
 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΑ 

Γιατί οι νέοι αναζητούν πρότυπα;  

 θέλουν να ικανοποιήσουν την έμφυτη ορμή τους για αναγνώριση 

των ικανοτήτων τους  

 θέλουν με τη μίμηση προτύπων να απελευθερωθούν από την 

,ανωνυμία που δημιουργεί ο συνωστισμός στις μεγαλουπόλεις  

 εντυπωσιάζονται από τη δόξα των προτύπων · 

 θέλουν με τη μίμηση προτύπων να διαμορφώσουν την προσωπι-

κότητα τους · 

 έχουν την έμφυτη τάση για προσωπολατρία ·  

 θαυμάζουν και εκτιμούν τις αναγνωρισμένες προσωπικότητες. 

Ποια πρότυπα ωφελούν τους νέους; 

 είναι ηθικά πρόσωπα του παρελθόντος ·  

 έχουν ευδοκιμήσει μέσα στον κοινωνικό χώρο ·  

 έχουν την εκτίμηση και την αναγνώριση της κοινωνίας ·  

 διαπνέονται από ειλικρίνεια · 

 έχουν πρωτοστατήσει στις ιστορικές, κοινωνικές και επιστημονι-

κές μεταβολές  

 μπορούν να οδηγήσουν τους νέους στην αυτογνωσία και στον 

αυτοέλεγχο  

 αφυπνίζουν στους νέους την έμφυτη τάση της μίμησης. 

Τα θετικά πρότυπα: 

 διαμορφώνουν το χαρακτήρα και αναπτύσσουν την 

προσωπικότητα του σημερινού νέου · 

 προβάλλουν κοινωνικές αρετές για μίμηση ·  

 αποτελούν παραδείγματα αρετής για το σημερινό νέο· 

 γεννούν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στο νέο· 

 καλούν το σύγχρονο νέο να συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους του 

για την επίλυση των μεγάλων και δύσλυτων κοινωνικών 

προβλημάτων · 

 παίζουν διδακτικό ρόλο · 

 φέρνουν μηνύματα του παρελθόντος, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα 

για το παρόν και το μέλλον ·  

 κάνουν αισιόδοξο και δραστήριο το σύγχρονο νέο·  

 γεμίζουν με ιδανικά και αξίες το σημερινό νέο · 

 συνδέουν το νέο με το παρελθόν ·  



 

 

 αναπτύσσουν την εθνική συνείδηση του νέου· 

 μαθαίνουν στο νέο να εργάζεται, να συνεργάζεται και ν’ 

αναπτύσσει πρωτοβουλίες · -καλλιεργούν την έμφυτη 

κοινωνικότητα του νέου. 

Τα αρνητικά πρότυπα: 

 διαψεύδουν τα όνειρα του σημερινού νέου ·  

 οδηγούν το νέο σε ηθικές παρεκτροπές ·  

 προκαλούν φανατισμό ή προσωπολατρία · 

 προβάλλονται σαν ήρωες και πετυχημένα άτομα · 

 ηρωοποιούνται από το σημερινό νέο · 

 προβάλλονται πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·  

 οδηγούν το νέο στην τυφλή μίμηση τους · 

 εμποδίζουν το σημερινό νέο να σκέφτεται ήρεμα και αντικειμενικά  

 μοιάζουν με τα είδωλα· 

 προσκολλούν το σύγχρονο νέο με πάθος στις ιδέες και τις 

αντιλήψεις τους· 

 κάνουν το νέο που ακολουθεί με φανατική επιμονή την κοσμο-

θεωρία τους μονόπλευρο, αδιάλλακτο και ασυμβίβαστο. 

Γιατί οι αντι-ήρωες κατακλύζουν την εποχή μας; 

 Ο σημερινός άνθρωπος δεν ντρέπεται για τους συμβιβασμούς και 

τις υποχωρήσεις του  

 ο σύγχρονος άνθρωπος ονειρευτοί τον εύκολο πλουτισμό και την 

άκοπη ανάδειξη · 

 ο σημερινός άνθρωπος βασίζεται σε απαξίες ·  

 ο σύγχρονος άνθρωπος αγωνίζεται με πάθος για υλικές απολαβές 

 ο ευδαιμονισμός και ο ωφελιμισμός είναι πόλοι έλξης του 

σημερινού ανθρώπου · 

 το βόλεμα θεωρείται σαν το μεγαλύτερο ιδανικό της σημερινής 

ζωής 

 το ατομικιστικό πνεύμα δημιουργεί ψευτο-ήρωες και όχι 

πραγματικούς ήρωες · 

 η ειδωλολατρία των σταρ (σταρολατρία) στην εποχή μας είναι η 

νέα θρησκεία · 

 η τάση φυγής από κάθε πρόβλημα δημιουργεί ψευτο-ήρωες· 

 σήμερα δεν απονέμεται τιμή στους ήρωες της καθημερινής ζωής 

(γονείς, δασκάλους, επιστήμονες . . .)  

 ο πραγματικός ήρωας είναι συνεπής στις ιδέες και στα «πιστεύω», 

του, ενώ ο ψευτο-ήρωας αλλάζει ιδέες, προκειμένου να πετύχει τη 

γρήγορη και άκοπη ανάδειξη του. 


