
 

 
 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) 

ΓΔΤΣΔΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 – ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

 

 

Οη απαληήζεηο ζεσξνύληαη ελδεηθηηθέο θαη απνδίδνληαη γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην ζύλνιν ηνπ δηαγσλίζκαηνο. 

 

Α1.  

Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ησλ αξραίσλ ρώξσλ ζέαζεο θαη αθξόαζεο 

γηα ηνλ ζύγρξνλν πνιηηηζκό. Αξρηθά, ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη όηη νη ρώξνη απηνί κέζσ 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο ζπληεινύζαλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ 

ςπραγσγία ησλ πνιηηώλ. Δπηπιένλ, ηνλίδεη όηη κπνξνύλ θαη ζην παξόλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνλ ίδην ζθνπό, όπσο θαη ζην παξειζόλ, παξά ηα ελδερόκελα 

πξνβιήκαηα ιόγσ ησλ θζνξώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί. Γηεπθξηλίδεη αθόκα, όηη ε επαθή ηνπ 

θνηλνύ κε ηα κλεκεία ζα ην εμνηθεηώζεη κε ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη ζα 

δηεπθνιύλεη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη όηη ε αιιειεπίδξαζε πνιιώλ 

επηζηεκόλσλ ζα επλνήζεη ηελ ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε ηνπο.  Καηαιήγεη, όηη ε επαθή 

κε ηα κλεκεία ζα ζπκβάιιεη ζηε ζθαηξηθή πξνζηαζία ηνπο θαη ζηε βησκαηηθή ζρέζε ηνπ 

θνηλνύ κε απηά.  

 

 

Β.1.  

α) Σσζηό (γιαηί,οι σώποι αςηοί… σαπακηήπιζε ηον απσαίο βίο.) 

β) Λάζνο (Έναρ δεύηεπορ λόγορ… ηηρ αγυγήρ ηηρ ανθπώπινηρ τςσήρ.) 

γ) Λάζνο (Οι σώποι αςηοί, πεπιζζόηεπο…ηην ίδια λειηοςπγία για ηην οποία ζσεδιάζηηκαν, 

Τα πποβλήμαηα αςηά… για ηη δπαζηηπιόηηηα αςηή μνημείυν)  

δ) Λάζνο ( η βίυζη από ηο εςπύ κοινό… ηηρ πολιηιζηικήρ μαρ κληπονομιάρ) 
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ε) Σσζηό (Η καηαγπαθή όλυν ηυν μνημείυν… διασείπιζη αςηού ηος πλούηος., Η 

καλλιέπγεια, εξάλλος… ζηη δημιοςπγική βίυζη ηυν απσαίυν σώπυν θέαζηρ.) 

 

 

Β2.  

α)  

Αίηην-απνηέιεζκα. Τν αίηην είλαη ε καηαγπαθήηυν μνημείυνθαη ην απνηέιεζκαηνπ ε 

πξνζθνξά ελόο ζεκαληηθνύ εξγαιείνπ δηαρείξηζεο απηνύ ηνπ πινύηνπ(θα 

πποζθέπει…διασείπιζη αςηού ηος πλούηος.) 

Γηαίξεζε: δηαηξεηέα έλλνηα: όλα ηα μνημεία, δηαηξεηηθή βάζε: καηαγπαθή, κέιε ηεο 

δηαίξεζεο: (-ηυν πολύ…. ηυν ενηοπιζμένυν, μη επεςνημένυν, αλλά και εκείνυν…από 

απσαίερ μαπηςπίερ)  

 

β)  

Πξώηα απ’ όια: Αξρηθά 

παξάιιεια: ηαπηόρξνλα 

εμάιινπ: άιισζηε  

 

 

Β3. 

α) εθηπιίζζεηαη= δηαδξακαηίδεηαη, αλαπαξίζηαηαη 

θαηάινηπα=απνκεηλάξηα 

επηδίσμε= ζηόρνο, ζθνπόο 

πξνζέγγηζεο=πιεζηάζκαηνο, επαθήο  

νινθιεξσκέλε= ζθαηξηθή, πιήξεο 

 

β) αλαπηπζζόηαλ≠ζπκππθλσλόηαλ, ζπκπηεδόηαλ 

δξάζε≠ παζεηηθόηεηα, αδξάλεηα 

εξεπλεκέλσλ≠ αλεμεξεύλεησλ, αλεμηρλίαζησλ  

γλσξίδνπκε≠ αγλννύκε 

αλάδεημεο≠ ππνλόκεπζεο, ππνβάζκηζεο  

 

 

Β4. 

α) Με ηε ρξήζε ηεο δηπιήο παύιαο  ν ζπγγξαθέαοαπνζαθελίδεη θαη επεμεγεί ζε 

παξελζεηηθή πξόηαζε ηνλ όξν «ησλ κλεκείσλ».  

β) Σην θείκελν θπξηαξρεί ην γ’ πξόζσπν (εληθό θαη πιεζπληηθό) κε ην νπνίν 

επηηπγράλεηαη ε αληηθεηκεληθή αηηηνινγία επξέσο απνδεθηώλ απόςεσλ, όπσο ν 

ζπγγξαθέαο ηηο θαηαγξάθεη θαη ηηο θαηαηάζζεη κε ηελ ελαιιαγή ρξήζεο ελεξγεηηθώλ θαη 

παζεηηθώλ ξεκάησλ.Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ επηζεκόηεηα ηνπ ύθνπο.  
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Γ1. 

Δπηθνηλσληαθό πιαίζην εθθσλνύκελνπ ιόγνπ 

Π.ρ. Κπξίεο θαη θύξηνη,  

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ αξραίσλ κλεκείσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ ηνπ λένπ κε ηνλ πνιηηηζκό ηνπ. 

ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΡΥΔΣΑΗ Δ ΔΠΑΦΖ Ο 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

1. Γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ ηέρλε, ηηο ξίδεο θαη ηελ θαηαγσγή, γηα ηελ 

απόθηεζε πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο. 

2. Σύλδεζε κε ην δεκηνπξγηθό παξειζόλ θαη ππνδείγκαηα δεκηνπξγίαο γηα ην κέιινλ. 

Αλάδεημε ηνπ έξγνπ ησλ πξνγόλσλ. 

3. Καηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ πνιηηηζκώλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζην παξειζόλ.  

4. Θσξάθηζε απέλαληη ζηελ ηζνπεδσηηθή μελνκαλία θαη ζηα μελόθεξηα ζηνηρεία 

πνιηηηζκνύ. 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

1. Δθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κνπζεία, αξραία ζέαηξα, 

πηλαθνζήθεο κε ζηόρν ηε γλσξηκία κε ην πνιηηηζηηθό παξειζόλ. 

2. Μέζνδνο project, εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κε άμνλα ηνλ πνιηηηζκό θαη ηα κλεκεία κε 

ζηόρν ηε ζύλδεζε ησλ πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ παξειζόληνο κε ην πνιηηηζηηθό 

παξόλ. 

3. Οξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ  κλεκείσλ θαη ησλ 

πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ ελ γέλεη.  

4. Οξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εκεξίδσλ κε ηε ζπκκεηνρή αξραηνιόγσλ θαη θαιιηηερλώλ κε 

ζηόρν ηελ επαθή κε ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ ηέρλε. 

5. Πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ησλ πνιηηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, επαθή κε ηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηα κλεκεία θαη ηελ αλάγλσζε ζπγγξακκάησλ γηα ηε δεκηνπξγηθή 

αθνκνίσζε ησλ πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ησλ γλώζεσλ αιιά θαη ζπκκεηνρή ζε 

νξγαληζκνύο δηάζσζεο θαη ζπληήξεζεο αξραίσλ κλεκείσλ. 

Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

5. Ηζηθή θαη πλεπκαηηθή βειηίσζε ηνπ αλζξώπνπ, αηζζεηηθή ζπγθίλεζε, γλήζηα 

ςπραγσγία, αιεζηλή ηξνθή θαη ηξπθή ηνπ πλεύκαηνο. 
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