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Δθηβική επαναζηαηικόηηηα και ζςμμόπθωζη
Οη πξνέθεβνη θαη (ηδηαίηεξα) νη λεαξνί έθεβνη ηείλνπλ λα απνθηνύλ ηηο αμίεο
ηνπο όιν θαη πην πνιύ από ην εθηόο ηεο νηθνγέλεηαο πεξηβάιινλ

‧

νη ζπλνκήιηθνί

ηνπο ηείλνπλ σο έλα βαζκό λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο γνλείο σο εξκελεπηέο ηνπ
θώδηθα εζηθήο. Απηό ζπκβαίλεη, ηδηαίηεξα, ηώξα πνπ δνύκε ζε κηα πεξίνδν ηαρείαο
θνηλσληθήο αιιαγήο θαη επηθνηλσλίαο.

Οη αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο

ζπκβαίλνπλ ηόζν γξήγνξα θαη είλαη ηόζν ξηδνζπαζηηθέο ζηε θύζε ηνπο πνπ
δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα αλάκεζα ζηε κηα γεληά θαη ζηελ επόκελε. Μία ηέηνηα
απνμέλσζε κεηαμύ ησλ γελεώλ – γνληώλ θαη παηδηώλ- όηαλ πξάγκαηη ζπκβαίλεη,
εληζρύεη
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θνηλσληθνπνίεζεο.
Πνιινί λένη απνξξίπηνπλ πνιιέο από ηηο ηδέεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ γνληώλ
ηνπο σο μεπεξαζκέλεο θαη αληηδξαζηηθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλαπηπμηαθνύ ζηαδίνπ
πνπ ιέγεηαη εθεβεία, όηαλ απηνί απνβάιινπλ θάπνηεο παιηέο ηδέεο θαη απηαπάηεο θαη
αθνκνηώλνπλ θαηλνύξγηεο. Άιινη κπνξεί λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηνλ ηδεαιηζκό πνπ έρνπλ
αθνκνηώζεη από ηνπο γνλείο ηνπο. Όηαλ όκσο νη έθεβνη παξαπνληνύληαη πσο δελ
ηνπο θαηαιαβαίλνπλ νη γνλείο ηνπο, απηό πνπ πξαγκαηηθά ελλννύλ, όζν θαη αλ δελ
κπνξνύλ λα ην δειώζνπλ μεθάζαξα, είλαη ε αδπλακία ησλ γνληώλ λα δηαθξίλνπλ ηνλ
ηδεαιηζκό ηνπο. Όηαλ μεζπνύλ βίαηα – πξνο ηνπο γνλείο ηνπο ηδηαίηεξα, θαη πξνο
όινπο ηνπο άιινπο γεληθόηεξα – κπνξεί απηό λα ζπκβαίλεη γηαηί αληηιακβάλνληαη ηελ
αζπκθσλία αλάκεζα ζηα πςειά θξηηήξηα γηα ηα νπνία νη άλζξσπνη κηινύλ θαη ηα
θξηηήξηα ηεο δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο δσήο πνπ πξάγκαηη ππάξρνπλ.
Πνιιέο θνξέο νη έθεβνη νλεηξεύνληαη όηη ν θόζκνο κπνξεί λα αιιάμεη
ζύκθσλα κε ηα ηδαληθά ηεο γεληάο ηνπο. Πηζηεύνπλ πσο ε αλζξσπηά, ε ειεπζεξία θαη
ε δηθαηνζύλε είλαη πηζαλό λα θπξηαξρήζνπλ θαη όηη κπνξεί λα ππάξμεη αληηζηνηρία
κεηαμύ ησλ ηδεαιηζηηθώλ ζπλζεκάησλ θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Μεξηθνί κπνξεί λα
νλεηξεύνληαη λα δξαπεηεύζνπλ ζ΄ έλαλ θαιύηεξν θόζκν κε έλαλ νπηνπηθό ηξόπν

δσήο, αλάκεζα ζε αλζξώπνπο αδηάθζνξνπο από ηνλ πιηζκό. Γεληθά, όκσο, όια απηά
πνπ πηζηεύνπλ παξακέλνπλ κόλν όλεηξα.
[…]
Τν ζεκείν πνπ αμίδεη λα ηνλίζεη θαλείο είλαη όηη, αλ θαη ππάξρνπλ δηακάρεο
κεηαμύ ησλ γελεώλ, ε ζπνπδαηόηεηά ηνπο έρεη ππεξβνιηθά δηνγθσζεί. Χξεηάδεηαη λα
κάζνπκε ηελ ηέρλε ηνπ λα ζπκπεξηθεξόκαζηε ζηνπο εθήβνπο όπσο ζε λεαξνύο
ελήιηθεο, όρη επεηδή είλαη ήδε ώξηκνη αιιά πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπκε λα
γίλνπλ ελήιηθνη. Ταπηόρξνλα λα πξνζπαζνύκε λα ηνπο πξνθπιάμνπκε από ηηο
ρεηξόηεξεο ζπλέπεηεο ησλ ιαζώλ ηνπο, θαη λα ηνπο βνεζνύκε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο
απνγνεηεύζεηο θαη ηηο απνηπρίεο (ην ίδην όπσο θαη ηνπο ζξηάκβνπο), πνπ απνηεινύλ
θνκκάηη ηεο αλάπηπμήο ηνπο.
Οη γνλείο δελ κπνξνύλ πηα λα επηκέλνπλ ζηελ απζεληία ηνπο θαηά ηνλ
παξαδνζηαθό ηξόπν, πξνζπαζώληαο λα θέξνπλ ηνπο γηνπο θαη ηηο θόξεο ηνπο ζηνλ
ίζην δξόκν. Οη λένη ζήκεξα ζέινπλ λα μέξνπλ όηη έλαο άλζξσπνο έρεη αμία σο άηνκν
πεξηζζόηεξν, παξά ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη (αλ δειαδή είλαη γνληόο, δάζθαινο,
αθεληηθό). Αλαξσηηνύληαη πξώηα αλ ηνπο αξέζεη θάπνηνο θαη αλ ηνλ ζέβνληαη θαη
κόλν ηόηε ηνλ ππαθνύνπλ, θαη ηνλ πηζηεύνπλ θαη δέρνληαη λα δηδαρζνύλ θάηη από
απηόλ.
Martin Herbert, Φςσολογικά πποβλήμαηα εθηβικήρ ηλικίαρ, ζελ. 63-71, διαζκεςή

ΑΚΗΔΙ
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (100-120 ιέμεηο).
Μονάδερ 20
Β1. Πνηα είλαη ηα δνκηθά κέξε ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζηελ παξάγξαθν.
Μονάδερ 3
Β2. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο/ θξάζεηο κε άιιεο,
ηζνδύλακεο λνεκαηηθά ιέμεηο ή θξάζεηο: γηαηί (2ε παξάγξαθνο), αλ θαη (4ε
παξάγξαθνο), δειαδή (5ε παξάγξαθνο).
Μονάδερ 6
Β3. Να μαλαγξάςεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κεηαηξέπνληαο ηελ ελεξγεηηθή
ζύληαμε ζε παζεηηθή.
- «Μια ηέηοια αποξένωζη μεηαξύ ηων γενεών ενιζσύει ςποσπεωηικά ηον πόλο ηων
ομάδων ηων ζςνομηλίκων ζηη διαδικαζία ηηρ κοινωνικοποίηζηρ».
- «Πολλοί νέοι αποππίπηοςν πολλέρ από ηιρ ιδέερ και ηιρ ζηάζειρ ηον γονιών
ηοςρ»
Μονάδερ 6
Β4. α. Να γξάςεηε έλα (1) νκόξξηδν νπζηαζηηθό θαη έλα (1) νκόξξηδν επίζεην
(παξάγσγν ή ζύλζεην) γηα θαζέλα από ηα παξαθάησ ξήκαηα: δνύκε, ιέγεηαη, αμίδεη,
βνεζνύκε, θέξνπλ.
Μονάδερ 10
β. Να μαλαγξάςεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο, αληηθαζηζηώληαο θαζέλαλ από ηνπο
ππνγξακκηζκέλνπο ηύπνπο κε έλα ζπλώλπκό ηνπ.
i) Οη αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ζςμβαίνοςν ηόζν γξήγνξα…
ii) Πνιινί λένη απνξξίπηνπλ πνιιέο από ηηο ιδέερ θαη ηηο ζηάζεηο ηνλ γνληώλ ηνπο…
iii)…απνβάιινπλ θάπνηεο παιηέο ηδέεο θαη απηαπάηεο θαη αθνκνηώλνπλ καινούπγιερ.
iv) Πνιινί έθεβνη πιζηεύοςν όηη ν θόζκνο κπνξεί λα αιιάμεη…
v)…πξνζπαζνύκε λα ηνπο πξνθπιάμνπκε από ηηο ρεηξόηεξεο ζςνέπειερ ησλ ιαζώλ
ηνπο
Μονάδερ 5

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΛΟΓΟΤ
Σε έλα άξζξν 300-400 ιέμεσλ πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθό ηνπ
ζρνιείνπ ζαο λα αλαθεξζείηε: α) ζε ζέκαηα πνπ πξνθαινύλ ζπγθξνύζεηο κεηαμύ
εθήβσλ θαη γνλέσλ θαη β) ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα
μεπεξαζηνύλ νη εληάζεηο ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ.
Μονάδερ 50

ΔΤΥΟΜΑΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!

