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Ηµεροµηνία: Σάββατο 1 Απριλίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.

Ο συγγραφέας επισηµαίνει το πρόβληµα του πολέµου στο σύγχρονο κόσµο.
Αρχικά διαπιστώνει πως ο σηµερινός ευρωπαϊκός πολιτισµός, που παλιά
διακρινόταν για τις ουµανιστικές και δηµοκρατικές αξίες του, έχει αλλοτριωθεί
από ξένα πρότυπα υποκουλτούρας και υλισµού. Έτσι ο σηµερινός πολιτισµός
υπηρετώντας οικονοµικά συµφέροντα δε συντελεί στην ηθική απελευθέρωση
του ανθρώπου αλλά υποθάλπει τον πόλεµο. Τα δεινά του πολέµου αποτελούν
µια πρωτόγνωρα τραυµατική εµπειρία για όποιον τα βιώνει, καθώς κατά τη
διάρκειά του συντελούνται πράξεις θηριωδίας και απανθρωπιάς. Ο συγγραφέας
καταλήγει συµπεραίνοντας πως ο άνθρωπος είναι ικανός για τα µεγαλύτερα
επιτεύγµατα αλλά και για τις πιο παράλογες πράξεις.

Β1.

Αίτηµα της εποχής είναι ο επαναπροσδιορισµός των στόχων του πολιτισµού. Ο
σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να επανατοποθετήσει τη στάση του απέναντι στο
µύθο της υλικής προόδου και να τοποθετήσει τις ανθρωπιστικές αξίες πάνω
από τις υλικές. Στόχος του πολιτισµού πρέπει να είναι η ευτυχία του ανθρώπου
που εξασφαλίζεται µέσα από την ηθική του ελευθερία και την πνευµατική του
ωριµότητα. Ένας πολιτισµός που θα διδάσκει την ελευθερία ως γνώση των
ορίων δράσης και θα καλλιεργεί το σεβασµό προς τους άλλους. Μόνο λοιπόν
αν η πρόοδος στηρίζεται στις αξίες του ανθρωπισµού, ο άνθρωπος θα
καταξιωθεί ως το ον που µπορεί να προοδεύει υλικά αλλά και να εξανθρωπίζει
τη ζωή του.

Β2.

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Β3.

Στο χωρίο «Κάθε φορά, ωστόσο… το σκοτεινό αύριο.» ο συγγραφέας
χρησιµοποιεί την επίκληση στο συναίσθηµα του δέκτη. Συγκεκριµένα
υποστηρίζει την άποψη ότι τα δεινά που επιφέρει ένας πόλεµος αποτελούν µια
πρωτόγνωρα τραυµατική εµπειρία για τον άνθρωπο που τα βιώνει.

Σωστό
Σωστό
Σωστό
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Ο συγγραφέας αξιοποιεί ως µέσο πειθούς την περιγραφή («Μοιάζει
πρωτόγνωρος ο ήχος…και το σκοτεινό αύριο.») καθώς περιγράφει τις
καταστάσεις που βιώνουν οι άνθρωποι στον πόλεµο, συναισθηµατικά
φορτισµένες λέξεις/φράσεις (π.χ. η θλίψη ενός στρατιώτη µε τα δεκανίκια,
ακρωτηριασµένα θύµατα) και µεταφορές-ποιητική χρήση του λόγου
(π.χ.«σαν όλα να ανακαλύπτονται από την αρχή»,«το σκοτεινό αύριο»)
Ο συγγραφέας επιδιώκει να διεγείρει τα συναισθήµατα του κοινού(θλίψη,
πόνο) και να το συγκινήσει ώστε να προκαλέσει την ενεργητική κινητοποίησή
του κατά του πολέµου και της βαρβαρότητας που προκαλεί.
Επιπλέον στο χωρίο «Ο πόλεµος και τα δεινά του…µεγάλους στοχαστές.» ο
συγγραφέας επικαλείται τη λογική µε τεκµήρια –παραδείγµατα καθώς
αναφέρει περιπτώσεις καλλιτεχνικών έργων και πνευµατικών ανθρώπων που
έχουν περιγράψει τον πόλεµο και τα δεινά του.

Β4.

Η περίοδος βρίσκεται στην ενεργητική σύνταξη. Μετατροπή σε παθητική:
«Από τα πρότυπα της εποχής αλλοιώνονται έτσι κοινωνίες και τόποι, και ο
σηµερινός άνθρωπος καθίσταται αβαθής στις ανάγκες ή την κρίση του.

Β5.

Στο κείµενο κυριαρχεί το γ΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο. Έτσι εκφράζει
αντικειµενική, απρόσωπη στάση, θέσεις/ιδέες ευρύτερα αποδεκτές και ο λόγος
χρωµατίζεται µε ουδέτερο ύφος. Με την επιλογή αυτού του ρηµατικού
προσώπου ο συγγραφέας προσδίδει στο κείµενό του αντικειµενικότητα και
εγκυρότητα.

Β6.

Ξεπερνούν= υπερβαίνουν, υπερκερνούν, υπερνικούν
Πρότυπα= είδωλα, υποδείγµατα
Πεποίθηση= πίστη, φρόνηµα
Έγκειται= βρίσκεται, ενυπάρχει
Επιτεύγµατα= κατορθώµατα, άθλοι, επιτυχίες

Γ.

Πρόλογος:
Είναι γεγονός πως η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική συνεργασία των
κρατών στα πλαίσια του διεθνισµού επιβάλλει την επικράτηση του σεβασµού
και της ισοτιµίας των λαών. Όταν όµως τα ισχυρά κράτη προσπαθούν να
επιβάλλουν τα συµφέροντά τους καταστρατηγώντας τα δικαιώµατα των
αδύναµων χωρών, τότε καταλύεται η έννοια της ειρηνικής συνύπαρξης και
υποθάλπονται οι εµπόλεµες µεταξύ τους συρράξεις.
Ορισµός: Πόλεµος είναι η κατάσταση σύγκρουσης µεταξύ σχετικά µεγάλων
οµάδων ανθρώπων (όπως έθνη, πολιτείες, οργανισµοί, κοινωνικές οµάδες), που
χαρακτηρίζεται από την χρήση ένοπλης βίας.
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Α΄ ζητούµενο: Λόγοι που ο πόλεµος προκαλεί την ανησυχία και τον
αποτροπιασµό των ανθρώπων - Αρνητικές συνέπειες
1. Ο πόλεµος επιφέρει υλικές καταστροφές και µαζικές εξοντώσεις
ανθρώπων.
2. Οι χώρες που εµπλέκονται στον πόλεµο καταστρέφονται οικονοµικά καθώς
όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι σταµατούν (εµπόριο, βιοµηχανία, γεωργία κ.α.)
ενώ το κράτος ξοδεύει µεγάλα ποσά σε πολεµικές ανάγκες.
3. Η χρήση των σύγχρονων πυρηνικών όπλων συντελεί στην καταστροφή του
φυσικού περιβάλλοντος και στην ολοκληρωτική καταστροφή του πλανήτη.
4. Επέρχεται πνευµατική και πολιτισµική παρακµή. Η εκπαίδευση σταµατά, οι
τέχνες και τα γράµµατα οπισθοδροµούν και υποβαθµίζεται το πνευµατικό
επίπεδο του λαού. Οι άνθρωποι που βιώνουν τον πόλεµο ενδέχεται να
µείνουν αναλφάβητοι. Έτσι ο λαός γίνεται ευάλωτος σε κάθε είδους
προπαγάνδα και χειραγώγηση.
5. Παρατηρείται έξαψη των παθών και των ενστίκτων. Ο άνθρωπος στον
πόλεµο φέρεται βίαια, παράλογα και απάνθρωπα, καταλύοντας κάθε έννοια
ηθικής, γραπτού και άγραφου νόµου.
6. ∆ιαταράσσεται η ψυχική ισορροπία των ανθρώπων. Η βίωση ενός πολέµου
επιφέρει στην ψυχή αισθήµατα φόβου, ανασφάλειας, καχυποψίας.
7. Καταστρέφονται τα πολιτιστικά µνηµεία, χάνεται η παράδοση και η
πολιτιστική κληρονοµιά ενός λαού. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος της
πολιτιστικής διείσδυσης άλλων λαών που προσπαθούν να επιβάλλουν το
δικό τους πολιτισµό πάνω στις άλλες χώρεςώστε να τις εκµεταλλεύονται
οικονοµικά.

Β΄ Ζητούµενο: Τρόποι παγίωσης της παγκόσµιας ειρήνης
1. Οι πολιτικοί ηγέτες να περιορίσουν τις επεκτατικές διαθέσεις τους και να
σέβονται την αρχή της ισοτιµίας των λαών. Να επιδιώκουν την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που εµφανίζονται ανάµεσα στα κράτη µε
διπλωµατία και δηµοκρατικό διάλογο.
2. Οι διεθνείς οργανισµοί να αναλάβουν την ευθύνη να επιβάλλουν την
εφαρµογή των διεθνών συνθηκών και να διασφαλίζουν την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος τους και να
γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις τους από όλα τα κράτη.
3. Οι πνευµατικοί ηγέτες να µεταδώσουν µέσα από το έργο τους τα
πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης, της αγάπης και της συναδέλφωσης των
λαών. Ιδίως οι επιστήµονες να αρνούνται την στράτευση σε πολεµικά
συµφέροντα και να προσδώσουν στην επιστήµη τους ανθρωπιστικό
χαρακτήρα.
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4. Απαιτείται ανθρωποκεντρική παιδεία και ουσιαστική διδασκαλία του
µαθήµατος της ιστορίας, ώστε να διδαχθούν οι νέες γενιές πως µόνο σε
περιόδους ειρήνης µπορούν οι λαοί να προοδεύσουν.
5. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης να προβάλλουν το πρόβληµα για να
ευαισθητοποιήσουν την παγκόσµια κοινή γνώµη. Οι δηµοσιογράφοι να
διέπονται από εντιµότητα και αξιοπρέπεια και να µην παραπληροφορούν
τον κόσµο.
6. Ο αθλητισµός και ιδίως το ολυµπιακό ιδεώδες προβάλλει την ειρηνική
συνύπαρξη των λαών και την κατάργηση των εθνικών προκαταλήψεων.
7. Να ενεργοποιηθούν οι λαοί και να ασκήσουν πίεση στις πολιτικές ηγεσίες
για την παγίωση της ειρήνης.
Επίλογος
Αποτελεί λοιπόν πραγµατικότητα ότι ο πόλεµος δε λύνει διαφορές αλλά
δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερη έχθρα και µίσος οδηγώντας στην καταστροφή
όλους τους εµπλεκόµενους. Η παγίωση της παγκόσµιας ειρήνης αποτελεί
υποχρέωση όλων των λαών για να µπορούν στο µέλλον να στραφούν στη
δηµιουργική ζωή και να προοδεύσουν.
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