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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Κείμενο 1: Το 25% έκανε, έστω μια φορά, χρήση κοκαΐνης

Ένας στους τέσσερις νεαρούς
Αθηναίους, θαμώνες νυχτερινών κέντρων
διασκέδασης, έχει κάνει έστω και μία φορά
στη ζωή του χρήση κοκαΐνης. Μάλιστα, την
τελευταία οκταετία έχει διπλασιαστεί ο
αριθμός των νέων που δηλώνουν ότι έχουν
χρησιμοποιήσει κοκαΐνη, στοιχείο που έρχεται
σε πλήρη «συμφωνία» με τη γενικότερη τάση
που καταγράφεται στην Ευρώπη για αύξηση της χρήσης κοκαΐνης στους νεαρούς ενήλικες.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά, ανησυχητικά, συμπεράσματα έρευνας που έγινε σε δείγμα 168
νεαρών θαμώνων νυχτερινών κέντρων διασκέδασης της Αθήνας ηλικίας 15 έως 30 ετών, την
άνοιξη του 2006, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιείται σε εννέα
ευρωπαϊκές πόλεις. Η έρευνα περιλαμβάνεται στην έκθεση για το 2006 του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ), την
οποία παρουσίασαν χθες η επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου κ. Μανίνα Τερζίδου και ο
καθηγητής κ. Αντ. Κουτσελίνης, μέλος του Δ.Σ. του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου ψυχικής Υγιεινής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η πιο δημοφιλής παράνομη
ουσία μεταξύ των νεαρών θαμώνων είναι η κάνναβη (65% δήλωσαν ότι την έχουν
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν) με το 15,5% να αναφέρει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα και ακολουθεί η κοκαΐνη και το «έκσταση». Το 25% δήλωσε ότι έχει
κάνει χρήση κοκαΐνης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, και αξίζει να σημειωθεί ότι σε
παρόμοια έρευνα που έγινε το 1998 το σχετικό ποσοστό ήταν 11,9%. Επίσης, χρήση του
«έκσταση» -τουλάχιστον μία φορά- δήλωσε το 18,5% των νεαρών θαμώνων με το αντίστοιχο
ποσοστό το 1998 να είναι 12,5%.
[..]Στα θετικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα για
το 2006 συμπεριλαμβάνεται η μείωση -για πρώτη φορά μετά το 2003- του αριθμού των
βεβαιωθέντων θανάτων από υπερβολική δόση. Πέρυσι αναφέρθηκαν συνολικά 273 θάνατοι
από υπερβολική δόση εκ των οποίων -έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2007- είχαν επιβεβαιωθεί
με τοξικολογικές αναλύσεις οι 173. Για το 2005 οι βεβαιωθέντες θάνατοι εξαιτίας υπερβολικής δόσης ήταν 314. Φέτος η έκθεση, δεν παρουσιάστηκε με τη μορφή τόμου όπως συνέβαινε ως σήμερα, καθώς το ΕΚΤΕΠΝ, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων του δεν μπορούσε να διαθέσει 7.500 ευρώ για την εκτύπωσή της. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ο ΟΚΑΝΑ χρωστά στο Κέντρο για τα τελευταία τέσσερα χρόνια περίπου 1,7 εκατ. ευρώ. Όπως επεσήμαναν
οι ομιλητές, παρά τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις του υπουργείου Υγείας με τις οποίες
εντέλλεται ο ΟΚΑΝΑ να καταβάλει τις δόσεις της χρηματοδότησης, ο Οργανισμός υπολείπεται των οικονομικών του υποχρεώσεων. Αποτέλεσμα είναι να έχουν μείνει απλήρωτοι επί
τρεις μήνες οι εργαζόμενοι στο ΕΚΤΕΠΝ, να μην εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης
Πέννυ Μπουλούτζα
εφ. Καθημερινή 19/12/2007

Κείμενο 2: Ένας στους τέσσερις νέους έχει δοκιμάσει κοκαΐνη
Η ΚΟΚΑΪΝΗ είναι το ναρκωτικό των μπαρ: αυτό αποκαλύπτει μελέτη, σύμφωνα με
την οποία ένας στους τέσσερις νεαρούς Αθηναίους που διασκεδάζουν σε νυχτερινά κέντρα
έχει δοκιμάσει έστω και μια φορά στη ζωή του κοκαΐνη! Αύξηση, όμως, παρουσιάζει και η
χρήση της ουσίας «έκσταση» μεταξύ των θαμώνων των κλαμπ.
Η τελευταία έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα
Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ), στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε
ερωτηματολόγιο 168 νέοι ηλικίας από 15 έως 30 ετών, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η
κάνναβη παραμένει η πιο δημοφιλής ναρκωτική ουσία, αφού το 65% των συμμετεχόντων
δήλωσαν πως έχουν δοκιμάσει στο παρελθόν την ουσία αυτή. Μάλιστα, περίπου δύο στους
δέκα είπαν πως κάνουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ιδιαίτερα
ανησυχητική όμως, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, είναι η αύξηση χρήσης κοκαΐνης, καθώς
το ποσοστό των χρηστών έχει διπλασιαστεί σε λιγότερο από μία δεκαετία: από 11,9% το
2008 άγγιξε το 25% το 2006!
Μάρθα Καϊτανίδη, εφ. Τα Νέα, 19/12/2007

Κείμενο 3:

Θέματα
1. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό –Λάθος τις παρακάτω προτάσεις:
α) Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των χρηστών κοκαΐνης.
β) Η δημοφιλέστερη παράνομη ουσία είναι η κάνναβη.
γ) Οι βεβαιωθέντες θάνατοι από υπερβολική δόση παρουσιάζουν μείωση το
2006.
δ) Η χρήση της κοκαΐνης μειώνεται σταθερά.
(10 μονάδες)

2. Πώς συνδέεται η πρώτη εικόνα με το γραπτό μέρος του κειμένου; Τι προσφέρει σ’αυτό;
(10 μονάδες)
3. To κείμενο 3 αποτελεί ένα γκράφιτι μιας μαθήτριας της Γ΄ Γυμνασίου. Ποιο είναι το θέμα
του, σε ποιους απευθύνεται, πώς σχετίζεται με τα άλλα δυο κείμενα και ποιος είναι ο
σκοπός του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(10 μονάδες)
4. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις: αποκαλύπτει, υλοποιείται, σημειωθεί,
εφαρμόζονται, τονίζουν, διαθέσει, με συνώνυμες έτσι ώστε να μην αλλάξει το νόημα στο
κείμενο που βρίσκονται.
(6 μονάδες)
Παραγωγή λόγου
Με αφορμή την ημέρα κατά των ναρκωτικών, αποφασίζετε σε μια ομιλία (≈250 λ.) να
ενημερώσετε τους συμμαθητές σας και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για τις συνέπειες
αυτού του προβλήματος και να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής του.
(24 μονάδες)
Επιμέλεια: Κότσης Γαβριήλ
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