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Α1. Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, ο εμφύλιος πόλεμος οδήγησε σε 

γενική κατάρρευση αρχών και αξιών καθώς οι άνθρωποι έγιναν 
αντίπαλοι μέσα από πολιτικές παρατάξεις. Ακόμη και η 
συγγένεια, αυτή την περίοδο υποχωρεί και δεν υπολογίζεται 
μπροστά στις ανάγκες της παράταξης. 

Αυτό συνέβαινε όπως επισημαίνει ο ιστορικός γιατί ο 
παραταξιακός δεσμός γινόταν πιο ισχυρός καθώς οι άνθρωποι 
ήταν προθυμότεροι να “ριχτούν αδίστακτα στον κίνδυνο” με 
στόχο το κέρδος που τέτοιοι πολιτικοί συνασπισμοί αποκόμιζαν, 
παραβιάζοντας τους νόμους. Η παράνομη αυτή δράση τελικά, 
ενίσχυσε τους δεσμούς πίστης ανάμεσα στα άτομα μιας 
παράταξης. 

Α2. Πρόκειται για μια άποψη που αφορά την τάση των ανθρώπων 
ιδιαίτερα σε περιόδους ηθικού ξεπεσμού, (όπως άλλωστε και 
σήμερα), να θεωρούν αγαθοσύνη και αφέλεια την εντιμότητα 
ενώ την πονηρία και τη φαυλότητα να τη θεωρούν προτέρημα 
και ικανότητα. Γι’ αυτό και οι άνθρωποι υπερηφανεύονται όταν 
αποδειχτούν άθλιοι ενώ ντρέπονται όταν είναι δίκαιοι, ειλικρινείς 
και τίμιοι. Έτσι, η σκληρότητα ταυτίζεται με τη δύναμη και η 
ευαισθησία με την αδυναμία και βέβαια οι άνθρωποι εξαιτίας της 
ματαιοδοξίας τους, πάντα έλκονται από την πρώτη (τη δύναμη) 
και την  εξουσία που πηγάζει από αυτήν. 

 
Β1. Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση καθώς 

δίνονται αντιθετικά (με λέξεις όπως “ενώ”, “αντίθετα”) οι 
διαφορετικές σημασίες των εννοιών.  

Β2.  Ο άνθρωπος που προτιμά ν’ ακολουθήσει τη μάζα για να 
αποφύγει την περιθωριοποίηση χαρακτηρίζεται από δειλία. 

  Η εγκατάλειψη των παιδιών από τους γονείς τραυματίζει δια 
βίου τις παιδικές ψυχές. 

  Η εξυπνάδα είναι μια πνευματική ικανότητα που χρειάζεται 
εξάσκηση για να αναδειχθεί, όπως συμβαίνει με τις φυσικές 
ικανότητες. 

   Οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι επιδόθηκαν σε λεκτικές 
αντεπιθέσεις.  



 

 

Γ1. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ο ελληνισμός 
συνταράχτηκε από αμέτρητες, βαρύτερες ή ελαφρότερες 
συμφορές. Ο Θουκυδίδης τις αποδίδει στην ανθρώπινη φύση 
που αφού δεν αλλάζει, τον ωθεί να συμπεριφέρεται, όταν οι 
συνθήκες το ευνοούν, με τον ίδιο πάντα παράλογο τρόπο και 
κυριευμένος από μίσος κι εκδικητικότητα να χρησιμοποιεί τις 
ικανότητές του για την εξεύρεση τρόπων εξόντωσης των 
αντιπάλων. Σημείο των καιρών αποτέλεσε εξάλλου, η αλλαγή 
του νοήματος των λέξεων και η ανατροπή των αξιών, με 
σκοπό την εξυπηρέτηση της επιθυμίας για εξουσία, την 
κάλυψη της πλεονεξίας και της φιλοδοξίας των αρχηγών και τη 
δικαιολόγηση κάθε ανήθικης, άδικης και φρικαλέας πράξης.  

Γ2. Τίτλος : “Τι μας εξωθεί στη βία;” 
Διαγραμματική ανάπτυξη 

Πρόλογος : Η βία δεν αποτελεί φαινόμενο που αφορά μόνο 
την εκδήλωση πολεμικών συγκρούσεων αλλά εμφανίζεται σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής ακόμη και σε 
περιόδους ειρήνης. 
Κυρίως θέμα 
Παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση βίας 
 φτώχεια, ανέχεια 
 κοινωνική ανισότητα 
 ελλιπής παιδεία 
 έλλειψη αγωγής από την οικογένεια 
 διαβίωση στις μεγαλουπόλεις που οδηγεί στην επιθετικότητα 
 επίδραση της τηλεόρασης 
 υλικός ευδαιμονισμός 
 κοινωνική αδικία 
 δίκαιο πυγμής 
 δυσλειτουργία δημοκρατίας 
Επίλογος : Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας, τόσο από τους επίσημους φορείς του 
σχολείου και της πολιτείας, όσο και από εμάς τους ίδιους για 
να επιτύχουμε μια αληθινά αρμονική και ειρηνική συμβίωση με 
τους συνανθρώπους μας και να εξασφαλίσουμε τη συλλογική 
ασφάλεια και πρόοδο. 


