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Α. Το κείμενο αναφέρεται στο φαινόμενο της νεανικής εγκληματικότητας, στις 
αιτίες που το προκαλούν και στους τρόπους αντιμετώπισής του. Αρχικά, ο 
συγγραφέας εντοπίζει τα αίτια στην κρίση που διέρχεται η οικογένεια ως 
θεσμός, στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της εποχής αλλά και στα 
ΜΜΕ. Τα παραπάνω συμβάλλουν στην όξυνση του φαινομένου, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από στατιστικές μελέτες. Ο Τσαχαγέας αποδίδει την ευθύνη 
σε συμφέροντα οικονομικά, πολιτικά αλλά και σε κάθε άτομο ξεχωριστά. Εν 
κατακλείδι η επιστημονική κοινότητα προσπαθώντας να ερμηνεύσει το 
φαινόμενο εντοπίζει τη λύση του στην ορθή λειτουργία των θεσμών.  
  
 
Β1. Μεγάλο μέρος της ευθύνης για την όξυνση του φαινομένου της νεανικής 
παραβατικότητας αποδίδεται στην προβολή βίας από τη βιομηχανία της 
ψυχαγωγίας. Το διαδίκτυο, ο κινηματογράφος, η μουσική βιομηχανία, τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης όχι μόνο προβάλλουν βίαια πρότυπα αλλά και εκθειάζουν 
την με κάθε τρόπο επιβολή βίας και εν γένει την έκνομη συμπεριφορά. Ο 
έφηβος έχοντας έλλειμμα κριτικής θεώρησης των πραγμάτων επηρεάζεται 
αρνητικά και οδηγείται σε ανάλογες βίαιες συμπεριφορές που ταυτίζονται με 
εκείνες των προτύπων της βιομηχανικής ψυχαγωγίας. Είναι ανάγκη λοιπόν οι 
ανθρωπιστικές αξίες να καλλιεργούνται και μέσα από τους φορείς ψυχαγωγίας 
δεδομένης της απήχησής τους στο νεανικό κοινό.    
 
Β2.  
α. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο-αποτέλεσμα.   
Αίτια: «έλλειψη υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος …από τον κινηματογράφο 
και την τηλεόραση»  
Αποτέλεσμα: «η μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας, ιδίως των νέων»  
 
β. Θεματική περίοδος: «Ένα σημαντικό πρόβλημα …ιδίως των νέων»  
    Λεπτομέρειες / Σχόλια: «Σε σημαντικό βαθμό …και την τηλεόραση»  
    Κατακλείδα: ∆εν υπάρχει  
 
Β3.  
α. σημαντικό ≠ ασήμαντο 
     απουσία ≠ παρουσία  
  ενήλικη ≠ ανήλικη  
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  σταματήσει ≠ ξεκινήσει  
  ανασφάλεια ≠ ασφάλεια  
 
  β.πίστη = εμπιστοσύνη  
     στόχους = σκοπούς  
     αναφέρεται = παρατίθεται  
     μερίδιο = μέρισμα  
     ερμηνεύσουν = εξηγήσουν   
 
Β4. α. «Πρέπει να αναρωτηθούμε … εμείς τα άτομα;» : Αυτούσια μεταφορά  
             λόγων / χωρίου.  
             «να πουλάει βία» : Μεταφορά  
 
       β. «Ναι, η βιομηχανία όπλων πρέπει να σταματήσει να αγωνίζεται να κάνει  
             τα όπλα προσιτά σε όλους»  
 
Γ.    
 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου  
(τίτλος – επικαιρική αφόρμηση, κυριαρχία αναφορικής λειτουργίας της γλώσσας 
και γ΄ρηματικού προσώπου)  
 
Α΄ ερώτηµα: µορφές ενδοσχολικής βίας  
 
 Σωµατική: 

- Σωματική ή σεξουαλική βία σε βάρος αδύναμων μαθητών με σκοπό τη 
μείωση – απαξίωσή τους, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων.  

- Συγκρότηση ομάδων που συμπεριφέρονται βίαια (bullying) εναντίον 
συμμαθητών τους με μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες ή εναντίον 
μαθητών με διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά π.χ. εμφάνιση, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, προέλευσης.  

 
 
Λεκτική – ψυχολογική  

- Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί, ύβρεις 
- Αποκλεισμός από το παιχνίδι, τις παρέες.  

 
Ηλεκτρονική: 

- Φωτογράφηση – βιντεοσκόπηση διαφόρων επεισοδίων μεταξύ μαθητών ή 
ιδιωτικών στιγμών, συνήθως μέσω κινητού τηλεφώνου και παράλληλη 
διοχέτευση του υλικού στο διαδίκτυο.  
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- Προσβλητικά σημειώματα, απειλές σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
μέσω ψεύτικης ταυτότητας (προφίλ).  

 
 
Β΄ ερώτηµα: τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου.  
 
Ατοµικό Επίπεδο: 

- Καταδίκη – καταγγελία φαινομένων βίας, καθώς η συγκάλυψη 
ισοδυναμεί με συνενοχή.  

- Αποκάλυψη βίαιων περιστατικών στον οικογενειακό περίγυρο και στην 
εκπαιδευτική κοινότητα.  

 
Φορείς Παιδείας: 

- Καλλιέργεια ανθρωπιστικών ιδεωδών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
συστήματος.   

- Σεβασμός στο διαφορετικό και ανάδειξη του διαλόγου ως μέσου επίλυσης 
των διαφορών.  

- Επάνδρωση των σχολείων με ψυχολόγους – κοινωνικούς λειτουργούς, που 
θα προλαμβάνουν αλλά και θα θεραπεύουν φαινόμενα ενδοσχολικής 
βίας.  

- Επισκέψεις σε κέντρα απεξάρτησης, σωφρονιστικά ιδρύματα, κέντρα 
φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και 
ενεργοποίηση των μαθητών.  

- Ανάληψη εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο σχολικών κοινοτήτων, με 
σκοπό την καλλιέργεια της ομαδικότητας και της συνεργασίας.  

 
Σε κοινωνικό επίπεδο: 

- Προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων που θα αναδεικνύουν και θα 
καυτηριάζουν το πρόβλημα  

- ∆ιοργάνωση ημερίδων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στις οποίες θα 
συμμετέχουν εξειδικευμένοι ομιλητές αναγνωρισμένου κύρους όχι μόνο 
με θέμα την ενδοσχολική βία αλλά και με θέματα που απασχολούν τους 
νέους σήμερα και άπτονται των ενδιαφερόντων τους, όπως χρήση 
ναρκωτικών, διαδίκτυο, προσωπικές και σεξουαλικές σχέσεις.  

- Νομοθετικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται στην κατεύθυνση της πρόληψης 
και όχι του κολασμού.  

 
 


