
 

 

 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ΄ 

ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄)  

ΓΔΤΣΔΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015  

 ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΔΝ∆ΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

ΘΔΜΑ Α1  

Πεπίληψη 

O ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ πξαγκαηεύεηαη ην ζέκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Αξρηθά, ραξαθηεξίδεη ηνπο ρώξνπο ζέαζεο θαη αθξόαζεο 

σο κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο νκάδεο κλεκείσλ, θαζώο απνηππώλνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλόηεηαο. Γηθαηνινγεί ζηε ζπλέρεηα, ηελ εμέρνπζα ζέζε ησλ 

κλεκείσλ κε ηε δηαπίζησζε όηη απνηεινύλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πνιηηηζκηθά 

αγαζά θαη πσο ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ, γεγνλόο 

πνπ απνηειεί πξσηαξρηθό ζηόρν ηεο αξραηνινγίαο. Ωζηόζν, επηζεκαίλεη όηη ε 

απνηειεζκαηηθόηεξε επαθή ηνπ θνηλνύ κε ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά δελ αξκόδεη 

λα δπζρεξαίλεηαη από ηηο θζνξέο ησλ κλεκείσλ. Καηόπηλ, αλαθέξεη σο ζεκαληηθό 

κέζν ζηε ζπζηεκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηεο ηελ θαηαγξαθή ησλ κλεκείσλ κε όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε απηά. Σέινο, ηνλίδεη όηη ε ζύκπξαμε όισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κε ην ζέαηξν αηόκσλ, θαζώο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ, ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αξραίσλ ρώξσλ ηεο ζέαζεο. 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. 

α.ησζηό 

β. Λάζνο 

γ. Λάζνο  

δ. Λάζνο 

ε. σζηό  

 

Β2. 

α) 

 Η έβδνκε παξάγξαθνο (Η θαηαγξαθή… πινύηνπ) αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό 

κεζόδσλ. Αξρηθά, ππάξρεη αίηην-απνηέιεζκα. Σν αίηην είλαη «ε θαηαγξαθή όισλ ησλ 

κλεκείσλ» θαη ην απνηέιεζκα όηη «ζα πξνζθέξεη… ηνπ πινύηνπ». Σέινο, έρνπκε 

παξαδείγκαηα («ηζηνξία ηνπο… αλάδεημεο ηνπο»). 



 

 

β) 

 Ππώηα απ’ όλα =  Αξρηθά, θαηαξράο 

 Παπάλληλα = Σαπηόρξνλα  

 Δξάλλος = Άιισζηε  

 

Β3. 

α)  

 εθηπιίζζεηαη: ζπκβαίλεη, δηαδξακαηίδεηαη 

 θαηάινηπα: απνκεηλάξηα, ππνιείκκαηα 

 επηδίσμε: βιέςε, ζηόρνο 

 πξνζέγγηζεο: ζύγθιηζεο, πιεζηάζκαηνο 

 νινθιεξσκέλε: ζπλνιηθή, θαζνιηθή 

β) 

 αλαπηύζζνληαλ: ππνρσξνύζε, παξήθκαδε 

 δξάζε: απξαμία, αδξάλεηα 

 εξεπλεκέλσλ: αλεμεξεύλεησλ 

 γλσξίδνπκε: αγλννύκε 

 αλάδεημεο: απόθξπςεο, απνζηώπεζεο 

Β4. 

α) 

Η ρξήζε ηεο δηπιήο παύιαο εμεγεί-ζπκπιεξώλεη ηε ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα «Η 

θαηαγξαθή όισλ ησλ κλεκείσλ απηώλ», θαζώο ζεσξνύληαη ηόζν ζεκαληηθά ώζηε λα 

κελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξέλζεζε, ελώ ην θιείζηκό ηνπο ζε θόκκαηα ζα 

δεκηνπξγνύζε αζάθεηα. 

β) 

Κπξηαξρεί ην γ’ ξεκαηηθό πξόζσπν, γηα λα απνθηήζεη ν ιόγνο αληηθεηκεληθόηεηα θαη 

λα πξνζδώζεη ν ζπγγξαθέαο επηζεκόηεηα ζην ύθνο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  

Δπικοινωνιακό πλαίζιο: Πξόθεηηαη γηα νκηιία ζε  εκεξίδα επνκέλσο ρξεηάδεηαη 

Πξνζθώλεζε: Κύξηεο θαη Κύξηνη  

Απνθώλεζε: Δπραξηζηώ γηα ην ρξόλν ζαο. 

Δνδεικηικόρ ππόλογορ: 

πγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ κε αθνξκή ηελ εκεξίδα ηνπ Γήκνπ καο κε 

ζέκα « Πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο», πξνθεηκέλνπ 

λα ζπδεηήζνπκε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θνηλό νθείιεη λα έξρεηαη ζε επαθή 

κε ηα κλεκεία αιιά θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο, ηδηαίηεξα νη λένη, 

εμνηθεηώλνληαη κε απηά. Άιισζηε, ζήκεξα, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε επνρή, ν 

ζύγρξνλνο λένο έρεη αλάγθε λα απαγθηζηξσζεί από ηνλ αιινηξησηηθό ηξόπν δσήο θαη 

κέζα από ηελ επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά λα κπεζεί ζε αμίεο θαη ηδαληθά. 

Α’  Εηηούμενο 

 Οη ρώξνη θαη ηα κλεκεία ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο ζπλδένπλ ην 

παξειζόλ κε ην παξόλ, απνθαιύπηνληαο ηε ζπλέρεηα ηνπ έζλνπο. 

 πληεινύλ ζηελ θαιύηεξε γλσξηκία ηνπ παξειζόληνο. 

 Γηεπξύλνπλ ηνπο νξίδνληεο, κεηαβηβάδνπλ γλώζεηο. 

 Δκπλένπλ ην ζεβαζκό θαη ηελ πίζηε ζηα κεγάια ηδαληθά θαη ηηο αμίεο. 

 Πξνζθέξνπλ παξαδείγκαηα θαη πξόηππα γηα κίκεζε. 

 Δληζρύνπλ ην πλεύκα ηεο ζπιινγηθόηεηαο, ηελ εζληθή ζπλείδεζε, ηε 

θηινπαηξία, δηακνξθώλνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα. 

 πληζηνύλ ηελ παγθόζκηα θιεξνλνκηά θαη σζνύλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ ιαώλ. 

 Απνηεινύλ πεγή έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

 Πξνθαινύλ αηζζεηηθή απόιαπζε θαη ζαπκαζκό. 

 

Β’ Εηηούμενο 

Οηθνγέλεηα-ρνιείν: 

 Δπηζθέςεηο ζε ρώξνπο κλεκείσλ κε πξόηεξε δηδαζθαιία θαη ελδειερή 

μελάγεζε. 

 Γηδαζθαιία αληίζηνηρσλ καζεκάησλ, δεκηνπξγηθέο θαη δηαζεκαηηθέο 

εξγαζίεο. 



 

 

 Πξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γλσξηκία 

κε κλεκεία άιισλ πόιεσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα νη 

λένη ζα δηεπξύλνπλ ηνπο πλεπκαηηθνύο ηνπο νξίδνληεο. 

Πνιηηεία θαη πλεπκαηηθή εγεζία: 

 Αλάιεςε επζπλώλ, ζπληνληζκέλε δξάζε πξνβνιήο κλεκεηαθώλ ηόπσλ. 

 Πξνβνιή ησλ εζληθώλ ζεζαπξώλ από ηα θξαηηθά κέζα ελεκέξσζεο, 

δηάζσζε θαη δηαθύιαμή ηνπο. 

 Πξσηνβνπιίεο γηα δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ κε αλαθνξά ζην 

παξειζόλ θαη ηελ παξάδνζε θαη κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αλά ηελ 

επηθξάηεηα παξαδνζηαθώλ ζπιιόγσλ. 

 Γεκηνπξγία πόισλ πεξηθεξεηαθήο δξαζηεξηνπνίεζεο κε εθπόλεζε 

πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη πνιηηηζηηθώλ θέληξσλ (θέληξα ιανγξαθίαο, 

ιατθήο ηέρλεο θ.ά.). 

ΜΜΔ: 

 Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο κε δηαθεκηζηηθά κελύκαηα. 

 Δλεκεξσηηθέο εθπνκπέο κε ζεκαηηθό άμνλα ηελ ηζηνξία θαη ηελ θαηαγξαθή 

ηεο κέζα από ηα κλεκεία. 

Δνδεικηικόρ επίλογορ: 

πκπεξαζκαηηθά, ε πνιηηεία νθείιεη λα πξνσζήζεη θαη λα αλαδείμεη κε ηνλ θαιύηεξν 

δπλαηό ηξόπν ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, θαζώο απηή απνηειεί αλαθαίξεην 

θνκκάηη ηεο εζληθήο καο ηαπηόηεηαο. Άιισζηε, ε επαθή ηνπ Έιιελα κε ηελ εζληθή 

παξάδνζε ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηά ηνπ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξσπηζκνύ θαη ηεο παηδείαο. 

 

 

Δπιμέλεια:   
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