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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Οι ποινές στο σχολείο 

 

Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου είναι η θέσπιση κανόνων 

που προσδιορίζουν με ακρίβεια τη συμπεριφορά των μαθητών. Ο μαθητής που 

παρεκκλίνει από τους κανονισμούς αυτούς υφίσταται κυρώσεις. 

Σε παλαιότερες εποχές επικρατούσε η αντίληψη, πως η ποινή –και μάλιστα η 

αυστηρή- αποτελεί βασικό συντελεστή διαμόρφωσης της προσωπικότητας. Πολλοί 

ακόμη και σήμερα είναι θερμοί υποστηρικτές της τιμωρίας, αφού τη θεωρούν μέσο 

καταστολής και πρόληψης μελλοντικών προβληματικών συμπεριφορών. 

Οι περισσότεροι όμως παιδαγωγοί και ψυχολόγοι απορρίπτουν μια τέτοια 

στάση, η οποία καταδικάζεται ως παρωχημένη και αναχρονιστική. Είναι σίγουρο ότι οι 

αυστηρές ποινές στο σχολείο – η έντονη επίπληξη, η αποβολή, η αλλαγή σχολικού 

περιβάλλοντος – καταστρέφουν την εμπιστοσύνη μεταξύ του καθηγητή και του μαθητή. 

Ο μαθητής νιώθει φόβο και απομακρύνεται ψυχικά από τον καθηγητή. Ευρύτερα, 

τραυματίζεται ο ψυχικός του κόσμος και απεχθάνεται το σχολείο και ό,τι συνδέεται με 

αυτό. Συχνά, μάλιστα, ο πόθος γι’ αυτό που ονομάζεται «συναισθηματική εκδίκηση» 

τον ωθεί σε ακραίες αντιδράσεις και βίαιη συμπεριφορά.  

 Η αντίληψη αυτή σήμερα έχει ολοκληρωτικά διαφοροποιηθεί στην πλειοψηφία 

των σχολείων. Σήμερα η πειθώ της δύναμης έδωσε τη θέση της στη δύναμη της 

πειθούς. Ο σεβασμός, η κατανόηση, ο διάλογος, η αναγνώριση και η αποδοχή της 

ιδιαίτερης προσωπικότητας κάθε παιδιού δεσπόζουν ως τρόποι επίλυσης κάθε 

προβλήματος. Έτσι, άλλωστε, διαμορφώνονται πολίτες συνειδητοποιημένοι, 

υπεύθυνοι και ελεύθεροι.  

Διασκευασμένο άρθρο από το διαδίκτυο  

 

ΘΕΜΑΤΑ  

 

ΘΕΜΑ Α1  

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-90 λέξεις.                          (μονάδες 15) 
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ΘΕΜΑ Α2α  

Να εντοπίσετε τέσσερις (4) διαρθρωτικές λέξεις και να δηλώσετε τη σημασία τους.                                             

(μονάδες 12) 

 

ΘΕΜΑ Α2β 

Να βρείτε τη λειτουργία των παρακάτω σημείων στίξης: –και μάλιστα η αυστηρή- 

(διπλή παύλα), «συναισθηματική εκδίκηση» (εισαγωγικά)                           (μονάδες 8) 

 

ΘΕΜΑ Α2γ  

Να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο κείμενο με μεταφορική σημασία.                 (μονάδες 5) 

    

ΘΕΜΑ Α3α 
Να βρείτε από ένα αντώνυμο για καθεμιά υπογραμμισμένη λέξη του κειμένου. 
(μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ Α3β 
Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του κειμένου. Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                              (μονάδες 10) 
 
 
ΘΕΜΑ Α4  

Αφού λάβετε υπόψη σας το κείμενο αλλά και τις δικές σας εμπειρίες να καταθέσετε τις 

απόψεις για την επιβολή ποινών σε μαθητές. Το κείμενό σας θα έχει τη μορφή άρθρου 

που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. (250-300 λέξεις)                                                                                               

(μονάδες 40) 

 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ (1932-) 
«Εξ αγχιστείας»1 [απόσπασμα] 

 
Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από τη συλλογή διηγημάτων Θα βρείτε τα οστά 
μου υπό βροχήν του Θανάση Βαλτινού, που εκδόθηκε το 1992. 
 

Όταν χήρεψε η μάνα μας, τριάντα δύο χρονών, αυτός κόντευε τα σαράντα. Κι 

όταν έκλεισε ο πρώτος χρόνος του πένθους της, μόνος του αυτός πήγε βρήκε την 

πεθερά της, δηλαδή τη γιαγιά μας, τη μάνα του πατέρα μας, και της γύρεψε να 

κουβεντιάσουν. 

-Έχω τη δουλειά μου, της είπε. Παιδιά δεν κάνω. Και θέλω να την παντρευτώ 

τη Μαρίτσα. 

Τη γιαγιά μας τη θυμάμαι αμυδρά, αλλά πρέπει να ήταν δυνατή γυναίκα. 

Έχοντας χηρέψει και η ίδια νέα, με τέσσερα μωρά επίσης, πίεσε τη μάνα μας που, 

δέσμια ενός αρχαίου ηθικού κώδικα, δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα, και την ανάγκασε 

να δεχτεί το γάμο. 

Ο πατριός μας ήταν βαγενάς.2 
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Κάθε καλοκαίρι, κατά τα μέσα Αυγούστου, έπαιρνε σ' ένα ζεμπίλι τα εργαλεία 

του και κατέβαινε στον κάμπο της Μαντινείας να δουλέψει. Εκεί καθότανε μέχρι που 

άρχιζε ο τρύγος, επιδιορθώνοντας παλιά βαρέλια. Άλλαζε σάπιους παζούς3, 

σπασμένες δόγες4, τέτοια μερεμέτια. Ύστερα, με το τέλειωμα της εποχής, γύριζε πάλι 

στο χωριό. 

Εμείς, που ακόμα δεν είχαμε συνείδηση του χρόνου, καταλαβαίναμε ότι ζύγωνε 

η ώρα να τον ξαναδούμε, από την ανησυχία της μάνας μας. Για καμιά βδομάδα η 

ανησυχία της αυτή εκδηλωνόταν με ένα είδος μανίας για την πάστρα5. Σάρωνε την 

αυλή, ασβέστωνε τις ξερολιθιές της μάντρας, έλιωνε και ξανάλιωνε τα νύχια της 

σφουγγαρίζοντας το πάτωμα με καρυδόφυλλα. Την τελευταία πια μέρα φαινόταν να 

καλμάρει λίγο. Σηκωνότανε πρωί, ζύμωνε, σκέπαζε το ψωμί να γίνει, κι όσο εκείνο 

φούσκωνε κι ανέβαζε αθόρυβα την υπομονή της, μας έλουζε, μας έδινε μια βρεγμένη 

φέτα στρωμένη με ζάχαρη και μας έστελνε να τον υποδεχτούμε στις Πλάκες. 

[…] Φτάνοντας απάνω, η μέρα ντάλα6 κι έρημη, καθόμασταν αράδα και τα 

τέσσερα, χωρίς να μιλάμε στην αρχή, αγναντεύοντας το μουλαρόδρομο που χανόταν 

στον κατήφορο. Από το δρόμο αυτό θα ερχόταν ο «πατέρας» μας. 

Εκτός από την Όλγα, τη μικρότερη, οι άλλοι ξέραμε ότι δεν ήταν ο αληθινός μας 

πατέρας. Όμως πλάγιαζε με τη μάνα μας στο ίδιο κρεβάτι, μας αγόραζε παπούτσια 

δυο φορές το χρόνο και, όταν αρρωσταίναμε, μας κουβαλούσε στο γιατρό. 

Καθόμασταν λοιπόν και τον περιμέναμε. Σχεδόν πάντοτε αργούσε να φανεί. Κι εμείς 

στο τέλος, μην αντέχοντας άλλο να δακρύζουν τα μάτια μας από την ένταση, το ρίχναμε 

στο παιγνίδι. Έτσι, κάθε φορά ήταν τότε, όταν πια είχαμε ξεχάσει για ποιο λόγο 

βρισκόμασταν κει πάνω, που μας κεραύνωνε η φωνή του: 

- Παΐδια, σας έπιασα! 

Σα να είχε έρθει δρασκελώντας τις κορφές, γυρίζαμε ξαφνιασμένοι και τον 

βλέπαμε λίγο μακρύτερα, έναν όρθιο Δία — το ζεμπίλι με τα εργαλεία ακουμπισμένο 

δίπλα του. 

Η αμηχανία μας τον διασκέδαζε αρκετά, κι όταν η Όλγα πρώτη, η πιο αθώα, 

αμολιόταν τρέχοντας κατά το μέρος του, εκείνος γέλαγε τρανταχτά, έπεφτε στα 

τέσσερα κι άρχιζε να την κυνηγάει, γαβγίζοντας σα σκύλος. Με αυτό τον τρόπο 

γινότανε μπροστά μας η επανανθρωποποίησή του, και τότε μπαίναμε όλοι στο χορό, 

μέχρι που απόκανε ο ίδιος, σηκωνότανε λαχανιασμένος, έφτιαχνε τη λουρίδα του κι 

έλεγε: 

- Πάμε τώρα, γιατί θα μας σκοτώσει η μάνα σας. 

Άρπαζε την Όλγα από τις μασχάλες, […], την κάθιζε στο μπράτσο του, έπαιρνε 

με το άλλο χέρι το ζεμπίλι και κινάγαμε. 

Η είσοδός μας στο χωριό ήταν ένας θρίαμβος. Όλοι όσους απαντάγαμε στη 

διαδρομή ήθελαν να καλωσορίσουν τον πατριό μας και σταματάγαμε σε κάμποσες 

αυλές. Σα να είχε λείψει πια χρόνια στην ξενιτιά. Δεν ξέρω αν όλοι τον αγάπαγαν, 

πάντως όλοι επέμεναν να τον κεράσουν και να αλλάξουν δυο κουβέντες μαζί του. […] 

 
1 Εξ αγχιστείας: για τη συγγένεια που δημιουργείται με το γάμο, σε αντιδιαστολή με τη συγγένεια εξ 
αίματος. 
2 βαρελάς 
3 παζός: η βάση του βαρελιού 
4 κυρτές σανίδες βαρελιού 
5 καθαριότητα 
6 καταμεσήμερο με πολλή ζέστη 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

«Έχοντας χηρέψει και η ίδια νέα, με τέσσερα μωρά επίσης, πίεσε τη μάνα μας που, 

δέσμια ενός αρχαίου ηθικού κώδικα, δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα, και την ανάγκασε 

να δεχτεί το γάμο.». Ποιες πληροφορίες αντλούμε από το απόσπασμα για τις 

αντιλήψεις που επικρατούσαν στην κοινωνία εκείνης της εποχής;(60-70 λέξεις) 

(μονάδες 20) 

 

ΘΕΜΑ Β2α 

Να βρείτε δύο μεταφορές και δύο παρομοιώσεις μέσα από το κείμενο.    (μονάδες 15) 

 

 
ΘΕΜΑ Β2β 
Η αναφορά του αφηγητή στη μάνα γίνεται με αξιοποίηση επαναλαμβανόμενου 
ασύνδετου σχήματος. Πώς ερμηνεύετε τη χρήση του και τι δηλώνει για τον χαρακτήρα 
της;                                                                                                             (μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ Β2γ 
Να επισημάνετε δύο αφηγηματικούς τρόπους μέσα στο κείμενο και να ερμηνεύσετε τη 
λειτουργία τους.                                                                                          (μονάδες 15) 
 
ΘΕΜΑ Β3 
Να παρουσιάσετε το πρόσωπο του πατριού σύμφωνα με τις αναφορές του αφηγητή 
σε αυτόν (180-200 λέξεις).                                                                           (μονάδες 40) 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


