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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Θα ήταν αφελές να πούμε ότι τα παιδιά μαγεύονται από την ευκολία μιας δραστηριότητας 

όπως η τηλεόραση ή ενός τρισδιάστατου παιχνιδιού οθόνης, που εμπεριέχουν τη 

μοναχικότητα. Η αλήθεια είναι ότι διψούν για αλληλεπίδραση. Διψούν να χρησιμοποιήσουν 

όσο περισσότερες ικανότητες (φυσικές και πνευματικές) έχουν ανακαλύψει ότι έχουν και 

ανυπομονούν να ανακαλύψουν και άλλες. Ενθουσιάζονται με την ιδέα ότι ο σημαντικότερος 

άνθρωπος στη ζωή τους (ο γονιός) μπορεί να έχει αντίστοιχες ανάγκες με αυτά. Είναι 

απίστευτη η αίσθηση για το παιδί να αντιλαμβάνεται ότι ο πατέρας ή η μητέρα του πραγματικά 

χαίρεται (και δεν προσποιείται) παίρνοντας μέρος σε μια δραστηριότητα μαζί του. Τελικά, η 

αλληλεπίδραση αυτή, εκτός από δημιουργική για το παιδί και τη διαπαιδαγώγηση του, γίνεται 

θεμέλιος λίθος της σχέσης και πολλές φορές αγχολυτική για τον υπερδραστήριο γονέα.  

Κύριος γνώμονας της συμπεριφοράς του παιδιού είναι σχεδόν πάντοτε η συμπεριφορά του 

γονέα. Από πολύ μικρή ηλικία το παιδί απευθύνεται ακόμα και στις εκφράσεις του προσώπου 

του γονέα για να αποφασίσει αν του αρέσει κάτι ή όχι. Όσο πιο συχνή η αλληλεπίδραση 

λοιπόν, τόσο καλύτερη και η αίσθηση που έχει το παιδί για την πραγματικότητα. Φανταστείτε 

ένα παιδί που στηρίζει την αντίληψη του για την πραγματικότητα στην εικονική πραγμα-

τικότητα ενός κινουμένου σχεδίου (κολλημένο μπροστά σε μια οθόνη) και ένα παιδί που 

κινείται μέσα στην πραγματικότητα (της πόλης του, της γειτονιάς του, της μουσικής, της 

τέχνης, της Ιστορίας) και μπορεί να ελέγχει την αντίληψη του γι' αυτήν μέσα από τις εκάστοτε 

αντιδράσεις του γονιού. Το δεύτερο αισθάνεται σιγουριά και σταθερότητα μέσα από τον γονιό 

για την πραγματικότητα του, ενώ το πρώτο αναρωτιέται γιατί εδώ που ζει όλα είναι τόσο 

δύσκολα και απαιτούν τόση προσπάθεια. 

Το παραπάνω δεν αποτελεί και το μοναδικό πλεονέκτημα. Πρέπει να δούμε τον τρόπο που τα 

δύο μέλη της σχέσης διαχειρίζονται καταστάσεις.  Και βέβαια έχουμε ανάγκη να 

παρατηρήσουμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά αρκεί να 

δραστηριοποιούμαστε μαζί. Πόσο μάλλον στη σχέση που έχει ένας γονιός με το παιδί του. 

Αρκεί να ανακαλύψουμε τα κοινά μας ενδιαφέροντα, να διαχειριστούμε μαζί καταστάσεις και 

να συνεργαστούμε. Να βγούμε έξω και να δείξουμε στο παιδί τι μας αρέσει, δίνοντας του έτσι 
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την ευκαιρία να μας δείξει και αυτό τι του αρέσει. Να καλλιεργήσουμε μαζί τις δεξιότητές μας, 

επιβραβεύοντας ο ένας τον άλλον. Όσο ο γονιός μένει άπραγος  τόσο μένει και το παιδί.  

Ο ποιοτικός  χρόνος που περνάει ο γονέας με το παιδί  δίνει μια αίσθηση  αγχολυτική ,σε μια 

ζωή που η ρουτίνα αποτελεί το κέντρο της καθημερινότητας. Έτσι, η κοινή δραστηριότητα δεν 

ωφελεί μόνο τη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού αλλά και την ψυχική υγεία του γονιού. 

Είναι αλήθεια λοιπόν ότι πρέπει γονείς και παιδιά να ζουν την πραγματικότητα μαζί όπως 

είναι, γεμάτοι ενδιαφέρον και όχι έτσι όπως τη ζουν, φυλακισμένοι μέσα σε ένα εύκολο και 

φαινομενικά ασφαλές περιβάλλον. 

Από τον ημερήσιο Τύπο (διασκευή) 

 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1.Ποια οφέλη προκύπτουν, σύμφωνα με το κείμενο, από τις κοινές δραστηριότητες των γονέων 

και των παιδιών;                                                                                                                                                            

                                                                                                                                               (μονάδες 2) 

 

2.Να βρείτε από ένα συνώνυμο για τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. 

 

Υπερδραστήριο: 

Καταφέρουμε: 

Δεξιότητες: 

Άπραγος:                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                     (μονάδες 1) 

3.Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη  και τον τρόπο ανάπτυξης της παρακάτω παραγράφου: 

 

Η προκατάληψη ορίζεται ως μια αρνητική στάση απέναντι στα μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής 

ομάδας, στάση η οποία βασίζεται αποκλειστικά στη συμμετοχή τους στην ομάδα αυτή. 

Αναλυτικότερα, κάποιος που είναι προκατειλημμένος απέναντι σε μια ομάδα τείνει να αξιολογεί τα 

μέλη της με αρνητικό τρόπο, απλά και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτή την ομάδα. Η προσωπικότητα, 

η συμπεριφορά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου ατόμου παίζουν πολύ μικρό 

ρόλο εφόσον όλα τα μέλη της ομάδας έχουν μεταξύ τους ομοιογενή χαρακτηριστικά. 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     (μονάδες 2) 
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4. Να δημιουργήσετε μία σύνθετη λέξη για τα παρακάτω ουσιαστικά : 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

Οικογένεια  

Αγάπη   

φίλος  

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                (μονάδες 1) 

 

5.Να εντοπίσετε την έγκλιση των παρακάτω ρημάτων και να δηλώσετε τη σημασία τους. 

 

• Η εργαζόμενη μητέρα βοηθάει οικονομικά την οικογένεια. 

• Άσε τις δικαιολογίες και πήγαινε για διάβασμα. 

• Ας έρθει και ο Πέτρος αφού θέλει. 

• Μη κάνετε φασαρία. 

• Γίνε γρήγορα καλά. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               (μονάδες 2) 

 

6. Να εντοπίσετε το χρόνο , τη χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας των υπογραμμισμένων 

ρημάτων. 

• Έχει δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις η άποψη του. 

• Τα παιδιά κοιμήθηκαν αμέσως. 

• Ήρθα , πριν να φύγουν. 

• Την Κυριακή θα ξυπνήσω ότι ώρα θέλω. 

• Ταΐζει την γάτα του κάθε μέρα. 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                       (μονάδες 2) 
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Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Να γράψετε ένα γράμμα στον φίλο/η σας που πρόσφατα μετακόμισε στο εξωτερικό, στον  οποίο να 

αναφέρετε την αξία που έχει η φιλία για εσάς και να επισημάνετε τους λόγους για τους οποίους 

περνούν κρίση κατά την άποψη σας  οι φιλίες στις μέρες μας . ( 3 - 4 παράγραφοι). 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                              (μονάδες 10) 


