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ΓΗΑΓΩΛΗΚΑ ΔΘΦΡΑΖ – ΔΘΘΔΖ Α’ ΙΤΘΔΗΟΤ
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Α. ΘΔΗΚΔΛΟ

Τα πξόηππα θαη νη Νένη

Σηα κπαξάθηα θαη αιινύ όπνπ ζπρλάδεη λενιαία, αθνύσ ηνπο λένπο λα κηινύλ κόλν
γηα ρξήκα. Τν ρξήκα έρεη γίλεη γηα πνιινύο από απηνύο ην κόλν όλεηξν, ην κόλν
πξόηππν.
Η αλάπηπμε πξνηύπσλ απνηειεί ηδηαίηεξε αλάγθε ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο
θαη αλαγθαζηηθά ανηανακλά ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε κηαο νκάδαο ή κηαο επνρήο. Τα
πξόηππα νθείινπλ ηελ πλνή θαη ηηο κεηαιιαγέο ηνπο ζηε δπλακηθή ηεο θνηλσληθήο δσήο,
ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηερληθώλ κέζσλ, ηε δηακόξθσζε ηεο θάζε λέαο θνπιηνύξαο. Δελ
είλαη ινηπόλ ηπραία ε ζρεηηθή απνπζία πξνηύπσλ θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ θελνύ ηνπο από
ηηο ιεγόκελεο «επηειείο αμίεο», ζήκεξα, πνπ δηαλύνπκε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν από έλα
ζύλνιν γθξεκηζκέλσλ αμηώλ ζε έλα άιιν πνπ αθόκα δελ έρεη διαμορθωθεί.
Δελ είλαη όκσο πεξίεξγν όηη ε λενιαία δελ αζρνιείηαη κε ηα πξόηππά καο, αθνύ δελ
ζπλδέεηαη κε απηά. Καη πώο λα αζρνιεζεί αθνύ απηνί πνπ ηεο ηα πξνζθέξνπλ έρνπλ σο
πξώην κέιεκα λα κελ είλαη αληρλεύζηκε ε πξνέιεπζε, ε αλάδεημε θαη ε ζθνπηκόηεηά
ηνπο. Πώο ινηπόλ ε λενιαία λα αλνηρζεί ζε θάηη πνπ εμ' νξηζκνύ ππνπηεύεηαη; Αληηδξά
ζηα πξόηππα πνπ εκθαλίδνληαη θνύθηα θαη δεκηνπξγεί ηα δηθά ηεο λεαληθά «αληηπξόηππα». Η ζύγθξνπζε ησλ δύν παξάγεη ζησπή.
Καη ε επίζεκε άπνςε «νη λένη ζπκπεξηθέξνληαη έηζη γηαηί δελ έρνπλ πξόηππα»! Γηα
πνηα πξόηππα κηιάλε άξαγε; Τα κίβδηλα πξόηππα πνπ αγνξάδνληαη θηελά ζηα
πεξίπηεξα; Μα ε λενιαία αμίδεη πςειόηεξνπο ζηόρνπο θαη όλεηξα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηηο
ιέμεηο αιήζεηα, εληηκόηεηα, δεκηνπξγηθόηεηα, θνηλσληθή πξνζθνξά. Ίδηνπο βέβαηα κε
ηνπο παιηά δηθνύο καο, αιιά από καο πνηόο άξαγε ηνπο έρεη δηαηεξήζεη;
Το κάθε πρόησπο κερδίδει ηο ζεβαζμό όηαν ανηικαηοπηρίδει έργο και ότι
κενά νοήμαηος «ιδανικά». Η λενιαία, αζπλείδεηα ίζσο, ην μέξεη απηό, θαη ζα ήκνπλ
επίνξθνο αλ πξνζπαζνύζα λα ηελ πείζσ γηα ην αληίζεην.
Η λενιαία πνπ ηξώεη πνιύ ιηγόηεξν θνπηόρνξην από ηνπο κεγάινπο θαη ζίγνπξα
δελ ην ρσλεύεη θαζόινπ, θαηάιαβε γξήγνξα όηη ην ζέακα κε ην θηιό ηεο ηειεόξαζεο δελ
είλαη κήλπκα, δελ είλαη πξόηππν νύηε θνξέαο νλείξσλ θαη δεκηνπξγίαο. Σηξάθεθε ινηπόλ
ζηελ κνπζηθή, ην ρνξό θαη ην ηξαγνύδη, πνπ έζησ θαη γηα ηνλ αθξναηή δελ παύνπλ λα
είλαη δεκηνπξγία, αθνύ νδεγνύλ ηελ ςπρή, ην κπαιό θαη ην ζώκα ζε λέα κνλνπάηηα θαη
αλαδεηήζεηο, ζλνκπάξνληαο ηελ ηειεόξαζε, πξνηηκώληαο εαπηνύο θαη αιιήινπο.
Οη λένη θάζε επνρήο πηζηεύνπλ ζηελ απζεληία ηεο ινγηθήο θαη όρη ζηε ινγηθή ηεο
απζεληίαο. Ο λένο θάζε επνρήο είλαη ίδηνο, επηθαλεηαθά αιιάδεη κόλν. Άιινηε θνξά
θακπάλεο θαη έρεη θαβνξίηεο, βάδεη ζθνπιαξίθη, αθνύεη ηδαδ ή heavy metal, θ.η.ι. Σηελ
νπζία είλαη ν ίδηνο, νξκεηηθόο, ηδεαιηζηήο, άπεηξνο, ξνκαληηθόο, αληηαπηαξρηθόο,
επαλαζηάηεο. Αληί ινηπόλ λα ηνλ παγηδεύζνπκε ζε ιαβύξηλζνπο ηππνιαηξείαο θαη λα ηνλ
θνπξάδνπκε κε ακθίβνιεο απζεληίεο θαη πξόηππα, γηαηί λα κελ ηνπ δώζνπκε απιά ηελ
ώζεζε θαη λα ηνπ αθήζνπκε ειεύζεξν ρώξν λα δώζεη θη απηόο ηε ζυμβολή ηνπ; Να
ηξαβήμνπλ ινηπόλ ην δξόκν πνπ λνηώζνπλ λα ηνπο δείρλεη ν ίδηνο ν εαπηόο ηνπο.
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Τα πξόηππα πάιη πνπ επικραηούν ζην ρώξν ηεο Παηδείαο είλαη ηα πξόηππα ησλ
δπλαηώλ πνπ θαηέρνπλ θαη δηαθπβεξλνύλ ηα αγαζά. Η παηδεία πξνζπαζεί λα κνξθώζεη
πνιίηε ηθαλό λα ζπληεξεί ηα θαζεζηώηα, όπσο είπε θαη ν αείκλεζηνο Γιελόο. Η αδηάθνπε
όκσο δπλακηθή θαη νη πόζνη εθείλσλ πνπ δηςνύλ γηα γλώζε, νδεγεί επηπρώο ζε λέα
δεδνκέλα ηζνξξνπίαο έμσ θαη ζε αληίζεζε θαη κε ην θξάηνο, δειαδή ζε λέα πξόηππα. Τα
λέα πξόηππα πηζηεύσ θαη ειπίδσ όηη ζα δεκηνπξγεζνύλ κέζα ζην γεληθόηεξν πεξίγξακκα
ηδεώλ πνπ αλέθαζελ απνηεινύζαλ πξόπιαζκα κηαο νπκαληζηηθήο ηδενινγίαο θαη πνιηηηθήο:
ε θνηλσληθή αιιειεγγύε, ε πνιηηηθή σο ζπκπύθλσζε θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ θαη όρη σο
ηέρλε ηεο δηαρείξηζεο, μελόθεξηα κάλαηδκελη, ε ηδενινγία ηεο ζπιινγηθόηεηαο αληί ησλ
νξακάησλ ηνπ αηνκηθηζκνύ, ε πίζηε ζε έλαλ θαιύηεξν θόζκν, όπνπ ζα πξπηαλεύνπλ νη
αλάγθεο θαη νη αμίεο ρξήζεο θαη όρη νη λόκνη ηεο αγνξάο θαη ηνπ αλειέεηνπ
αληαγσληζκνύ.
Επί ηνπ παξόληνο νη λένη ζπλζιίβνληαη κέζα ζηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ηελ
αλεξγία, ηελ απαηηεηηθή νηθνγέλεηα θαη θνηλσλία πνπ νινέλα απαηηνύλ, αιιά δελ αθνύλ
θαη δελ λνηώζνπλ. Αο κελ εθπιήζζνληαη ινηπόλ όηαλ ζπέξλνληαο πξνβιήκαηα ζεξίδνπλ
ζύειιεο.
Εγώ απιά δεηώ ζπγγλώκε από ηα παηδηά πνπ βξέζεθαλ ζ' απηόλ ηνλ άζιηα
αληαγσληζηηθό, αθόξεηα αλνξζνινγηθό, ζιηβεξά ππνθξηηηθό, κνιπζκέλν θόζκν καο. Η
νπζία, ην πξόηππν ηεο εμέιημεο, είλαη ην πεηξνβόιεκα ηνπ ηείρνπο ηεο ζησπήο, ηνπ
βνιέκαηνο,
ηεο
θνηλσληθήο
αιιεινθάιπςεο
πξνζσπηθώλ
ζπκθεξόλησλ,
ηεο
αλππνιεςίαο, ηεο απζαηξεζίαο, ηνπ απηαξρηζκνύ, καδί κε ηελ ακθηζβήηεζε θάζε
απηναλαθεξπγκέλεο απζεληίαο.
Είκαζηε ινηπόλ κηα θνηλσλία παξαθκήο ζηα πξόζπξα ηεο απηνθαηαζηξνθήο ηεο; Όρη
βέβαηα!
Τνπ Νίθνπ Μαξθάηνπ
Β. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
1. Πνύ νθείιεηαη ην γεγνλόο όηη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ πξόηππα, ζύκθσλα κε ην
ζπγγξαθέα;
(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)
2. Το κάθε πρόησπο κερδίδει ηο ζεβαζμό όηαν ανηικαηοπηρίδει έργο και ότι κενά
νοήμαηος «ιδανικά». Να ζρνιηάζεηε ηελ παξαπάλσ θξάζε ηνπ θεηκέλνπ ζε κία
παξάγξαθν 70-80 ιέμεσλ.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 15)
3. Να βξεζεί ε δνκή θαη ν ηξόπνο αλάπηπμεο ηεο 7εο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ:
«Οη λένη θάζε επνρήο … ηνπο δείρλεη ν ίδηνο ν εαπηόο ηνπο».
(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)
4. Να βξείηε ζην θείκελν ηξεηο θξάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε πνηεηηθή –
ζπγθηλεζηαθή ρξήζε ηεο γιώζζαο.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 5)
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5. α. Να βξείηε από έλα ζπλώλπκν γηα ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: ανηανακλά,
διαμορθωθεί, κίβδηλα, ζυμβολή, επικραηούν.
β. Να βξείηε από έλα αληώλπκν γηα ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο
δίλνληαη: αλάπηπμε, νξκεηηθόο, αδηάθνπε, αηνκηθηζκνύ, παξαθκήο.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΙΟΓΟΤ
Σηελ θξίζηκε εθεβηθή ειηθία ζπρλά νη ζύγρξνλνη λένη επεξεάδνληαη από αξλεηηθά
πξόηππα. Πνηεο ζπλέπεηεο έρεη ε πηνζέηεζε απηώλ ησλ πξνηύπσλ ζηε δηακόξθσζε ηεο
πξνζσπηθόηεηάο ηνπο θαη γηαηί απηά έρνπλ ηόζν κεγάιε απήρεζε; Να ππνζέζεηε όηη ην
θείκελό ζαο ζα εθθσλεζεί ζε καζεηηθή εθδήισζε. (350-400 ιέμεηο).
(ΜΟΝΑΔΕΣ 50)

Α ΔΤΥΟΚΑΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ!!!
ΣΑ ΘΔΚΑΣΑ ΔΠΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΟΗ ΘΑΘΖΓΖΣΔ:
ΑΠΑΗΑ ΒΑΦΔΗΑΓΟΤ
ΓΖΚΖΣΡΖ ΒΔΣΟ
ΚΑΡΗΑ ΛΣΔΙΚΠΗΕΖ
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΠΑΠΠΑ
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