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ΑΣΚΗΣΗ 

Να χαρακτηρίσετε το κειµενικό είδος (άρθρο, δοκίµιο) των παρακάτω κειµένων και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
1ο Κείµενο: Ο πολιτισµός της ευχέρειας 
 

Οι Δυτικές κοινωνίες εισέρχονται πλησίστιες στον πολιτισµό της ευχέρειας. Ενώ όλοι οι µέχρι τώρα 
πολιτισµοί ήσαν πολιτισµοί της δυσχέρειας. Η διαφορά είναι κρίσιµη. Διότι η δυσχέρεια συνθέτει τους 
πολιτισµούς, η δε ευχέρεια τους αποσυνθέτει. 

Βέβαια, ο πολιτισµός έγινε από τον άνθρωπο για να µετατρέψει τη δυσχέρεια σε ευχέρεια. Οι παλιοί 
πολιτισµοί το καταφέρανε τούτο σε περιορισµένο βαθµό και για περιορισµένο αριθµό ανθρώπων. Μόνον ο 
δικός µας πολιτισµός στη δεύτερη φάση του, σε αυτήν της καταναλωτικής κοινωνίας, επέτυχε να 
µεταστοιχειώσει τη δυσχέρεια σε ευχέρεια σε µεγάλο βαθµό και για µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Με τον καιρό 
δε αυξάνει και ο βαθµός της ευχέρειας και ο αριθµός των ανθρώπων που την απολαµβάνουν. Αυτό 
ονειρευόταν ο άνθρωπος από καταβολής του· τώρα το επέτυχε· δεν νιώθει ευτυχής;  

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η µεγάλη αποκάλυψη: ότι στον πολιτισµό της ευχέρειας ο άνθρωπος δεν 
αισθάνεται ευτυχής. Αλλά και κάτι παραπάνω: δεν αισθάνεται ασφαλής. Και την πλέον ταπεινή συνείδηση 
του πολιτισµού της ευχέρειας την έχει σταυρώσει η κατήφεια και την έχει χαράξει η υποψία, ή και η 
βεβαιότητα της ριζικής ανασφάλειας. Πράγµατι, αυτό το τελευταίο είναι πολύ απογοητευτικό· ατενίζοµε 
πλέον και στις αµέτοχες συνειδήσεις τον κατοπτρισµό της µαταιότητας του πολιτισµού µας. Ήταν νοητή η 
συζήτηση για την κρίση του πολιτισµού µεταξύ ιστορικών ή φιλοσόφων ή κοινωνιολόγων. Τώρα όµως η 
συζήτηση αυτή διεξάγεται ανάµεσα σε ανθρώπους απλοϊκούς ή νέους, µε τις ελάχιστες ακόµη εµπειρίες ζωής. 
Και η συνείδηση αµηχανεί προ του µεγάλου κακού, βλέποντας πως το ψύχος της ιστορικής αυτοσυνειδησίας 
κατήλθε ως τους ανθισµένους λειµώνες και τους καταψύχει προώρως. Και αποδεικνύεται πλέον µε ενάργεια 
µεσηµεριού, πως πράγµατι ο πολιτισµός µας τελεί σε κρίση – διότι η κρίση του κλονίζει και τις αγεώργητες, 
και τις άγουρες συνειδήσεις. Δεν πρόκειται πλέον περί θεωρητικής εκδοχής, αλλά περί καθεστώτος εδραίου.  

Πηγή των πολιτισµών η δυσχέρεια του βίου. Βιοτική δυσχέρεια, βεβαίως, αντιµετωπίζουν και τα ζώα. 
Μόνο που αυτά δεν µπορούν να απαντήσουν στην πρόκληση της δυσχέρειας και παραµένουν εσαεί δέσµιά 
της. Ο άνθρωπος απελευθερώνεται από τη δυσχέρεια απαντώντας δηµιουργικά στην πρόκλησή της. Η 
απελευθέρωση είναι σχετική· µε τον Δυτικό όµως πολιτισµό µας πάει να γίνει απόλυτη. Γι’ αυτό και 
µετασχηµατίζεται στον πρώτο πολιτισµό της ευχέρειας στην ιστορία.  

Η πενία, δηλαδή η δυσχέρεια, δε κατεργάζεται µόνο τέχνες, κατά το λόγο. Κατεργάζεται και το 
πνεύµα, τον εσωτερικό πλουτισµό, τα αισθήµατα, τις συγκινήσεις, τις αγάπες, τις θρησκείες, τις φιλοσοφίες, 
τις ιδεολογίες. Όχι µόνον ο υλικός πολιτισµός, αλλά και ο πνευµατικός πολιτισµός είναι προϊόντα της 
δυσχέρειας. Και τούτο το τελευταίο µας ενδιαφέρει ακόµη περισσότερο. Δεν θα υπήρχε πνευµατικό έργο 
χωρίς τη δυσχέρεια της υπάρξεως. Όλη η Οδύσσεια είναι η βιοτική δυσχέρεια ενός ανθρώπου. Και όλη η 
Ιλιάδα είναι η αγωνιστική δυσχέρεια ενός λαού. Η ριζική δυσχέρεια της ανθρώπινης ύπαρξης που είναι ο 
θάνατος, συνιστά το σηµείο αφετηρίας του Χριστιανισµού. Και η διά βίου προσκόλληση του ανθρώπου στη 
θρησκεία του συστοιχείται προς τον δια βίου χειµασµό του ανθρώπου στον κόσµο τούτο. Η ζωή τελεί 
πάντοτε υπό απειλή και καταφεύγει στο έργο του πολιτισµού για να ασφαλισθεί υλικώς και πνευµατικώς. 
Ωστόσο, τούτο δεν σηµαίνει πως οι πνευµατικές καταφυγές της ζωής είναι προσχήµατα άµυνας χωρίς 
αυτόνοµη εσωτερική αξία – δηλαδή δεν πρόκειται για εξορκισµούς. Όχι. Ναι µεν η δυσχέρεια του ζην 
αναγκάζει τον άνθρωπο στο να ψάξει για πνευµατικά ερείσµατα, δεν πρόκειται όµως για επινοήµατα, παρά 
για γνήσιες αποκαλύψεις πραγµατικοτήτων, αγνώστων µέχρι τότε. Η διάνοιξη της συνείδησης, ωθηµένη από 
τη δυσχέρεια, είναι πραγµατική και κοσµοϊστορικής σηµασίας. Άλλωστε, επειδή ακριβώς αυτές οι 
πραγµατικότητες υπάρχουν, τις αντιτάσσει ο άνθρωπος στη δυσχέρεια, για την υπέρβασή της. Αν δεν 
υπήρχαν, δε θα τις εύρισκε· θα του ήταν ίσως ακατόρθωτο και να τις επινοήσει. Και µάλιστα θα ήταν πιο 
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να τις επινοήσει παρά να τις ανακαλύψει. 

Όσο ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τη δυσχέρεια του ζην τόσο απαλλάσσεται και από την ανάγκη να 
καταφύγει στον προφήτη, στον άγιο, στον ποιητή, στον φιλόσοφο. Γι’ αυτό και στον πολιτισµό της ευχέρειας 
τα επαγγέλµατα αυτά ολοένα και περισσότερο παραµένουν αζήτητα. Διότι οι επαγγελίες τους για σωτηρία 
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(θρησκευτική, αισθητική, γνωστική) δεν ενθουσιάζουν κανέναν. Η ευχέρεια αποσαθρώνει την πνευµατική 
σκευή του πολιτισµού και του ανθρώπου.  

Βέβαια, η ύπαρξη είναι καταστατικώς δυσχερής στον κόσµο τούτο, αφού η κατ’ εξοχήν δυσχέρεια, ο 
θάνατος, δεν αναιρείται από κανέναν πολιτισµό. Όµως η αναίρεση της βιοτικής µέριµνας (τροφή, ένδυση, 
στέγη, φάρµακα) απαλύνει τις υψηλότερου βαθµού δυσχέρειες µέχρι αµβλύνσεών των, δεδοµένου ότι οι 
«πλατιές µάζες» που συνιστούν το µόνο υποκείµενο του πολιτισµού της ευχέρειας, νιώθουν να ευδαιµονούν 
µέσα στη θαλπωρή της υλικής τους ευµάρειας. Δεν είναι ασήµαντο πράγµα η ικανοποίηση των άµεσων και 
επιτακτικών βιοτικών αναγκών. Γι’ αυτό ακριβώς και η λύση που δόθηκε κατακυριάρχησε και παραµέρισε 
όλες τις άλλες λύσεις των άλλων δυσχερειών.. 
Όλα όµως τούτα ισχύουν βραχυπροθέσµως. Δεν µπορούν να ισχύσουν µακροπροθέσµως. Μακροπροθέσµως 
οδηγούν ευθέως προς την κατάρρευση του πολιτισµού. Επειδή η ευχέρεια απορρυθµίζει τους µηχανισµούς 
συντηρήσεως και επεκτάσεως του πολιτισµού. Ίσως στο τέλος αναλάβει τον µόχθο αυτό µια αποφασισµένη 
µειοψηφία. Οπότε θα περάσοµε σε άλλες ιστορικές µορφές χαρούµενης, πλέον, δουλείας των πολλών της 
ευχέρειας στους λίγους της δυσχέρειας. 

Ωστόσο, ο πολιτισµός µας ήδη κρούεται στα όρια της υλικής του ευχέρειας, που είναι τα όρια 
αντοχής του φυσικού µας περιβάλλοντος. Στο µεταξύ όµως η ευχέρεια, που η Δύση έχει απολαύσει σε 
πρωτοφανή βαθµό και για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει πράξει το κακό. Υπονόµευσε όλη την 
πνευµατικότητα και όλη την εσωτερικότητα που είχαν δηµιουργήσει οι πολιτισµοί της δυσχέρειας. . 

Σ’ αυτόν τον κόσµο τα πάντα έχουν το αντίρροπό τους. Η υλική δυσχέρεια αντιζυγίζεται µε 
πνευµατική ευτυχία. Η υλική ευτυχία αντιρροπείται µε πνευµατική δυστυχία. Η δυσχέρεια του Ισραήλ 
εδηµιούργησε την Παλαιά Διαθήκη, τον Λόγο του Θεού. Η ευχέρεια της Δύσεως προετοιµάζει τον Λόγο του 
Δαιµονικού. Ήδη τον ακούµε ευκρινώς. 

Χρήστος Μαλεβίτσης «Ο πολιτισµός της ευχέρειας» 
από το βιβλίο του: «Τα µήλα των εσπερίδων» 

(1984) Εκδόσεις IMAGO 
 
2ο Κείµενο: Πόλεµος και ειρήνη 
 

Στις µέρες µας, οι εικόνες των συνεχών πολέµων και το ψυχροπολεµικό κλίµα που επικρατεί µας 
κάνουν να αναλογιστούµε τη στάση µας απέναντι στις συνέπειες αυτών των επιχειρήσεων και στα οφέλη της 
ειρήνης. Σιγά-σιγά όλοι αντιλαµβανόµαστε πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη να ξεφύγουµε από τους πολέµους 
και να στραφούµε προς τον διάλογο και την ειρήνη. Έτσι, η αξία της ειρήνης αναδεικνύεται µεγάλη και µας 
δηµιουργεί το αίσθηµα για µια οριστική απαλλαγή από τους πολέµους.  

Αρχικά, η ειρήνη δηµιουργεί ένα πρόσφορο έδαφος για την τεχνολογική και επιστηµονική πρόοδο 
και εξέλιξη, η οποία οδηγεί στην καλυτέρευση των όρων διαβίωσης. Αντίθετα µε την εποχή των πολέµων, η 
τεχνολογία βοηθά τον άνθρωπο στα καθηµερινά του προβλήµατα και δεν αναλώνεται σε κατασκευές νέων 
όπλων και συστηµάτων που είναι ικανά να καταστρέψουν ολόκληρα κράτη µέσα σε λίγα λεπτά. 
Επιπροσθέτως, µε την ειρήνη οι άνθρωποι και οι λαοί ζουν αρµονικά, εκπληρώνοντας όλους τους στόχους και 
τις επιδιώξεις τους. Επίσης, επικρατεί η έννοµη τάξη, η ηρεµία και η γαλήνη σ’ όλους τους τοµείς της ζωής, 
µε αποτέλεσµα τα άτοµα να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια για τη ζωή τους, για το µέλλον τους και να 
επιδίδονται απρόσκοπτα στη δηµιουργική τους προσπάθεια για πρόοδο και εξέλιξη. 

Επιπλέον, τα οφέλη της ειρήνης φαίνονται και στον τοµέα της οικονοµίας του κάθε κράτους, αφού οι 
κυβερνήσεις δαπανούν ποσά για τοµείς, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η ασφάλιση συντελώντας µ’ αυτόν 
τρόπο, στην κοινωνική πρόοδο και στην ανέλιξη του κράτους. Αντίθετα, τα τεράστια χρηµατικά ποσά που 
δαπανώνται σε περιόδους πολέµων ή σε περιόδους προετοιµασίας και ετοιµότητας για έναν πόλεµο, 
δαπανώνται σε άλλους τοµείς, ζωτικούς για την εξελικτική πορεία ενός κράτους. Έτσι, µε την αύξηση των 
κοινωνικών παροχών βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής του λαού και γίνονται έργα κοινής ωφέλειας. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η σπουδαία αξία της ειρήνης, η οποία απαιτεί την εκπλήρωση κάποιων 
προϋποθέσεων για να επικρατήσει. Η σηµαντικότερη προϋπόθεση είναι ο αφοπλισµός των κρατών, µε τον 
οποίο οι εξοπλισµοί µειώνονται ή καταργούνται συµβάλλοντας έτσι στην διατήρηση της παγκόσµιας ειρήνης 
και στην επίτευξη του τελικού στόχου του ανθρώπου. Παράλληλα, η παροχή ανθρωπιστικής παιδείας 
θεωρείται αναγκαία για τη δηµιουργία ολοκληρωµένων και υπεύθυνων προσωπικοτήτων που θεωρούν την 
ειρήνη ως ύψιστο αγαθό και αγωνίζονται για την εδραίωσή της. Ακόµη, αναγκαία είναι η εξάλειψη των 
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φυλετικών διακρίσεων αλλά και κάθε είδους ανισοτήτων και αδικιών, για να εξασφαλιστεί ένα ήρεµο κλίµα 
συµβίωσης των ανθρώπων και εξάλειψης της πιθανότητας πολεµικής αναµέτρησης. 

Θα ήταν βέβαια σηµαντική παράλειψη να µην αναφερθώ στην ενίσχυση των αναπτυσσόµενων χωρών 
από τα αναπτυγµένα κράτη, ώστε να έλθει η άµβλυνση των διαφορών και η ειρηνική συνύπαρξη. Σε καµία 
πάντως περίπτωση δεν πρέπει να λησµονούµε τη δραστηριοποίηση και τη λήψη αυστηρών µέτρων από τους 
Διεθνείς Οργανισµούς και κυρίως από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος φαίνεται να αδρανεί λόγω 
εξυπηρέτησης συµφερόντων των ισχυρών κρατών. Τέλος, την αποφυγή των συγκρούσεων και την επίλυση 
των προβληµάτων µε ειρηνικό τρόπο βοηθούν η συνεργασία, η επικοινωνία και η ύπαρξη διαλόγου µεταξύ 
των λαών. 

Συµπερασµατικά, η ειρήνη αποτελεί τον µοναδικό δρόµο για την αρµονική και φιλική συµβίωση 
όλων των χωρών και οφείλουν οι κυβερνήσεις των κρατών να δηµιουργήσουν κατάλληλο έδαφος για την 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων επικράτησής της. 

 
Ηρακλής Λαµπαδαρίου, www.xronometro.com 


