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ΘΕΜΑ Α1. 

 Ελληνοσερβικη συμμαχία : σχολικό  βιβλίο σελ. 70-73   « Η Βουλγαρία ωστόσο  

...ισχύος και μυστική». 

 Συμφωνία της Καζέρτας : σχολικό βιβλίο σελ.135-136  « Κατά  το σύμφωνο  

...Σκόμπυ». 

 Συμβούλιο της Ευρώπης : σχολικό βιβλίο σελ. 154 « Τον Μάιο του 1949... 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.»  

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Α.2  

α.ΣΩΣΤΟ 

β.ΛΑΘΟΣ 

γ.ΣΩΣΤΟ 

δ.ΣΩΣΤΟ 

ε.ΛΑΘΟΣ   

 

ΘΕΜΑ Β. 1  

Σχολικό βιβλίο σελ 60 : « Τέσσερις ήταν ...πίστης της χώρας ». 

 

ΘΕΜΑ Β.2  

α) Σχολικό βιβλίο σελ 86 : « Ο εθνικισμός και οι αρπακτικές διαθέσεις ... Μεγάλου 

πολέμου». 

 

β) Σχολικό βιβλίο σελ 87-88  : «Διαφορετικά προβλήματα ...για τα επόμενα τρία  

χρόνια  ».  

 

ΘΕΜΑ Γ.1  

α) Σχολικό βιβλίο σελ 100  : « Η άλλη πρόταση ...σοσιαλιστικού δόγματος   ». 

ΠΗΓΗ Α  

Ο ιταλικός φασισμός είχε οδηγήσει  στην έξαρση της βίας . Ειδικότερα , γίνεται αναφορά 

σε επιθέσεις των οπαδών του φασισμού στην Ιταλία εναντίον των εργατικών κινημάτων. 

Σημειώνονται έντονα περιστατικά ακραίας βίας με  δολοφονίες , ξυλοδαρμούς, κάψιμο 

βιβλίων και επίπλων όσων θεωρούνταν πολέμιοι του φασισμού. 

 

 

 



 

 

ΠΗΓΗ Β  

Επισημαίνονται οι λόγοι που επικράτησε η φασιστική ιδεολογία στην Ιταλία την περίοδο 

του μεσοπολέμου: η εκπαίδευση διαμορφώνει νέους με  φασιστικές ιδέες , η 

στρατολόγηση και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο στρατός φανατίζει τα αγόρια και 

τα κορίτσια μεγαλώνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιμάσουν  τα παιδιά τους να 

θυσιαστούν στον  βωμό του εθνικισμού.  

β) Σχολικό βιβλίο σελ 100 « Η άνοδος  ...αυταρχισμού ».  

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α) Σχολικό βιβλίο σελ 158  : « Η δικτατορία βρισκόταν ...καθεστώτος ».  

ΠΗΓΗ Α  

Το ιστορικό παράθεμα κάνει λόγο για τους τρόπους επιβολής της δικτατορίας των 

συνταγματαρχών και στις μεθόδους άσκησης της εξουσίας .Συγκεκριμένα, 

αππαγορευόταν η κυκλοφορία και είχε δοθεί  εντολή κατάσχεσης των βιβλίων με ιδέες 

αντίθετες από αυτές της χούντας.   

 

ΠΗΓΗ Β  

Γίνεται αναφορά στον τρόπο άσκησης της εξουσίας των δικτατόρων. 

Φυλακίσεις,απομονώσεις πολιτών καθώς και πολιτικών κρατουμένων, στρατοδικεία 

ήταν μερικά από τα μέσα που χρησιμοποιούσαν. 

β) Σχολικό βιβλίο σελ 159 : « Κορύφωση του αντιστασιακού  ...βασανισμούς ».  

ΠΗΓΗ Γ  

Η φοιτητική εξέγερση στο πολυτεχνείο πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο του 1973 . 

Πρωτοστατούν και  οι φοιτητές της νοιμικής οι οποίοι από της ταράτσα της σχολής 

καλούν με συνθήματα τους πολίτες να συμμετάσχουν κι αυτοί.  

 

ΠΗΓΗ Δ  

Γίνεται λόγος για την φοιτητική  εξέγερση των φοιτητών του πολυτεχνείου 

Θεσσαλονίκης την 17
η
 Νοεμβρίου το 1973 .Οι φοιτητές μέσω του ραδιοφωνικού 

σταθμού της σχολής  καλούν τους πολίτες να συμπαρασταθούν .  


