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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ 

A1 
  α) σελ. 12 << Οι νικήτριες  ευρωπαϊκές δυνάμεις μετά τη μάχη στο Βατερλό υποχρέωσαν τη Γαλλία…… 

υπερίσχυσαν>> 

  β) σελ. 88 <<Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης…..ορίστηκαν τα σύνορα>> 

  και σελ. 93 << Με την πρώτη Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας …. από το 1920>>. 

  γ) σελ. 129 << Η πρόκληση και η διεξαγωγή του Β’ Παγκοσμίου πολέμου…διάρκεια του πολέμου>>. 

Α2 
  α) Λάθος 

   β) Σωστό 

   γ) Λάθος 

   δ) Σωστό 

  ε) Λάθος 

Β1 
  σελ. 56 << Η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία του 19ου αι…..ενδημικές μάστιγες>> 

Β2 
  σελ. 61 <<Ο Τρικούπης αύξησε τον αριθμό των σχολείων…… αργότερα στη Γαλλία>>.   

Γ1 

  σελ. 102 << Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1920…πολιτική και οικονομική>>. 

Τα ιστορικά αποσπάσματα που δίνονται  λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις ιστορικές γνώσεις 
επισημαίνοντας τη συμβολή των προσφύγων στην τόνωση της βιομηχανίας. 
 Οι ίδιοι οι πρόσφυγες προσέφεραν άφθονη και φθηνή εργασία ενώ πολλοί απ’ αυτούς διακρίθηκαν κ’ ως 
επιχειρηματίες. Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα παρατηρείται εισροή ξένου κεφαλαίου και γίνονται  
επενδύσεις σε δημόσια έργα λόγω των αναγκών που προκαλεί η έλευση του μεγάλου αριθμού προσφύγων. Ως 
αποτέλεσμα, η βιομηχανική παραγωγή της χώρας διπλασιάστηκε παρουσιάζοντας την υψηλότερη αύξηση μετά 
τη Σοβιετική Ένωση και την Ιαπωνία, ενώ η ηλεκτρική παραγωγή τετραπλασιάστηκε. (κείμενο Α). 
     Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, εξάλλου, σημαντικές αλλαγές γίνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, ως 
συνέπεια της μεταρρύθμισης του Ελ. Βενιζέλου. Το δημοτικό σχολείο έγινε εξάχρονο, δόθηκε βαρύτητα στη 
διδασκαλία  των Νέων Ελληνικών, ενισχύθηκε η διδασκαλία της δημοτικής ενώ αναβαθμίστηκε η επαγγελματική 
εκπαίδευση. Τέλος, έγιναν  καινοτομίες (προαιρετικά μαθήματα, απογεύματα «ελεύθερης εργασίας») 
πρωτοφανείς για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα  (Κείμενο Β’). 
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Δ1. σελ 129-131 «το έγκλημα της γενοκτονίας των Εβραίων» 

Από τα αποσπάσματα των ιστορικών κειμένων  που παρατίθενται αντλούμε πρόσθετες πληροφορίες για τα 
βασανιστήρια των Εβραίων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων . Συγκεκριμένα τα μαρτύριά τους ξεκινούσαν  από 
τα ξημερώματα με ατελείωτα κτυπήματα στο σώμα, συνεχίζουν με ένα άθλιο πρωινό ρόφημα, ενώ, ως 
αποκορύφωμα του εξευτελισμού οι Εβραίοι έπρεπε να βαδίζουν σαν μαριονέτες στο ρυθμό της μουσικής που 
έπαιζαν βιρτουόζοι κατάδικοι (κείμενο Α΄) 

Ακόμη τραγικές ήταν και οι συνθήκες μεταφοράς των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στην Πολωνία. Οι Εβραίοι 
(κυρίως τα παιδιά) στοιβάζονταν υπό άθλιες συνθήκες στα βαγόνια των τρένων  με ένα βαρέλι νερό για τις 
τέσσερις μέρες της διαδρομής. Όσοι πέθαιναν από τις κακουχίες τους πετούσαν στην άκρη της γραμμής. Οι 
σιδηροδρομικοί υπάλληλοι ταράζονταν με όσα αντίκριζαν και από τότε ακούγονταν φήμες για εξόντωση του 
εβραϊκού λαού (Κείμενο Β’). 


