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Α.Κείμενο 

 

 

 

Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! 

 

    Θα τη συναντήσεις και στα πιο καλά σχολεία και στις πιο πνευματικά καλλιεργημένες μικρο-

κοινωνίες. Θα απορήσεις για την έκταση και την ένταση που μπορεί να πάρει. Θα ανησυχήσεις για 

την αδυναμία επούλωσης των πληγών που αφήνει. Και τελικά θα αγνοείς και την τραυματική 

εμπειρία, που αφήνει σε βάθος χρόνου, γιατί ο μαθητής θα έχει φύγει προ πολλού από το σχολείο.  

   Η περιθωριοποίηση των μαθητών από μαθητές παραμένει εδώ και χρόνια ένα από τα πιο δύσκολα 

προς επίλυση προβλήματα του σχολείου. Αναπτύσσεται και εξαπλώνεται με οξύ τρόπο, με 

αποτέλεσμα να πλήττει τον ψυχικό κόσμο των θυμάτων. Και το πιο οδυνηρό είναι ότι ακυρώνει την 

αυτοπεποίθηση και τη δημιουργική διάθεση των παιδιών, τα οποία θα δεχτούν το πλήγμα της 

περιθωριοποίησης. Και όλα αυτά συμβαίνουν, είτε στην παιδική είτε στην εφηβική ηλικία, στις 

περιόδους της αυξημένης ευαισθησίας και της συγκρότησης της προσωπικότητας του ανθρώπου.  

   Προκύπτουν, εύλογα, τα εξής ερωτήματα: πώς τα παιδιά, και κυρίως οι έφηβοι, οδηγούνται σε 

τόσο ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες μειώνουν την προσωπικότητα των συνομηλίκων τους; Από 

πού ορμώμενοι εκδηλώνουν τόσο βάρβαρες αντιλήψεις και πρακτικές; Είναι έμφυτες αυτές οι 

συμπεριφορές ή ενσωματώνονται στον ψυχικό τους κόσμο ως αδιόρατα, αλλά και πανίσχυρα 

προϊόντα της κοινωνίας μας; Προφανώς, στη μαθητική κοινότητα αποτυπώνεται η σκληρότητα των 

κοινωνικών και ανθρώπινων σχέσεων και εκδηλώνεται το σοβαρό ανθρωπιστικό έλλειμμα του 

πολιτισμού μας. Η περιθωριοποίηση στους κόλπους των μαθητών έχει ευρύ φάσμα προέλευσης 

καθώς μπορεί να προκύπτει από σωματικές ή και πνευματικές ιδιαιτερότητες των ατόμων, 

«αποκλίνουσες» αντιλήψεις, πρακτικές, ιδεολογικές θεωρήσεις κ.ά.  

   Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, το εξής στοιχείο: η περιθωριοποίηση παιδιών και εφήβων από παιδιά 

και εφήβους είναι πολύ πιο ακραία από την περιθωριοποίηση μεγάλων από μεγάλους και αποκτά μια 

περίεργη σκληρότητα. Ο έφηβος, ο οποίος θα εισπράξει την απόρριψη από τους συνομήλικούς του, 

θα μεταβιβάσει ένα μέρος της σκληρότητας των άλλων στον ίδιο τον εαυτό του, τιμωρώντας τον με 

αυτοαπόρριψη ή υιοθετώντας εσωστρεφή συμπεριφορά. Οι τάσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν το 

θύμα σε μια συνολική αποφυγή των σχέσεών του με τους συνομηλίκους, με αποτέλεσμα να είναι 

πιθανή η εκδήλωση κάποιου ψυχολογικού προβλήματος.  

   Ο άνθρωπος, ιδιαίτερα την περίοδο της εφηβείας, μπορεί να εκφράσει μεγάλη σκληρότητα προς 

τους ομήλικούς του, αλλά και να νιώσει υπερβολική πίεση στον κόσμο των ευαισθησιών του. 

Μπορεί να κινηθεί από τη μια άκρη στην άλλη με φοβερή ευκολία.  

 

                                                                   N. Τσούλιας, από το διαδίκτυο, 16.7.2013 (διασκευή). 
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Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου (80 -100 λέξεις). 

Μονάδες 2 

 

 

2. Ποιες είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, οι επιπτώσεις της περιθωριοποίησης των 

μαθητών από τους συνομηλίκους τους; 

Μονάδες 2 

 

 

3. Να βρείτε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της 2
ης

 παραγράφου του κειμένου (« Η 

περιθωριοποίηση των μαθητών … της προσωπικότητας του ανθρώπου»). 

 

Μονάδες 1 

 

4. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. 

Μονάδες 2 

 

5. «Και το πιο οδυνηρό είναι ότι ακυρώνει την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργική διάθεση των 

παιδιών, τα οποία θα δεχτούν το πλήγμα της περιθωριοποίησης». Να βρεθεί το είδος των προτάσεων 

και ο τρόπος σύνδεσης τους.  

Μονάδες 1 

 

 

6. Να αναγνωρίσετε το είδος και τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω δευτερευουσών 

προτάσεων.  

- Ένας ήταν ο φόβος της, μήπως αποτύχει στις εξετάσεις. 

- Θα ήθελα πολύ να τον συναντήσω. 

        - Αποκλείεται να σου λέει την αλήθεια. 

- Του ανακοίνωσαν πως αύριο θα λειτουργεί κανονικά το τηλέφωνο. 

 

Μονάδες 2 
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Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Σε άρθρο (250-300 ) που θα δημοσιευτεί στη σχολική σας εφημερίδα να αναφερθείτε στο φαινόμενο 

του ρατσισμού.  Να επισημάνετε τις βασικότερες αιτίες που ευθύνονται για την ύπαρξη του και να 

προτείνετε λύσεις για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κοινωνικού προβλήματος 

 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


