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 ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κοινωνικός δαρβινισμός και κοινωνικός έλεγχος  
 
Εκρηκτικές διαστάσεις έχει  πάρει στην εποχή μας το φαινόμενο της τοξικομανίας. Όλο και  πιο 
νέα παιδιά, στα 15 -16 τους χρόνια, στρέφονται στις ναρκωτικές ουσίες, αναζητώντας έναν 
τρόπο «να ξεφύγουν» από μια αβίωτη πραγματικότητα, προσωπική και κοινωνική.  
 

Το κρίσιμο  ερώτημα, βέβαια, αφορά τις αιτίες του φαινομένου.  Γιατί αυτοί  οι  νέοι, που κατά 
τεκμήριο γνωρίζουν πού οδηγούνται, που έχουν δει φίλους και γνωστούς τους να πεθαίνουν 
μέσα στην εξαθλίωση, παίρνουν και οι ίδιοι , κάποια στιγμή, αυτό το  δρόμο;  

 

«Η αιτία του προβλήματος βρίσκεται στο εμπόριο των ναρκωτικών και το marketing», 
υποστηρίζουν οι 5 συντάκτες της «πρότασης νόμου για την τροποποίηση του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου περί των ναρκωτικών ουσιών».  Αρκεί όμως ένα καλό marketing, για να 
δώσει στην τοξικομανία το χαρακτήρα της επιδημίας, όπως την αποκαλούν πολλοί σήμερα; 
Αρκεί το marketing για να εξηγήσει την τεράστια έκταση που έχει αποκτήσει το φαινόμενο σε 
όλες τις χώρες του κόσμου, ανεπτυγμένες και υποανάπτυκτες; Σίγουρα έχει παίξει  το ρόλο 
του.  

 

 Όμως τις αιτίες που το γεννούν πρέπει  να τις αναζητήσουμε στη  βάση  της κοινωνίας, όχι  
στο  εποικοδόμημα 1.  Γ ιατί στο φαινόμενο της τοξικομανίας, με το χαρακτήρα που έχει σήμερα, 
αντανακλώνται οι  εκρηκτικές κοινωνικές αντιφάσεις  της εποχής της καπιταλιστικής  κρίσης και  
παρακμής. Αυτές οι  αντιφάσεις αποτυπώνονται  με δραματικό τρόπο στον ανθρώπινο ψυχισμό, 
ωθώντας όλο και περισσότερα άτομα, απ' όλα τα κοινωνικά στρώματα, να αναζητούν με 
απελπισία δρόμους φυγής απ' την αφόρητη πίεσή  τους.  

 

Η επιλογή αυτού του τρόπου ζωής, κατά την κρίσιμη ηλικία της εφηβείας δε γίνεται τυχαία. 
Έχουν συντελέσει διάφοροι παράγοντες ατομικοί και οικογενειακοί στην αλληλεπίδρασή τους 

            
1 εποικοδόμημα=οι θεσμοί, το δίκαιο , η τέχνη, οι αντιλήψεις που προέρχονται και καθορίζονται από τη βάση 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

(ψυχοτραυματικά βιώματα, θάνατοι, αποχωρισμοί αγαπημένων προσώπων σ την παιδική ή 
στην εφηβική ηλικία και άλλοι). Όμως,  όλοι αυτοί δεν είναι παρά 
οι  διαμεσολαβητές  της  κοινωνικής ,  πρώτα απ' όλα,  κρίσης, που αντανακλάται με ιδιαίτερο 
τρόπο στον καθένα, διαμορφώνοντας όρους «ευαλωτότητας», που δημιουργεί την επιρρέπεια  
στη χρήση ουσιών.  Η «ευαλωτότητα» σε ψυχολογικό επίπεδο είναι η μορφή που παίρνει στο 
άτομο η  κοινωνική ευαλωτότητα, που δημιουργείται από την απεξάρθρωση του κοινωνικού 
ιστού μέσα σε συνθήκες ακραίας αποξένωσης, πολιτιστικής καθυστέρησης και παρακμής, 
ανεργίας και κοινωνικής δυστυχίας. Στα ελλείμματα της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας του νέου 
που στρέφεται στα ναρκωτικά αντανακλώνται βαθιά ελλείμματα του κοινωνικού ιστού, που 
καθιστούν ελλειμματική τη διαδικασία κοινωνικοποίησης και ατελή την οργάνωση του 
ψυχισμού του.  
 

Μέσα σ' αυτούς τους υλικούς όρους αναπτύσσεται το marketing των εμπόρων ναρκωτικών, 
βρίσκει πρόσφορο  έδαφος και αποδίδει τους πλούσιους καρπούς του. Δεν είναι το makreting 
που δημιουργεί την ευαλωτότητα. Αντίθετα, είναι η ευαλωτότητα που δημιου ργεί μειωμένες 
αντιστάσεις στην επιρροή του marketing στο συγκεκριμένο άτομο. Ο άνθρωπος, έλεγε ο Μαρξ, 
είναι προϊόν των υλικών όρων της ζωής του. Σ' αυτούς ακριβώς τους όρους πρέπει  να 
αναζητήσουμε τις  αιτίες  της χειραγώγησης της συνείδησης, της αλλοτρίωσ ης, που ακραία της 
έκφραση αποτελεί η τοξικομανία, ως τρόπος ζωής πλατιών κοινωνικών στρωμάτων.  

 

Επομένως  ,  η σχέση του ατόμου με τη ναρκωτική ουσία του, με όλες τις ουσίες, δεν 
εξαντλείται στην αναζήτηση της φαρμακολογικής τους δράσης, και κατά συνέπεια δεν 
καθορίζεται μονοσήμαντα από το σύστημα προβολής αυτής ακριβώς της δράσης και τα 
παιχνίδια της αγοράς των ναρκωτικών. Η σχέση του ατόμου με τα ναρκωτικά καθορίζεται,  
κατά πρώτο λόγο, από το  ρόλο  που αυτά έρχονται να παίξουν στη ζωή του, το ρόλο 
του  «χημικού νάρθηκα», το δεκανίκι που, μέσα την ανασφάλειά του, πιστεύει πως χρειάζεται,  
για ν ' αντέξει τον εαυτό  του και τους άλλους, τη μιζέρια της αφόρητης καθημερινότητάς του.  

Κατερίνα Μάτσα, Ριζοσπάστης, 24 Ιουνίου 2001  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 100 -120 λέξεις.  

25 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β1.  ₍ ₍Η σχέση του ατόμου με τα ναρκωτικά καθορίζεται, κατά πρώτο λόγο, από το  ρόλο  που 
αυτά έρχονται να παίξουν στη ζωή του, το ρόλο του  «χημικού νάρθηκα», το δεκανίκι που, 
μέσα την ανασφάλειά του, πιστεύει πως χρειάζεται, για ν' αντέξει τον εαυτό του και  του ς 
άλλους, τη μιζέρια της αφόρητης καθημερινότητάς του₎₎ .  Να αναπτύξετε το περιεχόμενο του 
αποσπάσματος σε μια παράγραφο 80 -90 λέξεων.  

7 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β2.  Ποιος ο ρόλος των ερωτημάτων στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου;  

3 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β3.  α) Ποιο τρόπο πειθούς και ποια μέσα χρησιμοποιεί η συγγραφέας στην 4 η  παράγραφο του 
κειμένου;  
β) Να εντοπίσετε ένα τρόπο ανάπτυξης στην ίδια παράγραφο του κειμένου.  
γ) Να σημειώσετε με ποιους τρόπους εξασφαλίζεται η συνοχή στην ίδια παράγραφο.  

6 ΜΟΝΑΔΕΣ  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Β4.Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις;  
Όμως,  
Αντίθετα  
Επομένως  

3 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β5. Το κείμενο που διαβάσατε είναι άρθρο. Να επιβεβαιώσετε τον χαρακτηρισμό αναφέροντας 
τρία χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κειμενικού είδους.  

 6 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β6.Να γράψετε ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  κρίσιμο,  αντιφάσεις,  
καπιταλιστικής, επιρρέπεια, αποξένωσης, πρόσφορο, επιρροή.  

7 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β7.Από το δεύτερο συνθετικό των λέξεων να σχηματίσετε ένα ουσιαστικό και ένα επίθετο (  
απλό ή σύνθετο)  

 ουσιαστικό  επίθετο  

διαμορφώνοντας    

ανεργίας    

χειραγώγησης    

 
3 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Γ.  Το σχολείο σας διοργανώνει ημερίδα με θέμα τα ναρκωτικά. Λαμβάνοντας μέρος ως 
εκπρόσωπος των μαθητών , εκφωνείτε μια ομιλία στην οποία αναφέρεστε στις κυριότερες 
αιτίες που ωθούν τους νέους στα ναρκωτικά , αλλά και στους τρόπους με το οποίους το 
σχολείο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.( 500 -600 Λέξεις)  

40 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

    
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


