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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των Γιάννη 

Κοπιδάκη και Φανή Φουντουλάκη και εντάσσεται στα πλαίσια της 

ερευνητικής εργασίας Ά Λυκείου. Ασχοληθήκαμε με την ιδιαίτερη 

ψυχολογία των εφήβων, τους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς 

και τα αποτελέσματα που έχει στους ίδιους και  στις σχέσεις μεταξύ 

τους.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέμα της εργασίας μας είναι η ψυχολογία των εφήβων. Πέρα από το 

γεγονός ότι όλοι οι έφηβοι παρουσιάζουν  κοινά χαρακτηριστικά λόγω 

της ηλικίας τους, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε  κάποια  στοιχεία από 

την καθημερινότητα τους που μπορεί να τους επηρεάσουν ψυχολογικά.  

Αυτό γίνεται κυρίως μέσω των σχέσεών τους με συνομήλικους, μέσω 

της τέχνης και μέσω του διαδικτύου. Τέλος ασχοληθήκαμε με την 

ανορεξία και τον σχολικό εκφοβισμό και μιλήσαμε για την κατάθλιψη 

και την αυτοκτονία  που εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό  στους νέους.  

Ως ομάδα η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν αρχικά να 

χωρίσουμε το θέμα σε επιμέρους υποθέματα. Ο καθένας από μας 

έψαξε στο διαδίκτυο, σε βιβλία και διάφορες άλλες πηγές. Συνδέσαμε 

τα κείμενά μας και τα εμπλουτίσαμε με εικόνες. Έτσι καταλήξαμε στο 

τελικό αποτέλεσμα. 

Το θέμα της έρευνας είναι πολύ επίκαιρο και πιστεύουμε πως θα 

ωφελήσει πολλούς από μας να αποκτήσουμε περαιτέρω γνώσεις  αφού 

μας αφορά άμεσα. Οι έφηβοι θα καταλάβουν τι μπορεί να επηρεάσει τη 

ψυχολογία τους, τι θα πρέπει να αποφεύγουν, πού να απευθυνθούν και 

πώς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Ελπίζουμε λοιπόν να 

καταφέρουμε να ενημερώσουμε και να κινήσουμε το ενδιαφέρον. 

Κλείνοντας ένας παράγοντας που δε βοήθησε στην οργάνωση της 

εργασίας μας ήταν ο χρόνος, διότι επειδή ήμασταν  πολλοί, 

δυσκολευτήκαμε να την ενώσουμε και να της δώσουμε την τελική της 

μορφή εγκαίρως 



 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 

ΨΥΧΟΛΟΦΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 

• Επιθυμία να μένει μόνος: Η έντονη επιθυμία για συντροφιά που 
χαρακτηρίζει το άτομο μέχρι και το τέλος της σχολικής ηλικίας 
δίνει τη θέση της στην έντονη επιθυμία να μένει μόνο του. 

Α. Συναισθηματική απομόνωση-Απάθεια. Το άτομο μειώνει τις εντάσεις 

που πηγάζουν από την ανάγκη και από το άγχος με το na 

απομονώνεται. Αυτό το καταφέρνει με το να μειώνει τις προσδοκίες του 

ή να παραμένει συναισθηματικά αμέτοχο και απόμακρο.  Πιθανός 

σκοπός : Θέλω να προκαλέσω την προσοχή και θέλω να δείξω ότι είμαι 

δυνατός και τίποτα δεν με αγγίζει. 

• Αποστροφή προς την εργασία: Η ταχεία βιοσωματική ανάπτυξη 
απορροφά μεγάλο μέρος της ενεργητικότητας του εφήβου, με 
αποτέλεσμα να νιώθει κουρασμένο και απρόθυμος να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

• Έλλειψη συντονισμού στις κινήσεις: Η προσωρινή αδεξιότητα 
οφείλεται στην απότομη και ανισομερή αύξηση των μελών του 
σώματος του εφήβου και ειδικά των άκρων. 

• Ανία και βαρεμάρα: Είναι σύνηθες ο έφηβος να δηλώνει ότι 
βαριέται και να περιφέρεται με πλήξη και αδιαφορία ακόμα και 
για άλλοτε αγαπημένες ασχολίες. 

• Νευρικότητα-ανησυχία: Η αυξημένη εσωτερική ένταση που 
συχνά ο έφηβος προσπαθεί να ελέγξει και να μην εξωτερικεύσει 
εκφράζονται ως νευρικότητα. 

• Αυξημένη ευσυγκινησία: Η διατάραξη στην ισορροπία των 
ορμονών προκαλεί ευσυγκινησία που κάνει τον έφηβο να χάνει 
το κέφι της παιδικής ηλικίας και να βυθίζεται σε κακοκεφιά. Τα 
κορίτσια ενδέχεται να ξεσπούν σε κλάματα και τα αγόρια σε 
βίαιες εκρήξεις. 

• Εχθρική στάση προς τους άλλους: Ο έφηβος στις σχέσεις του με 
τους άλλους τείνει να φέρεται αντικοινωνικά, σχεδόν εχθρικά. 

• Εχθρική στάση προς το άλλο φύλο: Στην πρώτη φάση της 
εφηβείας, ειδικά τα κορίτσια, δείχνουν αποστροφή προς τα μέλη 
του αντίθετου φύλου, αποστροφή που γενικεύεται ανεξάρτητα 
από την ηλικία, τη συγγένεια ή την ποιότητα της σχέσης στο 
παρελθόν (π.χ. στενή και αρμονική σχέση στο παρελθόν. 



• Εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας: Ο θαυμασμός και η 
υποταγή στους μεγαλύτερους δίνουν τη θέση τους στην 
αμφισβήτηση και την εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας (π.χ. 
γονεϊκή, σχολική). 

• Υπεραπασχόληση με θέματα του σεξ: Το ενδιαφέρον και τη 
περιέργεια των εφήβων την μονοπωλεί το θέμα του σεξ εν όψει 
του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τη σχέση με το άλλο φύλο. 

• Υπέρμετρη αιδημοσύνη: Οι αλλαγές που συντελούνται στο σώμα 
του εφήβου τον κάνουν συχνά να δείχνει υπερβολική 
ντροπαλότητα και να μην αισθάνεται άνετα με την παρουσία των 
άλλων. 

• Έλλειψη αυτοπεποίθησης: Οι ραγδαίες αλλαγές συχνά 
δημιουργούν στον έφηβο αίσθημα ανασφάλειας και 
αβεβαιότητας. 

• Ονειροπόληση: Ο έφηβος απολαμβάνει να περιπλανιέται στο 
χώρο της φαντασίας και του ονείρου, καθώς με αυτόν τον τρόπο 
εκτονώνει τις εσωτερικές εντάσεις και τις διαθέσεις του. 
Μάλιστα, είναι δυνατόν ακόμα και όταν ο έφηβος βρίσκεται σε 
εγρήγορση να βρίσκεται και να συμπεριφέρεται σαν σε όνειρο, 
αδυνατώντας να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. 

Η εφηβεία είναι ίσως η πιο δύσκολη περίοδος της ανάπτυξης των 

μικρών μας που δεν είναι πια μικρά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε 

όσες περισσότερες συμβουλές μπορούμε για την εφηβεία. Όπως τα 

σημάδια της εφηβείας, η ασφάλεια των εφήβων στο διαδίκτυο, πως 

μπορούμε να τους μιλήσουμε καλύτερα για την οικονομία και το 

χαρτζιλίκι τους. Όμως, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην εφηβεία για 

τη διατροφή τους. Πολλά παιδιά στην εφηβεία εκδηλώνουν διαταραχές 

όπως ανορεξία και βουλιμία. Είναι πολύ σημαντικό αν αντιληφθούν 

κάτι «ύποπτο» οι γονείς να επέμβουν εγκαίρως για να βοηθήσουν το 

παιδί τους. Εδώ θα μάθουμε και όλα τα μυστικά της ακμής, που 

παιδεύουν πολλά παιδιά στην διάρκεια της εφηβείας, τα τυχόν 

προβλήματα ύπνου και την θέση των εφήβων στη σύγχρονη κοινωνία. 

Και σαν γονείς μη ξεχνάμε. Πρόκειται για το τελευταίο αναπτυξιακό 

στάδιο, μια μεταβατική περίοδο από τον κόσμο της παιδικής ανεμελιάς 

στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή. 

 

 



 

1. Συναίσθημα στην εφηβεία. Είναι μια ηλικία που οι παροδικές 

συναισθηματικές μεταπτώσεις είναι συχνές και συνήθως το 

συναίσθημα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση και δυσκολία 

χειρισμού. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα συναισθήματα που 

βιώνουν οι έφηβοι είναι θυμός, απάθεια, ανία, λύπη και μελαγχολία, 

ενοχή, φόβο- άγχος, αγωνία, ντροπή, υπερβολική χαρά και 

ενθουσιασμό, εξιδανικευμένη αγάπη για φίλους, ερωτικούς 

συντρόφους, έντονες συγκινήσεις-πάθη, αίσθηση παντοδυναμίας. Οι 

έφηβοι παίρνουν πολύ στα σοβαρά τα συναισθήματα τους και 

γενικότερα τον εαυτό τους και περιμένουν και από τους άλλους να 

κάνουν το ίδιο. Ο έφηβος μπορεί να χειριστεί καλύτερα τον 

συναισθηματικό του κόσμο εάν μπορεί να μοιραστεί τα συναισθήματα 

του με τους άλλους και αν μπορεί να πάρει αποδοχή και κατανόηση 

από τους γονείς του 

Β. Φυγή (άρνηση της πραγματικότητας)-ανία. Υιοθετώντας το 

μηχανισμό αυτό ο έφηβος μπορεί εύκολα να ξεφύγει από καταστάσεις 

που απαιτούν ανταγωνισμό, από καταστάσεις που αισθάνεται ότι 

βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και ότι υπάρχουν πιθανότητες να 

αποτύχει. Αποφεύγει να συμμετάσχει στη ζωή ή να συναναστρέφεται 

με άλλους. Μία ακόμη εκδοχή της φυγής είναι και η Ονειροπόληση. Η 

ονειροπόληση είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τακτικές ανάμεσα στους 

εφήβους. Οι λύσεις της φαντασίας συγκαλύπτουν τη δυσάρεστη 

πραγματικότητα. Οι έφηβοι που ονειροπολούν πολύ, ίσως, 

προσπαθούν να ξεφύγουν από αβάσταχτες πραγματικές καταστάσεις. Η 

ονειροπόληση μπορεί να λειτουργήσει θετικά παρέχοντας την ευκαιρία 

στον έφηβο να δοκιμάσει στη φαντασία του διάφορες λύσεις για τα 

προβλήματά του χωρίς να διακινδυνεύει τίποτα, όπως θα γινόταν αν τις 

δοκίμαζε στην πραγματικότητα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 

ονειροπόληση γίνεται παραγωγική και ωφέλιμη. Μη- παραγωγική είναι 

η ονειροπόληση όταν ο έφηβος εντρυφεί συνεχώς στις φανταστικές 

εκπληρώσεις των επιθυμιών του. 

Γ. Έντονος θυμός : έντονα ξεσπάσματα με λόγια ή με σωματική 

εκτόνωση. Σκοπός : να κερδίσει, να προκαλέσει , να πάρει περισσότερα. 



Δ. Λύπη- μελαγχολία : Τα έντονα επεισόδια θλίψης είναι συχνό 

φαινόμενο στην εφηβεία. Σκοπός : Να ελέγχει τους άλλους , να 

αποφεύγει την υπευθυνότητα, να τον λυπούνται, να πάρει εκδίκηση . 

Πότε να ανησυχήσουμε για κατάθλιψη : Κατάθλιψη στην Εφηβεία Κατά 

την εφηβεία μια σειρά από αλλαγές -σωματικές, ορμονικές και κυρίως 

ψυχολογικές- καθιστούν τον έφηβο συναισθηματικά ευάλωτο. Στην 

πορεία προς την ενηλικίωση κατανοεί ότι δεν είναι παιδί αλλά ούτε 

ενήλικος, γι' αυτό και η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από 

συναισθηματικές εξάψεις -από έντονη χαρά μέχρι έντονη λύπη ή ακόμη 

και επιθετικότητα. Αυτό που τον νοιάζει κυρίως είναι η γνώμη που 

έχουν οι άλλοι γι' αυτόν. Όταν νιώσει πως η γνώμη των ανθρώπων που 

τον περιβάλλουν είναι αρνητική ή επικριτική, ο έφηβος εγκλωβίζεται σε 

ένα φαύλο κύκλο σκέψεων που εστιάζουν στην "κακή" πλευρά των 

πραγμάτων και όχι στην "καλή". Έτσι οδηγείται στην κατάθλιψη. 

Έλλειψη αυτοεκτίμησης Βάση της κατάθλιψης είναι η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, που βέβαια δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Θεμελιώνεται από 

τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και καθορίζεται από τη σχέση με 

τους γονείς του. Ο τρόπος που διαχειρίζονται οι γονείς τις αντιδράσεις 

του παιδιού στα παιδικά του χρόνια επηρεάζει την αυτοεκτίμησή του 

και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται 

στην ενήλικη ζωή του. Ακούστε τα παιδιά σας Οι συγκρούσεις με τους 

γονείς σε αυτή την ηλικία είναι πολλές και στην περίπτωση ενός 

εφήβου με κατάθλιψη μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση. Οι 

γονείς θα πρέπει να σταματήσουν να ασκούν κριτική και να μην είναι 

παρεμβατικοί στην κοινωνική ζωή του παιδιού τους. θα πρέπει 

επιπλέον να είναι ανοιχτοί για οποιαδήποτε συζήτηση, να την κρατούν 

σε ήπιους τόνους ανοίγοντας έτσι περισσότερες διόδους επικοινωνίας 

μαζί του. Από την άλλη βέβαια η πλήρης απουσία των γονιών από τη 

ζωή του παιδιού και η έλλειψη διάθεσης για συζήτηση με τα παιδιά 

μπορεί να επιβαρύνει εξίσου την κατάσταση. Οι γονείς κάνουν πολλές 

φορές το λάθος να αφοσιώνονται στις δικές τους δραστηριότητες, με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να περνούν πολλές ώρες της ημέρας 

απομονωμένα στο δωμάτιο τους. Έτσι κλείνονται ακόμα περισσότερο 

στον εαυτό τους και οδηγούνται ακόμη πιο βαθιά στην κατάθλιψη. Μια 

ενδιάμεση κατάσταση είναι απαραίτητη. Οι γονείς πρέπει να 



αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους, να διατηρούν σχέση εμπιστοσύνης 

συντροφικότητας και να αποφεύγουν τις συγκρούσεις. Στην περίπτωση 

που παρατηρούν κάποια συμπτώματα κατάθλιψης δεν θα πρέπει να 

διστάσουν να ζητήσουν επαγγελματική βοήθεια ακόμη και αν το παιδί 

δεν την δεχτεί. Πηγαίνοντας ακόμη και μόνοι τους στον ειδικό, θα 

μπορέσουν να χειριστούν καλύτερα τις εντάσεις, τις ενοχές και τα άγχη 

τους και να είναι πιο ελεύθεροι στην επικοινωνία με το παιδί τους. Πώς 

εκδηλώνεται Επειδή τα χαρακτηριστικά της εφηβείας είναι πολλές 

φορές κοινά με της κατάθλιψης, οι γονείς ξεγελιούνται και 

δικαιολογούν συμπεριφορές λέγοντας για παράδειγμα πως "το παιδί 

είναι λίγο κλειστό", ντροπαλό", "δεν έχει διάθεση να βγει" κ.λπ. Στην 

πραγματικότητα όμως οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να είναι και 

συμπτώματα κατάθλιψης: 

 • Διαταραχές του ύπνου (αϋπνία ή πολλές ώρες ύπνου).  

• Διαταραχές προσοχής και συγκέντρωσης.  

• Αδιαφορία, απόσυρση, έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες.  

• Αδιαφορία για την προσωπική υγιεινή.  

• Έλλειψη κοινωνικών συναναστροφών.  

• Αισθήματα απαξίωσης τύπου "δεν αξίζω", "δεν έχει νόημα η ζωή", 

"δεν είμαι ικανός", "δεν τα έχω καταφέρει" κ.λπ.  

• Μειωμένη διάθεση για φαγητό, απώλεια βάρους.  

• Μειωμένη σχολική επίδοση.  

• Χρήση ουσιών. 

 • Τάσεις αυτοκτονίας (κυρίως σε προχωρημένο στάδιο).  

• Απόπειρες αυτοκτονίας, είτε επιτυχημένες είτε αποτυχημένες (κυρίως 

σε προχωρημένο στάδιο). Είναι απαραίτητο οι γονείς να μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και να τα διαχωρίσουν 

από αυτά της φυσιολογικής εφηβείας. Στην περίπτωση που το παιδί 

ζητήσει βοήθεια -είτε από τους γονείς είτε από κάποιον ειδικό- θα 

πρέπει να φροντίσουν να του την προσφέρουν χωρίς δεύτερη σκέψη. 



Αν δε απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, οι γονείς δεν θα πρέπει να 

πιστέψουν ότι η απειλή είναι απλώς μια προκλητική κουβέντα και 

επιβάλλεται να ζητήσουν βοήθεια από τον ειδικό. Μέτρα πρόληψης Στο 

μπερδεμένο μυαλό ενός εφήβου δύσκολα μπορεί κανείς να μπει. 

Κάποιες συμπεριφορές μπορούν να μαρτυρήσουν ότι το παιδί 

βρίσκεται σε αρχικά στάδια κατάθλιψης αλλά οι γονείς δύσκολα 

μπορούν να τις "ανιχνεύσουν", με αποτέλεσμα να ανακαλύπτουν το 

πρόβλημα στο προχωρημένο του στάδιο. Τι μπορούν να κάνουν από την 

πλευρά τους για να προλάβουν το κακό πριν αυτό εισβάλει στη ζωή του 

παιδιού τους; Να είναι κοντά στο παιδί αναπτύσσοντας διάλογο μαζί 

του και δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής. Έτσι θα 

το απαλλάξουν από το αίσθημα της καταπίεσης μέσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην αυτοπεποίθηση του 

και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της εφηβείας. Πώς 

αντιμετωπίζεται Η κατάθλιψη στους εφήβους μπορεί να αντιμετωπιστεί 

στις περισσότερες περιπτώσεις με ατομική ή οικογενειακή 

ψυχοθεραπεία. Όταν όμως σε σπάνιες περιπτώσεις η κατάθλιψη γίνει 

κλινική, μπορεί να χορηγηθεί ήπια αντικαταθλιπτική αγωγή. Ε. Ενοχή 

ΣΤ. Φόβος-Αγωνία-Στρες. Διαχείριση άγχους Μηχανισμοί άμυνας που 

συναντούμε συχνα στην εφηβεία. Οι έφηβοι έχουν μερικούς πιο 

έμμεσους τρόπους έκφρασης ή χειρισμού συναισθημάτων για τους 

οποίους οι γονείς πρέπει να είναι υποψιασμένοι. Εκλογίκευση. Ο 

έφηβος μπορεί να εφαρμόσει την εκλογίκευση για να τροποποιήσει μη-

αποδεκτές παρορμήσεις, ανάγκες, αισθήματα, ανάγκες, αισθήματα και 

κίνητρα και να τα κάνει υποφερτά και αποδεκτά σε συνειδητό πλέον 

επίπεδο. Η εκλογίκευση συμβάλλει στη μείωση της "γνωστικής 

ασυμφωνίας". Όταν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στη συμπεριφορά 

και στις σκέψεις το άτομο καταπονείται ψυχικά. Μαθητές που θεωρούν 

τον εαυτό τους ευφυέστατο, αλλά παρόλο αυτά αποτυγχάνουν στις 

εξετάσεις, ίσως το δικαιολογήσουν στον εαυτό τους λέγοντας πως 

ολόκληρο το εξεταστικό σύστημα είναι αναξιόπιστο και άδικο. Με αυτή 

την εκλογίκευση, το χάσμα ανάμεσα στην υποκειμενική τους εκτίμηση 

για τον εαυτό τους και στην αντικειμενική επίδοσή τους εξαφανίζεται. 

Προβολή. Με την προβολή αισθήματα που πηγάζουν από βαθιά μέσα 

μας και είναι ελάχιστα συνειδητά, τα αποδίδουμε αδικαιολόγητα στους 



άλλους. Ένα κορίτσι που αισθάνεται ζήλια κι εχθρότητα για κάποια 

συμμαθήτριά της μπορεί να αρνηθεί ότι αισθάνεται έτσι και να 

παραπονεθεί ότι η συμμαθήτριά της είναι δυσάρεστη στην παρέα και 

ότι την αντιπαθεί. Μετάθεση - Μετατόπιση. Η μετάθεση συνεπάγεται 

μετατόπιση συναισθημάτων ή προσχεδιασμένων ενεργειών από το 

άτομο, προς το οποίο είχαν αρχικά σχεδιαστεί να στραφούν, προς 

κάποιο άλλο άτομο. Ένα ακραίο παράδειγμα θα ήταν ένα αγόρι που 

φοβερίζει και χτυπάει συνεχώς τους συνομηλίκους του στο σχολείο. Η 

προσεκτικότερη μελέτη του παιδιού αυτού ίσως αποκάλυπτε ότι για το 

πρόβλημα που παρουσιάζει ευθύνεται (τουλάχιστον κατά ένα μέρος) η 

κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι, όπου το αγόρι είναι ο 

αποδιοπομπαίος τράγος. 2. Αυτοεκτιμηση-Ενθάρρυνση. Ο τρόπος που 

βλέπουν οι έφηβοι τον εαυτό τους, δηλαδή η αυτοεκτίμηση τους, 

επηρεάζει πολύ τα συναισθήματα τους. Όλα τα ανθρώπινα όντα, που 

είναι αρκετά ώριμα για να αποκτήσουν έστω και μια υποτυπώδη εικόνα 

του εαυτού τους, έχουν ανάγκη να βλέπουν τον εαυτό τους με τρόπο 

αρκετά θετικό και ευνοϊκό. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί με όσα λένε 

συμβάλλουν στη δημιουργία της αίσθησης που έχει ο έφηβος για την 

προσωπική του αξία. Η επιθυμία του εφήβου να αποκτήσει μια 

επιθυμητή και αποδεκτή εικόνα του εαυτού φαίνεται ότι είναι ένας από 

τους πιο σημαντικούς και καθοριστικούς παράγοντες που 

διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του και επηρεάζουν τα συναισθήματα 

του. Είναι φανερό ότι τα παιδιά στεναχωριούνται πολύ όταν οι ενήλικοι, 

που συμπαθούν, τα κατακρίνουν. Κάθε απειλή της αυτοεκτίμησης 

καθώς και όλης της λειτουργίας του εαυτού στρέφεται και ενάντια της 

ίδιας της ύπαρξης του ατόμου. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά από 

πολύ νωρίς υιοθετούν πολύπλοκους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των 

συναισθηματικών απειλών, κάποιους από τους "μηχανισμούς άμυνας" 

που είδαμε και παραπάνω. Αυτοί οι μηχανισμοί συντελούν στην 

εξομάλυνση του άγχους και των αποτυχιών και στην προστασία της 

ακεραιότητας του εγώ. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να 

ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση του εφήβου; Ενθάρρυνση :Διαδικασία 

κατά την οποία συγκεντρώνουμε την προσοχή στα θετικά σημεία των 

παιδιών για να τους καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση, βοηθάμε τον 



έφηβο να δεχτεί και να μάθει από τα λάθη του, και να καλλιεργήσει το 

θάρρος να μην είναι τέλειος. 

«Συναισθήματα, Φαντασία και Δημιουργικότητα στην Εφηβεία» 

είναι το θέμα που θα αναπτύξει στο πλαίσιο της 7ης Ανοιχτής Διάλεξης 

Προβληματισμού και Παρέμβασης, την ερχόμενη Δευτέρα 9 Μαρτίου 

2009, στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο Ρεθύμνου η κα Βασιλική 

Τσούρτου Λέκτωρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών 

και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Σύμφωνα με μία περίληψη της εισήγησης: « Κατά την αναπτυξιακή 

περίοδο του κατεξοχήν ψυχικού μετασχηματισμού, ο έφηβος συχνά 

βιώνει δυσφορία όσον αφορά στο σώμα του, στις σχέσεις του με τον 

κόσμο, τον κόσμο των ονείρων και της σκέψης του. Βιώνει πάθος για 

την καινοτομία, την αναζήτηση και την ανακάλυψη, πάθος για την 

εξάρτηση και την καταστροφή. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές 

οι διεργασίες; Τι μπορεί να περιμένει κάποιος σχετικά με την 

προοδευτική κίνηση προς την ενηλικίωση; 

 Ο έφηβος δίνει ιδιαίτερη σημασία στις εκτιμήσεις των άλλων για τον 

εαυτό του. Έτσι καταφέρνει να αλλάζει ρόλους και να επαναξιολογεί τον 

εαυτό. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η ματαίωση των προσδοκιών, οι άνισες 

ευκαιρίες για εκπαίδευση και επαγγελματική ανέλιξη, η έλλειψη ενός 

υποστηρικτικού οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, και ο 

ρυθμός ζωής στις σύγχρονες πόλεις είναι μερικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην εμφάνιση κατάθλιψης, άγχους, αντικοινωνικής ή 

νεανικής παραβατικής συμπεριφοράς. 

Η συγκρότηση της ταυτότητας είναι ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα στη 

σύγχρονη εποχή, όπου ο όρος «ταυτότητα» φαίνεται να μην 

παραπέμπει εντέλει σε μία συμπαγή πραγματικότητα. 

Η φαντασία είναι ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του εφήβου, καθώς μέσα 

από τα σύμβολα και τις φαντασιακές εικόνες βιώνει την εξιδανίκευση ή 

την απομυθοποίηση των προτύπων του και αμφιταλαντεύεται γόνιμα 

μεταξύ αυτονομίας και εξάρτησης. Όταν η πραγματικότητα (κοινωνικο-

πολιτισμικό πλαίσιο) δεν του επιτρέπει την αληθινή έκφραση των 



συναισθημάτων του, των ανομολόγητων φόβων ή των απαγορευμένων 

επιθυμιών του, ο έφηβος μπορεί να ρυθμίζει τις συγκινησιακές του 

εντάσεις μέσω της φαντασίας (ή ακόμη και μέσα από εικονικά δωμάτια, 

chatrooms, και δικτυακούς τόπους). ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης». 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία, η μουσική και γενικά οι τέχνες 

αποτελούν σπουδαίο ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη προσωπικότητας 

του εφήβου. 

Μουσική στην εφηβεία: 

Οι έφηβοι ψάχνουν ένα μέσο για να ανακαλήψουν τον εαυτό τους και η 
μουσική αποτελεί έναν φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο για να 
πειραματιστούν και να ανακαλήψουν την ταυτότητά τους, να βρουν τη 
θέση τους στον κόσμο, να δημιουργήσουν ομάδες, να βρουν σύντροφο, 
αλλά και να εκφράσουν το πνεύμα τους, την κοινωνική θέση τους και να 
κατανοήσουν συναισθηματικά τους άλλους. Τα μουσικά γούστα 
ταιριάζουν με τις «προκλήσεις» που ο καθένας αντιμετωπίζει σε 
διάφορες περιόδους της ζωής του και καλύπτουν τις κοινωνικές και 
ψυχολογικές ανάγκες του. 

Οφέλη της μουσικής στο σώμα 

Η μουσική είναι ένας πολύ καλός τρόπος χαλάρωσεις του εγκεφάλου 
αλλά και του υπόληπου σώματος λειτουργεί σαν παυσίπονο και μας 
βοηθάει όταν είμαστε σε υπερένταση και χρειαζόμαστε ξεκούραση, 
μειώνει το στρες και έχει καρδιαγγειακά οφέλη. Τονώνει τα εγκεφαλικά 
κύτταρα με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερη ενέργεια και 
ενισχυμένες τις επιδόσεις. Μας βοηθάει στο να έχουμε πιο υγιής ύπνο, 
ακόμα μας κάνει και πιο έξυπνους 

Οφέλη της μουσικής στην ψυχή 

Έρευνες δείχνουν ότι 10’-20’ μουσικής ακρόασης μπορούν να φτιάξουν 

τη διάθεσή μας. Το άκουσμα μουσικής προκαλεί στον εγκέφαλο 

αντιδράσεις που συνδέονται με την ευχαρίστηση και τη χαλάρωση.  

Συμβάλει ακόμα και στην αύξηση της αισιοδοξίας, στην πνευματική και 

ψυχική υγεία, στην κοινωνικοποίηση αλλά και στην ευφορία. 



 

 

Τεχνολογία στην εφηβεία: 

Η τεχνολογία έχει ενσωματωθει για τα καλα στην καθημερηνοτητα των 

εφηβων. Ειτε ως μεσο επικοινωνιας ειτε ως μεσω δισκεδασης, οι 

εφηβοι καταλωνουν σημαντικο μερος του χρονου τους στην χρηση 

τεχολογικων μεσων. Το γεγονος αυτο σε καποιες περιπτωσεις μπορει να 

οφειλεται σε προβληματα που αντιμετοπιζουν στο κοινωνικο τους 

περιβαλλον. Επισης  η ανεξέλεγκτη χρήση του internet ειδικά στην 

εφηβεία μόνο κακό μπορεί να κάνει στους νέους σε μια ηλικία γεμάτη 

από ανησυχίες, οργή και περιέργεια. 

Μάλιστα είναι συχνό φαινόμενο η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών 

τεχνολογικών μέσων. Για παράδειγμα, μπορεί ένας έφηβος να 

πλοηγείται στο διαδίκτυο και συγχρόνως να επεξεργάζεται ένα 

έγγραφο, να κάνει χρήση των κοινωνικών δικτύων, ή να παρακολουθεί 

τηλεόραση. Αυτή η παράλληλη δραστηριότητα ορισμένες φορές μπορεί 

να φέρει κινδύνους στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.  Επιστημονικά 

δεδομένα δείχνουν ότι η ταυτόχρονη χρήση τεχνολογικών μέσων 

μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη των εκτελεστικών 

λειτουργιών κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Οι εκτελεστικές 

λειτουργίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη της συμπεριφοράς που 

κατευθύνεται σταδιακά προς την επίτευξη ενός στόχου, καθώς και τον 

έλεγχο της σκέψης και του συναισθήματος. Είναι σημαντικές ακόμη για 

τη διατήρηση της προσοχής σε ένα στόχο, καθώς και την αναστολή των 

παρορμήσεων, και των παρεμβαλλόμενων και μη σχετικών με το στόχο 

πληροφοριών. 

Το 75% των εφήβων(και το 58% των 12χρονων) διαθέτουν κινητό 

τηλέφωνο. Σχεδόν το 90% των εφήβων που έχουν στην ιδιοκτησία τους 

κινητά τηλέφωνα στέλνουν και λαμβάνουν μηνύματα καθημερινά. Σε 

μόλις μία τετραετία τα γραπτά μηνύματα έχουν καθιερωθεί ως «ο 

προτιμότερος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των εφήβων και των φίλων 

τους». 



Φυσικά πλέον τα κινητά τηλέφωνα δεν στέλνουν απλώς μηνύματα. Τα 

τηλέφωνα που χρησιμοποιεί η συντριπτική πλειοψηφία των εφήβων. Εν 

ολίγοις το κινητό τηλέφωνο είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας για 

την πλειονότητα των εφήβων.  

Ωστόσο, η κοινωνική δικτύωση εκτός από την έλλειψη της φυσικής 

επαφής έχει και κάποια πρόσθετα μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, 

πολλοί είναι οι έφηβοι που έχουν πέσει θύματα παρενόχλησης στον 

κυβερνοχώρο ενώ μετά τη δημοσιότητα και τις διαστάσεις που έχουν 

λάβει οι συγκεκριμένοι χώροι και οι έφηβοι έρχονται αντιμέτωποι με 

τον κίνδυνο των «online αρπακτικών». 

Διερευνηση της προσωπικοτητας 

Κατα την διαδικασια της διερευνησης της προσωπικοτητας θετοναται 

ερωτηματα οπως: ‘τι ειδος ατομο ειμαι;’ , τι θελω να κανω στην ζωη 

μου;’ κτλ. Η απαντησης σε τετοιου ειδους ερωτηματα μπορουν να 

βρεθουν σε καποιου ειδους φορουμ, και ετσι δινεται στο εφηβο μια 

ιδιετερη ελευθερια να διερευνηση της αποριες του. 

Απομακρυνση απο την οικογενεια 

Η αναζητηση της προσωπικοτητας, σχεσεων και ομαδων στις οποιες 

θελει να ανηκει ο εφηβος σημπηπτουν με την απομακρυνση απο τους 

γονεις. Οι εφηβοι θελουν ανεξαρτητοποιηθουν να βαλουν πλωρη για 

την δικη τουν πορεια. Αυτο ειναι ενα θαυμασιο ταξιδι και το διαδυκτυο 

ειναι ενας τροπος διεξεδου με τον οποιο μπορουν οι εφηβοι να 

καληψουν τις αναγκες τους. Απο την αλλη μερια ομως οι εφηβοι 

φοβουνται την προοπτικη του αποχωρισμου απο τους γονεις γιατι η 

εξαρτηση απο τους γονεις εχει και τα πλεονεκτηματα της.  

Το καλο με το διαδικτυο ειναι πως εξισορροπει αυτη την 

αμφιταλαντευση. Απο την μια οι εφηβει γνωριζουν και επικοινωνουν με 

νεα ατομα, εξευρνουν τον τον κοσμο και απο την αλλη βρισκονται στην 

ασφαλεια του του σπιτιου και ειναι κατω απο την προστασια των 

γονεων. 

 



 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΟΥΝ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ  

Οι έφηβεια αποτελεί μια ευαίσθητη περίοδο,αφού το ορμονικό 

ξύπνημα και οι πρώτοι έρωτες δραστηριοποιούν τους νευρώνες 

δημιουργώντας καίνουργιες γνώσεις,καινούργιες ευαισθησίες και μια 

εύκολια να εμβαθύνουν στις μυστικές προθέσεις των ενηλίκων.Εκεί που 

δυσκολεύονται είναι να κατανοήσουν σε βάθος και να αντιληφθούν τις 

σκέψεις,τις προθέσεις και τις πράξεις των φίλων και των συνομήλικων 

τους.Δυσκολεύονται να κατανοήσουν να ερμηνεύσουν και να 

αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες ορμές τους,που δεν είναι επιλογή 

τους,αλλά είναι καθαρά εσωτερικές και προκαλούν εντάσεις,δυσφορία 

και ανησυχία.Η έλξη για το άλλο φύλο κυριαρχεί στην σκέψη και στον 

ψυχισμό του εφήβου χωρίς να την έλενξει ή να την κατανοήσει.Οι 

πρώτες προσεγγίσεις με το άλλο φύλο είναι συνήθως αδέξιες και(στην 

περίπτωση των αγοριών) συνδυάζουν πολλές φορές την αδεξιότητα με 

επιθετικές τάσεις.Συνήθως στρέφουν οι έφηβοι αυτήν την 

επιθετικότητα προς την οικογένεια τους εκφράζοντας την ανάγκη για 

ανεξαρτηςία και τα συναισθήματα ματαίωσης,ανεπάρκειας και 

αποξένωσης τα οποία βιώνουν με μεγάλη ένταση. Οι κατάκτηση της 

γενετικής ωριμότητας επηρεάζει το κύρος που έχουν οι έφηβοι μέσα 

στην ομάδα των συνομηλίκων τους.Σε ορισμένους εφήβους 

παρατηρείτε πρώιμη ήβη ενώ σε άλλους αργοπορημένη.Αγόρια και 

κορίτσια με πρώιμη ήβη παίρνουν συχνά το ρόλο αρχηγού, 

συμμετέχουν σε ομάδες και δραστηριότητες πετυχένοντας μεγάλες 

επιδόσεις.Έτσι αποκτούν αυξημένη αυτοπεποίθηση και 

δημοτικότητα.Τα αγόρια ξεπερνούν συνήθως πιο εύκολα τα τυχόν 

προβλήματα που ανακύπτουν απο την πρώιμη ενήβωσή τους παρά τα 

κορίτσια βλέπετε,τα αγόρια με πρώιμη ήβη έρχονται στο ίδιο επίπεδο 

ωριμότητας με τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας.Τα κορίτσια,τώρα,με 

πρώιμη ήβη ανακαλύπτουν ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος,γίνονται 

αντικείμενα ερωτικής επιθυμίας των άλλων.Σκέφτονται διαρκώς την 

πρώιμη σεξουαλική τους ανάπτυξη,την εικόνα του σώματος τους και το 

φαινόμενο της έμμηνης ρύσης.Ωστόσο, η πρώιμη σεξουαλική ανάπτυξη 

σπάνια οδηγεί σε πρώιμες σεξουαλικές εμπειρίες,όπως αυτές που 



έχουν οι ενήλικες.Γενικά, η πρώιμη ήβη οδηγεί σε αύξηση της 

σεξουαλικής διέγερσης,αλλά η ψυχοσεξουαλική συμπεριφορά του 

εφήβου είναι συνήθως σύστοιχη με την χρονολογική ηλικία και τις 

κοινωνικές εμπειρίες του.Τα παιδιά με αργοπορημένη ήβη δείχνουν 

μικρότερα από την ηλικία τους.Έτσι,πολύ πιθανόν να γίνουν 

αντικείμενα κοροϊδείας από τους συνομηλίκους τους και, επομένως,να 

κυριευθούν από συναισθήματα κατωτερότητας καθώς και μια αίσθηση 

κοινωνικής απομόνωσης.Τα κορίτσια με αργοπορημένη ήβη έχουν 

μάλλον λιγότερα προβλήματα απο τα αγόρια κι αυτό γιατί τα κορίτσια 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο εξέλιξης με τα πιο πολλά αγόρια της 

ηλικίας τους παρόλα αυτά,είναι πιθανόν να αρχίσουν να ανησυχούν 

επειδή δεν έχουν περίοδο,ειδικά μάλιστα αν ο περίγυρος τους 

αποτελείται από συνομήλικα κορίτσια που έχουν ταχύτερη 

ανάπτυξη.Τα αγόρια με αργοπορημένη ήβη είναι μάλλον αυτά που 

νιώθουν την πιο έντονη πίεση από τη σύγκριση με τους συνομηλίκους 

τους και αυτά που έχουν την μεγαλύτερη έλλειψη αυτοπεποίθησης. Οι 

έρωτες των σημερινών εφήβων μένουν πλατωνικοί για μικρό χρονικό 

διάστημα.Συνήθως πιέζει για ολοκλήρωση σχέσεων το αγόρι και η 

κοπέλα,αν και συχνά δεν συμφωνεί,υποκύπτει,γιατί φοβάται μήπως τον 

χάσει.Σε άλλες περιπτώσεις η κοπέλα είναι πρόθυμη να ολοκλήρωση τις 

σχέσεις για να μην υστερεί απέναντι στις φίλες και τις συνομήλικες 

της.Η ολοκλήρωση των ερωτικών σχέσεων και σε μερικές περιπτώσεις η 

συνεύρεση με τον πρώτο τυχόντα είναι κάτι σαν μόδα,σαν τελετή 

ενηλικίωσης,που αφήνει πικρή γεύση και αρνητικές εμπειρίες κύριος 

στην κοπέλα.Η βεβιασμένη και βιαστική ενηληκιοσή φέρνει συνήθως 

αισθήματα θλίψης,ενοχής,ντροπής,φόβου και νευρικότητας.Αντιθετα η 

αβίαστη ολοκλήρωση σχέσεων που συνδυάζεται με συναισθηματικό 

δέσιμο προκαλεί το συναίσθημα της πληρότητας.Ένω η φύση έχει 

προγραμματίσει την εφηβεία να ζει δυνατούς και πολλές φορές 

θυελλώδης πλατωνικούς έρωτες,δεν την έχει προγραμματίσει να 

δοκιμάζει πρόωρα τη σεξουαλική ολοκλήρωση.Ο έφηβος δίψα για την 

υπέρβαση αισθημάτων και πλήρη αποδοχή μέσω του έρωτα.Συχνά 

βέβαια περνά μια μεγάλη περίοδο που φοβάται το άλλο φύλο και δεν 

τολμά να το πλησιάσει ούτε ερωτικά ούτε σεξουαλικα, γιατί τον 

απασχολεί υπερβολικά η απόρριψ.Παρόλα αυτά ζητά να δώσει και να 



πάρει έντονα συναισθήματα 

τρυφερότητας,αποδοχής,λατρείας.Ονειρευεται να ζήσει μέσα σε μια 

θύελλα συναισθημάτων και μια μοναδική ευτυχία,πάνω από τα 

ανθρώπινα μέτρα.Μέσα από την συναισθηματική ανταλλαγή θα 

οδηγηθεί σταδιακά και στα ερωτικά παιχνίδια και τέλος στην 

ολοκλήρωση.Όμως για να ξεκινήσουν και οι δύο έφηβοι και κύριος το 

κορίτσι μια σωστή σεξουαλική ζωή,θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 

επενδύσει συναισθηματικά στο άλλο πρόσωπο! Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί πως μέσα στην βιασύνη,την επιπολαιότητα και την ανεμελιά 

της εφηβείας αμελούν ή και αγνοούνται ζητήματα όπως η αντησιλιψη 

και τα σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα. 

Οι σύγχρονοι έφηβοι βιώνουν σήμερα τους έρωτες με εντελώς 

διαφορετικό τρόπο από ό,τι παλαιότερα,εξαιτίας της εισβολής της 

τεχνολογίας.Σήμερα ο έρωτας δεν καθορίζεται από το ποσό συχνά 

συναντιούνται «δια ζώσης» οι έφηβοι, αλλά από τα ποσά μηνύματα 

ανταλάσουν καθημερινά.Είναι τόσο εθισμένοι στην εικονική 

πραγματικότητα,ώστε η ζωντανή παρουσία του άλλου δεν τους 

ικανοποιεί πλήρως,αντίθετα πολλές φορές τους φέρνει αμηχανία.Με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι έφηβοι βιώνουν και τις φιλίες,οι οποίες μαζί 

με τον έρωτα αποτελούν για τους εφήβους τα δυο ισχυρότερα 

συναισθήματα που κατευθύνουν την ζωη τους. 

Διαλέγοντας και αποκτώντας φίλους  

Κάποιος έφηβος γράφει: «Φίλος ή φίλη είναι ένα πρόσωπο,στο οποίο 

μπορείς να μιλήσεις, που του δείχνεις τα αισθήματά σου κι αυτός σου 

μιλάει.Μπορεις να μιλήσεις πιο ελεύθερα σε ένα φίλο.Κάποιος στον 

οποίο μπορείς να πεις τα προβλήματα σου κι αυτός θα σου πει τα δικά 

του προβλήματα. Ένας φίλος είναι "ανοιχτός". Σε έναν φίλο μπορείς να 

πεις τα πάντα.Σ'να φίλο μπορείς να φανέρωσεις τα αληθινά σου 

αισθήματα μπορείς να τον....εμπιστευθείς σ' αυτόν μπορείς να πεις ότι 

αισθάνεσαι και ότι είσαι ένα με αυτόν» Οι έφηβοι ανήκουν σε δυο 

κοινωνίες:την κοινωνία των ενηλίκων και αυτή των συνομηλίκων 

τους.Οι φιλίες τείνουν να εξουδετερώσουν την γονεϊκή επιρροή.Ωστόσο 

η επίδραση της ομάδας των συνομηλίκων δεν θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από την επίδραση της οικογένειας. Η φιλία για τον ίδιο τον 



έφηβο σημαίνει αφοσίωση και στενό συναισθηματικό δέσιμο.Η επιλογή 

ενός φίλου συχνά επηρεάζεται από ομοιότητες στην κοινωνική 

προέλευση(κοινωνικό κύρος οικογένειας),το θρησκευτικό δόγμα,από 

ομοιότητες γενικά παρόμοιων προτύπων και ιδεών.Η πιο σημαντική 

επίδραση στην διαμόρφωση των φιλικών σχέσεων είναι η πίστη ότι 

κάποιος άλλος είναι παρόμοιος με εμάς αυτό είναι πιο σπουδαίο από 

το να υπάρχει πραγματικά ομοιότητα.Επιλέγονται επίσης ως φίλοι 

εκείνοι που εμφανίζουν χαρακτηριστικά που θεωρούνται 

επιθυμητά,σύμφωνα με τις αξίες της ομάδας.Αλλοι έφηβοι ελκύονται 

από συνομηλίκους των οποίων οι ανάγκες συμπληρώνουν τις δικές 

τους(π.χ. κυριαρχικός χαρακτήρας-υποχωρητικός 

χαρακτήρας).Συνηθέστερα όμως η επιλογή φίλων γίνεται με κριτήριο το 

αν εκείνοι θα επέλεγαν εμάς ως φίλους,αν είμαστε συμπαθείς και αν 

έχουν καλή γνώμη για εμάς. Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους είναι 

ζωτικής σημασίας,για τον πολύ σημαντικό λόγο ότι παρέχουν στους 

νέους ευκαιρίες να μάθουν πώς να αλληλεπίδρουν με τους άλλους,πώς 

να ελέγχουν την κοινωνική τους συμπεριφορά,πώς να αναπτύσσουν 

ενδιαφέροντα και δεξιότητες κατάλληλες της ηλικίας τους και πώς να 

μοιράζονται παρόμοια αισθήματα και απόψεις.Η ευκαιρία να 

αποκαλύψουν τον εαυτό τους,η αίσθηση της εμπιστοσύνης και το 

συναίσθημα ότι έχουν κάτι μοναδικό και αποκλειστικό επίσης,παρέχει 

εκείνη την οικειότητα,που κάνει την φιλία τόσο σημαντική η απουσία 

τους(για τον έφηβο που δεν έχει φίλους)κάνει τον κόσμο να φαίνεται 

ένα μοναχικό και αφιλόξενο μέρος για να ζει κανείς. Απαραίτητα 

χαρακτηριστικά για την απόκτηση φίλων αποτελούν η αυτοεκτίμηση, η 

αυτογνωσία και η κοινωνική ευαισθησία.Ο έφηβος γίνεται αποδεκτός 

ως φίλος όταν διακρίνεται από μεγαλοψυχία,στοργή,ευαισθησία,όταν 

ενδιαφέρεται,βοηθά και αποδέχεται τις ιδιαιτερότητες των φίλων 

του.Έναι απαραίτητο να βλέπει τα πράγματα από την οπτική γωνία των 

άλλων και να ρυθμίζει την συμπεριφορά του αναλογιζόμενος με το τι θα 

ενστανθεί ο άλλος,κύριος αν ο άλλος θα πληγωθεί.Ένας καλός φίλος 

είναι κοινωνικός,δραστήριος,φιλικός και καλός λύτης καθημερινών 

διλημμάτων σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η ικανότητα αυτή 

απόκτησης φίλων εξελίσσεται κάτα την διάρκεια της εφηβείας τις 

σχέσεις να έχουν όλο και μεγαλύτερη διάρκεια.Όσο ο έφηβος 



μεγαλώνει τόσο πιο ξεκάθαρα και σταθερά είναι τα ενδιαφέροντα του 

και έτσι διαρκούν περισσότερο οι φιλίες του. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΣ  

Μία προσωπικότητα σε εξέλιξη, όπως είναι ο έφηβος, αμφισβητεί κάθε 

εξουσία –με πρώτη τη γονεϊκή – και προσπαθεί με κάθε τρόπο να πάρει 

στα χέρια του αυτήν την εξουσία. Η αμφισβήτηση είναι θετική, γιατί 

βοηθά τον έφηβο στην ανάπτυξη της κρίσης, της βούλησης, της 

σύγκρισης, της λήψης αποφάσεων και της διαμόρφωσης προσωπικής 

άποψης. Ακόμη βρίσκεται σε έναν διαρκή αγώνα για ψυχολογική 

ελευθερία από τους γονείς –ελευθερία να είναι ο εαυτός του, να έχει τις 

δικές του σκέψεις και συναισθήματα, να αποφασίζει για τις αξίες του 

και να σχεδιάζει το μέλλον του - . Επιθυμεί να έχει την ελευθερία 

αρχικά από τις πιο καθημερινές του συνήθειες, όπως την επιλογή των 

ρούχων του, την επιλογή της παρέας , του τρόπυ διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας. Διεκδικεί τον δικό του προσωπικό χώρο και όλα όσα του 

ανήκουν. Η αμφισβήτηση και ο συνεχής αυτός αγώνας του για 

ανεξαρτησία οδηγούν σε συγκρούσεις ανάμεσα στον ίδιο και τους 

γονείς του. Η εξέλιξη της σύγκρουσης εξαρτάται από την ψύχραιμη ή 

όχι στάση του γονέα και τον τρόπο διαχείρισής της. Οι σχέσεις εφήβου 

και γονέα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του εφήβου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γονεϊκής 

συμπεριφοράς που επηρεάζουν άμεσα τις σχέσεις αυτές και έμμεσα την 

προσωπικότητα του εφήβου. Οι γονείς που συνδυάζουν την αγάπη με 

τον έλεγχο είναι περιοριστικοί, υπερπροστατευτικοί και πολλές φορές η 

υπερβολική αγάπη γίνεται αποπνικτική. Είναι κτητικοί και συχνά υπερ-

υποχωρητικοί. Ο έφηβος μέσα από τη συμπεριφορά αυτή μαθαίνει να 

έχει μία εξαρτημένη στάση και να προσκολλάται στους γονείς του, 

χάνοντας την αυτοπεποίθησή του, αποφεύγοντας ευθύνες και κόπο. 

Ἁλλος τύπος συμπεριφοράς γονέων είναι εκείνος στον οποίο 

συνυπάρχει η αγάπη και η παραχωρητικότητα. Σε ένα κλίμα που οι 

γονείς αποδέχονται τον έφηβο, συνεργάζονται, κάνουν διάλογο μαζί 

του, τον κατανοούν και αποφέυγουν τον υπερβολικό έλεγχο, ο νέος 

νιώθει αυτόνομος, ανεξάρτητος, άξιος , με αποτέλεσμα να εμπιστεύεται 

τους γονείς του και η σχέση μεταξύ τους να είναι υγιέστατη. Οι 



συγκρόυσεις σε αυτή την περίπτωση δε λείπουν, όμως 

ελαχιστοποιούνται και με συζήτηση εξομαλύνονται οι διαφορές 

ευκολότερα. Αντίθετα αποτελέσματα στις σχέσεις γονέων και εφήβων 

μπορούν να φέρουν συμπεριφορές απορριπτικές και ελέγχου, όπου οι 

γονείς αυταρχικοί, απαιτητικοί, συχνά ανταγωνιστικοί, τιμωρούν, 

πετυχαίνοντας ένα μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στους ίδιους και τα 

παιδιά τους, τα οποία νιώθουν εξαρτημένα από εκείνους. Μάλιστα 

πολλές φορές η επικοινωνία μεταξύ τους είναι πολύ συγκεκριμένη, 

χωρίς κανέναν αυθορμητισμό. Ταυτόχρονα με την εξάρτηση, 

προσπαθούν να ξεφύγουν από τη συμπεριφορά αυτή και γίνονται 

αντιδραστικοί, επαναστάτες και αργά ή γρήγορα θα απομακρυνθούν 

από τους γονείς τους. Αντίστοιχα αποτελέσματα στις σχέσεις γονέα-

εφήβου φέρνει και η απορριπτική αυμπεριφορά των γονέων σε 

συνδυασμό με την παραχωρητικότητα. Γονείς αδιάφοροι, 

περιφρονητικοί, απόμακροι, εχθρικοί ή ακόμη και γονείς με υπερβολικά 

φιλελεύθερες στάσεις, οδηγούν τον έφηβο σε αδιέξοδα, ανασφάλεια, 

μοναξιά. Νιώθει πως για τους γονείς του δεν αξίζει, νιώθει 

παραμελημένος και αυτό θα αποτελέσει αιτία συγκρούσεων μαζί τους, 

επιθετική στάση και απομάκρυνση από εκείνους. ¨εφηβοι λοιπόν που οι 

οικογένειές τους χαρακτηρίζονται από δημοκρατικές αλληλεπιδράσεις, 

είναι ψυχολογικά υγιέστερα άτομα, ικανά να παλέψουν μόνα τους στην 

ενήλικη ζωή. Οι σχέσεις σε αυτές τις οικογένειες είναι αρμονικές. κι αν 

ακόμα εμπλακούν σε συγκρούσεις κατορθώνουν να διατηρούν σε 

κάποια επίπεδα την αγάπη και τον έλεγχο. Οι σχέσεις αυτές είναι υγιείς 

και επιτυχημένες, γιατί οι γονείς έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τις 

αυξημένες συγκρούσεις χωρίς να αποσύρουν την αγάπη τους ή να 

επικρατήσει η αυταρχική συμπεριφορά. Η συνεργατικότητα, η 

συναισθηματική επικοινωνία και υποστήριξη, η αποδοχή αλλά η 

καθοδήγηση και η οριοθέτηση εκ μέρους των γονέων είναι ζωτικής 

σημασίας και για τον ίδιο τον έφηβο και για τις μεταξύ τους σχέσεις. 

 
 

 

   
 



 
 

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ  

Η εφηβεία αποτελεί μια μετάβαση στην ενήλικη ζωή, κατά την οποία 
παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές και στα δύο φύλα. Η 
σημαντικότερη αλλαγή είναι το ο έφηβος αποκτά την ικανότητα 
αναπαραγωγής. Εξαιτίας των σωματικών και ορμονικών αλλαγών, 
εμφανίζεται η σεξουαλικότητα, που είναι μέρος της ταυτότητας του 
φύλου, και φυσικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Έτσι, τα άτομα 
καθώς περνούν από την εφηβεία στην ενηλικίωση, αναπτύσσουν 
σεξουαλικά αισθήματα. Το σεξ, ακόμη και στις μέρες μας αποτελεί 
συχνά θέμα ταμπού, κάτι το προκλητικό που σίγουρα θα προκαλέσει 
σχόλια. Ο έφηβος δεν μπορεί να αντιληφθεί πλήρως τη σημασία του, 
αλλά ούτε να το βιώσει ολοκληρωτικά, αφού δεν είναι βιολογικά ούτε 
ψυχικά έτοιμος. 

Φάσεις Εφηβείας και Σεξουαλική Ανάπτυξη 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί, χωρίς κάποια τυχόν 

παρέμβαση σε κάποιο άλλο από τα υποθέματα της εργασίας, ότι η 

σεξουαλική συμπεριφορά του εφήβου καθώς και η συναισθηματική 

ψυχοσύνθεση του διαφοροποιείται ανάλογα με τις φάσεις της 

εφηβείας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, 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). Φυσικά, όλα αυτά είναι συμβατικά, καθώς η εφηβεία και η ηλικία 

στην οποία αρχίζει, ο ρυθμός που με τον οποίο εξελίσσεται, η 

συναισθηματικές αλλαγές που βιώνει καθένας, διαφέρουν από άτομο 

σε άτομο, διαφέρουν, και δε μπορούν να οριστούν με βεβαιότητα για 

τονκαθένα. 

● Στην αρχή της εφηβείας, Κάθε έφηβος αναρωτιέται αν θα είναι 
όμορφος, αν θα γίνει ψηλός κλπ. Όσον 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.  
● Στη μέση εφηβεία, ο έφηβος περνά στην πράξη όσον αφορά το σεξ, 
πειραματίζεται έντονα και είναι πιθανό να αποκτήσει ολοκληρωμένες 
σεξουαλικές σχέσεις, συνήθως με συνομηλίκους του. Καθώς δεν 
ενδιαφέρεται για το μέλλον και είναι προσκολλημένος στο παρόν, 
συνήθως δεν μπορεί να καταλάβει τις πιθανές επιπτώσεις των πράξεών 
του, δεν μπορεί να κάνει υποθέσεις και θεωρεί ότι σε εκείνον δεν 
πρόκειται να συμβεί τίποτα κακό. Έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο να 
αναπτύξει συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (π.χ. 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. 

Πέρα όμως από τα προαναφερθέντα, υπάρχουν και άλλα 

χαρακτηριστικά που διέπουν τους εφήβους. Το κύριο χαρακτηριστικό 

της εφηβείας είναι ο ναρκισσισμός: ένας τρόπος σκέψης που δεν σου 

επιτρέπει να σκεφτείς πως μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος, πιο 

όμορφος, πιο έξυπνος ή πιο δημοφιλής από εσένα. Για να γίνει, λοιπόν, 

όλα αυτά που επιθυμεί, ο έφηβος μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί 

πολλά σενάρια. Το πιο συνηθισμένο από αυτά; Η έντονη επίδειξη της 

σεξουαλικότητάς του, με αγόρια και κορίτσια που τόσο στην 

πραγματική όσο και στην ψηφιακή τους «ζωή» επιλέγουν να 

προβάλλουν προκλητικά το σώμα τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

μειώνεται διαρκώς και η ηλικία έναρξης της σεξουαλικής ζωής, με τα 

τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι οι έφηβοι ξεκινούν πια το σεξ στα 



12, ωθούμενοι από μία ορμονική βιασύνη να ενηλικιωθούν, αλλά και 

από τα ίδια τα κοινωνικά πρότυπα. 

Τα αγόρια επίσης πολύ συχνά μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο 

γύρω από θέματα του σεξ στην εφηβεία. Ένας λόγος είναι ίσως το 

γεγονός ότι στα αγόρια οι αλλαγές είναι πολύ απότομες και ξαφνικές, 

ενώ εκείνα δεν είναι έτοιμα (ώριμα) να χειριστούν τις επιθυμίες, την 

ερωτική διάθεση που νιώθουν, τις ανασφάλειες που έχουν κλπ. Ένας 

άλλος λόγος είναι ότι τα αγόρια ανοίγονται και μιλάνε πολύ πιο 

δύσκολα από τα κορίτσια, συχνά δεν είναι κοντά στους πατεράδες τους, 

έχουν πολλούς φόβους, π.χ. την ομοφυλοφιλία, δεν ενημερώνονται 

επαρκώς, δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια από γιατρούς κλπ.  

Επίσης, κατά την εφηβεία δημιουργούνται πολλές ανασφάλειες. Γενικά, 

στην εφηβεία τα κορίτσια έχουν κυρίως άγχος με το βάρος και την 

εικόνα του σώματός τους, ενώ τα αγόρια με το ύψος τους και το 

μέγεθος του πέους τους. 

Αυνανισμός 

Τα παιδιά ασχολούνται με ικανοποίηση με τα γεννητικά τους όργανα 
από όταν είναι αρκετά μικρά. Στην εφηβεία, όμως, αυτή η τάση γίνεται 
πιο έντονη και πιο «αναγκαστική». Η ναρκισσιστική όψη του εφήβου, 
παράλληλα με τον «πυρετό» των ορμονών του, είναι τα χαρακτηριστικά 
εκείνα που ενισχύουν την αυνανιστική του συμπεριφορά, που τον 
κάνουν να θέλει να ανακαλύπτει το σώμα του και όσες ηδονές μπορεί 
να του δώσει και αυξάνουν το ενδιαφέρον του για το άλλο φύλο. Τόσο ο 
αυνανισμός όσο και τα ερωτικά όνειρα και οι ανάλογες φαντασιώσεις 
είναι πολύ φυσιολογικά, ειδικά στην εφηβεία, και είναι πολύ συχνότερα 
στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια. Το να μαζεύονται πολλοί έφηβοι μαζί 
και να βλέπουν πορνό, να ανταλλάσσουν τέτοιο υλικό μεταξύ τους, να 
το ψάχνουν στο Διαδίκτυο κ.α., όπως και αντίστοιχα να περνάνε πολλές 
ώρες κλεισμένοι στο δωμάτιό τους, ασχολούμενοι πιθανώς και με τον 
αυνανισμό, όσο και αν μας σοκάρει, είναι αναμενόμενο. Είναι αυτή η 
ηλικία στην οποία κάνει έντονη την εμφάνισή της η χρήση 
πορνογραφικού υλικού, γεγονός που «βομβαρδίζει» τον έφηβο με 
πολλαπλά σεξουαλικά μηνύματα, τα περισσότερα από τα οποία, όμως, 
είναι τυποποιημένα και απομακρυσμένα από την πραγματικότητα. 
Μάλιστα, στην εφηβεία ο αυνανισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως 
τρόπος εκτόνωσης του άγχους και άλλων προβλημάτων.  



Σεξουαλικός Προσανατολισμός 

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα σεξουαλικά συναισθήματα 
αφυπνίζονται εξαιτίας των ορμονικών και φυσικών αλλαγών. Οι 
αλλαγές αυτές συμβαίνουν τόσο στο σώμα, όσο και στο νου των 
εφήβων και συχνά προκαλούν αναστάτωση, απορίες και ανησυχία. Για 
πολλά άτομα μπορεί να χρειαστεί χρόνος μέχρι να καταλάβουν ποιοι 
είναι και ποιοι θα γίνουν. Η κατανόηση αυτή περιλαμβάνει επίσης τα 
σεξουαλικά συναισθήματα και τις σεξουαλικές έλξεις των εφήβων. Ο 
όρος σεξουαλικός προσανατολισμός, αναφέρεται στο φύλο από το 
οποίο το άτομο έλκεται.  

Τι γίνεται, όμως, όταν ένας έφηβος αντιλαμβάνεται ότι είναι 
«διαφορετικός»; Όταν, δηλαδή, δεν νιώθει επιθυμία για το αντίθετο 
φύλο, αλλά έλκεται από το ίδιο, το δικό του; Τότε είναι που μπορεί να 
κάνει την εμφάνισή του ένα αίσθημα μειονεξίας και 
«ελαττωματικότητας», ένα στοιχείο που κάνει τον «νάρκισσο» έφηβο 
να νιώσει ξαφνικά πως αποκλίνει από το «κανονικό». Κι αυτό με τη 
σειρά του μπορεί να επιφέρει είτε την ανάπτυξη μιας προσωπικής 
φοβίας και την αποφυγή της αληθινής σεξουαλικής του ταυτότητας ή, 
αντίθετα, μια έκρηξη προς τους γύρω του, η οποία θα εκφραστεί με την 
προκλητική επίδειξη της έλξης του προς το ίδιο φύλο.   Μάλιστα, τα 
παιδιά αυτά είναι συχνά πιθανό να είναι «κλειστά», αντικοινωνικά, να 
εμφανίζουν άγχος ή κατάθλιψη. Μπορεί να είναι σοκαριστικό για ένα 
γονιό, αλλά χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ότι αν ένα παιδί στην 
εφηβεία του έχει ομοφυλοφιλική κατεύθυνση (κάτι περισσότερο από 
ένα μόνο πειραματισμό), μάλλον αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, γι’ 
αυτό και είναι ανάγκη να το δεχτεί. 

Πως αισθάνονται όμως οι ομοφυλόφιλοι έφηβοι; Μια από τις πρώτες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι το αίσθημα ότι όλοι γύρω τους 
φέρονται σαν η ετεροφυλοφιλία να είναι κάτι το αυτονόητο. Είναι πολύ 
συχνό μάλιστα να προσποιούνται ότι καταλαβαίνουν , ή νιώθουν 
πράγματα, έτσι ώστε να διατηρήσουν το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια 
ομάδα. Με τον τρόπο αυτό φτάνουν συχνά στο βαθμό να αρνούνται, ή 
να κρύβουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εαυτού τους έχουν 
αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν προβλήματα ψυχοσυναισθηματικής 
φύσης, όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη. 
Κάποιοι ομοφυλόφιλοι έφηβοι, χωρίς υποστηρικτικά συστήματα έχουν 
αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν προβλήματα ψυχοσυναισθηματικής 
φύσης, όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη. Ακόμα, έχουν επίσης 
αυξημένο κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο, να ζουν στους 



δρόμους, να κάνουν χρήση αλκοόλ , ή ουσιών, ακόμα και να 
προχωρήσουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι ειδικοί επισημαίνουν 
ότι η αύξηση του κίνδυνου δεν οφείλεται στον σεξουαλικό 
προσανατολισμό ως τέτοιο, αλλά στο γεγονός ότι τα ομοφυλόφιλα 
άτομα είναι πιο πιθανό να απομονωθούν κοινωνικά και να πέσουν 
θύματα κακομεταχείρισης. 
 
Εδώ χρειάζεται να τονιστεί ότι ακόμα και η σεξουαλική εμπειρία με ένα 
άτομο του ίδιου φύλου δεν καθορίζει το σεξουαλικό προσανατολισμό 
ενός εφήβου, στο βαθμό που διανύει μια φάση εξερεύνησης της 
σεξουαλικότητας του. Επίσης η εξωτερική εμφάνιση δεν αποτελεί 
ασφαλές κριτήριο. Για παράδειγμα ένας έφηβος μπορεί να έχει μια πιο 
θηλυπρεπή εμφάνιση , ή κάποιο ενδιαφέρον που δεν ανταποκρίνεται 
άμεσα στο αρσενικό μοντέλο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα 
ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ομοίως, μια πιο αρρενωπή εμφάνιση δε 
σημαίνει για την έφηβη γυναίκα ότι είναι ομοφυλόφιλη. Όπως λοιπόν 
συμβαίνει με τα περισσότερα ατομικά χαρακτηριστικά, δεν μπορεί 
κανείς να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα βασισμένος μόνο στην 
εξωτερική εμφάνιση.  

Στατιστικά: 

Εδώ έκρινα χρήσιμο να παραθέσω μερικά σχετικά στατιστικά στοιχεία, 

τα οποία ρίχνουν ιδιαίτερο φως στην εφηβική σεξουαλικότητα, και 

συγκεκριμένα αυτή της σύγχρονης εποχής: 

Πηγές Ενημέρωσης: 

Οι κύριες πηγές ενημέρωσης των εφήβων για το σεξ είναι οι γονείς 

(22%) και οι φίλοι (21%). Σε μικρότερο βαθμό ενημερώνονται από το 

σχολείο (18,2%), το Ιnternet (18,6%), τα αδέλφια (16%), την τηλεόραση 

(13,3%), τα περιοδικά (13,2%) και τα βιβλία (13,9%). 

 

Ηλικία Έναρξης της Σεξουαλικής Ζωής των Εφήβων: 

Έρευνα σε 529 εφήβους ηλικίας 15-16 ετών, στην περιοχή της Αττικής, 

αποκάλυψε ότι μέχρι τα 16 χρόνια το 20% των εφήβων (το νούμερο 

είναι 1 προς 3 όσον αφορά την αναλογία κοριτσιών - αγοριών) έχουν 

ξεκινήσει τη σεξουαλική ζωή τους. Το ποσοστό αυτό φτάνει γύρω στο 

40% μέχρι την ηλικία των 18 ετών. 



 

Πρόσβαση σε Πορνογραφικό Υλικό 

Μέχρι το 2002 περίπου, η μέση ηλικία στην οποία έβλεπε ένα παιδί 

πορνό για πρώτη φορά ήταν τα 13 χρόνια. Στις μέρες μας, αυτή η ηλικία 

έχει μειωθεί αισθητά - κυρίως λόγω του Ιnternet, που δίνει σε κάθε 

παιδί εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα να παρακολουθήσει 

πορνογραφικό υλικό, συχνά αρκετά «σκληρό». Αυτές οι ταινίες κατά 

κάποιον τρόπο αποτελούν για το παιδί ένα πέρασμα στον κόσμο των 

ενηλίκων. 

 
  ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
 

ΤΤιι  εείίννααιι  οο  σσχχοολλιικκόόςς  εεκκφφοοββιισσμμόόςς;; 

Ο σχολικός εκφοβισμού χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη, 
απρόκλητη παρενόχληση, κάποιου παιδιού το οποίο δυσκολεύεται να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του. 

Στην πραγματικότητα, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού δύσκολα 
μπορεί να οριστεί αφού εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. Οι 
εκδηλώσεις αυτές μπορούν να πάρουν τη μορφή της 

 Ψυχολογικής Βίας και εκφράζονται με διάφορα πειράγματα, 
παρατσούκλια, κοροϊδία, διάδοση φημών, εξύβριση, ταπείνωση, 
εξευτελισμός, ρατσιστικά σχόλια, απειλών ή και τρομοκρατίας. Η 
Ψυχολογική βία περιλαμβάνει επίσης και τον εσκεμμένο 
αποκλεισμό μαθητών από διάφορες κοινωνικές και σχολικές 
δραστηριότητες. Μια άλλη μορφή σχολικού είναι η 

 Σεξουαλική Παρενόχληση που χαρακτηρίζεται από σεξουαλικά 
ταπεινωτικά σχόλια, ανεπιθύμητα αγγίγματα, εξαναγκασμός του 
θύματος να παρακολουθεί ή να συμμετέχει ενεργά σε 
σεξουαλικές πράξεις και βιασμός. Όλα αυτά, το παιδί που 
εκφοβίζεται μπορεί μερικές φορές να εξαναγκαστεί να τα υποστεί 
ή και να πράξει μπροστά σε άλλους. 

 Σωματική βία στον σχολικό εκφοβισμό εκδηλώνεται με 
χτυπήματα, σπρωξίματα, κλοτσιές, τσιμπιές και στριμώγματα. 

 Οικονομική Εκμετάλλευση των παιδιών που εκφοβίζονται με 



αποτέλεσμα την κλοπή ή φθορά στα προσωπικά αντικείμενα 
τους. 

 
Τα τελευταία χρόνια στη βιβλιογραφία του bullying προστέθηκε και 
άλλη μια κατηγορία, αυτή του Ηλεκτρονικού ή Διαδικτυακού 
Εκφοβισμού (cyber bullying).Ο όρος Cyber bullying, αποδόθηκε πρώτα 
από τον Bill Belsey και χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις 
διάφορες μορφές ψυχολογικής κακοποίησης οι οποίες συνδέονται με το 
συμβατικό εκβιασμό, μέσω του διαδικτύου ή παρεμφερή τεχνολογία, με 
σκοπό τη σκόπιμη ζημιά ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις: 
• Εξευτελισμό ενός προσώπου μέσω Internet. 
• Συνεχή αποστολή μηνυμάτων άσχημου περιεχομένου μέσω 
Internet. 
• Εξευτελισμό παιδιού ή εφήβου, με τη δημιουργία ενός προφίλ ή 
μπλογκ το οποίο περιλαμβάνει λανθασμένο και εξευτελιστικό 
περιεχόμενο. 
• Αποστολή απειλών 
• Δημοσιοποίηση προσωπικών βίντεο ή φωτογραφιών χωρίς τη 
συγκατάθεση του ατόμου. 

Αυτό που διαχωρίζει τον σχολικό εκφοβισμό από το απλό πείραγμα, 
είναι η διάρκεια και η επανάληψη μιας κατάστασης. Με αλλά λόγια, 
στον σχολικό εκφοβισμό το παιδί «θύτης», υπερέχει σωματικά από το 
παιδί που εκφοβίζεται δηλαδή το παιδί «θύμα» ή αλλιώς το παιδί 
«στόχο». Αντιθέτως, όταν για παράδειγμα δυο παιδιά της ιδίας ισχύος 
έχουν τσακωθεί, αυτό το περιστατικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
σχολικός εκφοβισμός. Επίσης, ο μαθητής που εκφοβίζεται μπορεί να 
είναι συχνά μικρότερης ηλικίας. 

Επιπτώσεις: 
Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού είναι αρκετές, σοβαρές και 
μακροχρόνιες και αφορούν στα παιδιά που πέφτουν θύματα bulling, 
αλλά και τα παιδιά θύτες καθώς επίσης και τα παιδιά παρατηρητές. Η 
τελευταία κατηγορία αναφέρεται στους μαθητές οι οποίοι παραμένουν 
απλοί παρατηρητές χωρίς να υποστηρίζουν ή να προστατεύουν μία από 
τις δύο πλευρές. Συνήθως αισθάνονται άβολα και αναποφάσιστοι 
σχετικά με το ποιος είναι ο υπεύθυνος ή αν το θύμα άξιζε όλο αυτό ή 
όχι. 
Ενώ οι παρακάτω επιπτώσεις ενδέχεται να προκαλούνται και από 
άλλους τρόπους, οι έρευνες γύρω από το θέμα, δείχνουν τις επιπτώσεις 



αυτές να είναι πολλοί συχνές στα θύματα, στους θύτες, άλλα και στους 
απλούς παρατηρητές του σχολικού εκφοβισμού. 
Τα παιδία που εκφοβίζονται 
• Έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από κατάθλιψη 
και άγχος και μερικά από τα συμπτώματα που αναγράφονται 
παρακάτω, μπορεί να εξακολουθήσουν να υπάρχουν μέχρι την 
ενηλικίωση: 
• Έχουν συχνά τάσης αυτοκτονίας που μπορεί να συνεχίσουν και 
μέχρι την ενηλικίωση. Σε μία μελέτη, οι ενήλικες που υπήρξαν θύματα 
σχολικού εκφοβισμού ήταν 3 φορές πιο πιθανόν να κάνουν σκέψεις 
για αυτοκτονία. 
• Είναι πιο πιθανόν να παρουσιάσουν σωματικά συμπτώματα που 
περιλαμβάνουν, πονοκέφαλους ημικρανίες, δερματικά προβλήματα ( 
π,χ., έκζεμα, ή ψωρίαση) έλκος, τρέμουλο, αυξημένους παλμούς 
κρίσεις πανικού κ.α. 
• Σχετική έρευνα έδειξε ότι τα θύματα σχολικού εκφοβισμού – 
μικρής ηλικίας– είχαν τις διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν 
ψυχωτικά συμπτώματα στην εφηβεία 
• Είναι πιο πιθανό να παραπονιούνται για την υγεία τους. 
• Μείωση της σχολικής απόδοσης και παρουσίας στο σχολείο, 
όπως και αυξημένες πιθανότητες να παρατήσουν εντελώς το σχολείο. 
• Έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιδράσουν με εξαιρετικά 
βίαιο τρόπο. 
• αυξημένο αίσθημα θλίψης και μοναξιάς 
• αλλαγές στον ύπνο και στις διατροφικές συνήθειες 
• απώλειας ενδιαφέροντος για δραστηριότητες 
Τα παιδία που εκφοβίζουν 
• ‘Έχουν αυξημένες πιθανότητες κατάχρησης αλκοόλ και άλλων 
ναρκωτικών κατά την περίοδο της εφηβείας καθώς και ως ενήλικες. 
• Είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε καυγάδες, σε βανδαλισμούς 
και να παρατήσουν το σχολείο. 
• Είναι πιο πιθανό να ασκήσουν πρόωρη σεξουαλική 
δραστηριότητα. 
• Είναι πιο πιθανό να έχουν προβλήματα με τον νόμο όταν 
ενηλικιωθούν. Επίσης αυτά τα άτομα όταν ενηλικιωθούν είναι πιο 
πιθανόν να ασκούν βία στους συντρόφους τους και στα παιδία τους 
και αδυνατούν να κρατήσουν τις φιλικές τους σχέσεις. 
Τα παιδία παρατηρητές 
• Έχουν αυξημένες πιθανότητες να καπνίζουν και να κάνουν 
κατάχρηση αλκοόλης ή άλλων ναρκωτικών. 



• ‘Έχουν αυξημένα προβλήματα ψυχικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψη και το άγχος. 
• Είναι πιο πιθανόν να απουσιάζουν συχνά από το σχολείο. 
 
Τα Χαρακτηριστικά του Θύματος 
 
Το παιδί που εκφοβίζεται συνήθως έχει ανασφαλή προσωπικότητα 
 
Τα παιδιά που είναι παθητικά και αγωνιώδη είναι πιθανότερο να είναι 
θύματα του σχολικού εκφοβισμού. Επίσης αισθάνονται ανασφάλεια, να 
έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους και να κλαίνε συχνά. Στην 
πραγματικότητα, μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι η ανασφάλεια και η 
έλλειψη αυτοπεποίθησης που χαρακτηρίζουν μερικά παιδιά, μπορεί να 
τα βάζουν στην θέση του «τέλειου θύματος» αφού η αδυναμία τους 
φαίνεται να προκαλεί τα παιδιά θύτες. Τα παιδιά που είναι θύματα του 
σχολικού εκφοβισμού είναι συνήθως πιο ήσυχα και ευαίσθητα από 
άλλα παιδιά. 
 
Το παιδί που εκφοβίζεται είναι λιγότερο αποδεχτό από συνομήλικους 

Τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού έχουν λιγότερους φίλους από τα 
παιδιά που δεν εκφοβίζονται. Είναι λιγότερο αποδεχτά από 
συνομήλικους, δεν είναι καθόλου δημοφιλή και έχουν δεχτεί και την 
απόρριψη. Αυτά τα παιδιά είναι συνήθως μόνα τα διαλείμματα. Αυτή η 
απόρριψη από τους συνομήλικους εμφανίζεται πολύ πριν να αρχίσει ο 
εκφοβισμός. 

Το παιδί που εκφοβίζεται διαφέρει με κάποιο τρόπο 

Δυστυχώς, τα παιδιά με διάφορα προβλήματα έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες να γίνουν θύματα του σχολικού εκφοβισμού. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα συχνά αναφέρουν 
ότι εκφοβίζονται. 

Το παιδί που εκφοβίζεται είναι σωματικά αδύναμο 

Τα παιδιά που είναι κοντύτερα, λεπτότερα, ή με λιγότερη μυϊκή δύναμη 
από τους συνομήλικους αποτελούν συχνότερα στόχο για εκφοβισμό. 

Τα Χαρακτηριστικά του Θύτη 
 



Το παιδί που εκφοβίζει είναι δημοφιλές 

Είναι συνήθως δημοφιλή παιδιά με πολύ καλές κοινωνικές δεξιότητες 
που προσελκύουν υποστηριχτές, τους οποίους μπορούν εύκολα να 
χειριστούν. Η θέση που έχουν μέσα στην ομάδα συνομήλικων είναι 
σημαντική αφού ενισχύει την δύναμη τους. 

Το παιδί που εκφοβίζει το πιθανότερο να είναι πιο επιθετικό 

Τα παιδιά που εκφοβίζουν έχουν συχνότερα επιθετικές προθέσεις 
απέναντι στο κοινωνικό τους περιβάλλον και έχουν πιο θετικές απόψεις 
για την βία. Είναι παρορμητικά άτομα, έχουν την ανάγκη να 
εξουσιάζουν άλλα παιδιά και δεν παρουσιάζουν κάποια ντροπή 
απέναντι σε αυτό που κάνουν στο «θύμα». 

 ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

Η κατάθλιψη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που μπορεί να 

επηρεάσει άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών και των εφήβων. Είναι  μια ψυχική ασθένεια που επηρεάζει 

όλο το σώμα και έχει αντίκτυπο στον τρόπο που έναν άτομο 

αισθάνεται, σκέφτεται και συμπεριφέρεται. 

Το βασικό χαρακτηριστικό της κατάθλιψης είναι το επίμονο και διαρκές 

συναίσθημα θλίψης, η ευερεθιστότητα και η απουσία ενδιαφέροντος ή 

ικανοποίησης από οποιαδήποτε δραστηριότητα. Τα συμπτώματα αυτά 

συνοδεύονται από μια σειρά άλλων συμπτωμάτων που επηρεάζουν την 

όρεξη, τον ύπνο, τα επίπεδα δραστηριότητας και συγκέντρωσης, την 

αυτοπεποίθηση του ατόμου και την εικόνα του για τον εαυτό του. 

Η κατάθλιψη δεν οφείλεται σε προσωπική αδυναμία του ατόμου ούτε 

σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Είναι  διαφορετική από 

έφηβο σε έφηβο αλλά τα 

κύρια στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι κοινά . 

 

 



ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

 

 

 

 

Η εφηβεία είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από 

πολλές σημαντικές μεταβάσεις. Είναι ένα πέρασμα από την παιδική 

ηλικία στην ενήλικη ζωή. Και αυτό το πέρασμα, όπως κάθε μεταβατική 

περίοδος δεν ποτέ εύκολο. Ο έφηβος είναι αναγκασμένος να 

εγκαταλείψει την ιδανική εικόνα που έχει για τους γονείς.  Ανακαλύπτει 

ότι είναι και εκείνοι τρωτοί κάτι που τον απογοητεύει, όμως είναι 

απαραίτητο προκειμένου να αυτονομηθεί, να κατασκευάσει μια 

υποκειμενική πορεία, να κάνει επιλογές. 

 

Όλοι οι  έφηβοι  βιώνουν  σωματικές  και  ορμονικές αλλαγές, καθώς 

και αλλαγές στο σχολείο, στις σχέσεις με τους συνομηλίκους .Καλούνται 

να ανταποκριθούν στις αυξημένες εσωτερικές και εξωτερικές 

(κοινωνικές) απαιτήσεις για ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς τους. 

Δεν επιθυμούν να τους φέρονται σαν παιδιά, θέλουν να δρουν μόνοι 

τους αλλά δυσκολεύονται 

 να αναλάβουν ευθύνες. 

 



Μέσα απ’ όλες αυτές τις αλλαγές σε ατομικό επίπεδο ο έφηβος 

ανακαλύπτει, αμφισβητεί και κρίνει την κοινωνία στην οποία καλείται 

να ζήσει ως ενήλικος, μια κοινωνία που δημιουργήθηκε από την 

προηγούμενη γενιά συμπεριλαμβανομένων και των γονιών του. 

Συχνά αισθάνεται αυτή τη πραγματικότητα ως εχθρική, απόμακρή, 

σκληρή και άδικη. Σε αυτά τα στοιχεία λοιπόν συνίσταται η περιγραφή 

της διεργασίας της εφηβείας ως παρόμοιας με τη διεργασία πένθους 

και κατά συνέπεια με την καταθλιπτικότητα. 

 

 

 

Τα καταθλιπτικά συναισθήματα που παρουσιάζονται ,με κύριο  το 

αίσθημα της απελπισίας και της απόγνωσης είναι κάτι συνηθισμένο 

στην εφηβεία. Οι έφηβοι με κατάθλιψη είναι συνήθως 

θλιμμένοι, ,έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη ελέγχου στα αρνητικά 

γεγονότα, νιώθουν αβοήθητοι, χωρίς ελπίδα και ασκούν έντονη κριτική 

στον εαυτό τους και στους άλλους. 

Επιπλέον, απεχθάνονται το σώμα τους και αναζητούν να το 

αποποιηθούν, κάποιες φορές με τρόπο πιο βίαιο, όπως με τη νευρική 

ανορεξία, τη βουλιμία, την εξάρτηση 

Από το διαδίκτυο, την τοξικομανία ή τα ατυχήματα κ.ά. 

 

Ο έφηβος συχνά βιώνει έντονο άγχος που έχει να κάνει με το ότι 

δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και αποδεχτεί τη διαφορετικότητά του. 

Έτσι, όταν οι άλλοι προσβάλλουν την 

ποδοσφαιρική του ομάδα, το αγαπημένο του συγκρότημα ή αυτό που 

θέλει να κάνει, είναι σα να προσβάλλουν τον ίδιο. Τότε, αισθάνεται ότι 

θα έκανε τα πάντα για να υπερασπιστεί τα είδωλά του, ακόμα και αν 

αυτό σήμαινε ότι θα διακινδυνέψει τη σωματική του ακεραιότητα, ίσως 

να φτάσει και μέχρι το θάνατο. Αυτό που κρύβεται πίσω 



από την παρόρμηση για επικίνδυνες συμπεριφορές ή την 

αυτοκτονία είναι η μεγάλη δυσκολία του ατόμου να 

αποδεχτεί την πραγματικότητα του «εαυτού» και του «άλλου».  

 

Οι περισσότεροι έφηβοι δεν δείχνουν λυπημένοι 

παρά μόνο όταν μιλούν για την κατάθλιψή τους. Έτσι, 

τα συμπτώματά τους μπορεί να είναι σιωπηλά και να μη γίνουν 

αντιληπτά εγκαίρως από το περιβάλλον τους. Υπάρχει, λοιπόν , μια 

δυσκολία εκ μέρους των εφήβων να μεταδώσουν τα αισθήματα του 

άγχους και της κατάθλιψης στους ενήλικους και προτιμούν να τα 

κρατήσουν για τον εαυτό τους ή να ζητήσουν βοήθεια από 

συνομηλίκους. 

Αν τύχει και δείξουν εμπιστοσύνη προς κάποιο πρόσωπο και δεχτούν να 

ανοίξουν συζήτηση, 

μπορούμε  να  διακρίνουμε αρνητικά  συναισθήματα  όπως 

ενοχή,  χαμηλή  αυτοεκτίμηση,  απογοήτευση  που 

εναλλάσσονται με εκρήξεις πάθους και μεγαλομανίας. 

 

Είναι σε όλους γνωστό χαρακτηριστικό, η απότομη αλλαγή της 

ψυχολογικής διάθεσης των εφήβων. Η συγκεκριμένη αυτή κατάσταση 

μας παραπέμπει στο να αναρωτηθούμε  αν  και  πότε  η  κατάθλιψη  

αποτελεί  μια  φυσιολογική  εκδήλωση  της  εφηβικής  ηλικίας  ή 

αποτελεί 

ψυχιατρική διαταραχή. 

 

Οι γονείς είναι συχνά πολυάσχολοι, τους απασχολούν δυσκολίες και 

άγχη της σκληρής καθημερινότητας που βιώνουν και δε δίνουν τον 

απαραίτητο χρόνο να διερευνήσουν τι μπορεί να συμβαίνει με τον 



έφηβο που κατά τα  άλλα  δε  δημιουργεί  ιδιαίτερα  προβλήματα.  

Συνήθως παρατηρούν  και  ανησυχούν  περισσότερο  για 

εξωτερικευμένες διαταραχές της συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας και ασχολούνται λιγότερο με το πώς πραγματικά νιώθει ο 

έφηβος. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να διακρίνουν τα 

φυσιολογικά σημάδια από τις αλλοιώσεις του χαρακτήρα που 

χαρακτηρίζουν 

την περίοδο της εφηβείας, (όπως είναι η θλίψη, η στενοχώρια, η 

απογοήτευση, η παρορμητικότητα, η αψιθυμία, η επιθετικότητα και η 

εχθρότητα) από μια καταθλιπτική διαταραχή. 

 

ΑΙΤΙΑ  

 

Η αιτιολογία της κατάθλιψης δεν έχει απόλυτα ξεκαθαριστεί. Για 

ορισμένες μορφές κατάθλιψης, ευθύνεται ένα γενετικά 

κληρονομούμενο  ελάττωμα στο μεταβολισμό του κεντρικού νευρικού 

συστήματος.  

Άλλοι παράγοντες είναι κάποια στρεσογόνα γεγονότα της ζωής, όπως ο 

θάνατος, το διαζύγιο, ο χωρισμός, η οικογενειακή δομή, η 

μετανάστευση, η σχολική αποτυχία, η απόπειρα αυτοκτονίας στο άμεσο 

περιβάλλον, ή κάποια σοβαρή σωματική ασθένεια. Όλα αυτά μόνα τους 

ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες κινδύνου (όπως έλλειψη 

υποστήριξης), 

συνδέονται με την εμφάνιση κατάθλιψης στην εφηβεία. 

 

Ειδικότερα στις αιτίες τις κατάθλιψης αναφέρονται οι εξής : 

 

•Γενετικοί παράγοντες 

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατάθλιψης όταν υπάρχει 



οικογενειακό ιστορικό της ασθένειας. Επίσης όταν, για παράδειγμα, η 

μητέρα είναι καταθλιπτική πέρα από τους γενετικούς 

παράγοντες, το παιδί έχει μεγαλώσει σε ακατάλληλο 

περιβάλλον, κάτι που θα έχει επίπτωση στην ψυχική του υγεία. 

•Βιοχημικοί παράγοντες 

Δυσλειτουργία ορισμένων εγκεφαλικών χημικών ουσιών 

των νευροδιαβιβαστών, όπως η σεροτονίνη και η 

νορεπινεφρίνη. 

•Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Απώλεια, σχέσεις, αλλαγές στη ζωή, ψυχικά τραύματα, 

υψηλές προσδοκίες. 

•Ψυχολογικοί παράγοντες 

Ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσε ο έφηβος, η προσωπικότητά του, η 

δυνατότητα που έχει να διαχειριστεί συναισθηματικά καταστάσεις που 

προκαλούν άγχος.  

• H χρόνια έκθεση σε ακτινοβολίες χαμηλών συχνοτήτων (για 

παράδειγμα από γραμμές ΔΕΗ και  ηλεκτρικές συσκευές ) προκαλεί 

δυσλειτουργία του αδένα της επίφυσης, μειώνει την φυσιολογική 

παραγωγή μελατονίνης και σεροτονίνης (βασικών ορμονών για τον 

έλεγχο της διάθεσης) και μπορεί να συμβάλει στην έναρξη ή την 

επιδείνωση συμπτωμάτων κατάθλιψης. Επιπρόσθετα η πολύωρη 

έκθεση σε ακτινοβολίες υψηλών συχνοτήτων (από κεραίες κλπ) 

προκαλεί μείωση των επιπέδων 5-HT (5-hyroxytriyptamine) προδρόμου 

της σεροτονίνης που σχετίζεται με την αύξηση του άγχους και της 

κατάθλιψης . 

 

 

http://www.home-biology.gr/index.php/asirmata-ilektromagnitika-pedia-ipsilis-sixnotitas


 

 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

Ανάλογα  με τις αιτίες που προκαλούν την κατάσταση, διακρίνονται σε 

δύο είδη κατάθλιψης. Το πρώτο είναι αυτό που χαρακτηρίζεται ως 

αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, η πρωτογενής κατάθλιψη των 

εφήβων . 

Η κατάθλιψη αυτή  συνυπάρχει με τα περισσότερα συμπτώματα  

δηλαδή : 

 

απομάκρυνση από  φίλους  και από  δραστηριότητες από  τις  οποίες 

το παιδί αντλούσε  χαρά  και ικανοποίηση στο παρελθόν (το παιδί δεν 

επισκέπτεται 

πια τους φίλους του, ή δεν κάνει καθόλου. 

φίλους και περνά τον περισσότερο χρόνο του μόνο, ενώ 

δραστηριότητες που το ευχαριστούσαν στο παρελθόν δεν έχουν πλέον 

ενδιαφέρον για το παιδί). 

Έλλειψη ενθουσιασμού και ικανοποίησης για οποιαδήποτε 

επιβράβευση. 



Απομακρύνονται από την οικογένεια και αυτό πολλές φορές 

συνοδεύεται από αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Προβλήματα στον ύπνο  (το παιδί μπορεί να ξυπνά πολλές φορές κατά 

τη διάρκεια της νύχτας ή να μη μπορεί να ξυπνήσει το πρωί).  

Διαταραχές  στις διατροφικές συνήθειες (αύξηση ή ελάττωση της 

όρεξης, βουλιμία και ανορεξία). 

 

Το  δεύτερο  είδος κατάθλιψης,  είναι αυτό  που  δεν  έχει  εμφανή αίτια  

,αλλά είναι μια  πιο  χρόνια  και  πιο  συγκεκριμένη  μορφή δυσφορίας. 

Είναι μια άλλου είδους κατάθλιψη, που θεραπεύεται δυσκολότερα. 

Αρχίζει χωρίς να έχει προφανή  αίτια. O ασθενής  αισθάνεται ενοχές για 

πράγματα χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Όλα του φαίνονται ανούσια, τίποτα 

δεν αξίζει τον κόπο, ούτε καν οι απλούστερες, καθημερινές συνήθειες. 

 

Ειδικότερα τα συμπτώματα αυτού του είδους είναι τα εξής : 

 

η  απόσυρση  και  η  απάθεια.  Απάθεια  απέναντι  σε  κάθε 

καθημερινή  υποχρέωση:  προσωπική 

καθαριότητα, δουλειές στο σπίτι. 

θλίψη και αίσθημα απελπισίας (τις περισσότερες ημέρες της 

εβδομάδας και για αρκετές ώρες της ημέρας το παιδί κλαίει και είναι 

θλιμμένο). 

αυξημένος εκνευρισμός και ευερεθιστότητα (ακόμα και 

οι πιο μικρές δυσκολίες φέρνουν εκνευρισμό και θυμό που το παιδί δεν 

μπορεί να διαχειριστεί. Κλαίει χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, 

δεν 



έχει διάθεση να μιλήσει με κανένα και γενικώς δεν έχει όρεξη να κάνει 

απολύτως τίποτα. 

πολλές απουσίες από το σχολείο και σημαντική μείωση στη σχολική 

επίδοση (το παιδί χάνει πολλά μαθήματα, έχει αλλαγές  στους  βαθμούς  

ή  και σοβαρή ανικανότητα στη μάθηση (η οποία συνοδεύεται από 

χαμηλή αυτοεκτίμηση). Η σχολική φοβία, με την έναρξη στην εφηβεία, 

θεωρείται καταθλιπτικό ισοδύναμο. Με τον όρο σχολική φοβία 

εξηγούμε το φόβο του παιδιού να πάει στο σχολείο.[Πρόκειται για μια 

πολύ δύσκολη και περίεργη  κατάσταση,  που  έχει  σχέση  με  τους  

ενδοψυχικούς  παράγοντες  του  παιδιού,  με  τις  ενδοοικογενειακές 

σχέσεις και επιδράσεις και με τα  στοιχεία από τη σχολική 

πραγματικότητα] . 

αναποφασιστικότητα,  δυσκολία  αυτοσυγκέντρωσης .Τα παιδιά 

νιώθουν  κούραση  και  απομονώνονται ενώ αποφεύγουν οποιαδήποτε 

κοινωνική συναναστροφή. 

(παιδιά που ήταν καλά οργανωμένα στο παρελθόν φαίνεται να ξεχνούν, 

να μην μπορούν να οργανώσουν το χρόνο και τις δραστηριότητές  τους 

ή να συγκεντρωθούν σε ό,τι κάνουν), υπάρχει σύγχυση και 

αποπροσανατολισμός.  

Απαισιοδοξία. Καμιά φορά επεκτείνεται και στο ίδιο του το σώμα   

υπερβολικά  συναισθήματα  ενοχής  και  ανικανότητας,  απουσία  

ενθουσιασμού  ή  κινήτρου    και  αίσθημα  ηττοπάθειας  και  χαμηλής  

αυτοεκτίμησης  κακή εικόνα  για  τον  ίδιο  του  τον  εαυτό. Σε 

περιπτώσεις σαν αυτές, ο έφηβος, υποφέρει απίστευτα.  

συχνά  παράπονα  για  κεφαλαλγίες  και  πόνους  στο  στομάχι  (τα  

συμπτώματα  αυτά  συνήθως απορρέουν από την αλλαγή των 

διατροφικών συνηθειών) 

χαμηλή ενεργητικότητα και χρόνια κόπωση. Νιώθει συνέχεια 

κουρασμένος και έχει ένα αίσθημα ακατανίκητης τεμπελιάς εξαιτίας της 

αϋπνίας.  



είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένες διαταραχές της συμπεριφοράς 

όπως (εθισμό στα ναρκωτικά) κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών . 

Φυγή από το σπίτι. Πολλοί έφηβοι με κατάθλιψη, φεύγουν ή συζητούν 

να φύγουν από το σπίτι. Αυτή η προσπάθεια είναι απλά μία κραυγή για 

βοήθεια. 

Εθισμός στο διαδίκτυο. Συνήθως καταφεύγουν σε αυτό  για να 

ξεφύγουν από τα προβλήματά τους, αλλά  η  υπερβολική  χρήση  του  

υπολογιστή  μεγαλώνει  την  απομόνωσή  τους  και  τους  φέρνει  

περισσότερη κατάθλιψη.  

Απερίσκεπτη  συμπεριφορά.  Πολλές  φορές  εμπλέκονται  σε  

επικίνδυνες  ή  υψηλού  κινδύνου  συμπεριφορές, όπως η απερίσκεπτη 

οδήγηση,  το υπερβολικό ποτό. Βία.  Συνήθως τα αγόρια που είναι 

θύματα εκφοβισμού γίνονται βίαια. Επιθέσεις στο σχολείο, μίσος για 

τον ίδιο τον εαυτό τους και επιθυμία να πεθάνουν είναι αποτελέσματα 

της βίας αυτής.  

επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου και αυτοκτονίας, αυτοκτονικός 

ιδεασμός, η καταθλιπτική ή ευερέθιστη διάθεση.  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

τα παιδιά που έχουν περάσει ένα καταθλιπτικό επεισόδιο είναι πολύ 

πιθανό στα επόμενα πέντε χρόνια να εμφανίσουν ένα δεύτερο 

επεισόδιο  

η κατάθλιψη στην παιδική ηλικία μπορεί να προοιωνίζει σοβαρότερες 

καταστάσεις κατά την ενήλικη ζωή  

η κατάθλιψη σε παιδιά και εφήβους είναι συνδεδεμένη  με τον 

αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονία.   

 

Σημασία έχει να υπάρχει ένα περιβάλλον όπου ο έφηβος να νιώθει πως 

μπορεί να εμπιστευθεί τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του, να 

είναι κάποιος εκεί να τον ακούσει και όχι να τον κρίνει. Σήμερα οι 



έφηβοι πιέζονται ιδιαίτερα ως προς τις αποδόσεις τους στο σχολείο ή 

σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Οι απαιτήσεις στις οποίες πρέπει 

να ανταποκριθούν είναι ιδιαίτερα πιεστικές και πολλές φορές 

κλονίζονται ψυχοσυναισθηματικά. Ρόλος της οικογένειας και του 

σχολείου είναι να σταθούν δίπλα τους, να  ‘’απορροφήσουν τους 

κραδασμούς’’, να τους παρέχουν υποστήριξη και συμπαράσταση στο 

δρόμο τους. 

ΛΥΣΕΙΣ 

Οι γονείς των καταθλιπτικών εφήβων, πρέπει να απευθυνθούν   σε ένα 

ειδικό για την κατάθλιψη. Εάν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα υγείας, ας 

ζητήσουν από τον  

γιατρό να τους παραπέμψει σε έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο που 

ειδικεύεται σε παιδιά και εφήβους. Η θεραπεία της κατάθλιψης στην 

εφηβεία μπορεί να είναι δύσκολη, ιδίως αν ο έφηβος πρέπει να 

ακολουθήσει κάποια  φαρμακευτική αγωγή. Ο ψυχολόγος που έχει 

καλή εκπαίδευση και πείρα στην θεραπεία των εφήβων, είναι το 

καλύτερο στοίχημα για την φροντίδα του. Οι έφηβοι είναι εξαρτημένοι 

από τους γονείς τους για να πάρουν αποφάσεις για την υγεία τους. Έτσι 

, οι γονείς πρέπει να ακούν την γνώμη τους. Κανένας θεραπευτής δεν 

κάνει θαύματα και καμία θεραπεία δεν λειτουργεί για όλους. Εάν το 

παιδί αισθάνεται άβολα ή δεν έχει καλή επαφή με τον ψυχολόγο ή τον 

ψυχίατρο, καλό θα ήταν να φροντίσουν να βρουν κάποιον άλλο που θα 

ταιριάξει καλύτερα μαζί του.  

 

 



 

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

 

Αυτοκτονικότητα είναι μια ενέργεια με την οποία κάποιος αποσκοπεί να 

βλάψει τον εαυτό του και περιλαμβάνει αυτοκαταστροφικές 

συμπεριφορές και απόπειρες αυτοκτονίας, άλλοτε επιτυχημένες και 

άλλοτε όχι. 

Η αυτοκτονική συμπεριφορά στην εφηβική ηλικία είναι ένα από τα πιο 

συνηθισμένα φαινόμενα. Η μελέτη και η διερεύνηση του  προβλήματος 

αυτού έγινε πιο σημαντική το τελευταίο διάστημα, λόγω της 

δραματικής αύξησης των αυτοκτονιών νέων ατόμων. Η αυτοκτονία σε 

νεαρές ηλικίες συχνά δηλώνεται είτε σαν ατύχημα είτε σαν μια κακιά 

στιγμή, που οφείλεται σε ένα έντονο τραυματικό γεγονός. Πολύ συχνά 

αυτό το γεγονός είναι η αφορμή της αυτοκτονίας και όχι η αιτία. 

 

 

 

 

 

 

 



Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία : 

 

Αιτία για το 12% των θανάτων στη συγκεκριμένη ηλικία αποτελεί η  

αυτοκτονία. Κυρίως σ την εφηβική ηλικία η αυτοκτονία αναφέρεται ως 

η δεύτερη ή τρίτη αιτία θανάτου για τα παιδιά της ηλικίας από 14 έως 

18 ετών .Το ποσοστό αυτό  αυξάνεται  δραματικά κυρίως από την ηλικία 

των 15 ετών για να φτάσει στο υψηλότερο ποσοστό στο 23ο έτος . 

 

Η αναλογία των   προσπαθειών αυτοκτονίας σε σχέση με τις 

ολοκληρωμένες  αυτοκτονίες είναι 120 προ ς 1.Τα αγόρια, ιδιαίτερα 

από 15 έως 19 ετών, ολοκληρώνουν πιο συχνά, ενώ τα κορίτσια κάνουν 

πιο συχνά απόπειρες, αλλά οι περισσότερες ανεπιτυχείς. 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια τα στοιχεία  είναι δραματικά . 

Περισσότερα από 12.000 παιδιά και έφηβοι νοσηλεύονται στα 

νοσοκομεία των Η.Π.Α λόγω αυτοκτονικών συμπεριφορών 

Όταν η καταθλιπτική διαταραχή είναι σοβαρή τότε η συχνότητά του 

φαινομένου αυξάνεται. 

 

Η τελική απόφαση για την αυτοκτονική δράση είναι συνήθως  

παρορμητική χωρίς εκτίμηση των συνεπειών της και χωρίς  

παρατεταμένη σκέψη . 

 Η λήψη φαρμάκων και η φλεβοτομία είναι οι συχνότεροι 

χρησιμοποιούμενοι τρόποι για τις απόπειρες αυτοκτονίας, ενώ δεν 

υπάρχει πάντα άμεση σχέση του επιλεγμένου μέσου με τη βαρύτητα 

της επιθυμίας του θανάτου. 

 

 



Η πιο συχνή μέθοδος μιας επιτυχούς αυτοκτονία ς που χρησιμοποιούν 

τα παιδιά και κυρίως οι έφηβοι, είναι η χρήση πολυβόλων όπλων 

(αντιστοιχεί για τα 2/3 του συνόλου των αυτοκτονιών για τα αγόρια και 

σχεδόν για το μισό του συνόλου για τα κορίτσια). 

 

Αμέσως επόμενη πιο χρησιμοποιημένη μέθοδος αυτοκτονίας στα 

αγόρια (που αντιστοιχεί στο ¼ )είναι ο απαγχονισμός, ενώ αντίστοιχα 

(το ¼ των) κοριτσιών αποπειράται να αυτοκτονήσει με κατάποση 

τοξικών ουσιών. 

 

Τέλος, η πιο σπάνια  μέθοδος αυτοκτονίας 

στα αγόρια είναι η δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα. Είναι 

θλιβερό αλλά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχει 

διαπιστωθεί μια αύξηση στο ποσοστό των παιδιών που 

παραπέμφθηκαν για αυτοδηλητηρίαση. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 

 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν συνήθως πριν από 

τις αυτοκτονικές σκέψεις και πριν αυτές εξελιχθούν σε αυτοκτονική 

συμπεριφορά. Πολύ συχνά, υπάρχει μια υποκείμενη διαταραχή της 

ψυχικής υγείας , όπως κατάθλιψη ή ένα ψυχοπιεστικό γεγονός που 

προκαλεί τη συμπεριφορά. 



 

Τα παιδιά , λοιπόν, που διατρέχουν κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού 

μπορεί να διακατέχονται από άγχος, να απέχουν από συνήθεις 

δραστηριότητες, μπορεί να μιλούν για θέματα που σχετίζονται με το 

θάνατο, ή ξαφνικά να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους. Τα μέλη της 

οικογένειας και φίλοι θα πρέπει να παίρνουν στα σοβαρά  όλες τις 

απειλές αυτοκτονίας ή απόπειρες. 

 

 

 

 

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνονται στους εφήβους αυτόχειρες είναι η 

πλήρης αδυναμία τους να βρουν λύσεις στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και η έλλειψη στρατηγικής ώστε να ξεπεράσουν τις 

άμεσες πιέσεις.  

  

Διάφοροι παράγοντες : 

 

 

• Προβλήματα συμπεριφοράς 

 Εθισμός στο κάπνισμα, στα ποτά και στα ναρκωτικά. , των οποίων η 

χρήση  μειώνει τις αναστολές στις επικίνδυνες συμπεριφορές και 

μειώνει την επίγνωση των συνεπειών. 



• Επιθετική και παραβατική συμπεριφορά, σωματική βία, βανδαλισμοί, 

κλοπές, προβλήματα με τις αρχές και με το Νόμο, συλλήψεις. ,Κακός 

έλεγχος των παρορμήσεων 

• Συναισθηματικά προβλήματα .Μοναξιά, χαμηλό αίσθημα 

αυτοεκτίμησης, αγχώδεις διαταραχές, δυσθυμία, μείζων κατάθλιψη, 

διπολική διαταραχή, ψυχωτικές καταστάσεις. Οι έφηβοι που πάσχουν 

από κατάθλιψη έχουν συναισθήματα απόγνωσης και αδυναμίας, που 

περιορίζουν την ικανότητα τους να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις στα 

άμεσα προβλήματα τους. 

• Γνωστικά προβλήματα. Δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή.  

•Στρεσογόνα γεγονότα, απώλεια  κάποιου σημαντικού και αγαπημένου 

προσώπου. 

(•Μια αυτοκτονία στο σχολείο.) 

 •Μια έντονη παρενόχληση από το γνώριμο περιβάλλον 

(όπως οικογένεια, σχολείο ή τη 

γειτονιά) ή φίλους Παιδιά και έφηβοι που επιχειρούν απόπειρα 

αυτοκτονίας είναι συχνά θυμωμένοι με τα 

μέλη της οικογένειας τους ή φίλους, δεν είναι σε θέση να 

επεξεργαστούν την οργή 

τους, και τελικά την μετατρέπουν σε οργή ενάντια στον εαυτό τους. 

Μπορεί να 

επιθυμούν να χειραγωγήσουν ή να τιμωρήσουν τους άλλους 

ανθρώπους  

•Ταπείνωση, υποτίμηση από τα μέλη της οικογένειας 

ή από φίλους. 

• ∆ιαζύγιο γονέων .  

• Σχολική αποτυχία.  



•Θύμα εκφοβισμού στο σχολείο 

•Αποτυχία σε διαπροσωπικές σχέσεις, απώλεια ενός φίλου ή φίλης. 

• Μετακόμιση σε άλλο σπίτι ή άλλη πόλη.  

• Απομάκρυνση από την οικογένεια (σπουδές, στρατιωτική θητεία). 

 

 

 Πολλές φορές πίσω από την απόπειρα αυτοκτονίας κρύβεται κάποια 

λανθάνουσα διαταραχή και συνήθως πρόκειται για κατάθλιψη .Ένα 

παιδί δεν έχει καθόλου καλή διάθεση, εκνευρίζεται, δεν τρώει, έχει 

χαμηλούς βαθμούς, παραμελεί την εμφάνισή του, δείχνει καταθλιπτικό, 

ξεσπά εύκολα σε κλάματα και κλείνεται στον εαυτό του, τότε οι γονείς 

πρέπει να ανησυχούν και συγκεκριμένα στην περίπτωση που αυτά τα 

συμπτώματα διαρκέσουν περισσότερο από δύο εβδομάδες.  

 

Πάντως, τα πιο βασικά συμπτώματα είναι δύο: η εμφανής θλίψη σε 

αντίθεση με προηγούμενες συμπεριφορές παιδιού και η έλλειψη 

ικανοποίησης, ακόμη και σε πράγματα που πριν του άρεσαν. Τα πιο 

αντικειμενικά κριτήρια είναι η ένταση των συμπτωμάτων, η 

επαναληπτικότητα και η διάρκειά τους. Ωστόσο, και παρόλο που 

ψυχοπιεστικά γεγονότα είναι αρκετά συχνά στην ζωή των παιδιών, 

αυτά σπάνια οδηγούν σε αυτοκτονική συμπεριφορά εάν δεν υπάρχουν 

άλλα υποκείμενα προβλήματα. 

 

  

 

 



 

 

 Μερικές φορές η αυτοκτονική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα 

μιμητισμού. όταν δηλαδή ένα παιδί μιμείται τις ενέργειες των άλλων. 

Για παράδειγμα, απόπειρες αυτοκτονίας διασήμων ειδώλων της 

νεολαίας, αλλά και άλλων γνωστών προσώπων, συχνά ακολουθούνται 

από αυτοκτονίες ή απόπειρες αυτοκτονίας παιδιών. Ομοίως, μιμητικές 

αυτοκτονίες συμβαίνουν μερικές φορές στα σχολεία. Γι αυτό και σε 

πολλές περιπτώσεις ακολουθεί η ανακοίνωση του περιστατικού στο 

διαδίκτυο. 

 

 Η αυτοκτονία παιδιών είναι πιο πιθανό να επισυμβεί σε οικογένειες 

στις οποίες υπάρχουν διαταραχές της διάθεσης (κατάθλιψη) σε κάποιο 

μέλος, ειδικά μάλιστα αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό αυτοκτονίας ή 

άλλες βίαιες συμπεριφορές. 

 

Ο έφηβος έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ότι κυριαρχεί η 

έλλειψη ελπίδας και η απομάκρυνση αισθημάτων αγάπης και 

φροντίδας για τον εαυτό του. Οι ιδιότητες όμως αυτές δεν χάθηκαν. Γι 

αυτό ο κάθε έφηβος που σκέφτεται να κάνει τέτοια πράξη πρέπει να 

προσπαθήσει να δει τα γεγονότα από κάποια άλλη οπτική γωνία . Έτσι 

ίσως καταφέρει να διαπιστώσει ότι δεν ωφελεί να  δώσει τέλος  στη ζωή 

του για κάποιο πρόβλημα που μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί κανείς δεν 

ξέρει το αύριο τι θα ξημερώσει. Άλλωστε σύμφωνα και με το 

χριστιανισμό, το μεγαλύτερο αμάρτημα / χειρότερο πράγμα που μπορεί 

να κάνει άνθρωπος είναι να σκοτώσει κάποιον, πόσο μάλιστα τον εαυτό 

του. 

ΛΥΣΗ 

Κάθε απόπειρα εφήβου πρέπει να αντιμετωπίζεται πολύ σοβαρά. 

Αποτελεί την τελική και απελπισμένη κίνηση του εφήβου να διατηρήσει 



ή να δημιουργήσει τις σχέσεις του με τους άλλους, αλλά δρα με λάθος 

τρόπο. 

 

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να καθορίσουν πόσο 

σοβαρός είναι ο 

κίνδυνος αυτοκτονίας. Η  θεραπεία μπορεί περιλαμβάνει νοσηλεία, αν ο 

κίνδυνος είναι υψηλός, φάρμακα για τη θεραπεία άλλων διαταραχών 

της ψυχικής υγείας, και ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική. 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας του δεύτερου 
τετραμήνου, ασχοληθήκαμε με το θέμα της εφηβείας. Η ομάδα μας 
επέλεξε να επικεντρωθεί στον έφηβο ως οντότητα και στη ζωή του. 
Ερευνήσαμε τον ψυχολογικό παράγοντα στους εφήβους καθώς επίσης 
και τον ιδιαίτερο τρόπο συμπεριφοράς τους. Ακόμα δε παραλείψαμε να 
αναζητήσουμε τον ρόλο που “διαδραματίζουν” η μουσική, η τέχνη και η 
τεχνολογία στη ζωή των εφήβων. Κατόπιν αποφασίσαμε να 
ασχοληθούμε με τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι έφηβοι τόσο σε 
ατομικό όσο σε συλλογικό επίπεδο ενώ παράλληλα εξετάσαμε τον 



τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το κοινωνικό περιβάλλον. 
Αναφερθήκαμε επιπρόσθετα στις ερωτικές σχέσεις των εφήβων και 
στην σεξουαλική τους ανάπτυξη. Τέλος επιλέξαμε να σας 
ενημερώσουμε-ευαισθητοποιήσουμε για τις αθέατες μα συνάμα πιο 
θλιβερές πτυχές της εφηβικής ζωής..... 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εφηβεία (επί + ήβη) αποτελεί μια διάκριση αναπτυξιακή φάση 

εξαιτίας των ραγδαίων βιοσωματικών αλλαγών και των νέων εξελίξεων 

ως προς τις νοητικές τους ικανότητες και ως προς την σεξουαλικότητα. 

Η ήβη με τα φυσιολογικά ορμονικά φαινόμενα που τη συνοδεύουν, 

παρουσιάζεται στα κορίτσια περίπου στην ηλικία των 11-13 , ετών ενώ 

στα αγόρια στην ηλικία των 12-15 ετών. Ο έφηβος στην περίοδο αυτή 

της ζωής του επιχειρεί να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ταυτότητα του, η 

οποία θα τον συνοδεύει στην ενήλικη ζωή του. Κατά την διάρκεια όλης 

εκείνης της περιόδου, και ώσπου να ολοκληρώσει τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητα του, διανύει ένα δύσκολο δρόμο ανάμεικτων 

συναισθημάτων, συχνά αλληλοσυγκρουόμενων και καλείται να 

ανταποκριθεί σε νέους ρόλους στις σχέσεις που αναπτύσσει. Ο 

συναισθηματικός του κόσμος βρίσκεται σε έντονη αναστάτωση και η 

συμπεριφορά του εναλλάσσεται διαρκώς. Η ευσυγκινησία, η 

ευαισθησία, η ονειροπόληση, δύσκολα μπορούν να συνδυάσουν με την 

επιθετικότητα, την επιθυμία απομόνωσης, τη νευρικότητα, και όμως 

στην ηλικία αυτή συνυπάρχουν! Οι σχέσεις των εφήβων γίνονται 

περιπλοκές, επηρεασμένες από τα συναισθήματα που κατακλύζουν τον 

έφηβο και από την αποδοχή ή όχι των άλλων. Στη φάση αυτή της 

νεότητας ξεκινούν και οι ερωτικές σχέσεις, σχέσεις πρωτόγνωρες που 

κεντρίζουν το ενδιαφέρουν του νέου. Μέσα στον γεμάτο αναστάτωση 

κόσμο των συναισθημάτων και σχέσεων ο νέος εξ' ορισμού αμφισβητεί 

ό,τι ως τώρα ισχύει με την ίδια ευκολία που επηρεάζει και υιοθετεί ό,τι 

νέο του παρουσιάζεται. Η τεχνολογία έρχεται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο με την επιρροή της. Το διέξοδο αυτής της 

συναρπαστικής περιόδου το βρήκαν οι νέοι στην μουσική και την τέχνη. 

Μέσα από αυτές μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες, τις απόψεις τους και 



όσα νιώσουν, βλέπουν ευκολότερο τον κόσμο των σχέσεων και 

συνεχίζουν την εμπειρία του ταξιδιού αυτού!!!!!! 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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http://www.aboutyouth.gr/ 

https://symvstathmos.files.wordpress.com/ 

http://www.paidorama.com/efibeia/ 
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