
 
                                                                             ΤΑΞΗ Γ’  

                             
       ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
                                               
                                             ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
Α1. Να αντιστοιχίσετε τις ιδιότητες (αξιώματα) της στήλης Α’ με τα ονόματα 
της στήλης Β’ (δύο ονόματα περισσεύουν). 
Α’ Στήλη                                                                    Β’ Στήλη  
α. Έλληνας αρχιστράτηγος                                    1. Ταλεϋράνδος  
β. Αρχηγός Σαμίων επαναστατών                         2. Λυκούργος Λογοθέτης   
γ. Εθνικός ιστοριογράφος                                      3. Μάρκος Μπότσαρης 
δ. Μητροπολίτης Σμύρνης                                     4. Κων/νος Παπαρρηγόπουλος   
ε. Αμερικανός πρόεδρος                                        5. Ουίλσον    

                                                                               6. Χρυσόστομος  
                                                                               7. Αλέξανδρος Παπάγος  
                                                                                                                      Μονάδες 10 
Α2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων και συμφωνιών:  
α. Ανατολικό ζήτημα  β. Μακεδονικός Αγώνας γ. Συνδιάσκεψη Μονάχου  
                                                                                                                      Μονάδες 15 
 
Β1. α. Ποιοι ήταν οι όροι της Συνθήκης του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου/ 10 
Αυγούστου 1913) ;                                                                                         Μονάδες 4                          
β. Ποια ήταν τα ανταλλάγματα που πήρε η Ρουμανική κυβέρνηση από τον 
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για να συνυπογράψει αυτή τη συνθήκη; 
                                                                                                                        Μονάδες 8                          
Β2. Τι γνωρίζετε για το έγκλημα της γενοκτονίας των Εβραίων,  το οποίο 
συντελέστηκε κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;                                           Μονάδες 13     
 
                                               ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Γ1. Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται και με βάση τις 
ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε: α) στην ίδρυση και στους στόχους της 
Φιλικής Εταιρείας.                                                                                     Μονάδες 12 
β) στις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά της Εταιρείας για την επιλογή 
ηγεσίας;                                                                                                       Μονάδες 13    
« Ἡ  Ἑταιρεία σχεδιάσθηκε ἀρχικὰ ὡς αὐστηρὰ συνωμοτικὴ ὀργάνωση [...], ποὺ 
θὰ ἀπευθυνόταν μόνο πρὸς «Ἕλληνας φιλοπάτριδας», πρὸς «ὅλους τοὺς 
ἐκλεκτοὺς καὶ ἀνδρείους τῶν ὁμογενῶν». Οἱ ἀλλοεθνεῖς ἀποκλείονταν, ὅπως καὶ 
οἱ γυναῖκες, καὶ μόνο ἀργότερα ἔγιναν δεκτοὶ ὁρισμένοι ξένοι καὶ λίγες γυναῖκες 
κατὰ σπάνια ἐξαίρεση. […] Κατὰ τὸ 1820 ἡ Ἑταιρεία εἶχε ἐξαπλωθῆ σὲ ὅλες 
σχεδὸν τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ στὶς περισσότερες ἑλληνικές παροικίες τοῦ 
ἐξωτερικοῦ. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κορυφαίους τοῦ Ἔθνους εἶχαν μυηθῆ σ’ αὐτὴ   ἢ 
γνώριζαν τὴν ὕπαρξή της καὶ οἱ κατηχήσεις πολλαπλασιάζονταν μεταξὺ τῶν 
Ἑλλήνων ὅλων τῶν τάξεων, ὥστε τὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας νὰ ὑπερβαίνουν ἤδη τὶς 
3.000. […] 
  Ὁ Ξάνθος στράφηκε […] πρὸς τὸν ἐπιφανῆ Ἕλληνα στὴν ὑπηρεσία τῆς Ρωσίας, 
τὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη. Αὐτὸς, νέος 28 ἐτῶν τότε, προετοιμασμένος ἀπὸ τὴν 
ἀνατροφή του καὶ τὴν οἰκογενειακή του παράδοση, ἄκουσε μὲ ἐνθουσιασμὸ τὴν 
πρόταση τοῦ Ξάνθου ὡς διαταγὴ τῆς Πατρίδος καὶ[…]δέχθηκε μὲ προθυμία νὰ 



ἀναλάβη τὴν ἡγεσία τῆς Ἑταιρείας. Ἐξήγησε ὅμως ὅτι […] ἔπρεπε νὰ ἔχη πλήρη 
ἁρμοδιότητα στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων. Ὁ Ξάνθος συμφώνησε καὶ ὑπογράφηκε 
στὶς 12 Ἀπριλίου 1820 Πρακτικὸ ἀναλήψεως τῆς ἀρχηγίας τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸν 
Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη […]          
   Κατόρθωσε ὅμως ἡ Ἑταιρεία νὰ μεταδώση τὴν αἰσιοδοξία της σὲ πολλοὺς 
Ἕλληνες. [..] Γιὰ τοὺς περισσότερο  ἐπιφυλακτικοὺς ἀξιοποιοῦσε τὴ μυστικότητα 
τῆς Ἀρχῆς, ποὺ ἐπέτρεπε νὰ ὑποβάλλεται ἡ ἰδέα ὅτι πἰσω ἀπὸ τὸ ἔργο της 
βρισκόταν ἡ Ρωσία. […] Ιστ. Ελλ. Εθν., εκδ. Αθηνών, Αθήνα 1978, τ. ΙΒ, σελ. 13-14.        
 
Δ1. Με βάση τα παραθέματα που σας δίνονται αλλά και τις ιστορικές σας 
γνώσεις  να αναφερθείτε : α. στις υλικές (μονάδες 9), β. στις ηθικο-ιδεολογικές  
συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (μονάδες 10) και γ. στις συνέπειες του 
πολέμου σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις των κρατών . (μονάδες  6)   
 
 ΚΕΙΜΕΝΟ Α’  
«Η Ρόδα του Πολέμου.  
Τη βλέπουμε, μιλιούνια ανθρώποι, που ξεπροβάλλει μες από το μουχλιασμένο χάος 
και γυρίζει και τρίζει σπαραχτικά σα μαγγανοπήγαδο θεόρατο. Ο ορίζοντας είναι 
κοκκινόμαυρος, η γης αχνίζει *άλικους αχνούς. Ο θεόρατος τροχός γυρνά ολοένα, 
γυρνά αιώνες μαζί με τη γης και στριγγλίζει πάνω από την άβυσσο, στριγγλίζει 
σπαραχτικά. [...] Είναι ο Πόλεμος στο χαράκωμα που δουλεύει έτσι αργά και 
σίγουρα. Ο Πόλεμος, που προτού να τσακίσει το κορμί αποσυνθέτει πρώτα λίγο-λίγο 
κι αλύπητα την ψυχή μες στην απομόνωση της υπόγειας ζωής». 
Στρατής Μυριβήλης, «Η ζωή εν τάφω», Εστία, Αθήνα 1977, σ.19-20  (εκδ. 33η) 
*άλικους: κατακόκκινους          
 ΚΕΙΜΕΝΟ Β’ 
Είμαι νέος, μόλις έκλεισα τα 20· από τη ζωή δεν ξέρω παρά μόνο την απελπισία, 
το θάνατο, το φόβο και μια αλυσίδα από ανόητες επιπολαιότητες, πάνω από μία 
άβυσσο πόνων και θλίψεων. Βλέπω τους λαούς να ορμούν σε άλλους· λαούς, να 
σκοτώνουν και να σκοτώνονται, χωρίς ούτε κι εκείνοι να ξέρουν το γιατί, 
υπακούοντας σ' αυτούς που τους στέλνουν, χωρίς συναίσθηση του κινδύνου ή της 
ευθύνης τους. Βλέπω πως οι δυναμικότεροι εγκέφαλοι του κόσμου εφευρίσκουν 
όπλα, για να γίνονται όλα αυτά μ' έναν τρόπο ακόμα πιο ραφιναρισμένο και να 
διαρκούν όσο γίνεται περισσότερο. Κι όλοι οι συνομήλικοι μου εδώ, στην αντικρινή 
Παράταξη, σ' ολόκληρο τον κόσμο το βλέπουν όπως εγώ. Αυτή είναι η ζωή της 
γενιάς μου και η δική μας. Τι θα κάνουν άραγε οι πατεράδες μας, αν μια μέρα 
σηκωθούμε και παρουσιαστούμε μπροστά τους, για να τους ζητήσουμε λογαριασμό; 
Χρόνια ολόκληρα σκοτώναμε μόνο. Αυτό ήταν το πρώτο μας επάγγελμα στη ζωή. 
Για μας η επιστήμη της ζωής περιορίζεται στο θάνατο. Τι θα συμβεί ύστερα; Και τι 
θ' απογίνουμε εμείς; 
 Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, "Ουδέν νεώτερον από το Δυτικόν Μέτωπον", εκδ. Δ. Δαρέμα, 
Αθήνα χ.χ. σ. 204.                                                  
 


