ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ Α΄ ΛΥΚΕΊΟΥ.
Α1. Η νεολαία αρνείται να υιοθετήσει τα πρότυπα που της προσφέρονται καθώς
αυτά είναι ψεύτικα. Αρχικά, αυτοί που προσφέρουν τέτοιου είδους πρότυπα
φροντίζουν ώστε να µην µπορεί να κατανοηθεί ή να βρεθεί η προέλευσή τους
ούτε ο σκοπός για τον οποίο δηµιουργήθηκαν. Για αυτόν τον λόγο και οι νέοι
παρουσιάζονται καχύποπτοι ως προς αυτά αφού τους φαίνονται ανούσια. Έτσι,
προχωρούν στην υιοθέτηση δικών των προτύπων, τα αντί – πρότυπα, αφού
θεωρούν ότι αξίζει να έχουν υψηλότερους στόχους και ιδανικά, όπως είναι η
αλήθεια, η εντιµότητα και η κοινωνική προσφορά.
Α2α. Θεµατική Περίοδος: «Ο νέος κάθε εποχής είναι ίδιος, επιφανειακά
αλλάζει µόνο».

Λεπτοµέρειες – Σχόλια: «Άλλοτε φορά … συµβολή του»;
Κατακλείδα: «Να τραβήξουν λοιπόν το δρόµο που νιώθουν να τους
δείχνει ο ίδιος ο εαυτός τους».
Α2β. µέληµα
µέληµα: έννοια - µέριµνα.
κίβδηλα
κίβδηλα: ψεύτικα.
ιδανικά
ιδανικά: πρότυπα - ιδέες.
συσπείρωση
συσπείρωση: ένωση.
γόητρο
γόητρο: περηφάνια.
α.
B1.
B1.α
→ Ο Μινώταυρος, σύµφωνα µε την µυθολογία, κατοικούσε στον
λαβύρινθο κτίσµα που κατασκευάστηκε από τον Δαίδαλο.
→ Η χρήση ναρκωτικών οδηγεί τον άνθρωπο σε δαιδαλώδεις
λαβυρίνθους προβληµάτων και καταστάσεων που προκαλούν
πρώτα τον κοινωνικό και ύστερα τον αναπόφευκτο σωµατικό
θάνατο.
Β1. β. Οι νέοι κάθε εποχής πιστεύουν στην αυθεντία της λογικής και όχι
στη λογική της αυθεντίας: η σύνταξη είναι ενεργητική
ενεργητική.
Μετατροπή σε παθητική
παθητική: Η αυθεντία της λογικής και όχι η λογική της
αυθεντίας πιστεύεται από τους νέους κάθε εποχής.

Γ.

Επικοινωνιακό Πλαίσιο
Πλαίσιο:: Άρθρο
Άρθρο:: Τίτλος
Τίτλος:: ‘ Οι υψηλές αξίες’
αξίες’..
Πρώτο Ζητούµενο
Ζητούµενο:: Αποτελέσµατα των θετικών προτύπων
προτύπων..

1.
Προβάλλουν ηθικοκοινωνικές αρετές.
2.
Βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και ασκούν ευεργετική
επίδραση σε
αυτήν.
3.
Αναπτύσσουν τον πολιτισµό.
4.
Γεµίζουν µε ιδανικά και οράµατα τους νέους.
5.
Γεννούν την εµπιστοσύνη, την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία.
6.
Συµβάλλουν στη διαµόρφωση της προσωπικότητας.
7.
Συντελούν στην ανύψωση της κοινωνίας και προάγουν το επίπεδο
της κοινωνικής συµβίωσης.
8.
Οδηγούν το άτοµο στην καταξίωση.
Δεύτερο Ζητούµενο
Ζητούµενο:: Αποτελέσµατα υιοθέτησης ειδώλων
ειδώλων..
1.
Η προσκόλληση σε κάποιο είδωλο κάνει τον άνθρωπο νωθρό, τον
µαζοποιεί, τον αδρανοποιεί, τον κάνει παθητικό, που ενώ ικανοποιείται
µε τα επιτεύγµατα των άλλων, δε φροντίζει για τη δική του πρόοδο.
2.
Διαψεύδει ευγενικές φιλοδοξίες και όνειρα.
3.
Προκαλεί φανατισµό, µισαλλοδοξία και συγκρούσεις. Και όταν η
λατρεία και ο θαυµασµός προς τα είδωλα φτάνει στα όρια του
παροξυσµού, οι οπαδοί ή οι θαυµαστές παρασύρονται σε αλόγιστες
πράξεις και βανδαλισµούς (γήπεδα, συναυλίες κλπ.), που βλάπτουν το
κοινωνικό σύνολο.
4.
Όσοι θαυµάζουν και θεοποιούν τα είδωλα, πολλές φορές
παρασύρονται από τις φιλοδοξίες τους και κάνουν απερίσκεπτες
ενέργειες, για να φτάσουν τα πρότυπά τους, µε συνέπεια να χάνουν
πολύτιµο χρόνο για τη µελλοντική τους αποκατάσταση.
5.
Οδηγούν τους νέους στην τυφλή µίµηση αυτών των ειδώλων.
6.
Τα άτοµα - είδωλα µεταδίδουν στους νέους τις ιδέες τους, που έχουν
αρνητικές συνέπειες για το δικό τους µέλλον.

