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ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η σύγχρονη οικογένεια περνάει κρίση. Η κρίση αυτή αποδόθηκε σε πολλά
αίτια, στην ευημερία και στην υπεραφθονία, στην ένταση που υπάρχει στα δύο
φύλλα, στην υποχώρηση της πατρικής αυθεντίας, στο γεγονός ότι ο θεσμός
της οικογένειας είναι ήδη ένας απαρχαιωμένος θεσμός που πρέπει να
αντικατασταθεί από έναν άλλο.
Η κρίση μέσα στην οικογένεια εμφανίζεται ως ανταγωνιστική και
συγκρουσιακή σχέση ανάμεσα στα μέλη της, ως αδυναμία συνεννόησης, ως
σχέση αδιαφορίας και αυτοαπομόνωσης των μελών της. Οι καταστάσεις και
εντάσεις αυτές οδηγούν μερικές φορές στη φυγή των παιδιών από τα σπίτια
τους, στα διαζύγια και στη διάλυση της οικογένειας.
Για τις παραπάνω καταστάσεις τα αίτια είναι πολλά. Η υποχώρηση της
πατρικής αυθεντίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Παλιότερα ,όταν
κυριαρχούσε μέσα στην οικογένεια η αυθεντία του πατέρα, ήταν αισθητή μια
πειθαρχία μέσα σε αυτήν. Ωστόσο αυτή η πειθαρχία υπήρχε, γιατί η σύζυγος
και μητέρα αποδεχόταν τους κανόνες του ανδροκρατικού πολιτισμού. Το
θεωρούσε καθήκον της να υποτάσσεται και να υπακούει τον άνδρα της, να
του μένει πιστή, να φέρει ακόμα και το όνομά του. Έπειτα, ο πατέρας
αναλάμβανε τα οικονομικά βάρη του σπιτιού και , συνεπώς, θεωρούνταν ότι
του όφειλαν όλοι υπακοή.
Τα πράγματα άλλαξαν όταν μπήκε στον οικονομικό στίβο η σύζυγος και
άρχισε να συνεισφέρει στα οικονομικά του σπιτιού. Ταυτόχρονα, διαδόθηκαν
ιδέες για την ισότητα των δύο φύλων και για την ανάγκη εκδημοκρατισμού των
σχέσεων ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα και σε όλα τα μέλη της
οικογένειας. Η αυθεντία του πατέρα ήταν αντίθετη προς την ισότητα των
φύλων και το δημοκρατικό πνεύμα. Ο πατέρας δεν άντεξε την αμφισβήτηση και
η σύγκρουση ανάμεσα στους συζύγους ήταν αναπόφευκτη.
Ένα άλλο φαινόμενο μέσα στην οικογένεια είναι η ανταρσία των παιδιών που
εκδηλώνεται, κυρίως, κατά την περίοδο της εφηβείας. Το φαινόμενο αυτό
μπορεί να οφείλεται στην καταπιεστική αγωγή που ασκείται από τους γονείς ή
από την υπερπροστατευτικότητά τους . Τόσο η καταπίεση όσο και
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υπερπροστασία προκαλούν σοβαρά προβλήματα γιατί τα παιδιά αισθάνονται
ότι αντιμετωπίζουν εχθρούς , ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
Η οικογένεια πρέπει να αλλάξει μορφή. Για να αλλάξει όμως πρέπει να
αλλάξουν αυτοί που την αποτελούν και πρώτα αυτοί που τη σχηματίζουν. Είναι
αναγκαίο να αποκτήσουν πιο σωστές ιδέες για το γάμο ,τη λειτουργία της
οικογένειας, την αγωγή των παιδιών. Όταν γίνουν αυτά όλα τα μέλη θα
συνυπάρχουν αρμονικά και θα αισθάνονται ευτυχισμένα από αυτή τη
συνύπαρξη.
Σωκράτη Γκίκα «Κοινωνικά Προβλήματα»
σελ 64

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά
(μονάδες 25)

το περιεχόμενο του κειμένου σε 80 λέξεις

Β1. Να χρησιμοποιήσετε ως θεματική περίοδο την παρακάτω φράση, « Τόσο η
καταπίεση …δεν μπορούν να συνεννοηθούν» , και να αναπτύξετε μια
παράγραφο 60―80 λέξεις. (μονάδες 10)

2. Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειμένου (μονάδες
10)

3. Ποιος τρόπος πειθούς κυριαρχεί στο κείμενο; (μονάδες 10)
4.

Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
πειθαρχία, καθήκον, ταυτόχρονα, αμφισβήτηση, , αναπόφευκτη (μονάδες 5)

Γ.

Είναι ευρύτερα αποδεκτό πως ο θεσμός της οικογένειας διαδραματίζει

σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Πώς μπορεί , κατά τη γνώμη σας, να επιτευχθεί
η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν φαινόμενα κρίσης και
δυσλειτουργίας της ; (400―500 λέξεις) ( μονάδες 40)
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