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Εφηβεία 

<< Ευλογία ή Κατάρα>> 

Οριςμόσ 

Θ εφθβεία είναι μία δφςκολθ θλικία, μια θλικία γεμάτθ αλλαγζσ και 

δυςκολίεσ, τόςο για τα παιδιά όςο και για τουσ γονείσ τουσ. Θ εφθβεία 

είναι θ περίοδοσ τθσ μετάβαςθσ από τθν παιδικι ςτθν ϊριμθ θλικία κι 

ζχει για κζντρο τθσ τθν ιβθ. Σαν όροσ δθλαδι, αφορά ςτο ςφνολο των 

ψυχικϊν λειτουργιϊν που ςυντελοφνται επί τθ ιβθσ (= εφθβεία) για να 

μπορζςει το άτομο να ενςωματϊςει ψυχικά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που 

προκφπτουν απ’ αυτιν. Τα όρια τθσ χρονικά είναι αρκετά αςαφι.  

Εφηβεία και αλλαγζσ 

Βιολογική πρόςζγγιςη 

Ο μζςοσ όροσ θλικιακισ ζναρξθσ τθσ εφθβείασ προςδιορίηεται για τα 

κορίτςια μεταξφ 10 ½ και 11 ετϊν και ςτα αγόρια μεταξφ 12 ½ και 13 

ετϊν. Τα όρια αυτά δεν είναι αυςτθρά και πολφ ςυχνά παρατθρείται 

ανακολουκία μεταξφ χρονολογικισ θλικίασ και ζναρξθσ τθσ εφθβείασ.  

Θ βιολογικι είςοδοσ ςτθν εφθβεία ςθματοδοτείται από ςταδιακζσ 

αλλαγζσ ςτα χαρακτθριςτικά του ςϊματοσ (εμφάνιςθ τριχοφυΐασ, 

αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ και του φψουσ, διόγκωςθ των μαςτϊν, 

αλλαγι τθσ χροιάσ τθσ φωνισ κ.α.) και εμφάνιςθ νζων που 

χαρακτθρίηουν τον ενιλικο άνδρα (διεφρυνςθ των ϊμων και του 

ςτζρνου, αλλαγζσ των ζξω γεννθτικϊν οργάνων, εκςπερμάτωςθ κ.α.)  ς’ 

ό,τι αφορά τον ζφθβο, ι τθν ενιλικθ γυναίκα (εμφάνιςθ ζμμθνθσ ροισ, 

ανάπτυξθ του ςτικουσ και ιςτϊν γφρω απ’ αυτοφσ, αλλαγζσ των 

γεννθτικϊν οργάνων κ.α.) ς’ ότι αφορά τθν ζφθβθ. Θ διαδικαςία 

μεταβολϊν του ςϊματοσ διαρκεί περίπου μζχρι τθν θλικία των 16-18 

ετϊν, παρατεινόμενθ αρκετά ςυχνά και μζχρι του 20ου 21ου ζτουσ. Οι 

θλικιακζσ αποκλίςεισ ςχετίηονται με τισ ατομικζσ διαφορζσ μεταξφ των 

εφιβων αλλά και με τισ πολιτιςμικζσ διαφορζσ. 
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Κοινωνιολογική προςζγγιςη 

Θ κοινωνιολογία μελετά τθν εφθβεία ωσ μια περίοδο προετοιμαςίασ 

ειςόδου ςτθν κοινωνικι ηωι των ενθλίκων και τουσ εφιβουσ ωσ μια 

κοινωνικι ομάδα με τα ιδιαίτερα  κοινωνικο-πολιτιςτικά χαρακτθ-

ριςτικά τθσ. Από άποψθ κοινωνιολογικι θ εφθβεία δεν είναι ζνα 

φαινόμενο που διακρίνεται από τθν κακολικότθτα και ομοιογζνεια των 

ιδιαιτεροτιτων τθσ. Θ εφθβεία διαφοροποιείται ανάλογα με το 

πολιτιςτικό και κοινωνικό περιβάλλον και ωσ προσ τθ διάρκεια τθσ και 

ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ζνταξθσ των εφιβων ςτθν κοινωνία των 

ενθλίκων. Από κοινωνιολογικζσ μελζτεσ ζχει προκφψει ότι όςο πιο 

πολφπλοκθ είναι μια κοινωνία τόςο μεγαλφτερθ είναι θ χρονικι 

διάρκεια τθσ εφθβείασ και τόςο εντονότερεσ οι ςυγκροφςεισ τθσ. Αλλά 

ακόμθ και μζςα ςτθν ίδια κοινωνία και ειδικότερα ςτισ δυτικζσ 

κοινωνίεσ, θ εφθβεία, ςφμφωνα με τουσ κοινωνιολόγουσ, ποικίλει 

ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και τισ 

δραςτθριότθτεσ που καλλιεργοφνται κι αναπτφςςονται ς’ αυτό. Ραρ’ 

όλα αυτά θ πολιτιςτικι διάςταςθ τίκεται πλζον διαταξικά επειδι ςτισ 

προθγμζνεσ πολφπλοκεσ κοινωνίεσ και χάρθ ςτθν πρωιμότερθ νοθτικι 

ωρίμαςθ των νζων και ςτθν κοινι εκπαίδευςθ και πλθροφόρθςθ, ζχει 

περιοριςτεί θ επίδραςθ των πολιτιςτικϊν ςυνκθκϊν που ζπαιηαν 

αποφαςιςτικό ρόλο ςτισ κοινωνικοπολιτιςτικζσ διαφοροποιιςεισ. 

Ωςτόςο οι γονείσ και θ οικογζνεια αποτελοφν ακόμθ και ςιμερα ςτισ 

προθγμζνεσ κοινωνίεσ ζνα είδοσ γζφυρασ ανάμεςα ςτον ζφθβο και ςτθν 

κοινωνία, τόςο μζςω τθσ λειτουργίασ τουσ προσ το κοινωνικο-

πολιτιςτικό περιβάλλον, όςο και μζςω τθσ επίδραςθσ τουσ ςτθν 

οργάνωςθ και δόμθςθ του ψυχιςμοφ του εφιβου. 

Ψυχολογική προςζγγιςη 

Θ εφθβεία αρχίηει “βιολογικά” με τισ μεταβολζσ τθσ φυςιολογίασ τθσ 

ιβθσ και τελειϊνει “ψυχολογικά” με τθν τελικι οργάνωςθ τθσ 

ςεξουαλικότθτασ. Τότε το άτομο είναι πλζον ςε κζςθ ν’ αναηθτιςει το 

ςεξουαλικό του ςφντροφο εκτόσ των ορίων τθσ οικογζνειασ, ζχοντασ 

διαφοροποιιςει τουσ ςεξουαλικοφσ ςτόχουσ του κάκε φφλου.  

Θ εφθβεία χαρακτθρίηεται από τθν “ςεξουαλικι εκρθξιμότθτα”, 

απόλυτα ςυνδεδεμζνθ με τθν εμφάνιςθ τθσ ικανότθτασ οργαςμοφ και 

τθσ δυνατότθτασ προσ αναπαραγωγι. Από τθν άλλθ πλευρά, ο ζφθβοσ 
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διανφει μια περίοδο κατά τθν οποία είναι ταυτόχρονα παιδί και 

ενιλικασ.  

Στθν πραγματικότθτα δεν είναι πια παιδί οφτε όμωσ κι ενιλικασ. Οι 

αλλαγζσ τθσ φυςιολογίασ του ςϊματοσ ακολουκοφνται από ςθμαντικζσ 

ψυχολογικζσ μετατροπζσ, τόςο ςτο επίπεδο τθσ πραγματικότθτασ, όςο 

και ςτο φανταςιωςικό και ςυμβολικό επίπεδο. Συχνά εξαιτίασ τουσ 

διαταράςςεται θ ψυχικι ιςορροπία του εφιβου. 

Θ εικόνα του ςϊματοσ που μεταβάλλεται ανατρζπει τθν εικόνα που ο 

ίδιοσ ο ζφθβοσ είχε για το ςϊμα του, το οποίο μζχρι τότε ιταν ζνα 

ςτακερό ςθμείο αναφοράσ κι ‘ζνα μζτρο αξιολόγθςθσ του 

περιβάλλοντα κόςμου. Απζναντι ςτο “νζο” ςϊμα, όπωσ διαμορφϊνεται, 

νοιϊκει υπεριφανοσ, το αγαπά ι το απεχκάνεται, το χαίρεται ωσ πθγι 

ηιλιασ απ’ τουσ άλλουσ, ι αιτία ςυναιςκθμάτων κατωτερότθτασ, το 

ντφνει και ςυχνά το μεταμφιζηει. Το ςϊμα για τον ζφθβο είναι ζνα μζςο 

να εκφράςει ςυμβολικά τισ εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ του κι ό,τι 

ςυνδζεται μ’ αυτζσ. Ρερνά ϊρεσ κοιτάηοντάσ το ςτον κακρζφτθ. Δείχνει 

να ενδιαφζρεται ιδιαίτερα για τον καλλωπιςμό του κι αιφνιδίωσ, 

κάποια ςτιγμι, το εγκαταλείπει. Δυςκολεφεται και δυςαναςχετεί ςτθν 

προςπάκεια ν’ αποδεχτεί όλα όςα ςυμβαίνουν ςτο ςϊμα του, ζτςι κι 

αλλιϊσ με ρυκμό γριγορο, χωρίσ τθν δικι του ςυναίνεςθ. 

Ανάμεςα ς’ αυτζσ τισ ψυχικζσ διεργαςίεσ τθσ αποδοχισ, ςθμαντικι είναι 

εκείνθ τθσ απϊλειασ τθσ παιδικότθτασ. Μαηί τθσ ο ζφθβοσ αποχωρίηεται 

τρόπουσ διαμόρφωςθσ ςχζςεων με τουσ άλλουσ (τουσ γονείσ, τ’ 

αδζλφια, τουσ φίλουσ). Συχνά ο ζφθβοσ καταφεφγει ςτισ αναμνιςεισ 

αυτϊν των ςχζςεων. Τισ ςυηθτά. Αναπολεί τθ ςτακερότθτα, τθ 

τρυφερότθτα, τισ ευχαριςτιςεισ που του προςζφεραν. Θ αναβίωςθ 

ψυχικϊν καταςτάςεων τον διεγείρουν και τον προκαλοφν. 

Οι πολυπλοκότερεσ αυτζσ μορφζσ νοθτικϊν διαδικαςιϊν επιτρζπουν 

ςτον ζφθβο να επεξεργάηεται τα ςυναιςκιματα του, ν’ ανακαλφπτει το 

δικό του ςφςτθμα κοινωνικϊν αξιϊν που προςομοιάηουν ι 

διαφοροποιοφνται από τισ υπάρχουςεσ, να προχωρεί ςτθ κατανόθςθ 

ότι θ κοινωνικι του ζνταξθ δεν απειλεί τθν μοναδικότθτα του ωσ άτομο. 

Ρροχποκζςεισ για να κατανοιςει ο ζφθβοσ αυτι τθ διττι υπόςταςθ του 

ατόμου, ουςιαςτικι για τθν πλθρότθτα τθσ ηωισ του ενθλίκου, 

δθμιουργοφνται τόςο από τισ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ ςυνειδθτζσ ι 
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αςυνείδθτεσ του εφιβου όςο κι από τθ ςτάςθ τθσ οικογζνειασ και τθσ 

κοινωνίασ απζναντι ςτθ ςυμπεριφορά του εφιβου που υπαγορεφεται 

απ’ αυτζσ τισ διεργαςίεσ. 

Θ ζκφραςθ τθσ επικετικότθτασ είναι πολφ ςυνθκιςμζνθ κατά τθν 

εφθβεία. Ο ζφθβοσ εκδθλϊνει τθν άρνθςθ, τθν αμφιςβιτθςθ, τθν 

περιφρόνθςθ του με τρόπο επικετικό και ςυχνά προκλθτικό 

δοκιμάηοντασ ζτςι τθν αντοχι του άλλου και τα όρια τθσ ανοχισ του και 

προςδιορίηοντασ κατ’ επζκταςθ και τα δικά του όρια. Μ’ αυτι τθν 

ζννοια θ επικετικότθτα κατά τθν εφθβεία εντάςςεται ςτθν διαδικαςία 

προςαρμογισ του εφιβου, κακϊσ και ςτθν οριοκζτθςθ του εαυτοφ του 

απζναντι ςτουσ άλλουσ. Για τον ζλεγχο τθσ επικετικότθτασ και τθν 

ζκφραςθ τθσ μζςα ςτο πλαίςιο του αποδεκτοφ και ανεκτοφ ζχει 

ςθμαςία ο τρόποσ με τον οποίο κα τθν χειριςτοφν και κ’ απαντιςουν ς’ 

αυτιν οι άλλοι (γονείσ, ςυνομιλικοι, δάςκαλοι, το ευρφτερο κοινωνικό 

ςφνολο) 

 Θ “επιςτροφι” ςε προθγοφμενεσ καταςτάςεισ τθσ ψυχολογικισ 

ανάπτυξθσ βοθκά ςτθν καταςτολι του άγχουσ, απομακρφνει όμωσ τον 

ζφθβο από τθν τρζχουςα πραγματικότθτα. Ο ζφθβοσ αποςφρει το 

ενδιαφζρον απ’ τουσ γονείσ του και το ςτρζφει ςτουσ φίλουσ του. 

Εγκαταλείπει κι αυτοφσ και ςτρζφεται ςτον εαυτό του προςδίδοντάσ 

του ιδιότθτεσ παντοδυναμίασ. Αιςκάνεται άτρωτοσ, ιςχυρόσ, ικανόσ ν’ 

ανατρζψει “τα ιςχφοντα ςτον κόςμο” κακϊσ τα απεχκάνεται και τα 

κρίνει απαξιωτικά. Ριςτεφοντασ ςτθν παντοδυναμία του επιδίδεται ςε 

παράτολμεσ πράξεισ. Ριςτεφοντασ ότι μπορεί ν’ αναμορφϊςει τον 

κόςμο περνά ϊρεσ ατζλειωτεσ ςε ατζρμονεσ ςυηθτιςεισ αναλφοντασ και 

φιλοςοφϊντασ για τθν πολιτικι, τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και το “δζον 

γενζςκαι”. Μζςω αυτϊν οι ψυχικζσ εντάςεισ και οι εςωτερικζσ 

ςυγκροφςεισ διοχετεφονται ςτθ ςκζψθ κι εκφράηονται μ’ ζνα τρόπο 

κοινωνικά αποδεκτό. Θ ζμφαςθ ςτισ ζντονεσ εκδθλϊςεισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ κατά τθν εφθβεία φζρνει ςε δεφτερθ μοίρα τισ αλλαγζσ 

που ςυμβαίνουν ςτθν οργάνωςθ τθσ ςκζψθσ και των γνωςτικϊν 

ενεργειϊν. Από τθν θλικία των 12-13 ετϊν περίπου θ νοθμοςφνθ αρχίηει 

να κατακτά μορφζσ νοθτικϊν διαδικαςιϊν (ςυςτιματα δυνατϊν 

ςυνδυαςμϊν, κατάςτρωςθ ςυλλογιςμϊν βαςιςμζνων ςε υποκζςεισ, 

πικανότθτεσ και ςυςχετιςμοφσ, που προχωροφν από το ειδικό ςτο 

γενικό και αντίςτροφα κλπ.) που χαρακτθρίηουν τθ ςκζψθ του ενθλίκου. 



                                                      ~ 6 ~ 

Θ εξζλιξθ τθσ νοθμοςφνθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα και τθν αλλαγι τθσ 

ςχζςθσ του εφιβου με τον περιβάλλοντα κόςμο. Το πραγματικό και 

ςυγκεκριμζνο που ωσ τότε κυριαρχοφςε ςτθ ςκζψθ του, υποτάςςεται 

πλζον ςτο “δυνατό γενζςκαι”. Θ ανάγκθ τθσ ζκφραςθσ του ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν αναηιτθςθ λεκτικϊν ςχθμάτων και διατυπϊςεων 

επειδι μζςω αυτϊν είναι πλζον δυνατό να δομθκοφν οι ςυλλογιςμοί. 

 

Ο ψυχικόσ κόςμοσ του ζφηβου 

Θ εφθβεία είναι μία ψυχολογικά ταραγμζνθ περίοδοσ. Κακϊσ τα παιδιά 

οδεφουν προσ τθν ενθλικίωςθ και παςχίηουν να αποκτιςουν και να 

εδραιϊςουν τθν ανεξαρτθςία τουσ, περνοφν μζςα από διάφορεσ φάςεισ 

που επθρεάηουν τον ψυχιςμό τουσ. Μεγαλϊνοντασ, αυξάνεται και θ 

πίεςθ που δζχονται από τουσ γονείσ, τουσ φίλουσ, τθν κοινωνία κι αυτό 

αποτελεί για μερικά από αυτά τεράςτια δυςκολία..  

Ρολλζσ φορζσ, οι ενιλικεσ που επθρεάηουν τον ζφθβο με τθ 

ςυμπεριφορά τουσ δεν του επιτρζπουν να γίνει κάτι διαφορετικό από 

αυτό που οι ίδιοι επικυμοφν. Ζτςι, ο ζφθβοσ ακινητοποιείται μζςα 

ςτθν επικυμία τουσ. Κακϊσ μεγαλϊνει, αυτόσ ο απόλυτα ιδανικόσ 

εαυτόσ είναι πιο ιςχυρόσ και φιμϊνει τθν υγιι επικυμία του να κάνει 

κάτι που κζλει και μπορεί. Συχνά θ παραπτωματικότθτα των εφιβων 

είναι μόνο μια ακραία εκδιλωςθ τθσ επικετικότθτασ και δεν 

υποδθλϊνει κατ’ ανάγκθ τθν φπαρξθ ψυχοπακολογίασ.  

Οι ςωματικζσ και ψυχολογικζσ μεταβολζσ, οι ζντονεσ ενδοψυχικζσ 

ςυγκροφςεισ, οι ςοβαρζσ αντιπαρακζςεισ του εφιβου με το 

οικογενειακό κι ευρφτερο περιβάλλον, θ ανθςυχία κι θ αγωνία που του 

προκαλοφν, δθμιουργοφν ςτον ζφθβο ζντονθ τθν ψυχικι ανάγκθ να 

διατθρθκεί “το ςυνεχζσ” τθσ φπαρξθσ του παρά τισ αλλαγζσ που 

υφίςταται. Κατά τθν εφθβεία επιτελείται θ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ 

του κι ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ.  

 Θ ταυτότθτα κρυςταλλϊνεται ςτθ ςυμπεριφορά γφρω απo δφο 

βαςικοφσ άξονεσ.  

Ο πρϊτοσ αφορά τθν “ταυτότθτα του φφλου” δθλαδι τθν αναγνϊριςθ 

και τθν αποδοχι για τον εαυτό του των ςωματικϊν, ψυχολογικϊν και 

κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν που διακρίνουν το φφλο ςτο οποίο ανικει 
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βιολογικά το άτομο. Θ ταυτότθτα του φφλου αναφζρεται άμεςα ςτθ 

ςεξουαλικότθτα του ατόμου. 

Ο δεφτεροσ  αφορά τθν “κοινωνικι ταυτότθτα”, δθλαδι τθ διαμόρφωςθ 

τθσ ιδεολογίασ, των θκικϊν αξιϊν, των κοινωνικϊν ςτάςεων, των επαγ-

γελματικϊν επιλογϊν. 

Θ κοινωνικι ταυτότθτα αναφζρεται άμεςα ςτθ κζςθ, ςτισ ενζργειεσ και 

ςτθ λειτουργία του ατόμου ωσ μζλουσ τθσ κοινωνίασ. 

Πταν επιτραπεί ςτο ζφθβο από τον εαυτό του ι από το     περιβάλλον 

του, να αποδυναμϊςει το απόλυτα ιδανικό εγϊ, θ κατάςταςθ μπορεί να 

εξελιχκεί ομαλά. 

 

    

Η κατάθλιψη 

Παρατηρεύται, ςτισ μϋρεσ μασ, ότι κϊποιοι νϋοι ςυμπεριφϋρονται εύτε 

με θορυβώδη τρόπο (ϋντονη ςεξουαλικότητα, βύαιη ςυμπεριφορϊ), 

εύτε με μια παθητικότητα, που επιδεικνύεται με μια απόςυρςη από 

τα ενδιαφϋροντα, χρωματιςμϋνη με αρνητιςμό, με 

αυτοτραυματιςμούσ ό απόπειρεσ αυτοκτονύασ.   

Πρόκειται εδώ, για μια θλίψη, ςτην οπούα δεν υπϊρχει διεργαςύα 

πϋνθουσ. Δηλαδό, αυτού οι νϋοι δεν ϋχουν επεξεργαςτεύ την 

απομϊκρυνςό τουσ από την παιδικό ηλικύα και την αυτονόμηςό τουσ 

από το περιβϊλλον. Δεν ϋχουν επεξεργαςτεύ τη νϋα ςημαςύα που 

τώρα αποκτϊ το ςώμα τουσ και δεν ϋχουν παραιτηθεύ από την 

απόλυτα ιδανικό εικόνα του εαυτού τουσ. Το ϊτομο βρύςκεται ςε 

αδιϋξοδο και δεν μπορεύ να πϊει ούτε μπροσ ούτε πύςω. 

Όταν το ϊτομο εύναι ςε κατάθλιψη κατακλύζεται από αιςθόματα 

απαξύασ για τον εαυτό του, από αιςθόματα ϋντονησ μοναξιϊσ και 

εγκατϊλειψησ. Τότε, αν δεν μπορεύ να μεταφρϊςει ςε λόγια αυτϊ που 

νιώθει, αμύνεται με πρϊξεισ, οι οπούεσ κϊποιεσ φορϋσ ςυμβολύζουν 

την τιμωρύα του εαυτού (όπωσ π.χ. ο αυτοτραυματιςμόσ) ό και των 

ϊλλων. Ο εαυτόσ παραιτεύται, καταρρϋει απϋναντι ςτισ απαιτόςεισ 

του ιδανικού εαυτού που δεν μπόρεςε να υπϊρξει, όπωσ θα 

επιθυμούςε το περιβϊλλον.  
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Το ηιτθμα τθσ αυτοκτονίασ βαςανίηει πολλοφσ εφιβουσ και τουσ γονείσ 

τουσ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ, θ απόφαςθ του εφιβου να δϊςει τζλοσ 

ςτθ ηωι του οφείλεται ςε κάποια ψυχικι διαταραχι, όπωσ 

μανιοκατάκλιψθ ι κατάκλιψθ που μπορεί να αντιμετωπιςτεί με ιατρικι 

βοικεια, εάν γίνει γριγορα αντιλθπτι. Υπάρχουν ςθμάδια που 

δείχνουν ότι ζνασ ζφθβοσ ίςωσ αποπειρακεί να αυτοκτονιςει, όπωσ 

ζντονεσ αλλαγζσ ςτθν εμφάνιςθ (ατθμζλθτα ροφχα), τισ ςυνικειεσ ι τθ 

ςυμπεριφορά του, βίαιεσ αντιδράςεισ, κατάχρθςθ ουςιϊν, αίςκθςθ 

ματαιότθτασ και αδυναμίασ να αντιμετωπίςει τθ ηωι, παράπονα για 

ςωματικζσ ενοχλιςεισ ι οργι όταν δζχεται επιδοκιμαςτικά ςχόλια. Ζνασ 

ζφθβοσ που μιλάει διαρκϊσ για το κάνατο, επιδεικνφει ζντονα 

αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά, εκφράηεται για τον εαυτό του 

χαρακτθρίηοντάσ τον κακό, ζνοχο ι άχρθςτο, κλείνει τισ εκκρεμότθτζσ 

του (π.χ. χαρίηοντασ τα πράγματά του) ι χρθςιμοποιεί εκφράςεισ, όπωσ 

«κα φφγω», «τίποτα δεν ζχει πια ςθμαςία», «δεν μπορεί να γίνει 

τίποτα» και άλλα ςυναφι ίςωσ ζχει ιδθ αποφαςίςει να αυτοκτονιςει. 

 

 

Ο Ζφηβοσ και οι γονείσ του 

Ο ζφθβοσ αναηθτϊντασ νζα πρότυπα ςυμπεριφοράσ και τείνοντασ προσ 

τθν ανεξαρτθτοποίθςθ του αμφιςβθτεί τουσ γονείσ του. Ραφει ν’ 

αποδζχεται τθν αυκεντία των γονιϊν, τουσ απορρίπτει. Ζχει τθν ανάγκθ 

ν’ αλλάξει τθ ςχζςθ του μαηί τουσ. Ραράλλθλα τουσ αγαπά, 

απολαμβάνει τθν αςφάλεια που του παρζχει το ςτακερό οικογενειακό 

πλαίςιο. Αποδζκτεσ αυτϊν των αλλθλοςυγκρουόμενων ςυναιςκθμάτων 

είναι οι γονείσ οι οποίοι κα πρζπει να μποροφν να ανζχονται και ν’ 

αντζχουν τθν απορριπτικι ςτάςθ των παιδιϊν τουσ χωρίσ να τθ 

κεωροφν ωσ προςωπικι τουσ αποτυχία. 

Οι γονείσ των εφιβων ςυνικωσ διανφουν τθ μζςθ θλικία. Ζχουν 

διαφορετικι αίςκθςθ για τθ ηωι ζχουν ολοκλθρϊςει τον κφκλο των 

φιλοδοξιϊν τουσ απ’ τισ οποίεσ άλλεσ ζχουν εκπλθρωκεί κι άλλεσ όχι. 

Ενϊ ο ζφθβοσ βρίςκεται ςτθν άνκθςθ τθσ ςεξουαλικότθτασ του, ο 

γονιόσ αιςκάνεται αυτζσ τισ δυνατότθτεσ του να μειϊνονται. Στθν θλικία 

που βρίςκονται οι γονείσ των εφιβων ςυμβαίνει ςυχνά να χάνουν τουσ 
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δικοφσ τουσ γονείσ και να βρίςκονται αντιμζτωποι με τισ ψυχολογικζσ 

διεργαςίεσ αυτισ τθσ απϊλειασ που κινθτοποιεί το άγχοσ του δικοφ 

τουσ κανάτου, ςε αντίκεςθ με τον ζφθβο για τον οποίο θ ηωι ξεκινά. 

Θ ποιότθτα των ςχζςεων που κα ζχουν οι ζφθβοι με τουσ γονείσ τουσ 

εξαρτάται από τθν προςωπικότθτα των γονιϊν, από τον τρόπο που 

ζχουν μάκει όλα τα προθγοφμενα χρόνια να ςυναλλάςςονται με το 

παιδί τουσ και από τθν απόφαςθ τουσ να περάςουν προοδευτικά ςε μια 

ςχζςθ μαηί του που απαιτεί περιςςότερθ αυτονομία και ιςοτιμία.  

Όπωσ αναφϋραμε, εύναι αδύνατο να φτϊςετε  την ιδανικό εικόνα 

που θϋλουν οι ϊλλοι για ςασ ό εςεύσ για τον εαυτό ςασ, γιατύ αυτό δεν 

υπϊρχει, εύναι φανταςτικό. Γύνεται, όμωσ, να την πληςιϊςετε, αν 

προςπαθόςετε. 

Όταν, πϊλι, το ϊτομο βρύςκεται ςε ευφορία ό μανία, ό ϋχει 

θορυβώδη ςυμπεριφορϊ, μπορεύ να αρνηθεύ όλα τα προηγούμενα. 

Αιςθϊνεται ότι εύναι δυνατόσ/ό, ότι ελϋγχει τα πϊντα, ότι εύναι 

υπϋροχοσ/η. Τότε πϊλι, μπορεύ να βϊλει τον εαυτό του ςε δύςκολεσ 

καταςτϊςεισ, γιατύ δε νιώθει τον κύνδυνο. 

Και ςτισ δύο περιπτώςεισ, ο ϋφηβοσ βιώνει έντονο άγχοσ, που ϋχει 

να κϊνει με την ανεπαρκό ςυνοχό ςτην αναπαρϊςταςη του εαυτού. 

Αυτό δηλώνει ότι δεν υπϊρχει διαχωριςμόσ ανϊμεςα ςτον εαυτό του 

και ςτον ϊλλο, ανϊμεςα ςτον εαυτό του και ςτα ενδιαφϋροντϊ του. 

Δηλαδό, ο ϋφηβοσ δυςκολεύεται να αναγνωρύςει και αποδεχτεύ τη 

διαφορετικότητϊ του. Έτςι, όταν οι ϊλλοι προςβϊλλουν την 

ποδοςφαιρικό του ομϊδα, το αγαπημϋνο του ςυγκρότημα ό αυτό 

που θϋλει να κϊνει, εύναι ςα να προςβϊλλουν τον ύδιο. Τότε, 

αιςθϊνεται ότι θα ϋκανε τα πϊντα για να υπεραςπιςτεύ τα εύδωλϊ 

του, ακόμα και αν αυτό ςόμαινε ότι θα διακινδυνϋψει τη ςωματικό 

του ακεραιότητα, ύςωσ και μϋχρι το θϊνατο. 

Αυτό που κρύβεται πύςω από την παρόρμηςη για επικίνδυνεσ 

ςυμπεριφορέσ ό την αυτοκτονία εύναι η μεγϊλη δυςκολύα του 

ατόμου να αποδεχτεύ την «ϊχαρη» πραγματικότητα του «εαυτού» 

και του «ϊλλου». 

Τότε, μπορεύ να οδηγηθεύ να χϊςει την ευκαιρύα να ζόςει τη ζωό του, 

όπωσ τη θϋλει αυτόσ. 
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Προβλήματα υγείασ ςτην εφηβεία 

Κατά τθν ζναρξθ, το μζςον και το τζλοσ τθσ εφθβείασ κα πρζπει να 

διενεργείται πλιρθσ ιατρικόσ ζλεγχοσ του εφιβου, για να διαπιςτωκεί θ 

υγιισ και φυςιολογικι ανάπτυξι του και να αποκλειςκοφν τυχόν 

προβλιματα. Θα πρζπει να ολοκλθρωκεί θ ςειρά των αναγκαίων 

εμβολιαςμϊν και να δοκοφν ςτα παιδιά ςυμβουλζσ που αφοροφν ςτθν 

υγεία, ςτθν υγιεινι και ςτθν αςφάλειά τουσ. Ηθτιματα που αφοροφν 

ςτθν υγιι ςεξουαλικι δραςτθριότθτα, ςτθ χριςθ και κατάχρθςθ αλκοόλ 

και άλλων ουςιϊν, ςτο κάπνιςμα, ςτθν αςφαλι οδιγθςθ και ςτισ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ εμπίπτουν ςτο πεδίο αρμοδιοτιτων του γιατροφ 

ςασ και κα πρζπει να ςυηθτθκοφν Ζνα από τα ςυνθκιςμζνα προβλιματα 

τθσ εφθβείασ είναι οι διατροφικζσ διαταραχζσ, όπωσ θ ανορεξία ι θ 

βουλιμία. Τζτοια φαινόμενα χαρακτθρίηονται από κακι ςχζςθ με το 

φαγθτό, αλλά και διαταραγμζνθ εικόνα των εφιβων για τον εαυτό και 

τθν εμφάνιςι τουσ. Τα προβλιματα που ςχετίηονται με τθ διατροφι 

οφείλονται ςε ψυχολογικοφσ αλλά και κοινωνικοφσ παράγοντεσ, με 

κυριότερο τα πρότυπα τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ που κζλουν τουσ 

ανκρϊπουσ πολφ αδφνατουσ.. 

Θ ακμι αποτελεί ζνα πρόβλθμα που βαςανίηει πολλοφσ εφιβουσ, 

κορίτςια και αγόρια. Θ ακμι οφείλεται ςε βακτιρια και επθρεάηεται 

από το άγχοσ, τισ ορμονικζσ αλλαγζσ και τον κφκλο τθσ περιόδου, ενϊ 

ενδζχεται να οφείλεται και ςε κλθρονομικοφσ παράγοντεσ. Ευτυχϊσ, 

υπάρχουν πολλζσ μζκοδοι αντιμετϊπιςισ τθσ.  

Θ εμφάνιςθ τθσ περιόδου ςτα κορίτςια ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ μιασ 

ςειράσ ςυμπτωμάτων που ενδζχεται να ποικίλουν ςε ςοβαρότθτα, αλλά 

μπορεί να τουσ προκαλζςουν ενοχλιςεισ: κράμπεσ και πόνοι ςτθν 

κοιλιά, ιδιαίτερα ζντονθ ροι, ακανόνιςτοσ κφκλοσ, δυςμθνόρροια κ.ά.  

Δυςκολίεσ  κατά την εφηβεία και η αντιμετϊπιςη τουσ 

Τα προβλιματα του ςφγχρονου νζου είναι άμεςα ςυνυφαςμζνα με το 

νοςθρό κοινωνικό υπόβακρο. Το άγχοσ π.χ., που είναι απόρροια των 

πολιτικϊν και κοινωνικϊν δεδομζνων κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ που 

διαγράφεται δυςοίωνθ-λόγω τθσ παγκοςμιοποίθςθσ(επάγγελμα, 

ανεργία, εκπαίδευςθ, χαμθλι αυτοεκτίμθςθ κ.λπ.),αποτελεί μεταξφ 

άλλων βαςικό πρόβλθμα των νζων 
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Για να αντιμετωπιςτοφν τα πολυδιάςτατα αυτά προβλιματα των νζων, 

χρειάηεται κοινή προςπάθεια. 

Κάποιοι τρόποι αντιμετϊπιςθσ είναι οι εξισ: 

 Λιψθ κατάλλθλων μζτρων από τθν πολιτεία για τθν 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ ανεργίασ, υποδομι για τθ 

δθμιουργικι αντιμετϊπιςθ του ελεφκερου χρόνου των νζων. 

 Κςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ τουσ νζουσ, ανεξάρτθτα από τθν 

κοινωνικι τουσ κζςθ. 

 Ρροβολι ςωςτϊν προτφπων και καταπολζμθςθ των ευτελϊν που 

προβάλλονται από τα ΜΜΕ με ςτόχο τθν θκικοποίθςθ του νζου. 

 Συμμετοχι του νζου ςε κάκε κοινωνικι δραςτθριότθτα που τον 

αφορά. 

 Ραροχι ανκρωπιςτικισ παιδείασ. 

 Εποικοδομθτικόσ διάλογοσ με τθν οικογζνεια. Ο αυταρχιςμόσ των 

μεγαλυτζρων, θ διάκεςθ επιβολισ πρζπει να εκλείψουν, όπωσ και 

θ απροκυμία των να είναι ςυνεπείσ ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων(πολιτικϊν ,κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν)με 

κοινι ςυμμετοχι νζων και μεγαλυτζρων. Ζτςι, κα δθμιουργθκοφν 

προχποκζςεισ επικοινωνίασ, εφόςον κατανοιςουν πωσ τα 

προβλιματα απαιτοφν αμοιβαία ςυνεργαςία και ειλικρινι 

ςυμπόρευςθ. 

 Οι πνευματικοί θγζτεσ να μθν αυτό-περικωριοποιοφνται ,αλλά να 

προςανατολίηουν τθ γνϊμθ των νζων προσ τθν αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων.  

Θ εφθβεία είναι μια δφςκολθ περίοδοσ τόςο για το παιδί όςο και για 

τουσ γονείσ του. Είναι θ μεταβατικι περίοδοσ από τθν παιδικι θλικία, 

που χαρακτθρίηεται από ανεμελιά και εξάρτθςθ από τουσ γονείσ, ςτθν 

ενθλικίωςθ, που χαρακτθρίηεται από υπευκυνότθτα και ανεξαρτθςία 

από το οικογενειακό περιβάλλον. Ο ζφθβοσ βιϊνει μεγάλεσ βιολογικζσ-

ςωματικζσ και ψυχολογικζσ αλλαγζσ, και προςπακεί να προςαρμοςτεί 

ς’ αυτζσ, διαδικαςία που ενζχει μεγάλθ ςυναιςκθματικι αναςτάτωςθ. 

Από τθ μια πλευρά, νιϊκει υπεριφανοσ που μεγαλϊνει και αρχίηει να 

ανεξαρτθτοποιείται, και από τθν άλλθ πλευρά, νιϊκει φόβο και 

ανθςυχία για το μζλλον. Κατά ςυνζπεια, βιϊνει μια εςωτερικι 

ςφγκρουςθ θ οποία προκαλεί ςυναιςκθματικι ζνταςθ και ζντονεσ 
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εναλλαγζσ τθσ διάκεςθσ. Το γεγονόσ αυτό ανθςυχεί τουσ γονείσ οι 

οποίοι αγωνιοφν κι εκείνοι για το μζλλον του παιδιοφ τουσ, με 

αποτζλεςμα ςυχνά γονείσ και ζφθβοι να ςυγκροφονται. 

Συνθκιςμζνεσ ανθςυχίεσ που κατακλφηουν τον ζφθβο αφοροφν ςτισ 

ςωματικζσ αλλαγζσ που του ςυμβαίνουν, ςτισ ςπουδζσ του και ςτο 

επαγγελματικό του μζλλον, ςτισ ςχζςεισ του με τουσ γονείσ του, με τουσ 

ςυνομιλικοφσ του, με το άλλο φφλο και με τον εαυτό του. Οι βαςικζσ 

ανάγκεσ του εφιβου είναι θ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικισ του 

ταυτότθτασ και θ κοινωνικοποίθςι του, δθλαδι θ ζνταξι του ςτο 

κοινωνικό περιβάλλον. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ, θ κφρια 

ομάδα επιρροισ του εφιβου είναι αυτι των ςυνομθλίκων του. Για τον 

ζφθβο, θ προδοςία ενόσ φίλου μπορεί να είναι μια ςυγκλονιςτικι 

εμπειρία και να αποτελζςει πλιγμα ςτισ απαιτιςεισ του για 

αποκλειςτικότθτα και ςτθν ζντονθ ανάγκθ του για τρυφερότθτα και 

αγάπθ. Οι ανθςυχίεσ του ςυχνά προκαλοφν μια αίςκθςθ κενοφ και 

κλίψθσ, γεγονόσ που είναι απόλυτα φυςιολογικό γιατί βρίςκεται 

ανάμεςα ςτθν απϊλεια μιασ κατάςταςθσ (ανεμελιά, παιδικότθτα) και 

ςτο κζρδοσ μιασ άλλθσ (υπευκυνότθτα, ανεξαρτθςία). Ταυτόχρονα, 

δθλαδι, κάτι χάνει και κάτι κερδίηει. 

Πταν ο ζφθβοσ βρίςκεται ςε μεγάλθ πίεςθ, καταφεφγει ςε διάφορεσ 

ςυμπεριφορζσ που ονομάηονται μθχανιςμοί άμυνασ. Τζτοιοι είναι: 

1. θ απομόνωςθ : ο ζφθβοσ κλείνεται ςτο δωμάτιό του για ϊρεσ, 

2. θ ονειροπόλθςθ: οι λφςεισ τθσ φανταςίασ ςυγκαλφπτουν τθ 

δυςάρεςτθ πραγματικότθτα, 

3. θ άρνθςθ: ο ζφθβοσ αρρωςταίνει για να αποφφγει ζνα 

διαγϊνιςμα ι αναβάλλει τισ υποχρεϊςεισ του, 

4. θ προβολι: αποδίδει ςτουσ άλλουσ τον κυμό ι τθν αντιπάκεια 

που αιςκάνεται ο ίδιοσ γι’ αυτοφσ, π.χ. Ο Χ κακθγθτισ δε με 

χωνεφει, 

5. θ μετάκεςθ: τα βάηει με τουσ γονείσ του επειδι δεν μπόρεςε να 

αντεπεξζλκει ςε μια δφςκολθ κατάςταςθ ςτο ςχολείο, 

6. θ εκλογίκευςθ: καταςκευάηει κεωρίεσ ςφμφωνα με τθ δικι του 

ςυμφζρουςα λογικι για να αντιμετωπίςει τισ καταςτάςεισ(π.χ. 

μακθτζσ που κεωροφν τον εαυτό τουσ ευφυι αλλά αποτυγχάνουν 

ςτισ εξετάςεισ, δικαιολογοφν τον εαυτό τουσ λζγοντασ ότι το 



                                                      ~ 13 ~ 

εξεταςτικό ςφςτθμα είναι αναξιόπιςτο και άδικο για ζνα άτομο 

με τθ δικι τουσ ευαίςκθτθ ιδιοςυγκραςία), 

7. θ μετουςίωςθ: ο ζφθβοσ καταφεφγει ςτο γράψιμο ποιθμάτων, 

θμερολογίου, ςτθ ηωγραφικι κ.α, προκειμζνου να εκτονωκεί. 

Ρολλζσ φορζσ, οι γονείσ, νιϊκοντασ μεγάλθ ανθςυχία για τισ 

ςυμπεριφορζσ αυτζσ του παιδιοφ τουσ, δυςκολεφονται να τισ 

κατανοιςουν και να τισ χειριςτοφν, με αποτζλεςμα να απογοθτεφονται 

και να νιϊκουν πωσ ζχουν “αποτφχει” ωσ γονείσ. Κάτι τζτοιο φυςικά δεν 

ιςχφει. Αυτό, λοιπόν, που μποροφν να κάνουν είναι να πλθςιάςουν το 

παιδί τουσ και να του εκφράςουν ότι κατανοοφν και ςυμμερίηονται τισ 

δυςκολίεσ που εκείνο βιϊνει. Είναι ςθμαντικό να καταςτιςουν ςαφζσ 

ότι βρίςκονται δίπλα ςτον ζφθβο, δείχνοντάσ του ότι τον αγαποφν και 

τον αποδζχονται, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι είναι διατεκειμζνοι να 

ανεχτοφν οποιαδιποτε ςυμπεριφορά. Είναι απαραίτθτθ, λοιπόν, θ 

φπαρξθ ορίων, διότι αυτά μακαίνουν ςτο παιδί ότι ζχει τόςο 

δικαιϊματα-ελευκερίεσ όςο και υποχρεϊςεισ-περιοριςμοφσ. Θ 

τοποκζτθςι τουσ είναι μια διαδικαςία αρκετά δφςκολθ, κακϊσ ςυχνά 

ζχει μεγάλο ψυχικό κόςτοσ για τουσ γονείσ. Ωςτόςο, αυτό δεν ςθμαίνει 

ότι είναι ακατόρκωτο να επιτευχκεί, απλά χρειάηεται επιμονι και 

υπομονι. 

Στο να κατανοιςει το παιδί ι ο ζφθβοσ τθν φπαρξθ ορίων, μπορεί να 

βοθκιςει θ ςυηιτθςθ και ο διάλογοσ με τουσ γονείσ του. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, είναι ςθμαντικό οι γονείσ να μοιράηονται με τα παιδιά 

τουσ τισ δικζσ τουσ ανθςυχίεσ και δυςκολίεσ, με τον κατάλλθλο φυςικά 

τρόπο που αρμόηει ςτθν θλικία του παιδιοφ. Ζτςι, δείχνουν ςτο παιδί 

ότι δεν βιϊνει μόνο εκείνο δυςκολίεσ, ότι δεν είναι άτρωτοι-“κεοί”, ότι 

υπολογίηουν τθ γνϊμθ του και του δίνουν τθ δυνατότθτα να νιϊςει ότι 

ςυμμετζχει ενεργά ςτα ηθτιματα τθσ οικογζνειασ, ενιςχφοντασ τθν 

αυτοεκτίμθςθ και τθν αυτοπεποίκθςι του. Για παράδειγμα, θ ςθμερινι 

οικονομικι κρίςθ είναι ζνα ηιτθμα που απαςχολεί και ζχει επθρεάςει 

τισ περιςςότερεσ, αν όχι όλεσ, τισ οικογζνειεσ. Οι γονείσ, λοιπόν, 

μποροφν να μοιραςτοφν με τα παιδιά τοφσ προβλθματιςμοφσ τουσ, 

“ςτζλνοντασ το μινυμα” ότι, εάν προςπακιςουν όλοι μαηί ενωμζνοι, κα 

καταφζρουν να αντιμετωπίςουν και να ξεπεράςουν τισ όποιεσ 

δυςκολίεσ αντιμετωπίηουν. 

Επιπλζον, είναι πολφ ςθμαντικό να υπάρχει ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ 

γονείσ και το ςχολείο. Πταν ο εκπαιδευτικόσ αντιλθφκεί κάποια αλλαγι 
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ςτθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ, θ οποία τον προβλθματίςει, είναι 

ςθμαντικό να καλζςει τουσ γονείσ και να τουσ εκφράςει τουσ 

προβλθματιςμοφσ του. Με τθ ςειρά τουσ οι γονείσ είναι ςθμαντικό να 

είναι “ανοιχτοί” ς’ αυτό το κάλεςμα, να λάβουν υπόψθ τουσ τα όςα 

τουσ πει ο εκπαιδευτικόσ και να προςπακιςουν να ανακαλφψουν και να 

καταλάβουν αυτό που ίςωσ το παιδί τουσ δεν μπορεί να πει. 

 Κλείνοντασ, ο κάκε άνκρωποσ είναι διαφορετικόσ και βιϊνει τισ 

εκάςτοτε περιόδουσ τθσ ηωισ του με μοναδικό τρόπο. Ζτςι και κάκε 

παιδί περνά τθν εφθβεία του διαφορετικά από τα άλλα. Για το λόγο 

αυτό, τα παραπάνω δεν αποτελοφν παρά γενικζσ περιγραφζσ των 

φαινομζνων τθσ εφθβείασ και γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 

αντιμετϊπιςι τουσ. 

 

Εφηβεία και εξάρτηςη από το διαδίκτυο 

Θ εξάρτθςθ από το διαδίκτυο και εν γζνει από τθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν υφίςταται ωσ υπαρκτό κοινωνικό φαινόμενο ςτισ 

ςφγχρονεσ βιομθχανικζσ ι μεταβιομθχανικζσ μορφζσ κοινωνικισ 

οργάνωςθσ ανά τον κόςμο. Το φαινόμενο αλόγιςτθσ χριςθσ του 

διαδικτφου από τουσ ενιλικεσ, όςο – και αυτό είναι το πιο ανθςυχθτικό 

– από εφιβουσ, δθμιουργεί ςοβαρά προβλιματα ςτθν ψυχικι και 

κοινωνικι λειτουργία των εξαρτθμζνων χρθςτϊν του. 

Βεβαίωσ το να παρουςιάηουμε τθν εν λόγω ζξθ ωσ εφάμιλλθ με αυτι 

των νομίμων και παρανόμων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν, ίςωσ να αποτελεί 

μια αυκαιρεςία, που ςτόχο ζχει μόνο να εντυπωςιάςει, παρά να 

προβλθματίςει ουςιαςτικά και ςε βάκοσ. Άλλωςτε, καμία από τισ δφο 

προθγοφμενεσ υποομάδεσ ουςιϊν εξάρτθςθσ δεν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ «εργαλείο» από το χριςτθ του με ςκοπό να 

δθμιουργιςει, να προςφζρει, να μάκει ι να βοθκθκεί ςε κάτι που 

κάνει. 

Αντικζτωσ ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ και το διαδίκτυο, είναι 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ ςε εργαςιακό, 

επιςτθμονικό και ψυχαγωγικό επίπεδο. Μπορεί κάποιοσ να διανοθκεί 

τα επόμενα δζκα χρόνια μια κοινωνία χωρίσ τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι και τθ χριςθ του internet ; Φυςικά και όχι. Βζβαια θ 

κατάχρθςθ, όπωσ όλεσ οι καταχριςεισ και οι προςκολλιςεισ που 
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επθρεάηουν τθν κακθμερινι λειτουργία ενόσ ατόμου και ιδιαίτερα ενόσ 

εφιβου, που λόγω θλικίασ του είναι ςαφϊσ περιςςότερο ευμετάβλθτοσ 

και παρορμθτικόσ, προκαλεί τα ςοβαρότερα προβλιματα ςτθν 

ψυχοκοινωνικι του  ανάπτυξθ ι ςτθν επαφι του με τον οικογενειακό 

και κοινωνικό του περίγυρο, είναι αυτό που βλάπτει.  

 

Περιςτατικά που ςυνζβηςαν  ςτο διαδίκτυο 

Αναμφιςβιτθτα ζχει παρατθρθκεί τα τελευταία χρόνια μία ζξαρςθ των 

φαινομζνων τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ που κατά 

κφριο λόγο διαδίδονται μζςω του διαδικτφου . Και οι δφο αυτοί 

παράμετροι οφείλονται ςε διαφόρουσ και ποικίλουσ παράγοντεσ, όπωσ  

ζχουν αποδείξει πολλζσ ζρευνεσ πάνω ςτο κζμα αυτό. Συγκεκριμζνα,  θ 

εγκλθματικότθτα αποτελεί ζνα από τα ςοβαρότερα προβλιματα που 

πλιττουν τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.  Ρολλοί είναι αυτοί που 

εκμεταλλεφονται τθν ανάπτυξθ του διαδικτφου προκειμζνου να 

πετφχουν τουσ απϊτερουσ ςκοποφσ τουσ. Θ φπαρξθ παιδόφιλων 

ανάγεται ςτθν εμφάνιςθ τθσ παιδικισ πορνογραφίασ και τθσ 

αποπλάνθςθσ ανθλίκων , που οδθγοφν ςτθν κακοποίθςθ και ακόμθ και 

τθν ςεξουαλικι τουσ παρενόχλθςθ. Κυρίωσ οι δράςτεσ εκμεταλλεφονται 

τθν εκτεταμζνθ χριςθ των chatrooms , facebook και γενικότερα τισ 

πφλεσ επικοινωνίασ για να προςελκφςουν “τα κφματά τουσ”.  

Επιπρόςκετα ,  ιδιαίτερα διαδεδομζνο είναι και το φαινόμενο τθσ 

παραβίαςθσ τθσ ιδιωτικισ ςφαίρασ (ηωισ) . Αρκετοί άνκρωποι ζρχονται 

αντιμζτωποι με τθν διαρροι των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων και τθν 

καταπάτθςθ των πνευματικϊν τουσ δικαιωμάτων. Ζχετε αναρωτθκεί 

ποτζ πόςοι είναι εκείνοι που ζχουν πζςει κφματα υποκλοπισ τθσ 

προςωπικισ τουσ ταυτότθτασ και των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων; Κι 

όμωσ ςασ διαβεβαιϊνουμε ότι το ποςοςτό  τζτοιων περιπτϊςεων είναι 

αρκετά υψθλό. Σε ςχετικι ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτο ςχολείο 

μασ υπολογίηεται ότι 10,6% των μακθτϊν μόνο τθσ πρϊτθσ λυκείου ζχει 

πζςει κφμα εκμετάλλευςθσ ι εκβιαςμοφ.  Επιπλζον, εκτόσ από αυτά 

ςτθν εγκλθματικότθτα μζςω του διαδικτφου ανικουν και τα φαινόμενα 

κοινωνικισ πακογζνειασ. Ζντονθ για παράδειγμα είναι και θ διακίνθςθ 

ναρκωτικϊν και άλλων παράνομων ουςιϊν , αφοφ πολλοί προςπακοφν 

να παρακινιςουν και άλλουσ ακϊουσ χριςτεσ ςτθν προςπάκεια τουσ 

αυτι  και γι 'αυτό αυξάνεται όλο και περιςςότερο ο αρικμόσ των 
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εκιςμζνων ςτα ναρκωτικά.  Από τθν άλλθ πλευρά εφικτι είναι και θ 

δθμιουργία κρθςκευτικϊν κινθμάτων και οργανϊςεων μζςω του 

ευρζου φάςματοσ του διαδικτφου και γι'αυτό ραγδαία είναι θ αφξθςθ 

του αρικμοφ των ανκρϊπων που μυοφνται ςε τζτοιου είδουσ 

οργανϊςεισ και γίνονται μζλθ παρά τθ κζλθςι τουσ και δίχωσ να 

γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ που ςίγουρα εγκυμονοφν. Τζλοσ , ζνασ ακόμθ 

χϊροσ που πλιττεται από τθν εγκλθματικότθτα είναι και αυτόσ τθσ 

οικονομίασ. Συγκεκριμζνα , δθμιουργοφνται πολλζσ παράνομεσ 

χαρτοπαιχτικζσ λζςχεσ που προωκοφν τον παράνομο τηόγο και τθ 

γενικότερθ μθ νόμιμθ διακίνθςθ χρθμάτων. Τα μζλθ τουσ ωκοφνται ςε 

τζτοιου είδουσ ενζργειεσ ,  διότι αρχικά ζχουν τθν εντφπωςθ ότι είναι 

ζνα μζςο ψυχαγωγίασ  το οποίο όμωσ τελικά καταλιγει ςτον μθ 

αναςτρζψιμο εκιςμό τουσ. Με άλλα λόγια λοιπόν ο μόνοσ ςκοπόσ τουσ 

είναι θ κερδοςκοπία , θ οποία επιτυγχάνεται μζςω τζτοιων δόλιων 

τρόπων. 

Οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των εφήβων 

Οι ζφθβοι που περνοφν το χρόνο τουσ βλζποντασ τθλεόραςθ ι 

χρθςιμοποιϊντασ υπολογιςτι φαίνεται πωσ ζχουν χειρότερεσ ςχζςεισ 

με τουσ γονείσ τουσ και τουσ άλλουσ ζφθβουσ, λζνε οι ειδικοί. 

Τα τελευταία 20 χρόνια, οι ζφθβοι ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ςυνεχϊσ 

διευρυνόμενα εργαλεία με οκόνθ για επικοινωνία και ψυχαγωγία. «Θ 

διακεςιμότθτα και θ ζλξθ των δραςτθριοτιτων που προςφζρει μια 

οκόνθ, ζχει προκαλζςει ενκουςιαςμό για τισ ευκαιρίεσ που 

προςφζρονται, αλλά και ανθςυχία για το αν ζχουν εκτοπιςκεί άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ ςθμαντικζσ για τθν υγεία και τθν ανάπτυξθ. Μία από 

τισ ανθςυχίεσ είναι πϊσ αυτόσ ο χρόνοσ που ςπαταλιζται μπροςτά ςτθν 

οκόνθ μπορεί να επθρεάςει τθν ποιότθτα των ςχζςεων με τθν 

οικογζνεια και τουσ φίλουσ. 

Επιςτιμονεσ μελζτθςαν 3.043 ζφθβουσ θλικίασ 14-15 το 2004. Οι 

ζφθβοι ςυμπλιρωςαν ζνα απόρρθτο ερωτθματολόγιο για τισ ςυνικειεσ 

του ελεφκερου τουσ χρόνου και εκτίμθςαν πόςο δεμζνοι είναι με τουσ 

γονείσ κι άλλουσ εφιβουσ. 

Γενικά, όςο περιςςότερο χρόνο περνοφςαν οι ζφθβοι βλζποντασ 

τθλεόραςθ ι παίηοντασ ςτον υπολογιςτι, τόςο λιγότερο δεμζνοι ιταν 

με τουσ γονείσ τουσ (με άλλα λόγια είχαν δυςκολία να δθμιουργιςουν 



                                                      ~ 17 ~ 

ςχζςθ ι ςυναιςκθματικό δεςμό). Το ποςοςτό για λιγότερο δζςιμο με 

τουσ γονείσ ανζβαινε 4% για κάκε ϊρα παραπάνω τθλεόραςθσ και 5% 

για παιχνίδια ςτον υπολογιςτι. 

Αντίκετα, οι ζφθβοι που περνοφςαν πιο πολφ χρόνο διαβάηοντασ και 

κάνοντασ τα μακιματά τουσ διλωςαν πωσ είχαν μεγαλφτερο δζςιμο με 

τουσ γονείσ. 

Οι ερευνθτζσ επίςθσ ρϊτθςαν 976 άτομα που ιταν 15 ετϊν το 1987 και 

το 1988. Θ περιςςότερθ ϊρα μπροςτά τθν τθλεόραςθ ςυνδεόταν με 

λιγότερο δζςιμο και με τουσ γονείσ και με τουσ άλλουσ εφιβουσ. Για 

κάκε επιπλζον ϊρα, οι ζφθβοι είχαν 13% λιγότερο δζςιμο με τουσ 

γονείσ και 24% λιγότερο με τουσ άλλουσ εφιβουσ. 

Θ ςφςταςθ τα παιδιά να βλζπουν λιγότερθ τθλεόραςθ ςυχνά προκαλεί 

τθν ανθςυχία πωσ κα διακοποφν οι ςχζςεισ των εφιβων αν δε μποροφν 

να ςυηθτιςουν για δθμοφιλείσ εκπομπζσ και ιρωεσ. Τα αποτελζςματα 

τθσ ζρευνασ δε δείχνουν πωσ θ λιγότερθ παρακολοφκθςθ τθλεόραςθσ 

επθρεάηει τισ φιλίεσ των εφιβων.» 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ που ενιςχφουν αυτι τθν αντιςτρόφωσ 

ανάλογθ ςχζςθ, Για παράδειγμα, ζφθβοι που ζχουν τθλεοράςεισ ςτο 

δωμάτιό τουσ όχι μόνο βλζπουν περιςςότερο, αλλά ςυμμετζχουν και ςε 

λιγότερα οικογενειακά γεφματα. «Είναι επίςθσ πικανό, ζφθβοι, με 

χλιαρζσ ςχζςεισ με τουσ φίλουσ και τθν οικογζνειά τουσ να 

χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςτι ωσ μζςω ανεφρεςθσ νζων, 

διαδικτυακϊν φίλων ι να φαντάηονται πωσ ζχουν φιλίεσ με χαρακτιρεσ 

τθσ τθλεόραςθσ.» 

«Θ ςθμαςία τθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ και τουσ άλλουσ εφιβουσ 

για τθν υγεία και τθν ανάπτυξθ είναι δεδομζνθ όπωσ και θ ανθςυχία για 

τθν κατάχρθςθ τθσ τεχνολογίασ. Με τθ ραγδαία εξζλιξθ των μζςων 

ψυχαγωγίασ επικοινωνίασ κι εκπαίδευςθσ, θ ςυνεχισ ζρευνα είναι 

απαραίτθτθ για να ελζγχει τισ ςυνζπειεσ που ζχουν όλα αυτά τα μζςα 

ςτθν κοινωνικι, ψυχολογικι και ςωματικι ανάπτυξθ των εφιβων. » 

Αναντίλεκτα ,στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνολογικά 

αναπτυγμένων καταναλωτικών κοινωνιών, κυριαρχούν: 

Α)ο άκρατος ατομικισμός, 
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Β)οι εμπορευματοποιημένες, συμβατικές, επιφανειακές, 

επιδερμικές σχέσεις, 

Γ)το ανταγωνιστικό πνεύμα, 

Δ)η καχυποψία, 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων των εφήβων. Γενικά οι ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή 

μας στηρίζονται στο «δούναι και λαβείν», διέπονται από την 

κτητικότητα του σύγχρονου ανθρώπου, τον υποσκελισμό του 

συνανθρώπου του, εφόσον τον τελευταίο τον εκμεταλλεύεται και 

τον αντιμετωπίζει ως μέσο για την επίτευξη ιδιωφελών στόχων του. 

Εξάλλου και η απουσία ελεύθερου χρόνου βάλλει την ψυχική 

ισορροπία του ατόμου με αποτέλεσμα το ίδιο να μην έχει το 

χρονικό περιθώριο να προσεγγίσει και να αγαπήσει τον 

συνάνθρωπο. Εκτός απ’ αυτό, η έξαρση της βίας και της 

εγκληματικότητας προκαλεί αισθήματα καχυποψίας στους νέους, 

με αποτέλεσμα αυτή να ακυρώνει την ανιδιοτελή προσέγγιση και 

επικοινωνία. Επιπρόσθετα, το νεαρό άτομο νιώθει μόνο του, αφού 

οι γονείς επιφορτισμένοι από πλήθος οικογενειακών, κοινωνικών, 

επαγγελματικών και άλλων υποχρεώσεων νιώθουν εξουθενωμένοι 

και δεν έχουν έτσι χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους όσο 

πρέπει. Συνεπώς, το νεαρό άτομο στην τόσο καθοριστική για τη 

ζωή του ηλικία βιώνει την αποξένωση, η οποία παράλληλα οδηγεί 

και στην όξυνση του χάσματος γενεών. 

 

Σχολείο και ελεφθεροσ χρόνοσ 

    Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο αυτοδιακζςιμοσ προςωπικόσ χωρίσ 

υποχρεϊςεισ χρόνοσ. Θ ποςότθτα αλλά και θ ποιότθτα του ελεφκερου 

χρόνου εξαρτάται από το πολιτιςμικό επίπεδο και τθν ποιότθτα ηωισ 

κάκε εποχισ. Στθν Αρχαία Ακινα ο άνκρωποσ κατά τον ελεφκερο χρόνο 

του ζπρεπε να αςχολείται με τθν άκλθςθ του ςϊματοσ , τθν τζχνθ και 

τθν πολιτικι ηωι. Στθ ςφγχρονθ βιομθχανικι εποχι, θ εντατικοποίθςθ 

τθσ εργαςίασ και ο γριγοροσ ρυκμόσ ηωισ, το άγχοσ, θ ανία και θ 

μοναξιά, θ αδυναμία ανάπτυξθσ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και θ 

δυςκολία ςυμμετοχισ ςτα κοινά κζματα κάνουν τον άνκρωπο να νιϊκει 
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τθν ανάγκθ για εκτόνωςθ , ξεκοφραςθ και ψυχαγωγία ,για άκλθςθ και 

απόλαυςθ τθσ φφςθσ. 

Αν θ χαλάρωςθ αποτελεί βαςικι βιολογικι ανάγκθ του ϊριμου 

ανκρϊπου για τθν ιςορροπία και τθν τόνωςθ του ψυχοςωματικοφ 

οργανιςμοφ, αυτι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τα παιδιά που 

κουράηονται υπερβολικά από τα διάφορα μακιματα, τα φροντιςτιρια 

κ.α. Ρολλοί νζοι δεν κατάλαβαν τθν αξία τθσ ςωςτισ χριςθσ του 

ελεφκερου χρόνου και τον ςπαταλοφν άςκοπα βλζποντασ τθλεόραςθ 

,χωρίσ να επιλζγουν εκπομπζσ που βοθκοφν να αποκτιςουν 

περιςςότερεσ γνϊςεισ ,ςυχνάηοντασ πολλζσ ϊρεσ ςε καφετζριεσ ,μπαρ, 

παίηοντασ χαρτιά ι τυχερά παιχνίδια. 

Ο ελεφκεροσ χρόνοσ κα πρζπει να αξιοποιείται κετικά από τουσ νζουσ, 

με τθν ανάγνωςθ βιβλίων , περιοδικϊν που αφινουν ωραία μθνφματα 

και δθμιουργοφν αιςκιματα .Με τθν παρακολοφκθςθ διαλζξεων, με 

επιςκζψεισ ςε ιςτορικά μουςεία και ταξίδια. Με φιλικζσ 

ςυναναςτροφζσ και κοινωνικζσ επαφζσ, με περιπάτουσ , εκδρομζσ και 

με τον ακλθτιςμό. Θ άκλθςθ είναι ςθμαντικι και τα οφζλθ τθσ γνωςτά 

ςε όλουσ. Ωςτόςο, ςτθν εφθβεία ενδζχεται να παρατθρθκεί το 

φαινόμενο τθσ υπερβολικισ άκλθςθσ. Ειδικά οι ζφθβοι που 

αςχολοφνται με τον πρωτακλθτιςμό μπορεί να ξεπεράςουν τα όρια τθσ 

υγιοφσ άκλθςθσ, κάτι που μπορεί να τουσ κάνει να χάςουν τθ χαρά τθσ 

γυμναςτικισ, αλλά και να τουσ δθμιουργιςει προβλιματα υγείασ, 

κακϊσ καταπονοφν το ςϊμα τουσ ςε μεγάλο βακμό –ενϊ ςυχνά 

ςυνοδεφουν τθν υπερβολικι άκλθςθ με μείωςθ τθσ πρόςλθψθσ 

κερμίδων. 

Χρειάηεται, όμωσ, να υπάρχει και θ κατάλλθλθ υποδομι ςτα ςχολεία, 

να ιδρυκοφν ακλθτικά και πολιτιςτικά κζντρα, δανειςτικζσ βιβλιοκικεσ. 

Να παρουςιάηονται τζτοια προγράμματα από τα μζςα ενθμζρωςθσ, 

ϊςτε το διιμερο τθσ αργίασ των νζων να γίνει διιμερο δθμιουργίασ και 

πνευματικισ ανάταςθσ. 

Ζφηβοι και καταχρήςεισ 

Στθν Ελλάδα, το κάπνιςμα μεταξφ των εφιβων είναι ςυχνότερο από 

ποτζ, αν και υπάρχει πλζον θ επαρκισ γνϊςθ ότι οδθγεί ςε καρκίνο, 

καρδιοπάκειεσ, πνευμονοπάκειεσ και αγγειακά επειςόδια. Δυςτυχϊσ, 

ςιμερα εμφανίηεται θ τάςθ να παραμζνει ςτακερι θ αναλογία των 
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εφιβων αγοριϊν νζων καπνιςτϊν και να αυξάνει θ αναλογία των 

κοριτςιϊν που πρωτοκαπνίηουν. Γιατί όμωσ ςυμβαίνει αυτό; Οι μακθτζσ 

αρχίηουν να καπνίηουν ςυνικωσ για ζναν ι περιςςότερουσ από  τουσ  

παρακάτω λόγουσ: 

-Για να μιμθκοφν τουσ γονείσ τουσ ι τουσ δαςκάλουσ τουσ. 

-Για να αποδείξουν ότι μεγάλωςαν. 

-Για να κάνουν ότι και οι φίλοι τουσ και να μθν αιςκάνονται 

απομονωμζνοι ςτισ παρζεσ τουσ. 

-Γιατί πζφτουν κφματα καλοςτθμζνων διαφθμίςεων. 

-Γιατί δεν υπάρχει επαρκισ ενθμζρωςθ τουσ για τισ ςυνζπειεσ του 

καπνίςματοσ. 

   Επομζνωσ, οι παράγοντεσ που οδθγοφν τα παιδιά ςτο κάπνιςμα είναι 

πολλοί και δρουν ςε πολλαπλά επίπεδα: περιζργεια, αίςκθςθ 

ανεξαρτθςίασ, προςπάκεια αυτό-επιβεβαίωςθσ, εξαςφάλιςθ εκτίμθςθσ 

από τθν παρζα, κοινωνικοποίθςθ. Τα περιςςότερα παιδιά καπνίηουν 

διότι αυτό τα βοθκά να ξεπερνοφν το άγχοσ τθσ εφθβικισ θλικίασ. 

Που θα καταλήξει αυτή η δφςκολη περίοδοσ; 

Συναιςκθματικά και διανοθτικά θ εφθβεία ςυνεπάγεται τεράςτιεσ 

αλλαγζσ ςτον κόςμο του παιδιοφ. Οι γονείσ κα πρζπει να οπλιςτοφν με 

υπομονι και κατανόθςθ. Ο ζφθβοσ κα καταφζρει:  

  Να διαχωρίςει τον εαυτό του από τουσ γονείσ προκειμζνου να 

εδραιϊςει τθ δικι του ατομικι ταυτότθτα 

 Να μάκει να ελίςςεται ςτισ διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ 

 Να ανακαλφψει το «γκρίηο» και να αφιςει πίςω τον αςπρόμαυρο 

κόςμο τθσ παιδικότθτασ 

 Να μάκει να ςυνεκτιμά καταςτάςεισ και να εξετάηει ζνα ηιτθμα 

από τθ ςκοπιά των άλλων 

 Χάρθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανϊτερθσ ςκζψθσ, αντιλαμβάνεται τθ 

ζννοια του μζλλοντοσ, αξιολογεί εναλλακτικζσ λφςεισ και βάηει 

προςωπικοφσ ςτόχουσ για το μζλλον 

 Αρχίηει να εξαςκείται ςε κάτι παραπάνω από το «εδϊ και τϊρα». 

Μπορεί να παίρνει αποφάςεισ 

 Να αποκτιςει ερωτικι ηωι 

 Να μπορεί να αναλάβει τισ υποχρεϊςεισ του ενθλίκου 
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     Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ που κάνουμε για τθν ερευνθτικι εργαςία 

“εφθβεία: ευλογία ι κατάρα” καλζςαμε τθν ψυχολόγο κ. Πζτςα με 

ςκοπό να μασ δϊςει κάποιεσ επιπλζον πλθροφορίεσ για το πϊσ 

αντιμετωπίηουν οι ζφθβοι τθν περίοδο τθσ εφθβείασ τουσ. Μασ μίλθςε 

για περιςτατικά τα οποία θ ίδια αντιμετϊπιςε ςτθ δουλειά τθσ και 

απάντθςε ςε ερωτιματα τα οποία εμείσ τθσ κζςαμε. 

     Αρχικά, αναφζρκθκε ςτθν πιο δφςκολθ περίοδο τθσ ηωισ του 

ανκρϊπου, τθν εφθβεία και τθ χαρακτιριςε ωσ μια “δεφτερθ γζννθςθ”. 

Νιϊκουμε ςαν να ξαναγεννιόμαςτε με αποτζλεςμα τθν εξωτερίκευςθ 

νθπιακϊν ι και βρεφικϊν ςυναιςκθμάτων. Ξαφνικά φεφγουμε από τθν 

προςτατευτικι αγκαλιά τθσ οικογζνειασ και τα ςυναιςκιματα γίνονται 

πιο ζντονα. Χαρακτθριςτικά τθσ εφθβείασ είναι ο κυμόσ, οι ορμονικζσ 

αλλαγζσ και το πάκοσ το οποίο είναι το πιο ζντονο από τα 

ςυναιςκιματα. 

     Ο κυμόσ είναι ζνασ τρόποσ διεκδίκθςθσ αυτονομίασ και ουςιαςτικά 

φυγισ, από τθν επιρροι των νζων. Ραρ' όλα αυτά, δεν παφει να είναι 

ζνασ τρόποσ εκτόνωςθσ, με ςκοπό τθν αμφιςβιτθςθ των γονιϊν. Τα 

όρια και των δυο πλευρϊν δοκιμάηονται μζςω αυτϊν των 

ςυγκροφςεων. 

      Ππωσ θ ψυχολόγοσ παρατιρθςε, οι γονείσ πολφ ςυχνά φοβοφνται το 

γεγονόσ ότι τα παιδιά τουσ μεγαλϊνουν και οι ίδιοι ίςωσ χάςουν το 

ρόλο του υπεφκυνου για τθν προςταςία γονιοφ. Οι γονείσ απ' τθν μεριά 

τουσ καλοφνται να δείχνουν υπομονι, να μθν προςπακοφν να 

επιβλθκοφν και να δθμιουργοφν ςυνεχϊσ ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και 

αςφάλειασ. Δε κα ζπρεπε να είναι υπερπροςτατευτικοί, αλλά να 

αφινουν τα παιδιά τουσ ελεφκερα να πειραματιςτοφν, “να πάκουν για 

να μάκουν”. 

     Ρολλοί γονείσ προκειμζνου να ζχουν καλι ςχζςθ με τα παιδιά τουσ 

προςπακοφν να ζχουν φιλικζσ ςχζςεισ με τα παιδιά τουσ. Στισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, το γεγονόσ αυτό δε ςυμβάλλει ςτθν υγιι 

ςχζςθ γονζων – εφιβων. Ρρζπει να υπάρχει μια απόςταςθ μεταξφ τουσ, 

ϊςτε να διαχωρίηονται οι ρόλοι. Οι ζφθβοι καλό κα ιταν να ςυηθτοφν 

ςυςτθματικά με τουσ γονείσ τουσ, ζτςι ϊςτε να τουσ βοθκοφν ςτθν 

αντιμετϊπιςθ δφςκολων καταςτάςεων,  αλλά, βζβαια, το φυςιολογικό 

είναι τα προςωπικά τουσ μυςτικά να τα εμπιςτεφονται ςτουσ φίλουσ 
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τουσ. Ραρ' όλο που οι γονείσ τουσ διακζτουν μεγαλφτερθ εμπειρία από 

τουσ φίλουσ οι ζφθβοι χρειάηονται κάποιον να τουσ καταλαβαίνει και 

να ςυμπάςχει κάτι που πολλοί γονείσ δεν κάνουν. 

     Ρθγι των περιςςότερων προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν ςιμερα 

οι ζφθβοι είναι θ οικογζνεια. Ππωσ ιδθ αναφζραμε, τα ςυναιςκιματα 

ς' αυτιν τθν θλικία είναι πιο ζντονα και ςε ςυνδυαςμό με τον 

αυταρχιςμό και τθν υπερπροςτατευτικότθτα των γονιϊν, οι ζφθβοι 

μποροφν εφκολα να παραςυρκοφν και να οδθγθκοφν ςτο κάπνιςμα, ςτθ 

χριςθ αλκοόλ και ναρκωτικϊν ουςιϊν. Θεωροφν ότι ζτςι ξεφεφγουν 

από τα προςωπικά τουσ προβλιματα μθ κατανοϊντασ ότι βλάπτουν 

ςοβαρά τθν υγεία τουσ. Ραιδιά τα οποία ζχουν ιςορροπθμζνεσ ςχζςεισ 

με το οικογενειακό τουσ περιβάλλον δεν παραςφρονται εφκολα ςε 

τζτοιου είδουσ καταχριςεισ. Κάκε παιδί ζχει διαφορετικό χαρακτιρα 

και διαφορετικζσ αδυναμίεσ. Γι'  αυτό και όπωσ επιςιμανε θ 

ψυχολόγοσ, θ εφθβεία είναι διαφορετικι από άτομο ςε άτομο, δεν 

είναι ίδια για όλουσ. 

    Τζλοσ, ζνα παιδί οποιαςδιποτε θλικίασ μπορεί να οδθγθκεί ςτον 

ψυχολόγο μόνο εάν αντιμετωπίηει ςοβαρά προβλιματα. Σε 

οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ, οι γονείσ είναι αυτοί που κα πρζπει να 

είναι κοντά ςτα παιδιά τουσ, να τα ςτθρίηουν και να τα ςυμβουλεφουν. 

 

Συνοψίζοντας… 

   Θ εφθβεία είναι μια κρίςιμθ περίοδοσ με επαναςτατικότθτα, 

ρευςτότθτα και ανακατατάξεισ. Δεν είναι ίδια για όλουσ. Αναμφίβολα 

όταν το οικογενειακό κλίμα ιταν κατάλλθλο ςτθν παιδικι θλικία, χωρίσ 

ψυχοτραυματικά  γεγονότα, ο ζφθβοσ ζχει τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ 

με τθ ςυμπαράςταςθ των γονιϊν του να ωριμάςει και να ενθλικιωκεί. 

Βιβλιογραφία-Πηγζσ 

Ζφθβοι Και Διαπροςωπικζσ Σχζςεισ : 

 http://www.zougla.gr 

Κρίςθ Στθν Εφθβεία:  

www.ppsy.gr/articles/efiviaCrisis.pdf 

http://www.zougla.gr/
http://www.ppsy.gr/articles/efiviaCrisis.pdf
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www.latronet.gr/article.asp?art_/d=587 

Κίνδυνοι από τθν κακι χριςθ του διαδικτφου:  

www.0-6.gr 

Διαδίκτυο: μια νζα μορφι εξάρτθςθσ :  

www.e-psychology.gr 

Ελεφκεροσ Χρόνοσ νζον: 

www.3gym.blogspot.com/2010/02/blog-post_16.html 

Google/Ελευκεροτυπία/6ο λφκειο Σερρϊν: 

 www.akappatou.gr 

Google/μονάδα ψυχολογικισ κεραπείασ 

http://www.latronet.gr/article.asp?art_/d=587
http://www.0-6.gr/
http://www.e-psychology.gr/
http://www.3gym.blogspot.com/2010/02/blog-post_16.html
http://www.akappatou.gr/

