
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Βίαιος διδάσκαλος σε σπουδαστήριο - ναρκοπέδιο 

«Και όσο καιρό υπάρχει ειρήνη και ευημερία, οι πόλεις και οι πολίτες έχουν 

αισθήματα ευγενικά, επειδή δεν αντιμετωπίζουν καταστάσεις σκληρής, ακούσιας 

ανάγκης. Καθώς όμως ο πόλεμος αφαιρεί την καθημερινή ευπορία, αποβαίνει 

διδάσκαλος της βιαιότητας και εξομοιώνει την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση με 

την οργισμένη διάθεση των πολλών». Αυτή η γνωστότατη Θουκιδίδεια άποψη 

ερμηνεύει, με τρόπο καθολικό θα λέγαμε, την ανθρώπινη συμπεριφορά σε συνθήκες 

ειρήνης και σε καταστάσεις πολέμου ή πολεμικών αναταραχών: η δημοκρατία, η 

πολιτική ηθική και ο πολιτισμός έχουν βάση την υλική ευημερία, την υλική άνεση. Η 

άγρια ανθρώπινη φύση ηρεμεί μέσα στην ασφάλεια των υλικών αγαθών. Άνετος και 

ευχάριστος βίος δεν υπάρχει όταν δεν ικανοποιούνται και δεν θεραπεύονται οι 

καθημερινές ανάγκες. 

Τα λέω αυτά επειδή οι πολλαπλές και ακραίες μορφές βίας, που όσο περνά ο 

καιρός όλο και αυξάνονται, δεν είναι άσχετες με τη δεινή οικονομική κρίση που 

καθημερινά βιώνει η περίτρομη και ανασφαλής κοινωνία μας. Αλλά, από την άλλη, οι 

διαπιστώσεις, όσο σωστές και αν είναι, δεν λύνουν το πρόβλημα από μόνες τους. 

Ούτε οι μεσσιανικού τύπου διακηρύξεις, ούτε τα ευχολόγια. Η σωτηρία μας είναι 

ζήτημα αυτογνωσίας. Και τούτο, επειδή ακόμη και τώρα ένα πολύ μεγάλο μέρος της 

κοινωνίας μας δεν έχει συνειδητοποιήσει πως η ευθύνη γι’ αυτή την αναταραχή είναι 

πρωτίστως δική μας. Όλες οι μικρές ή μεγάλες βιαιότητες και εγκληματικές ενέργειες 

οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην άποψη πως για όλα φταίνε οι άλλοι και πως, 

επομένως, εμείς είμαστε οι «καθαροί» και αναμάρτητοι τιμωροί. 

Βρισκόμαστε λοιπόν εκτός ορίων; Ζούμε και πορευόμαστε ως κοινωνία και 

ως άτομα δασκαλεμένοι μόνο και αποκλειστικά από τον πόλεμο και την 

επιθετικότητα; Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Και ποιος είναι ο τρόπος άραγε, ποια η οδός 

εκείνη που θα μπορούσε να μας οδηγήσει εκτός κινδύνου, έξω από το ναρκοπέδιο – 

σπουδαστήριο του διδασκάλου της βίας; Μόνο ένας: ο αργός, επίπονος δρόμος της 

αγαθής παιδείας, που οδηγεί στην επίγνωση του κοινού συμφέροντος. Οι αδικίες 

αίρονται μέσα από την αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη χωρίς παιδεία δεν υπάρχει. Πρέπει 

εμείς οι ίδιοι να καταφέρουμε να άρουμε τις αδικίες που υπάρχουν δίπλα μας. Ένας 

άνεργος που δεν μπορεί να βρει δουλειά, ένας νέος που δεν ξέρει ποιο το κοινωνικό 

καλό, όλοι μας, με τον ένα ή άλλο τρόπο, γινόμαστε μαθητές του ίδιου βίαιου 



δασκάλου. Μαθητεύουμε, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, στα θρανία μιας 

απάνθρωπης κοινωνίας. Αυτή είναι που, με την ανοχή μας, προσφέρει δωρεάν 

μαθήματα στο παρόν, αλλά έχει μεγάλες προσδοκίες στο αίμα και στη βία του 

μέλλοντος. 

 

Διασκευασμένο κείμενο του Γ. Γιατρομανωλάκη. 

ΒΗΜΑ 1/ 7/ 2012 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το νόημα του κειμένου σε 80-100 λέξεις. 

Μονάδες 25 
 
Β1. «Οι αδικίες αίρονται μέσα από την αλληλεγγύη». Να σχολιάσετε τη φράση σε 
μία παράγραφο 100-120 λέξεων. 

Μονάδες 10 
 
Β2. α) Να εντοπίσετε τον τρόπο πειθούς στην πρώτη παράγραφο και να 
αιτιολογήσετε την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου. 

Μονάδες 5 
 
β) Να αιτιολογήσετε τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου και των ρητορικών 
ερωτήσεων. 

Μονάδες 5 
 
γ) Το κείμενο είναι επιφυλλίδα. Να εντοπίσετε τέσσερα γνωρίσματα αυτού του 
κειμενικού είδους. 

Μονάδες 4 
 
Β3. α) Να εντοπίσετε τρεις περιπτώσεις συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας. 

Μονάδες 3 
 
β) Να γράψετε ένα συνώνυμο των λέξεων: ευημερία, δεινή, επίπονος, 
αντιλαμβανόμαστε. 

Μονάδες 4 
 
γ) Να γράψετε ένα αντώνυμο των λέξεων: ακούσιος, εξομοιώνει, καθολικό, 
ασφάλεια. 

Μονάδες 4 
 
Γ. Με αφορμή μια συμπλοκή μαθητών που έγινε πρόσφατα στο σχολείο σας 
διοργανώνεται μια εκδήλωση για τη βία. Καλείστε να εκφωνήσετε μία ομιλία για 
τους παράγοντες που ωθούν τους νέους σε βίαιη συμπεριφορά και να προτείνετε 
τρόπους πρόληψης της βίας. (550-600 λέξεις) 

Μονάδες 40 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. 
Ο συγγραφέας του κειμένου παραθέτει την άποψη του Θουκυδίδη σχετικά με τη 
συμπεριφορά των ανθρώπων σε περιόδους ειρήνης και πολέμου και τονίζει ότι η 
δημοκρατία και ο πολιτισμός διασφαλίζονται σε συνθήκες ειρήνης και υλικής 
ευημερίας. Αντίθετα, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, 
εμφανίζονται ποικίλες μορφές βίας. Όμως το πρόβλημα δεν λύνεται με διαπιστώσεις 
και ευχές, αλλά με τη συνειδητοποίηση των ευθυνών μας. Αν και η βία κυριαρχεί σε 
μεγάλο βαθμό, η κατάσταση θα εξομαλυνθεί με τη συνδρομή της παιδείας σε 
συνδυασμό με την αλληλεγγύη και τη συλλογική προσπάθεια, ώστε να αλλάξουν οι 
συνθήκες που ευνοούν τη βία. 
 
Β1. 
Ζούμε σε μια εποχή όπου οι αδικίες κυριαρχούν. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες 
βίαιων ενεργειών, παρατηρούμε αδιαμαρτύρητα, ίσως και αδιάφορα, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση ατόμων ή ομάδων, μένουμε αδρανείς σε 
περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακούμε με απάθεια για 
ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Κι όμως υπάρχει τρόπος 
αντίδρασης. Μια λύση, εκτός από τη συμβολή των κρατικών φορέων, είναι η 
ενεργοποίηση όλων. Είναι καιρός να κυριαρχήσει ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη και 
το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Ο καθένας οφείλει να υπερκεράσει τον 
ατομικισμό και την ιδιοτέλεια, να ξεφύγει από τον μικρόκοσμό του και να ασχοληθεί 
με τον διπλανό του. Με αυτό τον τρόπο θα διαμορφωθούν ενεργοί πολίτες με 
κοινωνική συνείδηση και θα αμβλυνθούν, ως ένα βαθμό, οι αδικίες που σήμερα 
κυριαρχούν. 
 
Β2. α) 
Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί επίκληση στην 
αυθεντία, αφού παραθέτει την άποψη του Θουκυδίδη περικλείοντάς την σε 
εισαγωγικά. 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή προσδίδει στο κείμενο διαχρονικότητα, ενώ γίνεται και 
πιο πειστικός, αφού τεκμηριώνει και ισχυροποιεί τις απόψεις του χρησιμοποιώντας 
ένα πρόσωπο κύρους και αξίας όπως ο Θουκυδίδης. 
 
β) 
Ο συγγραφέας, κυρίως στον επίλογο, χρησιμοποιεί α’ πληθυντικό πρόσωπο. Με τη 
συγκεκριμένη επιλογή το κείμενο αποκτά συλλογικότητα, ο συντάκτης του δεν 
αποστασιοποιείται, αλλά αντίθετα συμμετέχει και ο ίδιος σε όσα καταγράφει. 
Αναγνώστης και συγγραφέας έχουν κοινή οπτική γωνία, ενώ το κείμενο γίνεται πιο 
οικείο και άμεσο. 
Με τις ρητορικές ερωτήσεις ο συντάκτης του κειμένου επιδιώκει να προβληματίσει 
τον αναγνώστη σχετικά με το θέμα της βίας και της λύσης που επιβάλλεται να δοθεί. 
Ταυτόχρονα το ύφος γίνεται παραστατικό και ζωντανό, ενώ έλκεται περισσότερο η 
προσοχή και το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 
 
γ) 
Το κείμενο είναι επιφυλλίδα, αφού έχει διαχρονικό χαρακτήρα. Ο συντάκτης του 
αφορμάται από την επικαιρότητα – τις σημερινές συνθήκες κρίσης- αλλά τις καθιστά 
διαχρονικές και καθολικές. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι μεικτή, αναφορική και 



μεταφορική. Ο τόνος είναι προσωπικός και οικείος, με τη χρήση α’ ενικού και α’ 
πληθυντικού, ενώ το θέμα του προέρχεται από την καθημερινότητα και μας αφορά 
όλους. 
 
Β3.α)  
1) η άγρια ανθρώπινη φύση ηρεμεί μέσα στην ασφάλεια των υλικών αναγκών. 
2) θεραπεύονται οι καθημερνές ανάγκες. 
3) ναρκοπέδιο – σπουδαστήριο του διδασκάλου της βίας. 
 
β)  
Συνώνυμα: 
ευημερία: ευπορία 
δεινή: τρομερή 
επίπονος: επίμοχθος 
αντιλαμβανόμαστε: συνειδητοποιούμε 
 
γ)  
Αντώνυμα: 
ακούσιος: εκούσιος 
εξομοιώνει: διαφοροποιεί 
καθολικό: ατομικό 
ασφάλεια: ανασφάλεια 
 
Γ. 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία 
Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι 
 
Εισαγωγή: Πρόσφατα γίναμε όλοι μάρτυρες ενός βίαιου περιστατικού που έλαβε 
χώρα στο σχολείο μας. Αυτό το περιστατικό αποτέλεσε το έναυσμα για να 
προβληματιστούμε όλοι σχετικά με τη νεανική βία, να διερευνήσουμε τα αίτια του 
φαινομένου και να αναζητήσουμε λύσεις. Η νεανική βία είναι ένα σημαντικό 
πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και γι’ αυτό είναι μεγάλη 
η χαρά μου που βλέπω να συμμετέχουν στην εκδήλωση του σχολείου μας καθηγητές, 
γονείς και μαθητές. 
 
Αίτια της βίας: 
 Η οικογένεια: η αυταρχικότητα, η καταπίεση, η απουσία ελέγχου εκ μέρους των 
γονιών. Η σωματική ή ψυχική κακοποίηση των παιδιών. Οι γονείς που γίνονται 
πρότυπα βίαιης συμπεριφοράς. Η ανοχή στα βίαια παιχνίδια. 
 Η εκπαίδευση: το σχολείο εκπαιδεύει αλλά δεν παιδεύει. Έχει τεχνοκρατικό 
προσανατολισμό, δεν παρέχει ανθρωπιστική παιδεία. Κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, το 
άγχος. 
 Τα Μ.Μ.Ε.: η αποθέωση και προβολή της βίας. Η ανάδειξη υλιστικών προτύπων. 
Η ηρωοποίηση αντικοινωνικών τύπων. 
 Ο υλικός ευδαιμονισμός: προβάλλεται και κυριαρχεί το πρότυπο του ανθρώπου 
που κατέχει υλικά αγαθά και είναι κοινωνικά καταξιωμένος και ευτυχής. Ωστόσο, για 
τους περισσότερους νέους είναι απλησίαστο όνειρο. 
 Οι κοινωνικές συνθήκες: η ανεργία που προκαλεί το αίσθημα της απογοήτευσης 
και του αδιεξόδου, καθώς ο νέος διαπιστώνει ότι οι κόποι και οι σπουδές του δεν 



έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Ο ρατσισμός. Ο φανατισμός. Η έκπτωση 
ηθικών αξιών. 
 
Μέτρα πρόληψης: 
 Η οικογένεια και η εκπαίδευση: να παρέχουν ανθρωπιστική παιδεία δίνοντας 
έμφαση στη μεταλαμπάδευση ηθικών αρχών και αξιών, όπως η αλληλεγγύη και ο 
αλτρουισμός. Να τοποθετηθούν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι για τη στήριξη 
νέων με προβλήματα. 
 Τα Μ.Μ.Ε.: να αναβαθμίσουν το πρόγραμμά τους, έτσι ώστε να ανυψώσουν και το 
πνευματικό επίπεδο του δέκτη. Να αποφεύγουν την προπαγάνδιση ακραίων 
ρατσιστικών ιδεολογιών και την καλλιέργεια του φανατισμού. 
 Οι διανοούμενοι: να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Να αφυπνίσουν 
την κοινή γνώμη. Να δραστηριοποιηθούν. 
 Η πολιτεία: να αντιμετωπίσει τις συνθήκες που γεννούν τη βία καταπολεμώντας 
την ανεργία, την ανέχεια και τον ρατσισμό. Να πατάξει τη διαφθορά, την 
αναξιοκρατία και να αναμορφώσει εκ βάθρων το σωφρονιστικό σύστημα. 
 Το άτομο: να συνειδητοποιήσει ότι η βία δεν είναι λύση και αντίδραση στα 
προβλήματα. Να αναθεωρήσει τον αξιακό του κώδικα και να καταπολεμήσει την 
ιδιοτέλεια και τον ατομικισμό. 
 
Επίλογος: 
Πολλοί θεωρούν ότι για την έξαρση της βίας στους κόλπους της νεολαίας ευθύνονται 
οι νέοι που χαρακτηρίζονται από παρορμητικότητα, αντίδραση στο κατεστημένο, 
επαναστατικότητα. Δεν αμφισβητώ την ύπαρξη αυτών των γνωρισμάτων, όμως 
ελπίζω να σας απέδειξα ότι για τη βία υπάρχουν και άλλες βαθύτερες αιτίες αλλά και 
λύσεις. Και είναι χρέος όλων μας να αντιμετωπίσουμε τέτοια νοσηρά φαινόμενα. Το 
οφείλουμε στον εαυτό μας, αγαπητοί φίλοι. Το οφείλετε στα παιδιά σας, αγαπητοί 
γονείς. Το οφείλετε στους μαθητές σας αγαπητοί καθηγητές. 
 
Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 
 

Επιμέλεια θεμάτων 
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 




