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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ Α1
α) Σελ. 70-73

«Οι κυβερνιςεισ Ελλάδασ και Σερβίασ πραγματοποίθςαν ανεπίςθμεσ επαφζσ
που κατζλθξαν… δεκαετοφσ ιςχφοσ και μυςτικι».

β) Σελ. 135-136

«Κατά το Σφμφωνο που ςυνομολογικθκε… Σκόμπυ».

γ) Σελ. 154

« Το Μάιο του 1949… ανκρωπίνων δικαιωμάτων».

ΘΕΜΑ Α2
α) Σωςτό
β) Λάκοσ
γ) Σωςτό
δ) Σωςτό
ε) Λάκοσ

ΘΕΜΑ Β1
Σελ. 60

«Τζςςερισ ιταν κατά κφριο λόγο… διεκνοφσ πίςτθσ τθσ χϊρασ».

ΘΕΜΑ Β2
α) Σελ. 86

«Ο εκνικιςμόσ… Μεγάλου Πολἐμου».

β) Σελ. 87-88

«Διαφορετικά προβλιματα… τρία χρόνια».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Μετά τθ λιξθ του Αϋ Παγκόςμιου Πολζμου αρχίηουν οι προκλιςεισ κατά του φιλελευκεριςμοφ μζςα
από τθν άνοδο αυταρχικϊν κακεςτϊτων, όπωσ το φαςιςτικό κακεςτϊσ τθσ Ιταλίασ με εμπνευςτι το
Μουςολίνι.
α) Ιδεολογικζσ αρχζσ φαςιςμοφ: Σχολικό βιβλίο ςελ. 100 «Η αντίκετθ με το φιλελευκεριςμὀ
πρόταςθ… κατά παραφκορά του ςοςιαλιςτικοφ δόγματοσ». Στοιχεία από το Κείμενο Β που ζπρεπε

να ςυνδυαςτοφν: φυλι ανκρϊπων εφρωςτθ, καρραλζα, πεικαρχθμζνθ, ανκεκτικι, φανατιςμζνθ.
Αγόρια για ομαδικι ηωι και ςτρατιωτικι δράςθ. Κορίτςια να γίνουν ψυχωμζνεσ μθτζρεσ.
Μζκοδοι επιβολισ φαςιςμοφ: Από Κείμενο Α : χτυπιματα ςε κάκε διαβάτθ που δε χαιρετοφςε
φαςιςτικά ι ιταν ντυμζνοσ με κόκκινα ροφχα, τιμωρία όποιου τολμοφςε να αντιταχκεί. Φαςίςτεσ,
επίςθσ, λεθλατοφςαν τα ταμεία εργαςίασ (ςπίτια του λαοφ) , τα ζκαιγαν, ζφταναν μζχρι και να
δολοφονιςουν όποιουσ τυχαία βρίςκονταν ςτα κτίρια αυτά.
Από Κείμενο Β: Προςθλυτιςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ (ςχολείο, πανεπιςτιμιο) . Στρατολόγθςθ αγοριϊν
από τα 8 χρόνια, παρελάςεισ, κατάλλθλθ διαπαιδαγϊγθςθ κοριτςιϊν, ϊςτε να γίνουν μθτζρεσ που
δε κα διςτάςουν να κυςιάςουν τα παιδιά τουσ για το Μουςολίνι.
β) Σχολικό βιβλίο ςελ. 100 «Η άνοδοσ των φαςιςτϊν ςτθν εξουςία… οπαδοφσ του αυταρχιςμοφ». ( Η
τελευταία πρόταςθ τθσ παραγράφου μπορεί να λειτουργιςει ωσ επίλογοσ τθσ απάντθςθσ).

ΘΕΜΑ Δ1
Η δικτατορία των ςυνταγματαρχϊν 1967-1974 υπιρξε μια δραματικι περίοδοσ τθσ ςφγχρονθσ
ιςτορίασ, ζνα πλιγμα ςτθ δθμοκρατία με οδυνθρζσ ςυνζπειεσ για τθν Ελλάδα διεκνϊσ,
αναδεινκφοντασ, παράλλθλα, τθν αγωνιςτικι διάκεςθ των φοιτθτϊν εναντίον του κακεςτϊτοσ.
α) Σχολικό βιβλίο ςελ. 158 « Η δικτατορία βριςκόταν… τυραννικοφ κακεςτϊτοσ». Από τα Κείμενα Α
και Β πλθροφοροφμαςτε τουσ τρόπουσ άςκθςθσ τθσ δικτατορίασ: απαγορεφςεισ κυκλοφορίασ και
καταςχζςεισ βιβλίων, κατάλογοι απαγορευμζνων βιβλίων αριςτερϊν ςυγγραφζων, δθλαδι
Μεςαίωνασ . Επίςθσ, διϊξεισ πολιτϊν, φυλακίςεισ και ζκτακτα ςτρατοδικεία.
β) Σχολικό βιβλίο ςελ. 159 « Κορφφωςθ του αντιςταςιακοφ ρεφματοσ… υπζςτθςαν βαςανιςμοφσ»..
Σχετικά με τα γεγονότα ςτθ Νομικι Σχολι, το Φεβρουάριο του 1973, ςτοιχεία του Κειμζνου Γ
εμπλουτίηουν τθν ιςτορικι αφιγθςθ: φοιτθτζσ τραγουδοφν το τραγοφδι «Ξαςτεριά» , προφζρουν
ςυνκιματα δθμοςίωσ: « Κάτω θ χοφντα», τολμοφν να υψϊςουν χαρτόνι που ζγραφε «Ελευκερία»
ηθτϊντασ και κερδίηοντασ τθ ςυμπαράςταςθ των περαςτικϊν. Επιπλζον, από το Κείμενο Δ
πλθροφοροφμαςτε πωσ, μζςω του ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ του Πολυτεχνείου Θεςςαλονίκθσ , οι
φοιτθτζσ απευκφνουν ζκκλθςθ ςτουσ ςτρατιϊτεσ να μθν πυροβολιςουν γιατί είναι όλοι αδζρφια.
Ακόμθ, ζκκλθςθ κάνουν ςε γονείσ, κακθγθτζσ και ςε όλο τον ελλθνικό λαό, ςφςςωμοι να
αποτρζψουν τθν ζνοπλθ ειςβολι εναντίον τουσ.
Επιλογικά, μποροφςε να αναφερκεί θ τουρκικι ειςβολι ςτθν Κφπρο, φςτερα από τθν οποία
κατζρρευςε θ δικτατορία.
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