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Κεηκελν  

 

  Πνιιεο θνξεο, αιιά όρη παληνηε,ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο δπζθνιεύεη θαζώο κπαίλεη έλαο λένο άλζξσπνο ζηελ εθεβηθή 

ειηθία-  ζπλήζσο δηόηη ν λένο απαηηεί λα έρεη πεξηζζόηεξε ειεπζεξία ελσ νη γνλείο ηνπ απαηηνύλ λα έρνπλ πεξηζζόηεξν 

έιεγρν ζηε δσή ηνπ. 

 

  Η ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα δελ είλαη εύθνιε,  νύηε θαηνξζώλεηαη από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε,  δηόηη θαη νη κελ θαη 

νη δε ελεξγνύλ ν θαζέλαο ζύκθσλα κε ηε θύζε ηνπ: εηλαη ζηε θύζε ηνπ λένπ αλζξώπνπ λα γίλεηαη αλεμάξηεηνο θαη λα 

καζαίλεη λα ζηέθεηαη ζηα πόδηα ηνπ. Εηλαη νκσο θαη ζηε θύζε ηνπ γνληνύ λα πξνζηαηεύεη θαη λα θαζνδεγεί ηα παηδηά 

ηνπ. 

 

  Απηό πνπ κπνξεί λα θάλεη ν λένο από ηε δηθή ηνπ πιεπξά γηα λα βειηηώζεη ην θιίκα, εηλαη λα ηεξήζεη ελα πγηέο 

κέηξν: νύηε λα θαηαξγεί απόιπηα ηε δηθή ηνπ βνύιεζε ώζηε λα θάλεη πάληνηε αζπδεηεηί ν,ηη ιέλε νη γνλείο ηνπ, νύηε 

όκσο λα θηάζεη ζην ζεκείν λα πεξηθξνλεί ηνπο γνλείο ηνπ θαη λα κε ιακβάλεη θαζόινπ ππόςε απηα πνπ δεηνπλ. 

Ειεπζεξία δελ είλαη ην λα κε ιακβάλεηο ππόςε θαλέλα εθηόο από ηνλ εαπηό ζνπ, αιια ην λα αθνύο άθνβα ζπκβνπιέο 

θαη επηθξίζεηο από νπνηνλδήπνηε, θαη λα θξίλεηο έπεηηα εζύ αλ απηα πνπ άθνπζεο ζνπ ηαηξηαδνπλ ή νρη. 

 

  Μεξηθέο θνξέο ληώζνπκε όηη νη γνλεηο καο δε καο θαηαιαβαίλνπλ,  όηη δνπλζε κηα επνρή δηαθνξεηηθή από ηε δηθή καο,  

θηινδνμίεο ή "εγσηζκνπο" πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα είλαη νη θαινί θαη ζνθνί γνλείο πνπ ζα επηζπκνύζακε λα είλαη.  

Τέηνηεο ώξεο θαηαπηέδεη έλα ζπλαίζζεκα απνγνήηεπζεο,  ίζσο αθνκε θαη ε ζθέςε λα απνκαθξπλζνύκε απν θνληά ηνπο 

θαη λα ηνπο απνζηξαθνπκε.  

 

  Μόλε ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα είλαη λα κάζνπκε εκείο λα κελ πεξηκέλνπκε από ηνπο γνλείο καο πεξηζζόηεξα από 

απηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ.  Καιό είλαη λα κάζνπκε λα κελ απαηηνπκε πηα απν ηνπο γνλείο λα είλαη ηέιεηνη 

θαη ηδαληθνί,  αιιά λα ηνπο απνδερηνύκε σο αλζξώπνπο πνπ είλαη βέβαηα θαινπξναίξεηνη κα ερνπλ ηαπηόρξνλα ηηο 

αδπλακίεο ηνπο, ηόηε ζα δεκηνπξγήζνπκε γηα ηνλ εαπηό καο πξνϋπνζέζεηο σξίκαλζεο.  Τόηε επηζεο, ζα έρνπκε γπξίζεη 

θαηλνπξηα ζειίδα ζηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο καο, δηνηη ζα είκαζηε πηα ηθαλνί-  γηα πξώηε θνξα- λα ηνπο πξνζθέξνπκε 

θάηη θαη εκείο:  ηελ αλεθηηθόηεηα,  ηελ θαηαλόεζε,  ηε ζηνξγή θαη ηελ αγαπε καο. Γηα ηνπο γνλεηο καο, πνπ παιεύνπλ 

θαζε κεξα ζε κηα ζθιεξή θαη άηεγθηε θνηλσλία,  απηα εηλαη ηα πην πνιπηηκα δώξα.  
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Παξαηεξεζεηο  

 

1. Πνηό είλαη ην ππνθείκελν ησλ ξεκαησλ ηνπ θεηκελνπ; 

 

2.Με πνηνύο δύν ηξόπνπο αλαπηύζζεηαη ε δεύηεξε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ ; 

 

3. Να εληνπίζεηε ζην θεηκελν δπν ιεμεηο πνπ παξάγνληαη κε δπν δηαθνξεηηθά αρώξηζηα κνξηα θαη δπν ζύλζεηεο ιέμεηο.  

 

4. Πνην είλαη ην βαζηθό λόεκα ηεο ηειεπηαηαο παξαγξάθνπ ; Γξάςηε ηνλ πιαγηνηηηιν  

 

 

5 .Πσο θαληάδεζηε ηνπο εαπηνύο ζαο ζαλ γνλεηο; Πνία ζηαζε ζα θξαηνύζαηε εζείο απέλαληη ζηα παηδηά ζαο αλ 

βξίζθνληαλ ζηελ ειηθηα ζαο;Σθεθηείηε ζπκπεξηθνξέο ησλ γνληώλ ζαο πνπ ζα απνθεύγεηε θαη άιιεο πνπ ζα 

αθνινπζνύζαηε.  Υπνζέζηε νηη ην θεηκελν ην γξάθεηε ζηελ εθεκεξηδα ηνπ ζρνιεηνπ ζαο. 

 

 


