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Α. Ο συγγραφέας αντιμετωπίζοντας κριτικά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται 

από τους Δήμους της χώρας, ισχυρίζεται πως δύο βασικά πράγματα πρέπει να διέπουν αυτές. 

Το πρώτο είναι να στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομής στα πολιτιστικά δρώμενα και το 

δεύτερο οι εκδηλώσεις να μην στοχεύουν σε μια πρόσκαιρη ψυχαγωγία, που παρέχεται 

μαζικά και για ψηφοθηρικούς λόγους, αλλά να δημιουργούν ερεθίσματα για σκέψη 

προβληματισμό και ανάλογα ερεθίσματα.  

Όσον αφορά το πρώτο η υποδομή μπορεί να υπάρξει με τη δημιουργία βιβλιοθήκης, τη 

μελέτη - έρευνα της κοινωνικής φυσιογνωμίας της περιοχής, την εκδοτική δραστηριότητα, τη 

δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίων για μουσική, θέατρο, χορό, κινηματογράφο και άλλα. 

Η τελευταία παρατήρηση του συγγραφέα είναι ότι οι πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν 

από τους νέους και οι εκδηλώσεις να αφορούν κυρίως την τοπική κοινωνία.   

 

Β.1. Μία εκδήλωση απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό και εκεί βέβαια πρέπει να 

στοχεύει. Η εκδήλωση πάντα αφορά τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης 

κοινωνίας. Επομένως, σε κάθε τόπο υπάρχουν ιδιαιτερότητες και γι’ αυτό η εκδήλωση που 

γίνεται σε μια περιοχή, όσον αφορά τη θεματολογία, μπορεί να είναι εντελώς αδιάφορη σε 

μια άλλη. Αν, όμως, το περιεχόμενο και τα μηνύματα που εκπέμπει έχουν διαχρονική αξία 

και αφορούν γενικά τον άνθρωπο, τότε δεν περιορίζεται στο στενό τοπικό πλαίσιο. Μία 

τέτοια εκδήλωση αποκτά ενδιαφέρον για τους ανθρώπους όλης της χώρας ή και ολόκληρου 

του Κόσμου.  

 

Β.2. 1
η
  παράγραφος: Ερωτήματα για τη φύση των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

2
η
  παράγραφος: Οι δύο βασικοί άξονες μιας πολιτιστικής εκδήλωσης 

3
η
  παράγραφος: Ορισμός του όρου πολιτιστική υποδομή  

4
η
  παράγραφος: Ο στόχος της πολιτιστικής υποδομής 

 

Β.3. Αποκέντρωση: Η αποκέντρωση ήταν υπόσχεση του κυβερνητικού προγράμματος 

υποδομή: Δεν υπάρχουν υποδομές για ύδρευση σε όλες τις συνοικίες  

επιδιώκεται: Με τις εξαγγελίες αυτές επιδιώκεται απλώς η δημιουργία εντυπώσεων  

βάσιμη: Η κατηγορία είχε αποδεικτικά στοιχεία και ήταν βάσιμη 

αναπόφευκτα: Η κυβέρνηση έχασε την εμπιστοσύνη της Βουλής και αναπόφευκτα 

οδηγούμαστε σε εκλογές.  

 

Β.4. 6
η
 παράγραφος: Χρησιμοποιεί αιτιολόγηση (γιατί ο κάθε πολιτιστικός φορέας...). 
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8
η
 παράγραφος: Χρησιμοποιεί διαίρεση, γιατί αναφέρει ποιοι είναι οι τομείς της πολιτιστικής 

υποδομής.  

 

Γ. Παίρνοντας αφορμή από το κείμενο που διαβάσατε, να γράψετε ένα δικό σας άρθρο για το 

περιοδικό του σχολείου σας, όπου:  

α. θα αναφέρεστε στις γενικές αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα σχολικό πολιτιστικό 

πρόγραμμα και  

β. θα προτείνετε τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση 

της πολιτιστικής υποδομής της τοπικής κοινωνίας σας (400-500 λέξεις).  

 

Πρόλογος  

Ορισμός του πολιτισμού. 

Η υλική και πνευματική πρόοδος του ανθρώπου και η παράλληλη ηθική εξέλιξή του.  

Ειδικά για τις εκδηλώσεις πρέπει να αναφερθεί ότι ο πολιτισμός είναι ένας αδιάκοπος αγώνας 

για να ανυψωθεί ο άνθρωπος σε ένα αληθινά ηθικοπνευματικό και ελεύθερο ον.   

Γενική διαπίστωση για το επίπεδο των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην τοπική κοινωνία. 

Ποιοι μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ανάμεσα 

σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές από την πλευρά τους με τα προγράμματα 

πολιτιστικών εκδηλώσεων των σχολείων τους.  

 

Κύριο Θέμα  

[1] Αρχές σχολικού πολιτιστικού προγράμματος 

Το σχολείο έχει θεσμοθετημένη σχολική δραστηριότητα που ονομάζεται υλοποίηση 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.  

Οι αρχές ενός τέτοιου προγράμματος είναι γνωστές:  

 Διεπιστημονική θεώρηση  

 Βιωματική προσέγγιση 

 Ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας  

 Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία  

 Ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου 

 Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 
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Οι αρχές αυτές στοχεύουν στο να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να διαπραγματεύονται 

θέματα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, ώστε να έχουν αντίκτυπο και σε ανθρώπους εκτός 

του σχολείου. 

 

[2] Πώς το σχολείο συμβάλλει στην τοπική πολιτιστική υποδομή  

Μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες μπορούν να επιλεγούν θέματα της τοπικής κοινωνίας 

που σχετίζονται με τον πολιτισμό. Τέτοια είναι:  

 Ιστορία 

 Λογοτεχνία  

 Τέχνη (Ζωγραφική, αρχιτεκτονική, πλαστική κ.λπ.) 

 Λαογραφία  

 Ήθη και έθιμα  

 Τραγούδι και παραδοσιακοί χοροί 

 Περιβάλλον  

Αν τηρηθούν οι αρχές της επιστημονικότητας και της τεκμηρίωσης στην έρευνα και την 

εξέταση αυτών των θεμάτων, τα πορίσματά τους θα είναι χρήσιμα για την τοπική κοινωνία, 

γιατί θα ενημερώνουν υπεύθυνα τους ανθρώπους της για πράγματα που τους αφορούν.  

 Συμμετοχή του σχολείου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου ή άλλων φορέων.  

 

Επίλογος  

Έκκληση.  

Οι νέοι πρέπει, με τον δυναμισμό που διαθέτουν, να πάρουν τα χέρια τους την ανάπτυξη των 

τοπικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αυτό μπορεί να γίνει πολύ νωρίς, μέσα από το 

σχολείο τους.  

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Αρχές ενός σχολικού πολιτιστικού προγράμματος» 

«Πώς οι μαθητές μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική πολιτιστική ανάπτυξη».  

 

Πανελλαδικές επαναληπτικές εξετάσεις Δ΄  Εσπερινών 2003  


