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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Α1. α) Σχολ. Βιβλ. σελ. 70-73 « Οι κυβερνήσεις … μυστική.» 

       β) Σχολ. Βιβλ. σελ. 135-136 « Προκειμένου να … Σκόμπυ.» 

       γ) Σχολ. Βιβλ. σελ.  154 «Τον Μάιο … δικαιωμάτων.» 

Α2.  α) Σωστό 

        β) Λάθος 

        γ) Σωστό 

        δ) Σωστό 

        ε) Λάθος 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 60 « Τέσσερις ήταν …. πίστης της χώρας.» 

Β2. α) Σχολικό βιβλίο σελ. 86 «Ο εθνικισμός και οι αρπακτικές … 
Μεγάλου Πολέμου.» 

      β) Σχολικό βιβλίο σελ. 87 « Διαφορετικά  … χρόνια.»  

Γ1.  

α) Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου παρατηρείται έξαρση του 
εθνικισμού και σε πολλές χώρες εδραίωση της φασιστικής ιδεολογίας.  

Από την ιστορική αφήγηση γνωρίζουμε πως (σχολικό βιβλίο σελ. 100) «Η 
άλλη πρόταση … σοσιαλιστικού δόγματος.» Τα δύο παραθέματα, τα 
οποία αποτελούν δευτερογενείς πηγές και είναι γραμμένα σε απλό ύφος 
καταπιάνονται με αυτήν την ιδεολογία. 

Στο πρώτο παράθεμα, το οποίο αποτελεί απόσπασμα από το έργο του Α. 
Ρόσι διαφαίνονται οι μέθοδοι με τις οποίες προσπαθούσαν οι αρμόδιοι να 
επιβληθεί η φασιστική ιδεολογία. Ασκούταν βία σε κάθε πολίτη, ο οποίος 
αντιστεκόταν στο χαιρετισμό φασιστικών συμβόλων ή φορούσε κάποιο 
ένδυμα που παρέπεμπε σε αντίθετη ιδεολογία.  Επιπρόσθετα, αν κάποιος 
αντιστεκόταν, κινδύνευε με πιο έντονο τραυματισμό. Ακόμη, 



προξενούσαν βανδαλισμούς και καταστροφές σε χώρους εργατικών 
συνδικάτων, όπως του ταμείου εργασίας, και προέβαιναν σε ανελέητους 
ξυλοδαρμούς και δολοφονίες. 

Στο δεύτερο παράθεμα, απόσπασμα του έργου των S. Berstein και P. Milza 
γίνεται φανερός ο προσηλυτισμός της φασιστικής ιδεολογίας μέσω της 
εκπαίδευσης, τόσο σε σχολικό όσο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 
Απώτερος σκοπός τους ήταν η δημιουργία πολιτών με σωματική δύναμη 
και τυφλό φανατισμό. Ο στόχος θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο μέσα 
σε ένα σχολείο, το οποίο να διακρίνεται για την έντονη προσήλωσή του 
στο φασιστικό καθεστώς. Όπως δηλώνεται, οι εκπαιδευτικοί ακόμα και 
μέσω της αμφίεσής τους, προωθούν την συγκεκριμένη ιδεολογία και στο 
χώρο του πανεπιστημίου επικρατεί η μεσοαστική τάξη. Μία επιπλέον 
μέθοδος επιβολής της φασιστικής ιδεολογίας είναι η στρατολόγηση των 
αγοριών, η οποία έχει στόχο την αφοσίωσή τους στη στρατιωτική ζωή, 
στην εμφύσηση της ιδέας της θυσίας για την πατρίδα. Τέλος, και τα 
κορίτσια δεν ξεφεύγουν από την «πλύση εγκεφάλου» καθώς και εκείνες 
πρέπει να είναι προετοιμασμένες μιας και θα αποκτήσουν τον ρόλο της 
μητέρας αργότερα. 

Καταληκτικά, είναι φανερό πως τα παραθέματα συμφωνούν και 
εμπλουτίζουν την ιστορική αφήγηση. 

β) Σχολικό Βιβλίο σελ. 100 «Η άνοδος των φασιστών … αυταρχισμού.» 

Δ1. 

α) Τα παραθέματα αναφέρονται στην περίοδο της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών στην Ελλάδα και στην αντίσταση, ιδιαίτερα των 
φοιτητών.  

Γνωρίζουμε από την ιστορική αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελ. 158-159  
«Η πολιτική κρίση … τυραννικού καθεστώτος.»  

Τα δύο πρώτα παραθέματα, τα οποία αποτελούν δευτερογενείς πηγές 
ασχολούνται με τη δράση και τους τρόπους άσκησης της εξουσίας. Το 
πρώτο παράθεμα, απόσπασμα μελέτης του Δ. Παπανικολάου 
αποδεικνύει τον απόλυτο έλεγχο και την εντονότατη λογοκρισία, την 
οποία επέβαλλαν οι δικτάτορες στον ελληνικό λαό. Μετά την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας κατασχέθηκε και καταστράφηκε μεγάλος 
όγκος βιβλίων, τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα για το καθεστώς. Μάλιστα, 



όπως αναφέρεται σε μία μαρτυρία, στις 3 Ιουλίου 1967 δόθηκε στα 
βιβλιοπωλεία ένας index απαγορευμένων βιβλίων. Δικαιολογημένα, 
λοιπόν, η περίοδος αυτή θυμίζει μεσαίωνα. Φυσικά, άκρως 
«απαγορευμένοι»  θεωρήθηκαν οι αριστεροί συγγραφείς και ποιητές.  

Στο δεύτερο απόσπασμα, δευτερογενή πηγή του Γ. Μητροφάνη, γίνεται 
λόγος για τις φυλακίσεις και τις εξορίες χιλιάδων πολιτικών 
αντιφρονούντων, οι οποίοι αντιστάθηκαν στη δικτατορία.  Αναφέρεται, 
μάλιστα στο παράθεμα η συγκρότηση ενός κατασταλτικού μηχανισμού 
από τους δικτάτορες, οι οποίοι ενεργοποίησαν τα στρατοδικεία σε δέκα 
μεγάλες, ελληνικές πόλεις  στις 25/ 4/ 1967 αλλά και τα εφετεία, τα οποία 
εξέδωσαν συνολικά 4.493  καταδίκες σε αντιστασιακές ενέργειες.  

Καταληκτικά, είναι φανερό πως τα παραθέματα επιβεβαιώνουν και 
συμπληρώνουν την ιστορική αφήγηση. 

β)  Από τον πρώτο καιρό προσπάθησαν τόσο σε εσωτερικό όσο και σε 
εξωτερικό να ανατρέψουν τους δικτάτορες. Από την ιστορική αφήγηση 
γνωρίζουμε πως σχολ. βιβλίο σελ 159 «Στο εξωτερικό …να αναλάβει την 
εξουσία». 

Το τρίτο παράθεμα αναφέρεται στη δράση των φοιτητών και αποτελεί 
απόσπασμα από έργο του Κ. Κορέντη. Περιγράφεται η κατάληψη της 
Νομικής σχολής της Αθήνας αλλά και η επίδραση της κίνησης των 
φοιτητών στον αθηναϊκό λαό. Τραγούδησαν επαναστατικά τραγούδια και 
φώναζαν συνθήματα εναντίον της Χούντας και υπέρ της Ελευθερίας και 
της Δημοκρατίας.  Η αλληλεγγύη του κόσμου δεν άργησε να εκδηλωθεί. 

Η τέταρτη πηγή, που είναι ένα πρωτογενές απόσπασμα από το 
ραδιοφωνικό σταθμό του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, με άμεσο ύφος και 
σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο αναφέρει τις εκκλήσεις των φοιτητών για 
συμπαράσταση. Απευθύνονται τόσο στο λαό όσο και στους ίδιους 
στρατιώτες που είχαν περικυκλώσει το πανεπιστήμιο. Καλούν το λαό να 
πάρει θέση και να μην εθελοτυφλεί αλλά να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες 
του. Παράλληλα, υπενθυμίζουν στους στρατιώτες πως είναι αδέρφια τους 
και πρέπει να μην υπακούσουν τυφλά στις διαταγές των ανωτέρων τους.  

Καταληκτικά, είναι ολοφάνερο το αγωνιστικό τους πνεύμα και η 
προσπάθειά τους να τους αφυπνίσουν όλους. 


