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Κείμενο 

Η αποκλίνουσα συμπεριφορά των νέων, 

Το κείμενο έχει δημοσιευτεί στις 6 Νοεμβρίου του 2019 και υπογράφεται από την κ. 

Μανιάτη Α. Θέμα του είναι η παραβατική συμπεριφορά πολλών νέων και εφήβων στην 

εποχή μας. Προσπελάστηκε στις 22.12.2020 από τον ιστότοπο https://www.offlinepost.gr. 

Έχει διασκευαστεί για τις ανάγκες της εξέτασης. 

 

Διανύοντας τον 21οαιώνα αυτό που γίνεται έντονα αντιληπτό είναι ότι τα 

φαινόμενα της κοινωνικής νοσηρότητας είναι περισσότερα από εκείνα του προηγούμενου 

αιώνα. Η επιθετικότητα, η βία και η εγκληματικότητα αποτελούν ακριβώς τις τρεις λέξεις 

που προσεγγίζουν τον όρο της κοινωνικής παθογένειας, ο οποίος είναι αρκετά συχνός στις 

μέρες μας, με αποτέλεσμα η κοινωνική σταθερότητα να διασαλεύεται όλο και περισσότερο. 

Ιδιαίτερη αναφορά, όμως, χρειάζεται να δοθεί στη νεανική-παιδική παραβατικότητα και 

εγκληματικότητα, καθώς η ραγδαία αύξηση της βίαιης συμπεριφοράς των ανηλίκων τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες έχει θορυβήσει και απασχολήσει όλο το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

[…] Δεν είναι σπάνιες οι φορές που ο καθένας από εμάς έχει βρεθεί μπροστά από 

μια ομάδα νέων -ή ακόμη χειρότερα παιδιών στην προ εφηβεία – που λογομαχούν μεταξύ 

τους ή στην πιο έσχατη περίπτωση ασκούν βία σε κάποιο άλλο παιδί, συνήθως πιο 

αδύναμο. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με παιδιά τα 

οποία βανδαλίζουν1 δημόσιους χώρους, ληστεύουν καταστήματα, αυτοκίνητα ή ανήμπορα 

άτομα, εκφράζουν χουλιγκανιστική2 τάση ή αντικοινωνική συμπεριφορά και εκδηλώνουν 

σχολικό εκφοβισμό σε συμμαθητές τους. 

Αρκετοί είναι εκείνοι, οι οποίοι θεωρούν ότι για την έξαρση της βίας στη νεανική 

κοινότητα, ευθύνεται ο ίδιος ο νέος, το ίδιο το παιδί που χαρακτηρίζεται από 

επαναστατικότητα, παρορμητικότητα και αντίδραση στο κατεστημένο. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, 

δεν ισχύει. Μολονότι, αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα υπάρχουν και δεν 

αμφισβητούνται, είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε αν, όντως, μόνο αυτά επαρκούν για 

                                                           
1
Βανδαλίζω: προβαίνω σε φθορά και καταστροφές αντικειμένων 

2
Χουλιγκανιστική: η τάση για ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά που οδηγεί σε διατάραξη της τάξης 



την εκδήλωση μιας βίαιης συμπεριφοράς. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η 

έξαρση της νεανικής βίας πυροδοτείται από πάρα πολλούς παράγοντες και όχι μόνο από 

έναν, διότι σπάνια ένας νέος παρεκτρέπεται ξαφνικά και δίχως να υπάρχει κάποιο αίτιο. 

Η εσφαλμένη διαπαιδαγώγηση, το οικογενειακό περιβάλλον και τα πρότυπα της 

εποχής συμπεριλαμβάνονται στους παράγοντες που θεωρούνται υπαίτιοι για τις 

αντικοινωνικές συμπεριφορές των ανηλίκων. Το σχολείο μεριμνά αποκλειστικά για τη 

διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων και αδιαφορεί για τη διάπλαση του ηθικού 

χαρακτήρα των μαθητών. Εκπαιδεύει αλλά δεν παιδεύει, δε μορφώνει πολύπλευρα το 

παιδί, με αποτέλεσμα να μη διδάσκεται το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η βία των νέων απορρέει και από την αδιαφορία των 

εκπαιδευτικών που δεν αναλαμβάνουν το ρόλο του παιδαγωγού. Η οικογένεια, η οποία 

είναι ο σημαντικότερος φορέας αγωγής ενός νέου, εφόσον συνδέεται άρρηκτα με αυτήν, 

υπολειτουργεί. Όταν οι ίδιοι οι γονείς αποτελούν πρότυπα βίαιης συμπεριφοράς, τα παιδιά 

ασυνείδητα αντιγράφουν και μιμούνται αυτήν την επιθετικότητα και την εκφράζουν στους 

γύρω τους. […] 

 

ΘΕΜΑ 2β. 

 

να διασαλεύεται, ασκούν, πυροδοτείται, εσφαλμένη, απορρέει: Να αντικαταστήσεις τις 

παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με συνώνυμες με τρόπο που να μη 

διαφοροποιείται το νόημα της πρότασης στην οποία βρίσκονται. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

Στο κείμενο αναφέρονται αιτίες που προκαλούν την επιθετικότητα των νέων και των 

εφήβων. Ποια από αυτές θεωρείς σημαντικότερη και γιατί; Να τεκμηριώσεις τη θέση σου 

σε ομιλία 250-300 λέξεων, την οποία εκφωνείς σε σχετική συζήτηση που γίνεται στο 

σχολείο σου στο πλαίσιο Ημερίδας με θέμα την εφηβεία και τα προβλήματά της. 

Μονάδες 40 


