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ΕΚΦΡΑΗ - ΕΚΘΕΗ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ:                             ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 
Τα ηειεπηαία ρξόληα «νη ζπκκνξίεο ησλ θνληώλ παληεινληώλ» ζεκεηώλνπλ όιν θαη 
πεξηζζόηεξεο «επηηπρίεο». Πηηζηξίθηα 10 έσο 14 ρξόλσλ επηδίδνληαη ζε θινπέο, 
θαηαζηξνθέο απηνθηλήησλ, επηζέζεηο θάζε είδνπο, αθόκα θαη ζε εγθιήκαηα. Σηελ Δπξώπε 
ην θαηλόκελν παίξλεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο, κπξνζηά ζην νπνίν νη ελήιηθεο ζεθώλνπλ ηα 
ρέξηα ςειά θαη νη εηδηθνί δελ βξίζθνπλ εύθνια απαληήζεηο ζην επλόεην εξώηεκα: ηα 
ζεκεξηλά παηδηά δηςνύλ γηα βηαηόηεηεο ή κήπσο απνηεινύλ ηνπο απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο 
κηαο θνηλσλίαο ζε θξίζε; 
Ζ θνηλή γλώκε ηα θαζηζηά ππεύζπλα γηα ηελ αλαζθάιεηα ζηηο πόιεηο. Ωζηόζν, ε 
ελνρνπνίεζή ηνπο από ηνπο θηιήζπρνπο πνιίηεο θαη από ηηο θπβεξλήζεηο θξύβεη ίζσο 
κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο, όπσο ε επηζηξνθή ζην απζηεξό ζύζηεκα αλακόξθσζεο κε ηνλ 
εγθιεηζκό ηνπο ζε ηδξύκαηα, πνπ εδώ θαη ρξόληα είρε θαηαξγεζεί, αθνύ ηα απνηειέζκαηα 
ήηαλ απνγνεηεπηηθά. 
Γηα νξηζκέλνπο λένπο ππάξρεη κηα πξνεηνηκαζία πξνο ηε βία, όηαλ νη νηθνγελεηαθέο, 
θνηλσληθέο θαη ζρνιηθέο ζπλζήθεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Τν ηδαληθό ζα 
ήηαλ ην ζρνιείν λα ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θάζε καζεηή, λα πξνζέρεη ηελ 
θαηάζηαζε ησλ ρώξσλ, ηε δσή, ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηώλ, ηελ παηδαγσγία θαη ηελ εζηθή. 
Όηαλ θάπνηα από απηέο ηηο πξνϋπνζέζεηο ιείπεη, ε αληίδξαζε ησλ λέσλ είλαη είηε ε 
θξαζηηθή είηε ε ζσκαηηθή πξόθιεζε πξνο ηνπο ελειίθνπο θαη απηό ηζρύεη από ηα παιηά 
ρξόληα. Σηελ Πνκπεία, κάιηζηα, είραλ αλαθαιπθζεί ζπλζήκαηα ζηνπο ηνίρνπο θάπνηνπ 
ζρνιείνπ πνπ ραξαθηήξηδαλ ην δάζθαιν κε θξάζεηο πνπ έθαλαλ ηνπο αξραηνιόγνπο 
λα θνθθηλίζνπλ. 
Ζ λεαληθή εγθιεκαηηθόηεηα εκπεξηέρεη όινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο θνηλσληθήο 
απνδηνξγάλσζεο πνπ είλαη πξαγκαηηθέο βόκβεο, έηνηκεο λα εθξαγνύλ. Ωζηόζν, απηό πνπ 
ραξαθηεξίδεη πεξηζζόηεξν ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 
ηδηώηεπζεο πνπ θαηαιήγεη ζηελ ηδησηεία, δειαδή κηα κνξθή δηαλνεηηθήο αλεπάξθεηαο. Ζ 
αδηαθνξία ησλ κεγάισλ γηα ηα θνηλά νδεγεί ηνπο λεόηεξνπο ζε πξάμεηο αληηθνηλσληθέο, 
εθθξάδνληαο έηζη ηε δπζθνξία ηνπο γηα ηε δσή πνπ δηάγνπλ. Σηηο ζύλζεηεο θνηλσλίεο 
ππάξρεη κηα ραιαξόηεηα πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ απνιηηηθώλ 
πξάμεσλ. Ζ εγθιεκαηηθόηεηα είλαη έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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Τα ζπαζκέλα γξακκαηνθηβώηηα θαη ηδάκηα, νη ιεθηηθέο επηζέζεηο ζην δξόκν, νη κηθξνθινπέο 
γηα «ηελ πιάθα» είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ βηώλνληαη άζρεκα από ηα ζύκαηα, ηα νπνία 
εμνκνηώλνπλ ηνπο δξάζηεο κε θαθνπνηνύο. Απηέο νη κηθξνεπηζέζεηο δελ είλαη παξά ζεκάδηα 
ηεο πξνζσπηθήο ή ζπιινγηθήο έιιεηςεο απαληήζεσλ ζηα θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα ηεο επνρήο. 
Οη πξώηνη πνπ θαινύληαη λα δώζνπλ ιύζεηο ζην πξόβιεκα είλαη βέβαηα νη γνλείο, νη νπνίνη 
ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απνπζηάδνπλ. Πνιύ ζπρλά νη αλήιηθνη παξνπζηάδνληαη ζην 
δηθαζηήξην γηα λα δηθαζηνύλ κόλνη ηνπο. Έηζη, κπξνζηά ζηνλ δηθαζηή επηλννύλ έλαλ 
παηέξα πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζνπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο θαη λα αηζζαλζνύλζαλ «ηνπο 
άιινπο». Οξηζκέλνη δελ έρνπλ δεη πνηέ ηνλ παηέξα ηνπο λα δνπιεύεη, άιινη ζπληεξνύλ ηελ 
νηθνγέλεηα από ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Δίλαη όια ηνπο παηδηά πνπ πεξλνύλ 
θξίζε παηξηθήο εμνπζίαο. 
Τν ζρνιείν, πνπ θαιείηαη θαη απηό λα δώζεη ιύζεηο, πνιιέο θνξέο απνηειεί ην πεδίν πνπ 
αλαπηύζζεηαη ε βία. Τν 1971, από κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Γαιιία θαη ηα απνηειέζκαηά 
ηεο παξνπζηάζηεθαλ ζην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο, έγηλε γλσζηό πσο ε ζρνιηθή απνηπρία 
απνηειεί πηζαλό παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο θαη πσο ζπλερώο 
κεηώλεηαη ε ειηθία πνπ πξσηνεκθαλίδνληαη παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο. 
Ο θνηλσληνιόγνο ΚξηζηηάλΜπαθκάλ, εηδηθεπκέλν ζηα πξνβιήκαηα ηεο λεαληθήο 
εγθιεκαηηθόηεηαο, εμεγεί ην θαηλόκελν ζην «Δβελεκέλ ληη Εεληί»: «Μέζα ζην πιαίζην ηεο 
γεληθεπκέλεο αλνκίαο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ παίξλεη έλαλ επηζεηηθό, αθόκε θαη βίαην 
ραξαθηήξα. Απηά ηα παηδηά δελ έρνπλ ζπλείδεζε ησλ νξίσλ ηνπο. Γελ ληώζνπλ θόβν θαη 
κπνξνύλ λα πάξνπλ νπνηνδήπνηε ξίζθν. Γελ μέξνπκε πώο λα ηα πξνζεγγίζνπκε. 
Τξνκνθξαηνύλ όιν ηνλ θόζκν, αιιά δελ ελδηαθέξνπλ θαλέλαλ. Θα κπνξνύζακε σζηόζν λα 
μεθηλνύζακε κε κηα αλαζεώξεζε ηεο παηδαγσγίαο. Σην παξειζόλ, γηα ηα παηδηά ηεο 
ππαίζξνπ ππήξρε ε ζεσξία ηνπ Μπαζηέλ , γηα ηα παηδηά ησλ εξγαηώλ νη κειέηεο ηνπ Φξελέ. 
Όκσο, γηα απηά ησλ θησρώλ πξναζηίσλ ηεο Γαιιίαο δελ ππάξρνπλ νύηε παηδαγσγνί νύηε 
θάπνηα ζθέςε. Τε ζέζε απηώλ έρεη θαηαιάβεη ε αζηπλνκία θαη γηαηί όρη ζε ιίγν θαη ν 
ζηξαηόο. Δμάιινπ, δηαηζζαλόκαζηε ήδε λα αλαβηώλεη ε παιηά ηδέα ηνπ 19νπ αηώλα, απηή 
ησλ αλακνξθσηεξίσλ θαη ησλ εγθιεηζκώλ γηα ςύιινπ πήδεκα. Μηα ηδέα πνπ ηθαλνπνηεί 
ηνπο κηθξναζηνύο θαη ηελ απαξραησκέλε ηνπηθή εμνπζία. 
«Μόλο ποσ πρέπεη λα γλωρίδοσκε πως ασηού ηοσ είδοσς ε αληηκεηώπηζε ζα 
δεκηοσργήζεη κηθρά ηέραηα». 
(ΒίθεΤζηώξνπ, εθεκ. Διεπζεξνηππία - Κείκελν ζπληνκεπκέλν θαη ειαθξώο δηαζθεπαζκέλν) 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

Α. Σην πιαίζην κηαο ζπδήηεζεο πνπ ζα γίλεη ζηελ ηάμε ζαο κε ζέκα ηε λεαληθή 

παξαβαηηθόηεηα, δηαβάζαηε ην παξαπάλσ θείκελν. Γξάςηε κηα πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ 

απηνύ, κε ηελ νπνία ζα ελεκεξώζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο γηα ην πεξηερόκελό ηνπ. (100 – 

120 ιέμεηο) 

Μολάδες 25 
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Β1. Αλαγλσξίζηε ηνπο ηξόπνπο πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο ζηελ πξώηε 

παξάγξαθν («Τα ηειεπηαία ρξόληα … θξίζε») ηνπ θεηκέλνπ.                               

  Μολάδες 7 

Β2. Με πνηα ζπιινγηζηηθή πνξεία είλαη αλαπηπγκέλε ε έθηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ; («Οη 

πξώηνη … εμνπζίαο.») 

Μολάδες7 

Β3. α. ωζηόζο, έηζη, κάιηζηα: Να δνζεί ε ζεκαζία ησλ παξαπάλσδηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ. 

Μολάδες 3 

β. αλεπάξθεηα, δπζθνξία, παξάλνκνο, απαξραησκέλνο: Να δνζεί έλα ζπλώλπκν θαη έλα 

αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο.                 

Μολάδες 8 

Β4. Γηαηί ε ζπγγξαθέαο πηζηεύεη όηη «απηνύ ηνπ είδνπο ε αληηκεηώπηζε ζα δεκηνπξγήζεη 

κηθξά ηέξαηα»; Να απαληήζεηε ζε κία παξάγξαθν 80 πεξίπνπ 

ιέμεσλ.                                                                                

Μολάδες 10 

Γ. Σηηο δεκόζηεο ζπδεηήζεηο ησλ ΜΜΔ ηίζεηαη ζπρλά, ηδηαίηεξα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ην 

θιέγνλ δήηεκα ηεο λεαληθήο παξαβαηηθόηεηαο. Δζείο, σο ζύγρξνλνη λένη πνπ γλσξίδεηε ην 

θαηλόκελν εθ ησλ έζσ, θαιείζηε λα δώζεηε ηε δηθή ζαο εξκελεία ζην πξόβιεκα θαη λα 

πξνηείλεηε ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπ, ζ’ έλα άξζξν γηα κηα θπξηαθάηηθε εθεκεξίδα. (500-

600 λέξεις)                                                                 

 Μολάδες 40 

 

Καλή Επιηυχία! 

 


