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Κείμενο 

Έφηβοι με αλλεργία στους γονείς 

Το παρακάτω κείμενο αντλήθηκε από την ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας 

«Καθημερινή» και συντάχθηκε το 2018. Πρόκειται για αναδημοσίευση του άρθρου της Lisa 

Damour από τους N.York Times.  

 

Πραγματική αλλεργία στους γονείς τους αναπτύσσουν πολλοί έφηβοι. Παρότι 

το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται συνήθως γύρω στην ηλικία των 13 ετών και διαρκεί 

για μερικούς μήνες, σε μερικές περιπτώσεις η αλλεργία στους γονείς μπορεί να 

κρατήσει ακόμη και χρόνια. 

Η ενηλικίωση προϋποθέτει τον χωρισμό του παιδιού από τους γονείς του. Η 

διαδικασία αυτή ξεκινά συνήθως στην πρώιμη εφηβεία με μiα απότομη και έντονη 

ανάγκη του εφήβου να διαχωρίσει τη θέση του από τους ενήλικες στο σπίτι. 

Καθώς οι έφηβοι αρχίζουν να απομακρύνονται από τους γονείς, κατατάσσουν 

τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των γονέων τους σε δύο κατηγορίες: αυτές που 

απορρίπτουν και αυτές που σκοπεύουν να υιοθετήσουν. 

Μπορεί να μη σκεφτόμαστε καθόλου αν θα φορέσουμε παλαιά αθλητικά 

παπούτσια. Τι θα γινόταν, όμως, αν το έφηβο παιδί μας βρίσκει τη συνήθειά μας 

αυτή αφόρητη; Γιατί θα πρέπει το παιδί μας να νοιάζεται τι θα φοράμε στα πόδια 

μας; Γιατί η ταυτότητά του παραμένει αλληλένδετη με τη δική μας, έως ότου 

αναπτύξει τις δικές του ενδυματολογικές συνήθειες και προτιμήσεις. 

Η αλλεργία στους γονείς πρέπει, όμως, να αντιμετωπιστεί ως καθησυχαστική 

ένδειξη κανονικής ανάπτυξης. Παρότι γνωρίζουμε διαισθητικά ότι τα παιδιά μας δε 



θα μας θαυμάζουν για πάντα και δε θα απολαμβάνουν για πάντα την παρέα μας, 

όπως όταν ήταν μικρά, η μετάβαση στη νέα φάση είναι ευκολότερη, αφού 

συνειδητοποιήσουμε ότι οι αλλεργίες αυτές των εφήβων μας προμηνύουν το 

επόμενο κεφάλαιο της σχέσης μας μαζί τους. 

Ακόμη, όμως, κι αν αντιμετωπίσουμε ψύχραιμα την αλλεργία των παιδιών 

μας, η εμφάνισή της παραμένει ιδιαίτερα οδυνηρή. Σε όσους εφήβους η αλλεργία 

αυτή εκδηλώνεται με ασέβεια και αγένεια, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής της 

είναι η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων. 

Μόλις οι έφηβοι βρουν χρόνο και χώρο, για να αναπτύξουν τις δικές τους 

δεξιότητες, ενδιαφέροντα και γούστα, η αλλεργική τους αντίδραση απέναντι στους 

γονείς συνήθως εξαφανίζεται. Την ίδια στιγμή, η ταχύτατη νευρολογική ανάπτυξη 

των εφήβων λειτουργεί καταπραϋντικά στις ορμές και τις απότομες κρίσεις οργής 

τους. Καθώς μεγαλώνουν οι έφηβοι, οι γνωσιολογικές ικανότητές τους τούς 

επιτρέπουν να δουν την πραγματική εικόνα των γονέων τους. 

Οι έφηβοι είναι τότε έτοιμοι να μας αντιμετωπίσουν με ωριμότητα και να 

ανεχθούν τις μέχρι τότε εκνευριστικές μας ιδιαιτερότητες. Η στιγμή είναι κατάλληλη 

να επανασυνδεθούμε με τα παιδιά μας και να μάθουμε να μοιραζόμαστε και να 

καλλιεργούμε κοινά ενδιαφέροντα μαζί τους. 

Οι ιδιότυπες αλλεργίες των εφήβων μπορεί να ξανακάνουν την εμφάνισή τους 

σε στιγμές κατά τις οποίες οι έφηβοι επιθυμούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της 

προσωπικής τους ζωής, όπως κατά τη διάρκεια επισκέψεων των γονέων στο 

πανεπιστήμιο. Οι κρίσεις αυτές έχουν, όμως, μικρή διάρκεια και δεν πλήττουν το 

αίσθημα τρυφερότητας των εφήβων απέναντι στους γονείς. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 



Η λέξη «αλλεργία» χρησιμοποιείται στο κείμενο κυριολεκτικά ή μεταφορικά; Να 

αιτιολογήσεις την επιλογή σου. (μονάδες 5) Γιατί, κατά τη γνώμη σου, η συντάκτρια 

επέλεξε να τη χρησιμοποιήσει στο κείμενό της; (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 

 

Με αφορμή το κείμενο να υποθέσεις ότι γράφεις ένα δικό σου άρθρο 250-300 

λέξεων στο ιστολόγιο του σχολείου σου. Να εκφράσεις τεκμηριωμένα τη συμφωνία 

ή τη διαφωνία σου απέναντι στη θέση που διατυπώνεται ότι η αντίδραση των 

εφήβων προς τους γονείς τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένδειξη κανονικής 

ανάπτυξης. 

Μονάδες 40 
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