ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013
Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ – ΛΤΔΗ
Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σξίηε, 28 Μαΐνπ 2013
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 «ζωζηό» ή «ιάζνο», δίπια
ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξφηαζε:
α.

Ο Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο αληέηαμε ζζελαξή άκπλα ελαληίνλ ηνπ Οκέξ
Βξπψλε ην 1821 ζην Υάλη ηεο Γξαβηάο.
ΛΑΘΟ Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 23

β.

Ο γαιινπξσζηθφο πφιεκνο θαηέιεμε ην 1870 ζε ηαπεηλσηηθή ήηηα ηεο
Πξσζίαο.
ΛΑΘΟ Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 48

γ.

Η αξρή ηεο δεδεισκέλεο ππνρξέσλε ηνλ αλψηαην άξρνληα λα ζέβεηαη ηε
ιατθή εηπκεγνξία θαη θπξηαξρία.
ΩΣΟ Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 36

δ.

Με ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ην 1878 ε Βνπιγαξία εμαζθάιηζε ηα
ζχλνξα πνπ πάληα νξακαηηδφηαλ.
ΩΣΟ Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 65

ε.

Καηά ηελ θήξπμε ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ν Βεληδέινο ππνζηήξηδε ηε
«δηαξθή νπδεηεξφηεηα» ηεο Διιάδαο, ελψ ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ηε
ζπκκεηνρή ζην πιεπξφ ηεο Σξηπιήο πλελλφεζεο.
ΛΑΘΟ Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 82

ζη. Η Σξίηε Γηεζλήο ηδξχζεθε γηα ηελ πξναγσγή ηεο δηεζλνχο επαλάζηαζεο
ελαληίνλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ αζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη γηα ηε ζηήξημε
ηνπ λένπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηε Ρσζία.
ΩΣΟ Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 96
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δ.

ην δεκνςήθηζκα ηνπ Γεθεκβξίνπ 1974, γηα ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο,
επηθξάηεζαλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο.
ΩΣΟ Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 160

ε.

Οη Βξεηαλνί θαη νη ζχκκαρνί ηνπο εηηήζεθαλ απφ ην Ρφκει ζην Δι Αιακέηλ.
ΛΑΘΟ Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 126

ζ.

Η θαηάιεςε θαη θαηνρή ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Άγγινπο ζπκθσλήζεθε θαη
ππνγξάθηεθε κε ηε πλζήθε Ακπληηθήο πκθσλίαο, κεηαμχ Αγγιίαο θαη
Σνπξθίαο, ην 1878.
ΩΣΟ Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 186

η.

Η πξφηαζε γηα απνρψξεζε ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ Κχπξν
(1967) έγηλε απφ ηνλ ακεξηθαλφ απεζηαικέλν Νηελ Άηζεζνλ.
ΛΑΘΟ Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 288
(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 (2) πξνζσπηθφηεηεο ηεο ζηήιεο Α΄ πεξηζζεχνπλ.
ΣΖΛΖ Α΄
1. Όζσλ
2. Φξαλθιίλνο Ρνχδβειη
3. Μνπζηαθά Κεκάι
Αηαηνχξθ
4. Νηθφιανο Πιαζηήξαο
5. Ρανχθ Νηελθηάο

ΣΖΛΖ Β΄
δ. Πξψηνο εγεκφλαο ησλ
Διιήλσλ
α. Υάξηεο ηνπ Αηιαληηθνχ

ΔΛΗΓΔ
ΥΟΛΗΚΟΤ
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ
Ιστορία Νεότεροσ και
Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 32
Ιστορία Νεότεροσ και
Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 117

γ. Κίλεκα επηεκβξίνπ
1922
ε. Σνπξθνθχπξηνο εγέηεο

Ιστορία Νεότεροσ και
Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 91
Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 289

β. Πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ

Ιστορία Νεότεροσ και
Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 151

6. Υάξπ Σξνχκαλ
7. Γθακάι Ακπληέι Νάζεξ

(5 x 2 = 10 κνλάδεο)
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ΜΔΡΟ Β΄

(45 κνλάδεο)

Β1. Να γξάςεηε ζχληνκα θαηαηνπηζηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηα πην θάησ, κε βάζε ηα
δεηνχκελα ησλ παξελζέζεσλ:
α. πλέδξην Δηξήλεο ηωλ Παξηζίωλ (1919–1920)
(ζθνπφο, πξσηεξγάηεο, θαηεπζπληήξηνη ζηφρνη)
β. Γηθηαηνξία πληαγκαηαξρώλ (1967–1974)
(πξσηεξγάηεο, ζπλέπεηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζην εμσηεξηθφ)
γ. Δζληθό Μέηωπν
(ρξνληθφ πιαίζην, ραξαθηήξαο, δξάζε, θαηάιεμε)
(3 x 5 = 15 κνλάδεο)
α. πλέδξην Δηξήλεο ηωλ Παξηζίωλ (1919–1920)
Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 85
θνπόο:
Υάξαμε λένπ ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο, απφ ηε Βαιηηθή σο ηνλ
Πεξζηθφ θφιπν.
(2 κνλάδεο)
Πξωηεξγάηεο ζπλεδξίνπ:
Γάιινο πξσζππνπξγφο Κιεκαλζφ, ν ακεξηθαλφο πξφεδξνο Οπίιζνλ θαη ν
πξσζππνπξγφο ηεο Βξεηαλίαο Λφπλη Σδφξηδ ή κφλν νλφκαηα ή Γαιιία, ΗΠΑ, Μεγάιε
Βξεηαλία ή θαη ηα δχν (πξσζππνπξγνί θαη ρψξα).
(1 κνλάδα)
Καηεπζπληήξηνη ζηόρνη:
(α) Η ξχζκηζε ηνπ γεξκαληθνχ δεηήκαηνο:
- ζα δηαηψληδε ηε κεηνλεθηηθή ζέζε,
- ζα απέηξεπε επηθίλδπλε αχμεζε ηεο ηζρχνο ηεο.

(0,5 κνλάδα)
(0,5 κνλάδα)

(β) Η ράξαμε λέσλ ζπλφξσλ:
- ζηελ Κεληξηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηελ Δγγχο Αλαηνιή,
(0,5 κνλάδα)
- κε γλψκνλα ηηο δηάθνξεο εζλφηεηεο θαη φρη ηα δπλαζηηθά ζπκθέξνληα. (0,5 κνλάδα)
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β. Γηθηαηνξία πληαγκαηαξρώλ (1967–1974)
Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 158
Πξωηεξγάηεο:
Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο, Νηθφιανο Μαθαξέδνο, ηπιηαλφο Παηηαθφο.
(1 κνλάδα)
πλέπεηεο ζην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο:




(1 κνλάδα)

Καηαπάηεζε δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ πνιηηψλ.
Έιεγρνο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηνπ ζηξαηνχ.
Αληηζηαζηαθή δξάζε.

πλέπεηεο ζην εμωηεξηθό:

(3 κνλάδεο)

(α) Γηεζλήο απνκφλσζε ηεο ρψξαο:
- πάγσζε ζχλδεζεο κε ηελ ΔΟΚ,
- εθδίσμε Διιάδαο απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο.
(β) Σήξεζε ζηάζεο αλνρήο απφ ΗΠΑ πξνο ην δηθηαηνξηθφ/ηπξαλληθφ θαζεζηψο
ζπλέβαιε ζηελ επηβίσζή ηνπ.
(γ) Πξαμηθφπεκα 1974 – Σνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν.
(δ) Αληηζηαζηαθή δξάζε.
γ. Δζληθό Μέηωπν
Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 290-291
Υξνληθό πιαίζην:
Μάξηηνο 1969 (ή ηέιε δεθαεηίαο ΄60).

(0,5 κνλάδα)

Υαξαθηήξαο:



Μπζηηθή θαη παξάλνκε νξγάλσζε.
Πξνθάιπκκα ε ελσηηθή ζπλζεκαηνινγία.

(1 κνλάδα)
(0,5 κνλάδα)

Γξάζε:



Δγθιεκαηηθέο πξάμεηο (δνινθνλίεο, απαγσγέο, δνιηνθζνξέο, απεηιεηηθά θαη
πβξηζηηθά θπιιάδηα).
(0,5 κνλάδα)
Γηαηαξάζζνπλ ην ειιελνθππξηαθφ εζσηεξηθφ κέησπν.
(0,5 κνλάδα)

Καηάιεμε:




Κεξχζζεηαη παξάλνκε απφ ηελ θπβέξλεζε.
πλερίδεη ζπνξαδηθή δξάζε σο ην 1970, νπφηε απηνδηαιχεηαη.
Ηγεηηθά ζηειέρε ηνπ ζπιιακβάλνληαη θαη θαηαδηθάδνληαη.
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(1 κνλάδα)
(0,5 κνλάδα)
(0,5 κνλάδα)

Β2. ε θείκελν έθηαζεο 200–220 ιέμεσλ λα παξνπζηάζεηε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ
Διιάδα απφ ην 1933 κέρξη θαη ην 1936 θαη λα αλαθεξζείηε ζηηο ζπγθπξίεο πνπ
ζπλέβαιαλ ζηελ επηθξάηεζε ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο. ην θείκελφ ζαο λα
εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά νη πην θάησ φξνη/έλλνηεο:
πνιηηηθή αζηάζεηα, δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα, ζηξαηησηηθά
θνηλνβνπιεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο, απηαξρηθά θαζεζηψηα

θηλήκαηα,

θξίζε

(15 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 106-107
ύληνκνο πξόινγνο – Δηζαγωγή:

(1 κνλάδα)

Η θξίζε πνπ έπιεμε ηελ Δπξψπε θαη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζαλ ηηο εμειίμεηο
ζηελ Διιάδα θαη δεκηνχξγεζαλ πνιηηηθή αζηάζεηα.
Εεηνύκελα:
I. Πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα (1933–1936):
1. Δθινγέο Μαξηίνπ 1933 θαη επηθξάηεζε Λατθνχ θφκκαηνο – ζρεκαηηζκφο λέαο
θπβέξλεζεο Παλαγή Σζαιδάξε.
(1 κνλάδα)
2. Λεηηνπξγία δηθνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δε ζπλέβαιιε ζηελ νκαιή εθαξκνγή ηνπ
δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.
(1 κνλάδα)
3. (α) Απνηπρεκέλα θηινβεληδειηθά ζηξαηησηηθά θηλήκαηα,
(β) απφπεηξα δνινθνλίαο Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ,
(γ) πηνζέηεζε απφ αληίπαιεο παξαηάμεηο εθβηαζηηθψλ κεζφδσλ γηα θαηάιεςε
εμνπζίαο
νδεγνχλ ζε πνιηηηθή πφισζε.
(2 κνλάδεο)
4. Σν πξαμηθφπεκα ησλ αληηβεληδειηθψλ (Οθηψβξεο 1935) νδήγεζε:
(α) ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1927,
(1 κνλάδα)
(β) ζηελ επαλαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο ηεο βαζηιεπφκελεο δεκνθξαηίαο.
(1 κνλάδα)
5. Ο πξίγθεπαο Γεψξγηνο επαλήιζε ζην ζξφλν σο Γεψξγηνο Β΄. ή/θαη
6. Ο Βεληδέινο ηάρζεθε ππέξ ηνπ ζεζκνχ ηεο βαζηιείαο ειπίδνληαο ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο νκαιφηεηαο ηεο πνιηηηθήο δσήο.
(1 κνλάδα)
7. (α) Η ηζνςήθηζε ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ (Λατθνχ θαη Φηιειεπζέξσλ)
Ιαλνπάξηνο 1936,
(0,5 κνλάδα)
(β) ε αδπλακία ησλ πην πάλσ θνκκάησλ λα ζπλεξγαζηνχλ
(0,5 κνλάδα)
νδήγεζαλ:
(α) ζε γεληθφηεξε θξίζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο,
(1 κνλάδα)
(β) ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4εο Απγνχζηνπ 1936 απφ ηνλ Ισάλλε
Μεηαμά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ.
(1 κνλάδα)
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II. πγθπξίεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηθξάηεζε ηνπ δηθηαηνξηθνύ θαζεζηώηνο:
1. Η επηθξάηεζε παξφκνησλ απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή
Δπξψπε.
(1 κνλάδα)
2. Η ηζρλφηεηα ησλ κέζσλ ζηήξημεο κηαο ελδερφκελεο αληίδξαζεο.
(1 κνλάδα)
3. Ο ζάλαηνο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πνιηηηθψλ εγεηψλ ηεο πεξηφδνπ κεηαμχ ησλ δχν
πνιέκσλ (Βεληδέινπ, Σζαιδάξε, Παπαλαζηαζίνπ θαη Μηραιαθφπνπινπ).
(1 κνλάδα)
ύληνκνο επίινγνο – Καηαθιείδα:

(1 κνλάδα)

Οη πην πάλσ παξάγνληεο ζπληέιεζαλ ζηελ παγίσζε ηεο δηθηαηνξίαο θαη ζηελ θαηάιπζε
ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ.
Β3. ε θείκελν έθηαζεο 180–200 ιέμεσλ λα πξνζδηνξίζεηε ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ
Δζληθά θαη Φηιειεχζεξα θηλήκαηα θαη λα παξνπζηάζεηε ηα θπξηφηεξα θηλήκαηα πνπ
εθδειψζεθαλ ζηελ Δπξψπε θαηά ην πξψην ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα.
(15 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 13-15
ύληνκνο πξόινγνο – Δηζαγωγή:

(0,5 κνλάδα)

Πιαίζην:
Πφιεκνη, ζπγθξνχζεηο, αληηζέζεηο θαηαιήγνπλ ζηελ απαίηεζε γηα δηθαηφηεξε θνηλσλία,
ζχκθσλα κε ηα κελχκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο.
Εεηνύκελα:
Η. Πεξηερόκελν όξωλ:
(α) Δζληθά θηλήκαηα:



Αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο κε θνηλή γιψζζα, ζξεζθεία, ηζηνξία θαη παξάδνζε θαη κε
αληίιεςε θνηλήο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο.
(1 κνλάδα)
Δπηδηψθνπλ εζληθή αλεμαξηεζία απφ ηελ εμνπζία θάπνηαο άιιεο δηαθξηηήο
θνηλφηεηαο.
(2 κνλάδεο)

(β) Φηιειεύζεξα θηλήκαηα:
(i) Κηλήζεηο πνπ πξνσζνχζαλ ζπληαγκαηηθνχο
(1 κνλάδα)
(ii) θαη θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο
(1 κνλάδα)
(iii) γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ.
(1 κνλάδα)
ΗΗ. Κπξηόηεξα θηλήκαηα ζηελ Δπξώπε (πξώην ηέηαξην 19νπ αηώλα):
(α) Ιζπαλία 1820: θίλεκα θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο παιηλφξζσζεο.
(β) Πνξηνγαιία 1820.
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(1 κνλάδα)
(1 κνλάδα)

(γ) Ιηαιία 1820 – Καξκπνλάξνη, ξηδνζπάζηεο πνπ πξνσζνχζαλ πνιηηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο θαη αβαζίιεπην πνιίηεπκα (επαλάζηαζε ζην βαζίιεην ησλ Γχν ηθειηψλ
θαη ζην Πεδεκφληην).
(2 κνλάδεο)
(δ) Διιεληθή Δπαλάζηαζε 1821:
(1 κνλάδα)
(i) άθνπζαλ θαη δέρηεθαλ αλαηξεπηηθά κελχκαηα Γάιισλ, ή/θαη
(ii) άθνπζαλ κελχκαηα απφ άιια εζληθά θαη θηιειεχζεξα θηλήκαηα, ή/θαη
(iii) αλέπηπμαλ ηζρπξφ εζληθφ θίλεκα πνπ νδήγεζε ζηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο
Οζσκαλνχο.
(1 κνλάδα)
(ε) Δπαλάζηαζε Γεθεκβξηζηψλ ζηε Ρσζία 1825: εμέγεξζε ζπλσκνηψλ αμησκαηηθψλ γηα
αλαηξνπή ηνπ απνιπηαξρηθνχ θαζεζηψηνο θαη θαηαζηνιή απφ Νηθφιαν Α΄.
(2 κνλάδεο)
ύληνκνο επίινγνο – Καηαθιείδα:

(0,5 κνλάδα)

Με απηά ηα θηλήκαηα ζπγθξνχζηεθαλ νη δπλάκεηο ηεο ζπληήξεζεο κε ηηο δπλάκεηο ηεο
πξνφδνπ επηθέξνληαο άιινηε πνιηηηθέο αλαηξνπέο θαη άιινηε παιηλφξζσζε ησλ
παιαηψλ θαζεζηψησλ.
ΜΔΡΟ Γ΄

(35 κνλάδεο)

Πξνζνρή:


Οξζή είλαη ε απάληεζε πνπ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο κε βάζε ζηνηρεία από
ηηο πεγέο πνπ παξαηίζεληαη, θαζώο θαη άιια ηζηνξηθά γεγνλόηα / ζηνηρεία.



Ζ αληηγξαθή απηνύζηωλ ρωξίωλ από ηηο πεγέο, ρωξίο πεξαηηέξω
επεμεξγαζία ηνπο, αμηνινγείηαη κε κεδέλ κνλάδεο.

Γ1.

(14 κνλάδεο)
Σην απόγεην ηεο ηζρύνο ηεο, ε Δπξώπε εηζέξρεηαη κεηά ην 1870 ζε κηα
θάζε ππεξπόληηαο επέθηαζεο. [...] Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη απηή ε
αθνινπζία θαηαθηήζεσλ ζηελ ηζηνξία ηεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δεδνκέλν
ηνπ έζλνπο. [...]
Οη βηνκεραληθέο επαλαζηάζεηο ηνπ 19νπ αηώλα ελέηεηλαλ ηηο αλάγθεο ηεο
Δπξώπεο ζε πνιύηηκα κέηαιια θαη ζε πξώηεο ύιεο: ραιθό θαη άιια κε
ζηδεξνύρα κεηαιιεύκαηα, θπξίσο δε βακβάθη, πνπ αξρίδεη λα ζπαλίδεη κε
ηνλ ακεξηθαληθό εκθύιην πόιεκν. [...]
Θεσξώληαο ηνλ πνιηηηζκό ηνπο αλώηεξν από όινπο ηνπο άιινπο, νη
Δπξσπαίνη εθηηκνύλ όηη έρνπλ λα εθπιεξώζνπλ κηα «απνζηνιή» απέλαληη
ζηνπο απνηθηζκέλνπο ιανύο, θαη ζπγθεθξηκέλα λα ηνπο θέξνπλ ηελ
«πξόνδν», ζρήκα αόξηζην ζην νπνίν ππεηζέξρνληαη ηα πξαγκαηηθά ή
ππνηηζέκελα αγαζά ηνπ εθζπγρξνληζκνύ, νη ηδέεο θαη ηα ήζε ηεο Δπξώπεο,
θαζώο θαη νη αξρέο ησλ ρξηζηηαληθώλ ζξεζθεηώλ...
Πεγή: S. Berstein – P. Milza, Ιζηνξία ηεο Δπξώπεο, ηφκνο 2, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα,
Αζήλα 1997, ζ. 175-176
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Αθνχ κειεηήζεηε ην πην πάλσ παξάζεκα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα
απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. Να πξνζδηνξίζεηε ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνπο Δπξσπαίνπο ζηελ
απνηθηαθή εμάπισζε θαηά ην 19ν αηψλα.
(6 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 53-56
Λόγνη απνηθηαθήο εμάπιωζεο:






Δμππεξέηεζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ:
(α) αλαδήηεζε αγνξψλ ζηνλ ππαλάπηπθην νηθνλνκηθά θφζκν ηεο Αθξηθήο θαη
ηεο Αζίαο.
(β) αλαδήηεζε πεγψλ πξψησλ πιψλ ζηνλ ππαλάπηπθην νηθνλνκηθά θφζκν ηεο
Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο.
Η αθιφλεηε πίζηε ζηελ αλσηεξφηεηα ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ.
Σν ρξένο ηεο εμαγσγήο ησλ αμηψλ θαη ησλ ζεζκψλ ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ –
άζθεζε θηιαλζξσπίαο.
Δμππεξέηεζε ηκπεξηαιηζηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ.
(3 x 2 = 6 κνλάδεο)

β. Να αλαθέξεηε δχν (2) παξαδείγκαηα εγθαζίδξπζεο απνηθηψλ απφ επξσπατθέο
ρψξεο ζηελ Αθξηθή.
(2 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 56
Παξαδείγκαηα:




Μεγάιε Βξεηαλία: Αίγππηνο, νπδάλ, Νφηηα Αθξηθή.
Γαιιία: Βνξεηνδπηηθή Αθξηθή.
Γεξκαλία, Βέιγην, Ιηαιία: Κεληξηθή Αθξηθή
(2 x 1 = 2 κνλάδεο)

γ. Να επηζεκάλεηε ηξεηο (3) ζπλέπεηεο ηεο απνηθηνθξαηίαο.
(6 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 56
πλέπεηεο:
1. Γεκηνπξγία ζεζκψλ δηαθπβέξλεζεο θαη εζληθψλ ελνηήησλ ζηε ζέζε ησλ
θαηαθεξκαηηζκέλσλ γισζζηθά θαη ζξεζθεπηηθά αλζξψπηλσλ ζπλφισλ.
2. ρεκαηηζκφο απνηθηψλ ρσξίο άιιν ζπλεθηηθφ δεζκφ, εθηφο απφ ηηο αξρέο ησλ
απνηθηνθξαηψλ.
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3. Οη απνηθίεο πνπ απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ηνλ 20φ αηψλα απνηέιεζαλ
πξνβιεκαηηθά εζληθά θξάηε ρσξίο ζπλνρή (εκθχιηνη πφιεκνη).
4. Οη απνηθηνθξάηεο πξνζπάζεζαλ λα ελζσκαηψζνπλ ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ
ιανχο κε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή νξγάλσζε (πξνηθνδφηεζε κε
ζεζκνχο αλάινγνπο πξνο ηνπο δπηηθνχο).
5. Οη απνηθηνθξάηεο εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ απνηθηψλ
(πξψηεο χιεο, παξαγσγηθέο δπλάκεηο) θαη ηηο πξνζάξκνζαλ ζηηο αλάγθεο ηνπο,
αγλνψληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ γεγελψλ.
6. Οη απνηθηνθξάηεο θαηέζηξεςαλ ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο δνκέο ησλ
απνηθηψλ ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ ζηε ζέζε ηνπο βηψζηκνπο δπηηθνχο
ζεζκνχο.
7. Η απνηθηνθξαηία θαηφξζσζε λα εμαιείςεη ζαλαηεθφξεο επηδεκίεο, ηε δνπιεία
θαη άιιεο ελδεκηθέο κάζηηγεο.
8. Οη απνηθίεο πνπ απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζπλέρηζαλ λα εμαξηψληαη
νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά απφ ηηο απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο (λεναπνηθηνθξαηία).
(3 x 2 = 6 κνλάδεο)
Γ2.

(10 κνλάδεο)
I. Σειεγξάθεκα Βεληδέινπ πξνο Κσλζηαληίλν (13 Οθησβξίνπ 1912):
Αλακέλσ λα κνη γλσξίζεηε ηελ πεξαηηέξσ δηεύζπλζηλ, ελ ζα αθνινπζήζεη ε
πξνέιαζηο ηνπ ζηξαηνύ Θεζζαιίαο. Παξαθαιώ κόλνλ λα έρεηε ππ’ όςηλ όηη
ζπνπδαίνη πνιηηηθνί ιόγνη επηβάιινπζη λα επξεζώκελ κίαλ ώξαλ ηαρύηεξνλ
εηο ηελ Θεζζαινλίθελ.
Κσλζηαληίλνο πξνο Βεληδέιν:
Ο ζηξαηόο δελ ζα νδεύζεη θαηά ηεο Θεζζαινλίθεο. Δγώ έρσ θαζήθνλ λα
ζηξαθώ θαηά ηνπ Μνλαζηεξίνπ, εθηόο αλ κνπ ην απαγνξεύεηε.
Βεληδέινο πξνο Κσλζηαληίλν:
Σαο ην απαγνξεύσ.
Πεγή: Β. θνπιάηνπ – Ν. Γεκαθνπνχινπ – . Κφλδε, Ιζηνξία Νεόηεξε θαη Σύγρξνλε,
ηεχρνο Γ΄, Γ΄ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ, Αζήλα 1985, ζ. 39

II.
Η άπνςε ησλ νπαδώλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ είλαη όηη ν δηάδνρνο δελ
κπνξνύζε λα ζηξαθεί πξνο ηε Θεζζαινλίθε εθόζνλ ν αγώλαο ζηελ
Ήπεηξν δελ είρε θξηζεί θαη ππήξραλ ηζρπξέο ηνπξθηθέο δπλάκεηο ζηα δπηηθά
ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ· γη’ απηό θαη ε πνξεία πξνο ηε Θεζζαινλίθε ήηαλ
αξγή. Οη νπαδνί ηνπ Βεληδέινπ ππνζηεξίδνπλ όηη ην πξόβιεκα ήηαλ
πνιηηηθό θη όρη ζηξαηησηηθό. Η θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο απνηεινύζε
δσηηθήο ζεκαζίαο ζέκα γηα ηε δηεθδίθεζε θαη ηεο ππόινηπεο Μαθεδνλίαο.
Πεγή: Β. θνπιάηνπ – Ν. Γεκαθνπνχινπ – . Κφλδε, Ιζηνξία Νεόηεξε θαη Σύγρξνλε,
ηεχρνο Γ΄, Γ΄ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ, Αζήλα 1985, ζ. 39
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Αθνχ κειεηήζεηε ηα πην πάλσ παξαζέκαηα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο
λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. ε πνηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα αλαθέξνληαη ηα πην πάλσ παξαζέκαηα;
(2 κνλάδεο)
Γεγνλόηα:
(α) Α΄ Βαιθαληθφο Πφιεκνο (1912–1913).
(1 κνλάδα)
(β) Καηάιεςε/Απειεπζέξσζε Θεζζαινλίθεο. ή/θαη
(γ) Γηαθσλία κεηαμχ Βεληδέινπ θαη Κσλζηαληίλνπ σο πξνο ηε Θεζζαινλίθε.
(1 κνλάδα)
β. Να εληνπίζεηε θαη λα αμηνινγήζεηε ηηο δχν (2) δηαθνξεηηθέο ζέζεηο πνπ
δηαηππψλνληαη ζηα πην πάλσ παξαζέκαηα.
(4 κνλάδεο)
I.

Θέζε Βεληδέινπ:




Πξνηεξαηφηεηα ε άκεζε απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο – δηαηαγή πξνο ηνλ
Κσλζηαληίλν.
Η απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ ζέκα πνιηηηθφ θαη φρη ζηξαηησηηθφ.
Η απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε
δηεθδίθεζε ηεο ππφινηπεο Μαθεδνλίαο.
(3 x 0,5 = 1,5 κνλάδεο)

Θέζε Κωλζηαληίλνπ:




II.

Αξρηθή άξλεζε Κσλζηαληίλνπ γηα απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο.
Πξνηεξαηφηεηα ε απειεπζέξσζε ηνπ Μνλαζηεξίνπ.
Πξνηεξαηφηεηα ε αληηκεηψπηζε ησλ ηζρπξψλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ ζηελ
Ήπεηξν (πνξεία πξνο Θεζζαινλίθε αξγή).
(3 x 0,5 = 1,5 κνλάδεο)

Αμηνιόγεζε ζέζεο Βεληδέινπ:




Ο Βεληδέινο αληηκεηψπηδε ην ζέκα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Θεζζαινλίθεο κε
πνιηηηθά θξηηήξηα.
Η Θεζζαινλίθε απνηεινχζε ζεκείν-θιεηδί γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο ππφινηπεο
Μαθεδνλίαο.
Η Θεζζαινλίθε, σο ιηκάλη θαη εκπνξηθφ θέληξν, ζα ζπλέβαιιε ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
(1 x 0,5 = 0,5 κνλάδα)

Αμηνιόγεζε ζέζεο Κωλζηαληίλνπ:


Ο Κσλζηαληίλνο, σο ν αξρηζηξάηεγνο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηνπο
Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, αληηκεηψπηδε ηελ απειεπζέξσζε ησλ αιχηξσησλ
ειιεληθψλ εδαθψλ κε ζηξαηησηηθά θξηηήξηα.
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Η απειεπζέξσζε ηνπ Μνλαζηεξίνπ πξνζαλαηφιηδε ηελ Διιάδα ζηε ζπκκαρία
ησλ θεληξηθψλ απηνθξαηνξηψλ (Γεξκαλία, Απζηξννπγγαξία).
(1 x 0,5 = 0,5 κνλάδα)

γ. Γηα πνην ιφγν ππνγξάθηεθε ε Διιελνζεξβηθή πκκαρία ην 1913 θαη πνην ήηαλ
ην πεξηερφκελφ ηεο;
(4 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 70, 73
Λόγνο ππνγξαθήο:



Η Βνπιγαξία αξληφηαλ θάζε ζπδήηεζε γηα κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ εδαθψλ
πνπ έθξηλε πσο ηεο αλήθαλ.
Πξνθιήζεηο ηεο Βνπιγαξίαο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο θαη ηεο εξβίαο.
(1 κνλάδα)

Πεξηερόκελν Διιελνζεξβηθήο πκκαρίαο:
1. Ακνηβαία εγγχεζε φηη Διιάδα θαη εξβία ζα θξαηήζνπλ νξηζηηθά ηηο εδαθηθέο
ηνπο θηήζεηο.
2. Τπνρξέσζε, ζε πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε δερφηαλ
επίζεζε απφ ηξίηε ρψξα, λα παξάζρνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ακνηβαίσο.
3. Να κε ζπλάςνπλ ρσξηζηή εηξήλε κε ηελ επηηηζέκελε ρψξα παξά κφλν απφ
θνηλνχ.
4. Η πλζήθε ήηαλ δεθαεηνχο ηζρχνο θαη κπζηηθή.
(3 x 1 = 3 κνλάδεο)
Γ3.

(11 κνλάδεο)
I. Δπηζηνιή ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ πξνο ην Νίθν Κξαληδηψηε, Πξέζβε ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Αζήλα (17 Οθησβξίνπ 1963):
Σπλερίδνληαο ηελ επηζηνιή ηνπ κνπ εμέζεηε ην ζρέδην, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα
πξνρσξνύζε: Η Κππξηαθή Κπβέξλεζε ζα άξρηδε δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ
Τνπξθηθή κεηνςεθία. Οη δηαπξαγκαηεύζεηο απηέο, ζα δηαιάκβαλαλ όια
εθείλα ηα ζεκεία ηνπ Σπληάγκαηνο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ή πνπ επξόθεηην
λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. Σηε ζπλέρεηα ζα ζπλεδεηείην ε θαηάξγεζε
όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ δεζκεύζεσλ πνπ επέηξεπαλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ
Τνπξθία λα έρνπλ δηθαίσκα αλάκημεο ή επέκβαζεο ζηα εζσηεξηθά ηεο
Κύπξνπ...
Πεγή: Ν. Κξαληδηψηεο, Αλνρύξσηε Πνιηηεία, Κύπξνο 1960–1974, ηφκνο Α΄,
Δθδφζεηο Δζηία, Αζήλα 1985, ζ. 80

II. Οη δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο ηνπ 1963
Τε λύθηα ηεο 20εο πξνο ηελ 21ελ Γεθεκβξίνπ 1963 κηα ηπραία ζπκπινθή
αζηπλνκηθήο πεξηπόινπ κε νκάδα Τνπξθνθππξίσλ, θαη ν θόλνο κηαο
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Τνπξθνθύπξηαο ζηε Λεπθσζία, έδσζαλ αθνξκή γηα ηηο εθηεηακέλεο
δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο πνπ επαθνινύζεζαλ.
Η αληίδξαζε ησλ Τνπξθνθππξίσλ απέδεημε όηη ε Τνπξθηθή θνηλόηεηα
ήηαλ άξηζηα νξγαλσκέλε θαη παξαζθεπαζκέλε ζηξαηησηηθά γηα έλα ηέηνην
ελδερόκελν...
Πεγή: Ν. Κξαληδηψηεο, Αλνρύξσηε Πνιηηεία, Κύπξνο 1960–1974, ηφκνο Α΄,
Δθδφζεηο Δζηία, Αζήλα 1985, ζ. 87

Αθνχ κειεηήζεηε κε πξνζνρή ηα πην πάλσ παξαζέκαηα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο
ζαο γλψζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. (i) Ση επηδίσθε ν Μαθάξηνο ζχκθσλα κε ην παξάζεκα I;

(4 κνλάδεο)

(ii) Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Μαθαξίνπ;
(1 κνλάδα)
Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 277, 279
Δπηδηώμεηο Μαθαξίνπ:
Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Σνπξθηθή κεηνςεθία γηα:
1. αλαζεψξεζε εθείλσλ ησλ ζεκείσλ ηνπ πληάγκαηνο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ή
πνπ επξφθεηην λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα,
2. θαηάξγεζε ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ επέηξεπαλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ
Σνπξθία λα αλακεηγλχνληαη ή λα επεκβαίλνπλ ζηα εζσηεξηθά ηεο Κχπξνπ.
(2 x 2 = 4 κνλάδεο)
ηάζε ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο:
Καηεγνξεκαηηθά αξλεηηθή ζηηο πξνζέζεηο ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο –
απνξξηπηηθή δηαθνίλσζε ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο.
(1 κνλάδα)
β. Να θαηαγξάςεηε δχν (2) πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πληάγκαηνο ηνπ 1960.
(2 κνλάδεο)
Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 245, 272, 275-277
Πξνβιήκαηα:
1. Σν δηθαίσκα ηεο αξλεζηθπξίαο (veto) θαη ηα άιια δηθαηψκαηα ηνπ
ηνπξθνθχπξηνπ αληηπξνέδξνπ (πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη ακπληηθά δεηήκαηα).
2. Η επηκνλή ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο γηα μερσξηζηά δεκνηηθά ζπκβνχιηα ζηηο
πέληε πφιεηο.
3. Η ρσξηζηή ςεθνθνξία θαη πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηψλ θάζε θνηλφηεηαο ζηε
Βνπιή γηα ηελ ςήθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο είρε σο απνηέιεζκα
ηελ άξλεζε ησλ ηνπξθνθχπξησλ βνπιεπηψλ λα ςεθίζνπλ ηνπο θνξνινγηθνχο
θαη άιινπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο.
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4. Γπζθνιίεο ζε ζέκαηα ζηξαηνχ.
5. Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο αλαινγίαο 70% Διιελνθχπξηνη κε 30%
Σνπξθνθχπξηνη ζηηο πξνζιήςεηο δεκφζησλ ππαιιήισλ.
6. Σν δηθαίσκα κνλνκεξνχο επέκβαζεο ησλ ηξηψλ εγγπεηξηψλ δπλάκεσλ (Αγγιία,
Διιάδα θαη Σνπξθία).
7. Σα απμεκέλα δηθαηψκαηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ πιεζπζκηαθή
ηνπο αλαινγία.
(2 x 1 = 2 κνλάδεο)
γ. Να επηζεκάλεηε δχν (2) ζπλέπεηεο ησλ δηαθνηλνηηθψλ ηαξαρψλ ηνπ 1963 πνπ
επηβεβαηψλνπλ ηε ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα φηη «ε Σνπξθηθή θνηλφηεηα ήηαλ άξηζηα
νξγαλσκέλε θαη παξαζθεπαζκέλε ζηξαηησηηθά γηα έλα ηέηνην ελδερφκελν»
(παξάζεκα II).
(4 κνλάδεο)
Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 280-281
πλέπεηεο:
1. Υαξάζζεηαη απφ ηνπο Άγγινπο ε γξακκή αληηπαξάηαμεο κεηαμχ ησλ ζέζεσλ
ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Σνχξθσλ, ε νπνία νλνκάζηεθε «πξάζηλε γξακκή» (ε
δεκηνπξγία ηεο εμππεξέηεζε, φπσο απνδείρηεθε, ηα καθξνπξφζεζκα ηνπξθηθά
ζρέδηα γηα ην δηακειηζκφ ηεο Κχπξνπ).
2. Μεηαθνξά ρηιηάδσλ Σνπξθνθππξίσλ ζε ακηγείο ηνπξθνθππξηαθέο πεξηνρέο
δεκηνπξγψληαο έμη ηνπξθνθππξηαθνχο ζχιαθεο.
3. Έμνδνο ηεο ΣΟΤΡΓΤΚ απφ ην ζηξαηφπεδφ ηεο θαη έιεγρνο ηνπ δξφκνπ
Λεπθσζίαο – Κεξχλεηαο κέζσ Κηφλειη (δεκηνπξγία πξνγεθπξψκαηνο γηα ηελ
ελδερφκελε ηνπξθηθή εηζβνιή θαη ηε δηρνηφκεζε).
(2 x 2 = 4 κνλάδεο)

ΣΔΛΟ
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