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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

 
ΘΕΜΑ Α1 
α. ∆εκεµβριστές: σελ. 15 «Στις βορειοανατολικές παρυφές...κατέστειλε» και σελ. 242 

σχολικού βιβλίου ορισµός 
β. Σχέδιο Σουµάν: σελ. 154-155 «Η έναρξη των διαδικασιών... υπερεθνική αρχή» 
γ. Συµφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου (1959): σελ. 163-164 «Το Φεβρουάριο του  
 1959...Αύγουστο του 1960» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. Λάθος (σελ. 104)  
β. Σωστό (σελ. 131)  
γ. Λάθος (σελ. 127) 
δ. Σωστό (σελ. 160) 
ε. Σωστό 
 
ΘΕΜΑ Β1 
σελ. 26: «Από την Πελοπόννησο είχαν αποσυρθεί...Κολοκοτρώνη»  
 
ΘΕΜΑ Β2 
σελ. 41: «(Η οικονοµία της Ευρώπης...συστήµατος) Τρία ήταν...Αγγλία» 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
α) πληροφορίες ιστορικής αφήγησης: σελ. 65: «Το όραµα...Ελλήνων» 
 
Παραθέµατα 

→ Κείµενο Α: δευτερογενές παράθεµα από το ιστορικό πόνηµα του Κ. Σβολόπουλου 
«Η Ελληνική εξωτερική πολιτική», 1900-1945, σελ. 41-42 
 

Πληροφορίες 

→ Βούλγαροι: - φιλοβουλγαρική προπαγάνδα στο εξωτερικό  
  - δράση τροµοκρατική ανταρτών στις επαρχίες Μακεδονίας 

→ Έλληνες:  - η ελληνική κυβέρνηση αναλαµβάνει δράση 
  - επίσηµοι φορείς αλλά και απλοί ιδιώτες προσφέρουν οικονοµική 
       ενίσχυση αλλά και ενεργητική βοήθεια στον αγώνα για τη διαφώτιση 
    της διεθνούς κοινής γνώµης για τα δεινά του Ελληνισµού της  
    Μακεδονίας 
  - στατιστικές έρευνες, δηµοσιεύµατα και άρθρα για την υπεράσπιση 
     του ελληνικού αγώνα 
  - φιλελληνικοί σύλλογοι σε Παρίσι και Λονδίνο προς ανάσχεση της φι
     λοβουλγαρικής προπαγάνδας 

Στο α΄ ερώτηµα το κείµενο Β δεν απαντά. 
β) ιστορική αφήγηση: σελ. 66 «Νέοι...Τούρκων» 

→ Κείµενο Α: ο αγώνας των Ελλήνων οργανώνεται και ενισχύεται από διάφορες ι-
σχυρές προσωπικότητες, µια εκ των οποίων είναι ο Μητροπολίτης Καστοριάς 
Γερµανός Καραβαγγέλης. Ξεπερνώντας τις αρµοδιότητες και τις διαδικασίες του 
συστράτευσε τους γηγενείς Έλληνες µε την πολύτιµη βοήθεια και των Προξενικών 



αρχών επωµιζόµενος, όµως, ο ίδιος την κύρια ευθύνη για την επιτυχία του εγχει-
ρήµατος. 

→ Κείµενο Β: παράθεση αυτούσιου αποσπάσµατος της Επιστολής που έστειλε ο Π. 
Μελάς στη σύζυγό του στις 21 Αυγούστου/3 Σεπτεµβρίου, από την Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, τόµος I∆΄, σελ. 239-240 
 

 Στην επιστολή του ο µεγάλος Μακεδονοµάχος εκφράζει στη σύζυγό του τη βαθύ-
τατη συναίσθηση του χρέους του απέναντι στην πατρίδα του. Επίσης, εξοµολογείται 
την πίστη του σ' αυτόν τον αγώνα και την πρόθεσή του να προσπαθήσει να εµπνεύ-
σει αυτή την πίστη και στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και στην ελληνική κοινή γνώ-
µη. 
 
ΘΕΜΑ ∆1 
α) ιστορική αφήγηση: σελ.78: «Η πολεµική προσπάθεια...µε κάθε µέσο» και σελ. 80  
 «στο δυτικό µέτωπο...είχε κριθεί»  

→ Κείµενο Α:  - ορίζεται το δυτικό µέτωπο ως η γραµµή µάχης διαµέσου Γαλλίας, 
από Ελβετία έως τη Β. θάλασσα. 
  - προσπάθεια Γερµανών για πολιορκία γαλλικού οχυρού Βερντέν για 6 
    µήνες που απέτυχε 
  - µάχη στον ποταµό Σοµ (Ιούλιος-Οκτώβριος 1916) µε απολογισµό: α. 
    εδαφικό όφελος λίγων χιλιοµέτρων για τους Αγγλογάλλους και β.  
    απώλεια 500.000 Γερµανών στρατιωτών, 400.000 Βρετανών και  
    200.000 Γάλλων 

β) σχολικό βιβλίο σελ. 78: «Τελικά το µέτωπο σταθεροποιήθηκε...ποτέ» 
Οι οδυνηρές συνθήκες που επικρατούσαν στα χαρακώµατα του Α΄ Παγκοσµίου Πο-
λέµου επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που παρατίθενται τόσο στο Α΄ όσο και στο Β΄ 
Παράθεµα.  
Η Α΄ πηγή κάνει λόγο για ακινητοποίηση των αντίπαλων στρατευµάτων σ' ένα απέ-
ραντο δίκτυο χαρακωµάτων, απ' όπου εξαπολύονταν οι εκατέρωθεν επιθέσεις πριν 
τα χαράµατα, ενώ η µαρτυρία του Ε.Μ.Ρεµάρκ στο δεύτερο απόσπασµα περιγράφει 
µε τρόπο γλαφυρό και παραστατικό τις κακουχίες και τις στερήσεις που υπέµεναν οι 
στρατιώτες. Αναφέρεται συγκεκριµένα:  

− στην απώλεια της αίσθησης του χρόνου 

− στη σωµατική εξάντληση των αντιµαχόµενων πλευρών 

− στα συρµατοπλέγµατα που είναι ηλεκτροφόρα 

− στα ποντίκια που εισβάλλουν στα χαρακώµατα 

− στον ακατάπαυστο θόρυβο των πολεµικών µηχανών 

− στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην καταστροφή του πολεµικού και ενδυµα-
τολογικού εξοπλισµού.  

      
 


