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Α. Κείμενο  

Πρόκληση θυμάτων για να αλλάξει ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής ,  

του Αγγ. Στάγκου  

Το διασκευασμένο κείμενο που ακολουθεί είναι από το άρθρο του Άγγελου Στάγκου 

που δημοσίευσε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 22.03.2016 με αφορμή το 

τρομοκρατικό κτύπημα στις Βρυξέλλες, πρωτεύουσα του Βελγίου.  

 

Aυτή τη φορά οι τρομοκράτες ισλαμιστές κτύπησαν την καρδιά της Ευρώπης. 

Αφού χτύπησαν στις Βρυξέλλες, αποδείχτηκε ότι τα πολλαπλά αυτά πλήγματα  

ήταν καίρια και  έχουν επιχειρησιακή δυνατότητα, πολύ μεγαλύτερη από αυτή 

που αναμενόταν. Oι βαρύτατες συνέπειες  αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, όχι 

μόνο το Βέλγιο, που επιλέχθηκε ως στόχος και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο 

στις Βρυξέλλες να βρισκόταν ή και να βρίσκεται το επιχειρησιακό κέντρο των 

τρομοκρατών ισλαμιστών για ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο. Τα συγκεκριμένα 

πολλαπλά κτυπήματα, όπως ασφαλώς και τα προηγούμενα στο Παρίσι, 

παλιότερα στη Μαδρίτη και ακόμη πιο παλιά στο Λονδίνο, δείχνουν ακόμη πόσο 

δύσκολη είναι η αντιμετώπιση τρομοκρατών που είναι έτοιμοι να πεθάνουν 

παίρνοντας μαζί τους όσο το δυνατόν μεγαλύτερο α ριθμό αθώων ανθρώπων.  

 Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον έναν ολοκληρωτικό 

πόλεμο ο οποίος επηρεάζει και απειλεί να αλλοιώσει σημαντικά τον μέχρι 

σήμερα τρόπο ζωής της όσον αφορά την καθημερινότητα, την οικονομία, αλλά 

και την εικόνα της ως ενιαίου χώρου ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης. 

Τουλάχιστον για το ορατό μέλλον είναι βέβαιο ότι θα επικρατεί φόβος, τα σύνορα 

μέσα στην Ευρώπη θα επιτηρούνται και θα είναι ημίκλειστα, τα αστυνομικά 

μέτρα θα ενταθούν σε βαθμό αστυνομοκρατίας, οι θι ασώτες της 

πολυπολιτισμικότητας θα βρίσκονται σε άμυνα, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός θα 

παρουσιάσουν έξαρση, η ανεξιθρησκία θα υποστεί πλήγματα. Θα απαιτηθούν 

πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ξαναβρεί η ομαλότητα τους ρυθμούς της σε 

επίπεδο νοοτροπίας, σκέψης και καθημερινής πρακτικής.  
Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι,  αν ο πρώτος στόχος των ισλαμιστών 

τρομοκρατών είναι η πρόκληση θυμάτων, ο δεύτερος είναι να επικρατήσει ο 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

φόβος με όλες τις παραπάνω παρενέ ργειες και εκδηλώσεις. Απώτατος  σκοπός, ο 

διαχωρισμός του ισλαμικού κόσμου από τον χριστιανικό και ο ισχυρισμός ότι η 

διαίρεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δεν ακούγεται υπερβολικός. Πόσοι δυτικοί 

άραγε θα τολμήσουν να επισκεφτούν ως τουρίστες μουσουλμανικές χώρες στο 

άμεσο μέλλον;  

Το ερώτημα είναι φυσικά πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί αυτή η κατάσταση 

και η απάντηση είναι πραγματικά δύσκολη. […]  

1ο Θέμα (Κατανόηση Κειμένου,  4 μονάδες) 

Να παρουσιάσετε με δικά σας λόγια τις αλλαγές στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων που επιχειρούν οι 

τρομοκράτες με αυτό τον «ολοκληρωτικό πόλεμο» σύμφωνα με τον αρθογράφο. Μπορείτε να 

αξιοποιήσετε τις λεπτομέρειες που υπάρχουν στη 2η κυρίως παράγραφο. 

2ο Θέμα (Δομή και γλώσσα κειμένου, 6 μονάδες) 

α. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους οργάνωσης του κειμένου ισχύει; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας με γλωσσικά στοιχεία του κειμένου (προτάσεις, φράσεις, λέξεις).  

 1. Ο αρθρογράφος αναφέρεται στο πρόβλημα της τρομοκρατίας και στις πιθανές λύσεις του. 

2. Ο αρθρογράφος αναφέρεται στο πρόβλημα της τρομοκρατίας και στις αιτίες που το προκάλεσαν.  

3. Ο αρθρογράφος αναφέρεται στο πρόβλημα της τρομοκρατίας και στους σκοπούς που θέλουν να 

πετύχουν οι τρομοκράτες. 

β. Να εξηγήσεις σε φίλο/η σου, σύντομα και με πιο απλά λόγια, το νόημα των παρακάτω αποσπασμάτων 

του κειμένου: 

- «(Οι τρομοκράτες) αποδεικνύουν ότι έχουν επιχειρησιακή δυνατότητα, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που 

αναμενόταν» 

- «η ανεξιθρησκία θα υποστεί πλήγματα» 

γ.  Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου («Αυτή τη φορά.. αθώων ανθρώπων.») να βρείτε τις 

δευτερεύουσες προτάσεις, να αναγνωρίσετε το είδος και τον συντακτικό τους ρόλο.  

3 ο Θέμα:  Παραγωγή λόγου, 10 μονάδες 

«Απώτατος σκοπός, ο διαχωρισμός του ισλαμικού κόσμου από τον χριστιανικό και ο ισχυρισμός ότι η 

διαίρεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δεν ακούγεται υπερβολικός. Πόσοι δυτικοί άραγε θα τολμήσουν να 

επισκεφτούν ως τουρίστες μουσουλμανικές χώρες στο άμεσο μέλλον;» Αποφασίζετε να δώσετε συνέχεια 

στο άρθρο προτείνοντας λύσεις-τρόπους με τους οποίους οι δύο κόσμοι, ο ισλαμικός και ο χριστιανικός, 

θα έρθουν πιο κοντά και θα συνυπάρχουν ειρηνικά. 

 **Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να αντλήσετε ιδέες από το κείμενό σας.  

**Προσοχή στη δομή  του λόγου σας: Να κάνετε μικρές, κατανοητές προτάσεις και 

ολοκληρωμένες παραγράφους.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


