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Η ίδξπζε νξγαλσκέλσλ λεθξνηαθείσλ από ηελ αξρή ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο έρεη 

εξκελεπηεί σο έλα είδνο ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ηνπ ηόπνπ, όπνπ νξηζκέλεο θνηλσλίεο 

κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ πιαλήηε βίνπ θαη ην πέξαζκά ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία επέιεμαλ λα εγθαηαζηαζνύλ κόληκα. Σπλέδεζαλ δειαδή ηνλ ηόπν απηό κε 

ηελ ηζηνξία ηνπο θαη νη ζακκέλνη εθεί πξόγνλνη ην πηζηνπνηνύζαλ. Η έλλνηα ηεο 

παηξίδαο ράλεη ηελ ππόζηαζή ηεο ρσξίο ηνπο ηάθνπο ησλ πξνγόλσλ. Γη' απηό θαη ν 

παηάλαο πνπ ήρεζε πξηλ από ηε λαπκαρία ηεο Σαιακίλαο θαινύζε ηνπο Έιιελεο λα 

πνιεκήζνπλ γηα λα ειεπζεξώζνπλ, κεηαμύ άιισλ, θαη ηνπο ηάθνπο ησλ πξνγόλσλ 

(«ζήθαο ηε πξνγόλσλ», Αηζρύινπ Πέξζαη 405). 

 

Αθόκε ζήκεξα, ιανί πνπ απνθηνύλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ θαηά 

θαλόλα ηα αξραία κλεκεία γηα λα δηακνξθώζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα. 

Δμαίξεζε δελ απνηέιεζαλ νη Έιιελεο, αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ πξνηξνπή ηνπ 

Μαθξπγηάλλε πξνο ηνπο ζπκπνιεκηζηέο ζρεηηθά κε ηνλ ζεβαζκό πνπ πξέπεη λα 

δείρλνπλ πξνο ηα αξραία: «γη' απηά πνιεκήζακε». Αλ όκσο απηό, σο γεληθόο θαλόλαο, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκηηό, ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

παληνεηδή θαπειεία ησλ κλεκείσλ από νπνπδήπνηε θη αλ πξνέξρεηαη. Γηαηί ηα 

κλεκεία, αθίλεηα θαη θηλεηά, απνηεινύλ ηηο πην ρεηξνπηαζηέο καξηπξίεο ηνπ 

παξειζόληνο, είλαη ηεθκήξηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Απνηεινύλ, 

ζπλεπώο, κέξνο ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη νη ιανί πνπ ηπραίλεη 

λα δνπλ ζηνλ ηόπν, όπνπ απηά βξίζθνληαη, δελ είλαη παξά πξνζσξηλνί δηαρεηξηζηέο 

ηνπο. Τα κλεκεία ελζαξθώλνπλ αμίεο πνπ νη δηαρεηξηζηέο ηνπο νύηε λα αγλννύλ νύηε 

λα παξαβιέπνπλ επηηξέπεηαη. 

 

Αμία θαη επνρέο 

Ωο αδηακθηζβήηεηεο ηζηνξηθέο καξηπξίεο ηα κλεκεία έρνπλ επηζηεκνληθή αμία, ηεο 

νπνίαο ε δηάζσζε πξέπεη λα είλαη ην θύξην κέιεκα θάζε δηαρεηξηζηή ηνπο. 

Παξάιιεια, σο ηζηνξηθά ηεθκήξηα, έρνπλ θαη αμία εθπαηδεπηηθή, εθ' όζνλ κέζα από 

απηά νη άλζξσπνη δηδάζθνληαη ηε δηθή ηνπο ηζηνξία. Οη δύν απηέο αμίεο πξέπεη λα 

απνηεινύλ ηελ ππμίδα γηα νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηα κλεκεία πνπ ηηο ελζαξθώλνπλ. 

Κακηά θνξά κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί θαη αμία θαιιηηερληθή ή αηζζεηηθή. Η αμία απηή 

ελδέρεηαη λα απνδεηρηεί ζρεηηθή, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο πνπ είλαη ηνπ ζπξκνύ ζε 

θάζε επνρή. Τα καξκάξηλα Κπθιαδηθά εηδώιηα ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Χ., γηα 

παξάδεηγκα, ζρεδόλ κέρξη ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν ζεσξνύληαλ άηερλα έξγα 

βαξβαξηθήο ηέρλεο. Όηαλ όκσο νη ηερλνθξίηεο ηα αλαγλώξηζαλ σο πξσηνπνξηαθά 

δεκηνπξγήκαηα πνπ κπνξνύζαλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηα έξγα κνληέξλαο ηέρλεο, έγηλαλ 

ηνπ ζπξκνύ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα ιεειαηεζνύλ ρηιηάδεο πξσηνθπθιαδηθνί ηάθνη 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε κεγάιε δήηεζή ηνπο ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Τε ζηηγκή 

όκσο εθείλε δηαπξάρηεθε ην κεγάιν έγθιεκα: ε βίαηε απόζπαζε από ηηο ζπλάθεηέο 

ηνπο ηα απνγύκλσζε από ηελ επηζηεκνληθή ηνπο αμία. Τα κεηέηξεςε ζε εκπνξεύζηκα 

αληηθείκελα πξνζδίδνληάο ηνπο κηαλ εληειώο δηαθνξεηηθή αμία, ηελ νηθνλνκηθή. 

Όπσο αληηιακβάλεηαη θαλείο, ε ηειεπηαία απηή αμία είλαη ε πην ηαπεηλή θαη νδεγεί 

ζηελ πην ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ. Καη πάλησο δελ είλαη απηή, αιιά νη 

άιιεο αμίεο πνπ ππαγόξεπζαλ ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα ηε ρώξα καο όηη ηα 



αξραία αλήθνπλ ζην Κξάηνο θαη απηό έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηε θύιαμε, 

ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπο σο θεηκειίσλ ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

 

Γηα «εζληθνύο» ζθνπνύο 

Δίλαη όκσο αδηακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ηόζν σο πνιίηεο όζν θαη, δπζηπρώο, σο 

επίζεκε πνιηηεία, ηελ πην ηαπεηλή αμία, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ αλαδεηθλύνπκε, θαλεξά 

ή ζπγθαιπκκέλα, σο πξώηεο πξνηεξαηόηεηαο. Γηαηί δελ είλαη κόλν ε ιαζξαία 

αλαζθαθή αξραίσλ θαη ε εκπνξία ηνπο πνπ ηα επηειίδεη ππνβαζκίδνληάο ηα ζε 

αληηθείκελα νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο. Τνλ ίδην επηειηζκό πθίζηαληαη θαη κε 

νπνηαδήπνηε άιιε εθκεηάιιεπζή ηνπο πέξα από ηελ αλάδεημε ησλ βαζηθώλ αμηώλ 

ηνπο σο ηζηνξηθώλ καξηπξηώλ. Δίλαη θαπειεία ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο κέζσλ είηε 

θνηλσληθήο πξνβνιήο από ηπρόλ ηδηώηεο θαηόρνπο ησλ, είηε σο θεθαιαίνπ γηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε είηε αθόκε θαη γηα ηνπο ιεγόκελνπο «εζληθνύο» ζθνπνύο. Γηα 

παξάδεηγκα, πνηνο εζληθόο ζθνπόο εθπιεξώζεθε κε ην πλίμηκν ησλ κλεκείσλ ηεο 

Αθξόπνιεο κέζα ζε ππξνηερλήκαηα θαη θαπλνύο πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα 

ππνδερηεί ηε λέα ρηιηεηία; Ή κε ηε γεινηνπνίεζε ηνπ Καιιηκάξκαξνπ Σηαδίνπ, όηαλ 

κε ηελ επθαηξία ηεο έλαξμεο ηνπ δηεζλνύο πξσηαζιήκαηνο αγώλσλ ζηίβνπ (1977) ην 

καζθαξέςακε κε κηα ηεξαηώδε ςεύηηθε πύιε πνπ ζύκηδε Καξλάθ, εθαηέξσζελ ηεο 

νπνίαο κάιηζηα ηνπνζεηήζακε ζε ξόιν… ηξνρνλόκνπ, γεινηνπνηώληαο ηνλ θη απηόλ, 

ηνλ Απόιισλα από ην αέησκα ηνπ λανύ ηνπ Γηόο ζηελ Οιπκπία; Οπσζδήπνηε, κε ηηο 

ελέξγεηέο καο απηέο νύηε ηελ ηζηνξηθή αμία ησλ κλεκείσλ νύηε ηα ηδαληθά πνπ 

ελζαξθώλνπλ αλαδείμακε. Γηαηί ν εζληθόο ζθνπόο είλαη έλαο θαη κνλαδηθόο: ε 

δηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ σο θηεκάησλ ηεο αλζξσπόηεηαο εζαεί. 

[........] 

Ιδηαίηεξνη δεζκνί 

Οη αμίεο θαη ηα παγθόζκηα ηδεώδε πνπ ηα κλεκεία ελζαξθώλνπλ δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξεηνύληαη επθαηξηαθά θαη κε θξηηήξηα πειαηεηαθώλ θνκκαηηθώλ ζρέζεσλ. Οη 

άλζξσπνη πνπ πξνζιακβάλνληαη γηα λα ππεξεηήζνπλ ηα κλεκεία, είηε σο 

αξραηνιόγνη, είηε σο ζπληεξεηέο, είηε σο θύιαθεο, είηε σο θαιιηηέρλεο είηε κε 

νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα, πξέπεη λα έρνπλ απμεκέλα πξνζόληα. Όζν πςειή θη αλ είλαη ε 

ζεσξεηηθή ηνπο θαηάξηηζε, δελ αξθεί γηα λα αληηιεθζνύλ θαη λα αλαδείμνπλ ηηο αμίεο 

ησλ κλεκείσλ, αλ κέζα από ηε ζπλερή επαθή ηνπο θαη κε ηε ζπλερώο απμαλόκελε 

εκπεηξία ηνπο δελ αλαπηύζζνπλ ηδηαίηεξνπο δεζκνύο κε απηά[...]Ωζηόζν, πξέπεη λα 

γίλεη θαηαλνεηό όηη ηέηνηνη δεζκνί δελ αλαπηύζζνληαη νύηε κε επνρηθή απαζρόιεζε 

νύηε κε ζπκβάζεηο πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ. Οπσζδήπνηε δε ε αλάπηπμή ηνπο 

απνθιείεηαη κε ην ππνρξεσηηθό δηαδύγην, κεηά από δηεηή ελαζρόιεζε κε ηα κλεκεία, 

πνπ έρεη επηβάιεη ε βιαθώδεο ζρεηηθή δηάηαμε. Οη πάζεο θύζεσο ππεξέηεο ησλ 

κλεκείσλ, γηα λα είλαη πηζηνί θαη απνηειεζκαηηθνί, πξέπεη λα είλαη κόληκνη. 

Οπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε είλαη επηθίλδπλε, είλαη εγθιεκαηηθή. Καη απηό πξέπεη ε 

πνιηηεία λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη.  

 

Οη πνιίηεο, γηα λα ζέβνληαη ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ ελζαξθώλνπλ ηα κλεκεία, 

πξέπεη πξσηίζησο λα ηηο γλσξίζνπλ θαη ν κόλνο θνξέαο πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα αιιά 

θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηηο δηδάμεη είλαη απηόο πνπ έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε 

γηα ηα κλεκεία: ην Κξάηνο. Μέζα από δηαπαηδαγώγεζε νη πνιίηεο ζα απνθηήζνπλ 

ζπλείδεζε ησλ αμηώλ ηεο θιεξνλνκηάο, πνπ ηε δηαρείξηζή ηεο έρνπλ θιεξνλνκήζεη. 

Μόλν έηζη ππάξρεη ειπίδα λα πεξηνξηζηνύλ ηα θξνύζκαηα θαπειείαο ησλ κλεκείσλ 

θαη νη αβδεξηηηζκνί ζαλ ην λέν κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο, όπνπ ην κέηξν, ε απιόηεηα 



θαη ην θάιινο, βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ θιαζηθνύ ηδεώδνπο, θαηαδηθάζηεθαλ ζε αηώληα 

θάζεηξμε.  

* Ο θ. Χξ. Γ. Νηνύκαο είλαη νκόηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

 

Παρατηρήσεις: 

Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ.(100-120 ιέμεηο). (25 

κνλάδεο) 

Β1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε Σ εάλ είλαη ζσζηέο θαη κε ηελ 

έλδεημε Λ εάλ είλαη ιαλζαζκέλεο κε βάζε ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ. 

α. Η ίδξπζε νξγαλσκέλσλ ηάθσλ ζηε Νενιηζηθή Δπνρή καξηπξά ηελ ηάζε ησλ 

αλζξώπσλ γηα νκαδηθόηεηα θαη ζπιινγηθόηεηα. 

β. Τα κλεκεία ζε θάζε ηόπν θαη ρξόλν ιεηηνπξγνύλ σο ηεθκήξηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

αλζξσπόηεηαο. 

γ. Η παηδεπηηθή αμία ησλ κλεκείσλ είλαη αλώηεξε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπο αμίαο. 

δ. Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ κλεκείσλ νπζηαζηηθά νδεγεί ζηνλ επηειηζκό ηνπο. 

ε. Τν Κξάηνο κπνξεί κέζσ ηεο επαθήο ησλ αλζξώπσλ κε ηα κλεκεία λα πεξηνξίζεη ηα 

αξλεηηθά θαηλόκελα πνπ γίλνληαη ζε βάξνο ηνπο. 

(15 κνλάδεο) 

Β2α.Να επηζεκάλεηε ηε δνκή θαη ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο  ηέηαξηεο 

παξαγξάθνπ.(6 κνλάδεο) 

Β2β. Να εληνπίζεηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ηεο ίδηαο 

παξαγξάθνπ.(3 κνλάδεο) 

Β3α. Με πνηα ζπιινγηζηηθή πνξεία αλαπηύζζεηαη ε πέκπηε παξάγξαθνο; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.(4 κνλάδεο) 

β. Σην παξαθάησ απόζπαζκα λα κεηαηξαπεί ε ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή θαη 

ην αληίζηξνθν όπνπ απηό είλαη εθηθηό: «Όηαλ όκσο νη ηερλνθξίηεο ηα αλαγλώξηζαλ 

σο πξσηνπνξηαθά δεκηνπξγήκαηα πνπ κπνξνύζαλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηα έξγα 

κνληέξλαο ηέρλεο, έγηλαλ ηνπ ζπξκνύ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα ιεειαηεζνύλ 

ρηιηάδεο πξσηνθπθιαδηθνί ηάθνη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε κεγάιε δήηεζή ηνπο 

ζηελ παγθόζκηα αγνξά.»  

(3 κνλάδεο) 

Β4 α. «Οπωζδήποηε δε ε ανάπηςξή ηοςρ αποκλείεηαι με ηο ςποσπεωηικό διαδύγιο, 

μεηά από διεηή εναζσόλεζε με ηα μνεμεία, πος έσει επιβάλει ε βλακώδερ ζσεηική 

διάηαξε»: Η ιέμε δηαδύγην ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηεο ζεκαζία ή κε ηε 



κεηαθνξηθή; Να θηηάμεηε κηα πξόηαζε κε ηελ ίδηα ιέμε, όπνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ηελ άιιε ζεκαζία ηεο. (2 κνλάδεο) 

Β4 β. Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θάζε κηα από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ.(5 κνλάδεο)  

 Γ. Σε νκηιία πνπ εθθσλείηε ζε εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ ζαο κε ζέκα ηελ παξάδνζε, 

παξνπζηάδεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη λένη έρνπλ θαθή ζρέζε κε ηα 

κλεκεία  θαη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη παξαζέηεηε θαηλόκελα πνπ καξηπξνύλ 

θη επηβεβαηώλνπλ ηε ζρέζε απηή. (40 κνλάδεο) 

 


