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ΚΕΙΜΕΝΟ
Η ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισµού
Με τον όρο «πολιτισµός» εννοώ πρώτα απ’ όλα αυτό που
εννοούν οι ανθρωπολόγοι: τον τρόπο ζωής ενός λαού που ζει
στον ίδιο τόπο. Ο πολιτισµός αυτός φανερώνεται στις τέχνες
του, στο κοινωνικό του σύστηµα, στα ήθη κι έθιµά του, στη
θρησκεία του. Όλα αυτά, ωστόσο, αν προστεθούν µαζί, δε
φτιάχνουν τον «πολιτισµό», παρόλο που συχνά, για ευκολία,
το παίρνουµε αυτό για δεδοµένο. Είναι µονάχα τα µέρη που
προκύπτουν απ’ την ανατοµία του πολιτισµού, όπως τα µέρη
του ανθρώπινου σώµατος. Αλλά όπως ο άνθρωπος είναι κάτι
παραπάνω από συναρµολόγηση των κοµµατιών που
αποτελούν το σώµα του, έτσι κι ένας πολιτισµός είναι κάτι
περισσότερο
από
συνάθροιση
τεχνών,
εθίµων
και
θρησκευτικών πεποιθήσεων. Όλα αυτά επιδρούν το ένα
στ’ άλλο και, για να καταλάβει κανείς καλά ένα απ’ αυτά,
πρέπει να καταλάβει κι όλα τ’ άλλα.
Είναι, βέβαια, φανερό πως ενότητα πολιτισµού υπάρχει
όταν οι άνθρωποι ζουν µαζί και µιλούν την ίδια γλώσσα:
γιατί το να µιλούν την ίδια γλώσσα σηµαίνει πως
σκέφτονται,
αισθάνονται
και
συγκινούνται
κάπως
διαφορετικά από τους ανθρώπους που χρησιµοποιούν µια
γλώσσα διαφορετική. Όµως οι πολιτισµοί των διαφόρων
λαών αλληλοεπηρεάζονται πραγµατικά: στον κόσµο του
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µέλλοντος, κάθε κοµµάτι της γης φαίνεται πως θα επηρεάζει
όλα τ’ άλλα. Έχω υποστηρίξει ότι οι πολιτισµοί των
διαφόρων χωρών της Ευρώπης άντλησαν, στο παρελθόν,
πολύ µεγάλο όφελος από την επίδραση που είχε ο ένας στον
άλλο. Ο πολιτισµός µιας χώρας που αποµονώνεται
θεληµατικά, ή ο πολιτισµός µιας χώρας που βρίσκεται
αποκοµµένη από άλλες, από συνθήκες που δεν µπορεί να
ελέγξει, πάσχει απ’ αυτή την αποµόνωση. Αλλά και η χώρα
που παίρνει τον πολιτισµό από άλλες, χωρίς τίποτε να’ χει
να δώσει γι’ αντάλλαγµα, και η χώρα που προσπαθεί να
επιβάλει τον πολιτισµό της σε µια άλλη, χωρίς να δέχεται
τίποτε γι’ αντάλλαγµα, θα υποφέρουν, κι οι δυο, απ’ αυτή
την έλλειψη αµοιβαιότητας.
Η ενότητα του πολιτισµού, αντίθετα µε την ενότητα στην
πολιτική οργάνωση, δεν απαιτεί να είµαστε όλοι
αφοσιωµένοι σε µια και µόνη αρχή: εννοείται ότι θα υπάρχει
ποικιλία από αρχές. Είναι λαθεµένη η άποψη ότι το
µοναδικό καθήκον που έχει το άτοµο είναι το καθήκον
απέναντι στο Κράτος˙ είναι ασύλληπτο να υποστηρίζει
κανείς ότι το υπέρτατο καθήκον όλων των ατόµων θα ’πρεπε
να είναι απέναντι σ’ ένα Υπερ-Κράτος. Θα σας δώσω ένα
παράδειγµα για το τι εννοώ λέγοντας ποικιλία από αρχές.
Κανένα πανεπιστήµιο δε θα έπρεπε να είναι µονάχα ένα
εθνικό ίδρυµα, ακόµη κι αν επιχορηγείται από το κράτος. Τα
πανεπιστήµια της Ευρώπης θα έπρεπε να έχουν κοινά
ιδεώδη, θα έπρεπε να έχουν κοινές υποχρεώσεις µεταξύ τους.
Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις των
χωρών όπου βρίσκονται. ∆ε θα έπρεπε να είναι ιδρύµατα για
την εκπαίδευση στελεχών µιας επιδέξιας γραφειοκρατίας, ή
για την κατάρτιση επιστηµόνων µε σκοπό να ξεπεράσουν
τους επιστήµονες του εξωτερικού˙ θα έπρεπε να φροντίζουν
για τη διατήρηση της µάθησης, για την αναζήτηση της
αλήθειας και – στο µέτρο που οι άνθρωποι είναι ικανοί γι’
αυτό – για την επίτευξη σοφίας.
Η τελευταία µου έκκληση είναι για τους ανθρώπους των
γραµµάτων της Ευρώπης, που έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη
διατήρηση και τη διάδοση του κοινού πολιτισµού µας.
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Μπορεί να έχουµε ολότελα διαφορετικές πολιτικές απόψεις:
η κοινή µας ευθύνη είναι να διατηρήσουµε τον κοινό µας
πολιτισµό αµόλυντο από πολιτικές επιρροές. ∆εν είναι θέµα
συναισθηµάτων: δεν έχει τόση σηµασία αν αρέσουµε ο ένας
στον άλλο, ή αν επαινούµε ο ένας τα έργα του άλλου. Εκείνο
που έχει σηµασία είναι ότι πρέπει να αναγνωρίζουµε τη
σχέση που έχουµε µεταξύ µας και την αµοιβαία εξάρτησή
µας.
(∆ιασκευή από το δοκίµιο του Τ.Σ.
Έλιοτ, Η ενότητα του ευρωπαϊκού
πολιτισµού.
Μετάφραση:
Λότη
Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου).
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου
που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β1. «Ο πολιτισµός µιας χώρας που αποµονώνεται
θεληµατικά, ή ο πολιτισµός µιας χώρας που βρίσκεται
αποκοµµένη από άλλες, από συνθήκες που δεν µπορεί
να ελέγξει, πάσχει απ’ αυτή την αποµόνωση». Να
αναπτύξετε την παραπάνω θέση του συγγραφέα σε µια
παράγραφο (60-80 λέξεις).
Μονάδες 10
Β2. «Η ενότητα του πολιτισµού. . . για την επίτευξη
σοφίας»: Με ποιον τρόπο και µε ποια µέσα πειθούς ο
συγγραφέας τεκµηριώνει τις απόψεις του στην παραπάνω
παράγραφο;
Μονάδες 5
Β3. συνάθροιση, άποψη, καθήκον, επιρροές: Να γράψετε
από ένα συνώνυµο για κάθε µια από τις παραπάνω
λέξεις.
Μονάδες 4
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Β4. Να επισηµάνετε τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης
παραγράφου του κειµένου.
Μονάδες 6
Γ. Υποθέστε
ότι
συµµετέχετε
σ’
ένα
ευρωπαϊκό
εκπαιδευτικό
πρόγραµµα
µε
θέµα:
«Ευρωπαϊκός
πολιτισµός και πολυπολιτισµικότητα». Να γράψετε µια
οµιλία, την οποία θα εκφωνήσετε στα πλαίσια του
προγράµµατος αυτού, αναφέροντας τους τρόπους µε τους
οποίους νοµίζετε ότι τα άτοµα και οι λαοί µπορούν να
συνυπάρξουν ειρηνικά στη σύγχρονη πολυπολιτισµική
κοινωνία. (400 – 500 λέξεις).
Μονάδες 50
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα,
τα οποία και θα καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
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 : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
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