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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 

Α1. α) σελ. 46 «Η κατάσταση αυτή ... στη χώρα» 

β) σελ. 77 «Οι Εκλεκτικοί ... κυβερνήσεις» 

γ) σελ. 153 «Η ελληνική ... στέγαση» και σελ. 155 «Η ΕΑΠ λειτούργησε ... 

πρόσφυγες» 

 

Α2.  α – 5, β – 1, γ – 2, δ – 7, ε – 3. 

 

Β1. σελ. 50 «Το Μάρτιο του 1922 ... συνέπειές της». 

 

Β2. σελ. 149 – 151 «Στις 24 Ιουλίου ... επίμαχων περιοχών». 

 

Γ1. α) σελ. 89 – 90 «Οι εκσυγχρονιστές ... της Εθνοσυνέλευσης» 

 

Από την πηγή Α: 

Οι μεταρρυθμίσεις και η λήψη μέτρων ήταν αναγκαίες, σύμφωνα με την 

ομιλία του Ελ. Βενιζέλου, σε νευραλγικούς τομείς. 

- Στη δικαιοσύνη. Η αστική και η εμπορική νομοθεσία ήταν απαρχαιωμένες, ενώ 

και η ποινική νομοθεσία χώλαινε ως προς τον τρόπο απονομής δικαιοσύνης. 

- Στην εκπαίδευση. Οι ανεπάρκειες του προγράμματος της δημόσιας 

εκπαίδευσης δημιουργούσαν απόφοιτους που επιβάρυναν τον κρατικό 

προϋπολογισμό και ήταν ανίκανοι να προσφέρουν στην παραγωγική διαδικασία. 

- Στην Εκκλησία, στην οποία είχε κυριαρχήσει η τυπολατρία και απουσίαζε η 

ουσιαστική προσφορά στην ελληνική κοινωνία. 

- Στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την κρατική διοίκηση, που είχαν γίνει 

όργανο εκμετάλλευσης από τις φατρίες που διαιώνιζαν την καταδυνάστευση της 

ελληνικής κοινωνίας. 

- Στη λήψη μέτρων υπέρ των ασθενέστερων τάξεων. Ο Βενιζέλος εστίαζε στην 

έλλειψη αγροτικής και εργατικής νομοθεσίας και στην παντελή αδιαφορία για 

τις παραγωγικές τάξεις. 
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- Στον στρατό και στην οικονομική αδυναμία και κακοδιαχείριση της χώρας, που 

έχρηζαν αναδιοργάνωσης για την προετοιμασία ετοιμοπόλεμων ένοπλων 

δυνάμεων. 

 Στην ομιλία του ο Ελ. Βενιζέλος υποστήριξε την αναγκαιότητα της 

αναθεώρησης του Συντάγματος. Επέμεινε ότι η Βουλή θα έπρεπε να προβεί σε 

διευρυμένη αναθεώρηση του Συντάγματος, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα 

αιτήματα της κοινής γνώμης. Τόνισε την ανάγκη να κατοχυρωθεί το πολίτευμα 

της Βασιλευομένης Δημοκρατίας. 

 

β) σελ. 90 «Το πρώτο εξάμηνο... υπαλλήλων» 

 

Από την πηγή Β: 

Η αναθεώρηση του 1911 έγινε με στόχο την προάσπιση των ατομικών 

δικαιωμάτων και την εφαρμογή νέων κανόνων στην άσκηση της κρατικής 

εξουσίας (ενίσχυση ατομικών ελευθεριών, της ιδιοκτησίας, της ελευθερίας του 

Τύπου, καθιέρωση δωρεάν υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης, καλύτερο 

εκλογικό σύστημα, ασυμβίβαστο βουλευτικού αξιώματος και ιδιωτικών έργων, 

επανίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας). 

 

 

Δ1. α) σελ. 206 – 207 «Μέσα σε μια ... Βενιζέλος» 

 

Από την πηγή Α: 

- Οι κυβερνήσεις της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ρωσίας 

ανέθεσαν στον πρίγκιπα Γεώργιο τη διοίκηση της Κρήτης, ορίζοντάς τον Ύπατο 

Αρμοστή για τα επόμενα τρία χρόνια. 

- Ο πρίγκιπας Γεώργιος αναγνώρισε την επικυριαρχία του Σουλτάνου και 

υποσχέθηκε να προστατεύει την τουρκική σημαία που θα κυμάτιζε σε ένα μόνο 

φρούριο του νησιού. 

- Δήλωσε επίσης ότι στόχος του θα ήταν η ειρήνη, η ευημερία, η ευδαιμονία και η 

ασφάλεια όλων στην Κρήτη. 

- Γι’ αυτό οι Προστάτιδες Δυνάμεις ζήτησαν από τον κρητικό λαό να βοηθήσει 

τον Πρίγκιπα στην υλοποίηση του σχεδίου του. 

 

Από την πηγή Β: 

- Ο Πρίγκιπας προανήγγειλε στον κρητικό λαό την ανάληψη των καθηκόντων 

του, τονίζοντας ότι η θέση αυτή του παραχωρήθηκε από τις Προστάτιδες 

Δυνάμεις. 

- Υποσχέθηκε να φροντίσει για την ευημερία των κατοίκων της νήσου, για 

αμερόληπτη διοίκηση, για ασφάλεια και ελευθερία. 

- Τέλος, ζήτησε από τον κρητικό λαό να είναι νομοταγής. 

 

β) σελ. 208 – 210 «Το θετικό και ... με τον Πρίγκιπα» 

 

Από την πηγή Γ: 

Ο γενικός πρόξενος της Αγγλίας Esmé Howard εξέφρασε τις ανησυχίες του 

σχετικά με την ανάθεση του αξιώματος του Ύπατου Αρμοστή στον Πρίγκιπα 
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Γεώργιο. Τόνισε ότι είχε αντιδημοκρατικές αντιλήψεις και αντιπαθούσε το 

συνταγματικό πολίτευμα. Ο Howard υποστήριζε ότι ο Πρίγκιπας ήταν κατά των 

κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων και επιθυμούσε αυστηρή πειθαρχία. Παρά το 

Σύνταγμα που είχαν παραχωρήσει οι Δυνάμεις στο νησί, ο Πρίγκιπας θα 

κυβερνούσε απολυταρχικά, όπως ο καπετάνιος στο πλοίο. 

 

 
Επιμέλεια Καθηγητών Φροντιστηρίων ΒΑΚΑΛΗ 


