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ΗΑμερικανίδα κοινωνιολόγος Γιαν Γιάγκερ κατατάσσει τους φί-

λους σε τρεις κατηγορίες: τους περιστασιακούς, τους στενούς και τους
κολλητούςΐ Οι πρώτοι ει΄ναι οι πιο συχνοί εντοπίζονται κυρίως στο
επαγγελματικό περιβάλλον και η σχέση μαζίτους δεν είναι δεσμευτι-
κη΄. M’αυτούς κουτσομπολευ΄ουμε, πάμε βόλτες, μοιραζόμαστε την
αγάπη μαςγια το ποδόσφαιρο. Δεν πειράζει που δε βρισκόμαστε…ου-
χνά, γι' αυτό και τα μυστικά που αποκαλύπτ΄ουμε είναι λίγα και ελάσ-
σονος σημασίας. Με τους στενούς μας φίλους βρίσκουμε παρηγοριά,
μοιραζόμαστε μ…αζι΄το…υς τις βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά!
μας. Οι δεσμοι΄μιας΄ τέτοιας φιλίας στηρίζονται στην εντιμότη΄΄τ΄α' και…
στην αγάπη και μας επιτρέπουν σε κάθε περίσταση να είμαστε ο εαυ- '
τόςμας. Μας δι΄νου΄΄΄΄ν έναν ώμο για να κλάψουμε αλλά και να μοιρα-΄
στούμε τις χαρές μας. Όσο για τους κολλητούς, ειναι οι πιο στενο΄ι΄απ΄ό…;'΄

 

τους στενούς μας φιλους. Μαζι΄τους το συναισθηματικό δέσιμο είναι ' 
κοντά τουςμέσα στα άγρια μεσάνυχτα η΄ γυρίζουμε άρον άρον από τις '΄
διακοπές μας. «Για να θεωρήσουμε κάποιον φιλ΄ο μας ως κολλητό,
πρέπει να έχει φανεί συνεπής και έντιμος απέναντι΄μας για πολλά χρό-
νια» τονίζει ο ψυχολόγος Γ. Πιντέρης. «Η συνέπεια και η εντιμότητα…
οδηγούν στην εμπιστοσύνη η οποι΄α αποτελεί κολόνα κάθε υγιούς δια- γ΄
προσωπικής οχέση΄ς, άρα και της φιλίας».

Από τη Β|ΝδΓ.ν..τΉΠ

1. α) Σε τι διαφέρουν οι περιστασιακοι' απο΄ τους στενούς φίλους, σύµφωνα µε την

Αμερικανίδα κοινωνιολόγο Γιαν Γιάγκερ; (4 μον.), β) Ποιες ει΄ναι οι απαραίτητες

πρου"ποθέσεις - σύμφωνα με το κει'μενο- έτσι ώστε να θεωρηθεί ένας φίλος «κολλητός».

(2 µον.)

2. α) Να βρείτε τα µέρη της παραγράφου (θεματική περίοδος, λεπτομέρειες, κατακλει΄δα,

0,5 μον.) και να πείτε µε ποιον τρόπο αναπτύσσεται η παρα΄γραφος αυτή. (0,5 µον.)

β) i. Να σχηµατι'σετε΄ …τ….α μονολεκτικά παραθετικα΄ των παρακάτω επιθε΄των/επιρρημάτων:

πρώτος, καλή, συνεπείς, λίγα. (µον. 1)

ii. Να σχηματι'σετε σύνθετα με πρώτο συνθετικό τις λέξεις: φιλ΄ος, μητέρα, χέρι,

φεύγω (μον. 1)

iii. Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των υψψποαισένων λέξεων του κειμεν'ου.

(µον. 1)

3_)____—_ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: Σε ε΄να α΄ρθρο στη σχολική εφημερίδα αναλαμβα'νεις να διατυπώσεις

τις απόψεις σου για την ύπαρξη αληθινής φιλίας. Ποια ει΄ναι τα αίτια της απουσίας της στη

σύγχρονη εποχή. (2 παράγραφοι, μον. 10)



Με την οικογένεια το ανθρώπινο γένος άρχισε την εξέλιξή του και
µέσα σε αυτήν ανέπτυξε όλους τους κοινωνικούς θεσµούς (νόμοι,
ήθη, έθιμα, θρησκεία). Η οικογένεια, επίσης, αποτέλεσε την πρωταρ-
χική και την πιο απλή οµάδα απο΄ την οποι΄α προέκυψαν όλες οι άλλες
ανθρώπινες οµάδες (λαός, φυλή, έθνος κτλ.). Και το σπουδαιότερο
ει΄ναι ο΄τι στην οικογένεια διαµορφώνεται ο ψυχικο΄ς κόσµος των νέων
ανθρώπων, γιατί µέσα σε αυτήν το παιδί παίρνει τα πρώτα σπέρµατα
του καλού και του κακού και διαµορφώνει Βαθιά το χαρακτήρα του.

Σκοπός της οικογένειας ει΄ναι η δηµιουργία ενός υγιούς και ηθικού
περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο θα ζήσουν ευτυχισµεν΄α τα µέλη της και
τα παιδιά θα αναπτυχθούν σωματικά και πνευματικά, θα καλλιεργη-
θου΄ν ψυχικά, θα διαμορφώσουν προσωπικότητα και θα γίνουν ικανά να
δηµιουργήσουν μία καλύτερη οικογένεια, µία καλύτερη κοινωνία, ε΄να
καλύτερο αύριο. Ειδικότερα οι κυριότεροι στόχοι της οικογένειας ει΄ναι:

Η δημιουργία ζεστη΄ς οικογενειακής ατµόσφαιρας.
Η ψυχική πληρότητα και η ευτυχία των συζύγων.
Η ολοκλήρωση της προσωπικότητας των συζύγων.
Η φροντίδα για τη δηµιουργία παιδιών, όσο είναι δυνατόν, πιο ευ-
τυχισµε΄νων.
Η Πολιτεία, επειδή αναγνωρίζει ο΄τι η οικογένεια ε΄χει σαν αποστολή

να Βελτιω΄σει όχι µόνο τη ζωή του ανθρώπου, αλλά και την ίδια την
κοινωνία, προστατεύει µε νόµους όλα τα θέµατα Που την αφορου΄ν. Η
μνηστ…ει΄α, ο γάµος, οι Προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συ-
ζύγων, οι σχέσεις γονέων και… Παιδιών, οι λόγοι διαζυγίου, το απαρα-
6ίαστο της οικογενειακής στέγης δεν αφήνονται πια στις καθιερωµέ-
νες αντιλήψεις, αλλά καθορίζονται απο΄ νόµους, που συνεχώς Βελτιώ-
νονται όσο εξελίσσεται η κοινωνία.

Η σύγχρονη οικογένεια ει΄ναι ολιγομελη΄ς και τώρα πια, τουλάχιστον
νοµικά, αναγνωρίζεται η ισότητα των συζύγων και η αυτονοµία των µε-
λών της. Στη σύγχρονη οικογένεια δεν παρατηρείται το φαινόμενο της
αναντι΄ρρητης υποταγής των µελών της στη µητέρα (µητριαρχι΄α) η΄
στον πατέρα (πατριαρχία) και δασικά εχ΄ει εκλείψει η αυταρχική οικογε-
νειακή αγωγή και πειθαρχία. Η γυναίκα, σήµερα, συµπορεύεται στα δι-
καιώματα και στις υποχρεώσεις µε τον άνδρα της, προσφέροντας όλες
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τις ικανότητές της, για την καλύτερη λειτουργία της οικογένειάς της.
Και τα υλικά και ηθικά συμφέροντα καθενός απο΄ τους συζύγους προ-
στατευ΄ονται απο΄ την πολιτεία µε πνεύµα ισότητας. Τα Παιδιά σήµερα
έχουν όλα (αγόρια και κορίτσια, πρωτότοκο και μη) τα ίδια δικαιώµατα
μέσα στην οικογένεια και στην οικογενειακή περιουσία. Δεν ει΄ναι υπο- ι
χρεωμε΄να να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Πατέρα και, απο΄ µία ι
ορισµεν΄η ηλικία, μετεχ΄ουν στις οικογενειακές αποφάσεις.

Ασπασία Κ. Παπαγεωργίου, Οικογένεια-Παιδοκοµία,
Αθήνα 1984 (διασκευή)
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Τ=µ--οΠαρακάτω κείμενο της Κ. Παππά (Σ' ένα γυµνάσιο Θηλέων, εκδ. Εστία) μας δίνει
μια εικόνα από ε΄να σχολείο σε παλαιότερη εποχή.

[] Όμως δεν εφταιγε πάντα το κειμενο, ούτε η τυπική καθηγήτρια,
που τα κοριτσια δεν πρόσεχαν καθόλου στο μάθημα. ΄Εφταιγε και η τά-
ξη. Μικρή, στενοχ΄ωρη, με βρο΄μικους τοιχ΄ους, που κάποτε θα ήταν γαλά-
ζιοι μα τώρα λιπαροι,΄ γδαρμένοι, γεμάτοι μελάνια, μολυβιές, ονόµατα,
γεωμετρικά σχήματα. Το ταβάνι ραγισμένο' σε κάθε άνοιγμα η΄ κλείσιμο
της πόρτας γέμιζε την έδρα και τα θρανια΄ ασβέστη και σκόνη. Το πάτω-
μα σαθρωμένο, με χασματιές έτοιμες να καταπιούν τα μολύβια, τις πένες
και ό,τι αλλ΄ο πραματάκι ξεγλιοτρου΄σε απο΄ τα χέρια των κοριτσιών.

Μα το χειρότερο ήτανε πως κάτω ακριβώς απ, αυτή την τάξη βρι-
σκόταν ένα μικρό μαγαζί που έφτιαχνε κολο΄νιες. και η μυρωδιά απο΄
το οινόπνευμα, περνώντας απο΄ το μουχλιασμένο και σαπισμένο πάτω-
μα, μεταμορφωνόταν σε μια βαριά και αναγουλιαστική μυρωδιά που
βασάνιζε τα παιδιά.

Ειν΄αι αλήθεια πως η τάξη ειχ΄ε δύο παράθυρα και μπορούσε ν΄ αε-
ριστει.΄ Μα το παράθυρο που έβλεπε προς το δρόμο το κρατούσαν πά-
ντα κλειοτό, γιατι΄ο δρόμος ήτανε στενός και ακριβώς απέναντι υπήρ-
χε ένα ιδιωτικό γραφείο και οι υπάλληλοι δεν άφηναν ήσυχα τα κορί-
τσια. Γι΄ αυτό και το παράθυρο έμενε διαρκώς κλειστό και τα τζάμια
του ήτανε βαμμένα με άσπρη λαδομπογιά.

Αερι΄ζονταν λοιπόν μονάχα από το παράθυρο του διαδρόμου που
έβλεπε στην αυλή. Όμως, όταν στην αυλή ειχ΄ανε γυμναστική …κι αυτό
γινόταν κάθε μέρα-, ήταν υποχρεωμένες να το κλει΄νουνε, κι αυτό για
το θόρυβο. Τότε η τάξη βασανιζο΄ταν.
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