
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α’ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
 
α. «Το 1878, με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.... στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη». (βλ. σχολ. βιβλίο σελ. 65) 
 
β. «Ενισχύθηκε εξάλλου .... της  Πολωνίας.» (βλ. σχολ. βιβλίο σελ.113) 
 
γ. «Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου...δημιουργία κοινού νομίσματος.»  
(βλ. σχολ. βιβλίο σελ.156) 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
α. Λ 
β. Σ 
γ. Λ 
δ. Λ 
ε. Σ 
 
ΘΕΜΑ Β1 
 
«Προέκυψε τότε οξεία διαμάχη....των δύο παρατάξεων». (βλ. σχολ. βιβλίο 
σελ. 30) 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
«Για τη λύση του αδιεξόδου....φονικά όπλα εμπολέμων»  (βλ. σχολ. βιβλίο 
σελ. 79) 

 
ΟΜΑΔΑ Β’  

 
ΘΕΜΑ Γ1 
 
Από το σχολικό εγχειρίδιο : « Στο διπλωματικό πεδίο η Ελλάδα....μετά την 
επάνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία, το 1928» (σελ. 102-103) 
 
Από το ιστορικό παράθεμα Α:  
- αποκατάσταση σχέσεων µε την Ιταλία όπως  µε τη Γαλλία και την Αγγλία. 
 (« Ἡ πολιτική αυτή....και Ἀγγλίαν» 
- επίλυση διαφορών  µε τη Γιουγκοσλαβία αλλά και µε την  Τουρκία, τη 
Βουλγαρία και την Αλβανία = επιδίωξη στενών σχέσεων φιλίας. («Δευτέρα 
βάσις...εἰς δευτέραν μοίραν») 
-  ανεξαρτητοποίηση Ελλάδας από τις από τις Μεγάλες ∆υνάµεις («Τρίτη βάσις 
ἦτο...τῶν διαμαχομένων»). 
 



 

 

Από το σχολικό εγχειρίδιο: «Πράγματι, μεταξύ των ετών....την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση» (σελ. 103) 
 
Από το ιστορικό παράθεμα Β:  
- θετική στάση της Ελλάδας απέναντι στην προοπτική ευρωπαϊκής 
ενοποίησης(«Η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει...της Ευρώπης.») 
- απαραίτητη η διεθνής οργάνωση και η διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας 
κάθε κράτους. («προκειμένου να διασκεδαστεί....των πατρίδων»») 
- σημαντικά πλεονεκτήματα σε οικονομικό και πολιτικό τομέα.(« Τα ευρωπαϊκά 
κράτη...την πίστωση χρόνου.») 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
 
Από το σχολικό εγχειρίδιο : « Προτού τερματιστούν οι 
επιχειρήσεις....έλεγχο της στην Ανατολική Ευρώπη» (σελ. 134-135) 
 
Από το ιστορικό παράθεμα Α:  
- Σταθεροποίηση φιλορωσικών – κομμουνιστικών κυβερνήσεων σε Ρουμανία- 
Πολωνία- Ουγγαρία.  (« Σταδιακά,......απο τους κομμουνιστές») 
 
Από το σχολικό εγχειρίδιο: «Όταν μετά τον τερματισμό....προς τους 
Συμμάχους» (σελ.136-137) 
 
Από το ιστορικό παράθεμα Β:  
-Παράδοση Γερμανίας με τη συμφωνία των Συμμάχων. .(«Για την 
Γερμανία....Συμβούλιο ελέγχου»).  
- Συµβούλιο Ελέγχου από τους τρεις μεγάλους νικητές.  
-Πρόταση Ρούσβελτ για παραχώρηση ζώνης στη Γαλλία. Αντίδραση Στάλιν. 
(«Ο Ρούσβελτ....στην πρόταση αυτή») 
-Ο Στάλιν εξασφαλίζει την Πολωνία και υποχωρεί. («όμως μπροστά....να 
υποχωρήσει»). 
 
Από το σχολικό εγχειρίδιο: «Μετά από αλλεπάλληλες....είναι αισθητή» 
(σελ.137) 
 
Από το ιστορικό παράθεμα Γ:  
-Σύγκρουση Σοβιετικών με Δυτικούς. («Το κύριο αντικείμενο...διαμετρικά 
αντίθετες») 
-ΕΣΣΔ επιδίωκε την διάλυση των εργοστασίων στη ζώνη επιρροής της («Η 
ΕΣΣΔ..... του παλιού της εχθρού»). 
-Οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι διαβλέπουν κίνδυνο ευκολότερης εγκαθίδρυσης 
κομμουνιστικού καθεστώτος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
(« Απεναντίας...αντιναζιστικών εκκαθαρίσεων»). 
 
Από το σχολικό εγχειρίδιο: «Τα εδαφικά όρια....ενσωματώθηκαν στην 
ΕΣΣΔ» (σελ. 137) 
 


