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2) Στην εικόνα παρατηρούμε ένα παιδί προβληματισμένο. Πιο συγκεκριμένα, στο φόντο της εικόνας ένα μικρής 
ηλικίας άτομο, πιάνει με χαρακτηριστικό τρόπο το κεφάλι του, ενώ σε πρώτο πλάνο παρατηρεί κανείς μια σύριγγα 
πάνω στην άκρη ενός τραπεζιού. Η στάση του σώματος του παιδιού φανερώνει ότι αυτό βρίσκεται σε απόγνωση 
προφανώς λόγω της χρήσης ναρκωτικών. Εύκολα λοιπόν συμπεραίνει κανείς ότι η εικόνα αυτή έχει στενή σχέση με 
το κείμενο διότι στο κείμενο παρουσιάζονται έρευνες και επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν τα ποσοστά 
χρήσης αυτών των ουσιών από διάφορους ανθρώπους κυρίως νέους, ενώ στην εικόνα παρουσιάζεται ένα παιδί που 
κάνει χρήση αυτών των ουσιών. Στο κείμενο αυτή η εικόνα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την προτροπή 
των αναγνωστών ν’αντιδράσουν στο πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών από τους νέους. 

 

 3) Σύμφωνα με την εικόνα του κειμένου 3, παρατηρούμε ότι πρόκειται για μια δράση μιας μαθήτριας να 
συμβουλεύσει συνομίληκούς της να μην κάνουν στη ζωή τους χρήσεις ουσιών που μπορεί να βλάψουν τον 
οργανισμό τους. Στην εικόνα αυτή η μαθήτρια θέλει να αφυπνίσει τους ανθρώπους (κυρίως τους συνομίληκους της) 
να σταματήσουν ή και να αρνηθούν να κάνουν χρήση αυτών των ουσιών. Έτσι βλέπουμε στη μέση μια παλάμη που 
συμβολικά σημαίνει ότι η εξάρτηση θα πρέπει να σταματήσει και μέσα στην παλάμη βλέπουμε με έντονη 
γραμματοσειρά γραμμένο το εξής μήνυμα: «ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ». Άρα, όπως 
καταλαβαίνουμε ο σκοπός του μηνύματος είναι να αφυπνίσει και να προτρέψει να αποφύγουν οι νέοι τις εξαρτήσεις 
από τα ναρκωτικά, το κάπνισμα, το αλκοόλ. Τονισμένα ιδιαίτερα όπως βλέπουμε είναι οι λέξεις «ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΖΩΗ» 
διότι αυτά αποτελούν λέξεις κλειδιά κειμένου. Ακόμη η χρήση προστακτικής στο ρήμα «πείτε», δηλώνει έντονη  
προτροπή και το β’ πληθυντικό προσδίδει άμεσο ύφος. Γύρω από την παλάμη υπάρχουν ζωγραφισμένες οι 
εξαρτήσεις που μπορεί να έχει κάποιος δηλαδή (ναρκωτικά ενέσιμα ή όχι,τσιγάρο και ποτό) σημειωμένες ως 
απαγορευμένες. Απευθύνεται λοιπόν στους νέους που πειραματίζονται με αυτές τις ουσίες και πρέπει να 
σταματήσουν αλλά και σε νέους που δεν έχουν πειραματιστεί ποτέ σε αυτές. Σχετίζεται άμεσα με τα προηγούμενα 
κείμενα αφού όλα έχουν ως θέμα τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και τις αρνητικές συνέπειες που φέρουν. Τέλος, 
σκοπός της «καλλιτέχνιδος» είναι να αφυπνίσει, να ευαισθητοποιήσει τους θεατές και να τους αποτρέψει από την 
χρήση αυτών των ουσιών. 
 

4)   αποκαλύπτει  → αποδεικνύει 

υλοποιείται → πραγματοποιείται 

σημειώνει → τονίζει 

εφαρμόζονται → πραγματοποιούνται 

τονίζουν → επισημαίνουν 

διαθέσει → δώσει 

 

 



 
 
Παραγωγή λόγου 

Αξιότιμο ακροατήριο, 

  Ονομάζομαι ……Γ.Κ.……, είμαι μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου και με αφορμή την  εκδήλωση του σχολείου μας για 
την ημέρα κατά των ναρκωτικών, αξιοποιώ την ευκαιρία που μου δίνεται από αυτό εδώ το βήμα για να σας 
αναφέρω τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης ενός μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι νέοι 
σήμερα, τον εθισμό τους στα ναρκωτικά. 
  Αρχικά, όπως όλοι γνωρίζετε ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πολύ συχνό φαινόμενο τη σημερινή εποχή και πολλοί 
νέοι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Ποιός από μας δεν έχει συναντήσει στο δρόμο κάποιον νέο με 
πρόβλημα εξάρτησης; Δυστυχώς όμως, αυτός ο εθισμός στα ναρκωτικά μπορεί να δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα, που επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία του οργανισμού. Έπειτα επειδή τα ναρκωτικά κατακλύζουν 
και ελέγχουν τον εγκέφαλο, μπορεί να δημιουργήσουν σε έναν άνθρωπο ανάρμοστες συμπεριφορές λόγω των 
εθιστικών αυτών ουσιών. Επιπρόσθετα, πολλοί άνθρωποι υποτιμούν εξευτελίζουν και περιθωριοποιούν αυτά τα 
άτομα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ψυχολογία των ατόμων και να ωθούνται σε βίαιες συμπεριφορές.  Τέλος 
όπως όλοι γνωρίζετε, πολλοί άνθρωποι υποτιμούν κ’ εξευτελίζουν αυτά τα άτομα αντί να τα βοηθήσουν. 
  Γι’ αυτούς τους λόγους, κρίνω σκόπιμο να σας αναφέρω μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Αρχικά πρέπει να παρέχεται ψυχολογική στήριξη από ομάδες ειδικών σε αυτά 
τα άτομα αφού συχνά η χρήση των ναρκωτικών ουσιών σε έναν άνθρωπο είναι ένα μέσο αντίδρασης  σε 
οικογενειακά προβλήματα. Ακόμη πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι όχι μόνο δεν είναι σωστό να 
απομονώνουμε άτομα με προβλήματα εξάρτησης αλλά δυσχεραίνουμε την επανένταξη στην κοινωνία, όσων 
προσπαθούν ν’ απεξαρτητοποιηθούν. Τέλος -και πιστεύω  όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου- οφείλει η πολιτεία να 
επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος ιδρύοντας περισσότερα 
κέντρα απεξάρτησης που θα στελεχωθούν από ικανότατο προσωπικό. 
  Ολοκληρώνοντας, θεωρώ πως το πρόβλημα του εθισμού των ναρκωτικών είναι μεγάλο στις μέρες μας και με την 
κατάλληλη βοήθεια μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε .  
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