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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
Α1. 
α. «Η κατάσταση αυτή … στη χώρα». (σελ. 45) 
β. «Ένα σοβαρό ζήτημα … εγκατάστασής του». (σελ. 208) 
γ. «Οι διαπραγματεύσεις … με την Ελλάδα». (σελ. 215) 
 
Α2. 
α. 7 
β. 5 
γ. 3 
δ. 2 
ε. 4 
 
Β1. «Θεμελιωτής της … την κυκλοφορία τους». (σελ. 28) 
 
Β2. «Στην αρχή … εγκατάστασης». (σελ. 140 – 142) 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
Γ1.  
 
α. «Στην οικονομική ζωή … δραστηριότητες». (σελ. 165) 
 
β. «Σε γενικές γραμμές … αμφισβητούσαν» (προαιρετικά) , «Στην κοινωνική ζωή … 
πατρίδα τους». (σελ. 165 – 166) 
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Από την πηγή Β: Πρόκειται για μαρτυρία από την οποία πληροφορούμαστε τις 
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στην Κέρκυρα. Οι διαφορετικές 
συνήθειες αλλά και η γλώσσα στάθηκαν εμπόδια στην αρμονική συμβίωσή τους με 
τους γηγενείς, που όμως με τον καιρό ξεπεράστηκαν και άρχισαν να γίνονται μικτοί 
γάμοι. 
γ. «Στην πολιτική … εναντίον τους» (σελ. 165) 
 
Από την πηγή Α: Οι περισσότεροι πρόσφυγες, οι οποίοι κατοικούσαν στην βόρεια 
Ελλάδα, υποστήριζαν την πολιτική παράταξη των βενιζελικών. Ελάχιστοι ήταν αυτοί 
που υποστήριζαν τους αντιβενιζελικούς και εντάχθηκαν σε συνδυασμούς 
αντιβενιζελικών κομμάτων. Η κατάσταση αυτή που επικρατούσε κατά τη δεκαετία 
του 1920 επηρέασε και το εκλογικό αποτέλεσμα στις εκλογές του 1926, στις οποίες 
κέρδισαν οι βενιζελικοί. 
 
Δ1. 
 
α. «Κατά την περίοδο … της γραφειοκρατίας». (σελ. 84 – 86) 
 
Από την πηγή Α: Οι αξιωματικοί ήταν δυσαρεστημένοι μετά την ήττα στον 
ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, ενώ κατά τα έτη 1908- 1909 μεγάλωσε η 
αντιπάθειά τους για τον Κωνσταντίνο. Τα προβλήματα στην εθνική οικονομία και η 
φορολογική επιβάρυνση των πολιτών οδήγησαν την απώλεια της εμπιστοσύνης, 
ιδιαίτερα των μισθωτών, προς τα κόμματα.  
 
β. «Το 1909 … μέσω της Βουλής». (σελ. 86 – 87) 
 
Από την πηγή Β: Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος υποβάλλει τα αιτήματά του  προς το 

βασιλιά μέσα από μία προκήρυξη. Απαιτεί να απομακρυνθούν από τη διοίκηση του 

στρατού και του ναυτικού τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και να 

αντικατασταθούν από ανώτερους αξιωματικούς, εν ενεργεία ή απόστρατους. 

Επίσης, ζητά μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη θρησκεία και το σύστημα διοίκησης, 

αλλά  και τη δικαιοσύνη και την εκπαίδευση και φυσικά την οικονομική ανόρθωση 

της χώρας. 


