ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2014 - ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ Α1
Να δώςετε το περιεχόμενο των παρακϊτω όρων:
α. Δεκεμβριςτέσ {ελύδα 15: « Σο Δεκϋμβριο του 1825 … την κατϋςτειλε»}
β. χέδιο ουμάν { ελύδεσ 154 – 155: « Η ϋναρξη τησ διαδικαςύασ …
ενδιαφϋρονταν να μετϊςχουν … ( ΕΚΑΧ)»}
γ. υμφωνία Ζυρίχησ – Λονδίνου (1959) { ελύδεσ 163 – 164: « Σα
Φεβρουϊριο του 1959 … Αύγουςτο του 1960»}
Μονάδεσ 15

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρύςετε τισ προτϊςεισ που ακολουθούν, γρϊφοντασ ςτο τετρϊδιό ςασ
τη λϋξη ωςτό ή Λάθοσ δύπλα ςτο γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτην κϊθε πρόταςη:
α. Η μεγϊλη οικονομικό κρύςη των ετών 1929-1932 εύχε ωσ αφετηρύα την
αιφνύδια ραγδαύα πτώςη των τιμών ςτο χρηματιςτόριο του Λονδίνου. ( Λ ) (
ελύδα 104)
β. Η κατϊληψη τησ Πολωνύασ από τουσ Γερμανούσ εύχε ωσ αποτϋλεςμα τη
δημιουργύα του γκϋτο τησ Βαρςοβύασ, όπου ςυγκεντρώθηκαν, υπό περιοριςμό,
500.000 Εβραύοι. (  ) ( ελύδα 131)
γ. Η απόβαςη των υμμϊχων ςτη Νορμανδύα, ςτισ 6 Ιουνύου του 1944, ϋγινε ςε
εφαρμογό του ςχεδύου «Μαρίτα». ( Λ ) ( ελύδα 127)

δ. Σον Δεκϋμβριο του 1974 διενεργόθηκε ςτην Ελλϊδα δημοψόφιςμα για τη
μορφό του πολιτεύματοσ, ςτο οπούο επικρϊτηςαν οι υποςτηρικτϋσ τησ
αβαςύλευτησ δημοκρατύασ. (  ) ( ελύδα 160)
ε. Σο Σεύχοσ του Βερολύνου ϋγινε το ςύμβολο τησ διαύρεςησ τησ Ευρώπησ ϋωσ την
πτώςη του, το 1989. (  ) ( ελύδα 148)
Μονάδεσ 10
ΘΕΜΑ Β1
Ποιεσ ςυνθόκεσ ευνόηςαν την επικρϊτηςη τησ επανϊςταςησ του 1821 ςτη νότια
Ελλϊδα;
{ ελύδα 26 –27 : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ: « Από την Πελοπόννηςο …
ςφαγό των κατούκων τησ »}
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ΘΕΜΑ Β2
Ποια όταν τα βαςικϊ γνωρύςματα του εργοςταςιακού ςυςτόματοσ κατϊ τη
βιομηχανικό επανϊςταςη;
{ ελύδα 41: ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ: «
Σρύα όταν τα βαςικϊ … πρώτα ςτην Αγγλύα»
Μονάδεσ 10

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντασ ςτοιχεύα από τα κεύμενα που ςασ δύνονται και με βϊςη τισ ιςτορικϋσ
ςασ γνώςεισ, να αναφερθεύτε:
α) ςτον ανταγωνιςμό Ελλόνων και Βουλγϊρων, ςτο πλαύςιο του Μακεδονικού
Αγώνα, μϋχρι το κύνημα των Νεοτούρκων (μονϊδεσ 13) και β) ςτισ προςπϊθειεσ,
από ελληνικόσ πλευρϊσ, για την ενύςχυςη του αγώνα αυτού (μονϊδεσ 12).
Μονάδεσ 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Η πορεύα των διπλωματικών εξελύξεων ςε ςυνδυαςμό με την απόχηςη τησ
φιλοβουλγαρικόσ προπαγϊνδασ ςτο εξωτερικό και την ϋνταςη τησ
τρομοκρατικόσ δραςτηριότητασ των ανταρτικών ομϊδων ςτισ μακεδονικϋσ
επαρχύεσ, οδηγούςαν ςτη ςυνϋγερςη τησ ελληνικόσ κοινόσ γνώμησ και την
παρώθηςη τησ ελληνικόσ κυβερνόςεωσ ςτην ανϊληψη δραςτικών
πρωτοβουλιών. Από το 1903, δραςτόριοι υπηρεςιακού φορεύσ, εκπρόςωποι
ποικιλώνυμων ςυλλόγων και απλού ιδιώτεσ ϋτειναν να ςυμβϊλλουν με
χρηματικϊ κονδύλια και ςύντονεσ ενϋργειεσ ςτη διαφώτιςη τησ διεθνούσ κοινόσ
γνώμησ για τα προβλόματα του ελληνιςμού τησ Μακεδονύασ και τησ Θρϊκησ.
Δημοςιεύματα βαςιςμϋνα ςε υπεύθυνα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα, ομιλύεσ και ϊρθρα
επιφανών Ευρωπαύων δημοςιολόγων υπϋρ των ελληνικών δικαύων και, ακόμη,
ςύςταςη φιλελληνικών ςυλλόγων ςτο Παρύςι και το Λονδύνο, προοριςμϋνων να
ανακόψουν το ρεύμα τησ φιλοβουλγαρικόσ προπαγϊνδασ, προϊγγελλαν μύα νϋα,
περιςςότερο δυναμικό, αντύληψη ςτη διαχεύριςη των εθνικών υποθϋςεων. [...]
Πρωταγωνιςτικό ρόλο διαδραμϊτιςε ο Γερμανόσ Καραβαγγϋλησ, Μητροπολύτησ
Καςτοριϊσ από το 1900, ιερϊρχησ προοριςμϋνοσ, με το ψυχικό ςθϋνοσ, τη
δύναμη επιβολόσ και την αύςθηςη ρεαλιςμού που τον διϋκριναν, να μεταβληθεύ
ςε εμψυχωτό και ςταυροφόρο τησ εθνικόσ ιδϋασ, ςε χώρο που ξεπερνούςε τα
όρια τησ δικαιοδοςύασ του. Η προςπϊθεια για τον εντοπιςμό και το ςυντονιςμό
των ενεργειών των γηγενών Ελλόνων που θα όταν δυνατό να ςτρατευθούν ςτον
αγώνα για την περιςτολό τησ τρομοκρατύασ ςτην ύπαιθρο και τισ κωμοπόλεισ
τησ Μακεδονύασ όταν εύλογο να ενθαρρυνθεύ από τισ τοπικϋσ ελληνικϋσ
προξενικϋσ αρχϋσ. Οι εγγενεύσ όμωσ δυςχϋρειεσ ενόσ ανϊλογου εγχειρόματοσ, [...]
ςυνετϋλεςαν ςτη ςυγκϋντρωςη και την αναδοχό του κύριου βϊρουσ τησ
προςπϊθειασ για την ενεργοπούηςη του τοπικού ςτοιχεύου από το Γερμανό
Καραβαγγϋλη. [...]

Κων. βολόπουλου, Η ελληνικό εξωτερικό πολιτικό 1900-1945, Βιβλιοπωλεύο τησ
Εςτύασ, Πολιτικό και Ιςτορύα, Αθόνα 19974, ςς.41-42.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

[Ο Παύλοσ Μελϊσ] ϋγραφε ςτη γυναύκα του Ναταλύα ςτισ 21 Αυγ./3 επτ.:
«Αναλαμβϊνω αυτόν τον αγώνα με όλην μου την ψυχόν και με την ιδϋαν ότι
εύμαι υποχρεωμϋνοσ να τον αναλϊβω. Εύχα και ϋχω την ακρϊδαντον πεπούθηςιν
ότι δυνϊμεθα να εργαςθώμεν εν Μακεδονύα και να ςώςωμεν πολλϊ πρϊγματα.

Έχων δε την πεπούθηςιν ταύτην, ϋχω και υπϋρτατον καθόκον να θυςιϊςω το
παν όπωσ πεύςω και Κυβϋρνηςιν και κοινόν γνώμην περύ τούτου».[...]
Ιςτορύα του Ελληνικού Έθνουσ, τ. ΙΔ΄, Νεώτεροσ Ελληνιςμόσ από 1881 ωσ 1913,
Εκδοτικό Αθηνών Α.Ε., Αθόνα 20002, ςς. 239-240.

Προλογικά: ( Σο 1878 με τη υνθόκη του Αγύου τεφϊνου, που επιβλόθηκε από
τουσ Ρώςουσ ςτουσ Σούρκουσ, οι Βούλγαροι εξαςφϊλιςαν προσ ςτιγμόν τη
Μεγϊλη Βουλγαρύα. Οι Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ τησ Ευρώπησ ανόςυχεσ όμωσ από τη
δημιουργύα ενόσ τόςου ιςχυρού ερεύςματοσ τησ Ρωςύασ ςτη Νοτιοανατολικό
Ευρώπη ςτο υνϋδριο Σου Βερολύνου περιόριςαν δραςτικϊ τη Μεγϊλη
Βουλγαρύα). Απάντηςη ςτο Α΄ ερώτημα : ςελίδα 65 κ΄66 «Σο όραμα τησ
Μεγϊλησ Βουλγαρύασ ανηςυχούςε …. πολλού Βούλγαροι θύματα των Ελλόνων»
Επιπλέον από την Α΄ πηγή να αναφερθεύ η απόχηςη που εύχε η
φιλοβουλγαρικό προπαγϊνδα ςτο εξωτερικό και η τρομοκρατικό ϋνταςη με την
οπούα ϋδραςαν οι αντϊρτικεσ βουλγαρικϋσ ομϊδεσ ( Κομιτατζόδεσ) ςτισ
μακεδονικϋσ επαρχύεσ ωσ απόδειξη του μεγϊλου ανταγωνιςμού Ελλόνων και
Βουλγϊρων.
Απάντηςη ςτο Β΄ ερώτημα: ςελίδα 66: « Νϋοι από όλη την Ελλϊδα … εναντύον
των Σούρκων». Επιπλέον από την Α΄ και Β΄ πηγή να ςυμπεριληφθούν τα
ακόλουθα:
 Η δρϊςη υπηρεςιακών φορϋων, ςυλλόγων, ιδιωτών, οι οπούοι
ςυνδρϊμουν οικονομικϊ τον Αγώνα και παρϊλληλα με δημοςιεύματα,
ομιλύεσ και ϊρθρα διαφωτύζουν τη διεθνό κοινό γνώμη για τα
προβλόματα του ελληνιςμού ςτη Μακεδονύα και τη Θρϊκη.
 Η ςύςταςη φιλελληνικών ςυλλόγων ςε Παρύςι και Λονδύνο για να
ξεςκεπαςτεύ η βουλγαρικό προπαγϊνδα. Κύνηςη που ςυνιςτούςε
απόδειξη ότι το Μακεδονικό Ζότημα αντιμετωπιζόταν πια με ϊλλουσ
πολιτικούσ όρουσ, υπϋρ τησ ελληνικόσ πλευρϊσ.
 Ο πρωταγωνιςτικόσ ρόλοσ του Γερμανού Καραβαγγϋλη, οπούοσ με ςθϋνοσ
και ρεαλιςμό υποςτόριξε και πρόβαλε τα δύκαια του Μακεδονικού
Αγώνα.
 Οι ενϋργειεσ των γηγενών Ελλόνων και των ελληνικών προξενικών
αρχών για την αποτελεςματικό αντιμετώπιςη τησ βουλγαρικόσ
προπαγϊνδασ ςτη Μακεδονύα.
 Η ςυγκινητικό και ειλικρινόσ επιςτολό του Παύλου Μελϊ προσ τη ςύζυγό
του, όπου δηλώνει πωσ τϊςςεται ολόψυχα ςτον αγώνα, με διϊθεςη
αυτοθυςύασ, για να ςωθεύ ο ελληνιςμόσ τησ Μακεδονύασ. Η πρϊξη του

επιθυμεύ να κινητοποιόςει ανϊλογα την ελληνικό κυβϋρνηςη και το
ςύνολο του ελληνικού λαού.

ΘΕΜΑ Δ1
Αντλώντασ ςτοιχεύα από τα κεύμενα που ςασ δύνονται και με βϊςη τισ ιςτορικϋσ
ςασ γνώςεισ, να αναφερθεύτε:
α) ςτισ ςτρατιωτικϋσ επιχειρόςεισ του δυτικού μετώπου, κατϊ τον Α΄ Παγκόςμιο
πόλεμο, μϋχρι το καλοκαύρι του 1918 (μονϊδεσ 13) και β) ςτισ ςυνθόκεσ που
επικρατούςαν ςτα χαρακώματα (μονϊδεσ 12).
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ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Ο Α΄ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ διϋψευςε πολλούσ ςτρατιωτικούσ ειδόμονεσ που
πύςτευαν ότι θα τελεύωνε γρόγορα: Οι ανοιχτϋσ πολεμικϋσ επιχειρόςεισ ελιγμών
και μετακινόςεων ςτρατευμϊτων, γρόγορα ςταμϊτηςαν ςτο Δυτικό Μϋτωπο –
τη γραμμό μϊχησ που απλωνόταν διαμϋςου τησ Γαλλύασ, από την Ελβετύα μϋχρι
τη Βόρεια Θϊλαςςα, όπου μαινόταν ο πόλεμοσ για τα επόμενα τϋςςερα χρόνια.
Μετϊ την αρχικό προώθηςη γερμανικών ςτρατευμϊτων ςτη Γαλλύα, οι
αντύπαλοι ςτρατού ακινητοποιόθηκαν ςε ϋνα απϋραντο δύκτυο χαρακωμϊτων,
από το οπούο εξαπολύονταν επιθϋςεισ για την εκδύωξη του εχθρού, ςυνόθωσ τισ
ςκοτεινϋσ ώρεσ πριν από τα χαρϊματα.[...] Μϊχεσ που δεν κατϋληγαν πουθενϊ
ςχεδόν, καταβρόχθιζαν τουσ ϊνδρεσ που πολεμούςαν. Πϊνω από 600.000
ςτρατιώτεσ ςκοτώθηκαν ό τραυματύςτηκαν όταν οι Γερμανού, χωρύσ επιτυχύα,
πολιόρκηςαν το γαλλικό οχυρό του Βερντϋν, κοντϊ ςτα ανατολικϊ ςύνορα τησ
Γαλλύασ, για διϊςτημα ϋξι μηνών, την ϊνοιξη του 1916. τη μϊχη κατϊ μόκοσ του
ποταμού ομ, που κρϊτηςε από τον Ιούλιο μϋχρι τον Οκτώβριο του 1916 και η
οπούα χϊριςε ςτουσ Αγγλογϊλλουσ όχι περιςςότερα από λύγα χιλιόμετρα, οι
Γερμανού ϋχαςαν 500.000 ςτρατιώτεσ, οι Βρεταννού 400.000 και οι Γϊλλοι
200.000. [...]

Ε. Burns, Eυρωπαώκό Ιςτορύα. Ειςαγωγό ςτην Ιςτορύα και τον Πολιτιςμό τησ νεότερησ
Ευρώπησ, τ.Β΄, επιμϋλεια-ειςαγωγό Ι.. Κολλιόπουλοσ, μτφρ. Σϊςοσ Δαρβϋρησ,
Παρατηρητόσ, Θεςςαλονύκη 1985, ςς. 265, 266.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[...] Πόςον καιρό κρατϊει όλο αυτό; Βδομϊδεσ – μόνεσ ό χρόνια; Μόνο μϋρεσ.
Βλϋπουμε το χρόνο να περνϊ πϊνω ςτ’ ϊχρωμα πρόςωπα των νεκρών, τρώμε
μηχανικϊ, τρϋχουμε, τρυπούμε κορμιϊ με τισ ξιφολόγχεσ, πυροβολούμε,
ςκοτώνουμε, ξαπλώνουμε κει πϋρα, εύμαςτε εξαςθενημϋνοι, παραδομϋνοι [...] Σα
πολυβόλα θερύζουν. Ξϋρω ότι τα ςυρματοπλϋγματϊ μασ εύναι πολύ δυνατϊ και
ςχεδόν αδιαπϋραςτα – ςε μερικϊ ςημεύα εύναι φορτωμϋνα με ιςχυρό ηλεκτρικό
ρεύμα. Οι πυροβολιςμού από τα τουφϋκια δυναμώνουν. [...] Έχουμε πια
ςυνηθύςει και τουσ ποντικούσ ςτο χαρϊκωμα. Έρχονται κι αυτού από την
ουδϋτερη ζώνη – και ξϋρουμε για ποιο λόγο. [...] Ση νύχτα ακούμε πϊλι το θόρυβο
από τισ μηχανϋσ, πύςω απ’ τισ εχθρικϋσ γραμμϋσ. Όλη μϋρα, ϋχουμε μόνο τον
κανονικό βομβαρδιςμό, ϋτςι που εύμαςτε ςε θϋςη να επιδιορθώςουμε τα
χαρακώματα. [...] Πύςω μασ βρύςκουνται βροχερϋσ βδομϊδεσ – γκρύζοσ ουρανόσ,
γκρύζα, υγρό γη, γκρύζοσ θϊνατοσ. Μόλισ βγούμε ϋξω η βροχό μϊσ μουλιϊζει
αμϋςωσ κϊτω απ’ τισ χλαύνεσ και τ’ αδιϊβροχϊ μασ· και μϋνουμε βρεγμϋνοι όλο
τον καιρό που βριςκόμαςτε ςτην πρώτη γραμμό. Ποτϋ δε ςτεγνώνουμε. Αυτού
που φορούν ψηλϋσ μπόττεσ, δϋνουν τςουβϊλια με ϊμμο μπροσ ςτα χαρακώματα,
ϋτςι που να μη πλημμυρύςουμε πολύ γρόγορα· τα όπλα μασ ϋχουν παλιώςει, τα
ρούχα μασ το ύδιο, όλα ϋχουν μουλιϊςει και λυώνουν, το χώμα γύνεται μια λαδερό
μϊζα κι ανϊμεςϊ του βλϋπεισ κύτρινεσ λιμνούλεσ με κόκκινεσ ραβδώςεισ από
αύμα, όπου νεκρού, τραυματύεσ κι όςοι καταφϋρνουν να επιβιώςουν βουλιϊζουν
αργϊ και ςιωπηλϊ. [...]

Ἐριχ Μαρύα Ρεμϊρκ, Ουδϋν Νεώτερον από το Δυτικόν Μϋτωπον, μτφρ. Δ. Κωςτελϋνοσ,
Εκδ. Δαρϋμα, Αθόνα χχ, ςς. 110, 170, 106, 218.

Α΄ ερώτημα από το ςχολικό βιβλίο-> ελίδα 78 : Σο δυτικό μϋτωπο « Η
πολεμικό προςπϊθεια … χαρακτηριςτικό του Μεγϊλου πολϋμου» και ςελύδα 80:
« το δυτικό μϋτωπο … εύχε κριθεύ»
Από την Α΄ πηγή να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα:
 Η διϊψευςη τησ ϊποψησ ότι ο πόλεμοσ μεταξύ Γερμανών και Γϊλλων θα
τερματιζόταν ςύντομα
 Οι ανοιχτϋσ πολεμικϋσ αναμετρόςεισ ςταμϊτηςαν ςύντομα

 Οι πολεμικϋσ επιχειρόςεισ αφορούςαν κυρύωσ την περιοχό από την
Ελβετύα μϋχρι τη Βόρεια Θϊλαςςα και όταν διϊρκειασ τεςςϊρων χρόνων,
1914 - 1918.

 Οι ςυνεχεύσ πολύνεκρεσ μϊχεσ: όπωσ η πολιορκύα του γαλλικού οχυρού
Βερντϋν από τουσ Γερμανούσ το 1916 με 600.000 νεκρούσ ό τραυματύεσ,
ςε ϋξι μϋςα μόλισ μόνεσ, η μϊχη κατϊ μόκοσ του ποταμού ομ με νικητϋσ τουσ
Αγγλογϊλλουσ αλλϊ με αςύλληπτο αριθμό θυμϊτων, και για τα δύο αντύπαλα
ςτρατόπεδα.

Α΄ ερώτημα από το ςχολικό βιβλίο-> ελίδα 78: « Επύ τϋςςερα χρόνια… δε
θα τελεύωνε ποτϋ» και 79 « Προςαρμόςτηκαν επύςησ ςτισ απαιτόςεισ του
πολϋμου των χαρακωμϊτων δύο παλαιϊ
όπλα, η χειροβομβύδα και το
ολμοβόλο».
Από την Α΄ και τη Β΄ πηγή να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα που
αποκαλύπτουν τισ ςυνθήκεσ ζωήσ ςτα χαρακώματα:
 Η ακινητοπούηςη των αντύπαλων ςτρατών ςτα δαιδαλώδη δύκτυα των
χαρακωμϊτων, απ’ όπου οι επιθϋςεισ γύνονταν πριν από το ξημϋρωμα.
 Η μακρόχρονη και εξουθενωτικό παραμονό ςτρατιωτών που
πολεμούςαν βρώμικοι, με φθαρμϋνο εξοπλιςμό και ρούχα.
 Ύπαρξη ςυρματοπλεγμϊτων με ηλεκτρικό ρεύμα.
 Η ςυνύπαρξη με ποντικούσ.
 Οι αντύξοεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ και οι απϊνθρωπεσ εν γϋνει καταςτϊςεισ
που υπϋφεραν, ιδιαύτερα οι ςτρατιώτεσ τησ πρώτησ γραμμόσ.
 Οι επιδιορθώςεισ των χαρακωμϊτων με την ταυτόχρονη απειλό κϊποιασ
επύθεςησ.
 Η λυπηρό αποκϊλυψη ότι « νεκρού, τραυματύεσ κι όςοι καταφϋρνουν να
επιβιώςουν βουλιϊζουν αργϊ και ςιωπηλϊ» .

