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ΚΕΙΜΕΝΟ

Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Άλλο χαρακτηριστικό των εφήβων είναι η δυσπιστία και η
αµφισβήτηση των παραδοσιακών αξιών και αρχών και η έντονη κριτική
τους. Και η αµφισβήτηση αυτή των αξιών από τον έφηβο σήµερα γίνεται
ακόµη πιο δραµατική γι’ αυτόν εξαιτίας της ταχύτατης µεταβολής και
αλλαγής των αξιών και της µη σταθερότητάς τους, όπως στο παρελθόν.
Κριτικάρει τους πάντες (γονείς, δασκάλους, αξιωµατούχους, συµµαθητές)
και τα πάντα (θεσµούς, αξίες, ιδανικά, αρχές). Αµφισβητεί τις αντιλήψεις
και τις πεποιθήσεις των ώριµων και γενικά της παράδοσης, που τις θεωρεί
καθυστερηµένες, ξεπερασµένες και προτείνει για πολλά θέµατα και
προβλήµατα δικές του λύσεις. Ενώ όµως από τη µια είναι αντιδογµατικός
και χτυπά τις αυθεντίες και το «κατεστηµένο», από την άλλη ψάχνει νέα
πρότυπα και ιδανικά και γίνεται οπαδός νέων ιδεολογιών, τις οποίες
υπερασπίζεται µε φανατισµό.

Ο έφηβος στη θέση των παραδεκτών αξιών, στις οποίες καλείται να
προσαρµοστεί και να ρυθµίσει σύµφωνα µε αυτές τη ζωή του, προβάλλει
τις δικές του αξίες. Θέλει να δώσει τη δική του ερµηνεία στον κόσµο, να
δηµιουργήσει ένα δικό του κώδικα αξιών και αρχών και τους δικούς του
κανόνες δικαίου και ηθικής. Γι’ αυτό και διακατέχεται από έντονη τάση να
επικρίνει καθετί το παραδοσιακό, το «κατεστηµένο» και θέλει να γκρεµίσει
τον παλιό σάπιο κόσµο και νοµίζει πως µέσα σε «τρεις µέρες» θα τον
ξαναχτίσει ολοκαίνουργιο, µέσα στον οποίο θα βασιλεύει η απόλυτη
δικαιοσύνη και τελειότητα.

Από την τάση τους για αµφισβήτηση πηγάζει και η έντονη διάθεσή
τους για το νέο ,για την πρωτοτυπία που την εκδηλώνουν µε ιδιορρυθµία,
εκκεντρικότητα, κυνισµό1 και αυθάδεια. Γι’ αυτό και προσπαθούν να
εντυπωσιάσουν το περιβάλλον τους µε την ιδιόρρυθµη εξωτερική
εκδήλωσή τους στην ενδυµασία στην κόµµωση, στη γλώσσα, στις
χειρονοµίες, στη διασκέδαση και γενικά στη συµπεριφορά τους. Την
αµφισβήτησή τους την εκδηλώνουν µερικές φορές οι νέοι µε ακρότητες και
προσπαθούν να µιµηθούν τη συµπεριφορά και τη βιοθεωρία2 των χίπηδων
ή διάφορων περιθωριακών οµάδων.

Επειδή λείπει η αυτοκριτική από τον έφηβο, υπερτιµά τον εαυτό του
και τις δυνάµεις του και από τον υπερβολικό ιδεαλισµό3 του δυσκολεύεται
να κατανοήσει την παράδοση, που είναι κάτι το πολύπλοκο. Η κριτική του
αυτή δείχνει πως αυξάνει και βαθαίνει η συνείδησή του ως πνευµατικού
όντος και αναπτύσσονται µέσα του τα προσωπικά ιδεώδη. Η αµφισβήτηση
των παραδοσιακών αξιών εκ µέρους του εφήβου οφείλεται στη µεγάλη
ηθική και διανοητική αµηχανία, που διέρχεται σ’ αυτήν την ηλικία.

                                                
1 αδιάντροπη συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από περιφρόνηση των παραδεδεγµένων
κανόνων, ωµότητα

2 η θεωρία περί της ζωής και του κόσµου
3 η επιδίωξη του ιδανικού στη ζωή, τάση αντίθετη στον υλισµό, που θεωρεί ως πρωτεύουσα
οντότητα το πνεύµα



∆υσκολεύεται να προσαρµοστεί στην πραγµατικότητα της ζωής και γι’ αυτό
θέλει να ανατρέψει και να ανατινάξει τα πάντα στον αέρα. Η διαφωνία αυτή
του νεανικού ιδεαλισµού µε την πραγµατικότητα είναι εκδήλωση ψυχικής
υγείας και ευρωστίας και µε την κατάλληλη συµπαράσταση θα αποφύγει
την επιπόλαιη και επαναστατική κρίση και θα οδηγηθεί στη βαθύτερη
κατανόηση και αποτίµηση της σηµασίας των αξιών.

Η εφηβεία είναι η περίοδος της ονειροπόλησης και της κυοφορίας
4των καινούργιων ιδεών, απόψεων, ανακαλύψεων και κατάστρωσης
σχεδίων. Γι’ αυτό και οι ψυχολόγοι την ονοµάζουν περίοδο των
πνευµατικών µεταλλαγών. Τώρα που κάνει σχέδια για το µέλλον,
χρειάζεται συµπαράσταση και ηθική καθοδήγηση περισσότερο από τότε που
ήταν παιδί, γιατί τώρα βρίσκεται πιο συχνά µπροστά στις αξίες, µε τις
οποίες συγκρούεται περισσότερο από όσο κατά την παιδική ηλικία.
∆υστυχώς όµως οι ενήλικοι, αντί να τους ενθαρρύνουν τους εφήβους σ’
αυτές τις περιπτώσεις, τους συµβουλεύουν να αφήσουν κατά µέρος τα
όνειρα τους και να προσγειωθούν στην πραγµατικότητα. Μπορεί βέβαια
πολλά τέτοια εφηβικά όνειρα να µένουν απραγµατοποίητα, αλλά σίγουρα
τους ωφελούν, γιατί µε αυτά πλουτίζουν και γεµίζουν τη ζωή τους
περισσότερο.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Να κάνετε περίληψη του κειµένου σε 100 - 120 λέξεις   
Μονάδες 25

2.Ποιοι είναι οι λόγοι, σύµφωνα µε τον ο συγγραφέα, που ωθούν τους
εφήβους να επικρίνουν το «κατεστηµένο»; Να λάβετε υπ’ όψιν σας την 2η

παράγραφο «Ο έφηβος … και τελειότητα»
Μονάδες 4

3.α.Ποια είναι η Κύρια Ιδέα της 5ης παραγράφου («Η εφηβεία …
περισσότερο») ;
β.Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται;
γ.Ποιες λέξεις ή φράσεις αποδεικνύουν τον τρόπο ανάπτυξης της
παραγράφου;

Μονάδες 8
4.Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική ή επαγωγική) ακολουθεί ο
συγγραφέας στην 3η παράγραφό (Από την τάση … περιθωριακών οµάδων);

Μονάδες 3
5.Να κάνετε προτάσεις χρησιµοποιώντας τις λέξεις ‘κυοφορία’ και
‘ανατινάξει’ .µε την αναφορική και µε την ποιητική τους λειτουργία

Μονάδες 4
6.µεταβολής: Από το β’ συνθετικό της λέξης να γράψετε 6 νέες

Μονάδες 6
7.Συχνά οι νέοι ασκούν άγονα αµφισβήτηση στην κοινωνική οργάνωση. Ο
λόγος τους περιέχει µόνο αρνήσεις και όχι προτάσεις. Πιστεύετε πως
µπορεί να ωφελήσει τους ίδιους και την κοινωνία µια τέτοια στάση; Με
ποιον τρόπο θα µπορούσε, κατά τη γνώµη σας, να καταστεί η αµφισβήτηση
των νέων δύναµη κοινωνικής αλλαγής, ανανέωσης και προόδου; Να
αναπτύξετε τις απόψεις σας σε µια έκθεση περίπου 500 λέξεων.
                                                
4 εγκυµοσύνη



Μονάδες 50
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