
Το αληθινό παραμφθι τησ βίασ 

Η εκφοβιςτικι και επικετικι ςυμπεριφορά παιδιϊν εναντίον ςυμμακθτϊν 

τουσ είναι ζνα πολφμορφο και πολυδιάςτατο φαινόμενο, θ ζκταςθ και θ 

ςοβαρότθτα του οποίου δφςκολα αναγνωρίηονται. Κυρίωσ, επειδι τα κφματα 

φοβοφνται να το εξομολογθκοφν, οι δάςκαλοι δυςκολεφονται να το χειριςτοφν και 

τα ςχολεία διςτάηουν να το παραδεχτοφν, λόγω του αρνθτικοφ αντίκτυπου που κα 

ζχει ςτθν εικόνα και ςτθ φιμθ τουσ. Η ςχολικι βία ξεκινάει από κοροϊδευτικζσ 

παρατθριςεισ, προςβλθτικζσ εκφράςεισ, διαςπορά ψικφρων με ςτόχο το 

ςτιγματιςμό και αποκλειςμό του κφματοσ από ςχολικζσ παρζεσ, κλιμακϊνεται με 

τθν καταςτροφι ι κλοπι αντικειμζνων ιδιοκτθςίασ του, ςυχνά εκτρζπεται ςε 

ςωματικι βία. Στθν αρχι απλά ςπρωξίματα και ςτθ ςυνζχεια ακραίεσ μορφζσ 

επικετικότθτασ.  

Επίςθσ, θ ςφγχρονθ τεχνολογία επιτρζπει να γίνεται ο εκφοβιςμόσ και 

διαδικτυακά ι με μθνφματα ςε κινθτά τθλζφωνα. Σκθνζσ βίασ βιντεοςκοποφνται και 

διανζμονται ευρφτατα, κακιςτϊντασ τθν εμπειρία ακόμθ πιο επϊδυνθ για τα 

κφματα και οδθγϊντασ τα ακόμθ και ςτθν αυτοκτονία. Είναι ςφάλμα να πιςτεφουμε 

ότι το φαινόμενο ξεκινάει και ςταματάει ςτα ςχολεία. Έχει βακιζσ ρίηεσ και 

μακροπρόκεςμα καταςτρεπτικζσ για τθν κοινωνία ςυνζπειεσ. Οι ςυμπεριφορζσ 

παγιϊνονται και επαναλαμβάνονται ςτθν οικογζνεια, ςτο ςτρατό, ςτον εργαςιακό 

χϊρο.  

Στο πλαίςιο αυτό, αξίηει να ςθμειϊςουμε εγκλθματολογικζσ ζρευνεσ που 

δείχνουν ότι το επικετικό παιδί ςτο ςχολείο, είναι ο αυριανόσ άντρασ που κα 

κακοποιεί τθ ςφηυγό του. Αλλά και οι κφτεσ, ςφμφωνα με ζρευνεσ του Αμερικανικοφ 

Ιατρικοφ Συλλόγου, είναι πολλζσ φορζσ κφματα ςωματικισ τιμωρίασ, οικογενειακισ 

βίασ και βλαπτικϊν επιρροϊν τθσ τθλεόραςθσ. Τα ςχολεία πρζπει να ξεκινάνε, όχι 

με τθν υπόκεςθ ότι είναι απίκανο να ςυμβαίνουν τζτοια περιςτατικά ςτουσ χϊρουσ 

τουσ, αλλά, αντίκετα, ότι είναι πολφ πικανόν και να καταςτρϊνουν 

εμπεριςτατωμζνα ςχζδια πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ. Το κζμα 

πρζπει να αποτελεί αντικείμενο ςυηθτιςεων ςτθν τάξθ, οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ να 

εφοδιάηονται με παιδικά βιβλία ςχετικοφ περιεχομζνου, οι διάδρομοι, οι αυλζσ και 

οι δυςπρόςιτοι χϊροι να επιτηροφνται τακτικά και οι μακθτζσ να ενκαρρφνονται, 

ϊςτε να εκμυςτθρεφονται ςτουσ διδάςκοντεσ τα παράπονά τουσ, πράγμα το οποίο, 

βζβαια, προχποκζτει ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τουσ. Μια τθλεφωνικι γραμμι 

υποςτιριξθσ και θ δθμοςιοποίθςι τθσ κα βοθκοφςε αρκετά.  

Παράλλθλα, καλό κα είναι και ο γονιόσ να ρωτάει το παιδί του πϊσ του 

φζρονται οι ςυμμακθτζσ του, ιδίωσ αν το παιδί βρίςκει δικαιολογίεσ για να μθν 

πθγαίνει ςτο ςχολείο, παραπονιζται ςυχνά ότι είναι άρρωςτο τα πρωινά, κάνει 

ςκαςιαρχείο, δυςκολεφεται να ςυγκεντρωκεί ςτθ μελζτθ, επιςτρζφει από το 

ςχολείο με γρατςουνιζσ, μελανιζσ, ροφχα ςκιςμζνα ι βιβλία κατεςτραμμζνα, 

κλείνεται ςτον εαυτό του, αρχίηει να ψευδίηει, δεν ζχει όρεξθ για φαγθτό, ηθτάει 

παραπάνω χαρτηιλίκι, αρχίηει να κλζβει, φζρεται με επικετικό τρόπο ςτα μικρότερα 



αδζλφια του, κλαίει τα βράδια ςτο κρεβάτι ι τυραννιζται από εφιάλτεσ ι προτιμάει 

να κάνει παρζα με ενθλίκουσ, παρά με παιδιά.  

Βζβαια, όλα αυτά μπορεί να οφείλονται ςε πολλοφσ και διάφορουσ λόγουσ, 

αλλά καλό κα είναι ο γονιόσ να ερευνά το κζμα διακριτικά και να επικοινωνεί με το 

ςχολείο, οφτωσ ϊςτε να ενθμερϊνονται οι γονείσ των παιδιϊν που αςκοφν βία και 

να παραπζμπονται, ενδεχομζνωσ, ςτισ κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι 

ςυχνά χριηουν βοθκείασ, όχι μόνο τα παιδιά τα οποία υφίςτανται, αλλά και τα 

παιδιά τα οποία αςκοφν βία, κακϊσ και οι οικογζνειζσ τουσ. Επίςθσ, δεν 

αποκλείεται οι ιδιότθτεσ του κφτθ και του κφματοσ να ςυμπίπτουν ςτο ίδιο παιδί. 

 (διαςκευι) Ο Ευγζνιοσ Τριβιηάσ είναι νομικόσ, κακθγθτισ Εγκλθματολογίασ 

ςτο Πανεπιςτιμιο του Ρζντινγκ και ςυγγραφζασ παιδικών βιβλίων. 

ΘΕΜΑΤΑ 

 Α. Το παραπάνω άρκρο δθμοςιεφκθκε ςτον τφπο. Να παρουςιάςετε ςτθν 

τάξθ ςασ το περιεχόμενο του άρκρου αυτοφ με μία περίλθψθ 100 – 120 λζξεων. 

(Μονάδεσ 25)  

Β1. Να αναπτφξετε ςε μία παράγραφο 90-100 λζξεων το περιεχόμενο του 

παρακάτω αποςπάςματοσ του κειμζνου: Είναι ςφάλμα να πιςτεφουμε ότι το 

φαινόμενο ξεκινάει και ςταματάει ςτα ςχολεία. Έχει βακιζσ ρίηεσ και 

μακροπρόκεςμα καταςτρεπτικζσ για τθν κοινωνία ςυνζπειεσ (2θ παράγραφοσ). Η 

παράγραφόσ ςασ να είναι δομικά πλιρθσ. (Μονάδεσ 10)  

Β2. α) Με ποια ςυλλογιςτικι πορεία (παραγωγικι – επαγωγικι) αναπτφςςει 

τθ ςκζψθ του ο ςυγγραφζασ ςτθν πρϊτθ παράγραφο του κειμζνου; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (Μονάδεσ 5)  

β) Στθν ίδια παράγραφο, να εντοπίςετε δφο τρόπουσ ανάπτυξθσ και να 

επιβεβαιϊςετε τισ επιλογζσ ςασ με κειμενικζσ αναφορζσ. (Μονάδεσ 5)  

Β3.α) Να γράψετε ζνα ςυνϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ του 

κειμζνου: αντίκτυπου, διανζμονται, εμπεριςτατωμζνα, επιτηροφνται, 

ενδεχομζνωσ. (Μονάδεσ 5)  

β) Να γράψετε ζνα αντϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ του 

κειμζνου: παραδεχτοφν, μακροπρόκεςμα, δυςπρόςιτοι, εμπιςτοςφνθσ, άρρωςτο. 

(Μονάδεσ 5) 

B4. Ποιο ρθματικό πρόςωπο κυριαρχεί ςτο κείμενο; Να δικαιολογιςετε τθν 

επιλογι του ςυγγραφζα. (Μονάδεσ 5)  

Γ. Σασ δίνεται θ ευκαιρία, με αφορμι θμερίδα που διοργανϊνει το ςχολείο 

ςασ με κζμα τθν ενδοςχολικι βία, να ςυναντιςετε τον Υπουργό Παιδείασ. Ποιεσ 

ςκζψεισ ςασ κα του εκκζτατε ςχετικά με τισ αιτίεσ ανάπτυξθσ του φαινομζνου, αλλά 

και τθ ςυμβολι του ςχολείου ςτθν αντιμετϊπιςι του; Να καταγράψετε τισ ςκζψεισ 



ςασ αυτζσ ςε μία επιςτολι 500 – 600 λζξεων, τθν οποία κα του επιδϊςετε κατά τθ 

ςυνάντθςι ςασ.  (Μονάδεσ 40) 


