
 

Γενικό Λύκειο Βαθέος Αυλίδας 

 

Σχολικό Έτος : 2015-2016 

Project  Α  ́τάξης Λυκείου 

 

Θέμα :  

ΕΦΗΒΟ..ΜΠΕΛΑΔΕΣ 
 

 
 

 
 
 
 

Ομάδα Μαθητών Α τάξης  - Τμήμα Α3 

  



 

 

LITTLE  AINSTAIN 

Σταμέλου Ανιγόνη 

Τενεκετζής Δημήτρης 

Τζελά Γεωργία 

Σαχόλλι Αντρέας 

Σαχόλλι Γιώργος 

 

ΚΟΚΛΕΣ 

Σαλεμή Θεοδώρα 

Σαλεμή Όλγα 

Σκούρα Γιώτα 

Τάχο Ειρήνη 

Φύλλια Αγγελική 

 

DREAM TEAM 

Περόνας Παναγιώτης 

Στογάννη Χρήστος 

Τσούτσκας Μαρτίνος 

Τσίλης Μάριος 

 

FANTASTIC-4 

Τόλιας Κωσταντίνος 

Τσίλη Ελένη 

Τσιρογιάννης Τόλης 

Φραγκούλης Σωτήρης 

 

 

CREW 4 THE  WIN 

Σαλί Ελένη 

Ταχταρά  Δήμητρα 

Χαμπίπη Βάσια 

Χαρίτου Δήμητρα 

 



Εφηβο..μπελάδες 

Project – Τμήμα Α3-ΓΕΛ Βαθέος Αυλίδας   1 

Περιεχόμενα 
Πρόλογος ................................................................................................................................... 3 

Εισαγωγή ................................................................................................................................... 4 

Στόχοι ......................................................................................................................................... 5 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ................................................................................................................... 7 

Χαρακτηριστικά της εφηβείας & Ψυχολογία ............................................................................ 7 

Άρνηση .............................................................................................................................. 7 

Τάση για ανεξαρτητοποίηση ............................................................................................. 7 

Τάση για απομόνωση ........................................................................................................ 8 

Απότομες αλλαγές της διάθεσης ...................................................................................... 8 

Εχθρική στάση προς το άλλο φύλο ................................................................................... 8 

Εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας ............................................................................ 9 

Υπεραπασχόληση με θέματα του σεξ ............................................................................... 9 

Υπέρμετρη αιδημοσύνη .................................................................................................... 9 

Κατάθλιψη και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά ........................................................... 9 

Ανία και βαρεμάρα .......................................................................................................... 10 

Νευρικότητα-ανησυχία ................................................................................................... 10 

Αυξημένη ευσυγκινησία .................................................................................................. 10 

Αντικοινωνική συμπεριφορά .......................................................................................... 10 

Κακές επιρροές ................................................................................................................ 10 

Ψύχωση ........................................................................................................................... 11 

Εφηβεία και Κατάχρηση Νόμιμων και Παράνομων Ουσιών: ......................................... 11 

Εφηβεία και Διαταραχές διατροφής. .............................................................................. 11 

Αποστροφή προς την εργασία ........................................................................................ 12 

Έλλειψη συντονισμού στις κινήσεις ................................................................................ 12 

Ονειροπόληση ................................................................................................................. 12 

Ενδιαφέροντα .......................................................................................................................... 13 

Τομέας ενημέρωσης των νέων ........................................................................................ 13 

Η επιλογή μουσικής από τους εφήβους ......................................................................... 13 

Τηλεόραση ....................................................................................................................... 13 

Αθλητισμός ...................................................................................................................... 13 

Η επίδραση της μόδας στους εφήβους: ......................................................................... 15 

Μια τρελή – επαναστατική γενιά : .................................................................................. 15 



Εφηβο..μπελάδες 

Project – Τμήμα Α3-ΓΕΛ Βαθέος Αυλίδας   2 

Χαρακτηριστικά των δύο φύλων στην εφηβεία ..................................................................... 16 

Χάσμα Γενεών ......................................................................................................................... 18 

Τα προβλήματα και οι ανάγκες των εφήβων! ........................................................................ 22 

H εφηβεία στις παλιές εποχές και στην σημερινή .................................................................. 29 

Το σχολείο ....................................................................................................................... 29 

Η εφηβεία του 80 ............................................................................................................ 34 

Γλωσσική Ενδεια ..................................................................................................................... 43 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ................................................................................................................ 45 

Μεθοδολογία Έρευνας. ........................................................................................................... 45 

Συλλογή Υποστηρικτικού Υλικού ..................................................................................... 45 

Ερωτηματολόγιο.............................................................................................................. 46 

Συνέντευξη ...................................................................................................................... 47 

Αποτελέσματα απαντήσεων ερωτηματολογίου ..................................................................... 48 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..................................................................................................................... 54 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ................................................................................................................... 56 

Επίλογος .................................................................................................................................. 57 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................................................................ 58 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ........................................................................................................................ 60 

ΒΙΒΓΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ................................................................................................ 61 

 

 

 

  



Εφηβο..μπελάδες 

Project – Τμήμα Α3-ΓΕΛ Βαθέος Αυλίδας   3 

 

Εφηβο… μπελάδες! 

Πρόλογος  
Οι μαθητές του project Εφηβο..μπελάδες συνεργάστηκαν πολύ καλά έτσι ώστε να 

ολοκληρωθεί η ερευνητική εργασία και να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι της 

ομάδας. Όλα τα μέλη των ομάδων, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα άτομα τα 

οποία συνεισέφεραν στη επίτευξη του στόχου μας, τους συμμαθητές μας από όλες 

τις τάξεις που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, παρέχοντας τις απαντήσεις σε ένα 

σύνθετο και μεγάλο ερωτηματολόγιο που τους ζητήθηκε να απαντήσουν με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια, γιατί αυτό θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό για εμάς. 

Τέλος, ευχαριστούμε την κα. Ηλιοπούλου Ιωάννα, Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού 

Σταθμού Νέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας, η οποία με ευχαρίστηση 

μας επισκέφτηκε στο σχολείο μας και μας έδωσε τη συνέντευξη, και τον κ. Κορέλη 

Αντώνη που συνέβαλε προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της τελικής μας 

εργασίας. 
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Εισαγωγή 
Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας μας είναι να ορίσουμε και να 

περιγράψουμε την ηλικία της εφηβείας σε όσο γίνεται περισσότερα επίπεδα. Αυτή 

τη φορά όμως θέλουμε να επικεντρώσουμε πιο συστηματικά και σε βάθος σε 

θέματα που αφορούν τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, όπως διαμορφώνονται στην 

πολύ ιδιαίτερη περίοδο της εφηβείας στις ερωτικές-σεξουαλικές σχέσεις των 

εφήβων και στις απορίες που έχουν αλλά δεν τολμούν να ρωτήσουν ή δεν μπορούν 

να απαντήσουν επιστημονικά και έγκυρα. Θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τις 

σχέσεις των εφήβων μέσα από μια συζήτηση με έναν ειδικό. Να βρούμε έγκυρες και 

σαφείς απαντήσεις για απορίες που έχουν όλοι οι έφηβοι και αφορούν τον 

ερωτισμό , να ενημερώσουμε και να ενημερωθούμε για τα προβλήματα και τους 

κινδύνους της εφηβείας εστιάζοντας αυτή τη φορά στο κάπνισμα, τον ενδοσχολικό 

ρατσισμό και την ενδοσχολική βία. Να διερευνήσουμε τη ζωή των εφήβων στο 

παρελθόν, να μάθουμε περισσότερα για τα ενδιαφέροντά τους. Ακόμη να 

επικοινωνήσουμε με την ομάδα, να μάθουμε τις ωφέλειες της ομαδικής εργασίας 

και της συνεργασίας. Να ενημερώσουμε τους συνομηλίκους σφαιρικά, με σαφήνεια 

και πληρότητα για ό, τι τους συμβαίνει. Απώτερος και πιο σημαντικός στόχος μας 

τελικά είναι να αποκτήσουμε την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε 

αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που απορρέουν από την ηλικία αυτή και τις 

ραγδαίες αλλαγές που την συνοδεύουν. Επιχειρούμε να δώσουμε επιστημονικές 

απαντήσεις βασισμένες σε αναγνωρισμένους επιστήμονες και βιβλία. 

Ενσωματώνουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήσαμε με 

ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου 

μας, απ d το οποίο καταλήγουμε σε πολύ ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά 

συμπεράσματα. 
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Στόχοι  
Γενικός Στόχος  

Ο βασικός στόχος κατά την ενασχόλησή μας με το θέμα της εφηβείας είναι να 

διερευνήσουμε πως οι ίδιοι οι μαθητές βιώνουν αυτή την τόσο σύντομη αλλά και 

σημαντική περίοδο της ζωής τους, την εφηβεία.  

Έτσι διατυπώσαμε τα παρακάτω βασικά ερωτήματα:  

Ερώτημα 1ο: Ποιοι ψυχολογικοί παράγοντες αλλά και ποιες κοινωνικές επιρροές 

επιδρούν στην ζωή στην εφηβεία;  

 Γύρω από αυτό, θέσαμε και άλλα σημαντικά ερωτήματα όπως: 

• Πώς επηρεάζει την περίοδο αυτή το φύλο τους; 

• Πόσο διαφορετική είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι έφηβοι; 

Ερώτημα 2
ο
: Ποια τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα αλλά και οι ανάγκες και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι;  

Ερώτημα 3
ο
: Ποια η στάση των γονιών σε αυτήν την περίοδο αλλά και η στάση των 

εφήβων απέναντι σε αυτά που αντιπροσωπεύουν οι γονείς; 

 Γύρω από αυτό, θέσαμε και ένα άλλο σημαντικό ερώτημα όπως: 

• Πώς ήταν η ζωή των γονιών τους όταν αυτοί ήταν έφηβοι και πώς είναι η 

ζωή των εφήβων σε άλλες χώρες; 

Ερώτημα 4
ο
: Τι θέλουν να αλλάξουν, πως και τι ήθελαν να θυμούνται όταν πια θα 

έχουν πάψει να είναι έφηβοι;  

Γύρω από αυτό, θέσαμε και ένα άλλο σημαντικό ερώτημα όπως: 

Ποιες αλλαγές θέλουν να φέρουν στην κοινωνία και πως αντιλαμβάνονται την 

«επανάσταση» που καλούνται να κάνουν. 

 

Έτσι διατυπώσαμε τους παρακάτω στόχους:  

Γενικός στόχος  

 Να διερευνήσουμε το βαθμό στον οποίο η εφηβεία, ως μεταβατική περίοδος από 

την παιδική στην ώριμη ηλικία, επηρεάζει τη ψυχολογία των εφήβων.  Να 

διερευνήσουμε τις απόψεις των νέων για την στάση που κρατούν κατά αυτήν την 

περίοδο, προς τους γονείς, το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον τους. 

Ειδικοί Στόχοι  

Να διερευνήσουμε ποια τα ενδιαφέροντα και οι ασχολίες των νέων και για πόσο 

χρόνο αφιερώνουν σε αυτά. 

Να διερευνήσουμε αν έχουν υπάρξει θύματα bulling, και αν έχουν υπάρξει θύτες 

bulling. 

Να να προβληματίσουμε τους μαθητές παραθέτοντας τους κατάλληλα ερωτήματα 

(λ.χ. πιστεύουν ότι υπάρχει χάσμα των γενεών με τους γονείς τους) γύρω από τη 

σχέση τους με την οικογένεια. 

Να διερευνήσουμε το πόσο πιστεύουν ότι αλλάζουν τον εαυτό τους. 

 

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα 

Στην εργασία αυτή τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται είναι η Νεοελληνική 

Γλώσσα, οι Εφαρμογές της Πληροφορικής, τα Μαθηματικά και η Στατιστική. 

Η Νεοελληνική Γλώσσα για να συντάξουν και να γράψουν τα κείμενά τους. 
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Τα Μαθηματικά που βοήθησαν τα παιδιά να επεξεργαστούν τα ερωτηματολόγια και 

να καταλήξουν με τη βοήθεια της Στατιστικής στα αποτελέσματά τους. 

Σχετικά με τις Εφαρμογές της Πληροφορικής  χρησιμοποιήθηκαν η Επεξεργασία  

Κειμένου, το Λογιστικό Φύλλο, η Δημιουργία Παρουσιάσεων και οπωσδήποτε το 

Διαδίκτυο για την αναζήτηση των πληροφοριών. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 

σύγχρονα εργαλεία web 2.0 με τη βοήθεια των οποίων δημιουργήθηκαν, 

δημοσιεύτηκαν αλλά και επεξεργαστήκαν τα αποτελέσματα ηλεκτρονικής 

δημοσκόπησης αλλά και εργαλείων διαμοιρασμού της πληροφορίας. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Χαρακτηριστικά της εφηβείας & Ψυχολογία 
Η εφηβεία είναι μια μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την 

ώριμη ηλικία, όπου συντελούνται μεγάλες αλλαγές στα οργανικά-βιολογικά και στα 

ψυχικά και ψυχοκοινωνικά δεδομένα. 

Η εφηβεία εκφράζει το πέρασμα από μια παρασιτική, παιδική ζωή, σε μια αυτόνομη 

ζωή και ο έφηβος θα περάσει από την κηδεμονία, σε μια φάση που θα είναι 

υπεύθυνος για τις πράξεις του. 

Είναι μια περίοδος κρίσεων και ανισορροπίας εξαιτίας αφενός των αλλαγών που 

συντελούνται στη φυσιολογία του σώματος και των ψυχολογικών του συνεπειών 

και αφετέρου, εξαιτίας της ανάγκης των νέων να πάρουν την τύχη τους στα χέρια 

τους. Αυτό που διαφέρει από έφηβο σε έφηβο, είναι το εύρος, η ένταση και οι 

μορφές της κρίσης καθώς και η λύση που δίνεται. 

Το βιολογικό μέρος της εφηβείας είναι η λεγόμενη ήβη. Πρόκειται για τις 

προπαρασκευαστικές βιωματικές αλλαγές που οδηγούν στη σεξουαλική ωρίμανση. 

Τα χρονικά όρια της εφηβικής ηλικίας δεν μπορούμε να τα προσδιορίζουμε ακριβώς 

γιατί εξαρτώνται από βιολογικούς και από κοινωνικούς παράγοντες. 

Σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την εφηβεία του, 

παίζουν οι εμπειρίες που έχει το άτομο τα πρώτα χρόνια της ζωής του. 

Αυτό γιατί στα πρώτα χρόνια ζωής δημιουργούνται σταθερές και βαθιές 

συναισθηματικές σχέσεις με τους γονείς και τα άλλα μέλη της οικογένειας και 

ενδοβάλλονται πρότυπα συμπεριφορών και ηθικές αξίες. Έτσι αναπτύσσονται 

ορισμένες συμπεριφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις: εμπιστοσύνη στους άλλους, 

ντροπαλότητα, κοινωνικότητα, δυσπιστία και τρόπος αντιμετώπισης των δυσκολιών 

και των ματαιώσεων. 

Ανάλογα λοιπόν με την προηγούμενη ιστορία του εφήβου και με την τωρινή 

περιβαλλοντική, οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση στην οποία ζει, οι 

οργανικές και νοητικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

μπορεί να εξελιχθούν ομαλά ή να πάρουν τη μορφή σοβαρών προβλημάτων. 

 

Άρνηση 

Ο έφηβος με το "όχι" του προσπαθεί να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από το 

περιβάλλον. Εκφράζει το ότι θέλει να μεγαλώσει και ότι δεν θέλει πια να είναι το 

υπάκουο και προσαρμοσμένο παιδάκι. Συχνά αυτή η άρνηση παρατείνεται και 

μέχρι τα 20, 22 ή 25 χρόνια και δείχνει ότι η κρίση της εφηβείας συνεχίζεται – οπότε 

μιλάμε για παρατεταμένη εφηβεία. 

Τάση για ανεξαρτητοποίηση 

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

κηδεμονία. Αυτή η τάση ανεξαρτητοποίησης δεν σημαίνει αποξένωση από τους 

γονείς. Αντίθετα ο έφηβος χρειάζεται πολύ τους γονείς του, χρειάζεται τη αγάπη 

τους, την προστασία τους και τις απόψεις τους. Αλλά μέσα στην ανάγκη του 
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ανεξαρτητοποιηθεί, θεωρεί την προστασία, την αγάπη και το ενδιαφέρον των 

γονέων, εμπόδιο στην προσπάθειά του. 

Τάση για απομόνωση 

Ο έφηβος θέλει τη γωνιά του, την ησυχία του, τον στοχασμό του. Αυτή η ανάγκη 

μπορεί συχνά να τον σπρώχνει μακριά από τα προβλήματα και τις ανάγκες της 

οικογένειας, πράγμα που οι γονείς το εκλαμβάνουν ως αδιαφορία από μέρους του. 

Πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι ο έφηβος ζει περισσότερο στο μέλλον παρά στο 

παρόν και έχει την ανάγκη να απομονώνεται με τον εαυτό του και να βυθίζεται 

ανενόχλητος στις σκέψεις του. 

· Ευθιξία, υπερευαισθησία, πείσμα, 

ισχυρογνωμοσύνη, δειλία, ρομαντισμός. 

Ο έφηβος θέλει να δημιουργήσει έναν 

κόσμο πιο όμορφο, πιο δίκαιο, ιδανικό και 

προσπαθεί να σβήσει ή να ωραιοποιήσει 

οποιαδήποτε πραγματικότητα δεν του 

αρέσει. Οι γονείς πρέπει με υπομονή και 

αγάπη να βοηθήσουν τα παιδιά τους να 

καταλάβουν ότι ο ρομαντισμός είναι κάτι 

όμορφο που συμπληρώνει τη ζωή τους αλλά μπορεί να γίνει αρνητικό στοιχείο αν 

βλέπουν την πραγματικότητα με αυτό τον τρόπο. Η ψυχολογική ετοιμότητα για την 

ρεαλιστικότατα της ζωής θα βοηθήσει τον έφηβο να παλέψει και να αντιμετωπίσει 

το παρόν αλλά και όσα του επιφυλάσσει το μέλλον. Επίσης είναι 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. 

 

Απότομες αλλαγές της διάθεσης 

Ίσως η πιο συνηθισμένη ανησυχία 

των γονιών είναι η συχνά κακή 

διάθεση του εφήβου. Καμιά φορά 

μπορεί να είναι πολύ ήσυχος, 

μουτρωμένος και αντικοινωνικός ενώ 

άλλοτε ακριβώς το αντίθετο: 

ενθουσιασμένος, γεμάτος ζωντάνια 

και αυτοπεποίθηση. Άλλες μέρες 

πιθανό να εμφανίζεται τελείως 

αδιάφορος απέναντι στις ανάγκες σας και άλλοτε ακριβώς το αντίθετο. Αυτές οι 

απότομες αλλαγές, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, δεν έχουν τίποτε το 

ανώμαλο. Θα χρειαστεί ν' ανησυχήσετε πραγματικά, μόνο όταν η συμπεριφορά του 

παιδιού σας έχει και άλλες επιπτώσεις, π.χ. αν δεν τα πέρα με το σχολείο, αν το σε 

μπελάδες ή αν δυσκολεύει τις σχέσεις με τους συνομηλίκους του. 

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.) 
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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. γονική, 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. Και γι’ αυτό 

πολλοί έφηβοι από την ηλικία των 12-17 αρχίζουν να αναζητούν διάφορες 

πληροφορίες σχετικές του θέματος είτε από τους ίδιους τους γονείς, αλλά ακόμη 

και από το διαδίκτυο που ορισμένες φορές μπορεί να οδηγήσει στην 

παραπληροφόρηση. 

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 ιδίως εάν ο χαρακτήρας του ατόμου είναι παραπάνω ντροπαλός απ’ όσο 

πρέπει. 

Κατάθλιψη και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 

Παραπάνω μίλησα για τις απότομες αλλαγές στη διάθεση. Όλοι οι έφηβοι περνούν 

τέτοιες φάσεις, όπου μοιάζουν να είναι δυστυχισμένοι και εκνευρισμένοι. Μερικοί, 

ωστόσο, υποφέρουν από ένα σοβαρότερο πρόβλημα, την κατάθλιψη, που δεν είναι 

ασυνήθιστη σ' αυτή την περίοδο. Σαν συνέπεια της κατάθλιψης, το παιδί 

στενοχωριέται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, τρώει και κοιμάται άσχημα, δεν 

μπορεί να συγκεντρωθεί, είναι υπερευαίσθητο, κλαίει συχνά και δεν τα πηγαίνει 

καλά στο σχολείο. Μπορεί ακόμα να 

γίνει νευρικό και να παραπονιέται 

για οργανικά συμπτώματα, όπως 

στομαχόπονο, πονοκέφαλο, τάση για 

εμετό ή για λιποθυμία. 

Σημείο κινδύνου: Μερικοί έφηβοι 

μελαγχολούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

κάνουν κακό στον εαυτό τους, είτε 

σαν μια απεγνωσμένη προσπάθεια 

να ζητήσουν βοήθεια, είτε επειδή 

θέλουν πραγματικά ν' αυτοκτονήσουν. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι που 

χρησιμοποιεί το παιδί αυτής της ηλικίας για να προκαλέσει κακό στον εαυτό του, 

είναι είτε να πάρει υπερβολική δόση χαπιών, είτε να χαράξει ή να κόψει τις φλέβες 

του. Παρόλο που οι ενέργειες αυτές γίνονται συχνά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 

μπορεί να επακολουθήσει σοβαρή ζημιά, αποτελούν πάντα σημάδι έντονης 

απόγνωσης και θα πρέπει να τις πάρετε στα σοβαρά. 

Το αίτιο της κατάθλιψης δεν είναι πάντα φανερό. Πιθανό να οφείλεται σε 

οικογενειακές εντάσεις, σε σχολικές δυσκολίες ή σε σχέσεις με άλλα άτομα. Καμιά 

φορά, ακόμα και μετά από επίμονες προσπάθειες να διευκρινιστεί το αίτιο, τίποτα 

δεν ανακαλύπτεται. Μα είτε υπάρχει φανερό αίτιο είτε όχι, θα πρέπει πάντα να 

ζητήσετε βοήθεια, αν το παιδί σας προσπαθεί να βλάψει τον εαυτό του. 
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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. 

Αντικοινωνική συμπεριφορά 

Ο εκφοβισμός, η κλεψιά, τα συνεχή ψέματα, η σκληρότητα και η επιθετικότητα 

είναι μερικά από τα προβλήματα που μπορεί να σας ανησυχήσουν σοβαρά. Το 

είδος αυτό της συμπεριφοράς παρουσιάζεται συχνότερα στις πόλεις παρά στην 

ύπαιθρο. Υπάρχουν πολλά αίτια, που έχουν την τάση να ποικίλλουν στους 

διάφορους πολιτισμούς. Σε γενικές γραμμές ωστόσο, μερικές από τις πιο σοβαρές 

αιτίες αντικοινωνικής συμπεριφοράς περιλαμβάνουν την κακή επίδραση ορισμένων 

φίλων και το λαθεμένο τρόπο πειθαρχίας εκ μέρους των γονιών, ιδιαίτερα όταν 

είναι είτε πολύ σκληρή είτε πολύ μαλακή - και καμιά φορά ανύπαρκτη. Μερικοί 

πιστεύουν ότι κακή επίδραση ασκούν και οι ταινίες που δείχνουν τέτοιους τρόπους 

συμπεριφοράς. Θα πρέπει να πάρετε στα σοβαρά κάθε μορφή αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς που εμφανίζει το παιδί σας. 

Κακές επιρροές 

Το σημαντικότερο αίτιο για την 

κατάχρηση ναρκωτικών αποτελεί η 

επίδραση των άλλων. Αν οι γονείς 

καπνίζουν ή πίνουν, είναι πολύ πιθανό 

να κάνουν το ίδιο και τα παιδιά τους. Αν 

οι φίλοι πειραματίζονται με ναρκωτικά, 

πολύ δύσκολα θ' αντισταθεί κανείς στον 

πειρασμό να τους μιμηθεί. Η στάση των 

στενών συγγενών και φίλων έχει μεγάλη 

επίδραση. Αν εσείς καπνίζετε, μη σας 

φανεί περίεργο που θα καπνίζει και το παιδί σας ή αν πειραματίζεται με άλλες 

ουσίες που προκαλούν εθισμό. 

Ο πειραματισμός γρήγορα μπορεί να γίνει εθισμός. Ο πειραματισμός με ναρκωτικά 

αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα, για διάφορους λόγους. Όλα τα ναρκωτικά 

βλάπτουν τον οργανισμό και τα περισσότερα προκαλούν εθισμό. Σοβαρές βλάβες 

της υγείας και θάνατοι από κατάχρηση ναρκωτικών έχουν πάρει τον τελευταίο 

καιρό επιδημικές διαστάσεις. Αν το παιδί σας παίρνει ναρκωτικά ή πίνει πολύ 

οινόπνευμα, θα το καταλάβετε από μια αρκετά φανερή αλλαγή στην 

προσωπικότητα του, από μια συμπεριφορά που είναι σχεδόν αδύνατο να 

προβλεφθεί, υπερβολική υπνηλία, απώλεια των δεξιοτήτων του ή αποτυχία στο 
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σχολείο. Συνηθισμένη είναι και η κακή σωματική υγεία. Αν κάνει ενέσεις, θα 

φαίνονται τα τρυπήματα της βελόνας, συνήθως στα μπράτσα. 

Ψύχωση 

Περίπου ένας στους 200 εφήβους μπορεί να υποφέρει από σοβαρές ψυχικές 

νόσους που συνήθως περιλαμβάνονται στην κατηγορία των ψυχώσεων. Η μορφή 

της ψύχωσης που γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι η σχιζοφρένεια. Σε μια 

ψυχασθένεια, όπως είναι η σχιζοφρένεια, παρατηρείται δραματική και σοβαρή 

διαταραχή της συμπεριφοράς. Μπορεί να παρουσιαστεί ξαφνικά ή βαθμιαία. 

Συνήθως εμφανίζεται μια αλλαγή στη διάθεση του νεαρού ατόμου και στο επίπεδο 

δραστηριότητας του είτε ληθαργική είτε υπερδραστήρια - ενώ η γενική του 

συμπεριφορά μπορεί να γίνει πολύ παράξενη. Οι σκέψεις του είναι συχνά 

συγκεχυμένες, παίρνουν τη μορφή παραληρήματος και μπορεί να επιβραδυνθούν ή 

να επιταχυνθούν. Συνήθως το άτομο χάνει όλες τις αναστολές του. Οι σχιζοφρενείς 

συχνά ακούν φωνές και έχουν παραισθήσεις - νομίζουν πως είναι κάποιοι άλλοι ή 

πως κάτι συμβαίνει το οποίο στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο στη φαντασία 

τους. Αργά ή γρήγορα, γίνεται φανερό πως κάτι δεν πάει καλά κι ότι δε θα 

βελτιωθεί η κατάσταση χωρίς ιατρική βοήθεια. 

Άλλος ένας παράγοντας είναι και η έλλειψη αυτοπεποίθησης όπου είναι  οι 

ραγδαίες αλλαγές συχνά δημιουργούν στον έφηβο αίσθημα ανασφάλειας και 

αβεβαιότητας.  

Εφηβεία και Κατάχρηση Νόμιμων και Παράνομων Ουσιών: 

 Αποτελεί για πολλούς το πιο σημαντικό πρόβλημα όχι μόνο της εφηβείας αλλά και 

της κοινωνίας μας ολόκληρης, και πιθανόν να είναι, καθώς τα ναρκωτικά τις πιο 

πολλές φορές αποτελούν ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Η τάση των εφήβων να 

εξαρτώνται από αυτά έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά της εύθραυστης εφηβικής 

προσωπικότητας: Χαμηλή αυτοεκτίμηση, που διογκώνεται και ξεφουσκώνει 

τάχιστα, άγχος, δυσκολία στις κοινωνικές σχέσεις, περιέργεια η, ανάγκη συμμετοχής 

σε μια παρέα, η επιθυμία τους να δείξουν πως μεγάλωσαν, η αμφισβήτηση των 

κοινωνικών κανόνων, όλα αυτά αποτελούν ευαίσθητους παράγοντες που δύνανται 

να οδηγήσουν τους εφήβους στη δοκιμή αρχικά και στον εθισμό μετέπειτα σε 

εξαρτησιογόνες ουσίες. Δεν μπαίνω στον πειρασμό να προτείνω λύσεις για το θέμα 

αυτό. Οι ρίζες του είναι τόσο βαθιές και πολυσύνθετες και μια επιφανειακή και 

ευκαιριακή του προσέγγιση θα ήταν ανεύθυνη. Επιτρέψτε μου ωστόσο να 

επισημάνω πως οι έφηβοι ενδιαφέρονται ελάχιστα για το μέλλον τους, η ζωή τους 

είναι το παρών, και προειδοποιήσεις που έχουν να κάνουν με την μελλοντική τους 

υγεία λίγο μπορούν να τους αγγίξουν. Δυστυχώς τα ναρκωτικά έχουν συνυφαστεί 

με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης κατά την εφηβεία, με το μεγάλωμα του 

εφήβου και οποιαδήποτε αντιμετώπιση πρέπει να το λαβαίνει αυτό υπόψιν της. 

Εφηβεία και Διαταραχές διατροφής. 

 Στις διαταραχές διατροφής εντάσσονται η νευρική ανορεξία και η βουλιμία. Οι 

διαταραχές αυτές δεν είναι τόσο συχνές όσο η κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών 

αλλά η συχνότητά τους αυξάνεται ανησυχητικά τα τελευταία χρόνια και είναι 

θανατηφόρες, η ανορεξία μάλιστα σε ένα ποσοστό 10 % των περιπτώσεων. Η 

νευρική ανορεξία πλήττει πολύ πιο συχνά τα κορίτσια από ότι τα αγόρια και μπορεί 

να εγκαθιδρυθεί ακόμα κι από την ηλικία των 12 ετών. Χαρακτηρίζεται από μια 
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έντονη ενασχόληση του εφήβου με το σώμα του και το φόβο της παχυσαρκίας. Τα 

άτομα με νευρική ανορεξία πιστεύουν πως είναι παχύσαρκα ακόμα κι αν είναι 

σκελετωμένα. 

Απέχουν συστηματικά από το φαγητό και βρίσκονται σε δίαιτες διαρκείας. Συχνά 

έχουν βουλιμικά επεισόδια κατά τα οποία καταβροχθίζουν μεγάλες ποσότητες 

φαγητού και μετά της αφαιρούν με προκλητό εμετό. Είναι μια αρκετά επικίνδυνη 

κατάσταση καθώς αν δεν αντιμετωπισθεί οδηγεί σε ασιτία και σε κάποιες 

περιπτώσεις στο θάνατο. Αντίθετα η βουλιμία χαρακτηρίζεται από 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια καταβρόχθισης φαγητού που συχνά συνοδεύονται 

από εμετό. Τα βουλιμικά άτομα μέσα από τους επαναλαμβανόμενους εμετούς 

διαταράσσουν το πεπτικό τους σύστημα και την ηλεκτρολυτική τους ισορροπία με 

δυσάρεστες επιπτώσεις. Όπως γίνεται κατανοητό και οι δύο αυτές διαταραχές είναι 

αρκετά σοβαρές και χρήζουν εξειδικευμένης και άμεσης αντιμετώπισης. Αν και 

πολλοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί ως υπεύθυνοι για τη γένεση και τη 

συντήρηση αυτών των διαταραχών, τελευταία έχει γίνει σαφές πως πρόκειται για 

πολιτισμικές διαταραχές. Αυτό σημαίνει πως γεννιούνται και συντηρούνται στη 

βάση των προτύπων ομορφιάς που προβάλει κάθε κοινωνία. Έτσι σε χώρες της 

Αφρικής και σε άλλες κοινωνίες που δεν προβάλλονται τα καχεκτικά μοντέλα ως 

πρότυπο ομορφιάς, οι διαταραχές αυτές είναι άγνωστες. Και πάλι ένοχοι φαίνεται 

να είναι οι εμπορικές εταιρείας μόδας κι ομορφιάς, οι οποίες για να 

μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους, προβάλλουν τον υποσιτισμό ως πρότυπο 

κομψότητας. Όπως και να' χει η νευρική ανορεξία και η νευρική βουλιμία είναι 

δυνητικά θανατηφόρες διαταραχές που πρέπει να αντιμετωπίζονται στα πρώτα 

τους στάδια με τη δέουσα σοβαρότητα. 

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. 

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. 
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Ενδιαφέροντα 

Τομέας ενημέρωσης των νέων 

Η ενημέρωση θα γίνεται με σαφώς πιο 

προσωποποιημένο και έντονα διαφοροποιημένο 

τρόπο. Κάθε επιλογή που θα κάνει ένας έφηβος 

θα επανακαθορίζει το είδος των πληροφοριών 

που θα του παρέχονται επί καθημερινής βάσης. 

Η επιλογή μουσικής από τους εφήβους 

Τα μέσα αναπαραγωγής της μουσικής θα έχουν 

την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τη διάθεση του 

χρήστη και θα αναπαράγουν αυτόματα το είδος της 

μουσικής που αρμόζει καλύτερα στη συγκεκριμένη 

στιγμή και στον συγκεκριμένο χρήστη. Η δυνατότητα 

αυτή θα επιτρέψει στη μουσική να χρησιμοποιείται 

ως μέσο αύξησης της παραγωγικότητας και της 

απόδοσης του εφήβου. 

Τηλεόραση 

Παιδιά και έφηβοι από 8 έως 18 χρονών περνούν περίπου 4 ώρες την ημέρα στην 

τηλεόραση. Οι συζητήσεις για τα προγράμματα στην τηλεόραση είναι πάρα πολύ 

συχνές στην εφηβεία. Τα παιδιά στην περίοδο αυτή αναζητούν την προσωπικότητά 

τους και σε αυτή οφείλονται οι όποιες αποφάσεις τους. Δεν είναι κατάλληλη 

περίοδος για κριτική και απαγορεύσεις. Συνήθως πετυχαίνετε το αντίθετο 

αποτέλεσμα. Εάν το παιδί αποκτήσει εμμονή με την τηλεόραση και εφόσον 

διαπιστώσετε ότι επηρεάζεται 

συναισθηματικά ή ότι έχει ταυτιστεί 

έντονα με κάποιους ήρωες και όλο 

αυτό επιδρά αρνητικά στη ζωή του. 

Αθλητισμός  

Καθώς το παιδί εισέρχεται στα χρόνια 

της εφηβείας εμφανίζονται 

σημαντικές μεταβολές στα σωματικά 

και σεξουαλικά χαρακτηριστικά, τα 

οποία συνοδεύονται από μεταβολές 

εξίσου σημαντικές και θεμελιώδεις 

στην ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Η 

έναρξη κι ο ρυθμός εξέλιξης αυτών 

των χαρακτηριστικών δεν 

συμβαδίζουν απαραίτητα με την 

χρονολογική ηλικία, ωστόσο παρατηρείται προκαθορισμένη και συνεχής 

αλληλουχία εξελίξεων που καλύπτει όλα τα στάδια ανάπτυξης. Ο αθλητισμός 

σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στη ζωή μεγάλου ποσοστού των εφήβων, και 

των δύο φύλων. 

Εδώ αναγράφονται μερικές από τις πιο διαδεδομένες προτιμήσεις των εφήβων: 
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Κολύμβηση 

 

Πολεμικές Τέχνες 

 

Γυμναστική 

 

Ποδόσφαιρο 

 

Χορός 

 

Μπάσκετ 

 

 

Στόχοι της αθλητικής δραστηριότητας των εφήβων: 

Όλοι οι έφηβοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να γυμνάζονται με τρόπο που να 

ενσωματώνεται η φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους. Η εμπλοκή 

των εφήβων σε αθλητικές δραστηριότητες στοχεύει πρωτίστως στην βελτίωση της 

φυσικής τους κατάστασης. Το γυμνασμένο σώμα συμβάλλει στην ενίσχυση της 

καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας, του νευρομυϊκού συντονισμού και των 

αθλητικών δεξιοτήτων. Η διατήρηση της καλής φυσικής είναι ιδιαίτερα σημαντική 

στην συγκεκριμένη ηλικιακή περίοδο του εφήβου κατά την οποία εγκαθίστανται 

συνήθειες που θα καθορίσουν την μελλοντική του υγεία, π.χ. είναι γνωστό ότι η 

παχυσαρκία αποτελεί ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα κι ότι 80% των 

παχύσαρκων εφήβων εξελίσσεται σε παχύσαρκους ενήλικες. Επίσης κατά την 

διάρκεια της εφηβείας, παρατηρείται εντατική μετάλλωση των οστών, η οποία 

επαυξάνεται με την κατάλληλη πλούσια σε ασβέστιο διατροφή και με την άσκηση 

ώστε μελλοντικά να αποφεύγεται η εμφάνιση οστεοπόρωσης. Επιπλέον, με τον 

αθλητισμό αναπτύσσονται ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα στον έφηβο, καθώς 
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επιτυγχάνεται το αίσθημα της επιτυχίας, της προόδου και της εκπλήρωσης των 

στόχων. Επίσης ο αθλητισμός αποτελεί ένα μέσο κοινωνικών συναλλαγών και 

ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων με τα μέλη της αθλητικής ομάδας. Με τον τρόπο 

αυτό αναπτύσσεται το αίσθημα της υπερηφάνειας, του αυτοσεβασμού καθώς και 

του σεβασμού των άλλων, εφόσον όλοι εργάζονται και προσπαθούν για τον κοινό 

στόχο. 

Η επίδραση της μόδας στους εφήβους: 

Η επίδραση της μόδας στο άτομο συγκεκριμένα μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες. 

Ο καθένας προσπαθεί να βρίσκεται μέσα στο 

πλαίσιο των προσταγών της μόδας για να μην 

θεωρηθεί οπισθοδρομικός, είτε συμφωνεί μ’ 

αυτές είτε όχι. Έτσι ασκείται πάνω του ένα είδος 

ψυχολογικού εξανδραποδισμού που συντελεί 

άμεσα στην απώλεια αυτοπεποίθησης και τον 

μιμητισμό μέχρι την αλλοτρίωση της 

συνείδησής του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υποβιβάζεται η αυτοτέλεια του κάθε ατόμου 

και υποβαθμίζεται η κρίση του. Έτσι καταλήγουμε να ανήκουμε όλοι σε ένα 

ομοιόμορφο σύνολο ανθρώπων, στο οποίο δεν διαφέρει ο ένας από τον άλλο, 

έχουμε όλοι τα ίδια πρότυπα και κοινούς στόχους και οδηγούμαστε από τη 

βιομηχανοποιημένη μαζική κουλτούρα. 

Μια τρελή – επαναστατική γενιά : 

Επαναστάτες με σκοπό και με αιτία  

Μα δυστυχώς και με μεγάλη μυωπία 

Παθιασμένα δέρνονται ο ένας με τον άλλον  

Το φρόνημα να δούνε ποιος το ‘χει πιο μεγάλο 

Αγωνιστές με σκοπούς κοινούς ,πίσω από τις 

ταμπέλες  

Όμως τους μάθανε να κρίνουν από το χρώμα 

στις φανέλες 

Σε αντίπαλα στρατόπεδα έχουν χωριστεί  

Το σύστημα ξέρει καλά πώς να διαιρεί 

Μα ποιος ένα παιδί θα κατηγορήσει  

Που τόλμησε να ονειρευτεί και να αμφισβητήσει ;  

Μπορεί με μίσος την καρδιά του ,να έχουνε γεμίσει  

Μα η φλόγα μέσα του ,εντελώς δεν έχει σβήσει 
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Χαρακτηριστικά των δύο φύλων στην εφηβεία 
Αγόρια 

Η παραγωγή  ορμονών προκαλεί σημαντικές αλλαγές σε 

ένα αγόρι. Η ολοκλήρωση των δευτερευόντων 

χαρακτηριστικών διαρκεί όσο και η ήβη (εφηβεία). Στο 

αγόρι εμφανίζεται συνήθως ανάμεσα στα 13 - 14 

χρόνια.  
Σημαντικό γνώρισμα της ήβης (εφηβείας)  είναι η 

αύξηση του ύψους, 50 εκατοστά  κατά μέσον όρο. Η αύξηση του ύψους 

επιτυγχάνεται με τη σκελετική ανάπτυξη . Η ανάπτυξη των άκρων προηγείται 

συνήθως του υπόλοιπου σκελετού-  το αγόρι σ’ αυτή την ηλικία φαίνεται να έχει 

δυσανάλογα ως προς το σώμα,  μακρά άκρα. Το αγόρι έχει λεκάνη στενή.  Η μυϊκή 

ανάπτυξη τονίζει περισσότερο θώρακα, ώμους που  μεγαλώνουν. Οι σμηγματογόνοι 

και ιδρωτοποιοί αδένες που αναπτύσσονται στην ήβη (εφηβεία) στο 

αγόρι αυξάνουν την ποσότητα του ιδρώτα ενώ λιπαίνουν το δέρμα. Η αλλαγή αυτή, 

μαζί με ορμονικές, ψυχικές αλλαγές, δημιουργεί συχνά εξανθήματα στο πρόσωπο 

στην πλάτη, κάτι που ονομάζουμε ακμή. Η ακμή είναι φυσικό γνώρισμα της ήβης, 

συνήθως όμως ενοχλεί το παιδί (αγόρι -κορίτσι) από αισθητικής πλευράς.  

Κορίτσια 

Από  δύο  χρονών το κορίτσι ψηλώνει γύρω στους πέντε 

πόντους ετησίως μέχρι να μπει στην εφηβεία.  

Το ολικό ύψος που κερδίζει ένα κορίτσι μέχρι το 

τελευταίο στάδιο της εφηβείας είναι περίπου 25 

εκατοστά. Προς το τέλος της εφηβείας παρατηρείται 

μείωση της ταχύτητας ανάπτυξης ώσπου το κορίτσι να 

αποκτήσει το τελικό ανάστημά του, περίπου ένα με τρία χρόνια μετά την πρώτη 

εμμηνορρυσία (περίοδος - έμμηνος ρύση). Το κορίτσι αποκτά το τελικό 

ανάστημα  περίπου ένα με τρία χρόνια μετά την πρώτη εμμηνορρυσία (περίοδος - 

έμμηνος ρύση) . Κάποτε όμως αυτό ολοκληρώνεται σε ηλικία 16 ετών. Στην 

εφηβεία, σε ορισμένα κορίτσια,  η επιδερμίδα αποκτά  μοβ ή άσπρες γραμμές. Αυτό 

συμβαίνει όταν το δέρμα  τεντώνεται υπερβολικά με βία, λόγω ραγδαίας 

ανάπτυξης. 

Ομοιότητες και διαφορές 

Ανάμεσα στα δύο φύλα συναντάμε σημαντικές 

ομοιότητες και διαφορές. Οι διαφορές τους έχουν να 

κάνουν κυρίως με τον τρόπο σκέψης ,συμπεριφοράς 

καθώς επίσης με τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες τους. 

Έχει διαπιστωθεί ότι τα κορίτσια ωριμάζουν σε όλους τους τομείς της 

ψυχοσωματικής ανάπτυξης νωρίτερα από τα αγόρια, κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι 

όλα τα κορίτσια υπερτερούν σε νοημοσύνη έναντι των αγοριών.   Οι μέσοι δείκτες 

γενικής νοημοσύνης δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ των δυο φύλων και κάθε 

φύλο υπερτερεί μόνο σε ορισμένα είδη νοητικών λειτουργιών. Ας δούμε αυτή τη 

διαφορά των φύλων μέσα από κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στον τομέα 

των αριθμητικών ικανοτήτων τα αγόρια παρουσιάζουν σαφή υπεροχή, ενώ τα 
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κορίτσια υπερέχουν ελαφρώς στο μνημονικό τομέα και περισσότερο σε τομείς 

γλωσσικών ικανοτήτων. Διαφορές επίσης παρατηρούνται στον τομέα μηχανικών 

ικανοτήτων, με σταθερή υπεροχή των αγοριών (πχ. καταφέρνουν να ανοίξουν με 

μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια ένα κουτί που είναι κλεισμένο με μηχανισμό). 

Τέλος στον τομέα ψυχοκινητικών ικανοτήτων τα αγόρια υπερέχουν ως προς τη 

μυϊκή δύναμη, χονδροειδείς-μαζικές και γενικές κινήσεις του σώματος, ενώ τα 

κορίτσια ως προς τις λεπτές και ειδικές κινήσεις. Στη σημερινή εποχή τα κορίτσια 

διακρίνονται για τη σεμνότητα ,την υποτακτικότητα ,την ευαισθησία ,τη 

συναισθηματικότητα και τη λεπτότητά τους γεγονός που εξηγεί τη συμμετοχή τους 

σε ανάλογες δραστηριότητες (θέατρο ,μουσική ,ποίηση) Από την άλλη μεριά τα 

αγόρια διακρίνονται για την μυϊκή τους υπεροχή ,την κυριαρχία τους και την βίαιη 

και επιθετική συμπεριφορά τους. Για το λόγο αυτό επιλέγουν να 

δραστηριοποιηθούν σε τομείς που να προβάλλονται τα χαρακτηριστικά τους αυτά 

(αθλητισμός ,βαριές εργασίες κλπ).Από την άλλη μεριά ανάμεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια παρατηρούνται και σημαντικές ομοιότητες. Στα αρχαία χρόνια υπήρχε η 

επικράτηση του αρσενικού το οποίο χαρακτηριζόταν ως το ισχυρό φύλο σε 

αντίθεση με το θηλυκό που χαρακτηριζόταν ως το ασθενές. Τα αγόρια πήγαιναν στο 

σχολείο ενώ τα κορίτσια όχι. Επιπλέον τα αγόρια και γενικότερα το αρσενικό φύλο 

είχε κοινωνική ζωή ενώ οι γυναίκες έμεναν κλεισμένες στο σπίτι και ασχολούνταν 

με τις δουλειές του σπιτιού. Στη σημερινή εποχή τα αγόρια και τα κορίτσια είναι 

ισότιμα. Επικρατεί μια άλλη νοοτροπία. Η νοοτροπία αυτή δεν αναγνωρίζει 

τυποποιημένης ρόλους ανάμεσα στα φύλα και πολύ περισσότερο ρόλους υποταγής 

αλλά προωθεί μια σχέση συμβίωσης συναίνεσης και αλληλοεκτίμησης των φύλων. 

Το ίδιο ασφαλώς  παρατηρείται και στις εκδηλώσεις των παιδιών και δεν μπορεί 

παρά να συνδέεται με τη συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών. 
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Χάσμα Γενεών  

 

 

Η διάσταση ανάμεσα στη νέα και την ώριμη 

γενιά προβάλλει  πολλαπλώς. Ενδεικτικές 

μορφές εκδήλωσης στης σύγκρουσης αποτελούν 

οι ακόλουθες: διαφωνίες, αλληλοκατηγορίες, 

αναίδεια, αυθάδεια, οργισμένη συμπεριφορά, 

συγκρούσεις, χλευασμός, θράσος, απάθεια, 

αδιαφορία, στείρα αμφισβήτηση καθιερωμένων 

αξιών, τυπική επικοινωνία, τάσεις φυγής, 

εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας, 

περιθωριοποίηση, ροπή σε φαινόμενα 

κοινωνικής παθογένειας (αναρχισμός, 

χουλιγκανισμός, βία, παραβατική συμπεριφορά, ανταρσίες, ναρκωτικά κ. ά). 

 

Αίτια διάστασης γενεών 

Α.  Εσωτερικά αίτια 

1. Η ηλικιακή διαφορά (βιολογικό 

αίτιο): το νεαρό της ηλικίας και 

η σωματική ευρωστία 

προσδίδουν στους νέους ζωντάνια, ενεργητικότητα, δύναμη σε αντίθεση με 

την έλλειψη των χαρακτηριστικών αυτών στην ώριμη ηλικία. 

2. Η διαφορετική ψυχοσύνθεσή τους λόγω των ανόμοιων σε αριθμό και ένταση 

βιωμάτων, με αποτέλεσμα οι δύο γενιές να παρουσιάζουν αντιθετικά 

γνωρίσματα. Οι νέοι, λόγου χάρη, από τη φύση τους είναι ονειροπόλοι, 

ευαίσθητοι, ενθουσιώδεις, αισιόδοξοι αλλά και επιπόλαιοι, ανυπόμονοι, 

ενώ οι μεγάλοι χαρακτηρίζονται συντηρητικοί, συμβιβασμένοι, διστακτικοί 

αλλά και υπομονετικοί, έμπειροι κ.λπ. Στην ουσία, εκπροσωπούν 

διαφορετικούς κόσμους. Η νεολαία επιχειρεί αλλαγές, καθώς αγαπά την 

ανανέωση και παρασύρεται από το συναίσθημα, ενώ οι ώριμοι προτιμούν 

τις σταδιακές και ελεγχόμενες μεταβολές, διότι δρουν με λογική και 

ρεαλισμό. 
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Β. Εξωτερικά αίτια 

1. Ωστόσο, το χάσμα των γενεών στο σύγχρονο κόσμο προβάλλει πιο έντονο και 

αποδίδεται σε θετικά και αρνητικά γνωρίσματα της ίδιας της εποχής που 

διανύουμε.  

Ειδικότερα, στα θετικά μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής: 

Λόγω της διεύρυνσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της εξέλιξης των Μ.Μ.Ε. 

τα σημερινά παιδιά επεκτείνουν διαρκώς τους πνευματικούς τους ορίζοντες, 

γίνονται κοινωνοί της γνώσης και της μόρφωσης, μέτοχοι της πληροφόρησης και 

ενημέρωσης, μυούνται στον κοσμοπολιτισμό (π. χ. σπουδές, γλωσσομάθεια, πλήθος 

ερεθισμάτων). Έτσι, αποκτούν εμπειρίες, αναπτύσσουν τον προβληματισμό και την 

κριτική τους ικανότητα, αμφισβητούν παγιωμένες αντιλήψεις, πολεμούν το 

κατεστημένο, διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους και ωριμάζουν γρηγορότερα. 

 

2. Στην εποχή μας σημειώνονται ραγδαίες εξελίξεις, πλήθος αλλαγών, πρωτοφανής 

έκρηξη των γνώσεων τις οποίες οι νέοι μπορούν να κατακτήσουν ευχερώς, λόγω της 

αφομοιωτικής τους ικανότητας αλλά και της άριστης σχέσης τους με την τεχνολογία 

και τα επιτεύγματά της. Αντιθέτως, οι μεγάλοι αδυνατούν να προσαρμοστούν με 

την ίδια ευελιξία σ’ έναν κόσμο που συνεχώς διαφοροποιείται. 

3. Στις σύγχρονες κοινωνίες το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλό και οι νέοι 

απολαμβάνουν όλες τις ανέσεις (υλικά αγαθά σε αφθονία), ενώ οι ώριμοι που 

μεγάλωσαν σε διαφορετικές συνθήκες και στερημένα περιβάλλοντα φαίνονται 

εγκλωβισμένοι στα πρότερα βιώματά τους. 

4. Σήμερα οι νέοι έχουν περισσότερα δικαιώματα: ανατρέφονται μέσα σε ένα 

δημοκρατικό πολιτικό κλίμα, οπότε διαμορφώνουν φιλελεύθερο ήθος και πολιτική 

συνείδηση, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται τα τρωτά και να στρέφονται κατά 

της ώριμης γενιάς που τα προκάλεσε (π.χ. αναξιοκρατία, αδικίες). 

5. Οι σημερινοί νέοι ζουν έναν πιο ελεύθερο τρόπο ζωής συγκριτικά με το παρελθόν 

και είναι περισσότερο απελευθερωμένοι, γεγονός που ενοχλεί πολλές φορές τους 

μεγάλους, οι οποίοι συνηθίζουν να ωραιοποιούν το χθες, με επακόλουθα την 

ανταγωνιστική νοοτροπία, το υποσυνείδητο φθόνο και τις συγκρούσεις ανάμεσα 

στις δύο γενιές. Άλλωστε, οι νέοι διαθέτουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και 

αντίληψης –ακόμη και έκφρασης-για τον κόσμο, μια δικής τους κοσμοθεωρία. Οι 

μεγάλοι, επειδή αδυνατούν να κατανοήσουν αυτήν τη διαφορετική σύλληψη των 

πραγμάτων, συχνά, δεν είναι ανεκτικοί μαζί τους. 

6. Ο εκσυγχρονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς, επικοινωνίας και ενημέρωσης 

διευκόλυνε τη συνάντηση των πολιτισμών, των διαφορετικών νοοτροπιών, που 

ασκούν ιδιαίτερη έλξη στην νεολαία. Οι νέοι ενοποιώντας τα παλαιά με τα νέα 

στοιχεία δημιουργούν τη δική τους κουλτούρα, λ. χ. στην ψυχαγωγία. Ωστόσο, τα 

ξενόφερτα πρότυπα συχνά έρχονται σε ρήξη με την παράδοση, τα καθιερωμένα 

πρότυπα και τις συντηρητικές αντιλήψεις των μεγάλων, οπότε η σύγκρουση είναι 

αναπόφευκτη. 
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Επιπτώσεις του χάσματος Γενεών 

1. Το χάσμα γενεών μαρτυρεί έλλειψη σεβασμού στον άνθρωπο, απουσία 

ανθρωπισμού, υποδούλωση σε πάθη και αδυναμίες. 

2. Επικρατεί και στις δύο πλευρές η μονομέρεια και ο δογματισμός, με αποτέλεσμα 

να απουσιάζει η σφαιρική θέαση των φαινομένων και καταστάσεων. 

3. Η νέα γενιά δεν έχει γαλουχηθεί ορθά από τους μεγάλους, ούτε είναι 

εφοδιασμένη με πνευματικές αξίες, οπότε προβάλλει μετέωρη, έρμαιο, θύμα 

προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Επιπλέον, οι νέοι που δε στηρίζονται στην 

πείρα, τη λογική και την ορθή κρίση των μεγάλων προβαίνουν σε επιπολαιότητες 

και σφάλματα, τα οποία στην ακραία τους μορφή αποτελούν φαινόμενα κοινωνικής 

παθογένειας. 

4. Η απόκλιση των γνωμών και η ασυνεννοησία, οι συνεχείς συγκρούσεις και οι 

αλληλοκατηγορίες επιφέρουν στενοχώρια, πικρία, απογοήτευση και στις δύο 

γενιές. 

5. Η έλλειψη συνεργασίας, αλληλεγγύης, κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων αντικατοπτρίζεται στην κρίση των θεσμών, στη διάσπαση της 

κοινωνικής συνοχής και συνιστά τροχοπέδη στην κοινωνική ανέλιξη. 

6. Ενισχυόμενη απειλή προβάλλει η κρίση της δημοκρατίας: απουσιάζει ο διάλογος, 

κυριαρχούν παλαιοκομματικές αντιλήψεις, περιστέλλονται οι ευκαιρίες για 

συμμετοχή των νέων στην πολιτική σκηνή και διευρύνεται το ποσοστό αποχής των 

νέων από τα κοινά. 

8. Οι μεγάλοι, ορισμένες φορές, λειτουργούν καταπιεστικά επεμβαίνοντας στην 

επαγγελματική επιλογή των παιδιών τους, χωρίς να συμμερίζονται τις επιθυμίες, τις 

δεξιότητες και τις κλίσεις του νέου. 

9. Συνήθως οι νέοι, με βάση το πνεύμα αμφισβήτησης που τους διέπει, εκδηλώνουν 

αδιαφορία για τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, τη θρησκεία, τη διαφύλαξη της 

γλώσσας, την πολιτιστική ταυτότητα, ενώ συνάμα ωθούνται σε επιλογές νόθης 

ψυχαγωγίας. 

10. Ομοίως, αμφισβητούν την αξία της ιστοριογνωσίας, την καλλιέργεια του εθνικού 

φρονήματος και την απόκτηση ταυτότητας, τα εθνικά σύμβολα ή ιδανικά, 

προβάλλοντας έκδηλη τη διαφοροποίησή τους από τους μεγάλους. 

Τρόποι γεφύρωσης 

Α. Η ΩΡΙΜΗ ΓΕΝΙΑ: 

1. Αγάπη για τα νιάτα και ευρύτητα πνεύματος: Οι μεγάλοι έχουν χρέος να είναι 

διαλλακτικοί και να μην περιφρονούν τους νέους, να προσπαθούν να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη τους, να κατανοούν τα προβλήματά τους, να σέβονται την 

ιδιαιτερότητα της ηλικίας τους (γνώση της ψυχολογίας του εφήβου), να 

συνειδητοποιήσουν ότι κάθε εποχή έχει τη δική της ηθική, να καταβάλλουν 
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προσπάθεια για προσαρμογή στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας και να μην 

εμμένουν πεισματικά στη συντήρηση. 

2. Προσπάθεια για αποβολή του συντηρητισμού, του δογματισμού, της 

ηθικολογίας, για απαλλαγή από πεισματική αδιαλλαξία, το φανατισμό, τις 

προκαταλήψεις, παράλληλα επιδίωξη της ισορροπίας και του μέτρου (ούτε 

υπερβολική ελευθερία ούτε υπερβολική πίεση), καθώς οι ειλικρινείς σχέσεις με 

τους νέους είναι σχέσεις αγάπης. 

3. Ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας: οι γονείς οφείλουν να αφουγκράζονται τις 

αγωνίες των νέων, να συνδιαλέγονται, να ενδιαφέρονται για τα προβλήματά τους 

και να συνεργάζονται για την αντιμετώπισή τους, με απώτερο στόχο την 

αποκατάσταση της επικοινωνίας και την ψυχική επαφή. 

4. Επιβάλλεται οι ώριμοι να αποτελούν υγιή πρότυπα που θα καθοδηγούν τους 

νέους με συνέπεια λόγων και έργων, ενώ, συνάμα, οφείλουν να τους διδάξουν την 

αναγκαιότητα επίλυσης των διαφορών τους με τον ισότιμο διάλογο. 

5. Καθήκον τους είναι να επιδείξουν ενδιαφέρον αληθινό και έμπρακτο για τη 

μόρφωση, την εργασία και την παιδεία των νέων. Δεν αξίζει να είναι 

προκατειλημμένοι και επιφυλακτικοί απέναντί τους (π. χ. επειδή θεωρούν ότι δεν 

έχουν κατακτήσει ακόμη την ωριμότητα ή ότι δεν μπορούν να αναλάβουν την 

ευθύνη για παραγωγή έργου), αλλά να τους δείξουν εμπιστοσύνη, αναθέτοντάς 

τους δραστηριότητες και αντιμετωπίζοντάς τους ισότιμα, προκειμένου να γίνουν 

ώριμοι και υπεύθυνοι πολίτες. 

Β. Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

1. Ευεργετούνται και οι ίδιοι από τη θετική στάση, την καλόπιστη διάθεση, την 

απροκατάληπτη επικοινωνία, το πνεύμα κατανόησης, συνεργασίας και 

ανεκτικότητας που θα υιοθετήσουν απέναντι στους μεγάλους. Απαραίτητο, 

εξάλλου, θεωρείται να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της συνύπαρξης με 

την ώριμη γενιά. 

2. Οφείλουν να μην είναι αντιδραστικοί, να μην αμφισβητούν ακρίτως οτιδήποτε 

προέρχεται από τον κόσμο των μεγάλων, νε μην κατακρίνουν και απορρίπτουν με 

αδιάλλακτο τρόπον, κάτι που υποδηλώνει αρνητική στάση ζωής. Αντιθέτως, αξίζει 

να δείχνουν σεβασμό στην ώριμη γενιά και τις κατακτήσεις της, να αναγνωρίζουν 

πως όσα απολαμβάνουν στη σύγχρονη κοινωνία είναι έργο των περασμένων γενιών 

και να βλέπουν με κατανόηση τις αστοχίες των μεγάλων. 

3. Αναγκαίο είναι να μην είναι απότομοι, σκληροί και αναιδείς με τους μεγάλους, 

αλλά να πραγματοποιούν γόνιμη επεξεργασία των καλοπροαίρετων συμβουλών και 

της πολύτιμης πείρας τους. 

4. Έχουν καθήκον να μην επιδεικνύουν αδιαφορία, ανευθυνότητα, αδράνεια, αλλά 

να επιδιώκουν την εργατικότητα, τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα. Κάθε νέος 

οφείλει να κατανοήσει πως, όταν διεκδικεί τα δικαιώματά του, προϋποτίθεται ότι 

είναι συνεπής πρώτα στις υποχρεώσεις του. 
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5. Η νέα γενιά πάντοτε οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Χρειάζεται, όμως, να 

συνειδητοποιήσει πως ο κόσμος δεν αλλάζει ριζικά, αλλά με υπομονή, με διαρκή 

αγώνα και θυσίες επιτυγχάνονται σταδιακά οι κοινωνικές μεταβολές. Η κατάσταση 

επιδέχεται ουσιαστική βελτίωση, γι’ αυτό απαιτείται θέληση, συνεργασία και 

χρόνος. Στο πλαίσιο αυτό οι νέοι καλούνται να οικοδομήσουν επί των 

δημιουργημένων κι όχι να καταλύσουν χωρίς προνοητικό σχεδιασμό. 

Τα προβλήματα και οι ανάγκες των εφήβων! 
Η εφηβεία είναι μια ηλικιακή φάση στην οποία συμβαίνουν πάρα πολλά. Σίγουρα 

πρόκειται για μια δύσκολη ηλικία. Η αύξηση συγκεκριμένων ορμονών σημαίνει 

αφύπνιση της σεξουαλικότητας ενώ η ανάπτυξη του σώματος γίνεται με ραγδαίο 

ρυθμό και συχνά προκαλεί στους εφήβους αμηχανία αλλά και απογοήτευση. 

Μπορεί κανείς βέβαια να ισχυριστεί ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν λόγο να 

αγχώνονται καθώς δεν έχουν τις έγνοιες της ενήλικης ζωής. Δεν είναι όμως έτσι. 

Ποιοι είναι οι παράγοντες που προκαλούν άγχος στην εφηβική ηλικία; 

Η συμπεριφορά των εφήβων καθορίζεται από τις ορμόνες που προκαλούν 

κυκλοθυμισμό συχνά ανεξήγητο. Ο έφηβος προβληματίζεται αλλά και 

αναστατώνεται από τις εξάρσεις της διάθεσής του και από τα σκαμπανεβάσματα 

μεταξύ υπερδιέγερσης και θλίψης. Αυτή η παράξενη διάθεση έχει αντίκτυπο και 

στους γύρω του προκαλώντας άγχος και ανησυχία στους γονείς. 

Στην εφηβική ηλικία αρχίζει να σχηματίζεται και μια πρώιμη μορφή της ενήλικης 

ταυτότητας του ανθρώπου. Ο έφηβος πειραματίζεται, δοκιμάζει, προβάρει διάφορα 

στυλ στη μουσική, στο ντύσιμο, στο χτένισμα, στη συμπεριφορά. Συχνά, 

διακατέχεται από έντονη ανησυχία προβληματισμούς και άγχος για το μέλλον που 

πολλές φορές είναι δικαιολογημένο. 

Βασική πηγή άγχους στην εφηβική ηλικία αποτελούν και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ο 

έφηβος έρχεται σε σύγκρουση με τους γονείς του, προσπαθώντας να κερδίσει 

προνόμια και ανεξαρτησία ενώ συνειδητοποιεί ότι θα εξαρτάται για πολύ καιρό 

ακόμη με αυτούς. Οι σχέσεις πάλι, με το άλλο φύλο γίνονται πιο απαιτητικές ενώ 

εμφανίζεται και ο 

παράγοντας της 

σεξουαλικότητας που 

περιπλέκει τα πράγματα 

και επιβαρύνει τον έφηβο 

με αγωνία αλλά και με 

ευθύνη. Γενικότερα και οι 

κοινωνικές σχέσεις 

ανησυχούν τους εφήβους 

καθώς η κοινωνική ζωή 

αποκτά μεγάλη σημασία γι΄ 

αυτούς. 
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 Η ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός παιδιού είναι «μία δυναμική συναλλακτική 

διεργασία». Δηλαδή, τα παιδιά αλληλεπιδρούν ενεργά με το περιβάλλον τους και 

κατ’ αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται η διαμόρφωση της σκέψης, του συναισθήματος 

και της συμπεριφοράς τους. Πιο συγκεκριμένα, το παιδί εξελίσσεται, αυτονομείται 

και προετοιμάζεται για την ενήλικη ζωή μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσει όχι 

μόνο με την 

μητέρα και τον 

πατέρα του, 

αλλά και με τους 

φίλους, τους 

συμμαθητές και 

τα αδέλφια 

του. Πλέον 

θεωρούμε ότι η 

φιλία και η 

αδελφική σχέση 

καθορίζουν και 

αυτές την ανάπτυξη της προσωπικότητας του άτομου. 

 

Κάτι ακόμα που προκαλεί ανησυχία 

στους εφήβους είναι και το ίδιο 

τους το σώμα. Καθώς αναπτύσσεται 

αποκτά μεγάλη σημασία γι΄αυτούς. 

Τριχοφυΐα, καμπύλες, καινούργιες 

διαστάσεις. Για πολλούς εφήβους η 

μορφή που παίρνει το σώμα τους 

είναι απογοητευτική καθώς 

συγκρίνουν την εικόνα τους με 

διάφορα πρότυπα και νιώθουν ανεπαρκείς. Οι έφηβοι περνάνε πολλή ώρα μπροστά 

στον καθρέφτη και τα συναισθήματα άγχους για την εξωτερική τους εμφάνιση είναι 

πολύ συνηθισμένα και πολλές φορές οδηγούν σε μειωμένη αυτοεκτίμηση αλλά και 

σε επικίνδυνες διατροφικές ακρότητες.  

Ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα της εφηβείας είναι οι λεγόμενες εξαρτήσεις 

Η εφηβεία και γενικότερα τα νιάτα είναι μια πολύ ευχάριστη αλλά και συνάμα 

επικίνδυνη περίοδος της ζωής ενός ανθρώπου. Οι νέοι καλούνται να γίνουν 

ανεξάρτητοι και να αποφασίσουν το μέλλον τους. Πολλές φορές όμως γίνονται 

θύματα των περιστάσεων, είτε λόγω περιέργειας, είτε λόγω κάποιων παραγόντων 

αποφασίζουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα που οι συνεχής χρήση τους 

μπορεί να αποβεί  μοιραία. Βρίσκονται σε μια ηλικία που είναι πλέον ιατρικά 

αποδεδειγμένο ότι είναι επιρρεπείς να εθιστούν σε κάποιες ουσίες νόμιμες ή 

παράνομες. 
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

Χαρακτηρίζεται ως η πιο 

επικίνδυνη μορφή εξάρτησης, 

κι αυτό διότι τις περισσότερες 

φορές οδηγεί στον θάνατο. 

Τα ναρκωτικά μπορούν να 

διακριθούν σε διάφορες 

ομάδες. Για παράδειγμα σε 

νόμιμα (νομικά αποδεκτά) και 

παράνομα (απαγορευμένα). 

Το αλκοόλ και ο καπνός είναι 

νόμιμα, ενώ αντίθετα το 

χασίς ,οι αμφεταμίνες και η 

ηρωίνη είναι παράνομα. Παρ’ 

όλα αυτά καμία ουσία στο 

αρχικό της στάδιο δεν ήταν παράνομη. Τα ναρκωτικά δημιουργήθηκαν κυρίως για 

λόγους ιατρικούς.  

 

Υπάρχουν πολλών είδη ναρκωτικών  

Τα κυριότερα είναι: 

1) Χασίς 

2) Ηρωίνη 

3) Έκσταση (MDMA) 

4) LSD 

5) Ηρεμιστικά 

 

‘Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στην εφηβεία είναι  το bullying 

Το bullying είναι μια επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά, που μπορεί να 

είναι σωματική, λεκτική, ή σχεσιακή. Τα αγόρια συχνά φοβερίζουν με φυσικές 

απειλές και ενέργειες, ενώ τα 

κορίτσια είναι πιο πιθανό να 

εμπλακούν σε λεκτικό ή 

σχεσιακό εκφοβισμό.  Τα 

αποτελέσματα είναι παρόμοια 

για τα παιδιά που δέχονται 

τέτοιες συμπεριφορές: 

-Αισθάνονται πόνο, θυμό, 

φόβο, νιώθουν αβοήθητα, 

χωρίς ελπίδα, απομονωμένα, 

ντροπή, ακόμη και ενοχή ότι ο 

εκφοβισμός είναι κατά κάποιο τρόπο δικό τους σφάλμα. Μπορούν ακόμη να 

εκδηλώσουν αυτοκτονικές τάσεις. 
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-Η σωματική υγεία είναι πολύ πιθανό να υποφέρει εξίσου και τα παιδιά αυτά 

βρίσκονται σε μεγαλύτερο βαθμό εκτεθειμένα στον κίνδυνο να αναπτύξουν 

προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ως 

ενήλικες να εμφανίσουν PTSD (διαταραχή μετά -τραυματικού στρες). 

 

-Είσαι πολύ πιθανό να χάσουν, να παραλείψουν ή  ακόμα και να εγκαταλείψουν το 

σχολείο για να αποφύγουν να πέσουν θύματα σχολικού εκφοβισμού. 

Η πιο καταστροφική πτυχή του εκφοβισμού είναι η επανάληψη του. Τα παιδιά ή οι 

έφηβοι που χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά του εκφοβισμού συχνά είναι αμείλικτα 

και συνεχίζουν την παρενόχληση ξανά και ξανά για μεγάλες χρονικές περιόδους. Τα 

άτομα που παρενοχλούνται, ζουν με τον συνεχή φόβο του πότε θα ξαναπέσουν 

θύματα εκφοβισμού, με ποιο τρόπο και ως που θα φτάσει η κατάσταση την 

επόμενη φορά. 

 

Είδη εκφοβισμού / παρενόχλησης 

Σωματικός εκφοβισμός: 

-Χτυπήματα, κλοτσιές, σπρωξίματα ή ακόμα και οι απειλές αυτών 

-Κλοπές, κρύψιμο ή καταστροφή πραγμάτων κάποιου 

-Καψόνια, παρενοχλήσεις, ταπείνωση. Κάνοντας κάποιος να κάνει πράγματα που 

αυτός ή αυτή δεν θέλει να κάνει. 

Λεκτικός εκφοβισμός:    

 -Χαρακτηρισμοί 

-Πειράγματα, χλευασμοί 

-Προσβολές ή λεκτική κακοποίηση 

Σχεσιακός εκφοβισμός: 

-Άρνηση να μιλήσει σε κάποιον 

-Εξαίρεση κάποιου από ομάδες ή δραστηριότητες 

-Διάδοση ψεμάτων ή φήμες για κάποιον 

-Καψόνια, παρενοχλήσεις, ταπείνωση. Κάνοντας κάποιος να κάνει πράγματα που 

αυτός ή αυτή δεν θέλει να κάνει. 
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της εφηβείας; 

 

 

1. Ανεξαρτητοποίηση  

Στο μεταίχμιο μεταξύ παιδικότητας και ενηλικίωσης, μια πολύ σημαντική πρόκληση 

αποτελεί η ανεξαρτητοποίηση του εφήβου. Ο έφηβος μέσα από τις διαδικασίες 

ανάπτυξης του πρέπει να καταφέρει να γίνει ανεξάρτητος, κάτι που συχνά 

δυσκολεύει και τον έφηβο αλλά και το γονιό. 

Η πορεία προς την ανεξαρτητοποίηση είναι δύσκολη. Κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες ο γονιός συμπεριφέρεται στον έφηβο σαν παιδί, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί 

απ’ αυτόν μια ωριμότητα και υπευθυνότητα που θα χαρακτήριζε μάλλον έναν 

ενήλικα. Ο έφηβος από την άλλη ζητά -ή συχνά απαιτεί- να είναι εντελώς 

ανεξάρτητος, να του αναγνωριστεί το ότι «μεγάλωσε πια» και οι γονείς να μην τον 

ελέγχουν με αυστηρούς όρους. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να αρνείται ν’ αναλάβει 

ευθύνες, να αποφεύγει όρους και κανόνες, προτιμώντας την «ανεμελιά» της 

παιδικότητας. Όλα τα πιο πάνω έχουν συχνά ως αποτέλεσμα τις συγκρούσεις 

μεταξύ γονέα και εφήβου. Ο έφηβος «τρέχει» προς την ανεξαρτητοποίησή του ενώ 

ο γονιός, ο οποίος συχνά βρίσκεται στη μέση ηλικία, δυσκολεύεται να 

προσαρμοστεί βιώνοντας ένα «άγχος αποχωρισμού» για το παιδί του. 

Είναι σημαντικό λοιπόν, ο έφηβος να έχει περιθώρια ανεξαρτητοποίησης, όπως 

αυτά συχνά καθορίζονται από την «εποχή» του και επίσης να ενισχύεται από τους 

γονείς η ανάληψη ευθυνών από μέρους του εφήβου. 

Ο γονιός πρέπει να παραμένει «κοντά» στον έφηβο να μη φοβάται ότι θα «χάσει 

τον έλεγχο», και να στηρίζει το παιδί του. Να μην τον ελέγχει απόλυτα και να μην 

υποτιμά την ικανότητά του να λειτουργήσει ανεξάρτητα. 
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2. Συνομήλικοι 

 
Οι συνομήλικοι είναι ακόμα ένας καθοριστικός παράγοντας στη ζωή των εφήβων 

και συχνά λόγος σύγκρουσης. Ο χρόνος με τους συνομήλικους είναι πολύ 

σημαντικός γι’ αυτούς και τους γεμίζει συναισθηματικά. 

Αποτελεί συχνό φαινόμενο το παιδί στην εφηβεία να θέλει να περνά χρόνο συνεχώς 

με τους φίλους του, να επικοινωνεί μαζί τους όσο ποτέ άλλοτε και να μοιράζεται 

μαζί τους αυτά που τον απασχολούν. Η γνώμη των φίλων αποκτά μεγάλη βαρύτητα 

και η αποδοχή εκ μέρους των συνομηλίκων είναι πρωτίστης σημασίας. 

Αυτή η προσκόλληση και ο υπερβολικός χρόνος με τους συνομήλικους συχνά 

ανησυχεί το γονιό. Οι γονείς φοβούνται ότι ο έφηβος υπερβάλλει, ότι έχει χάσει τις 

προτεραιότητές του και ότι νοιάζεται περισσότερο για τους φίλους του παρά για 

οτιδήποτε άλλο. Συχνά οι γονείς νιώθουν ότι το παιδί τους απομακρύνεται όλο και 

περισσότερο από την οικογένεια και φοβούνται μήπως του συμβεί κάτι κακό. Αυτή 

η έντονη ανάγκη του εφήβου για χρόνο με τους συνομήλικους, η συνεχής 

αναζήτηση «εξόδων» και η συνεχής επικοινωνία με τους φίλους αποτελούν 

φυσιολογικές συμπεριφορές.  

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν πως ο δικός τους ρόλος και η δική τους 

συμμετοχή στη ζωή του εφήβου είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όμως τα παιδιά θα 

πρέπει να τους αποχωριστούν και αυτό γίνεται μέσω και των φίλων. Ο γονιός όπως 

και ο φίλος, ο κάθε ένας στα πλαίσια του δικού του ρόλου, εξυπηρετούν ανάγκες 

του εφήβου συμβάλλοντας έτσι στη συναισθηματική του ωρίμανση. Θα ήταν καλό 

λοιπόν οι γονείς ν’ αναγνωρίσουν τη σημασία των συνομηλίκων στην εφηβεία. Ας 

εστιαστούν, όχι στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα της δικής τους επαφής με τον 

έφηβο.  

3. Εναλλαγές διάθεσης  

 

Σημαντική πρόκληση στην 

εφηβεία αποτελούν οι 

εναλλαγές της διάθεσης. Ο 

έφηβος συχνά αλλάζει απότομα 

διάθεση, απροσδόκητα και 

χωρίς εμφανή αιτία. Εύκολα το 

γέλιο μετατρέπεται σε θυμό, 

ο θυμός σε κλάμα, το κλάμα σε 

εύθυμη διάθεση και ούτω καθ’ 

εξής. Αυτές οι εναλλαγές φέρνουν συχνά δυσκολίες στην καθημερινότητα του 

εφήβου αλλά και του περιβάλλοντός του. Οι γύρω του δυσκολεύονται να 
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προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές, ενώ τον θεωρούν «παράλογο», «υπερβολικό» 

και «αλλοπρόσαλλο», κάτι που τείνει να χειροτερεύει τον τρόπο που νιώθει ο 

έφηβος. Παρόλο που αυτές οι «παράξενες» διαθέσεις του εφήβου είναι δυσνόητες 

και δύσκολες στο χειρισμό, είναι καλύτερα να αποφεύγονται οι επιπλέον 

συγκρούσεις. Θα πρέπει να δίνεται στον έφηβο ο απαραίτητος χρόνος για να 

χειριστεί την διάθεσή του, ενώ καλό θα ήταν να του επιτρέπονται τα ξεσπάσματα 

εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Για παράδειγμα καλό θα ήταν να σεβαστεί κανείς 

ότι ένας έφηβος εν ώρα αρνητικών συναισθημάτων ή/και πεσμένης διάθεσης 

επιθυμεί να μη συζητά, αποφεύγει την επαφή με τους υπόλοιπους και προτιμά να 

απομονωθεί στο δωμάτιό του. 

Οι γονείς θα πρέπει να αναμένουν τις εναλλαγές της διάθεσης και να δίνουν στον 

έφηβο το χρόνο που χρειάζεται για να τις χειριστεί. Είναι καλό να σέβονται τις 

σχετικές του ανάγκες.  

4. Σεξουαλικότητα  

 

Ένα μεγάλο κεφάλαιο που αποτελεί πρόκληση, 

είναι αυτό της σεξουαλικότητας και των 

σχέσεων. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο 

σεξουαλικότητα δεν εννοούμε την ερωτική 

πράξη αλλά αναφερόμαστε στη γενικότερη 

έννοια του όρου. 

Η σεξουαλικότητα θα καθορίσει συχνά τις 

σκέψεις και τις επιλογές του εφήβου, αφού η 

κάλυψη των σχετικών αναγκών αποτελεί πλέον μια από τις προτεραιότητές του. 

Συχνά οι έφηβοι προχωρούν στην εξεύρεση συντρόφων και δημιουργούν τις πρώτες 

τους σχέσεις. Όπως οι συνομήλικοι, έτσι και ο/η σύντροφος είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός/ή για τον έφηβο. Η σχέση είναι σημαντική για τον έφηβο, όχι μόνο για 

λόγους σεξουαλικότητας αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους. Ο έφηβος 

προσβλέπει σε μια σχέση για να ικανοποιήσει τις συναισθηματικές του ανάγκες. 

Έτσι, πολύ συχνά, οι σχέσεις και οι σύντροφοι έχουν μεγάλη επιρροή στη διάθεση 

του εφήβου, κάτι που σίγουρα δεν είναι πάντα εύκολο να χειριστούν οι γονείς. Οι 

γονείς θέτουν συχνά ότι οι έφηβοι βρίσκονται σε σχετικά μικρή ηλικία για να 

«αφιερώνονται» τόσο στις σχέσεις τους και ότι δε θα πρέπει να επενδύουν σ’ αυτές 

και να απογοητεύονται. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν πως αποτελεί πρόκληση για 

τον έφηβο να οργανωθεί σεξουαλικά. Κατ’ επέκταση, οι σχέσεις διαδραματίζουν 

ένα μεγάλο ρόλο στη ζωή του εφήβου και έτσι κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές. 

Οι γονείς πρέπει να σέβονται και να μη μειώνουν τα συναισθήματα του έφηβου. Να 

τον συμβουλεύουν και να τον ενημερώνουν, έτσι ώστε ν’ αποφεύγονται οι 

επικίνδυνοι πειραματισμοί. Ταυτόχρονα, οι γονείς πρέπει να σέβονται το δικαίωμά 

του για προσωπική ζωή.  
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5. Η εκπαίδευση  

Η εκπαίδευση είναι μια 

έντονη πρόκληση την 

περίοδο της εφηβείας. Η 

προσοχή 

των γονιών συχνά 

εστιάζεται στο διάβασμα, 

στην επιμέλεια του 

εφήβου και στη σχολική 

του επίδοση γενικότερα, 

αφού θεωρείται ότι είναι 

σημαντικά για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Αυτό εμπεριέχει τον κίνδυνο να αγνοούνται οι υπόλοιπες ανάγκες του εφήβου με 

αποτέλεσμα ο έφηβος να νιώθει συχνά ότι δεν τον καταλαβαίνουν και να 

απομακρύνεται. 

Οι συναισθηματικές ανάγκες ενός παιδιού που οδεύει προς την ενηλικίωση είναι 

πρωτίστης σημασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να νιώθει ο έφηβος τη στήριξη της 

οικογένειάς του στις ανάγκες και τις επιλογές του. Να νιώθει το γονιό πως νοιάζεται 

κυρίως για το πώς νιώθει και όχι για το πόσα καταφέρνει. Έχει πιθανότατα ανάγκη 

να ερωτηθεί πρώτα για το αν είναι καλά και το πώς πέρασε και μετά για το αν 

διάβασε.  

H εφηβεία στις παλιές εποχές και στην σημερινή 

Το σχολείο 

Το σχολείο είναι ίδρυμα σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν 

και υπό την καθοδήγηση δασκάλων γνωρίζουν περισσότερα για τον κόσμο. Η λέξη 

σχολείο, από την οποία παράγεται και η αντίστοιχη αγγλική school,[1] είναι 

ελληνική και προέρχεται από τη λέξη σχόλη που σημαίνει απραξία ή χρόνος 

ανάπαυσης ή διαθέσιμος χρόνος ή αργία, πχ "κατά το χρόνο της σχόλης μου, βλέπω 

τηλεόραση". 

Οι  περισσότερες χώρες έχουν σχολεία ενταγμένα σε εκπαιδευτικά συστήματα, η 

παρακολούθηση των οποίων είναι συνήθως υποχρεωτική. Τα ονόματα αυτών των 

σχολείων ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα, αλλά εν γένει περιλαμβάνουν την 

πρωτοβάθμια ή στοιχειώδη εκπαίδευση (Δημοτικό σχολείο) για τα νεαρά παιδιά και 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο) για τους εφήβους που έχουν 

συμπληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Λύκειο Πάτρας  1964  

 

Δημοτικό σχολείο 1950 
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Παρθεναγωγείο    1908               

 

 

Σχολείο Χαλκίδας  1971 
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Σχολείο Ελλάδας 2010 

Κατά την περίοδο της Δικτατορίας του Μεταξά το σύστημα της Παιδείας 

οργανώθηκε στα πρότυπα του χιτλερικού συστήματος. Η θέση αυτή δεν αποτελεί 

προιόν υπερβολής. Η μεταξική κυβέρνηση βρίσκονταν σταθερά σε επαφή με τον 

Άξονα και ο Κυβερνήτης δήλωνε τακτικά θαυμαστής του Αδόλφου. Το υπουργείο 

Παιδείας οργανώθηκε με την συμβουλή γερμανών "ειδικών" και δημιουργήθηκε η 

περιβόητη ΕΟΝ (Εθνική Οργάνωσις Νέων) στο πρότυπο της γερμανικής Νεολαίας 

Χίτλερ. Η προσχώρηση όλων των μαθητών στην ΕΟΝ κρίθηκε επιτακτική. Κάθε 

δάσκαλος είχε την ηθική υποχρέωση να προτρέπει τους μαθητές του να γίνουν μέλη 

της ΕΟΝ και να διδάσκει τις αρχές του 3ου Ελληνικού Πολιτισμού. Οι μαθητές εκτός 

απο την συμμετοχή τους σε γελοίες αθλοπαιδιές, οπως μάχες ντυμένοι σαν αρχαίοι 

Έλληνες, καλούνταν να εκαπιδευτούν και στον αντικομμουνισμό, τον φασισμό και 

τον χαφιεδισμό. Τα προοδευτικά αναγνώστικά του Ζαχαρία Παπαντωνίου δώσαν 

την θέση τους σε αισχρά βιβλία μαύρης προπαγάνδας διά χειρώς Παύλου 

Νιρβάνα... 

1
ο 

 γυμνάσιο Κιλκις  1960 
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Κίνα 2013 

 

Κατάρ 2015 
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Η εφηβεία του 80 

«Κατασκεύασε το μέλλον σου». Αυτή την προσταγή που γονείς και κοινωνικό 

σύνολο «σιγοψιθυρίζουν» στο αυτί του εφήβου, ο αναλυτής την υποκαθιστά με μια 

ευχή: «Κατασκεύασε το παρελθόν σου». Ευχή και όχι προσταγή, γιατί ο αναλυτής 

φύσει και θέσει μπορεί να κατανοήσει τη δυσκολία αυτού του έργου. Έργο που 

κανείς ποτέ δεν τελειώνει και όλοι το συνεχίζουμε σ’ όλη τη ζωή μας […] 

 Μια άλλη εποχή που δυστυχώς δεν την έζησα! 

Η  ανακάλυψη του σκονισμένου μας πικάπ και η κούτα με  τα βανίλια με θρυλικά 

συγκροτήματα με ταξίδεψαν πίσω σε μια άλλη εποχή. 

Μου ήρθαν στο μυαλό μου εικόνες όπου ο πατέρας μου άκουγε και παθιαζόταν με 

αυτά τα μουσικά κομμάτια της δεκαετίας του 80 και εγώ μικρό παιδί χόρευα στους 

ρυθμούς του Χαριτοδιπλωμένου και της Πωλήνας η οποία μου είχε καρφώσει στο 

μυαλό μου ότι όταν θα μεγαλώσω πρέπει οπωσδήποτε να πάω στις περιβόητες 

Σεϋχέλλες γιατί λόγω αυστηρότητας των γονιών μου μόνο εκεί θα μπορούσα να 

κάνω τις τρέλες μου. 

Κατευθείαν πληκτρολόγησα στην μηχανή αναζήτησης όλους τους τίτλους των 

τραγουδιών, ο ρυθμός τους ήταν τόσο ωραίος σε πετούσαν από τον καναπέ για να 

χορέψεις στους ρυθμούς της ντισκοτέκ, σταματούσαν την μελαγχολία σου! 

Ή μουσική στη δια πασόν να ακούγεται το liveislifeaπο το θρυλικό συγκρότημα 

‘’opous'' στην συνέχεια το σώμα μου να λικνίζεται με το footsteps από τους motels! 

Με ταξίδεψαν σε μια άλλη εποχή που δυστυχώς δεν την έζησα!   

Μια εποχή που το ‘’ καμάκι'' έπαιρνε και έδινε όχι μέσα από ένα κινητό η ένα 

υπολογιστή αλλά μέσα σε μια ντισκοτέκ ή στον δρόμο. Σήμερα τα πράγματα είναι 

απλά. 

Δύο ματιές ή ένα ποτό είναι αρκετά για να προχωρήσουμε στο παρασύνθημα. Οι 

παραδοσιακοί ρόλοι είναι πλέον ιστορία και οι γυναίκες επιδίδονται στο σπορ 

σχεδόν όσο και οι άντρες –ίσως λίγο πιο διακριτικά. 

Κάποτε όμως, τη δεκαετία του 80, το καμάκι ήταν δουλειά πλήρους απασχόλησης. 

Τα του Συντάγματος και των νήσων ήταν πρόσωπα υπαρκτά και είχαν να 

αντιμετωπίσουν φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια. 

Γλώσσα, διαφορά κουλτούρας και συναλλάγματος, συντηρητισμό και το φάντασμα 

του, κυριολεκτικά, μεγάλου αδελφού. Ή διασκέδαση ήταν πολύ διαφορετική σε 

σχέση με το σήμερα. 

Τα νυχτερινά μαγαζιά που διασκέδαζαν στην  Θεσσαλονίκη ήταν το Lavalbone, 

Crypton, Cronos, Amnesia, Palladium όπου ξεφάντωναν στους ρυθμούς της 

συγκεκριμένης μουσικής. 

Η δεκαετία του 80  όπως λέει ο πατέρας μου εξυμνούσε τον Νίκο Γκάλη, τον Στάθη 

Ψάλτη, την Μαρινέλλα που επιβαλλόταν να πάει κάποιος να διασκεδάσει 
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ακούγοντας την, τα θρυλικά παπάκια και τα πειραγμένα 72αρια και τα σποτάκια 

στην τηλεόραση που άφησαν εποχή. 

Κάποια είναι γνωστά μέχρι και σήμερα όπως του  Νίκου Γκάλη που έτρεχε σε 

«slowmotion» στον λευκό πύργο εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την συμμετοχή 

αθλητών σε σποτ. 

Ήταν κάποτε μια εποχή που ο επιμένων ελληνικά πλήρωνε τα ξενόφερτα τσιγάρα 

του «παφ και τάλιρο», που ο Πίκος Απίκος ερευνούσε το μυστήριο της εξαφάνισης 

του Μανώλη του Μανάβη από την Φρουτοπία του Ευγένιου Τριβιζά, και που οι 

νοικοκυρές γυρνούσαν κεφάτες από τον Βερόπουλο. 

Ήταν, επίσης, μια εποχή που στη ντισκοτέκ την παλιά δεν τολμούσες να εμφανιστείς 

χωρίς το σακάκι με τις βάτες σου, που τα μαλλιά χτενίζονταν προς τα έξω και όχι 

προς τα κάτω, και που οι χωρισμοί ξεπερνιούνταν με το TotalEclipseoftheHeart στο 

repeat. 

Εκείνη ή δεκαετία  παραπέμπει επίσης στον μεγάλο μπασκετικό Άρη και στις 

βιντεοταινίες  με τα αλλοιωμένα χρώματα και τα χιόνια στην τηλεόραση! Σε κάθε 

γειτονιά ήταν πολύ πιθανόν να υπάρχει και ένας πειρατικός σταθμός. 

Από αυτά που έχω ακούσει κατά καιρούς θα την χαρακτήριζα εποχή της αθωότητας, 

της αυθεντικότητας του ακούρευτου μαλλιού, του ανεκδιήγητου ρουχισμού, του 

στρας και της βάτας. θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ή εφηβεία της ελληνικής 

κοινωνίας! 

Πολλοί λένε και τι δεν θα έδιναν έστω να ξανά ζήσουν λίγο από εκείνη την εποχή. 

Όλοι μας έχουμε την ανάγκη εκείνης της  εποχής, δεν την έζησα μόνο την άκουσα σε 

ιστορίες και σε γεγονότα. Την αγάπησα γιατί μου άρεσαν οι άνθρωποι του τότε που 

είχαν όνειρα, ξεγνοιασιά και μπέσα. 
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Αφίσες που είχαν στα δωμάτιά τους οι Έλληνες έφηβοι τη δεκαετία του '80  

Οι ωραίοι 

 

Κι οι ωραίες… 

 

 

 

 Τα συγκροτήματα 

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤΙΑΝΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ 

  

MADONNA 
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Τηλεοπτικές σειρές 

Τόλμη και Γοητεία 

 

Δυναστεία 

 

Πάκμαν Λαϊκά Ινδάλματα 

 

Περιοδικά 
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Πολιτική 

 

TΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ 

 

Ομάδες 

 

 

 

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 
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Νόμος 4000 – Τεντιμποϊσμός 

Το 1958 θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά ένας νόμος που τάραξε την ελληνική 

κοινωνία επί πολλά χρόνια. Η τότε κυβέρνηση Καραμανλή θα ψηφίσει τον 

περίφημο νόμο περί τεντιμποϊσμός, δηλ. το Νόμο 4000. Σύμφωνα με αυτόν οι 

νεαροί ταραχοποιοί που κατηγορούνταν για το αδίκημα της εξύβρισης θα 

τιμωρούνταν αφού συλλαμβάνονταν με κούρεμα (τους έπαιρναν τα μαλλιά με την 

ψιλή) και σκίσιμο των ρεβέρ στα παντελόνια τους. 

Το ημερολόγιο έγραφε 4 Σεπτεμβρίου του 1958 όταν η φοβερή αυτή παιδαγωγική 

διάταξη πρωτοεμφανίστηκε σε τέσσερις τεντιμπόης. Οι αστυνομικοί κούρεψαν με 

την ψιλή τα αγόρια, έσκισαν τα ρεβέρ και τους διαπόμπευσαν ρίχνοντας τους στον 

δρόμο υποχρεώνοντας τους να κρατάνε μια πινακίδα που έγραφε "Είμαι τεντιμπόης 

γιατί γιαούρτωσα μια γυναίκα". Η διαδικασία υπήρξε αμφιλεγόμενη και δίχασε την 

ελληνική κοινωνία για χρόνια για τον παιδευτικό της ρόλο. 

Σκοπός της πολιτείας ήταν η συμμόρφωση, η πειθαρχία και ο παραδειγματισμός 

των νέων απέναντι σε απρεπείς συμπεριφορές των συνομηλίκων τους. Μιλάμε 

βέβαια για μια εποχή που η νεολαία έχει αρχίζει να αμφισβητεί γενικώς την 

κοινωνία και τους θεσμούς της. Ο όρος τεντιμπόης άλλωστε προέρχεται από την 

αγγλική έκφραση teddy boy, όρος με τον οποίο στην Αγγλία χαρακτηρίζονταν τότε 

οι νέοι με ακριβό ή μοντέρνο ντύσιμο και κούρεμα. Στην μεταπολεμική και 

μετεμφυλιακή Ελλάδα βέβαια όλα αυτά είναι σχετικά αλλά η αμφισβήτηση υπήρξε 

και εδώ κομματάκι ανησυχητική για την συντηρητική κοινωνία της εποχής. Το 

γιαουρτάκι που έπεφτε (κυρίως σε δασκάλους) άρχισε να γίνεται μόδα και μέτρο 

έκφρασης αυτής αντίδρασης και ο συγκεκριμένος Νόμος θεωρήθηκε ότι θα 

νουθετούσε τη νεολαία της εποχής. 

Χαρακτηριστική αναπαράσταση αυτής της αμφιβόλου εκπαιδευτικής διαδικασίας 

υπάρχει βέβαια στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη "Νόμος 4000". Εκεί ο 

σκηνοθέτης παίζει με αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης και ανησυχίας της νεολαίας, 

που ισορροπεί ανάμεσα στην ανεμελιά, την αθώα πλάκα, την παραβατικότητα, την 

ηθική της εποχής. Υπάρχει βέβαια μια ολόκληρη σκηνή αναπαράστασης αυτού του 

Νόμου. Για τον Δαλιανίδη ο Νόμος 4000 υπήρξε προέκταση μιας παλιότερης 

επιτυχίας του, που το 1961 σόκαρε με την τόλμη της για ελληνική ταινία. Ήταν ο 

"Κατήφορος". Έχοντας σαν βασική επιρροή τους Ζαβολιάρηδες του Μαρσέλ Καρνέ ο 

Δαλιανίδης χτίζει ένα σκληρό πορτραίτο για τη νεολαία της εποχής. 

Παρά την τόλμη της και στην μια και στην δεύτερη ταινία, όπως γενικά ισχύει στον 

εμπορικό ελληνικό κινηματογράφο της περιόδου 1950-1970 λειτουργούν ακλόνητα 

στερεότυπα και ηθογραφικές φιγούρες της εποχής. Για το ζήτημα της νεολαίας 

πάντως έχει ενδιαφέρον με ποιον τρόπο υπήρξε προσέγγιση και ανάλυση στα μέτρα 

της εποχής. Ζώντας σε ένα περιβάλλον κατά κύριο λόγο αστικό με τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές ανησυχίες και ανισότητες της εποχής είναι σαφές πως 

τέτοια φαινόμενα βρίσκουν αιτία εκδήλωσης. Υπάρχει βέβαια και η ανάποδη 

πλευρά. Παρά τον προσδιορισμό και την εμφάνιση του τεντιμποϊσμού ωστόσο η 

αμφισβήτηση και η αντίδραση που υπήρξε συγκριτικά με την υπόλοιπη νεολαία της 

Δύσης ήταν εμφανώς περιορισμένη ή σε αντίστοιχο βαθμό τέλος πάντων. Σημειώνει 

ο Γιάννης Πετρίδης πάνω σε αυτό και σε σχέση με τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε το 
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ραδιόφωνο (μην ξεχνάμε πως η Ροκ 

εν Ρολ μουσική υπήρξε λάβαρο 

αυτής της αμφισβήτησης) : "Τη 

στιγμή που στο εξωτερικό συνέβαινε 

μια πραγματική μουσική 

επανάσταση, στη χώρα μας, τους 

«γιεγιέδες» τους είχαν εντάξει στις 

ταινίες σαν καρικατούρα μιας 

εποχής. Ναι, υπήρχε ο νόμος 4000 

περί τεντιμποϊσμου και τα 

γιαουρτώματα και ο χλευασμός σε όποιον τολμηρό έβγαινε με κυκλοφορήσει με 

μακριά μαλλιά στην Αθήνα. Οι χίπις ατύχησαν στη χώρα μας στο δεύτερο μισό της 

δεκαετίας του ’60, να συμπέσουν με τη δικτατορία. Δεν μαθαίναμε τίποτα εδώ… 

Τις αναστατώσεις τις κοινωνικοπολιτικές στην Αμερική, με τον Μάρτιν Λούθερ 

Κινγκ, τις εξεγέρσεις, δεν τις μαθαίναμε. Δούλευα στη Music Box και ήμουν 

συνδρομητής σε μουσικά περιοδικά από τις ΗΠΑ, που έπαψαν να μου έρχονται 

επειδή τα λογόκρινε το καθεστώς, για λόγους ασύλληπτους, π.χ. επειδή ένα από 

αυτά είχε εξώφυλλο τον Gary Packett και τους Union Gap ντυμένους στρατιωτικά 

και γελοιοποιούσε λέει το στρατό. Τα κείμενα τα στέλναμε στο Υπουργείο Τύπου να 

τα εγκρίνει η επιτροπή λογοκρισίας… Ωστόσο, τίποτε από τα σπουδαία πράγματα 

που συνέβαιναν έξω, ακόμη και οι Beatles, δεν έφτασαν στην Ελλάδα στην ώρα 

τους. Και θυμίζω βέβαια και τα γεγονότα της συναυλίας των Rolling Stones στην 

Ελλάδα, που διακόπηκε. Ήταν 4 

μέρες πριν το πραξικόπημα… 

Αυτά αποτέλεσαν προάγγελο 

του τι έμελλε να συμβεί." 

ΥΓ: Για την ιστορία να 

αναφέρουμε πάντως πως το 

1958 που εφαρμόστηκε ο Νόμος 

4000 κυκλοφόρησε μια ταινία 

που επέδρασε καταλυτικά στη 

νεολαία της εποχής 

(τουλάχιστον στα κοριτσάκια ). 

"Το ξύλο βγήκε από τον 

παράδεισο" παρουσιάζει ένα 

κολλέγιο θηλέων της 

μεγαλοαστικής τάξης. Οι νεαρές 

μαθήτριες του σπάνε πλάκα με τους καθηγητές τους με την ανοχή τους αλλά και την 

οικονομική ισχύ των γονιών τους. Μέχρι που θα έρθουν οι αεροπλανικές σφαλιάρες 

του καθηγητή Φλωρά ... 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Νόμος 4000 καταργήθηκε το 1983. Η τελευταία φορά που 

εφαρμόστηκε ήταν το 1981. 
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ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΤΟΝ 20 ΑΙΩΝΑ 

 

                                   ΡΟΜΑΝΤΣΟ ΤΟΥ 1960 

Στον 20 αιώνα είναι ίσως από τις πιο ιδιαίτερες για πολλούς τομείς. Πολιτική, 

επιστήμη και πάνω από όλα, σε αυτούς της μουσικής και των τεχνών. Στην Ελλάδα, 

δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε τους γνωστούς σε όλους μας πολιτικούς 

λόγους που κάνουν αυτή τη δεκαετία ιδιαίτερη όμως, ας εστιάσουμε κάπου αλλού. 

Ως μεγάλοι fan της μουσικής αλλά και της κουλτούρας, πράγματα που διαβάσαμε 

και καταλάβαμε ξεθάβοντας κάποια περιοδικά που απευθύνονταν στους νέους της 

ρομαντικής αυτής εποχής. Περιοδικά όπως το ΡΟΜΑΝΤΣΟ και οι Μοντέρνοι Ρυθμοί 

τα οποία καθρεφτίζουν τις νεανικές ανησυχίες, τις σκέψεις αλλά και τις ασχολίες 

μιας γενιάς, αφενός μπερδεμένης 

και αφετέρου έτοιμης να περάσει 

καλά. 

Χαζεύοντας λοιπόν τα περιοδικά 

αυτά βλέπουμε ρετρό 

διαφημίσεις, γελοιογραφίες, 

φωτογραφίες των σταρ της 

εποχής, τα τραγούδια που 

βρίσκονται στα chart της Αμερικής 

και πολλών ακόμη χωρών. Ένα 

από τα πράγματα που μας έκανε 

εντύπωση είναι πως, σε κάθε 

τεύχος των Μοντέρνων Ρυθμών 

μπορούσες να βρεις στίχους των 

επιτυχιών της εποχής. Τραγούδια 

των Beatles, ElvisPresley, Animals 

και πολλών ακόμη. Η 

ιδιαιτερότητα σε αυτό τον τομέα 

του περιοδικού όμως, είναι πως οι στίχοι γράφονται με Ελληνικούς χαρακτήρες 

αλλά στα Αγγλικά! Κάτι σαν τα σημερινά Greeklish αλλά στο ανάποδο. Υποθέτουμε 
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πως αυτό ήταν αναγκαίο κακό μιας και οι πιο πολλοί νέοι ίσως να μην γνώριζαν 

Αγγλικά -ή Εγγλέζικα όπως τα 

έλεγαν πολλοί τότε- και λογικά, να 

μην ήξεραν ακριβώς τι 

τραγουδούσαν στα κλαμπάκια της 

εποχής! 

Μεγάλο μέρος της ύλης 

καταλάμβαναν και οι Ελληνικές, 

κυρίως αγγλόφωνες, μπάντες της 

εποχής. Συγκροτήματα όπως οι 

Forminx, ThePlayboys, Juniors και 

άλλοι πολλοί έβλεπαν τους εαυτούς 

τους να φιγουράρουν δίπλα σε 

όλους τους υπόλοιπους σταρ της 

εποχής.  

 

Φυσικά, δεν θα 

μπορούσαν να 

λείπουν και τα 

κινηματογραφικά 

νέα των εκάστοτε 

ημερών. Με τους 

Σον Κόνερι, 

Σίρλεϋ Μακ Λέιν, 

Αλέν Ντελόν, 

Μάρλον 

Μπράντο και 

Γκρέγκορι Πεγκ 

να 

πρωτοστατούν 

μεταξύ άλλων.  

Ένας άλλος 

τομέας αυτών των περιοδικών που μας κίνησε το ενδιαφέρον είναι οι σελίδες 

επικοινωνίας με το κοινό. Υποθέτουμε πως, λόγω της εποχής, το κάθε περιοδικό 

λάμβανε εκατοντάδες, αν όχι, χιλιάδες, γράμματα μηνιαίως. Θα μοιραστούμε μαζί 

σας το αγαπημένο μας από όσα προλάβαμε να διαβάσουμε, το οποίο αφορά ένα 

πάρτι στο Ψυχικό. 
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Γλωσσική Ενδεια 
Ορισμός : με τον όρο «γλωσσική πρόβλημα» ή «γλωσσική πενία» ή «γλωσσική 

ένδεια» εννοούμε το φαινόμενο κατά το οποίο ένα πρόσωπο ή μια κοινωνική 

ομάδα χρησιμοποιεί στον καθημερινό λόγο και γενικότερα στην επικοινωνία, πολύ 

περιορισμένο αριθμό λέξεων και εκφραστικών μέσων ( κυρίως λόγω άγνοιας ) 

Τα αίτια του γλωσσικού προβλήματος στην εποχή μας 

• Η ανεπάρκεια της γλωσσικής παιδείας που 

παρέχεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των 

βαθμίδων οδηγεί στην ελλιπή εκμάθηση του 

λεκτικού πλούτου και των δυνατοτήτων της 

γλώσσας και στην κακοποίησή της. Συγκεκριμένα 

διαπιστώνεται : 

-Η υποβάθμιση της ανθρωπιστικής παιδείας και η 

στροφή προς την απόκτηση χρησιμοθηρικών 

γνώσεων για την αντιμετώπιση πρακτικών και άμεσων προβλημάτων. 

-Η μη συστηματική αλλά επιφανειακή διδασκαλία της γλωσσικής μας παράδοσης. 

-Η έλλειψη κατάλληλων μέσων και διδακτικών μεθόδων. 

-Το ανεπαρκώς μορφωμένο και επιμορφωμένο διδακτικό προσωπικό. 

• Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρείται καταλυτικός 

(=καταστροφικός ) για την επιδείνωση του προβλήματος αυτού. 

Οι αδυναμίες των Μ.Μ.Ε. : 

 -Η κυριαρχία της εικόνας εκτοπίζει τον λόγο.-Τα συχνά εκφραστικά και συντακτικά 

λάθη των εκφωνητών, τα οποία εκλαμβάνονται ως σωστά από τους θεατές και 

επαναλαμβάνονται. 

-Η εισβολή ξένων λέξεων και ξενόγλωσσων έργων. 

-Η κυριαρχία των greeklish, μιας υβριδικής γλώσσας με λατινικούς χαρακτήρες για 

ελληνικές λέξεις, στην επικοινωνία των νέων και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. 

• Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και το κλίμα ατομικισμού που χαρακτηρίζουν 

τη σημερινή εποχή δεν ευνοούν την επικοινωνία και τον διάλογο μεταξύ των 

ανθρώπων και την ενασχόλησή τους με τη γλώσσα.  

• Η κακή σχέση των Ελλήνων με το βιβλίο. Οι σύγχρονοι Έλληνες και ιδιαίτερα 

οι νέοι απομακρύνονται όλο και πιο πολύ από την πηγή γνώσης, το βιβλίο, ενώ 

αναλώνουν τον χρόνο τους σε λιγότερο πνευματικές δραστηριότητες. Συνεπώς, η 

πνευματική τους καλλιέργεια εκλείπει και το λεξιλόγιο τους πτωχαίνει. 

• Η μεγάλη εισβολή ξένων λέξεων και εκφράσεων και η ευκολία με την οποία 

τις υιοθετούμε στην καθημερινή μας ομιλία, σε συνδυασμό με το γενικότερο 

σύμπλεγμα κατωτερότητας και μειονεξίας των Ελλήνων απέναντι σε κάθε ξένο 

πολιτιστικό στοιχείο, διαιωνίζουν το μείζον πρόβλημα της γλωσσικής πενίας 

σήμερα. 

Οι συνέπειες του γλωσσικού προβλήματος στην εποχή μας 

• Η κακοποίηση της γλώσσας με τη χρήση βαρβαρισμών (= γραμματικά λάθη) 

και σολοικισμών (= συντακτικά λάθη). 
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• Η αλλοίωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας, ο κίνδυνος για πολιτιστική 

αφομοίωση και ομοιομορφία, καθώς η γλώσσα αποτελεί βασικό συστατικό του 

πολιτισμού μας. 

• Η γλώσσα κακοποιείται, παραποιείται, διαστρεβλώνεται και απειλείται με 

ισοπέδωση και αφανισμό. 

Τρόποι γεφύρωσης του φαινομένου 

• Παροχή ανθρωπιστικής παιδείας με σωστή και επαρκή διδασκαλία των νέων 

ελληνικών. Να υπάρξει ένα σταθερό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να προωθεί τη 

γνώση της γλώσσας και να διδάσκει την ενότητα και τη συνέχειά της μέσα στους 

αιώνες. 

• Ίδρυση βιβλιοθηκών στα σχολεία, ακόμη και των πιο απομακρυσμένων 

περιοχών της χώρας, εξοικείωση των μαθητών με τον χώρο και γονιμότερη επαφή 

με το βιβλίο. Αποφασιστική κρίνεται η συμβολή των δασκάλων και των γονέων στην 

γνωριμία του παιδιού με το βιβλίο και στην ενασχόλησή του με αυτό. 

• Οι πνευματικοί άνθρωποι οφείλουν να ανακτήσουν τον πνευματικό και 

καθοδηγητικό τους ρόλο, να μιλούν και να γράφουν σωστά τη γλώσσα, να τη 

διδάσκουν και να την προστατεύουν από την κακοποίηση και την αλλοτρίωση. 

• Τα Μ.Μ.Ε. οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τη 

δημοσιογραφική δεοντολογία, να εκφράζονται σωστά, σύμφωνα με τους κανόνες 

της γραμματικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας, και να μην την 

κατακρεουργούν. Να επενδύουν σε επιμορφωτικά προγράμματα που προωθούν τη 

σωστή χρήση της γλώσσας. 

• Συμβολή της οικογένειας με την παροχή σωστών προτύπων και την 

προσπάθειά της να πείσει το παιδί να διαβάζει. 

Η γλώσσα των νέων 

Οι νέοι έχουν διαμορφώσει σήμερα ένα δικό τους τρόπο επικοινωνίας με βασικά 

χαρακτηριστικά : 

• Περιορισμένο λεξιλόγιο, συνθηματικός λόγος στην καθημερινή επικοινωνία. 

• Νεολογισμοί. 

• Γραμματικά και συντακτικά λάθη.  

• Αλλαγές στις σημασίες των λέξεων. 

• Αλόγιστη αντικατάσταση ελληνικών λέξεων με ξένες. 

Γιατί οι νέοι χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας ;  

• Θεωρείται ένας τρόπος να διαφοροποιηθούν από τους μεγαλύτερους. 

Θέλουν να νιώθουν ξεχωριστοί και να μην γίνονται κατανοητοί από τις άλλες γενιές. 

• Έχουν έμφυτη την τάση να αμφισβητούν και να αντιδρούν σε οτιδήποτε 

καθιερωμένο. 

• Δεν γνωρίζουν επαρκώς την μητρική τους γλώσσα. 

• Γνωρίζουν αρκετές ξένες γλώσσες, επηρεάζονται από τον ξένο τρόπο ζωής. 

• Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν την περιφρόνησή τους για τον κόσμο που 

διαμόρφωσε η προηγούμενη γενιά. 

• Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής ευνοούν τον συνθηματικό λόγο. 

• Μιμούνται γλωσσικά πρότυπα από τις διαφημίσεις, το παγκόσμιο μουσικό 

στερέωμα, τα περιοδικά κ.α. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Μεθοδολογία Έρευνας. 
Σύντομη περιγραφή. 

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί την εφηβεία σε πολλούς τομείς στη σημερινή εποχή. 

Επειδή αυτό σχετίζεται άμεσα με τη συμπεριφορά και την ψυχολογία του κάθε 

έφηβου, τα οποία αποτελούν αστάθμητους παράγοντες, δεν μπορεί παρά να 

απαιτείται πολυδιάστατη προσέγγιση για την ερμηνεία και ανάλυσή τους. Έτσι 

αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε την έρευνα μας συνδυάζοντας τρία διαφορετικά 

ερευνητικά εργαλεία: την παρατήρηση-συλλογή υποστηρικτικού υλικού, το 

ερωτηματολόγιο (δημοσκόπηση) και την ημιδομημένη συνέντευξη. 

Αρχικά αναζητήσαμε τη γνώμη ειδικών – εμπειρογνωμόνων πάνω στο θέμα, και 

επίσης αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε και αποτελέσματα από προγενέστερες 

έρευνες με παρόμοιο περιεχόμενο . 

Σαν εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με 17 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου πολλαπλών επιλογών, όπου οι ερωτηθέντες επέλεγαν από συγκεκριμένο 

αριθμό απαντήσεων. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε λαμβάνοντας υπόψη το 

σκοπό και τους στόχους της έρευνας και συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα και 

αναδεικνύοντας την ανάγκη για διαφορετικότητα .    

Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων που αντλήθηκαν από τα ερωτηματολόγια 

και τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν εικόνες και  σχήματα  

με διαγράμματα. 

Τέλος αναζητήσαμε κάποιον ειδικό στα θέματα της εφηβείας ο οποίος θα μας 

απαντούσε σε μια ημιδομημένη συνέντευξη. Με την βοήθεια της κα. Ηλιοπούλου 

Ιωάννας, Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ευβοίας, η οποία με ευχαρίστηση μας επισκέφτηκε στο σχολείο μας 

και μας έδωσε τη συνέντευξη, ολοκληρώσαμε την έρευνά μας.  

Συλλογή Υποστηρικτικού Υλικού 

 

Αρχικά διατυπώσαμε τα βασικά ερωτήματα της ερευνητικής μας εργασίας. 

Ξεκινήσαμε αναλύοντας το πρώτο βασικό ερώτημα  σε τέσσερις άξονες και κάθε 

υποομάδα ανέλαβε τη διερεύνηση ενός από αυτά. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας  συζητήσαμε συνολικά και καταλήξαμε στα συμπεράσματα του πρώτου 

βασικού ερωτήματος. Το δεύτερο και το τρίτο ερώτημα αποφασίσαμε μέσα από 

συζήτηση να απαντηθούν με την χρήση ενός πιο εξειδικευμένου ερευνητικού 

εργαλείου (ερωτηματολόγιο – ημιδομημένη συνέντευξη). Έπειτα συγκεντρώσαμε 

στοιχεία- δεδομένα για την διερεύνηση του τέταρτου βασικού ερωτήματος 

(αναζήτηση συμπερασμάτων υπαρχουσών ερευνών, γνώμη ειδικών κλπ.). Τέλος, 

προχωρήσαμε στην εκτέλεση μιας παρατήρησης μέσα από την οποία εντρυφήσαμε 

στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφηβείας. 

Δουλέψαμε αρκετά σε πέντε υπό- ομάδες. Συχνά όμως η ομάδα δούλεψε σαν 

σύνολο. Συζητήσαμε το θέμα της εργασίας και ύστερα την χωρίσαμε σε βασικά 
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ερωτήματα έτσι ώστε να διευκολύνουμε την ερευνά. Η κάθε μια ανέλαβε από ένα 

τμήμα από αυτά τα ερωτήματα. Έπειτα αναζητήσαμε τις απαραίτητες πληροφορίες 

έτσι ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα. Αφού εντοπίσαμε αυτά που 

χρειαζόμασταν, τα αποθηκεύσαμε και τα αποστείλαμε στον Η/Υ του καθηγητή μας  

για να τα αξιολογήσει προχωρώντας έτσι στο τελευταίο στάδιο της ερευνητικής 

εργασίας που είναι η σύνταξη κειμένου. 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το σύνολο γραπτών ερωτήσεων σχετικών με το 

πρόβλημα, τις οποίες ο ερευνητής απευθύνει ομοιόμορφα στα υποκείμενα του 

δείγματος με σκοπό να συγκεντρώσει τις αναγκαίες ερευνητικές πληροφορίες. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα όργανο έρευνας με το οποίο συγκεντρώνονται έμμεσα 

πολλές και διάφορες πληροφορίες. Χρησιμοποιήσαμε το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο με τις ερωτήσεις που είχαμε διατυπώσει οι ίδιοι οι μαθητές, 

έχοντας την ικανότητα να τις δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο, βλέποντάς τες 

δημόσια στην ιστοσελίδα του Google Drive (http://goo.gl/forms/jBPYd7Pk7g). 

Αφού οι ερωτήσεις απαντήθηκαν, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαμε 

την ικανότητα να δούμε τις απαντήσεις online από το Google Drive την ίδια 

ακριβώς στιγμή. 

Να σημειώσουμε ότι το δείγμα αποτελούσαν οι ίδιοι οι μαθητές του Γενικού 

Λυκείου Αυλίδας, δηλαδή έφηβοι 14-18 χρονών, κάτοικοι μιας ημιαστικής 

περιοχής.  

Χρησιμοποιώντας αυτό το ερωτηματολόγιο ως βασικό εργαλείο έτσι ώστε να 

διερευνήσουμε την άποψη των εφήβων για το συγκεκριμένο θέμα. Για τη 

διατύπωσή του στηριχτήκαμε πάνω στους εξής βασικούς άξονες . 

1. Σχέσεις των εφήβων με τα συνομήλικα παιδιά και με τους γονείς τους  

2. Απόψεις εφήβου  

i. Συμπεριφορά 

ii. Ασχολίες 

iii. Τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων  

3. Ψυχολογία των εφήβων 

Με βάση τα παραπάνω διατυπώσαμε τα βασικά ερωτήματα της έρευνας: 

Ερώτημα 1o.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εφηβείας; 

Ερώτημα 2ο.  Ποια είναι η σύγκριση με το εξωτερικό και τον διαχρονισμό;  

Ερώτημα 3ο.  Ποιες είναι οι διάφορες ανάμεσα στα δύο φύλα ( συμπεριφορά ) 

Ερώτημα 4ο.  Τί ρόλο παίζει η ψυχολογία κατά τη διάρκεια της ψυχολογίας;  

Ερώτημα 5ο. Τί  προβλήματα αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

και ποιες είναι οι ανάγκες αντιμετώπισης τους; 

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε το παραθέτουμε στο Παράρτημα της 

εργασίας. 

Τέλος συγκεντρώσαμε τα απαντημένα πλέον ερωτηματολόγια και μέσα από 

αυτά καταλήξαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα . 
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Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων από τα ερωτηματολόγια . 

Αφού απαντήθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια, μια ομάδα μαθητών ανέλαβε να 

επεξεργαστεί τα αποτελέσματα τους. Η δυνατότητες που μας έδωσε η ηλεκτρονική 

δημοσκόπηση ήταν πολύ μεγάλες, διότι μπορούσαμε σε πραγματικό χρόνο να 

έχουμε πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων, δηλαδή να βλέπουμε τις γραφικές 

παραστάσεις των απαντήσεων, οι οποίες παράγονται αυτόματα από το εργαλείο 

που επιλέξαμε. Στη συνέχεια η ολομέλεια, με τη βοήθεια αυτών των διαγραμμάτων,  

συζήτησε και κατέληξε στα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου.    

 

 

Συνέντευξη 

Αποφασίσαμε να πάρουμε μια συνέντευξη από κάποιον ειδικό, ο οποίος θα 

μπορούσε να μας βοηθήσει να δώσουμε απαντήσεις, αλλά και να συνδυάσουμε τις 

απαντήσεις του σε σχέση με τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου μας. Έτσι  

καλέσαμε την κα. Ηλιοπούλου Ιωάννα, Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού 

Νέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας, η οποία με χαρά δέχτηκε να μας 

βοηθήσει. Συνθέσαμε μια συνέντευξη 13 ερωτήσεων, χωρισμένες σε 4 βασικούς 

άξονες, στην οποία όμως οι ερωτήσεις αποτελούσαν το έναυσμα για περισσότερη 

συζήτηση. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης παρατίθενται στο Παράρτημα. 

Η συνέντευξη-συζήτηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 3 διδακτικών ωρών, 

αφού η κα. Ηλιοπούλου για το σκοπό αυτό επισκέφτηκε το σχολείο μας. 
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Αποτελέσματα απαντήσεων ερωτηματολογίου 
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Συμπεράσματα της δημοσκόπησης 
Τα συμπεράσματα που καταλήξαμε έπειτα από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που βγάλαμε από τη δημοσκόπηση είναι τα εξής: 

 

Ενδιαφέροντα 

Οι νέοι ασχολούνται στον ελεύθερο τους χρόνο κυρίως με τον αθλητισμό και 

ακολουθεί η μουσική και ο υπολογιστής. Περίπου το 62% αφιερώνει περισσότερες 

ώρες εκτός του υπολογιστή και μόνο το 28% δηλώνει ότι ασχολείται πολύ με αυτόν. 

Σχέσεις με τους γονείς 

Περίπου το 70% των μαθητών δεν πιστεύει ότι υπάρχει χάσμα των γενεών με 

τους γονείς τους και μόνο το 35% έρχεται πολύ συχνά σε αντιπαράθεση με αυτούς. 

Θετική έκπληξη ήταν ότι το 90% δεν πιστεύει ότι καταπιέζεται από τους γονείς τους 

και μόνο το 30% περίπου θεωρεί πως οι συνομήλικοί του έχουν περισσότερες 

ελευθερίες από τους γονείς τους από ότι έχουν οι ίδιοι. 

Επίδραση στη συμπεριφορά 

Οι έφηβοι θεωρούν στο μεγαλύτερο ποσοστό περίπου 68% ότι τη μεγαλύτερη 

επίδραση στη συμπεριφορά τους την έχει η οικογένεια και ακολουθούν οι 

απαντήσεις: σχέσεις περίπου 40%, σχολείο περίπου 36% και κοινωνικά πρότυπα 

περίπου 20%. 

Σχέσεις γενικότερα 

Οι έφηβοι αισθάνονται πως η σχέση τους με το αντίθετο φύλο και την 

οικογένεια, είναι καλή ή πολύ καλή σε συντριπτικό βαθμό, περίπου το 90%. Ενώ τα 

αντίστοιχα ποσοστά δηλώνουν μέτρια. 

Αλλαγές στο σώμα 

Τα 2/3 περίπου των εφήβων αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στο σώμα τους με 

ψυχραιμία, το 1/3 με άγχος και μόνο ένα 4% με φόβο. 

Bullying  

Το 64% των εφήβων δηλώνει ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ θύμα bullying. Υπάρχει 

όμως ένα 28% που δηλώνει ότι έχει υποστεί λεκτική βία, ένα 15% ψυχολογική βία 

και ευτυχώς μόνο ένα 8% σωματική βία. Το 72% δεν έχει υπάρξει ποτέ θύτης 

bullying, αλλά το 28% το παραδέχεται. 

Ικανοποίηση από το κοινωνικό περιβάλλον 

Οι έφηβοι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι 

από την οικογένεια τους (ενδεικτικά μόνο 2 μαθητές από τους 111 απάντησαν 

καθόλου). Σε σχέση με την κοινωνία η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι είναι σε 

μέτριο βαθμό ικανοποιημένη και ένα σημαντικό ποσοστό ότι δεν είναι καθόλου. Σε 

σχέση με το κράτος οι αρνητικές απαντήσεις (καθόλου περίπου 60% και μέτρια 

περίπου 35%) ξεπερνούν το 95%! Σε σχέση με το σχολείο, η πλειοψηφία των 

μαθητών δηλώνει μέτρια αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 40%) 

που δηλώνει πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένο από το σχολείο. Το ποσοστό που 

δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από το σχολείο ανέρχεται μόλις στο 12%. 

Αλλαγές της κοινωνίας, του εαυτού τους και όνειρα 

Οι νέοι προσπαθούν να αλλάξουν όσα δεν τους ικανοποιούν κυρίως με την 

αντιδραστική συμπεριφορά τους (περίπου το 60%) αλλά και την τέχνη (μουσική, 

ζωγραφική κ.λ.π περίπου το 35%). Μόνο ένα 7% καταφεύγει στη βίαιη 

συμπεριφορά. 
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Τα 3/4 των εφήβων θεωρούν πως ο κόσμος δεν αλλάζει προς το καλύτερο. Ένα 

υψηλό ποσοστό περίπου το 90% πως τα σημερινά γεγονότα (οικονομική κρίση, 

προσφυγικό κλπ.) περιορίζουν κατά πολύ τα όνειρα και τις προσδοκίες τους. 

Σε μεγαλύτερο βαθμό οι έφηβοι ονειρεύονται στο μέλλον να αποκτήσουν 

οικογένεια και ο λόγος που είναι τόσο αυξημένο το ποσοστό(50%) είναι οι δύσκολες 

καταστάσεις που βιώνουν οι έφηβοι σήμερα και μέσω αυτών αντιλαμβάνονται τη  

σημασία και την ανάγκη της οικογένειας. Η φήμη και η δημοσιότητα βρίσκονται στις 

τελευταίες επιθυμίες των εφήβων. Ενώ περίπου το 40% θέλει να αποκτήσει 

χρήματα και να αναπτύξει σε κάποιο καλό βαθμό καριέρα. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των εφήβων (περίπου το 70%) πιστεύει ότι αλλάζουμε 

πολύ ή και πάρα πολύ τον εαυτό μας. Περίπου το 20% πιστεύει ότι ναι μεν 

αλλάζουμε τον εαυτό μας αλλά μέτρια. Τέλος ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των 

εφήβων του σχολείου μας ισχυρίζεται ότι δεν αλλάζουμε καθόλου τον εαυτό μας. 
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Με την αυτοαξιολόγηση που έγινε μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://goo.gl/forms/AO89bQsnqG όπου οι μαθητές απάντησαν ένα ερωτηματολόγιο αλλά 

και από συζήτηση στην τάξη  καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές έμειναν 

ευχαριστημένοι από τον  προγραμματισμό των επιμέρους φάσεων που κάναμε σαν ομάδα. 

Αν και αστάθμητοι παράγοντες οδήγησαν στο να χαθούν πολύτιμες ώρες με αποτέλεσμα να 

χρειαστεί αναπρογραμματισμός των φάσεων ο οποίος όμως οδήγησε σε ικανοποιητικά 

αποτελέσματα.  

 Οι ίδιο οι μαθητές πιστεύουν πως δεν ήταν αρκετά συνεπείς με την τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων.  

Επίσης μέτριος ήταν ο βαθμός ανάληψης ρόλων και πρωτοβουλιών, εκτός από ελάχιστες 

εξαιρέσεις (και θετικές και αρνητικές) και παράλληλα ήταν πολύ αποτελεσματική η 

διαχείριση αντίθετων απόψεων, διαφωνιών και συγκρούσεων.  

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η λήψη των αποφάσεων δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη, το 

ενώ το κλίμα και το πνεύμα αποδοχής συνεργασίας και στήριξης των μελών ήταν σχεδόν 

καλό από τον καλό συγχρονισμό που είχαν οι ομάδες αλλά και με σημαντικές αρνητικές 

εξαιρέσεις.  

Τέλος η αξιοποίηση του χρόνου κάθε ομάδας ήταν σχεδόν έως αρκετά καλή.  

Οι περισσότεροι μαθητές είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την ενεργή συμμετοχή με 

πληροφορίες, ιδέες, ερωτήματα και επιχειρήματα στις συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες 

της ομάδας.  

Επίσης οι περισσότεροι μαθητές της ομάδας με ελάχιστες εξαιρέσεις, αναγνώριζαν, 

επαινούσαν και ενθάρρυναν τις προσπάθειες των άλλων μελών. 

Επίσης όλοι οι μαθητές πρόσφεραν την βοήθειά τους σε άλλα μέλη της ομάδας τους όταν 

παρουσιάστηκε ανάγκη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν και λίγο επιφυλακτικά, τα μέλη 

της ομάδας ζητούσαν βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, όταν βρέθηκαν 

σε δύσκολη θέση.    

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα μέλη δεν έμεινα πολύ ικανοποιημένα από το 

πόσο συνεπείς ήταν με τις υποχρεώσεις τους, πλην κάποιων εξαιρέσεων.  

Αντίστοιχα και τα αποτελέσματα στο αν ήταν συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα και αν 

παρέδωσαν τις εργασίες που τους ανατέθηκαν έγκαιρα. 

Όμως δεν είναι μεγάλο το ποσοστό που σύμβαλε θετικά στην άμβλυνση εντάσεων, 

συγκρούσεων και στην αναζήτηση συνθετικών λύσεων. 

Τέλος σε μέτριο βαθμό αποδέχτηκαν και συζητούσαν την κριτική και τις διαφορετικές 

απόψεις και αναζήτησαν τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις στείρες αντιπαραθέσεις. 
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Επίλογος 

  

   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 

2015-2016 από τα παιδιά της A’ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Αυλίδας.         

    Δουλέψαμε σε υποομάδες αλλά και σαν ομάδα. Στόχος μας ήταν να 

συνεργαστούμε, να ψάξουμε και να μάθουμε για την εφηβεία. Είχαμε την ευκαιρία 

να μάθουμε για τα χαρακτηριστικά και τη ψυχολογία των εφήβων κατά τη δύσκολη 

αυτή μεταβατική περίοδο. Εμβαθύναμε αλλά και προβληματιστήκαμε γύρω από τα 

προβλήματα και τις ανησυχίες των εφήβων. Διερευνήσαμε μέσα από τις απαντήσεις 

του ερωτηματολογίου τις γνώσεις των εφήβων του σχολείου μας για τα παραπάνω. 

Με τη βοήθεια του καθηγητή μας Κορέλη Αντώνη μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε 

την εργασία μας. Ήταν μια ευχάριστη διαδρομή και ένα υπέροχο ‘‘ταξίδι’’ γνώσεων 

και εμπειριών. Ευχόμαστε αυτή η εργασία να γίνει αφορμή και να αφυπνίσει όλους 

μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εφηβεία σήμερα - Project A3-Ερωτηματολόγιο 

1. Με ποια από τα παρακάτω ασχολείσαι συχνά ; 

• Αθλητισμός 

• Μουσική-Τραγούδι 

• Χορός 

• Θέατρο 

• Η/Υ- internet -ηλεκτρονικά παιχνίδια 

2. Πόσο ασχολείσαι : 

 Λίγο Μέτρια Πολύ 

με τα ενδιαφέροντά σας (εκτός Η/Υ) ○ ○ ○ 

με τον Η/Υ ○ ○ ○ 

3. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει χάσμα γενεών με τους γονείς σου ; 

• Ναι 

• Όχι 

4. Πόσο συχνά έρχεσαι σε αντιπαράθεση με τους γονείς σου ; 

• Σπάνια 

• Μερικές Φορές 

• Συχνά 

• Πολύ συχνά 

5. Θεωρείς ότι οι γονείς σου σε καταπιέζουν ; 

• Ναι 

• Όχι 

6. Πιστεύεις ότι οι συνομήλικοί σου έχουν περισσότερες ελευθερίες από τους γονείς 

τους απ' ότι εσύ ; 

• Ναι 

• Όχι 

7. Ποια δύο από τα παρακάτω θεωρείς ότι έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην 

συμπεριφορά σου ; 

• Οικογένεια 

• Σχέσεις 

• Σχολείο 

• Κοινωνικά Πρότυπα 

8. Πως αισθάνεσαι την σχέση σου με : 

 Πολύ Καλή Καλή Μέτρια Κακή 

το αντίθετο φύλο ○ ○ ○ ○ 

την οικογένεια ○ ○ ○ ○ 

τους συνομηλίκους ○ ○ ○ ○ 

ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον ○ ○ ○ ○ 
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9. Πως αντιμετωπίζεις τις αλλαγές στο σώμα σου ; 

• Άγχος 

• Φόβος 

• Ψυχραιμία 

10. Έχεις υπάρξει θύμα Bullying ; (επιλέξτε όσες απαντήσεις επιθυμείτε) 

• Σωματική βία 

• Λεκτική βία 

• Σεξουαλική βία 

• Ψυχολογική βία 

• Όχι, ποτέ 

11. Έχεις υπάρξει θύτης Bullying ; 

• Ναι 

• Όχι 

12. Πόσο ικανοποιημένος αισθάνεσαι με : 

 Πάρα Πολύ Πολύ Μέτρια Καθόλου 

την οικογένεια ○ ○ ○ ○ 

την κοινωνία ○ ○ ○ ○ 

το κράτος ○ ○ ○ ○ 

το σχολείο ○ ○ ○ ○ 

13. Με ποιο μέσο προσπαθείς να αλλάξεις όσα δεν σε ικανοποιούν ; 

• Τέχνη-Μουσική 

• Αντιδραστική συμπεριφορά 

• Βίαια συμπεριφορά 

14. Πιστεύεις ότι ο κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο ; 

• Ναι 

• Όχι 

15. Επηρεάζουν τα όσα γίνονται γύρω μας (οικονομική κρίση, πρόσφυγες κλπ) τα 

όνειρα και τις προσδοκίες των νέων ; 

• Ναι 

• Όχι 

16. Αν θα μπορούσες να έχεις κάτι από τα παρακάτω στο μέλλον τι θα ήταν; 

• Οικογένεια 

• Χρήματα 

• Καριέρα 

• Φήμη 

• Διασημότητα 

17. Κατά πόσο αλλάζουμε τον εαυτό μας ; 

• Πάρα Πολύ 

• Πολύ 

• Μέτρια 

• Καθόλου 
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

 
ΕΦΗΒΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ) 

1. Τι ακριβώς είναι εφηβεία; 

2. Περιγράψτε μας την γενικότερη εικόνα που έχετε για τους εφήβους σήμερα; 

3. Ποια θεωρείτε τα σοβαρότερα προβλήματα των εφήβων σήμερα; 

4. Πιστεύετε ότι οι έφηβοι σήμερα περνούν δυσκολότερα την εφηβεία σε σχέση 

με παλαιότερες γενιές; Γιατί; 

 

ΓΟΝΕΙΣ 

5. Πώς και σε ποιο βαθμό μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς; 

6. Ποια στάση πρέπει να κρατήσουν οι γονείς για να περάσουν τα παιδιά τους 

μια εύκολη εφηβεία; 

7. Τελικά μπορούν οι γονείς να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα των εφήβων ή 

όχι; 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

8. Πώς και σε ποιο βαθμό μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν; 

9. Ποια στάση πρέπει να κρατήσουν οι εκπαιδευτικοί για να περάσουν τα παιδιά 

μια εύκολη εφηβεία; 

10. Τελικά μπορούν να ανταπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στα προβλήματα των 

εφήβων ή όχι;  

 

ΣΤΑΣΗ ΕΦΗΒΩΝ 

11. Τι είδους πρότυπα έχουν οι νέοι σήμερα και πόσο επηρεάζουν αυτά τα 

πρότυπα τη στάση και συμπεριφορά τους; 

12. Πώς αντιδρούν οι έφηβοι κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου 

της ζωής τους;  

13. Προσπαθούν οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους; Με ποιους 

τρόπους; 

 

Αναφέρετε τα δικά σας σχόλια – συμπεράσματα. 
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ΒΙΒΓΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Παλιοί και σύγχρονοι έφηβοι: 
- http://www.lidoriki.com/2015/01/60_18.html 

- http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/nomos-4000-peri-tentumpoismou-40-xronia-

meta 

- http://www.patrasevents.gr/article/176791-oi-afises-pou-stolizan-ta-domatia-ton-

efivon-ti-dekaetia-tou-80-pics 

- http://www.alexiptoto.com/  

- http://www.thetoc.gr/new-life/creatives/article/pws-kanoun-mathima-ta-paidia-se-

olo-ton-kosmo---oi-sokaristikes-antifaseis 

- http://tvxs.gr/news/biblio/%C2%ABkataskeyase-parelthon-soy%C2%BB-tis-piera-olanie 

- http://www.iatronet.gr/ygeia/psyxiki-ygeia/article/587/i-efiveia-ws-metavatiki-

periodos.html 

Ενδιαφέροντα 
- http://edujob.gr/arthrografia/ta-endiaferonta-twn-efhvwn-to-2033 

- http://youth-health.gr/thematikes-enotites/genika-gia-tin-efibeia/o-efibos-

athlitis#.Vs14PPmLS1s 

- http://www.tlife.gr/Article/tv/0-12-5524.html 

- http://www.zougla.gr/oikogenia/article/efivi-pia-i-sxesi-tous-me-tin-tileorasi 

- https://mitsmag.wordpress.com/ 

Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων: 
- http://www.epipsi.gr/pdf/2011/06_HBSC_2010_EPIPSI_2011.pdf 

- http://www.imconstantias.org.cy/1068.html 

- https://efimeridapallatideio.wordpress.com/2014/01/04/  

- http://www.mama365.gr/7692/oi-kalyteres-paidikes-drasthriothtes-ana-hlikia.html 

- http://www.flowmagazine.gr/article/view/athlitiki_drastiriotita_poia_einai_katallili_gia

_to_paidi_mou/category/quality_of_life 

- http://www.mamakid.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=509:2010-

09-05-16-58-32&catid=35:2010-01-25-12-27-26&Itemid=59 

- https://lykeiodoukas.wordpress.com/2012/10/23/  

Τα προβλήματα και οι ανάγκες των εφήβων: 
- https://el.wikipedia.org/wiki/ 

- https://www.google.gr/ 

- http://tzavela.gr/ 

Χαρακτηριστικά της εφηβείας & Ψυχολογία: 
- http://www.psychotherapeia.net.gr/articles-psyxologoi-marousi-psyxotherapeftes-

marousi/efhveia/35-efhveia-orismos-harakthristika 

- http://paideia.forumotion.com/t1098-topic 

- http://www.dimseferiadis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=113&It

emid=152. 

- https://www.youtube.com/watch?v=gUSE0xZNv88 

- https://sites.google.com/site/healthpsycho12/paidiki-psychologia/paidike-kai-

ephebike-katathlipsehttp://www.socped.gr/71rZycHmCoDYgya3 

- http://www.parentbook.gr 

- http://www.socped.gr/71rZycHmCoDYgya3 

Χαρακτηριστικά των δυο φύλων: 
- http://www.authorstream.com/Presentation/magdagaitanidou-1961230/ 

- http://www.paidiatros.com/efivos/sex-education/puberty-boys 

- http://www.paidiatros.com/efivos/sex-education/puberty-girls 



Εφηβο..μπελάδες 

Project – Τμήμα Α3-ΓΕΛ Βαθέος Αυλίδας   62 

Χάσμα των γενεών: 
- http://evgeniageorgakopoulou.weebly.com/uploads/3/1/4/8/31483521/xasma_genew

n.pdf 

- http://4.bp.blogspot.com/-

ZaUD0NfOI7Q/Ujs0AXmP7eI/AAAAAAAAX1s/q4Hi563CB0A/s1600/960081_5823602784

53399_270635648_n-620x491.jpg 

- https://i.ytimg.com/vi/tjcn1HyXUZw/maxresdefault.jpg 

- http://2.bp.blogspot.com/-U7wGZ8Ed-lM/VpCvbGCHi8I/AAAAAAAAHWE/-

DjTzDm6q9Y/s1600/SetWidth700-Parents-and-child2.jpg 

 


