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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Tί ήταν η Φιλική Εταιρεία, πού και πότε δημιουργήθηκε και ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες της; 

Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μυστική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας 

με σκοπό την προετοιμασία του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Πρωτεργάτες της ήταν 

ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Παναγιώτης 

Αναγνωστόπουλος.  

2. Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα της Στήλης Α’ με τις ημερομηνίες της Στήλης Β’.  

1 – γ 

2 – β 

3 – δ  

4 – α  

3. Να αναπτύξετε τους όρους: Εγκυκλοπαίδεια, Φαναριώτες, κλέφτες, αρματολοί 

Εγκυκλοπαίδεια: Έργο 33 τόμων μέσα στο οποίο οι Διαφωτιστές παρουσίασαν όλες τις νέες γνώσεις, 

καθώς και τις νέες ιδέες και αντιλήψεις για διάφορα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και άλλα θέματα. 

Πρωτεργάτες της Εγκυκλοπαίδειας ήταν οι Γάλλοι διαφωτιστές Ντιντερό και Ντ’ Αλαμπέρ.  

Φαναριώτες: Ήταν Έλληνες από παλιές αρχοντικές οικογένειες που κατοικούσαν στο Φανάρι, συνοικία 

της Κωνσταντινούπολης, όπου βρισκόταν και το Πατριαρχείο. Μάθαιναν ξένες γλώσσες, σπούδαζαν στη 

Δύση και πολλοί από αυτούς σταδιοδρομούσαν στην οθωμανική διοίκηση. Καταλάμβαναν, συχνά, 

υψηλές θέσεις στο οθωμανικό κράτος, και μάλιστα τον 18ο αιώνα διορίζονταν ηγεμόνες στις αυτόνομες 

παραδουνάβιες ηγεμονίες, τη Μολδαβία και τη Βλαχία.  

Κλέφτες: Οι κλέφτες ήταν αγρότες που αναγκάζονταν ή επέλεγαν να καταφύγουν στα βουνά όπου για να 

επιβιώσουν επιδίδονταν στη ληστεία. Συχνά υποστηρίζονταν από τους αγροτικούς πληθυσμούς και 

θεωρούνταν πρότυπα ανυπότακτης στάσης. 

Αρματολοί: Οι αρματολοί ανήκαν σε ένοπλα σώματα οργανωμένα από την οθωμανική διοίκηση για την 

τήρηση της τάξης. Συχνά, κλέφτες γίνονταν αρματολοί και το αντίστροφο.  

4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ): 
α. Σ 
β. Σ 
γ. Λ (συνταγματική μοναρχία) 
δ. Σ 
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5. Να αντιστοιχίσετε τις πολιτικές έννοιες του Διαφωτισμού (Στήλη Α’) με αυτούς που τις διατύπωσαν 

(Στήλη Β’).  (Προσοχή! Δύο στοιχεία από τη Στήλη Β περισσεύουν) 

1 – β 

2 – ε  

3 – α 

4 – γ  

 

ΟΜΑΔΑ Β (Από τις τέσσερις (4)  ερωτήσεις επιλέγετε δύο (2) . Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 

μονάδες) 

1. Πιστεύετε ότι η επανάσταση στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες από τον Υψηλάντη, παρά την αποτυχία 

της, βοήθησε την  εδραίωση της επανάστασης στη νότια Ελλάδα; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

Η επανάσταση που ξεκίνησε απ’ τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες με τον Υψηλάντη, παρά την αποτυχία της, 

βοήθησε στην εδραίωση της επανάστασης στη νότια Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, δημιούργησε 

αντιπερισπασμό υπέρ του ελληνικού αγώνα και άφησε ελεύθερο το πεδίο για δράση στα νότια της χώρας, 

όπου η γεωγραφική θέση ήταν βολική και η παρουσία του οθωμανικού στρατού δεν ήταν ιδιαίτερα 

ισχυρή. Έτσι, η ελληνική επανάσταση κατάφερε να εδραιωθεί στην Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα. 

Επίσης, οδήγησε στην μετέπειτα παρέμβαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων οι οποίες αποφάσισαν την 

ειρήνευση και τη δημιουργία ελληνικού κράτους αλλάζοντας τα δεδομένα του ελληνικού ζητήματος.  

2. Το 1774 υπογράφτηκε η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Τι προέβλεπε και ποια η σημασία της 

για τον ελληνισμό;  

Η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή ήταν μια συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία, η οποία 

επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση των πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά του Βοσπόρου. Οι Έλληνες, 

εκμεταλλευόμενοι αυτήν την ευκαιρία αλλά και το γεγονός ότι υπήρχε περιορισμένη παρουσία αγγλικών 

και γαλλικών πλοίων στη Μεσόγειο, ύψωσαν ρωσική σημαία στα πλοία τους και έτσι κατάφεραν να 

αποκτήσουν τον έλεγχο σημαντικού μέρους του εμπορίου. Μάλιστα, πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως η 

Θεσ/νίκη, τα Ιωάννινα, η Σμύρνη και η Χίος, εξελίχθηκαν σε σημαντικά εμπορικά κέντρα. Παράλληλα, 

συνέβαλε και στην ενίσχυση των ελληνικών παροικιών. 

3. Αφού μελετήσετε την παρακάτω πηγή και την εικόνα, να αναφερθείτε στη συμμετοχή και τον ρόλο 

των γυναικών στη γαλλική επανάσταση.  

Σύμφωνα με την πηγή, η Ολυμπία ντε Γκουζ υπήρξε μια απ’ τις μαχητικότερες αγωνίστριες την περίοδο 

της γαλλικής επανάστασης. Φυσικά, όπως φαίνεται και από την εικόνα, υπήρξαν κι άλλες σαν κι εκείνη 

που γεμάτες αγανάκτηση και θάρρος βάδισαν οπλισμένες εναντίον των ανακτόρων των Βερσαλλιών (5 

Οκτωβρίου 1789). Συμμετείχαν κι αυτές όπως και οι άντρες τους στον αγώνα διεκδικώντας καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης για την τρίτη τάξη, η οποία αποτελούσε και το 98% του πληθυσμού. Η Ολυμπία ντε 

Γκουζ στον λόγο της, όμως, προτρέπει τις γυναίκες να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους ως φύλο. 

Υποστηρίζει πως είναι κατάφωρη αδικία για την επανάσταση και τις ιδέες της να απελευθερωθούν μόνο 

οι υποδουλωμένοι άνδρες και όχι και οι γυναίκες που συντρέχουν με κάθε τρόπο τον αγώνα. Προσπαθεί 

να τις κάνει να κατανοήσουν ότι οι κόποι και η γενναιότητά που επιδεικνύουν δεν αναγνωρίζονται από 

κανέναν, με περίτρανη απόδειξη το γεγονός ότι τα δικαιώματά τους δεν συμπεριλήφθηκαν στην 
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Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Η συμμετοχή των γυναικών στη γαλλική 

επανάσταση θεωρείται αδιαμφισβήτητη, ωστόσο αποσιωπήθηκε λόγω των αντιλήψεων της εποχής που 

δεν ήθελαν τις γυναίκες πρωταγωνίστριες σε πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.  

4. Αφού μελετήσετε την παρακάτω πηγή, να περιγράψετε τη δραματική κατάσταση που βίωναν οι 

πολιορκημένοι του Μεσολογγίου, συνδυάζοντας παράλληλα και τις ιστορικές σας γνώσεις. 

Η πτώση του Μεσολογγίου έλαβε χώρα τη νύχτα της 10ης προς την 11η Απριλίου 1826, όταν οι 

πολιορκημένοι Έλληνες πραγματοποίησαν ηρωική έξοδο η οποία κατέληξε σε σφαγή. Σύμφωνα με το 

παράθεμα, οι Μεσολογγίτες, εκτός από τα τουρκικά και τα αιγυπτιακά στρατεύματα, είχαν να 

αντιμετωπίσουν παράλληλα και άλλα προβλήματα. Η έλλειψη πολεμοφοδίων και τροφής τους είχε φέρει 

σε δεινή θέση και τους είχε εξαντλήσει τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά. Η πείνα τους οδήγησε σε λύσεις 

έκτακτης ανάγκης και αναγκάζονταν να τρώνε οτιδήποτε έβρισκαν, όπως πικραλήθρες και ποντίκια. 

Εύχονταν, μάλιστα, να μπορούσαν να βρουν και βατράχια, μα δεν υπήρχαν πια. Η έσχατη λύση 

προτάθηκε από τους απεσταλμένους τους στο Ναύπλιο, οι οποίοι σε απαντητική επιστολή τους, 

συνέστησαν την κατανάλωση ανθρώπινου κρέατος. Η πείνα ήταν τόσο μεγάλη που, πράγματι, την ίδια 

μέρα κάποιος έφαγε κομμάτι από τον μηρό νεκρού συμπατριώτη του. Οι κακουχίες δεν τελείωσαν εκεί 

όμως, αφού η έλλειψη τροφής οδήγησε σταδιακά και σε αύξηση των ασθενειών με τους πολιορκημένους 

να υποφέρουν από πονόστομο και αρθρίτιδα. Παρά, λοιπόν, τις αντίξοες συνθήκες και τη βέβαιη ήττα 

τους, επέδειξαν αξιοθαύμαστο ηρωισμό που προκάλεσε τεράστια συγκίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

 

 

 

 


