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ΘΕΜΑ Α
Α.1

α)

β)

Πολιτοφυλακή Κρήτης: σελίδες 215 + 216 σχ. βιβλίο
Η Χωροφυλακή που οργανώθηκε στην Κρήτη με εντελώς νέο σχήμα
σύμφωνα με το οριστικό κείμενο των μεταρρυθμίσεων. Αυτή
περιελάμβανε Έλληνες αξιωματικούς που προηγουμένως θα
παραιτούνταν από τον ελληνικό στρατό. Οργανώθηκε για πρώτη φορά
το 1907 και αποτέλεσε τον πρώτο στρατό του νησιού, που εξελίχθηκε
σε αξιόλογη δύναμη, όπως φάνηκε αργότερα στους Βαλκανικούς
πολέμους (1912-1913)
Κοινωνιολογική εταιρεία: σελίδες 89 + 93 σχ. βιβλίο
Ήταν η σοβαρότερη από τις ομάδες με σοσιαλιστικές ιδέες, συνήθως
ξένες προς την κοινωνική βάση στην οποία ήθελαν να απευθυνθούν,
οπότε και αντιμετώπιζαν δυσκολίες συνεννόησης και κομματικής
συσπείρωσης. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις εκλογές της 8ης
Αυγούστου 1910. Ξεκίνησε από μερικούς διανοούμενους ως αριστερός
.. (σελ. 93) έως να «ιδρύσουν κόμμα»

γ)

Συνθήκη Νεϊγύ: σελίδα 140 σχ. βιβλίο
«Το Νοέμβριο του 1919 … από την υπογραφή της συνθήκης»)
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Α.2

ΘΕΜΑ Β
Β.1

σχολικό βιβλίο σελίδες 85-86
«Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος … σελ. 86 περιορισμό της γραφειοκρατίας»

Β.2

σχολικό βιβλίο σελίδα 250
«Στην Ευρώπη πρωτεργάτης … Σοβιετικής Ένωσης»
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ΘΕΜΑ Γ.1
α) σελίδες 42-43 σχ. βιβλίο
«Αργότερα όμως … τεχνητές ελλείψεις»


πρακτικές ιδιοκτητών τσιφλικιών (από παράθεμα κείμενο Α) εκβιάζουν
γεωργούς για πληρωμή ενοικίου για τις οικίες που μένουν ενώ οι Τούρκοι
πρώην κάτοχοί τους αναγνώριζαν στους χωρικούς την κυριότητα τόσο της
οικίας όσο και της περιοχής.

β) σελίδα 81 σχ. βιβλίο
«Στα εδάφη Θεσσαλίας … βελτίωση θέσης τους»
(από παράθεμα κείμενο Β)
Τρικούπης: αν διανείμουν κτήματα στους καλλιεργητές θα έδιωχναν το χρήμα
Ελλήνων εξωτερικού. Η κατάσταση στη Θεσσαλία να παραμείνει όπως έχει
για τα συμφέροντα της χώρας.
Δηλιγιάννης: μόνιμος εχθρός πλουσίων προσπάθησε να περάσει νόμο για
απαλλοτρίωση μέρους τσιφλικιών υπέρ καλλιεργητών τους. Αυτό
ισοδυναμούσε με αναγνώριση ύπαρξης «Θεσσαλικού προβλήματος»
γ)

1. προβλήματα Κολίγων (από παράθεμα κείμενο Γ)
 ο γεωμετρικός πληθυσμός ελαττώνεται και η γεωργία οπισθοδρομεί
 ακμή τοκογλυφίας
 μάστιγα ελονοσίας
διεκδικήσεις Κολίγων (από παράθεμα κείμενο Γ)
 Να γίνουν κύριοι της γης
 Να μην διώκονται αυθαίρετα
 Να μην είναι δουλοπάροικοι
2. Εξέλιξη ζητήματος από 1907-1910
σχ. βιβλίο σελίδα 43:
«οι πρακτικές αυτές … στο χωριό Κιλελέρ (1910)

ΘΕΜΑ Δ.1
σχ. βιβλίο σελίδα 157 – 159
«Την αστική αποκατάσταση … για την στέγασή τους» στοιχεία από
παράθεμα, κείμενο Α.)
Αστική στέγαση στην Αθήνα (Καισαριανή)  αθλιότητα συνθηκών
β) σχ. βιβλίο σελίδα 159
«Υπήρχαν βέβαια … για πολλά χρόνια»
Στοιχεία από παράθεμα, κείμενο Β και κείμενο Γ
πρόχειρες κατασκευές στη Νέα Σμύρνη, Καλλίπολη , Νέα Καλλικράτεια
πλεονεκτική η θέση Σμυρναίων προσφύγων.
Στη Θεσσαλονίκη μικροσκοπικά τενεκεδόσπιτα = πρωτόγονη στέγη
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