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Κείμενο 1 
[1]Η «τυφλή βία» με φυσικό τρόπο και μέσα σε κοινωνικούς χώρους κυρίως 
ψυχαγωγίας είναι η πλέον επικίνδυνη και πρακτικά μη ελέγξιμη αλλά και δύσκολα 
περιορίσιμη, πολύ δε περισσότερο δύσκολα προβλέψιμη, αφού οι συναθροίσεις σε 
δραστηριότητες αναψυχής είναι πολλαπλές και διάσπαρτες στον χώρο και στον 
χρόνο. 
[2]Αυτό το γνωρίζουν οι «δράστες» και γι΄ αυτό τον λόγο υπήρξε τέτοια οργάνωση 
χτυπημάτων όπως συνέβη τελευταία στο Παρίσι. Η προοπτική όμως μεγιστοποίησης 
του φαινομένου δείχνει ότι πρέπει να υπάρξει άμεση «αντίδοτη» τακτική 
αντιμετώπισης από τους μηχανισμούς κυρίως της πρόληψης αλλά και της 
καταστολής. 
[3]Δυστυχώς η φιλοσοφία της «κρατικής» αντίληψης για τον τρόπο διαχείρισης 
μαζικών μορφών βίας σε κοινωνικούς χώρους, είτε αυτές αφορούν σοβαρές ή απλές 
καταστάσεις, αλλά και σε χώρους ψυχαγωγίας, όπως είναι οι αθλητικές 
δραστηριότητες, δεν έχει αλλάξει, αν και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων 
ειδικότερα των νέων προς αυτή τη κατεύθυνση έχουν διαφοροποιηθεί. 
[4] Η βία έχει κοινωνικά αίτια προέλευσης και σίγουρα η αθλητική συνδέεται με 
περιόδους κρίσης όπως αυτή που βιώνει σήμερα η χώρα μας και καθώς φαίνεται ότι 
το πρόβλημα της βίας θα γενικεύεται και ειδικά η «τυφλή» μορφή της θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται άμεσα με πολύ πιο σύνθετο και αποτελεσματικό τρόπο. 
[5]Το ζητούμενο στις κοινωνικές διαστάσεις των φαινομένων βίας είναι να 
προσδιοριστούν τα ενδογενή χαρακτηριστικά της διαμόρφωσής της, καθώς και οι 
παράγοντες μεγιστοποίησης, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα στρατηγικής 
οργάνωσης, αφενός μεν πρόληψης αλλά και διαχείρισης στην προέλευσή της. 
[6] Η λογική της καταστολής της βίας κατά την εκδήλωσή της ή των μορφών της 
οργάνωσης για τον περιορισμό της δείχνει ότι ούτε αποτελεσματική υπήρξε, πολύ δε 
περισσότερο ούτε ελεγχόμενη, αφού η διάχυσή της σε περισσότερα κοινωνικά 
γεγονότα αποδεικνύει ότι έχει συνέχεια με πολύ πιο έντονα χαρακτηριστικά. 
[7] Το φαινόμενο της βίας ως μεταδιδόμενο γεγονός κυρίως από τις εικόνες των 
ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης δημιουργεί «πεδία μάθησης» εικονικής 
πραγματικότητας, με αποτέλεσμα την αναπαραγωγή του ως «στάσεις», να 
λειτουργεί, δηλαδή, δυνητικά σε βάρος των αδύναμων πληθυσμιακών ομάδων. 
[8] Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται η «ετικετοποίηση» συγκεκριμένων πολιτών 
κυρίως νέων με χαρακτηριστικά καταγωγής, φυλετικού και θρησκευτικού 
προσδιορισμού, καθώς και αναφορών σε συμπεριφορές οπαδών, με σκοπό τη 
στοχοποίησή τους, άρα τον εντοπισμό και τη δυνατότητα παρέμβασης για τη 
δημιουργία κατασταλτικού αποτελέσματος. 
[9] Κάτι τέτοιο δεν δείχνει να λειτουργεί ως τακτική διαχείρισης της κοινωνικής 
διάστασης της βίας είτε στη μορφή των «τυφλών» χτυπημάτων είτε κατά τις 
συγκρούσεις οπαδών σε αθλητικούς αγώνες, αφού και στη μια και στην άλλη 
περίπτωση δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα, αλλά μετατίθεται και 
διαιωνίζεται ως υπαρκτή πραγματικότητα. 
[10] Βασικό χαρακτηριστικό της βίας είναι οι «συσσωρευμένες εντάσεις», οι οποίες 
δεν βρίσκουν διέξοδο εκτόνωσης στην καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά των 
νέων, στους οποίους η φυσιολογική υπερδιέγερση των συναισθηματικών και 



 

σωματικών τους χαρακτηριστικών θα πρέπει να εξωτερικευτεί είτε δημιουργικά είτε 
συγκρουσιακά. 
[11] Με βάση την παραπάνω παρατήρηση θα πρέπει να διαμορφωθούν κοινωνικές 
λειτουργίες δημιουργικής εκτόνωσης των πολιτών, έτσι ώστε, αφενός να διοχετευτεί 
η ένταση, αφετέρου να επιτευχθεί η ατομική και συλλογική ικανοποίηση από τη 
συμμετοχή σε ευχάριστες δραστηριότητες όπως είναι οι αθλητικές – πολιτιστικές και 
αναψυχής. 
[12] Ένα τέτοιο πλαίσιο κοινωνικής παρέμβασης μπορεί άμεσα να λειτουργήσει τόσο 
στην εκπαίδευση όσο και κατά τον ελεύθερο χρόνο των κοινωνικών ομάδων, έτσι 
ώστε η δημιουργική έκφρασή τους σε συλλογικές πολιτισμικές δραστηριότητες, 
ανάλογα τα χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες, να τους διαμορφώνει αποτελέσματα 
εκτόνωσης και ευχαρίστησης. 

Παντελής Κωνσταντινάκος, εφημ. των συντακτών, 25-11- 2015 
 
Κείμενο 2 

Η Λητώ ήταν από μικρή δύσκολο παιδί, με μεγάλη ροπή στις μπαγαποντιές, 
τις αταξίες και τα μικροατυχήματα, ξεχωριστό ταλέντο στο να τρυπώνει εκεί που δεν 
την σπέρνουν, να σου βγάζει το λάδι και να κάνει κάθε λογής ζημιές, εκδικητικές ή 
μη, όπως εκείνη τη φορά που η Σούζαν τη μάλωσε επειδή είχε χύσει το  μέλι στο 
πάτωμα της κουζίνας, το είχε ποδοπατήσει και είχε πασαλείψει τα πάντα αλλά δεν 
δεν της έφτανε αυτό , είχε την έμπνευση να σκαρφαλώσει δυο λεπτά αργότερα με τα 
μελωμένα παπούτσια στον καινούργιο τους δερμάτινο καναπέ, κι όταν η Σούζαν 
έβαλε τις φωνές και τη χαστούκισε, έξαλλη με το χάος που είχε δημιουργήσει η μικρή, 
η πεντάχρονη Μυρτώ πήρε το ψαλίδι κι έκοψε σε μικρές, υφασμάτινες λωρίδες τη 
μαύρη φούστα που η μητέρα της είχε βάλει στην άκρη, πλυμένη και σιδερωμένη.[…] 

Και παρότι οι γονείς της την εκνεύριζαν, τους αγαπούσε, γιατί οι δυο τους μαζί 
ήταν η μία και μοναδική ακλόνητη σταθερά της, το αποκούμπι της μαζί με το 
ποδόσφαιρο βέβαια, κι όταν όλα πήγαιναν στραβά στο σχολείο και τ΄ αγόρια την 
κορόιδευαν χυδαία, τα τρόμαζε η πρόωρη και άγαρμπη ανάπτυξή της[ …] και οι 
καθηγητές  της έκαναν την πάπια, αδιαφορώντας παντελώς για τα αυξανόμενα δεινά 
της, και η Λητώ ένιωθε τον θυμό  και το παράπονο να την πνίγουν και τη γη να φεύγει 
κάτω από τα πόδια της, τότε, με την παραμικρή, σοβαρή ή μη, αφορμή ξεσπούσε με 
τη σειρά της στους δικούς της  για να ξεθυμάνει[…] 

Υπήρξε μία φορά που λίγο έλειψε να τα κάνει μαντάρα, μια βροχερή βρωμο-
Τετάρτη  που είχαν φράξει οι αποχετεύσεις και η αυλή κόντευε να πλημμυρίσει κι 
εκείνη πήγε και πιάστηκε στα χέρια με τον συμμαθητή της που την είχε προσβάλει 
μπροστά σε όλη την τάξη της γεωμετρίας […] ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να 
ξεχειλίσει, κι όπως πλημμύριζε στο διάλειμμα η αυλή και ξεχύνονταν ορμητικά τα 
νερά να καλύψουν το τσιμέντο, η Λητώ έκανε στον συμμαθητή της κεφαλοκλείδωμα 
και τον έριξε με τα μούτρα στο έδαφος ψιθυρίζοντάς του με σφιγμένα δόντια να τα 
πάρει όλα πίσω, και θα τον έπνιγε στ΄ αλήθεια στα βρωμόνερα, αν δεν τους έπαιρνε 
χαμπάρι και δεν τους χώριζε ο επιβλέπων καθηγητής. 

Κάλλια Παπαδάκη, Δενδρίτες, εκδ. Πόλις 
 
ΘΕΜΑ Α 
Να αποδώσετε συνοπτικά (70-80 λέξεις) το περιεχόμενο των έξι πρώτων 
παραγράφων του Κειμένου 1. 

                                                                                                                              Μονάδες 15 
 

 



 

ΘΕΜΑ Β  
Ερώτημα 1 
Τι προτείνει ο συντάκτης του Κειμένου 1 για την αντιμετώπιση της βίας; Να 
απαντήσετε  σε μία παράγραφο 70-80 λέξεων. 

                                                                                                                              Μονάδες 15 
Ερώτημα 2 
α. Να εντοπίσετε τα επιχειρήματα του συντάκτη στην πρώτη (1η) και δεύτερη (2η) 
παράγραφο του Κειμένου 1 και να εξηγήσετε από πού απορρέει η βεβαιότητά του 
για τη σχέση της αθλητικής βίας με τις περιόδους κρίσης, η οποία διατυπώνεται στην 
τέταρτη (4η) παράγραφο του Κειμένου 1. 

                                                                                                                               Μονάδες 10 
Ερώτημα 3 
α.i. Να προσδιορίσετε τρεις όρους συνοχής στη δεύτερη (2η) παράγραφο του 
Κειμένου 1. (μονάδες 3) Ποια νοηματική  σχέση αποδίδουν; (μονάδες 3) 
                                                                                                                                    Μονάδες 6 
ii. Να σχολιάσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις:   
«τυφλή»         (4η παράγραφος ) 
«ετικετοποίηση»  (8η παράγραφος)                                                           

                                                                                                                              Μονάδες 2 
β.i. Στην τέταρτη παράγραφο η λέξη άμεσα θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τη 
λέξη αμέσως χωρίς να αλλάξει  το νόημα της πρότασης;                

                                                                                                                                Μονάδες 2 
ii. Να αντικαταστήσετε καθεμία από τις παρακάτω λέξεις με έντονη γραφή με μία 
συνώνυμή της. 
- Η προοπτική όμως μεγιστοποίησης του φαινομένου 
-Δυστυχώς η φιλοσοφία της «κρατικής» αντίληψης για τον τρόπο διαχείρισης 
μαζικών μορφών βίας 
-είναι να προσδιοριστούν τα ενδογενή χαρακτηριστικά της διαμόρφωσής της 
-να διαμορφωθούν κοινωνικές λειτουργίες δημιουργικής εκτόνωσης των πολιτών 

                                                                                                                              Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ  Γ  
Σε ένα κείμενο 150-200 λέξεων να παρουσιάσετε τους λόγους  που εξηγούν τη βίαιη  
συμπεριφορά της Λητώς, με βάση το υλικό που παρέχει το Κείμενο 2, αξιοποιώντας 
δύο κειμενικούς δείκτες με σύντομες αναφορές σε αντίστοιχα χωρία.   

    Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ  Δ 
Με αφορμή τη μελέτη των δύο παραπάνω κειμένων στην τάξη σας, γίνεται μία 
συζήτηση για την έξαρση της βίας στην εποχή μας. Ένας συμμαθητής σας, 
λαμβάνοντας υπόψη του  τους λόγους που οδηγούν στις εκδηλώσεις βίας σήμερα, 
ισχυρίζεται ότι η αντιμετώπισή της είναι αδύνατη. Αναλαμβάνετε να του απαντήσετε 
υποστηρίζοντας ότι πάντα υπάρχουν στις κοινωνίες περιθώρια αντίδρασης. Να 
καταγράψετε την απάντησή σας σε ένα κείμενο 350-400 λέξεων.                                                                                                                      

Μονάδες 30 


