ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α. Δεκεμβριστές
β. Σχέδιο Σουμάν
γ. Συμφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου (1959)
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α.

Η μεγάλη οικονομική κρίση των ετών 1929-1932 είχε ως αφετηρία την
αιφνίδια ραγδαία πτώση των τιμών στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

β.

Η κατάληψη της Πολωνίας από τους Γερμανούς είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία του γκέτο της Βαρσοβίας, όπου συγκεντρώθηκαν, υπό
περιορισμό, 500.000 Εβραίοι.

γ.

Η απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία, στις 6 Ιουνίου του 1944,
έγινε σε εφαρμογή του σχεδίου «Μαρίτα».

δ.

Τον Δεκέμβριο του 1974 διενεργήθηκε στην Ελλάδα δημοψήφισμα για τη
μορφή του πολιτεύματος, στο οποίο επικράτησαν οι υποστηρικτές της
αβασίλευτης δημοκρατίας.

ε.

Το Τείχος του Βερολίνου έγινε το σύμβολο της διαίρεσης της Ευρώπης
έως την πτώση του, το 1989.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1
Ποιες συνθήκες ευνόησαν την επικράτηση της επανάστασης του 1821 στη
νότια Ελλάδα;
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β2
Ποια ήταν τα βασικά γνωρίσματα του εργοστασιακού συστήματος κατά τη
βιομηχανική επανάσταση;
Μονάδες 10
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:
α)

στον ανταγωνισμό Ελλήνων και Βουλγάρων, στο πλαίσιο του
Μακεδονικού Αγώνα, μέχρι το κίνημα των Νεοτούρκων (μονάδες 13) και

β)

στις προσπάθειες, από ελληνικής πλευράς, για την ενίσχυση του αγὠνα
αυτού (μονάδες 12).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Η πορεία των διπλωματικών εξελίξεων σε συνδυασμό με την απήχηση της
φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας στο εξωτερικό και την ένταση της
τρομοκρατικής δραστηριότητας των ανταρτικών ομάδων στις μακεδονικές
επαρχίες, οδηγούσαν στη συνέγερση της ελληνικής κοινής γνώμης και την
παρώθηση
της
ελληνικής
κυβερνήσεως
στην
ανάληψη
δραστικών
πρωτοβουλιών. Από το 1903, δραστήριοι υπηρεσιακοί φορείς, εκπρόσωποι
ποικιλώνυμων συλλόγων και απλοί ιδιώτες έτειναν να συμβάλλουν με
χρηματικά κονδύλια και σύντονες ενέργειες στη διαφώτιση της διεθνούς
κοινής γνώμης για τα προβλήματα του ελληνισμού της Μακεδονίας και της
Θράκης. Δημοσιεύματα βασισμένα σε υπεύθυνα στατιστικά στοιχεία, ομιλίες
και άρθρα επιφανών Ευρωπαίων δημοσιολόγων υπέρ των ελληνικών δικαίων
και, ακόμη, σύσταση φιλελληνικών συλλόγων στο Παρίσι και το Λονδίνο,
προορισμένων να ανακόψουν το ρεύμα της φιλοβουλγαρικής προπαγάνδας,
προάγγελλαν μία νέα, περισσότερο δυναμική, αντίληψη στη διαχείριση των
εθνικών υποθέσεων. [...] Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε ο Γερμανός
Καραβαγγέλης,
Μητροπολίτης
Καστοριάς
από
το
1900,
ιεράρχης
προορισμένος, με το ψυχικό σθένος, τη δύναμη επιβολής και την αίσθηση
ρεαλισμού που τον διέκριναν, να μεταβληθεί σε εμψυχωτή και σταυροφόρο
της εθνικής ιδέας, σε χώρο που ξεπερνούσε τα όρια της δικαιοδοσίας του. Η
προσπάθεια για τον εντοπισμό και το συντονισμό των ενεργειών των
γηγενών Ελλήνων που θα ήταν δυνατό να στρατευθούν στον αγώνα για την
περιστολή της τρομοκρατίας στην ύπαιθρο και τις κωμοπόλεις της
Μακεδονίας ήταν εύλογο να ενθαρρυνθεί από τις τοπικές ελληνικές
προξενικές
αρχές.
Οι
εγγενείς
όμως
δυσχέρειες
ενός
ανάλογου
εγχειρήματος, [...] συνετέλεσαν στη συγκέντρωση και την αναδοχή του
κύριου βάρους της προσπάθειας για την ενεργοποίηση του τοπικού
στοιχείου από το Γερμανό Καραβαγγέλη. [...]
Κων. Σβολόπουλου, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945 , Βιβλιοπωλείο
της Εστίας, Πολιτική και Ιστορία, Αθήνα 1997 4 , σσ.41-42.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[Ο Παύλος Μελάς] έγραφε στη γυναίκα του Ναταλία στις 21 Αυγ./3 Σεπτ.:
«Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλην μου την ψυχήν και με την ιδέαν ότι
είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχα και έχω την ακράδαντον
πεποίθησιν ότι δυνάμεθα να εργασθώμεν εν Μακεδονία και να σώσωμεν
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πολλά πράγματα. Έχων δε την πεποίθησιν ταύτην, έχω και υπέρτατον
καθήκον να θυσιάσω το παν όπως πείσω και Κυβέρνησιν και κοινήν γνώμην
περί τούτου».[...]
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄, Νεώτερος Ελληνισμός από 1881 ως
1913, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 2000 2 , σσ. 239-240.
ΘΕΜΑ Δ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:
α)

στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του δυτικού μετώπου, κατά τον Α΄
Παγκόσμιο πόλεμο, μέχρι το καλοκαίρι του 1918 (μονάδες 13) και

β)

στις συνθήκες που επικρατούσαν στα χαρακώματα (μονάδες 12).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διέψευσε πολλούς στρατιωτικούς ειδήμονες
που πίστευαν ότι θα τελείωνε γρήγορα: Οι ανοιχτές πολεμικές επιχειρήσεις
ελιγμών και μετακινήσεων στρατευμάτων, γρήγορα σταμάτησαν στο Δυτικό
Μέτωπο – τη γραμμή μάχης που απλωνόταν διαμέσου της Γαλλίας, από την
Ελβετία μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα, όπου μαινόταν ο πόλεμος για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια. Μετά την αρχική προώθηση γερμανικών στρατευμάτων στη
Γαλλία, οι αντίπαλοι στρατοί ακινητοποιήθηκαν σε ένα απέραντο δίκτυο
χαρακωμάτων, από το οποίο εξαπολύονταν επιθέσεις για την εκδίωξη του
εχθρού, συνήθως τις σκοτεινές ώρες πριν από τα χαράματα.[...]
Μάχες που δεν κατέληγαν πουθενά σχεδόν, καταβρόχθιζαν τους άνδρες
που πολεμούσαν. Πάνω από 600.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν ή
τραυματίστηκαν όταν οι Γερμανοί, χωρίς επιτυχία, πολιόρκησαν το γαλλικό
οχυρό του Βερντέν, κοντά στα ανατολικά σύνορα της Γαλλίας, για διάστημα
έξι μηνών, την άνοιξη του 1916. Στη μάχη κατά μήκος του ποταμού Σομ, που
κράτησε από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1916 και η οποία χάρισε
στους Αγγλογάλλους όχι περισσότερα από λίγα χιλιόμετρα, οι Γερμανοί
έχασαν 500.000 στρατιώτες, οι Βρεταννοί 400.000 και οι Γάλλοι 200.000.
[...]
Ε. Burns, Eυρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της
νεότερης Ευρώπης, τ.Β΄, επιμέλεια-εισαγωγή Ι.Σ. Κολλιόπουλος, μτφρ.
Τάσος Δαρβέρης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 265, 266.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[...] Πόσον καιρό κρατάει όλο αυτό; Βδομάδες – μήνες ή χρόνια; Μόνο
μέρες. Βλέπουμε το χρόνο να περνά πάνω στ’ άχρωμα πρόσωπα των
νεκρών, τρώμε μηχανικά, τρέχουμε, τρυπούμε κορμιά με τις ξιφολόγχες,
πυροβολούμε, σκοτώνουμε, ξαπλώνουμε κει πέρα, είμαστε εξασθενημένοι,
παραδομένοι [...]
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[...] Τα πολυβόλα θερίζουν. Ξέρω ότι τα συρματοπλέγματά μας είναι πολύ
δυνατά και σχεδόν αδιαπέραστα – σε μερικά σημεία είναι φορτωμένα με
ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πυροβολισμοί από τα τουφέκια δυναμώνουν. [...]
[...] Έχουμε πια συνηθίσει και τους ποντικούς στο χαράκωμα. Έρχονται κι
αυτοί από την ουδέτερη ζώνη – και ξέρουμε για ποιο λόγο. [...] Τη νύχτα
ακούμε πάλι το θόρυβο από τις μηχανές, πίσω απ’ τις εχθρικές γραμμές. Όλη
μέρα, έχουμε μόνο τον κανονικό βομβαρδισμό, έτσι που είμαστε σε θέση να
επιδιορθώσουμε τα χαρακώματα. [...]
[...] Πίσω μας βρίσκουνται βροχερές βδομάδες – γκρίζος ουρανός, γκρίζα,
υγρή γη, γκρίζος θάνατος. Μόλις βγούμε έξω η βροχή μάς μουλιάζει αμέσως
κάτω απ’ τις χλαίνες και τ’ αδιάβροχά μας· και μένουμε βρεγμένοι όλο τον
καιρό που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Ποτέ δε στεγνώνουμε. Αυτοί
που φορούν ψηλές μπόττες, δένουν τσουβάλια με άμμο μπρος στα
χαρακώματα, έτσι που να μη πλημμυρίσουμε πολύ γρήγορα· τα όπλα μας
έχουν παλιώσει, τα ρούχα μας το ίδιο, όλα έχουν μουλιάσει και λυώνουν, το
χώμα γίνεται μια λαδερή μάζα κι ανάμεσά του βλέπεις κίτρινες λιμνούλες με
κόκκινες ραβδώσεις από αίμα, όπου νεκροί, τραυματίες κι όσοι καταφέρνουν
να επιβιώσουν βουλιάζουν αργά και σιωπηλά. [...]
Ἐριχ Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικόν Μέτωπον , μτφρ. Δ.
Κωστελένος, Εκδ. Δαρέμα, Αθήνα χχ, σσ. 110, 170, 106, 218.
* Όλα τα κ είμ ενα αποδό θηκα ν σ ε μ ο νο το νι κό·δι α τηρ ήθ ηκ ε ό μ ω ς η ο ρθ ογ ρα φία τ ο υ ς .

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή
των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και
να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΗΣΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
Πανελλήνιες 2014
ΘΔΜΑ Α1
Γεκεμβριζηές: ζρνιηθό βηβιίν ζ. 15 «ηηο βνξεηναλαηνιηθέο παξπθέο … θαηέζηεηιε»
θαη ζρνιηθό βηβιίν ζ. 242 «Οκάδα ζπλσκνηώλ … θαηά ηεο κνλαξρίαο».
τέδιο οσμάν: ζρνιηθό βηβιίν ζ. 154-155 «Η έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο … ππεξεζληθήο
αξρήο»
σμθωνία ηης Εσρίτης – Λονδίνοσ: ζρνιηθό βηβιίν ζ. 163-164 «Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ
1959 … ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1960»
ΘΔΜΑ Α2
α. Λάθος
β. ωζηό
γ. Λάθος
δ. ωζηό
ε. ωζηό
ΘΔΜΑ Β1
ρνιηθό βηβιίν ζ. 26 «Πεινπόλλεζνο … Κνινθνηξώλε»
ΘΔΜΑ Β2
ρνιηθό βηβιίν, ζ. 41 «Σξία ήηαλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα … ζηελ Αγγιία»
ΘΔΜΑ Γ1
α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη αξρηθά λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο
ζ. 65 «Σν όξακα ηεο Μεγάιεο Βνπιγαξίαο …» κέρξη ζ. 66 «ζύκαηα ησλ Διιήλσλ».
ηε ζπλέρεηα από ην Κείκελν Α λα ζπκπιεξώζνπλ όηη νη δηπισκαηηθέο εμειίμεηο, ε απνδνρή ηεο θηινβνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο ζην εμσηεξηθό θαη ε ηξνκνθξαηηθή δξάζε ησλ
αληαξηώλ ζηηο επαξρίεο ηεο Μαθεδνλίαο είραλ σο απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηεζεί ε ειιεληθή θνηλσλία θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο («Η πνξεία … πξσηνβνπιηώλ»).
β) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη αξρηθά λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο
ζ. 66 «Νένη από όιε ηελ Διιάδα … Αζήλα, έδσζε ηε δσή ηνπ ζηε Μαθεδνλία θαη ππήξμε έλαο από ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνύο ήξσεο ηνπ ειιεληθνύ αγώλα ζηε καξηπξηθή
ρώξα.». ηε ζπλέρεα λα πξνζζέζνπλ από ην Κείκελν Β ό,ηη γξάθεη ν Παύινο Μειάο ζηε
γπλαίθα ηνπ. Ο Παύινο Μειάο αλαθέξεη όηη αλαιακβάλεη λα πνιεκήζεη κε όιε ηνπ ηελ

ςπρή ζεσξώληαο όηη απηό είλαη θαη ην θαζήθνλ ηνπ. Πίζηεπε όηη κπνξνύζαλ λα αγσληζζνύλ θαη λα ζώζνπλ πνιιά ζηε Μαθεδνλία. Ήηαλ έηνηκνο λα ζπζηάζεη ηα πάληα γηα λα
πεηζζεί ε Κπβέξλεζε θαη ε θνηλή γλώκε λα ζπκκεηέρενπλ ζηνλ αγώλα απηό («Ο Παύινο
Μειάο έγξαθε … πεξί ηνύηνπ»).
Έπεηηα, λα γξαθεί ην ρσξίν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ «Ο θαπεηάλ Κώηαο …ζηε καξηπξηθή
ρώξα» θαη λα πξνζηεζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κείκελν Α: «Από ην
1903 … Καξαβαγγέιε».
Σέινο λα γξαθεί από ην ζρνιηθό βηβιίν ζ. 66 «Οη Βνύιγαξνη είραλ αλάινγνπο ήξσεο …
ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ».
ΘΔΜΑ Γ1
α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο ζ. 78
(«Σν δπηηθό κέησπν») θαη ζ. 80 («ην δπηηθό κέησπν … είρε θξηζεί»).
Πην ζπγθεθξηκέλα:
Η πνιεκηθή πξνζπάζεηα … δε ζα ηειείσλε πνηέ. Σν 1ν παξάζεκα επηβεβαηώλεη θαη
ζπκπιεξώλεη ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη όηη ζε αληίζεζε κε ηελ
εθηίκεζε πνιιώλ ζηξαηησηηθώλ ν Α΄ Παγθόζκηνο πόιεκνο θξάηεζε κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Μεηά ηηο πξώηεο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ειηγκώλ θαη κεηαθηλήζεσλ ζηξαηεπκάησλ, θπξίσο ηελ πξνώζεζε ησλ Γεξκαλώλ ζηε Γαιιία, ην Γπηηθό Μέησπν ζηαζεξνπνηήζεθε γηα 4 ρξόληα ζηε γξακκή κάρεο πνπ απισλόηαλ δηακέζνπ ηεο Γαιιίαο, από ηελ Διβεηία κέρξη ηε Βόξεηα Θάιαζζα. Δθεί θαηαζθεπάζηεθε έλα απέξαλην δίθηπν ραξαθσκάησλ, από ην νπνίν γίλνληαλ επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ ερζξνύ, ζπλήζσο ηηο ζθνηεηλέο ώξεο
πξηλ από ηα ραξάκαηα («Ο Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο … πξηλ από ηα ραξάκαηα»). Οη άζθνπεο κάρεο ζηα ραξαθώκαηα θόζηηζαλ ηε δσή πνιιώλ ζηξαηησηώλ. Μάιηζηα, πάλσ
από 600.000 ζηξαηηώηεο ζθνηώζεθαλ ή ηξαπκαηίζηεθαλ όηαλ νη Γεξκαλνί πνιηόξθεζαλ,
ρσξίο λα θαηαθέξνπλ λα εθπνξζήζνπλ, ην γαιιηθό νρπξό ηνπ Βεξληέλ, θνληά ζηα αλαηνιηθά ζύλνξα ηεο Γαιιίαο, γηα δηάζηεκα έμη κελώλ, ηελ άλνημε ηνπ 1916. Δπίζεο, ζηε
κάρε θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ νκ, πνπ θξάηεζε από ηνλ Ινύιην κέρξη ηνλ Οθηώβξην
ηνπ 1916 θαη κε ηελ νπνία νη Αγγινγάιινη θαηέθηεζαλ κόιηο ιίγα ρηιηόκεηξα, νη Γεξκαλνί έραζαλ 500.000 ζηξαηηώηεο, νη Βξεηαλνί 400.000 θαη νη Γάιινη 200.000 («Μάρεο
πνπ δελ θαηέιεγαλ … 200.000»).
Όπσο γλσξίδνπκε, ζην δπηηθό κέησπν … είρε θξηζεί.
β) Γηα ηελ απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα νη καζεηέο ζα αμηνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο
2εο πεγήο πνπ απνηειεί απόζπαζκα από ην κπζηζηόξεκα ηνπ Ἐξηρ Μαξία Ρεκάξθ «Οπδέλ
Νεώηεξνλ από ην Γπηηθόλ Μέησπνλ», ζην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηνπ από ηνλ
πόιεκν ησλ ραξαθσκάησλ.
πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα απηό, νη ζηξαηηώηεο πνπ πνιεκνύζαλ ζηα
ραξαθώκαηα έραλαλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ, θαζώο δνύζαλ κεραληθά. Κάζε κέξα πνιεκνύζαλ θαη εμαληιεκέλνη πξνζπαζνύζαλ, όπσο κπνξνύζαλ, λα μεθνπξαζηνύλ. Γίπια
ηνπο θείηνληαλ λεθξνί νη ζπκπνιεκηζηέο ηνπο, πνπ ζεξίδνληαλ από ηα πνιπβόια θαη ηα
ηνπθέθηα ησλ αληηπάισλ θαη γίλνληαλ βνξά ησλ πνληηθώλ πνπ γέκηζαλ ηα ραξαθώκαηα.
Σα ζπξκαηνπιέγκαηα ησλ ραξαθσκάησλ ήηαλ πνιύ δπλαηά, ζρεδόλ αδηαπέξαζηα, θαη ζε
κεξηθά ζεκεία ειεθηξνθόξα («Πόζνλ θαηξό … γηα πνην ιόγν»). Οη επηζέζεηο γίλνληαλ
ηε λύρηα, ελώ ηελ εκέξα νη ζηξαηηώηεο επηδηόξζσλαλ ηα ραξαθώκαηα αληηκεησπίδνληαο,
βέβαηα, θαη ηνλ βνκβαξδηζκό από ηα αεξνπιάλα («Σε λύρηα … ηα ραξαθώκαηα»). Οη

ζπλζήθεο ζηα ραξαθώκαηα ήηαλ άζιηεο. Έβξερε ζπρλά θαη ππήξρε θίλδπλνο λα πιεκκπξίζνπλ ηα ραξαθώκαηα. Οη ζηξαηηώηεο ήηαλ κνλίκσο βξεγκέλνη θαη ηα ξνύρα ηνπο είραλ
αξρίζεη λα ιηώλνπλ. Σν ρώκα ήηαλ γεκάην ιάζπε, πεξηηηώκαηα θαη αίκα θαη πάλσ ζ’ απηό θείηνληαλ λεθξνί, ηξαπκαηίεο θαη επηδώληεο («Πίζσ καο βξίζθνπληαη … θαη ζησπειά»).

