Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεµάτων
Νέα Ελληνικά
Ενότητα Α
1.

α λάθος
β σωστό
γ λάθος
δ λάθος

2. Σύµφωνα µε το Μάριο Πλωρίτη, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι στις
µέρες µας δεν απασχολούν όσο θα έπρεπε τους γονείς τους, οι οποίοι εκτελώντας τις
τυπικές υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά τους, έχουν την ψευδαίσθηση πως εκπληρώνουν το καθήκον τους. Αναφέρει σχετικά πως οι Έλληνες γονείς ενδιαφέρονται για
τη διαβίωση των παιδιών τους, για την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία τους, πληρώνοντας για τα παραπάνω. Θεωρούν δηλαδή ότι παρέχοντας στα παιδιά τους υλικά
αγαθά κάνουν το χρέος τους ως γονείς. Αυτές οι παροχές, οι ευκολίες και οι ανέσεις
της εποχής, ωστόσο, οδηγούν στην έξαρση της χρήσης των ναρκωτικών και στην
αύξηση της βίας από µέρους των µαθητών, και αντί να κινητοποιηθεί ο προβληµατισµός των µεγάλων, οι περισσότεροι από αυτούς εφησυχάζουν.
Ενότητα Β
1α)
Ο τρόπος πειθούς που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο είναι η
επίκληση στη λογική µε τεκµήρια. Συγκεκριµένα παρατίθενται στατιστικά στοιχεία που
δηµοσιεύτηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αλλά και χρονολογικά στοιχεία(19931998, 6%, 14%, 63%, 47%, 7.1%). Με τα τεκµήρια ο συγγραφέας έχει σκοπό να επιβεβαιώσει τα επιχειρήµατά του και να τεκµηριώσει την άποψή του πάνω στο θέµα.
1β)
Ενδεικτικά αναφέρονται:
«λίθο του αναθέµατος», «κοινός τόπος», «κοινός νους», «άνετη ζωή», «µάστιζαν τη
νεολαία», «η ανοιχτή κοινωνία της αφθονίας», «η αποτίναξη των απαγορεύσεων»
2α)
νοιάζονται ~ ενδιαφέρονται
µετατρέπονται ~ αλλάζουν
νιώθουν ~ αισθάνονται
ανήµποροι ~ ανίκανοι
αντιξοότητες ~ δυσκολίες
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2β)
Το σχολείο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες διαπαιδαγώγησης των νέων.
Ζούµε σε µια εποχή εξαιρετικών αλλαγών.
Η ροπή προς την υποκουλτούρα υποβαθµίζει το πολιτισµικό επίπεδο της χώρας µας.
Η φανατική υποστήριξη των ποδοσφαιρικών οµάδων συχνά οδηγεί στο χουλιγκανισµό.
Οι πλασµατικές διαπροσωπικές σχέσεις στηρίζονται κυρίως σε οικονοµικά συµφέροντα.
Ενότητα Γ
α)
Θέµα του κειµένου είναι τα αυξηµένα κρούσµατα χρήσης ναρκωτικών και άσκησης
βίας απ’ τους νέους. Κατά το συγγραφέα, η στάση των µεγάλων εξαντλείται στην τυπική εκτέλεση των καθηκόντων και διακρίνεται απ’ την αδιαφορία, σε πείσµα στατιστικών ερευνών που επιβεβαιώνουν την ανησυχητική έξαρση του φαινοµένου.
Πίσω απ’ την έξαρση αυτή κρύβονται οι αντιφάσεις της εποχής, που περιβάλλει τους
νέους µε σοβαρά προβλήµατα στον επαγγελµατικό, οικογενειακό διαπροσωπικό και
πολιτιστικό τοµέα. Έτσι, γεννιέται το αίσθηµα της ανασφάλειας, που κάτω απ’ την πίεση των προτύπων σκληρότητας, απανθρωπιάς και φανατισµού εξελίσσεται σε αίσθηµα ασφυξίας και οδηγεί στη «λύση» των ναρκωτικών και της βίας, κατά µίµηση
των προτύπων βίας που προβάλλονται απ΄ τα µέσα ενηµέρωσης. Το παρήγορο είναι
πως οι πιο πολλοί νέοι καταφέρνουν να µείνουν ανεπηρέαστοι απ’ όλα αυτά.
β)
Επικοινωνιακό πλαίσιο = οµιλία = προσφώνηση - αποφώνηση
Κυρίες και κύριοι καθηγητές, Αξιότιµε κύριε 3ιευθυντά, Αγαπητοί συµµαθητές,
Κυρίες και κύριοι,
Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά το κύριο µέρος του θέµατος…
1. Αίτια του φαινοµένου
♦ Η χαλάρωση σε µεγάλο βαθµό του οικογενειακού θεσµού στρέφει πολλούς νέους προς τα ναρκωτικά.
♦ Η επιδείνωση των σχέσεων ανάµεσα στους νέους και τους µεγαλύτερους δηµιουργεί πολλά ψυχολογικά προβλήµατα και ωθεί τους νέους στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και σε πλήθος άλλων αντικοινωνικών µορφών συµπεριφοράς.
♦ Η ζωή στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις (αποξένωση – αλλοτρίωση – ψυχρότητα
στις ανθρώπινες σχέσεις και αδιαφορία για το συνάνθρωπο).
♦ Η ανεργία είναι βασικός παράγοντας, που ωθεί τους νέους στην αναζήτηση τεχνητών παραδείσων.
♦ Η αµφισβήτηση της παράδοσης, η κρίση των αξιών και των θεσµών, η έλλειψη
ιδανικών (οι νέοι περιφέρονται χωρίς πυξίδα και ηθικό προσανατολισµό).
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♦ Η εισροή ξένων προτύπων συµπεριφοράς από τις οικονοµικά αναπτυγµένες
χώρες στις εξαρτηµένες και υποανάπτυκτες.
♦ Η επίδραση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε την προβολή ταινιών µε σκηνές εγκληµατικών πράξεων και ηρωοποίηση των ατόµων, που υποδύονται
τους χρήστες απαγορευµένων ουσιών.
♦ Σηµαντικό ρόλο για τον έφηβο παίζει η φιλική συντροφιά, οι συνήθειες των άλλων µε τους οποίους συναναστρέφεται.
♦ Η λανθασµένη πληροφόρηση και η άγνοια για τ’ αποτελέσµατα από τη χρήση
των ναρκωτικών.
♦ Η δίψα για το εύκολο κέρδος παρακινεί πολλούς στη διακίνηση των ναρκωτικών και στη διάδοσή τους στη νεολαία.
♦ Η περιέργεια των νέων για τις νέες εµπειρίες και πρωτόγνωρες απολαύσεις, η
λατρεία του «απαγορευµένου», η αναζήτηση κάποιας διεξόδου.
♦ Το γεγονός πως τα ναρκωτικά εισχωρούν στο χώρο της νεολαίας ως µόδα και
πολλές φορές ως τρόπος ζωής.
♦ Ο τουρισµός ασκεί µεγάλη επίδραση στον τρόπο ζωής ενός λαού. Ανάµεσα
στους τουρίστες, που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα µας, υπάρχουν πολλοί χρήστες ναρκωτικών ουσιών, που συντελούν αναπότρεπτα στη διάδοσή
τους.
♦ Γενικότερα, πολλοί σύγχρονοι διανοητές υποστηρίζουν την άποψη πως η άνοδος του υλικού – πνευµατικού – τεχνικού πολιτισµού επιφέρει ανάλογη χαλάρωση των ηθών.
♦ Το άγχος η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια.
♦ Η έλλειψη σωστής ψυχαγωγίας, η αδυναµία δηµιουργικής εκµετάλλευσης του
ελεύθερου χρόνου των νέων.
2. Συνέπειες
♦ Τοξικοµανείς, επειδή διαθέτουν όλα τους τα χρήµατα, για να προµηθευτούν τα
ναρκωτικά, δε σιτίζονται κανονικά.
♦ Το σώµα αδυνατεί και η ψυχική ισορροπία του ανθρώπου διαταράσσεται.
♦ Αυξάνεται ο αριθµός των αυτοκτονιών, ιδιαίτερα µεταξύ των ατόµων, που χρησιµοποιούν τα λεγόµενα παραισθησιογόνα, λ.χ. το L.S.D.
♦ Έρευνα έδειξε πως ο µέσος όρος ζωής των τοξικοµανών µειώνεται µέρα µε τη
µέρα αισθητά. Τούτο οφείλεται και στο γεγονός ότι οι έµποροι νοθεύουν τα
ναρκωτικά, προκειµένου ν’ αυξήσουν τα κέρδη τους, αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες ζωές.
♦ Οι τοξικοµανείς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απασχολούνται επαγγελµατικά, µε άµεση συνέπεια ν’ αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσχέρειες και να
ζουν παρασιτικά εις βάρος των άλλων µελών της οικογένειας.
♦ ∆ιάλυση των συζυγικών τους σχέσεων.
♦ Η όξυνση της βίας και της εγκληµατικότητας.
♦ Η περιθωριοποίηση των ναρκοµανών.
♦ Η διατάραξη της νοηµοσύνης του ανθρώπου, που προκαλεί βαθιές ψυχώσεις.
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♦ Ο άνθρωπος γίνεται παθητικός δέκτης των καταστάσεων και των γεγονότων,
καθηλώνεται η σκέψη και η κρίση του και γίνεται έρµαιο της βούλησης των ισχυρών.
♦ Γενικότερα, τα ναρκωτικά αποτελούν µέγιστο πλήγµα για την κοινωνία, καθώς
αυξάνονται τα άτοµα, που δεν ενεργούν και αδυνατούν να εκφράσουν τη θέλησή τους και να δηµιουργήσουν.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
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