ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α.1
α) Ελληνοσερβική Συμμαχία (σελίδα 70 - 71 σχολικού βιβλίου):
«Η Βουλγαρία … μυστική»
β) Συμφωνία της Καζέρτας (σελίδα 136 σχολικού βιβλίου):
«Το Σύμφωνο που συνομολογήθηκε … Σκόμπυ»
γ) Συμβούλιο της Ευρώπης (σελίδα 154 σχολικού βιβλίου):
«Τον Μάιο του 1949 … δικαιωμάτων»
ΘΕΜΑ Α.2
α) Σωστό

β) Λάθος

γ) Σωστό

δ) Σωστό

ε) Λάθος

ΘΕΜΑ Β.1
Παράγοντες και «εκσυγχρονισμός» σελίδα 60 σχολικού βιβλίου , 2η §
«Τέσσερις ήταν … της χώρας»
ΘΕΜΑ Β.2
α) σελίδα 86 σχολικού βιβλίου , 1η §
«Ο εθνικισμός … Μεγάλου Πολέμου»
β) σελίδα 87 – 88
«∆ιαφορετικά … τρία χρόνια»
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ.1
α) Σελίδα 100, σχολικού βιβλίου
«Η άλλη πρόταση … δόγματος»

Επίσης , αξιοποίηση στοιχείων Κειμένων Α και Β. Συγκεκριμένα:
Ιδεολογικές αρχές  η εκπαίδευση αποβλέπει λιγότερο στη διαμόρφωση
καλλιεργημένων αντιλήψεων και υπεύθυνων πολιτών και περισσότερο σε μια
φυλή ανθρώπων εύρωστη … στο καθεστώς.
Μέθοδοι επιβολής
 Χτυπούν με υποκόπανους κάθε διαβάτη
 «Τιμωρίες» με μεγάλες διαστάσεις
 Πυρπόληση ταμείου εργασίας |συνδικάτου| σπιτιού του λαού
 ∆ολοφονίες
β) σελίδα 100, σχολικού βιβλίου
«Η άνοδος των φασιστών … αυταρχισμού»
Επίσης , αξιοποίηση στοιχείων Κειμένου Β. Συγκεκριμένα:
Λόγοι επικράτησης

προσηλυτισμός Ιταλών
Στην Εκπαίδευση
Σχολείο

Πανεπιστήμιο

στο στρατό
αγόρια

κορίτσια

ΘΕΜΑ ∆.1
α) σελίδα 158, σχολικού βιβλίου
«Η δικτατορία … καθεστώτος»
Επίσης , αξιοποίηση στοιχείων Κειμένων Α και Β. Συγκεκριμένα:
Τρόπος άσκησης εξουσίας
 Απαγόρευση κυκλοφορίας και κατάσχεση μεγάλου αριθμού βιβλίων.
 Κατάλογος από απαγορευμένα βιβλία στα βιβλιοπωλεία
 Μαύρος μεσαίωνας
 Παράνομα βιβλία γνωστών αριστερών συγγραφέων,
κοινωνιολογικές μελέτες, μεταφράσεις αρχαίων κλασσικών από
χαρακτηρισμένους αριστερούς.
 Εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών
 Χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι για αντιστασιακές ενέργειες
 Ενεργοποίηση θεσμού εκτάκτων στρατοδικείων (10 έκτακτα
στρατοδικεία)
 1967 -1974: έκδοση 4.493 καταδίκων από έκτακτα στρατοδικεία και
εφετεία.
β) σελίδα 159 , σχολικού βιβλίου
«Κορύφωση … βασανισμούς»
Επίσης , αξιοποίηση στοιχείων κειμένων Γ και ∆. Συγκεκριμένα,
Αντίσταση φοιτητών
 Στην ταράτσα Νομικής Σχολής τραγουδούν το κλασσικό ριζίτικο
τραγούδι «Ξαστεριά»








Προφέρονται δημόσια τα συνθήματα «Κάτω η Χούντα» και
«∆ημοκρατία».
Σηκώνουν στην ταράτσα μεγάλα χαρτόνια με τα γράμματα
«Ε – Λ – Ε – Υ – Θ – Ε – Ρ – Ι – Α »
Μιλούν από ραδιοφωνικό σταθμό Ελεύθερου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
∆ιαπραγματεύσεις ενώ είναι κυκλωμένοι
Έκκληση προς τους στρατιώτες να καταλάβουν ότι είναι αδέρφια και
να μην υπακούσουν σε καμία διαταγή για πυροβολισμό και ότι ο
εχθρός είναι ένας και κοινός.
Έκκληση προς τους γονείς , καθηγητές και όλους τους πολίτες να
πάρουν θέση
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΤΣΙΒΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

