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

Μάζεκα: Ηζηνξία
Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Πέκπηε, 3 Ηνπλίνπ 2010
07:30 – 10:30
1. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έμη (6) ζειίδεο θαη ηξία (3) κέξε.
2. Να απαληεζνύλ ΟΛΔ νη εξσηήζεηο θαη ησλ ηξηώλ (3) κεξώλ.
ΜΔΡΟ Α΄

(20 κνλάδεο)

Α1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή
ιάζνο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηε ιέμε «ζωζηό» ή «ιάζνο»,
δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε:
α. Πξσηαγσληζηήο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο ήηαλ ν θαγθειάξηνο Βίζκαξθ.
β. Οη «θαξκπνλάξνη» ήηαλ ξηδνζπάζηεο θαη πξνσζνύζαλ ξηδηθέο πνιηηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο θαη αβαζίιεπην πνιίηεπκα.
γ. Ο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο απνδέρηεθε ηελ αξρεγία ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο.
δ. Σν «Αλαηνιηθό Εήηεκα» πξνθιήζεθε από ηε βαζκηαία ππνρώξεζε ηεο
δύλακεο ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνύξγσλ.
ε. Με ην δηάηαγκα «Χάηη Χνπκαγηνύλ» ηεξκαηίζηεθε ζηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία ε πεξίνδνο ηνπ Σαλδηκάη (κεηαξξπζκίζεσλ).
ζη. Οη Βξεηαλνί αληηιακβάλνληαλ ηελ εζληθή ηνπο απνζηνιή γηα ηε δεκηνπξγία
απνηθηώλ σο «ρξένο ηνπ ιεπθνύ αλζξώπνπ» (the white man΄s burden).
δ. Σελ Σξηπιή πλελλόεζε απνηεινύζαλ ε Βξεηαλία, ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία.
ε.

Πξώηνο Αληηπξόεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εμειέγε ν Γξ Φαδίι
Κνπηζηνύθ.

ζ. Μεηά ηελ εθδήισζε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, ν Μαθάξηνο απεύζπλε δηάγγεικα
πξνο ηνλ θππξηαθό ιαό κέζσ ηνπ «Διεύζεξνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ
Πάθνπ».
η.

Ζ
κνλνκεξήο
αλαθήξπμε
ηνπ
ηνπξθνθππξηαθνύ
ςεπδνθξάηνπο
θαηαδηθάζηεθε σο απνζρηζηηθή θαη παξάλνκε ελέξγεηα από ηα Ζλσκέλα
Έζλε.
(10 x 1= 10 κνλάδεο)
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Α2.

Καζέλα από ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β΄ αληηζηνηρεί κε κηα πξνζσπηθόηεηα ηεο
ζηήιεο Α΄. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ζηήιεο
Α΄ θαη δίπια από ηνλ θαζέλα ην γξάκκα ηεο ζηήιεο Β΄ πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζσζηή απάληεζε.
Πξνζνρή: Γύν πξνζσπηθόηεηεο ηεο ζηήιεο Α΄ πεξηζζεύνπλ.
ΣΗΛΗ Α΄

1. Βιαδίκεξνο Οπιηάλνθ
(Λέληλ)

ΣΗΛΗ Β΄
α. «Παηέξαο» ηεο ηδέαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

2. Ρνκπέξ νπκάλ

β. Νέα αλαηνιηθή πνιηηηθή (νζηπνιηηίθ) θαη αλαγλώξηζε
ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο από ηε Γπηηθή (1972)

3. Αζαλάζηνο Γηάθνο

γ. Ζγέηεο ηεο Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο

4. Νηθόιανο Πιαζηήξαο

δ. Κίλεκα ηνπ 1931 (Οθησβξηαλά)

5. Βίιπ Μπξαλη

ε. Μάρε ηεο Αιακάλαο

6. Νηθόδεκνο Μπισλάο
7. Λερ Βαιέζα
(5 x 2= 10 κνλάδεο)

ΜΔΡΟ Β΄
Β1.

(45 κνλάδεο)

Να γξάςεηε ζύληνκα θαηαηνπηζηηθά ζεκεηώκαηα γηα ηα πην θάησ, κε βάζε
ηα δεηνύκελα ησλ παξελζέζεσλ:
α. «πλζήθε ηωλ εβξώλ, 28 Ινπιίνπ / 10 Απγνύζηνπ 1920»
(πεξηερόκελν, ζεκαζία, θαηάιεμε)
β. «Κίλεκα ηωλ Αδεζκεύηωλ»
(ρξνληθό πιαίζην, κέιε, επηδηώμεηο, απνηέιεζκα δξάζεο)
γ. «Γηαζθεπηηθή πλέιεπζε, 1947-1948»
(ζύγθιεζε, ζπκκεηέρνληεο, πξόηαζε, θαηάιεμε)
(3 x 5= 15 κνλάδεο)
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Β2.

ε θείκελν έθηαζεο 180-230 ιέμεσλ, λα παξνπζηάζεηε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ
θνηλνβνπιεπηηζκνύ ζηε Γεξκαλία θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηελ απνδπλάκσζε ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ (Κ.Σ.Δ.). ην θείκελό ζαο λα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά θαη
νη παξαθάησ όξνη / έλλνηεο:
Ράηρ, λαδηζκόο, παγθόζκηα εηξήλε, «ζπιινγηθή αζθάιεηα»
(15 κνλάδεο)

Β3.

ε θείκελν έθηαζεο 150-200 ιέμεσλ, λα πεξηγξάςεηε ηελ αληίζηαζε ησλ
Διιήλσλ θαηά ηεο γεξκαληθήο εηζβνιήο (Απξίιηνο – Μάηνο 1941) θαη ηδηαίηεξα
ζηε κάρε ηεο Κξήηεο. Να αμηνινγήζεηε ηε ζεκαζία ηεο αληίζηαζεο απηήο γηα
ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ Β΄ Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ.
(15 κνλάδεο)

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 απηνύζηωλ ρωξίωλ από ηηο πεγέο, ρωξίο πεξαηηέξω
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 Κξαληδηώηεο, «Σν Κππξηαθό από ηελ Αγγιηθή Καηνρή κέρξη ηνλ
Έλνπιν Αγώλα (1878-1955)», Κππξηαθά (1878-1955), Γηαιέμεηο Λατθνύ
Παλεπηζηεκίνπ, αξ. 2, έθδνζε Γήκνπ Λεπθσζίαο, Λεπθσζία 1986, ζ. 28.

3

ΙΙ.

Δθεκεξίδα Σν Βήκα, 31.10.1958
Πεγή: Χξύζαλζνο Χξπζάλζνπ, Γεινην-γξαθώληαο ηελ Ιζηνξία ηνπ Κππξηαθνύ,
Δθδόζεηο Αξκίδα, Λεπθσζία 2009, ζ. 149.
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Με βάζε ηηο πην πάλσ πεγέο θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα
απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. λα πξνζδηνξίζεηε, ζύκθσλα κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ Χόπθηλζνλ, ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνύζαλ ηελ Κύπξν «ζηξαηεγηθή πεξηνρή δωηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα».
(3 κνλάδεο)
β. λα πεξηγξάςεηε ηελ εηθόλα (πξόζσπα, αληηθείκελα, ρώξνη) θαη λα απνδώζεηε
ην κήλπκά ηεο.
(4 κνλάδεο)
γ. λα απαξηζκήζεηε ηα πνιηηηθά γεγνλόηα πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμύ ηεο δήισζεο
Χόπθηλζνλ (1954) ζηελ πεγή Ι θαη ηνπ ζρεδίνπ ιύζεο Μαθκίιιαλ (1958) ζην
νπνίν αλαθέξεηαη ε πεγή ΙΙ.
(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
Αθνύ κειεηήζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο
γλώζεηο:
α. λα πξνζδηνξίζεηε ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν απμάλεηαη ην έιιεηκκα ηνπ
ειιεληθνύ θξάηνπο, κε πνην πνιηηηθό πξόζσπν ζπλδέεηαη ε πεξίνδνο απηή
θαη πνην ήηαλ ην αλαπηπμηαθό θαη κεηαξξπζκηζηηθό ηνπ πξόγξακκα.
(7 κνλάδεο)
β. λα εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηώρεπζε ηνπ ειιεληθνύ
θξάηνπο απηή ηελ πεξίνδν.
(3 κνλάδεο)
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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 ύλνξα – 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 ύλνξα – Ληβάλεο,
Αζήλα 1995, ζ. 458.
α. Να παξνπζηάζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ησλ Ακεξηθαλώλ Πξνέδξσλ
Ρνύδβειη θαη Σξνύκαλ όπσο πξνθύπηνπλ από ηηο πην πάλσ πεγέο, ζρεηηθά
κε ην ξόιν πνπ έπξεπε λα δηαδξακαηίζνπλ νη Ζ.Π.Α. ζην παγθόζκην
ζθεληθό, κεηαπνιεκηθά.
(5 κνλάδεο)
β. [...] ε ππνζηήξημε ηωλ Η.Π.Α. πξνο ηα άιια έζλε δελ είλαη ειεεκνζύλε.
Να θξίλεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ Σξνύκαλ θαη λα
αλαθεξζείηε ζηνλ ηξόπν πινπνίεζήο ηεο ζηελ Δπξώπε (1948-1952).
(7 κνλάδεο)
γ. Να εμεγήζεηε πώο εθαξκόζηεθε, πνύ απνζθνπνύζε θαη πνηεο ζπλέπεηεο
είρε ε πνιηηηθή πνπ εμήγγεηιε ν Πξόεδξνο Σξνύκαλ (1947) ζηελ Διιάδα
θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν.
(3 κνλάδεο)

--ΣΔΛΟ-6

