
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
ΘΕΜΑ Α (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 
Ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης αναφέρεται στη λυτρωτική απόλαυση της 
λογοτεχνικής ανάγνωσης. Αρχικά, τονίζει πως η λογοτεχνία ως μια 
δημιουργική και μοναχική διαδικασία προκαλεί έξαψη και τη 
δημιουργία ευγενών συναισθημάτων μέσω της «συνομιλίας» με τους 
συγγραφείς. Η θεραπευτική της δύναμη, λοιπόν, πηγάζει από τη επαφή 
του αναγνώστη με τις ιστορίες και τους ήρωες οι οποίοι ως αμόλυντα 
πρότυπα ιαίνουν και τον οπλίζουν με σθένος.  
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. 
α. Λάθος: «Η προσωπική ανάγνωση απαιτεί συνήθως μια εσωτερική 
απομόνωση και όχι να σου επιβάλλεται εξωτερικά». 1η Παράγραφος 
β. Λάθος: «Για εμένα, που το διάβασμα ήταν μια καθημερινότητα, 
εξακολουθεί να παραμένει, αλλά οι περιστάσεις το καθιστούν ακόμη 
πιο αδέσμευτο». 3η Παράγραφος 
«Οι ώρες του διαβάσματος είναι διάσπαρτες σε όλη τη διάρκεια της 
μέρας και της νύχτας που τείνουν να ενοποιηθούν σε έναν αλλόκοτο 
χωροχρόνο». 5η Παράγραφος 
γ. Λάθος: «Γράφει μες στη μνήμη του, γράφει με το χέρι του, γράφει με 
τα έργα του». 1η Παράγραφος 
«Έχει γράψει μέσα στην καρδιά του, με στοργή κι εμπιστοσύνη, τους 
δικούς του, αρχίζει να γράφει τους οικείους του, τους συγγενείς του, 
κατόπιν τους φίλους του». 2η Παράγραφος 
«Σ’ έχω γράψει στην καρδιά μου», «είναι γραμμένο στη μνήμη μου», 
«απομένει ανεξίτηλο μέσα μου» 2η Παράγραφος 
«να γράψουν το όνομά τους σε μια οικογένεια, σε μια επιχείρηση, σ’ 
ένα επάγγελμα». 3η Παράγραφος 
«γράφουν και ξαναγράφουν τον εαυτό τους και τους άλλους». 4η 
Παράγραφος  
δ. Λάθος: «Μέσα στην Ιστορία των Επιστημών, οι σπουδαίοι. Μέσα 
στην Ιστορία της Εκκλησίας, οι άγιοι. Μέσα στην Ιστορία των 
Γραμμάτων, οι αυθεντικοί συγγραφείς. Όλοι αυτοί, καθένας με τον 
τρόπο του, γράφουν». 3η Παράγραφος 
ε. Σωστό: Κείμενο 1 «Και να η θαυματουργή ίαση της λογοτεχνίας. 
Τέτοια κείμενα έρχονται και γιατρεύουν την ψυχή. Χαμένοι και 



 
σωσμένοι χαρακτήρες σε παρασύρουν με τις ιστορίες τους. Γιατί η 
λογοτεχνία είναι αμόλυντη, κανένας ιός δεν θα τη μεταλλάξει, θα είναι 
πάντα εκεί και τα λογοτεχνικά αντισώματα θα μεταμορφώνουν τις 
ψυχές μας και θα μας οπλίζουν με κουράγιο». 7η Παράγραφος 
Κείμενο 2 «Ίσως γιατί το γράφειν –συνειδητό ή όχι, εκούσιο ή και 
ακούσιο, φανερό ή και κρυφό– αποτελεί την έσχατη, ακραία παρηγοριά 
για τη θνητότητα που τους πολιορκεί και που τελικά τους καταβάλλει. 
Αυτή τη θνητότητα που φαρμακώνει την ύπαρξη και τη συνείδηση του 
ανθρώπου με το φαρμάκι της ματαιότητας, πολεμά και εξορκίζει, και 
αρνείται η πράξη του γράφειν». 5η Παράγραφος 
 
Β.2.α.  
Η πρόθεση του συγγραφέα στο κείμενο 1 είναι να ευαισθητοποιήσει 
τον αναγνώστη αναφορικά με το ζήτημα της λογοτεχνίας, δηλώνοντας 
ότι η διαδικασία της ανάγνωσης αποτελεί μία μοναχική πρακτική με 
θεραπευτικά αποτελέσματα. Για να υποστηρίξει αυτόν τον σκοπό 
αξιοποιεί εκφραστικά μέσα και γλωσσικές επιλογές. Συγκεκριμένα, 
αξιοποιεί σημεία στίξης και σχήματα λόγου. 
 
Σχήματα λόγου τα οποία επιστρατεύει προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσει:  

• «θαυματουργή ίαση της λογοτεχνίας»: ο λόγος χρησιμοποιείται 
συνυποδηλωτικά δίνοντας έτσι έμφαση στη θετική επενέργεια 
της λογοτεχνίας στο πνεύμα και την ψυχή του ανθρώπου. 

• Αντίθεση στην 1η παράγραφο (εσωτερική απομόνωση-
επιβάλλεται εξωτερικά), με την οποία φωτίζονται τα 
χαρακτηριστικά της αναγνωστικής πρακτικής, η οποία αποτελεί 
μοναχική διαδικασία. 

• Προσωποποίηση «τα κείμενα γιατρεύουν την ψυχή». Δίνεται μια 
ανθρώπινη ιδιότητα στα κείμενα, αυτή του γιατρού, δηλώνοντας 
έτσι την αξία τους στην ανάπτυξη του ανθρώπου. 

• «πρωταθλητισμό γνώσης»: μεταφορά 

• «χάνομαι μέσα στο κείμενο»: μεταφορά 

• «έκλεβα χρόνο για διάβασμα» μεταφορά 

• «Γιατί η λογοτεχνία είναι αμόλυντη, κανένας ιός δεν θα τη 
μεταλλάξει»: προσωποποίηση 

• «τα λογοτεχνικά αντισώματα θα μεταμορφώνουν τις ψυχές μας 
και θα μας οπλίζουν με κουράγιο»: προσωποποίηση 

  



 
Σημεία Στίξης 

• Τα εισαγωγικά «ανέβασα πυρετό» στη δεύτερη παράγραφο: 
δηλώνεται ο αυτοσαρκασμός του για τις θυσίες που έκανε 
απουσιάζοντας από το σχολείο ώστε να ολοκληρώσει τα 
λογοτεχνικά του αναγνώσματα. Ταυτόχρονα δηλώνει τη 
συναισθηματική του έξαψη. 

• Το θαυμαστικό «ειρωνεία!» στην έκτη παράγραφο, με το οποίο 
δηλώνει το θαυμασμό και την έκπληξη για τα οφέλη της 
ανάγνωσης δίνοντας έμφαση σε αυτά. 

• Με τη διπλή παύλα -τι ειρωνεία!- απομονώνει τη λέξη 
«ειρωνεία» ώστε να δώσει έμφαση σε αυτή και να επιστήσει ην 
προσοχή του αναγνώστη στην πληροφορία που έπεται (ο χρόνος 
αυτός ξανακερδίζεται). 

 
β. Το ερώτημα στο τέλος της πέμπτης παραγράφου λειτουργεί 
συνεκτικά (μεταβατικός ρόλος), καθώς ο συγγραφέας υποβάλλει την 
ερώτηση και ακολούθως δίνει την απάντηση. Έτσι συμβάλλει στην 
συνοχή του κειμένου, στη συνεκτικότητα του περιεχομένου και στην 
αδιάσπαστη αλληλουχία των ιδεών. Επιπλέον, ως προς το 
επικοινωνιακό αποτέλεσμα για τον αναγνώστη διεγείρει την προσοχή 
και το ενδιαφέρον, προσελκύει την προσοχή του, αφυπνίζει, διασπά τη 
μονοτονία της αφήγησης και δημιουργεί την αίσθηση του διαλόγου και 
της αμεσότητας με τον αναγνώστη και τον ευαισθητοποιεί. 
 
Β3. Διαχρονικό φόβο του ανθρώπου αποτελεί όχι μόνο το τέλος της 
ζωής του, αλλά και η λήθη μετά το πέρας αυτής. Ο άνθρωπος αναζητά 
ποικίλους τρόπους να αφήσει το όνομά του, τα έργα, τις μνήμες του, 
καθώς έτσι αισθάνεται πως θα κερδίσει την αιωνιότητα, την 
υστεροφημία του. Κυρίαρχο ρόλο στον διακαή του πόθο έχει, κατά τον 
συγγραφέα, το «γράφειν» καθώς μόνο μέσα από την γραφή μπορεί να 
«περάσει» στην ιστορία. Η γραφή αυτή μπορεί να συνίσταται σε 
επιστημονικά επιτεύγματα, σε λογοτεχνικά και πνευματικά πονήματα, 
σε επαγγελματικές επιτυχίες ή ακόμα και στη κληρονομική μεταβίβαση 
του ονόματός του στην επόμενη γενιά. 
 
  



 
ΘΕΜΑ Γ 
Το κύριο θέμα του ποιήματος, κατά τη γνώμη μου, είναι η δύναμη της 
ποίησης να αναδεικνύει με τη λογοτεχνική της υφή διάφορες πτυχές της 
καθημερινότητας και να λυτρώνει τον αναγνώστη από τις δυσκολίες της 
ζωής. «Σε βρίσκει η ποίηση» στις διάφορες εκφάνσεις της πραγμάτωσής 
της, την ακριβώς ανύποπτη στιγμή. Αθόρυβα, με αυτόν τον τρόπο 
επιτελείται η ποίηση, σε μία συνάντηση-σύνθεση, σε μία διαφορετική 
θέαση, η ποίηση που επιδιώκει να διερωτηθεί για το «γιατί» της 
ύπαρξης, «διεισδύοντας» στην καθημερινή μας ύπαρξη, στην 
οντολογική μας έκφανση, αλλά και στην αντικειμενική μας 
πραγμάτωση. Το ποιητικό υποκείμενο αξιοποιώντας το β΄ ενικό 
πρόσωπο («αναρωτιέσαι», «που έλεγες», «που απορείς», «που σου 
έτυχαν») δημιουργεί την αίσθηση του διαλόγου, της ζωντάνιας και της 
αμεσότητας με τον αναγνώστη και απευθύνεται άμεσα στο ψυχισμό 
του. Επιστρατεύει το κουβεντιαστό ύφος, την προφορικότητα του 
λόγου («για πράγματα που πουλιούνται μόλις πιάσουν την κατάλληλη 
τιμή», «που τα προγραμμάτισες και δε σου βγήκαν») με την απουσία 
σημείων στίξης και τον μακροπερίοδο λόγο (ολόκληρο το απόσπασμα 
αποτελείται από δύο περιόδους) σε μια προσπάθεια να καταθέσει με 
ανάγλυφο τρόπο ότι οι στιγμές της ζωής μας κατά τις οποίες «μας 
βρίσκει η ποίηση» είναι ανεξάντλητες, ενώ τα αποσιωπητικά («και 
κάποτε, μία στις χίλιες, πραγματώθηκαν …») στο τέλος του 
αποσπάσματος αφήνουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα να 
αναλογιστεί άπειρες ακόμη περιπτώσεις στις οποίες η ποίηση 
λειτουργεί λυτρωτικά. Παράλληλα, οι επαναλήψεις («για πράγματα», 
«σε βρίσκει η ποίηση»), εντυπώνουν στο νου του αναγνώστη το μήνυμα 
που επιδιώκει να μεταδώσει. Η τελευταία περίοδος («Εκεί απάνω σε 
βρίσκει η ποίηση») που παραπέμπει άμεσα και στον τίτλο της 
συλλογής «Σε βρίσκει η ποίηση» απέχει μια σειρά από το υπόλοιπο 
σώμα του αποσπάσματος και συμπυκνώνει με αποφθεγματικό και 
επιγραμματικό τρόπο τη σκέψη του ποιητικού υποκειμένου. 
 Τα τελευταία χρόνια και υπό το πρίσμα της πίεσης για εμπέδωση 
της σχολικής ύλης δεν δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά για ενασχόληση 
με τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα με την Ποιητική Τέχνη, πράξη που 
απαιτεί ήρεμο συναισθηματικό, ψυχικό και πνευματικό κόσμο. Ωστόσο, 
στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής 
λογοτεχνίας γίνεται αντιληπτό ότι η Ποίηση διευρύνει τους 
πνευματικούς ορίζοντες, καλλιεργεί το ήθος, ηθικοποιεί, αποτελεί μια 
ενδιαφέρουσα, εποικοδομητική και δημιουργική ενασχόληση κατά τη 



 
διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, δίνει διέξοδο στη φαντασία, 
αναπτερώνει το ηθικό, προσφέρει πρότυπα και ιδανικά ιδιαίτερα σε 
όλους εμάς τους νέους. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 

ΤΙΤΛΟΣ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
- Αφόρμηση από τα κείμενα 1 και 2 
- Να φανεί το θέμα και η σχέση του αρθογράφου με το βιβλίο 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Με βάση τα ερωτήματα το παιδί θα μπορούσε να γράψει την αλήθεια 
σχετικά με το αν η ανάγνωση βιβλίων είναι κομμάτι της ζωής του. 
Επομένως, κάθε τεκμηριωμένη απάντηση θα έπρεπε να θεωρηθεί 
σωστή. Η δυσκολία του θέματος έγκειται στο ότι ελάχιστοι μαθητές 
είναι αναγνώστες βιβλίων· επομένως, θα βρεθούν στη δύσκολη θέση ή 
να πουν ψέματα και να αναμασήσουν σκέψεις που δεν είναι δικές τους 
ή να πουν την αλήθεια και να δυσκολευτούν στη συγγραφή. 
 
Α΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ  

• Προσωπική αναφορά του μαθητή σχετικά με το αν διαβάζει 

βιβλία 

• Ποια ήταν παλιότερα και ποια η τωρινή σχέση με το βιβλίο 

• Πόσο συχνά και σε ποιο πλαίσιο γίνεται αυτό  

• Ποια βιβλία είναι αυτά που τον συγκινούν 

• Παράγοντες που περιορίζουν ή ενισχύουν την ανάγνωση 

Β΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

• Αναφορά του μαθητή στη θέση που έχει η ανάγνωση βιβλίων στη 

διαχείριση του χρόνου του 

• Κατά πόσο είναι εύκολο ως μαθητής να έχει χρόνο για ανάγνωση 

βιβλίων  

• Γιατί έχει επιλέξει αυτή τη στάση. Για παράδειγμα για ένα μαθητή 

που θα γράψει ότι διαβάζει βιβλία θα μπορούσε να αναφέρει την 

ηρεμία, τη γαλήνη, τη φυγή από την καθημερινότητα σε μια 

εποχή έντονη και με πολλές απαιτήσεις. Η ανάγνωση βιβλίων 



 
είναι ένας δημιουργικός τρόπος αξιοποίησης του χρόνου που ο 

μαθητής μπορεί να τον φέρει στο μέτρα του. 

• Η ανάγνωση τον κινητοποιεί για άλλες δράσεις στον ελεύθερο 

χρόνο του 

• Παρώθηση για αυτόνομη συγγραφική δραστηριότητα 

• Οικοδόμηση κοσμοθεωρίας 

• Ποιοτική διάσταση στο χρόνο 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 


