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ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   

30-5-2014 

ΘΕΜΑ Α1. 

α) Δεκεμβριστές: σελ. 15: «Το Δεκέμβριο του 1825 … την κατέστειλε.» και σελ. 242 : 
ορισμός. 

β) Σχέδιο Σουμάν: σελ. 154-155: Σχέδιο το οποίο προτάθηκε από το Γάλλο υπουργό 
εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν και σύμφωνα με το οποίο … «θα δημιουργούνταν … 
ενδιαφέρονταν να μετάσχουν.» 

γ) Συμφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου: σελ. 163-164: «Το Φεβρουάριο του 1959 … ο Μακάριος.» 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Λάθος, β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Σωστό, ε) Σωστό 

ΘΕΜΑ Β1 

σελ. 31: «Η επικράτηση της επανάστασης … αλύτρωτοι Έλληνες» και «Οι πραγματικότητες 
της νότιας Ελλάδας … οθωμανικών στρατευμάτων.» 

σελ. 41: «Τρία ήταν τα βασικά γνωρίσματα … πρώτα στην Αγγλία» 

ΘΕΜΑ Γ1 

α) Από το βιβλίο: σελ 65: «Ο ανταγωνισμός των Βουλγάρων με τους Έλληνες …τη 
σύγκρουση με τις τουρκικές δυνάμεις» 

Από την πηγή: -απήχηση φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας στο εξωτερικό – ένταση της 
τρομοκρατικής δραστηριότητας ανταρτικών ομάδων στις μακεδονικές επαρχίες 

β) Από το βιβλίο: σελ. 65-66: «Ο σκληρός αγώνας στη Μακεδονία … του ελληνικού αγώνα 
στη μαρτυρική χώρα.» 

Από την πρώτη πηγή: Όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση (πορεία διπλωματικών 
εξελίξεων -  -απήχηση φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας στο εξωτερικό – ένταση της 
τρομοκρατικής δραστηριότητας ανταρτικών ομάδων στις μακεδονικές επαρχίες), ήταν 
επιτακτική η ανάγκη ώστε να συντονιστεί η ελληνική κοινή γνώμη και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες από την ελληνική κυβέρνηση για ενίσχυση του αγώνα. Σημαντική υπήρξε η 
δραστηριότητα υπηρεσιακών φορέων, εκπροσώπων ποικιλώνυμων συλλόγων και απλών 
ιδιωτών για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα του ελληνισμού 
μέσω χρηματικών κονδυλίων και σύντονων ενεργειών. Πρωταγωνιστική φυσιογνωμία 
υπήρξε ο μητροπολίτης Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης, ο οποίος  με το ψυχικό του 
σθένος μεταβλήθηκε σε εμψυχωτή και σταυροφόρο της εθνικής ιδέας. Μάλιστα,  ανέλαβε 
τον εντοπισμό και το συντονισμό των ενεργειών των γηγενών Ελλήνων που θα μπορούσαν 
να στρατευθούν για την περιστολή της τρομοκρατίας  στη Μακεδονία, αφού οι ελληνικές 
προξενικές τοπικές αρχές συναντούσαν δυσκολίες στο εγχείρημα αυτό. 
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Μπορεί να αναφερθεί συμπληρωματικά, παρότι δεν ζητείται, η δραστηριοποίηση των 
Ευρωπαίων δημοσιολόγων υπέρ των ελληνικών δικαίων με άρθρα, και δημοσιεύματα όπως 
και η σύσταση φιλελληνικών συλλόγων στο Λονδίνο και το Παρίσι με σκοπό  την αναχαίτιση 
της φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας.   

Από τη δεύτερη πηγή: Αναφορά στην επιθυμία του Μελά να αγωνιστεί υπέρ της 
Μακεδονίας και στην πεποίθησή του ότι πρέπει να πείσει την ελληνική κυβέρνηση και 
γενικότερα την κοινή γνώμη για να συμμετάσχουν στον αγώνα υπέρ των ελληνικών 
δικαιωμάτων.    

ΘΕΜΑ Δ1 

α) Από το βιβλίο: σελ. 78: «Η πολεμική προσπάθεια της Γερμανίας … με κάθε μέσο» 

Στοιχεία από την πηγή: διάψευση στρατιωτικών ειδικών ότι ο πόλεμος θα τελείωνε 
σύντομα - πολεμικές επιχειρήσεις στο Δυτικό Μέτωπο – τη γραμμή μάχης που απλωνόταν 
διαμέσου της Γαλλίας, από την Ελβετία μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα – δημιουργία 
χαρακωμάτων απ’ όπου εξαπολύονταν επιθέσεις - πάνω από 600.000 στρατιώτες 
σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά την πολιορκία του οχυρού Βερντέν από τους 
Γερμανούς για 6 μήνες, την άνοιξη του 1916 – μάχη κατά μήκος του ποταμού Σομ, όπου 
χάθηκαν 500.000 Γερμανοί στρατιώτες, 400.000 Βρετανοί και 200.000 Γάλλοι. 
 
β) Από το βιβλίο: σελ. 78: «Το μέτωπο σταθεροποιήθηκε … δε θα τελείωνε ποτέ» και σελ. 
79: «Τα χαρακώματα αποτέλεσαν σύστημα αμυντικών οχυρώσεων, το οποίο προσέδωσε 
μια στατική μορφή στις πολεμικές επιχειρήσεις, συντελώντας στην παράταση του πολέμου, 
στην αίσθηση της ματαιότητας της πολεμικής προσπάθειας και σε σκληρή δοκιμασία της 
ψυχικής ισορροπίας των στρατιωτών.» 

Από την πηγή: Περιγραφή των συνθηκών που επικρατούσαν στα χαρακώματα (πολυβόλα, 
νεκροί, βομβαρδισμοί, άθλιες συνθήκες χαρακωμάτων) 

   

   

   

 


