
“Ευτυχισμένη Εφηβεία” 

…..η εφηβεία από την καλή της μεριά! 

 

«Χαρακτηριστικά της εφηβείας» 

1)Άρνηση 

Ο έφηβος με το (όχι) του προσπαθεί να διαφοροποιήσει τον εαυτό του 

από το περιβάλλον. Εκφράζει το ότι θέλει να μεγαλώσει και ότι δεν θέλει 

πια να είναι το υπάκουο προσαρμοσμένο παιδάκι. Συχνά αυτή η άρνηση 

παρατείνεται και μέχρι τα 20,22 ή και τα 25 χρόνια και δείχνει ότι η 

κρίση της εφηβείας συνεχίζεται- οπότε μιλάμε για παρατεταμένη 

εφηβεία. 

2)Τάση για ανεξαρτητοποίηση 

Αναζητώντας τον εαυτό τους, οι έφηβοι δεν θέλουν πια συμβουλές, δεν 

θέλουν κηδεμονία. Αυτή η τάση δεν σημαίνει αποξένωση από τους 

γονείς. Αντίθετα, ο έφηβος χρειάζεται πολύ τους γονείς του και 

χρειάζεται την αγάπη τους, την προστασία τους και τις συμβουλές τους. 

Αλλά μέσα στην ανάγκη του να ανεξαρτητοποιηθεί , θεωρεί την 



προστασία, την αγάπη και το ενδιαφέρον των γονέων, εμπόδιο στη 

προσπάθειά τους. 

3)Τάση για απομόνωση 

Ο έφηβος θέλει τη γωνιά του, την ησυχία του και τον στοχασμό του. 

Αυτή η ανάγκη μπορεί συχνά να τον σπρώχνει μακριά από τα 

προβλήματα και τις ανάγκες της οικογένειας, πράγμα που οι γονείς το 

εκλαμβάνουν ως αδιαφορία από μέρους τους. Πρέπει όμως να γνωρίζουν 

ότι ο έφηβος ζει περισσότερο στο μέλλον παρά στο παρόν και έχει την 

ανάγκη να απομονώνεται με τον εαυτό του και να βυθίζεται ανενόχλητος 

στις σκέψεις του. 

4)Ευθιξία, υπερευαισθησία, ρομαντισμός 

Ο έφηβος θέλει να δημιουργήσει έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο δίκαιο και 

ιδανικό και έτσι προσπαθεί να σβήσει ή να ωραιοποιήσει οποιαδήποτε 

πραγματικότητα δεν του αρέσει. Οι γονείς πρέπει με υπομονή να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους να καταλάβουν ότι ο ρομαντισμός είναι κάτι 

όμορφο που συμπληρώνει τη ζωή τους αλλά και μπορεί να γίνει αρνητικό 

στοιχείο αν βλέπουν την πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο. 

 

 

 



«Ευτυχία και εφηβεία» (για παιδιά) 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι έχουν ένα Σχέδιο Ζωής. Έχουν 

στόχους, οράματα για τα οποία αγωνίζονται. Οι στόχοι τους είναι 

κίνητρα ζωής ενώ τους ενισχύουν και τις ψυχικές τους αντοχές. 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι μαθητές έχουν ένα κυρίαρχο σχέδιο 

αλλά πολλούς εναλλακτικούς στόχους. Για παράδειγμα έχουν μία 

Σχολή  πρώτης επιλογής αλλά και εναλλακτικά σχέδια για πιθανόν 

ατυχείς στιγμές. 

        Ο ευτυχισμένος έφηβος φροντίζει τη σωματική και την 

ψυχική του υγεία. Είναι τα οχήματα για να πετύχει στη ζωή. 

        Ο υγιής έφηβος φροντίζει να καλλιεργεί το πνεύμα του έχει 

πνευματικές αναζητήσεις, αξίες, πίστη, ιδανικά. Αποφεύγει όμως 

τους φανατισμούς και τις ακρότητες. 

        «Το να μιλάς ελευθερώνει», αντιπροσωπεύει τους υγιείς 

εφήβους που μιλάνε με συνομηλίκους για τα προβλήματά τους 

αλλά τα εμπιστεύονται και σε σημαντικούς ενήλικες. Οι ενήλικες 

αυτοί μπορεί να είναι οι γονείς ή οι καθηγητές ή ένα συγγενικό 

πρόσωπο. 

        Δεν ντρέπονται οι ευτυχισμένοι έφηβοι να απευθυνθούν για 

συμβουλευτική βοήθεια σε φορείς αρωγής (συμβουλευτικούς 

σταθμούς, ψυχολόγους κ.ά.) όταν διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν 

μόνοι τους να βγουν από κάποια αδιέξοδα. 

         Οι ευτυχισμένοι έφηβοι διασκεδάζουν, παίζουν κυρίως όμως 

ψυχαγωγούνται. Μαθαίνουν να μετατρέπουν σε παιχνίδι όλα όσα 

κάνουν. 

        Προτιμούν τις ποιοτικές και ήπιες απολαύσεις και 

αποφεύγουν τα επικίνδυνα (γρήγορη οδήγηση, βία, 

παραβατικότητα) και τους κάθε είδους εθισμούς (κάπνισμα, ποτό, 

ουσίες,  κ.ά.) 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι χρησιμοποιούν τον Η/Υ, τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, το διαδίκτυο, την τηλεόραση αλλά δεν 

είναι «κολλημένοι με αυτά. Προτιμούν δημιουργικούς τρόπους 

ψυχαγωγίας αλλά και την επαφή με τη φύση. 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι κάνουν καλή παρέα και έχουν φίλους. 

Μοιράζονται μαζί τους στιγμές χαράς, διασκέδασης αλλά και τις 

κοινές τους ανησυχίες και «ανοίγονται» για τα θέματα που τους 

απασχολούν. 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι γυμνάζονται καθημερινά αλλά χωρίς 

θυμό και ανταγωνιστικότητα. 



        Φροντίζουν να τρέφονται σωστά και υγιεινά χωρίς ακρότητες 

(αυστηρή δίαιτα ή αδηφαγία). 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι ερωτεύονται και φλερτάρουν 

υπεύθυνα. 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι μετατρέπουν τις αποτυχίες, τις 

ανησυχίες και την ντροπή τους σε πρωτοβουλίες υπεύθυνες γι’ 

αυτούς και τους άλλους. 

        Οι υγιείς έφηβοι υπερασπίζονται τον εαυτό τους και δεν 

αφήνουν τους άλλους να τους κακοποιούν λεκτικά ή σωματικά. 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι εργάζονται ή μελετούν με πρόγραμμα 

και χωρίς ακρότητες. Επειδή δεν κάνουν πάντα αυτό που τους 

αρέσει φροντίζουν να τους αρέσει αυτό που κάνουν. 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι κάνουν υπομονή σε περιπτώσεις 

διαζυγίου ή διενέξεων των γονέων τους. Μετέχουν σύμφωνα με τις 

δυνάμεις τους στα προβλήματα της οικογένειας. Δεν κάνουν τους 

ψυχολόγους ή τους δικαστές των γονέων τους. Τους αγαπούν και 

τους δύο για αυτό που είναι. 

        Οι ευτυχισμένοι έφηβοι κατανοούν τους γονείς τους (π.χ. ότι 

περνούν την κρίση της μέσης ηλικίας, ότι κουράζονται κ.α.)  

διορθώνουν τα λάθη τους στο βιβλίο της ζωής και προχωρούν. 

Πάνω απ’ όλα έχουν καταλάβει ότι η εφηβεία είναι η ηλικία της χαράς 

και της απόλαυσης και το Σχολείο ο τόπος που πρέπει να συνδυάζεται 

με τα αισθήματα αυτά… 



 

«Ευτυχία και εφηβεία» (για γονείς) 

        Προετοιμάζουμε τους εφήβους για τη διαμόρφωση ενός 

Προσωπικού Σχεδίου Ζωής. Φροντίζουμε αυτό το σχέδιο να μην  

είναι επηρεασμένο από δικές μας ανεκπλήρωτες επιθυμίες ή δικά 

μας όνειρα. 

        Πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουμε φορτώνουμε τα παιδιά 

μας με τα δικά μας όνειρα. Αυτά μπορεί να δημιουργήσουν 

τεράστια προβλήματα στο επαγγελματικό προσανατολισμό τους, 

στη επιλογή τρόπου ζωής, φίλων κ.α. 

         Οι γονείς θα βοηθήσουμε τους νέους να σχεδιάσουν τα δικά 

τους όνειρα δεν χρειάζεται να τους δανείσουμε τα δικά μας. 

        Ένας έφηβος που έχει προσωπικά σχέδια και φιλοδοξίες έχει 

μεγαλύτερες  ψυχικές τους αντοχές για να αντιμετωπίζει το 

μαραθώνιο αγώνα του για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του 

(μαθήματα σχολείου, ξένες γλώσσες, αθλητισμός, μουσικές 

σπουδές κ.α.). 

        Ένα λάθος που κάναμε αλλά και κάνουμε οι περισσότεροι 

γονείς ακόμα είναι να νομίζουμε ότι με την επιτυχία των παιδιών 

σε ένα Πανεπιστήμιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ έχουμε ολοκληρώσει την 

αποστολή μας. Πρέπει να το αναθεωρήσουμε. 



        Οι έφηβοί μας είναι ξεχωριστές προσωπικότητες,  που έχουν, 

όμως, ανάγκη καθοδήγησης, ορίων αλλά και κατανόησης και 

διαλόγου. 

        Η ισορροπία ανάμεσα στην επιβολή ορίων και ευθυνών και την 

παροχή υπεύθυνης ελευθερίας από την πλευρά των γονιών στους 

εφήβους είναι μία δύσκολη εξίσωση όχι όμως και άλυτη. 

        Μεγαλώνοντας εφήβους στον 21
ο
 αιώνα δίνουμε 

προτεραιότητα στη σωματική αλλά ιδιαίτερα στην ψυχική τους 

υγεία. Αν θέλουμε πετυχημένους και ολοκληρωμένους νέους 

πρέπει να φροντίσουμε για την ψυχική τους ευεξία και την 

ψυχοσωματική τους υγεία. Είναι τα οχήματα για να πετύχουν στη 

ζωή. 

        Για να μεγαλώσουμε ευτυχισμένα και επιτυχημένα παιδιά 

πρέπει να κρατήσουμε ένα μέτρο ανάμεσα στην υπερ-

προστατευτικότατα και την αδιαφορία. Ούτε η συνεχής 

ενασχόληση και εποπτεία κάνουν καλό ούτε και η χωρίς 

προϋποθέσεις παροχές και οι χωρίς όρια ελευθερίες κάνουν καλό 

στους εφήβους. Οι έφηβοι θέλουν καθοδήγηση με αγάπη αλλά και 

με σεβασμό της προσωπικότητάς τους. 

        Τέλειοι έφηβοι δεν υπάρχουν ούτε αλάθητοι γονείς. Τα παιδιά 

είναι ανθεκτικά στα δικά μας λάθη, αρκεί να μην είναι σοβαρά και 

να τα διορθώνουμε με πολλές θετικές συμβολές. 

        Εκείνο που κυρίως απεχθάνονται οι έφηβοι είναι το κήρυγμα. 

Τα συνεχή πρέπει και μη χωρίς επιχειρήματα. Εμείς ως γονείς θα 

το κάνουμε το «το κήρυγμα» αλλά χαριτωμένα και με άλλον τρόπο 

πιο αποτελεσματικό. Με συζήτηση για συμπεριφορές ακόμη και με 

μία προμελετημένη σκηνή (π.χ. η αργοπορία). 

        Να ενθαρρύνουμε τους εφήβους να αναλαμβάνουν ευθύνες 

από τώρα (ψώνια τόσο της οικογενείας όσο και δικά τους, 

 πλύσιμο αυτοκινήτου, επισκευή κάποιων επίπλων, καθάρισμα του 

δωματίου τους αλλά και του σπιτιού, σιδέρωμα και άπλωμα των 

ρούχων, μαγείρεμα). 

        Πολύ σημαντικό θέμα σ’ αυτή την ηλικία των παιδιών μας 

είναι η υποχώρηση του γονέα χωρίς θυμό από τη σχέση εξάρτησης 

που είχε το παιδί μαζί του. Ο γονιός πρέπει ψυχολογικά να δεχτεί 

την καινούρια πραγματικότητα. Να προετοιμαστεί για μια ενήλικη 

σχέση με τα παιδιά του. Κυρίως πρέπει να ετοιμαστεί με το 

σύντροφό του και άλλους φίλους του για το σύνδρομο «της άδειας 

φωλιάς» που κάνει δυστυχισμένους γονείς και ενήλικες νέους. 



        Να αντιμετωπίσει ο γονιός την κρίση της μέσης ηλικίας, 

δημιουργικά ανακαλύπτοντας καινούρια ενδιαφέροντα 

(γυμναστήριο, χόμπι, κοινωνικές δραστηριότητες) αλλά είναι και 

ευκαιρία να ανακαλύψουμε εκ νέου και να τονώσουμε τη σχέση 

των δύο συζύγων. Αυτό θα κάνει πιο ευτυχισμένους και εμάς και 

τους εφήβους μας. 

        Όταν κάτι δεν πάει καλά σ’ όλα αυτά δεν ντρέπονται οι γονείς 

των εφήβων να απευθυνθούν για συμβουλευτική βοήθεια σε 

φορείς αρωγής (συμβουλευτικούς σταθμούς, ψυχολόγους κ.ά.) 

όταν διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν μόνοι τους να βγουν από 

κάποια αδιέξοδα. Η ψυχική-συναισθηματική επιβάρυνση των 

γονιών έχουν άμεση επίπτωση στην ψυχική ευεξία του εφήβου. 

        Οι υπεύθυνοι γονείς κάνουν υπομονή σε περιπτώσεις διαζυγίου 

ή διενέξεων μεταξύ συζύγων. Δεν δηλητηριάζουν με τοξικά 

συναισθήματα τον ευάλωτο κόσμο των εφήβων. Αναλαμβάνουν 

τις ευθύνες τους και υφίστανται τις συνέπειες. Οι έφηβοι δεν 

μπορούν να μετέχουν παρά σύμφωνα με τις δυνάμεις τους στα 

προβλήματα της οικογένειας. Δεν είναι ούτε οι ψυχολόγοι ούτε οι 

δικαστές των γονέων τους. Τους αγαπούν και τους δύο για αυτό 

που είναι. 

        Και γι’ αυτό οφείλουν οι γονείς να προσέχουν τα λόγια τους 

προς τους εφήβους τους για τον άλλο γονέα σε περίπτωση 

διαζυγίου ή διενέξεων. Αν δεν πέτυχαν (και είναι μόνο δική τους 

ευθύνη) στο γάμο τους ας πετύχουν στο διαζύγιο. Κουβέντες όπως 

έχεις τα ελαττώματα της μητέρας σου ή του πατέρα σου 

δημιουργούν μεγάλα συναισθηματικά προβλήματα στους εφήβους. 

        Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συζητούν 

το πρόβλημά τους και με άλλους είτε έμπιστους συνομηλίκους είτε 

σημαντικούς ενήλικες (καθηγητές, συγγενικό πρόσωπο). Το 

σύνθημα είναι: «το να μιλάς σε ελευθερώνει». 

        Ο υγιής γονιός φροντίζει να καλλιεργεί το πνεύμα του έχει 

πνευματικές αναζητήσεις, αξίες, πίστη, ιδανικά. Αποφεύγει όμως 

τους φανατισμούς και τις ακρότητες. Παράλληλα φροντίζει το 

σώμα του (υγεία, γυμναστήριο κ.α.). Έτσι γίνονται παράδειγμα προ 

μίμηση για τα παιδιά τους. 

        Οι ευτυχισμένοι γονείς φροντίζουν και να διασκεδάζουν, να 

 παίζουν κυρίως όμως ψυχαγωγούνται τόσο με τα παιδιά τους όσο 

και με άλλους συνομηλίκους τους. Μαθαίνουν να μετατρέπουν σε 

παιχνίδι όλα όσα κάνουν. 



        Ευτυχισμένοι γονείς φροντίζουν να έχουν ποιοτικές και ήπιες 

απολαύσεις και αποφεύγουν τα επικίνδυνα (γρήγορη οδήγηση, βία, 

παραβατικότητα) και τους κάθε είδους εθισμούς (κάπνισμα, ποτό, 

ουσίες,  κ.ά.) Αν έχουν κάποιες εξαρτήσεις κάνουν αγώνα για να 

τις κόψουν. 

        Οι ευτυχισμένοι γονείς χρησιμοποιούν, τα ΜΜΕ, την 

τηλεόραση, τις εφημερίδες και τα περιοδικά, τον Η/Υ, το 

διαδίκτυο, αλλά δεν είναι «κολλημένοι με αυτά. Προτιμούν 

δημιουργικούς τρόπους ψυχαγωγίας αλλά και την επαφή με τη 

φύση. Έτσι δίνουν και το καλό παράδειγμα. 

        Οι ευτυχισμένοι γονείς κάνουν καλή παρέα και έχουν φίλους. 

Μοιράζονται μαζί τους στιγμές χαράς, διασκέδασης αλλά και τις 

κοινές τους ανησυχίες και «ανοίγονται» για τα θέματα που τους 

απασχολούν. 

        Οι ευτυχισμένοι γονείς μετατρέπουν τις αποτυχίες, τις 

ανησυχίες και την ντροπή τους σε πρωτοβουλίες υπεύθυνες γι’ 

αυτούς και τα παιδιά τους. 

        Οι ευτυχισμένοι γονείς υπερασπίζονται τον εαυτό τους και δεν 

αφήνουν τους άλλους να τους κακοποιούν λεκτικά ή σωματικά. 

Πόσο μάλλον τα παιδιά τους, τα οποία και υπερασπίζονται με κάθε 

τρόπο (χωρίς ακρότητες). 

        Οι ευτυχισμένοι γονείς εργάζονται με μέτρο και χωρίς 

ακρότητες. Φροντίζουν πάντα να έχουν χρόνο για τους ίδιους και 

την οικογένεια. 

Οι ευτυχισμένοι γονείς λένε στα παιδιά τους ότι η εφηβεία είναι η ηλικία 

της χαράς και της απόλαυσης και το Σχολείο ο τόπος που πρέπει να 

συνδυάζεται με τα αισθήματα αυτά. Δεν αφήνουν το άγχος των βαθμών 

και τις πολλές δραστηριότητες να βυθίσουν τα παιδιά τους σε 

μελαγχολία. («Τι όφελος ένας έφηβος να έχει σαρώσει τα αριστεία, να 

έχει όλα τα πτυχία μέχρι και proficiency, να είναι πρωταθλητής να μπει 

με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο όμως να είναι ψυχικά επιβαρυμένος;») 

Ευθύνη του γονέα είναι να δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις στο παιδί 

του ώστε να μπορέσει αργότερα να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό 

πλαίσιο. Η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών στηρίζεται στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας, είναι σημαντικό ο γονιός να είναι καθοδηγητικός προς το παιδί 

του αφήνοντας του βέβαια πάντα το χώρο για να αναπτύξει 

πρωτοβουλίες. Στο παιδί εξηγούμε ποια συμπεριφορά είναι σωστή και 



γιατί έπειτα το παροτρύνουμε να την εκτελέσει επιβραβεύοντάς το. 

Μεγαλώνοντας και περνώντας στην εφηβεία, το παιδί θα πρέπει να 

γίνεται πιο αυτόνομο και ο ρόλος μας να είναι λιγότερο καθοδηγητικός. 

Ο έφηβος είναι σημαντικό να αποκτά εμπιστοσύνη στην κρίση του και 

στις επιλογές του καθώς και να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών 

του.Το σημαντικότερο στη σχέση με τα παιδιά μας είναι να έχουμε 

δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους.Αυτή η σχέση αποτελεί 

το κλειδί της επικοινωνίας έτσι ώστε να μπορούμε να τους εκφράζουμε 

την άποψή μας για τα θέματα που τους απασχολούν και το πώς να τα 

διαχειριστούνε, όπως για παράδειγμα έναν τσακωμό με ένα φίλο.Σε 

πολλά παιδιά (ειδικά κατά την περίοδο της εφηβείας) έχει προκαλέσει 

αμηχανία/ντροπή η απόφαση των γονιών/ενός γονέα να παραμείνουν στο 

πάρτι που κάνει για τους φίλους του. Τα συναισθήματα αυτά εντείνονται 

όταν ο γονιός επιμένει να παραμένει στον χώρο του πάρτι (κι όχι στην 

κουζίνα π.χ.), να μιλά με τους φίλους του.Για τους έφηβους ο κόσμος που 

αξίζει περισσότερο είναι των συνομηλίκων και όχι των μεγάλων. 

Μερικές φορές απασχολούνται σε νοσηρό βαθμό με το πώς φαίνονται 

στους άλλους ιδιαίτερα στα μάτια των συνομηλίκων τους. 

Η ανάγκη τους για αυτονομία η οποία όμως βρίσκεται σε σύγκρουση με 

το κομμάτι εξάρτησης της παιδικής ηλικίας που βίωναν τα προηγούμενα 

χρόνια, τους δημιουργεί αισθήματα ντροπής και αμηχανίας για τους 

γονείς τους ιδιαίτερα αν οι γονείς εξακολουθούν να φέρονται σε αυτούς 

και τους φίλους τους σαν μικρά παιδιά. Θεωρούν επίσης, μη έχοντας 

ακόμη αποκτήσει τη δική τους ταυτότητα πως η εικόνα τους εξαρτάται 

από την εικόνα των ανθρώπων που τους περιβάλλουν, όπως οι γονείς 

τους.Οι γονείς σε μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να είναι ευγενικοί και 

κοινωνικοί με τους φίλους τους αλλά πάντα με διακριτικό τρόπο. 

Να αντιμετωπίζουν τους έφηβους ισότιμα χωρίς αυτό να σημαίνει πως δε 

θα υπάρχουν όρια μιας κι επί της ουσίας ο έφηβος δεν έχει ακόμα 

ενηλικιωθεί. 

Σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις έχει η σχέση εμπιστοσύνης και 

σεβασμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ γονέων και παιδιών. 

Κατά την περίοδο της εφηβείας, κυρίως, τα παιδιά νιώθουν άβολα οι 

γονείς τους να είναι “διαχυτικοί” και τρυφεροί μαζί τους (να τα 

αγκαλιάζουν ή να τα φιλούν), μπροστά σε κόσμο (ιδίως τα αγόρια). Γιατί 



συμβαίνει αυτό; Να ανησυχούν οι γονείς; Πώς πρέπει να 

συμπεριφέρονται στους εφήβους μπροστά σε κόσμο; 

Ένα ακόμα στάδιο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι έφηβοι είναι η 

ανακάλυψη της σεξουαλικής τους ταυτότητας. Μαζί με τη προσπάθεια 

αυτονομίας που καταβάλλουν, οποιαδήποτε τρυφερή κίνηση των γονιών 

τους κάνει να αισθάνονται άβολα. Θέλοντας λοιπόν τα αγόρια κυρίως, να 

φανούν άντρες και να αποστασιοποιηθούν από τη ποδιά της μητέρας, δεν 

αρέσκονται στα τρυφερά χάδια της. 

Γενικά σε αυτή την ηλικία οι γονείς ειδικά του αντίθετου φύλου δε 

χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα διαχυτικοί σε ότι αφορά τη σωματική 

επαφή. Έντονα φιλιά και χάδια που προσέφεραν στα παιδιά τους σε 

μικρή ηλικία είναι καλό να αποφεύγονται. Οι γονείς είναι σημαντικό να 

έχουν στο μυαλό τους ότι το παιδί τους μεγαλώνει και οι παλιές 

συνήθειες θα πρέπει να δώσουν χώρο σε καινούργιες. 

 

Οι γονείς τι πρέπει να κάνουν ώστε να μην προκαλούν αμηχανία στα 

παιδιά τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις; 

 

Δεδομένου ότι τα παιδιά είναι εξαρτημένα από τους γονείς και τη 

συμπεριφορά τους καθώς δεν έχουν ακόμα δημιουργήσει τη δική τους 

ταυτότητα είναι λογικό να νιώθουν ειδικά στην εφηβεία ότι η εικόνα τους 

 εξαρτάται από την εικόνα των γονιών τους. Οι έφηβοι ανησυχούν 

αρκετά για την εικόνα τους. 

Αν λοιπόν κάποιος από τους γονείς φερθεί με αγένεια σε έναν άλλο 

άνθρωπο εκείνοι αισθάνονται ντροπή για το γονιό αλλά και για τον εαυτό 

τους. Αισθάνονται πως προσβάλλονται-εκτίθενται από τη συμπεριφορά 

του γονιού στα μάτια των άλλων και πως τσαλακώνεται ο ίδιος του ο 

εαυτός. 

Ένα παιδί στην εφηβεία μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση 

εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη συμπεριφορά του γονέα αν και δεν 

είναι σίγουρο ειδικά στο στάδιο της προεφηβείας ότι θα μπορέσει να  την 

εξωτερικεύσει. 



Οι γονείς μιας και αποτελούν πρότυπο ταύτισης και εσωτερικό στήριγμα 

της ζωής καθ΄όλη του ζωή του παιδιού είναι προτιμότερο να εκφράζουν 

τη δυσαρέσκειά τους με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλουν τους άλλους, 

δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους. 

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό ο έφηβος να διέλθει την εφηβεία 

διατηρώντας μια καλή εικόνα του γονέα καθώς η εικόνα αυτή 

εσωτερικεύεται. 

Οι γονείς πολλές φορές δυσκολεύονται να αποδεχτούν πως τα παιδιά 

τους δεν είναι πια μικρά παιδιά αλλά ενήλικες. Η δυσκολία τους αυτή 

εκδηλώνεται με παρεμβατική και υπερπροστατευτική συμπεριφορά όπως 

συχνά τηλεφωνήματα για να μαθαίνουν νέα τους. Είναι λογικό αυτή η 

κατάσταση να είναι ιδιαίτερα ενοχλητική αφού δεν αφήνουν έτσι τα 

παιδιά τους να αυτονομηθούν και να αποστασιοποιηθούν από κείνους, 

κάτι που είναι απαραίτητο για την υγιή εξέλιξη κάθε ενήλικα. 

Πολλοί γονείς εισπράττουν την αυτονομία των παιδιών τους ως 

εγκατάλειψη ή απόρριψη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ίδιοι έχουν 

υπερεπενδύσει στο γονεικό ρόλο αμελώντας έτσι την προσωπική τους 

ζωή. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε ως παιδιά τους είναι τα τους 

οριοθετήσουμε λέγοντάς τους πως αισθανόμαστε, βοηθώντας και τους 

ίδιους έτσι να επαναπροσδιοριστούνε ως άτομα. 

 

 

Η αποδοχή των γονιών μας είναι συνυφασμένη με την αποδοχή του ίδιου 

μας του εαυτού και με το πόσο έχουμε καταφέρει να αυτονομηθούμε ως 

άτομα, να ενηλικιωθούμε. Το να μας απασχολεί η εικόνα ή οικονομική 

κατάσταση των γονιών μας φανερώνει μια προσκόλληση στην εφηβεία 

όπου η εικόνα μας εξαρτάται από την εικόνα των άλλων. 

Ως ενήλικες, τέτοια θέματα δε θα έπρεπε να μας επηρεάζουν αφού 

έχουμε πλέον αποκτήσει μια πλήρη και σταθερή ταυτότητα η οποία δεν 

εξαρτάται από τη συμπεριφορά των άλλων. Επιπλέον με την ενηλικίωσή 

μας είμαστε σε θέση να αποστασιοποιηθούμε από τους γονείς μας 

βλέποντάς τους ως ‘κανονικούς’ ανθρώπους με προτερήματα και 

ελαττώματα και όχι ως εξιδανικευμένα πρότυπα. Το να ζητάμε άρα από 

τους γονείς μας ως ενήλικες πλέον, να μένουν σιωπηλοί σε μια 



συγκέντρωση με συναδέλφους/φίλους φανερώνει τη δική μας έλλειψη 

χειραφέτησης. 

 

   Αφού υπογραμμίσετε την βαρύνουσα σημασία που έχει για τον έφηβο 

η αίσθηση ότι γίνεται αποδεκτός από τα άλλα παιδιά και ότι ανήκει 

κάπου, θα ήταν πολύ σημαντικό και αποδοτικό να αναφέρουμε προτάσεις 

για το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, 

ώστε να κερδίσουν τους εφήβους και να γίνουν φίλοι τους.  

   Το πρώτο βήμα είναι να φέρονται στους εφήβους, όπως ακριβώς θα 

φέρονταν στους φίλους τους. Να τους αντιμετωπίζουν ως νεαρούς 

ενήλικες και όχι ως μωρά. Να τους σέβονται και να τους υπολογίζουνε. 

Να συζητάνε μαζί τους, να ακούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, 

να δείχνουν κατανόηση, να τους μιλούν, να τους ενθαρρύνουν, να είναι 

ειλικρινείς μαζί τους ακόμη κι όταν διαφωνούν. Να εκθέτουν τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά τους στα παιδιά για όσα λένε ή κάνουν οι έφηβοι. 

Να έχουν ανοιχτές τις γραμμές της επικοινωνίας. Βασική όμως 

προϋπόθεση της καλής επικοινωνίας είναι να δεχτούν οι γονείς τον έφηβο 

όπως είναι, με όλα του τα λάθη. Ένας καλός λόγος για κάτι καλό που 

έκανε το παιδί ή ένα μπράβο, μετράνε πολύ γι ‘αυτό. Επίσης, όταν ο 

γονιός ζητήσει τη γνώμη του για κάτι που το ξέρει το παιδί καλά ή το 

κάνει καλά, ο έφηβος νιώθει ότι τον υπολογίζουνε και τον εκτιμάνε μέσα 

στην οικογένεια.  



    Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να προσέξουν και να φροντίσουν οι 

γονείς είναι να μάθουν στα παιδιά να γίνονται ανεξάρτητα και να 

αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες ευθύνες για τις πράξεις τους, πολύ 

πριν μπουν στην εφηβεία. Οι υπερπροστατευτικοί γονείς που 

αποφασίζουν αυτοί αντί για τα παιδιά τους, δεν τα προετοιμάζουν να 

αντιμετωπίσουν την ίδια τη ζωή. Οι γονείς είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουν 

τη θέση τους, τα συναισθήματά τους, τις απόψεις και τις προσδοκίες 

τους. Πρέπει να είναι σταθεροί στις θέσεις τους αλλά με ανθρωπιά, 

κατανόηση και καλοσύνη για τον έφηβο.  

   Το τρίτο βήμα είναι όταν οι έφηβοι συμπεριφέρονται με τρόπο 

αντικοινωνικό ή ενοχλητικό τότε οι γονείς πρέπει να προσπαθήσουνε να 

ανακαλύψουνε τον κρυφό σκοπό της αρνητικής συμπεριφοράς που 

μπορεί να είναι:  

1)Να τραβήξει την προσοχή του γονιού  

2)να επιδείξει δύναμη  

3)να εκδικηθεί  

4)να επιδείξει ανικανότητα. Εδώ ο ενήλικας θα πρέπει να ενθαρρύνει 

κάποια ένδειξη θετικής συμπεριφοράς του εφήβου όσο μικρή κι αν είναι 

αυτή. 

    Το τέταρτο στοιχείο αναφέρεται στο ό,τι οι γονείς επηρεάζουν θετικά 

τους εφήβους, όταν συγκεντρώνουν την προσοχή τους στα θετικά τους 

σημεία, στη θετική τους συμπεριφορά. Όταν οι γονείς συγκεντρώνουνε 

την προσοχή τους στις δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στον έφηβο, στα 

χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς 

τους, τότε θα εκτιμήσουνε τον έφηβο ως άτομο και εκείνος θα αισθανθεί 

σίγουρος και για τη θέση του στην οικογένεια και για τον εαυτό του. 

    Το πέμπτο βήμα είναι ό,τι ο έφηβος μπορεί ακόμη να διδαχτεί πολλά, 

όταν μάθει να υπολογίζει τις λογικές συνέπειες των πράξεων του. Όταν οι 

γονείς παραιτηθούν από το ρόλο του κριτή ή του Αφεντικού, τότε ο 

έφηβος μπορεί να γνωρίσει από πρώτο χέρι τις συνέπειες της κακής 

συμπεριφοράς του. Έτσι θα αντιμετωπίσει τα λάθη του ως ευκαιρίες 

μάθησης και όχι ως τραγωδίες. 

Το έκτο βήμα αναφέρεται στο ό,τι ο έφηβος εντυπωσιάζεται και 

επηρεάζεται πολύ περισσότερο από το παράδειγμα των γονιών παρά από 

τα λόγια τους. Οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα για τα παιδιά. Η 

μίμηση αποτελεί έναν πολύ πετυχημένο τρόπο για μάθηση. Έτσι οι γονείς 

επιβάλλεται να εφαρμόσουν αυτοί πρώτοι όσα ζητούν από τα παιδιά τους 



να κάνουν. Σεβασμό, κατανόηση, συνεργασία είναι αυτά που πρέπει να 

προσφέρουν οι ενήλικες στους εφήβους για να μπορέσουν και οι έφηβοι 

να τα προσφέρουν στους μεγάλους. 

    Ένα τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό βήμα για να υπάρχει ευτυχισμένη 

οικογενειακή ζωή είναι να μοιράζονται τα νέα της ημέρας γονείς και 

παιδιά. Με μια συνάντηση εκτός του σπιτιού για καφέ θα δημιουργήσουν 

ένα κλίμα φιλίας ανάμεσα τους. Ο έφηβος θα αισθανθεί ότι 

συμπεριλαμβάνεται στα οικογενειακά θέματα και υπολογίζεται πολύ η 

γνώμη του. 

Οι γονείς συχνά αισθάνονται ότι αν και έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να 

είναι κοντά στο παιδί τους και έχουν προσφέρει περισσότερα σ’ αυτό από 

ό,τι οι ίδιοι είχαν λάβει από τους δικούς τους γονείς, αντιμετωπίζουν την 

αμφισβήτηση και την απόρριψή του. Καθώς μεγαλώνουν οι έφηβοι 

θέλουν να είναι υπεύθυνοι για την ζωή και τις πράξεις τους κάτι το οποίο 

μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις με τους γονείς τους, που θα πρέπει να 

συνηθίσουν στην ιδέα ότι γίνονται πιο ανεξάρτητοι. Παρόλ’ αυτά είναι 

απαραίτητο για τους έφηβους να ανήκουν και να κρατιούνται από μία 

δομή που δεν καταρρέει από την επιθετικότητά τους και τις 

αμφισβητήσεις τους. Οι γονείς οφείλουν να αποτελούν το σταθερό 

πλαίσιο που θα δίνει το αίσθημα της ασφάλειας στους έφηβους και με τη 

σταθερή παρουσία τους να αποτελούν για το παιδί τους το στήριγμα 

πάνω στο οποίο ο έφηβος θα μπορεί να ακουμπήσει για όσο το 

χρειάζεται. Θεωρείται αναγκαίο να θεσπίζουν κανόνες επικοινωνίας που 

ισχύουν για όλα τα μέλη της οικογένειας και να διασαφηνίζουν τα όρια 

που θέτουν για την ομαλή λειτουργία της. Για παράδειγμα, όταν ο έφηβος 

ζητήσει να διασκεδάσει βράδυ με τους φίλους του και θελήσει να 

επιστρέψει μόνος του, μπορούμε να του το επιτρέψουμε, αλλά ορίζουμε 

μια λογική ώρα. Εάν το θέμα της επιστροφής θεωρούμε ότι είναι 

επικίνδυνο, του εξηγούμε πως θα πάμε εμείς να τον πάρουμε και κρατάμε 

μια διακριτική στάση για τους φίλους του. Είναι σημαντικό οι γονείς να 

έχουν σαφή εικόνα της παρέας και των δραστηριοτήτων των νέων. 

Επίσης, οφείλουν να διασαφηνίσουν στα παιδιά τους τις συνέπειες που 

θα έχει η παραβίαση των οικογενειακών κανόνων και να θέτουν τους 

κανόνες χωρίς απειλές και διαπληκτισμούς. Οι έφηβοι έχουν ανάγκη να 

αισθάνονται την «ύπαρξη των γονέων» και όχι την «επιβολή τους». 

Θέλουν τους γονείς τους δίπλα τους και όχι «πάνω από το κεφάλι τους». 

Καλό είναι να προσκαλούν ουδέτερα  τα παιδιά τους για βοήθεια και 

συνεργασία και να τα ανταμείβουν απλά. Μπορούν να αναλαμβάνουν 

από κοινού δραστηριότητες ώστε να βελτιώσουν τις σχέσεις τους. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρίζουν την ανάγκη του παιδιού τους για 

προσωπικό χώρο μέσα στο σπίτι και αν γίνεται να του τον παρέχουν. Οι 

γονείς δεν χρειάζεται να πιέσουν τα παιδιά τους για να τους μιλήσουν. 



Δεν πρέπει να παρεμβαίνουν όταν ο έφηβος θέλει να κρατήσει κάποια 

πράγματα για τον εαυτό του. Αρκεί να του δείξουν ότι είναι εκεί και ότι 

είναι διαθέσιμοι να τους μιλήσει όποτε το επιθυμήσει, δίνοντας χρόνο για 

να το ακούσουν, χωρίς όμως να του κάνουν κήρυγμα. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι πρέπει να ασπάζονται τις απόψεις του εφήβου. Είναι σημαντικό να 

έχουν ξεκάθαρες απόψεις, να μένουν σταθεροί σε αυτές και να κρατούν 

αποφασιστική στάση στα διάφορα ζητήματα έχοντας σταθερή 

συμπεριφορά προς τα παιδιά τους. Όταν το παιδί τους θέλει να τους 

μιλήσει θα πρέπει να το ακούν προσεκτικά και να του αφιερώνουν χρόνο 

κατά τον οποίο δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Oι γονείς που ακούν με 

ενσυναίσθηση τα παιδιά τους, τους δείχνουν ότι τα σέβονται. Εάν όση 

ώρα τους μιλάει το παιδί τους βλέπουν τηλεόραση ή διαβάζουν 

εφημερίδα, μπορεί να πιστέψει ότι δεν θεωρούν σημαντικά αυτά που έχει 

να τους πει!!! Είναι ωφέλιμο να συζητούν με τα παιδιά τους ανοιχτά για 

τα συναισθήματα σύγχυσης που μπορεί να αισθάνονται και να ενισχύουν 

τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Ακόμη, θα πρέπει να 

τονίζουν στα παιδιά τους ότι η αγάπη τους γι’ αυτά είναι κάτι ανεξάρτητο 

από το πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί τους. Τα παιδιά χρειάζεται να 

ξέρουν πως ό,τι κι αν κάνουν δεν θα χάσουν ποτέ την αγάπη των γονιών 

τους. 

Τα πιο κάτω είναι απαραίτητα για επιτυχημένη επικοινωνία και 

σχέση με τον έφηβο σας:  

• Δώστε απλόχερα φροντίδα και αγάπη, παρά την αρνητική και τυχόν 

σκληρή  

συμπεριφορά του.  

 • Ακούστε με προσοχή αυτά που έχει να σας πει.  

 • Η φωνή της προσταγής δεν γίνεται πια αποδεκτή. Προκαλεί εκ μέρους 

του εφήβου,  

την άρνηση. Χρειάζεται μια φωνή με σταθερότητα, γεμάτη εμπιστοσύνη,  

συμβουλή, χωρίς θυμό, χωρίς εριστικότητα, χωρίς ταπείνωση.  

 • Μειώστε τις μη λεκτικές σας αντιδράσεις  γιατί ο έφηβος μπορεί να 

σταματήσει να σας μιλά αν παρατηρήσει στο πρόσωπό σας έκπληξη, 

δυσαρέσκεια, αποδοκιμασία.  

 • Αποφύγετε την έντονη κριτική σε αυτό που σας εκφράζει. Μην 

κοροϊδεύετε, κυρίως για θέματα που κρίνετε γελοία, ή με τα οποία δεν 

συμφωνείτε.  

 • Αν σας ζητήσει τη γνώμη σας, μην το εκμεταλλευθείτε για να 

αγορεύσετε πολλή  

ώρα. Εκφράστε την άποψή σας με διπλωματικό και ήρεμο τρόπο.  



 • Αν θέλετε πραγματικά να του μιλήσετε χωρίς εντάσεις, θα πρέπει να 

είστε ήρεμοι,  

υπομονετικοί και να μην χρησιμοποιήσετε δηλώσεις του τύπου, "ήξερα 

ότι αυτό θα  

συμβεί", ή "ο φίλος σου είναι πρόβλημα", ή "σου είπα να σπουδάσεις". 

Πείτε τα  

εξής: "πώς θα το χειριστείς αυτό το θέμα;" ή "είναι κάτι που μπορώ να 

κάνω για να  

βοηθήσω;"...  

 • Αποφύγετε να υποχρεώνετε το παιδί να συμμεριστεί άμεσα την άποψή 

σας.  

Αφήστε του χρόνο να σκεφτεί. Μην κατακρίνετε και μη δραματοποιείτε 

τις τωρινές  

ιδέες του. Θα αλλάξει με συζητήσεις που θα κάνει με τους κοντινούς του, 

τους  

συγγενείς και τους φίλους τους. 

 • Είναι σημαντικό να περνάτε ποιοτικό χρόνο με το παιδί σας. 

 • Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να γίνονται με τρόπο ανάκρισης..   

• Είναι καλά να υπάρχει συζήτηση με τα παιδιά και όχι να αποφασίζουμε 

πάντα ως  

γονείς γι' αυτό που θεωρούμε σωστό.  

 • Σεβαστείτε το χώρο και την ησυχία του. Έχουν και οι έφηβοι τις δικιές 

τους  

ανησυχίες.  

 • Αφήστε το να διαφέρει, το έχει ανάγκη σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 



Η εφηβεία δεν έχει μόνο άσχημα πράγματα,δεν έχει μόνο 

άγχος,καβγάδες,γρίνιες…αλλά και γέλια,χαρές και ζωή! 

 

ΠΗΓΕΣ: 

http://www.ssneond.sch.gr/Keimena%20dimosieumena/eftichismeni%20

efivia%20gia%20goneis.htm 

Www.sofocleousfoundation.org   

http://www.koulakidomniki.com 

http://astropeleki.wordpress.com 

 

http://www.ssneond.sch.gr/Keimena%20dimosieumena/eftichismeni%20efivia%20gia%20goneis.htm
http://www.ssneond.sch.gr/Keimena%20dimosieumena/eftichismeni%20efivia%20gia%20goneis.htm
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