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Κείμενο  

Τα όρια ως αγάπη για τους εφήβους  

Το παρακάτω κείμενο είναι διαδικτυακό άρθρο της Αγγελικής Μπολουδάκη, Κοινωνικής 

Λειτουργού, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: enallaktikidrasi.com.  

 

Οι έφηβοι χρειάζονται όρια, τα οποία θα αποτελέσουν προστατευτικά πλαίσια 

για εκείνους. Η περίοδος της εφηβείας μοιάζει με άγνωστη διαδρομή. Όσο έχουν 

κοντά τους ένα χάρτη, τόσο πιο εύκολα θα την διανύσουν. Καθετί, που δεν είναι 

χαρτογραφημένο, θα αποτελέσει πρόκληση με οδυνηρές επιπτώσεις για τους 

ίδιους, αλλά και για τους γονείς. 

Για παράδειγμα, οι έφηβοι χρειάζεται να γνωρίζουν τις ώρες που θα πρέπει να 

επιστρέψουν στο σπίτι. Ακόμα κι αν υπάρξουν παραβιάσεις από κείνους, είναι 

αναγκαίο να γνωρίζουν ότι οι γονείς τούς έχουν βάλει ένα πλαίσιο, αλλιώς θα 

δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να συγκρουστούν μαζί τους και να 

δημιουργήσουν το δικό τους πλαίσιο, που θα βασίζεται βέβαια σε μια επιλογή της 

αρέσκειάς τους. Η περίοδος της εφηβείας είναι μια δύσβατη περιοχή για τους 

εφήβους εξαιτίας των συγκρούσεων που τους ταλανίζουν. Έχουν ανάγκη 

περισσότερο από ποτέ γονείς που να διακρίνονται από συνέπεια και σταθερότητα, 

για να αναπτύξουν και εκείνοι τις σταθερές τους αξίες.[…] 

Τα όρια που θέτουν οι γονείς εισάγουν τον έφηβο στην πραγματικότητα και 

τον προσγειώνουν ομαλά σε αυτήν. Ένας νέος άνθρωπος είναι σε επαφή με τα 

όνειρά του και συνδέεται με την υλοποίησή τους, αν βιώσει ότι η πραγματικότητά 

του, που την αποτελούν αρχικά οι γονείς του και στη συνέχεια ο υπόλοιπος  κόσμος, 

τον αποδέχεται, αλλά χρειάζεται και εκείνος να την αποδεχτεί και να σεβαστεί τον 



δικό του ρόλο σε αυτήν. Οι ματαιώσεις, δηλαδή, που δοκιμάζει από γονείς με 

σταθερή και συνεπή συμπεριφορά, με την έννοια πως δεν μπορεί να τα έχει όλα 

στη ζωή του ή να κάνει τα πάντα στον κόσμο του, τον εισάγουν στην έννοια ενός 

ηθικού νόμου που θα είναι αυτονόητο ότι θα τον ακολουθήσει, όχι για τους άλλους 

αλλά γιατί χάρη σε αυτόν η δική του ζωή θα είναι καλύτερη. 

Οι γονείς δεν πρέπει να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες του εφήβου, γιατί με 

αυτόν τον τρόπο τον εισάγουν σε μια ψευδαίσθηση ότι όλες οι επιθυμίες πρέπει να 

ικανοποιούνται αυτόματα. Έτσι βέβαια δε βιώνει τη ματαίωση που θα τη  

συναντήσει στη ζωή του και, εάν δεν έχει αναμετρηθεί με αυτήν σε μια περίοδο της 

ζωής του, που οι σημαντικοί άνθρωποι της ζωής του θα είναι δίπλα του να τον 

στηρίξουν συναισθηματικά, μπαίνει απροετοίμαστος σε μια ψυχική 

πραγματικότητα, που οι συγκυρίες που θα τύχουν στο δρόμο του θα τον βρουν 

ευάλωτο και εύθραυστο και θα καταφύγει σε ψευδαισθήσεις, για να λυτρωθεί. 

Ο έφηβος χρειάζεται όρια. Όσο κι αν δυσανασχετεί κι αν αντιδρά στο 

άκουσμα τους. Οτιδήποτε παρέχει ασφάλεια είναι αποδεκτό για εκείνον και το έχει 

ανάγκη, για να φτιάξει το δικό του χάρτη ως ενήλικας, που θα πρέπει να μην είναι 

κενός, αλλά να έχει σημεία από τους γονείς του, στα οποία θα πορευτεί , για να 

χαράξει τον δικό του δρόμο.  

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

«Οτιδήποτε παρέχει ασφάλεια είναι αποδεκτό για εκείνον και το έχει ανάγκη, για 

να φτιάξει το δικό του χάρτη ως ενήλικας, που θα πρέπει να μην είναι κενός, αλλά 

να έχει σημεία από τους γονείς του, στα οποία θα πορευτεί, για να χαράξει τον δικό 

του δρόμο.»  

Στις υπογραμμισμένες φράσεις η χρήση της γλώσσας είναι 

μεταφορική/συνυποδηλωτική ή αναφορική/δηλωτική; (μονάδες 4) Να ξαναγράψεις 



τις φράσεις με την αντίθετη χρήση από αυτήν που επισήμανες παραπάνω, 

προσέχοντας ώστε να μην αλλοιωθεί το νόημα. (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 

 

Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείς ότι τα όρια που θέτουν οι γονείς έχουν τα αντίθετα 

από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα; Να υποθέσεις ότι συντάσσεις ένα άρθρο 250-

300 λέξεων για το σχολικό περιοδικό.  

Μονάδες 40 


