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ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. 

Το κείμενο αναφέρεται στη σημασία των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης και 
στους τρόπους ανάδειξης και αξιοποίησής τους. Τα μνημεία αυτά αποτυπώνουν την 
αντίληψη περί δημοκρατίας και συλλογικότητας βίου των αρχαίων και αποτελούν 
σημαντικά  αγαθά πολιτισμού, λόγω της ουσιαστικής ψυχαγωγίας που προσέφεραν 
και προσφέρουν. Παρέχουν, άλλωστε, κυρίως τα θέατρα, τη δυνατότητα ουσιαστικής 
επαφής παρελθόντος – παρόντος, η οποία αφορά τόσο τους ειδικούς όσο και το κοινό. 
Βέβαια, η διοργάνωση δραστηριοτήτων σε τέτοιους χώρους πρέπει να γίνεται 
προσεκτικά, για την αποφυγή προβλημάτων σχετικών με τη συντήρησή τους. Αυτό, 
όμως, δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στη δημιουργική τους αξιοποίηση. Για να 
γίνει αυτή εφικτή απαιτείται η καταγραφή τους, η συνεργασία ειδικών επιστημόνων 
και η διοργάνωση εκδηλώσεων με την ευρύτερη συμμετοχή του κοινού. 

 

Β1. 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

Β2. 

α) 

Η έβδομη παράγραφος του κειμένου αναπτύσσετι με συνδυασμό μεθόδων. Οι 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η διαίρεση, το αίτιο – αποτέλεσμα και τα 
παραδείγματα. 

Συγκεκριμένα, η διαίρεση εντοπίζεται στη φράση «όλων των μνημείων αυτών … από 
αρχαίες μαρτυρίες», όπου η διαιρετέα έννοια είναι «τα μνημεία», μέλη της διαίρεσης 
είναι ό,τι αναφέρεται ανάμεσα στις δύο παύλες («τα πολύ ή λιγότερο γνωστά 
μνημεία», «τα εντοπισμένα αλλά μη ερευνημένα» και εκείνα «των οποίων 
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γνωρίζουμε ακόμη την ύπαρξη μόνο από αρχαίες μαρτυρίες») και διαιρετική βάση 
είναι ο βαθμός και ο τρόπος κατά τον οποίο γνωρίζουμε τα μνημεία. 

Η μέθοδος αιτίου – αποτελέσματος εντοπίζεται στη φράση «θα προσφέρει ένα πολύ 
σημαντικό εργαλείο», καθώς ως αίτιο παρουσιάζεται η «καταγραφή όλων αυτών των 
μνημείων», η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα «τη συστηματικότερη διαχείριση αυτού 
του πλούτου». 

Τέλος, τη μέθοδο των παραδειγμάτων την εντοπίζουμε στη φράση «με όλα τα 
δεδομένα τους … ή απλής ανάδειξής τους», όπου επεξηγείται η έννοια «δεδομένα» 
που αφορούν τα μνημεία. 

 

β) 

Πρώτα απ’ όλα: αρχικά 

παράλληλα: επίσης, ταυτόχρονα, συγχρόνως  

εξάλλου: επιπρόσθετα 

 

Β3. 

α) 

εκτυλίσσεται: ξετυλίγεται, πραγματοποιείται 

κατάλοιπα: απομεινάρια, υπόλοιπα 

επιδίωξη: στόχος 

προσέγγισης: προσπέλασης, πλησιάσματος 

ολοκληρωμένη: πλήρης 

 

β) 

αναπτυσσόταν: συμπτυσσόταν, περιοριζόταν, μειωνόταν 

δράση: αδράνεια 

ερευνημένων: ανεξερεύνητων 

γνωρίζουμε: αγνοούμε 

ανάδειξης: απόκρυψης, αποσιώπησης, υποτίμησης 

 

Β4. 



3 
 

α) Η διπλή παύλα χρησιμοποιείται προκειμένου να περικλείσει παρέμβλητα νοήματα, 
συμβάλλοντας στη νοηματική πληρότητα του λόγου. Στην προκειμένη περίπτωση 
συμπληρώνει, επεξηγεί και διασαφηνίζει την έννοια των μνημείων. 

β) Το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί στο κείμενο είναι το γ΄ ενικό και πληθυντικό 
πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο προσδίδεται αντικειμενικότητα και ουδετερότητα στη 
διερεύνηση του θέματος και ο λόγος αποπροσωποποιείται. 

 

Γ1. 

(Προσφώνηση) 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Αγαπητοί συνδημότες, 

 

(Πρόλογος) 

-Αναφορά στην αφορμή της ομιλίας, στη σπουδαιότητα των χώρων πολιτισμικής 
κληρονομιάς και στο φαινόμενο απομάκρυνσης του σύγχρονου ανθρώπου από αυτά. 

 

1ο ζητούμενο: Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να 
γνωρίσει τους χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς: 

1) Αποτελούν το θεμέλιο της ιστορικής πορείας ενός λαού. Δείχνουν την ξεχωριστή 
φυσιογνωμία του, την πολιτιστική παρουσία του στον χώρο και την αντοχή του στον 
χρόνο. Τονίζουν το ιδιαίτερο ήθος και την ταυτότητά του. Είναι η συλλογική μνήμη, 
μια γέφυρα που οδηγεί από το παρελθόν στο παρόν και από εκεί στο μέλλον. 

2) Ως φορείς πολιτιστικών αξιών κατά την ιστορική πορεία ενός λαού, αποτελούν 
ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, για κάθε εποχή, στη δημιουργία του καινούριου, κατά 
την εξέλιξη του πολιτισμού. Απελευθερώνουν το πνεύμα, ανανεώνουν τη σκέψη, 
διευρύνουν τη φαντασία. Ειδικά στον τομέα της τέχνης, οι δημιουργίες του 
παρελθόντος εμπνέουν τους καλλιτέχνες, που βρίσκουν στον παραδοσιακό τρόπο 
έκφρασης ποικίλα συναισθήματα. 

3) Η βαθιά γνώση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς αποτελεί εμπειρία για να 
αποφεύγονται τα λάθη του παρελθόντος. Δίνει πρότυπα ζωής δοκιμασμένα στον 
χρόνο και αποτελεί δάσκαλο για το παρόν και το μέλλον. 

4) Σήμερα, ειδικά, που οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί είναι ραγδαίοι και οι λαοί 
δέχονται ποικίλες πολιτισμικές επιρροές, η επαφή με τα μνημεία είναι απαραίτητη. 
Βοηθά να μην ξεχάσουμε τις «ρίζες» μας και γίνεται εμπόδιο στην εθνική 
αλλοτρίωση και αποπροσωποίηση. Παράλληλα, λειτουργεί ως αντίσταση στην 
πολιτισμική ομοιομορφία και ισοπέδωση. 

5) Τονώνει το πνεύμα της ομαδικότητας, της συνοχής και της αλληλεγγύης. Βοηθά 
τη σύσφιξη των διαπροσωπικών σχέσεων, τη συνεργασία, την ομόνοια. Μεταφέρει 
αξίες κοινωνικότητας, συμμετοχής, ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο, καταπολεμά 
την ιδιοτέλεια και τον ατομικισμό. 
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6) Συμβάλλει αποφασιστικά στην επικοινωνία των λαών, ιδιαίτερα εκείνων που 
έχουν κοινά πολιτισμικά στοιχεία. Αυτή η επικοινωνία είναι καθοριστικό στοιχείο για 
τη διεθνή σύγκλιση και συνεννόηση, την ανάπτυξη φιλικών δεσμών μεταξύ των 
λαών, τη διεθνή ειρήνη. 

7) Αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται οι γνώσεις, οι τέχνες και οι επιστήμες. 
Θρέφει την κριτική αναζήτηση, στηρίζει νέες μεταρρυθμίσεις, παρέχει το απαραίτητο 
υλικό για την επιστημονική εξέλιξη. Όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί στηρίχθηκαν στην 
παράδοσή τους για να προοδεύσουν, ενώ ένας λαός που έχει χάσει την επαφή του 
μαζί της είναι σαν τον άνθρωπο χωρίς μνήμη, που πάντα πρέπει να ξεκινάει απ’ την 
αρχή. 
 

2ο ζητούμενο: Οι δραστηριότητες με τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα 
εξοικειωθούν με τους χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς: 

1) Ως επισκέπτες δεν πρέπει να λειτουργούν ως απλοί περιηγητές αλλά να 
συνδιαλέγονται με τα μνημεία, αντιμετωπίζοντάς τα ως ζωντανούς 
οργανισμούς και αποβάλλοντας τον τουριστικό χαρακτήρα των επισκέψεων. 

2)  Με τη μελέτη της ιστορίας μπορούν να γνωρίσουν τα αρχαία μνημεία και 
γενικότερα την πολιτισμική μας παράδοση. Βέβαια, σημαντικός σε αυτό το 
σημείο είναι ο ρόλος του σχολείου, το οποίο θα πρέπει να παρέχει βιωματική 
επαφή με τα μνημεία μέσω προσχεδιασμένων και καλά οργανωμένων 
επισκέψεων. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εκ των προτέρων συγκεντρώσει 
στοιχεία σχετικά με το εκάστοτε μνημείο. Στη συνέχεια, μετά την επίσκεψη 
θα ήταν χρήσιμο να εκπονούν εργασίες, με τις οποίες θα εκφράζουν τις 
εντυπώσεις τους, τις γνώσεις που θα έχουν αποκομίσει και τα συναισθήματά 
τους. 

3) Η χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάδειξη των 
μνημείων και στην εξοικείωση με αυτά, μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων 
εικονικής περιήγησης. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι δυνατόν να 
αναδειχθούν τα μνημεία στο εξωτερικό. 

4) Υιοθεσία μνημείων και γενικότερα πολιτισμικών χώρων από σχολεία, ομάδες, 
συλλόγους, με στόχο τη συντήρησή τους, τη γνωστοποίησή τους στο ευρύ 
κοινό και τη χρησιμοποίησή τους για εκδηλώσεις αντίστοιχες του σκοπού για 
τον οποίο κατασκευάστηκαν. 

5) Η οικογένεια μπορεί να αποτελέσει χώρο εξοικείωσης της νέας γενιάς με τους 
πολιτισμικούς χώρους. Οι γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό 
περιβάλλον μπορούν να προσφέρουν τα κατάλληλα πρότυπα, ώστε οι νέοι να 
αγαπήσουν τον πολιτισμό τους και να τον εντάξουν στη ζωή τους ενεργά με 
συχνές επισκέψεις και παρακολούθηση εκδηλώσεων σε αντίστοιχους χώρους. 

6) Οι πνευματικοί άνθρωποι και τα ΜΜΕ μπορούν με ομιλίες, παρουσιάσεις και 
εκπομπές είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά να συμβάλουν στην επαφή των 
νέων με τα μνημεία. 
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7) Σημαντική είναι η στροφή των νέων προς την πολιτισμική τους κληρονομιά, 
το προσωπικό τους ενδιαφέρον και η συνειδητοποίηση εκ μέρους τους των 
ωφελειών που μπορούν να αποκομίσουν από την επαφή τους με αυτήν ως 
προς την πνευματική τους καλλιέργεια, την κριτική τους σκέψη, την 
αισθητική τους. Σε αυτό είναι δυνατόν να συμβάλει η καταγραφή των 
μνημείων, τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την ελληνική επικράτεια, και η 
συγκέντρωση πληροφοριών και χαρακτηριστικών, με σκοπό την καλύτερη 
γνώση και περιγραφή τους, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
επιστημονική έρευνα. 

8) Η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει τις διάφορες δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην εξοικείωση των νέων και γενικά των πολιτών με τους 
πολιτισμικούς χώρους. Αυτό μπορεί να συντελεστεί με τη διεύρυνση της 
έννοιας της «παγκόσμιας ημέρας μουσείων», επεκτείνοντας την με 
αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε διάφορα σημεία 
της χώρας. 

(Επίλογος) 

Ανακεφαλαίωση – Συμπέρασμα 

 

Αποφώνηση, π.χ. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

Επισήμανση: 

Το κείμενο πρέπει να διανθιστεί με στοιχεία προφορικότητας και συγκινησιακής 
γλώσσας, με χρήση α΄ και β΄ προσώπου, διατύπωση ερωτημάτων, επίκλησης στο 
κοινό, ώστε να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον του. 


