
 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
A.1 
α. σελ. 14-16 σχολικού βιβλίου 
«Η εργατική τάξη…υπανάπτυξης του τόπου» 
β. σελ. 48-49 σχολικού βιβλίου: 
Από την παράγραφο «Η συνθήκη του Βουκουρεστίου… Δεκεμβρίου 1913» οι 
προτάσεις που αναφέρονται στις εδαφικές προσαρτήσεις στην Ελλάδα: 
-Παραχωρείται η Ανατ. Μακεδονία με τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα καθώς και η 
Ν. Ήπειρος 
-Τα νησιά του Αιγαίου παραχωρήθηκαν οριστικά στην Ελλάδα  με Διακοίνωση των 
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων εκτός από το Δωδεκάνησα 
-Η Ελλάδα αποδέχτηκε την ένωση της Κρήτης «Με τους βαλκανικούς…μελλοντική 
ανάπτυξη» 
 
Α.2 α) 

1. Α.Δ.Ε.Σ στ 
2. Ε.Κ.Κ.Α δ 
3. Ε.Α.Μ α 
4. Π.Ε.Α.Ν β 

Β) «Αντιθιεθνιστικό Σύμφωνο» 
Σελ. 236 Μετά την προσέγγιση Γερμανίας – Ιταλίας το 1936, ο άξονας Ρώμης – 
Βερολίνου ήταν μια πραγματικότητα.  
«Αργότερα…καθαρά προκλητική» 
«Σύμφωμο Μολότωφ-Ρίμπεντροπ» 
Σελ. 236 Το 1939 η Αγγλία και η Γαλλία «διακύρηξαν…Ιταλία» Από το μέρος 
του…του Ντάντσιχ» 
«Σύμφωνο της Άγκυρας» 
σελ. 96 Μετά τη Συνθήκη των Σεβρών και την κυβέρνηση αλλαγή στην Ελλάδα, «η 
γαλλική πολιτική στρέφεται προς τον Κεμάλ για διάφορους λόγους» «Εξάλλου η 
Γαλλία τους Τούρκους» 
«Σοβιετοκεμαλικό Σύμφωνο Φιλίας» 
σελ. 97 
«Η Σοβιετική Ένωση…καπιταλιστικές δυνάμεις» 
«Μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης …συμφέροντα» 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
Β.1 
Σελ. 203-207 σχολικού βιβλίου 
«Στον εσωτερικό τομέα…υπήρξε πολύ σημαντική» 
Σχολιασμός από το παράθεμα: 
-Βελτίωση των συνθηκών παροχής της παιδείας: 
-Τεχνική εκπαίδευση / σχολεία γεωργικών περιφερειών 
-Εξατάξια πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
-Ίδρυση νέων σχολείων 



 

 

-Παραγκωνισμός της κλασσικής Εκπαίδευσης και εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας 
στα σχολεία 
 
Β.2 
Σελ. 7-8 σχολ. βιβλίου: «Τόσο οι Έλληνες αστοί…ανταγωνιστικότητά τους» 
Σελ. 10-11 σχολ. βιβλίου: «Το ίδιο συνέβαινε…υπανάπτυξη» 
Σχολιασμός από το παράθεμα: 
-Μεταπρατικός χαρακτήρας 
-Μικρόπνοες οικονομικές δραστηριότητες 
-Πολιτική προστατευτισμού: σύγκριση με Ευρωπαϊκό κεφάλαιο, κρίση του 1873  
-περίοδος Τρικούπη, 
χαρακτηριστικά: προστατευτικοί δασμοί εσωτερική αγορά βιομηχανική ανάπτυξη: 
μεταβατικό στάδιο 
-αστική ιδιοκτησία / συσσώρευση κεφαλαίου 
Να τονιστεί ότι η οικονομική δραστηριότητα που περιγράφεται στο παράθεμα 
ισχύει έως το 1880 (περίοδος Τρικούπη) ενώ η μετέπειτα μετάβαση σ’ ένα 
καπιταλιστικό στάδιο σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα δεν σηματοδοτεί μια 
αστική βιομηχανική τάξη η οποία θα προωθούσε διεκδικώντας την εξουσία εκείνες 
τις διαρθρωτικές αλλαγές που είχε ανάγκη η ελληνική οικονομία για να βγει από την 
ανάπτυξη 


