Πανελλαδικές εξετάσεις 2015
Ενδεικτικές απαντήσεις στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα ΓΕΛ»

Α1.
1§ Το κείµενο αναφέρεται στη σηµασία της εξοικείωσης του σύγχρονου ανθρώπου µε τους αρχαίους χώρους
θέασης και ακρόασης.
2§ Η αρχιτεκτονική αυτών των χώρων εκφράζει τη δηµοκρατική θεώρηση ζωής και το αίσθηµα κοινότητας
των αρχαίων.
3§ Το ψυχαγωγικό θέαµα που αναπτύσσεται µέσα σ’ αυτούς συνιστά κοινωνικό και πολιτισµικό αγαθό.
4§ Στην Ελλάδα σώζονται θεατρικοί χώροι που εξυπηρετούν το στόχο της αρχαιολογίας για επαφή του
ευρύτερου κοινού µε το παρελθόν.
5§ - 6§ Αυτός ο στόχος συναντά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα
µνηµεία, χωρίς ωστόσο αυτό να συνιστά εµπόδιο για τη χρήση τους που θα εξοικειώσει το κοινό µε την
πολιτισµική µας κληρονοµιά, ώστε να την εκτιµήσει και να την προστατεύσει.
7§ - 8§ Ειδικότερα, η καταγραφή όλων των στοιχείων τους θα συµβάλει στην αποτελεσµατική αξιοποίησή
τους, ενώ η αλληλεπίδραση των ειδικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συνδράµει στην ισορροπηµένη
επαφή µε τα µνηµεία. Μάλιστα, η διοργάνωση εκδηλώσεων θα καλλιεργήσει αυτή την τάση στο ευρύ κοινό,
ώστε οι αρχαίοι χώροι να προστατευτούν αλλά και να βιωθούν δηµιουργικά.

Β1.
α. ΣΩΣΤΟ
β. ΛΑΘΟΣ
γ. ΛΑΘΟΣ
δ. ΛΑΘΟΣ
ε. ΣΩΣΤΟ

Β2.
α) i. ∆ιαίρεση (της έννοιας «όλων των µνηµείων» ή και της έννοιας «όλα τα δεδοµένα»)
ii. Αίτιο – αποτέλεσµα: «η καταγραφή …» (αίτιο) «θα προσφέρει ένα εργαλείο …» (αποτέλεσµα)
iii Παράδειγµα: «δηλαδή την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις
δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους»

β) Πρώτα απ’ όλα = Αρχικά
παράλληλα = ταυτόχρονα, συγχρόνως
εξάλλου = άλλωστε
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Β3.
α) εκτυλίσσεται = διαδραµατίζεται, αναπτύσσεται
κατάλοιπα = αποµεινάρια, υπολείµµατα
επιδίωξη = στόχος, σκοπός
προσέγγισης = επαφής, πλησιάσµατος
ολοκληρωµένη = πλήρη, άρτια

β) αναπτυσσόταν ≠ παρήκµαζε, υποβαθµιζόταν
δράση ≠ αδράνεια, απραξία
ερευνηµένων ≠ ανεξερεύνητων
γνωρίζουµε ≠ αγνοούµε
ανάδειξης ≠ υστέρησης, απόκρυψης, συσκότισης

Β4.
α) διπλή παύλα (--): διευκρινίζει, αποσαφηνίζει, συµπληρώνει, αναλύει όσα έχει αναφέρει ο συγγραφέας.
Έχει επεξηγηµατικές πληροφορίες που θεωρούνται όµως σηµαντικές και βοηθούν να αποφευχθεί η σύγχυση
του αναγνώστη.

β) γ΄ ενικό και πληθυντικό: καθιστά το µήνυµα γενικόλογο/ προσδίδει καθολικότητα/ αποστασιοποιεί το
συγγραφέα από τη συµµετοχή και τον καθιστά αντικειµενικό παρατηρητή/ οι επισηµάνσεις του φαίνονται
αναµφισβήτητες, γενικώς αποδεκτές/ όταν δεν προβάλλονται πρόσωπα, αλλά έννοιες ή αντικείµενα

Γ1.
Οµιλία: Προσφώνηση (Κυρίες και κύριοι /Αγαπητοί συµπολίτες) και Αποφώνηση (Ευχαριστώ για το χρόνο
σας)
Α΄ ΕΡΩΤΗΜΑ: η σηµασία των χώρων και των µνηµείων της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς
-- Αποτελούν τόπους µνήµης καθώς εκφράζουν τα ιδεώδη, τις αξίες και τις αντιλήψεις των προγόνων µας.
Βοηθούν στη γνωριµία µε το παρελθόν, αποδεικνύουν τη συνέχεια και εµποδίζουν τη διαστρέβλωση της
ιστορίας. Κρατούν ζωντανό στη µνήµη και την ψυχή µας το παρελθόν βοηθώντας την ενίσχυση της εθνικής
συνείδησης και ταυτότητας. Ισχυροποιείται το αίσθηµα της αυθυπαρξίας που ιδιαίτερα σήµερα απειλείται στα
πλαίσια της παγκοσµιοποίησης.
-- Αποτελούν θεµατοφύλακες ανθρωπιστικών αξιών και ιδανικών γιατί οι αρχαίοι µέσα από την τέχνη τους
ύµνησαν τον άνθρωπο, εξήραν τη δηµοκρατία και την αίσθηση της κοινότητας, υπήρξαν δηλαδή
ανθρωποπλάστες. Η επαφή αυτή σήµερα που ο άνθρωπος έχει σαστίσει από τα επιτεύγµατα της τεχνικής
και έχει αλλοτριωθεί από την χρησιµοθηρική αντίληψη τον βοηθά να ξεφύγει από τα αδιέξοδα και να βρει τον
προσανατολισµό του.
-- Αποτελούν χώρους οµορφιάς και αισθητικής απόλαυσης που µειώνουν την αισθητική ρύπανση των
καιρών µας. Το θέαµα που προσφέρουν αυτοί οι χώροι µυεί στο πολιτισµικό αγαθό της γνήσιας ψυχαγωγίας,
της αγωγής της ανθρώπινης ψυχής. Αποτελούν πηγή έµπνευσης για νέες καλλιτεχνικές δηµιουργίες,
δίνοντας ποικιλία καλλιτεχνικών ερεθισµάτων στους σύγχρονους δηµιουργούς.
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Β΄ ΕΡΩΤΗΜΑ: δραστηριότητες που θα εξοικειώσουν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους µε τα
µνηµεία
-- Επισκέψεις σε µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία υιοθετώντας τη στάση του περιηγητή και
απορρίπτοντας τη στάση του τουρίστα. Απαιτείται δηλαδή να επιδιώξει τη γνώση για τα µνηµεία και την
ιστορία τους και προσεγγίζοντας τα µνηµεία µε την ψυχή και τις αισθήσεις του να φτάσει στη µέθεξη και να
βιώσει τις αρχές, τις αξίες και το πνεύµα του λαού του.
-- Συµµετοχή σε σωµατεία και συλλόγους, οργανώσεις πολιτών µε εθελοντική και ακτιβιστική δράση. Ο
στόχος αυτής της δράσης µπορεί να αφορά στη διατήρηση και προστασία των µνηµείων και του φυσικού
τους χώρου, στην ανάδειξη και προβολή τους. Ιδιαίτερος στόχος για µας τους Έλληνες είναι και ο αγώνας για
την επιστροφή αρχαιοτήτων που «φιλοξενούνται» σε άλλες χώρες.
-- Παρακολούθηση ηµερίδων, διαλέξεων ενηµερωτικών για τη σηµασία των µνηµείων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων (θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, φεστιβάλ χορού), που λαµβάνουν χώρα σε µνηµεία που
φιλοξενούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και µάλιστα χρησιµοποιούνται µε την ίδια λειτουργία για την οποία
σχεδιάστηκαν.
-- Ιδιαίτερα, οι νέοι µπορούν να εξοικειωθούν µε τα µνηµεία µέσω της συµµετοχής τους σε σχολικές
δραστηριότητες. ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών σε µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους. Για να
προωθηθεί η αυτενέργεια του νέου και η φιλερευνητική διάθεσή του (γιατί µε το βίωµα γεννιέται η αγάπη για
την έρευνα και τη γνώση) θα µπορούσαν οι µαθητές να αναλαµβάνουν εργασίες σχετικές µε τα µνηµεία, να
φτιάξουν βοηθητικό φυλλάδιο µε τη βοήθεια των καθηγητών ή να αναλάβουν οι ίδιοι οι µαθητές την
ξενάγηση. Μετά το πέρας της επίσκεψης θα ήταν επιθυµητό να οργανωθεί µια έκθεση φωτογραφίας ή
ζωγραφικής ή κατασκευής µακέτας.
Ανέβασµα θεατρικής παράστασης σε αρχαία θέατρα ώστε οι µαθητές ερχόµενοι σε άµεση επαφή µε τα
µνηµεία να κατανοήσουν και το νόηµα της αληθινής ψυχαγωγίας.
∆ιδασκαλία µαθηµάτων (γεωµετρία, θρησκευτικά, ιστορία, µελέτη περιβάλλοντος) µπροστά σε ένα µνηµείο.
Συµµετοχή σε προγράµµατα υιοθέτησης και ανάδειξης µνηµείων. Θα µπορούσαν να αναλαµβάνουν τη
συγκέντρωση πληροφοριών για την ιστορία και τη λειτουργία του µνηµείου, για την αρχιτεκτονική του, την
οργάνωση ηµερίδων για την ενηµέρωση των συµπολιτών τους, τη δηµιουργία ιστοσελίδας µε εικονική
αναπαράσταση του µνηµείου και πληροφοριακό υλικό για προσέλκυση επισκεπτών.
-- ΜΜΕ
Επαφή µε ζωντανά και γόνιµα στοιχεία της παράδοσης, ενηµέρωση, παροχή ιστορικής παιδείας µέσα από
εκποµπές, ντοκιµαντέρ για αρχαιολογικούς χώρους – µνηµεία ώστε οι νέοι να εξοικειωθούν µε αυτά.
-- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Ανάδειξη πολιτισµικής κληρονοµιάς µέσα από συγγράµµατα, διαλέξεις, αρθρογραφίες, ηµερίδες ώστε να
αφυπνίσουν τις συνειδήσεις, αποκαλύπτοντας το πραγµατικό νόηµα του Ελληνισµού και τους κινδύνους που
διατρέχει σήµερα.
-- ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Μέριµνα για ανάπτυξη επιστήµης λαογραφίας και αρχαιολογίας, ίδρυση και εύρυθµη λειτουργία µουσείων,
προστασία και συντήρηση αρχαιολογικών χώρων, χρηµατοδότηση προγραµµάτων και συλλόγων για
προστασία και ανάδειξη µνηµείων, προβολή παράδοσης και µνηµείων µέσω διαδικτύου, µε την προϋπόθεση
βέβαια ότι ο χώρος αυτός θα είναι χρήσιµος για τη δυνατότητα διαδικτυακής γνωριµίας και επίσκεψης.
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