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ΚΕΙΜΕΝΟ
Η πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που
οργανώνονται τα τελευταία χρόνια από τους διάφορους
∆ήµους ή φορείς της Τοπικής Aυτοδιοίκησης δηµιουργεί
σκέψεις
και
προκαλεί
ερωτήµατα,
όπως:
µε
τις
δραστηριότητες
αυτές
πραγµατοποιείται
ουσιαστική
πολιτιστική αποκέντρωση; το τίµηµα που καταβάλλεται
βρίσκει το προσδοκώµενο αντίκρισµα στο πολιτιστικό
αποτέλεσµα;
Η πολιτιστική φιλοσοφία µπορεί να επικεντρωθεί σε δύο
βασικούς άξονες που επιβάλλεται να αναπτύσσονται
ταυτόχρονα: ο πρώτος άξονας αφορά στη δηµιουργία
πολιτιστικής υποδοµής µε οδηγό το όραµα µιας νέας,
ουσιαστικής πολιτιστικής κατάστασης και µε στόχο όχι τόσο
το σηµερινό αποτέλεσµα όσο το µελλοντικό προσδοκώµενο.
Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην προσφορά υψηλών
πολιτιστικών ερεθισµάτων, που θα αποβλέπουν όχι µόνο
στην ψυχαγωγία, αλλά ταυτόχρονα θα επενεργούν στην
ευεργετική δηµιουργική διαδικασία σκέψης και στην
ανάπτυξη ανάλογου προβληµατισµού.
Ο άξονας της πολιτιστικής υποδοµής ασφαλώς έχει
µεγάλη σηµασία, γιατί δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
βαθύτερη,
διαρκέστερη
και
ποιοτικά
αξιολογότερη
πολιτιστική κατάσταση. Η πολιτιστική υποδοµή δεν
στοχεύει να ψυχαγωγήσει έτσι απλά και αβασάνιστα τον
άνθρωπο, αλλά επιδιώκει να του διοχετεύσει ευαισθησίες,
ώστε να αποζητήσει την αλήθεια που εκπέµπει η Τέχνη.
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Οι πολιτιστικοί φορείς, επιδιώκοντας τη δηµιουργία
πολιτιστικής υποδοµής, απευθύνονται στο ευρύ κοινό, µέσα
από το οποίο θα ξεπηδήσουν εκείνα τα άτοµα που θα
πάρουν τα µηνύµατα, θα ευαισθητοποιηθούν και θα
ανακαλύψουν καινούργιους ορίζοντες και νέες εκφράσεις
που θα δίνουν ένα διαφορετικό νόηµα στη ζωή τους.
Αυτή η προσπάθεια είναι διαρκής και, εποµένως, από
την άποψη αυτή, η πολιτιστική υποδοµή αποκτά µια
διαχρονική διάσταση, όπου πάνω στο σήµερα οικοδοµείται
το αύριο σε µια προοπτική συνεχούς βελτίωσης, ώστε να
φθάσει κάποτε στο «ιδεώδες». Γιατί µέσα από αυτήν τη
διαδικασία επιδιώκεται το ενδιαφέρον, αναζητείται το
πρωτότυπο,
δηµιουργείται
η
βάσιµη
αλλά
και
συσσωρευτικά αυξανόµενη απαίτηση από το άτοµο για
«ό,τι πνευµατικότερο» στον κόσµο.
Ο δυναµικός αυτός χαρακτήρας της πολιτιστικής
υποδοµής δηµιουργεί αναπόφευκτα µεγάλες δυσκολίες στο
πρακτικό επίπεδο. Γιατί ο κάθε πολιτιστικός φορέας που
επιφορτίζεται µε το έργο της δηµιουργίας της πολιτιστικής
υποδοµής πρέπει να αποσυνδέσει την προσπάθειά του αυτήν
από άµεσα και ορατά αποτελέσµατα, και τα πρόσωπα (οι
υπεύθυνοι) να αποδεχθούν µια πραγµατικότητα, ότι δηλαδή
τους καρπούς της προσπάθειάς τους πιθανόν να τους
γευθούν άλλοι, ύστερα από χρόνια.
Στο
µεγαλύτερό
τους
ποσοστό
οι
πολιτιστικές
πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από τους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης επικεντρώνονται στο δεύτερο
άξονα, της ψυχαγωγίας, όπου τα αποτελέσµατα κρίνονται
κατά κανόνα ποσοτικά − ανάλογα µε το ποσοστό
προσέλευσης των δηµοτών στις εκδηλώσεις − και η επιτυχία
αντανακλάται
στη
µαζικότητα
που
µπορούν
να
εξασφαλίσουν. Αποσκοπούν, δηλαδή, στο εφήµερο και στη
δηµιουργία εντυπώσεων, χωρίς να βάζουν µακροπρόθεσµους
στόχους και µακρόπνοες προοπτικές.
Από τους τοµείς, πάντως, της πολιτιστικής υποδοµής που
πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν, ενδεικτικά αναφέρουµε: τη
δηµιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης, τη µελέτη–έρευνα
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της κοινωνικής φυσιογνωµίας της περιοχής, την εκδοτική
δραστηριότητα, τη δηµιουργία και λειτουργία εργαστηρίων
για µουσική, θέατρο, χορό, κινηµατογράφο και άλλα.
Τα ανωτέρω δίνουν το πνεύµα µε το οποίο µπορεί να
αντιµετωπιστεί η πολιτιστική υποδοµή µε δύο επιπλέον
στοιχεία: να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στους νέους, γιατί σ’
αυτούς η υποδοµή έχει άµεσα αποτελέσµατα και να
επικεντρωθεί η προσοχή των δραστηριοτήτων σε τοπικό
επίπεδο, χωρίς όµως αναγκαστικά να περιοριστεί µόνο σ’
αυτό.
(Κ. Κασιµάτη, Περιπλάνηση στην Επικαιρότητα, διασκευή)
ΘΕΜΑΤΑ
Α.
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια (100 – 120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β.1. Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο 10-12 σειρών την άποψη ότι
για την πολιτιστική υποδοµή είναι βασικό «να επικεντρωθεί η
προσοχή των δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς όµως
αναγκαστικά να περιοριστεί µόνο σ’ αυτό».
Μονάδες 6
Β.2. Να δώσετε πλαγιότιτλους στις τέσσερις πρώτες
παραγράφους του κειµένου («Η πληθώρα ... ζωή τους»).
Μονάδες 8
Β.3. Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις να
γράψετε από µια δική σας πρόταση ώστε να φαίνεται η
σηµασία της: αποκέντρωση, υποδοµή, επιδιώκεται, βάσιµη,
αναπόφευκτα (οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
οποιονδήποτε τύπο τους).
Μονάδες 5
Β.4. Με ποιες µεθόδους αναπτύσσει η αρθρογράφος τις
θέσεις της στην έκτη («Ο δυναµικός ... χρόνια») και στην
όγδοη («Από τους τοµείς ... και άλλα») παράγραφο; Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε αναφορές στις
συγκεκριµένες παραγράφους.
Μονάδες 6
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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)
Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
1.

Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνο

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων.
6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή

των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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