Απαληήζεηο ζηελ Ιζηνξία γεληθήο παηδείαο
ΟΜΑΓΑ ΠΡΏΣΗ
ΘΔΜΑ Α1
α) ζρνιηθό βηβιίν , ζ. 63-65, «Σν 1878, κε ηε ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ
ηεθάλνπ...Αλαηνιηθή Θξάθε» .
β) ηελ απάληεζε κπνξνύζε λα πξνεγεζεί κηα κηθξή εηζαγσγή ηνπ
ηύπνπ: παξά ηελ ππνζηήξημε ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο πξνο ηελ
Πνισλία θαη ελώ ε θαζηζηηθή Ιηαιία ηαζζόηαλ θαηά ηεο θήξπμεο ηνπ
πνιέκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζηεζεί ην απόζπαζκα ηνπ ζρνιηθνύ
βηβιίνπ: «ν Γεξκαλόο όκσο δηθηάηνξαο...Πνισλίαο», ζρνιηθό βηβιίν , ζ.
113.
γ) ζρνιηθό βηβιίν , ζ. 156, «κεηά ηε ιήμε ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ...θνηλνύ
λνκίζκαηνο». Μπνξεί λα πξνζηεζεί ε θξάζε από ηε ζει. 162 όηη ε
ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ Κσλ/λνπ Μεηζνηάθε ππέγξαςε ηε ζπλζήθε ηνπ
Μάαζηξηρη θαη έηζη πξνζπάζεζε λα εληζρύζεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
ΘΔΜΑ Α2
α . ιάζνο , β. ζσζηό, γ. ιάζνο, δ. ιάζνο, ε. ζσζηό.
ΘΔΜΑ Β1
ρνιηθό βηβιίν , ζ. 30, «πξνέθπςε ... δύν παξαηάμεσλ». Γηα λα
πξνζδηνξηζζεί θαιύηεξα ε ηδενινγία ησλ δύν αληηθξνπόκελσλ
παξαηάμεσλ, ζθόπηκν ήηαλ λα επηζεκαλζνύλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζ. 2526: «νη θηιειεύζεξνη δηαλννύκελνη θαη πνιιά ζηειέρε ηεο Φηιηθήο
Δηαηξείαο....λόκηκσλ εγεκόλσλ ηνπο.»
ΘΔΜΑ Β2
ρνιηθό βηβιίν , ζ.79, «γηα ηε ιύζε ... εκπνιέκσλ».

ΟΜΑΓΑ ΓΔΎΣΔΡΗ
ΘΔΜΑ Γ1
Σν ζέκα ζα πξέπεη λα απαληεζεί, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε ηα ζηνηρεία ηνπ
ζρνιηθνύ βηβιίν ζηηο ζει. 102 - 103 θαη όζεο πιεξνθνξίεο
πξνζθέξνληαη από ηα παξαζέκαηα. Αθνινπζεί ελδεηθηηθή ζπγθεληξσηηθή
απάληεζε:
Μεηά ηε ζπλζήθε ηεο Λνδάλεο ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία εγθαηέιεηςε
ηελ πνιηηηθή ησλ εδαθηθώλ δηεθδηθήζεσλ, εθόζνλ κάιηζηα είραλ
πξνεγεζεί ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ κε ηε Βνπιγαξία (1919) θαη ηελ
Σνπξθία (1923). Δίλαη αμηνπξόζεθην όηη απνθεπγόηαλ αθόκε θαη ε
δηεθδίθεζε πεξηνρώλ, όπνπ ππήξρε ζεκαληηθό ειιεληθό ζηνηρείν (Βόξεηα
Ήπεηξν, Γσδεθάλεζα θαη Κύπξν), γηα λα κε δηαηαξαρζνύλ νη εηξεληθέο

ζρέζεηο αθελόο κε ηελ Ιηαιία (γηα ηηο πεξηνρέο Βόξεηαο Ηπείξνπ θαη
Γσδεθαλήζσλ) θαη αθεηέξνπ κε ηελ Αγγιία (πνπ θαηείρε ηελ Κύπξν).
Η γεληθόηεξε δηπισκαηηθή πξνβνιή θαη ε πνιηηηθή θαηαμίσζε ηεο
Διιάδαο ζπκπίπηεη κε ηελ επάλνδν ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηε
δηαθπβέξλεζε ηεο ρώξαο. πγθεθξηκέλα θαηά ηελ ηεηξαεηία 1928-1932
ζπλππνγξάθεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζεκαληηθέο δηκεξείο δηπισκαηηθέο
ζπκθσλίεο κε πνιιέο ρώξεο.
Αξρηθά, ζηηο 23.9.1928 απνθαζηζηώληαη νη θηιηθέο ζρέζεηο κε ηελ
Ιηαιία, ζεκαληηθό παξάγνληα πηα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Ο
Βεληδέινο , ζην πξώην ζρεηηθό παξάζεκα , ζπγθξίλεη ηηο ζρέζεηο απηέο κε
ηηο ειιελνβξεηαληθέο θαη ειιελνγαιιηθέο ζρέζεηο , πνπ επηζεκαίλεη,
κάιηζηα, όηη έρνπλ παγησζεί ηνλ ηειεπηαίν αηώλα.
Γεύηεξνο ζηόρνο ηεο εμσηεξηθήο ηνπ πνιηηηθήο ζεσξείηαη ε
εδξαίσζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο θαιήο γεηηνλίαο ζηα Βαιθάληα. Η
ειιελνγηνπγθνζιαβηθή πξνζέγγηζε επηβεβαηώλεηαη κε ηε ζπκθσλία ηεο
27.3.1929. Σόηε θαηά ην παξάζεκα δίλεηαη ε αθνξκή γηα ην μεθαζάξηζκα
ησλ δηαθνξώλ κε ηε ρώξα απηή, ιόγσ θαη ηνπ ζέκαηνο ηεο «ζεξβηθήο
δώλεο ηεο Θεο/λίθεο». Οη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο επηζθξαγίδνληαη κε
ηε ζπκθσλία (ηεο Άγθπξαο) ηεο 10.6.1930, δεδνκέλνπ όηη ν Βεληδέινο
απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ειιελνηνπξθηθή εηξήλε. Καιέο ζρέζεηο
θαη κε ηηο άιιεο γεηηνληθέο ρώξεο , ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Αιβαλία
επηδηώθνληαη, αλ θαη γηα θείλνλ έρνπλ δεπηεξεύνπζα ζεκαζία ζύκθσλα
κε ην ζρεηηθό βηβιηνγξαθηθό απόζπαζκα.
ην θείκελν απηό ηνλίδεηαη επίζεο ε πξνζπάζεηα ηνπ Βεληδέινπ λα
θξαηήζεη ίζεο απνζηάζεηο από ηηο κεγάιεο δπλάκεηο πνπ έρνπλ
αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα ζηε Βαιθαληθή θαη λα απνθεπρζεί θάζε
άκεζε πξόζδεζε ηεο Διιάδαο ζην άξκα ηεο πνιηηηθήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ
λα απνθεπρζεί θαη ε εκπινθή ηεο ρώξαο ζε έλαλ επηθείκελν πόιεκν, εάλ
κειινληηθά ζπλέβαηλε.
Δίλαη γλσζηό θαη από ην ζρνιηθό βηβιίν όηη ε επξσπατθή πνιηηηθή
ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ήηαλ πξσηνπνξηαθή γηα ηελ επνρή , κε
δεδνκέλν κάιηζηα όηη άιιεο επξσπατθέο ρώξεο θαίλνληαλ επηθπιαθηηθέο
ζηηο πξνηάζεηο θαη ηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπ Μπξηάλ. Σν ζθεπηηθό ηνπ
Βεληδέινπ αλαιύεηαη ζην δεύηεξν παξάζεκα. ύκθσλα κε απηό ε
ειιεληθή θπβέξλεζε έβιεπε κε ζεηηθή δηάζεζε ην όιν εγρείξεκα,
ζεσξώληαο όηη απηό δελ έπξεπε λα ζίμεη ηελ εζληθή απηνηέιεηα ησλ
επξσπατθώλ ρσξώλ νύηε λα κεηώζεη ηνλ παηξησηηζκό ησλ Δπξσπαίσλ
πνιηηώλ. Γηέβιεπε ηα ζπνπδαία νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά νθέιε, πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα δηαζθαιηζηνύλ γηα ηα επξσπατθά θξάηε, πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έλσζε, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα ζέζεη
καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηε ζπγθξόηεζε νκνζπνλδίαο.
Ήηαλ πξνθαλέο όηη ζε επνρή δηεζλνύο αηζηνδνμίαο, θαηά ηελ
πξώηε πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ε Διιάδα είρε ζεκαληηθά αλαβαζκίδεη

ην δηεζλέο ηεο θύξνο θαη απνηεινύζε ζεκαληηθό θαη ξπζκηζηηθό
παξάγνληα ηεο βαιθαληθήο θαη επξσπατθήο πνιηηηθήο.
ΘΔΜΑ Γ1
α . Η απάληεζε ζην εξώηεκα πξέπεη λα πεξηιάβεη ηα ζηνηρεία ησλ ζει.
134 – 135 από ην ζρνιηθό βηβιίν, θεθ. «Ο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ
ζπκκάρσλ θαη νη ζπκθσλίεο ηνπο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξώπεο» θαη ζει.
142 – 143 , θεθάιαην «ε έλαξμε ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ ζηελ Δπξώπε»,
από «ν κεγάινο αληηθαζηζηηθόο ζπλαζπηζκόο ....ζην δπηηθό ηκήκα ηεο
Ηπείξνπ» .
Σα ζηνηρεία ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ επηβεβαηώλνληαη από όζα
αλαθέξνληαη ζην παξάζεκα Α , όπνπ ιέγεηαη όηη νη νβηεηηθνί όξηζαλ
θηιηθά πξνο απηνύο θαζεζηώηα θαη αληίζηνηρεο θνκκνπληζηηθέο
θπβεξλήζεηο ζηε Ρνπκαλία ην Ννέκβξην ηνπ 1946, ζηελ Πνισλία ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 1947 θαη ζηελ Οπγγαξία ηνλ Αύγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Ιδηαίηεξε ε πεξίπησζε ηεο Σζερνζινβαθίαο, όπνπ θξίζηκα θέληξα ιήςεο
απνθάζεσλ θαη έλνπιεο δπλάκεηο βξίζθνληαλ θάησ από ηνλ έιεγρν ηνπ
θνκκνπληζηηθνύ θόκκαηνο, αλ θαη ε θπβέξλεζε δελ ζηεξηδόηαλ κόλν ζην
θνκκνπληζηηθό θόκκα πνπ είρε ιάβεη κόιηο ην 38% ησλ ςήθσλ, αιιά θαη
ζε αζηηθά πνιηηηθά θόκκαηα.
β . ην ζέκα ηεο Γεξκαλίαο γίλεηαη ιόγνο ζην δεύηεξν θαη ηξίην
παξάζεκα, ελώ ζην ζρνιηθό βηβιίν ην ζέκα αλαιύεηαη ζην απόζπαζκα
ηεο ζει. 143 «κεηά ην 1945 ... Αλαηνιηθό Βεξνιίλν.»
πγθεθξηκέλα, πξηλ από ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ ζηε Γεξκαλία νη
δπλάκεηο θαηνρήο ησλ ηξηώλ ληθεηώλ (ΗΠΑ, ΔΓ θαη Μ. Βξεηαλίαο)
είραλ ζπγθξνηήζεη ην πκβνύιην Διέγρνπ, ζην νπνίν είρε νξηζηεί όηη νη
απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαλ κε νκνθσλία. Όηαλ ν Ρνύδβειη ζέιεζε λα
πξνζηεζεί θαη ε Γαιιία, παξά ηηο αξρηθέο ελζηάζεηο ηνπ ηάιηλ θαη ιόγσ
ηεο επηκνλήο ησλ άιισλ κειώλ, απνθαζίζηεθε λα παξαρσξεζεί θαη ζε
απηήλ κηα δώλε θαηνρήο, αθνύ ε νβ. Έλσζε είρε ήδε δηαζθαιίζεη ηελ
επηξξνή ηεο ζηελ Πνισλία.
ην ηξίην παξάζεκα ηνλίδεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο Γεξκαλίαο
σο πεδίνπ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ κεηαμύ Γπηηθώλ θαη νβηεηηθώλ,
πνπ ιόγσ ηεο ακνηβαία θαρππνςίαο ηνπο αθνινύζεζαλ δηαθνξεηηθή
πνιηηηθή ηαθηηθή ζηηο δώλεο θαηερόκελεο Γεξκαλίαο. ηελ ειεγρόκελε
από ηνπο νβηεηηθνύο δώλε θαηαζηξάθεθαλ ζπζηεκαηηθά όια ηα
εξγνζηάζηα θαη επηδηώρζεθε ε νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, από
ην θόβν κήπσο ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο Ακεξηθαλνύο, θαηόρνπο θαη
ππξεληθώλ όπισλ. ηε δπηηθή Γεξκαλία επηδηώρζεθε ε αληίζεηε
νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ζθόπηκα εγθαηαιείθζεθε ε αληηλαδηζηηθή καλία,
κε ηελ ειπίδα όηη θάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε λα απνηξέςεη ηνπο Γεξκαλνύο
από ηνλ θνκκνπληζκό. ην πιαίζην απηνύ ηνπ αληαγσληζκνύ εληάζζεηαη

θαη ην επεηζόδην ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 1948, ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ Βεξνιίλνπ,
πνπ αλαθέξεη θαη ην ζρνιηθό βηβιίν. (ζ. 145)

