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Ένα σηµαντικό πρόβληµα του καιρού µας είναι η µεγάλη αύξηση της
εγκληµατικότητας, ιδίως των νέων. Σε σηµαντικό βαθµό οφείλεται στην έλλειψη
υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος, στην απουσία διαπαιδαγώγησης και
παραδείγµατος που να εµπνέει πίστη στις ηθικές αξίες και να τους δίνει υγιείς
στόχους και ιδανικά, στην ανεργία, στη χρήση ναρκωτικών και στην έκθεση σε µια
υποκουλτούρα βίας, µέσα από τον κινηµατογράφο και την τηλεόραση. […]1
Η αύξηση της εγκληµατικότητας και παραβατικότητας των νέων έχει
επιβεβαιωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως µαρτυρούν στοιχεία στατιστικών
ερευνών και µελετών.
Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού στο περιοδικό Time
χαρακτηριστικά αναφέρεται: «[…] Πρέπει να αναρωτηθούµε τι θα κάνουµε εµείς η
ενήλικη κοινότητα; Ναι, η βιοµηχανία της ψυχαγωγίας πρέπει να σταµατήσει “να
πουλάει βία” στα παιδιά. Ναι, η βιοµηχανία όπλων πρέπει να σταµατήσει ν’
αγωνίζεται να κάνει τα όπλα προσιτά σε όλους. Ναι, οι πολιτικοί χρειάζεται να δουν
αυτά τα θέµατα µε µία ειλικρινή και διακοµµατική προσπάθεια και όχι απλά ως µέσα
αντιπαράθεσης στις κοµµατικές εκστρατείες. Και ναι, τα ΜΜΕ πρέπει να κάνουν
περισσότερα από το να χρησιµοποιούν τις τραγωδίες για εντυπωσιακούς τίτλους.
Αλλά και τι µερίδιο ευθύνης θ’ αναλάβουµε εµείς τα άτοµα;»
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Κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι καλούνται να ερµηνεύσουν το φαινόµενο
αναζητώντας τα αίτια της εγκληµατικότητας. […] Γάλλοι κοινωνιολόγοι που
ερεύνησαν το πρόβληµα της βίας στα σχολεία, επισηµαίνουν ότι η λύση πρέπει ν’
αναζητηθεί στην «αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσµών» και όχι τόσο στα
µέτρα επιτήρησης. Βασικές αιτίες θεωρούνται: τα οικονοµικά προβλήµατα, ο
κοινωνικός αποκλεισµός, η ανασφάλεια στον τοµέα της εργασίας και οι ολοένα
διογκούµενες ανισότητες.
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1 Το σύµβολο […] σηµαίνει ότι παραλείπεται κείµενο.

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσµών και αξιών»,
Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (∆ιασκευή).
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ΘΕΜΑΤΑ
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (80
-100 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1.

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 60-80 λέξεων το περιεχόµενο της
παρακάτω περιόδου: «Ναι, η βιοµηχανία της ψυχαγωγίας πρέπει να
σταµατήσει “να πουλάει βία” στα παιδιά».
Μονάδες 10

Β2.

α.

Β4.

α.

Να γράψετε από ένα αντώνυµο για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις:
σηµαντικό, απουσία, ενήλικη, σταµατήσει, ανασφάλεια.
(Μον. 5)

β.

Να γράψετε από ένα συνώνυµο για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις:
πίστη, στόχους, αναφέρεται, µερίδιο, ερµηνεύσουν.
(Μον. 5)
Μονάδες 10

α.

Να αιτιολογήσετε τη χρήση των σηµείων στίξης (εισαγωγικά) στις
παρακάτω περιπτώσεις:
- «Πρέπει να αναρωτηθούµε … εµείς τα άτοµα;»,
- «να πουλάει βία».
(Μον. 2)
Να εντοπίσετε στο κείµενο µία έκφραση µε µεταφορική σηµασία.
(Μον. 3)
Μονάδες 5

β.

Σε ένα άρθρο 400-500 λέξεων που θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του
σχολείου σας, να αναφέρετε µορφές ενδοσχολικής βίας που γνωρίζετε και να
προτείνετε τρόπους αντιµετώπισης του φαινοµένου.
Μονάδες 40
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Β3.

Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του
κειµένου: «Ένα σηµαντικό … τηλεόραση» και να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας.
(Μον. 4)
Να γράψετε τα δοµικά µέρη της ίδιας παραγράφου.
(Μον. 6)
Μονάδες 10
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