ΙΣΟΡΙΑ ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ 19/6/2017
ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΘΔΜΑ Α1.
Α. Διιελνζεξβηθή Σπκκαρία
Σει.70 ‘’Η Βνπιγαξία σζηόζν…(ζει.73)… ηζρύνο θαη κπζηηθή’’
Β. Σπκθσλία ηεο Καδέξηαο
Σει.135‘’Καηά ην Σύκθσλν…(ζει.136) Σθόκππ’’
Γ. Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο
Σει.154 ‘’Τνλ Μάην ηνπ 1949…αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ’’ (Γηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία)
ΘΔΜΑ Α2.
α. Σσζηό-β. Λάζνο-γ. Σσζηό- δ. Σσζηό- ε. Λάζνο

ΘΔΜΑ Β1.
Παράγονηες Δπιβράδσνζης εκζσγτρονιζμού: ζει.60 ‘’Τέζζεξηο ήηαλ … ρακειή πίζηε ηεο ρώξαο
δηεζλώο’’
ημαζία εκζσγτρονιζμού: ζει. 60 ‘’Δθζπγρξνληζκόο απηή ηελ επνρή … πίζηε ηεο ρώξαο’’
ΘΔΜΑ Β2.
Α) Σει.86 ‘’ Ο εζληθηζκόο θαη νη αξπαθηηθέο δηαζέζεηο… Μεγάινπ Πνιέκνπ’’
Β) Σει. 87 ‘’ Γηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα…(ζει. 88)… γηα ηα επόκελα ηξία ρξόληα’’

ΘΔΜΑ Γ1.
Α)
Διζαγωγή: ζει. 99 ‘’Μηα πεηζηηθή … αξρηθά θιίκαθα’’
Ιζηορική Αθήγηζη: ζει.100 ‘’Η άιιε πξόηαζε… ζνζηαιηζηηθνύ δόγκαηνο’’
ηοιτεία Πηγών
Κείμενο Α: Η δεπηεξνγελήο θεηκεληθή πεγή επηβεβαηώλεη ηελ έμαξζε ηνπ εζληθηζκνύ, ηεο βίαο θαη
ηεο δύλακεο σο παξαγώγσλ ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ιηαιηθνύ θαζηζκνύ. Σπγθεθξηκέλα γίλεηαη ιόγνο γηα
επηζεηηθέο ελέξγεηεο ησλ νπαδώλ ηνπ Ιηαιηθνύ θαζηζηηθνύ θόκκαηνο ελαληίνλ ησλ εξγαηηθώλ
ζπλδηθάησλ. Κπξηαξρεί ε βία, ν θαλαηηζκόο θαη ν εζληθηζκόο ελώ παξάιιεια ζεκεηώλνληαη
δνινθνλίεο, μπινδαξκνί θαη θάςηκν βηβιίσλ θαη επίπισλ όζσλ θξίλνληαλ σο αληίζεηνη ηεο
θαζηζηηθήο ηδενινγίαο.
Κείμενο Β: Τν δεπηεξνγελέο ηζηνξηθό παξάζεκα επηζεκαίλεη δπν θύξηνπο ιόγνπο επηθξάηεζεο θαη
επηβνιήο ηεο θαζηζηηθήο ηδενινγίαο ζηελ Ιηαιία ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Δηδηθόηεξα, ε δηακόξθσζε ηεο
Δζληθηζηηθήο ηδενινγίαο εθαξκόδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ‘’προζηλσηιζμό’’ ηεο λενιαίαο. Δθηόο
όκσο από ην ζρνιείν, ε αθξαία ηδενινγία ελζηαιάζεηαη ζηνπο λένπο από κηθξή ειηθία κέζσ
εζληθηζηηθώλ ζπκβόισλ ηόζν ζηα αγόξηα όζν θαη ζηα θνξίηζηα. Η ζηξαηνιόγεζε, ε ζηξαηησηηθή
πεξηβνιή, νη παξειάζεηο θαη ν ςεύηηθνο νπιηζκόο θαλαηίδεη ηα αγόξηα, ελώ παξάιιεια ηα θνξίηζηα
πξνεηνηκάδνληαη λα αλαζξέςνπλ ηα κειινληηθά παηδηά ηνπο κε ζηόρν ηελ ζπζία ηνπο γηα ηνλ
εζληθηζκό.
Β) Λόγοι Δπικράηηζης ζηην Ιηαλία
Ιζηορική Αθήγηζη: ζει. 100 ‘’ Η άλνδνο ησλ θαζηζηώλ … απηαξρηζκνύ’’

ΘΔΜΑ Γ1.
Διζαγωγή: Η πνιηηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ηνλ Ινύιην ηνπ 1965 έπεηηα από ηελ αληηζπληαγκαηηθή
παξέκβαζε ηνπ βαζηιηά Κσλ/λνπ Β’ θαη ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, ζα
ζπλερηζηεί κε ακείσηε έληαζε εσο όηνπ ηελ 21ε Απξηιίνπ 1967 ζπλσκόηεο αμησκαηηθνί θαηέιπζαλ
ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα, επηβάιινληαο δηθηαηνξία

Α) Ιζηορική Αθήγηζη: ζει. 158 ‘’ Η δηθηαηνξία βξηζθόηαλ … θαζεζηώηνο’’

ηοιτεία Πηγών
Κείμενο Α: Η ηζηνξηθή πεγή αλαθέξεηαη ζηνπο ηξόπνπο επηβνιήο ηεο δηθηαηνξίαο ησλ
ζπληαγκαηαξρώλ θαη ζηηο κεζόδνπο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπο. Τόζν ε απαγόξεπζε ηεο
θπθινθνξίαο όζν θαη ε εληνιή θαηάζρεζεο βηβιίσλ κε αληίζεηεο σο πξνο ηελ ηδενινγία απόςεηο
απνηέιεζαλ ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο ηεο Χνύληαο.
Κείμενο Β: Τν δεπηεξνγελέο ηζηνξηθό θείκελν θάλεη ιόγν γηα ηνπο ηξόπνπο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο
ησλ δηθηαηόξσλ. Τόζν νη θπιαθίζεηο, νη απνκνλώζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνιηηώλ θαη πνιηηηθώλ
θξαηνπκέλσλ όζν θαη ηα έθηαθηα ζηξαηνδηθεία πνπ είραλ ζπζηαζεί ζε όιε ηελ ρώξα απνηεινύζαλ
πξαθηηθέο επηβνιήο θαη επηθξάηεζεο ησλ ζπληαγκαηαξρώλ θαηά ηελ πεξίνδν 1967-1974.

Β) Ιζηορική Αθήγηζη: ζει. 159 ‘’ Κνξύθσζε ηνπ αληηζηαζηαθνύ ξεύκαηνο …βαζαληζκνύο’’
ηοιτεία Πηγών
Κείμενο Γ: Η δεπηεξνγελήο θεηκεληθή πεγή αλαδεηθλύεη ηελ θνηηεηηθή εμέγεξζε ηεο Ννκηθήο
ζρνιήο ζηελ Αζήλα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1973. Οη θνηηεηέο ζηελ ηαξάηζα η ηεο Ννκηθήο ζρνιήο
πξνζπάζεζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αληίζηαζε ησλ πνιηηώλ κε ζπλζήκαηα θαη εθιύζεηο γηα
ζπκπαξάζηαζε.
Κείμενο Γ: Τν ηζηνξηθό παξάζεκα επηζεκαίλεη ηελ εμέγεξζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο
Θεζζαινλίθεο ηελ 17ε Ννεκβξίνπ 1973 νη αγσληδόκελνη θνηηεηέο κέζσ ηνπ ξαδηνθσληθνύ
ζηαζκνύ ηεο ζρνιήο θαινύλ ηνπο πνιίηεο θαη νιόθιεξν ηνλ δεκνθξαηηθό θαη ειεύζεξν θόζκν γηα
ζπκπαξάζηαζε.

