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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1.
α. σελ.63 – 65: « Το 1878…..την Ανατολική Θράκη».
β. σελ.113 : « Υπέρ της αναζήτησης… της Πολωνίας».
γ. σελ.162: « Μετά από μια περίοδο… να ενισχύσει την οικονομία».
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ΘΕΜΑ Β
Β1. σελ.30: « Προέκυψε τότε ….. των δύο παρατάξεων».
Β2. σελ.79 : « Για τη λύση…… φονικά όπλα των εμπολέμων».

ΘΕΜΑ Γ1
Από το σχολικό βιβλίο
σελ.102 -103 : « Η διεθνής θέση της Ελλάδας …το διπλωματικό κύρος της».
Από τα παραθέματα :
Κείμενο Α
-

Αποκατάσταση σχέσεων με Ιταλία όπως με Γαλλία και Αγγλία.

-

Εκκαθάριση διαφορών με Γιουγκοσλαβία, Τουρκία, Βουλγαρία και Αλβανία
και ίδρυση στενών σχέσεων φιλίας.

-

Απεξάρτηση από Μεγάλες Δυνάμεις ώστε να μην εμπλακεί η Ελλάδα
άθελά της σε πολεμική σύρραξη στα Βαλκάνια.

Κείμενο Β
-

Χαιρετισμός της κυβέρνησης στην ιδέα ενότητας των Ευρωπαϊκών λαών.

-

Προϋποθέσεις υλοποίησης : ο σεβασμός στην εθνική κυριαρχία των
κρατών, η διεθνής οργάνωση της προσπάθειας, σταδιακά και προσεκτικά.

ΘΕΜΑ Δ1
Από το σχολικό βιβλίο
- Σχετικά με Ανατολική Ευρώπη, σελ.134 - 135: « Οι τριγμοί …… στην
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου».
- Σχετικά με Γερμανία, σελ.136 -137: « Το εδαφικό καθεστώς…..
ενσωματώθηκαν στην ΕΣΣΔ».
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Από τα παραθέματα :
Κείμενο Α
- Εγκαθίδρυση φιλοσοβιετικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη (Ρουμανία,
Πολωνία, Ουγγαρία).
- Τσεχοσλοβακία (κυβέρνηση αστικών, πολιτικών δυνάμεων, όμως
κουμμουνιστική επιρροή σε ένοπλες δυνάμεις και δυνάμεις ασφαλείας).

με

Κείμενο Β
- Η χωρίς όρους παράδοση της Γερμανίας.
- Κυριαρχία από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις μέσω του Συμβουλίου Ελέγχου (
ομόφωνες ή επιμέρους αποφάσεις).
- Διαφωνία Ρούσβελτ – Στάλιν σχετικά με την παραχώρηση ζώνης επιρροής
στους Γάλλους και υποχώρηση του Στάλιν.

Κείμενο Γ
- Διάσταση απόψεων ΕΣΣΔ και ΗΠΑ – Αγγλίας σχετικά με την αντιμετώπιση της
Γερμανίας.
- ΕΣΣΔ : στόχος της η αποδυνάμωση της Γερμανίας μέσω της διάλυσης των
υποδομών της.
-

ΗΠΑ – Αγγλία : στήριξη της Γερμανίας με στόχο την αποφυγή εγκαθίδρυσης
κουμμουνισμού.
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