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ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

Ενότητα 1: Η εποχή του Διαφωτισμού (σσ. 10-13) 
 

1. Να εξηγήσετε σε συντομία τον όρο Διαφωτισμός. 

 

2. Να αναφέρετε τους βασικούς εκπροσώπους του Διαφωτισμού και τις κυριότερες 

θέσεις τους για την πολιτική, την εκπαίδευση και τη θρησκεία.  

 

3. Να εξηγήσετε τι ήταν η εγκυκλοπαίδεια και ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες της. 

 

4. Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα για τις εξής έννοιες:    

 

(α) Διάκριση εξουσιών 

(β) Κοινωνικό συμβόλαιο  

(γ) Γενική βούληση  

       (δ) Ανεξιθρησκία 

       (ε) Οικονομικός φιλελευθερισμός 

 

 

 Ενότητα 2: Η αμερικανική επανάσταση (σσ. 14-15) 
 

1. Να περιγράψετε τα βασικά χαρακτηριστικά των αποικιών του βορρά και των 

αποικιών του νότου στην Αμερική.  

 

2. Από ποιους συντάχθηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (4 Ιουλίου 1776 – Συνέλευση της 

Φιλαδέλφειας) και πάνω σε ποιες ιδέες στηρίζεται; 

 

3. (α) Ποιο σύστημα διακυβέρνησης καθιερώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1787; 

(β) Ποιες οι κυριότερες αρμοδιότητες της κεντρικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης και 

ποιες των πολιτειών, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1787; 

(γ) Ποιοι πολιτικοί φορείς εκτελούσαν τις βασικές εξουσίες (νομοθετική, εκτελεστική, 

δικαστική); 

 

4. Πώς συσχετίζεται το ιστορικό γεγονός της Αμερικανικής Επανάστασης με τη 

διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού;  

 

 Ενότητα 3: Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-

1794) (σσ. 16-19)                                                                                         
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1. Να επεξηγήσετε την κοινωνική διαστρωμάτωση της γαλλικής κοινωνίας του 18ου 

αιώνα (ηγεμόνας, ευγενείς, κλήρος, Τρίτη τάξη, παλαιό καθεστώς). 

 

2. Ποια ήταν τα σημαντικότερα αίτια της γαλλικής επανάστασης; 

 

3. Τα αιτήματα της τρίτης τάξης της Γαλλικής κοινωνίας του 18ου αιώνα για ελευθερία, 

πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πνευματικά ήταν δίκαια; Αν ναι, γιατί; 

 

4. Να αποδώσετε τα βασικότερο γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης (Εθνική 

Συνέλευση, Συντακτική Συνέλευση και Νομοθετική Συνέλευση, αποφάσεις). 

 

5. Η άλωση της Βαστίλης (14 Ιουλίου 1789) έχει καθιερωθεί ως 

εθνική γιορτή της Γαλλίας. (α) Τι ήταν η Βαστίλη; (β) Ποια η 

σημασία της για τους Γάλλους; 
 

6. Να αποτιμήσετε τη σημασία της γαλλικής επανάστασης στη 

διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου. 

 

 

Ενότητα 4: Η τελευταία φάση της Γαλλικής Επανάστασης (1794-1799) και η εποχή του 

Ναπολέοντα (1799-1815) (σ. 21) 
 

1. Να δώσετε κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω: 

 

(α) Επεκτακτική πολιτική Ναπολέοντα 

(β) Συνέδριο Βιέννης (πού και πότε πραγματοποιήθηκε, ποιοι έλαβαν μέρος, ποιες     

αποφάσεις λήφθηκαν) 

(γ) Ιερή Συμμαχία 

(δ) Παλινόρθωση 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

Ενότητα 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. (σσ. 23-25) 

 
1. Να σχολιάσετε τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς του υπόδουλου ελληνισμού από 

τα μέσα του 18ου αι. μέχρι και τις αρχές του 19ου αι. ο ρόλος της ορθόδοξης εκκλησίας, 

των Φαναριωτών, των προεστών, των εμπόρων και των καραβοκύρηδων, των 

κλεφτών, των αρματολών, των αγροτών, των απασχολούμενων στο εμπόριο και των 

ναυτών). 

 

2. Τι εννοούμε όταν λέμε Νεοελληνικός Διαφωτισμός; 

 

3. Ποιοι ήταν οι βασικοί εκπρόσωποι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και ποιες ήταν οι 

βασικές τους θέσεις; 
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Ενότητα 6: Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη (σσ. 26-27) 

 

1. Τι ήταν η αρχή των εθνοτήτων και πώς συνδέεται με την Ελληνική Επανάσταση; 

 

 

Ενότητα 7: Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις 

παραδουνάβιες ηγεμονίες (σσ. 28-29) 

 
1. (α) Πού, πότε, γιατί και από ποιους ιδρύθηκε η 

Φιλική Εταιρεία; Ποιος ο ηγέτης της; 

 

2. Αφού μελετήσετε την πηγή (σ. 28), να συνθέσετε 

σύντομο κείμενο στο οποίο θα παρουσιάζετε τις 

κύριες επιδιώξεις και τις αρχές λειτουργίας της 

Φιλικής Εταιρείας. 

 

 

3. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θεωρήθηκε σκόπιμο να προηγηθεί η 

ελληνική επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και τους λόγους αποτυχίας της 

σε αυτές. 

 

4. Να δώσετε κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω: 

(α) Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 

(β) Δραγατσάνι 

 

Ενότητα 8: Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827) (σσ. 30-32) 

 
1. Για ποιους λόγους η ελληνική επανάσταση εδραιώνεται στην Πελοπόννησο; 

 

2. Να περιγράψετε τις δύο φάσεις της Ελληνικής Επανάστασης με αναφορά στις 

κυριότερες μάχες και να ονομάσετε τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του αγώνα. 

 

3. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές και ποιο το αποτέλεσμα στις πιο κάτω συγκρούσεις; 

             Μάχη στην Αλαμάνα 

Μάχη στο χάνι της Γραβιάς 

Άλωση της Τριπολιτσάς 

Μάχη στα Δερβενάκια 

Μάχη στο Μανιάκι 
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4. Τι γνωρίζετε για την πολιορκία του Μεσολογγίου; 

 

Ενότητα 9: Οι πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση 

κράτους (σσ. 33-34) 

 
1. Α’ και Β’ Εθνοσυνέλευση: πού έγιναν, ποιες ήταν οι σημαντικότερες φυσιογνωμίες και 

ποιες αποφάσεις λήφθηκαν; 

 

                                                                            
 

 

2. (α) Ποιες αποφάσεις πήρε η Γ’ Εθνική Συνέλευση κατά τη δεύτερη περίοδο της 

σύγκλησής της; 

(β) Το σύνταγμα που ψήφισε η Γ’ Εθνική Συνέλευση θεωρείται το 

δημοκρατικότερο σύνταγμα της εποχής του. Εξηγήστε γιατί. 

 

3. Μαύρη σελίδα για τον αγώνα του 1821 αποτελεί ο εμφύλιος πόλεμος. 

Ποια είναι τα αίτια και ποιες οι συνέπειές του; 

 

Ενότητα 10: Ελληνική Επανάσταση και Ευρώπη (σ.36) 

 
1. Τι ήταν ο φιλελληνισμός, ποιες ήταν οι βασικότερες μορφές προσφοράς και ποιοι οι 

βασικότεροι εκπρόσωποι; 

 
2. Να προσδιορίσετε τον ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων στη διευθέτηση του ελληνικού 

ζητήματος. 

 

3. Να γράψετε κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω: 

 

(α) Ιουλιανή Συνθήκη 

(β) Ναυμαχία του Ναβαρίνου 

(γ) Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας/Λονδίνου (1830) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

Ενότητα 17: Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η 

ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης (σσ. 55-56) 
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1. Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας για να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετώπιζε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος; 

 

2. Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας στον τομέα της εκπαίδευσης; 

 

3. Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας στον στρατό και στη διοίκηση; 

 

4. Να αξιολογήσετε το μεταρρυθμιστικό έργο του Καποδίστρια αιτιολογώντας την 

απάντησή σας με συγκεκριμένες αναφορές στο έργο του. 

 

5. (α) Ποια ήταν τα αίτια της σύγκρουσης Καποδίστρια-αντιπολίτευσης; 

 

(β) Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της σύγκρουσης αυτής; 

 

 
 

6. Αφού μελετήσετε τον χάρτη στη σελίδα 56 του σχολικού σας βιβλίου να εντοπίσετε τα 

διευρυμένα σύνορα του ελληνικού κράτους.  

 

Ενότητα 18: Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843 (σσ 57-

58) 

 
1. Ποιες ήταν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά από τη δολοφονία του Ι. 

Καποδίστρια; 

 
2. Τι ήταν η αντιβασιλεία και ποιες οι βασικές της ενέργειες (διοίκηση, δικαιοσύνη, 

εκπαίδευσης, αυτοκέφαλο εκκλησίας);  

 
3. Ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στην εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και ποιο 

ήταν το αποτέλεσμα της εξέγερσης αυτής; 

 

4. Σύνταγμα του 1844: ποιο πολίτευμα θεσπιζόταν και τι προνοούσε; 

 

 

Ενότητα 19: Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) (σσ.58-

59) 

 
1. Να δώσετε κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω: 
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(α) Μεγάλη Ιδέα- Αλυτρωτισμός 

(β) Κριμαϊκός πόλεμος 

(γ) Χάτι Χουμαγιούν 

 

Ενότητα 20: Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) (σσ.61-

62) 

 
1. Να περιγράψετε τα γεγονότα που οδήγησαν στη μετάβαση από τη συνταγματική 

μοναρχία στη βασιλευόμενη δημοκρατία (Έξωση Όθωνα, ενθρόνιση Γεωργίου Α’, 

Σύνταγμα του 1864). 

 

2. Να συγκρίνετε το σύνταγμα του 1844 με το Σύνταγμα του 1844. 

 

3. Να επεξηγήσετε τι ήταν η αρχή της δεδηλωμένης. 

 

4. Να παρουσιάσετε και να αποτιμήσετε το μεταρρυθμιστικό έργο του Χαρίλαου 

Τρικούπη (αναπτυξιακά έργα, στρατός, διοίκηση, οικονομία). 

 

5. Να επεξηγήσετε πώς η Ελλάδα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία του 1893. 

 

6. Να παρουσιάσετε τα αίτια που οδήγησαν στην ήττα των Ελλήνων κατά τη 

διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.  

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Κεφάλαιο 4: Νεότερη Ιστορία 
 

Ι. Τουρκοκρατία (1571-1878 μ.Χ.): Το 1821 και η Κύπρος (σσ 102-103) 
  

1. Ποια η σχέση της Φιλικής Εταιρείας με την Κύπρο; 

 

2. Για ποιους λόγους η Κύπρος δεν επαναστάτησε μόλις ξέσπασε η ελληνική 

επανάσταση; 

 

3. Ποια υπήρξε η συμβολή της Κύπρου στον αγώνα των Ελλήνων το 1821; 

 

4. Να περιγράψετε τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821 (Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός).  


