
Κουίζ γνώσεων για τον εορτασμό της 

εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 

1940 





--Δείτε στο χάρτη: 

 

Ουδέτερες χώρες: Τουρκία – Ισπανία – Ιρλανδία –Σουηδία 

Συμμαχικές Δυνάμεις: Αγγλία – Γαλλία –Νορβηγία –  

Δανία-Πολωνία- Τσεχοσλοβακία-Ε.Σ.Σ.Δ- Γιουγκοσλαβία 
– ΕΛΛΑΔΑ 

 

--Καταγράψτε τώρα τις 2 κύριες Δυνάμεις του Άξονα:  
...........................,  ...................................  
 

 

2 ΒΑΘΜΟΙ 

 



--Ποιος ήταν ο ‘Ελληνας δικτάτορας που λέγεται ότι είπε το περίφημο ‘’ΟΧΙ’’ 

: Ιωάννης ................... 

[Στην πραγματικότητα δεν είπε ποτέ τη λέξη «ΟΧΙ».  

Αυτό που είπε ήταν: «Κύριοι, έχουμε πόλεμο!».   Και βέβαια ο Μεταξάς 

εξέφρασε όχι τη δική του πολιτική προτίμηση, γιατί ο ίδιος ήταν 

φιλογερμανός, αλλά του λαού. Επιπλέον, δεν θα το δεχόταν ούτε η Αγγλία, 

η οποία θα μπορούσε να αποκλείσει τα λιμάνια μας και να εξαναγκάσει τον 

Μεταξά σε παραίτηση, αν δεν πήγαινε με το μέρος της.]  

-  Εμμανουέλλε Γκράτσι, Η αρχή του τέλους - η επιχείρηση κατά της 

Ελλάδος, Εστία, Αθήνα 1980, σ. 284-285. 

 

 

1 ΒΑΘΜΟΣ 

 



--Πρώτοι επιτίθενται στην Ελλάδα οι 
............................  

Οι Έλληνες τούς αντιμετωπίζουν στο Αλβανικό μέτωπο. 
Νικάμε ή εισβάλλουν στη χώρα μας;     
.............................................. 

--Την Άνοιξη του 1941 μας επιτίθενται οι Γερμανοί. Τα 
καταφέρνουμε;   ΝΑΙ /ΟΧΙ            

 
 

3 ΒΑΘΜΟΙ 

 



--Η Ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται εξόριστη σε Κάιρο και Λονδίνο και 

συντονίζει από εκεί  τον ένοπλο αγώνα στο πλευρό των Συμμάχων. 

--Οργανώνεται η Εθνική Αντίσταση. Πώς ονομάζεται;   ................. 

-- Τι σημαίνουν τα αρχικά της;  ...........................................   

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

 2 ΒΑΘΜΟΙ 

 

--Ενάντια στη τριπλή Κατοχή :  .........................,  

......................................,  ..........................        

 3 ΒΑΘΜΟΙ 

 



Αυτός που βλέπετε στην εικόνα αριστερά 

πέθανε πέρυσι. Ήταν αυτός που μαζί με το 

συναγωνιστή του Απόστολο Σάντα πήρε το 

ρίσκο να κατεβάσει τη Γερμανική σημαία η 

οποία κυμάτιζε στην Ακρόπολη! 

 

Ποιο είναι το όνομά του;  

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

 

1 ΒΑΘΜΟΣ 



-- Geheime Staatspolizei, Γκεστάπο, ήταν 
.................................................................  

της ναζιστικής Γερμανίας. 

 Προέβαινε σε συλλήψεις, εκτελέσεις, βασανισμούς και 
εγκλεισμούς των αντιφρονούντων σε φυλακές και 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είχε την εντολή από τους ηγέτες 
της να μην υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή και να μη δειλιάζει 
έναντι οποιουδήποτε εγκλήματος προς παραδειγματισμό, με 
μοναδικό στόχο τη διατήρηση του Χίτλερ στην εξουσία.                                                                         

 

 

1 ΒΑΘΜΟΣ 



--Επίσης, τα τάγματα ασφαλείας δημιουργήθηκαν από 

τους κατακτητές σε συνεργασία με τις ελληνικές 

κυβερνήσεις δωσιλόγων, για να χρησιμοποιηθούν 

εναντίον του ΕΑΜ και των αμάχων που αντιδρούσαν 

στον κατακτητή.  



--Οι συνέπειες τραγικές: μαζικές εκτελέσεις ανθρώπων όπως στα 

Καλάβρυτα, στο Χορτιάτη, εξόντωση των Εβραίων της 

Θεσσαλονίκης. 

 

 -- Ξέσπασε μεγάλη πείνα, γιατί οι Γερμανοί δέσμευαν όλους 

τους οικονομικούς πόρους της χώρας, με αποτέλεσμα να  

υπάρχει έλλειψη τροφίμων. Αυτά που υπήρχαν τα πουλούσαν 

ορισμένοι Έλληνες στη μαύρη αγορά, δηλαδή σε υπερβολικά 

υψηλές τιμές. Είναι οι γνωστοί 

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

 

 

1 ΒΑΘΜΟΣ 

 



Το χειμώνα 1941-1942 υπολογίζεται ότι πέθαιναν κάθε μέρα περίπου 300 

άνθρωποι από πείνα μόνο στην Αθήνα! 



--(Λίγα λόγια για το Ολοκαύτωμα).  Οι εκτιμήσεις από τους 

ιστορικούς για τον αριθμό των θυμάτων κυμαίνονται από πέντε 

εκατομμύρια ως και πάνω από έξι εκατομμύρια.  

Εκτός από τους Εβραίους, θανατώθηκαν Ρομά και Σίντι, (φυλές 

τσιγγάνων) , καθώς και άλλες ομάδες που κρίθηκαν «φυλετικά 

κατώτερες» ή «ανεπιθύμητες» : διανοητικά ασθενείς ή σωματικά 

ανάπηροι, Κομμουνιστές, ομοφυλόφιλοι, Μάρτυρες του Ιεχωβά, 

και άλλοι πολιτικοί αντιφρονούντες, συνδικαλιστές και κάποιοι 

Καθολικοί και Προτεστάντες κληρικοί. Αν συνυπολογιστούν  

όλες αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, ο αριθμός των θυμάτων 

ανεβαίνει σημαντικά. Κάποιες εκτιμήσεις τοποθετούν το 

συνολικό αριθμό θυμάτων του Ολοκαυτώματος στα 26 

εκατομμύρια ανθρώπους, όμως τα 9 έως 11 εκατομμύρια 

θύματα συνήθως θεωρείται η πιο αξιόπιστη εκτίμηση. 

 



--Στις 16 και 18 Απριλίου 1941, γερμανικά στούκας βομβάρδισαν τη 

Χαλκίδα. Επιτάχθηκαν από τη γερμανική διοίκηση  τα 2 κτήρια που βλέπετε 

στις εικόνες καθώς και άλλα 70 κτίρια. Ποια είναι;  

..............................................................................., 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ΒΑΘΜΟΙ 



--Από το Μάιο του 1941 κιόλας, η 

........................................................... από την Λίμνη Ευβοίας, 

συγκροτεί αντιστασιακή ομάδα και αρχίζει τον αγώνα ενάντια στον 

κατακτητή.  Τα μέλη της οικογένειάς της,  αποτελούν τα πρώτα στελέχη της 

ομάδας : ο σύζυγός της Νικόλαος και τα παιδιά τους Ιωάννα, Ηλέκτρα, 

Γιώργος, Βύρων, Νέλσων, Νεφέλη και Ελένη. 

 Ο γιος της Βύρωνας Καραγιάννης γράφει για τη δράση της μητέρας του: 

’’.... Η οργάνωση ήταν ένας μικρός στρατός που εκινείτο αθόρυβα, 

σιωπηλά μέσα στο σκοτάδι, με σκοπό να προκαλέσει όσο πιο πολύ κακό 

μπορούσε στον εχθρό. Ήταν ένας αγώνας ζωής και θανάτου, για την 

επιβίωσή μας, ως Έθνος και λαός. Η μητέρα ρίχτηκε με ορμή σ' αυτόν τον 

ιερό αγώνα μαζί με τα παιδιά της. Όσο μεγάλη και αν ήταν η αγάπη της για 

μας, δεν μπόρεσε να την κάνει να ξεχάσει ότι πάνω απ' όλα και από μας 

ήταν η πατρίδα. Και εμείς, τα έξι απ' τα επτά παιδιά της, την βοηθήσαμε 

όσο μπορούσαμε με όλον τον ενθουσιασμό της νεανικής ψυχής μας………..» 



--Πού βρίσκεται το άγαλμά της; .............................................. 

Εύκολο! 

--Πού βρίσκεται ο δρόμος που ονομάστηκε προς τιμήν της;  Είναι κοντά 

στο σχολείο μας! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 ΒΑΘΜΟΙ 



-Γιατί ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ κάνανε πόλεμο; Ήταν τρελοί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπήρξε μια μεγάλη οικονομική κρίση, το 1929, με τη πτώση του 
χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, κάτι που επηρέασε δραματικά τα 
μετέπειτα χρόνια. Προκλήθηκε μεγάλη φτώχεια, πείνα, ανεργία και οι 
δημοκρατικές κυβερνήσεις στην Ιταλία και τη Γερμανία δεν μπορούσαν να 
δώσουν λύση. Ήταν, επίσης, ο εθνικισμός που εκδηλώθηκε στους 
Γερμανούς, οι οποίοι ένιωθαν ταπεινωμένοι από το τέλος του Α΄ 
Παγκόσμιου πολέμου.  Και να μην ξεχνάμε και τον ανταγωνισμό που υπήρχε 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. 

 



--Μετά από τόσα θύματα στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, μετά 
από τόσα χρόνια και, όμως, αναβιώνει ο φασισμός, αφού η 
οικονομική κρίση και η πολιτική κατάσταση σε διάφορες 
χώρες  δημιουργούν  ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή 
του.   

 

 ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 
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ΠΗΓΕΣ: Έφη Παυλίδου, Φιλόλογος, Διδάκτωρ του ΠΤΔΕ του 

ΑΠΘ. ,σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ 

Λυκείου, E. M. Burns, Εισαγωγή στην ιστορία και τον 

πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, Παρατηρητής, τ. Β΄, σ. 

370. 



 ΤΟ ΣΚΟΡ 

 

 15-20 : Η Λέλα Καραγιάννη θα ήταν περήφανη! 

 

 10 – 15:  Η Λέλα Καραγιάννη θα έλεγε: «Παιδιά, το 
πράγμα είναι σοβαρό, ψάξτε το λίγο…» 

 

 5- 10: Θα τρίζουν τα κόκαλα της Λέλας Καραγιάννη. 

 

  1-5 : Θα θυμώσει, θα βρυκολακιάσει η Λέλα Καραγιάννη, 
θα πηγαίνουμε σε φαρμακεία και δεν θα βρίσκουμε 
φάρμακα… 

Σημ: Είχε φαρμακείο μαζί με τον άντρα της. 

   

 


