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ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΠΑΛ 
 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

τολική βία, «ηρομοκραηία» ηης αθωόηηηας 

      Τα πεξηζηαηηθά θαζεµεξηλήο, ήπηαο βίαο είλαη ζπρλά ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγµαηηθόηεηα. 

Αληίζεηα, ε αθξαία βία θαη νη ζπγθξνύζεηο µε ξαηζηζηηθά, νπαδηθά ή άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ζπµβαίλνπλ ζπαληόηεξα, αιιά απαζρνινύλ ππεξβνιηθά ηα ΜΜΔ πνπ θηλδπλνινγνύλ 

θξαπγάδνληαο γηα «ζπµµνξίεο αλειίθσλ». Όµως, απαηηείηαη ε απνθπγή ηεο 

«δαηµνλνπνίεζεο» ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. Τα παηδηά, όπσο ηνλίδεη ν Σπλήγνξνο ηνπ 

Παηδηνύ, δελ απεηινύληαη ηόζν από ηε βία πνπ πξνέξρεηαη από ζπλνµειίθνπο ηνπο όζν 

από ηελ αδπλαµία ησλ ελειίθσλ λα ηνπο παξέρνπλ ηελ αλαγθαία παξνπζία, ζπµµεηνρή, 

ππνζηήξημε θαη δηαπαηδαγώγεζε. Τα παηδηά ζηεξνύληαη ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία από θηλδύλνπο ή απεηιέο, νξηζµέλεο θνξέο, µάλιζηα, νη ίδηνη νη ελήιηθνη 

πξνβαίλνπλ ζε θαθνπνίεζε ή ζνβαξή παξαµέιεζή ηνπο. Δπηθίλδπλα ζπρλή είλαη θαη ε 

απνζηώπεζε ή ε ζησπειή αλνρή ζηε βία. Οη µαζεηέο επηζεµαίλνπλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί 

επεµβαίλνπλ µόλν όηαν µηα βίαηε ζύγθξνπζε γίλεη δεµόζηα θαη απνζηαζεξνπνηεί ηε ζρνιηθή 

δσή θαη ηόηε δξνπλ ππξνζβεζηηθά. Ακόµα, νξηζµέλνη ζύιινγνη γνλέσλ δελ δείρλνπλ ηελ 

απαηηνύµελε επαηζζεζία ζην ζέµα ή δελ ιεηηνπξγνύλ θαζόινπ, ελώ ε πιήξεο απνπζία 

µεηαλαζηώλ γνλέσλ από ηνπο ζπιιόγνπο επηηείλεη ηελ έιιεηςε αληίδξαζεο, όηαλ ζύµαηα 

είλαη παηδηά µεηαλαζηώλ.  

      Ζ πξόιεςε θαη ν πεξηνξηζµόο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο (bullying) ζπλδένληαη µε ηε 

ζρνιηθή δνµή, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία. Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, απαξαίηεηε θξίλεηαη 

ε νπζηαζηηθόηεξε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη ε αλακόξθσζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, ώζηε λα κελ αλαπαξάγεη ηνλ αληαγσληζκό θαη ην άγρνο 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Δπίζεο, αλαπόζπαζηα δεµέλε είλαη θαη ε ελεξγόο ζπµµεηνρή ησλ 

µαζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ ζηηο ππνζέζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Δηδηθά, ελόςεη ησλ 

θνηλσληθώλ ξεγµαηώζεσλ από ηελ νηθνλνµηθή θξίζε, ε πξνζηαζία ηεο αλειηθόηεηαο ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη γηα όινπο πςειή πξνηεξαηόηεηα. Ζ ρξνληθή ζύµπησζε ηεο πεξηόδνπ 
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θαηά ηελ νπνία ην άηνµν δελ έρεη δηαµνξθώζεη επαξθώο ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ µε ηελ 

όμπλζε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεµάησλ απνηειεί αλεζπρεηηθό ππόβαζξν.  

    Ζ έθδνζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώµαηα ηνπ Αλζξώπνπ «Οµαδηθή βία θαη 

επηζεηηθόηεηα ζηα ζρνιεία» (επηµ. Α. Μαξαγθνπνύινπ, Ννµηθή Βηβιηνζήθε 2010) 

πεξηιαµβάλεη πινύζηα ζηνηρεία, απνηέιεζµα παλειιήληαο έξεπλαο, γηα ηελ έθηαζε θαη ηηο 

µνξθέο ηνπ θαηλνµέλνπ. Ζ θαηαγξαθή θαιώλ δηεζλώλ πξαθηηθώλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

απνηεινύλ ρξήζηµν εξγαιείν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Απ’όια ηα δεδνκέλα ηεο, 

αμίδεη ηδηαίηεξα λα πξνζερζνύλ νη πξνηάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε, επηµόξθσζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηε γεληθόηεξε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ γηα 

ηελ πξόιεςε θαη ηνλ ρεηξηζµό πεξηζηαηηθώλ ελδνζρνιηθήο βίαο, ηε ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ 

µε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ µαζεηώλ θαη άιιεο δξάζεηο εθηόο ζρνιείνπ.  

Γηαζθεπαζκέλν άξζξν ηνπ Κσζηή Παπατσάλλνπ, εθεκεξίδα « ΤΑ ΝΔΑ» , 27 Σεπηεκβξίνπ 2010 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 1η δραζηηριόηηηα  

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο, δίπια ζην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε ζπκθσλεί κε ην λόεκα ηνπ 

θεηκέλνπ, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ όρη.  

α) Ζ ήπηα βία απνηειεί ζπρλό θαηλόκελν ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.  

β) Οη αληηδξάζεηο ησλ ελειίθσλ ζε θξνύζκαηα βίαο είλαη έγθαηξε θαη ζηνρεπκέλε.  

γ) Ζ πξόιεςε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο εμαξηάηαη κόλν από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. 

 δ) Τα πνξίζκαηα ζρεηηθώλ εξεπλώλ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

πεξηζηαηηθώλ ελδνζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ.  

Μονάδες 8  

Α2. α) Να επηζεκάλεηε ηε δνκή ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ « Ζ πξόιεςε… αλεζπρεηηθό 

ππόβαζξν», θάλνληαο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ.  

Μονάδες 6  

β)Να εληνπίζεηε έλαλ από ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ζηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ 

«Τα πεξηζηαηηθά θαζεκεξηλήο, ήπηαο βίαο… παηδηά κεηαλαζηώλ» θαη λα ηεθκεξηώζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.  

Μονάδες 4 
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 2η δραζηηριόηηηα  

Α3. Να γξάςεηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο, αληηθαζηζηώληαο ηελ θάζε ππνγξακκηζκέλε ιέμε κε 

κία ζπλώλπκή ηεο:  

α) Τα παηδηά, όπσο ηνλίδεη ν Σπλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ,…  

β) … αδπλαµία ησλ ελειίθσλ λα ηνπο παξέρνπλ ηελ αλαγθαία παξνπζία,… 

 γ) …ε πιήξεο απνπζία µεηαλαζηώλ γνλέσλ από ηνπο ζπιιόγνπο επηηείλεη ηελ έιιεηςε 

αληίδξαζεο…  

δ) Ζ πξόιεςε θαη ν πεξηνξηζµόο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο (bullying) ζπλδένληαη µε ηε ζρνιηθή 

δνµή, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία.  

Μονάδες 8  

Α4. Να επηζεκάλεηε ηε λνεκαηηθή ζρέζε πνπ εθθξάδνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο 

ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ κε ηα έληνλα γξάκκαηα:  

Όκσο:  

κάιηζηα:  

όηαλ:  

Αθόκα:  

Μονάδες 4 

 

3η δραζηηριόηηηα  

Α5. Με αθνξκή ην παξαπάλσ θείκελν πνπ δηαβάζαηε, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Νενειιεληθήο Γιώζζαο, απνθαζίδεηε λα γξάςεηε έλα άξζξν (200-250 ιέμεηο) γηα ηε 

ζρνιηθή ζαο εθεκεξίδα, εθθξάδνληαο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζαο γηα ηηο θπξηόηεξεο 

ζπλέπεηεο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ εκπιεθόκελσλ 

καζεηώλ.  

Μονάδες 20  
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Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ  

     Σηελ Τεηάξηε Τάμε βαζίιεπε θαη θπβεξλνύζε ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ. 

Κνληνπίζαξνο, κ’ έλα γελάθη ζθελσηό, κε γθξίδα πάληα ζπκσκέλα κάηηα, ζηξαβνπόδεο. 

«Γε ζσξάο, κσξέ, ηα πόδηα ηνπ», ιέγακε ν έλαο ζηνλ άιιν ζηγά λα κε καο αθνύζεη, «δε 

ζσξάο, κσξέ, πώο ηπιηγαδίδνπλ  ηα πόδηα ηνπ; Καη πώο βήρεη; Γελ είλαη Κξεηηθόο».  

    Μαο είρε έξζεη ζπνπδαζκέλνο από ηελ Αζήλα θη είρε θέξεη, ιέεη, καδί ηνπ ηε Νέα 

Παηδαγσγηθή. Θαξξνύζακε πσο ζα ‘ηαλ θακηά λέα γπλαίθα θαη ηελ έιεγαλ Παηδαγσγηθή· κα 

όηαλ ηνλ αληηθξίζακε γηα πξώηε θνξά ήηαλ νινκόλαρνο· ε Παηδαγσγηθή έιεηπε, ζα ‘ηαλ 

ζπίηη. Κξαηνύζε έλα κηθξό ζηξηθηό βνύξδνπια, καο έβαιε ζηε γξακκή θη άξρηζε λα βγάδεη 

ιόγν. Έπξεπε, ιέεη, ό,ηη καζαίλακε λα ην βιέπακε θαη λα ην αγγίδακε ή λα ην δσγξαθίδακε 

ζ’ έλα ραξηί γεκάην θνπθθίδεο. Καη ηα κάηηα καο ηέζζεξα· αηαμίεο δε ζέιεη, κήηε γέιηα, κήηε 

θσλέο ζην δηάιεηκκα· θαη ζηαπξό ηα ρέξηα. Καη ζην δξόκν, όηαλ δνύκε παπά, λα ηνπ 

θηινύκε ην ρέξη…  

      Τε Μεγάιε Παξαζθεπή καο πήγε ζηελ εθθιεζία λα πξνζθπλήζνπκε ην Σηαπξσκέλν. 

Μαο γύξηζε ύζηεξα ζην ζθνιεηό λα καο εμεγήζεη ηη είδακε, πνηνλ πξνζθπλήζακε θαη ηη ζα 

πεη Σηαύξσζε. Αξαδηαζηήθακε ζηα ζξαλία, θνπξαζκέλνη, βαξηεζηεκέλνη, γηαηί δε θάγακε 

ζήκεξα παξά μηλό ιεκόλη θαη δελ ήπηακε παξά μίδη, γηα λα δνθηκάζνπκε θη εκείο ηνλ πόλν 

ηνπ Χξηζηνύ. Άξρηζε ινηπόλ ν άληξαο ηεο Νέαο Παηδαγσγηθήο, κε βαξηά επίζεκε θσλή, λα 

καο μεγάεη πσο ν ζεόο θαηέβεθε ζηε γε θαη γίλεθε Χξηζηόο, θη έπαζε θαη ζηαπξώζεθε γηα λα 

καο ζώζεη από ηελ ακαξηία. Πνηαλ ακαξηία; Καιά-θαιά δελ θαηαιάβακε. Μα θαηαιάβακε 

θαιά πσο είρε δώδεθα καζεηέο θη έλαο ηνλ πξόδσθε, ν Ηνύδαο. «Κη ήηαλ ν Ηνύδαο ζαλ 

πνηνλ; Σαλ πνηνλ;» Σεθώζεθε από ηελ έδξα ν δάζθαινο θη άξρηζε λα πξνρσξάεη αξγά, 

απεηιεηηθά, από ζξαλίν ζε ζξαλίν θαη καο θνηηνύζε, έλα έλα. «Κη ήηαλ ν Ηνύδαο ζαλ ηνλ… 

ζαλ ηνλ…»  

     Δίρε απιώζεη ην δείρηε ηνπ ρεξηνύ ηνπ θαη ηνλ κεηαθηλνύζε από ηνλ έλα καο ζηνλ άιιν, 

δεηώληαο λα βξεη κε πνηνλ έκνηαδε ν Ηνύδαο. Κη εκείο δαξώλακε θαη ηξέκακε κελ κπαο θαη 

ζηαζεί ην δάρηπιν ην θνβεξό απάλσ καο. Κη άμαθλα ν δάζθαινο έζπξε θσλή θαη ην 

δάρηπιό ηνπ ζηάζεθε ζ’ έλα ρισκό θησρνληπκέλν παηδάθη κε όκνξθα ξνπζόμαλζα καιιηά. 

Ήηαλ ην Νηθνιηό πνπ ‘ρε θσλάμεη πέξπζη ζηελ Τξίηε Τάμε: «Σώπα, δάζθαιε, λ’ αθνύζνπκε 

ην πνπιί». 

     «Να, ζαλ ην Νηθνιηό!» θώλαμε ν δάζθαινο. «Απαξάιιαρηνο. Έηζη ρισκόο, έηζη 

ληπκέλνο, θη απηόο, θη είρε θόθθηλα καιιηά, θόθθηλα θόθθηλα, ζαλ ηηο θιόγεο ηεο Κόιαζεο!» 

      Να ην αθνύζεη ην θαθόκνηξν ην Νηθνιηό, μέζπαζε ζε ζξήλν, θη εκείο όινη, πνπ είρακε 

γιηηώζεη από ηνλ θίλδπλν, ηνλ αγξηνκαηηάδακε κε κίζνο θαη ζπκθσλήζακε θξπθά από 
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ζξαλίν ζε ζξαλίν, άκα βγνύκε έμσ λα ηνλ ζπάζνπκε ζην μύιν πνπ πξόδσθε ηνλ Χξηζηό. 

Δπραξηζηεκέλνο ν δάζθαινο πνπ έηζη καο έδεημε ρεηξνπηαζηά, θαζώο ην νξίδεη ε Νέα 

Παηδαγσγηθή, πώο ήηαλ ν Ηνύδαο, καο ζθόιαζε, θη εκείο βάιακε ζηε κέζε ην Νηθνιηό, θη 

όηαλ βγήθακε ζην δξόκν αξρίζακε λα ηνλ θηύλνπκε θαη λα ηνλ δέξλνπκε. Πήξε απηόο 

δξόκν θιαίγνληαο, κα εκείο ηνλ θπλεγήζακε κε ηηο πέηξεο, ηνλ πξνγθνύζακε  «Ηνύδα! 

Ηνύδα!», σζόηνπ έθηαζε ζπίηη ηνπ θαη ηνλ ηξύπσμε κέζα.  

     Τν Νηθνιηό δελ μαλαθάλεθε ζηελ ηάμε, δελ μαλαπάηεζε ζην ζθνιεηό. Ύζηεξα από 

ηξηάληα ρξόληα πνπ είρα γπξίζεη από ηε Φξαγθηά ζην παηξηθό ζπίηη θη ήηαλ Μεγάιν 

Σάββαην, ρηύπεζε ε πόξηα θαη θάλεθε ζην θαηώθιη έλαο ρισκόο, αδύλαηνο άληξαο, κε 

θόθθηλα καιιηά, κε θόθθηλα γέληα. Έθεξλε ζ’ έλα ρξσκαηηζηό καληίιη ηα θαηλνύξγηα 

παπνύηζηα πνπ ‘ρε παξαγγείιεη γηα όινπο καο ν παηέξαο γηα ηελ Λακπξή. Σηάζεθε 

δεηιηαζκέλνο ζην θαηώθιη, κε θνίηαμε, θνύλεζε ην θεθάιη.  

   «Γε κε γλσξίδεηο;» έθακε «δε κε ζπκάζαη;» Κη σο λα κνπ πεη ηνλ γλώξηζα. «Τν Νηθνιηό!» 

θώλαμα θαη ηνλ άξπαμα ζηελ αγθαιηά κνπ. «Ο Ηνύδαο…» έθακε απηόο θαη ρακνγέιαζε κε 

πηθξία.  

Ν. Καζανηζάκης, Αναθορά ζηον Γκρέκο, Δκδόζεις Δλένης Ν. Καζανηζάκη  

Λεμηιόγην 1. ηπιηγαδίδνπλ: κνηάδνπλ κε μύιηλν, δηραισηό ξαβδί, ζηξαβώλνπλ 2. 

πξνγθνύζακε: απνδνθηκάδακε, ριεπάδακε  

1η δραζηηριόηηηα  

Β1. Να αληηζηνηρίζεηε ηα δξώκελα ηεο ζηήιεο Α, κε ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν εθηπιίζζνληαη ζηε 

ζηήιε Β :  

            ΣΤΖΛΖ Α                                                          ΣΤΖΛΖ Β  

1. Εαξώλακε θαη ηξέκακε                                                α. Τάμε  

2. Να πξνζθπλήζνπκε ηνλ Δζηαπξσκέλν  

3. Τν Νηθνιηό μέζπαζε ζε ζξήλν                                     β. Γξόκνο  

4. Τνλ αγξηνκαηηάδακε κε κίζνο  

5. Αξρίζακε λα ηνλ θηύλνπκε θαη λα ηνλ δέξλνπκε         γ. Δθθιεζία  

6. Τνλ πξνγθνύζακε «Ηνύδα! Ηνύδα!»  

Μονάδες 6  
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Β2. Σε κία παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ λα θαηαγξάςεηε θαη λα αμηνινγήζεηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηνλ Νηθνιηό, αμηνπνηώληαο ζηνηρεία ηνπ 

θεηκέλνπ.  

Μονάδες 9 

2η δραζηηριόηηηα  

Β3. Να εληνπίζεηε ηνλ ηύπν ηνπ αθεγεηή, ηελ εζηίαζε θαη ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θεηκέλνπ.  

Μονάδες 6  

Β4. Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ην α΄ ξεκαηηθό πξόζσπν. Να παξαζέζεηε δύν 

παξαδείγκαηα από ην θείκελν θαη εμεγήζεηε γηαηί ν Καδαληδάθεο θάλεη απηή ηελ επηινγή. 

 Μονάδες 3  

Β5. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν 2 αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο θαη λα πείηε γηαηί  ηνπο 

ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο.    

Μονάδες 6 

Β6. Σε έλα εληαίν θείκελν 100-150 ιέμεσλ, πεξηγξάςηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζηνπο καζεηέο από ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν πνπ αθνινπζεί ν δάζθαινο. 

Ννκίδεηε όηη ε ζηάζε ηνπ «ελζαξξύλεη» ηειηθά ηε βία κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη γηαηί;  

Μονάδες 20 

 

Να έτεηε επιηστία !  

 

 


