
∆. ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ  

1ο ΣΧΕ∆ΙΟ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Η Κατοχή  και η Εθνική Αντίσταση   
    (επαναληπτικό) 
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο 
Θέµατα: 4 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α. 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. 

 
 

1,5 µονάδα 
 
 

Β. 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. 

1,5 µονάδα 
 
 

Γ.  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. 

1,5 µονάδα 

 

 

∆.  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. 

1,5 µονάδα 

 

 

Ε.  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”. 

1,5 µονάδα 
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ΣΤ. 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. 
 

1,5 µονάδα 

 

 
 

ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

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). 

 
3 µονάδες 

 
 

Α.΄    Οι αντιστασιακές οργανώσεις Β.΄    Οι αρχηγοί τους   
 

1.  ____  Ε.∆.Ε.Σ. 
 
 

2. ____  Ε.Κ.Κ.Α. 
 
 
3. ____  Ε.Λ.Α.Σ. 

α. Γεώργιος Τσολάκογλου 

β. Άρης Βελουχιώτης 

γ.  Αλέξανδρος Κορυζής 

δ.   ∆ηµήτριος Ψαρρός 

ε.   Ναπολέων Ζέρβας 

 στ.  Αλέξανδρος Σβώλος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 207



ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α.  Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1) Η “Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης” (Π.Ε.Ε.Α.) 

ήταν:  
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. 
 

 
 
 

1,5 µονάδα 

2) Πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Α. ήταν:  
α)  ο Άρης Βελουχιώτης.       
β)  ο Μανόλης Γλέζος. 
γ)  ο Αποστόλης Σάντας. 
δ)  ο Αλέξανδρος Σβώλος. 
 

1,5 µονάδα 

Β.  Να αναφέρετε τους στόχους της Π.Ε.Ε.Α. και να επισηµάνετε 
τον πρωταρχικό της σκοπό:   
.................................................................................................. 
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
 
 

5 µονάδες 
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2ο ΣΧΕ∆ΙΟ 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Η Κατοχή  και η Εθνική Αντίσταση  

(επαναληπτικό) 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Θέµατα: 4 
 
 ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να αριθµήσετε µε ιστορική σειρά τα ακόλουθα γεγονότα, 
σύµφωνα µε το παράδειγµα. 

 

2 µονάδες 
(4Χ0,5) 

Γεγονότα Ιστορική 
Σειρά 

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 από την Ακρόπολη. 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− 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. 

 
1 µονάδα 

 
 

− Να γράψετε τις λέξεις από τις οποίες σχηµατίζεται το 
αρκτικόλεξο της απάντησης που επιλέξατε: ...........................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  
 

1 µονάδα 
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ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. Να ελέγξετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ισχυρισµών και να  
δηλώσετε ποιοι είναι Σωστοί και ποιοι Λανθασµένοι, σηµειώνοντας 

 στο αντίστοιχο πλαίσιο.                                                                  
Σωστό   Λάθος 

 
 

3,5 µονάδες 
(7Χ0,5) 

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.  Σε όλη την κατεχόµενη Ευρώπη η αντίσταση 
έλαβε χαρακτήρα λαϊκής έκρηξης. 

 
 

 
 

 

δ.  Η ελληνική βασιλική κυβέρνηση του Καΐρου 
ήταν εντελώς αποκοµµένη από τη χώρα. 

 
 

 
 

 

ε. Οι αντιστασιακές οργανώσεις δρούσαν 
αυτοτελώς και ποτέ δεν συνεργάστηκαν. 

 
 

 
 

 

στ. Η πρώτη νίκη που απέσπασε ο λαός από τους 
κατακτητές ήταν τα λαϊκά συσσίτια. 

 
 

 
 

 

ζ.  Στις αρχές Ιουνίου 1941 η Ελλάδα βρισκόταν 
κάτω από την τριπλή κατοχή των Γερµανών, 
των Ιταλών και των Βουλγάρων. 

 
 
 

 
 
 

 

Β. Να αιτιολογήσετε την απάντηση που δώσατε στους 
ισχυρισµούς δ  και  στ  : .........................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
.................................................................................................  

 

4 µονάδες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 
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Α. Οι ελληνικές αντιστασιακές οργανώσεις, που ιδρύθηκαν κατά 
την περίοδο της Κατοχής ξεκίνησαν από κοινές αφετηρίες.  

Να προσδιορίσετε: 
− α) τον άµεσο στόχο τους: ..................................................  

  ............................................................................................  
  ............................................................................................  
− β) τον απώτερο στόχο τους: ..............................................  

  ............................................................................................  
  ............................................................................................  
  ............................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 µονάδα 
 
 
 
 
 
 

2,5 µονάδες 

Β. Να δικαιολογήσετε τη σχέση µεταξύ του απώτερου στόχου 
που έθεσαν οι αντιστασιακές οργανώσεις και της 
αντιπαλότητας που αναπτύχθηκε ανάµεσά τους από τα µέσα 
του 1943. 
.................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  

 

5  µονάδες 
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