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ΓΔΝΙΚΔΣ ΟΓΗΓΙΔΣ
1.

Αθήζηε απιζηεπό πεπιθώπιο πλάηοςρ 2,5 εκ. και σπηζιμοποιήζηε μονό διάζηημα
μεηαξύ γπαμμών.

2.

Η γπαμμαηοζειπά πος θα σπηζιμοποιήζεηε να είναι η Courier new και ηο μέγεθορ
γπαμμάηων (Font) να είναι 11 ή 12.

3.

Η διόπθωζη λαθών επιηπέπεηαι μόνο καηά ηη διάπκεια ηηρ δακηςλογπάθηζηρ και
ενηόρ ηος σπόνος ηων 10 λεπηών.

4.

Αν καηά ηη διάπκεια ηηρ εξέηαζηρ δημιοςπγηθεί κάποιο ππόβλημα με ηον
ηλεκηπονικό ςπολογιζηή ζαρ, να ηο αναθέπεηε αμέζωρ και αθόπςβα ζηον επιηηπηηή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για επιηςσία ζηο δοκίμιο αςηό ππέπει:


Να έσεηε εξαζθαλίζει ακαθάπιζηη ηασύηηηα ηοςλάσιζηον 35 λέξεων ηο λεπηό, με
ποζοζηό λαθών πος να μην ςπεπβαίνει ηο 2 ηοιρ εκαηό.



Να έσεηε επιηύσει και ζηο Γοκίμιο Ικανόηηηαρ, Μέζος ή Ανώηεπος Δπιπέδος, είηε
αςηήρ είηε πποηγούμενηρ εξεηαζηικήρ πεπιόδος.

Σημείωση:
Η ακαθάπιζηη ηασύηηηα και ηο ποζοζηό ακπίβειαρ αναγπάθονηαι ζηα πιζηοποιηηικά πος
απονέμονηαι ζηοςρ επιηςσόνηερ και ηιρ επιηςσούζερ.
© Copyright 2010 – Τποςπγείο Παιδείαρ και Πολιηιζμού.
Απαγοπεύεηαι η αναδημοζίεςζη με οποιοδήποηε μέζο όλος
ή μέποςρ ηος πεπιεσομένος σωπίρ ηη ζςγκαηάθεζη ηος εκδόηη.

Η πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη έλα δηαρξνληθό ζέκα ζε έλαλ θόζκν ν νπνίνο
ζπγθινλίδεηαη από έληνλε θαη βίαηε θξίζε, πνπ ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε έλα
νιόθιεξν ζύζηεκα αμηώλ ελώ δηαβξώλεη ηε ζρέζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο κε ην
πεξηβάιινλ. Τα απνηειέζκαηα βέβαηα ηεο βηνκεραληθήο θαη ηερλνινγηθήο
επαλάζηαζεο ζπληείλνπλ ζην ζπκπέξαζκα απηό: ε ηεξή ζπκθσλία αλάκεζα ζηνλ
άλζξσπν, ηε θύζε θαη ην ζύκπαλ θαηαπαηήζεθε. Ο πιαλήηεο καο δειεηεξηάδεηαη
θαη ε δσή πάλσ ζηε γε απεηιείηαη θαζεκεξηλά ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο.
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Η θξίζε απηή όρη κόλν καο θαιεί λα επαλεμεηάζνπκε ηελ πξνζέγγηζή καο ζε
ζέκαηα αλάπηπμεο αιιά θαη απηήλ θαζεαπηή ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο. Γηα
πνιύ θαηξό, ζεσξνύζακε ηελ αλάπηπμε απνθιεηζηηθά ζπλδεδεκέλε κε πιηζηηθά
ζέκαηα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Σήκεξα, νη δηαλννύκελνη, νη θαιιηηέρλεο
θαη νη ζπγγξαθείο έρνπλ πεηζηεί όηη ε έλλνηα απηή, πνπ ζπζηάδεη ηνλ
πνιηηηζκό ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ πνηόηεηα ζηελ πνζόηεηα, κπνξεί λα
επηθέξεη κόλνλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο θαη ηίπνηε άιιν.
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Σήκεξα, αλαλεώλνπκε ηε καθξνρξόληα έθθιεζή καο λα θαηαιάβεη ν πνιηηηζκόο
ηελ πξώηε ζέζε. Τα ζεκαληηθόηεξα νξόζεκα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο
πξνέξρνληαλ αλέθαζελ από ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ. Δελ πξόθεηηαη, βέβαηα,
λα δεκηνπξγεζνύλ πνιηηηζηηθά, εζληθά θαη γεσγξαθηθά γθέην. Κάζε άιιν. Τν
λα δώζνπκε ζήκεξα ζηνλ πνιηηηζκό ηελ πξώηε ζέζε ζεκαίλεη όηη εθηηκνύκε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ πινύην ηεο ηαπηόηεηαο θάζε ιανύ, ρηίδνληαο πάλσ ζηελ
θιεξνλνκηά ηνπ παξειζόληνο, εκπινπηίδνληαο εθείλα ηα νπνία εκείο νη ίδηνη
ζα θιεξνδνηήζνπκε ζηηο επόκελεο γελεέο. Πξόθεηηαη γηα κηα θιεξνλνκηά όπνπ
όινη νη ιανί, ηα έζλε, νη ήπεηξνη, κε κηα ιέμε όινη νη πνιηηηζκνί, κπνξνύλ
λα ζπλεηζθέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλαληηθαηάζηαηεο αμίεο θαη ηδαληθά.
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Απηό ζα καο νδεγήζεη ζε έλαλ αλζξσπηζκό ηνπ «δνύλαη θαη ιαβείλ», γηα ηνλ
νπνίν ν πνηεηήο Εκέ Σεδέξ από ηε Μαξηηλίθα έθαλε ζεξκή έθθιεζε. Απηόο ν
αλζξσπηζκόο απνηειεί έλα λέν ηξόπν αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο αληαιιαγήο.
Τν απνηέιεζκα είλαη κηα ζπκβίσζε πνιηηηζκώλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ
εμνκνηώλνληαη ή λα ζπγρσλεύνληαη, αιιά λα εκπινπηίδνληαη ράξε ζηελ επαθή
ηνπο. Απηόο ν «πνιηηηζκόο ηεο νηθνπκεληθόηεηαο» πνπ ηόζν πκλήζεθε από ην
Σελεγαιέδν πνηεηή Λενπόιλη Σεληάξ Σελγθόξ, δελ είλαη έλαο παγθόζκηνο
πνιηηηζκόο αιιά κηα ζπλάληεζε πνιηηηζκώλ.
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Σηε ζπλάληεζε απηή βξίζθεηαη ε παγθόζκηα θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπόηεηαο. Ο
άλζξσπνο δηαθέξεη από ηα δώα γηα ην δεκηνπξγηθό ηνπ πλεύκα, ράξε ζην νπνίν
ππεξβαίλεη ηνπο νξίδνληεο ηνπ νξαηνύ. Μόιηο ν άλζξσπνο δάκαζε ηε θσηηά ηε
κεηέηξεςε ζε ιάκςεηο δσήο, ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ. Τν πξώην ξαβδί ζην νπνίν
ζηεξίρηεθαλ νη πξόγνλνί καο, νη πξώηεο πέηξεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα
μεθνπξαζηνύλ, νη πξώηεο ζπειηέο όπνπ αλαδήηεζαλ θαηαθύγην, έρνπλ απνθηήζεη
ηε ρξνηά ηνπ θσηόο. Οη άλζξσπνη γελλήζεθαλ εμαξρήο κέζα ζηελ νκνξθηά:
γελλήζεθαλ γηα ηελ νκνξθηά, έδεζαλ γηα ηελ νκνξθηά.
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Φηηαγκέλνη από αζηξόζθνλε, νη ιανί γύξηδαλ όινλ ηνλ θόζκν, αθήλνληαο πέηξεο
πίζσ ηνπο γηα ζεκάδηα ζην δξόκν ηνπο, όπσο έθαλαλ ν Χάλζει θαη ε Γθξέηει
ζην γλσζηό παξακύζη. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, έρηηζαλ κλεκεία πνπ έθεξαλ
ηε ζθξαγίδα ηεο ηδηνθπΐαο ηνπο θαη ηε κνληκόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο.
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Γηα κηα ζπληνληζκέλε δξάζε, πξέπεη λα ππάξμεη κηα εηθόλα ηνπ παξειζόληνο
θαη έλα όξακα ηνπ κέιινληνο. Γηαηί, εάλ ε επηζηήκε δελ κπνξεί λα απαληήζεη
ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ αλζξώπνπ ή ηε κεηά ζάλαηνλ δσή, ν
άλζξσπνο ζα θάλεη ην παλ γηα λα δηαθεξύμεη ηελ πίζηε ηνπ ζηε δσή. Η αληνρή
θαη ε ειπίδα ηνπ αλζξώπνπ πεγάδεη από ηελ πίζηε απηή. Είλαη κηα πίζηε πνπ
δηαθεξύζζεηαη, σο δσηηθή αλάγθε, ζηηο πξνζόςεηο όισλ ησλ κλεκείσλ. Η πίζηε
απηή ζα βξίζθεηαη πάληα ραξαγκέλε ζε θάζε πέηξα, πίζσ από θάζε πόξηα.
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Αλ κηα επηζηεκνληθή αλαθάιπςε
ηόηε είλαη πνιύ πηζαλόλ όηη ε
δίδαγκα ηεο ηζηνξίαο πξνθαιεί
ηελ θνηλή γλώκε, κε δεδνκέλεο
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κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε κηαο ηερλνινγίαο
ηερλνινγία, ηειηθά, ζα εθαξκνζηεί. Σήκεξα ην
αλεζπρία ζε πνιηηηθνύο, ζε επηζηήκνλεο θαη
ηηο ηεξάζηηεο πξνόδνπο ηεο βηνηερλνινγίαο.
Λέξεις:
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