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Κείμενο: 

                          «Οι νέοι στον κόσμο των μεγάλων» 
 

   

     Τειεπηαία όιν θαη δηνγθώλεηαη έλα θιίκα αλεζπρίαο ή θαη εζηθνύ παληθνύ, 

ζρεηηθά κε ηηο παξεθθιίλνπζεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ λέσλ. 

Αλεμάξηεηα, από ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθό επίπεδν ή ηελ θαηεγνξία παξαβάζεσλ, 

ζηε λεαληθή αληηθνηλσληθόηεηα ππάξρεη θάηη πεξηζζόηεξν από κηα πξόζεζε θαη έλα 

απνηέιεζκα. Η ζπκβνιηθή ζύγθξνπζε κε ηελ θνηλσλία ησλ κεγάισλ, ε αλάγθε 

έληαμεο ζε «νκάδα», ε νπνία ηνπο απνδέρεηαη, ε αίζζεζε ηνπ «ρακέλνπ» , ε 

πηνζέηεζε ηεο βίαο σο εθδήισζε εμνπζίαο, ε θπγή θαη ν θίλδπλνο, ην παξάμελν 

ληύζηκν, ε ηδηόξξπζκνη δηάιεθηνο, ε πξόθιεζε, ε θαηαζηξνθή ησλ ζπκβόισλ ηνπ 

θαηαλαισηηζκνύ θαη ε απόξξηςε ησλ ζηεξενηύπσλ ηνπ θαζσζπξεπηζκνύ θ.ά. 

απνδεηθλύνπλ όηη ε λέα γεληά αηζζάλεηαη παγηδεπκέλε ζε «γξακκέο» (ή ζε 

«θνπηάθηα») ησλ νπνίσλ αγλνεί ην λόεκα θαη ηνπο ζηόρνπο. 

     

   Οη λένη καο «παίδνπλ ηνλ άληξα», γηαηί απηό ηνπο δεηάκε , «παίδνπλ ηνλ ζύγρξνλν», 

γηαηί έηζη δελ ζα ηνπο εμνζηξαθίζνπκε θαη νξηζκέλεο θνξέο «παίδνπλ κε ηε δσή 

ηνπο», γηαηί ζπρλά ηνπο θάλνπκε λα ληώζνπλ όηη ήδε έρνπλ ράζεη ηε δσή. Οη λένη καο, 

ηα παηδηά καο, δνπλ θάησ από ην άγρνο ηνπ ηηκσξεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ εκείο 

ρεηξηδόκαζηε. Κη όκσο, νη ζεκεξηλνί λένη νύηε «θνηκνύληαη», γηα λα βιέπνπλ όλεηξα, 

νύηε εθζηαζηάδνληαη, γηα λα βιέπνπλ νξάκαηα. Αγσληνύλ θαη αγσλίδνληαη, γηα λα 

βξνύλ ην δηθό ηνπο ζηήξηγκα ζε κηα θνηλσλία ηεο νπνίαο απνηεινύλ κέιε, αιιά θαη ε 

νπνία ηαπηόρξνλα ηνπο αληηκεησπίδεη σο «μέλνπο». Επεηδή δε ζέινπλ λα εληάμνπλ ην 

κέιινλ ηνπο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ παξόληνο, ελόο παξόληνο θαηεηιεκκέλνπ από ηνπο 

ελήιηθεο, νη λένη καο αληηζηέθνληαη. 

 

  Μνινλόηη ηνπο θαηαινγίδνπκε όηη ελδηαθέξνληαη γηα ηα 3Κ (Καξηέξα-Κέξδνο-

Καηαλάισζε) ή όηη ιαηξεύνπλ ην ζώκα, κπζνπνηνύλ ην ρξήκα θαη δηςνύλ γηα 

πεξηπέηεηα, μερλάκε λα επηζεκάλνπκε όηη εκείο ηνπο πηέδνπκε θαη ηνπο σζνύκε λα 

θεξδίδνπλ, ρσξίο λα ηεξνύλ θαλόλεο, αιιά θαη λα δέρνληαη σο επηηπρία θη επηπρία 

ν,ηηδήπνηε εκείο ηνπο πξνζθέξνπκε σο ηέηνην. 

 

  Αληί, ινηπόλ, λα θξίλνπκε θαη λα θαηαθξίλνπκε ηε ζηάζε ησλ λέσλ απέλαληη ζηε 

δηθή καο θνηλσλία, αο μαλαζθεθηνύκε ηε δηθή καο ζηάζε απέλαληη ηνπο. Γηαηί εκείο 

εγθισβίδνπκε θαη παγηδεύνπκε ην κέιινλ ησλ παηδηώλ καο κέζα ζε ςεπδό-ζπληαγέο 

γηα ην «θαιό» ηνπο, ηηο νπνίεο νύηε εκείο ζην βάζνο ηηο πηζηεύνπκε θη νύηε γηα ην 

πξαγκαηηθό θαιό ηνπο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. Επνκέλσο, απηό πνπ ίζσο 

ρξεηαζηεί ζηνπο λένπο είλαη λα κάζνπλ λα δηεθδηθνύλ ην δηθαίσκα ζηε δηαθνξά, ζηε 

δηαθσλία θαη ηελ νπηνπία θαη λα κάζνπλ λα κε ζέιγνληαη από ηηο εύθακπηεο 

ηδενινγίεο. Να γίλνπλ ηόζν ειεύζεξνη, ηόζν ξηδνζπάζηεο, ηόζν αλζξώπηλνη θαη ηόζν  



ππεύζπλνη, όζν νη ίδηνη ζέινπλ θη όρη όζν νη δηθέο καο αξηεξηνζθιεξσηηθέο 

αληηιήςεηο ηνπο απνηξέπνπλ. 

 
Γ. Παλνύζεο, εθ. Τα Νέα, 8.3.1994 (δηαζθεπή)   

 

 

Ερωτήσεις 

 

1) Πνηα είλαη, ζύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ηα αίηηα ηεο εθδήισζεο 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο από ηνπο λένπο ζηε ζύγρξνλε επνρή; (60-80 

ιέμεηο) 
                                                                                              (Μνλάδεο 15) 

 

 

2) Να δηακνξθώζεηε κία παξάγξαθν( 50-60 ιέμεσλ) κε ηηο αθόινπζεο ιέμεηο- 

θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ: λεαληθή αληηθνηλσληθόηεηα, ελήιηθεο, 

θαζσζπξεπηζκόο, αληηζηέθνληαη, εύθακπηεο ηδενινγίεο. 

                                               

                                                                            (Μνλάδεο 15) 

 

3) Με πνίνλ ή πνηνπο ηξόπνπο αλαπηύζζεηαη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ 

θεηκέλνπ; (αληί ινηπόλ…επηηξέπνπλ) 
 

                                                                                                (Μνλάδεο 10) 

 

4) Ιδηόξξπζκε, εμνζηξαθίζνπκε, σζνύκε, εύθακπηεο, νπηνπία: λα γξάςεηε έλα 

ζπλώλπκν γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ησλ θεηκέλσλ θαη έπεηηα λα 

δεκηνπξγήζεηε κε θάζε κία από απηέο κία πξόηαζε. 
 

                                                                                                (Μνλάδεο 10) 

 

5) Να εληνπίζεηε δύν ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζηηο νπνίεο δηαθαίλεηαη ε 

ζπλππνδεισηηθή ρξήζε ηνπο. 
 

                                                                                               (Μνλάδεο 10) 

 

Γ΄ Μέρος 

 
Παραγωγή Λόγοσ: 

 

Αξθεηά ζπρλά νη λένη παξαπνληνύληαη γηα ηνλ θόζκν πνπ θιεξνλόκεζαλ από 

ηνπο κεγάινπο, ελώ ε ώξηκε γεληά ζεσξεί ηνπο λένπο αράξηζηνπο. Σε έλα 

άξζξν 400-500 ιέμεσλ πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ζρνιηθή ζαο εθεκεξίδαο λα 

δηαηππώζεηε ηηο αηηίεο ζηηο νπνίεο απνδίδεηε ηε δηάζηαζε ησλ γελεώλ θαη πώο 

πηζηεύεηε όηη κπνξνύκε λα ππεξθεξάζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη λα 

γεθπξώζνπκε ην ράζκα; 

                                                                                                (Μνλάδεο 40) 

                                          

                                           Καλή επιτστία! 


