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Υποκεφάλαιο Στ΄1: 

1. Ποιες αλλαγές επήλθαν μετά το τέλος του Β ΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο 

διεθνές σύστημα σε σύγκριση με ό, τι ίσχυε στα προηγούμενα χρόνια; 

2. Τι σημαίνει ο όρος «Υπερδυνάμεις»;  – Ποια τα γνωρίσματά τους; 

3. Ποιοι δύο συνασπισμοί δημιουργήθηκαν μετά το 1945;  – Ποια τα μέλη του 

καθενός; 

4. Τι ονομάζουμε «διπολικό σύστημα» στη διεθνή πολιτική ζωή; 

5. Να εξηγήσετε τους όρους «Ψυχρός Πόλεμος», «ισορροπία του τρόμου». 

6. Πού οφείλεται, κατά την άποψή σας, η ανάπτυξη κινήματος ενοποίησης της 

Ευρώπης μετά τον Β ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; 

7. Τι είναι ο «Τρίτος Κόσμος» και πώς αυτός σχηματίστηκε; 

8. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση και το σκοπό του ΟΗΕ; 

9. Τι είναι ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ; 

10. Ποια τα βασικά όργανα του ΟΗΕ και ποιες οι αρμοδιότητές τους; 

 

 

Υποκεφάλαιο Στ΄2: 

1. Ποιες ρυθμίσεις έγιναν μεταξύ των νικητών του Β ΄ Παγκοσμίου Πολέμου για 

τις σφαίρες επιρροής τους στο τέλος του πολέμου; 

2. Γιατί η Γερμανία το 1949 διαιρέθηκε σε δύο κράτη; 

3. Τι είναι το «Δόγμα Τρούμαν»; 

4. Ποιος υπήρξε ο ρόλος των Αμερικανών στον Ελληνικό εμφύλιο πόλεμο;  

5. Τι ήταν το «Σχέδιο Μάρσαλ»;  – Πώς και γιατί εφαρμόστηκε;  – Ποιες 

συνέπειες είχε η εφαρμογή του;  

6. Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στο «Δόγμα Τρούμαν» και το «Σχέδιο Μάρσαλ»;  

7. Τι είναι το ΝΑΤΟ και ποιοι παράγοντες ευνόησαν την ίδρυσή του; 

8. Τι γνωρίζετε για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και τη σημασία του; 

9. Πώς συνδέεται ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος με τη ψυχροπολεμική περίοδο; 

 

 

Υποκεφάλαιο Στ΄3: 

1. Ποια υπήρξε η έκβαση του κινεζικού εμφύλιου πολέμου; 

2. Εξηγήστε το ρόλο των υπερδυνάμεων στον πόλεμο της Κορέας (1950-1953). 

3. Ποια πολιτική ακολούθησαν οι διάδοχοι του Στάλιν, κυρίως ο Χρουτσόφ; 

4. Εξηγήστε τους όρους: «πολιτική ειρηνικής συνύπαρξης» και 

«αποσταλινοποίηση». 

5. Ποιες αρνητικές αντιδράσεις συνάντησε σε όλη τη μετασταλινική περίοδο η 

ΕΣΣΔ από πλευράς των χωρών που ανήκαν στον ανατολικό συνασπισμό; 

6. Τι γνωρίζετε για την κρίση του Βερολίνου (1961), την κρίση της Κούβας 

(1962), τον πόλεμο του Βιετνάμ και τη Σινοαμερικανική προσέγγιση; 

7. Τι σημαίνει ο όρος «ύφεση»;  – Ποιες πρωτοβουλίες ενίσχυσαν το κλίμα 

ύφεσης που επικρατούσε στο τέλος της δεκαετίας του 1960 και αρχές της 

δεκαετίας του 1970; 

8. Ποια γεγονότα στη δεκαετία 1970-1980 οδήγησαν στην αύξηση της διεθνούς 

έντασης; 
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9. Ποια εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα αντιμετώπισε στις δεκαετίες 1970 

και 1980 η ΕΣΣΔ και πώς το κράτος της οδηγήθηκε στη διάλυση (το 1991);  

10. Ποιες υπήρξαν οι σπουδαιότερες κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου; 

 

 

 

Υποκεφάλαιο Στ΄4: 

1. Ποιοι παράγοντες ευνόησαν την αποαποικιοποίηση η οποία εκδηλώθηκε μετά 

τον Β ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; 

2. Να αναφερθείτε στον αντιαποικιακό αγώνα της Ινδίας, της Αιγύπτου, της 

Αλγερίας και της Νότιας Αφρικής. 

3. Ποια ήταν η σημασία της κρίσης του Σουέζ για την εξέλιξη της διαδικασίας 

της αποαποικιοποίησης; (2η βιβλίου) 

4. Τι ονομάζουμε «Τρίτο Κόσμο» και τι «Κίνημα των Αδεσμεύτων»; 

5. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπιζαν οι χώρες του Τρίτου Κόσμου, όταν 

ανεξαρτητοποιήθηκαν; 

6. Πώς οργανώθηκαν διεθνώς οι χώρες του Τρίτου Κόσμου και ποιος ο ρόλος 

των «Αδεσμεύτων»; 

7. Ποιοι οι στόχοι του Κινήματος των Αδεσμεύτων και ποια τα βασικότερα μέλη 

του; 

8. Ποια θέση πήραν οι «Αδέσμευτοι» στη διεθνή πολιτική σκηνή; 

9. Τι γνωρίζετε για τους εξής: Μαχάτμα Γκάντι, Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, 

Κάρολος Ντε Γκόλ, Νέλσων Μαντέλα, Τζαβαχαρλάλ ‘Παντίτ’ Νεχρού,     

(η) Ιντίρα Γκάντι, (ο) Τίτο. 

 

 

 

Υποκεφάλαιο Στ΄5: 

1. Ποιοι παράγοντες ευνόησαν μεταπολεμικά την ευρωπαϊκή ενοποίηση; 

2. Τι είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe);  

3. Ποιες τρεις αντιλήψεις διαμορφώθηκαν για τον τρόπο της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης μετά τον Β ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; (τέλη δεκαετίας 1940) 

4. Τελικά ποια από τις τρεις ιδέες υιοθετήθηκε; – Ποιοι ήταν οι εκπρόσωποί της; 

5. Ποιους ονομάζουμε «πατέρες της Ευρώπης»; 

6. Τι ήταν το «Σχέδιο Σουμάν» και πού οδήγησε η εφαρμογή του; 

7. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της ΕΟΚ (1957); 

8. Τι σημαίνει ο όρος «υπερεθνική συνεργασία»; 

9. Σε τι ακριβώς διαφοροποιείται η ΕΟΚ από τους κλασικούς διακρατικούς 

διεθνείς οργανισμούς; 

10. Τι είναι η Ευρατόμ; 

11. Ποια υπήρξε η πορεία της ΕΟΚ έως και τη δεκαετία του 1980; 

12. Πώς η ΕΟΚ μετεξελίχθηκε σε ΕΕ; 

13. Σε τι διαφέρει η ΕΕ από την ΕΟΚ; 

14. Να αξιολογήσετε την ευρωπαϊκή ενοποίηση έως σήμερα. 
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Υποκεφάλαιο Στ΄6: 

1. Ποιες δυσκολίες και ποιες ανάγκες είχαν να αντιμετωπίσουν οι μετεμφυλιακές 

κυβερνήσεις (1950-1967) στην Ελλάδα; 

2. Να αναφερθείτε στο ανορθωτικό έργο των ελληνικών κυβερνήσεων της 

περιόδου 1950-1967. 

3. Η έξαψη των πολιτικών παθών στην Ελλάδα ήταν εμφανής και μετά τον 

Εμφύλιο Πόλεμο έως και την επιβολή της Χούντας το 1967.  – Πού φαίνεται 

αυτό; 

4. Ποιοι και πώς επέβαλαν τη δικτατορία στην Ελλάδα την περίοδο 1967-1974; 

5. Ποιες ήταν οι συνέπειες της Επταετίας για τη χώρα και πώς αντέδρασαν οι 

Έλληνες; 

6. Ποιοι οι βασικοί σταθμοί της αντίστασης κατά της Χούντας στην Ελλάδα; 

 

 

 

 


