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Ο ζεκεξηλφο πνιηηηζκφο, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ: ζξηάκβνπο, θαηαθηήζεηο, αδηέμνδα, αληηθάζεηο, 

δηακνξθψλεη λέα δεδνκέλα θαη πξνζδίδεη ζηνλ θφζκν κηα 

θαηλνχξγηα κνξθή. Έηζη πνιιά θαηλφκελα ηνπ 

παξειζφληνο δελ έρνπλ πηα ζέζε αλάκεζα καο, ελψ άιια 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, πξνζιακβάλνληαο λέα 

πνηφηεηα. ηα ηειεπηαία αλήθεη θαη ε βία, ε νπνία πιένλ 

παξνπζηάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο απνρξψζεηο, πην 

πνιχπινθε, άιινηε ζπγθεθαιπκκέλε θη άιινηε έθδειε. 

Σέηνηα κνξθή βίαο απνηειεί θη ε ηξνκνθξαηία, κηα απ' ηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσληθέο κάζηηγεο. 

 

 

Οξηζκφο 

Τρομοκραηία είλαη ε σκή θη απξνθάιππηε άζθεζε βίαο απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο πνπ επηδηψθνπλ 

ζπλήζσο πνιηηηθνχο ή εζληθηζηηθνχο ζθνπνχο. Η ηξνκνθξαηία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζ' εζσηεξηθή θαη 

δηεζλή. ηελ πξψηε πεξίπησζε αζθείηαη απφ πνιίηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο θη έρεη θίλεηξα 

ηδενινγηθά - πνιηηηθά, ελψ ζηε δεχηεξε νη ηξνκνθξάηεο δξνπλ ζε μέλα θξάηε θαη ηα θίλεηξα ηνπο 

είλαη παηξησηηθά - εζληθηζηηθά. 

 

 

Αηηίεο Ανηιμεηώπιζη ηης ηρομοκραηίας 

Αίηια όπως προβάλλονηαι απ' ηοσς 

ηρομοκράηες 

 

Οη ηξνκνθξάηεο πνπ δξνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο ηνπο πξνβάιινπλ σο αλαγθαία ηε ρξήζε 

βίαο απέλαληη ζ' έλα θξάηνο πνπ: 

- είλαη άδηθν, γηαηί αλέρεηαη, ζηεξίδεη θη ππεξεηεί 

ηνπο πινχζηνπο, ελψ θαηαπηέδεη ηνπο θησρνχο, 

-είλαη αλάιγεην θη αλαμηφπηζην, αθνχ πξνβάιιεη 

έλα πξφζσπν θνηλσληθήο επαηζζεζίαο κε 

ππνζρέζεηο θαη δεκαγσγίεο, ελψ ζηελ νπζία 

δεκηνπξγεί ή ζπληεξεί κηα θνηλσλία δπν 

ηαρπηήησλ. Οη επθαηξίεο δίλνληαη επηιεθηηθά 

ζηνπο ιίγνπο, ελψ νη πνιινί αληηκεησπίδνληαη 

ξαηζηζηηθά σο πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο: 

πιήηηνληαη δει. απ' ηελ αλαμηνθξαηία, ηελ 

αλεξγία, ηε ρεηξαγψγεζε θηι., 

- είλαη ππνθξηηηθφ. Απηναπνθαιείηαη 

δεκνθξαηηθφ, ελψ είλαη ζηελ νπζία απηαξρηθφ, 

ζπγθεληξσηηθφ, απνθιείεη ηνπο πνιίηεο απ' ηα 

θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπο ηξνκνθξαηεί 

επηηξέπνληαο ή ππνζάιπνληαο ηελ απζαηξεζία 

ησλ νξγάλσλ ηνπ. 

Η βία ηειηθά πξνβάιιεηαη σο ε κφλε ερεξή 

απάληεζε θη ηζρπξή αληίδξαζε πξνο έλα 

θνηλσληθνπνιηηηθφ θαηεζηεκέλν πνπ 

αληηκεησπίδεη αδηάθνξα θάζε ήπηα κνξθή 

δηακαξηπξίαο. Γίλεηαη ε κφλε ηθαλή ελέξγεηα λ' 

αθππλίζεη ην θνηλσληθφ ζψκα πνπ ζπκβηβαζκέλν 

αλέρεηαη ηελ θαηάζηαζε 

Γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηνπ απαηηείηαη ε άξζε 

ησλ αηηίσλ ηνπ. Χξεηάδεηαη:  

 

 

 

-έλαο έληηκνο, ήξεκνο θφζκνο,  

-έλαο θφζκνο φπνπ δε ζα έρνπλ ζέζε νη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο, νη αδηθίεο, ηα 

ζπκθέξνληα, ε νηθνλνκηθή θαρεμία νιφθιεξσλ 

θνηλσληψλ, αιιά ζα επηθξαηεί ε δηθαηνζχλε, ε 

δεκνθξαηία, ε εζηθή, 

-νπζηαζηηθφο εθδεκνθξαηηζκφο ησλ θνηλσληψλ, 

-ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ αγσγήο, 

-κηα βαζηά θη εθηεηακέλε παηδεία,  

-έλαο πνιχπιεπξνο θη εηιηθξηλήο αλζξσπηζκφο,  

-πξνψζεζε κηαο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ ζα 

εδξάδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

απηνλνκίαο - απηνδηάζεζεο θαη ηζφηηκεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ιαψλ. 

Σν πξφβιεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ζχλζεην 

θαη δε ιχλεηαη νχηε κε κεγάια ιφγηα νχηε 

ζπαζκσδηθά, κε θηλήζεηο δει. εληππσζηαζκνχ θη 

εθεζπραζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο.  
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Γηεζλήο ηξνκνθξαηία Σξφπνη αληηκεηψπηζεο 

Δπηρεηξήκαηα γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο δηεζλνχο 

ηξνκνθξαηίαο 

Οη ηξνκνθξάηεο πνπ δνπλ ζε μέλα θξάηε 

ηζρπξίδνληαη φηη νη πξάμεηο ηνπο γίλνληαη: 

-γηα ηελ απειεπζέξσζε αηρκάισησλ αγσληζηψλ - 

επαλαζηαηψλ,  

-γηα ηελ εθδίθεζε ηνπ ζαλάηνπ ζπλαγσληζηψλ –

ζπκπαηξησηψλ πνπ ράζεθαλ, ζπρλά άδηθα, ζηνλ 

αγψλα γηα πςειά ηδαληθά θη ηδεψδε, 

-γηα λα ρηππεζεί ν ηκπεξηαιηζκφο - εδαθηθφο 

επεθηαηηζκφο,  

-γηα λ' αζθεζεί πίεζε κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε 

πάηξησλ εδαθψλ θαη πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ 

δηθαίσλ πνπ θαηαπαηψληαη ζην πιαίζην κηαο 

πνιηηηθήο ειέγρνπ, ε νπνία θαηαξγεί ηελ 

απηνλνκία θη εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ηζρπξψλ θξαηψλ. 

 

Παγθνζκηνπνίεζε κε δηθαηνζχλε, εηξήλε θαη 

αζθάιεηα 

 

 

-πξνψζεζε κηαο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ ζα 

εδξάδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

απηνλνκίαο - απηνδηάζεζεο θαη ηζφηηκεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ιαψλ 

-Δθδεκνθξαηηζκφο ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ 

-Αλάθηεζε ηνπ θχξνπο ηνπ ΟΗΔ 

-Δπίιπζε ησλ δηαθξαηηθψλ δηαθνξψλ κε βάζε ην  

  δηεζλέο δίθαην 

-Καηαδίθε ηεο απζαηξεζίαο ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ 

-εβαζκφο θαη επηβνιή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα 

ηελ πξνάζπηζε ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο εηξήλεο, ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο. 

-΄Διεγρνο ησλ ππεξεζληθψλ νηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ ειέγρνπλ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία θαη πξνθαινχλ πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη 

άιισλ πινπηνπαξαγσγηθψλ  θπζηθψλ πφξσλ. 

-Δπηζηξνθή ζηελ πνιηηηθή εμνπζία 

 

 

Γεληθφηεξεο ζθέςεηο 

Η ηξνκνθξαηία σο κέζν επίιπζεο δηαθνξψλ, πξνβνιήο αηηεκάησλ θαη δηεθδίθεζεο δηθαίσλ είλαη 

εχινγν λα ππάξρεη ζε κηα επνρή εζηθήο ξεπζηφηεηαο. ' έλαλ θφζκν φπνπ αμίεο φπσο ε αγάπε, ε 

εκπηζηνζχλε, ν ζεβαζκφο ζηνλ άλζξσπν, ε εηιηθξίλεηα, ε επαηζζεζία, ε αλζξσπηά ράλνληαη θη 

ππνθαζίζηαληαη απ' ην ζπκθέξνλ, ηελ έιιεηςε ηνπ κέηξνπ, ηε βαξβαξφηεηα θηι. είλαη ινγηθφ λα 

επλννχληαη κνξθέο πνιηηηθήο θη εζληθηζηηθήο αγξηφηεηαο, φπσο ε ηξνκνθξαηία. 

' έλα πεξηβάιινλ αληαγσληζηηθφ, ςπρξφ, ζθιεξφ γηα ηνπο απνηπρεκέλνπο, ν ρψξνο ηνπ πεξηζσξίνπ 

απνθηά κεγαιχηεξν κέγεζνο. Μέζα απ' απηφλ πξνέξρνληαη ζπρλά νη νπαδνί ηεο ηξνκνθξαηίαο, φληαο 

άλζξσπνη πηθξακέλνη, απνδησγκέλνη, απφβιεηνη, πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ αληίδξαζή ηνπο. 

ε κηα θνηλσλία πνπ λνζεί, πνπ εκθαλίδεη πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο, φπσο ε ζεκεξηλή, ηεο νπνίαο 

νη θχξηνη ζεζκνί αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ην ξφιν ηνπο, δελ αλαπηχζζνληαη νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο, ηθαλέο λα πξνζθχγνπλ ζην δηάινγν θαη ηε δηθαηνζχλε, γηα λα πξνσζήζνπλ ηα 

αηηήκαηά ηνπο. 

Οη λένη κεγαιψλνπλ ζ' έλα πεξηβάιινλ αλήζηθν, ε θαζνδήγεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απ' ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ην ζρνιείν είλαη ειιηπήο ή αληηθαηηθή. Έηζη δηακνξθψλνληαη άηνκα πνπ δελ έρνπλ κάζεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπιινγηθά, πνπ δελ έρνπλ νπιηζηεί κ' αξρέο, πνπ δελ έρνπλ εκπνηηζζεί κε θνηλσληθέο 

αμίεο, ψζηε λ' αγσλίδνληαη γηα θνηλσληθέο αιιαγέο κε ππνκνλή θη επηκνλή. Απελαληίαο, ε νξγή θη ε 

εθδηθεηηθφηεηα ππνθηλνχλ ηε δξάζε ησλ ηξνκνθξαηψλ, γη' απηφ θη νη ελέξγεηεο ηνπο είλαη επηδήκηεο 

θαη ρσξίο φθεινο. 

 

Σα ζπλεζέζηεξα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο είλαη: 

- ε εληαηηθφηεξε θχιαμε πςειψλ πξνζψπσλ, 

- ε θξνχξεζε πηζαλψλ ζηφρσλ κε ηελ αξηζκεηηθή   αχμεζε ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ θαη ηε     

  κεηαβίβαζε πεξηζζφηεξεο εμνπζίαο θη αξκνδηνηήησλ ζ' απηά,  
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-ε ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ πνηλψλ, 

- ε ζπλεξγαζία αζηπλνκηθψλ αξρψλ κε δηεζλείο ππεξεζίεο γηα ηε δίσμε θη έθδνζε ηξνκνθξαηψλ.  

Όια απηά φκσο αλαραηηίδνπλ επηθαλεηαθά θαη πεξηζηαζηαθά ην πξφβιεκα.  

 

 

 Ο θόβος γεννά θόβο, η βία πσροδοηεί ηη βία 

 

Η ηξνκνθξαηία δε δηθαηψλεηαη 

Σα επηρεηξήκαηα ησλ ηξνκνθξαηψλ   θσηίδνπλ ηα θίλεηξα ελεξγεηψλ ηνπο, ψζηε λα θαηαλνεζεί ην 

ζθεπηηθφ απηψλ ησλ νκάδσλ. Ωζηφζν δελ είλαη ηθαλά λα επηθέξνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, εθόζον: 

-ε κηα νξγαλσκέλε πνιηηεία, διόηι ε απηνδηθία είλαη απζαηξεζία. Έηζη νη ηξνκνθξάηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα κέζα γηα ηα νπνία θαηαγγέιινπλ ην θξάηνο θαη ράλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο, 

-ε δξάζε ησλ ηξνκνθξαηψλ είλαη δπλαηφ λα ππνθηλείηαη απφ πξνζσπηθά βηψκαηα. Καηά ζπλέπεηα ε 

δηθαζηηθή εμνπζία, ε κφλε δει. πνπ κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθή, πεξηθξνλείηαη, ππνηηκάηαη θαη 

ηειηθά κέλεη αλαμηνπνίεηε, 

-θαηαιχεηαη θάζε έλλνηα λνκηκφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο, επηθξαηνχλ ε αλνκία, ε αλαξρία θη ε 

αζπδνζία.  

-Κινλίδνληαη πεξηζζφηεξν νη ήδε εππαζείο δεκνθξαηίεο, εκπνδίδνληαη φιεο νη κεηξηνπαζείο ιχζεηο 

θαη δηαδηθαζίεο, κε ηηο νπνίεο ηειηθά επηβηψλεη θη εμειίζζεηαη ν άλζξσπνο, 

-ε ηξνκνθξαηία σζεί ηελ πνιηηεία ζε ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ηεο θαη ιήςε απζηεξψλ αζηπλνκηθψλ 

κέηξσλ.  

-Γίλεη επηρεηξήκαηα γηα λα εληαζεί ε απηαξρηθφηεηα πνπ θαηαγγέιιεη, θάλεη λα θαίλεηαη 

δηθαηνινγεκέλε θαη λφκηκε ε βία ηεο εμνπζίαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο βίαο πνπ 

πξνθαιεί πνιηηηθή θαη θνηλσληθή νπηζζνδξφκεζε, 

-ε ηξνκνθξαηία κεγαιψλεη ην θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα ζε κηα ήδε θνβηζκέλε θη αλαζθαιή 

θνηλσλία. 

-κε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο (βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, αεξνπεηξαηείεο) πιεξψλνπλ ην ηίκεκα αζψνη 

άλζξσπνη, (απινί πνιίηεο, εηζαγγειείο, αζηπλνκηθνί, δεκνζηνγξάθνη θηι.),ελψ η' αληίπνηλα είλαη 

νδπλεξά, αθνχ ε βία πξνθαιεί αληηβία, 

-εμαγξηψλνληαη ζηγά - ζηγά νη νπαδνί θη νη αληίπαινί ηεο, απμάλνληαο ηελ επηζεηηθφηεηα ζ' έλαλ 

εθηαιηηθά εμνπιηζκέλν θφζκν, 

-επηδεηλψλνληαη ε θαρππνςία θη ε κνλαμηά, πνπ ήδε πλίγνπλ ην ζχγρξνλν αλππεξάζπηζην άλζξσπν. 

 -επηπξφζζεηα, ν ηειεπηαίνο αλαηζζεηνπνηείηαη ζηε ζέα ηεο θξίθεο, ε θνηλή γλψκε εμνηθεηψλεηαη θαη 

δελ αληηδξά, δελ εμεγείξεηαη ζπλεηδεζηαθά, αιιά αλέρεηαη ή επηθξνηεί. Πξνρσξνχκε έηζη ζηαδηαθά 

πξνο έλαλ θφζκν πνπ δε ζα ληψζεη ηχςεηο γηα ηίπνηα, έλαλ θφζκν φπνπ ην δηεζλέο δίθαην δε ζα ηζρχεη 

θη ε εηξήλε ζα είλαη επηζθαιήο. 

 

 

Αλαξηήζεθε απφ Βάγηα Γθέθα ζηηο 5:24 π 

Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο εδψ http://papatsiros.blogspot.gr/2017/01/o.html 

  

https://plus.google.com/103093236193257014763
http://laventer.blogspot.gr/2010/08/i_5217.html
http://papatsiros.blogspot.gr/2017/01/o.html
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Κξηηήξην 

H πίζηη ηοσ ηρομοκράηη ποσ ασηοκηονεί 

 

    H αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ έρεη κφλν ην λφεκα ηεο κειέηεο ελφο θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ πξσηφθαληνπ ζηε ζεκεξηλή έθηαζή ηνπ. Πέξα απφ ην ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ, ε 

αλαδήηεζε απηή έρεη θαη έλα λφεκα πνιχ πξαθηηθφ: ν εληνπηζκφο ησλ αηηίσλ δείρλεη θαη θάπνηνπο 

ηξφπνπο πηζαλήο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, έζησ ζην κέηξν πνπ ηα αίηηα απηά ζα επηηξέπνπλ 

θάπνηα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςή ηνπ ή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ. Αιιηψηηθα δελ ζα καο έκελε παξά λα 

κάζνπκε λα δνχκε κε ην θαηλφκελν, πξάγκα φρη θαη ηφζν εχθνιν αθνχ ζα ζήκαηλε λα κάζνπκε θαη λα 

πεζαίλνπκε εμ αηηίαο ηνπ. 

    Οη θνηλσληθνί κειεηεηέο θαη νη πνιηηηθνί αλαιπηέο (θπξίσο φζνη ζέινπλ λα δείμνπλ θαη θάπνηεο 

δηθαηνινγίεο ησλ ηξνκνθξαηψλ ή θάπνηεο επζχλεο ησλ ζπκάησλ) επηζεκαίλνπλ ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο ή ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο άιισλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ ηξνκνθξαηία: ην 

ρακειφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν δσήο κνπζνπικαληθψλ ιαψλ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ ηνπο πεγψλ θαη ηδίσο ηνπ πεηξειαίνπ ηνπο, ε πεξηθξνλεηηθή ζηάζε απέλαληί 

ηνπο, ε θαηνρή ηνπ εδάθνπο ηνπο απφ ζεσξνχκελνπο απίζηνπο, ε ππνηηζέκελε πνιηηηθή ππνζηήξημε 

ηνπ Ιζξαήι θαη ε ππνηηζέκελε κε πνιηηηθή ππνζηήξημε ησλ Παιαηζηηλίσλ, αθφκα θαη ε αλάκλεζε 

ησλ ζηαπξνθνξηψλ - φια απηά, ρσξίο πνιιέο ζεκειηψζεηο θαη ρσξίο πνιχ ζεβαζκφ ηεο ρξνληθήο 

ζεηξάο ησλ γεγνλφησλ. O ςπρνινγηθφο αληίθηππνο απφ απηά δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε αδηεμφδνπ, φπνπ 

ε ηξνκνθξαηία είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξφπνο εθδίθεζεο. 

    Αο γίλεη δεθηφ φηη φια απηά κπνξεί λα πεξηέρνπλ θάπνηα δφζε αιήζεηαο. Απηά ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ επλντθνί φξνη, έζησ θαη αίηηα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηξνκνθξαηίαο πνπ ζα ηελ νλφκαδα 

«εγθφζκηα», απηήο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ειπίδα λα δεη ν δξάζηεο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο 

ηνπ, έζησ ηα άκεζα, δειαδή ηελ θαηαζηξνθή πνπ ζα πξνθαιέζεη, αλ φρη θαη ηα θάπσο απψηεξα, 

δειαδή ηελ επηηπρία θάπνησλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο δξάζεο ηνπ. Έζησ θαη αλ απνδέρεηαη ηνλ 

θίλδπλν ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο ηηκσξίαο ηνπ - κε θάπνηα ειπίδα λα ηα απνθχγεη. Γηαθνξεηηθφ φκσο 

θαίλεηαη ην ςπρφγξακκα ηνπ δξάζηε ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο ηξνκνθξαηίαο κε απηνθηνλία. Δδψ 

απνθιείεηαη ε ειπίδα ηεο εγθφζκηαο ηθαλνπνίεζεο· κέλεη ε πξνζδνθία ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε θάπνηαλ 

«άιιε» δσή, κεηά ηνλ ζάλαην. 

   Δδψ θαίλεηαη ν πξσηαξρηθφο ξφινο πνπ παίδεη ε ζξεζθεπηηθή πίζηε ζηελ ηξνκνθξαηία κε 

απηνθηνλία. Πξέπεη λα ππάξρεη έλα θίλεηξν ηθαλφ λα θαηαληθήζεη ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο, 

έλα έλζηηθην πνπ βάδεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζηηο πξάμεηο θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπ θάζε δσληαλνχ 

νξγαληζκνχ ζηε θχζε. Γηα λα θαηαληθεζεί απηφ ην έλζηηθην, ρξεηάδεηαη ε πίζηε φηη ν ζάλαηνο δελ 

είλαη παξά έλα επεηζφδην κηαο δσήο πξννξηζκέλεο λα ζπλερηζηεί θαη χζηεξα απφ απηφλ. Καη κάιηζηα 

ζε κηα ζπλέρεηα πνπ κπνξεί, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα κνπ πξνζθέξεη φζα νλεηξεχηεθα 

ζηελ παξνχζα δσή θαη ζειεκαηηθάεγθαηαιείπσ - παξάδεηζνο. Καη αλ πηζηέςσ φηη απηή ε ζπζία κε 

ηελ ηξνκνθξαηηθή πξάμε είλαη ε πξνυπφζεζε θάπνηαο αηψληαο επηπρίαο, θάζε δηζηαγκφο πξέπεη 

ινγηθά λα εθιείςεη. 

   Δίλαη δχζθνιν λα ακθηζβεηεζεί ν ξφινο ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ζηελ απηνθηνλνχζα 

ηξνκνθξαηία. Δπηβεβαηψλεηαη εκπεηξηθά απφ ηελ εμέηαζε ηεο δσήο ησλ ηεζζάξσλ ηξνκνθξαηψλ ηεο 

πξφζθαηεο θνληθήο επηρείξεζεο ζην Λνλδίλν. Γηα θαλέλαλ δελ κπνξεί λα ιερζεί φηη ελήξγεζε απφ 

θνηλσληθή απφγλσζε ή πεξηζσξηνπνίεζε: φινη ιίγν-πνιχ εληαγκέλνη ζηε βξεηαληθή θνηλσλία, κε 

θνιεγηαθέο ζπνπδέο, ν έλαο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ν άιινο πξσηαζιεηήο ηνπ θξίθεη θαη θνηηεηήο 

ζσκαηηθήο αγσγήο. Σν θνηλφ ζηνηρείν: ε ζξεζθεπηηθή κνπζνπικαληθή πίζηε. O έλαο 

είρε αζπαζζεί ηνλ κνπζνπικαληζκφ, νη άιινη ηξεηο, γελλεκέλνη κνπζνπικάλνη, είραλ θνηηήζεη ζε 
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κνπζνπικαληθφ ζξεζθεπηηθφ ζεκηλάξην ζην Παθηζηάλ, φπνπ νη γνλείο ηνπο ηνπο είραλ ζηείιεη γηα λα 

μαλαβξνχλ ηηο εζληθέο ηνπο ξίδεο θαη γηα λα κάζνπλ ην Κνξάλη. Σν έκαζαλ ηφζν θαιά ψζηε ζθφησζαλ 

θάπνπ εθαηφ αλζξψπνπο γηα λα πάλε, ζίγνπξα θαη γξήγνξα, ζηνλ παξάδεηζν. 

   Μεξηθνί ίζσο ζα πνπλ φηη ε ζξεζθεπηηθή πίζηε θζάλεη ζηα φξηα ηεο παξάλνηαο. Παξάλνηαο; Όηαλ, 

κε βάζε ηηο θαιέο κνπ πξάμεηο -ή χζηεξα απφ κηα εμνκνιφγεζε φπνπ κνπ αθέζεθαλ νη ακαξηίεο- 

κπνξεί λα είκαη ζίγνπξνο φηη ζα πεξάζσ ζηελ αηψληα επηπρία ηνπ παξαδείζνπ, ηη λφεκα έρεη λα κε 

ζέισ λα πεζάλσ; 

   Γηα λα γπξίζνπκε ζην ζέκα ηεο ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο, πνπ νινέλα θαη ζπρλφηεξα παίξλεη ηε 

κνξθή ησλ επηζέζεσλ απηνθηνλίαο: ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ αλαγθαζηηθά πεξλάεη απφ ηε 

δηάδνζε θαη ηελ επηθξάηεζε θάπνησλ αξρψλ νξζνινγηζκνχ πνπ ζα δηέιπαλ ηνπο πεηξαζκνχο γηα κηαλ 

άιιε δσή εμαζθαιηζκέλε απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο. Μαθξφπλνν ζρέδην; Μήπσο είλαη 

ηαρχηεξεο απφδνζεο ε κέζνδνο ηεο εμάιεηςεο ησλ θνηλσληθψλ αδηθηψλ ή ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο ζηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο; 

                                       (ηνπ Γεσξγίνπ Κνπκάληνπ εθεκ. «Καζεκεξηλή» 18.09.2005) 

 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο πεξίπνπ. Μνλάδεο 25 

Β1. Να βξείηε απφ έλα ζπλψλπκν γηα θάζε ιέμε πνπ ζαο δίλεηαη: περιοριζμό, προκαλέζει, 

θελημαηικά, απόγνωζη, αζπαζθεί. Μνλάδεο 5 

Β2. Απφ ηηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνχλ λα ζρεκαηίζεηε πξνηάζεηο πνπ λα απνδίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπο: ενηοπιζμός, θεμελιώζεις, εγκόζμια, αθέθηκαν, ορθολογιζμού   Μνλάδεο 5 

Β3. Πνην είλαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                 Μνλάδεο 5 

Β4α. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ; 

         Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

    β. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο θαη ηα κέζα πεηζνχο ζηελ ηέηαξηε παξάγξαθν (Δδψ…εθιείςεη)  

        ηνπ θεηκέλνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Μνλάδεο 10 (4+6) 

 

Β5. "… ε ζξεζθεπηηθή πίζηε θζάλεη ζηα φξηα ηεο παξάλνηαο ". ε κηα παξάγξαθν 80-100 ιέμεσλ λα 

εμεγήζεηε ηνλ ιφγν πνπ ζπκβαίλεη απηφ. 

                                                                                 Μνλάδεο 10 

Γ΄ Παξαγσγή ιφγνπ: 

«Η δηεζλήο ηξνκνθξαηία ζήκεξα ζεσξείηαη σο ε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εηξήλε 

ζηνλ θφζκν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ηελ αλαδήηεζε θη εχξεζε ηξφπσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζή ηεο. Να γξάςεηε έλα άξζξν πνπ πξφθεηηαη λα δεκνζηεχζεηε ζε 

εθεκεξίδα αλαιχνληαο ηηο θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη λα πξνηείλεηε ηνπο ηξφπνπο 

πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο ζην κέιινλ (500-600 ιέμεηο πεξίπνπ  Μνλάδεο 

40 

 

 


