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Κείμενο 1 

Σχέσεις μεταξύ γονέων και εφήβων: Η ανάγκη για αυτονομία 

Το άρθρο έχει την υπογραφή της Έμιλυ Καρακίτσου, αναρτήθηκε το 2019 στην ιστοσελίδα 

www.maxmag.gr και αναφέρεται στην επιθυμία των εφήβων να αυτονομηθούν, επιθυμία 

που διαφοροποιεί τις σχέσεις τους με τους γονείς. 

 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εφήβων και των γονέων τους μεταβάλλονται 

σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια της εφηβείας λόγω των αλλαγών που βιώνουν οι 

έφηβοι και της ανάγκης επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς τους. Η οικογενειακή ζωή δεν 

είναι πάντα εύκολη κατά την περίοδο της εφηβείας, τόσο για τους γονείς όσο και για τους 

εφήβους. Η αυτονομία, ως ζήτημα, βρίσκεται στο επίκεντρο των σχέσεων γονέα-εφήβου 

και παραμένει κρίσιμο για τους εφήβους. 

Ο έφηβος εξακολουθεί να χρειάζεται την αγάπη και την υποστήριξη των γονιών 

του, αλλά επιδιώκει και την αυτονομία του. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αντιπαραθέσεις ή οι 

ρήξεις είναι για τον έφηβο ένας τρόπος να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και τη 

διαφορετικότητά του. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι ενήλικες να βρίσκονται δίπλα στους 

εφήβους, να τους ακούνε και να ορίζουν τα σωστά όρια, φροντίζοντας πάντα για την 

ασφάλειά τους. 

Από τη γέννησή μας είμαστε όντα που επηρεαζόμαστε από τους άλλους. Ακόμη και 

μεγαλώνοντας, όντας κοινωνικά όντα, εξαρτιόμαστε από τους άλλους, για να επιβιώσουμε. 

Πρέπει να καταστεί σαφές στον έφηβο ότι πρόκληση για τον ίδιο δεν είναι τόσο το 

να γίνει απόλυτα ανεξάρτητος όσο το να αποκτήσει αυτονομία1. Οι Cloutier και Drapeau 

(2008) διακρίνουν τρία είδη αυτονομίας: την αυτονομία των συναισθημάτων, η οποία 

αφορά τον έλεγχο των συναισθημάτων, των παρορμήσεων και των ορίων, την αυτονομία 

της συμπεριφοράς, η οποία ορίζεται από τον έλεγχο των ενεργειών και των συνεπειών τους 

και την ιδεολογική αυτονομία, η οποία χαρακτηρίζεται από τον έλεγχο των αξιών και ιδεών. 

 
1 να ορίζει τη ζωή του 

http://www.maxmag.gr/


Αυτή η επιθυμία για αυτονομία θα αποτελέσει πηγή συζήτησης, διαπραγμάτευσης 

και σύγκρουσης μεταξύ των γονέων και των εφήβων. Αν και ο έφηβος αναζητά με κάθε 

τρόπο την αυτονομία του, αναρωτιέται πάντα αν το έχει παρακάνει και αν η συγκρουσιακή 

του συμπεριφορά δε θα τον κάνει να «χάσει» την αγάπη των γονιών του. Διότι, ενώ 

χρειάζεται να διεκδικήσει κάποια απόσταση (φυσική και συμβολική) από τους γονείς του, ο 

έφηβος δεν πρέπει να νιώσει το αίσθημα της απογοήτευσης και εγκατάλειψης. Αυτό το 

παράδοξο, που έθιξε ο Philippe Jeammet (2002), σχετίζεται με την ανάγκη του εφήβου να 

διεκδικήσει την αυτονομία του και να απελευθερωθεί από τη γονική κηδεμονία και 

ταυτόχρονα να λάβει από τους γονείς του την αγάπη, τη δύναμη και την εσωτερική 

ασφάλεια. 

 

Κείμενο 2 

Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας (απόσπασμα) 

Το ποίημα έχει γράψει ο Τάσος Λειβαδίτης (1922-1988) και ανήκει στην ποιητική συλλογή 

«Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας», που εκδόθηκε το 1952 και είναι αφιερωμένη στην 

σύζυγο του ποιητή. 

 

Σαν ήμουνα παιδί και μ' έβλεπε λυπημένο η μητέρα μου 

έσκυβε και με ρωτούσε. Τι έχεις αγόρι; 

Δεν μίλαγα. Μονάχα κοίταζα πίσω απ' τον ώμο της 

ένα κόσμο άδειο από σένα. 

Και καθώς πηγαινόφερνα το παιδικό κοντύλι2 

ήτανε για να μάθω να σου γράφω τραγούδια. 

Όταν ακούμπαγα στο τζάμι της βροχής ήτανε που αργούσες ακόμα 

όταν τη νύχτα κοίταζα τ' αστέρια ήτανε γιατί μου λείπανε 

τα μάτια σου 

κι όταν κτύπαγε η πόρτα μου και άνοιγα 

δεν ήτανε κανείς. Κάπου όμως μες στον κόσμο ήτανε 

η καρδιά σου που χτυπούσε. 

Έτσι έζησα. Πάντοτε. 

Και όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά-θυμάσαι;- μου 

 
2 είδος γραφίδας 

 



άπλωσες τα χέρια τόσο τρυφερά 

σα να με γνώριζες από χρόνια. Μα και βέβαια 

με γνώριζες. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου 

είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρα μου 

αγαπημένη μου.. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το Κείμενο 1, η αναζήτηση της αυτονομίας από τον έφηβο 

διαφοροποιεί τη σχέση του με τους γονείς του (50-60 λέξεις);  

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

«Πρέπει να καταστεί σαφές… από τον έλεγχο των αξιών και ιδεών»: Ποιος είναι ο τρόπος 

με τον οποίο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος του Κειμένου 1 (μονάδες 4); Για ποιους 

λόγους πιστεύεις ότι η συντάκτρια του άρθρου επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης 

(μονάδες 6); 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Βιώνουν, αυτονομία, κρίσιμο, ρήξεις, κηδεμονία: Για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες 

λέξεις του Κειμένου 1 να γράψεις μια νοηματικά ισοδύναμη λέξη, προσέχοντας ώστε να μη 

διαφοροποιηθεί το νόημα στο γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις με σχετικές αναφορές τα χαρακτηριστικά της αγάπης, όπως 

παρουσιάζονται στο Κείμενο 2 (μονάδες 10) και να εκθέσεις τα συναισθήματα που σού 



προκάλεσε η ανάγνωση του ποιήματος (μονάδες 5). Να αναπτύξεις την ερμηνεία σου σε 

100 - 150 λέξεις. 

Μονάδες 15 


