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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 15  
    «Στις βορειοανατολικές παρυφές … κατέστειλε»  και 

σχολικό βιβλίο σελίδα 242  
«Ομάδα συνωμοτών … κατά της μοναρχίας.» 

 
β. Σχολικό βιβλίο σελίδες 154-155  

«Η σύσταση των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Η έναρξη της 
διαδικασίας ... υπερεθνικής Αρχής.» 

 
γ. Σχολικό βιβλίο σελίδες 163-164  

«Τον Φεβρουάριο του 1959 …. Αύγουστο 1960.» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. Λάθος , β. Σωστό , γ. Λάθος , δ. Σωστό , ε. Σωστό 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Σχολικό βιβλίο, σελίδες 26-27 
«Από την Πελοπόννησο … κατοίκων της». 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 41 
 «Τρία ήταν τα βασικά γνωρίσματα … στην Αγγλία.»  
 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
α)  Σχολικό βιβλίο: «Το όραμα της «Μεγάλης Βουλγαρίας» … εναντίον 

των Τούρκων», σελίδες 65-66. 
       Από το κείμενο  Α  να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες :  

«Η πορεία των διπλωματικών εξελίξεων σε συνδυασμό με την 
απήχηση της φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας στο εξωτερικό και την 
ένταση της τρομοκρατικής δραστηριότητας των ανταρτικών ομάδων 
στις μακεδονικές επαρχίες, οδηγούσαν στη συνέγερση της ελληνικής 
κοινής γνώμης και την παρώθηση της ελληνικής κυβερνήσεως στην 
ανάληψη δραστικών πρωτοβουλιών.» 

β)  Σχολικό βιβλίο: «Νέοι από όλη την Ελλάδα … εναντίον των Τούρκων», 
σελίδες 65-66. 

       Από το κείμενο  Α  να αξιοποιηθούν :  
- «Από το 1903 υπηρεσιακοί φορείς και ιδιώτες βοήθησαν με 

χρήματα και συντονισμένες ενέργειες στη διαφώτιση της διεθνούς 
κοινής γνώμης για τα προβλήματα του ελληνισμού Μακεδονίας 
και Θράκης.» 

- «Δημοσιεύματα βασισμένα σε υπεύθυνα στατιστικά στοιχεία, 
ομιλίες και άρθρα επιφανών Ευρωπαίων δημοσιολόγων υπέρ των 
ελληνικών δικαίων και, ακόμη, σύσταση φιλελληνικών συλλόγων 
στο Παρίσι και το Λονδίνο, προορισμένων να ανακόψουν το 
ρεύμα της φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας, προάγγελλαν μία νέα, 
περισσότερο δυναμική, αντίληψη στη διαχείριση των εθνικών 
υποθέσεων.» 

- « Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε ο Γερμανός Καραβαγγέλης, 
Μητροπολίτης Καστοριάς από το 1900, ιεράρχης προορισμένος, 
με το ψυχικό σθένος, τη δύναμη επιβολής και την αίσθηση 
ρεαλισμού που τον διέκριναν, να μεταβληθεί σε εμψυχωτή και 
σταυροφόρο της εθνικής ιδέας, σε χώρο που ξεπερνούσε τα όρια 
της δικαιοδοσίας του.  

- Η προσπάθεια για τον εντοπισμό και το συντονισμό των 
ενεργειών των γηγενών Ελλήνων που θα ήταν δυνατό να 
στρατευθούν στον αγώνα για την περιστολή της τρομοκρατίας 
στην ύπαιθρο και τις κωμοπόλεις της Μακεδονίας ήταν εύλογο να 
ενθαρρυνθεί από τις τοπικές ελληνικές προξενικές αρχές. 



 

 

 Το κείμενο Β αποτελεί απόσπασμα από την επιστολή του Παύλου Μελά 
προς την γυναίκα του. Παρουσιάζει ως ηθική του υποχρέωση την 
ανάληψη του πρωταγωνιστικού του ρόλου στον Μακεδονικό Αγώνα και 
την βαθιά του πίστη σ΄ αυτόν για να σωθεί η Μακεδονία. Αναλαμβάνει 
προσωπικά την ευθύνη να πείσει την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη 
για την αξία του Μακεδονικού Αγώνα. 

ΘΕΜΑ Δ1 
α)   Σχολικό βιβλίο σελίδα 78 
        «Η πολεμική προσπάθεια … δε θα τέλειωνε ποτέ». 

 Από το κείμενο  Α  θα πρέπει να αξιοποιηθούν: 
     Οι ανοιχτές πολεμικές επιχειρήσεις ελιγμών και μετακινήσεων 

στρατευμάτων, γρήγορα σταμάτησαν στο Δυτικό Μέτωπο – 
τη γραμμή μάχης που απλωνόταν διαμέσου της Γαλλίας, από 
την Ελβετία μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα, όπου μαινόταν ο 
πόλεμος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 

 Οι αντίπαλοι στρατοί ακινητοποιήθηκαν. 
 Οι μάχες δεν κατέληγαν πουθενά. 
 « Πάνω από 600.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν ή 

τραυματίστηκαν όταν οι Γερμανοί, χωρίς επιτυχία, 
πολιόρκησαν το γαλλικό οχυρό του Βερντέν, κοντά στα 
ανατολικά σύνορα της Γαλλίας, για διάστημα έξι μηνών, 
την άνοιξη του 1916» 

 « Στη μάχη κατά μήκος του ποταμού Σομ, που κράτησε από 
τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1916 και η οποία 
χάρισε στους Αγγλογάλλους όχι περισσότερα από λίγα 
χιλιόμετρα, οι Γερμανοί έχασαν 500.000 στρατιώτες, οι 
Βρεταννοί 400.000 και οι Γάλλοι 200.000.» 

 
 



 

 

β)   Από το κείμενο  Α  θα πρέπει να αξιοποιηθεί: 
« οι αντίπαλοι στρατοί ακινητοποιήθηκαν σε ένα απέραντο 
δίκτυο χαρακωμάτων, από το οποίο εξαπολύονταν επιθέσεις για 
την εκδίωξη του εχθρού, συνήθως τις σκοτεινές ώρες πριν από 
τα χαράματα.» 

  Από το κείμενο  Β  θα πρέπει να αξιοποιηθούν: 
 «τρώμε μηχανικά, τρέχουμε, τρυπούμε κορμιά με τις ξιφολόγχες, 

πυροβολούμε, σκοτώνουμε, ξαπλώνουμε κει πέρα, είμαστε 
εξασθενημένοι, παραδομένοι» 

 «Έχουμε πια συνηθίσει και τους ποντικούς στο χαράκωμα. 
Έρχονται κι αυτοί από την ουδέτερη ζώνη – και ξέρουμε για ποιο 
λόγο.»  

 «Τη νύχτα ακούμε πάλι το θόρυβο από τις μηχανές, πίσω απ’ τις 
εχθρικές γραμμές. Όλη μέρα, έχουμε μόνο τον κανονικό 
βομβαρδισμό, έτσι που είμαστε σε θέση να επιδιορθώσουμε τα 
χαρακώματα.» 

 « Μόλις βγούμε έξω η βροχή μάς μουλιάζει αμέσως κάτω απ’ τις 
χλαίνες και τ’ αδιάβροχά μας· και μένουμε βρεγμένοι όλο τον 
καιρό που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Ποτέ δε 
στεγνώνουμε.» 

 «Αυτοί που φορούν ψηλές μπόττες, δένουν τσουβάλια με άμμο 
μπρος στα χαρακώματα, έτσι που να μη πλημμυρίσουμε πολύ 
γρήγορα.» 

 «τα όπλα μας έχουν παλιώσει, τα ρούχα μας το ίδιο, όλα έχουν 
μουλιάσει και λυώνουν.» 

 «το χώμα γίνεται μια λαδερή μάζα κι ανάμεσά του βλέπεις 
κίτρινες λιμνούλες με κόκκινες ραβδώσεις από αίμα, όπου νεκροί, 
τραυματίες κι όσοι καταφέρνουν να επιβιώσουν βουλιάζουν αργά 
και σιωπηλά.» 


