ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: “ΛΟΓΟΣ”
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Το έγκληµα ως ̟αράγωγο φτώχειας και α̟ουσίας αντεγκληµατικής Πολιτικής
Σοκάρουν τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική
κατάσταση στην Ευρώπη το πρώτο τρίµηνο του 2012, που αφορούν στη φτώχεια, στην
ανεργία
και
στην
έλλειψη
στέγης
στα
κράτη-µέλη
της
Ε.Ε.
Η Επιτροπή περιγράφει µε µελανά χρώµατα τις κοινωνικό-οικονοµικές συνθήκες στη χώρα
µας. Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον, σύµφωνα µε τη µελέτη, το 68% των Ελλήνων ζει κάτω
από το όριο της φτώχειας και περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο Έλληνες δεν έχουν
δουλεία.
Το µέλλον περιγράφεται ζοφερό, καθώς η χώρα µας συγκαταλέγεται στην οµάδα
εκείνων που αναµένεται επιδείνωση της απασχόλησης το δεύτερο εξάµηνο του 2012 στον
τοµέα των υπηρεσιών και των κατασκευών.
Όσον αφορά το ζήτηµα της έλλειψης στέγης, η Επιτροπή επισηµαίνει το 2011 οι
άστεγοι στη χώρα µας αυξήθηκαν κατά 25%, σε σχέση µε το 2009, και ανέρχονται σε
20.000 συνολικά.Η χώρα βιώνει µια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση µε δραµατικές
κοινωνικές επιπτώσεις. Μια από τις επιπτώσεις αυτές είναι ότι το έγκληµα αυξάνει µε
δραµατικούς ρυθµούς.
Η Ελλάδα, τα τρία τελευταία χρόνια, παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια
αύξηση των δεικτών της εγκληµατικότητας στην Ε.Ε. Κάθε χρόνο διπλασιάζονται οι
ένοπλες ληστείες και όλες οι άλλες µορφές ληστρικής εγκληµατικότητας, ενώ πρωτοφανή
αύξηση καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες του εγκλήµατος.
Οι πολίτες αισθάνονται απροστάτευτοι. Η χώρα µας βρίσκεται στο έλεος ληστρικών
επιθέσεων αδίσταχτων συµµοριών. Η ανασφάλεια των Ελλήνων έχει φτάσει σε
ανησυχητικούς δείκτες. Η Ελλάδα φαντάζει ανοχύρωτη χώρα.
Η κάθε κοινωνική οργάνωση έχει την εγκληµατικότητα που της αναλογεί. Οι δείκτες
διακύµανσης της εγκληµατικότητας που παρουσιάζει µια κοινωνία στο χώρο και το χρόνο,
αποτελούν την πλέον αξιόπιστη µονάδα µέτρησης των φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η εγκληµατικότητα στη χώρα µας θα
πρέπει -µεταξύ των άλλων- να µειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το εκπαιδευτικό
επίπεδο των πολιτών, να αναβαθµισθεί το κοινωνικό κράτος, να δοθούν ευκαιρίες στους
νέους ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα µέσα για την επίτευξή τους, να
επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να µειωθεί το άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ
πλουσίων και φτωχών, να ενσωµατωθούν οι µειονοτικές οµάδες του πληθυσµού, να
στηριχθούν οι θεσµοί της οικογένειας και του σχολείου. Με λίγα λόγια θα πρέπει να
οικοδοµηθεί µια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, µε ίσες ευκαιρίες για όλους.
Υπάρχουν λύσεις για την αντιµετώπιση της διαρκώς αυξανόµενης εγκληµατικότητας
στη χώρα µας. Απαιτείται, όµως, πρώτα και κύρια µια πολιτική κοινωνικής πρόληψης του
φαινοµένου και η αποµάκρυνσή µας από το απόλυτα κατασταλτικό µοντέλο, το οποίο έχει
αποτύχει διεθνώς. ∆υστυχώς η Ελλάδα δεν διαθέτει µια ορθολογική πολιτική πρόληψης της
εγκληµατικότητας, αλλά ούτε και πολιτική καταστολής της. Με λίγα λόγια, η χώρα µας δεν
έχει αντεγκληµατική πολιτική και µάλλον δεν θα αποκτήσει το άµεσο χρονικό διάστηµα.
(Τσιγκρής Αγγελος )
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Παρατηρήσεις
1. Να γίνει περίληψη του κειµένου σε 100- 110 περίπου λέξεις. (µον.25)
2. «Το µέλλον ̟εριγράφεται ζοφερό, καθώς η χώρα µας συγκαταλέγεται στην οµάδα εκείνων
̟ου αναµένεται ε̟ιδείνωση της α̟ασχόλησης» Να αναπτύξετε την παραπάνω θεµατική
πρόταση σε 80 – 100 περίπου λέξεις (15 µον.)
3. Να βρεθούν αντώνυµες των υπογραµµισµένων λέξεων. (µον. 10)
4. Να βρεθούν οι τρόποι και τα µέσα πειθούς του κειµένου. (να παρουσιάσετε από ένα
παράδειγµα). (µον. 10)
5. Σε ένα δοκίµιο πειθούς να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις των εσφαλµένων πολιτικών
στη χώρα µας και στη συνέχεια να προτείνετε λύσεις για την αντιµετώπιση της
εγκληµατικότητας που εµφανίζεται ως βασικός απότοκος της επικρατούσας
κατάστασης. (500 – 600 λέξεις)
Καλή επιτυχία!!!
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