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Απαντήσεις Θεμάτων

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1.
α) Σχολικό βιβλίο σελίδα 73 «Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας … δεκαετούς ισχύος και μυστική»
β) Σχολικό βιβλίο σελίδα 135-136 «Προκειμένου να κατευνάσει … στο βρετανικό στρατηγό
Σκόμπυ»
γ) Σχολικό βιβλίο σελίδα 154 «Τα γιγάντια προβλήματα … ανθρώπινων δικαιωμάτων».
Α2. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 60
α) «Τέσσερις ήταν κατά κύριο λόγο … χαμηλή πίστη της χώρας διεθνώς».
β) «Εκσυγχρονισμός αυτή την εποχή … διεθνούς πίστης της χώρας».
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 86, 87, 88
α) «Οι συνέπειες των συνθηκών … του μεγάλου πολέμου».
β) «Διαφορετικά προβλήματα … για τα επόμενα τρία χρόνια».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 100
α) «Η άλλη πρόταση … σοσιαλιστικού δόγματος».
β) «Η άνοδος των φασιστών … αυταρχισμού»
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Με βάση τη σύνθεση του κειμένου Α και Β με τα δεδομένα του βιβλίου πρέπει να εντοπισθούν
τα στοιχεία εκείνα που έχουν νοηματική συνάφεια. Σε γενικές γραμμές οι πηγές αυτές
επιβεβαιώνουν και τεκμηριώνουν τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου στο το α ερώτημα.
Το κείμενο Β του Serge Berstein - Pierre Milza αναφέρεται στις ιδεολογικές αρχές του
φασισμού συγκεκριμένα πως διενεργείται ο προσηλυτισμός των Ιταλών στη φασιστική
ιδεολογία και επισημαίνει τα δύο επίπεδα.
 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.
 Το σχολείο το χαρακτηρίζει έντονη φασιστικοποίηση, οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με
μαύρα πουκάμισα και στο Πανεπιστήμιο οι καθηγητές υποστηρίζουν το φασισμό.
 Οι νέοι και των δύο φύλων από τα 8 τους χρόνια στρατολογούνται.
 Εφοδιάζονται με στολές και ψεύτικα όπλα, συμμετέχουν σε επιδείξεις και παρελάσεις.
 Στα αγόρια καλλιεργείται η αγάπη για την ομαδική ζωή και τη στρατιωτική δράση.
Αντίθετα στα κορίτσια έχουμε μια κοινωνική διαπαιδαγώγηση με στόχο να γίνουν
«ψυχωμένες» μητέρες έτοιμες να θυσιάσουν τα παιδιά τους για χάρη του έθνους και του
Μουσολίνι.
Σχετικά με το κείμενο Α του Α.Ρόσι αναφέρεται στις μεθόδους επιβολής του φασισμού και
συγκεκριμένα στις πρακτικές των μελών του ιταλικού φασιστικού κόμματος οι οποίοι
κατευθυνόμενοι προς τους στόχους τους χτυπούν κάθε διαβάτη που συναντούσαν στο δρόμο
τους και που δεν έσπευδε να χαιρετήσει με τα φασιστικά σύμβολα.
Αν κανείς αντιδρούσε ή αν τραυματιζόταν κάποιος φασίστας η τιμωρία έπαιρνε μεγαλύτερες
διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό της πρακτικής των φασιστών στην προφασιστική Ιταλία οι
ενέργειές τους ενάντια στα εργατικά συνδικάτα όπου έμπαιναν μέσα στα γραφεία σπάζοντας
τις πόρτες, έριχναν στο δρόμο τα έπιπλα και τα βιβλία που βρίσκονταν μέσα και έριχναν
βενζίνη και έκαιγαν τα κτίρια δέρνοντας και δολοφονώντας όσους βρίσκονταν μέσα.
ΘΕΜΑ Δ
Ερώτημα (α)
Από το σχολικό βιβλίο, σελ 158: “ Η δικτατορία των συνταγματαρχών … καθεστώτος”.
Από το Κείμενο Α, Πηγή Δ.Παπανικολάου που αναφέρεται στους τρόπους άσκησης της
εξουσίας των Συνταγματαρχών επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
•

απαγόρευση κυκλοφορίας

•

κατάσχεση μεγάλου αριθμού βιβλίων

•

Όπως αναφέρει ο Μ. Μερακλής: “στα βιβλιοπωλεία έδωσαν κατάλογο απαγορευμένων
βιβλίων”, οποίος περιλαμβάνει βιβλία γνωστών αριστερών συγγραφέων (Ρίτσος,
Βάρναλης), κοινωνιολογικές μελέτες και μεταφράσεις αρχαίων κλασικών.
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Το Κείμενο Β του Γ. Μητροφάνη που επίσης αναφέρεται στους τρόπους άσκησης εξουσίας
των συνταγματαρχών συμπεριλαμβάνει να εξής:
•

εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών κυρίως πολιτικών κρατουμένων που είχαν καταδικαστεί
για αντιστασιακές ενέργειες

•

ενεργοποίηση του θεσμού των εκτάκτων στρατοδικείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στις 25 Απριλίου 1967 συστήθηκαν 10 στρατοδικεία σε πόλεις της Ελλάδας.

•

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1967-1974 εκδόθηκαν συνολικά 4.493 καταδικαστικές
αποφάσεις για πράξεις κατά του δικτατορικού καθεστώτος.

Ερώτημα (β)
Από το σχολικό βιβλίο, σελ 159: αναφορά μόνο στην αντίσταστη των φοιτητών: “κορύφωση
του αντιστασιακού ρεύματος… βασανισμούς”.
Από το Κείμενο Γ, Πηγή Κ.Κορνέτη, που αναφέρεται στην αντίσταση των φοιτητών στη
Νομική Σχολή αντλούμε τα παρακάτω στοιχεία:
•

Οι φοιτητές εμφανίστηκαν στην ταράτσα του κτιρίου της Νομικής Σχολής Αθηνών
τραγουδώντας το ριζίτικο τραγούδι “Ξαστεριά”.

•

Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημοσίως τα συνθήματα “Κάτω η Χούντα” και
“Δημοκρατία”.

•

Οι φοιτητές σήκωσαν σε μεγάλα χαρτόνια τα γράμματα της λέξης “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” στην
ταράτσα του κτιρίου.

•

Οι περαστικοί δείχνουν την αλληλεγύη τους στους φοιτητές και μερικοί τους
φωνάζουν “Είμαστε μαζί σας”.

Από το Κείμενο Δ, Πηγή Χ.Ζαφείρη, το οποίο αναφέρεται στην έκκληση του Ραδιοφωνικού
σταθμού των Πολυτεχνικών Σχολών του Α.Π.Θ. 17/11/1973 στα πλαίσια της αντίστασης των
φοιτητών στη Θεσσαλονίκη αντλούμε τα εξής:
•

Έκκληση – προείδοποίηση στο στρατό να μη χτυπήσει τους φοιτητές και να αναλάβει
στις ευθύνες του.

•

Δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι κυκλωμένοι από το στρατό.

•

Βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με το στρατό και τους ζητούν να μην υπακούσουν σε
διαταγές για πυροβολισμούς.

•

Απευθύνουν έκκληση στον ελληνικό λαό, σε γονείς, καθηγητές και πολίτες και σε όλο
τον ελεύθερο κόσμο να πάρουν θέση.

•

Δηλώνουν ότι οι στρατιώτες είναι αδέλφια τους και ο εχθρός είναι η χούντα των
συνταγματαρχών.

Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωράκης
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Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα!

Για την εύστοχη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου συμβουλευτείτε τη
νέα έκδοση του Οδηγού Σπουδών: «ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2017».
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις Σχολές, τις Σπουδές και τα Επαγγέλματα!
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ: www.methodiko.net
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