
ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Α1. Να δοθούν οι οπιζμοί ηυν παπακάηυ εννοιών :  

α) Βεληδειηζκόο  β) Oξγαληθόο λόκνο 1900 γ) Δζληθόλ Κνκηηάηνλ              

Α2. Να γπάτεηε ηη λέξη Συζηό αν θευπείηαι πυρ η ππόηαζη είναι ζυζηή, και ηη 

λέξη Λάθορ, αν θευπείηαι πυρ η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

α) Τελ πεξίνδν 1846/1848 ν Κσιέηηεο θαηείρε πέληε από ηα εθηά ππνπξγεία ηεο 

θπβέξλεζήο ηνπ. 

β) Σηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 1923 είρε ππνγξαθεί ε ειιελνηνπξθηθή ζύκβαζε αληαιιαγήο 

πιεζπζκώλ. 

γ) Η ηειηθή ζπκθσλία γηα ην θξεηηθό δήηεκα ππνγξάθηεθε από ηνλ Δι. Βεληδέιν ζηηο 3 

Ννεκβξίνπ 1905 ζην κνλαζηήξη ησλ Μνπξληώλ ηεο Κπδσλίαο. 

δ) Τν Σύληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ήηαλ ζρεηηθά ζπληεξεηηθό θαη παξαρσξνύζε 

ζηνλ εγεκόλα ππεξεμνπζίεο. 

ε) Σηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1910, νη θηιειεύζεξνη θέξδηζαλ 362 έδξεο.                       

 Α3. α) Να αλαθεξζείηε ζηα πξνβιήκαηα πνπ θαζηζηνύζαλ αλππέξβιεηε δπζθνιία 

ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ αλεμαξηεζία.      

 β) Να αλαθεξζείηε ζηνπο όξνπο ηεο Σύκβαζεο ηεο Λσδἀλλεο.    

Β1. Μελεηώνηαρ ηο παπαπάνυ κείμενο πος ζαρ δίνεηαι και αξιοποιώνηαρ ηιρ 

ιζηοπικέρ ζαρ γνώζειρ, να παποςζιάζεηε: 

 α)Τνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επαλάζηαζε ηεο 3εο Σεπηέκβξε.                                   

 β) Τηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο.                                                    

 γ) Τν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηε δηελέξγεηα θνηλνβνπιεπηηθώλ εθινγώλ.                              

Οι πρώηες εκλογές ζηην Ελλάδα (Κείμενο Αθήνα, 3 Σεπηεμβρίοσ 1843). 

Μπξνζηά από ην παιάηη ηνπ βαζηιηά Όζσλα ζπγθεληξώλεηαη ιαόο θαη ζηξαηόο. Έρεη 

μεζπάζεη επαλάζηαζε. Τν αίηεκα είλαη έλα: Η παξαρώξεζε Σπληάγκαηνο, κε βάζε ην 

νπνίν ζα θπβεξλάηαη ε Διιάδα. Ο Όζσλαο θαη νη Βαπαξνί ηνπ ήξζαλ λα θπβεξλήζνπλ 

ηελ ρώξα ην 1833. Γηα δέθα ρξόληα ην θαζεζηώο ήηαλ απόιπηε κνλαξρία. Όκσο νη 

Έιιελεο δελ είραλ αγσληζηεί γηα ηελ εζληθή ηνπο ειεπζεξία θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο 

ππνδνύισζε. Ήδε, πνιύ πξώηκα, ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Τξνηδήλαο ηνπ 1827 είραλ 

ςεθίζεη Σύληαγκα πνπ θαηνρύξσλε ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Τν 

λενζύζηαην ειιεληθό θξάηνο ήηαλ από ηα πξώηα ηεο Δπξώπεο πνπ είρε θαηνρπξώζεη 

απηό ην ππέξηαην δεκνθξαηηθό δηθαίσκα. Η δεθάρξνλε απνιπηαξρηθή δηαθπβέξλεζε 

ησλ Βαπαξώλ νδήγεζε ζηελ επαλάζηαζε γηα ηελ παξαρώξεζε Σπληάγκαηνο. Ο 

ζηξαηεγόο Μαθξπγηάλλεο γξάθεη ζηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ: «Αθνύ θαηήρεζα όιν ην 



θξάηνο κε ηηο ππνγξαθέο, έθξηλα εύινγν λα βάισ θαη πνιηηηθνύο εηο ηελ πξσηεύνπζα. 

Καλέλαο άιινο δελ ήηαλ λα είρα κπηζηνζύλε – ν Μεηαμάο, όηη έδεημε θαη ραξαθηήξα εηο 

ηελ πξνεδξία ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ. Τόηε νξθηδόκαζηε όηη λα θάκσκελ Δζληθή 

Σπλέιεςε θαη Σύληακα, λα δηνηθνύκαζηε ηνηνύησο. Κη αλ ν Βαζηιέαο ππνγξάςε, λα 

είκαζηε ππέξ ηνπ, αλ δελ ππνγξάςε, λα ηνπ είκαζηε ελάληηνη, όηη ζα καο ζθνηώζε…Η 

επαλάζηαζε γηα ηελ παξαρώξεζε Σπληάγκαηνο, κε αξρεγό ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 

Ιππηθνύ ηεο Αζήλαο ζπληαγκαηάξρε Γεκήηξην Καιιέξγε, πέηπρε. Σρεκαηίζηεθε 

ππεξθνκκαηηθή θπβέξλεζε κε πξσζππνπξγό ηνλ Αλδξέα Μεηαμά, ε νπνία ζηηο 7 

Σεπηεκβξίνπ 1843 πξνθήξπμε εθινγέο γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δζληθήο Σπλέιεπζεο πνπ 

ζα ςήθηδε ην Σύληαγκα. Οη εθινγέο νξίζηεθαλ λα γίλνπλ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ 

Οθησβξίνπ.                                                                                                  

Γ1. Αξιοποιώνηαρ ηιρ ιζηοπικέρ ζαρ γνώζειρ και ανηλώνηαρ ζηοισεία από ηα 

κείμενα πος ζαρ δίνονηαι να πεπιγπάτεηε ηην καηάζηαζη ηηρ ελληνικήρ 

οικονομίαρ καηά ηην πεπίοδο 1919-1939 και να αναθεπθείηε ζηιρ επιπηώζειρ ηηρ 

διεθνούρ οικονομικήρ κπίζηρ ηος 1929 ζηην οικονομία ηηρ Ελλάδαρ.                                                                                                                         

Κείμενο Α: Η ειιεληθή νηθνλνκία ζην κεζνπόιεκν αλαπηύρζεθε ξαγδαία κέζα ζε 

ζπλζήθεο αηθλίδηαο απνκνλώζεσο από ην εμσηεξηθό θαη έληνλεο δεκνγξαθηθήο 

πηέζεσο από ην εζσηεξηθό. Σηε δεθαπεληαεηία 1925-1939, ε θαηά θεθαιήλ εζληθή 

παξαγσγή απμήζεθε κε ηνλ εληππσζηαθό ξπζκό Σειίδα 5 από 5 ηνπ 5,5%. Τν εζληθό 

εηζόδεκα, από 37,2 εθ. δξαρκέο ην 1932 απμήζεθε ζε 61,3 εθ. δξαρκέο ην 1938. Η 

καδηθή εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ιεηηνύξγεζε ζαλ κηα αθαηακάρεηε δεκνγξαθηθή 

πίεζε. Η εξγαηηθή δύλακε πξνζθέξζεθε ζε αθζνλία θαη θζελά. Γη’ απηό ε αλεξγία θαη 

ε ππναπαζρόιεζε ζηα ρξόληα απηά δελ ήηαλ παξά απινύζηαηα νη «ζθνηεηλέο» 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Σαλ ζπλέπεηα ηεο δηεζλνύο 

πθέζεσο κεηά ην 1921, δελ ήηαλ κόλν όηη ζηακάηεζε ε κεηαλάζηεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά όηη ζηακάηεζαλ θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ιόγσ ησλ 

απαγνξεύζεσλ ζηελ είζνδν ησλ κεηαλαζηώλ πνπ έζεζαλ νη Η.Π.Α από ην 1921. 

(Ιζηορία ηοσ Ελληνικού Έθνοσς, IE) 

Κείμενο Β: Ωζηόζν, ε επεκεξία είλαη θαηλνκεληθή θαη δελ εμππεξεηεί παξά κηα 

κεηνςεθία, γηαηί βαζίδεηαη θαηά πξώην ιόγν ζην μέλν θεθάιαην πνπ εηζάγεηαη καδηθά 

κε ηε κνξθή δαλείσλ θαη ειέγρεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο. Τν νιηθό πνζό ησλ 

εμσηεξηθώλ δαλείσλ απ’ ην 1923 σο ην 1932 θηάλεη ζηα 1.654 εθαη. ρξπζέο δξρ. Έηζη, 

ε δηεζλήο θξίζε ηνπ 1931 επεξεάδεη βαζηά ηελ νηθνλνκία θαη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο 

Διιάδαο. Ούηε νη ζθιεξέο επηβαξύλζεηο πνπ αλέξρνληαη θαη’ άηνκν ζε 114 ρξπζέο 

δξρ. ην 1928-1929 (έλαληη 29,1 ρξπζέο δξρ. ην 1920), νύηε νη δηάθνξεο επηλνήζεηο 

ησλ δηαδνρηθώλ θπβεξλήζεσλ θαηνξζώλνπλ λ’ αλαραηηίζνπλ ηε ρξενθνπία, πνπ 

θεξύζζεηαη ζηα 1932. Όηαλ πέξαζε ε θξίζε, ε νηθνλνκηθή δσή θαίλεηαη λα 

μαλαπεξλάεη ηελ νκαιή πνξεία ηεο: ην εκπόξην, πνπ ε γεληθή ηνπ αμία θαηεβαίλεη ζηηο 

87,05 ρξπζέο δξρ. θαηά θάηνηθν γηα ηελ πεξίνδν 1931-1939, παξνπζηάδεη ειαθξή 

βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ παξ’ όια απηά είλαη πάληα ειιεηκκαηηθό (νη εμαγσγέο δελ 

απνηεινύλ παξά ηα 50,65% ηελ εηζαγσγώλ γηα ηελ πεξίνδν 1921-1930 θαη ηα 54,81% 



γηα ηα ρξόληα 1931-1939. (Ν.Γ.Σβορώνος, Επιζκόπηζη ηης Νεοελληνικής Ιζηορίας, 

Αθήνα:1976, 129 – 130)                                                                            
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