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(Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ : ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
Α1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό
ή λάθος, γράφοντας στο τετράδιο εξέτασής σας τη λέξη "σωστό" ή "λάθος", δίπλα
στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
1.

Με την ανάληψη της πρώτης πρωθυπουργίας του, ο Βενιζέλος δέχτηκε στην
Ελληνική Βουλή αντιπροσώπους της Κρήτης.

2.

Την Tριπλή Συμμαχία αρχικά αποτελούσαν η Γερμανία, η Αυστροουγγαρία και η
Ιταλία.

3.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις με τη συμφωνία της Κέρκυρας (Μάιος 1914) αναγνώρισαν
την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου.

4.

Το 1934 ο Ρούσβελτ υποτίμησε το δολάριο στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει
την οικονομική κρίση.

5.

Με τη Συνθήκη του Μπρεστ Λιτόφσκ (1918) το Σοβιετικό καθεστώς προσάρτησε τα
βαλτικά κράτη (Λιθουανία, Εσθονία, Λεττονία).

6.

Ο Άγγλος κυβερνήτης της Κύπρου σερ Ρόναλντ Στορς επιδίωξε τη δημιουργία
κυβερνητικού κόμματος και την καλλιέργεια κυπριακής συνείδησης.

7.

Ο πρώτος νεκρός του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 ήταν ο Ονούφριος
Κληρίδης.

8.

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής του 1974,
συγκλήθηκε διάσκεψη στη Γενεύη με στόχο τη διευθέτηση του κυπριακού
προβλήματος.
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9.

Το σχέδιο Μακμίλλαν απορρίφθηκε από τους Ελληνοκύπριους, επειδή περιείχε
διαιρετικά στοιχεία και καθιστούσε την Τουρκία συγκυρίαρχο στην Κύπρο.

10. Η ΠΕΚΑ είχε την ευθύνη της στρατιωτικής οργάνωσης του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα 1955-1959 στην Κύπρο.
(Μονάδες 10 Χ 2 = 20)

Α2. Να γράψετε στο τετράδιο εξέτασης τα γράμματα της στήλης Α΄ και δίπλα από το
καθένα τον αντίστοιχο ορθό αριθμό της στήλης Β΄ (στη στήλη Β΄ περισσεύει ένα
στοιχείο):
ΣΤΗΛΗ Α΄
α. Δ. Γούναρης

ΣΤΗΛΗ Β΄
1. Στρατιωτικός αρχηγός του Ε.Δ.Ε.Σ.

β. Π. Κουντουριώτης

2. Στρατιωτικός αρχηγός της Ε.Κ.Κ.Α.

γ. Γ. Χατζηανέστης

3. Πρόεδρος της Α΄ Ελληνικής Δημοκρατίας

δ. Δ. Ψαρρός

4. Αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων

ε. Ν. Ζέρβας

5. Στρατηγός των ελληνικών δυνάμεων στη
μικρασιατική εκστρατεία
6. Πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της
μικρασιατικής εκστρατείας
(Μονάδες 5 Χ 2 = 10)

ΜΕΡΟΣ Β΄
Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω:
1.
2.
3.
4.

"Θέσεις Απριλίου"
Συμφωνία της Βάρκιζας
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Τριμερής Διάσκεψη του Λονδίνου (1955)

(Μονάδες 4 Χ 5 = 20)
ΜΕΡΟΣ Γ΄

3
Να αναπτύξετε τα τρία παρακάτω θέματα:
1. Αναφέρετε πέντε συνέπειες των διακοινοτικών ταραχών του 1963.
(Μονάδες 1Χ 5 = 5)

2. Ποια ήταν η θέση του Βενιζέλου για τη στάση που έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα σε σχέση
με τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και πώς την τεκμηρίωσε;
(Μονάδες 1 Χ 10 = 10)

3. Να παρουσιάσετε την εξωτερική πολιτική του Χίτλερ την περίοδο 1934-1939 και να
αναφερθείτε στις ενέργειες με τις οποίες προσπάθησε να την υλοποιήσει κατά την περίοδο
αυτή.
(Μονάδες 1 Χ 15)

ΜΕΡΟΣ Δ΄
Να αναπτύξετε, υπό μορφή ιστορικού δοκιμίου, 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 έναντι των Ευρωπαίων
συμμάχων τους σε θέματα οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά, την περίοδο από το
Φεβρουάριο του 1945 μέχρι το θάνατο του Στάλιν (1953).
(Μονάδες 1 Χ 20)

----------------ΤΕΛΟΣ----------------

