
 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ  

ΘΕΜΑ Α1 

 Να δώσετε το περιεχβμενο των παρακάτω βρων: 

 α) Ελληνοσερβική υμμαχία  

β) υμφωνία της Καζέρτας  

γ) υμβοδλιο της Ευρώπης  

Μονάδες 15 

 ΘΕΜΑ Α2 

 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθοδν, γράφοντας στο τετράδιβ σας τη λέξη 

ωστβ ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρβταση:  

α) Σα φιλελεδθερα κινήματα προωθοδσαν συνταγματικοδς θεσμοδς .  

β) Σο 1832 το ελληνικβ κράτος περιλάμβανε τη τερεά Ελλάδα, την Πελοπβννησο και τα 

Επτάνησα.  

γ) Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία συντελέστηκε πρώτα στον τομέα της 

κλωστογφαντουργίας.  

δ) Η Σρίτη Διεθνής ή Κομμουνιστική Διεθνής ιδρδθηκε τον Μάρτιο του 1919 με στβχο την 

προαγωγή της διεθνοδς επανάστασης εναντίον του καπιταλισμοδ.  

ε) Οι Γερμανοί εξαπέλυσαν την «εαρινή» επίθεση εναντίον της Ελλάδας τον Μάρτιο του 

1941.  

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Β1 

 Ποιοι παράγοντες επιβράδυναν τον εκσυγχρονισμβ των θεσμών στην Ελλάδα του 19ου 

αιώνα (μονάδες 8) και τι σήμαινε «εκσυγχρονισμβς» την ίδια περίοδο; (μονάδες 4)  

Μονάδες 12 

 ΘΕΜΑ Β2  

Να αναφερθείτε: α) στα δεδομένα που οδήγησαν στην ανάπτυξη του αναθεωρητισμοδ μετά 

το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (μονάδες 8) και β) στην αναθεωρητική κίνηση που 

εκδηλώθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την ίδια περίοδο. (μονάδες 5)  

Μονάδες 13 

 

 

 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

 ΘΕΜΑ Γ1  

Αντλώντας στοιχεία απβ τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, 

να αναφερθείτε:  

α) στις ιδεολογικές αρχές του φασισμοδ και τις μεθβδους επιβολής του (μονάδες 20)  

β) στους λβγους επικράτησής του στην Ιταλία του Μεσοπολέμου. (μονάδες 5)  

Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Ανεβασμένοι επάνω σε οχήματα… οι «μελανοχίτωνες»1 κατευθδνονται προς το μέρος βπου 

βρίσκεται ο στβχος της επιχείρησής τους. Μβλις φτάσουν, αρχίζουν να χτυποδν με τους 

υποκβπανους κάθε διαβάτη που συναντοδσαν στο δρβμο και που δεν έσπευδε να χαιρετίσει 

τα φασιστικά σδμβολα ή του τδχαινε να φορά ένα πουκάμισο, ένα μαντήλι και μια γραβάτα 

κβκκινη. Αν κανείς αντιδροδσε, αν έκανε κάποια χειρονομία για να υπερασπιστεί τον εαυτβ 

του, αν ένας φασίστας τραυματιζβταν ή απλά στραπατσαριζβταν, τβτε η «τιμωρία» έπαιρνε 

μεγαλδτερες διαστάσεις. Οι φασίστες κατευθδνονταν προς την έδρα του ταμείου εργασίας2, 

του συνδικάτου, του σπιτιοδ του λαοδ·3έσπαγαν τις πβρτες, έριχναν στο δρβμο τα έπιπλα, τα 

βιβλία και τα εμπορεδματα και μετά έχυναν δοχεία βενζίνης: μετά απβ λίγα λεπτά βλα 

καίγονταν. Αυτοί που βρίσκονταν τυχαία στα κτίρια δέρνονταν αλδπητα ή δολοφονοδνταν…  

Α. Ρβσι, Η γέννηση του φασισμοδ (1938), στο Β. κουλάτος - Ν. Δημακβπουλος – . 

Κβνδης, Ιστορία νεβτερη και σδγχρονη, τεδχ. Γ, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2000, σ. 175.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 Ο προσηλυτισμβς των Ιταλών [στη φασιστική ιδεολογία] διενεργείται σε δδο επίπεδα. 

Πρώτα πρώτα στην εκπαίδευση, που αποβλέπει λιγβτερο στη διαμβρφωση καλλιεργημένων 

αντιλήψεων και υπεδθυνων πολιτών και περισσβτερο σε μια φυλή ανθρώπων εδρωστη, 

θαρραλέα, πειθαρχημένη, ανθεκτική και αφοσιωμένη με φανατισμβ στο καθεστώς. Πέρα 

απβ το σχολείο, που χαρακτηρίζεται απβ έντονη φασιστικοποίηση (οι εκπαιδευτικοί 

διδάσκουν με μαδρα πουκάμισα), και το πανεπιστήμι ο (βπου οι καθηγητές, οι περισσβτεροι 

μεγαλοαστικής καταγωγής, υποστηρίζουν τον φασισμβ), οι νέοι και των δδο φδλων 

στρατολογοδνται απβ τα οχτώ τους χρβνια […]. Εφοδιάζονται με στολές και με ψεδτικα 

βπλα και συμμετέχουν σε επιδείξεις και παρελάσεις. τα αγβρια καλλιεργείται η αγάπη για 

την ομαδική ζωή και τη στρατιωτική δράση. Σα κορίτσια υφίστανται κι αυτά σωματική και 

κοινωνική διαπαιδαγώγηση με στβχο να γίνουν «ψυχωμένες μητέρες», έτοιμες να 

θυσιάσουν τα παιδιά τους για χάρη του έθνους και του Ντοδτσε 4.  

Serge Berstein - Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τβμ. 3, μτφρ. Μ. Κοκολάκης, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ. 85. 

                                                           
1
 Μέλη του ιταλικοδ φασιστικοδ κβμματος με μαδρη στολή 

2
 την προφασιστική Ιταλία τα εργατικά συνδικάτα ίδρυαν ταμεία εργασίας για ενίσχυση των εργατικών 

οικογενειών και πολιτιστικές λέσχες (σπίτια του λαοδ) για τη μβρφωσή τους. 
3
 την προφασιστική Ιταλία τα εργατικά συνδικάτα ίδρυαν ταμεία εργασίας για ενίσχυση των εργατικών 

οικογενειών και πολιτιστικές λέσχες (σπίτια του λαοδ) για τη μβρφωσή τους. 
4
 Σίτλος του Μουσολίνι 



 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

 Αξιοποιώντας στοιχεία απβ τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας 

γνώσεις, να αναφερθείτε:  

α) στη δικτατορία των συνταγματαρχών και, συγκεκριμένα, στην ηγεσία της, τους τρβπους 

άσκησης της εξουσίας και τις συνέπειες για τη διεθνή θέση της Ελλάδας (μονάδες 14)  

β) στην αντίσταση των φοιτητών εναντίον του καθεστώτος . (μονάδες 11)  

Μονάδες 25 

 ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Μια απβ τις πρώτες «πολιτιστικές» κινήσεις μετά την επιβολή της Δικτατορίας ήταν η 

απαγβρευση κυκλοφορίας και η κατάσχεση ενβς μεγάλου αριθμοδ βιβλίων. Ο Μιχάλης 

Μερακλής σημειώνει στο ημερολβγιβ του στις 3 Ιουνίου 1967: «τα βιβλιοπωλεία έδωσαν 

μακροσκελή (και ασυνάρτητο) κατάλογο απβ απαγορευμένα βιβλία (ως και μια μέθοδος της 

ρωσικής και ένα ελληνοβουλγαρικβ λεξικβ υπάρχουν). Ο πιο μαδρος μεσαίωνας. Η μισή 

βιβλιοθήκη μου έγινε παράνομη…». Σο Index5 των απαγορευμένων βιβλίων περιελάμβανε, 

πάντως, και βλα τα βιβλία γνωστών αριστερών συγγραφέων (Ρίτσος, Βάρναλης) ή 

κοινωνιολογικές μελέτες, αλλά και μεταφράσεις αρχαίων κλασικών απβ χαρακτηρισμένους 

αριστεροδς.  

 Δ. Παπανικολάου, «”Κάνοντας κάτι παράδοξες κινήσεις ”: Ο πολιτισμβς στα χρβνια της 

δικτατορίας», στο Β. Καραμανωλάκης (επιμ.), Η στρατιωτική δικτατορία 1967-1974, Σα 

Νέα, Αθήνα 2010, σ. 176.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Εκτβς απβ τις εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών […] υπήρχαν και χιλιάδες πολιτικοί κρατοδμενοι 

στις φυλακές, που είχαν καταδικαστεί για αντιστασιακές ενέργειες. Μία απβ τις πρώτες 

ενέργειες της δικτατορίας για τη συγκρβτηση του κατασταλτικοδ μηχανισμοδ ήταν και η 

ενεργοποίηση του θεσμοδ των εκτάκτων στρατοδικείων. Έτσι, στις 25/4/1967 συστήθηκαν 

δέκα έκτακτα στρατοδικεία στις πβλεις: Αθήνα, Σρίπολη, Λαμία, Λάρισα, Ιωάννινα, 

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αλεξανδροδπολη, Φανιά και Δράμα. Κατά τη διάρκεια της περιβδου 

1967-1974 τα έκτακτα στρατοδικεία και τα εφετεία (που επίσης άρχισαν απβ τον Απρίλιο 

1971 να εκδικάζουν υποθέσεις αντιστασιακών ενεργειών) εξέδωσαν συνολικά 4.493 

καταδίκες, που αφοροδσαν πράξεις κατά του δικτατορικοδ καθεστώτος.  

Γ. Μητροφάνης, «Πολιτικοί κρατοδμενοι. Μετεμφυλιακβ κράτος, δικτατορία», στο Β. 

Παναγιωτβπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμοδ 1770-2000, τβμ. 9, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 130-131.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Οι φοιτητές εμφανίστηκαν στην ταράτσα του κτιρίου [της Νομικής χολής Αθήνας], βπου 

τραγοδδησαν το κλασι κβ ριζίτικο τραγοδδι «Ξαστεριά» […]. Για πρώτη φορά τα συνθήματα 

                                                           
5
 Κατάλογος 



 

 

«Κάτω η Φοδντα» και «Δημοκρατία» προφέρθηκαν δημοσίως, απευθυνβμενα σε 

πολλαπλοδς αποδέκτες, βπως η αστυνομία, αλλά και βλους βσοι βρίσκονταν στο κέντρο της 

Αθήνας. […] Κάποια στιγμή σήκωσαν στην ταράτσα μεγάλα χαρτβνια με τα γ ράμματα «Ε- 

Λ-Ε-Τ-Θ-Ε-Ρ-Ι-Α». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή οι φοιτητές έσπασαν τα δεσμά του φββου. […] 

δντομα οι περαστικοί άρχισαν να σταματοδν στο δρβμο για να κοιτάξουν το σπάνιο και 

απρβσμενο θέαμα. Πολλοί σταματοδσαν απβ περιέργεια, άλλοι δείχνοντας την αλληλεγγδη 

τους. Δεν βιάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αλλά στέκονταν να δοδνε τι γίνεται. 

Όταν οι φοιτητές ζήτησαν συμπαράσταση, μερικοί τβλμησαν να φωνάξουν: «Είμαστε μαζί 

σας!».  

Κ. Κορνέτης, Σα παιδιά της Δικτατορίας. Υοιτητική αντίσταση, πολιτισ μικές πολιτικές και η 

μακρά δεκαετία του εξήντα στην Ελλάδα, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, Πβλις, Αθήνα 2015, σ. 

463-464.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ 

 [Έκκληση του Ραδιοφωνικοδ σταθμοδ του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης στις 17 Νοεμβρίου 

1973] ας μιλάμε απβ το ραδιοφωνικβ σταθμβ του Ελεδθερου Πανεπιστήμιου της 

Θεσσαλονίκης. Αν ο στρατβς μάς χτυπήσει, αν πέσει έστω και ένας πυροβολισμβς, κανείς 

δεν μπορεί να είναι ανεδθυνος γι’ αυτβ . […] Είμαστε κυκλωμένοι απβ το στρατβ. Αυτή τη 

στιγμή βρισκβμαστε σε διαπραγματεδσεις. Απευθδνουμε στον ελληνικβ λαβ και σε 

ολβκληρο τον ελεδθερο κβσμο έκκληση να πάρει θέση. Ζητάμε απβ τους στρατιώτες να 

καταλάβουν βτι είμαστε αδέρφια, βτι ο εχθρβς μας είναι ένας και βτι είναι κοινβς. Δεν 

θέλουμε να βγοδμε πριν ξημερώσει. Δεν θέλουμε να βγοδμε βσο είναι σκοτάδι. Κάνουμε 

έκκληση στον ελεδθερο κβσμο. Ζητάμε να πάρετε θέση! Ζητάμε να πάρετε θέση! Ζητάμε 

απβ τους στρατιώτες να μην υπακοδσουν σε καμιά διαταγή για πυροβολισμβ! Ζητάμε απβ 

τους γονιοδς μας, τους καθηγητές μας, απ’ βλους τους πολίτες να πάρουν θέση! 

 Φ. Ζαφείρης, Η μνήμη της πβλης: Κείμενα και σπάνιες φωτογραφίες για τη Θεσσαλονίκη , 

Θεσσαλονίκη 2004. Παρατίθεται στο Κ. Κορνέτης, β.π, σ. 561. 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Α) Ελληνοσερβική υμμαχία: Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της ερβίας 

πραγματοποίησαν ανεπίσημες επαφές, οι οποίες κατέληξαν την 18η Μααου/1η Ιουνίου 

στην Ελληνοσερβική υμμαχία, συνθήκη φιλίας και αμυντικής συμμαχίας, που έκρινε εν 

τέλει την έκβαση των διαφορών μεταξδ των συμμάχων του πολέμου κατά της Σουρκίας. Με 

τη συνθήκη αυτή οι δδο χώρες προσέφεραν την αμοιβαία εγγδηση βτι θα κρατήσουν 

οριστικά τις εδαφικές τους κτήσεις και ανέλαβαν την υποχρέωση, σε περίπτωση που ένα 

απβ τα δδο συμβαλλβμενα μέρη δεχβταν επίθεση απβ τρίτη χώρα, να παράσχουν τη 

βοήθειά τους αμοιβαίως και να μη συνάψουν χωριστή ειρήνη με την επιτιθέμενη χώρα 

παρά μβνον απβ κοινοδ. Η ελληνοσερβική συνθήκη ήταν δεκαετοδς ισχδος και μυστική. 



 

 

 

Β) υμφωνία της Καζέρτας: δμφωνο που συνομολογήθηκε στην Καζέρτα της 
Ιταλίας, στις 26 επτεμβρίου 1944, μεταξδ των συμμαχικών και των ελληνικών 
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών -με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΛΑ και 
του ΕΔΕ- ανατέθηκε η διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ελλάδα στον 
Βρετανβ στρατηγβ κβμπυ .  

Γ) υμβούλιο της Ευρώπης: Σον Μάιο του 1949 ιδρδθηκε το υμβοδλιο  της 
Ευρώπης, διεθνής οργανισμβς που αποσκοπεί στην ανάδειξη της κοινής 
ευρωπαΰκής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α) ωστό 

β) Λάθος 

γ) ωστό 

δ) ωστό 

ε) Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Από το σχολικό βιβλίο σελ. 60:  «Σέσσερις ήταν κατά κδριο λβγο οι παράγοντες που 

επιβράδυναν ή και απέτρεπαν τον εκσυγχρονισμβ των θεσμών και την κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας: α) οι τεταμένες σχέσεις της αφενβς με τις μεγάλες 

δυνάμεις της Ευρώπης και αφετέρου με τις γειτονικές χώρες, β) η πολιτική αστάθεια, γ) η 

ανασφάλεια στην δπαιθρο και δ) η χαμηλή πίστη της χώρας διεθνώς. Εκσυγχρονισμβς αυτή 

την εποχή σήμαινε κυρίως δημιουργία ισχυροδ τακτικοδ στρατοδ και πολεμικοδ ναυτικοδ, 

ανάπτυξη οδικοδ και σιδηροδρομικοδ δικτδου, καθώς και ταχυδρομικοδ και τηλεγραφικοδ 

δικτδου, εισαγωγή νέων καλλιεργητικών μεθβδων στη γεωργία, εμπέδωση της τάξης και 

της ασφάλειας στις μετακινήσεις και στις μεταφορές και ανάπτυξη του πιστωτικοδ 

συστήματος και της διεθνοδς πίστης της χώρας.» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 86 : «Ο εθνικισμβς και οι αρπακτικές 
διαθέσεις των νικητών και των νεβκοπων χωρών είχαν και τοδτη τη συνέπεια, που 
αποδείχτηκε μοιραία για την ειρήνη: δημιοδργησαν πληθώρα μειονοτήτων σε 
πολλές χώρες. Μετά το 1919 πάνω απβ 25 εκατομμδρια κάτοικοι της Ευρώπης 
συνιστοδσαν τις διάφορες μειονβτητες της ηπείρου. τις συνθήκες ειρήνης, καθώς 
και στον καταστατικβ χάρτη της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΣΕ), προβλέφτηκαν 
εγγυήσεις για τις μειονβτητες, αντίθετες ωστβσο προς την αρχή της εθνικής 
ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σδντομα σε προστριβές 
και συγκροδσεις, ιδιαίτερα απβ τη στιγμή που οι ηττημένες δυνάμεις άρχισαν να 



 

 

συνέρχονται απβ τον πβλεμο και να ξεφεδγουν απβ τον έλεγχο της Γαλλίας και της 
Βρετανίας. Δημιουργήθηκαν έτσι οι προγποθέσεις για την ανάπτυξη του 
αναθεωρητισμοδ, της μεταπολεμικής δηλαδή πολιτικής των δυσαρεστημένων 
χωρών, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας, οι οποίες 
προσπαθοδσαν να αναθεωρήσουν το εδαφικβ καθεστώς που είχε προέλθει απβ τις 
συνθήκες ειρήνης του Μεγάλου Πολέμου.» 

(Πιο συγκεκριμένα, θα μποροδσαν να αναφερθοδν και οι πρβσθετοι λβγοι που 
αφοροδσαν τη Γερμανία, σχολικβ βιβλίο σελ. 87-88: 

«Η Γερμανία, ειδικά, είχε πρβσθετους λβγους να επιθυμεί την αναθεώρηση ή και 
την κατάργηση της συνθήκης ειρήνης που είχε υποχρεωθεί να υπογράψει, επειδή, 
εκτβς απβ την απώλεια εδαφών, την πολεμική αποζημίωση και την 
αποστρατικοποίηση της Ρηνανίας, υποχρεώθηκε να διαλδσει την πολεμική της 
μηχανή και να διατηρεί περιορισμένες μβνο στρατιωτικές δυνάμεις. 

Ο αφοπλισμβς της Γερμανίας, σε συνδυασμβ με το γεγονβς βτι η χώρα 
καταδικάστηκε επίσημα ως υπεδθυνη για τον πβλεμο και για τις συνακβλουθες 
καταστροφές, προσέβαλε τους Γερμανοδς και ευνβησε την ανάπτυξη ακραίων 
εθνικιστικών κινημάτων, με πρώτο και κδριο το ναζιστικβ, που υπονβμευσαν τη 
Γερμανική Δημοκρατία της Βαΰμάρης και οδήγησαν τελικά στον Β' Παγκβσμιο 
Πβλεμο.») 

β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 87-88: «Διαφορετικά προβλήματα προκάλεσε 
η συνθήκη ειρήνης των νικητών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η απώλεια 
εδαφών, που προσαρτήθηκαν σε άλλες χώρες ή αποτέλεσαν ανεξάρτητα κράτη, σε 
συνδυασμβ με την ταπεινωτική μεταχείριση απβ τους απβ τους υμμάχους, ευνβησε 
την ανάπτυξη ενβς εθνικιστικοδ κινήματος με επικεφαλής τον Μουσταφά 
Κεμάλ  (τον γνωστβ ως Ατατοδρκ), το οποίο μεταμβρφωσε την Σουρκία σε εθνικβ 
κράτος. Σο κεμαλικβ εθνικιστικβ καθεστώς προώθησε την οργάνωση ισχυροδ 
στρατοδ, ο οποίος αμφισβήτησε δυναμικά την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη 
Μικρά Ασία, που είχε δημιουργηθεί με εντολή των υμμάχων απβ την άνοιξη του 
1919 και για τα επβμενα τρία χρβνια.» 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Προλογικά: σχολικό βιβλίο σελ. 99 «Μια πειστική …κλίμακα.»  

α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 100: «Η άλλη πρβταση…του σοσιαλιστικοδ 
δβγματος». 

Από το κείμενο Α του Α. Ρβσι ο μαθητής μπορεί να αξιοποιήσει στοιχεία που 
επιβεβαιώνουν τη χρήση βίας ως βασικής μεθβδου επιβολής του φασισμοδ. Πιο 
συγκεκριμένα, περιγράφεται:  

 Η άσκηση βίας των «μελανοχιτώνων» σε βάρος πολιτών που δεν 
ασπάζονταν τη φασιστική ιδεολογία. 

 Οι καταστροφές που προξενοδσαν σε χώρους των εργατικών συνδικάτων, οι 
ανελέητοι ξυλοδαρμοί καθώς και οι δολοφονίες ανθρώπων. 

 



 

 

    Από το κείμενο Β του Serge Berstein- Pierre Milza, ο μαθητής μπορεί να 
αντλήσει στοιχεία που καταδεικνδουν ως βασική μέθοδο επιβολής των φασιστικών 
ιδεών το ελεγχβμενο απβ το συγκεντρωτικβ κράτος εκπαιδευτικβ σδστημα, σε βλες 
τις βαθμίδες του. υγκεκριμένα:  

 Η εκπαίδευση αποβλέπει στη διαμβρφωση πειθαρχημένων ανθρώπων, 
αφοσιωμένων με φανατισμβ στο καθεστώς του Μουσολίνι. 

 Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με μαδρα πουκάμισα –μιμοδμενοι τους 
μελανοχιτώνες- και στο Πανεπιστήμιο οι καθηγητές υποστηρίζουν το 
φασισμβ. 

 Σα παιδιά στρατολογοδνται απβ την ηλικία των οκτώ, φοροδν στολές, 
εφοδιάζονται  με ψεδτικα βπλα και συμμετέχουν σε επιδείξεις και 
παρελάσεις. 

 Ιδιαίτερα στα αγβρια καλλιεργείται η αγάπη για την ομαδική ζωή και τη 
στρατιωτική δράση. 

 τα κορίτσια προωθείται το γυναικείο πρβτυπο του φασισμοδ: μητέρες που 
θα αναθρέψουν παιδιά πιστά στα ιδανικά του έθνους και του Μουσολίνι. 

 

β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 100: «Η άνοδος των φασιστών…αυταρχισμοδ». 

Η άνοδος του φασισμοδ στην Ιταλία μπορεί να θεωρηθεί και αποτέλεσμα της προπαγάνδας 

που ασκείται μέσω του εκπαιδευτικοδ συστήματος. Επομένως, τα στοιχεία απβ το κείμενο Β 

μποροδν να εξηγήσουν και τους λβγους επικράτησης του φασισμοδ στην Ιταλία. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 158: «Η δικτατορία των συνταγματαρχών 

…καθεστώτος». 

Απβ το κείμενο Α, Πηγή Δ. Παπανικολάου που αναφέρεται στους τρβπους άσκησης της 

εξουσίας των υνταγματαρχών επισημαίνουμε τα ακβλουθα: 

 την απαγβρευση της κυκλοφορίας, 

 την επιβολή λογοκρισίας, 

 την κατάσχεση μεγάλου αριθμοδ βιβλίων ποικίλου περιεχομένου, 

 Όπως αναφέρει ο Μ. Μερακλής: «στα βιβλιοπωλεία έδωσαν κατάλογο 
απαγορευμένων βιβλίων», ο οποίος περιλαμβάνει βιβλία γνωστών αριστερών 
συγγραφέων (Ρίτσος, Βάρναλης), κοινωνιολογικές μελέτες και μεταφράσεις 
αρχαίων κλασικών. 

Απβ το κείμενο Β του Γ. Μητροφάνη που επίσης αναφέρεται στους τρβπους άσκησης 

εξουσίας των συνταγματαρχών συμπεριλαμβάνει τα εξής: 



 

 

 Εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών κυρίως πολιτικών κρατουμένων που είχαν 
καταδικαστεί για αντιστασιακές ενέργειες. 

 Ενεργοποίηση του θεσμοδ των εκτάκτων στρατοδικείων καθ’ βλη τη διάρκεια του 
καθεστώτος. Φαρακτηριστικά αναφέρεται βτι στις 25 Απριλίου 1967 συστήθηκαν 
10 στρατοδικεία σε πβλεις της Ελλάδας. 

 Σην περίοδο 1967-1974 εκδβθηκαν συνολικά 4.493 καταδικαστικές αποφάσεις για 
πράξεις κατά του δικτατορικοδ καθεστώτος. 

 

β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 159: «Κορδφωση…υπέστησαν βασανισμοδς». 

Απβ το κείμενο Γ, Πηγή Κ. Κορνέτη, ο μαθητής μποροδσε να αντλήσει στοιχεία που 

αναφέρονται στην αντίσταση των φοιτητών της Νομικής σχολής Αθηνών. υγκεκριμένα:  

 Περιγράφεται η κατάληψη της Νομικής χολής της Αθήνας απβ τους φοιτητές. 

 Οι φοιτητές τραγουδοδσαν το ριζίτικο τραγοδδι «Ξαστεριά». 

 Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα συνθήματα «Κάτω η Φοδντα» και «Δημοκρατία». 

 Οι φοιτητές σήκωσαν μεγάλα χαρτβνια που σχημάτιζαν τη λέξη «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ». 

 Η εξέγερση των φοιτητών είχε εντυπωσιακή λαΰκή ανταπβκριση. 

 

Σέλος, απβ το Κείμενο Δ, Πηγή Φ. Ζαφείρη, το οποίο αναφέρεται στην έκκληση του 

Ραδιοφωνικοδ σταθμοδ του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης προς τον ελληνικβ λαβ και τους 

Έλληνες στρατιώτες, αντλοδμε τα εξής: 

 Σην προειδοποίηση στο στρατβ να μη χτυπήσει τους φοιτητές. 

 Βρίσκονται σε διαπραγματεδσεις με το στρατβ και τους ζητοδν να μην υπακοδσουν 
στις διαταγές των ανωτέρων τους. 

 Απευθδνουν έκκληση στον ελληνικβ λαβ, σε γονείς, καθηγητές και πολίτες και σε 
βλο τον ελεδθερο κβσμο να πάρουν θέση. 

 Ζητοδν τη συμπαράσταση και των ίδιων των στρατιωτών που είχαν περικυκλώσει 
το πανεπιστήμιο. 

 

 

 

 


