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ΤΑΞΗ:
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο συγγραφέας πραγµατεύεται την προοπτική των εθνικών πολιτισµών στο
πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού πολιτισµού. Αρχικά, διευκρινίζει ότι ο όρος
«ευρωπαϊκός πολιτισµός» στηρίζεται αποκλειστικά σε γεωγραφικά κριτήρια.
Από την άλλη, υποστηρίζει ότι τελευταία παρατηρείται µία έµµεση
προσπάθεια ενοποίησης των πολιτισµών που αποτελούν την Ενωµένη Ευρώπη,
παρά την αρχική πρόβλεψη µόνο για οικονοµική ενοποίηση, κάτι που ο ίδιος
θεωρεί επικίνδυνο. Αιτιολογεί την άποψή του ισχυριζόµενος ότι η συναινετική
ενοποίηση των πολιτισµών στερεί από τους λαούς το δικαίωµα να επιστρέψουν
αργότερα στους εθνικούς τους πολιτισµούς, αν το επιθυµήσουν, καθώς αυτοί
θα έχουν αφοµοιωθεί από τον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισµό. Καταλήγοντας,
καλεί τους πολίτες να αντιδράσουν στην απόπειρα ταύτισης των επιµέρους
πολιτισµών των ευρωπαϊκών κρατών µε έναν κοινό ευρωπαϊκό.

Β1.

α) Λάθος
β) Λάθος
γ) Σωστό
δ) Σωστό
ε) Λάθος

ÁÊ

Α.1

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε συνδυασµό µεθόδων. Καταρχάς, ο
συγγραφέας αιτιολογεί γιατί δεν θα προκαλούσε ανησυχία η προσπάθεια
δηµιουργίας ενός ενιαίου µετώπου πολιτισµού της Ευρώπης, αν επιχειρείτο διά
της βίας. («Η δύναµη … θα αποκατασταθεί).

ÇÑ

Β2.2

Ακολούθως, εντοπίζεται στην παράγραφο ένα παράδειγµα. Ως παράδειγµα
χρησιµοποιείται η διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, («Μετά τη διάλυση …
το δικό του πολιτισµό») για να επιβεβαιώσει ο συγγραφέας την αποκατάσταση
των πολιτισµών µετά τη βίαιη κυριαρχία.

1
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Έκφραση-Έκθεση Γενικού Λυκείου, τεύχος Β΄, σελ. 262-265.
Έκφραση Έκθεση, Τεύχος Γ, σελ. 283
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παραπλανά:
αποσκοπεί:
παρακµή:

προσαρµογή:
δικαίωµα:
Β4.

εξαπατά, ξεγελά, κοροϊδεύει, παρασύρει
αποβλέπει, στοχεύει, επιδιώκει
φθορά, εξασθένηση, πτώση, εκφυλισµός, αποτελµάτωση,
κατάρρευση
εξοικείωση, συµµόρφωση, εγκλιµατισµός, εναρµόνιση
δυνατότητα, αξίωση, απαίτηση
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Β33.

Ó

Α΄ ΦΑΣΗ

α) Η υπόθεση της ευρωπαϊκής ένωσης, η οποία πλέον δεν περιορίζεται στη
δηµιουργία µιας ενιαίας οικονοµικής αγοράς, αποσκοπεί στη διαµόρφωση
ενός κοινού πολιτισµού.
ή

Η υπόθεση της ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς δεν περιορίζεται πλέον στη
δηµιουργία µιας ενιαίας οικονοµικής αγοράς, αποσκοπεί στη διαµόρφωση
ενός κοινού πολιτισµού.
β) ψευδαίσθηση < ψεύδος + αίσθηση: ευαίσθητος, αναίσθητος,
ευαισθητοποίηση, παραίσθηση, ενσυναίσθηση, διαίσθηση
αφηρηµένο < από + αιρούµαι: εξαίρεση, διαιρέτης, αφαιρετέος, υπεξαίρεση
Β5.4

Η συλλογιστική πορεία του συλλογισµού είναι παραγωγική γιατί η πρώτη
προκείµενη εκφράζει µια γενική αλήθεια, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που απεργάζονται τη δηµιουργία ενός κοινού πολιτισµού,
προεξοφλούν την αποµάκρυνση από τον πολιτισµό τους. Η δεύτερη
προκείµενη είναι πιο εξειδικευµένη γιατί το περιεχόµενό της εστιάζει µόνο
στην Ελλάδα. Τέλος, καταλήγει σε ένα συµπέρασµα που αφορά στη
συγκεκριµένη χώρα που αναφέρει η δεύτερη προκείµενη.
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ÁÊ

Ως προς την αξιολόγηση, ο συλλογισµός είναι έγκυρος, καθώς οι προκείµενες
οδηγούν µε λογική αναγκαιότητα στο συµπέρασµα, και αληθής, εφόσον οι
προκείµενες ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Εποµένως, ο συλλογισµός
είναι ορθός και το συµπέρασµα βέβαιο.

3

Τα συνώνυµα ακολουθούν: α. το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Μ. Τριανταφυλλίδης β. το Ερµηνευτικό
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου γ. το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαµπινιώτη
και δ. το Λεξικό Συνωνύµων, Αντωνύµων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαµπινιώτη.
4

Έκφραση Έκθεση, Τεύχος Γ, σελ. 13, 16

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

Ε_3.Νλ3Γ(α)

α) Αναφορική λειτουργία
β) Ποιητική λειτουργία
γ) Ποιητική λειτουργία
δ) Ποιητική λειτουργία

Γ.6

Παραγωγή λόγου
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Β6.5

Ó

Α΄ ΦΑΣΗ

Πρόλογος

Κυρίες και κύριοι,
η ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια αναπόδραστη πραγµατικότητα. Αυτό που
πριν χρόνια φάνταζε ακατόρθωτο, σήµερα µοιάζει αυτονόητο. Η ένωση των
λαών της Ευρώπης είναι γεγονός και αυτό πιστοποιεί η διεύρυνση της
ευρωπαϊκής οικογένειας. Από τα έξι ιδρυτικά κράτη-µέλη, έχουµε φτάσει στα
εικοσιοκτώ, κάτι που δείχνει ότι το όλο εγχείρηµα έχει στέρεες βάσεις και
προοπτικές. Ωστόσο, πολλοί είναι οι ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι εκφράζουν
τις ανησυχίες τους για την ιδιαιτερότητα των κατά τόπους πολιτισµών που
κινδυνεύουν, όπως λένε, από τη συµµετοχή τους στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα.
Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ÇÑ

ÁÊ

• Είναι ορατός ο κίνδυνος να µετατραπεί η χώρα µας σε χώρα δορυφόρο, σε
χώρα εντολοδόχο των αποφάσεων των Βρυξελών, χωρίς να έχει τη
δυνατότητα άσκησης αυτόνοµης πολιτικής.
• Από τη στιγµή, µάλιστα, που η Ελλάδα έχει περιορισµένες οικονοµικές
δυνατότητες, είναι εύλογο να άγεται και να φέρεται από τους οικονοµικά
ισχυρούς και να εγκλωβίζεται σε µια διαρκή πολιτική λιτότητας,
αδυνατώντας να δείξει ευαισθησία και πρόνοια για τις κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες.
• Προβλήµατα όπως η ανεργία, η καθήλωση της βιοµηχανικής µας
ανάπτυξης και η µονόπλευρη εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας από τον
τουρισµό δεν είναι άσχετα µε την ένταξη της χώρας µας στην Ευρώπη.
• Αναµφίβολα η πολιτισµική αυτή ώσµωση ενδέχεται να διαµορφώσει κοινά
ήθη, κοινές συνήθειες, κάτι που αποτελεί πλήγµα για τη δική µας
ιδιαιτερότητα, το δικό µας τρόπο ζωής.

5

Έκφραση Έκθεση, Τεύχος Α, σελ. 45
Αφόρµηση από την επικαιρότητα και τα σχολικά βιβλία, Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Τεύχος Γ΄,
σελ. 72-75 και Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Θεµατικοί κύκλοι, σελ. 470.
6
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• Ειδικότερα, πολλοί διαβλέπουν µια προσπάθεια να γίνουν όλα τα κράτη
καλοκουρδισµένες µηχανές που θα µεριµνούν για την ευηµερία των
αριθµών και όχι για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Το παραπάνω
αντιτίθεται πλήρως στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα που σαφώς έχει µάθει
να δουλεύει, αλλά και να χαίρεται τις χαρές της ζωής.
• Η Ελλάδα ως «Πύλη της Ευρώπης», δέχεται καθηµερινά χιλιάδες
µετανάστες, ειδικά µετά τον εµφύλιο στη Συρία. Όσο, όµως, η Ευρώπη
ολιγωρεί και δεν αντιµετωπίζει ουσιαστικά το µεταναστευτικό, τόσο
συσσωρεύονται προβλήµατα στη ζωή του Έλληνα που εστιάζονται στην
αύξηση της εγκληµατικότητας και στην ανάπτυξη ξενοφοβικών
αισθηµάτων. Έτσι, πλήττεται η κοινωνική οµαλότητα και διαβρώνονται
παραδοσιακές ελληνικές αξίες, όπως η φιλοξενία.
• Είναι πιθανό να αναπτυχθούν εθνικιστικές τάσεις ως ασπίδα προστασίας σ’
αυτόν τον επαπειλούµενο κίνδυνο της πολιτιστικής άλωσης. Το γεγονός
αυτό θα επιφέρει προβλήµατα αυτοπροσδιορισµού, αλλά και
προσανατολισµού της χώρας µας. Ταυτόχρονα, θα οδηγήσει σε εσωτερικές
εντάσεις και αντιπαραθέσεις, καθώς θα τίθεται εν αµφιβόλω το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Ως Έλληνες, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλούµαστε να διαφυλάξουµε
την πολιτιστική µας ιδιαιτερότητα και να την προασπίσουµε από τις διάφορες
δυνάµεις που ενδέχεται να την αλλοιώσουν. Ταυτόχρονα, όµως, οφείλουµε να
µείνουµε σταθερά προσανατολισµένοι στην ευρωπαϊκή µας προοπτική γιατί
ανήκουµε στον στενό πυρήνα της Ενωµένης Ευρώπης και γιατί η µοίρα µας,
ως τόπος, είναι συνυφασµένη µε τη µοίρα της Γηραιάς Ηπείρου.

ÁÊ

Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟ∆Ι∆ΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΜΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ÇÑ

• Τα πάντα ξεκινούν από την εκπαίδευση. Εκπαίδευση η οποία θα
αναδεικνύει την ιστορική πορεία του έθνους και τις αξίες του ελληνικού
πολιτισµού, καθώς και το πώς αυτός κινήθηκε στο πλαίσιο της Ευρώπης.
• Εκπαιδευτικός στόχος πρέπει να είναι ο γόνιµος συγκερασµός εθνικής και
ευρωπαϊκής συνείδησης, µε σεβασµό στην εθνική γλώσσα, ιστορία και
παράδοση, αλλά και µε επίγνωση της αλληλεξάρτησης των ευρωπαϊκών
λαών, της αναγκαιότητας ειρηνικής συνύπαρξης και κοινής ανάπτυξης της
ευρωπαϊκής ηπείρου.
• Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συµβάλει η συµµετοχή των ελληνικών
σχολείων στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα: ανταλλαγές
επισκέψεων, φιλοξενίες µαθητών, ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών
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•

µεταξύ των µαθητών και των εκπαιδευτικών των χωρών αυτών σχετικά µε
την οικογενειακή ζωή, τον πολιτισµό και την τέχνη, προώθηση της
συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών σχολείων της Ευρώπης και ανταλλαγή
πολύτιµων πολιτισµικών πληροφοριών µε αξιοποίηση του διαδικτύου.
Απαραίτητη είναι η διαµόρφωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς
την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνείδησης. Σ’ αυτό θα
συµβάλλουν ιδιαίτερα οι ανθρωπιστικές επιστήµες που ευνοούν τη
συγκριτική µελέτη και τη σύνδεση του ελληνικού µε το ευρωπαϊκό πνεύµα:
- στα µαθήµατα της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της κοινωνιολογίας µε
τον τονισµό των γόνιµων αλληλεπιδράσεων και επαφών. Η διδασκαλία
της ιστορίας να γίνεται µε νηφάλιο και αντικειµενικό τρόπο, ώστε να
µην οξύνονται τα εθνικιστικά πάθη µεταξύ των λαών, χωρίς βέβαια
αυτός ο σκοπός να αποβαίνει σε βάρος της ιστορικής αλήθειας.
- στο µάθηµα της γλώσσας µε τη συσχέτιση της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας µε τη λατινική και τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, ώστε να
φανεί η προσφορά της γλώσσας µας στον εννοιολογικό εξοπλισµό των
ευρωπαϊκών γλωσσών.
- στο µάθηµα της πολιτικής αγωγής µε την ιδιαίτερη αναφορά στον
ευρωπαϊκό πολιτικό οργανισµό (θεσµοί, όργανα, λειτουργία).
∆ιαµόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης µε σαφή και πλήρη ενηµέρωση για
το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στόχων της.
Σεβασµός στις εθνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των κρατών-µελών.
Ο κάθε λαός έχει το δικαίωµα να διατηρεί την εθνική του ταυτότητα και να
αποδεικνύει την πολιτισµική του παρουσία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Όπως είναι αρνητική η αλλοίωση των εθνικών χαρακτηριστικών, εξίσου
αρνητική είναι και η άγονη στροφή στο παρελθόν. Το να υψώσουµε
εθνικιστικά τείχη αγνοώντας τις επιταγές του παρόντος, µόνο στην
εσωστρέφεια και τον αποµονωτισµό µπορεί να µας οδηγήσει.
Προώθηση και ανάπτυξη εποικοδοµητικού διαλόγου µε τις υπόλοιπες
χώρες, κάτι που θα βοηθήσει στην προσέγγιση και την αλληλοκατανόηση.

Επίλογος

ÇÑ

Όπως είπε και ο P. Bourdie, «Η Ευρώπη είναι ένα υλικό φτιαγµένο από
όνειρα». Και ζούµε πραγµατικά ένα όνειρο, γιατί αφήσαµε πίσω εχθροπραξίες
αιώνων που αιµατοκύλισαν την ιστορία µας. Σαφώς και χρειάζεται ακόµη
πολλή προσπάθεια για να φτάσουµε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με
ειλικρινείς, όµως, προθέσεις και έµπρακτη αλληλεγγύη θα ορθώσουµε το
ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα θεµέλιά του που είναι
οι κατά τόπους πολιτισµοί και οι ιδιαιτερότητές τους.
Σας ευχαριστώ
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