
 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

Α)Ελλθνοςερβικι Συμμαχία (από ςχολικό βιβλίο ςελ 70-71) «Οι κυβερνιςεισ τθσ Ελλάδασ 

…. και μυςτικι» * Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν εδάφιο από τθν αρχι τθσ παραγράφου « 

Η Βουλγαρία … και των Σζρβων». 

Β) Συμφωνία τθσ Καηζρτασ από ςχολικό βιβλίο ςελ 135-136 «Ο Γεώργιοσ Ραπανδρζου …. 

Βρετανό ςτρατθγό Σκόμπυ» 

Γ) Συμβοφλιο τθσ Ευρώπθσ  από το ςχολικό βιβλίο ςελ 154 « Το Μάιο του 1949 … 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων». 

ΘΕΜΑ Α2. 

Α.ΣΩΣΤΠ 

Β. ΛΑΘΟΣ 

Γ. ΛΑΘΟΣ 

Δ. ΣΩΣΤΟ 

Ε. ΛΑΘΟΣ 

ΘΕΜΑ Β1. 

Για τθ ανάπτυξθ τθσ απάντθςθσ οι εξεταηόμενοι κα ζπρεπε να κάνουν χριςθ των 

πλθροφοριών του βιβλίου ςτθν ςελίδα 60 , «Τζςςερισ ιταν κατά κφριο λόγο …διεκνοφσ 

πίςτθσ τθσ χώρασ» 

ΘΕΜΑ Β2 

 Για τθν απάντθςθ του ερωτιματοσ του ανακεωρθτιςμοφ οι εξεταηόμενοι κα πρζπει να 

χρθςιμοποιιςουν τισ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ από ςελίδα 80-81 του ςχολικοφ βιβλίου 

«Τελείωςε ζτςι ο Α΄ Ραγκόςμιοσ … τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ» . Πςον αφορά τθν 

απάντθςθ του υποερωτιματοσ για τθν ανακεωρθτικι κίνθςθ που εκδθλώκθκε ςτθν 

Οκωμανικι Αυτοκρατορία κατά τθν ίδια περίοδο θ απάντθςθ κα ζπρεπε να δοκεί με τισ 

ιςτορικζσ γνώςεισ από τθ ςελίδα 87-88 «Διαφορετικά προβλιματα … τα επόμενα 3 χρόνια».  

 



 

ΘΕΜΑ Γ1 

Η ανάπτυξθ τθσ πθγισ με τθ μζκοδο τθσ ςυνκικθσ κα πρζπει να ςτθριχκεί ςτισ ιςτορικζσ 

γνώςεισ του βιβλίου ςτθν ςελίδα 100, όπου ζχουμε λεπτομερι αναφορά ςτισ ιδεολογικζσ 

αρχζσ του φαςιςμοφ όπωσ πρωτοδιατυπώκθκε από τον Μπενίτο Μουςολίνι όπωσ επίςθσ 

και ςτουσ λόγουσ επικράτθςθσ του ςτθν Ιταλία «Η άλλθ πρόταςθ …. Τουσ οπαδοφσ του 

αυταρχιςμοφ» 

*Ξεκάκαρθ αναφορά ςτισ ιςτορικζσ γνώςεισ ωσ προσ τισ μεκόδουσ επιβολισ δεν 

υπάρχει πζρα τθσ αναφοράσ γενικότερθ ότι ο φαςιςμόσ υποςτθρίηει τθν ζξαρςθ τθσ 

δφναμθσ και τθσ βίασ ωσ παραγώγων τθσ πολιτικισ. 

Στα δφο παράκετα των κειμζνων Α’ και  Β’ δεν δίνονται αναφορζσ ςτισ ιδεολογικζσ αρχζσ 

του φαςιςμοφ, οφτε ςτουσ λόγουσ επικράτθςθσ του. Αντ΄ αυτοφ παρουςιάηονται οι μζκοδοι 

επιβολισ του ςτο Α΄ κειμζνου «Ανεβαςμζνοι επάνω …. Μια γραβάτα κόκκινθ» και «Οι 

φαςιςτζσ ….δολοφονοφνταν». Στο Β΄ Κείμενο αναφζρεται ςτθ επιβολι του φαςιςμοφ ςτθν 

εκπαίδευςθ και ςτο πανεπιςτιμιο  « Ο προςθλυτιςμόσ … από τα οχτώ τουσ χρόνια *…+» και 

παρουςιάηει  λεπτομερώσ το διαχωριςμό των φφλλων και τθ κζςθ τουσ « Εφοδιάηονται … 

Ντοφτςε» 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Η ανάπτυξθ τθσ πθγισ με τθ μζκοδο τθσ ςφνκεςθσ κα πρζπει να ςτθριχκεί ςτισ 

πλθροφορίεσ από τισ ιςτορικζσ γνώςεισ που βρίςκονται ςτο βιβλίο ςτθ ςελίδα 158-159. « Η 

δικτατορία … του τυραννικοφ κακεςτώτοσ» όπου ςε αυτό το χωρίο αναφερόμενθ θ θγεςία 

τθσ δικτατορίασ, θ άςκθςθ τθσ εξουςίασ κακώσ και οι ςυνζπειεσ για τθ διεκνι κζςθ τθσ 

Ελλάδασ.  

Ο τρόποσ  άςκθςθσ εξουςίασ των δικτατόρων φαίνεται και από ςθμείο ςελίδα 159 « Ο 

Ραναγοφλθσ ςυνελιφκει και βαςανίςτθκε άγρια» όπου δείχνει τθν άςκθςθ βίασ ωσ τρόπο 

εξουςίασ . 

Τζλοσ θ αντίςταςθ των φοιτθτών βρίςκεται ςτο ςθμείο « Κορφφωςθ …. Υπζςτθςαν 

βαςανιςμοφσ» 

Οι πλθροφορίεσ από τα τρία παρακζματα των πθγών βαςανίηονται ςτα εξισ ςθμεία. Το 

κείμενο Α΄ επί του ςυνόλου του αναφζρεται ςτουσ τρόπουσ άςκθςθσ τθσ εξουςίασ των 

δικτατόρων « Μια από τισ πρώτεσ …. Αριςτεροφσ» , κάτι που ςυνεχίηεται και ςτο κείμενο Β΄ 

που και αυτό ςτο ςφνολο του αναφζρεται ςτθν άςκθςθ εξουςίασ « Εκτόσ από τισ εκτοπίςεισ 

… κακεςτώτοσ». Τζλοσ, θ χριςθ ολόκλθρου του κειμζνου Γ’ «Οι φοιτθτζσ εμφανίςτθκαν…. 

είμαςτε μαηί ςασ» και του κειμζνου Δ’  «Σασ μιλάμε …. να πάρουν κζςθ» 


