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Α. Ο συγγραφέας τοποθετείται στο θέμα  της ελληνικής παράδοσης. Ισχυρίζεται ότι αυτή 

διαμορφώθηκε από στοιχεία της Ανατολής και της Δύσης και τελικά μορφοποίησε τα δικά 

της χαρακτηριστικά. Ο ίδιος δέχθηκε επιδράσεις από τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης 

και τον βοήθησε σε δύσκολες στιγμές της ζωής του. Παράλληλα αυτή συντέλεσε, ώστε να 

κατανοήσει τον εαυτό του. Στη συνέχεια παραθέτει την άποψη εκείνων που πιστεύουν ότι 

καθετί από το παρελθόν είναι στοιχείο αναχρονιστικό και ξεπερασμένο, που έρχεται σε 

αντίθεση με την πρόοδο και την εξέλιξη. Τέτοιες αντιλήψεις, κατά την άποψη του Σεφέρη, 

υποβαθμίζουν την ίδια την αξία του ανθρώπου. 

 

Β1.  

α. Σωστό  

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος  

ε. Σωστό 

 

Β2. α. Η έβδομη παράγραφος αναπτύσσεται με διαίρεση, αίτιο - αποτέλεσμα και παράδειγμα.    

 

Β1. β.  

Πρώτα απ’ όλα: Αρχικά  

Παράλληλα: Ταυτόχρονα, συγχρόνως 

Εξάλλου: άλλωστε 

 

Β3. α. Εκτυλίσσεται: διαδραματίζεται 

Κατάλοιπα: απομεινάρια 

Επιδίωξη: στόχος, σκοπός  

Προσέγγισης: επαφής  

Ολοκληρωμένη: άρτια  

  

Β3. β. Αναπτυσσόταν: περιοριζόταν  

Δράση: αδράνεια  

Ερευνημένων: ανεξερεύνητων  

Γνωρίζουμε: αγνοούμε  

Ανάδειξης: υποβάθμισης  
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Β4. α. Η χρήση της διπλής παύλας χρησιμοποιείται για την διευκρίνιση και επεξήγηση της 

έννοιας των μνημείων. 

 

Β4. β. Το γ΄ ενικό πρόσωπο του ρήματος χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η ουδετερότητα του 

γράφοντος, ώστε ο λόγος να έχει αντικειμενικότητα και το ύφος να είναι επιστημονικό.   

 

Γ1. Σε ομιλία που θα εκφωνήσετε σε ημερίδα του Δήμου σας με θέμα «Προστασία και 

αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς», να εκθέσετε τις απόψεις σας (500-600 

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.  

 

Πρόλογος 

 

Ορισμός και γενική διαπίστωση  

Όταν αναφερόμαστε στην πολιτισμική κληρονομιά του ανθρώπου, εννοούμε τη λαϊκή 

παράδοση, τις μορφές διανόησης και τις μουσικές δημιουργίες, αλλά κυρίως τα υλικά 

κατάλοιπα του παρελθόντος, δηλαδή τα μνημεία.  

Το σύνολο της πολιτισμικής κληρονομιάς αντιπροσωπεύει την πολύτιμη πείρα που έχει 

συσσωρεύσει ο άνθρωπος ανά τους αιώνες, χωρίς την οποία ο καθένας μας θα αντιμετώπιζε 

το παρόν και το μέλλον με αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Η πολιτιστική κληρονομιά 

αντιπροσωπεύει την ιστορία μας, την ταυτότητά μας.  

Τα μνημεία του τόπου μας, λόγω της μακράς ιστορίας και της προσφοράς της Ελλάδας στον 

παγκόσμιο πολιτισμό, συγκινούν ιδιαίτερα όχι μόνο το ελληνικό αλλά και το κοινό όλης της 

οικουμένης.   

 

Κύριο Θέμα  

 

[1]. Λόγοι (οφέλη) επίσκεψης και γνωριμίας 

 

Από τα μνημεία μας διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται η εθνική μας ταυτότητα. 
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Αποκτούμε γνώση του παρελθόντος. άρα και γνώση του εαυτού μας.  

Μας εμπνέουν και μας βοηθούν να δημιουργήσουμε νέες μορφές πολιτισμού, που θα 

καταγραφούν αργότερα ως συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού.  

Τα μνημεία και ο πολιτισμός μας προβάλλουν τη χώρα μας στο εξωτερικό με το δικό της 

ξεχωριστό στίγμα και επειδή αναγνωρίζεται από όλους ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι 

ξεχωριστός, μας πριμοδοτεί με μεγαλύτερη αξία και υπόληψη έναντι άλλων λαών.  

Αν δεχόμαστε ότι πράγματι έχουμε οφέλη από τα πολιτιστικά αγαθά μας, τότε η συντήρηση 

των μνημείων, η διαμόρφωση ή η αποκατάσταση - αναστήλωση επιφανών μνημείων πρέπει 

να είναι από τα πρώτα μελήματα της πολιτείας ή και των ιδιωτών.  

 

[2]. Δραστηριότητες για εξοικείωση με τους χώρους και τα μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

 

α. Για το ευρύ κοινό: 

 

Η επαφή του κοινού με την πολιτισμική τους κληρονομιά μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την 

ενεργοποίηση όλων των αξιών της, όπως πρόσκτηση ιστορικής γνώσης, αισθητικής 

απόλαυσης και συναισθηματικών εμπειριών. Πρέπει οι τοπικοί συμβολισμοί, οι θρησκευτικές 

προσεγγίσεις και η οικονομική σημασία των μνημείων να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 

της περιοχής τους.  

 

Οι τοπικές κοινωνίες, συνειδητοποιώντας τη σημασία των μνημείων του τόπου τους, πρέπει 

να μετέχουν στην προστασία και την πολιτιστική λειτουργία τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους 

πρέπει να συμβάλλουν στην ανάδειξη μνημείων. Να είναι χώροι αναψυχής και διαλογισμού 

για αυτούς. Οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν μερίδιο σ’ αυτά, ότι τους ανήκουν 

και γι’ αυτό θα νοιάζονται για την ασφάλεια και την προστασία τους. 

 

Ένταξη των μνημείων στην καθημερινότητα και σύνδεσή τους με την οικονομική και 

κοινωνική ζωή του τόπου τους. Αυτό θα γίνει για τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής τους εκ παραλλήλου με την απόλαυση των πολιτιστικών αγαθών από τους 

ίδιους.  

 

β. Για τους νέους 
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1. Γνωριμία με τα μνημεία 

 Η εξοικείωση των μαθητών με τα μνημεία και την πολιτιστική τους κληρονομιά πρέπει να 

αρχίζει από την παιδική ηλικία των σχολείων τους και του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος. Γονείς και δάσκαλοι πρέπει να μεταδίδουν τις αξίες του πολιτισμού και τη 

σημασία του από πολύ νωρίς στην επερχόμενη γενεά.  

Στην επιτυχία του στόχου αυτού μπορούν να συμβάλουν οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας, γιατί με τα πολυμέσα δίδεται η δυνατότητα να δουν σε απεικόνιση όλα τα 

μνημεία ακόμη και εκείνοι οι νέοι που δεν μπορούν να επισκεφθούν επί τόπου αυτά.  

Η θεωρητική γνώση, την οποία θα αποκτήσουν οι μαθητές, μπορεί να αποδειχθεί 

ατελέσφορη, αν δε συνδυαστεί με τη βιωματική μάθηση, την απόκτηση δηλαδή προσωπικών 

εμπειριών που σχετίζονται με τα μνημεία. Μια προγραμματισμένη και προετοιμασμένη από 

τους ίδιους τους μαθητές σε συνεργασία με τον δάσκαλό τους επίσκεψη σε ένα μνημείο θα 

γίνει αφορμή για προβληματισμό και συζητήσεις με την επιστροφή στην τάξη και το σπίτι.  

 

2. Εκδηλώσεις στον χώρο των μουσείων ή στα σχολεία 

Πολλές φορές η προσέγγιση των μνημείων στην εκπαίδευση γίνεται με τρόπο μηχανιστικό, 

με αποτέλεσμα στη συνείδηση των μαθητών αυτά να συνδέονται με «υποχρεωτικές» 

επισκέψεις στα «γνωστά» μνημεία της  χώρας, όπως στην Ακρόπολη, τους Δελφούς κ.τ.λ. Τα 

μνημεία, λοιπόν, πρέπει να ενταχθούν στη ζωή των σύγχρονων κοινωνιών, αλλιώς θα 

μετατραπούν σε μουσειακό είδος και σταδιακά θα περιοριστεί το ενδιαφέρον γι’ αυτά. Ο 

στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη διοργάνωση από το σχολείο εκδηλώσεων στους 

χώρους τους, και σε συνεργασία με άλλα σχολεία, ώστε να μελετώνται και να προβάλλονται 

τοπικά μνημεία. Προγράμματα συνεργαζόμενων ή αδελφοποιημένων σχολείων θα 

μπορούσαν να προωθήσουν τέτοιες ενέργειες.  

 

3. Προσωπική ευθύνη 

Η προσωπική ευαισθητοποίηση και ευθύνη του κάθε νέου απέναντι στο παρελθόν και την 

παράδοση. Ο κάθε νέος πρέπει να αισθάνεται ότι έχει ένα χρέος, αυτό του παρελθόντος, το 

οποίο πρέπει να γνωρίσει και να το διατηρήσει και για τις άλλες επόμενες γενεές.  

  

 

 Επίλογος:  
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Συμπέρασμα ή συνόψιση ή έκκληση για να γνωρίσουν όλοι την πολιτιστική κληρονομιά μας 

και να βοηθήσουν στη διατήρηση και την ανάδειξή της.  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο  

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες ... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 


