
 

1 

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

Προτεινόμενες απαντήσεις  

 

ΘΕΜΑ 1ο  (Μονάδες 45) 

 

1ο υποερώτημα (Κείμενο 1ο),  Μονάδες 10 

«Πρέπει να φτάσει κανείς στο κορύφωμα του εθνικού μεγαλουργήματος, για να αντιληφθεί το 

βάθος της εθνικής συμφοράς»:  

Να εξηγήσεις σε μία παράγραφο 70 περίπου λέξεων την παραπάνω άποψη αντλώντας επι-

χειρήματα και από το κείμενο 1.  
Απάντηση:  

Η συγκεκριμένη εθνική καταστροφή συμβαίνει τη στιγμή της μεγάλης εθνικής επιτυχίας με την είσοδο του 

ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, που ήταν ένα εθνικό αίτημα αιώνων.  

Τα συναισθήματα της εθνικής υπερηφάνιας στην αρχή και της απογοήτευσης για την εθνική συμφορά στη 

συνέχεια, είναι κορυφαία και διαδέχονται χρονικά το ένα το άλλο, σχεδόν πριν προλάβουν οι άνθρωποι να 

αφομοιώσουν τη χαρά της απελευθέρωσης.  

Συνέβη τότε οι αλαλαγμοί του πλήθους για τη λευτεριά του να ενωθούν ξαφνικά με την κραυγή του τρόμου: 

«έρχονται οι Τούρκοι, έρχονται οι Τσέτες». Αυτή η τόσο σύντομη μεταβολή των συναισθημάτων κάνει ακόμα 

πιο οδυνηρή τη βίωση της εθνικής καταστροφής. 

 «Πρέπει πρώτα να αισθανθεί το παραλήρημα χαράς των μαρτυρικών κατοίκων της, το Μάιο του 1919, ... για να νιώσει 

κατόπιν τη φρίκη της τραγωδίας που ακολούθησε». 

 

2ο υποερώτημα (Κείμενο 2ο),  Μονάδες 11 

Απάντηση:  

1. Το γ´ ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του κειμένου. (Μονάδες 4) 

2. Όπως φαίνεται από το κείμενο, το εύρημα αυτό τον πλημμύρισε με αισθήματα συγκίνησης και υπερη-

φάνειας για την καταγωγή του. 

 Αυτό το χώμα τον συνδέει με τους γονείς, τη γιαγιά και τον παππού του και του θυμίζει τις ιστορίες που 

άκουγε από μικρό παιδί για την πατρίδα στην οποία γεννήθηκαν.  

Είναι για τον ίδιο ένα κομμάτι της Μικράς Ασίας και της ιστορίας της. Είναι σαν να κάνει βουτιά στην προ-

σωπική και οικογενειακή του ιστορία, σαν να ξαναζωντανεύουν στη μνήμη του περιγραφές, τοπία, γεγονότα, 

πρόσωπα, ήθη και έθιμα που ενδεχομένως είχαν ατονίσει με το πέρασμα του χρόνου.  

Είναι επομένως σαν να κάνει βουτιά στην ιστορία της Μικράς Ασίας (Μονάδες 7) 

 

3ο υποερώτημα, Μονάδες 10 

Απάντηση:  

Α. Ο ανθρώπινος πόνος είναι απερίγραπτος: αφόρητος, αγιάτρευτος, ανυπόφορος 
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Β. Το  3ο  Για τρεις μέρες η Σμύρνη φλέγεται (κείμενο 1).  

 

Γ. ακέραια τα ήθη και τις αρετές τους : ακέραιο το ήθος και την αρετή του  

 

Δ. Απωθημένη βαρβαρότητα (κείμενο 1): από+ ωθώ = σπρώχνω. Κάτι που το έχουμε 

απωθήσει, που προσπαθύμε να το ξεχάσουμε. 

 

Ε. «Οι ξερριζωμένοι πρόσφυγες θωράκισαν τη Μακεδονία»: 

Το  3ο Η Μακεδονία θωρακίστηκε από τους ξερριζωμένους πρόσφυγες. 

 

4ο υποερώτημα (Κείμενο 2ο), Μονάδες 14 

Απάντηση:  

Α.  Το 2ο   κυρια - κύρια - ειδική - ειδική - ειδική - αναφορική - βουλητική - αναφορική 

Μονάδες 8 

Β.    1. Το Γ, αντικείμενο 

       2. οι οποίοι ήθελαν να μας λένε ιστορίες  

       3.Το  Γ, αντικείμενο. 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 2ο  Μονάδες 35 

(Παραγωγή λόγου) 

«Πρέπει όμως να εορτάζονται και να συντηρούνται στην εθνική μνήμη ακόμη και οι εθνικές 

καταστροφές; Κάτι πολύ περισσότερο! Δεν πρέπει να λησμονούνται οι εθνικές ήττες! Κι αυτό 

όχι για οδυρμούς και συναισθηματικές αντιδράσεις, αλλά για μετουσίωση σε ιστορική εμπει-

ρία και βελτίωση της εθνικής σκέψης και δράσης». 

Σε μια συζήτηση στην τάξη σου, ακούγονται ποικίλες απόψεις για την κήρυξη του 2022 ως 

έτους μνήμης της Μικρασίας. Στο τέλος παίρνεις εσύ τον λόγο και προσπαθείς να τους 

εξηγήσεις γιατί είναι σημαντικό να συντηρούμε στην εθνική μνήμη τη μικρασιατική κατα-

στροφή. Να αναπτύξεις τη σκέψη σου σε 250 περίπου λέξεις. 

 

Απάντηση:  

Πρόκειται για αυθόρμητο προφορικό λόγο με επιχειρήματα. Δεν είναι απαραίτητη η  προ-

σφώνηση, χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, απλότητα και σαφήνεια. Το ύφος είναι απλό, 

παραστατικό, ζωντανό. Η ανάπτυξη στηρίζεται σε επιχειρήματα, τα ο ποία επικεντρώνονται 

στο συγκεκριμένο ερώτημα: «γιατί είναι σημαντικό να συντηρούμε στην εθνική μνήμη τη 

μικρασιατική καταστροφή». Τα επιχειρήματα θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και λογικά. 

Μερικά από τα επιχειρήματα που κρίνονται βασικά είναι:  

1. Η Μικρασιατική καταστροφή ήταν μια εθνική τραγωδία που συνέβη στην περίοδο του 

εθνικού διχασμού. Επομένως πρέπει ακόμη και από τις εθνικές τραγωδίες να βγάζουμε 

διδάγματα, να επισημαίνουμε τα λάθη μας ως έθνος, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια 

λάθη και στο μέλλον.  
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2. Η εθνική μνήμη είναι απαραίτητη για να αποκτούμε εθνική αυτοσυνειδησία. 

3. Μέσω της ιστορικής μνήμης εξασφαλίζουμε τη συνέχεια του Έθνους 

4. Η εθνική μνήμη αποτελεί προϋπόθεση για να μη χάσουμε την επαφή με τις ρίζες μας. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δομή και ανάπτυξη του λόγοου, που θα πρέπει να 

έχει ενότητα, αλληλουχία, συνεκτικότητα και πληρότητα. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο Μονάδες 20 

(Λογοτεχνικό κείμενο) 

Απάντηση:  

Ο τίτλος του κειμένου είναι ποιητικός – μεταφορικός. Ταξιδεύει η στάχτη, η οποία στην ουσία 

εκφράζει τα συναισθήματα του υποκειμένου, συναισθήματα πόνου. Ο υπότιτλος του ποιήματος «για 

την πόλη που ξαναγεννήθηκε» τροφοδοτεί το υποκείμενο με την ελπίδα της δημιουργίας. 

    

Στην πρώτη ενότητα κυριαρχεί το συναίσθημα του φόβου και του πανικού. Αυτό εκφράζεται με μία 
σειρά ρημάτων σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο, τρυπώσαμε, κατεβάσαμε, μανταλώσαμε, σφραγίσαμε, βά-
λαμε, κολλήσαμε γυρίσαμε,  που διαδέχονται κλιμακωτά το ένα το άλλο. Με τις οπτικές εικόνες των ρημά-
των διαγράφεται ο πανικός του υποκείμενο το οποίο βιώνει την καταστροφή την ώρα που εξελίσσεται.Η 
πρώτη ενότητα κλείνει με το συναίσθημα της απογοήτευσης, «γέμισαν τα δωμάτια καπνό, εικόνα οπτική, 
γιατί η πόλη πλέον «καιγόταν». Η καταστροφή εξελίσσεται και διαρκεί.  

 
Στη  β΄ ενότητα με την αντίθεση «η πόλη που κάηκε» «ξαναγεννήθηκε», τα συναισθήματα αλλάζουν. 

Η απογοήτευση μετατρέπεται σε διάθεση για δημιουργία.  Οι μνήμες της  πόλης που κάηκε παραμένουν 
τόσο ζωντανές στους πρόσφυφες, ώστε να αισθάνονται σαν να «περιδιαβάζουμε στα περιβόλια της και 
σεργιανάμε στις πλατείες». Εικόνες οπτικοακουστικές, ρήματα σε α΄πληθυντικό χρόνου ενεστώτα, δίνουν 
την μνήμη ως ζωντανή πραγματικότητα. Το συναίσθημα αυτό δεν είναι αρκετό να σβήσει το παράπονο του 
ξερριζωμού που εκφράζεται στα λόγια τους και τα τραγούδια τους «είναι  τα λόγια μας σταχτιά κι η  μου-
σική παράπονο». Το αυναίσθημα αυτό είναι τόσο δυνατό, ώστε μοιάζει με  «πυρκαγιά, που κουβαλάει το 
μελτέμι». Με την παρομοίωση αυτή η στάχτη που ταξιδεύει γίνεται πυρκαγιά νοσταλγίας στις ψυχές των 
προσφύγων.  

 


