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Α. Ο συγγραφέας διαπραγματευόμενος το φαινόμενο της βίας ως κοινωνικό φαινόμενο 

ισχυρίζεται πως αυτό αποτελεί έκφραση μιας άλλης τάξης πραγμάτων που πρέπει να 

επικρατήσει στην άδικη κοινωνία που ζούμε. Η τάση για απαλλαγή από την αδικία οπλίζει το 

χέρι του εγκληματία και έτσι φτάνουμε σε έναν παραλογισμό, που διαταράσσει την 

ισορροπία της κοινωνίας μας. Λόγω της πολιτιστικής κρίσης οι άνθρωποι δικαιολογούν 

ακόμη και τις πιο ακραίες μορφές βίας. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο άνθρωπος 

αποκτηνώνεται και η αξία της ζωής ευτελίζεται. Η κοινωνία πρέπει να αναζητήσει μια άλλη 

ταυτότητα και να μην αναλώνεται σε τέτοιες αντιπαραθέσεις των μελών της.  

 

Β.1. Εφ’ όσον ο άνθρωπος έχασε την πίστη του σε ηθικές αξίες και στη θέση του τοποθέτησε 

αντίστοιχες υλικές, κατέστη αυτός ανάλγητος, καιροσκόπος και ιδιοτελής. Είναι φυσικό, 

λοιπόν, να συμπεριφέρεται βίαια για να εξασφαλίζει εύκολα και γρήγορα όλα αυτά τα υλικά 

αγαθά. Η κοινωνία αυτή που προβάλλει αυτές τις υλικές αξίες οδηγεί και τους ανθρώπους της 

σε εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς και τους θεωρεί επιτυχημένους και εκφραστές των 

ιδανικών που αυτή προβάλλει.  

 

Β.2. Χρησιμοποιεί αιτιολόγηση και αναλογία. 

Αιτιολόγηση:  «Γιατί λύσεις δεν γεννούν ... Γιατί μοιάζει να λύνουν...».  

Αναλογία: «Όταν όμως βρισκόμαστε στη λαίλαπα μιας κρίσης του πολιτισμού... στο πηκτό 

αυτό σκοτάδι». 

 

Β.3. αδίστακτη: αμείλικτη 

θεριεύει: γιγαντώνεται, μεγαλώνει  

αποκρίνονται: απαντούν   

εκμηδενιστεί: εξαλειφθεί  

αληθινός: γνήσιος, πραγματικός  

 

Β.4. α. «γιατί ο ηρωισμός γεννάται από μια πίστη»  

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

βαρβαρότητας».   

 

Γ. Να αναπτύξετε σε ένα άρθρο, που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του δήμου σας, τα αίτια 

και τις συνέπειες της βίας και να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος (400-

500 λέξεις).  
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Πρόλογος 

Ορισμός. Βία: Η χρήση δύναμης από κάποιον ή κάποιους προκειμένου να επιβάλλουν τις 

θελήσεις τους και να πετύχουν κάποιους σκοπούς. 

Γενική τοποθέτηση για τη βία, που μαστίζει τις σύγχρονες κοινωνίες.  

Κάθε εποχή έχει τα δικά της γνωρίσματα. Στη δική μας εποχή, εκτός των άλλων, υπάρχουν 

και τα φαινόμενα της βίας και της εγκληματικότητας. Τέτοια φαινόμενα παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ. 

Αυτά είναι: 

 Κλοπές-ληστείες 

 Απαγωγές  

 Βιασμοί 

 Ναρκωτικά 

 Δολοφονίες- αεροπειρατείες κ.λπ. 

 

Κύριο Θέμα: 

[1] Αίτια  

1. Ενδοοικογενειακό περιβάλλον 

 Χωρισμένοι γονείς  

 Αποφυγή διαλόγου εντός της οικογένειας 

 Αυταρχισμός γονέων  

 Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις  

2. Εκπαιδευτικό περιβάλλον  

 Ανταγωνιστικά πλαίσια για επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή 

 Αδιαφορία σχολείου για το ήθος των μαθητών και μετατροπή του σε εξεταστικό 

κέντρο 

 Απομάκρυνση από τη στενή και συναισθηματική σχέση δασκάλων και μαθητών  

3. Οικονομικό επίπεδο  

 Άνιση και άδικη κατανομή των αγαθών  

 Καταναλωτισμός και ευδαιμονισμός   

 Τάση για εύκολο και γρήγορο πλουτισμό  

4. ΜΜΕ  

 Προβολή βίας και εγκληματικότητας με σχέδιο και σκοπιμότητα 
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 Αποφυγή ανάδειξης προτύπων ανθρωπισμού και ανθρώπων με ήθος  

 Προβολή καταναλωτισμού και ευδαιμονισμού 

 Προβολή προτύπων με οικονομική επιτυχία και γρήγορου πλουτισμού 

5. Ηθικό και ψυχολογικό επίπεδο 

 Έλλειψη ιδανικών και ηθικών αξιών  

 Επικράτηση του μίσους και της μισαλλοδοξίας μέσα από θεσμούς και από τα ΜΜΕ 

 Μίμηση νέων  

 Ανασφάλεια για το μέλλον  

 Τάση για κυριαρχία επί άλλων ανθρώπων  

 

[2] Συνέπειες  

 Περιορισμός της ελευθερίας 

 Βίωση ανασφάλειας και φόβου  

 Περιθωριοποίηση 

 Διατάραξη κοινωνικής γαλήνης και κοινωνικής ισορροπίας  

 Δεν υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις  

 Ενίσχυση κατασταλτικών μηχανισμών και αστυνομοκρατία   

 Κίνδυνος για το δημοκρατικό πολίτευμα 

 

 [3] Προτάσεις  

 Κοινωνική αγωγή από την οικογένεια και το σχολείο 

 Ο ρόλος της εκκλησίας πιο ουσιαστικός έναντι των νέων, για να μπορεί να πείσει για 

τη ρήση του Ευαγγελίου: «Αγαπάτε αλλήλους»  

 Έλεγχος των ΜΜΕ για την προβολή των σκηνών βίας και των προτύπων  

 Καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης μέσα από ποικίλες δραστηριότητες κ.λπ.  

 

Επίλογος:  

Έκκληση για λύση του προβλήματος με εφαρμογή των ως άνω προτάσεων.  

Αν όλοι συνειδητοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες της βίας, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι των 

ΜΜΕ, ίσως εξευρεθεί και η λύση του προβλήματος αυτού. 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Δ΄ Εσπερινών 2008 

 


