ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

Μάζεκα: Ιζηνξία - ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΟΡΘΩΗ
Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σξίηε, 29 Μαΐνπ 2012
07:30 – 10:30
1. Σν εμεηαζηηθφ δνθίκην απνηειείηαη απφ έμη (6) ζειίδεο θαη ηξία (3) κέξε.
2. Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο 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. ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο πξσηνζηάηεζαλ ν θαγθειάξηνο ηεο Απζηξίαο
Μέηεξληρ, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Βξεηαλίαο θφκεο Κάζιξη θαη ν
ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο Σαιευξάλδνο.
ΩΣΟ, Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 10-11
β. Ζ αλεμαξηεζία ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαηνρπξψζεθε κε ην
δφγκα Σξνχκαλ.
ΛΑΘΟ, Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 13
γ. Ζ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε εθδειψζεθε θαη εδξαηψζεθε ζηε Γαιιία θαη
επεθηάζεθε ζηελ Αγγιία.
ΛΑΘΟ, Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 41
δ. Ο Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Φξαγθιίλνο Ρνχδβειη είρε ζπλππνγξάςεη απφ θνηλνχ
κε ηνλ Σζφξηζηι ην Υάξηε ηνπ Αηιαληηθνχ.
ΩΣΟ, Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 117
ε.

Οη «Δπίζηξαηνη» απνηεινχζαλ ηε δχλακε θξνχζεο ησλ βεληδειηθψλ.
ΛΑΘΟ, Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 83

ζη. Καηά ηε πλδηάζθεςε ηνπ Μνλάρνπ ν Υίηιεξ παξαηηήζεθε ησλ γεξκαληθψλ
δηεθδηθήζεσλ ζηα εδάθε ηεο Σζερνζινβαθίαο.
ΛΑΘΟ, Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 112
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δ. Ζ πλζήθε ηνπ Νετγχ επηβεβαίσζε ηελ ειιεληθή θπξηαξρία επί ησλ εδαθψλ
κεηαμχ ηνπ Έβξνπ θαη ηνπ Νέζηνπ.
ΩΣΟ, Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 85
ε. Ο Γιάδζησλ ππνζηήξηδε ηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Διιάδα κέζσ
ελφο δίθαηνπ δηαθαλνληζκνχ.
ΩΣΟ, Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 221
ζ. Σν θαζεζηψο «λνκήο θαη θαηνρήο» ηεο Κχπξνπ απφ ηε Βξεηαλία
ηεξκαηίζηεθε ην 1914, κε ηελ πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ.
ΩΣΟ, Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 187
η. Σα δεθαηξία ζεκεία είραλ ραξαθηεξηζζεί σο «ππνδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ
απνκάθξπλζε ησλ αηηίσλ ηξηβήο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ».
ΩΣΟ, Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 278
(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. Αιέμαλδξνο Κεξέλζθπ
2. Ρνκπέξ νπκάλ
3. Αλδξέαο Παπαλδξένπ
4. Κσλζηαληίλνο
Καξακαλιήο
5. Νηελ Άηζεζνλ

ΣΗΛΗ Β΄
δ. Δπηθεθαιήο πξνζσξηλήο
θπβέξλεζεο ηεο Ρσζίαο,
1917

ΔΛΙΓΔ
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και
τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ,
ζ. 94

ε. Ηδξπηήο ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο

Ιστορία τοσ Νεότεροσ και
τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ,
ζ. 160
Ιστορία της Κύπροσ,
ζ. 283

6. Ρφκει

γ. Ακεξηθαλφο πνιηηηθφο κε
ξφιν «κεζνιαβεηή» ζην
θππξηαθφ πξφβιεκα
β. Δι Αιακέηλ

7. Αιέμαλδξνο
Παπαλαζηαζίνπ

α. Αβαζίιεπηε δεκνθξαηία,
1924

Ιστορία τοσ Νεότεροσ και
τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ,
ζ. 126
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και
τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ,
ζ. 101
(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. Φηιηθή Δηαηξεία
(ραξαθηήξαο, ρξνληθφ πιαίζην, ηδξπηέο, ζθνπφο ίδξπζεο
θαη επηκέξνπο ζηφρνη)
β. Κνηλσλία ησλ Δζλώλ
(θχξηνο ζθνπφο, ζχζηεκα «ζπιινγηθήο αζθάιεηαο», δηεχξπλζε ηνπ 1926)
γ. Σξηκεξήο δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, 1955
(ζπκκεηέρνληεο θαη ζπλέπεηεο)
(3 x 5= 15 κνλάδεο)
α. Φηιηθή Δηαηξεία: Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 16.

Υαξαθηήξαο: Μπζηηθή/ ζπλσκνηηθή/ παηξησηηθή νξγάλσζε

(0,5 κνλάδα)

Υξνληθφ πιαίζην: 1814

(0,5 κνλάδα)

Ηδξπηέο: Δκκαλνπήι Ξάλζνο, Νηθφιανο θνπθάο θαη Αζαλάζηνο Σζαθάισθ
[αλ αλαθεξζνύλ νη δύν από ηνπο ηξεηο ηδξπηέο, ν καζεηήο παίξλεη 1 κνλάδα
αλ αλαθεξζεί ν έλαο από ηνπο ηξεηο ηδξπηέο, ν καζεηήο παίξλεη 0,5 κνλάδα]
θνπφο ίδξπζεο: Πξφθιεζε γεληθήο επαλάζηαζεο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο/ ε πξνεηνηκαζία
έλνπινπ αγψλα γηα απειεπζέξσζε/ ε απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο.
(1 κνλάδα)
Δπηκέξνπο ζηφρνη:
- Καηήρεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ (ζεκαηλφλησλ) Διιήλσλ.
- Αλάζεζε ηεο εγεζίαο ζηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, (ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηφηε
ηεο Ρσζίαο).
- Δμαζθάιηζε ηεο ππνζηήξημεο (ηεο θξαηαηάο θαη νκφδνμεο) Ρσζίαο.
[λα αλαθεξζνύλ ηνπιάρηζηνλ νη δύν από ηνπο ηξεηο ζηόρνπο, 2 x 1 κνλ. = 2
κνλάδεο. Αλ αλαθεξζεί έλαο ζηόρνο, ν καζεηήο παίξλεη 1 κνλάδα]
β. Κνηλσλία ησλ Δζλώλ: Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ,
ζ. 97-98, 246.
Κχξηνο ζθνπφο: Ζ θξνληίδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο/ Ζ παγίσζε ηεο εηξήλεο κε
ηελ εγγχεζε φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο/ ε απνθπγή κηαο λέαο
αηκαηνρπζίαο.
(2 κνλάδεο)
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χζηεκα «ζπιινγηθήο αζθάιεηαο»: Ζ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ εγθαζίδξπζε ζχζηεκα
εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ θξαηψλ ζην δηεζλέο πιαίζην, (παξά ηε ζπλερή πξαθηηθή
ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ [πξνβνιή ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο έλαληη ηνπ
γεληθνχ] ζπκβάιινληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο).
(2 κνλάδεο)
Γηεχξπλζε ηνπ 1926: (πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθπγήο ηεο αηκαηνρπζίαο) έγηλε
θαη ε δηεχξπλζε κε ηελ έληαμε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (απφηνθν ηεο
πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ [γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ]).
(1 κνλάδα)
γ. Σξηκεξήο δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, 1955: Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 241
πκκεηέρνπζεο ρψξεο: Αγγιία, Διιάδα, Σνπξθία
(2 κνλάδεο)
[Αλ αλαθέξεη ν καζεηήο θαη ηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο, παίξλεη θαη ηηο 2
κνλάδεο. Αλ αλαθεξζνύλ έλαο ή δύν ζπκκεηέρνληεο, δίλεηαη 1 κνλάδα]
πλέπεηεο:
- Ζ Σνπξθία επηβάιιεηαη σο ηζφηηκνο ζπλνκηιεηήο ζην Κππξηαθφ.
- Ζ Αγγιία αλαιακβάλεη ξφιν επηδηαηηεηή ζε κηα δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Διιάδα
θαη ηελ Σνπξθία.
- Σν Κππξηαθφ έπαςε λα είλαη απνηθηαθφ πξφβιεκα θαη κεηαβαιιφηαλ ζε έλα
δηεζλέο δήηεκα.
(3 x 1 κνλ. = 3 κνλάδεο)
[Με ηελ Σξηκεξή δηάζθεςε είλαη ζπλπθαζκέλεο νη βηαηνπξαγίεο ζε βάξνο ησλ
Διιήλσλ ηεο Σνπξθίαο, νη νπνίεο ππνθηλήζεθαλ απφ αμησκαηνχρνπο ηεο θπβέξλεζεο
Μεληεξέο].
[Γηα θάζε ζπλέπεηα ν καζεηήο παίξλεη 1 κνλάδα. Αλ ν καζεηήο παξαιείςεη κία
ζπλέπεηα θαη αλαθεξζεί ζηα γεγνλόηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ηόηε ζα παίξλεη
ηε κνλάδα.]

Β2.

ε θείκελν έθηαζεο 220-250 ιέμεσλ, λα νξίζεηε ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα θαη λα
παξνπζηάζεηε ζην πιαίζηφ ηνπ ην Εήηεκα ησλ ηελψλ, κέρξη ηηο παξακνλέο
ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ. ην θείκελφ ζαο λα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά θαη νη
παξαθάησ φξνη:
Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο, παξνπζία Ρψζσλ, αλάρσκα, δηθαίσκα εμφδνπ
(15 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 38-39.

χληνκνο πξφινγνο – Δηζαγσγή: (1 κνλάδα)
Δλδεηθηηθά:
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ην πιαίζην ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο ζα πξνθχςεη κηα ζεηξά απφ δηακάρεο πνπ
αθνξνχζαλ ζηνλ έιεγρν ησλ ηελψλ θαη ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαλ ε Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο Δπξψπεο/
Ο ζηξαηεγηθφο έιεγρνο ησλ ηελψλ απνηεινχζε ζεκείν ηξηβήο, κε πξσηαγσληζηέο ηηο
Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο/
Σν Αλαηνιηθφ Εήηεκα θαη ην Εήηεκα ησλ ηελψλ ήηαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ
απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο.
Οξηζκφο Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο:
- Γηεζλέο δήηεκα πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε βαζκηαία ππνρψξεζε ηεο ηζρχνο ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
- Πιήξσζε ηνπ θελνχ πνπ πξνέθπςε απφ απηή ηελ ππνρψξεζε ζηελ Δγγχο
Αλαηνιή (θαη ηδίσο ζηε Υεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ)
(2 x 1 κνλ.= 2 κνλάδεο)
Εεηνχκελα:
Παξνπζίαζε ηνπ Εεηήκαηνο ησλ ηελψλ:
- Με ηε δηέιεπζε ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ απφ ηα ηελά ζηε Μεζφγεην ε Ρσζία
απνθηνχζε ζηξαηεγηθή ζέζε / έιεγρνο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ –
απεηινχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο.
- Αλαβάιιεηαη ν δηακειηζκφο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη θαζίζηαηαη
αλάρσκα ηεο Ρσζίαο.
(2 x 1 κνλ.= 2 κνλάδεο)
Δμέιημε γεγνλφησλ:
- Ο Μερκέη Αιή παζάο ηεο Αηγχπηνπ εκπιέθεηαη ζε πφιεκν κε ην ζνπιηάλν (ν
ζνπιηάλνο δεηά βνήζεηα απφ ηε Ρσζία).
- Ο ξσζηθφο ζηφινο θαηαπιέεη θαη αγθπξνβνιεί ζηνλ Κεξάηην Κφιπν.
- χλαςε πλζήθεο Δηξήλεο ηεο Κηνπηάρεηαο (4 Μαΐνπ 1833) κεηαμχ ζνπιηάλνπ
θαη Αηγχπηηνπ παζά σο αληηζηάζκηζκα ζηελ ηζρπξή παξνπζία ησλ Ρώζσλ
ζην Βφζπνξν.
- χλαςε πλζήθεο ηνπ Χνπλθηάξ Ιζθειεζί (8 Ηνπιίνπ 1833) κεηαμχ Ρσζίαο θαη
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
- Με ηε ζπλζήθε απηή ν ξσζηθφο ζηφινο εγθαηέιεηςε ην Βφζπνξν.
- Δπίζεο, ν Δχμεηλνο Πφληνο θαζίζηαην θιεηζηή θαη αζθαιήο ζάιαζζα ηεο
Ρσζίαο.
- Αθφκε, αλαγλσξηδφηαλ ζησπεξψο ζηε Ρσζία ην δηθαίσκα εμόδνπ ησλ
πνιεκηθψλ ζθαθψλ ηεο ζην Αηγαίν.
- ύκβαζε ησλ ηελώλ (13 Ηνπιίνπ 1841) σο απνηέιεζκα ηεο έλνπιεο
αλακέηξεζεο κεηαμχ ζνπιηάλνπ Μαρκνχη Β΄ θαη Μερκέη Αιή παζά (1839).
- Σε χκβαζε ησλ ηελψλ ππέγξαςαλ νη πέληε κεγάιεο δπλάκεηο θαη ε Πχιε.
- Με ηε ζχκβαζε ηεξκαηίζηεθε ε πξνλνκηαθή ζέζε ηεο Ρσζίαο ζην δήηεκα ησλ
ηελψλ.
- Σν 1850 πξνθιήζεθε παξέκβαζε ηεο Ρσζίαο ζηα δεηήκαηα ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο κε αθνξκή έξηδα κεηαμχ νξζνδφμσλ θαη θαζνιηθψλ κνλαρψλ
γηα ηελ θαηνρή ησλ ηεξψλ πξνζθπλεκάησλ ησλ Αγίσλ Σφπσλ.
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-

-

Γηακάρε κεηαμχ ηνπ Ρψζνπ απηνθξάηνξα Νηθνιάνπ Α΄ θαη ηνπ Γάιινπ
απηνθξάηνξα Ναπνιένληα Γ΄ θαη ε ακθηιεγφκελε ζηάζε ηεο Πχιεο ζην δήηεκα
απηφ πξνθάιεζε έθξπζκε θαηάζηαζε.
Ζ Ρσζία απαηηνχζε απφ ην ζνπιηάλν λα ηεο αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκα
πξνζηαζίαο ησλ νξζνδφμσλ πνπ απέξξεε, θαηά ηε δηθή ηεο εξκελεία, απφ ηε
πλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ Κατλαξηδή (1774).

[Αλ αλαθεξζνύλ ηα ελλέα από ηα δεθαηξία ζηνηρεία, λα δίλνληαη 9 κνλάδεο (9 x
1 κνλ.= 9 κνλάδεο.
Γηα ηε κε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ησλ 4 όξσλ πνπ δίλνληαη αθαηξείηαη 1
κνλάδα. Αλ δελ ελζσκαησζνύλ 2 όξνη, αθαηξείηαη 0,5 κνλάδα.]
χληνκνο επίινγνο – θαηαθιείδα (1 κνλάδα)
Δλδεηθηηθά: Οη πην πάλσ δηακάρεο, ζην πιαίζην ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο, νδήγεζαλ
ζηε ζχγθξνπζε ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ (κεηαμχ Ρσζίαο θαη ηεο ζπκκαρίαο ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο).
Β3.

ε θείκελν έθηαζεο 140-160 ιέμεσλ, λα παξνπζηάζεηε ηηο λνκνζεηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ θαηά ηελ πεξίνδν 19111912.
(15 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 62.

Πξφινγνο: (2 κνλάδεο)
Δλδεηθηηθά: Ο Βεληδέινο πίζηεπε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Διιάδαο, ηνλ νπνίν
ζεσξνχζε εζληθή αλάγθε χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο.
Εεηνχκελα – Ννκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο:
1. Δπξεία κεηαξξχζκηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1864.
2. Μείσζε ηεο πιεηνςεθίαο απφ ην ήκηζπ ησλ βνπιεπηψλ ζην 1/3 (γηα
επίζπεπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ ηεο Βνπιήο).
3. Απνθιεηζκφο απφ ηελ εθινγή ζην αμίσκα ηνπ βνπιεπηή ελ ελεξγεία
αμησκαηηθψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ.
4. Γπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο απαιινηξίσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνιηηψλ
γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
5. Καζηέξσζε ζπληαγκαηηθήο κνληκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
6. Πξφζθιεζε ζηξαηησηηθψλ απνζηνιψλ απφ ηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ζηφινπ.
[Αλ αλαθεξζνύλ ηα ηέζζεξα από ηα έμη ζηνηρεία, λα δίλνληαη 12 κνλάδεο (4 x 3
κνλ.= 12 κνλάδεο). ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο παξαιείςεη λα γξάςεη
πξόινγν θη επίινγν θαη αλαθέξεη θαη ηα έμη ζεκεία, ζα παίξλεη 14 κνλάδεο ελώ
αλ γξάςεη πέληε ζεκεία, ζα παίξλεη 13 κνλάδεο.]
χληνκνο επίινγνο – θαηαθιείδα (1 κνλάδα)
Δλδεηθηηθά: Σα κέηξα απηά έδσζαλ ζηε ρψξα ηζρπξή ψζεζε ζε κηα επνρή πνπ ήηαλ
γεκάηε πξνθιήζεηο.
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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.
- Η αληηγξαθή απηνύζησλ ρσξίσλ από ηηο πεγέο, ρσξίο πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ηνπο, αμηνινγείηαη κε κεδέλ κνλάδεο.

Γ1.

(10 κνλάδεο)

1

2
3
4
5
6
7
Μπξνζηά ζην Κπβεξλείν – Πξνεδξηθφ Μέγαξν, 1960.
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Πεγή θσηνγξαθίαο: Αληξέαο Νηθνιαΐδεο ζην Αλδξέαο Κι. νθνθιένπο, θαπαλείο ηεο Κππξηαθήο
Φσηνδεκνζηνγξαθίαο, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ – Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο, Λεπθσζία 2000,
ζει. 237.

Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 244-245.

Αθνχ παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ηε θσηνγξαθία ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο θαη ηε
ιεδάληα ηεο θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ
εξσηήκαηα:
7

α. Να αλαθέξεηε ηα ηζηνξηθά πξφζσπα πνπ εηθνλίδνληαη ζην θέληξν ηεο
θσηνγξαθίαο (αξηζκνί 3,4 θαη 5) θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπο, φηαλ ιήθζεθε ε
θσηνγξαθία.
(6 κνλάδεο)
Δηθνληδφκελα ηζηνξηθά πξφζσπα:
- (Γξ. Φαδίι) Κνπηζηνχθ (αξηζκφο 3)
- (εξ Υηνπ) Φνπη (αξηζκφο 4)
- (Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ) Μαθάξηνο (Γ΄) (αξηζκφο 5).
(3 x 1 κνλ.= 3 κνλάδεο)

[Αλεμάξηεηα από ηε ζεηξά γξαθήο ησλ νλνκάησλ, αλ ηα νλόκαηα είλαη νξζά, ε
απάληεζε ζα ζεσξείηαη νξζή.]
Ζ ηδηφηεηά ηνπο:
- Γξ. Φαδίι Κνπηζηνχθ: (Πξψηνο) Αληηπξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο/
ηεο Κχπξνπ (αξηζκφο 3)
- εξ Υηνπ Φνπη: (ν ηειεπηαίνο) Βξεηαλφο Κπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ (αξηζκφο 4)
- Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ Μαθάξηνο Γ΄: (Πξψηνο) Πξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο/ ηεο Κχπξνπ (αξηζκφο 5).
(3 x 1 κνλ.= 3 κνλάδεο)

[Αλ ην εξώηεκα β πνπ αθνινπζεί απαληεζεί ζσζηά, ηόηε νη κνλνιεθηηθέο
απάληεζεηο «Πξόεδξνο» θαη «Αληηπξόεδξνο» ζα εθιακβάλνληαη σο νξζέο.]
β. Με πνην ηζηνξηθφ γεγνλφο ζπλδέεηαη ε πην πάλσ θσηνγξαθία;

(2 κνλάδεο)

Ζ αλαθήξπμε/ ε γέλλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο/ ε γέλλεζε ηνπ θππξηαθνχ
θξάηνπο/ ε κεηάβαζε απφ ηελ απνηθηνθξαηία ζηελ αλεμαξηεζία θαη
νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθήο δηαηχπσζε πνπ απνδίδεη ην ηζηνξηθφ γεγνλφο.
γ. Με πνηεο πξνεγεζείζεο ζπκθσλίεο ζπλδένληαη ηα πην πάλσ ηζηνξηθά
πξφζσπα; (απιή αλαθνξά)
(2 κνλάδεο)
πκθσλίεο (Επξίρεο) - Λνλδίλνπ
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Γ2.

(10 κνλάδεο)

Καβάλα ·
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
· Θεσσαλονίκη

ΔΤΣ. ΘΡΑΚΗ

· Ιωάννινα
ΗΠΕΙΡΟ
ΘΕΑΛΙΑ

ΕΠΣΑΝΗΑ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟ

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Αθήνα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟ
ΚΤΚΛΑΔΕ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΑ

ΚΡΗΣΗ

Β

χγρξνλνο ράξηεο ηεο Διιάδαο
Αθνχ παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ην ράξηε ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο θαη
αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. Να παξνπζηάζεηε ηελ εδαθηθή ζπγθξφηεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο απφ ην 1832 έσο ην 1913, αλαθέξνληαο ηα ζρεηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα
(πφιεκνη, ζπλζήθεο, παξαρσξήζεηο).
(7 κνλάδεο)
πγθξφηεζε:
1832: Σν ειιεληθφ θξάηνο (ην νπνίν είρε ηδξπζεί απφ ην1830) πεξηιακβάλεη ηε
ηεξεά, ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηηο Κπθιάδεο (ζει. 32).

(2 κνλάδεο)

[Αλ ν καζεηήο ζεκεηώζεη «Νόηηα Διιάδα» ή «Νόηηα Διιεληθή ρεξζόλεζνο» ή
αλ παξαιείςεη ηηο Κπθιάδεο, ζα πάξεη ηηο κηζέο κνλάδεο.]
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Δδαθηθή δηεχξπλζε:
1. 1863: Σα Δπηάλεζα απνδίδνληαη απφ ηε Βξεηαλία ζηελ Διιάδα (ζει. 36 θαη
60). [Θεσξείηαη θαη ε ρξνλνινγία 1864 νξζή, θαηά ηελ νπνία
αλαθεξύρζεθε επίζεκα ε έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ κε ηελ Διιάδα.]
2. 1881: Παξαρσξείηαη ε Θεζζαιία ζηελ Διιάδα απφ ηελ Πχιε κεηά απφ
ζχζηαζε ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (1878) (ζει. 60).
3. 1912: ην πιαίζην ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ ε Θεζζαινλίθε παξαδίλεηαη
απφ ηνπο Σνχξθνπο ζηνπο Έιιελεο (ζει. 70).
4. 1913: ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ/ 7 Μαξηίνπ 1913 νη Σνχξθνη παξαδίδνπλ ηα
Ησάλληλα ζηνπο Έιιελεο (ζει. 70).
5. ηηο 28 Ηνπιίνπ/ 10 Απγνχζηνπ 1913 κε ηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ε
Καβάια θαη ε πεξηνρή ηεο θαηαθπξψλνληαη ζηελ Διιάδα (ζει. 73).
6. Με

ηε

ιήμε

ησλ

Βαιθαληθψλ

Πνιέκσλ

ζηα

εδάθε

ηεο

Διιάδαο

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θεληξηθή, δπηηθή θαη αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ε Ήπεηξνο, ε
Κξήηε θαη ηα λεζηά ηνπ Βφξεηνπ Αηγαίνπ (ράξηεο ζειίδαο 71).

[Αλ ν καζεηήο γξάςεη ηα πέληε από ηα έμη ζηνηρεία ζα πάξεη 5 κνλάδεο (5 x 1
κνλ.= 5 κνλάδεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο γξάςεη ην ζηνηρείν 6 θαη παξαιείςεη ηα
ζηνηρεία 3,4 θαη 5 παίξλεη ηηο 3 κνλάδεο, λννπκέλνπ όηη ζεκεηώλεη ην ρξνληθό
πιαίζην θαη ηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Αθαηξείηαη 1 κνλάδα γηα ηε
πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη 0,5 κνλάδα γηα ην ρξνληθό πιαίζην (19121913). ηελ πεξίπησζε πνπ ζην ζηνηρείν 6 ν καζεηήο δελ αλαθέξεη 2
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο δίλνληαη 2 κνλάδεο.]

β. Να θαηνλνκάζεηε ηελ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ρεξζαία
γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε νπνία βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ, έηζη φπσο απηφ
δηακνξθψζεθε ην 1913.
(3 κνλάδεο)
(Νφηηνο) Ήπεηξνο
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Γ3.

(15 κνλάδεο)

«Από ην ηεηίλν* ζηε Βαιηηθή κέρξη ηελ Σεξγέζηε** ζηελ Αδξηαηηθή, έλα ζηδεξνύλ
παξαπέηαζκα έρεη απισζεί θαηά κήθνο ηεο (επξσπατθήο) Ηπείξνπ. Πίζσ από ηε
δηαρσξηζηηθή απηή γξακκή βξίζθνληαη όιεο νη πξσηεύνπζεο ησλ παιαηώλ θξαηώλ
ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξώπε. Η Βαξζνβία, ην Βεξνιίλν, ε Πξάγα, ε Βηέλλε, ε
Βνπδαπέζηε, ην Βειηγξάδη, ην Βνπθνπξέζηη θαη ε όθηα, όιεο απηέο νη δηάζεκεο πόιεηο
θαη νη πιεζπζκνί γύξσ ηνπο βξίζθνληαη θάησ από απηό πνπ πξέπεη λα νλνκάζσ
ζνβηεηηθή ζθαίξα θαη όινη ππόθεηληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν, όρη κόλν ζε
ζνβηεηηθή επηξξνή, αιιά ζε κεγάιν – θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απμαλόκελν – βαζκό
ζηνλ έιεγρν ηεο Μόζραο. […] Σα θνκκνπληζηηθά θόκκαηα, ηα νπνία ήηαλ πνιύ κηθξά
ζε όιεο απηέο ηηο αλαηνιηθέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, έρνπλ αλέιζεη ζε εμέρνπζα ζέζε
θαη δύλακε πνιύ πεξηζζόηεξε από ηηο ςήθνπο ηνπο θαη επηδεηνύλ παληνύ λα
απνθηήζνπλ νινθιεξσηηθό έιεγρν. Αζηπλνκηθέο θπβεξλήζεηο επηθξαηνύλ ζρεδόλ
παληνύ θαη κέρξη ζηηγκήο, κε εμαίξεζε ηελ Σζερνζινβαθία, δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή
δεκνθξαηία. […] Απηή ζίγνπξα δελ είλαη ε ειεύζεξε Δπξώπε ηελ νπνία πνιεκήζακε
λα θηίζνπκε. Ούηε είλαη κηα Δπξώπε ε νπνία επηηξέπεη κηα κόληκε εηξήλε. […] Γελ
πηζηεύσ όηη ε Ρσζία επηζπκεί ηνλ πόιεκν. Απηό πνπ επηζπκεί είλαη νη θαξπνί ηνπ
πνιέκνπ θαη ε απεξηόξηζηε εμάπισζε ηεο δύλακήο ηεο».
Απνζπάζκαηα νκηιίαο ηνπ Βξεηαλνύ πξσζππνπξγνύ Σζόξηζηι ζηηο ΗΠΑ ελώπηνλ ηνπ
Πξνέδξνπ Σξνύκαλ, 5 Μαξηίνπ 1946.
«Γελ κπνξεί θαλείο λα μεράζεη ην αθόινπζν γεγνλόο: Οη Γεξκαλνί δηελήξγεζαλ ηελ
εηζβνιή ηνπο ζηε ΔΓ κέζσ ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο
Βνπιγαξίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο. Οη Γεξκαλνί κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ηελ εηζβνιή ηνπο
κέζα από απηέο ηηο ρώξεο γηαηί, εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή, ππήξραλ θπβεξλήζεηο ζηηο
ρώξεο απηέο ερζξηθέο απέλαληη ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
γεξκαληθήο εηζβνιήο θαη θαηνρήο, ε νβηεηηθή Έλσζε είρε 20 εθαηνκκύξηα πεξίπνπ
απώιεηεο ζε αλζξώπηλεο δσέο. [...] Μπνξεί θάπνηνη λα πξνζπαζνύλ λα ξίμνπλ ζηε
ιήζε απηέο ηηο ζπζίεο ησλ νβηεηηθώλ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο
Δπξώπεο από ην ρηηιεξηθό δπγό. Αιιά ε νβηεηηθή Έλσζε δελ κπνξεί λα ηηο μεράζεη.
Δπνκέλσο, πώο κπνξεί λα εθπιήζζεηαη θάπνηνο, επεηδή ε νβηεηηθή Έλσζε,
κεξηκλώληαο γηα ηε κειινληηθή ηεο αζθάιεηα, πξνζπαζεί ώζηε απηέο νη ρώξεο λα
έρνπλ θπβεξλήζεηο θηιηθέο πξνο ηε νβηεηηθή Έλσζε;»
Απνζπάζκαηα ζπλέληεπμεο ηνπ νβηεηηθνύ εγέηε ηάιηλ ζηελ εθεκεξίδα Πξάβληα, 14
Μαξηίνπ 1946.
(Σα δχν παξαζέκαηα βαζίδνληαη ζε απνζπάζκαηα απφ:
- Winston Churchill, The Sinews of Peace. Quoted in Mark A. Kishlansky, ed., Sources of World
History (New York, Harper Collins, 1995) pp. 298-302.
(http://www.historyguide.org/europe/churchill.html)
- Modern History Sourcebook
(http://www.fordham.edu/Halsall/mod/modsbook46.asp#The Cold War).
- Columbia American History Online (http://caho-test.cc.columbia.edu/ps/10099.html).
- S. Berstein & P. Milza, Ιζηνξία ηεο Δπξώπεο, Αζήλα 1997, ηφκ. 3, ζ. 177.
- Η Μεγάιε Ιζηνξία ηνπ 20νύ αηώλα, Αζήλα 2002, ηφκ. 5, ζ. 14.)

ηεηίλν*: Πφιε ζηα Βνξεηνδπηηθά ηεο Πνισλίαο.
Σεξγέζηε**: Πφιε ζηα Βνξεηναλαηνιηθά ηεο Ηηαιίαο.
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Με βάζε ηα παξαζέκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο
ζαο γλψζεηο, λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 143
(α) Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Σζφξηζηι ην 1946 γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο επηδηψμεηο
ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο; Πψο δηθαηνινγεί ν Άγγινο πξσζππνπξγφο απηή
ηνπ ηε ζέζε;
(6 κνλάδεο)
Θέζε Σζφξηζηι:
Πηζηεχεη φηη (α) ε Ρσζία δελ επηζπκεί ηνλ πφιεκν αιιά (β) επηζπκεί ηνπο
θαξπνχο ηνπ πνιέκνπ θαη (γ) ηελ απεξηφξηζηε εμάπισζε ηεο δχλακήο ηεο.
(3 x 1 κνλ.= 3 κνλάδεο)
Γηθαηνιφγεζε ζέζεο:
- Γεκηνπξγία ζηδεξνύ παξαπεηάζκαηνο.
- Άλνδνο θη εμάπισζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ ζηηο αλαηνιηθέο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο, παξά ηελ πεξηνξηζκέλε εθινγηθή ηνπο δχλακε, θαη
πξνζπάζεηα απφθηεζεο νινθιεξσηηθνχ ειέγρνπ.
- Δπηθξάηεζε ζρεδφλ παληνχ αζηπλνκηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη άξα έιιεηςε
πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο.
(3 x 1 κνλ.= 3 κνλάδεο)
[Αλ ν καζεηήο πεξηγξάςεη ην ζηδεξνύλ παξαπέηαζκα ρσξίο απαξαίηεηα λα ην
θαηνλνκάδεη, ηόηε ζα παίξλεη ηε κνλάδα.]
(β) Πνηα επηρεηξήκαηα αληηηάζζεη ν ηάιηλ ζηηο ζέζεηο ηνπ Σζφξηζηι
ππεξαζπηδφκελνο ηε ζνβηεηηθή πνιηηηθή;
(6 κνλάδεο)
Δπηρεηξήκαηα ηάιηλ:
- Οη Γεξκαλνί δηελήξγεζαλ εηζβνιή ζηε νβηεηηθή Έλσζε κέζσ ρσξψλ
πνπ ήηαλ ερζξηθέο απέλαληη ζηελ ΔΓ.
- Ζ νβηεηηθή Έλσζε είρε 20 εθαηνκκχξηα απψιεηεο ζε αλζξψπηλεο δσέο
ζην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν.
- Άξα ε νβηεηηθή Έλσζε πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη θπβεξλήζεηο
θηιηθέο πξνο απηήλ γηα ηελ αζθάιεηά ηεο θαη παξάιιεια δεηά
αλαγλψξηζε γηα ηηο ζπζίεο ησλ νβηεηηθψλ.
[Αλ ν καζεηήο γξάςεη ηα 2 από ηα 3 ζεκεία, παίξλεη 6 κνλάδεο (2 x 3 κνλ.= 6
κνλάδεο).]
(Οη νβηεηηθνί εγθαηέζηεζαλ θηιηθά πξνο απηνχο πνιηηεχκαηα κέρξη ην 1947
ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζεσξνχζαλ ηνλ έιεγρν απηφ απαξαίηεην γηα ηελ
αζθάιεηα ηεο ρψξαο ηνπο
Οη δπηηθέο δπλάκεηο θνβήζεθαλ φηη ε Μφζρα πξνσζνχζε κηα επεθηαηηθή
πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ θπξηαξρία ηεο θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο επξσπατθήο
επείξνπ)
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(γ) Με πνηεο ζπκθσλίεο, πνπ είραλ ζπλαθζεί κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ (1944 θαη
1945), ζρεηίδνληαη νη πην πάλσ δειψζεηο;
(3 x 1 κνλ.= 3 κνλάδεο)
-

-

«πκθσλία ησλ πνζνζηψλ» (Οθηψβξηνο 1944. Ζ ΔΓ ήιεγρε ηηο ρψξεο ηνπ
εζσηεξηθνχ ησλ Βαιθαλίσλ ελψ ε Διιάδα ζα πεξηεξρφηαλ ππφ βξεηαληθή
επηξξνή).
πλδηάζθεςε ηεο Γηάιηαο (Φεβξνπάξηνο 1945)
πλδηάζθεςε ηνπ Πφηζληακ (Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1945)
(«κνίξαζαλ ηνλ θφζκν»)
ΣΔΛΟ

--αο επρφκαζηε θαιή επηηπρία--
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