
            Εφηβεία και Πρότυπα  

 

Τι σημαίνει εφηβεία; 

 

 
Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής 
ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη διάρκειά της 
συμβαίνουν βιολογικές, σωματικές και ψυχολογικές μεταβολές που επηρεάζουν και 
διαμορφώνουν: 

 

1)Τη συμπεριφορά του εφήβου 
 
 
2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους 

3)Τις απόψεις και τις ιδέες του απέναντι σε αρχές και αξίες που επικρατούν στην κοινωνία 
όπου ζει. Εξαιτίας της ευρύτητας του φάσματος των μεταβολών “η εφηβεία” ως μεταβατική 
περίοδος προσεγγίζεται βιολογικά, κοινωνιολογικά και ψυχολογικά. 

  



Πρότυπα: 
 

 
Πρότυπα είναι κάποια είδωλα κυρίως προσώπων που έχουν καταξιωθεί σε έναν τομέα και 
είναι είτε από το κοντινό περιβάλλον ενός ανθρώπου είτε από το καλλιτεχνικό στερέωμα. Όλοι 
οι άνθρωποι διαλέγουν πρότυπα και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο άθελα ή μη προσπαθεί 
να τα μιμηθεί , να τα ακολουθήσει και να γίνει ακόμα καλύτερος από αυτά ενώ στο τέλος τα 
λατρεύει τα αγαπάει και τα υπερασπίζεται. 
Τα πρότυπα που επιλέγει ο καθένας είναι σύμφωνα με την προσωπικότητα, το χαρακτήρα, 
τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τις αξίες, τη νοοτροπία, τις παρέες, τα μηνύματα που περνάει η 
οικογένεια και το κοντινό περιβάλλον αλλά κυρίως την κρίση του καθενός και τις γνώσεις και 
τα ερεθίσματα που έχει πάρει από μικρός. 
 
Πολλές φορές τα πρότυπα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ένα ή περισσότερα, δεν τα διαλέγει ο 
ίδιος αλλά του τα περνάει η κοινωνία ολόκληρη με έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Η τηλεόραση, ο 
κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, οι διαφημίσεις, οι εφημερίδες, τα περιοδικά και γενικά όλα τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης συμβάλλουν πολύ ενεργά και αποτελεσματικά  τα πρότυπα του 
εφήβου. 
 
Υπάρχουν διάφορα είδη προτύπων: 
 
ΜΟΔΑ: 
 
 

              
 
 
Μόδα είναι η παροδική συνήθεια που για ορισμένο χρονικό διάστημα γενικεύεται σε μεγάλο 
φάσμα της κοινωνίας και αφορά την κόμμωση, τη μουσική, το συρμό και τον νεωτερισμό. Ο 
ρόλος της είναι να εισάγει στην κοινωνία νέες συμπεριφορές και πεποιθήσεις. Χαρακτηρισμός 
«μοντέρνος» αποδίδεται τόσο σε αντικείμενα όσο και σε αντιλήψεις και το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνει ότι η μόδα αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο του σύγχρονου ανθρώπου και 
ειδικότερα του νέου. Η μόδα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και έχει μπει ολοκληρωτικά 
στη ζωή μας.  
Οι μεγάλοι οίκοι μόδας αποπροσανατολίζουν τον έφηβο από τις προτεραιότητες του και αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της τηλεόρασης και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. 



Τηλεόραση: 

        

 

                   
 

 

 

 Η παρακολούθηση της τηλεόρασης αποτελεί μια πολύ σημαντική και καθημερινή 
δραστηριότητα των παιδιών και των εφήβων. Σύμφωνα με μελέτες σε ανεπτυγμένες χώρες 
υπολογίζεται ότι παρακολουθούν κατά μέσο όρο 3 έως 4 ώρες τηλεόραση καθημερινώς. 
Μέχρι το έτος που θα αποφοιτήσουν από το σχολείο μέσης εκπαίδευσης θα έχουν περάσει 
περισσότερο χρόνο μπροστά από τη τηλεόραση παρά στις τάξεις του. Η τηλεόραση μπορεί 
να προσφέρει πληροφόρηση, ψυχαγωγία και συντροφιά στα παιδιά αλλά μπορεί και να τα 
επηρεάσει με πολλούς ανεπιθύμητους τρόπους. 
                                           

                                       
    
Η παρακολούθηση της τηλεόρασης κρατά μακριά τα παιδιά από άλλες πολύ σημαντικές 
δραστηριότητες όπως το διάβασμα, το παιχνίδι, οι σχολικές εργασίες, οικογενειακές 
αλληλοεπιδράσεις και κοινωνική ανάπτυξη και μόρφωση.        
 
 
 
 

 



 
 
Σύμφωνα με έρευνες παρουσιάζονται οι παρακάτω επιπτώσεις στους έφηβους: 

 είναι υπέρβαρα 

 εξασκούνται λιγότερο 

 διαβάζουν λιγότερο και έχουν χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο  
 
 

 
 
 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η τηλεόραση που είναι αναγκαίο μέρος της ζωής 
μας μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά. Όμως αποτελεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο για την μόρφωση τους και κατανόηση της κοινωνίας και να μπορούν να 
αντιμετωπίσουν καλύτερα τα πολλά και πολύπλοκα προβλήματα που πρόκειται να 
συναντήσουν τα παιδιά στη ζωή τους. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαζύγιο: 

 

 
 
 

Το διαζύγιο των γονιών, επηρεάζει το έφηβο παιδί συναισθηματικά και ψυχολογικά με 

πολλούς τρόπους. Οι έφηβοι χωρισμένων γονιών, πολλές φορές εμφανίζουν ένα 

έντονο αίσθημα ανασφάλειας μέχρι και σημάδια κατάθλιψης. Συνήθως, αυτά τα 

συναισθήματα, ο έφηβος τα στρέφει στα μέλη της οικογένειά τους αλλά ένας 

μεγαλύτερος έφηβος κοντά στην ενηλικίωση μπορεί να τα στρέψει στον/στη σύντροφό 

του. 

 

 

 

 

 

 

 



Προσωπικές σχέσεις 

 

 Το έφηβο παιδί, μπορεί να αποφεύγει να “δεθεί” στις προσωπικές του σχέσεις ή να 

φέρεται με τέτοιο χειριστικό τρόπο επίτηδες, ώστε να κάνει τον/τη σύντροφό του να 

απομακρυνθεί από κοντά του. Από την άλλη υπάρχουν και έφηβοι χωρισμένων 

γονιών που επιλέγουν να μπαίνουν σε ερωτικές σχέσεις με τη σκέψη πως σίγουρα 

κάτι θα πάει στραβά και θα χωρίσουν. Με λίγα λόγια, το διαζύγιο μπορεί να επηρεάσει 

την ικανότητα του έφηβου παιδιού να εμπιστευθεί τον εαυτό του και τους μελλοντικούς 

συντρόφους του. 

 

 

 

Γονικές σχέσεις 

 

 

Το διαζύγιο μπορεί επιπλέον να επηρεάσει τη σχέση γονέα-παιδιού. Το έφηβο παιδί 

μπορεί να στρέψει την έλλειψη εμπιστοσύνης, στον γονιό που έφυγε από το σπίτι 

επειδή αυτός ο γονιός από εκεί και έπειτα θα είναι λιγότερο διαθέσιμος, γεγονός που 

θυμώνει τον έφηβο. Επιπλέον, το έφηβο παιδί μπορεί να νιώσει ότι πρέπει να πάρει 

το μέρος κάποιου και αυτό το αίσθημα γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν το διαζύγιο έχει 

πολλές εντάσεις ή όταν οι γονείς δείχνουν να μην εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. 

 



 
Αστάθεια στον τρόπο ζωής 

 

 

Επειδή το διαζύγιο γενικότερα, φέρνει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής μιας 

οικογένειας, ένας έφηβος μπορεί να σταματήσει να εμπιστεύεται τους γονείς του ή να 

αρχίσει να αμφισβητεί την ικανότητά τους, να τον φροντίσουν ή να του καλύψουν τις 

συναισθηματικές του ανάγκες. Αυτό είναι εξαιρετικά επώδυνο όταν το έφηβο παιδί 

είναι του ίδιου φύλου με τον γονέα που φεύγει από το σπίτι (δηλαδή για το έφηβο 

κορίτσι όταν η μητέρα φεύγει από το σπίτι και για το έφηβο αγόρι όταν ο πατέρας είναι 

αυτός που φεύγει από το σπίτι). Στη συναισθηματική αυτή αστάθεια έρχεται να 

προστεθεί και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας που αλλάζει δραματικά μετά το 

διαζύγιο, οπότε το έφηβο παιδί μπορεί να αρχίσει να αμφισβητεί την ικανότητα των 

γονιών να του καλύπτουν τις βασικές του ανάγκες, παρέχοντάς του ένα ασφαλές 

περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέματα ελέγχου 

 

 

Οι έφηβοι με μικρότερα αδέρφια μπορεί να προσπαθήσουν να «φορέσουν» το ρόλο 

του γονέα κατά τη διάρκεια του διαζυγίου των γονιών τους, όχι μόνο από την ανάγκη 

που αισθάνονται να προστατέψουν τα αδέρφια τους αλλά επιπλέον, επειδή πλέον δεν 

εμπιστεύονται την ικανότητα των γονιών τους, να τα φροντίσουν και να 

ανταποκριθούν επαρκώς στο ρόλο τους. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εκδηλωθεί 

ακόμα πιο έντονα, όταν ο ένας ή και οι δύο γονείς εμφανίζουν κατάθλιψη λόγω του 

διαζυγίου. Επιπλέον οι έφηβοι στη φάση αυτή, έχουν τη τάση να αμφισβητούν τους 

γονείς τους επειδή θεωρούν ότι οι γονείς φέρονται εγωιστικά και βάζουν τις δικές τους 

ανάγκες πάνω από της οικογένειας! 

 

Τι ρολό αποτελούν τα είδωλα στη ζωή του εφήβου;   

 

ΕΙΔΩΛΑ: Στις μέρες μας τα είδωλα αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για τους νέους.  

Είναι σημαντικό ο καθένας μας να έχει ένα είδωλο στην ζωή του το οποίο θα τον προωθήσει ή 

καθοδηγήσει σε κάποιο άθλημα ή ακόμα και στην καθημερινότητα του, επίσης τα είδωλα 

προωθούν τους νέους σε πράξεις οι οποίες φέρουν μια θετική η αρνητική πράξη ή ακόμα και 

αποτέλεσμα. Τα είδωλα προωθούνται από τα ΜΜΕ και κάπως έτσι φτάνουν στα αυτιά μας οι 

λεγόμενοι σταρς. 

 

 

 

   Σε κάθε κοινωνία κάθε εποχής υπάρχουν συγκεκριμένες  ιδέες και είδωλα που επηρεάζουν 

καθοριστικά τους ανθρώπους στην πορεία της ζωής. Με τον όρο είδωλο θέλουμε να 

εννοήσουμε την λέξη υπόδειγμα-παράδειγμα. 

Συχνά οι νέοι ενθουσιάζονται από κάποια είδωλα τα οποία ακολουθούν πιστά και φανατικά. 

Αυτό συμβαίνει γιατί παρουσιάζονται εκθαμβωτικά από τα ΜΜΕ που προτείνουν έναν 

διαφορετικό τρόπο ζωής και προσωπικότητας. 



Όμως τα είδωλα κάποιες φορές οδηγούν τους νέους σε λάθος δρόμο διότι οι νέοι δεν 

κατανοούν ότι δεν υπάρχει ίδια οικονομική ικανότητα και τους παροτρύνουν να κάνουν 

πράγματα και ενέργειες οι οποίες δεν ωφελούν στην οικογένεια και την καθημερινότητα. 

 

Οι αρνητικές επιδράσεις που τους ασκούν είναι ότι τους προωθούν στον καταναλωτισμό και 

την απόκτηση διαφόρων αντικειμένων. Επίσης καλλιεργούν τον ατομικισμό την κριτική σκέψη 

και τον προσωπικό τρόπο έκφρασης.      

 

 

    Επίλογος 

 
 

Το συμπέρασμα είναι ότι η εφηβεία είναι ένα περίπλοκο χρονικό διάστημα για τον 

έφηβο όπου διαμορφώνει προσωπικότητα και περνάει διάφορες μεταβολές που 

επηρεάζουν τον χαρακτήρα του, το σώμα του και την ψυχολογία του.                                                                                                                                            


