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ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Οι πολιτισμικοί χώροι και η σχέση του κοινού με αυτούς αποτελούν αντικείμενο 

προβληματισμού για τον συγγραφέα. Ειδικότερα, οι αρχαίοι χώροι αποκαλύπτουν τη 

δημοκρατική κοσμοθεωρία και τη συλλογικότητα των προγόνων, καθώς 

υπηρετούσαν την ψυχική σμίλευση μέσω λόγου και δράσης, που συνιστά διαχρονικό 

πολιτισμικό αγαθό. Κυρίως στην Ελλάδα οι διασωζόμενοι χώροι αποτελούν το 

δέλεαρ για το συγκερασμό παρελθόντος και παρόντος ως ουσιαστικό ζητούμενο της 

αρχαιολογίας και της κοινωνίας που επιδιώκουν τη βίωση του πολιτιστικού νοήματος 

των μνημείων. Ωστόσο, ανακύπτουν προβλήματα φθορών, τα οποία δεν πρέπει να 

παρακωλύσουν την επαφή με το σπόρο του πολιτισμού και της δημιουργίας. Ως 

αδήριτη ανάγκη, συνεπώς, επιβάλλεται η λεπτομερής καταγραφή των μνημείων και η 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων του πολιτισμού, της αυτοδιοίκησης και της 

διανόησης. Ο συγγραφέας δεν παραλείπει να προσθέσει  τη διενέργεια εκδηλώσεων 

με ευρεία συμμετοχή, που στοχεύει στην καθολική βίωση της αξίας των μνημείων 

αλλά και στην κατανόηση της ανάγκης προστασίας τους.  



 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

 

-ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 

 

 Ο συντάκτης του κειμένου αναφέρεται στη σημασία και τη χρήση των 

μνημείων, αλλά και στα προβλήματα που ανακύπτουν και τις προτεινόμενες λύσεις 

τους, ώστε να επιτευχθεί η βιωματική αλληλεπίδραση του αρχαίου με το σύγχρονο 

πολιτισμό από τους ειδήμονες και το ευρύ κοινό. 

 

-ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΝΟΗΜΑΤΑ : 

 

 -επειδή :  

1η παράγραφος : Οι αρχαίοι χώροι θέασης της αρχαιότητας ως εκφραστές της 

πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 

2η παράγραφος : Οι χώροι αυτοί εκφράζουν, ως τόποι συγκέντρωσης, το 

δημοκρατικό πνεύμα και την κοινωνική συνείδηση της εποχής. 

3η παράγραφος : Επιπλέον προάγουν την ανθρώπινη ψυχή. 

4η παράγραφος : Οι χώροι θεατρικής δημιουργίας εξασφαλίζουν την επαφή του 

παρόντος με το παρελθόν. 

 -Όμως δημιουργείται :  

5η παράγραφος : Πρόβλημα συνάντησης παρόντος-παρελθόντος λόγω φθοράς 

των μνημείων. 

 -Ωστόσο είναι αναγκαίο να δρομολογηθούν : 

6η παράγραφος : Αποτελεσματικότερος τρόπος προσέγγισης των μνημείων η 

επαφή με αυτά από το ευρύ κοινό. 

7η παράγραφος : Η καταγραφή των μνημείων αποτελεί αξιοσημείωτο εργαλείο στη 

διαχείρισή τους. 

8η παράγραφος : Η συνεργασία ειδικών και υπευθύνων θα προσφέρει τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ορθή προσέγγιση και αξιοποίηση των μνημείων.  



 

 

 

-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

 

 -Ως αποτέλεσμα των προηγουμένων : 

9η παράγραφος : Η τάση αυτή μπορεί να καλλιεργήσει την απαιτούμενη νοοτροπία 

στο ευρύ κοινό για την προστασία και τη λειτουργικότητά τους.  

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.  

  

 α) Σ 

 β) Λ 

 γ) Λ 

 δ) Λ 

           ε) Σ 

 

Β2.  

 

α) Η έβδομη παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με τους ακόλουθους τρόπους:  

- Αρχικά εντοπίζεται ως τρόπος ανάπτυξης αυτός της διαίρεσης : 

 - στο χωρίο « Η καταγραφή…μόνο από αρχαίες μαρτυρίες». Η έννοια, η 

οποία διαιρείται (διαιρετέα έννοια), είναι η ανάγκη καταγραφής «όλων των 

μνημείων». Η διαιρετική βάση, δηλαδή το κριτήριο της εύρεσης ή απλής γνώσης της 

ύπαρξης τους από πηγές υπηρετείται στο κείμενο με τα είδη, στα οποία 

υποδιαιρείται : « - των πολύ ή λιγότερο γνωστών», «των εντοπισμένων αλλά μη 

ερευνημένων», « αλλά και εκείνων…μόνο από αρχαίες μαρτυρίες». 

-στο χωρίο « -με όλα τα δεδομένα τους…αυτού του πλούτου». Η διαιρετέα 

έννοια είναι το σύνολο («όλα»)των δεδομένων των μνημείων, ενώ και πάλι 

συμπίπτουν στο κείμενο το κριτήριο και τα είδη της διαίρεσης, που είναι το σύνολο 

των δεδομένων τους και τα επιμέρους ιστορικά τους χαρακτηριστικά, η κατάσταση 

στην οποία διασώζονται και οι δυνατότητες απλής ανάδειξης ή και χρήσης τους 

αντιστοίχως. 



 

 

-Επιπλέον, στο χωρίο «αλλά και εκείνων…από αρχαίες μαρτυρίες» η ύπαρξη του 

αντιθετικού συνδέσμου «αλλά και» υποδηλώνει την ύπαρξη σύγκρισης- αντίθεσης 

της προστιθέμενης τρίτης κατηγορίας των μνημείων, που αντιπαρατίθεται στις 

προηγούμενες δυο, που αφορούν εγνωσμένα και υπαρκτά μνημεία σε αντίθεση με 

όσα είναι απλά γνωστά από πηγές, ενώ ως σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί. 

-Τέλος, εντοπίζεται και η ανάπτυξη με αίτιο-αποτέλεσμα, με αίτιο την «καταγραφή 

όλων των μνημείων αυτών» και αποτέλεσμα το ότι «θα προσφέρει ένα πολύ 

σημαντικό εργαλείο στη συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου». 

 

β) Πρώτα απ’ όλα  αρχικά/καταρχάς/πρωταρχικά  

    παράλληλα  συνάμα/συνακόλουθα/ταυτόχρονα/συγχρόνως 

    εξάλλου άλλωστε 

 

 

Β3. α) εκτυλίσσεται : διαδραματίζεται / ξετυλίγεται  

           κατάλοιπα: απομεινάρια / υπολείμματα / απορροές / απόρροιες / ιζήματα  

επιδίωξη : στόχευση / στόχος / βλέψη  

προσέγγισης : πλησιάσματος / πρόσβασης 

           ολοκληρωμένη : συνολική / καθολική / σύνολη / πλήρη / άρτια / ακέραιη / 

           διεκπεραιωμένη 

β) αναπτυσσόταν :υποαναπτυσσόταν / συρρικνωνόταν / απομειωνόταν / 

κατέρρεε / παρήκμαζε / υποβαθμιζόταν 

δράση : αδράνεια / απραξία / αντίδραση / στασιμότητα 

ερευνημένων : ανεξερεύνητων / ανεξιχνίαστων 

γνωρίζουμε : αγνοούμε 

ανάδειξης : απόκρυψης / υποβάθμισης / υπονόμευσης 

 
 
Β4. α) Η διπλή παύλα χρησιμοποιείται επεξηγηματικά, δρα συμπληρωματικά στην 

κατανόηση του σημείου, προκειμένου να περικλείσει παρέμβλητα νοήματα, που είναι 

απαραίτητα για τη νοηματική πληρότητα του λόγου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το κείμενο 

καθίσταται εύληπτο στον αναγνώστη.  

 
Β4. β) Το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί στο κείμενο είναι το γ΄ πρόσωπο (Ενικό 

και Πληθυντικό).  



 

 

      Με τη χρήση του γ΄ προσώπου ο συντάκτης προσδίδει αντικειμενικό και 

απρόσωπο ύφος στο κείμενο και αποστασιοποιείται από τα πράγματα, υιοθετώντας 

τον ρόλο του παρατηρητή που επισημαίνει κοινώς αποδεκτές αντιλήψεις. Κατά 

συνέπεια, η επιχειρηματολογία του αποκτά επιστημονικότητα και καθίσταται 

εύληπτη, έγκυρη και πειστική. 

 

 
ΘΕΜΑ Γ 
 
 
Γ1.  Προσφώνηση: 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί συνδημότες, 

 

Πρόλογος: 

Είναι μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά να συμμετέχω ως ομιλητής στη συγκεκριμένη 

ημερίδα με θέμα την «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς» 

και γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους διοργανωτές γι’ αυτή 

τους την πρόσκληση. Όπως, σίγουρα, όλοι σας αντιλαμβάνεστε, τα ιστορικά μνημεία 

ενέχουν ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διάσωση και διαιώνιση της ιστορικής μνήμης μιας 

κοινωνίας, όσο και στη διαρκή πρόοδο και εξέλιξή της. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο 

να διατυπώσω τις σκέψεις μου σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους θα πρέπει 

οι πολίτες να αποκτήσουν μια ουσιαστικότερη επαφή με τα μνημεία αυτά και να 

προτείνω κατάλληλες δράσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκεκριμένη 

προσέγγιση από το ευρύ κοινό και ειδικότερα από τους νέους. 

 

Κύριο Μέρος: 

Γ1. α) 

1) Τα μνημεία αποτελούν ζωντανά απομεινάρια παλιότερων πολιτισμών και γι’ 

αυτό συνιστούν πηγή γνώσης και μάθησης, συμβάλλοντας στην πνευματική 

καλλιέργεια και πρόοδο της κοινωνίας. 

2) Κρατούν ζωντανό το παρελθόν και διαφυλάσσουν τη γνώση, την πείρα και τη 

σοφία του, πιστοποιώντας έτσι την ενότητα και τη συνέχεια του εθνικού 

πολιτισμού μέσα στο χώρο και στο χρόνο. 



 

 

3) Θερμαίνουν το εθνικό αίσθημα, καλλιεργούν την εθνική συνείδηση, βαθαίνουν 

το εθνικό φρόνημα και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της συλλογικής 

ταυτότητας και φυσιογνωμίας του λαού, ώστε να περισταλεί ο κίνδυνος της 

πολιτισμικής αφομοίωσης, που διατρέχουν ειδικά οι μικροί πληθυσμιακά λαοί, 

στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. 

4) Συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου ζωής, σκέψης, δράσης και 

ιδιοσυστασίας των προγόνων, καταφέρνοντας έτσι να εμπνέουν το θαυμασμό 

για τα κατορθώματά τους και να παρωθούν στην ανάληψη μεγαλόπνοων 

έργων τους πολίτες. Επιπλέον, καλλιεργούν την διάθεση για δημιουργική 

μίμηση των κοινωφελών δράσεων των αρχαίων μας προγόνων. 

5) Προσφέρουν αισθητική συγκίνηση και απόλαυση εκφράζοντας την 

καλλιτεχνική μας κληρονομιά, τις αισθητικές αντιλήψεις, την προβολή του 

μέτρου, την αποφυγή των υπερβολών, τη γοητεία της αναλογίας και τη χάρη 

της κομψότητας. Οι Έλληνες, κατά κοινή ομολογία, συνέλαβαν το απόλυτο 

κάλλος και γι’ αυτό τα δημιουργήματά τους αποτελούν αιώνια πρότυπα 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

6) Προβάλλουν και διδάσκουν το πνεύμα και το ήθος μιας εποχής, γιατί η τέχνη 

των αρχαίων Ελλήνων, η λογοτεχνία και το θέατρο, όπως εξάλλου και η 

παιδεία τους στο σύνολό της, ήταν ανθρωποκεντρική. Τα καλλιτεχνήματα 

ήταν συνυφασμένα με τη ζωή, τις ιδέες και τον άνθρωπο. Επομένως, 

αποτυπώνουν την ψυχή του Έλληνα με όλες τις διακυμάνσεις της. 

7) Αντικατοπτρίζουν τις αξίες (αισθητικές, πολιτικές και εθνικές, πνευματικές, 

κοινωνικές και ηθικές), τους θεσμούς (αρχές της δημοκρατίας), την κοινωνική 

ζωή και τις κοινωνικές αντιλήψεις, την πολιτική ζωή, την κοσμοθεωρία και τις 

θρησκευτικές δοξασίες των αρχαίων προγόνων μας, την αντίληψή τους για 

τον αθλητισμό, την οικονομική ζωή, αντανακλούν την πολιτισμική μας 

κληρονομιά, τα ήθη και τα έθιμα, τον τρόπο ζωής στη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο που δημιουργήθηκαν. Αποτελούν, συνεπώς, τους αδιάψευστους 

μάρτυρες της ιστορικής συνέχειας της φυλής μας. 

8) Αναδεικνύουν την ανθρωποκεντρική καταξίωση του δημοκρατικού πολίτη, τις 

δημοκρατικές αρχές της ισότητας και της ισονομίας, της ισηγορίας, της 

πρόνοιας της αρχαίας πόλης-κράτους, την αγωγή του πνεύματος και του 

ήθους του δημοκρατικού πολίτη.  

 



 

 

 
 
 
Γ1.β) 

Για τους πολίτες χρήσιμη κρίνεται η υιοθέτηση των ακολούθων : 

1) Προβολή ενημερωτικών εκπομπών από τα ΜΜΕ, «φιλοξενία» ειδικών και 

πνευματικών ταγών. 

2) Ενεργοποίηση του πολίτη και συμμετοχή σε δραστηριότητες που αφορούν 

στην προστασία και τη συντήρηση τοπικών μνημείων υπό την καθοδήγηση 

ειδικών.  

3) Ενδυνάμωση και ενίσχυση (οικονομική και άλλη) συλλόγων, ενώσεων, 

οργανισμών διαφύλαξης της πολιτιστικής παράδοσης με έργα καθαρισμού, με 

πολιτιστικές, θεατρικές και άλλες παραστάσεις. 

4) Συμβολή της οικογένειας στην ουσιαστική γνωριμία με το κοινωνικό, 

πολιτιστικό, φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον του τόπου επίσκεψής του για 

την ανίχνευση και κατανόηση της ιστορικότητας και των επιδράσεών του 

(αισθητικών – ηθικών κ.λ.π.) στο σύγχρονο «κοινωνικό γίγνεσθαι» αλλά και 

στην παρακολούθηση θεατρικών ή μουσικοχορευτικών παραστάσεων που 

διεξάγονται στους χώρους αυτούς.  

Ειδικά για τους νέους : 

1) Επισκέψεις πολιτών και νέων σε μουσειακούς χώρους και μνημεία είτε με 

οργανωμένο τρόπο είτε ατομικά, ώστε να γνωρίσουν την αξία τους και ν’ 

αποκτήσουν βιωματική σχέση μ’ αυτά.  

2) Διεισδυτική μελέτη της ιστορίας και παράδοσης για την κατανόηση της 

συνέχειάς τους στο σήμερα με επικέντρωση και μετουσίωση στα διαχρονικά 

μηνύματα ζωής που προσφέρουν από το σχολείο. 

3) Συμμετοχή των νέων σε οργανωμένες εκδηλώσεις από υπεύθυνους 

κρατικούς φορείς (αρχαιολόγοι, παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης) για τη 

μύησή τους στην εθνική κληρονομιά με επισκέψεις σχολείων, ξενάγηση και 

διερμηνεία από τους αρχαιολόγους αρχαιολογικών πρακτικών και ευρημάτων.  

4) Δραστηριοποίηση των μαθητών σε προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών 

με ευρωπαϊκές χώρες, ώστε ν’ αναδειχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των 

μνημείων της καθεμιάς.   

5) «Υιοθέτηση» και ανάδειξη μνημείων τοπικής και εθνικής εμβέλειας από 

σχολεία και πανεπιστημιακές σχολές με στόχο τη γνωριμία και την ενίσχυση 



 

 

της πολιτισμικής ταυτότητας αλλά και της διαχρονικής αξίας τους στα πλαίσια 

του αντίστοιχου ευρωπαϊκού προγράμματος. 

6) Αξιοποίηση μνημειακών χώρων από νέους και μαθητές για την παρουσίαση 

εκδηλώσεων που συνάδουν με το χαρακτήρα των χώρων και με σεβασμό 

προς αυτούς (π.χ. Ρητορικοί αγώνες, θεατρικές – μουσικές παραστάσεις 

κ.λ.π.) υπό την επίβλεψη αρχαιολόγων. 

7) Σύνδεση των μνημείων με τη διδασκαλία των μαθημάτων όπως είναι η 

Ιστορία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Γεωγραφία, τα Θρησκευτικά ακόμη και τα 

Μαθηματικά (διαθεματική προσέγγιση) και με τη χρήση οπτικοακουστικού 

υλικού και του διαδικτύου για την προβολή ντοκιμαντέρ σε σχέση με 

αρχαιολογικά μνημεία με στόχο τη γνώση και τη βιωματική προσέγγιση των 

χώρων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.  

 

Επίλογος: 

           Συμπερασματικά, λοιπόν, στην τεχνοκρατική εποχή των εύκολων μέσων και 

της μηχανοποίησης της ζωής ο άνθρωπος καλείται να περιφρουρήσει την εθνική του 

ταυτότητα από τη λαίλαπα της πολιτισμικής ισοπέδωσης. Γίνεται προφανές ότι η 

επαφή με τα μνημεία και τους χώρους πολιτισμικής κληρονομιάς μπορεί να αποβεί 

καθοριστική για τη διασφάλιση της συνέχειας του πλούτου της παράδοσης και της 

ιστορίας. Η όσμωση με το παρελθόν αποτελεί εφαλτήριο δράσης στο παρόν και 

προάσπιση του μέλλοντος. Επομένως η ενεργητική στάση πολιτών και νέων 

απέναντι στα μνημεία και τα δημιουργήματα του εθνικού αξιακού συστήματος 

προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη για την ουσιαστική βίωση της ελληνικής συνείδησης, 

αλλά και την ενσυνείδητη και εκλεκτική καλλιέργεια του διεθνιστικού πνεύματος.  

 

                                                              (Αποφώνηση) 

                                                                    Σας ευχαριστώ θερμά  

                                                                     για την προσοχή σας. 

 

 

 

Επιμέλεια Καθηγητών Φροντιστηρίων  Βακάλη 

 


