
Ιστορία Γενικής Παιδείας 19 Ιουνίου 2017 

Απαντήσεις Θεμάτων 

 

Ομάδα Πρώτη 

Θέμα Α1. 

α) σχολικό βιβλίο σελ. 70-73: «Οι κυβερνήσεις… μυστική» 

β) σελ. 135-136: «Προκειμένου… Βρετανό στρατηγό Σκόμπυ» 

γ) σελ. 154: «Τον Μάιο του 1949… ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 

 

Θέμα Α2. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

γ) Σωστό 

δ) Σωστό 

ε) Λάθος 

 

Θέμα Β1. 

Σελ. 60 «Τέσσερις ήταν… η χαμηλή πίστη της χώρας διεθνώς» 

            «Εκσυγχρονισμός αυτή την εποχή… διεθνούς πίστης της 
χώρας» 

 

Θέμα Β2. 

α) Σελ. 86: «Ο εθνικισμός… του Μεγάλου Πολέμου» 

β) Σελ. 87-88: «Διαφορετικά προβλήματα.. για τα επόμενα τρία 
χρόνια» 

 

 



Ομάδα Δεύτερη 

Θέμα Γ1. 

α) Σχολικό Βιβλίο σελ. 100: «Η άλλη πρόταση… σοσιαλιστικού 
δόγματος» 

Στοιχεία πηγών που πρέπει να αξιοποιηθούν: 

(αναφορά στις ιδεολογικές αρχές και στις μεθόδους επιβολής) 

 

Κείμενο Α 

-χρήση βίας μελανοχιτώνων εις βάρος όλων εκείνων που δεν 
ασπάζονταν τη φασιστική ιδεολογία και όσων αντιδρούσαν στις 
μεθόδους που μετέρχονταν 

-πρόκληση καταστροφών σε χώρους εργατικών συνδικάτων από 
τους φασίστες 

-ξυλοδαρμοί και δολοφονίες μελών των εργατικών συνδικάτων 

 

Κείμενο Β 

-προσηλυτισμός των νέων Ιταλών μέσω της εκπαίδευσης που 
στοχεύει πρωτίστως στην πειθαρχία, τη σωματική δύναμη και την 
τυφλή υπακοή και όχι στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων 

-προώθηση φασιστικής ιδεολογίας από τους ίδιους τους λειτουργούς 
της εκπαίδευσης 

-στρατολόγηση παιδιών από την κλίκα των οχτώ ετών 

-εκπαίδευση αγοριών με στόχο την αφοσίωση στη στρατιωτική ζωή 
και εκπαίδευση κοριτσιών ώστε να πραγματοποιήσουν την υπέρτατη 
θυσία για χάρη της πατρίδας 

 

β) σχολικό βιβλίο σελ. 100: «Η άνοδος των φασιστών… οπαδούς του 
αυταρχισμού» 

 



Θέμα Δ1. 

α) σχολικό βιβλίο σελ. 158: «Η δικτατορία βρισκόταν… τυραννικού 
καθεστώτος» 

Στοιχεία πηγών που πρέπει να αξιοποιηθούν 

 

Κείμενο Α 

-απαγόρευση της κυκλοφορίας και κατάσχεση μεγάλου αριθμού 
βιβλίων  

-σύνταξη καταλόγου απαγορευμένων βιβλίων, ο οποίος περιλαμβάνει 
έργα αριστερών λογοτεχνών, κοινωνιολογικές μελέτες και 
μεταφράσεις αρχαίων κλασσικών συγγραφέων 

 

Κείμενο Β 

-εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών και πολιτικών κρατουμένων που είχαν 
καταδικαστεί για την αντιστασιακή τους δράση 

-συγκρότηση και ενεργοποίηση του θεσμού των έκτακτων 
στρατοδικείων (αναφορά στη σύσταση δέκα έκτακτων στρατοδικείων 
σε μεγάλες ελληνικές πόλεις) 

-έκδοση 4.493 καταδικαστικών αποφάσεων για αντικαθεστωτικές 
πράξεις κατά τη διάρκεια της επταετίας (1967-1974) 

 

β) σχολικό βιβλίο σελ. 159: «Κορύφωση… υπέστησαν βασανισμούς» 

Στοιχεία πηγών που πρέπει να αξιοποιηθούν 

 

Κείμενο Γ 

(αναφορά στην αντίσταση των φοιτητών στην Νομική Σχολή της 
Αθήνας) 

 -Οι φοιτητές στην ταράτσα του κτιρίου τραγουδώντας το ριζίτικο 
τραγούδι ¨Ξαστεριά¨ 



-Τα συνθήματα ¨Κάτω η Χούντα¨ και ¨Δημοκρατία¨ εμφανίζονται 
για πρώτη φορά δημοσίως και απευθύνονται σε όλους 

-οι φοιτητές υψώνουν στην ταράτσα του κτιρίου χαρτόνια με τα 
γράμματα της λέξης ¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ¨, σπάζοντας τα δεσμά του φόβου 

-Οι περαστικοί δηλώνουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη 
στους φοιτητές έχοντας το θάρρος να φωνάξουν ¨Είμαστε μαζί σας¨ 

 

Κείμενο Δ 

(αναφορά στην έκκληση του ραδιοφωνικού σταθμού του 
πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης στις 17 Νοεμβρίου 1973) 

-έκκληση φοιτητών στον στρατό, που τους έχει κυκλώσει, να μην 
τους χτυπήσει και να αναλάβει τις ευθύνες του 

-δήλωση φοιτητών που διαπραγματεύονται με το στρατό και 
έκκληση στους στρατιώτες να συνειδητοποιήσουν πως είναι αδέλφια 
και όχι εχθροί (- ο εχθρός είναι κοινός και δεν είναι άλλος από το 
ίδιο το καθεστώς) και έτσι να μην υπακούσουν σε διαταγές για 
πυροβολισμούς 

-έκκληση στον ελεύθερο κόσμο, στον ελληνικό λαό, σε γονείς, 
καθηγητές και πολίτες να πάρουν θέση 

 


