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Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων  

Εξεταζόμενο Μάθημα: Ιστορία Γενικής Παιδείας, Ημ/νία: 23 Μαίου 2012 

Απαντήσεις Θεμάτων 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  

α. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 63-65 : «Το 1878 … την Ανατολική Θράκη». 

β. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 113 : «Υπέρ της αναζήτησης … της Πολωνίας».  

γ. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 162 : «Μετά από μια περίοδο … να ενισχύσει την 
οικονομία». 

 

Α2.  

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β 

B1. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 30 : «Προέκυψε τότε … των δύο παρατάξεων». 

B2. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο  σελ. 79 : «Για τη λύση … φονικά όπλα των 
εμπολέμων». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Από το σχολικό βιβλίο : 

       Σελ. 102-103 : ‘‘Η διεθνής θέση της Ελλάδας … το διπλωματικό κύρος της’’ 

Από τα παραθέματα : 
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Διαφαίνεται έντονα μέσα από το Κείμενο Α η επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης για 

αποκατάσταση των σχέσεων με την Ιταλία στο ίδιο επίπεδο με τις ελληνογαλλικές και 

ελληνοαγγλικές σχέσεις. Ο Βενιζέλος τονίζει ακόμα ότι πρέπει να επιλυθούν οι διαφορές της 

Ελλάδας με τις όμορες Βαλκανικές χώρες, δηλαδή τη Γιουγκοσλαβία, την Τουρκία, τη 

Βουλγαρία και την Αλβανία στο πλαίσιο μιας εξωτερικής πολιτικής μηδενικών προβλημάτων 

και εμπέδωσης αγαστών σχέσεων ακόμα και με μη παραδοσιακά φιλικές χώρες. Τρίτος 

πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής, κατά τη γνώμη του θα πρέπει να είναι η μη συμμετοχή εκ 

νέου σε στρατιωτικές συμμαχίες των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες ενδεχομένως να 

υποδαυλίσουν ένα νέο μεγάλο πόλεμο, που θα αιματοκύλιζε και πάλι την ανθρωπότητα. 

Στο Κείμενο Β παρουσιάζεται εμφαντικά η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης για 

ενότητα των ευρωπαϊκών λαών, που θα επιτευχθεί μέσω της διεθνούς οργάνωσης και του 

σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας των κρατών. Ο Κρητικός πολιτικός ήταν σε θέση να 

διαβλέψει από τότε τα οικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης 

με απώτερο στόχο την ομοσπονδιοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών και τη δημιουργία μιας 

«Ευρώπης των λαών» σε βάθος χρόνου. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Από το σχολικό βιβλίο : 

 όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη σελ. 134-135   « τριγμοί … στην περίοδο του 
ψυχρού πολέμου». 
 

Από το παράθεμα : 

Κείμενο Α 

Σχετικά με την Ανατολική Ευρώπη. 

Σταδιακά σε διαφορετικά χρονικά σημεία σε κάθε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης οι 

Σοβιετικοί εγκατέστησαν φιλικές κυβερνήσεις προς αυτούς σε χώρες όπως : 

 Ρουμανία (Νοε 1946) 

 Πολωνία (Ιαν 1947) 

 Ουγγαρία (Αυγ 1947) 

 Τσεχοσλοβακία (Τέλη 1947) 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Τσεχοσλοβακία το κομμουνιστικό κόμμα έλαβε το 38% 

των ψήφων. Υπήρχε κυβέρνηση με τη συμμετοχή και άλλων πολιτικών δυνάμεων, κύρια 

αστικών. 
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Δ2. Από το σχολικό βιβλίο σχετικά με τη Γερμανία σελ. 136-137 «Το εδαφικό καθεστώς … 

στην ΕΣΣΔ» 

 Με βάση το Κείμενο Β όσον αφορά τη Γερμανία:  

1. άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας που ακόμη αντιστεκόταν 
 

2. την κυριαρχία της κατεχόμενης Γερμανίας θα ασκούσαν οι δυνάμεις των τριών 

μεγάλων νικητών υπό ένα όργανο το Συμβούλιο Ελέγχου των τριών Δυνάμεων 
 

3. οι αποφάσεις του συμβουλίου έπρεπε να λειτουργούν ομόφωνα ή κάθε ζώνη να 

λειτουργεί με τις δικές της αποφάσεις 
 

4. κύρια διαφωνία Ρούσβελτ – Στάλιν σχετικά με την παραχώρηση ζώνης επιρροής 

στους Γάλλους. Τελικά θα υποχωρήσει, αφού έχει εξασφαλίσει τον έλεγχο της 

Πολωνίας. 

 

Κείμενο Γ 

Όσον αφορά το μέλλον της Γερμανίας : 

1. κύριο αντικείμενο της διένεξης Σοβιετικών με όλους τους Δυτικούς, η Γερμανία. 
 

2. εκφράζονται διαμετρικά αντίθετες απόψεις ήδη από το 1946. 
 

3. η Ε.Σ.Σ.Δ. φοβόταν την αξιοποίηση της στρατιωτικής υπεροχής των Αμερικανών                   
(βλ. ατομικά όπλα με σκοπό να διαλύσουν το κομουνιστικό κράτος /«προλεταριακό 
κράτος»). 
 

4. έτσι η Ε.Σ.Σ.Δ. επιδόθηκε συστηματικά στη διάλυση των υποδομών της Γερμανίας στη 
ζώνη που έλεγχε με στόχο να ενισχύσει τη δική της οικονομική ανόρθωση. 
 

5. απεναντίας οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί στηρίζουν τη Γερμανία, διότι πίστευαν ότι 
μια Γερμανία φτωχή και δυσαρεστημένη θα ευνοούσε την εγκαθίδρυση 
κομμουνιστικού καθεστώτος. Έτσι γρήγορα έδωσαν τέλος στην πολιτική της 
αποβιομηχάνισης της Γερμανίας (βλ. στόχος της Ε.Σ.Σ.Δ.) και των εκκαθαρίσεων των 
ναζί. 

 

 

Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωράκης 

 


