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Ονοµατεπώνυµο:                           ……………………………………………………………… 

 

Μάθηµα:    ……………………………………………………………… 

 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

 

Επιµέλεια διαγωνίσµατος:  Δηµητρακάκη Εύη 

 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 
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ΓΛΩΣΣΑ	Γ΄	ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ	
	
	
ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα 
 
 

Στην πορεία της ιστορίας και του πολιτισµού ως πανανθρώπινου δηµιουργήµατος, 
κάθε λαός προσθέτει και συµβάλλει ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του και τις δυνατότητές 
του. Αυτό δείχνει ότι η αξία τού κάθε πολιτισµού είναι αδιαµφισβήτητη και κανένας λαός δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο «περιούσιος», δηλαδή αυτός που µε τον πολιτισµό του 
σώζει όλους τους άλλους και στον οποίο η ανθρωπότητα οφείλει την ύπαρξή της και την 
πρόοδό της. Με αφετηρία την εθνική του ταυτότητα και γνωρίζοντας τα στοιχεία που τη 
συνθέτουν στη διαδροµή των αιώνων, κάθε λαός µπορεί να κρίνει, να συγκρίνει, να 
εµπλουτίζει και να βελτιώνει τα στοιχεία της µέσα από επαφές µε άλλους πολιτισµούς. Για 
παράδειγµα, η ελληνική πολιτιστική προσφορά (κλασική και σύγχρονη) ασκεί επίδραση και 
εµπλουτίζει τους άλλους πολιτισµούς, γειτονικούς (Βαλκάνια, Μεσόγειο) ή µη (Ασία, Ρωσία, 
Αµερική κ.τ.λ.). Κατά την ίδια λογική και οι άλλοι πολιτισµοί επιδρούν στον ελληνικό µε τις 
δικές τους αρετές και τα δικά τους χαρακτηριστικά. Με αυτήν την έννοια ο Παρθενώνας 
µπορεί να διατηρεί το στοιχείο της εθνικής µας πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά ταυτόχρονα 
να είναι τµήµα τόσο του ευρωπαϊκού πολιτισµού όσο και του οικουµενικού.  Το αυτό ισχύει 
και για τις πυραµίδες ή για άλλα έργα του πολιτισµού, όπως π.χ. για τα λογοτεχνικά 
(Οµηρικά Έπη κ.λ.π.). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την καθιέρωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και του 
δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στον τόπο διαµονής, αποβλέπει σε µια 
προσπάθεια δηµιουργίας µιας κοινής συνείδησης και ενός κοινού αισθήµατος, ότι όλοι οι 
πολίτες των κρατών – µελών της ανήκουµε στην ίδια κοινότητα και µοιραζόµαστε την ίδια 
κοινή ιστορική πορεία στο πλαίσιο του ευρύτερου ευρωπαϊκού πολιτισµού. 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή Γ΄ Γυµνασίου, 

Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2002 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 
Α.1. Στο παραπάνω κείµενο να εντοπίσετε επιχειρήµατα που µπορεί να χρησιµοποιήσει 
κάποιος κατά της ρατσιστικής άποψης ότι υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι λαοί και 
πολιτισµοί. 

(2,5 µονάδες) 
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Β.1. α) Σκεφτείτε και διατυπώστε ευθείες ερωτήσεις στις οποίες απαντούν οι παρακάτω 
προτάσεις: 
i) «Κανένας λαός δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο «περιούσιος», δηλαδή αυτός που µε 
τον πολιτισµό του σώζει όλους τους άλλους και στον οποίο η ανθρωπότητα οφείλει την 
ύπαρξή της και την πρόοδό της.» 
ii) «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την καθιέρωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και του δικαιώµατος 
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στον τόπο διαµονής, αποβλέπει σε µια προσπάθεια 
δηµιουργίας µιας κοινής συνείδησης και ενός κοινού αισθήµατος.» 
β) Οι ερωτήσεις που διατυπώσατε είναι γνήσιες ή ρητορικές; Είναι ολικής ή µερικής 
αγνοίας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(2,5 µονάδες) 
Β.2. Ξαναγράψτε σε πλάγιο λόγο το απόσπασµα «Στην πορεία της ιστορίας ... µε άλλους 
πολιτισµούς», χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες φράσεις εξάρτησης. Να ξεκινήσετε ως εξής: 
«Σε ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα ο συγγραφέας υποστηρίζει...» 

(2,5 µονάδες) 
Β.3. Στα παρακάτω αποσπάσµατα εντοπίστε τις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις και 
τη λέξη την οποία προσδιορίζουν: 
α) «Αυτό δείχνει ότι η αξία τού κάθε πολιτισµού είναι αδιαµφισβήτητη και κανένας λαός δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο «περιούσιος», δηλαδή αυτός που µε τον πολιτισµό του σώζει 
όλους τους άλλους και στον οποίο η ανθρωπότητα οφείλει την ύπαρξή της και την πρόοδό 
της.» 
β) «Με αφετηρία την εθνική του ταυτότητα και γνωρίζοντας τα στοιχεία που τη συνθέτουν 
στη διαδροµή των αιώνων, κάθε λαός µπορεί να κρίνει, να συγκρίνει, να εµπλουτίζει και να 
βελτιώνει τα στοιχεία της µέσα από επαφές µε άλλους πολιτισµούς.» 

(2,5 µονάδες) 
Γ. Να γράψετε ένα άρθρο για τη σχολική εφηµερίδα (4 παραγράφων) µε θέµα: «Υπάρχει 
κοινωνικός ρατσισµός στο πλαίσιο του σχολείου;». Στο κείµενό σας πρέπει να καταγράψετε 
το πρόβληµα, χρησιµοποιώντας παραδείγµατα και να προτείνετε λύσεις για την 
αντιµετώπισή του. 

(10 µονάδες) 
 

 
Καλή Επιτυχία! 


