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1. Κείμενο 

 
Η κουλτούρα της βίας 

 
Τις τελευταίες ημέρες η ελληνική κοινή γνώμη ανακάλυψε ξαφνικά ότι υπάρχουν νέες 

μορφές βίας στο χώρο του σχολείου. Πατέρες, αδέλφια, θείοι, μητέρες και νονοί ξαφνικά έμαθαν από 
την τηλεόραση -το μόνο μέσο επικοινωνίας που εμπιστεύονται, αν και τόσο σκληρά κατηγορούν με 
την πρώτη ευκαιρία- ότι κάποια από τα παιδιά, αδέλφια, ανίψια, εγγόνια τους αρέσκονται στη θέαση 
ή στη διάπραξη σωματικών βιαιοτήτων, είναι φορείς ρατσιστικών και σεξιστικών αντιλήψεων, που 
κάποτε τους οδηγούν ακόμη και στη διάπραξη κακουργημάτων σε βάρος άλλων παιδιών.  

Ξαφνικά, τάχα, πληροφορηθήκαμε ότι τα παιδιά των οικογενειών μας είναι και αυτά μέρος 
της κοινωνίας μας και άρα η συμπεριφορά και οι σκέψεις τους προσομοιάζουν, αντανακλούν και 
εκφράζουν τα γενικότερα πολιτισμικά και ιδεολογικά γνωρίσματα της σύγχρονης ελληνικής 
κοινωνίας. Ενεργούν, δηλαδή, ακριβώς όπως και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας.  

Ας μείνουμε σε μία μόνο από τις πιο έκδηλες πτυχές του ζητήματος. Το ρατσιστικό, 
ιδεολογικό και πολιτισμικό υπόβαθρο του συσχετισμού δυνάμεων μέσα και έξω από το σχολείο 
καθιστά πιο «εύκολα» θύματα τα παιδιά των μεταναστών και σε ένα βαθμό απενοχοποιεί τη 
συνείδηση των δραστών. Ζούμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μια περίοδο έξαρσης ακραίων 
μορφών ρατσισμού. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των σύγχρονων μορφών ρατσισμού είναι η 
διάχυσή τους σε πλατιά λαϊκά στρώματα και στις νεαρότερες ηλικίες.  

Το πιο επικίνδυνο ίσως χαρακτηριστικό της εξέλιξης του φαινομένου είναι η απόλυτη 
«φυσικοποίηση» του ρατσισμού -λόγου και πράξεων- και η σταδιακή ταύτιση των ρατσιστικών 
αντιλήψεων με τον κοινό νου. Συχνά, για παράδειγμα, ακούει κανείς σήμερα να διατυπώνονται οι πιο 
μισαλλόδοξες, στερεοτυπικές και προσβλητικές κρίσεις για την κουλτούρα και τη «φύση» άλλων 
εθνικοτήτων και φυλών εν είδει λαϊκής σοφίας. 

Ως κοινωνία και ως οργανωμένη πολιτεία δεν έχουμε ακόμη πάρει και πολύ στα σοβαρά 
αυτές τις διαδικασίες «φυσικοποίησης» του ρατσισμού. Κάποτε επιλέγουμε να υποβαθμίζουμε το 
φαινόμενο και κάποτε το θεωρούμε μια «φυσιολογική» όσο και παροδική αντίδραση μιας κοινωνίας 
που ξαφνικά δέχθηκε τη μαζική εγκατάσταση μεγάλου αριθμού μεταναστών στο εσωτερικό της. Η 
ιστορική εμπειρία όμως έχει δείξει ότι ο ρατσισμός δεν αποτελεί εποχική «ίωση» του κοινωνικού 
σώματος. Ακόμη περισσότερο η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα ρατσιστικά πολιτισμικά 
αντανακλαστικά εύκολα μεταλλάσσονται και δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για τη γενίκευση 
ακραίων μορφών άσκησης φυσικής βίας και έκφρασης κοινωνικού μίσους. 

Αντί της απαγόρευσης της χρήσης κινητών τηλεφώνων, τα ελληνικά σχολεία χρειάζονται 
ενεργές πολιτικές αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαίδευσης ενάντια στο μίσος με σκοπό 
την περιστολή της βίας και την αρμονική συμβίωση με τον «άλλο», τον «ξένο». Μέσα και έξω από 
το σχολείο χρειάζεται να εκπαιδευτούμε πολυπολιτισμικά, να αφομοιώσουμε θετικά πρότυπα, 
αναπαραστάσεις και εικόνες του «ξένου», να αντιμετωπίσουμε τα φοβικά αντανακλαστικά μας για 
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όσα αλλάζουν γύρω μας, να εξοικειωθούμε με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των 
μεταναστευτικών κοινοτήτων της πατρίδας μας για να περιοριστεί το πρόβλημα της ενδοσχολικής 
βίας και του ρατσισμού. Η αντιρατσιστική εκπαίδευση απαιτεί χρόνο, ανθρώπινο δυναμικό, πόρους 
και πάνω από όλα προϋποθέτει την πολιτική βούληση να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πρόβλημα. 
(Άρθρο της Ιωάννας Λαλιώτου, διασκευασμένο) 
 
 
2. Ασκήσεις 
 
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω άρθρο σε ένα κείμενο 100 - 120 λέξεων.  

(μονάδες 25) 
 
Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος με βάση το 
περιεχόμενο του κειμένου: 

1. Η ελληνική κοινή γνώμη επικρίνει και απορρίπτει την ενημέρωση από την τηλεόραση. 
2. Η συμπεριφορά των παιδιών δεν επηρεάζεται από το κοινωνικό πλαίσιο.  
3. Στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια ο ρατσισμός οξύνεται και εξαπλώνεται κυρίως 

στους νέους. 
4. Ο ρατσισμός είναι διαχρονικό φαινόμενο.  
5. Η αντιμετώπιση του ρατσισμού και της βίας στο σχολικό πλαίσιο απαιτεί πολιτική βούληση. 

(μονάδες 10) 
 
Β2.  
α) Ποιες κατηγορίες τεκμηρίων χρησιμοποιεί η συντάκτρια στην τρίτη και την τέταρτη παράγραφο 
του κειμένου («Ας μείνουμε σε… λαϊκής σοφίας»). Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα 
τεκμήρια; 

(μονάδες 5) 
 

β) Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειμένου («Αντί της … έχουμε 
πρόβλημα»); Τεκμηριώστε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο.  

(μονάδες 5) 
 
Β3.  
α) Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις ακόλουθεs λέξεις χωρίς να αλλοιώνεται το 
περιεχόμενο του κειμένου:  
διάπραξη, γνωρίσματα, ενεργούν, πτυχές, παροδική.      

(μονάδες 5) 
 
β) Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις ακόλουθεs λέξεις του κειμένου:  
απενοχοποιεί, έξαρσης, νεαρότερες, προσβλητικές, φυσικής. 

(μονάδες 5) 
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B4. Στις προτάσεις που ακολουθούν να αναγνωρίσετε τη σύνταξη (Ενεργητική ή Παθητική) και να 
την μετατρέψετε στην αντίθετη της: 
α) Η ελληνική κοινή γνώμη ανακάλυψε ξαφνικά ότι υπάρχουν νέες μορφές βίας στο χώρο του 
σχολείου. 
β) Σήμερα διατυπώνονται οι πιο μισαλλόδοξες, στερεοτυπικές και προσβλητικές κρίσεις για την 
κουλτούρα και τη «φύση» άλλων εθνικοτήτων και φυλών. 

(μονάδες 5) 
 
Γ. Παραγωγή λόγου 
Σε ένα άρθρο 500-600 λέξεων να αναφερθείτε αρχικά στους λόγους που ωθούν τους νέους στη βία 
και κατόπιν να παραθέσετε μέτρα που μπορεί να λάβει το σύγχρονο σχολείο για την αντιμετώπιση 
των βίαιων και ρατσιστικών ενεργειών ανάμεσα στους έφηβους μαθητές. 
           (μονάδες 40) 
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