ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ΄

Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1940-1949

ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης
και η τραγωδία
του εµφυλίου πολέµου
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Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά
παραδείγµατα)

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. H κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάµεις του Άξονα διήρκεσε:
α) από τις 28 Οκτωβρίου 1940 ως τον ∆εκέµβριο 1944.
β) από το 1941 ως το 1944.
γ) από το 1940 ως το 1945.
δ) από το 1942 ως το 1945.
2. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) ιδρύθηκε:
α) από τον Νικόλαο Πλαστήρα.
β) µε τη σύµπραξη τεσσάρων κοµµάτων (Κ.Κ.Ε., Σ.Κ.Ε., Λ.∆.Ε., Α.Κ.Ε.).
γ) από την εκλεγµένη ελληνική κυβέρνηση.
δ) µε πρωτοβουλία επιφανών διανοούµενων και πολιτικών.
3. Ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ και η κυβέρνησή του, κατά την περίοδο της Κατοχής:
α) κατέφυγαν στη Μέση Ανατολή (Κάιρο).
β) τέθηκαν υπό την επιτήρηση των δυνάµεων κατοχής.
γ) συνεργάστηκαν µε τους κατακτητές.
δ) είχαν την έδρα τους στην ελεύθερη Ελλάδα.
4. Τα «τάγµατα ασφαλείας» ήταν:
α) ένοπλα αντάρτικα σώµατα.
β) αντιστασιακή οργάνωση που συνεργαζόταν µε τους Άγγλους.
γ) το ένοπλο τµήµα του Ε.∆.Ε.Σ.
δ) το εκτελεστικό όργανο των κατοχικών κυβερνήσεων.
ε) υποβρύχια.
5. Μετά την Κατοχή πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας ήταν:
α) ο Σοφοκλής Βενιζέλος.
β) ο Ανδρέας Παπανδρέου.
γ) ο Γεώργιος Παπανδρέου.
δ) ο Εµµανουήλ Τσουδερός.
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6. Πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Α. ήταν:
α) ο Άρης Βελουχιώτης.
β) ο Μανόλης Γλέζος.
γ) ο Αποστόλης Σάντας.
δ) ο Αλέξανδρος Σβώλος.
7. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής νόµιµος πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν:
α) ο Αλέξανδρος Κορυζής.
β) ο Ιωάννης Μεταξάς.
γ) ο Γεώργιος Τσολάκογλου.
δ) ο Εµµανουήλ Τσουδερός.
8. Κατά τις παραµονές της απελευθέρωσης τη µεγαλύτερη πολιτική και
στρατιωτική δύναµη διέθετε:
α) ο Ε.Λ.Α.Σ.
β) η Ε.Κ.Κ.Α.
γ) ο Ε.∆.Ε.Σ.
δ) η «Εθνική Αλληλεγγύη».
9. Με τη «Συµφωνία του Λιβάνου» αποφασίστηκε:
α) η πολιτική ρύθµιση της κρίσης που δηµιούργησε η κοµµουνιστική εξέγερση.
β) ο σχηµατισµός κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
γ) η αποστολή βρετανικών στρατευµάτων στην Ελλάδα.
δ) ο αφοπλισµός των ενόπλων ανταρτικών στρατευµάτων.
10. Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετώπιζε η κυβέρνηση εθνικής
ενότητας ήταν:
α) η τιµωρία των δοσίλογων.
β) η αποκατάσταση του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας.
γ) ο αφοπλισµός των ανταρτικών στρατευµάτων και η συγκρότηση εθνικού
στρατού.
δ) ο πληθωρισµός που είχε φθάσει σε αστρονοµικά ύψη.
11. Με τον όρο «∆εκεµβριανά» εννοούµε:
α) την πρώτη µαζική εξέγερση του ελληνικού λαού κατά των δυνάµεων της
Κατοχής.
β) την πρώτη ένοπλη αναµέτρηση των ανταρτικών σωµάτων µε τα
στρατεύµατα της Κατοχής.
γ) την πρώτη περίοδο της Εθνικής Αντίστασης.
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δ) την πρώτη φάση του εµφυλίου πολέµου.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης
1. Η πιο µαζική αντιστασιακή οργάνωση ήταν:
(Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση)

α) ο Ε.∆.Ε.Σ.
β) η Ε.Κ.Κ.Α.
γ) το Ε.Α.Μ.
δ) η Π.Ε.Α.Ν.
− Να γράψετε τις λέξεις από τις οποίες σχηµατίζεται το αρκτικόλεξο της
απάντησης που επιλέξατε: .........................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Τα πρώτα συµπτώµατα κρίσης στις σχέσεις των αντιστασιακών οργανώσεων
άρχισαν να εµφανίζονται:
(Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση)

α) από τις αρχές του 1942.
β) κατά την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου.
γ) από τα µέσα του 1943.
δ) αµέσως µετά την απελευθέρωση της Αθήνας.
− Να προσδιορίσετε τα αίτια της κρίσης: .......................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Η «Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης» (Π.Ε.ΕΑ.) ήταν:
(Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση)

α) αντιστασιακή οργάνωση που έπαιζε τον ρόλο του Ερυθρού Σταυρού.
β) ένα είδος κυβέρνησης της ελεύθερης Ελλάδας.
γ) αντιστασιακή οργάνωση των πόλεων.
δ) οργάνωση - σύνδεσµος µε τις συµµαχικές κυβερνήσεις.
− Να αναφέρετε τους στόχους της Π.Ε.Ε.Α. και να επισηµάνετε τον
πρωταρχικό της σκοπό: ..............................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Ερώτηση αντιστοίχησης
Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. (Σε κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης
αντιστοιχεί ένα µόνο από τα δεδοµένα της Β΄ στήλης).
Α.΄

Οι αντιστασιακές οργανώσεις

Β.΄

Οι αρχηγοί τους

α. Γεώργιος Τσολάκογλου
1. ____ Ε.∆.Ε.Σ.

β. Άρης Βελουχιώτης
γ. Αλέξανδρος Κορυζής

2. ____ Ε.Κ.Κ.Α.

δ. ∆ηµήτριος Ψαρρός
ε. Ναπολέων Ζέρβας

3. ____ Ε.Λ.Α.Σ.

στ. Αλέξανδρος Σβώλος

Ερωτήσεις ιεράρχησης
1. Να αριθµήσετε µε ιστορική σειρά τα ακόλουθα γεγονότα, σύµφωνα µε το
παράδειγµα.
Ιστορική
Σειρά

Γεγονότα
Οι Γερµανοί εισέρχονται στην Αθήνα.

1

Ανατινάσσεται η γέφυρα του Γοργοπόταµου.
Οι Γερµανοί πυρπολούν τα Καλάβρυτα.
Ιδρύεται το Ε.Α.Μ.
Ο Μ. Γλέζος και ο Α. Σάντας κατεβάζουν τη ναζιστική σηµαία

184

από την Ακρόπολη.
2.

Να αριθµήσετε µε ιστορική σειρά τα γεγονότα που περιλαµβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα.
Ιστορική
Σειρά

Γεγονότα
Συγκαλείται διάσκεψη στον Λίβανο.
Πραγµατοποιούνται µυστικές εκλογές στην ελεύθερη Ελλάδα
και στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Συγκροτείται κυβέρνηση εθνικής ταυτότητας.
Αρχίζουν να εκδηλώνονται τριβές µεταξύ των αντιστασιακών
οργανώσεων.
Ζητείται η παραίτηση της κυβέρνησης Τσουδερού.
Ιδρύεται η «Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης».
Οι Γερµανοί εγκαταλείπουν την Ελλάδα.
Εκδηλώνεται ανταρσία στους κόλπους των ελληνικών
ενόπλων δυνάµεων που στάθµευαν στην Αίγυπτο.
Συνέρχεται στις Κορυσχάδες το «Εθνικό Συµβούλιο».
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Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου "σωστό - λάθος"
1. Α. Να ελέγξετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ισχυρισµών και να δηλώσετε
ποιοι είναι Σωστοί και ποιοι Λανθασµένοι, σηµειώνοντας 9 στο αντίστοιχο
πλαίσιο.
α. Ο γερµανικός στρατός µπήκε στην Αθήνα στις 27
Απριλίου 1941.
β. Η πάλη του λαού για την επιβίωσή του ήταν µια
πρώτη αυθόρµητη αντιστασιακή πράξη.
γ. Μοναδικός
σκοπός
των
αντιστασιακών
οργανώσεων ήταν η απελευθέρωση της Ελλάδας.
δ. Σε όλη την κατεχόµενη Ευρώπη η αντίσταση έλαβε
χαρακτήρα λαϊκής έκρηξης.
ε. Η ελληνική βασιλική κυβέρνηση του Καΐρου ήταν
εντελώς αποκοµµένη από τη χώρα.
στ. Οι αντιστασιακές οργανώσεις δρούσαν αυτοτελώς
και ποτέ δεν συνεργάστηκαν.
ζ. Η πρώτη νίκη που απέσπασε ο λαός από τους
κατακτητές ήταν τα λαϊκά συσσίτια.
η. Η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά την
περίοδο 1941-1944.
θ. Η Αθήνα απελευθερώθηκε το 1945.
ι. Στις αρχές Ιουνίου 1941 η Ελλάδα βρισκόταν κάτω
από την τριπλή κατοχή των Γερµανών, των Ιταλών
και των Βουλγάρων.

Σωστό

Λάθος







































Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για καθεµιά πρόταση που θεωρήσατε
λανθασµένη: ................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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2. Να ελέγξετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ισχυρισµών και να δηλώσετε
ποιοι είναι Σωστοί και ποιοι Λανθασµένοι, σηµειώνοντας 9 στο αντίστοιχο
πλαίσιο.
Η «Συµφωνία της Βάρκιζας» προέβλεπε:
α. τον αφοπλισµό του Ε.Λ.Α.Σ.
β. τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για τη µορφή του
πολιτεύµατος.
γ. την αναδιοργάνωση του στόλου.
δ. τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών.
ε. τη διάλυση των ανταρτικών οργανώσεων.
στ. τη χορήγηση αµνηστίας στους στρατιώτες της Ε.Λ.Α.Σ.
ζ. την τιµωρία όσων συνεργάστηκαν µε τους
κατακτητές.
η. την αναγνώριση της Π.Ε.Ε.Α. ως νόµιµης
κυβέρνησης.
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Σωστό

Λάθος

























