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Εφηβεία, μια κατ’εξοχήν κρίσιμη περίοδος που βρίσκεται στο μεταίχμιο με-
ταξύ “παιδικότητας” και ενηλικίωσης. Είναι μια περίοδος εξελικτικής διαδικα-
σίας στη ζωή του ανθρώπου, η οποία ξεκινά με τις μεταβολές της φυσιολογί-
ας της ήβης και καταλήγει στην απόκτηση σεξουαλικής ταυτότητας και στη
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διαμόρφωση μιας ώριμης κι ενήλικης προσωπικότητας.
Ψάχνεις να καταλάβεις ποιός είσαι, που ανήκεις, τί σου αρέσει.  Το σώμα με-
ταβάλλεται καθημερινά… Το παιδί δεν είναι πλέον παιδί αλλά ούτε και ώρι-
μος άνθρωπος...
Στην περίοδο της εφηβείας, η ψυχική ισορροπία διαταρράσσεται και ο έφηβος
νιώθει μια αίσθηση ρευστότητας, αγωνίας, αμηχανίας, άγχους, καθώς προσ-
παθεί να “οργανώσει” μέσα του τις νέες και αιφνιδιαστικές εμπειρίες.
Ας έχουμε πάντως υπ’ όψη μας ότι ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου είναι μια
συνέχεια και μάλιστα η κάθε φάση επηρεάζεται από τις  προηγούμενες και
είναι καθοριστική για τις επόμενες. Ακόμη ότι ο έφηβος, όπως και κάθε
άνθρωπος, επηρεάζεται άμεσα από το οικογενειακό και κοινωνικό του περι-
βάλλον και μεταφέρει τις βιολογικές καταβολές του, όποιες και αν είναι αυτές.
Το καίριο ερώτημα που απασχολεί κάθε έφηβο είναι εάν μπορεί  να αντέξει
αυτή την κατάσταση, να μη γνωρίζει δηλαδή ποιος είναι και τι θέλει, όσο χρο-
νικό διάστημα χρειάζεται για να το αποσαφηνίσει.

Τι είναι αυτό που ονομάζουμε Εφηβεία;

Είναι η αναπτυξιακή εκείνη περίοδος της ζωής του ανθρώπου που ξεκινάει με
ειδικές βιολογικές αλλαγές (ορμονικές) στο σώμα του παιδιού ( αλλαγές που
έχουν παράλληλα και ψυχοσωματικές επιπτώσεις) και τελειώνει ψυχολογικά
με την τελική γενετήσια ολοκλήρωση και αυτόνομη ωρίμανση του ατόμου.

Θα λέγαμε αδρά ότι η εφηβεία αρχίζει γενικά περί το 11ο έτος της ηλικίας και
φτάνει μέχρι το 18ο. Όμως υπάρχουν μεγάλες ατομικές διαφορές στα όρια
αυτά και θα πρέπει να το λαμβάνουν αυτό σοβαρά υπ’ όψη τους όσοι έρχον-
ται σε επαφή με νέους. Επίσης, είναι γνωστό, ότι  μπορεί να  παρατηρήσει
κανείς εφηβική συμπεριφορά και σε μεγάλους ανθρώπους που δεν πέτυχαν
να ωριμάσουν στην κρίσιμη αυτή περίοδο.

Υπάρχει  κρίση  στην  εφηβεία;

Εξαρτάται το τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κρίση. Είναι γεγονός ότι στην
εφηβεία υπάρχει ψυχολογικά μια ρευστότητα που δημιουργεί νέες προϋπο-
θέσεις ωρίμανσης και “αναδιάταξης” του ψυχικού κόσμου.

Κατά συνέπεια μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική κάποια λογική και ελεγχό-
μενη αναταραχή στον έφηβο.

Πάντως δεν θα πρέπει να θεωρείται κανόνας η “αναταραχή”, δεδομένου ότι
μπορεί να αντισταθμιστεί  με επιτυχία από τον ίδιο τον έφηβο.
Μάλιστα όταν έχουμε να κάνουμε με πολύ ήσυχα  και υπάκουα παιδιά, τότε
αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, ότι τα παιδιά αυτά δείχνουν απροθυμία
στο να μεγαλώσουν και μπορεί να φταίνε διάφορα πράγματα γι αυτό (όπως
αυταρχικό και τιμωρητικό περιβάλλον  ή υπερσυναισθηματικές εκδηλώσεις
απέναντι στο παιδί από πλευράς γονέων).

Τότε έχουμε ουσιαστικά, την ανάπτυξη υπερβολικών μηχανισμών άμυνας
(προς τις αναδυόμενες ενορμήσεις) που δημιουργούν φραγμό στη φυσιο-
λογική  διαδικασία ωρίμανσης.



Φυσικά είναι φανερό ότι όσο πιο υγιής είναι η προσωπικότητα του παιδιού,
τόσο πιο εύκολα θα περάσει μέσα από την εφηβεία χωρίς να βιώσει έντονο
άγχος ή κατάθλιψη. Γι αυτό πρέπει να επενδύει κανείς σε ενδιαφέρον και
προσοχή από νωρίς στην παιδική ηλικία  ώστε να προλάβει αργότερα τα
απρόβλεπτα !!!

Σημαντικό ρόλο για την πρόκληση αναταραχής στη διάρκεια της εφηβείας
παίζει κυρίως το περιβάλλον του εφήβου (οικογένεια) καθώς και  οι παιδικές
τραυματικές εμπειρίες, όπως αποχωρισμοί, θάνατος, διαζύγιο γονέων…
Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναμενόμενο να έχουμε “θυελλώδη” εφηβεία με
εσωτερική αναταραχή αλλά και “εξωτερικά” προβλήματα συμπεριφοράς στο
σπίτι και στο σχολείο.

Είναι όμως ενιαία η Εφηβεία, ή έχει ιδιομορφίες όσο προχωρεί
με την ηλικία;

Σίγουρα δεν είναι ομοιόμορφη και συνηθίζουμε επιστημονικά να την διαιρούμε
σε τρία στάδια : Την προεφηβεία, την μέση και την τελική εφηβεία.

Τα όρια βέβαια αυτά είναι ο κανόνας αλλά ποικίλουν από άτομο σε άτομο
όσον αφορά την έναρξη αλλά και τη διάρκεια. Για παράδειγμα κάποιοι
15χρονοι βλέπουμε ότι βρίσκονται σαφώς στο 1ο στάδιο, ενώ άλλοι ήδη στο
3ο και τελικό. Πάντως οι περισσότεροι είναι στο 2ο μέσο στάδιο.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση σε κάποιο στάδιο της
εφηβείας είναι το φύλο, το πολιτιστικό επίπεδο, η κοινωνική τάξη, η κα-
τάσταση της υγείας και άλλα.

Ποιοί είναι γενικά οι στόχοι  της  εφηβείας από  ψυχολογική
και κοινωνική  άποψη ;

Κατ’αρχήν η σταδιακή ανάπτυξη μέχρι ο έφηβος να αποκτήσει υψηλό επίπε-
δο αυτοεκτίμησης.

Το να αναπτύξει το άτομο μια ρεαλιστική  αλλά και αποδεκτή εικόνα για
το σώμα του και τον εαυτό του.

Να αποκτήσει  ικανοποιητικό έλεγχο των γενετήσιων ορμών του αλλά και
ικανότητα να εκφράσει τα ερωτικά του συναισθήματα.

Να επιδιώκει να επεκτείνει διαρκώς την κοινωνικότητά του με σχέσεις και
συναναστροφές έξω  από την οικογένεια.

Να καλλιεργεί την προσωπική του υπευθυνότητα με την ανάληψη της ευθύ-
νης και την αναγνώριση των συνεπειών των αποφάσεων και πράξεών του.

Να  αποκτήσει  πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία.



Να είναι ικανός να εφαρμόσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για να πετύχει μια κοι-
νωνική και οικονομική επιβίωση.

Τα επτά επιτεύγματα της εφηβείας

1. αποδοχή του σώματος και της σεξουαλικότητάς του
2. δημιουργία σχέσεων με συνομηλίκους και των δύο φύλων
3. επίτευξη συναισθηματικής ανεξαρτησίας από τους γονείς
4. επιλογή και προετοιμασία για εύρεση επαγγέλματος
5. ανάπτυξη των απαραίτητων γνωστικών δεξιοτήτων, αναγκαίες για την

αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας
6. απόκτηση κοινωνικά υπεύθυνων προτύπων συμπεριφοράς
7. διαμόρφωση των αξιών σε συμφωνία με τις αντίστοιχες της κοινωνίας.

Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην αρχική
εφηβεία ή προεφηβεία (11-13) ;

Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές σε βιολογικό αλλά και
ψυχολογικό επίπεδο. Είναι μια κρίσιμη μεταβατική περίοδος που μπορεί να
προβληματίσει γονείς και παιδιά, και γι αυτό είναι σκόπιμο να είμαστε έτοιμοι
και να καταβάλουμε ιδιαίτερη προσοχή.

Οι σημερινές τάσεις στην καθημερινή συμπεριφορά των εφήβων είναι η πολύ-
ωρη πλοήγηση στο διαδίκτυο, η εμμονή στα διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια,
η παρακολούθηση ανούσιων τηλεοπτικών προγραμμάτων, ο δισταγμός στην
επικοινωνία μεταξύ τους (ατομικισμός, μοναχικότητα κ.ά.)

Μέχρι τώρα είχαμε να κάνουμε με ένα παιδί που μεγάλωνε σιγά-σιγά…
Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εντυπωσιακές ποιοτικές αλλαγές που
θα το διαφοροποιήσουν και θα του δώσουν χαρακτηριστικά ανδρικά ή γυναι-
κεία. Αλλαγές που θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα
2-6 χρόνια με την εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου,
εκείνων δηλαδή που θα το κάνουν να φαίνεται σαν αγόρι ή κορίτσι.

Όσο όμως και αν φαίνονται κοινότυπες αυτές οι αλλαγές δεν έχουν την ίδια
επίδραση σε όλους.  Έτσι οι σωματικές αλλαγές μπορεί να μην είναι ταυ-
τόχρονες και αρμoνικές σε όλα τα όργανα, οπότε να προξενήσουν ανησυχία
στον έφηβο που μπορεί να μην γνωρίζει τι πρόκειται να επακολουθήσει.
Εξ άλλου, μια ήπια ακμή του προσώπου μπορεί να φαντασιώνεται σαν παρα-
μόρφωση και να προξενήσει κατάθλιψη στον νέο.  Γι αυτό θα πρέπει να γίνει
ενημέρωση και συζήτηση από το γονιό ή έναν γιατρό και ανάλογη υποστήρι-
ξη.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της ηλικίας αυτής είναι ότι ο έφηβος
αρχίζει να έχει έντονο ενδιαφέρον για σεξουαλικά θέματα. Γοητεύεται από
ερωτικές σκηνές που μέχρι τώρα αγνοούσε και η περιέργειά του αυξάνει.



Είναι σημαντικό για τους γονείς σ’αυτή τη φάση να μπορούν να κρατήσουν
την ψυχραιμία τους... Να μην τρομάξουν και “παρεξηγήσουν” τα πρώιμα
ενδιαφέροντα του παιδιού τους νομίζοντας ότι έχει πρόθεση να αρχίσει σε-
ξουαλική ζωή !!

Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις του εφήβου με τους γονείς του
κατά την περίοδο αυτή ;

Μέχρι τώρα το παιδί ταυτιζόταν έντονα με τους γονείς του και τους χρησιμο-
ποιούσε σαν πρότυπα. Τώρα, σαν έφηβος, έχει την ανάγκη ψυχολογικά, να
διαφοροποιηθεί από τους γονείς του και  να αναζητήσει  σταδιακά τη  δική
του ταυτότητα, τη δική του πορεία ζωής. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και
σε  μερικές περιπτώσεις επιτυγχάνεται σιωπηρά, χωρίς ανοιχτή ρήξη, μέσα
από ενέργειες, όπως το ιδιόμορφο ντύσιμο, το κούρεμα, οι μουσικές προτιμή-
σεις και την αυξημένη βαρύτητα που πρέπει να δίνει σε στενούς του φίλους.
Ο έφηβος, καθώς μεγαλώνει, πρέπει να δοκιμάζει τα όρια και τις δυνατότητές
του.  Απαιτεί περισσότερη ελευθερία κινήσεων, περισσότερο δικό του χρόνο
και χώρο, για να σκεφτεί, να ονειροπολήσει, να φλερτάρει, να δράσει…
Τότε ακριβώς είναι που οι δικές του επιθυμίες έρχονται “αντιμέτωπες” στις επι-
θυμίες, στους φόβους, στις απαγορεύσεις και στις πεποιθήσεις (ή προκαταλή-
ψεις) των γονέων… Σε πολλές οικογένειες, όμως, αυτή η τάση για διαφορο-
ποίηση μπορεί να γίνει αφορμή έντονων συγκρούσεων και αναστάτωσης.
Οι γονείς, μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, αγνοούν τη
διαδικασία ωρίμανσης του παιδιού τους και κινδυνεύουν να  αποξενωθούν,
με αποτέλεσμα να μη μπορέσουν τελικά να σταθούν δίπλα στο  παιδί τους
αυτά τα “δύσκολα” χρόνια. Έτσι μπορεί να κερδίζουν μερικές μάχες αλλά
να χάσουν τελικά τον πόλεμο !!
Γενικά, οι περισσότεροι επιστρατεύουν  απαγορεύσεις και τιμωρίες εφ’ όλης
της ύλης, φοβούμενοι μήπως  χάσουν τον έλεγχο. Τότε, όμως, σίγουρα θα
τον χάσουν, γιατί το παιδί όχι μόνο θα “επαναστατήσει” αλλά και θα χάσει την
εμπιστοσύνη στους γονείς του, με τελικό αποτέλεσμα  να μην τους ενημερώ-
νει πλέον για τα προβλήματά του. Ταυτόχρονα, θα εμποδιστεί η συνολικότε-
ρη ανάπτυξη του εφήβου και η πορεία του προς την πολυπόθητη ανεξαρτη-
τοποίηση.
Ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας για τους γονείς αφορά το γεγονός, ότι  ενώ
πρέπει να είναι συνεχώς παρόντες όταν τους έχουν ανάγκη τα παιδιά τους,
θα πρέπει, ταυτόχρονα, να δεχτούν έναν άλλο περιορισμένο ρόλο, να ελατ-
τώσουν την επιρροή τους και να πάψουν να τους συμπεριφέρονται  υποτιμη-
τικά, υπό διαρκή επιτήρηση και κριτική…
Ο δρόμος για την αυτονομία του εφήβου γίνεται λιγότερο δύσκολος, όταν
υπάρχουν γονείς “υποστηρικτές”, που μπορούν να αντέξουν την προσπάθεια
του εφήβου να απεξαρτηθεί απ΄αυτούς, προκειμένου να ανακαλύψει  τη δική
του ταυτότητα και πορεία ζωής.



Τι γίνεται στο θέμα των σχέσεων του εφήβου με συνομιλήκους ;

Είναι απαραίτητο για να ωριμάσει το παιδί να “φύγει” σταδιακά από τους γο-
νείς του και να προσεγγίσει τους συνομιλήκους. Η παρέα του θα είναι το ασ-
φαλές ψυχολογικό καταφύγιο έξω από την οικογένεια που θα τον βοηθήσει να
κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την κοινωνικοποίηση. Εκεί οι έφηβοι
θα βιώσουν συναισθηματικές εμπειρίες, θα “δοκιμάσουν” τις ιδέες και τις ικα-
νότητές τους, θα συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους και θα πάρουν
μια θέση ανάμεσα σ αυτούς.

Η αντίληψη των εφήβων για το πώς τους βλέπει μια συγκεκριμένη ομάδα ατό-
μων (ή ένα συγκεκριμένο και σπουδαίο γι΄αυτούς πρόσωπο), αποτελεί  ένα
σημαντικότατο συστατικό της προσωπικής τους ταυτότητας.   Επομένως, το
πώς οι έφηβοι βλέπουν τον εαυτό τους εξαρτάται όχι μόνο από το πώς τους
βλέπουν πραγματικά οι άλλοι, αλλά και από  το  πώς  οι  ίδιοι νομίζουν  ότι
τους βλέπουν οι άλλοι…

Βρισκόμαστε ήδη στο  Γυμνάσιο. Εκεί πολλοί έφηβοι βρίσκουν ένα εντελώς
νέο περιβάλλον με άγνωστους συμμαθητές. Είναι δυνατόν, λοιπόν, να δυσ-
κολευτούν στην προσαρμογή τους και να εμφανιστούν αγχώδεις και φοβισ-
μένοι.  Ίσως να βιώσουν καταθλιτπική τάση… Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με
ψυχοσωματικά συμπτώματα, απομόνωση, μελαγχολία, μαθησιακές δυσκολί-
ες. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν έχουμε να κάνουμε με ένα
παιδί που έχει δυσκολίες στο σχολείο, καθώς πίσω απ’ αυτό μπορεί να “κρύ-
βονται” συναισθηματικά προβλήματα που  θα χρειαστούν ειδική αντιμετώπι-
ση...
Χρειάζονται λοιπόν οι συναναστροφές και θα πρέπει oι γονείς να “παροτρύ-
νουν” συνεχώς τα παιδιά να επιδιώκουν να πηγαίνουν όπου βρεθούν σε εφη-
βικές “ευκαιρίες”.  Να γνωριστούν με πολλές “προσωπικότητες” και με χαρακ-
τήρες κι ενδιαφέροντα  άλλων  εφήβων…

Τι πρέπει  να  περιμένουμε να  δούμε σε  έναν έφηβο που
βρίσκεται στη μ έ σ η εφηβεία (14–16χρ.) ;

Η εξελικτική ψυχολογία μας λέει ότι σ αυτή την περίοδο ο έφηβος πρέπει να
πετύχει και να “αποκρυσταλλώσει” την ταυτότητα του φύλου του.
Τι σημαίνει αυτό ? Να μπορεί κανείς να είναι άνετος με το φύλο του (είτε είναι
αγόρι είτε κορίτσι), να μάθει να εκφράζει αλλά και να ελέγχει τα ερωτικά του
συναισθήματα με τον κατάλληλο τρόπο.  Να μπορεί να δέχεται ανάλογες εκ-
δηλώσεις από το άλλο φύλο, όταν χρειαστεί.

Η προσπάθεια του εφήβου να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα έχει αντίκτυπο
στο συναισθηματικό του κόσμο και  υπό φυσιολογικές  συνθήκες  πρέπει να
έχει κάποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις :

1. Ο έφηβος “ανησυχεί” για τη σωματική του εμφάνιση και σεξουαλική



καταλληλότητά του.

2. Αρκετές φορές είναι νευρικός και πολλές φορές εχθρικός απέναντι στους

              άλλους και σε κάθε μορφή εξουσίας

3. Ονειροπολεί για το μέλλον και είναι ευσυγκίνητος

4. Προσπαθεί να ορίσει τα “πιστεύω” του και να τα υπερασπιστεί

5. Διεκδικεί με πείσμα «τα δικαιώματά του»

6. Νιώθει πως μόνο αυτοί που βιώνουν την ίδια κατάσταση μπορούν

να τον καταλάβουν και για αυτό είναι στενά συνδεδεμένος  με τις

παρέες συνομηλίκων του.

7. Ο ψυχικά υγιής έφηβος έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του

            και ρεαλιστική άποψη για τις ικανότητές του.

Η φιλία και ο έρωτας είναι τα κατ΄εξοχήν θέματα που απασχολούν τους εφή-
βους, είτε τα εκφράζουν, είτε όχι.  Νιώθουν  την  ανάγκη να αυτοεπιβεβαιω-
θούν χτίζοντας δυνατές σχέσεις, σπρωγμένοι από την επιθυμία για έρωτα
και απ΄όλες τις εντάσεις που γεννάει η πρωτόγνωρη σεξουαλικότητα.
Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει τέτοια δίψα για έρωτα, τέτοιος πόθος να νιώσουν
ερωτευμένοι… Η αίσθηση του έρωτα, τα πρώτα ερωτικά “παιχνίδια” (αγγίγ-
ματα, χάδια, τρυφερά λόγια) και οι πρώτες επιτυχημένες ή αποτυχημένες
εμπειρίες (φλερτ), βοηθούν τον έφηβο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του,
αλλά και να ανακαλύψει  ποια χαρακτηριστικά θέλει να έχει (ή να μην έχει) ο
σύντροφός του. Η αναζήτηση αυτή  είναι  ένα   βήμα  απαραίτητο για μια
ώριμη ενηλικίωση, καθ’ ότι ο έφηβος πρέπει να γευτεί και να βιώσει αληθινά
συναισθήματα για να ωριμάσει και να χτίσει μια ολοκληρωμένη προσωπικό-
τητα…
Για να τα πετύχει αυτά θα πρέπει να είναι κατ’ αρχήν “άνετος” με το σώμα
του. Έπειτα, θα πρέπει να έχει αναπτύξει μια καλή και ισόρροπη σχέση με
τους δύο γονείς του και σ’αυτό θα πρέπει να τον βοηθήσουν και εκείνοι,
να τολμήσουν να τον ενισχύουν συνεχώς, προκειμένου να μην διστάζει ποτέ
να εκφράζει με θάρρος τις σκέψεις και προβληματισμούς του (όπου και αν
βρίσκεται, παντού).  Να μην προσποιείται και να συμπεριφέρεται όπως ακρι-
βώς αισθάνεται, με θετικό τρόπο σκέψης…



Τί γίνεται  με  τις  π α ρ έ ε ς των παιδιών  στη μέση  εφηβεία ;

Οι έφηβοι θα πρέπει να συνεχίζουν αδιάκοπα να συμμετέχουν σε ομάδες που
αποτελούνται από νέους και των δύο φύλων  και  να  δημιουργήσουν τους δι-
κούς τους κώδικες επικοινωνίας. Για τους περισσότερους είναι σημαντικότερο
να είναι αποδεκτοί από τους συνομιλήκους τους, παρά από τους γονείς τους.
Όμως δεν θα πρέπει να υιοθετούν και  να “αντιγράφουν” απόλυτα  τους
τρόπους και τις συμπεριφορές των συνομιλήκων… Στόχος είναι πάντοτε η
“χρυσή” τομή  εξισορρόπησης ανάμεσα σε προσωπικές αρχές, αξίες, ευθύ-
νες, δικαιώματα και  υποχρεώσεις…
Η παρέα εξ΄ άλλου δεν προσφέρει πάντα τις εγγυήσεις, ότι ο έφηβος θα βρει
εκεί την κατανόηση που ψάχνει…  Ζήλειες, ανταγωνισμοί, διαφορετικά ενδια-
φέροντα, αντιπάθειες και συγκρούσεις, συχνά τον απογοητεύουν… Παρ΄όλα
αυτά, είναι φυσιολογικό και καθόλου ανησυχητικό ο έφηβος να αλλάζει φίλους
μεγαλώνοντας.  Στη διάρκεια της εφηβείας “ψάχνεις” τους άλλους και ψάχνεις
τον εαυτό σου μέσα από τους άλλους καθώς και μέσα από δοκιμές και λάθη…
Τότε θα ανακαλύψεις την αξία του έμπιστου φίλου.
Αυτές όλες είναι σπουδαίες αλληλεπιδράσεις και εκθέτουν τους εφήβους σε
τρόπους ζωής και φιλοσοφίες διαφορετικές από εκείνες της οικογένειάς τους.
Τότε μόνο ο έφηβος αποκτά αυτοπεποίθηση, δύναμη για  πρωτοβουλία  και
δημιουργικότητα, με τα οποία μαθαίνει έτσι να συναναστρέφεται και να αποκ-
τά άνεση. Βιώνει έντονους συναισθηματικούς δεσμούς με αμοιβαίες συμπά-
θειες. Αυτό είναι απαραίτητο για να πάρουν δύναμη ο ένας από τον άλλο και
να προχωρήσουν παραπέρα δοκιμάζοντας τα νέα τους όρια και αναπληρώ-
νοντας πολλά συναισθηματικά κενά.
Το να είναι ενθουσιώδης και δυναμικός ο έφηβος, ακτινοβολώντας θετική ενέ-
ργεια στους άλλους, γίνεται αποδεκτός σε όλους τους συνομιλήκους. Δηλαδή,
“ελκύουμε αυτό που εκπέμπουμε”.   Για παράδειγμα, όταν εκπέμπουμε χαρά
ταυτόχρονα ”ελκύουμε” και μεταδίδουμε χαρά στους άλλους.
Αντιθέτως, η εκούσια απομόνωση και η απομάκρυνση από τους άλλους οδη-
γεί στην “ευτυχία της ησυχίας”, σε κακομοιριά, σε αξεπέραστη μελαγχολία, σε
αρνητισμό, στον “βούρκο” της απελπισίας… Όταν αντιμετωπίζει  κοινωνικά
περιστατικά νιώθει έντονο άγχος γιατί τα θεωρεί “απειλητικά”…  Για να “ανα-
κουφιστεί” καταφεύγει σε μηχανισμούς ασφάλειας, που είναι κυρίως η από-
συρση από την πραγματικότητα και τις συναισθηματικές εμπειρίες… Όμως,
με την “απόσυρση” γίνεται μεγαλύτερη η αποδιοργάνωση της προσωπικότη-
τάς του… Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση  θλίψης  για  μεγάλο χρονικό
διάστημα τότε πλέον μιλάμε για κατάθλιψη, με σημαντική πτώση του αισθή-
ματος της προσωπικής αξίας, αυστηρή αυτοκριτική, ηττοπάθεια, πολλές ενο-
χές και αισθήματα κατωτερότητας.

Πώς είναι η σχέση το εφήβου του μέσου σταδίου με τους γονείς
του;

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη και κρίσιμη  περίοδος
που αντιμετωπίζουν οι γονείς και θα πρέπει να είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο.
Τα παιδιά είναι σίγουρο ότι θα είναι αμφιθυμικά στη σχέση τους μαζί τους,



καθώς δεν είναι σπάνιες οι παρατηρήσεις / συστάσεις των γονιών :
«Τι ώρα είναι αυτή που γύρισες ?»
«Ποιος είναι αυτός που σου τηλεφώνησε ?»
«Πως ντύθηκες έτσι ?»
Είναι φανερό, το πόσο οι έφηβοι στενοχωριούνται όταν οι γονείς τους  κατακ-
ρίνουν ακατάπαυστα χωρίς έλεος…  Κάθε “απειλή” της  αυτοεκτίμησης  είναι
σαν να στρέφεται και εναντίον της ίδιας της ύπαρξης του ατόμου.
Βέβαια, δικαιολογημένα σ΄ένα βαθμό, οι γονείς ανησυχούν για αρνητικές επιρ-
ροές, κακές παρέες, μήπως οι άλλοι άγνωστοι τους παρασύρουν ή τους εκμε-
ταλλευτούν... Όμως, εάν έχουν φροντίσει από την προεφηβεία να έχει “χτισ-
τεί” ένα υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης, δεν θα πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτε-
ρα. Ήδη από τη φάση της προεφηβείας (αρχική εφηβεία) οι γονείς θα πρέπει
σταδιακά να έχουν απαλλαγεί από το αυστηρό μοντέλο διαπαιδαγώγησης, δη-
λαδή την “ιδιοκτησιακή” αντίληψη υποταγής των παιδιών τους στις δικές τους
απόψεις και αποφάσεις !! Καλούνται να μειώσουν δραστικά τον  έλεγχο  και
τις επιρροές που ασκούν και να αντιμετωπίσουν τον έφηβο ως έναν υποψή-
φιο ενήλικα και όχι ως ένα αδύναμο και ανεύθυνο  παιδί…
Οι γονείς οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι για να βοηθήσουν το
παιδί τους χρειάζεται να είναι πρόθυμοι, κάθε στιγμή, να το ακούσουν
χωρίς να προσπαθούν να κυριαρχήσουν πάνω του. Να  επιδιώκουν
να  το  ενθαρρύνουν συνεχώς με  ιδιαίτερη έμφαση για “εξωστρεφείς”
κοινωνικές δράσεις και πρακτικές, με σκοπό την  κατάκτηση  υψηλού
επιπέδου  αυτοεκτίμησης  και  αυτονόμησης.
Ο γονιός πρέπει  να παραμείνει  ένας πολύτιμος σύμβουλος στις ανα-
ζητήσεις  και  τα προβλήματά του, με τελικό στόχο το παιδί τους να
νιώθει  ακλόνητη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στις επιλογές του και να
αξιοποιήσει τα προσόντα του. Όποιος εκπαιδευτεί με αυτό τον τρόπο
δεν φοβάται τίποτε και κανέναν, καθ΄ ότι (όπως έχουν δείξει σχετικές έρευ-
νες) πολύ δύσκολα  θα  πέσει  θύμα ανόητων επιβλαβών  συνηθειών,
εξάρτησης και παραβατικής συμπεριφοράς (αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκω-
τικές ουσίες). Σε  συνήθειες, δηλαδή, που  δεν είναι τίποτε  άλλο παρά
απεγνωσμένες προσπάθειες κάλυψης του υπαρξιακού μας ψυχοσυναισθημα-
τικού κενού  κι  εγκατάλειψης της αναζήτησης του νοήματος της ζωής (φυγή
από καταστάσεις πίεσης – προβλημάτων της ζωής)…

Ποιές οι  ιδιαιτερότητες της  τελικής εφηβείας;
Ο τελικός στόχος του τελευταίου σταδίου της εφηβείας (17-20 περίπου) είναι η
ανάπτυξη μιάς επαγγελματικής ταυτότητος.

Ήδη χρονικά βρισκόμαστε στην τελευταία τάξη του Λυκείου, για όσους νέους
εξακολουθούν το σχολείο. Αναφύονται τώρα, μια σειρά από καίρια ερωτήματα
που η απάντησή τους θα διευκολύνει την επίτευξη του τελικού στόχου της
εφηβείας :

- Θα πρέπει να επιδιώξουν πανεπιστημιακές σπουδές ?
- Θα ψάξουν αμέσως για δουλειά ή αργότερα ?
- Ποιά δουλειά τους ταιριάζει περισσότερο ?



- Να παντρευτούν τώρα ή αργότερα ?
- “Θα είμαι ποτέ έτοιμος για κάτι τέτοιο ?”
- “Πόσο γρήγορα θέλω να γίνω πατέρας ή μητέρα ?”

Είναι πολύ σημαντικό για κάθε έφηβο να αποφασίζει ο ίδιος την καριέρα που
θα ήθελε να ακολουθήσει στη ζωή του. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν
θα τον συμβουλέψουν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι γι αυτόν και τον αγαπούν.
Το κυρίαρχο άγχος της σχολικής επιτυχίας και των υψηλών επιδόσεων στην
τελευταία τάξη του Λυκείου, ο φόβος της αποτυχίας, επιβαρύνουν  βάναυσα
τον συναισθηματικό κόσμο του εφήβου κι επηρεάζουν τη συμπεριφορά του…
Όταν η επιτυχία στην ανώτατη εκπαίδευση εμφανίζεται ως αποκλειστικός και
μόνος στόχος ζωής, είναι αναπόφευκτη η φόρτιση, το άγχος και η έντονη δυσ-
φορία των μαθητών.  Θα ήταν υπερβολή, όμως,  να ισχυριστούμε ότι η  εισα-
γωγή  στο Πανεπιστήμιο  είναι ταυτόχρονα και η βασική προϋπόθεση μιας
ευτυχισμένης ενήλικης ζωής..!!

Συνοψίζοντας  όσα είπαμε για την  εφηβεία,
θα λέγαμε ότι :

Η εφηβεία αποτελεί μια υπέροχη περίοδο αποκαλύψεων κι έντονων  εμπειρι-
ών. Είναι  μια κρίσιμη περίοδος με επαναστατικότητα, ρευστότητα και ανα-
κατατάξεις. Δεν είναι ίδια για όλους.  Είναι ένας διαρκής αγώνας του νέου ανθ-
ρώπου, ένα συνεχές κοινωνικό “γίγνεσθαι” μέσα από τις διαδικασίες :

- της  προσαρμογής,
- της  μάθησης – αφομοίωσης,
- της  ωρίμανσης.

Ασφαλώς δεν πρόκειται απλώς για εξοικείωση (ή συμμόρφωση), αλλά για μια
συνεχή “ανοικτή” αναπτυξιακή πορεία, μια δυναμική στάση ελέγχου και  κριτι-
κής μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον…
Ο έφηβος “χτίζει” πάνω στα προηγούμενα…
Oι νέοι άνθρωποι εύκολα απογοητεύονται, θυμώνουν, νιώθουν πολύ συχνά
“μπερδεμένοι”… Όμως, θα πρέπει  να  μάθουν :

-- να μην εξαρτώνται από τους άλλους,
-- να  εμπιστεύονται  τον  εαυτό τους,
-- να διεκδικούν αποφασιστικά, μέχρι τέλους, το δίκιο τους,
-- να επιβάλλουν τη σκέψη στο μυαλό τους,
-- να έχουν ξεκάθαρους στόχους,
--  να βρουν τρόπους να αυτοπροστατεύονται
-- να μην “ντρέπονται” για τη συμπεριφορά τους,
-- να διώχνουν κάθε είδους αρνητικές σκέψεις,
-- να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους,
-- να προφυλάσσoνται από τις υπερβολές,
-- να μην σταματήσουν ποτέ να ονειρεύονται,
-- να συμπεριφέρονται στους άλλους όπως ακριβώς θα ήθελαν
να τους συμπεριφέρονται αντίστοιχα.



Η σχέση μεταξύ γονέων και εφήβων αποτελεί συχνά μεγαλύτερο πρόβλημα
για τους γονείς παρά για τους εφήβους…  Για εκείνους τους γονείς που  δεν
μπορούν να αποδεσμεύσουν σταδιακά τα παιδιά τους, ή για εκείνους που δεν
έχουν ευτυχήσει στο γάμο τους κι επενδύουν όλη τους την ανάγκη για αγάπη
στα παιδιά τους, η εφηβεία μπορεί να αποδειχθεί ένα “βασανιστήριο”.
Είναι δυνατόν η εφηβεία να είναι περισσότερο ταραχώδης και επεισοδιακή
απ’ ότι συνήθως, πράγμα που θα αναστατώσει σε σοβαρό βαθμό εκτός από
τον έφηβο, ολόκληρη την οικογένεια. Τότε θα χρειαστεί να ζητήσουν οι γονείς
βοήθεια από κάποιον ειδικό και πιθανότατα ο έφηβος θα χρειαστεί μια επεί-
γουσα ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Εάν αυτό δεν γίνει μέχρι την ενηλικί-
ωση, τότε ο νέος άνθρωπος θα χρειαστεί  να κάνει πολλούς συμβιβασμούς
στη ζωή του για να ισορροπήσει συναισθηματικά.
Το συχνότερο και “θανάσιμο” λάθος των περισσότερων γονιών είναι
η υπερπροστασία και η παρέμβαση στην προσωπική τους ζωή.
Φοβούνται ότι ο νέος που ξεκινάει τη ζωή θα κάνει σοβαρά λάθη στις
επιλογές του και δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό :
(1) να αποφασίζουν για λογαριασμό του,
(2) να μην τον “αποδεσμεύσουν” την κατάλληλη ώρα…
Γι αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε την εφηβεία από τη γέννηση ακόμη του
παιδιού, ώστε να προλάβουμε τις ανεξέλεγκτες αντιδράσεις και συμπεριφο-
ρές. Ο ρόλος του γονιού είναι πράγματι υπεύθυνος και ιδιαίτερα δύσκολος.
Στην εφηβεία οι “συγκρούσεις” είναι απαραίτητες και η απουσία συγκρού-
σεων είναι αυτή που θα πρέπει να μας θορυβήσει.
Είναι μεγάλο το ποσοστό γονέων που πιστεύουν ότι “έχουν πάντα δίκιο” και
τα παιδιά τους έχουν πάντα άδικο…, μεταξύ ισχυρογνωμοσύνης, παραλογισ-
μού και απορριτπικής στάσης. Όμως, οι σχέσεις με τα παιδιά τους δεν είναι
“μάχες” και αντιπαραθέσεις, που πρέπει οπωσδήποτε αυτοί να κερδίζουν και
να βγαίνουν πάντα νικητές.   Αντίθετα, ως γονείς πρέπει να παρέχουμε στους
εφήβους ενίσχυση, ενθάρρυνση, ένα “δίκτυ ασφαλείας” στην πορεία τους
προς την ωριμότητα.  Το παιδί – έφηβος πρέπει να αφήνεται ελεύθερο, χωρίς
καμμία καταπίεση, να “εξωτερικεύει” και να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσ-
μο, ώστε με  ελεύθερη βούληση και  αυτοέκφραση να  γράψει μόνο του το
“βιβλίο της ζωής” (και όχι να του το υπαγορεύουν οι γονείς του)…
Να σταθούμε πλάι στον επαναστάτη–έφηβο τις δύσκολες ώρες της πάλης του
για την απόκτηση / συγκρότηση ταυτότητας, μέσω νέων εμπειριών, επιλογών,
αποφάσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών…  Να τον βοηθήσουμε να συνθέσει
το προσωπικό σενάριο της ζωής του…

Στο τελικό στάδιο εφηβείας (17–20 ετών) ο έφηβος πρέπει να έχει μια ρεαλισ-
τική επιβεβαίωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του (ελαττωμάτων), στα-
θερή αντίληψη και αξίες για τον εαυτό του (αυτοεκτίμηση, επάρκεια), να απο-
δεχθεί τον εαυτό του και να συμβιβαστεί με τα χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητάς του.

Η  εφηβεία είναι το τελευταίο σκαλοπάτι πριν την ωριμότητα,
είναι  και η τελευταία ευκαιρία  για  να  επέλθουν σημαντικές
διορθωτικές  αλλαγές για την  ολοκλήρωση της  προσωπικό-
τητας.
Αγωνιζόμαστε – ο καθένας από τη θέση του – για να έχουν οι νέοι μας ένα κα-
λύτερο μέλλον, για να γίνουν αύριο καλύτεροι γονείς σε μια καλύτερη κοινω-



νία. Θα πετύχουμε, μόνο όταν προσπαθούμε κι εμείς οι ίδιοι ως γονείς να γι-
νόμαστε καλύτεροι. Η προσωπική ιστορία του καθενός μας δεν είναι ούτε
καλή, ούτε κακή, αλλά είναι ένα άθροισμα από στιγμές ευτυχίας, δυστυχίας,
τυχαίων γεγονότων, ατυχημάτων, δύσκολων καταστάσεων, χαράς και πόνου.
Όλα αυτά βέβαια, με ένα αίσθημα αναγνώρισης προς τους ανθρώπους  που
μας  έδωσαν  τη  ζωή.  Ακόμη κι αν αισθανόμαστε θυμό ή ντροπή για κάποια
πράγματα που έκαναν (ή που δεν έκαναν) οι γονείς μας, πρέπει να γνωρίζου-
με  ότι  κανένα αποτυχημένο ή δύσκολο παρελθόν δεν μας εμποδίζει να έχου-
με  ένα  ωραίο ΜΕΛΛΟΝ στο ταξίδι της ζωής.

ΣΕΞ  &  ΕΦΗΒΕΙΑ

Oι γονείς βλέπουν το παιδί τους να περνά στον κόσμο των ενηλίκων και το σεξ αποκ-
τά ξαφνικά καίριο ρόλο στη ζωή των εφήβων. Πολύ συχνά θέμα-ταμπού, αποτελεί
ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν έφηβοι και γο-
νείς. Πώς να προσεγγίσετε τη σεξουαλική ωρίμανση του παιδιού σας ?
Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα όρια της σεξουαλικής δραστηριότητος και των ηθι-
κών φραγμών ? Και οι έφηβοι, πώς να μπείτε ομαλά, χωρίς φόβους και περιττές
αγωνίες, στο γοητευτικό κόσμο των ερωτικών σχέσεων ?

Η εφηβεία είναι μια ηλικιακή περίοδος που μπορεί να αρχίσει από τα 10 και διαρκεί
έως και τα 19 χρόνια. Χωρίζεται αναπτυξιακά σε 3 περιόδους : Στην πρώιμη εφηβεία
(10-14), στη μέση εφηβεία (14-17) και στην όψιμη εφηβεία (πάνω από 17).

● Στην αρχή της εφηβείας, η σωματική ανάπτυξη (όσον αφορά κυρίως το μυοσκε-
λετικό σύστημα, δηλαδή το ύψος, το βάρος κλπ.) είναι τόσο έντονη και θεαματική
που συγκρίνεται σε ρυθμό μόνο με την πρώτη βρεφική ηλικία. Oι έφηβοι βλέπουν τις
πρώτες αλλαγές στο σώμα τους: να μεγαλώνουν τα γεννητικά όργανα (στα αγόρια),
το στήθος στα κορίτσια, να αυξάνεται η τριχοφυΐα, να βαραίνει η φωνή... Φυσικά,
ένας πολύ μεγάλος σταθμός για την αρχή της εφηβείας στα κορίτσια είναι η
περίοδος, που έρχεται κατά μέσο όρο στα 12,5 χρόνια. Παράλληλα, δημιουργούνται
απορίες: Κάθε έφηβος αναρωτιέται αν θα είναι όμορφος, αν θα γίνει ψηλός κλπ.
Η αφύπνιση της σεξουαλικότητας συνοδεύεται συχνά από συναισθήματα φόβου,
ντροπής, ενοχής ή αμηχανίας στον βαθμό που η ψυχολογική και η κοινωνική του
ωρίμανση δεν τον καθιστούν έτοιμο να την αξιοποιήσει.
Σ΄ότι αφορά το σεξουαλικό ενδιαφέρον, ο έφηβος ενδιαφέρεται – σε πλατωνικό
επίπεδο – για το άλλο ή, πιο σπάνια, για το ίδιο φύλο. Ένας κίνδυνος σε αυτή την
περίοδο είναι ο έφηβος να έχει αναπτυχθεί πολύ (πιθανώς και νωρίτερα από την
αναμενόμενη ηλικία) και ωστόσο, να δυσκολεύεται να διαχειριστεί το σώμα του, τα
συναισθήματα και τη σεξουαλικότητά του γιατί ο ρυθμός με τον οποίο ωριμάζει
ψυχοκοινωνικά δεν συμβαδίζει με τη σωματική του ανάπτυξη.  Σ΄αυτό το στάδιο
επιβάλλεται η έγκαιρη και ουσιαστική (εφ΄όλης της ύλης) σεξουαλική διαπαιδαγώ-
γηση με τη συμμετοχή και των δύο γονέων.



● Στη μέση εφηβεία, ο έφηβος περνά στην πράξη όσον αφορά το σεξ, πειραματίζεται
έντονα και είναι πιθανό να αποκτήσει ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις.
Η δυνατότητα της έκφρασης των θετικών και αρνητικών του συναισθημάτων διευκο-
λύνουν τον έφηβο να νιώθει σημαντικός, να δοκιμάζει τον εαυτό του και τη  γοητεία
του, μέχρι την ώρα που θα νιώσει πραγματικά έτοιμος να προχωρήσει στην ικανο-
ποίηση των προσωπικών του αναγκών κι επιθυμιών. Έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο να
αναπτύξει συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (π.χ. κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ κλπ.).
Επιπλέον, είναι πιθανό να κάνει πολλές σχέσεις μικρής διάρκειας, πιστεύοντας ότι
η καθεμία είναι ξεχωριστή, ή/και να έρχεται σε επαφή με πολλούς και διαφορετικούς
συντρόφους, συχνά χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις.

● Στην όψιμη εφηβεία, ο έφηβος αποκτά την ικανότητα να έχει μια λειτουργική σχέση
τόσο με τους άλλους όσο και με το σύντροφό του. Σταματά πια να κινείται μόνο με
γνώμονα τον αυθορμητισμό, τον εγωισμό και το ναρκισσισμό, έχει πιο ρεαλιστικές
απαιτήσεις από το σύντροφο, οι σχέσεις του διαρκούν περισσότερο και βασίζονται
στη συντροφικότητα.  Οι γονείς είναι συνήθως πολύ “ελαστικοί” στους νέους και υπερ
βολικά αυστηροί στα νεαρά κορίτσια, καθ΄ότι το πρόβλημα της παρθενίας δεν φαίνε-
ται να έχει ξεπεραστεί … Σίγουρα οι στιγμιαίες επιθυμίες ικανοποίησης αποτελούν
μια μεγάλη παγίδα ανευθυνότητας, αλλά και της αξιοπρέπειας του εφήβου

Μιλώντας στα παιδιά για το σεξ

Η σεξουαλική «αγωγή» πρέπει να ξεκινάει από τότε που το παιδί αρχίζει να αντιλαμ-
βάνεται τον εαυτό του και δεν είναι μια συζήτηση για την οποία πρέπει να περιμένου-
με την εφηβεία. Oι γονείς χρειάζεται να μιλήσουν στα παιδιά με ειλικρίνεια, στην αρχή
με πολύ απλά μηνύματα (τι είναι το κάθε μέρος του σώματος, γιατί οι άνθρωποι κά-
νουν σεξ, πώς γεννιούνται τα παιδιά κλπ.), τα οποία, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, θα
γίνονται πιο σύνθετα. Σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν κά-
ποιο βιβλίο – υπάρχουν πολλά στην αγορά (άλλα για  μεγάλους και άλλα για  μικ-
ρούς), είτε για να πάρουν κατευθύνσεις οι ίδιοι είτε για να διαβάσουν τα παιδιά και
να συνειδητοποιήσουν τα όσα δυσκολεύονται να καταλάβουν.
Σημαντικό είναι να ξέρουν οι γονείς ότι το σεξ δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως
φοβικό σύνδρομο – ταμπού, ως κάτι “βρώμικο”, ανήθικο ή επικίνδυνο.
Χρειάζεται οι ίδιοι να ξεπεράσουν τα άγχη, τους φόβους και τις αναστολές τους, ώστε
να βοηθήσουν και τα παιδιά τους να αποκτήσουν μια υγιή σχέση με το σεξ.
Αν βέβαια οι γονείς δεν έχουν μιλήσει ποτέ στα παιδιά τους για όλα αυτά τα ζητήμα-
τα, θα πρέπει να ξεκινήσουν να το κάνουν και οι δύο μαζί – (όταν παρατηρήσουν τα
πρώτα σημάδια της εφηβείας) και τότε πια θα πρέπει να πουν τα «πάντα», χωρίς
περιστροφές. Η ενημέρωση για το σεξ πρέπει να ξεκινάει από την οικογένεια και να
συμπληρώνεται από το σχολείο.

Σ΄ότι αφορά το σεξ, αποτελεί μια ευρύτερη έννοια, με πολλές εκφράσεις…  Θυμήστε
ιδίως στο κορίτσι, ότι ο εαυτός μας είναι σημαντικός και δεν πρέπει να τον προσφέ-
ρουμε στον οποιονδήποτε. Συμβουλεύστε τη να μην κάνει κάτι για το οποίο δεν είναι
είναι σίγουρη ότι θέλει. Αν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε εύκολα μαζί της, ζητήστε
τη βοήθεια μιας μεγάλης ξαδέρφης ή μιας νέας θείας. Αν δείτε ότι έχει αποκτήσει
τελικά ολοκληρωμένες σχέσεις, προτείνετέ της ραντεβού με ένα γυναικολόγο, συνο-
δεύστε την, αλλά να περιμένετε στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου.

Τέλος, θα αναφερθούμε στις σχέσεις των εφήβων με το άλλο φύλο, όχι σαν πρόβλη-
μα αλλά σαν μια πηγή ευχαρίστησης και άγχους ταυτόχρονα, που  μπορεί να έχει



πολύ βοηθητικές αλλά και δυσάρεστες συνέπειες. Οι έφηβοι θέλουν να αρέσουν στο
άλλο φύλο, ώστε να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διαπιστώσουν πως
μπορούν να παίξουν σωστά τους νεοαποκτηθέντες τους ρόλους του άντρα και της
γυναίκας (ταύτιση του φύλου).  Από την άλλη ωστόσο, είναι άπειροι, η αυτοπεποίθη-
σή τους είναι εύθραυστη και τα όρια τους ασαφή. Έτσι, τείνουν να ερωτεύονται –
πλατωνικά και μη – να εξιδανικεύουν τους συντρόφους τους, να δίνουν υποσχέσεις
παντοτινής αγάπης και να πλήγονται έντονα. Όλα αυτά τα “παιχνίδια” είναι απαραί-
τητα ώστε οι έφηβοι να μπορέσουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, και να
αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον.
Η κύρια - αλλά όχι η μόνη - πηγή πληροφόρησης των εφήβων για το σεξ δεν πρέπει
να είναι ούτε οι συνομήλικοί τους, αλλά ούτε και οι επιστήμονες. Στην πρώτη περίπ-
τωση η πληροφόρηση θα είναι ανεύθυνη, στη δεύτερη θα είναι ψυχρή και μηχανική.
Οι γονείς είναι αυτοί που μπορούν υπεύθυνα και με ευαισθησία να μεταδώσουν στα
παιδιά τους όλα όσα πρέπει να ξέρουν για το σεξ.

ΒΑΣΙΚΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ : « Μήπως το παιδί μου βιάζεται να αρχίσει τη
σεξουαλική του ζωή ? »

Μπορείτε να του εξηγήσετε ότι είναι νωρίς ακόμα για να έχει ολοκληρωμένες σχέσεις,
ότι δεν χρειάζεται να βιαστεί, ότι συχνά είναι δύσκολο να διαχειριστεί κανείς όλο αυτό
το συναίσθημα και ότι μπορεί να εκφράσει με πολλούς άλλους τρόπους το ρομαντισ-
μό και το ερωτικό του ενδιαφέρον, χωρίς απαραίτητα να κάνει ολοκληρωμένο σεξ.
Σκόπιμο είναι να του εξηγήσετε ότι το σεξ είναι κάτι που κάνουμε όταν νιώθουμε
“έτοιμοι”, αγαπάμε τον  άλλον, νιώθουμε ασφάλεια, εμπιστοσύνη, άνεση...
Επίσης, θα πρέπει να δώσετε έμφαση στην προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενα νοσήματα και στην αντισύλληψη. Φροντίστε όμως να μην το  κάνετε να
νομίζει ότι πρόκειται για κάτι επικίνδυνο. Διότι θα του δημιουργήσουμε άλλο ένα φο-
βικό σύνδρομο. O έφηβος πρέπει να πάρει το μήνυμα ότι το σεξ είναι κάτι μοναδικό
και πολύ όμορφο, ένα από τα κορυφαία γεγονότα στη ζωή και γι’ αυτό πρέπει να γίνει
μόνο όταν νιώθει ψυχολογικά ”έτοιμο” και με τον/την  σύντροφο που αγαπά.

Ακολουθούν μερικές αληθινές βιωματικές εμπειρίες ζωής…

Πόνεσα όταν το παιδί έφυγε για σπουδές»
Η ανασφάλεια οδηγεί τους περισσότερους γονείς να κάνουν λάθη και να λειτουργούν εγωιστικά

Δημοσίευση: 15-1-2009, Eφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”

«Όταν έφυγε το πρώτο μου παιδί για σπουδές στην Καστοριά ένιωσα τον τρόμο και
την εγκατάλειψη, παρότι προετοιμαζόμουν χρόνια γι΄ αυτό. Η ανασφάλεια και η αγω-
νία για τη νέα ζωή των παιδιών οδηγούν τους γονείς σε πολλά λάθη».

Η κ. Σούλα Παναγιωτοπούλου από τη Βάρδα Ηλείας, μητέρα τριών παιδιών, ανήκει
στην κατηγορία των γονέων που βιώνουν επώδυνα την απομάκρυνση των παιδιών
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από την οικογενειακή εστία.

«Όταν έφυγε ο Χρήστος που είναι το πρώτο μου παιδί συνειδητοποίησα ότι η σχέση
μου μαζί του περνάει σε άλλη φάση, την οποία όμως δεν ήμουν έτοιμη να δεχθώ.
Όλοι οι γονείς ευχόμαστε να πετύχει το παιδί και να προχωρήσει στην ανεξαρτητο-
ποίησή του. Στην πράξη όμως είναι αδύνατο να επιτευχθεί».

Αυτό που προκαλούσε ανασφάλεια στην κ. Παναγιωτοπούλου ήταν το καινούργιο
περιβάλλον του παιδιού της και φυσικά οι νέες συνθήκες και ανάγκες που θα προέ-
κυπταν.

«Οι περισσότεροι γονείς λειτουργούμε εγωιστικά και σκεπτόμαστε τη δική μας “βόλε-
ψη”.  Δεν μπορούμε να σκεφθούμε ότι το παιδί μας χρειάζεται την ενθάρρυνσή μας
για να προσαρμοστεί στη νέα ζωή του.  Δεν σκεπτόμαστε πόσο ανάγκη έχουν να
τους δείξουμε εμπιστοσύνη και να τα ενθαρρύνουμε».

Παιδοκεντρικές οικογένειες

Την κατάσταση που δημιουργείται στο σπίτι όταν φεύγουν τα παιδιά η κ. Θεοδώρα
Μήνου, σύμβουλος ψυχικής υγείας, την αποδίδει στο μοντέλο  που  επικρατεί  στις
ελληνικές οικογένειες.

«Οι περισσότερες οικογένειες είναι παιδοκεντρικές αφού στα περισσότερα σπίτια και
οι δύο γονείς από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί αρχίζουν να κάνουν μόνο πράγ-
ματα που αφορούν αυτό.  Λειτουργούν μόνο ως γονείς πια, ξεχνώντας ότι είναι και
σύντροφοι.  Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα όταν φύγουν τα παιδιά από το σπίτι οι
περισσότεροι γάμοι να περνούν μεγάλες ή και αξεπέραστες κρίσεις.

Παράλληλα δημιουργούνται εντάσεις μέχρις ότου επέλθει ισορροπία στις σχέσεις  με
το παιδί, αφού οι περισσότεροι γονείς τη φυγή από το σπίτι για σπουδές την βιώνουν
ως μεγάλη απώλεια. Ακόμη περισσότερο δυσκολεύονται να δουν ότι η χιλιομετρική
απόσταση δεν τους στερεί τον ρόλο του γονέα ούτε τους απομακρύνει από τα παιδιά
τους. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνα "απογαλακτίζονται"».

Η έναρξη της φάσης ανεξαρτητοποίησης είχε κόστος για την Λένα Παπαθανασίου,
δεύτερο παιδί της κ. Σούλας Παναγιωτοπούλου.

«Όταν έφυγα στην Αθήνα για σπουδές, το πρώτο διάστημα ήταν δύσκολο και για με-
να αλλά και για τη μητέρα μου.  Έπρεπε να αναλάβω πράγματα τα οποία μέχρι τότε
δεν με απασχολούσαν, από το να μαγειρέψω μέχρι να ρυθμίσω τα οικονομικά μου,
και η μητέρα μου έπρεπε να δεχθεί ότι δεν μπορεί να με φροντίζει ή να με ελέγχει».

Αμοιβαίες προσπάθειες

Η συνεχής επικοινωνία και η προσπάθεια ελέγχου τον πρώτο καιρό  ήταν  δυσβάσ-
ταχτες για τη Λένα Παπαθανασίου, αλλά μετά την ένταση και τις συγκρούσεις και με
αμοιβαίες προσπάθειες κατανόησης βρέθηκε η ισορροπία.

«Όσο μεγαλώνεις κατανοείς περισσότερο τους γονείς και τις αντιδράσεις τους, όσο
υπερβολικές και αν είναι τον πρώτο καιρό».

Η ανησυχία της κ. Κωνσταντίνας Πατσούρα, μητέρας δύο κοριτσιών, δεν εκδηλώθηκε
μόνο με πυκνή τηλεφωνική επικοινωνία όταν έφυγε η πρώτη κόρη της για σπουδές
στην Πάτρα.



«Παρότι η απόσταση που μας χώριζε είναι σχετικά μικρή, δεν μπορούσα να δεχθώ
εύκολα αυτή τη νέα κατάσταση. Τον πρώτο καιρό πήγα και έμεινα μαζί της. Ήθελα να
είμαι βέβαιη ότι θα προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον της και θα καταφέρει να αντα-
ποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της ζωής της. Ήρθα με τη σειρά μου στη θέση της μη-
τέρας μου όταν έφυγα εγώ απο το σπίτι για σπουδές. Ίσως να το αντιμετώπιζα πιο
εύκολα αν δούλευα. Το μόνο που με έκανε να ξεχνιέμαι ήταν η  προετοιμασία της
δεύτερης κόρης μου για το πανεπιστήμιο».

Οι εμπειρίες

«Διδάχθηκα από τις εμπειρίες που έζησα με τα πρώτα παιδιά. Με τη φυγή του γιου
μου από το σπίτι βίωσα τα πάντα σε απόλυτο βαθμό. Με την κόρη μου στο μισό.
Όταν φτάσει η στιγμή να φύγει από το σπίτι για σπουδές και ο μικρός γιος μου,
νομίζω ότι θα είμαι περισσότερο προετοιμασμένη και θα αποδεχθώ την αποκοπή του
από το οικογενειακό περιβάλλον με πιο ανώδυνο τρόπο», λέει η κ. Σούλα Παναγιω-
τοπούλου. Είναι αναπόφευκτη εξέλιξη η αυτονομία και ο «απογαλακτισμός» για τα
παιδιά, τονίζει η Λένα Παπαθανασίου.

Για να φτάσει η σχέση γονέων και παιδιών σε επίπεδα κοινώς αποδεκτά θα περάσει
από τη φάση της έντασης και των συγκρούσεων, υποστηρίζει  η  οικογενειακή  σύμ-
βουλος Ευτυχία Παπατζανάκη.

«Κάθε φορά που μια οικογένεια περνάει σε άλλο κύκλο ζωής, ο οποίος τις περισσό-
τερες φορές σηματοδοτείται από την απομάκρυνση του παιδιού από το σπίτι, δημι-
ουργούνται ένταση και στρες. Αλλάζουν τα δεδομένα της οικογένειας και πρέπει να
γίνει διαπραγμάτευση νέων κανόνων».

Μέσω αυτής της μεταβατικής διαδικασίας δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα μέλη της
οικογένειας να ωριμάσουν, τονίζει η κ. Παπατζανάκη.

«Συνήθως οι Έλληνες δυσκολεύονται να αποδεχθούν τα βήματα ανεξαρτητοποίησης
των παιδιών τους. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου η απουσία του παιδιού από το
σπίτι προκαλεί παθολογικές καταστάσεις. Αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που έπε-
σαν σε κατάθλιψη αφορούν γονείς που βίωσαν έντονα και υπερβολικά τη φυγή των
παιδιών τους. Οι περισσότεροι πρέπει να καταλάβουν ότι η οικογένεια μπορεί  να
παραμείνει δεμένη και στα σίγουρα δεν κινδυνεύει η συνοχή της από την ανεξαρτη-
τοποίηση των παιδιών».

«Δύσκολα όταν υπάρχει σχέση εξάρτησης»

«Η φοιτητική ζωή για τα περισσότερα παιδιά σημαίνει ελευθερία και ανεξαρτησία»
λέει η Μαρίνα Πατσούρα, τελειόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής. «Από μικρά ονειρευό-
μαστε πώς θα δημιουργήσουμε το δικό μας σπίτι και όταν φτάνει αυτή η στιγμή
παθαίνουμε πανικό, γιατί δεν ξέρουμε ή δεν προετοιμαζόμαστε κατάλληλα από το
σπίτι και τους γονείς για να το αντιμετωπίσουμε».

Τα πράγματα δυσκολεύουν ιδιαίτερα όταν η σχέση των παιδιών με τους γονείς και
ειδικά με τη μητέρα είναι σχέση εξάρτησης : «Οι περισσότεροι γονείς είναι υπερπ-
ροστατευτικοί και δεν μπορούν να δεχθούν εύκολα ότι μεγαλώνουμε και θέλουμε να
φτιάξουμε τη ζωή που έχουμε ονειρευτεί. Οι σπουδές είναι το πρώτο βήμα.
Όμως, από την άλλη και εμείς δεν αποχωριζόμαστε εύκολα τη φροντίδα των γονιών.
Από εκεί που ήσουν τελείως ανέμελος και δεν σε ένοιαζε τίποτα, βρίσκεσαι σε ένα
σημείο όπου πρέπει να φροντίσεις για το σπίτι, το φαγητό σου, την καθαριότητα,



τους λογαριασμούς. Όταν όμως μάθεις να τα διαχειρίζεσαι φεύγει ο πανικός και
απολαμβάνεις την καινούργια ζωή σου».


