ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014
Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ – ΛΤΔΗ
Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ηνπλίνπ 2014
08:00 – 11:00
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.

Σν 1981 ε Διιάδα έγηλε πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκθήο
Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ).
ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 162

β.

Σν αλεπηπγκέλν πηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ε λνκνζεζία πνπ επλννχζε ηελ
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζηελ Αγγιία ζπλέβαιαλ ζηελ
εθβηνκεράληζε ηεο παξαγσγήο ηεο ρψξαο.
ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 42

γ.

Ζ νβηεηηθή Έλσζε, ε Ηλδία θαη ε Κίλα δελ ππέγξαςαλ ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ
Φξαγθίζθνπ ην 1951.
ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 138

δ.

Με ηε πλζήθε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ ην 1856, ν Δχμεηλνο Πφληνο θαηέζηε
νπδέηεξε ζάιαζζα, απαιιαγκέλε απφ πνιεκηθά ζθάθε.
ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 40

ε.

Ζ «εαξηλή επίζεζε», πνπ εμαπέιπζαλ νη Ηηαινί θαηά ηεο Διιάδαο ην Μάξηην
ηνπ 1941, έπιεμε ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο.
ΛΑΘΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 120

ζη. Σν 1918 ε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ηεο Ρσζίαο δέρηεθε ηνπο γεξκαληθνχο
φξνπο θαη ππέγξαςε ην χκθσλν Μνιφηνθ-Ρίκπεληξνπ.
ΛΑΘΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 95
δ.

Με ηελ εθινγηθή επηθξάηεζε ηνπ Βεληδέινπ ην 1928, θάλεθε λα
ζηαζεξνπνηείηαη νξηζηηθά ζηελ Διιάδα ην πνιίηεπκα ηεο πξνεδξεπφκελεο
θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο.
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ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 101
ε.

Πξψηνο λεθξφο ηνπ Αγψλα 1955–1959 ήηαλ ν Μηραιάθεο Καξανιήο.
ΛΑΘΟ Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 234

ζ.

Σν δνηφ χληαγκα, πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηηο πκθσλίεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ
ην 1959, παξείρε ζηνλ Σνχξθν αληηπξφεδξν ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο
(veto).
ΩΣΟ Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 245, 275

η.

Ζ δηεζλήο εηξελεπηηθή δχλακε (UNFICYP) έθηαζε ζηελ Κχπξν, σο
απνηέιεζκα ηνπ ςεθίζκαηνο 186 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ην 1964.
ΩΣΟ Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 282
(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

ΣΖΛΖ Β

ΔΛΗΓΔ
ΥΟΛΗΚΟΤ
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

1. Κφλξαλη Αληελάνπεξ
2. Κσλζηαληίλνο
Παπαξξεγφπνπινο

ε. Δζληθφο ηζηνξηνγξάθνο

Ιστορία Νεότεροσ και
Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 37

3. Χν Σζη Μηλρ

δ. Πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ

4. Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο

β. Δπίζηξαηνη

Ιστορία Νεότεροσ και
Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 147
Ιστορία Νεότεροσ και
Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 83

5. Σδαβάραξιαι Νερξνχ
6. Κάξνινο ληε Γθνι

α. Γαιιηθή αληίζηαζε

7. Γεκήηξηνο Ησαλλίδεο

γ. Πξαμηθφπεκα Χνχληαο
ζηελ Κχπξν

Ιστορία Νεότεροσ και
Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 127
Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 294
(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. Σξίηνο Κόζκνο
(ζπγθξφηεζε, πξνβιήκαηα, επηδηψμεηο)
β. Πξωηόθνιιν Αλεμαξηεζίαο
(ρξνληθφ πιαίζην, πεξηερφκελν, ζπλέπεηα)
γ. Έθζεζε Γθάιν Πιάδα, 1965
(ιφγνο ππνβνιήο, πεξηερφκελν, θαηάιεμε)
(3 x 5 = 15 κνλάδεο)
α. Σξίηνο Κόζκνο
(ζπγθξφηεζε, πξνβιήκαηα, επηδηψμεηο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 152
πγθξόηεζε:
Κξάηε Αζίαο θαη Αθξηθήο. / Σα λέα θξάηε πνπ αλέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
απναπνηθηνπνίεζεο (θπξίσο ζηελ Αζία θαη Αθξηθή).
(1 κνλάδα)
Πξνβιήκαηα:
1. Οηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο.
2. Ραγδαία αχμεζε πιεζπζκνχ.
3. Δζσηεξηθέο αλαηαξαρέο / εκθχιηνη πφιεκνη.
(2 x 1 = 2 κνλάδεο)
Δπηδηώμεηο:
1. Καηνρχξσζε εζληθήο αλεμαξηεζίαο.
2. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε.
(2 x 1 = 2 κνλάδεο)
β. Πξωηόθνιιν Αλεμαξηεζίαο
(ρξνληθφ πιαίζην, πεξηερφκελν, ζπλέπεηα)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 31-32
Υξνληθό πιαίζην:
1830. / Λήμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο.

(1 κνλάδα)

Πεξηερόκελν:
1. Ζ Διιάδα ππήρζε ζε θαζεζηψο εγγχεζεο ηεο εδαθηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο
εζληθήο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ κνλαξρηθνχ πνιηηεχκαηνο απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο
δπλάκεηο ηεο Δπξψπεο, ηε Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Ρσζία.
(2 κνλάδεο)
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2. Ζ Διιάδα πεξηειάκβαλε ηε ηεξεά Διιάδα, ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηηο Κπθιάδεο.
(1 κνλάδα)
πλέπεηα:
Σν θαζεζηψο ηεο εγγχεζεο ηζνδπλακνχζε κε επνπηεία ηεο ρψξαο θαη ηνπ κέιινληφο ηεο
απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο δπλάκεηο θαη επέηξεπε παξεκβάζεηο ηνπο ζηελ άζθεζε ηεο εζληθήο
ηεο πνιηηηθήο.
(1 κνλάδα)
γ. Έθζεζε Γθάιν Πιάδα, 1965
(ιφγνο ππνβνιήο, πεξηερφκελν, αληηδξάζεηο)
Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 284
Λόγνο ππνβνιήο:
ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εμεχξεζεο ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ, ππνβιήζεθε ε έθζεζε
ηνπ κεζνιαβεηή γηα ην Κππξηαθφ Γθάιν Πιάδα ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ.
(1 κνλάδα)
Πεξηερόκελν:
1. Γηαπίζησλε ην αλεθάξκνζην ησλ πκθσληψλ ηεο Επξίρεο.
2. Απέθιεηε ηελ ηδέα ηνπ εδαθηθνχ δηαρσξηζκνχ ηεο Κχπξνπ.
3. Εεηνχζε απφ ηελ ειιελνθππξηαθή πιεπξά λα απηνπεξηνξίζεη ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ
ηεο Κχπξνπ γηα απηνδηάζεζε.
4. Πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο αλεμάξηεηνπ θαη δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο.
5. Σφληδε φηη ε δηαηήξεζε ηεο Κχπξνπ σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο έπξεπε λα πεγάδεη απφ
ζρεηηθή ειεχζεξε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ιανχ ηνπο.
(3 x 1 = 3 κνλάδεο)
Αληηδξάζεηο:
Ζ ειιεληθή πιεπξά έβιεπε ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ έθζεζε, αιιά ε ηνπξθηθή πιεπξά ηελ
απέξξηςε απεξίθξαζηα.
(1 κνλάδα)

Β2. ε θείκελν έθηαζεο 220–240 ιέμεσλ λα παξνπζηάζεηε ηηο εμειίμεηο απφ ηε
πκκαρηθή εληνιή θαηάιεςεο ηεο κχξλεο ην 1919 κέρξη θαη ηε πλζήθε ηεο
Λσδάλλεο ην 1923. ην θείκελφ ζαο λα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά νη πην θάησ
φξνη/έλλνηεο:
δηεζλήο ζπγθπξία, δεκνςήθηζκα, ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο, δησγκφο, θίλεκα
αμησκαηηθψλ, φξνη πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο
(15 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 90-93
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ύληνκνο πξόινγνο – Δηζαγωγή (ελδεηθηηθά):
Μεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ε θαηάιεςε ηεο κχξλεο απφ ηνλ ειιεληθφ
ζηξαηφ ην 1919 ήηαλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαπνιεκηθέο εμειίμεηο. / Μηα ζεηξά
απφ γεγνλφηα νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ κε ηειηθή θαηάιεμε ηε
πλζήθε ηεο Λσδάλλεο. / ή άιιν ζπλαθέο.
(1 κνλάδα)
Εεηνύκελα:
Eμειίμεηο:
1. Ο Βεληδέινο εθκεηαιιεχηεθε ηελ επλντθή γηα ηελ Διιάδα δηεζλή ζπγθπξία θαη
εμαζθάιηζε ηε ζπκκαρηθή εληνιή ην Μάην ηνπ 1919, γηα απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ
ζηξαηνχ ζηε κχξλε θαη ηελ θαηάιεςή ηεο.
(1 κνλάδα)
2. Ζ ζπκκαρηθή εληνιή ήηαλ πξνζσξηλήο ηζρχνο θαη ε νξηζηηθή ηχρε ηεο κχξλεο ζα
θξηλφηαλ κε δεκνςήθηζκα ησλ θαηνίθσλ κεηά απφ πέληε ρξφληα.
(1 κνλάδα)
3. Δθινγηθή ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1920 θαη επάλνδνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
ζην ζξφλν.
(1 κνλάδα)
4. Αθνινχζεζε ν ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο (1921–1922): επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ
κεηψπνπ ζηε Μ. Αζία θαη δηάζπαζή ηνπ απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα (Αχγνπζηνο
1922). – Ήηηα θαη ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ.
(1 κνλάδα)
5. Αθνινχζεζαλ ε ππξπφιεζε ηεο κχξλεο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ν απελήο δησγκφο
ησλ Διιήλσλ ηεο Μ. Αζίαο (ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο).
(1 κνλάδα)
6. Δζσηεξηθή θξίζε ζηελ Διιάδα: εθδειψζεθε θίλεκα αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ ππφ ην
Νηθφιαν Πιαζηήξα (επηέκβξηνο 1922).
(1 κνλάδα)
7. Ο Κσλζηαληίλνο ππνρξεψζεθε λα απνρσξήζεη απφ ηελ Διιάδα.
(1 κνλάδα)
8. Παξαπέκθζεθαλ ζε δίθε, κε ηελ θαηεγνξία ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, έμη ζηειέρε ηεο
βαζηιηθήο παξάηαμεο, ηα νπνία θαη εθηειέζηεθαλ.
(1 κνλάδα)
9. πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, 1923, κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. ξνη:
(α) Ζ Σνπξθία αλέθηεζε ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηε κχξλε.
(1 κνλάδα)
(β) Αλαγλσξίζηεθε ε θπξηαξρία ηεο Ηηαιίαο ζηα Γσδεθάλεζα.
(1 κνλάδα)
(γ) Οξίζηεθαλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Έβξν.
(1 κνλάδα)
(δ) πκθσλήζεθε ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ Διιήλσλ νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ
ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο.
(1 κνλάδα)
(ε) Δμαηξέζεθαλ νη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαη νη Έιιελεο ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ λεζηψλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ.
(1 κνλάδα)
ύληνκνο επίινγνο – Καηαθιείδα (ελδεηθηηθά):
Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ήηαλ ζθιεξή θαη ηαπεηλσηηθή γηα ηελ Διιάδα. / Αληαλαθινχζε
ην λέν ζπζρεηηζκφ ηζρχνο πνπ πξνήιζε απφ ηελ ήηηα ηεο Διιάδαο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ
πφιεκν, θαζψο θαη ηε λέα θαηάζηαζε πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηελ πεξηνρή απφ ην 1920.
/ ή άιιν ζπλαθέο.
(1 κνλάδα)

Β3. ε θείκελν έθηαζεο 200–220 ιέμεσλ λα παξνπζηάζεηε ηελ πνιηηηθή πνπ θαζηέξσζαλ
νη εγεκφλεο ηεο Δπξψπεο ην 1815, αμηνινγψληαο παξάιιεια ην ξφιν ηνπ Μέηεξληρ
ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ.
(15 κνλάδεο)
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Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 9-12
ύληνκνο πξόινγνο – Δηζαγωγή (ελδεηθηηθά):
ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο (1814–1815) νη ληθήηξηεο δπλάκεηο απνθάζηζαλ λα
επαλαθέξνπλ ην «παιαηφ θαζεζηψο» ησλ αξηζηνθξαηηθψλ πξνλνκίσλ, λα εληζρχζνπλ
ηνπο κνλαξρηθνχο ζεζκνχο θαη λα θαζνξίζνπλ λέα ζχλνξα ζηελ Δπξψπε. / ή άιιν
ζπλαθέο.
(1 κνλάδα)
Εεηνύκελα:
I. Πνιηηηθή:
1. Σα εδαθηθά θαη ηα πνιηηηθά δεηήκαηα ζηελ Δπξψπε ηα ρεηξίζηεθαλ ηξεηο θπξίσο
άλδξεο: ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Βξεηαλίαο θφκεο Κάζιξη, ν θαγθειάξηνο ηεο
Απζηξίαο πξίγθηπαο Μέηεξληρ θαη ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο
Σαιευξάλδνο.
2. Mε ηελ παιηλφξζσζε ηνπ «παιαηνχ θαζεζηψηνο» αλαραηηίδνληαλ νη δπλάκεηο ηεο
αλαηξνπήο πνπ είρε εθζξέςεη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε.
3. Γηαηήξεζαλ ηηο πνιπεζληθέο απηνθξαηνξίεο, πνπ εμππεξεηνχζαλ θαιχηεξα απφ
ηα εζληθά θξάηε ηελ εηξήλε (επεηδή πίζηεπαλ φηη νη δηάθνξεο γισζζηθέο ή
ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ηεο Δπξψπεο δελ είραλ ζαθή γεσγξαθηθά φξηα θαη
αθφκε φηη, αλ νη δηάζπαξηεο θαη αλάκεηθηεο θνηλφηεηεο ζρεκάηηδαλ εζληθά θξάηε,
ζα είραλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο κεηνλφηεηεο, ηηο νπνίεο ζα δηεθδηθνχζαλ γεηηνληθά
θξάηε).
4. Γεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε κφληκεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο
ζηελ Δπξψπε, γηα ηελ απνθπγή ηεο θπξηαξρίαο κηαο κεγάιεο δχλακεο.
5. Γηα λα πξνιεθζεί λέα δηαηάξαμε ηεο επξσπατθήο αζθάιεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο
Γαιιίαο, δεκηνχξγεζαλ «αλάρσκα» ηζρπξψλ θξαηψλ ζηα αλαηνιηθά ηεο.
6. Μεηά ηελ νινθιεξσηηθή ήηηα ηνπ Ναπνιένληα (1815), ε Απζηξία, ε Ρσζία θαη ε
Πξσζία ίδξπζαλ ηελ Ηεξή πκκαρία, πνπ απνζθνπνχζε λα αλαθφςεη ηελ πξφνδν
ησλ θηιειεχζεξσλ θαη εζληθψλ θηλεκάησλ.
7. Σν πλέδξην Δηξήλεο ηεο Βηέλλεο θαζηέξσζε ηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο, ζην
πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο (Δπξσπατθή πκθσλία).
(6 x 1,5 = 9 κνλάδεο)
II. Αμηνιόγεζε ξόινπ Μέηεξληρ:
1. Ο Μέηεξληρ ππήξμε θπξίαξρε πξνζσπηθφηεηα ζην πλέδξην ηεο Βηέλλεο,
αλππνρψξεηνο ππνζηεξηθηήο ηεο κνλαξρηθήο εμνπζίαο θαη λνκηκφηεηαο θαη ηεο
ζηαζεξφηεηαο.
2. Πίζηεπε πσο πξψηα απφ φια ήηαλ Δπξσπαίνο θαη πσο ζηήξηδε θαη πξνσζνχζε
ηελ ηδέα ηεο Δπξψπεο.
3. Ήηαλ ερζξφο ησλ εζληθψλ θηλεκάησλ θαη ησλ εζληθψλ θξαηψλ, επεηδή
απεηινχζαλ ηε ζπλνρή ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνχξγσλ. / Ήηαλ ερζξφο ηεο
δεκνθξαηίαο θαη ησλ ξηδνζπαζηηθψλ αιιαγψλ.
(2 x 2 = 4 κνλάδεο)
ύληνκνο επίινγνο – Καηαθιείδα (ελδεηθηηθά):
Παξφιν πνπ νη κεγάιεο δπλάκεηο θαηφξζσζαλ λα πεηχρνπλ ηελ παιηλφξζσζε ηνπ
«παιαηνχ θαζεζηψηνο» θαη λα θαζηεξψζνπλ ηηο αξρέο ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ
ζηελ Δπξψπε, νη δπλάκεηο πνπ πξνσζνχζαλ ηηο αξρέο ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο θαη ηεο
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ιατθήο θπξηαξρίαο ζχληνκα θαηφξζσζαλ λα ππεξηζρχζνπλ. / χληνκα αλαπηχρζεθαλ
εζληθά θαη θηιειεχζεξα θηλήκαηα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπνπ έθηαζαλ ηα
κελχκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. / ή άιιν ζπλαθέο.
(1 κνλάδα)

ΜΔΡΟ Γ΄

(35 κνλάδεο)

Πξνζνρή:
1. Οξζή είλαη ε απάληεζε πνπ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο κε βάζε ζηνηρεία από
ηηο πεγέο πνπ παξαηίζεληαη, θαζώο θαη άιια ηζηνξηθά γεγνλόηα / ζηνηρεία.
2. Ζ αληηγξαθή απηνύζηωλ ρωξίωλ από ηηο πεγέο, ρωξίο πεξαηηέξω
επεμεξγαζία ηνπο, αμηνινγείηαη κε κεδέλ κνλάδεο.
Γ1.

(10 κνλάδεο)
Η ζηάζε ηεο Βξεηαλίαο ζην Κππξηαθό απνηέιεζε νξγαληθό ηκήκα ηεο
γεληθόηεξεο πνιηηηθήο ηεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, πνπ
απνζθνπνύζε λα θαιύςεη κία αλάγθε ηεο πξαγκαηηθά ππαξμηαθή: ηελ ίδηα ηελ
επηβίσζή ηεο σο Μεγάιεο Γύλακεο. Γη’ απηό πνιέκεζε ε Βξεηαλία ηόζν
ζθιεξά· θαη κόλνλ έηζη –ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηελ κνλνκαλία ησλ
θπβεξλήζεσλ ηεο επνρήο γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή– κπνξεί λα
εμεγεζεί ε εκκνλή ηεο θαιύηεξεο δεκνθξαηίαο ηεο πθειίνπ ζηελ άξλεζε
ζηνηρεησδώλ ειεπζεξηώλ γηα ηελ Κύπξν (π.ρ. θηιειεύζεξσλ πληαγκάησλ πνπ
δίλνληαλ ζε άιιεο απνηθίεο) ή ν απόιπηνο ραξαθηήξαο ηεο αληίδξαζήο ηεο ζηνλ
ελσηηθό αγώλα. Δμ άιινπ, πξνζπαζώληαο λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηε Μέζε
Αλαηνιή, ην Λνλδίλν αηζζαλόηαλ ππνρξεσκέλν λα βαζηζηεί ζηελ ππνζηήξημε
ηεο Σνπξθίαο, ηελ νπνία δελ έπξεπε λα δπζαξεζηήζεη κε αθνξκή ηελ πνιηηηθή
εμέιημε ηεο Κύπξνπ.
Πεγή: Δπάλζεο Χαηδεβαζηιείνπ, «Ο ηειεπηαίνο ειιεληθφο απειεπζεξσηηθφο αγψλαο: Κχπξνο,
1954-1959. Βαζηθνί άμνλεο θαη πξννπηηθέο κειέηεο», ζην ζπιινγηθφ ηφκν
Κύπξνο. Αγώλεο ειεπζεξίαο ζηελ ειιεληθή ηζηνξία,
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα 2010, ζ. 277

Αθνχ κειεηήζεηε ην πην πάλσ παξάζεκα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα
απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. ε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνην πνιηηηθφ δήηεκα ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο αλαθέξεηαη
ην πην πάλσ παξάζεκα;
(2 κνλάδεο)
Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 221
Πεξίνδνο:
Πεξίνδνο Αγγινθξαηίαο. / Πεξίνδνο 1878–1960.
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(1 κνλάδα)

Πνιηηηθό δήηεκα:
Αίηεκα Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ γηα εζληθή απνθαηάζηαζε / έλσζε κε ηελ Διιάδα. /
Δλσηηθφο αγψλαο Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ / ελσηηθφ ηδεψδεο.
(1 κνλάδα)
β. Πψο δηθαηνινγεί ν ζπγγξαθέαο ηε ζηάζε πνπ ηήξεζε ε Μεγάιε Βξεηαλία
απέλαληη ζην δήηεκα απηφ;
(4 κνλάδεο)
ηάζε Μεγάιεο Βξεηαλίαο:
1. Ζ ζηάζε ηεο απνηέιεζε κέξνο ηεο επξχηεξήο ηεο πνιηηηθήο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην
θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, πνπ είρε σο ζηφρν λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηεο γηα επηβίσζή
ηεο σο Μεγάιεο Γχλακεο.
(2 κνλάδεο)
2. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, βαζηδφηαλ ζηελ
ππνζηήξημε ηεο Σνπξθίαο, ηελ νπνία δελ επηζπκνχζε λα δπζαξεζηήζεη κε αθνξκή ηηο
πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Κχπξν.
(2 κνλάδεο)
γ. Να αλαθέξεηε δχν (2) παξαδείγκαηα ζην δηπισκαηηθφ επίπεδν φπνπ θαίλεηαη «ν
απόιπηνο ραξαθηήξαο» ηεο αληίδξαζεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζην δήηεκα
απηφ, θαηά ηελ πεξίνδν 1950–1958.
(4 κνλάδεο)
Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 229, 241-242
Παξαδείγκαηα ζην δηπιωκαηηθό επίπεδν:
1. Ζ απφξξηςε ηνπ ελσηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο πνπ δηελήξγεζε ν Μαθάξηνο ην 1950,
θαηά ην νπνίν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ ςήθηζε ππέξ ηεο
Έλσζεο.
2. Οη δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ Άληνλπ Ήληελ θαη ε ζθιεξή γιψζζα ηνπ
ππνπξγνχ απνηθηψλ Χφπθηλζνλ, νη νπνίνη απέθιεηαλ ηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ
ζηελ Διιάδα.
3. Ζ Σξηκεξήο Γηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ην 1955, κε ηελ νπνία ε Μεγάιε Βξεηαλία
θαηέζηεζε ηελ Σνπξθία σο ηζφηηκν ζπλνκηιεηή ζην Κππξηαθφ θαη ην Λνλδίλν αλέιαβε
ξφιν επηδηαηηεηή ζε κηα δηαθνξά κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο.
4. Ζ εμνξία ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ ζηηο ευρέιιεο (1956) κεηά ην αδηέμνδν ησλ
πλνκηιηψλ κεηαμχ ηνπ ζηξαηάξρε Χάξηηγθ θαη ηνπ Μαθαξίνπ.
5. Σν χληαγκα Ράληθιηθ (1956), ην νπνίν εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ηελ αξρή ηεο
δηρνηφκεζεο.
6. Σν ρέδην Μαθκίιιαλ (1958), ην νπνίν πεξηείρε δηαηξεηηθά ζηνηρεία θαη θαζηζηνχζε
ηελ Σνπξθία ζπγθπξίαξρν ζηελ Κχπξν.
(2 x 2 = 4 κνλάδεο)
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Γ2.

(10 κνλάδεο)

Γεινηνγξαθία ηεο επνρήο απφ ην ζαηηξηθφ πεξηνδηθφ Νένο Αξηζηνθάλεο.
Πεγή: Έιιελεο Πνιηηηθνί, ηφκνο ΗΓ΄, Δπηά Ζκέξεο – Ζ Καζεκεξηλή,
Αζήλα 1996, ζ. 84

Αθνχ παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ηε γεινηνγξαθία ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο θαη
κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. Να πεξηγξάςεηε ηελ εηθφλα (πξφζσπν, ρψξνο, δξάζε, αληηθείκελα).
(2 κνλάδεο)
Πεξηγξαθή:
1. Ο πξσζππνπξγφο Χαξίιανο Σξηθνχπεο παξνπζηάδεηαη σο λαπαγφο, πηαζκέλνο απφ
έλα θνκκάηη μχινπ, ζε απφγλσζε / απειπηζκέλνο / δαθξπζκέλνο / πεξίιππνο λα
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αγσλίδεηαη / λα παιεχεη γηα λα ζσζεί ζηελ αγξηεκέλε / θπκαηηζκέλε ζάιαζζα /
πλίγεηαη ζηα θχκαηα ηεο ιατθήο αγαλάθηεζεο.
(1 κνλάδα)
2. Γχξσ ηνπ Σξηθνχπε επηπιένπλ ελαπνκείλαληα θνκκάηηα μχισλ (απφ θαξάβη), ηα
νπνία θέξνπλ δηάθνξεο θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ («θνξνινγηθά
λνκνζρέδηα», «πνιηηηθή πξνδνζηψλ» θ.ά.). ηα θχκαηα επαλαιακβάλεηαη ε θξάζε
«νξγή ιανχ». ην βάζνο δηαθξίλεηαη έλα θαξάβη (φπνπ αλαγξάθεηαη ε θξάζε
«βαζηιεία»).
(1 κνλάδα)
β. Να εμεγήζεηε πψο ζπλδέεηαη ην πεξηερφκελν ηεο γεινηνγξαθίαο κε ηα
νηθνλνκηθά κέηξα ηνπ Χαξίιανπ Σξηθνχπε θαη πνηα ήηαλ ε θαηάιεμε ηεο
πνιηηηθήο απηήο.
(4 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 61
Εεηνύκελα:
I. ύλδεζε γεινηνγξαθίαο κε νηθνλνκηθά κέηξα Σξηθνύπε:
Αληηπνιηηεπηηθή γεινηνγξαθία πνπ ζαηηξίδεη / πξνβάιιεη ην κεγάιν νηθνλνκηθφ βάξνο
πνπ επέβαιε ν Σξηθνχπεο ζηελ Διιάδα θαη ην ιαφ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θηιφδνμνπ
αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ.
(1 κνλάδα)
II. Οηθνλνκηθά κέηξα Σξηθνύπε:
1. Οηθνλνκηθά κέηξα Σξηθνχπε:
(α) επλφεζε ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη
(0,5 κνλάδα)
(β) ηελ επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ θαη νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο.(0,5 κνλάδα)
2. Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ, ν Σξηθνχπεο:
(α) πξνζπάζεζε λα πξνζειθχζεη ην ειιεληθφ παξνηθηαθφ θεθάιαην θαη
(0,5 κνλάδα)
(β) ζπλήςε δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ.
(0,5 κνλάδα)
ΗΗΗ. Καηάιεμε πνιηηηθήο Σξηθνύπε:
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δελ άληεμε ην βάξνο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη (ην 1893) ν
Σξηθνχπεο θήξπμε ηελ πηψρεπζε ηεο ρψξαο. (Παξαηηήζεθε θαη εγθαηέιεηςε ηελ Διιάδα.)
(1 κνλάδα)
γ. Να αλαθέξεηε κία αληίζηνηρε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 20νχ αηψλα θαζψο θαη
ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηεο ζπλέπεηεο.
(4 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 104
Αληίζηνηρε νηθνλνκηθή θξίζε:
1. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ εθδειψζεθε ηα έηε 1929–1932.
2. Οηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο:
(α) νη δηαδνρηθέο ηξαπεδηθέο πησρεχζεηο,
(β) ε απφζπξζε ησλ ακεξηθαληθψλ θεθαιαίσλ απφ ηελ Δπξψπε,
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(1 κνλάδα)

(γ) ε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη
(δ) ε απνδηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.
(4 x 0,5 = 2 κνλάδεο)
3. Κνηλσληθή ζπλέπεηα: ε θαηαγξαθή εθαηνκκχξησλ αλέξγσλ.
(1 κνλάδα)

Γ3.

(15 κνλάδεο)
I. Γήισζε ηνπ ηάλιετ Μπφιληνπηλ, αξρεγνχ ηνπ πληεξεηηθνχ Κφκκαηνο ηεο
Βξεηαλίαο, ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1933, έμη εβδνκάδεο
απφ ηε κέξα πνπ ν Χίηιεξ είρε δηαηάμεη ηε γεξκαληθή αληηπξνζσπεία λα
εγθαηαιείςεη ηε πλδηάζθεςε Αθνπιηζκνχ:
Αλ δελ είρακε θακηά ειπίδα λα επηηύρνπκε θάπνην πεξηνξηζκό εμνπιηζκώλ,
ζα είρακε θάζε ιόγν λα αλεζπρνύκε κε ηελ θαηάζηαζε, όρη κόλν γηα ηελ
αεξνπνξία, αιιά θαη γηα ην ζηξαηό θαη ην λαπηηθό. (Η Βξεηαλία) θαηέβαιε
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην αθνπιηζκνύ
ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη ε Γεξκαλία.
Πεγή: Henry Kissinger, Γηπισκαηία, Δθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα 1995, ζ. 327

II. Γήισζε ηνπ Γεξκαλνχ Γηφδεθ Γθέκπειο, ππεχζπλνπ ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ
Χίηιεξ, θαηά ηελ παξακνλή ηεο λαδηζηηθήο εηζβνιήο ζηε Ννξβεγία, ηνλ Απξίιην
ηνπ 1940:
Μέρξη ηώξα έρνπκε θαηνξζώζεη λα αθήζνπκε ηνλ ερζξό ζην ζθνηάδη ζε ό,ηη
αθνξά ζηνπο πξαγκαηηθνύο ζηόρνπο ηεο Γεξκαλίαο, αθξηβώο όπσο πξηλ ην
1932 νη αληίπαινί καο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο πνηέ δελ κπόξεζαλ λα
θαηαιάβνπλ πνύ πεγαίλακε ή όηη νη ππνζρέζεηο πνπ ηνπο δίλακε δελ ήηαλ
παξά έλα ηέρλαζκα... […] Αθξηβώο ην ίδην έγηλε θαη κε ηελ εμσηεξηθή
πνιηηηθή καο... Σν 1933, ν Γάιινο πξσζππνπξγόο ζα έπξεπε λα είρε πεη (θη
αλ ήκνπλ εγώ ζηε ζέζε ηνπ ζα ην ’ιεγα): «Ο λένο θαγθειάξηνο ηνπ Ράηρ
είλαη απηόο πνπ έγξαςε ην Mein Kampf*, κέζα ζην νπνίν ιέεη απηά θη απηά.
Γελ κπνξνύκε λα έρνπκε έλαλ ηέηνην άλζξσπν θνληά καο. Δίηε παίξλεη
δξόκν είηε ηνπο νξκάκε!». Γελ ην έθαλαλ όκσο. Μαο άθεζαλ λα πεξάζνπκε
κέζα από ηε δώλε θηλδύλνπ θαη κπνξέζακε λα απνθύγνπκε όινπο εθείλνπο
ηνπο επηθίλδπλνπο ζθόπεινπο. Κη όηαλ ηα θαηαθέξακε θη εμνπιηζηήθακε
θαιά, θαιύηεξα από απηνύο, ηόηε καο θήξπμαλ ηνλ πόιεκν!
*Mein Kampf = Ο Αγώλ κνπ
Πεγή: Henry Kissinger, Γηπισκαηία, Δθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα 1995, ζ. 329–330

Αθνχ κειεηήζεηε κε πξνζνρή ηα πην πάλσ παξαζέκαηα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο
ζαο γλψζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
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α. Να γξάςεηε κε πνηνλ νξγαληζκφ ζρεηίδεηαη ην «ζρέδην αθνπιηζκνύ» πνπ
αλαθέξεηαη ζην παξάζεκα I, πφηε ηδξχζεθε ν νξγαληζκφο απηφο, δχν (2)
επηδηψμεηο ηνπ θαη δχν (2) ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζή ηνπ.
(6 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 85-88, 97, 104-105
Οξγαληζκόο:
Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (Γηεζλήο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ζην Παξίζη σο απνηέιεζκα ηεο
πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ).
(1 κνλάδα)
Πεξίνδνο ίδξπζεο:
Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ. / πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ, 1919 /
1920.
(1 κνλάδα)
Δπηδηώμεηο:
1. Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα έζλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο
αζθάιεηαο.
2. Έιεγρνο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ απφ κηα θνηλφηεηα δπλάκεσλ (θαη φρη απφ ηελ αδέμηα
θαη αλαπνηειεζκαηηθή ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ).
3. Πνιχπιεπξε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ.
4. Δηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθξαηηθψλ δηελέμεσλ.
5. Δγγχεζε ζε πεξίπησζε έλνπιεο επίζεζεο ζε βάξνο ελφο θξάηνπο-κέινπο.
6. ρέδην γηα παγθφζκην αθνπιηζκφ.
7. Δγγπήζεηο γηα ηηο κεηνλφηεηεο.
(2 x 1 = 2 κνλάδεο)
Λόγνη θαηάξξεπζεο:
1. Ζ ζπρλή πξφηαμε ησλ εηδηθφηεξσλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ (ηδίσο
ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ).
2. Σν ζχζηεκα ηεο «ζπιινγηθήο αζθάιεηαο» απνδεηθλχεηαη αλίζρπξν λα αλαραηηίζεη ηηο
εθβηαζηηθέο πξσηνβνπιίεο / ηελ εθβηαζηηθή πνιηηηθή ησλ ηζρπξψλ απηαξρηθψλ
δπλάκεσλ (π.ρ. ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο).
3. Αδπλαηεί (ην 1931) λα απνηξέςεη ηελ θαηάιεςε ηεο Μαληδνπξίαο θαη ηε κεηαηξνπή
ηεο ζε πξνηεθηνξάην ηεο Ηαπσλίαο (Κηλεδν-ηαπσληθφο πφιεκνο).
4. Ζ καηαίσζε ησλ ζρεδίσλ ηεο ΚΣΔ γηα έλα γεληθφ αθνπιηζκφ.
5. Ζ εηζβνιή ηεο Ηηαιίαο ζηελ Αηζηνπία (ην 1935), ρσξίο λα επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο.
6. Ζ απνρψξεζε απφ ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ αξρηθά ηεο Ηαπσλίαο θαη αθνινχζσο
ηεο Γεξκαλίαο.
(2 x 1 = 2 κνλάδεο)
β. Πνηεο ζέζεηο δηαηππψλνπλ ν ηάλιετ Μπφιληνπηλ (παξάζεκα I) θαη ν Γηφδεθ
Γθέκπειο (παξάζεκα II) ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ αθνπιηζκνχ θαη πψο θξίλεη ν
δεχηεξνο ηε ζηάζε ησλ αληηπάισλ ηεο Γεξκαλίαο;
(4 κνλάδεο)
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Θέζε Μπόιληνπηλ γηα ην ζέκα ηνπ αθνπιηζκνύ:
Ζ Μεγάιε Βξεηαλία ήιπηδε φηη ζα κπνξνχζε, ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, λα
ηεζεί ζε εθαξκνγή ην ζρέδην παγθφζκηνπ αθνπιηζκνχ ή λα επηηεπρζεί πεξηνξηζκφο ησλ
εμνπιηζκψλ. Παξάιιεια, εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηε ζηάζε ηεο Γεξκαλίαο, ηελ
νπνία πξνζπαζνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αθνπιηζκνχ.
(1 κνλάδα)
Θέζε Γθέκπειο γηα ην ζέκα ηνπ αθνπιηζκνύ:
Ζ Γεξκαλία θαηφξζσζε λα μεγειάζεη ηνπο αληηπάινπο ηεο (φπσο θαη ηνπο αληηπάινπο
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο), σο πξνο ην εμνπιηζηηθφ ηεο πξφγξακκα, κε απνηέιεζκα λα
ηζρπξνπνηεζεί πιήξσο ζηξαηησηηθά.
(1 κνλάδα)
Κξίζε Γθέκπειο γηα ηε ζηάζε ηωλ αληηπάιωλ:
1. Γειψλεη (κε εηξσληθφ / ζαξθαζηηθφ χθνο) φηη νη αληίπαινη ηεο Γεξκαλίαο, ελψ
γλψξηδαλ ηα πξαγκαηηθά ζρέδηα / ηηο πξνζέζεηο ηεο θαη ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ Χίηιεξ /
ηνπ θαγθειάξηνπ ηνπ Ράηρ κέζα απφ ην ζχγγξακκά ηνπ Mein Kampf, έκεηλαλ
αδξαλείο.
(1 κνλάδα)
2. Αληίζεηα, ζα έπξεπε λα αληηδξνχζαλ θαη λα ιάκβαλαλ άκεζα κέηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ Χίηιεξ θαη λα ηνλ εκπφδηδαλ κε θάζε ηξφπν λα παξαβηάδεη ηνπο
δηεζλείο θαλφλεο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ παγθφζκηα
εηξήλε. Γειψλεη, αθφκα, φηη νη αληίπαινη θήξπμαλ ηνλ πφιεκν ζηε Γεξκαλία κφλν
φηαλ απηή εμνπιίζηεθε πιήξσο θαη ππεξηεξνχζε ζηξαηησηηθά.
(1 κνλάδα)
γ. Να παξνπζηάζεηε ηελ άλνδν ηνπ λαδηζηηθνχ θφκκαηνο ζηε Γεξκαλία, απφ ην
1928 κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζή ηνπ.
(5 κνλάδεο)
Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 104
Άλνδνο θαη επηθξάηεζε ηνπ λαδηζηηθνύ θόκκαηνο:
1. Σν Δζληθνζνζηαιηζηηθφ Κφκκα ηνπ Αδφιθνπ Χίηιεξ ζηηο εθινγέο ηνπ 1928
ζπγθέληξσζε κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ςήθσλ (2,6%). ηηο εθινγέο ηνπ 1933 (κεηά
ηελ εθδήισζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηε Γεξκαλία)
θαηφξζσζε λα απμήζεη ηε δχλακή ηνπ θαη ζπγθέληξσζε ην 44% ησλ ςήθσλ.
(1 κνλάδα)
2. (α) Ζ άλνδνο ηνπ Κφκκαηνο ζηεξηδφηαλ ζηε ρξήζε αληηδεκνθξαηηθψλ κεζφδσλ θαη
ζηελ άζθεζε βίαο θαηά ησλ αληηθξνλνχλησλ κε ηελ αλνρή ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ.
(β) Ζ ζπγθαηάβαζε κεηξηνπαζψλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ αληίζεησλ ζηνλ
θνκκνπληζκφ.
(γ) Ο Χίηιεξ αλαθεξχρζεθε (ην 1933) θαγθειάξηνο θαη, κεηά απφ δεκνςήθηζκα, ην
1934 θαηάξγεζε ηε δεκνθξαηία θαη απηναλαγνξεχζεθε πξφεδξνο ηνπ γεξκαληθνχ
θξάηνπο, ηνπ Ράηρ, ζπγθεληξψλνληαο φιεο ηηο εμνπζίεο.
(δ) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο.
(ε) Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο, ε κείσζε ηεο
αλεξγίαο θαη ε βίαηε θαηαζηνιή θάζε αληίδξαζεο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιεξσηηθή
επηθξάηεζε ηνπ λαδηζκνχ ζηε Γεξκαλία.
(4 x 1 = 4 κνλάδεο)
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