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ΘΔΜΑ Α1 

 

Γεκεμβριζηές: ζρνιηθό βηβιίν ζ. 15 «ηηο βνξεηναλαηνιηθέο παξπθέο … θαηέζηεηιε» 

θαη ζρνιηθό βηβιίν ζ. 242 «Οκάδα ζπλσκνηώλ … θαηά ηεο κνλαξρίαο». 

τέδιο οσμάν: ζρνιηθό βηβιίν ζ. 154-155 «Η έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο … ππεξεζληθήο 

αξρήο» 

σμθωνία ηης Εσρίτης – Λονδίνοσ: ζρνιηθό βηβιίν ζ. 163-164 «Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1959 … ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1960» 

 

 

ΘΔΜΑ Α2 

 

α. Λάθος 

β. ωζηό 

γ. Λάθος 

δ. ωζηό 

ε. ωζηό 

 

 

ΘΔΜΑ Β1 

 

ρνιηθό βηβιίν ζ. 26 «Πεινπόλλεζνο … Κνινθνηξώλε» 

 

ΘΔΜΑ Β2 

 

ρνιηθό βηβιίν, ζ. 41 «Σξία ήηαλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα … ζηελ Αγγιία» 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

 

α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη αξρηθά λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο 

ζ. 65 «Σν όξακα ηεο Μεγάιεο Βνπιγαξίαο …» κέρξη ζ. 66 «ζύκαηα ησλ Διιήλσλ».  

ηε ζπλέρεηα από ην Κείκελν Α λα ζπκπιεξώζνπλ όηη νη δηπισκαηηθέο εμειίμεηο, ε απν-

δνρή ηεο θηινβνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο ζην εμσηεξηθό  θαη ε ηξνκνθξαηηθή δξάζε ησλ 

αληαξηώλ ζηηο επαξρίεο ηεο Μαθεδνλίαο είραλ σο απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηεζεί ε ειιε-

ληθή θνηλσλία θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο («Η πνξεία … πξσ-

ηνβνπιηώλ»).  

β) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη αξρηθά λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο 

ζ. 66 «Νένη από όιε ηελ Διιάδα … Αζήλα, έδσζε ηε δσή ηνπ ζηε Μαθεδνλία θαη ππήξ-

με έλαο από ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνύο ήξσεο ηνπ ειιεληθνύ αγώλα ζηε καξηπξηθή 

ρώξα.». ηε ζπλέρεα λα πξνζζέζνπλ από ην Κείκελν Β ό,ηη γξάθεη ν Παύινο Μειάο ζηε 

γπλαίθα ηνπ. Ο Παύινο Μειάο αλαθέξεη όηη αλαιακβάλεη λα πνιεκήζεη κε όιε ηνπ ηελ 



 

 

ςπρή ζεσξώληαο όηη απηό είλαη θαη ην θαζήθνλ ηνπ. Πίζηεπε όηη κπνξνύζαλ λα αγσλη-

ζζνύλ θαη λα ζώζνπλ πνιιά ζηε Μαθεδνλία. Ήηαλ έηνηκνο λα ζπζηάζεη ηα πάληα γηα λα 

πεηζζεί ε Κπβέξλεζε θαη ε θνηλή γλώκε λα ζπκκεηέρενπλ ζηνλ αγώλα απηό («Ο Παύινο 

Μειάο έγξαθε … πεξί ηνύηνπ»). 

Έπεηηα, λα γξαθεί ην ρσξίν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ «Ο θαπεηάλ Κώηαο …ζηε καξηπξηθή 

ρώξα» θαη λα πξνζηεζνύλ  ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κείκελν Α: «Από ην 

1903 … Καξαβαγγέιε». 

Σέινο λα γξαθεί από ην ζρνιηθό βηβιίν ζ. 66 «Οη Βνύιγαξνη είραλ αλάινγνπο ήξσεο … 

ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ». 

 

ΘΔΜΑ Γ1 

 

α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο ζ. 78 

(«Σν δπηηθό κέησπν») θαη ζ. 80 («ην δπηηθό κέησπν … είρε θξηζεί»). 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Η πνιεκηθή πξνζπάζεηα … δε ζα ηειείσλε πνηέ. Σν 1
ν
 παξάζεκα επηβεβαηώλεη θαη 

ζπκπιεξώλεη ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη όηη ζε αληίζεζε κε ηελ 

εθηίκεζε πνιιώλ ζηξαηησηηθώλ ν Α΄ Παγθόζκηνο πόιεκνο θξάηεζε κεγάιν ρξνληθό δηά-

ζηεκα. Μεηά ηηο πξώηεο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ειηγκώλ θαη κεηαθηλήζεσλ ζηξαηεπκά-

ησλ, θπξίσο ηελ πξνώζεζε ησλ Γεξκαλώλ ζηε Γαιιία, ην Γπηηθό Μέησπν ζηαζεξνπνηή-

ζεθε γηα 4 ρξόληα ζηε γξακκή κάρεο πνπ απισλόηαλ δηακέζνπ ηεο Γαιιίαο, από ηελ Δι-

βεηία κέρξη ηε Βόξεηα Θάιαζζα. Δθεί θαηαζθεπάζηεθε έλα απέξαλην δίθηπν ραξαθσκά-

ησλ, από ην νπνίν γίλνληαλ επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ ερζξνύ, ζπλήζσο ηηο ζθνηεηλέο ώξεο 

πξηλ από ηα ραξάκαηα («Ο Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο … πξηλ από ηα ραξάκαηα»). Οη ά-

ζθνπεο κάρεο ζηα ραξαθώκαηα θόζηηζαλ ηε δσή πνιιώλ ζηξαηησηώλ. Μάιηζηα, πάλσ 

από 600.000 ζηξαηηώηεο ζθνηώζεθαλ ή ηξαπκαηίζηεθαλ όηαλ νη Γεξκαλνί πνιηόξθεζαλ, 

ρσξίο λα θαηαθέξνπλ λα εθπνξζήζνπλ, ην γαιιηθό νρπξό ηνπ Βεξληέλ, θνληά ζηα αλα-

ηνιηθά ζύλνξα ηεο Γαιιίαο, γηα δηάζηεκα έμη κελώλ, ηελ άλνημε ηνπ 1916. Δπίζεο, ζηε 

κάρε θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ νκ, πνπ θξάηεζε από ηνλ Ινύιην κέρξη ηνλ Οθηώβξην 

ηνπ 1916 θαη κε ηελ νπνία νη Αγγινγάιινη θαηέθηεζαλ κόιηο ιίγα ρηιηόκεηξα, νη Γεξκα-

λνί έραζαλ 500.000 ζηξαηηώηεο, νη Βξεηαλνί 400.000 θαη νη Γάιινη 200.000 («Μάρεο 

πνπ δελ θαηέιεγαλ … 200.000»).  

Όπσο γλσξίδνπκε, ζην δπηηθό κέησπν … είρε θξηζεί. 

β)  Γηα ηελ απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα νη καζεηέο ζα αμηνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

2
εο

 πεγήο πνπ απνηειεί απόζπαζκα από ην κπζηζηόξεκα ηνπ Ἐξηρ Μαξία Ρεκάξθ «Οπδέλ 

Νεώηεξνλ από ην Γπηηθόλ Μέησπνλ», ζην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηνπ από ηνλ 

πόιεκν ησλ ραξαθσκάησλ.  

πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα απηό, νη ζηξαηηώηεο πνπ πνιεκνύζαλ ζηα 

ραξαθώκαηα έραλαλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ, θαζώο δνύζαλ κεραληθά. Κάζε κέξα πν-

ιεκνύζαλ θαη εμαληιεκέλνη πξνζπαζνύζαλ, όπσο κπνξνύζαλ, λα μεθνπξαζηνύλ. Γίπια 

ηνπο θείηνληαλ λεθξνί νη ζπκπνιεκηζηέο ηνπο, πνπ ζεξίδνληαλ από ηα πνιπβόια θαη ηα 

ηνπθέθηα ησλ αληηπάισλ θαη γίλνληαλ βνξά ησλ πνληηθώλ πνπ γέκηζαλ ηα ραξαθώκαηα. 

Σα ζπξκαηνπιέγκαηα ησλ ραξαθσκάησλ ήηαλ πνιύ δπλαηά, ζρεδόλ αδηαπέξαζηα, θαη ζε 

κεξηθά ζεκεία ειεθηξνθόξα («Πόζνλ θαηξό … γηα πνην ιόγν»).  Οη επηζέζεηο γίλνληαλ 

ηε λύρηα, ελώ ηελ εκέξα νη ζηξαηηώηεο επηδηόξζσλαλ ηα ραξαθώκαηα αληηκεησπίδνληαο, 

βέβαηα, θαη ηνλ βνκβαξδηζκό από ηα αεξνπιάλα («Σε λύρηα … ηα ραξαθώκαηα»). Οη  



 

 

ζπλζήθεο ζηα ραξαθώκαηα ήηαλ άζιηεο. Έβξερε ζπρλά θαη ππήξρε θίλδπλνο λα πιεκκπ-

ξίζνπλ ηα ραξαθώκαηα. Οη ζηξαηηώηεο ήηαλ κνλίκσο βξεγκέλνη θαη ηα ξνύρα ηνπο είραλ 

αξρίζεη λα ιηώλνπλ. Σν ρώκα ήηαλ γεκάην ιάζπε, πεξηηηώκαηα θαη αίκα θαη πάλσ ζ’ απ-

ηό θείηνληαλ λεθξνί, ηξαπκαηίεο θαη επηδώληεο («Πίζσ καο βξίζθνπληαη … θαη ζησπε-

ιά»).  

  

 
 


