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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κείμενο:

[ … … ] Οποιαδήποτε απάντηση στο ερώτημα τι είναι Ευρωπαίος δεν μπορεί ποτέ να
καλύψει την πολυμορφία, το πολυδιάστατο και την πολυποικιλία των ανθρώπων που είτε
θεωρούν τον εαυτό τους Ευρωπαίο είτε θεωρούνται από τους άλλους Ευρωπαίοι. Κατ’
αυτό το σκεπτικό ο κάθε ορισμός του Ευρωπαίου ή μάλλον των Ευρωπαίων είναι ορισμός
ελιτίστικος που μπορεί να έχει κάποια αλήθεια όσον αφορά τον κύκλο της διανόησης και
της δημιουργίας πολιτισμού γενικότερα. Από αυτήν την σκοπιά νομίζω ότι ο ορισμός του
Ευρωπαίου από τον Paul Valery (θεωρεί στοιχεία του τον αρχαιοελληνικό ορθολογισμό, τη
ρωμαϊκή νομοθετική και διοικητική διευθέτηση της κοινωνίας και την πνευματικότητα τη
χριστιανική) είναι κατά τη γνώμη μου ο πρώτος ορισμός που προσπαθεί να καθορίσει την
πνευματική καταβολή των Ευρωπαίων. Νομίζω όμως ότι η πορεία της ευρωπαϊκής σκέψης
μας επιτρέπει να δώσουμε μια πιο δυναμική εξέλιξη στην εικόνα του Ευρωπαίου. Θεωρώ
λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι, και μιλάμε εδώ για τους ανθρώπους της σκέψης και της
διανόησης, χαρακτηρίζονται από το ότι θέτουν υπό αμφισβήτηση κάθε κατακτημένο ή
κατεστημένο, με την πρόθεση όχι μόνο να αναιρέσουν το παλαιό χωρίς να απαρνηθούν τις
καταβολές τους αλλά και για να προχωρήσουν προς το άγνωστο. Αυτό μπορεί να
θεωρηθεί μια συνεχής μετακίνηση των γνωστικών συνόρων με απώτερο σκοπό να
δημιουργηθεί ένας ευρύτερος χώρος δράσης και αντίδρασης, θέσεων και αντιθέσεων.

Αυτή η αέναη μετακίνηση οδήγησε τους Ευρωπαίους στην εξερεύνηση νέων δρόμων,
στην κατάκτηση αποικιών από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, και αυτό νομίζω ότι
μπορούμε να πούμε ότι είναι η συνεχής ουτοπία (ου τόπος) που κινητοποιεί τον κάθε
σκεπτόμενο Ευρωπαίο. Αυτή η ουτοπία, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου το βασικό στοιχείο
των Ευρωπαίων σήμερα εκδηλώνεται με την προσπάθειά τους να επιβάλουν αυτό που
εκφράζουν τα τέσσερα δέλτα: η Δημοκρατία, τα Δικαιώματα του ανθρώπου, ο Διάλογος
και η Διανομή των αγαθών. Και αυτό ίσως να είναι και η πιο συγκλονιστική ιστορική
ουτοπία.

Σε αυτήν τη συνεχή εξάπλωση και συρρίκνωση του ευρωπαϊκού χώρου και του
ευρωπαϊκού πνεύματος και στην έννοια της Ευρώπης, που δεν είναι μια γεωγραφική έννοια
αλλά μια έννοια πολιτισμική, θα πρέπει να ενταχθούν ο Νέος Κόσμος και ο πολιτισμός της
Αμερικής με πολλές διαφοροποιήσεις φυσικά. Σήμερα όλα δείχνουν πως για χάρη ενός
κοινού πεπρωμένου χρειάζεται να επανεξετάσουμε ορισμένα από τα ιστορικά γεγονότα ή
και φαινόμενα του ευρωπαϊκού παρελθόντος. Και οι ιστορικοί αναρωτιούνται μήπως η ιδέα
της Ενωμένης Ευρώπης έχει τόσο ωριμάσει, ώστε ακόμα και οι πόλεμοι που έγιναν μεταξύ
των Ευρωπαίων ή των ευρωπαϊκών σχημάτων πρέπει να θεωρούνται εμφύλιοι πόλεμοι.

Υπάρχει τελικά Ευρώπη ή δεν υπάρχει; Αν δεχθεί κάποιος την πολυμορφία της Ευρώπης -
Ευρώπη σλαβική, Ευρώπη ορθόδοξη, προτεσταντική, καθολική, Βόρεια και Νότια Ευρώπη,
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Ευρώπη της ελιάς και Ευρώπη του αμπελώνα για παράδειγμα - καταλήγει μοιραία να δεχθεί
ότι η έννοια της Ευρώπης είναι μια ιδέα υπό κατασκευήν. Είναι μια Ευρώπη της οποίας τα
διάφορα μέρη μοιράζονται το πνεύμα ενός κοινού ονόματος και το πεπρωμένο ενός
οράματος που αρχίζει να διαφαίνεται στον παγκόσμιο ορίζοντα.

(Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ / κείμενο από τον Τύπο)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

Α. Να γράψετε στην κόλλα αναφοράς την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε(100-120
λέξεις).

(25 μονάδες)

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις,
γράφοντας στην κόλλα αναφοράς σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη:

α) Ο κάθε ορισμός του Ευρωπαίου ή μάλλον των Ευρωπαίων δεν είναι ορισμός ελιτίστικος.

β) Ο Paul Valery έθεσε τον οριστικό ορισμό που προσπαθεί να καθορίσει την πνευματική
καταβολή των Ευρωπαίων.

γ) Οι Ευρωπαίοι χαρακτηρίζονται από το ότι θέτουν υπό έλεγχο κάθε κατακτημένο ή
κατεστημένο.

δ) Ο ρεαλισμός είναι το βασικό στοιχείο των Ευρωπαίων σήμερα.

ε) Η έννοια της Ευρώπης είναι μια γεωγραφική έννοια.

(10 μονάδες)

Β2. α) Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική ) που ακολουθεί η
συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου «Αυτή η αέναη… ιστορική ουτοπία».

(5 μονάδες)

β) Να ελέγξετε τους τρόπους με τους οποίους υλοποιείται η συνοχή στην τελευταία
παράγραφο του κειμένου.

(3 μονάδες)

Β3. α) Να βρείτε τον τρόπο και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί  η συγγραφέας στην
πρώτη παράγραφο του κειμένου.

(4 μονάδες)

β) Να εντοπίσετε στο κείμενο τέσσερις λέξεις ή φράσεις με μεταφορική σημασία.
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(3 μονάδες)

Β4. Να γράψετε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου: εξέλιξη, αναιρέσουν, αέναη, ουτοπία, συρρίκνωση.

(10 μονάδες)

Γ. Ο Paul Valery υποστηρίζει ότι ένα από τα στοιχεία που ορίζουν τον Ευρωπαίο πολίτη είναι
ο αρχαιοελληνικός ορθολογισμός. Σε άρθρο (500 - 600 λέξεις) που πρόκειται να αναρτηθεί
στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου σας να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με:
α) τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που αποτελούν τη βάση του σύγχρονου
δυτικού πολιτισμού και
β) τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή συνείδηση.

(40 μονάδες)

Η Φιλολογική Ομάδα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι απαντήσεις για το σύνολο των ερωτήσεων να δοθούν στις κόλλες αναφοράς.
2. Οι ερωτήσεις των ομάδων Α' και Β' να απαντηθούν σε μία κόλλα αναφοράς, ενώ η έκθεση   (

ομάδα Γ) να αναλυθεί στη δεύτερη κόλλα αναφοράς.
3. Πρόχειρο αποτελούν οι τελευταίες σελίδες.
4. Υποχρεωτική παραμονή 1,5 ώρα.
5. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού.

Στην αριστερή πλευρά κάθε σελίδας να υπάρχει περιθώριο

ΚΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


