
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

          Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, όπως γνωρίζετε η σημερινή μας 
συζήτηση αφορά το θέμα του σεβασμού των νέων προς τους νόμους της πολιτείας.
Τα  τελευταία  χρόνια  παρατηρείται  έντονα  το  φαινόμενο  της  νεανικής 
παραβατικότητας  και  εγκληματικότητας,  που  θέτει  σε  κίνδυνο  το  μέλλον  της 
κοινωνίας και των πολιτών της. 
   Είναι γεγονός ότι  η δημοκρατία θεωρείται  το ύψιστο από τα πολιτεύματα. Η 
Αρχαία Ελλάδα και ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή τη γέννησε, την ύμνησε και την 
κατέστησε  πρότυπο  άλλων λαών.  Όμως,  παρά το  γεγονός  ότι  στην  πορεία  των 
χρόνων δόθηκαν αμέτρητοι αγώνες για τη διασφάλισή της, οι δημοκρατικοί θεσμοί 
στους καιρούς μας φαίνεται να διέρχονται δοκιμασία και κρίση. 
 Οι πολίτες απέχουν από τα κοινά και εκπληρώνουν το χρέος τους απέναντι 
στην  πολιτεία  μόνο  μέσω της  ψήφου  τους.  Ιδιαίτερα  οι  νέοι  είναι  απαθείς  και 
απαξιώνουν κάθε  ενασχόλησή τους με την πολιτική δραστηριότητα. Παράλληλα, η 
νεανική παραβατικότητα αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο στον ελληνικό χώρο τα 
τελευταία χρόνια, που έχει λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις. Ας μη ξεχνάμε 
ότι μιλάμε για το πιο δημιουργικό κομμάτι του πληθυσμού, τους νέους. 
 Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  σύγχρονοι   πολιτικοί  εξωραΐζουν  την 
πραγματικότητα  και  κολακεύουν  τους  πολίτες,  αναπτύσσοντας  το  λαϊκισμό. 
Επιτίθενται στον αντίπαλο με αθέμιτα μέσα και ασκούν δημαγωγική πολιτική με 
σκοπό  να  διασφαλίσουν  μια  σταδιοδρομία  καριέρας.  Χρησιμοποιούν  κάθε  μέσο 
(θεμιτό  και  αθέμιτο)  για  την  επανεκλογή  τους,  προκρίνοντας  το  προσωπικό 
συμφέρον έναντι του δημόσιου. Έτσι, όμως αναπτύσσονται πελατειακές σχέσεις με 
τους πολίτες που βλάπτουν την αξιοκρατία.
 Τέλος,  τα  MME,  αν  και  θεωρούνται  Τέταρτη  Εξουσία,  εμπλέκονται  σε 
οικονομικά  και  πολιτικά  συμφέροντα  και  συχνά  εξαρτώνται  από  αυτά.  Έτσι, 
παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, παραπληροφορούν και ενσπείρουν πολιτικά 
πάθη.
   Όλα τα παραπάνω φαινόμενα αποτελούν αρνητικά πρότυπα και συμβάλλουν ως 
αίτια  για  την  παραβατική  συμπεριφορά  των  νέων,  καθώς  καθημερινά  γίνονται 
μάρτυρες της κατάφορης παραβίασης των κανόνων δικαίου από "υψηλά" ιστάμενα 
πρόσωπα,  της  αδυναμίας  επιβολής  της  δικαιοσύνης  και  της  ασυδοσίας  στο 
κοινωνικό τους περιβάλλον. 
 Βέβαια, ένα μερίδιο ευθύνης ανήκει και στην οικογένεια. Σίγουρα, η ύπαρξη 
ατόμων  με  εγκληματικές  πράξεις  στους  κόλπους  της  αυξάνει  την  πιθανότητα 
εμφάνισης  παρόμοιων  συμπεριφορών  και  από  τα  νεώτερα  μέλη  της.  Άλλωστε, 
χαρακτηριστικό των νέων αποτελεί η αναζήτηση προτύπων από τον οικείο χώρο 
τους. Εδώ ακριβώς η οικογένεια διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στο μέλλον των 
παιδιών  της.  Όταν  τα  παραμελεί  και  δεν  τα  γαλουχεί  σωστά,  είναι  λογικό  και 
αναμενόμενο  να  φτάσουν  στα  άκρα,  αφού  κανείς  δεν  τους  έχει  θέσει  τα  όρια. 
Παράλληλα, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα ατόμων που εγκληματούν, ενώ πρώτα 
έχουν υποστεί  από την οικογένεια  οποιοδήποτε είδος  κακοποίησης,  καθώς είναι 
συνηθισμένα σε βία και σκληρότητα. 
 Μια  άλλη  βασική  αιτία  που  ένας  νέος  προσφεύγει  στο  έγκλημα  είναι  η 
ανάγκη για ασφάλεια, να νιώσει ότι ανήκει κάπου, σε μία ομάδα, σε μία οικογένεια, 



καθώς και τα οικονομικά προβλήματα. Έτσι, οι έφηβοι σαν κι εμάς, καταφεύγουν 
σε ναρκωτικά, ληστείες, κλοπές. Όλα τα παραπάνω συνήθως συνοδεύονται και από 
μία κακή σχολική επίδοση. 

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης
∆εν αρκεί μόνο η καλή προσπάθεια από το νομοθέτη, δεν αρκεί να βελτιώνουμε 
τους νόμους σε θεωρητικό επίπεδο και να βαυκαλιζόμαστε ότι έχουμε οικοδομήσει 
μια προοδευτική κοινωνία, όσο, σε πρακτικό επίπεδο, οι νόμοι παραμένουν κενό 
γράμμα. Αρκετά, λοιπόν, με τα λόγια είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε σε 
πράξεις. Είναι ώρα να γίνει συνείδηση όλων πως χωρίς έγκυρη πρόληψη και καίρια 
αντιμετώπιση θα καταστραφεί το μέλλον κάθε κοινωνίας.
- Πρώτα-πρώτα, δεν ακούμε  να γίνεται λόγος για την ανευθυνότητα των γονέων 
και την ανεπαρκή αγωγή των παιδιών τους. 
-  ∆εύτερον,  δε  γίνεται  λόγος  για  τους  χώρους  στους  οποίους  έχουμε  συχνή 
παραβατικότητα. Σε τέτοιους χώρους οι αρμόδιες αρχές πρέπει να βάλουν λουκέτο 
ή να πάρουν την άδεια, για να αποφευχθεί η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων ξανά. 
-  Τρίτον,  δε  γίνεται  λόγος πουθενά για  την εξώθηση στην παραβατικότητα από 
τηλεοπτικές εκπομπές.
 Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι πιο αυστηρό και να απαγορεύει 
προγράμματα ή ταινίες που προάγουν τη βία και την εγκληματικότητα. 
- Επίσης, τα μέτρα ασφαλείας στα γήπεδα θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά, γιατί  
εκεί αναπτύσσεται ο φανατισμός. Θα πρέπει να προαχθεί η ιδέα του φιλάθλου και 
όχι του οπαδού, καθώς ο αθλητισμός βοηθά στην ένωση των ανθρώπων και όχι 
στην προαγωγή της βίας. 
- Οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων πιστεύω ότι οφείλουν να προσφέρουν στήριξη 
στα παιδιά, ενημερώνοντας για την αντιμετώπιση της θυματοποίησής τους το ευρύ 
κοινό. 
-  Τέλος,  θα  ήθελα  να  πω  ότι  δε  γίνεται  λόγος  για  την  ανεπαρκή  αγωγή  και 
επιτήρηση  από  τους  εκπαιδευτικούς,  για  τη  δυσλειτουργία  του  εκπαιδευτικού 
συστήματος στη χώρα μας. Ας είμαστε ειλικρινείς, κύριοι συνάδελφοι, πόσο βάρος 
δίνεται  από  το  κράτος  στην  πρόληψη  της  νεανικής  παραβατικότητας;  Πόσοι 
σχολικοί  ψυχολόγοι  εργάζονται  στα  ελληνικά  σχολεία;  Πόσο  γρήγορη  είναι  η 
αντίδραση των υπεύθυνων φορέων σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων 
των παιδιών;
 Κατά  τη  γνώμη  μου,  είναι  σημαντικότερο  να  ασχοληθούμε  με  τη  σωστή 
διαπαιδαγώγηση  των  νέων  πρώτα,  για  να  αποφευχθούν  τέτοια  φαινόμενα 
εγκληματικότητας και αργότερα να ασχοληθούμε με τον ποινικό σωφρονισμό τους. 
Για αυτό, εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να καταφέρει η παιδεία να 
αποτρέψει τους νέους από τη ροπή προς την εγκληματικότητα. 
Άλλωστε, όπως είπε και ο Βίκτωρ Ουγκώ, η κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα και 
ο εγκληματίας απλά το διαπράττει. 
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