Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα)
Ερωτήσεις ανάπτυξης
1.

“Ο ιµπεριαλιστικός ανταγωνισµός έκανε τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο αναπόφευκτο”.

− Με ποια επιχειρήµατα µπορείτε να υποστηρίξετε αυτόν τον ισχυρισµό;
2. Οι S. Berstein και P. Milza στο έργο τους "Ιστορία της Ευρώπης" (τ. 2, σ. 266),
γράφουν:
"Ο θρίαµβος των εθνών συνεπήρε την Ευρώπη µε µια µεταδοτική κίνηση
που έκανε ολόκληρη την ήπειρο να ενδιαφέρεται για οποιαδήποτε
αλλαγή επερχόταν σε καθεµιά από τις χώρες που την απάρτιζαν. Συγχρόνως το εθνικό συναίσθηµα µετατράπηκε σιγά-σιγά σε ένα αλαζονικό
και απόλυτο πάθος, που δεν ικανοποιούνταν παρά µόνο µε την εξύψωση ενός κράτους σε βάρος του άλλου.
Η σύγκρουση αυτών των ζηλότυπων και επιθετικών εθνικισµών βύθισε
τελικά την Ευρώπη σε µια σύρραξη της οποίας εξάλλου δεν αντιλήφτηκε
το µέγεθος: ένας πόλεµος τριών ή τεσσάρων µηνών, το πολύ, εκτιµούσαν όλες οι κυβερνήσεις".

α) Να επισηµάνετε την αιτία του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου στην οποία
αναφέρονται οι συγγραφείς και να την αναλύσετε.
β) Ποιες άλλες αιτίες, για την έκρηξη του πολέµου, θα προσθέτατε εσείς;
3. Να παρουσιάσετε τα νέα όπλα και τις νέες µορφές πολέµου που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και να εξηγήσετε
τη σηµασία τους για την εξέλιξη των πολεµικών επιχειρήσεων.
4.

Η συνθήκη των Βερσαλλιών
Πολλές συµφωνίες τερµάτισαν τον πόλεµο του 1914-1918.
Όµως τόσο τότε όσο και επί είκοσι ολόκληρα χρόνια εκείνο που θα τραβούσε
όλα τα βλέµµατα και θα κινούσε την προσοχή όλων είναι το σύµφωνο των
Βερσαλλιών. Όλοι πίστευαν ότι αυτό έθετε τέλος στην ηγεµονία της Γερµανίας
και στην απειλή που αυτή έκανε να πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Το
σύµφωνο των Βερσαλλιών αµφισβητήθηκε και περιφρονήθηκε από τους
ηττηµένους και είχε µία ταραχώδη πορεία. Επί είκοσι χρόνια ο Χίτλερ δεν είχε
στο στόµα του παρά τη λέξη Diktat (= Υπαγόρευση). Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος
Πόλεµος προέρχεται κατευθείαν από το σύµφωνο αυτό.
Marc Ferro, Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος 1914-1918, σ. 434

− Να προσκοµίσετε τα αναγκαία ιστορικά τεκµήρια µε τα οποία µπορείτε να
υποστηρίξετε τις απόψεις που προβάλλει ο ιστορικός.
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να µελετήσετε τον χάρτη και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
Η Ευρώπη µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο

α) Ποια είναι τα νέα κράτη που δηµιουργήθηκαν µε τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου;
β) Σε ποια εδάφη δηµιουργήθηκαν τα καινούρια κράτη;
γ) Βάσει ποιας συνθήκης δηµιουργήθηκε το καθένα;
δ) Σε ποιες αρχές στηρίχθηκαν οι συνθήκες αυτές και ποια συµφέροντα
έλαβαν υπόψη τους;
ε) Ποια από τις συνθήκες αυτές αναφερόταν στα ελληνικά θέµατα;
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2. Ποιο γεγονός υπήρξε η αφορµή για την έκρηξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου;
3. Να αναφέρετε τους κύριους όρους της Συνθήκης των Βερσαλλιών (28 Ιουνίου
1919).
4. Ποιες είναι οι αδυναµίες που παρουσιάζουν
δηµιουργούνται µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο;

τα

νέα

κράτη

που

5. Να αναλύσετε τις συνέπειες που είχε ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στην
οικονοµία των εµπλεκοµένων ευρωπαϊκών χωρών.
6.

Μία σπαρακτική κραυγή της γενιάς του πολέµου
Είµαι νέος, µόλις έκλεισα τα 20· από τη ζωή δεν ξέρω παρά µόνο την
απελπισία, το θάνατο, το φόβο και µια αλυσίδα από ανόητες επιπολαιότητες,
πάνω από µία άβυσσο πόνων και θλίψεων. Βλέπω τους λαούς να ορµούν σε
άλλους λαούς, να σκοτώνουν και να σκοτώνονται, χωρίς ούτε κι εκείνοι να
ξέρουν το γιατί, υπακούοντας σ' αυτούς που τους στέλνουν, χωρίς συναίσθηση
του κινδύνου ή της ευθύνης τους. Βλέπω πως οι δυναµικότεροι εγκέφαλοι του
κόσµου εφευρίσκουν όπλα, για να γίνονται όλ' αυτά µ' έναν τρόπο ακόµα πιο
ραφιναρισµένο και να διαρκούν όσο γίνεται περισσότερο. Κι όλοι οι συνοµήλικοί µου εδώ, στην αντικρινή Παράταξη, σ΄ ολόκληρο τον κόσµο το βλέπουν
όπως εγώ. Αυτή είναι η ζωή της γενιάς µου και η δική µας. Τι θα κάνουν άραγε
οι πατεράδες µας, αν µια µέρα σηκωθούµε και παρουσιαστούµε µπροστά τους,
για να τους ζητήσουµε λογαριασµό; Χρόνια ολόκληρα σκοτώναµε µόνο. Αυτό
ήταν το πρώτο µας επάγγελµα στη ζωή. Για µας η επιστήµη της ζωής
περιορίζεται στο θάνατο. Τι θα συµβεί ύστερα; Και τι θ' απογίνουµε εµείς;
Έριχ Μαρία Ρεµάρκ, "Ουδέν νεώτερον από το δυτικόν µέτωπον"
(σχολ. βιβλίο, σ. 67)

− Ποια από τις επιπτώσεις του πολέµου θίγει το κείµενο; Να την αναλύσετε.

7. Κοινωνία των Εθνών (Κ.Τ.Ε.):
α) να προσδιορίσετε τον χαρακτήρα της.
β) να αναφέρετε τους λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία της.
γ) να κρίνετε την άποψη: “η Κ.Τ.Ε. ενείχε ήδη από τη δηµιουργία της το
σπέρµα της αυτοδιάλυσής της”.
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