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(18-1-2015)(18-1-2015)(18-1-2015)(18-1-2015)
Το κύµα βίας που αναστατωµένη ζει η ανθρωπότητα τα τελευταία

ετούτα χρόνια αποτελεί το γινόµενο της κακουργίας του αιώνα µας, τη
σκληρή µαθητεία του ανθρώπου στο έγκληµα, την κατάλυση της
ιερότητας του ανθρώπου. Εδώ πια δεν υπάρχουν αθώοι. Όλοι οπουδήποτε
γης, οποιασδήποτε χώρας κι οποιασδήποτε ηλικίας, µοιάζει να είναι, όλοι,
ένοχοι κι εποµένως υποχρεωµένοι να πληρώσουν. Ληστείες, απαγωγές,
ανατινάξεις, φόνοι, παίρνουν και σηκώνουν σε κύµα θολό, αιµατηρής
οργής εκατοντάδες άγνωστους ανθρώπους.
[...] Η βία αυτή ξεκινά από την αδίστακτηαδίστακτηαδίστακτηαδίστακτη εσωτερική πεποίθηση ότι ο

άνθρωπος ως ηθικό πρόσωπο, εποµένως ως πρόσωπο ιερό κι αξιοσέβαστο,
πέθανε. Εποµένως, κάθε µορφή βίας και τροµοκρατίας σε βάρος του είναι
πια ανεκτή. Ξεκινά από µια αντίληψη του παράλογου της ζωής, µιας ζωής
που έχασε την εσωτερική της αιτία κι αποστολή, την ηθική της δικαίωση.
Ξεκινά, τέλος, από σκοπιµότητες της πολιτικής µάχης και της νέας
«επαναστατικής ταχτικής». Σήµερα, µια βόµβα στο χέρι κάποιου είναι ένα
αναντίλεκτοαναντίλεκτοαναντίλεκτοαναντίλεκτο επιχείρηµα· το δίκαιο του αθώου δεν είναι πια. Δεν
υπάρχουν αθώοι, αφού τόσοι σφαγιάστηκαν, τόσοι σφαγιάζονται σχεδόν
επίσηµα, αφού η κάθε µορφής αδικία θεριεύειθεριεύειθεριεύειθεριεύει στην οικουµένη κι ο
πολιτισµός, ξεπνοηµένος, δεν έχει πια δύναµη, µε την παιδεία, να µαλάξει,
να καλλιεργήσει, να εξευγενίσει τις εξαγριωµένες καρδιές.
[...] Οι νέοι που γίνονται το χέρι της βίας αποκρίνονται σε µια κοινωνία

άδικη και καταπιεστική, που εφαρµόζει συγκαλυµµένα τη βία, µε µια βία
γυµνή, θαρραλέα, προκλητική. [...] Έχουν φτάσει να πιστεύουν πως η βία
θα λύσει όλα τα προβλήµατα της γης, και τα δικά τους προβλήµατα, πως
είναι η πανάκειαπανάκειαπανάκειαπανάκεια του κακού που µαστίζει την οικουµένη. Και µαζί, η βία κι
η τροµοκρατία είναι η αποτρόπαιηαποτρόπαιηαποτρόπαιηαποτρόπαιη µορφή του ηρωισµού της, όταν κάθε
πνευµατικός ηρωισµός έχει εκµηδενιστεί. Κι έχει εκµηδενιστεί, γιατί τον



ηρωισµό τον γεννά µια πίστη, ένας πολιτισµός σε οργασµό, τον γεννά
ένας άνθρωπος που έχει λάβει συνείδηση του εαυτού του.
Ίσως είναι περιττό να υπογραµµιστεί πόσο και η βία και η τροµοκρατία,

διεθνής ή επιχώρια, βρίσκεται µέσα στον ποταµό του ψεύδους που
µουσκεύει και σαπίζει τη ζωή µας. Γιατί λύσεις δεν γεννούν· γεννούν
περιπλοκές και οξύνουν το καθεστώς της βαρβαρότητας που µας
ταλανίζει. Ψευτίζουν τον άνθρωπο, αφού τον αναγκάζουν να πράττει, να
λέει, και µε τη χρήση των µαζικών µέσων δηµοσιότητας, τελικά και να
σκέφτεται, όσα ελεύθερος, ανεπηρέαστος κι αληθινός ποτέ δεν θα
έπραττε, ούτε θα έλεγε, ούτε θα στοχαζόταν. Γιατί µοιάζει να λύνουν τα
προβλήµατα εκείνων, ατόµων ή παρατάξεων, που ασκούν τη βία και την
τροµοκρατία σε βάρος των άλλων, των αντιπάλων. Όταν όµως
βρισκόµαστε στη λαίλαπα µιας κρίσης του πολιτισµού, αντίπαλοι δεν
υπάρχουν. Υπάρχει ο άνθρωπος ως ον ζωικό που ψάχνει να ξαναβρεί τη
χαµένη ταυτότητά του, τη χαµένη ψυχή του στο πηκτό αυτό σκοτάδι.
(Κ.Ε. Τσιρόπουλου, Η αµφισβήτηση του κατεστηµένου, Αθήνα 1991, σσ. 49-
51).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΑΑΑ.... ΝαΝαΝαΝα συντάξετεσυντάξετεσυντάξετεσυντάξετε τηντηντηντην περίληψηπερίληψηπερίληψηπερίληψη τουτουτουτου κειµένουκειµένουκειµένουκειµένου σεσεσεσε 100-120100-120100-120100-120 λέξειςλέξειςλέξειςλέξεις....

(Μονάδες 25)
BBBB1.1.1.1. ΝαΝαΝαΝα αποδώσετεαποδώσετεαποδώσετεαποδώσετε τοτοτοτο νόηµανόηµανόηµανόηµα τηςτηςτηςτης παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω περιόδουπεριόδουπεριόδουπεριόδου τουτουτουτου κειµένουκειµένουκειµένουκειµένου σεσεσεσε
µιαµιαµιαµια παράγραφοπαράγραφοπαράγραφοπαράγραφο 70-9070-9070-9070-90 λέξεωνλέξεωνλέξεωνλέξεων::::
««««Η βία αυτή ξεκινά από την αδίστακτη εσωτερική πεποίθηση ότι ο
άνθρωπος ως ηθικό πρόσωπο, εποµένως ως πρόσωπο ιερό κι αξιοσέβαστο,
πέθανε».

(Μονάδες 12)
ΒΒΒΒ2.2.2.2. ΝαΝαΝαΝα εξετάσετεεξετάσετεεξετάσετεεξετάσετε τητητητη συνοχήσυνοχήσυνοχήσυνοχή καικαικαικαι τητητητη συνεκτικότητασυνεκτικότητασυνεκτικότητασυνεκτικότητα τηςτηςτηςτης δεύτερηςδεύτερηςδεύτερηςδεύτερης
παραγράφουπαραγράφουπαραγράφουπαραγράφου....

(Μονάδες 4)
ΒΒΒΒ3.3.3.3. ΝαΝαΝαΝα βρείτεβρείτεβρείτεβρείτε τοντοντοντον τρόποτρόποτρόποτρόπο καικαικαικαι τατατατα µέσαµέσαµέσαµέσα πειθούςπειθούςπειθούςπειθούς τηςτηςτηςτης τρίτηςτρίτηςτρίτηςτρίτης παραγράφουπαραγράφουπαραγράφουπαραγράφου ....

(Μονάδες 4)
ΒΒΒΒ4.4.4.4. ΝαΝαΝαΝα βρείτεβρείτεβρείτεβρείτε τητητητη δοµήδοµήδοµήδοµή καικαικαικαι τοντοντοντον τρόποτρόποτρόποτρόπο ανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξης τηςτηςτηςτης τελευταίαςτελευταίαςτελευταίαςτελευταίας
παραγράφουπαραγράφουπαραγράφουπαραγράφου....

(Μονάδες 5)
ΒΒΒΒ5.5.5.5. ΝαΝαΝαΝα γράψετεγράψετεγράψετεγράψετε απόαπόαπόαπό µιαµιαµιαµια συνώνυµησυνώνυµησυνώνυµησυνώνυµη λέξηλέξηλέξηλέξη γιαγιαγιαγια τατατατα ακόλουθαακόλουθαακόλουθαακόλουθα:::: αδίστακτη,
αναντίλεκτο, θεριεύει , πανάκεια, αποτρόπαιη.

(Μονάδες 5)
ΒΒΒΒ6.6.6.6. ΝαΝαΝαΝα βρείτεβρείτεβρείτεβρείτε τοτοτοτο είδοςείδοςείδοςείδος τηςτηςτηςτης σύνταξηςσύνταξηςσύνταξηςσύνταξης,,,, νανανανα αιτιολογήσετεαιτιολογήσετεαιτιολογήσετεαιτιολογήσετε τηντηντηντην επιλογήεπιλογήεπιλογήεπιλογή
αυτήαυτήαυτήαυτή τουτουτουτου συγγραφέασυγγραφέασυγγραφέασυγγραφέα καικαικαικαι νανανανα τηντηντηντην µετατρέψετεµετατρέψετεµετατρέψετεµετατρέψετε στοστοστοστο άλλοάλλοάλλοάλλο είδοςείδοςείδοςείδος σύνταξηςσύνταξηςσύνταξηςσύνταξης::::
Ληστείες, απαγωγές, ανατινάξεις, φόνοι, παίρνουν και σηκώνουν σε κύµα
θολό, αιµατηρής οργής εκατοντάδες άγνωστους ανθρώπους.

(Μονάδες 5)



ΓΓΓΓ.... «Φονταµενταλισµός», «Ιερός Πόλεµος», «Τροµοκρατία» είναι µερικές
από τις λέξεις που έχουν προστεθεί καθηµερινά στο λεξιλόγιο µας.
Προβληµατισµένοι από τις τελευταίες εγκληµατικές πράξεις των ηµερών
αποφασίζετε να συντάξετε ένα άρθρο για τη σχολική εφηµερίδα (έκτασης
500-600 λέξεων) στο οποίο θα αναφερθείτε στα κίνητρα – αίτια των
τροµοκρατών και θα εντοπίσετε τις συνέπειες που πλήττουν κάθε
δηµοκρατούµενη χώρα.

(Μονάδες 40)
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