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Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1
Α.
Β.
Γ.

«Τη συνθήκη ειρήνης ακολούθησε…σύντοµα υπερίσχυσαν.» (σελ. 12 σχ.
βιβλίου).
«Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης…στον Έβρο.» (σελ. 88 σχ. βιβλίου).
«Ο Αµερικανός πρόεδρος Χάρυ Τρούµαν…από τις ΗΠΑ.» (σελ. 143 σχ.
βιβλίου).

ΘΕΜΑ Α2

ÔÉ

ΘΕΜΑ Β1

ÓÔ
Ç
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Γ
(περισσεύει το Β)

ÖÑ
ÏÍ

«Η Ελλάδα του 1830…στη χώρα να αναπτυχθεί.» (σελ. 34 σχ. βιβλίου).

ΘΕΜΑ Β2

«Η νέα αποικιοκρατία…να απελευθερώσει την «καθ’ ηµάς Ανατολή».» (σελ. 54-56
σχ. βιβλίου).
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1

Από το σχολικό βιβλίο προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι σ.76 («Συγκρουόµενα
συµφέροντα») και 77 («Οι ευρωπαϊκές συµµαχίες και η πολεµική δυναµική τους»).
Από το πρώτο κείµενο για διερεύνηση σηµαντικό είναι να τονιστεί ο ανταγωνισµός
µεταξύ των δυνάµεων, τα αντικρουόµενα συµφέροντα µεταξύ των χωρών κι ο
παγκόσµιος χαρακτήρας των συµφερόντων των µεγάλων δυνάµεων της Ευρώπης
καθώς επίσης και το γεγονός ότι το σύστηµα των συµµαχιών ήταν ευµετάβλητο και
απολύτως εξαρτηµένο από συγκυρίες κι ευάλωτο σε κρίσεις.
Από το δεύτερο κείµενο σηµαντικό είναι να καταδείξουν οι µαθητές τη δηµογραφική
ερµηνεία ως παράγοντα έκρηξης του πολέµου και να τη συσχετίσουν µε το αντίστοιχο
απόσπασµα από το σχολικό βιβλίο (σ.76 «Εξάλλου, η ραγδαία
εκβιοµηχάνιση…..Ανατολική Ευρώπη). Οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να
σχολιάσουν, επίσης, ότι ενώ το σχολικό βιβλίο βλέπει τη µετανάστευση και την
αποµάκρυνση των ανθρώπων από τις παραδοσιακές κοινωνικές δοµές τους ως αιτία
δηµιουργίας ανατρεπτικών οργανώσεων και κινηµάτων και συνακόλουθα αιτία του
πολέµου, ο Βερέµης προσθέτει και το στοιχείο του αντισλαβισµού των Γερµανών που
διευκολύνει την έκρηξη του πολέµου.

ÔÉ

ÓÔ
Ç

Από το τρίτο κείµενο θα πρέπει να σχολιαστεί ο στρατιωτικός ανταγωνισµός των δύο
µεγαλύτερων αντιπάλων, της Γερµανίας και της Βρετανίας, οι διεθνείς κρίσεις στις
οποίες ενεπλάκησαν οι χώρες (και να συνδεθεί µε το αντίστοιχο απόσπασµα από το
σχολικό βιβλίο, σελ.76) και να τονιστεί ότι καθοριστικός παράγοντας για την έξοδο
της Βρετανίας στον πόλεµο ήταν η εισβολή της Γερµανίας στο Βέλγιο (και να
συνδεθεί µε το αντίστοιχο απόσπασµα από το σχολικό βιβλίο (σελ.77).

ΘΕΜΑ ∆1

ÖÑ
ÏÍ

Από το σχολικό βιβλίο προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες της
παραγράφου «Η πολιτική κρίση στην Ελλάδα και τα «∆εκεµβριανά».
«Συλλογιζόµουνα ότι η ειδυλλιακή Πλάκα είναι το µέρος όπου έγινε η πρώτη µάχη του
∆υτικού και του Ανατολικού κόσµου», … δηµοψηφίσµατος επί του πολιτειακού
ζητήµατος.» (σ. 135)
Από το πρώτο ιστορικό παράθεµα πρέπει να τονιστεί ότι στο τέλος του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου υπήρχαν για την Ελλάδα τρεις φορείς εξουσίας (ΠΕΕΑ,
κυβέρνηση Ράλλη, κυβέρνηση Παπανδρέου). Ταυτόχρονα το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που
επικρατούσε τόσο στην επαρχία όσο και στις πόλεις µε τις πολιτικές οργανώσεις που
διέθετε, είχε καταστήσει σαφές ότι η µετάβαση σε επίπεδο εξουσίας µετά την
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αποχώρηση των γερµανικών στρατευµάτων θα ήταν ένα γεγονός αµφίβολο.
Χαρακτηριστικό των αιτιών όµως που οδήγησαν στην ένοπλη σύρραξη µεταξύ των
αντιµαχόµενων πλευρών είναι και το γεγονός ότι στη Μακεδονία η σύγκρουση πήρε
τη µορφή πολιτισµικού διαχωρισµού. Η συµφωνία, παραµονές της απελευθέρωσης,
µεταξύ ΕΑΜ- Κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν παροδική και δεν απέτρεψε τη
σύγκρουση καθώς «το κοινωνικό και πολιτικό ρήγµα ήταν βαθύ». Τα ∆εκεµβριανά
που στιγµατίστηκαν από τις πολυήµερες µάχες στην περιοχή των Αθηνών και την
ανάµειξη των Βρετανικών δυνάµεων τερµατίστηκαν µε τη Συµφωνία της Βάρκιζας,
χωρίς όµως να αποφευχθεί η εµφύλια σύγκρουση.
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Από το δεύτερο κείµενο οι µαθητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η έναρξη του
«Ψυχρού πολέµου» και η προσπάθεια ρύθµισης των επιµέρους ζητηµάτων από
πλευράς νικητών, όπως η «Συµφωνία των ποσοστών», φάνηκε να καθησυχάζει
προσωρινά τις αντιµαχόµενες πλευρές για ένα µικρό χρονικό διάστηµα καθώς οι
Βρετανοί προσπάθησαν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα και να
αποκλείσουν οποιαδήποτε κίνηση των Σοβιετικών. Μέληµά τους, η δηµιουργία και η
στήριξη κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον Γ. Παπανδρέου, µε τον παράλληλο
στρατιωτικό και πολιτικό περιορισµό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Η προσπάθεια συγκρότησης
νέου εθνικού στρατού προϋπέθετε τον αφοπλισµό τόσο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ όσο της
«Ορεινής Ταξιαρχίας» και του Ιερού Λόχου που αποτελούσαν το αντιστάθµισµα από
πλευράς κυβερνήσεως, και ενώ αρχικά διαφαινόταν συµφωνία µεταξύ των
αντιµαχόµενων πλευρών οι συνοµιλίες δεν έφεραν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η
ανάµειξη των βρετανικών δυνάµεων στην προσπάθεια αφοπλισµού προκάλεσε την
αντίδραση των ΕΑΜικών υπουργών, την παραίτησή τους και το κάλεσµα του λαού σε
αντικυβερνητική διαδήλωση στις 3 ∆εκεµβρίου 1944 στην πλατεία Συντάγµατος,
κατά την οποία διαδηλωτές σκοτώθηκαν, όταν η αστυνοµία επιτέθηκε στο ειρηνικό
µέχρι τότε πλήθος µε αποτέλεσµα τα επεισόδια να εξαπλωθούν τις επόµενες µέρες.
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