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ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 
Α1.  

Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ:  

α. Κιήξηγθ 

β.    Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή  

γ.    Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο 

Μονάδες 15  

Α2.  

Να ζπλδπάζεηε ηα νλόκαηα ησλ πξνζσπηθνηήησλ κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο, αληηζηνηρίδνληαο θάζε θνξά έλα 

γξάκκα ηεο πξώηεο ζηήιεο κε έλαλ αξηζκό ηεο δεύηεξεο ζηήιεο (πεξηζζεύνπλ δύν νλόκαηα). 
 

ΣΖΛΖ Α  ΣΖΛΖ Β  

α. Κσλζηαληίλνο Φνύκεο 1. Πξνέβε ζε ζθιεξέο δειώζεηο θαηά ηνπ 

θηλήκαηνο ζην Θέξηζν 

β .Αιέμαλδξνο Εαΐκεο 2. Απέιπζε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν από ην 

αμίσκα ηνπ Υπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο γ. Πξίγθες Γεώξγηνο 

δ. Βαζηιηάο Γεώξγηνο Α' 3. Ίδξπζε ηελ Πνιηηνθπιαθή ηεο Κξήηεο 

ε. Θεόδσξνο Γειηγηάλλεο 4. Υπνπξγόο ηεο «Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο ηεο 

Κξήηεο» 

ζη. Γεώξγηνο Θενηόθεο 5. Υπέδεημε ζηνπο Κξήηεο ηελ αλάγθε ιατθώλ 

θηλεηνπνηήζεσλ γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα δ. Ησάλλεο Σθαθηαλάθεο 

Μονάδες 10  

Β1.  

Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ εζλνινγηθή ζύζηαζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο; 

Μονάδες 14  

Β2.  

Σε πνηεο ελέξγεηεο πξνέβε ν Μεηξνπνιίηεο Φξύζαλζνο ζην Παξίζη (1919) θαη ην Δξηβάλ ηεο Αξκελίαο 

ζρεηηθά κε ην Πνληηαθό Εήηεκα; 

Μονάδες 11  
 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 
Γ1.  

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη λα αλαθεξζείηε: 
α)    ζηηο απόςεηο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ Α' Παγθόζκην πόιεκν 

(κνλάδεο 10) 

β)    ζηηο απόςεηο ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ γηα ην ίδην δήηεκα θαη ζηηο ελέξγεηέο ηνπ νη νπνίεο 

πξνθάιεζαλ ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ (κνλάδεο 15). 

Μονάδες 25  
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ΚΔΙΜΔΝΟ 

Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζα εθδειώζεη από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο επξσπατθήο θξίζεο ηελ απόθαζή 

ηνπ λα ζπκπνξεπηεί κε ηηο Γπλάκεηο ηεο Σπλελλνήζεσο*. [...] 

[...] Ζ ζηαζεξή θιίζε πξνο ηε ζπλεξγαζία κε ην αγγιηθό ζπκκαρηθό δίθηπν εληζρπόηαλ από ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ ζηελ ηειηθή βξεηαληθή θαηίζρπζε, ηνπιάρηζην ζηε Μεζόγεην. Ζ επίηαζε, ηέινο, ησλ 

εμσηεξηθώλ απεηιώλ [ . ]  ελίζρπε αθόκε πεξηζζόηεξν ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγό ζηελ απόθαζε λα 

επηδεηήζεη ζηε ζπκκαρία κε ηα θξάηε ηεο Σπλελλνήζεσο ην έξεηζκα γηα ηελ αληίζηαζε ζηηο γεηηνληθέο 

πηέζεηο. Ζ νπδεηεξόηεηα θαη, ζπλαθόινπζα, ε απνκόλσζε ηεο Διιάδαο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ απώιεηα 

ζεκαληηθώλ επθαηξηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ εζληθώλ ζέζεσλ, αιιά θαη ζα εμέζεηε ηα εδάθε ηεο ζηνλ 

θίλδπλν λα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν ζπλαιιαγήο κεηαμύ ηξίησλ.[.] 

[ . ]  Ο βαζηιηάο έηεηλε λα απνηειέζεη ηνλ πόιν κηαο αληίξξνπεο δηπισκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ ζηελή 

ζπγγέλεηα κε ηελ απηνθξαηνξηθή νηθνγέλεηα ησλ Φνεηδόιιεξλ, ε εμνηθείσζε κε ην ζπγθεληξσηηθό πλεύκα ηεο 

γεξκαληθήο Απιήο θαη ε καζεηεία ζηε ζηξαηησηηθή Αθαδεκία ηνπ Βεξνιίλνπ, είραλ ζπκβάιεη ζηε 

δηακόξθσζε ηεο ζπληεξεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο πεπνηζήζεώο ηνπ ζηελ αθαηάβιεηε 

δύλακε ησλ γεξκαληθώλ όπισλ. Ζ αληίιεςε απηή ζπλπθαηλόηαλ ζηελ πξάμε κε ηελ πηνζέηεζε κηαο 

δηπισκαηηθήο ηαθηηθήο επηθπιάμεσλ θαη δηζηαγκώλ, αζπκβίβαζηεο κε ηελ εθαξκνγή παξαθηλδπλεπκέλσλ ή 

θαη, απιά, ηνικεξώλ πξσηνβνπιηώλ: ε απνρή από ηελ έλνπιε δηακάρε, έζησ θαη αλ απνζηεξνύζε ηε ρώξα 

από πηζαλά νθέιε, εγθπκνλνύζε ηνπο ιηγόηεξνπο θηλδύλνπο γηα ην έζλνο. [ . ]  

[ . ]  Ζ ζηάζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ [ . ]  παξέκεηλε, ζηελ πξώηε απηή θάζε, ζηαζεξά ζπγθξαηεκέλε 

ζην πιαίζην ηεο ζπληαγκαηηθήο λνκηκόηεηαο. 

[...] Όκσο, κειεηεηέο ηεο επνρήο δηαβιέπνπλ ζηελ παξάπιεπξε επηθνηλσλία κε ηνλ Γεξκαλό 

απηνθξάηνξα ηελ πξώηε εθδήισζε ηεο παξεκβαηηθήο ξνπήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ε νπνία θαη έκειιε ηειηθά 

λα νδεγήζεη ζηελ πξνζβνιή ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο. 

*Γπλάκεηο ηεο (Δγθάξδηαο ή Τξηπιήο) Σπλελλνήζεσο: Οη Γπλάκεηο ηεο Αληάλη 

Κ. Σβνιόπνπινπ, Η ελληνική εξωηεπική πολιηική, 1900-1945, Αζήλα: 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο», 1997 (εθδ. 4ε), ζζ. 109-114. 
(Τν θείκελν κεηαθέξζεθε ζε κνλνηνληθό ζύζηεκα) 

 

Γ1.  

Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, λα 

αλαθεξζείηε ζηε ζπκβνιή ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ ζηνλ πνιηηηζκό θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο ειιεληθήο 

ηαπηόηεηαο. 

Μονάδες  25 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α 

Οη πξνζθπγηθνί ζπλνηθηζκνί [ . ]  απνηέιεζαλ ηα θέληξα αλάπηπμεο ελόο κηθξαζηαηηθνύ, ελόο πξνζθπγηθνύ, 

αλ κπνξώ λα ηνλ απνθαιέζσ έηζη, πνιηηηζκνύ. Με απηή ηε δηαηύπσζε δελ ελλνώ κόλν ηελ θνπδίλα θαη ηα 

θαγεηά, δελ ελλνώ ηα ηξαγνύδηα (ξεκπέηηθα, αλαηνιίηηθα λαλνπξίζκαηα), δελ ελλνώ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο 

γιώζζαο, ησλ εζίκσλ, ην δηάθνζκν ζηα ζπίηηα, ηνπο θήπνπο θ.ι.π. Δλλνώ κηαλ άιιε, γεληθόηεξε αληίιεςε 

γηα ηε δσή, κηαλ άιιε αληίιεςε πνιηηηζκνύ. Δλώ ε πξνζθπγηθή ηνπο θαηάζηαζε έθιεηλε θαη πεξηόξηδε 

απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ζηα όξηα ηνπ πξνζθπγηθνύ ζπλνηθηζκνύ, ελώ ινηπόλ ε θαηάζηαζή ηνπο, ηνπο 

επέβαιιε κηα δσή απνιύησο εζσζηξεθή, νη Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο δνύζαλ κέζα ζηνπο ζπλνηθηζκνύο ηνπο 

κε έλαλ εληειώο εμσζηξεθή ηξόπν. Αλέπηπζζαλ κηα ηεξάζηηα ζπιινγηθόηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κηα 

ζπιινγηθόηεηα πνπ εθδεισλόηαλ έμσ από ηα ζπίηηα: ζηηο πιαηείεο, ζηηο ηαβέξλεο, ζηα ζηέθηα ησλ 
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ζπλνηθηζκώλ, αιιά θαη ζηα πεδνδξόκηα ησλ ζπλνηθηζκώλ ηνπο. Σηγά ζηγά νη θιεηζηνί πξνζθπγηθνί 

ζπλνηθηζκνί έγηλαλ θνξείο ζην πιαίζην ησλ αζηηθώλ θέληξσλ κηαο αλνηρηήο, εμσζηξεθνύο θαζεκεξηλόηεηαο. 

[ . ]  

Σην πιαίζην ησλ πξνζθπγηθώλ ζπλνηθηζκώλ ινηπόλ αλαπηύρζεθε κηα ιατθή θνπιηνύξα, [ . ]  πνπ 

μεθηλνύζε από ηνλ Καξαγθηόδε θαη έθηαλε ζε πην ζύλζεηεο κνξθέο εμσζηξέθεηαο. Απηή ε θνπιηνύξα 

μεθίλεζε σο πξνζθπγηθή θαη ζηαδηαθά έγηλε ειιεληθή ιατθή θνπιηνύξα. 

Σία Αλαγλσζηνπνύινπ, «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ» 

ζην Η Ελληνοηουπκική Ανηαλλαγή πληθυζμών, Αζήλα, εθδ. Κξηηηθή, 2006, ζζ. 260-261. 
 

ΚΔΗΜΔΝΟ Β  

[...] Με ηελ είζνδν ηνπ κηθξαζηαηηθνύ πιεζπζκνύ ζηελ Διιάδα αλαβίσζαλ βπδαληηλέο παξαδόζεηο 

ζηελ εηθνλνγξαθία θαη ε νξζόδνμε ρξηζηηαληθή ζενινγία αλαδσνγνλήζεθε [...]. 

Οη λενθεξκέλνη έθεξαλ καδί ηνπο δηαθνξεηηθέο γεπζηηθέο παξαδόζεηο, δεισηηθέο σο πξνο ηελ 

ηαπηόηεηα [ . ] .  Πνιύ ζεκαληηθή ήηαλ επίζεο ε επηξξνή ησλ πξνζθύγσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο ζηελ αζηηθή 

ιατθή κνπζηθή, εηδηθά κε ην «ξεκπέηηθν» [...]·  νη ληόπηεο ρνξεπηηθέο θαη κνπζηθέο παξαδόζεηο, 

εκπινπηίζηεθαλ πεξαηηέξσ από ηελ εηζαγσγή πνληηαθώλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ από ηε Μηθξά Αζία κε ηελ 

ίδξπζε αγξνηηθώλ πξνζθπγηθώλ νηθηζκώλ ζε όιε ηελ Διιάδα [ . ] .  

Οη επηξξνέο ζηηο ειιεληθέο ινγνηερληθέο αλαδεηήζεηο ήηαλ επίζεο βαζηέο. Έλα μερσξηζηό 

ινγνηερληθό είδνο άλζηζε ζηελ Διιάδα [ . ] ,  πνπ άληιεζε ηελ έκπλεπζή ηνπ από ην όξακα ησλ «ρακέλσλ 

παηξίδσλ», ελώ ε πνίεζε θαη ην ζέαηξν επεξεάζηεθαλ βαζηά από ηελ εκπεηξία ηνπ εθηνπηζκνύ. 

Renee Hirschon, «Τα απνηειέζκαηα ηεο Αληαιιαγήο» ζην ίδιο, ζ. 171  
  

 


