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ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Α1. Ο ζπγγξαθέαο πξαγκαηεύεηαη ηελ αμία ησλ αξραίσλ κλεκείσλ θαη ηνλ νξζό
ηξόπν πξνζέγγηζήο ηνπο. Δπηζεκαίλεη όηη ε ζεκαζία ηνπο δηαθαίλεηαη από ηελ
άξξεθηε ζρέζε κε ηε δεκνθξαηηθόηεηα ησλ αξραίσλ, ηελ απζεληηθή ςπραγσγία, ηνλ
πνιηηηζκό θαη ηελ ζεαηξηθή ηέρλε. Έηζη, αλαδεηθλύεηαη ε επαθή παξόληνο –
παξειζόληνο ζε πξσηαξρηθό αίηεκα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Τν αίηεκα απηό, όκσο,
πξνζθξνύεη ζηηο θαηαζηξνθέο ησλ κλεκείσλ, νη νπνίεο δελ πξέπεη λα εκπνδίζνπλ ηελ
επαθή ηνπ θνηλνύ κε απηά, θαζώο ην εμνηθεηώλνπλ κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά.
Γηα ηελ πην νξγαλσκέλε, ινηπόλ, αμηνπνίεζε
θαη πξνζέγγηζε απηώλ ησλ
αξραηνηήησλ απαηηείηαη θαηαγξαθή ηνπο, ζπλεξγαζία εδηθώλ, πλεπκαηηθώλ ηαγώλ θαη
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Καηαιήγνληαο, ν θεηκελνγξάθνο
ππνγξακκίδεη ηνλ
θαηαιπηηθό ξόιν ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ζηε δηαθύιαμε θαη ζηε δεκηθνπξγηθή
αλάδεημε ησλ κλεκείσλ.
Β1.

α. Σσζηό
β. Λάζνο
γ. Λάζνο
δ. Λάζνο
ε. Σσζηό

Β2.
α) Η έβδνκε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό
κεζόδσλ. Αξρηθά, εληνπίδεηαη ε κέζνδνο ηνπ αηηίνπ – απνηειέζκαηνο θαζώο ν
ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ην αίηην «Η θαηαγξαθή όισλ ησλ κλεκείσλ» θαη ζηε ζπλέρεηα
ην απνηέιεζκα ηνπ αηηίνπ απηνύ «ζα πξνζθέξεη έλα... πινύηνπ». Δπηπιεόλ,
ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ παξαδεηγκάησλ «ηελ ηζηνξία ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο... ή απιήο αλαδεημήο ηνπο» θαη «-ησλ πνιύ ή ιηγόηεξν... καξηπξίεο»
β) Πξώηα απ’ όια = αξρηθά
Παξάιιεια = ηαπηόρξνλα
Δμάιινπ = άιισζηε
Β3.

α) εθηπιίζζεηαη = ζπληειείηαη
θαηάινηπα = απνκεηλάξηα
επηδίσμε = ζηόρνο
πξνζέγγηζεο = επαθήο
νινθιεξσκέλε = πιήξε
β) αλαπηπζζόηαλ ≠ πεξηνξηδόηαλ
δξάζε ≠ απξαμία
εξεπλεκέλσλ ≠ αλεμεξεύλεησλ
γλσξίδνπκε ≠ αγλννύκε
αλάδεημεο ≠ απόθξπςεο

Β4.
α) Η δηπιή παύια ιεηηνπξγεί επεμεγεκαηηθά θαζώο δηεπθξηλίδεη ην πεξηερόκελν
ηεο ιέμεο «κλεκείσλ».
β) Σην θείκελν θπξηαξρεί ην γ΄ πξόζσπν. Ο ζπγγξαθέαο κε ηε ρξήζε απηνύ
ηνπ πξνζώπνπ επηζπκεί λα πξνζδώζεη αληηθεηκεληθόηεηα ζην πεξηερόκελν ηνπ
κελπκαηόο ηνπ, ην ίδην ην κήλπκα κεηαθέξεηαη ελαξγέζηεξα ζηνλ αλαγλώζηε κε
απνηέιεζκα λα γίλεηαη πεηζηηθό. Τν ύθνο είλαη επίζεκν, απξόζσπν θαη ζνβαξό.

Γ1. Αγαπεηνί ζπλδεκόηεο θαη ζπλδεκόηηζζεο,
Πξόινγνο : Μία ραξαθηεξηζηηθή έθθαλζε ηεο πνιύπιεπξεο θξίζεο πνπ θαηαηξύρεη
ηελ επνρή καο είλαη θαη ε θξίζε πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο. Έρνπκε, δειαδή, ζε κεγάιν
βαζκό, απνκαθξπλζεί από ηελ επαθή κε ην παξειζόλ θαη ηηο ξίδεο καο. Όκσο, όπσο
έρεη εύζηνρα εηπσζεί : «Πεζαίλνπλ πάληνηε ηα άξξηδα έζλε θαη γξεγνξόηεξα
πεζαίλνπλ εθείλα πνπ θόβνπλ από κόλα ηνπο ηηο ξίδεο ηνπο». Γη’ απηό, ζπληζηά
αδήξηηε αλάγθε λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηηο ζρέζεηο καο κε ην παξειζόλ θαη ηελ
πνιηηηζηηθή καο παξαθαηαζήθε.
Κπξίωο ζέκα
A’ δεηνύκελν








Η επαθή κε ηα κλεκεία πξνζθέξεη δσληαλή θαη βησκαηηθή γλώζε θαζώο απνηεινύλ
ζρνιεία κλήκεο θαη πνιηηηζκνύ, κέζν ζπλάληεζεο ηνπ παξειζόληνο κε ην παξόλ,
ππόκλεζε ηεο ζπκβνιήο πξνγόλσλ ζηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ.
Σπκβάιιεη ζην λα δηαηεξεζεί δσληαλή ε αξρηηεθηνληθή, ε θνπιηνύξα, ε αηζζεηηθή, νη
ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο θαη ε θηινζνθία θάζε ιανύ.
Βνεζεί ζηελ απόθηεζε εζληθήο απηνγλσζίαο, εθόζνλ απνηεινύλ πεγέο γλώζεο θαη
ζνθίαο, εθαιηήξηα πξνόδνπ, απαξάκηιια πξόηππα αηζζεηηθήο πνπ σζνύλ ζε λέεο
δεκηνπξγίεο ιεηηνπξγώληαο σο πεγή έκπλεπζεο.
Λεηηνπξγεί σο παξάγνληαο ελίζρπζεο ηεο εζληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο
ηζηνξηθήο κλήκεο ελδπλακώλνληαο ηηο αληηζηάζεηο ζηελ απεηιή ηεο πνιηηηζηηθήο
αιινηξίσζεο.
Σπληειεί ζηε δηακόξθσζε ελόο δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ πνπ πξνσζεί ηε γόληκε
αιιειεπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ, ζπληειώληαο ζηε δηακόξθσζε
κηαο πγηνύο εζληθήο θαη νηθνπκεληθήο ζπλείδεζεο θαη απνηξέπνληαο από ην ζηείξν
εζληθηζκό αιιά θαη από ηνλ απξόζσπν θνζκνπνιηηηζκό.
Σπληζηά ηξόπν αλάδεημεο ησλ αμηώλ θαη θαηαβνιώλ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ θαζώο
αλαδεηθλύεη ηηο θνηλέο ξίδεο ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ θαη ζθπξειαηεί ηελ
επξσπατθή ηαπηόηεηα.
Β’ δεηνύκελν
1. ΔΤΡΤ ΚΟΗΝΟ :
- Πεξηήγεζε ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο κε ηελ απαηηνύκελε πξνεξγαζία, ώζηε
λα είλαη νπζηαζηηθή ε επαθή κε ηα κλεκεία θαη νη πνιίηεο λα αληηιακβάλνληαη
ηελ αμία θαη ην ηζηνξηθό ππόβαζξν ησλ αξραηνηήησλ.
- Γηνξγάλσζε απν ηελ πνιηηεία θαη ηα Μ.Μ.Δ. πνιηηηζηηθώλ δξώκελσλ, όπσο
ζπλαπιηώλ θαη εθζέζεσλ έξγσλ ηέρλεο, πνπ ζα απνηεινύλ επθαηξία
εμνηθείσζεο ησλ πνιηηώλ κε ηνπο ρώξνπο θαη ηα κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο καο
θιεξνλνκηάο.
- Παξνρή θηλήηξσλ από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ κνπζείσλ γηα ηελ
δεκηνπξγηθόηεξε θαη ζπρλόηεξε επαθή ηνπ πνιίηε κε ηνπο κνπζεηαθνύο
ρώξνπο θαη ηα εθζέκαηά ηνπο. Σε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ηα κνπζεία ζα πξέπεη
:

Να θαζηεξώζνπλ εκέξεο ειεύζεξεο εηζόδνπ ή κεησκέλνπ εηζεηεξίνπ.

Να αμηνπνηνύλ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία ώζηε κέζσ ηεο εηθνληθήο
πξαγκαηηθόηεηαο νη επηζθέπηεο λα απνθηνύλ βησκαηηθή επαθή κε ην
παξειζόλ
2. ΝΔΟΗ :
-

Δθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα έρνπλ ζεσξεηηθό αιιά
θαη βησκαηηθό ραξαθηήξα :
 Οξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο

 Αλάζεζε ζρεηηθώλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ κε αμηνπνίεζε ηνπ
δηαδηθηύνπ
 Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ ζε κλεκεία, κνπζεία ώζηε νη λένη
λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά.
 Αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ
πξνσζνύλ ηελ αληαιιαγή πνιηηηζηηθώλ εκπεηξηώλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε
γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζηηκό ησλ άιισλ ιαώλ.
 Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη «αγώλσλ ιόγνπ» ζε
ρώξνπο πνπ αλαδεηθλύνπλ νηθνπκεληθέο αμίεο όπσο ε δεκνθξαηία, ε
ειεπζεξία θαη ε αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο.
ΔΠΗΛΟΓΟ

Με ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλέπηπμα, ειπίδσ λα ζαο έπεηζα γηα ηελ αμία ηεο
επαθήο κε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά θαη ηελ αλαγθαηόηεηα πξνζηαζίαο θαη
αμηνπνίεζήο ηεο. Έρνπκε σο ιαόο κία πινύζηα πνιηηηζηηθή παξαθαηαζήθε κε ηεξό
ρξένο λα ηε δηαθπιάμνπκε θαη λα ηελ αλαδείμνπκε, αληηζηεθόκελε ζηνλ νιεηήξα ηνπ
πνιηηηζηηθνύ εμαλδξαπνδηζκνύ. Παξάιιεια, έρνπκε επζύλε λα αλαδείμνπκε ηε
δηαρξνληθή αμία ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηνλ επξσπατθό θαη παγθόζκην πνιηηηζκό.
Γηαηί θαηά ηε ζνθή ξήζε ηνπ Γ. Σεθέξε : «Σβήλνληαο έλα θνκκάηη από ην παξειζόλ,
είλαη ζαλ λα ζβήλεηο θαη έλα αληίζηνηρν θνκκάηη από ην κέιινλ».
Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

