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1ος Κύκλος Διαγωνισµάτων 

Κυριακή   13  Οκτωβρίου 2013 

Εξεταζόµενο µάθηµα: Έκθεση  

Τάξη:  Γ΄ Λυκείου 

Υπεύθυνοι: Οµάδα φιλολόγων φροντιστηρίων ΦΑΣΜΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

                               Το αληθινό παραµύθι της βίας 

       Η εκφοβιστική και επιθετική συµπεριφορά παιδιών εναντίον συµµαθητών 

τους είναι ένα πολύµορφο και πολυδιάστατο φαινόµενο, η έκταση και η 

σοβαρότητα του οποίου δύσκολα αναγνωρίζονται. Κυρίως επειδή τα θύµατα 

φοβούνται να το εξοµολογηθούν, οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να το χειριστούν 

και τα σχολεία διστάζουν να το παραδεχτούν λόγω του 

αρνητικού αντίκτυπου που θα έχει στην εικόνα και στη φήµη τους. Η σχολική 

βία ξεκινάει από κοροϊδευτικές παρατηρήσεις, προσβλητικές εκφράσεις, 

διασπορά ψιθύρων µε στόχο τον στιγµατισµό και αποκλεισµό του θύµατος από 

σχολικές παρέες, κλιµακώνεται µε την καταστροφή ή κλοπή αντικειµένων 

ιδιοκτησίας του, συχνά εκτρέπεται σε σωµατική βία. Στην αρχή απλά 

σπρωξίµατα και στη συνέχεια ακραίες µορφές επιθετικότητας. 

       Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει να γίνεται ο εκφοβισµός διαδικτυακά ή 

µε µηνύµατα σε κινητά τηλέφωνα. Σκηνές βίας βιντεοσκοπούνται και 

διανέµονται ευρύτατα, καθιστώντας την εµπειρία ακόµη πιο επώδυνη για τα 

θύµατα και οδηγώντας τα ακόµη και στην αυτοκτονία. 

      Είναι σφάλµα να πιστεύουµε ότι το φαινόµενο ξεκινάει και σταµατάει στα 

σχολεία. Έχει βαθιές ρίζες και µακροπρόθεσµα καταστρεπτικές για την 

κοινωνία συνέπειες. Οι συµπεριφορές παγιώνονται και επαναλαµβάνονται 

στην οικογένεια, στον στρατό, στον εργασιακό χώρο. Εγκληµατολογικές 

έρευνες δείχνουν ότι το επιθετικό παιδί στο σχολείο είναι ο αυριανός άντρας 

που θα κακοποιεί τη σύζυγό του. Αλλά και οι θύτες, σύµφωνα µε έρευνες του 
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πρότυπο 

 
Γραβιάς 85 −−−− ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ  ���� 50.51.557 −−−−50.56.296 
25ης Μαρτίου 111 – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   ���� 50.20.990 – 50.27.990 
25ης Μαρτίου 74   -    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ                                ����  50. 50.658  -  50.60.845 
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Αµερικανικού Ιατρικού Συλλόγου, είναι πολλές φορές θύµατα σωµατικής 

τιµωρίας, οικογενειακής βίας και βλαπτικών επιρροών της τηλεόρασης. 

       Τα σχολεία πρέπει να ξεκινάνε όχι µε την υπόθεση ότι είναι απίθανο να 

συµβαίνουν τέτοια περιστατικά στους χώρους τους, αλλά αντίθετα ότι είναι 

πολύ πιθανόν και να καταστρώνουν εµπεριστατωµένα σχέδια πρόληψης και 

αντιµετώπισης του προβλήµατος. Το θέµα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο 

συζητήσεων στην τάξη, οι σχολικές βιβλιοθήκες να εφοδιάζονται µε παιδικά 

βιβλία σχετικού περιεχοµένου, οι διάδροµοι, οι αυλές και 

οι δυσπρόσιτοι χώροι να επιτηρούνται τακτικά και οι µαθητές να 

ενθαρρύνονται να εκµυστηρεύονται στους διδάσκοντες τα παράπονά τους, 

πράγµα το οποίο βέβαια προϋποθέτει σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ τους. Μια 

τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης και η δηµοσιοποίησή της θα βοηθούσε 

αρκετά. 

       Kαλό θα είναι ο γονιός να ρωτάει το παιδί του πώς του φέρονται οι 

συµµαθητές του, ιδίως αν το παιδί βρίσκει δικαιολογίες για να µην πηγαίνει 

στο σχολείο, παραπονιέται συχνά ότι είναι άρρωστο τα πρωινά, κάνει 

σκασιαρχείο, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στη µελέτη, επιστρέφει από το 

σχολείο µε γρατσουνιές, µελανιές, ρούχα σκισµένα ή βιβλία κατεστραµµένα, 

κλείνεται στον εαυτό του, αρχίζει να ψευδίζει, δεν έχει όρεξη για φαγητό, 

ζητάει παραπάνω χαρτζιλίκι, αρχίζει να κλέβει, φέρεται µε επιθετικό τρόπο 

στα µικρότερα αδέλφια του, κλαίει τα βράδια στο κρεβάτι ή τυραννιέται από 

εφιάλτες, ή προτιµάει να κάνει παρέα µε ενηλίκους παρά µε παιδιά. Ολα αυτά 

µπορεί να οφείλονται σε πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά καλό θα είναι ο 

γονιός να ερευνά το θέµα διακριτικά και να επικοινωνεί µε το σχολείο, ούτως 

ώστε να ενηµερώνονται οι γονείς των παιδιών που ασκούν βία και να 

παραπέµπονται ενδεχοµένως στις κατάλληλες υπηρεσίες. 

       Ας µην ξεχνάµε ότι συχνά χρήζουν βοηθείας όχι µόνο τα παιδιά τα οποία 

υφίστανται, αλλά και τα παιδιά τα οποία ασκούν βία, καθώς και οι οικογένειές 

τους. Επίσης, δεν αποκλείεται οι ιδιότητες του θύτη και του θύµατος να 

συµπίπτουν στο ίδιο παιδί. 

Ευγένιος Τριβιζάς 
                                                 * Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι νοµικός, καθηγητής 

Εγκληµατολογίας στο Πανεπιστήµιο του Ρέντινγκ και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. 

 

A. Να γράψετε στο τετράδιο σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε 

(100 – 120 λέξεις) 

Μονάδες 25 

Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο 

του αποσπάσµατος που ακολουθεί: «..δεν αποκλείεται οι ιδιότητες του θύτη 

και του θύµατος να συµπίπτουν στο ίδιο παιδι». 

Μονάδες 10 
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Β2. α) Ποιον τρόπο και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην 

πρώτη παράγραφο του κειµένου του. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

     β) Να γράψετε έναν εναλλακτικό τίτλο στο κείµενο που σας δόθηκε. 

Μονάδες 3 

 

Β3. α) Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στην πέµπτη παράγραφο του 

κειµένου ( «Καλό θα είναι…..υπηρεσίες»). 

Μονάδες 5 

     β) Με ποια νοηµατική σχέση συνδέονται η δεύτερη µε την τρίτη 

παράγραφο του κειµένου;  

Μονάδες 2 
 

Β4. α) Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις του 

κειµένου:  

εξοµολογηθούν, διστάζουν, αντίκτυπου, επώδυνη, παγιώνονται 

Μονάδες 5 

     β) Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις του 

κειµένου: 

αποκλεισµό, επιτρέπει, δυσπρόσιτοι, ενθαρρύνονται, διακριτικά 

Μονάδες 5 

 

Γ. Ως εκπρόσωπος του µαθητικού συµβουλίου του σχολείου σας, στέλνετε 

µια επιστολή στον Διευθυντή στην οποία α) εξηγείτε τους παράγοντες που, 

κατά τη γνώµη σας, τροφοδοτούν το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού και 

της βίας (bullying) και β) προτείνετε συγκεκριµένες δράσεις που οφείλει να 

αναλάβει ο Σύλλογος Καθηγητών, προκειµένου να αντιµετωπίσει το 

φαινόµενο. 

Μονάδες 40 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!!!!!!!!! 
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