
 
Γ΄Λυκείου 

Διαγώνισμα στην Ν. Γλώσσα 

A. KEIMENO 

    Δέχομαι την τιμή αυτή με βαθιά ευγνωμοσύνη και με μεγάλη ταπεινότητα.Πρόκειται για ένα βραβείο που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες μας.Αποδεικνύει ότι παρά τη βαναυσότητα και τα δεινά στον κόσμο, δεν είμαστε απλώς αιχμάλωτοι της μοίρας μας.Οι πράξεις μας έχουν σημασία και μπορούν να στρέψουν την ιστορία προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης. 
    Εντούτοις,θα ήμουν αμελής αν δεν αναγνώριζα την αξιοσημείωτη αμφισβήτηση που προκάλεσε η γενναιόδωρη απόφασή σας.Σε σύγκριση με ορισμένους γίγαντες της ιστορίας που τιμήθηκαν με το βραβείο αυτό,τα επιτεύγματά μου είναι λιγοστά.Και ύστερα,υπάρχουν γυναίκες και άνδρες σε όλο τον κόσμο που έχουν φυλακιστεί και υποστεί βία επιδιώκοντας δικαιοσύνη. Υπάρχουν κι εκείνοι που μοχθούν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις για την ανακούφιση εκείνων που υποφέρουν.Υπάρχουν τα παραγνωρισμένα εκατομμύρια των οποίων οι πράξεις θάρρους και συμπόνοιας εμπνέουν ακόμη και τους πλέον σκληρούς κυνικούς.Δεν μπορώ να αντικρούσω ότι όλοι αυτοί λοιπόν,αξίζουν πολύ περισσότερο από εμένα ετούτη την τιμή.Ίσως, το βαθύτερο ζήτημα που άπτεται της παραλαβής αυτού του βραβείου, είναι το γεγονός ότι είμαι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων ενός Έθνους που βρίσκεται εν μέσω δυο πολέμων. 
    Ωστόσο,βρισκόμαστε σε πόλεμο και είμαι υπεύθυνος για την αποστολή χιλιάδων νέων Αμερικανών σε θέσεις μάχης σε μια μακρινή Χώρα.Ορισμένοι θα σκοτώσουν,ορισμένοι θα σκοτωθούν.Συνέπως,προσέρχομαι σήμερα εδώ για την παραλαβή αυτού του σπουδαίου βραβείου θέτοντας  σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη και τις προσπάθειες των κρατών  να αντικαταστήσουμε το ένα με  το άλλο. 
       Βεβαίως τα ερωτήματα αυτά δεν είναι καινούργια.Ο πόλεμος με την μια ή την άλλη μορφή,εμφανίσθηκε μαζί με τον άνθρωπο(!)Στην αυγή της ιστορίας δεν ετίθετο ηθικό θέμα περί αυτού.Ήταν απλούστατα ένα γεγονός(όπως η ξηρασία ή η ασθένεια)ο τρόπος με τον οποίο οι φυλές και κατόπιν οι πολιτισμοί επεδίωκαν την ισχύ και επέλυαν τις διαφορές τους.Και με τον καιρό,καθώς οι κώδικες των νόμων πίεζαν να ελέγξουν τη βία ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων,έτσι και οι φιλόσοφοι και οι ιερείς και οι πολιτικοί άνδρες αναζητούσαν τρόπους να ρυθμίσουν την καταστροφική δύναμη του πολέμου. Εμφανίσθηκε η έννοια του “δίκαιου πολέμου”,που υπαινισσόταν ότι ο πόλεμος ήταν δικαιολογημένος,ότι μπορεί να νομιμοποιείται όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.Εμφανίστηκε επίσης η αντίληψη ότι ο πόλεμος είναι αναγκαίος όταν πρόκειται για πράξη αυτοάμυνας. 
    Γνωρίζουμε βεβαίως ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας αυτής, η έννοια του “δίκαιου πολέμου”σπανίως έγινε σεβαστή.Η ικανότητα των ανθρώπινων όντων στην επινόηση τρόπων να σκοτώνονται μεταξύ τους αποδείχτηκε αστείρευτη.Ο κόσμος μπορεί να μην φέρει πλέον την προοπτική ενός πολέμου μεταξύ δυο υπερδυνάμεων με πυρηνικά,όμως η διάδοση των πυρηνικών όπλων δύναται να αυξήσει τον κίνδυνο καταστροφής.Στους σημερινούς πολέμους 



σκοτώνονται περισσότεροι πολίτες, απ΄ότι στρατιώτες,οι σπόροι μελλοντικών συγκρούσεων έχουν ήδη φυτευθεί,οικονομίες διαλύονται,πρόσφυγες πληθαίνουν και παιδιά σημαδεύονται… 

      Οφείλουμε να ομολογήσουμε τη σκληρή αλήθεια.Δεν πρόκειται να εξαλείψουμε τις βίαιες συγκρούσεις.Θα υπάρχουν φορές, όπου τα έθνη θα βρίσκουν την ωμή βία όχι μόνο αναγκαία αλλά και επαρκώς δικαιολογημένη. Έχω ως πρότυπο μου τον Μάρτιν Λούθερ Κιγκ που έλεγε “Η βία δεν φέρνει ποτέ 
μόνιμη ειρήνη.Δεν λύνει ποτέ κανένα πρόβλημα.Δημιουργεί νέα και πιο 
σύνθετα.”Ως αρχηγός κράτους όμως, αντιμετωπίζω τον κόσμο ως έχει και δεν μπορώ να μείνω αδρανής μπροστά σε απειλές κατά του αμερικανικού λαού... 
        Παρ΄όλα αυτά,είμαι πεπεισμένος ότι  διπλωματία πρέπει να έχει δύναμη.Αν θέλουμε ειρήνη με διάρκεια, τότε τα λόγια της διεθνούς κοινότητας πρέπει να σημαίνουν κάτι. Αντίθετα,τα καθεστώτα εκείνα που αδιαφορούν για τους κανόνες και τους παραβιάζουν  πρέπει να καθίστανται υπόλογα για τις πράξεις τους.Κι αυτό πρέπει να συμβαίνει διότι οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους,κράτη και πολίτες.{…}Αυτή η επίγνωση οδήγησε τους συντάκτες της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μετά τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο.Στον απόηχο της καταστροφής αναγνώριζαν ότι αν δεν εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη δεν θα είναι παρά μια κενή υπόσχεση… 

      Κυρίες και κύριοι. Δεν χρειάζεται να  σκεφτούμε ότι η ανθρώπινη φύση είναι τέλεια.Δεν χρειάζεται να ζούμε σ΄έναν ιδανικό κόσμο, για να συνεχίσουμε  να επιδιώκουμε τα ιδανικά εκείνα που θα τον καταστήσουν καλύτερο.Η μη βία που εφάρμοσαν άνδρες σαν τον Γκάντι και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ- μπορεί να μην υπήρξε πρακτική σε κάθε περίσταση αλλά η αγάπη που κήρυξαν – η θεμελιώδης πίστη τους στην ανθρώπινη πρόοδο- αυτή θα πρέπει πάντοτε να είναι ο πολικός αστέρας που μας οδηγεί στο ταξίδι μας.  
 

Barack Obama .Απόσπασμα της ομιλίας του κατά την τελετή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 2009. 
B. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου( 100- 120 λέξεις) Μονάδες 25  
 

Β1. Να δηλώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές ή Λάθος. 

1. Ο ομιλητής πρεσβεύει την άποψη ότι οι πράξεις των κρατών μπορούν να οδηγήσουν τους  λαούς στην δικαιοσύνη. 
2. Ο ομιλητής στρέφεται κατά του πολέμου. 
3. Υποστηρίζει ότι η απόδοση του Νόμπελ Ειρήνης στο πρόσωπό του λειτουργεί ως δέσμευση άσκησης πολιτικής ειρήνης και όχι πολέμου. 

4. Η ειρήνη είναι συνυφασμένη με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
5. Αστείρευτη αποδεικνύεται η επιθυμία των λαών για ειρηνευτικές πολιτικές. Μονάδες 10  

 

Β2.Να δηλώσετε δυο τρόπους πειθούς στη 2η παράγραφο του κειμένου, όπως επίσης και τα μέσα που χρησιμοποιούν. Μονάδες 5  



Β3.Να εντοπίσετε δυο τρόπους ανάπτυξης της  παρακάτω παραγράφου 

(Παρ΄όλα αυτά,είμαι πεπεισμένος…μια κενή υπόσχεση) και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
 Μονάδες 5  
Β4. Να δικαιολογήσετε τα παρακάτω σημεία στίξεως: α)  «δίκαιου πολέμου»  β)  παιδιά σημαδεύονται… γ)   – η θεμελιώδης πίστη τους στην ανθρώπινη πρόοδο- δ)  (όπως η ξηρασία ή η ασθένεια) ε) Ο πόλεμος με την μια ή την άλλη μορφή,εμφανίσθηκε μαζί με τον άνθρωπο(!) 

 Μονάδες 5  
 

Β5. α) Να εντοπίσετε 2 παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της γλώσσας. Γιατί, χρησιμοποείται,κατά την άποψή σας, από τον ομιλητή;(μον.2,5) 

β) «...Έχω ως πρότυπο μου τον Μάρτιν Λούθερ Κιγκ που έλεγε “Η βία δεν φέρνει 
ποτέ μόνιμη ειρήνη.Δεν λύνει ποτέ κανένα πρόβλημα.Δημιουργεί νέα και πιο 
σύνθετα.” Να σχολιάσετε τη χρήση του παραδείγματος από τον Barack Obama το 2009. 

 Μονάδες 5. 

 

Β6. Να γράψετε ένα συνώνυμο για κάθε υπογραμμισμένο όρο του κειμένου. 
 Μονάδες 5 Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 Με αφορμή το βραβείο Νόμπελ του Barack Obama το 2009 γράφετε ένα άρθρο  για το μαθητικό σας περιοδικό,που έχει αφιέρωμα στα πολεμικά γεγονότα που εκδηλώνονται στον πλανήτη μας τα τελευταία χρόνια.  Στο άρθρο σας αναπτύσσετε τις απόψεις σας σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης κατάπαυσης του πυρός  και υιοθέτησης της ειρήνης για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των κρατών.Με ποιούς τρόπους, μπορούν οι νέοι να διεκδικήσουν  ένα μέλλον ειρήνης προκειμένου να ευημερήσουν οι ίδιοι αλλά και οι κοινωνίες τους. 
 

(500 – 600 λέξεις)  
 Σας ευχόμαστε επιτυχία! 

 

 

 

 

 

 


