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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  Ζ 1 

 

1.  Να γράψετε σύντοµα κατατοπιστικά σηµειώµατα για τα πιο κάτω (6-8 γραµµές για το καθένα):   

 

α. Συμφωνία του Μονάχου, 29 / 09/ 1938         σελ. 112 - 113     

 

• Απαίτηση του Χίτλερ για προσάρτηση στη Γερμανία  

τσεχοσλοβακικών εδαφών που κατοικούνταν από μια ισχυρή  

γερμανική μειονότητα (Σουδήτες).  

 

• Αντίθεση Αγγλίας-Γαλλίας, που επιθυμούν να υπερασπιστούν  

την Τσεχοσλοβακία.  

 

• Συνάντηση στο Μόναχο, το Σεπτέμβριο του 1938 του Χίτλερ με  

τους πρωθυπουργούς της Αγγλίας Τσάμπερλαιν και της Γαλλίας  

Νταλαντιέ.  

 

• Με την απειλή άμεσου πολέμου, η Αγγλία και η Γαλλία  

εξαναγκάζονται από τον Χίτλερ να εγκαταλείψουν την  

Τσεχοσλοβακία.  

 

 

 

 

 

β.  «Μάχη της Αγγλίας» (1940)         σελ 116  

 

Εντατικός και συνεχής βομβαρδισμός του αγγλικού εδάφους από τη γερμανική  

αεροπορία για να προετοιμάσει ο Χίτλερ την απόβαση στα βρετανικά νησιά.   

  

Στόχοι:  (α)  η καταστροφή της αγγλικής αεροπορίας  

              (β) η τρομοκράτηση του πληθυσμού  

              (γ) η εξάρθρωση της αγγλικής βιομηχανίας  

Ωστόσο:  

             -  ο πληθυσμός παραμένει ατάραχος μετά από έκκληση του Τσώρτσιλ  

             -  η αγγλική αεροπορία προξενεί τρομερές απώλειες στους Γερμανούς  

             -  ο Χίτλερ αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για απόβαση – στρέφει την  

                προσοχή του στα Βαλκάνια 

 

  

γ. Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάµου, 1942          σελ. 123 

 

• Μυστική άφιξη στην Ελλάδα αγγλικού κλιμακίου με αρχηγό το  

συνταγματάρχη Μάγιερς.  ΄Ερχεται σε επαφή με τις ανταρτικές  

ομάδες. Συντονισμός των ενεργειών τους.  

 

• Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου στις 25 Νοεμβρίου  

1942.  
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• Συμμετέχουν στην ανατίναξη άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ, των Ε.Ο.Ε.Α  

και ΄Αγγλοι με την καθοδήγηση των ΄Αρη Βελουχιώτη και  

Ναπολέοντα Ζέρβα.  

 

• Αποτελέσματα ανατίναξης: (Δύο από τα τρία σημεία)  

(α) Καθυστέρηση για αρκετές βδομάδες του εφοδιασμού των  

Γερμανών στην Αφρική.  

(β) Ανύψωση ηθικού Ελλήνων.  

(γ) Καταξίωση ένοπλου αγώνα στη συνείδηση των  

συμμάχων.                                                              

 

δ. Δεκεμβριανά 1944/ Συμφωνία της Βάρκιζας  1945          σελ. 135- 136  

 

Πολιτική κρίση και ένοπλη σύγκρουση τον Δεκέμβρη του 1944 στην Αθήνα  

 

Συνάπτεται συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης Πλαστήρα και του ΕΑΜ το Φεβρουάριο του  

1945.  

Πρόνοιες:   

-  δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για να διεξαχθoύν εκλογές, το     

   συντομότερο, και δημοψήφισμα για την τύχη της μοναρχίας  

-  διάλυση των αντάρτικων οργανώσεων και αφοπλισμός του ΕΛΑΣ   

-  παροχή αμνηστίας στους στρατιώτες του ΕΛΑΣ  

Η συμφωνία δε γίνεται δεκτή από όλες τις ομάδες του ΕΛΑΣ.  Μερικές μονάδες του  

ΕΛΑΣ αρνούνται να δεχτούν τη συμφωνία καθώς και ο ίδιος ο Α. Βελουχιώτης.   

Η συμφωνία της Βάρκιζας τερματίζει την πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου.  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις:   

 

1. Σε αντίθεση με την πολιτική ΄΄ κατευνασμού ΄΄  της Αγγλίας και Γαλλίας απέναντι στον Χίτλερ,  

   με ποιες ενέργειες  εκφράστηκε η επιθετική  πολιτική της χιτλερικής Γερμανίας την περίοδο  

   1936 – 1939 ;                                                                                                                     σελ. 111-112 

   

Ενέργειες:  

• Κατάληψη της Ρηνανίας (1936)  

• Συνθήκη συμμαχίας Γερμανίας – Ιταλίας (Άξονας Ρώμης – Βερολίνου, 1936)  

• Εξαναγκασμός της Αυστρίας να ενωθεί με τη Γερμανία (1938)  

• Διεκδίκηση τσεχοσλοβακικών εδαφών που κατοικούνταν από μια ισχυρή  

γερμανική μειονότητα, τους Σουδήτες (1938)  

• Συμφωνία του Μονάχου (1938) εξαναγκάζει τους πρωθυπουργούς της Αγγλίας  

και της Γαλλίας (Τσάμπερλαϊν και Νταλαντιέ) να εγκαταλείψουν την  

Τσεχοσλοβακία υπό την απειλή του πολέμου  

• Διάλυση της Τσεχοσλοβακίας (1939), έτσι ώστε να μεταβάλει τη Δυτική  

Τσεχοσλοβακία σε γερμανικό προτεκτοράτο ενώ   

• ανακηρύσσει την Ανατολική Τσεχοσλοβακία ανεξάρτητη υπό γερμανική  

κηδεμονία  

• Σύμφωνο Μολότωφ-Ρίμπεντροπ (1939)  

• Εισβολή στην Πολωνία (1939) 
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2. Να αναπτύξετε  και να σχολιάσετε  το πιο κάτω θέμα :  

 

Το Φεβρουάριο του 1945 πραγματοποιείται στη Γιάλτα η ομώνυμη συνδιάσκεψη, όπου  

καθορίζονται οι ζώνες επιρροής των υπερδυνάμεων, ενώ δύο χρόνια μετά εγκαινιάζεται η  

περίοδος του ψυχρού πολέμου.  

Παρουσιάστε και σχολιάστε την πολιτική των υπερδυνάμεων , ΗΠΑ και Σοβιετικής ΄Ενωσης,  

έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων τους σε θέματα οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά,  

την περίοδο από το 1945 μέχρι τον θάνατο του Στάλιν (1953).                                        σελ. 142-145  

 

 

 

 • Δόγμα Τρούμαν : Πολιτική οικονομικής ενίσχυσης των ευρωπαϊκών  

   κρατών   Στόχος η συγκράτηση του κομμουνισμού στις χώρες όπου είχε επικρατήσει  

 

• Σχέδιο Μάρσαλ : Προσφορά οικονομικής βοήθειας σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με όρους…                               

 

• Αντίδραση Σοβιετικής ΄Ενωσης : Απορρίπτει το σχέδιο Μάρσαλ Εξαναγκάζει τις χώρες της  

  Ανατολικής Ευρώπης  να πράξουν το ίδιο                                

 

• Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη  

 

• Διπολικό σύστημα 

 

• Κομμουνιστικός συνασπισμός, αλλά αποβολή της Γιουγκοσλαβίας  

 

• Επικράτηση ψυχροπολεμικού κλίματος (ορισμός ψυχρού πολέμου …)  

 

•  Ίδρυση Συμμαχίας  του ΝΑΤΟ, 1949  Συμφώνου  Βαρσοβίας, 1955   

 

• Σημεία κρούσης των δύο συνασπισμών στην Ευρώπη  

  α) Κρίση Βερολίνου. ΄Ιδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας  

     από τους δυτικούς συμμάχους  Αποκλεισμός του Βερολίνου από τους Σοβιετικούς          

    ΄Ιδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας (1949)    

   

  β) Ελληνικός εμφύλιος             

     Αμερικανική βοήθεια στα κυβερνητικά στρατεύματα            

     Νίκη της δεξιάς  
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3. Να παρουσιάσετε και να σχολιάσετε τα αποτελέσματα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου (1946-49).  

                                                                                                                                              σελ. 145 

   

• Δεκάδες χιλιάδες νεκροί (υπολογίζονται από 40.000 μέχρι  80.000).  

 

• Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι των χωριών μένουν άστεγοι.  

 

• Πολλοί από αυτούς, εξ αιτίας και του τρόμου των αντεκδικήσεων, μετακινούνται στις  

  μεγάλες πόλεις, κυρίως στην Αθήνα.  

 

• 80.000-100.000 άτομα καταφεύγουν στις σοσιαλιστικές χώρες.  

 

• Δημιουργείται ιδεολογικό πολιτικό και πολιτιστικό χάσμα που χωρίζει τον ελληνικό λαό.  

 

• Διώκονται και εξοντώνονται πολλοί οπαδοί της Αριστεράς.  

 

• Ο αντικομμουνισμός καθίσταται κυρίαρχο στοιχείο στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική  

  ζωή της χώρας.  

 

• Ανοίγει ο δρόμος για επεμβάσεις των συμμάχων στα εσωτερικά της χώρας. 

 

  

 

4. Να γράψετε ένα κείμενο 150 – 200 λέξεων, στο οποίο να παρουσιάζετε τους  

λόγους ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Να αναφέρετε τα  

βασικά όργανα του ΟΗΕ και να εξηγήσετε πώς η διαδικασία λήψης αποφάσεων  

στο Συμβούλιο Ασφαλείας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού.  

 

Λόγοι  ίδρυσης του ΟΗΕ:  

-Οι καταστροφικές συνέπειες του β΄ Παγκοσμίου     

 Πολέμου.  

-Η αναζήτηση ειρήνης και ευημερίας.  

- Η ανάγκη για μια νέα οργάνωση της διεθνούς  

κοινωνίας, ικανή να κατοχυρώσει την τάξη και τη  

δικαιοσύνη στις διεθνείς υποθέσεις.  

 

Βασικά ΄Οργανα ΟΗΕ  

- Γενικός Γραμματέας  

- Γενική Συνέλευση  

- Συμβούλιο Ασφαλείας  

 

Διαδικασία λήψης αποφάσεων και αποτελεσματικότητα του Οργανισμού:  

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας μετέχουν, ως μόνιμα μέλη, πέντε χώρες: Η.Π.Α., ΕΣΣΔ  

(σήμερα η Ρωσική Ομοσπονδία), Βρετανία, Γαλλία και Κίνα.  

Για να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των  

πέντε μόνιμων  μελών  (Δικαίωμα veto).  

Η κατάχρηση του δικαιώματος veto τόσο από τους Δυτικούς όσο και από τους  

Σοβιετικούς είχε ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του ΟΗΕ.  

 


