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Γ΄ ΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ˍ˩˙ˡ˞ʿಫ
ʿˋ˞˞˭ˬˡ˻˰ˢ˱ˢ˱ˬ˭ˢˮ˦ˢ˴˹˩ˢ˪ˬ˱˶˪˭˞ˮ˞˧˙˱˶˹ˮ˶˪
- ʿ˪˞˱ˬ˨˦˧˹˄˛˱ˤ˩˞
- ˀˬ˲˨ˠ˞ˮ˦˧˛˃˫˞ˮ˴˜˞
- ˃˞ˮ˦˪˛ˢ˭˜˥ˢ˰ˤ
- ˎˬˮˢ˜˞˭ˮˬ˯ʿ˪˞˱ˬ˨˙˯

ˊˬ˪˙ˡˢ˯
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ˢ˧˩ˢ˱˙˨˨ˢ˲˰ˤ ˱ˤ˯ ˰ˬ˲˨˱˞˪˦˧˛˯ ˞ˡ˲˪˞˩˜˞˯ ˛ ˱ˤ ˡ˦˞˪ˬ˩˛ ˱ˤ˯ ˍ˥˶˩˞˪˦˧˛˯
ʿ˲˱ˬ˧ˮ˞˱ˬˮ˜˞˯ ˊ˚ˮˬ˯ ˱ˬ˲ ʿ˪˞˱ˬ˨˦˧ˬ˺ ˣˤ˱˛˩˞˱ˬ˯ ˛˱˞˪ ˧˞˦ ˱ˬ ˃˨˨ˤ˪˦˧˹ ˄˛˱ˤ˩˞
˰ˢ˨˞ಫ˱ˢ˺˴ˬ˯
- ˀˬ˲˨ˠ˞ˮ˦˧˛ ˃˫˞ˮ˴˜˞ ˬ˪ˬ˩˙˰˱ˤ˧ˢ ˤ ˞˪ˢ˫˙ˮ˱ˤ˱ˤ ˟ˬ˲˨ˠ˞ˮ˦˧˛ ˢ˧˧˨ˤ˰˜˞ ˭ˬ˲
˞˭˚˧˱ˤ˰˞˪ˬ˦ˀˬ˺˨ˠ˞ˮˬ˦˩ˢ˱˙˞˭˹˩˞˧ˮ˚˯ˡ˦˞˭ˮ˞ˠ˩˞˱ˢ˺˰ˢ˦˯˧˞˦˭ˮˬ˰˱ˮ˦˟˚˯˩ˢ˱ˬ
ˎ˞˱ˮ˦˞ˮ˴ˢ˜ˬ  ˔ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦˛˥ˤ˧ˢ˶˯˭ˮˬ˭˞ˠ˞˪ˡ˦˰˱˦˧˹˯˩ˤ˴˞˪˦˰˩˹˯˱˶˪
ˀˬ˺˨ˠ˞ˮ˶˪ ˢ˥˪˦˧˦˰˱˻˪ ˭ˮˬ˧ˢ˦˩˚˪ˬ˲ ˪˞ ˞˨˨ˬ˦˶˥ˢ˜ ˤ ˭˨ˤ˥˲˰˩˦˞˧˛ ಥ ˢ˥˪ˬ˨ˬˠ˦˧˛
˰˺˰˱˞˰ˤ˱ˤ˯˱ˬ˲ˮ˧ˬ˧ˮ˞˱ˬ˺˩ˢ˪ˤ˯ˊ˞˧ˢˡˬ˪˜˞˯ ˰ˢ˨˞ಫ˱ˢ˺˴ˬ˯
- ˃˞ˮ˦˪˛ ˢ˭˜˥ˢ˰ˤ ˬ˪ˬ˩˙˰˱ˤ˧ˢ  ˤ ˰˳ˬˡˮ˛ ˢ˭˜˥ˢ˰ˤ ˱˶˪ ˇ˱˞˨˻˪ ˱ˤ˪ ˬ˭ˬ˜˞
˭˞ˮ˞˧ˬ˨ˬ˲˥ˬ˺˰ˢ ˬ ˜ˡ˦ˬ˯ ˬ ˊˬ˲˰ˬ˨˜˪˦ ˢ˪˞˪˱˜ˬ˪ ˱˶˪ ˃˨˨˛˪˶˪ ˧˞˦ ˬ˦ ˬ˭ˬ˜ˬ˦
˰˲˪ˢ˴˜ˣˬ˪˱˞˯˧˞˱˙˱ˤ˪˱ˮ˜˱ˤ˭ˢˮ˜ˬˡˬ˱ˬ˲ˢ˨˨ˤ˪ˬ˷˱˞˨˦˧ˬ˺˭ˬ˨˚˩ˬ˲ ˂ˢ˧ˢ˩˟ˮ˜ˬ˲
ʿ˭ˮ˦˨˜ˬ˲ ˱ˤ˪˭ˮˬ˚˨˞˰˛˱ˬ˲˯˟˞˥˦˙ ˰˱ˬ ˞˨˟˞˪˦˧˹ ˚ˡ˞˳ˬ˯ ˱ˤ ˰˲˪˱ˮ˜˟ˬ˲˪ ˰ˢ˨
˟ಫ˱ˢ˺˴ˬ˯
- ˎˬˮˢ˜˞˭ˮˬ˯ʿ˪˞˱ˬ˨˙˯˞˭ˬ˧˞˨ˢ˜˱˞˦ˤ˱˙˰ˤ˱˶˪ˁˢˮ˩˞˪˻˪˪˞˭ˮˬˢ˧˱ˢ˜˪ˬ˪˱˞˦ ˛ˡˤ
˞˭˹ ˱ˬ ˊˢ˰˞˜˶˪˞  ˭ˮˬ˯ ˱ˤ˪ ʿ˪˞˱ˬ˨˛ ˹˭ˬ˲ ˱˞ ˠˢˮ˩˞˪˦˧˙ ˟˦ˬ˩ˤ˴˞˪˦˧˙ ˧ˢ˳˙˨˞˦˞
˞˪˞ˣˤ˱ˬ˺˪ ˪˚ˢ˯ ˞ˠˬˮ˚˯ ˧˞˦ ˭ˮ˻˱ˢ˯ ˺˨ˢ˯ ː˱ˤ˪ ˭ˮˬ˰˭˙˥ˢ˦˙ ˱ˬ˲˯ ˞˲˱˛ ˡ˦ˢ˦˰ˡ˺ˬ˲˪
˹˨ˬ ˧˞˦ ˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˬ ˰˱ˤ˪ ˍ˥˶˩˞˪˦˧˛ ˞˲˱ˬ˧ˮ˞˱ˬˮ˜˞ ˩ˢ ˞˭ˬ˱˚˨ˢ˰˩˞ ˪˞
˞˪˱˞ˠ˶˪˜ˣˬ˪˱˞˦˱ˤ˪˭˞ˮˬ˲˰˜˞˱˶˪ʿˠˠ˨ˬˠ˙˨˨˶˪˰˱ˤ˪˭ˢˮ˦ˬ˴˛ ˰ˢ˨˟ಫ˱ˢ˺˴ˬ˯
ʿˋ˞ ˞˪˱˦˰˱ˬ˦˴˛˰ˢ˱ˢ ˱˞ ˎˮ˶˱˹˧ˬ˨˨˞ ˩ˢ ˱ˬ˲˯ ˹ˮˬ˲˯ ˱ˬ˲˯ ˚˪˞ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ ˱˶˪ ˹ˮ˶˪
˭ˢˮ˦˰˰ˢ˺ˢ˦ 
ˎˮ˶˱˹˧ˬ˨˨˞ː˲˪˥˛˧ˢ˯

ʻˮˬ˦

ˇˬ˲˨˦˞˪˛
ː˺˩˟˞˰ˤ ʿ ʿ˪ˢ˫˞ˮ˱ˤ˰˜˞ ˢ˨˨ˤ˪˦˧ˬ˺ ˧ˮ˙˱ˬ˲˯ ˧˞˦ ˰˺˪ˬˮ˞ ˰˱ˤ ˠˮ˞˩˩˛
ˉˬ˪ˡ˜˪ˬ˲
ˊ˞˨˦˞˧ˬ˺ʿ˴ˢ˨˻ˬ˲
ː˲˪˥˛˧ˤ
ˀ ˍ˦ ˡ˲˪˙˩ˢ˦˯ ˚˴ˬ˲˪ ˡ˦˧˞˜˶˩˞ ˩ˢ˰ˬ˨˞˟ˤ˱˦˧˛˯ ˢ˭˚˩˟˞˰ˤ˯ ˠ˦˞ ˱ˤ
ʿˡˮ˦˞˪ˬ˺˭ˬ˨ˤ˯
ˡˤ˩˦ˬ˲ˮˠ˜˞ˢ˪˦˞˜ˬ˲˃˨˨ˤ˪˦˧ˬ˺˧ˮ˙˱ˬ˲˯˲˭ˬ˱ˢ˨ˬ˺˯˰˱ˬːˬ˲˨˱˙˪ˬ
ˎˮ˶˱˹˧ˬ˨˨ˬ
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˂ ˋ˞˲˱˦˧˚˯ ˩ˬ˜ˮˢ˯ ˱˶˪ ˱ˮ˦˻˪ ˂˲˪˙˩ˢ˶˪ ˞˪˞˨˙˩˟˞˪˞˪ ˪˞
ˢ˭˦˟˙˨ˬ˲˪ˡ˦˞˧ˬ˭˛˱˶˪ˢ˴˥ˮˬ˭ˮ˞˫˦˻˪
˃ ʿ˲˱ˬ˪ˬ˩˜˞ ˃˨˨ˤ˪˦˧ˬ˺ ˧ˮ˙˱ˬ˲˯ ˩ˢ ˟˹ˮˢ˦˞ ˰˲˪ˬˮ˦˞˧˛ ˠˮ˞˩˩˛
ˎ˞ˠ˞˰ˤ˱˦˧ˬ˺ʿ˩˟ˮ˞˧˦˧ˬ˺
ː˱ ˂ˤ˩˦ˬ˲ˮˠ˜˞˱ˮ˦˻˪ ˤˠˢ˩ˬ˪˦˻˪ ˲˭ˬ˱ˢ˨˻˪ ˰˱ˬ ːˬ˲˨˱˙˪ˬ ˧˞˦ ˚˪˞
ˢ˦ˡ˦˧˹˧˞˥ˢ˰˱˻˯˧ˬ˦˪ˬ˱˦˧˛˯˞˲˱ˬ˪ˬ˩˜˞˯ˠ˦˞˱˞˪ˤ˰˦˙˱ˬ˲ʿ˦ˠ˞˜ˬ˲

ʿ˭˙˪˱ˤ˰ˤ
 ˂ ˁ ˀ ʿ ˃

ˊˬ˪˙ˡˢ˯

ʿˋ˞˰ˤ˩ˢ˦˶˥ˢ˜ˤ˚˪ˡˢ˦˫ˤː˶˰˱˹˛ˉ˙˥ˬ˯˰˱˦˯˭˞ˮ˞˧˙˱˶˭ˮˬ˱˙˰ˢ˦˯
- ˑˤ˪ ˱ˢ˨ˢ˲˱˞˜˞ ˡˢ˧˞ˢ˱˜˞ ˱ˬ˲ ˬ˲ ˞˦˻˪˞ ˢ˭˦˱˲ˠ˴˙˪ˢ˱˞˦ ˤ ˞˭ˬˠˢ˜˶˰ˤ  ˭˱ˤ˱˦˧˛˯
˩ˤ˴˞˪˛˯˩ˢ˱ˤ˟ˬ˛˥ˢ˦˞˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞
- ˑˬ ˪˚ˬ ˢ˨˨ˤ˪˦˧˹ ˧ˮ˙˱ˬ˯ ˡ˦˚˥ˢ˱ˢ ˩˦˞ ˰ˤ˩˞˪˱˦˧˛ ˭ˢˮ˦ˬ˲˰˜˞ ˱˞ ˢ˥˪˦˧˙ ˧˱˛˩˞˱˞ ˱˶˪
ˬ˭ˬ˜˶˪˭ˮ˞ˠ˩˞˱ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˢ˱ˤˡ˦˞˪ˬ˩˛˧˞˦˞˭ˬ˳˙˰˦˰ˢ˱ˤ˪ˢ˧˭ˬ˜ˤ˰ˤ
- ˑˬ ˧˺ˮ˦ˬ ˩ˢ˦ˬ˪˚˧˱ˤ˩˞ ˱ˤ˯ ː˲˪˥˛˧ˤ˯ ˱ˬ˲ ˉˬ˪ˡ˜˪ˬ˲  ˊ˞ʾˬ˲   ˛˱˞˪ ˹˱˦ ˡˢ˪
˧˞˥˹ˮ˦ˣˢ˱˞˰˺˪ˬˮ˞˩ˢ˱˞˫˺˱˶˪ˀ˞˨˧˞˪˦˧˻˪˧ˮ˞˱˻˪ʸ˱˰˦˱ˬ˭ˮ˹˟˨ˤ˩˞ˡ˦˞˪ˬ˩˛˯
˱ˤ˯ˊ˞˧ˢˡˬ˪˜˞˯˧˞˦ˆˮ˙˧ˤ˯˥˞ˬˡˤˠˬ˺˰ˢ˰ˢ˪˚˞˰˺ˠ˧ˮˬ˲˰ˤ
- ː˱˦˯  ˇ˞˪ˬ˲˞ˮ˜ˬ˲  ˰˲˪˛˨˥ˢ ˭˞˪ˤˠ˲ˮ˦˧˙ ˪˚˞ ˀˬ˲˨˛ ʼ˰˱ˢˮ˞ ˞˭˹ ˩˦˧ˮ˛˯
ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞˯ ˭ˮ˶˥˲˭ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲ ˎ˞˺˨ˬ˲ ˈˬ˲˪˱ˬ˲ˮ˦˻˱ˤ ˬˮ˧˜ˣˢ˱˞˦ ˭ˮ˶˥˲˭ˬ˲ˮˠ˹˯ ˬ
ʿ˨ˎ˞˭˞˪˞˰˱˞˰˜ˬ˲
- ˑˬ˟˞˰˦˨˦˙ˁˢ˻ˮˠ˦ˬ˭ˬ˲ˡˬ˨ˬ˳ˬ˪˛˥ˤ˧ˢˡ˦˞ˡ˚˴˱ˤ˧ˢ˱ˬˬˈ˶˪˰˱˞˪˱˜˪ˬ˯
ˊˬ˪˙ˡˢ˯
ʿ˭˙˪˱ˤ˰ˤ
ːˉːˉˉ
ʿʿ˳ˬ˺˞˪˞˳ˢˮ˥ˢ˜˱ˢ˰˱˦˯˭ˮˬ˰ˡˬ˧˜ˢ˯˭ˬ˲˲˭˞ˠ˹ˮˢ˲˰˞˪˱ˤ˪˞˪˙ˠ˧ˤ˰˺˰˱˞˰ˤ˯˱ˬ˲
ˍ˅˃˪˞˭ˢˮ˦ˠˮ˙˵ˢ˱ˢ˱ˤˡˬ˩˛˱ˬ˲
ˊˬ˪˙ˡˢ˯
ʿ˭˙˪˱ˤ˰ˤ
ˍˀಫ˭˞ˠ˧˹˰˩˦ˬ˯˭˹˨ˢ˩ˬ˯ಸ˫˞˪˙˱ˤ˪ˢ˦ˮ˛˪ˤ˰ˢ˧˜˪ˡ˲˪ˬ
ː˴˟˦˟˨ːˢ˨˱ˢ˺˴ˬ˯˟ಫ
ʿˎ˻˯ˢ˫ˢ˨˜˴˥ˤ˧ˢ˱ˬˣ˛˱ˤ˩˞˱˶˪˂˶ˡˢ˧˞˪˛˰˶˪˞˭˹˱ˬ˶˯˱ˬ
ˊˬ˪˙ˡˢ˯
ʿ˭˙˪˱ˤ˰ˤ
- ˑˬːˢ˭˱˚˩˟ˮ˦ˬ˱ˬ˲ಸˢ˲ˮ˶˭˞˷˧˚˯˂˲˪˙˩ˢ˦˯¬ ˰˴˟˦˟˨˰ˢ˨˟ಫ˱ˢ˺˴ˬ˯
- ʿˮˠ˹˱ˢˮ˞˩ˢ˱ˤː˲˪˥˛˧ˤˉˬ˪ˡ˜˪ˬ˲ˍ˦ˇ˱˞˨ˬ˜ಸ˧˞˱ˬ˴˛¬ ˰˴˟˦˟˨˰ˢ˨
˟ಫ˱ˢ˺˴ˬ˯
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ˊˢ˱ˤː˲˪˥˛˧ˤ˱ˬ˲ˀˬ˲˧ˬ˲ˮˢ˰˱˜ˬ˲ˑ˞˪ˤ˰˦˙ಸˇ˱˞˨˜˞¬ ˰˴˟˦˟˨˰ˢ˨˟ಫ
˱ˢ˺˴ˬ˯
- ˊˢ˱ˤː˲˪˥˛˧ˤ˱˶˪ːˢ˟ˮ˻˪˅ˑˬ˲ˮ˧˜˞ಸˇ˱˞˨ˬ˺˯¬ ˰˴˟˦˟˨˰ˢ˨˟ಫ
˱ˢ˺˴ˬ˯`
- ˍ˦˞ˠ˻˪ˢ˯ಸ¬ ˰˴˟˦˟˨˰ˢ˨˟ಫ˱ˢ˺˴ˬ˯
ˍ˩˙ˡ˞ˀಫ
ˀ
ˉ˞˩˟˙˪ˬ˪˱˞˯˲˭˹˵ˤ˱ˬ˭˞ˮ˙˥ˢ˩˞˞˨˨˙˧˞˦˱˦˯˦˰˱ˬˮ˦˧˚˯˰˞˯ˠ˪˻˰ˢ˦˯˪˞˞˪˞˳ˢˮ˥ˢ˜˱ˢ
˰˱R˪˞ˠ˻˪˞ˎˬ˪˱˜˶˪˧˞˦ʿˮ˩ˢ˪˜˶˪˞˭˹˱ˬ˧˞˥˻˯˧˞˦˰˱˞
˞˭ˬ˱ˢ˨˚˰˩˞˱˙˱ˬ˲
Στο ανά χείρας ιστόρηµα περιορίζοµαι να επισηµάνω ορισµένα γεγονότα.
Πρώτον ότι η Eλλάδα, εκπροσωπούµενη από το Βενιζέλο, δεν αγωνίστηκε, ούτε
επιδίωξε καν την απόκτηση των κατοικούµενων κατά πλειοψηφία από Έλληνες
παραλίων της Μαύρης Θάλασσας. Κι όχι µόνο τούτο, αλλά και υπήρξε χλιαρή και
άτονη η όλη υποστήριξη προς τα διαβήµατα των Ποντίων προς τους Μεγάλους
Νικητές του Α’ Παγκ. Πολέµου. Για τους εξής λόγους:
Πρώτον γιατί ο Βενιζέλος απέβλεπε στο να φθάσει η Ελλάδα στα πρόθυρα της
Κωνσταντινούπολης, να πατήσει πόδι στην Ιωνία και να παγιώσει αυτήν την
επέκταση, για την οποία ήδη είχε συναντήσει ζωηρές αντιδράσεις που, µε άπειρες
δυσκολίες εξουδετέρωσε ή παρέκαµψε. ∆εν ήθελε λοιπόν, να φανεί ότι υποστήριζε
υπερφίαλες αξιώσεις.
∆εύτερον γιατί, λόγω της γεωγραφικής θέσης του Πόντου, θα ήταν ακατόρθωτο
εγχείρηµα η αποστολή στρατευµάτων για την απελευθέρωσή του. Κι αν ακόµα η
Αντάντ επιδίκαζε στην Ελλάδα, µε τη Συνθήκη των Σεβρών και τον Πόντο, πάλι δε θα
µπορούσαµε να τον κρατήσουµε, γιατί ήταν πολύ µακριά από τις βάσεις
ανεφοδιασµού. Και η διασπορά των στρατιωτικών δυνάµεων θα ήταν σε βάρος µας.
Ενώ ο Κεµάλ θα είχε την ευχέρεια να µετακινεί το στρατό του άλλοτε κατά του
βορείου µετώπου και άλλοτε κατά του δυτικού.
Τρίτον, γιατί οι τουρκοσοβιετικές συνεννοήσεις και συµφωνίες εδηµιούργησαν µια
νέα τάξη πραγµάτων στην περιοχή Ανατολικής Μικρασίας, Πόντου, Καυκάσου,
Περσίας και προξένησαν πολλές ανησυχίες στην Αγγλία και στις άλλες ∆υτικές
∆υνάµεις, που ενδιαφέρονταν για την εκµετάλλευση των πετρελαιοφόρων περιοχών.
Η ένωση του Πόντου µε την Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανέφικτη, ήταν
ουτοπική -αυτό έβλεπε ο Βενιζέλος. Η λύση της ίδρυσης αυτόνοµης Ποντιακής
∆ηµοκρατίας ήταν ανεφάρµοστη. Μόνη διέξοδο στο ποντιακό πρόβληµα είδε ο
Μεγάλος Κρητικός την οµοσπονδιακή ένωση του Πόντου µε την Αρµενία. Τη λύση
αυτή αποδέχτηκαν τελικά οι εκπρόσωποι των Ποντίων και το Γενάρη του 1920
υπογράφτηκε συµφωνία από τον Πρόεδρο της Αρµενικής ∆ηµοκρατίας Χατισιάν και
το Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο, ως εκπρόσωπο των ελληνικών κοινοτήτων
και οργανώσεων του Πόντου. Όµως η οµοσπονδία δεν πραγµατοποιήθηκε. Οι Άγγλοι
δεν επέτρεψαν τη συγκρότηση εθνικού ποντιακού στρατού. Κι οι Ρώσοι ήρθαν σε
συµφωνία µε τον Κεµάλ, του παραχώρησαν τις περιοχές Καρς και Αρνταχάν κι
ενσωµάτωσαν στην ΕΣΣ∆, σαν σοσιαλιστική δηµοκρατία, την υπόλοιπη Αρµενία.
-

Φάνη Κλεάνθη, Έτσι χάσαµε τη Μικρασία, σ.184
ʿ˭˙˪˱ˤ˰ˤ
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ˁ˦˞ ˱ˤ ˰˺˰˱˞˰ˤ ˱ˬ˲ ˩˭ˬˮˬ˺˪  ˪ಫ ˞˪˱˨ˤ˥ˬ˺˪  ˱˞ ˞˧˹˨ˬ˲˥˞ ˞˭˹ ˱ˬ ˧ˢ˜˩ˢ˪ˬ ˱ˬ˲ ˓
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ʻ˰ˬ  ˠ˦˞ ˱ˤ˪ ˢ˳˞ˮ˩ˬˠ˛ ˱ˬ˲ ˰˴ˢˡ˜ˬ˲ ˤ ˦˰˱ˬˮ˦˧˛ ˭ˤˠ˛ ˩˞˯ ˭˨ˤˮˬ˳ˬˮˢ˜
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ˢ˥˪˦˧ˬ˺ ˭ˬ˪˱˦˞˧ˬ˺ ˰˱ˮ˞˱ˬ˺  ˧˞˦  ˬ˦ ˏ˻˰ˬ˦ ˚˭ˢ˦˱˞  ˞˭˹ ˰˲˩˳˶˪˜˞  ˩ˢ ˱ˬ˪ ˈˢ˩˙˨
˭˞ˮ˞˴˻ˮˤ˰˞˪  ˱˦˯ ˭ˢˮ˦ˬ˴˚˯ ˈ˙ˮ˯ ˧˞˦ ʿˮ˪˱˞˴˙˪ ˰˱ˤ˪ ˑˬ˲ˮ˧˜˞ ˢ˪˻ ˤ ˲˭˹˨ˬ˦˭ˤ
ʿˮ˩ˢ˪˜˞ˢ˪˰˶˩˞˱˻˥ˤ˧ˢ˰˱ˤ˪˃ːː˂˶˯˰ˬ˰˦˞˨˦˰˱˦˧˛ˡˤ˩ˬ˧ˮ˞˱˜˞
ˀ
ʿ  ˊˢ ˟˙˰ˤ  ˱˦˯ ˦˰˱ˬˮ˦˧˚˯ ˰˞˯ ˠ˪˻˰ˢ˦˯ ˧˞˦ ˱ˬ  ˭˞ˮ˞˧˙˱˶ ˭˞ˮ˙˥ˢ˩˞ ˪˞ ˞˪˞˳ˢˮ˥ˢ˜˱ˢ
˰˱ˬ ˴˞ˮ˞˧˱˛ˮ˞ ˱ˤ˯ ˞˪˱˜˰˱˞˰ˤ˯ ˱ˤ˯ ˪ˢˬ˨˞˜˞˯  ˧˞˥˻˯ ˧˞˦ ˰˱˦˯  ˰ˤ˩˞˪˱˦˧˹˱ˢˮˢ˯
˞˪˱˦˰˱˞˰˦˞˧˚˯ˢ˪˚ˮˠˢ˦ˢ˯˱˶˪˪˚˶˪˧˞˱˙˱ˤ˪˭ˢˮ˜ˬˡˬ˱ˤ˯˧˞˱ˬ˴˛˯  
Το αντιστασιακό κίνηµα των νέων στην κατοχή αποτελεί οργανικό κοµµάτι του συνολικού
αντιστασιακού κινήµατος […..] Οι αντιστασιακές οργανώσεις των νέων, αποτέλεσαν γέννηµα
των ειδικών συνθηκών που τις εξέθρεψαν. Γενεσιουργός τους αιτία υπήρξε η βούληση της
νεολαίας για αντίσταση στο καθεστώς της κατοχής[…] Η αντίσταση άρχιζε από τη µάχη για
την επιβίωση, αφού η πρώτη απειλή στρεφόταν κατά της ίδιας της ζωής. Από κει και πέρα
απλωνόταν σε κάθε τοµέα της καθηµερινής ζωής και τη διαπερνούσε ολόκληρη. Ένα βασικό
χαρακτηριστικό της αντιστασιακής πράξης υπήρξε η συλλογικότητα. Το καθεστώς της
κατοχής ως µια έκτακτη κατάσταση κινδύνου, καθιστούσε αναγκαίες τις συσπειρώσεις.[…..]
Η πρώιµη φάση της αντίστασης χαρακτηριζόταν από πράξεις ατοµικού ηρωισµού. Η πρώτη
τέτοια πράξη στην κατεχόµενη Αθήνα που πραγµατοποιήθηκε αυθόρµητα από δύο φοιτητέςτο κατέβασµα της χιτλερικής σηµαίας από την Ακρόπολη- σηµατοδοτεί συµβολικά και την
έναρξη της αντίστασης. Από κει και ύστερα, καθώς η αντίσταση ωριµάζει, περνάει σε όλο και
συλλογικότερες µορφές.
Παρέες της γειτονιάς, του σχολείου ή του πανεπιστηµίου, βασισµένες σε κοινές πολιτικές
επιλογές µε ευρεία έννοια, συσπειρώνονται και συντονίζουν τη δράση τους.
Οντέτ Βαρών, « Αντιστασιακές Οργανώσεις Νέων (1941-42).
Από το Ατοµικό στο συλλογικό», Μνήµων, τ. 14ος, 1992, σ.115-131.
ˊˬ˪˙ˡˢ˯
ˀ  ˊˢ ˟˙˰ˤ ˱ˬ ˭˞ˮ˙˥ˢ˩˞ ˞˨˨˙ ˧˞˦ ˱˦˯ ˦˰˱ˬˮ˦˧˚˯ ˰˞˯ ˠ˪˻˰ˢ˦˯ ˪˞ ˞˪˞˳ˢˮ˥ˢ˜˱ˢ ˰˱ˬ
ˠˢˠˬ˪˹˯ ˱ˤ˯ ˞˪˞˱˜˪˞˫ˤ˯ ˱ˤ˯ ˠ˚˳˲ˮ˞˯ ˱ˬ˲ ˁˬˮˠˬ˭ˬ˱˙˩ˬ˲ ˧˞˦ ˪˞ ˲˭ˬˠˮ˞˩˩˜˰ˢ˱ˢ ˱ˤ
˰ˤ˩˞˰˜˞˱ˬ˲

Ο Γοργοπόταµος συνέχεια του 1821.

Η ανατίναξις της γέφυρας του Γοργοποτάµου είναι για την εθνική προσπάθεια του
ελληνικού λαού µια δεύτερη Αγία Λαύρα του 1821. Με µια µόνο διαφορά, ότι στο εγχείρηµα
του Γοργοποτάµου υπήρξε και σχετική συµµαχική συµπαράστασις. Το 1821 η Οθωµανική
Αυτοκρατορία εβρίσκετο σε περίοδο καταπτώσεως. Το 1942 ο Άξων, σαν πολιτικό και
πολεµικό συγκρότηµα εσηµείωνε ακόµη πολιτικές και πολεµικές επιτυχίες σε όλα τα µέτωπα
και προς όλες τις κατευθύνσεις.
Στις 25 Νοεµβρίου, τα µεσάνυχτα, του 1942, η γέφυρα του Γοργοποτάµου ανετινάχθη,
ύστερα από µάχη δυο ωρών. Ο αιφνιδιασµός είχε επιτύχει απόλυτα. Οι αρχές κατοχής έµειναν
κατάπληκτες από το «θράσος» των ληστών…Στη Λαµία, στας Αθήνας και αλλού για
αντίποινα, οι αρχές Κατοχής διέταξαν οµαδικές εκτελέσεις. Η ανατίναξις µετεδόθη µε
πρωτοφανή ταχύτητα σε όλη την Ελλάδα, σαν ένα πολεµικό εγερτήριο. Ο Βρετανός
Πρωθυπουργός το είχε χαρακτηρίσει τότε σαν µια µεγάλη επιτυχία, ως εκείνη τη στιγµή το
µεγαλύτερο «σαµποτάζ» της Ευρώπης.
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Η ένοπλος Αντίστασις ξεκινούσε µε µια συνεργασία των δυο Οργανώσεων και µε µια
επιβλητική επιτυχία στρατηγικής σηµασίας για το Συµµαχικό Αγώνα της Βορείου Αφρικής.
Εκείνο που δεν επέτυχαν οι ηγεσίες των στας Αθήνας ύστερα από δέκα µηνών άκαρπες
συζητήσεις (Οκτώβριος 1941- Ιούνιος 1942) το επέτυχεν ο έµπρακτος κοινός πόθος της
Ελευθερίας. Το γεγονός αυτό µας έδειχνε το δρόµο που έπρεπε να ακολουθήσουµε: Ένωσις ή
τουλάχιστον συνεργασία.
Κοµνηνού Πυροµάγλου, Ο ∆ούρειος Ίππος, σ. 42-43
ˊˬ˪˙ˡˢ˯
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