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ΕΠΑ.Λ. Β’ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

Η βία στις διαπροσωπικές σχέσεις 
ΤΗΣ ΜΠΕΤΙΝΑΣ ΝΤΑΒΟΥ* 

 Από τα γραπτά του προσωκρατικού φιλοσόφου Εµπεδοκλή ως αυτά του 
σύγχρονου κοινωνιολόγου Kemper αλλά και από πλήθος ψυχολογικών και 
ανθρωπολογικών µελετών προκύπτει ότι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, παρ' όλη την 
πολυπλοκότητα της, κινείται ανάµεσα σε δύο πόλους: στη «φιλότητα»1 που 
περιλαµβάνει όλες τις δυνάµεις που ενώνουν τους ανθρώπους και στο «νείκος»2  που 
αφορά τις δυνάµεις που τους χωρίζουν. Οι δύο αυτές πτυχές αποτελούν θεµελιώδεις 
επεξηγηµατικές παραµέτρους της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.  
 Τα συναισθήµατα αγάπης, στοργής και χαράς ενώνουν δηµιουργικά τους 
ανθρώπους, ενώ τα συναισθήµατα θυµού, φόβου, περιφρόνησης και αηδίας βρίσκονται 
στη βάση της έχθρας και της αντιπαλότητας.  Τα συναισθήµατα που ορίζουν τους δύο 
πόλους της αλληλεπίδρασης είναι οικουµενικά. Ωστόσο, κάθε πολιτισµός, µε τις δικές 
του ιδιαίτερες συνθήκες και πρακτικές, συµβάλλει στην ένταση ή στην εξασθένηση 
της εκδήλωσης ορισµένων συναισθηµάτων. 
 Τι είναι λοιπόν αυτό, που στις «δικές µας» σύγχρονες δυτικές κοινωνίες εντείνει 
το θυµό, το φόβο, την περιφρόνηση και την αηδία, δηλαδή όλα εκείνα τα 
συναισθήµατα επί των οποίων χτίζεται η βίαιη αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων; 
 Θυµώνει όποιος διαψεύδεται και όποιος δυσφορεί, όποιος βρίσκεται συνεχώς 
µπροστά σε εµπόδια αλλά και όποιος αναµετριέται µε τους άλλους για να διατηρήσει ο 
ίδιος τον έλεγχο και την εξουσία. ∆ιαψεύδεται αυτός που παγιδεύτηκε σε 
καταναλωτικά όνειρα και υποσχέσεις, αυτός που έµεινε άνεργος παρά τις καλές του 
σπουδές, όποιος πάσχισε για υψηλούς στόχους που δεν επιτεύχθηκαν ποτέ. ∆υσφορεί 
αυτός που οι συνθήκες της καθηµερινότητάς του, απλές ή σύνθετες, τον φέρνουν 
διαρκώς αντιµέτωπο µε προβλήµατα δυσεπίλυτα. Θυµώνει εύκολα όποιος αποφασίζει 
να ακολουθήσει τις σύγχρονες επιταγές για «ανταγωνιστικότητα», διεκδικητικότητα 
και ατοµική επιτυχία ή τις κοινωνικές προσταγές «να είναι καλά µε τον εαυτό του» και 
να απαρνιέται  «ό,τι δεν του αξίζει». 
                                                        
1 Φιλότητα =  Φιλία, αγάπη, στοργή, συµπάθεια   
2 Νείκος     =  Φιλονικία, διαµάχη, λογοµαχία 
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 Ο φόβος έρχεται ως απάντηση σε ενδεχόµενη συµβολική ή πραγµατική βλάβη. 
Φοβάται όποιος απειλείται ψυχικά ή σωµατικά, όποιος βρίσκεται µπροστά σε µια 
επερχόµενη απώλεια! Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, υποβοηθούµενες και από τα 
µαζικά µέσα ενηµέρωσης, βιώνονται ως κοινωνίες γενικευµένης απειλής. 
Οποιαδήποτε στιγµή, οπουδήποτε, κάτι µπορεί να ξεσπάσει ξαφνικά που θα φέρει την 
καταστροφή σε τοπικό ή παγκόσµιο επίπεδο, σε κλίµακα ατοµική ή συνολική. Τα 
επακόλουθά τους έχουν γίνει οδυνηρά εµφανή στη µικρή µας χώρα τον τελευταίο 
µήνα. Μίασµα ή «µη άνθρωπος» µπορεί να γίνει στιγµιαία και εναλλάξ ένα 
δεκαπεντάχρονο παιδί, ένας εικοσιενάχρονος αστυνοµικός ή µια αλλοδαπή 
συνδικαλίστρια, ανάλογα µε τα συµφέροντα, τις παραστάσεις, τις αξίες ή το 
συναισθηµατικό κλίµα µέσα στο οποίο γαλουχήθηκε ο κάθε «αηδιασµένος». 
 Ένα αδιάψευστο εύρηµα στις επιστήµες της ψυχικής υγείας είναι πως όποιος 
κακοποιεί έχει προηγουµένως κακοποιηθεί ο ίδιος. Είναι λοιπόν σχεδόν αφελές να 
αναρωτιόµαστε γιατί έχει αυξηθεί η βία στις ανθρώπινες συναναστροφές ή γιατί οι 
άνθρωποι γίνονται µεταξύ τους ολοένα και πιο εχθρικοί. Η απάντηση είναι απλή. Ζουν 
σε έναν κόσµο που όλο και περισσότερο τους κακοποιεί και τους φοβίζει. Σε έναν 
κόσµο όπου η τεχνολογική   πρόοδος ισοδυναµεί µε περιβαλλοντική καταστροφή και 
όπου η κυρίαρχη αξία είναι η ατοµική εξέλιξη. Σε έναν κόσµο που υπόσχεται σχεδόν 
τα πάντα αλλά εκπληρώνει ελάχιστα και όπου όταν ο ένας στόχος καλύπτεται ένας 
άλλος «καραδοκεί». Ζουν σε µια χώρα όπου βασικοί θεσµοί όπως η Παιδεία, η 
κοινοτική πρόνοια ή η υγεία είναι µόνιµες πηγές δυσφορίας. Σε µια Ελλάδα που 
«όπου κι αν πάνε τους πληγώνει», τους θυµώνει και τους περιφρονεί... 
Η βία στις συναναστροφές αυξάνεται γιατί από πολύ νωρίς σιη ζωή 
υποχρεωνόµαστε να αντέξουµε σε συνθήκες ανταγωνισµού, ατοµισµού και 
εντατικοποίησης, δηλαδή σε συνθήκες που καλλιεργούν το θυµό και το φόβο. 
Αυξάνεται επειδή οι κοινοί στόχοι εκλείπουν και οι ατοµικοί πολλαπλασιάζονται και 
έτσι από νωρίς µαθαίνουµε πολύ περισσότερα για ό,τι µας χωρίζει (από άλλους 
πολιτισµούς, άλλες οµάδες, άλλες ηλικίες, από το άλλο φύλο) παρά για ό,τι µας ενώνει. 
 
 
 
 
 
 
 
* Η κ. Μπετίνα Ντάβου είναι καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Τµήµα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 
 
Το διασκευασµένο κείµενο δηµοσιεύτηκε στο Βήµα 18.1.09. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του δηµοσιεύµατος που µόλις 

διαβάσατε υποθέτοντας ότι ενηµερώνετε τη σχολική σας τάξη για το 
περιεχόµενό του σε 120 - 130 λέξεις. 

Μονάδες 25 
 
 

Β1. «Η βία στις συναναστροφές αυξάνεται γιατί από πολύ νωρίς στη ζωή 
υποχρεωνόµαστε να αντέξουµε σε συνθήκες ανταγωνισµού, ατοµισµού και 
εντατικοποίησης» . Να αναπτύξετε την παραπάνω άποψη σε µία παράγραφο 
100- 110 λέξεων,  χρησιµοποιώντας µέσα πειθούς που ανάγονται στη λογική. 

Μονάδες 12 
 
 

Β2. Με ποιoν από τους τρόπους πειθούς που γνωρίζετε προσπαθεί να πείσει η 
συντάκτρια του δηµοσιεύµατος στην πρώτη παράγραφο; Να στηρίξετε την 
άποψη σας µε αναφορές στα µέσα πειθούς, που κρίνετε ότι χρησιµοποιεί στην 
παράγραφο αυτή.  

Μονάδες 8 
 
 

Β3. Να εξηγήσετε το ρόλο της τρίτης παραγράφου «Τι είναι λοιπόν…. ανθρώπων;» 
στη συνοχή και στη συνεκτικότητα του κειµένου.  

Μονάδες 5 
 
 

Β4. Παραµέτρους, δυσφορεί, συνολική, συναναστροφές, περιβαλλοντική: 
να γράψετε την ετυµολογία των παραπάνω λέξεων και να σχηµατίσετε από ένα 
παράγωγο µε το τελευταίο συνθετικό της κάθε λέξης. 

Μονάδες 10 
 
 

Γ. Το σχολείο σας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα τις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας  
του ∆εκέµβρη του 2008 και καλείστε να πάρετε µέρος ως εκπρόσωπος της 
τάξης σας. Στην εισήγησή σας επισηµαίνετε τον κώδικα αξιών που θα 
θωρακίσει την προσωπικότητά σας και θα µετουσιώσει το θυµό, την οργή και 
το φόβο για τη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα σε µια θετική στάση 
ζωής. Στη συνέχεια εστιάζετε την ανάλυσή σας στους φορείς εκείνους που 
κατά τη γνώµη σας θα γαλουχήσουν τη νέα γενιά µε τις αξίες αυτές. (500-600 
λέξεις) 

Μονάδες 40 


