
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Πολυετείς επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι οι οικογένειες, των νεαρών 
παραβατών έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι, 
ότι συνήθως πρόκειται για φτωχές οικογένειες. Ωστόσο, δεν είναι μόνον η 
φτώχεια που προκαλεί την εγκληματικότητα. Πολύ συχνά η φτώχεια ωθεί τους 
νέους να ξεπεράσουν άλλους συνομηλίκους τους από εύπορες οικογένειες και 
να μεγαλουργήσουν. 

Για να υπάρξει η πιθανότητα τέλεσης εγκληματικών πράξεων, πρέπει να 
υπάρξει ένας συνδυασμός φτώχειας, εγκληματικού παρελθόντος της ίδιας της 
οικογένειας και έλλειψης ελέγχου των γονέων προς το παιδί. Πρέπει, δηλαδή, 
να συμπέσουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες προκειμένου να υπάρξει 
σοβαρή πιθανότητα να εκδηλώσει κάποιος ανήλικος παραβατική 

συμπεριφορά. 

Οι ανήλικοι με παραβατικό ιστορικό (π.χ. τέλεση κλοπών, πρόκληση 
επεισοδίων στα γήπεδα και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας), παρουσιάζουν 
αντίστοιχα προβλήματα στην οικογένεια και το σχολείο, με αποτέλεσμα να 
καταφεύγουν σε παραβατικές ομάδες, προκειμένου να αναπληρώσουν εκεί 
την ανθρώπινη επικοινωνία και την αναγνώριση που τους λείπει. 

Έχει αποδειχθεί ότι ο χαλαρός έλεγχος στο πλαίσιο της οικογένειας και η 
έλλειψη επικοινωνίας, ανάμεσα στον γονιό και στο παιδί, ευνοούν την 
παραβατικότητα. Εάν λείπει αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας με τους γονείς, 
αντίστοιχα το παιδί αδιαφορεί για το σχολείο και εμπλέκεται σε ομάδες άλλων 
νεαρών, που μπορεί να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά. 

Η εγκληματολογική έρευνα, αναφορικά με τους έφηβους παραβάτες στα 
σχολεία, έχει αποδείξει ότι πρόκειται κυρίως για αγόρια, μέσης ηλικίας. Η 
οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους εμφανίζεται γενικά να είναι αρκετά 
καλή, καθώς εργάζονται συνήθως και οι μητέρες τους, αλλά περιστασιακά και 
οι ίδιοι. 

Οι παραβατικές παρέες των νέων σχολικής ηλικίας είναι σχετικά πολυμελείς 
και στελεχώνονται κυρίως με άτομα του ιδίου φύλου. Τα μέλη της παρέας 
προέρχονται κυρίως από το σχολείο, αλλά επίσης από τη γειτονιά, το χώρο 
εργασίας και τους τόπους νυκτερινής διασκέδασης. Στην παρέα μετέχουν 
συνήθως για να βρουν φίλους, χωρίς να έχουν συνήθως κάποιον αρχηγό ή 
ιεραρχική δομή, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για «συμμορίες ανηλίκων».  

 
Οι έφηβοι παραβάτες επιδίδονται συχνά σε αντισυμβατικές ενέργειες, όπως 
αγορά, πώληση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, πρόκληση ζημιών σε σχολικό 
χώρο, κλοπές σε κατάστημα, επεισόδια στο γήπεδο, συμπλοκές με τρίτους, 
φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κλοπές χρήσης ή εξαρτημάτων μεταφορικού μέσου, 
απειλές κατά συνομηλίκων, διαρρήξεις κατοικιών και αυτοκινήτων, πώληση 
κλοπιμαίων, κλπ. 



Για να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων 
πρέπει -μεταξύ άλλων- να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους 
ανθρώπους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς και να 
διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να μειωθεί η ανεργία, να 
ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού, να στηριχθούν οι 
θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου και να οικοδομηθεί μια κοινωνία 
συνοχής και αλληλεγγύης. Μια δίκαιη και ανοιχτή κοινωνία για όλους.  
____________________  

 Άγγελος Τσιγκρής 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1)Ποιες αιτίες οδηγούν στη νεανική παραβατικότητα; (15 μονάδες) 

2)Ποιοι τρόποι προτείνονται για την αντιμετώπιση της νεανικής 

παραβατικότητας;(15 μονάδες) 

3)Ποια τα δομικά συστατικά και ο τρόπος ανάπτυξης της πρώτης 
παραγράφου; (5 μονάδες) 

4α)Να ελέγξετε τη συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο(2 

μονάδες) 

4β)Να εξηγήσετε τη χρήση παρένθεσης στην τρίτη παράγραφο, εισαγωγικών 

στην έκτη και διπλής παύλας στην όγδοη παράγραφο.(3 μονάδες) 

5α)Να γράψετε ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις(5 μονάδες) 

απέδειξαν 

φτώχεια  

ταυτόχρονα 

επικοινωνία 

εμπλέκεται 

5β)Να βρείτε αντώνυμα στις παρακάτω λέξεις(5 μονάδες) 

περιστασιακά  

πολυμελείς 

μετέχουν  

ανηλίκων 

μειωθεί 

6α)Τι είδους γλώσσα κυριαρχεί στο κείμενο; (5 μονάδες) 

6β)Πώς θα χαρακτηρίζατε το ύφος του κειμένου; (5 μονάδες) 



 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γράφετε άρθρο στη σχολική εφημερίδα με θέμα: Ποιες οι αιτίες της νεανικής 

παραβατικότητας και πώς μπορεί το φαινόμενο αυτό να αντιμετωπιστεί; (40 

μονάδες) 

 

 

 

 

 

 


