ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010

Μάζεκα: Ιζηνξία – ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΟΡΘΩΗ
Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Πέκπηε, 3 Ηνπλίνπ 2010
07:30 – 10:30
1. Σν εμεηαζηηθφ δνθίκην απνηειείηαη απφ έμη (6) ζειίδεο θαη ηξία (3) κέξε.
2. Να απαληεζνχλ ΟΛΔ νη εξσηήζεηο θαη ησλ ηξηψλ (3) κεξψλ.
ΜΔΡΟ Α΄

(20 κνλάδεο)

Α1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηφ ή
ιάζνο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»,
δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξφηαζε:
α. Πξσηαγσληζηήο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο ήηαλ ν θαγθειάξηνο Βίζκαξθ.
ΛΑΘΟ, Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 11
β. Οη «θαξκπνλάξνη» ήηαλ ξηδνζπάζηεο θαη πξνσζνχζαλ ξηδηθέο πνιηηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο θαη αβαζίιεπην πνιίηεπκα.
ΩΣΟ, Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ.14
γ. Ο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο απνδέρηεθε ηελ αξρεγία ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο.
ΛΑΘΟ, Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ.16
δ. Σν «Αλαηνιηθφ Εήηεκα» πξνθιήζεθε απφ ηε βαζκηαία ππνρψξεζε ηεο
δχλακεο ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνχξγσλ.
ΛΑΘΟ, Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 38
ε. Με ην δηάηαγκα «Χάηη Χνπκαγηνχλ» ηεξκαηίζηεθε ζηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία ε πεξίνδνο ηνπ Σαλδηκάη (κεηαξξπζκίζεσλ).
ΛΑΘΟ, Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 40
ζη. Οη Βξεηαλνί αληηιακβάλνληαλ ηελ εζληθή ηνπο απνζηνιή γηα ηε δεκηνπξγία
απνηθηψλ σο «ρξένο ηνπ ιεπθνχ αλζξψπνπ» (the white man΄s burden).
ΩΣΟ, Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ.56
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δ. Σελ Σξηπιή πλελλφεζε απνηεινχζαλ ε Βξεηαλία, ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία.
ΛΑΘΟ, Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 76
ε.

Πξψηνο Αληηπξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εμειέγε ν Γξ Φαδίι
Κνπηζηνχθ.
ΩΣΟ, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, ζ. 245

ζ. Μεηά ηελ εθδήισζε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, ν Μαθάξηνο απεχζπλε δηάγγεικα
πξνο ηνλ θππξηαθφ ιαφ κέζσ ηνπ «Διεχζεξνπ Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ
Πάθνπ».
ΩΣΟ, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, ζ. 295
η.

Ζ
κνλνκεξήο
αλαθήξπμε
ηνπ
ηνπξθνθππξηαθνχ
ςεπδνθξάηνπο
θαηαδηθάζηεθε σο απνζρηζηηθή θαη παξάλνκε ελέξγεηα απφ ηα Ζλσκέλα
Έζλε.
ΩΣΟ, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, ζ. 302
(10 x 1= 10 κνλάδεο)

Α2.

Καζέλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β΄ αληηζηνηρεί κε κηα πξνζσπηθφηεηα ηεο
ζηήιεο Α΄. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηνπο αξηζκνχο ηεο ζηήιεο
Α΄ θαη δίπια απφ ηνλ θαζέλα ην γξάκκα ηεο ζηήιεο Β΄ πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζσζηή απάληεζε.
Πξνζνρή: Γχν πξνζσπηθφηεηεο ηεο ζηήιεο Α΄ πεξηζζεχνπλ.

ΣΗΛΗ Α΄
1. Βιαδίκεξνο Οπιηάλνθ
(Λέληλ)
2. Ρνκπέξ νπκάλ
3. Αζαλάζηνο Γηάθνο
4. Νηθφιανο Πιαζηήξαο
5. Βίιπ Μπξαλη

6. Νηθφδεκνο Μπισλάο

ΣΗΛΗ Β΄
ΔΛΙΓΔ
Ζγέηεο ηεο Ρσζηθήο Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη
Δπαλάζηαζεο
ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ,
ζ. 94-95
α. «Παηέξαο» ηεο ηδέαο ηεο Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη
Δπξσπατθήο Έλσζεο
ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ,
ζ. 154
ε. Μάρε ηεο Αιακάλαο
Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη
ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ,
ζ. 23
γ.

β. Νέα αλαηνιηθή πνιηηηθή
(νζηπνιηηίθ) θαη αλαγλψξηζε
ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο
απφ ηε Γπηηθή (1972)
δ.
Κίλεκα
ηνπ
1931
(Οθησβξηαλά)

Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη
ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ,
ζ. 148
Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, ζ.
223

7. Λερ Βαιέζα
(5 x 2= 10 κνλάδεο)
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ΜΔΡΟ Β΄
Β1.

(45 κνλάδεο)

Να γξάςεηε ζχληνκα θαηαηνπηζηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηα πην θάησ, κε βάζε
ηα δεηνχκελα ησλ παξελζέζεσλ:
α. «πλζήθε ησλ εβξώλ, 28 Ινπιίνπ / 10 Απγνύζηνπ 1920»
(πεξηερφκελν, ζεκαζία, θαηάιεμε)
β. «Κίλεκα ησλ Αδεζκεύησλ»
(ρξνληθφ πιαίζην, κέιε, επηδηψμεηο, απνηέιεζκα δξάζεο)
γ. «Γηαζθεπηηθή πλέιεπζε, 1947-1948»
(ζχγθιεζε, ζπκκεηέρνληεο, πξφηαζε, θαηάιεμε)
(3 x 5= 15 κνλάδεο)

α.
«πλζήθε ησλ εβξώλ, 28 Ινπιίνπ / 10 Απγνύζηνπ 1920»: Ιζηνξία ηνπ
Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 85 θαη ζπκπιεξσκαηηθά 87-88.
Πεξηερφκελν:
- Παξαρσξήζεθε ζηελ Διιάδα ε Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Θξάθε.
- Αλαγλσξίζηεθε ε ειιεληθή θπξηαξρία ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ εθηφο απφ ηα
Γσδεθάλεζα (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθηφο ηεο Ρφδνπ).
- Αλαηέζεθε πξνζσξηλά ε δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο ηεο κχξλεο ζηελ Διιάδα.
- Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα ηελά απνηέιεζαλ νπδέηεξε δψλε ππφ ηνλ έιεγρν
ζπκκαρηθήο επηηξνπήο.
[λα αλαθεξζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία ζηνηρεία από ηα ηέζζεξα,
3 x 1 κνλ. = 3 κνλάδεο]

εκαζία:
- Οδεγεί ζηελ απνδπλάκσζε θαη ζπξξίθλσζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
– ηαπείλσζε θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ.
- Δδαθηθή δηεχξπλζε ηεο Διιάδαο θαη ηθαλνπνίεζε θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
κεγαιντδεαηηζκνχ.
[λα αλαθεξζεί ηνπιάρηζηνλ ην έλα ζηνηρείν από ηα δύν, 1 κνλάδα]
Καηάιεμε: Απνδείρηεθε βξαρχβηα/ εχζξαπζηε θαη ηάθεθε θάησ απφ ηα εξείπηα ηεο
Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο.
(1 κνλάδα)
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β. «Κίλεκα ησλ Αδεζκεύησλ»: Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ,
ζ. 153
Χξνληθφ πιαίζην: 1961, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Βειηγξαδίνπ / ζηα
πιαίζηα ηεο απναπνηθηνπνίεζεο
(1 κνλάδα)
[Να γίλεη πιήξεο έληαμε ηνπ γεγνλόηνο ζην ρξνληθό πιαίζην. Να θαηαγξαθεί
νπσζδήπνηε ε ρξνλνινγία 1961. Δάλ θαηαγξαθεί κόλν ε ρξνλνινγία 1961 ή
κόλν ε Γηάζθεςε ηνπ Βειηγξαδίνπ ηόηε δίλεηαη 0,5 κνλάδα].
Μέιε: Ηλδία, Αίγππηνο, Γηνπγθνζιαβία, Κχπξνο

(1 κνλάδα)

[Η αλαθνξά κόλν ζε δύν ρώξεο βαζκνινγείηαη κε 0,5 κνλάδα.
Η αλαθνξά ζε 3-4 ρώξεο βαζκνινγείηαη κε 1 κνλάδα.
Η αλαθνξά ζε «πξώελ απνηθίεο» βαζκνινγείηαη κε 0,5 κνλάδα]
Δπηδηψμεηο:
- Γηαηήξεζε εθηφο ησλ δχν ζπλαζπηζκψλ (Γπηηθνχ θαη Αλαηνιηθνχ)
- Δλεξγεηηθή νπδεηεξφηεηα ζηνλ Ψπρξφ Πφιεκν, ψζηε λα επεξεάζεη, σο
απηφλνκνο παξάγνληαο, ηε δηεζλή ζθελή
[Να αλαθεξζνύλ θαη ηα 2 ζηνηρεία, 2 x 0.5 = 1 κνλάδα]
Απνηέιεζκα δξάζεο:
- Ζ δξάζε ηνπ θηλήκαηνο έθεξε ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ
πφξσλ ηνπ πιαλήηε
- Οδήγεζε ζε δηάινγν Βνξξά – Νφηνπ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ
(ζηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980)
- Παξά ηηο επηδηψμεηο ηνπ, ην θίλεκα δελ δηέζεηε επαξθή ηζρχ θαη ζπλνρή ψζηε
λα πεηχρεη ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηνπ
[λα αλαθεξζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηα δύν ζηνηρεία από ηα ηξία,
2 x 1 κνλ. = 2 κνλάδεο]

γ. «Γηαζθεπηηθή πλέιεπζε, 1947-1948»: Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, ζ. 229.
χγθιεζε:
Ζ Γηαζθεπηηθή πλέιεπζε (πνπ ήηαλ θαη έλα κέζν ζθπγκνκέηξεζεο ησλ αηζζεκάησλ
ηνπ θππξηαθνχ ιανχ) ζπγθιήζεθε απφ ηελ αγγιηθή θπβέξλεζε.
(1 κνλάδα)
πκκεηέρνληεο:
Δθπξφζσπνη ηεο αξηζηεξάο, θάπνηνη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο θη εθπξφζσπνη ηεο
ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο.
[Να αλαθεξζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηα δύν από ηα ηξία ζηνηρεία, 1,5 κνλάδεο]
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Πξφηαζε:
Πξνζθέξζεθε κηα κνξθή απηνθπβέξλεζεο.
(1 κνλάδα)
Καηάιεμε:
Γελ ηθαλνπνίεζε νχηε ηελ ειιελνθππξηαθή νχηε ηελ ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά (ε νπνία
πξφβαιε θάπνηεο δηθέο ηεο αμηψζεηο).
(1,5 κνλάδεο)

Β2.

ε θείκελν έθηαζεο 180-230 ιέμεσλ, λα παξνπζηάζεηε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ
θνηλνβνπιεπηηζκνχ ζηε Γεξκαλία θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηελ απνδπλάκσζε ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (Κ.Σ.Δ.). ην θείκελφ ζαο λα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά θαη
νη παξαθάησ φξνη / έλλνηεο:
Ράηρ, λαδηζκφο, παγθφζκηα εηξήλε, «ζπιινγηθή αζθάιεηα»
(15 κνλάδεο)

χληνκνο πξφινγνο – Δηζαγσγή (0,5 κνλάδα)
Ζ θηιειεχζεξε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία πνπ επηθξαηνχζε σο πξφηππν ζην
δηεζλέο ζηεξέσκα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20 δέρηεθε πιήγκα ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929 ή/ θαη ε ελίζρπζε ηεο αληίζεζεο ζην θηιειεπζεξηζκφ απφ
ηνπο νπαδνχο ηεο ζηαιηληθήο Ρσζίαο θαη ηεο θαζηζηηθήο Ηηαιίαο έπιεμε, επίζεο, ηνλ
θνηλνβνπιεπηηζκφ.
Εεηνχκελα
1. Δληππσζηαθή άλνδνο ηεο δχλακεο ηνπ Δζληθνζνζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο
(εθινγέο ηνπ 1933, πνζνζηφ 44%) ηνπ Αδφιθνπ Χίηιεξ, πνπ εθδειψλεηαη
ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζηε
Γεξκαλία.
2. Άζθεζε ηεο ρξήζεο βίαο θαηά ησλ αληηθξνλνχλησλ θαη θαηαζηξαηήγεζε
ησλ δεκνθξαηηθψλ κεζφδσλ:
(α) απφ έλζηνινπο νπαδνχο ηνπ θφκκαηνο.
(β) απφ ηελ αλνρή ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαηά ησλ αληηθξνλνχλησλ.
(γ) ιφγσ ηεο ζπγθαηάβαζεο ησλ κεηξηνπαζψλ θνκκάησλ.
3. Ο Χίηιεξ αλαθεξχζζεηαη πξφεδξνο ηνπ Ράηρ («ελφο γεξκαληθνχ θξάηνπο
εληαίνπ θαη φρη νκνζπνλδηαθνχ – ζπγθεληξψλνληαο φιεο ηηο εμνπζίεο θαη
θαηαπλίγνληαο θάζε εθδήισζε εζσηεξηθήο ηδενινγηθήο δηαθνξνπνίεζεο»).
4. Σξφπνο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο θαη ε νινθιεξσηηθή επηθξάηεζε ηνπ
λαδηζκνύ:
(α) απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο –
Γθέκπειο.
(β) απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο.
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(γ) δξαζηηθή κείσζε ηεο αλεξγίαο.
(δ) βίαηε θαηαζηνιή θάζε αληίδξαζεο (Γθεζηάπν – Δο-Δο).
(ε) Ηδενινγηθή θαζαξφηεηα ησλ Γεξκαλψλ («Άξεηνη»).
(ζη) Δμαζθάιηζε «δσηηθνχ ρψξνπ».
[λα αλαθεξζνύλ θαη ηα ηέζζεξα ζεκεία. Από ην ζεκείν 2 λα αλαθεξζνύλ
ηνπιάρηζηνλ ηα 2 ζηνηρεία από ηα ηξία (α,β,γ) θαη από ην ζεκείν 4 ηνπιάρηζηνλ
ηα 3 από ηα 6 (α,β,γ,δ,ε,ζη), 4 x 2 κνλ. = 8 κνλάδεο. Αλ ζην ζεκείν 2 αλαθεξζεί
κόλν ν όξνο «Άζθεζε ηεο ρξήζεο βίαο» ηόηε παίξλεη κόλν κία κνλάδα]
Απηή ε επηθξάηεζε απνηειεί θίλδπλν φρη κφλν γηα ηε δεκνθξαηία αιιά θαη γηα ηελ
Παγθόζκηα Δηξήλε.
(1 κνλάδα)
[αλ αλαθεξζεί ν όξνο «Παγθόζκηα Δηξήλε» ελζσκαησκέλε αιινύ ζην θείκελν
θαη όρη ζηελ πην πάλσ ζπλδεηηθή πξόηαζε, ηόηε λα δίλεηαη ε κνλάδα]
Ζ απνδπλάκσζε θαη θαηάξξεπζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (Κ.Σ.Δ.) ζπληειέζηεθε
ππφ ηελ πίεζε ησλ πην θάησ γεγνλφησλ:
1. Καηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο «ζπιινγηθήο αζθάιεηαο»
(α) Αδπλακία εγγχεζεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο Παγθόζκηαο Δηξήλεο.
(β) Αδπλακία αλάζρεζεο ησλ εθβηαζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ησλ ηζρπξψλ
απηαξρηθψλ δπλάκεσλ.
2. Ζ ππνβάζκηζε ηεο Κ.Σ.Δ. θαίλεηαη απφ ηε καηαίσζε ησλ ζρεδίσλ γηα έλα
γεληθφ αθνπιηζκφ.
3. Ζ απνρψξεζε απφ ηνπο θφιπνπο ηεο Κ.Σ.Δ. ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Ναδηζηηθήο
Γεξκαλίαο εγθαηληάδεη ηελ εθζηξαηεία θαηά ηνπ δηεζλνχο θξάηνπο δηθαίνπ
[Αλ αλαθεξζνύλ ηα δύν ζηνηρεία από ηα ηξία, λα δίλνληαη 5 κνλάδεο]

χληνκνο επίινγνο – θαηαθιείδα (0,5 κνλάδα)
Σα πην πάλσ γεγνλφηα νδήγεζαλ αλαπφθεπθηα ζηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν.
Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 104 -105.
[ε πεξίπησζε απόθιηζεο πάλσ από 50 ιέμεηο από ην όξην ησλ 230 ιέμεσλ
αθαηξείηαη κία κνλάδα. Δπηπιένλ, ην θείκελν πξέπεη λα δνκείηαη ζε ζπλερή
ιόγν. ε πεξίπησζε απιήο απαξίζκεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ρσξίο ηε ζύλζεζή
ηνπο ζε εληαίν θείκελν, αθαηξείηαη κία κνλάδα]
Β3.

ε θείκελν έθηαζεο 150-200 ιέμεσλ, λα πεξηγξάςεηε ηελ αληίζηαζε ησλ
Διιήλσλ θαηά ηεο γεξκαληθήο εηζβνιήο (Απξίιηνο – Μάηνο 1941) θαη ηδηαίηεξα
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ζηε κάρε ηεο Κξήηεο. Να αμηνινγήζεηε ηε ζεκαζία ηεο αληίζηαζεο απηήο γηα
ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ.
(15 κνλάδεο)
χληνκνο πξφινγνο – Δηζαγσγή (0,5 κνλάδα)
Ο Χίηιεξ θαηαπαηψληαο ην ζχκθσλν Μνιφηνθ – Ρίκπεληξνπ (1939) δηαξξεγλχεη ηηο
ζρέζεηο ηνπ κε ην ηάιηλ θαη θαηαζηξψλεη ην ζρέδην Μπαξκπαξφζα γηα λα εηζβάιεη
ζηε νβηεηηθή Έλσζε (Μέζα Μαΐνπ 1941). Γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πην
πάλσ ζρεδίνπ (αζθάιηζε ησλ λψησλ ηνπ) ελεξγεί πξνιεπηηθά γηα ηελ εμνπδεηέξσζε
νπνηαζδήπνηε απεηιήο ζηε Βαιθαληθή θαη ζην Αηγαίν Πέιαγνο
ή
Μεηά ηελ απνηπρία ηνπ Μνπζνιίλη / ηεο Ηηαιίαο λα θαηαιάβεη ηελ Διιάδα ν Χίηιεξ
εμαπνιχεη επίζεζε θαηά ηεο Διιάδαο.
Εεηνχκελα:
Αληίζηαζε ησλ Διιήλσλ θαηά ηεο γεξκαληθήο εηζβνιήο:
1. Καηαξηίδεη ην ζρέδην Μαξίηα (Γεθέκβξηνο 1940) γηα εηζβνιή ζηελ Διιάδα.
2. Δπηηέζεθε ζηηο 6 Απξηιίνπ 1941 ζηελ Διιάδα θαη αληηζηάζεθαλ Έιιελεο
ππνζηεξηδφκελνη απφ κηθξφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα Βξεηαλψλ ζε απηφλ κε
ζζέλνο ζηελ νρπξή γξακκή ησλ ειιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ.
3. Σα ζηξαηεχκαηα ησλ Γεξκαλψλ ππεξέρνπλ ζε νξγάλσζε θαη ζε νπιηθά κέζα
θαη έηζη θαηαιακβάλνπλ ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα.
4. Άηαθηε ππνρψξεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ αιβαληθνχ κεηψπνπ.
5. Ο Δκκαλνπήι Σζνπδεξφο θαη ν βαζηιηάο Γεψξγηνο Β΄ δνθηκάδνπλ απφ θνηλνχ
κε ηνπο Βξεηαλνχο λα αληηζηαζνχλ ζηελ Κξήηε.
6. Μάρε ηεο Κξήηεο.
Οη Γεξκαλνί απνβηβάδνπλ ζηξαηεχκαηα απφ αέξνο θαη νη Κξήηεο αληηζηέθνληαη
κε θάζε δηαζέζηκν κέζν (ιατθφο πφιεκνο).
[λα αλαθεξζνύλ ππνρξεσηηθά ηα ζεκεία 1,2,3 θαη 6. Να αλαθεξζεί έλα από ηα
ζηνηρεία 4 ή 5. 5 x 2 κνλ. = 10 κνλάδεο]
Αμηνιφγεζε:
Μεγάιε ζεκαζία/ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο έλνπιεο ειιελνγεξκαληθήο ζχξξαμεο.
(1 κνλάδα)
Σεθκεξίσζε αμηνιφγεζεο:
Ζ αλαγθαζηηθή ζηξνθή ζηα Βαιθάληα ππνρξέσζε ηνλ Χίηιεξ λα αλαβάιεη ηελ
εθηέιεζε ηεο επηρείξεζεο «Μπαξκπαξόζα» θαηά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο κε
κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο, απφ ηα κέζα Μαΐνπ ζηηο 22 Ηνπλίνπ. Ζ
κεηάζεζε απηή είρε σο απνηέιεζκα λα κελ πξνιάβνπλ ηειηθψο ηα γεξκαληθά
ζηξαηεχκαηα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1941 λα θαηαιάβνπλ ην Λέληλγθξαλη θαη ηε Μφζρα,
πξνηνχ αθηλεηνπνηεζνχλ εμαηηίαο ησλ αληίμνσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ ξσζηθνχ
ρεηκψλα (θαη ηεο αληίζηαζεο ηνπ ζνβηεηηθνχ ιανχ).
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(3 κνλάδεο)
[Σα ζεκεία κε έληνλν ρξώκα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη νπσζδήπνηε ζηελ
απάληεζε]
χληνκνο επίινγνο – θαηαθιείδα (0,5 κνλάδα)
Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 120-121
[Σν θείκελν πξέπεη λα δνκείηαη ζε ζπλερή ιόγν. ε πεξίπησζε απιήο
απαξίζκεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ρσξίο ηε ζύλζεζή ηνπο ζε εληαίν θείκελν,
αθαηξείηαη κία κνλάδα]

ΜΔΡΟ Γ΄

(35 κνλάδεο)

ΠΡΟΟΥΗ:

- Οξζή είλαη ε απάληεζε πνπ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο κε βάζε
ζηνηρεία από ηηο πεγέο πνπ παξαηίζεληαη, θαζώο θαη άιια
ηζηνξηθά γεγνλόηα / ζηνηρεία.
- Η αληηγξαθή απηνύζησλ ρσξίσλ από ηηο πεγέο, ρσξίο πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ηνπο, αμηνινγείηαη κε κεδέλ κνλάδεο.

Γ1.
Ι.

(10 κνλάδεο)
«ηηο 28 Ινπιίνπ 1954 ν Τπνπξγόο ηωλ Απνηθηώλ Υόπθηλζνλ, κηιώληαο ζηε
Βνπιή ηωλ Κνηλνηήηωλ, είπε, όηη ε Κύπξνο είλαη ζηξαηεγηθή πεξηνρή δωηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα, ζηελ νπνία νπδέπνηε ζα κπνξνύζε
λα εθαξκνζηεί ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο. Η δήιωζε απηή ζπκπίπηεη κε ηε
κεηαθνξά ηνπ βξεηαληθνύ ζηξαηεγείνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζηελ Κύπξν, θαη κε
ηελ εμαγγειία από ηνλ Τθππνπξγό Απνηθηώλ, Κόκεηα Μάληζεξ, ηεο βξεηαληθήο
πξόζεζεο γηα επηβνιή λένπ απνηθηαθνύ ζπληάγκαηνο».
Πεγή: Νίθνο Κξαληδηψηεο, «Σν Κππξηαθφ απφ ηελ Αγγιηθή Καηνρή κέρξη ηνλ
Έλνπιν Αγψλα (1878-1955)», Κππξηαθά (1878-1955), Γηαιέμεηο Λατθνχ
Παλεπηζηεκίνπ, αξ. 2, έθδνζε Γήκνπ Λεπθσζίαο, Λεπθσζία 1986, ζ. 28.
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ΙΙ.

Δθεκεξίδα Σν Βήκα, 31.10.1958
Πεγή: Χξχζαλζνο Χξπζάλζνπ, Γεινην-γξαθώληαο ηελ Ιζηνξία ηνπ Κππξηαθνύ,
Δθδφζεηο Αξκίδα, Λεπθσζία 2009, ζ. 149.
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Με βάζε ηηο πην πάλσ πεγέο θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα
απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. λα πξνζδηνξίζεηε, ζχκθσλα κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ Χφπθηλζνλ, ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχζαλ ηελ Κχπξν «ζηξαηεγηθή πεξηνρή δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα».
(3 κνλάδεο)
β. λα πεξηγξάςεηε ηελ εηθφλα (πξφζσπα, αληηθείκελα, ρψξνη) θαη λα απνδψζεηε
ην κήλπκά ηεο.
(4 κνλάδεο)
γ. λα απαξηζκήζεηε ηα πνιηηηθά γεγνλφηα πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμχ ηεο δήισζεο
Χφπθηλζνλ (1954) ζηελ πεγή Ι θαη ηνπ ζρεδίνπ ιχζεο Μαθκίιιαλ (1958) ζην
νπνίν αλαθέξεηαη ε πεγή ΙΙ.
(3 κνλάδεο)

(α) Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, ζ. 230





ηαπξνδξφκη ηξηψλ Ζπείξσλ
Πνιχ θνληά ζηελ Παιαηζηίλε θαη ζηελ πεηξειαηνθφξα Μέζε Αλαηνιή
Γίπια απφ ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ.
Πιεζηέζηεξα ζηηο «Πχιεο ηεο Κηιηθίαο» ζε κηα επνρή πνπ ε νβηεηηθή Έλσζε
θέξδηδε έδαθνο ζηελ πεξηνρή, ζηελ πεξίνδν ηνπ Ψπρξνχ Πνιέκνπ

[λα αλαθεξζνύλ ηξία από ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά, 3 Υ 1 κνλ. = 3 κνλάδεο.
Αλ αλαθεξζεί ε κεηαθνξά ηνπ βξεηαληθνύ ζηξαηεγείνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο
ζηελ Κύπξν ζα δνζεί 0,5 κνλάδα]

(β) Πεξηγξαθή θαη απφδνζε λνήκαηνο εηθφλαο, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, ζ. 242
Πεξηγξαθή (πξόζσπα, αληηθείκελα, ρώξνη):
Πξφζσπα: Μαθκίιιαλ, γπλαηθεία πξνζσπνπνίεζε ηεο Κχπξνπ
[λα αλαθεξζνύλ θαη ηα δύν πξόζσπα, 2 x 0.5 κνλ. = 1 κνλάδα]
Αληηθείκελα - Χψξνη: Πξηφλη, Αγγιηθφ Κνηλνβνχιην κε ην Big Ben (Λνλδίλν), Κχπξνο
[λα αλαθεξζνύλ δύν αληηθείκελα - ρώξνη, 2 x 0.5 κνλ. = 1 κνλάδα]
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Απφδνζε λνήκαηνο:
Ο γεινηνγξάθνο απεηθνλίδνληαο ηνλ Μαθκίιιαλ λα πξηνλίδεη ηελ Κχπξν δειψλεη ηα
δηαηξεηηθά/ δηρνηνκηθά ζηνηρεία πνπ εκπεξηείρε ην ζρέδηφ ηνπ, ην νπνίν εκθαλίδεη σο
πξνζπάζεηα επίηεπμεο εηξήλεο (ζ. 242). Ο Μαθκίιιαλ δειψλεη παξάιιεια φηη ε
δηρνηνκηθή ιχζε πνπ επηδηψθεη λα επηβάιεη είλαη πξνζσξηλή. Ζ Κχπξνο πνπ
πθίζηαηαη ην καξηχξην «ζθαδάδεη» γηαηί αληηιακβάλεηαη ην κέγεζνο ηεο νιέζξηαο
δηρνηνκηθήο ιχζεο.
[1 x 2 κνλ. = 2 κνλάδεο]
(γ) Πνιηηηθά γεγνλφηα πνπ κεζνιάβεζαλ, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, ζ. 232-242









Πξψηε πξνζθπγή ζηνλ Ο.Ζ.Δ. (1954) (ζ. 232)
πλνιηθά 3 πξνζθπγέο κέρξη ην 1957 (ζ. 241)
Έλαξμε θαη δηεμαγσγή ηνπ Αγψλα ηεο Δ.Ο.Κ.Α. (1955-1959) (ζ. 232-241)
Σξηκεξήο δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ (βηαηνπξαγίεο ζε βάξνο Διιήλσλ ηεο
Σνπξθίαο [1955]) (ζ. 241)
Ίδξπζε κπζηηθήο νξγάλσζεο VOLKAN.
πλνκηιίεο Χάξληηγθ - Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ (1956) (ζ. 241-242)
Δμνξία Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ ζηηο ευρέιιεο (1956-1957) (ζ. 242)
χληαγκα Ράληθιηθ (1956) (ζ. 242)
[λα αλαθεξζνύλ ηα ηξία γεγνλόηα από ηα νθηώ, 3 x 1 κνλ. = 3 κνλάδεο]

Γ2.

(10 κνλάδεο)
Πξνϋπνινγηζκνί ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο (ζε εθαηνκκύξηα δξαρκέο)
Έηε

έζνδα

δαπάλεο

έιιεηκκα

1833-1878
1879-1892

933,5
992,9

1170
1464

236,5
471,1

Πεγή: Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Αζήλα 1977, η. ΗΓ΄, ζ. 76
Αθνχ κειεηήζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο
γλψζεηο:
α. λα πξνζδηνξίζεηε ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν απμάλεηαη ην έιιεηκκα ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, κε πνην πνιηηηθφ πξφζσπν ζπλδέεηαη ε πεξίνδνο απηή
θαη πνην ήηαλ ην αλαπηπμηαθφ θαη κεηαξξπζκηζηηθφ ηνπ πξφγξακκα.
(7 κνλάδεο)
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β. λα εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηψρεπζε ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο απηή ηελ πεξίνδν.
(3 κνλάδεο)
α. Χξνληθή πεξίνδνο: 1879-1892

(1 κνλάδα)

Πνιηηηθφ πξφζσπν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ε πεξίνδνο: Χαξίιανο Σξηθνχπεο
(1 κνλάδα)
Αλαπηπμηαθφ θαη κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα Σξηθνχπε:
Πξνψζεζε επξχ πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ:










Γηεχξπλε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα απφ επαξρηαθή ζε λνκαξρηαθή θαη κείσζε
ζην ήκηζπ ηνλ αξηζκφ ησλ βνπιεπηψλ.
Όξηζε απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
Δθθαζάξηζε ην δηθαζηηθφ θιάδν απφ θνκκαηηθνχο εγθαζέηνπο.
Πξνέβε ζε γελλαίεο αιιαγέο ζηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη ζηνπο θαλνληζκνχο
πξνζιήςεσλ θαη πξναγσγψλ ζε απηά.
Αλαδηνξγάλσζε ην ζηξαηφ θαη ην ζηφιν κεηαθαιψληαο ζηξαηησηηθνχο εηδηθνχο
απφ Γαιιία θαη Απζηξία.
Πεξηφξηζε ηε δπλαηφηεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ λα εθιέγνληαη βνπιεπηέο.
Πξνψζεζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (αχμεζε
αξηζκνχ ζρνιείσλ θαη καζεηψλ, αλακφξθσζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ίδξπζε
ηερληθψλ ζρνιψλ).
Δπλφεζε ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε.
Δπέθηεηλε δξαζηηθά ην ζηδεξνδξνκηθφ θαη νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο.
[λα αλαθεξζνύλ ηα πέληε ζηνηρεία από ηα ελλέα, 5 x 1 κνλ. = 5 κνλάδεο]

β. Λφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηψρεπζε:
1. χλαςε ζεηξάο δαλείσλ ζην εμσηεξηθφ – ε νηθνλνκία δελ άληεμε ην βάξνο ηνπ
εμσηεξηθνχ ρξένπο.
2. Λατθηζκφο ησλ αληηπάισλ ηνπ θαη αδξάλεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
3. Μεησκέλα έζνδα θη απμεκέλεο δαπάλεο – δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε («Οη πφξνη
απφ ηα εζληθά έζνδα, ηδίσο απφ ηε θνξνινγία, ήηαλ πεξηνξηζκέλνη θαη
αλεπαξθείο, ελψ ε θαηαλνκή ηνπο δελ ήηαλ ζπλήζσο απνηέιεζκα νξζνινγηθήο
ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ»)
[αλ ν καζεηήο παξαζέζεη κόλν ην ζεκείν 1 παίξλεη θαη ηηο 3 κνλάδεο. ηελ
πεξίπησζε πνπ παξαζέζεη κόλν ην ζεκείν 2 παίξλεη 1 κνλάδα. ηελ
πεξίπησζε πνπ παξαζέζεη κόλν ην ζεκείν 3 παίξλεη 2 κνλάδεο. ηελ
πεξίπησζε πνπ γξάςεη κόλν ηνλ όξν δεκόζην έιιεηκκα ή δεκνζηνλνκηθή
δηαρείξηζε ηόηε παίξλεη 1 κνλάδα]
Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 61
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Γ3.
Ι.

(15 κνλάδεο)
«Γελ ζέιω νη Ηλωκέλεο Πνιηηείεο λα επωκηζηνύλ ην κεηαπνιεκηθό θνξηίν
αλνηθνδόκεζεο ηεο Γαιιίαο, ηεο Ιηαιίαο θαη ηωλ Βαιθαλίωλ. Γελ είλαη θάηη πνπ
εληάζζεηαη ζηα θαζήθνληά καο από κηα απόζηαζε 5500 ρηιηνκέηξωλ. Θα πξέπεη,
επηηέινπο, λα αζρνιεζνύκε θαη κε ηα εζωηεξηθά καο. Η ζέζε ηωλ Η.Π.Α. δελ
είλαη ζηελ Δπξώπε».
Δπηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηωλ Η.Π.Α. Φξαγθιίλνπ Ρνύδβειη ζηνλ Οπίλζηνλ
Σζόξηζηι, 1944 [απόζπαζκα]
Πεγή: H. Kissinger, Γηπιωκαηία, κηθξ. Γ. Κνβαιέλθν, Νέα χλνξα – Ληβάλεο,
Αζήλα 1995, ζ. 442.

ΙΙ.

«Υωξίο ηνπο θίινπο καο ηνπ εμωηεξηθνύ, ε απεηιή ηεο ζνβηεηηθήο εηζβνιήο ζα
πιεζίαδε επηθίλδπλα ηηο αθηέο καο. Υωξίο ηνπο ζηξαηνύο ηνπο θαη ηηο βάζεηο πνπ
έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηα εδάθε ηνπο [...], ε ζηξαηηωηηθή καο ηζρύο ζα
δπζθνιεπόηαλ λα εμαζθαιίζεη ηηο Η.Π.Α. θαη ε νηθνλνκία καο ζα εμαζζελνύζε.
Δπνκέλωο, ε ππνζηήξημε ηωλ Η.Π.Α. πξνο ηα άιια έζλε δελ είλαη
ειεεκνζύλε. [...] Σν πξόβιεκα ηεο επηβίωζεο ηωλ Η.Π.Α. ζα γηλόηαλ πην
πεξίπινθν, αλ επξόθεηην λα αληηκεηωπίζνπκε ηε ζνβηεηηθή απεηιή κόλνη καο».
Οκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηωλ Η.Π.Α. Υάξπ Σξνύκαλ ζην Κνγθξέζν, 1947
[απνζπάζκαηα].
Πεγή: H. Kissinger, Γηπιωκαηία, κηθξ. Γ. Κνβαιέλθν, Νέα χλνξα – Ληβάλεο,
Αζήλα 1995, ζ. 458.
α. Να παξνπζηάζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ Πξνέδξσλ
Ρνχδβειη θαη Σξνχκαλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πην πάλσ πεγέο, ζρεηηθά
κε ην ξφιν πνπ έπξεπε λα δηαδξακαηίζνπλ νη Ζ.Π.Α. ζην παγθφζκην
ζθεληθφ, κεηαπνιεκηθά.
(5 κνλάδεο)
β. [...] ε ππνζηήξημε ηωλ Η.Π.Α. πξνο ηα άιια έζλε δελ είλαη ειεεκνζύλε.
Να θξίλεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ Σξνχκαλ θαη λα
αλαθεξζείηε ζηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηεο ζηελ Δπξψπε (1948-1952).
(7 κνλάδεο)
γ. Να εμεγήζεηε πψο εθαξκφζηεθε, πνχ απνζθνπνχζε θαη πνηεο ζπλέπεηεο
είρε ε πνιηηηθή πνπ εμήγγεηιε ν Πξφεδξνο Σξνχκαλ (1947) ζηελ Διιάδα
θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν.
(3 κνλάδεο)
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(α) Θέζε Ρνχζβειη: Οη Ζ.Π.Α. πξέπεη λα πεηχρνπλ ηελ εζσηεξηθή αλαζπγθξφηεζή
ηνπο θαη λα κελ επηθνξηηζηνχλ κε ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο (γηα λα εληζρχζεη
ηε ζέζε ηνπ ζίγεη ην ζέκα ηεο κεγάιεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ
Ακεξηθή).
(2 κνλάδεο)
Θέζε Σξνχκαλ: Αληίζεηα ν Σξνχκαλ ζεσξεί αλαγθαία ηελ παξνπζία ησλ Ζ.Π.Α.
ζηελ Δπξψπε θαη ραξαθηεξίδεη απηή ηελ παξνπζία σο ζέκα επηβίσζεο (πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή) θαη δηαηήξεζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηνπο. Ζ παξνπζία απηή
εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ζηξαηεπκάησλ θαη βάζεσλ ζην επξσπατθφ
έδαθνο θαη ηεο ππνζηήξημεο (νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο) πξνο ηα επξσπατθά έζλε.
Ο ίδηνο δηαβιέπεη ηνλ θίλδπλν γηα ηηο Ζ.Π.Α. πνπ επέξρεηαη απφ ηελ ζνβηεηηθή
επέθηαζε θαη ηνλίδεη ηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ησλ Ζ.Π.Α. κε ηελ Δπξψπε γηα ηελ
αληηκεηψπηζεο ηεο ζνβηεηηθήο απεηιήο. [«Ζ Οπάζηλγθηνλ πίζηεπε φηη, εάλ νη
δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο δελ θαηάθεξλαλ λα αλαζπγθξνηεζνχλ, ζα ππέθππηαλ ζηε
ζνβηεηηθή επηξξνή», Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 144]. Οη
Ζ.Π.Α. εθθξάδνπλ κέζα απφ ηε ζέζε ηνπ Σξνχκαλ ηε βνχιεζε ηνπο λα
δηαδξακαηίζνπλ εγεκνληθφ ξφιν ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
(3 κνλάδεο)
(β) Κξίζε/εηο ζέζεο Σξνχκαλ: Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα θξίλνπλ ηε ζέζε ηνπ
Πξνέδξνπ Σξνχκαλ σο ξεαιηζηηθή θαη πξαγκαηηζηηθή θαζψο δηαζθαιίδεη ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αζθάιεηα ηεο ρψξαο ηνπ απφ ηε ζνβηεηηθή απεηιή. Απφ ηελ
άιιε, κπνξεί λα θξηζεί ζπκθεξνληνινγηθή θαζψο θαηνρπξψλεη ηα ζπκθέξνληα ησλ
Ζ.Π.Α.. Μπνξεί επίζεο λα ραξαθηεξηζηεί σο ηκπεξηαιηζηηθή /επεθηαηηθή/ εγεκνληθή
πνιηηηθή θαζψο επηηπγράλεη ηελ πνιηηηθή δηείζδπζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο Δπξψπεο.
ή
νπνηαδήπνηε άιιε θξίζε ε νπνία δίλεηαη ηεθκεξησκέλα.
[Αλ ν καζεηήο δώζεη έλαλ εύζηνρν ραξαθηεξηζκό ζηε ζέζε ηνπ Σξνύκαλ θαη
ηνλ ηεθκεξηώζεη ηόηε παίξλεη θαη ηηο 3 κνλάδεο. Ο ραξαθηεξηζκόο κόλν
βαζκνινγείηαη κε 1 κνλάδα θαη ε ηεθκεξίσζε κόλν βαζκνινγείηαη κε 1,5
κνλάδα ]
Σξφπνο πινπνίεζεο ηεο ζέζεο Σξνχκαλ ζηελ Δπξψπε:
Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 143
Γόγκα Σξνύκαλ: ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε πξνζέθεξε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη
ζηξαηησηηθή βνήζεηα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία γηα λα εκπνδίζεη ηελ επέθηαζε
ηεο ζνβηεηηθήο/ θνκκνπληζηηθήο επηξξνήο.
(1 κνλάδα)
Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, ζ. 144
ρέδην Μάξζαι: Ο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ Ζ.Π.Α. Σδνξηδ Μάξζαι αλήγγεηιε ηε
ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, δπηηθέο θαη
αλαηνιηθέο. Σν ρέδην Μάξζαι εθαξκφζηεθε απφ ην 1948 έσο ην 1952 θαη απέθεξε
ηελ εηζξνή ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, σο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, ελφο πνζνχ
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πεξίπνπ 13 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, πνπ έπαημε θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ
αλαζπγθξόηεζή ηνπο. Δπίζεο, ε απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηα θξάηε ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή
πλεξγαζία (ΟΔΟ - αξγφηεξα ΟΟΑ, Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία
θαη Αλάπηπμε).
[Σα ζηνηρεία κε έληνλα γξάκκαηα λα εκπεξηέρνληαη ζηελ απάληεζε θαη
παίξλνπλ από 1 κνλάδα, 3 x 1 = 3 κνλάδεο]

(γ) Σξφπνο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο πνπ εμήγγεηιε ν Πξφεδξνο Σξνχκαλ ζηελ
Διιάδα: Γφγκα Σξνχκαλ – ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε πξνζέθεξε ζεκαληηθή
νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή βνήζεηα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία, ζ. 143.
(1 κνλάδα)
Πνχ απνζθνπνχζε ε πνιηηηθή ηνπ Πξνέδξνπ Σξνχκαλ: γηα λα αλαραηηίζνπλ ηελ
έμνδν ηεο ΔΓ ζηε Μεζφγεην [ώζηε λα «αληηζηαζνύλ ζηνλ θνκκνπληζκό»], ζ. 143.
(1 κνλάδα)
πλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Πξνέδξνπ Σξνχκαλ: εκαληηθή ζπκβνιή ζηε λίθε ησλ
θηινδπηηθψλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ Διιεληθφ Δκθχιην Πφιεκν, δηείζδπζε
Ακεξηθαλψλ ζπκβνχισλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ Αζήλα θαη
πξφθιεζε εμάξηεζεο ηεο Διιάδαο απφ ηηο Ζ.Π.Α., ζ. 143.
(1 κνλάδα)

--ΣΔΛΟ--
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