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Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:
Α. Ιερή Συµµαχία.
Β. Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης.
Γ. ∆όγµα Τρούµαν.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2

Να αντιστοιχήσετε το περιεχόµενο της στήλης Α µε αυτό της στήλης Β.
(Μία επιλογή της στήλης Β περισσεύει.)

ÈÅ

1.
2.
3.
4.
5.

ΣΤΗΛΗ A
Γκαµάλ Αµπτέλ Νάσερ
Χ. Χίµλερ
Α. Γιοντλ
Λεχ Βαλέσα
Αγιατολάχ Χοµεϊνί

ΣΤΗΛΗ B
Α. Αρχηγός της Γκεστάπο και των ΕςΕς
Β. Στρατηγός- διοικητής στρατιωτικών
δυνάµεων στην Ελλάδα.
Γ. Ηγέτης της ισλαµικής επανάστασης
στο Ιράν
∆. Αιγύπτιος ηγέτης
Ε. Στρατηγός- υπέγραψε την άνευ όρων
συνθηκολόγηση της Γερµανίας
Στ. Ηγέτης
εργατικού
συνδικάτου
«Αλληλεγγύη».
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1

Ποιες ήταν οι πρώτες προσπάθειες συγκρότησης του ελληνικού κράτους το 1830;
Μονάδες 12
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Σε τι διέφερε η νέα αποικιοκρατία των ευρωπαϊκών χωρών από προγενέστερες φάσεις
του φαινοµένου και ποια ήταν τα κίνητρα της αποικιακής εξάπλωσης των
µητροπολιτικών χωρών;
Μονάδες 13

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που
σας δίνονται να αναφερθείτε στους παράγοντες που ευνόησαν την έκρηξη του Α΄
Παγκοσµίου Πολέµου και στις διεθνείς κρίσεις πριν από αυτόν.
Μονάδες 25

ÈÅ

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
[…] Είναι γεγονός, βέβαια, ότι το σύστηµα των συµµαχιών είχε λειτουργήσει
πριν το 1914, όταν οι σύµµαχοι είχαν παρόµοιες στρατηγικές και πολιτικές ανάγκες,
αλλά είχε αποτύχει να επηρεάσει την πολιτική τους όταν τα κοινά συµφέροντα
απουσίαζαν. Έτσι, η γαλλορωσική συµµαχία είχε σαφές νόηµα το διάστηµα που και
οι δύο χώρες είχαν λόγους να φοβούνται τη Γερµανία, αλλά ήταν φανερό πως δεν θα
εφαρµοζόταν έξω από την Ευρώπη. […] Η γερµανο-αυστριακή συµµαχία είχε νόηµα
όσο η γερµανική κυβέρνηση θεωρούσε απαραίτητη την ύπαρξη της Αυστροουγγαρίας
για τη διατήρηση της ισορροπίας των στρατιωτικών και πολιτικών δυνάµεων στην
κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Πράγµατι, µόλις ο Γερµανοί άρχισαν να
καταλαµβάνονται από το φόβο της περικύκλωσης, ειδικά, µετά την αγγλο-ρωσική
συµφωνία του 1907, η Αυστροουγγαρία παρουσιαζόταν ως η µοναδική αξιόπιστη
σύµµαχός τους, την οποία όφειλαν να υποστηρίξουν µε κάθε κόστος. Εξάλλου, για
την αυστροουγγρική κυβέρνηση, όσο ευάλωτη κι αν ήταν απέναντι στους Γερµανούς
και στην καταπιεστική και προστατευτική στάση της Γερµανίας απέναντί της, η
γερµανική υποστήριξη ήταν το µοναδικό µέσο που θα της επέτρεπε να ελπίζει στη
διευθέτηση του νοτιοσλαβικού προβλήµατος χωρίς την ανάµειξη της Ρωσίας.
[…] Αν και το 1912 η Ιταλία ανανέωσε την Τριπλή Συµµαχία της µε τη
Γερµανία και την Αυστροουγγαρία, είχε επίσης βελτιώσει τις σχέσεις της µε τη
Γαλλία και ήταν πρόθυµη να συνεργαστεί µε τη Ρωσία προκειµένου να προωθήσει τις
επιδιώξεις της στα Βαλκάνια […] Παρά την ιταλοαυστριακή συµµαχία, λοιπόν, οι
σχέσεις των δύο χωρών ήταν αδύνατο να γίνουν εγκάρδιες. Μπορούσαν, όµως πάντα
να επιδεινωθούν και µάλιστα µε ασήµαντες αφορµές. […] Εποµένως, δεν προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι, όταν ξέσπασε ο πόλεµος, η Ιταλία αρνήθηκε να ακολουθήσει
τους συµµάχους της.»
James Joll, Η Ευρώπη 1870-1970, Μτφρ. Ελπίδα Κ. Βόγλη – Επιµ. Λουκ. Ι.
Χασιώτης, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2006, σσ.246-248
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
[…] Ο Αµερικανός καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Σικάγο, ιστορικός
William Hardy McNeill, προσφέρει µια δηµογραφική ερµηνεία για τη µεγάλη
σύγκρουση. Η κοινωνική αναστάτωση αρχίζει από την ύπαιθρο µε την επιβίωση
(χάρη στην ιατρική) όλο και περισσότερων γόνων αγροτών. Όταν η κατάτµηση της
γης έφθασε στα όριά της, για τους άκληρους έµεναν οι λύσεις της αστυφιλίας, της
µετανάστευσης και της επανάστασης. Η αδιάκοπη, εξάλλου, οικονοµική ανάπτυξη
του δέκατου ένατου αιώνα έφθασε και αυτή στα όριά της γύρω στην τελευταία
δεκαετία του. Μεταξύ 1885 και 1914 η µετανάστευση στις ΗΠΑ, στη Σιβηρία και
στον Καύκασο µετακίνησε πλήθος ανθρώπων. […] Όµως η λύση της µετανάστευσης
δεν ειρήνευσε τις περιοχές αυτές. […] Η Γερµανία, παρά το µεγάλο της δηµογραφικό
πλεόνασµα (866.000) κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα, κατάφερνε χάρη
στη βιοµηχανική της ανάπτυξη να απορροφήσει τον νεανικό της πληθυσµό. Αντίθετα,
ανατολικά και νότια της Γερµανίας οι σλαβικές χώρες δεν µπόρεσαν να επαναλάβουν
τη γερµανική ανάπτυξη. Ο φόβος των άνεργων Σλάβων στα σύνορά τους οδήγησε
τους Γερµανούς σε έναν αντισλαβισµό που διευκόλυνε την κήρυξη του πολέµου το
1914.»
Θάνος Μ. Βερέµης, Ο σύγχρονος δυτικός κόσµος, 20ος – 21ος αιώνας, Αθήνα,
εκδ. Gutenberg, 2007, σσ.19-20

ÈÅ

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄
«Οι σχέσεις µε τη Γερµανία συνέχισαν να επιδεινώνονται. Ο ναυτικός
ανταγωνισµός εντάθηκε καθώς και οι δύο χώρες κατασκεύασαν πολεµικά πλοία
τύπου Dreadnought. […] Η δεύτερη κρίση στο Μαρόκο (1911), όταν το γερµανικό
πολεµικό «Πάνθηρ» στάλθηκε στο Αγκαντίρ, υποχρέωσε τη Μ.Βρετανία να
απειλήσει µε πόλεµο. Η κρίση ενδυνάµωσε τις αγγλο-γαλλικές σχέσεις και οδήγησε
στο αγγλο-γαλλικό Ναυτικό Σύµφωνο (1912).[…] Παράλληλα, όµως, ο Γκρέι
συνέχισε την προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων µε τη Γερµανία µε σηµαντική
επιτυχία τη συνεργασία των δύο χωρών κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους (1912-13).
Το 1914 η Βρετανία δεν ήταν ακόµη απολύτως αφοσιωµένη σε µια συµµαχία
µε τη Γαλλία και τη Ρωσία και µολονότι η κρίση εντάθηκε µετά τις δολοφονίες στο
Σεράγεβο, η Αγγλία ακόµη φαινόταν ότι θα µπορούσε να παραµείνει ουδέτερη. Η
γερµανική εισβολή στο Βέλγιο πυροδότησε την έξοδο της χώρας από την
ουδετερότητα µε την κυριαρχούσα άποψη πια να επιχειρηµατολογεί ότι ένας
γερµανικός θρίαµβος θα αναστάτωνε την ισορροπία των δυνάµεων και θα απειλούσε
τα εµπορικά συµφέροντα της Βρετανίας».
(Βιβλίο Ιστορίας ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τις Advanced Subsidiary
εξετάσεις της Μ.Βρετανίας), Michael Scaife, Modern British and European History,
εκδ. Letts, 2006, σ.56 (Μετάφραση για τις ανάγκες των Επαναληπτικών Θεµάτων
Ο.Ε.Φ.Ε. 2014, Ηρακλής Ζωγράφος)
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Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του ιστορικού
παραθέµατος να αναφερθείτε στην εσωτερική πολιτική κρίση και τις αιτίες που
οδήγησαν στην ένοπλη ρήξη µετά την αποχώρηση των γερµανικών στρατευµάτων
(τέλος Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου) στην Ελλάδα.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄
[…] Τελικά, προς το τέλος της κατοχής υπήρχαν τρεις φορείς εξουσίας. Η
ΠΕΕΑ (Πανελλήνια Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης) στα βουνά, η κυβέρνηση
Ράλλη στην Αθήνα και η κυβέρνηση Παπανδρέου, στο εξωτερικό. Το ΕΑΜ και ο
ΕΛΑΣ επικρατούσαν στην ελληνική επαρχία, όχι µόνο στις δύσβατές περιοχές. Μέσω
των πολιτικών τους οργανώσεων είχαν ισχυρή παρουσία και στις πόλεις. Ακόµα και
στη διαιρεµένη Αθήνα, όπου σχεδόν κάθε βράδυ ξεσπούσαν συγκρούσεις κατά
µήκος των ορίων, που χώριζαν τις λαϊκές, τις προσφυγικές συνοικίες, όπου
κυριαρχούσε ο ΕΛΑΣ, µε τις πιο κεντρικές και αστικές, όπου κυριαρχούσε η Χ, η
Χωροφυλακή και τα Τάγµατα Ασφαλείας, ήταν αµφίβολο το ποιος θα ήταν ο κύριος
της κατάστασης στη γερµανική αποχώρηση. Στη Μακεδονία η σύγκρουση
ακολουθούσε µερικές φορές πολιτισµικούς διαχωρισµούς, όπου σλαβόφωνοι,
τουρκόφωνοι πρόσφυγες του Πόντου και άλλες πολιτισµικές ενότητες έκαναν τις
δίκες τους επιλογές, µε γνώµονα τη µεταξύ τους αντιπαλότητα. Στο Κιλκίς, τον
Οκτώβριο του 1944. ο ΕΛΑΣ διασκόρπισε µια µεγάλη συγκέντρωση αντί-ΕΑΜικών
δυνάµεων, αποτελούµενων κυρίως από Πόντιους, µε βαρύτατες απώλειες και στις δύο
πλευρές. Την παραµονή της απελευθέρωσης, τα δυο από τα αντιµαχόµενα
στρατόπεδα, το ΕΑΜ και η κυβέρνηση Παπανδρέου ήρθαν σε συµφωνία και
δηµιουργήθηκε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αυτό απέτρεψε την άµεση γενίκευση
της εσωτερικής σύγκρουσης, για ένα βραχύ τουλάχιστο διάστηµα. Το κοινωνικό και
πολιτικό ρήγµα όµως ήταν βαθύ, καθώς µάλιστα το τροφοδοτούσε το µίσος από τους
προηγούµενους αλληλοσπαραγµούς. Στις αρχές ∆εκεµβρίου άρχισε η µάχη της
Αθήνας, τα ∆εκεµβριανά. Κράτησε περισσότερο από ένα µήνα, παρά την ανάµιξη
ισχυρών βρετανικών δυνάµεων, πράγµα που πιστοποιούσε τον φανατισµό και την
αποφασιστικότητα των ηµερών. Οι δυνάµεις της Αντίστασης ηττήθηκαν τελικά στη
µάχη αυτή και τον Φεβρουάριο συνθηκολόγησαν στη Βάρκιζα. Τελικά, ούτε αυτό
ήταν αρκετό.[…]
Γ. Μαργαρίτη, «Η αδύνατη ενότητα των αντιστασιακών οµάδων, Κατοχή και
Αντίσταση 1941-1945», Ε Ιστορικά, Ελευθεροτυπία, σ. 194.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄
[…] Το ζήτηµα των πολιτικών συσχετισµών στη µεταπολεµική Ευρώπη απασχολεί τη βρετανική κυβέρνηση, τουλάχιστον από το φθινόπωρο του 1941. Ιδιαιτέρα
το βρετανικό ενδιαφέρον εστιαζόταν στην αύξηση της Βρετανικής Επιρροής στη Ν.Α.
Ευρώπη. Η «συµφωνία των ποσοστών» (µεταξύ Στάλιν και Τσόρτσιλ στη Μόσχα)
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τον Οκτώβριο του Ι944 καθησυχάζει προσωρινά τους Βρετανούς για τις κινήσεις της
Σοβιετικής Ένωσης.
Αναφορικά µε την Ελλάδα, η κύρια συνισταµένη της βρετανικής πολιτικής
ήταν η στήριξη ενός καθεστώτος το οποίο, µετά τον πόλεµο, θα πρέπει να στραφεί
προς τη Βρετανία για να αντιµετωπίσει τη ρωσική επιρροή. Συνεπώς αµέσως µετά την
απελευθέρωση η στήριξη για την εδραίωση της κυβέρνησης εθνικής ενότητας θα
αποτελέσει το κύριο µέληµα της βρετανικής κυβέρνησης και την κύρια αιτία της
πολιτικής έντασης που θα ακολουθήσει. Η κυβέρνηση Παπανδρέου ήταν µόνο κατ’
όνοµα κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, γιατί, στην ουσία, επρόκειτο για µείγµα µέτριων
µάλλον προσωπικοτήτων, χωρίς κοινό οραµατισµό ή πρόγραµµα, που δεν ενέπνεαν
ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στο λαό. […]
Η αντιµετώπιση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αναγορεύεται σε κεντρικό άξονα των
µελλοντικών πολιτικών εξελίξεων. […]
Ως αντίπαλο δέος στον ΕΛΑΣ τέθηκε η «Ορεινή Ταξιαρχία», η οποία είχε
συγκροτηθεί µετά τις στάσεις του 1944 στη Μέση Ανατολή και ύστερα από τις
εκκαθαρίσεις όλων των αριστερών στοιχείων στο στρατό. […]
Σε εξισορρόπηση για τον αφοπλισµό του ΕΛΑΣ, το ΚΚΕ ζήτησε τον
αφοπλισµό της Ορεινής Ταξιαρχίας και του Ιερού Λόχου. Επήλθε κατ΄ αρχήν
συµφωνία ότι όλες οι αντιστασιακές οµάδες θα αφοπλίζονταν και ότι θα
συγκροτούνταν νέος εθνικός στρατός. Προσωρινά φάνηκε πως βρέθηκε ένα σχήµα
αποστράτευσης και ο αφοπλισµός αναγγέλθηκε για την 1-10 ∆εκεµβρίου. ∆εν
άργησαν όµως οι διαπραγµατεύσεις να διακοπούν και το σχέδιο αφοπλισµού να
καταρρεύσει. Ο Παπανδρέου είχε ήδη διαβεβαιώσει τον Λίπερ ότι δεν επρόκειτο να
δεχτεί το σχετικό αίτηµα του ΚΚΕ. Για τον ίδιο τον Τσόρτσιλ, η Ταξιαρχία και ο
Ιερός Λόχος αποτελούσαν τη µόνη συµπαγή µονάδα του ελληνικού στρατού, η οποία
θα µπορούσε να δραστηριοποιηθεί στην τεταµένη πολιτική κατάσταση.
Την 1η ∆εκεµβρίου 1944 η κρίση είναι πλέον σε εξέλιξη. Ο στρατηγός Ρόναλντ
Σκόµπι, διοικητής των βρετανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, µε αυστηρές δηλώσεις
διακηρύσσει την πρόθεσή του να διατηρήσει την τάξη και διατάζει τον ΕΛΑΣ και τον
Ε∆ΕΣ να παραδώσουν τα όπλα ως τις 10 ∆εκεµβρίου, όπως είχε προγραµµατιστεί.
Στις 2 ∆εκεµβρίου οι υπουργοί του ΕΑΜ αρνούνται να υπογράψουν το διάταγµα για
τον αφοπλισµό και παραιτούνται από την κυβέρνηση. Το ΕΑΜ καλεί το λαό σε
αντικυβερνητική διαδήλωση την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου στην Αθήνα, την οποία θα
ακολουθούσε γενική απεργία στις 4 ∆εκεµβρίου.
Η διαδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγµατος, ήταν
ογκώδης και ειρηνική. Ωστόσο η αστυνοµία επιτέθηκε στο συγκεντρωµένο πλήθος,
µε αποτέλεσµα να υπάρξουν πολλοί νεκροί και τραυµατίες. Την επόµενη, οι επιθέσεις
εξαπλώθηκαν σε όλη την Αθήνα και τον Πειραιά.
Γιούλας Κουτσοπανάγιου, «∆εκεµβριανά Βάρκιζα, Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα
1945-1950», Επτά Ηµέρες Καθηµερινή, σ. 10-11
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Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1
Α.
Β.
Γ.

«Τη συνθήκη ειρήνης ακολούθησε…σύντοµα υπερίσχυσαν.» (σελ. 12 σχ.
βιβλίου).
«Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης…στον Έβρο.» (σελ. 88 σχ. βιβλίου).
«Ο Αµερικανός πρόεδρος Χάρυ Τρούµαν…από τις ΗΠΑ.» (σελ. 143 σχ.
βιβλίου).

ΘΕΜΑ Α2

1.
∆
2.
Α
3.
Ε
4.
ΣΤ
5.
Γ
(περισσεύει το Β)

ΘΕΜΑ Β1

ÈÅ

«Η Ελλάδα του 1830…στη χώρα να αναπτυχθεί.» (σελ. 34 σχ. βιβλίου).

ΘΕΜΑ Β2

«Η νέα αποικιοκρατία…να απελευθερώσει την «καθ’ ηµάς Ανατολή».» (σελ. 54-56
σχ. βιβλίου).
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Από το σχολικό βιβλίο προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι σ.76 («Συγκρουόµενα
συµφέροντα») και 77 («Οι ευρωπαϊκές συµµαχίες και η πολεµική δυναµική τους»).
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Από το πρώτο κείµενο για διερεύνηση σηµαντικό είναι να τονιστεί ο ανταγωνισµός
µεταξύ των δυνάµεων, τα αντικρουόµενα συµφέροντα µεταξύ των χωρών κι ο
παγκόσµιος χαρακτήρας των συµφερόντων των µεγάλων δυνάµεων της Ευρώπης
καθώς επίσης και το γεγονός ότι το σύστηµα των συµµαχιών ήταν ευµετάβλητο και
απολύτως εξαρτηµένο από συγκυρίες κι ευάλωτο σε κρίσεις.
Από το δεύτερο κείµενο σηµαντικό είναι να καταδείξουν οι µαθητές τη δηµογραφική
ερµηνεία ως παράγοντα έκρηξης του πολέµου και να τη συσχετίσουν µε το αντίστοιχο
απόσπασµα από το σχολικό βιβλίο (σ.76 «Εξάλλου, η ραγδαία
εκβιοµηχάνιση…..Ανατολική Ευρώπη). Οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να
σχολιάσουν, επίσης, ότι ενώ το σχολικό βιβλίο βλέπει τη µετανάστευση και την
αποµάκρυνση των ανθρώπων από τις παραδοσιακές κοινωνικές δοµές τους ως αιτία
δηµιουργίας ανατρεπτικών οργανώσεων και κινηµάτων και συνακόλουθα αιτία του
πολέµου, ο Βερέµης προσθέτει και το στοιχείο του αντισλαβισµού των Γερµανών που
διευκολύνει την έκρηξη του πολέµου.
Από το τρίτο κείµενο θα πρέπει να σχολιαστεί ο στρατιωτικός ανταγωνισµός των δύο
µεγαλύτερων αντιπάλων, της Γερµανίας και της Βρετανίας, οι διεθνείς κρίσεις στις
οποίες ενεπλάκησαν οι χώρες (και να συνδεθεί µε το αντίστοιχο απόσπασµα από το
σχολικό βιβλίο, σελ.76) και να τονιστεί ότι καθοριστικός παράγοντας για την έξοδο
της Βρετανίας στον πόλεµο ήταν η εισβολή της Γερµανίας στο Βέλγιο (και να
συνδεθεί µε το αντίστοιχο απόσπασµα από το σχολικό βιβλίο (σελ.77).

ΘΕΜΑ ∆1

ÈÅ

Από το σχολικό βιβλίο προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες της
παραγράφου «Η πολιτική κρίση στην Ελλάδα και τα «∆εκεµβριανά».
«Συλλογιζόµουνα ότι η ειδυλλιακή Πλάκα είναι το µέρος όπου έγινε η πρώτη µάχη του
∆υτικού και του Ανατολικού κόσµου», … δηµοψηφίσµατος επί του πολιτειακού
ζητήµατος.» (σ. 135)
Από το πρώτο ιστορικό παράθεµα πρέπει να τονιστεί ότι στο τέλος του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου υπήρχαν για την Ελλάδα τρεις φορείς εξουσίας (ΠΕΕΑ,
κυβέρνηση Ράλλη, κυβέρνηση Παπανδρέου). Ταυτόχρονα το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που
επικρατούσε τόσο στην επαρχία όσο και στις πόλεις µε τις πολιτικές οργανώσεις που
διέθετε, είχε καταστήσει σαφές ότι η µετάβαση σε επίπεδο εξουσίας µετά την
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αποχώρηση των γερµανικών στρατευµάτων θα ήταν ένα γεγονός αµφίβολο.
Χαρακτηριστικό των αιτιών όµως που οδήγησαν στην ένοπλη σύρραξη µεταξύ των
αντιµαχόµενων πλευρών είναι και το γεγονός ότι στη Μακεδονία η σύγκρουση πήρε
τη µορφή πολιτισµικού διαχωρισµού. Η συµφωνία, παραµονές της απελευθέρωσης,
µεταξύ ΕΑΜ- Κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν παροδική και δεν απέτρεψε τη
σύγκρουση καθώς «το κοινωνικό και πολιτικό ρήγµα ήταν βαθύ». Τα ∆εκεµβριανά
που στιγµατίστηκαν από τις πολυήµερες µάχες στην περιοχή των Αθηνών και την
ανάµειξη των Βρετανικών δυνάµεων τερµατίστηκαν µε τη Συµφωνία της Βάρκιζας,
χωρίς όµως να αποφευχθεί η εµφύλια σύγκρουση.

ÈÅ

Από το δεύτερο κείµενο οι µαθητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η έναρξη του
«Ψυχρού πολέµου» και η προσπάθεια ρύθµισης των επιµέρους ζητηµάτων από
πλευράς νικητών, όπως η «Συµφωνία των ποσοστών», φάνηκε να καθησυχάζει
προσωρινά τις αντιµαχόµενες πλευρές για ένα µικρό χρονικό διάστηµα καθώς οι
Βρετανοί προσπάθησαν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα και να
αποκλείσουν οποιαδήποτε κίνηση των Σοβιετικών. Μέληµά τους, η δηµιουργία και η
στήριξη κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον Γ. Παπανδρέου, µε τον παράλληλο
στρατιωτικό και πολιτικό περιορισµό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Η προσπάθεια συγκρότησης
νέου εθνικού στρατού προϋπέθετε τον αφοπλισµό τόσο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ όσο της
«Ορεινής Ταξιαρχίας» και του Ιερού Λόχου που αποτελούσαν το αντιστάθµισµα από
πλευράς κυβερνήσεως, και ενώ αρχικά διαφαινόταν συµφωνία µεταξύ των
αντιµαχόµενων πλευρών οι συνοµιλίες δεν έφεραν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η
ανάµειξη των βρετανικών δυνάµεων στην προσπάθεια αφοπλισµού προκάλεσε την
αντίδραση των ΕΑΜικών υπουργών, την παραίτησή τους και το κάλεσµα του λαού σε
αντικυβερνητική διαδήλωση στις 3 ∆εκεµβρίου 1944 στην πλατεία Συντάγµατος,
κατά την οποία διαδηλωτές σκοτώθηκαν, όταν η αστυνοµία επιτέθηκε στο ειρηνικό
µέχρι τότε πλήθος µε αποτέλεσµα τα επεισόδια να εξαπλωθούν τις επόµενες µέρες.
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