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Κείκελν  
 

Ο έθεβνο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπ 

 

      Σηελ εθεβεία ν λένο απνρσξίδεηαη νπζηαζηηθα ηνπο γνλείο θαη 
εγθαηαιείπεη ζηαδηαθά ηελ παληνδπλακία ηνπ παηδηνύ. Δλώ εηαλ  

πάληα ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ησλ γνληώλ ηνπ, ησξα ζα  
πξέπεη λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηηο επζύλεο.  Η πξνζθόιιεζε ζηελ  

νηθνγέλεηα ("ζα ηα θαηαθέξσ κόλνο κνπ;", " ζα είλαη ε νηθνγέλεηα κνπ 
θαιά ;" καξηπξα  ηε δπζθνιία απνρσξηζκνύ θαη απηό έρεη επηπησζεηο 

ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ λένπ.  Σην άιιν άθξν  
βξίζθεηαη ςεπδνσξηκνηεηα δειαδή ε αίζζεζε όηη ν έθεβνο είλαη  

πνιύ ώξηκνο θαη  κπνξεί λα ηα αληηκεησπίζεη όια κνλνο ηνπ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Δπίζεο ε απνκάθξπλζε ησλ λεσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο 
πξνθαιεί "θξίζε"  ζηνπο γνλείο νη νπνίνη δελ μεξνπλ πσο λα ηε 

δηαρεηξηζηνύλ. Ο έθεβνο δνθηκάδεη ζπκπεξηθνξέο δηαθνξεηηθέο απν 
ησλ γνληώλ ηνπ γηα λα εδξαηώζεη έηζη ηε δηθή ηνπ ηαπηόηεηα. Έξρεηαη 

ζε ζύγθξνπζε καδί ηνπο όηαλ απηνί ζέινπλ λα ηνλ ζπκβνπιεπζνπλ. 
Αθόκε,  έρεη ηελ ηάζε λα απνκπζνπνηεί ηνπο γνλείο ηνπ. Αξλείηαη ηε 

γλώζε ησλ γνληώλ ηνπ πνπ ηε βξίζθεη παιηά θαη όρη απζεληηθή. Θέιεη 
λα δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ηε γλώζε.  Γελ απνδέρεηαη ζπκβνπιέο ηδίσο 
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νηαλ απηέο ππνλννύλ " εζύ δελ μέξεηο ". Σε πεξίπησζε πνπ νη γνλείο 
ηνπ είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθνη (ειέγρνπλ ππεξβνιηθά ηε δσή ησλ 

παηδηώλ ηνπο)  θαη ζπλάκα δελ ερνπλ πξνζσπηθή δσή,  αιιά ε δσή 
ηνπο εμαξηάηαη από ηε δσή ησλ παηδηώλ,  εηλαη πνιύ 

 πηζαλό λα πξνθιεζνύλ ζπγθξνύζεηο ζηελ νηθνγέλεηα . 
 

Οη γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία ζα πξέπεη λα 
είλαη ζηαζεξνί αιιά ηαπηόρξνλα θαη επέιηθηνη.  Όπσο αιιάδεη ην παηδί 
έηζη ζα πξέπεη θαη ε ζηάζε ηνπ παηδηνύ λα δηαθνξνπνηείηαη ζηγά- ζηγά, 

πξνζθέξνληαο νπσο πάληα ζηαζεξόηεηα. Γηα παξάδεηγκα νη 
ππαλαρσξήζεηο ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα από ην θαζήθνλ ηνπο λα 
βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο λα " απνγαιαθηηζηεη" λα παγηδεύζνπλ ηνλ 

έθεβν θαη λα ηνλ αθήζνπλ λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ απηνλνκηα, γηαηί 
ζα ληώζεη έλνρεο επεηδε ηνπο  "εγθαηαιείπεη ". 

 

Θ. Γηνβαδνιηαο. 
 

Θεκαηα:  Α1. Πώο πξεπεη ζύκθσλα κε ην θεηκελν νη γνλείο λα 
ζπκπεξηθέξνληαη ζηα παηδηά ηνπο ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο ;(60-80 

ι.) 

Α2. Να δώζεηε έλαλ πιαγηνηηηιν ζηε δεύηεξε θαη ηξίηε παξαγξαθν  
 

Β1. Να  βξείηε ηα ζπλώλπκα θαη έπεηηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα 
πξόηαζε κε ηηο αθόινπζεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: επηπηώζεηο, πξνθαιεί,   

ζειεη, πξεπεη,  θαζήθνλ  
Β2. α Να βξείηε ηξία ζεκεηα ζπλππνδεισηηθεο ρξήζεο ηεο γιώζζαο 

ζην θεηκελν  
β. Να βξείηε ηξηα ζεκεία ζηίμεο ζην θεηκελν θαη λα δειώζεηε ην ξόιν 

ηνπο.  
 

 

Γ. Σε έλα θείκελν πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ 
ζαο λα αλαθέξεηε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζεκεξηλνί 

λένη αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο νηθνγελεηαο σο πξνο ηελ σξίκαλζε ηνπ 
λένπ (400-500 ιεμεηο) 
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