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Επαναληπτικά θέµατα

ΑΑ.. ΝΝαα χχααρραακκττηηρρίίσσεεττεε ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς ππρροοττάάσσεειιςς ωωςς σσωωσσττέέςς ήή λλααννθθαασσµµέέ--
ννεεςς σσηηµµεειιώώννοοννττααςς ΧΧ σσττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο ττεεττρρααγγωωννάάκκιι..

ΕΕννόόττηητταα 11
ΣΣ     ΛΛ

1)  Η εφαρµογή νέων µεθόδων καλλιέργειας ήταν το κύριο χαρακτηρι-
στικό της βιοµηχανικής επανάστασης. [  ]   [  ]

2) Κατά τον 18ο αιώνα, εποχή που συντελείται η βιοµηχανική επανά-
σταση, οι αγρότες αποτελούσαν την πλειοψηφία του ευρωπαϊκού
πληθυσµού.  [  ]   [  ]

3) Η «ένδοξη επανάσταση» στην Αγγλία είχε οδηγήσει στην εδραίωση
της απόλυτης µοναρχίας στη χώρα αυτή.                     [  ]   [  ]

4) Κύριο χαρακτηριστικό του ∆ιαφωτισµού ήταν η απόρριψη κάθε αυθε-
ντίας και η εµπιστοσύνη στον ορθό λόγο. [  ]   [  ]

5) Σύµφωνα µε τη διαφωτιστική ιδεολογία, υφίστανται φυσικά δικαιώ-
µατα, τα οποία καµία εξουσία δεν µπορεί να καταργήσει. [  ]   [  ]

6) Η «φωτισµένη δεσποτεία» ήταν η πιο σκληρή µορφή απόλυτης µοναρ-
χίας. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 22
ΣΣ     ΛΛ

7) Οι αποικίες δεν είχαν µεταξύ τους ουσιαστικές διαφορές στην οικονο-
µική και αστική ανάπτυξη. [  ]   [  ]

8) Οι άποικοι δεν εκπροσωπούνταν στο αγγλικό κοινοβούλιο. [  ]   [  ]

9) Η επανάσταση των αποίκων επιταχύνθηκε από την αδιαλλαξία του
Άγγλου βασιλιά Γεωργίου Γ’. [  ]   [  ]

10) Η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας απηχούσε ιδέες του ∆ιαφωτισµού.
[  ]   [  ]

11) Το σύνταγµα των ΗΠΑ (1787) βασίστηκε στην αρχή της διάκρισης των
εξουσιών. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 33
ΣΣ     ΛΛ

12) Το παλαιό καθεστώς γεννούσε τη δυσαρέσκεια της αστικής τάξης.
[  ]   [  ]

13) Στην προεπαναστατική Γαλλία οι ευγενείς ήταν η µοναδική κοινωνική
τάξη που απολάµβανε προνόµια και φοροαπαλλαγές.  [  ]   [  ]
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14) Σκοπός της Συµβατικής Συνέλευσης ήταν να δώσει σύνταγµα στη
Γαλλία. [  ]   [  ]

15) Η Συντακτική Συνέλευση κατάργησε τα προνόµια και ψήφισε τη ∆ια-
κήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου και του Πολίτη. [  ]   [  ]

16) Το πρώτο σύνταγµα της Γαλλίας, το 1791, εγκαθίδρυε το πολίτευµα
της αβασίλευτης δηµοκρατίας. [  ]   [  ]

17) Οι Ορεινοί, µε ηγέτη το Ροβεσπιέρο, χρησιµοποίησαν το στρατό και
για τους εσωτερικούς εχθρούς µε αποτέλεσµα δεκάδες χιλιάδες εκτε-
λέσεις υπόπτων για αντεπανάσταση. [  ]   [  ]

ΕΕννόόττηητταα 44
ΣΣ     ΛΛ

18) Μετά την εκτέλεση του Ροβεσπιέρου η επανάσταση επέστρεψε στις
αρχικές µετριοπαθείς θέσεις της. [  ]   [  ]

19) Ο Ναπολέων Βοναπάρτης ανέβηκε στην εξουσία µε τη βία, χωρίς την
άδεια του ∆ιευθυντηρίου. [  ]   [  ]

20) Ο κυριότερος αντίπαλος της Γαλλίας του Ναπολέοντα υπήρξε η
Οθωµανική Αυτοκρατορία. [  ]   [  ]

21) Ηπειρωτικός αποκλεισµός είναι η απαγόρευση της διακίνησης των
αγγλικών προϊόντων στα λιµάνια της Ευρώπης. [  ]   [  ]

22) Τα γαλλικά στρατεύµατα στην Ευρώπη βρήκαν την ένθερµη συµπα-
ράσταση των ευγενών και του ανώτερου κλήρου. [  ]   [  ]

ΒΒ.. ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε τταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΑΑ σστταα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς σσττήήλληηςς ΒΒ..

11:: ∆∆ιιααφφωωττιισσττέέςς κκααιι ννέέαα ιιδδεεοολλοογγίίαα

A’ B’

1. Ζαν Ζακ Ρουσό
2. Μοντεσκιέ
3. Τζον Λοκ
4. Βολτέρος

α. Κοινωνικό Συµβόλαιο
β. Γενική βούληση
γ. Ανεξιθρησκία
δ. ∆ιάκριση των εξουσιών
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22:: ΑΑµµεερριικκααννιικκήή ΕΕππααννάάσστταασσηη κκααιι ΑΑννεεξξααρρττηησσίίαα ((σσττηη σσττήήλληη ΒΒ ππεερριισσσσεεύύεειι
έένναα σσττοοιιχχεείίοο))..

33:: ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς οοµµάάδδεεςς κκααιι εεννέέρργγεειιεεςς

ΓΓ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς κκααττάάττααξξηηςς

11.. ΝΝαα εεννττάάξξεειιςς ττιιςς ππααρραακκάάττωω ιισσττοορριικκέέςς έέννννοοιιεεςς σσττηηνν ααννττίίσσττοοιιχχηη ιιδδεεοολλοογγίίαα..

αα.. ααππόόλλυυττηη µµοοννααρρχχίίαα εε.. µµιισσααλλλλοοδδοοξξίίαα
ββ.. µµεερρκκααννττιιλλιισσµµόόςς σσττ.. οοιικκοοννοοµµιικκόόςς φφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόόςς
γγ.. φφωωττιισσµµέέννηη δδεεσσπποοττεείίαα ζζ.. ππίίσσττηη σσττηηνν ααυυθθεεννττίίαα
δδ.. ννττεεϊϊσσµµόόςς ηη.. φφυυσσιιοοκκρράάττεεςς

A’ B’

1. Γέιλ

2. Ντεκάρτ

3. Λοκ

4. Τζέφερσον

5. Γιόρκταουν

α. Συντάκτης της ∆ιακήρυξης της Ανε-
ξαρτησίας των ΗΠΑ
β. Πόλη όπου έγινε αποφασιστική µά-
χη για την αµερικανική ανεξαρτησία
γ. Πανεπιστήµιο των ΗΠΑ
δ. Φιλόσοφος που πρότεινε τη συστη-
µατική αµφιβολία
ε. ∆ιαφωτιστής που προέταξε τα «φυ-
σικά» δικαιώµατα ως απαραβίαστα 
στ. Πρόεδρος των ΗΠΑ

A’ B’

1. η Τρίτη Τάξη
2. ο λαός του Παρισιού
3. οι Γιρονδίνοι
4. οι Ορεινοί
5. ο κλήρος

α. κατάληψη της Βαστίλης 
β. κατάργηση µοναρχίας
γ. προνόµια – προεπαναστατικά
δ. αυτοανακήρυξη σε Εθνική Συνέ-
λευση
ε. κήρυξη πολέµου κατά της Πρωσίας

ΣΤΗΛΗ Α’
Ιδεολογία παλαιού καθεστώτος

ΣΤΗΛΗ Β’
Ιδεολογία ∆ιαφωτισµού
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22.. ΝΝαα εεννττάάξξεειιςς ττιιςς ππααρραακκάάττωω ιισσττοορριικκέέςς έέννννοοιιεεςς σσττηηνν ααννττίίσσττοοιιχχηη σσυυννέέ--
λλεευυσσηη..

αα.. ηη αασσττιικκήή εεππααννάάσστταασσηη εε.. ∆∆ιιαακκήήρρυυξξηη ττωωνν ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν ττοουυ
ΑΑννθθρρώώπποουυ κκααιι ττοουυ ΠΠοολλίίττηη

ββ.. ααββαασσίίλλεευυττηη δδηηµµοοκκρρααττίίαα σσττ.. σσυυννττααγγµµααττιικκήή µµοοννααρρχχίίαα
γγ.. ππρρωωττααγγωωννιισσττοούύνν οοιι ΙΙαακκωωββίίννοοιι ζζ.. ππρρωωττααγγωωννιισσττοούύνν οοιι ααννττιιππρρόόσσωω--

πποοιι ττηηςς ΤΤρρίίττηηςς ΤΤάάξξηηςς
δδ.. σσύύσσττηησσεε ΕΕππιιττρροοππήή ∆∆ηηµµόόσσιιααςς ηη.. ηη ρριιζζοοσσππαασσττιικκήή εεππααννάάσστταασσηη
ΣΣωωττηηρρίίααςς

∆∆:: ΕΕρρώώττηησσηη χχρροοννοολλόόγγηησσηηςς
ΝΝαα γγρράάψψεεττεε ξξααννάά τταα αακκόόλλοουυθθαα γγεεγγοοννόότταα σσττηη σσωωσσττήή χχρροοννοολλοογγιικκήή
σσεειιρράά,, ααρρχχίίζζοοννττααςς ααππόό ττοο ααρρχχααιιόόττεερροο..

ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ ΣΣΩΩΣΣΤΤΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ
Α.  Το σύνταγµα των ΗΠΑ 1) .…………………………………...

....…………….....……………….
Β. ∆ιακήρυξη Ανεξαρτησίας 2) .…………………………………...

....…………….....……………….
Γ. Συνθήκη Βερσαλλιών 3) .…………………………………...

....…………….....……………….
∆. Οι άποικοι καταστρέφουν φορτία 4) .…………………………………...
τσαγιού στη Βοστόνη ....…………….....……………….

Ε. Επταετής πόλεµος 5) .…………………………………...
....…………….....……………….

ΕΕ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς
11.. ΠΠοοιιεεςς εείίννααιι οοιι κκυυρριιόόττεερρεεςς πποολλιιττιικκέέςς θθέέσσεειιςς ττοουυ κκιιννήήµµααττοοςς ττοουυ ∆∆ιιααφφωωττιι--
σσµµοούύ;;

22.. ΠΠοοιιαα οοιικκοοννοοµµιικκήή θθεεωωρρίίαα υυππεερραασσππίίσσττηηκκαανν οοιι φφιιλλόόσσοοφφοοιι ττοουυ ∆∆ιιααφφωωττιι--
σσµµοούύ κκααιι ααππέέννααννττιι σσεε πποοιιαα οοιικκοοννοοµµιικκήή ππρραακκττιικκήή ττηηνν ααννττέέτταασσσσαανν;;

33.. ΝΝαα ππεερριιγγρράάψψεεττεε ττοο ππααλλααιιόό κκααθθεεσσττώώςς σσττηηνν ππρροοεεππαανναασσττααττιικκήή ΓΓααλλλλίίαα
ττοουυ 1188οουυ ααιιώώνναα..
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ΣΤΗΛΗ Α’
Συντακτική Συνέλευση

ΣΤΗΛΗ Β’
Συµβατική Συνέλευση



6 IIΣΣTTOOPPIIAA ΓΓ’’ ΓΓYYMMNNAAΣΣIIOOYY

ΑΑππααννττήήσσεειιςς

ΑΑ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς σσωωσσττοούύ--λλάάθθοουυςς

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 11:: 11)) Λάθος, 22)) Σωστό, 33)) Λάθος, 44)) Σωστό, 55)) Σωστό, 66)) Λάθος
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 22:: 77)) Λάθος, 88)) Σωστό, 99)) Σωστό, 1100)) Σωστό, 1111)) Σωστό,
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 33:: 1122)) Σωστό, 1133)) Λάθος, 1144)) Λάθος, 1155)) Σωστό, 1166)) Λάθος,

1177)) Σωστό
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ 44:: 1188)) Σωστό, 1199)) Λάθος, 2200)) Λάθος, 2211)) Σωστό, 2222)) Λάθος

ΒΒ.. ΕΕρρωωττήήσσεειιςς ααννττιισσττοοίίχχηησσηηςς

11.. 11 –– Β, 22 –– ∆, 33 –– Α, 44 –– Γ
22.. 11 –– Γ, 22 –– ∆, 33 –– Ε, 44 –– Α, 55 –– Β
33.. 11 –– ∆, 22 –– Α, 33 –– Ε, 44 –– Β, 55 –– Γ

ΓΓ.. ΕΕρρώώττηησσηη κκααττάάττααξξηηςς..
11..

22..

ΣΤΗΛΗ A’
Παλαιά Ιδεολογία

ΣΤΗΛΗ Β’
Ιδεολογία ∆ιαφωτισµού

Α. Απόλυτη µοναρχία

Β. Μερκαντιλισµός

Ε. Μισαλλοδοξία

Ζ. Πίστη στην αυθεντία

Γ. Φωτισµένη ∆εσποτεία 

∆. Ντεϊσµός

Στ. Οικονοµικός Φιλελευθερισµός

Η. Φυσιοκράτες

ΣΤΗΛΗ A’
Συντακτική συνέλευση

ΣΤΗΛΗ Β’
Συµβατική συνέλευση

Α. Αστική επανάσταση

Στ. Συνταγµατική µοναρχία

Ζ. Πρωταγωνιστούν οι αντιπρό-
σωποι της τρίτης τάξης

Ε. ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου και του Πολίτη

Η. Ριζοσπαστική επανάσταση

Β. Αβασίλευτη δηµοκρατία

Γ. Πρωταγωνιστούν οι Ιακωβίνοι

∆. Σύστησε Επιτροπή ∆ηµόσιας
Σωτηρίας
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∆∆.. ΕΕρρώώττηησσηη χχρροοννοολλόόγγηησσηηςς

11οο:: Ε (1756-1763). 
22οο:: ∆. 
33οο:: Β (1776). 
44οο:: Γ (1783, η Μ. Βρετανία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των αποίκων).
55οο:: Α (1787).

EE.. ΑΑππααννττήήσσεειιςς σσττιιςς εερρωωττήήσσεειιςς ααννάάππττυυξξηηςς

11.. Ο ∆ιαφωτισµός υπήρξε κίνηµα κατεξοχήν πολιτικό. Εξέφρασε κυρίως
τα αιτήµατα της αστικής τάξης, η οποία διεκδικούσε τη συµµετοχή της
στην πολιτική εξουσία. Αναλυτικότερα οι πολιτικές θέσεις του διαφωτι-
σµού ήταν οι εξής:
� Φυσικά δικαιώµατα: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ορισµένα απαραβίαστα
δικαιώµατα (ζωής, ιδιοκτησίας, ισότητας, ελευθερίας σκέψης και έκφρα-
σης). Τα δικαιώµατα αυτά δεν µπορεί να τα καταργήσει καµία εξουσία.
� Κοινωνικό συµβόλαιο: Οι άνθρωποι παραχώρησαν κάποιες ελευθερίες
τους, προκειµένου να ζήσουν αρµονικά. Το κράτος είναι ο εγγυητής των
όρων της συµφωνίας. Στην περίπτωση που το κράτος παραβιάσει το
συµβόλαιο και γίνει τυραννικό, οι αρχόµενοι έχουν δικαίωµα αντίστασης.
� Γενική βούληση: Όρος που σηµαίνει την έκφραση του γενικού συµφέ-
ροντος µέσα από τη σύνθεση των ατοµικών βουλήσεων. Πρόκειται
ουσιαστικά για τη συµµετοχή του λαού στη λήψη των αποφάσεων.
� ∆ιάκριση των εξουσιών: Οι φορείς της εξουσίας πρέπει να είναι διαφο-
ρετικοί.

22.. Οι οικονοµολόγοι του ∆ιαφωτισµού θεώρησαν ότι η οικονοµία πρέπει
να αφεθεί να λειτουργεί «φυσικά», χωρίς την παρέµβαση του κράτους.
Την άποψη αυτή την υποστήριξαν Γάλλοι οικονοµολόγοι και ονοµάστηκε
φυσιοκρατία. Στη Μ. Βρετανία, η οποία πλούτιζε από το εµπόριο, γεννή-
θηκε η θεωρία του οικονοµικού φιλελευθερισµού. Σύµφωνα µε αυτή τη
θεωρία το κράτος δεν πρέπει να παρεµβαίνει παρά ελάχιστα στην οικο-
νοµική ζωή. Και οι δύο θεωρίες ήταν αντίθετες στο προηγούµενο οικονο-
µικό δόγµα του µερκαντιλισµού, το οποίο προωθούσε και υποστήριζε
τον κρατικό προστατευτισµό της οικονοµίας. Αποτέλεσµα της επέµβα-
σης του κράτους στην οικονοµική ζωή ήταν να περιορίζεται η ελεύθερη
οικονοµική δραστηριότητα, κάτι αντίθετο προς τα συµφέροντα της αστι-
κής τάξης. 

33.. Η γαλλική κοινωνία, κατά την προεπαναστατική περίοδο, ήταν αυστη-
ρά διαχωρισµένη σε τρεις τάξεις µε κριτήριο την καταγωγή και τα προ-
νόµια που απολάµβανε η καθεµιά. Οι τρεις τάξεις ήταν οι ευγενείς, ο
κλήρος και η τρίτη τάξη. Η προεπαναστατική κοινωνική δοµή ονοµά-



στηκε παλαιό καθεστώς. Οι δύο πρώτες τάξεις απολάµβαναν όλα τα
προνόµια και δε φορολογούνταν. Αντίθετα, όλα τα βάρη της οικονοµίας
και όλες τις υποχρεώσεις τις είχε αναλάβει η πολυπληθέστερη κοινωνική
τάξη, η τρίτη τάξη, η οποία δεν απολάµβανε κανένα προνόµιο και καµία
ελάφρυνση. Το παλαιό καθεστώς, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε δυσα-
ρέσκεια και δυσφορία στον γαλλικό λαό και καταπολεµήθηκε από τους
ιδεολόγους του διαφωτισµού. Η µεγαλύτερη αντίφαση που είχε δηµι-
ουργήσει το παλαιό καθεστώς ήταν ο αποκλεισµός από τη διαχείριση
της εξουσίας και τη λήψη των αποφάσεων της αστικής και ιδίως της
µεγαλοαστικής τάξης, που είχε την οικονοµική δύναµη στη Γαλλία.
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