ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αξιολόγηση θεµάτων: Τα θέµατα
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είναι σαφώς διατυπωµένα
και
καλύπτοντας µεγάλο εύρος µιας ούτως ή άλλως ιδιαίτερα εκτεταµένης ύλης
απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιµασµένους υποψηφίους. Παρατηρείται ένα
σχετικό πρόβληµα µε τη µοριοδότηση τόσο στο θέµα Β1 όσο και στο θέµα Γ1.

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1
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α.Ελληνοσερβική Συµµαχία: σελ. 70-73: Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της
Σερβίας πραγµατοποίησαν για τον λόγο αυτόν ανεπίσηµες επαφές, οι οποίες
κατέληξαν την 18η Μαΐου/1η Ιουνίου στην Ελληνοσερβική Συµµαχία, συνθήκη
φιλίας και αµυντικής συµµαχίας, που έκρινε εν τέλει την έκβαση των διαφορών
µεταξύ των συµµάχων του πολέµου κατά της Τουρκίας. Με τη συνθήκη αυτή οι
δύο χώρες προσέφεραν την αµοιβαία εγγύηση ότι θα κρατήσουν οριστικά τις
εδαφικές τους κτήσεις και ανέλαβαν την υποχρέωση, σε περίπτωση που ένα
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη δεχόταν επίθεση από τρίτη χώρα, να
παράσχουν τη βοήθειά τους αµοιβαίως και να µη συνάψουν χωριστή ειρήνη µε
την επιτιθέµενη χώρα παρά µόνον από κοινού. Η ελληνοσερβική συνθήκη ήταν
δεκαετούς ισχύος και µυστική.
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Προαιρετική αναφορά: Η Βουλγαρία ωστόσο αρνιόταν κάθε συζήτηση για
µείωση της έκτασης των εδαφών που έκρινε πως της ανήκαν, σύµφωνα µε τη
συνθήκη της 28ης Φεβρουαρίου/13ης Μαρτίου 1912 που είχε υπογράψει µε τη
Σερβία, και προέβαινε σε προκλήσεις σε βάρος των Ελλήνων και των Σέρβων.
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β. Συµφωνία της Καζέρτας: σελ. 135-136: Κατά το Σύµφωνο εξάλλου που
συνοµολογήθηκε στην Καζέρτα της Ιταλίας, στις 26 Σεπτεµβρίου 1944, µεταξύ
των συµµαχικών και των ελληνικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών -µε τη
συµµετοχή εκπροσώπων του ΕΛΑΣ και του Ε∆ΕΣ ανατέθηκε η διοίκηση των
στρατιωτικών δυνάµεων στην Ελλάδα στον Βρετανό στρατηγό Σκόµπυ.
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Προαιρετική αναφορά: Προκειµένου να κατευνάσει τις αντιθέσεις, ο
Γεώργιος Παπανδρέου περιέλαβε στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση
εκπροσώπους όλων των αντιµαχόµενων µερίδων.
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γ. Συµβούλιο της Ευρώπης: σελ. 154: Τον Μάιο του 1949 ιδρύθηκε το
Συµβούλιο της Ευρώπης, διεθνής οργανισµός που αποσκοπεί στην ανάδειξη της
κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς και στην προστασία των
ανθρώπινων δικαιωµάτων.
Προαιρετική αναφορά: Μετά το 1945 η Ευρώπη, διαιρεµένη και
κυριαρχούµενη από τις δύο υπερδυνάµεις, καλούνταν να αναζητήσει µια νέα
θέση στον κόσµο. Ήδη από τα χρόνια του πολέµου υψώνονταν φωνές που
ζητούσαν µια νέα δηµοκρατική ευρωπαϊκή συνεργασία µετά την ήττα του
φασισµού. Την επαύριο του πολέµου οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες
συνειδητοποιούσαν πλέον την ανάγκη να ξεπεράσουν τους εθνικιστικούς
ανταγωνισµούς του παρελθόντος, που τόση καταστροφή είχαν φέρει σε
ολόκληρη την ήπειρο κατά τη διάρκεια των δύο παγκόσµιων πολέµων. Τα
γιγάντια προβλήµατα της ανασυγκρότησης και της ανοικοδόµησης, καθώς και
η ανάγκη για εδραίωση της δηµοκρατίας απαιτούσαν µια συνεργασία που θα
υπερέβαινε τα στενά εθνικά σύνορα. Εξάλλου, η επιτυχία του Σχεδίου Μάρσαλ
κατέδειξε τα οφέλη της κοινής προσπάθειας.
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ΘΕΜΑ Β1
Σελ. 60: Τέσσερις ήταν κατά κύριο λόγο οι παράγοντες που επιβράδυναν ή και
απέτρεπαν τον εκσυγχρονισµό των θεσµών και την κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη της Ελλάδας: α) οι τεταµένες σχέσεις της αφενός µε τις µεγάλες
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δυνάµεις της Ευρώπης και αφετέρου µε τις γειτονικές χώρες, β) η πολιτική
αστάθεια, γ) η ανασφάλεια στην ύπαιθρο και δ) η χαµηλή πίστη της χώρας
διεθνώς.

ΘΕΜΑ Β2
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Εκσυγχρονισµός αυτή την εποχή σήµαινε κυρίως δηµιουργία ισχυρού
τακτικού στρατού και πολεµικού ναυτικού, ανάπτυξη οδικού και
σιδηροδροµικού δικτύου, καθώς και ταχυδροµικού και τηλεγραφικού δικτύου,
εισαγωγή νέων καλλιεργητικών µεθόδων στη γεωργία, εµπέδωση της τάξης και
της ασφάλειας στις µετακινήσεις και στις µεταφορές και ανάπτυξη του
πιστωτικού συστήµατος και της διεθνούς πίστης της χώρας.
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α) σελ. 86: Οι συνέπειες των συνθηκών ειρήνης του Α' Παγκόσµιου
Πολέµου. Ο εθνικισµός και οι αρπακτικές διαθέσεις των νικητών και των
νεόκοπων χωρών είχαν και τούτη τη συνέπεια, που αποδείχτηκε µοιραία για την
ειρήνη: δηµιούργησαν πληθώρα µειονοτήτων σε πολλές χώρες. Μετά το 1919
πάνω από 25 εκατοµµύρια κάτοικοι της Ευρώπης συνιστούσαν τις διάφορες
µειονότητες της ηπείρου. Στις συνθήκες ειρήνης, καθώς και στον καταστατικό
χάρτη της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ), προβλέφτηκαν εγγυήσεις για τις
µειονότητες, αντίθετες ωστόσο προς την αρχή της εθνικής ανεξαρτησίας και
κυριαρχίας. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σύντοµα σε προστριβές και
συγκρούσεις, ιδιαίτερα από τη στιγµή που οι ηττηµένες δυνάµεις άρχισαν να
συνέρχονται από τον πόλεµο και να ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Γαλλίας και
της Βρετανίας. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του
αναθεωρητισµού, της µεταπολεµικής δηλαδή πολιτικής των δυσαρεστηµένων
χωρών, της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας, οι
οποίες προσπαθούσαν να αναθεωρήσουν το εδαφικό καθεστώς που είχε
προέλθει από τις συνθήκες ειρήνης του Μεγάλου Πολέµου.

β) σελ. 87-88: ∆ιαφορετικά προβλήµατα προκάλεσε η συνθήκη ειρήνης των
νικητών µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η απώλεια εδαφών, που
προσαρτήθηκαν σε άλλες χώρες ή αποτέλεσαν ανεξάρτητα κράτη, σε
συνδυασµό µε την ταπεινωτική µεταχείριση από τους από τους Συµµάχους,
ευνόησε την ανάπτυξη ενός εθνικιστικού κινήµατος µε επικεφαλής τον
Μουσταφά Κεµάλ (τον γνωστό ως Ατατούρκ), το οποίο µεταµόρφωσε την
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Τουρκία σε εθνικό κράτος. Το κεµαλικό εθνικιστικό καθεστώς προώθησε την
οργάνωση ισχυρού στρατού, ο οποίος αµφισβήτησε δυναµικά την ελληνική
στρατιωτική παρουσία στη Μικρά Ασία, που είχε δηµιουργηθεί µε εντολή των
Συµµάχων από την άνοιξη του 1919 και για τα επόµενα τρία χρόνια.

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1

α. Από το σχολικό βιβλίο σελ. 100 «Η άλλη πρόταση … του σοσιαλιστικού
δόγµατος»
Από το κείµενο Α οι ιδεολογικές αρχές και οι µέθοδοι επιβολής του φασισµού
γίνονται φανερές:
• από την άσκηση βίας των µελανοχιτώνων σε βάρος πολιτών που δεν
ασπάζονταν τη φασιστική ιδεολογία
• από τις καταστροφές που προξενούσαν σε χώρους των εργατικών
συνδικάτων και από τους ανελέητους ξυλοδαρµούς και τις δολοφονίες
µελών τους
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Από το κείµενο Β οι αρχές και οι µέθοδοι επιβολής του φασισµού
αναδεικνύονται:

ÖÑ

ÏÍ

ÔÉ

• από τον προσηλυτισµό των νέων µέσω της εκπαίδευσης µε έµφαση στην
πειθαρχία, τη σωµατική δύναµη και τον τυφλό φανατισµό
• από το ρόλο των εκπαιδευτικών που προωθούν µέσω της διδασκαλίας
(ακόµη και µέσω της αµφίεσής τους) τη φασιστική ιδεολογία
• από τη στρατολόγηση των αγοριών, η οποία στόχο έχει την αφοσίωσή
τους στη στρατιωτική ζωή, και των κοριτσιών, η οποία αποσκοπεί στην
εµφύσηση της ιδέας της θυσίας για χάρη της πατρίδας

β) Από το σχολικό βιβλίο σελ. 100 «Η άνοδος των φασιστών … οπαδούς του
αυταρχισµού».
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α. Από το σχολικό βιβλίο: σελ. 158- 159:

ÏÓ

ΘΕΜΑ ∆1

Όσον αφορά την ηγεσία της: Η δικτατορία βρισκόταν υπό την ηγεσία των
συνταγµαταρχών Γεωργίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Μακαρέζου και του
ταξίαρχου Στυλιανού Παττακού.
Στις 25 Νοεµβρίου 1973 ο ταξίαρχος ∆ηµήτριος Ιωαννίδης, µε νέο
πραξικόπηµα, εγκαθίδρυσε το δικό του, ακόµη σκληρότερο, δικτατορικό
καθεστώς.
Προαιρετική αναφορά: Τον Ιούλιο του 1974 ο Ιωαννίδης προσπάθησε να
ανατρέψει τον πρόεδρο Μακάριο στην Κύπρο. Ακολούθησε η τουρκική
εισβολή στη Μεγαλόνησο, ύστερα από την οποία η δικτατορία κατέρρευσε και
οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάµεων κάλεσαν τον Κων. Καραµανλή να αναλάβει
την εξουσία.
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Όσον αφορά τους τρόπους άσκησης της εξουσίας: Σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα οι δικτάτορες απέκτησαν τον έλεγχο του κρατικού µηχανισµού και
του στρατού. Καταπατώντας τα δηµοκρατικά δικαιώµατα των πολιτών, η
δικτατορία αποτέλεσε µια οδυνηρή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.
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Προαιρετική αναφορά: Από τις πράξεις αντίστασης στο εσωτερικό
ξεχωρίζει η απόπειρα του Αλέκου Παναγούλη να σκοτώσει τον δικτάτορα
Γεώργιο Παπαδόπουλο- ο Παναγούλης συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια. Τον
Μάιο του 1973 απέτυχε προσπάθεια του Πολεµικού Ναυτικού να ανατρέψει
τους δικτάτορες.
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Όσον αφορά τη διεθνή θέση της Ελλάδας: Επίσης, η χώρα αποµονώθηκε
διεθνώς, ιδίως στην Ευρώπη: η σύνδεση µε την ΕΟΚ «πάγωσε» και η Ελλάδα
εκδιώχτηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης. Μόνον οι ΗΠΑ εξακολουθούσαν
να τηρούν µια στάση ανοχής προς τους δικτάτορες. Αυτό προκάλεσε την
αντίδραση του ελληνικού λαού, που απέδωσε στις ΗΠΑ την επιβολή και την
επιβίωση του τυραννικού καθεστώτος.

Κείµενο Α΄
- επιβολή εντονότατης λογοκρισίας
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- δηµιουργία λίστας (« index») απαγορευµένων βιβλίων
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Από τα παραθέµατα: Πληροφορίες για τους τρόπους άσκησης της εξουσίας

- προσπάθεια απαγόρευσης όλων των βιβλίων αριστερής ιδεολογίας

Κείµενο Β΄

- εκτοπίσεις και φυλακίσεις χιλιάδων αντιστασιακών

- δηµιουργία κατασταλτικού µηχανισµού: ενεργοποίηση θεσµού έκτακτων
στρατοδικείων σε δέκα πόλεις
- λειτουργία και εφετείων από το 1971: έκδοση ως το 1974 4.493 πράξεων
καταδίκης αντιστασιακών κατά του δικτατορικού καθεστώτος ενεργειών
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β. Από το σχολικό βιβλίο:
Κορύφωση του αντιστασιακού ρεύµατος
αποτέλεσαν οι φοιτητικές εξεγέρσεις της Νοµικής Σχολής στην Αθήνα, τον
Φεβρουάριο του 1973, και του Πολυτεχνείου, τον Νοέµβριο του ίδιου έτους. Η
εξέγερση του Πολυτεχνείου κατεστάλη από στρατιωτικές δυνάµεις τη νύχτα της
17ης Νοεµβρίου 1973: πολλοί πολίτες βρήκαν τον θάνατο, ενώ άλλοι
συνελήφθησαν και υπέστησαν βασανισµούς.
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Προαιρετική αναφορά και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις αντίστασης κατά της
δικτατορίας: Ο ελληνικός πολιτικός κόσµος αντιτάχθηκε έντονα και
αντιστάθηκε στη δικτατορία, µε πρωτοστάτες τον Γεώργιο Παπανδρέου (η
κηδεία του, το 1968, µετατράπηκε σε συλλαλητήριο κατά του καθεστώτος), τον
Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον Γεώργιο Μαύρο, τον Γεώργιο Ράλλη. Ο
Καραµανλής, αυτοεξόριστος στο Παρίσι, κατήγγειλε τη δικτατορία. Στο
εξωτερικό, επίσης, ανέπτυξαν αντιστασιακή δράση ο Ανδρέας Παπανδρέου
(αρχηγός του ΠΑΚ), ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, η Μελίνα Μερκούρη.
Από τις πράξεις αντίστασης στο εσωτερικό ξεχωρίζει η απόπειρα του Αλέκου
Παναγούλη να σκοτώσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο- ο Παναγούλης
συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια. Τον Μάιο του 1973 απέτυχε προσπάθεια
του Πολεµικού Ναυτικού να ανατρέψει τους δικτάτορες.

Κείµενο Γ΄
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Από τα παραθέµατα:
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- περιγραφή της κατάληψης της Νοµικής σχολής της Αθήνας από τους φοιτητές
- επίδραση της κίνησης των φοιτητών στον αθηναϊκό λαό και εκδηλώσεις
συµπαράστασης

Κείµενο ∆΄

- οι απόψεις των φοιτητών που κατέλαβαν την πολυτεχνική σχολή της
Θεσσαλονίκης
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- οι εκκλήσεις τους για συµπαράσταση τόσο από τον λαό όσο και από τους
ίδιους τους στρατιώτες που είχαν περικυκλώσει το πανεπιστήµιο: κάλεσµα προς
τους στρατιώτες να µην υπακούσουν στις διαταγές των ανωτέρων τους

