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Πόλεμος και δικαιοσύνη 

 

     Η αντιπαράθεση των δύο υπερδυνάμεων έληξε, ο κίνδυνος 

ολοκληρωτικού πυρηνικού πολέμου φάνηκε τώρα 

να απομακρύνεται οριστικά. Μερικοί έσπευσαν να υποστηρίξουν πως με 

τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την αναίμακτη επικράτηση του 

καπιταλισμού έληξε και η ιδεολογική αντιπαράθεση των δύο κόσμων και 

επήλθε το τέλος της Ιστορίας. Και, ακόμα, πως εφόσον στην παγκόσμια 

σκηνή παρέμεινε μία μόνο υπερδύναμη, αυτή μπορεί πια να επιβάλλει τη 

διεθνή ειρήνη, όπως ακριβώς η αστυνομία έχει ως χρέος να επιβάλλει την 

κοινή ειρήνη στο εσωτερικό μιας χώρας. Όμως αυτές οι αισιόδοξες υπέρ 

της ειρήνης προβλέψεις αποδείχτηκαν βιαστικές και μάλλον ανεδαφικές. 

 

    Η αντιπαράθεση των δύο (τότε) υπερδυνάμεων μπορεί να έληξε, το 

χάσμα όμως ανάμεσα σε καταπιεζόμενους και καταπιεστές, σε πλούσιους 

και φτωχούς, σε αναπτυγμένους και υπανάπτυκτους όχι μόνο δεν 

εξέλιπε, μα διευρύνθηκε. Η ταξική αντιπαράθεση -παρά τη διεθνή 

επικράτηση του καπιταλισμού- εντάθηκε και με δεδομένη τη 

διεθνοποίηση της οικονομίας επεκτείνεται, πέρα από τα όρια των 

επιμέρους κρατών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ιστορία όχι μόνο δεν 

τελείωσε, αλλά εισέρχεται σε δραματική περίοδο. Εξάλλου, με τη λήξη της 

αντιπαράθεσης των δύο υπερδυνάμεων ξεπήδησαν εθνότητες, που 

καλύπτονταν ως τότε για λόγους ασφαλείας κάτω από την ομπρέλα του 

ισχυρού, και διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους. Νέοι τοπικοί πόλεμοι 

ξέσπασαν ανάμεσά τους, οι εθνικιστικές ιδέες και το απαραίτητο μίσος 

που τις συνοδεύει φούντωσαν και, το χειρότερο, προστέθηκε στην 

αντιπαράθεση και ο θρησκευτικός φανατισμός με το αντίστοιχο μίσος για 

τον αλλόθρησκο ή αλλόδοξο. Η μοναδική υπερδύναμη αποδείχτηκε πως 

δεν μπορεί να επιβάλει την τάξη, αφού χρησιμοποίησε τη δύναμη της -

πολιτική και στρατιωτική- όχι για την εδραίωση μιας διεθνούς 

δικαιοσύνης, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, για την ικανοποίηση 

αποκλειστικά των δικών της οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, 



επιλογή η οποία συντηρεί την αδικία και το μίσος μεταξύ των λαών και 

διευρύνει το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Οι 

κατατρεγμένοι, όταν γίνονται απελπισμένοι, μπορούν να προκαλέσουν 

όχι μόνο εμφύλιους πολέμους με την κλασική μορφή της εξέγερσης ή 

επανάστασης (η ιδέα του παντοδύναμου στο εσωτερικό του κράτους έχει 

προ πολλού αποδειχθεί μύθος), αλλά και τοπικούς πολέμους με 

συμβατικά μέσα, που τώρα έχουν περισσότερες πιθανότητες να συμβούν 

παρά στην εποχή του «ψυχρού πολέμου». 

 

     Εξάλλου, ένα νέο είδος πολέμου εμφανίζεται ήδη στον 

ορίζοντα: αιφνίδια επίθεση στα εσωτερικά των κρατών από 

εκπαιδευμένους «καμικάζι» ή «κομάντος» ή και τρομοκράτες τυπικά 

άγνωστης προέλευσης, χωρίς επίσημη κήρυξη εχθροπραξιών, χωρίς 

οποιαδήποτε δέσμευση από τους εθιμικά καθιερωμένους, στοιχειώδεις 

έστω, κανόνες του πολέμου και με θύματα ανύποπτους και άμαχους 

πολίτες. Ενόψει μάλιστα του εφιαλτικού ενδεχομένου να διαρρεύσουν 

πυρηνικά υλικά από τις χώρες του άλλοτε σοβιετικού συνασπισμού και να 

περιέλθουν στην κατοχή τέτοιων ομάδων, η μορφή ενός πυρηνικού 

ολοκαυτώματος με μια συντονισμένη γενικευμένη επίθεση σε διάφορες 

χώρες -που θα έχει τα αποτελέσματα ενός ολοκληρωτικού πυρηνικού 

πολέμου- δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το ίδιο ισχύει και για τα χημικά και 

βιολογικά όπλα. Από την άλλη πλευρά, οι πολεμικές επιχειρήσεις για την 

επιβολή της «διεθνούς νομιμότητας» από τη μοναδική υπερδύναμη και 

τους συμμάχους της αποτελούν κι αυτές ένα νέο είδος, «μονόπλευρου» θα 

έλεγε κανείς, πολέμου με στρατιώτες που «πατούν κουμπιά» και θύματα 

τον άμαχο πληθυσμό. 

 

    Ο πόλεμος, λοιπόν, όχι μόνο δεν τελείωσε για την ανθρωπότητα, αλλά 

εμφανίζεται με νέες μορφές, πεισματικά επιμένοντας στην εφιαλτική 

παρουσία του. Όπως απέδειξε η Ιστορία, ούτε η πολιτική, ούτε η ειρήνη - 

ως μεσοδιάστημα πολεμικής προετοιμασίας ή έστω ως παθητική απλώς 

κατάσταση «μη πολέμου»- μπορούν να αντιπαρατεθούν στο πολεμικό 

φαινόμενο. Γιατί, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, η πολιτική, αλλά και η ίδια 

η ειρήνη δεν αποτελούν το διαλεκτικά «αντίθετο» του πολέμου, αυτό 

δηλαδή που συγκρούεται υπαρξιακά μαζί του και που μπορεί να τον 

αναιρέσει. Το στοιχείο αυτό, όπως θα έγινε ίσως αντιληπτό από την 

ανάλυση που προηγήθηκε, είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη με το 

ουσιαστικό, βέβαια, και όχι με το τυπικό περιεχόμενο που δίνεται 

συνήθως στον όρο. Η δικαιοσύνη δηλαδή που έχει ως ουσιαστικό της 

περιεχόμενο να αποκαταστήσει την ισότητα και κατ' επέκταση τη 

φιλότητα μεταξύ των ανθρώπων, καταλύοντας την ανισότητα (δηλαδή 

την αδικία) που τροφοδοτεί το μίσος και την ανάμεσά τους εχθρότητα. 

 



    Είναι φανερό πως τέτοια ουσιαστική δικαιοσύνη δεν μπορεί, βέβαια, να 

είναι η «δικαιοσύνη» των ισχυρών, που επικαλούνται μονόπλευρα ως 

«δίκαιο» τη θεσπισμένη αδικία, ούτε εξάλλου η «δικαιοσύνη» των 

νικητών μετά από μια πολεμική σύγκρουση, που συνιστά κατά κανόνα 

εκδίκηση υπό την επίκληση απλώς του δικαίου. Η δικαιοσύνη δεν είναι 

εκδίκηση. Διαφορετικά, θα ήταν πόλεμος με 

παραλλαγμένη απλώς μορφή και όνομα. Η ανταποδοτική «δικαιοσύνη» 

του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», όταν επιβάλλεται, ικανοποιεί 

προσωρινά αυτόν που την επικαλέστηκε, διαιωνίζει ωστόσο το μίσος και 

την εχθρότητα συντηρώντας το φαύλο κύκλο της βίας. 

 

    Η αληθινή δικαιοσύνη της ισότητας και της αδελφοσύνης είναι 

πράγματι η κρατίστη των αρετών. Γι' αυτό, πριν επιβληθεί κοινωνικά, θα 

πρέπει να κατακτηθεί ατομικά από τον κάθε άνθρωπο. Κανείς μας δεν 

μπορεί να την επικαλείται ή να την περιμένει από τον ουρανό, αν δεν την 

έχει καλλιεργήσει μέσα του με τις όποιες θυσίες συνεπάγεται αυτό για τα 

υλικά του συμφέροντα. Όσοι μαθαίνουν να μισούν στο όνομα μιας 

«ανταποδοτικής δικαιοσύνης», αλλά και όσοι θεωρούν αδικία να τους 

προσβάλλουν τα δικά τους αγαθά, ενώ οι ίδιοι αδικούν ή ανέχονται την 

αδικία σε άλλους ανθρώπους, ψευδώς επικαλούνται τη δικαιοσύνη. Η 

«δικαιοσύνη» τους είναι κάλπικη. Και την αληθινή ειρήνη δεν πρόκειται 

ποτέ να την απολαύσουν: ούτε μέσα τους ούτε στον κοινωνικό τους χώρο. 

                                               Ι. Μανωλεδάκης, περιοδικό Φιλόλογος., τευχ. 106 

(διασκευή) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100- 120 λέξεις περίπου. 

 

                                                                    Μονάδες 25 

Β1. «Η αληθινή δικαιοσύνη της ισότητας και της αδελφοσύνης<πριν 

επιβληθεί κοινωνικά, θα πρέπει να κατακτηθεί ατομικά από τον κάθε 

άνθρωπο». Να εξηγήσετε την άποψη του συγγραφέα σε μια παράγραφο 

80-100 λέξεων περίπου. 

                                                                     Μονάδες 10 

 

Β2. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για κάθε λέξη που ακολουθεί: 

       επικράτηση, ανεδαφικές, ξεπήδησαν, θεσπισμένη, απλώς. 

                                                                     Μονάδες 5 

 

B3. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για κάθε λέξη που ακολουθεί: 

       απομακρύνεται, αναίμακτη, αλλόδοξο, αιφνίδια, κάλπικη. 

                                                                     Μονάδες 5 

B4. Ποιος είναι ο τρόπος και τα μέσα πειθούς στην τέταρτη παράγραφο; 

      (Ο πόλεμος, λοιπόν, < εχθρότητα ). 



                                                                     Μονάδες 10 

B5. Να ερμηνεύσετε : α) τη χρήση της διπλής παύλας και των 

εισαγωγικών στη φράση:  -ως μεσοδιάστημα πολεμικής προετοιμασίας ή 

έστω ως παθητική απλώς κατάσταση   «μη πολέμου»- 

                                                                     Μονάδες 3 

 

  β) τη χρήση των εισαγωγικών στη φράση: Η ανταποδοτική «δικαιοσύνη» 

του «οφθαλμόν αντί  οφθαλμού». 

                                                                     Μονάδες 2 

 

 

Γ.«Η ειρήνη είναι ένα πανανθρώπινο ιδανικό, που διαρκώς παραβιάζεται, 

όταν στη σκακιέρα της πολιτικής και οικονομικής επιρροής διαφόρων 

ηγετών, εμπλέκονται αντικρουόμενα συμφέροντα ισχυρών κρατών και 

συνασπισμών. Τα πολλά περιστατικά κοινωνικών αναταραχών και 

ένοπλων συγκρούσεων στον κόσμο μας εντείνουν την ανασφάλεια και το 

φόβο σε όλους μας, μήπως τα φαινόμενα αυτά γενικευτούν και 

ξεσπάσουν περιφερειακοί πόλεμοι με απρόβλεπτη εξέλιξη. Σ’ ένα άρθρο 

(500-600 λέξεων περίπου) που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 

σχολείου σας, να αναφερθείτε στα αγαθά που προσφέρει η ειρήνη και 

στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τη διασφαλίσουμε». 

                                                                   Μονάδες 40 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία 
μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα 
κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ 
πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι 
επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 

 


