Εφηβεία: Συµβουλές για γονείς σε απόγνωση
Έχετε περάσει την αγωνία των πρώτων ηµερών της ζωής του παιδιού σας.
Έχετε (ξε)περάσει εκείνες τις νύχτες που έπρεπε να σηκώνεστε στις 3 τα
ξηµερώµατα για θηλασµό, ακόµη και το σοκ του πρώτου αποχωρισµού σας µε
το παιδί, την πρώτη ηµέρα του σχολείου του. Κι όµως, εκεί γύρω στα 12 -ή
και νωρίτερα- ένα νέο άγχος µπαίνει στο οικογενειακό τραπέζι.
Στο άκουσµα και µόνο της λέξης «εφηβεία» πολλοί γονείς τροµοκρατούνται.
Καβγάδες, κλάµατα, οι πρώτοι έρωτες. Οι γονείς συνήθως παρακολουθούν
εµβρόντητοι τις αναπόφευκτες αλλαγές που επιφέρει στα παιδιά τους η
εφηβεία.
Η µεταβατική περίοδος µεταξύ παιδικής ηλικίας και ενηλικίωσης περιλαµβάνει
προφανώς διαδικασίες ωρίµανσης, σωµατικής, ηθικής και διανοητικής, του
παιδιού. Στην οικογένεια σηµαίνει συναγερµός. Πώς πρέπει να διαχειριστούν οι
γονείς αυτή την τόσο «εύθραυστη» µεταβατική φάση της ζωής των παιδιών
τους; Πώς επιλύονται οι καβγάδες; Υπενθυµίζουµε στους γονείς πως χρειάζεται
υποµονή.
«Η εφηβεία είναι µια περίοδος µεγάλων ψυχολογικών και σωµατικών αλλαγών
που δεν περνά απαρατήρητη από κανέναν», µας λένε οι ψυχολόγοι. Πόσο
µάλλον από τα ίδια τα παιδιά: «Ο έφηβος προσπαθεί να κατανοήσει τις αλλαγές
που βιώνει και να βρει την καινούργια του ταυτότητα. Μια τέτοια διαδικασία
δηµιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και πιθανές συγκρούσεις µε το
περιβάλλον, ανασφάλεια, αλλά και συγχρόνως έξαψη και διάθεση για
πειραµατισµούς», επισηµαίνουν.
Οι σωµατικές αλλαγές θα έρθουν, είτε το θέλετε είτε όχι. Η ψυχολογική
διαχείριση και ωρίµανση, όµως, σχετίζονται άµεσα µε το είδος των σχέσεων
που θα διαµορφωθούν ενδοοικογενειακά. «Ενώ οι αλλαγές συµβαίνουν για
όλους τους εφήβους, ο τρόπος που θα τις βιώσει και θα τις διαχειριστεί κάθε
έφηβος εξαρτάται από το οικογενειακό περιβάλλον, την ποιότητα σχέσης µε
τους γονείς και την ψυχοσύνθεση του», τονίζουν ψυχοθεραπευτές και
ψυχολόγοι.
Ποια είναι, εποµένως, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας; Όπως µας
λένε οι ειδικοί, «πρόκειται για µια ηλικία που χαρακτηρίζεται από εξιδανίκευση
και έντονα συναισθήµατα και δηµιουργεί στους περισσότερους εφήβους την
ανάγκη να ξεχωρίσουν, να αµφισβητήσουν και να απορρίψουν τον
κατεστηµένο κόσµο των ενηλίκων». Και πρώτα-πρώτα τη γονική εξουσία – εδώ
ίσως είναι ένα καλό σηµείο να εντοπίσουµε τον «µίτο» των εντάσεων.
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Σύµφωνα µε τους ειδικούς, «ένα διαφορετικό πρόσωπο της εφηβείας µπορεί
να είναι η τάση για αποµόνωση, οι απαισιόδοξες σκέψεις, η έντονη
αντιδραστικότητα µέχρι και η παραβατική συµπεριφορά. Επίσης, καθώς η
εφηβεία θεωρείται µια περίοδος υψηλού κινδύνου για την εµφάνιση ψυχικών
διαταραχών, οι γονείς και το περιβάλλον του έφηβου πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη
σηµασία σε ανησυχητικές συµπεριφορές. Πίσω από κάθε αρνητική και δύσκολη
συµπεριφορά, κρύβεται πάντα ένα µήνυµα και ένα θέµα που προσπαθεί
να εκφραστεί και να επιλυθεί».
Γ. Κόκουβας, από το διαδίκτυο, Εφηβεία: Συμβουλές για… γονείς σε απόγνωση. 6.11.2012
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, η περίοδος της εφηβείας
δεν περνά από κανέναν απαρατήρητη; (60-80 λέξεις)
(µονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Σύµφωνα µε
τους ειδικούς>.και να επιλυθεί) του κειµένου;
(µονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε µία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να
χρησιµοποιήσετε τις λέξεις / φράσεις του κειµένου µε έντονη
γραφή: εφηβεία, αλλαγές, συγκρούσεις, οικογενειακό
περιβάλλον, εκφραστεί.
(µονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Γιατί ο συντάκτης του άρθρου παραθέτει τις απόψεις των ειδικών σε
εισαγωγικά; Ποιος είναι ο στόχος του;
(µονάδες 5)
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Β2.β. Να επισηµάνετε σε ποια από τις παρακάτω προτάσεις του κειµένου
γίνεται κυριολεκτική / δηλωτική, και σε ποια µεταφορική / συνυποδηλωτική
χρήση της γλώσσας:
1. «Στο άκουσµα και µόνο της λέξης “εφηβεία” πολλοί γονείς
τροµοκρατούνται».
2. «Στην οικογένεια σηµαίνει συναγερµός».
(µονάδες 10)
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