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Κείμενο 

[Ακούστε τα παιδιά σας] 

Η Κατερίνα Χατζηκαλλία-Κουνιάκη σπούδασε Ψυχολογία στο Α.Π.Θ.και ειδικεύτηκε στη συμβουλευτική 

γονέων, στη θεραπεία παιδιών κι εφήβων και στην ομαδική θεραπεία. Ακολουθεί απόσπασμα 

συνέντευξής της στη σελίδα https://www.livemedianews.gr στις 22. 10. 2019 

 

- Παρ' ότι δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές - λύσεις για ευτυχισμένη ενηλικίωση ποιες 

βασικές οδηγίες-συμβουλές θα δίνατε; 

 

Μετά από 16 χρόνια κλινικής πράξης και καθημερινής επαφής με εκατοντάδες γονείς, 

παιδιά και εφήβους, τα δύο βασικότερα στοιχεία, για να γίνει ένα παιδί ευτυχισμένος ενήλικας 

θεωρώ ότι είναι:  

Πρώτον, το αίσθημα αγάπης, αποδοχής και ασφάλειας που καλλιεργείται από τη στάση 

των γονιών προς το παιδί, από την ώρα που αυτό γεννιέται. Πρόκειται για μια στάση 

αποδοχής, ενθάρρυνσης και διόλου επικριτική, ώστε το παιδί να νιώσει ότι οι πιο σημαντικοί 

άνθρωποι στη ζωή του το αγαπούν και το αποδέχονται, ακόμη κι όταν κάνει λάθη ή δεν τα 

καταφέρνει καλά κι έτσι να αγαπήσει κι αυτό με τη σειρά του τον εαυτό του. 

Και δεύτερον, η ευελιξία των γονιών, κυρίως με τον έφηβο. Όταν το παιδί περνάει από 

την παιδική ηλικία στην εφηβεία, τα πράγματα αλλάζουν και το παιδί από εξαρτημένο ον 

επιθυμεί να γίνει ανεξάρτητο και να διαφοροποιηθεί από τους γονείς, απορρίπτοντάς τους 

συνήθως. Στη φάση αυτή είναι που θα εκδηλώσει και πολλές αντιδράσεις προς τους γονείς και 

πιθανώς να υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ τους. Οι γονείς εδώ, λοιπόν, πρέπει να μπορούν να 

δείξουν ευελιξία, να κάμψουν την όποια άκαμπτη στάση τους και να αρχίσουν να «ακούν» 

περισσότερο τον έφηβο, δείχνοντάς του κιόλας ότι παίρνουν στα σοβαρά τις απόψεις του.  

https://www.livemedianews.gr/


-Τι τρομάζει τους γονείς από τη συμπεριφορά των παιδιών σήμερα; 

 

Πολλά, για να μην πω όλα! Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνον με τη συμπεριφορά των 

παιδιών (αν είναι τρομακτική ή όχι), αλλά έχει να κάνει και με τις προσδοκίες και απαιτήσεις 

των γονιών που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Διότι, οι γονείς των τελευταίων ετών 

θέλουν κι επιδιώκουν να τα κάνουν όλα και πάντα σωστά με /για το παιδί τους, ώστε αυτό να 

μην «μείνει πίσω», να μην αποτύχει ή να μην καταστρέψει το μέλλον του. Έτσι, βιώνουν 

μεγάλη αγωνία και προσπαθούν να μην τους ξεφύγει τίποτα που μπορεί να αποτελέσει 

πρόβλημα. Από τις πιο συχνές, ωστόσο, συμπεριφορές των παιδιών όλων των ηλικιών, με τις 

οποίες τρομάζουν σήμερα οι γονείς, είναι η σχέση τους με (και η «εξάρτησή» τους από) τις 

ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, ηλεκτρονικές κονσόλες, τάμπλετ, κλπ) και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (instagram, facebook, κ.α.), καθώς η τεχνολογία αλλάζει ταχύτατα, τα παιδιά 

«κολλάνε» και οι γονείς δεν είναι εύκολο να έχουν πάντα τον έλεγχο όσων κάνουν τα παιδιά 

τους στο διαδίκτυο. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

«Οι γονείς εδώ, λοιπόν, πρέπει να μπορούν να δείξουν ευελιξία, να κάμψουν την όποια 

άκαμπτη στάση τους και να αρχίσουν να «ακούν» περισσότερο τον έφηβο, δείχνοντάς του 

κιόλας ότι παίρνουν στα σοβαρά τις απόψεις του». 

Το ύφος του κειμένου στο παραπάνω χωρίο του κειμένου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί: 

α. Ειρωνικό 

β. Συμβουλευτικό 

γ. Τυπικό 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με κριτήριο τους ρηματικούς τύπους. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 

 



Διάβασες την παραπάνω συνέντευξη και προβληματίστηκες για το θέμα της σχέσης ενός 

εφήβου με τους γονείς του. Αποφασίζεις να δημοσιεύσεις στον ιστότοπο του σχολείου σου 

ένα άρθρο στο οποίο παρουσιάζεις σε 250 – 300 λέξεις τις βασικές απαιτήσεις που έχει ένας 

έφηβος από τους γονείς του σήμερα. 

Μονάδες 40 


