
 

 1

 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255,    ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101  
ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, 

FAX 2610 625.366   

www.kapalearn.gr 
e-mail: info@kapalearn.gr 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010  
 

ΟΜΑΔΑ Α 
Α1. 
α)  Σχολικό βιβλίο σελίδες 86 – 87 Στρατιωτικός Σύνδεσμος: Μυστική ένωση στρατιωτικών, 

με αιτήματα που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την 
εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Ουσιαστικά οργάνωσε το κίνημα στο Γουδί. Ο 
Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω 
της Βουλής. Διαλύθηκε στις 15 Μαρτίου 1910, έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του. 

β)  Σχολικό βιβλίο σελίδα 93  Λαϊκό κόμμα: Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το 
Λαϊκό Κόμμα, με αρχηγό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Βασικές προγραμματικές δηλώσεις 
του ήταν η αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Στις δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 υποψήφιοι του κόμματος, οι οποίοι 
παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. 

γ)  Σχολικό βιβλίο σελίδα 140  Σύμφωνο Περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος 
και Βουλγαρίας: Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Νεϊγύ που προέβλεπε 
την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Στη Συνθήκη αυτή ήταν 
συνημμένο το Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Με 
βάση αυτό, αναχώρησαν από την Ελλάδα περίπου 50.000 Βούλγαροι και από την Βουλγαρία 
περίπου 30.000 Έλληνες (περίπου 20.000 ακόμη Έλληνες είχαν μεταναστεύσει πριν από την 
υπογραφή της Συνθήκης). 

 
Α2.  
α. Λάθος 
β. Λάθος 
γ. Σωστό 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 
 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 73: «Στην περίοδο … επίκαιρα θέματα.» και σελ.75: «η ήττα όμως … από 
την πολιτική σκηνή». 
 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδες 142 – 143: Μάθημα 4  Η παλιννόστηση 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
Γ1. Σελίδα 216 σχολικού βιβλίου  
«Με απόφασή τους οι Δυνάμεις… Κρητικού ζητήματος.» 
Από το παράθεμα αντλούμε τα εξής στοιχεία: 
-όσον αφορά τη διαδικασία με την οποία ο Α. Ζαΐμης ανέλαβε την εξουσία: 
Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α΄ υπέδειξε ως νέο ύπατο αρμοστή του νησιού τον Α. Ζαΐμη. Τον 
Σεπτέμβριο του 1906 ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα. Η ελληνική κυβέρνηση έδρασε με τέτοιο 
τρόπο ώστε να απομονωθούν τα αδιάλλακτα φιλοπριγκιπικά στοιχεία. Τέλος, η αποδοχή των 
οδηγιών της εκ μέρους του πρίγκιπα αποτέλεσε τον καταλύτη για την αντικατάσταση του 
τελευταίου από τον Ζαΐμη. 
-σχετικά με το έργο του Α. Ζαΐμη στον τομέα της εσωτερικής πολιτικής: 
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Αξίζει να τονιστεί η υλοποίηση του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Κρήτη σε αντίθεση με τη 
δεσποτική συμπεριφορά του πρίγκιπα. Επιπρόσθετα η παροχή αμνηστίας συντέλεσε στην 
αποκατάσταση της εσωτερικής γαλήνης στο νησί. Τέλος, η ολοκλήρωση του έργου της 
Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τον κοινοβουλευτισμό και συντέλεσε 
στον εξορθολογισμό της διοίκησης. 
 
Δ1.  
Σελίδες 250 - 251 σχολικού βιβλίου  
«Η κυβέρνηση … πολιτικών εξελίξεων.» 

Από το παράθεμα Α΄ σχετικά με τη διπλωματική δραστηριότητα που ανέπτυξε ο 
Χρύσανθος στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι: 

Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος ήταν ο εμπνευστής της ίδρυσης ποντιακού κράτους. Στόχος 
του ήταν η ένωση του Πόντου με την Ελλάδα. Έτσι στη συνδιάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι 
προετοίμασε ένα υπόμνημα με το οποίο ζητούσε τη δημιουργία ενός «Αυτόνομου Ελληνικού 
κράτους». Με την παρότρυνση του Γάλλου Ζυλ Καμπόν παρουσίασε τα αιτήματά του στους 
Βρετανούς και Αμερικανούς αντιπροσώπους.  Ο Χρύσανθος μίλησε στο Γάλλο πρωθυπουργό και 
στα μέλη της αγγλικής αποστολής. Μάλιστα στον Κλεμανσώ έδωσε και πρόσθετο σημείωμα για το 
ποντιακό ζήτημα. 

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του με τους Αρμένιους αντλούμε τα ακόλουθα στοιχεία 
από το Β΄ κείμενο: 

Ο Χρύσανθος συνομίλησε ανεπίσημα με τους Αρμένιους το 1919 στη διάσκεψη ειρήνης 
στο Παρίσι.  Προσπάθησε να υλοποιήσει μία ποντο-αρμενική συνεργασία. Έφθασε στο Εριβάν τον 
Ιανουάριο του 1920 όπου και διαπραγματεύτηκε με τους Αρμένιους τη δημιουργία μιας «ποντιο-
αρμενικής συνομοσπονδίας». Η συμφωνία υπογράφτηκε από τον Αρμένιο πρωθυπουργό Χατισιάν 
και τον Μητροπολίτη Χρύσανθο. 
 


