1) ΠΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ;
•
Ενόψει της νέας χιλιετίας, το ανθρώπινο γένος είναι υποχρεωµένο να σχεδιάσει ένα
νέο εκπαιδευτικό σύστηµα και να διαµορφώσει τους όρους ενός νέου πολιτισµού. Και είναι
υποχρεωµένο να το πράξει τούτο -επιτρέψτε µου να επισηµάνω- όχι γιατί το εκπαιδευτικό
σύστηµα και ο πολιτισµός του παρελθόντος απέτυχαν, αλλά διότι άλλαξε η κοινωνία. Τίποτε
από όσα ο άνθρωπος µπορεί να σκεφθεί και να δηµιουργήσει -αν πρόκειται να καταστεί
βιώσιµο- δεν είναι δυνατό να υπάρξει ερήµην της κοινωνίας. Αλλάζουν οι κοινωνικές
συνθήκες; Αλλάζουν, επίσης, οι ιδέες, οι πεποιθήσεις, οι µορφές της τέχνης, οι επιστηµονικές
αντιλήψεις και ούτω καθεξής.
(Επαναληπτικές
εξετάσεις 2003)
•
Θεσµοί που δοκιµάστηκαν στο παρελθόν επί αιώνες, που καθιερώθηκαν µε αίµα πολύ,
έχουν πια διαβρωθεί. Η οικογένεια, που ήταν η ζεστή φωλιά όπου πλάθονταν κι οπλίζονταν ο
άνθρωπος, κάθε µέρα γίνεται και πιο σκιώδης. Ο τρόπος ζωής που είχε το παρελθόν
κληροδοτήσει από γενιά σε γενιά – τιµιότητα, ντροπή, αξιοπρέπεια και κοινωνική συνεργασία –
κινδυνεύει και αναιρείται καθηµερινά από την πρακτική της εποχής µας. Το παρελθόν, ως
αυθεντία, ως πηγή κανόνων βίου, υποφέρει από δεινή αµφισβήτηση.
(Επαναληπτικές εξετάσεις 2004)
•
Όσο προχωρεί ο άνθρωπος στην ηλικία και αποκτά µεγαλύτερη πείρα της ζωής, τόσο
τείνει να παραδεχτεί (άλλο θέµα, αν τελικά το καταφέρνει) ότι πρέπει να περιορίζει τις
αξιώσεις του και να µη περιµένει από τούτο τον κόσµο περισσότερα από όσα είναι δυνατόν να
του παραχωρηθούν. Σ’ αυτή τη δυσάρεστη αλλά σώφρονα παραδοχή έχουν από την ανώνυµη
και την επώνυµη θυµοσοφία δοθεί πολλές αποφθεγµατικές διατυπώσεις που χάρη στη
λακωνικότητά τους µένουν στη µνήµη και εύκολα περνούν από στόµα σε στόµα − απόδειξη ότι
εκφράζουν ένα πολύτιµο θησαύρισµα της ανθρώπινης συνείδησης:
«Βέλτιον το µη χείρον»
«Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού»
«Στέργε τα παρόντα»
«Μηδέν άγαν» κτλ. κτλ.
(Επαναληπτικές εξετάσεις 2005)
•
Ἡ συνηθισµένη, ὡστόσο, µορφὴ τοῦ φανατισµοῦ εἶναι ἀληθινὰ ἀποκρουστική. Ὁ
φανατικός, σ’ ὅλες τὶς ἐποχές, εἶναι στενοκέφαλος καὶ στενόκαρδος. Τὸ ὀπτικό του πεδίο
εἶναι περιορισµένο καὶ τὸ πείσµα του ἀκατανίκητο. Ἀγνοεῖ τοὺς συµβιβασµούς, ἀλλ’ ἀγνοεῖ
καὶ τὶς καλόπιστες κ’ εὐγενικὲς παραχωρήσεις. Φρουρὸς συχνὰ ἑνὸς δόγµατος ποὺ
ὑποστηρίζει τὶς ἐξοχότερες ἀρετές, ὅσο προχωρεῖ τὶς χάνει ὁ ἴδιος. Γίνεται ἀπάνθρωπος,
ὠµός, σκαιός, ἀποθηριώνεται, γιὰ νὰ ἐξανθρωπίσει τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ φανατισµὸς
δηµιουργεῖ καταστάσεις βρασµοῦ. Ἀλλὰ βρασµοῦ ἀπὸ ἐµπάθεια, µίσος, ἀκόµη κ’ ἐγκληµατικὴ
διάθεση.
(Επαναληπτικές εξετάσεις 2006)

