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Κείµενο 
Το πρόβληµα του πολέµου, η πραγµατική αυτή µάστιγα της ανθρωπότητας, δεν 

οφείλεται σε ένα και µοναδικό αίτιο. Έχουµε πολλές µορφές πολέµου. Οι µεγάλες 
αυτοκρατορίες της Ανατολής στην αρχαιότητα έκαναν πολέµους για να επεκτείνονται 
όσο το δυνατό περισσότερο. Άλλοι λαοί, νοµαδικοί και πολεµικοί, έκαναν πολέµους 
ληστρικούς εναντίον πλούσιων χωρών, για να λεηλατούν και να διαρπάζουν τα αγαθά 
τους. Σε πολέµους οδήγησε επίσης ο ανταγωνισµός των βιοµηχανικών χωρών γύρω 
από την απόκτηση αποικιών ή τον έλεγχο πετρελαιοπηγών. Τέλος, ο υπερβολικός 
εθνικισµός και ο θρησκευτικός φανατισµός είναι άλλες αιτίες πολεµικών 
συγκρούσεων. 

Ο Ηράκλειτος έλεγε ότι ο πόλεµος είναι πατέρας όλων. Πόλεµος και ειρήνη 
είναι αναγκαίες διαδοχικές φάσεις, από τις οποίες περνά κάθε κοινωνία. Χωρίς τον 
πόλεµο δε µπορεί να νοηθεί η ειρήνη. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Ηράκλειτου οι 
πόλεµοι είναι αναπόφευκτοι, θα γίνονται πάντοτε. Οι ειρηνιστικές προσπάθειες θα 
αποδεικνύονται µάταιες, αναποτελεσµατικές. 

Δεν είναι σωστό όµως, ξεκινώντας από την απαισιόδοξη άποψη ότι οι πόλεµοι 
είναι αναπόφευκτοι, να παραδινόµαστε στη µοιρολατρία και να µην κάνουµε τίποτα 
για τη βελτίωση των σχέσεων των λαών, για τη διατήρηση της ειρήνης. Ο πόλεµος δεν 
είναι κάτι που ξεσπά ξαφνικά, αλλά έχει ένα µακροχρόνιο και βαθύ υπόστρωµα. Ο 
πόλεµος βρίσκεται πολλές φορές στην ψυχή και στο υποσυνείδητο των λαών, που 
τρέφονται συνέχεια µε εχθρικά συναισθήµατα ο ένας κατά του άλλου. Οι λαοί 
συνηθίζουν να αλληλοµισούνται, χωρίς να γνωρίζουν µάλιστα ο ένας τον άλλον. Το 
εθνικό µίσος παρουσιάζεται σαν κάτι που το απαιτεί η ιστορία των λαών, µε άλλα λόγια 
το άσχηµο παρελθόν τους. Η ιστορία προχωρεί και εµείς µένουµε µε το µίσος µας, µε 
τις εθνικές µας προκαταλήψεις και τα συµπλέγµατά µας. Προσφέρουν πολύ κακή 
υπηρεσία εκείνοι που µε οποιονδήποτε τρόπο υπενθυµίζουν και φέρνουν στην 
επικαιρότητα τα µίση αυτά. Αν το κάνουν, το µόνο που πετυχαίνουν είναι να 
καλλιεργούν ένα διαρκές κίνητρο πολέµου, µια συνεχή πολεµική ένταση, µε άλλα 
λόγια αποκλείουν προκαταβολικά την ιδέα της ειρήνης και της ειρηνικής συνύπαρξης. 

Σ.Γκίκας, Κοινωνικά προβλήµατα (διασκευή) 
 
1ο Θέµα 
1. Ποια θεωρεί ο συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο («Δεν είναι σωστό… της 
ειρηνικής συνύπαρξης.») του κειµένου ως βασική αιτία των πολέµων µεταξύ των 
λαών; 

2. Τι µας προτρέπει έµµεσα ο συγγραφέας να κάνουµε προκειµένου να επιτύχουµε την 
ειρηνική συνύπαρξη των λαών; 

(µονάδες 6) 
2ο Θέµα 
1. Να βρείτε τη δοµή και τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος 

(«Το πρόβληµα… πολεµικών συγκρούσεων.») του κειµένου. 
2. Να δώσετε έναν τίτλο στο κείµενο. 
3. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται µε το 
να και το για να στα παρακάτω αποσπάσµατα: 
• «Οι µεγάλες αυτοκρατορίες…τα αγαθά τους». 
• «Δεν είναι σωστό….διατήρηση της ειρήνης». 

4. Ειρήνη, πόλεµος. Να γράψετε πέντε (5) σύνθετες λέξεις για καθεµιά από τις λέξεις.  
(µονάδες 4) 
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5. Να γράψετε τι δηλώνουν οι ακόλουθες διαρθρωτικές λέξεις του κειµένου: Τέλος, 
όµως, Αν. 

 
3ο Θέµα  
Υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην υπόθεση της 
ειρήνης. Να συντάξετε µία επιστολή (200-250 λέξεις) προς την υπουργό Παιδείας, 
στην οποία θα προτείνετε τρόπους µε τους οποίους η εκπαίδευση µπορεί να ενισχύσει 
το πνεύµα της ειρήνης. 

(µονάδες 10) 
 


