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Σα πξνβαιιόκελα αξλεηηθά πξόηππα Θεηηθά πξόηππα 

 

Ο νηθνλνκηθά επηηπρεκέλνο άλζξσπνο πνπ 

κπνξεί θαη εμαζθαιίδεη νηθνλνκηθφ θέξδνο 

εχθνια, γξήγνξα θαη ρσξίο εζηθέο 

αλαζηνιέο. 

Ο ηίκηνο θαη άμηνο άλζξσπνο 

Οπαδνί ηεο ειάζζνλνο πξνζπάζεηαο Ο εξγαηηθφο, ν θηιφπνλνο, ππνκνλή, επηκνλή, 

ζπλέπεηα  

Ο επηπρηζκέλνο θαηαλαισηήο (homo 

cνnsumens) πνπ ηαπηίδεη ην «είλαη» κε ην 

«έρεηλ» 

Ο άλζξσπνο ηνπ «θαίλεζζαη» 

Ο αληηζπκβαηηθφο άλζξσπνο κε ηζρπξή 

πξνζσπηθφηεηα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

απηνπξαγκάησζή ηνπ 

Ο άλζξσπνο ηνπ «είλαη» 

Ο εμεηδηθεπκέλνο ηερλνθξάηεο πνπ 

εμαζθαιίδεη θνηλσληθφ θχξνο θαη πςειέο 

νηθνλνκηθέο απνδνρέο ζπκκεηέρνληαο ζε 

επηθίλδπλα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη 

ζηξαηησηηθά ζρέδηα πινπηηζκνχ εηο βάξνο 

αλζξψπσλ θαη ιαψλ 

Ο κνξθσκέλνο άλζξσπνο 

Ο επηζηήκνλαο πνπ είλαη αθνζησκέλνο ζηελ 

πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ζέηεη εαπηφλ ζηελ 

ππεξεζία ησλ αλζξψπσλ. 

Αηνκηθηζκόο-νπνξηνπληζκόο 

Αδηαθνξία γηα ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ην 

θνηλφ ζπκθέξνλ 

Ο αλζξσπηζηήο πνπ αγσλίδεηαη γηα ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, ην θαιφ ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

΄Αλζξσπνη αθηεξσκέλνη ζηνλ εζεινληηζκφ 

Πξφηππα ζσκαηηθήο δχλακεο θαη βίαο φπσο: 

Οπαδνί νκάδσλ 

Οπαδνί αθξαίσλ ηδενινγηψλ 

Γεληθφηεξα νη νπαδνί «ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ππγκήο» 

΄Αλζξσπνη πνπ πξαγκαηηθά αμίδνπλ επεηδή 

δηαζέηνπλ πλεπκαηηθέο θαη ςπρηθέο 

ηθαλφηεηεο 

΄Οζνη ππεξαζπίδνληαη ηα ηδαληθά ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο 

εηξήλεο, ηεο αιιειεγγχεο 

Πξφηππα νκνξθηάο θαη λεαληθφηεηαο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζέακα θαη ζεμ 

Πξφηππα εξγαηηθφηεηαο θαη αμηνζχλεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ην θνηλφ 

θαιφ 

Αζηέξεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο 

κνπζηθήο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ, πνπ 

εμαζθαιίδνπλ επσλπκία, δφμα, θχξνο θαη 

πςειέο νηθνλνκηθέο ακνηβέο, ρσξίο λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη ηνλ ηξφπν αλάδεημήο ηνπο. 

Γλήζηνη θαιιηηέρλεο, κε κνλαδηθά ηαιέληα  

πνπ είλαη πξσηνπφξνη ζην ρψξν ηνπο 

 

 

Υαξηζκαηηθνί πνιηηηθνί εγέηεο, πνπ 

δηαζέηνπλ πεηζψ θαη καγλεηίδνπλ ηα πιήζε, 

αλεμάξηεηα αλ είλαη ιατθηζηέο θαη 

δεκαγσγνί. 

Γεκνθξάηεο πνιηηηθνί πνπ πξναζπίδνπλ ηα 

ηδαληθά ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

Πεξηζσξηαθνί ηύπνη, πνπ κε ηελ άξλεζή 

ηνπο λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιπηέξεπζή ηνπο 

θαηαληνχλ ακθηζβεηίεο θαη απνηεινχλ 

πξφηππα γηα κηα κηθξή, επηπρψο, κεξίδα ηεο 

λενιαίαο καο. 

Φηιφζνθνη , δεκνζηνγξάθνη θαη δηαλνεηέο 

πνπ ακθηζβεηνχλ ηα θαθψο θείκελα, αζθνχλ 

απζηεξή θξηηηθή θαη ειέγρνπλ ηελ εμνπζία 

θαη ην θαηεζηεκέλν, πξνζπαζψληαο λα 

αθππλίζνπλ ηηο κάδεο 

Φαλαηηθνί θαη κηζαιιφδνμνη εγέηεο πνπ 

θαλαηίδνπλ ηα πιήζε 

Θξεζθεπηηθνί εγέηεο, πνπ απαιιαγκέλνη 

απφ αθξφηεηεο, πξνζπαζνχλ κε ήξεκν ηξφπν 

λα πεξάζνπλ κελχκαηα γηα ηελ θαιπηέξεπζε 

ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 
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ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

 

Πξόηππν Δίλαη ην πξφζσπν εθείλν αιιά  θαη ν ηξφπνο δσήο  ή ε αμία  πνπ ιεηηνπξγεί  σο 

παξάδεηγκα  πξνο κίκεζε. 

Πξόηππα είλαη δηάθνξεο ζηάζεηο θαη ηξφπνη δσήο πνπ έρνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ θπξίσο αλζξψπσλ. Τπάξρνπλ δειαδή 

πξφηππα πξνο κίκεζε θαη πξφηππα πξνο απνθπγή, νπφηε ε επηινγή ηνπο ελαπφθεηηαη ζηελ 

θξίζε ηνπ θαζελφο. 

 

Δπνκέλσο, αληινχκε πξφηππα δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο από όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο 

καο: 

 ηελ νηθνγέλεηα 

 ηελ παξέα 

 ηνλ αζιεηηζκφ 

 ην ζρνιείν 

 ηα ΜΜΔ 

 ηελ πνιηηηθή 

 ηελ εξγαζία 

 ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ κνπζηθή, ηνπο θαιιηηέρλεο 

 γεληθφηεξα απφ  ζηελφηεξν ή επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα αληινύκε πξόηππα θαη σο έζλνο ή θνηλσλία από ηελ ηζηνξία, 

φπσο είλαη ηα εξσηθά παξαδείγκαηα αλζξώπσλ ή ιαώλ, ηα πξφηππα θνηλνηηθήο-πνιηηηθήο 

νξγάλσζεο, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη πξφηππα αηζζεηηθά, θαιιηηερληθά, πνιηηηζηηθά, 

αζιεηηθά, ζηξαηησηηθά θα.  

Αθόκα πξόηππα είλαη ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα πνπ καο εκπλένπλ ηνλ ζεβαζκφ θαη ηε 

δηάζεζε λα ηα κηκεζνχκε γηαηί αληηπξνζσπεχνπλ εζηθέο ή πλεπκαηηθέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Σέηνηα πξφηππα γηα ηνπο λένπο ζεσξνχληαη ζπλήζσο νη γνλείο, ηα 

κεγαιχηεξα αδέξθηα, θάπνηα πξφζσπα ηνπ ζπγγεληθνχ ή θηιηθνχ καο πεξηβάιινληνο, θάπνηνη 

δάζθαινη θαη θαζεγεηέο καο πνπ καο έκαζαλ πνιιά, θάπνηνη ζπνπδαίνη θαη θαηαμησκέλνη 

άλζξσπνη ηεο επνρήο καο γηα ην θνηλσληθφ ηνπο έξγν ή ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηα γξάκκαηα, ηηο 

ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο.  

 

Θζηνξηθή αλαζθόπεζε: ηα πξφηππα δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο επνρέο θαη κε βάζε ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο (θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θ.ι.π.). ηηο πξψηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο ην πξφηππα ήηαλ ν θαιόο, γξήγνξνο θαη δπλαηόο θπλεγόο. ηελ Αζήλα ηνπ 5νπ π. Υ. 

αη. ην πξφηππα ήηαλ ν «θαιόο θαγαζόο αλήξ»(=φκνξθνο θαη ελάξεηνο). ην Μεζαίσλα ηα 

πξόηππα είραλ ζξεζθεπηηθό ραξαθηήξα. ην Γηαθσηηζκφ ίζρπζε ην πξόηππν ηνπ ινγηθνύ, 

ειεύζεξνπ θαη θαζνιηθνύ αλζξώπνπ (homo universalis). ηελ επνρή καο επηθξαηεί ζχγρπζε 

σο πξνο ηα πξφηππα. Ωο επηθξαηέζηεξν πξνβάιιεηαη ν νηθνλνκηθά επηηπρεκέλνο άλζξσπνο 

 

Είδσια αληίζεηα είλαη δηάζεκα πξφζσπα, φπσο θαιιηηέρλεο, εζνπνηνί, ηξαγνπδηζηέο, 

αζιεηέο, κνληέια θα. πνπ γίλνληαη αληηθείκελν ζαπκαζκνχ ή ιαηξείαο απφ ην λεαληθφ 

θπξίσο θνηλφ ζε ζεκείν κάιηζηα καδηθήο ςχρσζεο ή θαη πζηεξίαο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα 

εθεβηθά ή λεαληθά ηλδάικαηα πνπ παξάγεη ε «βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο» θαη πξνσζεί κε ην 

θαηάιιειν κάξθεηηγθ ην ζχλνιν ησλ media γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο. Η πξνβνιή ηνπο 

αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηεο κφδαο θαη ηε ινγηθή ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο, γη’ απηφ 
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ρξεηάδεηαη θαη ε δηαξθήο αλαλέσζή ηνπο. Δπνκέλσο ε δφμα ηνπο θαη ε αμία ρξήζεο ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε γηαηί ¨ην άζηξν ηνπο ζβήλεη γξήγνξα¨ θαη νη ζαπκαζηέο ηνπο σξηκάδνπλ 

θάπνηε, ελψ δε ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηα αιεζηλά πξφηππα ζηε δσή, ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο θαη πεξηζζφηεξν δηαρξνληθέο αμίεο.  

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΔΘΑΜΟΡΦΩΝΟΤΝ ΣΑ ΕΘΔΩΛΑ. 
 
-Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο: δεκηνπξγνχλ θαη πξνβάιινπλ είδσια απφ ην ρψξν 

 ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο κνπζηθήο (εζνπνηνχο, ηξαγνπδηζηέο) 

 ηνπ αζιεηηζκνχ (πνδνζθαηξηζηέο, κπαζθεηκπνιίζηεο) 

 ηεο πνιηηηθήο 

 ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο κφδαο (κνληέια, δεκηνπξγνχο κφδαο) 

Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ Μ.Μ.Δ., ε πιήξεο παζεηηθνπνίεζε θαη αδξάλεηα ηνπ λνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πιχζε εγθεθάινπ απφ ηε δηαθήκηζε εληείλνπλ ηελ ηάζε γηα κηκεηηζκφ. 

Δηδηθφηεξα κέζσ ηεο ηειεφξαζεο κπζνπνηνχληαη πξφηππα πνπ παξαζχξνπλ ηνπο λένπο ζηε 

κίκεζε. 

-Οηθνλνκηθά θέληξα.  Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ εηδψισλ είλαη ε αχμεζε ησλ 

θεξδψλ γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο. Η πξνβνιή ηνπο δεκηνπξγεί ζην θνηλφ ηερλεηέο 

αλάγθεο είηε γηα ηελ «απφιαπζε» ηνπ ίδηνπ ηνπ εηδψινπ, είηε γηα ηελ ηδηνπνίεζε ηνπ 

πξντφληνο, πνπ απηφ δηαθεκίδεη[ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ επελεξγεί ππνζπλείδεηα ζηνλ 

θαηαλαισηή : λνκίδεη πσο, αλ ην απνθηήζεη, ζα κνηάζεη κε ην είδσιν πνπ ην δηαθεκίδεη]. 

-Σα απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα: ππνθαζηζηνχλ ηε ζθέςε θαη ηηο λεαληθέο αλεζπρίεο κε 

εθήκεξα είδσια ηνπ αζιεηηζκνχ, θπξίσο ηνπο πνδνζθαίξνπ. 

Πνιηηηθά θέληξα: νξηζκέλεο θνηλσλίεο ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο «λαξθσηηθφ» θαηά ηεο 

πλεπκαηηθήο, πνιηηηθήο θαη εζηθήο αλεζπρίαο. Όηαλ κηα θνηλσλία δελ έρεη ή δελ ζέιεη λα 

πξνβάιιεη ήξσεο-πξφηππα, πξνσζεί ζηνπο λένπο είδσια, θηελά ππνθαηάζηαηα. Σν είδσιν 

θαιείηαη λα θαιχςεη ηα ππαξμηαθά  θελά, ηα ηδενινγηθά αδηέμνδα, ηηο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο 

θαη ηνπο πξνζσπηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ λέσλ. Όηαλ κηα θνηλσλία δε ζέιεη λα ηεο ζέηνπλ 

νη λένη εξσηήκαηα, ηνπο πξνζθέξεη σο εξεκηζηηθφ ηα είδσια.) 

-Ο ηερλνινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επνρήο καο: 

εληζρχεη ην θαηαλαισηηθφ πλεχκα 

ζπξξηθλψλεη ηνλ πλεπκαηηθφ πνιηηηζκφ 

επλνεί ηε δηάδνζε ησλ εηδψισλ 

-Η δπζιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, ησλ θνξέσλ παηδείαο, εμσζεί ηνπο λένπο ζηε κίκεζε. Η 

βηνκεραλνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε ζηείξα απνζηήζηζε αιιά θαη ε εμεηδίθεπζε ηεο 

γλψζεο, θαηαιχνπλ ηε ζθαηξηθφηεηα θαη ηελ απηελέξγεηα. Η απνπζία πλεπκαηηθψλ 

εξεζηζκάησλ θαη ε επηβνιή απφςεσλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηαξγνχλ ην 

απηεμνχζην θαη νδεγνχλ ζηελ αληηγξαθή. 

-Σν ίδην ην άηνκν φηαλ: 

έρεη κεησκέλε απηνπεπνίζεζε 

παξνπζηάδεη φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην πξφηππν 

 

Γηαηί νη λένη αλαδεηνύλ θαη κηκνύληαη πξόηππα; 

 

Σα πξφηππα έρνπλ ηδηαίηεξε απήρεζε ζηνπο λένπο, νη νπνίνη ζπεχδνπλ λα κηκεζνχλ  

 θαη λα αληηγξάςνπλ πηζηά ηελ εκθάληζή ηνπο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηε ζπκπεξηθνξά  

 ηνπο θαη γεληθφηεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. πρλά κάιηζηα πξνζπαζνχλ λα  

 ηαπηηζηνχλ κε απηά επεηδή: 

 Αδηακφξθσηνη θαη αλνινθιήξσηνη, εληππσζηάδνληαη εχθνια απφ ην δηαθνξεηηθφ θαη ην 

αζπλήζηζην. 

 Δχπιαζηνη θαη θηιφδνμνη, ρσξίο ππνθεηκεληθή εηεξφηεηα, πξνζβιέπνπλ ζηα παιηά θαη 

δνθηκαζκέλα πξφηππα, πνπ εμαζθαιίδνπλ απνδεδεηγκέλα θχξνο θαη γφεηξν. 
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 Οξακαηηζηέο αιιά θαη αλαζθαιείο, αλαδεηνχλ ηελ θνηλσληθή απνδνρή κε ηε δηαδηθαζία 

ηαχηηζεο ή έληαμεο ζε νκντδεαηηθέο νκάδεο. 

 Απνγνεηεπκέλνη απφ ηνπο κεγάινπο, ςάρλνπλ γηα εξείζκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην 

δηθφ ηνπο θφζκν ηνπ κέιινληνο. 

 Δχπηζηνη απφ ηε θχζε ηνπο, ππνθχπηνπλ  ζηα εθζακβσηηθά είδσια ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο. 

 Μφλνη ζηελ αλσλπκία ησλ ζχγρξνλσλ πφιεσλ, ζε νηθνγέλεηεο πνπ δελ επηθνηλσλνχλ, 

'ζπλνκηινχλ' κε ηελ αθίζα ηνπ εηδψινπ ηνπο. 

 Η αλάγθε ηεο θαηαμίσζεο ηνπο νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε πξνηχπσλ 

 Δπηδηψθνπλ ηελ εχθνιε αλαξξίρεζε θαη ζέινπλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ. 

 Πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ ηνπο άιινπο γηαηί θνβνχληαη κήπσο θαλνχλ νπηζζνδξνκηθνί, 

νλεηξνπαξκέλνη, αλαρξνληζηηθνί. 

 Αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα φξηα ηνπ σθέιηκνπ θαη ηνπ βιαβεξνχ. Όπσο δελ μερσξίδνπλ 

ηα φξηα αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ ειεπζεξηφηεηα (αζπδνζία), ζηελ επζχλε θαη 

ζηελ αλεπζπλφηεηα, ζηελ ππνρξέσζε θαη ζην δηθαίσκα, έηζη δελ δηαθξίλνπλ ην 

λεσηεξηζηηθφ απφ ην πξννδεπηηθφ. 
 

΄Ερνπλ ζεηηθή επίδξαζε 

 Όηαλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη έρνπλ δνθηκαζηεί ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ 

· δηδάζθνπλ θαη απνηεινχλ ππφδεηγκα δξάζεο 

· πξνβάιινπλ νξάκαηα θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπο 

· είλαη εζηθά 

· δηαθξίλνληαη απφ αλζξσπηά, αιηξνπηζκφ, αληδηνηέιεηα, εηιηθξίλεηα, ζεβαζκφ, 

ππεπζπλφηεηα 

· έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηε ζηάζε θαη ηε δξάζε ηνπο ζε θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο, 

εζληθνχο  αγψλεο θαη δηαδξακάηηζαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζε αιιαγέο ηεο θνηλσλίαο κε 

ζηφρν ην θνηλφ θαιφ 

· δελ θαηέρνληαη απφ αιαδνλεία ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπο θαη αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπο 

απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αληίζεηα δείρλνπλ ηαπεηλνθξνζχλε 

· γεκίδνπλ ηνλ άλζξσπν αηζηνδνμία θαη νδεγνχλ ζε  ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δσή 

· πξνβάιινπλ δηαρξνληθέο αμίεο 

 

Σα αξλεηηθά πξόηππα ή είδσια βιάπηνπλ  

 

α. ηνλ άλζξσπν 

 

Πλεπκαηηθά 

 παξαζχξνπλ ηνπο λένπο πνπ δελ έρνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηα 

ςεπηνείδσια 

 νδεγνχλ, θπξίσο ηνπο λένπο, ζε άθξηηε, ηπθιή κίκεζε θαη αλαζηέιινπλ ηελ πξνζσπηθή 

 έθθξαζε ηνπ αηφκνπ 

 δεκηνπξγνχλ κνλνδηάζηαηνπο αλζξψπνπο, αδηάιιαθηνπο 

 Οδεγνχλ ζην θαλαηηζκφ, ζην δνγκαηηζκφ, ζηελ πξνθαηάιεςε θαη πνιιέο θνξέο, ζηνλ 

αθξαίν εζληθηζκφ θαη ζην ξαηζηζκφ. 

 

Ηζηθά 

 Απνπξνζαλαηνιίδνπλ, θαλαηίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο 

 Καιιηεξγνύλ ςεπδαηζζήζεηο θαη νδεγνύλ ζε απαηεινύο παξαδείζνπο 
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 Δεκηνπξγνύλ θαηαλαισηηθό πλεύκα θαη πξνζδέλνπλ ην άηνκν ζην άξκα ηνπ 

επδαηκνληζκνχ. 

 Δεκηνπξγνύλ αλζξώπνπο κε κεησκέλε εζηθή ζπλείδεζε, γηαηί νδεγνχλ ζην ςεχδνο, 

ζηελ απάηε, ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ παζψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο απάλζξσπεο 

αληίιεςεο: «ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα». 

 Οδεγνύλ ζηελ ςπρηθή αλειεπζεξία, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλνληαη νη ειεχζεξεο 

επηινγέο θαη λα θαηαληά ην άηνκν εμαξηεκέλν. Δπφκελν είλαη λα νδεγνχλ θαη ζε λφζεο 

κνξθέο ςπραγσγίαο. 

 Δεκηνπξγνύλ άγρνο θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζηα λεαξά άηνκα, γηαηί αγσληνχλ 

κήπσο δελ θαηνξζψζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα πξφηππά ηνπο. 

 

β. ηελ θνηλσλία: 

Πξνθαιείηαη θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία, πνπ επηθέξεη ηα εμήο αξλεηηθά απνηειέζκαηα: 

 Γε δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή ζπλχπαξμε ησλ αηφκσλ θαη απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ 

θνηλσληθή ζπλεξγαζία. Δίλαη, θπζηθά, αδχλαην ηα άηνκα πνπ αθνινπζνχλ αξλεηηθά 

θνηλσληθά πξφηππα λα δηακνξθψλνπλ θνηλσληθή ζπλείδεζε. 

 Οηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπλαλζξψπνπ, αληαγσληζηηθφ πλεχκα, δπζθνιίεο ζηε 

ζπλεξγαζία. 

 Κξίζε θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη αμηψλ, φπσο νηθνγέλεηα, θηιία, ζπλεξγαζία, ζπλέπεηα. 

 Αληηθνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη αλαζηάησζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 Δκθαλίδνληαη θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο, φπσο είλαη ε βία, ην έγθιεκα θαη 

ηα    

 λαξθσηηθά. 

 Γηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο γελεψλ: αζπλελλνεζία, αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ λέσλ θαη 

κεγαιπηέξσλ, θαηαιπηηθή ακθηζβήηεζε. 

 

γ. ηελ πνιηηηθή 

 Κξίζε ηνπ πνιηηηθνύ ηνκέα: αλαξρηθέο εθδειψζεηο, πεξηθξφλεζε ηεο πνιηηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη αδηαθνξία γηα ηνπο ζεζκνχο. 

 Αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα ρξεζηκνπνηήζεη δεκηνπξγηθά ηνπο λένπο 

 

δ. ηνλ πνιηηηζκό 

Δε ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηζηηθή πξόνδν, γηαηί νδεγνχλ ζηε ζηείξα κίκεζε, ζηελ 

αληηγξαθηθή αλαπαξαγσγή θαη ζηελ πηνζέηεζε ζνιψλ πλεπκαηηθψλ ξεπκάησλ. 
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Κείκελν 

 

[Αξλεηηθά πξόηππα] 

 

    Οη λένη έρνπλ πεξηζζφηεξε αλάγθε απφ ηα πξφηππα απηά γηαηί δηακνξθψλνπλ ηνλ θψδηθα 

αμηψλ ηνπο, ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο, ηα θνηλσληθά ηνπο ελδηαθέξνληα, κε κηα ιέμε 

δειαδή ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Έηζη δηαπιάζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, κπνξνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ κηα απνδεθηή ζηάζε δσήο, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ νκαιά, λα ζέζνπλ πςεινχο 

ζηφρνπο θαη λα αγσληζηνχλ γηα λα ηνπο πινπνηήζνπλ. Τα πξόηππα είλαη δειαδή δηαρξνληθέο 

αμίεο, ηδαληθνί ζθνπνί θαη ηξόπνη δσήο πνπ δηαπαηδαγσγνύλ ηνπο λένπο, ηνπο 

παξαδεηγκαηίδνπλ ζεηηθά θαη ηνπο παξαθηλνύλ ζηε δξάζε όρη κόλν γηα λα πεηύρνπλ ηελ 

αηνκηθή ηνπο θαηαμίσζε, αιιά θαη γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσλίαο. Η θνηλσλία παξάιιεια κπνξεί λα πξνζδνθά απφ ηνπο λένπο ηεο φηη ζα είλαη νη 

ζπλερηζηέο ηεο παξάδνζεο, ζα αλαιάβνπλ ζπιινγηθέο επζχλεο θαη ξφινπο ζηε δσή θαη ζα 

επηηεινχλ κε πξνζπκία ηα θαζήθνληά ηνπο. Έηζη ζα ζπνπδάζνπλ, ζα θαιιηεξγεζνχλ, ζα 

εξγαζηνχλ, ζα νηθνδνκήζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

ηνπο, ζα ππεξβνχλ ηα εκπφδηα πνπ ζα βξνπλ ζηνλ δξφκν ηνπο θαη ζα δηαθξηζνχλ ζηνλ ζηίβν 

ηεο δσήο γηα ην δεκηνπξγηθφ ηνπο έξγν.  

 

Σα αξλεηηθά πξφηππα θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ θνηλσλία:  

 

    Σα πεξηζζφηεξα αξλεηηθά πξφηππα ηεο επνρήο καο απνξξένπλ από ηνλ θαηαλαισηηθό 

ηξόπν δσήο ν νπνίνο επηθέξεη ηελ απαμίσζε ησλ εζηθώλ αξρώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ 

θαλόλσλ. Δλζάξθσζε απηψλ ησλ αξλεηηθψλ πξνηχπσλ είλαη νξηζκέλνη «αλζξψπηλνη ηχπνη» 

θαη ραξαθηήξεο φπσο ν απξόζσπνο άλζξσπνο ηεο κάδαο, ν αδηάθνξνο πνιίηεο, ν 

παζεηηθόο θαηαλαισηήο, ν απαζήο ηειεζεαηήο, ν θαλαηηθόο νπαδόο νκάδαο, ζξεζθείαο ή 

θόκκαηνο θα. Η κίκεζή ηνπο είλαη άιινηε ζπλεηδεηή θαη εθθξάδεη ηελ αληίδξαζε ησλ λέσλ 

ζηελ επνρή ηνπο θαη άιινηε πξντφλ παξφξκεζεο θαη εθθξάδεη ηελ αδηάθνξε ζηάζε ηνπο 

γεληθά ζηελ θνηλσλία. Σα αξλεηηθά πξφηππα απνδνκνχλ ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο αμίεο ηεο 

θνηλσλίαο, απεηινχλ ηε ζπλνρή ηεο, ηε ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε ησλ κειψλ ηεο ή 

θαηαιχνπλ ηελ έλλνκε ηάμε θαη εηξήλε. Έηζη πιεζαίλνπλ ηα θαηλφκελα αλνκίαο, 

παξαβαηηθφηεηαο θαη αλεμέιεγθηεο βίαο απφ άηνκα ή νκάδεο, πνπ δελ θαηαλννχλ ηελ αλάγθε 

λα απνδερηνχλ ηα ζεκηηά πξφηππα θαη ηηο ζπιινγηθέο αμίεο πνπ πξεζβεχεη ε θνηλσλία ηεο 

επνρήο ηνπο.  

 

Σα αξλεηηθά πξφηππα θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηνπο λένπο:  

 

    Σα αξλεηηθά πξφηππα επηδξνύλ ζηελ ςπρνζύλζεζε ησλ αλζξώπσλ απφ κηθξή ειηθία, 

φηαλ είλαη αθφκε παηδηά ή έθεβνη, ππνβάιινπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ελψ ζε κεξηθέο 

κάιηζηα πεξηπηψζεηο δηακνξθψλνπλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. Οη λένη πηνζεηνχλ πην εχθνια 

απηά ηα πξφηππα γηαηί δελ έρνπλ ηελ σξηκφηεηα λα ηα θξίλνπλ νξζνινγηθά, λα ηα 

αμηνινγήζνπλ αξλεηηθά, ψζηε λα ηα απνξξίςνπλ, νπφηε αξθνχληαη ζηελ εχθνιε πξφζιεςε 

πνπ είλαη ε κίκεζή ηνπο. Έηζη αζρνινχληαη ππεξβνιηθά κε ηελ εκθάληζή ηνπο, αθνινπζνχλ 

γεληθά ηε κφδα κε ηηο θίξκεο εηζαγσγήο, κηκνχληαη δηαζεκφηεηεο (fashion icon) ή αλζξψπνπο 

ηνπ ζεάκαηνο, πνπ πξνβάιιεη ην ηειενπηηθφ star system, θπξίσο απφ ηελ αλάγθε λα 

επηβεβαηψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ θάπνηα ηαπηφηεηα. Θέινπλ λα είλαη 

αλαγλσξίζηκνη θαη λα ζεσξνχληαη ¨επηηπρεκέλνη¨, γηα απηφ επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 
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εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο (θαίλεζζαη) θαη ιηγφηεξν ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ αξεηψλ ηνπο (είλαη). 

Όκσο δελ κπνξνχλ λα ηεξαξρήζνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ φιεο ηηο επηζπκίεο ηνπο, νπφηε 

ληψζνπλ ζπρλά απνγνήηεπζε θαη απαηζηνδνμία. Σν απνηέιεζκα είλαη είηε λα απνκνλψλνληαη 

θνηλσληθά, λα απέρνπλ απφ ηα θνηλά θαη λα απαμηψλνπλ ηελ πνιηηηθή δεκνθξαηία, είηε λα 

εθηνλψλνληαη βίαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπο (ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, παξαβαηηθφηεηα, 

ρνπιηγθαληζκφο θα).  

 

Πψο κεηαδίδνληαη ηα αξλεηηθά πξφηππα ζηνπο λένπο;  

 

    ην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, πνιιέο θαθέο ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ ή αθφκα θαη νη 

ίδηνη γνλείο, ζπρλά γίλνληαη αξλεηηθά πξφηππα θαη αζθνχλ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηνλ ηξφπν 

δσήο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζ’ απηφ ην 

ηδηαίηεξν θιίκα θαη ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα κηκεζνχλ ηα γνλετθά ηνπο πξφηππα γηα λα 

απνθηήζνπλ θάπνηα ηαπηφηεηα. Παξάιιεια ε ηειεόξαζε θαηεγνξείηαη, θαη φρη άδηθα, γηα 

ηα θαηαλαισηηθά - πιηζηηθά πξφηππα πνπ πξνβάιιεη κε ηηο πνιιέο δηαθεκίζεηο, ηηο 

ηειεπσιήζεηο, αιιά θαη ηελ ππνθνπιηνχξα εθπνκπψλ, φπσο είλαη ηα reality shows, νη 

¨ζαπνπλφπεξεο¨ θα. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε απφ πνιιά 

κέζα, θπξίσο έληππα, είλαη θαη ε ηδενινγηθή πξνπαγάλδα, πνπ εμππεξεηεί πνιηηηθνύο 

ζηόρνπο θνκκάησλ θαη ππνβηβάδεη ηε λνεκνζχλε ησλ αλζξψπσλ θάλνληάο ηνπο άβνπια 

φληα ή θαλαηηθνχο θαη πεηζήληνπο νπαδνχο.  

 

    Αθόκα ε ζύγρξνλε ηερλνινγία επηθνηλσληώλ θαη ε θαηάρξεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, ηδίσο απφ ηνπο λένπο, νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ απαμίσζε πνιιψλ αξεηψλ 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε αιεζηλή θηιία, ε νηθεηφηεηα, ε αλζξσπηά, ε αγάπε ή ν 

ζεβαζκφο ησλ άιισλ γηαηί πεξηφξηζαλ ηελ εμσζηξέθεηα ηεο θνηλσληθήο καο δσήο θαη ηηο 

πξαγκαηηθέο επαθέο καο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ζε κηα δηαδηθηπαθνχ ηχπνπ επηθνηλσλία, 

φπνπ φινη κπνξνχλ λα κηινχλ κε φινπο αιιά κεραληθά θαη απξφζσπα. Οη ζύγρξνλνη 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ εμνηθεηψλνληαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία κε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ, 

νπφηε βηψλνπλ πιαζηά ζπλαηζζήκαηα ζρέζεσλ, πξηλ λα δνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

αιεζηλφ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Έηζη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ε 

αληίδξαζε ηνπο γεληθφηεξα ζηε δσή δηαηεξεί ηελ νκνηνκνξθία ηεο κάδαο θαη ράλεη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη κηα μερσξηζηή χπαξμε, φπσο πξέπεη λα είλαη ν θάζε 

ινγηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο άλζξσπνο.  

 

Πψο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηα ζσζηά πξφηππα;  

 

    Έλαο είλαη ν ηξόπνο λα επηιέμνπκε ηα ζσζηά πξόηππα ζηε δσή καο. Η θξίζε ηνπ 

θαζελόο. Αλ ν άλζξσπνο δελ έρεη απηή ηελ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα λα θξίλεη, λα ζπγθξίλεη, λα 

αμηνινγεί, ηφηε είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φ,ηη πεξλάεη, γηα φ,ηη θάλεη θαη γηα φ,ηη είλαη 

ηειηθά. Αθφκα θη αλ δε βξεζεί ζην θαιχηεξν νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη 

λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ εθνχζηα, λα ληψζεη ηελ αλάγθε λα βειηηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

παξάιιεια ηνπο φξνπο ηεο δσήο ηνπ. Πξφηππα ππάξρνπλ γηα φινπο, αξθεί λα έρνπκε ηε 

ζχλεζε λα ην θαηαιάβνπκε θαη ηε ζέιεζε λα ηα κηκεζνχκε. Ωζηφζν ηνλ θχξην ξφιν ζηε δσή 

καο, απ’ φηαλ είκαζηε παηδηά, ηνλ έρεη ε νηθνγέλεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ην ζρνιείν. Δπζχλε 

ινηπφλ ηφζν ησλ γνλέσλ, φζν θαη ησλ δαζθάισλ ή θαζεγεηψλ ζην ζρνιείν δελ είλαη λα 

ππνδεηθλχνπλ θάζε θνξά θαη θάπνην άιιν πξφηππν, αιιά λα είλαη πξφηππα νη ίδηνη, γηαηί ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα δηδάμεηο θαη λα δηαπαηδαγσγήζεηο ζσζηά ηνπο λένπο είλαη ην 
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παξάδεηγκα δειαδή ην εζηθφ πξφηππν πνπ αληηπξνζσπεχεηο. Γηαθνξεηηθά αο αθήζνπλ ηνπο 

λένπο λα θάλνπλ νη ίδηνη επηινγή πξνηχπσλ. Η σξηκφηεηα ηεο ζθέςεο δελ είλαη απνθιεηζηηθφ 

πξνλφκην ησλ κεγάισλ… 

http://papatsiros.blogspot.gr/2015/04/blog-post_27.html 

 Οη θνξείο άκεζεο θαη έκκεζεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ λέσλ -γνλείο, ζρνιείν/εθπαηδεπηηθνί, 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εθθιεζία-, νθείινπλ λα απνηεινχλ, πξσηίζησο κε ην πξνζσπηθφ 

ηνπο παξάδεηγκα, αιιά θαη κε ηελ θαζνδήγεζε πνπ πξνζθέξνπλ, άμηα πξφηππα κίκεζεο, 

θαζψο είλαη δεδνκέλε ε κεγάιε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ, φζν -θαη θπξίσο- ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη λένη 

αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσληθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, θαη ζην πψο επηιέγνπλ ηειηθά λα 

εληαρζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή. 

http://latistor.blogspot.com/2017/03/blog-post_21.html#ixzz57wrsR4HX               

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

(…) Δίλαη πξάγκαηη γεγνλφο πσο ζήκεξα πξνβάιινληαη κε θάζε κέζν άλζξσπνη πνπ 

δηαζέηνπλ δχλακε, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα επηβάιινληαη ζηνπο άιινπο, θαη πινχην, πνπ ηνπο 

δίλεη ηελ επρέξεηα λα ηθαλνπνηνχλ εχθνια θάζε επηζπκία ηνπο. Όπνηνο είλαη ζε ζέζε λα 

απνιακβάλεη άθζνλα ηα πιηθά αγαζά, θαη κάιηζηα ρσξίο θφπνπο, γίλεηαη ην ηδαληθφ θάζε 

λένπ. Ηξσπνηνχληαη πνδνζθαηξηζηέο, απνθηνχλ κπζηθέο δηαζηάζεηο νξηζκέλνη ηξαγνπδηζηέο, 

ιαηξεχνληαη αθφκε αδίζηαθηνη θαθνπνηνί. Σν θνηλσληθφ γφεηξν είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

δχλακεο, ηνπ πινχηνπ, ηεο εζηθήο αλαιγεζίαο. Αληίζεηα, επηζηήκνλεο θνξπθαίνη, κεγάινη 

δεκηνπξγνί ζην ρψξν ηεο πςειήο ηέρλεο, επεξγέηεο ηεο αλζξσπφηεηαο, αγσληζηέο θαη 

ππεξαζπηζηέο ηεο εηξήλεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ή θαη απινί άλζξσπνη ηνπ ηίκηνπ κφρζνπ 

αγλννχληαη ή, αλ δε ζπκβαίλεη απηφ, δε ζπγθηλνχλ πηα θαλέλαλ. Καηέρνπλ ζηε ζπλείδεζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ηελ πην ρακειή ζέζε ζηελ αμηνινγηθή ηνπο θιίκαθα. Η αμία ηνπ αλζξψπνπ 

κεηξηέηαη κε άιια θξηηήξηα. Μέζα ζ’ απηφ ην γεληθφ θιίκα ηεο ππνηίκεζεο ησλ γεληθψλ 

αμηψλ ρξεηάδεηαη αζπλήζηζηε ςπρηθή δχλακε γηα λα ελαληησζεί θαλείο ζην ξεχκα, ζηε κφδα 

ηεο επνρήο θαη λα ραξάμεη δηαθνξεηηθή πνξεία. Η δξακαηηθή κείσζε ησλ πςειψλ 

παξαδεηγκάησλ δσήο ζ’ απηφ ην ιφγν θπξίσο νθείιεηαη. Έηζη, ζήκεξα, παξαηεξείηαη ην 

ζιηβεξφ θαηλφκελν ζηε ζέζε ηνπ αληδηνηεινχο επηζηήκνλα, ηνπ αθηεξσκέλνπ ζηελ επηζηήκε, 

λα ζπλαληνχκε ην ςπρξφ επαγγεικαηία, πνπ απνβιέπεη κε θάζε κέζν ζηελ θαηάθηεζε κηαο 

ζέζεο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πινχηνπ ηνπ, ζηε ζέζε ηνπ ηνικεξνχ έληηκνπ επηρεηξεκαηία, ηνλ 

απαηεψλα θαη εθκεηαιιεπηή πνπ βηάδεηαη λα γίλεη Κξνίζνο, ζηε ζέζε ηνπ ραξηζκαηηθνχ 

πνιηηηθνχ πνπ αλάισζε ηε δσή ηνπ ζηελ ππεξεζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ηνπ, ηνλ 

αλαμηφπηζην θαξπσηή ηεο εμνπζίαο. Καη θαζψο ηα πξφζσπα ηαπηίδνληαη κε θάπνηεο ηδέεο, 

καδί κε ηελ θαηάπησζή ηνπο παξαζχξνπλ ζε ρξενθνπία θαη φιεο ηηο αμίεο. Έηζη, θηάζακε 

ζηελ απνκπζνπνίεζε πξνζψπσλ – ζπκβφισλ, ζην γθξέκηζκα εηδψισλ. Μέζα ζηελ 

εηθνλνθιαζηηθή καλία ηεο επνρήο καο δελ έκεηλε ηίπνηα φξζην. Απηφ είλαη θαη ε θπξηφηεξε 

αηηία ηεο απφιπηεο επηθξάηεζεο δηακεηξηθά αληίζεησλ πξνηχπσλ. Οη ζεκεξηλνί λένη 

ιαηξεχνπλ ηνλ πινχην, γνεηεχνληαη απφ ηε δχλακε θαη ηελ θνηλσληθή πξνβνιή θαη φια απηά 

ηα ζέινπλ έηνηκα, ρσξίο πξνζπάζεηα θαη κφρζν.  

 

ΑΚΗΔΙ 

 

 

1. Έρεη δίθην ν ζπγγξαθέαο; Γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιν ζήκεξα λα πείζεη θάπνηνο έλα 

λέν λ’ αθνινπζήζεη ηνλ έληηκν δξφκν ηνπ κφρζνπ θαη ηεο αξεηήο; 

2. Γηα θαζεκηά απφ ηηο αθφινπζεο- ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ησλ θεηκέλσλ λα βξείηε απφ 

κηα ζπλψλπκε ιέμε :πξνβάιινληαη, αλνχζηα, ακνξαιηζκφο , μέθξελε, νδπλεξνχο β. 

http://papatsiros.blogspot.gr/2015/04/blog-post_27.html
http://latistor.blogspot.com/2017/03/blog-post_21.html#ixzz57wrsR4HX
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λα δψζεηε κηα νκφξξηδε ιέμε(απιή ή ζχλζεηε) απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο: δηαζέηνπλ, 

απνιακβάλεη, πνδνζθαηξηζηέο, δεκηνπξγνί, αμηνινγηθνί 

 

 

Παξαγσγή ιόγνπ  

 

ε κηα νκηιία ζαο ζηε βνπιή ησλ εθήβσλ λα επηζεκάλεηε ηηο αξλεηηθέο ή ζεηηθέο  

επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ ηα πξφηππα ζηε δσή ησλ λέσλ θαη λα αλαθεξζείηε ζηηο πξνυπνζέζεηο 

νζέηεζεο ζεηηθψλ πξνηχπσλ. 

 

KEIMENO 2o  

 

Ο άλζξσπνο είλαη κηκεηηθφ δψν, δελ είλαη κφλν φ,ηη γελληέηαη αιιά θαη φ,ηη γίλεηαη.  

Πέξα απφ ηηο έκθπηεο θιεξνλνκηθέο θαηαβνιέο ππάξρνπλ θαη νη εμσγελείο, νη  

πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο, πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζηάζε θαη δηακνξθψλνπλ ηε  

ζπκπεξηθνξά καο. Έηζη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εμειηθηηθήο καο πνξείαο ε  

δηαγσγή καο ζα είλαη ζπλάξηεζε ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο αγσγήο καο.  Απηή, ινηπφλ, ε αγσγή 

δελ αζθείηαη κφλν άκεζα θαη ζπζηεκαηηθά κέζα ζηνλ  

νηθνγελεηαθφ ή ην ζρνιηθφ ρψξν αιιά θαη έκκεζα κέζα ζηνλ επξχηεξν, ηνλ  

θνηλσληθφ ρψξν. Πάλησο φπνπ θαη φπσο θαη αλ αζθείηαη ε αγσγή γηα λα δηακνξθψζεη ηνλ  

ραξαθηήξα καο θαη λα επεξεάζεη ηελ δηαγσγή καο πξέπεη λα επηζηξαηεχζεη, λα  

ππνβάιεη, λα πξνβάιεη θαη λα επηβάιεη ζηελ ςπρή ησλ λέσλ θπξίσο δηάθνξα πξφηππα. 

     Λέγνληαο πξφηππα ελλννχκε θάπνηα μερσξηζηά θαη ραξηζκαηηθά πξφζσπα,  

θάπνηα άηνκα πξνηθηζκέλα κε θπζηθέο δεμηφηεηεο ή επίθηεηεο ηθαλφηεηεο, πνπ  

εθπξνζσπνχλ ή εθθξάδνπλ ην ηέιεην, ην ηδαληθφ γηα ηα αλζξψπηλα κέηξα ζηνλ  

αζιεηηθφ, ηνλ θαιιηηερληθφ, ηνλ πνιηηηθφ ή ηνλ πλεπκαηηθφ θαη ηνλ εζηθφ ρψξν.  

Καη φπσο κηα εηθφλα αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο, έηζη θαη έλα πξφηππν, πνπ ελζαξθψλεη  

φρη ζεσξεηηθά θαη δπλεηηθά αιιά έκπξαθηα θαη παξαζηαηηθά απηφ πνπ ζαπκάδνπκε 

θαη επηδηψθνπκε, αμίδεη φζν ρίιηεο ζπκβνπιέο.  

     Γη' απηφ θαη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνηππνπνίεζε ή ηελ εηδσινπνίεζε, πνπ 

ζπλήζσο πξνβάιινπλ θαη επηβάιινπλ γηα δηθνχο ηνπο θπξίσο "θαηαλαισηηθνχο" ιφγνπο ηα 

Μ.Μ.Δ. ζα πξέπεη ηα πξφηππα λα κελ είλαη νχηε θζελά αληίηππα νχηε θαθέθηππα ησλ 

αιεζηλψλ πξνηχπσλ. Καη εδψ πξνβάιιεη βαξχηαηε ε επζύλε ηεο πνιηηείαο θαη φισλ ησλ 

θνξέσλ ηεο αγσγήο, ησλ γνληψλ θαη ησλ δαζθάισλ θπξίσο πνπ θαινχληαη λα εκθπζήζνπλ 

θαη λα πξνηθνδνηήζνπλ ηελ παηδηθή θπξίσο, ηε λεαληθή ςπρή κε ηζρπξά πλεπκαηηθά θαη 

εζηθά αληηζψκαηα, ψζηε αιψβεηε λα δηαπεξλά ηηο ζπκπιεγάδεο ηεο αηζζεηηθήο ή ηεο εζηθήο 

αζρεκνζχλεο.  

     Ο λένο θαζψο ηαπηίδεηαη κε ην πξφηππν ή ην είδσιν ηνπο αηζζάλεηαη πσο ππεξληθά ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπ αλαζθάιεηα, ηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλεπάξθεηα θαη δεη θαη δξα θαληαζησηηθά, 

έζησ θαη αλεδαθηθά, φπσο ην πξφηππν ή ην είδσιν πνπ ζαπκάδεη θαη ππεξαγαπά. Δπεηδή ε 

λεαληθή ςπρή πνζεί πάληα πεξηζζφηεξα απφ φζα έρεη, δελ  

είλαη ιίγεο νη ζηηγκέο, νη πεξηζηάζεηο θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ ν λένο απνθεχγεη κηα  

κίδεξε, ξερή, αθπδαησκέλε θαη πηεζηηθή θαζεκεξηλφηεηα κε ηα θηεξά ελφο εηδψινπ, 

ελφο ηδαληθνχ πξνηχπνπ πνπ απνηειεί γη' απηφλ ην εηζηηήξην ή ην εθαιηήξην γηα ην  

εχειπη άικα πξνο ηελ νλεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν νλεηξηθφ, ην πξφηππν,ην ηδαληθφ  

έρεη κφληκα θαη ζηαζεξά θάζεηε πξννπηηθή, αλνδηθή θνξά γη' απηφ θάζε θνξά πνπ  

ν πφζνο ηνπ ρηκαηξηθνχ θαη ε αγσληζηηθφηεηα ηνπ εθηθηνχ ηείλνπλ λα ην πιεζηάζνπλ,  

λα ην θηάζνπλ, λα ην αγγίμνπλ, λα ην θαηαθηήζνπλ απηφ αλεβαίλνληαο ςειφηεξα  

μεθεχγεη θάζε πεξίπηπμε: γηαηί έρεη θαηεχζπλζε κφλν ζηαζεξή, φρη ζέζε. 

 

(Απφζαπαζκα απφ θείκελν ηνπ Γ. ΡΟΖΟKOY 

 

Α) Να γξαθεί ε πεξίιεςε ηνπ αλσηέξσ θεηκέλνπ (90 ιέμεηο) 
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Β) ΑΚΗΔΙ 

1) επηξξνέο, ζπζηεκαηηθά, μερσξηζηά, αληίηππα, επζύλε: λα γξάςεηε ηα ζπλψλπκα ησλ 

ιέμεσλ 

2) α.Να κεηαηξαπεί ζε παζεηηθή ζχληαμε ε παξαθάησ θξάζε: νη πεξηβαιινληηθέο  

επηξξνέο δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο 

β. Να επηζεκάλεηε πέληε παξαδείγκαηα ζπλππνδεισηηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. 

3) Να ζρνιηάζεηε ηε θξάζε: «Γη' απηφ θαη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνηππνπνίεζε 

ή ηελ εηδσινπνίεζε, πνπ ζπλήζσο πξνβάιινπλ θαη επηβάιινπλ γηα δηθνχο ηνπο θπξίσο 

"θαηαλαισηηθνχο" ιφγνπο ηα Μ.Μ.Δ. ζα πξέπεη ηα πξφηππα λα κελ είλαη νχηε θζελά 

αληίηππα νχηε θαθέθηππα ησλ αιεζηλψλ πξνηχπσλ» 

 


