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α. Είναι το Σύμφωνο που ήταν συνημμένο στη συνθήκη του Νεϊγύ που
υπογράφηκε το Νοέμβριο του 1919. Με βάση αυτό το Σύμφωνο αναχώρησαν
από την Ελλάδα περίπου 50.000 Βούλγαροι κ′ από τη Βουλγαρία περίπου
30.000 Έλληνες (περίπου 20.000 ακόμη Έλληνες είχαν μεταναστεύσει πριν
από την υπογραφή της συνθήκης)
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β. Μέτρο εξόντωσης που εφάρμοσαν οι Τούρκοι εναντίον των μειονοτήτων κατά
την περίοδο των διωγμών. Τον 20ο αι οι άνδρες άνω των 45 ετών που δεν
στρατευόταν, επάνδρωσαν τα τάγματα εργασίας. Εκεί πολλοί πέθαναν από
κακουχίες, πείνα και αρρώστιες.

γ. Το πολιτικό σχήμα που οργανώθηκε μετά από το 1901, στην Κρήτη, ένας
συνασπισμός γύρω από το Βενιζέλο όσων ήταν δυσαρεστημένοι με την
αυταρχική πολιτική του Πρίγκιπα. Έμπιστοι συνεργάτες του Βενιζέλου ήταν
ο Κ. Φούμης κ′ ο Κ. Μάνος. Οι τρεις αυτοί αποτέλεσαν μια τριανδρία που δε
δίστασε να προχωρήσει σε δυναμική αναμέτρηση με τον Πρίγκιπα
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Απάντηση: σελ 53 «το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας … τραμ και
λεωφορεία» .

Απάντηση: σελ 206-207
«Οι ξένοι ναύαρχοι … ορίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος»
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α. Αναφορά στις φιλελεύθερες διατάξεις του Συντάγματος του 1844 (σελ 71
«ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα ήταν: … η ισότητα» σελ 72 «που
αποτελούσε παγκόσμια πρωτοπορία» ) + (σελ 72 « το δικαίωμα της
καθολικής… διεκδίκηση συμφερόντων)
πρόσθεση στοιχείων ιστορικού παραθέματος για τον εκλογικό νόμο της 18ης
Μαρτίου 1844 που αναγνώριζε το δικαίωμα του εκλέγειν σε όσους είχαν
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του κ′ είχαν ιδιοκτησία, επάγγελμα.
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β (σελ 72-73)

Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο το κράτος και λιγότερο η
Ε.Α,Π, η οποία πρόσφερε οικονομική βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό
επιχειρήσεων, οικοτεχνικών κ′ βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (όπως η
ταπητουργία). Σε αντίθεση με την αγροτική αποκατάσταση, η αστική
περιλάμβανε μόνο στέγαση κ′ όχι πρόνοια για εύρεση εργασίας.
Αναφορά στην ιστορική αφήγηση σελ 158-159
«Η αστική στέγαση ξεκίνησε … Επρόκειτο να ζήσουν για πολλά χρόνια».
Πρόσθεση στοιχείων ιστορικών παραθεμάτων και κυρίως από το κείμενο β.
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«Ίσως οι φιλελεύθερες πολιτικές διαδικασίες … (αριστερά – δεξιά,
προοδευτικά – συντηρητικά)»

