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Προτεινόμενα Θέματα 

Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ 

14-5-2019 

Μη Λογοτεχνικό κείμενο: 
Σχολική βία και εκπαιδευτικά αδιέξοδα 

Τον τελευταίο καιρό αρκετά δημοσιεύματα αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές 
καταπιάνονται με το παλιό αλλά πάντα επίκαιρο θέμα της σχολικής βίας. Σύμφωνα 
με στοιχεία του ΕΚΚΕ (βλ. «Ελευθεροτυπία», 26/4/2011), 63% των μαθητών του Δη-
μοτικού, 51% του Γυμνασίου και 36% του Λυκείου δηλώνουν ότι έχουν υποστεί κά-
ποια μορφή βίας (κυρίως λεκτική). Οι παραβατικές συμπεριφορές εντός σχολείου -
είτε οφείλονται σε οικογενειακά είτε σε ατομικά προβλήματα, είτε στρέφονται ενα-
ντίον των άλλων είτε εναντίον του εαυτού- είναι μια κοινωνική μορφή έκφρασης 
που δηλώνει πως κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε δε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η οι-
κονομική κρίση θα εντείνει το πρόβλημα, ενώ η δημιουργία τεράστιων σχολικών 
μονάδων θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη διαχείρισή του. Αυτή τη διαχείριση 
εναποθέτουν γονείς και πολιτεία στον εκπαιδευτικό. 

Υπάρχει όμως μια απόλυτη σιωπή σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες της 
καθημερινής εργασίας του εκπαιδευτικού, το στρες που πλήττει το επάγγελμα, την 
ουσιαστική και συμβολική απαξίωση του ρόλου του. 

Πώς, αλήθεια, ο εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα αδιέ-
ξοδα του σχολικού θεσμού και ιδιαίτερα την πολυπλοκότητα της σχολικής βίας, ό-
ταν ο ίδιος νιώθει οικονομικά περιθωριοποιημένος και κοινωνικά απαξιωμένος; 
Πώς, εκτός από το διδακτικό του έργο, να διαμορφώνει ολοκληρωμένους ανθρώ-
πους, όταν οι κανόνες και η κυρίαρχη ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς πριμοδοτούν 
τον ευέλικτο, κατακερματισμένο και απασχολήσιμο άνθρωπο της νέας εποχής; Ευ-
ελπιστεί κανείς ότι οι χρόνιες πληγές του ελληνικού σχολείου, η φτώχεια και η μιζέ-
ρια, το αίσθημα του κενού και του μάταιου, η αναρμοδιότητα και η αδυναμία δια-
χείρισης των εντάσεων, η έλλειψη νοήματος, μπορεί να θεραπευτούν σε εποχές συ-
νολικής απορύθμισης της κοινωνίας, ρήξης του κοινωνικού ιστού και αποδόμησης 
των συλλογικών αναπαραστάσεων για τον ρόλο του σχολείου ως ύψιστου δημόσιου 
αγαθού; 

Ο σχολικός θεσμός και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν βρίσκονται 
σήμερα παγιδευμένοι σε πολλαπλές κοινωνικές αντιφάσεις: μετάδοση ανθρωπιστι-
κών αρχών και προσαρμογή στην αγριότητα της οικονομικής αγοράς, ισότητα όλων 
και επιλεκτική προαγωγή των άριστων, έξαρση ρατσιστικών αντιλήψεων και ένταξη 
των παιδιών των μεταναστών, άσκηση αυστηρής εξουσίας και συναινετικός διάλο-
γος κ.λπ. Ίσως γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν αδυναμία να αντιμετωπίσουν 



Φροντιστήριο Ορόσημο  2 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

φαινόμενα σχολικής βίας. Δεν έχουν ούτε τα πραγματικά ούτε τα συμβολικά ερεί-
σματα για να το πράξουν. 

Μπροστά σε αυτά τα ουσιαστικά αδιέξοδα, τα οποία δεν επιδέχονται μαγι-
κές λύσεις αλλά απαιτούν μακροχρόνιες και καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις, εμ-
φανίζονται κάποιες ιδέες για αστυνομικού τύπου μέτρα ελέγχου και επιτήρησης στα 
σχολεία (σεκιούριτι, χρήση καμερών). 

Τέτοιου τύπου λύσεις, όμως, εκτός του ότι δεν απαντούν στην κρίση αξιών 
και την απουσία νοήματος στο σχολείο, μπορεί να προκαλέσουν τη γενικευμένη ορ-
γή της ελληνικής νεολαίας η οποία έχει πικρές αναμνήσεις από την ωμή αστυνομική 
βία (δολοφονία Γρηγορόπουλου). Η νεολαία κουβαλάει τρομερά αδιέξοδα, τα ο-
ποία δεν μπορεί αιωνίως να βιώνει ως προσωπικά προβλήματα. Τότε είναι που, α-
ναζητώντας συλλογική έκφραση, μπορεί να στρέφεται σε αγριότερες και μαζικότε-
ρες μορφές βίας εναντίον του ίδιου του σχολικού θεσμού (φθορές, βανδαλισμοί 
κ.λπ.). 

Οι νέοι δεν χρειάζονται εκφοβιστικά μέτρα, αλλά αξίες που να προκύπτουν 
από την πραγματική σχολική ζωή, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο σε εποχή βίαιης ρή-
ξης των κοινωνικών δεσμών. Απαιτείται επομένως μακροχρόνιος και συντονισμένος 
σχεδιασμός που να αφορά τους μαθητές αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτι-
κούς. Οι τελευταίοι χρειάζονται ισχυρά υποστηρικτικά δίκτυα και ιδιαίτερη επιμόρ-
φωση στην πρόληψη φαινομένων βίας στο σχολείο. Πάνω από όλα όμως χρειάζο-
νται κοινωνική αναγνώριση, υπερηφάνεια και συλλογικότητα, στοιχεία απαραίτητα 
για να διαμορφωθεί μια νέα κοινωνική δυναμική για το καλό όλων: των μαθητών, 
των εκπαιδευτικών και του ίδιου του σχολείου. 

της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 30/4/2011, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
1η δραστηριότητα: Με βάση το κείμενο να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 
1. Γιατί οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα του σχολικού 
εκφοβισμού; 
2. Γιατί τα κατασταλτικά μέτρα δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος;  
2η δραστηριότητα 
Β1)  «Τον τελευταίο … εκπαιδευτικό»: ποια μέθοδο πειθούς χρησιμοποιεί η συγ-
γραφέας στην παράγραφο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Β2) Να εντοπίσετε τρεις διαρθρωτικές λέξεις- φράσεις από την τελευταία παρά-
γραφο και να προσδιορίσετε τον ρόλο τους. 
Β3)  Να εντοπίσετε τρεις όρους ειδικού λεξιλογίου στο κείμενο και να δικαιολο-
γήσετε τη χρήση τους. 
Β4)  Εκπαιδευτικός, οικογενειακή, πριμοδοτούν, αποφάσεις, συντονισμένο: από 
το τελευταίο συνθετικό να δώσετε ένα ομόρριζο. 
3η δραστηριότητα 
Γ.  Σε μια εισήγηση για εκδήλωση που διοργανώνουν οι τοπικοί φορείς ενάντια 
στη βία, να εκφράσετε την ανησυχία και την αγανάκτησή σας για τα αυξημένα περι-
στατικά βίας στους σχολικούς χώρους (300 λέξεις) 
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Λογοτεχνικό κείμενο: 
Ευγενία Φακίνου 
[Η Αστραδενή στο νέο σχολείο της] 
[…] «Λοιπόν», είπε αυτή και άνοιξε ένα πράσινο τετράδιο, «για σήκω εσύ, η 

καινούργια, και πες μου τ' όνομά σου». 
Στάθηκα όρθια δίπλα στο θρανίο μου κι είπα: «Αστραδενή Χατζηπέτρου». 
Η κυρία δε με κοίταζε, ετοιμαζότανε να γράψει τ' όνομά μου στο τετράδιο —ο 

κατάλογος θα ήταν— αλλά τα παιδιά άρχισαν τα γέλια... Γιατί άραγε;... Και τότε ε-
κείνη σήκωσε το κεφάλι, χτύπησε ένα χάρακα στο τραπέζι και είπε: «Ησυχία εσείς! 
Πώς το είπες αυτό το όνομα;». 

«Αστραδενή Χατζηπέτρου». 
«Όχι το Χατζηπέτρου... το Αστραδενή... Χριστιανικό είναι;...». 
«Ναι», έκανα με το κεφάλι. Έτρεμα. Δεν της άρεσε τ' όνομά μου, φαίνεται... 
Δηλαδή, ΕΤΣΙ σε βάφτισε ο παπάς;», ξαναρώτησε. 
«Αστερόπη, με βάφτισε, αλλά με φωνάζουν Αστραδενή». 
«Και το... Αστραδενή είναι χριστιανικό;». 
«Μάλιστα. Η κυρία μας —η δασκάλα μου— θέλω να πω η παλιά μου η δα-

σκάλα, μου είπε ότι είναι πολύ αρχαίο όνομα. Είναι ένα αστέρι από τα εφτά της 
Πούλιας...».  

(Τι μου 'ρθε και τα 'λεγα όλα αυτά... Θάλασσα τα 'κανα... Ορίστε! Τα παιδιά 
γελάνε... Τι γελάνε, δηλαδή... αυτά σπαρταράνε, χτυπιούνται πάνω στα θρανία 
τους...). 

Η δασκάλα χτυπάει το χάρακα στο τραπέζι και φωνάζει: «Ησυχία!». 
«Εγώ, δεν ξέρω τέτοιο όνομα. Πότε γιορτάζεις, τέλος πάντων, για να καταλά-

βω». 
«Οι Αστερόπες δε γιορτάζουν. Μόνο γενέθλια έχουν». 
Άλλα γέλια από κάτω. Μα γιατί γελάνε ΕΤΣΙ όλοι αυτοί;... Πρέπει να τα μπα-

λώσω, αλλιώς αυτή η δασκάλα θα με γράψει στα μαύρα κατάστιχα1... «Μερικές Α-
στερόπες, κυρία, λέω, γιορτάζουν της Αγίας Ουρανίας. Εγώ όμως δεν κάνω γιορ-
τή...». 

«Λοιπόν, για να τελειώνουμε», είπε η κυρία κι έγραφε... «ΟΥ-ΡΑ-ΝΙ-Α ΧΑ-ΤΖΗ-
ΠΕ- ΤΡΟΥ». 

«Αστερόπη, κυρία!», φώναξα. «Αυτό είναι τ' όνομά μου». 
«Πρόσεξε, γιατί δε θα τα πάμε καλά εμείς οι δύο!  
ΟΥΡΑΝΙΑ θα σε φωνάζω. Αυτό είναι όνομα της Εκκλησίας μας». 
Μια μέρα, κάτι κορίτσια μου τραγουδούσανε ένα πειραχτικό τραγούδι: «Α-

στερία, Αστερία, είσαι μια μικρή κυρία». Τις πλάκωσα στο ξύλο. Με νευριάζανε... 
Καθόμουν στη γωνιά μου κι έτρωγα το κουλούρι μου κι αυτές εκεί: «Αστερία κι Α-
στερία...». Στην αρχή έκανα ότι δεν καταλάβαινα, μετά... άνθρωπος είμαι κι εγώ... 
τις βούτηξα απ' τα μαλλιά — τις δύο— και τις έφερα κάτω. Είμαι πολύ καλή σ' αυτό 
το κόλπο. Μου το 'χει μάθει ο ξάδελφος μου ο Ντίνος. 

Οι μαρτυριάρες πήγανε στη δασκάλα. Με φώναξε η δεσποινίς. Της τα 'πα κι 
εγώ. Δε θα μίλαγα, αν δε γινόταν η φασαρία, αλλά τώρα που έγινε... Θα έκανα υπο-
μονή, πόσος καιρός μας μένει... Ένας μήνας!... Του χρόνου μπορεί και να 'χω άλλη 

                                                           
1 θα με γράψει στα μαύρα κατάστιχα: θα με βάλει στο μάτι 
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δασκάλα... Αλλά τώρα... Δεν την κράτησα τη γλώσσα μου και τα 'πα. Καλά λέει η 
μάνα μου ότι είμαι «γλωσσού». 

«Με λέγανε Αστερία», είπα στη δεσποινίδα, «κι εγώ θύμωσα. Ούτε Αστερία 
ούτε Ουρανία με λένε. Τ' όνομά μου είναι Αστραδενή! Κι ο παπα-Λεμόνης, που είναι 
Χριστιανός με Χ κεφαλαίο, τη βαφτιστικιά του Αστραδενή τη φωνάζει. Κι εμένα Α-
στραδενή με λένε. Κι όποιος με ξαναπεί μ' άλλο όνομα δε θ' ακούσω!...» 

Αυτό, βέβαια, για την αφεντιά της το είπα. Ουρανία με ανέβαζε, Ουρανία με 
κατέβαζε. 

Θύμωσε. Με είπε αυθάδη, αναιδή και τέτοια. Με πήγε στον κύριο διευθυντή. 
Εκεί έγινε άλλη φασαρία. Ο διευθυντής με ρώτησε πώς με βάφτισε ο παπάς. Του 
'πα. Άνοιξε και το χαρτί που 'χα φέρει απ' τη Σύμη και που μ' έγραφε Αστερόπη. Εί-
πε στη δεσποινίδα να με φωνάζει Αστερόπη. 

Όχι ότι με πείραζε... Καλό και περίκαλο το Αστερόπη... Αλλά σκέφτομαι... «Α-
στραδενή, ή που καταφέρνεις να σε φωνάζουν Αστραδενή ή που δεν αξίζεις τίπο-
τα...».  

Είπα, λοιπόν, στο διευθυντή ότι και τους Γιάννηδες τους βαφτίζει ο παπάς Ιω-
άννηδες, ποιος όμως τους λέει έτσι... Όλοι Γιάννηδες τους φωνάζουν... Γέλασε ο 
διευθυντής κι είπε: «Εντάξει, μη χάνουμε την ώρα μας για ένα όνομα. Αστραδενή, 
λοιπόν!...». 

Η δεσποινίς, αν την έπιανες από τη μύτη, θα 'σκαγε. Εγώ δεν τολμούσα να την 
κοιτάξω. Τις πρώτες φορές που με φώναξε «Ουρανία», σκέφτηκα ότι θα με είχε συ-
νηθίσει έτσι και δεν απάντησα. Έκανα σαν να μίλαγε σε κάποιον άλλον. Μια, δυο, 
άρχισε να με φωνάζει Αστραδενή. Πολύ μου άρεσε. Να, σαν να 'τρεχε δροσερό νε-
ράκι μέσα μου. Έτσι μου φαινόταν. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1η δραστηριότητα 
Δ.1.  Πώς αντιμετώπισαν την Αστραδενή στο νέο της σχολείο δασκάλα και μαθη-
τές; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στις φράσεις του κειμένου 
που δείχνουν αυτή την αντιμετώπιση.  
Δ.2.  Πως θα χαρακτηρίζατε την Αστραδενή από τη συμπεριφορά και τα λόγια της 
στο παραπάνω απόσπασμα;  
2η δραστηριότητα 
Ε.1.  Ποιους αφηγηματικούς τρόπους και ποιες αφηγηματικές τεχνικές έχει επιλέ-
ξει η συγγραφέας;  
Ε.2.  Η συγγραφέας χρησιμοποιεί απλό, καθημερινό και συχνά προφορικό λόγο. 
Να εντοπίσετε δύο τέτοια σημεία και να αιτιολογήσετε την επιλογή της αυτή.  
Ε.3.  Να εντοπίσετε μια μεταφορά και μια παρομοίωση στο κείμενο.  
3η δραστηριότητα 

Η ενδοσχολική βία αποτελεί, δυστυχώς, υπαρκτό φαινόμενο στο σύγχρονο 
σχολείο. Με αφορμή τις περιπέτειες της Αστραδενής γράψτε ένα σύντομο κείμενο 
(150 λέξεις) σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της και τον τρόπο με τον οποίο εσείς θα 
ενεργούσατε. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Μη Λογοτεχνικό κείμενο: 
1η δραστηριότητα 
Α.1.  O σύγχρονος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το 
πρόβλημα εξαιτίας της πολυπλοκότητάς του. Κοινωνικά και οικονομικά απαξιωμέ-
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νος καλείται να διαμορφώσει την προσωπικότητα των μαθητών μέσα σ’ ένα κοινω-
νικό περιβάλλον που έχει καταρρίψει αξίες, συλλογικά οράματα και ιδανικά. Η α-
ντιφατικότητα της εποχής μας σε συνδυασμό με τα σύνθετα προβλήματα του ρα-
τσισμού, του ανταγωνισμού, της οικονομικής κρίσης κ.τ.λ., που επηρεάζουν τη λει-
τουργία του σχολείου, δυσχεραίνουν την προσπάθεια του εκπαιδευτικού για τη λύ-
ση του προβλήματος. 
Α.2. Τα κατασταλτικά μέτρα δεν είναι δυνατόν να καταπολεμήσουν τη ρίζα του 
προβλήματος που δεν είναι άλλη από την κρίση των αξιών. Εξάλλου τέτοιου είδους 
λύσεις ενδέχεται να εξαγριώσουν περισσότερο τους νέους, να προκαλέσουν συναι-
σθήματα οργής, μίσους, αγανάκτησης και να τους οδηγήσουν σε βίαιες αντιδράσεις 
συλλογικής έκφρασης. Η βία γεννά τη βία. 
2η δραστηριότητα 
Β.1. Ο συγγραφέας επικαλείται τη λογική του δέκτη με τεκμήρια. Συγκεκριμένα 
παραθέτει στατιστικά στοιχεία(Σύμφωνα… λεκτικά) και αλήθειες γενικού κύρους (Οι 
παραβατικές… πάει καλά). Τα παραπάνω τεκμήρια χρησιμοποιούνται από τον πο-
μπό για να ενισχύσει την ορθότητα της θέσης του σχετικά με την αύξηση της ενδο-
σχολικής βίας, συνδέοντάς την με στοιχεία από την πραγματικότητα. 
Β.2. αλλά:    αντίθεση 

επομένως:   συμπέρασμα 
πάνω απ’ όλα:  έμφαση 

Β.3. κοινωνικά απαξιωμένος, συλλογικών αναπαραστάσεων, κοινωνικές αντιφάσεις: 
Με τη χρήση ειδικού λεξιλογίου προσδίδεται στον λόγο ακρίβεια, σαφήνεια, το ύ-
φος γίνεται ουδέτερο και αντικειμενικό, ενώ ο πομπός δείχνει την ευρυμάθειά του. 
Β.4.  εκπαιδευτικός:  παιδεία 

οικογενειακή:   γονέας 
πριμοδοτούν:   δώρο 
αποφάσεις:   φάσμα 
συντονισμένο:  εκτενής 

3η δραστηριότητα 
Κυρίες και κύριοι, 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας θα ήθελα να σας τονίσω την 
έξαρση της βίας σε πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας μας. Η σχολική βία εκ-
δηλώνεται με πολλές μορφές: ψυχολογική, λεκτική, σωματική, σεξουαλκή παρενό-
χληση, βανδαλισμοί. Προκαλεί τεράστια ανησυχία το γεγονός ότι θύτες και θύματα 
είναι παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε μια τόσο καθοριστική ηλικία για τη διαμόρ-
φωση και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. 
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 
Το φαινόμενο προκαλεί ανησυχία γιατί: 

Α) Έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις: Σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές 
έρευνες αρκετοί μαθητές απ’ όλες τις σχολικές βαθμίδες έχουν εμπλακεί στο 
φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας είτε ως θύτες είτε ως θύματα. 
Β) Έχει σοβαρές συνέπειες τόσο γι’ αυτούς που βιώνουν τη βία όσο και γι’ 
αυτούς που τη διαπράττουν: 

Θύματα 
-Χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και ξεκινούν μια διαδικασία αυτοελέγχου 
ιδιαίτερα μειωτική για τον εαυτό τους. 
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-Εκδηλώνουν συχνά ψυχοσωματικά προβλήματα όπως για παράδειγμα: άγ-
χος, πονοκέφαλοι, κατάθλιψη κ.τ.λ. 
-Απουσιάζουν συχνά από το σχολείο και δεν έχουν την ίδια προθυμία συνέ-
πειας στις μαθητικές τους υποχρεώσεις. 
-Κλείνονται στον εαυτό τους και αποφεύγουν κάθε κοινωνική συναναστρο-
φή. 

Θύτες 
-Εκλαμβάνονται ως βίαια άτομα με αντικοινωνική συμπεριφορά και αυτό 
επηρεάζει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
-Στιγματίζονται κοινωνικά και έτσι μειώνονται τα περιθώρια βελτίωσης και 
επανόρθωσης. 
-Μαθαίνουν να επιλύουν τις διαφορές τους και να επιβάλλονται στους άλ-
λους μέσω της βίας. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας λόγω των ποικίλων γενεσιουργών 
αιτιών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από τους εκπαιδευτικούς και τους γο-
νείς. Πρέπει να ενεργοποιηθεί συνολικά η κοινωνία, ώστε να καταστεί εφικτή πρω-
τίστως η πρόληψή του.  

 Σας ευχαριστώ 
Λογοτεχνικό κείμενο: 
1η δραστηριότητα 
Δ.1.  Το νέο σχολείο δεν υποδέχτηκε την Αστραδενή με φιλοξενία. Η νεαρή μαθή-
τρια δέχθηκε κοροϊδίες από τους συμμαθητές της αλλά και ψυχολογική προσβολή 
από την δασκάλα της. Επίκεντρο της αναστάτωσης υπήρξε το όνομά της. Η δασκάλα 
αρνιόταν να δεχτεί ένα όνομα που δεν είχε ακούσει ξανά και το άλλαξε σε Ουρανία 
«Λοιπόν, για να … ΧΑ-ΤΖΗ-ΠΕ- ΤΡΟΥ» και εξαντλούσε όλη την αυστηρότητα απένα-
ντί της όπως φαίνεται στο κείμενο «Θύμωσε. … διευθυντή». Οι συμμαθήτριες γε-
λούσαν τόσο με το όνομά της όσο και με την αντίδραση της δασκάλας «Άλλα γέλια… 
κατάστιχα». Μάλιστα της τραγουδούσαν κι αυτοσχέδια στιχάκια για να κοροϊδέ-
ψουν το όνομά της «Αστερία… κυρία». 
Δ.2.  Η Αστραδενή είναι ένα κορίτσι που μετακόμισε με την οικογένειά της από τη 
Σύμη σε μια μεγάλη πόλη και καλείται να προσαρμοστεί στη νέα σχολική ζωή. Φαί-
νεται να είναι αθώα κι ανέμελη καθώς εξηγεί το όνομά της στη νέα δασκάλα αλλά 
σύντομα διαπιστώνει τον χλευασμό των συμμαθητών της «(Τι μου 'ρθε… θρανία 
τους...)». Έχει ενσυναίσθηση και αντιλαμβάνεται ανθρώπους και συμπεριφορές 
(«Πρέπει να… κατάστιχα») αλλά ταυτόχρονα διαθέτει πείσμα, υπομονή κι επιμονή 
για να υποστηρίξει το δίκιο της όπως φαίνεται στο κείμενο «Καλό και περίκαλο… 
τίποτα...». Είναι ευαίσθητη θαρραλέα και ενίοτε δε διστάζει να εκφράσει την δυσα-
ρέσκειά της με θυμό όπως αποδεικνύεται και στο περιστατικό με τις συμμαθήτριές 
της, οπότε η ίδια δεν ανέχεται τα πειράγματα «Μια μέρα… κι Αστερία...». Δεν παρα-
χωρεί το δίκιο της αλλά δεν είχε πρόθεση να μαρτυρήσει στην δασκάλα τα πειράγ-
ματα «Στην αρχή έκανα… γλωσσού». 
2η δραστηριότητα 
Ε.1.  Η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη, κι ο αφηγητής ομοδιηγητικός και πρωτα-
γωνιστής. Η εστίαση είναι εσωτερική καθώς τα γεγονότα παρουσιάζονται από την 
οπτική της αφηγήτριας. Ωστόσο μέσα από περιγραφές μπορούμε να αντιληφθούμε 
τα συναισθήματα και άλλων ηρώων. Χρησιμοποιείται ο διάλογος και η μίμηση ενώ 
υπάρχουν μικρές περιγραφές και αφηγηματικά μέρη. 
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Ε.2.  Δύο παραδείγματα προφορικού λόγου είναι: «είναι Χριστιανός με Χ κεφα-
λαίο» και «καλό και περίκαλο το Αστερόπη». Με την χρήση τους η αφήγηση αποκτά 
ζωντάνια, παραστατικότητα και ρεαλισμό. Αισθητοποιούνται δυναμικά τα αισθήμα-
τα της ηρωίδας. 
Ε.3.  Μεταφορά: «δεν την κράτησα τη γλώσσα μου» 

Παρομοίωση: «σαν να 'τρεχε δροσερό νεράκι μέσα μου» 
3η δραστηριότητα 

Η ενδοσχολική βία φαίνεται να είναι παρούσα με διάφορους τρόπους στο σχο-
λείο. Άκομψα πειράματα, κοροϊδίες, χτυπήματα, περιθωριοποίηση και γέλια εις βά-
ρος των συμμαθητών μοιάζουν αθώες κι αστείες συμπεριφορές, οι οποίες στην 
πραγματικότητα πληγώνουν και στιγματίζουν το θύμα. Αιτία του φαινομένου μπο-
ρεί να είναι η ανασφάλεια του θύτη αλλά και η άγνοια για το διαφορετικό ή η άρ-
νηση να το κατανοήσουν. Στην περίπτωση της ηρωίδας δεν μπορούσαν να αντιληφ-
θούν ότι υπάρχουν άνθρωποι, ονόματα, τόποι διαφορετικοί. 

Η Αστραδενή, αφού εξάντλησε τα περιθώρια υπομονής στις κοροϊδίες των 
συμμαθητών της, εφάρμοσε κι αυτή βία χτυπώντας τις. Με τον τρόπο αυτό, όμως, η 
σύγκρουση κορυφώθηκε φτάνοντας ως το γραφείο του διευθυντή. Ενδεχομένως θα 
μπορούσε, αντί να χτυπήσει τις συμμαθήτριές της, να αξιοποιήσει το χιούμορ της, 
να αγνοήσει τα πειράγματα και να δείξει με τον δικό της τρόπο την περηφάνια για 
την διαφορετικότητά της. Θα μπορούσε να αξιοποιήσει το τραγούδι τους παραφρά-
ζοντάς το με χιούμορ και δείχνοντας τους πως τέτοια πειράγματα μάλλον προσβάλ-
λουν περισσότερο τον «εμπνευστή» τους παρά τον παραλήπτη. 

 


