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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα ανεξίτηλης 

μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για σχήματα, 

πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄                                                                                                          (Μονάδες 30) 

 

Α1.Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή λάθος, 

γράφοντας στο τετράδιο απαντήσεών σας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος», δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

 

α. Οι Μπολσεβίκοι το 1917 απαιτούσαν τον τερματισμό της συμμετοχής της Ρωσίας 

στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

β. Στη Δίκη των Έξι κλήθηκαν να λογοδοτήσουν όσοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την 

ήττα της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

γ. Στο σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ υπήρχε μυστική πρόνοια για ενδεχόμενο 

διαμελισμό της Αυστρίας. 

δ. Η Μάχη της Κρήτης καθυστέρησε την επίθεση των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση. 

ε. Το Σχέδιο Μάρσαλ προέβλεπε την οικονομική στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης για τη 

συνέχιση του αγώνα ενάντια στη Γερμανία. 

(5x3μ.=15 μονάδες) 

 

Α2.Κάθε μία από τις προσωπικότητες της Στήλης Α΄ αντιστοιχεί σε ένα ιστορικό γεγονός της 

Στήλης Β΄. Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας τους αριθμούς της στήλης Α΄ και 

δίπλα από τον κάθε αριθμό να γράψετε το γράμμα του αντίστοιχου ιστορικού γεγονότος 

από τη στήλη Β΄.  

 

Προσοχή: Στη στήλη Β΄ υπάρχουν δύο επιπλέον ιστορικά γεγονότα. 

 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1. Ιωάννης Μεταξάς 

2. Χάρι Τρούμαν 

3. Ουίνστον Τσόρτσιλ 

4. Νέβιλ Τσάμπερλαιν 

5. Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ 

(Λένιν) 

α. Διάσκεψη της Γιάλτας 

β. Πολιτική του κατευνασμού 

γ. Διάσκεψη του Πότσνταμ 

δ. Καθεστώς 4ης Αυγούστου 1936 

ε. Συνθηκολόγηση της Γερμανίας 

στ. Οκτωβριανή Επανάσταση 

ζ. Πολιτική του New Deal 

(5x3μ.= 15 μονάδες) 
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ΜΕΡΟΣ Β΄                                                                                                          (Μονάδες 35) 

 

Β1.Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω, σύμφωνα με τα 

ζητούμενα των παρενθέσεων. 

 

α. Συνθήκη της Λωζάνης 

(χρονολογία υπογραφής, με ποιο ιστορικό γεγονός συνδέεται, τρεις [3] όροι) 

(Μονάδες 7) 

 
β. Συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

(τέσσερις [4] συνέπειες) 

(Μονάδες 8) 

 

Β2.Σε κείμενο 200-250 λέξεων, να παρουσιάσετε τις συνθήκες που οδήγησαν στην 

οικονομική κρίση στην Αμερική το 1929, όπως και την κυριότερη αιτία της. Στη συνέχεια 

να αξιολογήσετε δύο (2) οικονομικές και δύο (2) πολιτικές συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα, διασυνδέοντας τις συνέπειες αυτές με την κατάρρευση 

της Κοινωνίας των Εθνών. Στο κείμενό σας να εντάσσονται λειτουργικά οι πιο κάτω 

όροι/έννοιες: 

 

Κραχ χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη, 

οικονομικές και πολιτικές συνέπειες, κοινοβουλευτική δημοκρατία, φασισμός  

 

(Μονάδες 20) 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄                                                                                                           (Μονάδες 35) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Ορθή είναι η απάντηση που τεκμηριώνεται επαρκώς, με βάση στοιχεία από τις πηγές 

που παρατίθενται, καθώς και άλλα ιστορικά γεγονότα.  

Η αντιγραφή αυτούσιων χωρίων από τις πηγές, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία τους, 

αξιολογείται με μηδέν μονάδες. 
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I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφημερίδα «Το Γέλιο», 15.1.1931 

Χ. Χρυσάνθου, Γελοιο-γραφώντας την Ιστορία του Κυπριακού, Λευκωσία 2009, σ.44 

 
II. 

Έλληνες αδελφοί, 

Πενήντα και τρία χρόνια Αγγλικής κατοχής έπεισαν όλους και διεπίστωσαν περιτράνως: 

α. Ότι δούλοι λαοί δεν ελευθερούνται με τας ικεσίας και παρακλήσεις και τας εκκλήσεις προς 

τα αισθήματα των τυράννων. 

β. Ότι η απάντησις των τελευταίων είναι η περιφρόνησις προς τους ικετεύοντας ευτελείς 

δούλους και η αποθράσυνσίς των. 

γ. Ότι η μόνη σωτηρία μας από πάσης απόψεως είναι η εθνική απολύτρωσις και ότι οι ξένοι 

είναι εδώ διά να θεραπεύσουν τα γενικά και ειδικά συμφέροντά των με κατάντημα βέβαιον 

την ηθικήν και υλικήν μας εξαθλίωσιν. 

Διά ταύτα με το βλέμμα υψωμένον σταθερώς προς τον φωτεινόν αστέρα Νέας Βηθλεέμ του 

Εθνικού Σωτηρίου, ένα δρόμον έχομεν και μόνον να βαδίσωμεν, τον δρόμον που είναι στενός 

και τεθλιμμένος μεν, αλλ’ οδηγεί προς την Σωτηρίαν.  

Aπόσπασμα από το διάγγελμα του Νικόδημου Μυλωνά, 17 Οκτωβρίου 1931 
Εφημ. Αλήθεια, 23/10/1931 

https://www.pressarchive.cy/s/EL/item/553426?q=#?c=&m=&s=&cv=&xywh=83%2C3182%2C4799%2C2407 
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IΙΙ. 

Η είδηση της εξέγερσης των Κυπρίων έσκασε σαν βόμβα στην Αθήνα. Ο Βενιζέλος την 

πληροφορήθηκε τηλεφωνικά, αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, από τον γενικό γραμματέα του 

υπουργείου Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Μαυρουδή, ο οποίος περιγράφει στα 

απομνημονεύματά του τον διάλογο που είχε με τον πρωθυπουργό: 

«– Καίγεται η Κύπρος πέρα ώς πέρα, κύριε Πρόεδρε. 

– Γιατί, τι συμβαίνει; 

– Επανάστασις, όπως φαίνεται. Επανάστασις σε όλο το νησί. […] 

– Τώρα πρέπει να ίδωμεν πώς δεν θα εμπλακώμεν. Αλλά τι αφέλεια! Να νομίζουν ότι θα 

εξαναγκάσουν τον βρετανικό λέοντα να αφήση την λεία του. Το μόνον το οποίον θα 

επιτύχουν είναι να τους δαγκώσει αγρίως. Δυστυχώς, μαύραι ημέραι αναμένουν τους 

Κυπρίους». 

Ν. Εμμ. Παπαδάκης (Παπαδής), Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης,  

Αθήνα 2017, τ. Β΄, σ.1013. 

 

Αφού μελετήσετε τα πιο πάνω παραθέματα και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις: 

α. i. Να περιγράψετε την εικόνα Ι (πρόσωπα, αντικείμενα, σύμβολα). 

ii. Να εξηγήσετε πώς η εικόνα συνδέεται με δύο (2) αίτια και την αφορμή της εξέγερσης 

των Οκτωβριανών του 1931 στην Κύπρο, αξιοποιώντας και τις ιστορικές σας γνώσεις. 

    (Μονάδες 14) 

 
β. Στο Παράθεμα ΙΙ, γίνεται αναφορά στις ενέργειες των Κυπρίων για Ένωση της Κύπρου 

με την Ελλάδα πριν την εξέγερση των Οκτωβριανών του 1931. Να παρουσιάσετε δύο 

(2) από αυτές τις ενέργειες, αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και το Παράθεμα ΙΙ. 

Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα. 

(Μονάδες 8) 

 
γ. Να παρουσιάσετε και να ερμηνεύσετε την επίσημη θέση της κυβέρνησης του Ελ. 

Βενιζέλου απέναντι στα Οκτωβριανά του 1931, αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις 

και το Παράθεμα ΙΙΙ.   

(Μονάδες 6) 

 
δ. «Αλλά τι αφέλεια! Να νομίζουν ότι θα εξαναγκάσουν τον βρετανικό λέοντα να αφήση την 

λεία του. Το μόνον το οποίον θα επιτύχουν είναι να τους δαγκώσει αγρίως. Δυστυχώς, 

μαύραι ημέραι αναμένουν τους Κυπρίους.» (Παράθεμα ΙΙΙ) 

Να εξηγήσετε πώς τα πιο πάνω λόγια του Ελ. Βενιζέλου επαληθεύτηκαν κατά την 

περίοδο 1933-1939, κάνοντας αναφορά στη βρετανική πολιτική στην Κύπρο κατά την 

ίδια περίοδο. 

(Μονάδες 7) 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


