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ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β’ 

30 ΜΑΪΟΥ 2014 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: 

α. ∆εκεµβριστές 
β. Σχέδιο Σουµάν 
γ. Συµφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου (1959) 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη 
Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

α. Η µεγάλη οικονοµική κρίση των ετών 1929-1932 είχε ως αφετηρία την αιφνίδια 
ραγδαία πτώση των τιµών στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου. 

β. Η κατάληψη της Πολωνίας από τους Γερµανούς είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία του γκέτο της Βαρσοβίας, όπου συγκεντρώθηκαν, υπό περιορισµό, 
500.000 Εβραίοι. 

γ. Η απόβαση των Συµµάχων στη Νορµανδία, στις 6 Ιουνίου του 1944, έγινε σε 

εφαρµογή του σχεδίου «Μαρίτα». 
δ. Τον ∆εκέµβριο του 1974 διενεργήθηκε στην Ελλάδα δηµοψήφισµα για τη µορφή 

του πολιτεύµατος, στο οποίο επικράτησαν οι υποστηρικτές της αβασίλευτης 
δηµοκρατίας. 

ε. Το Τείχος του Βερολίνου έγινε το σύµβολο της διαίρεσης της Ευρώπης έως την 
πτώση του, το 1989. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποιες συνθήκες ευνόησαν την επικράτηση της επανάστασης του 1821 στη νότια Ελλάδα; 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β2 

Ποια ήταν τα βασικά γνωρίσµατα του εργοστασιακού συστήµατος κατά τη βιοµηχανική 
επανάσταση; 

Μονάδες 10 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας δίνονται και µε βάση τις ιστορικές σας 

γνώσεις, να αναφερθείτε: 

α) στον ανταγωνισµό Ελλήνων και Βουλγάρων, στο πλαίσιο του Μακεδονικού 

Αγώνα, µέχρι το κίνηµα των Νεοτούρκων (µονάδες 13) και 

β) στις προσπάθειες, από ελληνικής πλευράς, για την ενίσχυση του αγ�να αυτού 

(µονάδες 12). 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

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. Από το 1903, δραστήριοι υπηρεσιακοί φορείς, 
εκπρόσωποι ποικιλώνυµων συλλόγων και απλοί ιδιώτες έτειναν να συµβάλλουν µε 
χρηµατικά κονδύλια και σύντονες ενέργειες στη διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώµης 
για τα προβλήµατα του ελληνισµού της Μακεδονίας και της Θράκης. ∆ηµοσιεύµατα 
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. Οι 

εγγενείς όµως δυσχέρειες ενός ανάλογου εγχειρήµατος, [...] συνετέλεσαν στη 
συγκέντρωση και την αναδοχή του κύριου βάρους της προσπάθειας για την 

ενεργοποίηση του τοπικού στοιχείου από το Γερµανό Καραβαγγέλη. [...] 
 
Κων. Σβολόπουλου, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, Βιβλιοπωλείο της 
Εστίας, Πολιτική και Ιστορία, Αθήνα 19974, σσ. 41-42. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

[Ο Παύλος Μελάς] έγραφε στη γυναίκα του Ναταλία στις 21 Αυγ./3 Σεπτ.: 
«Αναλαµβάνω αυτόν τον αγώνα µε όλην µου την ψυχήν και µε την ιδέαν ότι είµαι 
υποχρεωµένος να τον αναλάβω. Είχα και έχω την ακράδαντον πεποίθησιν ότι δυνάµεθα 
να εργασθώµεν εν Μακεδονία και να σώσωµεν πολλά πράγµατα. Έχων δε την 
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πεποίθησιν ταύτην, έχω και υπέρτατον καθήκον να θυσιάσω το παν όπως πείσω και 
Κυβέρνησιν και κοινήν γνώµην περί τούτου».[...] 
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι∆΄, Νεώτερος Ελληνισµός από 1881 ως 1913, 

Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 20002, σσ. 239-240. 

ΘΕΜΑ ∆1 

Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας δίνονται και µε βάση τις ιστορικές σας 
γνώσεις, να αναφερθείτε: 

α) στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του δυτικού µετώπου, κατά τον Α΄ Παγκόσµιο 
πόλεµο, µέχρι το καλοκαίρι του 1918 (µονάδες 13) και 

β) στις συνθήκες που επικρατούσαν στα χαρακώµατα (µονάδες 12). 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος διέψευσε πολλούς στρατιωτικούς ειδήµονες που πίστευαν ότι 
θα τελείωνε γρήγορα: Οι ανοιχτές πολεµικές επιχειρήσεις ελιγµών και µετακινήσεων 
στρατευµάτων, γρήγορα σταµάτησαν στο ∆υτικό 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. Μετά την αρχική προώθηση 
γερµανικών στρατευµάτων στη Γαλλία, 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.[...] 

 
Μάχες που δεν κατέληγαν πουθενά σχεδόν, καταβρόχθιζαν τους άνδρες που 

πολεµούσαν. 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. [...] 

 
Ε. Burns, Eυρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισµό της νεότερης 

Ευρώπης, τ.Β΄, επιµέλεια-εισαγωγή Ι.Σ. Κολλιόπουλος, µτφρ. Τάσος ∆αρβέρης, 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 265, 266. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

[...] Πόσον καιρό κρατάει όλο αυτό; Βδοµάδες – µήνες ή χρόνια; Μόνο µέρες. Βλέπουµε 
το χρόνο να περνά πάνω στ’ άχρωµα πρόσωπα των νεκρών, τρώµε µηχανικά, τρέχουµε, 
τρυπούµε κορµιά µε τις ξιφολόγχες, πυροβολούµε, σκοτώνουµε, ξαπλώνουµε κει πέρα, 
είµαστε εξασθενηµένοι, παραδοµένοι [...] 
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[...] Τα πολυβόλα θερίζουν. Ξέρω ότι τα συρµατοπλέγµατά µας είναι πολύ δυνατά και 
σχεδόν αδιαπέραστα – σε µερικά σηµεία είναι φορτωµένα µε ισχυρό ηλεκτρικό ρεύµα. 
Οι πυροβολισµοί από τα τουφέκια δυναµώνουν. [...] 
 
[...] 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. [...] 
 
[...] Πίσω µας βρίσκουνται βροχερές βδοµάδες – γκρίζος ουρανός, γκρίζα, υγρή γη, 
γκρίζος θάνατος. 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. [...] 

 

�ριχ Μαρία Ρεµάρκ, Ουδέν Νεώτερον από το ∆υτικόν Μέτωπον , µτφρ. ∆. Κωστελένος, 

Εκδ. ∆αρέµα, Αθήνα χχ, σσ. 110, 170, 106, 218. 
 
*Όλα τα κείµενα αποδόθηκαν σε µονοτονικό· διατηρήθηκε όµως η ορθογραφία τους. 

 


