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Απόψεις για τους εφήβους 

Επιμέλεια: Βάσω Κανελλοπούλου 

Έφηβοι: ατάκες 

Σ' αυτούς που δημιούργησαν τον δικό τους Δεκέμβρη, σ' αυτούς που 
ξαναγέννησαν την ελπίδα. 

«Οι γιοι έχουν πάντα την επαναστατική επιθυμία να απογοητευτούν από αυτά που 
γοήτευαν τους πατεράδες τους». 

Αλντους Χάξλεϊ (Βρετανός συγγραφέας) 

«Η επανάσταση των νέων (το 1968) είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που δεν έχει 
εμφανιστεί ποτέ πριν στην Ιστορία. Δεν πιστεύω ότι θα  ηρεμήσουν και ότι θα είναι 
στελέχη διαφημιστικών εταιρειών στα 30 τους, όπως θα ήθελε να πιστεύουμε το 
Κατεστημένο». 

Γουίλιαμ Μπάροουζ (Αμερικανός συγγραφέας της γενιάς των μπίτνικ) 

«Το καλύτερο υποκατάστατο της εμπειρίας είναι να είσαι δεκαέξι χρόνων». 

Ρέιμοντ Ντάνκαν (Αμερικανός ποιητής και χορευτής) 

«Μην κάνεις το λάθος, που είναι σύνηθες στους νέους, να θεωρείς ότι, αν δεν 
μπορείς να σώσεις όλη την ανθρωπότητα, έχεις αποτύχει». 

Γιαν ντε Χάρτογκ (Ολλανδός θεατρικός συγγραφέας) 

«Αν τα πανεπιστήμιά μας δεν ανατρέφουν ανθρώπους που κάνουν ταραχές, που 
επαναστατούν, που επιτίθενται στη ζωή με όλο το σφρίγος και το σθένος της νιότης, 
τότε κάτι δεν πάει καλά με τα πανεπιστήμιά μας. Όσο περισσότερες ταραχές γίνονται 
στις πανεπιστημιουπόλεις τόσο καλύτερος θα είναι ο κόσμος αύριο». 

Γουίλιαμ Αλεν Γουάιτ (Αμερικανός δημοσιογράφος) 

«Οι έφηβοι δεν είναι τέρατα. Είναι απλώς άνθρωποι που προσπαθούν να μάθουν 
πώς θα τα καταφέρουν ανάμεσα στους ενηλίκους του  κόσμου, που κι εκείνοι μάλλον 
δεν  πολυξέρουν». 

Βιρτζίνια Σάτιρ (Αμερικανίδα ψυχοθεραπεύτρια) 

«Το πιο εξοργιστικό πράγμα με τη νέα γενιά είναι ότι δεν ανήκω πια σ' αυτήν». 
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Τζον Ντράιντεν (Βρετανός ποιητής) 

«Τι είναι επαναστάτης; Ένας άνθρωπος που λέει όχι». 

Αλμπέρ Καμί (Γάλλος συγγραφέας) 

Επιμέλεια: Βάσω Κανελλοπούλου 

Ελευθεροτυπία 

Έφηβοι: ατάκες 

 

Ασκήσεις 

1. Με αφορμή τις παραπάνω απόψεις, να συζητήσετε για την επαναστατική 
διάθεση των νέων και για τον τρόπο, θετικό ή αρνητικό, 
με τον οποίο αντιμετωπίζεται η νεανική ηλικία από τους μεγαλύτερους. 

2. Ο Αλμπέρ Καμί λέει: Ο επαναστάτης είναι ένας άνθρωπος που λέει όχι. 
● Θεωρείτε ότι η άρνηση συνιστά πάντα επαναστατική θέση; 
● Πότε και σε τι ένας νέος οφείλει, κατά τη γνώμη σας, να λέει όχι; 

3. Η ανθρώπινη σκέψη αποδόθηκε συχνά με μορφή 
αποφθεγμάτων (γνώμη που διατυπώνεται με λίγες λέξεις). 
Δοκιμάστε να γράψετε και εσείς δυο αποφθέγματα για την 
κριτική στάση και την επαναστατικότητα των νέων. 

4. Η γνώμη ενός διάσημου ανθρώπου που έχει διατυπωθεί επιγραμματικά 
παρουσιάζεται συχνά ως απόφθεγμα, ως γνώμη με καθολικό κύρος. 
Ποια είναι η άποψή σας για τη χρήση των αποφθεγμάτων σε ποικίλα 
προφορικά και γραπτά κείμενα; 

5. Να παρατηρήσετε την εικόνα και να συζητήσετε για τον συμβολισμό της. 
Έπειτα να γράψετε μια λεζάντα. 
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Banksy Wall Art, 

http://www.creativeresistance.org/gallery-banksys-iconic-street-art/ 

6. Ποιες σκέψεις σας προκαλεί η φωτογραφία και το πλακάτ; Να σχολιάσετε τη 
δήλωση: «I don’t believe in anything». 
Τι μπορεί να οδηγήσει τους νέους σε αυτή τη δήλωση; Είναι χαρακτηριστικό 
της νεανικής φύσης κάτι τέτοιο; 
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        Η εικόνα από τη διεύθυνση: http://goo.gl/vMoA2q 

7. Να ξαναδιαβάσετε τις απόψεις για την επαναστατικότητα των 
νέων και να συζητήσετε: 

● για τις συνθήκες που διαμορφώνουν σήμερα τη νεανική ταυτότητα 
● για τις προσδοκίες ή τα οράματα των νέων που έχουν διαψευστεί 
● για τον ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια αξιών και οραμάτων 
● για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκφράζεται δημιουργικά η 

αντίθεση των νέων με το κοινωνικό/πολιτικό κατεστημένο. 
Έπειτα να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω τέσσερα θέματα και να 
γράψετε τις σκέψεις σας στην ιστοσελίδα του σχολείου σας δίνοντας 
στο κείμενό σας τη μορφή σύντομου άρθρου. 
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