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Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη βία ως συλλογικό φαινόμενο. Αρχικά 
την αποδίδει στην αποϊέρωση του ανθρώπου παραθέτοντας 
παραδείγματα εκδήλωσής της . Απότοκος των προηγουμένων είναι 
η ανοχή από τους ανθρώπους σε κάθε έκφραση βίας ακόμη και στις 
πιο ακραίες μορφές της λόγω της πολιτιστικής κρίσης. 
Αναφερόμενος ειδικά στους νέους , επισημαίνει ότι θεωρούν τη βία 
λύση στην παθογένεια των κοινωνιών, καθώς κάθε μορφή 
πνευματικής αντίστασης έχει εκλείψει. Ωστόσο ο συγκεκριμένος 
τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων ( όχι μόνο δεν τα επιλύει 
αλλά αποκτηνώνει και ευτελίζει τον άνθρωπο.  Τέλος συμπεραίνει  
ότι η γενικότερη κρίση του πολιτισμού επιβάλλει την αναζήτηση της 
πραγματικής ταυτότητας του ανθρώπου και όχι την ανάλωσή του σε 
άσκοπες αντιπαραθέσεις. 

 

Β1. Ο άνθρωπος συχνά εκδηλώνει παραβατική συμπεριφορά εξαιτίας 
της απώλειας της ηθικής του διάστασης. Η προτεραιότητα στις 
υλιστικές αξίες τον καθιστά ανάλγητο, ιδιοτελή και καιροσκόπο με 
αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται βίαια. Οι ανθρωπιστικές αξίες έχουν 
παραγκωνιστεί σε μια κοινωνία που η επίτευξη των στόχων 
ταυτίζεται με τον ωφελιμισμό. Συνακόλουθα επηρεάζεται και ο 
χαρακτήρας του σύγχρονου πολιτισμού, ο οποίος αποβιταμινωμένος 
από ηθική ευαισθησία οδηγεί σε φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. 

Β2. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Αρχικά ο 
συγγραφέας χρησιμοποιεί τη μέθοδο της αιτιολόγησης {γιατί …, 
γιατί…}, καθώς παραθέτει επιχειρήματα δικαιολογώντας το πόσο 
ανώφελο είναι να υπογραμμιστεί ότι η βία και η τρομοκρατία 
εντοπίζεται στον ποταμό του ψεύδους.  Στη συνέχεια λανθάνει 
αναλογία καθώς η κρίση του πολιτισμού που μαστίζει τις σύγχρονες 
κοινωνίες παρομοιάζεται με ποταμό ψεύδους που σαπίζει τη ζωή 
των ανθρώπων και λαίλαπα.  

Β3. αδίστακτη : αμείλικτη 
      θεριεύει : γιγαντώνεται 
      αποκρίνονται : απαντούν 
      εκμηδενιστεί : εξαλειφθεί 
      αληθινός : πραγματικός 
Β4. α. « γιατί ο ηρωισμός γεννάται από μια πίστη» 

         β. « Γιατί λύσεις δεν γεννούνται γεννούνται περιπλοκές και οξύνεται 
το καθεστώς της βαρβαρότητας».  

 



 

 

Γ.         ΕΞΑΡΣΗ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Είναι πανθομολογούμενο ότι φαινόμενα βίαιης συμπεριφοράς 

λαμβάνουν επιδημικές διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στη 
χώρα μας. 

Πρόκειται για τη χρησιμοποίηση υλικής ή πνευματικής ή ηθικής 
δύναμης προς επιβολή, για  εξαναγκασμό. Ιδιαίτερα το φαινόμενο 
εντοπίζεται και στους χώρους της νεολαίας. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί 
ως κοινό έγκλημα, είτε ως  εκτονωτική βία σε σχολικούς και αθλητικούς 
χώρους, είτε ως πολιτική βία με τη μορφή εξτρεμιστικών ενεργειών , είτε 
ως βία κατά του εαυτού τους με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών  και της 
αυτοκτονίας. 

ΑΙΤΙΑ 
  Σε οικογενειακό επίπεδο  

 Διαταραγμένες σχέσεις των μελών της οικογένειας. 
 Προβληματική επικοινωνία μεταξύ τους. 
 Αδιαφορία των γονέων. 
 Υπερπροστατευτική κοινωνικοποίηση. 
 Αυταρχισμός στα πλαίσια της οικογένειας. 

  Σε εκπαιδευτικό επίπεδο  
 Η μετατροπή των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα και το 

ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ των μαθητών . 
 Η έλλειψη σταθερών και ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ καθηγητών 

και μαθητών. 
 Η δομή και λειτουργία των σχολείων προκαλεί απογοητεύσεις και 

ματαιώσεις των προσδοκιών των μαθητών. 
  Σε οικονομικό , ιδεολογικό επίπεδο 

 Η πείνα , η φτώχεια , οι στερήσεις , το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και 
η άνιση κατανομή του εθνικού εισοδήματος. 

 Η καταναλωτική κοινωωνία. 
 Οι ευδαιμονιστικές τάσεις των νέων. 
 Η επιδίωξη εύκολου πλουτισμού. 
 Η όξυνση των οικονομικών ανισοτήτων. 

  Σε επίπεδο Μ.Μ.Ε  
 Η κατά κόρον προβολή της βίας. 
 Η δημιουργία στερεοτύπων . 
 Η προώθηση ωφελιμιστικών αξιών. 

  Σε ηθικό επίπεδο  
 Κλονισμός ηθικών αξιών. 
 Έλλειψη πίστης και ιδανικών. 
 Φαινόμενα φανατισμού και μισαλλοδοξίας. 

  Σε ψυχολογικό επίπεδο  
 Η τάση των νέων για επικράτηση και κυριαρχία. 
 Οι ανασφάλειες τους. 
 Η αμφισβήτηση. 
 Η τάση των νέων να μιμούνται. 



 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 Οι άνθρωποι νιώθουν ανασφάλεια και φόβο, με αποτέλεσμα να 

περιορίζουν τις κινήσεις, τις εκδηλώσεις, γενικά την ελευθερία τους. 
 Οι νέοι με βίαιη συμπεριφορά ζουν στο περιθώριο του κοινωνικού 

βίου. 
 Απειλούνται περιουσιακά στοιχεία, η σωματική ακεραιότητα και η 

αξιοπρέπεια των ανθρώπων. 
 Επιτείνονται τα φαινόμενα της κοινωνικής παθογένειας. 
 Διαταράσσεται η κοινωνική αρμονία. 
 Διασπάται η κοινωνική συνοχή 
 Διαταράσσονται  οι διαπροσωπικές σχέσεις. 
 Ενισχύονται οι κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί. 
 Υπονομεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα και οι θεσμοί του. 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Η ασφυκτική αστυνόμευση , η αυστηρή νομοθεσία  και η σκληρότητα 
των ποινών δεν είναι αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον περιορισμό 
της βίας, γιατί δεν στοχεύουν στη ρίζα του κακού. 
Γι’ αυτό  είναι απαραίτητα πρώτα η προσπάθεια για την επίλυση των 
σχετικών κοινωνικών προβλημάτων. 
Έτσι απαιτείται:  
1. Να δίνεται η σωστή κοινωνική αγωγή στα παιδιά από την οικογένεια 

για την ομαλότερη κοινωνικοποίησή τους και να προσπαθούν  οι 
γονείς, ώστε αυτά να μεγαλώνουν  μέσα σε ατμόσφαιρα στοργής και 
αγάπης. 

2. Να αμβλυνθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, να 
ανακουφιστούν οι κατώτερες οικονομικά τάξεις , κυρίως με τη λήψη 
μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας. 

3. Να εκσυγχρονισθεί η εκπαίδευση. 
4. Να περιοριστεί η προβολή της βίας από τα Μ.Μ.Ε. 
5. Να καλλιεργηθεί η κοινωνική συνείδηση των νέων μέσω του 

διαλόγου και της συμμετοχής στο κοινωνικοπολιτικό “γίγνεσθαι’’. 
6. Να αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος των νέων. 
7. Να αναπτύξουν οι νέοι τον προβληματισμό τους προκειμένου να 

αποφύγουν το δογματισμό μέσω της αυτοκριτικής και της 
ενδοσκόπησης. 

8. Να επαναπροσδιορίσουν οι νέοι τους κοινωνικό τους ρόλο. 
 


