
 

 

Α1.  

Το κείμενο του Λαμπρινουδάκη αναφέρεται στην αξία των αρχαίων 

μνημείων και στην αναγκαιότητα βιωματικής επαφής των ανθρώπων με 

αυτά. Αρχικά ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η αρχιτεκτονική τους 

αντικατοπτρίζει τη δημοκρατική συνείδηση του αρχαίου κόσμου. 

Παράλληλα υπηρετούν σύγχρονες κοινωνικές και πολιτισμικές ανάγκες. 

Τονίζει την προσφορά τους στον πολιτισμό και τη σύνδεση παρόντος και 

παρελθόντος που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος στους χώρους αυτούς. Η 

φθορά που έχει προκαλέσει ο χρόνος είναι εμφανής, ωστόσο αυτό δεν 

αναιρεί την ανάγκη προστασίας και περαιτέρω ανάδειξης τους. 

Καταληκτικά ο συγγραφέας συμπεραίνει πως η συνεργασία ανθρώπων 

του πνεύματος και κοινωνικών φορέων θα συμβάλλει καθοριστικά στην 

Δημιουργική αξιοποίηση τους στο παρόν.  
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Β2. α) Αίτιο – Αποτέλεσμα και Παραδείγματα 

β)  

Πρώτα απ’ όλα: αρχικά,  

παράλληλα: ταυτόχρονα 

εξάλλου: άλλωστε 

 

Β3:  

εκτυλίσσεται: διεξάγεται 

κατάλοιπα: απομεινάρια 

επιδίωξη: στόχος 

προσέγγισης: επαφής 

ολοκληρωμένη: πλήρη 

 

αναπτυσσόταν: συρρικνωνόταν  

δράση: αδράνεια 

ερευνημένων: ανεξερεύνητων 

γνωρίζουμε: αγνοούμε 

ανάδειξης: υποβάθμισης 

 

 

 

 



 

 

Β4.  

α)Η διπλή παύλα χρησιμεύει για να απομονώσει και να  προβάλλει μια 

φράση, που δεν έχει δευτερεύουσα σημασία, αποσαφηνίζει και 

συμπληρώνει το νόημα 

β) Το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί είναι το Γ’ πρόσωπο. Ο 

συγγραφέας αποστασιοποιείται, εκφέρει τεκμηριωμένη 

επιχειρηματολογία, προσδίδει αντικειμενικότητα στο λόγο του. 

 

Γ1  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ημερίδα στα πλαίσια του δήμου 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Ιδιότητα :εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας. Συμμετοχή σε ημερίδα του 

δήμου, με θέμα τη προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς 

 

Α ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

 Αποτελούν αξιόπιστη ιστορική πηγή για να γνωρίσουμε τον 

πολιτισμό της εποχής που τα δημιούργησε 

 Συμβάλλουν στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης 

 Η παιδευτική τους λειτουργία καλλιεργεί εθνική αυτογνωσία 

 Μεταλαμπαδεύουν ηθικές αξίες και πρότυπα 

 Αποτελούν πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας 

 Με την υποβλητική τους ατμόσφαιρα, μπορούν να αξιοποιηθούν 

στο παρόν και να προσφέρουν ψυχική ανάταση 

 

Β ΕΡΩΤΗΜΑ 

 Μελέτη στα πλαίσια των σχολικών μαθημάτων. 

 Οργανωμένες επισκέψεις και μεθοδική προετοιμασία τους 

 Υιοθέτηση και ανάδειξη μνημείων από τοπικούς φορείς 

 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ανακεφαλαίωση – Σύνοψη 

Αποφώνηση: 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


