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ΚΕΙΜΕΝΟ
Ενόψει της νέας χιλιετίας, το ανθρώπινο γένος είναι
υποχρεωµένο να σχεδιάσει ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα
και να διαµορφώσει τους όρους ενός νέου πολιτισµού. Και
είναι υποχρεωµένο να το πράξει τούτο -επιτρέψτε µου να
επισηµάνω- όχι γιατί το εκπαιδευτικό σύστηµα και ο
πολιτισµός του παρελθόντος απέτυχαν, αλλά διότι άλλαξε η
κοινωνία. Τίποτε από όσα ο άνθρωπος µπορεί να σκεφθεί
και να δηµιουργήσει -αν πρόκειται να καταστεί βιώσιµο- δεν
είναι δυνατό να υπάρξει ερήµην της κοινωνίας. Αλλάζουν οι
κοινωνικές συνθήκες; Αλλάζουν, επίσης, οι ιδέες, οι
πεποιθήσεις, οι µορφές της τέχνης, οι επιστηµονικές
αντιλήψεις και ούτω καθεξής.
Σήµερα η συζήτηση για την κοινωνική αλλαγή
επικεντρώνεται στο αίτηµα για συνεργασία και συνύπαρξη
των λαών, στην προσπάθεια να οδηγηθούµε από ένα πλήθος
µικρών και µεγάλων κοινωνικών συνόλων σε µια ενιαία
κοινότητα ανθρώπων. Το πιο απτό και προχωρηµένο δείγµα
δηµιουργίας στην εποχή µας µιας ευρύτερης από τον
παραδοσιακό τύπο κράτους κοινωνίας είναι ασφαλώς η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγχείρηµα, βέβαια, δεν είναι νέο στην
ιστορία. Τηρουµένων των αναλογιών, τόσο κατά το απώτερο
όσο και κατά το πρόσφατο παρελθόν, επιχειρήθηκε να
δηµιουργηθούν µεγάλοι κοινωνικοί σχηµατισµοί. Έτσι, τον
4ο αιώνα π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος κατόρθωσε να
συνενώσει πολλές κοινωνίες ανθρώπων σε ένα ενιαίο
κράτος, ενώ µόλις τον περασµένο αιώνα δηµιουργήθηκαν οι
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Γιουγκοσλαβίας. Η µοίρα όλων αυτών των προσπαθειών
ήταν κοινή: κάποια στιγµή να διαλυθούν εις τα εξ ων
συνετέθησαν.
Εκείνο, ωστόσο, που χαρακτηρίζει την προσπάθεια
δηµιουργίας µιας ενιαίας κοινότητας ανθρώπων στην εποχή
µας -και µπορεί να δικαιολογήσει την αισιόδοξη πεποίθηση
ότι η συνένωση των ανθρώπων που οικοδοµείται σήµερα δεν
θα έχει την ίδια τύχη µε τους κοινωνικούς συνασπισµούς του
παρελθόντος- είναι ο τρόπος µε τον οποίο συντελείται αυτή.
Εν αντιθέσει προς το βίαιο, επαναστατικό και κατασταλτικό
τρόπο, µε τον οποίο επιχειρήθηκε κατά το παρελθόν η
διαµόρφωση της νέας µορφής της κοινωνίας, σήµερα αυτή
επιδιώκεται µε συναινετικές διαδικασίες. Η συγκρότηση και
η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισµένως, έχουν
οικοδοµηθεί -και συνεχίζουν να οριοθετούνται- µέσα από
συνεννοήσεις, διαπραγµατεύσεις και κοινές αποφάσεις.
Όσο, όµως, και αν δικαιούται να αισιοδοξεί κανείς ότι
µε τον ειρηνικό και συναινετικό αυτόν τρόπο η Ευρώπη
οδηγείται σταθερά σε µια ενιαία κοινότητα πολιτών, δεν
µπορεί παρά να τρέφει κάποια ανησυχία για το είδος της
κοινωνίας που θα διαµορφωθεί και, ειδικότερα, για την
πνευµατική υφή της. Προσωπικά προβλέπω αφενός µεν ότι η
σχεδιαζόµενη µορφή εκπαίδευσης, όσο και αν τυπικά θα
καλύπτει ολόκληρη την κοινωνία της Ενωµένης Ευρώπης,
στην πραγµατικότητα θα αναδείξει µεγάλες ανισότητες,
αφετέρου δε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισµός θα οδηγηθεί σε
µια προοδευτική άµβλυνση, που ενέχει τον κίνδυνο του
εκφυλισµού τελικώς.
Είναι λογικό, συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην
προοπτική µιας ενιαίας κοινωνίας πολιτών, να αναζητεί τη
θέσπιση ενός κοινού τύπου εκπαίδευσης, όπως ως τώρα σε
µια εθνική κρατική οντότητα, στην Ελλάδα λόγου χάρη,
ισχύει το αυτό εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλη την επικράτειά
της · δεν υφίστανται άλλοι νόµοι για την εκπαίδευση των
πολιτών των Αθηνών, άλλοι νόµοι για την εκπαίδευση των
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πολιτών της Θεσσαλονίκης, άλλοι για την εκπαίδευση των
πολιτών της Κρήτης και ούτω καθεξής.
Θεοδόσης Πελεγρίνης,
«Ασκήσεις Φιλοσοφίας για τη ζωή και την τέχνη»,
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, (∆ιασκευή)

Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του
κειµένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε µε 70-80 λέξεις το νόηµα του παρακάτω
αποσπάσµατος του κειµένου: «Όσο όµως και αν
δικαιούται ... για την πνευµατική υφή της».
Μονάδες 10
Β2. Να προσδιορίσετε το είδος του συλλογισµού που
χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο του
κειµένου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Β3. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου: απτό, εγχείρηµα,
συνασπισµός, συντελείται, ενέχει.
Μονάδες 5
Β4. Να εντοπίσετε δύο σηµεία του κειµένου στα οποία ο
συγγραφέας κάνει µεταφορική χρήση της γλώσσας.
Μονάδες 5
Γ. Το επόµενο φύλλο της εφηµερίδας του σχολείου σας είναι
αφιερωµένο σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα
αυτό να γράψετε ένα άρθρο σχετικά µε τους σκοπούς και
τις αξίες εκείνης της εκπαίδευσης που θα βοηθήσει τους
νέους ανθρώπους να ενταχθούν συνειδητά στην
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κοινότητα των Ευρωπαϊκών λαών και να συµβάλουν
στην ενίσχυση της ενότητάς της (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα

να µην τα αντιγράψετε στο

τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10η πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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