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Ονομαηεπώνυμο:……………………………………………………………… 

Μάθημα:……………………………………………………………… 

Υλη:……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Εώλε πνιηηηζκνπ» ζηα ρνιεία  

 

 

 Έρνπµε ζθεθζεί, όηαλ βιέπνπµε ηόζν θόζµν λα επηζθέπηεηαη έλα 

µνπζείν ή µηα πηλαθνζήθε ζην εμσηεξηθό, όηαλ δελ µπνξείο εθεί λα 

βξεηο εηζηηήξην γηα έλα ζέαηξν ή γηα µηα ζπλαπιία, όηαλ βιέπνπµε 

ηόζν θόζµν λα ζπρλάδεη ζηα βηβιηνπσιεία ηνπ εμσηεξηθνύ, γηαηί 

ζπµβαίλεη απηό; Δίλαη νη Αµεξηθαλνί, νη Άγγινη, νη Γεξµαλνί ή νη 

Γάιινη ή όινη νη άιινη Δπξσπαίνη ηόζν µνξθσµέλνη, ηόζν 

θαιιηεξγεµέλνη, ηόζν θιλοµαθείς, ηόζν «θνπιηνπξηάξεδεο»; Μήπσο 

ζυµβαίνει θάηη άιιν; Μήπσο νη πνιίηεο απηώλ ησλ ρσξώλ έρνπλ µάζεη 

λα αθνύλε µνπζηθή λα βιέπνπλ εθζέζεηο, λα επηζθέπηνληαη µνπζεία, λα 

βιέπνπλ ζέαηξν, λα δηαβάδνπλ βηβιία; Καη πνύ ην έρνπλ µάζεη; Μήπσο 

απηή ε επαηζζεζία ηνπο έρεη θαιιηεξγεζεί ζηα ζρνιηθά ηνπο ρξόληα, 

µέζα από ην πξόγξαµµα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ; Δ, 

ινηπόλ, θαηά θαλόλα απηό ζπµβαίλεη.  Σν ζρνιείν ηνπο θέξλεη ζε 

επαθή θαη ηνπο θάλεη λα αγαπήζνπλ ηελ Σέρλε εμ απαιώλ νλύρσλ. Από 

µηθξά παηδηά. Διθπζηηθά, όρη θαηαπηεζηηθά, σο απόιαπζε, όρη σο 

αγγαξεία, σο βίσµα θαη σο ζεµαληηθή µάζεζε, όρη σο µάζεµα θαη 

µάιηζηα παξαθαηηαλό. Σνπο νδεγεί δειαδή από λσξίο, µειεηεµέλα, µε 

δηάξθεηα θαη θιηµάθσζε, λα γλσξίζνπλ θαη λα αγαπήζνπλ ηελ Σέρλε θαη 

ηνλ πνιηηηζµό γεληθόηεξα. Όρη γηα λα γίλνπλ µνπζηθνί ή δσγξάθνη ή 

εζνπνηνί ή ζπγγξαθείο ή θαιιηηέρλεο, αιιά γηα λα γίλνπλ 

θαιιηεξγεµέλνη πνιίηεο µε επαηζζεζίεο γηα ηελ Σέρλε, ην σξαίν, ηελ 

αηζζεηηθή γηα ό,ηη απεπζύλεηαη ζηελ ςπρή θαη ζην ζπλαίζζεµα, ηε 

«ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζύλε», πνπ µπνξεί άξηζηα λα ζπµβαδίδεη θαη λα 

ζπµπιεξώλεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γλώζεο, ηεο ινγηθήο, ηεο θξηηηθή; 

ηθαλόηεηαο. Σειηθόο ζηόρνο απηήο ηεο έµθαζεο ζηνλ πνιηηηζµό είλαη ε 

εμαζθάιηζε µηαο πνηόηεηαο δσήο.        

 Αο πεξάζνπµε ζηα δηθά µαο. Σν ειιεληθό ζρνιείν δελ είλαη θαθό 

ζρνιείν, αο ην μεθαζαξίζνπµε. Ωζηόζν, είλαη έλα ζρνιείν 

πξνζαλαηνιηζµέλν ζηηο γλώζεηο (γηα ηελ αθξίβεηα ζηηο πιεξνθνξίεο) 

θαη πξνζδεδεµέλν ζην άξµα ησλ εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ γηα ην 

Παλεπηζηήµην. Καιόο µαζεηήο, επιηυχηµένος µαζεηήο, επίδνμνο 

επηηπρεµέλνο πνιίηεο είλαη απηόο πνπ εηζήρζε ζε έλα Αλώηαην Ίδξπµα! 

Απηόο µόλν πνπ µπήθε ζηελ ηξνρηά ηεο απόθηεζεο ελόο παλεπηζηεµηαθνύ 

πηπρίνπ! Καη ν άλζξσπνο; Ζ δσή ηνπ; Οη επαηζζεζίεο, ηα 

ελδηαθέξνληα, ε θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο, θάπνηεο αλεζπρίεο 

πλεπµαηηθέο γηα ό,ηη είλαη έμσ θαη πέξα από ηελ επαγγειµαηηθή ηνπ 

θαηαμίσζε; Ζ αλαδήηεζε γηα ό,ηη νµνξθαίλεη ηε δσή ηνπ θαη ηεο δίλεη 

λόεµα θαη άιιεο δηαζηάζεηο, όρη πνζνηηθέο, όρη νηθνλνµηθέο, όρη 

θαηαλαισηηθέο, όρη πιηθέο; Όια απηά είλαη εθηόο Παηδείαο; Γελ 

αλήθνπλ ζηνπο ζθνπνύο ηεο ζρνιηθήο µόξθσζεο.  Αλ όια απηά, αλ 

απηή ε δηάζηαζε, απηόο ν πξνβιεµαηηζµόο, απηόο ν ζθνπόο έρνπλ 

ζεµαζία γηα ηελ Παηδεία ηνπ πνιίηε θαη ηελ Δθπαίδεπζε πνπ ηελ 

ππεξεηεί, ηόηε ζα πξέπεη λα γίλνπλ νξηζµέλεο αιιαγέο ζηε 

«θηινζνθία» θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάµµαηνο. Θα πξέπεη 

λα εηζαρζεί µηα «δώλε πνιηηηζµνύ» ζην πξόγξαµµα, όρη ηόζν σο 

«µάζεµα» αιιά σο µάζεζε, σο θαιιηέξγεηα, σο δξαζηεξηόηεηα, σο 

επαηζζεηνπνίεζε. Έλα δίσξν ηελ εβδνµάδα ζ' έλα δηεπόµελν ζρνιηθό 

πξόγξαµµα ζα πξέπεη λα αθηεξσζεί ζηελ πνιηηηζηηθή θαιιηέξγεηα ησλ 
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µαζεηώλ. Όισλ ησλ µαζεηώλ. Έλα δίσξν πνπ άιινο µαζεηήο ζα επηιέγεη 

θαη ζα αθηεξώλεη ζηε µνπζηθή άιινο ζηε δσγξαθηθή άιινο ζην ζέαηξν, 

άιινο ζηνλ θηλεµαηνγξάθν, άιινο ζηε ξεηνξηθή άιινο ζηνλ 

θηλεµαηνγξάθν, άιινο ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θ.ιπ. Καη µάιηζηα µε 

ελαιιαγή ησλ επηινγώλ ζηα έηε ηνπ ζρνιείνπ ώζηε λα παξαθνινπζήζεη 

πεξηζζόηεξα αληηθείµελα. Γίσξν ππνρξεσηηθό γηα όινπο, µε πξόβιεςε 

ζην πξόγξαµµα θαη επηινγή ησλ ίδησλ ησλ µαζεηώλ. Με ζηελή 

ζπλεξγαζία µε ηνλ θαζεγεηή ηεο µνπζηθήο, µε ηνλ θαζεγεηή ησλ 

θαιιηηερληθώλ, µε ηνλ ζεαηξνιόγν, µε ηνλ θηιόινγν, µε ηνλ ηζηνξηθό 

ηεο ηέρλεο. ε µηα άιιε δηάξζξσζε ησλ αληηζηνίρσλ αληηθεηµέλσλ, µε 

αλάινγν πξόγξαµµα, θάπνηεο εηδηθέο αίζνπζεο - εξγαζηήξηα, θαη ό,ηη 

ρξεηάδεηαη. Δδώ είλαη βέβαην όηη, θαινύµελνη, ζα βνεζήζνπλ θαη νη 

γνλείο, νη ζύιινγνη ησλ ρνιείσλ. Καη θπξίσο νη µαζεηέο - θαη νη 

δάζθαινη - ζα αλαθαιύςνπλ πηπρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο πνπ 

αγλννύλ.   Μηιάσ γηα έλα δίσξν µέζα ζην πξόγξαµµα, θνηλό γηα 

όινπο (απηό ζα πεη «δώλε») θαη µε δπλαηόηεηα επηινγήο. Αλαθέξνµαη 

επίζεο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεµνηηθνύ θαη ζε όιεο ηηο ηάμεηο 

ηνπ Γπµλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ        

 Διπίδσ νη γξαµµέο απηέο λα µε ζεσξεζνύλ σο νπηνπηθή ζύιιεςε! 

Απηό πνπ µάιινλ πξέπεη λα µαο αλεζπρεί είλαη ην λα βιέπνπµε ηελ 

ελαζρόιεζε ησλ µαζεηώλ µαο µε ηνλ πνιηηηζµό σο νπηνπία - αλ θαη όζν 

ηνύην ζπµβαίλεη.  

 

Γ. Μπαµπηληώηεο, Δθεµεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ», Κπξηαθή 5 Οθησβξίνπ 2008  

 

 

ΔΡΩΣΖΔΗ  

 

Α.Να παξνπζηάζεηε κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, ηελ πεξίιεςε ηνπ 

θεηκέλνπ ζε 80-100 ιέμεηο 

 

Μονάδες 25  

 

Β1. «Σειηθόο ζηόρνο απηήο ηεο έκθαζεο ζηνλ πνιηηηζκό είλαη ε 

εμαζθάιηζε κηαο πνηόηεηαο δσήο». Να αλαπηύμεηε ην λόεκα ηνπ 

απνζπάζκαηνο ζε κία παξάγξαθν 80-100 ιέμεσλ.  

 

Μονάδες 10  

 

Β2. Πνηνο ηξόπνο πεηζνύο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δεύηεξε παξάγξαθν. 

 

Μονάδες 8 

 

Β3.α. Πνηα είλαη ε ρξήζε ησλ εηζαγσγηθώλ θαη ησλ εξσηεκαηηθώλ ζηελ 

πξώηε παξάγξαθν ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ; 



 

 

 

 ηόζν «θνπιηνπξηάξεδεο» 

 Μήπσο νη πνιίηεο απηώλ ησλ ρσξώλ έρνπλ µάζεη λα αθνύλε µνπζηθή 

λα βιέπνπλ εθζέζεηο, λα επηζθέπηνληαη µνπζεία, λα βιέπνπλ 

ζέαηξν, λα δηαβάδνπλ βηβιία; 

  ηε «ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζύλε» 

 

β.Να αλαθέξεηε δύν παξαδείγκαηα ζπλππνδεισηηθήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο. 

Ση ζέιεη λα πεηύρεη κε απηά ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ ; 

 

Μονάδες 7 

 

Β4.α. Να δώζεηε έλα ζπλώλπκν γηα ηηο παξαθάησ ιέμεηο:μορθωμένοι, 

επαθή,βίωμα,ζσμβαδίζει,σποτρεωηικό 

   β. θιλομαθείς,ζσμβαίνει. Να αλαιύζεηε ηηο ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά 

ηνπο θαη λα γξάςεηε κία λέα ζύλζεηε ιέμε ρξεζηκνπνηώληαο ην β' 

ζπλζεηηθό.  

 

Μονάδες 10  

 

Γ. ην πιαίζην κηαο εκεξίδαο κε ζέκα «Ζ Γηαρείξηζε ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο ζηελ Ψεθηαθή επνρή», αλαιακβάλεηε λα εθθσλήζεηε κία 

νκηιία ζηελ νπνία ζα εθθξάδεηε ηηο απόςεηο ζαο, γηα ηε ζρέζε ησλ 

λέσλ κε ηελ πνιηηηζηηθή θαιιηέξγεηα. ηε ζπλέρεηα λα πξνηείλεηε 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ςεθηαθή επνρή ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ επαθή 

ησλ λέσλ κε ηελ πνιηζηηθή θιεξνλνκηά. 

 

Μονάδες 40  


