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Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη δημιουργική αξιοποίηση των μνημείων. 

Πρωτίστως διότι είναι συνυφασμένα με τη δημοκρατία, έπειτα γιατί στα πλαίσια 

αυτών –και ιδίως του αρχαίου θεάτρου- παραγόταν το ψυχαγωγικό θέαμα, 

πρωταρχικό πολιτισμικό αγαθό και τέλος διότι, ιδίως στην Ελλάδα, οι διασωζόμενοι 

χώροι συνδέουν αρμονικά παρόν και παρελθόν και εκπληρώνουν ακόμη και σήμερα 

το λόγο δημιουργίας τους. Ωστόσο, τα αρχαία θέατρα διασώζονται, στην πλειονότητά 

τους, με φθορές, γεγονός που δε θα πρέπει να αποθαρρύνει από την –με κάθε τρόπο – 

αξιοποίησή τους. Επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητη η λεπτομερειακή καταγραφή 

τους καθώς θα συμβάλει στην ευρύτερη ανάδειξή τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

κρίνεται αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Καταλήγει ότι η χρήση 

των αρχαίων θεάτρων σε σύγχρονες εκδηλώσεις μπορεί να συμβάλει στην προστασία 

και ανάδειξή τους.  

 

Β1.  α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό 

 

Β2. α) Η έβδομη παράγραφος αναπτύσσεται με τους εξής τρόπους: 

 αίτιο – αποτέλεσμα (αίτιο: «H καταγραφή των μνημείων, αυτών» αποτέλεσμα: 

«θα προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη συστηματικότερη διαχείριση αυτού 

του πλούτου») 

 διαίρεση: διαιρείται η έννοια των μνημείων σε «πολύ ή λιγότερο γνωστά, σε 

εντοπισμένα αλλά μη ερευνημένα, σε εκείνα των οποίων είναι γνωστή ακόμη η 

ύπαρξη μόνο από αρχαίες μαρτυρίες» (διαιρετέα έννοια: μνημεία, διαιρετική βάση: το 

είδος τους, μέλη της διαίρεσης: «πολύ ή λιγότερο... μαρτυρίες») 

 παραδείγματα: παρατίθεται αναλυτικά ότι η καταγραφή των μνημείων οφείλει 

να γίνεται «με όλα τα δεδομένα τους, την κατάστασή τους και τις δυνατότητες χρήσης 

ή απλής ανάδειξής τους» 

β)  Πρώτα απ’ όλα  - πρωταρχικά, αρχικά  

  παράλληλα  - ταυτόχρονα, συγχρόνως, συνάμα 

 εξάλλου  - άλλωστε, ωστόσο 

 

Β3. α) εκτυλίσσεται - διαδραματίζεται  

 κατάλοιπα  - εναπομείναντα, απομεινάρια 

 επιδίωξη  - πρόθεση, αναζήτηση, στόχο, σκοπό, στόχευση 

 προσέγγισης - προσπέλασης, προσεταιρισμού, πρόσβασης 

 ολοκληρωμένη - άρτια, πλήρης 

β)  αναπτυσσόταν ≠  περιοριζόταν, συρρικνωνόταν, ατονούσε,  

υποβαθμιζόταν 

 δράση   ≠  αδράνεια, στασιμότητα, παθητικότητα 

 ερευνημένων ≠  ανεξερεύνητων, ανεξιχνίαστων 

γνωρίζουμε  ≠  αγνοούμε 

ανάδειξης  ≠  υποβάθμισης, υποτίμησης, απόκρυψης 
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Β4. α) Ο συγγραφέας με τη διπλή παύλα αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, συμπληρώνει και 

αναλύει τον όρο που προηγείται. Πρόκειται για τα μνημεία, τα γνωστά και λιγότερα 

γνωστά, όπως τα επιμερίζει. Ο ρόλος της είναι επεξηγηματικός και βοηθάει τον 

αναγνώστη να αποφύγει τη σύγχυση. Μεταφέρονται σημαντικές πληροφορίες για 

την κατανόηση των μνημείων όπως τα διαπραγματεύεται ο συγγραφέας.  

 

β) Στο κείμενο κυριαρχεί το γ’ πρόσωπο (ενικό και πληθυντικό). Με την επιλογή του 

αυτή ο συντάκτης εκφράζει την αντικειμενική και απρόσωπη στάση του. Ο ίδιος έχει 

τη θέση του αντικειμενικού κριτή και επόπτη του θέματος που θίγει. Με το γ’ 

πρόσωπο ο ίδιος δεν εκφράζει προσωπική γνώμη, αλλά μεταφέρει απόψεις ευρύτερα 

αποδεκτές. Επίσης, προσδίδεται σοβαρότητα και επισημότητα στο ύφος. 

 

Γ1. Πρόκειται για ομιλία. Οι μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν το επικοινωνιακό 

πλαίσιό της (Προσφώνηση: Κυρίες και Κύριοι ή Αγαπητοί συνδημότες ή Αγαπητοί 

συμπολίτες. Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ. Προσχεδιασμένος προφορικός λόγος). 

Πρόλογος:  

Δηλώνεται η αφορμή, το θέμα και ο σκοπός της ομιλίας 

Α’ ζητούμενο: 

Λόγοι για τους οποίους το ευρύ κοινό πρέπει να πλησιάσει και να γνωρίσει τους 

χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.  

 Άντληση πείρας και σοφίας των παλαιότερων γενεών –δεν αποτελούν 

παρωχημένο στοιχείο, αλλά το συνδετικό κρίκο μεταξύ των γενεών, εξασφαλίζοντας 

την επαφή του παρόντος με το παρελθόν.   

 Αφυπνίζεται η εθνική συνείδηση, ιδιαίτερα των νέων καθώς αντιλαμβάνονται την 

ιδιοπροσωπία του πολιτισμού, την αξία της πολιτιστικής παρακαταθήκης. Έτσι, 

αποκτούν την πολιτιστική αυτοσυνειδησία που συντελεί στη διασφάλιση της 

πολιτιστικής ταυτότητας και στην οχύρωση απέναντι στην πολιτιστική αλλοτρίωση.  

 Περιλαμβάνουν τα διανοητικά επιτεύγματα των προγόνων και αποτελούν τις 

ρίζες, τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται κάθε νέο επίτευγμα. 

 Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης των ανθρώπων, 

προβάλλοντας κοινωνικές αρετές και αξίες που δοκιμάστηκαν και κατοχυρώθηκαν 

στο πέρασμα των χρόνων. Πρόκειται για το συλλογικό πνεύμα, το ιδανικό «εμείς» που 

αποτελεί αίτημα της εποχής, στην οποία συνθλίβεται η συλλογικότητα.  

 Μαθαίνουμε την πολιτιστική μας περιουσία και συνειδητοποιούμε ότι η εθνική 

ζωή είναι συνεχής και ενιαία, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα της κοινωνικής 

συνοχής και αλληλεγγύης. 

 Αποπνέουν τις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της συμμετοχικής διάθεσης, του ανθρωπιστικού 

πνεύματος.  

 Εκφράζουν τις αισθητικές αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής που 

φιλοτεχνήθηκαν, καταδεικνύοντας πως η ζωή δεν έχει μόνο χρηστικό χαρακτήρα. 

Φανερώνουν την ομορφιά της ζωής, κάνουν πιο αισιόδοξο το άτομο και το κυριότερο, 

αποτελούν γνήσια έκφραση που φέρνει τον άνθρωπο σε ουσιαστική επαφή με τα 

πράγματα. Έτσι, επέρχεται η εσωτερική γαλήνη και ισορροπία.  
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Β’ ζητούμενο: 

Οι δραστηριότητες των πολιτών και ειδικότερα των νέων για την εξοικείωσή τους με 

τα μνημεία.  

 Άτομο: επανιεράρχηση των στόχων του –ανάπτυξη πνευματικών ενδιαφερόντων-

πνευματική καλλιέργεια και καλλιτεχνική ευαισθησία.  

 Σχολείο: σύνδεση των μνημείων με τη διδασκαλία μαθημάτων, όπως είναι η 

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

 Οργανωμένη και προετοιμασμένη επίσκεψη των μνημείων, ώστε οι μαθητές να τα 

γνωρίζουν καλά, να εμπνέονται από αυτά και να αποκτούν κίνητρα για έρευνα και 

μάθηση. 

 Επίσκεψη των μνημείων στο φυσικό τους χώρο και ιδιαίτερα των μνημείων της 

περιοχής όπου οι μαθητές ζουν, ώστε να γνωρίζουν την αξία τους και να αποκτούν 

βιωματική σχέση με αυτά⋅  να τα συνδέουν δηλαδή με τη ζωής τους.  

 «Υιοθέτηση» και «ανάδειξη» από σχολεία μνημείων τα οποία είναι 

υποβαθμισμένα και άγνωστα στο ευρύ κοινό. 

 Να τα αξιοποιούν⋅  π.χ. επαναχρησιμοποίησή τους για πολιτιστικούς σκοπούς, και 

να τα προστατεύουν σε συνεργασία με τους υπεύθυνους κρατικούς φορείς. 

 Πολιτιστικές ανταλλαγές με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ώστε να αναδειχτεί η 

ευρωπαϊκή διάσταση των μνημείων της καθεμιάς. 

 Πολιτεία: προστασία των μνημείων –κονδύλια για την ανάδειξή τους στο χώρο και 

στο χρόνο.  

 Ανάπτυξη της επιστήμης της Λαογραφίας. 

 Αποφυγή εκχυδαϊσμού και εμπορευματοποίησής τους.  

 Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων για την προώθηση της τέχνης, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, προκειμένου να καλλιεργηθεί ο απαιτούμενος σεβασμός για ένα 

παρελθόν και παρελθοντικές μορφές που δεν είναι παρωχημένες, αλλά δημιουργικές 

αποτελώντας πηγή έμπνευσης των νεοτέρων.  

 Χρήση αρχαίων θεάτρων σε σύγχρονες εκδηλώσεις 

 Μ.Μ.Ε: καλλιέργεια της πολιτιστικής συνείδησης της κοινής γνώμης, ποιοτική 

αναβάθμιση των εκπομπών που προβάλλουν τους αρχαιολογικούς χώρους και τους 

πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου 

για να ευαισθητοποιήσουν και πρόσκληση πνευματικών ανθρώπων στις εκπομπές οι 

οποίοι ως φωτοδότες θα αφυπνίσουν τους ανθρώπους για την αξία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές.  

 

Επιμέλεια 

Β. Καστάνη – Ε. Καρασαβόγλου – Μ. Λιάλιου 

 


