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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Σε αντίθεση προς τους στοχαστές που οραματίστηκαν τη διαρκή ειρήνη και την επιβολή
κανόνων δικαιοσύνης στις διεθνείς σχέσεις, υπάρχει και μια άλλη παράδοση σκέψης, εκείνη
του πολιτικού ρεαλισμού, που ερμήνευε πάντοτε τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη (όπως
εξάλλου και τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους) υπό το πρίσμα της σύγκρουσης, της
καχυποψίας, του φόβου και της αμοιβαίας εχθρότητας.
Πολλοί σύγχρονοι «ρεαλιστές» θεωρητικοί των διεθνών σχέσεων αναφέρονται στον
Μακιαβέλι, τον Χομπς, τον Κλαούζεβιτς κ.ά. και παρατηρούν ότι, αιώνες τώρα, η διεθνής
πολιτική στάθηκε ανίκανη να επινοήσει και να αναπτύξει ένα σύστημα ελέγχων που θα
περιόριζε τις συγκρούσεις, τη βία και τους πολέμους ανάμεσα στα κράτη. Η παράδοση του
«πολιτικού ρεαλισμού» υποστηρίζει ότι η ηθική δεν έχει καμία θέση στις διεθνείς σχέσεις,
αφού οι σχέσεις ανάμεσα στα κράτη καθορίζονται κυρίως -αν όχι αποκλειστικά- από τους
συσχετισμούς δύναμης.
Σύμφωνα με τον Λουίτζι Μπονανάτε, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του
Τορίνο, οι διεθνείς ηθικές υποχρεώσεις ισχύουν ακόμη και αν δεν είναι γραμμένες σε κάποιο
νομικό κώδικα ή σε κάποια συνθήκη. Με άλλα λόγια και τα κράτη πρέπει να θεωρούνται
«ηθικά πρόσωπα», αλλά και υποκείμενα της διεθνούς έννομης τάξης. Η βασική ηθική
υποχρέωση των κρατών, είναι να αντιμετωπίζουν και να μεταχειρίζονται «δίκαια» τα άτομα.
Αυτό σημαίνει, ανάμεσα στα άλλα, ότι τα κράτη οφείλουν να αντιμετωπίζουν όλους τους
ανθρώπους με βάση ένα κριτήριο ισότητας, ανεξάρτητα από την εθνική τους προέλευση.
Τα κράτη δηλαδή δεν πρέπει να μεταχειρίζονται προνομιακά τους δικούς τους πολίτες σε
σχέση με κάθε άλλη ανθρώπινη ύπαρξη. Αντίθετα, οφείλουν να αναγνωρίζουν ότι έχουν τις
ίδιες υποχρεώσεις τόσο απέναντι στους δικούς τους πολίτες όσο και απέναντι στους πολίτες
άλλων κρατών, οι οποίοι είναι ηθικά ίσα «ανθρώπινα πρόσωπα». Με δυο λόγια, τα κράτη
οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι έχουν υποχρεώσεις απέναντι σε όλα τα μέλη της
ανθρωπότητας.
Όσο για το πρόβλημα του πολέμου, ο Μπονανάτε υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί παρά μόνο στο πλαίσιο μιας ηθικής θεωρίας, που θα αναφέρεται τόσο
στις προϋποθέσεις που καθιστούν δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο έναν πόλεμο όσο και στο
σχεδιασμό και τη δημιουργία διεθνών θεσμών, ικανών να υπερβούν την κατάσταση
«αναρχίας» στην οποία ζουν τα κράτη και να εφαρμόσουν τις αρχές μιας διεθνούς ηθικής.
Η ρητορική όμως της παγκοσμιοποίησης, ως διαδικασίας φιλελευθεροποίησης των οικονομιών
και ομογενοποίησης του κόσμου υπό την αιγίδα της παγκόσμιας αγοράς, τείνει να νομιμοποιεί
και να δικαιολογεί επεμβάσεις στο όνομα της ειρήνης, της δημοκρατίας, των ανθρώπινων
δικαιωμάτων κ.λπ. Αλλά η ειρήνη, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να
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«εξάγονται» και να επιβάλλονται με τη δύναμη των όπλων. Είναι παράλογο να επιχειρεί
κάποιος να εξαλείψει τον πόλεμο διεξάγοντας πόλεμο. Δεν είναι δυνατό να ξεριζωθούν οι ρίζες
της επιθετικότητας και της σύγκρουσης με τη χρήση ένοπλης βίας. Η ειρήνη θα γίνει δυνατή
μόνον όταν θα εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες που σήμερα ευνοούν την εκδήλωση
καταστροφικών συγκρούσεων ανάμεσα στα κράτη και τους λαούς.
ΠΗΓΗ: Ε-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 19-10-01(διασκευασμένο κείμενο)

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να παρουσιάσετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου στους συμμαθητές σας (80-100
λέξεις).
Μονάδες 25
2. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της παρακάτω περιόδου σε 100-120 λέξεις:
«Αλλά η ειρήνη, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να «εξάγονται» και να
επιβάλλονται με τη δύναμη των όπλων. Είναι παράλογο να επιχειρεί κάποιος να εξαλείψει τον
πόλεμο διεξάγοντας πόλεμο».
Μονάδες 10
3. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης (μονάδες 2) και τα δομικά μέρη (μονάδες 3) της 4ης
παραγράφου του κειμένου. («Τα κράτη δηλαδή δεν πρέπει να μεταχειρίζονται…σε όλα τα μέλη
της ανθρωπότητας.»)
Μονάδες 5
4. Να εντοπίσετε τα τεκμήρια του κειμένου.
Μονάδες 4
5. Να εξηγήσετε το ρόλο της διπλής παύλας και των εισαγωγικών εντός της δεύτερης
παραγράφου. («Πολλοί σύγχρονοι από τους συσχετισμούς δύναμης.»)
Μονάδες 3
6. Να εντοπίσετε τη συλλογιστική πορεία της 2ης παραγράφου του κειμένου. («Σύμφωνα με
τον Λουίτζι Μπονανάτε… ανεξάρτητα από την εθνική τους προέλευση.»)
Μονάδες 3
6. περιόριζε, καθορίζονται, ύπαρξη, υπερβούν, αιγίδα: Να γράψετε από ένα συνώνυμο για
καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
βασική, ικανών, ομογενοποίησης, παράλογο, ευνοούν: Να γράψετε από ένα αντώνυμο για
καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 10
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
«Η ειρήνη θα γίνει δυνατή μόνον όταν θα εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες που
σήμερα ευνοούν την εκδήλωση καταστροφικών συγκρούσεων ανάμεσα στα κράτη και τους
λαούς.»
Με έναυσμα την παραπάνω άποψη, να συντάξετε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην
επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου σας με θέμα την ειρήνη και τον πόλεμο. Συγκεκριμένα,
αφού αναφερθείτε σύντομα στα αίτια που προκαλούν τις σύγχρονες πολεμικές συρράξεις
ανάμεσα στους λαούς, να επιχειρηματολογήσετε υπέρ της αξίας της ειρήνης και να προτείνετε
τρόπους για την εδραίωσή της.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΚΦΡΑΣΗ- ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
11/1/15
Β1. Αγαπητοί συμμαθητές,
Το κείμενο πραγματεύεται τις σχέσεις μεταξύ των κρατών, καθώς και τις
προϋποθέσεις για την εδραίωση της ειρήνης. Αρχικά, αναφέρεται στους στοχαστές και
στη θέση τους για ειρηνικές σχέσεις, σε αντίθεση με τους “πολιτικούς ρεαλιστές’’ που
υποστηρίζουν ότι μεταξύ των κρατών κυριαρχούν οι διενέξεις και ο ανταγωνισμός.
Στη συνέχεια, επισημαίνεται το καθήκον όλων των κρατών που είναι η ίση
αντιμετώπιση των πολιτών, αφού αυτά πρέπει να διαπνέονται από ηθική. Τονίζεται ότι
είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας διεθνούς ηθικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα του πολέμου. Τέλος, επισημαίνεται πως η παγκοσμιοποίηση νομιμοποιεί
τον πόλεμο και πως η εξάλειψή του θα επέλθει μόνο μέσα από την καταπολέμηση των
βαθύτερων αιτιών του κι όχι μέσω της βίας.
Σας ευχαριστώ

Β2. Η ειρήνη δεν μπορεί να εδραιωθεί μέσω του πολέμου. Πιο αναλυτικά, ο πόλεμος
είναι βίαιος και καταστροφικός τόσο για τους ηττημένους όσο και για τους νικητές.
Κατά τη διάρκειά του, επικρατούν αναρχία και πλήρης απορρύθμιση των κοινωνικών
θεσμών. Η τελμάτωση της κοινωνίας σε συνδυασμό με την έξαψη των παθών, του
μίσους και της ιδιοτέλειας είναι κύρια χαρακτηριστικά ενός κράτους που
χαρακτηρίζεται από συνεχείς πολεμικές συρράξεις. Άλλωστε, η εδραίωση και η
διασφάλιση της ειρήνης δεν μπορεί να επέλθουν μέσω της βίας. Μόνο αν
αντιμετωπιστούν με φιλειρηνική διάθεση τα προβλήματα μιας κοινωνίας που πνέει τα
λοίσθια μπορεί να επιτευχθεί η ακμή και η εξυγίανσή της. Διαφορετικά, «η βία φέρνει
βία» υπονομεύοντας τη δομή μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Β3. Τρόπος ανάπτυξης: σύγκριση- αντίθεση
Δομή: Θ.Π.: «Τα κράτη… ύπαρξη»
Σχόλ./ λεπτ.: « Αντίθετα… πρόσωπα»
Κατακλ.: « Με δύο λόγια… ανθρωπότητας»

Β4. Τεκμήρια: αυθεντία ( παράγρ. 2,3,5)
παραδείγματα( παράγρ.6):ειρήνη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα
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Β5. Διπλή παύλα: επεξήγηση/συμπλήρωση
Εισαγωγικά: «ρεαλιστές» ειρωνεία / «πολιτικού ρεαλισμού» ειρωνεία, ειδική
ορολογία

Β6. Συλλογιστική πορεία: παραγωγική ( από το γενικό στο ειδικό)

Β7. Συνώνυμα

Αντώνυμα

περιόριζε: ελάττωνε

βασική: ανούσια

καθορίζονται: οριοθετούνται

ικανών: ανίκανων

ύπαρξη: οντότητα

ομογενοποίησης: διαφοροποίησης

υπερβούν: υπερκεράσουν

παράλογο: εύλογο

αιγίδα: προστασία

ευνοούν: παρεμποδίζουν

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Επικοινωνιακό Πλαίσιο: Άρθρο → Τίτλος / γ’ πρόσωπο / ύφος αντικειμενικό,
ουδέτερο / κυριολεκτική λειτουργία γλώσσας / επιχειρηματολογία

Α’ Ζητούμενο → αίτια πολέμου
 Εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων, επεκτατικές βλέψεις
 Οικονομικά συμφέροντα, εύρεση νέων φυσικών πόρων ή αγορών
 Ολοκληρωτικά καθεστώτα – μεγαλοιδεατισμός
 Χαμηλό πνευματικό επίπεδο
 Ρατσισμός, θρησκευτικός φανατισμός, εθνικισμός
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Β’ Ζητούμενο → αξία ειρήνης


Ομόνοια, συνεργασία, κατοχύρωση εύρυθμης λειτουργίας κοινωνικών θεσμών,
ενσυνείδητη πειθαρχία στους νόμους



Αίσθηση ασφάλειας, απομάκρυνση απο φόβους και απειλές



Άνθηση γραμμάτων και τεχνών, εξευγενισμός ανθρώπου



Πρόσφορο έδαφος για σεβασμό ανθρώπινων δικαιωμάτων, διασφάλιση
δημοκρατίας, ευνομία και ελευθερία πολιτών



Άνοδος βιοτικού επιπέδου, παραγωγικότητα, δημιουργικότητα



Επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα προς όφελος του ανθρώπου

Γ’ Ζητούμενο → τρόποι για την υλοποίηση της ειρήνης


Πολιτικοί ηγέτες – κράτη: θέση του οικουμενικού καλού πάνω απο το στενά
εννοούμενο συμφέρον, περιορισμός επεκτατικών βλέψεων



Παιδεία: ανθρωποκεντρική με άξονα το διάλογο και το διεθνισμό



Διεθνείς οργανισμοί: αδέκαστη εφαρμογή διεθνούς δικαίου, χωρίς να
εξυπηρετούνται σκοπιμότητες



Μμε: δίαυλος επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης λαών, στηλιτεύοντας τις
στείρες διαμάχες και αποφεύγοντας την παραπληροφόρηση



Πνευματικοί άνθρωποι: μετάγγιση ιδεωδών ειρήνης και συναδέλφωσης
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