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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Στο κείμενο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης που αφορούσε στις συνέπειες του 

Β’ παγκοσμίου πολέμου, για όσους τον βίωσαν. Το βασικότερο συμπέρασμα ήταν ότι ο 

πληθυσμός των χωρών που έζησαν τη φρίκη του, εμφάνισαν τόσο σωματικές όσο και ψυχικές 

ασθένειες αργότερα. Ακόμα και όσοι ήταν πολύ νέοι κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήρθαν 

αντιμέτωποι ανά τα χρόνια με ασθένειες όπως ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια ή η κατάθλιψη. 

Παράλληλα, η έρευνα συσχέτισε την εμπειρία αυτή των ανθρώπων με το μορφωτικό τους 

επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι ένα μεγάλο ποσοστό κατείχε μεγαλώνοντας χαμηλό επίπεδο 

μόρφωσης.  

 

2. Οι κακουχίες και οι ψυχολογικές συνέπειες του πολέμου έμειναν ανεξίτηλες σε 

πολλούς επιζήσαντες, για τους οποίους η ζωή δεν μπορούσε πλέον να είναι η ίδια: οι 

μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν διαρθρωτικές λέξεις που δηλώνουν 

αιτιολόγηση/επεξήγηση πχ γιατί, διότι, καθώς, αφού κλπ αιτιολογώντας τη θέση που 

παρουσιάζεται στη θεματική πρόταση.   

Πχ. Αυτό συνέβη διότι οι εμπειρίες των ανθρώπων εκείνη την περίοδο ήταν τόσο σκληρές 

που έμειναν χαραγμένες είτε στο μυαλό είτε στο σώμα τους. Ιδίως για όσους έζησαν 

βασανισμούς, φυλακίσεις, εξορίες, πείνα. Οι απάνθρωπες και αποτρόπαιες σκηνές νεκρών 

παιδιών ή ενηλίκων στους δρόμους από το κρύο και την ασιτία, ο γενικότερος πανικός και 

τρόμος που επικρατούσε σίγουρα είναι εικόνες και συναισθήματα που χαράζονται τόσο καλά 

στη μνήμη ώστε να προκαλούν εφιάλτες ή ψυχικά τραύματα και συνεπώς, να ακολουθούν για 

πάντα όσους τα βίωσαν αλλάζοντας ριζικά τη ζωή τους. 

 

3.  

Θεματική Πρόταση: Οι Ευρωπαίοι…. έρευνα. 

 Σχόλια/ Λεπτομέρειες: Το βασικό συμπέρασμα… ζωή τους. 

Κατακλείδα: δεν υπάρχει 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2019 
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Πλαγιότιτλος: Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης για την υγεία του πληθυσμού που βίωσε 

τον πόλεμο. 

 

4.  

•προξένησε = προκάλεσε 

•παγκόσμιο = παναθρώπινο 

•βίωσε = έζησε 

•δείχνουν = φανερώνουν 

•επιπτώσεων = συνεπειών 

 

5.  

 •όμως – ωμός  τονικά παρώνυμα 

•χώρος-χορός  τονικά παρώνυμα 

•φοιτώ – φυτό  ομόηχα 

•κώμα-κόμμα  ομόηχα 

•γέρος-γερός  τονικά παρώνυμα 

 

6. 

 -Έτρεξα, να προλάβω το λεωφορείο.  δ/α επιρρ.τελική ως επιρρ.προσδ.του σκοπού στο 

ρήμα της κύριας πρότασης «έτρεξα». 

-Ζήτησε να γίνουν όλες οι εργασίες σύντομα. δ/α ονοματική βουλητική ως αντικείμενο 

στο ρήμα της κύριας πρότασης «ζήτησε» 

-Αυτό με απασχολεί, πού θα βρούμε τα χρήματα.  δ/α ονοματική πλ. Ερωτηματική ως 

επεξήγηση στο ουδ. δεικτικής αντωνυμίας «αυτό». 

-Χάρηκα πολύ, που τελικά δε θα χρειαστεί να ταξιδέψω.  δ/α επιρρ. αιτιολογική ως 

επιρρ. προσδ. της αιτίας στο ρήμα της κύριας πρότασης «χάρηκα». 

-Το βιβλίο που μου δάνεισες ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον.  δ/α ονοματική αναφορική ως 

επιθετικός προσδιορισμός στο υποκείμενο της κύριας πρότασης «το βιβλίο». 

-Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος προκάλεσε σωματικές και ψυχικές 

συνέπειες.  δ/α ονοματική ειδική ως υποκείμενο στο απρ. ρήμα «φαίνεται».        
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Ενδεικτική απάντηση 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο πχ στο σχολικό περιοδικό ή ομιλία προς τους συμμαθητές. 

 

Πρόλογος: εισαγωγή στο θέμα  πχ. αναφορά στη γενικότερη συμφορά ενός πολέμου. 

 

Κυρίως θέμα: 

1η παράγραφος: αίτια πολέμου (βλ. φροντ. σελ.38-39) 

2η παράγραφος: τρόποι διασφάλισης της ειρήνης (βλ. φροντ. σελ.37-38) 

 

Επίλογος: ανακεφαλαίωση/συμπέρασμα. 


