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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εγκληματικότητα: Η έξαρση της βίας 

Υποθέσεις ανθρωποκτονιών με ποικίλα κίνητρα που σόκαραν την κοινή 

γνώμη, βίαιες επιθέσεις νεανικών συμμοριών, ληστείες και απάνθρωπες 

συμπεριφορές. Σε μια εποχή κατά την οποία οι στατιστικές του εγκλήματος 

αποτυπώνουν τις καινούργιες μορφές παραβατικότητας και την ποιοτική 

αναβάθμισή τους, η κοινωνία διερωτάται για την έκταση που έχει λάβει η διάχυση 

της βίας.  

Η Κέλλυ Ιωάννου, υποψήφια Δρ εγκληματολογίας και Διευθύντρια του 

Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute), τόνισε πως η 

εγκληματικότητα είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα και πως για την έξαρση ή την 

εμφάνιση των περιστατικών δεν ευθύνεται κάτι συγκεκριμένο.  

«Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε για αυτά τα τελευταία δύο έτη, που 

υπάρχει η πανδημία, είναι ότι παρατηρείται μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 

εκδηλώνεται η βία και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει», επεσήμανε η κ. 

Ιωάννου και αναφέρθηκε σε μία εκτίμηση που είχε κάνει το 2020. Συγκεκριμένα, 

τόνισε: «στην αρχή του πρώτου lockdown, ενός πρωτόγνωρου μέτρου, είχα πει ότι 

θα υπάρξει άνοδος της εγκληματικότητας. Μελετώντας επιστημονικά, οι θεωρίες 

για την εγκληματικότητα είναι συγκεκριμένες και όπως προκύπτει, όταν οι 

άνθρωποι είναι κλεισμένοι, ταλανίζονται οι βασικές τους αξίες, τα όνειρά τους και 

οι προτεραιότητες που έχουν, τότε συσσωρεύονται έντονα αρνητικά 

συναισθήματα». 

Από την πλευρά της η Αγγελική Καρδαρά, διδάκτωρ του τμήματος 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, φιλόλογος, και τακτική – επιστημονική 

συνεργάτιδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, τόνισε πως η εγκληματικότητα 

είναι συνυφασμένη με τις ανθρώπινες κοινωνίες και προβληματίζει διαχρονικά τους 

ειδικούς.  

«Εδώ και αρκετά χρόνια οι εγκληματολόγοι μιλούν για μία ποιοτική 

διαφοροποίηση, για πράξεις βίας με πιο σκληρές διαστάσεις. Είναι κάτι που το 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



βλέπουμε και στις νεότερες ηλικίες», ανέφερε η κ. Καρδαρά, επισημαίνοντας πως ο 

Καθηγητής Εγκληματολογίας Νέστωρ Κουράκης παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία, 

κατά τη διάρκεια παρουσίασης του βιβλίου της: «Νέοι παγιδευμένοι στα παιχνίδια 

της βίας». Συγκεκριμένα, κατά τη σύγκριση των αστυνομικών στοιχείων, βλέπουμε 

πως ενώ το 2000 η εγκληματικότητα στις ηλικίες 13-17 ετών ήταν 7% και έπεσε στο 

4,5% το 2020, οι επιμέρους «σκληροί δείκτες» παρουσίασαν αύξηση: 16 

ανθρωποκτονίες από πρόθεση, 32 βιασμοί και 432 ληστείες το 2020 έναντι 7 

ανθρωποκτονιών, 6 βιασμών και 62 ληστειών το 2000. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με την κ. Καρδαρά είναι ότι 

παρατηρείται όξυνση της βίας σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, ενώ οι ειδικοί 

μιλούν για ένταση των επιθετικών συμπεριφορών στο μέλλον, τόσο έναντι 

προσώπων όσο και έναντι θεσμών.  

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται πως πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη 

ρίζα του και στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου παρατηρούνται δυσλειτουργίες 

ορατές και μη ορατές. Στους νέους το πρόβλημα είναι μεγάλο και παρατηρείται πως 

πολλοί από όσους εμπλέκονται σε πράξεις βίας δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές 

τους ή παρουσιάζουν αδιαφορία για το σχολείο, οδηγώντας στην ένταξή τους σε 

ομάδες/συμμορίες. 

 

Γιώργος Φωκιανός, 15.02.2022, kathimerini.gr 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1η δραστηριότητα 

Α1. α) Αφού διαβάσετε με προσοχή το κείμενο, να παρουσιάσετε συνοπτικά και με 

δικά σας λόγια τα ζητήματα που θέτουν οι ειδικοί Κ. Ιωάννου και Α. Καρδαρά.  

(μον. 9) 

       β) Πώς προσπαθεί να πείσει ο συντάκτης του κειμένου για  τη σκληρή διάσταση 

που έχουν πάρει οι πράξεις βίας τα τελευταία χρόνια; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο. 

(μον. 6) 

Μονάδες 15 
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2η δραστηριότητα 

Α2.α) «Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται πως πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη 

ρίζα του και στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου παρατηρούνται δυσλειτουργίες 

ορατές και μη ορατές.» 

Ποιο είδος σύνταξης χρησιμοποιεί ο συντάκτης του κειμένου στο παραπάνω 

απόσπασμα; (μονάδες 3) Πού δίνει έμφαση σε κάθε περίπτωση (μονάδες 2) και πώς 

επηρεάζει αυτή η γλωσσική επιλογή το ύφος του (μονάδες 2); 

(Μον. 7) 

       β) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις υπογραμμισμένες λέξεις στις 

παρακάτω προτάσεις. 

- Όταν οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι, ταλανίζονται οι βασικές τους αξίες, τα όνειρά 

τους και οι προτεραιότητες που έχουν, τότε συσσωρεύονται έντονα αρνητικά 

συναισθήματα». 

- Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται πως πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα 

του και στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου παρατηρούνται δυσλειτουργίες ορατές 

και μη ορατές. 

(Μον. 8) 

Μονάδες 15 

3η δραστηριότητα 

Σύμφωνα με το άρθρο, το πρόβλημα της βίαιης συμπεριφοράς στους νέους πρέπει 

να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του. Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου 

του σχολείου σας εκφωνείτε μια ομιλία στην οποία προτείνετε δράσεις με τις 

οποίες το σχολείο θα μπορούσε να εφοδιάσει τους νέους προκειμένου να μην 

καταφεύγουν εγκληματικές και εν γένει βίαιες πράξεις. Να αναπτύξετε τις απόψεις 

σας σε ένα κείμενο 200-250 λέξεων. 

Μονάδες 20 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Αλλά, πριν ακόμα διώξει απ' το μυαλό του ο Ρασκόλνικωφ εκείνη την 

εντύπωση, που δεν ήτανε φυσικά και τίποτα το εξαιρετικό, ήρθε κάτι να του την 

ενισχύσει ακόμα περισσότερο: Ο φοιτητής άρχισε να διηγιέται στο φίλο του χίλιες 

δυο λεπτομέρειες σχετικά μ' αυτήν την Αλιόνα Ιβάνοβνα. 
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"Είναι σπουδαία", έλεγε, "μαζί της όλο και κάτι μπορεί να οικονομήσει 

κανείς. Είναι πλούσια σαν Εβραίος και μπορεί να δανείσει με μιας πέντε χιλιάδες 

ρούβλια, αλλά δεν περιφρονεί καθόλου και το ενέχυρο που κάνει ένα ρούβλι". Κι 

άρχισε να λέει πως είναι κακιά και ιδιότροπη και πως μια μέρα μόνο να 

καθυστερούσες να της πας τα λεφτά το 'χανες το ενέχυρο. Έδινε το ένα τέταρτο της 

αξίας του ενέχυρου κι έπαιρνε τόκο πέντε κι επτά ακόμα τοις εκατό το μήνα κλπ. […] 

Ο Ρασκόλνικωφ δεν έχανε ούτε λέξη απ' τη συζήτησή τους. Έτσι τα 'μαθε όλα 

τα σχετικά με μιας: Η Ελισάβετ ήτανε μικρότερη αδελφή της γριάς, αλλά από άλλη 

μάνα. Δούλευε μέρα-νύχτα για την αδελφή της, ενώ ταυτόχρονα έκανε τη 

μαγείρισσα και την πλύστρα του σπιτιού. Επίσης πούλαγε διάφορα ραψίμια της, 

σφουγγάριζε σε σπίτια κι έδινε όλα της τα κέρδη στην αδελφή της. Δεν τολμούσε ν' 

αναλάβει καμμιά παραγγελία και καμμιά δουλειά χωρίς την άδειά της. Η γριά είχε 

κάμει τη διαθήκη της. Η Ελισάβετ ήξερε τους όρους της διαθήκης: Δε θα 

κληρονομούσε ούτε μονόλεφτο, εκτός από μερικά κινητά πράγματα, όπως καρέκλες 

και τέτοια. Όλα τα λεφτά θα πήγαιναν στο μοναστήρι της επαρχίας Ν...για ν' 

αναπαυθεί η ψυχή της γριάς. […] 

"Μα, για στάσου! Εσύ μας λες ότι είναι τέρας", παρατήρησε ο αξιωματικός. 

"Έχει ένα χρώμα μπρούντζινο, λες και είναι φαντάρος ντυμένος γυναικεία, αλλά δεν 

είναι κι εντελώς τέρας. Έχει ένα προσωπάκι τόσο αγαθό και τόσο ωραία μάτια! Είναι 

τόσο ήρεμη και τόσο γλυκία, που δε λέει ποτέ της όχι. Κι ύστερα, έχει ένα χαμόγελο 

αληθινά γοητευτικό". 

Άκου να σου πω κάτι; Την καταραμένη τη γριά στ' ορκίζομαι πως είμαι 

ικανός να τη σκοτώσω και να τη ληστέψω, δίχως την παραμικρή τύψη", είπε ο 

φοιτητής ζωηρά. Ο αξιωματικός ξέσπασε και πάλι σε γέλια ο Ρασκόλνικωφ 

ανατρίχιασε. Τι παράξενο ήταν κι αυτό! "Στάσου, θα σου κάνω μια ερώτηση 

σοβαρή", είπε πάλι ο φοιτητής ξαναμμένος. 

"Φυσικά στ' αστεία το είπα, αλλά πρόσεξε: Από τη μια μεριά έχουμε μια 

γριά, ζώο, βλάκα, πεισματάρα, κακιά και άρρωστη, που δεν είναι χρήσιμη σε 

κανέναν, που, αντίθετα, είναι βλαβερή σε όλους, που δεν ξέρει και η ίδια γιατί ζει 

και που αύριο, μεθαύριο θα πεθάνει φυσικά. Καταλαβαίνεις; Καταλαβαίνεις;". 

"Προχώρα, καταλαβαίνω", απάντησε ο αξιωματικός, που άκουγε και κοίταζε 

τον ξαναμμένο φίλο του προσεχτικά. "Άκου τώρα τη συνέχεια. Απ' την άλλη μεριά 

έχουμε δυνάμεις νέες, δροσερές, που χάνονται επειδή δεν έχουν τα μέσα να 

συντηρηθούν, και χάνονται κατά χιλιάδες, σ' όλα τα μέρη του κόσμου. Με τα λεφτά 

της γριάς, που προορίζονται για το μοναστήρι, θα μπορούσαν να γίνουν ή να 

βελτιωθούν εκατό, χίλια ωραία έργα ή να πάνε μπροστά άλλες τόσες θαυμάσιες 

πρωτοβουλίες. Εκατοντάδες και χιλιάδες υπάρξεις θα μπορούσαν να μπουν σ' ένα 

δρόμο καλό, δεκάδες σπίτια θα μπορούσαν να σωθούν από την εξαθλίωση, από τη 

διάλυση, από την καταστροφή, από τη διαφθορά. Κι όλα αυτά, με τα λεφτά της 

γριάς. Τη σκοτώνεις, παίρνεις τα λεφτά της και μπορείς ύστερα ν' αφιερώσεις τη 

ζωή σου στο γενικό καλό της ανθρωπότητας μ' αυτά τα χρήματα. 
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Φίοντορ Ντοστογιέφσκι, Έγκλημα και Τιμωρία, εκδ. Γράμματα 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1η δραστηριότητα 

Β1. Να παρουσιάσετε σε μία παράγραφο 50-60 λέξεων τον χαρακτήρα της γριάς 

Αλιόνα Ιβάνοβνα, όπως περιγράφεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα, 

τεκμηριώνοντας την απάντησή σας με στοιχεία μέσα από το κείμενο. 

 

Μονάδες 15 

 

2η δραστηριότητα 

Β2.α) Ο αφηγητής χρησιμοποιεί τριτοπρόσωπη αφήγηση, διάλογο και περιγραφή. 

Να δώσετε από ένα παράδειγμα για καθέναν από αυτούς τους αφηγηματικούς 

τρόπους μέσα από το κείμενο . 

(μον. 9) 

     β) «Εκατοντάδες και χιλιάδες υπάρξεις θα μπορούσαν να μπουν σ' ένα δρόμο 

καλό, δεκάδες σπίτια θα μπορούσαν να σωθούν από την εξαθλίωση, από τη 

διάλυση, από την καταστροφή, από τη διαφθορά.» 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε ένα εκφραστικό μέσο που αξιοποιείται και 

να εξηγήσετε τι πετυχαίνει με αυτό ο αφηγητής. 

(μον. 6). 

 

Μονάδες 15 

3η δραστηριότητα 

 

Διαβάζοντας την τελευταία παράγραφο του αποσπάσματος πώς θα χαρακτηρίζατε 

τον φοιτητή; Πώς θα προσπαθούσατε να τον πείσετε να μην προβεί σε αυτή τη 

βίαιη ενέργεια; Να απαντήσετε και στα δύο ερωτήματα σε ένα ενιαίο κείμενο 100-

150 λέξεων, αιτιολογώντας τις απόψεις σας. 
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