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«Τα νεοκλασικά εύκολα καίγονται..»
∆εν µπορώ να πιστέψω ότι οι εικόνες χάους, καταστροφών και ανεξέλεγκτης βίας, που
επικράτησαν το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, αποτελούσαν µία µορφή «κοινωνικής
έκρηξης» ή «̟ολιτικής εξέγερσης» ως απότοκοι της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη χώρα. Ούτε,
πολύ περισσότερο, ότι τα χαρακτηριστικά των καταστροφών και της λεηλασίας του κέντρου της
Αθήνας παραπέµπουν ευθέως σε µέρες του ∆εκέµβρη 2008.
Γεγονός είναι ότι η επαπειλούµενη οικονοµική κατάρρευση της οικονοµίας ή ακόµη και η
άτακτη χρεοκοπία της χώρας, εκκολάπτουν συνθήκες ανεξέλεγκτης βίας, τυφλών συγκρούσεων και
κοινωνικού χάους. Τα φαινόµενα αυτά επιτείνονται µάλιστα από την αποσάθρωση του πολιτικού
συστήµατος, τον αµοραλισµό της εξουσίας και το αναµφισβήτητο κενό που υπάρχει πλέον στο
πολιτικό οικοδόµηµα της χώρας.
Από αυτή την άποψη, οι σκηνές βίας, καταστροφών και λεηλασιών στο πολύπαθο κέντρο
της Αθήνας, η χαίνουσα πληγή του οποίου δεν µπορεί να θεραπευτεί τα τελευταία χρόνια λόγω των
πολυποίκιλων συµφερόντων, βρήκαν εύφορο έδαφος για να καλλιεργηθούν και να εξαπλωθούν. Τα
επεισόδια, δηλαδή, στο κέντρο της Αθήνας δεν θα έπαιρναν την έκταση που πήραν και δεν θα είχαν
την ένταση που είχαν σε συνθήκες οικονοµικής σταθερότητας, κοινωνικής ευηµερίας και γνήσιας
πολιτικής έκφρασης. Αντιθέτως, η οικονοµική κρίση, η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και η διάλυση
του πολιτικού συστήµατος ευνοούν την ανάπτυξη παρόµοιων φαινοµένων.
Αδιάψευστος µάρτυς αυτής της διαπίστωσης είναι ότι οι πρωτεργάτες των επεισοδίων, που
δρούσαν ουσιαστικά ανενόχλητοι το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της πόλης, δεν αντιµετώπισαν
µόνον την χλιαρή, υποτονική και σπασµωδική αντίδραση των αρχών ασφαλείας, αλλά συνάντησαν, σ΄
ορισµένες περιπτώσεις, την ανοχή, τη συµπάθεια ή ακόµη και την παρότρυνση, πολιτών, κυρίως όταν
η καταστροφική τους µανία στρεφόταν κατά των τραπεζών και των κτηρίων- εµβληµάτων της
κρατικής εξουσίας. Η διαπίστωση αυτή διαφοροποιεί αισθητά και προσδίδει νέα, εντελώς ξεχωριστά
χαρακτηριστικά, στη έκρηξη βίας της περασµένης Κυριακής από τα γεγονότα του ∆εκέµβρη 2008,
που σηµαδεύτηκε κυρίως από την εξέγερση της νεολαίας εναντίον της κρατικής εξουσίας.
Επιπλέον, ακατανόητη υπήρξε και η στάση των αρχών ασφαλείας, οι οποίες δεν
ανέχθηκαν απλώς την πρόκληση βίας, αλλά την ενθάρρυναν και τη διευκόλυναν µε τη στάση τους.
Στόχος τους, όπως έδειξαν τα γεγονότα, ήταν να «καθαρίσουν» το Σύνταγµα από τους διαδηλωτές, η
συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έσπευσαν να διαµαρτυρηθούν ειρηνικά κατά του νέου Μνηµονίου.
Αποδέχθηκαν, ως εκ τούτου, την.. πρόκληση µίας πολύ µικρής οµάδας ανεγκέφαλων ή , γιατί όχι,
στρατευµένων νεαρών, επιτέθηκαν αδιακρίτως στους διαδηλωτές και, το κυριότερο, έπνιξαν την
πλατεία Συντάγµατος στα χηµικά.
Η στάση αυτή των αρχών ασφαλείας, που, απ΄ ό,τι φαίνεται, δρούσαν χωρίς κανένα
επιχειρησιακό σχέδιο, µπορεί να είχε ως αποτέλεσµα να αδειάσει προσωρινά ο χώρος έξω από τη
Βουλή, αλλά δηµιούργησε δεκάδες εστίες ανάφλεξης σ΄ ολόκληρο το κέντρο της πόλης. ∆ιευκόλυνε,
ταυτόχρονα, τη δηµιουργία ανεξέλεγκτων καταστάσεων, που προσέλαβαν κυρίαρχο χαρακτήρα, λόγω
(και) της δράσης προβοκατόρων ή εντεταλµένων σε διατεταγµένη υπηρεσία ατόµων.
∆ιότι, η πυρπόληση υποκαταστηµάτων τραπεζών ή ακόµη και των γραφείων των
πολυεθνικών εταιρειών, αν και παράνοµες και άκρως κατακριτέες ενέργειες, µπορούν να ερµηνευθούν
ή ακόµη και «δικαιολογηθούν», λόγω της «αντιµνηµονιακής στάσης» των διαδηλωτών που επιλέγουν
τη βία ως µέσο έκφρασης, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να δοθεί πειστική απάντηση για το
µένος στην πυρπόληση κλασικών κτηρίων του ιστορικού κέντρου της πόλης. Εκτός κι αν δεχθούµε ότι
«τα νεοκλασικά και διατηρητέα κτήρια εύκολα καίγονται». Η εξήγηση αυτή όµως είναι πολύ αφελής
για να είναι αληθινή...
Παρατηρήσεις
1. Να γίνει περίληψη του κειµένου µέχρι 100 λέξεις (25)
2. Ποια είναι η δοµή και ο τρόπος/ τρόποι ανάπτυξης της 3ης παραγράφου. (10)
3. Να δικαιολογήσετε τη χρήση εισαγωγικών και παύλας στο κείµενο. Αναφέρετε παραδείγµατα
(10)
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4. «Τα φαινόµενα αυτά επιτείνονται µάλιστα από την αποσάθρωση του πολιτικού συστήµατος,
τον αµοραλισµό της εξουσίας και το αναµφισβήτητο κενό που υπάρχει πλέον στο πολιτικό
οικοδόµηµα της χώρας.» Να δηλωθεί το είδος της σύνδεσης (ενεργητική – παθητική) και να
µετατραπεί στην αντίθετη. (5)
5. α) Να βρεθούν συνώνυµες των υπογραµµισµένων λέξεων. (5) β) Να ετυµολογήσετε τις λέξεις
και να παραθέσετε από µια νέα οµόρριζη µε το β΄ συνθετικό: πυρπόληση, διαδηλωτών,
προσέλαβαν, διαµαρτυρηθούν, εντεταλµένων (5)
6. Στα πλαίσια µιας εκδήλωσης του Πνευµατικού κέντρου της περιοχής σας, να εκφωνήσετε µία
εισήγηση για τα αίτια της βίας και να προτείνετε λύσεις για τον περιορισµό της. (400 – 600
λέξεις) (40)

