
Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  «Την περίοδο που ακολουθεί τον εµφύλιο πόλεµο χαρακτηρίζει µια χωρίς 

προηγούµενο ανισορροπία της πολιτικής ζωής», υποστηρίζει ο ιστορικός 
Ν. Σβορώνος (Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, σ. 144).  

− Να κρίνετε την άποψη αυτή, λαµβάνοντας υπόψη σας τα χαρακτηριστικά 
της ελληνικής µετεµφυλιακής πολιτικής ζωής.  
Να υποστηρίξετε την κρίση σας µε αναφορές σε συγκεκριµένα γεγονότα.  
 

2. Να προσπαθήσετε, συνθέτοντας ένα κείµενο 300 περίπου λέξεων, να 
τεκµηριώσετε την εξής ιστορική κρίση:  

«Το τέλος του εµφυλίου πολέµου βρίσκει τον 
Ελληνισµό αντιµέτωπο µε µια σειρά από 
προβλήµατα ζωτικής σηµασίας για την 
επιβίωσή του και τη µελλοντική του εξέλιξη. 
Προβλήµατα πολιτικά, εθνικά, οικονοµικά, 
πολιτιστικά, κοινωνικά απαιτούν επείγουσες 
λύσεις».  

από το σχολικό εγχειρίδιο, σ. 394 
 

3.  Να παρουσιάσετε τα γενικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας από το 
τέλος του εµφυλίου πολέµου µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80.  

 
4.  Να παρουσιάσετε την εξέλιξη του Κυπριακού προβλήµατος από το τέλος του 

Β΄ Παγκοσµίου πολέµου.  
 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Να αναφέρετε τα εθνικά ζητήµατα που κατά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου παρέµεναν σε εκκρεµότητα.  
 
2.  Να συγκρίνετε ως προς τους στόχους και τα αποτελέσµατα το έργο των 

ελληνικών κυβερνήσεων κατά την περίοδο 1949-1967 και κατά τη 
µεταδικτατορική περίοδο και να επισηµάνετε τις βασικές διαφορές.  
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3.  Να συγκρίνετε την ελληνική εξωτερική πολιτική πριν και µετά το 1974 και να 
γράψετε τις παρατηρήσεις σας.  

4.  Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που άσκησαν οι 
βασιλείς Παύλος και Κωνσταντίνος Β΄. 

 
5.  Να αναφέρετε τους προέδρους της Β΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας από την 

εγκαθίδρυσή της έως σήµερα.  
 
6.  Ποιο είναι το σηµερινό πολίτευµα της χώρας µας, πότε και µε ποια 

διαδικασία εγκαθιδρύθηκε;  
 
7.  Να αναφέρετε µε ιστορική σειρά τις κυβερνήσεις που σχηµατίστηκαν από τη 

µεταπολίτευση έως σήµερα, προσδιορίζοντας το κόµµα που κυβερνούσε, τον 
πρωθυπουργό κάθε κυβέρνησης και τον χρόνο διακυβέρνησης.  

 
8.  Με ποιες µεταρρυθµίσεις επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισµός της παιδείας 

µεταπολεµικά;  
 
9. Να προσδιορίσετε τη συµβολή των µεταδικτατορικών κυβερνήσεων στην 

επούλωση των τραυµάτων του εµφυλίου πολέµου.  
 

  
 


