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ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 
ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1.  
- Σχολικό βιβλίο σελ. 16, «Την Επανάσταση του 1821…Σέκερης» 
- Σχολικό βιβλίο σελ. 16, «Αρχική πρόθεση…χώρας του Βορρά» 
Α.1.2. Σχολικό βιβλίο σελ. 117, «Η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο
εφαρμογή…- σελ. 118,…7 Δεκεμβρίου 1941» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1.  
α) Σχολικό βιβλίο σελ. 107, «Η Ελλάδα…- σελ. 108 Συνθηκών
β) Σχολικό βιβλίο σελ. 143, «Ο Αμερικανός πρόεδρος από τις ΗΠΑ» 
γ) Σχολικό βιβλίο σελ. 160, «Ο Κ. Καραμανλής δημοκρατικό καθεστώς» 
Α.2.2. 
α) ΛΑΘΟΣ, β) ΣΩΣΤΟ, γ) ΣΩΣΤΟ, δ) ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ 
 

ΘΕΜΑ Β1 
α) Σχολικό βιβλίο σελ. 34, «Η περιορισμένη εδαφική επικράτεια…βουλευτικών 
θεσμών», «Ο αλυτρωτισμός των ελληνικών τόπων» 
 
β) Σχολικό βιβλίο σελ Υπήρξαν βεβαίως επικρίσεις…ήταν δε προϊόν 
της οργάνωσης του της». 
Η πηγή του John Petropoulos «Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο 
ελληνικό κυρίως το β ερώτημα. Αναφέρεται στη διάσταση 
των εφαρμογή της Μ. Ιδέας, ήδη από το 1848. 
«…κάποιας διαφοράς γύρω από την εφαρμογή της λεγόμενης Μ. 
Ιδέας μερίδα υποστήριζε: α) «…τη φιλική συνύπαρξη με 

Οθωμανική Αυτοκρατορία…», β) «…τη διοικητική εδραίωση του ελληνικού 
εσωτερική ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών 

…». Στοιχεία τα οποία θεωρούσε ασφαλή για την πραγματοποίηση της 
στο μέλλον. 
πολιτική μερίδα πίστευε ότι «…η μικρή εδαφική έκταση της Ελλάδας 
αιτία της διοικητικής ανεπάρκειας και της μη βιωσιμότητας της 

». Ήταν υπέρ της χρησιμοποίησης όλων των πόρων για την 
υποστήριξη ένοπλων εξεγέρσεων. Επιθυμούσε να εκπληρώσει την «εθνική 
αποστολή» και ταυτόχρονα «να επιλύσει τα εσωτερικά προβλήματα». 
Επιπλέον πρέσβευαν ότι ήταν αδύνατο να διατηρήσεις κανείς φιλικές σχέσεις 
με την Τουρκία και το να περιμένουν μια ευνοϊκή διεθνή κατάσταση για να 
επιτεθούν εναντίον της, ήταν ηττοπαθές. 
  



 

 

ΘΕΜΑ Β2 
Σχολικό βιβλίο σελ. 56, «Η επιβολή της Δύσης στον υπόλοιπο κόσμο», «Σε 
πολλές περιοχές…ενδημικές μάστιγες». 
 
Σημεία αναφοράς της πηγής: «φυλετικές διακρίσεις», «ρατσιστικές 
αντιλήψεις», «έπαρση», «κατάσταση δουλείας», «μόνο για να δουλεύει», 
«αδικία», «βαρβαρότητα». 
 
Γενικότερα, στην πηγή του Νέλσον Μαντέλα, «Το Απαρχάιντ» τονίζεται οι
αποικιοκράτες δημιούργησαν ένα καθεστώς οικονομικής εκμετάλλευσης που
στηριζόταν στις φυλετικές διακρίσεις. Αντιμετώπισαν απάνθρωπα τους
ιθαγενείς και αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και
τις πολιτικές ελευθερίες τους.   
 
 


