
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ   

Αντλώντας ιστορικές πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις γνώσεις 

σας (α) να παρουσιάσετε τρία σημεία από τα παρακάτω άρθρα που φανερώνουν την 

επίδραση του πνεύματος του Διαφωτισμού στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και του Πολίτη το 1789. (μονάδες 12) (β) Να αναπτύξετε το άρθρο 16 της 

Διακήρυξης αναφέροντας τον εκπρόσωπο του Διαφωτισμού και το περιεχόμενο των ιδεών, 

τις οποίες απηχεί. (μονάδες 13) 

                                                                                                             (μονάδες 12+13=25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

«Άρθρο 1 - Οι άνθρωποι γεννιούνται καί παραμένουν ελεύθεροι, με ίσα δικαιώματα.  

Άρθρο 2 - Σκοπός κάθε πολιτικής ένωσης αποτελεί η διατήρηση των φυσικών και 

απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώματα αυτά είναι η ελευθερία, η 

ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στη βία. 

Άρθρο 3- Το Έθνος είναι η αποκλειστική πηγή κάθε εξουσίας.  

Άρθρο 4 - Ελευθερία σημαίνει το να μπορεί να πράττει το κάθε άτομο ο,τιδήποτε δε 

βλάπτει ένα άλλο άτομο.  

Άρθρο 10 - Κανείς δεν πρέπει να διώκεται για τις πεποιθήσεις του, ακόμη και τις 

θρησκευτικές, εφ’όσον η εκδήλωσή τους δεν διαταράσσει τη δημόσια τάξη που ο νόμος 

έχει επιβάλλει. 

Άρθρο 11 - Η ελεύθερη ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών είναι ένα από τα πολυτιμότερα 

δικαιώματα του ανθρώπου. Επομένως, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να ομιλεί, να 

γράφει, και να τυπώνει τα έργα του ελεύθερα, αρκεί να μην κάνει κατάχρηση αυτής της 

ελευθερίας σε περιπτώσεις που ορίζονται σαφώς από το νόμο. 

Άρθρο 16 - Κάθε κοινωνία η οποία […] δεν έχει καθορίσει με ακρίβεια τη διάκριση των 

εξουσιών, δεν μπορεί να θεωρηθεί οργανωμένη.» 

https://gr.ambafrance.org 

2ο ΘΕΜΑ   

Αντλώντας ιστορικές πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις γνώσεις 

σας (α) να παρουσιάσετε ποιοι ασκούσαν αντιπολίτευση στο έργο του Καποδίστρια. 

(μονάδες 10) (β) Ποιοι ήταν οι λόγοι της σύγκρουσης και πού τελικά οδήγησε; (μονάδες 15) 

                                                                                                             (μονάδες 10+15=25) 



 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

«[…]Εκείνο όμως που δημιούργησε τα σοβαρότερα προβλήματα στο νεαρό ελληνικό κράτος 

ήταν η σύγκρουση του Κυβερνήτη με τη διοικητική αριστοκρατία (γαιοκτήμονες – 

πρόκριτοι, έμποροι, εφοπλιστές, Φαναριώτες) την οποία απέκλεισε, σχεδόν εντελώς, από 

την εξουσία. Έτσι σχημάτισαν μια ισχυρότατη και αδιάλλακτη αντιπολίτευση με στόχο τον 

απολυταρχισμό του Κυβερνήτη. Η σύγκρουση ανάμεσα στον Κυβερνήτη και στη διοικητική 

αριστοκρατία ήταν μια πολιτική σύγκρουση για την εξουσία. Παράλληλα, οι φιλελεύθεροι 

διανοούμενοι, μέσα και έξω από την Ελλάδα, με κυριότερο τον Κοραή, εξαπέλυσαν 

κατηγορίες εναντίον του «τυράννου» Κυβερνήτη, ενώ η εφημερίδα Απόλλων της Ύδρας 

έφτανε στην αντικαποδιστριακή της πολεμική ως το σημείο να προπαγανδίζει τη δολοφονία 

του Ιωάννη Καποδίστρια.»  
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