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Α. ΚΔΗΜΔΝΑ

ΚΔΗΜΔΝΟ 1
Δπνρή ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ βαιηψζεη. Η
πξνέιαζε ησλ Γεξκαλψλ έρεη αλαθνπεί απφ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη νη δχν ζηξαηνί
επηδίδνληαη ζ’ έλαλ απάλζξσπν πφιεκν θζνξάο κέζα ζηα ραξαθψκαηα.
25 Γεθεκβξίνπ 1914. Πξψην έηνο ηνπ πνιέκνπ. Γχξσ ζηα κεζάλπρηα, Βξεηαλνί ζηξαηηψηεο άθνπζαλ απφ ηηο γξακκέο ησλ Γεξκαλψλ κηα γλψξηκε ςαικσδία θαη βιέπνπλ θσηάθηα λα ηξεκνζβήλνπλ ζ’ έλα ππνηππψδεο ρξηζηνπγελληάηηθν δέλδξν κέζα ζην νκηριψδεο ηνπίν. Οη ζηίρνη απφ ηελ ςαικσδία «Stille Nacht, heilige Nacht» ερνχζαλ μέλνη ζη’
απηηά ηνπο, αιιά ε ςαικσδία ήηαλ ηφζν γλψξηκε, πνπ άξρηζαλ λα ζηγνηξαγνπδνχλ ζηε
γιψζζα ηνπο: «Silent Night, Holy Night». Η «Άγηα Νχρηα» δέζηαλε ηελ παγσκέλε αηκφζθαηξα. Ξχπλεζε κέζα ηνπο ην πλεχκα ησλ Φξηζηνπγέλλσλ. Ο ζπφξνο ηεο αλαθσρήο άξρηζε λα ξηδψλεη ζηηο θαξδηέο ηνπο. Σα πνιεκηθά ηείρε έπεζαλ γηα ιίγεο ώξεο. Σα όπια
ζίγεζαλ, ηα θξάλε βγήθαλ, νη ριαίλεο μεθνπκπώζεθαλ.
«Ο Θεόο λα ζαο έρεη θαιά, θύξηνη», αθνχζηεθε ε θσλή ελφο ζηξαηηψηε απφ ην
Κελη ηεο Αγγιίαο. Η ζησπή έζπαζε. Έλα εθαηνκκχξην ζηξαηηψηεο ζε κέησπν 800 ρηιηνκέηξσλ βγήθαλ από ηα ραξαθώκαηα θαη πξνρώξεζαλ ζηε λεθξή δώλε. Πέηαμαλ ηα
όπια, έζθημαλ ηα ρέξηα θαη εύρνληαλ ν έλαο ζηνλ άιιν «Xαξνύκελα Υξηζηνύγελλα».
Καζέλαο ζηε γιψζζα ηνπ. Όκσο εθείλε ε ηδηφξξπζκε Βαβέι δελ ηνπο ρψξηδε πιένλ· ηνπο
έλσλε. Αληάιιαμαλ ηα ππνηππψδε δψξα ηνπο, ηζηγάξα, ζνθνιάηεο, ιίγν θξπκκέλν θνληάθ, θνπκπηά απφ ηηο ριαίλεο ηνπο θαη έδσζαλ ξαληεβνχ γηα έλαλ θηιηθφ πνδνζθαηξηθφ
αγψλα.
Αλήκεξα ηα Φξηζηνχγελλα Γεξκαλνί θαη Άγγινη, ζπλαληήζεθαλ ζ’ έλα μέθσην
ζηελ νπδέηεξε δψλε θαη άξρηζαλ λα παίδνπλ πνδφζθαηξν. Με θαληάδεζηε ηίπνηε νξγαλσκέλν. Τε ζέζε ηεο κπάιαο είραλ πάξεη αιινχ έλα ηελεθεδάθη, έλαο θάιπθαο, θάιηζεο
δεκέλεο ζηξνγγπιά. Γεξκαλνί θαη Άγγινη ραίξνληαλ ζαλ κηθξά παηδηά. Σθχξηδαλ, δεησθξαχγαδαλ, ρεηξνθξνηνχζαλ.
Μηα κηθξή ζηηγκή κέζα ζηνλ Μεγάιν Πφιεκν, έκειιε λα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο ην
ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ άλζξσπν πέξα απφ εζληθά ζρήκαηα θαη ζηξαηησηηθέο επηδηψμεηο. Δθείλε ε εκέξα ζεκεηψλεηαη πιένλ κε ηνλ δεισηηθφ ηίηιν: «Christmas
Day truce», ε Φξηζηνπγελληάηηθε Αλαθσρή! Ήηαλ ε πην απζφξκεηε αλαθσρή ηεο παγθφ1

ζκηαο ηζηνξίαο, πνπ έκειιε λα θξαηήζεη κφιηο 24 ψξεο. Έλα επράξηζην θσηεηλφ «δηάιεηκκα» κέζα ζην ζθνηάδη ηνπ πνιέκνπ. Τελ επφκελε κέξα νη θίινη έγηλαλ θαη πάιη ερζξνί.
Διασκεσή από: https://www.iefimerida.gr/news/sygkinitiko-gramma-stratioti-gia-tin anakohi ton hristoygennon
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Από το βιβλίο επισκεπτών στο Δημοτικό Μοσσείο της συαγής των Καλαβρύτων
ΓΔΟ!
Έλα απίζηεπην κνπζείν πνπ ζνπ πξνθαιεί ζνθ θαη δένο. Κάζε Έιιελαο θαη μέλνο ζα
έπξεπε λα επηζθέπηεηαη ην κνπζείν γηα λα βιέπεη θαη λα καζαίλεη ηηο θηελσδίεο πνπ έπξαμαλ νη Γεξκαλνί ζηνλ Β' παγθφζκην πφιεκν. Καη ηα εγγφληα θάπνησλ εμ απηψλ έξρνληαη
ηψξα θαη καο θνπλνχλ ην δάρηπιν... Έλα κνπζείν δάζθαινο γηα όιε ηελ αλζξωπόηεηα.
ΠΟΣΔ ΠΗΑ ΠΟΛΔΜΟ
Σην κνπζείν παξνπζηάδεηαη φιε ε ζεξησδία ησλ Γεξκαλψλ πνπ εληειψο αλαίηηα θαηέζηξεςαλ ηα Καιάβξπηα. Φψξνο ηηκήο, πξνζθπλήκαηνο θαη δφμαο γηα ηνπο Καιαβξπηηλνχο. Τν έλα ξνιφη ζηελ εθθιεζία έρεη ζηακαηήζεη ζηελ ψξα ηεο θαηαζηξνθήο, ελψ ζηελ
απιή ηνπ κνπζείνπ δελ κπνξεί λα ζε αθήζεη αζπγθίλεην ε κάλα ζχδπγνο πνπ πάλσ ζε κηα
θνπβέξηα κε ηελ βνήζεηα ησλ παηδηψλ ηεο πξνζπαζεί λα ζχξεη ηνλ δνινθνλεκέλν ζχδπγν
γηα λα ηνλ ζάςεη.
ΑΝΑΣΡΗΥΗΑΕΔΗ ΜΔ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΔΚΑΝΑΝ ΟΗ ΝΑΕΗ
Πξαγκαηηθά ζπγθινλίδνπλ νη πεξηγξαθέο θαη νη καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ ηα έδεζαλ.
Αλαξσηηέζαη κέρξη πνπ κπνξεί λα θηάζεη ν "άλζξσπνο"! Γπζηπρψο νη έλνρνη δελ ηηκσξήζεθαλ πξαγκαηηθά θαη εχρνκαη ν ηφπνο λα κελ μαλαδήζεη ηέηνηα νινθαπηψκαηα.
Πηγή: Λαογραθικό και Ιζηορικό Μοσζείο Καλαβρύηων – Κριηικές https://www.tripadvisor.com.gr
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«H ζπγγλώκε ηεο Γεξκαλίαο»
«πγγλώκε», επηγξάθεηαη ε αληαπφθξηζε ηεο «Süddeutsche Zeitung» απφ ηελ Αζήλα κε
ραξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία ηνπ Γεξκαλνχ πξνέδξνπ λα θαηαζέηεη ζηεθάλη ζην κλεκείν
ηνπ Άγλσζηνπ Σηξαηηψηε. «74 ρξφληα κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Διιάδα ν νκνζπνλδηαθφο πξφεδξνο
Φξαλθ-Βάιηεξ Σηατλκάηεξ δήηεζε ζηελ Αζήλα
ζπγγλψκε γηα ηα εγθιήκαηα πνπ είραλ δηαπξαρζεί
ζην φλνκα ηεο Γεξκαλίαο, δειψλνληαο φηη δελ
πξέπεη λα μεραζηεί ε εζηθή θαη πνιηηηθή ελνρή
πνπ έρνπλ επσκηζηεί νη Γεξκαλνί ζε βάξνο ηεο
Διιάδαο».
Πηγή: Από ηον ημερήζιο ηύπο, Παραζκεσή, 12.10.18
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Β. ΔΡΩΣΖΔΗ ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ
B1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΔΙΜΔΝΟΥ
I.

Να παξαηεξήζεηο πξνζεθηηθά ηελ αθίζα πνπ θπθινθφξεζε ν Γήκνο Καιαβξχησλ γηα ηηο εθδειψζεηο
κλήκεο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο πφιεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο κε ηε ζπκπιήξσζε 75 ρξφλσλ.
α. Πνηέο πιεξνθνξίεο καο δίλεη θαη πψο απηέο απεηθνλίδνληαη;
β. Απφδσζε κε κία θξάζε-ηίηιν ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
πξνθαιεί.

(Σημ. Η πόλη ηων Καλαβρύηων πσρπολήθηκε ολοζτερώς από
ηα Γερμανικά ζηραηεύμαηα ζηις 13/12/1943 και όλος ο ανδρικός πληθσζμός από 14 τρονών και πάνω εκηελέζηηκαν ομαδικά).
Μνλ.10

ΗΗ. Κείκελν 1ν: «Σα πνιεκηθά ηείρε έπεζαλ γηα ιίγεο ώξεο. Σα όπια ζίγεζαλ, ηα
θξάλε βγήθαλ, νη ριαίλεο μεθνπκπώζεθαλ».
Αλ βξηζθφζνπλ θη εζχ ζηα ραξαθψκαηα εθείλν ην βξάδπ ηεο 25εο Γεθεκβξίνπ 1914 σο
πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο κηαο νπδέηεξεο ρψξαο, πψο ζα ζρνιίαδεο ζηελ εθεκεξίδα ζνπ
ηελ επφκελε εκέξα ην θαηλφκελν απηφ κεηαμχ ησλ αληηπάισλ ζηξαηεπκάησλ; Γξάςε έλα
ζχληνκν ζρφιην 50-60 πεξίπνπ ιέμεσλ.
Μνλ. 8
III. Αθνχ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ηα θείκελα λα ζεκεηψζεηο () γηα ηε ζσζηή θαη (Λ)
γηα ηε ιαλζαζκέλε πξφηαζε. Να δηθαηνινγήζεηο ηηο απαληήζεηο ζνπ κε αλαθνξά ζηα θείκελα:
α. Μηα κηθξή ζηηγκή αλαθσρήο κέζα ζηνλ Μεγάιν Πφιεκν ήηαλ ην πξναλάθξνπζκα ηεο
θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο.
β. Η «ζπγγλψκε» ηνπ Γεξκαλνχ πξνέδξνπ Σηατλκάηεξ «γηα ηα εγθιήκαηα πνπ είραλ δηαπξαρζεί ζην φλνκα ηεο Γεξκαλίαο», απαιιάζζεη ηνπο Γεξκαλνχο απφ ηελ ελνρή γηα ηε
ζθαγή ησλ Καιαβξχησλ.
γ. Σήκεξα ηα εγγφληα θάπνησλ Γεξκαλψλ πνπ θαηέζηξεςαλ ηα Καιάβξπηα αληηκεησπίδνπλ ππνηηκεηηθά ηελ Διιάδα.
Μνλ. 6
VI. Κείκελν 2 «Έλα Μνπζείν δάζθαινο γηα όιε ηελ αλζξωπόηεηα»:
3

Παξαπέκπνληαο ζε ζεκεία ηνπ Κεηκέλνπ 2, λα γξάςεηο δχν ζέκαηα-ηίηινπο πνπ θαηά ηελ
άπνςή ζνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απφ ηα «καζήκαηα» πνπ «παξαδίδεη» ην Γεκνηηθφ
Μνπζείν ηεο ζθαγήο ησλ Καιαβξχησλ ζηνλ θφζκν.
Μνλ. 6
Β2. ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ
1. Γξάςε έλα ζπλψλπκν θαη έλα αληψλπκν γηα θαζέλα απφ ηα παξαθάησ ξήκαηα:
Σεξκαηίδεηαη (ν πφιεκνο), ππνλνκεύεηαη (ε εηξήλε), ππνδαπιίδεηαη (ν πφιεκνο),
θαηαιύεηαη (ε εηξήλε), ππξνδνηείηαη (ν πφιεκνο).
Μνλ. 5
2. Σρεκάηηζε ζχλζεηα νπζηαζηηθά κε ηηο πξνζέζεηο πνπ ζνπ δίλνληαη ζηελ παξέλζεζε
θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζε κε απηά ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν, θάλνληαο ηηο
απαξαίηεηεο αιιαγέο, ψζηε ην θείκελν λα είλαη ζσζηφ γξακκαηηθά, λνεκαηηθά θαη
ζπληαθηηθά:
(ζπλ + θηιία, ζπλ + ππάξρσ, ζπλ + αηλψ, δηά + ιέγσ, θαηά +παχσ, θαηά + λνψ, επί
+θξαηψ, παξά + έρσ, πξν + σζψ, πξν + βάιισ).
Ση επηδηώθεη ε Οιπκπηαθή Δθερεηξία λα πεηύρεη ζηε ζύγρξνλε επνρή;
Η Οιπκπηαθή Δθερεηξία σο παλαλζξψπηλε πξνζπάζεηα ζα κπνξνχζε λα γίλεη έλα κνλαδηθφ
εξγαιείν γηα ηελ .......................... ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη ηελ ........................... ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο. Καιεί ηελ αλζξσπφηεηα λα ρακειψζεη ηα φπια θαη λα εξγαζηεί γηα ηελ εηξεληθή ............................., ηελ ακνηβαία ............................. θαη ηε ................................... ησλ
ιαψλ. Καιεί ηνπο λένπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ................................. ηεο Οιπκπηαθήο Δθερεηξίαο θαη ηελ ............................ ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ. Αλ θαη είλαη πεξηνξηζκέλε ζε
ρξνληθή δηάξθεηα, κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα παξάζπξν ρξφλνπ γηα νηθνδνκεηηθφ ...................,
έλα νπδέηεξν ζεκείν γηα θνηλή ..........................., κηα αλαθσρή γηα ηελ ......................... αλαθνχθηζεο ζηνλ πιεζπζκφ πνπ ππνθέξεη.
Διαζκεσή από: https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id.
Μνλ. 5
Β3. ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ
Κείκελν 1: «Ο Θεφο λα ζαο έρεη θαιά, θχξηνη», αθνχζηεθε ε θσλή ελφο ζηξαηηψηε απφ
ην Κελη ηεο Αγγιίαο. Η ζησπή έζπαζε. Βγήθαλ από ηα ραξαθώκαηα θαη πξνρώξεζαλ
ζηε λεθξή δώλε. Πέηαμαλ ηα όπια, έζθημαλ ηα ρέξηα θαη εύρνληαλ ν έλαο ζηνλ άιιν
«Υαξνύκελα Υξηζηνύγελλα».
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Υπφζεζε φηη ν Άγγινο ζηξαηηψηεο δελ ζηακαηάεη ζηελ επρή, αιιά ζπλερίδεη πξνηξέπνληαο ηνπο ζηξαηηψηεο κε ηα ιφγηα πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλα ζην παξαπάλσ απφζπαζκα.
Ξεθηλψληαο απφ ηελ επρή ζπλέρηζε ην ιφγν ηνπ ζηξαηηψηε εθθξάδνληαο α) πξνζηαγή θαη
β) πξνηξνπή.
«Ο Θεφο λα ζαο έρεη θαιά, θχξηνη. ....................................................................»
Μνλ. 10

Β4. ΤΝΣΑΚΣΗΚΟ
«Καλέλαο δελ είλαη ηφζν αλφεηνο πνπ λα πξνηηκάεη ηνλ πφιεκν απ’ ηελ εηξήλε. Γηαηί
ζηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο ηα παηδηά ζάβνπλ ηνπο γνλείο ηνπο, ελψ αληίζεηα ζηνλ θαηξφ ηνπ
πνιέκνπ νη γνλείο ζάβνπλ ηα παηδηά ηνπο». Ζξόδνηνο.
α. Να γξάςεηο ηελ παξαπάλσ ζέζε ηνπ Ηξνδφηνπ, αληηθαζηζηψληαο ην ξήκα «ζάβω» κε
ηελ πεξίθξαζε «γίλεηαη ε ηαθή», θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, ψζηε ην θείκελν λα
είλαη ζσζηφ γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά θαη λνεκαηηθά.
β. Πνηα λνεκαηηθή δηαθνξά παξαηεξείο αλάκεζα ζηηο δχν ζπληάμεηο;
Μνλ. 10
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΛΟΓΟΤ
Σε κηα επηζηνιή πξνο ηε Γεξκαληθή Πξεζβεία Αζελψλ, ηελ νπνία ζπλέηαμεο εθπξνζσπψληαο ην δεθαπεληακειέο καζεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ ζνπ, κε αθνξκή ηελ πξφζθαηε έθθξαζε ζπγγλψκεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεξκαλίαο θαηά ηελ επίζεκε επίζθεςή ηνπ
ζηελ Διιάδα, δηαηχπσζε ηηο ζθέςεηο ζνπ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
κηαο νπζηαζηηθήο ζπκθηιίσζεο ησλ ιαψλ, ψζηε λα κελ μαλαδήζνπκε ηελ ηξαγσδία ελφο
λένπ πνιέκνπ. (200 πεξίπνπ ιέμεηο)
Πξνζνρή:
- ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηεο επηζηνιήο λα ηαηξηάδεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηθνηλσλίαο
- γηα ην θιείζηκν ηεο επηζηνιήο λα ρξεζηκνπνηεζεί ςεπδψλπκν θαη φρη ην πξαγκαηηθφ ζνπ
φλνκα
Μνλ. 40
ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟΤ
1. Να απαληήζεηε ζε φια ηα ζέκαηα.
2. Κάζε ηεθκεξησκέλε απάληεζε είλαη δεθηή.
3. Η δηάξθεηα εμέηαζεο είλαη 1 ψξα θαη 30΄ κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.
4. Γπλαηή απνρψξεζε κία (1) ψξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο.
5. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο κφλν κε κπιε ή κε καύξν ζηπιφ.
6. Να κε ρξεζηκνπνηήζεηε δηνξζωηηθό.
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