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Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά, και αναφέρονται στις επιμέρους
θεματικές ενότητες που εξετάσαμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Για να
απαντήσετε θα πρέπει να ανατρέξετε συνδυαστικά στο εγχειρίδιο που έχετε επιλέξει
και στις παραδόσεις μαθήματος.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
►Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην Γαλλική Επανάσταση; (μακρά διάρκεια)
► Μέσα από ποιες διαδικασίες οδηγούμαστε τελικώς στην εκδήλωση της Γαλλικής
Επανάστασης το 1789;
► Σκιαγραφήστε την ταυτότητα της Τρίτης Τάξης στην Γαλλία καθώς και τις
αντιθέσεις των διεκδικήσεων στο εσωτερικό της.
► Καταγράψτε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η τάξη των ανώτερου κλήρου
► Διαφοροποιείται και με ποιους όρους η στάση των ευγενών (της αριστοκρατίας)
απέναντι στο σύστημα των προνομίων και πώς αυτή η διαφορετική στάση σχετίζεται
με την επερχόμενη μεγάλη ανατροπή;
►Σχολιάστε τη φράση, «Κανένα γεγονός, όπως η Γαλλική Επανάσταση δεν
συμβαίνει μέσα σ’ ένα πολιτιστικό κενό». Στη συνέχεια, παρουσιάστε τις
διαφορετικές θεωρίες που εξέφρασαν τα οράματα και τους σκοπούς των
επαναστατών.
► Ποια ήταν τα κοινά σημεία και ποιες οι διαφορές που όριζαν τις δυο θεωρίες που
πήγασαν από το ανατρεπτικό κίνημα του διαφωτισμού;
► Συνέβαλαν και πώς οι οικονομικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
Διαφωτισμού στην υπονόμευση του ισχύοντος μερκαντιλιστικού συστήματος;
► Καταγράψτε τα γεγονότα εκείνα που καταδεικνύουν το μέγεθος της λαϊκής,
μαζικής υποστήριξης που γρήγορα απέκτησε η επανάσταση στην Γαλλία; Διαβλέπετε
στη συνέχεια, κατά τα επόμενα στάδια, ρήγματα στην καθολική αυτή (αρχική)
υποστήριξη και πώς αυτά αιτιολογούνται;
►Να συγκρίνετε τα Συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης
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►Ποιο περίφημο κείμενο (μανιφέστο) κατά τη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης
είναι αυτό που περιλαμβάνει τις αξιώσεις της αστικής τάξης; Σχολιάστε το.
► Αναφερθείτε στα επιτεύγματα του πρώτου σταδίου της Γαλλικής Επανάστασης.
► Για ποιους λόγους συνεχίζεται η επανάσταση και μετά το πέρας του πρώτου
σταδίου; Καταγράψτε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και τις εξελίξεις στο πολεμικό
μέτωπο που δρομολογούνται κατά το δεύτερο στάδιο.
► Πώς συνδεόταν η άνοδος του Ναπολέοντα στην εξουσία με τη Γαλλική
επανάσταση; σε ποιους βασικούς τομείς εκτείνεται το έργο του Ναπολέοντα;
► Καταγράψτε τη σημασία της Γαλλικής Επανάστασης , καθώς και της
ναπολεόντειας κατάκτησης για τη διαμόρφωση της νεότερης Ευρώπης;
► Τι θεωρούμε ως βιομηχανική επανάσταση;
► Για ποιους λόγους η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε από την Βρετανία;
Σχολιάστε αναλυτικά αυτούς που θεωρείτε σημαντικότερους.
►Σε ποιόν τομέα (στην Βρετανία πάντα) τεκμηριώθηκε επανάσταση στις μεθόδους
και στην ποσότητα παραγωγής και γιατί;
►Ποιες «ανακαλύψεις» συνέβαλαν καθοριστικά στην βιομηχανική πρωτοκαθεδρία
της Βρετανίας; Η πρόοδος της Βρετανίας οφειλόταν κυρίως στην επιστημονική και
τεχνολογική υπεροχή;
►Καταγράψτε το πλέγμα αιτιών που ερμηνεύει την «καθυστέρηση» της εκδήλωσης
της βιομηχανικής επανάστασης στην Ηπειρωτική Ευρώπη.
►Ποιες συνθήκες μετά το 1815 σταδιακά ευνοούν την «απογείωση»;
Διαφοροποιείται και υπό ποιους όρους η διαδικασία εκβιομηχάνισης στην
Ηπειρωτική Ευρώπη από αυτή στη Βρετανία;
► Σχολιάστε τη σημασία της έλευσης των σιδηροδρόμων.
► Ποιες ήταν οι βασικές επιπτώσεις στο κοινωνικό επίπεδο εξαιτίας της ανάπτυξης
των σιδηροδρόμων;
► Ποιοι λόγοι οδήγησαν για πρώτη φορά τους Ευρωπαίους ισχυρούς στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων το 1815; Ποιες βασικές αρχές θεμελίωσαν την νέα ευρωπαϊκή
τάξη στο Συνέδριο της Βιέννης;
► Σκιαγραφήσετε τις ηγετικές προσωπικότητες του Συνεδρίου της Βιέννης. Στη
συνέχεια σχολιάστε το πώς η κάθε χώρα αντιλαμβανόταν αυτή τη νέα ευρωπαϊκή
τάξη
► Ποιες ήταν οι βασικές αποφάσεις του Συνεδρίου της Βιέννης; Αναδείξτε τη
σημασία τους για την ιστορία της Ευρώπης μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
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►Στο πλαίσιο ποιας ηγεμονικής αναμέτρησης που καθόρισε το πρώτο μισό του
ευρωπαϊκού 19ου αιώνα εκδηλώθηκαν τρία ρεύματα των επαναστάσεων; Καταγράψτε
συνοπτικά τα γενικά, κοινά χαρακτηριστικά τους.
► Που εκδηλώνονται επαναστατικές εστίες κατά τη διάρκεια του πρώτου ρεύματος
και πώς αυτές εξελίσσονται;
► Συγκρίνετε τις επαναστάσεις του 1830 στη Γαλλία στο Βέλγιο και στην Πολωνία
►Συγκρίνετε τις Επαναστάσεις του 1848 στη Γαλλία, στην Αψβουργική Μοναρχία,
στη Γερμανία και στην Ιταλική Χερσόνησο
►Ερμηνεύστε την «μη ολοκλήρωση» των Επαναστάσεων του 1848 και σχολιάστε τη
σημασία τους.
► Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του αγροτικού καπιταλισμού και τι συνέπειες είχε για
τους πληθυσμούς της υπαίθρου;
► Ποια ήταν τα αίτια ανάπτυξης των πόλεων;
► Γιατί οι πόλεις θεωρούνταν απειλή κατά της υγείας; Πόσο συνέβαλαν σε αυτό οι
ανθυγιεινές συνθήκες;
► Ποια ήταν η ταυτότητα της αστικής ζωής (δημόσια και ιδιωτική);
► Πώς διαβαθμιζόταν η εργατική τάξη των πόλεων; Και πώς λειτουργούσε η
κοινωνική κινητικότητα; Ποιος ο ρόλος των γυναικών;
►Ποιες θεωρίες αναπτύχθηκαν στον χώρο της πολιτικής οικονομίας προκειμένου να
υποστηρίξουν την ηγεμονία της αστικής τάξης; Να τις αναπτύξετε συνοπτικά
►Αναφερθείτε συνοπτικά στους πρώιμους επικριτές της αστικής τάξης και πιο
αναλυτικά στους Μαρξ και Ένγκελς.
►Αναφερθείτε στα αποτελέσματα του Κριμαϊκού Πολέμου για τις διπλωματικές
εξελίξεις στην Ευρώπη
► Καταγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά του ανατρεπτικού πνευματικού κινήματος
που τιτλοφορήθηκε ρομαντισμός.
►Ποια η σχέση του ρομαντισμού με άλλα ιδεολογικά ρεύματα όπως ο
φιλελευθερισμός, ο εθνικισμός και ο σοσιαλισμός;
►Διαγράψτε την «γενεαλογία» (τα σπέρματα της ιταλικής ενοποίησης) της ιταλικής
ενωτικής ιδέας πριν από το 1850
►Συγκρίνετε τα τρία προγράμματα για την ιταλική ενοποίηση. Για ποιους λόγους
κυριάρχησε τελικώς το σενάριο του Καβούρ και του Βίκτωρ Εμμανουήλ;
►Περιγράψτε τα στάδια της ιταλικής ενοποίησης κατά τη περίοδο 1859-1870

3

► Πότε ακούγεται για πρώτη φορά συστηματικά η ιδέα μιας ενιαίας Γερμανίας, ποια
σενάρια εκφράζονται;
► Σκιαγραφήστε την προσωπικότητα του Βίσμαρκ και σχολιάστε τη σημασία της για
την υλοποίηση της γερμανικής ενοποίησης
► Καταγράψτε τα στάδια της γερμανικής ενοποίησης.
►Εξηγήστε τη σημασία του αυστροπρωσικού και του γαλλοπρωσικού πολέμου για
την ολοκλήρωση της ενιαίας Γερμανίας.
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