
ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΟΒΡΑ - ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Κανόνες παιχνιδιού

Η τάξη χωρίζεται σε 2 ομάδες. Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει τις ερωτήσεις
γνώσεων πάνω στο θέμα που έχει επιλεγεί.

Όποιος παίκτης, οποιασδήποτε ομάδας, γνωρίζει την απάντηση, σηκώνει πολύ
γρήγορα το χέρι. Ο πρώτος που θα το σηκώσει έχει δικαίωμα να πει την
απάντηση.

Αν απαντήσει σωστά, η ομάδα του παίρνει έναν πόντο. Αν απαντήσει λάθος, το
δικαίωμα της απάντησης μεταφέρεται υποχρεωτικά σε έναν παίκτη της
αντίπαλης ομάδας.

Αν και εκείνος απαντήσει λάθος, το δικαίωμα της απάντησης επανέρχεται στην
προηγούμενη ομάδα.

Για κάθε σωστή απάντηση δίνεται ένας πόντος, ενώ δεν δίνεται κανένας πόντος
για λανθασμένη απάντηση.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να βγει νικήτρια ομάδα αυτή που θα έχει δώσει τις
περισσότερες σωστές απαντήσεις.



ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΟΒΡΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

1. Τί είναι η Παναγία Δοβρά;
2. Σε ποιο όρος βρίσκεται η Παναγία Δοβρά;
3. Πώς λέγεται ο ναός που βρίσκεται στο ιερό χώρο της Παναγίας Δοβρά;
4. Πού είναι αφιερωμένη η Παναγία Δοβρά;
5. Υπήρχε παλαιότερο μοναστήρι στη θέση της σημερινής μονής;
6. Ποιον αιώνα ιδρύθηκε το πρώτο μοναστήρι;
7. Ποιο επάγγελμα ακολουθούσε ο Άγιος Λουκάς στον οποίο είναι

αφιερωμένος ο ομώνυμος ναός που βρίσκεται στην Δοβρά;
8. Από πού καταγόταν ο Άγιος Λουκάς;
9. Ποια χρονολογία κοιμήθηκε ο Άγιος Λουκάς;
10. Από ποια χρονολογία συνδέεται ο Άγιος Λουκάς με την αδελφότητα

της μονής της Δοβρά;
11. Ποιο γεγονός διαδραματίστηκε εντός της μονής την 20η

Φεβρουαρίου του 1822;
12. Ποιος ήταν ο σκοπός της επίθεσης που οργανώθηκε από τους

Έλληνες την επόμενη μέρα;
13. Σε ποιον Έλληνα οπλαρχηγό ανατέθηκε η επίθεση της ελληνικής

πλευράς;
14. Σε ποια μυστική οργάνωση της εποχής ήταν μυημένος ο Έλληνας

οπλαρχηγός;
15. Ποια μάχη έκρινε την έκβαση της εξέγερσης των Ελλήνων στην

Δοβρά;
16. Ποια ημερομηνία έλαβε χώρα η μάχη αυτή;
17. Κατά τη μάχη αυτή, οι Έλληνες είχαν να αντιμετωπίσουν μια

πολυάριθμη τουρκική στρατιά υπό τον Κεχαγιά Μπέη και με την
ενίσχυση του διοικητή Μεχμέτ Εμίν Πασά από τη Θεσσαλονίκη. Ποια
πλευρά είχε κατά την έναρξη της μάχης τις μεγαλύτερες απώλειες;

18. Η λήξη της μάχης της Δοβρά ήταν νικηφόρα για τους Έλληνες.
Σωστό ή λάθος;

19. Από πού πήρε το όνομα “Δοβρά” η μονή της μονής ;
20. Σήμερα η μονή Δοβρά λειτουργεί ως ανδρώα κοινοβιακή μονή.

Σωστό ή λάθος;
21. Ποιο έτος χτίστηκε η σημερινή μονή;
22. Τί ήταν η Παιδόπολη “Καλή Παναγιά” που λειτούργησε στη μονή

κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;


