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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

1.  

Προτάσεις: Σωστό Λάθος 

Μικρός πλήθος Ελλήνων 

παρήγαγε πολιτισμό ανά τους 

αιώνες. 
 √ 

Ο πολιτισμός δεν αποτελεί 

μεγάλο κεφάλαιο της χώρας 

μας. 

 

√ 

Η δύναμη και η αδυναμία του 

Ελληνικού πολιτισμού είναι η 

μεγάλη προσφορά του. 
√ 

 

Η προβολή του πολιτισμού θα 

γίνει με κέντρο τη διδασκαλία 

της Ελληνικής γλωσσας. 
√ 

 

 

2.  Η γνωριμία μ’ έναν πολιτισμό κινείται κατ’ ανάγκην σε δύο άξονες: βαθύτερη γνώση ενός πολιτισμού από 

τους πολίτες τής χώρας που τον παράγει και γνωριμία ενός πολιτισμού από τους πολίτες άλλων 

χωρών.(ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ) Το πρώτο είναι ζήτημα παιδείας: πώς το σχολικό σύστημα μιας 

χώρας εξοικειώνει τους μαθητές με το σύστημα των αξιών τού εθνικού πολιτισμού τους και, κατ’ επέκταση, 

πώς μια χώρα εξοικειώνει τους πολίτες της με τον πολιτισμό τής χώρας τους. Το δεύτερο είναι ζήτημα 

πολιτισμικής πολιτικής στο εξωτερικό μιας χώρας. Εδώ θεσμικοί φορείς και, βεβαίως, τα αρμόδια 

Υπουργεία (ιδίως των Εξωτερικών) εφαρμόζουν, συνεργαζόμενα καταλλήλως, τη λεγόμενη «πολιτισμική 

διπλωματία», που συνίσταται στην προβολή τού πολιτισμού στις χώρες τού εξωτερικού. 

(ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ). 

 

Τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου: διαίρεση (βλ. τα υπογραμμισμένα). 

 

3.  «[ Η δραστηριότητα αυτή ], (η οποία θα διοχετεύεται από μόνιμες Εστίες Ελληνικού Πολιτισμού, 

εκτεινόμενες σταδιακά σε διάφορες χώρες (με προτεραιότητα τις Βαλκανικές,  την Ασία, την Ευρώπη και την 

Αμερική) ) Δ/Α, [ πρέπει]-ΚΥΡΙΑ ( να συνοδεύεται από μερικά μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα )-Δ/Α 

(που θα συμπληρώνουν)-Δ/Α και ( θα ενισχύουν αυτή τη δραστηριότητα)-Δ/Α και ( θα μεταφέρονται σε 

περισσότερες χώρες ) – Δ/Α.». 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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Τρόποι σύνδεσης:   

Κύρια («Η δραστηριότητα.(ενν.το ρ. πρέπει)»)- Δευτερεύουσα («η οποία..Αμερική») υποτακτική. 

Κύρια («Η δραστηριότητα αυτή πρέπει») – Δευτερεύουσα «να… γεγονότα»)  υποτακτική. 

Δευτερεύουσα («να… γεγονότα») – Δευτερεύουσα («που θα συμπληρώνουν»)  υποτακτική. 

Δευτερεύουσα («που θα συμπληρώνουν») – Δευτερεύουσα («και θα ενισχύουν»)  παρατακτική –

συνδέονται με το συμπλεκτικό/παρατακτικό σύνδεσμο ΚΑΙ. 

Δευτερεύουσα («και θα ενισχύουν») – Δευτερεύουσα («και θα μεταφέρονται…χώρες»)  

παρατακτική – συνδέονται με τον συμπλεκτικό/παρατακτικό σύνδεσμο και. 

 

4. 

  Φαντάσου(κύρια) πώς αισθάνθηκα βλέποντας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα(δ/α)-Υποτακτική 

πώς αισθάνθηκα βλέποντας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα (δ/α)που οι πρόγονοί σας έφτιαξαν πριν 

από 2.500 χρόνια (δ/α). -Υποτακτική 

 Θέλω κι άλλο χρόνο στην Αθήνα (κύρια) και προγραμματίζω (κύρια) –Παρατακτική. 

προγραμματίζω (κύρια)  να επισκεφτώ περισσότερα νησιά (δ/α). – Υποτακτική. 

 Αυτή η πόλη είναι πολύ περισσότερα από έναν μεταβατικό προορισμό (κύρια), πριν φύγει κανείς για 

τα ελληνικά νησιά (δ/α). –Υποτακτική. 

 Όταν κάποιος έβλεπε στην τηλεόραση ρεπορτάζ για πετροπόλεμο στο κέντρο της Αθήνας (δ/α), δεν 

ήταν φυσικό(κύρια)-Υποτακτική να τρομάξει (δευτερεύουσα); - Υποτακτική. 

 

5.   

 Ανέπτυξε =καλλιέργησε, άπλωσε. 

 Συνειδητοποιήσει = καταλάβει, κατανοήσει 

 Μόνιμη = σταθερή 

 Ενισχυθεί= ενδυναμωθεί, ισχυροποιηθεί. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άθρο (τίτλος, χρήση κυρίως γ’ προσώπου). 

 

[ΤΙΤΛΟΣ] 

Πρόλογος (ενδεικτικά): Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας από τους 

σπουδαιότερους και λαμπρότερους που αναπτύχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο με αντίστοιχα μεγάλη προσφορά 

σε διάφορους τομείς. 
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Κυρίως θέμα: 

1
η
 παράγραφος: α’ ζητούμενο  Σημασία του ελληνικού πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 Η Ελλάδα για όλο τον κόσμο αποτελεί την κοιτίδα του πολιτισμού, καθώς σ’ αυτή γεννήθηκαν και 

αναπτύχθηκαν οι πρώτες μορφές του. 

 Ανάπτυξη θετικών επιστημών. 

 Ανάπτυξη κοινωνικών-ανθρωπιστικών επιστημών (γέννηση ιστορίας, φιλοσοφίας, πολιτικής) 

 Ανάπτυξη τεχνών (αρχαίο δράμα, υψηλά νοήματα και ιδανικά μέσω της τέχνης). 

 Ελληνική γλώσσα (από τις πιο πλούσιες παγκοσμίως, μια από τις πρώτες γλώσσες, μητέρα των 

ευρωπαϊκών γλωσσών, δάνεια σχεδόν σε όλες τις γλώσσες). 

 

2
η
 παράγραφος: β’ ζητούμενο  Τρόποι προβολής του στο εξωτερικό. 

 

 διαφήμισητου πολιτισμού μας στο εξωτερικό, η οποία θα εξαπλώνεται σε διάφορες πολιτισμικές 

εκδηλώσεις που θα αφορούν τη γνωριμία με τα γράμματα, τις τέχνες και τις επιστήμες. 

 το σχολικό σύστημα μιας χώρας θα πρέπει να εξοικειώσει τους μαθητές με το σύστημα αξιών του 

εθνικού πολιτισμού τους  ουσιαστική και βαθύτερη γνώση του πολιτισμού. Όχι στείρα 

απομνημόνευση. 

 Περιορισμός της τουριστικής εκμετάλλευσης με σκοπό μόνο το χρήμα, οι τουρίστες θα πρέπει να 

έχουν ευκαιρία να επισκεφτούν τους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους σε κάθε γωνιά της πατρίδας 

μας  η Ελλάδα αποτελεί από μόνη της υπαίθριο μουσείο. 

 Μια χώρα χωρίς προβλήματα, αποτελεί σίγουρα τόπο επίσκεψης όλο και περισσότερων ανθρώπων  

επαφή με άλλους πολιτισμούς, ουσιαστική ανταλλαγή στοιχείων. 

 

Επίλογος: ανακεφαλαίωση. 

 


