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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Θέµα Α1
α. Ποια είναι τα αίτια των βαλκανικών πολέµων;
Μονάδες 8
β. Ποιες συνθήκες τερµάτισαν τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο, ποιο το περιεχόµενό τους και
ποιες βασικές αρχές κυριάρχησαν κατά την υπογραφή τους;
Μονάδες 20

Θέµα Α2
α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
Πάγιο Κοινωνικό Κεφάλαιο.
Ιδιώνυµο.
∆ηµοκρατικό Μανιφέστο.
Ψυχρός πόλεµος.
Μονάδες 12
β. Γιατί το αγροτικό κίνηµα αναπτύχθηκε περισσότερο στη Θεσσαλία, ποιο ήταν το
αίτηµά του και πώς αντιµετωπίστηκε από την κυβέρνηση του Στέφανου ∆ραγούµη;
Μονάδες 10

Θέµα Β1
Μελετώντας τις πηγές που σας δίνονται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να
εκθέσετε τον αγώνα του ελληνικού λαού στις πόλεις της Αθήνας και των Καλαβρύτων
εναντίον των Γερµανών κατακτητών.
α. «Την άλλη µέρα 25 Μαρτίου, µπροστά στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου,
συγκεντρώνονται πάλι οι φοιτητές. Όταν πια έχει σχεδόν γεµίσει ο χώρος, ξαφνικά οι
εκατοντάδες τα νεανικά κορµιά γονατίζουν. Ξεσπά ο Εθνικός Ύµνος, µέσα στην
καρδιά τώρα της Αθήνας. Ο κόσµος στέκεται ξαφνιασµένος και δακρύζει. ∆εν έχουν
προλάβει οι φοιτητές να τελειώσουν την πρώτη στροφή, όπου ορµούν οι έφιπποι
καραµπινιέροι και χτυπούν µε τις σπάθες. Η οδός Πανεπιστηµίου γεµίζει από
Ελληνόπουλα που τα κυνηγούν οι Ιταλοί. Η διαδήλωση σκορπά, µερικοί σπουδαστές
πιάνονται και βασανίζονται από τους καραµπινιέρους. Μα µάταιος κόπος. Το ποτάµι
πια δε σταµατά».
Σπύρου Λιναρδάτου. Οι φοιτητές στην Αντίσταση (Επιθεώρηση Τέχνης 87-88/1962).
β. «Βουίζει η Αθήνα µε µια είδηση εφιαλτική. Πολιτική επιστράτευση. Ήρθε η διαταγή
από το Βερολίνο. Όλοι οι νέοι Έλληνες να σταλούν στη Γερµανία να εργαστούν. Η
εφηµερίδα, "Γερµανικά Νέα για την Ελλάδα" το λέει ξεκάθαρα. Φόβος και τρόµος στις
ψυχές όλων µας. Η πόλη έχει ανάψει. Συλλαλητήρια στους δρόµους, απεργίες, φωτιά
στο Υπουργείο Εργασίας. Οι Ιταλοί και οι Γερµανοί πυροβολούν τα πλήθη. Έχουµε
πολλούς σκοτωµένους. Από τις 5 του µηνός απεργεί και η Τηλεφωνική, που
θεωρείται στρατιωτική υπηρεσία. Απεργούν και τα παιδιά των σχολείων. Κηρύχτηκε
πανελλαδική απεργία».
Ιωάννας Τσάτσου, Φύλλα κατοχής.
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γ. «Σύµφωνα µε τις διαταγές που έχουν δοθεί από το στρατηγό Νωυµπάχερ, διοικητή
της Πάτρας, οι Γερµανοί συγκεντρώνουν όλο τον πληθυσµό των Καλαβρύτων στη
µεγάλη αυλή του σχολείου. Κλείνουν τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω από
δεκατεσσάρων χρόνων µέσα στο σχολείο. Τους άντρες και τ' αγόρια πάνω από
δεκατεσσάρων χρόνων τους οδηγούν, µ' απατηλά προσχήµατα, στο νεκροταφείο της
πόλης, που βρίσκεται πάνω σ' ένα λόφο. Τα γερµανικά πολυβόλα παίρνουν θέσεις
στα γύρω υψώµατα. Οι άντρες έχουν την άνεση να βλέπουν να καίγονται τα σπίτια
τους, όπου έχουν βάλει φωτιά οι κοµάντος. Ύστερα , µε µια σύντοµη διαταγή,
µπαίνουν σ' ενέργεια τα πολυβόλα. Μακελεύονται έτσι οχτακόσιοι άντρες και έφηβοι.
Μόνο δέκα θα επιζήσουν, από θαύµα, τόσο από τα τραύµατά τους, όσο κι από τις
χαριστικές βολές...»
Ανδρέα Κέδρου, Η Ελληνική Αντίσταση 1940-1944, τ. Β΄, σ. 130-131.
Μονάδες 30

Θέµα Β2
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και λαµβάνοντας υπόψη τις γελοιογραφίες που
σας δίνονται να συνθέσετε την ιστορία της περιόδου του Ελληνοϊταλικού πολέµου, την
οποία σατιρίζουν.

Εσύ στο Βατερλώ... κι εγώ στην Κορυτσά

ΙΤΑΛΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ: Πάνε, Ντούτσε µου, και οι Άγιοι Σαράντα
ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: Όπως πάµε, γρήγορα θα µας πάρουν και τους Άγιους Πάντας.
Μονάδες 20
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέµα Α1
α. Το κύριο µέρος της απάντησης για τα αίτια του Α΄ Βαλκανικού πολέµου βρίσκεται
στις σελ. 36-37: «Το βαλκανικό µέτωπο κατά της Τουρκίας … του αλύτρωτου
Ελληνισµού». Το κύριο µέρος της απάντησης για τα αίτια του Β΄ Βαλκανικού
πολέµου βρίσκεται στη σελ. 45: «Μετά τη συνθήκη του Λονδίνου … τα
απελευθερωµένα εδάφη».
[Ενδεχοµένως θα µπορούσε να δοθεί περιληπτική αναφορά των εξής χωρίων: σελ. 34:
«Όταν το 1908 εκδηλώθηκε … των βαλκανικών κρατών», σελ. 36: «Στο µεταξύ η
γερµανική … αργότερα και το Μαυροβούνιο», σελ. 43: «Έτσι η συνθήκη του Λονδίνου …
των συµµάχων αυτή τη φορά»].
[Γενικά τα µόρια της ερώτησης δε δικαιολογούν µια τόσο εκτεταµένη απάντηση].
Σελ. 36-37: «Το βαλκανικό µέτωπο κατά της Τουρκίας ήταν γεγονός. Η εξασθένιση της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας εξαιτίας του πολέµου µε την Ιταλία, η βάναυση καταπάτηση
των δικαιωµάτων των εθνοτήτων που ζούσαν στα εδάφη της, η έξαρση του εθνικού
συναισθήµατος στα βαλκανικά κράτη για την απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών, ο
επεκτατικός ανταγωνισµός των Μεγάλων ∆υνάµεων σε µια περιοχή ζωτική για τα
οικονοµικά τους συµφέροντα (δρόµος προς τις αγορές της Ανατολής και τα πετρέλαια),
όλα αυτά οδηγούσαν στη σύγκρουση. Η Ελλάδα, αναδιοργανωµένη, µε ισχυρό στρατό,
ήταν έτοιµη να αρχίσει τον αγώνα για την απελευθέρωση του αλύτρωτου Ελληνισµού».
Σελ. 45: «Μετά τη συνθήκη του Λονδίνου οι βαλκανικοί σύµµαχοι προσπάθησαν να
καθορίσουν τα σύνορα των περιοχών που είχαν καταλάβει. Η Βουλγαρία αξίωνε να
περιέλθει υπό την κατοχή της η Θράκη και η Ανατ. Μακεδονία µαζί µε τη Θεσσαλονίκη
και το Μοναστήρι. Η ελληνική κυβέρνηση κατάλαβε ότι δεν υπήρχε ελπίδα συνεννόησης
µε τους Βούλγαρους, οι οποίοι ονειρεύονταν τη µεγάλη Βουλγαρία της συνθήκης του
Αγίου Στεφάνου. Έτσι, για να δηµιουργήσει αντίρροπο διπλωµατικό και στρατιωτικό
έρεισµα, στράφηκε προς τη Σερβία. Είναι γνωστή η διαφωνία της Σερβίας µε τη
Βουλγαρία ως προς το θέµα της Μακεδονίας. Η Σερβία, µετά τον αποκλεισµό της από την
Αδριατική, δεν ήταν διατεθειµένη να παραχωρήσει εδάφη της Μακεδονίας που είχε
καταλάβει· εξάλλου έβλεπε µε δυσπιστία την προσέγγιση Βουλγαρίας-Αυστρίας. Το Μάιο
του 1913 υπογράφτηκε µεταξύ Ελλάδας και Σερβίας αµυντική συµµαχία και στρατιωτική
συµφωνία αµοιβαίας υποστήριξης σε περίπτωση πολέµου µε τη Βουλγαρία ή την
Τουρκία. Συγχρόνως καθορίστηκαν και τα σύνορα των δύο χωρών µε βάση τα
απελευθερωµένα εδάφη».
[Σελ. 34: «Όταν το 1908 εκδηλώθηκε και επικράτησε στην Οθωµανική αυτοκρατορία το
κίνηµα των Νεοτούρκων, οι ελπίδες για µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό της
αυτοκρατορίας αναζωπυρώθηκαν. Γρήγορα όµως διαψεύστηκαν. Η πολιτική που
ακολουθήθηκε από τους Νεότουρκους ήταν πολιτική εκτουρκισµού των διαφόρων
εθνοτήτων που ζούσαν στα εδάφη της ευρωπαϊκής Τουρκίας. Οι επαγγελίες για ισότητα,
ελευθερία και ισονοµία όλων των πολιτών ξεχάστηκαν, πολλά σχολεία κλείστηκαν, οι
διώξεις συνεχίστηκαν και η καταπίεση των χριστιανικών πληθυσµών εντάθηκε. Η
πολιτική αυτή προκαλούσε εύλογα την αντίδραση των βαλκανικών κρατών»].
[Σελ. 36: «Στο µεταξύ η γερµανική επεκτατική πολιτική, προσπαθώντας να ανοίξει
δρόµο προς την Ανατολή, όπου τα γερµανικά βιοµηχανικά κεφάλαια αναζητούν νέες
αγορές και πρώτες ύλες και επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τα αγγλογαλλικά, προωθεί
όλο και περισσότερο τη διείσδυσή της στην Οθωµανική αυτοκρατορία. Η «πορεία προς
ανατολάς» (Drang nach Osten) όπως αποκαλείται ο γερµανικός επεκτατισµός, ανησυχεί
τους δυτικούς αλλά κυρίως τη Ρωσία. Η τελευταία πείθει τους Σέρβους και τους
Βούλγαρους να παραµερίσουν τις διαφορές τους για τη Μακεδονία (η Βουλγαρία θέλει
αυτόνοµη Μακεδονία, ενώ η Σερβία επιθυµεί να την προσαρτήσει) και να συνάψουν
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συµµαχία κατά της Τουρκίας (Μάρτιος 1912). Σε περίπτωση νίκης η Βουλγαρία θα
προσαρτούσε τα εδάφη ανατολικά του Στρυµόνα ενώ η σερβία τα εδάφη βόρεια και
δυτικά από το όρος Σκάρδος. Το µακεδονικό παρέµεινε αδιευκρίνιστο.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν δυνατό να παραβλέψει τα κυριαρχικά δικαιώµατα της
Ελλάδας στο µακεδονικό και θρακικό χώρο. Είχε αρχίσει να γίνεται σαφές ότι το θέµα
των τουρκικών εδαφών στην Ευρώπη θα λυνόταν µε τα όπλα. Μια ενδεχόµενη νίκη των
Σερβοβουλγάρων θα τους έδινε το δικαίωµα να διαµοιραστούν τα εδάφη αυτά. Εξάλλου
η ρωσική επέµβαση στο βαλκανικό χώρο ενοχλούσε τους Άγγλους και τους Γάλλους. Με
την παρότρυνση της Αγγλίας και για να µη µείνει έξω από ένα µελλοντικό εδαφικό
διακανονισµό της περιοχής, η Ελλάδα υπογράφει (Μάιος 1912) αµυντική συµµαχία µε τη
Βουλγαρία, η οποία ακολουθείται από την υπογραφή στρατιωτικής συµφωνίας
αλληλοϋποστήριξης σε περίπτωση πολέµου µε την Τουρκία. Στις ενδοβαλκανικές
συµφωνίες εναντίον της Τουρκίας προστίθεται αργότερα και το Μαυροβούνιο (Ιούνιος
1912)»].
[σελ. 43: «Έτσι η συνθήκη του Λονδίνου, προσπαθώντας να εξισορροπήσει τα
συµφέροντα των ∆υνάµεων µε τα αιτήµατα των βαλκανικών λαών, περιείχε ασάφειες και
παραλείψεις. Κυριότερο µειονέκτηµά της είναι το γεγονός ότι δεν έγινε δυνατό να
καθορισθούν τα σύνορα µεταξύ των συµµαχικών βαλκανικών κρατών. Το πρόβληµα της
διανοµής της Μακεδονίας και της Θράκης θα οδηγήσει σε νέα σύγκρουση, µεταξύ των
συµµάχων αυτή τη φορά»].
β. Η απάντηση είναι στις σελ. 69-70: «Έτσι δύο βασικές … Αλβανίας» και 83–84: «∆ύο
συνθήκες, µετά τη λήξη … της περιοχής στην Ελλάδα».
Σελ. 69-70: «Έτσι δύο βασικές αρχές κυριαρχούν στις συνθήκες που θέτουν τέρµα στον
Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο: η ελευθερία των λαών για αυτοδιάθεση, γεγονός που οδηγεί στη
δηµιουργία νέων κρατών και η στρατηγική ασφάλεια των νικητών σε συνδυασµό µε
οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Αυτές οι δύο αρχές συµφωνούν µεταξύ τους; Τα γεγονότα
θα απαντήσουν πως όχι.
Οι συνθήκες και η εφαρµογή τους
Στις 28 Ιουνίου 1919, στην αίθουσα των κατόπτρων του ανακτόρου των Βερσαλλιών,
εκεί ακριβώς όπου πριν από 48 χρόνια είχε ιδρυθεί η γερµανική αυτοκρατορία,
υπογράφτηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών µε την οποία: 1) Η Γαλλία προσάρτησε την
Αλσατία και τη Λοραίνη, 2) Η Πολωνία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος, 3) Η Γερµανία
υποχρεώθηκε να αφοπλιστεί, να παραχωρήσει όλες της αποικίες της, να αναγνωρίσει τις
περιοχές της Ρηνανίας και του Σάαρ ως αποστρατικοποιηµένες ζώνες και να πληρώσει
βαριές επανορθώσεις στους νικητές, 4) Συµφωνήθηκε να καθοριστούν µε ιδιαίτερες
συνθήκες οι άλλες εδαφικές διαφορές.
Ακολούθησε λοιπόν σειρά από διάφορες συνθήκες.
1. Με τη συνθήκη του Αγίου Γερµανού (Saint Germain, Σεπτέµβριος 1919)
χωρίστηκε η Αυστρία από την Ουγγαρία και παραχωρείται η περιοχή της
Τεργέστης στην Ιταλία.
2. Με τη συνθήκη του Τριανόν (Trianon, Ιούνιος 1920), ιδρύονται τα κράτη της
Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας και της Νοτιοσλαβίας, όπως ονοµάστηκε τότε η
Σερβία.
3. Με τη συνθήκη του Νεϊγύ (Neuilly, Νοέµβριος 1919) η Βουλγαρία παραχωρεί
στην Ελλάδα την Ανατολική Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη.
4. Με τη συνθήκη των Σεβρών (Sevres, Αύγουστος 1920), καθορίστηκε η τύχη της
Τουρκίας. Η Ελλάδα έλαβε την Ανατολική Θράκη, µέχρι τα πρόθυρα της
Κων/πολης, την Ίµβρο, την Τένεδο και, προσωρινά, την περιοχή της Σµύρνης.
Η Γαλλία ανέλαβε υπό την προστασία της τη Συρία και την Κιλικία, η Αγγλία τη
Μεσοποταµία, την Παλαιστίνη και την Αραβία, η δε Ιταλία την Τριπολίτιδα. Τα στενά των
∆αρδανελλίων τέθηκαν κάτω από διεθνή έλεγχο, η δε Κύπρος και η Αίγυπτος παρέµειναν
στους Άγγλους. Η συνθήκη των Σεβρών άφηνε έξω από τα όρια του ελληνικού κράτους
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τη Βόρεια Ήπειρο, η οποία, κατά τη διάρκεια του πολέµου, είχε καταληφθεί από τους
Ιταλούς. Τελικά, µε απόφαση της πρεσβευτικής διάσκεψης του Παρισιού (Νοέµβριος
1921), η ελληνική αυτή περιοχή δόθηκε στο νεοϊδρυµένο κράτος της Αλβανίας».
Σελ. 83-84: «∆ύο συνθήκες, µετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσµίου πολέµου,
επισφραγίζουν τον ελληνικό θρίαµβο. Με τη συνθήκη του Νεϊγύ (14 Νοεµβρίου 1919) η
Βουλγαρία παραιτείται από τα κυριαρχικά της δικαιώµατα στην ανατολική Μακεδονία και
∆υτική Θράκη η οποία, µε τη συνθήκη των Σεβρών, παραχωρείται στην Ελλάδα. Με τη
συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) η Ελλάδα, εκτός από τη ∆υτική Θράκη
αποκτά και την Ανατολική µέχρι τη γραµµή της Τσατάλτζας. Επίσης η Τουρκία
αναγνωρίζει οριστικά την κυριαρχία της Ελλάδας σε όλα τα νησιά του Αιγαίου εκτός από
τα ∆ωδεκάνησα που είχαν καταληφθεί από τους Ιταλούς. Τέλος, ανατέθηκε στην Ελλάδα
η προσωρινή διοίκηση της περιοχής της Σµύρνης. Ο πληθυσµός της, µετά από πέντε
χρόνια, θα αποφάσιζε µε δηµοψήφισµα αν επιθυµούσε την οριστική προσάρτηση της
περιοχής στην Ελλάδα».

Θέµα Α2
α. Πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο: σελ. 10: «Σ’ αυτήν όµως … οικονοµίας», Ιδιώνυµο: σελ.
207: «Στα αµφισβητούµενα … των πολιτών», ∆ηµοκρατικό Μανιφέστο: σελ. 99-101:
«Στην Ελλάδα, … φυλάκιση», Ψυχρός πόλεµος: σελ. 267: «∆ύο χρόνια … είχε
αρχίσει».
β. Η απάντηση είναι στις σελ. 32-34: «Το αγροτικό κίνηµα … κυβέρνηση».
Στη συνέχεια ακολουθούν οι απαντήσεις και τα αποσπάσµατα από το σχολικό βιβλίο:
α.
Πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο: σελ. 10: «Σ’ αυτήν όµως την περίοδο αρχίζει να
αναπτύσσεται και το πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο (σιδηρόδροµοι, δρόµοι, λιµάνια) που θα
συµβάλουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας».
Ιδιώνυµο: σελ. 207: «Στα αµφισβητούµενα έργα της τετραετίας του Βενιζέλου
συγκαταλέγεται η ψήφιση του νόµου «περί µέτρων ασφαλείας του κοινωνικού
καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών» (1929). Ο νόµος αυτός, που είναι
περισσότερο γνωστός ως «Ιδιώνυµο», είχε ως στόχο την κοµµουνιστική προπαγάνδα και
δράση. Πρόβλεπε ποινή φυλάκισηςτουλάχιστον έξι µηνών για όποιον «επιδιώκει την
εφαρµογή ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την δια βιαίων µέσων ανατροπήν του
κρατούντος κοινωνικού συστήµατος ή ενεργεί υπέρ της εφαρµογής αυτών
προσηλυτισµόν…». Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που διέδιδαν «ανατρεπτικές» ιδέες
αποµακρύνονταν από την υπηρεσία τους. Πρόβλεπε ακόµη τον τρόπο διάλυσης των
σωµατείων που ελέγχονταν από το Κ.Κ.Ε. Έτσι µε το «Ιδιώνυµο», που είναι το πρώτο
νοµοθετικό µέτρο κατά του Κ.Κ.Ε., εγκαινιάζεται µια ολόκληρη σειρά από έκτακτα µέτρα,
που διώκουν το φρόνηµα του πολίτη και δηµιουργούν πληροφοριοδότες για το φρόνηµα
των πολιτών».
∆ηµοκρατικό Μανιφέστο: σελ. 99-101: «Στην Ελλάδα, η κρισιµότητα της κατάστασης,
δηµιουργεί εστίες πολιτικού προβληµατισµού. Το Φεβρουάριο του 1922 οι «∆ηµοκρατικοί
Φιλελεύθεροι» του Αλ. Παπαναστασίου κυκλοφορούν το «∆ηµοκρατικό Μανιφέστο». Το
Μανιφέστο έκανε βαθύτατη αίσθηση στην ελληνική κοινή γνώµη. Η κυβέρνηση
αντιδρώντας καταδικάζει, στη δίκη της Λαµίας, τον Αλ. Παπαναστασίου σε τριετή
φυλάκιση». Κείµενο, στο οποίο ο Αλ. Παπαναστασίου και οι συνεργάτες του στηλιτεύουν
τους χειρισµούς της Αυλής και των φιλοβασιλικών κυβερνήσεων στο µικρασιατικό
ζήτηµα και επισηµαίνουν τους κινδύνους που αυτοί συνεπάγονται για την έκβαση της
µικρασιατικής εκστρατείας.
Ψυχρός πόλεµος: Ο χωρισµός του κόσµου σε αντίπαλους συνασπισµούς µετά τη λήξη
του β΄ παγκοσµίου πολέµου (αυτού των καπιταλιστικών κρατών από τη µια, µε ηγέτιδα
χώρα τις ΗΠΑ και των σοσιαλιστικών κρατών από την άλλη, µε ηγέτιδα χώρα την ΕΣΣ∆)
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και ο ανταγωνισµός µεταξύ τους σε επίπεδο πολιτικής και οικονοµικής επιρροής, καθώς
και εξοπλισµών. Βλ. σελ. 267: «∆ύο χρόνια µετά τη λήξη του πολέµου ο κόσµος
φαίνεται να βαδίζει σε µια καινούρια σύρραξη ανάµεσα στους δύο συνασπισµούς. Ο
ψυχρός πόλεµος είχε αρχίσει».
β.
Σελ. 32-34: «Το αγροτικό κίνηµα παρουσιάζεται την περίοδο αυτή περισσότερο
ανεπτυγµένο. Εντοπίζεται κυρίως στη Θεσσαλία, δεδοµένου ότι εκεί ολόκληρη σχεδόν η
καλλιεργήσιµη γη ανήκει σε λίγους µεγαλογαιοκτήµονες. Οι αγρότες συσπειρώνονται
γύρω από το αίτηµα του αναδασµού της γης. Οι διεκδικήσεις κορυφώνονται µε τη
συγκρότηση ενόπλων συλλαλητηρίων το 1910. Η κυβέρνηση του Στέφανου ∆ραγούµη
διατάζει το στρατό να επέµβει. Στο σιδηροδροµικό σταθµό του χωριού Κιλελέρ στις 6
Μαρτίου 1910, ο στρατός επιτίθεται αναντίον των αγροτών διαδηλωτών που
ετοιµάζονται να ξεκινήσουν για να συµµετάσχουν στο συλλαλητήριο της Λάρισας. Πολλοί
αγρότες σκοτώνονται. Η προσπάθεια καταστολής των διαδηλώσεων συνεχίζεται και τις
επόµενες ηµέρες στη Θεσσαλία. Το αγροτικό όµως πρόβληµα γίνεται οξύτατο για την
ελληνική κυβέρνηση».

Θέµα Β1
Ο αγώνας στις πόλεις έπαιρνε διαφορετική µορφή από τον αγώνα στα βουνά. Σ’ αυτόν,
µε πρωτοπόρα τη νεολαία, µετέχουν πολίτες κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε πολιτικής
απόχρωσης. ∆ίπλα στους ανώνυµους αγωνιστές η πνευµατική ηγεσία του τόπου δίνει και
αυτή το παρόν στο αντιστασιακό προσκλητήριο.
H πηγή (α) αναφέρεται στη φοιτητική διαδήλωση µε την οποία η Αθήνα παίρνει το
βάπτισµα του «πυρός» στις 25 Μαρτίου 1942. Στην πηγή γίνεται λόγος για τη συµµετοχή
των νέων στην εκδήλωση αυτή που αποκτά εθνικό χαρακτήρα µε το άκουσµα του
Εθνικού Ύµνου. Η διαδήλωση διαλύεται από τους Ιταλούς αστυνοµικούς και πολλοί
φοιτητές συλλαµβάνονται και βασανίζονται.
(σχολ. βιβλίο, σελ. 279-282) Στις 22 Απριλίου του ίδιου χρόνου η πρώτη καθολική
απεργία των δηµοσίων υπαλλήλων αιφνιδιάζει και την κυβέρνηση Τσολάκογλου και τις
αρχές κατοχής. Τον ίδιο χρόνο, στις 22 Σεπτεµβρίου, µια σοβαρή αντιστασιακή πράξη
πραγµατοποιείται στην πρωτεύουσα. Μέλη µιας µικρής αντιστασιακής οργάνωσης, της
ΠΕΑΝ (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζοµένων Νέων), η οποία συνεργαζόταν µε τους
Άγγλους, κατόρθωσαν να ανατινάξουν στο κέντρο της Αθήνας τα γραφεία της
προδοτικής φασιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση
Νεολαίας). Το Φεβρουάριο του 1943 το Ε.Α.Μ. ιδρύει τη νεολαιίστικη οργάνωσή του
«Εθνική Πανελλαδική Οργάνωση Νεολαίας» (ΕΠΟΝ) και µ’ αυτήν οι αγώνες της νεολαίας
συντονίζονται. Ενώ στις 28 Φεβρουαρίου η κηδεία του ποιητή Κωστή Παλαµά
µεταβάλλεται σε αυθόρµητη λαϊκή διαδήλωση του λαού της Αθήνας κατά των
κατακτητών, στις 5 Μαρτίου 1943 µια γενική απεργία στην πρωτεύουσα µαταιώνει την
επιστράτευση των ελλήνων εργατών, τους οποίους οι Γερµανοί σκόπευαν να τους
στείλουν στη Γερµανία για να δουλέψουν στα γερµανικά εργοστάσια. Σε αυτήν την
τελευταία πληροφορία του σχολικού βιβλίου αναφέρεται και η πηγή (β), η οποία κάνει
λόγο για τη γενική επιστράτευση που διατάχτηκε από το Βερολίνο, ώστε Έλληνες νέοι
εργάτες να σταλούν στη Γερµανία για εργασία. Ο λαός της Αθήνας ξεσηκώνεται µε
συλλαλητήρια στους δρόµους, απεργίες και φωτιά στο Υπουργείο Εργασίας της κατοχικής
κυβέρνησης Τσολάκογλου, η οποία ελέγχεται από τους Γερµανούς. Ιταλοί και Γερµανοί
στρατιώτες αντιµετωπίζουν µε βιαιότητα τους διαδηλωτές και µάλιστα υπάρχουν και
θύµατα. Η πηγή µας πληροφορεί ακόµη ότι από τις 5 Μαρτίου 1943 απεργεί και η
τηλεφωνική υπηρεσία παρότι πρόκειται για στρατιωτική υπηρεσία, αλλά και τα παιδιά
των σχολείων. Μάλιστα η εκδήλωση παίρνει στη συνέχεια και πανελλαδική έκταση, όπως
µας πληροφορεί και η πηγή.
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Τέλος στις 22 Ιουλίου 1943 µια παναθηναϊκή διαδήλωση διαµαρτυρίας εναντίον της
σχεδιαζόµενης εισόδου των Βουλγάρων στη Θεσσαλονίκη πνίγεται στο αίµα από τα
γερµανικά τανκς.
Η πηγή (γ) αναφέρεται στο γεγονός της πυρπόλησης και της σφαγής των Καλαβρύτων
από τους Γερµανούς στις 9-13 ∆εκεµβρίου 1943. Το κείµενο αναφέρει ότι, µε διαταγή
του Γερµανού διοικητή της Πάτρας, οι Γερµανοί συγκεντρώνουν τον πληθυσµό των
Καλαβρύτων στην αυλή του σχολείου και κλείνουν τα γυναικόπαιδα µέσα στο σχολείο.
Τους άντρες και τα αγόρια (άνω των 14 ετών) τους οδηγούν στο νεκροταφείο της πόλης,
όπου βλέπουν τα σπίτια τους να καίγονται, και στη συνέχεια τους εκτελούν εν ψυχρώ.
Το αποτέλεσµα είναι, σύµφωνα µε το κείµενο του Ανδρ. Κέδρου, ο θάνατος οκτακοσίων
αντρών και εφήβων. Το σχολικό βιβλίο προσθέτει ότι φονεύτηκαν συνολικά 1101 άτοµα
ανάµεσα στα οποία βρίσκονταν βρέφη και παιδιά κάτω των 14 ετών (σχολ. βιβλίο, σελ.
287).
Οι εκατόµβες των εκτελέσεων από τους Γερµανούς προήλθαν ως συνέπεια των
αντιστασιακών πράξεων του ελληνικού λαού και στις πόλεις και στην ύπαιθρο, όπου
ειδικότερα οι αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος της κατά το 1943 και
κρατούν καθηλωµένες εννέα µεραρχίες των στρατευµάτων κατοχής (σχολικό βιβλίο,
σελ. 282-283).

Θέµα Β2
Η απάντηση είναι στις σελ. 243-256: «Ο Ελληνοϊταλικός πόλεµος … του ναυτικού στον
Αγώνα». [Αν και οι γελοιογραφίες που συµπεριλαµβάνονται στο συγκεκριµένο θέµα
αναφέρονται στην κατάληψη της Κορυτσάς και των Αγίων Σαράντα στη διάρκεια της
δεύτερης φάσης του Ελληνοϊταλικού πολέµου, θεωρείται σκόπιµο να αναφερθεί το
σύνολο των γεγονότων του Ελληνοϊταλικού πολέµου].
«Ο Ελληνοϊταλικός πόλεµος διακρίνεται σε τρεις βασικές περιόδους. Κατά την πρώτη (28
Οκτωβρίου-13 Νοεµβρίου 1940) οι ελληνικές δυνάµεις αντιµετωπίζουν την επίθεση του
ιταλού εισβολέα «αµυνόµενοι του πατρίου εδάφους». Κατά τη δεύτερη (14 Νοεµβρίου28 ∆εκεµβρίου) ο ελληνικός στρατός εξαπολύει µεγάλη επίθεση κατά των Ιταλών µε
αποτέλεσµα να διεισδύσει βαθιά στο έδαφος της Β. Ηπείρου και να καταλάβει µια σειρά
από σηµαντικές πόλεις. Στο βόρειο τοµέα ο ελληνικός στρατός καταλαµβάνει την
Κορυτσά (21 Νοεµβρίου), τη Μοσχόπολη (29 Νοεµβρίου), το Πόγραδετς (30 Νοεµβρίου).
Στον κεντρικό τοµέα ο ελληνικός στρατός εξουδετερώνει µία µεραρχία αλπινιστών και
στις 9 ∆εκεµβρίου καταλαµβάνει το Αργυρόκαστρο. Στον παραλιακό τοµέα, όπου οι
Ιταλοί είχαν στην αρχή κατορθώσει να διεισδύσουν σε µεγάλο βάθος στο ελληνικό
έδαφος, υποχρεώνονται να εκκενώσουν την κοιλάδα του Καλαµά και στις 6 ∆εκεµβρίου
ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στους Άγιους Σαράντα. Στο τέλος του χρόνου οι Ιταλοί
βρίσκονται απωθηµένοι 60 χιλιόµετρα πέρα από τα αλβανικά σύνορα. Κατά την τρίτη
περίοδο (29 ∆εκεµβρίου-5 Απριλίου) οι Έλληνες συνεχίζουν την προέλασή τους βαθιά
στο αλβανικό έδαφος και συντρίβουν τη σφοδρή «εαρινή επιθεση» των Ιταλών, την
οποία παρακολουθούσε ο ίδιος ο Μουσολίνι. Σε διάστηµα έξι µηνών οι Ιταλοί υφίστανται
βαριές ήττες. ∆εκαέξι ελληνικές µεραρχίες ακινητοποιούν στην Αλβανία εικοσιεπτά
ιταλικές, µε εξοπλισµό πολύ ανώτερο από τον ελληνικό. Παράλληλα µε το στρατό ξηράς,
τόσο η ελληνική αεροπορία όσο και το ναυτικό εξετέλεσαν απαράµιλλα το καθήκον τους.
Η ελληνική αεροπορία, αδικηµένη και ως προς το υλικό (δε διέθετε στην αρχή του
πολέµου παρά µόνο 115 αεροπλάνα παρά τους συνεχείς «εράνους» που είχαν προηγηθεί
«υπέρ της αεροπορίας») και ως προς την εκπαίδευση των στελεχών της, έκαµε από την
πρώτη στιγµή έντονη την παρουσία της στον αγώνα. Το ναυτικό, άξιο των παραδόσεων
των Ελλήνων στη θάλασσα, ανέλαβε τριπλή αποστολή: να προστατεύει τις µεταφορές
µας - στρατιωτικές ή οικονοµικές· να προσβάλλει, στο µέτρο του δυνατού, τις µεταφορές
του εχθρού από την Ιταλία στην Αλβανία· και να προστατεύει τις ακτές µας από εχθρικές
επιθέσεις - αποβάσεις και βοµβαρδισµούς. Τα κατορθώµατα του υποβρυχίου
«Παπανικολής» το οποίο µε κυβερνήτη τον πλωτάρχη Μίλτωνα Ιατρίδη κατόρθωσε να
βυθίσει δύο ιταλικά µεταγωγικά έξω από την Αυλώνα (25 ∆εκεµβρίου 1940) και στην
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περιοχή του Πρίντεζι ένα άλλο ιταλικό µεταγωγικό (29 Ιανουαρίου 1941) αποτελούν
κορυφώσεις της συµβολής του ναυτικού στον Αγώνα».
Σηµείωση: Οι παραποµπές αφορούν σελίδες του σχολ. βιβλ.
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