
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  23 ΜΑΪΟΥ 2012 

ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

α) σελ. 63-65 «το 1878, με την Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου ….. Νοτιοανατολική Ευρώπη».  

β)  σελ. 113 «ο Χίτλερ ενισχύθηκε στην επιλογή του…..της Πολωνίας».  

γ) σελ. 156 «μετά τη λήξη του Ψυχρού πολέμου….κοινού νομίσματος».  

ΘΕΜΑ Α2 

α) Λάθος 

β) Σωστό 

γ) Λάθος 

δ) Λάθος 

ε) Σωστό 

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ. 30 «με την απαλλαγή από τους εκπροσώπους….επιδιώξεις των δύο παρατάξεων».  

ΘΕΜΑ Β2 

Σελ.79 «για τη λύση του αδιεξόδου…. Φονικά όπλα των εμπολέμων».  



ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 

ΣΕΛ. 102-103 «Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Ενδεικτικά στοιχεία από κείμενο Α’ που έπρεπε να αξιοποιηθούν:  
- Βασική επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου έως το 1932 ήταν η αποκατάσταση των σχέσεων 
της Ελλάδος με Γαλλία και Αγγλία. 
- Συνακόλουθα, ο ίδιος επεδίωκε εξομάλυνση διαφόρων με Γιουγκοσλαβία, Τουρκία, Βουλγαρία και Αλβανία 
ή ακόμη και τη σύναψη φιλικών σχέσεων μαζί τους.  
- Τέλος, ο Βενιζέλος προσπάθησε να αποφύγει την εξάρτηση της Ελλάδος από τις Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες 
επιθυμούν τον απόλυτο έλεγχο στα Βαλκάνια, ακόμη και την έκρηξη ενός νέου πολέμου. 

Από το κείμενο Β’ προκύπτει το ευρωπαϊκό όραμα του Βενιζέλου για ενότητα των ευρωπαϊκών λαών μέσω της 
δημιουργίας μιας ομοσπονδιοποίησης  που θα προστατεύει τα εθνικά δικαιώματα των κρατών και θα τα ωθεί σε 
οικονομική και πολιτική εξέλιξη. 

ΘΕΜΑ Δ1 

ΣΕΛ 142- 143 «Όταν το 1945 νικήθηκε ο Άξονας…..με πρωτεύουσα το Ανατολικό Βερολίνο». 

Ιστορικά στοιχεία από τα κείμενα που έπρεπε να αξιοποιηθούν: 
- Από κείμενο Α’:οι Σοβιετικοί εγκατέστησαν φιλικές προς αυτούς κυβερνήσεις και σταθεροποίησαν 
κομμουνιστικά καθεστώτα σε Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία το 1946 και το 1947. Ειδικά 
στην Τσεχοσλοβακία, παρότι στην κυβέρνηση συμμετείχαν και αστικά στρώματα, ο έλεγχος ήταν σχεδόν 
πλήρης από τους κομμουνιστές.   
- Από το κείμενο Β’ : οι 3 νικήτριες χώρες του πολέμου θα ασκούσαν πλήρη έλεγχο στη Γερμανία. Παρότι ο 
Στάλιν αντέδρασε στην πρόταση του Ρούζβελτ για ανάθεση ζώνης επιρροής στους Γάλλους, τελικά 
υποχώρησε.  
- Από το κείμενο Γ’ : η Γερμανία αποτέλεσε αντικείμενο έριδας ανάμεσα σε Σοβιετικούς και Δυτικούς. Η 
ΕΣΣΔ, φοβούμενη την ενδεχόμενη χρήση ατομικών όπλων από τις ΗΠΑ, ήθελε να διαλύσει τα εργοστάσια στη 
ζώνη επιρροής της στη Γερμανία. Αντίθετα, οι Αμερικανοί και οι  
Βρετανοί, φοβούμενοι την άνοδο του κομμουνισμού στη Γερμανία , επεδίωκαν την οικονομική ανάπτυξή της.  

Σχόλιο για θέματα: 
Σαφή και συγκεκριμένα στη διατύπωση, κλιμακούμενης δυσκολίας από την Α προς την Β ομάδα. Τα θέματα 
κάλυπταν σχεδόν όλο το φάσμα της ύλης, οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένοι για να 
θυμηθούν όλες τις λεπτομέρειες ειδικά στο θέμα Δ1 που κρίνεται πιο «απαιτητικό».  


