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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

εαρινή επίθεση, ΕΑΜ, «σιδηρούν παραπέτασμα» (iron curtain)     Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή 

Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:  

 

α. Ο ΟΗΕ κατάφερε να διαχειριστεί με επιτυχία την περίπτωση του Κυπριακού προβλήματος, ιδίως μετά το 

1974. 

β. Τα νέα κράτη που προέκυψαν από τη διαδικασία της αποαποικιοποίησης, κυρίως στην Ασία και την Αφρική, 

συγκρότησαν τον Τρίτο Κόσμο. 

γ. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγήθηκε στη δημιουργία κοινού νομίσματος. 

δ. Ο Κων/νος Καραμανλής μετά την πρόσκληση  του βασιλιά Παύλου να σχηματίσει κυβέρνηση το 1955, ιδρύει 

νέο κόμμα, την Ένωση Κέντρου. 

ε. Πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την Μεταπολίτευση ήταν ο Κων/νος Τσάτσος. Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποιοι ήταν οι πολιτικοί και οικονομικοί στόχοι της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ; Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Να επισημάνετε τα αίτια της αποαποικιοποίησης.      Μονάδες 15 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στο κείμενο που σας δίνεται και με βάση τις ιστορικές σας 

γνώσεις, ποιοι ήταν οι λόγοι της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο του Βιετνάμ και ποιο το τελικό 

αποτέλεσμα της σύρραξης;         Μονάδες 25 

«Οι πίζερ τηρ αμεπικανικήρ ανάμειξηρ στο Βιετνάμ 

«Αμηωκαηνύρνη ηωλ θπβεξλήζεωλ Κέλεληπ θαη Τδόλζνλ ζπρλά επέκελαλ όηη ε πνιηηηθή ηνπο ζην 

Βηεηλάκ ελαξκνληδόηαλ κε ηε γεληθή θαηεύζπλζε ηεο ακεξηθαληθήο εμωηεξηθήο πνιηηηθήο κεηά ην 1947: 

Κριτήριο αξιολόγηςησ 
Κεφ Ε΄ -  ΣΤ΄ 
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ε ζύγθξνπζε απηή, ηόληδαλ, δελ ήηαλ παξά έλα αθόκε βήκα ζηε καθξά ζεηξά ηωλ πξνζπαζεηώλ λα 

δεηρζεί όηη ε [ζνβηεηηθή] επηζεηηθόηεηα δελ έθεξλε απνηειέζκαηα. "Η πξόθιεζε πνπ αληηκεηωπίδνπκε 

ζήκεξα ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία", έιεγε ν Τδόλζνλ, "είλαη ίδηα πξόθιεζε πνπ αληηκεηωπίζακε κε 

ζάξξνο θαη κε ηζρύ ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Τνπξθία, ζην Βεξνιίλν θαη ζηελ Κνξέα, ζην Λίβαλν θαη ηελ 

Κνύβα". Τν "κεγάιν κάζεκα απηήο ηεο γεληάο" ήηαλ όηη, "όπνηε αληηζηαζήθακε, ε επηζεηηθόηεηα ηειηθά 

ζηακάηεζε". Τν λα ακθηζβεηήζεη θαλείο ηελ αλάγθε γηα κία παξόκνηα αλάκεημε ζην Νόηην Βηεηλάκ, 

ππνλννύζαλ απηέο νη δειώζεηο, ηζνδπλακνύζε κε ην λα ακθηζβεηήζεη ηηο βάζεηο πνπ είραλ ζηεξίμεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο αλάζρεζεο από ηελ αξρή ηεο». 

Απόσπασμα από το βιβλίο του John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: a Critical Appraisal 

of Postwar American National Security Policy, Oxford Univesity Press, 1982, σ. 238. 

 

 ΘΕΜΑ Δ1 

Αφού αξιοποιήσετε τη γελοιογραφία του Φ. Δημητριάδη και την εικόνα που παρατίθεται και με βάση 

τις ιστορικές σας γνώσεις, να επισημάνετε τα οφέλη της Ελλάδας από τη συμμετοχή της στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και να προσδιορίσετε αν ικανοποιήθηκαν όλες οι προσδοκίες της.  

Μονάδες 25 

 

 

 


