
ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «Ηράκλειτος» κάθε Πέµπτη θα

δηµοσιεύει προτεινόµενα  θέµατα για τις  Πανελλαδικές εξετάσεις µε σκοπό να

συνδράµει µε έγκριτο τρόπο την προετοιµασία των υποψηφίων µαθητών της Β΄ και Γ΄

Λυκείου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η εξέταση της Ιστορίας Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου, αντιµετωπίζεται συχνά

επιπόλαια, καθώς θεωρείται ότι ο βαθµός της µπορεί να εξασφαλισθεί χάριν και µόνο

της «παπαγαλίας». Η εξέταση της Ιστορίας, όµως, όπως έχει διαµορφωθεί τα

τελευταία χρόνια, απαιτεί σε µεγάλο βαθµό, εκτός από κατανόηση κι εκµάθηση της

εξεταστέας ύλης, και κριτική ικανότητα, που να επιτρέπει στο µαθητή να συνδυάζει

πληροφορίες και στοιχεία που, ενδεχοµένως, βρίσκονται σε περισσότερα από ένα

σηµεία του βιβλίου, αλλά και να µπορεί να ερµηνεύει τις πηγές που του δίνονται,

αντλώντας από αυτές στοιχεία που θα κληθεί να τα συγκρίνει και να τα συνδυάσει µε

τις αποκτηθείσες γνώσεις του. Κατά συνέπεια το µάθηµα της Ιστορίας απαιτεί

µεθοδική και µε σύστηµα µελέτη του βιβλίου από την αρχή της σχολικής χρονιάς

(µελέτη που θα περιλαµβάνει και τα πιο αυτονόητα, όπως γλωσσική εξοµάλυνση των

κειµένων), αλλά και εξάσκηση του µαθητή στην σύνταξη και συγγραφή δοκιµίων που

θα επιτρέψει στο βαθµολογητή να κρίνει το βαθµό κατανόησης της Ιστορίας που ο

εξεταζόµενος διδάχθηκε.

Η πρώτη οµάδα των θεµάτων αποτελείται από ερωτήσεις σύντοµης ή

ευρύτερης απάντησης και στόχο έχει να διαπιστώσει την κατανόηση εννοιών,

γεγονότων, αιτιών, αποτελεσµάτων. Εδώ θεωρείται πως ο µαθητής που έχει διαβάσει

καλά παίρνει τους «σίγουρους» βαθµούς. Και στην πρώτη οµάδα πάντως δεν είναι σε

κάθε περίπτωση απλό θέµα οι απαντήσεις, αφού ο µαθητής, ανάλογα µε την

ερώτηση, δεν πρέπει απλά να αποµονώσει και να καταγράψει χωρία του βιβλίου,

αλλά και ενδεχοµένως να συγκεντρώσει διάσπαρτες  µέσα στο βιβλίο πληροφορίες

που σχετίζονται µε το θέµα. Επίσης «πονοκέφαλο» πολλές φορές αποτελεί η ζήτηση

ορισµών εννοιών ή η απόδοση όρων κ.τ.λ., τις οποίες αρκετά συχνά το βιβλίο δεν τις

«παραδίδει» έτοιµες αλλά πρέπει ο µαθητής να τις δηµιουργήσει από τα

συµφραζόµενα του σχολικού εγχειριδίου. Τέλος σηµασία για την καλή εικόνα του

γραπτού έχει να καταφέρει ο µαθητής όχι απλώς να εντοπίσει τα σηµεία που

χρειάζεται και να τα πάρει αυτούσια για να τα µεταφέρει στο γραπτό του (και αυτό

παρατηρείται συνήθως σε µαθητές που καταφεύγουν στην «παπαγαλία») αλλά να

δώσει µία ολοκληρωµένη απάντηση συµπληρώνοντας τα στοιχεία που τυχόν λείπουν

(π.χ. χρονολογία, τόπο, συµµετέχοντες κ.ο.κ.) και κάνοντας σαφές πως κατέχει σε

βάθος το αντικείµενο στο οποίο εξετάζεται και ότι απαντάει κριτικά στις ερωτήσεις.

Η δεύτερη οµάδα θεµάτων αποτελεί το µεγαλύτερο «φόβο» των υποψηφίων.

Αγωνία για την κατανόηση των κειµένων, γραφηµάτων, στατιστικών δεδοµένων,

φωτογραφιών. Τις περισσότερες φορές τα στοιχεία που δίνονται έχουν αντληθεί από

το εξεταζόµενο βιβλίο. Η δυσκολία όµως εντοπίζεται στον τρόπο µε τον οποίο οι

µαθητές καλούνται να τα αντιµετωπίσουν και να τα αξιολογήσουν.

Ξεκινώντας την εξέταση µίας πηγής σηµαντικό είναι να διαβάζουµε αρκετές

φορές το κείµενο ή άλλα στοιχεία που µας δίνονται. Προσπαθούµε να διασαφήσουµε

γλωσσικά το κείµενο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η γλώσσα του είναι αρχαΐζουσα

(πράγµα που συµβαίνει σε µεγάλο µέρος των πηγών του σχολικού βιβλίου) και

παράλληλα να εντοπίσουµε, αν δεν µας δίνεται από την εκφώνηση της ερώτησης, τη

χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται. Από την εκφώνηση της ερώτησης



εντοπίζουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθούµε. Αυτό είναι ένα σηµείο που

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τόσο από το

κείµενο όσο από τις ιστορικές µας γνώσεις τα στοιχεία εκείνα που θα µας είναι

απαραίτητα και να µην «χαθούµε» σε ατέρµονες αναλύσεις και αναζητήσεις που θα

µας βγάλουν έξω από το θέµα µας. ∆ηλαδή: Υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο να µην

χρειάζεται όλο το κεφάλαιο αλλά να πρέπει να περιοριστούµε σε ορισµένες µόνο

πτυχές του. Από την άλλη είναι σηµαντικό να εντοπίζουµε τα κύρια σηµεία της πηγής

που θα µας χρησιµεύσουν στην απάντηση του ερωτήµατος και να µην προχωρούµε

στην ανάλυση ολοκλήρου του κειµένου.

Το πώς θα προχωρήσουµε στην απάντηση του ερωτήµατος εξαρτάται σε

µεγάλο βαθµό από το είδος του κειµένου που µας δίνεται αλλά και από το είδος της

ερώτησης. Αφού έχουµε εντοπίσει το πλαίσιο µέσα στο οποίο οφείλουµε να

κινηθούµε, µπορούµε να ξεκινήσουµε είτε µε την παράθεση των ιστορικών µας

γνώσεων και να συνεχίσουµε µε την ανάλυση των καταλλήλων – αντιστοίχων

σηµείων της πηγής, ή µε την αντίθετη σειρά.

Επίσης µια πολύ καλή προσέγγιση, που όµως απαιτεί ιδιαίτερη κριτική

ικανότητα και ευχέρεια λόγου, είναι να παρουσιάσουµε µε παράλληλο τρόπο σηµεία

του βιβλίου και τα αντίστοιχα χωρία της πηγής που συµπληρώνουν ή σχολιάζουν ή

αντιστρατεύονται τις γνώσεις µας. Το περσινό θέµα της Ιστορίας, για παράδειγµα,

σχετικά µε τις ενέργειες του Κάνιγκ ευνοούσε έναν τέτοιο τρόπο απάντησης.

Υπογραµµίζουµε ξανά πως είναι σηµαντικό ο µαθητής να µην ξεφεύγει από τα όρια

που του θέτει η πηγή του και να χρησιµοποιεί τα σηµεία εκείνα µόνο που του είναι

χρήσιµα. Η επανάληψη των όσων λέει η πηγή απλώς µε λίγο διαφορετικά λόγια θα

επιβαρύνει το γραπτό µας και σε καµία περίπτωση δεν δείχνει κριτικό πνεύµα και

ορθή αφοµοίωση της ύλης.

Βασική παράµετρος γενικά στις εξετάσεις, και φυσικά και στην εξέταση του

συγκεκριµένου µαθήµατος, εκτός από το σωστό και σε βάθος διάβασµα, είναι η

ψυχραιµία. Η σωστή προετοιµασία πρέπει να µας θωρακίζει ψυχολογικά ώστε να

αποδώσουµε την κρίσιµη ώρα το µέγιστο των δυνατοτήτων µας.

Στη συνέχεια παραθέτουµε δύο προτεινόµενα θέµατα πηγών µαζί µε έναν

ενδεικτικό τρόπο ανάλυσής τους.

Θέµα 1
ο

 Αντλώντας στοιχεία από την πηγή που ακολουθεί και

χρησιµοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις παρουσιάστε γιατί ο Ιωάννης

Καποδίστριας, ενώ αρχικά έγινε αποδεκτός από το σύνολο των Ελλήνων, συνάντησε

στη συνέχεια έντονη αντίδραση στο κυβερνητικό του έργο και από ποιους.

«Προείπα ότι ο Κυβερνήτης προσεκάλεσεν εις την υπηρεσίαν αδιακρίτως και

ανεξαιρέτως πάσαν ικανότητα. Και κατ’ αρχάς µεν οι ολιγαρχικοί, προεστοί τε και

οπλαρχηγοί (διότι προ πολλού ήδη είχον εισέλθη ως ήτο επόµενον εις το

συνταγµατικόν σχολείον και στρατιωτικοί), οικονοµηθέντες τοιουτοτρόπως

ησύχασαν· αλλά βαθµηδόν και κατ’ ολίγον ήρχισαν αι αναµνήσεις «ηµερών

αρχαίων», και το µεν παρόν ήρχισε να φαίνεται ζοφερόν εις αυτούς, έτι δε

ζοφερώτερον το µέλλον. Ο Κυβερνήτης ηθέλησε να διοργανώση τα δικαστήρια. Άµα

τω ακούσµατι φόβος και τρόµος κατέλαβε τους ολιγαρχικούς διά τα χρέη και τα

καταχρήσεις των. Εγνώριζαν δε ήδη εκ πείρας ότι ο Κυβερνήτης δεν ηστειεύετο, και,

όπως είναι γνωστόν, οσάκις αι υπάλληλαι αρχαί του ελληνικού κράτους πεισθώσιν

αδειστάκτως ότι η ανωτάτη αρχή δεν αστειεύεται, ουδ’ αυταί τότε αστειεύονται.

Εκτός τούτου τας δηµοτικάς εκλογάς ηθέλησε να καταστήση πραγµατικάς, διότι, «το

όργανον, έγραφε, δια του οποίου ο λαός φανερώνει τας χρείας του, είναι οι

δηµογέροντες, και δια τούτο συµβάλλει πολύ, ώστε η εκλογή αυτών των αρχών αντί



να επιβάλλεται εις το πλήθος παρά του ισχυροτέρου να γίνεται νοµίµως δια της

εµπιστοσύνης των πολιτών». Αλλ’ αι δηµογεροντίαι όµως και οι δήµοι ήσαν φέουδα

των κοτσαµπασίδων. Ο Κυβερνήτης ήρχισε λοιπόν να γίνεται ανυπόφορος επιχειρών

να επέµβη και εις τα άδυτα των αδύτων του κοτσαµπασισµού, και ιερά οργή και

αγανάκτησις κατέλαβεν αυτούς δια την ανήκουστον ταύτην τόλµην και αυθάδειαν

του Κορφιάτη! Όλα και όλα, αλλά να επεµβαίνη η τυραννική εξουσία και εις τας

επαρχίας των!

∆ηµ.Βερναδάκη, Καποδίστριας και Όθων, σελ. 356.

Από το σχολικό βιβλίο χρησιµοποιούµε τα παραθέµατα του πρώτου τόµου

που υπάρχουν στις σελίδες 134 (Και αντίστροφα … από τις εξουσίες τους) και 135

(Αναµφίβολα … σεβαστό χρονικό διάστηµα)

Σύµφωνα µε την πηγή, ο Καποδίστριας φθάνοντας στην Ελλάδα και ξεκινώντας το

έργο του, κάλεσε για βοήθεια χωρίς καµία διάκριση τόσο την παλαιότερη διοικητική

εξουσία όσο και τους πολεµιστές οπλαρχηγούς. Με αυτό τον τρόπο πρόλαβε τις

οποιεσδήποτε αντιδράσεις, αφού η µέχρι πρότινος εξουσία έβλεπε πως δεν θα

παραµεριζόταν από τη νέα κυβέρνηση. Αυτό συµπληρώνει τα όσα ήδη γνωρίζουµε

σχετικά µε την εκλογή του Καποδίστρια. Η συγκεκριµένη κίνηση σήµαινε ότι οι

Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, προσωρινά έστω, παραµέριζαν τις

κοµµατικές, προσωπικές και άλλες αντιδικίες και αναγνώριζαν ότι ο Κυβερνήτης

διέθετε το απαραίτητο για τις περιστάσεις κύρος. Η απόφαση εξάλλου της

εθνοσυνέλευσης για επταετή θητεία του Κυβερνήτη αποκάλυπτε διάθεση να µείνει η

εκτελεστική εξουσία απερίσπαστη από εκλογικές αναµετρήσεις για σεβαστό χρονικό

διάστηµα. (σελ. 135 του σχολικού εγχειριδίου: Αναµφίβολα η εκλογή … χρονικό

διάστηµα). Στο κείµενο όµως που µας δίνεται φαίνεται καθαρά πως η βαθιά τοµή που

ο Καποδίστριας θέλησε να χαράξει στο σύστηµα δικαιοσύνης θορύβησε αυτούς που

µέχρι εκείνη τη στιγµή αποτελούσαν τους µόνους αρµόδιους για να απονείµουν

δικαιοσύνη αλλά ταυτόχρονα και αυτούς που στέκονταν εκτός οποιουδήποτε

δικαστικού ελέγχου. Γνωρίζουµε πως οι από µακρόχρονη παράδοση καθιερωµένοι

τοπικοί θεσµοί ήταν αναµενόµενο αργά ή γρήγορα να αντιστρατευτούν την

οργάνωση κεντρικής εξουσίας: η είσπραξη φόρων και η απονοµή δικαιοσύνης σε

τοπικό – επαρχιακό επίπεδο ήταν από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας στα χέρια των

προκρίτων, που δεν θα ήταν πρόθυµοι να παραιτηθούν από τις εξουσίες τους

(σελ.134 του σχολικού εγχειριδίου: Και αντίστροφα … από τις εξουσίες τους). Η

πηγή στηρίζει τις ιστορικές µας γνώσεις και τις συµπληρώνει δίνοντας και µια άλλη

πλευρά του θέµατος. Οι προηγούµενες αρχές φοβούνταν και για τα χρέη που οι ίδιες

είχαν και για τις καταχρήσεις που είχαν διαπράξει στο παρελθόν. ∆εν χάνουν λοιπόν

µόνο τις εξουσίες τους αλλά υπάρχει φόβος να βρεθούν και οι ίδιοι υπόλογοι για

πράξεις του παρελθόντος. Επίσης το κείµενο µας παρουσιάζει και έναν άλλον τοµέα

τον οποίο ήθελε ο Καποδίστριας να αναµορφώσει και εξυγιάνει, θίγοντας τα

συµφέροντα των προεστών. Για τον Κυβερνήτη οι δηµοτικές εκλογές έπρεπε να

αναδεικνύουν δηµογέροντες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού. Αυτό σηµαίνει

πως πρέπει να ανεβαίνουν στην εξουσία έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη του λαού

κι όχι εκµεταλλευόµενοι τη δύναµή τους. Οι εξουσίες όµως αυτές ήταν τρόπον τινά

φέουδα των κοτσαµπασήδων: ήταν ένα είδος ιδιοκτησίας που περνούσε από γενιά σε

γενιά Κατά συνέπεια οι προεστοί έβλεπαν ότι ο νέος Κυβερνήτης προσπαθούσε να

επέµβει σε αυτά που οι ίδιοι θεωρούσαν εδώ και χρόνια ότι κατέχουν δικαιωµατικά.

Αργά ή γρήγορα λοιπόν ήταν επόµενο να αντιδράσουν βλέποντας να κινδυνεύουν οι

δικαιοδοσίες τους.



Θέµα 2
ο

 :  Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας

τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα:

Α) Με ποιο πρόσωπο παρουσιάστηκαν αρχικά οι Νεότουρκοι και τι σήµαινε αυτό για

τους χριστιανικούς λαούς της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα στη Μακεδονία;

Β) Ποιες ήταν οι πραγµατικές προθέσεις των Νεοτούρκων και πώς εκδηλώθηκαν;

«Αντί τούτου ο σωβινισµός αφέθη ελεύθερος όπως θριαµβεύση. Οι νεαροί

Ανατολίται δεχθέντες λεπτόν βερνίκιον Παρισινής κοσµικότητος ή Βερολινείου

µιλιταρισµού, ήρξαντο κοµπορρηµονούντες µέχρις ου αι κεφαλαί αυτών

εξωγκώθησαν µέχρι διαρρήξεως. Τότε ουδέν άλλο ηκούοµεν ειµή περί καταργήσεως

των ∆ιοµολογήσεων, περί εξοθωµανισµού των Χριστιανικών φυλών, και περί

βαθµιαίας ανακαταλήψεως πασών των χωρών, εφ’ ων άπαξ έστω εκυµάτισεν η

σηµαία της Ηµισελήνου. Ενθυµούµαι καλώς, ότι περί τα τέλη του 1908, ταξιδεύων

εις Κωνσταντινούπολιν µετά νεαρού αξιωµατικού ήκουσα παρ’ αυτού το πώς η

Ελλάς, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Αίγυπτος, η Τύνις, και το Μαρόκον θα καθίσταντο

ταχέως και πάλιν τµήµατα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.

- Και η Ισπανία; Ηρώτησα. ∆εν θα στήσετε λοιπόν και πάλιν την Ηµισέληνον επί του

παλαιού Μαυριτανικού Βασιλείου;

- Γιαβάς, γιαβάς! (σιγά, σιγά) µοι απήντησε. ∆εν δυνάµεθα να πράξωµεν όλα αυτά

συγχρόνως!

∆εν δύναται να διαφευσθή το ότι οι Χριστιανοί της Μακεδονίας αν και επίστευον την

ουτοπίαν της χειραφετήσεώς των Νεοτούρκων ως εχούσας την φαινοµένην αυτήν

αξίαν. Το θέαµα των αντιπάλων αρχικοµιτατζήδων και αρχισυµµοριτών,

εναγκαλιζοµένων αλλήλους εις τας οδούς της Θεσσαλονίκης, ήτο γραφικών ηλίθιον,

αλλ’ όµως διεδήλου την επιθυµίαν των µακεδόνων όπως βιώσωσιν εν ειρήνη προς

αλλήλους και µετά των οπαδών του Συντάγµατος. Ενόµισαν ότι αι λέξεις «Ελευθερία,

Αδελφότης, Ισότης» εσήµαινον όντως «Ελευθερίαν, Αδελφότητα, Ισότητα».

Ανεκάλυψαν το σφάλµα των πολύ πριν υποπέση εις την αντίληψιν της ευπίστου

Ευρώπης. Αι εκλογαί παρέσχον την πρώτην αφύπνισιν. Καίτοι συµπαθώ την

απόφασιν των Νεοτούρκων όπως κρατήσωσι την εξουσίαν εις τας χείρας των κατά

την πρώτην Αντιπροσωπευτικήν Βουλήν, οφείλω να οµολογήσω ότι η χριστιανική

άποψις των περί «Ισότητος» ιδεών των Μουσουλµάνων εδέχθη οικτρόν πλήγµα, όταν

είδεν ότι τα εκλογικά διαµερίσµατα διηρέθησαν κατά εντελώς παράλογον τρόπον και

αι εκλογαί προπαρεσκευάσθησαν επιστηµονικώτατα, ίνα εξασφαλισθή η εις το το

Κοινοβούλιον είσοδος Μωαµεθανικής πλειοψηφίας βουλευτών».

Κρώφορδ Πράις, Πολιτική και στρατιωτική ιστορία των εν Μακεδονία βαλκανικών

πολέµων, Α΄, σ.8-9, 1915

Από το σχολικό βιβλίο χρησιµοποιούµε τα παραθέµατα του πρώτου τόµου

στη σελίδα 302: «Ο αγώνας, που κορυφώθηκε … κατά των Τούρκων», και.303: «Η

επικράτηση … στην Ελλάδα» και του δευτέρου τόµου στη σελίδα 34: «Όταν το 1908

… των βαλκανικών κρατών»

Α) Όταν το 1908 εκδηλώθηκε και επικράτησε στην Οθωµανική αυτοκρατορία το

κίνηµα των Νεοτούρκων, οι ελπίδες για µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό της

αυτοκρατορίας αναζωπυρώθηκαν (Β΄Τεύχος, σελ.34). Ιδιαίτερες ελπίδες, όπως

φαίνεται και από το κείµενο του δηµοσιογράφου Κρώφορδ Πράις, δηµιουργήθηκαν

στο Μακεδονικό χώρο, όπου, παρόλο που οι εκεί πληθυσµοί έβλεπαν δύσκολο το να

ανεξαρτητοποιηθούν πλήρως, οι ενθουσιώδεις αντιδράσεις τους στις εξαγγελίες των

Νεοτούρκων έδειχναν ότι επιτέλους ο πόθος του να συνυπάρχουν ειρηνικά θα



έπαιρνε σάρκα και οστά. Χαρακτηριστική επ’ αυτού είναι η παραστατική περιγραφή

του αφηγητή σχετικά µε τις εκδηλώσεις χαράς των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, σε

οποιαδήποτε εθνότητα και αν ανήκαν.  Οι Νεότουρκοι λοιπόν εµφανίστηκαν

υποσχόµενοι Ελευθερία, Αδελφότητα, Ισότητα και δίκαιη συµµετοχή στην

Αντιπροσωπευτική Βουλή, κάνοντας τους χριστιανικούς λαούς να σταµατήσουν τις

µεταξύ τους εχθροπραξίες και δηµιουργώντας εµπιστοσύνη στην «εύπιστη» Ευρώπη.

Μάλιστα ακόµα και στο Ελληνικό κράτος η επικράτηση αρχικά των Νεοτούρκων

αποτέλεσε παράδειγµα για µια προσπάθεια ανανέωσης της πολιτικής ζωής,

προσφέροντας ώθηση στο Στρατιωτικό Σύνδεσµο για το κίνηµά του. (Α΄τεύχος,

σελ.305)

Β) Οι ελπίδες αυτές γρήγορα διαψεύστηκαν. Οι επαγγελίες για ισότητα, ελευθερία

και ισονοµία όλων των πολιτών ξεχάστηκαν, πολλά σχολεία κλείστηκαν, οι διώξεις

συνεχίστηκαν και η καταπίεση των χριστιανικών πληθυσµών εντάθηκε. (Β΄τεύχος,

σελ.34). Η πηγή στηρίζει τα όσα γνωρίζουµε και προσθέτει και νέα στοιχεία για τον

τρόπο δράσης των Νεοτούρκων αναφερόµενη καταρχήν στο πώς συνειδητοποίησαν

οι Χριστιανοί την ουτοπία των ονείρων τους, όταν είδαν πως κατά τις εκλογές τα

εκλογικά διαµερίσµατα χωρίστηκαν κατά τέτοιο τρόπο και οι εκλογές εν γένει

«προετοιµάστηκαν» έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται στη Βουλή η πλειοψηφία των

Μουσουλµάνων. Επηρεασµένοι οι Νεότουρκοι από την κατ’ επίφαση παιδεία και

κοσµικότητα που είχαν αποκτήσει στην Ευρώπη, θεώρησαν πως µπορούν να

αλλάξουν ριζικά τα πράγµατα προς όφελος της πατρίδας τους. Στήριξη της

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σήµαινε γι’ αυτούς να διώξουν από τη χώρα τους

οποιοδήποτε ξένο στοιχείο, είτε αυτό εκφραζόταν µε την ύπαρξη οικονοµικών

συµφωνιών (∆ιοµολογήσεις) είτε µε την παρουσία χριστιανών. Όλα τα έθνη που ήταν

κάτω από την Οθωµανική Αυτοκρατορία έπρεπε να εξισλαµιστούν. Επιπλέον

ευελπιστούσαν να αποκτήσει πάλι το Τουρκικό κράτος τις περιοχές που είχε κάποτε

στην κατοχή του (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Αίγυπτος, Τύνιδα Μαρόκο), απόψεις

που αντιµετωπίζει µε ελαφρά ειρωνεία ο αφηγητής της πηγής µας.

Οι θέσεις εν γένει των Νεοτούρκων και η φανατική συµπεριφορά που αυτές

υπαγόρευαν οδήγησαν στην λήξη του Μακεδονικού αγώνα, αφού τα βαλκανικά

κράτη κάτω από την νεοτουρκική πίεση υποχρεώθηκαν να κινηθούν προς

συνεννόηση και κοινή προετοιµασία του αγώνα κατά των Τούρκων (Α’ τεύχος,

σελ.302)

Επιµέλεια: Χριστίνα Λεωνιδοπούλου, φιλόλογος

Σηµείωση 1: για τυχόν διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία του

Φροντιστηρίου «Ηράκλειτος» στο τηλ.    κέντρο 23310-21841

Σηµείωση 2: τα θέµατα θα µπορείτε να τα βρίσκετε και στην ιστοσελίδα του

φροντιστηρίου µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.hrakleitos.gr


