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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
 
Α. (Περίληψη) 

Στο κείμενο ο συγγραφέας αναλύει την πολιτιστική αξία των αρχαίων χώρων θέα-
σης και ακρόασης. Αρχικά, τονίζει τη διαχρονική προσφορά τους μέσω της μαζικής 
προσέλευσης στους  χώρους  αυτούς, φαινόμενο που αναδεικνύει τις δημοκρατικές 
αρχές της αρχαιότητας, αλλά και μέσω της παραγωγής ψυχαγωγικών θεαμάτων από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επίσης, επισημαίνει πως η διάσωση αυτών των μνη-
μείων αποτελεί σημαντική γέφυρα ευρύτερης επικοινωνίας του παρόντος με το πα-
ρελθόν επιτρέποντας τη βιωματική σχέση με αυτά. Βέβαια, η ηλικία και οι φθορές των 
χώρων αυτών προβληματίζουν χωρίς, όμως, να πρέπει να αποτελούν αποτρεπτικό 
παράγοντα βίωσης, επαφής και καλλιτεχνικής χρήσης τους, αφού μόνο έτσι θα δια-
σωθεί αυτή η κληρονομιά. Τέλος, ο συγγραφέας τονίζει την ανάγκη καταγραφής όλων 
των χώρων αυτών, συνεργασίας των αρμόδιων φορέων καθώς και της διοργάνωσης 
καλλιτεχνικών δρωμένων με στόχο τη διάσωση και επαφή των μνημείων αυτών. 
 
 
Β1. α. Σωστό 

β. Λάθος 
γ. Λάθος 
δ. Λάθος 
ε. Σωστό   

 
Β2. α) Διαίρεση: Διαιρετέα έννοια  Μνημεία 
            Διαιρετική βάση: η καταγραφή τους 

Μέλη διαίρεσης : α) πολύ ή λιγότερο γνωστά,  β) εντοπισμένα, αλλά μη ερευ-
νημένα,  γ) εκείνα των οποίων την ύπαρξη γνωρίζουμε μόνο από αρχαίες 
μαρτυρίες 

           Αίτιο-αποτέλεσμα:  
Αίτιο: η καταγραφή των μνημείων  
Αποτέλεσμα: η συστηματικότερη διαχείριση του πλούτου 
 

β) πρώτα απ’ όλα  αρχικά, πρωτίστως 
παράλληλα  ταυτόχρονα, συγχρόνως 
εξάλλου  άλλωστε, από την άλλη 

 
Β3. α) εκτυλίσσεται  αναπτύσσεται, εξελίσσεται, ξεδιπλώνεται 

κατάλοιπα  απομεινάρια, λείψανα, υπολείμματα 
επιδίωξη   στόχος, σκοπός, ζητούμενο, στοχοθεσία 
προσέγγισης  προσπέλασης, εξοικείωσης, πλησιάσματος 
ολοκληρωμένη  πλήρης, συνολική, καθολική, άρτια, τελειωμένη 

 
β) αναπτυσσόταν  υποβαθμιζόταν, συμπτυσσόταν, συρρικνωνόταν 

δράση  αδράνεια, απραξία 
ερευνημένων  ανεξερεύνητων, αδιερεύνητων, ανεξιχνίαστων 
γνωρίζουμε  αγνοούμε 
ανάδειξης  απόκρυψης, συγκάλυψης, υποβάθμισης, επισκίασης 

 
 



Β4. α) Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη διπλή παύλα, προκειμένου να διασαφηνίσει τα 
λεγόμενά του και να προσθέσει πληροφορία την οποία, όμως, θεωρεί αρκετά 
σημαντική για την κατανόηση των θέσεων / λεγoμένων του από την πλευρά 
του αναγνώστη.  

 
β) Ο συγγραφέας επιλέγει να χρησιμοποιήσει γ’ πρόσωπο, το οποίο προσδίδει 

στο ύφος αντικειμενικότητα, ουδετερότητα, σοβαρότητα, επισημότητα, κύρος 
και αξιοπιστία, ενώ  ενισχύει τον αποδεικτικό τόνο των γραφομένων του. 
 

 
Γ. (διάγραμμα) 
 
Αγαπητοί συνδημότες, 

Το θέμα της σημερινής ημερίδας είναι διαχρονικό και καθολικού ενδιαφέροντος 
καθώς σχετίζεται με τη βαθύτερη ατομική συνείδηση αλλά και με την ουσία της πολι-
τισμικής ταυτότητας ενός λαού. Πρόκειται για την πολιτισμική μας κληρονομιά και την 
ύψιστη σημασία της αξιοποίησής της απ’ όλους, καθώς και την πιο ουσιαστική και 
γόνιμη επαφή των νέων με αυτή. 
 

Α΄ Ζητούμενο: Λόγοι αξιοποίησης 
 

 στις μέρες μας παρατηρείται απομάκρυνση από την παράδοση και τον πολιτι-
σμό, άρα ελλοχεύει ο κίνδυνος της πολιτιστικής αλλοίωσης 

 η επαφή και η μέριμνα για την υλοποίηση των πολιτισμικών μας μνημείων και 
χώρων μπορεί να αποτελέσει σημείο σύγκλισης και συνοχής μέσα σε μια κοι-
νωνία που διέρχεται βαθιά κρίση και βιώνει εμπειρίες διάσπασης 

 σε εποχή υλισμού και κρίσης αξιών η επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά 
συμβάλλει στην άντληση προτύπων, στην ιεράρχηση των αξιών μας 

 η επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά είναι η απάντηση στην παγκοσμιοποί-
ηση και στην απειλή της εθνικής μας ταυτότητας 

 η βιωματική προσέγγιση από το κοινό των πολιτισμικών χώρων αποτελεί βα-
σική πηγή ιστοριογνωσίας, άρα συμβάλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης 
πολιτισμικής συνείδησης και στην κατάκτηση της εθνικής αυτογνωσίας 

 αναδεικνύει κι ενισχύει τα δημοκρατικά ιδεώδη 
 τα μνημεία συνιστούν αξιοποιήσιμο οικονομικά πολιτισμικό «υλικό» καθώς 

μπορούν ν’ αποτελέσουν πόλο έλξης τουρισμού 
 άλλωστε, τα στοιχεία του πολιτισμού – και ειδικότερα τα μνημεία – έχουν απο-

τελέσει διαχρονικά πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και αισθητικής καλλιέργειας 
 τελικά τα μνημεία και οι πολιτικοί χώροι στοιχειοθετούν την ιδιαίτερη πολιτισμι-

κή ταυτότητα ενός λαού και αναδεικνύουν τη μοναδικότητά του μέσα σ’ ένα 
πλαίσιο πολυπολιτισμικό 

 μέσω συλλογικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κληρονομιά καλλι-
εργούν την υγιέστερη κοινωνικοποίησή  τους 
     

 
Β΄ Ζητούμενο: Δραστηριότητες πολιτών και νέων ειδικά 

 
(γενικότερα πολίτες) 
 ΜΜΕ: εκπομπές και προγράμματα που προάγουν τον πολιτισμό και την πα-

ράδοση 
 διαδικτυακές ξεναγήσεις 
 ελεύθερη είσοδος στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους 



 «αναδοχή» μνημείων από σχολεία, ιδρύματα και άλλους φορείς, αλλά και από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση / η οικογένεια να φέρει σε βιωματική επαφή τους νέους 
με τα μνημεία 

 προώθηση πολιτιστικού τουρισμού (από βασικούς φορείς) 
 διαφημιστικές καμπάνιες, διοργάνωση φεστιβάλ πολιτισμού 
 κονδύλια από Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φροντίδα τους 
 
(νέοι) 
 η τεχνολογία στην υπηρεσία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 

(εκπαιδευτικά παιχνίδια σε ειδικές πλατφόρμες για γνωριμία και επικοινωνία, 
π.χ. μουσικοκινητικό παιχνίδι) 

 ερευνητική προσέγγιση των μνημείων μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδακτικής 
δραστηριότητας π.χ. θεσμός «project» 

 εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους 

 
Επίλογος 

Κλείνοντας αυτήν την εισήγηση, θα ήθελα να επισημάνω για άλλη μια φορά πόσο 
πολύπτυχα ευεργετική είναι η επαφή του ατόμου με τον πολιτισμό του, άρα τελικά 
πόσο επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για μία πιο γόνιμη και ουσιαστική επαφή μαζί του. 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας 
 
 
 
 

*Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. 


