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ΚΕΙΜΕΝΟ
Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης

Οι χώροι θέασης και ακρόασης που δηµιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτελούν για
πολλούς λόγους µιαν από τις πιο σηµαντικές οµάδες µνηµείων της πολιτισµικής µας
κληρονοµιάς.
Πρώτα απ’ όλα, γιατί οι χώροι αυτοί, ως τόποι µαζικής συγκέντρωσης, για θρησκευτικούς,
πολιτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, εκφράζουν στην αρχιτεκτονική µε τον προφανέστερο
τρόπο τη δηµοκρατική αντίληψη για τη ζωή και την έντονη αίσθηση κοινότητας που
χαρακτήρισε τον αρχαίο βίο. Τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχήµατα εκείνης της δηµιουργίας
(θέατρα, βουλευτήρια κλπ.) εξακολουθούν µέχρι σήµερα να εξυπηρετούν ανάλογες
δραστηριότητες.
Ένας δεύτερος λόγος για την ιδιαίτερη σηµασία αυτών των χώρων είναι ότι το θέαµα και ο
λόγος που αναπτυσσόταν µέσα σ’ αυτούς, ιδιαίτερα το ψυχαγωγικό θέαµα, µε την
πραγµατική έννοια της ψυχαγωγίας, της αγωγής της ανθρώπινης ψυχής, αποτελεί ένα από τα
σηµαντικότερα κοινωνικά πολιτισµικά αγαθά. Από τη γέννηση του δράµατος στους χώρους
λατρείας της αρχαίας Ελλάδας µέχρι και σήµερα ο λόγος και η δράση που εκτυλίσσεται
µέσα σε θεατρικούς χώρους παράγουν πολιτισµό.
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Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι στο χώρο της Μεσογείου, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα,
σώζονται σε µεγάλο αριθµό οι χώροι στους οποίους ασκήθηκε από την εποχή της
διαµόρφωσής της η θεατρική δηµιουργία. Οι χώροι αυτοί, περισσότερο από όσο όλα τα άλλα
κατάλοιπα του παρελθόντος, ασκούν στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και τη σύγχρονη
καλλιτεχνική δηµιουργία, µιαν ιδιαίτερη πρόκληση επαφής του παρόντος µε το παρελθόν,
επειδή προσφέρονται κατ’ εξοχήν για χρησιµοποίησή τους µε την ίδια λειτουργία για την
οποία σχεδιάστηκαν. Αυτή η επαφή του παρόντος µε το παρελθόν, όχι µόνο των ειδικών
αλλά και του ευρύτερου κοινού, είναι µια βασική επιδίωξη της σύγχρονης αρχαιολογίας, η
οποία βλέπει τη δικαίωσή της στη βίωση από την κοινωνία του ιστορικού περιεχοµένου και
του µηνύµατος ζωής των µνηµείων. Αλλά και από την άλλη πλευρά, η βίωση των µνηµείων
και η ένταξή τους στη ζωή εξελίσσεται από τάση σε απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας.
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Η επιδίωξη της συνάντησης της σύγχρονης δηµιουργικότητας και των διαµορφωµένων από
το δηµιουργικό παρελθόν σχηµάτων θεατρικών χώρων, που εξυπηρετεί την παραπάνω
απαίτηση, θέτει, βέβαια, προβλήµατα, αφού τα αρχαία θέατρα και οι άλλοι χώροι θέασης,
όπως τα ωδεία, τα στάδια κλπ., είναι πλέον µνηµεία, όλα µε µικρότερες ή µεγαλύτερες
φθορές και καταπονήσεις. Τα περισσότερα µάλιστα σώζονται αποσπασµατικά, µέχρι σηµείου
αδυναµίας αναβίωσης και εξυπηρέτησης της κατά προορισµόν λειτουργίας τους.
Τα προβλήµατα αυτά δεν πρέπει, βέβαια, µε κανέναν τρόπο να οδηγούν σε αρνητική
τοποθέτηση για τη σύγχρονη χρήση των κατάλληλων για τη δραστηριότητα αυτή µνηµείων.
Η επαφή του κοινού µε τα µνηµεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή η βίωση από το ευρύ
κοινό σύγχρονων προβληµατισµών και καλλιτεχνικών εκφράσεων µέσα από το ιστορικό
περιβάλλον, είναι ο καλύτερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος προσέγγισης και οικείωσης
της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Αλλά είναι, παράλληλα, και ο δραστικότερος τρόπος
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δηµιουργίας στην ευρύτερη κοινωνία συνείδησης εκτίµησης και προστασίας των µνηµείων
µας.
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Η καταγραφή όλων των µνηµείων αυτών –των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των εντοπισµένων
αλλά µη ερευνηµένων, αλλά και εκείνων των οποίων γνωρίζουµε ακόµη την ύπαρξη µόνο
από αρχαίες µαρτυρίες– µε όλα τα δεδοµένα τους, δηλαδή την ιστορία τους, τα
χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής
τους, θα προσφέρει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στη συστηµατικότερη διαχείριση αυτού
του πλούτου.
Η όσµωση1 αρχαιολόγων, ανθρώπων του θεάτρου, παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης
και άλλων διανοητών είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει ένα πολύ καλό κλίµα για µια κοινή
προσπάθεια ισορροπηµένης και συνετής προσέγγισης του είδους αυτού των µνηµείων.
Η καλλιέργεια, εξάλλου, µε διάφορες εκδηλώσεις στο ευρύτερο κοινό της τάσης αυτής
απέναντι στα µνηµεία θα αποτελέσει ουσιαστική θετική συµβολή, αφενός, στην
ολοκληρωµένη προστασία τους (ενεργητική προστασία και από το ευρύ κοινό) και,
αφετέρου, στη δηµιουργική βίωση των αρχαίων χώρων θέασης.
Β. Λαµπρινουδάκης, «Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης», στον
συλλογικό τόµο «∆ιάζωµα» κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων,
Εκδόσεις ∆ιάζωµα 2009 (∆ιασκευή).

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100-120
λέξεις).
Μονάδες 25

Β1.

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω
διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε
κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η
πρόταση είναι λανθασµένη:
α. Ο συγγραφέας συσχετίζει τους αρχαίους θεατρικούς χώρους µε τη δηµοκρατία.
β. Ο συγγραφέας θεωρεί το αρχαίο θέατρο διασκέδαση και όχι πραγµατική
ψυχαγωγία.
γ. Κατά τον συγγραφέα, δεν θα πρέπει σήµερα να γίνονται θεατρικές παραστάσεις
στα αρχαία θέατρα.
δ. Ο συγγραφέας δεν θα συµφωνούσε µε τη διοργάνωση σύγχρονων µαθητικών
αγώνων ρητορικής σε ένα αρχαίο βουλευτήριο.
ε. Κατά τον συγγραφέα, η χρήση των αρχαίων θεάτρων σε σύγχρονες εκδηλώσεις
µπορεί να συµβάλει στην προστασία και ανάδειξή τους.
Μονάδες 10
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A1.
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όσµωση ή ώσµωση: (µτφ.) η αλληλεπίδραση.
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Β2.

α) Να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της έβδοµης παραγράφου του κειµένου (Η
καταγραφή … αυτού του πλούτου) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4

Β3.
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β) Να αντικαταστήσετε τις διαρθρωτικές λέξεις-εκφράσεις µε άλλες (λέξειςεκφράσεις) που να διατηρούν τη συνοχή του κειµένου:
Πρώτα απ’ όλα (στη δεύτερη παράγραφο)
παράλληλα (στην έκτη παράγραφο)
εξάλλου (στην ένατη παράγραφο).
Μονάδες 6
α) Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
εκτυλίσσεται, κατάλοιπα, επιδίωξη, προσέγγισης, ολοκληρωµένη.
Μονάδες 5
β) Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
αναπτυσσόταν, δράση, ερευνηµένων, γνωρίζουµε, ανάδειξης.
Μονάδες 5
Β4.

α) Να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας στην παρακάτω περίπτωση:
–των πολύ … αρχαίες µαρτυρίες– (στην έβδοµη παράγραφο).
Μονάδες 2
β) Ποιο ρηµατικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείµενο; Να δικαιολογήσετε την επιλογή
του συγγραφέα.
Μονάδες 3
Σε οµιλία που θα εκφωνήσετε σε ηµερίδα του ∆ήµου σας µε θέµα «Προστασία και
αξιοποίηση της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς», να εκθέσετε τις απόψεις σας (500600 λέξεις) σχετικά µε:
α) τους λόγους για τους οποίους πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να γνωρίσει
τους χώρους και τα µνηµεία της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς και
β) τις δραστηριότητες µε τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν µε αυτά.
Μονάδες 40
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