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ΘΕΜΑ Α1 
α. ∆εκεµβριστές:  
από το σχολικό βιβλίο σελ. 242 ορισµός και  
σελ. 15 «Στις βορειοανατολικές παρυφές… και την κατέστειλε» 
β. Σχέδιο Σουµάν:  
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 154-155 «Η έναρξη της διαδικασίας… την απλή 
διακυβερνητική διαδικασία» 
γ. Συµφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου: 
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 163-164 «Τον Φεβρουάριο του 1959… τον Αύγουστο του 
1960» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. Λ 
β. Σ 
γ. Λ 
δ. Σ 
ε. Σ 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 26 «Από την Πελοπόννησο είχαν αποσυρθεί ισχυρές τουρκικές 
στρατιωτικές δυνάµεις… υπό την ηγεσία του Θ. Κολοκοτρώνη» 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 41 «Τρία ήταν τα βασικά γνωρίσµατα… που εκδηλώθηκε 
πρώτα στην Αγγλία» 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 65 «Το όραµα της “Μεγάλης Βουλγαρίας“... ήδη ως 
πατρογονική κληρονοµιά. Ακολούθησε οξύς ανταγωνισµός των Βουλγάρων µε τους 
Έλληνες... καθώς και αντάρτικες οµάδες από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία».  
 
• Όπως αναφέρεται και στο παράθεµα από την πλευρά της Βουλγαρίας ασκείται 
“φιλοβουλγαρική προπαγάνδα”, έχοντας στόχο τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης στο 
εξωτερικό υπέρ της χώρας τους, συµπεριλαµβανοµένου και του ελέγχου ιερέων, 
δασκάλων, εκκλησιών και σχολείων στις πόλεις και στα χωριά της Μακεδονίας. Μάλιστα, 
όπως αναφέρει το σχολικό εγχειρίδιο, όταν η κατάσταση αυτή στηρίζεται από ένοπλες 
αντάρτικες οµάδες γηγενών... Ελλάδα και τη Βουλγ. (σελ. 65) τα γεγονότα περιπλέκονται 
και οδεύουµε έτσι στην έναρξη του Μακεδ. Αγώνα, ενός σκληρού αγώνα... µε τις τουρκικές 
δυνάµεις (σελ. 65). 
• Σύµφωνα µε το παράθεµα , τα γεγονότα εκτραχύνονται, όταν οι αντάρτες κατ’ 
εξακολούθηση χρησιµοποιούν την τροµοκρατία για να έχουν υπό τον έλεγχό τους, τις 
µακεδονικές επαρχίες. Επιβεβαιώνοντας και η ιστορική αφήγηση αναφέρει ότι (σελ. 65-66) 
ο ακληρός αγώνας στη Μακεδονία... θύµατα των Ελλήνων. 
• Σχολ. βιβλίο: (σελ.66) την αναµέτρηση µεταξύ των Ελλήνων... σε όλους τους λαούς 
της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. 
β) Η πηγή µας πληροφορεί ότι όταν η τροµοκρατία των ανταρτών στις µακεδονικές 
επαρχίες φτάνει στο απροχώρητο, η ελλην. Κυβέρνηση αλλά και µεµονωµένοι «Ελ. 
Πολίτες» καλούνται να λάβουν δραστικά µέτρα. Από το 1903 και εξής, ποικίλοι φορείς και 
σύλλογοι πασχίζουν από τη µία για την οικονοµική ενίσχυση του αγώνα, και από την άλλη 
για τη λεπτοµερή ενηµέρωση της κοινής γνώµης, σχετικά µε προβλήµατα του µακεδονικού 
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ελληνισµού. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχουµε τη σύσταση συλλόγων υπέρ του 
ελληνισµού στο εξωτερικό, ενώ µέσω του τύπου γίνεται µία συντονισµένη προσπάθεια για 
κοινοποίηση των ελλην. δικαίων. Στόχος της ελλην. πλευράς τώρα είναι η παρεµπόδιση 
µιας φιλοβουλγ. Προπαγάνδας. 
• Επίσης αναφέρεται στην πηγή ότι µεµονωµένα άτοµα όπως ο Π. Μελλάς και ο Γ. 
Καραβαγγέλης πρωτοστατούν στον αγώνα κατά των Βουλγ. Ο πρώτος νέος αξιωµατικός 
από την Αθήνα, δίνει στην κυριολεξία τη ζωή του στον αγώνα, και όπως αναφέρει και ο 
ίδιος στο γράµµα προς την γυναίκα του, δίνεται ψυχή και σώµατι στη σωτηρία της 
Μακεδονίας, ενώ παράλληλα προσπαθεί να παρακινήσει και την ελλην. κυβέρνηση να 
συµπράξει στο έργο αυτό.   
Από την άλλη, ο Γ. Καραβαγγέλης, µητροπολίτης Καστοριάς, ανέλαβε εξίσου 
πρωταγωνιστικό ρόλο, παρά το ότι κάτι τέτοιο δεν σχετιζόταν µε την δικαιοδοσία του. 
∆υναµικός και ρεαλιστής συνάµα, επιχείρησε να συγκεντρώσει γηγενείς Έλληνες που στη 
συνέχεια θα στρατεύονταν στον αγώνα, µε σκοπό την εξάλειψη της τροµοκρατίας στην 
ύπαιθρο.     
•  Σχολ. βιβλίο: (σελ. 66) «Νέοι από όλη την Ελλάδα ... υπόθεση του έθνους». 
 
ΘΕΜΑ ∆1 
α) σχολ. βιβλίο: (σελ. 78) Η πολεµική προσπάθεια της Γερµανίας... Παρίσι. Το παράθεµα 
επιβεβαιώνει ότι η εµπόλεµη ζώνη του δυτ. Μετώπου, εκτείνονταν από την Ελβετία µέχρι 
και την Β. Θάλασσα, συµπεριλαµβανοµένου και της Γαλλίας. 
Πιο συγκεκριµένα, η πηγή πληροφορεί ότι 600.000 άνδρες θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια 
της εξάµηνης πολιορκίας του γαλλικού οχυρού Βερντέν, από τη Γερµανία, ενώ επίσης η 
Γερµανία θρήνησε 500.000 θύµατα στη µάχη του ποταµού Σόµ, η Βρετανία 400.000 και η 
Γαλλία 200.000. 
•  (σελ. 78) Οι Γάλλοι κατόρθωσαν να αναχαιτίσουν.. το βασικότερο χαρ/κο του Μεγάλου 
πολέµου.  
• (σελ. 80): Στο δυτικό µέτωπο... Η τύχη του πολέµου είχε κριθεί. 
β) (σελ. 78) Επί τέσσερα χρόνια οι αντίπαλοι ... πως δεν θα τελείωνε ποτέ. 
• Όπως διαφαίνεται στο παράθεµα, οι επικρατούσες συνθήκες στα χαρακώµατα ήταν 
απάνθρωπες και αποκρουστικές. Χρησιµοποιούνταν για την αντιµετώπιση του εχθρού, ανά 
πάσα στιγµή της ηµέρας, κυρίως όµως τις βραδινές ώρες, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη 
κάλυψη. 
• Η καθηµερινότητα επαναλαµβανόταν µε τον ίδιο µηχανικό τρόπο για καιρό και µετά 
βίας οι στρατιώτες έτρωγαν και ξεκουράζονταν, ενώ η συµβίωση ζώντων και νεκρών στον 
ίδιο χώρο, αποτελούσε πλέον κάτι το σύνηθες χωρίς να προκαλεί αίσθηµα. 
• Τα χαρακώµατα οριοθετούνται από συρµατόπλεγµα, που µάλιστα σε ορισµένα σηµεία 
είναι επιφορτισµένα µε ηλεκτρικό ρεύµα. Εκεί βρίσκονται στιβαγµένοι οι στρατιώτες που µε 
τα τουφέκια τους και τα πολυβόλα προσπαθούν να κρατήσουν σε απόσταση τον εχθρό. 
(σελ. 79). Προσαρµόστηκαν επίσης... στις µεταφορές. 
• Συνθήκες υγιεινής δεν υφίστανται, αφού παντού κυκλοφορούν ποντίκια, ενώ οι 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν στη διεξαγωγή του έργου τους. Μουσκεµένοι 
και µες στις λάσπες, προσπαθούν µε κάθε τρόπο να διατηρήσουν τα αντιπληµµυρικά έργα, 
ενισχύοντας τα χαρακώµατα µε τσουβάλια άµµου. Παντού κυριαρχεί ο θάνατος και η 
µαυρίλα του πολέµου. 
 

Επιµέλεια 
Α. Παπανικολάου 


