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Κείμενο  

Η εφηβική επαναστατικότητα 

Το παρακάτω κείμενο έχει δημοσιευτεί στις 22.11.2017 στον ιστότοπο efiveia. gr από την κ. 

Μεσσαριτάκη Ε., Ψυχολόγο. Είναι ελαφρά διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης. 

 

Πρόκειται για ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της εφηβείας και για έναν από 

τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους των γονέων: η επαναστατικότητα. Ταυτόχρονα, δεν 

είναι όλες οι μορφές επαναστατικότητας ίδιες. Υπάρχει η επαναστατικότητα ενάντια στην 

κοινωνική συμμόρφωση και εκείνη ενάντια στη γονεϊκή εξουσία. Και στις δύο περιπτώσεις, 

βέβαια, ο έφηβος κερδίζει με αυτόν τον τρόπο την προσοχή των ενηλίκων. 

Το νεαρό άτομο μπορεί ν’ αναζητά την προστασία της ατομικότητάς του και την 

ανεξαρτησία από τις επιθυμίες των γονιών του και αυτό να οδηγεί στην κριτική και τη 

δυσαρέσκεια από μέρους τους. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε γιατί αμφισβητείται η γονεϊκή 

εξουσία είτε γιατί τα παιδιά μπορεί όντως να κινδυνεύσουν. 

Ένας επαναστατημένος έφηβος μπορεί να σαμποτάρει 1  τον εαυτό του 

εγκαταλείποντας δραστηριότητες που τον ευχαριστούσαν, γιατί πια τις καταγράφει ως 

παιδικές. Μπορεί να εκδηλώσει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και να πέσουν οι 

επιδόσεις του στο σχολείο ή ακόμα και να εμπλακεί σε ριψοκίνδυνες δραστηριότητες. Οι 

γονείς όμως πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν για ποιους λόγους τα παιδιά τους 

εξεγείρονται και να ξεπεράσουν την αίσθηση ότι πλήττεται ο ρόλος της αυθεντίας που 

μέχρι πρότινος κατείχαν. 

Η παραπάνω αίσθηση είναι ανθρώπινη και αναμενόμενη ως ένα βαθμό. Ταιριάζει 

δηλαδή στο γονιό να δυσαρεστείται και να δυσφορεί μπροστά σ’ αυτή τη νέα τάξη 

πραγμάτων που διεκδικεί ένας έφηβος για την οικογένεια. Και ο γονιός άνθρωπος είναι 

άλλωστε και είναι λογικό να σαστίζει μπροστά σε τέτοιες αλλαγές. Οποιαδήποτε μεγάλη 

αλλαγή ακολουθείται από μία περίοδο αποσταθεροποίησης και απαιτείται χρόνος, για να 

βρεθεί ξανά η ισορροπία. Και η εφηβεία είναι μία μεγάλη αλλαγή για την οικογένεια, αφού 

πρόκειται για τη μετάβαση ενός ατόμου από την παιδικότητα στην ενήλικη ζωή. 
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 Σαμποτάρω: υπονομεύω, παρεμποδίζω 



Δεν είναι σπάνιο οι γονείς ν’ αντιστέκονται σε αυτή τη μετάβαση, συνειδητά ή 

ασυνείδητα. Η εφηβεία προετοιμάζει το έδαφος για την ενηλικίωση και την προετοιμασία 

του ατόμου ν’ ανοίξει τα φτερά του και πιθανόν ν’ αφήσει πίσω του την οικογενειακή εστία. 

Πολλές φορές οι γονείς δεν είναι πρόθυμοι να το αποδεχτούν αυτό. Ειδικά αν δεν είναι 

ενεργοποιημένοι και δεν έχουν φροντίσει τη σχέση τους. 

Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, ώστε να επιτραπεί στον έφηβο να εκδηλώσει 

την επαναστατικότητά του με υγιή τρόπο και να διαφοροποιηθεί από τους γονείς του. Η 

εφηβεία συνεπάγεται πολλές φορές αμφισβήτηση για τους γονείς και τη σχέση τους. Το 

παιδί είναι πια πολύ πιθανό να μιλήσει ανοιχτά για πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί μέσα 

στην οικογένεια ή για συναισθήματα που κρατούσε καιρό για τον εαυτό του. Πολλές φορές 

με θυμό και ακατέργαστο τρόπο. Οι γονείς τότε πρέπει να έχουν εφεδρείες σε προσωπικό 

επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ζευγαριού, ώστε ν’ απορροφήσουν τους οικογενειακούς 

κραδασμούς. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την οικογένεια, όταν έχει 

παιδιά σ’ εφηβική ηλικία. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Να βρεις πέντε λέξεις ή φράσεις με μεταφορική σημασία στις δύο τελευταίες παραγράφους 

του κειμένου και να αποδώσεις τα νοήματά τους σε κυριολεκτικό λόγο. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

Με αφορμή το κείμενο που διάβασες, αποφασίζεις να συντάξεις επιστολή σε φίλο/η σου με 

σκοπό να εκφράσεις τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου στην άποψη που διατυπώνεται από 

τη συγγραφέα ότι «Και η εφηβεία είναι μία μεγάλη αλλαγή για την οικογένεια, αφού 

πρόκειται για τη μετάβαση ενός ατόμου από την παιδικότητα στην ενήλικη ζωή». Η έκταση 

της επιστολής σου να είναι 250-300 λέξεις. 

Μονάδες 40 


