
ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΕΚΦΡΑΗ ΕΚΘΕΗ Γ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

    ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ 

 

 

 

 Σο να είςαι παιδί και να μεγαλϊνεισ ςιμερα μοιάηει με μια επικίνδυνθ αποςτολι 

με άγνωςτθ ζκβαςθ.Ορατζσ και λιγότερο ορατζσ μορφζσ κακοποίθςθσ απειλοφν τθ ηωι και 

τθν ευ-ηωία του. 

 Ο κόςμοσ μασ ζχει γυρίςει ανάποδα.Από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ χάνονται 

βεβαιότθτεσ μιασ ηωισ. Απογυμνωμζνοι από το όποιο κζλυφοσ  προςταςίασ, πορευόμαςτε 

μζςα ςτθν αναςφάλεια του ςιμερα και τον φόβο τθσ αυριανισ μζρασ. 

 Πϊσ και τι παιδιά μεγαλϊνουν ςε αυτόν τον χαμό; Σο ϋϋεγϊ  δεν κα πεινάςω, δεν κα 

κρυϊςω, κα ζχω ςτζγθ, τροφι , μόρφωςθϋϋ, το αυτονόθτο των δικαιωμάτων ενόσ παιδιοφ, 

παφει να υφίςταται. 

 Σα ςτοιχεία μιλοφν από μόνα τουσ:το ποςοςτό των φτωχϊν παιδιϊν που ηουνςτθν 

Ελλάδα είναι από τα υψθλότερα ςτθν Ευρϊπθ αγγίηοντασ, ςφμφωνα μάλιςτα με περςινά 

ςτοιχεία, το 24% του  πλθκυςμοφ. Ποςοςτό που μεταφράηεται ςε 400.000 παιδιά. ε λίγουσ 

μόλισ μινεσ ζχει ςθμειωκεί αφξθςθ 50% του αρικμοφ των γονιϊν που αδυνατουν να 

μεγαλϊςουν τα παιδιά τουσ και ανακζτουν τθ φροντίδα τουσ ςε διάφορα ιδρφματα και 

φορείσ. 

 Σο μεγάλωμα ενόσ παιδιοφ, που υπό άλλεσ ςυνκικεσ κα ιταν μια ςυναρπαςτικι 

αλλθλο-εμπλουτιςτικι εμπειρία, τινάηεςαι ςτον αζρα όταν μία μόνο ςκζψθ αιχμαλωτίηει το 

μυαλό ςου:ϋϋαπό ποφ κα βρω λεφτά να  πλθρϊςω όλα όςα ζρχονται;ϋϋ. Ζνα ςκοτεινό  και 

άδικο ερϊτθμα που ζντεχνα- φευ-καλλιεργείται ςε κυριεφει:ϋϋΦταίωϋϋ, ϋϋΔεν τα 

κατάφεραϋϋ. 

 Κανζνασ αρικμόσ δεν μπορεί να εκφράςει τθν αγωνία του παιδιοφ που με τισ 

κεραίεσ του ζχει ςυλλάβει τθν περιρρζουςα οικογενειακι απόγνωςθ και με τθ ςειρά του 

ακόμθ κι εκείνο αναρωτιζται ϋϋμιπωσ  φταίω, ζκανα κάτι κακό που θ μαμά δε χαμογελά 

πια;ϋϋ .ϋϋ Μθ ςε νοιάηει, μαμάϋϋ ζλεγε ζνασ πεντάχρονοσ ςτθ μόλισ απολυμζνθ μθτζρα του, 

ϋϋκα ςου βρω εγϊ δουλειάϋϋ. 

 Ερευνθτικά δεδομζνα φανερϊνουν τθν ζκταςθ του κακοφ. Λόγου χάρθ παιδιά 

ανζργων επιςκζπτονται το γιατρό με 20%-30%  αυξθμζνθ ςυχνότθτα  από ό,τι παιδιά που 

ζχουν τουλάχιςτον ζνα εργαηόμενο γονιό. Άνεργοσ, ασ το επαναλάβουμε, δε ςθμαίνει μόνο 

κάποιοσ που ζχει χάςει τθ δουλειά του, ςθμαίνει και κάποιοσ που ζχει χάςει τθν 

αυτοεκτίμθςθ, τθν αξιοπρζπεια, το όνομά του, τθν ελπίδα του. Όλα όςα απειλοφν ςιμερα 

και όςουσ εργαηόμενουσ ηουν υπό τθ ςκιά τθσ απόλυςθσ… 



 Η αδυναμία επιβίωςθσ ενόσ παιδιοφ ςιμερα αποτελεί ςκάνδαλο για τθν πρόοδο 

και τον πολιτιςμό μασ. Τπάρχει όμωσ ζνα ακόμθ επαχκζςτερο ςκάνδαλο: θ φυςικοποιιςθ 

τθσ ακλιότθτασ, θ μεταποίθςι τθσ ςε αναπόφευκτθ παράπλευρθ ηθμιά ςτο πλαίςιο ενόσ 

ακιρυχτου πολζμου. 

 Πόςο αντζχει ο αποςταςιοποιθμζνοσ ορκολογιςμόσ μασ τθ κζα τθσ μθτζρασ εκείνθσ 

που ςε αδυναμία να πλθρϊςει το ενοίκιο και με κομμζνο το θλεκτρικό ρεφμα ηθτεί από τον 

ειςαγγελζα να βάλει τον μικρό τθσ γιο ςε ίδρυμα για να μθν πεκάνει από το κρφο; 

 Η φτϊχεια, θ ανζχεια,ανεργία παράγουν από μόνεσ τουσ τθ βία, απoτελοφν οι ίδιεσ 

μορφζσ κεςμικά αποδεκτισ βίασ. 

 Τπάρχει όμωσ και θ βία τθσ άλλθσ όχκθσ. Η αφξθςθ π.χ. των κρουςμάτων των 

κακοποιθμζνων μζςα ςτθν οικογζνεια παιδιϊν δεν ςυνδζεται άμεςα με τθ φτϊχεια και τθν 

περικωριοποίθςθ. Μια ςκοτεινισ προζλευςθσ δθμοκρατικότθτα ενοχοποιεί και τισ ϋϋκαλζσϋϋ 

και τισ προνομιοφχεσ οικογζνειεσ. Οι ζχοντεσ και κατζχοντεσ δε απαλλάςςονται  από τθ 

βαρβαρότθτα που ζχουν και κατζχουν. Η ενδο- οικογενειακι βία με κφμα τα παιδιά είναι 

διαταξικι. Οι εφποροι γονείσ, όπωσ φανερϊνουν τα ςτοιχεία, είναι ικανοί για κάκε 

αγριότθτα. Άλλωςτε ϋϋκαλοίϋϋ γονείσ δεν είναι και εκείνοι που μετζχουν  ςτουσ αςιατικοφσ 

παραδείςουσ του παιδικοφ ςεξοτουριςμοφ; 

 Η εκδίκθςθ του περικωρίου: θ βία και θ ακλιότθτα υφζρπουν ςτουσ κόλπουσ τθσ 

άλλθσ όχκθσ. 

 Εδϊ εντάςςονται και οι άλλεσ, οι πιο κρυφζσ, αλλιϊσ βλαβερζσ μορφζσ 

κακοποίθςθσ. Ζχουν να κάνουν με τθν άλλθ φτϊχεια, εκείνθ τθσ εκμαυλιςτικισ 

καταναλωτικισ ευμάρειασ. Σο παιδί αδειάηει και πάλι από τθν παιδικότθτά του, κάτι που 

δεν το είχε φανταςτεί ο Φιλίπ  Αριεσ όταν μελετοφςε διαχρονικά τθν εφεφρεςθ τθσ  

παιδικισ θλικίασ. 

 Μια βιομθχανία ανθλεοφσ μάρκετινγκ τριςεκατομμυρίων που προωκεί κάκε λογισ 

κελκτικά προιόντα κατανάλωςθσ ςτα παιδιά, από άχρθςτα και βλαβερά φαγθτά ωσ 

αποτρόπαια βίαια βίντεο-παιχνίδια.(από 100 εκατομμφρια δολλάρια ςτθν Αμερικι ετθςίωσ 

το 1983, οι παιδικζσ μιντιακζσ  διαφθμίςεισ εκτινάχτθκαν το 2000 ςτα 17 διςεκατομμφρια.) 

θ επιδθμία τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ, οι διατροφικζσ διαταραχζσ, θ πρϊιμθ 

ςεξουαλικότθτα, θ νεανικι βία, θ μείωςθ τθσ δθμιουργικότθτασ  και ο εγκλωβιςμόσ τθσ 

επικυμίασ ςτθν ψυχαναγκαςτικι αναηιτθςθ και των άλλων αγακϊν είναι οριςμζνεσ από τισ 

ολζκριεσ παρενζργειεσ. 

 Και όμωσ παιδί ςθμαίνει κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο αξίηει να μθν 

καταςτρατθγθκεί, είτε μζςα ςτον ςτρόβιλο μιασ ανικουςτθσ κρίςθσ είτε μζςα ςτον 

εγκλωβιςμό μιασ άγονθσ και πλαςματικισ επάρκειασ. Παιδί ςθμαίνει να μθν αρκείςαι, 

ςθμαίνει διακεςιμότθτα ςτθν επινόθςθ και τθν ζκπλθξθ, ςθμαίνει άνοιγμα ςτο απρόοπτο, 

ςτο ευφάνταςτο,παιδί ςθμαίνει ϋϋεκ νζου χτίςιμο ενόσ άλλου κόςμουϋϋ, πίςτθ πωσ μια άλλθ 

ηωι είναι εφικτι. Με άλλα λόγια, το παιδί, ωσ παιδί, προτάςςει ζναν δικό του τρόπο 

υπζρβαςθσ των κρίςεων. Πϊσ να περιφρουρθκεί θ  αξία τθσ παιδικισ θλικίασ εν μζςω 



διαφορετικϊν μορφϊν φτϊχειασ; Ιδοφ το ερϊτθμα. Η πολλαπλι κακοποίθςθ του παιδιοφ 

ςιμερα δθλϊνει το κάνατο του μζλλοντόσ μασ. 

       Φωτεινι Σςαλίκογλου 

       Κυριακι 1 Ιανουαρίου, ΒΗΜΑ 

 

Α. Να αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο ςε 100-120 λζξεισ. 

       Μον. 25 

 

Β.1. ϋϋΗ  πολλαπλι κακοποίθςθ του παιδιοφ ςιμερα δθλϊνει το κάνατο   του  μζλλοντόσ 

μασ .ϋϋ   Να ςχολιάςετε τθ φράςθ  αυτι ςε  περίπου 100 λζξεισ. 

       Μον. 12 

 

Β.2. Να εντοπίςετε δφο διαφορετικά μζςα πεικοφσ ςτο κείμενο και να δθλϊςετε τουσ 

αντίςτοιχουσ  τρόπουσ πεικοφσ.(με αιτιολόγθςθ) 

           

       Μον. 8 

Β. 3. Να προςδιορίςετε ςε ποιο κειμενικό είδοσ ανικει το κείμενο που παρατίκεται και να 

παρουςιάςετε τα χαρακτθριςτικά του. 

       Μον. 6 

Β. 4. Να γράψετε τα ςυνϊνυμα των λζξεων που ακολουκοφν χωρίσ να αλλοιϊνεται το 

νόθμα: αιχμαλωτίηει, επαχκζςτερο, αναπόφευκτθ, παρενζργειεσ, πλαςματικισ. 

       Μον. 5 

Β. 5. Να  εντοπίςετε τζςςερισ διαρκρωτικζσ λζξεισ ςτο κείμενο και να παρουςιάςετε τι 

δθλϊνουν.   

       Μον. 4 

 

Γ. Ο Ντοςτογιζφςκι είχε πει : ϋϋθ ηωι και θ ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ  δεν κα δικαιωκοφν 

ποτζ όςο είναι δυνατό ςϋ αυτόν τον κόςμο να πεκαίνει κι ζνα μονάχα παιδί από πείνα’’. Η 

ςθμερινι πραγματικότθτα μασ δείχνει πωσ ζχουμε πολφ δρόμο  μπροςτά μασ για να 

φτάςουμε ςτθ δικαίωςθ αυτι. Κακθμερινά από τον Σφπο και τα Μζςα Ενθμζρωςθσ γενικά, 

γινόμαςτε μάρτυρεσ μιάσ πολφμορφθσ βαρβαρότθτασ ςε βάροσ του παιδιοφ. Ποια τα αίτια 

του φαινομζνου ςε διεκνζσ επίπεδο-ςε ανατολι και δφςθ- και πϋσ το κρίνετε;(500-600  



λζξεισ) 

            

           

       Μον. 40 

 

 

      ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!!! 


