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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών, πολιτικών και 
οικονομικών εξελίξεων στην Ευρώπη αλλά και στον 
κόσμο ολόκληρο, είναι επόμενο να επέρχονται ποικίλες 
ανακατατάξεις, σε κρατικό και διεθνικό επίπεδο, και να 
δημιουργούνται έντονοι προβληματισμοί για το τι μας 
επιφυλάσσει το μέλλον σχετικά με τις επερχόμενες 
εξελίξεις. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβληματίζονται καθώς διανύουν το μεταβατικό  
στάδιο της διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής ταυτότητας 
των πολιτών τους. 

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται αποτελεί 
πρόκληση για όλους τους Ευρωπαίους, με την έννοια ότι 
οφείλουν, μέσα σε πνεύμα σύμπνοιας και καλής 
συνεργασίας, να διαμορφώσουν τη διαπολιτισμική 
Ευρώπη και τη νέα εικόνα του Ευρωπαίου  πολίτη, πίσω  
από την οποία θα βρίσκεται σε σταθερό  υπόβαθρο η 
ταυτότητα του πολίτη κάθε κράτους. Η σχέση των 
διαφόρων πολιτισμών που υπάρχουν στην Ευρώπη και ο 
εντοπισμός των κοινών στοιχείων τους απασχολούν 
έντονα τους ερευνητές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η 
συμπόρευση διαφόρων πολιτισμών μέσα στην Ευρώπη θα 
οδηγήσει τελικά σε μια σύνθεση που θα φέρει ακόμα πιο 
κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Η πολιτιστική πολυμορφία είναι επιθυμητή, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν οδηγεί σε εντάσεις και διάσπαση της 
κοινωνικής συνοχής. Αντίθετα, ο κίνδυνος του μαζικού 
πολιτισμού και της διαμόρφωσης ομοιόμορφων τρόπων 
συμπεριφοράς των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, που 
επιβάλλουν σταδιακά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 



 

 

είναι ήδη ορατός, καθώς υπάρχει η τάση παραμερισμού ή 
ακόμα και εξαφάνισης των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. 
Κύρια επιδίωξη της κοινής Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής πρέπει να είναι η καλλιέργεια του 
δημοκρατικού πολίτη, η οποία θα στηρίζεται σε γνώσεις, 
αξίες και συνειδητούς τρόπους συμπεριφοράς απέναντι 
στην πολιτεία και στα μεμονωμένα άτομα.  

Για το σκοπό αυτό μια από τις βασικές προϋποθέσεις 
είναι και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος στο 
σχολείο, στο οποίο πρέπει να εφαρμόζονται και να 
γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 
εκπαίδευση  σχετικά με τα καθήκοντα και τα 
δικαιώματα του πολίτη, τόσο για τους μαθητές όσο και 
για  τους ενήλικες, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 
θα οικοδομηθεί η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. 

Από τον ημερήσιο τύπο, διασκευή. 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 
κειμένου, χωρίς δικά σας σχόλια (70 – 90 λέξεις). 

Μονάδες 25 
 

Β.1. Να σχολιάσετε σε μία παράγραφο 8-10 σειρών την 
άποψη ότι «ο κίνδυνος του μαζικού πολιτισμού και της 
διαμόρφωσης ομοιόμορφων τρόπων συμπεριφοράς των 
διαφόρων κοινωνικών ομάδων, που επιβάλλουν 
σταδιακά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, είναι ήδη 
ορατός, καθώς υπάρχει η τάση παραμερισμού ή ακόμα 
και εξαφάνισης των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων». 

 

Μονάδες 8 



 

 

 
Β.2. Για καθεμιά παράγραφο του κειμένου που σας δόθηκε 

να χρησιμοποιήσετε μια δική σας φράση ή μια φράση 
του κειμένου ως πλαγιότιτλους. 

Μονάδες 8 
 
Β.3. ραγδαίων, επέρχονται, έντονοι, υπόβαθρο, θα 

οικοδομηθεί :  
Για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις να δώσετε ένα 
συνώνυμο που να ανταποκρίνεται στο νόημα του 
κειμένου. 

Μονάδες 5 
 

Β.4. Στο παραπάνω κείμενο ο αρθρογράφος προσπαθεί να 
μας προβληματίσει για ένα επίκαιρο ζήτημα. Με ποιους 
τρόπους και με ποια μέσα το επιτυγχάνει; 

  
Μονάδες 4 

 
Γ. Η πολιτιστική ομάδα του σχολείου σας κάνει μια 

εκδήλωση με θέμα «Η διαμόρφωση της ταυτότητας του 
Ευρωπαίου Πολίτη». Με εισήγησή σας προσπαθήστε:  

α. Να ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας για τη 
σημασία που έχει η διατήρηση της πολιτιστικής 
ταυτότητας των λαών, οι οποίοι συνυπάρχουν στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Να προτείνετε δραστηριότητες του σχολείου σας που 
θα βοηθούσαν στη διατήρηση και στο σεβασμό της 
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας κάθε λαού. 

(400-500 λέξεις) 
 

Μονάδες 50 

  

 


