ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α’ ΚΕΙΜΕΝΟ :
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΡΚΑΚΑΚΗ ( Γερμανία ) : Κύριε πρόεδρε , αγαπητοί βουλευτές ,
ονομάζομαι Κορκακάκη Νεκταρία και ζω προσωρινά στη Γερμανία.
Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις σχετικά με το θέμα των ναρκωτικών.
Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα των ναρκωτικών , τα τελευταία χρόνια, έχει οξυνθεί ιδιαίτερα και έχει εξελιχθεί σε μάστιγα της κοινωνίας μας. Φυσικά τα θύματά του
είναι κατά κανόνα νέοι. Οι στήλες των εφημερίδων φιλοξενούν καθημερινά περιστατικά θανάτων τέτοιου είδους. Σύμφωνα με έρευνες στον ελλαδικό χώρο κάθε χρόνο
διακινούνται δυο τόνοι ηρωίνης. Σήμερα υπάρχουν εξήντα χιλιάδες εξαρτημένοι από
την ηρωίνη και ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες Έλληνες έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά.
Περισσότερα από εκατό δισεκατομμύρια δραχμές είναι ο ετήσιος τζίρος από το
εμπόριο της ηρωίνης στη χώρα μας. Ένα γραμμάριο ηρωίνης κοστίζει περίπου τριαντα χιλιάδες δραχμές και ένας χρήστης χρειάζεται για τις εβδομαδιαίες δόσεις του
εξήντα πέντε έως εβδομήντα χιλιάδες δραχμές. Πρόσφατη έρευνα στη Βόρειο Ελλάδα έδειξε ότι οι θάνατοι από τα ναρκωτικά έχουν αυξηθεί κατά 127%.
Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί, πράγμα που αποδεικνύει ότι τα ναρκωτικά έχουν
μπει για τα καλά στη ζωή μας. Νέα παιδιά γεμάτα όνειρα για την ζωή, που πάνω
τους η κοινωνία στηρίζει ένα σωρό ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο, γίνονται δέσμιοι του πάθους τους για τα ναρκωτικά. Δε θέλω να αναφερθώ στα αίτια, τα οποία
ωθούν τους νέους στα ναρκωτικά, διότι είναι πλέον γνωστά. Είναι επίσης γνωστό
σε όλους ότι οι νέοι που έχουν αρχές και πιστεύουν σε αξίες και ιδανικά, αυτοί για
τους οποίους έχει νόημα η ζωή, δε διατρέχουν τον κίνδυνο να παρασυρθούν από
τα ναρκωτικά. Το εσωτερικό ψυχικό και πνευματικό τους περιεχόμενο λειτουργεί
σαν θώρακας και ασπίδα ασφαλείας που δεν επιτρέπει στα βέλη του μεγάλου εχθρού
της νεολαίας να πλήξουν τη ζωή τους.
Ξέρουμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Όμως για να επιτευχθεί, πρέπει η πολιτεία να λάβει κάποια μέτρα. Πρώτα πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηρές ποινές, όπως η ισόβια κράτηση για τους εμπόρους. Η ολοκληρωμένη και πλήρης ενημέρωση της νεολαίας για τα ναρκωτικά μέσα στο σχολικό χώρο, θα ήταν ο
αποτελεσματικότερος τρόπος. Αυτή η ενημέρωση θα ήταν καλύτερο να γίνεται από
εκπαιδευτικούς ενημερωμένους ή ακόμη και από πρώην χρήστες ναρκωτικών.
Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερα και σωστά οργανωμένα κέντρα απεξάρτησης. Ένας καλός τρόπος είναι η αναδιοργάνωση και ο συνεχής εκσυγχρονισμός του Σώματος Δίωξης Ναρκωτικών και ο εξονυχιστικός έλεγχος στα σύνορα. Τέλος πρέπει να απαγορευθεί η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των δήθεν μαλακών ναρκωτικών, διότι σιγά-σιγά επέρχεται η εξάρτηση και η ανάγκη σκληρότερων από αυτά. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει στον ουρανό να βρέξει, αλλά μπορείς να βρείς μια ομπρέλα για να προστατευθείς από τη βροχή.
Γονείς, Σχολείο και Πολιτεία, πρέπει να δώσουν στους νέους μια τέτοια ομπρέλα και να τους οπλίζουν με τη δύναμη της αντίστασης στο κακό. Πρέπει να
ενισχύσουν μέσα τους την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, την αγάπη στον εαυτό τους
και στους γύρω τους. Ο αγώνας είναι τίμιος, και γι’αυτό θα πρέπει να είναι νικηφόρος, όσο είναι ακόμα καιρός
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Β’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (80 – 90 λέξεις)
( Μονάδες 25 )
2 α).Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το περιεχόμενο του ακόλουθου αποσπάσματος από την §5 του κειμένου :
( Μονάδες 10 )
“Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει στον ουρανό να βρέξει, αλλά μπορείς
να βρείς μια ομπρέλα για να προστατευθείς από τη βροχή. ”

2 β).Να βρείτε δυο περιπτώσεις ενεργητικής σύνταξης στο κείμενο και να γίνει
μετατροπή της σε παθητική. Τι επιδιώκουμε να πετύχουμε με την παθητική
σύνταξη ;
( Μονάδες 5 )
2 γ).Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειμένου:
οξύνω – δέσμιος – ισόβιος - ενημέρωση – εξονυχιστικός
( Μονάδες 5 )
2 δ). Να αναλύσετε την §3 του κειμένου στα δομικά της στοιχεία ( θεματική
περίοδος – σχόλια – κατακλείδα, αν υπάρχει ) :
3.

( Μονάδες 5 )
Σαν νέος που μετέχεις στην κοινωνική ζωή του τόπου σου καλείσαι,
μαζί με άλλους νέους, σε μια γενικότερη συζήτηση για τα ναρκωτικά,
να αναπτύξεις σε ένα κείμενο 500 περίπου λέξεων το παρεμφερές με
τα ναρκωτικά θέμα :
“ Το κάπνισμα, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του στην υγεία
του ανθρώπου, δεν περιορίζεται αλλά διαδίδεται επικίνδυνα.
Ποιοι λόγοι ωθούν τους νέους ιδιαίτερα σ’αυτήν τη συνήθεια ;”
( Μονάδες 50 )

