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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2012 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. 
 
α. Σελ. 77 : «Το εθνικόν … αυτοκρατορία.» 

β. Σελ. 251-252 : « Το πολιτικό γεγονός… σύμμαχοι με τους Έλληνες.» 

γ. Σελ. 160 : « Για να βοηθήσει… Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών.» 

 

Α2. 
 
α. Λάθος  
β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 
ε. Λάθος 
 

Β1. 
 
Σελ. 93 : «Τα αριστερά κόμματα … Φιλελευθέρους.» [όλη η ενότητα «3. Τα αριστερά 
κόμματα»]  



 
Β2. 
 
Σελ. 141-142 : «Η μέριμνα για τους πρόσφυγες περιελάμβανε: …  προηγούμενης 

εγκατάστασης.» 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Γ1. 
 
Από την διδακτέα ύλη:  

Σελ. 46 : «Οι διαφορές … περιεχόμενο.» 

Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολιασμό. 

 
Κείμενο Α 
 
1) Παρά την προσπάθεια προσέλκυσης εργατικής δύναμης στις αναπτυσσόμενες βιομηχανικά 

περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, ο αγροτικός τομέας παραμένει το πρωτεύον πεδίο 

οικονομικών δραστηριοτήτων των πολιτών της χώρας και ο μονός , που κατά την αφήγηση 

δείχνει να εμπνέει ασφάλεια λόγω της οικονομικής αυτάρκειας και ανεξαρτησίας που 

ενδεχομένως εγγυάται . Αυτό εν μέρει εξηγεί και την χρησιμοποίηση σχεδόν αποκλειστικά 

ξένου εργατικού δυναμικού στα μεγάλα δημόσια έργα της εποχής.  



 
Κείμενο Β 
 
1) Άθλιες – ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Η εργασία είναι χειρωνακτική ως επί το πλείστον.  

 

2) Τα ωράρια εργασίας είναι εξοντωτικά,  οι υπερωρίες δεν πληρώνονται, τα εργατικά 

ατυχήματα δεν αποζημιώνονται. Είναι προφανής η απουσία κατάλληλου νομικού πλαισίου 

(π.χ κανόνες Εργατικού Δικαίου) που θα προστατεύσει τα αντίστοιχα εργατικά δικαιώματα. 

 

3) Είναι χαρακτηριστική η σχετικά καθυστερημένη και άτονη κινητοποίηση των Ελλήνων 

εργατών(οι πρώτες και σχεδόν οι μόνες απεργίες που σημειώνονται είναι εκείνες του 

Λαυρίου το 1896. Μέχρι και το 1909 ελάχιστες απεργιακές κινητοποιήσεις θα γίνουν 

αισθητές.)  Αυτό σε συνδυασμό με το καθεστώς, που επικρατεί ως προς την εργασία στην 

Ελλάδα και αναλύεται παραπάνω, επιβεβαιώνει εμμέσως , ότι παρά την σαφή παραβίαση 

θεμελιωδών κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων, τα εργατικά κινήματα παραμένουν 

σχετικά αδρανή καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αι. και μέχρι τα πρώτα χρόνια του 20ου, 

επαληθεύοντας έτσι τα ιστορικά δεδομένα. 

4)  

Δ1. 
 
α. 
Από την διδακτέα ύλη:  

Σελ. 216-217 : «Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα... Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης» 

 [όλη η ενότητα «6. Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη. Το πρώτο ενωτικό Ψήφισμα 
των Κρητών.»] 



 
β. 
Από την διδακτέα ύλη:  

Σελ. 218 : «Παρά τις έντονες … ιστό της.» 

 

Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολιασμό. 

 
Κείμενο Α 
 
1) Ο Γεώργιος Α’ , Βασιλιάς των Ελλήνων, προσκαλείται να αναλάβει την διακυβέρνηση του 

νησιού. 

Προφανώς πρόκειται για μια επίσημη πράξη, που καταδεικνύει την έναρξη των διαδικασιών 

για την είσοδο του Κρητικού Ζητήματος στη φάση της οριστικής του επίλυσης. Δεδομένου 

ότι αποτελεί έμμεση κατάλυση του Αρμοστειακού Καθεστώτος, που επεβλήθη κατά την 

αυτονόμηση του νησιού το 1898, αφήνει πλέον σε εκκρεμότητα μόνο την ουσιαστική ένωση 

της νήσου με την Ελλάδα, για την οποία θα χρειαστεί και η συναίνεση της Οθωμανικής 

Πύλης. 

 

Κείμενο Β 
 
1) Το Κρητικό πλέον ζήτημα , μέσω του επίσημου διαγγέλματος ,εντάσσεται συνολικά στο 

λεγόμενο «Ανατολικό Ζήτημα» , το οποίο διαμορφώνεται μέσω διεθνών διπλωματικών 

πράξεων και ενεργειών , που για την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο συνδέονται 

σημαντικά με την επίλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή την αναγκαιότητα διατήρησης 

συνοχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 



 
 
Κείμενο Γ 
 
1) Η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων αν και ανεκτική αρχικά υπέρ των Ελληνικών-Κρητικών 

πράξεων , προσανατολίζεται σε μια διπλωματική λύση , η οποία θα εκτονώσει και δεν θα 

κλιμακώσει την ένταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παρά τις αντιδράσεις τις τουρκικής 

πλευράς η σιωπηρή αρχικά τους συναίνεση στο ενωτικό ψήφισμα και στην κατάλυση της 

Αρμοστείας στη Κρήτη, δείχνει τις προθέσεις τους για ουσιαστική επίλυση. Όταν όμως η 

ομαλή πορεία προς την επίλυση απειλείται(οι Κρήτες αμφισβητώντας απροκάλυπτα το 

αρμοστειακό καθεστώς , υψώνουν σημαία στο Φρούριο του Φιρκά), σπεύδουν να 

εξομαλύνουν την κατάσταση με ενέργειες, που θα λειτουργήσουν κατευναστικά προς τις 

εκτοξευόμενες απειλές της Τουρκικής πλευράς. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια Καθηγητών Φροντιστηρίων ΒΑΚΑΛΗ 


