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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
& ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

ΤΡΙΤΗ  13  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 
ΘΕΜΑ  Α1 
α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 23  

«Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των 
Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του 
ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε είτε στο οθωμανικό 
δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε ιδιώτες, ως 
ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης). Οι περιουσίες 
αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους 
«επαναστατικώ δικαίω». 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 76  
Τον Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια κατέληξε σε 
επανάσταση, με αίτημα την απομάκρυνση του βασιλιά. Στην 
επανάσταση συμμετείχαν κατά κύριο λόγο αξιωματικοί, άνεργοι 
απόφοιτοι πανεπιστημίου που δεν ήθελαν να εργαστούν στους 
κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και 
αισθάνονταν κοινωνικά αδικημένοι. Συμμετείχαν ακόμη και 
πολλά άτομα ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία 
ζητούσαν ευκαιρίες για ενεργότερη συμμετοχή στα πολιτικά 
πράγματα. Στις 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όθων αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τη χώρα. 

γ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77  
Οι Εκλεκτικοί ήταν μια ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων 
πολιτικών, λογίων και αξιωματικών, με μετριοπαθείς θέσεις, η 
οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των άλλων 
παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. 

 
ΘΕΜΑ  Α2  
α. Σωστό,     β. Λάθος, γ. Σωστό,    δ. Σωστό,     ε. Λάθος. 
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ΘΕΜΑ  Β1  
Σχολικό βιβλίο σελίδα 161  
Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συμφωνία της Άγκυρας που 
αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ των δύο χωρών. Τα 
κυριότερα σημεία του ήταν: 
• Ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης 
και των μουσουλμάνων της Θράκης, καθώς και των «φυγάδων». 

• Όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες στην Ελλάδα και 
οι ελληνικές στην Τουρκία περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού 
και Τουρκικού Δημοσίου, αντίστοιχα. 

• Προέβλεπε αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων 
μεταξύ των δύο χωρών. 

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους με το 
Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας, το Πρωτόκολλο για τον 
περιορισμό των ναυτικών εξοπλισμών και τη Σύμβαση εμπορίου, 
εγκατάστασης και ναυτιλίας. Με την τελευταία αυτή σύμβαση δόθηκε η 
δυνατότητα στους υπηκόους του καθενός από τα δύο κράτη να 
ταξιδεύουν ή να εγκαθίστανται (με κάποιους περιορισμούς) στο έδαφος 
του άλλου κράτους. 
 
ΘΕΜΑ  Β2  
Σχολικό βιβλίο σελίδα 208 
Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε με ζήλο και απέδωσε 
σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικό έργο. Εξέδωσε πολύ γρήγορα 
νόμους και διατάγματα, έκοψε κρητικό νόμισμα (την κρητική δραχμή), ίδρυσε 
την Κρητική Τράπεζα, οργάνωσε ταχυδρομική υπηρεσία και Χωροφυλακή με 
Ιταλούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς (καραμπινιέρους). Ιδιαίτερη ήταν η 
μέριμνα για την εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Αντιμετωπίστηκε το μεγάλο 
πρόβλημα της λέπρας, που είχε προσλάβει ενδημική μορφή στις πόλεις και 
τα χωριά της Κρήτης, με την οργάνωση του λεπροκομείου της Σπιναλόγκας 
(1903) ιδρύθηκαν πολλά σχολεία και διορίστηκαν δάσκαλοι. 
Ένα σοβαρό ζήτημα, που επίσης αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, ήταν το 
καθεστώς της τοπικής Εκκλησίας. Με τον Οργανικό Νόμο του 1900, δόθηκε 
λύση σε ακανθώδη εκκλησιαστικά ζητήματα, όπως ήταν η σχέση της 
Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η εκλογή 
Μητροπολίτη και Επισκόπων. Το βασικό σχήμα, που ισχύει με μικρές 
τροποποιήσεις έως σήμερα, είναι ένα καθεστώς ημιαυτόνομης Εκκλησίας, 
της οποίας ο Προκαθήμενος εκλέγεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η 
Κρητική Πολιτεία εκδίδει το Διάταγμα της αναγνώρισης και εγκατάστασής του. 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Γ1  
α. Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 26 : 

Η πιο γνωστή περιοχή μεταλλευτικής δραστηριότητας υπήρξε, όπως 
και στην αρχαιότητα, το Λαύριο. Το 1866 άρχισε εκεί τις εργασίες της 
μία γαλλο-ιταλική εταιρεία (Σερπιέρι-Ρου) με στόχο την εξαγωγή 
μεταλλεύματος όχι μόνο από τα υπόγεια κοιτάσματα αλλά και από τις 
«σκωρίες», τα υλικά που είχαν συσσωρευτεί εκεί στη διάρκεια των 
αιώνων εκμετάλλευσης των ορυχείων κατά την αρχαιότητα. Η 
τεχνολογία της εποχής επέτρεπε την απόσπαση μεταλλεύματος από 
αυτά τα κατάλοιπα. Η εξόρυξη αργύρου και μολύβδου γνώρισε 
σημαντική άνθηση και πρόσθεσε στις ελληνικές εξαγωγές προϊόντα 
αξίας πολλών εκατομμυρίων δραχμών. 
Από το κείμενο  Α : 
 Εκτός από την εξόρυξη μεταλλεύματος από τις στοές, η εταιρεία 

έδωσε προτεραιότητα, όπως ήταν λογικό, στην χαμηλού κόστους 
αξιοποίηση των αρχαίων καταλοίπων. 

 Το 1867 το κατατεθειμένο κεφάλαιό της ανερχόταν περίπου σε 
3.500.000 δρχ. και είχε επταπλασιαστεί σε τέσσερα χρόνια. 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 26 : 
Από τις άλλες εκμεταλλεύσεις ξεχώριζαν εκείνες της Μήλου (θειάφι), 
της Νάξου (σμύριδα) και της Θήρας (θηραϊκή γη*, που 
χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό σε μεγάλα έργα). Με την 
οικοδομική ανάπτυξη που γνώρισε η χώρα μετά τη δεκαετία του 1870, 
εμφανίστηκαν στο προσκήνιο νέα υλικά, όπως το μάρμαρο. Η 
αξιοποίηση των θαυμάσιων μαρμάρων που διέθετε η χώρα πήρε 
σημαντικές διαστάσεις κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. 
Από το κείμενο  Β : 
 Από τον ορυκτό πλούτο της χώρας είχε αξιοποιηθεί ως τα μέσα 

του αιώνα κυρίως η σμύριδα της Νάξου, που αποτελούσε 
εξαγώγιμο προϊόν. 

 Άλλο εξαγώγιμο ορυκτό ήταν η θηραϊκή γη, που απέφερε τον ίδιο 
χρόνο 141.354 δρχ. 

 Αμέσως μετά τη σμύριδα άλλο εκμεταλλεύσιμο υλικό ήταν ο λιγνίτης. 
 Μια σειρά άλλων ορυκτών, όπως οι γύψοι της Μήλου, κυρίως όμως 

τα μάρμαρα της Πεντέλης, της Πάρου, της Τήνου, της Ελευσίνας και 
του Ταϋγέτου δεν πρόσφεραν ακόμα αξιόλογο οικονομικό ενδιαφέρον 
(μέσα του αιώνα). Για την προώθηση όμως της αξιοποιήσεως του 
ορυκτού πλούτου της χώρας είχαν γίνει τότε ειδικές μελέτες. 
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ΘΕΜΑ  Δ1 
Από το σχολικό βιβλίο σελίδες 74-75 : 
Κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου το αγγλικό και γαλλικό 
κόμμα έχασαν την εμπιστοσύνη των οπαδών τους, μετά τη βίαιη 
συμπεριφορά της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στην 
Ελλάδα, με το ναυτικό αποκλεισμό της χώρας. Είχε προηγηθεί 
και η υπόθεση Πατσίφικο, η οποία είχε δυσχεράνει τις σχέσεις 
των χωρών. Το ρωσικό κόμμα είχε κάποια προσωρινά κέρδη 
από αυτό. Η ήττα όμως της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο 
συνέβαλε στην αποδυνάμωση του κόμματος, το οποίο σταδιακά 
εξαφανίστηκε από την πολιτική σκηνή. 
 

Από το κείμενο  Α : 
 Οι δυνάμεις Κατοχής αποχώρησαν μόνο το Φεβρουάριο του 

1857, έπειτα από συνολική παραμονή δύο ετών και οκτώ 
μηνών. Με την πικρή αυτή εμπειρία διαλύθηκε ακόμη ο μύθος 
περί ευρωπαϊκού και ειδικότερα περί αγγλικού φιλελληνισμού, 
καθώς και η πολιτική τοποθέτηση των Ελλήνων σε κόμματα 
προσανατολισμένα προς την πολιτική των τριών μεγάλων 
Δυνάμεων («αγγλικό», «γαλλικό» και «ρωσικό»). 

 

Από το κείμενο  Β : 
 Οι σύμμαχοι, για να αποτρέψουν ελληνική επίθεση και τον 

αναγκαστικό σε αυτή την περίπτωση κίνδυνο των 
γαλλοβρετανικών οδών ανεφοδιασμού στο Αιγαίο κατέλαβαν στις 
13/25 Μαΐου 1854 το λιμάνι του Πειραιά και απέκλεισαν τη 
Χαλκίδα, την Πάτρα, το Ναύπλιο, τη Σύρο, το Βόλο, τις Σπέτσες 
και την Ύδρα, προκαλώντας έτσι δυσκολίες στην τροφοδοσία και 
άνοδο των τιμών. Με αυτές τις προϋποθέσεις όλα τα πρότυπα 
έχαναν την αξιοπιστία και την ελκυστικότητά τους, και το Αγγλικό 
όπως και το Γαλλικό Κόμμα έχαναν την εμπιστοσύνη των οπαδών 
τους.  

 Παρόλο που το Ρωσικό Κόμμα επωφελούνταν από τη μείωση του 
κύρους της Αγγλίας, τα βλέμματα των οπαδών του προς τη Ρωσία 
έχαναν τη βεβαιότητά τους. 


