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Όνομα:  _______________________ 

Ημερομθνία: _______________________ 

Εξεταηόμενο μάκθμα: Έκκεςθ – Έκφραςθ Γϋ Λυκείου 

 

Κείμενο 

  Οποιαδιποτε απάντθςθ ςτο ερϊτθμα τι είναι Ευρωπαίοσ δεν μπορεί ποτζ να καλφψει τθν πολυμορφία, το 

πολυδιάςτατο και τθν πολυποικιλία των ανκρϊπων που είτε κεωροφν τον εαυτό τουσ Ευρωπαίο είτε κεωροφνται 

από τουσ άλλουσ Ευρωπαίοι. Κατ’ αυτό το ςκεπτικό, ο κάκε οριςμόσ του Ευρωπαίου ι μάλλον των Ευρωπαίων είναι 

οριςμόσ ελιτίςτικοσ που μπορεί να ζχει κάποια αλικεια όςον αφορά τον κφκλο τθσ διανόθςθσ και τθσ δθμιουργίασ 

του πολιτιςμοφ γενικότερα. Από αυτιν τθ ςκοπιά, νομίηω ότι ο οριςμόσ του Ευρωπαίου από τον Paul Valery (κεωρεί 

ςτοιχεία του τον αρχαιοελλθνικό ορκολογιςμό, τθ ρωμαϊκι νομοκετικι και διοικθτικι διευκζτθςθ τθσ κοινωνίασ 

και τθν πνευματικότθτα τθ χριςτιανικι) είναι κατά τθ γνϊμθ μου ο πρϊτοσ οριςμόσ που προςπακεί να κακορίςει 

τθν πνευματικι καταβολι των Ευρωπαίων. Νομίηω όμωσ ότι θ πορεία τθσ ευρωπαϊκισ ςκζψθσ μασ επιτρζπει να 

δϊςουμε μια πιο δυναμικι εξζλιξθ ςτθν εικόνα του Ευρωπαίου. Θεωρϊ λοιπόν ότι οι ευρωπαίοι, και μιλάμε εδϊ 

για τουσ ανκρϊπουσ τθσ ςκζψθσ και τθσ διανόθςθσ, χαρακτθρίηονται από το ότι κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ κάκε 

κατακτθμζνο ι κατεςτθμζνο, με τθν πρόκεςθ όχι μόνο να αναιρζςουν το παλαιό χωρίσ να απαρνθκοφν τισ 

καταβολζσ τουσ αλλά και για να προχωριςουν προσ το άγνωςτο. Αυτό μπορεί να κεωρθκεί μια ςυνεχισ μετακίνθςθ 

των γνωςτικϊν ςυνόρων με απϊτερο ςκοπό να δθμιουργθκεί ζνασ ευρφτεροσ χϊροσ δράςθσ και αντίδραςθσ, 

κζςεων και αντικζςεων. 

 Αυτι θ αζναθ μετακίνθςθ οδιγθςε τουσ Ευρωπαίουσ ςτθν εξερεφνθςθ νζων δρόμων, ςτθν κατάκτθςθ 

αποικιϊν από τθν αρχαιότθτα ωσ τισ μζρεσ μασ, και αυτό νομίηω ότι μποροφμε να ποφμε ότι είναι θ ςυνεχισ 

ουτοπία (ου τόποσ) που κινθτοποιεί τον κάκε ςκεπτόμενο Ευρωπαίο. Αυτι θ ουτοπία, θ οποία είναι κατά τθ γνϊμθ 

μου το βαςικό ςτοιχείο των Ευρωπαίων ςιμερα εκδθλϊνεται με τθν προςπάκειά τουσ να επιβάλουν αυτό που 

εκφράηουν τα τζςςερα δζλτα: θ Δθμοκρατία, τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, ο Διάλογοσ και θ Διανομι των Αγακϊν. 

Και αυτό ίςωσ να είναι και θ πιο ςυγκλονιςτικι ιςτορικι ουτοπία. 

 Σε αυτιν τθ ςυνεχι εξάπλωςθ του ευρωπαϊκοφ χϊρου και πνεφματοσ και ςτθν ζννοια τθσ Ευρϊπθσ, που 

δεν είναι μια γεωγραφικι ζννοια αλλά μια ζννοια πολιτιςμικι, κα πρζπει να ενταχκοφν ο νζοσ Κόςμοσ και ο 

πολιτιςμόσ τθσ Αμερικισ με πολλζσ διαφοροποιιςεισ φυςικά. Σιμερα όλα δείχνουν πωσ για χάρθ ενόσ κοινοφ 

πεπρωμζνου χρειάηεται να επανεξετάςουμε οριςμζνα από τα ιςτορικά γεγονότα ι και φαινόμενα του ευρωπαϊκοφ 

παρελκόντοσ. Και οι ιςτορικοί αναρωτιοφνται μιπωσ θ ιδζα τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ ζχει τόςο ωριμάςει, ϊςτε 

ακόμα και οι πόλεμοι που ζγιναν μεταξφ των Ευρωπαίων ι των ευρωπαϊκϊν ςχθμάτων πρζπει να κεωροφνται 

εμφφλιοι πόλεμοι. 

 Υπάρχει τελικά Ευρϊπθ ι δεν υπάρχει; Αν δεχκεί κάποιοσ τθν πολυμορφία τθσ Ευρϊπθσ – Ευρϊπθ ςλαβικι, 

Ευρϊπθ ορκόδοξθ, προτεςταντικι, κακολικι, Βόρεια και Νότια Ευρϊπθ, Ευρϊπθ τθσ ελιάσ και Ευρϊπθ του 

αμπελϊνα για παράδειγμα – καταλιγει μοιραία να δεχκεί ότι θ ζννοια τθσ Ευρϊπθσ είναι μια ιδζα υπό 

καταςκευιν. Είναι μια Ευρϊπθ τθσ οποία τα διάφορα μζρθ μοιράηονται το πνεφμα ενόσ κοινοφ ονόματοσ και το 

πεπρωμζνο ενόσ οράματοσ που αρχίηει να διαφαίνεται ςτον παγκόςμιο ορίηοντα. 

Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ 
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Α. Να γίνει θ περίλθψθ του κειμζνου (100-120 λζξεισ)      Μονάδεσ 25 

 

 

 

Β. 1. Να δϊςετε τα ςυνϊνυμα των ακόλουκων λζξεων του κειμζνου: 

   ελιτίστικος, διευθέτηση, καταβολές, σκοπό, αέμαη     Μονάδεσ 10 

 

2. Να δϊςετε τα αντϊνυμα των ακόλουκων λζξεων του κειμζνου: 

 πολυδιάστατο, αλήθεια, επιτρέπει, αμφισβήτηση, ουτοπία    Μονάδεσ 10 

 

 

3. α. Να εντοπίςετε τθ ςυλλογιςτικι πορεία τθσ 1θσ  παραγράφου του κειμζνου. 

β. Να επιςθμάνετε τον τρόπο ςυνοχισ των 3 πρϊτων παραγράφων του κειμζνου. 

γ.  Με ποιον τρόπο αναπτφςςεται θ 1θ παράγραφοσ του κειμζνου;   Μονάδεσ 15 

 

 

 

Γ. Στισ ιδρυτικζσ πράξεισ τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ διακθρφςςεται ότι ςτόχοσ αυτισ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ 

ευθμερίασ, τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ειρινθσ για τουσ λαοφσ τθσ. Σε ζνα άρκρο που ςυντάςςετε για τθ 

ςχολικι εφθμερίδα να εξετάςετε κατά πόςον ζχουν υλοποιθκεί οι ςτόχοι αυτοί και να επιςθμάνετε τουσ 

κινδφνουσ που ελλοχεφουν για τθ χϊρα μασ από τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ. Μονάδεσ 40 

 


