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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1
Δεκεμβριστές :  Ομάδα συνωμοτών αξιωματικών, που επιχείρησαν αποτυχημένο 

πραξικόπημα κατά της μοναρχίας το Δεκέμβριο του 1825, το οποίο κατέστειλε ο Νικόλαος  

Α’ . «Στις βορειοανατολικές παρυφές …. Κατέστειλε» , σελ. 15, ¨Ομάδα συνωμοτών .. κατά 

της μοναρχίας», σελ. 242.

Σχέδιο Σουμάν :  πρόκειται για την πρόταση  του Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλου υπουργού 

εξωτερικών , που αποτέλεσε τη βάση της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα 

και Χάλυβα. Σελ. 154 «Η έναρξη της διαδικασίας ….υπερεθνικής αρχής.»

Συμφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου (1959):  Στο πλαίσιο της διπλωματικής διαχείρισης του 

Κυπριακού «το Φεβρουάριο του 1959 η ελληνική κυβέρνηση….του 1960» σελ. 163-164.

ΘΕΜΑ Α2
α ) Λ  ,  β ) Σ,  γ) Λ , δ) Σ, ε) Σ

ΘΕΜΑ  Β 1
«Από την Πελοπόννησο είχαν αποσυρθεί …. Θ. Κολοκοτρώνη»,  Κεφ. Η εξέλιξη της 

επανάστασης, σελ. 26 .

ΘΕΜΑ Β 2
«Τρία ήταν τα βασικά …  Αγγλία»,  σελ. 41.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1
 Α)  Ανταγωνισμός Ελλήνων – Βουλγάρων στο πλαίσιο του Μακεδονικού αγώνα μέχρι το 

κίνημα των Νεοτούρκων.

Μετά το συνέδριο του Βερολίνου περιορίστηκαν τα σύνορα της «Μεγάλης Βουλγαρίας» 

αλλά το σχετικό όραμα των Βουλγάρων άρχισε πλέον να απασχολεί σοβαρά όχι μόνο τις 

Μεγάλες Δυνάμεις «το όραμα  της Μεγάλης Βουλγαρίας….Ελλήνων», σελ. 65 -66.  

Προφανώς τα προγενέστερα διπλωματικά γεγονότα , η εκτεταμένη προπαγάνδα υπέρ των 

Βουλγάρων στο εξωτερικό αποτελούσαν απειλή για τον Ελληνισμό. Η κοινή γνώμη στην 

Ελλάδα υποκινούσε για αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ιδιαίτερα όταν οι ειδήσεις 

περί  τρομοκρατικής δράσης των ανταρτών στη μακεδονική επαρχία πύκνωναν.  (κείμενο Α)

Β) Προσπάθειες της ελληνικής πλευράς για την ενίσχυση του αγώνα αυτού.

Από την ελληνική πλευρά αναπτύχθηκε μεγάλη δραστηριότητα υπηρεσιών, συλλόγων και 

απλών ιδιωτών. Άρχισε εκστρατεία διαφώτισης της κοινής γνώμης για την κατάσταση που 

επικρατούσε στη Μακεδονία και στη Θράκη, στην οποία στρατεύθηκαν και διακεκριμένοι  



Ευρωπαίοι φιλέλληνες στην Αγγλία και στη Γαλλία. Έτσι καταβαλλόταν προσπάθεια 

αντίκρουσης και περιστολής της βουλγαρικής προπαγάνδας ήδη από το 1903. 

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης , μητροπολίτης Καστοριάς εμψύχωνε αγωνιστές και αγωνιζόταν 

για τον ελληνικό εθνικισμό ήδη από το 1900, ενώ κατέβαλλε κάθε προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση των βουλγαρικών τρομοκρατικών δράσεων και την προστασία των Ελλήνων  

της υπαίθρου και των κωμοπόλεων.  Παράλληλα ενίσχυε τόσο τις προξενικές αρχές όσο και 

τους ντόπιους κατοίκους στην ενεργοποίησή τους εναντίον των Βουλγάρων. 

Στο μεταξύ «νέοι από όλη …χώρα « σελ. 66.  

Ειδικά  στον Παύλο Μελά αναφέρεται το δεύτερο παράθεμα . Σε επιστολή του  προς τη 

γυναίκα του ο ίδιος επιβεβαιώνει  την  πίστη του για την αποτελεσματικότητα  του 

Μακεδονικού αγώνα και τη σωτηρία  του ελληνισμού, πράγμα που τον κάνει να αγωνίζεται 

για ανάλογη υποκίνηση της υποστήριξης τόσο της ελλνικής κυβέρνησης όσο και της 

ελληνικής κοινής γνώμης.  Να σημειωθεί ότι «την αναμέτρηση μεταξύ … Τούρκων» , σ. 66.

(έχουν ενσωματωθεί στην απάντηση όλα τα στοιχεία του κειμένου β και από το κείμενο Α 

όσα περιλαμβάνονται μετά την 6η σειρά. 

ΘΕΜΑ Δ1
Α) Στρατιωτικές επιχειρήσεις του  Δυτικού μετώπου κατά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο, μέχρι το 

καλοκαίρι του 1918.

Στο Δυτικό μέτωπο «η πολεμική προσπάθεια …  με κάθε μέσο». Αναλυτικά στο παράθεμα 

καταγράφονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εκεί  αναφέρεται ότι με τις διάφορες 

ευέλικτες μετακινήσεις των εμπολέμων  η πολεμική γραμμή επεκτάθηκε από το έδαφος της 

Γαλλίας, περνούσε από την Ελβετία και έφθανε μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα, όπου γίνονταν 

και  διάφορες πολεμικές συγκρούσεις  για τα επόμενα 4 χρόνια, αφού ο πόλεμος αυτός 

παρά το γεγονός ότι προοιωνιζόταν σύντομος, τόσο κράτησε. Έτσι  χωρίς σημαντικά κέρδη , 

αντιθέτως με αποτυχημένο αποτέλεσμα ο πόλεμος κόστισε 600.000 στρατιώτες  των 

συμμαχικών δυνάμεων κατά την εξάμηνη πολιορκία του γαλλικού οχυρού Βερντέν την 

άνοιξη του 1916.  Η μάχη κατά μήκος του ποταμού Σομ, η οποία διάρκεσε από τον Ιούλιο 

έως τον Οκτώβριο του 1916 είχε αποτέλεσμα εδαφικών κερδών λίγων χιλιομέτρων και 

επώδυνο κόστος  σε ανθρώπινες ζωές ( 500.000 Γερμανοί, 400.000 Βρετανοί και 200.000 

Γάλλοι).   Προφανώς  από νωρίς το μέτωπο σταθεροποιήθηκε «και οι αντίπαλοι… μεγάλου 

πολέμου».  σελ 78    

  

Β) Οι συνθήκες που επικρατούσαν στα χαρακώματα.

«Επί τέσσερα χρόνια … ποτέ», σελ. 78.  Οι συνθήκες και η πολεμική ατμόσφαιρα 

καταγράφεται στο απόσπασμα  από το γνωστό κείμενο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, που έχει 

δοθεί σαν κείμενο Β. 

Αναλυτικότερα καταγράφονται τα προβλήματα που βίωναν οι στρατιώτες : η ενστικτώδης 

και μηχανική προσπάθεια επιβίωσης σε συνθήκες διαρκούς απειλής της ζωής τους, η 

συμβίωση  με το θάνατο, η σωματική και ψυχολογική εξάντληση. Οι τραυματικές εμπειρίες, 

οι ακουστικές παραστάσεις των πολεμικών μέσων , η μάταιη επιδιόρθωση των 

χαρακωμάτων , η υγρασία και το αίσθημα της  μάταιης προσπάθειας να υπερβούν το 

θάνατο εξηγούν τους χαρακτηρισμούς του σχολικού βιβλίου «στάσιμος και μονότονος 

πόλεμος».  

 Το κείμενο του Ρεμάρκ είναι ασφαλώς διάσημο αντιπολεμικό λογοτεχνικό κείμενο, έμμεση 

ιστορική πηγή, αλλά αυθεντική προσωπική μαρτυρία, που  γράφτηκε, για να καταγγείλει 

τον καταστροφικό χαρακτήρα του πολέμου.


