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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
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 αδίστακτη 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 αναντίλεκτο επιχείρημα· το δίκαιο του αθώου 
δεν είναι πια. ∆εν υπάρχουν αθώοι, αφού τόσοι σφαγιάστηκαν, 
τόσοι σφαγιάζονται σχεδόν επίσημα, αφού η κάθε μορφής 
αδικία θεριεύει στην οικουμένη κι ο πολιτισμός, ξεπνοημένος, 
δεν έχει πια δύναμη, με την παιδεία, να μαλάξει, να 
καλλιεργήσει, να εξευγενίσει τις εξαγριωμένες καρδιές. 

[...] 
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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 πανάκεια του 
κακού που μαστίζει την οικουμένη. Και μαζί, η βία κι η 
τρομοκρατία είναι η αποτρόπαιη 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). 

 

1. γινόμενο: αποτέλεσμα. 
2. ξεπνοημένος: χωρίς πνοή, ξεψυχισμένος. 
3. πανάκεια: φάρμακο που θεωρείται ότι θεραπεύει κάθε 

ασθένεια, το μέσο επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος. 
4. αναντίλεκτο: αναμφισβήτητο. 
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ΘΕΜΑΤΑ: 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειμένου, 

χωρίς δικά σας σχόλια,  σε 80 - 100 λέξεις. 

Μονάδες 25 
 

Β.1. Να αποδώσετε το νόημα της παρακάτω περιόδου του 
κειμένου σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων: 

 «Η βία αυτή ξεκινά από την αδίστακτη εσωτερική 
πεποίθηση ότι ο άνθρωπος ως ηθικό πρόσωπο, επομένως ως 
πρόσωπο ιερό κι αξιοσέβαστο, πέθανε». 

   Μονάδες 10 
 

Β.2. Να αναφέρετε τους τρόπους ανάπτυξης της τελευταίας 
παραγράφου του κειμένου εντοπίζοντας τα σχετικά χωρία. 

 « Ίσως είναι περιττό ... πηκτό αυτό το σκοτάδι». 

Μονάδες 5 
 

Β.3. Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω 
λέξεις: 

 αδίστακτη, θεριεύει, αποκρίνονται, εκμηδενιστεί, 
αληθινός.  

Μονάδες 5 
 

Β.4. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω περιόδους μετατρέποντας 
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 
α. «γιατί τον ηρωισμό τον γεννά μια πίστη» (μονάδες 2). 
β. «Γιατί λύσεις δεν γεννούν· γεννούν περιπλοκές και 

οξύνουν το καθεστώς της βαρβαρότητας» (μονάδες 3). 
 Μονάδες 5 

 
Γ. Να αναπτύξετε σε ένα άρθρο, που θα δημοσιευθεί 

στην εφημερίδα του δήμου σας, τα αίτια και τις 
συνέπειες της βίας και να προτείνετε τρόπους 
αντιμετώπισης του προβλήματος (400-500 λέξεις). 

Μονάδες 50 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα 
θέματα 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. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό. 

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων. 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά την 8.30΄ απογευματινή. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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