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ΘΕΜΑ 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». 

 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό  

 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Σελ. 30: «Προέκυψε τότε…των δύο παρατάξεων». 

 

 

ΘΕΜΑ 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 των σχέσεων µε Ιταλία στο ίδιο επίπεδο µε τις ελληνογαλλικές και 

ελληνοαγγλικές σχέσεις. 

- Επίλυση διαφορών µε Γιουγκοσλαβία, Τουρκία, Βουλγαρία και Αλβανία.  

- Μη συµµετοχή εκ νέου σε στρατιωτικές συµµαχίες µεγάλων δυνάµεων.   
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Κείµενο Β 

- Επιθυµία της ελληνικής κυβέρνησης για ενότητα των ευρωπαϊκών λαών. 

- Προϋπόθεση υλοποίησης η διεθνής οργάνωση και ο σεβασµός της εθνικής 

κυριαρχίας. 

- Οικονοµικά και πολιτικά πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, προσεκτικά 
και µακροπρόθεσµα.  

 
 

ΘΕΜΑ ∆1 

Από το σχολικό βιβλίο: 

 

Όσον αφορά την Ανατ. Ευρώπη, σελ. 134-135: «Οι τριγµοί…στην περίοδο του Ψυχρού 

Πολέµου».  

Όσον αφορά τη Γερµανία, σελ. 136-137: «Το εδαφικό καθεστώς της ηττηµένης 

Γερµανίας…ενσωµατώθηκαν στην ΕΣΣ∆».  

 

Από τα παραθέµατα: 

 

Κείµενο Α     Όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη 

- Εγκαθίδρυση από τη Σοβιετική Ένωση φιλικών προς αυτή κοµµουνιστικών 
καθεστώτων σε Ρουµανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία (µε τη συµµετοχή 

κι άλλων πολιτικών δυνάµεων).  
 

Κείµενο  Β   Όσον αφορά τη Γερµανία 

- Απόφαση νικητών για παράδοση της Γερµανίας άνευ όρων. 

- Άσκηση κυριαρχίας από το Συµβούλιο Ελέγχου των Τριών ∆υνάµεων (λήψη 

αποφάσεων µε οµοφωνία ή µε επιµέρους αποφάσεις της κάθε ∆ύναµης).  

- ∆ιαφωνία Ρούζβελτ-Στάλιν σχετικά µε την παραχώρηση ζώνης επιρροής στους 

Γάλλους και υποχώρηση Στάλιν. 

  

Κείµενο  Γ   Όσον αφορά τη Γερµανία 

∆ιάσταση απόψεων για το γερµανικό µέλλον µεταξύ ΕΣΣ∆ και ΗΠΑ-Αγγλίας:  

- ΕΣΣ∆ επιδίωξη διάλυσης υποδοµών Γερµανίας µε στόχο την αποδυνάµωσή της. 

- ΗΠΑ-Αγγλία στήριξη Γερµανίας για την αποφυγή εγκαθίδρυσης κοµµουνιστικού 

καθεστώτος.   
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