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1. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Εφηβεία και όρια 

 

Η εφηβεία είναι μια περίοδος που δημιουργεί συχνά στην οικογένεια δυσκολίες και 

συγκρούσεις. Ο προβληματισμός για τους κανόνες, την πειθαρχία, την ελευθερία, την εμπιστοσύνη, 

τις ευθύνες βρίσκεται στο προσκήνιο και οι γονείς προβληματίζονται για το πού αρχίζουν και πού 

σταματούν τα όρια των εφήβων, πώς να θέσουν όρια και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει 

αυτό. 

Η λέξη όρια παίρνει πολλές φορές αρνητικό νόημα. Συγκεκριμένα, ακούγοντας «όρια» το 

μυαλό πηγαίνει στην τιμωρία, στην αποθάρρυνση, στην απαγόρευση, στον ηθικό περιορισμό, στη 

διαρκή άρνηση ή στον έλεγχο, στην πίεση. Αυτό συνήθως προέρχεται από εμπειρίες που έχουμε 

ζήσει στη δική μας οικογένεια, με τους δικούς μας γονείς, που μπορεί να μας επέβαλαν πολύ 

αυστηρούς κανόνες και άκαμπτα όρια. Για το λόγο αυτό καταλήγουμε να θέτουμε αυστηρά όρια στα 

παιδιά επειδή θέλουμε να τα προφυλάξουμε από «άσχημες» εμπειρίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι 

έτσι δημιουργούμε, όμως, ένα φαύλο κύκλο αντιμετώπισης των ορίων, γεγονός που δεν διευκολύνει 

την τήρησή τους από τους νέους. 

Βασική προϋπόθεση για τη θέση των ορίων και την αποτελεσματικότητά τους αποτελεί η 

χρονική στιγμή που επιλέγουμε για να γίνει αυτό. Πολλές φορές, θυμόμαστε τα όρια μόνο όταν αυτά 

ξεπερνιούνται, δηλαδή πάνω στον καβγά, στην ένταση ή στη διαφωνία. Αυτή φυσικά, είναι η 

χειρότερη στιγμή για να θεσπιστούν κανόνες, και οι έφηβοι είναι βέβαιο ότι δεν τους λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη τους. Αντίθετα, οι πιθανότητες να λειτουργήσουν αντιδραστικά είναι πολύ 

αυξημένες. Η καλύτερη στιγμή, είναι η ουδέτερη, η χαλαρή ή ευχάριστη στιγμή. Τότε το έδαφος 

είναι πρόσφορο για να συζητήσετε με το παιδί σας τους όποιους κανόνες, ώστε να συμφωνήσετε 

από κοινού σε σχέση με το χαρτζιλίκι, τις εξόδους, τη χρήση του τηλεφώνου, του Η/Υ κλπ. Όταν ο 

έφηβος είναι ήρεμος, ενδεχομένως να δεχτεί το σφάλμα του πιο εύκολα και να είναι πιο 

συνεργάσιμος. Αποφεύγετε να του λέτε ότι χωρίς όρια και κανόνες μάς απειλεί το χάος, γιατί οι 

περισσότεροι έφηβοι έχουν θαυμάσιες σχέσεις με αυτό. Η επικοινωνία, ο διάλογος, η εμπιστοσύνη, 

η συνεργασία και η ευελιξία είναι μερικά απαραίτητα συστατικά στις διαπραγματεύσεις με τον 

έφηβό σας. 

Οι κανόνες πρέπει να μπαίνουν πάντα έπειτα από συζήτηση με τον έφηβο. Δώστε του τη 

δυνατότητα να αναπτύξει τις απόψεις ή τις ενστάσεις του. Έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίσετε 

ότι το παιδί σας αποδέχεται την όλη διαδικασία και συμμετέχει. Ξέροντας ότι ερωτήθηκε και ότι η 

γνώμη του υπολογίστηκε, θα νιώθει μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντί σας. Αυτό δεν θα σας 

γλιτώσει μελλοντικά από τις παραβιάσεις των ορίων, αλλά θα τις περιορίσει. Θα προβληματίζεται 

περισσότερο προτού παραβεί τη συμφωνία, και όταν την παραβαίνει, θα αποδέχεται πιο εύκολα ότι 

έσφαλε και θα βλέπει τις συνέπειες ως αποδεκτό και φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς να ξεσηκώνεται 

«για την αδικία». 

Αξιολογείτε και επανεξετάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα όρια που έχετε θέσει στο 

παιδί σας σε διάφορους τομείς, ακόμα κι αν δεν έχετε αφορμές. Συνήθως, οι ελευθερίες αυξάνονται 

και τα όρια μειώνονται. Μερικές φορές, όμως, χρειάζεται το αντίθετο. Ακόμα και αν χρειαστεί να 

γίνετε πιο αυστηροί μην εξαντλείτε την αυστηρότητά σας. Οι λιγότερο αυστηροί κανόνες, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να γίνουν σεβαστοί. Σε κάθε περίπτωση όταν το παιδί παραβιάζει τους 
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κανόνες, πρέπει να εφαρμόζετε οπωσδήποτε τις συνέπειες στις οποίες έχετε συμφωνήσει και τις 

γνωρίζει το παιδί σας. 

Αφήστε κάποιους τομείς χωρίς όρια, ώστε το παιδί να αισθάνεται πως σε ορισμένες σφαίρες 

δραστηριοτήτων είναι ελεύθερο. Μπορεί να είναι π.χ. η μουσική, το χτένισμα, το σκουλαρίκι ή οι 

βαθμοί σε ένα δευτερεύον μάθημα. Αν παρόλα αυτά ο έφηβός σας καταπατά συνεχώς τα όρια, 

αναλογιστείτε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Αν δυσκολεύεστε στην επικοινωνία μαζί του, 

αναζητήστε βοήθεια από ειδικό. 
Διασκευασμένο κείμενο της παιδοψυχολόγου Αλεξάνδρας Καππάτου 

 

 

2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

 

Α1. Η συγγραφέας του κειμένου υποστηρίζει ότι είναι δύσκολο να βάλουμε όρια. Γιατί σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στο κείμενο συμβαίνει αυτό; Να δώσετε την απάντησή σας σε μια παράγραφο 60-

80 λέξεων. 

(10 μονάδες) 

 

Α2. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων τους παράγοντες που σύμφωνα με τη 

συγγραφέα πρέπει οι γονείς να συνυπολογίσουν πριν θέσουν κανόνες για τους νέους. 

(10 μονάδες) 

 

Β1. Να βρείτε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειμένου 

(«Η λέξη...τους νέους»). Να αιτιολογήσετε την άποψή σας με αναφορές σε χωρία του κειμένου. 

(10 μονάδες) 

 

Β2α. Από το β’ συνθετικό των παρακάτω σύνθετων λέξεων του κειμένου να γράψετε ένα νέο 

ουσιαστικό ή επίθετο (απλό ή σύνθετο):  

συγκρούσεις, αποθάρρυνση, πρόσφορο, αποδέχεται, αναλογιστείτε. 

(5 μονάδες) 

 

Β2β. Να μετατρέψετε την ακόλουθη περίοδο λόγου από την ενεργητική φωνή στην παθητική:  

«Αν παρόλα αυτά ο έφηβός σας καταπατά συνεχώς τα όρια, αναλογιστείτε για ποιο λόγο συμβαίνει 

αυτό.» 

(5 μονάδες) 

 

Β3α. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

συμφωνήσετε, περιορίσει, χρειάζεται, συνέπειες, καταπατά. 

(5 μονάδες) 

 

Β3β. Να γράψετε τι δηλώνει καθεμία από τις παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις του 

κειμένου:  

 

για το λόγο αυτό (2η παράγραφος) 

επειδή (2η παράγραφος) 

όμως (2η παράγραφος) 

δηλαδή (3η παράγραφος) 

αντίθετα (3η παράγραφος) 

(5 μονάδες) 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Διάβασες το παραπάνω άρθρο σε ένα νεανικό περιοδικό και σου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Έτσι, 

αποφασίζεις να στείλεις μια επιστολή στο συντάκτη του άρθρου με σκοπό να του παρουσιάσεις τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή νεολαία. (300-400 λέξεις)  

(50 μονάδες) 


