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Κεφάλαιο 10 

Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας 

(1950 - 1974) 

Μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει 

πολλά προβλήματα. Ωστόσο, σταδιακά άρχισε και πάλι να προοδεύει. 
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Τ ο τέλος του Εμφυλίου Πολέμου έφερε την Ελλάδα αντιμέτωπη με 

σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα, που επιβράδυναν την 

ανασυγκρότησή της:  

→ Η χώρα είχε ερειπωθεί,  

→ χιλιάδες άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους  

→ ενώ τα πάθη, που είχε δημιουργήσει ο Εμφύλιος, δεν είχαν ακόμα 

ξεπεραστεί. 

→  Ταυτόχρονα, οι κακές σχέσεις της χώρας με τους βόρειους 

γείτονές της, την Αλβανία, τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία, 

μεγάλωναν την αβεβαιότητα για τη Μακεδονία και τη Θράκη. 

Για να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα και να προσεγγίσει 

τη Δύση, η Ελλάδα εντάχθηκε στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ), 

οργάνωση που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Αμερικανών ως 

αντιστάθμισμα στην παρουσία της Σοβιετικής Ένωσης στην Ευρώπη. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, οι σχέσεις της χώρας με τη 

Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία βελτιώθηκαν προοδευτικά ενώ 

αντίθετα επιδεινώθηκαν οι σχέσεις με την Τουρκία, κυρίως εξαιτίας του 

ζητήματος της Κύπρου. Αποτέλεσμα των τριβών ήταν οι διώξεις των 

Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης τον Σεπτέμβριο του 1955, 

γνωστότερες ως Σεπτεμβριανά. 
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Στις εκλογές του 1956, στις οποίες ψήφισαν για πρώτη φορά και οι 

γυναίκες, εκλέχθηκε πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο 

Σερραίος πολιτικός στα οχτώ χρόνια της πρωθυπουργίας του  

1) επιδίωξε να πετύχει συμβιβασμό στο κυπριακό  

2) και ν' αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας με τη Βρετανία και 

τις ΗΠΑ.  

3) Προσανατόλισε επίσης με συνέπεια την Ελλάδα προς την 

Ευρώπη. 

Το 1963 πήρε την εξουσία ο Γεώργιος Παπανδρέου, που είχε διατελέσει 

πρωθυπουργός και το 1944. Διαφώνησε όμως με τον βασιλιά 

Κωνσταντίνο και αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 1965. Μία από τις 

σημαντικές πρωτοβουλίες του κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας 

του ήταν η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 
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❖ Ο Εμφύλιος, η φτώχεια και οι δύσκολες συνθήκες ζωής στην 

ύπαιθρο οδήγησαν μεγάλο τμήμα του αγροτικού πληθυσμού να 

εγκατασταθεί στις πόλεις, αναζητώντας δουλειά.  

❖ Εκεί οικοδομήθηκαν πλήθος πολυκατοικιών.  

❖ Δόθηκε επίσης έμφαση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας αλλά και των 

τουριστικών επιχειρήσεων, ενός νέου κλάδου απασχόλησης.  

❖ Πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν στην Αυστραλία αλλά και σε χώρες 

της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αφρικής, επιζητώντας μια 

καλύτερη ζωή. 

Μετά την παραίτηση του Παπανδρέου, η Ελλάδα αντιμετώπισε πολιτική 

κρίση. Στις 21 Απριλίου του 1967 μια ομάδα στρατιωτικών, με 

επικεφαλής τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο, επέβαλε 

δικτατορία. Το αυταρχικό και ανελεύθερο καθεστώς καταδικάστηκε 

από πολιτικούς και από ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης 

αλλά και απλούς πολίτες. Ορισμένοι κατέφυγαν σε χώρες του 

εξωτερικού ενώ άλλοι παρέμειναν, οργανώνοντας αντίσταση για να 

ανατρέψουν τους δικτάτορες. Πρώτοι εξεγέρθηκαν μαζικά την άνοιξη 

του 1973 οι φοιτητές, με κορύφωση τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο της 

Αθήνας το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Η δικτατορία κατέρρευσε το 

1974, όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Κλήθηκε τότε από το 

Παρίσι, όπου διέμενε τότε, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, για ν' 

αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Η δημοκρατία αποκαταστάθηκε 

και σχηματίστηκε Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με πρωθυπουργό τον 

Καραμανλή. 
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Ερωτήματα 

• Ποια ήταν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν την 

Ελλάδα την περίοδο μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου; 

• Με βάση την Πηγή 1, ποια ήταν η άποψη του Γιώργου Σεφέρη για τη 

δικτατορία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια ήταν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν την Ελλάδα την περίοδο μετά το 

τέλος του Εμφυλίου Πολέμου; 

Η Ελλάδα, ύστερα από το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, έπρεπε να αντιμετωπίσει πολύ 

σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα, αφού ο λαός ήταν διχασμένος. Όλα αυτά 

καθυστερούσαν την αποκατάσταση και αναδιοργάνωσή της. Η κατεστραμμένη χώρα μας, 

θρηνούσε χιλιάδες νεκρούς ενώ ο πόνος και η απελπισία που επέφερε ο πόλεμος ήταν βαθιά 

αποτυπωμένη στις καρδιές των Ελλήνων. Τέλος, οι σχέσεις που διατηρούσε η Ελλάδα με τους 

γειτονικούς Βαλκανικούς λαούς δεν ήταν καλές, με αποτέλεσμα να επισκιάζει την Μακεδονία 

και την Θράκη μία συνεχείς ανασφάλεια.  

 

2. Με βάση την Πηγή 1, ποια ήταν η άποψη του Γιώργου Σεφέρη για τη δικτατορία; 

Ο ποιητής Γεώργιος Σεφέρης, θεωρούσε πως η δικτατορία και τα ιδανικά για τα οποία 

αγωνίστηκε και έδωσε το αίμα του ο ελληνικός λαός, δεν συμβαδίζουν! Συγκεκριμένα, 

παρομοιάζει την δικτατορία ως μια «υποχρεωτική νάρκη», κατά την οποία «όσες πνευματικές 

αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να 

καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά». Συμπληρώνει πως το συγκεκριμένο 

καθεστώς θα καταλήξει μόνο σε τραγωδία, καθώς βλέπει μπροστά του τον γκρεμό όπου οδηγεί 

αυτή η κατάσταση. 
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Κεφάλαιο 11 

Το Κυπριακό ζήτημα 

Η Κύπρος απέκτησε το 1960 την ανεξαρτησία της. Το 1974, όμως, οι 

Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί και κατέλαβαν ένα μεγάλο τμήμα του. Από 

τότε η κατοχή μεγάλου μέρους της Κύπρου συνεχίζεται. 
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Τ ο νησί της Κύπρου, αφού γνώρισε πολλούς κατακτητές, 

κυριεύθηκε τελικά από τους Οθωμανούς Τούρκους (1571). Το 1878 η 

Τουρκία παραχώρησε την Κύπρο στη Βρετανία, που την διοίκησε ως 

αποικία της. Ωστόσο, οι Ελληνοκύπριοι δεν έπαψαν να επιθυμούν την 

ελευθερία τους και να αγωνίζονται για την ένωση του νησιού με την 

Ελλάδα. 

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τόσο οι Κύπριοι όσο και οι 

ελληνικές Κυβερνήσεις άρχισαν να ζητούν επιτακτικά την ένωση, 

οργανώνοντας διαμαρτυρίες και συλλαλητήρια και προσφεύγοντας 

ακόμη και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Ηγέτης του 

κυπριακού αγώνα ήταν ο αρχιεπίσκοπος του νησιού Μακάριος. 

Για ν' απαλλαγούν από τη βρετανική κυριαρχία, οι Κύπριοι ξεκίνησαν 

ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα. Το 1955 ανέλαβε στρατιωτική και 

πολιτική δράση η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.), 

με αρχηγό τον απόστρατο αξιωματικό του ελληνικού στρατού Γεώργιο 

Γρίβα (Διγενή), έχοντας τη συναίνεση του Μακαρίου. Αντιδρώντας, το 

ίδιο έτος οι Τούρκοι λεηλάτησαν και κατέστρεψαν στην 

Κωνσταντινούπολη χιλιάδες ελληνικά καταστήματα και δεκάδες 

εκκλησίες (Σεπτεμβριανά). 
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Η δράση της Ε.Ο.Κ.Α. αλλά και η γενικευμένη ταραχή 

ανάγκασαν τους Βρετανούς να αποδεχθούν την ανεξαρτησία 

της Κύπρου, με την προϋπόθεση να δημιουργήσουν δύο 

στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Το 1960 η Κύπρος κηρύχθηκε 

ανεξάρτητη με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, ενώ η 

Ελλάδα και η Τουρκία είχαν το δικαίωμα να διατηρούν εκεί μικρές 

μονάδες στρατού. Πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

εκλέχθηκε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος. 

Τα προβλήματα έμελλε να συνεχιστούν, καθώς οι Τουρκοκύπριοι, αν 

και μειοψηφία στο νησί, ζητούσαν όλο και μεγαλύτερα προνόμια. Το 

1963 ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Κλήθηκαν τότε 

στην Κύπρο στρατιώτες του Ο.Η.Ε., οι οποίοι παρέμειναν έκτοτε επί 

τόπου, χωρίς όμως να κατορθώσουν να βάλουν τέλος στις 

συγκρούσεις. 
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Το 1967 ανακλήθηκε από την Κύπρο, με εντολή της 

δικτατορίας των Αθηνών, η ελληνική μεραρχία που είχε 

σταλεί στη Μεγαλόνησο. Οι σχέσεις του Μακαρίου με τους 

δικτάτορες μοιραία επιδεινώθηκαν. Το 1974 η ελληνική 

χούντα ανέτρεψε με πραξικόπημα τον Μακάριο. Αμέσως μετά 

τουρκικά στρατεύματα, με το πρόσχημα της προστασίας της 

τουρκικής μειονότητας, εισέβαλαν στο νησί και κατέλαβαν το 

βόρειο τμήμα του (σχέδιο Αττίλας). Η Εθνική Φρουρά της 

Κύπρου αντιστάθηκε στη στρατιωτική μηχανή της Τουρκίας, 

δίνοντας σκληρές μάχες και προσμετρώντας στο τέλος 

πληθώρα νεκρών, τραυματιών και αγνοουμένων. 

Οι Τούρκοι κατέλαβαν το 37% της Κύπρου εκδιώκοντας τους 

Ελληνοκύπριους, που κατέφυγαν στο ελεύθερο τμήμα του νησιού για 

να σωθούν. Ταυτόχρονα, μετέφεραν εποίκους από την Τουρκία προς 

μόνιμη εγκατάσταση, αλλοιώνοντας έτσι την πληθυσμιακή σύνθεση 

του νησιού. Στα εδάφη που κυρίευσαν, σχημάτισαν ένα 

τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος, το οποίο όμως δεν αναγνωρίστηκε από 

τη διεθνή Κοινότητα. 
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Η Δημοκρατία της Κύπρου εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

την 1η Μαίου 2004. Η κατοχή μεγάλου τμήματος της Κύπρου από τον 

τουρκικό στρατό συνεχίζεται, παρά την καταδίκη της από τον Ο.Η.Ε. 

και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

 

Ερωτήματα 

• Ποιοι ήταν οι λόγοι που διευκόλυναν την τουρκική εισβολή στην 

Κύπρο το 1974; 

• Ποια είναι η θέση του Ο.Η.Ε. απέναντι στην τουρκική εισβολή στην 

Κύπρο; Θα σας βοηθήσει η Πηγή 1. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που διευκόλυναν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974; 

Οι λόγοι που δημιούργησαν τις συνθήκες ώστε οι Τούρκοι να επιτεθούν και να καταλάβουν 

το βόρειο κομμάτι της Κύπρου, ήταν πολλοί και σύνθετοι και σχετίζονταν με την πολιτική, 

την οικονομία και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. 

Οι δύο κυριότεροι λόγοι ήταν αφενός τα γεωστρατηγικά παιχνίδια της ΕΣΣΔ και του ΝΑΤΟ, 

και αφετέρου, η προδοσία της Κύπρου από την ελληνική χούντα. Πιο αναλυτικά:  

Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο (κωδική ονομασία «Αττίλας») ξεκίνησε το πρωί της 20ης 

Ιουλίου 1974, με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα οι Τούρκοι, 

υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για μία «ειρηνική επέμβαση», στόχος της 

οποίας, ήταν η επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταλυθεί από το 

πραξικόπημα κατά του Μακαρίου.  

Η Ελληνική χούντα αποφάσισε να παρατήσει τους Κύπριους και να ανατρέψει το 

πραξικόπημα. Συγκεκριμένα, το 1967 είχε ζητήσει την ανάκληση της ελληνικής μεραρχίας 

που υπήρχε στο νησί. Επίσης, στις 21 Ιουλίου του 1974, οι μάχες στην Κύπρο συνεχίζονταν, 

με τις ελληνικές δυνάμεις να προσπαθούν να αποκόψουν τον τουρκοκυπριακό θύλακα της 

Λευκωσίας, από το προγεφύρωμα της Κερύνειας. Οι Έλληνες στρατηγοί όμως, απέρριψαν 

την εισήγηση για επέμβαση στην Κύπρο, προβλέποντας αποτυχία του σχετικού 

εγχειρήματος. Έτσι, τα δύο ελληνικά υποβρύχια που έπλεαν προς την Κερύνεια, έλαβαν την 

εντολή, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. 

 

" Το Κυπριακό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, που δυστυχώς δεν μπορούμε να αναλύσουμε 

μέσα στα πλαίσια μιας σχολικής άσκησης. Αποτελεί ένα πολύ θλιβερό κομμάτι της ιστορίας, για 

το οποίο εμείς οι Έλληνες έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Η παραπάνω απάντηση, είναι η 

προσπάθειά μου να συμπυκνώσω τις πληροφορίες που βρήκα από πολλές διαφορετικές πηγές, 

σε μία απάντηση που θα έδινε κάποιο παιδί της έκτης δημοτικού. Η συγκεκριμένη άσκηση με 

δυσκόλεψε περισσότερο από όσες έχω αναρτήσει μέχρι τώρα στην σελίδα, γιατί ο τεράστιος 

όγκος ονομάτων, πληροφοριών και ημερομηνιών, σε συνδυασμό με το τεράστιο ιστορικό / 

πολιτικό / κοινωνικό βάρος που φέρει το Κυπριακό ζήτημα, με έκανε να μην ξέρω τι να γράψω 

και τι όχι. Τι πρέπει να αναφερθεί στα πλαίσια της άσκησης και τι όχι.  
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2. Ποια είναι η θέση του Ο.Η.Ε. απέναντι στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο; Θα σας 

βοηθήσει η Πηγή 1. 

Με βάση το κείμενο της Πηγής 1. ο Ο.Η.Ε. θεωρούσε την τουρκική εισβολή ως «απειλή 

κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Έτσι λοιπόν, ζήτησε από όλα τα κράτη να 

σεβαστούν την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, 

προτείνοντας παράλληλα τον τερματισμό της ξένης επέμβασης στο νησί. 

Συμπληρώνει, λέγοντας πως το Σύνταγμα της Δημοκρατίας ισχύει και για τους 

Ελληνοκυπρίους και για τους Τουρκοκυπρίους και παράλληλα επικροτεί την 

διαπραγμάτευση με στόχο την ειρηνική επίλυση του ζητήματος και την επιστροφή των 

προσφύγων στα σπίτια τους.  

 

" Στην πράξη όμως και εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, ο Ο.Η.Ε. δεν έκανε απολύτως τίποτα 

για να επαναφέρει τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση (προφανώς γιατί η κατάσταση 

εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους), επιτρέποντας στους Τούρκους να παραμένουν στο νησί ως 

κατακτητές εδώ και 45 χρόνια, και να θεωρούν τους εαυτούς τους, ισότιμους εταίρους. " 
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Κεφάλαιο 12 

Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία 

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε η προσπάθεια της ένωσης 

της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πρωταγωνίστησε 

στις εξελίξεις αυτές. 
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Η χρονική περίοδος από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην 

Ελλάδα, τον Ιούλιο του 1974, μέχρι σήμερα ονομάζεται 

Μεταπολίτευση. Κατά τη διάρκειά της  

1) καταβλήθηκαν συντονισμένες προσπάθειες για να ενισχυθούν οι 

δημοκρατικοί θεσμοί  

2) και να καλλιεργηθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους. 

3)  Παρά τις επιμέρους διαφορές τους, όλες οι κυβερνήσεις της 

Μεταπολίτευσης εργάστηκαν για τον εκσυγχρονισμό και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών.  

4) Έτσι, το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων βελτιώθηκε εντυπωσιακά. 

Παράλληλα με την υλική ευημερία, η πνευματική ζωή της Ελλάδας 

γνώρισε μεγάλη άνθηση, με κορυφαίες στιγμές την απονομή του 

βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας στους ποιητές Γιώργο Σεφέρη (1963) και 

Οδυσσέα Ελύτη (1979). 
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Πρωταρχικός στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στάθηκε η 

προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.  

→ Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα κράτη που μετά τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο είχαν υποστηρίξει με θέρμη την ιδέα της ένωσης της 

Ευρώπης.  

→ Η ευρωπαϊκή ενοποίηση άρχισε να οικοδομείται σταδιακά από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1950.  

→ Πρώτος διατύπωσε την αρχική ιδέα ο Γάλλος υπουργός των 

Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν στις 9 Μαίου του 1950, ημερομηνία 

που καθιερώθηκε να γιορτάζεται από τότε ως «Ημέρα της 

Ευρώπης». 

Το 1957 έξι ευρωπαϊκά κράτη σχημάτισαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Στη συνέχεια πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες 

εντάχθηκαν σ' αυτήν. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ. το 1981. 

Από τότε συμμετέχει ενεργά στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες. 
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Το 1992 ήταν ένας ακόμη σταθμός στην πορεία προς την ένωση της 

Ευρώπης. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ αποφασίστηκε  

➢ η χρήση κοινού νομίσματος και η δημιουργία ενιαίας αγοράς.  

➢ Η υπογραφή της συνθήκης οδήγησε επίσης στη μετεξέλιξη της 

Ε.Ο.Κ. σε Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση) έναν χρόνο αργότερα, το 

1993. 

Το ευρώ μπήκε στη ζωή πολλών Ευρωπαίων πολιτών, διευκολύνοντας 

τις μεταξύ τους οικονομικές συναλλαγές. Η Ελλάδα υιοθέτησε το κοινό 

νόμισμα το 2001. 

Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν 27 κράτη-μέλη. 

Ζητήματα όπως η ενίσχυση των δημοκρατικών ελευθεριών, η 

καταπολέμηση της ανεργίας και των οικονομικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων, η βελτίωση της εκπαίδευσης αλλά και ο σεβασμός στο 

περιβάλλον αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους 

Ευρωπαίους στην αυγή του 21ου αιώνα. 
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Ερωτήματα 

• Ποιοι είναι οι κυριότεροι σταθμοί στην πορεία προς την ευρωπαϊκή 

ενοποίηση; 

• Ποιο ήταν το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή για την Ελλάδα; 

Θα σας βοηθήσει η Πηγή 1. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι σταθμοί στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση; 

Η ιδέα της Ευρωπαϊκής ένωσης ξεκίνησε στις 9 Μαΐου του 1950, από τον Γάλλο 

υπουργό Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν. Έκτοτε αυτή η ημερομηνία εορτάζεται ως 

«Ημέρα της Ευρώπης»  

Αργότερα, το 1957, έξι κράτη της Ευρώπης, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, 

το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, σχημάτισαν την Ε.Ο.Κ. (Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα), στην οποία εντάχθηκαν μετέπειτα κι άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα το 

1981.  

Άλλη μία σημαντική ημερομηνία για την Ε.Ε. είναι το 1993, όπου υπογράφηκε η 

Συνθήκη του Μάαστριχ, που θέσπιζε την χρήση κοινού νομίσματος και τη δημιουργία 

ενιαίας αγοράς. 
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2. Ποιο ήταν το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή για την Ελλάδα; Θα σας βοηθήσει η 

Πηγή 1. 

Με βάση το κείμενο της Πηγής 1. ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πίστευε σε μία νέα «Μεγάλη 

Ιδέα» και απευθυνόμενος στους Έλληνες τους καλούσε να τον ακολουθήσουν στο όραμά 

του. Συγκεκριμένα, οραματιζόταν μία Ελλάδα με εσωτερική ευημερία και εξωτερική 

ακτινοβολία, η οποία θα στηριζόταν στον πολιτισμό της. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η 

περηφάνια των Ελλήνων, ενώ θεωρούσε σημαντικό το να μην ντρέπονται για την χώρα τους 

και να μην αμφιβάλλουν / φοβούνται για το μέλλον της. Τόνιζε επίσης, πως η χώρα μας είναι 

ικανή να παίξει σπουδαίο ρόλο στην Ε.Ε., λόγο του πολιτισμού και των ανθρώπων της. Για 

αυτό το όραμα λοιπόν, έπρεπε να δουλέψουν οι νέοι άνθρωποι, ώστε να το μετατρέψουν σε 

πραγματικότητα. 
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ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η Ελλάδα στον 20ό αιώνα 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

• Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα έγιναν δυο Παγκόσμιοι Πόλεμοι 

και πολλοί άλλοι μεγάλοι αλλά τοπικοί. Η Ελλάδα συμμετείχε 

στους περισσότερους από αυτούς τους πολέμους. 

• Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της στους πολέμους, η Ελλάδα 

ενσωμάτωσε πολλές περιοχές, επεκτείνοντας τα όριά της και 

αυξάνοντας τον πληθυσμό της. 

• Η Μικρασιατική Καταστροφή, το 1922, προκάλεσε μεγάλες 

αλλαγές στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους. Η αντιμετώπιση 

του προσφυγικού ζητήματος ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για 

τους Έλληνες την περίοδο του Μεσοπολέμου. 

• Η Κατοχή της Ελλάδας την περίοδο 1941-1944 και ο Εμφύλιος 

Πόλεμος το 1946-1949 αποτελούν δύο ακόμη τραγικές 

δοκιμασίες για τον ελληνικό λαό. 

• Η εισβολή της Τουρκίας στο ανεξάρτητο κράτος της Κύπρου το 

1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου τμήματος του νησιού 

αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. 

• Η πορεία προς την ένωση των κρατών-μελών της Ευρώπης σε 

Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 
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Από αυτήν την ενότητα πρέπει να θυμόμαστε ότι: 

 

• Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα έλαβαν χώρα δύο Παγκόσμιοι 

Πόλεμοι αλλά και πολλοί μικρότεροι. Η χώρα μας συμμετείχε στους 

περισσότερους από αυτούς. 

 

• Αποτέλεσμα της Ελληνικής συμμετοχής στους πολέμους, ήταν η 

επέκταση των συνόρων της χώρας μας και η αύξηση του πληθυσμού 

της. 

 

• Το 1922 συνέβη ένα από τα πιο θλιβερά γεγονότα της ιστορίας, η 

Μικρασιατική Καταστροφή. Η Ελλάδα υποδέχτηκε μεγάλα κύματα 

προσφύγων, που δεν ήταν σε θέση να ενσωματώσει, πράγμα που 

αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας, την περίοδο 

του Μεσοπολέμου. 
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• Δύο ακόμα τραγικές στιγμές της ιστορίας αποτελούν η Κατοχή της 

χώρας μας την περίοδο 1941-1944 και ο Εμφύλιος Πόλεμος το 1946-

1949 

 

• Η Τουρκία εισέβαλε απρόκλητα στο ανεξάρτητο κράτος της Κύπρου 

το 1974 και κατέλαβε το βόρειο κομμάτι του νησιού, παραβιάζοντας το 

διεθνές δίκαιο. 

 

• Μετά την λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έγιναν προσπάθειες για 

την Ένωση των Ευρωπαϊκών κρατών - μελών. 
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