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ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα
1. Τοποθετήστε στην ιστορική γραμμή τα γεγονότα του 20ου αιώνα που λείπουν:

Βαλκανικοί

Πόλεμοι

σήμερα
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Α΄ Παγκόσμιος

Πόλεμος

Μικρασιατική

Καταστροφή

Β΄ Παγκόσμιος

Πόλεμος
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2. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα της στήλης Α' με τις ιδιότητες της στήλης Β'.

Στήλη Α' Στήλη Β'

1. Γεώργιος Τσόντος

2. Γερμανός ΚαραΒαγγέλης

3. Ίων Δραγούμης

α. Διπλωμάτης

β. Μακεδονομάχος

γ. Μητροπολίτης Καστοριάς

1 - β

2 - γ

3 – α

4 - δ

4. Παύλος Μελάς δ. Μακεδονομάχος
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3. Αφού συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο, συζητήστε στην τάξη

για τη σημασία του Μακεδονικού Αγώνα και της εξέγερσης στο χωριό Θέρισο της Κρήτης.

α

__________________________ Αγώνας ονομάζεται η ένοπλη σύγκρουση Ελλήνων και Βουλγάρων ανταρτών

στο χώρο της Μακεδονίας την περίοδο _________________  . Ο νεαρός αξιωματικός  _________________________ 

__________________________ σκοτώθηκε σε σύγκρουση με τον τουρκικό στρατό στο χωριό Στάτιστα της Κα-

στοριάς, στις __________________________ . Τον Μάρτιο του 1905 ξέσπασε στο χωριό__________________________ 

__________________________ της Κρήτης ένοπλη εξέγερση, με επικεφαλής τον__________________________ 

__________________________ και κύριο αίτημα την__________________________  του νησιού με την Ελλάδα .

Μακεδονικός

Παύλος1904-1908

Μελάς

13 Οκτωβρίου 1904 Θέρι-

σο Ελευθέριο

Βενιζέλο ένωση

Οι Μακεδονομάχοι λίγοι, αλλά αποφασιστικοί πρόσφεραν στο έθνος πολλά και 
μεγάλα. Χάρη στον Μακεδονικό Αγώνα διασώθηκε η ελληνική συνείδηση της Μακεδονίας. Η 
επικράτηση των ελληνικών αντάρτικων σωμάτων δεν επέφερε ως άμεσο κέρδος τη Μακεδονία 
εμπόδισε όμως να χαθούν οι περιοχές που αποτέλεσαν αργότερα την ελληνική Μακεδονία. 
Τέλος η  χαμένη αυτοπεποίθηση των Ελλήνων από τον πόλεμο του 1897 ανακτήθηκε.

Η επανάσταση του Θερίσου δεν είχε θεαματικά αποτελέσματα. Το όνειρο της ένωσης 
δεν έγινε πραγματικότητα. Ωστόσο επανέφερε το κρητικό πρόβλημα στην επικαιρότητα και 
προκάλεσε την επανεξέταση του από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Τέλος ανέδειξε τον Ελ. Βενιζέλο ως 
ουσιαστικό παράγοντα της πολιτικής ζωής του Έθνους. "Το Θέρισο στάθηκε η αφορμή για να 
βρει η Κρήτη τη λευτεριά της. Και ακόμη στάθηκε η αφορμή για να βρει η φυλή τον ηγέτη της". 

4. Αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα www.venizelos-

foundation.gr πληροφορίες σχετικά με τη ζωή και τη δράση του Ελευθέριου Βενιζέλου.



Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα
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ήταν ένας από τους  μεγαλύτερους πολιτικούς της νεώτερης

Ελλάδας, που συνέδεσε το όνομά του με το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας. Δέσποσε στην πολι-

τική ζωή της χώρας από το 1910 έως το 1936. Η πολιτική του δράση προκάλεσε εντονότατα πά-

θη για πολλά χρόνια και αποτυπώνονται στις έννοιες «Βενιζελισμός» και «Αντιβενιζελισμός». 

Διετέλεσε επτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, συνολικά επί δώδεκα χρόνια και πέντε 

μήνες.

Ως πολιτικός έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη οργάνωση του Κινήματος του Θερίσου,

και στην  σύνταξη της Ελλάδας με την Αντάντ, κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, διαφωνώντας 

ανοιχτά με την στάση ουδετερότητας του Βασιλιά. 

Γεννήθηκε στις Μουρνιές Χανίων στις 11 ή 23 Αυγούστου 1864 και άφησε την 

τελευταία του πνοή στο Παρίσι στις 18 Μαρτίου 1936 από εγκεφαλική συμ-

φόρηση. Η σορός του μεταφέρθηκε κατ’ ευθείαν στην Κρήτη, υπό τον φόβο

επεισοδίων, και ενταφιάστηκε στη γη του Ακρωτηρίου Χανίων.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
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5. Να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο:

Ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος ξέσπασε τον Οκτώβριο του  ____________________.  Ο ελληνικός στρατός 

κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις: προς την  ________________ και τη ______________________ . Τον Ιού-

νιο του ________________ ξέσπασε ο Β' Βαλκανικός Πόλεμος. Τότε ο ελληνικός στρατός κέρδισε ση-

μαντικές νίκες και κατέλαβε την υπόλοιπη ___________________ καθώς και την_______________________  

Μακεδονία. Μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους το ελληνικό κράτος _________________ 

______________  σχεδόν την έκτασή του.

1912

Ήπειρο Μακεδονία

1913 

Κεντρική Ανατολική

διπλα-

σίασε
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6. Τοποθετήστε τις εξής χώρες στη συμμαχία που ανήκαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο: Ελλά-

δα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Αυστροουγγαρία, Γερμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο,

ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία.

Κεντρικές Δυνάμεις Σύμμαχοι (Αντάντ)

ΕλλάδαΒουλγαρία

Τουρκία

Αυστροουγγαρία

Ρουμανία

Σερβία

Γερμανία
Μαυροβούνιο

ΗΠΑ

Βρετανία

Γαλλία

Ρωσία



ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

7. Σημειώστε στο χάρτη τις περιοχές που ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος με τη Συν-

θήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1920).
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

ΘΑΣΟΣ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, 
ΙΜΒΡΟΣ, ΤΕΝΕΔΟΣ

ΝΗΣΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
(ΕΚΤΟΣ ΡΟΔΟΥ)

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΜΥΡΝΗΣ Διοίκηση
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8. Τοποθετήστε τους εξής όρους στη στήλη που ταιριάζουν: ουδετερότητα, Σύμμαχοι, Γερμα-

νοί, Φιλελεύθεροι, Επιτροπή Εθνικής Άμυνας.

Κωνσταντίνος Βενιζέλος

ΣύμμαχοιΟυδετερότητα

Γερμανοί Φιλελεύθεροι

Επιτροπή Εθνικής Άμυνας



34
α

9. Λαμβάνοντας υπόψη σας τον «Εθνικό Διχασμό», με τη βοήθεια του δασκάλου σας,

σημειώστε ποιες είναι οι συνέπειες της έλλειψης εθνικής ομοψυχίας και των εσωτερικών

συγκρούσεων σε κρίσιμες περιόδους.

.

Ο διχασμός είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μία ομάδα. Πόσο μάλλον όταν 

είναι εθνικός. Η έλλειψη ομαδικής ομοψυχίας και ομόνοιας σε κρίσιμες περιόδους μόνο 

αρνητικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν στην χώρα. Οι εκδηλώσεις βίας και φανατισμού 

δημιουργούν χάσμα στο λαό και κυριαρχεί το μίσος. Οι άνθρωποι  λειτουργούν με 

καχυποψία. Θετικές ενέργειες της μιας πλευράς ακυρώνονται από την άλλη.       →



Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα
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.

Αν οι πολίτες δεν τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να 

πολεμήσουν ο ένας δίπλα στον άλλον και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υποδούλωση.

Όταν, δηλαδή, υπάρχει εξωτερική απειλή, η  ίδια η χώρα καθίσταται ευάλωτη στους 

επίδοξους κατακτητές.

Σε αυτές τις περιόδους συμβαίνουν εθνικές καταστροφές. Η φτώχεια, η εξαθλίωση, 

οι θάνατοι, η ξένη κυριαρχία, η απώλεια εδαφών, ο εμφύλιος πόλεμος είναι επακόλουθα του 

εθνικού διχασμού και του διπολισμού.
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10. Χρωματιστέ στο χάρτη με κόκκινο χρώμα την περιοχή της Σμύρνης που παραχωρήθηκε στη

διοίκηση του ελληνικού στρατού το 1919 και με κίτρινο την περιοχή, όπου επεκτάθηκε.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

11. Τοποθετήστε στην ιστορική γραμμή τα γεγονότα του Μεσοπολέμου που λείπουν:

Μικρασιατική 

Καταστροφή

σήμερα
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Συνθήκη 

Λωζάννης

Δικτατορία 

Μεταξά

Εισβολή Ιταλών 

στην Ελλάδα

1922 1923 1936 1940
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12. Συζητήστε στην τάξη και προσπαθήστε να καταγράψετε τα σπουδαιότερα προβλήματα που

αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή

του 1922.
.

Ο ξεριζωμός και ο ερχομός των προσφύγων στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή συντάραξε  αναπάντεχα, δραματικά, τραγικά, τραυματικά τον ελληνικό έθνος.

Εξαρχής έπρεπε να εγκατασταθούν στη χώρα ως ισότιμοι πολίτες.  Η στέγαση τους 

έγινε σε γήπεδα, σε εκκλησίες, σε  κτίρια, σε παράγκες, σε σκηνές και σε προσφυγικά χωριά, 

σε συνοικισμούς και σε γειτονιές. Οι συνθήκες διαβίωσης εκεί  ήταν δύσκολες. Δεν υπήρχαν 

δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού ή αποχέτευσης. Εύκολα μεταδίδονταν επιδημικές 

ασθένειες. Οι βιολογικές ανάγκες, όπως η διατροφή και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

δεν καλύπτονταν εύκολα. Παράλληλα η εύρεση εργασίας ήταν ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. 

Τέλος, έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό και την αποξένωση, καθώς πολλοί 

ντόπιοι τους έβλεπαν ως απειλή.

. Παρά τις ταλαιπωρίες, τις ελλείψεις και τις αδικίες, τελικά επιτεύχθηκαν οι 

ανθρωπιστικοί, εθνικοί και κοινωνικοί– στόχοι. Η αποκατάσταση και η αφομοίωση των 

προσφύγων τη Μικρασιατικής Καταστροφής  υπήρξε το μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του 

νεοελληνικού κράτους. 
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13. Τοποθετήστε τα γεγονότα στη σειρά αρχίζοντας από το παλαιότερο: ΟΧΙ, έναρξη Β' Πα-

γκοσμίου Πολέμου, προέλαση ελληνικού στρατού στη Βόρεια Ήπειρο, τορπιλισμός «'Ελλης».

1. έναρξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 

2. τορπιλισμός «'Ελλης».                                                                             

3. ΌΧΙ

4. προέλαση ελληνικού στρατού στη Βόρεια Ήπειρο.                         

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα
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14. Σημειώστε στο χάρτη την προέλαση του ελληνικού στρατού στη Βόρεια Ήπειρο κατά τον

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
ΚΟΡΥΤΣΑ   21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940
ΠΡΕΜΕΤΗ  3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1940
ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1940

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1940

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1941ΧΕΙΜΑΡΡΑ

ΧΕΙΜΑΡΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1940



ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

15. Αναζητήστε στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες http://www.ime.gr/chronos και http://www. 

greekholocausts.gr πληροφορίες για την τριπλή Κατοχή της Ελλάδας (γερμανική,

ιταλική και Βουλγαρική) κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
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Η τριπλή Κατοχή της Ελλάδας ξεκίνησε στις 27 Απριλίου 1941 , όταν οι Γερμανοί 
εισήλθαν στην Αθήνα. Η Ελλάδα διαμοιράστηκε ανάμεσα στους Γερμανούς και τους 
συμμάχους της Ιταλούς και Βουλγάρους. Στη Βουλγαρία παραχωρήθηκε μια ζώνη 
ανάμεσα στο Στρυμόνα και το Νέστο, καθώς και τα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη. Οι 
Γερμανοί κράτησαν τα 2/3 του Έβρου, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, κάποια 
νησιά του Αιγαίου, την Αττική και την Κρήτη. Στην Ιταλία περιήλθε η υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι Βούλγαροι επιχείρησαν τον αφελληνισμό του ελληνικού πληθυσμού, με δολοφο-
νίες,  διώξεις και καταναγκαστικά έργα καθώς και την εγκατάσταση Βουλγάρων εποίκων. 

Προσπάθειες αφελληνισμού δεν έλλειψαν ούτε από τους Ιταλούς. Στην Ήπειρο, 
συμμορίες Αλβανών εξοπλισμένων από τους Ιταλούς τρομοκρατούσαν την ύπαιθρο, ενώ 
οι Ιταλοί προχώρησαν στην ίδρυση αυτόνομου "πριγκιπάτου" των Βλάχων στην Πίνδο.

Στη γερμανική ζώνη η αρπαγή αγαθών, πόρων και αποθεμάτων της χώρας, οδήγησε 
την οικονομία σε διάλυση και τον πληθυσμό σε θανάσιμη πείνα. Η κα-
τάργηση κάθε είδους ελευθερίας, η τρομοκρατία των κατακτητών, οι 
φυλακίσεις, οι εκτελέσεις και οι εκτοπίσεις συνέθεσαν την εικόνα της 
ναζιστικής κατοχής προκαλώντας την αντίσταση του ελληνικού λαού.



16. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια την περίοδο του 1940 ήταν το «Βάζει ο Ντούτσε τη στο-

λή του». Αφού το μελετήσετε, συγκρίνετε το με το «Η τελευταία Π.Α. εκατονταετία», που

περιλαμβάνεται στο βιβλίο η Γλώσσα μου (ο. 39, τόμ. Α'). Κατόπιν σημειώστε ποιες

ομοιότητες διαπιστώνετε ανάμεσά τους.
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Στίχοι: Γιώργος Θίσβιος

Μουσική: Θεόφραστος Σακελλαρίδης

Πρώτη εκτέλεση: Σοφία Βέμπο

Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του

και τη σκούφια την ψηλή του,

μ' όλα τα φτερά,

και μια νύχτα με φεγγάρι

την Ελλάδα πάει να πάρει,

βρε, το φουκαρά!

Ωωωωωωωωωωωωωχ.

Τον τσολιά μας τον λεβέντη

βρίσκει στα βουνά

και ταράζει τον αφέντη

τον μακαρονά.

Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο,

με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω.

Αααααααααααααχ.

Ξεκινάει την άλλη μέρα,

μα και πάλι ακούει "Αέρα"

από τον τσολιά,

δρόμο παίρνει και δρομάκι

και πηδάει το ποταμάκι,

ξέρει τη δουλειά.

Ωωωωωωωωωωωωωχ.

Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από τον τσολιά,

κι όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά.

Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο,

και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω.

Αααααααααααααχ.

α
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Στέλνει ο νέος Ναπολέων

μεραρχίες πειναλέων

στο Βουνό ψηλά,

για να βρουν τον διάβολο τους

κι ο στρατός μας αιχμαλώτους

τσούρμο κουβαλά.

Ωωωωωωωωωωωωωχ.

Και οι Κένταυροι οι καημένοι,

βρε τι τρομερό,

νηστικοί, ξελιγωμένοι

πέφτουν στο νερό.

Αχ! Γκράτσι, να μη σε δω Γκράτσι,

γιατί σε κάρβουνα αναμμένα έχω κάτσει.

Αααααααααααααχ.

Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους

κι από μας και τους συμμάχους

τρώνε τη κλωτσιά,

και χωρίς πολλές κουβέντες

μπήκαν Έλληνες λεβέντες

μεσ' τη Κορυτσά.

Ωωωωωωωωωωωωωχ.

Μέσα στ' Αργυρόκαστρο εμπήκε το χακί

και σημαία κυματίζει τώρα Ελληνική,

Αχ! Τσιάνο, θα σκοτωθώ Τσιάνο,

γιατί σε λίγο και τα Τίρανα τα χάνω.

Και 'πάθαν οι καημένοι

μεγάλη συμφορά,

κι η Ρώμη περιμένει

κι εκείνη τη σειρά.

Αααααααααααααχ.
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Τόσο το σατιρικό τραγούδι «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», όσο και το ποίημα 
«Η τελευταία Π.Α. εκατονταετία» αναφέρονται στο ίδιο ιστορικό γεγονός: στον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941. Και τα δύο έργα περιγράφουν την γενναιότητα και 
την ανδρεία των Ελλήνων στρατιωτών, που πολέμησαν μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Και 
τα δύο περιγράφουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι στρατιώτες στα αλβανικά 
βουνά, όπως την πείνα (μεραρχίες πειναλέων, νηστικοί-ξελιγωμένοι , και δίχως ψωμί). 
την δύσκολη μορφολογία του εδάφους (Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους, και είχαν 
βαδίσει μήνες και μήνες πάνου σε άγνωστες πέτρες).

Εκτός από τις ομοιότητες έχουν όμως και διαφορές. Το τραγούδι «Βάζει ο 
Ντούτσε τη στολή του» αναφέρεται στην αρχή και στα μέσα του Ελληνοϊταλικού
πολέμου και στην πανωλεθρία του ιταλικού στρατού επικεντρώνοντας στον αλαζονικό 
Μουσολίνι, ενώ το ποίημα «Η τελευταία Π.Α. εκατονταετία» μιλά για το τέλος του 
Ελληνοϊταλικού πολέμου, την υποχώρηση του ελληνικού στρατού και την άσχημη 
κατάσταση των στρατιωτών και τα αισθήματα οργής που τους κατακλύζουν, αφού ο 
υπεράνθρωπος αγώνας τους και η νίκη τους επί των Ιταλών πήγαν χαμένα, λόγω της 
επέμβασης των Γερμανών. 

Το τραγούδι «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του» είναι πατριωτικό και σατιρικό, ενώ 
το ποίημα «Η τελευταία Π.Α. εκατονταετία» αποπνέει μελαγχολία και ένα  ιδιότυπο 
λυρισμό. 
Τέλος το τραγούδι «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του» έχει όλα τα στοιχεία της στιχουργικής 
όπως το  μέτρο και η ομοιοκαταληξία, ενώ το ποίημα «Η τελευταία Π.Α. εκατονταετία» 
είναι έντονα λυρικό, σε ελεύθερο στίχο, και με ξεκάθαρη εικονοποιία.  .



ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

17. Με ιη Βοήθεια ίου δασκάλου σας, σημειώστε τις ομοιότητες ανάμεσα στην Επανάσταση

του 1821 και την Εθνική Αντίσταση κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
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Η Επανάσταση του 1821 και η Εθνική Αντίσταση κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
ήταν αγώνες εθνικοί, πατριωτικοί και απελευθερωτικοί. Παρά τις αντίξοες συνθήκες οι 
Έλληνες πολεμούσαν με αυταπάρνηση, με μοναδικό στόχο την ελευθερία.
Εδώ έχουμε σχέσεις κατακτητών και κατακτημένων. 

Και στην περίπτωση των Οθωμανών Τούρκων οι Έλληνες αντιστέκονται μέχρις 
εσχάτων (ως το τέλος) και στην περίπτωση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι Έλληνες 
πολεμούν με αυτοθυσία τόσο εναντίον των Ιταλών αρχικά όσο και εναντίον των 
Γερμανών στη συνέχεια. 

Κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί και το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις οι 
Έλληνες μάχονταν με στρατιωτικές δυνάμεις τόσο από την άποψη του αριθμού των 
στρατιωτών όσο και από την πλευρά του εξοπλισμού ανώτερες.

Οι Έλληνες για να τους αντιμετωπίσουν χρησιμοποιούσαν την τακτική του 
κλεφτοπολέμου (με τους Τούρκους) και του ανταρτοπόλεμου (με τους Γερμανούς , 
Βουλγάρους και Ιταλούς). 
Τέλος και στις δύο περιπτώσεις νίκησε  η θέληση και ο πόθος για ελευθερία και 
ανεξαρτησία.



…………………

…………………

………………….

…………………

18. Τοποθετήστε στην ιστορική γραμμή τα γεγονότα του δευτέρου μισού του 20ου αιώνα που

λείπουν:

Τερματισμός της 

τριπλής κατοχής.

Απελευθέρωση 

της Ελλάδας.

σήμερα
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…………………

…………………

…………………

…….……..……

…………………

…………………

…………………

…….……..……

…………………

…………………

…………………

…………………

Σεπτεμβριανά 

Λεηλασία 

της ελληνικής 

συνοικίας της 

Πόλης.

Επιβολή 

δικτατορίας

στην Ελλάδα

Εξέγερση του 

Πολυτεχνείου.

Κατάρρευση της 

δικτατορίας.

Αποκατάσταση της 

δημοκρατίας

1944 1955 1967 1973-1974



Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα
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19. Αναζητήστε σε εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες http://library.ucy.ac.cy/

digital_library/greek/simae/eoka_gr.htm, http://myweb.cytanet.com.cy/iaae5559/greek_

main.htm, ...  πληροφορίες σχετικά με τη δράση της Ε.Ο.Κ.Α. 

(Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) ήταν μία ένοπλη ελληνοκυπριακή  
οργάνωση, κατά τη χρονική  περίοδο 1955-1959 με σκοπό την  ελευθερία της Κύπρου 
από τη βρετανική κυριαρχία και την ένωσή της με την Ελλάδα. Στρατιωτικός αρχηγός 
ήταν ο Γεώργιος Γρίβας, ο οποίος πήρε το κωδικό όνομα Διγενής. Οι μαχητές της ΕΟΚΑ 
στρατολογούνταν από οργανώσεις της νεολαίας, ενώ δεν ήταν λίγοι κι εκείνοι που ήταν 
ακόμη μαθητές σχολείου.

Η ΕΟΚΑ είχε δώσει βάρος στην εμπλοκή της μαθητιώσας νεολαίας, η οποία με 
συχνές διαδηλώσεις και την «μάχη της σημαίας» (μαθητές κατεβάζανε την αγγλική 
σημαία από το σχολείο, οπότε η διδασκαλία σταματούσε και στρατιωτικές δυνάμεις 
έπρεπε να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την ομαλότητα) κρατούσαν τους αγγλους
στρατιώτες μακρυά από τα βουνά όπου κρύβονταν αντάρτες της ΕΟΚΑ.

Οι Βρετανοί χαρακτήρισαν την ΕΟΚΑ οργάνωση τρομοκρατική . Έπειτα από 5 χρόνια 
αγώνα και θυσιών με την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδί
νου έληξε ο Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ και άρχισαν οι προε-
τοιμασίες για τη δημιουργία του νέου κράτους. Στις 16 Αυγούστου 
του 1960 εγκαθιδρύθηκε επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία και άρχισε 
μια καινούρια περίοδος στην Ιστορία της Κύπρου.

Η Ε.Ο.Κ.Α.




