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ΤΡΙΤΗ 12  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΘΕΜΑ Α 
A1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα  76 

«Ο παγκόσμιος χαρακτήρας … (Βρετανία. Γαλλία, Ρωσία).» 
 β. Σχολικό βιβλίο σελίδα  96 

«Από τις πρώτες πράξεις … καθεστώτος στη Ρωσία.» 
 γ. Σχολικό βιβλίο σελίδα  117 

«(Ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ) είχε συνυπογράψει από κοινού … 
θα έπρεπε να διέπουν τη διεθνή ζωή.» 

A2. 1  δ,  2  ε, 3  ζ, 4  στ, 5  β. 
 

B1.  Σχολικό βιβλίο σελίδα  63 
«Από το πρώτο επαναστατικό σκίρτημα … Οθωμανών Τούρκων.» 
 και σχολικό βιβλίο σελίδα  66 
«Οι Μολδάβοι και οι Βλάχοι … ανεξαρτησία του το 1878.» 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  101 
Προς την πολιτική σταθεροποίηση 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
Γ1. Τα εθνικά κινήματα στην Αμερικανική  Ήπειρο κατά το πρώτο 

τέταρτο του  19ου αι. 
Σχολικό βιβλίο σελίδα  13 
«Κατά το 19ο αιώνα εκδηλώθηκαν … ∆όγμα Μονρόε» 
Από το κείμενο  Β΄ να αξιοποιηθούν οι φράσεις : 
 ο δεσμός που τη συνέδεε με την Ισπανία κόπηκε 
 το μίσος που η Ιβηρική Χερσόνησος μας ενέπνευσε είναι 
μεγαλύτερο κι απ’ τον Ατλαντικό ωκεανό που μας χωρίζει. 
 υποφέραμε τα πάντα στα χέρια αυτής της αφύσικης μητριάς, της 
Ισπανίας 
 θέλουν όμως να μας ξαναβυθίσουν στο σκοτάδι.  
 θέλουν να μας σκλαβώσουν πάλι. 



 

 

καθώς και 
η αισιοδοξία του Μπολιβάρ για την έκβαση των αγώνων των λαών 
της Λατινικής Αμερικής, θεωρώντας ότι στο τέλος θα 
κατορθώσουν να ελευθερωθούν. 
 

Τα φιλελεύθερα κινήματα στην Ιταλική χερσόνησο κατά το πρώτο 
τέταρτο του  19ου αι. 
Σχολικό βιβλίο σελίδα  14 
«Σοβαρές αδυναμίες … την κατέστειλαν.» 
Από το κείμενο  Α΄ να σημειωθούν : 
 τα σύνορα των ιδιοκτησιών θα εξαλειφθούν 
 όλες οι ιδιοκτησίες θα συναποτελέσουν κοινό πλούτο 
 μία και μοναδική πατρίδα  
 η πατρίδα θα προμηθεύει τροφή, παιδεία και εργασία σε όλο το 
σώμα των αγαπημένων και ελεύθερων παιδιών της. 
 Ο χαρακτήρας των στόχων αυτών είναι κοινωνικός και η 
επίτευξή τους θα υλοποιηθεί από μια συνετή διοίκηση στο 
πλαίσιο φιλελευθέρων καθεστώτων. 

 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆1.  Σχολικό βιβλίο σελίδες  163 – 164 

«Το  1950  η Εκκλησία της Κύπρου … τον Αύγουστο του  1960.» 
Από το κείμενο  Α΄ να αξιοποιηθούν τα σημεία του ψηφίσματος. 
Από το κείμενο  Β΄ να τονιστεί η ελληνικότητα των Κυπρίων και ο 
ύψιστος εθνικός σκοπός της ένωσής τους με το ανεξάρτητο 
Ελληνικό κράτος. 
Από το κείμενο  Γ΄ να αξιοποιηθούν τα σημεία : 
 ορισμένες περιοχές στην Κοινοπολιτεία που, λόγω των 
ιδιαζουσών συνθηκών τους, ουδέποτε μπορούν να 
προσδοκούν ότι θα γίνουν εντελώς ανεξάρτητες 

 ζήτημα κατάργησης της βρετανικής κυριαρχίας στην Κύπρο δεν 
είναι δυνατόν να τεθεί. 

 


