ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΈΚΘΔΗ
ΔΚΚΛΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΝΟΟΤΜΔΝΟΤ
Σηης 18 Ιοσιίοσ 1946 από ηο BBC ζηο Λονδίνο, ο Νίθος Καδανηδάθες
απεσζύνεη ηο παραθάηφ µήνσµα ζηοσς δηανοούµενοσς όιοσ ηοσ θόζµοσ ποσ
είτε ζτεδηάζεη ζηο µσαιό ηοσ από ηεν Αίγηνα. H έθθιεζε ασηή δεµοζηεύηεθε
ζηο περηοδηθό “Life and Letters”, Λονδίνο, αρηζ. 109, Σεπηέµβρηος 1946.
Η θσλή απηή δελ απεπζύλεηαη µνλάρα ζηνπο Έιιελεο, παξά θαη ζε όινπο
ηνπο αγλνύο θαη ηίµηνπο αλζξώπνπο ζηνλ θόζµν. Γηαηί ε ζηηγµή, πνπ πεξλάεη
ηώξα ε αλζξσπόηεηα, είλαη θξίζηµε θη ν θόζµνο πηα απνηειεί έλα ηόζν εληαίν
νξγαληζµό, πνπ δε µπνξεί έλαο ιαόο λα ζσζεί, αλ δε ζσζνύλ όινη θη αλ έλαο
ιαόο ραζεί, µπνξεί λα παξαζύξεη ζην ραµό θη όινπο ηνπο άιινπο. Πέξαζε γηα
πάληα ε επνρή, πνπ έλαο ιαόο µπνξνύζε λ’ απνµνλσζεί θαη λα ζσζεί ή λα
ραζεί µνλάρνο. Γη’ απηό, µηιώληαο ζηνπο αλζξώπνπο ηεο ξάηζαο ζνπ ζήµεξα,
ληώζεηο πσο µηιάο ζε όιεο ηηο αλζξώπηλεο ξάηζεο µαδί. Η θσλή ηνύηε ζέιεη
λα εθθξάζεη ηελ αλεζπρία θαη ηηο ειπίδεο ελόο πλεπµαηηθνύ αλζξώπνπ, πνπ
γελλήζεθε ζηελ Ειιάδα θη αηζζάλεηαη γη’ απηό αθόµα µεγαιύηεξε επζύλε
απέλαληη ζην ζύλνιν. Όινη αόξηζηα ληώζνπµε πσο θάπνηνο θίληπλνο µεγάινο
απεηιεί ην ζεµεξηλό πνιηηηζµό.(…) Υπάξρεη έιιεηςε ηζνξξνπίαο, δπζαξµνλία
αλάµεζα ζηε δηαλνεηηθή θαη ζηελ εζηθή εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ. Τνύηνο είλαη,
µνπ θαίλεηαη, ν µέγαο θίληπλνο. Σε άιιεο επνρέο, ζηελ Αλαηνιή, ζπλέβε ην
αληίζεην. Η ςπρή είρε πξνρσξήζεη, µα ν εμεξεπλεηηθόο λνπο, ε Επηζηήµε, είρε
µείλεη πίζσ. Δπζαξµνλία επηθίληπλε, πνπ ηελ πιήξσζαλ αθξηβά νη εζηθά
αλώηεξνη, µα δπλαµηθά θαζπζηεξεµέλνη ιανί ηεο Αλαηνιήο νη βάξβαξνη
θαηέβεθαλ θαη ηνπο εμαθάληζαλ. Σήµεξα, ζηελ Επξώπε, γίλεηαη ην αληίζεην.
Γηα λα ζηαζεί όµσο ζ’ έλα πςειό επίπεδν έλαο πνιηηηζµόο, πξέπεη λα
θαηνξζώζεη λα θηάζεη ζηελ αξµνλία λνπ θαη ςπρήο. Η ζύλζεζε απηή πξέπεη
λα ηεζεί σο αλώηαηνο ζθνπόο ηνπ ζεµεξηλνπ µαο παλαζξώπηλνπ αγώλα.(…)
Πσο µπνξεί λα γίλεη, µέζα ζε ηόζε θνύξαζε, αλεζπρία θη αβεβαηόηεηα, ε
εζσηεξηθή αλνηθνδόµεζε ηνπ αλζξώπνπ; Έλαο µνλάρα ηξόπνο ππάξρεη: λα
επηζηξαηεύζνπµε όιεο ηηο θσηεηλέο δπλάµεο, πνπ ππάξρνπλ µέζα ζε θάζε
άλζξσπν θαη ζε θάζε ιαό(…) Η επζύλε ζήµεξα ηνπ πλεµαηηθνύ αλζξώπνπ
είλαη µεγάιε. Γηαηί ηπθιά είλαη ηα πάζε, αιιεινζπγθξνύνπληαη νη επηζπµίεο,
ηξνµαρηηθέο είλαη νη πιηθέο δπλάµεο, πνπ έζεζε ν λνπο ζηα ρέξηα ηνπ
αλζξώπνπ θη από ηε ρξεζηµνπνίεζή ηνπο εμαξηάηαη ε ζσηεξία ή ν ραµόο ηνπ
αλζξώπηλνπ γέλνπο. Αο ελσζνύµε όζνη πηζηεύνπµε ζην πλέµα. Αο
αληηθξύζνπµε µε ζαθήλεηα ηελ επηθίληπλε ζηηγµή πνπ δηαβαίλνπµε θη αο δνύµε
πνην είλαη ζήµεξα ην ρξένο ηνπ πλεµαηηθνύ αλζξώπνπ.
Δελ αξθεί πηα ε σξαηόηεηα, δελ αξθεί ε ζεσξεηηθή αιήζεηα, µήηε ε άλεξγε
θαινζύλε. Τν ρξένο ζήµεξα ηνπ πλεµαηηθνύ αλζξώπνπ είλαη πην µεγάιν θαη
πην δύζθνιν. Μέζα ζην µεηαπνιεµηθό ράνο λ’ αλνίμεη δξόµν θαη λα βάιεη ηάμε

λα βξεη θαη λα δηαηππώζεη ην λέν παγθόζµην ζύλζεµα, πνπ ζα δώζεη ελόηεηα,
δειαδή αξµνλία ζην λνπ θαη ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ. Να βξεη ην ιόγν ηνλ
απιό, πνπ λ’ απνθαιύπηεη πάιη ζηνπο αλζξώπνπο ηνύην ην απινύζηαην: πσο
όινη είµαζηε αδέξθηα. (…)

Α. Να απνδώζεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο.
Β. Να αλαπηύμεηε ζε 100-120 ιέμεηο ην παξαπάλσ παξάζεκα, « Γηα να ζηαζεί
όµφς ζ’ ένα συειό επίπεδο ένας ποιηηηζµός, πρέπεη να θαηορζώζεη να θηάζεη
ζηεν αρµονία νοσ θαη υστής» .
Γ. Να αλαθέξεηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ.
Γ. Να αλαθέξεηε ηνλ/ηνπο ηξόπν/νπο πεηζνύο ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ.
Δ. α) Να αλαθέξεηε ηα αληώλπκα ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ.
β)Nα αλαθέξεηε πέληε παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο.

Σ. ΘΕΜΑ: Σε έλα άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο, αλαθέξεηε
πξνβιήκαηα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο θαη ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη
πλεπκαηηθνί άλζξσπνη κπνξνύλ λα παξέκβνπλ δξαζηηθά ζηελ αληηκεηώπηζή
ηνπο.

Δπιμέλεια: Ψαρράς Γιάννης, Κωηίηζα Καηερίνα, Μωσζιάδοσ Ιωάννα,
Ποργιαλίδοσ Ναηάζα

