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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 

Η Οικονομική πλεσρά της βίας των ανηλίκων 

 
   Σε γήπεδα, ζε ζρνιεία, ζε παλεπηζηήκηα, ζηηο δηαδειώζεηο, θαη γεληθόηεξα ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα, θαίλεηαη λα εμαπιώλεηαη ζηε ρώξα καο ε βία ησλ λέσλ θαη ησλ αλειίθσλ, 

αθόκε θαη κε ηε κνξθή ζρεηηθά νξγαλσκέλσλ νκάδσλ-ζπκκνξηώλ. 

    Οη ζπκπεξηθνξέο αλνκίαο θαλεξώλνπλ, εθ πξώηεο όςεσο, θάπνηνπ είδνπο θνηλσληθή 

απνζύλζεζε ή θαη ελδεκηθή παξαθκή. Ωζηόζν, αο κελ είκαζηε ππεξβνιηθνί. Υπάξρεη 

όπσο θαίλεηαη έμαξζε ησλ αλσηέξσ θαηλνκέλσλ, αιιά επεηδή ίζσο ε θνηλή γλώκε δελ 

είλαη εμνηθεησκέλε κε όια απηά, ε αγαλάθηεζε θαη ε πξνζνρή ηεο ίζσο λα είλαη κεγαιύηεξε 

από ην πξαγκαηηθό δηαθύβεπκα*, ηνπιάρηζηνλ επί ηνπο παξόληνο. 

    Φνληξηθά, νη δύν ζπκβαηηθέο ζνθίεο-απόςεηο πνπ δηακνξθώλνληαη ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη από ηε κία πιεπξά, ην δνθεξό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη 

ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά αδηέμνδα (αλεξγία θ.η.ι) ηδίσο ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, 

γεγνλόο πνπ σζεί ηνπο λένπο ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αθνύ δελ έρνπλ λα ράζνπλ 

ηίπνηα. Αληηζέησο, κε ηελ «εθπαίδεπζε ζηε βία θαη ζηελ κηθξνπαξαλνκία» κπνξεί αύξην λα 

θεξδίζνπλ ην ςσκί ηνπο ζηελ αγνξά ηνπ εγθιήκαηνο. 

    Όκσο, ην θαηλόκελν ηεο βίαο ή θαη ησλ θαηαιήςεσλ πνπ ζπλνδεύνληαη από 

θαηαζηξνθέο ζε ππνδνκέο θ.η.ι, δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζρνιεία ησλ θησρώλ ζπλνηθηώλ, 

αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε κεζναζηηθέο ή θαη ζε ζπλνηθίεο θαη ζρνιεία ησλ επθαηάζηαησλ 

ηάμεσλ. 

    Από ηελ άιιε, ε «απηαξρηθή» άπνςε ηνλίδεη ηελ απνπζία θαηάιιειεο θαη 

επαξθνύο…ηηκσξίαο ή θαη απζηεξώλ κέηξσλ απνηξνπήο. Σρεηηθά ν θαζεγεηήο 

νηθνλνκηθώλ ηνπ Σηθάγν Σηίβελ Λέβηη έρεη βξεη όηη ζηηο ΗΠΑ, ζηηο απζηεξέο κε ηελ 

παξαβαηηθόηεηα ησλ αλειίθσλ πνιηηείεο, ηα πνζνζηά ησλ εγθιεκάησλ απμάλνπλ θαηά 

23% κε ηελ ελειηθίσζε, ελώ αληηζηξόθσο, εθεί πνπ ν λόκνο είλαη «ραιαξόο» κε ηνπο 

αλειίθνπο, ε αύμεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ ελειηθίσζε δελ απμάλεη παξά 



ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 
«ΚΤΡΙΣΗ» 

 ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2018-2019 
 

 

κόλν θαηά 4%. Επνκέλσο, ε ηηκσξία πνπ αληηκεησπίδεη έλαο έθεβνο νπσζδήπνηε παίδεη 

ξόιν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

     Όκσο, ζε θαλέλα από ηα δύν ζπζηήκαηα λνκηθώλ θηλήηξσλ ε ζπλνιηθή 

παξαβαηηθόηεηα δελ κεηώλεηαη ή, έζησ, δελ κεηώλεηαη δξαζηηθά. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ιόγνη 

ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ππάξρνπλ θαη δεκηνπξγνύληαη πέξα θαη δίπια από ην 

θίλεηξν πνπ αθνξά ηελ ηηκσξία. Σηελ Αγγιία γηα παξάδεηγκα, ε ζπλνιηθή βία γύξσ από ην 

πνδόζθαηξν δελ έρεη κεησζεί, παξά ην όηη δελ ζπκβαίλνπλ επεηζόδηα κέζα ζηα γήπεδα. 

     Εθεί, αθξηβώο, επεηδή ην πνδόζθαηξν είλαη πηα έλα εμαηξεηηθό εκπόξεπκα ζην νπνίν 

εκπιέθνληαη πνιπεζληθέο θαη θαηαλαιώλεηαη επξύηεξα (θαη) από ηε κεζαία ηάμε, ε βία 

«ζπξώρηεθε» έμσ από ηα γήπεδα. Σε ηειηθή αλάιπζε, βία ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη, 

εθόζνλ ην ζύζηεκα αλαπηύζζεηαη θαη βαζαίλεη θαη καδί ηνπ βαζαίλνπλ θαη νη αληηζέζεηο 

ησλ νκάδσλ θαη ησλ ηάμεσλ. 

    Όζνλ αθνξά ηδηαίηεξα ηε ζρνιηθή δσή, ζεκαζία έρεη ε θπξίαξρε νκάδα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κέζα ζην ζρνιείν, όπσο θπζηθά θαη νη πξώηεο πξνζσπηθόηεηεο πνπ 

μερσξίδνπλ γηα λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα ζπγθεληξώζνπλ θάπνηα «ηζρύ», 

ακθηζβεηώληαο ην status quo. Σηε ζπλέρεηα, ε νκάδα επηξξνήο κε ηα θίλεηξα πνπ 

δηακνξθώλεη, θαζνξίδεη θαη επηβάιιεη εύθνια κε ηε ζπιινγηθή δξάζε ηεο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ζηνλ επξύηεξν θύθιν ησλ αλειίθσλ, πνιιώ δε 

κάιινλ αθνύ πξόθεηηαη γηα επεπεξέαζηα παηδηά πνπ θπζηνινγηθά πεηξακαηίδνληαη γηα 

πξώηε θνξά κε ηηο εληάμεηο ζε θνηλσληθέο νκάδεο. 

    Αλ δελ ζπκκεηάζρεηο ζηελ θαηάιεςε ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα απνθιεηζηείο από ηελ 

θνηλσληθή δσή ηνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη εθεί θαη απηή είλαη ε 

ρεηξόηεξε ηηκσξία γηα έλαλ έθεβν. Ο παξάγνληαο απηόο δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Τν 

παξάδεηγκα ηεο Βέξνηαο δείρλεη όηη ε δηαθνξεηηθόηεηα, είηε σο δηάθξηζε ή θαη επθπΐα, ζε 

έλα «αθαηάιιειν» πεξηβάιινλ είλαη ξεηζηληά, πνπ νδεγεί ζε θπξώζεηο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε, όπσο ηνλίδεη ν Λέβηη. 

 

Θοδωρής Πελαγίδης, Ελεσθεροτσπία, 5 Νοεμβρίοσ 2006. 
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διακύβεςμα: απηό πνπ κπνξεί λα ράζεη ή λα θεξδίζεη θαλείο ζε έλα εγρείξεκα ή 

επηρείξεζε. Απηό πνπ επηδηώθεη λα πεηύρεη, λα θεξδίζεη θ.ιπ. θαλείο ζε αληαγσληζκό: «ην 

βαζηθό ηεο επόκελεο εθινγηθήο κάρεο ζα είλαη…» -ΣΥΝ (κηθ.) ζηνίρεκα. 

 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε (100-120 ιέμεηο). 

Μονάδερ 25 

Β1. Να αλαπηύμεηε ζε 90-100 ιέμεηο ην λόεκα ηεο θξάζεο: «Αν δεν ζσμμεηάζτεις ζηεν 

καηάλευε ηοσ ζτολείοσ, μπορεί να αποκλειζηείς από ηεν κοινφνική δφή ηοσ και ηις 

προζφπικές ζτέζεις ποσ αναπηύζζονηαι εκεί και ασηή είναι ε τειρόηερε ηιμφρία για 

έναν έθεβο». 

Μονάδερ 10 

Β2. α) παίζει, ζοθεπό, δπαζηικά. Να δώζεηε γηα ηελ θάζε ιέμε ηνπ θεηκέλνπ κηα 

ζπλώλπκε. 

Μονάδερ 6 

β) ηιμυπία, εξαπλώνεηαι. Να βξείηε ηα αληώλπκα. 

Μονάδερ 4 

Β3. Από ηην άλλη, η «αςηαπσική» άποτη… παίζει πόλο ζηη ζςμπεπιθοπά ηος: Πνηα 

ε δνκή θαη ν ηξόπνο/ηξόπνη αλάπηπμεο ηεο 5εο παξαγξάθνπ; 

Μονάδερ 5 

Β4. Από ηην άλλη, η «αςηαπσική» άποτη… παίζει πόλο ζηη ζςμπεπιθοπά 

ηος: Πνηνλ ηξόπν θαη πνηα κέζα πεηζνύο κεηέξρεηαη ν αξζξνγξάθνο ζηελ 5ε παξάγξαθν; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδερ 5 

Β5. Όμφς, ηο θαινόμενο ηες βίας ή και ηφν καηαλήυεφν ποσ ζσνοδεύονηαι από 

καηαζηροθές ζε σποδομές κ.η.λ, δεν περιορίδεηαι ζηα ζτολεία ηφν θηφτών 

ζσνοικιών. :Να αλαγλσξηζηεί ην είδνο ηεο ζύληαμεο (ελεξγεηηθή-παζεηηθή) θαη λα 

κεηαηξαπεί ζην αληίζεην είδνο. 

Μονάδερ 5 
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Γ. Τν ζρνιείν απνηειεί κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο θαη σο εθ ηνύηνπ ζέηεη θάπνηνπο 

θαλόλεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Ωζηόζν, αξθεηά ζπρλά απηή ε 

ιεηηνπξγία παξεκπνδίδεηαη από παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, από εθξήμεηο ζπκνύ θαη 

επηζεηηθόηεηαο ησλ εθήβσλ, πνπ αξγόηεξα έξρνληαη, όπσο είλαη θπζηθό, αληηκέησπνη κε 

αλάινγεο πνηλέο. Σε άξζξν πνπ θαιείζηε λα δεκνζηεύζεηε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ 

αλαθέξεζηε ζηηο ζπλέπεηεο ηεο εθεβηθήο επηζεηηθόηεηαο ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ζρνιηθήο 

ηάμεο θαη ζηελ αμία ηεο ζρνιηθήο πνηλήο σο κέζνπ ππεπζπλνπνίεζεο ηνπ λεαξνύ αηόκνπ 

εηδηθά. (500-600 ιέμεηο) 

Μονάδερ 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

1. Στο εξϊφυλλο να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. 
Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα). Να μθν αντιγράψετε τα 
κζματα ςτο τετράδιο και να μθ γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ το όνομά ςασ.  
2. Να γράψετε το Ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Συχόν ςθμειϊςεισ 
ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
3. Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δε ςβινει.  
4. Κάκε απάντθςθ τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ(3) ϊρεσ. 
6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ 13.00’.  

ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΙΝΗΣΑ 

 

 


