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Κχξην ζέκα ηεο εηδεζενγξαθίαο ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ είλαη ε ηξνκνθξαηία ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Η 

ζπρλφηεηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηα ρηιηάδεο ζχκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη πξάγκαηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

έρεη λα επηιχζεη έλα ζνβαξφηαην πξφβιεκα. Είλαη βέβαην φηη, ζε δεηήκαηα φπσο ε ηξνκνθξαηία, ππάξρνπλ πιεπξέο 

θαη κπζηηθά ηα νπνία εκείο νη απινί πνιίηεο ζα ηα κάζνπκε αξγά ή δελ ζα ηα κάζνπκε πνηέ. Πιεξνθνξνχκεζα κφλν 

εθείλα πνπ δελ είλαη δπλαηφλ να απνθξχβνπλ θαη εθείλα ησλ νπνίσλ ε δεκνζηνπνίεζε θξίλεηαη ζθφπηκε. Είλαη πνιχ 

πηζαλφλ φηη νη γλψζεηο καο πεξί ηξνκνθξαηίαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη κεξνιεπηηθέο.  

Εντούτοις, γλσξίδνπκε αξθεηά γηα λα θαηαιαβαίλνπκε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη δηάθνξεο 

θπβεξλήζεηο, ππεξεζίεο θαη αλαιπηέο παξνπζηάδνπλ ην πξφβιεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο. Γηα παξάδεηγκα, πξνθαιεί 

εληχπσζε ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «ηξνκνθξάηεο». Θεσξείηαη ηξνκνθξάηεο ν πηηζηξίθνο Παιαηζηίληνο 

πνπ δψλεηαη εθξεθηηθά θαη παίξλεη καδί ηνπ ζην ζάλαην πελήληα ακέξηκλνπο Ιζξαειίηεο θαζψο θαη ν καθαξίηεο 

ηψξα, εγέηεο ηεο Χακάο, Αρκέλη Γηαζίλ. Γηαηί δελ ζεσξείηαη ηξνκνθξάηεο ν πξφεδξνο ησλ ΗΠΑ Τδ. Μπνπο ή ν 

πξσζππνπξγφο ηεο Αγγιίαο Τ. Μπιεξ φηαλ κε δηθέο ηνπο δηαηαγέο ζθνηψλνληαη ζην Αθγαληζηάλ θαη ζην Ιξάθ 

ρηιηάδεο αζψνη; Σε ηη δηαθέξνπλ επί ηεο νπζίαο;  

Επίζεο νη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο αλαθέξνληαη ζηελ ηξνκνθξαηία ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ηξνκνθξάηεο σο 

παξαλντθνχο, ςπραζζελείο, ηξεινχο ή θαλαηηζκέλνπο. Φαλαηηζκέλνη κπνξεί λα είλαη, αιιά νη άιινη ραξαθηεξηζκνί 

δελ θαίλεηαη λα ζηέθνπλ. Ίζσο νη φξνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδνζνχλ ζε απηνχο αξξσζηεκέλα αιιά 

αηνκηθά θίλεηξα θη έηζη λα απνθξχβνπλ ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα ηεο ηξνκνθξαηίαο σο θνηλσληθνχ-πνιηηηθνχ 

θαηλνκέλνπ.  

Τν ρεηξφηεξν φκσο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Είλαη ακατανόητη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ηνλ 

θαλφλα φηη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θφζκνπ πξέπεη λα θαηαζηξαθεί θαη λα θαηαθηεζεί ε ρψξα εθείλε ζηελ νπνία 

ππάξρνπλ ή ππνςηαδφκαζηε φηη ππάξρνπλ ηξνκνθξάηεο θαη φπια. Είλαη ηφζν αθαηαλφεηε πνπ δελ πείζεη. Κάηη άιιν 

πξέπεη λα θξχβεηαη πίζσ απφ απηήλ ηελ πνιηηηθή. Άιια ζπκθέξνληα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη λα πξνσζνχληαη. 

Εμίζνπ αθαηαλφεηε είλαη ε πνιηηηθή ησλ ηξνκνθξαηψλ πνπ αθνινπζεί ηνλ θαλφλα φηη ζα ζθνηψλνπλ αζψνπο φηαλ 

δελ ηνπο αξέζεη ή ηνπο θίγει ε πνιηηηθή ησλ δηαθφξσλ θπβεξλήζεσλ.  

Πηζηεχσ φηη ε άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλ φρη ε εμαθάληζή ηεο, πξνυπνζέηεη λένπο 

φξνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ φινπ ηνπ θφζκνπ. Η νηθνλνκηθή ηζηνξία κάο δηδάζθεη φηη ε ζπλεξγαζία ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κε ηηο ππναλάπηπθηεο ρψξεο ήηαλ βαζηζκέλε ζε φξνπο ιεζηξηθνχο θαη ηαπεηλσηηθνχο ζε βάξνο 

ησλ θησρψλ ρσξψλ. Όηαλ νη φξνη ησλ Δπηηθψλ δελ ήηαλ απνδεθηνί, ε βία επέβαιιε ηε θέλησή ηνπο. Αμίδεη λα 

ζπκεζνχκε ηνλ πφιεκν ηνπ νπίνπ* θαηά ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα κεηαμχ άιισλ θαη ηεο 

επηκνλήο ησλ Άγγισλ λα επηηξαπεί ην ειεχζεξν εκπφξην νπίνπ ζηελ Κίλα θαη ηεο άξλεζεο ησλ Κηλέδσλ. Οη 

πξφζθαηεο εκπεηξίεο δείρλνπλ φηη ε θαηάζηαζε δελ έρεη αιιάμεη νπζηαζηηθά. Η επηβνιή ηεο βνχιεζεο ησλ ηζρπξψλ 

κε πεηζψ ή κε απεηιή ή κε βία ή κε πφιεκν παξακέλεη σο βαζηθή αξρή ζηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

ζρέζεηο. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην φινη, κεγάινη θαη κηθξνί, εληζρχνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο δχλακε θαη είλαη 

έηνηκνη γηα πφιεκν.  

Αιιά ε πξνεηνηκαζία γηα πφιεκν, νη ζπλερείο ζπγθξνχζεηο ηνπηθνχ ή επξχηεξνπ ραξαθηήξα θαη νη ηεξάζηηεο 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο είλαη αθξηβψο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε ηξνκνθξαηία κπνξεί λα αλαπηπρζεί. Η 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απαηηεί ζπλζήθεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο ησλ ιαψλ θαη ισοβαρείς νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο. Αλ επηζπκνχκε εηξήλε πξέπεη λα πξνεηνηκαδφκαζηε γηα εηξήλε θαη φρη γηα πφιεκν.  

Θεφδσξνο Π. Ληαλφο  
* φπην: λαξθσηηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα είδνο παπαξνχλαο  

 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

Α. Να δψζεηε κηα πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100 - 120 ιέμεηο.  

(.../25)  

 

Β1. Σχκθσλα κε ην θείκελν, λα απαληήζεηε αλ ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηφ ή ιαλζαζκέλν.  

 

α. Ο αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ βίαο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηξνκνθξαηία είλαη έλα έληνλν πξφβιεκα.  

β. Οη ηξνκνθξάηεο είλαη άλζξσπνη παξαλντθνί, ηξεινί, ςπραζζελείο θαη θαλαηηζκέλνη. 

γ. Η ηξνκνθξαηία πξνθαιείηαη απφ αηνκηθά θίλεηξα.  

δ. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ ρσξψλ απφ φπνπ πξνέξρνληαη νη 

ηξνκνθξάηεο.  

ε. Οη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο θαη νη αδηθίεο είλαη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

 (.../10)  

 



Β2α. Να εληνπίζεηε ηα δνκηθά κέξε θαη ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ («Εληνχηνηο 

γλσξίδνπκε… επί ηεο νπζίαο;»).  

(.../5)  

 

B2β. Να εληνπίζεηε ηα ηεθκήξηα πνπ πξνζθνκίδεη ν ζπγγξαθέαο ζηελ πέκπηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ («Πηζηεχσ… 

γηα πφιεκν»).  

(.../5)  

 

Β3α. Εντούτοις, ακατανόητη, θίγει, θέληση, ισοβαρείς: Να γξάςεηε έλα σσνώνσμο γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ 

ιέμεηο  

(.../5)  

Β3β. λα απνθξχβνπλ, άκβιπλζε, νπζηαζηηθά, ζπλερείο, ειαρηζηνπνίεζε: Να γξάςεηε έλα αληψλπκν γηα θάζε κία απφ 

ηηο παξαπάλσ ιέμεηο. 

(.../5)  

 

Β4. «Ίζσο νη φξνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδνζνχλ ζε απηνχο αξξσζηεκέλα αιιά αηνκηθά θίλεηξα θαη έηζη 

λα απνθξχβνπλ ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα ηεο ηξνκνθξαηίαο.» Να κεηαηξέςεηε ηελ παξαπάλσ παζεηηθή ζχληαμε ζε 

ελεξγεηηθή θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα. 

(.../5) 

 

Γ. Με αθνξκή ηα ζπρλά θξνχζκαηα θαλαηηθήο βίαο πνπ πξνθαινχληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, 

αλαιακβάλεηε λα γξάςεηε έλα άξζξν ζην νπνίν ζα επηζεκάλεηε ηηο επηπηψζεηο ηεο βίαο θαη ηνπ θαλαηηζκνχ ζηε δσή 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληψλ. Σην δεχηεξν κέξνο ηνπ άξζξνπ ζαο λα πξνηείλεηε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θνξείο 

ηεο παηδείαο θαη αγσγήο ησλ λέσλ ζα ηνπο απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ θαλαηηζκφ θαη ηε βία (500-600 ιέμεηο).  

(.../40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


