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Μάζεκα: Ηζηνξία
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.
β. Ζ αλεμαξηεζία ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαηνρπξψζεθε κε ην
δφγκα Σξνχκαλ.
γ. Ζ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε εθδειψζεθε θαη εδξαηψζεθε ζηε Γαιιία θαη
επεθηάζεθε ζηελ Αγγιία.
δ. Ο Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Φξαγθιίλνο Ρνχδβειη είρε ζπλππνγξάςεη απφ θνηλνχ
κε ηνλ Σζφξηζηι ην Υάξηε ηνπ Αηιαληηθνχ.
ε.

Οη «Δπίζηξαηνη» απνηεινχζαλ ηε δχλακε θξνχζεο ησλ βεληδειηθψλ.

ζη. Καηά ηε πλδηάζθεςε ηνπ Μνλάρνπ ν Υίηιεξ παξαηηήζεθε ησλ γεξκαληθψλ
δηεθδηθήζεσλ ζηα εδάθε ηεο Σζερνζινβαθίαο.
δ. Ζ πλζήθε ηνπ Νετγχ επηβεβαίσζε ηελ ειιεληθή θπξηαξρία επί ησλ εδαθψλ
κεηαμχ ηνπ Έβξνπ θαη ηνπ Νέζηνπ.
ε. Ο Γιάδζησλ ππνζηήξηδε ηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Διιάδα κέζσ
ελφο δίθαηνπ δηαθαλνληζκνχ.
ζ. Σν θαζεζηψο «λνκήο θαη θαηνρήο» ηεο Κχπξνπ απφ ηε Βξεηαλία
ηεξκαηίζηεθε ην 1914, κε ηελ πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ.
η. Σα δεθαηξία ζεκεία είραλ ραξαθηεξηζζεί σο «ππνδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ
απνκάθξπλζε ησλ αηηίσλ ηξηβήο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ».
(10 x 1= 10 κνλάδεο)
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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΄

ΣΗΛΗ Β΄

1. Αιέμαλδξνο Κεξέλζθπ

α. Αβαζίιεπηε δεκνθξαηία, 1924

2. Ρνκπέξ νπκάλ

β. Δι Αιακέηλ

3. Αλδξέαο Παπαλδξένπ

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

4. Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο
5. Νηελ Άηζεζνλ

δ. Δπηθεθαιήο πξνζσξηλήο
θπβέξλεζεο ηεο Ρσζίαο, 1917

6. Ρφκει

ε. Ηδξπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο

7. Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ
(5 x 2= 10 κνλάδεο)

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)
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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)

Β3.

ε θείκελν έθηαζεο 140-160 ιέμεσλ, λα παξνπζηάζεηε ηηο λνκνζεηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ θαηά ηελ πεξίνδν 19111912.
(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.
- 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.
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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:
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)
β. Με πνην ηζηνξηθφ γεγνλφο ζπλδέεηαη ε πην πάλσ θσηνγξαθία;

(2 κνλάδεο)

γ. Με πνηεο πξνεγεζείζεο ζπκθσλίεο ζπλδένληαη ηα πην πάλσ ηζηνξηθά
πξφζσπα; (απιή αλαθνξά)
(2 κνλάδεο)
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
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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)
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)
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.
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(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.
Με βάζε ηα παξαζέκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο
ζαο γλψζεηο, λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
(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)
(β) Πνηα επηρεηξήκαηα αληηηάζζεη ν ηάιηλ ζηηο ζέζεηο ηνπ Σζφξηζηι
ππεξαζπηδφκελνο ηε ζνβηεηηθή πνιηηηθή;
(6 κνλάδεο)
(γ) Με πνηεο ζπκθσλίεο πνπ είραλ ζπλαθζεί κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ (1944 θαη
1945) ζρεηίδνληαη νη πην πάλσ δειψζεηο;
(3 κνλάδεο)

ΣΔΛΟ

--αο επρφκαζηε θαιή επηηπρία--
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