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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022 

 

                               ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΘΕΜΑ Α 
1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ορισμών :  
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας  , Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Κρητών , 
Φεντερασιόν. 
                                                                               (μονάδες 15) 
 
 
2. Να κάνετε την αντιστοίχιση των στηλών Α , Β και Γ , χρησιμοποιώντας σε 
κάθε συνδυασμό τις απαραίτητες πληροφορίες.   

 
                                                                                   (μονάδες 7) 
 

ΘΕΜΑ Β 
1. Να αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 
την Ελλάδα αναφορικά με :  
α) Το κόστος , τα οφέλη και τα προβλήματα που προέκυψαν από την 
ενσωμάτωση πληθυσμών , εδαφών και μειονοτικών ομάδων. 
                                                                                         (μονάδες 7) 
β) Την διαδικασία και εξέλιξη της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 
                                                                                         (μονάδες 7) 
 
2. α) Να παρουσιάσετε τις απόψεις του Χ. Τρικούπη όσον αφορά την 
οικονομία, τη διοίκηση και το κράτος, αντιπαραβάλλοντάς τες με τις 
αντίστοιχες του Θ. Δηλιγιάννη.                                         (μονάδες 7) 
    β) Τι γνωρίζετε για την αρχή της δεδηλωμένης ;             (μονάδες 7) 

 

ON/MO  

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/04/22 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 

ΣΤΗΛΗ   Α ΣΤΗΛΗ   Β ΣΤΗΛΗ  Γ 

   

1.Κρήτες i.   1837 Α. Κυλλήνη  

2.Κάσιοι ii.  1840 Β. Ερέτρια 

3.Ψαριανοί iii. 1838 Γ. Αμοργός 

4.Σουλιώτες iv. 1836 Δ. Μεσσηνία 

5.Μανιάτες  Ε. Αντίρριο 

6.Υδραίοι  Ζ. Πειραιάς 

7.Ηπειρώτες  Η. Μήλος, Αργολίδα 
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ΘΕΜΑ Γ 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα 
κείμενα που σας δίνονται, να αναφερθείτε:  
Α)στη διπλωματική δραστηριότητα που ανέπτυξε το 1919 ο 
μητροπολίτης Χρύσανθος όσον αφορά το Ποντιακό Ζήτημα στη 
Συνδιάσκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι  
Β)στις διαπραγματεύσεις του με τους Αρμένιους μέχρι την υπογραφή 
της συνθήκης φιλίας  και συνεργασίας ανάμεσα στους Μπολσεβίκους 
και τον Κεμάλ το Μάρτιο του 1921.  
 
Κείμενο Α 
      Την ουσιαστική ευθύνη για την προβολή των ποντιακών θέσεων στη 
Συνδιάσκεψη της Ειρήνης ανέλαβε ο μητροπολίτης Χρύσανθος. Από το 1919 
ως το 1922 ο θρησκευτικός αυτός ηγέτης υπήρξε ο δυναμικός εκφραστής του 
κινήματος για την ίδρυση ποντιακού κράτους. Σε τελευταία ανάλυση ο 
Χρύσανθος, καθώς και όλες οι ποντιακές οργανώσεις, επιθυμούσε την ένωση 
του Πόντου με το ελεύθερο ελληνικό κράτος.  
      Έτσι μαζί με τον Τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου Μητροπολίτη 
Προύσης Δωρόθεο και τον Πατριαρχικό σύμβουλο γιατρό Αλέξανδρο Παππά, ο 
Χρύσανθος πήγε στο Παρίσι για να αντιπροσωπεύσει εκεί στη Διάσκεψη τα 
δίκαια του αλύτρωτου ποντιακού ελληνισμού. Χωρίς χρονοτριβή ο Χρύσανθος, 
με τη βοήθεια του Παππά, προετοίμασε ένα εκτενές υπόμνημα [...] με το  
οποίο ζητούσε την απαλλαγή του ελληνικού στοιχείου από το τουρκικό και την 
ίδρυση ενός «Αυτόνομου Ελληνικού Κράτους». [...] Ο Γάλλος διπλωμάτης 
(Ζυλ Καμπόν) υπέδειξε στο Μητροπολίτη να προετοιμάσει το έδαφος  
παρουσιάζοντας τις αξιώσεις του στους Βρετανούς  και Αμερικανούς 
αντιπροσώπους.  Την υπόδειξη αυτή ο Χρύσανθος ακολούθησε χωρίς 
καθυστέρηση. Υπό το πνεύμα εκείνου του υπομνήματος μίλησε ο 
Μητροπολίτης στο Γάλλο πρωθυπουργό Πουανκαρέ, καθώς και στα μέλη της 
αγγλικής αποστολής.  Στον Κλεμανσώ ειδικά έδωσε και πρόσθετο σημείωμα 
περί του ποντιακού ζητήματος... 
Α.  Αλεξανδρής, «Η ανάπτυξη του εθνικού πνεύματος των Ελλήνων του Πόντου, 1918-1922 

 
 
Κείμενο Β 
      Ο Χρύσανθος, ακολουθώντας τις οδηγίες του Βενιζέλου, συνομίλησε 
ανεπίσημα με τους Αρμενίους αντιπροσώπους στη Διάσκεψη της Ειρήνης το 
Μάιο του 1919 στο Παρίσι. Έτσι, παρόλο που παρέμεινε ένας αφοσιωμένος 
θιασώτης του ποντιακού κινήματος ανεξαρτησίας, μετά τις συναντήσεις του 
με το Βενιζέλο δέχθηκε να διερευνήσει τις πιθανότητες αρμενο – ποντιακής 
συνεργασίας. Μια τέτοια πρόταση έγινε περισσότερο ελκυστική μετά την 
αποτυχία του Μητροπολίτη  να εξασφαλίσει συγκεκριμένη βοήθεια για την 
ίδρυση χωριστού κράτους Πόντου κατά τη διάρκεια των διπλωματικών του 
ενεργειών στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 1919. [...] Συνεχίζοντας τη 
διπλωματική του προσπάθεια, ο Χρύσανθος έφθασε στην αρμενική 
πρωτεύουσα Εριβάν. Εκεί έλαβε μέρος σε παρατεταμένες συνδιασκέψεις με 
την αρμενική κυβέρνηση από τις 10 έως τις 16 Ιανουαρίου 1920. [...] Τελικά, 
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αυτές οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις τερματίσθηκαν όταν οι Έλληνες 
Πόντιοι και η αρμενική κυβέρνηση του Εριβάν συμφώνησαν να δημιουργηθεί 
μια «ποντιο – αρμενική συνομοσπονδία», έμεινε όμως να καθοριστεί 
επακριβώς ο βαθμός ομοσπονδοποίησής της. Η συμφωνία υπογράφτηκε από 
τον Αρμένιο Πρωθυπουργό Α. Χατισιάν και το Μητροπολίτη Χρύσανθο. 
Α.  Αλεξανδρής, «Η ανάπτυξη του εθνικού πνεύματος των Ελλήνων του Πόντου, 1918-1922 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

O Χρύσανθος (κατοπινός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, 1938-1949) την περίοδο 
1918-1922 στο περιθώριο του Συνεδρίου Ειρήνης στο Παρίσι (άρχισε τον 
Δεκέμβριο του 1918 και τελείωσε έπειτα από δύο χρόνια) ανέπτυξε, μαζί με 
άλλους Ποντίους της Διασποράς, μια εκπληκτική δραστηριότητα προκειμένου 
να προωθηθούν τα δίκαια των Ποντίων. H κρισιμότερη επαφή και συνομιλία 
που είχε εκεί ήταν με τον Αμερικανό πρόεδρο Oυίλσον στις 16 Μαΐου 1919. Σε 
αυτήν ο Χρύσανθος όχι μόνο έκανε γνωστές με πειστικό τρόπο τις ποντιακές 
απόψεις, αλλά διατύπωσε και την τολμηρή πρόταση για τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου ποντιακού κράτους με αμερικανική εντολή (mandate). Όταν είδε 
απρόθυμο τον Αμερικανό πρόεδρο πρόβαλε άλλες εναλλακτικές λύσεις. H 
συνομιλία εκείνη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ντοκουμέντα της 
Ιστορίας για την αυτονομία του Πόντου. Όχι μόνο επειδή ο Αμερικανός 
πρόεδρος αποδέχτηκε το δίκαιο του αλύτρωτου ποντιακού Ελληνισμού, αλλά 
κι επειδή τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε ο Χρύσανθος αποτυπώνουν την 
κατάσταση που επικρατούσε τότε, πριν εξαπολυθεί το δεύτερο κύμα 
ξολοθρεμού των Ποντίων από τους Τούρκους. H συνομιλία εκείνη δεν είχε 
πρακτικά αποτελέσματα. Αργότερα μάλιστα (Ιούλιος 1920) η Γερουσία των 
HΠA θα απορρίψει την αμερικανική εντολή για την Αρμενία, ενώ ουδέποτε θα 
γίνει λόγος για τον ανεξάρτητο Πόντο.  
 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Αντλώντας στοιχεία από το ιστορικό παράθεμα και με βάση τις 
πληροφορίες από το σχολικό εγχειρίδιο να δείξετε πώς 
ενσωματώθηκαν στη νέα πραγματικότητα οι εύποροι πρόσφυγες. 
 
                                                                                       (Μονάδες 25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

«Οι άνθρωποι της δικής μας τάξεως όλοι λίγο πολύ κάτι είχαν στην άκρη έξω 
από τις Κυδωνιές, προβλέποντας την κατάσταση. Καταθέσεις, επενδύσεις ή 
είχαν αγοράσει ακίνητα. Υπήρχε και το συγγενολόι στην Ελλάδα. Έτσι κανείς 
μας δεν βρέθηκε στους δρόμους. Η εργασιακή μας αποκατάσταση μας 
απασχολούσε πρωτίστως και όχι η στέγη» (μαρτυρία Τ. Μουμτζή). 
 
Άννα Παναγιωταρέα, Όταν οι Αστοί έγιναν πρόσφυγες, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 154  
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

«Νοικιάσαμε αμέσως σπίτι στην Αχαρνών και δεν είχαμε ανάγκη από καμιά 
βοήθεια. Το 1940 κτίσαμε το δικό μας σπίτι στη Νέα Σμύρνη. Ο κήπος του μας 
έθρεψε στην κατοχή. Ο πατέρας μου γρήγορα έγινε κι εδώ πασίγνωστος 
γιατρός. Ξέρετε οι δικοί μας γιατροί εξακολουθούσαν όλη την ζωή τους να 
ενημερώνονται για την πρόοδο της επιστήμης τους. Να μείνουμε λοιπόν σε 
προσφυγικό συνοικισμό ούτε που το σκεφτήκαμε. Κανείς Κυδωνιάτης δεν το 
καταδέχτηκε. Το κράτος έδινε σπίτι σ’ εκείνους που δήλωναν ότι είχαν ανάγκη 
και οι Κυδωνιάτες δεν είχαν. Κι όσοι είχαν, ήταν περήφανοι και δεν το έλεγαν. 
Να σε θεωρούν πρόσφυγα στην πατρίδα σου ήταν πολύ βαρύ. Άλλωστε, η 
Ελβετική Ασφάλεια του πατέρα μου έστειλε αμέσως τα χρήματα» (μαρτυρία 
Α. Κερεστετζή). 
Άννα Παναγιωταρέα, Όταν οι Αστοί έγιναν πρόσφυγες, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 154  

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

Οι αστοί Κυδωνιάτες, που από το 1923 κι έπειτα μετανάστευσαν στην Αθήνα, 
βρίσκονταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τους συμπατριώτες τους 
που έμειναν πίσω στη Λέσβο. Κατόρθωσαν με διάφορους τρόπους να βγάλουν 
από το Αϊβαλί ένα μέρος από τα χρήματα τους ή τα κοσμήματα τους που 
ρευστοποιώντας το μπόρεσαν να αποκτήσουν στέγη και να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους. Έτσι το πρόβλημα τους ήταν εντελώς διάφορο από 
εκείνο των προσφύγων που αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Λέσβο. 
Πρώτο τους μέλημα ήταν η εύρεση εργασίας και όχι η απόκτηση στέγης. 
 
Άννα Παναγιωταρέα, Όταν οι Αστοί έγιναν πρόσφυγες, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 154  

  

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Επιμέλεια Θεμάτων :  

Δήμητρα Νικολοπούλου 
Σπύρος Φερεντίνος 
από την ομάδα Φιλολόγων του Ομίλου Πρότυπων Φροντιστηρίων ΝΟΥΣ  
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  
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5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 

 


