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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΠΑ.Λ. Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 

29 ΜΑΪΟΥ 2014 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές 

 
Α. Ο Ι. Π. Τσαχαγέας αναφέρεται στη νεανική παραβατικότητα, παραθέτοντας τις αιτίες 

και τους τρόπους αντιµετώπισης του  φαινοµένου αυτού. Αρχικά, υποστηρίζει ότι 

τόσο η οικογένεια, ως ένα µη υγιές πρότυπο αγωγής, όσο και τα οικονοµικά και 
κοινωνικά προβλήµατα της εποχής, σε συνδυασµό µε τα Μ.Μ.Ε, οδηγούν στην 

αύξηση της νεανικής εγκληµατικότητας. Μνηµονεύοντας στατιστικές µελέτες που 
επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή, χρεώνει στα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα 

αλλά και σε κάθε άτοµο ξεχωριστά την ευθύνη για την αύξηση της βίας στους νέους. 
Τέλος, καταγράφει την προσπάθεια των κοινωνικών επιστηµόνων να δώσουν λύση 

στο πρόβληµα αυτό, οι οποίοι αναδεικνύουν τον ρόλο των θεσµικών φορέων.      
 

Β.1 Τα κρούσµατα βίας µεταξύ των νέων καθηµερινά αυξάνονται. Το φαινόµενο 
αποδίδεται µεταξύ άλλων στα µουσικά τους ακούσµατα, στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης , κυρίως στο διαδίκτυο, και τον κινηµατογράφο, παράγοντες  από τους 
οποίους επηρεάζονται άµεσα. Τα µηνύµατα, όµως, που εισπράττουν, διαπλάθουν 

αρνητικά το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους, οδηγώντας τους σε βίαιες 
συµπεριφορές που ταυτίζονται µε αυτές των προτύπων της βιοµηχανικής 

ψυχαγωγίας. Για αυτό, λοιπόν,  προτεραιότητα των φορέων ψυχαγωγίας θα πρέπει να 
είναι  η καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών και ιδανικών, ώστε η προσωπικότητα του 

νέου να διανθίζεται από πνευµατικές και ψυχικές αρετές. 
 

Β2. α. Η παράγραφος αναπτύσσεται µε αίτιο-αποτέλεσµα.  
 Αίτια: «έλλειψη υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος …από τον κινηµατογράφο και 

την τηλεόραση» 
 Αποτέλεσµα: «η µεγάλη αύξηση της εγκληµατικότητας, ιδίως των νέων» 

 
β. Θεµατική περίοδος: «Ένα σηµαντικό πρόβληµα …ιδίως των νέων» 

Λεπτοµέρειες / Σχόλια: «Σε σηµαντικό βαθµό …και την τηλεόραση» 
Κατακλείδα: ∆εν υπάρχει 

 
Β3. α. Σηµαντικό ≠ ασήµαντο 

Απουσία ≠ παρουσία 
Ενήλικη ≠ ανήλικη 

Σταµατήσει ≠ ξεκινήσει 
Ανασφάλεια ≠ ασφάλεια 

 
β. Πίστη = εµπιστοσύνη 

Στόχους = σκοπούς 
Αναφέρεται = παρατίθεται, λέγεται 

Μερίδιο = µέρισµα, ποσοστό 
Ερµηνεύσουν = εξηγήσουν  
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Β4. α. «Πρέπει να αναρωτηθούµε … εµείς τα άτοµα;» : Αυτούσια µεταφορά λόγων / 
χωρίου. 

 
«να πουλάει βία» : Μεταφορά 

 
β. «Ναι, η βιοµηχανία όπλων πρέπει να σταµατήσει να αγωνίζεται να κάνει τα 

όπλα  προσιτά σε όλους» 

 
Γ.   

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου 

Ύφος: σοβαρό 
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό. 

Τρόπος πειθούς: επίκληση στη Λογική, χωρίς να λείπει η επίκληση στο 
Συναίσθηµα 

 
Τίτλος: «Σχολείο: ένα αντίδοτο στη Βία!» 

 

Πρόλογος:  
Αφόρµηση από κάποιο γεγονός ενδοσχολικής βίας που σηµειώθηκε στο 
σχολείο ή από κάποιο άλλο ακραίο περιστατικό παραβατικής συµπεριφοράς 

που ήρθε στο φως της δηµοσιότητας. Προβληµατισµός για αυτά τα 
φαινόµενα. 

 
 

Α΄ ερώτηµα: µορφές ενδοσχολικής βίας 
 
 Σωµατική: 
� Μεµονωµένα περιστατικά σωµατικής ή σεξουαλικής βίας σε βάρος 

αδύναµων µαθητών µε σκοπό είτε τη µείωση – απαξίωσή τους είτε την 
αφαίρεση χρηµάτων, ενδυµάτων, κινητών τηλεφώνων κ.α. Καταστροφή 

προσωπικών αντικειµένων. 
� Συγκρότηση οµάδων που συµπεριφέρονται βίαια (bullying) εναντίον 

συµµαθητών τους µε µαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες ή εναντίον 
µαθητών µε διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά π.χ. εµφάνιση, 

σεξουαλικού προσανατολισµού, φυλής, προέλευσης. 
 

Λεκτική – ψυχολογική: 
� Υπονοούµενα ή συκοφαντίες, απειλές και εκβιασµοί. 

� Απαξιωτικοί χαρακτηρισµοί 
� Ύβρεις – παρατσούκλια. 

� Αποκάλυψη στοιχείων που εκµυστηρεύεται ένας µαθητής σε άλλον. 
� Στέρηση φίλων, αποµόνωση – αποκλεισµός από το παιχνίδι, τις παρέες. 

 

Ηλεκτρονική: 
� Φωτογράφηση – βιντεοσκόπηση διαφόρων επεισοδίων µεταξύ µαθητών ή 

ιδιωτικών στιγµών, συνήθως µέσω κινητού τηλεφώνου και παράλληλη 

διοχέτευση του υλικού στο ∆ιαδίκτυο. 
� Προσβλητικά σηµειώµατα, απειλές σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

µέσω ψεύτικης ταυτότητας (προφίλ). 
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Μεταβατική πρόταση: ιδιαίτερα ανησυχητικά περιστατικά εκδηλώνονται στα 
ελληνικά σχολεία, γι’ αυτό το φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας χρήζει 

άµεσης αντιµετώπισης. 
 

Β΄ ερώτηµα: τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου. 
 

 

Ατοµικό Επίπεδο: 
� Αυτοµόρφωση, αυτοκριτική 
� Καταδίκη – καταγγελία φαινοµένων βίας, καθώς η συγκάλυψη ισοδυναµεί 

µε συνενοχή. 
� Αποκάλυψη βίαιων περιστατικών στον οικογενειακό περίγυρο και στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. 
 

Φορείς Παιδείας: 
� Καλλιέργεια ανθρωπιστικών ιδεωδών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

συστήµατος.  

� Σεβασµός στο διαφορετικό και ανάδειξη του διαλόγου ως µέσου επίλυσης των 
διαφορών. 

� Ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ των καθηγητών και των µαθητών και 

αναζήτηση από κοινού λύσεων στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές. 
� Επάνδρωση των σχολείων µε ψυχολόγους – κοινωνικούς λειτουργούς, που µε την 

επιστηµονική τους κατάρτιση θα προλαµβάνουν αλλά και θα θεραπεύουν 

φαινόµενα ενδοσχολικής βίας. 

� Επισκέψεις σε Κέντρα Απεξάρτησης, Σωφρονιστικά Ιδρύµατα Ανηλίκων, Κέντρα 
Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Παιδιών, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και 

ενεργοποίηση των µαθητών. 

� Ανάληψη εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο σχολικών κοινοτήτων, µε σκοπό την 
καλλιέργεια της οµαδικότητας και της συνεργασίας. 

 

Σε κοινωνικό επίπεδο: 
� Προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων που θα αναδεικνύουν και θα 

καυτηριάζουν το πρόβληµα 
� ∆ραστηριοποίηση των πνευµατικών ταγών, οι οποίοι οφείλουν να 

συνδράµουν στην αντιµετώπιση των φαινοµένων. 
� ∆ιοργάνωση ηµερίδων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες θα 

συµµετέχουν εξειδικευµένοι οµιλητές αναγνωρισµένου κύρους όχι µόνο µε 
θέµα την ενδοσχολική βία αλλά και µε θέµατα που απασχολούν τους νέους 

σήµερα και άπτονται των ενδιαφερόντων τους, όπως χρήση ναρκωτικών, 
∆ιαδίκτυο, προσωπικές και σεξουαλικές σχέσεις. 

� Νοµοθετικό πλαίσιο που θα εφαρµόζεται στην κατεύθυνση της πρόληψης 
και όχι του κολασµού. 

 

 
Επίλογος: ευχή να περιοριστούν τα φαινόµενα ενδοσχολικής βίας, και 
προτροπή στους συµµαθητές να καταγγέλλουν περιστατικά που έχουν 

υποπέσει στην αντίληψή τους. 
 
* Η ανάπτυξη του θέµατος είναι ενδεικτική. Προφανώς οι µαθητές δεν είναι 
υποχρεωµένοι να αναπτύξουν το κείµενό τους στο εύρος των επιχειρηµάτων που 

παρουσιάζονται εδώ. 


