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Η Πιο Σκοτεινή Ώρα (Darkest Hour) (2017)  

Η ταινία αφηγείται τις πρώτες εβδομάδες, όταν ο Τσόρτσιλ 

αναλαμβάνει την  πρωθυπουργία της χώρας του. Την περίοδο αυτή 

οι Ναζί είχαν αρχίσει να καταλαμβάνουν την Ευρώπη και ο ίδιος 

έπρεπε, έχοντας όχι μόνο την απειλή της εισβολής των δυνάμεων 

του Χίτλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και 300.000 στρατιώτες 

εγκλωβισμένους στη Δουνκέρκη, να αποφασίσει αν θα 

συνθηκολογήσει μαζί τους, στην πιο σκοτεινή στιγμή της δικής του 

αλλά και της ιστορίας της χώρας του ή αν θα τους αντιμετωπίσει 

στο πεδίο της μάχης. Παρά τον εσωτερικό πόλεμο που δέχεται από 

το κόμμα του και τον δισταγμό του βασιλιά, ο Τσόρτσιλ, με την 

βοήθεια της επί 31 χρόνια συζύγου του, αποφασίζει να πολεμήσει 

για να υποστηρίξει τα ιδανικά, την ελευθερία και την ανεξαρτησία 

της πατρίδας του. Οι λόγοι που συνέταξε ώστε να ανυψώσει το 

ηθικό των Βρετανών, έξοχο αλλά και σύνηθες δείγμα της ρητορικής 

του ικανότητας, έχουν μείνει στην Ιστορία. Ιστορικό δράμα της στιβαρής βρετανικής παράδοσης 

Ερωτήσεις 

1. Σε ποια εποχή διαδραματίζεται η ταινία; Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

Α) Α Παγκόσμιος πόλεμος   Β) Β Παγκόσμιος πόλεμος    Γ) Μικρασιατική καταστροφή   Δ) εμφύλιος 

πόλεμος                

2. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. Το κείμενο αυτό αποτελεί απόσπασμα από …            

Α) ιστορικό βιβλίο Β) παρουσίαση βιβλίου  Γ) παρουσίαση ταινίας  Δ) παρουσίαση θεατρικού έργου 

https://www.myfilm.gr/v2/site-map/homepage/movies/97-biography/2852-darkest-hour-2017


 

 

3. Ποιες δυσκολίες πρέπει να αντιμετωπίσει ο Τσόρτσιλ ως πρωθυπουργός της χώρας του τη 

συγκεκριμένη περίοδο, σύμφωνα με το κείμενο;                    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

….………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.Η λέξη «σκοτεινή» στον τίτλο χρησιμοποιείται γιατί …. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

Α) οι περισσότερες συγκρούσεις πραγματοποιούνταν τη νύχτα 

Β)  εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ηλεκτρισμός κι ήταν όλα σκοτεινά 

Γ) έχει μεταφορική χρήση, εννοεί δύσκολη 

Δ) η προσωπικότητα του Τσόρτσιλ ήταν σκοτεινή 

5. Ποια η σωστή συνώνυμη για την παρακάτω λέξη του κειμένου; Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.   

εγκλωβισμένους Α) κρυμμένους   Β) παγιδευμένους Γ) ξεχασμένους    Δ) χαμένους 

των δυνάμεων    Α) των στρατιωτών  Β) των φίλων   Γ) των αντιπάλων  Δ) των εχθρών 

τα ιδανικά Α) τα ιερά   Β) τις δυνάμεις   Γ) τις αρετές  Δ) τις αξίες    

να καταλαμβάνουν   Α) να παίρνουν   Β) να περιλαμβάνουν  Γ) να κυριεύουν  Δ) να καταστρέφουν 

6. Ποια η σωστή αντώνυμη για την παρακάτω λέξη του κειμένου; Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.   

Πρώτες Α) δεύτερες  Β) ασήμαντες Γ)   Δ) τελευταίες   

Εισβολή   Α) επίθεση Β) τιμωρία  Γ) απόκρουση   Δ) καταστροφή 

Ηνωμένο  Α)  λαμπρό Β) μεγάλο Γ) ένδοξο Δ) διαιρεμένο   

είχαν αρχίσει Α)  είχαν ολοκληρώσει Β) είχαν ξεκινήσει  Γ)  είχαν διαγράψει Δ) είχαν απειλήσει 

7. Τι είδους δευτερεύουσες είναι οι παρακάτω; Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.   

όταν ο Τσόρτσιλ αναλαμβάνει την  πρωθυπουργία της χώρας του 



α) αιτιολογική  Β) χρονική  Γ) τελική Δ) υποθετική 

για να υποστηρίξει τα ιδανικά 

α) αιτιολογική  Β) χρονική  Γ) τελική Δ) αποτελεσματική 

8. Το σύνηθες δείγμα:  η γενική ενικού είναι …. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

Α) του συνήθη δείγματος  Β)  του συνήθει δείγματος Γ) του σύνηθες δείγματος Δ) του συνήθους δείγματος

   

9. Η προστακτική Ενεστώτα στο β ενικό πρόσωπο του ρήματος «αναλαμβάνει» είναι …. Κυκλώστε τη 

σωστή απάντηση. 

Α) αναλάμβανε Β) αναλαμβάνεις Γ) ανάλαβε Δ) ανέλαβε 

10. Η προστακτική Αορίστου στο β ενικό πρόσωπο του ρήματος «αναλαμβάνει» είναι … Κυκλώστε τη 

σωστή απάντηση. 

 Α) αναλάβεις Β) ανάλαβες Γ) ανάλαβε Δ) ανέλαβε 

11. οι λόγοι που συνέταξε με σκοπό………: το ρήμα στον παρατατικό στο γ ενικό πρόσωπο είναι …. 

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

A) συντάσσει  Β) συνέτασσε  Γ) συντάξει  Δ) σύνταξε       

12. Η ταινία αφηγείται τις πρώτες εβδομάδες  ……  : το ρήμα στο στον παρατατικό στο γ πληθυντικό 

πρόσωπο είναι … Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

Α) αφηγιόνταν  Β) αφηγούνταν Γ) αφηγούταν Δ) αφηγείνταν     

13. Στην πρόταση  «Η ταινία αφηγείται τις πρώτες εβδομάδες» υπάρχει … Κυκλώστε τη σωστή 

απάντηση.   

Α)  υποκείμενο –ρήμα -αντικείμενο 

Β) υποκείμενο –ρήμα  

Γ) υποκείμενο –ρήμα -κατηγορούμενο 

Δ) υποκείμενο –ρήμα-αντικείμενο- αντικείμενο 

14.Στην πρόταση «Οι λόγοι είναι ένα δείγμα» υπάρχει … Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.   

Α)  υποκείμενο –ρήμα -αντικείμενο 

Β) υποκείμενο –ρήμα  



Γ) υποκείμενο –ρήμα -κατηγορούμενο 

Δ) )  υποκείμενο –ρήμα -αντικείμενο- αντικείμενο 

 

Παραγωγή λόγου  

Να γράψετε μία παράγραφο στην οποία να εξηγείτε πού εσείς εντοπίζετε τη μαγεία της μεγάλης 

οθόνης. (100 λέξεις περίπου)      /6 
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