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                                Παιδιά θύτες και θύματα βίας: Σο «bullying» στην Ελλάδα 

 

       Η πράξη αυτοχειρίας της μαθήτριας που έπεσε θύμα εκφοβισμού από συμμαθητές της μέσα στο 

σχολικό της περιβάλλον πριν μερικές εβδομάδες ή η σωματική βία που δέχτηκε μαθητής στο Λύκειο 

Παλαιού Φαλήρου πριν από λίγες μέρες, καθώς και εκατοντάδες περιστατικά που λαμβάνουν χώρα 

καθημερινά σε κάθε σχολείο της χώρας έχουν λάβει εκπληκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, 

προβληματίζοντας και συνταράσσοντας το πανελλήνιο για τον ρόλο του σύγχρονου σχολείου και για το 

κατά πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά μας. 

 

        Ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι ίδιοι οι μαθητές, καταδεικνύουν πως, σχεδόν, ένα στα έξι 

παιδιά έχει πέσει θύμα βίας, είτε σωματικής (ξυλοδαρμοί) είτε ψυχολογικής  (ειρωνεία, απειλές, υβριστική 

συμπεριφορά, επικρίσεις, κακεντρεχή σχόλια, σαρκαστική διάθεση, αρνητικοί χαρακτηρισμοί και 

κατηγοριοποιήσεις, παρατσούκλια, απαξιωτική στάση, εκβιασμοί, μορφασμοί) είτε σεξουαλικής, καθώς και 

θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού, του λεγόμενου «cyber  bullying», που εκδηλώνεται μέσα από τα 

κινητά και το διαδίκτυο, από συμμαθητές του ή μαθητές μεγαλύτερων τάξεων. Οι μαθητές αυτοί, συνήθως, 

έχουν μια συγκεκριμένη σωματική διάπλαση και σωματότυπο που φανερώνει διάθεση για επικράτηση, 

άσκηση δύναμης και επιβολής, επίδειξη μαγκιάς και εκδήλωση τραμπουκισμού. 

 

        Είναι αναμφίβολο, πλέον, ότι η κοινωνία και οι δομές της είναι αυτές που γεννούν τη βία. Για να μην 

καταντήσει, όμως, το σχολείο εκτροφείο βίας, αλλά πολέμιος του εν λόγω φαινομένου θα πρέπει να το 

αντιμετωπίσει άμεσα, με δραστικά και πρωτοπόρα μέτρα. Το σχολείο, όπως και η οικογένεια, δε θα πρέπει 

να λειτουργούν αυταρχικά σε περιπτώσεις νεανικής παραβατικότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο τείνουν 

να οξύνουν την αντίδραση του νέου και να υποδαυλίζουν τη δυσπιστία για τους δύο αυτούς θεσμούς. 

 

        Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; Κατ’ αρχάς, οι γονείς που το παιδί τους έχει πέσει θύμα σχολικού 

εκφοβισμού, θα μπορούν να το διαγνώσουν μόνο εφόσον είναι σε καθημερινή επικοινωνία μαζί του και 

το πλησιάζουν συναισθηματικά, κτίζοντας, παράλληλα, μια σχέση φιλίας με αυτό, ώστε να μπορούν να 

εκμαιεύσουν τυχόν πληροφορίες. Να του προσφέρουν αγάπη, ασφάλεια και υποστήριξη σε φυσιολογικά 

επίπεδα. Ειλικρίνεια και επίδειξη σεβασμού στην προσωπικότητά του. Επιπλέον, καλό θα ήταν να 
διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους σχολικούς φορείς. 

 

       Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών; Να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και της 

αντίστοιχης συμπεριφοράς (ηλικία, καταγωγή, κοινωνική προέλευση, οικονομικό επίπεδο, πολιτιστικό και 

μορφωτικό επίπεδο οικογένειας, ιδιοσυγκρασία, βαθμός ευαισθησίας του κάθε παιδιού κ.λπ.) και να 

μάθουν στα παιδιά να πιστεύουν στον εαυτό τους, να τα βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν πως 

αποτελούν  
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μια ξεχωριστή, ανεπανάληπτη και μοναδική προσωπικότητα. Να καλλιεργούν θετικό κλίμα μέσα από την 

ενθάρρυνση, την ενίσχυση και τη σωστή χρήση του επαίνου και της δημόσιας επιβράβευσης. 

 

       Προσωπικά, θεωρώ πως οφείλουμε να δίνουμε προτεραιότητα στη συναισθηματική προσαρμογή και 

να φροντίζουμε, πρωτίστως, για την ψυχική καλλιέργεια και υγεία των μαθητών μας και το γνωστικό 

αποτέλεσμα θα έρθει αβίαστα, ως άμεσο επακόλουθο. Δεν είναι απαραίτητο, άλλωστε, όλοι να γίνουν 

επιστήμονες, είναι  απαραίτητο, όμως, να γίνουν  άνθρωποι με συναισθηματική ισορροπία. Αυτό που κάνει 

το σημερινό σχολείο είναι ότι βλέπει το παιδί σαν ένα σκληρό δίσκο του υπολογιστή που αποθηκεύει 

συσσωρευμένες γνώσεις,  αγνοώντας πως η ευτυχία δε βρίσκεται στα Πανεπιστήμια, αλλά στις ανθρώπινες 
καρδιές. 

 

                                                 Μαρία Πετροπούλου (εκπαιδευτικός και συγγραφέας) / διασκευή 

 

 

                                                                     ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

Α1. Να  γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).  

                                                                                                                                                                             Μονάδες 25 

 

Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας 

στο τετράδιο σας, δίπλα στο γράμμα, που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

 Οι εκδηλώσεις σχολικού εκφοβισμού καταδεικνύουν την ανάγκη για επίδειξη δύναμης και ανωτερότητας 
από μια μερίδα της μαθητικής κοινότητας. 

 Η επιθετική συμπεριφορά κάποιων παιδιών  απέναντι στους συμμαθητές τους οφείλεται μόνο στις 
δυσλειτουργικές εκπαιδευτικές δομές.  

 Η διάγνωση του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να επιτευχθεί με την αυτόνομη προσπάθεια οικογένειας και 
σχολείου  

 Η ευθύνη των γονέων στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής επιθετικότητας  έγκειται στη διαμόρφωση ενός 
κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των ίδιων και των παιδιών τους.  

 Η συγγραφέας υποστηρίζει πως ο χρησιμοθηρικός και εξετασιοκεντρικός  χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
μπορεί να οδηγήσει τους νέους στην ευτυχία.  
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                 Μονάδες 10 

 

 

 



 

 

 

 

Β2. α)  Να εντοπίσετε τον τρόπο και τα μέσα πειθούς στη δεύτερη  παράγραφο του κειμένου 

(«Ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν.....  επίδειξη μαγκιάς και εκδήλωση τραμπουκισμού».) και να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας με αναφορές στο κείμενο.   

                                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

     

  β)  Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω μεταβατικές / συνδετικές λέξεις - φράσεις του κειμένου 

με την πλάγια γραφή : ή (1η παρ.), όμως (3η παρ.), διότι (3η παρ.), κατ’ αρχάς (4η παρ.), ώστε (4η παρ.) 

                                                                                                                                                                                    Μονάδες 5 

 

Β3α) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου, έτσι ώστε να αναδειχθεί η 

σημασία των λέξεων.  

                                                                                                                                                                                                   Μονάδες 5 

 

β)  Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: 

ασφαλή (1η §),  επικρίσεις ( 2η §), αυταρχικά ( 3η §), θετικό (5η  ), πρωτίστως (6η §).  

                                                                                                                                                                                                   Μονάδες 5 

 

Β4.  Να αναφέρετε  τέσσερα παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της γλώσσας από το κείμενο που σας 
δόθηκε.    

                                                                                                                                                                             Μονάδες 4 

 

Γ1.  Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, ως μια άλλη όψη της  βίας, έχει λάβει ανησυχητικές 

διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία. Σε μια επιστολή σας (500-600 λέξεων) στο σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων του σχολείου σας, να επισημάνετε τις ευθύνες της οικογένειας και του σχολείου στην επίταση 

της ενδοσχολικής βίας και, στη συνέχεια, να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τις συνέπειες του παραπάνω 
φαινομένου στην προσωπικότητα των μαθητών, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.   

                                                                                                                                                                         Μονάδες 40 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Α1. Το κείμενο αναφέρεται στον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι φορείς αγωγής στην 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Καθημερινά περιστατικά ενδοσχολικής  βίας εγείρουν αμφιβολίες 

στην ελληνική κοινωνία για την ασφάλεια των παιδιών, οι οποίες επιβεβαιώνονται από μαθητικά 

ερωτηματολόγια που αντανακλούν τη θυματοποίησή τους. Η νεανική παραβατικότητα είναι απόρροια των 

κοινωνικών θεσμών, οι οποίοι οφείλουν να αποβάλλουν  τον αυταρχισμό που την προκαλεί. Ειδικότερα, η 

οικογένεια χρειάζεται να επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς φορείς, να αγαπά και να σέβεται το παιδί της, 

προκειμένου να αντιληφθεί αν έχει υποστεί ενδεχόμενη κακοποίηση. Παράλληλα, χρέος  των 

εκπαιδευτικών είναι η αντιμετώπιση του νέου ως ξεχωριστή οντότητα και η ενδυνάμωση της 

αυτοεκτίμησής του. Κλείνοντας, η συγγραφέας υποστηρίζει ότι  σκοπός της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η 
ανάπτυξη ψυχικά ισορροπημένων προσωπικοτήτων.  

 

Β1. Σωστό,    λάθος,     λάθος,     σωστό,     λάθος. 

 

Β2α) Η συγγραφέας στη 2η  παράγραφο του κειμένου χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στη 

λογική. Τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να επικαλεστεί τη λογική του δέκτη είναι τα τεκμήρια και 

συγκεκριμένα: α) αποτέλεσμα έρευνας (ερωτηματολόγια), β)  τα παραδείγματα που καταδεικνύουν τις 
μορφές του σχολικού εκφοβισμού.  

 

Β2β) διάζευξη εννοιών, αντίθεση, αιτιολόγηση, σειρά / απαρίθμηση επιχειρήματος, αποτέλεσμα. 

 

Β3α)  Η απαξιωτική στάση απέναντι στις μειονότητες είναι ένδειξη ρατσιστικής συμπεριφοράς. 

 

Η αντικειμενική πληροφόρηση είναι πολέμιος της αμάθειας. 

 

Η προσπάθεια του δικαστή να εκμαιεύσει την αλήθεια από τον κατηγορούμενο αποδείχθηκε μια εξαιρετικά 
δύσκολη διαδικασία. 

 

Η οξύθυμη ιδιοσυγκρασία του εφήβου μπορεί να προξενήσει διαπροσωπικές συγκρούσεις με τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας.  

 

 Για να επιτευχθεί η ομαλή προσαρμογή ενός νέου μαθητή στους κόλπους της σχολικής τάξης, είναι 

σημαντικό οι εκπαιδευτικοί  να επιδείξουν αισθήματα εμπιστοσύνης και σεβασμού στην προσωπικότητα 
του.  

 

Β3β) ανασφαλή, επιδοκιμασίες, δημοκρατικά, αρνητικό, δευτερευόντως. 

 



 

 

Β4.  Η κοινωνία και οι δομές που γεννούν βία. 

       Το σχολείο εκτροφείο βίας 

       Κτίζοντας μια σχέση φιλίας 

       Το σχολείο βλέπει το παιδί σαν σκληρό δίσκο του υπολογιστή.  

  

Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο 

- Επιστολή στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 

- ιδιότητα: μαθητής-μαθήτρια 

 

Γλώσσα-Ύφος: -κυριολεκτική χρήση της γλώσσας -συνδυασμός α’ ενικού προσώπου, αλλά και α’-β’ 

πληθυντικού για τις ανάγκες της επικοινωνιακής περίστασης –χρήση, κυρίως, γ’ προσώπου, ώστε να 

αναδειχθεί η αντικειμενικότητα της επιχειρηματολογίας. 

Ύφος παρεμβατικό και προτρεπτικό. 

 

                                                                                                  Φωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς 

 

ΠΡΟΥΩΝΗΗ  

                                                                                  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

  

                                                                  ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

-Αφόρμηση από ένα  επίκαιρο γεγονός ενδοσχολικής βίας,  που αποτέλεσε το έναυσμα για τη σύνταξη της 
επιστολής. 

- Κατάθεση προβληματισμού για το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα. 

 

                                                               ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ 

Α’  Ζητούμενο 

Ευθύνες οικογένειας για την επίταση της ενδοσχολικής βίας 

- Έλλειψη διαλόγου και επιβολή απόψεων από την πλευρά των γονέων 

- Παραμέληση των παιδιών, εξαιτίας της υπερεργασίας ή των πολλαπλών υποχρεώσεων 

- Περιορισμός και κατάπνιξη των ατομικών κλίσεων και των προσωπικών ενδιαφερόντων των παιδιών 

- Άσκηση σωματικής ή λεκτικής βίας από τους γονείς 

- Υποτίμηση ή υπερεκτίμηση των ικανοτήτων του παιδιού  

- Περιορισμός της πρωτοβουλίας και της αυτενέργειας των παιδιών 
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Ευθύνες σχολείου  για την επίταση της ενδοσχολικής βίας 

- Αυταρχικές συμπεριφορές εκπαιδευτικού ( επιβολή αυστηρών ποινών)-προβολή του καθηγητή ως 
αυθεντία 

- Απουσία ισότητας ευκαιριών 

- Κυριαρχία διδακτικού μονολόγου που καταπνίγει την ελευθερία έκφρασης και την ανάδειξη της 
προσωπικότητας του μαθητή 

- Απουσία συναισθηματικής προσέγγισης από τη μεριά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκλαμβάνουν τον 
ρόλο τους αποκλειστικά ως μεταδότη γνώσεων. 

- Ένδειξη παθητικότητας απέναντι σε κρούσματα σχολικού εκφοβισμού 

- Απουσία καταρτισμένου προσωπικού(ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι) που γνωρίζουν πώς να 
διαχειριστούν τη μαθητική βία 

- Το άγχος των συνεχών εξετάσεων 
 

 

Β’  Ζητούμενο 

υνέπειες στην προσωπικότητα των μαθητών 

- Περιθωριοποίηση των μαθητών που υφίστανται βία 

- Έλλειψη ενδιαφέροντος για το μάθημα και απαξίωση της γνώσης 

- Πρόκληση συναισθημάτων καχυποψίας, ανασφάλειας, φόβου μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

- Συσσώρευση επιθετικότητας 

- Δυσκολία στη σύναψη σχέσεων και στην ένταξη σε σχολικές ομάδες 

- Ανάπτυξη τάσεων ηγεμονισμού και αυταρχικότητας 

- Χαμηλή αυτοεκτίμηση 
 

 

υνέπειες στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

- Αύξηση νεανικής παραβατικότητας ( ναρκωτικά, σύσταση συμμοριών) 

- Απόσυρση των νέων από την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας 

- Κλονισμός των ανθρώπινων σχέσεων 

- Αύξηση φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας, διότι τα θύματα, συχνά, εξελίσσονται σε θύτες στην ενήλικη 
ζωή 
 
 

- Κατάπνιξη της διάθεσης των νέων για  καινοτομία και δημιουργικότητα, που μπορεί να προάγουν 
πνευματικά και πολιτιστικά την κοινωνία. 
 

 

 

 

 



 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

- Ανακεφαλαίωση των παραγόντων που διαιωνίζουν το φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού και των 
αρνητικών επιδράσεων τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

- Προτροπή του αποδέκτη της επιστολής- σύλλογος γονέων και κηδεμόνων- να κατανοήσει την αγωνία των 
μαθητών για τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο. 
 

 

                                                                                                                        ΑΠΟΥΩΝΗΗ 

                                                                                                                        

                                                                                                                            Με εκτίμηση 

 

 

Επιμέλεια   διαγωνίσματος:  Φρυσουδάκης  Γιώργος,  Κωστοπούλου Βασιλική 

 

 

 
 

 

 

 


