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ΘΕΜΑ Α1 

α. Απάντηση σελ. 15 : « Στις βορειοανατολικές … κατέστειλε». 

β. Απάντηση σελ. 155 : « Σύμφωνα με … συνεργασία». 

γ. Απάντηση σελ. 163 : « Τον Φεβρουάριο … Μακάριος». 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Λάθος 

δ. Σωστό  

ε. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Απάντηση σελ. 26-27 «Από…επαναστατών». 

Προαιρετικά σελ. 31 « Η επικράτηση … Αυτοκρατορίας ».  

ΘΕΜΑ Β2  

Απάντηση σελ. 41 « Τρία ήταν … Αγγλία ». 



Προαιρετικά, μπορεί να συμπεριληφθεί στην απάντηση η πρώτη παράγραφος 
του μαθήματος 6 ως εισαγωγή: ( « Η οικονομία…εργοστασιακού 
συστήματος»).   

 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

α)  Ιστορική Αφήγηση  

      Απάντηση σελ. 65-66: «Το όραμα…των Ελλήνων». 

 

β)   Ιστορική Αφήγηση 

      Απάντηση σελ. 66 «Νέοι … Τούρκων». 

      Πηγή 

      Κείμενο Α 

• Οι προσπάθειες της ελληνικής πλευράς για ενίσχυση του Μακεδονικού 
Αγώνα προκλήθηκαν τόσο από την επικράτηση μιας ευνοϊκής για τη 
Βουλγαρία προπαγάνδας στο εξωτερικό όσο και από την έντονη 
παρουσία και δράση τρομοκρατικών αντάρτικων ομάδων σε περιοχές 
της Μακεδονίας («Η… πρωτοβουλιών»). 

• Ήδη από το 1903, υπηρεσίες, φορείς και ιδιώτες επιχείρησαν μέσω της 
χρηματικής ενίσχυσης να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τη 
διεθνή κοινή γνώμη για τη δεινή κατάσταση στην οποία είχε περιπέσει 
ο ελληνισμός της Μακεδονίας και της Θράκης ( «Από…Θράκης»). 

• Η νέα, δυναμική αντίληψη για τα εθνικά ζητήματα διαφάνηκε μέσα από 
την ποικιλότροπη ενεργοποίηση αξιοσέβαστων Ευρωπαίων αλλά και 
από την ίδρυση φιλελληνικών συλλόγων σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες 
όπως η Αγγλία και η Γαλλία («Δημοσιεύματα … υποθέσεων»). 

• Κομβική υπήρξε η παρουσία του μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού 
Καραβαγγέλη ο οποίος έδωσε ώθηση στο ζήτημα και ενέπνευσε τους 
Έλληνες να πάρουν μέρος στον Αγώνα («Πρωταγωνιστικό…του»). 

• Ο ίδιος επιφορτίστηκε σχεδόν αποκλειστικά με την εύρεση γηγενών 
αντρών για τη συγκρότηση στρατιωτικών ομάδων που θα απέκρουαν  

τις τρομοκρατικές ενέργειες της Βουλγαρίας («Η … Καραβαγγέλη»). 

 

 

Κείμενο Β 



• Πρόκειται για απόσπασμα από γράμμα του Μακεδονομάχου Παύλου 
Μελά που απέστειλε στη σύζυγό του στις 3 Σεπτεμβρίου. 

• Χαρακτηριστικά, δηλώνει απερίφραστα το χρέος που νιώθει για να 
συμμετάσχει στον Αγώνα («Αναλαμβάνω…αναλάβω»). 

• Εκφράζει την πίστη του για την επικείμενη επιτυχία της εν λόγω μάχης 
(« Είχα και…πράγματα»). 

• Τέλος, ομολογεί ότι θα μετέλθει κάθε μέσου για να συνδράμει στην 
αίσια έκβαση αλλά και για να μεταδώσει το μήνυμα της νίκης στην 
κυβέρνηση και το λαό της Ελλάδας («Έχων..τούτου»). 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

 

α)  Ιστορική Αφήγηση 

Απάντηση σελ. 78: «Η πολεμική … Μεγάλου πολέμου». 

                 σελ. 80: «Στο δυτικό...κριθεί». 

Πηγή 

 

Κείμενο Α 

• Στο απόσπασμα από το έργο του E. Burns «Ευρωπαϊκή Ιστορία» 
επισημαίνεται ότι η αρχική πεποίθηση πολλών περί ενός βραχύβιου 
πολέμου ανατράπηκε όταν όλες οι επιχειρήσεις σταμάτησαν στο Δυτικό 
Μέτωπο («Ο…χρόνια»). 

• Μετά τις αρχικές κινητοποιήσεις, οι μάχες περιορίστηκαν στα 
χαρακώματα κατά τη διάρκεια της νύχτας («Μετά…χαράματα»). 

• Οι απώλειες και των δύο στρατοπέδων σ’ αυτόν τον πόλεμο που 
φαινόταν ότι δε θα τελείωνε ποτέ ήταν τεράστιες («Μάχες…200.000»). 

 

β)  Πηγή 

 

Κείμενο Β 

• Οι αμέτρητοι νεκροί και οι απαιτήσεις του πολέμου είχαν καταβάλλει 
ψυχικά και σωματικά τους στρατιώτες («Πόσον…παραδομένοι»). 

• Οι συνθήκες στα χαρακώματα ήταν άθλιες και δυσχέραιναν ακόμη 
περισσότερο τις δραστηριότητες («Έχουμε…χαρακώματα»). 



• Οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν εξίσου αντίξοες και οι άντρες 
βρίσκονταν μονίμως εκτεθειμένοι σε βροχή («Πίσω…γρήγορα»). 

• Ο εξοπλισμός είχε παλιώσει, ενώ το τοπίο γύρω τους ήταν ένα κράμα 
λάσπης και αίματος που απειλούσε να αφανίσει μέσα του τους πάντες 
(«Τα…σιωπηλά»). 

Επιμέλεια: Καθηγητές Φροντιστηρίων Βακάλη 

 

 


