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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ÏÓ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:
α) Ελληνοσερβική Συµµαχία
β) Συµφωνία της Καζέρτας
γ) Συµβούλιο της Ευρώπης

ΘΕΜΑ Α2

Μονάδες 15

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α) Τα φιλελεύθερα κινήµατα προωθούσαν συνταγµατικούς θεσµούς.

β) Το 1832 το ελληνικό κράτος περιλάµβανε τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα
Επτάνησα.
γ) Η Βιοµηχανική Επανάσταση στην Αγγλία συντελέστηκε πρώτα στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας.
δ) Η Τρίτη ∆ιεθνής ή Κοµµουνιστική ∆ιεθνής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1919 µε στόχο την
προαγωγή της διεθνούς επανάστασης εναντίον του καπιταλισµού.

ÔÉ

ΘΕΜΑ Β1

ÓÔ

ε) Οι Γερµανοί εξαπέλυσαν την «εαρινή» επίθεση εναντίον της Ελλάδας τον Μάρτιο του
1941.
Μονάδες 10

ÏÍ

Ποιοι παράγοντες επιβράδυναν τον εκσυγχρονισµό των θεσµών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
(µονάδες 8) και τι σήµαινε «εκσυγχρονισµός» την ίδια περίοδο; (µονάδες 4)
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β2

ÖÑ

Να αναφερθείτε:
α) στα δεδοµένα που οδήγησαν στην ανάπτυξη του αναθεωρητισµού µετά το τέλος του Α΄
Παγκοσµίου Πολέµου (µονάδες 8) και
β) στην αναθεωρητική κίνηση που εκδηλώθηκε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία κατά την
ίδια περίοδο. (µονάδες 5)
Μονάδες 13
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ÏÓ

ΘΕΜΑ Γ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας δίνονται και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις,
να αναφερθείτε:
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α) στις ιδεολογικές αρχές του φασισµού και τις µεθόδους επιβολής του (µονάδες 20)
β) στους λόγους επικράτησής του στην Ιταλία του Μεσοπολέµου. (µονάδες 5)
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Ανεβασµένοι επάνω σε οχήµατα… οι «µελανοχίτωνες»* κατευθύνονται προς το µέρος όπου
βρίσκεται ο στόχος της επιχείρησής τους. Μόλις φτάσουν, αρχίζουν να χτυπούν µε τους
υποκόπανους κάθε διαβάτη που συναντούσαν στο δρόµο και που δεν έσπευδε να χαιρετίσει τα
φασιστικά σύµβολα ή του τύχαινε να φορά ένα πουκάµισο, ένα µαντήλι και µια γραβάτα
κόκκινη. Αν κανείς αντιδρούσε, αν έκανε κάποια χειρονοµία για να υπερασπιστεί τον εαυτό
του, αν ένας φασίστας τραυµατιζόταν ή απλά στραπατσαριζόταν, τότε η «τιµωρία» έπαιρνε
µεγαλύτερες διαστάσεις. Οι φασίστες κατευθύνονταν προς την έδρα του ταµείου εργασίας**,
του συνδικάτου, του σπιτιού του λαού·** έσπαγαν τις πόρτες, έριχναν στο δρόµο τα έπιπλα, τα
βιβλία και τα εµπορεύµατα και µετά έχυναν δοχεία βενζίνης: µετά από λίγα λεπτά όλα
καίγονταν. Αυτοί που βρίσκονταν τυχαία στα κτίρια δέρνονταν αλύπητα ή δολοφονούνταν…
*Μέλη του ιταλικού φασιστικού κόµµατος µε µαύρη στολή

**Στην προφασιστική Ιταλία τα εργατικά συνδικάτα ίδρυαν ταµεία εργασίας για ενίσχυση των
εργατικών οικογενειών και πολιτιστικές λέσχες (σπίτια του λαού) για τη µόρφωσή τους.
Α. Ρόσι, Η γέννηση του φασισµού (1938), στο Β. Σκουλάτος – Ν. ∆ηµακόπουλος – Σ. Κόνδης, Ιστορία
νεότερη και σύγχρονη, τεύχ. Γ, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2000, σ. 175.

ÓÔ

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ÖÑ

ÏÍ

ÔÉ

Ο προσηλυτισµός των Ιταλών [στη φασιστική ιδεολογία] διενεργείται σε δύο επίπεδα.
Πρώτα πρώτα στην εκπαίδευση, που αποβλέπει λιγότερο στη διαµόρφωση καλλιεργηµένων
αντιλήψεων και υπεύθυνων πολιτών και περισσότερο σε µια φυλή ανθρώπων εύρωστη,
θαρραλέα, πειθαρχηµένη, ανθεκτική και αφοσιωµένη µε φανατισµό στο καθεστώς. Πέρα από
το σχολείο, που χαρακτηρίζεται από έντονη φασιστικοποίηση (οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν µε
µαύρα πουκάµισα), και το πανεπιστήµιο (όπου οι καθηγητές, οι περισσότεροι µεγαλοαστικής
καταγωγής, υποστηρίζουν τον φασισµό), οι νέοι και των δύο φύλων στρατολογούνται από τα
οχτώ τους χρόνια […]. Εφοδιάζονται µε στολές και µε ψεύτικα όπλα και συµµετέχουν σε
επιδείξεις και παρελάσεις. Στα αγόρια καλλιεργείται η αγάπη για την οµαδική ζωή και τη
στρατιωτική δράση. Τα κορίτσια υφίστανται κι αυτά σωµατική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση µε στόχο να γίνουν «ψυχωµένες µητέρες», έτοιµες να θυσιάσουν τα παιδιά τους για χάρη
του έθνους και του Ντούτσε*.
*Τίτλος του Μουσολίνι
Serge Berstein – Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόµ. 3, µτφρ. Μ. Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα
1997, σ. 85.
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ΘΕΜΑ ∆1
Αξιοποιώντας στοιχεία από τα κείµενα που σας δίνονται και µε βάση τις ιστορικές σας
γνώσεις, να αναφερθείτε:
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α) στη δικτατορία των συνταγµαταρχών και, συγκεκριµένα, στην ηγεσία της, τους τρόπους
άσκησης της εξουσίας και τις συνέπειες για τη διεθνή θέση της Ελλάδας (µονάδες 14)
β) στην αντίσταση των φοιτητών εναντίον του καθεστώτος. (µονάδες 11)
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Μια από τις πρώτες «πολιτιστικές» κινήσεις µετά την επιβολή της ∆ικτατορίας ήταν η
απαγόρευση κυκλοφορίας και η κατάσχεση ενός µεγάλου αριθµού βιβλίων. Ο Μιχάλης
Μερακλής σηµειώνει στο ηµερολόγιό του στις 3 Ιουνίου 1967: «Στα βιβλιοπωλεία έδωσαν
µακροσκελή (και ασυνάρτητο) κατάλογο από απαγορευµένα βιβλία (ως και µια µέθοδος της
ρωσικής και ένα ελληνοβουλγαρικό λεξικό υπάρχουν). Ο πιο µαύρος µεσαίωνας. Η µισή
βιβλιοθήκη µου έγινε παράνοµη…». Το Index* των απαγορευµένων βιβλίων περιελάµβανε,
πάντως, και όλα τα βιβλία γνωστών αριστερών συγγραφέων (Ρίτσος, Βάρναλης) ή
κοινωνιολογικές µελέτες, αλλά και µεταφράσεις αρχαίων κλασικών από χαρακτηρισµένους
αριστερούς.
*Κατάλογος

∆. Παπανικολάου, «”Κάνοντας κάτι παράδοξες κινήσεις”: Ο πολιτισµός στα χρόνια της δικτατορίας»,
στο Β. Καραµανωλάκης (επιµ.), Η στρατιωτική δικτατορία 1967-1974, Τα Νέα, Αθήνα 2010, σ. 176.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Εκτός από τις εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών […] υπήρχαν και χιλιάδες πολιτικοί
κρατούµενοι στις φυλακές, που είχαν καταδικαστεί για αντιστασιακές ενέργειες.

ÔÉ

ÓÔ

Μία από τις πρώτες ενέργειες της δικτατορίας για τη συγκρότηση του κατασταλτικού
µηχανισµού ήταν και η ενεργοποίηση του θεσµού των εκτάκτων στρατοδικείων. Έτσι, στις
25/4/1967 συστήθηκαν δέκα έκτακτα στρατοδικεία στις πόλεις: Αθήνα, Τρίπολη, Λαµία,
Λάρισα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Χανιά και ∆ράµα.

ÏÍ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1967-1974 τα έκτακτα στρατοδικεία και τα εφετεία
(που επίσης άρχισαν από τον Απρίλιο 1971 να εκδικάζουν υποθέσεις αντιστασιακών ενεργειών) εξέδωσαν συνολικά 4.493 καταδίκες, που αφορούσαν πράξεις κατά του δικτατορικού
καθεστώτος.

ÖÑ

Γ. Μητροφάνης, «Πολιτικοί κρατούµενοι. Μετεµφυλιακό κράτος, δικτατορία», στο Β.
Παναγιωτόπουλος (επιµ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, τόµ. 9, Ελληνικά Γράµµατα,
Αθήνα 2003, σ. 130-131.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
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ÏÓ

Οι φοιτητές εµφανίστηκαν στην ταράτσα του κτιρίου [της Νοµικής Σχολής Αθήνας], όπου
τραγούδησαν το κλασικό ριζίτικο τραγούδι «Ξαστεριά» […]. Για πρώτη φορά τα συνθήµατα
«Κάτω η Χούντα» και «∆ηµοκρατία» προφέρθηκαν δηµοσίως, απευθυνόµενα σε πολλαπλούς
αποδέκτες, όπως η αστυνοµία, αλλά και όλους όσοι βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. […]
Κάποια στιγµή σήκωσαν στην ταράτσα µεγάλα χαρτόνια µε τα γράµµατα
«Ε-Λ-Ε-Υ-Θ-Ε-Ρ-Ι-Α». Εκείνη ακριβώς τη στιγµή οι φοιτητές έσπασαν τα δεσµά του φόβου.
[…] Σύντοµα οι περαστικοί άρχισαν να σταµατούν στο δρόµο για να κοιτάξουν το σπάνιο και
απρόσµενο θέαµα. Πολλοί σταµατούσαν από περιέργεια, άλλοι δείχνοντας την αλληλεγγύη
τους. ∆εν βιάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αλλά στέκονταν να δούνε τι γίνεται. Όταν
οι φοιτητές ζήτησαν συµπαράσταση, µερικοί τόλµησαν να φωνάξουν: «Είµαστε µαζί σας!».
Κ. Κορνέτης, Τα παιδιά της ∆ικτατορίας. Φοιτητική αντίσταση, πολιτισµικές πολιτικές και η µακρά
δεκαετία του εξήντα στην Ελλάδα, µτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, Πόλις, Αθήνα 2015, σ. 463-464.

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆

[Έκκληση του Ραδιοφωνικού σταθµού του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης
στις 17 Νοεµβρίου 1973]
Σας µιλάµε από το ραδιοφωνικό σταθµό του Ελεύθερου Πανεπιστήµιου της Θεσσαλονίκης.
Αν ο στρατός µάς χτυπήσει, αν πέσει έστω και ένας πυροβολισµός, κανείς δεν µπορεί να είναι
ανεύθυνος γι’ αυτό. […] Είµαστε κυκλωµένοι από το στρατό. Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε σε
διαπραγµατεύσεις. Απευθύνουµε στον ελληνικό λαό και σε ολόκληρο τον ελεύθερο κόσµο
έκκληση να πάρει θέση.
Ζητάµε από τους στρατιώτες να καταλάβουν ότι είµαστε αδέρφια, ότι ο εχθρός µας
είναι ένας και ότι είναι κοινός. ∆εν θέλουµε να βγούµε πριν ξηµερώσει. ∆εν θέλουµε να
βγούµε όσο είναι σκοτάδι. Κάνουµε έκκληση στον ελεύθερο κόσµο. Ζητάµε να πάρετε θέση!
Ζητάµε να πάρετε θέση!

ÓÔ

Ζητάµε από τους στρατιώτες να µην υπακούσουν σε καµιά διαταγή για πυροβολισµό!
Ζητάµε από τους γονιούς µας, τους καθηγητές µας, απ’ όλους τους πολίτες να πάρουν
θέση!

ÖÑ

ÏÍ

ÔÉ

Χ. Ζαφείρης, Η µνήµη της πόλης: Κείµενα και σπάνιες φωτογραφίες για τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
2004. Παρατίθεται στο Κ. Κορνέτης, ό.π, σ. 561.
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