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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ  

ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑ 

 
OMA∆Α Α΄ 

 
 
Α1. 

 

α) σελ.70-73: « Οι κυβερνήσεις της Ελλάδος…δεκαετούς ισχύος και μυστική» 

 

β) σελ. 135-136: «Προκειμένου να κατευνάσει…στο βρετανικό στρατηγό Σκόμπυ» 

 

γ) σελ. 154: « Τα γιγάντια προβλήματα…. ανθρώπινων δικαιωμάτων» 

 

 

 

Α2.  α. Σωστό   β. Λάθος   γ. Σωστό   δ. Σωστό  ε. Λάθος 

 

 

 

Β1. σελ. 60: « Τέσσερις ήταν κατά κύριο λόγο….διεθνούς πίστης της χώρας.» 

 

 

 

Β2.  α) σελ. 86: « Ο εθνικισμός και οι αρπακτικές διαθέσεις…του Μεγάλου Πολέμου». 

        β) σελ. 87-87: « ∆ιαφορετικά προβλήματα…για τα επόμενα τρία χρόνια». 
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ΟΜΑ∆Α Β΄ 

 

Γ1. 

 

α.  Από σχολικό βιβλίο σελ. 100: « Η άλλη πρόταση…του σοσιαλιστικού δόγματος». 

 

    Από το κείμενο Α οι ιδεολογικές αρχές και οι μέθοδοι επιβολής του φασισμού γίνονται φανερές: 

  

  -   από την άσκηση βίας των μελανοχιτώνων σε βάρος  πολιτών  που δεν         ασπάζονταν    

τη φασιστική ιδεολογία. 

 

- από τις καταστροφές που προξενούσαν σε χώρους των εργατικών συνδικάτων και από τους 

ανελέητους ξυλοδαρμούς και τις δολοφονίες μελών τους. 

 

 

Από το κείμενο Β οι αρχές και οι μέθοδοι επιβολής του φασισμού αναδεικνύονται: 

 

- από το γεγονός ότι η εκπαίδευση αποβλέπει λιγότερο στην διαμόρφωση καλλιεργημένων 

αντιλήψεων και υπεύθυνων πολιτών και περισσότερο σε μια φυλή ανθρώπων, εύρωστη, 

θαρραλέα, πειθαρχημένη, ανθεκτική και αφοσιωμένη με φανατισμό στο καθεστώς του 

Μουσολίνι. 

 

- από το ρόλο των εκπαιδευτικών που προωθούν μέσω της διδασκαλίας τη φασιστική 

ιδεολογία. 

 

- από τη στρατολόγηση των αγοριών, η οποία στόχο έχει την αφοσίωσή τους στη 

στρατιωτική ζωή, και των κοριτσιών, η οποία αποσκοπεί στη εμφύσηση της θυσίας για χάρη 

της πατρίδας. 

 

 

β. Από σχολικό βιβλίο σελ.100 : «Η άνοδος των φασιστών….οπαδούς του αυταρχισμού» 
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∆1. 

 

α. από το σχολ. βιβλίο σελ 158: « Η δικτατορία των συνταγματαρχών…καθεστώτος» 

 

    από τα παραθέματα: Πληροφορίες για τους τρόπους άσκησης της εξουσίας. 

 

     Κείμενο Α΄ 

 

- επιβολή λογοκρισίας 

- δημιουργία λίστας  απαγορευμένων βιβλίων 

- προσπάθεια απαγόρευσης όλων των βιβλίων αριστερής ιδεολογίας. 

 

 

Κείμενο  Β΄ 

 

- εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών κυρίως πολιτικών κρατουμένων που είχαν                

καταδικαστεί για αντιστασιακές ενέργειες. 

- ενεργοποίηση θεσμού έκτακτων στρατοδικείων σε δέκα πόλεις. 

- λειτουργία  εφετείων από το 1971: έκδοση ως το 1974  4.493  πράξεων καταδίκης 

αντιστασιακών κατά του δικτατορικού καθεστώτος ενεργειών. 

 

 

β. από το σχολ. βιβλίο σελ. 159: « Κορύφωση του αντιστασιακού…βασανισμούς» 

 

    από τα παραθέματα: 

 

    Κείμενο Γ΄ 

 

- περιγραφή της κατάληψης της Νομικής σχολής της Αθήνας από τους φοιτητές. 

- επίδραση της κίνησης των φοιτητών στον αθηναϊκό λαό και εκδηλώσεις συμπαράστασης. 

 

 

    Κείμενο ∆΄ 

- οι απόψεις των φοιτητών που κατέλαβαν την πολυτεχνική σχολή της Θεσσαλονίκης 
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- οι εκκλήσεις τους για συμπαράσταση τόσο από τον λαό όσο και από τους ίδιους τους 

στρατιώτες που είχαν περικυκλώσει το πανεπιστήμιο: κάλεσμα προς τους στρατιώτες να 

μην υπακούσουν στις διαταγές των ανωτέρων τους.   

 


