
Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ 

      Βαςικόσ ςτόχοσ των περιςςότερων ανκρϊπων ςτθν εποχι μασ είναι θ ποιότθτα ηωισ. 
Για μεγάλο αρικμό ανκρϊπων θ επιβίωςθ είναι εξαςφαλιςμζνθ, ενϊ για όλεσ τισ ανάγκεσ μασ 
ζχουμε μεγάλο αρικμό επιλογϊν (ςοκολάτεσ και γκοφρζτεσ, κακαριςτικά υγρά κλπ.). Μελζτεσ 
ςτο εξωτερικό ζχουν δείξει ότι ακόμθ και περιθωριακά άτομα, που ηουν κάτω από το όριο τθσ 
φτϊχιασ, ςτοχεφουν όχι τόςο ςτθν επιβίωςθ, αλλά ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ τουσ 
(πχ. όχι ςτθν καλφτερθ διατροφι, αλλά ςτθν απόκτθςθ ζγχρωμθσ τθλεόραςθσ). Ζνα ςθμαντικό 
παράδειγμα για αυτά που όλοι οι γονείσ βιϊνουμε είναι το κζμα του επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ των παιδιϊν μασ. Στον παραδοςιακό χϊρο τα παιδιά ακολουκοφςαν 
επαγγζλματα προκακοριςμζνα από τθν Κοινότθτα και τθν οικογζνεια τουσ (το επάγγελμα των 
γονιϊν, ςπουδζσ ςτθν ξενιτιά για κοινωνικι άνοδο όλθσ τθσ οικογζνειασ). Ζνασ πατζρασ που 
ανικε ςτθν εργατικι τάξθ, μου ζλεγε πριν λίγο καιρό «εμείσ προπολεμικά δεν το ξζραμε το 
πανεπιςτιμιο». Δεν γνϊριηε οφτε τθν φπαρξι του δθλαδι. Σιμερα τα κριτιρια για να επιλζξει 
ζνα παιδί το επάγγελμά του δεν είναι μόνο θ επιβίωςθ, αλλά και θ δυνατότθτα για ανάπτυξθ 
τθσ δημιουργικότητασ του παιδιοφ. Τα κριτιρια που ιςχφουν ςτισ θμζρεσ μασ, πχ. για να 
αποφφγει κάποιοσ τθν ανεργία, δεν είναι ςίγουρο ότι κα ιςχφουν το 2025. Και βζβαια δεν είναι 
κακόλου καλι ιδζα να κατευκφνει κάποιοσ το παιδί του να ακολουκιςει το επάγγελμα που κα 
ικελε ο ίδιοσ να είχε ακολουκιςει, αλλά δεν μπόρεςε, ι το επάγγελμα που ιταν επιτυχθμζνο 
ςτθν δικι του εποχι (πόςοι από τουσ ςθμερινοφσ Ζλλθνεσ γιατροφσ ι δικθγόρουσ επζλεξαν 
επάγγελμα με δικι τουσ κζλθςθ;).  

Η Οικογζνεια ςτθν εποχι μασ υφίςταται ιςχυρό κλονιςμό. Στθν δεκαετία του '80 είχε 
βρεκεί ότι οι νζοι παντρεφονταν εξίςου ςυχνά με τουσ γονείσ τουσ, αλλά χϊριηαν πολφ 
ςυχνότερα. Πλθςιάηοντασ το 2020 το γεγονόσ αυτό ιςχφει, με τθ διαφορά ότι ζνασ αρικμόσ 
νζων επιλζγει να ςυηεί χωρίσ γάμο, γιατί κεωρεί το διαηφγιο ςχεδόν δεδομζνο. Εκτόσ από τθν 
πυρθνικι οικογζνεια βλζπουμε ςιμερα και άλλεσ μορφζσ του βαςικοφ αυτοφ κοινωνικοφ 
κεςμοφ, όπωσ τθν μονογονεϊκι ι τθν οικογζνεια που προζρχεται από αναςφςταςη 
διαλυμζνων οικογενειϊν. Όμωσ, όλοι ζχουμε ανάγκθ από μια οικεία ςχζςθ μζςα ςτθν οποία κα 
βροφμε ςυναιςθηματική αςφάλεια, παραδοχι, τρυφερότθτα. Για να γίνει δυνατό αυτό θ 
λειτουργία του Εμείσ παίηει βαςικό ρόλο. Αλλά πριν από αυτό υπάρχει μια άλλθ φάςθ ηωισ για 
τουσ νζουσ ενιλικεσ, μια φάςθ που δεν χρειάςτθκε να περάςουν οι γονείσ τουσ και που 
κεωρείται προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ λειτουργικοφ «Εμείσ». Πρόκειται για τθν φάςθ 
του Αδζςμευτου Ενιλικα, που ςθμαίνει ότι πριν ο νζοσ άντρασ ι θ νζα γυναίκα αποφαςίςει να 
δθμιουργιςει μια μόνιμθ ερωτικι – ςυηυγικι – ςχζςθ, χρειάηεται να ζχει πετφχει τα εξισ: α) να 
τα ζχει βρει με τουσ γονείσ του καλλιεργϊντασ αμοιβαία εκτίμθςθ και ςεβαςμό μεταξφ τουσ, 
περιςςότερο ςαν ενιλικασ με ενιλικεσ β) να ζχει διαλζξει εργαςία που να του εξαςφαλίηει 
επιβίωςθ, ικανοποίηςη και να δίνει ικανοποιθτικι διζξοδο ςτθν δθμιουργικότθτά του γ) να 
ζχει οργανϊςει τον προςωπικό του χϊρο – κατοικία, για τθν φροντίδα του οποίου να ζχει τθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ δ) να ζχει αναπτφξει ζνα δίκτυο ςχζςεων με ςυνομιλικουσ που κα του 
εξαςφαλίηουν ςεβαςμό, ψυχαγωγία και κάποια φροντίδα. Χρειάηεται δθλαδι να ζχει 
κεμελιϊςει μια αυτόνομθ ηωι που κα ικανοποιεί και κα εκφράηει τισ υπαρξιακζσ του ανάγκεσ.    

Από τθν ςτιγμι που δφο νζοι άνκρωποι αποφαςίςουν να δθμιουργιςουν μία οικεία 
ςχζςθ, πρζπει να γνωρίηουν ότι θ ςχζςθ τουσ αυτι μοιάηει με ζνα ηωντανό οργανιςμό (Εμείσ), 
που χρειάηεται διαρκι φροντίδα και τροφι για να επιηιςει και να αναπτυχκεί. Και αυτό ζχει 
μεγάλθ ικανοποίθςθ. Και μερικά βαςικά εργαλεία για τθν ανάπτυξθ του ηωντανοφ αυτοφ 
οργανιςμοφ είναι να μάκουν οι δφο ςφντροφοι να επικοινωνοφν ανοιχτά και να εκφράηουν τα 
ςυναιςκιματά τουσ, να ακοφνε ενεργθτικά ο ζνασ τον άλλον και, πριν αποφαςίςουν για 
οτιδιποτε τουσ αφορά, να μπαίνουν ο ζνασ ςτθν κζςθ του άλλου. Τελικά το Εμείσ δεν γίνεται 
μζςα από τθν παράλλθλθ πορεία δφο κατά τα άλλα αδιάφορων ανκρϊπων, οφτε από τον 
ανταγωνιςμό για τθν επικράτθςθ του ιςχυρότερου. Το Εμείσ είναι το προϊόν τθσ ςφνκεςθσ δφο 



διαφορετικών προςωπικοτιτων, θ κάκε μια από τισ οποίεσ εμπλουτίηεται ουςιαςτικά μζςα 
από τθν διεργαςία τθσ ανάπτυξθσ του (αυτονομία μζςα από τθν αλλθλεξάρτθςθ). Ζνα 
λειτουργικό Εμείσ είναι το αςφαλζςτερο υποςτθρικτικό δίκτυο για το μεγάλωμα των παιδιϊν. 
Στα πλαίςια μιασ λειτουργικισ ςφγχρονησ οικογζνειασ χρειάηεται να υπάρχει χϊροσ για τα εξισ: 
α) για ατομικι ανάπτυξθ των μελϊν τθσ β) για τθν ανάπτυξθ του Εμείσ γ) για ανάπτυξθ ςχζςθσ 
ανάμεςα ςτα αδζλφια δ) για φροντίδα των παιδιϊν και από τουσ δφο γονείσ και ε) για κοινζσ 
οικογενειακζσ δραςτθριότθτεσ. Η ςφγχρονθ οικογζνεια είναι μία ςφμπλοκθ ανκρϊπινθ ομάδα, 
ςτα πλαίςια τθσ οποίασ οποιαδιποτε δθμιουργικι δραςτθριότθτα (ατομικι ι ομαδικι) των 
μελϊν ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ του ςυνόλου. Αξίηει να ςθμειωκεί τζλοσ, ότι θ οικογζνεια δεν 
είναι «δθμοκρατικι» ομάδα, γιατί ζχει ιεραρχία και οριοκζτθςθ. Για τθν ανάπτυξθ των 
ιδιοτιτων αυτϊν είναι υπεφκυνοι οι γονείσ, γιατί το παιδί χρειάηεται να βαςιςκεί και να 
εμπιςτευκεί τθν δφναμθ των γονιϊν για να μεγαλϊςει.   

 Εάν οι γονείσ δεν ζουν μαζί και πάλι μποροφν να φροντίζουν ικανοποιητικά τα παιδιά 
τουσ αρκεί: α) να είναι τελείωσ ςαφζσ ςτο παιδί ότι ο γονιόσ διατθρεί ακζραια τθν ευκφνθ για 
το μεγάλωμά του β) οι δυο γονείσ να επικοινωνοφν αποτελεςματικά για οτιδιποτε αφορά τισ 
ανάγκεσ των παιδιϊν και γ) οι γονείσ να μθν εμπλζκουν με κανζνα τρόπο τα παιδιά ςτισ 
διαφορζσ τουσ.  

Τι ζχουμε να μάκουμε ςτα παιδιά μασ ςιμερα; Να είναι δθμιουργικά, να αξιοποιοφν 
τθν φανταςία τουσ, να ζχουν οράματα και να βάηουν ςτόχουσ. Να ενεργοφν και να δίνουν 
νόθμα ςτθν ηωι τουσ. Να μθ φοβοφνται τισ αποτυχίεσ, αλλά να μακαίνουν από αυτζσ και να 
δυναμϊνουν. Να είναι μαχθτικά. Να αξιοποιοφν επιλεκτικά και ενεργθτικά τθν πλθροφόρθςθ 
και να μθ γίνονται πακθτικοί δζκτεσ πλθροφοριϊν. Να αξιολογοφν τθν ςθμαςία των 
πλθροφοριϊν. Να μθ φοβοφνται τθν αλλαγι. 

 Και πϊσ κα τουσ μάκουμε όλα αυτά; Όντασ τα ηωντανά παραδείγματα γι’ αυτά. Όντασ 
πρότυπα ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ νοιματοσ ςτθ ηωι. Παλεφοντασ 
κακθμερινά ςτθν ηωι μασ και παίρνοντασ ικανοποίθςθ από τθν κάκε θμζρα μασ.                                                                             
(ΓΙΑΝΝΗ ΙΓΑΛΑ  ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ)  

Α. Να αναπτφξετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 100-120 λζξεισ       

Β.  Να αναφζρετε αν οι προτάςεισ ,με βάςθ το κείμενο, είναι ςωςτζσ ι λάκοσ.  

       1)  Η οικογζνεια δεν είναι «δθμοκρατικι» ομάδα.                                     Σ         Λ                       

2) Στθ φάςθ του αδζςμευτου ενιλικα  ο νζοσ δεν χρειάηεται να τα ζχει βρει με τουσ γονείσ 

του                                                                                                                                       Σ            Λ       

3)  Για μεγάλο αρικμό ανκρϊπων θ επιβίωςθ είναι εξαςφαλιςμζνθ.                        Σ            Λ   

4) Στθν δεκαετία του '80 χϊριηαν πολφ ςυχνότερα.                                                               Σ     Λ                                                          

5)  Ζνα δυςλειτουργικό Εμείσ είναι το αςφαλζςτερο υποςτθρικτικό δίκτυο για το μεγάλωμα 

των παιδιϊν                                                                                                                                 Σ           Λ 

Γ. Να δθλϊςετε τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ τθσ τρίτθσ παραγράφου  

Δ.  Να αναφζρετε τα αντϊνυμα των υπογραμμιςμζνων λζξεων και να γράψετε τθν ετυμολογία 

των λζξεων με τα ζντονα γράμματα.  

Ε. Ποιοσ τρόποσ πεικοφσ χρθςιμοποιείται ςτθν πρϊτθ παράγραφο.         

Σ. Σε ποιο είδοσ εντάςςεται το κείμενο.                                                         



ΘΕΜΑ  ΕΚΘΕΗ:   Σε μια θμερίδα ςτο πνευματικό κζντρο του διμου ςασ εκφωνείτε μια ομιλία 
με κζμα τθν κρίςθ τθσ ςφγχρονθσ οικογζνειασ, προςδιορίηοντασ τισ αιτίεσ τθσ κρίςθσ και 
προτείνοντασ παράλλθλα τρόπουσ αποφυγισ τθσ, με ζμφαςθ ςτον ρόλο του ςχολείου. (500-
600 λζξεισ.) 

 

Επιμζλεια : Ψαρράσ Γιάννησ, Κωτίτςα Κατερίνα, Μωυςιάδου Ιωάννα, Ποργιαλίδου Νατάςα 

  


