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18-5-2015 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

(Οι παρακάτω απαντήσεις είναι ενδεικτικές)  

Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην αξία των αρχαίων χώρων 

θέασης και ακρόασης, αναδεικνύοντας την άμεση ανάγκη 

αξιοποίησής τους. Μέσω της αρχιτεκτονικής τους εκφράζεται η 

δημοκρατική αντίληψη και το κοινοτικό αίσθημα των 

προγόνων μας, στοιχεία  που τα χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. 

Στους χώρους αυτούς καλλιεργούνται ψυχικά οι άνθρωποι, ενώ 

παράλληλα αποτελούν και τόπο σύζευξης παρελθόντος και 

παρόντος. Παρά τα  προβλήματα φθοράς των χώρων αυτών, ο 

συγγραφέας επιμένει στην επαφή του κοινού μαζί τους, μέσω 

σύγχρονων παραστάσεων. Καταλήγει, επισημαίνοντας την 

ανάγκη συστηματικής καταγραφής όλων των μνημείων, με τη 

συνεργασία επιστημόνων, καλλιτεχνών και άλλων 



διανοουμένων, προκειμένου το ευρύ κοινό να τα προσεγγίζει 

σωστά και να τα προστατεύει.   

Β1.  

α. Σωστό (γιατί, οι χώροι αυτοί ... χαρακτήρισε τον αρχαίο βίο) 

β. Λάθος (Ένας δεύτερος λόγος ... της αγωγής της ανθρώπινης 

ψυχής) 

γ. Λάθος (Οι χώροι αυτοί, περισσότερο ... την ίδια λειτουργία για 

την οποία σχεδιάστηκαν, τα προβλήματα αυτά ... για τη 

δραστηριότητα αυτή μνημείων) 

δ. Λάθος (η βίωση από το ευρύ κοινό ... της πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς)  

ε. Σωστό (Η καταγραφή όλων των μνημείων ... διαχείριση αυτού 

του πλούτου., Η καλλιέργεια εξάλλου ... στη δημιουργική βίωση 

των αρχαίων χώρων θέασης.) 

Β2.  

α) Απάντηση της ΚΕΕ:  

I. Διαίρεση (της έννοιας «όλων των μνημείων» ή και της 

έννοιας «όλα τα δεδομένα») 

II. Αίτιο – αποτέλεσμα: «η καταγραφή ...» (αίτιο) «θα 

προσφέρει ένα εργαλείο...» (αποτέλεσμα).  

Απάντηση της ΠΕΦ:  

Η παράγραφος αναπτύσσεται με διαίρεση και παραδείγματα: 

υποδιαίρεση των μνημείων και επεξηγηματικά παραδείγματα.  

Απάντηση της ΟΕΦΕ:  

Αίτιο – αποτέλεσμα: Το αίτιο είναι η καταγραφή των μνημείων 

και το αποτέλεσμά του η προσφορά ενός σημαντικού 



εργαλείου διαχείρισης αυτού του πλούτου (θα προσφέρει 

...διαχείριση αυτού του πλούτου).  

Διαίρεση: διαιρετέα έννοια : όλα τα μνημεία, διαρετική βάση: 

καταγραφή, μέλη της διαίρεσης: (-των πολύ ... των 

εντοπισμένων, αλλά και εκείνων ... από αρχαίες μαρτυρίες).  

β) πρώτα απ’ όλα: αρχικά, κατ’ αρχάς, πρώτα – πρώτα, 

πρωτίστως... 

παράλληλα: ταυτόχρονα/-ως, συγχρόνως 

εξάλλου: άλλωστε 

Β3.  

α) εκτυλίσσεται: ξετυλίγεται, αναπτύσσεται, ξεδιπλώνεται, 

εξελίσσεται, λαμβάνει χώρα, διαδραματίζεται, συμβαίνει, 

αναπαρίσταται 

κατάλοιπα: απομεινάρια, λείψανα, υπολείμματα, 

περισσεύματα, υπόλοιπα 

επιδίωξη: σκοπός, στόχος 

προσέγγισης:  πλησιάσματος, προσπέλασης, εξέτασης, 

πραγμάτευσης,  επαφής, σύγκλισης, γεφύρωσης, πρόσβασης 

ολοκληρωμένη: πλήρη, ακέραιη/-α, άρτια, τελειωμένη, 

συνολική,σφαιρική 

β) αναπτυσσόταν: υποβαθμιζόταν, συρρικνωνόταν, 

συμπτυσσόταν, συμπιεζόταν 

δράση: αδράνεια, απραξία, παθητικότητα 

ερευνημένων: αδιερεύνητων, ανεξερεύνητων, ανεξιχνίαστων 

γνωρίζουμε: αγνοούμε, διαπορούμε 



ανάδειξης: υστέρησης, αποτυχίας, στασιμότητας, απόκρυψης, 

υποβάθμισης, υποτίμησης, παράβλεψης, υπονόμευσης 

Β4.  

α) Ανάμεσα σε παύλες τίθενται πρόσθετες ή επεξηγηματικές 

πληροφορίες που θεωρούνται όμως σημαντικές και αποτελούν 

απαραίτητη παρεμβολή στη ροή του λόγου. Συγκεκριμένα, ο 

συγγραφέας με τη χρήση της διπλής παύλας αποσαφηνίζει κι 

επεξηγεί τον όρο «όλων των μνημείων», παρέχοντας 

επιπρόσθετες, αλλά σημαντικές πληροφορίες, διευκρινίζοντας 

για τα είδη των μνημείων που πρέπει να καταγραφούν, ώστε 

να καταστεί το κείμενο πιο ευπρόσιτο στον αναγνώστη. 

β) Στο κείμενο κυριαρχεί το γ’ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο, 

με το οποίο δίνονται πληροφορίες και προσεγγίζεται το θέμα 

με αντικειμενικότητα και ουδετερότητα,  το ύφος καθίσταται 

πιο επίσημο, ενώ δηλώνονται γενικώς αποδεκτές απόψεις. 

Αυτό γίνεται αντιληπτό στα εξής παραθέματα: «...οι χώροι 

αυτοί... εκφράζουν στην αρχιτεκτονική με τον προφανέστατο 

τρόπο τη δημοκρατική αντίληψη για τηζωή» (2η παράγραφος), 

«τα προβλήματα αυτά δεν πρέπει, βέβαια, με κανέναν τρόπο να 

οδηγούν σε αρνητική τοποθέτηση για τη σύγχρονη χρήση των 

κατάλληλων για τη δραστηριότητααυτή μνημείων» (6η 

παράγραφος). 

Γ1. Παραγωγή λόγου 

Θεματικό κέντρο: Η πολιτισμική μας κληρονομιά 

1ο ζητούμενο: λόγοι προσέγγισης και γνωριμίας των χώρων και 

των μνημείων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς 

2ο ζητούμενο: δραστηριότητες με τις οποίες οι πολίτες και 

ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν με τους χώρους και τα 

μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.  



 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία (εκφωνούμενος λόγος) σε 

ημερίδα του Δήμου σας.  

Ιδιότητα: δεν καθορίζεται η ιδιότητα και η ηλικία του ομιλητή. 

Ύφος: σοβαρό, επίσημο, αλλά και στοιχεία προφορικότητας, 

καθώς πρόκειται για ομιλία (αποστροφές στο κοινό, ρητορικά 

ρήματα...)  

Προτεινόμενα ρηματικά πρόσωπα: α’ πληθυντικό, β’ 

πληθυντικό, γ’ ενικό – πληθυντικό.  

Τρόποι πειθούς: επίκληση στη λογική (και στο συναίσθημα). 

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες 

Πρόλογος: αφόρμηση από γεγονός της επικαιρότητας (π.χ. 

κάποια θεατρική παράσταση, συναυλία, θέμα γλυπτών του 

Παρθενώνα, Παγκόσμια Ημέρα των Μουσείων, που 

γιορτάζεται στις 18 Μαΐου...).  

1ο ερώτημα: Λόγοι που επιβάλουν την επαφή και τη γνωριμία 

με χώρους και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς από το ευρύ 

κοινό.  

Ενδεικτικές απαντήσεις:  

 Διαμόρφωση ταυτότητας, ενότητα και συνέχεια του 

εθνικού μας πολιτισμού, καλλιέργεια εθνικής συνείδησης 

και φιλοπατρίας  

 Σύνδεση με το παρελθόν, ιστορική μνήμη 

 Αποφυγή λαθών του παρελθόντος 

 Αποτελούν ζωντανά απομεινάρια παλαιότερου 

πολιτισμού 

 Πηγή έμπνευσης 



 Επιθυμία βιωματικής επαφής 

 Προβολή της χώρας στο εξωτερικό  

 Θαυμασμός για τα επιτεύγματα των προγόνων μας 

 Εδραίωση της δημοκρατίας 

 Ιδανική μέθοδος μάθησης της ιστορίας μας 

 Αφορμή για έρευνα και μάθηση 

 Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων  

 Οικουμενικότητα και διαχρονικότητα των ιδεών και 

αξιών του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, καλλιέργεια 

πνεύματος γόνιμου διεθνισμού 

 Κατανόηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών  

 Προβολή της ανθρωποκεντρικής αρχαιοελληνικής 

κουλτούρας 

 Αισθητική συγκίνηση και απόλαυση 

 Αποτελούν πρεσβευτές του πολιτισμού μας στο εξωτερικό  

 Αποτελούν παράγοντα ενίσχυσης του τουρισμού 

 Αποτελούν πηγή θαυμασμού και ως επιστημονικά και 

τεχνολογικά επιτεύγματα 

 Καλλιεργούν το αίσθημα σεβασμού και το πνεύμα 

ειλικρινούς φιλομάθειας και ερευνητικής εργασίας 

 Θωράκιση απέναντι στα ξενόφερτα στοιχεία πολιτισμού 

(Μεταβατική παράγραφος)... 

2ο ερώτημα: Δραστηριότητες με τις οποίες οι πολίτες και 

ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν με χώρους και μνημεία 

πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Ενδεικτικές απαντήσεις:  

         Πολίτες: 

 Παραστάσεις έργων αρχαίας ελληνικής γραμματείας 

 Μουσικές παραστάσεις / συναυλίες 



 Ένταξή τους στην καθημερινότητά μας 

 Δραστηριοποίηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία για την ανάδειξη των μνημείων 

 Πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία 

 Πολιτεία: προστασία των αρχαιολογικών χώρων 

 Προβολή από τα ΜΜΕ 

 Ελεύθερη επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων 

 

Νέοι:  

 

 Σχολείο: βιωματική διδασκαλία της ιστορίας, δημιουργία 

προγραμμάτων με άμεση βιωματική δράση στους 

αρχαιολογικούς χώρους,  κατάλληλα προγράμματα 

μουσειοπαιδαγωγικής, σύνδεση των μνημείων με τη 

διδασκαλία μαθημάτων, όπως Ιστορία, Αρχαία, 

Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Μαθηματικά, διαδραστικά 

μαθήματα, Τεχνολογίες Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας, επισκέψεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 

εκδρομών, προετοιμασία στην τάξη για την εκδρομή μέσω 

ανάθεσης εργασιών, πρωτοβουλίες των μαθητικών 

κοινοτήτων, ένταξη των μνημείων στη ζωή των 

σύγχρονων κοινωνιών, εκπόνηση διασχολικών 

προγραμμάτων με σχολεία άλλων κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάληψη πρωτοβουλιών από 

σχολεία αλλά και πανεπιστήμια  για την ανάδειξη των 

μνημείων της περιοχής τους, εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Υιοθετώ ένα Μνημείο», μαθητικές παραστάσεις, 

διοργάνωση μαθητικών ρητορικών αγώνων 

 Οικογένεια: οι γονείς να αποτελέσουν υγιή πρότυπα 

 Πνευματικοί: ανάληψη πρωτοβουλιών 



 

Επίλογος: ευχή για ανάληψη πρωτοβουλιών... για βιωματική κι 

όχι επιδερμική σχέση με τα μνημεία μας... 

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας... 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


