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Με τέτοιες ωµότητες προχώρησε ο εµφύλιος πόλεµος και φάνηκε ακόµα πιο 
άγριος, καθώς ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα· αργότερα βέβαια όλος ο 
ελληνικός κόσµος, µπορεί να πει κανείς, αναστατώθηκε, καθώς εχθρότητες 
υπήρχαν σε κάθε τόπο ανάµεσα στους αρχηγούς των δηµοκρατικών, που 
προσκαλούσαν για υποστήριξη τους Αθηναίους, και τους ολιγαρχικούς, που 
απευθύνονταν στους Λακεδαιµονίους. Και όσο ήταν ειρήνη, εκτός που δεν 
είχαν αφορµές, δεν ήταν κι έτοιµοι να ζητήσουν την επέµβαση τους, τώρα 
όµως που άρχισαν να πολεµούν µεταξύ τους και κάθε µια παράταξη είχε την 
υποστήριξη των συµµάχων της, κοίταζε πώς να κάνει κακό στους αντιπάλους 
και µε το χτύπηµα αυτό να τους προσεταιριστεί· έτσι χωρίς πια προσχήµατα 
παρέχονταν οι ενισχύσεις σ' όσους ήθελαν να προκαλέσουν πολιτικές 
αναταραχές. 

Κι από τον εµφύλιο σπαραγµό έπεσαν στις πόλεις πολλές και δεινές 
συµφορές που, όσο η φύση του ανθρώπου µένει η ίδια, έτσι συµβαίνουν και 
θα συµβαίνουν πάντα, άλλοτε πιο άγρια κι άλλοτε πιο ήπια, µε 
διαφοροποιήσεις ως προς τις µορφές τους, ανάλογα δηλαδή µε το πώς 
εκδηλώνονται κάθε φορά οι µεταβολές των συνθηκών. Γιατί τον καιρό της 
ειρήνης και σε καλές εποχές και οι πόλεις και τα άτοµα σκέφτονται ορθότερα, 
αφού δεν παρασύρονται σε ακούσιες βιαιότητες· ενώ ο πόλεµος 
περιορίζοντας σιγά σιγά τις καθηµερινές ανέσεις γίνεται δάσκαλος της βίας και 
τον ψυχικό κόσµο των πολλών τον διαµορφώνει συµφωνά µε τις συνθήκες 
που τότε επικρατούν. Απλωνόταν λοιπόν ο εµφύλιος στις πόλεις και όσες για 
οποιαδήποτε αιτία είχαν αργήσει να µπουν σε τέτοιες αναταραχές, 
µαθαίνοντας το τι είχε συµβεί αλλού, πήγαιναν ακόµα µακρύτερα σε 
συλλήψεις νέων σχεδίων, σε επιθετικά τεχνάσµατα όσο και ασυνήθιστες 
εκδικήσεις. 

Επίσης την καθιερωµένη σηµασία των λέξεων για τις ανθρώπινες 
πράξεις την άλλαξαν κατά πώς τους βόλευε. Έτσι το παράτολµο θάρρος το 
ονόµασαν παλικαριά από αγάπη στο σύντροφο, την προνοητική 
αναβλητικότητα εύσχηµη δειλία, τη σωφροσύνη πρόσχηµα ανανδρίας και τη 
συνετή αντιµετώπιση κάθε πράγµατος νωθρότητα για το καθετί· την 
παράφορη ορµή την κατάλεξαν στις αντρικές ιδιότητες και το να κάνει κανείς 
σχέδια εναντίον του εχθρού παίρνοντας τα µέτρα του το θεωρούσαν εύλογη 
πρόφαση για να τα εγκαταλείψει. Κι αυτόν που έδειχνε φανερά την 
αγανάκτηση του τον είχαν για άνθρωπο της παντοτινής τους εµπιστοσύνης, 
ενώ αυτόν που τον παρατηρούσε για τη συµπεριφορά του. τον έβλεπαν 
ύποπτα. Κι αν κάποιος µηχανορραφούσε και τα κατάφερνε, τον χαρακτήριζαν 
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έξυπνο, κι ακόµα πιο φοβερό στην εξυπνάδα, όποιον µπορούσε να 
υποπτευθεί τις επιβουλές των αντιπάλων αντίθετα αν κανείς κοίταζε από πριν 
πώς να µη χρειαστεί να κάνει τίποτε απ' αυτά, τον θεωρούσαν διασπαστή της 
πολιτικής του παράταξης, καταπτοηµένο από τους αντιπάλους. 

Γενικά επαινούσαν και όποιον πρώτος έκανε το κακό προλαβαίνοντας 
αυτούς που σκόπευαν να κάνουν τέτοιες πράξεις και όποιον παρακινούσε στο 
κακό αυτούς που δεν τόχαν καθόλου στο νου τους. Κι ακόµα, η συγγένεια είχε 
καταντήσει δεσµός πιο ξένος από τον παραταξιακό, επειδή µέσα στην 
κοµµατική παράταξη ήταν κανείς πιο πρόθυµος να ριχτεί αδίστακτα στον 
κίνδυνο· γιατί τέτοιου είδους πολιτικοί συνασπισµοί δεν επιζητούσαν να 
ωφεληθούν σεβόµενοι τους κείµενους νόµους, αλλά ν' αποκτήσουν 
περισσότερα οφέλη παραβιάζοντας τους. Και στερέωναν τους δεσµούς 
πίστης µεταξύ τους όχι τόσο µε το θείο νόµο όσο µε τη συµµετοχή τους στην 
παράνοµη δράση. 

Τις ορθές προτάσεις των αντιπάλων για συνδιαλλαγή τις δέχονταν, 
για να προφυλαχτούν από τις αντιδράσεις τους, σε περίπτωση που είχαν οι 
αντίπαλοι την υπεροχή, και όχι από γενναιοφροσύνη. Και προτιµούσε κανείς 
να πάρει εκδίκηση για το κακό που του έκαναν, παρά να κοιτάξει από πριν να 
µη γίνει ο ίδιος θύµα. Κι αν καµιά φορά δίνονταν όρκοι συµφιλίωσης, για λίγο 
µόνο ίσχυαν, επειδή και τα δυο µέρη τους έδιναν µπροστά στο αδιέξοδο, µια 
και δεν είχαν που αλλού να στηριχτούν στην πρώτη όµως ευκαιρία, όποιος 
από τους αντιπάλους κατάφερνε πριν απ' τον άλλο να βρει το θάρρος του, αν 
τον έβλεπε αφύλακτο, τον εκδικιόταν µε µεγαλύτερη ικανοποίηση για την 
ευπιστία του στους όρκους, παρά αν έπαιρνε την εκδίκηση του ίσια κι αντρίκια 
και συνάµα υπολόγιζε την ασφάλεια του και το γεγονός ότι νικώντας µε δόλο 
έγραφε στο ενεργητικό του ένα κατόρθωµα εξυπνάδας. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιµούν να τους αποκαλούν επιτήδειους 
όταν είναι φαύλοι, παρά αφελείς όταν είναι τίµιοι: για το δεύτερο αισθάνονται 
ντροπή, ενώ για το πρώτο καµαρώνουν. Αιτία για όλα αυτά είναι η επιθυµία 
της εξουσίας που προέρχεται από την πλεονεξία και τη φιλοδοξία· κι απ' αυτά 
τα δυο πάλι απορρέει ο ζήλος των ανθρώπων όταν έχουν µπει σε εµφύλιο 
πόλεµο. Γιατί όσοι στις πόλεις γίνονταν αρχηγοί των δυο αντίπαλων 
παρατάξεων, χρησιµοποιώντας ωραία συνθήµατα, προβάλλοντας την 
πολιτική ισότητα του λαού οι µεν και τη σύνεση της αριστοκρατίας οι άλλοι, 
παρόλο που µε τα λόγια υπηρετούσαν τα κοινά, τα θεωρούσαν ως βραβείο 
που τους ανήκε. Κι επειδή ο αγώνας τους ήταν µε κάθε τρόπο να 
υπερισχύσει ο ένας του άλλου, αποτόλµησαν πράξεις φοβερές κι εκτέλεσαν 
την εκδίκηση τους µε ακόµα σκληρότερο τρόπο· και δεν την έδειχναν µέσα 
στα όρια του δίκαιου και του συµφέροντος της πόλης, αλλά την καθόριζαν 
σύµφωνα µ' αυτό που πίστευαν ότι κάθε φορά ικανοποιούσε την παράταξη 
τους· κι ήταν έτοιµοι είτε µε άδικες καταδικαστικές αποφάσεις είτε µε βίαιη 
κατάληψη της εξουσίας να χορτάσουν τη φιλοδοξία της στιγµής. Το 
αποτέλεσµα ήταν καµία από τις δυο µερίδες να µην κάνει χρήση των 
άγραφων νόµων της ευσέβειας, αλλ' αντίθετα όσους τύχαινε να κάνουν κάτι 
το µισητό, τους επαινούσαν µε εύσχηµες δικαιολογίες. Όσο για τους πολίτες 
που βρίσκονταν στο µέσο των δυο παρατάξεων έπεφταν θύµατα και των δυο, 
είτε γιατί δεν αγωνίζονταν µε το µέρος τους, είτε από φθόνο, στη σκέψη ότι 
εκείνοι µπορούσαν να επιζήσουν. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α' 
 
1. Ο Θουκυδίδης χαρακτηρίζει τον πόλεµο «δάσκαλο της βίας». Να 

σχολιάσετε την άποψη αυτή του ιστορικού σε µια παράγραφο. 
Μονάδες 10 

 
2. Σε συνθήκες εµφυλίου πολέµου, κατά τον ιστορικό, οι ανθρώπινες 

σχέσεις µεταβάλλονται. Να αναφέρετε τρία παραδείγµατα µέσα από το 
κείµενο. 

Μονάδες 10 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β' 
 
1. Με  ποιον τρόπο γίνεται η ανάπτυξη στις παρακάτω παραγράφους: 

«Κι από τον εµφύλιο σπαραγµό ... ασυνήθιστες εκδικήσεις». «Οι 
περισσότεροι άνθρωποι ... µπορούσαν να επιζήσουν». 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 
 
2. α. Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 

υποστήριξη, δεινές, υπερισχύσει, µεταβολές, φθόνο. 
Μονάδες 5 

 
    β. Να γράψετε µια δική σας πρόταση µε καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις 

(οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όποια πτώση και αριθµό 
θέλετε): 
ευσέβειας, γενναιοφροσύνη, φιλοδοξία, προσχήµατα, 
συνδιαλλαγή. 

Μονάδες 5 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' 
 
1. Να αποδώσετε την περίληψη του παραπάνω κειµένου χωρίς δικά σας 

σχόλια σε 100 περίπου λέξεις. 
Μονάδες 20 

 
2. Στο κείµενο αυτό ο Θουκυδίδης επισηµαίνει τις καταστροφικές 

συνέπειες του πολέµου, ο οποίος αποτελεί θανάσιµη απειλή και στην 
εποχή µας. Ως µέλος µιας φιλειρηνικής οργάνωσης συµµετέχεις σε µια 
συζήτηση µε θέµα την ειρήνη και τον πόλεµο. Στην οµιλία σου να 
αναφέρεις: 
- Ποια είναι η σηµασία της ειρήνης στο σύγχρονο κόσµο; 
- Με ποιους τρόπους οι λαοί µπορούν να αντιδράσουν στο 

ενδεχόµενο ενός πολέµου; 
(450 - 500 λέξεις συνολικά). 

Μονάδες 40 


