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ΟΜΑΔΑ Α΄  
ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1. Ποια ήταν η θέση των ευγενών στην κοινωνική 

διάρθρωση της Γαλλίας πριν από το 1789; Ποιες 
κατηγορίες περιλάμβανε η τάξη αυτή; 

Μονάδες 8 
 
Α.1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της 

Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό από 
τη Στήλη Β, που αντιστοιχεί σωστά. 

Στήλη Α Στήλη Β 
α.  Αλέξανδρος 
 Μαυροκορδάτος 
 
β.  Δημήτριος 
 Καλλέργης 
 
γ.  Χαρίλαος  
 Τρικούπης 

1.  Επέβαλε να γίνει 
σεβαστή η αρχή της 
"δεδηλωμένης".  

2. ΄Ηταν αρχηγός του 
Στρατιωτικού 
Συνδέσμου. 

3.  Κέρδισε την πλειοψηφία 
στις πρώτες βουλευτικές 
εκλογές του 1844. 

4.  ́ Ηταν αρχηγός του 
αγγλικού κόμματος. 

5.  Εξασφάλισε στρατιωτική 
στήριξη στην 
επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου 1843. 

6.  ́ Ηταν αρχηγός του 
γαλλικού κόμματος. 

          Μονάδες 9 
 

Α.1.3. α. Ποιο από τα παρακάτω έργα γράφτηκε από τον 
Άνταμ Σμιθ; 



 

• "Οικονομικός Πίνακας" 
• "΄Ερευνα για τη φύση και τα αίτια του πλούτου 

των εθνών" 
• "Οι Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας και της 

Φορολογίας" 
         Μονάδες 2 

 
β.  Ποιες βασικές θέσεις υποστήριξε ο Άνταμ Σμιθ στο 

έργο αυτό; 
         Μονάδες 6 

 
ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των 

ακόλουθων όρων: 
α. "Αόρατη Αρχή" της Φιλικής Εταιρείας 
β. "Σχέδιο των τριών τμημάτων" 
γ. Κολίγοι.  

Μονάδες 12 
 
Α.2.2.  Ποια ήταν η σημασία της εκλογής του Καποδίστρια 

ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας από τη Γ΄ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (Μάρτιος-Απρίλιος 
1827); 

Μονάδες 7 
  

Α.2.3.  Για ποιους λόγους αποφάσισε η Αγγλία να 
παραχωρήσει τα Επτάνησα στην Ελλάδα; 

Μονάδες 6 
 



 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 
Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις 
να εξηγήσετε: 

α. Για ποιους λόγους ο Μοντεσκιέ προτείνει τη 
διάκριση των εξουσιών; 

Μονάδες 15 
 
β. Ποια είναι η θέση του ηγεμόνα στο πολίτευμα που 

προτιμά ο Μοντεσκιέ; 
Μονάδες 10 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ:  
"... Η μοναρχία αποδυναμώνεται, όταν ο ηγεμόνας, 
συγκεντρώνοντας όλη την εξουσία στο πρόσωπό του, 
συγκεντρώνει το κράτος στην πρωτεύουσα, την 
πρωτεύουσα στην αυλή του και την αυλή αποκλειστικά 
στο πρόσωπό του. Η μοναρχική εξουσία φθείρεται, 
όταν τα ανώτερα αξιώματα του κράτους επιβραβεύουν 
την πιο χαμηλή στάθμη δουλικότητας, όταν ο ηγεμόνας 
δε σέβεται το λαό του και αντίθετα χρησιμοποιεί τα 
ευτελέστερα εργαλεία της αυταρχικής εξουσίας. 
... .... .. .... .. ... .. .... .. .. ... .. .. .... .. ..... .... .. .. .. ..... .. .. .. .... ... .. .. .... .. ... .. . 
 Ο κάθε πολίτης είναι ελεύθερος όταν διακατέχεται 
από το συναίσθημα ότι η ασφάλειά του είναι 
εξασφαλισμένη . το συναίσθημα αυτό εξασφαλίζεται 
όταν ο ένας πολίτης δεν έχει τίποτα να φοβάται από 
έναν άλλο πολίτη. 
 ΄Οταν στο ίδιο πρόσωπο ή στο ίδιο κυβερνητικό 
σώμα βρίσκονται ενωμένες η νομοθετική και η 
εκτελεστική εξουσία δεν υπάρχει ελευθερία, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος μήπως ο ηγεμόνας θεσπίσει 
τυραννικούς νόμους, τους οποίους θα προσπαθήσει να 
επιβάλει τυραννικά. 
 Το ίδιο δεν υπάρχει ελευθερία εάν η δικαστική 
εξουσία δεν είναι χωρισμένη από τη νομοθετική και 
την εκτελεστική. Εάν η δικαστική εξουσία ήταν 



 

ενωμένη με τη νομοθετική, τότε οι πολίτες θα 
βρίσκονταν στη διάθεση της κάθε αυθαιρεσίας και η 
ζωή και η ελευθερία τους θα απειλούνταν. Αυτό θα 
συνέβαινε γιατί ο δικαστής θα ήταν συγχρόνως και 
νομοθέτης. Το ίδιο αν η δικαστική εξουσία ήταν 
ενωμένη με την εκτελεστική, τότε ο δικαστής θα 
μπορούσε να μεταβάλλεται σε καταπιεστή των 
πολιτών. 
 ΄Ολα θα ήταν χαμένα αν ο ίδιος άνθρωπος, ή το 
ίδιο συλλογικό όργανο από ευγενείς ή από τον λαό 
ασκούσε και τις τρεις εξουσίες, τη νομοθετική, την 
εκτελεστική και τη δικαστική". 
(Μοντεσκιέ, Το Πνεύμα των Νόμων). 
 
 

ΘΕΜΑ Β2 
Με βάση τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις 
ιστορικές σας γνώσεις: 

α. Να επισημάνετε τα χωρία των κειμένων που 
καταδεικνύουν τη μεταστροφή της αγγλικής 
πολιτικής το 1823, όταν Υπουργός των Εξωτερικών 
της Αγγλίας ήταν ο Γεώργιος Κάνιγκ.  

Μονάδες 13 
 

β. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
πραγματοποιήθηκε η μεταστροφή αυτή της 
αγγλικής πολιτικής. 

Μονάδες 12 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α:  
 "Την κατάστασιν του χριστιανικού τούτου λαού, ο 
οποίος στενάζει υπό τον ζυγόν των βαρβάρων από 
εκατονταετηρίδων, δεν δύναται η Αγγλία να βλέπη μετ' 
αδιαφορίας. Ο βασιλεύς επιθυμεί να ενεργήση ο 
πρέσβυς της Μεγάλης Βρεταννίας εις την Πύλην υπέρ 
των χριστιανών, να απαιτήση την εκπλήρωσιν των 
υποσχέσεων, τας οποίας έδωσεν η Πύλη περί τούτου 
προς τους πρέσβεις των συμμαχικών δυνάμεων και να 



 

της υποδείξη ότι, αν αρνηθή να ικανοποιήσει τας 
αξιώσεις αυτάς, δεν δύναται πλέον να διατηρή μετ' 
αυτής φιλικάς σχέσεις". 
Γραπτές οδηγίες του Γεωργίου Κάνιγκ προς τον 
πρεσβευτή της Αγγλίας στην Κων/πολη. 

(Κόκκινος, Ελληνική Επανάσταση, 6, 68-69). 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β:  
 "Η αγγλική κυβέρνηση ώφειλε να θεωρήση τους 
εξοπλίσαντας τα πλοία των Έλληνας ή ως πειρατάς ή 
ως εμπολέμους. Και επειδή ολόκληρον έθνος, 
εξανιστάμενον κατά της Αρχής του, δεν ημπορεί να 
θεωρηθή ως πειρατικόν, ανάγκη πάσα να θεωρηθή ως 
εμπόλεμον, εφ' όσον φυλάττει τους κανόνας, και 
ενεργεί εντός των εν τοιαύτη περιστάσει 
παραδεδεγμένων όρων". 
Οδηγίες του Γεωργίου Κάνιγκ προς το βρετανό 
αρμοστή των Ιονίων Νήσων. 

(Κόκκινος, Ελληνική Επανάσταση, 6, 70) 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:  
 "Ο Κάνιγκ φιλοδοξούσε να προσφέρει στους 
αστούς, στην τάξη των βιομηχάνων, εμπόρων και 
τραπεζιτών, δυνατότητα για νέα αναπτυξιακά άλματα, 
υποστηρίζοντας απελευθερωτικά κινήματα στην 
Ευρώπη και την Αμερική και δημιουργώντας έτσι νέες 
αγορές και ευκαιρίες κερδοσκοπικών επενδύσεων και 
εκμεταλλεύσεων". 
Σχόλια Ποτέμκιν 
(Κ. Σιμόπουλου. Πως είδαν οι ξένοι ταξιδιώτες το 
1821 3. 139). 
 
 
 


