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ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΔΠΑΛ 
 

 Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Σο Χρέος ηοσ Δκπαιδεσηικού 

 
Σηελ επνρή καο ζπληεινύληαη κεγάιεο θαη ζπλερείο κεηαβνιέο δεκηνπξγώληαο λέεο 
απαηηήζεηο θαη ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο θαιείηαη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο λα πξνζαξκνζηεί. Σ’ 
απηή ηελ επνρή, κάιηζηα, πνπ ε Διιεληθή θνηλσλία βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλα κεγάιν 
ζηνίρεκα: λα κεηαζρεκαηίζεη ηε ζύγρξνλε πολσπολιηιζμική θνηλσλία πνπ δεκηνπξγήζεθε 
από ηελ όζκσζε δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ζε δηαπνιηηηζκηθή δεκνθξαηηθή 
θνηλσλία, ν ξόινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο. Καη όπσο αλαθέξεη ν 
Κνύηξαο, όζν πεξίπινθα θαη δύζκολα γίλνληαη ηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα, ηόζν πην 
δύζθνιν, αιιά θαη πην ζεκαληηθό, είλαη ην ιεηηνύξγεκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ. 

Ο ξόινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ είλαη δηηηόο. κνξθσηηθόο θαη εζηθόο. Τν ρξένο ηνπ «ε ζύλαςε 
κηαο δεκηνπξγηθήο ζρέζεο ηνπ καζεηή κε ηε γλώζε, δειαδή κε ηνλ εαπηό ηνπ, κε ηνπο 
άιινπο θαη κε ηνλ θόζκν» (Charlot). 

Σην πιαίζην ηνπ κνξθσηηθνύ ηνπ ξόινπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν. 
Οθείιεη λα κεηαηξέςεη ην ζρνιείν ζε ρώξν δεκηνπξγηθό, λα απνξξίςεη ηνλ παξσρεκέλν 
ηξόπν ηνπ δαζθαινθεληξηθνύ καζήκαηνο, λα αξλεζεί γηα ηνλ εαπηό ηνπ ηε ζέζε ηνύ 
«παληνγλώζηε δαζθάινπ» θαη  λα αλαδεηά  πξώηνο απ’ όινπο ηελ δηαξθή επηκόξθσζε. Με 
ηνλ ηξόπν απηό θη αθνύ θαηαλνήζεη πσο ε ζέζε ηνπ είλαη ζπλ-νδνηπόξνο θαη ζπλ-
ηαμηδηώηεο ηνπ καζεηή ζην ηαμίδη ηεο γλώζεο, θαη κέζα από λέεο επξεκαηηθέο κεζόδνπο 
κάζεζεο ζα θαηνξζώζεη λα ηνπ θαιιηεξγήζεη ηε θξίζε θαη ην δηεξεπλεηηθό πλεύκα δίλνληάο 
ηνπ ηελ επθαηξία λα ζθεθζεί, λα ζπλδπάζεη θαη λα δξάζεη σο ασηόνομη πξνζσπηθόηεηα. 
Μηα πξνζσπηθόηεηα, πνπ ζα αγαπήζεη ηε γλώζε θαη ην ζρνιείν. Καη γηα λα είλαη 
θαξπνθόξα ε πξνζπάζεηά ηνπ απηή, έρεη ρξένο λα απνξξίςεη – stricto sensu – από ην 
ζθέςε ηνπ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεόηππα. Να ελαξκνληζηεί κε ηα λέα πνιηηηζκηθά 
δεδνκέλα, λα ζέβεηαη ηελ μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα ηνπ θάζε καζεηή ηνπ θαη λα ηνλ 
αγαπήζεη. Απηά όκσο πξνϋπνζέηνπλ από ηνλ δάζθαιν πίζηε ζηνλ εαπηό ηνπ θαη 
θαηαπνιέκεζε ησλ ζπκπιεγκάησλ ηνπ, γεγνλόο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε ηζνξξνπία. 
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Καη δελ είλαη κόλν νη γλώζεηο ζην ρξένο θαη ζηελ απνζηνιή ηνπ δαζθάινπ. Ο λένο γπξεύεη 
λα βξεη ζην δάζθαιό ηνπ ηνλ νδεγό ηεο δσήο. Τνλ άλζξσπν πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ 
ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ζσξάθηζή ηνπ, εκθπζώληαο ηνπ αμίεο θαη ηδαληθά. Τε πίζηε γηα ηε 
δσή. Καη γηα ηνύην ρξεηάδεηαη ν Δθπαηδεπηηθόο λα έρεη ήζνο θαη εζηθή. Με απηά ζα ζκηιέςεη 
ηε ςπρή ηνπ λένπ θαη ζα ηνπ δηακνξθώζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Τν ρξένο ηνπ είλαη λα ηνπ 
πξνβάιιεη ηηο αμίεο ηεο δσήο, λα ηνπ μππλήζεη ηνλ πόζν ηνπ θαινύ θαη ηέινο λα ηνλ 
βνεζήζεη λα ηνλσζνύλ κέζα ηνπ νη δπλάκεηο ηεο ςπρήο, απηέο πνπ ζα ηνλ ζηεξίμνπλ λα 
ζεκειηώζεη ν ίδηνο, κε πξνζσπηθό πόλν ηε πίζηε αμεξίδσηε κέζα ηνπ ζε θάζε κεγάιε αμία 
ηεο δσήο. Σε κηα αηκόζθαηξα ακνηβαίαο πίζηεο θαη αγάπεο αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ην 
καζεηή ζα ηνπ ζηερεώζει ηε πίζηε ζηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζα ηνπ εληζρύζεη ηε 
δύλακε λα αλαδεηά ην θαιό. Από απηή ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ δάζθαιν θαη ζηνλ καζεηή 
θαη νη δπν πιεπξέο ηαπηόρξνλα παίξλνπλ θαη δίλνπλ. Κη ν δάζθαινο εθ-παηδεύεηαη θαη 
κάιηζηα πην γόληκα από ην λέν. 

Ο λένο δεηά από ηνλ δάζθαιό ηνπ λα είλαη θαιιηεξγεκέλνο, κε πλεύκα αλνηρηό θαη 
αλήζπρν, λα ηνλ αγαπά. Να έρεη δεκνθξαηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο θαζώο θαη ηθαλόηεηα 
ζέαζεο θαη δηαρείξηζε ησλ πξαγκάησλ από δηάθνξεο πιεπξέο. Να επηδηώθεη ηνλ δηάινγν 
θαη λα ελζαξξύλεη ηελ ειεύζεξε δηαηύπσζε απόςεσλ ώζηε λα δηακνξθώζεη ώξηκνπο θαη 
ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο πνπ δελ ζα είλαη δέζκηνη μεπεξαζκέλσλ αληηιήςεσλ θαη 
πξνζεγγίζεσλ. 

Υςειό ην ιεηηνύξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θη αθόκα πην πςειό ην ρξένο ηνπ απέλαληη ζηνπο 
λένπο. Αο κείλεη ζην κπαιό καο ην κήλπκα  από ην 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Δηαηξείαο 
Δπηζηεκώλ Αγσγήο Γξάκαο (2008): 

«Δθπαίδεπζε, δελ είλαη λα γεκίδεηο ηνλ καζεηή κε γλώζεηο από έμσ πξνο ηα κέζα. Δίλαη λα 
βγάδεηο από κέζα πξνο ηα έμσ ηηο ςειόηεξεο, επγελέζηεξεο θαη θαιύηεξεο ηδηόηεηεο πνπ 
βξίζθνληαη έκθπηεο ζην θάζε άηνκν». Απηό είλαη ην ρξένο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

Γξ. Πνιύβηνο Ν. Πξόδξνκνο 

Παραηηρήζεις 

Γραζηηριόηηηα 1η 
α) Να ραξαθηεξίζεηο  θαζεκηά από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο σο ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ, ζύκθσλα 
κε ην θείκελν: 

i.Ο Δθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα κελ επεξεάδεηαη από ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο. 

ii.Ο Δθπαηδεπηηθόο ρξεηάδεηαη λα επηκνξθώλεηαη ζπλερώο. 

iii.Τν ήζνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ επεξεάδεη ηνλ καζεηή ηνπ. 

iv.Η ακνηβαία-κεηαμύ δαζθάινπ θαη καζεηή-αγάπε θαη πίζηε, ζα βνεζήζεη ην λέν λα 
ζηεξηώζεη κέζα ηνπ ηηο αμίεο ηεο δσήο. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007033418209
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v.Ο Δθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα είλαη δεκνθξαηηθόο θαη λα έρεη δηεπξπκέλνπο πλεπκαηηθνύο 
νξίδνληεο. 

Μνλάδεο 5 

β) «Ο λένο γπξεύεη λα βξεη ζην δάζθαιό ηνπ ηνλ νδεγό ηεο δσήο». Σπκθσλείηε κε ηε ζέζε 
απηή; Να αλαπηύμεηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζε έλα θείκελν 50-60 ιέμεσλ. 

Μνλάδεο 10 

Γραζηηριόηηηα 2η 
α) Πώο αλαπηύζζεηαη ε 3ε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ( Σην πιαίζην… ηζνξξνπία); 

 Μνλάδεο 5 

β) Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο ηνπ 
θεηκέλνπ: πνιππνιηηηζκηθή, δύζθνια, απηόλνκε, εζσηεξηθή, ζηεξεώζεη. 

Μνλάδεο 5 

γ) Με απηά ζα ζκηιέςεη ηε ςπρή ηνπ λένπ θαη ζα ηνπ δηακνξθώζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ: Να 
κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ηεο 
ζύληαμεο από ηνλ ζπγγξαθέα. 

Μνλάδεο 5 

Γραζηηριόηηηα 3η 
Σε έλα άξζξν πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείν ζαο, γξάθεηο έλα 
άξζξν (200-250 ιέμεηο) αλαθεξόκελνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ ζσζηνύ εθπαηδεπηηθνύ. 

Μνλάδεο 20 

Β. ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Ένας αριθμός 

         Σηο ζύληοκο αθήγεκα ηοσ Τζέτφθ «Έλας αρηζκός» ε δεζποηλίς Ιοσιία 

αληηπροζφπεύεη ηολ άβοσιο αλζρώπηλο ηύπο• δελ ηοικά λα δηεθδηθήζεη ηα δηθαηώκαηά ηες 

θαη ζστλά πέθηεη ζύκα οηθολοκηθής θαη θοηλφληθής εθκεηάιιεσζες. O Τζέτφθ ζθηαγραθεί κε 

απιό θαη εσηράπειο ηρόπο ηελ παζεηηθή υστοιογία, ε οποία ταραθηήρηδε ζε κεγάιο βαζκό 

ηε γσλαηθεία ζσκπερηθορά ηα παιαηόηερα τρόληα. 

Tηο πξνάιιεο θώλαμα ζην γξαθείν κνπ ηε δεζπνηλίδα Ινπιία, ηε δαζθάια ησλ παηδηώλ. 

Έπξεπε λα ηεο δώζσ ην κηζζό ηεο. 

         - Κάζηζε λα θάλνπκε ην ινγαξηαζκό, ηεο είπα. Θα 'ρεηο αλάγθε από ρξήκαηα θαη ζπ 

ληξέπεζαη λα αλνίμεηο ην ζηόκα ζνπ... Λνηπόλ...  Σπκθσλήζακε γηα ηξηάληα ξνύβιηα ην 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1688,5399/
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κήλα... 

         - Γηα ζαξάληα. 

          - Όρη, γηα ηξηάληα, ην έρσ ζεκεηώζεη. Δγώ πάληνηε ηξηάληα ξνύβιηα δίλσ ζηηο 

δαζθάιεο...  Λνηπόλ, έρεηο δύν κήλεο εδώ... 

         - Γύν κήλεο θαη πέληε κέξεο... 

         - Γύν κήλεο αθξηβώο... Τν 'ρσ ζεκεηώζεη... Λνηπόλ, έρνπκε εμήληα ξνύβιηα. Πξέπεη λα 

βγάινπκε ελληά Κπξηαθέο... δε δνπιεύεηε ηηο Κπξηαθέο. Πεγαίλεηε πεξίπαην κεηα παηδηά. 

Έπεηηα έρνπκε ηξεηο γηνξηέο... 

         Η Ινπιία έγηλε θαηαθόθθηλε θαη άξρηζε λα ηζαιαθώλεη λεπξηθά ηελ άθξε ηνπ 

θνπζηαληνύ ηεο, κα δελ είπε ιέμε. 

         - Τξεηο γηνξηέο... καο θάλνπλ δώδεθα ξνύβιηα ην κήλα... Ο Κόιηαο ήηαλ άξξσζηνο 

ηέζζεξηο κέξεο θαη δελ ηνπ έθαλεο κάζεκα... Μνλάρα κε ηε Βαξβάξα αζρνιήζεθεο... Τξεηο 

κέξεο είρεο πνλόδνλην θαη ε γπλαίθα κνπ ζνπ είπε λα αλαπαπηείο κεηά ην θαγεηό... Γώδεθα 

θαη εθηά δεθαελληά. Αθαηξνύκε, καο κέλνπλ... Φκ! ζαξάληα έλα ξνύβιηα... Σσζηά; 

         Τν αξηζηεξό κάηη ηεο Ινπιίαο έγηλε θαηαθθόθηλν θαη λόηηζε. Άξρηζε λα ηξέκεη ην ζαγόλη 

ηεο. Τελ έπηαζε έλαο λεπξηθόο βήραο, έβαιε ην καληίιη ζηε κύηε ηεο, κα δελ έβγαιε άρλα. 

         - Τελ παξακνλή ηεο πξσηνρξνληάο έζπαζεο έλα θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ κε ην πηαηάθη 

ηνπ... Βγάδνπκε δύν ξνύβιηα... Τν θιηηδάλη θάλεη αθξηβόηεξα γηαηί είλαη νηθνγελεηαθό 

θεηκήιην, κα δελ πεηξάδεη... Τόζν ην ρεηξόηεξν! Πξνρσξνύκε! Μηα κέξα δελ πξόζεμεο ηνλ 

Κόιηα, αλέβεθε ν κηθξόο ζην δέληξν θαη έζθηζε ην ζαθάθη ηνπ... Βγάδνπκε άιια δέθα 

ξνύβιηα... Άιιε κηα κέξα πνπ δελ πξόζερεο, έθιεςε κηα θακαξηέξα ηα κπνηάθηα ηεο 

Βαξβάξαο. Πξέπεη λα 'ρεηο ηα κάηηα ζνπ ηέζζεξα, γη' απηό ζε πιεξώλνπκε... Λνηπόλ, 

βγάδνπκε άιια πέληε ξνύβιηα. Σηηο δέθα ηνπ Γελάξε ζε δάλεηζα δέθα ξνύβιηα... 

         - Όρη, δελ έγηλε ηέηνην πξάκα. κνπξκνύξηζε ε Ινπιία. 

         - Τν 'ρσ ζεκεηώζεη! 

         - Καιά... 

         - Βγάδνπκε είθνζη επηά ξνύβιηα, καο κέλνπλ δεθαηέζζεξα. 

         Τα κάηηα ηεο Ινπιίαο γέκηζαλ δάθξπα. Κόκπνη ηδξώηα γπάιηδαλ πάλσ ζηε κύηε ηεο. 

Καθόκνηξν θνξίηζη! 

         - Μα εγώ κηα θνξά κνλάρα δαλείζηεθα ρξήκαηα. Μνλάρα ηξία ξνύβιηα, από ηελ 

θπξία, κνπξκνύξηζε ε Ινπιία θαη ε θσλή ηεο έηξεκε... Απηά είλαη όια όια πνπ δαλείζηεθα. 

         - Μπα; Καη γσ δελ ηα είρα ζεκεηώζεη απηά. Λνηπόλ, δεθαηέζζεξα έμσ ηξία, καο 

κέλνπλ έληεθα. Πάξε ηα ρξήκαηά ζνπ, αγαπεηή κνπ! Τξία... ηξία, ηξία... έλα θαη έλα... Πάξ' 

ηα... 

         Καη ηεο έδσζα έληεθα ξνύβιηα. Τα πήξε κε ηξεκνπιηαζηά δάρηπια θαη ηα έβαιε ζηελ 

ηζέπε ηεο. 

         - Δπραξηζηώ, ςηζύξηζε. 

         Πεηάρηεθα νξζόο θαη άξρηζα λα βεκαηίδσ πέξα δώζε ζην γξαθείν. Με έπηαζαλ ηα 

δαηκόληα κνπ. 
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         - Καη γηαηί κε επραξηζηείο; 

         - Γηα ηα ρξήκαηα. 

         - Μα, δηάνιε, εγώ ζε έθιεςα, ζε ιήζηεςα! Καη κνπ ιεο θη επραξηζηώ; 

         - Οη άιινη δε κνπ 'δηλαλ ηίπνηα!... 

         - Γε ζνπ 'δηλαλ ηίπνηα. Φπζηθά! Σνπ έθαλα κηα θάξζα γηα λα ζνπ γίλεη ζθιεξό 

κάζεκα. Πάξε ηα νγδόληα ζνπ ξνύβιηα! Τα είρα έηνηκα ζην θάθειν! Μα γηαηί δε θσλάδεηο 

γηα ην δίθην ζνπ; Γηαηί ζηέθεζαη έηζη ζαλ ραδή; Μπνξείο λα δήζεηο ζ' απηό ηνλ θόζκν αλ δελ 

παηήζεηο ιίγν πόδη, αλ δε δείμεηο ηα δόληηα ζνπ; Γηαηί είζαη άβνπιε; 

         Μνπξκνύξηζε κεξηθά επραξηζηώ θαη βγήθε. 

Ά. Τζέρσθ, Δηεγήκαηα,  

κηθξ. Κ. Σηκόπνπινο, Θεκέιην 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ Ινπιία θαη λα θαηαγξάςεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο ζύκθσλα κε 

ην θείκελν.  

Μνλάδεο 15 
 

2. α)  Να εληνπίζεηε 3 αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν. Να 
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. 

Μνλάδεο 6 
            

 β) Να θαηαγξάςεηε ηξία (3) εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο. Σε ηη  
απνζθνπεί κε ηε ρξήζε ηνπο; 

Μνλάδεο 9 
 

3. Να εληνπίζεηε ην είδνο ηνπ αθεγεηή θαη ηελ νπηηθή γσλία από ηελ νπνία βιέπεη ηα 

πξάγκαηα.  

Μνλάδεο 5 
 

4. Σε κία παξάγξαθν 100 – 150 ιέμεσλ λα ζπγθξίλεηε ην ξόιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην παξειζόλ θαη ην παξόλ (αθνινπζώληαο ηε δνκή ηεο 

παξαγξάθνπ θαη σο ηξόπν αλάπηπμεο ζύγθξηζε – αληίζεζε) 

Μνλάδεο 15 
 

 

 

Να έρεηε επηηπρία ! 


