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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΟΜΑΔΑ  Α 

ΘΕΜΑ Α1  

α. Σελ. 15 (Στις βορειοανατολικές … κατέστειλε) + Γλωσσάριο σελ. 242 

β. Σελ. 154-155 (Η έναρξη … µετάσχουν) 

γ. Σελ. 163-164 (Το Φεβρουάριο του 1959 … του 1960) 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λ 

β. Σ 

γ. Λ 

δ. Σ 

ε. Σ 

  

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ. 31 (Η επικράτηση….πραγµατικότητα) 

ΘΕΜΑ Β2 

Σελ.41 (Η οικονοµία…στην Αγγλία) 

ΘΕΜΑ Γ1 

α)Στοιχεία Σχολικού Βιβλίου Σελ.63-65 (Οι Βούλγαροι ανέπτυξαν…Βουλγαρία) και 
Σελ.66(Την αναµέτρηση…Τούρκων) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 

-Οι διπλωµατικές εξελίξεις και η αποδοχή της προπαγάνδας των Βουλγάρων στο 
εξωτερικό επέφεραν την κινητοποίηση σύσσωµης της κοινής γνώµης στην Ελλάδα 
και τη δραστηριοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης. 

-Νέες προοπτικές διανοίγονταν σχετικά µε τα εθνικά ζητήµατα µέσω δηµοσιευµάτων 
στατιστικής προελεύσεως, οµιλιών και άρθρων αξιόλογων Ευρωπαίων δηµοσιολόγων 
σχετικά µε τα ελληνικά δίκαια και µέσω δηµιουργίας φιλελληνικών συλλόγων σε 
Παρίσι και Λονδίνο προκειµένου να αναχαιτιστεί η φιλοβουλγαρική προπαγάνδα. 

 

 



β)Σελ.65 (Ήταν ο Μακεδονικός αγώνας…από τη Βουλγαρία) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 

-Από το 1903 εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον οικονοµικής αρωγής από 
υπηρεσιακούς φορείς, εκπροσώπους διάφορων συλλόγων και ιδιώτες µε απώτερο 
στόχο την ενηµέρωση της κοινής διεθνούς κοινότητας αναφορικά µε την κατάσταση 
του ελληνισµού της Μακεδονίας και της Θράκης. 

-Βασικός εκπρόσωπος της δραστηριότητας αυτής υπήρξα ο Γερµανός Καραβαγγέλης 
που διετέλεσε µητροπολίτης Καστοριάς από το 1900 ο οποίος εµφορούνταν από την 
ψυχική του δύναµη, την αποφασιστικότητα και τη ρεαλιστική προσέγγιση, κατάφερε 
να αναδειχθεί σε υπέρµαχο της εθνικής ιδέας σε έναν χώρο εκτός των 
εκκλησιαστικών του αρµοδιοτήτων. 

-Οι τοπικές προξενικές αρχές ενθάρρυναν την προσπάθεια για την οργάνωση και τη 
συνεργασία των γηγενών Ελλήνων σχετικά µε την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
στην ύπαιθρο και τις κωµοπόλεις της Μακεδονίας. 

-Λόγω των εσωτερικών δυσκολιών το βάρος της προσπάθειας για την κινητοποίηση 
του τοπικού στοιχείου, ανελήφθη από το Γερµανό Καραβαγγέλη. 

-Όπως αναφέρει ο Παύλος Μελάς σε επιστολή προς τη σύζυγό του ο αγώνας τον 
οποίο ανέλαβε  προϋπέθετε ψυχικό σθένος που ο ίδιος διέθετε. Δηλώνει 
χαρακτηριστικά πως διαθέτει το ζήλο να εργαστεί υπέρ των ελληνικών δικαίων στη 
Μακεδονία και να πείσει  ελληνική κυβέρνηση και κοινή γνώµη για αυτήν την 
πρόθεση. 

 



ΘΕΜΑ Δ1 

α) στοιχεία σχολικού βιβλίου: σελ. 78 « το δυτικό µέτωπο….είχε κριθεί». 

Στοιχεία πηγής α:  

• Οι πολεµικές επιχειρήσεις και οι µετακινήσεις στρατευµάτων σταµάτησαν στο 
δυτικό µέτωπο από Ελβετία έως Β. Θάλασσα. 

• Αποτέλεσµα ήταν η ακινητοποίηση των στρατών σε ένα µεγάλο δίκτυο 
χαρακωµάτων. 

• Πάνω  από 600.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυµατίστηκαν στην 
πολιορκία του οχυρού του Βερντέν από τους Γερµανούς. 

• Στη διάρκεια της µάχης κατά µήκος του ποταµού Σοµ οι Γερµανοί έχασαν 
500.000 στρατιώτες, οι βρετανοί 400.000 και οι Γάλλοι 200.000. 

 

β) στοιχεία σχολικού βιβλίου: σελ. 79 « για την λύση του αδιεξόδου….εµπόλεµου». 

στοιχεία πηγής β: 

• Όπως καταγράφεται από µαρτυρίες στρατιωτών οι αντίξοες συνθήκες 
αναπαρίστανται σε µηχανικές κινήσεις τους στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
µηχανική διατροφή, στυγνοί πυροβολισµοί και θάνατοι ανθρώπων. 

• Το αρνητικό και απάνθρωπο σκηνικό των χαρακωµάτων προσδιορίζεται 
επίσης από τους συνεχώς εντεινόµενους πυροβολισµούς, τον θόρυβο των 
µηχανών τω εχθρικών γραµµών. 

• Το πλαίσιο της παραµονής των στρατιωτών στα χαρακώµατα εµφορούνταν  
επίσης από συστηµατική προσπάθεια επιβίωσης και αντοχής, στις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, στην παλαιότητα των οπλικών συστηµάτων, στις 
απονενοηµένες κραυγές όσων προσπαθούν να επιβιώσουν όντας 
τραυµατισµένοι.     
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