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ΓΛΩΣΣΑ 

Ειπήνη- Πόλεμορ 

Α. Σηηο κέξεο καο, νη εηθόλεο ησλ ζπλερώλ πνιέκσλ θαη ην ςπρξνπνιεκηθό 
θιίκα πνπ επηθξαηεί καο θάλνπλ λα αλαινγηζηνύκε ηελ ζηάζε καο απέλαληη 
ζηηο ζπλέπεηεο απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηα νθέιε ηεο εηξήλεο. Σηγά-ζηγά 
όινη αληηιακβαλόκαζηε πσο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα μεθύγνπκε από 
ηνπο πνιέκνπο θαη λα ζηξαθνύκε πξνο ηνλ δηάινγν θαη ηελ εηξήλε. Έηζη, ε 
αμία ηεο εηξήλεο αλαδεηθλύεηαη κεγάιε θαη καο δεκηνπξγεί ην αίζζεκα γηα κηα 
νξηζηηθή απαιιαγή από ηνπο πνιέκνπο. 

Β. Αξρηθά, ε εηξήλε δεκηνπξγεί έλα πξόζθνξν έδαθνο γηα ηελ ηερλνινγηθή θαη 
επηζηεκνληθή πξόνδν θαη εμέιημε, ε νπνία νδεγεί ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ όξσλ 
δηαβίσζεο. Αληίζεηα κε ηελ επνρή ησλ πνιέκσλ, ε ηερλνινγία βνεζά ηνλ 
άλζξσπν ζηα θαζεκεξηλά ηνπ πξνβιήκαηα θαη δελ αλαιώλεηαη ζε θαηαζθεπέο 
λέσλ όπισλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ είλαη ηθαλά λα θαηαζηξέςνπλ νιόθιεξα 
θξάηε κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ εηξήλε νη άλζξσπνη θαη νη 
ιανί δνπλ αξκνληθά, εθπιεξώλνληαο όινπο ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο επηδηώμεηο 
ηνπο. Δπίζεο, επηθξαηεί ε έλλνκε ηάμε, ε εξεκία θαη ε γαιήλε ζ’ όινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο δσήο, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα λα αηζζάλνληαη ζηγνπξηά θαη 
αζθάιεηα γηα ηε δσή ηνπο, γηα ην κέιινλ ηνπο θαη λα επηδίδνληαη απξόζθνπηα 
ζηε δεκηνπξγηθή ηνπο πξνζπάζεηα γηα πξόνδν θαη εμέιημε. 

Γ. Δπηπιένλ, ηα νθέιε ηεο εηξήλεο θαίλνληαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 
ηνπ θάζε θξάηνπο, αθνύ νη θπβεξλήζεηο δαπαλνύλ πνζά γηα ηνκείο, όπσο είλαη 
ε παηδεία, ε πγεία, ε αζθάιηζε ζπληειώληαο κ’ απηόλ ηξόπν, ζηελ θνηλσληθή 
πξόνδν θαη ζηελ αλέιημε ηνπ θξάηνπο. Αληίζεηα, ηα ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά 
πνπ δαπαλώληαη ζε πεξηόδνπο πνιέκσλ ή ζε πεξηόδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη 
εηνηκόηεηαο γηα έλαλ πόιεκν, δαπαλώληαη ζε άιινπο ηνκείο, δσηηθνύο γηα ηελ 
εμειηθηηθή πνξεία ελόο θξάηνπο. Έηζη, κε ηελ αύμεζε ησλ θνηλσληθώλ 
παξνρώλ βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ ιανύ θαη γίλνληαη έξγα θνηλήο 
σθέιεηαο. 



Γ. Η ζεκαληηθόηεξε πξνϋπόζεζε είλαη ν αθνπιηζκόο ησλ θξαηώλ, κε ηνλ 
νπνίν νη εμνπιηζκνί κεηώλνληαη ή θαηαξγνύληαη ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 
δηαηήξεζε ηεο παγθόζκηαο εηξήλεο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνύ ζηόρνπ ηνπ 
αλζξώπνπ. Παξάιιεια, ε παξνρή αλζξσπηζηηθήο παηδείαο ζεσξείηαη αλαγθαία 
γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ θαη ππεύζπλσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ 
ζεσξνύλ ηελ εηξήλε σο ύςηζην αγαζό θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ εδξαίσζή ηεο. 
Αθόκε, αλαγθαία είλαη ε εμάιεηςε ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ αιιά θαη θάζε 
είδνπο αληζνηήησλ θαη αδηθηώλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα ήξεκν θιίκα 
ζπκβίσζεο ησλ αλζξώπσλ θαη εμάιεηςεο ηεο πηζαλόηεηαο πνιεκηθήο 
αλακέηξεζεο. 

Δ. Σπκπεξαζκαηηθά, ε εηξήλε απνηειεί ηνλ κνλαδηθό δξόκν γηα ηελ αξκνληθή 
θαη θηιηθή ζπκβίσζε όισλ ησλ ρσξώλ θαη νθείινπλ νη θπβεξλήζεηο ησλ 
θξαηώλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
πξνϋπνζέζεσλ επηθξάηεζήο ηεο. 

Ηξαθιήο Λακπαδαξίνπ, Δθεκεξίδα Καβάιαο «Φξνλόκεηξν», 26-11-2005 
(δηαζθεπή) 

 
Α.1. Πνηα είλαη ε απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηξήλεο, 
ζύκθσλα κε ην θείκελν; 
Α.2.Να βξείηε ζπλώλπκεο γηα ηηο ιέμεηο ηνπ 
θεηλέλνπ:αλαινγηζηνύκε,θαιπηέξεπζε,αξκνληθά,δαπαλώληαη,εμάιεηςε 
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Β.Να εληνπίζεηε ηηο δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο,λα βξείηε ην είδνο θαη ην 
ζπληαθηηθό ηνπο ξόιν. 

1.) Ο ιόγνο πνπ ήξζε ζηε δνπιεηά ήηαλ γηα λα θεξδίδεη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα. 

2.) Σε πήξα ζην ηειέθσλν γηαηί ήζεια λα κηιήζνπκε ζνβαξά. 

3.) Γελ έγξαςα θαιά επεηδή δελ είρα ρξόλν λα νινθιεξώζσ όιεο ηηο 
εξσηήζεηο. 

4.) Όπνηνο επηζπκεί λα γίλεη αξρεγόο, λα ζεθώζεη ην ρέξη ηνπ. 

5.) Η Καίηε, πνπ ήηαλ γεηηόληζζά κνπ γηα ρξόληα, κεηαθόκηζε ζε άιιε 
πεξηνρή. 

6.) Κάζε ρεηκώλα ηαμηδεύνπκε ζην ρσξηό, πνπ είλαη ν ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ 
κπακπά κνπ. 

7.) Δίλαη θαλεξό όηη ζα εθηηκεζεί ε δνπιεηά ηνπ θαη ν θόπνο ηνπ. 

8.) Θα ήζεια λα ήκνπλ πην κηθξόο θαη πην αλέκεινο. 

9.)Γελ είλαη βέβαην πόηε ζα ηνλ ζπλαληήζσ. 

10.)Αλεζπρώ κήπσο απνηύρσ 
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Γ. Παπαγωγή λόγος 

Σε κηα επηζηνιή πξνο ηνλ Υπνπξγό Άκπλαο ηεο ρώξαο, λα αλαθέξεηε ηηο 
βαζηθέο αηηίεο δηεμαγσγήο πνιέκσλ θαη ηνπο ηξόπνπο εηξεληθήο ζπκβίσζεο 
ησλ ιαώλ. 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Όζο μποπείρ 

Oη παξαηλέζεηο πνπ απεπζύλεη ν Κ.Π. Καβάθεο αλαθέξνληαη ηόζν ζηνλ εαπηό 
ηνπ όζν θαη ζε θάζε απνδέθηε ηνπ πνηήκαηνο θαη ππνδεηθλύνπλ κηα εζηθή 
ζηάζε θαη κηα κεηξεκέλε θνηλσληθή δσή. Τν πνίεκα γξάθηεθε ην 1913 

Κη αλ δελ κπνξείο λα θάκεηο ηελ δσή ζνπ όπσο ηελ ζέιεηο, 
ηνύην πξνζπάζεζε ηνπιάρηζηνλ 
όζν κπνξείο: κελ ηελ εμεπηειίδεηο 
κεο ζηελ πνιιή ζπλάθεηα ηνπ θόζκνπ, 
κεο ζηεο πνιιέο θηλήζεηο θη νκηιίεο. 

Μελ ηελ εμεπηειίδεηο πεαίλνληάο ηελ, 
γπξίδνληαο ζπρλά θη εθζέηνληάο ηελ 
ζησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαλαζηξνθώλ 
ηελ θαζεκεξηλήλ αλνεζία, 
σο πνπ λα γίλεη ζα κηα μέλε θνξηηθή. 

Κ.Π. Καβάθεο, Πνηήκαηα, ηόκ.1, ΊθαξνοΘέκα 1ν 

Θέμα 1ο 
 
Α. Να απνδώζεηο ζε κηα παξάγξαθν ην λόεκα ηνπ πνηήκαηνο. 

 Μονάδερ 2 
Β. Πνηεο ζπκβνπιέο δίλεη ν πνηεηήο ζηνπο αλαγλώζηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 
κία αμηνπξεπή δσή; 

 Μονάδερ 2 
Γ. Να ζρνιηάζεηε ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο «ωρ πος να γίνει ζα 
μια ξένη θοπηική» 

 Μονάδερ 3 

Θέμα 2ο 

Να ζρνιηάζεηε ηε ρξήζε β΄εληθνύ πξνζώπνπ από ηνλ πνηεηή θαζώο θαη ηε 
ρξήζε κεηνρώλ. 

Μονάδερ 3 



Θέμα 3ο 

Σπκθσλείηε ή όρη κε ηηο απόςεηο ηνπ Καβάθε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο. (Η απάληεζή ζαο λα είλαη εληαίν θείκελν 80-100 ιέμεσλ) 

Μονάδερ 10 

 

ΔΥΦΟΜΑΙ ΔΠΙΤΥΦΙΑ!!! 


