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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : 1ο & 2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΟΜΑΔΑ Α (Από τις πέντε (5) ερωτήσεις επιλέγετε τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες) 

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

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

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Ψήφιση Συντάγματος Η.Π.Α α. 1815 

2. Κατάληψη της Βαστίλης β. 1789 

3. Έξοδος Μεσολογγίου γ. 1787 

4. Ίδρυση Ιερής Συμμαχίας δ. 1826 

 

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

 

4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ): 

α. Κύριο χαρακτηριστικό του Διαφωτισμού ήταν η απόρριψη κάθε αυθεντίας και η εμπιστοσύνη στην 

λογική.   

β. Η αμερικανική επανάσταση επιταχύνθηκε από την αδιαλλαξία του Άγγλου βασιλιά Γεώργιου Γ’.  

γ. Το πρώτο σύνταγμα της Γαλλίας, το 1791, εγκαθίδρυε το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας.  

δ. Το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού αποσκοπούσε στην ιδεολογική προετοιμασία του αγώνα για 

ελευθερία.  

 

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) 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.  Ανεξιθρησκία    α. Ρουσσώ  

2.  Κοινωνικό συμβόλαιο                                                    β. Βολτέρος 

3.  Γενική βούληση                                                       γ. Μοντεσκιέ 

4.  Διάκριση των εξουσιών                                                         δ. Ντιντερό 

 ε. Τζον Λοκ  

 στ. Μπέικον 

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

για τον ελληνισμό;  

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

των γυναικών στη γαλλική επανάσταση.  

Τα δικαιώματα των γυναικών αγνοήθηκαν και από τους επαναστάτες 

Η Ολυμπία ντε Γκουζ υπήρξε μία από τις 

μαχητικότερες αγωνίστριες της γαλλικής 

επανάστασης. Άσκησε αυστηρή κριτική στους 

συντάκτες της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου επειδή αγνόησαν τις γυναίκες. 

Εκτελέστηκε στη λαιμητόμο το 1793.  

Γυναίκες, ξυπνήστε! Το μήνυμα της λογικής 

ακούγεται σ’ ολόκληρο τον κόσμο! Ανακαλύψτε 

τα δικαιώματά σας! Η ισχυρή αυτοκρατορία της 

φύσης δεν περιβάλλεται πλέον από την 

προκατάληψη, τον φανατισμό, τη δεισιδαιμονία 

και τα ψέματα. Η φλόγα της αλήθειας έχει 

σκορπίσει τα σύννεφα της ανοησίας και της 

καταπίεσης. Ο άνδρας, που ήταν μέχρι χθες 

υποδουλωμένος, έχει πολλαπλασιάσει τη 

δύναμή του και χρειάζεται και τη δική σας 

βοήθεια για να σπάσει τις αλυσίδες του. Με το 

να απελευθερωθεί μόνο αυτός, αδικεί κατάφωρα 

τη σύντροφό του. Γυναίκες, γυναίκες! Πότε θα 

πάψετε να είστε τυφλές; Τι έχετε κερδίσει μέχρι 

τώρα από την επανάσταση; […] Αγωνιστείτε, 

λοιπόν, για τα δικαιώματά σας. 

D. Levy, H. Applewhite, M. Johnson (επιμ.), «Olympe de 

Gouges, “Declaration of the Rights of Woman and Female 

Citizen”», Women in Revolutionary Paris, 1785-1795, 

University of Illinois Press, Urbana 1979, σ. 92 

 
Οπλισμένες γυναίκες βαδίζουν εναντίον των ανακτόρων 

των Βερσαλιών, 5 Οκτωβρίου 1789 

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 πείνα βασανίζει τους αγωνιστές του Μεσολογγίου 

Aρχίσαμεν, περί τας 15 Mαρτίου, ταις πικραλήθραις, χορτάρι της θαλάσσης˙ το εβράζαμεν πέντε φοραίς 

έως ότου έβγαινεν η πικράδα, και το ετρώγαμεν με ξείδι και λάδι ωσάν σαλάτα, και με ζουμί από 

καβούρους ανακατωμένον και τούτο. Eδόθησαν και εις τους ποντικούς, πλην ήτον ευτυχής όστις εδύνατο 

να πιάση έναν. Bατράχους δεν είχαμεν, κατά δυστυχίαν. Aπό την έλλειψην της θροφής αύξαναν αι 

ασθένειαι, πονόστομος και αρθρίτις. Eις τοιαύτην κατάστασιν ευρισκόμασθον όταν μας έφθασεν γράμμα 

των απεσταλμένων μας εις Nαύπλιον συσταίνον και να φάγωμεν (εν ανάγκη) ένας τον άλλον. [...] Εκείνην 

την ημέραν ένας Kραβαρίτης έκοψεν κρέας από το μηρί ενός φονευμένου και το έφαγεν. 

N. Kασομούλης, Eνθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Eλλήνων. Aπό τα 1821 μέχρι των 1833, επιμ. Γ. Bλαχογιάννης, 

Aθήνα 1939, τόμ. Β΄, σ. 256. 

 


