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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

«Όρια και κανόνες: ηα θέηει ο γονιός και όχι ηο παιδί!» 

Το διαζκεσαζμένο κείμενο ποσ ακολοσθεί είναι μέρος άρθροσ ποσ είναι δημοζιεσμένο 

ζηην ιζηοζελίδα www.efsyn.gr από ηην Μαριάννα Κοσμαριανού.   

 

Όηαλ επηδηώθνπκε θάηη, δνθηκάδνπκε, κπνξεί λα απνηύρνπκε, λα 

μαλαδνθηκάζνπκε... κέρξη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα 

παηδηά. Έξρνληαη ζηνλ θόζκν θαη δνθηκάδνπλ ζπλέρεηα θαη ην θαζεηί! Μόλν πνπ ηα 

παηδηά δελ έρνπλ αθόκα ζαθή αληίιεςε ησλ δηθώλ ηνπο νξίσλ. Έηζη, μεθηλώληαο, δελ 

μέξνπλ πόζε δύλακε πξέπεη λα βάινπλ γηα λα αλνίμνπλ έλα ζπξηάξη, νύηε αλ ζα 

ρηππήζνπλ πεδώληαο από ςειά.  

Γλσξίδνληαο απηό ην δεδνκέλν, αληηιακβαλόκαζηε πόζν ζεκαληηθόο είλαη ν 

ξόινο ησλ γνλέσλ ή όζσλ έρνπλ ηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ. Υπάξρεη αλάγθε ν γνλέαο 

λα επηβιέπεη θαη κεξηθέο θνξέο λα πεξηνξίδεη θάπνηεο ελέξγεηεο ησλ παηδηώλ πνπ 

κπνξεί λα γίλνπλ επηθίλδπλεο γηα ην παηδί. Όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο, όια 

θαίλνληαη ζρεηηθά απιά θαη ζαθή. Ωζηόζν, ππάξρεη κηα θαηεγνξία νξίσλ πνπ δελ 

αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα, αιιά πεξηζζόηεξν ζηνπο θαλόλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

όπσο ε ώξα ηνπ ύπλνπ, ν ρξόλνο πνπ κπνξνύλ λα παίδνπλ ζε ηάκπιεη θαη αξγόηεξα 

ην πόηε ή κέρξη πόζν αξγά κπνξνύλ λα είλαη έμσ. Εδώ, δελ ππάξρεη έλαο ζαθήο 

https://www.efsyn.gr/epistimi/iatrika-themata
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θαλόλαο πνπ λα ιέεη πόζν ζπρλά ή πόζν πνιύ κπνξεί λα ηξώεη θάπνηνο παγσηό ή 

θάζε πόηε θαη κέρξη πόζν αξγά κπνξεί έλαο έθεβνο λα βγαίλεη γηα βξάδπ. Απηά είλαη 

ζηελ θξίζε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη θαίλεηαη λα έρνπλ πνιινύο 

ηξόπνπο λα επηβάιινπλ ηα ζέισ ηνπο ζηνπο γνλείο. Πξνζπαζνύλ λα πείζνπλ κ’ 

επηρεηξήκαηα, πηέδνπλ θαη κε θάζε ηξόπν πξνζπαζνύλ λα πεηύρνπλ απηό πνπ 

επηζπκνύλ. Οη γνλείο ηόηε είηε ππνρσξνύλ είηε θνληξάξνπλ. Γηα λα κελ ππάξρνπλ 

ζπγθξνύζεηο, απηό πνπ πξέπεη λα έρεη «δνπιεπηεί» ζην ζπίηη είλαη ν δηάινγνο. Οη 

γνλείο νθείινπλ λα κηινύλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη όρη λα επηβάινπλ. Να εμεγνύλ γηαηί 

θάπνηα ελέξγεηα δελ είλαη ζσζηή. Τν παηδί, δειαδή, λα αληηκεησπίδεηαη σο ηζόηηκν 

κέινο. Μόλν έηζη ζα κάζεη ηα όξηα θαη «ζα παίδεη» κε ηνπο θαλόλεο.  

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Πρώηη δραζηηριόηηηα 

Α1.  Σύκθσλα κε ην θείκελν, πνηα είλαη ηα όξηα πνπ πξέπεη λα ζέηνπλ νη γνλείο ζηα 

παηδηά ηνπο;  

Μονάδες 15 

 

Γεύηερη δραζηηριόηηηα 

 

Α.2.1. Να κεηαθέξεηο ηα ππνγξακκηζκέλα ξήκαηα ησλ παξαθάησ πεξηόδσλ ιόγνπ 

ζηνλ ρξόλνπ πνπ δίλεηαη ζηηο παξελζέζεηο.  

 

«Έρτονηαι ζηον κόζμο και δοκιμάζοσν ζσνέτεια και ηο καθεηί!» (παξαηαηηθόο) 

«Όλα θαίνονηαι ζτεηικά απλά και ζαθή.» (αόξηζηνο) 

«Μόνο έηζι (ηο παιδί) θα μάθει ηα όρια και θα παίζει με ηοσς κανόνες.» 

(ππεξζπληέιηθνο)  

Μονάδες 10 

 

Α.2.2. Να βξεηο ηα ζπλζεηηθά ησλ παξαθάησ ζύλζεησλ ιέμεσλ:  

I. Επηδηώθνπκε 

II. Αληηιακβαλόκαζηε  

III. Επηβιέπεη 

IV. Επηθίλδπλεο   

V. Δηάινγνο 



Μονάδες 5 

 

Σρίηη δραζηηριόηηηα 

Α.3. Με αθνξκή ην άξζξν πνπ δηάβαζεο λα γξάςεηο έλα δηθό ζνπ άξζξν, κε ζέκα ηηο 

ζρέζεηο γνλέσλ θαη παηδηώλ ζηε ζεκεξηλή επνρή. Τν άξζξν ζα δεκνζηεπηεί ζε 

ζρνιηθό πεξηνδηθό. Τν θείκελό ζνπ λα έρεη έθηαζε 200 ιέμεηο πεξίπνπ.  

Μονάδες 20 

  

Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Μαηωμένα χώμαηα 

Το κείμενο ποσ ακολοσθεί αποηελεί απόζπαζμα ηοσ μσθιζηορήμαηος «Μαηωμένα 

τώμαηα», ηης Διδώς Σωηηρίοσ.  

 

Ωο ηα δεθάμη κνπ ρξόληα παπνύηζη δελ θόξεζα, κήηε θαηλνύξγην ξνύρν. 

O παηέξαο κνπ κίαλ έγλνηα είρε, λ’ απνθηήζεη πνιιά ρσξάθηα, ιηόδεληξα θαη 

ζπθνπεξίβνια. Η κάλα κνπ έθαλε δεθαηέζζεξηο γέλλεο, κα ηεο έδεζαλ κόλν 

εθηά παηδηά θη από ηνύηα ηα ηέζζεξα ηεο ηα θάγαλ νη πόιεκνη. […] 

Η κάλα κνπ ήηαλ ηξπθεξή θαη ππνκνλεηηθή γπλαίθα. Η θαθνηξνπηά
1
 ηνπ 

άληξα ηεο δελ ηελ έθαλε λα ζηέθεη πάληα ζνύδα, κε ηνλ θαιό ιόγν θαη ην 

ρακόγειν ζη’ αρείιη.[…] Ωζηόζν κηα θνξά, κηα θαη κνλαδηθή, ηνπ ελαληηώζεθε. 

Τνλ είδε λα κε ρηππάεη κε ηόζε καλία, πνπ ην αίκα έηξερε βξύζε από ηε κύηε 

θαη ην ζηόκα κνπ. Τόηεο κπήθε ζηε κέζε, άλνημε ηα ρέξηα ηεο ζαλ θηεξνύγεο θαη 

κε δαθξπζκέλα κάηηα ηνπ είπε ηξνκαγκέλε: 

— Άκνηξε, ζα ην ραιάζεηο ην ζπιάρλν ζνπ! 

Αηηία ηνπ άγξηνπ μπινδαξκνύ ήηαλ έλα κεηαιιίθη
2
. Μνπ ην είρε δώζεη ν 

παηέξαο γηα λα πάσ ζηνλ κπαθάιε λ’ αγνξάζσ αιάηη. Ήμεξα ηη κε πεξίκελε αλ 

ην ’ραλα, γη’ απηό θαη ην θξάηαγα ζθηρηά ζηελ ηδξσκέλε κνπ παιάκε. Οπόηαλ 

ζην δξόκν, λα θαη πέθησ κπξνζηά ζ’ έλα γύθην κε κηα κατκνύ, κηα 

θνθθηλόιαηκε, μύπληα ζνπζνπξαδίηζα, πνπ παξάζηαηλε πόηε ην δάζθαιν, πόηε 

ηε δεζπνηλίδα θαη πόηε ην θαξκαθνηξίθηε. Ήηαλ πνιύ, πάξα πνιύ αζηεία. 

Κόζκνο είρε θάλεη θύθιν γύξσ ηεο θαη ράδεπε. Τελ ώξα ηεο πιεξσκήο νη 

                                                           
1
 Η κακή ςυμπεριφορά, οι κακοί τρόποι.  

2
 χρήματα 



πεξηζζόηεξνη ζθνξπίζαλε. Ήξζε ηόηεο ε κατκνύ, ζηάζεθε κπξνζηά κνπ κ’ 

απισκέλν ην ληέθη. Τα κάηηα καο αληάκσζαλ. Δε βάζηαμα, μέζθημε ε ρνύθηα 

κνπ από κόλε ηεο θαη ηηγθ, ηαγθ, ηνγθ, θύιεζε κέζα ζην ληέθη ην κεηαιιίθη κνπ. 

Όηαλ γύξηζα ζην ζπίηη κ’ αδεηαλά ηα ρέξηα δελ είπα ηελ αιήζεηα, είπα 

κνλάρα πσο έραζα ηα ιεθηά. Απηό ήηαλ. Είδα ηνλ παηέξα κνπ λ’ αγξηεύεη ηόζν, 

πνπ ηξόκαμα θη έδσζα έλα ζάιην θαη βξέζεθα θάησ ζην δξόκν κε θίλδπλν λα 

ζθνησζώ. Όκσο, νύηε θαη απηή ε πξάμε ηεο απειπηζίαο κνπ δελ ηνλ ζπλέθεξε. 

Με θπλήγεζε, θη όηαλ κε ηζάθσζε έλαο γείηνλαο ν Φακπέξνγινπ, θαη κε 

παξέδσθε, άξρηζε λα κε ρηππάεη όπνπ έβξηζθε. Από θείλε ηελ εκέξα, όζεο 

θνξέο έβιεπα νξγηζκέλν ηνλ παηέξα, άλνηγα ηα θαιακνπόδαξά
3
 κνπ θαη 

θαηνπξηόκνπλα. […] 

 

Πρώηη δραζηηριόηηηα 

Β.1. Πνηα θαίλεηαη λα είλαη ε ζρέζε ηνπ παηδηνύ-αθεγεηή κε ηνπο γνλείο ηνπ; Να 

αηηηνινγήζεηο ηελ άπνςή ζνπ κε απνζπάζκαηα ηνπ θεηκέλνπ.  

Μονάδες 15 

Γεύηερη δραζηηριόηηηα  

Β.2.1. Να ραξαθηεξίζεηο ην πνηόλ ελεξγείαο ησλ παξαθάησ ππνγξακκηζκέλσλ 

ξεκάησλ σο ζπλνπηηθό, κε ζπλνπηηθό θαη ζπληειεζκέλν.  

 

I. κα ηεο έδεζαλ κόλν εθηά παηδηά 

II. ην αίκα έηξερε βξύζε 

III. ζα ην ραιάζεηο ην ζπιάρλν ζνπ! 

IV. Μνπ ην είρε δώζεη ν παηέξαο 

V. Κόζκνο είρε θάλεη θύθιν γύξσ ηεο θαη ράδεπε. 

VI. όζεο θνξέο έβιεπα νξγηζκέλν ηνλ παηέξα, άλνηγα ηα θαιακνπόδαξά κνπ 
Μονάδες 7 

 

 

Β.2.2. Να βξεηο ηα ζπλζεηηθά ησλ παξαθάησ ζύλζεησλ ιέμεσλ θαη λα 

πξνζδηνξίζεηο ζε πνηα θαηεγνξία ζπλζέησλ αλήθνπλ.  

 

I. ζπθνπεξίβνια 

II. θαθνηξνπηά 

III. θνθθηλόιαηκε 

IV. θαιακνπόδαξα  

                                                           
3
 Αδφνατα πόδια, ςαν καλάμια 



Μονάδες 8 

 

 

Σρίηη δραζηηριόηηηα 

Β.3. Να ππνζέζεηο όηη ν παηέξαο κεηαληώλεη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη απνθαζίδεη 

λα κηιήζεη ζην παηδί ηνπ γηα λα ηνπ δεηήζεη ζπγγλώκε. Τη πηζηεύεηο όηη ζα ηνπ έιεγε; 

Τν θείκελό ζνπ λα έρεη έθηαζε 80-100 ιέμεηο.  

Μονάδες 20 

  


