλσλ, ησλ εηζαγσγηθψλ θεηκέλσλ θαη 

ησλ πξφζζεησλ πεγψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί ε πξνζεγκέλε θαη 

ειθπζηηθή κνξθή ηνπο,  έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηε δξαζηεξηνπνίεζε θηλήηξσλ 

κάζεζεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε αγάπε γηα ην 

βηβιίν, φπσο θαη ζην ζπλνιηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο θαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο. αθψο, ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αλήθεη ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σζηφζν ην ζρνιηθφ 
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εγρεηξίδην ζπκβάιιεη επίζεο θαηά έλα κέξνο, κε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ 

αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ ζην πεξηερφκελφ ηνπ.  

 Δκπέδσζε θαη αμηνιφγεζε 

Δπίζεο, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ηεο χιεο θαη ησλ γλψζεσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή, φπσο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ αλάινγσλ αζθήζεσλ επαλάιεςεο, ησλ εξγαζηψλ εκπέδσζεο θαη ησλ 

εξσηήζεσλ αμηνιφγεζεο. 

 Κνηλσληθνπνίεζε 

ην πιαίζην ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, σο ν θχξηνο ζεζκφο ζπζηεκαηηθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ λέσλ, βαζηθφ κέζν – εξγαιείν ηεο δηεξγαζίαο απηήο απνηειεί ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα σο πξντφληα ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, 

ραξαθηεξίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο ηδενινγίαο, θαηά ηελ νπνία κεηαδίδεηαη κε 

επίζεκν ηξφπν ε γλψζε ζηνπο απνδέθηεο καζεηέο. Δπνκέλσο, ζε απηή ηε βάζε ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα δελ είλαη εθηθηφ λα απνηεινχλ νπδέηεξα κέζα δηδαζθαιίαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ζεκαληηθήο επίδξαζεο ζε ζηάζεηο, δηαζέζεηο, αμίεο, 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα
53

.  

2.4 Ο ξόινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο 

Mε βάζε ηελ πξνθαλή ιεηηνπξγία ηνπο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο 

απνηεινχλ ην εξγαιείν δηδαζθαιίαο ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο θαη ην βαζηθφ κέζν 

κεηάδνζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Χζηφζν, ν ξφινο ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηδαθηηθή ρξήζε θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε κνλαδηθή ηδηφηεηα ηελ αληίζηνηρε ηνπ βηβιίνπ, αιιά 

εμειίζζνληαη ζε κέζα δηάπιαζεο ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ απνδεθηψλ – καζεηψλ ζρεηηθά κε θνηλσληθά θαη 

αλζξσπηζηηθά εξεζίζκαηα. 

ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο αλακθηζβήηεηα πεξηιακβάλεηαη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ πξαγκαηηθψλ θαη αιεζηλψλ γεγνλφησλ, δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

Παξάιιεια φκσο ζην πεξηερφκελφ ηνπο ζπλαληάηαη θαη έλα πνζνζηφ 

δηαζηξεβισκέλσλ θεηκέλσλ θαη ηζηνξηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξντφλ θαηαζθεπήο. 

πρλά επίζεο, πίζσ απφ ηελ πξνθαλή πεξηγξαθηθή ηζηνξηθή αθήγεζε ελππάξρνπλ 

ξεηέο αλαθνξέο ζε θαλφλεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία κεηαδίδνληαη ζηνπο 

άκεζνπο απνδέθηεο, δειαδή ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο  ζπγθξνηνχλ 

ηε λέα γεληά κηαο ρψξαο.  
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Με βάζε ηνλ ξφιν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ σο κέζα θνηλσληθνπνίεζεο ησλ 

λέσλ, ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο καδί κε ηε κεηάδνζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο 

επηδηψθεηαη θαη ε κεηάδνζε πνιηηηθψλ, ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνηχπσλ. 

Μέζσ ησλ ίδησλ κεηαβηβάδεηαη ε επξχηεξε θαηαλφεζε  ηεο ηζηνξίαο φπσο θαη νη 

θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ηεο  αληίιεςεο γηα 

ζπλχπαξμε κε άιινπο αλζξψπνπο, ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Αθφκα, κέζσ ησλ εγρεηξηδίσλ ζρνιηθήο ηζηνξίαο αληαλαθιψληαη νη 

παξαδφζεηο ηεο θνηλσλίαο, φπσο δηακνξθψζεθαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απφ ην 

παξειζφλ πξνο ην παξφλ, θαη αθφκα παξαπέξα ζην πιαίζην χπαξμεο θαη αλάπηπμεο 

ηνπ αηφκνπ κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ επηηπγράλεηαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, αληηιακβαλφκελν ηα θνηλσληθά φξηα. πλεπψο, ν  καζεηήο 

ιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο γηα ηηο ξίδεο ηνπ, γηα ηνλ γεσγξαθηθφ ηφπν ζηνλ 

νπνίν δεη θαη ζε ηειηθφ ζηάδην γηα ην πνηνο είλαη
54

.      

Γεληθφηεξα ε ζέζε ηεο  ηζηνξίαο σο ζρνιηθφ κάζεκα είλαη μερσξηζηή φζνλ 

αθνξά ζηε δηαδηθαζία γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ ην 

ζρνιείν, θαζψο ε «εζληθή αθήγεζε» πνπ παξάγεη επηθεληξψλεηαη άκεζα ζηελ έλλνηα 

ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο νκνηνγέλεηαο επλνψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ηδέα ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ηνπ έζλνπο. Δπνκέλσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εγρεηξίδηα θπξίσο ηεο 

γεσγξαθίαο, ηεο αγσγήο ηνπ πνιίηε αιιά θαη ηεο γιψζζαο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ηζηνξίαο απνηεινχλ ην θαηεμνρήλ πεδίν, φπνπ θαηαζθεπάδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ «εζληθφ εαπηφ» θαη ηνλ «εζληθφ άιιν» (αληηθαηνπηξίδνληαο 

ηνπο άιινπο ιανχο θαη ηδηαίηεξα ηνπ γεηηνληθνχο), κέζα απφ κηα εληαία θαη ζπλεθηηθή 

αθήγεζε γηα ηα «ζεκαληηθά γεγνλφηα» ηνπ παξειζφληνο, γηα ηνπο «ερζξνχο» θαη 

ηνπο «θίινπο»
55

. Δηδηθφηεξα, ε ηζηνξία θαιείηαη λα δηδάμεη ηα θαηνξζψκαηα ησλ 

πξνγφλσλ θαη λα ζθπξειαηήζεη ηελ εζληθή ππεξεθάλεηα θαη ελφηεηα, ελψ ε γιψζζα 

θαη ε γεσγξαθία επηβεβαηψλνπλ ηελ εζληθή ζπλέρεηα ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν. 

Βέβαηα, ηα εγρεηξίδηα ζρνιηθήο ηζηνξίαο σο έληππν πιηθφ απνηεινχλ βηβιία,  

ηα νπνία σο αληηθείκελα απφ ηε θχζε ηνπο δελ ζεσξνχληαη ππεχζπλα γηα ηε 

δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ ελψ 

ε αλαζεψξεζή ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα απαιείςεη ηηο εζληθηζηηθέο εξκελεχζεηο ηνπ 

παξειζφληνο. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξειζφληνο, ην 
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πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ε θπξίαξρε πνιηηηθή ηδενινγία ζπκβαδίδνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ
56

. 

ηε ζπλνιηθή δηακφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο αμηνζεκείσηε 

παξακέλεη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ζην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηνπο παξεκθεξείο ηνκείο, φπσο ην ζχζηεκα ηεο παξαγσγήο, ηεο εμνπζηνδφηεζεο θαη 

ηεο δηαλνκήο  ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κηαο ρψξαο. ε ρψξεο, φπνπ εθαξκφδεηαη 

έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο), νη παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

εμαξηψληαη απφ απηφ. ηα ιηγφηεξν ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα, ε παξαγσγή ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, φπνπ επηθξαηεί 

ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηηθψλ εθδνηηθψλ νίθσλ (ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη θαη ε 

Σνπξθία). κσο παξά ην γεγνλφο απηφ, δελ ππνδειψλεηαη ε χπαξμε πεξηζζφηεξεο 

ειεπζεξίαο, αιιά αληηζέησο είλαη δπλαηφ ν ξφινο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα είλαη 

αθφκα πην απζηεξφο θαη παξεκβαηηθφο. πλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ, αθελφο φηη ε 

ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  ζηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο 

παξακέλεη θξίζηκε θαη αθεηέξνπ ην κέγεζνο ηεο επζχλεο ηεο πνιηηείαο γηα ην 

πεξηερφκελφ ηνπο
57

. 

Ο βαζηθφηεξνο έκκεζνο ζθνπφο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη κε φρεκα ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο είλαη ε θαηαζθεπή θαη ε δηάπιαζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. Μέζσ, ησλ αλαθνξψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ ηζηνξία ελφο ιανχ – 

έζλνπο αιιά θαη ζηελ ηζηνξία δηαθνξεηηθψλ εζλψλ, δηαπιάζεηαη ηφζν ε ηαπηφηεηα 

ηνπ εζληθνχ εαπηνχ φζν θαη ε εηθφλα γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αιινεζλή. 
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Ζ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο επηηπγράλεηαη  κε ηε δηακφξθσζε ηεο 

εζληθήο κλήκεο. Ζ εζληθή κλήκε απνηειεί κηα κνξθή θνηλήο ζπιινγηθήο κλήκεο πνπ 

δηακνξθψλεηαη κέζσ θαζνξηζκέλσλ γεγνλφησλ, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη κε 

ζπκβνιηθφ ηξφπν ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ εμππεξεηψληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ίδηαο ηεο 

εζληθήο κλήκεο. Απηή ε ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία ηίζεηαη άκεζα ζηα ελδηαθέξνληα θαη 

ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο κηαο ρψξαο. πλεπψο ε εζληθή κλήκε 

είλαη κηα αλαπφθεπθηε ζπλζήθε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελζάξθσζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο
58

.  

Ζ εζληθή ηζηνξηνγξαθία αλαπαξάγεη ηελ εζληθή κλήκε κέζσ ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ κεραληζκψλ ηεο κλήκεο θαη ακλεζίαο κε επηιεθηηθφ ηξφπν. Ο 

απψηεξνο ζθνπφο ηεο εζληθήο ηζηνξηνγξαθίαο  δελ είλαη απαξαίηεηα ε παξνρή 

έγθπξσλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ, αιιά ε απνηειεζκαηηθή θαη δξαζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ  ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ θαη ηεο εζληθήο 

ελφηεηαο. 

Ο ξφινο ηεο Ηζηνξίαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο αληίιεςεο ηνπ έζλνπο θαη ην 

εζληθηζκνχ είλαη δηπιφο. Απφ ηε κηα πιεπξά βνεζά ζηελ αλάπηπμε κηαο επηιεθηηθήο  

εζληθήο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

πξνθαιεί επηπιένλ ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ ππφζηαζε ηνπ 

αιινεζλή, εληφο θαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία δηακνξθψλνληαη, κε 

θξηηήξην ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ. 

 Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο  ε ζηαδηαθή δηαδηθαζηηθή 

πνξεία ηεο δηάπιαζεο ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο παξαιιειίδεηαη κε ηελ παξνπζία 

ζπλζεθψλ δηακάρεο, ζπγθξνχζεσλ θαη πνιέκνπ, ηφηε ε αξλεηηθή εηθφλα θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ αιινεζλνχο θαηαιήγεη λα πηνζεηείηαη σο θπζηνινγηθή. ε απηή ηε 

βάζε, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα σο κέζα παξνπζίαζεο ηεο ηζηνξίαο  ζπκβάινπλ ελεξγά 

ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο γηα ηνλ αιινεζλή
59

.  

2.5 Ζ έξεπλα ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ 

Ζ έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, σο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο, απνηειεί 

κηα πξνζπάζεηα θαη κηα δηεξγαζία, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπιινγηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηε κειέηε, ηελ εμέηαζε, ηελ αλάιπζε θαη 

ηελ παξνπζίαζε δηάθνξσλ πηπρψλ ησλ βηβιίσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
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επίζεκα δηδαθηηθά – εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Ζ πνξεία ηεο έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, απφ ηα πξψηα δείγκαηα ηεο 

εκθάληζήο ηεο κέρξη θαη ην εμειηγκέλν ζηάδηφ ηεο ζηε ζεκεξηλή επνρή, 

δηακνξθψζεθε κε βάζε δχν θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο. Απφ ηε κηα νη ζπγθπξίεο 

θνζκντζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη κεηαβνιψλ, φπσο νη παγθφζκηνη πφιεκνη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο θαζνιηθέο επηδξάζεηο ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη απφ ηελ άιιε ν 

ξφινο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ κε ηε δηεμαγσγή αλάινγσλ δηεξγαζηψλ, 

νδήγεζαλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζήκεξα απνθαιείηαη σο έξεπλα 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

 Βαζηθφ θίλεηξν ηεο ελαζρφιεζεο κε ηελ έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

δηεζλψο απνηέιεζε ε εκθάληζε θαη ε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ πεξηφδσλ απφ ηνλ 19
ν
 

αηψλα θη έπεηηα. Ζ αλάγθε γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπλζεθψλ εηξήλεο 

νδήγεζε ζηελ αλάδπζε ηεο επξχηεξεο Κίλεζεο γηα ηελ Δηξήλε έπεηηα απφ ηε 

καθξνρξφληα πεξίνδν ησλ Ναπνιεφληεησλ Πνιέκσλ ελψ κε δεδνκέλν ηνλ ξφιν θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε δηαηήξεζε  ηνπ εηξεληθνχ 

θιίκαηνο κέζσ ηεο θνηλσληθνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ,   αλαπηχρζεθε ε 

Παηδαγσγηθή ηεο Δηξήλεο
60

. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηα εγρεηξίδηα ηα πξψηκα 

εγρεηξήκαηα έιαβαλ ρψξα ην 1889 θαηά ηε Γηεζλή χζθεςε γηα ηελ Δηξήλε  

(Universal Peace Conference ) κε ηε κνξθή αξλεηηθήο θξηηηθήο, ε νπνία αζθήζεθε 

απφ νκάδεο εηξεληζηψλ θαη δηεζληζηψλ ζρεηηθά κε ηηο παξαλνήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ βηβιίσλ πνπ δηδάζθνληαλ ζηα ζρνιεία θαη κέζσ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηεζλνχο 

χζθεςεο γηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζε 

ζηξαηησηηθά θαη πνιεκηθά δεηήκαηα
61

.   

 Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη νη ζθιεξέο ζπλέπεηέο ηνπ απνηέιεζαλ ην 

πξσηαξρηθφ θίλεηξν γηα ην έλαπζκα κηαο ζεηξάο πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ κε 

ζηφρν ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. ην πιαίζην ηεο ζπγθπξίαο απηήο 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζην ζρνιηθφ κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο ζεσξήζεθε σο 

πεγή εζληθηζκνχ θαη ζηξαηνθξαηίαο. Παξάιιεια, ζην άκεζν κεηαπνιεκηθφ δηάζηεκα 

αζθήζεθε θξηηηθή απφ πνιηηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζην γεγνλφο, φηη ζηα εγρεηξίδηα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πξψελ αληηπάινπο ππήξρε ε ηάζε γηα ελζάξξπλζε 
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ησλ εζληθψλ πξνθαηαιήςεσλ παξά γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο θαη ε απεηθφληζε 

ιαλζαζκέλσλ ζηεξενηχπσλ ζρεηηθά κε ηνπο αληηπάινπο. 

ε πξψην ζηάδην ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαηεπζχλζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαη νξγαλψζεθε κε εθηειεζηηθφ φξγαλν ηε «Γηεζλή Δπηηξνπή 

Πλεπκαηηθήο πλεξγαζίαο» (International Committee of Intellectual Cooperation). 

Παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθαλ εζληθέο θαη δηεζληθέο, δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπλαληήζεηο θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηδησηηθψλ ζσκαηείσλ. ηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο 

νη δξαζηεξηφηεηεο μεθίλεζαλ ζηηο ρψξεο ηνπ βνξξά, φπνπ θαη ζεκεηψζεθαλ νη πξψηεο 

επηηπρείο πξνζπάζεηεο απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ. Αθνινχζσο 

ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κεληξηθήο  Δπξψπεο ζεκεηψζεθαλ έληνλεο αληηδξάζεηο 

απφ ζσκαηεία θαη ελψζεηο εθπαηδεπηηθψλ κε επίθεληξν ηε Γαιιία
62

.  

Δληφο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη εηδηθφηεξα κέρξη ην 1930 ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο παγθνζκίσο ην πξφβιεκα ησλ εγρεηξηδίσλ είρε μεθάζαξα 

αλαγλσξηζηεί θαη πξνζδηνξηζηεί. Αληίζηνηρα, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαζεψξεζε 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ είραλ απήρεζε θαη ζηνλ ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, θαζψο ζηηο δηαβαιθαληθέο δηαζθέςεηο πνπ δηεμάρζεθαλ ζην δηάζηεκα 1930 

– 1934, έλα απφ ηα θχξηα ζέκαηα ζπδήηεζεο ήηαλ θαη ε αλαζεψξεζε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, κε γλψκνλα 

ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ
63

.  

εκείν ζηαζκφο ζην επξχηεξν εγρείξεκα γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ απνηέιεζε ην έηνο 1937, φηαλ ππνγξάθεθε αξρηθά απφ 27 θξάηε ε 

«Γηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο», θαηά ηελ νπνία κεηαμχ ησλ 

αξρψλ πνπ ζεζπίζηεθαλ δηαηππψζεθαλ ηα εμήο:  

1. «Απνηειεί επηδίσμε ε πξνζνρή ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζε θάζε ρψξα  θαη ησλ 

ζπγγξαθέσλ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ λα ζηξαθεί πξνο ηε ζθνπηκφηεηα:  

α) γηα λα παξαρσξεζεί φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έθηαζε ζηελ ηζηνξία 

άιισλ εζλψλ. 

β) γηα λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο,  

ζε γεγνλφηα, ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ζα επηθέξνπλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ εζλψλ. 

2. Απνηειεί επηδίσμε ε πξνζπάζεηα θάζε Κπβέξλεζεο λα εμαθξηβψζεη κε ηη 

κέζα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζα 
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κπνξνχζαλ ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο λα ηεζνχλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο 

ελαληίνλ φισλ εθείλσλ ησλ ηζρπξηζκψλ θαη εξκελεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εγείξνπλ άδηθεο  πξνθαηαιήςεηο ελαληίνλ άιισλ εζλψλ. 

3. Απνηειεί επηδίσμε ε ζχζηαζε απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Πλεπκαηηθήο 

πλεξγαζίαο κηα επηηξνπήο ζε θάζε ρψξα, απνηεινχκελε απφ κέιε πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην επάγγεικα ηεο δηδαζθαιίαο, πεξηιακβάλνληαο 

δαζθάινπο ηζηνξίαο, ελψ ζε φπνηα ρψξα ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν, 

επηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιια θαηαξηηζκέλα ζψκαηα.[…]»
64

.  

κσο παξά ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθήξπμεο, δελ εθαξκφζηεθαλ 

ζηελ πξάμε. Απηφ ζπλέβε θαηά βάζε ιφγσ ηεο απξνζπκίαο ησλ ίδησλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε εθαξκνγή ηνπο πξνσζήζεθε πην έλζεξκα 

επξφθεηην θπξίσο γηα γεηηνληθέο ρψξεο κε δηαρξνληθά θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Με ηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε κειέηε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη φζα είραλ επηηεπρζεί κέρξη ηφηε, φρη κφλν επάλσ ζην δήηεκα ησλ 

εγρεηξηδίσλ αιιά ζηελ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο έθηαζαλ 

ζην ηέινο ηνπο. Χζηφζν, κε ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ δφζεθε λέα ψζεζε ζηελ έξεπλα 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κε επηθεθαιήο πιένλ ηελ UNESCO.  

ε απηή ηε θάζε νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλεο ζηα 

εγρεηξίδηα ελψ ην 1946 ζηελ πξψηε Γεληθή  Γηάζθεςε ηεο UNESCO θαζηεξψζεθε ην 

«Πξφγξακκα γηα ηε Βειηίσζε ησλ Δγρεηξηδίσλ θαη ησλ Γηδαθηηθψλ Τιηθψλ σο 

Βνεζήκαηα ζηελ Αλάπηπμε  Γηεζλνχο Αληίιεςεο», κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο πεξηφδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ. Αθνινχζσο, ην 1949 

θαηαζθεπάζηεθε έλα «Τπνδεηγκαηηθφ ρέδην (Model Plan) γηα ηελ Αλάιπζε θαη ηε 

Βειηίσζε ησλ Δγρεηξηδίσλ θαη ηνπ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ […] σο Βνεζήκαηα ζηε Γηεζλή 

Αληίιεςε» θαη ζηα επφκελα ρξφληα απφ ην ζηάδην ηεο έθδνζεο δηαθεξχμεσλ έγηλε ε 

κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ πξάμε
65

. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 παξφιν πνπ ηνλίζηεθε ε πνιπκεξήο (κε 

ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ απφ δχν κέξε) πξνζέγγηζε ζηελ εμέηαζε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ, ηαπηφρξνλα αληηκεησπίζηεθε κέζσ δηκεξψλ δηεξγαζηψλ αλάκεζα ζε 

ρψξεο θαη θπξίσο κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζεζκηθψλ  αξρψλ ησλ ρσξψλ. Ηδηαίηεξα φκσο 

κεηά ην έηνο 1953 ε δξάζε ηεο UNESCO πεξηνξίζηεθε θαη νη ελέξγεηέο ηεο 

απέθηεζαλ ηε κνξθή ζπζηάζεσλ, αθελφο εμαηηίαο ηε κεησκέλεο παξνρήο θνλδπιίσλ, 
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ην νπνία πξννξίδνληαλ γηα ηελ έξεπλα ησλ εγρεηξηδίσλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο 

επηθξάηεζεο ησλ δηεξγαζηψλ ζε δηκεξέο επίπεδν κεηαμχ δχν ρσξψλ, ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ κεξψλ
66

.  

ε απηφ ην πιαίζην παξνπζηάζηεθε εθ λένπ ε αλάγθε γηα αλαλέσζε ησλ ηδεψλ 

επάλσ ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ κεζφδσλ 

ηεο έξεπλαο, ελψ κνινλφηη ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο UNESCO έρεη πεξηνξηζηεί 

ζηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ ή ζηε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, ν δηεζλή 

νξγαληζκφο ζπλέρηζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ κε ην λα ελζαξξχλεη, λα δέρεηαη 

αλαθνξέο, λα πξνσζεί ζπκθσλίεο θαη γεληθψο λα εγθξίλεη ηελ αλαζεψξεζε βηβιίσλ. 

Αλάινγα, ην 1974 ζηε Γεληθή Γηάζθεςε ηεο UNESCO πηνζεηήζεθε ε «πξφηαζε φζνλ 

αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ δηεζλή αληίιεςε, ζπλεξγαζία, εηξήλε θαη εθπαίδεπζε ζε 

ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο»
67

.  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κε βάζε ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο 

Παηδαγσγηθήο ηεο Δηξήλεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ε  UNESCO ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Georg Eckert επηθεληξψζεθαλ ζηε δηακφξθσζε κηαο 

λέαο ηάζεο ζηελ εμέηαζε ησλ εγρεηξηδίσλ κε βάζε φρη κφλν ην πεξηερφκελν ηνπ 

εγρεηξηδίνπ, αιιά ηε ζέζε  θαη ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εγρεηξηδίνπ εληφο ηνπ  πιαηζίνπ 

ηεο ηάμεο.  

Tν 1988 ζην Ηλζηηηνχην Georg Eckert (Braunschweig, Γεξκαλία)  ζπγθιήζεθε 

έλα ζπλέδξην κε ηίηιν «Γηεζλήο ζχζθεςε κε ζηφρν ηε ζχζηαζε θξηηεξίσλ γηα ηε κειέηε 

ησλ θπξηφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο θαη ηεο παξνπζίαζήο ηνπο ζηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα», ελψ ην 1991 ζηελ Απζηξαιία 

(Brisbane) πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δεχηεξε δηεζλήο δηάζθεςε κε απνηέιεζκα ηελ 

αλαδηαηχπσζε ησλ αξρψλ ηεο Γηεζλνχο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ, θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ζπζηάζεσλ κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ γηα 

ηελ αλάπηπμε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ.  Δπίζεο, πξνηάζεθε ε 

ζχζηαζε ελφο «Γηεζλνχο Γηθηχνπ γηα ηελ Έξεπλα ησλ ρνιηθψλ Δγρεηξηδίσλ» 
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(International Textbook Research network), ην νπνίν ην 1992 εγθαηαζηάζεθε ζην 

Ηλζηηηνχην Georg Eckert σο επίζεκνο θνξέαο ππφ ηελ αηγίδα ηεο UNESCO
68

. 

ε επξσπατθφ επίπεδν ν ζεζκφο πνπ αζρνιήζεθε κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

είλαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ην νπνίν ιίγα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ (1949) 

πεξηέιαβε ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο. Ζ βειηίσζε ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο απνηέιεζε ην ζέκα ηεο πξψηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ελψ ζηελ Δπξσπατθή Πνιηηηζκηθή 

χκβαζε ηνπ 1954 ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ηεο Ηζηνξίαο. 

Οη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ επάλσ ζηελ Ηζηνξία δηεμάρζεθαλ ζε ηξία ζηάδηα. 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα έιαβε ρψξα θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 κε ζθνπφ λα 

πξνσζεζεί ε χπαξμε πςεινχ πνζνζηνχ εηιηθξίλεηαο θαη δηθαίνπ  ζην πεξηερφκελν 

ησλ εγρεηξηδίσλ, αιιά θαη ε εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. ην δεχηεξν ζηάδην 

κειεηήζεθε ε ζέζε ηεο Ηζηνξίαο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ζρεδηάζηεθαλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, θαηά ηνλ νπνίν ζα ήηαλ δπλαηφ ε 

Ηζηνξία λα απνηειέζεη έλα ειθπζηηθφ θαη ζρεηηθφ  κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ αληηθείκελν ελαζρφιεζεο. ην ηξίην ζηάδην εληάζζεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ζπλεδξίσλ, ζπκπνζίσλ θαη ησλ εκεξίδσλ πνπ έρνπλ δηνξγαλσζεί απφ ην πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο Ηζηνξίαο θαη ε έθδνζε 

ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ δηνξγαλψζεσλ. 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 1953 – 1958 ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο νξγάλσζε έμη 

κείδνλνο ζεκαζίαο ζπλέδξηα γα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηαδφηαλ ε επξσπατθή 

Ηζηνξία ζηα εγρεηξίδηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ. Δμαξρήο  ηνλίζηεθε φηη ν ζθνπφο ησλ 

ζπλεδξίσλ γηα ηα εγρεηξίδηα ήηαλ «φρη  ην πψο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηζηνξία σο 

πξνπαγάλδα γηα ηελ επξσπατθή ελφηεηα,   αιιά ην λα γίλεη πξνζπάζεηα γηα εμάιεηςε  

ησλ παξαδνζηαθψλ ιαζψλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη λα θαζηεξσζνχλ ηα 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα».  

Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ 

εξγαζηψλ ζηελ Ηζηνξία ιφγσ ηεο ζηξνθήο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ Τπνπξγείσλ 

Παηδείαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ αλζξσπηζηηθψλ κε ηηο 

                                                           
68

 Καςάιεο & Υαξιάκπνπο, 1995, ζει. 24, 25· Pingel, 2010, ζει. 14· UNESCO, International 

Education: Guidelines for Curriculum and Textbook Development in International Education: 

http://www.unesco.org/education/pdf/34_71.pdf 



45 

 

θπζηθέο επηζηήκεο. Αθνινχζσο, απφ ηηο αξρέο ην 1980 δηνξγαλψζεθε κεγάινο 

αξηζκφο ζεκηλαξίσλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

επξσπατθήο ηζηνξίαο, ελψ ην 1990 ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Georg Eckert 

δηνξγαλψζεθε έλα επξσπατθφ ζεκηλάξην εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο κε ηίηιν «Ηζηνξία θαη 

θνηλσληθέο ζπνπδέο – κεζνδνινγίεο ηεο αλάιπζεο ησλ εγρεηξηδίσλ». ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε κέζσ δηνξγαλψζεσλ ζεκηλαξίσλ θαη κε ζπγθιίζεηο ζπλεδξίσλ θαη 

ζπκπνζίσλ, ζηα επφκελα ρξφληα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο απνηέιεζαλ πεδίν 

εξγαζηψλ γηα ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο
69

.  

ηηο κέξεο καο ε έξεπλα ησλ εγρεηξηδίσλ ζπλερίδεη λα δηεμάγεηαη θαη λα 

αλαπηχζζεηαη  εμειίζζνληαο ηε κειέηε θαη ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία δηαρξνληθά, απφ ην παξειζφλ κέρξη ζήκεξα ελψ 

παξαηεξνχληαη θαη λέεο ηάζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα θαηλφκελα θαη ηηο 

ζπλζήθεο κεηαβνιήο ησλ θνηλσληψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. ε απηή ηε βάζε, ε 

δηακφξθσζε ησλ πνιπεζληθψλ θνηλσληψλ κέζσ ησλ καδηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ 

θαη θαη‟ επέθηαζε ε πνιπεζληθή ζχλζεζε ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ  ψζεζε ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ – θπξίσο ηεο UNESCO – ζηελ ελαζρφιεζε κε 

ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε
70

. Δπηπιένλ, ε θπξίαξρε ηάζε ηεο έξεπλαο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ηελ κειέηε ηεο εηθφλαο ηνπ αιινεζλή απέθηεζε λέεο 

πξννπηηθέο θαζψο θαη λέεο πξνθιήζεηο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ απφ ηα παιαηφηεξα. Μηα αιινεζλήο νκάδα - κεξίδα είλαη 

δπλαηφ λα έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο ζηελ αληίιεςε ηνπ εζληθνχ εαπηνχ κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, εληαγκέλε κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, ελψ κηα λέα εζληθή 

νκάδα λα απνηειεί πιένλ ηνλ εζληθφ άιιν θαη ηνλ μέλν. πλεπψο ε έξεπλα ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαρξνληθφηεηα θαη κε αλάγθε γηα 

αλαλέσζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζήο ηεο. 

Ζ δξάζε ηεο UNESCO θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο απνηέιεζε ηνλ 

βαζηθφ άμνλα, ζηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε ε έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κέζσ 

ησλ ζπζηάζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο δηεζλψλ ζπγθεληξψζεσλ. Χζηφζν, παξφιν πνπ 

ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κεγάιν βαζκφ ζπληνλίζηεθε απφ ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο δελ δηεμάρζεθε απνθιεηζηηθά απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηά ηνπο, αιιά ζε 

ζπλεξγαζία κε εγρψξηα θέληξα, ηλζηηηνχηα θαη ηδξχκαηα. ε δηάθνξεο ρψξεο 
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παγθνζκίσο ππάξρνπο αλάινγεο δνκέο θαη θνξείο κε θχξηα ελαζρφιεζε ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα.  

 ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο μερσξίδεη ε δξάζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Georg Eckert
71

 ζηε Γεξκαλία, ηνπ νπνίνπ ε δξάζε έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ έξεπλα ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαζψο ε κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε ζηε κειέηε ησλ 

εγρεηξηδίσλ απνηειεί πξφηππν γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. ηελ 

Διιάδα επίζεο ππάξρεη ην Κέληξν Έξεπλαο ρνιηθψλ Βηβιίσλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
72

.  

ηελ Σνπξθία αληίζηνηρα, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ Ηζηνξία, ππάξρεη ην Türk 

Tarih Kurumu (Σνπξθηθφ Ίδξπκα Ηζηνξίαο)
73

 κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επίζεκνπ θξαηηθνχ 

ζεζκνχ θαη κε έληνλε δξαζηεξηφηεηα, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επξχηεξε ζεψξεζε 

ηεο Ηζηνξίαο, ηδίσο επάλσ ζε ηζηνξηθά δεηήκαηα πνπ εκπιέθεηαη θαη ε Σνπξθία θαη 

φρη ηφζν ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ην Tarih Vakfı (Ίδξπκα 

Ηζηνξίαο)
74

, κε ηε κνξθή ηδξπκαηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε αμηφινγα έξγα, κέξνο ησλ νπνίσλ έρεη απνηειέζεη θαη 

ε έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Βέβαηα, ε έξεπλα ησλ εγρεηξηδίσλ εμίζνπ 

απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ζε επίπεδν αθαδεκατθψλ εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ ζηα 

πιαίζηα κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

δηεζλψο, ρσξίο λα  εμαηξνχληαη ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία.  

2.5.1 Αλαζθόπεζε εξεπλώλ 

ηελ Διιάδα ε έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 

1980, κε ηε δεκνζίεπζε ησλ πξψησλ κειεηψλ επάλσ ζηελ αλάινγε ζεκαηνινγία. ε 

απηφ ην ζηάδην ε κειέηε ησλ εγρεηξηδίσλ έγηλε ζε αηνκηθφ επίπεδν ρσξίο κεζνδηθή 

θαη ζπζηεκαηηθή δηεξγαζία, φζνλ αθνξά ηνλ ζθνπφ, ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηε 

κεζνδνινγία. 

ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ε Διιάδα  ζπκκεηείρε ζε επίζεκεο δηκεξείο 

θαη πνιπκεξείο ζπγθεληξψζεηο κεηαμχ θξαηψλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πηνζέηεζε θνηλψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, επάλσ ζηηο νπνίεο ζα θηλνχληαλ ε 

βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, θπξίσο κε πξφηππν ηηο 

εξγαζίεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Georg Eckert. Σέηνηνπ είδνπο ζπλαληήζεηο έιαβαλ ρψξα 

                                                           
71

 http://www.gei.de 
72

 http://www.edlit.auth.gr/units 
73

 http://www.ttk.gov.tr/ 
74

 http://tarihvakfi.org.tr/ 



47 

 

δηεζλψο, ζε πφιεηο φπσο ε Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1986, ε Πάηξα ην 1988 θαη ε 

Αζήλα ην 1990, σζηφζν ρσξίο άκεζα απνηειέζκαηα ψζηε νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο 

λα ζεσξεζνχλ σο κεξίδα ηεο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

Σα πξψηα αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ζπζηεκαηηθήο θαη νξγαλσκέλεο 

έξεπλαο επάλσ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα παξνπζηάζηεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, κε θάπνηεο αλαιχζεηο θπξίσο αλαγλσζηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ,  φκσο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ εμέηαζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο 

πξνθιήζεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο Οκάδαο Γπλαηθείσλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ην 1983 θαη κέζσ ηεο ζχζηαζεο δχν εξεπλεηηθψλ 

κνλάδσλ εληφο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ  

Ηλζηηηνχηνπ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Δηξήλε ην 1986 θαη ηεο Μνλάδαο Έξεπλαο 

ρνιηθνχ Βηβιίνπ ην 1992, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Κέληξν ρνιηθψλ Βηβιίσλ θαη 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΔΒΗΓΔ), κε ιεηηνπξγία κέρξη θαη ζήκεξα
75

. 

ε επίπεδν ζπλαληήζεσλ, ην 1994 (17 Μαΐνπ) δηνξγαλψζεθε απφ ηε Μνλάδα 

Έξεπλαο ρνιηθνχ Βηβιίνπ  κηα εκεξίδα κε ηίηιν «ρνιηθά Δγρεηξίδηα Βαιθαληθψλ 

Υσξψλ», φπνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα πξψηα  δείγκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

φζνλ αθνξά ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία εξεζηζκάησλ γηα 

ζπδήηεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα ζρνιηθά 

βηβιία ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ απέλαληη ζε άιινπο ιανχο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξίδα παξνπζηάζηεθαλ ε εηθφλα ηνπ άιινπ, νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ζηα 

ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γιψζζαο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, Γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ, ε εηθφλα ηεο Διιάδαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Κχπξνπ, ε επξσπατθή 

δηάζηαζε ζηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ αιιά θαη ε  

εηθφλα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Νενέιιελα, φπσο θαη ε εηθφλα ηνπ εζληθνχ εαπηνχ ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Σνπξθίαο 
76

.  

Αληίζηνηρα, ην 1998 δηνξγαλψζεθε ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο απφ ηε Μνλάδα Έξεπλαο ρνιηθνχ Βηβιίνπ, ην Ηλζηηηνχην Georg 

Eckert, ηελ UNESCO θαη ηε Βαιθαληθή Δηαηξεία Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο 

έλα δηεζλέο ζπλέδξην κε ηίηιν «Ζ εηθφλα ηνπ ―άιινπ‖ ή ηνπ γείηνλα ζηα ζρνιηθά 

βηβιία ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ», ζην νπνίν ζπκκεηείραλ επηζηήκνλεο απφ δεθαπέληε 

βαιθαληθέο θαη δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο, κε ζηφρν «ηε δεκνζίεπζε πξφζθαησλ (γηα 
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ηελ επνρή) εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ζηελ επηζηεκνληθή 

απηή πεξηνρή, ηε ζπδήηεζε πεξί ηνπ πξαθηένο θαη ηε δεκηνπξγία ίζσο πξνυπνζέζεσλ 

γηα ζπλεξγαζίεο ζην κέιινλ»
77

. 

Δπίζεο, ην 2016 (4 – 6 Μαξηίνπ) δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα, κέζσ 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Μνπζείνπ ρνιηθήο Εσήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ρνιηθνχ Τιηθνχ (ΔΚΔΓΗΤ), ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο 

Διιάδνο θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ Διιάδνο – PIERCE, παλειιήλην ζπλέδξην 

κε ηίηιν «Πξνγξάκκαηα πνπδψλ − ρνιηθά εγρεηξίδηα απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ 

θαη ην κέιινλ». ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην δφζεθε έκθαζε θπξίσο ζηνλ δηδαθηηθφ 

ξφιν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ελψ ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ έρνπλ εθδνζεί θαη 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ
78

.  

Δπηπιένλ, ζηηο 17 – 19 Μαξηίνπ 2017 ζηε Θεζζαινλίθε δηνξγαλψζεθε απφ ην 

Κέληξν Έξεπλαο θαη Αμηνιφγεζεο ρνιηθψλ Βηβιίσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ (ΚΔΑΒΔΠ) ηνπ Σνκέα Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Α.Π.Θ, ζπλέδξην κε ηίηιν «Έξεπλα πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ». 

θνπφ ηνπ ζπλεδξίνπ απνηέιεζε «ε αλάπηπμε δηαιφγνπ αλαθνξηθά µε ηα 

επηζηεκνινγηθά, παηδαγσγηθά, ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα, ηα εξεπλεηηθν-

κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνγξαςάλησλ ζπνπδψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηελ Διιάδα»
79

. 

ζνλ αθνξά ζηηο ειιεληθέο πνπ δηεμάρζεθαλ ζηελ Διιάδα ηα πξψηα 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απνηεινχλ ε εξγαζία ηεο Φξαγθνπδάθε, κε ηίηιν «Σα 

αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ: ηδενινγηθφο πεηζαλαγθαζκφο θαη 

παηδαγσγηθή βία», επάλσ ζηα αλαγλσζηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο πεξηφδνπ 

1954 – 1974, εμεηάδνληαο ηηο αμίεο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ζξεζθείαο 

θαη ηεο εξγαζίαο
80

 θαη ηνπ Άριε, «Οη γεηηνληθνί καο ιανί, Βνχιγαξνη θαη Σνχξθνη, ζηα 

ζρνιηθά βηβιία Ηζηνξίαο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ», ζρεηηθά κε ηα βηβιία Ηζηνξίαο ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηεο πεξηφδνπ 1979 – 1980.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία ηνπ Άριε κειεηάηαη ε εηθφλα ησλ γεηηνληθψλ 

ιαψλ, Βνπιγάξσλ θαη Σνχξθσλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα βηβιία Ηζηνξίαο ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. Ζ κέζνδνο αλάιπζεο, ε νπνία  εθαξκφδεηαη πηζηά, είλαη 
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ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Berelson. Ο εξεπλεηήο θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εηθφλα ηνπ γείηνλα, πνπ δηακνξθψλεηαη κέζσ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ είλαη απνιχησο αξλεηηθή, ηνλίδνληαο φηη «ζε θαλέλα 

ζεκείν δε θαίλεηαη λα ππάξρεη παξακηθξή δηάζεζε ή λχμε γηα θαηαλφεζε, ζπλεξγαζία, 

θηιία αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο. Ζ αηκφζθαηξα ζηηο ζρέζεηο 

κε ηνπο ιανχο απηνχο είλαη ερζξηθή, γεκάηε θαρππνςία θαη πξνθαηάιεςε»
81

.  

Γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα, ζπγθξηηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζε 

επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δελ απνηέιεζε εμ αξρήο 

αληηθείκελν έξεπλαο κε κεγάιε ζπρλφηεηα. ηα πξψηα ρξφληα ηεο εγρψξηαο έξεπλαο 

πεγή κειέηεο απνηέιεζαλ θπξίσο ηα αλαγλσζηηθά βηβιία, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ 

Ξσρέιιε ππήξρε έιιεηςε ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζε έξεπλεο γηα ηα 

«θξνλεκαηηζηηθά»
82

 καζήκαηα, φπσο ε Ηζηνξία, ε Αγσγή ηνπ Πνιίηε, ε Γιψζζα θαη 

ε Λνγνηερλία θαη ε Γεσγξαθία
83

. ηαδηαθά, απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ παλειιελίσο ελψ πιένλ αληηθείκελν κειέηεο δελ 

απνηεινχλ κφλν ηα αλαγλσζηηθά βηβιία αιιά ζε κεγάιν βαζκφ ηα βηβιία ηεο 

Ηζηνξίαο θαη Αγσγήο ηνπ Πνιίηε, φρη κφλν ηεο Διιάδαο  αιιά θαη ησλ γεηηνληθψλ 

ρσξψλ, εξεπλψληαο ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ κε θπξίαξρε 

ηάζε ηελ εμέηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ εζληθνχ εαπηνχ θαη ηνπ εζληθνχ άιινπ – γείηνλα. 

ζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα ησλ ηνπξθηθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηελ Διιάδα 

έλα απφ ηα πξψηα δείγκαηα απνηειεί ε κειέηε ηνπ νιηαξίδε, «Σνπξθηθά ζρνιηθά 

βηβιία: Ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο», ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη πηπρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπξθηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980. ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ν ζπγγξαθέαο ζηεξίδεηαη επηιεθηηθά ζε 

ζπγθξηκέλεο αλαθνξέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ελψ δελ 

αθνινπζείηαη θάπνηνπ είδνπο ζπζηεκαηηθή κέζνδνο αλάιπζεο θαη δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ αλαθνξψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνβάιινληαη αξλεηηθέο πξνο  

ζηάζεηο
84

. 

ηελ έξεπλα ησλ Καηζνπιάθνπ θαη Σζαληίλε κε ηίηιν «Πξνβιήκαηα  

Ηζηνξηνγξαθίαο: Δπαλάζηαζε ηνπ ‗21, Βαιθαληθνί πφιεκνη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ 

βαιθαληθψλ θξαηψλ» παξνπζηάδνληαη κε πεξηγξαθηθφ ηξφπν νη ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ γηα ηα αλάινγα ηζηνξηθά δεηήκαηα. ηηο  πεγέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
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βηβιία «Ηζηνξία Λπθείνπ» (Tarih III, Lise) θαη «Δπαλαζηαηηθή Ηζηνξία ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη Αηαηνπξθηζκφο» ηνπ έηνπο 1988 ελψ ηα δεηήκαηα παξνπζηάδνληαη 

κέζσ εθηελνχο πεξηγξαθήο. Οη ζπγγξαθείο ζπκπεξαίλνπλ ηελ χπαξμε δηαζηξέβισζεο 

ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, αλαθξίβεηαο σο πξνο νξηζκέλεο ρξνλνινγίεο θαη 

ζθνπηκφηεηαο, κέζσ απνζησπήζεσλ ζρεηηθά κε ηα πεπξαγκέλα, φπσο θαη ηελ 

έιιεηςε επηζηεκνληθήο κεζφδεπζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ
85

. 

Ζ έξεπλα ηεο Δπαγγέινπ – Υαξαιάκπνπο «Ζ εηθφλα ησλ Διιήλσλ ζηα 

Σνπξθηθά αλαγλσζηηθά ηεο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο» εμεηάδεη ηα αλαγλσζηηθά ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο πνπ δηδάζθνληαλ ζην ζρνιείν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαηά ηελ πεξίνδν 1990 – 1994. Χο θεληξηθφ ζπκπέξαζκα δηαηππψλεηαη ε επηθξάηεζε 

ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ «εζληθηζκνχ – αηαηνπξθηζκνχ», φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, 

ζην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ελψ ε εηθφλα ηνπ Έιιελα ζρεκαηίδεηαη κέζα απφ ηελ 

ίδηα νπηηθή
86

.      

ηελ νκαδηθή έξεπλα «Ζ εηθφλα ηνπ ‗άιινπ‘ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ» ησλ Ξσρέιιε, Καςάιε, Ηζκπξιηάδνπ, 

Γνπθίδνπ, Μπνλίδε θαη Υαηδεζαββίδε κειεηψληαη θαη ηα ηνπξθηθά εγρεηξίδηα 

Γιψζζαο θαη έλα Αιθαβεηάξην ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1996 – 1997. Με βάζε ην 

πεξηερφκελφ ηνπο ζπκπεξαίλεηαη φηη θεληξηθφ ζέκα απνηεινχλ νη Έιιελεο, ησλ 

νπνίσλ ε εηθφλα ηαπηίδεηαη κε εθείλε ηνπ ερζξνχ
87

. 

 Δπίζεο, ζην δηεζλέο ζπλέδξην, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 

1998 έιαβαλ ρψξα θαη εηζεγήζεηο Σνχξθσλ εξεπλεηψλ, επάλσ ζηα ηνπξθηθά ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα. Ζ κηα απφ απηέο έρεη ηνλ ηίηιν «"Παξνπζηάζεηο" ησλ πνιηηηθψλ 

θνηλνηήησλ ζηα ηνπξθηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο επνρήο ηεο δεκνθξαηίαο» 

απνηειψληαο αλάινγε έξεπλα, ε νπνία δηεμάρζεθε απφ ηνλ Mustafa Çıkar κε ζθνπφ 

ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο 

ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Αγσγήο ηνπ Πνιίηε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο 

πεξηφδνπ 1876 – 1933. Χο ζπκπέξαζκα δηαηππψλεηαη ε άξξεθηε ζχλδεζε θαη ε 

ηαχηηζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ππφζηαζεο ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ
88
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Ζ δεχηεξε εηζήγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Salıh Özbaran, κε ηίηιν «Ζ 

εηθφλα ηνπ "Άιινπ" ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο: ε πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο». Ο 

εξεπλεηήο παξνπζίαζε κηα ζεηξά ζηνηρείσλ απφ κηα έξεπλα ελφο ηνχξθνπ θνηηεηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε επηπιένλ απφςεηο  επάλσ ζην αληίζηνηρν ζέκα, επηζεκαίλνληαο εμ 

αξρήο ηνλ «κε γφληκν ραξαθηήξα ησλ ηνπξθηθψλ εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο», γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο ηζηνξηνγξαθίαο. πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγεη 

ζηε ζέζε φηη ην δήηεκα ηνπ αιινεζλή θαη ηνπ γείηνλα νπζηαζηηθά δελ έρεη ζέζε ζηελ 

επηζηεκνληθή ηζηνξηνγξαθία ηφζν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο φζν θαη ησλ Βαιθαλίσλ, ελψ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, ε χπαξμε ηνπ αιινεζλή ζπλαληάηαη πάληα κέζσ ηεο 

χπαξμεο ησλ Οζσκαλψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ Σνχξθσλ
89

.     

ηελ έξεπλα ηνπ Copeaux κε ηίηιν «Θξεζθεπηηθέο ηαπηφηεηεο ζηα ηνπξθηθά 

εγρεηξίδηα» εμεηάδεηαη ν βαζκφο θνζκηθφηεηαο ηνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο θαη ε 

παξνπζίαζε ηεο Υξηζηηαλνζχλεο κέζα απφ ηα ζξεζθεπηηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηα 

εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο ζηελ Σνπξθία, απφ ην έηνο 1931 κέρξη ην έηνο 2001. Ο εξεπλεηήο 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Σνπξθία νπζηαζηηθά δελ είλαη έλα θνζκηθφ θξάηνο, 

εθφζνλ ε πνιηηεία δελ παξακέλεη νπδέηεξε, έρνληαο έληνλα παξεκβαηηθφ ξφιν.  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία, 

δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ην ρξηζηηαληθφ ζηνηρείν αληηκεησπίδεηαη ερζξηθά φηαλ ζηελ 

θνηλσλία εκπιέθεηαη ην ζηνηρείν ηνπ εζληθηζκνχ θαη φρη ζε ζρέζε κε ηηο δνγκαηηθέο 

αξρέο ηνπ Κνξαλίνπ
90

. 

Δπίζεο, ζηε δεκνζίεπζε ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα κε ηνλ ηίηιν «Ζ εηεξφηεηα ζηνλ 

ηνπξθηθφ ηζηνξηθφ ιφγν: Γεληθέο ζεσξήζεηο», πεξηγξάθεηαη ε θπξίαξρε ηδενινγία ησλ 

εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο ζηελ Σνπξθία, απφ ην έηνο 1931 θη έπεηηα κέρξη ην 2001, θαζψο 

θαη ε εηθφλα ησλ αιινεζλψλ ζηα βηβιία ηεο Ηζηνξίαο, κε έκθαζε θπξίσο ζηε ζέζε 

ησλ Διιήλσλ θαη ηεο Κχπξνπ εληφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Καηά ηε κειέηε, ε 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ Σνχξθσλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ Ηζιακηθφ Πνιηηηζκφ. Ζ ζέζε 

ησλ Διιήλσλ ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε ηνπνζεηείηαη ζε ηξείο πεξηφδνπο, νη νπνίεο 

θαηά ηνλ ζπγγξαθέα αληηζηνηρνχλ ζηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν κεηαμχ 14νπ θαη 15νπ 

αηψλα, ζηελ πεξίνδν ηνπ αγψλα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο 

(1829) θαη θαηά ηελ απφβαζε ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ κε  ηελ θαηάιεςε ηεο 

«Γπηηθήο Αλαηνιίαο» θη έπεηηα κε ηελ αλάθηεζε ηεο απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ 
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Μνπζηαθά Κεκάι (1919 - 1922)
91

. Σαπηφρξνλα, ζηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν νη 

Έιιελεο παξνπζηάδνληαη σο πξνλνκηνχρνη κε νπδέηεξεο αλαθνξέο, σζηφζν θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο απφβαζεο ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ δέρνληαη ζθιεξή θξηηηθή. 

Αθφκα, φζνλ αθνξά ηελ ζέζε ηεο Κχπξνπ, ζπκπεξαίλεηαη ε απνπζία ζρεηηθψλ 

ηζηνξηθψλ αλαθνξψλ ελψ ε Βφξεηνο Κχπξνο δελ παξνπζηάδεηαη μερσξηζηφ έδαθνο 

ελψ ν νη Σνπξθνθχπξηνη ζεσξείηαη φηη έρνπλ ηελ ίδηα εζληθή ηαπηφηεηα κε ηνπο 

ππεθφνπο ηεο Σνπξθίαο
92

. 

Αλαιφγσο, ζην έξγν ηνπ Μήιια κε ηίηιν «Δηθφλεο Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ: 

ρνιηθά βηβιία, ηζηνξηνγξαθία, ινγνηερλία θαη εζληθά ζηεξεφηππα», κειεηάηαη έλαο 

κεγάινο αξηζκφ πεγψλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Σνπξθίαο, ηεθκήξηα ηεο ηνπξθηθήο ηζηνξηνγξαθίαο, ηνπξθηθά ινγνηερληθά έξγα θαη 

ηνπξθηθέο κειέηεο, απφ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα ησλ 

Διιήλσλ. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη θαη κηα κεξίδα θεηκέλσλ απφ ειιεληθά ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, ηεθκήξηα ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ειιεληθά ινγνηερληθά έξγα κε 

ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο πνπ δηακνξθψλεηαη ζρεηηθά κε ηνπο Σνχξθνπο. 

ζνλ αθνξά ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, παξνπζηάδνληαη ρσξία απφ ηνπξθηθά ζρνιηθά 

βηβιία Ηζηνξίαο θαη Κνηλσληθψλ Γλψζεσλ ηεο καθξάο πεξηφδνπ απφ ην 1931 έσο θαη 

ην 1999
93

.  

ην εξεπλεηηθφ θάζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ε εηθφλα θαη ηα 

ζηεξεφηππα απέλαληη ζηνπο Έιιελεο δελ απνηεινχλ εμαίξεζε απφ ηηο δηαρξνληθέο 

ηνπξθηθέο ζέζεηο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, σζηφζν κε ηελ 

παξάιιειε εμέηαζε θαη παξνπζίαζε ησλ ειιεληθψλ πεγψλ απνζθνπείηαη αθελφο ε 

απνηχπσζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ πξνο ηνπο  γείηνλεο Σνχξθνπο θαη αθεηέξνπ ε ελ 

κέξεη απφδεημε φηη ε εζληθή ηζηνξηνγξαθία ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλέο πξαθηηθέο 

δηεζλψο, ρσξίο ε Σνπξθία λα απνηειεί κνλαδηθφ θαη μερσξηζηφ θαηλφκελν. 

Αθφκα κηα πην ζχγρξνλε έξεπλα, απνηειεί ε αληίζηνηρε ηνπ Σζηαλάθα κε 

ηίηιν  «Ζ εηθφλα ηνπ «αιινχ» ζηα ζχγρξνλα ηνπξθηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο θαη πνιίηηθεο αγσγήο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο». ε 

                                                           
91

 Πξνθαλψο ν ζπγγξαθέαο απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε κηαο νπδέηεξεο ζηάζεο, γηα απηφ θαη 

θάλεη ιφγν γηα απφβαζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Σνπξθία, απνθεχγνληαο ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ φξσλ 

φπσο Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία ή Δζληθναπειεπζεξσηηθφο Αγψλαο ησλ 

Σνχξθσλ (Millî Mücadele), ή Απειεπζεξσηηθφο Πφιεκνο (Kurtuluş Savaşı) ή Καηάιεςε ηεο κχξλεο 

(İzmir „in İşgâli), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ησλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ απφ ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία.    
92

 Copeaux, 2002b, ζει. 397 – 405.  
93

 Μήιιαο, 2001. 



53 

 

απηή ηε κειέηε πξαγκαηνπνηείηαη κηα εμαηξεηηθά αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ηα 

καζήκαηα «Κνηλσληθέο Γλψζεηο» (Sosyal Bilgiler) θαη «Αγσγή ηνπ Πνιίηε θαη 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» (Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi), ηα νπνία 

δηδάζθνληαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Σνπξθίαο ηελ πεξίνδν 2000 – 2001. 

ηελ έξεπλα παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ησλ ιαψλ – εζλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ελψ 

ζπκπεξαίλεηαη ε επηθξάηεζε ηεο «ηδενινγίαο ηνπ Κεκαιηζκνχ», ε χπαξμε 

απνζησπήζεσλ θαη επηιεθηηθψλ απφςεσλ επάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά δεηήκαηα 

θαη ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα έζλε
94

.  

Δπίζεο, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηελ έξεπλα ησλ ηνπξθηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Γπηηθή Θξάθε, κε αθνξκή ηε 

θαλεξά κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ησλ εξεπλψλ, ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ειιεληθψλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη  εγρεηξηδίσλ γεηηνληθψλ ή άιισλ ρσξψλ. Απηή ηελ πηπρή 

ηεο έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ αληηπξνζσπεχεη ε έξεπλα ηνπ Ληάδνπ Ν. κε 

ηίηιν «Σα ηνπξθηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε 

δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ ζηε Γπηηθή Θξάθε».  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ηνπξθφγισζζσλ 

αλαγλσζηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηα νπνία εθδφζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ εηψλ 

1969 θαη 2000, γηα δηδαθηηθή ρξήζε. Παξάιιεια, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ δηεξεπλάηαη ν ζπλνιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εγρεηξηδίσλ κε βάζε 

ηνλ βαζκφ ηεο παξνπζίαο δηαπνιηηηζκηθψλ αξρψλ,  κε ηηο  νπνίεο πξνσζνχληαη νη 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζηελ επξχηεξε ζέζε φηη παξαηεξείηαη κηα 

δηαθχκαλζε φζνλ αθνξά ζηνλ αληηθαηνπηξηζκφ ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο  ζηα 

εγρεηξίδηα δηαρξνληθά, ρσξίο ηελ πξνψζεζή ηεο ζε κεγάιν βαζκφ. Δπίζεο, θξίλεηαη 

φηη ε ζπλνιηθή δνκή ησλ αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ δελ  αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Γπηηθήο 

Θξάθεο, θαζψο είλαη απαξαίηεηε ε βειηίσζή ή ν εθ λένπ ζρεδηαζκφο ηνπο
95

.      

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη  απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

έξεπλα ηφζν ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ φζν θαη ησλ εγρεηξηδίσλ πνπ 

δηδάζθνληαη ζε γεηηνληθέο ρψξεο. Κπξίαξρε ηάζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηνλ 
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ζθνπφ ησλ εξεπλψλ  απνηειεί ε εμέηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ «εζληθνχ εαπηνχ» θαη ηνπ 

«εζληθνχ άιινπ» κέζα απφ ην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ. ζνλ αθνξά ζηελ 

εμέηαζε ησλ ηνπξθηθψλ εγρεηξηδίσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλίρλεπζε ζηεξενηχπσλ θαη εηθφλσλ ερζξνχ γηα άιινπο ιανχο, 

φπσο θαη ζηε δηεξεχλεζε αμηψλ, πξνηχπσλ θαη ζηάζεσλ. Έπεηηα, ζε πνιχ κηθξφηεξν 

αθνινπζεί ε εμέηαζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ε αλίρλεπζε 

ζηεξενηχπσλ γηα ην γπλαηθείν θχιν. Δπίζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζπληζηνχλ ηα βηβιία ηεο Ηζηνξίαο θαη ζε δεχηεξν επίπεδν ηα αλαγλσζηηθά
 96

. Οη 

έξεπλεο αζρνινχληαη θπξίσο κε ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ θαη ηελ αλάιπζή ηνπ, κε 

επίθεληξν ην θπξίσο θείκελν θαη κε κεησκέλε έκθαζε ζην πεξηθείκελν θαη ηελ 

εηθνλνγξάθεζε. Αθφκα έλα ζηνηρείν απνηειεί ην ζεκαληηθφ κεησκέλν πνζνζηφ 

ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ, φπνπ αληηθείκελν έξεπλαο απνηεινχλ εγρεηξίδηα, θπξίσο 

Ηζηνξίαο,  γεηηνληθψλ ρσξψλ κε θνηλέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη γεγνλφηα.   

2.6 Σάζεηο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο 

ρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ ζρνιηθήο ηζηνξίαο θαη 

ζηελ πεξίπησζή καο εηδηθφηεξα ησλ εγρεηξηδίσλ βαιθαληθψλ ρσξψλ,  παξνπζηάδνληαη 

θάπνηα θνηλά ζηνηρεία θαη νξηζκέλεο θνηλέο ηάζεηο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν, κε ηνλ 

νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα ηνπο εζληθνχο άιινπο, κε έκθαζή 

θπξίσο ζηα γεηηνληθά έζλε. 

  Χο  γεληθή ηάζε αλαπηχζζεηαη ε επηδίσμε γηα ηήξεζε κηαο νπδέηεξεο 

ζηάζεο ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο. Χζηφζν, ην ζηνηρείν ηεο νπδεηεξφηεηαο ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζηεί ππνθεηκεληθφ ή θαηαζθεπαζκέλν, κε ηελ έλλνηα φηη ε ζρνιηθή 

ηζηνξία παξνπζηάδεηαη σο νπδέηεξε ζηνπο απνδέθηεο ηεο, κέζα ζηα πιαίζηα θάζε 

ρψξαο μερσξηζηά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξχηεξε εζληθή πνιηηηθή, φπσο 

πξoαλαθέξζεθε.  

 Δπίζεο, ζηα βαιθαληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο παξαηεξείηαη ε 

εζθεκκέλε απνπζία άκεζσλ αξλεηηθψλ ή ερζξηθψλ αλαθνξψλ  πξνο ηνπο γεηηνληθνχο 

ιανχο, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπγγξαθείο απνζθνπνχλ ζηo λα ζπκβαδίζνπλ 

κε ηελ «πνιηηηθή νξζφηεηα» θαη πξνο απνθπγή ηεο ρξήζεο αξλεηηθψλ επηζέησλ ή 

ερζξηθψλ θξάζεσλ. Παξφια απηά, ζε πνιιέο ρψξεο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο 

απνηεινχλ κέζα, ζηα νπνία πεξηγξάθνληαη πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ρσξίο 
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αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ή κε ππνθεηκεληθή θξίζε, πξνθαιψληαο σο ζπλέπεηα ηελ 

χπαξμε ζηεξενηχπσλ, ηα νπνία ππνβφζθνπλ πίζσ απφ δνκή ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο 

θαη δελ δηαθξίλνληαη κε επηθαλεηαθή αλάγλσζε. Απηή ε ηάζε δελ θαηαινγίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηα ίδηα ηα εγρεηξίδηα αιιά απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν θαη 

ηαπηνρξφλσο παξάγσγν ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο παξάδνζεο θάζε ρψξαο
97

.  

Αθφκα έλα ζηνηρείν, κε ην νπνίν απνδνκείηαη ε εηθφλα ηεο νπδεηεξφηεηαο, 

απνηεινχλ νη παξαιείςεηο θαη νη απνζησπήζεηο, είηε φζνλ αθνξά κεκνλσκέλα 

ηζηνξηθά δεηήκαηα είηε κε βάζε ηνλ γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ζρνιηθήο ηζηνξίαο. Ζ ηάζε απηή αληηθαηνπηξίδεηαη έληνλα απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ φηη  ρψξνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ ηζηνξία 

ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ θαη ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ είλαη ζεκαληηθά πνιχ κηθξφηεξνο 

ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε εζληθή θαη ε δπηηθνεπξσπατθή ηζηνξία. 

Παξάιιεια, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

αλαθνξψλ ζηελ εζληθή ηζηνξία, ην αληηζηάζκηζκα θαιχπηεηαη απφ αλαθνξέο ζηε 

δπηηθνεπξσπατθή θαη ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Ζ ηζηνξία ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ 

παξνπζηάδεηαη εζλνθεληξηθά, κέζα απφ ην πξίζκα ηεο εζληθήο ηζηνξίαο θαη θαηά 

βάζε ζπλδέεηαη κε ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη γεγνλφηα  θξίζεσλ ε πνιέκνπ. 

Γεληθφηεξα, ε χπαξμε ηνπ γείηνλα πθίζηαηαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε πξνυπφζεζε ηελ 

χπαξμε θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αλάδεημε ηνπ εζληθνχ εαπηνχ ελψ ζε κεγάιε 

ζπρλφηεηα ν γείηνλαο πξνβάιιεηαη  έκκεζα κε ηελ εηθφλα  ηνπ ερζξνχ.  

Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο αλσηεξφηεηαο ελφο έζλνπο πξνο έλα άιιν ή 

αληίζηξνθα ε πξνβνιή ηεο θαησηεξφηεηαο ησλ αιινεζλψλ, κέζσ ζηξαηησηηθψλ ή 

πνιηηηζκηθψλ επηηεπγκάησλ, απνηειεί εμίζνπ κηα επηθξαηνχζα ηάζε. ην ίδην κνηίβν 

ηνπνζεηείηαη θαη ε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ εζληθνχ εαπηνχ σο ζχκα θαη δέθηε 

δηάθνξσλ ηζηνξηθψλ αδηθηψλ ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ έζλνπο
98

. 

 Μεγάιε ζπρλφηεηα παξνπζηάδεη επίζεο ε ζηάζε απέλαληη ζηε Γχζε. Ζ 

ζηάζε απηή είλαη ακθηιεγφκελε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν πηπρέο. ηε κηα πιεπξά 

ζπλαληάηαη κηα θηινδπηηθή ζηάζε κέζσ ηεο επηδίσμεο γηα πξνβνιή ελφο έζλνπο σο 

κέξνο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη ηεο Δπξψπεο ή κέζσ ηεο επηζπκίαο ηνπ γηα ζπκκεηνρή 

ζε απηή. ηελ άιιε πιεπξά αληίζηνηρα, βξίζθεηαη κηα κνξθή αληί - δπηηθήο ζηάζεο, ε 
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νπνία θξχβεηαη πίζσ απφ ην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ θαη πξνθχπηεη σο απφξξνηα 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο μέλεο – δπηηθήο πνιηηηθήο ζηα βαιθαληθά θξάηε
99

. 

Ζ αλαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ ζηα εζληθά εδάθε θαη ηελ 

εζληθή επηθξάηεηα απνηειεί επίζεο κηα ζπλήζεο ηάζε. Έηζη, παξφιν πνπ ε πεξηγξαθή 

ησλ εδαθψλ ελφο θξάηνπο γίλεηαη κε βάζε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη ζην πιαίζην 

ησλ ππαξθηψλ ζπλφξσλ, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα εζληθά εδάθε, σο «δηθά καο 

εζληθά εδάθε» παξνπζηάδνληαη πεξηνρέο, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηα ζχλνξα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ θξάηνπο θαη δελ αλήθνπλ ζε απηφ. Σν θαηλφκελν απηφ πξνθχπηεη θπξίσο κε 

γλψκνλα ην εζληθφ ηδεψδεο, ζηε βάζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ελφο έζλνπο, κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ έζλνπο ζην παξφλ θαη ηε ζπλέρηζή ηνπ  ζην 

κέιινλ
100

. 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο έξεπλεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ εγρεηξηδίσλ έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη εζληθέο ηζηνξίεο βαζίδνληαη θαηά κεγάιν βαζκφ ζε εζληθνχο 

κχζνπο, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο εξκελείαο θνηλψλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάκεζα ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη κε 

εληειψο δηαθνξεηηθή ρξήζε ιεμηινγίνπ θαηά ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε
101

. 

πγθεληξσηηθά ινηπφλ νη ηάζεηο ή θαιχηεξα νη αξλεηηθέο ηάζεηο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο, αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ θπξηαξρία ηεο 

κνλνδηάζηαηεο παξνπζίαζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη κε ηφπν ψζηε ε ηζηνξηθή 

αθήγεζε λα ζεσξείηαη απζεληηθή, αιεζηλή, νξζή θαη θπζηνινγηθή· ζηνλ 

εζλνθεληξηζκφ, κε γλψκνλα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ ηελ νπηηθή θαη 

ηελ πνξεία ηνπ ίδηνπ ηνπ έζλνπο, ζηελ ζηξαηησηηθνπνίεζε κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο 

ηζηνξίαο κε βάζε ζπλζήθεο θαη γεγνλφηα πνιέκνπ θαη ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ 

απνπζία θνηλήο ηζηνξηθήο θιεξνλνκίαο ησλ εζλψλ θαη ησλ ιαψλ, σο απνηέιεζκα θαη 

επαθφινπζν φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ηάζεσλ πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ
102

.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Ζ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

3.1 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

ην επξχηεξν πιαίζην ηεο έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ  εληάζζεηαη θαη 

ε ελ ιφγσ κειέηε, απνβιέπνληαο ζηελ εμέηαζε ησλ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ 
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ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο. ρεηηθά κε ην αληίζηνηρν εξεπλεηηθφ πεδίν, ζηνλ 

ρψξν ηεο Διιάδαο  ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο γεηηνληθψλ ρσξψλ έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο δηαρξνληθά, απφ ην θνληηλφ παξειζφλ κέρξη ηηο κέξεο 

καο, σζηφζν ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ έθηαζε ηεο δηεμαγσγήο 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ δηεζλψο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ηνπξθηθψλ εγρεηξηδίσλ ν αξηζκφο κειεηψλ ζηελ Διιάδα 

είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο ελψ ε πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο παξνπζηάδεη 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απνηππψλεηαη ε 

εηθφλα ηνπ αιινεζλνχο κέζα απφ ηα εγρεηξίδηα ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Δπίζεο, παξά ην 

γεγνλφο φηη ιακβάλεηαη  ππφςε ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο ρψξαο, 

ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εγρεηξίδηα, παξαηεξείηαη ζε θάπνην βαζκφ έλα είδνο  

κνλνκεξνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εξεπλψλ, εθφζνλ επηθεληξψλνληαη ζηελ εμέηαζε 

ζηνηρείσλ αλαθνξηθά ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιανχο ρσξίο λα δηεμάγεηαη ε θαζνιηθή 

παξνπζίαζε ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ, έηζη ψζηε λα απνηππψλεηαη ε 

ζπλνιηθή θαηεχζπλζε ησλ εγρεηξηδίσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκα,  ε επηινγή 

πξνο αλάιπζε ησλ κε βαζηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο αιιά θαη ν 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ  

εγρεηξηδίσλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηαπηφρξνλα, απνηεινχλ ηα εξεζίζκαηα, ηα 

νπνία νδήγεζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε.     

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζεκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε ηεο Σνπξθίαο 

θαη ηεο Διιάδαο αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα,  ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε  κέζσ πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο θαη επηδηψθεη λα δηαθσηηζηνχλ νη 

παξαθάησ εξεπλεηηθνί ζηφρνη: 

1. Ζ πεξηγξαθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηεκάησλ ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κε βάζε ην θεληξηθφ ηνπο λφεκα θαη πεξηερφκελν. 

2. Ζ αλάδεημε ησλ θνηλψλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε επηζήκαλζε ησλ κε 

θνηλψλ δεηεκάησλ θαηά ηηο αλάινγεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη 

ζηα εγρεηξίδηα. 

3. Ζ δηάθξηζε θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηεκάησλ, πνπ 

πξαγκαηεχνληαη ηα εγρεηξίδηα, κε βάζε ηνλ εζληθφ ή δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ππνζηεξίδεη πεξαηηέξσ ηελ ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ 
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ηνπξθηθνχ αιιά θαη ηνπ ειιεληθνχ εγρεηξηδίνπ παξάιιεια,  εζηηάδνληαο ζηελ 

επξχηεξε αλάδεημε ησλ θνηλψλ ηνπο ζεκείσλ θαη ζηελ παξάζεζε ησλ δηαθνξψλ. 

 

3.2 Σν εξεπλώκελν πιηθό. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε επηινγή ηνπ πιηθνχ πξνο αλάιπζε αξρηθά ηέζεθε ζην 

πιαίζην ηεο κειέηεο ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο. Ηδηαίηεξα, βαζηθφ θίλεηξν ππήξμε ε 

εμέηαζε θη έπεηηα ε παξνπζίαζε ηεο νπηηθήο ησλ δχν πιεπξψλ, αθελφο επάλσ ζε 

δεηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ θνηλφ ηκήκα ηεο ηζηνξίαο ησλ δχν ρσξψλ, θαη 

αθεηέξνπ ζηα επηκέξνπο ηζηνξηθά ζέκαηα, πνπ βξίζθνληαη εληαγκέλα ζην ζπλνιηθφ 

πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ.   

ε απηή ηε βάζε, πξσηαξρηθφ θξηηήξην επηινγήο απνηέιεζε ε χπαξμε 

ηνπξθηθψλ θαη ειιεληθψλ εγρεηξηδίσλ  κε θνηλά ζεκεία αλαθνξάο κεηαμχ ηνπο, ζην 

πεξηερφκελν θαη θαη‟ επέθηαζε  ζην ρξνλνινγηθφ εχξνο, ην νπνίν θαιχπηεηαη ζηα 

ίδηα αληίζηνηρα, ψζηε λα γίλεη εθηθηή  ε νξγάλσζε θαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε  ηεο 

ζεκαηνινγίαο, κε ζθνπφ ηελ επδηάθξηηε θαη ζπκπαγή παξνπζίαζή ηεο. 

 Δπηπιένλ, κε ζεκειηψδε ζηφρν ην λα γίλεηαη αληηιεπηή ε γεληθή 

αληηκεηψπηζε θαη ε παξνπζίαζε ηφζν ησλ εζληθψλ φζν θαη ησλ δηεζλψλ δεηεκάησλ, 

είηε απηά εληάζζνληαη ζε θνηλφ ηζηνξηθφ πιαίζην αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Διιάδα είηε σο κέξνο ηεο ηζηνξίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ζεσξήζεθε 

θαηαιιειφηεξε ε επηινγή εγρεηξηδίσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη δεηήκαηα 

ζχγρξνλεο, εζληθήο θαη παγθφζκηαο ηζηνξίαο.    

Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ επηιέρζεθαλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα  

ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηεο κέζεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην 

ηνπξθηθφ εγρεηξίδην κε ηίηιν «Σύγσπονη Τοςπκική και Παγκόζμια Ιζηοπία 12 

(Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12)», δηδάζθεηαη σο δίσξν ή ηεηξάσξν εβδνκαδηαίν  

κάζεκα επηινγήο ζηε 12ε ηάμε ηνπ Λπθείνπ
103

 ζηελ Σνπξθία. Αληίζηνηρα ην 

                                                           
103

 Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο αλήθεη ζηα καζήκαηα επηινγήο (seçmeli dersler) 

θαη δηδάζθεηαη αλά δχν ή ηέζζεξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα, φζνλ αθνξά ζην Γεληθφ Λχθεην (Genel Lise) 

θαη ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο Λπθείνπ ηεο Σνπξθηάο, φπσο ηα Λχθεηα ηεο Αλαηνιίαο (Anadolu Liseleri) 

θαη ηα Δθπαηδεπηηθά Λχθεηα Αλαηνιίαο (Anadolu Öğretmen Liseleri). Δμαίξεζε απνηειεί ην Λχθεην 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Sosyal Bilimler Lisesi), φπνπ ην αληίζηνηρν κάζεκα εληάζζεηαη ζηα «θνηλά 

καζήκαηα (ortak dersler)» θαη δηδάζθεηαη 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Δπίζεο, ζε άιινπο ηχπνπο Λπθείνπ, 

φπσο ην Λχθεην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Fen Lisesi), ην Λχθεην Καιψλ Σερλψλ θαη Αζιεκάησλ (Güzel 

Sanatlar ve Spor Lisesi), ην „Θξεζθεπηηθφ Λχθεην‟ (İmam Hatip Lisesi), ην Σερληθφ Λχθεην (Teknik 
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ειιεληθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην πνπ επηιέρζεθε είλαη ε «Ιζηοπία ηος Νεόηεπος και 

Σύγσπονος Κόζμος (από ηο 1815 έωρ ζήμεπα)» θαη δηδάζθεηαη σο δίσξν κάζεκα 

«γεληθήο παηδείαο» ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Ζκεξεζίνπ Λπθείνπ θαη σο ηεηξάσξν 

κάζεκα επίζεο «γεληθήο παηδείαο» ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ.  

Χζηφζν, κε γλψκνλα ηελ κειέηε θαη παξνπζίαζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη  παξά ηνλ θαζνξηζκφ επηινγήο ησλ δχν παξαπάλσ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ, παξνπζηάζηεθε εμαξρήο ν πξνβιεκαηηζκφο, ν νπνίνο πξνέθπςε απφ ηε 

δηαθνξά ηνπ ρξνλνινγηθνχ πιαηζίνπ, πνπ εμεηάδεηαη ζηα δχν βηβιία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην μεθηλά απφ ηελ Πεξίνδν ηνπ Ά Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ελψ ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην αξρηθά παξαζέηνληαη ηζηνξηθά δεηήκαηα ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε ζεκείν έλαξμεο ην έηνο 1815.  

Δπνκέλσο, εμαηηίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθιηζεο, αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ γεγνλφησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηηο αξρηθέο ελφηεηεο ηνπ 

ειιεληθνχ εγρεηξηδίνπ, σο ηζηνξηθά δεηήκαηα θαη ζπλάκα σο έδαθνο πξνο αλάιπζε 

ζηελ παξνχζα έξεπλα,  θξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε ελφο επηπιένλ ηνπξθηθνχ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ Ηζηνξίαο, ζην νπνίν θαη ζα εκπεξηέρνληαη εμίζνπ. Γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν απνθαζίζηεθε ε ρξήζε ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ηίηιν «Ιζηοπία 10 (Tarih 

10)», ην νπνίν δηδάζθεηαη σο «θνηλφ ππνρξεσηηθφ κάζεκα» Ηζηνξίαο ζηε 10
ε
 ηάμε 

ηνπ Λπθείνπ
104

 ζηελ Σνπξθία. 

                                                                                                                                                                      
lisesi) θαη ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Meslek Lisesi) δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. ρεηηθά κε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα καζεκάησλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε βι. 

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri ve Açıklamaları  ζην 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/201076-orta-ogretim-kurumlari-haftalik-ders-cizelgeleri-ve-

aciklamalari/icerik/9.      
104

 Σν κάζεκα «Ηζηνξία 10 (Tarih 10)», δηδάζθεηαη σο δίσξν εβδνκαδηαίν «θνηλφ κάζεκα» 

ζηε 10
ε
 ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ (Genel Lise) αιιά θαη φισλ ησλ ππφινηπσλ ηχπσλ Λπθείνπ ηεο 

Σνπξθίαο. Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri ve Açıklamaları  ζην 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/201076-orta-ogretim-kurumlari-haftalik-ders-cizelgeleri-ve-

aciklamalari/icerik/9. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ έγηλε κε γλψκνλα ηελ χπαξμε ησλ 

πεξηφδσλ θαη γεγνλφησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ ειιεληθνχ, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε «χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12)», φπσο 

ζεκεηψλεηαη παξαπάλσ. Χζηφζν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη παξαιείπεηαη ην ηνπξθηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

ηεο 11
εο

 ηάμεο, ην νπνίν θαηλνκεληθά ζα ήηαλ εχινγν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην ακέζσο πξνεγνχκελν 

ηνπ βηβιίνπ Ηζηνξίαο ηεο 12
εο

 ηάμεο, θαζψο ππάξρεη ε ηάζε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο ζηελ 

Σνπξθία λα επνλνκάδνληαη αλάινγα κε ηελ ηάμε, σο Ηζηνξία 1, Ηζηνξία 2...έσο Ηζηνξία 11 θαη Ηζηνξία 

12. Παξφια απηά, ζην πεξηερφκελν ηνπ εγρεηξηδίνπ «Ηζηνξία 11 (Tarih 11)», παξνπζηάδεηαη 

εμνινθιήξνπ ε ηζηνξηθά ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο. ηελ 11
ε
 ηάμε 

επίζεο δηδάζθεηαη γηα ην ππνρξεσηηθφ θνηλφ κάζεκα Ηζηνξίαο δηδάζθεηαη ην βηβιίν κε ηίηιν «Ηζηνξία 

ησλ Μεηαξξπζκίζεσλ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη Αηαηνπξθηζκφο (Σürk Cumhurriyeti İnkılap 

Tarihi ve Atatürçülük/ T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürçülük )», φπνπ ην ζχλνιν ζην πεξηερνκέλνπ 

πεξηγξάθνληαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα απφ ηελ νπηηθή ηεο πνξείαο ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ, κε 

ρξνλνινγηθφ εχξνο απφ  ηε γέλλεζε κέρξη θαη ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Χζηφζν παξά ην γεγνλφο φηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ εγρεηξίδην πεξηιακβάλνληαη ηζηνξηθά  γεγνλφηα, ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο θαη 

ηνπ ειιεληθνχ αληίζηνηρα, θξίζεθε ελ κέξεη κε ιεηηνπξγηθφ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο ζα 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/201076-orta-ogretim-kurumlari-haftalik-ders-cizelgeleri-ve-aciklamalari/icerik/9
http://ttkb.meb.gov.tr/www/201076-orta-ogretim-kurumlari-haftalik-ders-cizelgeleri-ve-aciklamalari/icerik/9
http://ttkb.meb.gov.tr/www/201076-orta-ogretim-kurumlari-haftalik-ders-cizelgeleri-ve-aciklamalari/icerik/9
http://ttkb.meb.gov.tr/www/201076-orta-ogretim-kurumlari-haftalik-ders-cizelgeleri-ve-aciklamalari/icerik/9
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Χζηφζν ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν ηνπξθηθφ 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο θαη 

φρη βαζηθφ εγρεηξίδην - πεγή πξνο αλάιπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην ζπλνιηθφ 

πεξηερφκελφ ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηιεθηηθά κεκνλσκέλεο ελφηεηεο, νη νπνίεο 

εμππεξεηνχζαλ ζηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο θνηλψλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, πνπ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ππήξραλ ζην βηβιίν χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα 

Ηζηνξία 12, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ. Παξά ην γεγνλφο απηφ, βαζηθφ ηνπξθηθφ 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην  πξνο εμέηαζε απνηειεί ε χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα 

Ηζηνξία 12 (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12), κε βάζε ην νπνίν δηακνξθψζεθε ε 

ζπλνιηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

ζνλ αθνξά ζηηο εθδφζεηο ησλ βηβιίσλ, ηφζν ην ειιεληθφ φζν θαη ηα 

ηνπξθηθά είλαη ηνπ έηνπο 2013, σζηφζν κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα 

ξηδηθή κεηαβνιή ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφκελν. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ην 

ηνπξθηθφ εγρεηξίδην κε ηίηιν «χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 (Çağdaş 

Türk ve Dünya Tarihi 12)», φπνπ ζηελ έθδνζε 2016 – 2017 ππάξρεη κηα κηθξήο 

έθηαζεο πξνζζήθε ζηελ ηειεπηαία ππνελφηεηά ηνπ, ε νπνία έρεη γίλεη σο αλαλέσζε – 

ελεκέξσζή ηνπ θαη ιακβάλεη ρψξα ζηελ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο «Δπηδεκηθέο 

αζζέλεηεο», πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.   

ρεηηθά κε ηα  ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξεπλψκελσλ βηβιίσλ, ηα 

ηνπξθηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, 

παξνπζηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ νκνηνκνξθία ζηε δνκή θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπο ζε γεληθφ πιαίζην, αξρηθά ηνπνζεηνχληαη ν 

ηίηινο, νη ζπγγξαθείο, ν έλαο ή πεξηζζφηεξνη νη εθδφηεο, ν αξηζκφο θαη ην έηνο ηεο 

έθδνζεο. Έπεηηα, ζε επφκελε ζειίδα επηζεκαίλνληαη φζνη ζπλέβαιιαλ ζηελ επηκέιεηα 

ηνπ εθάζηνηε βηβιίνπ, νη ψξεο δηδαζθαιίαο, φπσο θαη ε ζρεηηθή νδεγία γηα κειέηε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ κε δηαθξηηηθφ ρξψκα, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο δίσξεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο ζηελ ίδηα ζειίδα ζεκεηψλνληαη ε 

εκεξνκελία θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ην πκβνχιην Αγσγήο.  

                                                                                                                                                                      
μεπεξλνχζε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Απηφ πξνθχπηεη θπξίσο, αθελφο απφ 

ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ίδηνο αξηζκφο εγρεηξηδίσλ αλά ρψξα, γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη αθεηέξνπ απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ζχλνιν ησλ πεξηερνκέλσλ εληάζζεηαη 

άκεζα ή έκκεζα  ζηελ εζληθή ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο θαη αληίζηνηρα πξνβάιιεηαη ππφ ην αλάινγν 

πξίζκα. Σν ζηνηρείν απηφ βέβαηα δελ αλαηξεί ζε θακία πεξίπησζε ηελ αμία ηνπ σο πιηθφ πξνο εμέηαζε 

θαη αλάιπζε· απελαληίαο, ην θαζηζηά ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ.      
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ε ζεκαία θαη ν εζληθφο χκλνο ηεο Σνπξθίαο 

(İstiklâl Marşı), ν ιφγνο ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ πξνο ηε λενιαία 

(Atatürk‟ün Gençliğe Hitabesi) θαη ε πξνζσπνγξαθία ηνπ. Έπεηηα παξαζέηνληαη ηα 

πεξηερφκελα ηνπ βηβιίνπ (İçindekiler), έλα νξγαλφγξακκα (Organizasyon Şeması), 

ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φινη νη ηχπνη ησλ πεγψλ, ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζην βηβιίν, κε επεμήγεζε ηεο ρξήζεο  γηα θάζε κηα. 

Αθνινχζσο αξρίδεη ην θπξίσο κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ βηβιίνπ ελψ πξνο ην ηέινο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ιεμηιφγην (Sözlük), πεγέο (Kaynakça), απνηεινχκελεο απφ 

βηβιηνγξαθία, δηαδηθηπαθέο δηεπζχλζεηο (İnternet Adresleri) θαη εηδήζεηο απφ ηνλ 

ηχπν θαη ην δηαδίθηπν (Basından, İnternetten Haberler) θαζψο θαη έλαο πίλαθαο 

ρξνλνινγηψλ (Kronoloji). 

    ε εηδηθφηεξν πιαίζην θαη φζνλ αθνξά ζην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν, 

βξίζθεηαη νξγαλσκέλν ζε θεθάιαηα (ünite), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη 

ζε ππνθεθάιαηα, ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο. Δθηφο απφ ηα θείκελα, ην πεξηθείκελν 

ζπγθξνηείηαη απφ εηθφλεο, πεγέο, ράξηεο, πίλαθεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα, ηα νπνία 

θαηαιακβάλνπλ αηζζεηά κεγάιν κέξνο ηφζν ζε θάζε μερσξηζηφ θεθάιαην φζν θαη 

ζην βηβιίν ζπλνιηθά.  

ηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ, ζηελ πξψηε ζειίδα βξίζθεηαη ν ηίηινο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο απφ γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ, ε νπνία εμεηάδεηαη ζην ίδην 

αληίζηνηρα. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ππάξρεη κηα «εξγαζία κειέηεο (Proje Ödevi)», 

κηα «θφξκα αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο (Proje Değerlendirme Formu)», φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη δηαβαζκηζκέλεο «εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο (Değerlendirme 

Soruları)», νη νπνίεο εμεηάδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπ καζεηή.   Σν ίδην εθαξκφδεηαη 

ζε φια ηα θεθάιαηα ηνπ θάζε βηβιίνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα 

(Organizasyon Şeması) ηνπ εγρεηξηδίνπ, νη δηάθνξεο πεγέο, εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη 

γεληθψο νηηδήπνηε δελ απνηειεί κέξνο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ εληάζζεηαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο, κε ραξαθηεξηζηηθφ δηαθξηηηθφ εηθνλίδην γηα θάζε κηα 

μερσξηζηά: 

Αλάιπζε (Analiz): ζθνπφ απνηειεί ν ζρνιηαζκφο, εμεηάδνληαο ράξηεο, 

θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, θαξηθαηνχξεο, γξαθήκαηα θαη θείκελα ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

Υξνλνινγηθή αληηζηνηρία (Eş Zamanlılık): θνπεχεη ζην λα ηδξχζεη ζρέζε 

αλάκεζα ζε γεγνλφηα, παξνπζηάδνληαο γεγνλφηα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Τπνινγηζκόο θαη αμηνιόγεζε (Ölçme ve Değerlendirme): απνζθνπεί ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ επηπέδνπ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ. 

Δπίδνζε (Performans): έρεη σο ζθνπφ αζθήζεηο κε θαηεχζπλζε ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζηφρσλ. 

Βηνγξαθία (Biyografi): απνζθνπεί ζην λα ζπζηήζεη ζεκαληηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. 

Πξνθνξηθή Ηζηνξία (Sözlü Tarihi): απνζθνπεί λα αληηθαηνπηξίζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ, ζηελ νπνία δηεμήρζε έλα γεγνλφο,  θάλνληαο ξεπνξηάδ 

κε αλζξψπνπο πνπ έδεζαλ ζηελ ίδηα πεξίνδν.  

Δξγαζία κειέηεο (Proje): έρεη σο ζθνπφ ηηο βαζκηαίεο θαη πεξηεθηηθέο 

αζθήζεηο κε θαηεχζπλζε ηελ ελίζρπζε ησλ ζηφρσλ.  

Πιεξνθνξηαθή ζεκείσζε (Bilgi Notu): ζθνπεχεη ζηελ παξνρή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξσηήζεηο (Hazırlık Soruları): ζθνπεχνπλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

ζνλ αθνξά ζηελ έγθξηζε ησλ ηνπξθηθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ην βηβιίν χγρξνλε Σνπξθηθή θαη 

Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12) έγηλε απνδεθηφ σο ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ζηηο 29/05/2009 κε ηελ  ππ‟ αξηζκφλ 71 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο (Millî Eğitim Bakanlığı) ηεο Σνπξθίαο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δθπαίδεπζεο θαη  

Αγσγήο (Talim ve Terbiye Kurulu). ηηο 03/04/2013,  κε ην ππ‟ αξηζκφλ 439650 

άξζξν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ (Devlet Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü), ηππψζεθε γηα πέκπηε θνξά ζε 354.000 αληίηππα
105

. Αληίζηνηρα, ε 

Ηζηνξία 10 (Tarih 10) έγθξίζεθε σο ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε ηελ απφθαζε ππ‟ αξηζκφλ 

67 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 

ελψ  ζηηο 04/05/2009 κε ην άξζξν ππ‟ αξηζκφλ 439650 ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ ηππψζεθαλ  γηα πέκπηε θνξά 1.152.000 ηεκάρηα
106

. 

ην ειιεληθφ εγρεηξίδην κε ηίηιν Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ θφζκνπ 

(απφ ην 1815 έσο ζήκεξα), ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ βξίζθνληαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, 

αθνινπζεί ε νλνκαζηηθή παξνπζίαζε ησλ κειψλ ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηκειεηψλ, θη έπεηηα απφ έλαλ ζχληνκν πξφινγν παξαζέηνληαη ηα 

πεξηερφκελα ηνπ βηβιίνπ. ηε ζπλέρεηα μεδηπιψλεηαη ην ζχλνιν ηνπ ζεκαηηθνχ 

                                                           
105

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12. 
106

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10. 
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πεξηερνκέλνπ  ελψ ακέζσο κεηά ζπκπεξηιακβάλεηαη επίινγνο κε αλαθνξά ζηηο 

«Πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα», πίλαθεο, γισζζάξην, βηβιηνγξαθία θαη δηθηπαθνί 

ηφπνη.  

Γνκηθά δηαθξίλεηαη ζε θεθάιαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη 

δηαρσξηζκέλα ζε ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο. Σν πεξηερφκελν ησλ θεθαιαίσλ 

απνηειείηαη απφ ην θπξίσο θείκελν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάζεζε πεγψλ, ραξηψλ, 

πηλάθσλ θαη εηθφλσλ, φπσο  πξνζσπνγξαθίεο θαη θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ην 

εθάζηνηε δήηεκα. Δπίζεο, ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο ελφο θεθαιαίνπ ππάξρνπλ 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο – εξγαζίεο, θάηη πνπ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θεθάιαηα ηνπ 

βηβιίνπ.  

Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηθεηκέλνπ δειψλεηαη εμ 

αξρήο σο εμήο: «Οη ―πεγέο‖ είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, ηεο 

δίλνπλ ακεζφηεηα, ηε θσηίδνπλ θαη ηελ εξκελεχνπλ. Αλαιχνληαη ζηελ ηάμε κε ηε 

ζπλεξγαζία θαζεγεηή θαη καζεηψλ αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν γηα εμέηαζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ρξνλνινγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ, σο 

βηνγξαθηθφ ζηνηρείν, ηα δηάθνξα ηζηνξηθά πξφζσπα. Έρνπλ ηεζεί γηα ηνλ ηζηνξηθά 

αλαγθαίν ρξνλνινγηθά πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ καζεηή θαη δελ πξέπεη λα απαηηνχληαη θαηά 

ηελ εμέηαζε»
107

. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηα εμήο βηβιία: 

Σνπξθηθά εγρεηξίδηα: 

α) χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 (Çağdaş Türk ve Dünya 

Tarihi 12)
 108

. 

β) Ηζηνξία 10 (Tarih 10)
109

. 

Διιεληθφ εγρεηξίδην: 

Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (απφ ην 1815 έσο 

ζήκεξα)
110

. 
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 Διιεληθφ εγρεηξίδην. 
108

 Okur, Sever, Aydın, Kızıltan, Aksoy, & Öztürk, 2013. 
109

 Turan, Genç, Çelik, Genç, & Türedi, 2013. 
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 Κνιηφπνπινο, βνιφπνπινο, Υαηδεβαζηιείνπ, Νεκάο, & ρνιηλάθε - Υειηψηε, 2013. 
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3.3 Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο 

3.3.1 Δπηινγή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

ηελ παξνχζα έξεπλα ε κέζνδνο, ε νπνία επηιέρζεθε γηα ηελ αλάιπζε  ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο κεζφδνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πεδία ησλ επηζηεκψλ ηεο 

Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Δπηθνηλσληνινγίαο ελψ δηαθξηλφκελε ζε πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή, αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλάιπζεο, απνηειεί κέρξη ζήκεξα ηε βαζηθή 

κέζνδν έξεπλαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ
111

. 

ρεηηθά κε ηελ εκθάληζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο αλάιπζεο  

πεξηερνκέλνπ παξνπζηάδνληαη θάζεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα πεδία 

εθαξκνγήο ηεο, απφ ηηο απαξρέο  ησλ πξψησλ κνξθψλ κέρξη ηελ ρξήζε ηεο 

νινθιεξσκέλεο δνκήο ηεο ζην ζήκεξα.  

Ηζηνξηθά, ηα πξψηα δείγκαηα κηαο ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο ζην πιαίζην 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ρξνλνινγνχληαη θαηά ηνλ 17ν αηψλα, φηαλ ζηα ηέιε ηνπ 1600 

εθδφζεθαλ ζε εθεκεξίδεο νξηζκέλα θείκελα ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε 

ζπκβαηηθνχ κε ηηο εζηθέο αξρέο ηεο Δθθιεζίαο, ηα νπνία απνηέιεζαλ πιηθφ πξνο 

εμέηαζε θαη αληηκεηψπηζε απφ ηελ ίδηα ηελ Δθθιεζία, ιφγσ ηεο άζξεζθεο θχζεο 

ηνπο. Χζηφζν, παξφιν πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο παξνπζηάδνληαη σο 

πξνπάηνξαο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ σο 

εξεπλεηηθή κέζνδνο, ν 17νο αηψλαο ζπλέβαιε ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ
112

. 

Αληίζηνηρα, ηα πξψηα δείγκαηα νξζά ηεθκεξησκέλσλ εξεπλψλ επάλσ ζε 

έληππν πιηθφ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πεξίνδν ηνπ 18νπ αηψλα, κε ηε  κνξθή 

πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηε νπεδία θαη ηε Γεξκαλία.  

Γεληθφηεξα ζηνλ ρψξν ηεο επηθνηλσλίαο, ε πνζνηηθή αλάιπζε εθεκεξίδσλ 

απνηειεί ηαπηφρξνλα πεδίν  θαη θάζε, ε νπνία εθηπιίρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ  

αηψλα. ε απηή ηελ πεξίνδν ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ν φξνο «πνζνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ», σο απνηέιεζκα ηεο εληαηηθήο εθαξκνγήο ηεο αληίζηνηρεο κεζφδνπ, 

ιφγσ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο, κε ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο παξαγσγή εθεκεξίδσλ ζηηο ΖΠΑ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. 
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Ζ επφκελε θάζε έιαβε ρψξα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1930 θαη 1940. ε απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο εθαξκφζηεθαλ θαη 

αλαπηχρζεθαλ νη πξψηκεο κνξθέο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, κε βάζε ηηο εμειίμεηο 

θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο
113

.  

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ζεκείν ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ απνηέιεζε ε πεξίνδνο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπνπ ε κέζνδνο 

εθαξκφζηεθε ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά απηή ηε θνξά κε επίθεληξν ηελ 

εμέηαζε ηεο πξνπαγάλδαο. Σν ζχλνιν ησλ αλάινγσλ δηεξγαζηψλ ραξαθηεξίζηεθε σο 

«αλάιπζε ηεο πξνπαγάλδαο», ζπλδξάκνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαληηθά ζηε 

δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. 

Χζηφζν, ε πξψηε πεξηεθηηθή παξνπζίαζε ησλ ελλνηνινγηθψλ θαη 

κεζνδνινγηθψλ αλαπηχμεσλ ππφ ην πιαίζην ηνπ φξνπ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

εκθαλίζηεθε ην 1948, ζην θείκελν κε ηίηιν «Ζ Αλάιπζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ 

Δπηθνηλσλίαο», ην νπνίo είρε ζπγγξαθεί απφ ηνπο   Berelson θαη Lazarsfeld ελψ 

αξγφηεξα εθδφζεθε σο ην έξγν ηνπ Berelson κε ηίηιν  «Ζ Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ 

ζηελ Έξεπλα ηεο Δπηθνηλσλίαο». Αθνινχζσο, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ άξρηζε λα 

εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά ζε πνηθίινπο θιάδνπο, φπσο ε ςπρνινγία, ε αλζξσπνινγία, ε 

ηζηνξία, ε γισζζνινγία, νη ηέρλεο θ.α. ελψ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θη έπεηηα 

μεθίλεζε ε απηνκαηνπνηεκέλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κε ηελ εκθάληζε θαη ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαζψο θαη κε ζχγρξνλα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

ζρεδηάζηεθαλ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ
114

. 

 Έηζη, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

δηαρξνληθά, ν Krippendorff ζεκεηψλεη ζπκπεξαζκαηηθά: «Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη 

φηη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ έρεη εμειηρζεί ζε έλα εχξνο ησλ κεζφδσλ έξεπλαο, νη 

νπνίεο ππφζρνληαη λα απνθέξνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ φια ηα είδε δεδνκέλσλ ιέμεσλ, 

εηθφλσλ, ζπκβφισλ θαη επηθνηλσλίαο. Πέξα απφ ηηο αξρηθά δεκνζηνγξαθηθέο ξίδεο ηεο 

κεζφδνπ, ν πξνεγνχκελνο αηψλαο απέδεημε ηε  κεηάβαζε ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζε 

δηάθνξα πεδία θαη ηελ απνζαθήληζε πνιιψλ κεζενδνινγηθψλ δεηεκάησλ. Μεηά απφ 

κηα πεξίνδν ζηαζηκφηεηαο ζηα 1970, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζήκεξα αλαπηχζεηαη κε 

γεσκεηξηθή πξφνδν θαη ζε κεγάιν βαζκφ, ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζε φια ηα είδε ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ…»
115. 
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ρεηηθά κε ηελ πιήξε θαη αθξηβή πεξηγξαθή ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

ππάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί, νη νπνίνη θαηά βάζε πξνέθπςαλ ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή 

θαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπ θάζε εξεπλεηή. Βαζηθφ παξάγνληα απνηειεί  ε 

επηθέληξσζε είηε ζε πνζνηηθή είηε ζε πνηνηηθή αλάιπζε, φπσο επίζεο θαη ε ρξνληθή 

πεξίνδνο ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε ν θάζε νξηζκφο, φπνπ αλάινγα κε ηελ πξφνδν 

θαη ηελ εμέιημε ηεο επνρήο, απφ ηηο πξψηκεο κέρξη ηηο πην ζχγρξνλεο κειέηεο, 

παξνπζηάδνληαη εκπινπηηζκέλνη νξηζκνί κε ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Χζηφζν, σο ζεκειηψδεο νξηζκφο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ γίλεηαη επξέσο 

απνδεθηφο ν αληίζηνηρνο ηνπ Bernard Berelson, θαηά ηνλ νπνίν «ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη κηα ηερληθή έξεπλαο γηα ηελ αληηθεηκεληθή, ζπζηεκαηηθή θαη 

πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνθαλνχο πεξηερνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο»
116

. 

Δπίζεο, ζην έξγν  ηνπ R. P. Weber κε ηίηιν “Βαζηθή Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ 

(Basic Content Analysis)” δηαηππψλνληαη ηα εμήο: «Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα 

κέζνδνο έξεπλαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ γηα λα δεκηνπξγήζεη 

έγθπξα ζπκπεξάζκαηα απφ θείκελν»
117

. 

Αληίζηνηρα, ζηε κειέηε ηεο K. Neuendorf κε ηίηιν «The Content Analysis 

Guidebook (Ο Οδεγφο ηεο Αλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ)», ε ζπγγξαθέαο αθφηνπ 

παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη παξαζέηνληαο κηα 

ζεηξά πξνγελέζηεξσλ νξηζκψλ ζπκπεξαζκαηηθά θαηαιήγεη:   

«Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα ζπγθεληξσηηθή πνζνηηθή αλάιπζε 

κελπκάησλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εζηίαζεο ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ δηππνθεηκεληθφηεηα, ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ  

ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ) θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηχπνπο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα κεηξεζνχλ ή ζην 

πεξηερφκελν, ζην νπνίν έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη παξνπζηάδνληαη ηα κελχκαηα»
118

. 

Πεξεηαίξσ, θαηά ηνλ Klaus Krippendorf «ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα 

ηερληθή έξεπλαο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ επαλαιήςηκα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα ζηα 

πεξηερφκελα απφ θείκελα (ε άιιν πιηθφ κε ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ»
119

.  
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ζνλ αθνξά ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά - αξρέο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

παξνπζηάδνληαη σο εμήο
120

:  

Αληηθεηκεληθόηεηα (Objectivity): πνπ ζεκαίλεη φηη ε αλάιπζε αζθείηαη κε 

βάζε ζαθείο θαλφλεο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο ε 

δηεμαγσγή ίδησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα ίδηα έγγξαθα ή κελχκαηα. 

πζηεκαηηθόηεηα (Systematic): κε βάζε ηελ νπνία ε ζπκπεξίιεςε ή ν 

απνθιεηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο ζηαζεξά 

εθαξκνδφκελνπο θαλφλεο, φπνπ ε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ κφλν ηα ζηνηρεία 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπ εξεπλεηή απνθιείεηαη.  

Γελίθεπζε (Generalizability): φπνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 

ηνλ εξεπλεηή κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε άιια φκνηεο θαηαζηάζεηο. 

Πνζνηηθνπνίεζε (Quantification)
121

: ε αξηζκεηηθή κέηξεζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Πεξεηαίξσ, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο, δηαθξίλεηαη ζε πνζνηηθή (quantitative) θαη πνηνηηθή (qualitative). 

Χο πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (quantitative context analysis) νξίδεηαη ε 

ζπζηεκαηηθή θαη επαλεθαξκφζηκε εμέηαζε ζπκβφισλ επηθνηλσλίαο, ζηα νπνία έρνπλ 

νξηζηεί αξηζκεηηθέο ηηκέο ζχκθσλα κε έγθπξνπο θαλφλεο κέηξεζεο θαη ε αλάιπζε 

ησλ ζρέζεσλ πνπ αθνξνχλ απηέο ηηο ηηκέο, ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, 

γηα λα πεξηγξάςεη ηελ επηθνηλσλία, λα εμάγεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία ηεο ή λα παξάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο, ηφζν 

γηα παξαγσγή φζν θαη γηα θαηαλάισζε
122

.    

Αληίζηνηρα ε πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (qualitative content analysis) 

εληάζζεηαη ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο. Καηά ηνλ Ησζεθίδε,  γεληθφηεξα νη πνηνηηθέο 

κέζνδνη εθαξκφδνληαη ζε εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα θαη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο 

βαζηθφ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ λνεκάησλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ απνδίδνπλ 

ηα ππνθείκελα ζε θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο ελψ ζηνρεχνπλ ζηελ πεξηγξαθή, 

αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη 
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ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη 

«γηαηί»
123

.  

 Δπηπιένλ, ν Philipp Mayring εζηηάδνληαο ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, έπεηηα απφ ηελ κειέηε θαη παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αλάκεζα ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, 

ζεκεηψλεη: «ε βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη λα 

δηαηεξήζεη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ αιιά αληίζεηα ζε 

απηφ ην ππφβαζξν, λα αλαπηχμεη ηερληθέο κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζην θείκελν αλάιπζεο»
124

. 

ηφρνο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε 

κηαο εληαίαο κνξθήο επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, ελψ ε βαζηθή ηδέα ηεο απνηειείηαη απφ 

ηε δηαηήξεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο θχζεο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ γηα ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο, ρσξίο σζηφζν λα επηθεληξψλεηαη ζηηο 

πνζνηηθνπνηήζεηο
125

. Δπνκέλσο, πεξηιακβάλνληαο ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ, σο „παξαθιάδη‟  δελ παχεη λα απνηειεί κηα κέζνδν αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ (data analysis), ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ πνηθίιεο κνξθέο πιηθνχ 

θεηκέλνπ, φπσο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα, κειέηεο 

παξαηήξεζεο θαη αλαιχζεηο δηάθνξσλ ηχπσλ εληχπσλ θαη εγγξάθσλ, φπνπ ν 

εξεπλεηήο ζηνρεχεη ζην λα πεξηγξάςεη, λα αλαπαξαζηήζεη, λα ζπλνςίζεη, λα 

εξκελεχζεη, λα αλαθαιχςεη ζεκαηηθά ζρέδηα, λα παξάγεη ζεκαηηθά πιαίζηα, λα 

αλαδείμεη δεηήκαηα, λα απνδείμεη ή λα παξνπζηάζεη, λα αλαδεηήζεη θαη λα εμεγήζεη 

ηελ αηηηφηεηα, λα εμεξεπλήζεη, λα ειέγμεη, λα αλαθαιχςεη θνηλνηππίεο, δηαθνξέο θαη 

νκνηφηεηεο θαη λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ησλ ίδησλ δεηεκάησλ ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα
126

. 

ζνλ αθνξά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ αθνινπζείηαη ε γεληθή πνξεία κε βάζε ηα παξαθάησ ζηάδηα
127

: 

 Καζνξηζκφο ηνπ ππφ έξεπλα πιηθνχ.  

 Αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε ην πιηθφ. 

 Σππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ. 

 Δξσηήκαηα βάζεη ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 
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 Καζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ αλάιπζεο θαη επηινγή ηνπ δείγκαηνο κε ην 

νπνίν ηα γίλεη ε έξεπλα. 

 χζηεκα θαηεγνξηψλ – απνδειηίσζε. 

 Αλάιπζε βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ. Δπηινγή ηνπ 

παξαδείγκαηνο αλάιπζεο: πγθεθαιαίσζε (summary/ inductive 

category formation) ή Δμήγεζε (explication/ context analysis) ή 

Γφκεζε (structuring/ deductive) ή ζχδεπμε παξαδείγκαηνο (mixed). 

 Δπαλεμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ βάζεη ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ 

πιηθνχ. 

 Δξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ζηελ θαηεχζπλζε ησλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε ε αλάιπζε ζχκθσλα κε ηελ 

«ηερληθή ηεο δφκεζεο (structuring)», ε νπνία απνηειεί ηε βαζηθφηεξε ηερληθή ηεο 

πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, θαηά ηελ νπνία: 

i. Καζνξίδνληαη νη κνλάδεο αλάιπζεο. 

ii. Πξνζδηνξίδνληαη επαξθψο νη ζεκαηηθνί άμνλεο κε βάζε θάπνην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ζχκθσλα κε ηα αξρηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

iii. πγθξνηείηαη ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ βάζεη ησλ ζεκαηηθψλ 

αμφλσλ. 

iv. Οξίδνληαη ζαθείο θαη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο. 

v. Μειεηάηαη πξνζεθηηθά ην πιηθφ θαη ππνγξακκίδνληαη ηα ρσξία πνπ 

εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηηθή ηεο έξεπλαο. 

vi. Δπεμεξγάδνληαη θαη απνδειηηψλνληαη ηα ρσξία πνπ εκπίπηνπλ ζηελ  

έξεπλα. 

vii. Δμεηάδεηαη ην ελδερφκελν αλαζεψξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ 

θαη ηνπ νξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ. 

viii. Δπεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα κε ηελ ηερληθή ηεο δφκεζεο. 

ρεηηθά κε ηελ ηερληθή ηεο δφκεζεο, θξίζεθε θαηάιιειε ε εθαξκνγή ηεο 

«ηππηθήο δφκεζεο» κε βάζε ην «ζεκαηηθφ θξηηήξην», φπνπ εμεηάδεηαη ε δνκή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ε αθνινπζία ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ε δηάξζξσζε ηνπ πιηθνχ 

απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ
128

.   
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3.3.2 Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζηελ έξεπλα.  

Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, κε ηελ γεληθφηεξε ηδηφηεηα ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο 

αιιά θαη εηδηθφηεξα σο επηθνηλσληαθφ πιηθφ κε πεξηερφκελν θεηκέλνπ, απνηεινχλ 

ηδηαίηεξα γφληκν  πεδίν έξεπλαο θαη εμέηαζεο πξνο εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο ηίζεηαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπο σο πεγέο γηα ηε δηεμαγσγή 

αλάιπζεο κε ηελ αληίζηνηρε κέζνδν. 

Αλαθνξηθά κε ηηο κνλάδεο αλάιπζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζνξίζηεθαλ 

εμ αξρήο νη «κνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο» θη αθνινχζσο νξίζηεθαλ νη «κνλάδεο 

θαηαγξαθήο». Μνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο (sampling units) είλαη νη κνλάδεο, νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη επηιεθηηθά απφ ηνλ εξεπλεηή κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

αλάιπζε. ε απηή ηε κειέηε ηηο κνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο ζπληζηνχλ ηα  ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, πνπ δηδάζθνληαη ζηε κέζε εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. 

Δπηπιένλ, κνλάδεο θαηαγξαθήο (recording/coding units) είλαη νη κνλάδεο πνπ 

επηιέγνληαη γηα μερσξηζηή πεξηγξαθή, εξκελεία, θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ κνλάδσλ αλάιπζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, σο κνλάδα 

θαηαγξαθήο νξίζηεθε ην «ζέκα», ην νπνίν ζεσξείηαη ε θαηαιιειφηεξε κνλάδα 

θαηαγξαθήο ζηελ έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ελψ ηίζεηαη απαξαίηεηε ζηε 

κειέηε πξνπαγάλδαο, δηαζέζεσλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ
129

.  

Σν ζέκα, σο κνλάδα θαηαγξαθήο είλαη δπλαηφ λα απνηειείηαη απφ κηα 

πξφηαζε, κηα δήισζε, κηα δηαβεβαίσζε, έλα επηρείξεκα, κηα δηαπίζησζε ή γεληθψο  

απφ έλα ηκήκα ηνπ ιφγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ηδέα ελψ ν θαζνξηζκφο ηνπ 

πξνθχπηεη αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάιπζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη  ζηα 

ζεκειηψδε εξσηήκαηα  ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, «Πνηνο ιέεη; Ση ιέεη; ε πνηνλ 

ιέεη; Γηαηί ην ιέεη; Πψο ην ιέεη; Με πνην απνηέιεζκα θαη πνηα επίδξαζε;»
130

.  

Αληίζηνηρα, ε θαηεχζπλζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ηέζεθε ζηε βάζε ηνπ «ηι 

αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ  Ηζηνξίαο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο 

Διιάδαο». Αλάινγα θαζνξίζηεθε θαη ην ζέκα, κε πξνηεξαηφηεηα ζηα θνηλά δεηήκαηα 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα εγρεηξίδηα θη έπεηηα ζηα επηπιένλ δεηήκαηα, ηα νπνία 

απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ην θάζε βηβιίν μερσξηζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ζηνηρεία δηάθξηζεο απνηέιεζαλ ν ηίηινο θαη ε έθηαζε 

ησλ ελνηήησλ ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ βηβιίσλ, ελψ δελ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
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ζπληαθηηθά ή ζεκαζηνινγηθά θξηηήξηα θαζψο βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

θεηκέλνπ νξίζηεθε ην ζεκαηηθφ θξηηήξην
131

. 

ε επφκελε θάζε πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζεκαηηθνί άμνλεο κε βάζε ηηο θνηλέο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα βηβιία ελψ ιήθζεθε ππφςε 

θαη ην ρξνλνινγηθφ εχξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηεκάησλ ζηελ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα, 

γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ αμφλσλ.  Έπεηηα, απνδειηηψζεθαλ νη ζρεηηθέο αλαθνξέο, νη 

νπνίεο εληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ θάζε άμνλα. Οη άμνλεο πνπ δηακνξθψζεθαλ 

ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ είλαη νη εμήο: 

 Θεκαηηθφο Άμνλαο Α΄: Πεξίνδνο 19νπ αηψλα. 

 Θεκαηηθφο Άμνλαο Β΄: 20φο αηψλαο - Πεξίνδνο Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

 Θεκαηηθφο Άμνλαο Γ΄: Ζ Πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

 Θεκαηηθφο Άμνλαο Γ΄: Ζ  Πεξίνδνο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

 Θεκαηηθφο Άμνλαο Δ΄: Μεηαπνιεκηθφ δηάζηεκα – Φπρξφο Πφιεκνο – 

Πεξίνδνο Όθεζεο. 

 Θεκαηηθφο Άμνλαο Σ΄: χγρξνλνο Κφζκνο – Απφ ηε δηάιπζε ηεο 

ΔΓ ζην ζήκεξα. 

ην επφκελν βήκα κεηά ηελ έληαμε θαη πεξηγξαθή ησλ αλαθνξψλ ζηνπο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο, ην ζχλνιν ησλ δεηεκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ 

βηβιίσλ δηαρσξίζηεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο «ΠΑΓΚΟΜΗΑ» θαη «ΔΘΝΗΚΑ». Ο 

ζρεκαηηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πξνέθπςε κε αθνξκή ην δεδνκέλν φηη 

ηα βηβιία πνπ επηιέρζεθαλ, απνηεινχλ ζρνιηθά εγρεηξίδηα κε πεξηερφκελν 

παγθφζκηαο θαη εζληθήο ηζηνξίαο ηεο εθάζηνηε ρψξαο (ζηελ πεξίπησζή καο ηεο 

Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο), εκπεξηέρνληαο αλάινγα δεηήκαηα. 

 ζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε, πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ. πλεπψο, ζηελ θαηεγνξία «ΔΘΝΗΚΑ» 

εληάρζεθαλ ελφηεηεο – αλαθνξέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο κέξνο ηεο ηζηνξίαο 

ηεο Διιάδαο ή ηεο Σνπξθίαο ή ζρεηίδνληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν κε απηή. Αληίζηνηρα 

ζηελ θαηεγνξία «ΠΑΓΚΟΜΗΑ», ηνπνζεηήζεθαλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηζηνξηθά 
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 Ο νξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηππηθήο δφκεζεο 

πεξηερνκέλνπ, γηα ηελ νπνία ν εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζην ζπληαθηηθφ 

θξηηήξην, ην ζεκαηηθφ θξηηήξην, ην ζεκαζηνινγηθφ θξηηήξην θαη ην δηαινγηθφ θξηηήξην.  Γηα ηνπο ηχπνπο 

ησλ θξηηεξίσλ βι. ζει. 134 ζην Μπνλίδεο, Κ. Θ. (2004). Σν πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ σο 

αληηθείκελν έξεπλαο. Γηαρξνληθή εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγίζεηο. Αζήλα: 

Μεηαίρκην.  
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δεηήκαηα δηεζλνχο βειελεθνχο ή αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά δεηήκαηα άιισλ ρσξψλ 

εθηφο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο. Αθνινχζσο, ζε ηειηθφ ζηάδην έγηλε θαηαγξαθή 

ηνπ ρψξνπ, ηνλ νπνίν θαηαιακβάλεη θάζε ελφηεηα σο πεξηερφκελν ηνπ θάζε 

εγρεηξηδίνπ, κε κνλάδα κέηξεζεο ηνλ αξηζκφ ηππνγξαθηθψλ ζεηξψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.1 Θεκαηηθόο Άμνλαο Α΄ : Πεξίνδνο 19νπ αηώλα 

Μεηαμχ ησλ δχν ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ παξαηεξείηαη δηαθνξά, φζνλ αθνξά 

ζην ρξνλνινγηθφ πιαίζην, ζην νπνίν εληάζζεηαη ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ζην ζχλνιφ 

ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηoπ ειιεληθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, κε ηίηιν «Ηζηνξία ηνπ 

Νεφηεξνπ θαη χγρξνλνπ Κφζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα)», σο ελαξθηήξην 

ρξνλνινγηθφ ζεκείν ηνπνζεηείηαη ην έηνο 1815 θαη ε επξχηεξε πεξίνδνο ηνπ 19νπ 

αηψλα, ελψ αθνινπζνχλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ πεξίνδν ηνπ  

20νχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην κε ηίηιν «χγρξνλε Σνπξθηθή 

θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12», σο αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο παξαηίζεηαη ε πεξίνδνο ηνπ 

20νχ αηψλα, θαζψο παξνπζηάδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ (1914 – 1918). 

 Δπνκέλσο, κε παξάκεηξν ηε ππάξρνπζα δηαθνξά ζην ρξνλνινγηθφ πιαίζην, 

ην νπνίν  θαιχπηεηαη απφ ηα δχν εγρεηξίδηα, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ 

ζεκάησλ, ηα νπνία εμεηάδνληαη ζην ειιεληθφ βηβιίν, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ηνπ βηβιίνπ Ηζηνξία 10 Μέζεο Δθπαίδεπζεο  (Ortaöğretim Tarih 10), φπνπ θαη 

εκπεξηέρεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηνπ 19νπ αηψλα κε ηα αληίζηνηρα θνηλά ηζηνξηθά 

γεγνλφηα, απφ ηα νπνία ζπγθξνηείηαη ν Α΄ ζεκαηηθφο άμνλαο. 

1. πλέδξην Δηξήλεο ηεο Βηέλλεο (1814 – 1815) 

Δλαξθηήξην δήηεκα γηα ην ειιεληθφ εγρεηξίδην κε ηίηιν, «Ηζηνξία ηνπ 

Νεφηεξνπ θαη χγρξνλνπ Κφζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα)» απνηειεί ην πλέδξην 

Δηξήλεο ηεο Βηέλλεο (1814 - 1815), ελψ ην ίδην δήηεκα εμεηάδεηαη ζην ηνπξθηθφ 

εγρεηξίδην «Ηζηνξία Μέζεο Δθπαίδεπζεο 10 (OrtaöğretimTarih 10»), εληαζζφκελν σο 

πνιηηηθφ γεγνλφο ηεο  πεξηφδνπ ηνπ ζνπιηάλνπ Μαρκνχη Β' (πεξίνδνο εμνπζίαο 1808 

- 1839). ηα δχν εγρεηξίδηα παξνπζηάδνληαη εμίζνπ θαη ρσξίο κεγάιεο απνθιίζεηο νη 

ζπλζήθεο, νη πεξηζηάζεηο θαη ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ηεο πεξηφδνπ δηεμαγσγήο 

ηνπ πλεδξίνπ. Χζηφζν, ζην ειιεληθφ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε, θαζψο 
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πεξηγξάθνληαη κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε νη πηπρέο ηνπ 

δεηήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη ε ζχγθιεζε ηνπ ζπλεδξίνπ πξνέθπςε έπεηηα 

απφ  ηελ ήηηα ηεο Γαιιίαο ηνπ Ναπνιένληα ζην Βαηεξιφ ην 1815 θαη ηελ αλάγθε 

επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ ράξηε θαη ηνπ κέιινληνο ηεο Δπξψπεο απφ ηηο ηέζζεξηο 

κεγάιεο δπλάκεηο, ηελ Απζηξία, ηε Ρσζία, ηελ Πξσζία θαη ηε Βξεηαλία ή αιιηψο 

«Σεηξαπιή πκκαρία (Dörtlü İttifak)», φπσο δηαηππψλεηαη ζην ηζηνξηθφ εγρεηξίδην ηεο 

Σνπξθίαο. 

Αλάινγα, ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην πξνινγηθά δηαηππψλνληαη ηα εμήο: «Οη 

ηέζζεξηο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο Δπξψπεο πνπ είραλ ληθήζεη ηε Γαιιία ηνπ Ναπνιένληα, 

ζπγθάιεζαλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1814 ζπλέδξην ζηε Βηέλλε, γηα λα ηεξκαηίζνπλ θαη 

επίζεκα ηνλ πφιεκν θαη γηα λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ απηφο είρε πξνθαιέζεη. Ήηαλ 

ην πλέδξην Δηξήλεο ηεο Βηέλλεο (1814-1815), ην νπνίν απνηειεί ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία 

ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ. Σν ζπλέδξην θαηέιεμε ζηελ νκψλπκε πλζήθε Δηξήλεο 

(1815)»
132

. 

ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην ην ζέκα παξνπζηάδεηαη εληαία θαη κε ζπλνπηηθφ 

ηξφπν, αιιά ρσξίο ειιηπείο ζεκαηηθέο αλαθνξέο ζπγθξηηηθά κε ην ειιεληθφ, φπνπ 

γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε ηέζζεξεηο ζχληνκεο ελφηεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηε 

«χγθιεζε ηνπ ζπλεδξίνπ», ηελ «Παιηλφξζσζε ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο», ηελ «Δπνρή 

Μέηεξληρ» θαη ην «Σέινο ηνπ Ναπνιένληα θαη ε ίδξπζε ηεο Ηεξήο πκκαρίαο». 

Καη ζηα δχν εγρεηξίδηα δειψλνληαη μεθάζαξα νη επηδηψμεηο ησλ Δπξσπατθψλ 

Γπλάκεσλ γηα ηελ παιηλφξζσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ ησλ 

κεγάισλ απηνθξαηνξηψλ ελάληηα ζηηο αξρέο θαη ηηο αμηψζεηο πνπ δηαδφζεθαλ κέζσ 

ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, εθφζνλ αληίθξνπαλ ζηα ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ 

θξαηψλ. Οη πνιηηηθέο απηέο εθθξάζηεθαλ ζην πλέδξην ηεο Βηέλλεο, κέζσ ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ηζρπξψλ ρσξψλ ηεο  ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

«…ηξεηο θπξίσο άλδξεο, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Βξεηαλίαο θφκεο Κάζιξη, 

ν θαγθειάξηνο ηεο Απζηξίαο πξίγθηπαο Μέηεξληρ, ν νπνίνο θαη πξνήδξεπζε ηνπ 

ζπλεδξίνπ, θαη ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο Σαιευξάλδνο […] Απηνί θαη νη 

εζηεκκέλνη άξρνληεο ηεο Δπξψπεο ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη νη πνιπεζληθέο απηνθξαηνξίεο 

ηεο γεξαηάο επείξνπ εμππεξεηνχζαλ θαιχηεξα απφ ηα εζληθά θξάηε ηελ εηξήλε, επεηδή 

νη δηάθνξεο γισζζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ηεο επείξνπ, ηδίσο ηεο θεληξηθήο θαη 
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 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 9. 
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ηεο αλαηνιηθήο, δελ είραλ ζαθή θαη δηαθξηηά γεσγξαθηθά φξηα. Απηέο νη δηάζπαξηεο θαη 

αλάκεηθηεο θνηλφηεηεο, αλ ζρεκάηηδαλ εζληθέο πιεηνλφηεηεο εζληθψλ θξαηψλ, ζα είραλ 

ζηελ επηθξάηεηά ηνπο αλεπηζχκεηεο θαη επάισηεο κεηνλφηεηεο, ηηο νπνίεο ζα 

δηεθδηθνχζαλ γεηηνληθά θξάηε»
133

. 

Παξάιιεια, πξνβάιιεηαη απφ θνηλνχ ε ηζηνξηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

θαγθειαξίνπ ηεο Απζηξίαο, πξίγθηπα Μέηεξληρ (Κιέκελο θνλ Μέηεξληρ, 1773 – 

1859), σο θχξηνπ εθθξαζηή θαη ππνζηεξηθηή ηεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο, ζρεηηθά κε 

ηελ επηθξάηεζε ηνπ απηνθξαηνξηθνχ θαζεζηψηνο θαη ησλ κνλαξρηθψλ δνκψλ, φπσο 

θαη ηεο κφληκεο ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο ζηελ Δπξψπε. 

«ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο θπξίαξρε πξνζσπηθφηεηα αλαδείρζεθε ν Μέηεξληρ,   

αλππνρψξεηνο   ππνζηεξηθηήο   ηεο   κνλαξρηθήο εμνπζίαο θαη λνκηκφηεηαο θαη ηεο 

ζηαζεξφηεηαο. Αλ θαη Απζηξηαθφο ζηελ θαηαγσγή, πίζηεπε πσο ήηαλ πξψηα απφ φια 

Δπξσπαίνο θαη πσο ηελ ηδέα ηεο Δπξψπεο ζηήξηδε θαη πξνσζνχζε. Ήηαλ ερζξφο ησλ 

εζληθψλ θηλεκάησλ θαη ησλ εζληθψλ θξαηψλ, επεηδή απεηινχζαλ ηε ζπλνρή ηεο 

πνιχγισζζεο θαη πνιχδνμεο απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνχξγσλ, ε νπνία «ζηέγαδε» 

Γεξκαλνχο, Πνισλνχο, Μαγπάξνπο, Ννηηνζιάβνπο, ινβέλνπο, Σζέρνπο θ.ά., θαη 

ππνλφκεπαλ ην φξακα ηεο επξσπατθήο ελφηεηαο. Ήηαλ επίζεο ερζξφο ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ησλ ξηδνζπαζηηθψλ αιιαγψλ»
134

. 

Δπίζεο, ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην πξνζδηνξίδνληαη νη έλλνηεο ηνπ ιανχ θαη ηνπ 

έζλνπο, φπσο δηακνξθψζεθαλ ζηε Γαιιία θαη ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηε Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε, ζηνλ ξφιν  ζεκειησδψλ επαλαζηαηηθψλ αξρψλ. πγθεθξηκέλα, 

απνδίδνληαο ζηνλ ιαφ, ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζην έζλνο, ηε 

ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θνηλφηεηαο, κε θχξηα ζπζηαηηθά ηελ θνηλή γιψζζα, 

ζξεζθεία, ηαπηφηεηα θαη ηζηνξία, ζεκεηψλεηαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηε Γαιιία θαη ηηο 

απηνθξαηνξίεο ηεο επνρήο, φπσο θαη επξχηεξα κεηαμχ ηεο Γπηηθήο κε ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε δηαθξηηψλ εζληθψλ θνηλνηήησλ. 

«Αιιά πνηνη ήηαλ νη ιανί θαη πνηα ηα έζλε ηελ επνρή εθείλε; Πνηα ήηαλ ηα 

ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ έλαλ ιαφ θαη έλα έζλνο; «Λαφο» κε ηε ζεκαζία ηεο 

πνιηηηθήο θνηλφηεηαο θαη «έζλνο» κε ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θνηλφηεηαο 

ζπλέπηπηαλ ζηε Γαιιία, φπνπ πξνβιήζεθαλ απηνί νη φξνη απφ ηνπο επαλαζηάηεο σο 

αξρέο κε παγθφζκηα εθαξκνγή. ηε Γαιιία ην ζρεκαηηζκέλν έζλνο ηεο ρψξαο είρε ηελ 

ίδηα γιψζζα θαη ζξεζθεία, δηέζεηε δηαθξηηή ηαπηφηεηα θαη ηζηνξία. ε πνιιέο πεξηνρέο 
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 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 9, 10. 
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 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 11. 
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ηεο Δπξψπεο σζηφζν, ηδίσο ζηηο επηθξάηεηεο ησλ Αςβνχξγσλ, ησλ Ρνκαλφθ θαη ησλ 

Οζσκαλψλ ζνπιηάλσλ, ειάρηζηεο ήηαλ νη ζρεκαηηζκέλεο θαη δηαθξηηέο εζληθέο 

θνηλφηεηεο. Αλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε ε γιψζζα θαη ελ κέξεη θαη ην ζξήζθεπκα 

απνηέιεζαλ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ εζλψλ, ζηελ Κεληξηθή θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε ηα ζηνηρεία απηά δελ πξνζθέξνληαλ γηα αλάινγε εζλνγελεηηθή 

δηαδηθαζία»
135

. 

Τπνζηεξίδεηαη, ηδηαίηεξα ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην, φηη ε πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε ζην πλέδξην ηεο Βηέλλεο, αληηθαηνπηξίζηεθε ζηε ζχζηαζε ηεο Ηεξήο 

πκκαρίαο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο  Απζηξίαο, ηεο Ρσζίαο 

θαη ηεο Πξσζίαο. ην ηνπξθηθφ ε ίδηα πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη σο ην «χζηεκα 

Μέηεξληρ». Αθνινχζσο, ε δηαθχιαμε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ θαζεζηψηνο, πνπ είρε 

ηδξπζεί απφ ηα απηνθξαηνξηθά θξάηε, ε απνθπγή θαη ε θαηαζηνιή ησλ εμεγέξζεσλ 

ππφ ηε κνξθή «εζληθψλ θαη θηιειεχζεξσλ θηλεκάησλ» κε θίλεηξν ηηο αξρέο ηεο 

«εζληθήο απηνδηάζεζεο θαη ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο», απνηέιεζε βαζηθφ ζηφρν ηνπ 

πλεδξίνπ, ν νπνίνο εθθξάζηεθε κέζσ ηεο «Δπξσπατθήο πκθσλίαο», ελψ φπσο 

πξνζζέηεη ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο  νλνκάζηεθε σο 

«Πεξίνδνο Απνθαηάζηαζεο (Restorasyon Dönemi)»
136

. 

«Σε ζπλζήθε εηξήλεο αθνινχζεζε ε ππνγξαθή ηεο ζπγθξφηεζεο, ζηηο 26 

επηεκβξίνπ 1815, ηεο Ηεξήο πκκαρίαο κεηαμχ ηεο Απζηξίαο, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Πξσζίαο, ηελ νπνία έζπεπζε λα θαηαδηθάζεη ε Βξεηαλία. Ζ Ηεξή πκκαρία ησλ ηξηψλ 

απηνθξαηφξσλ απνζθνπνχζε λα αλαθφςεη ηελ πξφνδν ησλ θηιειεχζεξσλ θαη εζληθψλ 

θηλεκάησλ. Οη ηξεηο απηνθξάηνξεο, ν Φξεηδεξίθνο Γνπιηέικνο Γ' ηεο Πξσζίαο, ν 

Φξαγθίζθνο Β' ηεο Απζηξίαο θαη ν Αιέμαλδξνο Α' ηεο Ρσζίαο, χςσζαλ κε ηε ζπκκαρία 

ηνπο αλάρσκα ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ πνπ πξνσζνχζαλ ηηο αξρέο ηεο εζληθήο  

απηνδηάζεζεο  θαη ηεο ιατθήο  θπξηαξρίαο. Σν πλέδξην Δηξήλεο ηεο Βηέλλεο  

παιηλφξζσζε  ην  «παιαηφ  θαζεζηψο» θαη  θαζηέξσζε  ηηο  αξρέο  ηεο  ηζνξξνπίαο  ησλ  

δπλάκεσλ  θαη  ηεο    παξέκβαζεο, ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο 

(Δπξσπατθή πκθσλία/Concert of Europe)»
 137

.  

Δπηπιένλ, πξνθχπηεη ε κε επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πλεδξίνπ, θαζψο νη αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο βξίζθνληαλ ήδε ζην 

πξνζθήλην:  
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«[…] αιιά νη ιανί ηεο Δπξψπεο είραλ ήδε αθνχζεη ηα κελχκαηα  ησλ Γάιισλ 

επαλαζηαηψλ. Κάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο παιηλφξζσζεο δξνχζαλ δπλάκεηο πνπ 

ακθηζβεηνχζαλ ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο απηή είρε ζηεξηρηεί. Φηιειεχζεξνη εγέηεο, 

ππνζηεξηθηέο ηεο εηζαγσγήο κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπληαγκαηηθήο θαη 

επλνκνχκελεο αληηπξνζσπεπηηθήο πνιηηείαο, θαη ξηδνζπάζηεο, ππνζηεξηθηέο δειαδή ηεο 

αλαηξνπήο ησλ κνλαξρηθψλ θαζεζηψησλ γηα ηελ εγθαζίδξπζε αβαζίιεπησλ 

πνιηηεπκάησλ, ζπγθξνχνληαλ πιένλ κε ηνπο ζπληεξεηηθνχο, ηνπο ζηπινβάηεο  ηεο 

παιηλφξζσζεο»
138

. 

Αθφκε, ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην αζθείηαη θξηηηθή απέλαληη ζηηο Δπξσπατθέο 

Γπλάκεηο, σο πξνο ηελ κε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πλεδξίνπ επί ίζνηο φξνηο, 

κε ηελ θαηεγνξία φηη δελ βνεζήζεθε ην Οζσκαληθφ Κξάηνο, ζην πιαίζην δηαηήξεζεο 

ησλ απηνθξαηνξηψλ, αιιά αληίζεηα ππνζηεξίρζεθε ε «Διιεληθή Δμέγεξζε»
139

. Χο  

παξάδεηγκα παξαηίζεηαη ε ππξπφιεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ ζην Ναβαξίλν. 

«Σα επξσπατθά θξάηε γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηηο κνλαξρηθέο δνκέο ηνπο, 

ζπλέρηζαλ ηηο πξνζπάζεηεο αθνκνίσζεο εθαξκφδνληαο βία θαη θαηαπίεζε ζηηο πεξηνρέο 

φπνπ μεζπνχζαλ εμεγέξζεηο. Χζηφζν, φηαλ επξφθεηην γηα ην Οζσκαληθφ Κξάηνο δελ 

βνήζεζαλ. Παξείραλ ππνζηήξημε ζηελ ειιεληθή εμέγεξζε. Αθφκα, έθαςαλ ηνλ 

Οζσκαληθφ ζηφιν ζην Ναβαξίλν. Απηή ε θαηάζηαζε απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε απφ 

ηελ άπνςε φηη νη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ ζην ζπλέδξην δελ εθαξκφζηεθαλ εμίζνπ ζε 

θάζε θξάηνο»
140

. 

2. Δζληθά θαη θηιειεύζεξα θηλήκαηα 

πλερίδνληαο εληφο ηνπ ρξνλνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο πεξηφδνπ ηνπ 19νπ αηψλα, 

θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ησλ δχν εγρεηξηδίσλ απνηειεί ε ζεκαηνινγία αλαθνξηθά ζηε  

γέλεζε θα ηε δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ θαη θηιειεχζεξσλ θηλεκάησλ. Δληνχηνηο, ε 

νπηηθή, κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα, δηαθέξεη ηφζν ζηελ εζηίαζε ζε ελ 

κέξεη δηαθνξεηηθά γεγνλφηα φζν θαη ζηελ πξνβνιή ησλ θνηλψλ απφ μερσξηζηή 

ζθνπηά.  

ζνλ αθνξά ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο, ε παξνπζίαζε ησλ εζληθψλ 

θηλεκάησλ είλαη ζεκαηηθά νξγαλσκέλε ζε δχν ζθέιε. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

«εζληθά θαη θηιειεχζεξα θηλήκαηα ζηελ Δπξψπε» θη έπεηηα ζηα «εζληθά θηλήκαηα ζηε 

λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε». ην πξψην ζθέινο πεξηιακβάλνληαη ηα θηλήκαηα πνπ 
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έιαβαλ ρψξα ζηνλ „δπηηθφ θφζκν‟ θαη ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Δπξψπε. ην 

δεχηεξν ζθέινο εληάζζνληαη ηα θηλήκαηα, ηα νπνία δηαδξακαηίζηεθαλ θπξίσο ζηνλ 

ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

Ζ αλάδπζε ησλ θηλεκάησλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν γεληθφηεξα, πξνβάιιεηαη σο 

επαθφινπζν ησλ αξρψλ πνπ δηαδφζεθαλ  κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη κέζα απφ 

ηηο  έληνλεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλαηξνπέο ηεο επνρήο, νη νπνίεο απνηεινχζαλ 

απφξξνηα ηεο δηακάρεο αλάκεζα ζηηο ηάζεηο ηνπ ζπληεξεηηζκνχ θαη ηνπ 

πξννδεπηηζκνχ. Χο ξίδα ηνπ ζπληεξεηηθνχ ζηνηρείνπ ζεκεηψλεηαη ε ηάζε γηα 

παιηλφξζσζε ηνπ παιαηνχ κνλαξρηθνχ θαζεζηψηνο, ελψ αληίζεηα  ε πξφνδνο ηεο 

επνρήο ηνπνζεηείηαη σο έθθαλζε ησλ θηιειεχζεξσλ, εζληθηζηηθψλ θαη ξηδνζπαζηηθψλ 

αμηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ:  

«...Παξφιν πνπ νη ληθεηέο παιηλφξζσζαλ ην παιαηφ θαζεζηψο...είραλ  

ζεκεησζεί  πνιιέο  αιιαγέο ζηα ρξφληα ησλ κεγάισλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

αλαηξνπψλ. ε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο εθξεθηηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο είραλ  ήδε  

εθδεισζεί ή επξφθεηην λα εθδεισζνχλ. Οη δπλάκεηο ηεο ζπληήξεζεο ζπγθξνχνληαλ κε 

απηέο ηεο πξνφδνπ, ηηο νπνίεο εμέθξαδαλ ν εζληθηζκφο, ν θηιειεπζεξηζκφο  θαη  ν 

ξηδνζπαζηηζκφο»
141

. 

ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη δηαρσξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

θηλεκάησλ  ζε «θηιειεχζεξα» θαη «εζληθά». Αθελφο, σο θξηηήξην δηάθξηζεο ζέηνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, φπσο ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε παξάδνζε, ε 

ηζηνξία θαη ε θνηλή ηαπηφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφ θνηλνχ ζπλχπαξμεο 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ελφο ζπλφινπ αλζξψπσλ. Αθεηέξνπ, σο βάζε 

δηαρσξηζκνχ ηίζεηαη ν   ζθνπφο θαη ν ζηφρνο ησλ θηλεκάησλ, εάλ επξφθεηην γηα 

ελέξγεηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ή ζε πεξίπησζε ζεζκηθήο δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ. 

Δπηπιένλ,  ε κνξθή ησλ θηλεκάησλ ζπλδέεηαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ ιανχ θαη ηνπ έζλνπο, 

έρνληαο σο ζθνπφ ηελ πεξεηαίξσ επεμήγεζή ηνπο. 

«Δζληθά θηλήκαηα ζεσξνχκε ηηο θηλήζεηο κεηαμχ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ κε 

θνηλή γιψζζα ή/θαη ζξήζθεπκα, κε δηαθξηηέο παξαδφζεηο θαη ηζηνξία, κε αληίιεςε 

θνηλήο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, νη νπνίεο θνηλφηεηεο επηδίσθαλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηελ εμνπζία άιιεο δηαθξηηήο θνηλφηεηαο. Φηιειεχζεξα θηλήκαηα 

ηελ ίδηα επνρή ζεσξνχκε ηηο θηλήζεηο πνπ πξνσζνχζαλ ζπληαγκαηηθνχο θαη 

θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 
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ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζπγγελψλ θηλεκάησλ 

γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηή ππφ ην θσο δχν δηαθξηηψλ ελλνηψλ, ηεο έλλνηαο ηνπ 

έζλνπο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ ιανχ. Σα εζληθά θηλήκαηα απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνβνιή θαη 

ηελ επηθξάηεζε ελφο έζλνπο, κηαο πνιηηηζηηθήο θνηλφηεηαο δειαδή. Σα θηιειεχζεξα 

θηλήκαηα, κνινλφηη πξνσζνχζαλ θαη απηά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ ππφζεζε ελφο 

έζλνπο, θαηά βάζε επηδίσθαλ ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ελφο ιανχ, ηνπ ιανχ 

κε ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία απνθηά πξαγκαηηθή ππφζηαζε θαη έρεη 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζην πιαίζην ελφο θαηαζηαηηθνχ ράξηε,   ηνπ  πληάγκαηνο»
142

. 

Αθφκα, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα θηλήκαηα ηεο πεξηφδνπ πξν ηνπ 

19νπ αηψλα θαη ηα αληίζηνηρα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην πξψην ηέηαξην ηνπ 19νπ 

αηψλα. πγθεθξηκέλα, ζεκεηψλνληαη ε Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1776, ηα εζληθά 

θηλήκαηα θαηά ησλ Ηζπαλψλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ζηελ Δπξψπε απφ ην 1792 φηαλ 

νη Γάιινη πξνζπάζεζαλ λα δηεμαγάγνπλ ηελ Δπαλάζηαζε, ζηε Βξεηαλία, ηελ Ηζπαλία 

θαη ηελ Πνισλία, ελψ ηδηαίηεξε ζεκαζία παξέρεηαη ζην εζληθφ θίλεκα ησλ 

Γεξκαλψλ,  θαζψο ηνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηάδνζε ηνπ 

εζληθηζκνχ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν αιιά θαη ε ζέζε ηνπ σο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

ηεο επνρήο ηνπ Ρνκαληηζκνχ. 

«Πνιχ ζεκαληηθφ ππήξμε ην εζληθφ θίλεκα ησλ Γεξκαλψλ. Αλαπηχρζεθε ζηελ 

θαηαθεξκαηηζκέλε λαπνιεφληεηα Γεξκαλία θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απέθηεζε 

κέζα ζην θιίκα ησλ κεγάισλ ζπγθξνχζεσλ θαη αλαηξνπψλ ηεο επνρήο απηήο 

επεξέαζαλ γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθηζκνχ… Ήηαλ ε επνρή ηνπ θηλήκαηνο πνπ 

νλνκάζηεθε ξνκαληηζκφο θαη πνπ ακθηζβήηεζε ηνλ νξζνινγηζκφ. Ο ξνκαληηζκφο 

επεξέαζε θαζνξηζηηθά ην εζληθφ θίλεκα ησλ Γεξκαλψλ»
143

. 

Χο θπξηφηεξα θηλήκαηα ζηελ Δπξψπε θαηά ην πξψην ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

ραξαθηεξίδνληαη νη εμεγέξζεηο θαη νη επαλαζηάζεηο ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία 

ην 1820, φπσο θαη ζηηο ρψξεο ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ, ην Βαζίιεην ησλ Γχν 

ηθειηψλ θαη ζην Πεδεκφληην, ηα έηε 1820 θαη 1821, αλαθνξηθά ζηα νπνία  

επηζεκαίλεηαη ε δξάζε ησλ Καξκπνλάξσλ. Αθνινπζεί ην εζληθφ θίλεκα ησλ 

Διιήλσλ θαη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε κέγηζηε 

ζεκαζία ηνπ, σο ην πξψην εζληθφ θίλεκα εληφο ησλ νξίσλ ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, θαηαιήγνληαο ζηε Ρσζία ηνπ 1825 θαη ηελ επαλάζηαζε ησλ 

«Γεθεκβξηζηψλ» θαηά ηνπ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο. 
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«ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πξψηνη νη Έιιελεο, ηδίσο κεηά ηελ θαηάιεςε 

ησλ Δπηαλήζσλ απφ ηνλ Ναπνιένληα ην 1797, άθνπζαλ θαη δέρηεθαλ ηα αλαηξεπηηθά 

κελχκαηα ησλ Γάιισλ θαη αλέπηπμαλ ηζρπξφ εζληθφ θίλεκα, πνπ νδήγεζε ζηελ 

Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ  1821»
144

. 

ην πιαίζην ησλ εζληθψλ θηλεκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, αξρηθά επηζεκαίλεηαη ε χπαξμε θαη ν ζρεκαηηζκφο ζηεξενηχπσλ ζρεηηθά 

κε ηε γεσγξαθία θαη ηελ ηζηνξία ησλ ρσξψλ θαη ησλ ιαψλ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ φξνπ Βαιθάληα. πσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν, «ν φξνο Βαιθάληα, άιισζηε, απφ 

νλνκαζία  ηεο νξνζεηξάο ηνπ Αίκνπ έθηαζε λα ζεκαίλεη πεξηνρή αζηάζεηαο θαη 

ζπγθξνχζεσλ, ελψ νη ιανί ηεο ζεσξείηαη φηη ξέπνπλ πξνο εμάξζεηο εζλνθπιεηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη φηη είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο ιανχο ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο»
145

. 

Πεξεηαίξσ, ππνζηεξίδνληαο ηελ ελ κέξεη αδηθαηνιφγεηε χπαξμε ησλ 

ηζηνξηνγξαθηθψλ ζηεξενηχπσλ, ηνπνζεηείηαη σο αληίπνδαο ε παξνπζία αληίζηνηρσλ 

ζπλζεθψλ, φπσο είλαη νη ζπγθξνχζεηο, ηφζν ζηνλ ρψξν ηεο θεληξηθήο φζν θαη ηεο 

δπηηθήο Δπξψπεο. Σαπηφρξνλα, δίλεηαη έκθαζε ζηηο νκνηφηεηεο θαη ηα θνηλά ησλ 

ιαψλ νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο παξά ζηηο δηαθνξέο. 

«Χζηφζν, απφ ηε κειέηε ηεο Ηζηνξίαο ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο γλσξίδνπκε πσο 

νη ζξεζθεπηηθέο θαη νη εζληθέο ζπγθξνχζεηο ζεκάδεςαλ εμίζνπ, αλ φρη πεξηζζφηεξν, ηε 

Γπηηθή θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή, θαη πσο νη ιανί ηεο 

ηειεπηαίαο δηαθέξνπλ απφ ηνπο ιανχο ηεο ππφινηπεο επείξνπ φζν θαη κεηαμχ ηνπο. 

Γλσξίδνπκε πσο εζλνθαζάξζεηο βίαηεο θαη ξηδηθέο ζπλέβεζαλ ζηε Γπηηθή θαη ηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε επί πνιινχο αηψλεο, ηδίσο απφ ηνλ 15ν έσο θαη ηνλ 17ν αηψλα, ελψ 

ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε αθφκε θαη θαηά ηνλ 20φ    αηψλα»
146

. 

Με πξσηαξρηθή αλαθνξά ζην εζληθφ θίλεκα ησλ Διιήλσλ, ζεκεηψλεηαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ, σο πξφηππν γηα ηνπο ππφινηπνπο ιανχο ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο.  

«Με θαζπζηέξεζε, κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε πξνο απηφ (ελλνεί ην 

ειιεληθφ εζληθφ θίλεκα), ηα εζληθά θηλήκαηα ησλ ιαψλ ηεο πεξηνρήο ζηεξίρηεθαλ ζηελ 

αλαδήηεζε αλάινγσλ θαηαβνιψλ, έπιαζαλ ην ηζηνξηθφ ηνπο παξειζφλ θαη πξφβαιαλ ην 
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φξακά ηνπο  γηα ην κέιινλ, αλαδήηεζαλ θαη φξηζαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ηνπο «άιινπο» 

θαη  ηνπο αληηπάινπο»
147

. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα εζληθά θηλήκαηα ησλ έξβσλ, ησλ 

Βνπιγάξσλ, ησλ Μνιδαβψλ ησλ Βιάρσλ θαη ησλ Ρνπκάλσλ, θαηαιήγνληαο ζηνπο 

Οζσκαλνχο Σνχξθνπο θαη ην Νενηνπξθηθφ Κίλεκα ηνπ 1908. Σν θίλεκα ησλ έξβσλ 

απνηειεί θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα, σζηφζν παξαηεξνχληαη 

δηαθνξέο ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο. 

ην ειιεληθφ ηζηνξηθφ εγρεηξίδην πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη ζρέζεηο ησλ 

έξβσλ κε ηελ Απηνθξαηνξία ησλ Αςβνχξγσλ θαη ηελ Απζηξία, νη νπνίεο αξρηθά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο ζηελνχο δεζκνχο πνπ είραλ αλαπηπρζεί, κε ηελ 

Απηνθξαηνξία ησλ Αςβνχξγσλ λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εζλνγέλεζε ησλ 

έξβσλ. πσο αλαθέξεηαη ζηελ πνξεία, ιφγσ ησλ επηδηψμεσλ επάλσ ζην δήηεκα ησλ 

Ννηηνζιάβσλ, νη ζρέζεηο ηεο Απζηξίαο κε ηε εξβία ραξαθηεξίδνληαη απφ εζληθή 

αληηπαιφηεηα, ε νπνία ηειηθά νδεγεί ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν.  

«Οη έξβνη ιφγσ γεηηλίαζεο αιιά θαη ιφγσ δεζκψλ κε ηελ εθεί Γηαζπνξά ηνπο, 

αλέπηπμαλ ζηελ αξρή κε  ηελ  Απηνθξαηνξία  ησλ  Αςβνχξγσλ δεζκνχο  πνπ  ζηήξημαλ  

ηνλ  θσηηζκφ  ηνπο  θαη  ηελ   αλαγέλλεζε   ηνπ  έζλνπο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα φκσο  

ζρέζεηο  αληαγσληζηηθέο… Αληίπαινη εζληθνί φκσο ήηαλ θαη νη Απζηξηαθνί, αθνχ ζηελ 

Απηνθξαηνξία ησλ Αςβνχξγσλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη φινη νη  Ννηηνζιάβνη, ηνπο 

νπνίνπο νη έξβνη ζεσξνχζαλ νκνεζλείο ηνπο θαη επηδίσθαλ λα απειεπζεξψζνπλ… 

ηε ζπλέρεηα θαη έσο ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν νη έξβνη ήηαλ θπξίσο ζηξακκέλνη 

ελαληίνλ ηεο Απζηξίαο, κε ζηφρν ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ννηηνζιάβσλ ππεθφσλ ησλ 

Αςβνχξγσλ. Απηέο νη εζληθέο επηδηψμεηο ηεο εξβίαο  νδήγεζαλ  ζηε  ξήμε  ηεο  κε ηελ 

Απζηξία θαη ζηελ έθξεμε ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1914»
148

. 

Δπίζεο, αθφκε έλαο ιαφο κε ηνλ νπνίν  ζπλδπάδνληαη νη ζρέζεηο ησλ έξβσλ 

είλαη νη Οζσκαλνί Σνχξθνη, ζηνπο νπνίνπο πξνζδίδεηαη ε ζέζε ηνπ  βαζηθνχ ερζξνχ 

ηνπο: «Οη  μέλνη  θπξίαξρνη ηεο εξβίαο, νη Οζσκαλνί Σνχξθνη, ήηαλ βέβαηα νη βαζηθνί 

εζληθνί αληίπαινη… Απφ ην πξψην επαλαζηαηηθφ ζθίξηεκα ησλ έξβσλ ην 1804 έσο ηε 

πλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1878, κε ηελ νπνία νη έξβνη απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο, νη εζληθέο επηδηψμεηο θαη δηεθδηθήζεηο ηνπο ζηξέθνληαλ θπξίσο θαηά ησλ 

Οζσκαλψλ Σνχξθσλ»
149

. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη φζνλ αθνξά ζην ηνπξθηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ην 

ζέκα ησλ εζληθψλ θηλεκάησλ παξνπζηάδεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ «Οζσκαληθνχ 

Κξάηνπο
150

» θαη εληαγκέλν ζηα  «Πνιηηηθά γεγνλφηα ηεο Πεξηφδνπ ηνπ Μαρκνχη Β' 

(1808 – 1839)». 

Με άκεζε αλαθνξά ζηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε δειψλεηαη ε αληηκεηψπηζε 

θαη ε αλαγλψξηζή ηεο σο εζληθή ππφζεζε ηεο Γαιιίαο, ρσξίο λα απνηειεί εκπφδην 

ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ: «Σν Οζσκαληθφ Κξάηνο, αμηνιφγεζε ηελ 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε σο εζσηεξηθφ δήηεκα ηεο Γαιιίαο, σζηφζν αλαγλσξίδνληαο απηφ 

ην θαζεζηψο,  ζπλέρηζε ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηε Γαιιία»
151

. 

Σα εζληθά θηλήκαηα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο αξρέο ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, σζηφζν ε γεληθή αληίιεςε επάλσ ζην δήηεκα επηθεληξψλεηαη ζε 

ηξείο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ πξνέθπςε ην θαηλφκελν 

δηάδνζεο ησλ θηλεκάησλ θαη ησλ ηδεψλ ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηεο επηδήηεζεο ηεο 

ειεπζεξίαο. Δπνκέλσο, ε «δπηηθνπνίεζε»
152

 ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο,  νη επηδηψμεηο 

ηεο Ρσζίαο γηα έμνδν ζηε Μεζφγεην θαη νη πνιηηηθέο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ 

πξνβάιινληαη σο θπξίαξρεο πεγέο εκθάληζεο ησλ εζληθψλ θηλεκάησλ ζηελ 

νζσκαληθή επηθξάηεηα. 

«Σν Οζσκαληθφ Κξάηνο ζηε βάζε ησλ εγρεηξεκάησλ γηα Γπηηθνπνίεζε  άξρηζε 

λα επεξεάδεηαη απφ ηηο ηδέεο ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηεο ειεπζεξίαο, νη νπνίεο 

εκθαλίζηεθαλ κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Ζ Ρσζία γηα λα κπνξέζεη λα θαηεβεί ζηηο 

δεζηέο ζάιαζζεο απφ ηα Βαιθάληα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδέεο ηνπ εζληθηζκνχ θαη 

ππνθηλψληαο ηα πξνζαξηεκέλα ζηνπο Οζσκαλνχο βαιθαληθά έζλε, ήζειε λα ηα 

απνζπάζεη απφ ηνπ Οζσκαλνχο θη έπεηηα  παίξλνληάο ηα ππφ ηε δηθή ηεο επηξξνή 
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 ηα ηνπξθηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ν φξνο «Οζσκαληθφ 

Κξάηνο (Osmanlı Devleti)» πξνζδηνξίδεη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Χζηφζν, παξαηεξείηαη φηη ν 
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πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγρεηξηδίσλ, ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Απηνθξαηνξίαο ηεο Απζηξννπγγαξίαο (Avusturya – Macaristan İmparatorluğu) θαη ηεο Γεξκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο (Alman İmparatorluğu). ηελ παξνχζα κειέηε, εθφζνλ ζηφρνο παξακέλεη ε 

απνηχπσζε ηεο ηνπξθηθήο νπηηθήο θαη θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη κεηάθξαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ, σο ηζνδχλακν ηνπ ηνπξθηθνχ φξνπ Osmanlı Devleti, ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο Οζσκαληθφ Κξάηνο. Ο φξνο Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ φξνπ Osmanlı İmparatorluğu.   
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(δηαίξεη θαη βαζίιεπε) ήζειε λα θαηεβεί ζηε Μεζφγεην. Ζ επηηάρπλζε ηεο 

απνηθηνπνίεζεο αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή Παλζιαβηζκνχ
153

 ηεο Ρσζίαο, ε νπνία 

θνηλνπνηήζεθε ζε κηα γλσζηνπνίεζε, θαη ζηα Δπξσπατθά θξάηε γηα απνηθηνπνίεζε, 

έθεξε καδί ηνπ ηηο εζληθηζηηθέο εμεγέξζεηο ζηα νζσκαληθά εδάθε»
154

. 

Σα θηλήκαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην ζπλδένληαη 

επίζεο ρξνλνινγηθά κε ηελ επνρή ηνπ ζνπιηάλνπ Μαρκνχη Β' θαη είλαη ε «εξβηθή 

Δμέγεξζε» θαη ε «Διιεληθή Δμέγεξζε». 

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ ην εζληθφ θίλεκα ησλ έξβσλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα. ηελ πεξίπησζε ηεο ηνπξθηθήο ηζηνξίαο, 

κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο «εξβηθήο Δμέγεξζεο», επηζεκαίλεηαη ε ειεπζεξία πνπ 

είραλ νη έξβνη, σο πξνζαξηψκελνη ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο, ζηε γιψζζα, ην 

ζξήζθεπκα θαη ηνλ πνιηηηζκφ απφ ηελ επνρή ηνπ Μσάκεζ Β' (ΗΗ. Mehmed) ηνπ 

επνλνκαδφκελνπ σο «Πνξζεηή (Fatih)» (πεξίνδνο εμνπζίαο 1444 – 1446/ 1451 

– 1481). 

Δπίζεο, επεμεγνχληαη επηγξακκαηηθά νη αηηίεο ηεο εμέγεξζεο, νη νπνίεο 

ηαπηίδνληαη κε ηε κεηαηξνπή  ηεο εξβίαο ζε πεδίν κάρεο ζηε δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ 

κεηαμχ Οζσκαλψλ θαη Απζηξίαο, κε ηελ ππνθίλεζε πξνο ηνπο έξβνπο κέζσ 

Απζηξηαθψλ θαη Ρψζσλ θαηαζθφπσλ ζην ζέκα ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηεο ειεπζεξίαο, κε 

ηε δηάδνζε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ εζληθηζκνχ κέζσ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, κε ηελ 

ππνθίλεζε ησλ Ρψζσλ γεληθφηεξα θαη κε ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ γεληηζάξσλ. 

  «Οη αηηίεο ηεο εξβηθήο εμέγεξζεο παξαζέηνληαη  σο εμήο:  

 Ζ επηξξνή ησλ αξρψλ ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηεο ειεπζεξίαο  ζηνπο 

έξβνπο.  

 Ζ δηακφξθσζε ηεο εξβίαο ζε πεδίν πνιέκνπ.   

 Ζ ππνθίλεζε ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Ρσζίαο ζηνπο έξβνπο.  

                                                           
153

 Ο νξηζκφο ηνπ Παλζιαβηζκνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα. ην ειιεληθό 

δηαηππψλνληαη ηα αθφινπζα: «Ζ θίλεζε ηνπ παλζιαβηζκνχ (ζε έμαξζε ηνλ 19
ν
  αηψλα), ηνπ νπνίνπ 

εκπλεπζηήο ζεσξείηαη ν ηζάξνο Αιέμαλδξνο Γ', απνζθνπνχζε ζηε ζπλέλσζε φισλ ησλ ζιαβηθψλ ιαψλ 

ησλ Βαιθαλίσλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ή θαη ηελ επηθπξηαξρία ηεο «Μεηέξαο Ρσζίαο», θαη κέζσ απηήο 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ξσζηθνχ νλείξνπ γηα δηέμνδν ζηε Μεζφγεην». ην ηνπξθηθό εγρεηξίδην 

ζρεηηθά κε ηνλ Παλζιαβηζκφ (Pansalvizm) αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Ο Παλζιαβηζκφο δειψλεη ηνλ ζθνπφ 

ηεο Ρσζίαο λα εμαζθαιίζεη ηελ παγθφζκηα ζιαβηθή έλσζε ζπγθεληξψλνληαο ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο φινπο 

ηνπο ιανχο ζιαβηθήο θαηαγσγήο. Ζ Ρσζία ηνλ 19
ν
 αηψλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Παλζιαβηζκνχ ππνθίλεζε 

ηηο θνηλφηεηεο ησλ Οξζνδφμσλ θαη ησλ ιάβσλ, νη νπνίνη ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο δνχζαλ ζηα 

βαιθαληθά εδάθε ησλ Οζσκαλψλ θαη άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ εκθάληζε εμεγέξζεσλ απέλαληη ζην 

Οζσκαληθφ Κξάηνο. (Οη ιαβηθέο θνηλφηεηεο ήηαλ: νη Ρψζνη, νη έξβνη, νη Κξνάηεο, νη ινβέλνη, νη 

Μαπξνβνχληνη, νη Πνισλνί, νη Σζέρνη, νη Οπθξαλνί θαη νη Βνχιγαξνη). Οη Βνχιγαξνη παξφιν πνπ 

πξνεξρφηαλ απφ ηα Σνπξθηθά γέλε γηα λα αθνκνησζνχλ δήισλαλ ηνπ εαπηνχο ηνπο σο ιάβνπο».  
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 Ζ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ γεληηζάξσλ ηεο πεξηνρήο πξνο ηνλ ιαφ»
155

. 

ρεηηθά κε ην θίλεκα ησλ Βνπιγάξσλ ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην, ηα θεληξηθά 

ζεκεία απνηεινχλ ε  ζρέζε ηεο Ρσζίαο κε ηνπο Βνπιγάξνπο, ε πλζήθε ηνπ Αγίνπ 

ηεθάλνπ ην 1878 θαη ε ηδέα ηεο «Μεγάιεο Βνπιγαξίαο»,  ν αληαγσληζκφο ησλ 

φκνξσλ ιαψλ ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο Διιάδαο γηα δηεθδίθεζε εδαθψλ 

πνπ νδήγεζε ζηνλ ιεγφκελν «Μαθεδνληθφ Αγψλα» θαη νη αλαθνξέο ζηνλ εξσηζκφ 

ησλ Διιήλσλ αιιά θαη ησλ Βνπιγάξσλ. 

Ο ξφινο ηεο Ρσζίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ Παλζιαβηζηψλ παξνπζηάδεηαη σο 

θαηαιπηηθφο ζηελ ίδξπζε ηεο «Δμαξρίαο», ηεο απηφλνκεο εζληθήο εθθιεζίαο ησλ 

Βνπιγάξσλ θαη ζηελ επίζεκε αλαγλψξηζή ηεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ελψ ηαπηφρξνλα 

δηαηππψλεηαη, σο απνηέιεζκα, ε δεκηνπξγία ξήμεο κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

φπσο θαη κε ηελ Διιάδα, εμαηηίαο ησλ βνπιγαξηθψλ δηεθδηθήζεσλ γηα κεηξνπφιεηο 

ζε πεξηνρέο, φπνπ δελ ήηαλ εμ νινθιήξνπ βνπιγαξηθέο.  

«Με ηελ ππνζηήξημε ησλ Παλζιαβηζηψλ ηεο Ρσζίαο νη Βνχιγαξνη εμαζθάιηζαλ 

ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ Οζσκαλφ ζνπιηάλν, ην 1870, ρσξηζηήο εζληθήο Δθθιεζίαο 

απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, ηεο Δμαξρίαο, ήιζαλ δε ζε ξήμε ηφζν κε ην 

Παηξηαξρείν φζν θαη κε ηνπο Έιιελεο, επεηδή δηεθδηθνχζαλ σο βνπιγαξηθέο ηηο 

κεηξνπφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, ηηο ηζηνξηθέο ειιεληθέο ρψξεο, ζηηο 

νπνίεο θαηνηθνχζαλ Έιιελεο, ιάβνη, Βνχιγαξνη, Σνχξθνη, Αιβαλνί θαη Δβξαίνη θαη νη 

νπνίεο αλήθαλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Παηξηαξρείνπ»
156

. 

Ζ ζέζε ηεο Ρσζίαο  ζπλδέεηαη θαη κε  ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ηνπ 

1878, σο ε ηζρπξή ρψξα, κε ηελ νπνία επηβιήζεθε ε ίδηα ε ζπλζήθε  ζηνπο Σνχξθνπο 

ελψ ζεκεηψλεηαη θαη ε πξνζσξηλή επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηεο «Μεγάιεο 

Βνπιγαξίαο», πεξηιακβάλνληαο εδάθε ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Θξάθεο, ηα νπνία πεξηνξίζηεθαλ αξγφηεξα κε απφθαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζην 

πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ:  

«Σν 1878 κε ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ηελ νπνία επέβαιαλ νη Ρψζνη 

ζηνπο Σνχξθνπο, νη Βνχιγαξνη εμαζθάιηζαλ πξνο ζηηγκήλ ηε «Μεγάιε Βνπιγαξία» πνπ 

νξακαηίδνληαλ θαη πνπ πεξηιάκβαλε, εθηφο ηεο ζεκεξηλήο Βνπιγαξίαο, νιφθιεξε 

ζρεδφλ ηελ ειιεληθή Μαθεδνλία θαη ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 
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Μαθεδνλίαο, θαζψο  θαη  ηε  Γπηηθή  θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Σε «Μεγάιε 

Βνπιγαξία» πεξηφξηζαλ δξαζηηθά ζην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ, ην ίδην έηνο, νη κεγάιεο 

δπλάκεηο ηεο Δπξψπεο, νη νπνίεο αλεζχρεζαλ απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ηφζν ηζρπξνχ 

εξείζκαηνο ηεο  Ρσζίαο  ζηε  Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε»
157

. 

Χο επαθφινπζν ηεο ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο ηεο Μεγάιεο 

Βνπιγαξίαο επηζεκαίλεηαη ε αλαζηάησζε ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη 

ε εκθάληζε αληαγσληζκνχ γηα δηεθδίθεζε εδαθψλ, εηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ 

Βνπιγάξσλ θαη ησλ έξβσλ, φπσο θαη κε ηελ Διιάδα γηα ηα εδάθε ηεο Μαθεδνλίαο, 

κέζσ ηεο απνζηνιήο ηεξέσλ θαη δαζθάισλ αιιά θαη κε ηελ επηζηξάηεπζε αληαξηψλ 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

«Ο αληαγσληζκφο ησλ Βνπιγάξσλ κε ηνπο Έιιελεο εθδειψζεθε κε ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ Βνπιγάξσλ λα  ειέγμνπλ,  κε  θηιηθά  πξνζθείκελνπο πξνο απηνχο 

ηεξείο θαη δαζθάινπο, ηηο εθθιεζίεο θαη ηα ζρνιεία ζηηο  πφιεηο θαη ζηα ρσξηά ηεο 

Μαθεδνλίαο. Σηο εθαηέξσζελ πξνζπάζεηεο γηα  ηνλ έιεγρν ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ 

ζρνιείσλ θιήζεθαλ λα ζηεξίμνπλ έλνπιεο αληαξηηθέο νκάδεο γεγελψλ, πνπ 

εμνπιίδνληαλ άιιεο απφ ηνπο Έιιελεο θαη άιιεο απφ ηνπο  Βνπιγάξνπο,  θαζψο  θαη  

αληαξηηθέο  νκάδεο  απφ  ηελ  Διιάδα  θαη  ηε Βνπιγαξία»
158

. 

Αθνινχζσο, ε θάζε ηνπ «Μαθεδνληθνχ Αγψλα» πεξηγξάθεηαη σο 

αληαξηνπφιεκνο κεηαμχ Βνπιγάξσλ θαη Διιήλσλ γηα ηα εδάθε ηεο Μαθεδνλίαο, 

πξνθαιψληαο δχζθνιεο ζπλζήθεο γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηεο πεξηνρήο. ην βηβιίν 

δηαηππψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά σο «έλαο ζθιεξφο πφιεκνο αληαξηψλ Διιήλσλ θαη 

Βνπιγάξσλ, νη νπνίνη πνιεκνχζαλ αιιήινπο, θαζψο θαη  ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ, φηαλ 

δελ κπνξνχζαλ λα απνθχγνπλ ηε ζχγθξνπζε κε ηηο  ηνπξθηθέο  δπλάκεηο.  Ο  ζθιεξφο  

αγψλαο  ζηε  Μαθεδνλία  θαη  γηα ηε Μαθεδνλία δνθίκαζε επί πέληε ζρεδφλ ρξφληα 

(1904-1908) ηελ αληνρή  ησλ  γεγελψλ, πνπ  έπξεπε λα  επηιέμνπλ ζηξαηφπεδν»
159

. 

Δπηπιένλ, δελ ιείπνπλ νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο ζπκκεηνρήο θαη 

ηελ εθδήισζε εξσηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο, 

αιιά θαη απφ ηε Βνπιγαξία. Με παξαδείγκαηα Διιήλσλ εξψσλ, φπσο ν «Παχινο 

Μειάο θαη ν θαπεηάλ Κψηαο» αιιά θαη κε νλφκαηα αληίζηνηρσλ εξψσλ ηεο 

Βνπιγαξίαο, φπσο «ν Γθφηζε Νηέιηζεθ θαη ν Γηάλλε αληάλζθη απφ ηε Μαθεδνλία», 
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ηνλίδεηαη ε αγσληζηηθφηεηα ππέξ ηνπ θάζε έζλνπο αληίζηνηρα. Χζηφζν, ηαπηφρξνλα 

ζεκεηψλεηαη  θαη ην ηίκεκα ηνπ πνιέκνπ γηα ηηο δχν πιεπξέο: 

 «Πνιινί Έιιελεο έπεζαλ ζχκαηα ησλ Βνπιγάξσλ θαη πνιινί Βνχιγαξνη  

ζχκαηα  ησλ  Διιήλσλ. Νένη απφ φιε ηελ Διιάδα έζπεπζαλ λα πνιεκήζνπλ  γηα  ηε  

Μαθεδνλία: ε Κξήηε, ε Πεινπφλλεζνο, ε ηεξεά Διιάδα, ε Ήπεηξνο θαη ε Θεζζαιία, 

αθφκε θαη ε Κχπξνο, έζηεηιαλ λένπο, γηα λα ζηεξίμνπλ ηε κεγάιε ππφζεζε ηνπ έζλνπο. 

Ο Παχινο Μειάο, ν λένο αμησκαηηθφο απφ ηελ Αζήλα, θαη ν θαπεηάλ Κψηαο, απφ ην 

ρσξηφ Ρνχιηα (ζεκ. Κψηαο) ηεο Φιψξηλαο, πνπ έδσζαλ ηε  δσή  ηνπο  ζηε  Μαθεδνλία,  

ππήξμαλ  δχν  απφ  ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο  ήξσεο  ηνπ  ειιεληθνχ  αγψλα  ζηε  

καξηπξηθήρψξα.  Οη  Βνχιγαξνη  είραλ  αλάινγνπο  ήξσεο,  ηνλ  Γθφηζε  Νηέιηζεθ  θαη 

ηνλ Γηάλλε αληάλζθπ απφ  ηε  Μαθεδνλία  θαη  άιινπο  απφ  ηε  Βνπιγαξία»
160

. 

Σα θηλήκαηα ζηηο Παξίζηξηεο Ζγεκνλίεο ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο, 

φπσο θαη ζηελ Αιβαλία αιιά θαη ην Κίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ  πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά, κε βάζε ηα θπξηφηεξα γεγνλφηα. 

Έηζη, ε αλαθνξά ζην εζληθφ θίλεκα ησλ Μνιδαβψλ θαη ησλ Βιάρσλ, «ησλ ελ 

ζπλερεία Ρνπκάλσλ»
161

, φπσο επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην βηβιίν, πεξηνξίδεηαη 

κνλφ ζηελ πιεξνθνξία ηεο εκθάληζεο εζληθνχ θηλήκαηνο ζηηο Ζγεκνλίεο ηεο 

Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο απέλαληη ζηνπο Οζσκαλνχο, αιιά θαη θαηά ησλ 

«Διιήλσλ ή ησλ εμειιεληζκέλσλ εγεκφλσλ πνπ αζθνχζαλ εμνπζία εμ νλφκαηνο ησλ 

Σνχξθσλ»
162

. Δπίζεο, αλαθέξεηαη επίηεπμε ηεο έλσζεο ησλ δχν Ζγεκνληψλ ην 1861, 

κε ην φλνκα Ρνπκαλία  χζηεξα απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο Γαιιίαο θαη ε νινθιήξσζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ην 1878.  

Ζ εζληθή αθχπληζε ησλ Αιβαλψλ ραξαθηεξίδεηαη σο ε ηειεπηαία ζηνλ ρψξν 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ελψ σο θίλεηξν ηνπ θηλήκαηνο ζεκεηψλεηαη «ε 

αλαδήηεζε ησλ θαηαβνιψλ ηνπο ζηνπο αξραίνπο Ηιιπξηνχο». 

Αλαθνξηθά ζηελ πεξίνδν ηνπ 17νπ αηψλα, νη Αιβαλνί παξνπζηάδνληαη σο 

πξνέθηαζε ησλ Οζσκαλψλ ζηνλ ρψξν ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ιφγσ ηνπ 

εμηζιακηζκνχ πνπ είραλ ππνζηεί. Σν αιβαληθφ εζληθφ θίλεκα πξνθχπηεη κέζσ ησλ 

πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ πνπ ζπνχδαδαλ ζηελ Ηηαιία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 

βηβιίν σο «ε κήηξα ηνπ εζληθνχ θηλήκαηνο θαη ε απηφθιεηε αιιά αλαπφθεπθηε 
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πξνζηάηηδα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ησλ Αιβαλψλ, ην νπνίν πξνέθπςε ην 1913 απφ ηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο (1912-1913)»
163

. 

Σέινο, εκπεξηέρεηαη θαη ην Κίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ. Χο ζηφρνη ηνπ 

θηλήκαηνο δειψλνληαη ε δηαηήξεζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ε ζπλέρηζε 

ηεο θπξηαξρίαο ηεο ζηελ Δπξψπε, απέλαληη ζηηο παξεκβάζεηο επξσπατθψλ δπλάκεσλ, 

αιιά θαη ε θαηάιπζε ηνπ ζνπιηαληθνχ θαζεζηψηνο εμαηηίαο ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληηπάισλ ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. 

«Καη νη Οζσκαλνί Σνχξθνη αλέπηπμαλ εζληθφ θίλεκα, κε κεγάιε θαζπζηέξεζε 

θαη κε ζηφρν λα πξνιεθζεί ν πεξαηηέξσ αθξσηεξηαζκφο ηεο απηνθξαηνξίαο. Σν 

ηνπξθηθφ εζληθφ θίλεκα εθδειψζεθε σο αληίδξαζε ζηηο επεκβάζεηο ησλ κεγάισλ 

επξσπατθψλ δπλάκεσλ θαη ζηελ πξφζθαηε πξνζπάζεηα  ησλ  ιαψλ  ηεο πεξηνρήο λα 

ηεξκαηίζνπλ ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία ζηελ Δπξψπε, θαζψο θαη σο ξήμε κε ην θαζεζηψο 

ηνπ ζνπιηάλνπ, πνπ είρε απνδεηρηεί αλίθαλν λα αληηδξάζεη απνηειεζκαηηθά ελαληίνλ  

ησλ  ερζξψλ  ηεο  απηνθξαηνξίαο»
164

. 

Αθφκα, ζην εγρεηξίδην γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αξρηθψλ ππνζρέζεσλ ηνπ 

θηλήκαηνο, νη νπνίεο εθθξάδνληαη σο ε εμαζθάιηζε  «ηζνλνκίαο, ηζνπνιηηείαο θαη 

ελφο επξχηεξνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνο ηνπ ιανχο ηεο απηνθξαηνξίαο»   

θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ζθνπνχ, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ εθηνπξθηζκφ ηεο 

απηνθξαηνξίαο κέζσ ησλ κεζφδσλ ηεο «εζλνθάζαξζεο» θαη ηεο «εθδίσμεο ησλ 

ρξηζηηαλψλ». 

«Σν Νενηνπξθηθφ Κίλεκα ηνπ 1908, πνπ ππνζρέζεθε ζηνπο ιανχο ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηζνλνκία, ηζνπνιηηεία θαη επξχηαην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα, είρε 

σο ζηφρν ηνλ εθηνπξθηζκφ ηεο απηνθξαηνξίαο. Ο ζηφρνο απηφο εθδειψζεθε θαηά ηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο (1912-1913) θαη  θαηά ηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν (1914-1918) 

θαη πήξε ηε κνξθή ηεο εζλνθάζαξζεο
165

 ηεο απηνθξαηνξίαο κε ηελ εθδίσμε ησλ 

ρξηζηηαλψλ ηεο ρψξαο»
166

. 
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3. Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821/ Ζ Διιεληθή Δμέγεξζε 

Σν εζληθφ θίλεκα ησλ Διιήλσλ, κε ηειηθή ηνπ έθθαλζε ηελ Διιεληθή 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, απνηειεί  ηδηαίηεξν θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο θαη γηα ηα δχν 

εγρεηξίδηα. Παξά ην γεγνλφο ηεο έληαμήο ηνπ, σο κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θηλεκάησλ θαη ζηα δχν βηβιία, δίλεηαη μερσξηζηή έκθαζε 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηάθνξσλ πηπρψλ ηνπ. 

ηελ παξνχζα κειέηε, ε παξάζεζε ησλ εθδνρψλ ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ 

εθαξκφδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ δεηήκαηνο ζην θάζε 

εγρεηξίδην μερσξηζηά θαη φρη κε παξάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ θνηλψλ ή ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, αθελφο ιφγσ ηεο χπαξμεο δπζαλαινγίαο ζηνλ 

φγθν ηεο αλαθνξάο ζηα δχν βηβιία, κε ην ειιεληθφ λα ππεξηεξεί αηζζεηά θαη 

αθεηέξνπ εμαηηίαο ηνπ επηκέξνπο αλνκνηνγελνχο ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ.    

ην ειιεληθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζρεηηθά εθηελήο 

πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο,  ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν «Ζ 

Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 – Έλα κήλπκα ειεπζεξίαο γηα ηελ Δπξψπε», ε νπνία 

βξίζθεηαη ζεκαηηθά θαηαλεκεκέλε κε βάζε ηηο γεληθέο θάζεηο ησλ γεγνλφησλ, πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηε δηάξθεηά ηεο.  

Αξρηθά ηνπνζεηείηαη «ν ραξαθηήξαο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο», φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ε δηάπιαζε, ε ζπλνιηθή δηακφξθσζε θαη ε έθβαζή ηεο, σο απνηέιεζκα 

ηνπ εζληθνχ θηλήκαηνο ησλ Διιήλσλ. Με ηελ  νλνκαζία «Διιεληθή Δζληθή 

Παιηγγελεζία» θαη έρνληαο ηηο ξίδεο ηνπ ζε πξνγελέζηεξεο επνρέο απφ ηελ πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ηνπ, ην ειιεληθφ εζληθφ θίλεκα ζπλδέεηαη κε ηα ππφινηπα αλά ηνλ θφζκν 

θηλήκαηα, ζηα ηέιε ηνπ 18νπ κε αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. 

«Ζ Διιεληθή Δζληθή Παιηγγελεζία, φπσο νλνκάζηεθε ην εζληθφ θίλεκα ησλ 

Διιήλσλ, ζπγγέλεπε κε ηα εζληθά θηλήκαηα ηεο ίδηαο επνρήο πνπ αλαπηχρζεθαλ  ζηηο 

ηηαιηθέο θαη ηηο γεξκαληθέο ρψξεο νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηελ Ηηαιία  θαη ηε Γεξκαλία 

αληίζηνηρα ζηηο βξεηαληθέο απνηθίεο ζηε Βφξεηα   Ακεξηθή - νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο – θαζψο θαη ζηελ πξνεπαλαζηαηηθή θαη 

επαλαζηαηεκέλε Γαιιία»
167

. 

Σνλίδνληαο ηελ επίδξαζε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, σο ζηφρνο ηνπ εζληθνχ 

θηλήκαηνο θαζνξίδεηαη ε επίηεπμε ζχζηαζεο αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη 

πνιηηείαο. Δπίζεο, σο ζεκειηψδεηο βάζεηο πξνβάιινληαη ε αλάδεημε ησλ πξνγφλσλ, ε 
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εζληθή έληαμε ησλ Διιήλσλ ζηελ Δπξψπε θαη ν δηαρσξηζκφο απφ ηνπο Σνχξθνπο, ε 

κε λνκηκφηεηα ηεο Σνπξθηθήο θπξηαξρίαο θαη ην δηθαίσκα ησλ Διιήλσλ ζηελ 

ειεπζεξία, θαζηζηψληαο κε απηφλ ηξφπν ην εζληθφ θίλεκα, πνιηηηθφ. 

«Σν ειιεληθφ εζληθφ θίλεκα ήηαλ πνιηηηθφ θίλεκα· απνζθνπνχζε δειαδή, φπσο 

θαη ηα αληίζηνηρα θηλήκαηα ζηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ακεξηθή, φρη απιψο ζηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ έζλνπο θαη ζηε ζπγθξφηεζε αλεμάξηεηνπ εζληθνχ θξάηνπο, αιιά ζηε 

ζχζηαζε αληηπξνζσπεπηηθήο θαη επλνκνχκελεο πνιηηείαο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

δηακνξθψζεθαλ θαη εκθαλίζηεθαλ ππφ ηελ επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ κελπκάησλ πνπ 

εθπνξεχνληαλ απφ ηελ επαλαζηαηεκέλε Γαιιία. Απφ ηα θπξηφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ θηλήκαηνο ππήξμαλ: α) ε πξνβνιή ησλ Διιήλσλ ηεο επνρήο σο 

απνγφλσλ θαη θιεξνλφκσλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, β) ε ηαχηηζε ησλ Διιήλσλ κε ηνπο 

άιινπο Δπξσπαίνπο θαη ε δηάθξηζή ηνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο, γ) ε θαηαγγειία ηεο 

ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο σο παξάλνκεο θαη ηεο εμνπζίαο ηνπ Οζσκαλνχ ζνπιηάλνπ σο 

απζαίξεηεο θαη δ) ε πξνβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ Διιήλσλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εμνπζία ησλ Σνχξθσλ θαη λα ζπζηήζνπλ 

αλεμάξηεηε θαη  επλνκνχκελε πνιηηεία ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο 

θαη ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο»
168

. 

Αθνινχζσο, ππφ ηνλ ηίηιν «Οξγάλσζε θαη έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο» 

πεξηγξάθνληαη νη θάζεηο, κε αξρηθή αλαθνξά ζηελ ζχζηαζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Φηιηθήο Δηαηξίαο, ζηελ νπνία πξνζδίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλσκνηηθφηεηαο 

– κπζηηθφηεηαο θαη ε  ηδηφηεηα ηνπ θχξηνπ ππνθηλεηή,  ελψ παξάιιεια 

παξνπζηάδνληαη νλνκαζηηθά ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο. 

«Σελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 πξνθάιεζε ε Φηιηθή Δηαηξεία, κπζηηθή νξγάλσζε 

πνπ ηδξχζεθε ην 1814 ζηελ Οδεζζφ ηεο Ρσζίαο απφ ηξεηο Έιιελεο, ηξεηο άζεκνπο 

εκπφξνπο ή γξακκαηείο εκπφξσλ, ηνλ Δκκαλνπήι Ξάλζν, ηνλ Νηθφιαν θνπθά θαη ηνλ 

Αζαλάζην Σζαθάισθ[…] ηφρνη ησλ παηξησηψλ ήηαλ λα θαηερήζνπλ ζηελ Δηαηξεία 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ζεκαίλνληεο Έιιελεο, λα αλαζέζνπλ ηελ εγεζία ζηνλ 

Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηφηε ηεο Ρσζίαο, θαη κέζσ απηνχ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο θξαηαηάο θαη νκφδνμεο ρψξαο ηνπ Βνξξά»
169

. 

ζνλ αθνξά ζηελ εμηζηφξεζε, παξαηεξείηαη ε δηάθξηζε ζε ζηάδηα, ηα νπνία 

δηακνξθψλνληαη αληίζηνηρα κε ηηο πεξηνρέο, φπνπ ζεκεηψζεθαλ ζπγθεληξσηηθά νη 

εζηίεο ηεο Δπαλάζηαζεο. 
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Ο ζεκαηηθφο θνξκφο ηεο νξγάλσζεο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο απνηειείηαη 

απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο δξάζεο ηνπ Αιεμάλδξνπ Τςειάληε 

θαζψο θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Παξηζηξίσλ Ζγεκνληψλ. Ο ίδηνο ν 

Αιέμαλδξνο Τςειάληεο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εγέηε ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο, ηαπηίδεηαη 

κε ηνλ εζληθφ πξσηνζηάηε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο αλαιακβάλνληαο ην βαξχ έξγν ηεο 

επαλάζηαζεο. Χζηφζν, δηεπθξηλίδεηαη  ε δηαθνξεηηθή αληίιεςή ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο 

επαλαζηαηηθνχο ζηφρνπο θαη ε ελ κέξεη απνηπρία ηεο επίηεπμήο ηνπο. 

«Ζ εγεζία ηεο Δηαηξείαο δφζεθε ελ ηέιεη, ζηηο αξρέο ηνπ 1820, ζηνλ Αιέμαλδξν 

Τςειάληε, γφλν επηθαλνχο νηθνγέλεηαο Φαλαξησηψλ ζηελ ππεξεζία ηφηε ηνπ Ρψζνπ 

ηζάξνπ […] Ο ξνκαληηθφο παηξηψηεο δελ ήηαλ κάιινλ ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηηο 

πνιηηηθέο πιεπξέο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηελ ηεξάζηηα επζχλε πνπ αλαιάκβαλε απέλαληη 

ζην έζλνο. Ζ πςειή ηνπ ζέζε ζηνλ ζηξαηφ αιιά θαη ζηελ θνηλσλία ηεο Ρσζίαο 

θαζηζηνχζε αιεζνθαλή ηνλ επζεβή πφζν ησλ Διιήλσλ ηεο επνρήο φηη ε Δηαηξεία θαη ν 

Τςειάληεο είραλ ηελ ππνζηήξημε ηεο Ρσζίαο. Άιισζηε, κε ηελ έμνδφ ηνπ ζηηο 

Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1821, ν Τςειάληεο θαίλεηαη πσο 

ππνιφγηδε ιηγφηεξν ζηελ πξφθιεζε γεληθήο εμέγεξζεο, πνπ νξακαηίδνληαλ νξηζκέλνη 

Φηιηθνί, θαη πεξηζζφηεξν ζε έλαλ ξσζνηνπξθηθφ πφιεκν, ηνλ νπνίν ζα πξνθαινχζε ε 

αλακελφκελε εηζβνιή ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηηο Ζγεκνλίεο θαη ε εμίζνπ 

αλακελφκελε πξνζπάζεηα ηεο Ρσζίαο λα πεξηθξνπξήζεη ην ηδηφηππν θαζεζηψο 

απηνλνκίαο ηνπο»
170

. 

Με αλαθνξά ζηελ πιεζψξα ησλ  ππφινηπσλ ειιεληθψλ επαλαζηαηηθψλ 

εζηηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηεο απνζηνιήο αληηπξνζψπσλ ηεο Φηιηθήο 

Δηαηξίαο θαηά κήθνο ηεο Οζσκαληθήο επηθξάηεηαο, φπνπ «νη Έιιελεο χςσζαλ ηε 

ζεκαία κε ηνλ ζηαπξφ θαη θαηήγγεηιαλ ηελ εμνπζία ηνπ ζνπιηάλνπ σο παξάλνκε, 

απζαίξεηε θαη ηπξαλληθή, δηαθήξπμαλ δε ηελ απφθαζή ηνπο λα πνιεκήζνπλ γηα ηελ 

ειεπζεξία ηνπο»
171

, ζεκεηψλεηαη ε απαξρή ηεο Δπαλάζηαζεο ζηηο Ζγεκνλίεο ηεο 

Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο, κε ηίηιν «Ζ επαλάζηαζε ζηηο Ζγεκνλίεο
172

» θαη ζεκείν 

έλαξμεο ηελ 22 Φεβξνπαξίνπ 1821, ελψ αθνινπζείηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ε πνξεία 

ησλ δηεξγαζηψλ. 

Δπηζεκαίλνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο πιεζπζκηαθήο  ζχλζεζεο ησλ 

Ζγεκνληψλ, κε ηελ ηάμε ησλ Φαλαξησηψλ ζηελ εμνπζία θαη ηελ παξάιιειε 
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ζπλχπαξμή ηεο κε ηνπο «αξκαηνινχο ή Αξλανχηεδεο», φπσο ραξαθηεξίδεηαη ην 

πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ πνπ απνηεινχζαλ ην «μέλν ζηνηρείν» απφ φπνπ 

ζπγθεληξψζεθε ην εκπφιεκν δπλακηθφ ηνπ Αιεμάλδξνπ Τςειάληε, ζεκεηψλεηαη ε 

ζχζηαζε ηνπ Ηεξνχ Λφρνπ απφ Έιιελεο.  

«Ζ θαηάζηαζε ζηηο δχν Ζγεκνλίεο, ηε Μνιδαβία θαη ηε Βιαρία, ήηαλ 

πεξίπινθε. ηνπο ζξφλνπο εγεκφλεπαλ, κε ζνπιηαληθή εληνιή, Φαλαξηψηεο, νη νπνίνη 

δηαηεξνχζαλ ζηελ ππεξεζία ηνπο πιήζνο Διιήλσλ θαη άιισλ ρξηζηηαλψλ ηεο 

Μαθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο εξβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη, 

θπζηθά, ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο. Απηνί φινη […], νη νπνίνη ήηαλ γλσζηνί σο 

«αξκαηνινί» ή «Αξλανχηεδεο», ζπληζηνχζαλ ην «μέλν» ζηνηρείν ησλ δχν Ζγεκνληψλ 

[…] Απφ απηφ ην «μέλν» ζηνηρείν άληιεζε ν Τςειάληεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εθζηξαηείαο ηνπ. Αλνκνηνγελέο πιήζνο άλσ ησλ 6.000 

αλδξψλ, Μνιδαβψλ, Βιάρσλ, Αιβαλψλ, Ζπεηξσηψλ, Μαθεδφλσλ, Δπηαλεζίσλ, 

έξβσλ, Βνπιγάξσλ, Κνδάθσλ, αθφκε θαη πνιιψλ Οπιάλσλ (ηππέσλ) απφ ηηο 

γεξκαληθέο ρψξεο, ηελ Πνισλία θαη ηελ Οπγγαξία, ζπληζηνχζε ην αξρηθφ ζηξάηεπκα. 

Πεξίπνπ 2000 ήηαλ Έιιελεο, εθ ησλ νπνίσλ 450 απνηεινχζαλ ηνλ πεξίθεκν Ηεξφ 

Λφρν»
173

. 

Παξαζέηνληαο ηηο ζπκπινθέο κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ ηνπ Τςειάληε θαη ησλ 

Σνχξθσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ζγεκνληψλ, ζεκεηψλεηαη ε αδξαλήο ζηάζε ηεο Ρσζίαο. 

Δπηπιένλ, πξνβάιιεηαη ην ζάξξνο ησλ Διιήλσλ Ηεξνινρηηψλ απφ ηε κηα θαη ε 

ζθιεξφηεηα ησλ Σνχξθσλ απφ ηελ άιιε, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζπκπινθψλ ζην Γαιάηζη θαη ζην Γξαγαηζάλη ζηηο 30 Απξηιίνπ θαη  7 Ηνπλίνπ ηνπ 

1821 αληίζηνηρα, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξψησλ καρψλ ζηηο Ζγεκνλίεο λα είλαη 

θαηαζηξνθηθά γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ Τςειάληε, ιφγσ έιιεηςεο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ. 

«Υσξίο ηε ζξπινχκελε βνήζεηα απφ ηε Ρσζία θαη κε ηελ θαηαδίθε ηεο 

επαλάζηαζεο ζηηο δχν Ζγεκνλίεο απφ ηνλ απηνθξάηνξα ηεο Ρσζίαο Αιέμαλδξν Α',  ν 

Τςειάληεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλέκελαλ πιένλ ην κνηξαίν: ηελ εηζβνιή ηνπξθηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ζηηο Ζγεκνλίεο […] ηε κάρε, πνπ έγηλε ζην Γαιάηζη ηελ 1ε Μαΐνπ, νη 

Έιιελεο ακχλζεθαλ κε γελλαηφηεηα[…]Έκεηλαλ έηζη ην Βνπθνπξέζηη θαη άιια θέληξα 

ηεο Βιαρίαο ζηε δηάθξηζε ησλ Σνχξθσλ, νη νπνίνη έζπεπζαλ λα ηα ιεειαηήζνπλ. Θχκα 

ηεο έμαςεο ησλ παζψλ πνπ αθνινχζεζε ππήξμε ν ίδηνο ν Βιάρνο εγέηεο, ν 
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Βιαδηκεξέζθνπ, ν νπνίνο θνλεχζεθε χζηεξα απφ εληνιή ηνπ Τςειάληε κε ηε βάζηκε 

θαηεγνξία ηεο ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο Σνχξθνπο. 

Ζ έιιεηςε ζνβαξνχ πνιεκηθνχ ζρεδίνπ θαη ε αζπλελλνεζία ζε πνιιά επίπεδα 

ηεο ηεξαξρίαο νδήγεζαλ ηνπο Έιιελεο επαλαζηάηεο ζηελ πξψηε κεγάιε ζχγθξνπζε κε 

ηνπο Σνχξθνπο, θνληά ζην ρσξηφ ηεο Βιαρίαο Γξαγαηζάλη, ζηηο 7 Ηνπλίνπ 1821. 

Αληηκέησπνη κε ππέξηεξεο δπλάκεηο ησλ Σνχξθσλ, νη Έιιελεο νδεγήζεθαλ ζε 

πξαγκαηηθή ζθαγή. Άλσ ησλ 200 αλδξψλ απφ ηε δχλακε ησλ καρεηψλ ηνπ Ηεξνχ 

Λφρνπ, ην άλζνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο ζηηο Ζγεκνλίεο, έπεζαλ πνιεκψληαο εξσηθά, 

άιινη ηφζνη δε ίζσο απφ άιια ειιεληθά ηκήκαηα. Άιινη ζπλειήθζεζαλ αηρκάισηνη, 

ηξαπκαηίεο φληεο, θαη ζηάιζεθαλ ζηδεξνδέζκηνη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ 

απαγρνλίζηεθαλ. Πεξίζζεςε ζε απηή ηε κάρε ν εξσηζκφο ησλ λέσλ Ηεξνινρηηψλ, 

πεξίζζεςε θαη ε αθξνζχλε νξηζκέλσλ αμησκαηηθψλ»
174

. 

Αλαθνξηθά κε ηελ κεηάβαζε ηεο Δπαλάζηαζεο απφ ηηο Ζγεκνλίεο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, παξαηίζεηαη ε αλαθνξά «Ζ εδξαίσζε ηεο επαλάζηαζεο», φπνπ 

δειψλεηαη ε θαηαιπηηθή ζπκβνιή ησλ Φηιηθψλ ελψ απνηππψλνληαη νη επαλαζηαηηθέο 

εζηίεο θαη νη αξρεγνί ηνπο,  ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, κε ζεκεία 

αλαθνξάο ηηο ζπνπδαηφηεξεο κάρεο. 

Μέζα απφ ην πιήζνο ησλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο επαλαζηαηηθέο εζηίεο, ηα  

πην αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ησλ γεγνλφησλ απνηεινχλ ε κάρε ηεο 

Αιακάλαο κε ηνλ Αζαλάζην Γηάθν, ην Υάλη ηεο Γξαβίαο κε ηνλ Οδπζζέα Αλδξνχηζν, 

ε κάρε ζην Βάιηεηζη κε ηνλ Θεφδσξν Κνινθνηξψλε ε Σξηπνιηηζά θαη ηα 

Γεξβελάθηα, ε Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ, ε θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ κε ηνλ Λπθνχξγν 

Λνγνζέηε θαη ε δξάζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καλάξε ζηνλ λεζησηηθφ ρψξν, ην 

Κεθιφβξπζν κε ηνλ Μάξθν Μπφηζαξε, ε Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ κε ηνπο 

«Διεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο ηνπ Γηνλπζίνπ νινκνχ» θαη ν ζάλαηνο ηνπ Λφξδνπ 

Μπάπξνλ, φπσο θαη ε ληθεθφξα κάρε ζηελ Αξάρνβα κε ηνλ Γεψξγην Καξατζθάθε. 

Παξάιιεια κε ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ πξνβάιιεηαη ν εξσηζκφο, ην 

ζάξξνο, ε απνθαζηζηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ην αγσληζηηθφ πλεχκα ησλ Διιήλσλ: 

«ν Γηάθνο εμέπιεμε κε ην ζάξξνο ηνπ ηνλ Οκέξ Βξπψλε, ν νπνίνο πξνζθέξζεθε 

λα ηνλ πξνζιάβεη ζηελ ππεξεζία ηνπ, γηα λα ιάβεη, φπσο ιέγεηαη, ηελ απάληεζε: «Οχηε 

ζε δνπιεχσ [ππεξεηψ] παζά, νχηε ζ' σθειψ θη αλ ζε δνπιεχζσ». Αληηκεηψπηζε ηνλ 

ζάλαην δηά αλαζθνινπηζκνχ κε γελλαηφηεηα θαη κεγαινςπρία […] Ο Αλδξνχηζνο, 
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παιαηφο γλψξηκνο ηνπ Οκέξ Βξπψλε απφ ηελ απιή ηνπ Αιή παζά, απέξξηςε πξφηαζή 

ηνπ λα ηνλ πξνζιάβεη ζηελ ππεξεζία ηνπ κε δέιεαξ ην αξκαηνιίθη ηεο Ληβαδεηάο, 

θιείζηεθε ζην Υάλη κε 120 άλδξεο ηνπ θαη αληηζηάζεθε κε πείζκα, πνπ πξνθάιεζε ηνλ 

ζαπκαζκφ ησλ αληηπάισλ ηνπ»
 175

.  

Χζηφζν, θαηά ηελ αλαθνξά κε ηίηιν «Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ζηελ 

επαλάζηαζε»
176

, απέλαληη ζηελ επαλαζηαηηθή δξάζε ησλ Διιήλσλ 

αληηπαξαβάιινληαη νη ελέξγεηεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ Οζσκαλψλ, κε ηε κνξθή 

επηβνιήο αληηπνίλσλ φζν θαη απφ ηηο Δπξσπατθέο Γπλάκεηο, κέζσ ηεο αξλεηηθήο 

ζηάζεο ηνπο.  

Χο εθδήισζε ηεο αληίδξαζεο ησλ Οζσκαλψλ παξνπζηάδεηαη ν απαγρνληζκφο 

ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ΄ θαη ε ζαλάησζε Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ 

σο απφξξνηα ησλ ηνπξθηθψλ ελεξγεηψλ επηζεκαίλνληαη ε εδξαίσζε ηεο 

Δπαλάζηαζεο, ε ππνζηήξημε  ηεο λνκηκφηεηάο ηεο θαη ε δηακφξθσζε Φηιειιεληθνχ 

θηλήκαηνο. 

«Ο ζνπιηάλνο έθξηλε πσο ν Παηξηάξρεο Γξεγφξηνο  Δ'  δελ ήηαλ μέλνο πξνο ηελ 

επαλάζηαζε ησλ Διιήλσλ θαη φηη    δε ρξεζηκνπνίεζε ηελ εμνπζία ηνπ λα ζπγθξαηήζεη 

ηνπο Έιιελεο. Γηέηαμε ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ (Απξίιηνο 1821) θαη επέηξεςε ηε ζθαγή 

πνιιψλ επηθαλψλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη άιισλ θέληξσλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο. Ζ ζθιεξή θαη αλαηηηνιφγεηε αληίδξαζε ηνπ ζνπιηάλνπ ελαληίνλ ηεο 

ζεζκνζεηεκέλεο εγεζίαο ηνπ έζλνπο ζηεξέσζε ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε, αθελφο επεηδή 

έπεηζε θαη φζνπο απφ ηνπο ζεκαίλνληεο Έιιελεο  δίζηαδαλ λα εμέιζνπλ απφ ηε 

λνκηκφηεηα θαη λα ζηεξίμνπλ ην εγρείξεκα ησλ Φηιηθψλ, θαη αθεηέξνπ επεηδή 

πξνθάιεζε ηε ζπκπάζεηα ηνπ ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηζρπξνχ 

θηιειιεληθνχ θηλήκαηνο, ελψ αλάγθαζε θαη απηέο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ λα παξαδερζνχλ πσο Έιιελεο θαη Σνχξθνη δελ ήηαλ εχθνιν λα ζπκβηψζνπλ 

ζην εμήο»
177

. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε λνκηκφηεηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, 

παξαζέηνληαο ηελ δηαθνξά ησλ ζέζεσλ επάλσ ζην δήηεκα κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Σαπηφρξνλα, ζεκεηψλεηαη ε αζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο 

πφινπο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, φζνλ αθνξά ζηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ εμέιημε θαη ηελ έθβαζε ηνπ αγψλα, κε ηνπο Φηιηθνχο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 
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θηιειεπζεξηζκφ ζηηο ηδέεο ηνπο ελψ νη ηνπηθνί πξφθξηηνη παξνπζηάδνληαη σο ην 

ζπληεξεηηθφ ζηνηρείν.  

«H πξψηε θπζηθά αληίδξαζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο Δπξψπεο ζηελ 

επαλάζηαζε ησλ Διιήλσλ ήηαλ αξλεηηθή, φπσο αλέκελαλ φινη νη ςχρξαηκνη 

παξαηεξεηέο ηεο επνρήο, επεηδή ζεσξήζεθε φηη ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηεο αθεξαηφηεηαο  

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο ελ γέλεη λνκηκφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο. Ζ 

επαλαζηαηηθή εγεζία ησλ Διιήλσλ έζπεπζε λα ππνζηεξίμεη φηη ν αγψλαο ησλ Διιήλσλ 

ήηαλ λφκηκε επαλάζηαζε ελαληίνλ παξάλνκνπ εγεκφλα, φηη νη Έιιελεο είραλ 

ππνδνπισζεί δηά ηεο βίαο, αιιά δελ είραλ ζπλνκνινγήζεη ζπλζήθε εηξήλεο κε ηνλ 

Οζσκαλφ εγεκφλα θαη θπξίαξρν, φηη δελ ήηαλ «απνζηάηεο», επεηδή δελ είραλ ππνηαρζεί 

ζε λφκηκε εμνπζία, θαη φηη ε Διιάδα δελ απνηεινχζε λφκηκν ηκήκα ηεο νζσκαληθήο 

επηθξάηεηαο. Ζ ειιεληθή επαλάζηαζε απνζθνπνχζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

λνκηκφηεηαο, ππνζηήξημαλ νη Έιιελεο, επηθαινχκελνη επηπιένλ ηηο αξρέο ηεο  εζληθήο 

απηνδηάζεζεο θαη ιατθήο θπξηαξρίαο. Οη θηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη θαη πνιιά ζηειέρε 

ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο πξφβαιιαλ ηηο θηιειεχζεξεο αξρέο πνπ είραλ πξνβιεζεί απφ ηνπο 

Ακεξηθαλνχο θαη ηνπο Γάιινπο επαλαζηάηεο. Αληηζέησο, εθπξφζσπνη ησλ πξνθξίησλ, 

ησλ ηεξαξρψλ θαη ησλ θαπεηάλησλ εμέθξαδαλ ζπληεξεηηθέο απφςεηο. Χο 

ζεζκνζεηεκέλνη εγέηεο θαη ππεχζπλνη γηα ηε λνκηκνθξνζχλε ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ 

ηνπ ζνπιηάλνπ, νη πξφθξηηνη, νη ηεξάξρεο θαη νη θαπεηάληνη εχινγα ππνιφγηδαλ ην 

θφζηνο κηαο  απνηπρεκέλεο  επαλάζηαζεο, φπσο εθείλε ηνπ 1770 ζηελ Πεινπφλλεζν 

(ηα ιεγφκελα Οξινθηθά), έθξηλαλ δε φηη ήηαλ απαξαίηεηε ε πξνβνιή ηεο επαλάζηαζεο 

σο εμέγεξζεο ζπλεηψλ λνηθνθπξαίσλ, φρη ξηδνζπαζηψλ πνπ ζηξέθνληαλ θαηά ησλ 

λφκηκσλ εγεκφλσλ ηνπο»
178

. 

ην βηβιίν, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ (θηιειεπζέξσλ θαη 

ζπληεξεηηθψλ) αληηθαηνπηξίδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο Δπαλάζηαζεο, ηφζν θαηά ηελ 

εμέιημή ηεο φζν θαη ζηελ ηειηθή έθβαζή ηεο, φηαλ  ζεκεηψλνληαη νη απαξρέο ηεο 

πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη ζπγθξφηεζεο ησλ Διιήλσλ, κε θεληξηθνχο ηνκείο 

αληαλάθιαζεο ηεο  αληίζεζεο ησλ δχν ζηξαηνπέδσλ, ηελ δηνίθεζε αιιά θαη ηελ 

πεπνίζεζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. 

ηελ αλαθνξά, «Ζ πνιηηηθή ζπγθξφηεζε ησλ Διιήλσλ»
179

, πεξηγξάθεηαη 

αξρηθά ε  ίδξπζε ησλ ηξηψλ ηνπηθψλ επαλαζηαηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο 

«Πεινπνλλεζηαθήο Γεξνπζίαο», ηνπ «Αξείνπ Πάγνπ» θαη ηεο «Γεξνπζίαο ηεο Γπηηθήο 
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Υέξζνπ Διιάδαο». ηε ζπλέρεηα, ηδηαίηεξα ζεκεία εθδήισζεο ηεο πνιηηηθήο 

δηακφξθσζεο απνηεινχλ ε ζχγθιεζε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ζηελ Δπίδαπξν, ην 1821 

θαη ε ςήθηζε ηνπ πξψηνπ ζπληάγκαηνο κε απνηέιεζκα λα ηδξπζεί ην «Πξνζσξηλφλ 

Πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο». 

Αθνινχζσο, ζηελ ηειηθή αλαθνξά κε ηίηιν «Ζ έθβαζε ηεο Δπαλάζηαζεο»
180

, 

κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, 

παξνπζηάδνληαη νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο θα ην θαζεζηψο, ην νπνίν επηθξαηνχζε ζηελ 

κεηεπαλαζηαηηθή Διιάδα.  Ηδηαίηεξα, επηζεκαίλνληαη νη πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα θαη ηνπ ζσλα. 

«Σν πνιίηεπκα ησλ Διιήλσλ δηακφξθσζαλ ελ ηέιεη νη «θπζηθνί εγέηεο» ηνπ 

ηφπνπ, νη πξφθξηηνη, νη αξρηεξείο θαη νη θαπεηάληνη, κε ηε ζπλδξνκή ησλ 

«πξνθνκκέλσλ» ηνπ έζλνπο, ησλ ινγίσλ. Απηνί ήηαλ ηφηε νη ―πνιηηηθψο ελήιηθεο‖ θαη 

απηνί ήιεγραλ ηελ επαλαζηαηηθή εμνπζία, απηνί ζηήξημαλ ηελ επαλάζηαζε, ρσξίο δε ηε 

ζηήξημή ηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί βέβαην φηη ε επαλάζηαζε  ζα είρε θαηαξξεχζεη. Ήηαλ 

ην ―παιαηφλ ζχζηεκα‖ ησλ πξνεζηψλ θαη ησλ αξρηεξέσλ. πγθεληξσηηθφ θαη 

παηεξλαιηζηηθφ, δπλάκεη αληηπξνζσπεπηηθφ, ήηαλ ην «ζχζηεκα» πνπ παξέιαβε ν 

Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, φηαλ έθζαζε ζηελ Διιάδα ην 1828, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο 

Γ' Δζλνζπλέιεπζεο θαη ηε ζπλαίλεζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο Δπξψπεο. Ο 

Καπνδίζηξηαο ζην κηθξφ δηάζηεκα ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ (δνινθνλήζεθε ζην Ναχπιην 

ην 1831) έζεζε ηηο βάζεηο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δηθαηνζχλεο, ηνπ 

ζηξαηνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο… Ο πξψηνο εγεκφλαο ησλ Διιήλσλ, ν ζσλ, γηνο ηνπ 

θηιέιιελα  βαζηιηά  ηεο  Βαπαξίαο  Λνπδνβίθνπ    ησλ  Βηηειζβάρσλ, έγηλε δεθηφο ζηελ 

θαζεκαγκέλε απφ ηνλ πφιεκν Διιάδα, ζχκθσλα κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο καξηπξίεο, σο 

κεζζίαο, κε αλαθνχθηζε θαη ελζνπζηαζκφ. Ζ επηπρήο θαηάιεμε ηνπ ζθιεξνχ δεθαεηνχο 

αγψλα    γηα ηελ ειεπζεξία θαη ν ξνκαληηζκφο πνπ είρε εηζβάιεη νξκεηηθφο ζηελ Διιάδα 

επέηξεπαλ ζηνπο Έιιελεο ηνπ λένπ βαζηιείνπ εθδειψζεηο αλππφθξηηεο ραξάο θαη 

αηζηνδνμίαο γηα ην   κέιινλ»
181

. 

 πσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην ε πεξίπησζε ησλ 

Διιήλσλ εληάζζεηαη καδί κε ηνπο έξβνπο ζηα πνιηηηθά γεγνλφηα ππφ ηε κνξθή 

εμεγέξζεσλ, νη νπνίεο δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν ηνπ Μαρκνχη Β' (πεξίνδνο 

εμνπζίαο 1808 - 1839).  ζνλ αθνξά ζην δήηεκα ησλ Διιήλσλ, δηαρσξίδεηαη ζε δχν 

ζεκαηηθά ζθέιε, ηα νπνία απνηεινχλ ε «Διιεληθή Δμέγεξζε (Yunan İsyanı)» θαη ε 
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εθδήισζε ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο (Megali İdea)», ελψ μερσξηζηή αλαθνξά γίλεηαη θαη 

ζην δήηεκα ησλ Πνληίσλ, σο ζεκαληηθή πηπρή ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. 

Ξεθηλψληαο κε ηα πεξί επαλάζηαζεο επηζεκαίλεηαη εμαξρήο ε πξνλνκηαθή 

ζέζε ησλ Ρσκηψλ
182

, σο κεηνλφηεηα ππφ ην πιαίζην ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

θαη ε ειεπζεξία πνπ είραλ νη ίδηνη ζηε γιψζζα θαη ην ζξήζθεπκα, ήδε απφ ηελ επνρή 

ηνπ Μσάκεζ Β' ηνπ Πνξζεηή θη έπεηηα.  

«Οη Ρσκηνί ήηαλ εθείλνη, νη νπνίνη θαηείραλ ηελ πην πξνλνκηαθή ζέζε κέζα ζηηο 

κεηνλφηεηεο. Απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Πνξζεηή θη έπεηηα, νη Ρσκηνί πνπ ήηαλ 

πξνζαξηεκέλνη ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο, ήηαλ ειεχζεξνη ζηε γιψζζα θαη ηε ζξεζθεία 

ηνπο. Σν Οζσκαληθφ Κξάηνο, ηνπο Ρσκηνχο πνπ γλψξηδαλ μέλεο γιψζζεο, ηνπο έζεηε 

θαζήθνληα ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ε δηεξκελεία»
183

. 

Δπίζεο, ηνλίδεηαη ν ζαπκαζκφο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ πξνο ηνπο Έιιελεο, 

κέζσ ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ. Χζηφζν, ν ζπλδπαζκφο ηεο επίδξαζεο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο κε ηελ 

ηάζε θηιειιεληζκνχ ησλ Δπξσπαίσλ πξνβάιιεηαη σο βάζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

επαλάζηαζεο. 

«Σα επξσπατθά θξάηε έβιεπαλ ηνπ Ρσκηνχο σο απνγφλνπο ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ηνλ νπνίν γλψξηζαλ κε ηελ Αλαγέλλεζε θαη ραξαθηεξίδνληαο 

ηνπο σο Παίδεο Διιήλσλ, ηνπο θνίηαδαλ κε ζπκπάζεηα. Απηφο ν ειιεληθφο ζαπκαζκφο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Δπξψπε, επεξέαζε αξλεηηθά ην Οζσκαληθφ Κξάηνο. Με ηελ 

επίδξαζε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη κεηά απφ ηνπο έξβνπο, ν δεχηεξνο 

μεζεθσκφο δηεμάρζεθε απφ ηνπο Ρσκηνχο
184

»
185

. 

ην εγρεηξίδην, ηα αίηηα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο αλαθέξνληαη θαηά ζεηξά 

σο εμήο:  

 «Σν ξεχκα ηνπ εζληθηζκνχ πνπ έθεξε ε Γαιιηθή επαλάζηαζε.  
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 ρεηηθά κε ηελ νλνκαζία ησλ Διιήλσλ, ζην ηνπξθηθφ βηβιίν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 
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ηεο, κέρξη ζήκεξα. 
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νλνκαζίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο  Έιιελεο. ην πξσηφηππν θείκελν, δηαηππψλνληαη νη θξάζεηο 

Rumlar (Ρσκηνί), eski Yunan uygarlığı (αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο), Helen Çocukları (Παίδεο 

Διιήλσλ).  

 
185

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 164. 
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 Οη επηδηψμεηο ησλ Ρψζσλ θαη ησλ Διιήλσλ γηα επαλίδξπζε ηεο 

παιαηάο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο (κεγάιε ηδέα).  

 Οη ππνλνκεχζεηο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 

 Οη δηεξγαζίεο ησλ Διιήλσλ δηαλννπκέλσλ.  

 Οη δηεξγαζίεο ηνπ ζσκαηείνπ ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο (ην 1894 

κεηαηξάπεθε σο Δζληθή Δηαηξία), ε νπνία ηδξχζεθε απφ ησλ Ρψζν 

ηζάξν. 

 Ζ παξφηξπλζε ηνπ Διιεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζην Φαλάξη πξνο ηνπο 

Ρσκηνχο, γηα εμέγεξζε, 

 Ζ εμέγεξζε ηνπ δηνηθεηή ησλ Ησαλλίλσλ, Αιή Παζά Σεπέληειελιη»
186

.  

ρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο επαλάζηαζεο, επηζεκαίλεηαη ε βνήζεηα απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Ρσζίαο, ζηελ πξψηε εμέγεξζε ησλ Διιήλσλ ζηε Βιαρία, ην 1820, ρσξίο 

επηηπρία θη έπεηηα, ε εθ λένπ εμέγεξζε ζηνλ Μνξηά, ην 1821, κε αλαθνξά ζηηο 

ηαθηηθέο ησλ Διιήλσλ θαη ζηηο πξάμεηο ηνπο απέλαληη ζηνλ κνπζνπικαληθφ 

πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. 

Δπηπιένλ, ζπκπιεξψλεηαη θαη ε ππνζηήξημε ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, σο 

αληίδξαζε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Οζσκαλψλ γηα θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο αιιά θαη 

ην θάιεζκα βνήζεηαο ησλ Οζσκαλψλ πξνο ηνλ δηνηθεηή ηεο Αηγχπηνπ Μερκέη Αιή 

Παζά, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμέγεξζεο. 

«Με ηε βνήζεηα ηεο Ρσζίαο νη Ρσκηνί μεθίλεζαλ ηελ πξψηε εμέγεξζε ζηε 

Βιαρία ην 1820. Αθνχ απηή ε εμέγεξζε δελ έγηλε επηηπρήο εμεγέξζεθαλ εθ λένπ ζηνλ 

Μνξηά ην 1821. ε κεξηθά κέξε νη εθθιεζίεο κεηαηξάπεθαλ ζε απνζήθεο φπισλ. Οη 

Μνπζνπικάλνη ηνπ Μνξηά θαηαθξενπξγήζεθαλ απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζηαζηέο. Οη 

πξνζπάζεηεο ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο γηα θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο ηξάβεμαλ ηελ 

αληίδξαζε ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ.  Ήξζαλ εζεινληέο απφ κεξηθά κέξε ηεο Δπξψπεο, 

γηα βνήζεηα ζηνπο Έιιελεο»
187

. 

Αθνινχζσο, αλαθέξεηαη ε δηεμαγσγή ηεο Ναπκαρίαο ζην Ναβαξίλν ην 1827, 

σο απνηέιεζκα ηεο επηβνιήο ησλ επηδηψμεσλ ηεο Αγγιίαο, Γαιιίαο θαη Ρσζίαο, κε 

ζηφρν ηελ αλεμαξηεζία ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηελ εθδήισζε ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο 

ησλ Οζσκαλψλ θαηά ηεο αλάκεημεο ησλ Γπλάκεσλ ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο 

Απηνθξαηνξίαο. 

                                                           
186

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 164. 
187

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 164. 



97 

 

«Ζ Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ρσζία γηα λα θάλνπλ ην Οζσκαληθφ Κξάηνο λα 

δερζεί ππνρξεσηηθά ηηο επηδηψμεηο ηνπο, άλνημαλ πφιεκν. Σν 1827 ζην Ναβαξίλν 

έθαςαλ ηνλ νζσκαληθφ ζηφιν. Σν Οζσκαληθφ Κξάηνο αλ θαη δήηεζε απνδεκηψζεηο απφ 

απηά ηα θξάηε, δελ έδσζαλ. Αθφκα, ζε απηφ ην αίηεκα ε Ρσζία απάληεζε κε 

πφιεκν»
188

. 

 Με θαηάιεμε ηελ ππξπφιεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ,  παξαζέηνληαη ε 

κεηέπεηηα ππνγξαθή  θαη νη φξνη ηεο πλζήθεο ηεο Αδξηαλνχπνιεο ην 1829,  

ζεκεηψλνληαο ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Πξσζίαο. Δπίζεο, ε επίηεπμε ηεο αλεμαξηεζίαο 

πξψηα ησλ Διιήλσλ θη έπεηηα ησλ έξβσλ δειψλεηαη σο ν θχξηνο ιφγνο 

απνδπλάκσζεο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηα Βαιθάληα, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνπο δπζκελείο φξνπο
189

 ηεο ζπλζήθεο ηεο Αδξηαλνχπνιεο  

(1829), ραξαθηεξίδνληαο ηε σο «ε ζπλζήθε κε ηνπο πην βαξείο φξνπο πνπ ππνγξάθεθε 

κεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή»
190

. 

Σν δεχηεξν ζεκαηηθφ ζθέινο αζρνιείηαη κε ηηο πηπρέο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο ησλ 

Διιήλσλ. Μέζα απφ ην πξίζκα ησλ «επεθηαηηθψλ επηδηψμεσλ ηεο Διιάδαο ζηε Μηθξά 

Αζία», εμεηάδνληαη νη πξνζπάζεηεο πινπνίεζήο ηεο ζε ηξείο πεξηφδνπο, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ α) ζην δηάζηεκα πξηλ απφ ηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν, β) ζηα ρξφληα ηνπ 

Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη γ) ζηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν. 

 ην βηβιίν, ε έλλνηα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο (Megali İdea/ Büyük Hedef) 

δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Ζ Διιάδα ε νπνία έιαβε ηελ ππνζηήξημε ηεο Αγγιίαο, ηεο 

Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο, ήζειε λα αλαζηπιψζεη ηελ παιαηά Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία 

θαη λα πάξεη απφ ην Οζσκαληθφ Κξάηνο ηελ Κχπξν, ηελ Κξήηε, ηε Γπηηθή Αλαηνιία, ηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μαχξεο 

Θάιαζζαο γηα λα ηδξχζεη ηελ Μεγάιε Διιάδα. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφ ηνλ 

ζθνπφ, ζηνλ νπνίν δφζεθε ε νλνκαζία Μεγάιε Ηδέα (Μεγάινο ηφρνο), άξρηζε ηελ 

θαηάιεςε ησλ νζσκαληθψλ εδαθψλ, επσθεινχκελε απφ ηελ απνδπλάκσζε ηνπ 

Οζσκαληθνχ Κξάηνπο»
191

. 

                                                           
188

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 165. 
189

 ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Αδξηαλνχπνιεο:  Ζ Διιάδα ζα 

γηλφηαλ αλεμάξηεηε. Ο πνηακφο Πξνχζνο ζα ήηαλ ζχλνξν αλάκεζα ζηνπο Οζσκαλνχο θαη ηε Ρσζία 

θαη ηα ξσζηθά πινία ζα πεξλνχζαλ ειεχζεξα απφ ηα ηελά ηνπ Βνζπφξνπ. Ζ Βιαρία, ε Μνιδαβία θαη 

ε εξβία ζα πεξλνχζαλ ζε θαζεζηψο απηνλνκίαο. Σν Οζσκαληθφ Κξάηνο ζα πιήξσλε ζηε Ρσζία 

πνιεκηθή απνδεκίσζε. 
190

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 166. 
191

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 167. 
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ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν πξνβάιιεηαη, σο ζθνπφο ηεο Διιάδαο, ε 

δεκηνπξγία θξάηνπο ηνπ Πφληνπ ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μαχξεο Θάιαζζαο. 

Δπηπιένλ, σο κέζνδνη πνπ αθνινχζεζε ε Διιάδα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο, 

αλαθέξνληαη νη νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

απνζρηζηέο θαη εθπαηδεπκέλα νξγαλσκέλα κέιε, ηα νπνία απνηέιεζαλ ηνπο «πξψηνπο 

Ρσκηνχο αληάξηεο». 

«Ηδηαίηεξα, γηα λα απμεζεί ν πιεζπζκφο ησλ Ρσκηψλ πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή 

δηελεξγήζεθαλ ζπζηεκαηηθέο κεηαλαζηεχζεηο απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ πεξηνρή. 

Αλάκεζα ζηνπο κεηαλαζηεχνληεο βξίζθνληαλ απνζρηζηέο θαη εθπαηδεπκέλα κέιε 

νξγαλψζεσλ»
192

. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ ίδξπζε ελφο θξάηνπο ηνπ Πφληνπ 

εθηεηλφκελν απφ ην Βαηνχκ (Batum) κέρξη ηo Ηλέκπνινπ (İnebolu/ Ησλφπνιε), κε 

θέληξν ηε ακςνχληα θαη πξνζαξηεκέλν ζηελ Διιάδα, ζπλδέεηαη κε  ηηο αλαθνξέο 

ζηε ζχζηαζε ησλ ζσκαηείσλ ηεο «Δζληθήο Δηαηξείαο», ηεο «Μαχξεο Μνίξαο», ηνπ 

«Διιεληθνχ πιιφγνπ Πφληνο» θαη ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο 

Αλαηνιίαο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε πνιηηηθέο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο.  

Δπίζεο, ζην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη νη δηεξγαζίεο ησλ κειψλ ηνπ 

«Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ ζηε Μεξδηθνχληα», ε δξάζε ησλ «ξσκαίηθσλ» ζρνιείσλ, 

θαη νη ελέξγεηεο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ηνπ Διιεληθνχ Οξζνδφμνπ Παηξηαξρείνπ, 

ζηνλ ξφιν παξαγφλησλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθιήζεθαλ ζπλζήθεο αλαξρίαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αλαηνιίαο. 

«Απηέο νη νξγαλψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νλνκαζία επηηξνπή θαη ζχιινγνο, 

είραλ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε πνιηηηθνχ θφκκαηνο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία - κία 

ήηαλ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ηδξχζνπλ  θξάηνο ηνπ Πφληνπ, 

εθηφο απφ ηε δηεμαγσγή εμέγεξζεο πξαγκαηνπνίεζαλ γεγνλφηα φπσο ιεζηείεο, 

παξαβηάζεηο θαη ελέξγεηεο αληαξηνθιεθηψλ
193

. Οη εθθιεζίεο κεηαηξάπεθαλ ζε 

απνζήθεο φπισλ. Με δηάθνξνπο ζπιιφγνπο, ηνπο νπνίνπο ίδξπζε ε Διιάδα θαη ην 

                                                           
192

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 167. 
193

 ην βηβιίν ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «çetecilik», ν νπνίνο ζηελ παξνχζα πεξίπησζε θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκθξαδφκελα, εθθξάδεη ηελ ηάζε ηεο ιεζηείαο ή ην ζχλνιν ησλ ιεζηξηθψλ 

πξάμεσλ θαη αλάινγσλ ελεξγεηψλ ησλ  αληαξηψλ - θιεθηψλ θαη φρη ηνλ απνθαινχκελν 

«αληαξηνπφιεκν ή αληαξηηθφ/ αληάξηηθν». Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηζνδχλακνο 

θαη ν φξνο «αξκαηνιηζκφο».  
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Διιεληθφ Οξζφδνμν Παηξηαξρείν, δεκηνπξγήζεθε κηα θαηάζηαζε πιήξνπο 

αλαξρίαο»
194

. 

ζνλ αθνξά ζηελ πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αλαθέξεηαη ε 

επηηάρπλζε ηεο ίδξπζεο Πνληηαθνχ θξάηνπο, κε ηελ θαηάθηεζε ηεο Σξαπεδνχληαο 

απφ ηε Ρσζία. Αθφκα, επηζεκαίλεηαη ε δξάζε θαηαζθνπείαο κηαο κεξίδαο Ρσκηψλ γηα 

ράξε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Διιάδαο, φπσο θαη ε αλαζπγθξφηεζε αληαξηψλ, αιιά θαη ε 

ππνζηήξημε ηνπ Μεηξνπνιίηε Υξπζάλζνπ κε παξνρή έκςπρνπ πνιεκηθνχ δπλακηθνχ 

πξνο ηε Ρσζία. 

«ηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν, κε ηελ θαηάιεςε ηεο Σξαπεδνχληαο απφ ηα 

ξσζηθά ζηξαηεχκαηα, επηηαρχλζεθαλ θαη αθφκα παξαπάλσ νη πξνζπάζεηεο ίδξπζεο 

θξάηνπο ηνπ Πφληνπ, ηεο Διιάδαο. Οξηζκέλνη Ρσκηνί πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή, έθαλαλ 

θαηαζθνπεία ζην φλνκα ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Διιάδαο. Οη Ρσκηνί ηεο πεξηνρήο, νη 

νπνίνη αληηηάρζεθαλ απέλαληη ζηε δηαηαγή επηζηξάηεπζεο ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο, 

δεκηνχξγεζε λένπο αληάξηεο. ηα κεηφπηζζελ ηνπ κεηψπνπ νξγάλσζαλ επηζέζεηο 

απέλαληη ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ. Ο Μεηξνπνιίηεο Υξχζαλζνο αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηεο 

θαηεηιεκκέλεο απφ ηνπο Ρψζνπο Σξαπεδνχληαο. Γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο ξσζηθέο 

κνλάδεο δεκηνχξγεζε κνλάδα 12.000 Ρσκηψλ εζεινληψλ»
195

. 

Γηαηππψλεηαη επίζεο, σο παξαπνηεκέλε, ε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο 

θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο ησλ Διιήλσλ αληαξηψλ ζηνπο Σνχξθνπο, κε 

ηνλ ζρεκαηηζκφ αληίζεηεο εηθφλαο ησλ πξαγκάησλ. 

«Οη επηζέζεηο ησλ Ρσκηψλ αληαξηψλ ζηνπο Σνχξθνπο αληαλαθιάζηεθαλ ζηελ 

επξσπατθή θνηλή γλψκε σο επίζεζε ησλ Σνχξθσλ ζηνπο Ρσκηνχο»
196

. 

 Παξάιιεια, ηνλίδεηαη ε πιεζπζκηαθή ππεξνρή ησλ Σνχξθσλ απέλαληη ζηελ 

θνηλή ηαθηηθή ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Αξκελίσλ, γηα παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψλ κε 

απμεκέλα πνζνζηά πιεζπζκνχ, ελψ αλαθέξεηαη θαη ε ππνζηήξημε ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ πξνο ηηο ειιεληθέο επηδηψμεηο ζηνλ Πφλην, σο κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηνπο γηα 

δηακνηξαζκφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

«Οη Έιιελεο ην ίδην φπσο θαη νη Αξκέληνη εμέδηδαλ ππεξβνιηθέο ζηαηηζηηθέο 

πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ηηο πιεζπζκηαθέο ζηαηηζηηθέο ησλ Οζσκαλψλ ζηελ πεξηνρή 

δνχζε πιεζπζκφο Ρσκηψλ ζε πνζνζηφ 10%. Μέζα ζηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα ζηελ 

πεξηνρή είραλ κεηαθεξζεί θαη εγθαηαζηαζεί, σο επί ην πιείζηνλ απφ ηε Ρσζία, πεξίπνπ 
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 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 168. 
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 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 168.  
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30.000 Ρσκηνί. Παξφιν πνπ ήηαλ έηζη, ζην πλέδξην Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ ζχκθσλα 

κε ηηο ζηαηηζηηθέο πνπ έδσζε ν Βεληδέινο, ζηηο επαξρίεο ηεο Σξαπεδνχληαο, ηεο 

εβάζηηαο θαη ηεο Καζηακνλήο απέλαληη ζηνλ πιεζπζκφ 477.828 Ρσκηψλ ππήξραλ 

2.735.000 Σνχξθνη. Χζηφζν, νη Ρσκηνί ππεξβάιινληαο ην πνζνζηφ θαηάθεξαλ λα ην 

βγάινπλ ζε 18%»
197

. 

ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, αλαθέξεηαη ε εληαηηθή 

επηζεηηθή δξάζε ησλ Ρσκηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ Πνληίσλ αληαξηψλ, ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο Αλαηνιίαο, εμαηηίαο ηεο νζσκαληθήο απνζηξαηηθνπνίεζεο ζηνπο ίδηνπο 

ηφπνπο, έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθε Αλαθσρήο ηνπ Μνχδξνπ. 

Δπίζεο, δειψλεηαη ν δηακνηξαζκφο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κέζσ 

κπζηηθήο ζπλζήθεο κεηαμχ ησλ πκκάρσλ θαη εηδηθφηεξα ε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο 

ηεο ηδέαο ηεο Αγγιίαο, γηα αληηθαηάζηαζε ηεο ηηαιηθήο παξνπζίαο ζηε κχξλε κε ηελ 

Διιάδα, κε θνξχθσζε ηελ θαηάιεςε ηεο κχξλεο απφ ηελ Διιάδα ην 1919 θαη ηελ 

απαίηεζε γηα εμαλαγθαζηηθή απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνπο Σνχξθνπο, κε ηε 

πλζήθε ησλ εβξψλ. 

Χο θαηαιπηηθνί παξάγνληεο αλαηξνπήο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο 

παξνπζηάδνληαη ην «Σνπξθηθφ Έζλνο» θαη ν Μνπζηαθά Κεκάι, απέλαληη ζηηο 

επηδηψμεηο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γηα εμφλησζε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθνχ θηλήκαηνο 

ζηελ Αλαηνιία θαη κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ θαηαθηήζεσλ ζηελ 

πεξηνρή. 

«Σα πκκαρηθά Κξάηε, ηα νπνία κε κπζηηθέο ζπλζήθεο φξηζαλ επί ράξηνπ ηνλ 

δηακνηξαζκφ ηεο Αλαηνιίαο θαη εηδηθά ε Αγγιία ζεψξεζε θαηάιιειν ζηε κχξλε, ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο Διιάδαο ζηε ζέζε ηεο Ηηαιίαο. ην πλέδξην ησλ Παξηζίσλ, παξφιν 

πνπ ε Ηηαιία αληηηέζεθε ζε απηή ηελ ηδέα ηεο Αγγιίαο, δελ παξεκπνδίζηεθε ε παξάδνζε 

ηεο κχξλεο ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα θαηέιαβε ηε κχξλε ζηηο 15 Μαΐνπ 1919. Με ηε 

πλζήθε ησλ εβξψλ δεηήζεθε ζηνπο Σνχξθνπο λα απνδερζνχλ απηή ηελ θαηάζηαζε. 

κσο ππήξρε θάηη ην νπνίν δελ ππνιφγηζαλ. Δθείλνο πνπ δελ απνδέρηεθε ηε πλζήθε 

ησλ εβξψλ ήηαλ ην Σνπξθηθφ Έζλνο θαη ν Μνπζηαθά Κεκάι»
198

. 

Δπηπιένλ, δηαηππψλεηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπξθηθνχ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ Διιήλσλ αληαξηψλ, κε έηνο έλαξμεο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ην 1921 θαη νξηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηεηξαεηνχο «πνληηαθνχ 

μεζεθσκνχ» ην 1923, κε ηελ ππνζηήξημε εζληθψλ νξγαλψζεσλ. ρεηηθά κε ηηο 

                                                           
197

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 168. 
198

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 168. 
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ελέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ, ζπκπιεξψλεηαη ε θαηαδίθε ηνπ κεηξνπνιίηε θαη ησλ ηεξέσλ 

ηεο ακςνχληαο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ εμέγεξζε, φπσο 

θαη ε ζχιιεςε κεγάινπ αξηζκνχ Διιήλσλ αληαξηψλ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ε 

κεηαθίλεζε ζηελ Διιάδα ησλ Ρσκηψλ πνπ είραλ απνκείλεη ζηελ πεξηνρή. 

«O κεηξνπνιίηεο θαη νη ηεξείο ηεο ακςνχληαο θαη ησλ πεξηρψξσλ δηθάζηεθαλ 

ζηα Γηθαζηήξηα Αλεμαξηεζίαο, επεηδή ζπκκεηείραλ ζηελ εμέγεξζε. Ζ εμέγεξζε ηνπ 

Πφληνπ, ε νπνία ήηαλ ε πην καθξά ζε δηάξθεηα θαηά ηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα 

(ελλνείηαη ησλ Σνχξθσλ), ηεξκαηίζηεθε νξηζηηθά ην 1923. ηελ θαηαζηνιή ηνπ 

μεζεθσκνχ ησλ Ρσκηψλ, ιήθζεθε βνήζεηα απφ ηνλ Σνπάι Οζκάλ, ν νπνίνο ήηαλ απφ 

αξρεγνχο παξαζηξαηησηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ θνληά ζηελ 

Κεξαζνχληα.  ε απηή ηελ εμέγεξζε πνπ δηήξθεζε ηέζζεξα ρξφληα ζπιιήθζεθαλ 10.886 

αληαξηνθιέθηεο
199

. Ζ πιεηνςεθία ησλ Ρσκηψλ πνπ έκελαλ ζηελ πεξηνρή 

κεηαηνπίζηεθαλ ζηελ Διιάδα»
200

. 

Σέινο, ππνζηεξίδνληαο ηελ εγθπξφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ αλαθνξψλ ηνπ ίδηνπ 

ηνπ βηβιίνπ,  ζεκεηψλεηαη ε πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο απφ ην 1985 θη έπεηηα γηα 

ζεζκνζέηεζε γελνθηνλίαο ηνπ Πφληνπ, πξνβάιινληαο δηεζλψο ηνλ ζάλαην 350.000 

Πνληίσλ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο 19
εο

 Μαΐνπ, σο Ζκέξα Μλήκεο 

ηεο Γελνθηνλίαο ηνπ Πφληνπ. 

«Απέλαληη ζε απηέο ηηο ηζηνξηθέο αιήζεηεο, ε Διιάδα απφ ην 1985 θη έπεηηα 

πξνζπάζεζε λα θέξεη ζηελ επηθαηξφηεηα ηελ εμέγεξζε ηνπ Πφληνπ σο κηα γελνθηνλία. 

ηηο δηεζλείο ζπζθέςεηο πξνσζνχζε ηε ζαλάησζε 350.000 Πνληίσλ απφ ηνπο Σνχξθνπο  

θαη έβγαιε έλαλ λφκν, ν νπνίνο αλαθεξχηηεη ηελ 19
ε
 Μαΐνπ ζε Ζκέξα Μλήκεο 

Γελνθηνλίαο ηνπ Πφληνπ»
201

. 

Απνδίδνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην δήηεκα ηνπ Πφληνπ, ζην ηνπξθηθφ 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην εκπεξηέρεηαη ε ππνελφηεηα κε ηίηιν «Οη δηεθδηθήζεηο ζηνλ Πφλην 

                                                           
199

 ην πξσηφηππν θείκελν, ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε «çeteci», ε νπνία 

ζχκθσλα κε ην ειιελν – ηνπξθηθφ ιεμηθφ ηνπ Κέληξνπ Αλαηνιηθψλ Γισζζψλ θαη Πνιηηηζκνχ 

απνδίδεηαη σο «θιέθηεο, ηζέηεο, παξηηδάλνο, αξκαηνιφο, βαζηβνπδνχθνο, δετκπέθεο, θνκηηαηδήο». ην 

βηβιίν, ζε πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο αλαθνξέο γίλεηαη ρξήζε ηεο ιέμεο «çete», ε νπνία θαηά ην ίδην 

ιεμηθφ ηζνδπλακεί κε ηηο ειιεληθέο ιέμεηο «αληάξηεο, άηαθηνο (ζηξαηηψηεο) θαη επαλαζηάηεο». Χζηφζν, 

παξαηεξείηαη φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηιέγεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ φξνπ çeteci, θαζψο ε 

έλλνηά ηνπ εκπεξηέρεη ηελ ηάζε ηεο ιεζηείαο θαη  ηνπ αξκαηνιηζκνχ (çetecilik), ζε ζχλδεζε κε 

αληίζηνηρεο πξάμεηο θαη γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, θαηά ηε 

κεηάθξαζε, σο ηζνδχλακν ηεο ιέμεο «çeteci» επηιέρζεθε ε ρξήζε ηεο ιέμεο «αληαξηνθιέθηεο».       
200

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 169. 
201

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 169. 
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θαη ε πξαγκαηηθφηεηα». Με αθνξκή έλα δεκνζίεπκα
202

 εθεκεξίδαο ζρεηηθά κε ηελ 

αλέγεξζε κλεκείνπ γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ ζην Κνξδειηφ 

Θεζζαινλίθεο θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο Ζκέξαο Μλήκεο ηεο Γελνθηνλίαο ησλ 

Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηε 

δεκνγξαθηθή δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Πφληνπ. 

«Πφληνο είλαη ε νλνκαζία, ε νπνία, θαηά ηηο αξραίεο ειιεληθέο (Grek) θαη 

ιαηηληθέο πεγέο, δφζεθε ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Χζηφζν, ηα ζχλνξα ηεο πεξηνρήο 

άιιαμαλ αλά πεξηφδνπο. Άιινηε ιέγνληαλ γηα ην Yeşilırmak  (Γεζίι Ηξκάθ, Πξάζηλνο 

Πνηακφο), ην Kızılırmak (Κηδίι Ηξκάθ, Κφθθηλνο Πνηακφο) θαη ην Kelkit Havzası 

(Κειθίη Υαπδαζί, Λεθαλνπέδην ηνπ Κειθίη) θαη άιινηε γηα ηελ πεξηνρή, ε νπνία 

μεθηλψληαο απφ ηνλ Καχθαζν, πεξηειάκβαλε ηε ηλψπε. Ζ ηζηνξηθή πνξεία απηήο ηεο 

πεξηνρήο εμειίρζεθε θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Πξσηαξρηθά, ζηηο αθηέο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο βξίζθνληαλ νη απνηθίεο ησλ 

Φνηλίθσλ. Μεηά απφ ηνπο Φνίληθεο, ζηελ πεξηνρή ηδξχζεθαλ νη απνηθίεο ησλ Ηψλσλ 

(İyon) θαη ησλ Διιήλσλ (Grek).  ε απηή ηελ πεξίνδν, ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην κέξνο 

απηφ, ε νλνκαζία Δχμεηλνο Πφληνο (Pontus Euxinos). χκθσλα κε απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ, θαζψο ζηα ειιεληθά (Grekçe) ν Πφληνο έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζάιαζζαο, ν 

Δχμεηλνο σζηφζν, θαηά ηε γιψζζα ησλ Πεξζψλ είρε ηελ έλλνηα ηεο ζθνηεηλφηεηαο 

(karanlık). Άιισζηε, θαη νη Σνχξθνη αξγφηεξα, επεξεαδφκελνη απφ απηή ηελ 

επνλνκαζία, έδσζαλ ζηελ πεξηνρή ην φλνκα Μαχξε Θάιαζζα (Karadeniz). 

ην Ηξάλ, πξηλ απφ ηνπο Πέξζεο, εγεκφλαο θξάηνπο ήηαλ ν επνλνκαδφκελνο 

Μήδαο (Med). Οη Μήδεο ην 625 π. Υ.,  κεηέηξεςαλ ζε κηα πεξηθέξεηα ηηο πεξηνρέο πνπ 

θαηέθηεζαλ ζηελ Αλαηνιία θαη ζηελ πεξηνρή έδσζαλ ην φλνκα Καππαδνθία. Αξγφηεξα, 

                                                           
202

 ην δεκνζίεπκα κε ηίηιν «ηε Θεζζαινλίθε Μλεκείν Τπνηηζέκελεο Γελνθηνλίαο – ΑΑ» 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: «ηελ πφιε ηεο Διιάδαο ηε Θεζζαινλίθε, εγθαηληάζηεθε απφ ηνλ Γήκν Κνξδειηνχ 

έλα κλεκείν δήζελ γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. χκθσλα κε ηηο εηδήζεηο ηνπ Αζελατθνχ 

Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ, ην κπξνχηδηλν άγαικα κηα γπλαίθαο πνπ θξαηάεη έλα παηδί ζηελ αγθαιηά ηεο, 

ζηήζεθε απέλαληη απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ. ηελ 

ηειεηή απνθαιππηεξίσλ ηνπ κλεκείνπ, ε νπνία έγηλε ρζεο ην απφγεπκα, ζπκκεηείραλ ν δήκαξρνο 

Κνξδειηνχ, ν δήκαξρνο Θεζζαινλίθεο, ν πθππνπξγφο αζιεηηζκνχ καδί κε βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο 

θαη εθπξνζψπνπο πνληηαθψλ ζπιιφγσλ. Νσξίηεξα επίζεο ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο 7 Μαΐνπ ζηελ πιαηεία 

Αγίαο νθίαο πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο, είρε ζηεζεί έλα κλεκείν δήζελ γελνθηνλίαο ησλ 

Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. Ζ ειιεληθή βνπιή, κε απφθαζε πνπ πήξε ζην έηνο 1994, αλαθήξπμε ηελ 19
ε
Μαΐνπ, 

εκέξα κλήκεο ηεο ππνηηζέκελεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ». ζνλ αθνξά ζηελ εκεξνκελία 

ηνπ δεκνζηεχκαηνο αλαγξάθεηαη ε 28.05.2006, ελψ ζην βηβιίν δελ δειψλεηαη ην φλνκα ηεο πεγήο 

παξά κφλν φηη είλαη είδεζε κηαο εθεκεξίδαο. Χζηφζν, ηα παξαπάλσ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζχκπηπμε 

δχν δεκνζηεπκάησλ ησλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ Hürriyet θαη Milliyet, ηα νπνία βξίζθνληαη 

αλαξηεκέλα ζηνπο παξαθάησ ειεθηξνληθνχο ζπλδέζκνπο.  

http://www.hurriyet.com.tr/selanikte-sozde-soykirim-aniti-4487684 

http://www.milliyet.com.tr/2006/05/07/son/sondun16.asp 

http://www.hurriyet.com.tr/selanikte-sozde-soykirim-aniti-4487684
http://www.milliyet.com.tr/2006/05/07/son/sondun16.asp
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νη Πέξζεο θπξηαξρψληαο ζην Ηξάθ, θαηέθηεζαλ θαη απηήλ ηελ πεξηνρή. Σν έηνο 520 π. 

Υ., δηαρσξίδνληαο ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαχξεο Θάιαζζαο απφ ηελ αηξαπεία 

ηεο Καππαδνθίαο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξάθηηαο πεξηθέξεηαο, ηεο έδσζαλ ην φλνκα 

αηξαπεία ηνπ Πφληνπ. Σα ζχλνξα απηήο ηεο πεξηθέξεηαο πεξηειάκβαλαλ  ηελ πεξηνρή, 

ε νπνία βξηζθφηαλ κέζα ζην ηφμν ηνπ Κηδίιηξκαθ (Kızılırmak) κε ηε Μαχξε Θάιαζζα. 

ηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ιαφ πνπ δνχζε εληφο ηεο αηξαπείαο ηνπ Πφληνπ, 

γίλεηαη δχζθνιν λα εηπσζεί θάηη απφιπην, επεηδή δελ ππάξρεη γξαπηφ έγγξαθν πνπ λα 

έκεηλε απφ ηνλ ηνπηθφ ιαφ. Χζηφζν, νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη είλαη έλα ηφπνο, φπνπ 

ήξζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ δηάθνξα έζλε ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Έλδεημε 

απνηεινχλ ηα νλφκαηα ησλ ηφπσλ θαη ησλ αηφκσλ ηεο πεξηνρήο. Γελ ππάξρεη ζρέζε 

απηψλ ησλ νλνκάησλ κε ηνπο Έιιελεο (Grek) ή θαη ηνπο Ρσκηνχο (Rumlar). Απφ ηελ 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ην πξψην θξάηνο πνπ ηδξχζεθε, είλαη ην 

Βαζίιεην ηνπ Πφληνπ (298 π. Υ.), ην νπνίν ην ίδξπζε ν Μηζξηδάηεο, ν γηφο ηνπ Πέξζε 

αηξάπε. ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έδεζε απηφ ην βαζίιεην, απνθηψληαο πνιιή 

ηζρχ, έθηαζε ζην λα γίλεη ε δχλακε πνπ ζα αληαγσληδφηαλ ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. 

Σν 66 π. Υ., κε ηελ θαηάθηεζή ηνπ απφ ηνλ  δηνηθεηή ηνπ ξσκατθνχ ζηξαηνχ Πνκπήην, 

πξνζηέζεθε ζηα ξσκατθά εδάθε. Δλψ ην Βαζίιεην ηνπ Πφληνπ πξνέβαιε αληίζηαζε, 

θαηέξξεπζε νξηζηηθά ην  63 π. Υ. Απηή ε πεξηνρή, δηαηξψληαο ζηα δχν ηε Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία, έκεηλε εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Αλαηνιηθήο Ρψκεο. Χζηφζν, ζηελ 

πεξηνρή ππήξμαλ επίζεο απνηθίεο Βελεηψλ θαη Γελνπαηψλ. 

Καηά ηελ Γ' ηαπξνθνξία, φηαλ νη Λαηίλνη πεξηθχθισζαλ θαη θαηέιαβαλ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε (İstanbul),  ν Αιέμηνο Κνκλελφο, ν νπνίνο δηέθπγε απφ ηελ 

απηνθξαηνξηθή νηθνγέλεηά ηνπ ζην Βπδάληην, εξρφκελνο ζηελ Σξαπεδνχληα ίδξπζε ην 

θξάηνο ηεο Σξαπεδνχληαο (1204 - 1461). Σα ζχλνξά ηνπ,  ηα επέθηεηλε  απφ ηελ 

Ζξάθιεηα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (Karadeniz Ereğli) κέρξη ην Βαηνχκ (Batum). Απηφ 

ην λεντδξπζέλ θξάηνο δελ είρε θακία ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ θξάηνο ηνπ Πφληνπ.  

Παξφιν πνπ επηδηψρζεθε ε θαηάθηεζε ηεο Σξαπεδνχληαο απφ δηάθνξα 

ηνπξθηθά θξάηε θαη κπεειίθηα, δελ επηηεχρζεθε. Απφ ην 1080 θη έπεηηα, ε Σξαπεδνχληα,  

γιηηψλνληαο απφ ηελ θαηάθηεζε ησλ Σνχξθσλ Κηπηζάθ (Kıpçak Türkleri) θαη αξγφηεξα 

ησλ Μνγγφισλ, ράξε ησλ Σνπξθκέλσλ  πνπ ήξζαλ ζε απηφ ην κέξνο, ζε κεγάιν βαζκφ 

εθηνπξθίζηεθε.   

Σν έηνο 1461, κε ηελ θαηάιεςε ηεο Σξαπεδνχληαο απφ ηνλ ζνπιηάλν Μσάκεζ 

ηνλ Πνξζεηή (Fatih Sultan Mehmet), απνκαθξχλζεθαλ ηα ηειεπηαία θαηάινηπα ηνπ 

Βπδαληίνπ ζηελ πεξηνρή. Ο Πνξζεηήο εγθαηέζηεζε ζηελ πεξηνρή έλα ηκήκα ηνπ ιανχ 
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ησλ Καξακαλεδψλ (Karamanoğulları). Μεγάιε πιεηνςεθία Σνπξθκέλσλ, νη νπνίνη 

εηζρψξεζαλ ζηελ Αλαηνιία απφ ην Ηξάλ, κε ην πνπ ήξζαλ ζηελ πεξηνρή, ν ηνπξθηθφο 

πιεζπζκφο έγηλε πιεηνλφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ Οξζνδφμσλ. Οη 

Οξζφδνμνη πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή, ζπλέρηζαλ λα δνπλ έρνληαο θάζε είδνπο 

δηθαηψκαηα, εληφο ηεο αληίιεςεο γηα ηηο εζλφηεηεο θαη ηελ αλεθηηθφηεηα ζην 

Οζσκαληθφ Κξάηνο. Ζ γιψζζα πνπ κηινχζε απηφο ν ιαφο, δελ ήηαλ πνηέ ηα ειιεληθά 

(Yunanca). Σν 1300, Λαηίλνη πεξηεγεηέο, νη νπνίνη ήξζαλ ζηελ πεξηνρή γηα λα 

εμεγήζνπλ ηε δηαθνξά ηεο γιψζζαο πνπ νκηινχηαλ εδψ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ έθθξαζε, 

γιψζζα ηεο Σξαπεδνχληαο (Trabzon dili) ή ειιεληθά ηεο Σξαπεδνχληαο (Trabzon 

Yunancası). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην λα ζεσξείηαη ην θξάηνο ηεο Σξαπεδνχληαο έλα 

θξάηνο Ρσκηψλ (Rum devleti), δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

πσο ζα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ φιεο απηέο ηηο δηεπθξηλίζεηο, απφ άπνςε 

ηζηνξίαο, πνιηηηθήο θαη πιεζπζκνχ, ε πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο δελ έρεη θάπνηα 

ζρέζε κε ηελ Διιάδα. Παξφιν πνπ είλαη έηζη, ζπγρένληαο θαη ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο, 

ηελ ηζηνξία ηνπ βαζηιείνπ ηεο Σξαπεδνχληαο ηνπ 1204 κε ην πξψην θξάηνο ηνπ Πφληνπ, 

εθθξάδεηαη φηη κέζα ζηελ ηζηνξία ήηαλ ηα ίδηα εδάθε ηεο πεξηνρήο. Με απηφλ ηνλ 

ζθνπφ, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα έηξεθαλ θηινδνμίεο ηνπ νξάκαηνο ίδξπζεο ελφο 

Ρσκαίηθνπ θξάηνπο ηνπ Πφληνπ (Pontus Rum devleti)  ζηηο αθηέο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο»
203

. 

4. To Αλαηνιηθό Εήηεκα: Εήηεκα ησλ ηελώλ – Κξηκατθόο Πόιεκνο 

 Σν «Αλαηνιηθφ Εήηεκα» ηνπνζεηείηαη επίζεο ζηελ επξχηεξε ελφηεηα ησλ 

δεηεκάησλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. ζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ θαη ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα
204

 

ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ζηελ επξχηεξε ελφηεηα κε ηίηιν «Σα πνιηηηθά γεγνλφηα 

ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μαρκνχη Β΄»
205

, ελψ εηδηθφηεξα εληάζζεηαη ζηελ ππνελφηεηα «Οη 

νζσκαληθέο πνιηηηθέο ησλ Δπξσπατθψλ Κξαηψλ ζχκθσλα κε ηνπο κεηαβαιιφκελνπο 

φξνπο»
206

, ζπλάκα κε ηελ αλαθνξά ζην «πλέδξην ηεο Βηέλλεο». Δπηπιένλ, σο 

δηαθξηηέο ππνελφηεηεο ηνπνζεηνχληαη «Σν Αηγππηηαθφ πξφβιεκα θαη ε εμέγεξζε ηνπ 

Μερκέη Αιή Παζά» θαη «Σν Πξφβιεκα ησλ ηελψλ», ρσξίο λα απνηεινχλ ηκήκαηα 

ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο θαζψο παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά.  

                                                           
203

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 167. 
204

 ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην, «Ηζηνξία 10», ν φξνο Αλαηνιηθφ Εήηεκα απνδίδεηαη σο, «Şark 

Meselesi» θαη σο «Doğu Sorunu». Βι. ζει. 169. 
205

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 163. 
206

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 169. 
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Σφζν ζην ειιεληθφ φζν θαη ζην ηνπξθηθφ βηβιίν, ε έλλνηα ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Εεηήκαηνο, ηαπηίδεηαη κε ηηο πνιηηηθέο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, νη νπνίεο 

απνζθνπνχζαλ ζηελ απψζεζε ησλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ απφ ηελ Αλαηνιή θαη ηνλ 

ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ, ελψ ε πινπνίεζε ησλ επηδηψμεσλ ηνπο παξνπζηάδεηαη κέζα 

απφ ηηο πεξηφδνπο, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρεο 

εμειίμεηο. 

ηα δχν εγρεηξίδηα αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Εεηήκαηνο, σο εμήο:   

«Με ηε θξάζε Αλαηνιηθφ Εήηεκα, ε νπνία εθθξάζηεθε πξψηε θνξά ζην 

πλέδξην ηεο Βηέλλεο (1815), επηδηψρζεθε λα εμεγεζνχλ νη ζρέζεηο ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Γειψλεη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ ηα 

επξσπατθά θξάηε απέλαληη ζηνλ ηνπξθν – ηζιακηθφ  θφζκν ζηελ πεξίνδν, ε νπνία 

θπκαίλεηαη απφ ην 1071 έσο ην 1923, φπνηε άξρηζαλ νη Σνχξθνη λα εγθαζίζηαληαη ζηελ 

Αλαηνιή»
207

. 

 «Αλαηνιηθφ Εήηεκα νλνκάδεηαη ην δηεζλέο δήηεκα πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε 

βαζκηαία ππνρψξεζε ηεο ηζρχνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ πιήξσζε ηνπ 

θελνχ πνπ πξνέθπςε απφ απηή ηελ ππνρψξεζε ζηελ Δγγχο Αλαηνιή θαη ηδίσο ζηε 

Υεξζφλεζν  ηνπ Αίκνπ»
208

. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ εμειίμεσλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο δηαθξίλεηαη  ζηηο 

επηκέξνπο θάζεηο ηνπ, κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ησλ γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη 

θπξίσο ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 18νπ θαη ηνπ 19νπ αηψλα.  

Ο ζρεκαηηζκφο ησλ πεξηφδσλ πξνθχπηεη απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο δηαθξαηηθέο ζπλζήθεο, 

νη νπνίεο ππνγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο ελψ θνηλνχο 

βαζηθνχο ππιψλεο αλαθνξάο θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα απνηεινχλ ην «Εήηεκα ησλ 

ηελψλ», ν «Κξηκατθφο Πφιεκνο» θαη ε «πλζήθε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ»
209

. 

                                                           
207

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 169. 
208

 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 38. 
209

 ην ειιεληθφ εγρεηξίδην ε ελφηεηα, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε ζεκαηηθή ππνθαηεγνξία  ηνπ 

Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο,  έρεη ηνλ ηίηιν «ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΚΡΗΜΑΨΚΟ 

ΠΟΛΔΜΟ», φπνπ πεξηγξάθεηαη ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα θαηά ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα, ην Εήηεκα ησλ 

ηελψλ, ν Κξηκατθφο Πφιεκνο θαη ε πλζήθε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ, εληφο ηνπ ίδηνπ ππνθεθαιαίνπ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην γίλεηαη αλαθνξά ζην Αλαηνιηθφ Εήηεκα, ζην Εήηεκα 

ηεο Αηγχπηνπ θαη ηελ εμέγεξζε ην Μερκέη Αιή Παζά, ζην Εήηεκα ησλ ηελψλ θαη ζηνλ Κξηκατθφ 

Πφιεκν, ππφ ηε κνξθή μερσξηζηψλ ππνθεθαιαίσλ. ηελ παξνχζα έξεπλα, νη παξαπάλσ ελφηεηεο 

εμεηάδνληαη ζπλδπαζηηθά κε βάζε ηηο αλαθνξέο ησλ δχν εγρεηξηδίσλ θαη παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ππφ ην επξχηεξν πιαίζην ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο.   
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Με βάζε ηελ θαζνιηθή έλλνηα ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο ζην ηνπξθηθφ 

εγρεηξίδην, επηζεκαίλεηαη ε δηαρξνληθά κεηαβαιιφκελε ζηάζε ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ απέλαληη ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, κε επξχηεξν ζθνπφ, ζε πξψην 

ζηάδην, ηελ απψζεζε ησλ Οζσκαλψλ απφ ηελ Αλαηνιή θαη ηα Βαιθάληα θαη ζε 

δεχηεξν ζηάδην ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ νζσκαληθψλ εδαθψλ. 

Ζ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ επηδηψμεσλ ηνπνζεηείηαη  αξρηθά 

ζηελ επνρή ησλ ζηαπξνθνξηψλ. Έπεηηα ζεκεηψλεηαη o κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζθνπνχ 

ησλ Δπξσπαίσλ, ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ  αηψλα,  εθκεηαιιεπφκελνη  ηελ απνδπλάκσζε 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη κε πξφζρεκα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ 

Υξηζηηαλψλ εληφο ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο.  Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ 

αηψλα, σο ζθνπφο παξνπζηάδεηαη ε αλαβίσζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαζψο 

επίζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα ζεκεηψλεηαη ν αγψλαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ γηα ηνλ δηακειηζκφ ησλ νζσκαληθψλ εδαθψλ. 

«ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη Σνχξθνη θαηαιακβάλνληαο ηελ Αλαηνιία θαη 

ηα Βαιθάληα κέρξη ηα κέζα ηεο Δπξψπεο, ηα επξσπατθά θξάηε μεθηλψληαο ηηο 

ζηαπξνθνξίεο ζθφπεπαλ λα πεηάμνπλ ηνπο Σνχξθνπο απφ ηελ Αλαηνιή θαη ηα Βαιθάληα 

αλ θαη δελ κπφξεζαλ λα ην θαηαθέξνπλ. Οη επηζέζεηο ησλ Δπξσπαίσλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δήισλαλ φηη νη ρξηζηηαληθνί ιανί δελ κπφξεζαλ λα απνδερηνχλ, κε 

θαλέλαλ ηξφπν, ην λα δνπλ ζηελ θπξηαξρία ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο. ηηο αξρέο ηνπ 

19νπ αηψλα ηα επξσπατθά θξάηε, ηα νπνία ήζειαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 

απνδπλάκσζε ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο σο δηθαηνινγία ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ Υξηζηηαλψλ πνπ δνχζαλ ππφ ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία, 

αλακείρζεθαλ ζηα δεηήκαηα ησλ Οζσκαλψλ. Σν αλαηνιηθφ δήηεκα απφ ην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα θη έπεηηα κε ηελ  απψζεζε ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο απφ ηα 

επξσπατθά εδάθε θαη ηνλ δηακνηξαζκφ ηνπο, παίξλνληαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιε  

κεηαηξάπεθε ζε κηα κνξθή αλαβίσζεο ηεο αξραίαο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. ε απηφ 

ην δηάζηεκα, κε ηελ ππνθίλεζε ηεο Ρσζίαο, μεθίλεζε θαη ε εμέγεξζε ησλ ρξηζηηαληθψλ 

κεηνλνηήησλ ζηα Βαιθάληα […] Σα επξσπατθά θξάηε ζπλέρηζαλ λα αθνινπζνχλ 

ερζξηθή θαη δηπξφζσπε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο. ηνλ 20φ 

αηψλα σζηφζν, ηα επξσπατθά θξάηε πιένλ κπήθαλ ζηνλ αγψλα απφθηεζεο κεξηδίνπ 

ησλ νζσκαληθψλ εδαθψλ»
210

. 

                                                           
210

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 169, 170. 
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Παξάιιεια, ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην  ζεκεηψλεηαη εμίζνπ ε πξνζπάζεηα 

εθδίσμεο ησλ Οζσκαλψλ απφ ηελ Αλαηνιή θαη ηνλ ρψξν ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ 

Αίκνπ, ζην ίδην δηάζηεκα, κεηαμχ ηνπ 18νπ θαη ηνπ 19νπ αηψλα. Σν ζπλνιηθφ 

εγρείξεκα  εθ κέξνπο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ηνπνζεηείηαη σο επαθφινπζν ηεο 

πξνγελέζηεξεο «πξνέιαζεο ησλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ ελαληίνλ ηεο ρξηζηηαληθήο 

Δπξψπεο», κε λένπο πξσηνζηάηεο ηελ Απζηξία θαη ηε Ρσζία. Μέζσ ηεο πεξηγξαθήο 

ησλ  δηαδνρηθψλ θάζεσλ ησλ γεγνλφησλ, ζεκεηψλεηαη  ην θάιεζκα ππνζηήξημεο ησλ 

Οζσκαλψλ πξνο ηε Ρσζία θαηά ηεο Γαιιίαο θαη ε έθξεμε ηνπ Ρσζν – ηνπξθηθνχ  

Πνιέκνπ ηνπ 1828 – 1829, κε ηειηθή έθβαζε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Δηξήλεο  

ηεο Αδξηαλνχπνιεο (1829). 

Ο φγθνο ησλ ηεθηαηλνκέλσλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα, φπνπ αλήθεη  ην επίθεληξν 

ησλ εμειίμεσλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο,  ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην παξνπζηάδεηαη 

ππφ ην πξίζκα ηνπ «Αηγππηηαθνχ Εεηήκαηνο», φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά. 

 Δηδηθφηεξα, κε ηνλ φξν «Αηγππηηαθφ Εήηεκα» πεξηγξάθνληαη ν ξφινο θαη ε 

ακθίξξνπε  ζρέζε   ηνπ δηνηθεηή ηεο Αηγχπηνπ Μερκέη Αιή Παζά
211

 κε ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ηεο Οζσκαληθή Απηνθξαηνξίαο, χζηεξα απφ ηελ εμέγεξζή ηνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ην επξχηεξν ζθεληθφ ησλ δηαθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ πνπ πξνθιήζεθε κε αθνξκή ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ζηξαηνπέδσλ. 

«Σνλ 19ν αηψλα  ε απψιεηα ηζρχνο ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο θαη ε 

απνδπλάκσζε ηεο θεληξηθήο αξρήο πξνεηνίκαζε ηε ζπλζήθε γηα  εμέγεξζε ησλ 

δηνηθεηψλ νξηζκέλσλ  πεξηθεξεηψλ. Απφ απηέο ε πην ζεκαληηθή είλαη ηνπ δηνηθεηή ηεο 

Αηγχπηνπ Μερκέη Αιή Παζά»
212

. 

ην ειιεληθφ εγρεηξίδην ε αλαθνξά ζηνλ Μερκέη Αιή Παζά ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ αλάδπζε ηνπ «Εεηήκαηνο ησλ ηελψλ», φπσο ζπκβαίλεη βέβαηα θαη ζην 

ηνπξθηθφ, φπνπ ην Εήηεκα ησλ ηελψλ ηνπνζεηείηαη σο επαθφινπζν ηνπ Εεηήκαηνο 

ηεο Αηγχπηνπ, ελψ ζπγρξφλσο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εκπεξηέρνληαη θαηά 

πιεηνςεθία θαη απφ θνηλνχ νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ ππνγξάθεθαλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ, κε κεκνλσκέλεο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη κφλν ζην 

ηνπξθηθφ. 

πζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο, ζπλδπαζηηθά θαη ζηα 

δχν εγρεηξίδηα, απνηεινχλ αξρηθά ην θάιεζκα ππνζηήξημεο ησλ Οζσκαλψλ πξνο ηελ 

                                                           
211

 ην ηνπξθηθφ βηβιίν αλαθέξεηαη θαη σο «Kavalalı Mehmet Ali Paşa» πνπ ζεκαίλεη ν 

Μερκέη Αιή Παζά απφ ηελ Καβάια ή Μερκέη Αιή Παζά ν Καβαιηψηεο ελψ πεξηιακβάλεηαη ε 

ζχληνκε βηνγξαθία ηνπ.  
212

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 170. 
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Αγγιία θαη ηε Γαιιία θη έπεηηα ε ζηξνθή ηεο Πχιεο πξνο ηε Ρσζία. Δπηπιένλ, κε εμ 

νινθιήξνπ πεξηγξαθή ζην ηνπξθηθφ βηβιίν, ζεκεηψλνληαη νη ερζξνπξαμίεο κεηαμχ 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηνπ Μερκέη Αιή Παζά, φπσο θαη ε  αλεζπρία 

ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ γηα επεξρφκελε θάζνδν ηεο Ρσζίαο ζηε Μεζφγεην κέζσ ηεο 

δηέιεπζεο ησλ ζηελψλ ησλ Γαξδαλειίσλ, δηακνξθψλνληαο έηζη ην Εήηεκα ησλ 

ηελψλ. 

Καη ζηα δχν εγρεηξίδηα ην ίδην ην Εήηεκα ησλ ηελψλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

πηζαλή δηέιεπζε ησλ Ρψζσλ απφ ηα ηελά ηνπ Βνζπφξνπ θαη ηεο θαζφδνπ ηνπο ζηε 

Μεζφγεην, πιήηηνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν,  ηα ζπκθέξνληα ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο ζηελ πεξηνρή. Κνηλφ ζεκείν επίζεο απνηεινχλ θαη νη επηζεκάλζεηο ησλ δχν 

εγρεηξηδίσλ ζηηο ζπλδεφκελεο κε ην δήηεκα ζπλζήθεο θαη ε ηειηθή ππνγξαθή ηεο 

χκβαζε ησλ ηελψλ (1841), ζρεηηθά κε ηελ νπνία αλαθέξεηαη εμίζνπ ε πξψηε 

ζπκκεηνρή ησλ Οζσκαλψλ ζε επίπεδν δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αιιά θαη ε 

αιιαγή ζην θαζεζηψο θπξηαξρίαο ηεο Πχιεο ζηελ πεξηνρή ησλ ηελψλ.   

«Σα επξσπατθά θξάηε έθεξαλ αληίξξεζε ζηε πλζήθε ηνπ Υηνπλθηάξ Ηζθειεζί 

επεηδή δελ έβξηζθαλ ζχκθσλε κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο ηελ θάζνδν ηεο Ρσζίαο ζηε 

Μεζφγεην πεξλψληαο ηα ηελά». 

«Σελ θπξηφηεξε αλεζπρία ησλ Βξεηαλψλ σζηφζν πξνθαινχζε ε δηέιεπζε ηνπ 

ξσζηθνχ ζηφινπ απφ ηα ηελά ζηε Μεζφγεην. Σν ελδερφκελν λα θαηαιάβεη ε Ρσζία ηε 

ζηξαηεγηθή ζέζε ησλ ηελψλ θαη λα επηδηψμεη ηνλ έιεγρν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, 

απεηιψληαο έηζη ηα ζπκθέξνληα ηεο Βξεηαλίαο πξσηίζησο, αιιά θαη ηεο Γαιιίαο, ήηαλ 

ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απέθηεζε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηε ζεκαζία 

αλαρψκαηνο θαη αλαβιήζεθε επ' αφξηζηνλ ην ελδερφκελν δηακειηζκνχ ηεο». 

Βαζηθά ζεκείν θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ, νη 

νπνίεο ππνγξαθήθαλ ζηελ πεξίνδν ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο. Με πξψηε αλαθνξά 

ζηε «πλζήθε Δηξήλεο ηεο Κηνπηάρεηαο» θαηά ην ειιεληθφ εγρεηξίδην ή «πλζήθε 

ηεο Κηνπηάρεηαο» ζην ηνπξθηθφ, κεηαμχ ηνπ ζνπιηάλνπ Μαρκνχη Β΄ θαη ηνπ Μερκέη 

Αιή Παζά ηεο Αηγχπηνπ ην 1833, αθνινπζεί ε «πλζήθε Υηνπλθηάξ Ηζθειεζί» 

κεηαμχ Οζσκαλψλ θαη Ρσζίαο ην 1833, θαηαιήγνληαο ζηε ιεγφκελε «χκβαζε ησλ 

ηελψλ» ηνπ 1841. Δπηπιένλ αλαθνξέο ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην απνηεινχλ ε 

«Δκπνξηθή πλζήθε ηνπ Μπαιηά Ληκαλί (Balta Limanı)» ην1838, κεηαμχ Σνπξθίαο 

θαη Αγγιίαο  πξνο επίιπζε ηνπ Εεηήκαηνο ηεο Αηγχπηνπ, θαη ε πλζήθε ηνπ 

Λνλδίλνπ ην 1840 ζρεηηθά κε ην ίδην δήηεκα. 
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Χο δηαδνρηθή ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ Εεηήκαηνο ησλ ηελψλ ηνπνζεηείηαη ε 

πεξίνδνο ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ (1853 – 1856).  Απφ θνηλνχ παξνπζηάδεηαη σο 

αθνξκή ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ Οξζνδφμσλ θαη Καζνιηθψλ γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ 

Αγίσλ Σφπσλ, κε ππνζηεξηθηέο ησλ δχν πιεπξψλ ηε Ρσζία θαη ηε Γαιιία αληίζηνηρα. 

Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ παξνπζηάδεηαη δηαθνξά ζηα 

δχν εγρεηξίδηα θαζψο ζην ηνπξθηθφ αλαθέξεηαη σο ζεκείν έλαξμεο ε ζχγθξνπζε 

κεηαμχ Ρσζίαο θαη Οζσκαλψλ θαη ε θαηάιεςε ησλ Ζγεκνληψλ ηεο Βιαρίαο θαη ηεο 

Μνιδαβίαο, ελψ ζην ειιεληθφ ζεκεηψλεηαη  ην έλαπζκα ηνπ πνιέκνπ θαηά ηελ 

έλνπιε δηακάρε ησλ ξσζηθψλ δπλάκεσλ κε ηε Γαιιία θαη ηε Βξεηαλία ζηε 

Υεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο. 

πγθεθξηκέλα ζην ηνπξθηθφ δηαηππψλεηαη: 

«Ζ Ρσζία, κε ηε χκβαζε ησλ ηελψλ ζην Λνλδίλν έραζε ηα δηθαηψκαηα πνπ 

είρε απνθηήζεη κε ηε πλζήθε Υηνπλθηάξ Ηζθειεζί. Ήζειε λα θεξδίζεη μαλά απηά ηα 

πξνλφκηα. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφλ ην ζθνπφ ηεο, έβγαιε ζηε κέζε ην δήηεκα ησλ 

αγίσλ ηφπσλ. Ζ Ηεξνπζαιήκ ήηαλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο. Σν 

Οζσκαληθφ Κξάηνο αλαγλψξηζε πξνλφκηα ζηε Γαιιία ππέξ ησλ Καζνιηθψλ 

Υξηζηηαλψλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Ζ Ρσζία, ε νπνία κε ηε πλζήθε ηνπ 

Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή επσκίζηεθε ηελ πξνζηαζία ησλ Οξζνδφμσλ, απνζθνπνχζε ζηελ 

απφθηεζε λέσλ πξνλνκίσλ απφ ην Οζσκαληθφ Κξάηνο. Με απηφλ ηνλ ζθνπφ, ν Ρψζνο 

πξέζβεο Μεληζίθσθ, ν νπνίνο είρε απνζηαιεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πξνψζεζε ηα 

αηηήκαηά ηνπ ζηνπο Οζσκαλνχο. ρεηηθά κε ηελ κε απνδνρή ησλ αηηεκάησλ απφ ην 

Οζσκαληθφ Κξάηνο, ε Ρσζία θεξχζζνληαο πφιεκν ζηνπο Οζσκαλνχο, θαηέιαβε ηε 

Βιαρία θαη ηε Μνιδαβία. Αλ θαη ην Οζσκαληθφ Κξάηνο ζηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ 

πνιέκνπ απέθηεζε θάπνηεο επηηπρίεο, ε θαηάζηαζε απηή δελ δηήξθεζε γηα πνιχ»
213

. 

Αληίζηνηρα ζην ειιεληθφ: «Ζ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο απαίηεζεο ηεο Ρσζίαο, 

δεδνκέλνπ φηη νη νξζφδνμνη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο   αλέξρνληαλ ζε κεξηθά 

εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ, ηζνδπλακνχζε κε απαίηεζε γηα ζπγθπξηαξρία ηνπ Ρψζνπ 

απηνθξάηνξα κε ηνλ ζνπιηάλν. Με ηελ ελζάξξπλζε ηεο Γαιιίαο θπξίσο, αιιά θαη ηεο 

Βξεηαλίαο, ε Πχιε αξλήζεθε λα ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ αμίσζε ηεο Ρσζίαο, κε 

ζπλέπεηα ηνλ Μάην ηνπ 1853 λα εηζέιζνπλ ηα ξσζηθά ζηξαηεχκαηα ζηηο Παξαδνπλάβηεο 

Ζγεκνλίεο, ρσξίο ηελ θήξπμε πνιέκνπ ελαληίνλ ηεο Πχιεο»
214

. 
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 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 177. 
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 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 39. 
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Αμηνζεκείσηε παξακέλεη επίζεο θαη ε αλαθνξά ηνπ ειιεληθνχ εγρεηξηδίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε επαλαζηαηηθψλ δπκψζεσλ θαη εμεγέξζεσλ ζηελ Διιάδα, σο 

απνηέιεζκα  ηεο απήρεζεο ησλ ξσζηθψλ εθθιήζεσλ γηα εθδίσμε ησλ Οζσκαλψλ απφ 

ηελ Δπξψπε  θαηά ηελ πεξίνδν εμέιημεο ηνπ πνιέκνπ.   

Σν ηέινο ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ ζεκεηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ (1856), κε επηζήκαλζε ηνπ δπζκελνχο αληίθηππνπ ζηε 

Ρσζία θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα, ελψ εηδηθά ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην ζεκεηψλνληαη ε 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

5. Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

Δθηφο απφ ηα πνιεκηθά θαη πνιηηηθά γεγνλφηα, ζηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

παξάιιεια εμειίζζεηαη θαη ε πεξίνδνο ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, ε νπνία 

απνηειεί αθφκε έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο αλάκεζα ζηα δχν εγρεηξίδηα. 

ην ηνπξθηθφ, ε αλαθνξά ζηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε πξνβάιιεηαη κέζσ 

ησλ επηδξάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, κε ηελ εκθάληζή 

ηεο. Οπζηαζηηθά, ζην βηβιίν δελ πεξηιακβάλεηαη εμηζηφξεζε ζρεηηθψλ γεγνλφησλ 

θαζψο ην δήηεκα εθθξάδεηαη ππφ ηε κνξθή ελφο παξαδείγκαηνο δηαιφγνπ κεηαμχ 

ηξηψλ κειψλ κηαο ζπληερλίαο, απεηθνλίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε  ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ.  

Σα βαζηθά ζεκεία αλαθνξάο απνηεινχλ νη επηπηψζεηο ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μπαιηά Ληκαλί (1838), ππέξ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη θαηά ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, φπσο θαη ην πιενλέθηεκα ηεο βηνκεραλνπνηεκέλεο παξαγσγήο 

απέλαληη ζηηο παξαδνζηαθέο νζσκαληθέο παξαγσγηθέο κεζφδνπο ηεο επνρήο
215

. 

ζνλ αθνξά ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην, ε ζεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο δηαθξίλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηξηψλ θάζεσλ, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηελ κεηάβαζε απφ ηελ πξνβηνκεραληθή ζηε βηνκεραληθή επνρή, ζηε 

δηακφξθσζε ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ζηελ Αγγιία θαη ζηε δηαδνρηθή 

εμάπισζή ηεο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ. 

     Αξρηθά επηζεκαίλεηαη ην πέξαζκα απφ ηελ πξνβηνκεραληθή επνρή ζηε 

βηνκεραληθή επνρή, ζηελ Δπξψπε θαη θπξίσο ζηελ Αγγιία, κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ζπζηήκαηνο, πεξηγξάθνληαο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζεκεηψλνληαη ε δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ εκθάληζε 

ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ αιιά θαη ην θαηλφκελν ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο. 

                                                           
215

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 172, 173.  
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«Σξία ήηαλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα απηνχ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο: α) ε 

ππνθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε 

κεραλή· β) ε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (πδαηφπησζε, 

αηνιηθή ελέξγεηα θ.ά.) απφ λέεο, ηδηαίηεξα ηνλ γαηάλζξαθα· γ) ε ρξήζε λέσλ θαη 

άθζνλσλ πξψησλ πιψλ, ηδηαίηεξα αλφξγαλσλ. Πξφθεηηαη βέβαηα γηα ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάζηεθε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

θαη πνπ εθδειψζεθε πξψηα ζηελ Αγγιία»
216

. 

Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη ε πξσηνπνξία ηεο Αγγιίαο ζηε βηνκεραλία ιφγσ 

ηεο αλεπηπγκέλεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ησλ παξαθάησ 

παξαγφλησλ: 

 Όπαξμε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ιφγσ ηεο Δκπνξηθήο Δπαλάζηαζεο. 

 Γηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

 Καηνρή αγξνηηθνχ πιενλάζκαηνο.  

 Διεγρφκελεο πεγέο πξψησλ πιψλ θαη αγνξψλ ησλ βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ ζηηο απνηθίεο ηεο.  

 Όπαξμε εκπνξηθνχ ζηφινπ γηα αζθαιή κεηαθνξά πξντφλησλ. 

 Αλεπηπγκέλν ζχζηεκα πισηήο θαη νδηθήο ζπγθνηλσλίαο. 

 Δμφξπμε κεγάισλ απνζεκάησλ γαηάλζξαθα. 

 Απνδπλάκσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπληερληψλ κε απνηέιεζκα ηνλ 

πεξηνξηζκφ αλεμέιεγθηεο παξαγσγήο. 

 Όπαξμε αλεπηπγκέλνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Δπίηεπμε εθβηνκεράληζεο κε βάζε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Ζ εθβηνκεράληζε ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαζπζηέξεζε, κε βαζηθνχο παξάγνληεο ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο εμαηηίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ιφγσ ηεο κεηαθνξά 

ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ Αγγιία. Χζηφζν, ηνλίδεηαη ε ζπγθξφηεζε ελφο επξσαηιαληηθνχ/ 

παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ – βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο, κε ππξήλα ηα επξσπατθά 

θξάηε ζην ζχλνιφ ηνπο καδί κε ηηο ΖΠΑ. 

«Ζ εθβηνκεράληζε ηεο παξαγσγήο φκσο ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε, φπσο θαη 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν, θαζπζηέξεζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θπξίσο επεηδή δελ ππήξραλ 

εθεί νη παξάγνληεο θαη νη ζπλζήθεο πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζηελ Αγγιία. Δπηπιένλ, ζε 

αληίζεζε πξνο ηελ Αγγιία, ηελ εθβηνκεράληζε ζηελ Δπξψπε αλέιαβαλ θαη πξνψζεζαλ 
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 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 41. 
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νη θπβεξλήζεηο, κε παξεκβάζεηο πνπ δελ επέηξεπαλ ηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο»
217

. 

«Οη βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη νη ΖΠΑ απνηεινχζαλ θαηά ηνλ 19ν 

αηψλα ην θέληξν ελφο παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο[…]Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ επξσαηιαληηθνχ, παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε εηξήλε, ε 

ειεπζεξία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ε νηθνλνκηθή εγεκνλία ησλ ρσξψλ πνπ 

απνηεινχζαλ ηνλ ππξήλα ηνπ ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Ο ρξπζφο απνηεινχζε ην βάζξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ ην απηνξξπζκηδφκελν παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαηέξξεπζε κε 

ηελ έθξεμε ηνπ Α' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ (1914)»
218

. 

 

6. Βαιθαληθνί Πόιεκνη 

ηα δχν εγρεηξίδηα ε ελφηεηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ δηαθξίλεηαη ζηηο δχν 

μερσξηζηέο θάζεηο ηνπ Πξψηνπ θαη ηνπ Γεχηεξνπ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ αληίζηνηρα, 

σζηφζν ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην ζπκπεξηιακβάλεηαη επηπιένλ, ππφ ηε κνξθή 

μερσξηζηήο ππνελφηεηαο, ε αλαθνξά ζηελ «Αλνηρηή Μάρε ηεο Γνκνθνχ (Dömeke 

Meydan Savaşı)»
219

.   

Ζ πεξίνδνο ηνπ A΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ παξνπζηάδεηαη θαηά παξφκνην 

ηξφπν ζην ηνπξθηθφ θαη ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλνληαη  ηα 

αίηηα έλαξμεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνθιήζεθε, ελψ  

πεξηγξάθεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία θαη ε ηειηθή έθβαζε. 

Δηδηθφηεξα, ε αηηία έθξεμεο ηνπ πνιέκνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ζπγθξφηεζε 

ζπκκαρηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ βαιθαληθψλ θξαηψλ απέλαληη ζηνπο 

Οζσκαλνχο, ελψ σο ζθνπφο νξίδεηαη ε δηεθδίθεζε ησλ αμηψζεσλ γηα εδαθηθφ 

δηακειηζκφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ζηα δχν εγρεηξίδηα.  

πσο πξναλαθέξζεθε, αμηνζεκείσηε δηαθνξά απνηειεί ε αλαθνξά ηνπ 

ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ  ζηε κάρε ηεο Γνκνθνχ, ζρεηηθά κε ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ν 

ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο πνπ δηεμάρζεθε ζηελ πεξηνρή. 

«Ζ Διιάδα, ε νπνία απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο κε ηε πλζήθε ηεο 

Αδξηαλνχπνιεο ην 1829, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ζθνπφ ηεο Μεγάιεο Ηδέαο είρε 

ηδξχζεη ηελ Οξγάλσζε ηεο Δζληθήο Δηαηξίαο. Χο απνηέιεζκα ησλ ππνθηλήζεσλ απηήο 

ηεο νξγάλσζεο, μέζπαζε εμέγεξζε ζηελ Κξήηε, ην 1896. ην Οζσκαληθφ Κξάηνο 
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μεζεθψζεθε κεγάιε αληίδξαζε, απέλαληη ζηελ θαηαπίεζε, ε νπνία αζθήζεθε ζηνπο 

Μνπζνπικάλνπο Σνχξθνπο. ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο, ε Διιάδα έβγαιε ζηξαηηψηεο 

ζηελ Κξήηε. Απηή ε θαηάζηαζε έγηλε αηηία ζην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ησλ Διιήλσλ κε 

ηνπο Οζσκαλνχο. Ο Διιεληθφο ηξαηφο ππέζηε κηα βαξηά ήηηα ζηελ Αλνηρηή Μάρε ηεο 

Γνκνθνχ (1897). Σν άλνηγκα δξφκνπ πξνο ηελ Αζήλα γηα ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ, 

αλαζηάησζε ηε Ρσζία θαη ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο. Με ηελ πξσηνβνπιία απηψλ ησλ 

θξαηψλ ζπγθιήζεθε έλα ζπλέδξην ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. ην ηέινο απηνχ ηνπ 

ζπλεδξίνπ, νη πιεπξέο απνζχξζεθαλ ζηα πξνπνιεκηθά ζχλνξά ηνπο θαη αλαγλσξίζηεθε 

ζηελ Κξήηε, ε απηνλνκία. Δπίζεο, επηθεθαιήο δηνξίζηεθε Έιιελαο δηνηθεηήο. Σελ 

Κξήηε, ηελ νπνία κε ηνλ πφιεκν θαηέιαβε ε Διιάδα, νη αλαηαξαρέο πνπ βηψζεθαλ ζην 

Οζσκαληθφ Κξάηνο κεηά απφ ηελ δηαθήξπμε ηεο Β' πληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο, ηελ 

πξνζέζεζαλ ζηα εδάθε ηνπ (1908)»
220

. 

ζνλ αθνξά ζηελ πεξίνδν ηνπ A' Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, σο αηηία έθξεμεο 

ζεκεηψλεηαη αθελφο ε ζχζηαζε ζπκκαρηψλ ησλ Βαιθαληθψλ θξαηψλ θαηά ησλ 

Οζσκαλψλ γηα δηεθδίθεζε εδαθψλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Ρσζίαο ζηνλ ξφιν ηνπ 

βαζηθνχ ππνθηλεηή θαη αθεηέξνπ νη επηδηψμεηο ππέξ ησλ Υξηζηηαλψλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μαθεδνλίαο.  

Υαξαθηεξηζηηθά δηαηππψλεηαη: «Ζ Διιάδα, ε Βνπιγαξία, ε εξβία θαη ην 

Μαπξνβνχλην, νη νπνίεο ζπλέρηζαλ ηηο επεθηαηηθέο πνιηηηθέο ζηα Βαιθάληα, κε ηελ 

ππνθίλεζε ηεο Ρσζίαο, ζχζηεζαλ ζπκκαρία γηα λα δηακνηξαζζνχλ ηα βαιθαληθά εδάθε 

ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο. Σα βαιθαληθά θξάηε επεδίσμαλ απφ ην Οζσκαληθφ Κξάηνο, 

ηελ πινπνίεζε βειηησηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ππέξ ησλ Υξηζηηαλψλ ζηε Μαθεδνλία. 

Καζψο δελ έγηλαλ απνδεθηά ηα αηηήκαηά ηνπο, ζηηο 8 Οθησβξίνπ ην 1912, άξρηζε ν Ά 

Βαιθαληθφο Πφιεκνο, κε ηελ επίζεζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο»
221

. 

Αθνινχζσο,  αλαθέξνληαη ε είζνδνο ηεο Βνπιγαξίαο ζηνλ πφιεκν θαη νη 

εδαθηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ (εξβία, Διιάδα, 

Μαπξνβνχλην, Βνπιγαξία),  ε αλαθήξπμε αλεμαξηεζίαο ηεο Αιβαλίαο (1913) θαη ε 

ιήμε ηνπ πνιέκνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ, χζηεξα απφ ηελ 

παξέκβαζε ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 

Ζ επνρή ηνπ Β΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία 

δηνηθεηηθνχ θελνχ κε ηελ απφζπξζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ηα 

Βαιθάληα θαζψο θαη απφ ηε ζπλέρηζε ησλ επηδηψμεσλ ηεο εξβίαο, ηεο Διιάδαο θαη 
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ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Ρνπκαλίαο θαη ησλ Οζσκαλψλ ζηηο 

εδαθηθέο πξνζαξηήζεηο απφ ηε Βνπιγαξία. Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεξκαηηζκνχ ηνπ 

πνιέκνπ, παξαζέηνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά  ε ππνγξαθή θαη νη φξνη ησλ πλζεθψλ 

ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Αζήλαο. 

 πλζήθε Βνπθνπξεζηίνπ/ Bükreş Antlaşması (10 Απγνχζηνπ 1913): 

Βνπιγαξία – Βαιθαληθά θξάηε 

 πλζήθε Κσλζηαληηλνππφιεσο/ İstanbul Antlaşması (29 επηεκβξίνπ 

1913): Βνπιγαξία – Οζσκαληθφ Κξάηνο 

 πλζήθε ησλ Αζελψλ/ Atina Antlaşması (14 Ννέβξίνπ 1913): Διιάδα 

– Οζσκαληθφ Κξάηνο  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην ε αλαθνξά ζηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο πεξηιακβάλεηαη  ζηελ νκψλπκε  ελφηεηα κε ηίηιν, «Οη 

Βαιθαληθνί Πφιεκνη (1912 – 1913)
222

», ε νπνία δηαθξίλεηαη ζηηο ζεκαηηθέο 

ππνελφηεηεο, «Ο Α' βαιθαληθφο Πφιεκνο», «Γηαθσλίεο κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ» θαη 

ηέινο «Ο Β' Βαιθαληθφο Πφιεκνο θαη ε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ». 

 Αξρηθά επηζεκαίλεηαη ε αίηηα ηνπ Α' Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

νπνία δηαηππψλνληαη ηα εμήο: «Σνλ   Οθηψβξην ηνπ 1912 ε Διιάδα, ε εξβία, ην 

Μαπξνβνχλην θαη ε Βνπιγαξία, ζπλαζπηζκέλεο κε δηκεξείο κεηαμχ ηνπο ζπκκαρίεο, 

πξνθάιεζαλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κε ζθνπφ λα 

απειεπζεξψζνπλ ηα ελαπνκείλαληα επξσπατθά εδάθε ηεο απηνθξαηνξίαο πνπ 

δηεθδηθνχζαλ»
223

. 

 ηε ζπλέρεηα, ζέηνληαο σο αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ 

απφ ην Μαπξνβνχλην, ππνγξακκίδνληαη παξάιιεια νη αμηψζεηο ησλ ππφινηπσλ 

βαιθαληθψλ θξαηψλ, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηε ζχκπξαμή ηνπο απέλαληη ζηελ 

«αδπλακία ησλ κεγάισλ δπλάκελσλ λα επέκβνπλ»
224

. 

Καηφπηλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (1913), ε νπνία 

ηαπηίδεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ δηαθσληψλ αλάκεζα ζηα ζπκκαρηθά βαιθαληθά θξάηε, 

εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνχο ξχζκηζεο ζηελ θαηαλνκή ησλ εδαθψλ. Δπηπιένλ, 

ζεκεηψλνληαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο εξβίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη 

ηεο Διιάδαο, κε αλαθνξά ζηηο ειιεληθέο θαηαθηήζεηο θαη ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ηελ 
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πεξίπησζε ηεο Θεζζαινλίθεο, θαηαιήγνληαο ζηε ζχλαςε ηεο «Διιελνζεξβηθήο 

πκκαρίαο», ε νπνία πξνβάιιεηαη  σο αληίπνδαο ησλ βνπιγαξηθψλ πξνθιήζεσλ
225

. 

«Ζ ζησπή ηεο πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ σο πξνο ηα δεηήκαηα απηά ππνδήισλε 

ηηο ζνβαξέο δηαθσλίεο, πνπ είραλ ήδε δηαθαλεί, ηφζν ζηνπο θφιπνπο ησλ ζπκκάρσλ 

φζν θαη κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ…»
226

. 

Ο Β' Βαιθαληθφο Πφιεκνο παξνπζηάδεηαη σο απνηέιεζκα ησλ ερζξνπξαμηψλ 

αξρηθά αλάκεζα ζηε Βνπιγαξία θαη ηα θξάηε ηε Διιάδαο θαη ηεο εξβίαο, ελψ 

ζεκεηψλεηαη ε κεηέπεηηα ζπκκεηνρή ηεο Ρνπκαλίαο θαη ησλ Οζσκαλψλ, κε ζθνπφ ηελ 

θαηάιεςε ησλ βνπιγαξηθψλ εδαθψλ. 

«Δπεηζφδηα κεηαμχ ησλ Βνπιγάξσλ απφ ην έλα κέξνο θαη ησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

έξβσλ  απφ ην άιιν ζε δχν θχξηεο εζηίεο, ζηε  Νηγξίηα  θαη  ζηε  Γεπγειή  

αληηζηνίρσο, πνπ είραλ πξνθιεζεί απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά, θαηέιεμαλ ζε 

ερζξνπξαμίεο, νη νπνίεο θνξπθψζεθαλ ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1913 θαη 

δηέςεπζαλ ηηο ειπίδεο ησλ  Βνχιγαξσλ  ζηξαηησηηθψλ.  Οη  βνπιγαξηθέο  δπλάκεηο 

εηηήζεθαλ ζε φια ηα πεδία ησλ καρψλ πνπ δηεμήγαγαλ ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ 

ζεξβηθψλ δπλάκεσλ. Δπζχο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ βξήθαλ ηελ επθαηξία ε 

Ρνπκαλία απφ ηα βφξεηα θαη ε Σνπξθία απφ  ηα  αλαηνιηθά  λα  θαηαιάβνπλ  εδάθε  

ηεο  Βνπιγαξίαο»
227

. 

ζνλ αθνξά ζηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, ηνπνζεηείηαη σο πξνάγγεικα ε αλαθσρή 

κεηαμχ Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο, κε ηειηθή πξάμε ηεξκαηηζκνχ ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (1913). Δπίζεο, παξακέλεη αμηνζεκείσηε ε αλαθνξά 

ζηηο ειιελν – ξνπκαληθέο ζρέζεηο θαηά ηε παξνχζα πεξίνδν, επηζεκαίλνληαο ηελ 

παξαρψξεζε πξνλνκίσλ ζηνπο «Βιάρνπο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Μαθεδνλίαο». 

«Δίρε πξνεγεζεί ηεο ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο  ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ε 

αλαγλψξηζε -κε ηελ αληαιιαγή επηζηνιψλ κεηαμχ ησλ πξσζππνπξγψλ ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Ρνπκαλίαο- ζξεζθεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνλνκίσλ ζηνπο Βιάρνπο ηεο 

Ζπείξνπ θαη ηεο Μαθεδνλίαο...Ήηαλ κηα παξαρψξεζε ηεο Διιάδαο πνπ θξίζεθε ηφηε 

απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ππνζηήξημε ηεο Ρνπκαλίαο ζην δήηεκα ηεο 

Καβάιαο, αιιά ε νπνία πξνθάιεζε αξγφηεξα πξνβιήκαηα  ζηηο  ειιελνξνπκαληθέο 

ζρέζεηο»
228

.  
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4.2 Θεκαηηθόο άμνλαο Β΄: 20όο αηώλαο - Πεξίνδνο Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ 

ηνλ δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα θαιχπηεηαη ην δηάζηεκα απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ 

αηψλα θη έπεηηα, κε βάζε ηελ πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. πγθεθξηκέλα,  

ζην παξφλ ζθέινο παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα 

ηεθηαηλφκελα ηνπ ίδηνπ ηνπ Πνιέκνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα παξειθφκελα δεηήκαηα 

πνπ εληάζζνληαη ζηελ ίδηα πεξίνδν, άιινηε σο ζπκπιεξσκαηηθά θαη άιινηε σο 

κεκνλσκέλα ζέκαηα αλαθνξάο εληφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηνπξθηθψλ εγρεηξηδίσλ, ε ζεκαηνινγία ηνπ Ά 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ εκπεξηέρεηαη ηφζν ζηελ Ηζηνξία 10 κέζεο εθπαίδεπζεο  

(Ortaöğretim Tarih 10) φζν θαη ζηε χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 

κέζεο εθπαίδεπζεο (Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12). ηα δχν 

εγρεηξίδηα ν βαζηθφο θνξκφο ησλ αλαθνξψλ παξνπζηάδεηαη κε νκνηφηεηα, θαζψο 

πεξηιακβάλνληαη θνηλά γεγνλφηα, σζηφζν ππάξρνπλ επηπιένλ δηαθνξεηηθά ζεκεία 

αλαθνξάο. 

ζνλ αθνξά ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην Ηζηνξία κέζεο εθπαίδεπζεο 10 

(Ortaöğretim Tarih 10), παξαηίζεηαη ε ελφηεηα «Ο Α' Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ην 

ηέινο ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο»
229

, φπνπ επηζεκαίλνληαη αλαιπηηθά ηα αίηηα ηνπ Ά 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ελψ  ε επξχηεξε πνιεκηθή πεξίνδνο παξνπζηάδεηαη, θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε θαη ηηο  ελέξγεηεο ηνπ Οζσκαληθνχ 

Κξάηνπο.  

 χκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή δνκή, ζην βηβιίν αξρηθά 

παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ηα αίηηα έθξεμεο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ελψ 

έπεηηα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππνελφηεηεο, «Ζ είζνδνο ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο 

ζηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν», «Σα κέησπα, φπνπ πνιέκεζε ην Οζσκαληθφ Κξάηνο», «Ο 

ηεξκαηηζκφο ηνπ Πνιέκνπ θαη νη ζπλζήθεο πνπ ππνγξάθεθαλ», κε θαηάιεμε ζηελ 

ηειηθή, ζχληνκε αλαθνξά κε ηίηιν «Ζ κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο (1918 - 1922)». 

ρεηηθά κε ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ πεξηγξάθνληαη νη 

εμειίμεηο ηνπ 19
νπ

  αηψλα  ζηελ Δπξψπε, πεξηιακβάλνληαο αξρηθά ηηο πνιηηηθέο 

ελψζεηο ηεο Ηηαιίαο κε ηε Γεξκαλία απέλαληη ζηα ακπληηθά κέηξα θαη ηηο δηεξγαζίεο  

ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο,  γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο  ησλ δξφκσλ πξνο 
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ηηο απνηθίεο, κε απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ επξσπατθψλ κπινθ, ππφ ηηο κνξθέο 

ηεο Σξηπιήο πκκαρίαο θαη ηεο Σξηπιήο πλελλφεζεο. 

«Σν 1882 ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία θαη ε Απηνθξαηνξία ηεο Απζηξννπγγαξίαο 

ελψζεθαλ ππφ ηελ νλνκαζία, θξάηε ηεο Σξηπιήο πκκαρίαο. Απέλαληη ζε απηή ηε 

ζπκκαρία, ην 1907, ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ρσζία ζχζηεζαλ ηα θξάηε ηεο Σξηπιήο 

πλελλφεζεο. Απηνί νη ζρεκαηηζκνί ησλ κπινθ, μεθηλψληαο ζηελ Δπξψπε, είραλ 

απνηειέζεη επίδξαζε ζηε δηεμαγσγή ηνπ Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν νπνίνο εμαπιψζεθε 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ»
230

.     

  Σα αίηηα ηνπ πνιέκνπ δηαρσξίδνληαη ζε «γεληθά», κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηελ θαζνιηθφηεηα θαη ζε «εηδηθά», ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο κεκνλσκέλσλ θξαηψλ. Δπίζεο, σο αθνξκή έλαξμεο ηνπ πνιέκνπ 

επηζεκαίλεηαη  ε δνινθνλία ηνπ δηαδφρνπ ηεο Απηνθξαηνξίαο ηεο Απζηξννπγγαξίαο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη απηνχζηνο ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο παξνπζίαζεο 

ησλ αηηηψλ ηνπ Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην Ηζηνξία κέζεο 

εθπαίδεπζεο 10 (Ortaöğretim Tarih 10)
231

. 

Πίλαθαο 1. «Τα αίηια ηος Α΄ Παγκοζμίος Πολέμος» (I. Dünya Savaşı’nın nedenleri) 

ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ Ά ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 

Γ
Δ

Ν
ΗΚ

Α
 Α

ΗΣ
ΗΑ

 

Ζ επηξξνή ηνπ ξεχκαηνο ηνπ εζληθηζκνχ, ην νπνίν εκθαλίζηεθε ζην ηέινο ηεο                            

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. 

Ζ επηηάρπλζε ηνπ απνηθηζκνχ καδί κε ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. 

Ζ κεηαηξνπή ηεο αλαδήηεζεο αγνξψλ θαη πξψησλ πιψλ ζε αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ. 

Ζ επηηάρπλζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ κπινθ θαη ηνπ αγψλα εμνπιηζκνχ αλάκεζα ζηα θξάηε 

ηεο Δπξψπεο. 

Δ
ΗΓ

ΗΚ
Α

 Α
ΗΣ

ΗΑ
 

Ζ χπαξμε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πήγαδε απφ ηελ αληίιεςε ηεο αγνξάο θαη ησλ 

πξψησλ πιψλ αλάκεζα ζηελ Αγγιία θαη ηεο Γεξκαλία. 

Ζ επηδίσμε ηεο Γαιιίαο λα πάξεη πίζσ ην ιεθαλνπέδην άλζξαθα ζηελ Αιζαηία 

Λνξέλε, ηεο νπνίαο ε πξνζάξηεζε ζηε Γεξκαλία έγηλε θαηά ηνλ Πφιεκν ηνπ εληάλ 

ην 1871. 

Ζ πεπνίζεζε ηεο Ρσζίαο κε ηελ Απηνθξαηνξία ηεο Απζηξννπγγαξίαο γηα επηθξάηεζε 

εμνπζίαο ζηα Βαιθάληα. 
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Ζ πεπνίζεζε ηεο Ηηαιίαο γηα θπξηαξρία ζηε Μεζφγεην. 

Ζ κεηάδνζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Ρσζίαο γηα πξφζβαζε ζηηο δεζηέο ζάιαζζεο ψζηε λα 

ιάβεη κεξίδην απφ ην παγθφζκην εκπφξην θαη ε πνιηηηθή Παλζιαβηζκνχ πνπ εθάξκνζε 

ζηα Βαιθάληα. 

Ζ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Ηαπσλίαο γηα εμάπισζε ζηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ 

Χθεαλφ. 

 

ρεηηθά κε ηελ είζνδν ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο ζηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν 

ζεκεηψλεηαη ε αξρηθή επηζπκία εηζρψξεζεο ησλ Οζσκαλψλ ζηελ πιεπξά ησλ 

πκκάρσλ, θαζψο επίζεο ηνλίδεηαη ν ηζρπξφο ξφινο ηνπ «Κφκκαηνο Έλσζε θαη 

Πξφνδνο (İttihat ve Terakki Fırkası)». 

«Πξηλ απφ ηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν, παξφιν πνπ ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο 

εγεκφλαο ήηαλ ν Μερκέη Ρεζάη Δ', ε δηνίθεζε βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηνπ Κφκκαηνο 

Έλσζε θαη Πξφνδνο. Πξηλ απφ ηνλ πφιεκν ην Οζσκαληθφ Κξάηνο ήζειε λα 

πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο ζπκκαρίεο. Σν Οζσκαληθφ Κξάηνο θαλέξσζε ηελ 

επηζπκία ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ πφιεκν καδί κε ηα Κξάηε ηεο πκθσλίαο. Χζηφζν, 

ηα Κξάηε ηεο πκθσλίαο επεηδή έβιεπαλ ηα εδάθε ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο σο πεδίν 

δηακνηξαζκνχ ησλ ίδησλ, θνίηαδαλ κε ςχρξα ηελ θαηάζηαζε θαη ήζεια λα κείλεη 

νπδέηεξν»
232

.  

Δπηπιένλ, πεξηγξάθνληαη νη αμηψζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ εγέηε ηεο 

Έλσζε θαη Πξφνδνο, Δλβέξ Παζά  ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιηηηθέο θηλήζεηο θαη ηηο 

ζρέζεηο ησλ Οζσκαλψλ κε ηε Γεξκαλία. Δπίζεο, παξαζέηνληαη νη δηαδνρηθέο 

εμειίμεηο κε ηειηθφ ζεκείν ηελ επίζεκε είζνδν ησλ Οζσκαλψλ ζην πεδίν ηνπ 

πνιέκνπ, κε ηνλ βνκβαξδηζκφ ηεο Ρσζίαο ζηα ιηκάληα ηεο εβαζηνχπνιεο θαη ηεο 

Οδεζζνχ, φπσο θαη ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ απφ ηνλ Μερκέη Ρεζάη Δ'.  

«Ο Δλβέξ Παζά, έλα απφ ηα νλφκαηα ησλ εγεηψλ ηεο Έλσζε θαη Πξφνδνο, 

εθηηκνχζε φηη ζα θεξδίζεη  ηνλ πφιεκν ε Γεξκαλία. Θεσξνχζε φηη  αλ κπεη ζηνλ πφιεκν 

ζην πιεπξφ ηεο Γεξκαλίαο, ζα κπνξέζεη λα πάξεη πίζσ ηα  εδάθε, ηα νπνία ράζεθαλ κε 

ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, ζα θαηαξγνχληαλ νη δηνκνινγήζεηο θαη ζα κπνξνχζε λα 

ελσζεί ην ηνπξθηθφ ζηνηρείν ηνπ Καπθάζνπ… Βνκβάξδηζαλ ηα  ιηκάληα ηεο 

εβαζηνχπνιεο θαη ηεο Οδεζζνχ. Έηζη ην Οζσκαληθφ Κξάηνο είρε ζπκκεηάζρεη 
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επίζεκα ζηνλ πφιεκν (13 Ννεκβξίνπ 1914). Κεξχρζεθε ηεξφο πφιεκνο απφ ηνλ εγεκφλα 

Μερκέη Ρεζάη Έ. Με ηε είζνδν ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο ζηνλ πφιεκν, ην πεδίν ηνπ 

πνιέκνπ δηεπξχλζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ κεηψπσλ είρε απμεζεί»
233

. 

Αλαθνξηθά ζηελ παξνπζίαζε ησλ πνιεκηθψλ κεηψπσλ ησλ Οζσκαλψλ 

πεξηιακβάλνληαη:  

 «Σν κέησπν ηνπ Καπθάζνπ» (Kafkasya Cephesi) 

 «Ζ επηρείξεζε ζηε Γηψξπγα ηνπ νπέδ» (Kanal Harekâtı) 

 «Σν κέησπν ηνπ Υηηδάδ θαη ηεο Τεκέλεο» (Hicaz ve Yemen Cephesi)  

 «Σν κέησπν ζην Ηξάθ» (Irak Cephesi)  

 «Σν κέησπν πξίαο – Παιαηζηίλεο» (Suriye - Filistin Cephesi) 

 «Σν κέησπν Γαιηθίαο, Ρνπκαλίαο θαη Μαθεδνλίαο» (Galiçya, Romanya 

ve Makedonya Cephesi)  

 «Σν κέησπν ζην Σζαλάθαιε» (Çanakkale Cephesi)      

ην εγρεηξίδην παξνπζηάδεηαη ν αληίζηνηρνο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο 

δηαρσξηζκνχ ησλ νζσκαληθψλ κεηψπσλ: 

Πίνακασ 2. Διάκριςη των οθωμανικών πολεμικών μετώπων 

Μέησπα 

Δπηζεηηθά Μέησπα Ακπληηθά Μέησπα 
Μέησπα πνπ αλνίρζεθαλ κε ζθνπό 

ηε βνήζεηα ζηνπο ζπκκάρνπο 

1. Μέησπν Καπθάζνπ 

2. Μέησπν Γηψξπγαο ηνπ 

νπέδ 

 

1. Μέησπν 

Σζαλάθθαιε 

2. Μέησπν Ηξάθ – 

Μνπζνχιεο 

3. Μέησπν Υηηδάδ 

– Τεκέλεο 

4. Μέησπν πξίαο - 

Παιαηζηίλεο 

1. Μέησπν Μαθεδνλίαο 

2. Μέησπν Γαιηθίαο 

3. Μέησπν Ρνπκαλίαο 

 

Δληφο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ησλ πνιεκηθψλ κεηψπσλ εκπεξηέρεηαη ε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο Αξκελίνπο, ππφ ηε κνξθή ππνελφηεηαο κε ηίηιν, «Σν 

Αξκεληθφ Πξφβιεκα ζηα Υξφληα ηνπ Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ»
234

. 

Δηδηθφηεξα, ην «Αξκεληθφ Πξφβιεκα» παξνπζηάδεηαη εληαγκέλν ζην πιαίζην 

ηνπ Μεηψπνπ ηνπ Καπθάζνπ, ελψ πεξηγξάθεηαη ε εμειηθηηθή ηνπ πνξεία, 

απνηεινχκελε απφ ηξία ζθέιε. Δπνκέλσο, κε βάζε ηηο θάζεηο, «Ζ Μεηαηφπηζε ησλ 
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Αξκελίσλ», «Σν Πξφβιεκα Δγθαηάζηαζεο ησλ Αξκελίσλ ζχκθσλα κε ηε Λσδάλλε θαη 

ην Εήηεκα ησλ Μεηνλνηήησλ» θαη  «Οη Γηεθδηθήζεηο ησλ Αξκελίσλ θαη ν ASALA», 

ζπγθξνηείηαη ν θνξκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Αξκεληθνχ Εεηήκαηνο ζην ηνπξθηθφ 

εγρεηξίδην, απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα, μεπεξλψληαο ηα 

ρξνλνινγηθά φξηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

ην πιαίζην αλαθνξάο ηεο «Μεηαηφπηζεο ησλ Αξκελίσλ», σο απαξρέο ηνπ 

δεηήκαηνο επηζεκαίλνληαη νη εμεγέξζεηο ησλ Αξκελίσλ ηεο Ρσζίαο ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο επξχηεξεο επηδηψμεηο ησλ Ρψζσλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιίαο. 

«Ζ είζνδνο ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο ζηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν, θάλεθε σο 

κεγάιε επθαηξία απφ ηελ πιεπξά ησλ Αξκελίσλ. Οη Αξκέληνη ηεο Ρσζίαο καδί κε ηνλ 

ξσζηθφ ζηξαηφ άξρηζαλ ηηο πξνεηνηκαζίεο επίζεζεο ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο […] Οη 

Αξκέληνη, νη νπνίνη εμνπιίδνληαλ απφ ηε Ρσζία, πξνέβεζαλ ζε ζθαγή δηαπξάηηνληαο  

επηδξνκέο ζε ρσξηά Σνχξθσλ»
235

. 

ζνλ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δξάζε ησλ Αξκελίσλ, παξαηίζεηαη κηα 

δηαθήξπμε ηεο «Αξαξάη, ε νπνία ήηαλ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ νξγαλψζεσλ ησλ 

Αξκελίσλ», ζρεηηθά κε ηελ παξφηξπλζε εθηέιεζεο ελφο αξηζκνχ ελεξγεηψλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ Αξκελίσλ.  

«Ζ Αξαξάη πνπ ήηαλ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ αξκεληθψλ νξγαλψζεσλ, δηέδσζε 

ην παξαθάησ δηάηαγκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζηνπο Αξκελίνπο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα 

θάλνπλ (Αχγνπζηνο 1914)»
236

.  

Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη νη πεξηνρέο φπνπ πξνθιήζεθαλ αξκεληθέο 

εμεγέξζεηο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ ηνπνζεζία Βαλ, θαζψο επίζεο ζεκεηψλνληαη 

θαηά ζεηξά νη εμεγέξζεηο θαη νη ελέξγεηεο απέλαληη ζηνλ ηνπξθηθφ πιεζπζκφ ησλ 

πεξηνρψλ, φπσο θαη ε ζχκπξαμε ησλ θξαηψλ ηεο Ρσζίαο, ηεο Αγγιίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο ζην πιεπξφ ησλ Αξκελίσλ, σο κέξνο ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. 

«Οη Αξκέληνη, νη νπνίνη έζεζαλ ακέζσο ζε εθαξκνγή ην εθδνζέλ δηάηαγκα, 

πξνθάιεζαλ ην κεγαιχηεξν πιήγκα ζηνλ ηνπξθηθφ ιαφ, ζηα ρξφληα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Ξεθηλψληαο καδί κε ηνλ ξσζηθφ ζηξαηφ, νη Αξκέληνη δηεμήγαγαλ εμεγέξζεηο ζε 

πνιιά κέξε ζηελ Αλαηνιή θαη ζηε Νφηην Αλαηνιή […] Οη θνκηηαηδήδεο θαη νη 

εθθιεζίεο απφ θνηλνχ μεθίλεζαλ ζθαγέο […] Σν κέξνο ζην νπνίν θάλεθαλ κε ηνλ πην 

εθδεισηηθφ ηξφπν νη δξάζεηο ησλ Αξκελίσλ ζηελ Αλαηνιή, ήηαλ ε Βαλ […] Οη Σνχξθνη 
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αθήλνληαο ηα πάληα, μεθίλεζαλ ηε κεηαθίλεζε πξνο ηηο πεξηνρέο Σαηβάλ, Μπηηιίο, 

Νηηάξκπαθηξ θαη Οχξθα. Οη Σνχξθνη πνπ κεηαθηλήζεθαλ, ζην δξφκν 

θαηαθξενπξγήζεθαλ απφ Αξκελίνπο αληάξηεο. Πάιη, νιφθιεξνο ν ιαφο ηνπ ρσξηνχ 

Εεβέ ηεο πεξηνρήο Βάλ, ρσξίο λα γίλεη δηαρσξηζκφο ζηα γπλαηθφπαηδα, δνινθνλήζεθαλ 

απφ ηνπο Αξκελίνπο. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θη έλα κεγάιν κέξνο εθείλσλ πνπ δελ 

κεηαλάζηεπζαλ δνινθνλήζεθαλ απφ ηνπο Αξκελίνπο θαη εηδηθά νη γπλαίθεο βξέζεθαλ 

εθηεζεηκέλεο ζε πνιχ άζρεκεο πξάμεηο. Καζψο ζπλέβαηλαλ φια απηά, δελ ππνζηήξημε 

κφλν ε Ρσζία ηνπο Αξκελίνπο αιιά θαη ε Αγγιία θαη ε Γαιιία. Απηά ηα θξάηε αλ θαη 

παξαθνινπζνχζαλ ηελ ίδξπζε ελφο αξκεληθνχ θξάηνπο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

Ρσζίαο, έβξηζθαλ θαηάιιειε ζηα ζπκθέξνληά ηνπο, ηελ ίδξπζε ελφο αλεμάξηεηνπ 

αξκεληθνχ θξάηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ ίδησλ. Δπίζεο, πξνθαιψληαο θζνξά ζηα 

κεηφπηζζελ ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο, γηα λα πεηχρνπλ ηελ θαηάξξεπζε εθ ησλ έζσ, 

ππνζηήξημαλ ηηο εμεγέξζεηο ησλ Αξκελίσλ»
237

.  

Παξάιιεια, πεξηγξάθεηαη ε ηαθηηθή ησλ Οζσκαλψλ κε ζθνπφ ηελ  

αληηκεηψπηζε ηεο δξάζεο ησλ Αξκελίσλ, κέζσ ηεο ιήςεο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

απέλαληη ζηελ εμάπισζε ησλ αξκεληθψλ εμεγέξζεσλ. πγθεληξσηηθά, ζην εγρεηξίδην 

παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ δηαρξνληθά απφ ηνπο Οζσκαλνχο 

επάλσ ζην Αξκεληθφ Πξφβιεκα:  

 Ζ έθδνζε εγθπθιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο εμεγεξκέλνπο Αξκελίνπο (24 

Απξηιίνπ 1915). 

«Σν Οζσκαληθφ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζηηο 24 Απξηιίνπ 1915, εθδίδνληαο κηα 

εγθχθιην, γλσζηνπνίεζε  ζηα ζρεηηθά θέληξα, ην θιείζηκν ησλ θέληξσλ ησλ αξκεληθψλ 

θνκηηάησλ, ηελ θαηάζρεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηε  ζχιιεςε ησλ αξρεγψλ ησλ 

θνκηηάησλ»
238

.  

«ρεηηθά κε απηήλ ηελ εγθχθιην ζπιιήθζεθαλ 2.345 άηνκα, ηα νπνία είραλ 

ζεηεχζεη ζηελ αξρεγεία ησλ αξκεληθψλ θνκηηάησλ Υηληζάθ θαη  Σαζλάθ, ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν δήηεκα ηεο ―24
ηρ

 Αππιλίος‖, ην νπνίν νη Αξκέληνη 

κλεκνλεχνπλ σο απνθαινχκελν ―νξφζεκν έηνο γελνθηνλίαο‖ θαη θάζε ρξφλν θέξεηαη 

ζηε βνπιή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, ζεκαηνδνηεί ηελ εκέξα πνπ 

εθδφζεθε απηή ε εγθχθιηνο»
239

. 
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 Ζ έθδνζε ηνπ Νόκνπ Μεηαηόπηζεο (Tehcir Kanunu – 27 Μαΐνπ 

1915) 

«Απηφο ν πξνζσξηλφο λφκνο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε κεηαηφπηζε ησλ 

Αξκελίσλ εληφο ηνπ πεδίνπ κάρεο, δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα Takvimivakayi, ζηε 1 

Ηνπλίνπ 1915. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ, ε νπνία έγηλε ην έηνο 1912, ζηα 

νζσκαληθά εδάθε δνχζαλ 1.300.000 Αξκέληνη. 

 Με απηφλ ηνλ λφκν, απφ ηνπο Αξκελίνπο ηε πεξηνρήο ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ πνιέκνπ κφλν εθείλνη πνπ ελεπιάθεζαλ ζηηο ελέξγεηεο εμέγεξζεο θαη ζα 

ππνβάιινληαη ζε κεηαηφπηζε θαη εγθαηάζηαζε ζε αζθαιείο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

Σαπηφρξνλα, απηή ε εθαξκνγή εμαζθάιηζε ηελ αζθάιεηα ηνπ αξκεληθνχ ιανχ. Δπεηδή 

ζε απηέο ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ησλ αληαξηψλ, ζθνηψζεθαλ θαη Αξκέληνη πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ ζηελ εμέγεξζε. Ζ πεξηνρή, πνπ θάλεθε θαηάιιειε γηα ηνπο 702.900 

Αξκελίνπο, νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε κεηαθίλεζε ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν Μεηαηφπηζεο, 

ήηαλ ε πεξηνρή, ε νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Βφξεην πξία κε ηα λφηηα ηεο 

ζεκεξηλήο Ννηηναλαηνιηθήο Αλαηνιίαο»
240

.  

 Ζ έθδνζε ηνπ Γηαηάγκαηνο Δπηζηξνθήο (Geri Dönüş 

Kararnamesi) 

«Σν Οζσκαληθφ Κξάηνο κφιηο απνρψξεζε ληθεκέλν απφ ηνλ Ά Παγθφζκην 

Πφιεκν, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1918 εμέδσζε ην Γηάηαγκα Δπηζηξνθήο. Οη Αξκέληνη πνπ 

είραλ ππνβιεζεί ζε κεηαηφπηζε ζα επέζηξεθαλ πίζσ θαη ζα μαλαέπαηξλαλ ηα παιηά 

ηνπο αληηθείκελα θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο»
241

. 

ην εγρεηξίδην παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο κεηαηφπηζεο ησλ 

Αξκελίσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ εμειίρζεθαλ νη κεηαθηλήζεηο, ελψ παξάιιεια 

πξνβάιινληαη νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ησλ Αξκελίσλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Σνχξθσλ. 

«ηηο ίδηεο πεξηνρέο, εθηφο απφ ηνπο Αξκελίνπο δνχζαλ θαη άιινη κε 

κνπζνπικάλνη, φπσο πξηαλνί, Κειηαλνί, Δβξαίνη θαη Ρσκηνί. Απφ απηνχο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε κεηαηφπηζε, ηξάβεμε ηελ πξνζνρή κφλν ε κεηαηφπηζε ησλ Αξκελίσλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εμέγεξζε»
242

. 

«ηνπο ηφπνπο, φπνπ ζα ηνπνζεηνχληαλ νη κεηαηνπηζκέλνη Αξκέληνη δφζεθε 

πξνζνρή λα είλαη απνδνηηθά εδάθε θαη αθφκα, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηά ηνπο, 
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ηδξχζεθαλ αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Δπίζεο, ζηα κέξε φπνπ πήγαηλαλ εμαζθαιίζηεθε ε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηα παιηά ηνπο επαγγέικαηα θαη εξγαζίεο. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, φπσο ζπρλά ηζρπξίδνληαη νη Αξκέληνη, πέζαλαλ 1.500.000 Αξκέληνη. 

ηηο Οζσκαληθέο ζηαηηζηηθέο, ν πιεζπζκφο ησλ Αξκελίσλ πνπ δνχζαλ ζηα νζσκαληθά 

εδάθε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είλαη 1.300.000. Απηή ε 

θαηάζηαζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ζρεηηθνχο κε ηνλ πιεζπζκφ νπδέηεξνπο 

επηζηήκνλεο. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηα θαηάζηηρα, ν πιεζπζκφο ησλ Αξκελίσλ πνπ 

ππνβιήζεθε ζε κεηαηφπηζε είλαη 702.900. χκθσλα κε ηνπο αξηζκνχο πνπ έδσζαλ 

νπδέηεξνη εξεπλεηέο, ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ζε νιφθιεξε ηελ εμέγεξζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαηφπηζεο ησλ Αξκελίσλ, έραζαλ ηε δσή ηνπο 300.000 

Αξκέληνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ αζζελεηψλ. κσο, ζχκθσλα κε 

επίζεκα ξσζηθά έγγξαθα, κφλν ζην Δξδνχξνπκ, ζην Δξδίληδαλ, ζηελ Σξαπεδνχληα, ζην 

Μπίηιηο θαη ζηε Βαλ, νη Αξκέληνη θαηάζθαμαλ πεξίπνπ 600.000 Σνχξθνπο θαη 

αλάγθαζαλ ζε κεηαθίλεζε 500.000. χκθσλα κε ηνλ Μπνγθφο Ννπκπάξ Παζά, ν 

νπνίνο ππνζηήξημε ηα θηλήκαηα ησλ Αξκελίσλ, ν αξηζκφο ησλ Σνχξθσλ πνπ πέζαλαλ 

ζηελ ίδηα πεξίνδν είλαη 1.400.000»
243

. 

ζνλ αθνξά ζηε ζηάζε ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ, παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ησλ 

θξαηψλ ηεο πκκαρίαο απέλαληη ζην  Αξκεληθφ Πξφβιεκα  αιιά θαη ε ζηάζε ηεο 

Σνπξθίαο, παξαζέηνληαο ζην εγρεηξίδην κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή κε ζθνπφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ γεγνλφησλ πξνο ελίζρπζε ηεο ηνπξθηθήο ζέζεο, 

πεξηιακβάλνληαο ηηο επξχηεξεο ελέξγεηεο ησλ Αξκελίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ά 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε ζηφρν ηελ  «ίδξπζε κηαο αλεμάξηεηεο Αξκελίαο», ηηο 

«αξκεληθέο ελέξγεηεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Αλαθσρήο ηνπ Μνχδξνπ», ηελ 

νξγαλσηηθή δξάζε ησλ Αξκελίσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο 

Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο. 

Χζηφζν, σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ηνπ ζπλφινπ ηεο αξκεληθήο δξάζεο 

ηνπνζεηείηαη ε αξρή ηνπ «Δζληθναπειεπζεξσηηθνχ Αγψλα ησλ Σνχξθσλ» ππφ ηελ 

εγεζία ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι ελψ παξάιιεια, ε ζπκπεξίιεςε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

Αξκελίσλ ζην γεληθφ κεηνλνηηθφ πιαίζην θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ σο κε μερσξηζηφ 

δήηεκα, πξνβάιιεηαη σο κέξνο ηεο ελίζρπζεο ηεο ηνπξθηθήο ζέζεο. 

«κσο δελ ππνιφγηζαλ  έλα πξάγκα, ην Σνπξθηθφ έζλνο μεθίλεζε ηνλ 

Δζληθναπειεπζεξσηηθφ Αγψλα ππφ ηελ εγεζία ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι.[…] Σνλ 
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Γεθέκβξην ηνπ 1920 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηνπ Γθηνπκξνχ. Με απηή ηε ζπλζήθε νη 

Αξκέληνη δέρζεθαλ φηη δελ είραλ θαζφινπ δηθαηψκαηα θαη αμηψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

Σνπξθία»
244

. 

«ηελ αληηπξνζσπία ηεο Βνπιήο ηνπ Μεγάινπ Έζλνπο ηεο Σνπξθίαο, 

πεγαίλνληαο ζηηο Γηαζθέςεηο Δηξήλεο ηεο Λσδάλλεο, είρε δνζεί ε ηειηθή νδεγία. Σν 

ζέκα ησλ Αξκελίσλ δελ ζα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηηο δηαζθέςεηο. Ζ Σνπξθία, αληίζεηα 

κε ηελ Ηηαιία, ηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία, δελ έζεζε ην δήηεκα ησλ Αξκελίσλ νχηε ζηελ 

αηδέληα ηεο Λσδάλλεο. 

ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, ζην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, 

έγηλε απνδεθηή ε ζέζε ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο. χκθσλα κε απηή, νη κε κνπζνπικάλνη 

πνπ ήηαλ Σνχξθνη ππήθννη θαηείραλ ίζα πνιηηηθά θαη αζηηθά δηθαηψκαηα κε ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο. Οη γιψζζεο, εθηφο ησλ ηνπξθηθψλ, ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο δηεξγαζίεο, θαη ζηηο ηδησηηθέο θαη ηηο εκπνξηθέο 

ζρέζεηο, θάζε είδνπο εθεκεξίδα, πεξηνδηθφ θαη βηβιία ζα κπνξνχζαλ λα εθδίδνληαη ζηηο 

γιψζζεο ηνπο. Αθφκα ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα θαη λα 

αλνίμνπλ ζρνιεία κε ηνλ φξν λα αλαιάβνπλ νη ίδηεο ην θφζηνο ηνπο. Οη Αξκέληνη 

επίζεο, φπσο φινο νη κεηνλφηεηεο ζα επσθεινχληαλ απφ απηά ηα δηθαηψκαηα»
245

.  

Πέξα απφ ηα πιαίζηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηνπνζεηείηαη 

ε ππνελφηεηα κε ηνλ ηίηιν, «Οη δηεθδηθήζεηο ησλ Αξκελίσλ θαη ν ASALA», φπνπ ε 

παξνπζίαζε ηνπ Αξκεληθνχ Εεηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ κε βάζεηο, ηηο 

δηεθδηθήζεηο ησλ Αξκελίσλ γηα γελνθηνλία θαη ηελ επξχηεξε ζεψξεζε ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ηεο γελνθηνλίαο, ηε ζπζπείξσζε ησλ Αξκελίσλ θαη ηε δξάζε ηνπ «ASALA», 

φπσο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ην ηδξπζέλ θξάηνο ηεο Αξκελίαο. 

Αξρηθά, επηζεκαίλεηαη ε αξκεληθή ζηάζε απέλαληη ζην κεηνλνηηθφ θαζεζηψο 

ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, παξάιιεια κε ηηο ζέζεηο ησλ θξαηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

γηα ηελ ίδξπζε ελφο Αξκεληθνχ Κξάηνπο, αιιά θαη ε δηεζλήο ζέζε φζνλ αθνξά ηελ 

έλλνηα ηνπ φξνπ «Γελνθηνλία», κέζσ παξάζεζεο ηνπ νξηζκνχ φπσο δηακνξθψζεθε 

απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε. 

«Οη Αξκέληνη, νη νπνίνη ήηαλ απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο κε 

αξρέο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζην ζέκα ησλ  δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ ζηε πλζήθε 

ηεο Λσδάλλεο, φηαλ έγηλε απνδεθηφο ν Σνπξθηθφο Αζηηθφο Κψδηθαο δήισζαλ φηη δελ 

ήζειαλ ην κεηνλνηηθφ θαζεζηψο γηα ηνπο ίδηνπο. 
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Μέηα ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ φληαο κέιε ηνπ ΝΑΣΟ 

θαη ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο ρσξίζηεθαλ ζε δχν πφινπο. Ζ Ρσζία, σο κέινο ηνπ 

ΝΑΣΟ, επεηδή δελ έβξηζθε ηελ ελδπλάκσζε ηεο Σνπξθίαο ζχκθσλε κε ηα δηθά ηεο 

ζπκθέξνληα, άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην Αξκεληθφ Κξάηνο, ην φπνην ην έζεηε ζηε δηθή 

ηεο δνκή. 

Σν Γεληθφ πκβνχιην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζην νπνίν παξαβξέζεθε σο κέινο 

ην Κξάηνο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, γηα λα πεξηνξίζεη αλά ηνλ θφζκν ηηο θαηεγνξίεο 

γηα γελνθηνλία θαη γηα λα ηηκσξήζεη ηνπο δξάζηεο, απνδέρζεθε ην 1948 ηε χκβαζε 

Γελνθηνλίαο. Ζ Σνπξθία απνδέρηεθε απηή ηε ζχκβαζε ην 1950. 

Σα Ζλσκέλα Έζλε ζρεκάηηζαλ ηνλ νξηζκφ ηεο γελνθηνλίαο έηζη: Γελνθηνλία 

είλαη ε εμφλησζε νκάδσλ αλζξψπσλ εμαηηίαο δηαθνξψλ θπιήο, εζλφηεηαο, εζληθφηεηαο 

θαη ζξεζθείαο. Δίλαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ, φπσο ε ζαλάησζε ησλ κειψλ απηψλ ησλ 

νκάδσλ, ε πξφθιεζε ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ νδπλψλ, ε ιήςε θαηαζηαιηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηηο γελλήζεηο θαη ε θαηαλαγθαζηηθή αλάκεημε ησλ παηδηψλ κηαο νκάδαο κε 

κηα άιιε νκάδα»
246

.  

Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ησλ Αξκελίσλ κέζσ 

νξγαλψζεσλ, φπσο ε «Αξκεληθή Γηαζπνξά» θαη ν «Αξκεληθφο Μπζηηθφο ηξαηφο κε ηε 

ζχληνκε νλνκαζία ASALA» αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ  κε 

ηελ νλνκαζία «Σέζζεξα Σ». Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο νξγάλσζεο ASALA 

επηζεκαίλνληαη νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ησλ Αξκελίσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ην 

PKK. 

«Σν 1965, ηα Δπξσπατθά Κξάηε θαη νη θνληηλνί γείηνλεο ειθφκελνη απφ ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο Σνπξθίαο παξάιιεια κε ηε ζεκαζία ηεο γεσπνιηηηθήο θαη γεσ –

ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο, επαλέθεξαλ  ζηελ επηθαηξφηεηα ηηο αξκεληθέο δηεθδηθήζεηο γηα 

ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. 

   Μεηά ην 1965, ε νξγάλσζε ηελ νπνία ίδξπζαλ έλα ηκήκα Αξκελίσλ, ππφ ηε 

ζχληνκε νλνκαζία Αξκεληθή Γηαζπνξά, δξαζηεξηνπνηνχκελε ζηε Γαιιία θαη ηηο 

Ζ.Π.Α., άξρηζαλ λα παξαπιαλνχλ ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε κε αβάζηκνπο 

ηζρπξηζκνχο γηα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Γηα απηφ, ηα ζρέδηα  ηα νπνία νλνκάζηεθαλ 

σο «Dört T (Σέζζεξα Σ)» θαη ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή, ζηεξίδνληαη ζε απηέο ηηο ηέζζεξεηο 

έλλνηεο: Tanıtım, Tanınma, Tazminat, Toprak (Παξνπζίαζε, Αλαγλψξηζε, 

Απνδεκίσζε, Έδαθνο). Γειαδή, ζα παξνπζηάζνπλ κε ηξνκνθξαηηθφ ηξφπν ηηο 
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ππνηηζέκελεο δηεθδηθήζεηο ηνπο,  νη ππνηηζέκελεο δηεθδηθήζεηο ηνπο ζα γίλνπλ απνδεθηέο 

απφ ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε θαη ζα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηελ Σνπξθία, θαηφπηλ ζα 

ιεθζνχλ απνδεκηψζεηο απφ ηελ Σνπξθία θαη σο απνηέιεζκα επίζεο, γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην φξακα ηεο κεγάιεο Αξκελίαο ζα απνζπαζηεί ην απαξαίηεην 

έδαθνο. Με απηφλ ηνλ ζθνπφ, κε έλαξμε ζηηο 20 Οθησβξίνπ 1975, γηα ηελ Αλεμαξηεζία 

ησλ Αξκελίσλ ηδξχζεθε ν Αξκεληθφο Μπζηηθφο ηξαηφο κε ηε ζχληνκε νλνκαζία 

ASALA. Απηή ε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε γλσζηνπνίεζε ην φλνκά ηεο γηα πξψηε θνξά, 

κε ηε βνκβηζηηθή επίζεζε ζην Γξαθείν ηεο Παγθφζκηαο Έλσζεο Δθθιεζηψλ ζηε 

Βπξεηηφ»
247

. 

«Οη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ Αξκελίσλ, ζρεηηθά κε ηηο παγθφζκηεο 

αληηδξάζεηο, αιιάδνληαο ηαθηηθή ζηα 1980, πξνρψξεζαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε PKK. ην έηνο 1984 ν ASALA δεκηνχξγεζε ζπλεξγαζία κε ην 

PKK. Έηζη ε Αξκεληθή ηξνκνθξαηία νπηζζνρσξψληαο απφ ην πιάλν, εκθαλίζηεθε 

κπξνζηά ε ηξνκνθξαηία ηνπ PKK. Με έγγξαθα δειψλεηαη φηη νη δπν ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο εθπαηδεχνληαη καδί ζηα ζηξαηφπεδα Μπεθάα θαη Εειί»
248

. 

ην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ Αξκεληθνχ Εεηήκαηνο, 

ηνπνζεηνχληαη  νη ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ην αλεμάξηεην θξάηνο ηεο Αξκελίαο θαη ε 

πξνβνιή ησλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο  γελνθηνλίαο, 

ηφζν ζην επίπεδν ησλ δχν ρσξψλ αιιά θαη ζην επξχηεξν δηεζλέο θάζκα. 

 «Σν έηνο 1991 ε Αξκελία έγηλε αλεμάξηεηε. Ζ Σνπξθία, φπσο αλαγλψξηζε ηηο 

ππφινηπεο δεκνθξαηίεο ηεο δηαιπκέλεο νβηεηηθήο Έλσζεο, αλαγλψξηζε θαη ηελ 

Αξκελία.  κσο δελ κπφξεζαλ λα ζπζηαζνχλ δηπισκαηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δχν 

ρψξεο. Δπεηδή ζην άξζξν 11. ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο Γηαθήξπμεο Αλεμαξηεζίαο ησλ 

Αξκελίσλ, ην νπνίν έγηλε απνδεθηφ ζηηο 23 Απγνχζηνπ 1990, ―ε Αξκεληθή Γεκνθξαηία 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα δηεζλνχο απνδνρήο ηεο γελνθηνλίαο ηνπ 1915, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Οζσκαληθή Σνπξθία θαη ηε Γπηηθή Αξκελία‖»
249

. 

Αλαθνξηθά ζηνλ δηεζλή αληίθηππν ησλ αξκεληθψλ δηεθδηθήζεσλ γηα 

γελνθηνλία, επηζεκαίλνληαη ε επηδίσμε ησλ Αξκελίσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πξνθίι 

κηαο εππαζνχο νκάδαο, ε   δηδαζθαιία ηεο γελνθηνλίαο ζηα ζρνιεία ηεο Δπξψπεο θαη 

ησλ Ζ.Π.Α. θαη ε αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ ζε δηεζλέο επίπεδν, σο 

απνηέιεζκα αξκεληθψλ ιφκππ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ.  
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«Οη Αξκέληνη, δεκηνπξγψληαο ηελ εηθφλα κηαο αδηθεκέλεο θαη θαηαπηεζκέλεο 

θνηλφηεηαο, αχμεζαλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνηηζέκελεο 

γελνθηνλίαο. Μεξηθέο ρψξεο ην απνδέρηεθαλ. Αθφκα, ζηα ζρνιεία ηεο Ακεξηθήο θαη ζε 

θάπνηα ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, νη ηζρπξηζκνί ηεο ππνηηζέκελεο γελνθηνλίαο, άξρηζαλ 

λα δηδάζθνληαη σο κάζεκα. Δπεηδή νη Αξκέληνη ζηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη θαη εηδηθά 

ζηηο Ζ.Π.Α.,  ρσξίο λα δηράζνπλ ηηο ςήθνπο ηνπο δεκηνχξγεζαλ κηα πνιηηηθή δχλακε. 

ηα θφκκαηα, ζηα νπνία έδσζαλ ηηο ςήθνπο ηνπο, πξνψζεζαλ ηα αηηήκαηά ηνπο γηα 

γελνθηνλία, σο φξν θαη ηνπο έθαλαλ λα ηνλ απνδερηνχλ […] Οη Αξκέληνη γηα λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ απνδνρή ησλ δηεθδηθήζεσλ ηεο αλππφζηαηεο γελνθηνλίαο, ζην 

πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ιφκππ, πξνζπάζεζαλ λα επεξεάζνπλ ηα θνηλνβνχιηα 

θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη. Γπζηπρψο, ζρεηηθά κε ηελ 24 

Απξηιίνπ, αξρηθά ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε Αξγεληηλή, ε Ρσζία, ν Καλαδάο, ε Διιάδα, ν 

Λίβαλνο, ην Βαηηθαλφ, ε Οπξνπγνπάε θαη ε Διιεληθή δηνίθεζε ηεο Ννηίνπ Κχπξνπ, ηελ 

έθαλαλ απνδεθηή ζε είθνζη επηά πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ»
250

.    

Δλ θαηαθιείδη, ζην ζχλνιν ηεο παξνπζίαζεο ηνπ Αξκεληθνχ Εεηήκαηνο  

ηνπνζεηνχληαη νη ελέξγεηεο  ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο αξρηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

«πκβνπιίνπ πληνληζκνχ ηνπ Αγψλα Γηεθδηθήζεσλ Αλππφζηαηεο Γελνθηνλίαο», κε 

ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ζρεηηθψλ κε ην δήηεκα επηζηεκνληθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηεο 

«Δζληθήο Δπηηξνπήο Σνπξθν - Αξκεληθψλ ρέζεσλ» γηα ηελ εθπαίδεπζε - ελεκέξσζε 

ησλ λέσλ, επάλσ ζην δήηεκα. 

«Απέλαληη ζηηο δηεθδηθήζεηο ησλ Αξκελίσλ γηα γελνθηνλία, ε Σνπξθία ζηα ηέιε 

ηνπ 2001, δεκηνχξγεζε ην πκβνχιην πληνληζκνχ ηνπ Αγψλα Γηεθδηθήζεσλ 

Αλππφζηαηεο Γελνθηνλίαο. Απηή ε επηηξνπή μεθίλεζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζην ζέκα 

ηεο αλαιήζεηαο ησλ αξκεληθψλ δηεθδηθήζεσλ. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην δήηεκα 

ησλ Αξκελίσλ ζηα ζρνιηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ. Αθφκε, ην Αλψηαην πκβνχιην Δθπαίδεπζεο ίδξπζε ηελ    

Δζληθή Δπηηξνπή Σνπξθν - Αξκεληθψλ ρέζεσλ»
251

. 

Χζηφζν, ε ζπλνιηθή πεξηγξαθή ηεο πεξηφδνπ ηνπ Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

θαηαιήγεη ζηελ επηζήκαλζε ησλ πλζεθψλ πνπ ππνγξάθεθαλ κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 

πνιέκνπ, εζηηάδνληαο ζηε πλζήθε ηνπ Μνχδξνπ θαη ζηε πλζήθε ησλ εβξψλ. 

 Αθνινχζσο, ζην κεηαπνιεκηθφ δηάζηεκα (1918 – 1922), αθελφο 

απνηππψλεηαη ε εηθφλα ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ηεο πεξηφδνπ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά 
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ζηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη ηελ εκθάληζε λέσλ θαζεζηψησλ, 

φπσο ν Ναδηζκφο, ν Κνκκνπληζκφο θαη ν Φαζηζκφο,  θαζψο επίζεο πεξηγξάθεηαη, ελ 

ζπληνκία, ε κεηάβαζε απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, κε ηε δηεμαγσγή ηνπ 

Σνπξθηθνχ Δζληθναπειεπζεξσηηθνχ Αγψλα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μνπζηαθά 

Κεκάι, ζηε αλαθήξπμε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1923. 

«ην Οζσκαληθφ Κξάηνο, ε θαηάζηαζε ζην κεηαπνιεκηθφ δηάζηεκα δπζρέξαηλε 

αθφκα πεξηζζφηεξν. Σα Κξάηε ηεο πκθσλίαο ζηεξηδφκελα ζηε πλζήθε Αλαθσρήο ηνπ 

Μνχδξνπ μεθίλεζαλ θαηάιεςε ησλ εδαθψλ ηεο ρψξαο. ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1920, σο 

ζπλέπεηα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Δζληθνχ πκθψλνπ (Misakı Milli), θαηαιήθζεθε ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 16 Μαξηίνπ 1920. Σν Σνπξθηθφ Έζλνο, ην νπνίν αληέδξαζε ζε 

απηέο ηηο άδηθεο θαηαιήςεηο, μεθίλεζε ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα. Γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο ηδξχζεθαλ εζληθέο νξγαλψζεηο. Ο Μνπζηαθά Κεκάι, ν 

νπνίνο πέξαζε ζηελ αξρεγεία απηήο ηεο αληίζηαζεο πνπ μεθίλεζε ν ιαφο, παίξλνληαο 

μσπίζσ ηνπ ην ηνπξθηθφ έζλνο, γιίησζε ηελ παηξίδα θεξδίδνληαο λίθεο κε ην ζχλζεκα 

‗Αλεμαξηεζία ή Θάλαηνο!‘. Με ζπλέπεηα ηελ Καηάξγεζε ηεο Κπβέξλεζεο (Saltanatın 

Kaldırılması) ζηε 1 Ννεκβξίνπ 1922, Σν Οζσκαληθφ Κξάηνο πέξαζε επηζήκσο ζηελ 

ηζηνξία. ηηο 23 Απξηιίνπ 1920 άλνημε ε Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε ηεο Σνπξθίαο ελψ 

αλαθεξπζζφκελε σο Γεκνθξαηία θαζνξίζηεθε ε κνξθή ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο»
252

. 

ην εγρεηξίδην  χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 (Çağdaş Türk ve 

Dünya Tarihi 12), ε Πεξίνδνο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πεξηιακβάλεηαη σο 

κέξνο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηίηιν «Ο θφζκνο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα». ζνλ 

αθνξά ζηα ηεθηαηλφκελα ηνπ ίδηνπ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπσο θαη ζηελ 

Ηζηνξία κέζεο εθπαίδεπζεο 10 (Ortaöğretim Tarih 10), δηαθξίλεηαη θαηά γεληθή κνξθή 

ζηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ, ζηε δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ ησλ Παξηζίσλ, ζηελ ππνγξαθή 

ησλ δηαθξαηηθψλ πλζεθψλ κε ην ηέινο ηνπ Πνιέκνπ θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

χκθσλα κε ηε δνκή ηνπ βηβιίνπ ηνπνζεηείηαη ε ελφηεηα κε ηίηιν «Ο Α΄ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ», ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο ππνελφηεηεο 

«Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο», «Σν πλέδξην ησλ Παξηζίσλ», «Οη ζπλζήθεο πνπ 

δηεμάρζεθαλ ζην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ», «Οη ζπλέπεηεο ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ».    

                                                           
252

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 10, ζει. 220. 



129 

 

ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην, ηα εθάζηνηε ζέκαηα αληηκεησπίδνληαη απφ 

επξχηεξε ζθνπηά κε θαηεχζπλζε θπξίσο πξνο ην δηεζλέο πιαίζην ησλ γεγνλφησλ  θαη 

φρη απνθιεηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ην νζσκαληθφ θαζεζηψο, ελψ φζνλ αθνξά ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα, απηή απαξηίδεηαη απφ ηηο ελφηεηεο, «Ζ Έλσζε 

νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ (ΔΓ), ηα ηνπξθηθά θξαηίδηα θαη νη 

ηνπξθηθέο παξνηθίεο ζηελ Κεληξηθή Αζία», «Ζ Ίδξπζε ησλ Γηνηθήζεσλ ππφ Δληνιή ζηε 

Μέζε Αλαηνιή», «Μηα Νέα Γχλακε ζηελ Άπσ Αλαηνιή: Ζ Ηαπσλία», «Ζ Οηθνλνκηθή  

Κξίζε ηνπ 1929». 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα αίηηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζεκεηψλεηαη 

εμαξρήο ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο ζην εγρεηξίδην ηεο 11εο ηάμεο, «Ηζηνξία ησλ 

Μεηαξξπζκίζεσλ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη Αηαηνπξθηθζκφο
253

» θαη 

επηζεκαίλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε γεληθά θαη εηδηθά, φπσο πξναλαθέξζεθε 

δειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο Ηζηνξίαο 10. Δπνκέλσο,  σο αηηίεο 

πξφθιεζεο ηνπ πνιέκνπ ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη  ε δηάζπαζε ησλ πνιηηηθψλ 

ελψζεσλ ησλ δηάθνξσλ θξαηψλ, ιφγσ ησλ μερσξηζηψλ αμηψζεσλ θαη ζπκθεξφλησλ 

θάζε ρψξαο, κε επαθφινπζν ηελ επίδξαζε ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο. Δπίζεο, σο 

ζεκείν έλαξμεο επαλαηνπνζεηείηαη ε δνινθνλία ηνπ δηαδφρνπ ηεο Απζηξν – 

Οπγγαξίαο, Φεξδηλάλδνπ. 

ρεηηθά κε ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο εηξήλεο 

πξνθχπηεη ε ζχγθιεζε ηνπ πλεδξίνπ ησλ Παξηζίσλ (26 Ηνπλίνπ 1919), φπνπ 

αλαθέξνληαη σο θαηεπζπληήξηεο δπλάκεηο νη  ρψξεο ησλ ΖΠΑ, ηεο Ηηαιίαο, ηεο 

Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, ηνλίδνληαο ηελ ηζρπξή επηξξνή ησλ δχν ηειεπηαίσλ, ελψ 

αθνινχζσο παξαζέηνληαη νη ζπλζήθεο πνπ ππνγξάθεθαλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

«Με ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε ππνγξαθή ησλ ζπλζεθψλ εηξήλεο, νη νπνίεο ζα 

ηδξχζνπλ εθ λένπ ηε δηαηαξαγκέλε ηζνξξνπία θαη ζα ιήμνπλ νξηζηηθά ηνλ Α΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν, ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 1919 ζπγθιήζεθε ζην Παξίζη έλα ζπλέδξην. 

Με ηνλ αξηζκφ ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπλέδξην λα είλαη 

κεγάινο, παξάιιεια ππήξμαλ ηέζζεξα κεγάια θξάηε, ηα νπνία θαηεχζπλαλ θαη 

επεξέαζαλ ην ζπλέδξην: απηά ήηαλ νη ΖΠΑ, ε Αγγιία, ε Γαιιία, θαη ε Ηηαιία. Χζηφζν, 

εθείλα ηα νπνία άζθεζαλ επηξξνή, ήηαλ ε Αγγιία θαη ε Γαιιία»
254

. 

                                                           
253

 Ο ηνπξθηθφο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ είλαη Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 

θαη δηδάζθεηαη δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα ζηελ 11ε ηάμε, παξάιιεια κε ην κάζεκα Tarih 11 (Ηζηνξία 

11), ην νπνίν δηδάζθεηαη ηέζζεξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο.  
254

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 4. 
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Οη ζπλζήθεο
255

 πνπ πεξηιακβάλνληαη θαηά ζεηξά είλαη: 

 Ζ πλζήθε ηνπ Μπξεζη – Ληηφθζθ (3 Μαξηίνπ 1918) Ρσζία – 

Γεξκαλία.  

 Ζ πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ (20 Ηνπλίνπ 1919)  χκκαρνη – Γεξκαλία.  

 Ζ πλζήθε ηνπ Αγίνπ Γεξκαλνχ (10 επηεκβξίνπ1919) χκκαρνη – 

Απζηξία.  

 Ζ πλζήθε ηνπ Σξηαλφλ (6 Ηνπλίνπ 1920) χκκαρνη – Οπγγαξία.  

 Ζ πλζήθε ηνπ Νετγχ (27 Ννεκβξίνπ 1919) χκκαρνη – Βνπιγαξία. 

 Ζ πλζήθε ησλ εβξψλ (10 Απγνχζηνπ 1920) χκκαρνη – Οζσκαληθφ 

Κξάηνο.  

 ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
256

, ζην 

εγρεηξίδην αθελφο ηαμηλνκνχληαη επηγξακκαηηθά ηα αληίζηνηρα απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ληθεθφξσλ θξαηψλ (ΖΠΑ, Αγγιία, Γαιιία, Ηηαιία, Ηαπσλία) θαη αθεηέξνπ 

πεξηγξάθνληαη νη ζπλέπεηεο θαη ηα επαθφινπζα ζε επξχηεξν επίπεδν. 

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηα ληθεθόξα θξάηε 

Σα απνηειέζκαηα από ηελ  πιεπξά ησλ ληθεθόξσλ θξαηώλ ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ΖΠΑ 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ΖΠΑ ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ε 

απνζηνιή ζηξαηησηψλ ζηελ Δπξψπε, είλαη ν πξψηνο δηαρσξηζκφ ηεο 

Ακεξηθήο απφ ην Γφγκα Μνλξφε. Μεηά ηνλ πφιεκν νη ΖΠΑ, 

δηαθφπηνληαο ηε ζρέζε ηεο κε ηελ Δπξψπε επέζηξεςε ζην Γφγκα 

Μνλξφε. 

Αγγιία 

Αθήλνληαο εθηφο ηνλ κεγαιχηεξφ αληίπαιφ ηεο, ηε Γεξκαλία, 

γιίησζε απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ απφ ηελ 

Δπξψπε ζηελ Αγγιία θαη επίζεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ απηνχ ηνπ θξάηνπο 

ζηηο ζάιαζζεο. Δγθαηαζηάζεθε ζηε Μέζε Αλαηνιή. Έθεξε ηε Ρσζία ζε 

αδξαλή θαηάζηαζε. Σν πην ζεκαληηθφ, δηαηεξψληαο ηηο απνηθίεο ηεο 

πξνζέζεζε ζε απηέο λένπο ηφπνπο. Χζψληαο ηε Γαιιία ζε δεχηεξν πιάλν, 

κεηαηξάπεθε ζην λνχκεξν έλα θξάηνο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ. 

Γαιιία 
Με ηελ ήηηα ησλ απηνθξαηνξηψλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Απζηξννπγγαξίαο, γιίησζε απφ δχν κεγάινπο θηλδχλνπο ζηα ζχλνξά ηεο. 

Ηηαιία 

Με ηα εδάθε, ηα νπνία πήξε απφ ηελ Απζηξία, δηεχξπλε ηα ζχλνξά 

ηεο πξνο ηνλ βνξξά. Αλ θαη ήηαλ  ζηγκέλε κε ηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία, 

εμαηηίαο ηεο παξάδνζεο ζηελ Διιάδα ελφο ηκήκαηνο ησλ εδαθψλ πνπ ηεο  

είρε πέζεη σο κεξίδην ζηελ Αλαηνιή. Χζηφζν κε ηα εδάθε θαη ηα λεζηά 

πνπ απέθηεζε, ήξζε ζε κηα ηζρπξή ζέζε ζηε Μεζφγεην θαη ζηε γχξσ 

πεξηνρή. 

Ηαπσλία 
Απνθηψληαο  επξέα ζπκθέξνληα ζηελ Άπσ Αλαηνιή, είρε ηνλ 

πξψην ιφγν ζε απηή ηελ πεξηνρή. 

                                                           
255

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 5, 6. 
256

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 7. 
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«Ο Ά Παγθφζκηνο Πφιεκνο έγηλε αηηία γηα ηελ θαηάξξεπζε  ηεο ηζνξξνπίαο ησλ 

δπλάκεσλ θαη γηα ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε ηεο Δπξψπεο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε κε 

ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο ην 1815 θαη  ελψ ππνβιήζεθε ζε κεηαβνιέο, έθηαζε κέρξη ην 

1914. Καηαξξένληαο ε Ρσζία, ην Οζσκαληθφ Κξάηνο θαη νη Απηνθξαηνξίεο ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ζηε ζέζε ηνπο ηδξχζεθαλ λέα θξάηε. ηελ 

Δπξψπε, ππέξ ησλ Κξαηψλ ηεο πκκαρίαο, δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο πνιηηηθφο ράξηεο 

θαη κηα λέα ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ. Σν πνιηηηθφ θελφ πνπ γελλήζεθε απφ ηηο 

δηαιπκέλεο απηνθξαηνξίεο πξνζπάζεζαλ λα ην ζπκπιεξψζνπλ θξάηε, φπσο ε Αγγιία 

ζηελ αξρή, ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Ηαπσλία. ην ηέινο ηνπ Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

γηα λα κελ ζπλαληήζεη ν θφζκνο θαη πάιη ηέηνηεο κεγάιεο θαηαζηξνθέο, ηδξχζεθε ε 

Κνηλσλία ησλ Δζλψλ. Ζ απνηθηνθξαηία, αιιάδνληαο νλνκαζία εμαπιψζεθε θη άιιν  κε 

ην φλνκα ‗δηνίθεζε ππφ εληνιή‘. Ο απνηθηνθξαηηθφο αληαγσληζκφο κεηαθχιεζε απφ ηελ 

Άπσ Αλαηνιή ζηε Μέζε Αλαηνιή. ηνλ θφζκν, ε ηδέα ηνπ εζληθηζκνχ θέξδηζε δχλακε, 

λέα εζληθά θξάηε θαη λέα θαζεζηψηα μεπξφβαιαλ. ηα κεηέπεηηα ηνπ πνιέκνπ, ε 

απξνζεμία γηα εζληθή δνκή ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζπλφξσλ έβγαιε ζηε κέζε ην δήηεκα 

ησλ κεηνλνηήησλ. Κνληά ζηα 65 εθαηνκκχξηα ζηξαηησηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ 

πφιεκν, πέζαλαλ πεξίπνπ ηα 9,2 εθαηνκκχξηα»
257

.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ Β' ζεκαηηθνχ άμνλα θαη ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπνζεηείηαη ε αλαθνξά ζηελ Έλσζε νβηεηηθψλ 

νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ (ΔΓ), κε ηίηιν «Ζ Έλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ 

Γεκνθξαηηψλ (ΔΓ), ηα ηνπξθηθά θξαηίδηα θαη νη ηνπξθηθέο παξνηθίεο ζηελ Κεληξηθή 

Αζία»
258

. ρεηηθά κε ηε ζεκαηνινγία, παξαηεξείηαη δηάθξηζε ζε δχν ζεκαηηθά ζθέιε. 

 Αξρηθά, κε ηίηιν «Ζ θαηάξξεπζε ηεο Σζαξηθήο Ρσζίαο θαη ε Δπαλάζηαζε ησλ 

Μπνιζεβίθσλ»
259

, ε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο αληηκεησπίδεηαη απφ επξχηεξε ζθνπηά 

θαζψο απνηππψλεηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ Σζαξηθή Ρσζία ζηελ ίδξπζε ηεο Έλσζεο 

νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ. ην ζπγθεθξηκέλν ζθέινο πεξηιακβάλνληαη 

ηα ζρεηηθά γεγνλφηα ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Σζαξηθήο Ρσζίαο θαη ηεο Δπαλάζηαζεο 

ησλ Μπνιζεβίθσλ, κε αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε Ρσζία ππφ ηελ 

ηζαξηθή δηνίθεζε κεηά ηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν, αθνινχζσο ε δηαθπβέξλεζε ηνπ 

Λέληλ θαη ησλ Μπνιζεβίθσλ  θαη νη δηακάρεο ηνπο κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ηζαξηθνχ 
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 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 7. 
258

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 8. 
259

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 8 – 10. 
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ζηξαηνχ, δηαδνρή ηνπ Λέληλ απφ ηνλ ηάιηλ θαη  θαηάζηαζε ηεο Ρσζίαο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εγεζίαο ηνπ, έπεηηα ε δνκή, ε πνιηηηθή ηεο ΔΓ θαη ν θεληξηθφο ξφινο 

ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο . 

 ην δεχηεξν ζθέινο, κε θαηεχζπλζε πξνο ην θνηλφ ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ επαθψλ κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Ρσζίαο θαη πην εμεηδηθεπκέλα 

κε γλψκνλα ην „ηνπξθηθφ ζηνηρείν‟, παξαηίζεηαη «Ζ εηζβνιή ησλ Ρψζσλ ζηελ 

Κεληξηθή Αζία»
260

 θαη «Ζ θαηάζηαζε ησλ ηνπξθηθψλ παξνηθηψλ ππφ ηελ δηαθπβέξλεζε 

ηεο ΔΓ»
261

, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ίδξπζε ησλ απηφλνκσλ ηνπξθηθψλ θξαηηδίσλ, κε 

θαηάιεμε ζηελ εθδήισζε ηνπ «Κηλήκαηνο Μπαζκαηδή (Basmacı)»
262

. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ άμνλα ηνπνζεηείηαη «Ζ ίδξπζε ησλ δηνηθήζεσλ ππφ εληνιή 

ζηε Μέζε Αλαηνιή»
 263

, φπνπ γεληθφηεξα παξνπζηάδεηαη ν δηακνηξαζκφο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο απφ ηα Γπηηθά θξάηε, θπξίσο ηηο, Αγγιία, Γαιιία θαη ΖΠΑ, εθδειψλνληαο 

ηηο «πνιηηηθέο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ Μεγάισλ Κξαηψλ ζηε Μέζε Αλαηνιή»
264

, κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ παξνπζία ηεο Αγγιίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηηο 

ζρέζεηο κε ηελ Αξαβηθή Υεξζφλεζν, ην Ηξάθ, ηελ Ηνξδαλία, ηελ Παιαηζηίλε θαη ηελ 

Αίγππην, φζν θαη ηεο Γαιιίαο. 

Αθνινχζσο, ζηελ ππνελφηεηα κε ηίηιν «Μηα θαηλνχξγηα δχλακε ζηελ Άπσ 

Αλαηνιή: Ηαπσλία»
265

, πεξηιακβάλεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Ηαπσλίαο απφ κηα 

θιεηζηή πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν ρψξα, ζε έλα ηζρπξφ θξάηνο δπηηθνχ ραξαθηήξα 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο αλάινγσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Παξάιιεια, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

ζπλζήθεο, ηελ πξφνδν, ηηο εμειίμεηο, ηελ επηθξαηνχζα ηδενινγία θαη ηηο ζρέζεηο ηεο 

Ηαπσλίαο κε ηα ππφινηπα θξάηε φπσο ε Κίλα, ε Κνξέα θαη ε Ρσζία, ζρεηηθά κε ηα 

νπνία ηνπνζεηνχληαη νη πφιεκνη πνπ δηεμάρζεθαλ απφ ηηο εθάζηνηε πιεπξέο. 

 ην ειιεληθφ εγρεηξίδην ν δεχηεξνο ζεκαηηθφο άμνλαο πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε 

ην θεθάιαην «Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη νη άκεζεο ζπλέπεηέο ηνπ»
266

, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηηο ελφηεηεο:  

 «Οη αληαγσληζκνί ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ (1870 – 1914)». 

 «Ζ δηεμαγσγή θαη ε έθβαζε ηνπ πνιέκνπ (1914 – 1918)».  

 «Ζ Διιάδα ζηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν». 

                                                           
260

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 11. 
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 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 11, 12. 
262

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 12. 
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 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 13 – 17. 
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 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 14. 
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 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 18. 
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 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 75 – 94.  
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 «Σν πλέδξην Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ (1919 – 1920)».  

 «Ο Μηθξαζηαηηθφο Πφιεκνο (1919 – 1922)».  

 «Ζ Ρσζηθή Δπαλάζηαζε».  

ηελ αξρή ηνπ εγρεηξηδίνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη αλαθνξέο ζηα ηεθηαηλφκελα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. πγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ε 

πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδφο ηνπ, κε παξνπζίαζε ησλ  «εζληθψλ αληαγσληζκψλ» 

αλάκεζα ζηα έζλε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ελψ ε έθξεμε ηνπ πνιέκνπ πξνβάιιεηαη 

σο δίνδνο επίηεπμεο ησλ επηδηψμεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κξαηψλ αιιά θαη ησλ ιαψλ 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 Αθνινχζσο, παξαζέηνληαη ηα «ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα» ησλ θξαηψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία ησλ δχν αληηκαρφκελσλ 

ζηξαηνπέδσλ ηεο Σξηπιήο πκκαρίαο θαη ηεο Σξηπιήο πλελλφεζεο, φπσο θαη ε 

γεληθφηεξε έθξπζκε παγθφζκηα θαηάζηαζε κέζσ απνζηαζεξνπνηεηηθψλ παξαγφλησλ.  

Χο επαθφινπζν παξνπζηάδνληαη «νη επξσπατθέο ζπκκαρίεο θαη ε πνιεκηθή 

δπλακηθή ηνπο», θαζψο επηζεκαίλεηαη ε ζχζηαζε ζπκκαρηψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ κε γλψκνλα ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβνιή ηεο 

πνιεκηθήο δπλακηθήο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκκαρηψλ ελψ παξάιιεια ζεκεηψλεηαη ε  

αδπλακία απνηξνπήο ηνπ πνιέκνπ απφ νπνηνδήπνηε θξάηνο, παξά ηελ ακπληηθή 

ζηάζε πνπ δηαηεξνχζε θάζε ρψξα. 

«Σν γεγνλφο φηη ε δνινθνλία ελφο Αςβνχξγνπ πξίγθηπα νδήγεζε ζηελ έθξεμε 

επξσπατθνχ πνιέκνπ θαλεξψλεη κηα   βαζηθή αδπλακία ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο 

επνρήο, ηδηαίηεξα ζε φ, ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

ζπλαθφινπζσλ πνιεκηθψλ κεραληζκψλ. Ο παγθφζκηνο ραξαθηήξαο ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο Δπξψπεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζπλαζπηζκφ ησλ δπλάκεσλ 

απηψλ ζε δχν αληηκαρφκελα ζηξαηφπεδα, ηελ Σξηπιή πκκαρία (Γεξκαλία, Απζηξία, 

Ηηαιία) θαη ηελ Σξηπιή πλελλφεζε (Βξεηαλία, Γαιιία, Ρσζία), ζήκαηλε γελίθεπζε 

θάζε ηνπηθήο θξίζεο, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ»
267

. 

 ζνλ αθνξά ζηελ δηεμαγσγή θαη ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ, πεξηιακβάλεηαη ν 

ζρεκαηηζκφο ηνπ αλαηνιηθνχ θαη ηνπ δπηηθνχ κεηψπνπ. Δπίζεο, ππφ ηνλ ηίηιν «Ο 

πφιεκνο γίλεηαη παγθφζκηνο», απεηθνλίδεηαη ε γεσγξαθηθή επέθηαζε ηνπ πνιέκνπ ζε 

παγθφζκην επίπεδν  κέζσ: α) ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εκπφιεκσλ αληίπαισλ 

δπλάκεσλ, κε ζθνπφ ηνλ πξνζεηαηξηζκφ λέσλ νπδέηεξσλ ρσξψλ ζην πιεπξφ ηνπο, 

                                                           
267

 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 77. 
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πξνζδηνξίδνληαο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο 

Βνπιγαξίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο εξβίαο, β) κέζσ ελεξγεηψλ, φπσο ε βξεηαληθή 

επέκβαζε ζηα ηελά θαη ε έμνδνο ησλ ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν χζηεξα απφ ηνπο πνιέκνπο 

ππνβξπρίσλ ζηνπο σθεαλνχο θαη γ) κέζσ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ε Ρσζηθή 

Δπαλάζηαζε.  Δπηπιένλ, ζην παξφλ πιαίζην ηνπνζεηείηαη θαη ε αλαθνξά «Σν 

καθεδνληθφ κέησπν θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ». 

«Σν θζηλφπσξν ηνπ 1918 εηηήζεθαλ θαη ζπλζεθνιφγεζαλ ε Βνπιγαξία θαη ιίγν 

αξγφηεξα ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ε Απζηξία, ε νπνία νπζηαζηηθά δελ ππήξρε 

κε ηελ ίδηα κνξθή κε ηελ νπνία είρε αξρίζεη ηνλ πφιεκν θαηά ηεο εξβίαο: Σζέρνη, 

Πνισλνί, Ννηηνζιάβνη θαη Μαγπάξνη είραλ απνδεζκεπηεί θαη βξίζθνληαλ ζην ζηάδην 

ηεο ίδξπζεο εζληθψλ θξαηψλ. Σν ηέινο είρε θηάζεη θαη γηα ηε Γεξκαλία. ηηο 11 

Ννεκβξίνπ ππνγξάθηεθε ε αλαθσρή θαη ζίγεζαλ ηα θαλφληα ζην δπηηθφ κέησπν»
268

.    

ζνλ αθνξά ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ πεξηιακβάλνληαη νη κεγάιεο 

απψιεηεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ν ηεξάζηηνο αξηζκφο ζπκάησλ θαη ακάρσλ, ν 

ππνβηβαζκφο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ αμηψλ θαζψο επίζεο ε κεηαβνιή ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ κε ηελ εκθάληζε απνζηαζεξνπνίεζεο κε απφξξνηα ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ 

επηπέδνπ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. 

«Γπζθνιφηεξν λα ππνινγηζηεί είλαη ην εζηθφ ηίκεκα ηνπ πνιέκνπ. Ζ πξνβνιή 

ηεο λίθεο σο ππέξηαηνπ ζθνπνχ πνπ δηθαηνινγεί φια ηα κέζα ππνβίβαζε ηηο βαζηθέο 

αμίεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Ο πφιεκνο εμαζζέληζε θαη ππνλφκεπζε ζεζκνχο θαη 

αμίεο, φπσο ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ηα θηιειεχζεξα ηδεψδε θαη ηελ ειεχζεξε 

νηθνλνκία, θαη εηζήγαγε ή επέηεηλε άιινπο ζεζκνχο, φπσο ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ 

ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ παξέκβαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ζηελ πνιηηηθή»
269

. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ άμνλα, ε πεξίνδνο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

πιαηζηψλεηαη απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο, θαζψο παξνπζηάδνληαη θαηά βάζε νη 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ηεθηαηλφκελα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαηά ην ίδην 

δηάζηεκα. Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ αλαθνξέο
270

:  

 «Οη εθθξεκφηεηεο ηεο πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ». 

 «Ζ ζηάζε ηεο Διιάδνο θαηά ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ κέζσ ηεο 

δηαθσλίαο Κσλζηαληίλνπ – Βεληδέινπ». 

 «Ο Δζληθφο Γηραζκφο». 
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 «Σν Κίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο» θαη ηα «Ννεκβξηαλά». 

 «Ζ εθζξφληζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηνλ 

πφιεκν». 

 

 «Σν πλέδξην Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ (1919 – 1920)», εληάζζεηαη επίζεο ζην 

πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Δηδηθφηεξα, κε αξρηθή 

αλαθνξά  ζηε δηεμαγσγή θαη ηνπο «θαηεπζπληήξηνπο ζηφρνπο»
271

 ηνπ πλεδξίνπ,  

παξαζέηνληαη θαηά ρξνληθή αθνινπζία νη ζπλζήθεο
272

, νη νπνίεο ππνγξάθεθαλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ Διιάδα. Αθφκα, επηζεκαίλνληαη «νη ζπλέπεηεο ησλ ζπλζεθψλ εηξήλεο 

ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ»
273

, κε ηειηθή ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε «πλζήθε 

Δηξήλεο ηεο Λσδάλλεο». 

Οη πλζήθεο παξαζέηνληαη σο εμήο:  

 Ζ πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ (28 Ηνπλίνπ 1919). 

 Ζ πλζήθε ηνπ αηλ Εεξκαίλ (10 επηεκβξίνπ 1919). 

 Ζ πλζήθε ηνπ Νετγχ (27 Ννεκβξίνπ 1919). 

 Ζ πλζήθε ησλ εβξψλ (28 Ηνπιίνπ / 10Απγνχζηνπ 1920)  

 Ζ πλζήθε ηνπ Σξηαλφλ (4 Ηνπλίνπ 1920). 

 Ζ πλζήθε Δηξήλεο ηεο Λσδάλλεο (24 Ηνπιίνπ 1923). 

«Ζ πλζήθε Δηξήλεο ηεο Λσδάλλεο, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923, 

κεηά ηελ ήηηα ηεο Διιάδαο θαηά ηε κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, ήηαλ ε νξηζηηθή ζπλζήθε 

εηξήλεο κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο πλελλφεζεο. Με ηε ζπλζήθε απηή 

ε Σνπξθία αλέθηεζε ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο. Με ηελ ίδηα 

ζπλζήθε αλαγλσξίζηεθε επίζεο ε θπξηαξρία ηεο Ηηαιίαο ζηα Γσδεθάλεζα θαη 

νξίζηεθαλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο ζηνλ  Έβξν»
274

. 

ρεηηθά κε ηνλ «Μηθξαζηαηηθφ Πφιεκν (1919 – 1922)», αξρηθά ηνπνζεηείηαη  ε 

αλαθνξά ζηηο «ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν»
275

, φπνπ  

ζθηαγξαθείηαη ε δπζθνιία ζηε δηεθδίθεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Διιάδαο θαηά ην 

πλέδξην ησλ Παξηζίσλ, ελψ επηζεκαίλεηαη ε ελδερφκελε επηηπρία ζηελ πεξίπησζε 
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ζχκπιεπζεο κε ηα αγγιηθά θαη γαιιηθά ζπκθέξνληα, επηζεκαίλνληαο ηνπο 

δηπισκαηηθνχο ρεηξηζκνχο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ.  

ε δεχηεξε θάζε θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ θαηά 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν,  εκπεξηέρεηαη  «ε θίλεζε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Πφληνπ». ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζεκεηψλεηαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζην αίηεκα 

γηα ίδξπζε αλεμάξηεηνπ πνληηαθνχ θξάηνπο θαη ηελ πξφηαζε Βεληδέινπ γηα ίδξπζε 

ελφο αξκεληθνχ θξάηνπο. ρεηηθά κε ην ίδην δήηεκα αλαθέξεηαη ε επηκνλή γηα ίδξπζε 

θξάηνπο ηνπ Πφληνπ απέλαληη ζηελ πξφηαζε ηνπ κεηξνπνιίηε Υξπζάλζνπ γηα ίδξπζε 

Πνληναξκεληθνχ Κξάηνπο, ελψ σο ηειηθή πξάμε ζεκεηψλεηαη ε δεκηνπξγία 

Πνληναξκεληθήο Οκνζπνλδίαο.  

«Απφ ην ζέξνο αθφκε ηνπ 1918 δηάθνξεο νξγαλψζεηο ησλ Διιήλσλ ηνπ 

Πφληνπ, ηφζν ζηνλ Πφλην φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, πξνσζνχζαλ ην αίηεκα γηα ηελ 

ίδξπζε αλεμάξηεηνπ πνληηαθνχ ή πνληναξκεληθνχ θξάηνπο, ην αίηεκα δε απηφ 

ππνβιήζεθε θαη ζην πλέδξην Δηξήλεο ζην Παξίζη. Ο Βεληδέινο ζεσξνχζε ηελ ίδξπζε 

ελφο ηέηνηνπ θξάηνπο αλέθηθηε, ελψ έθξηλε φηη ε απνδνρή απφ ηελ Διιάδα απηνχ ηνπ 

αηηήκαηνο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ ζα εμαζζελνχζε ηα αηηήκαηα ηεο ρψξαο ζε 

πεξηνρέο γεηηνληθέο πξνο απηήλ. Αληηζέησο, ν Βεληδέινο επλννχζε ηε ζηήξημε απφ ηνπο 

Έιιελεο ηνπ Πφληνπ ελφο αξκεληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν θαηλφηαλ ιηγφηεξν νπηνπηθφ 

απφ έλα πνληηαθφ θξάηνο θαη είρε ηελ ππνζηήξημε ηφζν ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο φζν θαη ηνπ Αξκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. Οη Έιιελεο ηνπ Πφληνπ, 

εληζρπκέλνη αξηζκεηηθά κεηά ηελ αζξφα έιεπζε πξνζθχγσλ Πνληίσλ απφ ηε λφηηα 

Ρσζία ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1919, επέκεηλαλ ζηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ θξάηνπο 

παξφιν πνπ ν κεηξνπνιίηεο Υξχζαλζνο δερφηαλ ηε ζπκβηβαζηηθή ιχζε ελφο πνλην-

αξκεληθνχ θξάηνπο πξνζαλαηνιίδνληαλ δε πξνο ηε δεκηνπξγία πνληηαθνχ ζηξαηνχ κε 

ζηφρν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Πφληνπ. Δλ ηέιεη πξνθξίζεθε ε δεκηνπξγία Πνλην-

αξκεληθήο Οκνζπνλδίαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1920, αιιά ε νκνζπνλδία, απξνζηάηεπηε 

απφ ηνπο πκκάρνπο θαη ρσξίο δηθφ ηεο νξγαλσκέλν ζηξαηφ, έπεζε ζχκα ηνπ εζληθνχ 

θηλήκαηνο ησλ Σνχξθσλ, πνπ νξγάλσζε ν Μνπζηαθά Κεκάι θαη άιινη Σνχξθνη 

αμησκαηηθνί»
276

.  

Χο ηειηθή αλαθνξά ζηελ πεξίνδν ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Πνιέκνπ ηνπνζεηείηαη 

«ε ζπκκαρηθή εληνιή γηα απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε κχξλε θαη ε έθβαζε ηνπ 

πνιέκνπ», φπνπ παξνπζηάδνληαη νη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο εμειίμεηο παξάιιεια 

                                                           
276

 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 89, 90. 



137 

 

κε ηηο ζπγθπξίεο θαη ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο ηελ Διιάδα,  κε θαηάιεμε ζηε πλζήθε 

ηεο Λσδάλλεο ην 1923 θαη ηε ζπκθσλία γηα αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Σνπξθίαο (30 Ηαλνπαξίνπ / 12 Φεβξνπαξίνπ 1923).  

«Ζ ήηηα ηεο Διιάδαο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν πνπ αθνινχζεζε θαη  ε 

νπζηαζηηθή δηάιπζε ηεο ληθήηξηαο ζπκκαρίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ νδήγεζαλ ζηε 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ηνπ 1923, ε νπνία αληαλαθινχζε ηνλ λέν ζπζρεηηζκφ ηζρχνο 

ζηελ πεξηνρή… Σελ ήηηα θαη ηελ ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ αθνινχζεζαλ ε 

ππξπφιεζε ηεο κχξλεο ηνλ ίδην κήλα απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ν απελήο δησγκφο ησλ 

Διιήλσλ ηεο Μηθξά Αζίαο, ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Ζ εζληθή απηή 

ζπκθνξά πξνθάιεζε εζσηεξηθή θξίζε ζηελ Διιάδα… Αληίπαινο ηεο Διιάδαο ζηε 

δηάζθεςε ηεο Λσδάλλεο δελ ήηαλ πιένλ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αιιά ε λέα 

Σνπξθία, ε νπνία είρε πξνέιζεη απφ ηα εξείπηα ηεο απηνθξαηνξίαο. Με ηελ πξψηε 

ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ  ηεο  Διιάδαο  θαη ηεο Σνπξθίαο, ζηηο 30 

Ηαλνπαξίνπ/12 Φεβξνπαξίνπ 1923, ζπκθσλήζεθε ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ 

Διιήλσλ νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο. 

Δμαηξέζεθαλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή νη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 

θαη νη Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ λεζηψλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο 

Σελέδνπ. Με ηελ ίδηα ζχκβαζε επηβεβαηψζεθε ε παξακνλή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. 

πκπεξάζκαηα. ε ζχγθξηζε κε ηε πλζήθε ησλ εβξψλ,  ε  πλζήθε  ηεο  

Λσδάλλεο  ήηαλ ζθιεξή θαη ηαπεηλσηηθή γηα ηελ Διιάδα, αληαλαθινχζε φκσο ηνλ 

ζπζρεηηζκφ ηζρχνο πνπ πξνήιζε απφ ηελ ήηηα ηεο Διιάδαο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ 

πφιεκν, θαζψο θαη ηε λέα θαηάζηαζε πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηελ πεξηνρή απφ ην 1920. 

Ζ Διιάδα ην 1923 ήηαλ κηα ρψξα εηηεκέλε ζηξαηησηηθά, δηραζκέλε πνιηηηθά, δηεζλψο 

απνκνλσκέλε θαη απεηινχκελε απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, νηθνλνκηθά θινληζκέλε θαη 

ππνρξεσκέλε λα πεξηζάιςεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλα εθαηνκκχξην ελδεείο θαη άζηεγνπο 

πξφζθπγεο»
277

. 

ην ηειηθφ ζθέινο ηνπ παξφληνο άμνλα εληάζζεηαη ε ελφηεηα ηεο Ρσζηθήο 

Δπαλάζηαζεο. Καηά ην πεξηερφκελν ηνπ ειιεληθνχ εγρεηξηδίνπ ε πεξηγξαθή ηεο 

δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξεηο θάζεηο. 

 Αξρηθά, ζηελ πξψηε θάζε κε ηίηιν «Ζ έθξεμε θαη n πξψηε θάζε ηεο 

επαλάζηαζεο»,  παξνπζηάδνληαη νη εζσηεξηθέο εμειίμεηο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ 
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πηψζε ηνπ κνλαξρηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

«ηηο αξρέο ηνπ 1917 ε αληνρή ηεο Ρσζίαο είρε εμαληιεζεί. Ογθψδεηο 

δηαδειψζεηο δπζαξεζηεκέλσλ πνιηηψλ ζηελ Πεηξνχπνιε, θαζψο θαη εθηεηακέλεο 

αληαξζίεο ζηνλ ζηξαηφ νδήγεζαλ ζηελ πηψζε ηεο κνλαξρίαο θαη ζηελ αλάιεςε ηεο 

εμνπζίαο απφ πξνζσξηλή   θπβέξλεζε…»
278

. 

ηε δεχηεξε θάζε, «Ζ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε θαη ε εγθαζίδξπζε ηνπ 

θνκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο», πεξηγξάθεηαη ε δξάζε ησλ Μπνιζεβίθσλ, ελψ έπεηηα 

ζεκεηψλεηαη ε χπαξμε δηραζκνχ ζηελ επαλαζηαηηθή εγεζία κεηαμχ ησλ εγεηηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ, κε θαηάιεμε ζηελ απνηπρία εθαξκνγήο ησλ θνκκνπληζηηθψλ 

αξρψλ θαη ηειηθφ ζηάδην ηελ επηθξάηεζε ηεο ηαθηηθήο απφ αθνινπζήζεθε απφ ηνλ 

Λέληλ. 

«Σνλ Ννέκβξην (Οθηψβξην κε ην παιαηφ εκεξνιφγην) νη Μπνιζεβίθνη 

αλέηξεςαλ κε ηε βία ηελ θπβέξλεζε θαη θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία. Απφ ηηο πξψηεο 

πξάμεηο ησλ Μπνιζεβίθσλ ήηαλ ε θαηαγγειία ησλ ζπλζεθψλ πνπ είρε ζπλάςεη έσο ηφηε 

ε θπβέξλεζε ηεο Ρσζίαο θαη ε πξφηαζε άκεζεο αλαθσρήο…»
279

.  

ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηείηαη «Ζ ίδξπζε ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο», φπνπ 

αλαθέξνληαη ε ίδξπζε κηαο δηεζλνχο νξγάλσζεο  φισλ ησλ θνκκνπληζηηθψλ 

θνκκάησλ θαζψο θαη ε κεηάβαζε ηεο εγεζίαο απφ ηνλ Λέληλ ζηνλ ηάιηλ, 

ζεκεηψλνληαο ηελ θαηνρή ηνπ θεληξηθνχ ειέγρνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ θνκκνπληζηηθψλ 

θνκκάησλ απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε. 

«Απφ ηηο πξψηεο πξάμεηο ηνπ επαλαζηαηηθνχ θαζεζηψηνο ζηε Ρσζία ήηαλ ε 

ίδξπζε δηεζλνχο νξγάλσζεο φισλ ησλ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ. Ήηαλ ε Σξίηε 

Γηεζλήο ή Κνκκνπληζηηθή Γηεζλήο. Ηδξχζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1919 γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο δηεζλνχο επαλάζηαζεο ελαληίνλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ αζηηθψλ θαζεζηψησλ 

θαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ λένπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηε Ρσζία…»
280

. 

Σέινο ζηελ ηέηαξηε θάζε , ζηελ νπνία αληηζηνηρεί «Ζ ίδξπζε θαη ε νξγάλσζε 

ηεο ΔΓ» πεξηιακβάλνληαη ε ίδξπζε θαη ηα αξρηθά κέιε ηεο ΔΓ, ελψ 

πεξηγξάθεηαη ην δνκηθφ θαζεζηψο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο ηνλίδεηαη ν θεληξηθφο 

ξφινο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. 
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«ηε κεηξφπνιε ηεο δηεζλνχο θνκκνπληζηηθήο επαλάζηαζεο ηδξχζεθε ην 1922, 

κεηά  ηνλ  ηεξκαηηζκφ  ηνπ  Δκθχιηνπ  Πνιέκνπ,  ε  Έλσζε  ησλ  νβηεηηθψλ  

νζηαιηζηηθψλ  Γεκνθξαηηψλ,  ε νπνία πεξηιάκβαλε αξρηθά ηέζζεξηο δεκνθξαηίεο, ηε 

Ρσζία, ηελ Οπθξαλία, ηε Λεπθνξσζία θαη ηελ Τπεξθαπθαζία, δειαδή ηηο ρψξεο ηεο 

πξνεπαλαζηαηηθήο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο…»
281

.  

4.3 Θεκαηηθόο άμνλαο Γ΄: Πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

Ο ηξίηνο ζεκαηηθφο άμνλαο απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ θαη αλαθνξψλ ηνπ ηνπξθηθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, νη 

νπνίεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο «Πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ», κεηαμχ ηνπ Α' θαη 

ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ηδηαίηεξα, σο αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζηε Πεξίνδν 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ, νξίζηεθε ε Οηθνλνκηθή Κξίζε ηνπ 1929, θαζψο απνηειεί θνηλφ 

ζεκείν ησλ δχν εγρεηξηδίσλ, κε ηε κνξθή ηζηνξηθήο θάζεο, ζπκπίπηνληαο ζηελ 

ρξνλνινγηθή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ έπεηηα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Α' 

παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη εληαγκέλα ζηνλ δεχηεξν άμνλα. 

Ξεθηλψληαο κε ηελ ηνπξθηθή ηζηνξία, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε ελφηεηα κε ηίηιν 

«Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929»
282

, κέζσ ησλ αλαθνξψλ «Ο θφζκνο πξν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο», «Ζ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (ε Μαχξε Πέκπηε)» θαη 

«Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ Σνπξθία», πεξηγξάθνληαη νη αηηίεο εκθάληζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαη ε ζηαδηαθή εμάπισζή ηεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, κε θαηάιεμε ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο.   

«Ζ Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 άξρηζε ην 1929, ζπλέρηζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη παξφιν πνπ έιαβε σο θέληξν ηελ  

Βφξεην Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε, πξνμέλεζε ηηο θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη εηδηθά ζε βηνκεραληθέο…»
283

. 

Αθνινχζσο, κε γλψκνλα ην ζπλνιηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιεκηθνχ δηαζηήκαηνο, ηνπνζεηείηαη ε αλαθνξά, «Ζ 

Δπξψπε ζηελ Πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ», ζηελ νπνία αξρηθά εθζέηνληαη «νη 

πξνζπάζεηεο εμαζθάιηζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο εηξήλεο», θαζψο πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν 

ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ εηξεληθνχ δηαζηήκαηνο έπεηηα 

απφ ην ηέινο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  
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Χο  απνηέιεζκα ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ησλ ληθεθφξσλ θξαηψλ 

ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη α) ε ίδξπζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (ΚΣΔ, 10 

Ηαλνπαξίνπ 1920), φπνπ ζεκεηψλεηαη θαη ε πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή πξνο ηελ 

Σνπξθία, β) ε πλζήθε ηνπ Λνθάξλν (1 Απξηιίνπ 1925) θαη γ) ε πκθσλία Μπξηάλ – 

Κειφγθ (28 Απγνχζηνπ 1928). Χζηφζν, ζπκπεξαζκαηηθά επηζεκαίλεηαη ε κεξηθή 

απνηπρία ησλ εηξελεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ε εκθάληζε δηαθξαηηθψλ δηαθσληψλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ αδπλακία απνηξνπήο ηεο έθξεμεο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

«Σνλ 19
ν
 αηψλα, αλ θαη ξίρηεθε ζηελ κέζε ε ηδέα ίδξπζεο ελφο νξγαληζκνχ κε 

ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο, δελ 

κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ο Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο σζηφζν, ελίζρπζε απηή ηε 

ζθέςε. Με ηηο ζπκθσλίεο πνπ έγηλαλ ζην ηέινο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζπλάκα κε 

ην φηη δηαθαίλνληαλ φηη εμαζθαιίζηεθε κηα ηάμε, δεκηνπξγήζεθε κηα θαηάζηαζε ε 

νπνία ζα απνηεινχζε αηηία θαη γηα αξθεηά πξνβιήκαηα»
284

. 

ηε ζπλέρεηα, ππφ ηνλ ηίηιν «Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ζηελ 

Δπξψπε»
285

, παξνπζηάδεηαη ην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν θαηά ηε κεζνπνιεκηθή πεξίνδν, ελψ κέζα ζην πιαίζην ηεο 

ρξνλνινγηθήο αιιεινπρίαο εμεηάδεηαη «ε ίδξπζε ησλ νινθιεξσηηθψλ 

θαζεζηψησλ»
286

, φπνπ πεξηιακβάλνληαη «ν Φαζηζκφο ζηελ Ηηαιία»
287

, «ν Ναδηζκφο 

ζηε Γεξκαλία»
288

 θαη «ε πεξίνδνο ηνπ Φξάλθν ζηελ Ηζπαλία»
289

.  

«Ο Α' Παγθφζκηνο Πφιεκνο, παξάιιεια κε ηνλ ζάλαην εθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ άλνημε ηνλ δξφκν γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο… ηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ε 

νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ θαζψο κεγέζπλε κε ηαρχηεηα, βηψζεθε κηα έθξεμε θαηαλάισζεο 

βαζηδφκελε ζηνλ δαλεηζκφ… Πξνο ηα ηέιε ηνπ 1920, ζηε Ρσζία παξαηεξήζεθε κηα 

νηθνλνκηθή αλάηαζε, ε νπνία πξνρσξνχζε βαξηά… ηα 1920, ε νηθνλνκία ηεο 

Γεξκαλίαο, ε νπνία ήηαλ κέζα ζε θξίζε άξρηζε λα κεγεζχλεηαη μαλά ζηα κέζα ηνπ 

1930… Ζ Γεξκαλία, κε ηελ άθημε ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ ζηελ εμνπζία βίσζε κηα ξηδηθή 

θαζεζησηηθή αιιαγή… ηελ Αγγιία, απφ ηηο πξνζπάζεηεο γηα επίηεπμε ηνπ 

πξνπνιεκηθνχ επηπέδνπ επεκεξίαο, δελ κπφξεζε λα ιεθζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

ηε ρψξα παξνπζηάζηεθε αλεξγία ζε πςειφ πνζνζηφ. ηε Γαιιία, ν αθνπγθξαζκφο ηεο 
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αλάγθεο γηα κεγάιεο δεκφζηεο δαπάλεο,  ψζηε λα αλαδνκήζνπλ ηε ρψξα, ε νπνία ήηαλ 

ξεκαγκέλε, εκπφδηζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηελ Ηηαιία, νη ηαξαρέο, ζηηο νπνίεο 

αηηία απνηέιεζε ν πφιεκνο θαη νη νπνίεο έθεξαλ ζηελ εμνπζία  ην Φαζηζηηθφ Κφκκα 

(Partito Nazionale Fascista), άλνημαλ ηνλ δξφκν γηα έλα θπβεξλεηηθφ 

πξαμηθφπεκα»
290

.  

   Με επίθεληξν ηηο εμειίμεηο θα ηα επηηεχγκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν 

ηνπνζεηείηαη ε ελφηεηα «Ο θφζκνο ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ»
291

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε πνπ ζεκεηψζεθε κεηά ηνλ Ά 

Παγθφζκην Πφιεκν ζε ηνκείο, φπσο ε ηερλνινγία, νη ηέρλεο θαη νη επηζηήκεο.  

Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εμέιημε ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο: 

 Αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκία 

 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ξαδηφθσλν θαη κνπζηθή. 

 Σέρλεο, θηλεκαηνγξάθνο θαη  θσηνγξαθία. 

 Δπηζηήκεο. 

 Τγεία.  

 Κνηλσληθέο επηζηήκεο, ςπρνινγία, θηινζνθία. 

 Ηζηνξία, ινγνηερλία, ζέαηξν θαη κνπζηθή.  

Δθηφο ησλ δεηεκάησλ κε δηεζλή ραξαθηεξηζηηθά,  ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην 

εληφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ εληάζζεηαη θαη ε ελφηεηα κε 

ηίηιν «Ζ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Πεξηφδνπ Αηαηνχξθ». ηελ παξνχζα 

αλαθνξά, πεξηιακβάλνληαη «νη εμειίμεηο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή» ηεο Σνπξθίαο θαηά 

ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ, νη νπνίεο 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ππνελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ κε ηίηινπο, «Ζ 

είζνδνο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (18 Ηνπιίνπ 1932)», «Ζ Βαιθαληθή 

πλλελφεζε (9 Φεβξνπαξίνπ 1934)», «Ζ χκβαζε ησλ ηελψλ ζην Μνληξέ (20 

Ηνπιίνπ 1936)», «Σν χκθσλν αληακπάη (8 Ηνπιίνπ 1937)» θαη «Σν δήηεκα ηνπ Υαηάη 

θαη ε πξνζάξηεζε ηνπ Υαηάη ζηε Μεηέξα Παηξίδα (30 Ηνπλίνπ 1939)». 

Με εηζαγσγηθή αλαθνξά ζηε ζηάζε θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Σνπξθία 

θαη ηα δπηηθά θξάηε, ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απνθάζεηο ηεο 

πλζήθεο ζηε Λσδάλλε ην 1923, απεηθνλίδεηαη σο ζεκειηψδεο αξρή ηνπ Μνπζηαθά 

Κεκάι Αηαηνχξθ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο,  ε άζθεζε εηξεληθήο 
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εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ ηζνξξνπία θαη ηε ζηαζεξφηεηα, 

ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθά δηαηππψλεηαη 

ε δήισζε ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι ζρεηηθά κε ηελ Ηηαιία ηνπ Μνπζνιίλη. 

«Ζ Σνπξθία, ε νπνία νινθιήξσζε κε επηηπρία ηε ζηξαηησηηθή θαη ηε 

δηπισκαηηθή θάζε ηνπ Δζληθναπειεπζεξσηηθνχ Αγψλα (Millî Mücadele), κε ηε 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο αλαγλσξίζηεθε επίζεκα ζε δηεζλέο επίπεδν. Μεηά ην 1923, 

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηα δεηήκαηα ηεο 

Μνπζνχιεο, ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, ησλ ζπλφξσλ κε ηε πξία, ηεο αληαιιαγήο 

πιεζπζκψλ θαη ησλ ηελψλ, ηα νπνία δελ κπφξεζαλ λα δηεπζεηεζνχλ ζηε Λσδάλλε. 

Απηά ηα ζέκαηα θαη ην αίζζεκα αλαμηνπηζηίαο απέλαληη ζηα δπηηθά θξάηε, απφ ηνλ 

Δζληθναπειεπζεξσηηθφ  Αγψλα θη έπεηηα, εμαζθάιηζε ηε ζπλέρεηα ησλ ππαξρνπζψλ 

θαιψλ ζρέζεσλ κε ηε νβηεηηθή Έλσζε. Ζ Σνπξθία, αθφηνπ έιπζε ηα ελαπνκείλαληα 

δεηήκαηα απφ ηε Λσδάλλε, άξρηζε ηελ ζχλαςε θαιψλ ζρέζεσλ θαη κε ηηο δπηηθέο 

ρψξεο. 

 ην δηάζηεκα έπεηηα απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

επνπισζνχλ νη πιεγέο ηεο ρψξαο θαη λα θηάζνπλ ζηελ επηηπρία νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

είραλ γίλεη· ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ππήξρε αλάγθε γηα κηα 

θαηάζηαζε εηξήλεο. Ζ Σνπξθία απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θη έπεηηα, ζηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ζέηνληαο σο αξρή ηνλ ιφγν ηνπ Αηαηνχξθ, ―Δηξήλε ζηελ παηξίδα, εηξήλε ζηνλ 

θφζκν‖, πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη κηα εηξελεπηηθή πνιηηηθή. 

Δηδηθά απφ ην 1930 θη έπεηηα, νη θξίζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Δπξψπε έγηλαλ 

αηηία γηα πφισζε, ε νπνία ζηαδηαθά νμπλφηαλ αλάκεζα ζε θξάηε (φπσο ε Αγγιία θαη ε 

Γαιιία) πνπ ήζειαλ λα πξνζηαηέςνπλ ην θαζεζηψο, ην νπνίν έθεξε ν Α' Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο θαη ζε θξάηε (φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία) πνπ ήζειαλ λα αιιάμνπλ αχηε ηε 

δνκή. 

ρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε, ν Αηαηνχξθ ζεσξνχζε φηη αληί λα 

εμαιεηθζνχλ νη αηηίεο ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ θαη ηνπ Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

απμήζεθαλ θη άιιν νη ερζξφηεηεο. Καηά ηνλ ίδην, ηα ληθεθφξα θξάηε, θάλνληαο ηα 

εηηεκέλα λα απνδερηνχλ εμαλαγθαζηηθά ηνπο φξνπο εηξήλεο, δελ κπφξεζαλ λα 

αληηιεθζνχλ ηηο εζληθέο, ηηο γεσπνιηηηθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ ησλ 

ρσξψλ. 

Ο Αηαηνχξθ, ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηελ Ηηαιία επίζεο, είρε πεη απηέο ηηο 

ιέμεηο: ―Αλακθίβνια ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ Μνπζνιίλη δεκηνπξγήζεθε έλα ζηεξέσκα γηα 

κηα κεγάιε αλάπηπμε θαη εμέιημε. Δάλ ν Μνπζνιίλη, ζε έλαλ κειινληηθφ πφιεκν, 
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κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη φπσο πξέπεη, κέλνληαο εθηφο πνιέκνπ,  ηε κεγέζπλζε πνπ 

θαηλφηαλ ζηελ Ηηαιία, ζα κπνξέζεη λα παίμεη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ξφινπο ζην 

ηξαπέδη ηεο εηξήλεο. Χζηφζν, θνβάκαη φηη ν ζεκεξηλφο αξρεγφο ηεο Ηηαιίαο, δελ ζα 

κπνξέζεη λα γιηηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ επηζπκία λα παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ Καίζαξα 

θαη ακέζσο ζα δείμεη φηη ε Ηηαιία απέρεη πνιχ αθφκα απφ ην λα γίλεη κηα ζηξαηησηηθή 

δχλακε‖.  

Απηήλ ηελ πεξίνδν ε Σνπξθία, σο κέινο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ ην 1932, 

βειηίσζε ηηο θαιέο ζρέζεηο πνπ ππήξραλ κε ηα δπηηθά θξάηε. πλάκα, κε ην λα 

ζπκκεηέρεη θαηά έλαλ ελεξγφ ηξφπν ζε εηξελεπηηθέο δξάζεηο ζε ηνπηθφ θαη ζε δηεζλέο 

πεδίν, θαηεπζχλζεθε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ηνπηθέο ζπκκαρίεο, θξαηψληαο ζε πξψην 

πιάλν ηε δηθή ηεο αζθάιεηα. Πξσηνζηάηεζε ζηε ζχλαςε ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ 

θαη ηνπ πκθψλνπ αληακπάη. Οδήγεζε λα θηάζνπλ ζε κηα ιχζε ππέξ ηεο ίδηαο, ηα 

δεηήκαηα ηνπ Υαηάη θαη ησλ ηελψλ, ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.     

Σαπηφρξνλα, ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε (εηδηθά 

ζηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία), έδεημε δήιν γηα ηελ ίδξπζε κηα ιεπηήο ηζνξξνπίαο 

αλάκεζα ζηα δπηηθά θξάηε θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε. Έηζη, ράξηο ζηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή, ηελ νπνία αθνινχζεζε, ε Σνπξθία απνηέιεζε έλα ζηνηρείν ζηαζεξφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή»
292

. 

ην δπηηθνεπξσπατθφ επίπεδν θαη κε βάζε ηελ αλαθνξά «Ζ είζνδνο ηεο 

Σνπξθίαο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (18 Ηνπιίνπ 1932)», ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, 

αλαθνξηθά ζηνλ νπνίν ζεκεηψλεηαη ν ζθνπφο  ηεο ίδξπζήο ηνπ, φπσο αληίζηνηρα ν 

ζηφρνο αιιά θαη ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο, κε ηειηθφ ζηάδην ηελ έληαμή ηεο σο κέινο. 

«Μεηά απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ε Σνπξθία, ε νπνία έιπζε ηα πξνβιήκαηα 

κε ηα δπηηθά θξάηε θαη ππέγξαςε κε ηα γεηηνληθά θξάηε ζπλζήθεο θηιίαο, ήζειε λα 

ζπλάςεη θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηε Γχζε». 

Παξνκνίσο, ζην βαιθαληθφ πιαίζην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο 

«Βαιθαληθήο πλελλφεζεο (9 Φεβξνπαξίνπ 1934)», φπνπ επηζεκαίλεηαη σο επηδίσμε 

ηεο Σνπξθίαο, ε ίδξπζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηα βαιθαληθά  θξάηε, κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ζηαζεξφηεηαο ζηνλ βαιθαληθφ ρψξν θαη ηελ απνηξνπή εμσηεξηθψλ 

θηλδχλσλ θαη απεηιψλ. Αθφκα, ε Ηηαιία ηνπνζεηείηαη σο ν βαζηθφο θίλδπλνο γηα ηελ 

πεξηνρή, ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαζψο 
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ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ππνγξαθή ηεο «πλζήθεο Φηιίαο θαη πκθηιίσζεο» κεηαμχ 

Σνπξθίαο θαη Διιάδαο (30 Οθησβξίνπ 1930) θαη ε πξφηαζε ηνπ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ γηα απνλνκή βξαβείνπ Ννκπέι Δηξήλεο ζηνλ Μνπζηαθά Κεκάι 

Αηαηνχξθ. 

ην ίδην πιαίζην παξνπζηάδεηαη ε ππνγξαθή ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ (9 

Φεβξνπαξίνπ 1930) θαη ν ζθνπφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο επίζεο 

πεξηγξάθνληαη ε ζηαδηαθή πνξεία απφ ηηο επηηπρείο ελέξγεηεο κέρξη ηελ έλαξμε 

απνδπλάκσζεο ηεο Βαιθαληθήο πλελλφεζεο. 

«Ζ Σνπξθία ζθφπεπε λα ηδξχζεη θαιέο ζρέζεηο κε ηα βαιθαληθά θξάηε. Γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν ππέγξαςε δηκεξείο ζπλζήθεο θηιίαο κε ηελ Αιβαλία ην 1923 θαη κε ηε 

Βνπιγαξία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία ην 1923. Δλησκεηαμχ ηα βαιθαληθά θξάηε 

πξνζπαζνχζαλ λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ βξίζθνληαλ αλάκεζά ηνπο. Σν 1926, ε 

Σνπξθία βξέζεθε ζην εγρείξεκα κε ζθνπφ ηελ ακνηβαία δηαζθάιηζε ησλ ζπλφξσλ 

αλάκεζα ζε φια ηα βαιθαληθά θξάηε. Ο ζθνπφο ηεο Σνπξθίαο ήηαλ λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζηαζεξφηεηα ζηα Βαιθάληα κε κηα ζπκθσλία, ε νπνία ζα ππνγξαθφηαλ θαη ηαπηφρξνλα 

λα παξεκπνδηζηνχλ νη θίλδπλνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ έμσ απφ ηα Βαιθάληα. 

Χζηφζν, απηφ ην εγρείξεκα ηεο Σνπξθίαο έκεηλε ρσξίο απνηέιεζκα.  

ε απηέο ηηο ρξνλνινγίεο ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ήηαλ ε Ηηαιία, πνπ 

αθνινπζνχζε κηα επεθηαηηθή πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Αλαηνιηθή  Μεζφγεην θαη 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ πεξηνρή κε ηα Γσδεθάλεζα, ηα νπνία θαηείρε. Με ηελ εμάιεηςε 

θάπνησλ παξεμεγήζεσλ αλάκεζα ζηα βαιθαληθά θξάηε μεθίλεζε ν ζρεκαηηζκφο 

εδάθνπο γηα ζπλελλφεζε. 

Σελ εκέξα ηεο 30
ήο 

Οθησβξίνπ 1930, ε ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ Φηιίαο, 

Οπδεηεξφηεηαο θαη πλδηαιιαγήο (Dostluk, Tarafsızlık ve Uzlaştırma Anlaşması), 

αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα, απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. Καηά ηελ εγεζία 

ηνπ Αηαηνχξθ θαη ηνπ Βεληδέινπ, ε ειιελνηνπξθηθή θηιία αλαπηχρζεθε. Σν έηνο 1933, ε 

Σνπξθία κε ηε ζεηξά ηεο ζχλαςε κία – κία πλζήθεο Φηιίαο θαη Οπδεηεξφηεηαο κε ηελ 

Διιάδα, ηε Βνπιγαξία, ηεο Ρνπκαλία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία. Απηέο νη δηκεξείο 

ζπλζήθεο, αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα ζπλελλφεζε αλάκεζα ζηα βαιθαληθά θξάηε, 

εηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ. O Βεληδέινο, ιφγσ 

ηεο κεγάιεο ζπκβνιήο ζηε δηαζθάιηζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο εηξήλεο 

ζηελ Δγγχο Αλαηνιή, ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 1934 πξνέβαιε ηνλ Αηαηνχξθ, σο ππνςήθην 

γηα ην Βξαβείν Νφκπει Δηξήλεο. Σν Βαιθαληθφ χκθσλν ππνγξάθεθε ζηηο 9 
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Ηαλνπαξίνπ 1934 ζηελ Αζήλα, απφ ηνπο ππνπξγνχο εμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ηεο 

Διιάδαο, ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. Παξάιιεια, γηα ηελ Βνπιγαξία θαη 

ηελ Αιβαλία, νη νπνίεο δελ κπήθαλ ζην χκθσλν, έκεηλε αλνηρηφ ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο…  

Ζ Βαιθαληθή πλελλφεζε απφ ηελ ίδξπζή ηεο θη έπεηηα απέθηεζε επηηπρίεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο. πκκεηείρε καδί κε ηέζζεξα θξάηε κέιε ηεο πλελλφεζεο, ζηα 

ππνρξεσηηθά νηθνλνκηθά κέηξα, ηα νπνία έιαβε ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηελ  

επίζεζε ηεο Ηηαιίαο ζηελ Αηζηνπία ην 1935. ηε Γηάζθεςε ηνπ Μνληξέ ην 1936, ε 

ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο πλελλφεζεο  ζηελ Σνπξθία θαη ε αθνινπζία  κηαο 

αιιειέγγπαο πνιηηηθήο ζηε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ηελψλ ππέξ ηεο Σνπξθίαο, 

απνηειεί παξάδεηγκα απηψλ ησλ επηηπρηψλ. Απφ ην 1936 θη έπεηηα άξρηζε λα αιιάδεη ε 

θαηάζηαζε ηεο Βαιθαληθήο πλελλφεζεο, ε νπνία παξνπζίαδε επηηπρίεο ζρεηηθά κε ηε 

δχλακε θαη ηε ζέιεζε αληίζηαζεο ησλ θξαηψλ κειψλ απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ εθηφο ησλ Βαιθαλίσλ. Οη πνιηηηθέο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο επέθηαζεο θαη νη πνιηηηθέο επηξξνήο ησλ κεγάισλ θξαηψλ άλνημαλ ηνλ δξφκν 

γηα ηελ απνδπλάκσζε ηεο πλελλφεζεο. Δηδηθά ην 1937, ε ππνγξαθή ζπλζήθεο θηιίαο  

ηεο Γηνπγθνζιαβίαο κε ηε Βνπιγαξία θαη απέλαληη ε Ηηαιία, ε νπνία ζηαδηαθά 

απνθηνχζε ηζρχ αιιά θαη  ε πξνζέγγηζε ηεο Διιάδαο ζε απηφ ην θξάηνο, επηηάρπλε 

πεξηζζφηεξν απηήλ ηελ θαηάζηαζε».
293

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη «ε χκβαζε ησλ ηελψλ ζην Μνληξέ (20 Ηνπιίνπ 

1936)», φπνπ απνηππψλεηαη ε εμέιημε ηνπ «Εεηήκαηνο ησλ ηελψλ» σο απφξξνηα ηεο 

κε επίιπζήο ηνπ θαηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

πξνβάιινληαη ε κεηαβαηηθή δηαδηθαζία ηνπ θαζεζηψο ειέγρνπ ησλ ηελψλ θαη νη 

δηαξξπζκηζηηθέο δηεξγαζίεο επάλσ ζην δήηεκα, κε γλψκνλα ηε ζέζε ηεο Σνπξθίαο 

απέλαληη ζηε ζηάζε ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ.  ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ δεηήκαηνο 

εληάζζεηαη ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ησλ ηελψλ ζην Μνληξέ, πεξηγξάθνληαο  ηνπο 

φξνπο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο. 

«Έλα απφ ηα δεηήκαηα, ηα νπνία δελ δηεπζεηήζεθαλ ζηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο, ήηαλ θαη ην δήηεκα ησλ ηελψλ. Ζ Σνπξθία,  ππφ ηνπο ηφηε φξνπο, 

ππνρξεψζεθε λα απνδερζεί ηελ παξαρψξεζε ηεο δηεξγαζίαο αθνπιηζκνχ ηεο πεξηνρήο 

ησλ ηελψλ θαη ηνπ ειέγρνπ δηέιεπζεο, ζηε Γηεζλή Δπηηξνπή ησλ ηελψλ. Με ηελ 

άθημε ηνπ 1930 ε Σνπξθία αλεζχρεζε ιφγσ ησλ θηινδνμηψλ ηεο Ηηαιίαο ζηα Βαιθάληα 
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θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ήζειε λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηελψλ, ηα 

νπνία θαηείραλ ζηξαηεγηθή ζεκαζία. Σν ζέκα κεηαθέξζεθε ζηελ αηδέληα γηα πξψηε 

θνξά ην 1933, ζηε ―πλδηάζθεςε Αθνπιηζκνχ ζην Λνλδίλν (Londra Silahsızlanma 

Konferansı)‖.  

Ζ επίζεζε ηεο Ηηαιίαο ζηελ Αηζηνπία ην 1935 θαη ε έλαξμε αθνπιηζκνχ ησλ 

Γσδεθαλήζσλ, ε εθ λένπ απνζηνιή ζηξαηνχ ηεο Γεξκαλίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρήλνπ 

(Ren Bölgesi) θαη ν ηεξκαηηζκφο ησλ πκθσληψλ ηνπ Λνθάξλν, έζεζαλ ελεξγά ηελ 

Σνπξθία ζην ζέκα κεηαβνιήο ηεο χκβαζεο ησλ ηελψλ. 

Ζ Σνπξθία έιαβε ηελ ππνζηήξημε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη κέζσ ηνπ 

Βαιθαληθνχ χκθσλνπ θαη ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. Ζ Βνπιγαξία, ε νπνία δελ ήηαλ 

κέινο ηνπ πκθψλνπ, δελ αληέδξαζε, ζεσξψληαο φηη ην εγρείξεκα ηεο Σνπξθίαο 

ζρεηηθά κε ηα ηελά ζα κπνξνχζε λα αλνίμεη ηνλ δξφκν γηα  κεηαβνιή ησλ απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ αθνπιηζκφ θαηά ηε πλζήθε ηνπ Νετγχ. Ζ Αγγιία, ε νπνία γλψξηδε ηηο 

θηινδνμίεο ηεο Ηηαιίαο ζηε Μεζφγεην, ππνδέρζεθε ζεηηθά απηφ ην εγρείξεκα. Ζ 

Ηαπσλία, ε νπνία βξηζθφηαλ ζην κέζνλ ηεο πξνζπάζεηαο ηεο γηα δηεχξπλζε ζηελ Αζία, 

παξέκεηλε αδηάθνξε. ε απηή ηελ θαηάζηαζε, απφ ηνπο ππνγξάθνληεο ηεο χκβαζεο 

ησλ ηελψλ ζηε Λσδάλλε, κφλν ε Ηηαιία ζα κπνξνχζε λα αληηηαρζεί ζε απηή ηε 

κεηαβνιή ηεο ζχκβαζεο, εμαηηίαο ησλ θηινδνμηψλ ηεο ζηε Μεζφγεην. Δπάλσ ζε απηέο 

ηηο εμειίμεηο, ε Σνπξθία επηζπκνχζε ηε ζχγθιηζε κηα πλδηάζθεςεο (Konferans) γηα λα 

παξνπζηάζεη έλα λέν θαζεζηψο ζηα ηελά. ρεηηθά κε ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ θξαηψλ 

(εθηφο απφ ηελ Ηηαιία) γηα ηε κεηαβνιή ηεο χκβαζεο ησλ ηελψλ ζηε Λσδάλλε, 

ζπγθιήζεθε κηα ζπλδηάζθεςε ζηελ πφιε Μνληξέ ηεο Διβεηίαο, ζηηο 22 Ηνπλίνπ 1936. 

ηε πλδηάζθεςε ηνπ Μνληξέ γηα ηα ηελά (Montrö Boğazlar Konferansı), φπνπ 

ζπκκεηείραλ ε Σνπξθία, ε Απζηξαιία, ε Αγγιία, Βνπιγαξία, ε Γαιιία, ε Διιάδα, ε 

Ηαπσλία, ε Ρνπκαλία, ε νβηεηηθή έλσζε θαη ε Γηνπγθνζιαβία, ππνγξάθεθε ζηηο 20 

Ηνπιίνπ ε χκβαζε ησλ ηελψλ ζην Μνληξέ (Montrö Boğazlar Sözleşmesi). 

Με ηε χκβαζε ησλ ηελψλ ζην Μνληξέ, θαηαξγήζεθε ε ―Δπηηξνπή ησλ 

ηελψλ‖  θαη παξαρσξψληαο ζηελ Σνπξθία ην δηθαίσκα ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζηα 

ηελά θαη ζηε γχξσ πεξηνρή, έγηλε κηα δηαξξχζκηζε, ε νπνία έιαβε σο βάζε ηελ 

ηνπξθηθή θπξηαξρία θαη ηνλ έιεγρν ζηα ηελά. Με ηε λέα δηαξξχζκηζε, παξάιιεια κε 

ηελ απνδνρή ηεο αξρήο γηα ειεχζεξε ζαιάζζηα δηέιεπζε ζηα ηελά, δεκηνπξγήζεθε έλα 

λέν θαζεζηψο δηέιεπζεο, βαζηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο…»
294

. 
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ηνλ ρψξν ηεο Αλαηνιήο, νη ηνπξθηθέο δηπισκαηηθέο εμειίμεηο 

αληηθαηνπηξίδνληαη κέζσ  ηεο ππνγξαθήο ηνπ «πκθψλνπ αληακπάη (8 Ηνπιίνπ 

1937)», ζρεηηθά κε ην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηα θξάηε ησλ 

Ηξάλ, Ηξάθ θαη Αθγαληζηάλ, κε ζθνπφ ηελ εηξήλε ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή. 

«Σν χκθσλν ηνπ αληακπάη (Sadabat Paktı) είλαη κηα πνιχπιεπξε ηνπηθή 

ζπλζήθε, ε νπνία ππνγξάθεθε αλάκεζα ζηελ Σνπξθία, ην Ηξάθ, ην Ηξάλ θαη ην 

Αθγαληζηάλ. Με απηφ, νη πιεπξέο κεηαμχ ηνπο ελζηεξλίζηεθαλ ηε δεκηνπξγία κηαο 

ζπλεξγαζίαο γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή θαη λα γιηηψζνπλ απφ ηηο 

επηζέζεηο. Απηφ είλαη κφλν έλα ζχκθσλν κε επίζεζεο θαη θηιίαο, δελ είλαη έλα 

ζχκθσλν γηα ακπληηθή βνήζεηα… Απφ ηελ άπνςε ηεο Σνπξθίαο, ην χκθσλν 

αληαλαθινχζε ηελ εηξελεπηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Αηαηνχξθ θαη ηελ επηζπκία λα 

πεξηθπθιψζεη  ηνλ πεξίγπξν ηεο ρψξαο κε έλα  πέπιν θηιίαο. Αλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ 

πκθψλνπ αληακπάη ήηαλ δηαθνξεηηθφ κε ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ, απνηεινχζε 

επίζεο κηα πξψηε αθξάδαληε έλδεημε ηεο επηζπκίαο ηεο Σνπξθίαο λα γίλεη κηα γέθπξα 

εηξήλεο αλάκεζα ζηε Γχζε θαη ηελ Αλαηνιή. Σν χκθσλν είρε γίλεη ζεηηθά απνδεθηφ 

ζηε Γχζε θαη ηνλ Ηζιακηθφ Κφζκν. Χζηφζν, κε ηελ έλαξμε ηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην 

1939, ε  ζεκαζία ηνπ πκθψλνπ άξρηζε λα ράλεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ε 

Αγγιία θξάηεζε ην Ηξάθ ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο. Σν Ηξάλ σζηφζν εηζήιζε ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο ΔΓ θαη ηεο Αγγιίαο. Μεηά ηνλ πφιεκν, κφιηο ε θαηάζηαζε επέζηξεςε ζηα 

θαλνληθά, ην Ηξάλ πξφηεηλε ηελ επαλαθνξά ηνπ πκθψλνπ θαη αθφκα ηε ζπκπεξίιεςε 

ηνπ Αθγαληζηάλ ζην χκθσλν. ην δηάζηεκα κεηά ηνλ πφιεκν, κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

πκθψλνπ ηεο Βαγδάηεο ην 1955 ζηε Μέζε Αλαηνιή απέλαληη ζηηο απεηιέο ηεο ΔΓ, 

ην χκθσλν ηνπ αληακπάη έραζε ηε ζεκαζία ηνπ θαη κε ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ Ηξάθ 

– Ηξάλ ην 1980, ράζεθε πηα ν ιφγνο χπαξμήο ηνπ θαη έιαβε ηε ζέζε ηνπ ζηελ 

ηζηνξία»
295

.  

Δπηπιένλ, ζηνλ ίδην ρψξν εληάζζεηαη θαη ην «Εήηεκα ηνπ Υαηάη θαη ε 

πξνζάξηεζή ηνπ ζηε Μεηέξα Παηξίδα», ην νπνίν αλαιχεηαη κέζα απφ ηα ζηάδηα ησλ 

ζέζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηε Γαιιία γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Υαηάη, έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ίδηαο, ζε θαζεζηψο γαιιηθήο εληνιήο  κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Άγθπξαο (20 Οθησβξίνπ 1921) θαη ηειηθή έθβαζε ηελ 

εθ λένπ ελζσκάησζή ηεο ζηε «κεηέξα παηξίδα», ηελ Σνπξθία. 
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«Σν Υαηάη, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπλφξσλ ηνπ Δζληθνχ 

ξθνπ
296

 (αληδάθη ηνπ Ηζθεληέξνπκ) θαη θαζψο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ηνπξθηθφ, 

κε ηε πλζήθε ηεο Άγθπξαο, ηελ νπνία ππνγξάςακε κε ηε Γαιιία  ζηηο 20 Οθησβξίνπ 

1921, έκεηλε εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο. Μαδί κε ηε πξία, ε πεξηνρή ηέζεθε ππφ 

γαιιηθή εληνιή. Ζ Σνπξθία, ε νπνία αλαγθάζηεθε λα ιάβεη κηα ηέηνηα απφθαζε εμ 

αλάγθεο ησλ ζπλζεθψλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, δελ παξέιεηςε λα πξνζζέζεη δηαηάμεηο 

πνπ ζα πξνεηνίκαδαλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ 

ζην Υαηάη θαη γηα ηελ παξαρψξεζε απηνλνκίαο ζηελ πεξηνρή. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

άξζξν ηεο ζπκθσλίαο, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ηζθεληέξνπκ ζα ηδξπφηαλ κηα εηδηθή 

δηνίθεζε. Δπσθεινχκελε θάζε είδνπο επθαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξθηθνχ 

πνιηηηζκνχ ζηελ πεξηνρή, ε Σνπξθηθή γιψζζα ζα θαηείρε επίζεκε ηδηφηεηα. Σν 1921 ε 

δηνίθεζε εληνιήο ηεο Γαιιίαο πξνζάξηεζε ην Απηφλνκν αληδάθη ηνπ Ηζθεληέξνπκ ζην 

Υαιέπη. Απηφ ην θαζεζηψο πνπ ηδξχζεθε ζην αληδάθη ηνπ Ηζθεληέξνπκ απνηέιεζε αηηία 

αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηελ πεξηνρή θαη ζηελ Σνπξθία… ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1936, ε 

Κνηλσλία ησλ Δζλψλ αλαιακβάλνληαο ην πξφβιεκα ηνπ Ηζθεληέξνπκ, έγηλε απνδεθηφ 

έλα λέν θαζεζηψο γηα ην αληδάθη. χκθσλα κε απηφ, ην Ηζθεληέξνπκ θαη ε Αληάθηα 

έθηαζαλ ζε έλα θαζεζηψο, ζην νπνίν δηνηθνχληαλ κε έλα θαζνξηζκέλν ζχληαγκα, ήηαλ 

πιήξσο αλεμάξηεηεο ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ππνζέζεηο ελψ ζηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο 

ήηαλ εληαγκέλεο ζηε πξία. Σν 1937 κε ζπλζήθε, ε νπνία ππνγξάθεθε αλάκεζα ζηελ 

Σνπξθία θαη ηε Γαιιία δηαζθαιίζηεθε ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αληδαθηνχ»
297

. 

 

ην ειιεληθφ εγρεηξίδην ε πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ  παξνπζηάδεηαη κέζα 

απφ ηηο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν φζν θαη ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Διιάδαο, θαζψο φζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπ ίδηνπ ηνπ βηβιίνπ απαξηίδεηαη απφ ηα 

ππνθεθάιαηα, «Ζ δεθαεηία 1920 – 1930», «Δζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα (1923 - 

1930)», «Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηεο ηεο», «Ζ Διιάδα ζηελ θξίζηκε 

δεθαεηία 1930 – 1940» θαη ηέινο «Ο ππφινηπνο θφζκνο». 

Με αλαθνξά ζηηο επξχηεξεο εμειίμεηο ηεο δεθαεηίαο 1920 – 1930 θαη ζην 

πιαίζην ηεο αλαθνξάο «ε νξγάλσζε ηεο εηξήλεο»  πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 

πξνζπαζεηψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

εηξήλεο, κεηά ην ηέινο ηνπ Ά Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Αθφκα, πεξηγξάθεηαη «ε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία» ηεο πεξηφδνπ, σο παξάγνληεο γηα ηελ ζπλέρηζε 
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ηνπ εηξεληθνχ θιίκαηνο, θαζψο επίζεο παξαζέηνληαη σο επαθφινπζα, «νη πξνθιήζεηο 

θαηά ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ», κε παξαδείγκαηα 

ηελ εκθάληζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ Κνκκνπληζκνχ ζηελ ΔΓ θαη ηνπ Φαζηζκνχ 

ζηελ Ηηαιία. 

«Ζ θξνληίδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, φπσο είρε ζεζπηζηεί θαηά ηε 

Γηάζθεςε ζην Παξίζη κεηαμχ ησλ εηψλ 1919 – 1920, θάλεθε λα εκπλέεη ηνπο εγέηεο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ – κειψλ  ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο θαηά ηε δεθαεηία 1920 – 

1930. Οπσζδήπνηε, είρε λσξίο θαηαδεηρηεί φηη ε ζχζηαζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ δε 

ζα αλαηξνχζε ηε ιεηηνπξγία, παξάπιεπξα, ηνπ θαζεζηψηνο πνπ είρε έσο ηφηε 

πξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θξαηψλ, ηα νπνία πξνέηαζζαλ ην εζληθφ 

έλαληη ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο…»
298

 

«Ζ εμέιημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο   δηεζλνχο θνηλσλίαο, 

ηδηαίηεξα ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο Δπξψπεο, δελ ήηαλ αλεμάξηεηε απφ ηελ αληίζηνηρε 

δηακφξθσζε ησλ φξσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη, θαη' επέθηαζε, ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Παξά ηηο δπζθνιίεο, πνπ ήηαλ εχινγν λα πξνθαιέζεη ε κεηάβαζε απφ ηελ νηθνλνκία ηνπ 

πνιέκνπ ζ' απηήλ ηεο εηξήλεο, ε πξψηε κεηαπνιεκηθή δεθαεηία ζθξαγίδεηαη απφ ηελ 

επίηεπμε κηαο αηζζεηήο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο…»
299

. 

«ην φλνκα ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο ελφηεηαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, ν 

ηάιηλ ζα επηρεηξήζεη, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Λέληλ (1924), ηελ νηθνδφκεζε ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ ―ζε κία κφλν ρψξα‖, ηελ ΔΓ, ππφ ηε δηθή ηνπ ζπγθεληξσηηθή 

εμνπζία… Ζ άιιε πξφηαζε, κε αθεηεξία δηαθνξεηηθή, αιιά αληίζεηε θαη απηή ζηηο 

ζεκειηαθέο αξρέο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, είρε δηαηππσζεί απφ ηνλ Μπελίην Μνπζνιίλη, 

εκπλεπζηή ηεο θαζηζηηθήο ηδενινγίαο…»
300

. 

ζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, παξαηίζεηαη ε ελφηεηα κε ηίηιν 

«Δζσηεξηθέο  εμειίμεηο  ζηελ  Διιάδα (1923-1930)», φπνπ κε ρξνλνινγηθή αθνινπζία 

πεξηγξάθνληαη νη εζσηεξηθέο εμειίμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαζηήκαηνο, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηα πνιηηηθά γεγνλφηα κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, κε θχξην άμνλα 

ηελ «πνξεία πξνο ηελ πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε» ηεο ρψξαο, κέρξη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. Αθνινχζσο, απνηππψλεηαη «ε νηθνλνκηθή θαη ε 

θνηλσληθή πξφνδνο» ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, φπσο θαη «ε δηεζλήο ζέζε ηεο 
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Διιάδαο» ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν, έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ζηε 

Λσδάλλε. 

Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ αλαθνξέο: 

«Ζ Διιάδα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ζα δηαλχζεη 

πεξίνδν δπζρεξεηψλ ζην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ πεδίν. Ζ θξίζε πνπ είρε σο αθεηεξία ηνλ 

Δζληθφ Γηραζκφ επηβάξπλε εμαθνινπζεηηθά ηε δεκφζηα δσή…»
301

. 

«Αμηνζεκείσηεο ππήξμαλ νη παξάιιειεο εμειίμεηο ζην πεδίν αθελφο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαη αθεηέξνπ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. Πεξί ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 είρε βειηησζεί αηζζεηά ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη, 

εηδηθφηεξα, είρε εγθαηληαζηεί ε θαηαζθεπή ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο, είρε 

ζηαζεξνπνηεζεί ην εζληθφ λφκηζκα, είρε αλαπηπρζεί ε εκπνξηθή θίλεζε θαη είρε 

δξνκνινγεζεί ε ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο…»
302

. 

«ην δηπισκαηηθφ πεδίν ε Διιάδα θαηφξζσζε λα ακβιχλεη, κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, ηηο δπζβάζηαθηεο πηέζεηο πνπ είρε αξρηθά αληηκεησπίζεη. Ζ πνιηηηθή, πξάγκαηη, 

ησλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ είρε, κεηά ηε ζπλνκνιφγεζε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο 

θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κε ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία, νξηζηηθά 

εγθαηαιεηθζεί. Αθφκε θαη ε δηεθδίθεζε ησλ πεξηνρψλ φπνπ ππεξείρε αηζζεηά ην 

ειιεληθφ ζηνηρείν –φπσο  ηα Γσδεθάλεζα, ε Βφξεηα Ήπεηξνο θαη ε Κχπξνο– δελ  

πξνβαιιφηαλ δπλακηθά απφ ηελ επίζεκε Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα κε δηαηαξαρηνχλ νη 

ζρέζεηο κε ηελ Ηηαιία θαη ηε Μ. Βξεηαλία. Σν γεγνλφο ηεο δηπισκαηηθήο αδπλακίαο κεηά 

ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ε ζπλαθφινπζε ππνηίκεζή ηεο σο παξάγνληα ηεο 

δηεζλνχο δσήο δε ζα θαηαζηήζεη εληνχηνηο δπλαηή ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηα 

γεηηνληθά θξάηε θαη ηηο κεγάιεο επξσπατθέο δπλάκεηο παξά κφλν κεηά ηελ επάλνδν ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηελ εμνπζία, ην 1928…»
303

. 

ρεηηθά κε ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε επηζεκαίλνληαη ε εθδήισζε θαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1929 – 1932. πγθεθξηκέλα ζην βηβιίν 

πεξηγξάθνληαη  ηα επαθφινπζα ζε νηθνλνκηθφ αιιά θπξίσο ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ 

επίπεδν, φπνπ πξνβάιιεηαη ην πιήγκα ζηα θηιειεχζεξα δεκνθξαηηθά πξφηππα κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε απνιπηαξρηθψλ θαζεζηψησλ. Δπίζεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζηελ πεξίπησζε ηεο επηθξάηεζεο ηνπ Δζληθνζνζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Αδφιθνπ 
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Υίηιεξ  θαη ζηελ θπξηαξρία ηνπ λαδηζκνχ ζηε Γεξκαλία, παξνπζηάδεηαη σο ζπλέπεηα 

ησλ αληίζηνηρσλ γεγνλφησλ «ε θαηάξξεπζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ». 

«Ηζρπξφ ππήξμε ην πιήγκα πνπ δερφηαλ, γεληθφηεξα, ην θηιειεχζεξν 

δεκνθξαηηθφ πξφηππν ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο θαη, θαη' επέθηαζε, ε πξννπηηθή ηεο 

επεκεξίαο πνπ ήδε δηαθαηλφηαλ... Πξάγκαηη, ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ε νπνία 

θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαηλφηαλ  φηη είρε θπξηαξρήζεη ζην δηεζλέο 

ζηεξέσκα, δερφηαλ ηελ απζηεξή θξηηηθή ησλ ερζξψλ ηεο. Ζ ζηαιηληθή Ρσζία θαη ε 

θαζηζηηθή Ηηαιία ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη νη νπαδνί ηνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο ελζαξξχλνληαλ θαη εληζρχνληαλ ζηελ αληίζεζή 

ηνπο θαηά ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Καη' εμνρήλ ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο 

Γεξκαλίαο… Τπφ ηελ πίεζε ησλ γεγνλφησλ απηψλ ε ΚΣΔ εμαζζελεί δξακαηηθά θαη 

ηειηθά θαηαξξέεη. Σν ζχζηεκα ηεο «ζπιινγηθήο αζθάιεηαο», ην νπνίν πξννξηδφηαλ λα 

εγγπεζεί ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, απνδεηθλχεηαη αλίζρπξν λα αλαραηηίζεη ηηο 

εθβηαζηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ ηζρπξψλ απηαξρηθψλ δπλάκεσλ ζηελ επξχηεξε έθηαζε 

ηνπ πιαλήηε»
304

. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηγξάθεηαη  «ε Διιάδα ζηελ 

θξίζηκε δεθαεηία 1930 – 1940». ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αξρηθά απνηππψλεηαη ε 

«Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ε εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο», φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα 

πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα θαη νη ζρεηηθέο πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, κε ηειηθή θάζε ηελ 

πεξίνδν ηνπ Ησάλλε Μεηαμά
305

.  

Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη «ν αληίθηππνο ηεο δηεζλνχο θξίζεο ζηελ θνηλσλία 

θαη ηελ νηθνλνκία» θαζψο επίζεο ε «ζέζε ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο πιαίζην ηεο επνρήο», 

φπνπ ελδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη:  

 Ζ εκθάληζε ξήγκαηνο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο,  

 Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ ππνγξαθή ηνπ Βαιθαληθνχ 

πκθψλνπ. 

 Ζ επηδίσμε  νπδέηεξεο ειιεληθήο ζηάζεο ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο 

εκπφιεκεο επξσπατθήο δηακάρεο. 

«Ζ Διιάδα ζπλππέγξαςε, ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1934, ην ηεηξακεξέο Βαιθαληθφ 

χκθσλν κε ηε Γηνπγθνζιαβία,  ηε  Ρνπκαλία  θαη  ηελ  Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ νη 

ρψξεο απηέο λα πξναζπίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηά ηνπο απέλαληη ζηελ 

«αλαζεσξεηηθή» πνιηηηθή πνπ είρε πηνζεηήζεη ε Βνπιγαξία. Με ηνλ ηξφπν φκσο απηφλ 
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ε Διιάδα ηαζζφηαλ θαη ζπκβαηηθά ππέξ ηνπ επξχηεξνπ κεηψπνπ πνπ είρε ζπγθξνηεζεί, 

ππφ ηελ εγεζία ηεο Γαιιίαο, απφ ηνπο νπαδνχο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

πλζεθψλ ηεο Δηξήλεο»
306

 

Χο ηειηθή  αλαθνξά ζηνλ παξφληα άμνλα θαη ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

ειιεληθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπνζεηείηαη ε ελφηεηα κε ηίηιν «Ο ππφινηπνο θφζκνο»
307

, 

θαζψο παξνπζηάδνληαη «ηα θέληξα ηζρχνο ζηε δηεζλή δσή», θπξίσο ηελ Δπξψπε, ηηο 

ΖΠΑ θαη ηελ Ηαπσλία, ελψ ζπλδπαζηηθά παξαηίζεηαη ε εηθφλα ηεο παγθφζκηαο 

θπξηαξρίαο ησλ απνηθηνθξαηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη  «νη ηξηγκνί ζην απνηθηαθφ 

πεδίν», σο ζπλέπεηα ηνπ εζληθηζκνχ ζηελ Αζία θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. 

«Έσο ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν ε Δπξψ- πε ππήξμε ην επίθεληξν ησλ δηεζλψλ 

εμειίμεσλ: θνηηίδα θαη ηξνθφο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ξεπκάησλ πνπ 

θπξηαξρνχζαλ ζηελ παγθφζκηα ζθελή, εζηία ησλ δπκψζεσλ πνπ πξνζδηφξηδαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε ξνή ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. Ζ δηαπίζησζε φκσο απηή δε ζεκαίλεη 

φηη θαη ζηηο άιιεο επείξνπο δε δηαδξακαηίζηεθαλ γεγνλφηα θαη εμειίμεηο θαζνξηζηηθέο 

γηα ηελ ηχρε ηεο αλζξσπφηεηαο…»
308

. 

ε ηειηθή θάζε θαη ππφ ην πιαίζην ησλ γεγνλφησλ ζε παγθφζκην επίπεδν 

θαηά ηελ Πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη «ε νηθνλνκηθή αλάθακςε 

ησλ ΖΠΑ θαη ε ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηεο» αιιά θαη «ν ηαπσληθφο 

επεθηαηηζκφο»,  φπνπ πξνβάιιεηαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επξεία πνιηηηθή ζηάζε 

ησλ δχν πεξηπηψζεσλ,  ε νπνία απφ ηε κηα πιεπξά ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο πνιηηηθνχο 

θαη δηπισκαηηθνχο ρεηξηζκνχο ηνπ Φξαγθιίλνπ Ρνχδβειη, ζηνλ νπνίν πξνζδίδεηαη ην 

ζηνηρείν ηεο νπδεηεξφηεηαο, ελψ απφ ηελ άιιε ηνπνζεηείηαη ε επεθηαηηθή πνιηηηθή 

ηεο Ηαπσλίαο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ απηαξρηζκφ. 

«…ν δεκνθξαηηθφο πξφεδξνο Φξαγθιίλνο Ρνχδβειη εθάξκνζε κε επηηπρία, απφ 

ηνλ Μάξηην ηνπ 1933, λέα ηνικεξή πνιηηηθή, γλσζηή σο ―New Deal‖… Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ ζηαζεξνπνίεζε ην δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο θαη άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηε ξαγδαία 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ΖΠΑ… ηνλ αληίπνδα, ε Ηαπσ- λία,   ππφ   θαζεζηψο   

ζηξαηνθξαηηθφ,  εθάξκνζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 πνιηηηθή άθξαηνπ επεθηαηηζκνχ 

απέλαληη ζηνπο επεηξσηηθνχο γείηνλέο ηεο…»
309

. 
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4.4 Θεκαηηθόο άμνλαο Γ΄: Πεξίνδνο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ηνλ ηέηαξην ζεκαηηθφ άμνλα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ, 

ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ηα δεηήκαηα, ηφζν ηνπ ηνπξθηθνχ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ 

εγρεηξηδίνπ ηζηνξίαο, απφ ηα νπνία ζρεκαηίδεηαη ε επξχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

ηελ αξρηθή ελφηεηα ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ, κε ηίηιν «Πξνο Έλαλ Νέν 

Πφιεκν» παξνπζηάδνληαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ δηεζλψο, έπεηηα απφ ην 

ηέινο ηνπ A΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπσο θαη νη εμειίμεηο ηνπ πξνπνιεκηθνχ 

δηαζηήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ αιιά θαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, κε 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ έθξεμε ηνπ Β´ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

«ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε αλαδήηεζε ησλ ληθεθφξσλ θξαηψλ, 

ηξφπσλ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ κέζα ζην θαζεζηψο εηξήλεο, 

αληί λα αλαινγηζηνχλ ηελ εηξήλε, έγηλε αηηία γηα ππνγξαθή ζπλζεθψλ, νη νπνίεο 

επέθεξαλ βαξηέο ππνρξεψζεηο θαη πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ησλ εηηεκέλσλ θξαηψλ. Σαπηφρξνλα, ε θαηάξξεπζε ηνπ Οζσκαληθνχ 

Κξάηνπο, ηνπ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Ρσζίαο, ησλ απηνθξαηνξηψλ ηεο 

Απζηξννπγγαξίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, δφλεζε απφ ηα ζεκέιηά ηεο, ηελ ηζνξξνπία ησλ 

δπλάκεσλ θαη ηε δηπισκαηία ηεο Δπξψπεο. Σα πκκαρηθά Κξάηε πξνζπάζεζαλ λα 

εμαζθαιίζνπλ απηήλ ηε δηαηαξαγκέλε ηζνξξνπία, δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη ζα ίδξπαλ 

λέα εζληθά θξάηε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ππνγξάθεθαλ. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε  ελ κέξεη 

θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξννπγγαξίαο. ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην πην θαλεξφ 

παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο αληίιεςεο γηα εζληθά θξάηε, αληηπξνζσπεχνπλ ε 

Σζερνζινβαθία θαη ε Γηνπγθνζιαβία, νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ δηάθνξα εζληθά 

ζηνηρεία. 

Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ε εγθαηάζηαζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο ζηε  ρψξα ηεο Ρσζίαο, άλνημε δξφκν  ζην λα αθνινπζήζεη κηα θιεηζηή 

πξνο ην εμσηεξηθφ πνιηηηθή, απνκνλσκέλε απφ ην δηεζλέο πεδίν. Σν θελφ ηζνξξνπίαο 

ζηηο δπλάκεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, πνπ εκθαλίζηεθε κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

Οζσκαληθνχ Κξάηνπο, ζπκπιεξψζεθε κε ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο Αγγιίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο. Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο Γεξκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηα πκκαρηθά Κξάηε 

ππέγξαςαλ  κε ηε Γεξκαλία, ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ, ε νπνία πεξηειάκβαλε 

βαξείο φξνπο. Έηζη, εκπνδίζηεθε κηα αθφκα απεηιή ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Δπξψπε. 

Χζηφζν, ην θελφ πνπ άθεζε  ε Γεξκαλία ζην δηεζλέο πεδίν, άλνημε ηνλ δξφκν ζε κεγάια 
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πξνβιήκαηα. ην δηάζηεκα πνπ πέξαζε απφ ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ ην 1919 κέρξη 

ηε πλζήθε ηνπ Λνθάξλν ην 1925, έγηλε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ κεηαπνιεκηθψλ 

αλαηαξαρψλ θαη εγθαηάζηαζε ηνπ θαζεζηψηνο, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηηο ζπλζήθεο 

εηξήλεο. Δπίζεο, κε ηε πλζήθε ηνπ Λνθάξλν επηρεηξήζεθαλ πξνζπάζεηεο  αθνπιηζκνχ, 

κε ζθνπφ ηελ εμνκάιπλζε ζηε δηεζλή πνιηηηθή θαη πεγαίλνληαο ζε ζπλεξγαζία, ηελ 

δηαζθάιηζε ζπλέρηζεο ηεο εηξήλεο. 

Καζψο ν θφζκνο πξνζπαζνχζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν γηα κηα ζπλερή εηξήλε, ε 

Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε ηνπ 1929 άξρηζε λα δείρλεη ηηο επηδξάζεηο ηεο ζε θάζε 

κέξνο ηνπ θφζκνπ θαη επεξέαζε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Σν 1931  ε επίζεζε ηεο 

Ηαπσλίαο ζηε Μαληδνπξία θαη θαηφπηλ νη πνιηηηθέο θξίζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ, έθεξαλ 

ηνλ θφζκν ζην θαηψθιη ελφο λένπ πνιέκνπ»
310

.  

ζνλ αθνξά ζηηο ίδηεο ηηο εμειίμεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνπνιεκηθνχ 

δηαζηήκαηνο, ζε πξψηε θάζε αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο, φπνπ 

ζεκεηψλεηαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηζρχνο ηεο ρψξαο, ε επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο θαη νη 

ζρέζεηο ηεο κε ηελ Κίλα. 

«Ζ Ηαπσλία, ζηα ρξφληα 1920 θαη 1930 ήηαλ ην ηζρπξφηεξν θξάηνο ηεο Άπσ 

Αλαηνιήο. Ζ Ηαπσλία, ε νπνία επεδίσθε λα επεθηείλεη ηα εδάθε ηεο ζηελ Άπσ 

Αλαηνιή,  ήζειε λα εμαπισζεί κέρξη ην εζσηεξηθφ ηεο Αζίαο θαη λα θπξηαξρήζεη ζηελ 

Κίλα θαη ηε Μαληδνπξία, ε νπνία ήηαλ πινχζηα απφ άπνςε θπζηθψλ πεγψλ. Απηέο νη 

εμειίμεηο ψζεζαλ ηα επξσπατθά θξάηε, ηα νπνία είραλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζηελ Άπσ 

Αλαηνιή, λα πάξνπλ κηα ζεηξά κέηξσλ απέλαληη ζηελ Ηαπσλία. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ην 

1922 έγηλε ην ―πλέδξην Θαιάζζηνπ Αθνπιηζκνχ ζηελ Οπάζηγθηνλ‖. ε απηφ, 

ιακβάλνληαο απνθάζεηο γηα ηε ειάηησζε ηεο θαηεπζπλφκελεο πξνο ηελ Κίλα απεηιή ηεο 

Ηαπσλίαο, πεξηνξίζηεθαλ νη ηαπσληθέο λαπηηθέο δπλάκεηο […] Ζ επεθηαηηθή πνιηηηθή 

ηεο Ηαπσλίαο ράιαζε ηελ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ ζηελ Άπσ Αλαηνιή […] Δμαηηίαο 

ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο ζηάζεο ηεο Ηαπσλίαο, ε Άπσ Αλαηνιή έγηλε έλα απφ ηα κέησπα ηνπ 

Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ»
311

.  

Αθνινπζεί ε αλαθνξά ζηε Ηηαιία, ζρεηηθά κε ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε 

πνιηηηθή ηνπ Μνπζνιίλη, θαζψο επίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηηαιηθή θαηάιεςε 

ηεο Αηζηνπίαο. 

«Ζ Ηηαιία, ε νπνία δελ κπφξεζε λα απνθηήζεη φζα ήζειε ζηνλ Α' Παγθφζκην 

Πφιεκν, ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζπλάληεζε πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 
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δπζρέξεηεο. Απηά ηα πξνβιήκαηα κεηέθεξαλ ζηελ εμνπζία, ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1922, ηνλ 

Μπελίην Μνπζνιίλη θαη ζηελ Ηηαιία ζπζηάζεθε κηα δηνίθεζε, ζηεξηδφκελε ζηε βάζε ηνπ 

αθξαίνπ εζληθηζκνχ. Πξψηε δνπιεηά ηνπ Μνπζνιίλη ήηαλ λα θαηαξγήζεη, ζε ζχληνκν 

δηάζηεκα,  ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηελ αληηπνιίηεπζε θαη λα πξνζπαζήζεη λα 

‗ηηαινπνηήζεη‘  ππνρξεσηηθά ηηο δηάθνξεο εζληθέο νκάδεο πνπ βξίζθνληαλ ζηε ρψξα. Οη 

επεθηαηηθέο θηινδνμίεο, ηηο νπνίεο ε Ηηαιία ήζειε λα πξαγκαηνπνηήζεη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, καδί κε ηνλ Μνπζνιίλη, κεηαηξάπεθαλ ζε έλα εζληθφ ηδεψδεο κε ηελ 

νλνκαζία ‗επαλίδξπζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο‘. Απηή ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Ηηαιίαο έγηλε πεγή αλεζπρίαο […] Ζ επίζεζε ηεο Ηηαιίαο ζηελ Αηζηνπία, ηελ νπνία 

μεθίλεζε ην1934, θαηέιεμε ζε θαηάιεςε ην 1936»
312

.  

   Έπεηηα, κε ζχληνκε αλαθνξά ζηηο ζρέζεηο θαη ηηο νκαδνπνηήζεηο ησλ 

κεγάισλ θξαηψλ, ηεο Αγγιίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο, Απζηξίαο, Γεξκαλίαο θαη Ηαπσλίαο, 

ζεκεηψλεηαη ε ζχζηαζε ζπκκαρηθψλ αμφλσλ. 

«Ζ δέζκεπζε ηεο Γεξκαλίαο, φηη ζην 1936 ε Απζηξία ζα παξακείλεη σο έλα 

αλεμάξηεην θξάηνο, εμέιημε ηηο ζρέζεηο Ηηαιίαο – Γεξκαλίαο. Έηζη, ηδξχζεθε ‗ν Άμνλαο 

Βεξνιίλνπ – Ρψκεο‘, ν νπνίνο απνηεινχζε έλα θνηλφ ηηαιηθφ – γεξκαληθφ κέησπν ζηελ 

Δπξψπε […] ηηο 25 Ννεκβξίνπ 1936 ππνγξάθεθε ην χκθσλν Γεξκαλίαο – Ηαπσλίαο. 

Με απηή ζηε ζπκκαρία, ζηεξηδφκελε ζηα ζεκέιηα ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο, ηδξχζεθε ν 

‗Άμνλαο Βεξνιίλνπ – Σφθπν‘. ηηο 5 Ννεκβξίνπ 1937, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Ηηαιίαο ζε 

απηφ ην χκθσλν, ζρεκαηίζηεθε ‗ν Άμνλαο Βεξνιίλνπ – Ρψκεο – Σφθπν‘»
313

.  

Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη εμειίμεηο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ ζηε 

Γεξκαλία, αλαθνξηθά  ζηηο νπνίεο επηζεκαίλνληαη ε πνιηηηθή θαη νη επηδηψμεηο ηνπ 

Υίηιεξ θαζψο θαη ε ζηάζε ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ. 

«Οη δπζθνιίεο πνπ έθεξε ζηε Γεξκαλία ε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ θαη ε 

Οηθνλνκηθή Κξίζε ηνπ 1929, κεηέθεξαλ ζηελ εμνπζία ηεο Γεξκαλίαο ηνπο Ναδί θαη κε 

ην εγρείξεκα ηνπ Υίηιεξ μεθίλεζε ε πεξίνδνο δηθηαηνξίαο ζηε Γεξκαλία. Παξάιιεια κε 

ηνλ Υίηιεξ, δηακνξθψζεθε εθ λένπ ε γεξκαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Πξψηνο ζηφρνο 

απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ ε απνθπγή απφ ηα άξζξα ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ. Ο 

δεχηεξν ζηφρνο ήηαλ λα πάξεη ηα εδάθε εθηφο Γεξκαλίαο, ζηα νπνία δνχζαλ Γεξκαλνί 

θαη λα επεθηείλεη ηα εδάθε ηεο ρσξίο ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλφξσλ […] Ζ Γαιιία 

αλεζχρεζε ιφγσ ηνπ ελδερνκέλνπ απψιεηαο ηεο ππεξνρήο ηεο, πνπ ίδξπζε ζηελ 

Δπξψπε. Ζ ΔΓ δηέθνςε ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο κε ηε Γεξκαλία, σο αληίδξαζε 
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ζηελ ζχιιεςε ησλ θνκκνπληζηψλ βνπιεπηψλ έπεηηα απφ ηνλ εξρνκφ ηνπ Ναδηζηηθνχ 

Κφκκαηνο ζηελ εμνπζία. Σα δπηηθά θξάηε ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ 

[…] Ζ Γεξκαλία γηα λα γιηηψζεη απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επέθεξε ε 

πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ, μεθηλψληαο λα εμνπιίδεηαη κπζηηθά, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1933 

απνζχξζεθε απφ ηε πλδηάζθεςε Αθνπιηζκνχ θαη ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ[…] Ζ 

Γεξκαλία, πξνζάξηεζε ηελ Απζηξία, αλαθεξχζζνληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ζηηο 13 

Μαξηίνπ 1938. Έηζη,  ν Υίηιεξ, ν νπνίνο γιίησζε απφ ην ηειεπηαίν θαηάινηπν ηεο 

πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ, άξρηζε πξνζπάζεηεο γηα λα θηάζεη ζηνλ δεχηεξν ζηφρν ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ […] ηηο 28 Μαΐνπ 1938, ν Υίηιεξ απνθάζηζε λα θαηαιάβεη 

ηελ Σζερνζινβαθία. […] Ζ κε απφδνζε απνηειέζκαηνο ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ 

ελεξγεηψλ, εκθάληζε  ην ελδερφκελν ελφο γεληθνχ πνιέκνπ ζηελ Δπξψπε. ηελ πξφηαζε 

ηεο Αγγιίαο, αλάκεζα ζηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Αγγιία, ζπγθιήζεθε 

ζηηο 29 επηεκβξίνπ, ην πλέδξην ηνπ Μνλάρνπ»
314

.  

ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ πξνπνιεκηθνχ δηαζηήκαηνο ηνπνζεηείηαη «ην έηνο ηνπ 

πνιέκνπ: 1939», φπνπ αλαθέξνληαη ηα ηεθηαηλφκελα, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ 

νξηζηηθή έθξεμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

«Ζ παζεηηθή ζηάζε ησλ Γπηηθψλ ζηελ θξίζε ζηελ  Σζερνζινβαθία αχμεζε ηηο 

θηινδνμίεο ηνπ άμνλα Βεξνιίλνπ – Ρψκεο γηα εμάπισζε θαη επέθηαζε. Με ηηο θξίζεηο 

πνπ εκθάληζαλ δηαδνρηθά ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία, ε Δπξψπε έθηαζε ζην θαηψθιη ηνπ 

πνιέκνπ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1939 […] ε Γεξκαλία, εηζρσξψληαο ζηελ Πξάγα, ζηηο 15 

Μαξηίνπ 1939, θαηέιαβε ηελ Σζερνζινβαθία […] Σέζεθε ζε εθαξκνγή ε πνιηηηθή ηνπ 

‗Εσηηθνχ Υψξνπ‘ […] ηηο 23 Απγνχζηνπ ππνγξάθεθε ην χκθσλν Με Δπίζεζεο 

Γεξκαλίαο – ΔΓ […] ρεηηθά κε ηελ επίζεζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Πνισλία, ζηε 1 

επηεκβξίνπ, ε Αγγιία θαη ε Γαιιία άλνημαλ πφιεκν ζηε Γεξκαλία, ζηηο 3 επηεκβξίνπ. 

Έπεηηα απφ ην μεθίλεκα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΔΓ, 

επηηεχρζεθε γξήγνξα ε θαηάιεςε ηεο Πνισλίαο. Αξγφηεξα, ε ΔΓ θαηέιαβε ηεο 

Δζζνλία, ηε Λεηνλία θαη ηε Ληζνπαλία. Ζ Φηλιαλδία, παξ‘ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο, 

ππνρξεψζεθε δψζεη ζηελ ΔΓ κεξηθέο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο»
315

.    

ηε ζπλέρεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα «Σα Υξφληα ηνπ 

Πνιέκνπ», πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηα κέησπα, ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 

πνιέκνπ.  
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«Ζ Γαιιία θαη ε Αγγιία, νη νπνίεο θήξπμαλ ηνλ ελαληίνλ ηεο Γεξκαλίαο, ζηηο 3 

επηεκβξίνπ, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα κπνπλ ακέζσο ζε πφιεκν. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ηα 

Κξάηε ηνπ Άμνλα κέζα ζηα πξψηα ηξία ρξφληα εμαζθάιηζαλ ηελ θπξηαξρία απέλαληη 

ζηνπο πκκάρνπο. Ο πφιεκνο δηαδξακαηίζηεθε ζε ηξία κέησπα φζνλ αθνξά ζηελ 

Δπξψπε, ηνλ Δηξεληθφ θαη ηε Βφξεην Αθξηθή». 

ην εγρεηξίδην, ν ζρεκαηηζκφο ησλ κεηψπσλ πξνθχπηεη κέζσ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γεξκαλίαο ηνπ Υίηιεξ θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 «Ο πφιεκνο ζηελ Δπξψπε» 

 «Ο πφιεκνο ζηε Βφξεην Αθξηθή», 

 «Ο πφιεκνο ζηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ», φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

επίζεο «Οη ΖΠΑ ζην πξνπνιεκηθφ δηάζηεκα», «Ζ επίζεζε ζην Πεξι 

Υάξκπνξ θαη ε είζνδνο ησλ ΖΠΑ ζηνλ Πφιεκν» θαη ηέινο « Οη πφιεκνη 

ηνπ Δηξεληθνχ»
316

. 

ρεηηθά κε ην επξχηεξν δηεζλέο ζθεληθφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηακνξθψζεθε ην 

θαηάιιειν έδαθνο «Πξνο ηελ Δηξήλε», φπσο ηηηινθνξείηαη ε αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ 

βηβιίνπ, παξνπζηάδεηαη ε πνξεία κε θαηεχζπλζε ηνλ νξηζηηθφ ηεξκαηηζκφ ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηφζν ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο φζν θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Δηξεληθνχ.  Δπνκέλσο, ζην πεξηερφκελν ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ ε αλάινγε 

ελφηεηα δηαθξίλεηαη ζε δχν ζθέιε, θαζψο αξρηθά ηνπνζεηείηαη  «ε ιήμε ηνπ πνιέκνπ 

ζηελ Δπξψπε» θαη αθνινχζσο «ε ιήμε ηνπ πνιέκνπ ζηνλ Δηξεληθφ». 

ην πξψην ζθέινο, ην ηέινο ηεο πνιεκηθήο πεξηφδνπ πξνθχπηεη κέζσ ηεο 

αλαθνξάο ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο, θαζψο ζεκεηψλεηαη ε δηαθνπή ηνπ 

αήηηεηνπ ησλ Γπλάκεσλ ηνπ Άμνλα θαη νη ληθεθφξεο ελέξγεηεο ησλ πκκάρσλ, κε 

θαηάιεμε ηελ νξηζηηθή ιήμε ηνπ πνιέκνπ ζην επξσπατθφ πεδίν. Δπηπιένλ, σο 

επαθφινπζν, επηζεκαίλνληαη νη δηαζθέςεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε  Γηάιηα, ηνλ Άγην 

Φξαγθίζθν θαη ην Πφηζληακ αληίζηνηρα.    

«ηηο 14 – 24 Ηαλνπαξίνπ 1943, ν Ρνχζβειη θαη ν Σζφξηζηι, κε απφθαζε πνπ 

πήξαλ ζην πλέδξην ηεο Καδακπιάλθα, πέξαζαλ ζε δξάζε γηα ηελ ‗άλεπ φξσλ 

παξάδνζε ησλ Κξαηψλ ηνπ Άμνλα‘.  

Οη χκκαρνη, νη νπνίνη απψζεζαλ ηελ Ηηαιία απφ ηε Βφξεην Αθξηθή, 

θαηεπζχλζεθαλ ζηελ Δπξψπε. Ζ Ηηαιία ήηαλ ην πην θαηάιιειν κέξνο γηα επίζεζε. Πξηλ 

απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1943, έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αεξνπνξηθήο επίζεζεο ζε 
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ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο ηθειίαο, έγηλε έμνδνο απφ ηε ζάιαζζα. Με απηή ηελ επηρείξεζε 

ηεο Αγγιίαο θαη ησλ ΖΠΑ, καδί κε ηε κε χπαξμε θάπνηαο επηηπρίαο ζην πεδίν ηνπ 

ηάιηλγθξαλη, έθηαζε ην ηέινο ηνπ αήηηεηνπ ησλ Κξαηψλ ηνπ Άμνλα ζηελ Δπξψπε 

[…]ηηο 6 Ηνπλίνπ 1944, νη κνλάδεο ηεο Αγγιίαο θαη ησλ ΖΠΑ άξρηζαλ λα εηζρσξνχλ 

απφ ηηο αθηέο ηεο Ννξκαλδίαο ζηελ Γαιιία, ε νπνία βξηζθφηαλ ππφ γεξκαληθή θαηνρή 

[…] ηα ηέιε ηνπ επηέκβξε  έιεμε ν πφιεκνο ζηε Γαιιία θαη ην Βέιγην. ηελ Αλαηνιή 

σζηφζν, ν ζνβηεηηθφο ζηξαηφο κπήθε ζηελ Πνισλία θαη ηηο Βαιηηθέο ρψξεο. Σνλ 

επηέκβξην, ε Βνπιγαξία θαηαιήθζεθε απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηεο ΔΓ. Ζ Ρνπκαλία θαη 

ε Φηλιαλδία δήηεζαλ αλαθσρή.  

      Ο Υίηιεξ, θαζψο αληηιήθζεθε ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζε ζηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ πνιέκνπ, ζρεδίαζε ηε ζπγθξφηεζε αληίζηαζεο αληαξηψλ, 

νξγαλσκέλεο ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ εηζβνιήο. Χζηφζν, δελ είρε κείλεη θαηξφο θαη 

δχλακε αληίζηαζεο ζηνλ ιαφ γηα απηφ. 

Με ζθνπφ λα θαζνξηζηνχλ νη βάζεηο ηεο κειινληηθήο εηξήλεο πξνο ηα ηέιε ηνπ 

Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζπγθξνηήζεθε ε Γηάζθεςε ηεο Γηάιηαο, ζηηο 4 – 11 

Οθησβξίνπ 1945 αλάκεζα  ζηνλ Ρνχζβειη, ηνλ Σζφξηζηι θαη ηνλ ηάιηλ  […] ην 

θξάηνο, ην νπνίν βγήθε πην επσθεινχκελν ήηαλ ε ΔΓ. ηε δηάζθεςε δεζκεχηεθε κε 

απφθαζε ε είζνδνο ηεο ΔΓ ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο Ηαπσλίαο. 

Αξγφηεξα, ζηε δηάξθεηα ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ, ζηηο 7 Μαΐνπ 

1945, ε Γεξκαλία παξαδφζεθε άλεπ φξσλ θαη έιεμε ν πφιεκνο ζηελ Δπξψπε. 

Δπηπιένλ, κεηαμχ ησλ πκκάρσλ, ζην Πφηζληακ, θνληά ζην Βεξνιίλν, ζπγθιήζεθε κηα 

λέα δηάζθεςε αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ, ηε Αγγιία θαη ηελ ΔΓ, αλάκεζα ζηηο εκεξνκελίεο 

17 Ηνπιίνπ – 2 Απγνχζηνπ »
317

. 

ην δεχηεξν ζθέινο, ε ιήμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δηξεληθνχ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ βνκβαξδηζκφ ησλ ΖΠΑ ζηελ Ηαπσλία. «Καηφπηλ ηεο ρξήζεο ηεο 

αηνκηθήο βφκβαο ζηε Υηξνζίκα απφ ηηο ΖΠΑ, ε ΔΓ θήξπμε ηνλ πφιεκν ζηε Ηαπσλία 

θαη θαηέιαβε ηε Μαληδνπξία θαη ηα εδάθε ηεο  Κνξέαο, ζηα λφηηα ηνπ 38
νπ

 

γεσγξαθηθνχ παξάιιεινπ. Ζ Ηαπσλία είρε δεηήζεη εηξήλε ζρεηηθά κε ηνλ βνκβαξδηζκφ 

ηνπ Ναγθαζάθη. ηηο 14 Απγνχζηνπ, ε Ηαπσλία παξαδφζεθε άλεπ φξσλ. ηηο 2 

επηεκβξίνπ 1945, ππνγξάθεθε ζπλζήθε αλαθσρήο θαη έιεμε ν Β' Παγθφζκην 

Πφιεκνο»
318

.   
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ηε ζπλέρεηα ηνπ βηβιίνπ ζεκεηψλνληαη νη επηδξάζεηο ηνπ πνιέκνπ, νη νπνίεο 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, θαζψο 

επίζεο ζην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

ζνλ αθνξά ζηηο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο, εληάζζνληαη θπξίσο νη κεηαβνιέο πνπ 

ππέζηεζαλ νη δνκέο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ αιιά θαη ε δηακφξθσζε ησλ δπλάκεσλ, 

κε ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ πξνέθπςαλ ζην παγθφζκην ζηεξέσκα, ιφγσ ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

«Με ηε λίθε ηνπ πνιέκνπ απφ ηνπο πκκάρνπο, εμνπδεηεξψζεθαλ ηα ξεχκαηα, 

φπσο ν Φαζηζκφο θαη ν Ναδηζκφο […] Σν 1942, ζε ρψξεο φπσο ε Ηλδνλεζία θαη ε 

Ηλδία, δεκηνπξγήζεθαλ θηλήκαηα εζληθήο αλεμαξηεζίαο […] Ζ νηθνλνκία ηεο Αγγιίαο 

θαη ηεο Γαιιίαο θαηαζηξάθεθε, παξφιν πνπ ήηαλ αλάκεζα ζηα ληθεθφξα θξάηε ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ […] ηελ Ηηαιία, κε δεκνςήθηζκα πνπ δηνξγαλψζεθε ην 1946, 

έγηλε κεηάβαζε ζε θαζεζηψο δεκνθξαηίαο […] Ζ ΔΓ θπξηαξρψληαο ζην κηζφ ηεο 

επξσπατθήο επείξνπ, ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ κεηαηξάπεθε ζε κηα κεγάιε δχλακε […] 

Ληγφηεξν επεξεαζκέλεο απφ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν  ήηαλ νη ΖΠΑ, απνθηψληαο 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα κε ηελ θαηνρή ηεο αηνκηθήο βφκβαο. Ζ επηινγή ηεο Νέαο 

Τφξθεο, σο θέληξν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο Οπάζηγθηνλ, σο θέληξν ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, έδεημε ηε δχλακε ησλ ΖΠΑ θαη ην ηέινο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο κε θέληξν ηελ Δπξψπε […] ην ηέινο ηεο ζπλδηάζθεςεο (αλαθέξεηαη ζηε 

Γηάιηα) κε ηελ απνδνρή ηεο πλζήθεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηδξχζεθε ν Οξγαληζκφο 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζηηο 19 Απξηιίνπ 1946, ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ κεηαβίβαζε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηεο ζε απηφλ ηνλ Οξγαληζκφ […]  Με ηελ εγεζία ηεο ΔΓ θαη ησλ ΖΠΑ, 

νη νπνίεο κεηαηξάπεθαλ ζε ζεκαληηθέο δπλάκεηο ζην ηέινο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ηα θξάηε ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ππφ ηηο νλνκαζίεο ‗Γπηηθφ Μπινθ‘ θαη 

‗Αλαηνιηθφ Μπινθ‘, κε βάζε ηδενινγηθέο δηαθνξέο»
319

. 

ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ, παξνπζηάδνληαη αλαθνξηθά ζηηο 

νηθνλνκίεο ηεο  Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ, ελψ ζεκεηψλεηαη ε ίδξπζε δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ νξγάλσλ θαη ζεζκψλ. Αθνινχζσο, σο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο 

απνηππψλνληαη νη αλζξψπηλεο απψιεηεο εμαηηίαο ησλ πνιεκηθψλ πξαθηηθψλ 

εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.  
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«Οη αεξνπνξηθνί βνκβαξδηζκνί θαη νη βίαηεο ζπγθξνχζεηο θαηά ηνλ Β' 

Παγθφζκην Πφιεκν, ήηαλ ν ιφγνο γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ, αξρηθά ζηε Γεξκαλία θαη 

ζε αξθεηέο πφιεηο ζηελ Δπξψπε, γηα ηελ θαηαζηξνθή εξγνζηαζίσλ, ιηκαληψλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, θαη γηα ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγή θαη ην 

εκπφξην»
320

. 

«ηελ Οπάζηγθηνλ, κε ηελ ππνγξαθή 45 ρσξψλ, ηδξχζεθε ην ‗Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν‘ (ΓΝΣ). Δπίζεο, δεκηνπξγψληαο ηε Γηεζλή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, ζθνπφο ήηαλ ε εμαζθάιηζε πιηθήο ππνζηήξημεο ζηηο 

πξνζπάζεηεο γηα αλαδφκεζε θαη εθ λένπ αλάπηπμε ησλ θξαηψλ κειψλ»
321

. 

«Ο Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο δελ ήηαλ κφλν ζην κέησπν αιιά ήηαλ θαη έλαο 

πφιεκνο, ζηνλ νπνίν έραζαλ ηε δσή ηνπο άκαρνη ζηα κεηφπηζζελ. Χο απνηέιεζκα ησλ 

ελαέξησλ επηζέζεσλ, ηεο ιεειαζίαο ησλ ρσξψλ, νη νπνίεο ππέζηεζαλ εηζβνιή, ηεο 

δνινθνλίαο άκαρσλ αηρκαιψησλ, ηεο εμάπισζεο αζζελεηψλ, φπσο ε θπκαηίσζε θαη ν 

ηχθνο, επίζεο σο απφξξνηα ηεο εμφλησζεο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, ησλ Δβξαίσλ, ησλ Ρνκά (Romanlar), ησλ ηληίσλ (Sintiler/ ίληηεο) θαη 

φζσλ ήηαλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα δέξκαηνο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηεο αλψηεξεο 

θπιήο ησλ Ναδί, έραζαλ ηε δσή ηνπο θνληά ζηα 60 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη…»
322

. 

ρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηηο «παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ», 

πεξηιακβάλνληαη νη πξαθηηθέο, νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Δπίζεο, ζεκεηψλνληαη νη ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

δεηήκαηνο ησλ παξαβηάζεσλ θαη ηεο εθδίθαζεο ησλ ππαηηίσλ, κε παξάζεζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηεο Γίθεο ηεο Νπξεκβέξγεο θαη ηεο Γίθεο ηνπ Σφθπν.  

«ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν παξαβηάζηεθαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη νη 

δηεζλείο ζπκθσλίεο. Ηδηαίηεξα, ε Γεξκαλία, ε ΔΓ θαη ε Ηαπσλία πξνβαίλνληαο ζε 

άζρεκε κεηαρείξηζε πξνο ηνπ αηρκαιψηνπο θαη ηνπο ακάρνπο, ζε εθηειέζεηο ρσξίο 

εθδίθαζε, ζε ιεειαζία, ζε θαηαζηξνθέο θαη εκπξεζκνχο άλεπ ζηξαηησηηθνχ ιφγνπ θαη 

ζε ινηπέο ελέξγεηεο, παξαβίαζαλ ηνπο θαλφλεο ηνπ πνιέκνπ θαη δηέπξαμαλ έγθιεκα 

πνιέκνπ. Σαπηφρξνλα, κε δνινθνλίεο ζηεξηδφκελεο ζε πνιηηηθέο, θπιεηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο, κε νκαδηθέο ζαλαηψζεηο, κε εμνξίεο θαη  άιιεο απάλζξσπεο 

πξάμεηο, δηέπξαμαλ έγθιεκα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ λαδηζηηθή Γεξκαλία, 

ζπγθεληξψλνληαο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα κεηνλνηήησλ Δβξαίσλ θαη Ρνκά θαη αληηπάισλ 
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ηεο, ηνπο εμφλησζε ζηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ […] Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1945 κέρξη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1946 ζηε Νπξεκβέξγε, νη Ναδί Γεξκαλνί δηνηθεηέο νη νπνίνη θξίζεθαλ 

έλνρνη απφ έλα δηεζλέο δηθαζηήξην,  νη πνιηηηθνί εγέηεο ηνπ Ναδηζηηθνχ Κφκκαηνο θαη 

άιινη, ζσξνχκελνη σο έλνρνη απέλαληη ζην δηθαζηήξην, δηθάζηεθαλ. Δπίζεο,  ζε 

δηθαζηήξην πνπ ηδξχζεθε ζην Σφθπν ην 1946 , δηθάζηεθαλ νη Ηάπσλεο ππεχζπλνη. Χο 

απνηέιεζκα, απνδφζεθαλ πνηλέο θπιάθηζεο, ηζφβηαο θπιάθηζεο θαη εθηέιεζεο.  

Δμαηηίαο φζσλ βηψζεθαλ ζηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1948, έγηλε 

απνδεθηή ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ‗ε πκθσλία γηα ηελ Πξφιεςε 

θαη ηελ Καηαζηνιή ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο‘. Σα εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο πνπ δηαπξάρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, νλνκάζηεθαλ σο 

‗γελνθηνλία‘. Γηα ηα εγθιήκαηα, ηα νπνία εληάρζεθαλ ζε απηφ ην πεδίν θαη γηα ηελ 

ηηκσξία ησλ ελφρσλ, ιήθζεθαλ ζρεηηθέο απνθάζεηο. ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948, ν 

Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, έθαλε απνδεθηή ηελ ‗Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα‘»
323

. 

ην ηειεπηαίν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε ελφηεηα κε ηίηιν «Ζ Σνπξθία ζηα 

Υξφληα ηνπ Πνιέκνπ», ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη αξρηθά «ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ζηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν» θη έπεηηα «νη επηδξάζεηο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ζηελ Σνπξθία», απνηειψληαο νπζηαζηηθά ηελ ηειηθή αλαθνξά ηνπ βηβιίνπ 

ζηελ πεξίνδν ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

χκθσλα κε ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην, ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ζηελ 

παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν, δηακνξθψζεθε επάλσ ζηε βάζε ηνπ „αληαγσληζκνχ‟ θαη 

ησλ επηδηψμεσλ ησλ δχν πνιεκηθψλ ζηξαηνπέδσλ, απφ ηε κηα ησλ πκκάρσλ θαη απφ 

ηελ άιιε ησλ Γπλάκεσλ ηνπ Άμνλα, γηα ηελ είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηνλ πφιεκν κε ηελ 

πιεπξά ηεο θάζε κηαο απφ ηηο δχν παξαηάμεηο. Δπηπιένλ, σο ζηφρνο ηεο Σνπξθίαο 

παξνπζηάδεηαη ε επηδίσμε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο, ελψ ε ηνπξθηθή 

ζηάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ νπδεηεξφηεηα. 

«ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ηα θξάηε ηνπ Άμνλα θαη ηεο πκκαρίαο ήζειαλ λα 

εηζάγνπλ ηελ Σνπξθία ζηνλ πφιεκν,  ζηελ πιεπξά ηνπο, εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

ηεο. Ζ Σνπξθία, νπνία ήξζε αληηκέησπε κε έληνλεο πηέζεηο, δελ ππνρψξεζε απφ ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο, ηελ νπνία θαζφξηζε κε ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη αλεμαξηεζία 

θαη ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα θαη λα κείλεη εθηφο πνιέκνπ. Ζ Σνπξθία, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηακάρεο ηζρχνο αλάκεζα ζηα Κξάηε ησλ πκκάρσλ θαη ηνπ 
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Άμνλα, εθάξκνζε κηα πνιηηηθή ηζνξξνπίαο θαη έκεηλε εθηφο πνιέκνπ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 

Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ»
324

. 

Ζ ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πεξηγξάθεηαη 

κε γλψκνλα ηελ εμέιημε ησλ ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ηα ππφινηπα θξάηε, θπξίσο ηηο 

ηζρπξέο  δπλάκεηο (Αγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία, ΔΓ), ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ θξαηψλ απηψλ γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ πφιεκν. Δπίζεο, 

ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο, εληφο ηνπ ζθεληθνχ ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ πνιέκνπ, 

πξνβάιιεηαη απφ ηελ ζθνπηά ηνπ απνδέθηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνιηηηθήο ησλ 

δπλάκεσλ, ηφζν ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ φζν θαη ζε 

επηκέξνπο δηαθξαηηθά δεηήκαηα. 

«Σνλ Απξίιην ηνπ 1939, ε Ηηαιία θαηέιαβε ηελ Αιβαλία. Απηή ε θαηάζηαζε 

έθαλε ηελ Σνπξθία, ηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία, λα πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη 

μεθίλεζαλ ζπλαληήζεηο γηα ζπκθσλίεο ακνηβαίαο βνήζεηαο […]Ο δηακνηξαζκφο ζηα 

εδάθε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε ην ζχκθσλν θηιίαο θαη κε επίζεζεο, ην νπνίν 

ππέγξαςαλ ε Γεξκαλία θαη ε ΔΓ ζηηο 23 Απγνχζηνπ 1939, ράιαζε ηηο ιεπηέο 

ηζνξξνπίεο ζρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο. Ζ παξνπζία ηεο Αγγιίαο 

θαη ηεο Γαιιίαο ζηε κηα πιεπξά θαη ηεο ΔΓ ζηελ άιιε,  άθεζε ζε δχζθνιε 

θαηάζηαζε ηελ Σνπξθία, ε νπνία βξέζεθε ζε ζηαπξνδξφκη φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή 

πνπ ζα αθνινπζνχζε. […] ζηηο 19 Οθησβξίνπ 1939, ε Αγγιία κε ηε Γαιιία ππέγξαςαλ 

ηε ‗πλζήθε Ακνηβαίαο Βνήζεηαο‘. Ζ πλζήθε, ζε πεξίπησζε επίζεζεο ελφο 

επξσπατθνχ θξάηνπο, ε νπνία άλνηγε ηνλ δξφκν γηα πφιεκν ζηε Μεζφγεην, έζεηε ηνλ 

φξν ‗κηαο δξαζηηθήο ζπλεξγαζίαο‘ ηεο Σνπξθίαο κε θαζέλα απφ ηα δχν θξάηε. Οη 

επζχλεο πνπ έθεξε ζηελ Σνπξθία απηή ε ζπλζήθε, ζπλδέζεθαλ κε ηελ πιηθή θαη ζε είδνο 

παξνρή βνήζεηαο, γηα ηελ νπνία δεζκεχηεθαλ εηδηθά ε Αγγιία θα ε Γαιιία. Δπίζεο, ζε 

έλα μερσξηζηφ πξσηφθνιιν πνπ πξνζηέζεθε ζηε ζπλζήθε, ε Σνπξθία εμαηξέζεθε απφ  

νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε, ε νπνία ζα ππνρξέσλε ηελ ίδηα λα κπεη ζε πφιεκν κε ηελ 

ΔΓ […] Πξνο ηα ηέιε ηνπ 1940, ν γεξκαλν - ζνβηεηηθφο  αληαγσληζκφο, ν νπνίνο 

άξρηζε λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζηα Βαιθάληα, απφ ηνλ επηέκβξην θη έπεηηα 

εμαζθάιηζε κηα ελ κέξεη βειηίσζε ζηηο ζρέζεηο Σνπξθίαο – ΔΓ. […] Ζ Σνπξθία, ε 

νπνία αμηνπνίεζε απηή ηελ θαηάζηαζε, παξφιν πνπ ζπαηάιεζε πξνζπάζεηεο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ελφηεηα σο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο γηα πξνζηαζία ησλ ηζνξξνπηψλ ζηελ 

πεξηνρή, δελ κπφξεζε λα επηηεπρζεί απνηέιεζκα[…]Ζ επηρείξεζε εηζρψξεζεο ησλ 
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Γεξκαλψλ πξνο ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ ζηα ηέιε ηνπ 1941, ε 

είζνδνο ησλ ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν θαη ην φηη ε ΔΓ  βξηζθφηαλ ζε πφιεκν κε ηε 

Γεξκαλία, αχμεζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο αμηψζεηο ησλ πκκάρσλ ζην δήηεκα εηζφδνπ 

ηεο Σνπξθίαο ζηνλ πφιεκν, ζηε δηθή ηνπο πιεπξά […] Ζ Σνπξθία απνξξίπηνληαο ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πκκάρσλ ζην ζέκα ηεο εηζφδνπ ζηνλ πφιεκν, ζπλέρηζε λα κέλεη εθηφο 

πνιέκνπ […] Ζ Σνπξθία, γηα λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γηάζθεςε ηνπ Αγίνπ 

Φξαγθίζθνπ, φπνπ ζα ζρεκαηηδφηαλ ην κεηαπνιεκηθφ θαζεζηψο θαη γηα λα κπνξέζεη λα 

πάξεη κέξνο αλάκεζα ζηα κφληκα κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηηο 23 

Φεβξνπαξίνπ 1945 άλνημε πφιεκν ζηε Γεξκαλία. Χζηφζν, ε θήξπμε ηνπ πνιέκνπ έκεηλε 

σο κηα θίλεζε κφλν ζηα ραξηηά»
325

.  

ην δήηεκα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Σνπξθία, 

αθελφο απνηππψλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε βάζε ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ην πνιεκηθφ δηάζηεκα 

θαη αθεηέξνπ πεξηγξάθνληαη νη επηπηψζεηο ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνκείο ηεο παηδείαο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.  

«Παξφιν πνπ ε Σνπξθία δελ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, 

βίσζε εμνινθιήξνπ ηηο βαξηέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ έθεξε ν πφιεκνο. Απέλαληη 

ζην ελδερφκελν ηνπ πνιέκνπ, δηαρσξίζηεθε έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ εγρψξηνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο. Σα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα βηνκεραλίαο θαη ηα 

νηθνλνκηθά ζρέδηα, ηα νπνία είραλ ηεζεί σο ζηφρνο, ππνρξεψζεθαλ λα αλαβιεζνχλ 

[…] Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ Σνπξθία ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, 

θαηεπζχλζεθε ζε ζηφρνπο, φπσο ην λα ειαθξχλεη ηε ζηελφηεηα ηνπ πιενλάζκαηνο 

αγαζψλ κε ζηφρν λα επηηαρχλεη ηε κεγέζπλζε θαη ηελ πξφνδν, λα θξελάξεη ηηο απμήζεηο 

ησλ ηηκψλ, λα θάλεη αγψλα κε ηε καχξε αγνξά θαη λα εμαζθαιίζεη θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε […] Βαζηθφ ζεκείν ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ ν ‗Νφκνο Δζληθήο 

Πξνζηαζίαο (Millî Koruma Kanunu)‘,  ν νπνίνο βγήθε ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 1940 θαη 

ππέζηε αιιαγέο ην 1942[…] Με βάζε ην άξζξν 6, ηνπ Νφκνπ Δζληθήο Πξνζηαζίαο   

ζπζηάζεθαλ ηδξχκαηα φπσο ην Γξαθείν Καπζίκσλ (Petrol Ofisi), ην Ίδξπκα  Κξεάησλ 

θαη Ηρζχσλ (Et ve Balık Kurumu) θαη άιια. Σν 1942, ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή ην δειηίν παξνρήο (karne uygulaması). Γεκηνπξγήζεθαλ λένη θνξείο φπσο ην 

Γξαθείν Δκπνξίνπ (Ticaret Ofisi) θαη ην Τθππνπξγείν Σξνθνδνζίαο (İaşe 

Müsteşarlık)[…] ηηο 11 Ννεκβξίνπ 1942 έγηλε απνδεθηφο ν Νφκνο Φφξνπ Πεξηνπζίαο 
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(Varlık Vergisi Kanunu)[...] Παξά ηηο πνιεκηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξίνδν απηή, έλα 

κέξνο ησλ δαπαλψλ μερσξίζηεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ[…]Απφ ηε κηα 

πιεπξά δφζεθε ηαρχηεηα ζηε δνκή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε 

εθδνζέληα λφκν ην 1940, ηδξχζεθαλ ηα Ηλζηηηνχηα ηεο Τπαίζξνπ (Κöy Enstitütleri), ηα 

νπνία πξνέβιεπαλ ηελ εθπαίδεπζε κε πξαθηηθέο γλψζεηο ζηηο ίδηεο πεξηνρέο ησλ 

ρσξηψλ[...]Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αληαλαθιάζηεθαλ θαη 

ζηελ ηνπξθηθή ινγνηερλία. Οη ηνχξθνη ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο κέλνληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζηελ επηξξνή ηνπ ξεχκαηνο ησλ θνηλσληθψλ ξεαιηζηψλ (sosyal 

gerçekçiler akımı), ζηα έξγα ηνπο αζρνιήζεθαλ εμνινθιήξνπ κε θαηεχζπλζε ηελ 

θνηλσληθή κεηαβνιή θαη εμέιημε πνπ βξηζθφηαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. […] Απηή 

ηελ πεξίνδν εκθαλίζηεθε ην Ρεχκα ησλ Γθαξίπ (Garip Akımı/ Ρεχκα ησλ 

‗Πεξηέξγσλ‘)[…] αγαπήζεθε θαη δηαδφζεθε ην ξαδηφθσλν […] απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηνπξθηθήο κνπζηθήο ζεκεηψζεθε κηα ζεκαληηθή πξφνδνο. Δθείλνη πνπ είραλ ζρέζε κε 

ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο, γηα λα θηάζνπλ ζηηο επξείεο κάδεο επσθειήζεθαλ απφ ηελ 

ιατθή κνπζηθή»
326

  

ζνλ αθνξά ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην, ε παξνπζίαζε ηνπ Γ' ζεκαηηθνχ άμνλα 

αλαπηχζζεηαη κε παξφκνην ηξφπν ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ ηνπξθηθνχ, θαζψο 

πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο επηκέξνπο ελφηεηεο θαη νη αληίζηνηρεο αλαθνξέο ζηελ 

πεξίνδν ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

Ηδηαίηεξα, ζε πξψηε θάζε πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο θαη νη δηεξγαζίεο ζην 

δηεζλέο πιαίζην, νη νπνίεο νδήγεζαλ «πξνο κηα λέα αλακέηξεζε» , φπσο αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά. Με ηελ επηζήκαλζε «ηεο δηαηάξαμεο ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ Δπξψπε» 

απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ θηλήζεσλ ηεο Γεξκαλίαο ηνπ Υίηιεξ σο αίηην γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ πνιέκνπ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη ε έλαξμε ηνπ πνιέκνπ κε ηελ εηζβνιή 

ζηελ Πνισλία.  

«Ζ πνξεία πξνο ηελ θήξπμε ηνπ Β' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε 

ηε ζηαζεξή εκκνλή ηεο ρηηιεξηθήο Γεξκαλίαο λα επηβάιεη ηε ζέιεζή ηεο ζε βάξνο ηεο 

δηεζλνχο λνκηκφηεηαο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε. Ζ 

πξαμηθνπεκαηηθή επαλαζηξαηηθνπνίεζε ηεο Ρελαλίαο, ηνλ Μάξηην ηνπ 1936, ππήξμε ην 

πξψην βήκα […] Αθνινχζεζε, ζηηο 11 Μαξηίνπ 1938, ε ελζσκάησζε ηεο αλεμάξηεηεο 

Απζηξίαο ζην Σξίην Ράηρ, σο απνηέιεζκα εθβηαζηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ Βεξνιίλνπ, ν 

δηακειηζκφο ηεο Σζερνζινβαθίαο κεηαμχ ησλ εηψλ 1938 θαη 1939 θαη, ηειηθά, ε 
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πξνζάξηεζε ζηε Γεξκαλία ηεο Μνξαβίαο θαη ηεο Βνεκίαο[…] Οη πξσζππνπξγνί ησλ 

δχν ζπκκαρηθψλ ρσξψλ, Νηαιαληηέ θαη Σζάκπεξιαηλ, έρνληαο πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή 

ηνπ «θαηεπλαζκνχ» (appeasement) απέλαληη ζηνλ αληίπαιν, ζα απνδερηνχλ, κάιηζηα, 

ζηηο 29 επηεκβξίνπ 1938, θαηά ηελ ηεηξακεξή πλδηάζθεςε ηνπ Μνλάρνπ (Μ. 

Βξεηαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Γεξκαλία)[…] Ο Υίηιεξ γλψξηδε αζθαιψο φηη νη εθβηαζηηθέο 

ελέξγεηέο ηνπ ήηαλ δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε γεληθεπκέλν πφιεκν. Έθξηλε φκσο 

αλαγθαία ηελ αλάιεςε ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ, πξνηνχ νη δπηηθνί χκκαρνη 

επαλνπιηζηνχλ, ψζηε, αλ εθξαγεί πφιεκνο, λα έρεη ηε ζηξαηησηηθή ππεξνρή […] ζηηο 24 

Απγνχζηνπ 1939, ηεο πλζήθεο κε Δπίζεζεο κε ηε νβηεηηθή Έλσζε (χκθσλν 

Μνιφηνθ - Ρίκπεληξνπ), ε νπνία ζπλνδεπφηαλ θαη απφ κπζηηθφ πξσηφθνιιν κε 

αλαθνξά ζην ελδερφκελν δηακειηζκνχ ηεο Πνισλίαο. Σα  γεξκαληθά  ζηξαηεχκαηα 

εηζέβαιαλ ζηελ Πνισλία ηα ραξάκαηα ηεο 1εο επηεκβξίνπ 1939»
327

 

ηε ζπλέρεηα, παξαζέηνληαη ηα ηεθηαηλφκελα ζηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

πνιέκνπ, κε ηελ πεξηγξαθή «ηεο επηθξάηεζεο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Ζπεηξσηηθή Δπξψπε 

θαη ηελ επέθηαζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ πεξίνδν 1939 – 1942», φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη 

εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ επεθηαηηθή πνξεία ηεο Γεξκαλίαο ηνπ Υίηιεξ θαη ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ κεηψπσλ ηνπ πνιέκνπ. 

«ν Υίηιεξ δελ επεμέηεηλε ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηελ Δπξψπε παξά κφλν πξνο 

βνξξά, θαηαιακβάλνληαο ρσξίο δπζθνιία, ηνλ Απξίιην ηνπ 1940, ηε Γαλία θαη ηε 

Ννξβεγία. ηηο 10 Μαΐνπ φκσο εηζέβαιε αηθληδηαζηηθά ζηελ Οιιαλδία θαη ζην 

Βέιγην[…]Οη Γεξκαλνί, εηζβάιινληαο πιένλ κέζσ Βειγίνπ ζην γαιιηθφ έδαθνο, ζα 

θαηαιάβνπλ ην Παξίζη ζηηο 14 Ηνπλίνπ […] κφλε εκπφιεκε αληίπαινο ηνπ Άμνλα είρε 

απνκείλεη ε Μ. Βξεηαλία (πξηλ απφ ηελ πνιεκηθή έμνδν θαη ηεο Διιάδαο). Ο λένο 

πξσζππνπξγφο, Οπίλζηνλ Σζφξηζηι, δηαθήξπμε ηελ απφθαζή ηνπ λα κελ ππνθχςεη ζηε 

λαδηζηηθή ιαίιαπα. Πξάγκαηη, θαηά ηε «κάρε ηεο Αγγιίαο», πνπ ζα δηεμαρζεί απφ ηνλ 

Αχγνπζην έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1940[…] Ζ αληίδξαζε ηνπ Υίηιεξ ζα εθδεισζεί κε 

ηελ θήξπμε ηεο ‗κάρεο ηνπ Αηιαληηθνχ‘ […] Ζ ηειηθή έμνδνο εληνχηνηο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ  δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αηθληδηαζηηθήο αεξνπνξηθήο επίζεζεο πνπ ζα εμαπνιχζνπλ νη Ηάπσλεο θαηά ηεο 

ηζρπξήο λαπηηθήο βάζεο ζην Πεξι Υάξκπνξ ηεο Υαβάεο, ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

1941[…] Αθφκε θαη πέξα απφ ηελ Δπξψπε φκσο νη δπλάκεηο ηνπ Άμνλα είραλ 

αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία. ηε Βφξεηα Αθξηθή ν ζηξαηεγφο Ρφκει, επηθεθαιήο ηνπ 
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‗Africa Korps‘, είρε απσζήζεη ηνπο πκκάρνπο έσο ηελ Αίγππην. Οη Ηάπσλεο εμάιινπ 

αθνχ  είραλ  θπξηαξρήζεη  ζηελ  Αλαηνιηθή  Αζία, επεμέηεηλαλ κεηά ηελ επίζεζε θαηά 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηνλ  έιεγρφ ηνπο θαη ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Δηξεληθνχ 

Χθεαλνχ»
328

   

Ζ αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ηαπηίδεηαη κε «ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Διιάδαο ζηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ Δζληθή Αληίζηαζε». ην πξψην ζθέινο 

πεξηιακβάλνληαη ηα γεγνλφηα ηεο «απφθξνπζεο ηεο Ηηαιηθήο εηζβνιήο ζηελ Αιβαλία», 

«ηεο Γεξκαληθήο εηζβνιήο θαη ε κάρε ηεο Κξήηεο» θαη «ηεο ζπλέρηζεο ηνπ έλνπινπ 

αγψλα ζην πιεπξφ ησλ πκκάρσλ». ην δεχηεξν ζθέινο ηνπνζεηείηαη ε αλαθνξά ζηελ 

«Δζληθή Αληίζηαζε θαηά ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα θαη ε ζεκαζία ηεο», φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ε δξάζε θαη ε νξγάλσζε ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ. 

«Σα ραξάκαηα ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1940, παξαθάκπηνληαο ηηο επηθπιάμεηο ηνπ 

Βεξνιίλνπ, ε Ηηαιία απαίηεζε ηειεζηγξαθηθά απφ ηελ Αζήλα ηελ εθρψξεζε ηεο 

θπξηαξρίαο επί ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ εδάθνπο. Ο Ησάλλεο 

Μεηαμάο απέξξηςε ηελ ηηακή αμίσζε: ε Διιάδα ζα ππεξάζπηδε, έζησ θαη κε ηα φπια, 

ηα θπξηαξρηθά ηεο δηθαηψκαηα. Ζ αληίδξαζε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ ζα ζπλνςηζηεί 

έθηνηε ζηε ιέμε «ΟΥΗ». Σελ ίδηα ζηάζε πηνζέηεζαλ ακέζσο θαη φινη νη Έιιελεο, 

ζπεχδνληαο κε ελζνπζηαζκφ ζην κέησπν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηεξίδνληαο έθηνηε κε 

θάζε κέζν ηελ αληίζηαζε ζηνλ εηζβνιέα […]Ζ επηθξάηεζε ησλ Διιήλσλ ζηνλ πφιεκν 

θαηά ηεο θαζηζηηθήο Ηηαιίαο, ζε επνρή πνπ φιεο νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο είραλ -ζπρλά 

θαη εζεινχζηα- ππνηαγεί ζηνλ Άμνλα, ραηξεηίζηεθε σο λίθε ησλ ειεχζεξσλ ιαψλ θαηά 

ησλ δπλάκεσλ ηεο βίαο θαη ηνπ νινθιεξσηηζκνχ. Καη ζην ζηξαηεγηθφ πεδίν, φκσο ε 

λίθε ησλ Διιήλσλ απέηξεςε ηελ επηθξάηεζε ηνπ Άμνλα ζην βφξεην ήκηζπ ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη, θαη' επέθηαζε, ζε ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

[…]Δλψ εμειίζζνληαλ νη επηρεηξήζεηο ζην αιβαληθφ κέησπν, ν Υίηιεξ […] θαηάξηηζε, 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1940, θαη ην ζρέδην «Μαξίηα» γηα ηελ εηζβνιή ζηελ Διιάδα, θαηά 

ηεο νπνίαο θαη επηηέζεθε ζηηο 6 Απξηιίνπ 1941. Μφλνη, κε ηελ επηθνπξία ελφο 

αλεπαξθνχο βξεηαληθνχ αγήκαηνο, νη Έιιελεο αληηζηάζεθαλ θαη θαηά ηνπ λένπ 

εηζβνιέα κε ζζέλνο θαη απνθαζηζηηθφηεηα»
329

 

«Ζ αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ θηλήκαηνο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηελ θαηερφκελε 

Διιάδα ππήξμε απνηέιεζκα ηεο άξλεζεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ λα ζπκβηβαζηεί κε ην 
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θαζεζηψο ηεο ηξηπιήο ερζξηθήο θαηνρήο - Γεξκαλψλ, Ηηαιψλ θαη Βνπιγάξσλ - ζε 

βάξνο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ»
330

. 

Έπεηηα, αθνινπζεί ε θάζε πξνο ηε ιήμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε 

νπνία ζην βηβιίν ηαπηίδεηαη κε ηελ ελφηεηα, «Ζ ζπκκαρηθή αληεπίζεζε θαη ε 

νινθιεξσηηθή ήηηα ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο – ε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηαπσλίαο». ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο θαη ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην, ε πνξεία πξνο ην ηειηθφ 

ζηάδην ηνπ πνιέκνπ απνηππψλεηαη κέζσ ηεο ήηηαο ησλ Γπλάκεσλ ηνπ Άμνλα θαη ηεο 

αληεπίζεζεο ησλ πκκάρσλ.  

«Σν θζηλφπσξν ηνπ 1942 αλαθφπηεηαη ε ληθεθφξα πνξεία ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

Άμνλα θαη απφ ηελ άλνημε ηνπ 1943 ν ξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ αληηζηξέθεηαη πξνο 

φθεινο ησλ πκκάρσλ […]. Ζ εμέιημε, έθηνηε, ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ  ζα  

νδεγήζεη  ζηαδηαθά  ζηελ  νινθιεξσηηθή  ήηηα  θαη,   ζπλαθφινπζα, ζηε δηαδνρηθή 

ζπλζεθνιφγεζε ηεο ρηηιεξηθήο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο»
331

 

ρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζεκεηψλνληαη «Σα 

εγθιήκαηα ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο – ην νινθαχησκα», φπνπ σο επηκέξνπο 

δεηήκαηα παξαζέηνληαη «ε δίθε ηεο Νπξεκβέξγεο» θαη «ην έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο 

ησλ Δβξαίσλ», ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επξχηεξεο επηπηψζεηο ηνπ Πνιέκνπ.  

«Χο  κείδνλ έγθιεκα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο ραξαθηεξίζηεθε ε πξνζπάζεηα 

γελνθηνλίαο ησλ Δβξαίσλ […] ε εθαηνκκχξηα αξηζκνχληαη ηα ζχκαηα ηεο 

πξσηνθαλνχο απηήο ηξαγσδίαο - κφλν απφ ηελ Διιάδα πάλσ απφ 70.000. ηξαηφπεδα 

φπσο ηνπ Άνπζβηηο, ηεο Σξεκπιίλθα, ηνπ Νηαράνπ, ηνπ Μπέιδεηο ή ηνπ φκπηκπνξ 

έρνπλ γίλεη ζπλψλπκα απαλζξσπηάο θαη ηξφκνπ»
332

. 

«Γεληθφηεξα,  ν  Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο πξνθάιεζε ηεξάζηηεο αλζξψπηλεο θαη 

πιηθέο απψιεηεο ζε θιίκαθα παγθφζκηα - θπξίσο φκσο ζηελ Δπξψπε […] Καη νη ιανί 

ηεο Άπσ Αλαηνιήο φκσο πιήξσζαλ βαξχ θφξν αίκαηνο θαη πιηθψλ θαηαζηξνθψλ: 

εθαηνκκχξηα Κηλέδνη θαη Ηάπσλεο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ λεθξψλ. Αλεμίηειε ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε ηεο αλζξσπφηεηαο έκεηλε ε εηθφλα ηεο θαηαζηξνθήο ζηε Υηξνζίκα θαη 

ζην Ναγθαζάθη κεηά ηε ξίςε ηεο αηνκηθήο βφκβαο»
333

. 

Με θαηεχζπλζε ηελ πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ηνπνζεηείηαη «ν αληαγσληζκφο ζην ζηξαηφπεδν ησλ ληθεηψλ», θαζψο πεξηγξάθνληαη νη 

ελέξγεηεο ησλ ληθεηξηψλ δπλάκεσλ γηα επηθξάηεζε ηζρχνο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη 
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νη ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πνξεία ηεο Δπξψπεο. Παξάιιεια θαη εληφο 

ηνπ ίδηνπ πιαηζίνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη «ε πνιηηηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ηα 

‗Γεθεκβξηαλά‘». 

«Πξνηνχ ηεξκαηηζηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηνπ Άμνλα, είραλ ήδε δηαθαλεί νη 

δηαθνξέο πνπ έκειιαλ κεηαπνιεκηθά λα δηράζνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο πκκάρνπο […] Οη 

ηξηγκνί ζην ζπκπαγέο ζπκκαρηθφ νηθνδφκεκα έγηλαλ πεξηζζφηεξν αηζζεηνί ηελ επαχξην 

ηεο πλδηάζθεςεο ησλ Σξηψλ Μεγάισλ, Σζφξηζηι, Ρνχδβειη θαη ηάιηλ, ζηε Γηάιηα, 

ζηηο  4-11 Φεβξνπαξίνπ 1945 ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο είρε ζπκθσλεζεί ε ζπγθξφηεζε 

θπβεξλήζεσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ φισλ ησλ δεκνθξαηηθψλ ηάζεσλ κε ζηφρν ηε 

δηελέξγεηα ειεχζεξσλ εθινγψλ, ππφ ηνλ ηξηκεξή ζπκκαρηθφ έιεγρν […] Σν ζέκα 

ζπδεηήζεθε εθ λένπ θαηά ηελ επφκελε πλδηάζθεςε θνξπθήο ησλ Σξηψλ ζην Πφηζληακ, 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 1945»
334

.  

«Ζ δηαίξεζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ απνηέιεζε, πξάγκαηη, αληαλάθιαζε ηεο 

επξχηεξεο αληηπαξάζεζεο πνπ ζα ζθξάγηδε θαη ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νχ αηψλα - ηνπ 

δπηηθνχ, θαπηηαιηζηηθνχ-θηιειεχζεξνπ, θαη ηνπ θνκκνπληζηηθνχ πξνηχπνπ. Παξάιιεια 

κε ηελ θνηλή ζηφρεπζε ελαληίνλ ηνπ θαηαθηεηή δηαηππψλνληαλ, ήδε απφ ην 1943, δχν 

δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο κε αλαθνξά ζηε κεηαπνιεκηθή πνξεία θαη ηεο Διιάδαο»
335

. 

ην ηειηθφ ζηάδην ησλ εμειίμεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ Β' Παγθφζκην, 

ηνπνζεηνχληαη «νη ζπλζήθεο Δηξήλεο θαη ε ελζσκάησζε ηνπ Γσδεθαλήζνπ ζηελ 

Διιάδα». Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη αξρηθά ν ζρεκαηηζκφο ηνπ εδαθηθνχ 

θαζεζηψηνο ζηελ εηηεκέλε Γεξκαλία θαη αθνινχζσο νη δηεξγαζίεο ηεο πλζήθεο ησλ 

Παξηζίσλ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαθνξά ζηελ «ηχρε ησλ ειιεληθψλ εζληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ» ελψ παξαηίζεηαη επίζεο ε πλζήθε Δηξήλεο ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ. 

«ηαλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θιήζεθαλ νη αληηπξφζσπνη ησλ 

πκκάρσλ λα δηακνξθψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο εηξήλεο, αληηκεηψπηζαλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηα πξνβιήκαηα  πνπ  ζπλδένληαλ  κε  ην  κέιινλ  ηεο  Γεξκαλίαο  -ηεο  

θαηνρήο, ησλ επαλνξζψζεσλ, θαζψο θαη ηνπ ελδερφκελνπ δηακειηζκνχ ηεο- ρσξίο 

φκσο λα  θαηαιήμνπλ ζε θνηλά απνδεθηέο απνθάζεηο. Ζ δηαίξεζε ηεο Γεξκαλίαο ζε 

ηέζζεξηο δψλεο θαηνρήο»
336

. 

«Ζ ελζσκάησζε  ηεο  Γσδεθαλήζνπ -θαηνηθεκέλεο ζε πνζνζηφ 90% απφ 

Έιιελεο- ζηελ Διιάδα αληαπνθξηλφηαλ πιήξσο ζηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, 
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πνπ είρε δηαθεξπρηεί απφ ηνπο πκκάρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Ζ ίδηα φκσο 

αξρή δελ εθαξκφζηεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ππφινηπσλ εδαθψλ πνπ δηεθδηθνχζε ε 

ειιεληθή πιεπξά - ηεο Βφξεηαο Ζπείξνπ θαη ηεο Κχπξνπ»
337

. 

 

4.5 Θεκαηηθόο άμνλαο Δ΄: Μεηαπνιεκηθό δηάζηεκα – Φπρξόο Πόιεκνο – 

Πεξίνδνο Ύθεζεο    

Ο πέκπηνο ζεκαηηθφο άμνλαο απνηειείηαη απφ ηηο αλαθνξέο ζηα γεγνλφηα ηεο 

πεξηφδνπ, ε νπνία μεθηλά κε ην ηέινο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζπλερίδεηαη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ Πεξίνδν ηεο Όθεζεο. Με 

γλψκνλα ην πεξηερφκελν  ησλ δχν εγρεηξηδίσλ, παξνπζηάδνληαη δνκηθέο δηαθνξέο, 

φζνλ αθνξά ζηε ζεκαηνινγία ησλ αλάινγσλ επηκέξνπο  ελνηήησλ αιιά θαη ζηελ 

έθηαζε ησλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπο. 

ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην, σο ζπλέρεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ηνπνζεηείηαη ε ελφηεηα κε ηίηιν «Ζ Πεξίνδνο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ», ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ππνελφηεηεο, «Ζ Ίδξπζε ησλ Μπινθ», «Ζ Αδηακνίξαζηε 

Μέζε Αλαηνιή», «Ζ χγθξνπζε ζηελ Άπσ Αλαηνιή», «Ζ Αλεμαξηεζία ηεο Αζίαο θαη 

ηεο Αθξηθήο», «Ζ Σνπξθία ζηελ Πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ» θαη ηέινο «Ο Κφζκνο 

ζηελ Πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ».  

Ζ αλάδπζε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ αληαγσληζκφ γηα 

δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ ΔΓ κεηά ηνλ Β Παγθφζκην 

Πφιεκν θαη σο απνηέιεζκα ηεο δηακάρεο,  πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα 

άζθεζε επηξξνήο ζηα ππφινηπα θξάηε αλά ηνλ θφζκν.    

 «Ο δηεζλήο αγψλαο ζην δηάζηεκα κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, 

δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζχγθξνπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ θφζκν. ηελ 

πεξίνδν, ε νπνία νλνκάζηεθε σο ‗Φπρξφο Πφιεκνο‘  απηά ηα θξάηε ζπλέρηζαλ ηελ 

κεηαμχ ηνπο αζπκθσλία θαη ηηο δηακάρεο,  ρσξίο λα κπαίλνπλ θαηεπζείαλ  ζε ζεξκφ 

πφιεκν, ν έλαο απέλαληη ζηνλ άιιν»
338

. 

ην πξψην ζηάδην παξνπζηάδεηαη «Ζ ίδξπζε ησλ Μπινθ», φπνπ αλαθέξνληαη 

ν ζρεκαηηζκφο θαη ε δηάθξηζε ζην Αλαηνιηθφ θαη ην Γπηηθφ, θαζψο επίζεο θαη νη 

αλάινγεο εμειίμεηο, νη νπνίεο δηαδξακαηίζηεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο αληίζηνηρα.  
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ζνλ αθνξά ζην Αλαηνιηθφ Μπινθ, πεξηγξάθεηαη ε ζηαδηαθή πνξεία  κε 

θαηεχζπλζε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα εηζρψξεζεο ηεο 

ΔΓ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηα 

θξάηε ππφ ηελ επηξξνήο ηεο. Ηδηαίηεξα, επηζεκαίλνληαη νη επξχηεξεο εμειίμεηο  κε 

επίθεληξν ηελ εδξαίσζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηνλ ξφιν ηεο ΔΓ 

ζρεηηθά κε ηηο ρψξεο, φπσο ε Γηνπγθνζιαβία, ε Αιβαλία, ε Κίλα, ε Νφηηνο Κνξέα θαη 

ε Κνχβα, ελψ πεξηγξάθεηαη ε δηακφξθσζε ελφο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο 

ρψξεο απηέο, ζχκθσλα κε ην ζνβηεηηθφ κνληέιν. Αθνινχζσο, ζεκεηψλνληαη νη 

αλαηαξάμεηο ζην Αλαηνιηθφ Μπινθ, κε ηνλ ζάλαην ηνπ ηάιηλ, κέζα απφ ην πξίζκα 

ησλ ζρέζεσλ ηεο ΔΓ κε ηε Γηνπγθνζιαβία, ηελ Κίλα, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ 

Σζερνζινβαθία. 

«Ζ ΔΓ απφ ηε κηα πιεπξά, πξνζπαζψληαο λα εηζρσξήζεη ζηε Μέζε Αλαηνιή 

θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζή ηεο ζηελ Δπξψπε, 

ίδξπζε ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηα θξάηε πνπ θαηείρε. Έηζη, δεκηνπξγψληαο θξάηε 

δνξπθφξνπο, εηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ… Με ηελ 

άθημε ηνπ 1947, εμνπδεηεξψζεθε ε νιφηεηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηελ Οπγγαξία, ηε 

Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, ηελ Πνισλία θαη ηελ Σζερνζινβαθία»
339

. 

«Ζ Γεξκαλία, ε νπνία βγήθε εηηεκέλε απφ ηνλ πφιεκν,  κε ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξεηο  πεξηνρέο θαηνρήο […] ην ηέινο ζηηο 23 Μαΐνπ 1949 

κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γεξκαληθνχ πληάγκαηνο ζηε Γπηηθή Γεξκαλία, 

ηδξχζεθε ε Οκνζπνλδηαθή Γεξκαληθή Γεκνθξαηία (Federal Alman Cumhuriyeti). 

Απέλαληη ζηελ ίδξπζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαληθήο Γεκνθξαηίαο, ε ΔΓ ίδξπζε 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1949, ζηηο πεξηνρέο θαηνρήο ηεο ίδηαο, ηε Λανθξαηηθή Γεκνθξαηία 

ηεο Γεξκαλίαο (Demokratik Alman Cumhuriyeti )»
340

. 

«Δλψ γεληθφηεξα ε ίδξπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο κέζα ζην Αλαηνιηθφ 

Μπινθ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επηξξνή ηεο ΔΓ, ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ 

Αιβαλία απηά ηα θαζεζηψηα ήξζαλ ζηελ εμνπζία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Καζψο θαη νη 

δχν ρψξεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ηέζεθαλ ζηελ θαηνρή ηεο Γεξκαλίαο, ηα 

θνκκνπληζηηθά θφκκαηα απηψλ ησλ ρσξψλ ίδξπζαλ ακέζσο αληηζηαζηαθέο δπλάκεηο 

θαη ρηππψληαο θαηά ησλ Γεξκαλψλ ζηνλ πφιεκν, πήξαλ ηνλ έιεγρν ησλ ρσξψλ ζηα 

ρέξηα ηνπο. ε απηέο ηηο εμειίμεηο δελ ππήξμε θαζφινπ ε βνήζεηα θαη ε επηξξνή ηεο 

ΔΓ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, κεηά απφ απηφ ε Γηνπγθνζιαβία θαη ε Αιβαλία 
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αθνινχζεζαλ κηα αλεμάξηεηε ζηάζε απέλαληη ζηε Μφζρα, θαη δελ είραλ κείλεη ζηελ 

επηξξνή ηεο [...] ηελ Κίλα ε θνκκνπληζηηθή δηνίθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε σο 

απνηέιεζκα εκθπιίνπ πνιέκνπ […] Ζ Κνξέα, δηαρσξίζηεθε ζε δχν πεξηνρέο θαηνρήο, 

κε απφθαζε, ε νπνία ιήθζεθε ζηε Γηάζθεςε ηεο Γηάιηαο, ην 1945. Ζ Ρσζία ζα θαηείρε 

ηε Βφξεην Κνξέα θαη ε Ακεξηθή ζα θαηείρε ηε Νφηην Κνξέα [...] Ζ Κνχβα γηα πνιιά 

ρξφληα δηνηθνχληαλ απφ δηθηάηνξεο. Ο Φηληέι Κάζηξν, νπνίνο ηεξκάηηζε κε επηηπρία 

ηνλ αγψλα πάηαμεο απέλαληη ζηε δηθηαηνξία ηνπ Μπαηίζηα, ηδξχνληαο ν ίδηνο 

θπβέξλεζε, έγηλε πξσζππνπξγφο(1959)[...] Ο Κάζηξν, ν νπνίνο θξαηηθνπνίεζε ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηε ρψξα, ίδξπζε κηα ζνζηαιηζηηθή 

θπβέξλεζε»
341

. 

«Σν μεθίλεκα  εγθαζίδξπζεο ηεο θπξηαξρίαο ηεο ΔΓ ζηελ Δπξψπε, ψζεζε ηηο 

ΖΠΑ ζηε ιήςε κέηξσλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ε Ακεξηθή έζεζε, ηνλ Μάξηην ηνπ 1947, ζε 

εθαξκνγή ην Γφγκα Σξνχκαλ θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1947, ην ρέδην Μάξζαι […] Ζ λέα 

απηή ζηάζε ησλ ΖΠΑ αλεζχρεζε ηελ ΔΓ […] Με απηφλ ηνλ ζθνπφ, ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 1947 νη εγέηεο ηεο  νβηεηηθήο Ρσζίαο, ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο 

Ρνπκαλίαο, ηεο Οπγγαξίαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Σζερνζινβαθίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο 

Ηηαιίαο ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Πνισλία. ηε  δηαθήξπμε πνπ δηέδσζαλ ζηηο 5 

Οθησβξίνπ, αλαθνίλσζαλ ηελ ίδξπζε ηεο ‗Cominform‘. ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1949 

ηδξχζεθε ε ‗Comecon‘, κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή έλσζε θαη αιιεινυπνζηήξημε 

αλάκεζα ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρψξεο […] ηηο 14 Μαΐνπ 1955 ηδξχζεθε ην χκθσλν 

ηεο Βαξζνβίαο (Varşova Paktı)…»
 342

. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, «ε ίδξπζε ηνπ Γπηηθνχ Μπινθ», αθελφο ζπλδπάδεηαη κε 

ηελ άλνδν ηεο θπξηαξρίαο ησλ ΖΠΑ ζην δηεζλέο ζθεληθφ, ελψ παξνπζηάδεηαη σο 

απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο, ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ ηηο ίδηεο ηηο ΖΠΑ, σο 

αληίπνδαο ζηελ εμάπισζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ θαη ηδηαίηεξα κε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ηζρχνο ηεο ΔΓ. ηε βάζε απηή, πεξηιακβάλνληαη νη αλαθνξέο ζην 

«Γφγκα Σξνχκαλ» θαη ην «ρέδην Μάξζαι», σο κέηξα ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζηελ 

ΔΓ, θαζψο επίζεο, ζην πιαίζην ηνπ Γπηηθνχ Μπινθ ζπκπεξηιακβάλνληαη «ε 

ίδξπζε ηνπ ΝΑΣΟ», «ε ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ» θαη «ε ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ)». 

«Οη ΖΠΑ, κεηά ην 1946 άξρηζαλ λα αθνινπζνχλ κηα ‗πεξηθιείνπζα πνιηηηθή 

(çevreleme politikası)‘ απέλαληη ζηελ επέθηαζε ηεο ΔΓ, γηα ηελ πεξηθχθισζε ηνπ 
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Αλαηνιηθνχ Μπινθ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Γφγκα 

Σξνχκαλ θαη ην ρέδην Μάξζαι, ζπλάθζεθαλ ζχκθσλα θαη ππνγξάθεθαλ ζηξαηησηηθέο 

ζπκθσλίεο»
343

. 

«Σν πξψην εγρείξεκα, ην νπνίν έθαλαλ νη ΖΠΑ γηα λα αλαιάβνπλ αλνηρηά ηελ 

εγεζία ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ήηαλ ε δηαθήξπμε ηνπ Γφγκαηνο Σξνχκαλ. Ζ αηηία 

εθαξκνγήο ηνπ Γφγκαηνο Σξνχκαλ ήηαλ νη αλεζπρίεο ησλ θπβεξλψλησλ ησλ ΖΠΑ 

ζρεηηθά κε ην λα βξεζνχλ ππφ ηελ απεηιή ηεο ΔΓ. To Γφγκα Σξνχκαλ δηαρψξηζε ην 

έδαθνο ησλ δχν κπινθ θαη θήξπμε ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ΔΓ – ΖΠΑ. Δπίζεο, 

ηνπνζεηήζεθε ζην ηξαπέδη, κε πνιχ πεξηζζφηεξν απφιπηεο γξακκέο, ε δηαίξεζε ζηα 

Βαιθάληα θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ πνξεία ηνπ Διιεληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ 

άιιαμε θαη εμαζθαιίζηεθε ε λίθε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο  πξνο ηνπο θνκκνπληζηέο. 

Απφ κηα άιιε πιεπξά, ε εθαξκνγή ηνε Γφγκαηνο απνηειεί έλδεημή ηεο 

κεηαβίβαζεο ηνπ ειέγρνπ κηα πεξηνρήο πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ επηξξνή ηεο Αγγιίαο πξηλ 

ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ζηηο ΖΠΑ.  

Οη ΖΠΑ επηρείξεζαλ λα δηεπξχλνπλ απηφ ην δφγκα πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή. 

Χζηφζν, εμαηηίαο ηεο πεξηζζφηεξεο επηξξνήο πνπ είρε ε Μφζρα εθείλε ηελ πεξίνδν ζηε 

Μέζε Αλαηνιή, ηα Αξαβηθά θξάηε, ηα νπνία δελ έβιεπαλ θίλδπλν γηα ηνπο εαπηνχο 

ηνπο, δελ επέηξεςαλ ηελ επέθηαζε ηνπ δφγκαηνο»
344

. 

«Οη ΖΠΑ, γηα λα βνεζήζνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, παξείραλ  ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε, νηθνλνκηθή βνήζεηα 15 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, φκσο απηή ε βνήζεηα δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απνδνηηθά. χκθσλα κε ην ρέδην Μάξζαι,  πξψηα απ‘ φια  νη 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζα έπξεπε λα εηζέιζνπλ ζε κηα νηθνλνκηθή έλσζε κεηαμχ ηνπο θαη 

ζην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο έλσζεο φηαλ ζα εκθαληδφηαλ  θάπνην άλνηγκα, ηφηε νη ΖΠΑ 

ζα έπξεπε λα θιείζνπλ απηφ ην άλνηγκα. Σν ζρέδην πεξηειάκβαλε, ζε θάζε επξσπατθή 

ρψξα βνήζεηα ακεξηθαληθψλ αγαζψλ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ. ηηο 22 επηεκβξίνπ, 

Σα κέιε 16 επξσπατθψλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σνπξθίαο, γηα λα 

απεπζπλζνχλ ζηελ Ακεξηθή εηνίκαζαλ έλα ‗Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο‘. ρεηηθά κε απηφ ην πξφγξακκα, ε ΖΠΑ εμέδσζαλ ζηηο 3 Απξηιίνπ 1948, 

ηνλ ‗Νφκν Δμσηεξηθήο Βνήζεηαο‘ […]  ρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ Νφκνπ Δμσηεξηθήο 

Βνήζεηαο, νη δεθαέμη επξσπατθέο ρψξεο ίδξπζαλ ζηηο 16 Απξηιίνπ 1948, ηνλ Οξγαληζκφ 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο»
345

. 
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«Σν ρέδην Μάξζαι θαη ην Γφγκα Σξνχκαλ, ήηαλ ηα πξψηα κέηξα πνπ είραλ 

πάξεη νη ΖΠΑ απέλαληη ζηηο επεθηαηηθέο ελέξγεηεο ηεο ΔΓ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ 

Δπξψπε […] Σειηθά απέλαληη ζηηο απεηιέο ηεο ΔΓ, ζηηο 4 Απξηιίνπ 1949, αλάκεζα 

ζε δψδεθα δπηηθέο ρψξεο (Αγγιία, Γαιιία, Βέιγην, Οιιαλδία, Ηηαιία, Ηζιαλδία, Γαλία, 

Λνπμεκβνχξγν, Ννξβεγία, Πνξηνγαιία, ΖΠΑ, Καλαδάο) ηδξχζεθε κε ηε ζχληνκε 

νλνκαζία ΝΑΣΟ. Ζ ζπκκαρία, θνληά ζηελ άκπλα, είρε θαη πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο 

θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Με ηελ ίδξπζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηήζεθε έλα απνηειεζκαηηθφ 

θξάγκα απέλαληη ζηελ εμάπισζε ησλ νβηεηηθψλ, επηηεχρζεθε ε ηζνξξνπία απέλαληη 

ζην Αλαηνιηθφ Μπινθ θαη εκθαλίζηεθε ην Γπηηθφ Μπινθ. ην ΝΑΣΟ ζπκκεηείραλ, ην 

1952 ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία, ην 1955 ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη ην 1982 ε Ηζπαλία 

[…] Ζ Σνπξθία έγηλε κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηηο 8 Απγνχζηνπ 

1949[…]»
346

. 

«Σα επξσπατθά θξάηε κε απηή ηελ ελνπνίεζε, ήζειαλ λα θάλνπλ έλα βήκα θαη 

πξνο ηελ παξεκπφδηζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο πξνο ηε Γχζε αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 

κηαο επξσπατθήο αγνξάο, ελψλνληαο ηα ίδηα ηα νηθνλνκηθά δπλακηθά ηνπο. Σν βαζηθφ 

ζεκέιην ηεο έλσζεο ηέζεθε ηελ 9
ε
  Μαΐνπ 1950 κε κηα δηαθήξπμε, ηελ νπνία δηέδσζε ν 

γάιινπο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ, νχκαλ. Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, 

ηδξχζεθε ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Γαιιίαο, 

ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαλίαο, ηνπ Βειγίνπ, ηεο Ηηαιίαο, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηεο 

Οιιαλδίαο (18 Απξηιίνπ 1951). Απηφ ην επηηπρέο εγρείξεκα άλνημε δξφκν ζηε γέλλεζε 

λέσλ πξννπηηθψλ, γηα ηελ πινπνίεζε κηαο νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο ζηελ Δπξψπε κε 

αθφκα πεξηζζφηεξν επξχηεξν πεξηερφκελν θαη ην 1957 κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, 

ηδξχζεθε ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα»
347

. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπνζεηείηαη ε αλαθνξά ζηελ «Αδηακνίξαζηε 

Μέζε Αλαηνιή». Αξρηθά, επηζεκαίλεηαη ην γεληθφ θιίκα, πνπ επηθξαηνχζε Μέζε 

Αλαηνιή αλά ηηο πεξηφδνπο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη ηε ζηαδηαθή  

εκθάληζε αληηδξάζεσλ ησλ κνπζνπικαληθψλ ιαψλ ηεο πεξηνρήο, απέλαληη ζηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο βιέςεηο ησλ δπηηθψλ απνηθηνθξαηηθψλ θξαηψλ θαη ησλ ηζρπξψλ 

δπλάκεσλ ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ.   

«Μεηά ηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν, σο ζπλέπεηα ησλ ππνθηλήζεσλ ηεο  Αγγιίαο 

θαη ε Γαιιίαο, κεξηθέο αξαβηθέο θνηλφηεηεο, πνπ δνχζαλ ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ 
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Οζσκαληθνχ Κξάηνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή, εμεγέξζεθαλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ηδξχζνπλ ηα εζληθά θξάηε ηνπο […] Μεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζηελ πεξίνδν 

ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ζηνλ θφζκν, φπνπ έγηλε δηαρσξηζκφο ζε δχν πφινπο θαζψο ζηελ 

εγεζία ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ βξηζθφηαλ ε ΔΓ ελψ ζησλ Γπηηθψλ Κξαηψλ νη ΖΠΑ, 

νη κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο εηδηθά  πξνζπάζεζαλ λα θξαηεζνχλ έμσ απφ απηνχο ηνπο 

δχν πφινπο. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίνδν αλεμαξηεζίαο ε αχμεζε ηεο ελαληίσζεο πξνο ηε 

Γχζε θαη ε ππνζηήξημε, πνπ ήξζε απφ ην ζνζηαιηζηηθφ κπινθ εμαζθάιηζε ηελ εμέιημε 

ησλ ζρέζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, φπσο ε Αίγππηνο, ε πξία θαη ην Ηξάθ, κε ην 

Αλαηνιηθφ Μπινθ. Σα δπηηθά θξάηε αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αμηνιφγεζαλ απηά ηα θξάηε, σο ρψξεο πνπ βξηζθφηαλ ζε 

αλάπηπμε, ζε θαζεζηψο εθηφο ησλ κπινθ. Παξφιν πνπ ν ιαφο ήηαλ θάηνρνο ησλ 

πινχζησλ ππφγεησλ πεγψλ ηεο πεξηνρήο, δελ κπφξεζε λα αλαπηπρζεί απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε θαη λα επσθειεζεί απφ απηφλ ηνλ πινχην. Ο εζληθφο θαη ζξεζθεπηηθφο δηραζκφο 

ηεο πεξηνρήο, φληαο θιεξνλφκεκα ηεο πεξηφδνπ ηνπ θαζεζηψο ππφ εληνιή, ζπλέρηζε λα 

απνηειεί πξφβιεκα γηα ηηο ρψξεο ηηο Μέζεο Αλαηνιήο. Σα εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά 

πξνβιήκαηα ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία δηαξθνχλ κέρξη ζήκεξα, έγηλαλ αηηία γηα 

εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο. Καη απηφ παξεκπνδίδεη ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή 

εμέιημε ησλ ρσξψλ»
348

.  

Δληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο γίλεηαη μερσξηζηή 

αλαθνξά ζηελ «Ίδξπζε ηνπ Ηζξαήι». ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην 

δήηεκα  ηεο ζχζηαζεο εβξατθνχ θξάηνπο ζηα εδάθε ηεο Παιαηζηίλεο, ήδε απφ ηελ 

επνρή ηνπ Οζσκαλνχ ζνπιηάλνπ Ακπληνπιρακίλη Β', ζην δηάζηεκα ησλ δχν 

παγθνζκίσλ πνιέκσλ θαη κέρξη ηελ παξνχζα θάζε ζην ζήκεξα. Αλαθνξηθά ζηνλ 

ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο απνηππψλεηαη επίζεο ε πνιηηηθή, πνπ αζθήζεθε απφ ηηο 

ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή, κε βάζε ην Γφγκα Ατδελράνπεξ.  

«Οη πξνζπάζεηεο γηα ίδξπζε κηαο εβξατθήο παηξίδαο ζηελ Παιαηζηίλε, ππφ 

αγγιηθή εληνιή, μεπξφβαιαλ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σν πξψην ζπλέδξην κε 

απηφλ ηνλ ζθνπφ ζπλάθζεθε ζηηο 29 Απγνχζηνπ 1897, ζηε Βαζηιεία  ηεο Διβεηίαο θαη 

ζε απηφ ην ζπλέδξην ιήθζεθε ε απφθαζε λα γίλεη κηα ‗παηξίδα‘ ησλ Δβξαίσλ ζηελ 

Παιαηζηίλε. Ζ Παιαηζηίλε ιάκβαλε ρψξα ζην εζσηεξηθφ ησλ εδαθψλ ηνπ Οζσκαληθνχ 

Κξάηνπο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ν πξφεδξνο ηνπ Παγθφζκηνπ ησληζηηθνχ Οξγαληζκνχ, 

Σένληνξ Υεξηζι (Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Theodor Herzl) πξφηεηλε ζηνλ 
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Ακπληνχιρακηλη Β', λα πιεξψζεη ην εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο, 

απέλαληη ζηελ παξαρψξεζε άδεηαο γηα κεηαηφπηζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ Παιαηζηίλε, 

σζηφζν δελ κπφξεζε λα πάξεη ην απνηέιεζκα πνπ ήζειε. Παξφια απηά, ζηελ 

Παιαηζηίλε ν αξηζκφο ησλ εβξατθψλ απνηθηψλ, πνπ ηδξχζεθαλ ρσξίο άδεηα, ην 1914 

έθηαλε ζηηο ζαξάληα πέληε[…]Απηφ ην έγγξαθν, ην νπνίν πήξε ηελ νλνκαζία 

―Γηαθήξπμε Μπάιθνπξ‖  ζεσξείηαη έλα ζεκείν ηνκήο ηνπ δεηήκαηνο ίδξπζεο εβξατθνχ 

θξάηνπο […] Ζ ζηάζε, ηελ νπνία θξάηεζε θαη ε πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε Αγγιία  

κεηά απφ ην 1917 άλνημαλ ηνλ δξφκν ζε βαξηέο αληηδξάζεηο κεηαμχ ησλ Αξάβσλ 

απέλαληη ζε απηφ ην θξάηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά άξρηζαλ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε 

Άξαβεο θαη Δβξαίνπο […] Οη Δβξαίνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ  

ζπλέρηζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο κε ζθνπφ λα ηδξχζνπλ έλα θξάηνο ηνπ Ηζξαήι ζηελ 

Παιαηζηίλε […] Απέλαληη ζηελ ππνζηήξημε ηεο Αγγιίαο πξνο ηνπο Δβξαίνπο, ε 

Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία ππνζηήξηδαλ ηνπο Άξαβεο. Ζ Αγγιία ιακβάλνληαο ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ, ην 1947 πξνζήγαγε ην παιαηζηηληαθφ δήηεκα ζηνλ Οξγαληζκφ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ […] ε απηφ ην δηάζηεκα ε Αγγιία, ζηηο 14 Μαΐνπ 1948 θαηήξγεζε 

ην θαζεζηψο εληνιήο ζηελ Παιαηζηίλε, σο κνλφπιεπξν […] Σελ ίδηα κέξα, 

αλαθεξχρζεθε ε ίδξπζε ηνπ Κξάηνπο ηνπ Ηζξαήι. Μεηά  απφ απηήλ ηελ εκεξνκελία θαη 

εθηεηλφκελνη κέρξη ζήκεξα, μεθίλεζαλ νη αξαβντζξαειηλνί πφιεκνη θαη ην 

παιαηζηηληαθφ δήηεκα»
349

. 

«Ο πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Ατδελράνπεξ γηα λα εκπνδίζεη ηελ εηζρψξεζε ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο ζηνλ έιεγρν ηεο ΔΓ θαη λα πξνζειθχζεη ηνλ ιαφ ηεο πεξηνρήο ζηελ πιεπξά 

ησλ ΖΠΑ, έζηεηιε έλα κήλπκα γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ[…] Με ην Γφγκα Ατδελράνπεξ νη 

ΖΠΑ εμέιημαλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε Μέζε Αλαηνιή ελψ μεθίλεζαλ λα αληαγσλίδνληαη 

κε ηελ ΔΓ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Με απηφ ην δφγκα ε Μέζε Αλαηνιή ρσξίζηεθε ζηα 

δχν…»
350

. 

Μεηαβαίλνληαο ζηνλ ρψξν ηεο Άπσ Αλαηνιήο, ζην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο 

κε ηίηιν «Ζ δηακάρε ζηελ Άπσ Αλαηνιή», παξνπζηάδνληαη νη εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

«ίδξπζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο», έπεηηα απφ ηελ άλνδν ηνπ Μάν Σζε 

Σνπλγθ ζηελ δηαθπβέξλεζε θαη ηελ εγθαζίδξπζε θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο
351

.  

Αθφκα, επηζεκαίλνληαη ν «Πφιεκνο ηεο Κνξέαο» (1950 - 1953), ζρεηηθά κε 

ηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ν δηακειηζκφο ηεο πεξηνρήο ηεο Κνξέαο, ζην βφξεην θαη ην 
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λφηην ηκήκα, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε «Ίδξπζε ηνπ SEATO (8 επηεκβξίνπ 

1954)», (South East Asia Treaty Organization), ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηακειηζκφ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Βηεηλάκ. ην βηβιίν, ηφζν ν Πφιεκνο ηεο Κνξέαο φζν θαη ε ίδξπζε ηνπ SEATO, 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ππνελφηεηαο «Οη αγψλεο θπξηαξρίαο ζηελ Άπσ 

Αλαηνιή»
352

. 

Αθνινχζσο, ηνπνζεηείηαη ε «Αλεμαξηεζία ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο», φπνπ 

αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηίνπ Αζίαο, κε επίθεληξν 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο κε ηα ππφινηπά θξάηε. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Αθξηθήο απνηππψλεηαη ην γεληθφ θαζεζηψο, πνπ επηθξάηεζε χζηεξα 

απφ ην ηέινο ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη νη δπζκελήο νηθνλνκηθέο θαη αλζξψπηλεο 

ζπλζήθεο ζηνλ ζπλνιηθφ ρψξν ηεο επείξνπ. 

«ηελ Ηλδία, ε νπνία απφ ην 1763 θη έπεηηα ήηαλ αγγιηθή απνηθία, κε ηηο 

δξάζεηο ηνπ Μαράηκα Γθάληη επηηεχρζεθε εγξήγνξζε ζηα εζληθηζηηθά θηλήκαηα […] 

ηηο 23 Μαξηίνπ 1940  ην ―πλέδξην ηνπ Οξγαληζκνχ Έλσζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ‖ 

απνθάζηζε ηελ ίδξπζε ελφο Κξάηνπο ηνπ Παθηζηάλ, μερσξηζηφ απφ ηνπο Ηλδνχο. Σελ 

εγεζία απηήο ηεο ελέξγεηαο  ηεινχζε ν Μνράκελη Αιή Σδηλάρ […] Ο αγψλαο 

αλεμαξηεζίαο ζηελ Ηλδία θαη ην Παθηζηάλ επεξέαζε θαη ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Ζ 

Κευιάλε, ε Βηξκαλία, θαη ε Μαιαηζία, θέξδηζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηελ Αγγιία, 

ε Ηλδνλεζία απφ ηελ Οιιαλδία θαη ην Βηεηλάκ, ην Λάνο θαη ε Κακπφηδε απφ ηε 

Γαιιία»
353

.  

«Οη αξρέο (ειεχζεξε βνχιεζε θαη απηνλνκία), νη νπνίεο εμαγγέιζεθαλ απφ ηνπο 

Ρνχζβειη θαη Σζφξηζηι ζην Αηιαληηθφ χκθσλν ην 1941, απνθάιπςαλ φηη έθηαζε ην 

ηέινο ηεο επξσπατθήο απνηθηνθξαηίαο ζηελ Αθξηθή. Ζ ιήμε ηεο απνηθηνθξαηίαο ζηελ 

Αθξηθή μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1940, ζηελ νπνία απνκαθξχλζεθαλ νη Ηηαινί απφ 

ηελ Αηζηνπία θαη ηε Ληβχε… Γίπια ζε φια απηά ηα αξλεηηθά, αλάκεζα ζηελ επίδξαζε 

ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζηηο δηακάρεο πνιηηηθήο θαη εμνπζίαο ηεο Γχζεο, βξίζθνληαη 

νη ιφγνη ηεο ππαλάπηπμεο ζηελ Αθξηθή»
354

. 

Δπίζεο, ζηνλ παξφληα ζεκαηηθφ άμνλα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαθνξά ηνπ 

ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηελ Σνπξθία ζηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ. ε απηή ηελ ελφηεηα αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή 
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πνιηηηθή, πνπ αζθήζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ελψ ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη 

ε «δσή ζηελ Σνπξθία». 

ην πξψην ζθέινο, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο δηακνξθψλεηαη κε 

βάζε ηελ «είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο», ηελ «είζνδν ηεο 

Σνπξθίαο ζην ΝΑΣΟ», ηελ «ίδξπζε ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ» θαη ηελ «ίδξπζε ηνπ 

πκθψλνπ ηεο Βαγδάηεο». 

«Οη ΖΠΑ ζηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, απέλαληη ζηνλ επεθηαηηζκφ ηεο 

ΔΓ ήζειαλ λα έρνπλ ζηελ πιεπξά ηνπο ηελ Σνπξθία, ιφγσ ηεο γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο 

ηεο. Δλψ ε Σνπξθία, πξάηηνληαο ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε ηεο Γχζεο θαη ηηο ΖΠΑ 

απέλαληη ζηηο πηέζεηο ηεο ΔΓ, θαηεπζχλζεθε πξνο ην λα αθνινπζήζεη κηα πνιηηηθή 

γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ ηνκέα αζθαιείαο ηεο ίδηαο. Ο Πφιεκνο ηεο Κνξέαο θαη ε 

παξνπζία ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο, σο κηα λέα δχλακε, δηθαίσζε ηελ 

πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε Σνπξθία. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ε Σνπξθία κπήθε ζην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ην ΝΑΣΟ θαη έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ίδξπζε ηνπ 

Βαιθαληθνχ θαη ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαγδάηεο»
355

.  

«Μεηά απφ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο ππφ ηελ απεηιή ηεο ΔΓ […] ππνγξάθνληαο ζηηο 5 Μαΐνπ 1949, ηε πλζήθε 

ηνπ Λνλδίλνπ, ίδξπζαλ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Ζ Σνπξθία ζην φλνκα ηεο αχμεζεο 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εμέιημεο ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ  ζρέζεψλ ηεο κε ηε 

Γχζε, θάλνληαο έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ην ζχζηεκα ησλ ζπκκαρηψλ, ζηηο 8 

Απγνχζηνπ 1949 έγηλε κέινο ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ, ν νπνίνο δελ είρε ζηξαηησηηθέο 

ηδηφηεηεο»
356

. 

«Ζ νηθνλνκηθή αλαδήηεζε θαη ε αλαδήηεζε αζθάιεηαο ηεο Σνπξθίαο , είρε 

απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηε Γχζε, ζηελ πεξίνδν ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ. Δπίζεο, έλαο παξάγνληαο ζηελ εμέιημε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηε Γχζε, 

ήηαλ ε επηδίσμε ζπλέρηζεο ηεο πνξείαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο Σνπξθίαο. Απηήλ ηελ 

πεξίνδν, έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο 

ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή σο κέινο ζην ΝΑΣΟ […] Ζ Σνπξθία έθαλε ηελ πξψηε πξνζθπγή 

ηεο ζην ΝΑΣΟ ηνλ Μάην ηνπ 1950 ελψ ηε δεχηεξε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1950. Οη ΖΠΑ δελ 

πξνέβαιαλ αληίξξεζε ζε απηή ηελ επηδίσμε ηεο Σνπξθίαο. κσο, ε Αγγιία θαη θάπνηα 

επξσπατθά θξάηε ηέζεθαλ αληίζεηα ζην αίηεκα ηεο Σνπξθίαο, κε ην ζθεπηηθφ ηνπ φηη 

εάλ ε Σνπξθία γηλφηαλ απνδεθηή ζην ΝΑΣΟ, ζα βξίζθνληαλ αληηκέησπα κε ηελ 
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αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΓ θαη αθφκα, ζα απνηεινχζε αηηία πνιέκνπ. Ο 

Πφιεκνο ηεο Κνξέαο πνπ άξρηζε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1950, ήηαλ κηα επθαηξία ψζηε ε 

Σνπξθία λα πάξεη κέξνο εληφο ηνπ Γπηηθνχ Μπινθ […] ηηο 15 επηεκβξίνπ 1951, νη 

ππνπξγνί ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΑΣΟ, νη νπνίνη ζπγθεληξψζεθαλ  ζηελ Οηάβα, 

απνθάζηζαλ ηελ απνδνρή ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο καδί. Σν ηνπξθηθφ 

θνηλνβνχιην (ΣΒΜΜ) απνδέρζεθε ηε Βνξεηναηιαληηθή πλζήθε θαη ην Πξσηφθνιιφ 

ηεο, ζηε 18
ε 

Φεβξνπαξίνπ 1952.  Με ηελ είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζην ΝΑΣΟ, 

αλαπηχρζεθαλ πεξηζζφηεξν νη ζρέζεηο Σνπξθίαο – ΖΠΑ. Ζ αζθάιεηα ησλ ηνπξθηθψλ 

εδαθψλ ηέζεθε ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ ΝΑΣΟ»
357

. 

«Ζ ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο, σο κέινο ζην ΝΑΣΟ, ζπλάληεζε ηελ αληίδξαζε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Βνπιγαξίαο πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ 

επηξξνή ηεο […] ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1953, ππνγξάθνληαο ηε ―πκθσλία Φηιίαο θαη 

πλεξγαζίαο‖, ηδξχζεθε ην Βαιθαληθφ χκθσλν αλάκεζα ζηελ Σνπξθία, ηε 

Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ Διιάδα, νη νπνίεο πίζηεπαλ φηη δίπια ζην ΝΑΣΟ, έπξεπε λα 

αθνινπζεζεί κηα ελεξγφο πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα[…] Μεηά απφ απηή ηε ζπκθσλία, 

αλαπηχρζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ηξία θξάηε θαη 

ππνγξάθνληαο, ζηηο 9 Απγνχζηνπ 1954, ηε ―πλζήθε Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Ακνηβαίαο Βνήζεηαο‖ ηδξχζεθε ε ―Σξηπιή Βαιθαληθή πκκαρία‖ […] Μεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ ηάιηλ, απφ ην 1954 θη έπεηηα, κε ηελ επαλαπξνζέγγηζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

κε ηελ ΔΓ θαη κε ηε ξήμε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ εμαηηίαο ηνπ Κππξηαθνχ 

Εεηήκαηνο, ην χκθσλν άξρηζε λα ράλεη ηελ ηζρχ ηνπ»
358

. 

«Ζ Σνπξθία, θαηφπηλ ηεο εηζφδνπ ηεο ζην ΝΑΣΟ , κπήθε ζε θάζε αλαδήηεζεο 

ελφο ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηα Βαιθάληα θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή. ε απηέο ηηο 

πεξηφδνπο, ε Αξαβν-ηζξαειηλή έληαζε θαη Αγγιν-αηγππηηαθή αζπκθσλία δεκηνχξγεζαλ 

έλα ηεηακέλν θιίκα  ζηε Μέζε Αλαηνιή. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, αλάκεζα ζηελ Σνπξθία 

θαη ην Ηξάθ ηέζεθε  ην ζεκέιην ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαγδάηεο (24 Φεβξνπαξίνπ 1955), ην 

νπνίν ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ άκπλα ζηελ πεξηνρή, ελψ αξγφηεξα ζην 

χκθσλν ζπκκεηείραλ ε Αγγιία, ην Ηξάλ θαη ην Παθηζηάλ»
359

. 

ην δεχηεξν ζθέινο, ζην νπνίν παξαηίζεηαη ε «Εσή ζηελ Σνπξθία», 

πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

βίνπ ηεο ρψξαο, φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Οη βαζηθέο αλαθνξέο ησλ 

γεγνλφησλ αληηζηνηρνχλ ζηα εμήο: 

 Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο ν Ηζκέη Ηλνλνχ (İsmet İnönü). 

 Ίδξπζε ηνπ Κφκκαηνο Δζληθήο Αλάπηπμεο (Millî Kalkınma Partisi, 

MKP) απφ ηνλ Ννπξή Νηεκηξάγ (Nuri Demirağ), ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945. 

Απνηέιεζε ην πξψην θφκκα αληηπνιίηεπζεο. 

  Ίδξπζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο (Demokrat Parti, DP) απφ 

βνπιεπηέο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο (Cumhuriyet 

Halk Partisi, CHP/ απφ ηνπο Σδειάι Μπαγηάξ, Αληλάλ Μεληεξέο, 

Ρεθίθ Κνξαιηάλ θαη Φνπάη Κηνπξνπινχ), ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 1946. 

 Ίδξπζε ηνπ Κφκκαηνο ηνπ Έζλνπο (Millet Partisi) ην 1948, απφ κεξίδα 

βνπιεπηψλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο (DP). 

 Ήηηα ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο (CHP) ζηηο εθινγέο 

ηνπ 1950, χζηεξα απφ είθνζη επηά ρξφληα ηελ εμνπζία. Σν δηαδέρεηαη 

ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (DP). 

 Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ν Σδειάι Μπαγηάξ θαη πξσζππνπξγφο ν 

Αληλάλ Μεληεξέο. 

 «Μεηά απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1946, ε λενζχζηαηε θπβέξλεζε πίζηεπε ζηε 

ιήςε λέσλ απνθάζεσλ γηα ηε ιχζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζην φηη έπξεπε λα θηιειεπζεξνπνηεζεί ε νηθνλνκία». 

 Μεηαβνιέο ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, 

ιφγσ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ. 

 Πίζησζε απφ ην εμσηεξηθφ, αχμεζε ηνπ θξαηηθνχ πινχηνπ. 

 Αχμεζε θαηαλάισζεο θαη δεκηνπξγία κηα λέαο θνηλσληθήο ηάμεο απφ 

κηα κεξίδα πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ, εμαηηίαο ηεο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο. 

 Μεηάδνζε λέσλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. 

 Γηάδνζε μέλεο κνπζηθήο ζηε λενιαία. 

 Δκθάληζε λέσλ ινγνηερληθψλ - θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ. 

 ην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζεκαηνινγία ζρεηηθά κε ηελ 

επηθξάηεζε ησλ αμηψλ πνπ ζείνληαλ. 



180 

 

 Αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, αγψλαο γηα θαηαπνιέκεζε ησλ 

επηδεκηψλ.
 360

 

Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο γεληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 Ραγδαία πιεζπζκηαθή αχμεζε ζηηο θησρέο πεξηνρέο. 

 Βηνκεραλνπνίεζε θαη  κεηαλάζηεπζε  πξνο ηηο πφιεηο. 

 Γηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 Αζηηθνπνίεζε. 

 Απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ  ζηξαηφ – αχμεζε ζηξαηησηηθψλ 

δαπαλψλ κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν. 

 Δκθάληζε γπλαηθείσλ θηλεκάησλ. 

 Σερλνινγηθή εμέιημε ζχγρξνλσλ πξντφλησλ θαη αλάπηπμε ηεο 

δηαθήκηζεο. 

 Μείσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε 

ηελ θαηλνηνκία ηεο ηειεφξαζεο. 

 Ακθηζβήηεζε απφ ηε λενιαία, ηνπ άλεηνπ βίνπ πνπ πξνέθπςε ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, κέζσ ηεο κνπζηθήο. 

 Γηάδνζε ηεο κνπζηθήο „Rock and Roll‟. 

 Μεγάιε αλάπηπμε ζηηο επηζηήκεο. 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

 Απνζηνιή ζην δηάζηεκα. 

 Υξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο 

 Δπηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζε ηνκείο φπσο ε Φπζηθή, ε Υεκεία θαη ε 

Βηνινγία. 

 Δπξχηεξε ρξήζε  ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ηνπ πινίνπ θαη ηνπ αεξνπιάλνπ 

ζηα ηαμίδηα. 

 Γεκηνπξγία κεγαιχηεξνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο αλεπηπγκέλεο θαη ηηο 

ππαλάπηπθηεο ρψξεο. 

 ηελ αξρηηεθηνληθή, ηάζε πξνο ηελ αλέγεξζε νπξαλνμπζηψλ θαη 

πχξγσλ, σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο αζηηθήο κεηαλάζηεπζεο. 

 Γηάδνζε ηνπ νπξεαιηζκνχ θαη ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο. 
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 Γηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο νη Μεζνγεηαθνί Αγψλεο 

ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ θαη ε δηνξγάλσζε ηνπ UEFA ζηελ 

Δπξψπε.
361

 

ζνλ αθνξά ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο, έπεηηα απφ ηελ αλαθνξά ζηνλ 

Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ηνπνζεηείηαη ην θεθάιαην κε ηίηιν «ν Μεηαπνιεκηθφο 

Κφζκνο», ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη ππνελφηεηεο:  

1. «Ζ κεηαπνιεκηθή νξγάλσζε ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο - Ζ ζχζηαζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΟΖΔ».  

2. «Ζ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νη επηπηψζεηο  ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ν 

Δκθχιηνο Πφιεκνο».  

3. «Ζ εμέιημε θαη ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ».  

4. «Ζ απναπνηθηνπνίεζε θαη ν Σξίηνο  Κφζκνο».  

5. «Ζ πνξεία πξνο ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε: πξαγκαηηθφηεηεο θαη 

πξννπηηθέο». 

6. «Ζ Διιάδα έσο ην 1974».  

7. «Ζ Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη ε έληαμε ζηελ ελσκέλε Δπξψπε».  

8. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα».   

Αξρηθά, πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο έπεηηα απφ ηε 

ιήμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

«δηπνιηθνχ θφζκνπ», σο απφξξνηα ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν 

επηθξαηέζηεξσλ «ππεξδπλάκεσλ» ζηε δηεζλή θνηλσλία, ΖΠΑ θαη ΔΓ. Αθφκα,  

παξαηίζεηαη ε αλαθνξά ζηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), ζρεηηθά κε ηνλ 

νπνίν επηζεκαίλνληαη ε ζχζηαζε, ε ιεηηνπξγία, ηα κέιε θαη ηα επηκέξνπο φξγαλα, 

πνπ αλήθνπλ ζηε δνκή ηνπ. 

«Ζ  ζθπηάιε  ησλ  δηεζλψλ ππνζέζεσλ πέξαζε ζε δχν εμσεπξσπατθέο δπλάκεηο, 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε[...]Οη δχν απηέο ρψξεο 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο ππεξδπλάκεηο, φξνο πνπ πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ θαη δήισλε ηα θξάηε εθείλα πνπ είραλ ζπκθέξνληα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηεο πθειίνπ. Οη δχν ππεξδπλάκεηο εθπξνζσπνχζαλ επίζεο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο […] Μεηά ην 1945 δεκηνπξγήζεθαλ, ππφ ηελ 

εγεζία θάζε ππεξδχλακεο, δχν κεγάινη ζπλαζπηζκνί θξαηψλ: ν δπηηθφο ζπλαζπηζκφο, 

κε εγέηε ηηο ΖΠΑ, ζηνλ νπνίν κεηείραλ θξάηε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ν Καλαδάο, ε 
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Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία θ.ά.· θαη ν αλαηνιηθφο ζπλαζπηζκφο, κε εγέηε ηελ ΔΓ 

θαη κέιε ηνπ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπσο ε Πνισλία, ε Σζερνζινβαθία, ε 

Οπγγαξία, ε Ρνπκαλία, ε Βνπιγαξία. Σν λέν δηεζλέο ζχζηεκα νλνκάζηεθε δηπνιηθφ, 

επεηδή  θπξηαξρνχληαλ απφ δχν αληίπαια θέληξα ηζρχνο»
362

. 

«Ο ΟΖΔ απνηειεί κηα απφπεηξα ζπγθξφηεζεο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο  

ζπιινγηθήο  αζθάιεηαο […]ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ΟΖΔ δελ κπφξεζε λα δηαρεηξηζηεί 

κε επηηπρία ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε. Μία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ήηαλ θαη 

ην Κππξηαθφ, ηδηαίηεξα κεηά ην 1974. Χζηφζν, ν δηεζλήο νξγαληζκφο ζπλέβαιε ζηε 

κείσζε ησλ δηεζλψλ εληάζεσλ θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα δηαζθάιηζε 

ηεο εηξήλεο»
363

. 

Ζ αλαθνξά ζηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ηνπνζεηείηαη κε ηελ έλαξμε 

ηνπ πνιέκνπ ζηελ Δπξψπε, θαζψο πεξηγξάθνληαη νη εμειίμεηο θαη ην θιίκα ησλ 

δηαθσληψλ, πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι θαη θαηφπηλ ε ίδξπζε ηνπ ΝΑΣΟ, ελψ ζην 

πξσηαξρηθφ ζηάδην ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ εληάζζεηαη θαη ν ειιεληθφο Δκθχιηνο 

Πφιεκνο. 

«Παξά ηελ αξρηθή εληχπσζε φηη νη ληθεηέο «κνίξαζαλ ηνλ θφζκν» ζηηο 

πλδηαζθέςεηο ηεο Γηάιηαο (Φεβξνπάξηνο 1945) θαη ηνπ Πφηζληακ (Ηνχιηνο- 

Αχγνπζηνο 1945), ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο δε ζπλήθζε κηα ζπλνιηθή ζπκθσλία γηα ηνλ 

κεηαπνιεκηθφ θφζκν· αληίζεηα, έγηλαλ δηαβνπιεχζεηο  γηα ηξέρνληα δεηήκαηα, φπσο ηε 

δηνίθεζε ηεο θαηερφκελεο Γεξκαλίαο, εδαθηθέο δηεπζεηήζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΖΔ […]Μεηά ην 1945 δηαθσλίεο αλέθπςαλ ζρεηηθά κε ην 

κέιινλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Γεξκαλίαο […]Μεηά ην 1945 ε Γεξκαλία 

κνηξάζηεθε ζε ηέζζεξηο δψλεο θαηνρήο, ηε δψλε ησλ ΖΠΑ, ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο 

θαη ηεο ΔΓ. Δπηπιένλ, ε παιαηά πξσηεχνπζα, ην Βεξνιίλν, ην νπνίν βξηζθφηαλ κέζα 

ζηε ζνβηεηηθή δψλε θαηνρήο, ήηαλ θαη απηή ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξηο αληίζηνηρεο δψλεο 

θαηνρήο[…]ηειηθά, ην 1949, δεκηνπξγήζεθαλ δχν γεξκαληθά θξάηε, ε Γπηηθή Γεξκαλία, 

κε πξσηεχνπζα ηε Βφλλε, θαη ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία, κε πξσηεχνπζα ην Αλαηνιηθφ 

Βεξνιίλν. Σν 1946 άξρηζε ν ειιεληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο. Οη Γπηηθνί θνβήζεθαλ φηη 

ζε πεξίπησζε λίθεο ησλ θνκκνπληζηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα ε ΔΓ ζα 

απνθηνχζε έμνδν ζηε Μεζφγεην. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1947 δηαθάλεθε φηη ε Βξεηαλία 

δελ κπνξνχζε πιένλ λα ζπλερίζεη ηε βνήζεηα πξνο ηε θηινδπηηθή ειιεληθή θπβέξλεζε. 
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Ο Ακεξηθαλφο πξφεδξνο Υάξπ Σξνχκαλ εμήγγεηιε ην ιεγφκελν Γφγκα Σξνχκαλ (12 

Μαξηίνπ 1947), βάζεη ηνπ νπνίνπ ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε πξνζέθεξε ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή βνήζεηα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία, ψζηε λα 

‗αληηζηαζνχλ ζηνλ θνκκνπληζκφ‘. Ζ βνήζεηα απηή έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε λίθε ησλ 

θηινδπηηθψλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ ειιεληθφ Δκθχιην Πφιεκν, αλ θαη 

ζπλνδεχηεθε απφ ηε δηείζδπζε Ακεξηθαλψλ ζπκβνχισλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηελ Αζήλα θαη έηζη πξνθάιεζε εμάξηεζε ηεο Διιάδαο απφ ηηο ΖΠΑ»
364

. 

«Ζ Διιάδα, πνπ γλψξηζε ηνλ Δκθχιην Πφιεκν ην 1946-1949, ππήξμε ην πξψην 

πεδίν έλνπιεο αληηπαξάζεζεο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Καηά ηνλ Δκθχιην Πφιεκν 

ζπγθξνχζηεθαλ απφ ηε κία πιεπξά νη θηινδπηηθέο δπλάκεηο ηνπ Κέληξνπ θαη ηεο Γεμηάο 

(θχξηνη εθπξφζσπνί ηνπο ήηαλ ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ην Λατθφ Κφκκα 

αληίζηνηρα), κε έλνπιε δχλακε ηνλ Δζληθφ ηξαηφ, θαη απφ ηελ άιιε νη δπλάκεηο ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο (ΚΚΔ), κε έλνπιε δχλακε ηνλ Γεκνθξαηηθφ 

ηξαηφ Διιάδαο (ΓΔ) […] Σέινο, ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν, ν Δκθχιηνο Πφιεκνο 

πξνθάιεζε βαζηά ςπρνινγηθά ηξαχκαηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηα νπνία ρξεηάζηεθαλ 

πνιιά ρξφληα γηα λα επνπισζνχλ»
365

.  

ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ  Φπρξνχ Πνιέκνπ πεξηιακβάλνληαη νη  

παξαθάησ θάζεηο
366

. 

 «Σν θζηλφπσξν ηνπ 1949 νη θνκκνπληζηέο, κε εγέηε ηνλ Μάν 

Σζεηνχλγθ, επηθξάηεζαλ ζηνλ θηλεδηθφ εκθχιην πφιεκν θαη ίδξπζαλ ηε 

Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο». 

 «Σνλ Ηνχλην ηνπ 1950 ε επίζεζε ηεο θνκκνπληζηηθήο Βφξεηαο Κνξέαο 

ελαληίνλ ηεο θηινακεξηθαληθήο Νφηηαο Κνξέαο νδήγεζε ζε έλαλ αθφκε 

ηνπηθφ πφιεκν […] Ζ δηαίξεζε ηεο Κνξέαο ζε Βφξεηα θαη Νφηηα 

δηαηεξήζεθε». 

 «Σνλ Μάξηην ηνπ 1953 πέζαλε ν ηάιηλ. Οη δηάδνρνί ηνπ, θπξίσο ν 

Νηθίηα Υξνπζηζφθ, εγθαηλίαζαλ ηελ πνιηηηθή ηεο εηξεληθήο  

ζπλχπαξμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα εηξεληθά επηηεχγκαηα ηνπ 

ζνβηεηηθνχ θνκκνπληζκνχ».   

 «Σν 1955 ζπλάθζεθε ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο, κηα ζπκκαρία ησλ 

ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηε Μφζρα». 
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 «ην 20φ πλέδξην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο (ΚΚΔ), ζηηο αξρέο ηνπ 1956, ν Υξνπζηζφθ εμήγγεηιε ηελ 

πνιηηηθή ηεο απνζηαιηλνπνίεζεο, πνπ δηαβεβαίσλε φηη δε ζα 

επαλαιακβάλνληαλ νξηζκέλεο απφ ηηο ππεξβνιέο ηεο ζηαιηληθήο 

πεξηφδνπ». 

 «Σν θζηλφπσξν ηνπ 1956 ε Οπγγαξία αλήγγεηιε ηελ απνρψξεζή ηεο απφ 

ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο».  

 «…νη Αγγιν-γάιινη εηζέβαιαλ ζηελ Αίγππην, γηα λα αλαηξέςνπλ ηνλ 

εγέηε ηεο, Γθακάι Ακπληέι Νάζεξ, αιιά αλαγθάζηεθαλ λα 

απνρσξήζνπλ κεηά απφ ζνβηεηηθή θαη ακεξηθαληθή πίεζε». 

 «Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1961 ε ΔΓ θαη ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία αλήγεηξαλ, 

γχξσ απφ ην Γπηηθφ Βεξνιίλν, ην πεξηβφεην Σείρνο […] Σν Σείρνο ηνπ 

Βεξνιίλνπ έγηλε ην ζχκβνιν ηεο δηαίξεζεο ηεο Δπξψπεο έσο ηελ πηψζε 

ηνπ, ην 1989». 

 «Σν 1962 ζεκεηψζεθε ε θξίζε ησλ ππξαχισλ ηεο Κνχβαο. Ζ Κνχβα 

βξηζθφηαλ απφ ην 1959 ππφ ηελ εγεζία ηνπ λένπ επαλαζηάηε Φηληέι 

Κάζηξν, πνπ αληηζηάζεθε ζηελ ακεξηθαληθή επηξξνή θαη πξνζέγγηζε ηε 

Μφζρα». 

 «Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 ζεκαδεχηεθε απφ ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ […] Ο 

πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ πξνθάιεζε κεγάιν πιήγκα ζην ακεξηθαληθφ γφεηξν 

δηεζλψο». 

 «Σν 1968 ε απφπεηξα ηεο Σζερνζινβαθίαο λα ηεξήζεη απνζηάζεηο απφ 

ηε Μφζρα αληηκεησπίζηεθε κε εηζβνιή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ 

πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο ζηε ρψξα». 

ρεηηθά κε ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, παξνπζηάδνληαη νη 

ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο επήιζε ην δηάζηεκα ηεο χθεζεο ελψ σο ζεκείν ηνπ 

νξηζηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηνπ ςπρξνπνιεκηθνχ θιίκαηνο ζεκεηψλεηαη ε δηάιπζε ηεο 

ΔΓ. 

«ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 1960 έηεηλε λα επηθξαηήζεη ην θιίκα ηεο 

―χθεζεο‖, φξνο πνπ παξέπεκπε ζηε κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

δχν ζπλαζπηζκψλ»
367

. 
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«Ο Γηέιηζηλ ζπκθψλεζε κε ηνπο εγέηεο ησλ άιισλ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ 

πάλσ ζηε βάζε ηεο δηάιπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηα ραιαξήο 

‗Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ‘. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991 ε ζπκθσλία απηή 

ηέζεθε ζε ηζρχ. Ζ ΔΓ είρε δηαιπζεί θαη ν δηπνιηθφο θφζκνο είρε θηάζεη ζην ηέινο 

ηνπ»
368

. 

πσο ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην έηζη θαη ζην ειιεληθφ, κέζα ζην επξχηεξν 

πιαίζην ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ (έπεηηα απφ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν), 

ζπκπεξηιακβάλεηαη «ε απναπνηθηνπνίεζε θαη ν ηξίηνο θφζκνο». ηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα παξνπζηάδνληαη, νη εμειίμεηο κε βάζε ηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ 

απνηθηαθνχ θαζεζηψηνο ζηνλ ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο, θαζψο 

επίζεο επηζεκαίλεηαη ε δηακφξθσζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ ηνπ 

απνθαινχκελνπ «Σξίηνπ Κφζκνπ». 

«ηελ Ηλδία νη Βξεηαλνί αληηκεηψπηδαλ απφ ηελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ δχν 

πνιέκσλ ην θίλεκα ηνπ Μαράηκα Γθάληη ππνζηεξηθηή ηεο κε βίαο… Ζ επφκελε 

ζχγθξνπζε αθνξνχζε ηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Δθεί αλαπηχρζεθε ν αξαβηθφο 

εζληθηζκφο ππφ ηελ εγεζία ηνπ Γθακάι Ακπληει Νάζεξ»
369

. 

«Σν θζηλφπσξν ηνπ 1956, πξνζπαζψληαο λα αληηδξάζνπλ ζηε λαζεξηθή 

πνιηηηθή, νη Αγγινγάιινη εηζέβαιαλ ζηελ Αίγππην, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νπέδ, απφ 

φπνπ φκσο αλαγθάζηεθαλ ακέζσο λα απνρσξήζνπλ ιφγσ ηεο αληίδξαζεο ηεο ΔΓ 

θαη ησλ ΖΠΑ»
370

. 

«ηελ Αθξηθή απέκεηλαλ δχν αθφκε θαηάινηπα ηεο απνηθηνθξαηίαο, ηα 

ξαηζηζηηθά θαζεζηψηα ηεο Ρνδεζίαο θαη ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, ηα νπνία αληηκεηψπηζαλ 

απμαλφκελε δηεζλή απνκφλσζε. Σν πξψην παξέδσζε ηελ εμνπζία ην 1980 (ε ρψξα 

κεηνλνκάζηεθε ζε Εηκπάκπνπε) ην δεχηεξν ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κεηά απφ 

πνιπεηείο αγψλεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ, κε θχξην εγέηε ηνλ Νέιζσλα 

Μαληέια»
371

. 

«Σα λέα θξάηε πνπ αλέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απναπνηθηνπνίεζεο, 

θπξίσο ζηελ Αζία θαη ζηελ Αθξηθή, ζπγθξφηεζαλ ηνλ Σξίην Κφζκν. Οη ρψξεο απηέο 

αληηκεηψπηδαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο. Δπηπιένλ, 

έπξεπε λα δηαρεηξηζηνχλ πξνβιήκαηα, φπσο ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαη 

εζσηεξηθέο αλαηαξαρέο, πνπ ζπρλά νδεγνχζαλ ζε ζθιεξφηαηνπο εκθχιηνπο πνιέκνπο. 
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Κχξηεο επηδηψμεηο ηνπο ήηαλ ε θαηνρχξσζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο ηνπο (ψζηε λα κε 

ζπλερηζηεί ν απνηθηαθφο έιεγρνο κε άιια κέζα, θπξίσο νηθνλνκηθά) θαη ε νηθνλνκηθή 

ηνπο αλάπηπμε»
372

. 

«Δπηπιένλ, ζηνπο θφιπνπο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ αλαπηχρζεθε ην Κίλεκα ησλ 

Αδεζκεχησλ, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε επίζεκα ην 1961 ζηε Γηάζθεςε ηνπ Βειηγξαδίνπ. 

Οη Αδέζκεπηνη δελ επηδεηνχζαλ απιψο ηε δηαηήξεζή ηνπο εθηφο ησλ δχν ζπλαζπηζκψλ, 

δπηηθνχ θαη αλαηνιηθνχ, αιιά κηα ελεξγεηηθή νπδεηεξφηεηα ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν, ψζηε 

λα επεξεάζνπλ, σο απηφλνκνο παξάγνληαο, ηε δηεζλή ζθελή. Σα ηζρπξφηεξα κέιε ηνπ 

Κηλήκαηνο ησλ Αδεζκεχησλ ήηαλ ε Ηλδία, ε Αίγππηνο θαη ε Γηνπγθνζιαβία ηνπ Σίην. 

ην Κίλεκα κεηείρε θαη ε Κχπξνο»
373

. 

ρεηηθά κε ηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο, ζηελ ίδηα πεξίνδν ηνπνζεηείηαη ην ζχλνιν 

ησλ δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ  εμειηθηηθή πνξεία κηαο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο κέζσ ηεο «ζχζηαζεο ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ», κε ηειηθή έθβαζε 

ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

«Σνλ Μάην ηνπ 1949 ηδξχζεθε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, δηεζλήο νξγαληζκφο 

πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηεο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ»
374

. 

«Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζεκεηψζεθε ηνλ 

Μάην ηνπ 1950, φηαλ ν Γάιινο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ρνκπέξ νπκάλ πξφηεηλε έλα 

ζρέδην πνπ είρε εθπνλεζεί απφ ηνλ Εαλ Μνλέ, ππεχζπλν ηνπ γαιιηθνχ πξνγξάκκαηνο 

αλαζπγθξφηεζεο. χκθσλα κε ην ρέδην νπκάλ, ζα δεκηνπξγνχληαλ κία αλψηαηε 

Αξρή πνπ ζα έιεγρε ηηο βηνκεραλίεο άλζξαθα θαη ράιπβα ηεο Γαιιίαο, ηεο Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο θαη φζσλ απφ ηηο άιιεο ρψξεο ελδηαθέξνληαλ λα κεηάζρνπλ. Σελ πξφηαζε 

απνδέρηεθαλ ε Γπηηθή Γεξκαλία, ε Ηηαιία θαη νη ρψξεο ηεο Μπελεινχμ (Βέιγην, 

Οιιαλδία, Λνπμεκβνχξγν), θαη έηζη ην 1952 ζπζηάζεθε ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ)»
375

. 

«Χζηφζν, ην 1955-56, ζπζηάζεθε κία επηηξνπή, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Βέιγνπ 

πνιηηηθνχ Πνι-Αλξί πάαθ, γηα λα εμεηάζεη ηε δεκηνπξγία επξσπατθήο θνηλήο αγνξάο. 

Οη εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο πάαθ απέθεξαλ θαξπνχο θαη ζηηο 25 Μαξηίνπ 1957 

ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηεο Ρψκεο, πνπ ίδξπε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

(ΔΟΚ), επηθεληξσκέλε ζηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο ηεο δηαθίλεζεο πξντφλησλ, θεθαιαίσλ 
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θαη αηφκσλ. Ζ πλζήθε ηεο Ρψκεο θάλεη ξεηψο αλαθνξά ζε κηα «δηαξθψο ζηελφηεξε 

έλσζε» ησλ επξσπατθψλ ιαψλ. Ηδξχζεθε επίζεο ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο (ΔΚΑΔ ή  Δπξαηφκ)»
376

. 

«Μεηά ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ έγηλαλ λέεο πξνζπάζεηεο εκβάζπλζεο θαη 

δηεχξπλζεο. Σν 1992 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, πνπ πξνέβιεπε ηε 

κεηεμέιημε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηε ζεκεξηλή Δπξσπατθή Έλσζε  (Δ.Δ.), 

θαζψο θαη ηε ζχζηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο  ηεο  Δπξψπεο  

(ΟΝΔ),  πνπ  ζα  απέθεξε ηε δεκηνπξγία θνηλνχ λνκίζκαηνο. Σν 1994 ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πξνζρψξεζαλ ε νπεδία, ε Φηλιαλδία  θαη  ε  Απζηξία,  ελψ  επηκέξνπο  

αιιαγέο  ζηελ  εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ. έγηλαλ κε ηηο πλζήθεο  ηνπ  Άκζηεξληακ     

ην 1997 θαη ηεο  Νίθαηαο  ην 1999. Σν 2001 ηέζεθε ζε ηζρχ ην λέν λφκηζκα,      ην επξψ, 

ελψ ην 2004 ζηελ Δ.Δ. εληάρζεθαλ δέθα λέα κέιε, θπξίσο απφ    ηνλ ρψξν ηεο παιαηάο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, αιιά θαη ε Κχπξνο. Σν 2007 πξνζρψξεζαλ επίζεο ε Βνπιγαξία 

θαη ε   Ρνπκαλία»
377

. 

 

Ζ «Πεξίνδνο ηεο Όθεζεο», ζπγθξνηείηαη απφ ηηο ζεκαηηθέο αλαθνξέο, νη 

νπνίεο εληάζζνληαη ρξνλνινγηθά αιιά θαη σο κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δχν 

εγρεηξηδίσλ ζε απηή. Ζ αλαθνξά ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζπλαληάηαη θαη ζηα δχν 

εγρεηξίδηα, σζηφζν παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο θαη 

ην δνκηθφ πεξηερφκελν,  απφ ην νπνίν ζπγθξνηείηαη.  

ζνλ αθνξά ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην, ε Πεξίνδνο Όθεζεο απνηειεί 

μερσξηζηφ θεθάιαην ζηε δνκή ηνπ εγρεηξηδίνπ, ελψ νξίδεηαη σο εμήο: «Ζ ―χθεζε
378

‖, 

ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο είλαη κηα πεξίνδνο, ηελ νπνία πξνηίκεζαλ ηα Μπινθ γηα ακνηβαίεο 

δηαβνπιεχζεηο ψζηε λα κεηψζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο έληαζε. Με ηηο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ ζε απηή ηελ πεξίνδν κεηψζεθαλ ζπγθξηηηθά ε έληαζε θαη ε δηακάρε 

ζηηο ζρέζεηο Αλαηνιήο – Γχζεο. Ζ πνιηηηθή ηεο χθεζεο δηακνξθψλεηαη απφ ηα ζηάδηα 

πξνζέγγηζεο, ηεο ζπλελλφεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα θαηαιήμεη ζηελ εηξήλε»
379

. 

Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηε «κεηαβαηηθή πνξεία ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο», φπνπ 

πεξηγξάθνληαη νη δηεξγαζίεο θαη νη εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηνπ αλαηνιηθνχ θαη ηνπ δπηηθνχ κπινθ· θπξίσο αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ 

ΔΓ. Ηδηαίηεξα, πεξηιακβάλνληαη: 
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 «Οη πνιηηηθέο ζηελ Πεξίνδν ηεο  Όθεζεο»
380

. 

 «Οη δηαζθέςεηο πεξηνξηζκνχ ησλ ππξεληθψλ φπισλ»
381

.  

 «Ζ πλδηάζθεςε ηνπ Διζίλθη (1 Απγνχζηνπ 1975)»
382

. 

Δληφο ηνπ ίδηνπ πιαηζίνπ, παξαζέηνληαη νη «ζπγθξνχζεηο θαηά ηελ Πεξίνδν ηεο 

Όθεζεο», ελψ ζεκεηψλεηαη ν ξφινο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΓ κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαη ηεο επηξξνήο ζηηο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν 

ζεκαηηθφ πεξηερφκελν κε αλαθνξά ζηηο δηεζλείο ζπγθξνχζεηο, απαξηίδεηαη απφ ηελ 

«Κξίζε ηεο Κνχβαο», ηνλ «Πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ», ην «Εήηεκα ηνπ Καζκίξ» θαη ηελ 

«Καηάιεςε ηνπ Αθγαληζηάλ απφ ηελ ΔΓ».  

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη ηα γεγνλφηα θαη νη θάζεηο κε γλψκνλα ηελ 

εηξεληθή ζπκβίσζε ζηνλ ρψξν ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, κεηά απφ ηελ πεξίνδν ηνπ 

Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ελψ αθνινπζεί ε αλαθνξά ζηνπο Αξαβντζξαειηλνχο 

πνιέκνπο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη «νη πλζήθεο Camp David», «ε ίδξπζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ηζιακηθήο πλεξγαζίαο (İslam İşbirliği Teşkilatı ‗İİT‘)» θαη «νη πνιηηηθέο 

ησλ Μεγάισλ Κξαηψλ», ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαθξαηηθνχο δεζκνχο, κε βάζε ηα πεηξειατθά 

δεηήκαηα.  

Καηφπηλ, εμεηάδεηαη ην «Εήηεκα ηνπ Πνιέκνπ Ηξάλ – Ηξάθ (1980 – 1988)», ην 

νπνίν ζην εγρεηξίδην απνηππψλεηαη κέζσ πεξηγξαθήο «ηεο θαζεζησηηθήο αιιαγήο ζην 

Ηξάθ» θαη «ηεο θαζεζησηηθήο αιιαγήο ζην Ηξάλ», θαηαιήγνληαο ζηε έθβαζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πνιέκνπ. Αθνινχζσο, κε ηελ ελφηεηα «Ο θφζκνο ζηελ Πεξίνδν 

ηεο Όθεζεο»  ηνπνζεηνχληαη νη παγθφζκηεο εμειίμεηο, πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ  θαηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηελ νηθνλνκία, ηηο επηζηήκεο, ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

Μέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα απνηειεί  θαη ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ, ε νπνία φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ 

απαξηίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ ηξείο θαηεπζχλζεηο: 

1. «Οη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο». 

2. «Ζ πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή». 

3. «Οη αξκεληθέο δηεθδηθήζεηο».  

ρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Σνπξθίαο  δηαηππψλνληαη ηα εμήο: «ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε Σνπξθία 
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ζπκπεξηιακβαλφκελε ζηε δπηηθή ζπκκαρία, πξνζδηφξηζε φηη ζα αθνινπζήζεη εμσηεξηθή 

πνιηηηθή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απηήλ ηελ πεξίνδν, ηα πξνβιήκαηα ηεο Κχπξνπ θαη 

ηνπ Αηγαίνπ, νη Αξαβντζξαειηλνί πφιεκνη ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ε αξκεληθή 

ηξνκνθξαηία είραλ επεξεάζεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο»
383

. 

Καηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλαθνξάο ηνπ εγρεηξηδίνπ ζηελ 

ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο δηαθξίλνληαη ζην 

«Κππξηαθφ Εήηεκα» θαη  ζην «Εήηεκα ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ». 

«Παξά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο κεηά ηνλ Πφιεκν ηεο 

Αλεμαξηεζίαο
384

,  ηα πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα δελ κπφξεζαλ 

λα επηιπζνχλ θαη νη ζρέζεηο δελ κπφξεζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηα θαλνληθά γηα 

πεξηζζφηεξν δηάζηεκα … ζρεηηθά  κε ηηο εμειίμεηο, νη νπνίεο απείιεζαλ ηελ παγθφζκηα 

εηξήλε ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αηαηνχξθ θαη ηνπ Βεληδέινπ, 

αλαιψζεθε ε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε κηαο ζπκκαρίαο αλάκεζα ζηα βαιθαληθά 

θξάηε. Απηέο νη δηεξγαζίεο επεξέαζαλ ζεηηθά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο. 

Χζηφζν, κε ηελ άθημε ηνπ έηνπο 1954, νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο άξρηζαλ λα 

εληείλνληαη ζε ζρέζε κε ην θππξηαθφ δήηεκα»
385

. 

Σν Κππξηαθφ Εήηεκα εμεηάδεηαη ζπλνιηθά κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην ησλ 

δεθαεηηψλ 1950 – 1980, φπνπ απνηππψλεηαη ε δηακφξθσζε θαη ε εμέιημή ηνπ ζην 

πέξαο απηήο ηεο πεξηφδνπ.  Αξρηθά, πεξηγξάθεηαη ε κεηαβαηηθή πνξεία απφ ην 

θαζεζηψο ηεο αγγιηθήο δηνίθεζεο ζηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

θαζψο παξαζέηνληαη αλαθνξέο ζηηο εμειίμεηο ηνπ δηαζηήκαηνο 1950 – 1960, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ «ηδεψδνπο ηεο Έλσζεο» θαη ηεο δξάζεο ηεο 

«Δ.Ο.Κ.Α.
386

». 

«…ε δηνίθεζε ηεο Κχπξνπ, ε νπνία ην 1571 εηζήιζε ζηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία, 

αθέζεθε πξνζσξηλά ζηελ Αγγιία, ε νπνία αζθνχζε θαζήθνληα δηακεζνιάβεζεο ζηε 

πλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1878. Ζ Αγγιία, ε νπνία γλψξηδε ηελ επθαηξία ηεο εηζφδνπ 

ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο ζηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1914 

εμήγγεηιε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ. Ζ Σνπξθία απνδέρηεθε απηφ θαζεζηψο κε ηε 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο»
387

. 
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«Οη Ρσκηνί ηεο Κχπξνπ (Kıbrıs‘taki Rumlar), ελψ ήηαλ ππφ αγγιηθή δηνίθεζε, 

παξαβξέζεθαλ ζε δξάζεηο κε θαηεχζπλζε ηηο ηδέεο πξνζάξηεζεο ηεο Νήζνπ ζηελ 

Διιάδα (Έλσζηο). Ζ πξψηε ζεκαληηθή εμέγεξζε, ε νπνία έγηλε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε Έλσζηο, εθδειψζεθε ην 1931. Μεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν ε  Διιάδα, ε νπνία 

έδεημε αθφκα πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ, απεπζχλζεθε επίζεκα 

ζηελ Αγγιία γηα ηελ παξάδνζε ηεο Κχπξνπ ζηελ ίδηα. Αθνχ απηφ ην εγρείξεκα 

αληηκεησπίζηεθε αξλεηηθά, ε Διιάδα, κεηαθέξνληαο ην Κππξηαθφ πξφβιεκα ζηα 

Ζλσκέλα Έζλε ην 1954, ην κεηέηξεςε ζε έλα δηεζλέο δήηεκα. Ζ απφπεηξα ηεο Διιάδαο, 

ε νπνία αηηήζεθε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο ζηελ Κχπξν, απνξξίθζεθε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Απηέο νη εμειίμεηο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

λα πεξάζεη ε Σνπξθία ζε δξάζε ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Έηζη, ην θππξηαθφ πξφβιεκα 

κεηαηξάπεθε ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο». 

«Πξηλ απφ ην 1960, ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ησλ αηηεκάησλ ηεο Διιάδαο ζην 

ζέκα ηεο Κχπξνπ απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε, νη Ρψκηνη (Rumlar), ηδξχνληαο ζηελ Κχπξν 

ηελ παξαθξαηηθή νξγάλσζε Δ.Ο.Κ.Α., άξρηζαλ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο πξψηα πξνο 

ηνπο Άγγινπο θαη κεηά πξνο ηνπο Σνχξθνπο. Ο ζθνπφο απηήο ηεο νξγάλσζεο ήηαλ: ην 

λα δηψμεη ηελ Αγγιία απφ ηελ Κχπξν, ην λα εμνινζξεχζεη ηνπο Σνχξθνπο θαη ην λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Έλσζε. Με ηελ ππνθίλεζε θαη ηε βνήζεηα ηεο Διιάδαο, νη 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, πνπ μεθίλεζαλ νη Ρσκηνί επεθηάζεθαλ θαη πήξαλ ηε κνξθή 

εκθπιίνπ πνιέκνπ. Σν 1959 νη πξσζππνπξγνί ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο 

ζπλεξρφκελνη ζηε Επξίρε μεθίλεζαλ ζπλαληήζεηο γηα λα επηιπζεί ε  θππξηαθή δηακάρε. 

ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 1959, κε ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ίδξπζε κηαο αλεμάξηεηεο 

δεκνθξαηίαο ζηελ Κχπξν, ζπζηάζεθε ε πκθσλία ηεο Επξίρεο. Αξγφηεξα, ε Σνπξθία, ε 

Διιάδα θαη ε Αγγιία έιαβαλ αλά ρείξαο ην Κππξηαθφ Εήηεκα ζην Λνλδίλν. ην ηέινο 

ησλ δηαζθέςεσλ ηνπ Λνλδίλνπ, ιακβάλνληαο σο βάζε ηε πκθσλία ηεο Επξίρεο, 

απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ελφο αλεμάξηεηνπ Κππξηαθνχ Κξάηνπο. Ζ πκθσλία ηνπ 

Λνλδίλνπ, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 1959, απνηεινχληαλ απφ ηε 

ζπκθσλία ίδξπζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηε πλζήθε Δγγπήζεσλ, ηε πλζήθε 

πκκαρίαο θαη ηηο πλζήθεο πκβηβαζηηθφηεηαο. ηελ θαηεχζπλζε ησλ πκθσληψλ ηεο 

Επξίρεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ, ζηηο 16 Απγνχζηνπ 1960 αλαθεξχρζεθε ε αλεμάξηεηε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία ηελ πξνεδξία ηεο δεκνθξαηίαο ηνπνζεηήζεθε ν Ρσκηφο εγέηεο, 
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Μαθάξηνο θαη ζηελ αληηπξνεδξία ν ηνχξθνο εγέηεο Γξ. Φαδίι Κηνπηζνχθ (Dr. Fazıl 

Küçük)»
388

.  

ηελ πεξίνδν ησλ επεξρφκελσλ εηψλ κεηά ην 1960 ηνπνζεηείηαη ε δηαθνπή 

ηνπ εηξεληθνχ θιίκαηνο θαη ε απαξρή ησλ εληάζεσλ ζηελ Κχπξν, θαζψο 

πεξηγξάθνληαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ, ζπλδπαζηηθά κε ηε  δξάζε ηεο ΔΟΚΑ 

θαη ηηο ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Σνπξθίαο. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη ε επίδξαζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο, ηφζν κε ηηο ΖΠΑ φζν θαη κε ηελ ΔΓ, επάλσ ζην Κππξηαθφ 

Εήηεκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. 

«Ζ θαηάζηαζε εηξήλεο πνπ επηηεχρζεθε ζηελ Κχπξν δελ δηήξθεζε γηα πνιχ. Ζ 

ΔΟΚΑ, ηελ νπνία ππνζηήξηδε ε Διιάδα ζηέιλνληαο ζηξαηηψηεο θαη φπια, ζπλέρηζε ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο. Έηζη θαη νη Σνχξθνη πξνζπάζεζαλ 

λα αληηηαρζνχλ απέλαληη ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο κέζσ ηεο Σνπξθηθήο Αληηζηαζηαθήο 

Οξγάλσζεο (Türk Mukavemet Teşkilatı ―TMT‖), ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1955. Ο 

Μαθάξηνο ην 1963 πξφηεηλε ζηνλ εγέηε ηεο ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο Φαδίι Κηνπηζνχθ, 

ζηελ Σνπξθία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Αγγιία αιιαγή ηνπ ζπληάγκαηνο. 

Ζ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο, πνπ έθαλε ν Μαθάξηνο, αχμεζε ηελ έληαζε αλάκεζα 

ζηηο δχν θνηλφηεηεο. Οη Ρσκηνί άηαθηνη (Rum çeteleri), θαίγνληαο θαη θαηαζηξέθνληαο 

ηα ηνπξθηθά ρσξηά, αλάγθαζαλ 25.000 Σνχξθνπο ζε κεηαλάζηεπζε. Δπάλσ ζην ζπκβάλ, 

ζην νπνίν ζπζηάζηεθαλ είθνζη ηέζζεξεηο Σνχξθνη θαη ζηα απνθαινχκελα ―Μαησκέλα 

Υξηζηνχγελλα‖, ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ· ηα ηνπξθηθά καρεηηθά αεξνπιάλα έθαλαλ ηελ 

πξψηε πξνεηδνπνηεηηθή πηήζε επάλσ απφ ηε Λεπθσζία. Σν 1964, ην πκβνχιην 

Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην νπνίν αλεζχρεζε ιφγσ ηεο κεγέζπλζεο ησλ 

ζπκβάλησλ ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε απνζηνιήο πεξηζζφηεξσλ φπισλ θαη ζηξαηησηψλ 

απφ ηελ Διιάδα ζηε Νήζν, έιαβε ηελ απφθαζε ίδξπζεο Δηξελεπηηθήο Γχλακεο. 

Χζηφζν, ην πέξαζκα ησλ Ρσκηψλ άηαθησλ ζε επίζεζε ρσξίο λα έρεη έξζεη αθφκα ε 

Δηξελεπηηθή Γχλακε ζηε Νήζν, άλνημε ηνλ δξφκν γηα επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Κχπξν. κσο, ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Σδφλζνλ, ν νπνίνο δελ ήζειε ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο απφθαζεο, κε επηζηνιή πνπ έγξαςε, πξνζπάζεζε λα θάλεη ηελ Σνπξθία λα 

εγθαηαιείςεη ηελ απφθαζή ηεο»
389

. 

«ρεηηθά κε ηελ Κξίζε ηεο Κνχβαο, ην 1963 ε απεγθαηάζηαζε ησλ ππξαχισλ 

Σδνχπηηεξ, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Σνπξθία θαη αλήθαλ ζηηο ΖΠΑ, ρσξίο λα δνζεί 

αλαθνξά θαη ε πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ζηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο, φζνλ αθνξά ζηηο 
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ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, έγηλε αηηία γηα ηελ θξίζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηηο δχν 

ρψξεο […] Σν 1966 νη ζπκθσλίεο ΖΠΑ – Σνπξθίαο ηαθηνπνηήζεθαλ εθ λένπ. Ζ 

Σνπξθία, ζηελ νπνία δφζεθε ρψξνο ζηελ αξρή ακνηβαίαο ηζφηεηαο θαη θπξηαξρίαο ζηε 

―πκθσλία Ακπληηθήο πλεξγαζίαο‖, ην 1969, έιαβε ην δηθαίσκα πιήξνπο ειέγρνπ 

ζηηο βάζεηο.  

Μεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν νη ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία πήξε κέξνο 

ζηε Γπηηθή πκκαρία, κε ηελ ΔΓ ήηαλ απνζηαζηνπνηεκέλεο κέρξη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο (DP) […]Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ, αλάκεζα ζηα έηε 1961 – 1964, ε ππνζηήξημε ζηνπο Ρσκηνχο εμ αλάγθεο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ΔΓ ζην Αηγαίν, έθεξε ηηο ζρέζεηο Σνπξθίαο – ΔΓ ζε ζεκείν 

ζηαζηκφηεηαο […]  Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, νη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ 

έθηαζαλ ζην πςειφηεξν επίπεδν»
390

. 

Με βάζε ην ρξνλνινγηθφ πιαίζην ησλ δεθαεηηψλ 1960 θαη 1970, 

απνηππψλνληαη νη δηαδνρηθέο εμειίμεηο ησλ αληίζηνηρσλ πεξηφδσλ. Αθελφο,  κε 

θαηεχζπλζε ηε ζηάζε θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο, σο πξνο ηε 

δηεπζέηεζε ηνπ «Κππξηαθνχ Πξνβιήκαηνο» θαη αθεηέξνπ κε γλψκνλα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ δηαδνρηθψλ γεγνλφησλ, πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θππξηαθνχ 

ρψξνπ, πξνβάιιεηαη ην πνιηηηθφ ζθεληθφ, ην νπνίν εθηπιηζζφηαλ κέρξη ηελ ηειηθή 

έθβαζε ηνπ δεηήκαηνο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη θαηά ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '80.        

«Χζηφζν, γηα ηελ αδπλακία παξεκπφδηζεο ησλ επηζέζεσλ Ρσκηψλ αληαξηψλ 

ζηελ Κχπξν απφ ηελ Δηξελεπηηθή Γχλακε ησλ Ζ.Δ., ζηηο 8 – 9 Απγνχζηνπ 1964, 

καρεηηθά αεξνπιάλα, πνπ αλήθαλ ζηελ Σνπξθηθή Αεξνπνξία βνκβάξδηζαλ ηηο ζέζεηο 

ησλ Ρσκηψλ.  Απηή ε επέκβαζε, θάλνληαο λα ραζεί ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γεληθήο 

ππφζηαζεο θαη ε επηζεηηθή ηζρχο ησλ Διιελνθππξίσλ (Kıbrıs Rumları) αηάθησλ, 

κεηέηξεςε ηηο ελέξγεηεο ζε ζπλνξηαθέο ζπγθξνχζεηο»
391

. 

«Με ηηο δηκεξείο ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο έγηλαλ αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Διιάδα, ηνλ Μάην ηνπ 1965, έγηλε πξνζπάζεηα γηα επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο. 

Χζηφζν, κε ηε ζηάζε ησλ Διιελνθππξίσλ θαη ηελ εμέιημε ηεο θπβεξλεηηθήο αιιαγήο κε 

ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηελ Διιάδα, παξεκπνδίζηεθε ε απφθηεζε ηνπ επηζπκεηνχ 

απνηειέζκαηνο.  
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Σν 1967 ε Σνπξθία,  ζρεηηθά κε ην πέξαζκα ησλ Ρσκηψλ  ζε ελέξγεηεο γεληθήο 

επίζεζεο, έδσζε έλα ππφκλεκα ζηελ Διιάδα. Λφγσ ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλερίδνληαλ, 

νη ηνπξθνθχπξηνη (Kıbrıs Türkleri), νη νπνίνη θαηάιαβαλ φηη ζα ήηαλ αδχλαηε ε 

ζπκβίσζε κε ηνπο Ρσκηνχο, ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 1967 ίδξπζαλ ηελ ―Πξνζσξηλή 

Σνπξθηθή Γηνίθεζε ηεο Κχπξνπ‖. ηελ πξνεδξία απηήο ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία 

ηδξχζεθε πξνθεηκέλνπ λα κείλεη θξπθή ζηıο δηαηάμεηο ηνπ Κππξηαθνχ πληάγκαηνο, 

εθιέρζεθε ν Γξ. Φαδίι Κηνπηζνχθ, ελψ ζηελ αληηπξνεδξία ν Ρανχθ Νηελθηάο. 

Σν 1968, νη δηκεξείο  ζπλαληήζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζηνλ επηθεθαιή ηεο ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο Ρανχθ 

Νηελθηάο θαη ηνλ επηθεθαιή ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο Γιαχθν Κιεξίδε, παξά ηελ 

εμαεηή δηάξθεηά ηνπο δελ κπφξεζε λα ιεθζεί θάπνην απνηέιεζκα. Ο Πξφεδξνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Μαθάξηνο, κεηέρνληαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή θαηαπίεζε  πξνο ηνπο Σνχξθνπο ηεο Νήζνπ, εθήξκνζε κηα πνιηηηθή, ε νπνία 

ηνπο ππνρξέσζε ζε κεηαλάζηεπζε. Χζηφζν, ηα κέιε ηεο Δ.Ο.Κ.Α., ηα νπνία ήζειαλ ηελ 

άκεζε πινπνίεζε ηεο Έλσζεο, κε ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ απφ ηελ Διιάδα 

πξαγκαηνπνίεζαλ, ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1974, πξαμηθφπεκα θαηά ηνπ Μαθαξίνπ. Σα κέιε 

ηεο Δ.Ο.Κ.Α. θέξλνληαο ζηελ πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο ηνλ Νίθν ακςψλ, 

αλαθήξπμαλ ηελ ―Διιεληθή Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ‖»
392

. 

«Ζ Σνπξθία δήισζε φηη ην πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν ήηαλ ειιεληθή παξέκβαζε 

θαη ην ζεψξεζε θαηαπάηεζε ησλ εγγπήζεσλ. Δλψ, έθαλε πξφηαζε ζηελ Αγγιία γηα 

δξάζε απφ θνηλνχ. Ζ Σνπξθία ιακβάλνληαο αξλεηηθή απάληεζε, πήξε ηελ απφθαζε 

επέκβαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξκνδηφηεηα, ηελ νπνία αλαγλψξηζε ζηελ ίδηα ε 

ζπλζήθε εγγχεζεο. ηηο 20 Ηνπιίνπ ε Σνπξθία, κε ζθνπφ λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ 

Έλσζε, λα επαληδξχζεη ηελ εηξήλε θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ Σνχξθσλ, 

μεθίλεζε ηελ ―Δπηρείξεζε Δηξήλεο ζηελ Κχπξν‖. 

Οη ηνπξθηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο πξνρψξεζαλ κέρξη ηε Λεπθσζία, ζηηο 22 

Ηνπιίνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έθθιεζε αλαθσρήο ησλ Ζ.Δ.. ηηο 25 Ηνπιίνπ, κε ζθνπφ 

ηε δηαβνχιεπζε ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο, ε Σνπξθία, ε Διιάδα θαη ε Αγγιία 

ζπλήιζαλ ζηε Γηάζθεςε ηεο Γελεχεο. Καζψο απφ ηηο ζπλδηαζθέςεηο δελ βγήθε θάπνην 

απνηέιεζκα, πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ εηξήλε, ζηηο 14 Απγνχζηνπ μεθίλεζε ε ―Γεχηεξε 

Δπηρείξεζε Δηξήλεο‖. Οη ηνπξθηθέο κνλάδεο έγηλαλ θπξίαξρνο πεξίπνπ ζην έλα ηξίην 
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ηεο Νήζνπ. Ζ Σνπξθία αληαπνθξηλφκελε ζηελ έθθιεζε θαηάπαπζεο ππξφο ησλ Ζ.Δ., 

ζηηο 16 Απγνχζηνπ δηέθνςε ηελ ζηξαηησηηθή επηρείξεζε.  

Ζ Δπηρείξεζε Δηξήλεο ζηελ Κχπξν ην 1974 επεξέαζε επίζεο ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο. Με δηθαηνινγία απηή ηελ επηρείξεζε, ε εθαξκνγή εκπάξγθν ησλ 

ΖΠΑ ζηα φπια δηαθφπηνληαο ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ είρε θάλεη ζηελ Σνπξθία, 

επεξέαζε αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο. Γηα απηφ ε Σνπξθία ην 1969 

θαηήξγεζε ηελ ηζρχ ηεο πκθσλίαο γηα Ακπληηθή πλεξγαζία θαη απφ ην 1975 θη έπεηηα 

θαηέιαβε φιεο ηηο ζέζεηο θαη ηηο βάζεηο ησλ ΖΠΑ, πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ρψξν ηεο. 

Χζηφζν, ην 1978 κε ηελ άξζε ηνπ εκπάξγθν, νη ζρέζεηο επέζηξεςαλ ζηα θαλνληθά.  

Ζ ΔΓ, αλεζπρψληαο ζην ελδερφκελν κεηαηξνπήο ηεο Νήζνπ ζε βάζε ηνπ 

ΝΑΣΟ, ζέιεζε λα κεηαθέξεη ην δήηεκα ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζηελ Δπηρείξεζε Δηξήλεο 

ζηελ Κχπξν ην 1974 δελ παξείρε ππνζηήξημε ζηελ Σνπξθία. Απηή ε ζηάζε ηεο ΔΓ 

έθεξε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζε ζεκείν ζηαζηκφηεηαο. Χζηφζν, κεηά ην 1980 κε ην 

μεθίλεκα ηεο Σνπξθίαο λα αθνινπζεί εμσηεξηθή πνιηηηθή πνιιψλ θαηεπζχλζεσλ 

ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζηηο ζρέζεηο Σνπξθίαο – ΔΓ.   

Μεηά ηελ Δπηρείξεζε Δηξήλεο ζηελ Κχπξν, ε εγθαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ζηνλ 

βνξξά θαη ησλ Ρσκηψλ ζηνλ λφην έζεζε απαξαίηεηε ηελ ίδξπζε ελφο θαζεζηψηνο  

θξάηνπο. Λφγσ αδπλακίαο λα ιεθζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα απφ ηηο δηαζθέςεηο πνπ 

είραλ μεθηλήζεη αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο, ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1975 ε ηνπξθηθή 

θνηλφηεηα, ππφ ηελ εγεζία ηνπ  Ρανχθ Νηελθηάο, ίδξπζε ην ―Σνπξθνθππξηαθφ 

Οκνζπνλδηαθφ Κξάηνο‖ (Kıbrıs Türk Federe Devleti).  

Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ Ζ.Δ. μεθίλεζαλ δηκεξείο ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζηελ 

ηνπξθηθή θαη ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα. ηε δηάζθεςε ηεο 12 Φεβξνπαξίνπ 1977, νη 

πιεπξέο έθαλαλ απνδεθηή ηελ χπαξμε κηαο αλεμάξηεηεο, αδέζκεπηεο θαη κε δχν 

θνηλφηεηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Παξά ηε ζπκθσλία, ε νπνία ζα δεκηνπξγνχζε ην 

πιαίζην ησλ θαηφπηλ δηαζθέςεσλ· ζηηο δηαζθέςεηο, νη νπνίεο έγηλαλ κέρξη ην έηνο 1980, 

δελ κπφξεζε λα ιεθζεί θάπνην απνηέιεζκα επεηδή δελ έγηλε απνδεθηή, απφ ηελ πιεπξά 

ησλ Ρσκηψλ, ε πνιηηηθή νληφηεηα ησλ Σνχξθσλ ζηε Νήζν. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηηο 13 Μαΐνπ 1983 έιαβε ηελ απφθαζε αλαγλψξηζεο ησλ 

Διιελνθππξίσλ, σο ―Κππξηαθή Κπβέξλεζε‖. Απέλαληη ζε απηέο ηηο εμειίμεηο θαη ε 

ηνπξθηθή θνηλφηεηα ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 1983 ίδξπζε ηελ ―Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Βνξείνπ Κχπξνπ‖. Ζ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ήηαλ ην πξψην θξάηνο, ην νπνίν 

αλαγλψξηζε ηελ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνξείνπ Κχπξνπ ηελ εκέξα πνπ ηδξχζεθε. 
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Αληηζέησο, ε Διιάδα θαη ε ειιελνθππξηαθή δηνίθεζε δήισζαλ φηη δελ ζα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ απφθαζε αλεμαξηεζίαο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνξείνπ 

Κχπξνπ. Αξρηθά, δηάθνξεο ρψξεο, νη ΖΠΑ, ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε ΔΓ αληέδξαζαλ 

απέλαληη ζηε απφθαζε αλεμαξηεζίαο. ε απηφ ην δηάζηεκα, κε πξφηαζε ηεο Αγγιίαο, ε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απνθάζηζε ―ηε κε αλαγλψξηζε νπδεκίαο 

άιιεο θπβέξλεζεο ζηε Νήζν, εθηφο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία‖»
393

. 

ην δεχηεξν ζθέινο, αλαθνξηθά ζηελ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ηνπνζεηείηαη «ην Εήηεκα ησλ Νεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ», ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζηηο 

αθφινπζεο ππνελφηεηεο:  

 «Ο εμνπιηζκφο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ». 

 «Σν πξφβιεκα  ηεο πθαινθξεπίδαο». 

 «Σν πξφβιεκα επέθηαζεο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ζε 12 κίιηα».   

 «Σν πξφβιεκα ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ζην Αηγαίν (Γξακκή FIR – Πεξηνρή 

Πιεξνθνξηψλ Πηήζεσλ)».   

Ζ επξχηεξε αλαθνξά ηνπ εγρεηξηδίνπ εηζάγεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο έλαξμεο 

ηνπ δεηήκαηνο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά ζηελ 

ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Ζ εμέιημε θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ, 

παξνπζηάδνληαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν θαηαιήγεη ζηα 

ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ελψ ην πεξηερφκελν ηεο ζπλνιηθήο αλαθνξάο 

εμεηάδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη κε βάζε ηηο ειιεληθέο επηδηψμεηο, ηφζν ζηε ζάιαζζα 

φζν θαη ζηνλ αέξα, ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο.  

 «ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα φηαλ ηδξχζεθε ην Διιεληθφ Κξάηνο, θάπνηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε απηφ. Ζ Διιάδα έθαλε πξνζπάζεηεο γηα λα 

ελζσκαηψζεη θαη ηα ππφινηπα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ· ελψ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ εθηφο 

απφ ηελ Σέλεδν θαη ηελ Ίκβξν, πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηελ Σνπξθία κε ηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο, θαη ην Καζηειφξηδν θαη ηα Γσδεθάλεζα, ηα νπνία θαηείρε ε Ηηαιία, ηα 

ππφινηπα λεζηά παξαρσξήζεθαλ ζηελ Διιάδα. ην ηέινο ηνπ 'Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ, ηελ νπνία ππέγξαςαλ ε Ηηαιία κε ηα 

ληθεθφξα θξάηε, ην Καζηειφξηδν θαη ηα Γσδεθάλεζα παξαδφζεθαλ ζηελ Διιάδα 

(1947). Έηζη, εθηφο απφ ηελ Σέλεδν θαη ηελ Ίκβξν, πνπ βξίζθνληαλ ζην Αηγαίν 

ελζσκαηψζεθαλ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα, κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζηα 
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αλαηνιηθά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, θαηαξγψληαο ηα ππαξθηά δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθίαο 

ζην Αηγαίν Πέιαγνο, ήζειε λα θπξηαξρήζεη ζε νιφθιεξν ην πέιαγνο»
394

.  

ρεηηθά κε ηνλ «εμνπιηζκφ ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ» αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 «Ζ Διιάδα, ηδηαίηεξα έπεηηα απφ ηελ θξίζε ηεο Κχπξνπ ην 1963, καδί κε ηα 

λεζηά, ηα νπνία ήηαλ θνληά ζηηο ηνπξθηθέο αθηέο ζην Αηγαίν Πέιαγνο, αληίζεηα ζηε 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, άξρηζε λα εμνπιίδεη θξπθά ην Καζηειφξηδν θαη ηα Γσδεθάλεζα 

ηα νπνία είρε πάξεη απφ ηελ Ηηαιία ην 1974. Γηα απηφ, απφ ην 1964 θη έπεηηα ε Σνπξθία 

πξνεηδνπνίεζε ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ Διιάδα ζρεηηθά κε απηφ ην 

ζέκα. Απφ ην 1974 θαη έπεηηα ε Διιάδα  ζπλέρηζε αλνηρηά ηνλ εμνπιηζκφ ησλ λεζηψλ 

ηνπ Αηγαίνπ. Ζ Διιάδα θάλνληαο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα λεζηά ζηηο αζθήζεηο ηνπ 

ΝΑΣΟ, ζέιεζε λα λνκηκνπνηήζεη ηηο εμνπιηζηηθέο ελέξγεηέο ηεο. Σν 1980 γηα λα κελ 

ρξεζηκνπνηήζεη ε Σνπξθία ην δηθαίσκα βέην, ε Διιάδα χζηεξα απφ έλα δηάζηεκα έμη 

εηψλ επέζηξεςε ζηε ζηξαηησηηθή πηέξπγα ηνπ ΝΑΣΟ. Μεηά απφ απηήλ ηελ εμέιημε, ε 

Διιάδα, ζθνπεχνληαο λα ζπκπεξηιάβεη ηε Λήκλν ζην ακπληηθφ ζχζηεκα ηνπ ΝΑΣΟ· 

θαζψο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ε Λήκλνο ην 1983, δήισζε φηη δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζε 

θακία άζθεζε ηνπ ΝΑΣΟ.  Απέλαληη ζε απηφ, ε Σνπξθία αληέδξαζε, δειψλνληαο φηη δελ 

ζα έθαλε απνδεθηή ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Λήκλνπ»
 395

. 

Αθνινχζσο, «ην πξφβιεκα ηεο πθαινθξεπίδαο» δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε 

ηα παξαθάησ: 

«Απφ ην 1961 θη έπεηηα, ε Διιάδα άξρηζε λα δίλεη ζε εηαηξίεο, άδεηα έξεπλαο 

πεηξειαίνπ ζηηο βφξεηεο θαη δπηηθέο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.  ηηο αξρέο ηνπ 1970 

επέθηεηλε ην πεδίν άδεηαο εξεπλψλ κε ηξφπν, πνπ ζα πεξηειάκβαλε  ην Αλαηνιηθφ 

Αηγαίν. Έηζη, ε πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο λα θαζνξίζεη, θαηά ηελ ίδηα, ηα ζαιάζζηα 

ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία ζην Αηγαίν, έγηλε ιφγνο δηαθσλίαο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο. 

ρεηηθά κε απηέο ηηο ελέξγεηεο ηεο Διιάδαο ζην Αηγαίν Πέιαγνο,  θαη ε Σνπξθία ην 1973 

έδσζε ζηελ Αλψλπκε Δηαηξία Πεηξειαίσλ ηεο Σνπξθίαο, άδεηα έξεπλαο πεηξειαίσλ ζηα 

χδαηα ηεο αλνηρηήο ζάιαζζαο ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηε δηθή ηεο πθαινθξεπίδα. Ζ 

αληίξξεζε ηεο Διιάδαο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε έβγαιε ζηε κέζε, ην ―Πξφβιεκα ηεο 

Τθαινθξεπίδαο‖ αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Δπηρείξεζεο 

Δηξήλεο ζηελ Κχπξν ην 1974, ελέηεηλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. 

ηηο δηκεξείο ζπλαληήζεηο, πνπ έγηλαλ ην 1975,  ην ζέκα εμέηαζεο ηεο αζπκθσλίαο ζην 

Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηθαηνζχλεο, έθηαζε ζηελ αξρή ζπκθσλίαο. Χζηφζν, απφ ηηο 
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ζπγθεληξψζεηο, πνπ έθαλαλ νη λνκηθνί ησλ δχν ρσξψλ δελ ιήθζεθε απνηέιεζκα. 

ρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή κηα έξεπλαο ζην Αηγαίν Πέιαγνο κε ην επνλνκαδφκελν 

εξεπλεηηθφ πινίν ηεο Σνπξθίαο, ηζκίθ – Η, ε Διιάδα απεπζχλζεθε ζην πκβνχιην 

Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηθαηνζχλεο ηεο Υάγεο. 

Σν πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ ΖΔ απνθάζηζε ηεο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηα ηεο 

νδνχ δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Απφ ηελ άιιε, ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηθαηνζχλεο 

αξλήζεθε ηελ επηδίσμε ηεο Διιάδνο λα ζηακαηήζεη ηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο πεηξειαίνπ 

ηεο Σνπξθηάο ζηα δηεζλή χδαηα ηνπ Αηγαίνπ. Μεηά απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ησλ ΖΔ θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ Γηθαηνζχλεο, νη εθπξφζσπνη ησλ 

δχν ρσξψλ ζπλήιζαλ ζηε Βέξλε. Με ηε ―Γηαθήξπμε ηεο Βέξλεο‖, ε νπνία 

ππνγξάθηεθε ζην ηέινο ησλ δηαζθέςεσλ, νη πιεπξέο απνδέρηεθαλ ηε κε παξεχξεζε ζε 

θακία ελέξγεηα, ζρεηηθά κε ηελ πθαινθξεπίδα ζην Αηγαίν Πέιαγνο»
396

. 

Δπάλσ ζην «πξφβιεκα επέθηαζεο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ζε 12 κίιηα», 

ζπγθεθξηκέλα δηαηππψλεηαη: 

«Δπίζεο , κηα αζπκθσλία αλάκεζα ζηελ Σνπξθία κε ηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ην 

Αηγαίν Πέιαγνο ήηαλ θαη ηα φξηα ησλ ρσξηθψλ πδάησλ. Με ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο 

είρε γίλεη απνδεθηφ ην πιάηνο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ζην Αηγαίν Πέιαγνο, σο 3 λαπηηθά 

κίιηα. Απηφ ην πιάηνο, ην 1936 απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο θαη ην 1964 απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Σνπξθίαο, θαηέιεμε ζηα 6 κίιηα. Απφ ην 1974 θη έπεηηα, ζε δηάθνξεο 

πεξηφδνπο, ε Διιάδα δηέηεηλε ηελ επέθηαζε ησλ δηθψλ ηεο ρσξηθψλ πδάησλ ζηα 12 

λαπηηθά κίιηα. Απηή ε θαηάζηαζε αληηκεησπίζηεθε κε κεγάιε αληίδξαζε απφ ηελ 

Σνπξθία. Σα δηεζλή χδαηα, ηα νπνία ήηαλ αλνηρηά ζηε ρξήζε φισλ ησλ θξαηψλ, 

απνηεινχζαλ ην 49% ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, ηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα ην 43,6% θαη 

ηα ηνπξθηθά ρσξηθά χδαηα ην 47%. ηελ πεξίπησζε επέθηαζεο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ 

ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο απφ 6 ζε 12 κίιηα, παίξλνληαο ηα δηεζλή 27,3%, 64,1 ηα 

ειιεληθά ρσξηθά χδαηα θαη   8,5% ηα ηνπξθηθά ρσξηθά χδαηα, ζα άιιαδαλ θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν. Έηζη, ε Διιάδα ζην Αηγαίν Πέιαγνο – εμαηηίαο πιεηνςεθίαο ησλ λεζηψλ – 

ζα είρε κπνξέζεη λα θαηέρεη ην δηθαίσκα θπξηαξρίαο ζε κεγάιν πνζνζηφ θαη ζα είρε 

εμαζθαιίζεη ηελ θπξηφηεηα. Απηή ε θαηάζηαζε ζα είρε θέξεη κεγάινπο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ έμνδν ησλ ηνπξθηθψλ πινίσλ θαη αεξνπιάλσλ ζην Αηγαίν Πέιαγνο θαη ζα είρε 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ άκπλα ηεο πεξηνρήο ηεο Γπηηθήο Αλαηνιίαο θαη ηεο πεξηνρήο 

ησλ ηελψλ.  Ζ Σνπξθία ην 1976  δήισζε  φηη πνηέ δελ ζα απνδερζεί ηελ επέθηαζε 
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ζρεηηθά κε ηα 6 κίιηα ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο Διιάδαο θαη φηη κηα ηέηνηα εθαξκνγή 

ζα απνηειέζεη αηηία πνιέκνπ»
397

.  

ζνλ αθνξά ζην «πξφβιεκα ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ζην Αηγαίν (Γξακκή FIR – 

Πεξηνρή Πιεξνθνξηψλ Πηήζεσλ)» επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

«Ζ Σνπξθία, ζηελ επέθηαζε ζε 10 κίιηα ηνπ  ειέγρνπ ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηεο 

Διιάδαο, ν νπνίνο κέρξη ην 1931 ήηαλ 3 κίιηα,  δελ παξνπζίαζε αληίδξαζε ιφγσ ησλ 

θαιψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο. ηε ζχζθεςε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) ζηελ πεξηνρή, ην 1952, ε απνδνρή ηνπ νξίνπ ησλ 

ηνπξθηθψλ ρσξηθψλ πδάησλ ζην Αηγαίν, σο γξακκή ηνπ FIR, άθεζε ζε κεγάιν βαζκφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη επάλσ απφ ηε Θάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ, 

ζηελ Διιάδα.  

H γξακκή ηνπ FIR, ε νπνία δελ δεκηνχξγεζε θάπνην πξφβιεκα κέρξη ην 1974, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπηρείξεζεο Δηξήλεο ζηελ Κχπξν απείιεζε ηελ αζθάιεηα ηεο 

Σνπξθίαο. Με ην ΝΟΣΑΜ (Δηδνπνίεζε πξνο Αεξνπφξνπο), ην νπνίν εμέδσζε ε Σνπξθία 

ζηηο 6 Απγνχζηνπ δεκηνπξγήζεθε κηα λέα γξακκή FIR. χκθσλα κε απηήλ  ηε γξακκή, 

θάζε αεξνπιάλν, ην νπνίν δηελεξγνχζε πηήζε κε θαηεχζπλζε ηελ Σνπξθία, ζα είρε 

γλσζηνπνηήζεη ζηηο ηνπξθηθέο ππεξεζίεο, ηελ θαηάζηαζε θαη ην ζρέδην πηήζεο ηνπ, 50 

κίιηα πξηλ ηηο ηνπξθηθέο αθηέο.  

Διιάδα  φκσο, κεηά ηελ Δπηρείξεζε Δηξήλεο ζηελ Κχπξν, αλαθεξχζζνληαο ζηηο 

16 Απγνχζηνπ νιφθιεξν ην Αηγαίν Πέιαγνο ―επηθίλδπλε πεξηνρή‖ θαη ζηακαηψληαο ηεο 

ππεξεζίεο ηνπ FIR ζηελ πεξηνρή, απέθιεηζε ηα νπξάληα ηνπ Αηγαίνπ γηα δηεζλή ελαέξηα 

θπθινθνξία θαη εμαηηίαο απηφχ, ηα απέθιεηζε θαη γηα ηα ηνπξθηθά πνιηηηθά θαη 

ζηξαηησηηθά αεξνπιάλα.  Απηή ε θαηάζηαζε, ε νπνία έβιαςε ηα δηθαηψκαηα ηεο 

Σνπξθίαο ζην Αηγαίν, εηδηθφηεξα νδήγεζε ζηελ αλάδπζε ελφο λένπ πξνβιήκαηνο 

αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο θαη φζνλ αθνξά ζηε πνιηηηθή αεξνπνξία, ζην λα έξζεη 

αληηκέησπε κε δηάθνξεο δπζθνιίεο. 

 Σν 1977, νη πξνζπάζεηεο ηεο Σνπξθίαο ζην ζέκα θνηλνχ ειέγρνπ κε ηελ Διιάδα 

ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηνπ Αηγαίνπ, δελ έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Διιάδα. Σν πξφβιεκα 

ιχζεθε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ηζρχνο ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ελαέξην ρψξν ηνπ 

Αηγαίνπ, νη νπνίεο είραλ ιεθζεί λσξίηεξα, σο απνηέιεζκα ησλ επαθψλ ηεο Σνπξθίαο 

                                                           
397

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 157, 158. 



199 

 

θαη ηεο Διιάδαο, πνπ δεκηνχξγεζε ην ΝΑΣΟ. Σν Αηγαίν Πέιαγνο αλνίρζεθε μαλά ζηελ 

πνιηηηθή ελαέξηα θπθινθνξία»
398

. 

ην ειιεληθφ εγρεηξίδην, ην «Κππξηαθφ Πξφβιεκα» απνηειεί ηελ ηειεπηαία 

αλαθνξά ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα νπνία εληάζζνληαη επξχηεξα ζηελ Πεξίνδν ηεο 

Όθεζεο. Αλαθνξηθά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ δεηήκαηνο, αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε 

πεξίνδνο ηεο  «Αγγινθξαηίαο», θαζψο πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην ηεο κεηάβαζεο ησλ 

ηζηνξηθψλ θάζεσλ απφ ην 1878 έσο θαη κεηά ην 1945, ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν θάησ 

απφ ην θαζεζηψο ηεο Βξεηαλίαο, αιιά θαη ηε ζηάζε ηεο Διιάδαο. 

«Απφ ην 1878, ηελ επαχξην ηνπ ξσζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ, νη Οζσκαλνί είραλ 

παξαρσξήζεη ζηε Βξεηαλία ηε δηνίθεζε ηεο Κχπξνπ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ βξεηαληθή 

πξνζηαζία έλαληη ηεο Ρσζίαο. Οη Βξεηαλνί βξήθαλ  ζηελ  Κχπξν  έλα  αλεπηπγκέλν  

εζληθφ  θίλεκα  ησλ    Διιήλσλ Κππξίσλ[…] Σν 1925 ε λήζνο έγηλε θαη επίζεκα 

απνηθία ηνπ Βξεηαληθνχ ηέκκαηνο, αιιά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1931 εθδειψζεθε κηα 

απζφξκεηε εμέγεξζε ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ, ε νπνία θαηεζηάιε απφ ηνπο Βξεηαλνχο. 

Καηφπηλ ε Βξεηαλία επέβαιε έλα ζθιεξφ απηαξρηθφ θαζεζηψο, πνπ δηαηεξήζεθε σο ηνλ 

Β' Παγθφζκην Πφιεκν […]Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ αλαδσππξψζεθαλ νη ειπίδεο 

γηα έλσζε, αιιά κεηά ην 1945 ε Βξεηαλία απνθάζηζε λα θξαηήζεη ηελ Κχπξν, ιφγσ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο. Απηφ πξνθάιεζε έληνλε αγαλάθηεζε ζηνλ επξχηεξν 

ειιεληζκφ, πνπ αηζζάλζεθε πξνζβεβιεκέλνο απφ ηε δηαηήξεζε ηεο λήζνπ ππφ 

απνηθηαθφ θαζεζηψο»
399

. 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κεηάβαζε ζηε θάζε ηνπ «θππξηαθνχ αγψλα», κε 

θεληξηθά ζεκεία ηε ζηάζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ Μαθαξίνπ θαη ηε δξάζε ηεο 

ΔΟΚΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηζήκαλζεο ησλ ζπκάησλ – κειψλ ηεο 

νξγάλσζεο, θαζψο παξαζέηνληαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 1950 – 1960, κε ηειηθή έθβαζε ηελ αλαθήξπμε ηεο 

θππξηαθήο αλεμαξηεζίαο. 

«Σν 1950 ε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ νξγάλσζε δεκνςήθηζκα, ζην νπνίν ην 97,5 

ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ ηάρηεθε ππέξ ηεο έλσζεο. Σν ίδην έηνο εθιέρηεθε 

Αξρηεπίζθνπνο ν ραξηζκαηηθφο Μαθάξηνο Γ' […] Σελ 1
ε
 Απξηιίνπ 1955 άξρηζε ν 

θππξηαθφο έλνπινο αγψλαο απφ ηελ ΔΟΚΑ (Δζληθή Οξγάλσζηο Κππξίσλ Αγσληζηψλ) 

[...] Σν 1955-1959 έραζαλ ηε δσή ηνπο, πνιεκψληαο γηα ηελ ειεπζεξία, πνιινί λένη 

Έιιελεο Κχπξηνη […] Ο ίδηνο ν Μαθάξηνο εμνξίζηεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο ζηηο 
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ευρέιιεο ηνλ Μάξηην ηνπ 1956. Ζ Σνπξθία, απφ ηελ πιεπξά ηεο, δηεθδίθεζε ηε 

δηρνηφκεζε ηεο λήζνπ [...] Ζ αλαθήξπμε ηεο θππξηαθήο αλεμαξηεζίαο έγηλε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1960»
400

. 

Αθνινχζσο, ππφ ηνλ ηίηιν «Απφ ηελ αλεμαξηεζία ζηελ ηνπξθηθή εηζβνιή» 

επηζεκαίλνληαη νη ελέξγεηεο ηνπ Μαθαξίνπ θαη ε πξφηαζε ηνπ γηα αλαζεψξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ κεξηά ηεο Διιάδαο, νη 

νπνίεο πξνβάιινληαη, σο ε αθνξκή κε θαηάιεμε ηελ δηπιή ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ 

Κχπξν.  

«ηηο 15 Ηνπιίνπ 1974 ν δηθηάηνξαο Ησαλλίδεο νξγάλσζε πξαμηθφπεκα θαηά 

ηνπ Μαθαξίνπ, ην νπνίν φκσο έδσζε ζηελ Σνπξθία ην πξφζρεκα λα εηζβάιεη παξάλνκα 

ζηελ Κχπξν ζηηο 20 Ηνπιίνπ (επηρείξεζε «Αηηίιαο»). ηηο 14 Απγνχζηνπ 1974 ηα 

ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα εμαπέιπζαλ δεχηεξε εηζβνιή (επηρείξεζε «Αηηίιαο 2») θαη 

θαηέιαβαλ ην 38% ηνπ λεζηνχ, εθδηψθνληαο απφ ηηο εζηίεο ηνπο πεξίπνπ 200.000 

Έιιελεο Κππξίνπο»
401

. 

ηελ ηειηθή θάζε, παξαηίζεηαη ε αλαθνξά κε ηίηιν  «ην Κππξηαθφ κεηά ηελ 

εηζβνιή», φπνπ παξνπζηάδεηαη, ππφ γεληθφηεξε θξηηηθή ζθνπηά,  ε ζπλνιηθή πνξεία 

θαη ε έθβαζε ηνπ δεηήκαηνο κέρξη ζήκεξα. 

«Οη πξνθιήζεηο γηα ηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο  ηεο  Κππξηαθήο  Γεκνθξαηίαο  ήηαλ  

ηεξάζηηεο:  ρηιηάδεο πξφζθπγεο έπξεπε λα απνθαηαζηαζνχλ θαη αλέθππηε θίλδπλνο γηα 

ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ηνπ ειιεληζκνχ ζηε Μεγαιφλεζν. Χζηφζν, ε Γεκνθξαηία 

αληηκεηψπηζε ηελ θαηάζηαζε κε επηηπρία […]Σν πξφβιεκα φκσο ηεο θαηνρήο δε 

ιχζεθε. Παξά ηελ θαηαδίθε ηεο θαηνρήο απφ ηνλ ΟΖΔ θαη άιινπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, ε ηνπξθηθή πιεπξά δε ζπλεηζέθεξε ζηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαδνρηθψλ γχξσλ δηαθνηλνηηθψλ ζπλνκηιηψλ, ελψ, θαηά παξάβαζε θάζε 

αξρήο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, πξνρψξεζε ζηνλ επνηθηζκφ ηεο Κχπξνπ, κεηαθέξνληαο 

ζηε λήζν Σνχξθνπο απφ ηελ Αλαηνιία. Σν 1983 ν θαηνρηθφο εγέηεο Ρανχθ Νηελθηάο, 

κε ηελ αξσγή ηεο Άγθπξαο, αλαθήξπμε παξάλνκα ηελ «αλεμαξηεζία» ηεο θαηερφκελεο 

Κχπξνπ. Σν ―ςεπδνθξάηνο‖ δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ θαλέλα κέινο ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο πιελ ηεο  Σνπξθίαο. εκαληηθέο ειπίδεο γηα ην κέιινλ πξνζθέξεη ε πιήξεο 

έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Μάην ηνπ 2004, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε […] 
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Μέρξη ηελ επίιπζή ηνπ πάλησο ην Κππξηαθφ ζα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί κηα 

νδπλεξή αλνηθηή πιεγή γηα νιφθιεξν ην ειιεληθφ έζλνο»
402

. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη εληαζζφκελε ρξνληθά ζηελ 

Πεξίνδν ηεο Όθεζεο ηνπνζεηείηαη ε «πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή»
403

, 

φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ απφ ην 1950 έσο θαη ην 

1981, κε αλαθνξά ζε δεηήκαηα φπσο: Ζ ζρέζε ηεο Σνπξθίαο αξρηθά, σο κέινο ηνπ 

ΝΑΣΟ θαη ε άζθεζε δπηηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηα Αξαβηθά θξάηε πνπ βξίζθνληαλ 

ζηελ πιεπξά ηεο ΔΓ, ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο ζηνπο Αξαβντζξαειηλνχο πνιέκνπο θαη 

ε ππνζηήξημή ηεο πξνο ηελ Παιαηζηίλε – ζχζθημε ζρέζεσλ Σνπξθίαο κε Αξαβηθά 

θξάηε, ε ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζηελ Ηζιακηθή χλνδν Κνξπθήο ηνπ 1981(İslam 

Zirve Konferansı).  

«Ζ Σνπξθία κέρξη ζήκεξα, πξνέβαιε δήιν γηα ηελ χπαξμε ελφο ζηνηρείνπ 

ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηε Μέζε Αλαηνιή κε ηα Γπηηθά Κξάηε. Ζ Σνπξθία, ε νπνία 

πξνθάιεζε λα ζπλερίζνπλ νη ζρέζεηο ηεο κε ην Ηζξαήι, ζην δήηεκα ηεο Παιαηζηίλεο, 

αληέδξαζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ Ηζξαήι  ελάληηα ζην δηεζλέο δίθαην»
404

. 

Αθνινχζσο, ε εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο «ησλ αξκεληθψλ δηεθδηθήζεσλ»
405

 

απνηειεί εμίζνπ κέξνο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηελ Πεξίνδν ηεο 

Όθεζεο.  ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε παξνπζηάδνληαη, κε ζπληνκία, νη επηδηψμεηο 

ησλ Αξκελίσλ γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη εδαθηθέο παξαρσξήζεηο απφ ηελ Σνπξθία, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Μεγάιεο Αξκελίαο. Χο κέζνδνη 

ησλ Αξκελίσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, επηζεκαίλνληαη νη πξνπαγαλδηζηηθέο κέζνδνη  

θαη ε ίδξπζε ηεο νξγάλσζεο ASALA,  ζηελ νπνία πξνζδίδεηαη ε ηδηφηεηα 

ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, φπσο θαη ε ίδηα ε δξάζε ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο 

ηξνκνθξαηηθή εμίζνπ. 

«ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο παξφιν πνπ είραλ θαζνξηζηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κε κνπζνπικάλσλ, πνπ ήηαλ ηνχξθνη ππήθννη, νη Αξκέληνη κε ζέινληαο ην κεηνλνηηθφ 

θαζεζηψο, είραλ απνδερζεί ην λα ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο λφκνπο κε ηνπο ππφινηπνπο 

ηνχξθνπο ππεθφνπο. Παξά απηέο ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο, ε δηαζπνξά ησλ Αξκελίσλ θαη 

νξηζκέλα θξάηε κε πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο αλακφριεπζαλ ην αξκεληθφ δήηεκα. 

πλδπαζηηθά ζε απηφ, ήηαλ ην λα θάλεη ε δηαζπνξά γλσζηέο ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο ζηνλ 

θφζκν θαη λα θάλεη ηελ Σνπξθία λα ηηο απνδερζεί, λα πάξεη απνδεκίσζε θαη έδαθνο 
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 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 164, 165. 
403

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 158. 
404

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 158. 
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απφ ηελ Σνπξθία, θαη ζε ηειηθή θάζε λα πξαγκαηνπνηήζεη  ην φξακα ηεο κεγάιεο 

Αξκελίαο. Οη Αξκέληνη, νη νπνίνη κε απηφλ ηνλ ζθνπφ άξρηζαλ θαη πξνπαγαλδηζηηθέο 

ελέξγεηεο, ίδξπζαλ ηελ επνλνκαδφκελε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ASALA,  ζηελ νπνία 

δφζεθε ε νλνκαζία ―Αξκεληθφο Μπζηηθφο ηξαηφο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο 

Αξκελίαο‖. Ζ θαηαθξενχξγεζε ηνπ γεληθνχ πξνμέλνπ Μερκέη Μπαυληάξ θαη ηνπ 

ππνπξφμελνπ Μπαραληίξ Νηεκίξ, ην 1973 ζην Λνο Άληδειεο απφ Αξκελίνπο 

ηξνκνθξάηεο , έγηλε ιφγνο εκθάληζεο κηαο λέαο θαηεχζπλζεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηεο παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο ζηηο αξκεληθέο δηεθδηθήζεηο. Μεηά απφ απηφ ην γεγνλφο, 

νη Αξκέληνη ηξνκνθξάηεο γεληθψο επηρείξεζαλ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο είραλ 

ζηφρν ηνπο δηπισκάηεο θαη ηνπο Σνχξθνπο εθπξνζψπνπο ζην εμσηεξηθφ. Οη αξκεληθέο 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζηνλ ζθνπφ ηνπο, 

ζπλεξγάζηεθαλ κε απνζρηζηηθέο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

ζηελ Σνπξθία. Απηέο νη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο ίδξπζαλ ζηελέο ζρέζεηο θαη κε 

νξηζκέλεο ρψξεο, κε ηηο νπνίεο ηαπηφρξνλα  ε Σνπξθία είρε πξνβιήκαηα. H βαζηθή 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε, πνπ θαηεχζπλε ηελ αξκεληθή ηξνκνθξαηία, ήηαλ ν ASALA. 

ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ζπλέρηζε ν ASALA, μεθηλψληαο ην 1973 κέρξη 

ην έηνο 1994, ζπζηάζηεθαλ 35 Σνχξθνη, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ 

δηπισκάηεο. Απέλαληη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ε Σνπξθία αχμεζε ηα κέηξα ηεο θαη 

δηελεξγψληαο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο εθδήισζαλ ηε ζέζε ηεο ζε εζληθή θαη ζε  δηεζλή 

πιαηθφξκα, ζπλέρηζε ηε δξάζε ηεο»
406

. 

Σειηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ ζηελ Πεξίνδν ηεο 

Όθεζεο, απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο ίδηαο ηεο Σνπξθίαο, θαζψο φζνλ αθνξά ζην 

πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ,  ηνπνζεηείηαη ε ελφηεηα κε ηίηιν «Σα Υξφληα ηεο Κξίζεο 

ζηελ Σνπξθία (1960 - 1983)». Ηδηαίηεξα, πεξηιακβάλνληαη νη εμειίμεηο θαη ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο δσήο ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

ρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ελδεηθηηθά επηζεκαίλνληαη θαηά 

ρξνλνινγηθή αθνινπζία ηα παξαθάησ: 

 1950, άλνδνο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο (DP). 

                                                           
406

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 158, 159. 



203 

 

 1957 θη έπεηηα, αηζζεηή ε πιεζσξηζηηθή πίεζε, έληαζε πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο ιφγσ νηθνλνκηθψλ αηηηψλ θαη έιιεηςεο επηείθεηαο ζην 

λενζχζηαην δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο. 

 1960, ιήμε δηαθπβέξλεζεο ηνπ DP κε ζηξαηησηηθή παξέκβαζε, 

θαηάξγεζε ηνπ ζπληάγκαηνο, θιείζηκν βνπιήο. Δθδίθαζε θαη πνηλή 

εθηέιεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Πξσζππνπξγφ, 

ππνπξγνχο, βνπιεπηέο θαη δηθαζηέο.  

 1961, εθηέιεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Αληλάλ Μεληεξέο (Adnan 

Menderes), ηνπ Yπνπξγνχ Eμσηεξηθψλ Φαηίλ Ρνπζηνχ Ενξινχ (Fatin 

Rüştü Zorlu) θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  Υαζάλ Πνιαηθάλ 

(Hasan Polatkan). 

 Αλάιεςε  ηεο δηαθπβέξλεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δζληθήο Έλσζεο 

(Millî Birlik Komitesi) ζηε ζέζε ησλ Σνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

θαη απνδνρή ηνπ Νφκνπ πληαθηηθήο Βνπιήο (Kurucu Meclis Kanunu) 

γηα ίδξπζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1961. 

 Δθινγέο 15 Οθησβξίνπ 1961. Πξνζηηζέκελα θφκκαηα, 

Ρεπνπκπιηθαληθφ Λατθφ Κφκκα (Cumhuriyet Halk Partisi/ CHP), 

Κφκκα Γηθαηνζχλεο (Adalet Partisi/ AP), Δζληθφ Κφκκα 

Ρεπνπκπιηθάλσλ Υσξηθψλ (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi/ 

CKMP), Κφκκα Νέαο Σνπξθίαο (Yeni Türkiye Partisi/ YTP). 

 Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ν Σδειάι Γθηνπξζέι (Celal Gürsel). 

 1965, εθινγέο θαη λίθε ηνπ Κφκκαηνο Γηθαηνζχλεο (ΑΡ). 

Πξσζππνπξγφο ν νπιετκάλ Νηεκηξέι (Süleyman Demirel) κέρξη ην 

1971, φηαλ κε ζηξαηησηηθφ ππφκλεκα παξαηηήζεθε. 

 1973, χζηεξα απφ ηελ εθινγή ηνπ Οξακηξάι Φαρξί Κνξνχηνχξθ 

(Oramiral Fahri Korytürk) κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ CHP θαη ηνπ ΑΡ,  

δηεμαγσγή γεληθψλ εθινγψλ. Αδπλακία επίηεπμεο απηνδχλακεο 

θπβέξλεζεο. Απνβίσζε ηνπ Ηζκέη Ηλνλνχ (İsmet İnönü). 

 1974 – 1980, ζηελ εμνπζία θπβεξλήζεηο ζχληνκεο δηάξθεηαο θαη 

εκθάληζε δπζρεξεηψλ ιφγσ πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ζπλερψλ 

θπβεξλεηηθψλ κεηαβνιψλ. Πνιηηηθή αζηάζεηα, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αξλεηηθέο εμειίμεηο, επεξεάδνληαο ηελ εζσηεξηθή εξεκία 
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ηεο ρψξαο, νδήγεζαλ ζηελ κεγέζπλζε ηεο πνιηηηθήο αζπλελλνεζίαο 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ. 

 Καηάξγεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1961 θαη πξνζπάζεηα θαηάιπζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο. 

 12 επηεκβξίνπ 1980,  κε ζηξαηησηηθή παξέκβαζε θαηάξγεζε ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο κέρξη ηελ 24
ε
 Ννεκβξίνπ 1983. 

Πεξίνδνο ηεο 12
εο

 επηεκβξίνπ. 

 Ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθαιείαο (Millî Güvenlik Konseyi/ 

MGK) απφ ηνλ Κελάλ Δβξέλ (Kenan Evren).  

 Ίδξπζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, πξφεδξνο ν θαζεγεηήο Οξράλ 

Αιληίθαηζηη (Orhan Aldıkaçtı). 

 1983, εθινγέο θαη επηθξάηεζε ηνπ Κφκκαηνο ηεο Μεηέξαο Παηξίδαο  

(Anavatan Partisi/ ANAP). Πξσζππνπξγφο ν Σνπξγθνχη Οδάι (Turgut 

Özal)
407

.   

Αληίζηνηρα ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πεξηιακβάλνληαη: 

 Απφ ην 1960 θη έπεηηα, νηθνλνκία κε ζθνπφ ηε ζρεδηαζκέλε θαη 

ηαρεία αλάπηπμε.  

 1960, ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθνχ ρεδηαζκνχ (Devlet 

Planlama Teşkilatı/ DPT) 

 1960 – 1970, εθβηνκεράληζε, ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ θαη 

πξνζπάζεηα γηα εγρψξηα παξαγσγή. 

 1970, δπζρέξεηεο ιφγσ πιεζσξηζκνχ θαη εμσηεξηθνχ ρξένπο, 

καχξε αγνξά, ππεξβνιηθή αχμεζε ηηκψλ, πηψζε αμίαο ηεο ιίξαο, 

πξνγξάκκαηα γηα αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. 

 1980, κεηάβαζε απφ κεηθηή νηθνλνκία ζε νηθνλνκία ειεχζεξεο 

αγνξάο.
408

 

ζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δψε ηεο Σνπξθίαο, πεξηγξάθνληαη νη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη νη εμειίμεηο ζηνπο πνιηηηζκηθνχο ηνκείο ηεο πεξηφδνπ 1960 

– 1980, φπνπ γεληθφηεξα  επηζεκαίλνληαη: 

 Αζηηθνπνίεζε. 

 Μεηαθίλεζε απφ ηελ χπαηζξν ζηηο πφιεηο. 

                                                           
407

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 160 – 163. 
408

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 164. 



205 

 

 Αχμεζε αξηζκνχ εξγαηψλ. 

 1960 – 1970, λέεο ηάζεηο ζε ινγνηερλία, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν θαη 

κνπζηθή. 
409

 

 

4.6 Θεκαηηθόο άμνλαο Σ΄: ύγρξνλνο Κόζκνο – Από ηε δηάιπζε ηεο 

ΔΓ ζην ζήκεξα 

Ο έθηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο ζρεκαηίδεηαη εμ νινθιήξνπ κε βάζε ην 

πεξηερφκελν ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ, ην νπνίν, φζνλ αθνξά ζηε ζεκαηνινγία ηνπ, 

εθηείλεηαη  απφ ην ηέινο ηεο ΔΓ κέρξη θαη ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Με βάζε ηε δνκή ηνπ βηβιίνπ, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ άμνλα 

εληάζζεηαη ην πέκπην θεθάιαην, κε ηίηιν «Ο παγθνζκηνπνηεκέλνο θφζκνο», ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:  

 Α. «Ζ κεηαβνιή ζηελ ΔΓ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο». 

 Β. «Ζ αλαδφκεζε ζηελ Αζία». 

 Γ. «Νέεο αλαδεηήζεηο ζηελ Δπξψπε κεηά ην Αλαηνιηθφ Μπινθ». 

 Γ. «Σνπξθία θαη Δπξσπατθή Έλσζε». 

 Δ. «Σα Βαιθάληα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαδεκηνπξγίαο». 

 Σ. «Οη εμειίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ην Αθγαληζηάλ». 

 Ε. «Οη εμειίμεηο ζηνλ θφζκν». 

 Ζ. «Ο κεηαβαιιφκελνο θφζκνο θαη ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή». 

 Θ. «Ζ Σνπξθία κεηά ην 1980». 

 Η. «Παγθφζκηα πξνβιήκαηα». 

 

ηελ πξψηε ελφηεηα, «Ζ κεηαβνιή ζηελ ΔΓ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο»
410

,  

ηνπνζεηνχληαη ζε πξψηε θάζε  «νη πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη αηηίεο ζηελ ΔΓ», φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ε ζηαδηαθή απνδπλάκσζή ηεο απφ ην 1980 θη έπεηηα, κε θαηάιεμε ηε 

«δηάιπζε ηεο ΔΓ». Αθνινχζσο ζεκεηψλνληαη «νη επηδξάζεηο ηεο δηάιπζεο ηεο 

ΔΓ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε», θαζψο επίζεο θαη νη «επηδξάζεηο ηεο δηάιπζεο ηεο 

ΔΓ ζηελ ηζνξξνπία ησλ παγθφζκησλ δπλάκεσλ».  

Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

                                                           
409
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410
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 Ζ πνιηηηθή ηνπ Γθνξκπαηζφθ· απφθαζε γηα αιιαγή ηεο 

θνκκνπληζηηθήο δνκήο – Γθιάζλνζη θαη Πεξεζηξφηθα κε ζθνπφ 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβνιέο.   

 18 Απγνχζηνπ 1991, πξαμηθφπεκα θαηά ηνπ Γθνξκπαηζφθ. 

 Κάιεζκα ηνπ Γηέιηζηλ πξνο ηνλ ιαφ θαη ηε Γχζε γηα δηαδειψζεηο θαη 

ππνζηήξημε ζηνπο ππεπζχλνπο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. 

 Παξαίηεζε Γθνξκπαηζφθ. 

 Μεηά ηε δηάιπζε ηεο  ΔΓ ζην Αλαηνιηθφ Μπινθ ε δηάζπαζε ηεο 

Σζερνζινβαθίαο. 

 Έλαξμε εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ 

ειεπζεξηψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, θαηαιήγνληαο ζε 

αγψλεο αλεμαξηεζίαο.  

 Οη ΖΠΑ, σο παγθφζκηα δχλακε κεηά ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ. 

ηελ ελφηεηα «Ζ αλαδφκεζε ζηελ Αζία», ζχκθσλα κε ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην,  

αλαπηχζζεηαη ην δήηεκα ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο βξέζεθαλ ππφ ηε δηνίθεζε θαη 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο ΔΓ, ελψ αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ κε ηε δηάιπζή ηεο. 

πγθεθξηκέλα, κε ηίηιν «Οη Σνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο γίλνληαη αλεμάξηεηεο», 

πεξηγξάθνληαη νη ζπλζήθεο θαη ε ζηαδηαθή πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ πεξηνρψλ, Αδεξκπατηδάλ, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ 

θαη Σνπξθκεληζηάλ. Αλαθνξηθά ζην Αδεξκπατηδάλ, παξαηίζεηαη θαη «ην πξφβιεκα 

ηεο Οξνζεηξάο Karabağ (Dağlık Karabağ, Νηαγιίθ Καξάκπαγ)».  

Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε «δηάθνξεο ηνπξθηθέο θνηλφηεηεο»
411

, θαζψο 

επίζεο  πεξηιακβάλεηαη ε ίδξπζε ηεο «Κνηλφηεηαο Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ (Bağımsız 

Devletler Topluluk/ BDT)» θαη ηνπ  «Πξνεδξείνπ Γηνίθεζεο Σνπξθηθήο πλεξγαζίαο 

θαη Αλάπηπμεο   (TİKA/ Türk İş Birliği ve kalkınma İdaresi Başkanlığı)».   

«Ζ ειπίδα αλεμαξηεζίαο, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζηνπο Σνχξθνπο,  ζηα ιφγηα 

ησλ Μπνιζεβίθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1917 ζηε Ρσζία, ―Σα έζλε 

ζα κπνξέζνπλ λα νξίζνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηε κνίξα θαη ζα κπνξέζνπλ λα ηδξχζνπλ 

αλεμάξηεηα θξάηε‖,  θαηφπηλ ηεο επαλάζηαζεο ηειείσζε κε απνγνήηεπζε. Ζ λέα 

ζνβηεηηθή δηνίθεζε, κελ αλαγλσξίδνληαο ηελ αλεμαξηεζία ησλ Σνχξθσλ, θαζψο 

θαηέιαβε ηα εδάθε ηνπο, ηα απνδνηηθά εδάθε πνπ βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ 

θαη ηα πινχζηα θνηηάζκαηα κεηαιιεπκάησλ κεηαηξάπεθαλ ζε θέληξν πξψησλ πιψλ ηεο 

                                                           
411

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 184. 
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ζνβηεηηθήο βηνκεραλίαο. Οη πνιηηηθέο αλνίγκαηνο θαη αλαδφκεζεο ηνπ Γθνξκπαηζφθ 

ήηαλ κηα θαιή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε αλεμαξηεηνπνηήζεσλ ησλ Σνχξθσλ. Με ηε 

δηάιπζε ηεο ΔΓ, νη Σνχξθνη απέθηεζαλ ηεn αλεμαξηεζίαο ηνπο. Ζ Σνπξθία αθφκα, 

μεθηλψληαο απφ ηελ εκέξα πνπ αλαθήξπμαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, άξρηζε λα έρεη 

θνληηλέο ζρέζεηο κε απηά ηα αδεξθηθά θξάηε θαη σο παξάδεηγκα πξνο εθείλα, έγηλε ην 

αλνηρηφ παξάζπξν πξνο ηε Γχζε»
412

. 

«Ζ Κνηλφηεηα Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ, θαηφπηλ ηεο δηάιπζεο ηεο ΔΓ θαη σο 

απνηέιεζκα ηεο ―πλφδνπ ζην Αικάηη (Almatı Zirvesi)‖ ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1991, 

ηδξχζεθε κε ηε ζπκκεηνρή 11 δεκνθξαηηψλ (Αδεξκπατηδάλ, Αξκελία, Λεπθνξσζία, 

Καδαθζηάλ, Μνιδαβία, Κηξγηζηάλ, Ρσζία, Σαηδηθηζηάλ, Σνπξθκεληζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, 

Οπθξαλία)»
413

. 

«Ο TİKA είλαη έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο ηδξχζεθε ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 1992, 

ζηελ αξρή ζρεηηθά κε ρψξεο, φπνπ νκηινχληαλ ε ηνπξθηθή γιψζζα θαη γεηηνληθέο ζηελ 

Σνπξθία ρψξεο, γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ εμειηζζφκελσλ ρσξψλ θαη  κε 

ζθνπφ λα αλαπηχμεη κε απηέο ηηο ρψξεο ζπλεξγαζία ζε νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο, 

θνηλσληθν-πνιηηζκηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο»
414

. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ιακβάλνληαο σο βάζε ηελ ελφηεηα «Νέεο 

αλαδεηήζεηο ζηελ Δπξψπε κεηά ην Αλαηνιηθφ Μπινθ», παξνπζηάδεηαη ε επξχηεξε 

κεηαβνιή, έπεηηα απφ ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ, ησλ θαζεζηψησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηα νπνία 

απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

κεηάβαζε απφ ην θαζεζηψο ηνπ Κνκκνπληζκνχ ζηα θαζεζηψηα ησλ ηδξπζέλησλ 

δεκνθξαηηψλ, αιιά θαη ζρεηηθά κε πεξηπηψζεηο θξαηψλ, φπσο ε Σζερνζινβαθία, ε 

Οπγγαξία, ε Πνισλία θαη ε Ρνπκαλία.  

  Δπηπιένλ,  επηζεκαίλεηαη μερσξηζηά ε έλσζε ηεο Γεξκαλίαο, ππφ ηνλ ηίηιν 

«Απφ Γχν Γεξκαλίεο ζε Δληαίν Κξάηνο», φπνπ πεξηιακβάλνληαη εμειίμεηο, φπσο ε 

πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ (14 Ηαλνπαξίνπ 1990), ε επίζεκε έλσζε ηεο 

Γεξκαλίαο (3 Οθησβξίνπ 1990), ε απνρψξεζε ηνπ ελαπνκείλαληνο ηκήκαηνο ηνπ 

ζνβηεηηθνχ ζηξαηνχ (34 Απγνχζηνπ 1994) θαη ηνπ ζηξαηνχ ησλ δπηηθψλ ζπκκάρσλ 

(9 επηεκβξίνπ 1994). ζνλ αθνξά ζην γεγνλφο ηεο έλσζεο, παξνπζηάδεηαη σο έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηεο Πεξηφδνπ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 
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«Ζ έλσζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαλίαο (Federal Almanya), ε νπνία 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην Γπηηθφ Μπινθ, κε ηε Γεκνθξαηηθή Γεξκαλία (Demokratik 

Almanya), ε νπνία ηδξχζεθε σο δνξπθφξνο ηεο ΔΓ ζην ηέινο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, απνηέιεζε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο Πεξηφδνπ ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ […] Σν Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ (Berlin Duvarı), ην νπνίν ήηαλ έλα απφ ηα 

ζχκβνια ηνπ δηπνιηθνχ θφζκνπ, άξρηζε λα γθξεκίδεηαη κεηά ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 

1994»
415

. 

ην πιαίζην ηεο ίδηαο ελφηεηαο θαη σο ζηνηρείν κεηάβαζεο  παξαηίζεηαη 

επίζεο ε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, κε ηίηιν «Απφ ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ)», 

παξνπζηάδεηαη  ην κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο (1957) θαη ηε 

ζχζηαζε ηεο ΔΟΚ, ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (7 Φεβξνπαξίνπ 1992 ππνγξαθή θαη 

ζε ηζρχ ην 1993) θαη ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ παξνχζα θάζε, ε 

αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηακνξθψλεηαη κε γλψκνλα ηα «Κξηηήξηα ηνπ 

Μάαζηξηρη»  θαη ηα «Κξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο», ηα νπνία απαξηζκνχληαη ζην βηβιίν. 

Δπηπιένλ, κε θαηεχζπλζε  ηε γεληθφηεξε απνηίκεζε ηνπ κεηαβαηηθνχ 

θιίκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο, ηνπνζεηείηαη ε αλαθνξά κε ηίηιν «Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ν Κφζκνο», φπνπ ζεκεηψλεηαη ε αλνδηθή πνξεία ηζρχνο ηεο ΔΔ, σο 

απνηέιεζκα ησλ επηδξάζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, κε ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ θαη θαη' επέθηαζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ. ην ίδην πιαίζην 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη  «Ζ επέθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Δπξψπε». Χζηφζν, σο βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θπξίσο πξνβάιιεηαη ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηα δηεζλή δεηήκαηα.   

«…Ζ ζεκαζία ηεο ΔΔ απμήζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ζην φλνκα ηεο 

εθπιήξσζεο ηνπ πνιηηηθνχ θελνχ, πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε. Ζ ΔΔ, ε νπνία κε 

ηνλ θαηξφ κεηαηξάπεθε ζε κηα κεγάιε νηθνλνκηθή δχλακε, δελ κπφξεζε λα παξνπζηάζεη 

ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ζην ζέκα επίιπζεο ησλ δηεζλψλ πξνβιεκάησλ. Ο βαζηθφο ιφγνο 

απηνχ είλαη ζέκα ησλ δηάθνξσλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα 

θξάηε κέιε. Απηή ε θαηάζηαζε πεξηνξίδεη ην ελδερφκελν καδηθή δξάζεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ. ηηο 2 Απγνχζηνπ 1990, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θξίζεο, ε νπνία 

μεθίλεζε κε ηελ εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη, ηα αληίζηνηρα θξάηε κέιε, αξρηθά ε 

Αγγιία θαη ε Γαιιία, αθνινχζεζαλ πνιηηηθή ζηελ θαηεχζπλζε ησλ δηθψλ  ηνπο 
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εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. ε απηή ηελ 

πεξίνδν, εκθαλίζηεθαλ νη δηαξθείο δηαθνξέο νπηηθήο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη νη κφλεο θνηλέο ελέξγεηέο ηνπο πεξηνξίζηεθαλ ζηελ εθηέιεζε 

επηρεηξήζεσλ πεξηθχθισζεο απφ ηε ζάιαζζα. Απφ ην 1991 θη έπεηηα κε ηελ δηάιπζε ηεο 

Οκνζπνλδίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ζηνλ πφιεκν ζηελ Κξναηία θαη ηε Βνζλία, πέξα απφ 

ηε δηεμαγσγή δηακεζνιάβεζεο θαη ηελ απνζηνιή αλζξψπηλεο βνήζεηαο, ε ΔΔ δελ 

απέβε απνηειεζκαηηθή»
416

.  

«…ηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ, ε νπνία έγηλε ζην Βνπθνπξέζηη ην, Απξίιην 

ηνπ 2008, παξ‘ φιε ηελ ελαληίσζε ηεο Ρσζίαο, πξνσζήζεθε κε απφθαζε φηη ε 

Οπθξαλία θαη Γεσξγία ζα γίλνπλ πιήξε κέιε ηνπ ΝΑΣΟ. Δπίζεο, ε Αιβαλία θαη ε 

Κξναηία ην 2009, ελψ ε Μαθεδνλία (Makedonya) θεξδίδνληαο ην δηθαίσκα κέινπο, 

αζθήζεθε βέην απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο. Αίηεζε γηα ζπκκεηνρή έθαλε θαη  ε 

Διιεληθή Γηνίθεζε  Κχπξνπ (Κıbrıs Rum Yönetimi), φκσο αζθήζεθε βέην απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Σνπξθίαο»
417

. 

ηηο αλαθνξέο ηνπ εγρεηξηδίνπ ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε εληάζζεηαη 

θαη ε αθφινπζε ελφηεηα κε ηίηιν, «Ζ Σνπξθία θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε». ηελ 

παξνχζα αλαθνξά, φπσο ππνδειψλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν, παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο, 

νη ζηάζεηο, νη ελέξγεηεο θαη νη πξαθηηθέο, νη νπνίεο αθνινπζήζεθαλ απφ ηηο δχν 

πιεπξέο, κε θξηηήξην ηελ πνξεία πξνο ηνλ ζηφρν ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ. 

Σν ζχλνιν ηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, απφ ην νπνίν απνηειείηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, παξνπζηάδεηαη ππφ ηνλ ηίηιν «Ζ πεξηπέηεηα ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε», ελψ σο επί κέξνπο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πεξηιακβάλνληαη «Ζ 

πκθσλία ηεο Άγθπξαο θαη ην Πξσηφθνιιν Έληαμεο»,  «Ζ είζνδνο ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Σεισλεηαθή Έλσζε», «Ζ επεθηαηηθή πνξεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε Σνπξθία» 

θαη ηέινο «Ζ δηαδηθαζία επηηήξεζεο». 

«Ζ Σνπξθία, ζε ζχληνκν δηάζηεκα κεηά ηελ ίδξπζε ηεο ΔΟΚ, απεπζχλζεθε ζηελ 

Κνηλφηεηα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1959, γηα ηελ ππνςεθηφηεηα πιήξνπο κέινπο. ηελ 

απάληεζε, ε νπνία δφζεθε απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΟΚ, γλσζηνπνηήζεθε φηη ην 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηεο Σνπξθίαο δελ ήηαλ επαξθέο ψζηε λα πιεξνί ηα απαηηνχκελα 

ηεο ηδηφηεηαο πιήξνπο κέινπο θαη είρε πξνηαζεί ππνγξαθή κηαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, ε 

νπνία ζα ήηαλ πξνζσξηλή κέρξη λα πινπνηεζνχλ νη φξνη πιήξνπο κέινπο. Χο 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, ζηηο 12 επηεκβξίνπ 1963, ππνγξάθεθε ε πκθσλία 

                                                           
416

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 188. 
417

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 188. 



210 

 

ηεο Άγθπξαο. Χζηφζν, ε πκθσλία ηεο Άγθπξαο δελ κπφξεζε λα εθαξκνζηεί θαηά ηξφπν 

πνπ πξνέβιεπε ην Πξσηφθνιιν Έληαμεο (1973), ην νπνίν θαζφξηδε ηα θαζήθνληα πνπ 

ζα επσκίδνληαλ νη πιεπξέο θαη ηηο πξνζσξηλέο δηαηάμεηο. Σν εμσζηξεθέο κνληέιν πνπ 

εθπξνζσπνχζε ε Σεισλεηαθή Έλσζε θαη ε ΔΔ, θαζψο απνηεινχζε έλα κνληέιν, ην 

νπνίν πξνέβιεπε ηελ ελζσκάησζε· ζηε ρψξα καο ζηα ρξφληα ηνπ 1970 ππήξρε 

εζσζηξέθεηα θαη εθαξκφζηεθαλ πνιηηηθέο ζηεξηδφκελεο ζηελ ―ππνθαηάζηαζε ησλ 

εηζαγσγψλ‖». 

«Σα πξνβιήκαηα κε ηελ ΔΔ, ηα νπνία ζηελ αξρή ήηαλ κφλν νηθνλνκηθά, κε ηε 

έληαμε ηεο Διιάδαο, σο πιήξεο κέινο, ζηελ Κνηλφηεηα ην 1980, έιαβαλ θαη πνιηηηθή 

δηάζηαζε. Γηφηη, γηα λα γίλεη απνδεθηή ε ηδηφηεηα κέινπο ζηελ ΔΔ, ππάξρεη ν φξνο 

ςήθνπ θαη νη ππφινηπεο ρψξεο κέιε, φπσο θαη ε Διιάδα, έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ βέην. 

Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο βέην ηεο Διιάδαο, σο αηνχ γηα ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ  κε ηελ Σνπξθία , ζχκθσλα κε ηε δηθή ηεο πνιηηηθή, ήηαλ ην λα δνζεί 

ηέινο ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, παγψλνληαο νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Σνπξθία κε 

ηελ Κνηλφηεηα. Δλψ ζπλέρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ κφλν νη εκπνξηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ Έληαμεο, φιεο νη ππφινηπεο δηαηάμεηο παξέκεηλαλ αδξαλείο»
 418

. 

«Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, κφιηο αλαθνίλσζε ηηο απνθάζεηο, ηηο νπνίεο έιαβε ζηε 

χλνδν Κνξπθήο ζηελ Κνπεγράγε ην 1993, μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία δηεχξπλζεο,  ε 

νπνία πεξηειάκβαλε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ ήηαλ 

ρψξεο ηνπ πξψελ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο. Ζ Σνπξθία σζηφζν δελ ζπκπεξηιήθζεθε 

ζηελ δηεχξπλζε. ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ έγηλε ζην 

Λνπμεκβνχξγν ζηηο 12 – 13 Γεθεκβξίνπ 1997, επηθπξψζεθε, γηα αθφκα κηα θνξά, ε 

ηθαλφηεηα ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ ηδηφηεηα κέινπο. Αληηζέησο, ηνλίζηεθε φηη ε εμέιημε 

ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ Σνπξθία κε ηελ ΔΔ ζπλδεφηαλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ επηηήξεζε ησλ ΖΔ γηα ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ 

πξνβιήκαηνο, κε ηελ χπαξμε ζηαζεξψλ ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα θαη κε ηε ζπλέρηζε ησλ 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Σνπξθία»
419

. 

«…γηα ηε ρψξα καο, αληί λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία επηηήξεζεο, παξνπζηάζηεθε 

κηα δηαθνξεηηθή κέζνδνο, φπσο ―ε πξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηεο ρψξαο καο 

ζηα επίπεδα ηεο ΔΔ, ε εθαξκνγή θαη ε ελδπλάκσζε ηνπο‖ […] ηo Έγγξαθν 

ηξαηεγηθήο θαη ζηελ Αλαθνξά Πξνφδνπ 4. ηα νπνία εηνηκάζηεθαλ ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 

2003 γηα ηε ρψξα καο, δηαηππψζεθε φηη ε Σνπξθία ήηαλ ε κφλε ππνςήθηα ρψξα, ε 
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νπνία δελ πιεξνχζε ηα πνιηηηθά θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο, παξά ηεο αιιαγέο πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη. Σνλίζηεθε φηη εκπφδην ζηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ 

ηεο Σνπξθίαο, απνηέιεζαλ νη δχν νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. 

Απελαληίαο, δηαηππψζεθε φηη ζηνλ ηνκέα, ηνλ νπνίν πεξηειάκβαλε ε Σεισλεηαθή 

Έλσζε, ε πξνζαξκνγή ηεο Σνπξθίαο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΔΔ ήηαλ ζε πξνρσξεκέλν 

επίπεδν»
420

. 

Χο ζπλέρεηα ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ, ιακβάλεη ρψξα ε 

αλαθνξά κε ηίηιν «Σα Βαιθάληα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαδεκηνπξγίαο». Ζ παξνχζα 

ελφηεηα δηαθξίλεηαη ζε δχν ζθέιε, απφ ηα νπνία ην αξρηθφ επνλνκάδεηαη σο «Ζ 

Γηάιπζε ηεο νζηαιηζηηθήο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο», ελψ 

αθνινπζεί «Ζ δηαδηθαζία εθδεκνθξαηηζκνχ ζηελ Αιβαλία». 

ην πξψην ζθέινο πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ, 

απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηά ην ηέινο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηελ ίδξπζε 

ηνπ θξάηνπο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο κέρξη ην 1995, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θαη φζνλ 

αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ εγρεηξηδίνπ,  δηακνξθψλεηαη ην αληίζηνηρν πιαίζην ησλ 

αλαθνξψλ. 

 Δλδεηθηηθά, ην δήηεκα δηαθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο θάζεηο: 

 1919 – ίδξπζε θξάηνπο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. 

 1945 – πεξίνδνο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Σίην, ίδξπζε Οκνζπνλδηαθήο 

Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (παξνπζίαζε ηεο επξχηεξεο 

πνιηηηθήο ηνπ Σίην). 

 Γεθέκβξηνο 1987 – πξαμηθφπεκα ιφκπνληαλ Μηιφζεβηηο. 

 1990 –  δηαθήξπμε αλεμαξηεζίαο ηεο ινβελίαο θαη θαηφπηλ ηεο 

Κξναηίαο. Έλαξμε  ηνπ «δηακειηζκνχ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο».. 

 1991 θη έπεηηα – ζεξβνθξναηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη «εκθχιηνο 

πφιεκνο», δηαθήξπμε αλεμαξηεζίαο ηεο Βνζλίαο – Δξδεγνβίλεο.  

 1992 – ζπγθξνχζεηο  έξβσλ κε Βνζλία – Δξδεγνβίλε. 

 14 Γεθεκβξίνπ 1995 – ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Dayton θαη ιήμε 

ηνπ «Πνιέκνπ ηεο Βνζλίαο».     

                                                           
420

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 190, 191. Δπίζεο, ζηελ αληίζηνηρεο ζειίδεο ηνπ ηνπξθηθνχ 
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«Οη ζπκθσλίεο εηξήλεο, νη νπνίεο ππνγξάθεθαλ ζην ηέινο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, αλέδεημαλ ην δήηεκα ησλ ―κεηνλνηήησλ‖ θαη ηηο εδαθηθέο δηαθσλίεο. Με ηε 

πλζήθε ησλ Παξηζίσλ ην 1919, ηδξχζεθε ην θξάηνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

(Ννηηνζιάβνη), ην νπνίν δηνηθνχληαλ κε βαζηιεία, απνηεινχκελε απφ εξβν – θξνάηεο 

θαη ινβέλνπο.  Παξφιν πνπ πξνέξρνληαλ απφ ίδηεο εζληθέο ξίδεο, νη πνιηηηθέο, 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηέο ηηο 

θνηλφηεηεο, απνηέιεζαλ αηηία χπαξμεο δηαξθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη δηαθσληψλ  κεηαμχ 

απηψλ ησλ νκάδσλ…»
421

 

«To 1945 o Σίην θέξδηζε ηηο εθινγέο θαη ηδξχνληαο ηε Οκνζπνλδηαθή Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, έδσζε ηέινο ζηελ κνλαξρηθή (βαζηιεία) δηνίθεζε ηεο 

ρψξαο […]ηελ απνδνρή ηεο αξρήο ηεο μερσξηζηή πνιηηηθήο νληφηεηαο θαη  ηεο 

απηνδηάζεζεο ησλ εζλψλ· ζηε Γηνπγθνζιαβία ε πνιηηηθή δνκή πξνζδηνξίζηεθε σο 

―νκνζπνλδηνπνίεζε (federalizm)‖, κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

θπξίαξρνπ έζλνπο. Ζ Γηνπγθνζιαβία ζπζηάζεθε κε ηε ινβελία, ηελ Κξναηία, ηε 

Βνζλία – Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην, ηε εξβία,  ηηο Οκνζπνλδηαθέο Γεκνθξαηίεο 

ηεο Μαθεδνλίαο θαη απφ ηηο απηφλνκεο πεξηνρέο ηεο Βντβνδίλαο θαη ηνπ 

Κνζζφβνπ…»
422

. 

«[…] ην Κνηλνβνχιην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο, ζηηο 7 Ηνπλίνπ 1989 

ιακβάλνληαο απφθαζε κε θαηεχζπλζε ηελ απηνδηάζεζε ηνπ ιανχ ηεο ινβελίαο, 

δηαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζίαο ηεο, ζηηο 2 Ηνπιίνπ 1990. Αθνινχζεζε ε απφθαζε 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Κξναηίαο. Έηζη, είρε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

δηακειηζκνχ ζηε Γηνπγθνζιαβία. Ζ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

ζέιεζε ηελ παξάδνζε ησλ φπισλ ζηα ρέξηα ηεο, απφ ηε ινβελία θαη ηε Κξναηία πνπ 

είραλ δηαθεξχμεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. ρεηηθά κε ηελ άξλεζε απηήο ηεο απαίηεζεο 

ζηε 1 Μαξηίνπ 1991 μεθίλεζαλ νη ζεξβνθξναηηθέο ζπγθξνχζεηο. ηηο 25Ηνπλίνπ 1991 ε 

ινβελία κε ηελ Κξναηία δήισζαλ ηελ απφζρηζή ηνπο απφ ηε Γηνπγθνζιαβηθή 

Οκνζπνλδία. Σελ επφκελε εκέξα Ο Γηνπγθνζιαβηθφο Δζληθφο ηξαηφο, ππφ ηνλ έιεγρν 

ησλ έξβσλ θαη ζεξβηθέο παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο, ηηο νπνίεο εμφπιηδε ν ίδηνο 

πέξαζαλ ζε δξάζε. Έηζη, ζηε Γηνπγθνζιαβία είρε μεθηλήζεη εκθχιηνο πφιεκνο. Δληφο 

ηνπ ίδηνπ έηνπο, κφιηο ε Μαθεδνλία θαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε θήξπμαλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο, απνηέιεζαλ ηα ηέζζεξα απφ ηα έμη θξάηε, ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ ηε 
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Γηνπγθνζιαβία. Ζ ινβελία, ε Κξναηία, ε Μαθεδνλία θαη ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε είραλ 

απνζρηζηεί απφ ην θξάηνο»
423

. 

«Γίπια ζην φξακα ηεο ―Μεγάιεο εξβίαο‖, ν ππφγεηνο πινχηνο ηεο Βνζλίαο – 

Δξδεγνβίλεο, ε θαίξηαο ζεκαζίαο δνκή ησλ εδαθψλ θαη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία 

απνηέιεζαλ επηξξνή ζην λα ζέινπλ απηήλ ηελ πεξηνρή. Οη έξβνη, κέζα ζε ζχληνκν 

δηάζηεκα δχν κελψλ,  θαηέιαβαλ ηα δχν ηξίηα ησλ εδαθψλ ηεο Βνζλίαο. ην ηέινο ηνπ 

έηνπο  ην 70% ηεο Βνζλίαο εηζήιζε θάησ απφ ηε δηνίθεζε ησλ έξβσλ […] ρεηηθά κε 

ηηο πξνζπάζεηεο πξνζθπγήο ζε δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο πεξίπνπ 500.000 αηφκσλ, 

απνηεινχκελσλ απφ γπλαηθφπαηδα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ηα νπνία ήζειαλ λα 

γιηηψζνπλ απφ ηηο ζεξβηθέο επηρεηξήζεηο εζλνθάζαξζεο· ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε 

Οπγγαξία, ε Κξναηία θαη ε Ηηαιία έθιεηζαλ ηα ζχλνξά ηνπο ζηνπο πξφζθπγεο. ηηο 12 

Απγνχζηνπ 1992, ε Όπαηε Αξκνζηεία ησλ ΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ρσξίο λα απνδερζεί 

28.000 Βφζληνπο πξφζθπγεο, ηνπο έζηεηιε πίζσ. Απηή ε απφθαζε, φπσο δηεπθφιπλε ηελ 

ζεξβηθή επηρείξεζε εζλνθάζαξζεο, ηαπηφρξνλα ηελ ελζάξξπλε»
424

. 

«Οη δεκνθξαηίεο, νη νπνίεο ηδξχζεθαλ κεηά ηε δηρνηφκεζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, 

επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηεζλείο ζρεκαηηζκνχο, ζην πιαίζην πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ιφγσλ θαη ιφγσλ αλαδήηεζεο αζθάιεηαο. Ζ Κξναηία θαη ε ινβελία, νη 

νπνίεο,  απφ νηθνλνκηθή άπνςε θαη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δεκνθξαηίεο, ήηαλ ζε 

πξνρσξεκέλν επίπεδν, έγηλαλ κέιε ηεο ΔΔ. πσο νξίζηεθε ζην ζέκα ηεο δηαδηθαζίαο 

δηεχξπλζεο  ηνπ ΝΑΣΟ, θαζψο ε ινβελία απνηέιεζε κέινο ην 2004, ε Κξναηία 

θέξδηζε ην δηθαίσκα κέινπο ην 2009, ελψ ε Μαθεδνλία ιφγσ ηνπ βέην ηεο Διιάδαο δε 

κπφξεζε λα κπεη ζην ΝΑΣΟ»
425

. 

ζνλ αθνξά ζηε «δηαδηθαζία εθδεκνθξαηηζκνχ ζηελ Αιβαλία»
426

, 

παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία νη πνιηηηθέο  θαη θαζεζησηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα, απφ 

ην ηέινο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θη έπεηηα, κε θεληξηθή βάζε ηηο δηαδνρηθέο 

πεξηφδνπο δηαθπβέξλεζεο ησλ εγεηψλ Δλβέξ Υφηδα, Ρακίδ Αιηά θαη αιί Μπεξίζα. 

 Ζγεζία ηνπ Δλβέξ Υφηδα. 

 Απξίιηνο 1985, ζηελ εγεζία ηνπ Αιβαληθνχ Κνκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο 

θαη ζηελ πξνεδξεία ηνπ θξάηνπο ν Ρακίδ  Αιηά. 

 Μεηά ηηο εθινγέο ζηηο 22 Μαξηίνπ 1992, ζηελ πξσζππνπξγία ν 

αξρεγφο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο, αιί Μπεξίζα.   
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Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο «Οη εμειίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ην 

Αθγαληζηάλ», δηακνξθψλεηαη κε θαηεχζπλζε ηα ζχγρξνλα ηεθηαηλφκελα ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Δηδηθφηεξα θαη κε βάζε ηε δνκή ηνπ 

εγρεηξηδίνπ, ην δήηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ απνηειείηαη απφ ηηο  αλαθνξέο – ππνελφηεηεο 

κε ηίηινπο: 

 «Οη Πφιεκνη ηνπ Κφιπνπ». 

 «Σν Παιαηζηηληαθφ Πξφβιεκα  θαη νη εηξελεπηηθέο ζπλαληήζεηο ζηε 

Μέζε Αλαηνιή». 

 «Οη εμειίμεηο ζην Αθγαληζηάλ».  

 «Σν Εήηεκα ηνπ Νεξνχ ζηε Μέζε Αλαηνιή». 

ζνλ αθνξά ζην δήηεκα ησλ «Πνιέκσλ ηνπ Κφιπνπ», πεξηγξάθεηαη ε 

ζηαδηαθή πνξεία ηνπ απφ ηελ εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη, ζηηο εμειίμεηο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Βαγδάηεο,  κε ηειηθή έθβαζε ζην έηνο 2006.  

«Σν Ηξάθ, εμαηηίαο ηνπ φηη ζηελ πεξίνδν ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο ην Κνπβέηη 

ήηαλ έλαο θαδάο (δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα) εληαγκέλνο ζην βηιαέηη (δηνηθεηηθή επαξρία) 

ηεο Βαζφξαο, ππνζηήξηδε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη απηφ ην κέξνο έπξεπε λα πξνζαξηεζεί ζην 

ίδην. Σν Ηξάθ επίζεο, ιφγσ ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξάλ πνπ δηήξθεζε επηά ρξφληα, είρε 

ρξεσζεί ζε κεγάιν βαζκφ.  Γηα λα κπνξέζεη λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ, λα ζπλερίζεη ηελ 

εθβηνκεράληζή ηνπ θαη λα ελδπλακσζεί απφ ζηξαηησηηθή άπνςε, βξέζεθε ζηε ζέζε 

αηηήκαηνο δαλείνπ απφ δπηηθέο ρψξεο θαη απφ ρψξεο ηνπ Κφιπνπ. Σν Ηξάθ, κφιηο έιαβε 

ζεηηθή απάληεζε γηα ην αίηεκα δαλείνπ, ηζρπξηδφκελν φηη δεκηψλεηαη ην ίδην, βγάδνληαο 

ην Κνπβέηη πεξηζζφηεξν πεηξέιαην απφ ην εκεξήζην φξην, δήηεζε απφ απηφ ην θξάηνο 

24 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Γηα ηε κε απνδνρή απηνχ ηνπ αηηήκαηνο, νη ηξαληθέο 

κνλάδεο, εηζβάινληαο ηελ εκέξα ηεο 2 Απγνχζηνπ 1990 ζηα εδάθε ηνπ Κνπβέηη, 

αλαθνίλσζαλ φηη πξνζζέηνπλ απηή ηε ρψξα ζηα δηθά ηνπο εδάθε […] Σν Ηξάλ, ην 

νπνίν έβιεπε σο απεηιεηηθφ ζηνηρείν ηελ θαηάιεςε ηνπ Κνπβέηη απφ ην Ηξάθ, δελ 

ελαξκνλίζηεθε κε ηηο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, αξρηθά κε ηε ανπδηθή 

Αξαβία θαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Με απηέο ηηο αηηίεο, ε ―Κξίζε ηνπ Κφιπνπ‖, 

ε νπνία μεθίλεζε κε ηελ εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη, ηαπηφρξνλα κεηαηξάπεθε ζε έλα 

παγθφζκην δήηεκα»
427

. 

Αληίζηνηρα,  ζρεηηθά κε ην  «Παιαηζηηληαθφ πξφβιεκα», παξνπζηάδνληαη νη 

θάζεηο ηεο έλαξμεο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή.  

                                                           
427
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«Σα Ζλσκέλα  Έζλε, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1947 δηακνίξαζαλ ηα εδάθε ηεο 

Παιαηζηίλεο, ε Ηεξνπζαιήκ ηέζεθε ζε δηεζλέο θαζεζηψο θαη ζηηο 14 Μαΐνπ 1948 

ηδξχζεθε ην Κξάηνο ηνπ Ηζξαήι. Ο ιαφο ηεο Παιαηζηίλεο,  φζνλ αθνξά ζηελ θαηάιεςε 

ησλ εδαθψλ ζηνλ αξαβντζξαειηλφ πφιεκν ηνπ 1948, μέπεζε ζηε ζέζε πξνζθχγσλ. Πξηλ 

ην δήηεκα ηεο Παιαηζηίλεο, αλ θαη επηδηψρζεθε επίιπζε απφ ηελ πιεπξά ησλ αξαβηθψλ 

θξαηψλ, κεηά απφ ηνλ  δεχηεξν Αξαβντζξαειηλφ Πφιεκν, ηδξχζεθαλ νξγαλψζεηο κε 

ζθνπφ λα δηαζψζνπλ ηελ Παιαηζηίλε[…] ηηο 14 Ννεκβξίνπ 1988, αλαθεξχρζεθε απφ 

ην Δζληθφ πκβνχιην ηεο Παιαηζηίλεο, ην Αλεμάξηεην Κξάηνο ηεο Παιαηζηίλεο. Σν 

1989, ν Γηαζέξ Αξαθάη,  απφ ην θεληξηθφ ζπκβνχιην ηεο Οξγάλσζεο γηα ηελ 

Αλεμαξηεζία ηεο Παιαηζηίλεο, εθιέρζεθε ζηελ πξσζππνπξγία ηνπ Παιαηζηηληαθνχ 

Κξάηνπο […] Παξά ηελ θήξπμε θαηάπαπζεο ππξφο ην Παιαηζηηληαθφ πξφβιεκα 

ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ελ αλακνλή ιχζεο, ζηε Μέζε 

Αλαηνιή»
428

.  

Αλαθνξηθά ζηηο εμειίμεηο ζην Αθγαληζηάλ παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ 

πιαίζην, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο πνιεκηθέο δηακάρεο ησλ Σαιηκπάλ ζηελ 

πεξηνρή, ελψ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο ΖΠΑ θαηά ην 

έηνο 2001.    

«Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1989, κεηά απφ ηελ απφζπξζε ησλ κνλάδσλ ηεο ΔΓ, 

αλάκεζα ζηνπο κνπηδαρίη
429

 θαη ηελ ππνζηεξηδφκελε απφ ηελ ΔΓ αθγαληθή 

θπβέξλεζε. Σν 1992,  νη κνπηδαρίη βγήθαλ κε λίθε απφ απηφλ ηνλ πφιεκν θαη 

δηαηξνχκελνη νη ίδηνη κεηαμχ ηνπο, κπήθαλ ζε αγψλα εμνπζίαο. Ζ νκάδα ησλ Σαιηκπάλ 

(καζεηέο), ζηελ εγεζία ηεο νπνίαο βξηζθφηαλ ν Μνπιάο Μνπράκεη Οκέξ, 

επσθεινχκελε απφ απηή ηελ θαηάζηαζε ζην Αθγαληζηάλ, ην 1996 κε θέληξν ηελ 

Κακπνχι, ζέηνληαο ππφ έιεγρν πεξίπνπ ην 70% ηεο ρψξαο, ίδξπζαλ ην Κξάηνο ηνπ 

Ηζιάκ. Απέλαληη ζηε δηνίθεζε ησλ Σαιηκπάλ, φληαο ζπγθεληξσκέλνη ζηα βφξεηα ηεο 

ρψξαο κε ζηξαηησηηθή δχλακε 45.000 ζηελ εγεζία ηνπ Αρκέη αρ Μεζνχη, 

νξγαλψζεθαλ ππφ ην φλνκα ―Βφξεηα πκκαρία‖. Θεσξήζεθαλ ππαίηηνη γηα ηελ 

ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ ΖΠΑ (Πεληάγσλν) θαη ζην 

Παγθφζκην Κέληξν Δκπνξίνπ (δίδπκνη πχξγνη), πνπ βξίζθνληαη ζηελ πφιε ησλ ΖΠΑ, 

Νέα Τφξθε. Οη ΖΠΑ ηζρπξηδφκελεο φηη ν αξρεγφο ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, ηελ 

                                                           
428

 Σνπξθηθφ εγρεηξίδην 12, ζει. 201. 
429

 ηα ηνπξθηθά νξφο γξάθεηαη σο «mücahit» θαη ζχκθσλα κε ην επίζεκν ιεμηθφ ηνπ 

Σνπξθηθνχ Ηδξχκαηνο Γιψζζαο (Türk Dil Kurumu/ TDK), αλαθέξεηαη ζε εθείλνλ, ν νπνίνο 

πνιεκά γηα ράξε ελφο ηεξνχ ηδαληθνχ ή ζηνλ πνιεκηζηή – καρεηή πνπ πνιεκά γηα ράξε ηεο 

ζξεζθείαο. Βι. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts 



216 

 

νπνία θαηέζηεζαλ ππεχζπλε απηήο ηεο επίζεζεο, βξίζθεηαη ζην Αθγαληζηάλ, ήζειαλ λα 

παξαδνζεί ζηηο ίδηεο. ηελ αξλεηηθή απάληεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ Σαιηκπάλ, ζηηο 7 

Οθησβξίνπ 2001 μεθίλεζαλ αεξνπνξηθή επίζεζε ζην Αθγαληζηάλ…»
430

. 

Σέινο, παξαηίζεηαη «Σν πξφβιεκα ηνπ λεξνχ», φπνπ πεξηγξάθνληαη νη αηηίεο 

θαη ε εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, 

αιιά θαη ν ξφινο θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, φπσο ε 

Σνπξθία, ε πξία θαη ην Ηξάθ. 

«ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ εηξήλε, ηελ αζθάιεηα θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θξάηε ζηε 

Μέζεο Αλαηνιή, είλαη θαη ην ―πξφβιεκα ηνπ λεξνχ‖. Απηφ ην πξφβιεκα εκθαλίζηεθε 

ιφγσ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ησλ πδάηηλσλ πεγψλ ή θαη 

ηελ ππεξεθκεηάιιεπζή ηνπο […] Σν ―πξφβιεκα ηνπ λεξνχ‖, ην νπνίν ζπλέρηδε ζηα 

ρξφληα ηεο δεθαεηίαο 1990, αλάκεζα ζηελ Σνπξθία κε ηε πξία θαη ην Ηξάθ, κεηαμχ ησλ 

εηψλ 1999 – 2000, κε ηελ παξαηήξεζε μεξαζίαο ζηελ πεξηνρή, απμήζεθε θαη ε έληαζε. 

Ζ Σνπξθία, πξνηείλνληαο ηελ πεξηζζφηεξν απνδνηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ κέζσ 

δηεξγαζηψλ έξεπλαο· ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο παξεκπνδίδεη ε ππνβνιή ηεο ζέζεο ηεο 

πξίαο γηα δηακνηξαζκφ ηνπ Σίγξε θαη ηνπ Δπθξάηε»
431

. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπνζεηείηαη ε ελφηεηα «Οη εμειίμεηο ζηνλ 

θφζκν», φπνπ ζην πξψην ζθέινο ηεο έθηαζήο ηεο ζεκεηψλνληαη ηα γεγνλφηα ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη ηδηαίηεξα «νη επηδξάζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ»,  ελψ ζην δεχηεξν ζθέινο κε ηίηιν «ε παγθνζκηνπνίεζε θαη νη επηδξάζεηο 

ηεο», εμεγείηαη ε γεληθφηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ  «παγθνζκηνπνίεζε» θαη νη επηδξάζεηο 

ηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. 

«Σα ηειεπηαία ρξφληα, κηα απφ ηηο ιέμεηο πνπ αθνχγνληαη πεξηζζφηεξν ζε θάζε 

ηνκέα, απφ ηελ ηέρλε κέρξη ηνλ αζιεηηζκφ θαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ κέρξη ηελ νηθνλνκία, 

είλαη ε ―παγθνζκηνπνίεζε‖. Με ηελ πην απιή έλλνηα, παγθνζκηνπνίεζε είλαη ε 

δηάδνζε, ζε παγθφζκηα δηάκεηξν, ησλ πνιχπιεπξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζε 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, παξάιιεια κε ηε δηάδνζε ησλ κέζσλ καδηθήο 

επηθνηλσλίαο  θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο βηνκεραλίαο. Ζ δηαδηθαζηηθή πνξεία ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ε νπνία μεθίλεζε κε ηα έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, επηηαρχλζεθε  

ζηηο αξρέο ηνπ 1990 κε ηε δηάιπζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ. Μεηψζεθε ε βαξχηεηα ζηελ 

θξαηηθή νηθνλνκία, απμήζεθε ε ηδησηηθνπνίεζε θαη δηαδφζεθε ην δηεζλέο εκπφξην θαη 
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νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε, νη αλά ηνλ θφζκν πνιηηηθέο θαη νη 

νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, ρσξίο λα γλσξίδνπλ αζχλνξα, ζέηνπλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν ππφ 

ηελ επηξξνή ηνπο. Ζ πεξίπησζε ησλ θπκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία 

εκθαλίζηεθε ζηηο ΖΠΑ θαηά ηνλ κήλα Οθηψβξην ηνπ 2008, απνηειεί ην πην πξφζθαην 

παξάδεηγκα απηήο ηεο δηάδνζεο…»
432

.   

Έπεηηα απφ ηελ αλαθνξά ησλ εμειίμεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν ηνπνζεηείηαη ε 

ελφηεηα κε ηίηιν  «Ο κεηαβαιιφκελνο θφζκνο θαη ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή», 

ζηελ νπνία ζθηαγξαθνχληαη «ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο». Δηδηθφηεξα, αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ηεο Σνπξθίαο, ελψ έπεηηα παξνπζηάδεηαη ε δηακφξθσζε ησλ επηκέξνπο ηνπξθηθψλ 

πνιηηηθψλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ  απφ ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ κέρξη θαη ζήκεξα.  

 ζνλ αθνξά ζηα πεδία άζθεζεο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

πεξηιακβάλνληαη ε Οκνζπνλδία ηεο Ρσζίαο, ε πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ,  «νη 

Σνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο», ε Μέζε Αλαηνιή θαη ηα Βαιθάληα. 

Δπηπιένλ, σο κέξνο ηεο ζέζεο ηεο Σνπξθίαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζε 

επηρεηξήζεηο δηεζλνχο επηπέδνπ,  ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαθνξέο κε ηίηινπο, «Ο 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (ΟΟΑ)», «Οη δξάζεηο  αξσγήο ηεο Δξπζξάο 

Ζκηζειήλνπ ζην εμσηεξηθφ» θαη  «Ο ηνπξθηθφο ζηξαηφο θαη ε παγθφζκηα εηξήλε». 

ην εγρεηξίδην, ε επξχηεξε πνξεία δηακφξθσζεο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο, 

κεηά ηελ δηάιπζε ηεο ΔΓ, παξνπζηάδεηαη σο απφξξνηα ηφζν ηεο γεσπνιηηηθήο 

ζέζεο ηεο Σνπξθίαο φζν θαη ηεο «αζηάζεηαο» ησλ ηξηγχξσ πεξηνρψλ, 

πξνζδηνξίδνληαο ηα Βαιθάληα, ηνλ Καχθαζν θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Δπηπιένλ, σο 

θαζνξηζηηθά ζεκεία γηα ηε ζηξνθή ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο, ηνπνζεηνχληαη ε 

δηάιπζε ηεο ΔΓ θαη νη Πφιεκνη ηνπ Κφιπνπ, ελψ  σο απψηεξνο ζθνπφο ηεο  

Σνπξθίαο πξνβάιιεηαη ε αζθάιεηα θαη ε εηξήλε, κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ Αηαηνχξθ.        

«Με ηελ δηάιπζε ηεο ΔΓ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ δηπνιηθνχ 

θφζκνπ, ζεκεηψζεθε κηα κεγάιε κεηαβνιή ζηε δπλακηθή ηεο ζεκειηψδνπο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο. ε απηφ ην πιαίζην έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ βάζεσλ ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ε απηή ηελ 

πεξίνδν ε Σνπξθία επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηα πξνβιήκαηα αζθαιείαο, ηα νπνία 

πξνθάιεζαλ νη εζληθν – ζξεζθεπηηθέο  δηακάρεο απνθιείνληαο ην ελδερφκελν πνιηηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ηνπξθηθψλ θνηλνηήησλ πνπ βξίζθνληαλ ζηα 
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Βαιθάληα, ηνλ Καχθαζν θαη ηελ Κεληξηθή Αζία. Μεηά απφ ηνπο Πνιέκνπο ηνπ Κφιπνπ 

ε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κεηαηξάπεθε ζε έλα πεδίν, ην νπνίν δεκηνπξγνχζε 

θίλδπλν αζθαιείαο γηα ηελ Σνπξθία.  

Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Σνπξθίαο, θνληά ζηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε, 

θέξλεη καδί θαη ξίζθν γηα ηελ αζθάιεηα. Σν φηη ε Σνπξθία είλαη γείηνλαο κε ηηο ηξείο πην 

αζηαζείο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ (Βαιθάληα, Καχθαζνο, Μέζε Αλαηνιή),  απνηειεί αηηία 

ζην λα επεξεάδεηαη απφ  αξθεηά πξνβιήκαηα ζηα νπνία δελ ζπκκεηέρεη απεπζείαο. 

ηηο κέξεο καο ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ηνπηθήο θαη δηεζλνχο ζπλζήθεο, ζηαζεξήο, ζηεξηδφκελεο ζηε 

ζπλεξγαζία, εληφο ηεο εηξήλεο θαη ηεο επεκεξίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ εμέιημε ηεο 

θνπιηνχξαο γηα ζπλεξγαζία θαη θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο 

Σνπξθίαο θη έπεηηα, ζηε εμσηεξηθή πνιηηηθή ζπλερίδεη θαη ζηηο κέξεο καο επίζεο ε αξρή 

ηνπ Αηαηνχξθ, ―Δηξήλε ζηελ παηξίδα, εηξήλε ζην ζχκπαλ‖»
433

.    

Αλαθνξηθά ζηελ Οκνζπνλδία ηεο Ρσζίαο, πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε ησλ 

ξσζνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ κεηά ηελ δηάιπζε ηεο ΔΓ. Ηδηαίηεξν ζεκείν απνηειεί ε 

επηζήκαλζε ζηηο «Σνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο» αιιά θαη ζηηο 

«ππφινηπεο ηνπξθηθέο θνηλφηεηεο», σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ πνξεία ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.  

 «Ζ ζηελή ελαζρφιεζε ηεο Σνπξθίαο κε ηηο Σνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία θαη ηηο ππφινηπεο ηνπξθηθέο θνηλφηεηεο απνηέιεζε αηηία γηα ηε κείσζε 

ηεο επηξξνήο ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή […] Με ηελ είζνδν ζηα έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000, νη ζρέζεηο Σνπξθίαο – Ρσζίαο άξρηζαλ λα εμειίζζνληαη θαηά έλαλ γξήγνξν ηξφπν 

[…] Απηή ηε ζηηγκή ε Ρσζία κεηαηξάπεθε ζε κηα ρψξα, ζηελ νπνία ε Σνπξθία θάλεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο εμαγσγέο. ε απηφ ην ζέκα, ην ρέδην  Μπιε Ρεχκα (Mavi Akım Projesi), 

ην νπνίν κεηαθέξεη ην ξσζηθφ θπζηθφ  αέξην ζηε ακςνχληα κε γξακκή αγσγνχ 

εγθαηεζηεκέλε θάησ απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα, απνηειεί νξφζεκν»
434

. 

Ζ αλαθνξά ζηνλ Καχθαζν πεξηιακβάλεη ηελ ζχζηαζε ησλ θξαηψλ, έπεηηα 

απφ ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή θαη ηηο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε 

απηά ηα θξάηε. Κπξίσο πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο ζε επίπεδν νηθνλνκίαο, ηδηαίηεξα 

ζην πιαίζην ησλ πεγψλ ελέξγεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Αξκελία, ηε Γεσξγία, ην Αδεξκπατηδάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ.  
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«Ζ δηάιπζε ηεο ΔΓ εμαζθαιίδνληαο ζηνλ Καχθαζν, ηελ ίδξπζε ησλ θξαηψλ 

ηεο Γεσξγίαο, ηεο Αξκελίαο θαη ηνπ Αδεξκπατηδάλ, νη εζληθέο ζπγθξνχζεηο ζηελ πεξηνρή 

δηαηάξαμαλ ηελ ππάξρνπζα ηζνξξνπία. Ζ Σνπξθία, απφ άπνςε πνιηηηθήο ππνζηήξημε ηηο 

λέεο αλεμάξηεηεο δεκνθξαηίεο ζηνλ Καχθαζν θαη έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζηαζία 

ηεο εδαθηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο. Απφ νηθνλνκηθή άπνςε επίζεο, ζθφπεπε ζηελ εμέιημε 

ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ απφθηεζε κηαο 

πξνλνκηαθήο ζέζεο ζην ζέκα κεηαθνξάο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο πεξηνρήο Υαδάξ. 

Δπίζεο, πξνζπάζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο   κείσζεο ησλ εζληθψλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ 

πεξηνρή θαη παξεκπνδίδνληαο ηηο εζληθηζηηθέο επηδξνκέο θαη ην ιαζξεκπφξην 

πξνζπάζεζε λα εμαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα. Έηζη, ε Σνπξθία ζηνλ Καχθαζν 

αθνινχζεζε κηα πνιηηηθή ζηε δηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο»
435

. 

 ηε ζπλέρεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ηεο Σνπξθίαο κε ηηο 

«Σνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο», ελψ αθνινπζεί ε αλαθνξά ζηε 

Μέζεο Αλαηνιή, φπνπ επηζεκαίλεηαη ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ην 

Ηξάθ, ην Ηξάλ, ηε πξία θαη ην Ηζξαήι. 

«Καηφπηλ  ηεο επίηεπμεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Σνπξθηθψλ δεκνθξαηηψλ ζηελ 

Κεληξηθή Αζία, ε Σνπξθία αθνινχζεζε κηα πνιηηηθή, ε νπνία ζθφπεπε ζηελ πεξεηαίξσ 

ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε απηέο ηηο ρψξεο. Απφ ην 1992 θη 

έπεηηα, κε ηε ―χλνδνο Κνξπθήο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Κξαηψλ Υσξψλ πνπ Μηινχλ 

Σνπξθηθά‖, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπξθηθψλ δεκνθξαηηψλ 

θαη ηεο δηνξγαλψηξηαο Σνπξθίαο, έγηλε έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζηήξημεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε απηέο ηηο ρψξεο»
436

.  

«Ζ Μέζε Αλαηνιή, ε νπνία έρεη πνιηηηζκηθνχο θαη ηζηνξηθνχο δεζκνχο κε ηελ 

Σνπξθία, ζηηο κέξεο καο βξίζθεηαη κέζα ζε αληηπαιφηεηα θαη ζπγθξνχζεηο. Ζ Σνπξθία, 

αξλεηηθά επεξεαζκέλε απφ απηή ηελ θαηάζηαζε, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε θάζε δξάζε, ε 

νπνία επηρεηξείηαη γηα ηελ επίηεπμε ζπλζεθψλ κφληκεο εηξήλεο, επεκεξίαο θαη γαιήλεο 

ζηε Μέζε Αλαηνιή». 

«… Ζ Σνπξθία, παξέρνληαο ζηήξημε ζηνπο ζηξαηησηηθνχο αγψλεο θαηά ηηο 

εμειίμεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Κφιπν ηεο Βαζφξαο θαη ην Ηξάθ ην 1990 […] 

απνηέιεζε κία απφ ηηο πην δξαζηηθέο ρψξεο… Γίπια ζην ―πξφβιεκα ηνπ λεξνχ‖ 

αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηε πξία, ε ππνζηήξημε ηεο πξίαο ζηηο θαηεπζπλφκελεο 
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πξνο ηελ Σνπξθία  ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, ζηα έηε ηεο δεθαεηίαο 1990, ελέηεηλε 

αξθεηά ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. ηε άθημε ησλ εηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε 

δηαθνπή ηεο ππνζηήξημεο ηεο πξίαο ζηελ ηξνκνθξαηία θαη ε κε ππνζηήξημε ηεο 

Σνπξθίαο ζηελ ελαληίσζε ησλ ΖΠΑ πξνο ηε πξία, κεηέηξεςε ζηα θαλνληθά ηηο  

ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο.  

ηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε ππνζηήξημε ηνπ Ηξάλ ζηα ηξνκνθξαηηθά 

γεγνλφηα πξνο ηε ρψξα καο, απνηέιεζε εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηηο δχν ρψξεο… ηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ε δηαθνπή ηεο ππνζηήξημεο ηνπ 

Ηξάλ ζηελ ηξνκνθξαηία κε θαηεχζπλζε ηε ρψξα καο θαη ε κε ππνζηήξημε ηεο Σνπξθίαο 

ζηηο πνιηηηθέο ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάλ εμαζθάιηζαλ ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζρέζεσλ… Ζ 

Σνπξθία απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Ηζξαήι θη έπεηηα δίλνληαο πξνζνρή θαη ζηηο αξαβηθέο 

ρψξεο είρε θξαηήζεη ζε νξηαθφ επίπεδν ηηο ζρέζεηο ηεο… ηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000 νη επηζέζεηο ηνπ Ηζξαήι κε θαηεχζπλζε ηελ Παιαηζηίλε, ν ραξαθηεξηζκφο απφ ηελ 

Σνπξθία σο ―θξαηηθή ηξνκνθξαηία (devlet terörü)‖ θαη ε ππνζηήξημε ζηα ηεθηαηλφκελα 

ζην Βφξεην Ηξάθ, ράιαζε ηηο ζρέζεηο Σνπξθίαο – Ηζξαήι. Απφ ην 2004 θη έπεηηα, παξφιν 

πνπ νη ζρέζεηο άξρηζαλ λα βειηηψλνληαη κεξηθψο, δελ βξίζθνληαη ζην επηζπκεηφ 

επίπεδν»
437

. 

Ζ πεξίπησζε ησλ Βαιθαλίσλ απνηειεί ην ηειηθφ ζεκείν αλαθνξάο, σο πεδίν 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο. ην πεξηερφκελν ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο 

πεξηιακβάλνληαη ε δξάζε θαη νη ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ, ελψ αλαθέξνληαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηα επηκέξνπο θξάηε, ηδηαίηεξα κε ηε 

Βνπιγαξία θαη ηελ Διιάδα. Παξαθάησ ηνπνζεηείηαη ην ζχλνιν ηεο αλαθνξάο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ:  

«Ζ ζπκκεηνρή ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ γεληθψο, σο κέιε ζην χκθσλν ηεο 

Βαξζνβίαο,  απνηέιεζε εκπφδην ζηε ζχλαςε πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε απηέο ηηο ρψξεο. Έπεηηα απφ ηε δηάιπζε ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαξζνβίαο, ε Σνπξθία αθνινχζεζε κηα αξθεηά ελεξγή πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα. Μαδί κε 

ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, απηά ηα εδάθε, φπνπ δνχζαλ Σνχξθνη θαη 

Μνπζνπικάλνη επίζεο, απνηέιεζαλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Σνπξθίαο. Δηδηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία – Δξδεγνβίλε, ε 

απάλζξσπε κεηαρείξηζε, πνπ αζθήζεθε ζηνπο Μνπζνπικάλνπο Βνζλίνπο, άλνημε ηνλ 

δξφκν γηα κεγάιεο αληηδξάζεηο ζηελ Σνπξθία. Ζ Σνπξθία αζρνιήζεθε απφ θνληά κε ηηο 
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εζληθά ζεκειησκέλεο πνιηηηθέο δπζρέξεηεο ζηε Μαθεδνλία, ηελ Αιβαλία θαη ην 

Κφζζνβν θαη καδί κε δηεζλείο ζεζκνχο εξγάζηεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απφ ην 

1990 θαη κεηά, κε ηελ επίδξαζε ησλ θαιψλ θηιηθψλ ζρέζεσλ πνπ ηδξχζεθαλ κε ηε 

Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, έγηλε έλα απφ ηα θξάηε κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα 

Βαιθάληα. 

Ζ Σνπξθία δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία κηαο θαηάζηαζεο βαζηζκέλεο 

ζηελ εηξεληθή ζπκβίσζε θαη ηελ ακνηβαηφηεηα κεηαμχ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ.  Γηα 

απηφ  παξείρε έληνλε ζπκβνιή ζε φιεο ηηο δξάζεηο κε θαηεχζπλζε ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηα Βαιθάληα. Αλέιαβε θαζήθνληα κέζα ζηελ 

εηξελεπηηθή δχλακε, ηελ νπνία ζπγθξφηεζαλ ηα ΖΔ θαη ην ΝΑΣΟ ζηα Βαιθάληα. 

Δπίζεο, κέζσ ηε Δξπζξάο Ζκηζειήλνπ έζηεηιε βνήζεηα ζε άηνκα πνπ είραλ αλάγθε ζηελ 

πεξηνρή. 

Μεηά απφ ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε απηή ηε ρψξα,  πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη ηζνξξνπία ζε απηή ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηζηνξηθνί θαη πνιηηηζκηθνί δεζκνί. 

Ζ Σνπξθία, γηα ηελ παχζε ησλ επηζέζεσλ πξνο ηνπο Βνζλίνπο, βξέζεθε ζε 

επηρεηξήζεηο ππφ ηελ επνπηεία φισλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηα ΖΔ, ην ΝΑΣΟ, 

ν Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ), o  

Οξγαληζκφο ηεο Ηζιακηθήο Γηάζθεςεο (İKÖ, İslam Konferansi Örgütü) θαη ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. 

Ζ Σνπξθία έιαβε ελεξγφ ξφιν ζηελ επηρείξεζε ζην Κφζζνβν θη έπεηηα ζπλέβαιε 

ζηελ εηξελεπηηθή δχλακε πνπ ζηάιζεθε ζην Κφζζνβν. Ζ Σνπξθία είλαη κηα απφ ηηο 

πξψηεο ρψξεο πνπ αλαγλψξηζαλ ην Κφζζνβν, ην νπνίν δηαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2008. 

Ζ Μαθεδνλία, ε νπνία έδσζε αγψλα αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ πεξίνδν δηάιπζεο 

ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, βίσζε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αιβαληθέο κεηνλφηεηεο, νη 

νπνίεο βξίζθνληαλ ζηε δνκή ηεο θαη ήξζε αληηκέησπε κε ηελ θαηαπίεζε ηεο Διιάδαο. 

Απηήλ ηελ πεξίνδν ε Σνπξθία αλαγλψξηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Μαθεδνλίαο θαη έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθχιαμε ηεο εδαθηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο. 

Ζ εμσζηξεθήο πνιηηηθή, ε νπνία μεθίλεζε ην 1990 ζηελ Αιβαλία, 

ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ πιεπξά ηεο Σνπξθίαο. Αιβαλνί ζηξαηηψηεο εθπαηδεχηεθαλ ζηελ 

Σνπξθία. Δπίζεο, ζηελ εηξελεπηηθή δχλακε, ε νπνία ηδξχζεθε γηα λα θαηεπλάζεη ηα 

θνηλσληθά γεγνλφηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αιβαλία, ζπκκεηείρε θαη ε Σνπξθία. 
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Αλάκεζα ζηα 1980 – 1990 ζηε Βνπιγαξία, ε ππνβνιή ηεο ηνπξθηθήο 

κεηνλφηεηαο, ε νπνία απνηεινχζε ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη βξηζθφηαλ ζε 

αξηζκφ 1,5 εθαηνκκπξίσλ, ζε εθβνπιγαξηζκφ
438

 (αθνκνίσζε) κέζσ ππνρξεσηηθήο 

αιιαγήο ησλ νλνκάησλ, απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηηο ζρέζεηο κε ηε 

Βνπιγαξία. 

Κνληά ζηελ ππνρξεσηηθή αιιαγή νλφκαηνο, ε βνπιγαξηθή θπβέξλεζε: 

απαγφξεπζε ηελ νκηιία ηνπξθηθψλ, έθιεηζε ηα ηδακηά θαη θαηέιαβε ηα ζπίηηα θαη ηα 

εδάθε ησλ Σνχξθσλ. Γηα λα ηηκσξεζνχλ εθείλνη, νη νπνίνη δελ πξνζαξκφδνληαλ ζε 

απηέο ηηο απαγνξεχζεηο, δεκηνπξγήζεθαλ ζηξαηφπεδα εμνξίαο θαη πνιινί ζε αξηζκφ 

νκνγελείο καο έραζαλ ηα δσή ηνπο. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1985 ε Βνπιγαξία, ζηελ αληίδξαζε ηεο Σνπξθίαο γηα ηα 

πεπξαγκέλα, απάληεζε φηη ηα άηνκα ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ζε αιιαγή ησλ νλνκάησλ 

ηνπο δελ ήηαλ Σνχξθνη αιιά ―Μνπζνπικάλνη Βνχιγαξνη‖. ρεηηθά κε απηφ, ε Σνπξθία 

κεηέθεξε ην δήηεκα ζε δηεζλείο πιαηθφξκεο. Δμαζθαιίζηεθε ε ελαζρφιεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δπνπηείαο ηνπ Διζίλθη, ηνπ Οξγαληζκνχ Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ηζιακηθήο Γηάζθεςεο κε ην ζέκα απφ 

θνληά. Παξά ην δηάβεκα, ην νπνίν έδσζε ε Σνπξθία θαη ηηο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο 

ήξζαλ απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ε Βνπιγαξία δελ εγθαηέιεηςε ηηο πξαθηηθέο ηεο. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1989, κφιηο ε Σνπξθία δήισζε φηη είλαη έηνηκε λα δερζεί ηνπο 

νκνγελείο καο, ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο νκνγελείο καο κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Σνπξθία. 

Κάπνηνη νηθνγελεηάξρεο παξέκεηλαλ ζε θπιαθή ή ζε ζηξαηφπεδα εμνξίαο. Σνλ Ννέκβξην 

ηνπ 1989, απηή ε ηεηακέλε θαηάζηαζε ζηηο ζρέζεηο ζπλέρηζε κέρξη λα ράζεη ηελ εμνπζία 

ν πξσζππνπξγφο ηε Βνπιγαξίαο, Είβθνθ. Με ηε δήισζε ηνπ λένπ πξνέδξνπ ηνπ 

θξάηνπο, Μιαληέλνθ, φηη εγθαηαιείπνληαη απηέο νη πξαθηηθέο πξνο ηνπο νκνγελείο καο, 

ην πξφβιεκα είρε ιπζεί. 

ηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη έληνλεο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηε Ρνπκαλία θαη ηελ Σνπξθία, ήηαλ έλα ζηνηρείν, ην νπνίν ζηήξημε 

θαη εμέιημε ηηο δηκεξείο πνιηηηθέο ζρέζεηο. 

Σα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην Αηγαίν Πέιαγνο, ην πξφβιεκα ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη ην θππξηαθφ πξφβιεκα ζπλέρηζαλ γηα πνιιά ρξφληα αλάκεζα ζηελ Διιάδα κε ηελ 

Σνπξθία. Δπηπιένλ, ζηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, καδί κε ηε δηάιπζε ηνπ 
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Αλαηνιηθνχ Μπινθ θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, βγήθε ζηε κέζε θαη ην πξφβιεκα ηνπ 

αγψλα ηζρχνο ζηνπο Βαιθάληνπο. 

Αθφκα, κεηά ην 1990, ε ππνζηήξημε ηεο Διιάδαο ζηηο ηξνκνθξαηηθέο δξάζεηο κε 

θαηεχζπλζε ηελ Σνπξθία, επεξέαζε αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ. Δπίζεο, ε 

Διιάδα ρξεζηκνπνίεζε ην δηθαίσκα ηνπ βέην ζην ζέκα ηεο Σνπξθίαο, σο πιήξεο κέινο 

ζηελ ΔΔ. Απηή ε θαηάζηαζε νδήγεζε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ ζε κηα αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηεηακέλε θαηάζηαζε. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996 ιφγσ ησλ Βξαρνλεζίδσλ 

ησλ Ηκίσλ (Kardak Kayalıkları) ζην Αηγαίν Πέιαγνο, ε Σνπξθία θαη ε Διιάδα έθηαζαλ 

ζηα πξφζπξα πνιέκνπ.  

Σν πξφβιεκα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, ην νπνίν ζπλέρηδε γηα πνιιά ρξφληα αλάκεζα 

ζηελ Σνπξθία κε ηελ Διιάδα, ζπλερίδεη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίνδν. Ζ Διιάδα ζπλερίδεη 

λα ππνζηεξίδεη ηε ζέζε ηεο, φηη απηνί πνπ δνπλ ζηε Γπηηθή Θξάθε ―δελ είλαη Σνχξθνη, 

είλαη κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα‖, θαη δελ κπνξεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ζε ηνκείο 

εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ, πνιηηηθήο, ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο θ.ά. ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 

1990, εμαηηίαο ηεο εθδίθαζεο θαη ηεο ηηκψξεζεο  ηνπ Γξ. αληίθ Αρκέη, ελφο απφ ηνπο 

εγέηεο ησλ Σνχξθσλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, έγηλε δηακαξηπξία απφ ηνπο Σνχξθνπο. 

ρεηηθά κε ηα γεγνλφηα, ηα νπνία εμειίρζεθαλ σο απνηέιεζκα ησλ επηζέζεσλ, εηδηθά 

ζηνπο Σνχξθνπο ηεο Ρνδφπεο ζηε Γπηηθή Θξάθε, ε Σνπξθία θαη ε Διιάδα ακνηβαία 

απέζπξαλ ηνπο γεληθνχο πξνμέλνπο ηνπο.  

ζνλ αθνξά ζηελ εθινγή ησλ αληίθ Αρκέη θαη Αρκέη Φαΐθνγινπ, σο 

αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο ζηηο εθινγέο ηνπ 1990 ζηελ Διιάδα, βγήθε έλαο λένο εθινγηθφο 

λφκνο. Ο λένο εθινγηθφο λφκνο έθεξε ηε δηάηαμε, φηη γηα λα κπνξνχλ λα εθιεγνχλ 

αθφκα θαη νη αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο, είλαη απαξαίηεην λα ιάβνπλ ην 3% ησλ ςήθσλ. 

Σν ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ ησλ Σνχξθσλ, νη νπνίνη δνχζαλ ζηελ πεξηνρή, 

θαζψο βξίζθεηαη θάησ απφ απηφ ην πνζνζηφ, έζεηε αδχλαηεο ηηο αλεμάξηεηεο πνιηηηθέο 

δνκέο ησλ Σνχξθσλ. Ο ζάλαηνο ηνπ αληίθ Αρκέη  ζε ηξνραίν αηχρεκα ην 1995, 

ζπλάκα κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα αίηεκα πνιηηηθνχ δηθαηψκαηνο, 

ηνπνζέηεζαλ ην ζέκα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ζε δηεζλή αηδέληα. Με ηελ πίεζε ησλ 

δηεζλψλ ζεζκψλ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κεηά ην 1995 παξαηεξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε κεηνλνηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. 

Απέλαληη ζε απηέο ηηο εμειίμεηο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1999 ζηνπο ζεηζκνχο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ Σνπξθία θαη θαηφπηλ ζηελ Διιάδα, θαη νη δχν πιεπξέο βνήζεζαλ 

ε κηα ηελ άιιε. Έηζη, ζε επίπεδν θνηλσληψλ δεκηνπξγήζεθε χθεζε. Ζ Διιάδα δήισζε 

φηη δελ ζα ελαληησζεί ζηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο σο κέινο ζηελ ΔΔ θαη ηνλ Γεθέκβξην 
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ηνπ 1999 ζηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ Διζίλθη άλαςε ην πξάζηλν θσο  ζηελ ππνςεθηφηεηα 

ηεο Σνπξθίαο. 

ηηο κέξεο καο, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηε ζθέςε επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ κε 

ηελ Σνπξθία εληφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ΔΔ. ην δηάζηεκα κεηά ην 1999 απμήζεθε ην 

ζπλνξηαθφ εκπφξην θαη ε ακνηβαία αλζξψπηλε δξάζε. Αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Διιάδα, ε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο, ε νπνία μεθίλεζε ζηα ρξφληα πνπ πεξάζακε, 

ζπλερίδεηαη κε νξγαλσκέλεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 

Ζ Σνπξθία επηζπκεί  ηε ζπλέρηζε ηεο βειηίσζεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ, κε ηξφπν 

πνπ ζα επηηχρεη ηελ επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο. 

Θεσξεί φηη απηή ε θαηάζηαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο δχν ρψξεο θαη επηπξφζζεηα, γηα 

ηε ζπλέρεηα ηεο αζθάιεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο εηξήλεο ζηελ πεξηνρή. 

Σν Κππξηαθφ πξφβιεκα, ην νπνίν ζπλέρηδε γηα πνιιά ρξφληα αλάκεζα ζηελ 

Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα, ζε απηήλ ηελ πεξίνδν επίζεο ζπλερίδεη λα απνηειεί  έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα. Ζ Σνπξθία ππνζηεξίδεη ηε ζέζε, φηη ζηελ Κχπξν ην 

πξφβιεκα ζα ην ιχζεη κηα δεκνθξαηηθή δηνίθεζε, ζηελ νπνία ζα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα 

θαη νη δχν θνηλφηεηεο. Ζ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο πιεπξάο ησλ Ρσκηψλ νδήγεζε ζηε 

κεηαθνξά ηνπ ζέκαηνο ζε δηεζλή πιαηθφξκα. Έπεηηα απφ απηφ, ε Γεληθή Γξακκαηεία 

ηνπ ΟΖΔ θαη εηδηθνί εθπξφζσπνη έθαλαλ κεξηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εγέηεο ησλ δχν 

θνηλνηήησλ. ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ κέρξη ην έηνο 1992 δελ κπφξεζε λα επηηεπρζεί 

κηα ιχζε.  

Ζ αίηεζε πιήξνπο κέινπο, ηελ νπνία έθαλε ε Διιεληθή Γηνίθεζε Ννηίνπ 

Κχπξνπ (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi/ GKRY) ζηελ ΔΔ ην 1990, έγηλε απνδεθηή ζηε 

χλνδν ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. ηε χλνδν ηνπ Διζίλθη ην 1999, ε κε απνδνρή ηεο ιχζεο 

ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο, σο πξνυπφζεζε ζην ζέκα ηεο έληαμεο ηεο ΔΓΝΚ σο 

κέινο ζηελ ΔΔ, έγηλε αηηία γηα λα ζπλερίζεη  ε πνιηηηθή ηεο ειιεληθήο πιεπξάο γηα κε 

επίιπζε. Έηζη, ην Κππξηαθφ πξφβιεκα, θεξδίδνληαο κηα λέα δηάζηαζε κε ην λα είλαη ε 

ΔΔ παξεκβαηηθή, εληζρχζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ε  επίιπζή ηνπ.   

 χκθσλα κε ην ζρέδην γηα ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν 

ππέβαιε ζηηο πιεπξέο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ Κφθη Αλάλ, ηνπιάρηζηνλ ην έλα 

ηξίην ησλ ππνπξγείσλ, πνπ ζα ηδξπζνχλ ζηελ Δλσκέλε Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ 

(Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti), ζα απνηειείηαη απφ Σνχξθνπο θαη ηα αμηψκαηα ηεο 

πξνεδξίαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πξσζππνπξγίαο ζα άιιαδαλ κηα ζηηο δέθα κέξεο κεηαμχ 

Σνχξθσλ θαη Διιήλσλ. Σν ρέδην  Αλάλ κεηά απφ καθξέο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

απνδερνχκελν απφ ηηο πιεπξέο ππνβιήζεθε ζε δεκνςήθηζκα. ε απηφ ην ζρέδην, νη 
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Σνχξθνη (65%) ιέγνληαο λαη, νη Ρσκηνί (76%) ςήθηζαλ φρη. Παξφια απηά, ε Διιεληθή 

Γηνίθεζε Ννηίνπ Κχπξνπ ζηε 1 Μαξηίνπ 2004 έγηλε πιήξεο κέινο ζηελ ΔΔ. Με απηήλ 

ηελ εμέιημε, ε Κχπξνο, παχνληαο λα είλαη έλα πξφβιεκα απεπζείαο πξνο ηηο 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, κεηαηξάπεθε ζε έλα πξφβιεκα αλάκεζα ζηελ Σνπξθία κε ηελ 

ΔΔ. 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ δεζκεχζεσλ ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο, αξρηθά ησλ 

ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ, πξνο ηελ πιεπξά ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία έδσζε έγθξηζε ζηε ιχζε, 

εθπιεξψζεθε. Σν ζεκαληηθφηεξν φθεινο ηνπ ρεδίνπ Αλάλ, απφ ηελ άπνςε ηεο 

Σνπξθίαο θαη ηεο ΣΓΒΚ (Σνπξθηθή Γεκνθξαηία Βνξείνπ Κχπξνπ = Kuzey Kıbrıs Türθ 

Cumhuriyeti/ KKTC), είλαη ην φηη είρε δείμεη ζηε δηεζλή θνηλή γλψκε, φηη ζηελ Κχπξν ε 

πιεπξά, ε νπνία ήζειε ηε ιχζε ήηαλ νη Σνχξθνη. Με απφθαζε πνπ ιήθζεθε ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2008, άλνημε ε πλνξηαθή  Πχιε Λνθκαηδή (Lokmacı Sınır Kapısı), ε νπνία ρψξηδε 

ηηο δχν πιεπξέο κεηαμχ ηνπο. ηηο κέξεο καο ζπλερίδνληαη  νη δηαζθέςεηο γηα ηε ιχζε ηνπ 

Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο»
439

.  

Ζ επφκελε ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάδεηαη ππφ ηνλ ηίηιν «Ζ Σνπξθία κεηά 

ην 1980»
440

. χκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ εγρεηξηδίνπ παξνπζηάδνληαη «νη 

πνιηηηθέο εμειίμεηο», «νη πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο θαη ε θνηλσληθή δσή», «νη νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο» θαη «ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα» ζηελ Σνπξθία, ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά 

ηελ πεξίνδν απφ ην 1980 κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο.  

Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ αλαθνξέο: 

Πνιηηηθέο εμειίμεηο.       

 Σν 1983 ζηελ εμνπζία ην Κφκκα ηεο Μεηέξαο Παηξίδαο (Anavatan 

Partisi/ ANAP) ππφ ηελ εγεζία ηνπ Σνπξγθνχη Οδάι. 

 Σν 1989 πξσζππνπξγφο ν Γηιληηξίκ Αθκπνπινχη.  

 Σν 1991 ζηελ πξσζππνπξγία ν  νπιετκάλ Νηεκηξέι.  

 Σν 1993 ζην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο ν νπιετκάλ 

Νηεκηξέι θαη ζηελ πξσζππνπξγία ε Σαλζνχ Σζηιέξ, ε πξψηε γπλαίθα 

πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο. 

 Μεηαμχ 1995 – 2001 θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο κε πξσζππνπξγνχο 

ηνπο Νεηδκεληίλ Δξκπαθάλ, Μεζνχη Γηικάδ θαη Μπνπιέλη Δηδεβίη. 

 Σν 2000 πξφεδξνο ηεο δεκνθξαηίαο ν Μεηδληέη εδέξ. 
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 Σα έηε 2002, 2007 θαη 2011 ζηελ θπβέξλεζε ην Κφκκα Γηθαηνζχλεο 

θαη Αλάπηπμεο (Adalet ve Kalkınma Partisi/ AKP). 

 Σν 2007 πξφεδξνο ηεο δεκνθξαηίαο ν Ακπληνπιάρ Γθηνχι. 

Πνιηηηζκηθέο εμειίμεηο θαη θνηλσληθή δσή.  

 Ραγδαία αχμεζε κεηαθίλεζεο απφ ηελ επαξρία ζηηο πφιεηο. 

 Αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Αλέγεξζε απζαηξέησλ. 

 Δμέιημε ζε ηνκείο φπσο ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ν 

θηλεκαηνγξάθνο, ε κνπζηθή θαη ε ινγνηερλία. 

 Δμειίμεηο ζηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

 Γηάθνξεο άιιεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο, φπσο ε πξψηε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν ην 1993. 

 Αζιεηηθέο επηηπρίεο θαη δηαθξίζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο. 

 Απφ ην 1980 θη έπεηηα κεγάιε ζηξνθή ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία. 

 Ρχζκηζε ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. 

 Μεηάβαζε ζε νηθνλνκία ειεχζεξεο αγνξάο. 

 Παξφηξπλζε γηα παξαγσγή κε θαηεχζπλζε ηηο εμαγσγέο. 

 Απφ ηα ηέιε ηνπ 1980 αχμεζε εμαγσγψλ θαη εηζξνή μέλνπ θεθαιαίνπ. 

 Κελφ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην. 

 Αξλεηηθή επίδξαζε ησλ θξίζεσλ θαηά ηα έηε 1997, 2001 θαη 2008. 

 Διεχζεξε αγνξά θαη άξζε ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ ζηελ νηθνλνκία.  

 Ίδξπζε ηεο Αλψηαηεο Δπηηξνπήο Ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ θνξέσλ. 

 Δθαξκνγή ηνπ «ρεδίνπ γηα ηε Ννηηναλαηνιηθή Αλαηνιία» 

(Güneydoğu Anadolu Projesi/ GAP). 

Κνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

 Σξνκνθξαηία. «Δίλαη αλακθίβνιν φηη ε ηξνκνθξαηία είλαη ην γεγνλφο, 

ην νπνίν επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία κέζα ζηα 

ηειεπηαία είθνζη πέληε ρξφληα». 

 Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην ηέινο ηνπ ζεηζκνχ ηεο 17
εο

 

Απγνχζηνπ. 
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Χο ηειηθή αλαθνξά ζηνλ παξφληα άμνλα ηνπνζεηείηαη ε ηειεπηαία ελφηεηα 

ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ηίηιν, «Παγθφζκηα Πξνβιήκαηα»
441

, ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ παγθφζκηα ζέξκαλζε. 

 Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. 

 Ζ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη αλεξγία. 

 Αλεπαξθήο ζίηηζε θαη πείλα. 

 Γηεζλήο ηξνκνθξαηία. 

 Δπηδεκηθέο αζζέλεηεο: AIDS, αηκνξξαγηθφο ππξεηφο Κξηκαίαο Κνλγθφ, 

γξίπε ησλ πηελψλ, SARS (χλδξνκν Ομείαο Αλαπλεπζηηθήο 

Αλεπάξθεηαο), επαηίηηδα, εινλνζία, ηφο Α(Ζ1Ν1) (Γξίπε ησλ Υνίξσλ).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

δελ ππάξρνπλ αλάινγεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, φρη κφλν φζνλ αθνξά ζην  ζπλνιηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ αιιά ζχκθσλα θαη κε ηε δνκή ηνπ. Γειαδή, σο θνηλφ ηειηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο παξνπζηάδνληαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη δεηήκαηα ηνπ Σ΄ 

θεθαιαίνπ κε ηίηιν «Ο Μεηαπνιεκηθφο Κφζκνο», ην νπνίν βξίζθεηαη ήδε εληαγκέλν 

ζηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν ζεκαηηθφ άμνλα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Χζηφζν, ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην ηειεπηαίν θεθάιαην απνηειεί ην θεθάιαην  

Ε΄, κε ηίηιν, «Πλεπκαηηθά θαη θαιιηηερληθά ξεχκαηα απφ ηελ Πεξίνδν ηνπ 

Ρνκαληηζκνχ έσο ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα»
442

. ηελ έθηαζή ηνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηνπ ηδενινγηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ζε παγθφζκην 

επίπεδν ζην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο επίζεο πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

εμειίμεσλ ζε επηκέξνπο πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα. 

Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ:     

1. Ζ θίλεζε ησλ ηδεψλ. Δπηζηήκε, ζηνραζκφο θαη ηέρλε ηνπ 19νπ αηψλα. 

 Δπηζηήκε θαη ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. 

 ηνραζκφο. 

 Ζ ηέρλε ηνπ 19νπ αηψλα. Σα κεγάια θαιιηηερληθά ξεχκαηα. 

Καηεπζχλζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά: λενθιαζηθηζκφο, 

ξνκαληηζκφο, ξεαιηζκφο, νη απαξρέο ηνπ κνληεξληζκνχ. 
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 Εσγξαθηθή. Νενθιαζηθηζκφο- ξνκαληηζκφο. 

 Ο ξεαιηζκφο θαη ε ζηξνθή ζην πξαγκαηηθφ θαη θαζεκεξηλφ. 

 Οη απαξρέο ηνπ κνληεξληζκνχ - ηκπξεζηνληζκφο – 

κεηατκπξεζηνληζκφο - αξ λνπβφ. 

 Ο λένο ξφινο ηνπ θαιιηηέρλε. 

 Γιππηηθή - Αξρηηεθηνληθή – Δθαξκνζκέλεο ηέρλεο. 

 Λνγνηερλία - Θέαηξν - Μνπζηθή. 

 Ζ θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή δσή ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ 

αηψλα.  

2. Ο πνιηηηζκφο ηνπ 20νχ αηψλα. 

 Ζ επηζηεκνληθή αλάπηπμε θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. 

 ηνραζκφο. Ζ πνξεία ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο. 

 Ζ καδηθή θνπιηνχξα θαη ε δπλακηθή ησλ καδψλ. 

 Σα κεγάια θαιιηηερληθά ξεχκαηα ηνπ 20νχ αηψλα. 

Καηεπζχλζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

 Ζ δσγξαθηθή θαη ε γιππηηθή. 

 Ζ αξρηηεθηνληθή. 

 Ζ ινγνηερλία. 

 Σν ζέαηξν. 

 Ο θηλεκαηνγξάθνο. 

 Ζ κνπζηθή. 

 Ζ θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή δσή ζηελ Διιάδα ηνπ 20νχ 

αηψλα. 

Αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα ζχγρξνλα δεηήκαηα ηνπ 21νπ
 

αηψλα 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ «Δπίινγν»
443

 ηνπ βηβιίνπ, νη νπνίεο φκσο είλαη γεληθνχ 

ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλνληαη ην γεληθφ θιίκα θαη νη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξάηεζαλ κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ελψ απνηππψλεηαη ε εμειηθηηθή 

πνξεία ηνπο κέρξη ζήκεξα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. ε απηή ηε βάζε ηνπνζεηνχληαη 

«νη πνιιαπιέο εζηίεο πνιέκνπ», φπνπ απνηππψλνληαη ηα πξνβιήκαηα, ην νπνία 

ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιένλ παγθνζκίσο έπεηηα απφ ηελ 

πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 

                                                           
443

 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 228. 
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«ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ηα πξνβιήκαηα 

θαη νη πξνθιήζεηο κεηαιιάρζεθαλ θαη, ππφ κηα έλλνηα, παξνπζηάδνληαη κε πην έληνλε 

κνξθή. Ζ παγθφζκησλ δηαζηάζεσλ ηδενινγηθή πφισζε ηεο επνρήο ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ δελ ππάξρεη πιένλ, αιιά ζηε ζέζε ηεο αλαπηχρζεθαλ, ζε πνιιά ζεκεία ηνπ 

πιαλήηε, ζπγθξνχζεηο εζλνηηθέο, πνπ θφζηηζαλ δσέο ρηιηάδσλ αηφκσλ… Δπηπιένλ, αλ 

θαη νη ζεζκνί ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο πηνζεηνχληαη ζήκεξα απφ 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε παξά ζην παξειζφλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

εθαξκφδνληαη θαζφινπ ή εθαξκφδνληαη πξνζρεκαηηθά, γηα λα θαιχςνπλ πξνθιεηηθέο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ»
444

. 

Αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη «ν θφζκνο ησλ δχν ηαρπηήησλ», φζνλ αθνξά ζηνλ 

δηαθνξεηηθφ θαη άληζν ξπζκφ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πηπρψλ παγθνζκίσο. 

 «Χζηφζν, ε αληζνκέξεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε ζπλερίδεηαη, 

θαη πνιιέο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο αληηκεησπίδνπλ ην θάζκα ηεο πείλαο θαη ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θαηαζηξνθήο, ηδίσο ζηελ Αθξηθή, φπνπ δηεμάγεηαη θαη κηα ζεηξά 

επίπνλσλ θαη ζθιεξφηαησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ… Ζ αληζφηεηα απηή ηφζν ζηελ 

πνιηηηθή επηξξνή φζν θαη ζηελ πξφζβαζε ζε πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο απεηιεί λα 

ππξνδνηήζεη ζπγθξνχζεηο πνιχ δηαθνξεηηθέο, αιιά φρη ιηγφηεξν έληνλεο ή επηθίλδπλεο 

απφ απηέο ηνπ παξειζφληνο»
445

.    

 Χο κέξνο ησλ επξχηεξσλ ζχγρξνλσλ δηεζλψλ πξνβιεκάησλ, ζεκεηψλεηαη 

απφ ηε κηα πιεπξά «ε δηαηάξαμε ηνπ παγθφζκηνπ νηθνζπζηήκαηνο» θαη απφ ηελ άιιε 

«ηα θαηλφκελα ηεο βίαο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο», κε αλαθνξά ζηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηε Νέα Τφξθε ησλ ΖΠΑ ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2001. 

«Σα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα δελ είλαη άζρεηα θαη κε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα πξνβιήκαηα απηά, απφ ηε θχζε ηνπο, είλαη δεηήκαηα πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα εζληθά ζχλνξα. Ζ κφιπλζε θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο 

απεηινχλ λα επηβαξχλνπλ ηε δσή φισλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε. Σν πξφβιεκα ήιζε 

ζην πξνζθήλην ηεο επηθαηξφηεηαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζηελ αξρή κε ηε κνξθή ηεο 

πηζαλήο κφιπλζεο απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ή θαη ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ…»
446

. 
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 Διιεληθφ εγρεηξίδην, ζει. 228. 
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«Οη κνξθέο ηεο βίαο αιιάδνπλ θαη γίλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν αθξαίεο. Ζ 

έληαζε ησλ ―ηπθιψλ‖ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ Γίδπκσλ 

Πχξγσλ ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2001, θαηαδεηθλχεη φηη ην πξφβιεκα απηφ 

απεηιεί λα ιάβεη δηαζηάζεηο πέξα απφ θάζε έιεγρν…»
447

. 

Σειηθή αλαθνξά ηνπ βηβιίνπ απνηειεί «ν ελεξγφο ξφινο ησλ πνιηηψλ», φπνπ 

πξνβάιιεηαη ε ζεκαληηθή θαη θαηαιπηηθή ζεκαζία ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πνιηηψλ απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

«ηελ αληηκεηψπηζε σζηφζν πξνβιεκάησλ, φπσο απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

πξσηαγσληζηέο δελ είλαη πιένλ κφλνλ ηα θξάηε. Οη θηλήζεηο ησλ πνιηηψλ κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ —θαη ήδε δηαδξακαηίδνπλ— έλαλ ελεξγφηεξν ξφιν ζηελ ελεκέξσζε 

θαη ηε δξάζε… Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ πνιίηε απνηειεί έλα εληειψο λέν ζηνηρείν ζηηο 

δηεζλείο ππνζέζεηο (ζηηο νπνίεο παιαηφηεξα κφλνο δξσλ ήηαλ ην θξάηνο)θαη κπνξεί λα 

αλαδεηρηεί ζε βαζηθφ παξάγνληα, ηθαλφ λα επεξεάζεη ηελ πνξεία ηνπ πιαλήηε. Άιισζηε 

ζηε ζχγρξνλε επνρή, φπνπ νη πξνθιήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ιακβάλνπλ παγθφζκηεο 

δηαζηάζεηο, ε αζθάιεηα θαη ε επεκεξία ελφο ιανχ δελ ηνλ απαιιάζζνπλ απφ ηελ αλάγθε 

λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επεκεξία νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Γηα ηνχην, αζθαιψο, 

γίλεηαη αθφκε πην αληηιεπηή ε αλάγθε ηεο δηακφξθσζεο ζσζηά ελεκεξσκέλσλ, 

ελεξγψλ πνιηηψλ»
448

.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ   

Με βάζε ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ζρεκαηίζηεθαλ νη θαηεγνξίεο 

«ΔΘΝΗΚΑ» θαη «ΠΑΓΚΟΜΗΑ», κε αλαθνξά ζηα δεηήκαηα, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ 

ην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ. ηελ θαηεγνξία «ΔΘΝΗΚΑ» εληάρζεθαλ 

νη ελφηεηεο – αλαθνξέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ηζηνξηθά δεηήκαηα, πεξηφδνπο θαη 

γεγνλφηα πνπ απνηεινχλ ή παξνπζηάδνληαη σο κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο Σνπξθίαο ή 

ηεο Διιάδαο αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ θαηεγνξία «ΠΑΓΚΟΜΗΑ» 

πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ ζε ηζηνξηθά 

δεηήκαηα παγθφζκηαο θιίκαθαο θαη δηεζλνχο βειελεθνχο θαζψο θαη αλαθνξέο, νη 

νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη σο κέξνο ηεο εζληθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο ή ηεο 

Σνπξθίαο. 
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Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάθξηζε θαη ε έληαμε ησλ αλαθνξψλ ζηελ 

θάζε θαηεγνξία έγηλε κε γλψκνλα ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ αλάινγν πξνζαλαηνιηζκφ θαζψο είλαη πηζαλφ έλα ηζηνξηθφ δήηεκα 

λα αθνξά ζηελ ηζηνξία ελφο έζλνπο ή λα ζπλδέεηαη άκεζα κε απηφ, ζηελ πεξίπησζή 

καο ηεο Διιάδαο ή ηεο Σνπξθίαο, ελψ ηαπηφρξνλα λα ζεσξείηαη σο παγθφζκην 

ηζηνξηθφ δήηεκα.  

πλδπαζηηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ηππνγξαθηθψλ ζεηξψλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ελφηεηα – αλαθνξά κε ζθνπφ 

ηελ θαηαγξαθή ηνπ ρψξνπ αλά ζεκαηηθφ άμνλα θαη θαη‟ επέθηαζε ζην ζχλνιν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ. Παξαθάησ παξαζέηνληαη νη πίλαθεο θαη ηα 

ζρήκαηα σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 4. Αναθοπέρ ηος ηοςπκικού εγσειπιδίος Ιζηοπία 10 ανά καηηγοπίερ και 

καηαμέηπηζη ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα Α΄ 

ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

Ηζηνξία 10 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α΄ : Πεξίνδνο 19νπ αηώλα Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ    0 

ΔΘΝΗΚΑ  Σα πνιηηηθά ηεθηαηλόκελα ηεο 

πεξηόδνπ ηνπ Μαρκνύη Β΄. 

 

1. Δζληθά θηλήκαηα θαη εμεγέξζεηο.  

α. Ζ εξβηθή Δμέγεξζε. 23 

β. Ζ Διιεληθή Δμέγεξζε (Μεγάιε Ηδέα). 152 

2. Οη νζσκαληθέο πνιηηηθέο ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ ζπκθψλα κε ηνπο 

κεηαβαιιφκελνπο νξνχο. 

 

α. Σν πλέδξην ηεο Βηέλλεο. 18 

β. Σν Αλαηνιηθφ Εήηεκα. 21 

3. Σν Αηγππηηαθφ Πξφβιεκα θαη ε 

εμέγεξζε ηνπ Μερκέη Αιή παζά. 

48 

4. Σν Πξφβιεκα ησλ ηελψλ. 10 

5. Ζ επίδξαζε ηεο Βηνκεραληθήο 

Δπαλάζηαζεο ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο. 

0  

(Παξάδεηγκα) 

 Από ην Σαλδηκάη ζηε πληαγκαηηθή 

Μνλαξρία. 

 

Ο Κξηκατθφο Πφιεκνο (1853 – 1856). 21 

 Σν Οζσκαληθό Κξάηνο θαη νη πόιεκνη 

ζηνλ 20ό αηώλα. 

 

Οη Βαιθαληθνί Πφιεκνη.  
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Πίλαθαο 5. Αναθοπέρ ηος ελληνικού εγσειπιδίος ανά καηηγοπίερ και καηαμέηπηζη 

ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα Α΄ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ θφζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα) 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Α΄ : Πεξίνδνο 19νπ αηώλα 

Πιήζνο  

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Σν πλέδξην Δηξήλεο ηεο  Βηέλλεο 

(1814-1815). 

 

113 

 

 Σα εζληθά θαη θηιειεχζεξα θηλήκαηα 

ζηελ Δπξψπε. 

110 

 

 Σν  Αλαηνιηθφ  Εήηεκα  θαη  ν  

Κξηκατθφο  Πφιεκνο. 

110 

 

 Ζ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. 111 

 Ζ θξίζε ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ 

Αςβνχξγσλ - Ζ ηηαιηθή θαη ε 

γεξκαληθή ελνπνίεζε (1848-1871). 

116 

 Ζ άλνδνο ησλ ρσξψλ ηεο ακεξηθαληθήο 

επείξνπ. 
85 

 Ζ αθκή ηεο  επξσπατθήο 

απνηθηνθξαηίαο. 
77 

 Ζ Άπσ Αλαηνιή. 102 

 Δζληθά  θηλήκαηα  ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε. 
131 

 Οη Βαιθαληθνί Πφιεκνη (1912-1913). 115 

ΤΝΟΛΟ 1070 

ΔΘΝΗΚΑ  Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 - 

Έλα κήλπκα ειεπζεξίαο γηα    ηελ 

Δπξψπε. 

529 

 Σν ειιεληθφ θξάηνο θαη ε εμέιημή  ηνπ 

(1830-1881). 
107 

 Πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ  

ηεο Διιάδαο. 
108 

ΤΝΟΛΟ 744 
 

 

α. Ζ Αλνηρηή Μάρε ηεο Γνκνθνχ. 9 

β. Ο Α΄ Βαιθαληθφο Πφιεκνο. 21 

γ. Ο Β΄ Βαιθαληθφο Πφιεκνο. 19 

ΤΝΟΛΟ 351 
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ρήκα 1. Πνζνζηό εζληθήο θαη παγθόζκηαο ηζηνξίαο αλά εγρεηξίδην ζηνλ ζεκαηηθό άμνλα Α΄ 

 

ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα Α΄ ην 41% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαθνξψλ ζην ειιεληθφ 

εγρεηξίδην εληάζζνληαη ζηελ εζληθή ηζηνξίαο ηεο Διιάδνο, ελψ ην ππφινηπν 59%  

αθνξά ζε δεηήκαηα παγθφζκηα ηζηνξίαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ 

Ηζηνξία 10, ηα επηιεγκέλα ηζηνξηθά δεηήκαηα παξνπζηάδνληαη ππφ ηελ νπηηθή ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ Μαρκνχη Β΄. πλεπψο ην  ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ εληάρζεθε εμ 

νινθιήξνπ ζηελ θαηεγνξία εζληθά. Σφζν ζην ηνπξθηθφ φζν θαη ζην ειιεληθφ 

εγρεηξίδην, ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην κέγεζνο ηεο αλαθνξάο ζηελ Διιεληθή 

Δμέγεξζε (152 ζεηξέο)/ Διιεληθή Δπαλάζηαζε (529 ζεηξέο) ζπγθξηηηθά κε ηνλ ρψξν 

πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο ππφινηπεο αλαθνξέο ηνπ άμνλα. 

Πίλαθαο 6. Αναθοπέρ ηων ηοςπκικών εγσειπιδίων Ιζηοπία 10 και Ιζηοπία 12 ανά 

καηηγοπίερ και καηαμέηπηζη ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα 

Β΄ 

ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

Ηζηνξία 10 – χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β΄ : 20όο αηώλαο - Πεξίνδνο Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

 

Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Ο Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ. 

 

1. Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. 32 

2. Σν πλέδξην ησλ Παξηζίσλ. 20 

3. Οη πλζήθεο  πνπ δηεμήρζεζαλ ζην 

ηέινο ηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 
11 

4. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Α' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 
10 
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 Ζ ίδξπζε ησλ θαζεζηώησλ ππό 

εληνιή ζηε Μέζε Αλαηνιή. 
24 

1. Οη Πνιηηηθέο θαη ε Καηάζηαζε ησλ 

Μεγάισλ Κξαηψλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. 
4 

α. Αγγιία θαη Μέζε Αλαηνιή. 57 

β. Γάιιηα θαη Μέζε Αλαηνιή. 22 

 Μηα λέα δύλακε ζηελ Άπσ Αλαηνιή: 

Ηαπσλία. 
27 

ΤΝΟΛΟ 207 

ΔΘΝΗΚΑ  Ο Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη ην 

ηέινο ηνπ Οζσκαληθνύ Κξάηνπο. 
13 

1. Ζ είζνδνο ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο 

ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 
22 

2. Σα κέησπα φπνπ πνιέκεζε ην 

Οζσκαληθφ Κξάηνο. 
314 

3. Ζ ιήμε ηνπ Πνιέκνπ θαη νη ζπλζήθεο 

πνπ δηεμάρζεθαλ. 
21 

4. Σν δηάζηεκα κεηά ηνλ Πφιεκν (1918 - 

1922). 
16 

 Ζ Έλσζε νβηεηηθώλ νζηαιηζηηθώλ 

Γεκνθξαηηώλ (Δ...Γ.), ην Σνπξθηθό 

Κξάηνο θαη νη παξνηθίεο ηνπ ζηελ 

Κεληξηθή Αζία. 

 

1. Ζ θαηάξξεπζε ηεο Σζαξηθήο Ρσζίαο 

θαη ε Δπαλάζηαζε ησλ Μπνιζεβίθσλ. 
43 

2. Ζ εηζβνιή ησλ Ρψζσλ ζηελ Κεληξηθή 

Αζία. 
20 

3. Ζ θαηάζηαζε ησλ ηνπξθηθψλ παξνηθηψλ 

πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηε δηνίθεζε ηεο 

Δ...Γ. 

9 

 Σν Κίλεκα Μπαζκαηδή (Βasmacı). 18 

ΤΝΟΛΟ 476 

 

 

Πίλαθαο 7. Αναθοπέρ ηος ελληνικού εγσειπιδίος ανά καηηγοπίερ και καηαμέηπηζη 

ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα Β΄ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ θφζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα) 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Β΄ : 20όο αηώλαο - Πεξίνδνο Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Οη αληαγσληζκνί ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ (1870-1914). 

92 

 

 Ζ δηεμαγσγή θαη ε έθβαζε ηνπ 

πνιέκνπ (1914-1918). 

108 

 

 Σν πλέδξην Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ 

(1919-1920). 

92 
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 Ζ Ρσζηθή Δπαλάζηαζε. 101 

ΤΝΟΛΟ 393 

ΔΘΝΗΚΑ  Ζ Διιάδα ζηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν. 

138 

 Ο  Μηθξαζηαηηθφο Πφιεκνο (1919-

1922). 

91 

ΤΝΟΛΟ 229 

 

 

 

ρήκα 2. Πνζνζηό εζληθήο θαη παγθόζκηαο ηζηνξίαο αλά εγρεηξίδην ζηνλ ζεκαηηθό άμνλα Β΄ 

 

ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα Β΄ εληάζζνληαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Γηα ην ειιεληθφ εγρεηξίδην, ην 63% ησλ 

αλαθνξψλ απνηεινχλ δηεζλή δεηήκαηα ελψ ην 37%, εζληθά. Γηα ηνλ ίδην ζεκαηηθφ 

άμνλα, ηα δχν ηνπξθηθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά, ιφγσ ηεο  

χπαξμεο αλαθνξψλ ζηελ Πεξίνδν  ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ζηα δχν βηβιία. 

Οη αλαθνξέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 

12 απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ αλαθνξψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηζηνξία 10. Χζηφζν, ζην 

εγρεηξίδην Ηζηνξία 10, ε νπηηθά παξακέλεη ε ίδηα θαζψο ηα επηκέξνπο δεηήκαηα 

αληηκεησπίδνληαη σο κέξνο ηεο Οζσκαληθή Πεξηφδνπ, γηα απηφ θαη ε εθηελήο 

αλαθνξά ζηα «κέησπα φπνπ πνιέκεζε ην Οζσκαληθφ Κξάηνο», ζπκβάιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πνζνζηνχ 70%, αληηζηνηρψληαο ζηα εζληθά ζέκαηα παξαρσξψληαο 

κφλν ην 30% ζε δηεζλή δεηήκαηα.    
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Πίλαθαο 8. Αναθοπέρ ηος ηοςπκικού εγσειπιδίος Ιζηοπία 12 ανά καηηγοπίερ και 

καηαμέηπηζη ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα Γ΄ 

ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ΄ : Ζ Πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

 

Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929.  

1. Ο θφζκνο πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε. 
21 

2. Ζ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Ζ 

Μαχξε Πέκπηε). 
19 

3. Οη επηδξάζεηο ηεο θξίζεο ζηελ 

Σνπξθία. 

14 (Άξζξν 

εθεκεξίδαο) 

 Ζ Δπξώπε ζηελ Πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπόιεκνπ. 
120 

 Ο θόζκνο ζηελ Πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. 
56 

ΤΝΟΛΟ 230 

ΔΘΝΗΚΑ  Ζ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Πεξηόδνπ ηνπ Αηαηνύξθ. 
29 

1. Οη εμειίμεηο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή.  

α. Ζ είζνδνο ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Κνηλσλία ησλ Δζλψλ. 
12 

β. Ζ Βαιθαληθή πκκαρία. 30 

γ. Σν χκθσλν Μνληξέ  γηα ηα ηελά. 30 

δ. Σν χκθσλν αληάκπαη (Sadabat). 24 

ε. Σν Εήηεκα ηνπ Υαηάη θαη ε 

πξνζάξηεζε ηνπ Υαηάη ζηε Μεηέξα 

Παηξίδα. 

48 

ΤΝΟΛΟ 173 

 

 

 

 

Πίλαθαο 9. Αναθοπέρ ηος ελληνικού εγσειπιδίος ανά καηηγοπίερ και καηαμέηπηζη 

ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα Γ΄ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ θφζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα) 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ΄ : Ζ Πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

 

Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Ζ δεθαεηία 1920 – 1930. 72 

 Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη 60 
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ζπλέπεηέο ηεο. 

 Ο ππφινηπνο θφζκνο. 67 

ΤΝΟΛΟ 199 

ΔΘΝΗΚΑ  Δζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηελ  Διιάδα 

(1923-1930). 
55 

 Ζ Διιάδα ζηελ θξίζηκε δεθαεηία 

1930 – 1940. 
84 

ΤΝΟΛΟ 139 

 

 

 

 

 

ρήκα 3. Πνζνζηό εζληθήο θαη παγθόζκηαο ηζηνξίαο αλά εγρεηξίδην ζηνλ ζεκαηηθό άμνλα Γ΄ 

 

ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα Γ‟ παξνπζηάδεηαη εμαηξεηηθά κεγάιε ζχγθιηζε ζηελ 

πνζνζηηαία θαηαλνκήο ησλ αλαθνξψλ. ε απηφλ ηνλ άμνλα ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12, 

ππνδειψλνληαο ηελ εκθαλή δηαθνξά ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ζε ζρέζε κε ην 

βηβιίν  Ηζηνξία 10. Δπνκέλσο, ην πνζνζηφ ησλ αλαθνξψλ ζε εζληθά δεηήκαηα γηα ην 

ειιεληθφ εγρεηξίδην είλαη 59% ελψ γηα ην ηνπξθηθφ 57%. Αληίζηνηρα, νη αλαθνξέο ζε 

παγθφζκηα δεηήκαηα ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην απνηεινχλ ην 41% θαη ζην ηνπξθηθφ ην 

43%.      
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Πίλαθαο 10. Αναθοπέρ ηος ηοςπκικού εγσειπιδίος Ιζηοπία 12 ανά καηηγοπίερ και 

καηαμέηπηζη ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα Γ΄ 

ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ΄ : Ζ Πεξίνδνο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Πξνο έλαλ λέν πόιεκν. 20 

1. Οη Δμειίμεηο πξηλ απφ ηνλ Πφιεκν.  

α. Ζ Ηαπσλία. 20 

β. Ζ Ηηαιία. 30 

γ. πλαζπηζκνί κεηαμχ ρσξψλ. 11 

δ. Ζ Γεξκαλία. 40 

ε. Σν έηνο ηνπ Πνιέκνπ: 1939. 24 

 Σα ρξόληα ηνπ Πνιέκνπ.  

1. Ο Πφιεκνο ζηελ Δπξψπε. 34 

2. Ο Πφιεκνο ζηε Βφξεην Αθξηθή. 24 

3. Ο Πφιεκνο ζηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ.  

α. Οη ΖΠΑ πξηλ απφ ηνλ Πφιεκν. 10 

β. Ζ επηδξνκή ζην Pearl Harbour 

θαη ε είζνδνο ησλ ΖΠΑ ζηνλ Πφιεκν. 
17 

γ. Οη Πφιεκνη ηνπ Δηξεληθνχ. 9 

 Πξνο ηελ εηξήλε.  

1. Ζ ιήμε ηνπ Πνιέκνπ ζηελ Δπξψπε. 42 

2. Ζ ιήμε ηνπ Πνιέκνπ ζηνλ Δηξεληθφ. 11 

 Οη επηπηώζεηο ηνπ Πνιέκνπ. 2 

1. Οη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο. 43 

2. Οη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. 20 

3. Οη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. 17 

4. Οη παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ. 
17 

ΤΝΟΛΟ 391 

ΔΘΝΗΚΑ  Ζ Σνπξθία ζηα ρξόληα ηνπ Πνιέκνπ.  

1. Ζ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν. 
73 

2. Οη επηπηψζεηο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ζηελ Σνπξθία. 
66 

ΤΝΟΛΟ 139 
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Πίλαθαο 11. Αναθοπέρ ηος ελληνικού εγσειπιδίος ανά καηηγοπίερ και 

καηαμέηπηζη ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα Γ΄ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ θφζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα) 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Γ΄ : Ζ  Πεξίνδνο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Πξνο κηα λέα έλνπιε αλακέηξεζε. 59 

 Ζ επηθξάηεζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ 

επεηξσηηθή Δπξψπε θαη ε επέθηαζε ηνπ 

πνιέκνπ (1939-1942). 

90 

 Ζ ζπκκαρηθή αληεπίζεζε θαη ε 

νινθιεξσηηθή ήηηα ηεο λαδηζηηθήο 

Γεξκαλίαο - Ζ ζπλζεθνιφγεζε ηεο 

Ηαπσλίαο. 

63 

 Σα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο - Σν νινθαχησκα. 
38 

 Οη ζπλζήθεο εηξήλεο θαη ε ελζσκάησζε 

ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα. 

63 

 

 Ο αληαγσληζκφο ζην ζηξαηφπεδν ησλ 

ληθεηψλ. 

35 (παγθφζκηα) 

36 (εζληθά)=71 

ΤΝΟΛΟ 384 

ΔΘΝΗΚΑ  Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ Β' 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη ε Δζληθή 

Αληίζηαζε. 

89 

 

ΤΝΟΛΟ 89 

 

 

 

ρήκα 4. Πνζνζηό εζληθήο θαη παγθόζκηαο ηζηνξίαο αλά εγρεηξίδην ζηνλ ζεκαηηθό άμνλα Γ΄ 
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Δπίζεο, ζηνλ ζεκαηηθφ άμνλα Γ΄ ηα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ 

νκνηνκνξθίαο. Σν 81% ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειιεληθνχ θαη ην 74% ηνπ ηνπξθηθνχ 

εγρεηξηδίνπ αλαθέξνληαη ζε δηεζλή δεηήκαηα. Οη αλαθνξέο ζε εζληθά ζέκαηα 

αληηζηνηρνχλ ζην 19% γηα ην ειιεληθφ εγρεηξίδην θαη ζην 26% γηα ην ηνπξθηθφ.  

 

Πίλαθαο 12. Αναθοπέρ ηος ηοςπκικού εγσειπιδίος Ιζηοπία 12 ανά καηηγοπίερ και 

καηαμέηπηζη ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα Δ΄ 

ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Δ΄: Μεηαπνιεκηθό δηάζηεκα – Φπρξόο 

Πόιεκνο – Πεξίνδνο Ύθεζεο 

Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Ζ ίδξπζε ησλ κπινθ. 30 

1. Ζ  ίδξπζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ. 37 

α. Γηάθνξεο εζσηεξηθέο εμειίμεηο 

ζην Αλαηνιηθφ Μπινθ. 
24 

β. Ζ  ίδξπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο ζχκθσλα 

κε ην ζνβηεηηθφ κνληέιν. 

18 

γ. Οη αλαηαξαρέο ζην νζηαιηζηηθφ 

Μπινθ. 
61 

2. Ζ ίδξπζε ηνπ Γπηηθνχ Μπινθ.  10 

α. Σν Γφγκα Σξνχκαλ. 9 

β. Σν ρέδην Μάξζαι. 14 

γ. Ζ ίδξπζε ηνπ ΝΑΣΟ. 13 

δ. Ζ ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο.  
4 

ε. Ζ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

(ΔΟΚ). 
12 

 Ζ αδηακνίξαζηε Μέζε Αλαηνιή. 23 

1. Ζ ίδξπζε ηνπ Ηζξαήι. 26 

2. Σν Γφγκα Ατδελράνπεξ. 14 

 Ζ ζύξξαμε ζηελ Άπσ Αλαηνιή.  

1. Ζ ίδξπζε ηεο Κηλεδηθήο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο. 
15 

2. Οη αγψλεο θπξηαξρίαο ζηελ Άπσ 

Αλαηνιή. 
3 

α. Ο Πφιεκνο ηεο Κνξέαο. 13 

β. Ζ ίδξπζε ηνπ SEATO (Southeast 

Asia Treaty Organization). 
7 

 Ζ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Αζίαο θαη 

ηεο Αθξηθήο. 
14 

1. Οη εμειίμεηο ζηε Νφηην Αζία. 44 

2. Οη εμειίμεηο ζηελ Αθξηθή. 22 

 Ο θόζκνο ζηελ Πεξίνδν ηνπ Φπρξνύ 54 
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Πνιέκνπ. 

Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΎΦΔΖ ΚΗ ΔΠΔΗΣΑ.  

 Σν δηάζηεκα αιιαγώλ ζηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο. 
20 

1. Οη πνιηηηθέο ηεο Πεξηφδνπ Όθεζεο. 14 

2. Οη ζπλδηαζθέςεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ ππξεληθψλ φπισλ. 
14 

3. Σν πλέδξην ηνπ Διζίλθη. 12 

 Οη δηακάρεο ζηελ Πεξίνδν Ύθεζεο.  

1. Ο ξφινο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΓ ζηηο 

δηακάρεο. 
4 

2. Ζ Κξίζε ηεο Κνχβαο. 17 

3. Ο Πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ. 24 

4. Σν Εήηεκα ηνπ Καζκίξ. 25 

5. Ζ θαηάιεςε ηνπ Αθγαληζηάλ απφ ηελ 

ΔΓ. 
33 

 Ζ δηαβίσζε ζηελ πεξίνδν εηξήλεο. 45 

 Οη Αξαβντζξαειηλνί Πόιεκνη θαη νη 

πνιηηηθέο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. 
 

1. Οη ζπκθσλίεο Camp David.  26 

2. Ο Οξγαληζκφο Ηζιακηθήο Έλσζεο. 11 

 Ζ ζέζε ηνπ πεηξειαίνπ ζηε δηεζλή 

πνιηηηθή. 
45 

 Ο πόιεκνο Ηξάλ – Ηξάθ.  

1. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θαζεζηψηνο ζην 

Ηξάθ. 
15 

2. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θαζεζηψηνο ζην 

Ηξάλ. 
15 

3. Ο πφιεκνο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ. 26 

 Ο θόζκνο ζηελ Πεξίνδν Ύθεζεο.  

1. Οηθνλνκία. 15 

2. Δπηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο. 
35 

3. Πνιηηηζηηθή δσή. 40 

ΤΝΟΛΟ 903 

ΔΘΝΗΚΑ  Ζ Σνπξθία ζηελ Πεξίνδν ηνπ Φπρξνύ 

Πνιέκνπ. 
 

1. Ζ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηελ 

Πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 
6 

α. Ζ είζνδνο ηεο Σνπξθίαο ζην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. 
5 

β. Ζ είζνδνο ηεο Σνπξθίαο ζην 

ΝΑΣΟ. 
21 

γ. Ζ ίδξπζε ηεο Βαιθαληθήο 

πκθσλίαο. 
11 

δ. Ζ ίδξπζε ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαγδάηεο. 
16 

2. Ζ δσή ζηελ Σνπξθία.  

α. Πνιηηηθή. 28 

β. Οηθνλνκία. 28 
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γ. Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή. 37 

 Ζ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. 3 

1. Οη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. 6 

α. Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα. 123 

β. Σν Εήηεκα ησλ Νεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. 65 

2. Ζ πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή. 
13 

3. Οη αξκεληθέο δηεθδηθήζεηο. 16 

 Σα ρξόληα ηεο θξίζεο ζηελ Σνπξθία.  

1. Πνιηηηθή. 57 

2. Οηθνλνκία. 17 

3. Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή. 63 

ΤΝΟΛΟ 515 

 

 

Πίλαθαο 13. Αναθοπέρ ηος ελληνικού εγσειπιδίος ανά καηηγοπίερ και 

καηαμέηπηζη ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα Δ΄ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ θφζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα) 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Δ΄: Μεηαπνιεκηθό δηάζηεκα – Φπρξόο 

Πόιεκνο – Πεξίνδνο Ύθεζεο 

Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Ζ κεηαπνιεκηθή νξγάλσζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλσλίαο - Ζ ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΟΖΔ. 

85 

 Ζ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νη 

επηπηψζεηο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ν 

Δκθχιηνο Πφιεκνο. 

86(παγθφζκηα) 

19 (εζληθά)=105 

 Ζ εμέιημε θαη ην ηέινο ηνπ   Φπρξνχ 

Πνιέκνπ. 
132 

 Ζ απναπνηθηνπνίεζε θαη ν  Σξίηνο 

Κφζκνο. 
92 

 Ζ  πνξεία  πξνο  ηελ  επξσπατθή  

ελνπνίεζε:  Πξαγκαηηθφηεηεο  θαη  

πξννπηηθέο. 

91 

ΤΝΟΛΟ 505 

ΔΘΝΗΚΑ  Ζ  Διιάδα  έσο ην 1974. 103 

 Ζ Διιάδα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη ε 

έληαμε ζηελ   Δλσκέλε Δπξψπε. 
90 

 Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα. 104 

ΤΝΟΛΟ 297 
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ρήκα 5. Πνζνζηό εζληθήο θαη παγθόζκηαο ηζηνξίαο αλά εγρεηξίδην ζηνλ ζεκαηηθό άμνλα Δ΄ 

 

Αληίζηνηρα, ζηνλ ζεκαηηθφ άμνλα Δ΄ παξακέλεη ε ζχγθιηζε ησλ πνζνζηψλ γηα 

ηα δχν εγρεηξίδηα. Σν 37% ησλ αλαθνξψλ ηνπ ειιεληθνχ εγρεηξηδίνπ αθνξά ζε εζληθά 

ζέκαηα θαη ζην ηνπξθηθφ ην 36%, ελψ ην 63% ηνπ ειιεληθνχ εγρεηξηδίνπ απνηειείηαη 

απφ αλαθνξέο ζε δηεζλή δεηήκαηα φπσο θαη ην 64% ηνπ ηνπξθηθνχ. 

 

Πίλαθαο 14. Αναθοπέρ ηος ηοςπκικού εγσειπιδίος Ιζηοπία 12 ανά καηηγοπίερ και 

καηαμέηπηζη ηων ηςπογπαθικών ζειπών για ηον θεμαηικό άξονα ΣΤ΄ 

ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ: 

χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 

Θεκαηηθόο Άμνλαο Σ΄: ύγρξνλνο Κόζκνο – Από ηε δηάιπζε 

ηεο ΔΓ ζην ζήκεξα. 

Πιήζνο 

ηππνγξαθηθψλ 

ζεηξψλ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ  Ζ κεηαβνιή ζηελ ΔΓ θαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο. 
 

1. Oη πνιηηηθέο κεηαβνιέο ζηελ ΔΓ θαη 

ηα αίηηα. 
25 

2. Ζ δηάιπζε ηεο ΔΓ. 28 

3. Οη επηπηψζεηο ηεο δηάιπζεο ηεο ΔΓ 

ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. 
11 

4. Οη επηπηψζεηο ηεο δηάιπζεο ηεο ΔΓ 

ζρεηηθά κε ηελ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

θφζκνπ. 

24 

 Νέεο αλαδεηήζεηο ζηελ Δπξώπε κεηά 

ην Αλαηνιηθό Μπινθ. 
17 

1. Απφ ηηο δχν Γεξκαλίεο ζε έλα θξάηνο. 18 

2. Απφ ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ). 

17 
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α. Σα Κξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη. 15 

β. Σα Κξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο. 6 

γ. Ζ ΔΔ θαη ν Κφζκνο. 12 

3. Ζ επέθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Δπξψπε. 12 

 Σα Βαιθάληα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαδεκηνπξγίαο. 
 

1. Ζ δηάιπζε ηεο νζηαιηζηηθήο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο. 

115 

2. Ζ πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ ζηελ 

Αιβαλία. 
20 

 Οη εμειίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ην Αθγαληζηάλ. 
 

1. Οη Πφιεκνη ηνπ Κφιπνπ. 63 

2. Οη εμειίμεηο ζην Παιαηζηηληαθφ 

Πξφβιεκα θαη ζηελ εηξήλε ζηε Μέζε 

Αλαηνιή. 

30 

3. Οη εμειίμεηο ζην Αθγαληζηάλ. 22 

4. Σν Πξφβιεκα ηνπ Νεξνχ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή. 
35 

 Οη εμειίμεηο ζηνλ θόζκν.  

1. Οη επηδξάζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη  

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. 
80 

2. Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη επηπηψζεηο 

ηεο. 
27 

 Παγθόζκηα δεηήκαηα.  

1. Παγθφζκηα ζέξκαλζε. 22 

 Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. 5 

2. Πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε. 30 

3. Πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη αλεξγία. 12 

4. Αλεπαξθήο δηαηξνθή θαη πείλα. 29 

5. Γηεζλήο ηξνκνθξαηία. 24 

6. Δπηδεκηθέο αζζέλεηεο. 7 

α. AIDS. 8 

β. Ζ λφζνο ππξεηνχ θαη 

αηκνξξαγίαο Κξηκαίαο – Κνλγθφ. 
4 

γ. Ζ γξίπε ησλ πηελψλ. 6 

δ. Σν ζχλδξνκν νμείαο 

αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. 
5 

ε. Ζπαηίηηδα. 6 

ζη. Δινλνζία. 6 

δ. Ηφο Α (Ζ1Ν1) (Γξίπε ησλ 

Υνίξσλ). 
5 

ΤΝΟΛΟ 743 

ΔΘΝΗΚΑ  Ζ αλαδόκεζε ζηελ Αζία.  

 Οη ηνπξθηθέο παξνηθίεο γίλνληαη 

αλεμάξηεηεο.  
8 

1. Αδεξκπατηδάλ. 26 

α. Σν Πξφβιεκα ηεο Οξνζεηξάο 

Καξάκπαγ. 
17 
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2. Καδαθζηάλ. 23 

3. Κηξγηζηάλ. 17 

4. Οπδκπεθηζηάλ. 16 

5. Σνπξθκεληζηάλ. 16 

6. Γηάθνξεο ηνπξθηθέο παξνηθίεο – 

θνηλφηεηεο. 

Μφλν πίλαθαο 

φρη θείκελν. 

 Ζ Κνηλνπνιηηεία ησλ Αλεμάξηεησλ 

Κξαηψλ. 
10 

 TİKA (Γηνηθεηηθή Πξνεδξία Σνπξθηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο). 
8 

 Σνπξθία θαη Δπξσπατθή Έλσζε.  

1. Ζ πεξηπέηεηα ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Α. Ζ πκθσλία ηεο Άγθπξαο θαη ην 

Πξσηφθνιιν Έληαμεο. 
13 

Β. Ζ είζνδνο ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Σεισλεηαθή Έλσζε. 
4 

Γ. Ζ δηαδηθαζία επέθηαζεο ηεο ΔΔ θαη ε 

Σνπξθία. 
14 

 Ζ δηαδηθαζία επηηήξεζεο. 11 

 Ο κεηαβαιιόκελνο θόζκνο θαη ε 

ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. 
 

1. Ζ Ρσζηθή Οκνζπνλδία. 14 

2. Ο Καχθαζνο. 15 

3. Οη Σνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. 
11 

4. Ζ Μέζε Αλαηνιή. 33 

5. Σα Βαιθάληα. 97 

6. Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο. 
12 

7. Οη δξάζεηο αξσγήο ηεο Δξπζξάο 

Ζκηζειήλνπ ζην εμσηεξηθφ. 
3 

8. Ο ηνπξθηθφο ζηξαηφο θαη ε παγθφζκηα 

εηξήλε. 
5 

 Ζ Σνπξθία κεηά ην 1980.  

1. Πνιηηηθέο εμειίμεηο. 20 

2. Πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο θαη θνηλσληθή 

δσή. 
45 

α. Γηάθνξεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο απηήο 

ηεο πεξηφδνπ. 
23 

3. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο. 28 

4. Κνηλσληθά πξνβιήκαηα.  

α. Σξνκνθξαηία 25 

β. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε 

ην ηέινο ηνπ ζεηζκνχ ηεο 17
εο

 

Απγνχζηνπ. 

8 

ΤΝΟΛΟ 522 
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ρήκα 6. Πνζνζηό εζληθήο θαη παγθόζκηαο ηζηνξίαο ζην ηνπξθηθό εγρεηξίδην Ηζηνξία 12 γηα ηνλ ζεκαηηθό 

άμνλα Σ΄ 

 

Ο ζεκαηηθφο άμνλαο Σ΄ απνηειεί ηνλ ηειηθφ άμνλα θαη αθνξά κφλν ζην 

πεξηερφκελν ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12, 

θαζψο ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην δελ πεξηιακβάλνληαη νη αλάινγεο ρξνλνινγηθέο πεξίνδνη. 

πλεπψο, ην πνζνζηφ ησλ αλαθνξψλ ζε εζληθά δεηήκαηα αληηζηνηρεί ζην 41% ελψ ην 

πνζνζηφ ζε δηεζλή δεηήκαηα αληηζηνηρεί ζην 59%.   

 

 

 

ρήκα 7. πλνιηθό πνζνζηό εζληθήο θαη παγθόζκηαο ηζηνξία αλά εγρεηξίδην 
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πγθεληξσηηθά ην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ ζηα εγρεηξίδηα πνπ επηιέρζεθαλ 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα. Υξεηάδεηαη αλ ζεκεησζεί ζηα πνζνζηά 

γηα ηα ηνπξθηθά εγρεηξίδηα έρεη ζπλππνινγηζηεί θαη ην πνζνζηφ ησλ αλαθνξψλ ηνπ βηβιίνπ 

Ηζηνξία 10. πλνιηθά ινηπφλ,  ην 63% ησλ αλαθνξψλ ηνπ ειιεληθνχ εγρεηξηδίνπ αθνξά ζε 

δηεζλή δεηήκαηα θαη ην 37% ζε εζληθά. Αληίζηνηρα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηνπξθηθψλ 

εγρεηξηδίσλ πξνθχπηεη ην 58% ησλ αλαθνξψλ ζε δηεζλή δεηήκαηα θαη ην 42% ζε εζληθά.  

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία νξγαλψζεθε κε βαζηθφ θίλεηξν αθελφο ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηελ πξνβνιή ησλ ζέζεσλ ηεο ηνπξθηθήο θαη ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζρεηηθά κε 

ηζηνξηθά δεηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηνπ θνηλνχ παξειζφληνο ησλ δχν 

ιαψλ θαη αθεηέξνπ ηελ απνηχπσζε ηεο νπηηθήο ηνπο γηα ηνλ ζχγρξνλν θφζκν. 

Ηδηαίηεξα γφληκν πεδίν, φπνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ε επίζεκε ηζηνξηνγξαθία ησλ 

θξαηψλ παγθνζκίσο, απνηεινχλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο. Ο θεληξηθφο ξφινο 

ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, σο πνκπφο 

γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ κε θαηεχζπλζε ηνλ απνδέθηε, καζεηή. Δηδηθφηεξα, φζνλ  

αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ γηα ην «θξνλεκαηηζηηθφ» κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο,  εθηφο απφ ηελ πξνθαλή ηζηνξηθή αθήγεζε ζπλαληψληαη ζηάζεηο, 

αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα, ηα νπνία πξνβάιινληαη κε άκεζεο ή έκκεζεο αλαθνξέο. 

ηε βάζε απηή,  δηαρξνληθά απφ ην παξειζφλ κέρξη ζήκεξα, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

άλεπ ηχπνπ καζήκαηνο, εθηφο απφ ηε βαζηθή ηνπο ηδηφηεηα σο δηδαθηηθά κέζα, 

αληηκεησπίδνληαη θαη σο πιηθφ έξεπλαο θαη αλάιπζεο. Χζηφζν ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηα βηβιία ηεο Ηζηνξίαο. 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, κε ζθνπφ ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

βηβιίσλ ηεο ζχγρξνλεο θαη παγθφζκηαο Ηζηνξίαο, πνπ δηδάζθνληαη ζηηο ηειεπηαίεο 

ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα.  Χο γεληθφο ζηφρνο ηέζεθε ε 

δηακφξθσζε ηεο  γεληθήο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εγρεηξηδίσλ 

επάλσ ζηα ζέκαηα, ηα νπνία  εληάζζνληαη ζην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

   Σν ζεκαηηθφ πεξηερφκελν αληιήζεθε απφ ην βαζηθφ θείκελν ησλ εγρεηξηδίσλ 

θαη δηαρσξίζηεθε ζε 6 ζεκαηηθνχο άμνλεο. Χο θξηηήξην γηα ηε δηάθξηζε ησλ αμφλσλ 

ηέζεθε ην ρξνλνινγηθφ θάζκα θαη νη ηζηνξηθέο πεξίνδνη, πνπ ζπλαληψληαη απφ 
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θνηλνχ ζηα εγρεηξίδηα. Καηφπηλ, ην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαηαηάρζεθε ζε δπν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ 

επηκέξνπο δεηεκάησλ, σο ηκήκα ηεο παγθφζκηαο ή ηεο εζληθήο ηζηνξίαο. 

Με ηε ζπλνιηθή κειέηε ησλ εγρεηξηδίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ: 

Γνκή πεξηερνκέλνπ: Σα εγρεηξίδηα πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηε λεφηεξε 

θαη ζχγρξνλε Ηζηνξία, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. πγθεθξηκέλα κε 

ηίηιν «Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (απφ ην 1815 έσο ζήκεξα)» γηα 

ην ειιεληθφ θαη «χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12» γηα ην ηνπξθηθφ 

αληίζηνηρα, εθ πξψηεο φςεσο πξνζδηνξίδεηαη κεξηθψο ην ρξνλνινγηθφ εχξνο ηεο 

ηζηνξηθήο αθήγεζεο. Χζηφζν, ε ρξνλνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο λεφηεξεο θαη ηεο 

ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ζπλδπάδεηαη έκκεζα κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηνπ έζλνπο 

– θξάηνπο.  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ εγρεηξηδίσλ, πεξηιακβάλνληαη δεηήκαηα, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην Κξάηνο ηεο Σνπξθίαο θαη ην Διιεληθφ Κξάηνο 

αληίζηνηρα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζην ειιεληθφ 

εγρεηξίδην, φπνπ ελαξθηήξην ζεκείν ηνπνζεηείηαη ην έηνο 1815 ελψ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε θαη ζηε 

ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Σν ζηνηρείν απηφ πξνθαιεί  ηελ εκθάληζε 

απφθιηζεο ζην ρξνλνινγηθφ εχξνο ησλ δχν εγρεηξηδίσλ θαη είλαη εθείλν, ην νπνίν 

νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα ηε ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ, σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ. 

Δπίζεο, ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην παξφιν πνπ ην ζηνηρείν ηεο λεφηεξεο 

Ηζηνξίαο ζπζρεηίδεηαη ρξνλνινγηθά κε ην παξειζφλ δελ ηεξείηαη αληίζηνηρε αλαινγία 

ζηε ζπζρέηηζε ηεο ζχγρξνλεο Ηζηνξίαο κε ην πξφζθαην παξειζφλ θαη ην παξφλ. 

Παξφιν πνπ ν απνδέθηεο καζαίλεη ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο κέρξη ζήκεξα, δελ 

καζαίλεη πνιιά γηα ην ζχγρξνλν θνληηλφ παξειζφλ θαη ην παξφλ ή ηνπιάρηζηνλ 

απνθηά κηα πεξηνξηζκέλε εηθφλα, κε βάζε κεκνλσκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα.  

Αληηζέησο, ζην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην νη αλαθνξέο ζε ζχγρξνλα δεηήκαηα ηνπ 

πξφζθαηνπ παξειζφληνο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο, ελψ αλ θαη ε ζχζηαζε ηεο 

Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ζπκπίπηεη κε ην ρξνλνινγηθφ πιαίζην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

εγρεηξηδίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη αλάινγεο αλαθνξέο. 

Δζληθή ηαπηφηεηα: Μέζα ζην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ  θαη πίζσ 

απφ ηελ πξνθαλή ηζηνξηθή αθήγεζε, ην ζηνηρείν δηάπιαζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο 
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αλαπηχζζεηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο ζεκαηνινγίαο, άιινηε κε πην άκεζν θαη άιινηε κε 

πεξηζζφηεξν έκκεζν ηξφπν. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα καζεηή δηαπιάζεηαη κε 

βάζε ην δηαρξνληθφ ζηνηρείν ηεο αγσληζηηθφηεηαο, πνπ πξνζδίδεηαη ζηνλ ειιεληθφ 

ιαφ, εληφο ηνπ ρξνλνινγηθφ θάζκαηνο απφ ηηο απαξρέο ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ αγψλα 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθφινπζσλ ηζηνξηθψλ  πεξηφδσλ. Χζηφζν, παξαηεξείηαη 

φηη ζε δεχηεξν επίπεδν ε ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα είλαη ηαπηφρξνλα θαη επξσπατθή. Ο 

Έιιελαο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δπξσπαίνπ θαη ε Διιάδα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

Δπξψπε, ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ. ε ηξίην επίπεδν, ε ειιεληθή εζληθή 

ηαπηφηεηα πεξηιακβάλεη θαη βαιθαληθά ζηνηρεία, σζηφζν ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ 

ζε ζρέζε κε ηα επξσπατθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Ο γεσγξαθηθφο ρψξνο, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ε Διιάδα είλαη ε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ελψ ν φξνο Βαιθάληα ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηα ζην 

ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ. Γεληθψο δεκηνπξγείηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζέζε ηεο 

ειιεληθήο εζληθφηεηαο βξίζθεηαη αλακθηζβήηεηα ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο, αιιά 

ηαπηφρξνλα δελ πξνθχπηεη εμ νινθιήξνπ σο κέξνο απηήο, δηαηεξψληαο αλεμάξηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία απνηεινχλ πξφηππν γηα ηελ ίδηα ηελ Δπξψπε. πλεπψο, νη 

καζεηέο απηνπξνζδηνξίδνληαη σο Έιιελεο Δπξσπαίνη ελψ κε βάζε ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο εληάζζνληαη ζηνλ ρψξν ηεο Διιάδαο, ε νπνία βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζηνλ 

ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί ηκήκα ηεο 

Δπξψπεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ηνπξθηθή εζληθή ηαπηφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε 

ηνλ ρψξν ηεο Αλαηνιίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Σν ηνπξθηθφ έζλνο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο ελψ ηα ηνπξθηθά εζληθά εδάθε 

εθηείλνληαη, ηφζν πξνο ηα αλαηνιηθά, ζηα ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη σο ηνπξθηθέο παξνηθίεο θαη ηνπξθηθή δηαζπνξά,  φζν θαη πξνο ηα 

δπηηθά, ζην Αηγαίν Πέιαγνο θαη εθηφο ησλ θαζνξηζκέλσλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο.  

Οη Σνχξθνη καζεηέο εληάζζνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ Σνπξθηθνχ Κξάηνπο, φκσο 

καζαίλνπλ φηη ε εκβέιεηα ηνπ  έζλνπο ηνπο μεπεξλά ηα φξηα ηεο  «κεηέξαο παηξίδαο» 

ηνπο θαη εθηείλεηαη ζηηο «ρακέλεο παηξίδεο», πνπ απνηεινχλ ηα εδάθε, ηα νπνία 

απνζπάζηεθαλ απφ ηελ νιφηεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζην παξειζφλ, 

αιιά έλα κέξνο απηψλ δελ παχεη λα αλήθεη ζε ηνπξθηθά γέλε. 

ηελ πεξίπησζε απηή δηαθαίλεηαη ε γεληθή ηάζε ησλ βαιθαληθψλ εγρεηξηδίσλ, 

θαηά ηελ νπνία ηα «δηθά καο» εζληθά εδάθε μεπεξλνχλ ηα παξφληα θαζνξηζκέλα φξηα 
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ηνπ θξάηνπο θαη εθηείλνληαη ζηελ επηθξάηεηα άιισλ, ζπλήζσο γεηηνληθψλ θξαηψλ κε 

θνηλφ ηζηνξηθφ παξειζφλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.       

ηάζε απέλαληη ζηε Γχζε θαη ηελ Δπξψπε: Ζ ζηάζε ηεο Σνπξθίαο πξνο ηνλ 

δπηηθφ θφζκν δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα επηκέξνπο δεηήκαηα θαη ηηο ζρέζεηο ηεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Ζ ζηάζε απηή γίλεηαη άκεζα αξλεηηθή φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ηελ πνιηηηθή εηζρψξεζε ηνπ δπηηθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ ρψξν ηεο Αλαηνιήο. 

  Παξάιιεια, ε ηνπξθηθή ζηάζε  θηλείηαη ζε δχν άμνλεο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ηνλ ρψξν ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο.  Απφ ηε κηα πιεπξά παξνπζηάδεηαη ε ζηάζε 

απέλαληη ζηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα, πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο 

θαη απφ ηελ άιιε απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Καηά ηελ πξψηε πεξίπησζε παξαηεξείηαη  φηη ε ζηάζε ηνπ ηνπξθηθνχ 

εγρεηξηδίνπ απέλαληη ζην θαζεζηψο ηνπ Μνπζνιίλη  θαη ην θαζεζηψο ηνπ Υίηιεξ δελ 

είλαη ζεηηθή, ρσξίο σζηφζν λα πξνβάιιεηαη σο αξλεηηθή ή νπδέηεξε. Σν δήηεκα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαζεζηψησλ πξνζεγγίδεηαη κε γλψκνλα ην ζηνηρείν ηεο ηζρπξήο 

παξνπζίαο θαη ηεο θεληξηθήο ζέζεο ηνπ εγέηε. Αληίζηνηρα, ε εγεηηθή παξνπζία ηνπ 

Κεκάι Αηαηνχξθ ζηελ Σνπξθία παξαιιειίδεηαη έκκεζα κε ηηο αλάινγεο εγεηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο κέζα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ππέξ ηνπ έζλνπο. Άιισζηε ην πξφζσπν 

ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ θαη ε ηδενινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηνπ ζπλαληψληαη σο βάζε ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δνκήο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο 

θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Δπηπιένλ, ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο θξίλεηαη φηη αζθείηαη 

έκκεζε επηξξνή θαη κέζσ ηεο νζσκαληθήο θιεξνλνκηάο ησλ Σνχξθσλ. Γελ πξέπεη λα 

παξακεξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ην ζρεηηθά  πξφζθαην παξειζφλ ηεο Σνπξθίαο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν, φπνπ ην θαζεζηψο έρεη ηε κνξθή 

απηνθξαηνξίαο. Σν γφεηξν θαη ε ηζρπξή εηθφλα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δελ 

παχεη λα ηζρχεη γηα ηνπο Σνχξθνπο, παξά ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο απφ ηνλ 

Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ. Γηα ηνλ Σνχξθν καζεηή θαη φρη κφλν, ε κεηάβαζε απφ 

ηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν ζηελ Πεξίνδν ηεο Ρεπνπκπιηθαληθήο Γεκνθξαηίαο απνηειεί 

κηα δηαξθή δηαηήξεζε ηζρχνο θαη ελψ νη δπν θφζκνη είλαη εθ δηακέηξνπ εληειψο 

αληίζεηνη, κε ηνλ κεηαγελέζηεξν λα έρεη σο ζθνπφ ηελ απάιεηςε ηνπ πξνγελέζηεξνπ, 

ε κεηάβαζε απφ ηνλ έλαλ θφζκν ζηνλ άιιν παξνπζηάδεηαη σο ζπλέρεηα, κε επίθεληξν 

ην ηνπξθηθφ ζηνηρείν.        

ηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ζηάζε πνπ πξνβάιιεηαη κέζα 

απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πνξεία ησλ 
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ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, σο πξνο ην δήηεκα ηεο έληαμε ηεο Σνπξθίαο. Ζ 

έληαμε  ζηελ ΔΔ απνηειεί επηδίσμε, αιιά φρη απηνζθνπφ γηα ηελ Σνπξθία, ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ απνδέθηε ηεο επηβιεηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξψπεο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε δηαπηζηψλεηαη ε  παξνπζία ηεο γεληθήο ηάζεο γηα δηακφξθσζε 

ηεο εηθφλαο ηνπ εζληθνχ εαπηνχ σο ζχκα θαη δέθηε δηάθνξσλ ηζηνξηθψλ αδηθηψλ ζε 

βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ έζλνπο.  

ην ειιεληθφ εγρεηξίδην ε ζηάζε απέλαληη ζηε Γχζε επίζεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πνηθηινκνξθία αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν, σζηφζν δηαθέξεη απφ ηελ 

ηνπξθηθή νπηηθή. ηελ πεξίνδν ηνπ 19νπ αηψλα, ε εηθφλα ησλ δπηηθψλ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ απνηθηνθξαηία ελψ  θαηά ηελ πεξίνδν ησλ νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ ε Διιάδα 

απνηειεί άκεζν απνδέθηε ζθιεξήο αληηκεηψπηζεο. Πέξα φκσο απφ ην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο ηζηνξίαο, ε Γχζε θαη εηδηθά ν ρψξνο ηεο Δπξψπεο απνηειεί πεγή 

πνιηηηζκνχ γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ζ ζέζε ηνπ εγρεηξηδίνπ απέλαληη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, κε δεδνκέλν ην φηη ε Διιάδα είλαη επίζεκν κέινο ηεο, ζα ήηαλ 

πηζαλφ λα είλαη άθξσο κεξνιεπηηθή, σζηφζν δελ παξαηεξείηαη θάηη αλάινγν. 

Αληηζέησο, παξφιν πνπ ε εηθφλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεκαηίδεηαη κε 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία, ε ζηάζε ηνπ εγρεηξηδίνπ 

παξακέλεη θξηηηθή, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ βαζκφ ηεο νπζηαζηηθήο ελνπνίεζεο ησλ 

κειψλ ηεο ΔΔ. 

Ζ αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν: ηα δχν εγρεηξίδηα παξαηεξείηαη κηα κεξηθψο 

δηαθνξεηηθή θνζκνζεσξία θαη δηαθνξνπνηεκέλε νπηηθή ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ 

φξνπ παγθφζκηνο. Καη ζηα δχν βηβιία παξνπζηάδνληαη αλαθνξέο ηφζν γηα ηνλ δπηηθφ 

θφζκν φζν θαη γηα ηνλ θφζκν ηεο Αζίαο θαη ηεο επξχηεξεο Αλαηνιήο. Χζηφζν, ζην 

ειιεληθφ βηβιίν ε εηθφλα ηνπ θφζκνπ ζπλδπάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε Γχζε θαη 

ηνλ επξσπατθφ ρψξν, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ δεηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πεξηερφκελφ ηνπ αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ αλάινγε νπηηθή.  

 ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην δελ ζπκβαίλεη θάηη αληίζηνηρν, ελψ ηδηαίηεξε ζέζε 

θαηέρεη ε πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηεο επξχηεξεο  Αλαηνιήο, κε αλάινγεο 

αλαθνξέο ζε δεηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

Βέβαηα, ζε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε ππνδειψλεηαη ν ξφινο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

θαη ηεο ηζηνξηθήο παξάδνζεο ηεο θάζε ρψξαο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε 

απηή, θαζψο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ζπλδέεηαη κε ηνλ πεξίγπξν ηεο 

θάζε ρψξαο θαη θαη‟ επέθηαζε  κε ηελ παξνπζία ησλ γεηηνληθψλ εζλψλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ ίδηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο. 
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Παξά ην γεγνλφο φηη νη βαιθαληθέο ρψξεο απνηεινχλ γείηνλεο, ηφζν γηα ηελ 

Διιάδα φζν θαη γηα ηελ Σνπξθία, νη καζεηέο θαη ησλ δχν θξαηψλ ιακβάλνπλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

βαιθαληθψλ ιαψλ, θπξίσο  κε εζηίαζε ζην παξειζφλ. πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, 

ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην ν φξνο Βαιθάληα, ηνπνζεηεκέλνο ζην ζήκεξα θαη ππφ ηελ 

έλλνηα φηη πξνζδηνξίδεη κηα επξχηεξε πεξηνρή απνηεινχκελε απφ έλα ζχλνιν θξαηψλ 

κε ιανχο θαη έζλε κε θνηλφ ηζηνξηθφ παξειζφλ, παξνπζηάδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηε 

κε επίθαηξε ρξήζε ηνπ ελψ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο παξαηεξείηαη έλα είδνπο ανξηζηίαο  φζνλ 

αθνξά ζηελ έληαμή ηεο σο κέξνο ησλ Βαιθαλίσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ μεθάζαξε 

ζηάζε φηη απνηειεί ηκήκα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, νη βαιθαληθέο ρψξεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηνλ 

φξν Βαιθάληα ελψ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Άιισζηε ε 

πξνέιεπζε θαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ Βαιθάληα ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξίνδν ησλ 

Οζσκαλψλ. ε απηή ηε βάζε, ε επξχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ 

ζπλδέεηαη κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνπο σο κέξνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

ελψ ην ζηνηρείν απηφ ζπλαληάηαη έκκεζα αθφκα θαη ζε δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο 

ηζηνξίαο, φπνπ ηα βαιθαληθά έζλε έρνπλ πιένλ ηελ ππφζηαζε θξάηνπο. 

Αλαθνξέο ζε ζπγθξνχζεηο θαη πνιηηηζκφ: Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο  θαιχπηεηαη απφ πνιηηηθά θαη πνιεκηθά γεγνλφηα κε 

αλαθνξέο ζε ζπγθξνχζεηο θαη δηακάρεο θαη πνιχ ιηγφηεξν απφ αλαθνξέο ζε δεηήκαηα 

πνιηηηζκνχ. Οη ζρέζεηο ησλ εζλψλ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ πνιεκηθέο πεξηφδνπο 

θαζψο ε ίδηα ε δνκή ησλ εγρεηξηδίσλ είλαη νξγαλσκέλε θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ελψ 

αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νξηζκέλα έζλε έξρνληαη ζε επαθή, ρσξίο 

ηελ παξνπζία ζπγθξνχζεσλ, ζθνπφο παξακέλεη ε δηακάρε θαη ε αληίζεηε ζηάζε πξνο 

έλα ηξίην έζλνο. 

Ζ ζέζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ βξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλε ζε δεχηεξν επίπεδν. ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην νη αλάινγεο αλαθνξέο 

ζηνλ πνιηηηζκφ ζπλαληψληαη κφλν κεηά ηελ Πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 

εζηηάδνληαο ζε ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθέο εμειίμεηο παγθνζκίσο  σζηφζν ππεξηεξνχλ  

νη αλαθνξέο ζην θνηλσληθν – πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο Σνπξθίαο. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε αλσηεξφηεηαο, ε νπνία πξνβάιιεηαη κέζσ επηηεπγκάησλ ζε 

επίπεδν πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη επηζηεκψλ θαζψο ζπλαληάηαη ε έληνλε ρξήζε 
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θξάζεσλ, φπσο «ε νκάδα καο», «νη θαιιηηέρλεο καο», «νη επηζηήκνλέο καο» θ.α. ζε 

ζπλδπαζκφ κε αλάινγεο δηαθξίζεηο θαη επηηπρίεο ζε δηεζλέο επίπεδν.    

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζην ειιεληθφ εγρεηξίδην ν πνιηηηζκφο θαηέρεη 

μερσξηζηή ζέζε. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ είλαη αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά 

ζηνλ πνιηηηζκφ ελψ ν καζεηήο ιακβάλεη γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα δηάθνξεο 

πηπρέο ηφζν ηνπ ειιεληθνχ φζν θαη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ απφ ην επίπεδν ησλ 

ζεκειησδψλ βάζεσλ κέρξη θαη ηα ζχγρξνλα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία.  

Χζηφζν, παξφιν πνπ είλαη εκθαλήο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν εγρεηξηδίσλ 

ζρεηηθά κε ηε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ, απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ 

θαη ησλ δχν βηβιίσλ, φηη νη αλάινγεο αλαθνξέο βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ζην ηέινο 

ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ, φπσο ζην ηνπξθηθφ, ή ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, φπσο 

παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ. ε απηή ηε βάζε, δεκηνπξγείηαη ην 

εξψηεκα θαηά πφζν νη αληίζηνηρεο ελφηεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε δηδαθηέα χιε ηνπ 

καζήκαηνο θαη θαηά  πφζν δίλεηαη έκθαζε ζε απηέο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο.  

Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ζην ίδην ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ, απνηειεί 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ε ζπγθξηηηθά κηθξήο έθηαζεο ελφηεηα ηεο Πεξηφδνπ 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ε νπνία απνηειεί κηα θάζε κε πεξηνξηζκέλεο δηακάρεο. 

Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο:  Μφιηο παξαπάλσ αλαθέξζεθε ε κεγάιε ζπρλφηεηα 

ησλ αλαθνξψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δχν εγρεηξηδίσλ ζε πνιεκηθά δεηήκαηα θαη 

πεξηφδνπο δηακάρεο.   ην ίδην πιαίζην παξνπζηάδεηαη θαη ε ζρέζε ηεο Σνπξθίαο κε 

ηελ Διιάδα, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηνπξθηθνχ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ειιεληθνχ εγρεηξηδίνπ, σζηφζν κε εκθαλή δηαθνξά, φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο θαη 

ζηνλ βαζκφ ζπρλφηεηαο ησλ άκεζσλ αλαθνξψλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζεκαηηθψλ αμφλσλ, θαίλεηαη φηη ε ζρέζε θαη ε επαθή ησλ δχν εζλψλ – θξαηψλ 

δηακνξθψλεηαη επάλσ ζε κεκνλσκέλα δεηήκαηα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο.  

Ο Σνχξθνο καζεηήο καζαίλεη γηα ηνλ Έιιελα κέζα απφ κηα ζεηξά δεηεκάησλ, 

ηα νπνία εθ ησλ πξνηέξσλ δεκηνπξγνχλ θιίκα αληηπαιφηεηαο θαζψο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο απνηεινχλ δηαρξνληθά δεηήκαηα κε αληίζεηεο θαη ακθηζβεηήζηκεο 

ζέζεηο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ειιεληθνχ βηβιίνπ. Σν ζηνηρείν φκσο πνπ παξακέλεη αμηνζεκείσην είλαη ε έκθαζε 

πνπ δίλεηαη ζηα αληίζηνηρα δεηήκαηα, αιιά θαη ε πξνηεξαηφηεηα πνπ θαηέρεη ζην 

πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ν έλαο ιαφο γηα ηνλ άιιν, ζηνηρείν πνπ δηαπηζηψλεηαη 

θπξίσο  ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο. 
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Ζ χπαξμε ζέζεσλ απφ δχν πιεπξέο, αλεμαξηήησο ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ 

πξνζήκνπ, επάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θνηλνχ 

ηζηνξηθνχ παξειζφληνο αλάκεζα ζε δχν έζλε. ηε πεξίπησζε ησλ εγρεηξηδίσλ, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηε κειέηε, ην θνηλφ ηζηνξηθφ παξειζφλ ή θαιχηεξα ε 

επαθή κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Διιάδα παξνπζηάδεηαη κφλν κέζα απφ δεηήκαηα 

φπσο ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ν  Μηθξαζηαηηθφο Πφιεκνο, ην Πνληηαθφ Εήηεκα, ην 

Κππξηαθφ Πξφβιεκα θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ην Αηγαίν 

Πέιαγνο, ηα νπνία ζην ζχλνιν ηνπο, απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην πιαίζην ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο» ησλ Διιήλσλ, ε νπνία δηαηεξείηαη δηαρξνληθά. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ε γεληθή ηάζε ηεο πξνβνιήο ηνπ 

εζληθνχ εαπηνχ σο «ζχκα» θαη απνδέθηε ησλ άδηθσλ πεπξαγκέλσλ ζην πέξαο ηεο 

ηζηνξίαο απφ ηνλ εζληθφ άιιν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη ησλ πνιεκηθψλ εγρεηξεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηε κηα πιεπξά, σο 

απνηέιεζκα ησλ αδηθηψλ, νη  νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ ίδηα απφ ηελ άιιε πιεπξά.  

Δπνκέλσο, κε βάζε ηα επηιεγκέλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, γηα ηνπο Σνχξθνπο 

καζεηέο, νη Έιιελεο, ρσξίο λα ηαπηίδνληαη, ζπλδένληαη κε ηελ ππνηειή ζην 

Οζσκαληθφ Κξάηνο πξνλνκηνχρα κεηνλφηεηα ησλ Ρσκηψλ, νη νπνίνη κε βάζε ηελ 

πεπνίζεζε ησλ Διιήλσλ πνπ βξίζθνληαλ ηνπνζεηεκέλνη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Μεγάιεο Ηδέαο θαη κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηνπο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Αλαηνιίαο, πξνθάιεζαλ ηελ εζληθηζηηθή εμέγεξζή ηνπο απέλαληη ζηνπο 

Οζσκαλνχο Σνχξθνπο, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε κηα ζεηξάο πξνβιεκάησλ, ηα 

νπνία πεγάδνπλ απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν θαη ζπλερίδνπλ κέρξη ζήκεξα. 

Αληίζηνηρα, νη Έιιελεο καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηε γεληθή άπνςε φηη, ην 

Διιεληθφ Έζλνο, ππνηαγκέλν θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ μέλσλ Οζσκαλψλ 

Σνχξθσλ  μεθίλεζε ηελ εζληθή ηνπ παιηγγελεζία κε απνθνξχθσκα ηελ Διιεληθή 

Δπαλάζηαζε ελψ ηα επηκέξνπο δηαρξνληθά δεηήκαηα πξνθχπηνπλ θαη ζπλερίδνπλ 

κέρξη ζήκεξα, σο απνηέιεζκα ηεο επηθξάηεζεο ησλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ ζηα 

ειιεληθά εζληθά εδάθε. 

Με βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο δεκηνπξγείηαη ζηνλ απνδέθηε – 

καζεηή ε αληίιεςε φηη ηα δχν έζλε δελ παξνπζηάδνπλ θαζφινπ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά  θαζψο πξνβάιιεηαη ην ζηνηρείν ηεο απνπζίαο θνηλήο ηζηνξηθήο 

θιεξνλνκηάο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαζία θαη ε ζπκβνιή ηεο θπξίαξρεο 

πνιηηηθήο ηδενινγίαο  θάζε θξάηνπο θαη πνιηηείαο, ε νπνία κε κέζν ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο, κεηαδίδεηαη παξάιιεια κε ηελ ηζηνξηθή γλψζε  πξνθαιψληαο σο 
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απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ αλάινγσλ ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ, πξνθαηαιήςεσλ, 

ζηεξενηχπσλ θαη θνηλσληθψλ πξνηχπσλ. 

ζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο  ζηάζεο ηεο  κηαο πιεπξάο πξνο ηελ άιιε 

θαηλνκεληθά  ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλά ζηνηρεία, σζηφζν ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

εγρεηξηδίσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ακεζφηεηα θαη ζην κέγεζνο ησλ αλαθνξψλ. ην 

ηνπξθηθφ εγρεηξίδην ε πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ θαηέρεη πξσηαξρηθή ζέζε κεηαμχ ησλ 

αλαθνξψλ ζηα δηάθνξα έζλε, αλεμαξηήησο πεξηφδνπ. Δπηπιένλ, νη αλαθνξέο ζηνπ 

Έιιελεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ακεζφηεηα ζρεκαηίδνληαο κε απηφλ ηξφπν πξνο ηνλ 

απνδέθηε φρη απαξαίηεηα κηα ερζξηθή εηθφλα αιιά πξνθαιψληαο ηελ πηνζέηεζε κηαο 

απφκαθξεο θαη αληίπαιεο ζηάζεο. Σν ζηνηρείν απηφ αλαπηχζζεηαη ζηελ ηάζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ εγρεηξηδίνπ γηα καθξνζθειείο θαη αλαιπηηθέο αλαθνξέο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ηνπο Έιιελεο (θαη ηνπο Αξκελίνπο), νη νπνίεο πνιιέο μεπεξλνχλ ηε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά πνπ αθνινπζείηαη θαη ηα ρξνλνινγηθά φξηα πνπ ζέηνληαη ζε θάζε ελφηεηα, κε 

ζθνπφ ηελ θάιπςε φισλ ησλ πηπρψλ ησλ εθάζηνηε δεηεκάησλ, ζηνρεχνληαο ζηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ζηάζεο πνπ πξνβάιιεηαη κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Αληίζεηα, ζην ειιεληθφ βηβιίν δελ παξαηεξείηαη κηα αληίζηνηρε πξαθηηθή. 

Τπάξρνπλ αλαθνξέο ζηνρεπκέλεο πξνο ηνπο Σνχξθνπο, σζηφζν εκθαλίδνληαη ζην 

πιαίζην ηεο εζληθήο ηζηνξίαο έρνληαο θπξίσο επηθξηηηθφ ραξαθηήξα ρσξίο λα είλαη 

απφιπηεο θαη θαηεγνξεκαηηθέο, πξνβάιινληαο θάπνηνπ είδνπο δηαρξνληθήο θαη 

ζχγρξνλεο ερζξφηεηαο θαη αληηπαιφηεηαο. Δπίζεο παξά ην γεγνλφο φηη δίλεηαη 

έκθαζε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δχν έζλε, ε πεξίπησζε ησλ Σνχξθσλ δελ 

απνηειεί αλαγθαία πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλαθνξέο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Με ηε ζπλνιηθή κειέηε ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ  

θαηακεξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλαθνξψλ ζε εζληθά δεηήκαηα θαη ζε δεηήκαηα 

παγθφζκηαο εκβέιεηαο παξνπζηάδεηαη νκνηνκνξθία θα ζηα δχν εγρεηξίδηα (βι 

Γξάθεκα). Δπίζεο ε δνκή, φπσο πξναλαθέξζεθε, παξνπζηάδεη επίζεο ζρεηηθή 

νκνηνκνξθία κε εμαίξεζε ην ρξνλνινγηθφ θάζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ε 

νξγάλσζε ηεο ζεκαηνινγίαο αληηκεησπίδεηαη κε θνηλή πξαθηηθή.  

Χζηφζν, ε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

ην ειιεληθφ εγρεηξίδην είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα γηα «απνρξσκαηηζκφ» ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ε φζν ην δπλαηφλ απνβνιή θαη εμάιεηςε ησλ ζηάζεσλ, ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ. Δπίζεο, έληνλα εκθαλήο είλαη θαη ν 

επξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ελψ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξφηεηα ησλ αλαθνξψλ 

ζρεηηθά κε ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ην πεξηερφκελφ ηνπ, 
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παξφιν πνπ ζε ζρέζε κε ην ηνπξθηθφ παξνπζηάδνληαη σο ζπλνπηηθέο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ είλαη ειιηπείο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην, κε βάζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ κνλνδηάζηαηε αληηκεηψπηζε ησλ 

επηκέξνπο δεηεκάησλ ελψ ε πεξηγξαθή θαη ε πξνβνιή ησλ δηάθνξσλ ηζηνξηθψλ 

πηπρψλ γίλεηαη κε απφιπην ηξφπν. Παξφιν πνπ απνηειεί έλα ζρνιηθφ βηβιίν 

παγθφζκηαο θαη εζληθήο ηζηνξίαο, ην ζχλνιν ην δεηεκάησλ πξνβάιιεηαη απφ εζληθή 

ζθνπηά ελψ θαηά πεξίπησζε, δελ είλαη ηνικεξφ λα ππνζηεξηρζεί ε εζληθηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ αθφκα θαη ζε ζέκαηα, ζηα νπνία κηα αλάινγε ζηάζε ζα 

ήηαλ  άζθνπε (φπσο ζηα πνιηηηζκηθά ζέκαηα). 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο δελ απνηεινχλ κεκνλσκέλν ζηνηρείν ησλ 

εγρεηξηδίσλ  πνπ επηιέρηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, αιιά ζην ζχλνιφ ηνπο ηείλνπλ 

λα απνηεινχλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν δηαηεξείηαη δηαρξνληθά ζηα ζρνιηθά 

βηβιία ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ
449

. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Σνπξθίαο, αλάινγεο ηάζεηο παξνπζηάδνληαη θαη ζηα βηβιία ησλ καζεκάησλ ησλ 

Κνηλσληθψλ Γλψζεσλ θαη ηεο Αγσγήο ηνπ Πνιίηε, ηα νπνία καδί κε ηε ζρνιηθή 

Ηζηνξία, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «θξνλεκαηηζηηθψλ» καζεκάησλ
450

. 

Έλαο πεξηνξηζκφο πνπ πξνθχπηεη ζηελ παξνχζα έξεπλα αθνξά ζηε 

κεζνδνινγία, ε νπνία δελ επηηξέπεη ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο δελ 

δηαηππψζεθαλ ππνζέζεηο πξνο επηβεβαίσζε ή δηάςεπζε. πσο φκσο πξναλαθέξεηαη, 

ε πνηνηηθή κεζνδνινγία θξίζεθε σο πην ελδεδεηγκέλε, εθφζνλ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο κειέηεο. 

Με γλψκνλα ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε 

κειέηε θαη ηελ εμέηαζε ησλ επηιεγκέλσλ εγρεηξηδίσλ, ε ππνβνιή πξνηάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηδαθηηθφ ξφιν ησλ εγρεηξηδίσλ ή ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηζηνξηθήο 

νξζφηεηαο ησλ δεηεκάησλ δελ απνηεινχζε εμαξρήο ζηφρν, θαζψο δελ ζα ήηαλ 

δπλαηή κηα αλάινγε επεμεξγαζία ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο. 

                                                           
449

 Γηα ζπκπεξαζκαηηθέο κειέηεο ζηα εγρεηξίδηα βαιθαληθψλ ρσξψλ, φπσο ε Αιβαλία, ε 

Βνπιγαξία, ε εξβία, ε Κξναηία, ε ινβελία, ε Σζερία, ε ΠΓΓΜ, ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε θαη ε 

Μνιδαβία θ.α. βι. Dimou, Transition and the Politics of History, 2009· Koulouri, Clio in the Balkans: 

The politics of history education, 2002·  Koulouri, Teaching the History of Southeastern Europe, 2001· 
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ρσξψλ: Πξαθηηθά δηεζλνχο ζπλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε 16-18 Οθησβξίνπ 1998, 2000.  
450

 Σζηαλάθαο, 2006. 
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Χζηφζν, πξνηείλεηαη θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπγθξηηηθή κειέηε θαη έξεπλα 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

αληηθείκελν  κειέηεο απνηεινχλ εγρεηξίδηα κηα άιιεο  ρψξαο, ζπλήζσο γεηηνληθήο κε 

εθείλε ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή, ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ εγρψξησλ εγρεηξηδίσλ 

απνηειεί ίζσο ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο, ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εγρεηξηδίσλ 

Ηζηνξίαο, γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζέζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηά. 

Ζ επηινγή αλάιπζεο θαη πξνβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

άιισλ ρσξψλ, απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν είλαη 

πνιχ πηζαλφ, ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο λα ηαπηίδεηαη έκκεζα κε ηελ πξνβνιή ηεο 

«ιαλζαζκέλεο» νπηηθήο ησλ «μέλσλ» εγρεηξηδίσλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

έξεπλαο λα  ραξαθηεξίδεηαη απφ εθ ησλ πξνηέξσλ κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε. Με 

άιια ιφγηα, δηελεξγείηαη, φρη απαξαίηεηα εζθεκκέλα, ε παξνπζίαζε ηνπ «ηη ιέλε νη 

άιινη γηα εκάο ζηα ζρνιηθά βηβιία ηνπο». Μηα αλάινγε πξαθηηθή απνδνκεί 

απηνκάησο ην ζηνηρείν ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο ζηελ έξεπλα ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ.  

Δπηπιένλ, ζηελ επηινγή ελφο εξεπλεηή κηα ρψξαο λα εμεηάζεη κφλν ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο κηαο γεηηνληθήο ρψξαο κε θνηλφ ηζηνξηθφ παξειζφλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ ζέηεη αλακελφκελε ηελ επηβεβαίσζε κηαο κεξίδαο ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ, κε απνηέιεζκα λα ππνβηβάζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ βαζκφ 

αλαγθαηφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εμέηαζε ησλ ηνπξθηθψλ εγρεηξηδίσλ Ηζηνξίαο νη ζέζεηο 

ζε δεηήκαηα, φπσο ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ην Εήηεκα ηνπ Πφληνπ, ε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ην Εήηεκα ησλ Αξκελίσλ θαη δηάθνξα άιια, είλαη 

εμαξρήο αλακελφκελν λα αληηκεησπίδνληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη κνλνδηάζηαηα, 

εθφζνλ απνηεινχλ δηαρξνληθά δεηήκαηα κε έληνλεο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο.   

Χζηφζν, ζε κηα αλάινγε πεξίπησζε, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ 

δπν πιεπξψλ είλαη δπλαηφ λα εληνπηζζνχλ ηα ζεκεία, ζηα νπνία ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζχγθιηζεο, κε πηζαλφ ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζέζεσλ θαηά ην κέγηζην δπλαηφ.        

Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ζηε πεξίπησζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ζπληζηάηαη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε θπξίαξρε ηάζε ηαπηίδεηαη κε ελ 

παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ εζληθνχ εαπηνχ ή ηνπ αιινεζλή κέζα απφ αληίζηνηρεο 

αλαθνξέο ζην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ απνηππψλεηαη ν 
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γεληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εγρεηξηδίσλ ελψ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ε θαηαλφεζε 

θαη ε απνηχπσζε ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζηνξηνγξαθηθή παξάδνζε αιιά θαη 

ζηελ επξχηεξε θνπιηνχξα ηεο θάζε ρψξαο. 

Αθφκα, πξνηείλεηαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε  ησλ ηνπξθηθψλ ή ησλ ειιεληθψλ 

ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κε εγρεηξίδηα άιισλ γεηηνληψλ βαιθαληθψλ ρψξσλ, 

φπσο θαη κε δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ, φπνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ εμίζνπ 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη λα δηαθσηηζηνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Α. Γεληθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο θαηά ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα ηνπ καζήκαηνο  ζηε κέζε εθπαίδεπζε ηεο Σνπξθίαο – 

Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi öğretim programı. 

Tarih dersinin genel amaçları: 

1. Θέηνληαο αληηιεπηφ ηε ζέζε ησλ αξρψλ ησλ αξρψλ θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Αηαηνχξθ ζηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πξνζπκία ησλ καζεηψλ λα θξαηήζνπλ δσληαλέο ηηο 

θνζκηθέο, ηηο δεκνθξαηηθέο, ηηο εζληθέο θαη ηηο ζχγρξνλεο αμίεο. 

2. Να θαιιηεξγήζεη ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο. 

3. Θέηνληαο αληηιεπηφ ηηο ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηελ ηνπξθηθή ηζηνξία θαη ηνλ ηνπξθηθφ πνιηηηζκφ, λα 

εμαζθαιίζεη ηελ αλάιεςε ηνπ θαζήθνληνο απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ εμέιημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. 

4. Να ζέζεη αληηιεπηφ ηε δηάπιαζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηαο ηεο πξνζηαζίαο απηήο, φπσο θαη ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

ηελ θαηαζθεχαζαλ.   

5. Να ζέζεη αληηιεπηφ ηε ζεκαζία ηεο εζληθήο ελφηεηαο θαη ηεο εζληθήο 

νκφλνηαο ηδξχνληαο δεζκνχο αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ.  

6. Να εμαζθαιίζεη ηελ θαηνρή γλψζεο ζρεηηθά κε ηνπο πνιηηηζκνχο, πνπ 

ηδξχζεθαλ θαη ηα έζλε, πνπ έδεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. 

7. Να ζέζεη αληηιεπηφ, ηε ζέζε ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο ζηελ εμέιημε ηεο 

παγθφζκηαο θνπιηνχξαο θαη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζηελ αλζξσπφηεηα. 

8. Να εθπιεξψζεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ γηα ηελ παγθφζκηα 

θνπιηνχξα πνπ ηνπο πεξηβάιεη. 

9. Γηεπθξηλίδνληαο φηη ε ηζηνξία δελ είλαη κφλν πνιηηηθή, αιιά πεξηιακβάλεη 

νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, λα εμαζθαιίζεη ηελ 
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απνθφκηζε ηεο αληίιεςεο, φηη κέζα απφ ηε δσή, αληηθείκελν απνηειεί θαη 

ν άλζξσπνο. 

10.   Να εμαζθαιίζεη ηε ηελ νξζή ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηζηνξηθψλ θαη 

ησλ ελλνηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επηζηήκε ηεο Ηζηνξίαο, ησλ ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ ηεο επηζηήκεο, δηεμάγνληαο έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζηνξίαο. 

11. Αλαιχνληαο ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο θνηλσλίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, ρψξνπο θαη άηνκα, λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αληαλάθιαζε 

απηψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζην ζήκεξα. 

12. Θέηνληαο αληηιεπηή ηε ζεκαζία ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ, φπσο ε ε εηξήλε, 

ε αλεθηηθφηεηα, ε αιιεινθαηαλφεζε, ε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, λα εμαζθαιίζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζην ζέκα ηεο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 

13. Μέλνληαο νη καζεηέο ζπλδεδεκέλνη ζηηο αμίεο ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηηζκνχ, λα 

ηνπο εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξνπο 

πνιηηηζκνχο. 

14. Γηεμάγνληαο ηζηνξηθέο έξεπλεο επάλσ ζηε ρεηξνπηαζηή θαη  κε θιεξνλνκηά 

ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, λα παξέρεη ηηο αμίεο ηεο 

εξγαηηθφηεηαο, ηεο επηζηεκνληθφηεηαο, ηεο αγάπεο γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ 

αηζζεηηθή. 

15.  Να παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ απνθφκηζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, εθθξάδνληαο γξαπηψο θαη 

πξνθνξηθψο ηηο ηζηνξηθέο πεξηγξαθέο. 

 

Β. ηόρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο ύγρξνλεο Σνπξθηθήο θαη Παγθόζκηαο 

Ηζηνξίαο – Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinin Amaçları: 

1. Να εμαζθαιίζεη ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Σνπξθία θαη ηνλ θφζκν, απφ ηνλ 19ν αηψλα κέρξη 

ηηο κέξεο καο. 

2. Να θαηαλνεζνχλ νη επηδξάζεηο ζηελ Σνπξθία ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ, πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε απηήλ 
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ηελ πεξίνδν, φπσο θαη ν ξφινο ηεο Σνπξθίαο ζηα παγθφζκηα ηεθηαηλφκελα 

ηνπ 20νχ αηψλα. 

3.  Να είλαη δπλαηή ε εμέηαζε απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ησλ 

πνιπζχλζεησλ θαη πνιπδηάζηαησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ζηνλ θφζκν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

4. Να εμαζθαιίζεη ηελ εμέιημε ησλ ηθαλνηήησλ, κε ηηο νπνίεο ζα είλαη ζα 

είλαη δπλαηφ λα βξεζνχλ αζθαιείο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ θαη λα 

δνζνχλ απαληήζεηο ζηηο κεηαβαιιφκελεο θαη εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηνπ 

21νπ αηψλα. 

5. Να εμαζθαιίζεη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ σο άηνκα 

ζπλεηδεηνπνηεκέλα θαη επαηζζεηνπνηεκέλα ζην ζέκα ηεο εζληθήο 

ηζηνξίαο θαη ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο, θαη ηαπηφρξνλα σο άηνκα κε  

πλεπκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηα νπνία κπνξνχλ λε βξεζνχλ ζε 

αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο αλά ηνλ θφζκν. 
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Γ. Ο γεληθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο θαηά ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα ηνπ καζήκαηνο ζηε κέζε εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο: 

Γεληθφο ζθνπφο ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη 

ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Ο θνηλά απνδεθηφο ζθνπφο ηεο κειέηεο ηεο Ηζηνξίαο πνπ 

αθνξά ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο θαη ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ κέιινληνο, πθίζηαηαη σο βαζηθή ηδέα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο θαη ηζηνξηθήο ζθέςεο. Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ηε ζχλδεζε αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ, 

ελψ ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αλζξψπνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθδήισζε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. 

Έηζη κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κπνξεί ν καζεηήο λα απνθηήζεη φρη κφλν ηελ 

επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ηελ 

επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ. Ο 

ζθνπφο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο ζπλδέεηαη έηζη κε ην γεληθφηεξν ζθνπφ 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ζπλεηδεηψλ πνιηηψλ. 

Γ. Οη επηκέξνπο ζηόρνη θαηά βαζκίδα εθπαίδεπζεο: 

Με ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε επηδηψθνληαη 

νη παξαθάησ επηκέξνπο ζθνπνί: 

 Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ν θφζκνο ζηνλ νπνίν δνπλ είλαη απνηέιεζκα 

κηαο εμειηθηηθήο πνξείαο, κε ππνθείκελα δξάζεο ηνπο αλζξψπνπο. 

 Να θαηαζηνχλ ηθαλνί, κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο, λα θαηαλνήζνπλ 

ην παξφλ, λα ζηνραζηνχλ γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ 

ππεχζπλα ην κέιινλ ηνπο.. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο επζχλε γηα ηελ πνξεία ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ. 

 Να δηακνξθψζνπλ, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ επηκέξνπο πνιηηηζκψλ θαη ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ, πλεχκα κεηξηνπάζεηαο, αλνρήο 

θαη ζεβαζκνχ ζην δηαθνξεηηθφ. 

 Να νηθνδνκήζνπλ, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ, ηελ εζληθή 

θαη πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα επηινγήο θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ. 
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Δηδηθφηεξα ην Λχθεην επηδηψθνληαη νη παξαθάησ ζθνπνί: 

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ ειιεληθή θαη παγθφζκηα ηζηνξία απφ ηελ 

αξραηφηεηα σο ζήκεξα θαη λα θαηαλνήζνπλ ην βαζκφ ζχλδεζεο ηεο ηζηνξηθήο 

πνξείαο ηνπ Διιεληζκνχ κε ηηο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν. 

 Να θαηαλνήζνπλ, εηδηθφηεξα, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ κε 

ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ 20νχ αηψλα. 

 Να γλσξίζνπλ δηαζηάζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη πνπ δελ παξνπζηάζηεθαλ ή 

δελ κειεηήζεθαλ ζπζηεκαηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 Να γλσξίζνπλ ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, λα εζηζηνχλ ζηε δηαδηθαζία 

κειέηεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιαψλ, θαη λα εθηηκήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά 

ησλ ιαψλ απηψλ ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ. 

 Να νηθεησζνχλ ην πεξηερφκελν ηζηνξηθψλ φξσλ θαη ελλνηψλ, αλαγθαίσλ γηα 

ηε βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε ηζηνξηθή γλψζε ή ζρεηηθψλ κε δηαζηάζεηο ηεο 

ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δελ δηδάρηεθαλ ζηελ ελληάρξνλε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

 Να εκβαζχλνπλ ζηα γεγνλφηα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιπκνξθία θαη ηε 

δηαπινθή ησλ αηηηαθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

 Να ζπλδένπλ θαη λα ζπζρεηίδνπλ κε ηξφπν ηεθκεξησκέλν γεγνλφηα θαη ηδέεο 

δηαθφξσλ επνρψλ θαη ηφπσλ. 

 Να ζπλζέηνπλ θαη παξνπζηάδνπλ κε ηξφπν νινθιεξσκέλν θαη δηεμνδηθφ 

ηζηνξηθά ζέκαηα. 

 Να αλαιχνπλ ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη λα ηα αμηνπνηνχλ γηα ηε βαζχηεξε 

 θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο. 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε Ηζηνξηνγξαθία είλαη «αλαθαηαζθεπή» ηνπ 

παξειζφληνο, φηη βαζίδεηαη ζε πεγέο θαη φηη ζπληζηά επηιεθηηθή δηαδηθαζία. 

 Να πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά δηάθνξα είδε ηζηνξηθψλ πεγψλ αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπο θαη ηελ επνρή ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. 

 Να εηζαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο, αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνληαη θαη εξκελεχνληαη ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη θαηλφκελα απφ ηνπο ηζηνξηθνχο. 
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 Να ζπιιακβάλνπλ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ σο νιφηεηα, ζε θάζε εμεηαδφκελε 

πεξίνδν, σο ζπλάξζξσζε ησλ πνηθίισλ πεδίσλ ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε ηνπ αλζξψπνπ γηα 

ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ηελ πξφνδν ηνπ 

πνιηηηζκνχ. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ηζηνξηθφ 

γίγλεζζαη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Γείγκαηα από ζειίδεο ησλ βηβιίσλ 

Απφ ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην Ηζηνξία 10 (Tarih 10) 

 

 

Δηθόλα 1. Navarin Baskını’nı Gösteren Tablo («Πίλαθαο, ν νπνίνο δείρλεη ηελ Καηαηξόπσζε ζην Ναβαξίλν») 

 

 

 

Δηθόλα 2. Rum Çete Reislerini Gösteren Fotoğraf («Φσηνγξαθία, ε νπνία δείρλεη ηνπο Αξρεγνύο Ρσκηώλ 

Αληαξηώλ») 
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Δηθόλα 3. Yunan Ordusunu Rum Çeteleri İle Gösteren Fotoğraf («Φσηνγξαθία, ε νπνία δείρλεη ηνλ 

Διιεληθό ηξαηό κε ηνπο Ρσκηνύο Αληάξηεο») 

 

 

 

Δηθόλα 4. İzmir’in İşgalini GösterenTemsilî Resim («Δηθόλα, ε νπνία δείρλεη ηελ Καηάιεςε ηεο 

κύξλεο») 
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Απφ ην ηνπξθηθφ εγρεηξίδην χγρξνλε Σνπξθηθή θαη Παγθφζκηα Ηζηνξία 12 (Çağdaş 

Türk ve Dünya Tarihi 12) 

 

Δηθόλα 5. «Η απήσηζη ηηρ Νίκηρ ηος Μονηπέ ζηον ηύπο»451 

 

Δηθόλα 6. Πξσηνζέιηδα εθεκεξίδσλ452 ηνπ 1974 ζρεηηθά κε ηα γεγνλόηα ζηελ Κύπξν 

                                                           
451

 ηηο επηθεθαιίδεο αλαθέξνληαη ηα εμήο: 1) Montrödeki delegeler Türk siyasetinin zaferini 

şiddetle alkışlayarak “sayenizde büğük bir sulh âbidesinin temelini attık” dediler «Οη αληηπξνζσπίεο 

ζην Μνληξέ, ρεηξνθξνηψληαο δπλαηά ηε λίθε ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο, είπαλ ‗ράξηο ζε εζάο ζέζακε ηα 

ζεκέιηα ελφο κεγάινπ κλεκείνπ εηξήλεο‘». 2) Ordumuz Çanakkaleye tam 2 de, Karadeniz Boğazına 3de 

ayak bastı «Ο ζηξαηφο καο, πάηεζε πφδη ζηηο 2 αθξηβψο ζην ηα Σζαλάθθαιε θαη ζηηο 3 ζηα ηελά ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο».   
452

 ζνλ αθνξά ζηνπο ηίηινπο αλαθέξνληαη ηα εμήο: 1) Yunan subayların yönetimindeki 

Ulusal Muhafız Gücü, beklenen komployu yaptı «Ζ Γχλακε Δζλνθπιαθήο ππφ ηε δηνίθεζε ησλ 

Διιήλσλ αμησκαηηθψλ δηέπξαμε ηελ αλακελφκελε ζπλσκνζία» 2) KIBRIS‟TA DARBE OLDU 
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Υάξηεο 1. «Τα ζύνοπα ηηρ Ππώην Γιοςγκοζλαβίαρ» 

 

 

 

Δηθόλα 7. «Ο Τοςπκικόρ Σηπαηόρ πποϋπανηήθηκε με αγάπη ζηο Κόζζοβο» 

  

 

                                                                                                                                                                      
MAKARİOS‟UN AKIBETİ MEÇHUL «ηελ Κχπξν έγηλε πξαμηθφπεκα, άγλσζηε ε θαηάιεμε ηνπ 

Μαθαξίνπ» 3) Darbeciler, «EOKA»cı  Sampson‟u C. Başkanı ilân ettiler «Οη πξαμηθνπεκαηίεο 

αλαθήξπμαλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηνλ ‗EOKAηδή‘ ακςψλ». 4) ECEVİT: BU BİR YUNAN 

müdahalesidir «ΔΣΕΔΒΗΣ: ΑΤΣΉ ΔΊΝΑΗ ΜΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ παξέκβαζε» 5) Ecevit: Allahım insanları 

felaketten korusun dedi «Δηδεβίη: Θεφο θπιάμεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ θαηαζηξνθή» 6) 

MEHMETÇİK KIBRIS‟TA. TÜRK PARAŞÜTÇÜLERİ YEŞİL ADAYA İNİYOR. Bir Rum 

hücumbotu  batırıldı. 14 ilde sıkıyönetim ilân edildi «Ο ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΣΡΑΣΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ. 

ΣΟΤΡΚΟΗ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΣΔ ΚΑΣΔΒΖΚΑΝ ΣΟ ΠΡΑΗΝΟ ΝΖΗ. Μηα ειιεληθή ππξαπιάθαηνο 

βπζίζηεθε. ε 14 πεξηθέξεηεο αλαθεξχρζεθε δηθηαηνξία».  
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Υάξηεο 2. «Οι Τοςπκικέρ Γημοκπαηίερ, οι οποίερ κέπδιζαν ηην ανεξαπηηζία ηοςρ με ηη διάλςζη ηηρ ΔΣΣΓ» 

 

 

Απφ ην ειιεληθφ εγρεηξίδην 

 

Δηθόλα 8. Πίλαθαο ηνπ Αιεμάλδξνπ Ζζαΐα εκπλεπζκέλνο από ηε κάρε ηεο Αιακάλαο453 

                                                           
453

 ην βηβιίν αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Απφ ηνπο πην ελζνπζηψδεηο πξσηεξγάηεο ηεο 

Δπαλάζηαζεο ζηα άισλα, ν επίζθνπνο (1878-1821) αιψλσλ Ζζαΐαο, ν νπνίνο βξήθε έλδνμν ζάλαην 

ζηε κάρε ηεο Υαιθσκάηαο (Απξίιηνο 1821), απνηέιεζε αγλφ ζχκβνιν ηνπ αδνχισηνπ ειιεληζκνχ θαη 
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Χάρτησ 3. «Τα Βαλκάνια το 1878»454 

  

                                                                                                                                                                      
ιακπξφ παξάδεηγκα ηεο κεγάιεο ζπκβνιήο ηnο Δθθιεζίαο ζηνλ Αγψλα. Δδψ απεηθνλίδεηαη πιεγσκέλνο 

δίπια ζηνλ Γηάθν ζε πίλαθα ηνπ Αιέμαλδξνπ Ζζαΐα εκπλεπζκέλνο απφ ηε κάρε ηnο Αιακάλαο» (ζει. 24). 
454

 ην βηβιίν παξαηίζεηαη ην αθφινπζν ζρφιην: «Με ηε πλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ (1978) ε 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πθίζηαηαη λέα ζπξξίθλσζε: ε Ρνπκαλία, ε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην 

αλαγλσξίδνληαη σο αλεμάξηεηα θξάηε, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε πεξλά ππφ πξνζσξηλή απζηξννπγγξηθή 

δηνίθεζε, ε Βνπιγαξία απηνλνκείηαη θαη ε Αλαηνιηθή Ρσκπιία γίλεηαη απηφλνκε επαξρία ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ Μαθεδνλία παξακέλεη ζηελ Σνπξθία» (ζει. 64). 
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Δηθόλα 9. «5 Οκηωβπίος 1912. Τα Βαλκάνια καηά ηος ηςπάννος» 

 

 

Υάξηεο 4. «Η Γημοκπαηία ηος Πόνηος»455 

                                                           
455

 ην βηβιίν, σο ιεδάληα παξαζέηνληαη ηα εμήο: «Υάξηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Πφληνπ. Οη 

έιιελεο ηνπ Πφληνπ επηδίσθαλ αξρηθά ηελ ίδξπζε ειιεληθνχ θξάηνπο ζηε βφξεηα Μηθξά Αζία, αίηεκα 
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Δηθόλα 10. «Έλληνερ εγκαηαλείποςν ηη Σμύπνη καηαδιωκόμενοι από ηοςρ Τούπκοςρ» 

 

 

Δηθόλα 11. «Δβπαίοι ηηρ Θεζζαλονίκηρ ςποβάλλονηαι ζε ηαπεινώζειρ από ηα γεπμανικά ζηπαηεύμαηα καηοσήρ 

ζηην πλαηεία Δλεςθεπίαρ» 

  

                                                                                                                                                                      
πνπ δελ πηνζέηεζε ν Δι. Βεληδέινο γηα ιφγνπο δηπισκαηηθήο ηαθηηθήο. Οη Πφληηνη ηειηθά 

πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηε δεκηνπξγία πνλην-αξκεληθήο νκνζπνλδίαο, φκσο ε άλνδνο ηνπ ηνπξθηθνχ 

εζληθηζκνχ απέηξεςε κηα ηέηνηα εμέιημε» (ζει. 89).  
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Υάξηεο 5. Απώιεηεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 12. Αλαδήηεζε αγλννπκέλσλ ηεο Κύπξνπ 
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Δηθόλα 13. Οη 28νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα 
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