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Α.1.
α. Πολιτοφυλακή της Κρήτης: Σχ. βιβλίο, σελ. 215 και 216 : Σώµα του
οποίου η ίδρυση προβλεπόταν στο οριστικό κείµενο των µεταρρυθµίσεων
της Διεθνούς Επιτροπής που ήλθε στην Κρήτη το Φεβρουάριο του 1906. Η
Κρητική Πολιτοφυλακή θα είχε Έλληνες αξιωµατικούς που
προηγουµένως θα παραιτούνταν από τον ελληνικό στρατό. Οργανώθηκε
για πρώτη φορά το 1907 κατά την περίοδο της αρµοστείας του
Αλέξανδρου Ζαΐµη και αποτέλεσε τον πρώτο στρατό του νησιού.
Εξελίχθηκε σε αξιόλογη δύναµη, όπως φάνηκε αργότερα στους
Βαλκανικούς πολέµους 1912 - 1913.
β. Κοινωνιολογική Εταιρεία: Σχ. βιβλίο, σελ. 93: «Τα αριστερά κόµµατα
ήταν οµάδες …και να ιδρύσουν κόµµα».
γ. Συνθήκη του Νεϊγύ: Σχ. βιβλίο , σελ. 140: «Το Νοέµβριο του 1919
υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ … είχαν µεταναστεύσει πριν από την
υπογραφή της συνθήκης».
Α.2.
α. 4
γ. 1
δ. 5
ε. 3
ζ. 2
Β.1.
Σχ. βιβλίο, σελ. 85 - 87: «Ο ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897 …µια
µυστική ένωση στρατιωτικών».
Β.2.
Σχ. βιβλίο, σελ. 250: «Στην Ευρώπη πρωτεργάτης του αγώνα …ζήτησε
επίσηµα την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης».
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ.1.
α) Σχ. βιβλίο, σελ. 42 - 43: «Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους … και
τεχνητές ελλείψεις».
Κείµενο Α: Οι νέοι ιδιοκτήτες των τσιφλικιών της Θεσσαλίας, δηλαδή οι
Έλληνες οµογενείς, ενώ αναγνώριζαν στους χωρικούς την κυριότητα της
κατοικίας και της έκτασης που καλλιεργούσαν εντούτοις υποχρέωναν
τους κολίγους να καταβάλλουν ενοίκιο, καθώς αυτοί κατείχαν τίτλους
ιδιοκτησίας.
β) Σχ. βιβλίο, σελ. 81: «Στα εδάφη της Θεσσαλίας … για τη βελτίωση της
θέσης τους».
Κείµενο Β: Όσον αφορά στις θέσεις του Χαρ. Τρικούπη για το αγροτικό
ζήτηµα
αυτός
υποστήριζε
τη
διατήρηση
του
καθεστώτος
µεγαλοϊδιοκτησίας στη Θεσσαλία, καθώς τη θεωρούσε αναγκαία για την
εθνική οικονοµία.
Αντίθετα, ο Θ. Δηλιγιάννης επεδίωξε µε αγροτικό νόµο (1896) την
απαλλοτρίωση µεγαλοϊδιοκτησιών γης στη Θεσσαλία και τη διανοµή τους
σε κολίγους, ώστε να προωθήσει την αγροτική µεταρρύθµιση.
γ) Κείµενο Γ: Τα προβλήµατα και οι διεκδικήσεις των κολίγων
διαφαίνονται στο υπόµνηµά τους (1910) προς το βασιλιά Γεώργιο Α’. Ως
προβλήµατα καταγράφονται:
® η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας
® η εκδίωξη των κολίγων από τον τόπο διαµονής τους κατά βούληση
των ιδιοκτητών
® η υποβάθµιση της γεωργικής οικονοµίας
® η ενίσχυση της τοκογλυφίας
® η έξαρση ασθενειών (ελονοσία)
Βασικό αίτηµα των κολίγων αποτελεί η κατάργηση του παρωχηµένου
θεσµού της δουλοπαροικίας.
Σχ. βιβλίο, σελ. 43: «Οι πρακτικές αυτές δηµιουργούσαν εντάσεις … στο
χωριό Κιλελέρ (1910)».
Δ.1.
α) Σχ. βιβλίο, σελ. 158 - 159: «Η αστική στέγαση ξεκίνησε από την Αθήνα
… για τη στέγασή τους».
Σχετικά µε τη δηµιουργία νέων προσφυγικών συνοικισµών αξιοποιούµε
από το Κείµενο Α τα χωρία:
· «Αρχικά οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε σκηνές … πλινθόκτιστα
δωµάτια»
· « Η επιτροπή αποκαταστάσεως ανέλαβε … διαφόρων τύπων»

2

Σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης στους προσφυγικούς συνοικισµούς
αξιοποιούµε από το Κείµενο Α τα χωρία:
· «Η µοναδική παρηγοριά των κατοίκων ήταν ο καθαρός αέρας»
· «οι συνθήκες διαβίωσης χαρακτηρίζονται από άθλιες έως αβίωτες»
· «Η κατάσταση των ανθρώπων … παρουσίαζαν φρικτό θέαµα»
β) Σχ. βιβλίο, σελ. 159: «Υπήρχαν βέβαια και εύποροι πρόσφυγες … και η
Καλλίπολη στον Πειραιά».
Η επιχειρηµατική δράση των εύπορων προσφύγων παρουσιάζεται στο
Κείµενο Β στα εξής σηµεία:
· «παρέχονται οικόπεδα και δάνεια … ανήκουν σ’ αυτή την
κατηγορία»
· «Σµυρναίοι πρόσφυγες … µεγαλύτερο πλάτος δρόµων»
Σχ. βιβλίο, σελ. 159: «Στο αντίθετο άκρο βρίσκονταν οι άποροι πρόσφυγες
… επρόκειτο να ζήσουν για πολλά χρόνια».
Για την υποδοµή στέγασης των άπορων προσφύγων αξιοποιούµε από το
Κείµενο Γ τα εξής χωρία:
· « Ένα ολόκληρο χωριό … πάνω από δύο χιλιάδες άτοµα»
· «Οι καλύβες είναι απερίγραπτα στενάχωρες … είναι αδύνατο να
είναι αεροστεγείς το χειµώνα … το καλοκαίρι ο καυτερός ήλιος
µετατρέπει τις παράγκες σε σωστούς φούρνους»
· «δεν αντιπροσωπεύουν παρά την κατώτατη βαθµίδα της
πολιτισµένης ζωής»
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