ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1 Να αναφέρετε τα βασικά αίτια που οδήγησαν στον Α΄Βαλκανικό
πόλεμο;
Μονάδες 14
Α.1.2 Ποια ήταν η στάση της Αγγλίας απέναντι στο Ελληνικό
ζήτημα κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης;
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ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας
τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί
στην κάθε πρόταση:
α. Ο Βαλκανικός εθνικισμός την περίοδο 1875-78 βρίσκεται σε
ύφεση.
β. Μετά την Κρητική Επανάσταση (1866-1869) επιτεύχθηκε η ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα.
γ. Ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών και οι στρατιωτικές αντιζηλίες
μεταξύ των δυτικών δυνάμεων ήταν μία αιτία της έκρηξης του
Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου
δ. Στον Πόντο οι Έλληνες αποτελούσαν το 40% του πληθυσμού
στις αρχές του 20ου αιώνα.
ε. Οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 1944.
Μονάδες 10
Α.2.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. ∆ιομολογήσεις.
β. Οργανικός νόμος.
γ. Πορεία προς ανατολάς.
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ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Χρησιμοποιώντας σχετικά χωρία του κειμένου που σας δίνεται
παρακάτω και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε
στα εξής ερωτήματα: Σε ποια επανάσταση αναφέρεται το κείμενο,

ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες της, ποια τα αιτήματά τους και τι
καταγράφεται στο ενεργητικό των πρώτων μηνών αυτής της
επανάστασης;
Κ’ εκείνο το μεσημέρι μπήκε ο Πλαστήρας στην Αθήνα, μαύρος, σκονισμένος,
σκοτεινός, παλιοντυμένος, αδύνατος, άγριος, με σφιγμένα δόντια και μάτια όπου έβλεπες
την απελπισία. Σε κείνους που έκαναν να τον ζητωκραυγάσουν φώναξε θυμωμένος:
«Τι ζητωκραυγάζετε; Επιστρέφομε νικημένοι, κατεστραμμένοι».
Τον είδα που πέρασε τη

λεωφόρο Κηφισιάς, μπαρουτοκαπνισμένο, τα μαύρα του

φρύδια άσπρα από τη σκόνη, το

πρόσωπό του αδύνατο, σα ρέγγα καπνισμένη,

αγέλαστο, αυστηρό, Πλάγι μου μια μητέρα γύρευε v' αναγνωρίσει το γιο της μέσα στους
κουρελιασμένους στρατιώτες και αξιωματικούς που περνούσαν.
∆εν έριξαν μπόμπες στο Τατόι. Απεναντίας έδωσαν του Κωνσταντίνου, που παζάρευε
χρηματικές αποζημιώσεις, 10.000 λίρες κ' έφυγε με όλο το σόι των Glϋcksbυrg. Όταν
μερικοί προσήψαν του Πλαστήρα την άκαιρη γενναιοδωρία του, αποκρίθηκε:
«∆εν ήλθα να εκδικηθώ, αλλά για να σώσω την Ελλάδα.

∆εν είμαι πολιτικός, είμαι

μονάχα στρατιώτης. Και όταν κουβαλήθηκαν όλοι οι ξένοι πρέσβεις στο καράβι μου, να
μου πουν πως δε θα επιτρέψουν να κακοποιήσω συγγενή των δικών τους βασιλιάδων,
δεν τόλμησα να τα βάλω με όλες τις ∆υνάμεις! Κοίταζα μονάχα την Ελλάδα, και πώς να
εμποδίσομε τον Κεμάλ να μπει στη Θεσσαλονίκη»...
Το πώς συνέλαβαν, δίκασαν και καταδίκασαν και εξετέλεσαν τους έξι υπευθύνους, το
πώς έδιωξαν Κωνσταντίνο, Σοφία και όλο το σόι των Glϋcksbυrg, ανήκει στην ιστορία.
Πονόψυχος σαν όλα τ' αληθινά παλικάρια, ο Πλαστήρας δεν ήθελε τουφεκισμούς. Μα
σηκώθηκε ο στρατός: ή θα εκτελούσαν τους υπευθύνους, ή θάσφαζε αυτός χιλιάδες. Και
στρατός δεν ανασυντάσσουνταν αν δεν τουφεκίζουνταν ο υπεύθυνος στρατάρχης. Κ'
έτσι τουφεκίστηκε ο δυστυχής μισοτρελός Χατζανέστης, κ' έτσι ανασυγκροτήθηκε κι'
έγινε ο λαμπρός στρατός του 'Εβρου, που επέτρεψε του συντριμμένου από την
καταστροφή του έργου του Βενιζέλου, να σώσει όσα έσωσε, στη συνθήκη της Λωζάνης.
Π. Δέλτα, Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος..., σ. 129-130
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ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας
τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε την κατάσταση αυτής της
περιόδου και να αναφέρετε τα αίτια αυτής.
Ευρισκόμεθα στις πρώτες φθινοπωρινές ημέρες του 1941... η πρωτεύουσα με τον
Πειραιά

και

τους

γύρω

φτωχοσυνοικισμούς

εκδηλώνουν

τα

συμπτώματα

του

υποσιτισμού. Στα πεζοδρόμια πέφτουν οι πρώτοι λιπόθυμοι από την πείνα. Στα διάφορα
ιδρύματα, άσυλα, σανατόρια, φυλακές, οι πιο αδύνατοι οργανισμοί αρχίζουν να
υποκύπτουν αθρόοι στο θάνατο. Τις πρωινές ώρες στα μικρά δίτροχα καρράκια και στα
κάρρα καθαριότητας ακόμη, φορτώνονται οι νεκροί που δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα
σπίτια τους.
Και το δράμα της πείνας εντείνεται. Τις πρώτες ημέρες του χειμώνα παίρνει πιο
φρικιαστική μορφή. Ξεπερνάει τις άπορες τάξεις και αγκαλιάζει και τις αστικές
οικογένειες. Το ψωμί όλο και λιγοστεύει και τελικά διακόπτεται η διανομή του κατά
περιόδους. Και οι πιο μακάβριες εικόνες αρχίζουν να μην προξενούν πια καμιά εντύπωση.
Τα σκουπίδια ανασκαλεύονται και όλα τα βρωμερά και σάπια απορρίμματα τρώγονται
λαίμαργα από τα λιμασμένα πλήθη που σέρνονται στους δρόμους. Η πείνα έχει σκεπάσει
κάθε λογικήν ενέργεια. Γυναικόπαιδα σε μαύρες ουρές έξω από τους καταυλισμούς των
αξονικών ορδών ζητιανεύουν μερικά ψίχουλα, λίγα αποφάγια. 'Έξω στα χωράφια ένα
σωρό άνθρωποι ανασκαλεύουν την πρασινάδα για να ικανοποιήσουν την πείνα τους.
Στους δρόμους, στα κέντρα, χιλιάδες παιδάκια με κιτρινισμένα πρόσωπα. πραγματικοί
σκελετοί κινούμενοι, γυμνοί τουρτουρίζοντας σκορπάνε τον ψυχικό σπαραγμό για τον
άδικο χαμό τους. Η φωνή τους δε φτάνει να σας μιλήσουν και μόνο απλώνουν τα
χεράκια τους και ζητάνε κάτι να φάνε. Μα δεν υπόρχει τίποτε. Η αυτοσυντήρηση σε
όσους ακόμα μπορεί να λειτουργήσει, οδηγεί στις πρώτες διαρπαγές των μεταφερομένων
τροφίμων. Και οι ηρωικοί αυτοί επιδρομείς δέχονται κατάστηθα τις σφαίρες των
Γερμανών και Ιταλών ενώ από το στόμα τους πέφτουν οι λίγες σταφίδες που δεν
πρόφθασαν να καταπιούν... Οι αγωνιώδεις παρακλήσεις των πεινασμένων μέσα από το
σκοτάδι προκαλούν το σπαραγμό. Τα πτώματα των ενδόξων τραυματιών μας, που
πετάχτηκαν στους δρόμους, παραμερίζονται για να μη σκοντάφτουν απάνω τους τα
ανθρώπινα κτήνη (οι κατακτητές).
Το απόσπασμα στο έργο «Ιστορία της Αντίστασης 1940- 1945»
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