
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 18 5 2015 
 
Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται την αξία των αρχαίων θεάτρων ως μέρους της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς. Αρχικά, διερευνά τη σπουδαιότητά τους αποδίδοντάς την στο δημοκρατικό ιδεώδες και στην 
αντίληψη της κοινότητας που εκφράστηκε μέσω της αρχιτεκτονικής τους, στην πολιτισμική προσφορά 
τους μέσω της ψυχαγωγίας και στην δυνατότητα σύνδεσης του παρόντος με το παρελθόν μέσω των 
σωζόμενων μνημείων, κάτι που αποτελεί στόχο της αρχαιολογίας. Οι φθορές, όμως, στα μνημεία 
καθιστούν την λειτουργικότητά τους δυσχερή .Βέβαια  αυτό δεν πρέπει να αποτελεί πρόσκομμα στην 
βιωματική σχέση του κοινού με τα μνημεία, αφού έτσι προσεγγίζεται ιδανικά η πολιτισμική κληρονομιά. Η 
καταγραφή τους θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη σωστή διαχείρισή τους. Τέλος, θεωρεί ότι η 
συλλογική δράση θα δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία και τη βιωματική προσέγγισή 
τους με τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε αυτά.  
 
Β1 
α → ΣΩΣΤΟ 
β → ΛΑΘΟΣ 
γ → ΛΑΘΟΣ 
δ → ΛΑΘΟΣ 
ε → ΣΩΣΤΟ 
 
Β2 
α)  Αίτιο – Αποτέλεσμα:  ¨…θα προσφέρει ένα πολύ σημαντικό…¨ 
      Παράδειγμα: ¨…δηλαδή την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους…¨ 
 Διαίρεση: «Η καταγραφή όλων των μνημείων αυτών – των πολύ …μαρτυρίες» 
 
β)  Αρχικά  
      ταυτόχρονα  
      άλλωστε 
 
Β3 
α) διαδραματίζεται – ξεδιπλώνεται 
     απομεινάρια 
     στόχευση 
     πλησιάσματος – σύγκλισης 
     πλήρης – τέλεια 
β) περιοριζόταν 
    απραξία  
    ανεξερεύνητων 
    αγνοούμε 
    υποβάθμισης, υποτίμησης, αποσιώπησης 
 
 
 



 

 

Β4 
α) Χρησιμοποιείται για να οριοθετήσει και να επεξηγήσει ο συγγραφέας μια συμπληρωματική πρόταση 
επεξηγώντας όσα προαναφέρει. Η διπλή παύλα διακόπτει τη νοηματική συνέχεια της πρότασης και δίνει 
έμφαση στο παρενθετικό υλικό που περιέχει. 
β) Το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί στο κείμενο είναι το γ΄ ενικό. Με αυτή του την επιλογή ο 
συγγραφέας εκφράζει ουδετερότητα, απόσταση του από τα τεκταινόμενα και διάθεση αποτίμησης των 
δεδομένων της πραγματικότητας. Το γ΄ πρόσωπο είναι εκείνο που εκφράζει αντικειμενικότητα καθώς 
εκθέτει τα γεγονότα, φανερώνει τάση διαχρονικού προβληματισμού και διάθεση εξαγωγής οριστικών 
συμπερασμάτων. 
 
 
Γ1. ΟΜΙΛΙΑ  
Κύριε Δήμαρχε, 
αγαπητοί συνδημότες, 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Α «Λόγοι για τους οποίους πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να γνωρίσει τους χώρους 
και τα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» 
Τα μνημεία και οι χώροι αυτοί προσφέρουν: 

 Μια βιωματική σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 

 Αίσθηση του «ανήκειν», ανάδειξη της τοπικής ιστορίας 

 Σύνδεση με το παρελθόν, ιστορική συνείδηση 

 Διαχρονική σκέψη 

 Αισθητικά πρότυπα 

 Προβληματισμό για τα πεπραγμένα του παρελθόντος, αποτίμηση των διδαγμάτων της ιστορίας. 

 

 Δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησής τους. 

 Ενισχύουν τους δεσμούς συνοχής της κοινότητας. 

 Με αφορμή τη φυσική παρουσία τους και την ιστορική τους διάσταση ασκούμε κριτική και στα 

πολιτικά δρώμενα του παρόντος. 

 Τα ελληνικά μνημεία χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της ενότητας με το φυσικό μας περιβάλλον, 

αναδεικνύουν την αξία του ΜΕΤΡΟΥ που διατρέχει και την ελληνική πολιτιστική δημιουργία. 

 Ειδικά τα πιο πρόσφατα μνημεία και οι χώροι τους υπενθυμίζουν την αξία της ΝΕΟΤΕΡΗΣ ιστορίας 

μας βοηθώντας μας να απαλλαγούμε από την παγίδα της αρχαιολατρίας. 

 Ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης. 

 Προσδιορίζουν το στίγμα μας στη διεθνή και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, αναδεικνύοντας την 

ιδιαιτερότητα του λαού μας. 

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Β «τις δραστηριότητες  με τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν με 
αυτά» 

 Λειτουργικότητα των χώρων τους, καλλωπισμός, φωτισμός, φύλαξη, πωλητήρια. 

 Ίδρυση σχετικών Μουσείων. 

 Ξεναγήσεις από ειδικευμένους επιστήμονες. 

 Παραγωγή ντοκυμαντερ με σκοπό την προβολή τους. 

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χώρο των μνημείων με σεβασμό στο περιβάλλον τους. 

 Ένταξη των λιγότερων γνωστών από αυτά στους τουριστικούς χάρτες του τόπου μας. 

 Προβολή και ανάδειξή τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας (διαδίκτυο, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, 

εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα κλπ) σε ένα ευρύτερο, αλλά και διεθνές, κοινό. 



 

 

 

 Εξοικείωση από μικρή ηλικία με οικογενειακές εκδρομές. 

 Μειωμένο εισιτήριο για τους νέους. 

 Υιοθεσία μνημείων από τα σχολεία. 

 Οργανωμένες εκδρομές στο χώρο τους με κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών. 

 Κατάλληλη ξενάγηση από ειδικούς. 

 Εθελοντικές δράσεις για τη συντήρηση και προβολή τους. 

 Ερευνητικές εργασίες στο σχολείο με αντικείμενο τα μνημεία της περιοχής. 

 Διαθεματική προσέγγισή τους με τη βοήθεια της σχολικής ύλης. 

 Μάθημα στο χώρο τους. 

 Μαθητικοί διαγωνισμοί με θεματικό κέντρο τα μνημεία. 

 
Σας ευχαριστώ, 
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
 
Β. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 
Γ. ΛΙΑΓΚΑΣ 
Α. ΔΗΜΑΚΗ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


