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   ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022 

 

                                         ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

1.Φροντιστήριο της Τραπεζούντας  (σελ. 248): ιδρύθηκε το 1682 από το  

μεγάλο Τραπεζούντιο δάσκαλο του Γένους Σεβαστό Κυμινήτη και  λειτούργησε παρά 

τις αντιξοότητες μέχρι το 1922. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ηθική 

ανάπλαση των ελληνοποντίων και στην ανάπτυξη της εθνικής του συνείδησης. 

Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Κρητών (σελ 135) : Η Κρητική επανάσταση  του 

1866-1869 ήταν αυτή που προκάλεσε το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα στο δεύτερο 

μισό του 19ου αιώνα. Οι πρώτες κρητικές οικογένειες έφθασαν τον Ιούλιο του 1866 

στον Πειραιά και τη Σύρο μέσω Κυθήρων. Την ίδια εποχή συστάθηκε στην Αθήνα η 

Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Κρητών, που μαζί με την αντίστοιχη της Σύρου 

ανέλαβαν την ενίσχυση του κρητικού αγώνα.  

Φεντερασιόν ( σελ. 46 ) : Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, μιας 

πόλης με σημαντικό -για τα μέτρα της περιοχής- βιομηχανικό υπόβαθρο και με 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα. Η 

μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της πόλης, η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες 

σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, αποτέλεσε 

σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. 
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ΘΕΜΑ Β 

1. α) (σελ 49) Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό, δεν κλόνισε 

όμως την εθνική οικονομία, όπως συνέβαινε με τις στρατιωτικές κινητοποιήσεις του 

19ου αιώνα. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα βγήκε ιδιαίτερα 

κερδισμένη…και μερικές χιλιάδες Εβραίοι. Οπωσδήποτε όμως, η Ελλάδα έγινε 

υπολογίσιμη πλέον δύναμη και η εμπιστοσύνη που ενέπνεε στις αγορές χρήματος και 

πιστώσεων αυξήθηκε σημαντικά.  

β) (σελ 219-220) Εκείνο που δεν είχε κατορθώσει να λύσει η διπλωματία, το έλυσε 

ο πόλεμος. Ευθύς μετά την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων (Οκτώβριος 1912) οι 
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πύλες του ελληνικού Κοινοβουλίου άνοιξαν για τους Κρήτες βουλευτές, που έγιναν 

δεκτοί με εκδηλώσεις απερίγραπτου πατριωτικού ενθουσιασμού…Η ευτυχής για την 

Ελλάδα έκβαση των Βαλκανικών πολέμων έδωσε και στο Κρητικό Ζήτημα την 

οριστική λύση του. Με το άρθρο 4 της Συνθήκης του Λονδίνου (30 Μαΐου 1913) ο 

σουλτάνος παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώματά του στην Κρήτη, την οποία 

παραχωρούσε στις Μ. Δυνάμεις της Ευρώπης. 

2. α) (σελ. 80-81) Το  τρικουπικό κόμμα ήδη ... Το 1893 το κράτος κήρυξε 
πτώχευση . 

(σελ 81)  

Οι αντίθετοι με την πολιτική του Τρικούπη βουλευτές συσπειρώθηκαν γύρω από τον 
Θ. Δηλιγιάννη, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε πολιτικές απόψεις αντίθετες από 
εκείνες του Χ. Τρικούπη. Ο Δηλιγιάννης δεν αποδεχόταν το χωρισμό των 
εξουσιών…που θα βασιζόταν σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες. 

β)  (σελ. 78-79) 

(Μετά τη θέσπιση του Β¨Συντάγματος του 1864) παρά την έντονη 

αντίδραση…του πολιτικού τοπίου. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Α) Από το σχολικό βιβλίο (σελ 250-251) 

Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν αρχικά σύμφωνη με τον αγώνα και τις 

εθνικές διεκδικήσεις των Ποντίων. Στο συνέδριο Ειρήνης όμως στο Παρίσι, που 

άρχισε το Δεκέμβριο του 1918, ο Ελ. Βενιζέλος πιέστηκε... υπό ελληνική εντολή, ο 

Πρόεδρος των Η.Π.Α. Ουίλσον απάντησε: «Είναι θαυμάσια όσα μου λέτε. Ο Πόντος 

πρέπει να γίνει ανεξάρτητος. Μίαν ψήφον έχω εις την Συνδιάσκεψιν, αλλά θα την 

διαθέσω υπέρ του λαού σας» 

 

Από το παράθεμα Α θα πρέπει να αναφερθεί :  

• Την ευθύνη για την προβολή των ποντιακών θέσεων στη Συνδιάσκεψη της 
Ειρήνης ανέλαβε ο μητροπολίτης Χρύσανθος ο οποίος επιθυμούσε την ένωση του 
Πόντου με το ελεύθερο ελληνικό κράτος.  

• Μαζί με τον Τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου Μητροπολίτη Προύσης 
Δωρόθεο και τον Πατριαρχικό σύμβουλο γιατρό Αλέξανδρο Παππά, ο Χρύσανθος 
πήγε στο Παρίσι και προετοίμασε ένα εκτενές υπόμνημα [...] με το  οποίο 
ζητούσε 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.   

 

Από το παράθεμα Γ θα πρέπει να αναφερθεί :  
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• Χρύσανθος ανέπτυξε 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.  

• 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.  

• 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.  

 

 

Β)  Από το σχολικό βιβλίο (σελ 251-252) Παράλληλα με τον παν-ποντιακό 

αγώνα των Ελλήνων της Ρωσίας, ο Χρύσανθος επισκέφθηκε το Εριβάν και 

διαπραγματεύτηκε με τους Αρμένιους, καθώς επίσης και με τους μουσουλμάνους του 

Πόντου, μια μορφή συνομοσπονδίας. Ωστόσο, η αμοιβαία καχυποψία…τότε Κεμάλ 

την οικονομική, στρατιωτική και ηθική δυνατότητα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του 

κατά των Ποντίων και, ακόμη, να εμφανιστεί στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου με 

υπερβολικές απαιτήσεις, που λόγω της ιστορικής συγκυρίας δεν απορρίφθηκαν από 

τις νικήτριες Δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι ήταν σύμμαχοι με τους Έλληνες 

 

Από το παράθεμα Β θα πρέπει να αναφερθεί :  

• Ο Χρύσανθος, ακολουθώντας τις οδηγίες του Βενιζέλου, συνομίλησε ανεπίσημα 
με τους Αρμενίους αντιπροσώπους στη Διάσκεψη της Ειρήνης το Μάιο του 1919 
στο Παρίσι 

• Ο Χρύσανθος έφθασε στην αμερικανική πρωτεύουσα Εριβάν. Εκεί έλαβε μέρος σε 
παρατεταμένες συνδιασκέψεις με την αρμενική κυβέρνηση από τις 10 έως τις 16 
Ιανουαρίου 1920. 

•  Τελικά, 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.  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σχολ. Βιβλ. σελ. 159 

Κατά την αστική αποκατάσταση υπήρχαν βέβαια και οι εύποροι πρόσφυγες, που είχαν 

την οικονομική δυνατότητα να φροντίσουν μόνοι τους για τη στέγασή τους. Αυτοί 

στην αρχή ήταν σε θέση να νοικιάσουν ή να αγοράσουν κατοικίες μέσα στις πόλεις 

και έτσι να αναμειχθούν με τους γηγενείς. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Τ. 

Μουμτζή, πρωτογενή και άμεση πηγή της Άννας Παναγιωταρέα στο έργο «Όταν οι 

Αστοί έγιναν πρόσφυγες» (Κείμενο Α), οι άνθρωποι υψηλών τάξεων είχαν κάνει 
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καταθέσεις, αγορές ακινήτων ή επενδύσεις, καθώς προέβλεπαν την εξέλιξη της 

κατάστασης. Άλλοι είχαν συγγενείς στην Ελλάδα, οπότε αυτό που κυρίως τους 

απασχόλησε ήταν η εύρεση εργασίας και όχι τόσο η στέγαση, όπως επισημαίνεται και 

στο Κείμενο Γ του ίδιου έργου (δευτερογενής και έμμεση πηγή).  

   Όπως επισημαίνεται και στο Κείμενο Β από μαρτυρία της  Α. Κερεστετζή 

(πρωτογενής και άμεση πηγή) της προαναφερθείσας συγγραφέως στο ίδιο έργο, είχε 

νοικιάσει η οικογένειά της σπίτι στην Αχαρνών και το 1940 έχτισαν σπίτι στη Νέα 

Σμύρνη. Η πλειοψηφία των Κυδωνίων δεν το σκεφτόταν να μείνει σε προσφυγικό 

συνοικισμό, και εάν χρειαζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, δεν το έλεγαν καθώς 

θεωρούταν «βαρύ» να λέγεσαι πρόσφυγας στην ίδια σου την πατρίδα. 

   Στο Κείμενο Γ, δευτερογενής και έμμεση πηγή της Άννας Παναγιωταρέα του ίδιου 

έργου, αναφέρεται ότι οι αστοί Κυδωνιάτες που μετανάστευσαν στην Αθήνα από το 

1923, κατάφεραν με διάφορους τρόπους να αποσπάσουν ένα μέρος των χρημάτων 

τους που βρίσκονταν στο Αϊβαλί  και να ρευστοποιήσουν κάποια κοσμήματα,  ώστε 

να αποκτήσουν στέγη και να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, σε αντίθεση με 

αυτούς που εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο και βρίσκονταν σε πολύ πιο δεινή θέση. 

   Αργότερα ανέλαβαν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για την ίδρυση οικισμών. Η διαδικασία 

ήταν η ακόλουθη: ίδρυαν έναν οικοδομικό συνεταιρισμό, αγόραζαν μία έκταση σε 

προνομιούχο περιοχή και οικοδομούσαν αστικές κατοικίες καλής ποιότητας. Τέτοιοι 

οικισμοί ήταν η Νέα Σμύρνη στην Αθήνα και η Καλλίπολη στον Πειραιά. 

 

 

 

 

 


