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ΟΜΑ∆Α Α΄  
 
ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1. Τι πρότεινε το πολιτικό ρεύµα της "φωτισµένης 

δεσποτείας" και ποιές ήταν οι θέσεις του κύριου 
εκπροσώπου του; 

Μονάδες 8 
 
 
Α.1.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 

γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή 
Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε 
πρόταση . 

  
α. Η Α΄ Εθνοσυνέλευση εξέλεξε πενταµελές 

εκτελεστικό µε Πρόεδρο τον Μαυροκορδάτο . 
β.  Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση αποφάσισε τη συγκρότηση 

εθνικού στόλου . 
γ. Η ∆΄ Εθνοσυνέλευση αποδοκίµασε την πολιτική 

του Καποδίστρια. 
δ. Η Ε΄ Εθνοσυνέλευση ψήφισε το "Ηγεµονικό 

Σύνταγµα". 
           Μονάδες 8 
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Α.1.3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της 
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό από 
τη Στήλη Β, που αντιστοιχεί σωστά. 

 
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

α. Το πρωτόκολλο της Πετρούπολης
 (23 Μαρτίου/4 Απριλίου 1826) 
 

1.  Προέβλεπε ότι ναυτικές 
 µοίρες των τριών 

∆υνάµεων θα αναλάµβα- 
β. Η Ιουλιανή σύµβαση του 

Λονδίνου  
 (24 Ιουνίου/6 Ιουλίου 1827) 

 ναν να  επιβάλουν τη 
διακοπή των  εχθροπρα-
ξιών µεταξύ Ελλήνων και 
Τουρκοαιγυπτίων. 

γ.  Η συνθήκη της 7ης Μαΐου 
1832 

2. Πρότεινε τη δηµιουργία  
 τριών ηγεµονιών υποτε- 
 λών στο Σουλτάνο. 

 3. Ανακήρυσσε βασιλιά της  
 Ελλάδας το Λεοπόλδο 

του Σαξ - Κοβούργου. 
 4. Ανακήρυσσε βασιλιά της 

Ελλάδας τον Όθωνα. 
 5. Τερµάτισε τον ρωσο-

τουρκικό πόλεµο. 
 6. Αναγνωρίζει για πρώτη  

 φορά πολιτική ύπαρξη  
 στους Έλληνες. 

         
  Μονάδες 9 

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

ακόλουθων όρων : 
α. Φυσιοκράτες 
β. ∆ιοµολογήσεις 
γ. Εθνικά κτήµατα .  

Μονάδες 12 
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Α.2.2. Ποια ήταν η στάση της Α΄ Εθνοσυνέλευσης απέναντι 
στη Φιλική Εταιρεία και πώς ερµηνεύεται ;   

Μονάδες 7 
 

 
Α.2.3.  Ποιες ήταν οι βασικές προβλέψεις του Συντάγµατος 

του 1844 για την άσκηση της νοµοθετικής και της 
εκτελεστικής εξουσίας ; 

Μονάδες 6 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 
 
Επισηµαίνοντας σχετικά χωρία από τα παρακάτω κείµενα 
και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αξιολογήσετε τη 
συνεισφορά των Φιλελλήνων στην πορεία της ελληνικής 
επανάστασης . 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 
Επιγραµµατικός είναι ο χαρακτηρισµός του φιλελληνισµού 
από τον Γερµανό  ιστορικό Mendelssohn Bartholdy 
(Μέντελσον-Μπαρτόλδυ). "ο φιλελληνισµός, γράφει, είχε 
γίνει µια δύναµη . Ισοπέδωσε τις µέγιστες πολιτικές 
αντιθέσεις και ένωσε τα εχθρικά πολιτικά κόµµατα σ' ένα 
κοινό ενθουσιασµό . Επέδρασε, όπως συνήθως ενεργούν µόνο 
τα θρησκευτικά κινήµατα : γκρέµισε τους µεσότοιχους των 
κοινωνικών τάξεων και των εθνικών συνειδήσεων . Με τους 
αριστοκράτες πήγαν οι πληβείοι χέρι µε χέρι, αρµονικά, ως 
προς αυτό το ζήτηµα, µε τους ριζοσπάστες οι συντηρητικοί, 
µε τη γερµανική νεολαία και τους Γερµανούς σοφούς οι 
Γάλλοι νοµιµόφρονες ... Παντού ονειρεύονταν τη 
"µατοβαµµένη ορφανή του ευρωπαϊκού πολιτισµού" (δηλαδή 
την Ελλάδα). Αλλά ο ενθουσιασµός τότε µόνο θα είχε 
σηµασία, όταν θα υψωνόταν πάνω από τον λόγο, για να 
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γίνει πράξη . Και πραγµατικά ο φιλελληνισµός θ' αποκτούσε 
όχι µόνο πιστούς από όλες τις κοινωνικές τάξεις και τα έθνη, 
αλλά και τους αποστόλους και τους µάρτυρες του ... Μάταιες 
ήταν οι απαγορεύσεις της αστυνοµίας και των κυβερνήσεων ..." 
Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία Νέου Ελληνισµού  Ε΄, σελ. 576-577. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 
 Τον Οκτώβριο του 1825 γράφει ο Howe στο ηµερολόγιό 
του από τη Γραµβούσα : "Γρήγορα συνηθίζει κανείς στη ζωή 
του Έλληνα στρατιώτη . Είναι τώρα δυο µήνες που δεν 
έβγαλα τα ρούχα µου τη νύχτα και που δεν είχα άλλο 
στρώµα εκτός από το πάτωµα και µια κουβέρτα . και όµως 
κοιµούµαι εξ ίσου βαθιά, όπως και σε πουπουλένιο στρώµα 
µε καθαρά λινά σεντόνια, και το κεφάλι µου αισθάνεται εξ 
ίσου καλά, µε µόνο το µαντήλι µου ανάµεσά του και σε µια 
οµαλή πέτρα, όπως και όταν ακουµπούσε σε πουπουλένια 
µαξιλάρια". 
Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία Νέου Ελληνισµού  Στ΄ σελ. 1007. 

Μονάδες 25 
 
 

ΘΕΜΑ Β2 
 
Με βάση το κείµενο που σας δίνεται και αξιοποιώντας τις 
ιστορικές σας γνώσεις : 
 
α. να επισηµάνετε και να εξηγήσετε τα αποσπάσµατα του 

κειµένου που περιγράφουν πτυχές της  κατάστασης την 
οποία βρήκε ο Καποδίστριας µόλις έφτασε στην Ελλάδα .  

Μονάδες 13 
 

β. να εξηγήσετε και να αξιολογήσετε τη στάση των 
προκρίτων απέναντι στην προσπάθεια του Καποδίστρια 
για ανόρθωση . 

Μονάδες 12 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β΄ ΤΑΞΗ

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 Τη νύχτα της 18 Ιανουαρίου 1828 ... έφτασε στο 
Ναύπλιο ο εκλεγµένος από την Εθνοσυνέλευση Κυβερνήτης 
της Ελλάδος Ιω . Καποδίστριας . Τρία ξένα πολεµικά 
χαιρέτησαν την ελληνική σηµαία µε κανονιοβολισµούς . Είναι 
η πρώτη περίπτωση αποδόσεως επισήµων τιµών εκ µέρους 
των Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων, ενώ ο λαός επευφηµούσε. 
 Οι εκθέσεις των κυβερνητικών εκπροσώπων µιλούσαν 
για εσωτερική αποσύνθεση . Ο υπουργός των εσωτερικών 
Λόντος ανέφερε ότι ολόκληρη η διοίκηση είχε αποσυντεθεί 
και η κάθε περιοχή αγνοούσε το κέντρο . Ο υπουργός των 
εξωτερικών και των ναυτικών παραπονέθηκε ότι η Ελλάς 
υπέφερε από την παρουσία των ξένων στόλων και των 
απαγορευτικών διαταγών των τριών ναυάρχων για ελεύθερη 
ναυσιπλοΐα µε την απειλή των τηλεβόλων . Το µικρό 
ελληνικό ναυτικό κυβερνούσε αυθαίρετα ο Κόχραν χωρίς να 
λογαριάζει την κυβέρνηση . Ο πόλεµος είχε επιφέρει βαθειές 
πληγές στο εµπόριο και οι κάτοικοι των νησιών µόλις που 
ζούσαν . 
 Ο υπουργός των Οικονοµικών ανέφερε ότι τα έσοδα του 
κράτους ήταν µηδαµινά . 
Μέντελσον-Μπαρτόλδυ, Ιστορία Ελληνικής Επαναστάσεως, 
(έκδ . Τολίδη) σελ . 183.  
 
 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά 
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 
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3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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