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Κείμενα για τις νεανικές κουλτούρες (2) 

Μανώλης Νταλούκας 

Η νεανική κουλτούρα, είναι το ροκ. Το ροκ είναι η νεανική κουλτούρα. Ταύτιση             
έχουμε. Και φυσικά πρωταγωνιστές είναι οι νέοι. Δεν θα έπρεπε; Μπουχτίσαμε πια            
από ιστορίες γερόντων. Θέλουμε και μια ιστορία των νέων. Αν προσέξετε, αυτό που             
ονομάζουμε «Ιστορία» μέχρι σήμερα, είναι κυρίως η εξιστόρηση των πράξεων          
γέρων ανθρώπων ή τουλάχιστον ενηλίκων. Σπανίως η Ιστορία αναφέρεται στο τι           
κάνουν οι νέοι. Η Ιστορία, είναι ιστορία βασιλιάδων, πριγκίπων, πολιτικών,          
κομματικών στελεχών, και αλλοπρόσαλλων συνήθως στρατιωτικών. Εγώ θέλησα να         
γράψω μια ιστορία που να έχει πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους.“ 

“Ροκ είναι η κουλτούρα των νέων ανθρώπων. Έχει τη ζωή ως αιτία. Το ροκ είναι ένα                
παιδί. Ναι, αυτό είναι, ένα παιδί που ταξιδεύει στο χρόνο, παίζοντας κάθε φορά με              
διαφορετικά παιχνίδια. 

Μανώλης Νταλούκας 

Συνέντευξη στον Διονύση Κούτρα 

 Vakxikon 
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Ασκήσεις 

1. Γιατί ο Μ. Νταλούκας ταυτίζει τη ροκ μουσική με τη νεανική κουλτούρα; 
2. Ποια νομίζετε ότι είναι η σημασία της μελέτης της νεανικής κουλτούρας; 

Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας με αφετηρία το απόσπασμα από τη 
συνέντευξη του Μ. Νταλούκα. 

3. Ποια ήταν τα κίνητρα του Μ. Νταλούκα, για να σχοληθεί με την Ιστορία της 
Ελληνικής Νεολαίας; 
Συμφωνείτε με την άποψή του; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας με τα ανάλογα 
επιχειρήματα. 

4. Ο Μ. Νταλούκας δηλώνει στη 
συνέντευξη: Η νεανική κουλτούρα, 
είναι το ροκ. Το ροκ είναι η νεανική κουλτούρα. Ταύτιση έχουμε. Και φυσικά 
πρωταγωνιστές είναι οι νέοι. Σε μια παράγραφο 80 περίπου λέξεων, 
απόσπασμα άρθρου σε νεανικό περιοδικό, να πείτε αν συμφωνείτε ή όχι με 
την άποψη αυτή αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

5. Συμμετέχοντας σε συζήτηση των εφήβων που έχει 
ξεκινήσει σε νεανικό blog, να συντάξεις τη δική σου 
ανάρτηση όπου: 

● να παρουσιάσεις τα δικά σου όνειρα / οράματα για τη ζωή σου, 
● να προσδιορίσεις τα πιθανά εμπόδια που θα συναντήσεις στην         

προσπάθειά σου να τα υλοποιήσεις και 
● να εξηγήσεις πώς σκέφτεσαι να αντιμετωπίσεις τα εμπόδια αυτά. 
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