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Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2017 
Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζην κάζεκα «Ιζηνξία γεληθήο ΓΔΛ» 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

 

ΘΔΜΑ Α1 

α. Διιελνζεξβηθή πκκαρία: ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 70-73: "Η Βοςλγαπία ωζηόζο απνιόηαν… και μςζηική".  

β. πκθωλία ηεο Καδέξηαο: ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 135-136: "Πποκειμένος να καηεςνάζει ηιρ ανηιθέζειρ… 

ζηπαηηγό Σκόμπς". 

γ. πκβνύιην ηεο Δπξώπεο: ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 154: "Τα γιγάνηια πποβλήμαηα… δεν είσαν ακόμη 

μοπθοποιηθεί". 

 

Γηεπθξίληζε:  

ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο απαηηείηαη πξνζαξκνγή ζηνηρείσλ, θπξίσο ρξνλνινγηθώλ, από ην ρσξίν: "Μεηά 

ηο 1945 η Εςπώπη… ηων δύο παγκόζμιων πολέμων", ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 154. 

 

ΘΔΜΑ Α2 

α) σζηό  ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 13 

β) Λάζνο  ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 32 

γ) σζηό  ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 41 

δ) σζηό  ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 96 

ε) Λάζνο ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 120 

ΘΔΜΑ Β1 

ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 60: "Τέζζεπιρ ήηαν… διεθνώρ" (Μνλάδεο 8) 

ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 60: "Εκζςγσπονιζμόρ αςηή ηην εποσή… διεθνούρ πίζηηρ ηηρ Χώπαρ" (Μνλάδεο 4) 

 

ΘΔΜΑ Β2 

α. ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 86: Οη ζπλέπεηεο ησλ ζπλζεθώλ εηξήλεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. "Ο 

Εθνικιζμόρ… ηος Μεγάλος Πολέμος".  

β. ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 87-88: "Διαθοπεηικά πποβλήμαηα πποκάλεζε… για ηπία σπόνια".  

 

 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

ΘΔΜΑ Γ1 

 Απαηηείηαη ε θαηάιιειε δνκή (Πξόινγνο, Κπξίσο Θέκα, Δπίινγνο) 

 Δπηιέγνπκε ηα θύξηα ζεκεία ησλ παξαηηζέκελσλ θεηκέλσλ 

 πλδπάδνπκε κε ηελ αλάινγε ηζηνξηθή αθήγεζε 

 Δθόζνλ ηίζεληαη ππνεξσηήκαηα α. θαη β. ηόηε απαηηνύληαη: 

 Κνηλόο πξόινγνο 

 Γηαρσξηζκόο ησλ ππνεξσηεκάησλ  
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σα παξαηηζέκελα θείκελα (Α, Β) αλαθέξνληαη ζηηο ηδενινγηθέο αξρέο ηνπ θαζηζκνύ θαζώο θαη ζηηο κεζόδνπο 

επηβνιήο ηνπ. πκπιεξώλνπλ θαη δηεπξύλνπλ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό. 

 

ΚΤΡΙΩ ΘΔΜΑ 

α. ρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπ θαζηζκνύ σο πξόθιεζε θαηά ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

Φηιειεπζεξηζκνύ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ην ζρνιηθό εγρεηξίδην αλαθέξεη όηη: ρνιηθό Βηβιίν, 

ζει. 99: "Μια πειζηική ππάγμαηι… απσικά κλίμακα".  

πγθεθξηκέλα ό,ηη αθνξά ζην α) ππνεξώηεκα ζρεηηθά κε ηηο ηδενινγηθέο αξρέο ηνπ θαζηζκνύ θαη ηηο 

κεζόδνπο επηβνιήο ηνπ, ην ζρνιηθό εγρεηξίδην αλαθέξεη όηη: ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 100: "Η άλλη ππόηαζη… 

ηος ζοζιαλιζηικού δόγμαηορ".  

 

Σα θύξηα ζεκεία ηνπ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Α 

 Σν θείκελν είλαη αληιεκέλν από ην έξγν ηνπ Α. Ρόζη, "Η γέννηζη ηος θαζιζμού" (1938) 

 Ο ζπγγξαθέαο αθεγείηαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο αζθνύζαλ εμνπζία επηβνιήο ηα κέιε ηνπ 

θαζηζηηθνύ θηλήκαηνο κε καύξε ζηνιή. 

 Αλεβαζκέλνη πάλσ ζε νρήκαηα, θαηεπζύλνληαη ζην ζηόρν ηεο επηρείξεζήο ηνπο.  

 Μόιηο θζάζνπλ μπινθνπνύλ ηνπο δηαβάηεο πνπ δελ ραηξεηνύλ ηα θαζηζηηθά ζύκβνια ή θνξνύλ θόθθηλν 

καληίιη ή γξαβάηα.  

 Οπνηαδήπνηε ρεηξνλνκία ή αληίδξαζε ηνπ απινύ δηαβάηε πξνο ππεξάζπηζε ηνπ εαπηνύ ηνπ, είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ απζηεξή ηηκσξία.  

 Οη θαζίζηεο πξνθαινύζαλ θαηαζηξνθέο ζηελ έδξα ηνπ ηακείνπ εξγαζίαο, ηνπ ζπλδηθάηνπ, ηνπ ζπηηηνύ 

ηνπ ιανύ. 

 Απηνί πνπ βξίζθνληαλ ηπραία ζηα θηίξηα δέξλνληαλ αιύπεηα ή δνινθνλνύληαλ.  

 

Σα θύξηα ζεκεία ηνπ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Β 

Σν παξαηηζέκελν θείκελν είλαη αληιεκέλν από ην έξγν ηνπ Serge Berstein-Pierre Milza, "Ιζηοπία ηηρ 

Εςπώπηρ". 

 Καηαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη ηερληθέο ηνπ πξνζειπηηζκνύ ησλ Ηηαιώλ ζηε θαζηζηηθή ηδενινγία.  

 ε πξώην επίπεδν ν πξνζειπηηζκόο δηελεξγείηαη ζηελ εθπαίδεπζε. Απηή απνβιέπεη ζηε δηακόξθσζε 

αλζξώπσλ κε κεησκέλε θξηηηθή ηθαλόηεηα, αλζξώπσλ πεηζαξρεκέλσλ θαη αθνζησκέλσλ κε θαλαηηζκό 

ζην θαζηζηηθό θαζεζηώο.  

 Σν ζρνιείν θαη ην Παλεπηζηήκην ραξαθηεξίδνληαη από έληνλε θαζηζηηθνπνίεζε. 

 ε δεύηεξν επίπεδν, ν πξνζειπηηζκόο δηελεξγείηαη κέζσ ηεο ζηξαηνιόγεζεο θαη ησλ δύν θύισλ.  

 Ζ ζηξαηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ειηθία ησλ νθηώ ρξόλσλ. Σα παηδηά εθνδηάδνληαη κε ζηνιέο, 

ςεύηηθα όπια θαη ζπκκεηείραλ ζε επηδείμεηο θαη παξειάζεηο.  

 Σα αγόξηα αζθνύληαη ζηελ νκαδηθή θαη ζηξαηησηηθή δξάζε. 

 Σα θνξίηζηα αζθνύληαη ζηελ ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή δηαπαηδαγώγεζε κε ζηόρν λα γίλνπλ "ςπρσκέλεο 

κεηέξεο" έηνηκεο λα ζπζηάζνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα ράξε ηνπ έζλνπο θαη ηνπ Νηνύηζε.  

Δθπαίδεπζε θαη ζηξαηόο ήηαλ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ε θαζηζηηθή Ηηαιία γηα ηνλ πξνζειπηηζκό ησλ 

λέσλ ζηηο αξρέο ηεο λέαο Ηδενινγίαο.  
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β. Όηη αθνξά ζην β) ππνεξώηεκα ζρεηηθά κε ηνπο ιόγνπο επηθξάηεζεο ηνπ θαζηζκνύ ζηελ Ηηαιία ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, ην ζρνιηθό εγρεηξίδην αλαθέξεη όηη: ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 100: "Η άνοδορ ηων θαζιζηών… ηος 

αςηαπσιζμού". 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

 πκπεξάζκαηα – δηαπηζηώζεηο – αμηνινγηθέο θξίζεηο 

 ηεξηδόκαζηε ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη όρη ζε πξνζσπηθέο – ππνθεηκεληθέο ηνπνζεηήζεηο 

 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξία από ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε 

 Υξεζηκνπνηνύκε ηηο ζηεξεόηππεο δηαξζξσηηθέο θξάζεηο γηα ην ζπκπέξαζκα  

 

ΘΔΜΑ Γ1 

 Απαηηείηαη ε θαηάιιειε δνκή (Πξόινγνο, Κπξίσο Θέκα, Δπίινγνο) 

 Δπηιέγνπκε ηα θύξηα ζεκεία ησλ παξαηηζέκελσλ θεηκέλσλ 

 πλδπάδνπκε κε ηελ αλάινγε ηζηνξηθή αθήγεζε 

 Δθόζνλ ηίζεληαη ππνεξσηήκαηα α. θαη β. ηόηε απαηηνύληαη: 

 Κνηλόο πξόινγνο 

 Γηαρσξηζκόο ησλ ππνεξσηεκάησλ  

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σα παξαηηζέκελα θείκελα (Α, Β, Γ, Γ) παξέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο θαζηζηνύλ ζαθή ηα γεγνλόηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηθηαηνξία ησλ πληαγκαηαξρώλ (1967-1974), θαζώο θαη ζηηο κεζόδνπο άζθεζεο ηεο 

εμνπζίαο. Δπηπιένλ παξέρνληαη καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ησλ θνηηεηώλ ελαληίνλ ηνπ δηθηαηνξηθνύ 

θαζεζηώηνο. Σα ηζηνξηθά απηά θείκελα ζπκπιεξώλνπλ θαη δηεπξύλνπλ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε.  

 

ΚΤΡΙΩ ΘΔΜΑ 

α. Ό,ηη αθνξά ζην α) ππνεξώηεκα γηα ηελ πνιηηηθή ηαθηηθή θαη ηηο κεζόδνπο πνπ άζθεζε ε δηθηαηνξία ησλ 

πληαγκαηαξρώλ, ην ζρνιηθό εγρεηξίδην αλαθέξεη όηη: Η δηθηαηνξία ηωλ πληαγκαηαξρώλ (1967-1974), 

ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 158: "Η δικηαηοπία βπιζκόηαν… ηηρ Ελληνικήρ Ιζηοπίαρ".  

Δπηπιένλ, ό,ηη αθνξά ζηνλ αληίθηππν πνπ είρε ην δηθηαηνξηθό θαζεζηώο ζηε δηεζλή ζέζε ηεο Διιάδαο, ην 

ζρνιηθό εγρεηξίδην αλαθέξεη όηη: ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 158: "Επίζηρ, η σώπα απομονώθηκε διεθνώρ… ηος 

ηςπαννικού καθεζηώηορ".  

 

Σα θύξηα ζεκεία ηνπ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Α: 

Σν παξαηηζέκελν θείκελν είλαη αληιεκέλν από ην έξγν ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ, "Κάνονηαρ κάηι παπάδοξερ 

κινήζειρ": "Ο πνιηηηζκόο ζηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο", Ζ ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία 1967-1974.  

 Πξώηεο "πνιηηηζηηθέο" θηλήζεηο ησλ εθθξαζηώλ ηνπ δηθηαηνξηθνύ θαζεζηώηνο, ήηαλ ε απαγόξεπζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ε θαηάζρεζε κεγάινπ αξηζκνύ βηβιίσλ.  

 Μαξηπξία ηνπ Μηράιε Μεξαθιή από ην εκεξνιόγηό ηνπ ζηηο 3 Ηνπλίνπ 1967: 

 ηα βηβιηνπσιεία έδσζαλ έλαλ αζπλάξηεην θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ. 

 Υαξαθηεξίδεη ηελ επνρή καύξν κεζαίσλα. "Ζ κηζή βηβιηνζήθε κνπ έγηλε παξάλνκε". 
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 Απαγνξεύζεθαλ ηα βηβιία γλσζηώλ αξηζηεξώλ ζπγγξαθέσλ (Ρίηζνο, Βάξλαιεο), θνηλσληνινγηθέο 

κειέηεο θαη κεηαθξάζεηο αξραίσλ θιαζηθώλ από αξηζηεξνύο. 

Ζ καξηπξία απηή αληαλαθιά ην πλεπκαηηθό θαη πνιηηηζηηθό πιαίζην ηεο επνρήο. Δλέρεη ζρόιηα, αγαλάθηεζε 

θαη ζπκό γηα ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ βίσζε ν Μηράιεο Μεξαθιήο.  

 

Σα θύξηα ζεκεία ηνπ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Β 

Σν παξαηηζέκελν ηζηνξηθό θείκελν είλαη αληιεκέλν από ην έξγν ηνπ Γ. Μεηξνθάλε, "Πολιηικοί κπαηούμενοι. 

Μεηεμθςλιακό Κπάηορ, δικηαηοπία". 

 Σν θείκελν Β απνδίδεη ηνπο ηξόπνπο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ησλ πληαγκαηαξρώλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ηηο εθηνπίζεηο ρηιηάδσλ πνιηηώλ θαη πνιηηηθώλ θξαηνπκέλσλ, νη νπνίνη 

θαηαδηθάζηεθαλ γηα ηηο αληηζηαζηαθέο ηνπο ελέξγεηεο.  

 Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ησλ έθηαθησλ ζηξαηνδηθείσλ απνηεινύζε έλαλ από ηνπο θαηαζηαιηηθνύο 

κεραληζκνύο ηεο δηθηαηνξίαο. 

 Αλαθνξά ζηα δέθα έθηαθηα ζηξαηνδηθεία πνπ ζπζηήζεθαλ ζηηο Διιεληθέο κεγαινππόιεηο, Αζήλα, 

Ησάλληλα θ.ι.π. 

 Από ηνλ Απξίιην ηνπ 1971, ηα έθηαθηα ζηξαηνδηθεία θαη ηα εθεηεία άξρηζαλ λα εθδηθάδνπλ ππνζέζεηο 

αληηζηαζηαθώλ ελεξγεηώλ θαηά ηνπ δηθηαηνξηθνύ θαζεζηώηνο.  

 

Απαηηνύκελε ηζηνξηθή αθήγεζε: ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 158: "Η δικηαηοπία βπιζκόηαν… ηος ηςπαννικού 

καθεζηώηορ".  

 

β. Ό,ηη αθνξά ζην β) ππνεξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ησλ θνηηεηώλ ελαληίνλ ηνπ δηθηαηνξηθνύ 

θαζεζηώηνο, ην ζρνιηθό εγρεηξίδην αλαθέξεη όηη: ρνιηθό Βηβιίν, ζει. 159: "Κοπύθωζη ηος ανηιζηαζιακού 

πεύμαηορ… ςπέζηηζαν βαζανιζμούρ". 

 

Γηεπθξηλίζεηο: 

Σν ζπγθεθξηκέλν ρσξίν πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζην επξύηεξν πιαίζην αληίζηαζεο ηνπ πνιηηηθνύ θαη 

θαιιηηερληθνύ θόζκνπ, ρνιηθό Βηβιίν ζει. 159 

 

Σα θύξηα ζεκεία ηνπ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γ 

Σν παξαηηζέκελν θείκελν είλαη αληιεκέλν από ην έξγν ηνπ Κ. Κνξλέηε, "Τα παιδιά ηηρ δικηαηοπίαρ, θοιηηηική 

ανηίζηαζη", πνιηηηζκηθέο πνιηηηθέο θαη ε καθξά δεθαεηία ηνπ εμήληα ζηελ Διιάδα.  

 Ζ εκθάληζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ [ηεο Ννκηθήο ρνιήο Αζήλαο] θαη ην ξηδίηηθν 

ηξαγνύδη "Ξαζηεξηά". 

 Σα ζπλζήκαηα ησλ θνηηεηώλ "Κάησ ε Υνύληα" θαη "Γεκνθξαηία" πξνθέξζεθαλ δεκνζίσο. Απνδέθηεο 

απηώλ ε αζηπλνκία θαη όζνη βξίζθνληαλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.  

 Με ηε ιέμε "Δ-Λ-Δ-Τ-Θ-Δ-Ρ-Η-Α" έζπαζαλ ηα δεζκά ηνπ θόβνπ. 

 Σα ζπλζήκαηα ησλ θνηηεηώλ είραλ απήρεζε ζην επξύ θνηλό. 

 Σν ζπάλην θαη απξόζκελν ζέακα πξνθαινύζε ηελ πεξηέξγεηα ησλ πεξαζηηθώλ αιιά θαη ηε δηάζεζε γηα 

αιιειεγγύε. 

 Όηαλ νη θνηηεηέο δήηεζαλ ζπκπαξάζηαζε, κεξηθνί ηόικεζαλ λα θσλάμνπλ: "Δίκαζηε καδί ζαο". 
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Σα θύξηα ζεκεία ηνπ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γ 

Σν παξαηηζέκελν θείκελν είλαη αληιεκέλν από ην έξγν ηνπ Υ. Εαθείξε, "Η μνήμη ηηρ πόληρ": Κείκελα θαη 

ζπάληεο θσηνγξαθίεο γηα ηε Θεζζαινλίθε.  

 Απόζπαζκα από ηελ [Έθθιεζε ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ Πνιπηερλείνπ Θεζζαινλίθεο ζηηο 17 

Ννεκβξίνπ 1973] 

 Οη θνηηεηέο κηινύλ από ην ξαδηνθσληθό ζηαζκό ηνπ Διεύζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 Ενπλ ζηηγκέο αγσλίαο θαζώο είλαη θπθισκέλνη από ηνλ ζηξαηό. 

 Απεπζύλνπλ έθθιεζε ζηνλ Διιεληθό ιαό θαη ζε νιόθιεξν ηνλ ειεύζεξν θόζκν, λα πάξεη ζέζε. 

 Εεηνύλ από ηνπο ζηξαηηώηεο λα θαηαιάβνπλ όηη είλαη αδέξθηα θαη ν ερζξόο πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ είλαη θνηλόο.  

 Πξνζπαζνύλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλή γλώκε.  

 Εεηνύλ από ηνλ ειεύζεξν θόζκν λα πάξεη ζέζε. 

 Εεηνύλ από ηνπο ζηξαηηώηεο λα κελ ππαθνύζνπλ ζε θακία δηαηαγή γηα ππξνβνιηζκό. 

 Εεηνύλ από γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο, απ' όινπο ηνπο πνιίηεο λα πάξνπλ ζέζε θαη λα ππεξαζπηζηνύλ 

ην δηθαίσκα γηα δσή, ην δηθαίσκα γηα Διεπζεξία.  

 Οη θνηηεηέο απνηέιεζαλ ηελ ςπρή ηνπ ιανύ. Οη θνηηεηέο αληηζηάζεθαλ, ζπζηάζηεθαλ γηα ηελ πξνάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Γηα ηελ θαηάιπζε ηνπ δηθηαηνξηθνύ θαζεζηώηνο.  

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

 πκπεξάζκαηα – δηαπηζηώζεηο – αμηνινγηθέο θξίζεηο 

 ηεξηδόκαζηε ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη όρη ζε πξνζσπηθέο – ππνθεηκεληθέο ηνπνζεηήζεηο 

 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξία από ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε 

 Υξεζηκνπνηνύκε ηηο ζηεξεόηππεο δηαξζξσηηθέο θξάζεηο γηα ην ζπκπέξαζκα  

 


