Στο κείμενο αυτό ο Μ.Πλωρίτης εξετάζει το πρόβλημα των ναρκωτικών και της βίαιης
συμπεριφοράς των νέων. Στη συνέχεια διερευνά τα αίτια του φαινομένου αυτού και κάνει
μια αναφορά στη στάση και στη συμπεριφορά των ενηλίκων. Φαινόμενα όπως η
οικονομική επιτυχία, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η αδιαφορία των
ανθρώπων, οι πόλεμοι και η επικράτηση του φανατισμού με σκοπό τον αφανισμό των
άλλων προβάλλουν τρομακτικά στο νου της νεολαίας με αποτέλεσμα να αναζητούν διέξοδο
στα ναρκωτικά. Ο αρθρογράφος ακόμα επιδιώκει να επισημάνει στον αναγνώστη πως το
πρόβλημα, που αφορά τους νέους γίνεται όλο και πιο έντονο και είναι κοινό για όλους,
αφού τα βασικά αίτιά του προέρχονται σπό τον κόσμο και την κοινωνία των ενηλίκων.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Νοιάζονται: ενδιαφέρονται,αγωνιούν, σκέφτονται ≠ αδιαφορούν.
Διαβίωση: διαβιώνω= επιβίωση,ζωή,βίος, τρόπος ζωής ≠ θάνατος.
Νανουρίζουν:κοιμούνται,αποκοιμίζουν ≠ ξυπνούν,αναταράσσουν.
Κοινολογήθηκαν: δημοσιεύω, γνωστοποιώ ≠ αποκρύπτω.
Έξαρση: εξύψωση, ενθουσιασμός, ανύψωση ≠ στασιμότητα, ύφεση,απογοήτευση.
Βανδαλισμού: βιαιότητα, βαρβαρότητα ≠ πολιτισμός, δημιουργικότητα,
ηρεμία,πραότητα,γαλήνη.
Παραβατικής: παρά+βαίνω= παράνομος, αυτός που παραβαίνει το νόμο ≠ ομοταγήςνόμιμος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α'
1 α) Λάθος
β) Λάθος
γ) Σωστό
δ) Λάθος
ε) Σωστό
2. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι παρά την έξαρση των φαινομένων κοινωνικής
παθογένειας και την όξυνση της νεανικής επιθετικότητας και παραβατικής
συμπεριφοράς, ένα σημαντικό κομμάτι της νεολαίας αντιστέκεται σθεναρά. Ένα
υγιές κομμάτι της παλεύει με τη σύγχρονη πραγματικότητα να χτίσει ένα μέλλον πιο
βέβαιο και ανθρωπινότερο, αγωνίζεται να υλοποιήσει τα οράματά του με εφόδια την
παιδεία, τη γνώση, τις ηθικές αρχές και αξίες, την εργασία του. Η στάση τους δε
δηλώνει υποταγή ούτε στείρα άρνηση αλλά γόνιμη αμφισβήτηση και αντίδραση στα
<<κακώς κείμενα>> της κοινωνίας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β'
1α. Τα ναρκωτικά μάστιγα και επιδημία.
β. Το πρόβλημα των παιδιών μας.
2α.

παρά+βαίνω
προ+λαμβάνω
ψυχή+άγω
τέλειος+ποιώ
στερητικό+έργο

πρόσβαση,κατάληψη,παραγωγός,παραποίηση,περέργο
2β. Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης-αντίθεσης. Συγκεκριμένα
αναφέρεται στις πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες της σύγχρονης νεολαίας σε αντίθεση με
τα προβλήματα που μάστιζαν τους νέους κατά τη μεσοπολεμική και άμεσα μεταπολεμική
Ελλάδα.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
Αγαπητοί συνδημότες,
Καθημερινά πληροφορούμαστε από τα ΜΜΕ ή γινόμαστε οι ίδιοι αυτόπτες μάρτυρες
εγκληματικών πράξεων ή γενικότερα παραβατικών συμπεριφορών στις οποίες
πρωτοστατούν όλο και περισσότερο νεαρά άτομα. Το πρόβλημα απασχολεί βέβαια τους
ειδικούς και η όξυνσή του τις τελευταίες δεκαετίες επιβάλλει τη συνειδητοποίηση και την
ευαισθητοποίησή μας.
α) Η ηθική κρίση. Επικρατούν οι υλιστικές αξίες, ο καταναλωτισμός, ο ευδαιμονισμός, η
έλλειψη φραγμών, απελευθέρωση σεξουαλικών σχέσεων.
-Η οικογενειακή κρίση. Η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και
στα παιδιά, η απουσία έκδηλης στοργής και αγάπης, τα διαζύγια που φθάνουν σε πράξεις
εκδίκησης δεν είναι οι καλύτεροι παράγοντες για να προσανατολιστεί το νεαρό άτομο στην
κοινωνία.

-Η οικονομική κρίση, που οι νέοι κυρίως την εισπράττουν ως ανεργία.
-Τα Μ.Μ.Ε. μεταφέρουν καθημερινά πράξεις βίας και εγκληματικότητας από όλο τον
κόσμο και μάλιστα με τις λεπτομέρειές τους. Η μίμηση ανάλογων πράξεων είναι πιθανό
αποτέλεσμα. Ακόμα τα Μ.Μ.Ε. μέσα από τα προγράμματα <<ψυχαγωγίας>> εξωραίζουν
το έγκλημα.
-Η αναποτελεσματικότητα των σωφρονιστικών συστημάτων και μεθόδων.
-Ο αστικός τρόπος ζωής Στη σύγχρονη πόλη κυοφορείται η επιθετικότητα των νέων
γιατί δεν υπάρχει γι'αυτούς τρόπος διοχέτευσης του κρυμμένου ενεργητικού τους.
-Η μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου, η απομόνωσή του από τους άλλους στρέφει
πολλές φορές τους νέους στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και σε πράξεις βίας για να
καλύψουν ψυχικά και συναισθηματικά κενά.
-Η κοινωνική αδικία, οι ανισότητες, οι αντιφάσεις του σύγχρονου πολιτισμού, η αδυναμία
γενικότερα των φορέων κοινωνικοποίησης να επιτελέσουν το ρόλο τους και να ριζώσουν
την κοινωνική συνείδηση στους νέους.
-Η έντονη τάση του μιμητισμού και η περιέργεια, χαρακτηριστικά της ηλικίας των νέων.
β.
–

–
–
–
–
–

Με τον εξοπλισμό των νέων με ηθικές αξίες, ιδανικά από την οικογένεια, το σχολείο,
την κοινωνία. Ο καλύτερος σε τρόπος αφομοίωσης των αξιών αυτών ειναι ο
παραδειγματισμός.
Με την αντικατάσταση του προτύπου του "οικονομικού" ανθρώπου
Με την καταπολέμηση της ανεργίας και την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών
διαβίωσης
Με τη δημιουργία χώρων άθλησης για νέους και πολιτιστικών κέντρων
Τα ΜΜΕ να συνειδητοποιήσουν τον υπεύθυνο ρόλο τους και να πάψουν εξωραϊζουν το
έγκλημα
Ειδικά για τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών απαιτείται διαρκής ενημέρωση, σκληρή
νομοθεσία για τους εμπόρους ναρκωτικών και αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια
προς τα θύματα. Οι θεραπείες των χρηστών να γίνονται με σύγχρονες επιστημονικές
μεθόδους σε σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά ιδρύματα με εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι αντικοινωνικές συμπεριφορές ναρκοθετούν τα θεμέλια της κοινωνίας. Ας
προσπαθήσουμε, ατομικά και συλλογικά, να βοηθήσουμε εκείνους τους νέους που έχουν
ανάγκη ώστε να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνική ζωή και να λάβουμε καθε
προληπτικό μέτρο ανάσχεσης του προβλήματος.
Σας ευχαριστώ

