
Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  

ΠΗΓΗ 
Ο Γοργοπόταµος 

Η ένοπλος Αντίστασις ξεκινούσε µε µια συνεργασία των δύο Οργανώσεων και 
µε µια επιβλητική επιτυχία στρατηγικής σηµασίας για το Συµµαχικό Αγώνα της 
Βορείου Αφρικής. Εκείνο που δεν επέτυχαν οι ηγεσίες των στας Αθήνας 
ύστερα από δέκα µηνών άκαρπες συζητήσεις (Οκτώβριος 1941 - Ιούνιος 
1942) το επέτυχεν ο έµπρακτος κοινός πόθος της Ελευθερίας. Το γεγονός 
αυτό µας έδειχνε το δρόµο που έπρεπε να ακολουθήσουµε: Ένωσις ή 
τουλάχιστον συνεργασία. 

Κοµνηνού Πυροµάγλου, Ο ∆ούρειος ίππος, σσ. 42-43 
 

− Βασιζόµενοι στον σχολιασµό του Πυροµάγλου και στις ιστορικές σας 
γνώσεις να χαρακτηρίσετε τις σχέσεις µεταξύ των αντιστασιακών 
οργανώσεων µετά την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου.  

 
2.    Κατά την περίοδο 1941-1944 στην κατοχική Ελλάδα δηµιουργήθηκε 

"ελεύθερο κράτος". Να αναφέρετε: 

α) κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη αυτό και σε ποιες περιοχές; 

β) ποιοι θεσµοί και µε ποιο στόχο λειτούργησαν στις περιοχές αυτές; 
 
  
3.    α) Τι γνωρίζετε για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάµου ;   

β) Ποια η σηµασία του γεγονότος αυτού για τον ελληνικό αγώνα ειδικά και 
την έκβαση του πολέµου γενικότερα; 

 

4.    Συµφωνείτε µε την άποψη ότι: 
"…Η ανατίναξις της γεφύρας του Γοργοποτάµου είναι για την εθνική 
προσπάθεια του ελληνικού λαού µια δεύτερη Αγία Λαύρα του 1821". 

Κοµνηνού Πυροµάγλου, Ο ∆ούρειος Ίππος, σ.42  
 
– Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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5. Να δικαιολογήσετε τη σχέση µεταξύ του απώτερου στόχου που θέτουν οι 
αντιστασιακές οργανώσεις και της αντιπαλότητας που αναπτύσσεται 
ανάµεσά τους από τα µέσα του 1943; 

 
 
6. Να διαβάσετε το απόσπασµα από το προσωπικό Ηµερολόγιο του Παν. 

Κανελλόπουλου και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
 

"3 ∆εκεµβρίου 1944, Κυριακή.  
∆ύσκολη και κρίσιµη µέρα. Προχθές βράδυ παραιτήθηκαν οι Σβώλος, 
Τσιριµώκος, Αγγελόπουλος, Ασκούτσης. Χθες οι Ζέβγος και Πορφυρογένης. 
∆εν θέλησαν να υπογράψουν την απόφαση να παραδώσει η Πολιτοφυλακή 
στην Εθνοφυλακή. Έτσι ξέσπασε και τυπικά η κρίση. Χθες, στις 6 το 
απόγευµα, υπουργικό συµβούλιο. Μίλησε πρώτος ο Παπανδρέου. Ύστερα 
µιλήσαµε όλοι οι άλλοι. Συµφωνήσαµε µε την πολιτική του πρωθυπουργού και 
εκδηλώσαµε την αλληλεγγύη µας. Στο µεταξύ µας πληροφόρησαν ότι το ΕΑΜ 
αποφάσισε: α) συλλαλητήριο για σήµερα, β) γενική απεργία για αύριο, και γ) 
την αναβίωση της πολιτικής επιτροπής του ΕΛΑΣ (της ΠΕΕΑ). Έναρξη 
επαναστατικής ενέργειας. Απαγορεύσαµε τα συλλαλητήρια. Πήραµε και άλλες 
αποφάσεις… 

"5 ∆εκεµβρίου 1944.  
Χθες και προχθές δυο µέρες επαναστατικής αναρχίας. Η Ελλάδα µας ραγίζει. 
Όλα τα είχε πάθει, αλλά έµενε ακέραιο το γυαλί της ηθικής ακεραιότητάς της. 
Είχε γίνει µάλιστα, κρύσταλλο το γυαλί αυτό. Τώρα ραγίζει και τούτο. ∆εν λέω, 
ποιος είναι υπεύθυνος. Όταν η µοίρα φτάνει σε τέτοια τραγικότητα, δεν ρωτάς 
πια για ευθύνες." 

σχολικό  βιβλίο σ. 292 
 

α)  Ποιο γεγονός, κατά τον Π. Κανελλόπουλο, στάθηκε αφορµή για τα 
∆εκεµβριανά γεγονότα;  

β)  Ποιες υπήρξαν οι πραγµατικές αιτίες οι οποίες οδήγησαν στα γεγονότα 
αυτά; 

 
 
7.  Ποιες ήταν οι επιπτώσεις του εµφυλίου πολέµου στην ελληνική οικονοµία; 

Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Να εξηγήσετε σύντοµα τους όρους:  

h 
h 
h 

τάγµατα ασφαλείας  
κουΐσλιγκς  
µαύρη αγορά 

 
2.  Πότε εισήλθαν οι Γερµανοί στην Αθήνα και πότε κατέλαβαν ολόκληρη την 

Ελλάδα;  
 
3.  Ποια περίοδος της ελληνικής ιστορίας ονοµάζεται Κατοχή; 
 
4.   

ΠΗΓΗ 
Ένας λογοτέχνης, περιγράφει την τραγικότητα της πείνας 

Αν προχωρούσες από την Οµόνοια στο Σύνταγµα σε πεντέξι σηµεία θα 
συναντούσες κόσµο γύρω από σωριασµένους στο δρόµο. Μπουλούκια παιδιά 
ζητιάνευαν στους δρόµους κι αρπούσαν ό,τι βρίσκαν που να µασιέται. Πολλά 
βλέπουν το ενδιαφέρον που προκαλούν οι πεσµένοι, ξαπλώνουν και κείνα στο 
πεζοδρόµιο, το ένα πλάι στο άλλο, κι εκεί ξεχνιούνται κι αρχίζουν να παίζουν. 
Κάποτε ο θάνατος τα µαζεύει ευχαριστηµένα. Είδαµε στην πλατεία 
Κλαυθµώνος ένα τσούρµο παιδάκια µισόγυµνα κι ένας µαντράχαλος 25 
χρονών σα χασές άσπρος από την πείνα, ο αρχηγός τους. Τα παιδάκια 
λεηλατούσαν τους σκουπιδοτενεκέδες από τα γύρω εστιατόρια «των Αθηνών» 
και του «Αβέρωφ», που τρώγαν οι Γερµανοί. Φέρνανε το περιεχόµενο και το 
άφηναν σε µια κόχη αντίκρυ από το υπουργείο των Ναυτικών. 

σχολικό βιβλίο, σ. 272 
 
α)  Σε ποιο γεγονός της κατοχικής περιόδου αναφέρεται ο συγγραφέας;  
β)  Να αναφέρετε σύντοµα τα αίτια αυτού του γεγονότος. 

 
 
5. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Τα συσσίτια σώζουν το λαό 

Στα µέσα του χειµώνα 1941-1942, στην Αθήνα όπως και στον Πειραιά και στις 
άλλες µεγάλες πόλεις της χώρας, µεγάλες ουρές σχηµατίζονταν µπροστά στα 
δηµαρχεία, τα σχολεία, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις τράπεζες κι άλλα 
ιδρύµατα. Χιλιάδες και χιλιάδες πολίτες περίµεναν υποµονετικά, µ' ένα άδειο 
κουτί κονσέρβας στο χέρι, τη διανοµή του συσσιτίου. Εργάτες και 
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µικροϋπάλληλοι, αλλά και καθηγητές, διάσηµοι συγγραφείς και ζωγράφοι, µέλη 
της Ακαδηµίας, νέοι και γέροι, έκαναν όλοι ουρά, µέσα στον παγερό άνεµο του 
χειµώνα, για να επωφεληθούν από τη διανοµή τροφίµων που δεν ήταν, το 
συχνότερο, παρά µια σούπα από βραστά ξεροφάσολα µε λίγο λάδι από πάνω. 

Επίσηµα, το συσσίτιο ήταν έργο των δηµαρχιών, των συλλόγων ή του 
Κράτους. Στην πραγµατικότητα, η επιχείρηση, που απαιτούσε τεράστιο αριθµό 
από διαβήµατα, ριψοκίνδυνες µεταφορές, κρυφές µάχες στα υπουργεία και τις 
Κοµµαντατούρες, καθώς κι ένα έλεγχο και µια αφοσίωση την κάθε στιγµή, 
στηριζόταν στο ακέραιο στο ΕΑΜ, τη µεγάλη Οργάνωση Αντίστασης που είχε 
µόλις ιδρυθεί µε την πιο µεγάλη µυστικότητα. 

Έτσι παράδοξα, η πρώτη εκδήλωση αυτής της κρυφής και µαχητικής 
οργάνωσης έπαιρνε, για την ώρα, νόµιµα πλαίσια, για να διαφυλάξει την ίδια 
την ύπαρξη των µελλοντικών µαχητών της. Το συσσίτιο αποτέλεσε, γι' 
αναρίθµητους Έλληνες, το µοναδικό µέσο επιβίωσης στον τροµερό χειµώνα 
της πείνας 1941-1942 και τον sine qua non* όρο της µελλοντικής τους 
αντιστασιακής δραστηριότητας. Χωρίς την άθλια σούπα από ξεροφάσολα, που 
σερβιριζόταν µια φορά την ηµέρα, οι 300.000 νεκροί από την πείνα αυτού του 
ολέθριου χειµώνα θα ήταν εκατοµµύρια. 

Ανδρέα Κέδρου, Η Ελληνική Αντίσταση 1940-1944, τ. Α΄, σ. 106-107 
σχολικό  βιβλίο σ. 273 

*  sine qua non: λατινική έκφραση, ανάλογη µε την αρχαία ελληνική "εκ των ων ουκ άνευ". Σηµαίνει το 
αδύνατο της εκτέλεσης µιας πράξης χωρίς την ύπαρξη µιας βασικής προϋπόθεσης. 

− Βασισµένοι στο κείµενο και στις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε 
στον τρόπο µε τον οποίο αντέδρασε ο ελληνικός λαός -κυρίως στις 
πόλεις- στο πρόβληµα της επιβίωσης τα χρόνια της κατοχής.  

 
6.  Να αναφέρετε τις αντιστασιακές οργανώσεις που ιδρύθηκαν το 1941 και να 

προσδιορίσετε τους άµεσους και τους απώτερους στόχους που έθεσαν.  
 
7.  Να µελετήσετε το κείµενο και να απαντήσετε  στις ερωτήσεις: 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ:         Γερµανικό ανακοινωθέν 
  

Κατά τη νύχτα της 30ης προς την 31ην Μαΐου (1941) υπεξηρέθη η επί της 
Ακροπόλεως κυµατίζουσα γερµανική πολεµική σηµαία παρ' αγνώστων 
δραστών. ∆ιενεργούνται αυστηραί ανακρίσεις. Οι ένοχοι και συνεργοί αυτών 
θα τιµωρηθούν δια της ποινής του θανάτου. 

σχολικό  βιβλίο σ. 275 
 

α) Σε ποιο γεγονός αναφέρεται το γερµανικό ανακοινωθέν; 
β) Να αναφερθείτε στη σηµασία που είχε το γεγονός αυτό για τον 

δοκιµαζόµενο ελληνικό λαό.  
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 8.   Να παρουσιάσετε σύντοµα τις αντιστασιακές οργανώσεις: 

Ε.∆.Ε.Σ. h 

h 

h 

Ε.Κ.Κ.Α. 

Ε.Λ.Α.Σ. 
  
9.   ΚΕΙΜΕΝΟ:   Απόσπασµα από την ιδρυτική πράξη της Π.Ε.Ε.Α., 10 Μαρτίου 1944 

"… Συγκροτούµε  
Πολιτική επιτροπή εθνικής απελευθέρωσης που αποτελείται προσωρινά από 
τα υπογραφόµενα µέλη. Κύριος και πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής είναι: 

Να συντονίσει και να διεξαγάγει µε όλα τα µέσα και µε όλες τις δυνάµεις 
µέσα στην Ελλάδα και στο πλευρό των Συµµάχων µας, τον αγώνα κατά των 
κατακτητών. 

Να αγωνιστεί για το διώξιµο από τη χώρα και τη συντριβή των Γερµανών 
και Βουλγάρων εισβολέων, για την ολοκληρωτική απελευθέρωση και για την 
κατοχύρωση της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της χώρας. 
Να επιδιώξει την εθνική µας αποκατάσταση µε βάση την αρχή της 
αυτοδιάθεσης των λαών … και τη στρατηγική διαρρύθµιση των συνόρων 
µας…"  

σχολικό  βιβλίο, σ. 288 

Να απαντήσετε µε βάση το κείµενο και τις ιστορικές σας γνώσεις: 

α)  Τι ήταν η Π.Ε.Ε.Α.; 
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  

β)  Από ποιους ιδρύθηκε; 
.....................................................................................................................  

γ)  Ποια ήταν η αποστολή της; 
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  

 
10.   ∆ιάσκεψη Λιβάνου 

α)  Ποιοι συµµετείχαν; 
β)  Ποιες ήταν οι αποφάσεις της; 

 
11.   α) Ποιοι πήραν µέρος στη διάσκεψη της Βάρκιζας; 

β) Ποιοι ήταν οι όροι της Συµφωνίας της Βάρκιζας; 
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γ) Πώς αντιµετωπίστηκαν οι όροι αυτοί από τις δυνάµεις του Ε.Λ.Α.Σ;   
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