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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Α1. Το κείμενο πραγματεύεται το θέμα των ιστορικών μνημείων. Αρχικά, 

ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητά τους από άποψη ψυχαγωγική, 

θρησκευτική, κοινωνική, αλλά και εξυπηρέτησης δημοκρατικών σκοπών. Στη 

συνέχεια, σημειώνει την πολιτισμική και λογοτεχνική τους διάσταση, ενώ η 

σημασία τους συνεχίζεται και στο παρόν. Επιπλέον, υπογραμμίζει τα 

προβλήματα προσέγγισης των αρχαίων χώρων, λόγω της φθοράς και της 

αποσπασματικότητάς τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Τέλος, υποστηρίζει ότι η καταγραφή όλων των 

μνημείων, με τη συμβολή των αρμοδίων ειδικών, των παραγόντων της 

τοπικής κοινωνίας και των διανοουμένων, θα συντελέσει στη δημιουργική 

αξιοποίησή τους. 

 

Β1. α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

 

Β2.α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων: 

 

1. Διαίρεση 

Διαιρετέα έννοια: Μνημεία 

Διαιρετική βάση: ως προς τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά τους. 

Μέρη διαίρεσης:  

- πολύ ή λιγότερο γνωστά 

- εντοπισμένα αλλά μη ερευνημένα 

- γνωστά 

 

2. Παραδείγματα: όλα τα δεδομένα (π.χ. ιστορία τους, χαρακτηριστικά τους, 

κατάστασή τους και δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους). 
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3. Αίτιο – αποτέλεσμα: 

αίτιο → Η καταγραφή όλων των μνημείων 

αποτέλεσμα → θα προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη 

συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου.  

 

 

Β2.β) πρώτα απ’ όλα: αρχικά 

παράλληλα: ταυτόχρονα 

εξάλλου: άλλωστε 

 

Β3.α) εκτυλίσσεται = εξελίσσεται 

κατάλοιπα = υπόλοιπα 

επιδίωξη = στόχος 

προσέγγισης = επαφής 

ολοκληρωμένη = πλήρη 

 

Β3.β) αναπτυσσόταν ≠ υποβαθμιζόταν 

δράση ≠ αδράνεια 

ερευνημένων ≠ ανεξερεύνητων 

γνωρίζουμε ≠ αγνοούμε 

ανάδειξης ≠ υποβάθμισης 

 

 

 

Β4.α) Η διπλή παύλα επεξηγεί τον όρο ‘’όλων των μνημείων’’, διασαφηνίζει, 

συμπληρώνει, παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για τα είδη των μνημείων. 

 

Β4.β) Στο κείμενο κυριαρχεί το γ’ ενικό πρόσωπο, το οποίο δηλώνει 

αντικειμενικότητα, ουδετερότητα, κάνοντας το ύφος απρόσωπο, επίσημο και 

σοβαρό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. 

 

3 
 

 

Γ1: Παραγωγή Λόγου 

 

 
 

Προσφώνηση: Κυρίες και Κύριοι, 

 

Α’  ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ 

 

α. Σφραγίζουν την εποχή που τα γέννησε. Αποτελούν συνεπώς αξιόπιστη 

ιστορική πηγή για να γνωρίσουμε τον πολιτισμό της εποχής αυτής. 

 

β. Τονώνουν την εθνική φυσιογνωμία και συμβάλλουν ώστε ο λαός να 

κατανοήσει την εθνική του συνέχεια. 

 

γ. Συμπληρώνουν το φυσικό κάλλος το αναδεικνύουν και αναδεικνύονται 

από αυτό. 

 

δ. Προσφέρουν αισθητική απόλαυση, τόσο απαραίτητη στον σύγχρονο 

άνθρωπο, λόγω της τυποποίησης και της ομοιομορφίας που επικρατεί. 

 

ε. Μπορούν να σταθούν αφορμή για καλλιτεχνική έμπνευση και δημιουργία. 

 

στ. Πολλά μνημεία μπορούν να ξαναμπούν στη ζωή μας και να 

χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με το είδος τους ή τις δυνατότητες που 

προσφέρουν, για θεατρικές παραστάσεις, για πολιτιστικές εκδηλώσεις ή για 

θρησκευτικές τελετές. 

 

 

Β’  ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ 
 

1. Η οικογένεια μπορεί να ενισχύσει την επαφή των νέων ανθρώπων με τους 

χώρους επαφής της πολιτιστικής κληρονομιάς (επισκέψεις σε μουσεία, 

αρχαία θέατρα…). 

2. Στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Στα πλαίσια της ανθρωποκεντρικής παιδείας: 

α) Σύνδεση των μνημείων με τη διδασκαλία μαθημάτων, όπως είναι η 

Ιστορία, τα Αρχαία, η Γεωγραφία, τα Θρησκευτικά, ακόμη και τα 

Μαθηματικά. 
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β) Οργανωμένη και προετοιμασμένη επίσκεψη των μνημείων, ώστε οι 

μαθητές να τα γνωρίζουν καλά, να εμπνέονται απ’ αυτά και ν’ αποκτούν 

κίνητρα για έρευνα και μάθηση. 

3. Δράση Ιδιωτικών πολιτιστικών συλλόγων προστασίας πολιτιστικής 

κληρονομιάς ανάλογα με το γεωμορφολογικό περιβάλλον και την 

πολιτισμική ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (π.χ. σύλλογος Μακεδόνων, 

Κρητών..). 

4. Προβολή μέσα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της κουλτούρας και 

της τοπικής ιδιαιτερότητας των ιστορικών μνημείων της Ελλάδας (π.χ. 

πολιτιστικές εκπομπές, παρουσία φωτογραφικού υλικού, ντοκιμαντέρ…). 

5. Με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να δημιουργηθούν 

χώροι πολιτισμού όπου θα επιτυγχάνεται η επαφή των νέων με την 

παράδοση (υιοθέτηση μνημείων, διοργάνωση εκδηλώσεων ώστε να 

προβάλλονται οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες σε τοπικό επίπεδο, ομιλίες 

ιστορικών -  αρχαιολόγων…). 

 

Επιφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


