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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ I 

Πνιπεηείο επηζηεµνληθέο έξεπλεο απέδεημαλ όηη νη νηθνγέλεηεο ησλ 

λεαξώλ παξαβαηώλ έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Τν έλα 

ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ζπλήζσο πξόθεηηαη γηα θησρέο νηθνγέλεηεο. 

Ωζηόζν, δελ είλαη µόλνλ ε θηώρεηα πνπ πξνθαιεί ηελ εγθιεµαηηθόηεηα. 

Πνιύ ζπρλά ε θηώρεηα σζεί ηνπο λένπο λα μεπεξάζνπλ άιινπο 

ζπλνµειίθνπο ηνπο από εύπνξεο νηθνγέλεηεο θαη λα µεγαινπξγήζνπλ. 

Γηα λα ππάξμεη ε πηζαλόηεηα ηέιεζεο εγθιεµαηηθώλ πξάμεσλ, πξέπεη 

λα ππάξμεη έλαο ζπλδπαζµόο θηώρεηαο, εγθιεµαηηθνύ παξειζόληνο ηεο 

ίδηαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη έιιεηςεο ειέγρνπ ησλ γνλέσλ πξνο ην παηδί. 

Πξέπεη, δειαδή, λα ζπµπέζνπλ ηαπηόρξνλα ηξεηο παξάγνληεο, 

πξνθεηµέλνπ λα ππάξμεη ζνβαξή πηζαλόηεηα λα εθδειώζεη θάπνηνο 

αλήιηθνο παξαβαηηθή ζπµπεξηθνξά. 

Οη αλήιηθνη µε παξαβαηηθό ηζηνξηθό (π.ρ. ηέιεζε θινπώλ, πξόθιεζε 

επεηζνδίσλ βίαο ζηα γήπεδα θαη θζνξάο μέλεο ηδηνθηεζίαο) 

παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρα πξνβιήµαηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, 

µε απνηέιεζµα λα θαηαθεύγνπλ ζε παξαβαηηθέο νµάδεο, πξνθεηµέλνπ 

λα αλαπιεξώζνπλ εθεί ηελ αλζξώπηλε επηθνηλσλία θαη ηελ αλαγλώξηζε 

πνπ ηνπο ιείπεη. 

Έρεη απνδεηρζεί όηη ν ραιαξόο έιεγρνο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, αλάµεζα ζηνλ γνληό θαη ζην παηδί, επλννύλ ηελ 

παξαβαηηθόηεηα. Δάλ ιείπεη απηό ην ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο µε ηνπο  
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γνλείο, ην παηδί αδηαθνξεί γηα ην ζρνιείν θαη εµπιέθεηαη ζε νµάδεο 

άιισλ λεαξώλ, πνπ µπνξεί λα εθδειώζνπλ παξαβαηηθή ζπµπεξηθνξά. 

Η εγθιεµαηνινγηθή έξεπλα, αλαθνξηθά µε ηνπο έθεβνπο παξαβάηεο 

ζηα ζρνιεία, έρεη απνδείμεη όηη πξόθεηηαη θπξίσο γηα αγόξηα, µέζεο 

ειηθίαο. Η νηθνλνµηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο εµθαλίδεηαη 

γεληθά λα είλαη αξθεηά θαιή, θαζώο εξγάδνληαη ζπλήζσο θαη νη µεηέξεο 

ηνπο, αιιά πεξηζηαζηαθά θαη νη ίδηνη. 

Οη παξαβαηηθέο παξέεο ησλ λέσλ ζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ζρεηηθά 

πνιπµειείο θαη ζηειερώλνληαη, θπξίσο, από άηνµα ηνπ ηδίνπ θύινπ. Τα 

µέιε ηεο παξέαο πξνέξρνληαη, θπξίσο, από ην ζρνιείν, αιιά επίζεο 

από ηε γεηηνληά, ηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη ηνπο ηόπνπο λπθηεξηλήο 

δηαζθέδαζεο. Σηελ παξέα µεηέρνπλ, θπξίσο, γηα λα βξνπλ θίινπο, 

ρσξίο λα έρνπλ ζπλήζσο θάπνηνλ αξρεγό ή ηεξαξρηθή δνµή, ώζηε λα 

µπνξεί λα γίλεη ιόγνο γηα «ζπµµνξίεο αλειίθσλ». 

Οη έθεβνη παξαβάηεο επηδίδνληαη, ζπρλά, ζε αληηζπµβαηηθέο 

ελέξγεηεο, όπσο αγνξά, πώιεζε θαη ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ, 

πξόθιεζε δεµηώλ ζε ζρνιηθό ρώξν, θινπέο ζε θαηάζηεµα, επεηζόδηα 

ζην γήπεδν, ζπµπινθέο µε ηξίηνπο, θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο, θινπέο 

ρξήζεο ή εμαξηεµάησλ µεηαθνξηθνύ µέζνπ, απεηιέο θαηά ζπλνµειίθσλ, 

δηαξξήμεηο θαηνηθηώλ θαη απηνθηλήησλ, πώιεζε θινπηµαίσλ θ.ιπ. 

Γηα λα πξνιεθζεί µηα µειινληηθή έμαξζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ησλ 

αλειίθσλ πξέπεη –µεηαμύ άιισλ– λα δνζνύλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο 

ζηνπο λένπο αλζξώπνπο, λα επαλαπξνζδηνξηζζνύλ νη ζηόρνη ηεο λέαο 

γεληάο θαη λα δηαζθαιηζζνύλ ηα µέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, λα µεησζεί 

ε αλεξγία, λα ελζσµαησζνύλ νη µεηνλνηηθέο νµάδεο ηνπ πιεζπζµνύ, λα 

ζηεξηρζνύλ νη ζεζµνί ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

νηθνδνµεζεί µηα θνηλσλία ζπλνρήο θαη αιιειεγγύεο. Μηα δίθαηε θαη 

αλνηρηή θνηλσλία γηα όινπο.  

Τζηγθξήο Άγγεινο, εθεµεξίδα «Τν Βήµα», 6/3/2012 
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Ο Άγγεινο Τζηγθξήο έρεη δηαηειέζεη εθπξόζσπνο ηεο ρώξαο µαο ζην Γίθηπν 

Πξόιεςεο ηεο Δγθιεµαηηθόηεηαο ηεο Δ.Δ. θαη ζηε Μόληµε Αληηπξνζσπεία ηνπ 

Ο.Η.Δ. γηα ηελ Πξόιεςε ηνπ Δγθιήµαηνο θαη ηελ Πνηληθή Γηθαηνζύλε. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ II 

Εισαγωγικό σημείωμα: Η «Εξοµοιόγεζε ηος Σηαςπόγθην» είναη ένα 

ζποςδαίο έπγο ηος Ρώζος ζςγγπαθέα Υιοντόρ Ντοστογιέφσκι (1821-

1881), πος όµυρ δεν είναη ποιύ γνυζηό ζηο εςπύ θοηνό. Ο εγθιεµαηίαρ 

Σηαςπόγθην απεςζύνεηαη ζηον δεζπόηε Τύσυνα, ζέιονηαρ να ηον 

απαιιάξεη από ηο θάνηαζµα ενόρ ζύµαηόρ ηος πος ηον θαηαηπύσεη. Ο 

εγθιεµαηίαρ µηιάεη µε θςνηζµό γηα ηε δηάππαξε εγθιεµάηυν, ηονίδονηαρ 

ηεν απόιςηε ζςναίζζεζή ηος όηη οη ππάξεηρ ηος µποπούζαν να είσαν 

αποηπαπεί, αν ο ίδηορ ηο είσε ζειήζεη. Η δηαπίζηυζε όηη ο άνζπυπορ 

έσεη ηε δςναηόηεηα να δηαιέγεη ηο θαθό –θαη ηο θάνεη– είναη θάηη πος 

θαζεµεπηνά θαη ζε ποιιά επίπεδα επηβεβαηώνεηαη. Όµυρ, ε οπηηθή 

γυνία ηος Νηοζηογηέθζθη, θαζώρ ξεδηπιώνεη ηον τςσηζµό ηος ήπυά ηος, 

είναη όηη ηο να είναη θάποηορ εγθιεµαηίαρ, θαη, µάιηζηα, ανάιγεηορ είναη 

εξίζος ανζπώπηνο µε ηο να έσεη ζςµπόνηα. 

 

Η εξομολόγηση του ταυρόγκιν 

Κάζε θαηάζηαζε εμαηξεηηθά άζιηα, ηξνµεξά ηαπεηλσηηθή θαη πξόζηπρε, 

θη απάλσ απ’ όια γεινία, όπνπ µνπ ‘ηπρε λα βξεζώ, πξνθαινύζε µέζα 

µνπ ζπµό µεγάιν, µα θαη θάπνηα εδνλή αλέθθξαζηε ηαπηόρξνλα. Τν ίδην 

πάζαηλα θαη ζηηο ζηηγµέο πνπ έθαλα θαµηά παιηαλζξσπηά ή πνπ 

βξηζθόµνπλα ζε θίλδπλν. Αλ είρα θιέςεη ηίπνηα, ζα αηζζαλόµνπλα ηελ 

ώξα ηεο θινπήο θάπνηα µέζε µπξνζηά ζην βάζνο ηεο αηηµίαο µνπ. 

Δθείλν πνπ ζε ηέηνηεο πεξίζηαζεο µ’ επραξηζηνύζε, δελ ήηαλ ε αηηµσηηθή 

πξάμε –όρη!– αιιά ε εμαίξεηε εδνλή πνπ µνπ ‘δηλε ην νμύ ζπλαίζζεµα 

ηεο πξνζηπρηάο µνπ. Τν ίδην µνπ ηύραηλε θάζε θνξά πνπ ηε ζηηγµή ηεο 

µνλνµαρίαο πεξίµελα ηνλ ππξνβνιηζµό ηνπ αληηπάινπ µνπ· έλησζα  
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ζπλαίζζεµα παξόµνην. Οµνινγώ πσο ην ζπλαίζζεµα απηό ην γύξεςα 

ζπρλά επίηεδεο, γηαηί έρεη απάλσ µνπ πνιύ δπλαηήλ επίδξαζε. Όηαλ 

δερόµνπλα θαλέλα ξάπηζµα (θη έρσ δερζή δπν θνξέο µπάηζνπο ζηε δσή 

µνπ), έλησζα θαη πάιη ην ίδην ζπλαίζζεµα, θη αο µ’ έπηαλε αγαλάρηεζε. 

Άµα θαηαθέξλεηο όµσο λα θξαηήζεο ην ζπµό ζνπ, ηόηε ε επραξίζηεζε 

μεπεξλά θάζε εδνλή πνπ µπνξείο λα θαληαζηήο. 

Πνηέ µνπ δε µίιεζα ζε θαλέλαλ, θπιάρηεθα µάιηζηα λα µελ θάµσ 

πνηέ µήηε ηνλ παξαµηθξόηεξν ππαηληγµό γη’ απηή µνπ ηελ αζιηόηεηα, ηελ 

έθξπςα πάληα ζαλ ληξνπή µνπ. Όηαλ µε ρηππήζαλε θάπνηε θαη µε 

ζύξαλε από ηα µαιιηά ζε µηα ηαβέξλα ηεο Πεηξνύπνιεο, δελ έλησζα ην 

ζπλαίζζεµα απηό ηεο ληξνπήο, αιιά µνλάρα θνβεξό ζπµό, µ’ όιν πνπ 

δελ ήµνπλα µεζπζµέλνο. Αλ, από ηελ άιιε µεξηά, ν Γάιινο εθείλνο 

ππνθόµεο, πνπ, ζην εμσηεξηθό, µε µπάηζηζε, θαη πνπ ηνπ θνµµάηηαζα 

ζε µνλνµαρία, ην θάησ ηνπ ζαγόλη, αλ ν ππνθόµεο απηόο µ’ έπηαλε από 

ηα µαιιηά θαη µ’ έξηρλε θαηά γεο, ζα έλησζα ηόηε ζίγνπξα εδνλή 

µεζπζηηθή θη όρη ζπµό. 

Όια ηνύηα ηα ιέσ, γηα λα µάζνπλ όινη πσο ην ζπλαίζζεµα εθείλν 

πνηέ δε µε θπξηαξρνύζε νιόηεια θαη πσο δηαηεξνύζα πάληα θαη ηέιεηα 

ηε ζπλείδεζή µνπ. Αλ ην ήζεια, ζα µπνξνύζα λα εμνπζηάζσ ην 

ζπλαίζζεµα εθείλν, αθόµα θη όηαλ έθηαλε ζηε µεγαιύηεξε έληαζή ηνπ, 

µα πνηέ δε µνπ ήξζε ηέηνηα δηάζεζε. Δίµαη πεπεηζµέλνο πσο ζα 

θαηάθεξλα λα πεξάζσ νιόθιεξε ηε δσή µνπ, ζαλ αγλόο θαιόγεξνο, µ’ 

όιν πνπ είµαη πξνηθηζµέλνο µε θηελώδε εδππάζεηα, πνπ πάληα ηελ 

εξέζηδα µέζα µνπ. Δπηµέλσ ινηπόλ λα δειώζσ πσο δελ έρσ θαµηά 

πξόζεζε λα δηθαηνινγήζσ ηα θξίµαηά µνπ, νύηε µε ηελ επίδξαζε ηνπ 

παξειζόληνο, νύηε µε ην αλεύζπλν µπαιό αξξσζηεµέλνπ. 

Φηνληόξ Νηνζηνγέθζθη, Η εξοµοιόγεζε ηος Σηαςπόγθην,  

εθδόζεηο Γαληάξε, Αζήλαη, ρ.ρ. (απόζπαζµα) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ III 

Γιατί οι νέοι ρέπουν προς την παραβατικότητα; 

[…] Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο αηνµηθέο ςπρνινγηθέο βάζεηο 

ηεο εθδήισζεο βίαηεο θαη επηζεηηθήο ζπµπεξηθνξάο ζηνπο λένπο. Απηνί 

εμεγνύλ γηαηί δελ είλαη όινη νη λένη βίαηνη. Οη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο 

πάλησο, πνπ θαίλεηαη λα εµπιέθνληαη ζηελ εθδήισζε ηεο βίαο, έρνπλ 

λα θάλνπλ µε ηνλ αλαζθαιή ζπλαηζζεµαηηθό δεζµό µεηαμύ παηδηνύ – 

µεηέξαο, ηελ έιιεηςε γνληθήο θξνληίδαο θαη ηξπθεξόηεηαο, ηηο ζπρλέο 

ζσµαηηθέο ηηµσξίεο, ηελ αλεπαξθή νξηνζέηεζε ησλ ζπµπεξηθνξώλ ηνπ 

παηδηνύ, ηηο ζπρλέο ζπδπγηθέο δηαθσλίεο, ην δηαδύγην, ηελ νηθνλνµηθή 

αλέρεηα, ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο, ηελ παξαβαηηθόηεηα ησλ γνλέσλ. 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπληείλνπλ ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεµαηηθή παξαµέιεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ 

θαη ησλ λέσλ. Τα απνηειέζµαηα απηήο ηεο παξαµέιεζεο ηα βξίζθνπλ νη 

ίδηνη νη λένη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζε θάζε ηνπο βήµα·δπζθνιίεο ζηελ 

επεμεξγαζία γλσζηηθώλ πιεξνθνξηώλ, ελώ ζπλππάξρνπλ ζπρλά θαη 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ρσξίο λα έρνπλ δηαγλσζζεί, έληνλε 

παξνξµεηηθόηεηα θαη αλεπαξθήο έιεγρόο ηεο, αλάγθε γηα άµεζε 

ηθαλνπνίεζε επηζπµηώλ θαη µηθξή αλνρή ζηε µαηαίσζε. Δπηπιένλ, ε 

ζπλαηζζεµαηηθή αλσξηµόηεηα δίλεη µεγάιν ρώξν ζηνλ ππεξβνιηθό 

εγσηηζµό, ηελ απνπνίεζε επζπλώλ, ηελ έιιεηςε ηεο ηθαλόηεηαο λα 

αληηιαµβάλνληαη ηα ζπλαηζζήµαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ, ηελ 

έιιεηςε ελνρώλ γηα ηα απνηειέζµαηα ησλ πξάμεώλ ηνπο, ηα πςειά 

επίπεδα ζπµνύ θαη ηηο δπζθνιίεο ζηνλ ρεηξηζµό ηνπ. 

Με ηέηνηα «εθόδηα», νη λένη πνπ εληάζζνληαη ζε νµάδεο µε 

παξαβαηηθό ραξαθηήξα βξίζθνπλ λόεµα ζηε δσή θαη ρώξν λα 

δηνρεηεύζνπλ ηελ νξγή από ηηο ηξνµεξέο ειιείςεηο ηνπο. Η άζθεζε βίαο 

είλαη ην ηειηθό πξντόλ µηαο µεγάιεο δηαδηθαζίαο, πνπ, όµσο, µπνξεί λα 

είλαη αλαζηξέςηµε µε ηηο θαηάιιειεο παξεµβάζεηο θαη ππεξεζίεο. Η 

ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, ε αλάπηπμε πγηώλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη  
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δηθηύσλ, ε πξνώζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγειµαηηθήο 

ζηαδηνδξνµίαο απμάλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ελόο λένπ ρσξίο πξννπηηθή, 

πνπ θηλδπλεύεη λα παγηδεπηεί ζε αθξαίεο νµάδεο, γηα λα απνθηήζεη 

ηαπηόηεηα. 

Γέζπνηλα Κσζηνπνύινπ (ςπρνιόγνο), δεµνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα 

www.iatropedia.gr, 11/2/2013 (δηαζθεπή) 

 

ΘΕΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ην ζπγθεθξηµέλν ρσξίν «Η 

εγθιεµαηνινγηθή έξεπλα…πώιεζε θινπηµαίσλ θ.ιπ.» ηνπ κειµένου I. 

(50-60 ιέμεηο) 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

Πώο ζρεηίδεηαη, ζύµθσλα µε ηνλ ζπγγξαθέα, ην νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ µε ηελ εθδήισζε παξαβαηηθώλ ζπµπεξηθνξώλ ησλ λεαξώλ 

µειώλ ηεο νηθνγέλεηαο; Να απαληήζεηε ζε µία παξάγξαθν 50-60 

ιέμεσλ. (κείµενο Ι) 

Μονάδες 10 

Ερώτημα 2ο 

το κείμενο I: 

α. Να μαλαγξάςεηε ην απόζπαζµα πνπ αθνινπζεί, µεηαηξέπνληαο ηα 

ππνγξαµµηζµέλα νλνµαηηθά ζύλνια ζε ξεµαηηθά θαη θάλνληαο όπνηεο 

αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο. 

 «Γηα λα ππάξμεη ε πηζαλόηεηα ηέιεζεο εγθιεµαηηθώλ πξάμεσλ, 

πξέπεη λα ππάξμεη έλαο ζπλδπαζµόο θηώρεηαο, εγθιεµαηηθνύ 

παξειζόληνο ηεο ίδηαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη έιιεηςεο ειέγρνπ ησλ 

γνλέσλ πξνο ην παηδί.» 

Μονάδες 7 
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β. Να εληνπίζεηε ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ πξνηάζεσλ ζην αθόινπζν 

απόζπαζµα θαη λα εμεγήζεηε γηα πνηνλ ιόγν ηνλ επέιεμε ν 

ζπγγξαθέαο. 

 «Δάλ ιείπεη απηό ην ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο µε ηνπο γνλείο, ην 

παηδί αδηαθνξεί γηα ην ζρνιείν». 

Μονάδες 8 

 

Ερώτημα 3ο 

Δάλ ππνζέζνπµε όηη µε ην κείµενο III, ε ζπγγξαθέαο ζέιεη λα απνδείμεη 

ηελ νξζόηεηα ησλ ζθέςεσλ ηεο, λα δείμεηε µε πνηνπο ηξόπνπο, αιιά θαη 

γισζζηθέο επηινγέο (ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο, ξεµαηηθά πξόζσπα) 

πεηπραίλεη ηνλ ζηόρν ηεο. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Ο ήξσαο ηνπ δηεγήµαηνο (κείµενο ΙΙ) θαίλεηαη λα εμεγεί ηνπο ιόγνπο 

πνπ ηνλ νδεγνύλ ζηελ παξαβαηηθή ζπµπεξηθνξά. Δπηζεµαίλνληαο 

ζπγθεθξηµέλα ρσξία ηνπ απνζπάζµαηνο, πνηεο, θαηά ηε γλώµε ζαο, 

είλαη νη δηαπηζηώζεηο πνπ πξνβάιιεη ν Σηαπξόγθηλ; Πνηνη 

πξνβιεµαηηζµνί µπνξνύλ λα δεµηνπξγεζνύλ ζε εζάο κεηά ηελ 

αλάγλσζε ηνπ θεηµέλνπ; (150-200 ιέμεηο) 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ 

Τα ηξία θείµελα πνπ δηαβάζαηε αλαθέξνληαη ζηελ παξαβαηηθή 

ζπµπεξηθνξά ησλ λέσλ. Σε έλα άξζξν πνπ ζα δεµνζηεπηεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπο ζρνιείνπ ζαο, γξάθεηε γηα ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ηνπο 

λένπο αλζξώπνπο ζηελ εθδήισζε βίαησλ θαη, ζπρλά, εγθιεµαηηθώλ 

ζπµπεξηθνξώλ. (350-400 ιέμεηο) 

Μονάδες 30 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηε λεαληθή παξαβαηηθόηεηα. Δπηζεµαίλεη 

πσο ηα ζηνηρεία µηαο εγθιεµαηνινγηθήο έξεπλαο απνδεηθλύνπλ όηη ην 

µεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ λεαξώλ παξαβαηώλ είλαη αγόξηα από 

νηθνγέλεηεο ρσξίο νηθνλνµηθά πξνβιήµαηα. Δθείλα ζρεµαηίδνπλ παξέεο 

πνπ απνηεινύληαη από άηνµα ηνπ ίδηνπ θύινπ θη από ηνλ ίδην θνηλσληθό 

πεξίγπξν. Με ηηο παξέεο απηέο επηδίδνληαη ζε πνηθίιεο εγθιεµαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, όπσο θινπέο, παξάλνµεο αγνξαπσιεζίεο θαη απεηιέο. 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Ερώτημα 1ο  

Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί όηη ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη άµεζα 

µε ηελ παξαβαηηθόηεηα ησλ λέσλ. Η έιιεηςε επηθνηλσλίαο µεηαμύ ησλ 

µειώλ µηαο νηθνγέλεηαο δεµηνπξγεί ζπλαηζζεµαηηθά ειιείµµαηα ζην 

παηδί. Έηζη, ζπρλά εληάζζεηαη ζε δηάθνξεο παξαβαηηθέο νµάδεο θαη 

δηαπξάηηεη έθλνµεο ελέξγεηεο, επηδηώθνληαο λα θαιύςεη ηα 

ζπλαηζζεµαηηθά ηνπ θελά. Σπλεπώο, ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ µπνξεί 

λα απνηειέζεη θαηαιπηηθή αηηία γηα ηελ  εθδήισζε παξαβαηηθώλ 

ζπµπεξηθνξώλ. 

 

Ερώτημα 2ο 

α.  

Γηα λα ππάξμεη ε πηζαλόηεηα λα ηειεζηνύλ εγθιεµαηηθέο πξάμεηο, πξέπεη 

λα ζπλδπαζηνύλ ε θηώρεηα, ην εγθιεµαηηθό παξειζόλ ηεο ίδηαο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ε έιιεηςε ειέγρνπ ησλ γνλέσλ πξνο ην παηδί. 
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β.  

Σην απόζπαζµα πνπ µαο δίλεηαη, ε ζύλδεζε ησλ πξνηάζεσλ είλαη 

ππνηαθηηθή, θαζώο ζπλδέεηαη ε ππνζεηηθή δεπηεξεύνπζα πξόηαζε 

(«Δάλ...γνλείο») µε ηελ θύξηα («ην παηδί...ζρνιείν»). Χξεζηµνπνηείηαη γηα 

λα εθθξαζηνύλ ππθλά λνήµαηα θαη, ππό απηήλ ηελ έλλνηα, ην ύθνο ηνπ 

θεηµέλνπ γίλεηαη πην ζύλζεην. 

 

Ερώτημα 3ο  

Η ζπγγξαθέαο, ζην θείµελν III, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πείζεη ηνλ 

αλαγλώζηε, ρξεζηµνπνηεί ηελ επίθιεζε ζηε ινγηθή σο ηξόπν πεηζνύο, 

πξνθεηµέλνπ λα εξµελεύζεη ην θαηλόµελν ηεο λεαληθήο βίαο. Τα µέζα 

πεηζνύο πνπ παξαζέηεη γη’ απηόλ ηνλ ζθνπό είλαη ηα επηρεηξήµαηα (π.ρ. 

«Πνιινί παξάγνληεο … γνλέσλ»), ηα νπνία, µε µηα ζεηξά από 

πξνθείµελεο πξνηάζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα ζπµπέξαζµα, 

αλαιύνπλ ηηο ηξεηο πηπρέο ηνπ πξνβιήµαηνο (αίηηα, ζπλέπεηεο, ηξόπνη 

αληηµεηώπηζεο), ζηνρεύνληαο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ δέθηε. 

Ωο πξνο ηηο γισζζηθέο επηινγέο: 

• ε ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο είλαη αλαθνξηθή / θπξηνιεθηηθή. Ο πνµπόο, 

µε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ζηε δηαηύπσζε, επηηπγράλεη ηελ άµεζε 

πιεξνθόξεζε ηνπ αλαγλώζηε θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ λνεµάησλ 

πνπ ιαµβάλεη. 

• ην γ΄ ξεµαηηθό πξόζσπν θπξηαξρεί (π.ρ. επεξεάδνπλ, εµπιέθνληαη, 

αληηιαµβάλνληαη), πξνζδίδνληαο αληηθεηµεληθόηεηα θαη θαζνιηθό θύξνο 

ζηηο απόςεηο, πνπ ζεσξνύληαη γεληθώο απνδεθηέο, άξα θαη ηζρπξέο. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ο ήξσαο ηνπ απνζπάζµαηνο επηδίδεηαη ζε παξαβαηηθέο ελέξγεηεο, δηόηη 

από απηέο αληιεί έλα είδνο επραξίζηεζεο(«µα θαη θάπνηα…ηαπηόρξνλα»). 
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 Τνλίδεη, µάιηζηα, όηη ε εδνλή απηή πξνθύπηεη θπξίσο από ηε ζπλαίζζεζε 

ηεο ρπδαηόηεηάο ηνπ(«Δθείλν πνπ ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο…ηεο πξνζηπρηάο 

µνπ»). Έηζη, κε ηελ επαλάιεςε αλάινγσλ πξάμεσλ επηζπµεί λα εμάςεη 

«ηελ θηελώδε εδππάζεηά ηνπ», όπσο ηελ απνθαιεί. Έηζη, ελώ βηώλεη 

πνιιέο ζπλαηζζεµαηηθέο µεηαπηώζεηο (ζπµό, αγαλάθηεζε, ληξνπή), 

εμαθνινπζεί λα επηιέγεη ηελ απνθιίλνπζα ζπµπεξηθνξά, έρνληαο, 

µάιηζηα, πιήξε ζπλείδεζε ησλ πξάμεώλ ηνπ. Η εμνµνινγεηηθή ηνπ 

δηάζεζε - άιισζηε ην θείκελν απνηειεί απόζπαζκα κηαο εμνκνιόγεζεο 

ζηνλ δεζπόηε Τύρσλα- επηθπξώλεηαη µε ηε ρξήζε α΄ εληθνύ πξνζώπνπ 

(«ζα αηζζαλόµνπλα», «νµνινγώ» θ.ιπ.), πνπ θαλεξώλεη έλαλ 

δξαµαηνπνηεµέλν, απηνδηεγεηηθό αθεγεηή, ν νπνίνο «βιέπεη» ηα 

γεγνλόηα από ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία.Απεπζπλόµελνο, ινηπόλ, ν 

ήξσαο πξώηα ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό θη έπεηηα ζηνπο ζπλαλζξώπνπο 

ηνπ θάλεη απηνθξηηηθή, αλαιαµβάλνληαο ην βάξνο ησλ επζπλώλ ηνπ θαη 

ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη µε ηελ άζθεζε βίαο ηθαλνπνηνύζε ηα θαηώηεξα 

έλζηηθηά ηνπ. Απηή ε εμνµνιόγεζε κνύπξνθαιεί ηδηαίηεξν 

πξνβιεµαηηζµό, ακεραλία θαη έθπιεμε. Η ςπρξαηµία ηνπ–αγγίδνληαο ηα 

όξηα ηνπ θπληζκνύ- θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα παξαηεξεί ηνλ εαπηό ηνπ, 

αθόκα θη αλ έξρεηαη αληηκέησπνο κε παζνγελείο ζπµπεξηθνξέο ηνπ 

παξειζόληνο, πνπ ηνλ βαζαλίδνπλ αθόκα, κνπ δεµηνπξγνύλ αληηθαηηθά 

ζπλαηζζήµαηα ζαπµαζµνύ, αιιά θαη απνζηξνθήο πξνο ηε ζπγθεθξηµέλε 

πξνζσπηθόηεηα. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Η αλήθεια για τη νεανική βία 

Τα ηειεπηαία ρξόληα νινέλα θαη απμάλνληαη ηα δεµνζηεύµαηα πνπ 

αθνξνύλ βίαηα θαη, ζπρλά, εγθιεµαηηθά πεξηζηαηηθά µε ζύηεο λένπο 

αλζξώπνπο. Δίλαη, δε, ραξαθηεξηζηηθό όηη αιιάδεη θαη ε εηθόλα ηεο 

λεαληθήο βίαο ηνπ παξειζόληνο. Τώξα, ηε ζέζε ηνπ µηθξναπαηεώλα  
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παίξλνπλ νξγαλσµέλεο νµάδεο λέσλ πνπ πξνζρεδηάδνπλ ηηο θηλήζεηο 

ηνπο θαη µε νπιηζµέλν, ζπρλά, ρέξη πεηπραίλνπλ ηνπο εγθιεµαηηθνύο 

ζηόρνπο ηνπο. Οη εηδηθνί –θνηλσληνιόγνη, ςπρνιόγνη, εθπαηδεπηηθνί– θαη 

νη γνλείο δειώλνπλ ηελ αγσλία ηνπο θαη αλεζπρνύλ. Τν εύθνιν είλαη ν 

ιίζνο ηνπ αλαζέµαηνο λα πέθηεη ζηνπο λεαξνύο δξάζηεο. Η λεαληθή 

εγθιεµαηηθόηεηα, όµσο, έρεη ξίδεο βαζηέο θαη επζύλε όισλ είλαη ε 

δηεξεύλεζή ηνπο. 

Οη λνζνγόλεο εζηίεο βξίζθνληαη, θπξίσο, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην 

ζρνιείν πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο δηαµόξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα θαη 

ησλ επηινγώλ ησλ λέσλ. Οηθνγέλεηεο, ρσξίο ζαιπσξή θαη αγάπε, 

άιινηε ππεξβνιηθά θηιειεύζεξεο θαη άιινηε απηαξρηθέο, αθήλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο, ρσξίο «εζηθό εμνπιηζµό» λα αλαδεηήζνπλ πξόηππα ζε 

δξόµνπο θαη παξέεο πνπ νη ίδηνη αγλννύλ. Ταπηόρξνλα, ε 

ελδννηθνγελεηαθή βία µεηαηξέπεη εύθνια ηα παηδηά από ζύµαηα ζε 

ζύηεο, πνπ αλαδεηνύλ εθδίθεζε γηα ηνλ πόλν πνπ έρνπλ ππνζηεί. Από 

ηελ άιιε πιεπξά, ην ζρνιείν, µε ηνλ ηερλνθξαηηθό θαη αληαγσληζηηθό 

ηνπ ραξαθηήξα, δελ εµπλέεη αζθάιεηα θαη ζεβαζµό, ελώ ν 

θνηλσληθνπνηεηηθόο ηνπ ξόινο έρεη ππνβαζµηζηεί. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν, 

µεηαηξέπεηαη ζε πεδίν «βνιήο» γηα αξθεηνύο λένπο. Η αύμεζε ηεο 

ελδνζρνιηθήο βίαο απνδεηθλύεη όηη όινη δπζθνξνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ. 

Αλαµθίβνια, όµσο, πξέπεη λα αλαδεηήζνπµε ηνπο ιόγνπο αύμεζεο 

ηεο λεαληθήο εγθιεµαηηθόηεηαο θαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ νη λένη 

µεγαιώλνπλ. Σην πιαίζην ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο, ηα πξόηππα ηνπ 

«έρεηλ» θαη ηνπ «θαίλεζζαη» έρνπλ δεµηνπξγήζεη ζηνπο λένπο ηελ 

πεπνίζεζε όηη ηειηθά ε επηπρία αγνξάδεηαη θαη ζρεηίδεηαη µε ηνλ, όζν ην 

δπλαηόλ, επθνιόηεξν θαη γξεγνξόηεξν πινπηηζµό. Σε απηήλ ηελ 

θνηλσλία, ινηπόλ, παξάγεηαη µαδηθά ην έγθιεµα. Άιισζηε, ηα Μ.Μ.Δ. 

έρνπλ θξνληίζεη λα γαινπρήζνπλ λένπο απόιπηα εμνηθεησµέλνπο µε 

θάζε ζρέδην εγθιεµαηηθήο πξάμεο, εζηζµέλνπο ζηε βία ηόζν, ώζηε λα ηε  
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ζεσξνύλ έλαλ έμππλν ηξόπν λα πξαγµαηώλνπλ ηηο επηζπµίεο ηνπο θαη 

ηα όλεηξά ηνπο. Δθεί, ινηπόλ, πνπ ε εμππλάδα ηαπηίδεηαη µε ηελ πνλεξία 

θαη νη θξαγµνί θαηαιύνληαη, εθεί νη λένη εθθξάδνληαη επηθίλδπλα θαη, 

ηειηθά, εγθιεµαηηθά. 

Τν «μεζηξάηηζµά ηνπο», θαηά ζπλέπεηα, έρεη αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη, 

θπξίσο, µε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθώλ ζεζµώλ. Γη’ απηόλ 

ηνλ ιόγν, είλαη αλαγθαία ε επαλαηνπνζέηεζε θαη απαξαίηεηνο ν 

επαλαπξνζδηνξηζµόο ηνπ ξόινπ ηνπο. Οη λένη, όηαλ αλαηξέθνληαη µε 

βία, βία αλαπαξάγνπλ. Όηαλ, όµσο, αλαηξέθνληαη µε αμίεο θαη 

αλζξσπηά, ηόηε απηέο ζα πνιιαπιαζηάζνπλ µε ηε δεµηνπξγηθή ηνπο 

νξµή. 
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