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 ΔΕΥΤΕΡΑ 19 – 06 – 2017 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Α1. 
 

 Ελληνοσερβική συμμαχία : «Η Βουλγαρία αρνιόταν … ήταν δεκαετούς ισχύος 

και μυστική.» [ Σχ. βιβλίο σελ. 70 και 73 ] 

 Συμφωνία της Καζέρτας : «Σύμφωνο που συνομολογήθηκε στην Καζέρτα της 

Ιταλίας …Βρεατανό στρατηγό Σκόμπυ». [ Σχ. βιβλίο σελ. 136 ] 

 Συμβούλιο της Ευρώπης : «Το Μάιο του 1949 ….των ανθρώπινων δικαιωμά-

των» [ Σχ. βιβλίο σελ. 154 ] 

Α2. 
 

α) ΣΩΣΤΟ 

β) ΛΑΘΟΣ 

γ) ΣΩΣΤΟ 

δ) ΣΩΣΤΟ 

ε) ΛΑΘΟΣ 

Β1. 
 

« Τέσσερις ήταν κατά κύριο λόγο οι παράγοντες …. της διεθνούς πίστης της χώρας.» 

  [ Σχ. βιβλίο σελ. 60  ] 

Β2. 

 

α) « Ο εθνικισμός και οι αρπακτικές διαθέσεις των νικητών … του Μεγάλου Πολέμου» 

  [ Σχ. βιβλίο σελ. 86 ] 

β) «Διαφορετικά προβλήματα προκάλεσε … για τα επόμενα τρία χρόνια.» 

  [ Σχ. βιβλίο σελ. 87 - 88  ] 
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Γ1. 

 

α)  Ιδεολογικές αρχές φασισμού : «Η άλλη πρόταση ...σοσιαλιστικού δόγματος» 

      [ Σχ. βιβλίο σελ. 100  ] 

      Μέθοδοι επιβολής : Σχολιασμός ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α και Β 

 

β) Λόγοι επικράτησης του φασισμού στην Ιταλία του Μεσοπολέμου : «Η άνοδος  

    των φασιστών … οπαδούς του αυταρχισμού.»  [ Σχ. βιβλίο σελ. 100] 

    [ Δεν θα ήταν λάθος αν οι μαθητές σχολίαζαν ότι η επικράτηση του φασισμού  

       στην Ιταλία διευκολύνθηκε και από τον προσηλυτισμό των Ιταλών μέσω της  

       εκπαίδευσης και της στρατολόγησης ( ΚΕΙΜΕΝΟ Β )].  

 

Δ1. 

 

α)  Ηγεσία : « Η δικτατορία βρισκόταν … Στυλιανού Παττακού.» 

     [ Σχ. βιβλίο σελ. 158] 

     Τρόποι άσκησης εξουσίας : « Σε σύντομο χρονικό διάστημα … της ελληνικής  

      ιστορίας.» [ Σχ. βιβλίο σελ. 158] Σε συνδυασμό με τα ΚΕΙΜΕΝΑ Α – Β  

     Συνέπειες για τη διεθνή θέση της Ελλάδος : «Επίσης, η χώρα … του τυραννικού  

      καθεστώτος.» [ Σχ. βιβλίο σελ. 158] 

 

β) Αντίσταση των φοιτητών εναντίον του καθεστώτος : «Κορύφωση του αντιστα-

σιακού ρεύματος …το Φεβρουάριο του 1973»  ( Σχ. βιβλίο σελ. 159) σε συνδυασμό με 

το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ.  

Ανάλογη αντιστασιακή κίνηση εκδηλώθηκε τον Νοέμβριο του 1973 από τους 

φοιτητές του Πολυτεχνείου. «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου … βασανισμούς» 

( Σχ. βιβλίο σελ. 159) σε συνδυασμό με το ΚΕΙΜΕΝΟ Δ.  

 

Επιμέλεια απαντήσεων των θεμάτων:        Κονιδάρης Γρηγόρης 

Μπέρδος Κοσμάς 


