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ΘΕΜΑ Α1
α) Συνθήκη Αγίου Στεφάνου : σχ. βιβλίο σελ. 63 – 65 «το 1878 … Νοτιοανατολική Ευρώπη».
Σηµείωση : στον ορισµό θα µπορούσε να παραληφθεί η τελευταία περίοδος.

β) Σύµφωνο Μολότοφ – Ρίµπεντροπ: σχ. βιβλίο σελ. 113 « Ο Γερµανός … της Πολωνίας»
Σηµείωση: για να δικαιολογηθεί η φράση « ο δικτάτορας ενέµεινε στις θέσεις του» θα µπορούσε να
συµπληρωθεί πως αξίωση του Χίτλερ ήταν η προσάρτηση του Ντάντσιχ.
γ) Συνθήκη Μάαστριχτ: σχ. βιβλίο σελ.156 «Μετά τη λήξη … κοινού νοµίσµατος».
ΘΕΜΑ Α2
α)Λ
β)Σ
γ)Λ
δ)Λ
ε)Σ
ΘΕΜΑ Β1.
Σχολικό βιβλίο σελ.: 30 «Προέκυψε τότε….δύο παρατάξεων»
ΘΕΜΑ Β2
Σχολικό βιβλίο σελ.: 79 « Για τη λύση …..όπλα των εµπόλεµων».

ΘΕΜΑ Γ1
Από το σχολικό βιβλίο σελ 102-103 « Η διεθνής θέση της Ελλάδας» Από «Στο διπλωµατικό…..
κύρος της».
Από τα παραθέµατα θα αξιοποιηθούν οι πληροφορίες:
 Κείµενο Α (στόχοι ελληνικής εξωτερικής πολιτικής)
- αποκατάσταση σχέσεων µε την Ιταλία αντίστοιχων µε αυτών που διατηρούσε η Ελλάδα
µε τη Γαλλία και την Αγγλία.
- διευθέτηση των διαφορών που υπήρχαν όχι µόνο µε τη Γιουγκοσλαβία αλλά και µε την
Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία µε στόχο τη δηµιουργία στενών σχέσεων φιλίας.

- αποφυγή εξάρτησης από τις Μεγάλες ∆υνάµεις ώστε να µπορεί η Ελλάδα να λαµβάνει
αποφάσεις αυτοβούλως.
 Κείµενο Β (πορεία υλοποίησης)
-η ένωση των λαών της Ευρώπης πρέπει να γίνει στα πλαίσια διεθνούς οργάνωσης και
σεβασµού της εθνικής κυριαρχίας των κρατών.
- εξασφάλιση οικονοµικών και πολιτικών πλεονεκτηµάτων για τα κράτη της Ευρώπης.
- όλα τα παραπάνω οφείλουν να επιχειρηθούν µε ιδιαίτερη προσοχή και σε βάθος χρόνου.

ΘΕΜΑ ∆1
Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε τα εξής:
Σελ.134-135 6. Ο ανταγωνισµός στο στρατόπεδο των νικητών: «Ο ανταγωνισµός….ψυχρού
πολέµου».
7. Οι συνθήκες ειρήνης και η ενσωµάτωση της ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα « το
εδαφικό καθεστώς …. στην ΕΣΣ∆»
Από τις πηγές αξιοποιούµε τα εξής:
 Κείµενο Α
- Η εγκαθίδρυση φιλοσοβιετικών κυβερνήσεων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
- Παραδείγµατα: Ρουµανία/ Πολωνία/ Ουγγαρία.
 Κείµενο Β
- Συµφωνία των συµµάχων για την παράδοση της Γερµανίας.
- Κυριαρχία των µεγάλων νικητών µε διοικητικό όργανο του Συµβουλίου Ελέγχου.
- ∆ιαφωνία Ρούζβελτ και Στάλιν για την παράδοση µέρους της Γερµανίας στη Γαλλία.
-Υποχώρηση του Στάλιν για τη Γαλλία, καθώς είχε εξασφαλίσει την Πολωνία.
 Κείµενο Γ
- ∆ιαµετρικά αντίθετες απόψεις Σοβιετικών µε ∆υτικούς, για το ζήτηµα της Γερµανίας ήδη
από το 1946.
- Η ΕΣΣ∆ επιθυµούσε: πλήρη διάλυση εργοστασίων ζώνης που ήλεγχε.
- Αµερική και Βρετανία: δεν επιθυµούσαν την απογύµνωση της καθώς θεωρούσαν ότι θα
ήταν πιο εύκολη η εγκαθίδρυση κοµµουνιστικού καθεστώτος.
- Πολύ γρήγορα, οι ίδιες έδωσαν τέλος σε πρακτικές όπως αποβιοµηχανοποίηση και
αντιναζιστικές εκκαθαρίσεις.
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