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KΕΙΜΕΝΟ 

     Σηηο ζθέςεηο πνπ αθνινπζνύλ ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί έλαο νξηζκόο ηνπ όξνπ πνιηηηζκόο. 

Παξόκνηνο νξηζκόο σζηόζν – θνηλά απνδεθηόο – δε θαίλεηαη λα ππάξρεη. Απηό δηεπθνιύλεη ηε δηαηύπσζε 

κηαο ηνικεξήο απόςεσο. Πνιηηηζκόο είλαη κηα πξόηαζε πξνο ην κέιινλ. Πξόηαζε δειαδή πνπ δηαζέηεη ην 

ζηνηρείν ηεο δηάξθεηαο, ηελ πνηόηεηα λα ππεξβεί ην ευήμερο. Μηα ηέηνηα πξόηαζε πξνο ην κέιινλ κπνξεί 

λα εθπνξεύεηαη από ην παξόλ ή ην παξειζόλ απηό θαη ζπληζηά ην ζύλζεην ελόο πνιηηηζηηθνύ 

θαηλνκέλνπ.(…) 

     Μέρξη ηώξα πάλησο ην παξειζόλ αλαθαιύπηεηαη απιώο, ελώ ζπάληα δηδάζθεη. Η αλαθάιπςε ηνπ 

παξειζόληνο είλαη λνεηηθή, θαη κάιηζηα κε πεξηνδηθά θύκαηα εμάξζεσλ. Σπρλά αλαθαιύπηεηαη ν αξραίνο 

ιόγνο, άιινηε ε αξρηηεθηνληθή ησλ λεζηώλ, πξόζθαηα ε παξάδνζε ηεο Οξζνδνμίαο. Αλαθαιύπηνληαη, αιιά 

ζπάληα δνπλ, δειαδή ζπάληα αθνκνηώλνληαη. Τν «Άμηνλ εζηί» ηνπ Θενδσξάθε θαη ηνπ Ειύηε είλαη έλα 

πνιηηηζηηθό γεγνλόο, επεηδή δελ αλαθαιύπηεη, αιιά ζπλζέηεη. Δηαιέγεηαη κε άλεζε ηόζν κε ηνλ παξόληα 

ρώξν όζν θαη κε ην παξειζόλ ηνπ.(…) 

     Ο πξαγκαηηθόο πάλησο πνιηηηζκόο εθηίζεηαη, δειαδή επηδεηεί ηε ζύγθξηζε. Όηη ε ειιεληθή πνίεζε ή 

νη ηαηλίεο ηνπ Αγγειόπνπινπ δηαθξίλνληαη ζηνλ επξσπατθό ρώξν απνηειεί γεγνλόο άμην λα ππνγξακκηζηεί. 

Όηη ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο όκσο, ζην ζύλνιό ηνπ, ειάρηζηε παξνπζία έρεη ζην ζεκεξηλό θόζκν δείρλεη πνύ 

καο νδήγεζε εθηόο από άιια κηα βνιηθή περιχαράκωση πεξί έλα κίδεξν εαπηό. Να ζεκεησζεί όηη ε 

πεξηραξάθσζε απηή δελ εκπόδηζε – ίζα ίζα βνήζεζε – ηε κίκεζε θάζε δείγκαηνο πνιηηηζηηθήο 

ππναλαπηύμεσο ησλ «αλαπηπγκέλσλ» θξαηώλ. Είηε κε ηα ηειενπηηθά καο πξάγκαηα είρε απηό λα θάλεη είηε 

κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηε κνπζηθή. Αθόκα όκσο θαη κε ηνλ ηξόπν ή ηνπο ηξόπνπο πνπ δνύκε θαη 

εθθξαδόκαζηε.(…) 

     Οη πνιηηηζηηθέο αμίεο ηόηε θαη κόλνλ απνθηνύλ δηάξθεηα, εθόζνλ είλαη παληαρνύ παξνύζεο. Αιιηώο 

αθήλνπλ εληππώζεηο, αιιά όρη ήζνο. Η αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ, ε γιώζζα θαη ην ηξαγνύδη ηεο γιώζζαο, 

ε αηζζεηηθή κηαο δηαθεκίζεσο ή κηα εθπνκπή από ην ξαδηόθσλν είλαη, κε ην δηθό ηνπο κέηξν, επίζεο 

πνιηηηζηηθέο εθθξάζεηο. Σην ζύλνιό ηνπο, εμίζνπ σημαντικές κε ηελ ύπαξμε κηαο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο 

ή ελόο σξαίνπ κλεκείνπ. Ο πνιηηηζκόο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο είλαη θαη πάιη κηα πξόηαζε πξνο ην κέιινλ, 

πνπ αγθαιηάδεη σζηόζν ην παξόλ.   

 

     Τν όηη ν πνιηηηζκόο απηόο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο – κε άιια ιόγηα, ε πνηόηεηα δσήο – ασυυκτιά ζηε 

ζεκεξηλή Ειιάδα δίθαηα πξνθαιεί ηελ αγσλία ζε όζνπο έρνπλ αθόκα ηα κάηηα θαη ηελ ςπρή αλνηθηά. Η 

κακογουστιά κάθε είδους που διαπερνά τη χώρα μήτε μέτρο μήτε τέλος φαίνεται να έχει. Ως 

απειλητικός λοιπόν ιστός καλύπτει τη ζωή και τις στιγμές μας με την πολλαπλή της, ύπουλη 

παρουσία. Από εθείλε ηελ εθπνκπή ηειενξάζεσο πνπ ππνηηκά ην λνπ καο έσο ηελ αθαιαηζζεζία ελόο 

θηίζκαηνο θαη ηνπο ζνξύβνπο ησλ πόιεσλ. Από έλα «ήζνο» πνπ δε ζέβεηαη ηνλ δηπιαλό ηνπ έσο ην έιιεηκκα 

πλεπκαηηθήο δσήο θαη ηελ έιιεηςε αλάζαο από ην πεξηβάιινλ. Σαλ λα κελ έθηαλαλ κάιηζηα ηα δηθά καο 

επηηεύγκαηα, θξνληίδνπκε από ην προπύργιο ηνπ ζεκεξηλνύ «πνιηηηζκνύ» - ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο – λα εηζάγνπκε όρη ην θαιό, αιιά ό,ηη ρεηξόηεξν παξάγεηαη. Ωο ππνθνπιηνύξα ή πνιηηηθή 

δηαθήκηζε, σο απνμέλσζε από ην κέηξν θαη ρξεκαηνζεξία. Όηη πνιινί αλζίζηαληαη ζ’ απηή ηελ πνξεία, πνπ 

δελ έρεη θαλ ηελ νκνξθηά ηεο παξαθκήο, είλαη αιήζεηα. Είλαη όκσο αηρκέο πνηόηεηαο, θσλέο κνλαρηθέο θαη 

πείζκαηνο. Η καθημερινότητα της χώρας, μην έχοντας συνείδηση των αξιών που η ίδια είχε  
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κάποτε  κατακτήσει, έχει αφεθεί σε μια ζωή χωρίς τον έρωτα του καλού. Φσξίο ηε θαλεξή ή 

κπζηηθή γνεηεία ηνπ έξσηα θαη ηνπ θαινύ. 

Υπάξρεη ε βάζηκε ππνςία όηη όζν αλεβαίλεη ην εζληθό καο εηζόδεκα ηόζν κεηώλεηαη ην βηνηηθό καο 

– κε ηελ έλλνηα ηνπ βίνπ, ηεο δσήο – επίπεδν. Η κόλε απάληεζε ζ’ απηή ηελ παξάινγε πξννπηηθή είλαη 

πεξηζζόηεξνο πνιηηηζκόο, δειαδή πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο πξνο ην κέιινλ. 

 

      (Γ.Γραμματικάκης, Κοσμογραφήματα,  

σελ.154 – 157, διαμορφωμένο απόσπασμα, εκδ. Πόλις)  

      

 

ΕΡΩΣΗΕΙ 
 

Α. Να ππθλώζεηε ην παξαπάλσ θείκελν ζε 100 πεξίπνπ ιέμεηο.   

                                                                                   Μονάδες 25 

 

Β1. Παρ. 5. « Η θαζεκεξηλόηεηα ηεο ρώξαο, κε έρνληαο ζπλείδεζε ησλ αμηώλ πνπ ε ίδηα είρε θάπνηε 

θαηαθηήζεη, έρεη αθεζεί ζε κηα δσή ρσξίο ηνλ έξσηα ηνπ θαινύ.»  

Να αλαπηύμεηε ηεθκεξησκέλα ηελ παξαπάλσ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα ζε κηα παξάγξαθν (80-100 

ιέμεσλ), ρξεζηκνπνηώληαο σο ηξόπν αλάπηπμεο ηελ ζύγθξηζε – αληίζεζε  (παξειζόληνο – παξόληνο).                         

Μονάδες 12 

 

Β2. Να αλαγλσξίζεηε ηα κέζα πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο ζηε δεύηεξε παξάγξαθν θαη λα 

ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ. 

Μονάδες 7 

 

Β3. Παρ. 5. «Η κακογουστιά κάθε είδους που διαπερνά τη χώρα μήτε μέτρο μήτε τέλος φαίνεται 

να έχει. Ως απειλητικός λοιπόν ιστός καλύπτει τη ζωή και τις στιγμές μας με την πολλαπλή της, 

ύπουλη παρουσία»  

Θεσξήζηε ην παξαπάλσ σο αλεμάξηεην επηρείξεκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε επαγσγηθό ζπιινγηζκό θαη 

αμηνινγήζηε ην.                                                                                               

Μονάδες 10 

 
 



 

 

 

 

Β4. εφήμερο, περιχαράκωση, σημαντικές, ασφυκτιά, ύπουλη, προπύργιο: λα γξάςεηε ηνπιάρηζηνλ 

έλα ζπλώλπκν ζε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο. 

Μονάδες 6 

 

Γ. Παραγωγή κειμένου: 

 «To όηη ν πνιηηηζκόο, απηόο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο – κε άιια ιόγηα, ε πνηόηεηα δσήο – αζθπθηηά ζηε 

ζεκεξηλή Ειιάδα δίθαηα πξνθαιεί ηελ αγσλία ζε όζνπο έρνπλ αθόκα ηα κάηηα θαη ηελ ςπρή αλνηρηά». 

 Με αθνξκή ην ζρνιηαζκό ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ θ. Γξακκαηηθάθε ζην κάζεκα ηεο «Έθθξαζεο - 

Έθζεζεο», θαιείζηε ζε κηα ζύληνκε παξνπζίαζε (εηζήγεζε 500-600 ιέμεσλ) ελώπηνλ ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο 

θαη ηεο θηινιόγνπ ζαο, λα κηιήζεηε γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο δηθήο ζαο θαζεκεξηλόηεηαο. 

 Σπγθεθξηκέλα, αθνύ πεξηγξάςεηε δπζάξεζηεο «παξαζηάζεηο» ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ζαο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ θαη ην πνιηηηζκηθό ζαο επίπεδν (ΜΜΕ, ειεύζεξνο ρξόλνο, επαθή κε ηνλ πνιηηηζκό), 

πξνζδηνξίζηε ηνλ ξόιν πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη ην ζύγρξνλν ειιεληθό ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα 

πνιιαπιαζηαζηνύλ όζνη «έρνπλ αθόκα ηα κάηηα θαη ηελ ςπρή αλνηρηά» θαη κπνξνύλ λα ελαληησζνύλ ζηε 

δεδνκέλε θξίζηκε θαηάζηαζε.                                                                        

Μονάδες 40 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ: 

 

Α. Περίληψη 

 Ο ζπγγξαθέαο ζην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα, πξνζπαζώληαο λα πξνζδηνξίζεη ηελ έλλνηα 

«πνιηηηζκόο», αλαθέξεη όηη απνηειεί κηα πξόηαζε γηα ην κέιινλ. Επηζεκαίλεη όηη, ελώ ζπρλά 

αλαθαιύπηνπκε ηνλ πνιηηηζκό ηνπ παξειζόληνο, ζπάληα δηδαζθόκαζηε από απηόλ. Ο ζύγρξνλνο ειιεληθόο 

πνιηηηζκόο βξίζθεηαη ζε θξίζε θαη κηα από ηηο αηηίεο είλαη ε αδηαθνξία ησλ ίδησλ ησλ Ειιήλσλ γη’ απηόλ. Ο 

ζπγγξαθέαο, εμάιινπ, ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθό ηνλ «πνιηηηζκό ηεο θαζεκεξηλόηεηαο», ηηο απιέο, δειαδή, 

εθθξάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Τα θαθόγνπζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ε απξόζσπε 

αξρηηεθηνληθή, ε γισζζηθή ππνβάζκηζε θαη γεληθά ε εηζαγόκελε ππνθνπιηνύξα είλαη θαηλόκελα πνπ ηνλ 

αλεζπρνύλ. Τν θείκελν θιείλεη κε ηελ επρή λα ππάξρεη πεξηζζόηεξε πνιηηηζηηθή παξαγσγή σο ε κόλε 

απάληεζε ζην έιιεηκκα ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ.  

 

 Β1. Οη αμίεο πνπ ζην παξειζόλ είρε θαηαθηήζεη ν ειιεληζκόο είλαη ζεκειηώδεηο: ε αίζζεζε ηνπ κέηξνπ, ε 

θνηλσληθή αιιειεγγύε, ε ζπλείδεζε ηεο δηθαηνζύλεο, ν νπζηαζηηθόο δηάινγνο, ε δεκνθξαηία, ε 

πλεπκαηηθόηεηα. Μα πάλσ από όια ε αγάπε γηα ηνλ Άλζξσπν. Αντίθετα, ν πνιηηηζκόο ζήκεξα βξίζθεηαη 

ζε ζύγρπζε. Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο είλαη νκνηόκνξθνο κε θύξηα ζηνηρεία ηνλ εληππσζηαζκό, ηελ άθξηηε 

ζθέςε, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε. Σ’ απηό κεγάιε επζύλε θέξνπλ ηα ΜΜΕ. Σε θξίζε βξίζθεηαη θαη ε 

εθπαίδεπζε,  γύξσ καο επηθξαηνύλ ε απξόζσπε αξρηηεθηνληθή, ε θαθνγνπζηηά, ε αδηαθνξία γηα ηα θνηλά, ε  



 

 

4 

 

 

αλεπζπλόηεηα, ν αηνκηζκόο, ε θαζεκεξηλή βία. Ο άλζξσπνο έπαςε λα είλαη ν ζθνπόο θη έγηλε ην κέζνλ 

αλάπηπμεο ελόο πνιηηηζκνύ ρσξίο λόεκα. 

 

Β2. Ο ζπγγξαθέαο ζηε δεύηεξε παξάγξαθν ρξεζηκνπνηεί, επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα. Σπγθεθξηκέλα :  

Παρ.2 : « ν αξραίνο ιόγνο, ε αξρηηεθηνληθή ησλ λεζηώλ, ε παξάδνζε ηεο Οξζνδνμίαο». Πξόθεηηαη 

γηα αδηακθηζβήηεηα τεκμήρια, αθνύ απνηεινύλ αληηθείκελα κειέηεο δηαθνξεηηθώλ επηζηεκώλ, όπσο ε 

θηινινγία, ε αξραηνινγία, ε θηινζνθία, ε αξρηηεθηνληθή, ε ζενινγία. 

Παρ.2 : « Τν «Άμηνλ Εζηί» ηνπ Θενδσξάθε θαη ηνπ Ειύηε είλαη έλα πνιηηηζηηθό γεγνλόο, επεηδή δελ 

αλαθαιύπηεη αιιά ζπλζέηεη.»  Πξόθεηηαη γηα επιχείρημα  κε πξνθείκελε ηε δεπηεξεύνπζα αηηηνινγηθή 

πξόηαζε θαη ζπκπέξαζκα ηελ θύξηα πξόηαζε. 

 

 Β3. Πξνθείκελε : Η θαθνγνπζηηά θάζε είδνπο πνπ δηαπεξλά ηε ρώξα κήηε κέηξν κήηε ηέινο θαίλεηαη λα 

έρεη. 

        Σπκπέξαζκα : Ωο απεηιεηηθόο ινηπόλ ηζηόο θαιύπηεη ηε δσή θαη ηηο ζηηγκέο καο κε ηελ πνιιαπιή ηεο, 

ύπνπιε παξνπζία. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο επαγσγηθόο ζπιινγηζκόο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ αηηίνπ – απνηειέζκαηνο. Η ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ πξνθείκελε θαη ην ζπκπέξαζκα είλαη αηηηώδεο. Η αηηία πνπ δίδεηαη ζηελ πξνθείκελε είλαη 

αλαγθαία θαη επαξθήο γηα ην ζπκπέξαζκα. Σπλεπώο, ε επαγσγή είλαη ηέιεηα θαη ην ζπκπέξαζκα βέβαην. 

 

Β4.  εθήκεξν :  παξνδηθό, πξόζθαηξν 

        πεξηραξάθσζε :  πεξηθξνύξεζε, απνκόλσζε 

        ζεκαληηθέο :  αμηόινγεο, ζπνπδαίεο 

        αζθπθηηά :  πλίγεηαη, ζπλζιίβεηαη 

        ύπνπιε :  ππνρζόληα, δόιηα 

        πξνπύξγην :  πξνθάιπκκα, πξνκαρώλαο 

 

Γ. Παραγωγή Κειμένου: 

Επικοινωνιακό Πλαίσιο : σο εηζήγεζε – νκηιία, ην θείκελν πνπ ζα αλαπαξάγεηε πξέπεη λα έρεη 

πξνζθσλήζεηο – ραηξεηηζκό, ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο ζειίδαο θαη ζην ηέινο ηεο εηζήγεζεο πξέπεη λα 

ππάξρεη απνθώλεζε ζην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο.  

 

 

 



 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Επηβεβαίσζε θαη ζρνιηαζκόο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζέκαηνο. Αλαθνξά ζην θείκελν ηνπ θ. Γξακκαηηθάθε 

 

Α΄ Κύριο Ζητούμενο: Παρουσίαση δυσάρεστων «παραστάσεων» της καθημερινότητας των νέων 

που προσδιορίζουν και το πολιτισμικό τους επίπεδο :  

- Επαθή κε ηα ΜΜΕ. Επηειή, εύπεπηα, θαθήο πνηόηεηαο πξνγξάκκαηα (θηηξηληζκόο, ζθαλδαινζεξηζκόο, 

ιατθηζκόο… ). Καιιηεξγνύλ ηελ μελνκαλία, ηε κίκεζε μέλσλ πξνηύπσλ, ην πλεύκα ηεο επνρήο… 

 

- Ο ειεύζεξνο ρξόλνο εκπνξεπκαηνπνηείηαη. Οη επηινγέο «καδηθνπνηνύληαη». Αγαπεκέλε ελαζρόιεζε ν 

ππεξθαηαλαισηηζκόο. Έρεη ζηεζεί κηα νιόθιεξε βηνκεραλία ειεύζεξνπ ρξόλνπ πνπ κεηακνξθώλεη ηνπο 

πάληεο ζε άθξηηνπο δέθηεο πιηθώλ απνιαύζεσλ (επηειείο ελαζρνιήζεηο) 

- Η πνιηηηζκηθή επαθή θξίλεηαη αλεπαξθήο. Η πιεηνλόηεηα ησλ αηόκσλ απέρεη από ηηο πνιηηηζηηθέο 

εθδειώζεηο (ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θιπ). Η επαθή κε ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα είλαη ζρεδόλ 

αλύπαξθηε. Η εκπνξηθή ηέρλε, κε ηε βνήζεηα ηεο δηαθήκηζεο θεξδίδεη ηνπο λένπο. Η ζρέζε ησλ λέσλ κε ηελ 

εζληθή ηνπο θιεξνλνκηά είλαη κόλν ζεσξεηηθή θη όρη βησκαηηθή. 

 

Β΄ Κύριο Ζητούμενο: Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση του πολιτισμικού επιπέδου των 
νέων: 
 

-    Σπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ππεύζπλε αληηκεηώπηζε ησλ ΜΜΕ. Καιιηέξγεηα 

θξηηηθήο ζθέςεο, ππεπζπλόηεηαο θαη θαρππνςίαο. 

- Πξνηάζεηο γηα δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ. Είλαη θαιό, ινηπόλ, λα σζεί ηνπο 

καζεηέο ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ, ζηελ παξαθνινύζεζε δηαιέμεσλ, ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιιηηερληθέο 

εθδειώζεηο.  Δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε καζεηή. 

 

- Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε πξέπεη λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ επαθή ησλ λέσλ κε ηηο ηέρλεο, ηνλ 

πνιηηηζκό, ηελ ειιεληθή παξάδνζε. Η θαιιηέξγεηα αηζζεηηθώλ θξηηεξίσλ, ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα 

πνιηηηζκνύ είλαη ζεκαληηθή. Η αλάπηπμε κνπζεηαθήο – κλεκεηαθήο αγσγήο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε.  Η 

ζύλδεζε ησλ κλεκείσλ κε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ, νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία ή κλεκεία, νη πνιηηηζηηθέο 

αληαιιαγέο κε άιιεο επξσπατθέο πόιεηο, απνηεινύλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ρξήζηκεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκηθνύ επηπέδνπ… 

 

- Γεληθόηεξα, ην ζρνιείν, αθνύ παξακεξίζεη ην ζηελό ηερλνθξαηηθό ηνπ πξνζαλαηνιηζκό , κε άμνλα 

ηνλ αλζξσπνθεληξηζκό θαη κε ξόιν επξύηεξα παηδεπηηθό, πξέπεη λα έρεη ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πλεύκαηνο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, ηεο εζηθήο πνηόηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο θάζε καζεηή. Καη’ 

απηόλ ηνλ ηξόπν, κπνξεί λα δηακνξθώζεη πξνζσπηθόηεηεο κε  «πςειό δείθηε» πνιηηηζκηθνύ επηπέδνπ…  
 
ΕΠΙΛΟΓΟ    
Όηαλ  «ηα κάηηα θαη ε ςπρή ησλ λέσλ κέλνπλ  αλνηθηά» ηόηε ε Ειιάδα κπνξεί λα αλαθηήζεη, λα 

αλαδεκηνπξγήζεη  κηα  κνλαδηθή πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα … 

Από το Νεοελληνικό Σομέα του Φιλολογικού Σμήματος των 
 Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

 Ε.Καραταράκη, Ε.Μαστρογιαννάκη, Χρ.Μιχαλάκη,  
Χρ.Νικολουδάκης, , Μ.Σζιράκη, Σ.Φασομυτάκη 

  


