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08:00 – 11:00
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.

Σν 1981 ε Διιάδα έγηλε πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκθήο
Κνηλόηεηαο (ΔΟΚ).

β.

Σν αλεπηπγκέλν πηζησηηθό ζύζηεκα θαη ε λνκνζεζία πνπ επλννύζε ηελ
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζηελ Αγγιία ζπλέβαιαλ ζηελ
εθβηνκεράληζε ηεο παξαγσγήο ηεο ρώξαο.

γ.

Ζ νβηεηηθή Έλσζε, ε Ηλδία θαη ε Κίλα δελ ππέγξαςαλ ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ
Φξαγθίζθνπ ην 1951.

δ.

Με ηε πλζήθε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ ην 1856, ν Δύμεηλνο Πόληνο θαηέζηε
νπδέηεξε ζάιαζζα, απαιιαγκέλε από πνιεκηθά ζθάθε.

ε.

Ζ «εαξηλή επίζεζε», πνπ εμαπέιπζαλ νη Ηηαινί θαηά ηεο Διιάδαο ην Μάξηην
ηνπ 1941, έπιεμε ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο.

ζη. Σν 1918 ε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ηεο Ρσζίαο δέρηεθε ηνπο γεξκαληθνύο
όξνπο θαη ππέγξαςε ην ύκθσλν Μνιόηνθ-Ρίκπεληξνπ.
δ.

Με ηελ εθινγηθή επηθξάηεζε ηνπ Βεληδέινπ ην 1928, θάλεθε λα
ζηαζεξνπνηείηαη νξηζηηθά ζηελ Διιάδα ην πνιίηεπκα ηεο πξνεδξεπόκελεο
θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο.

ε.

Πξώηνο λεθξόο ηνπ Αγώλα 1955–1959 ήηαλ ν Μηραιάθεο Καξανιήο.

ζ.

Σν δνηό ύληαγκα, πνπ θαζνξίζηεθε από ηηο πκθσλίεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ
ην 1959, παξείρε ζηνλ Σνύξθν αληηπξόεδξν ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο
(veto).

η.

Ζ δηεζλήο εηξελεπηηθή δύλακε (UNFICYP) έθηαζε ζηελ Κύπξν, σο
απνηέιεζκα ηνπ ςεθίζκαηνο 186 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ην 1964.
(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 (2) πξνζσπηθόηεηεο ηεο ζηήιεο Α πεξηζζεύνπλ.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. Κόλξαλη Αληελάνπεξ

α. Γαιιηθή αληίζηαζε

2. Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγόπνπινο

β. Δπίζηξαηνη

3. Υν Σζη Μηλρ

γ. Πξαμηθόπεκα Υνύληαο ζηελ Κύπξν

4. Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο

δ. Πόιεκνο ηνπ Βηεηλάκ

5. Σδαβάραξιαι Νερξνύ

ε. Δζληθόο ηζηνξηνγξάθνο

6. Κάξνινο ληε Γθνι
7. Γεκήηξηνο Ησαλλίδεο
(5 x 2 = 10 κνλάδεο)

ΜΔΡΟ Β΄

(45 κνλάδεο)

Β1. Να γξάςεηε ζύληνκα θαηαηνπηζηηθά ζεκεηώκαηα γηα ηα πην θάησ, κε βάζε ηα
δεηνύκελα ησλ παξελζέζεσλ:
α. Σξίηνο Κόζκνο
(ζπγθξόηεζε, πξνβιήκαηα, επηδηώμεηο)
β. Πξωηόθνιιν Αλεμαξηεζίαο
(ρξνληθό πιαίζην, πεξηερόκελν, ζπλέπεηα)
γ. Έθζεζε Γθάιν Πιάδα, 1965
(ιόγνο ππνβνιήο, πεξηερόκελν, αληηδξάζεηο)
(3 x 5 = 15 κνλάδεο)
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Β2. ε θείκελν έθηαζεο 220–240 ιέμεσλ λα παξνπζηάζεηε ηηο εμειίμεηο από ηε
πκκαρηθή εληνιή θαηάιεςεο ηεο κύξλεο ην 1919 κέρξη θαη ηε πλζήθε ηεο
Λσδάλλεο ην 1923. ην θείκελό ζαο λα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά νη πην θάησ
όξνη/έλλνηεο:
δηεζλήο ζπγθπξία, δεκνςήθηζκα, ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο, δησγκόο, θίλεκα
αμησκαηηθώλ, όξνη πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο
(15 κνλάδεο)
Β3. ε θείκελν έθηαζεο 200–220 ιέμεσλ λα παξνπζηάζεηε ηελ πνιηηηθή πνπ θαζηέξσζαλ
νη εγεκόλεο ηεο Δπξώπεο ην 1815, αμηνινγώληαο παξάιιεια ην ξόιν ηνπ Μέηεξληρ
ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλόησλ.
(15 κνλάδεο)

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.



Η 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 Υαηδεβαζηιείνπ, «Ο ηειεπηαίνο ειιεληθόο απειεπζεξσηηθόο αγώλαο: Κύπξνο,
1954-1959. Βαζηθνί άμνλεο θαη πξννπηηθέο κειέηεο», ζην ζπιινγηθό ηόκν
Κύπξνο. Αγώλεο ειεπζεξίαο ζηελ ειιεληθή ηζηνξία,
Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα 2010, ζ. 277
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Αθνύ κειεηήζεηε ην πην πάλσ παξάζεκα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα
απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. ε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνην πνιηηηθό δήηεκα ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο αλαθέξεηαη
ην πην πάλσ παξάζεκα;
(2 κνλάδεο)
β. Πώο δηθαηνινγεί ν ζπγγξαθέαο ηε ζηάζε πνπ ηήξεζε ε Μεγάιε Βξεηαλία
απέλαληη ζην δήηεκα απηό;
(4 κνλάδεο)
γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) παξαδείγκαηα ζην δηπισκαηηθό επίπεδν όπνπ θαίλεηαη «ν
απόιπηνο ραξαθηήξαο» ηεο αληίδξαζεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζην δήηεκα
απηό, θαηά ηελ πεξίνδν 1950–1958.
(4 κνλάδεο)
Γ2.

(10 κνλάδεο)

Γεινηνγξαθία ηεο επνρήο από ην ζαηηξηθό πεξηνδηθό Νένο Αξηζηνθάλεο.
Πεγή: Έιιελεο Πνιηηηθνί, ηόκνο ΗΓ΄, Δπηά Ζκέξεο – Ζ Καζεκεξηλή,
Αζήλα 1996, ζ. 84
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Αθνύ παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ηε γεινηνγξαθία ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο θαη
κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. Να πεξηγξάςεηε ηελ εηθόλα (πξόζσπν, ρώξνο, δξάζε, αληηθείκελα).
(2 κνλάδεο)
β. Να εμεγήζεηε πώο ζπλδέεηαη ην πεξηερόκελν ηεο γεινηνγξαθίαο κε ηα
νηθνλνκηθά κέηξα ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνύπε θαη πνηα ήηαλ ε θαηάιεμε ηεο
πνιηηηθήο απηήο.
(4 κνλάδεο)
γ. Να αλαθέξεηε κία αληίζηνηρε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 20νύ αηώλα θαζώο θαη
ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηεο ζπλέπεηεο.
(4 κνλάδεο)
Γ3.

(15 κνλάδεο)
I. Γήισζε ηνπ ηάλιετ Μπόιληνπηλ, αξρεγνύ ηνπ πληεξεηηθνύ Κόκκαηνο ηεο
Βξεηαλίαο, ζην ππνπξγηθό ζπκβνύιην, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1933, έμη εβδνκάδεο
από ηε κέξα πνπ ν Υίηιεξ είρε δηαηάμεη ηε γεξκαληθή αληηπξνζσπεία λα
εγθαηαιείςεη ηε πλδηάζθεςε Αθνπιηζκνύ:
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, Δθδόζεηο Ληβάλε, Αζήλα 1995, ζ. 327

II. Γήισζε ηνπ Γεξκαλνύ Γηόδεθ Γθέκπειο, ππεύζπλνπ ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ
Υίηιεξ, 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
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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, Δθδόζεηο Ληβάλε, Αζήλα 1995, ζ. 329–330

Αθνύ κειεηήζεηε κε πξνζνρή ηα πην πάλσ παξαζέκαηα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο
ζαο γλώζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. Να γξάςεηε κε πνηνλ νξγαληζκό ζρεηίδεηαη ην «ζρέδην αθνπιηζκνύ» πνπ
αλαθέξεηαη ζην παξάζεκα I, πόηε ηδξύζεθε ν νξγαληζκόο απηόο, δύν (2)
επηδηώμεηο ηνπ θαη δύν (2) ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζή ηνπ.
(6 κνλάδεο)
β. Πνηεο ζέζεηο δηαηππώλνπλ ν ηάλιετ Μπόιληνπηλ (παξάζεκα I) θαη ν Γηόδεθ
Γθέκπειο (παξάζεκα II) ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ αθνπιηζκνύ θαη πώο θξίλεη ν
δεύηεξνο ηε ζηάζε ησλ αληηπάισλ ηεο Γεξκαλίαο;
(4 κνλάδεο)
γ. Να παξνπζηάζεηε ηελ άλνδν ηνπ λαδηζηηθνύ θόκκαηνο ζηε Γεξκαλία, από ην
1928 κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζή ηνπ.
(5 κνλάδεο)

ΣΔΛΟ

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ!
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