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Εφθβεία 

Η εφθβεία διακρίνεται ςε 3 περιόδουσ 

 Ρρϊιμθ (11-13 ζτθ) 

 Μζςθ (14-18 ζτθ) 

 Πψιμθ (19-24 ζτθ)  

 

Είναι θ δεφτερθ ευαίςκθτθ αναπτυξιακι περίοδοσ κατά τθν 

οποία θ βιολογικι και εγκεφαλικι ωρίμανςθ οδθγοφν ςε νζεσ 

ςυμπεριφορζσ και δυνατότθτεσ που επιτρζπουν τθ μετάβαςθ ςτισ 

ςχζςεισ με τθν οικογζνεια, τουσ ςυνομθλίκουσ και ςε κζματα υγείασ.  

 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2011; Catalano, Lancet 2012  

 

 

 

 



1θ φορά ςτθν ιςτορία τθσ εξζλιξθσ του ανκρϊπου  

 

 

 

 

Σφγχρονεσ ςυνκικεσ υγιεινισ, διατροφισ, ιατρικισ θ βιολογικι ενιβωςθ π.χ. θλικία εμμθναρχισ ζχει πζςει 

ςτο εξελικτικά κακοριςμζνο όριο 

 

•        Πολυπλοκότθτα ςφγχρονθσ κοινωνίασ  

Προςδοκία παρατεταμζνθσ μόρφωςθσ/εκπαίδευςθσ, κακυςτερθμζνθσ   αναπαραγωγικισ διαδικαςίασ 

Κακυςτζρθςθ ψυχοκοινωνικισ ανάπτυξθσ 

•        Κακυςτζρθςθ πλιρουσ εγκεφαλικισ ωρίμανςθσ ζωσ 25 ζτθ 

 

Η παρατεταμζνθ περίοδοσ εξάρτθςθσ ςυμπίπτει με τθν αφξθςθ των ςυμπεριφορικϊν προβλθμάτων ςτθν 

εφθβεία 

Hochberg, Evo-Devo of Child Growth 2012; Lebel 2008  

Αναντιστοιχία (mismatch) βιολογικής & ψυχοκοινωνικής  ωρίμανσης 

 

Βιολογικι ενιβωςθ -νευροενδοκρινικό ςτοιχείο - προθγείται ςθμαντικά τθσ θλικίασ επιτυχοφσ 

λειτουργικότθτασ ωσ ενθλίκου - ψυχικό & κοινωνικό ςτοιχείο εφθβείασ   

 



 

Συχνι περίοδοσ για τθν ζναρξθ ςυμπτωμάτων και ςυμπεριφορϊν που οδθγοφν ςε 

διαταραχζσ ςτθν ενιλικο ηωι. 

 

Επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ για τθν υγεία π.χ. παχυςαρκία, χριςθ αλκοόλ, ουςιϊν και 

θ ριψοκίνδυνθ οδικι ςυμπεριφορά ςυχνά εγκακίςτανται ςτθν εφθβεία, 

παραμζνουν ςτθν ενιλικο ηωι, είναι αλλθλζνδετεσ και  προλιψιμεσ.  

 

Για οριςμζνεσ διαταραχζσ (π.χ. κατάχρθςθ αλκοόλ, αντικοινωνικι διαταραχι 

προςωπικότθτασ), ςε ποςοςτό > 50% θ πρϊτθ διάγωςθ γίνεται πριν τθν θλικία 

των 25 ετϊν. 

 

 

 

 

O’Connell, The National Academies Press, 2009; Catalano, Lancet 2012  

 

 

Εφθβεία και κίνδυνοι για τθν υγεία 



Τα αίτια τθσ εφθβικισ κνθςιμότθτασ ςχετίηονται με μεταδοτικά νοςιματα  

(HIV/AIDS, φυματίωςθ, λοιμϊξεισ κατϊτερου αναπνευςτικοφ)  

και με μθ μεταδοτικά νοςιματα - ςυμπεριφορικά προβλιματα  

(τροχαία ατυχιματα, βία, αυτοκτονίεσ, αλκοόλ, κάπνιςμα, χριςθ ουςιϊν,  

ριψοκίνδυνθ ςεξουαλικι ςυμπεριφορά, εφθβικι εγκυμοςφνθ) 

 

Ραρά κάποιεσ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν, τα αίτια τθσ εφθβικισ κνθςιμότθτασ  

είναι κοινά ςε παγκόςμιο επίπεδο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patton GC, Lancet 2009; Catalano, Lancet 2012  

 

 

Εφθβικι Θνθςιμότθτα 



 Τροχαία ατυχιματα ~ 66% (17,9/100.000/ζτοσ)  

 Ναρκωτικά ~ 15% (4/100.000/ζτοσ) 

 Αυτοκτονίεσ ~ 5% (1,3/100,000 /ζτοσ) 

Μείωςθ 39% κατά τθ δεκαετία (από 33.6 ςε 20.4/100.000; p=0.0002)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Τα 3 βαςικά εξωτερικά αίτια κανάτου: ψυχοκοινωνικά-ςυμπεριφορικά & ςε μεγάλο βακμό προλιψιμα  

 

Αίτια Θνθςιμότθτασ Εφιβων και Νζων 10-24 ετϊν: 2000-2009 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

 



•Κοινωνικοί κακοριςτικοί παράγοντεσ υγείασ (WHO) “οι καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ οι άνκρωποι 

γεννιοφνται, ανακρζφονται, ηουν, εργάηονται και γερνοφν” 

 

•Οι καταςτάςεισ αυτζσ διαμορφϊνονται από τισ οικογζνειεσ και τισ κοινωνίεσ κακϊσ και από 

τθν οικονομία, τθν εξουςία  και τισ πολιτικζσ ςυνκικεσ ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο 

επίπεδο.  

 

•Οι ςυμπεριφορζσ που ςχετίηονται με τθν υγεία ςτθν εφθβεία ςυνικωσ παραμζνουν ςτθν 

ενιλικο ηωι, ςυνεπϊσ  οι κοινωνικοί κακοριςτικοί παράγοντεσ  που επθρεάηουν τθν εφθβικι 

υγεία είναι κρίςιμοι για τθν υγεία του πλθκυςμοφ γενικότερα. 

 
 
 
 
 

Viner, Lancet 2012  
 

 
 

 

 Social determinants of adolescent health  



 
 

 

 

Οι ιςχυρότεροι κακοριςτικοί παράγοντεσ τθσ εφθβικισ υγείασ είναι θ οικονομικι 

κατάςταςθ μιασ χϊρασ , θ ειςοδθματικι ανιςότθτα και θ πρόςβαςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ.  

 

Άμεςοι κοινωνικοί κακοριςτικοί παράγοντεσ:  ςυνκικεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ 

 Οικογζνεια 

 Γειτονιά  

 Συνομιλικοι 

 Σχολείο 

 

Η τάςθ των εφιβων για επιηιμιεσ ριψοκίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ ςχετίηεται με 

περιβαλλοντικοφσ και προςωπικοφσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 

ευαλωτότθτασ και τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ ςτο stress.  

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



 
 
 

• Η βελτίωςθ τθσ εφθβικισ υγείασ  ςε παγκόςμιο επίπεδο απαιτεί τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ με τθν 

οικογζνεια και τουσ ςυνομθλίκουσ, ςτα ςχολεία, του ευρφτερου κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ με επκζντρωςθ 

ςε  προςτατευτικοφσ παράγοντεσ.  

 

• Η ςυμπεριφορά των γονζων αποτελεί ςθμαντικό προγνωςτικό παράγοντα  για τθν εφθβικι υγεία 

 

• Η ανάγκθ εξοικονόμθςθσ ειςοδιματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν κακι υγεία των γονζων που ςχετίηεται με τθν 

ανιςότθτα και τθν υποβάκμιςθ μπορεί να περιορίςουν τθν ικανότθτα των γονζων να υποςτθρίξουν και να 

προςτατζψουν τουσ νζουσ – ζλλειψθ κετικισ επικοινωνίασ, παρακολοφκθςθσ ςυμπεριφοράσ 

 

• Οι παρεμβάςεισ ςτθν οικογζνεια πρζπει να ζχουν ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ Ψυχικισ Ανκεκτικότθτασ 

 

 

 
 
 

Viner, Lancet 2012  
 

 
 

 



Ψυχικι Ανκεκτικότθτα 

 Η προςζγγιςθ με βάςθ τθν “ψυχικι ανκεκτικότθτα” παρζχει ζνα 
εννοιολογικό πλαίςιο για τθν κατανόθςθ του γιατί οριςμζνοι νζοι που 
εκτίκενται ςε αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ δεν εμφανίηουν τισ 
αναμενόμενεσ ανεπικφμθτεσ εκβάςεισ που ςχετίηονται με τισ καταςτάςεισ 
αυτζσ.  

 

 Η ψυχικι ανκεκτικότθτα είναι μια δυναμικι διαδικαςία όπου το άτομο 
επιδεικνφει κετικι προςαρμογι παρά τισ αντίξοεσ εμπειρίεσ τθσ ηωισ, 
ζχει διςδιάςτατθ ζννοια που εμπεριζχει τθν ζκκεςθ ςτθν αντιξοότθτα και 
τθν εκδιλωςθ κετικισ προςαρμοςτικισ ζκβαςθσ 

 

 
Luthar, Sawyer, & Brown, 2006 

 



Ψυχικι Ανκεκτικότθτα - Οριςμόσ  

Ικανότθτα του ατόμου, παρά τισ αντιξοότθτεσ, να εκδθλϊνει 
ςυμπεριφορζσ που προάγουν τθν υγεία του και να αποφεφγει τισ 
ριψοκίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ 

 

Απαραίτθτθ για τθν προςαρμογι ςτισ μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ 
τθσ κακθμερινισ ηωισ, θ ποιότθτα που ενεργοποιεί οριςμζνουσ 
νζουσ να βρουν νόθμα ςτθ ηωι τουσ  παρά το μειονεκτικό 
περιβάλλον τουσ, τα προβλιματα ι τισ αντιξοότθτεσ που εκτίκενται 
και τισ πιζςεισ που βιϊνουν.   

 
Garmezy, 1991; Luthar & Cicchetti, 2000; Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000;  

Resnickl, 2000; Rutter, 1993  

 



Ψυχικι Ανκεκτικότθτα - Οριςμόσ  

 Ιδιότθτα επανάκαμψθσ από τισ αντιξοότθτεσ, ικανότθτα ανάρρωςθσ 
από τισ αποτυχίεσ 
 

 Ραρόμοια με τθν άνωςθ: όταν ωκοφνται ςτο νερό, τα ςϊματα 
επανζρχονται ενςτικτωδϊσ ςτθν επιφάνεια 
 

 Δεν είναι θ μθ τρωτότθτα, οφτε θ τελειότθτα, οφτε θ απομόνωςθ από 
όλουσ τουσ κινδφνουσ 
 

 Δεν αποτελεί γνϊριςμα ‘τζλειων ανκρϊπων’ 
        Τελειομανείσ: φοβοφνται να κάνουν λάκοσ, τα καταφζρνουν καλά, αλλά 

δεν παίρνουν ρίςκα για να φτάςουν ςτισ μζγιςτεσ δυνατότθτζσ τουσ 
 
 Οι ανκεκτικοί άνκρωποι: πιο πετυχθμζνοι επειδι αγγίηουν τα όριά τουσ 

και μακαίνουν από τα λάκθ τουσ 
 
 
 



Ψυχικι Ανκεκτικότθτα 

Δεν είναι μια απλι, μονομερισ ζννοια αλλά χαρακτθρίηεται από  
7 αναπόςπαςτα, αλλθλοςχετιηόμενα χαρακτθριςτικά (7c):  
 
1.Επάρκεια (competence)  
2.Αυτοπεποίκθςθ (confidence) 
3.Σφνδεςθ (connection) 
4.Χαρακτιρα (character) 
5.Συμβολι (contribution) 
6.Αντιμετϊπιςθ (coping) 
7.Ζλεγχο (control)   

 
 



Eπάρκεια (competence)  
 

• Δεξιότθτα αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ 
καταςτάςεων 

 

• Αποκτάται μζςω τθσ πραγματικισ εμπειρίασ 



Αυτοπεποίκθςθ (confidence) 
 

• Ακζραιθ πίςτθ του ατόμου ςτισ ικανότθτζσ του  

 

• Ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν επάρκεια 

 

• Οι ζφθβοι αποκτοφν αυτοπεποίκθςθ 
αποδεικνφοντασ τθν επάρκειά τουσ ςε πραγματικζσ 
καταςτάςεισ  



Αυτοπεποίκθςθ (confidence) 
 

Εντοπίςτε τουσ εφιβουσ όταν κάνουν κάτι καλό!  
 
• Αυτό το κάνουμε όλθ τθν ϊρα με τα πολφ μικρά παιδιά. 
Κάνουμε μεγάλο κζμα για κάκε αναπτυξιακό βιμα και 
μικρό επίτευγμα.  
 

• Τι ζχει ςυμβεί ςτα λίγα χρόνια που μεςολάβθςαν; Γιατί 
ςταματιςαμε να ενκουςιαηόμαςτε από τισ καλζσ τουσ 
ςυμπεριφορζσ και τα κατορκϊματά τουσ; Γιατί εςτιάηουμε 
ςτα λάκθ τουσ και δεν προςπακοφμε να εντοπίςουμε τι 
κάνουν καλά ενιςχφοντασ τισ καλζσ τουσ ςυμπεριφορζσ;  
 
Ακόμα αναηθτοφν τθν προςοχι και τθν αποδοχι μασ 

 



Αυτοπεποίκθςθ (confidence) 
 

Ρροςφζρετε γνιςιο ζπαινο, όχι υπερβολικό 
 
• Ο ζπαινοσ είναι ζνασ ιςχυρόσ τρόποσ να ενκαρρφνετε κετικζσ 
ςυμπεριφορζσ  
 
• Κανείσ δεν είναι τζλειοσ. Αν κάποιοσ ξζρει ότι ο ζφθβόσ ςασ δεν 
είναι τζλειοσ, αυτόσ είναι ο ίδιοσ ο ζφθβοσ. 
 

• Ζνασ νζοσ μπορεί ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα να αποφαςίςει να 
πθδιξει από αυτό το βάκρο για να δείξει ςτον κόςμο ότι δεν είναι 
τζλειοσ. Μπορεί να είναι πολφ πιο δφςκολο να επανακάμψει από 
μια αποτυχία, επειδι οι τζλειοι άνκρωποι δεν μποροφν να 
αποτυγχάνουν. 
 
‘Είςαι το τζλειο παιδί για μζνα’ - αγαπάτε τισ ατζλειζσ του      



Αυτοπεποίκθςθ (confidence) 
 

  Θζςτε λογικζσ προςδοκίεσ 
  Μθ δίνετε ζμφαςθ ςτθν Ανεπάρκεια 
  Ραίξτε με τισ δυνάμεισ εν μζςω των προβλθμάτων  

 
Οι ζφθβοι κάνουν λάκθ, ίςωσ και ςοβαρά λάκθ 
 
Αν εςτιάςουμε μόνο ςτα λάκθ, είναι ςα να κρεμάμε ζνα βαρίδι ςτα 
πόδια τουσ που τουσ δυςκολεφει περιςςότερο να ανακάμψουν  
 
Αν αναγνωρίςουμε τισ δυνάμεισ τουσ και τουσ υπενκυμίςουμε τισ 
ικανότθτζσ τουσ να επιτφχουν , τουσ ενεργοποιοφμε να μεταμορφϊςουν 
τθν αποτυχία ςε μια διδακτικι εμπειρία  από τθν οποία μποροφν να 
ανακάμψουν.   
   



Σφνδεςθ (connection) 
 

 Οι ζφθβοι που ζχουν ςτενοφσ δεςμοφσ με τθν οικογζνεια, τουσ φίλουσ, το ςχολείο 

και τθν κοινότθτα είναι πικανότερο να ζχουν μια ςτζρεα αίςκθςθ αςφάλειασ που 

παράγει ιςχυρζσ αξίεσ και τουσ αποτρζπει από τθν αναηιτθςθ καταςτροφικϊν 

εναλλακτικϊν τθσ αγάπθσ και τθσ προςοχισ 

 

 Η οικογζνεια είναι θ κεντρικι δφναμθ ςτθ ηωι κάκε εφιβου, αλλά οι ςυνδζςεισ με 

αςτικζσ , εκπαιδευτικζσ, κρθςκευτικζσ και ακλθτικζσ ομάδεσ, μποροφν επίςθσ, να 

αυξιςουν τθν αίςκθςθ του νζου ότι ανικει ςε ζναν ευρφτερο κόςμο και είναι 

αςφαλισ μζςα ςε αυτόν  

 

      Η ςφνδεςθ ςχετίηεται με λιγότερα ςυμπεριφορικά και ψυχικά προβλιματα ςτθν     

       εφθβεία,  ειδικότερα για τισ νζεσ γυναίκεσ. 

       



Χαρακτιρασ (character) 
 

• Οι ζφθβοι χρειάηονται μια κεμελιακι αίςκθςθ του ςωςτοφ και 
του λάκουσ για να κάνουν φρόνιμεσ επιλογζσ, να ςυνειςφζρουν 
ςτον κόςμο και να γίνουν ϊριμοι ενιλικεσ 

 

 

• Ο ζφθβοι με χαρακτιρα ζχουν μεγαλφτερθ άνεςθ ςτο να 
εμμζνουν ςτισ αξίεσ τουσ και να επιδεικνφουν ςτάςθ 
ενδιαφζροντοσ προσ τουσ άλλουσ 

 

  



Συμβολι (contribution) 

• Σθμαντικό μάκθμα για τουσ εφιβουσ όταν ςυνειδθτοποιιςουν ότι ο 
κόςμοσ γίνεται καλφτεροσ επειδι ανήκουν και αυτοί ςε αυτόν 

 

• Οι ζφθβοι που κατανοοφν τθ ςπουδαιότθτα τθσ προςωπικισ 
ςυμβολισ αποκτοφν μια αίςκθςθ ςκοποφ που μπορεί να τουσ 
κινθτοποιιςει 

 

• Κάνουν επιλογζσ που βελτιϊνουν τον κόςμο, ενιςχφουν τθν επάρκειά 
τουσ, το χαρακτιρα τουσ και τθν αίςκθςθ ςφνδεςθσ    



Αντιμετϊπιςθ (coping) 
 

• Οι ζφθβοι που μακαίνουν να αντιμετωπίηουν το ςτρεσ 
αποτελεςματικά είναι καλφτερα προετοιμαςμζνοι για να 
ξεπεράςουν τισ προκλιςεισ τθσ ηωισ 

 

• Η καλφτερθ προςταςία ζναντι αναςφαλϊν, ανθςυχθτικϊν 
ςυμπεριφορϊν είναι ζνα ευρφ ρεπερτόριο δεξιοτιτων και κετικϊν 
ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςθσ και μείωςθσ του ςτρεσ 



Ζλεγχοσ (control)   

 
 Πταν οι ζφθβοι ςυνειδθτοποιοφν ότι αυτοί μποροφν να ελζγξουν τθν ζκβαςθ 

των αποφάςεων και πράξεϊν τουσ, είναι πικανότερο να μάκουν πωσ ζχουν 
τθν ικανότθτα να κάνουν αυτό που χρειάηεται για να επανακάμψουν 

 

 Αν οι γονείσ παίρνουν όλεσ τισ αποφάςεισ, οι ζφθβοι χάνουν τισ ευκαιρίεσ να 
αποκτιςουν τον ζλεγχο 

 

 Ζνασ ζφθβοσ που νιϊκει ότι ‘πάντα κάτι μου ςυμβαίνει’ τείνει να γίνεται 
πακθτικόσ, απαιςιόδοξοσ και κατακλιπτικόσ 

 

 Θεωρεί τον ζλεγχο ωσ κάτι εξωτερικό - οτιδιποτε κάνει δεν ζχει πραγματικά 
ςθμαςία επειδι δεν ζχει τον ζλεγχο του αποτελζςματοσ 

 

 Ο ανκεκτικόσ ζφθβοσ γνωρίηει ότι ζχει εςωτερικό ζλεγχο. Με τισ επιλογζσ και 
τισ πράξεισ του προςδιορίηει το αποτζλεςμα και γνωρίηει ότι μπορεί να κάνει 
τθ διαφορά     



Το δίκτυο των 7 C 

Οι ζφθβοι πρζπει να νιϊςουν επάρκεια για να αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ.  

Χρειάηονται βακιά ςφνδεςθ με τουλάχιςτον ζναν ενιλικο για να ενιςχφςουν τθν επάρκεια  

 

Χρειάηονται χαρακτιρα για να μάκουν πϊσ να ςυμβάλλουν ςτισ οικογζνειζσ τουσ και ςτον 
κόςμο, και ο χαρακτιρασ ςφυρθλατείται μζςω των βακιϊν ςυνδζςεων με τουσ άλλουσ 

 

Η ςυμβολι χτίηει το χαρακτιρα και δυναμϊνει περαιτζρω τισ ςυνδζςεισ 

 

Οι ζφθβοι που ςυμβάλλουν ςτισ κοινωνίεσ αποκτοφν αυτοπεποίκθςθ κακϊσ νιϊκουν όλο και 
πιο επαρκείσ και αυτό τουσ δίνει μια αυξθμζνθ αίςκθςθ ελζγχου  

 

Οι ζφθβοι με αίςκθςθ ελζγχου πιςτεφουν ςτθν ικανότθτά τουσ να λφνουν τα προβλιματα, 
ζτςι ϊςτε να αντιμετωπίηουν επίμονα ζνα πρόβλθμα μζχρι να βροφνε μια λφςθ 

 

Πταν οι ζφθβοι ςυνειδθτοποιοφν ότι μποροφν να ελζγξουν τθν ζκβαςθ των αποφάςεων και 
των πράξεϊν τουσ, είναι πικανότερο να μάκουν πωσ ζχουν τθν ικανότθτα να κάνουν αυτό που 
χρειάηεται για να επανακάμψουν 

 



Ρόςο ελεγκτικοί πρζπει να 
είμαςτε; 

4 τρόποι ανατροφισ 

 

Αυταρχικόσ (Authoritarian) 

Ραραχωρθτικόσ (Permissive) 

Αδιάφοροσ (Disengaged) 

Διαλεκτικόσ (Authoritative) 

        



Αυταρχικόσ (Authoritarian) 

 

Κάνε αυτό που λζω! Γιατί; Επειδή το λζω εγώ. 

Μην αμφιςβητείσ την εξουςία μου. Μζχρι να γίνεισ 
18, εγώ είμαι το αφεντικό ςε αυτό το ςπίτι! 

 

 

 



Αυταρχικόσ (Authoritarian) 

• Ρροςζχουν μζχρι ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο αλλά 
μπορεί μετά να επαναςτατιςουν άγρια.  

• Ακόμα και αν παραμείνουν υπάκουοι, μπορεί να 
γίνουν απρόκυμοι ι ανίκανοι να παίρνουν δικζσ τουσ 
αποφάςεισ και αντί αυτοφ να αναηθτοφν φιγοφρεσ 
εξουςίασ για να τουσ  ελζγχουν ακόμα και ςτθν ενιλικο 
ηωι τουσ. 

• Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό μετά τα 18! Θζλουμε τουσ 
εφιβουσ να ζρχονται ςε μασ για κακοδιγθςθ και 
παρθγοριά κατά τθ διάρκεια τθσ ενιλικθσ ηωισ τουσ    

 

 



Ραραχωρθτικόσ (Permissive) 

 Δίνει υπζροχθ υποςτιριξθ και αγάπθ 

 

 Λζει ‘ςε εμπιςτεφομαι’ αντί να κζτει κατάλλθλα 
όρια 

 

 Αντιμετωπίηει τον ζφθβο ςαν φιλαράκι  

 

 Φοβάται ότι ο ζφθβοσ δε κα τον αγαπάει ι δε κα 
τον ςυμπακεί αν ςυγκρουςτεί μαηί του   



Ραραχωρθτικόσ (Permissive) 

• Οι ζφθβοι γνωρίηουν πόςο αγαπθτοί είναι, 
αλλά οριςμζνεσ φορζσ επικυμοφν όρια, 
επειδι μπορεί να είναι θ ςυνείδθςι τουσ 
(ενοχι) που κζτει όρια.  

 

• Οριςμζνεσ φορζσ χρειάηεται να ωκιςουν τθ 
ςυμπεριφορά τουσ ςτα άκρα για να τραβιξει 
τθν προςοχι που εκλιπαροφν από τουσ 
γονείσ.     



Αδιάφοροσ (Disengaged) 

• Ρολφ απαςχολθμζνοσ με άλλα πράγματα για να 
παρακολουκεί ςτενά τισ δραςτθριότθτεσ και 
ςυμπεριφορζσ του εφιβου ι για να κζτει όρια  

 

• Δε λζει τίποτα ι λζει ‘κάνε αυτό που κεσ’ 

 

• Πταν ξεςποφν μείηονα προβλιματα μπορεί να 
φερκεί ςκλθρά ςτον ζφθβο, καταλιγοντασ ςε 
αςυνζπεια και αντιφατικά μθνφματα.  



Διαλεκτικόσ (Authoritative) 

• Θζτει λογικά όρια, περιμζνει καλι ςυμπεριφορά, 
προςφζρει πολλι αγάπθ, ενκαρρφνει τον ζφθβο να κάνει 
επιλογζσ και να είναι ανεξάρτθτοσ αλλά όταν πρόκειται  για 
μείηονα ηθτιματα – ‘κάνε αυτό που λζω’ 

 

• Ρεριςςότερο πικανό οι ζφθβοι να μθν εμπλακοφν ςε 
ανθςυχθτικζσ ςυμπεριφορζσ και να γίνουν ψυχικά 
ανκεκτικοί. 

 

• Ευκαιρίεσ να κερδίςουν περιςςότερθ ανεξαρτθςία, με 
ςτενι επιτιρθςθ και ξεκάκαρα όρια 



• Οι διαλεκτικοί γονείσ προάγουν τθν 
κοινωνικοποίθςθ, τθν ςχολικι επιτυχία και τθν 
αυτοπεποίκθςθ και προςτατεφουν πολλζσ 
ριψοκίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςεξουαλικϊν 
ςυμπεριφορϊν κινδφνου, εφθβικισ εγκυμοςφνθσ, 
βίασ και χριςθσ ουςιϊν με τθ ςτενι επιτιρθςθ, τθ 
ςτάςθ και το παράδειγμά τουσ 

 

Διαλεκτικόσ (Authoritative) 



Ξεπερνϊντασ τθν αυταρχικι πλευρά μασ  
Η ςωματικι τιμωρία ι θ επιβολι εξουςίασ κάνει τον ζφθβο να 
νιϊκει κφμα και τον εμποδίηει να πάρει κάποιο μάκθμα, να μάκει 
τθν αυτοπεικαρχία και τθν υπευκυνότθτα.  
 

Δίνοντασ ςτον εαυτό μασ άδεια να μθν είναι 
παραχωρθτικόσ 
• Οι ζφθβοι φαίνεται να  εκτιμοφν περιςςότερο τουσ 
παραχωρθτικοφσ γονείσ  
 

• Ραίρνουν περιςςότερα και ζχουν λιγότερουσ κανόνεσ να 
ακολουκιςουν 
 

• Ενϊ φαίνεται καλόσ τρόποσ βραχυπρόκεςμα, μπορεί να 
ανακρζψει πιο νευρωτικοφσ εφιβουσ επειδι εξαναγκάηονται να 
αυτοελζγχονται μζςω τθσ ενοχισ. Πταν οι γονείσ δε κζτουν όρια, οι 
ζφθβοι πρζπει να κζςουν τα δικά τουσ, χωρίσ τθ ςοφία ι τθν 
εμπειρία τθσ ηωισ που υποδεικνφει ποφ πρζπει να τεκοφν αυτά τα 
όρια.  



Δίνοντασ ςτον εαυτό μασ άδεια να μθν είναι 
παραχωρθτικόσ 
 
• Οι γονείσ κάνουν μεγάλθ χάρθ ςτουσ εφιβουσ κζτοντασ 
κατάλλθλα όρια 
 

• Μποροφμε να είμαςτε διαφορετικοί από τουσ 
αυταρχικοφσ γονείσ μασ 
 

• Με μια διαλεκτικι προςζγγιςθ μποροφμε να 
κατακλφςουμε τα παιδιά μασ με ςτοργι και να εξθγιςουμε 
τουσ κανόνεσ. Αυτό είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, επειδι οι 
ζφθβοι κα αποκτιςουν αίςκθςθ ελζγχου, ζνα ηωτικό 
ςυςτατικό τθσ ανκεκτικότθτασ, μόνο αν καταλάβουν ότι οι 
πράξεισ τουσ οδθγοφν ςε ςυνζπειεσ 
     



Οδθγίεσ για Γονείσ 

Πταν νιϊκετε αντιφατικά γιατί δεν ενδίδετε 
πάντα ςτισ παρορμθτικζσ απαιτιςεισ του 
εφιβου ςασ, κυμθκείτε 2 πράγματα 
 
1.Τα ξεκάκαρα όρια δθμιουργοφν μια αίςκθςθ 
αςφάλειασ, οι ζφθβοι κζλουν να ξζρουν ποφ 
ςτζκονται 
 
2. Μερικζσ φορζσ το να πείτε ‘όχι’ είναι ο  
    καλφτεροσ τρόποσ να δείξετε τθν αγάπθ ςασ    



ΜΜΕ 

Μθν υποκζτετε ότι οι ζφθβοι μποροφν να χειριςτοφν τισ ειδιςεισ χωρίσ 
να επθρεαςτοφν βακιά 
 
Μπορεί να αποκτιςουν χρόνιεσ φοβίεσ χωρίσ να τισ εκφράηουν. 
Είναι ςθμαντικό να γνωρίηουν τι ςυμβαίνει ςτον κόςμο, όμωσ ο χρόνοσ 
ζκκεςισ τουσ ςτα ΜΜΕ πρζπει να ελζγχεται και οι γονείσ να τουσ 
βοθκοφν να επεξεργάηονται τα μθνφματα 
 
Οι γονείσ πρζπει να περιορίηουν τισ αναφορζσ ςε μείηονα δυςάρεςτα 
γεγονότα 
 
Η επαναλαμβανόμενθ ζκκεςθ μπορεί να εγγράψει εικόνεσ ςτο 
υποςυνείδθτο  



Μθν κακομακαίνετε τουσ εφιβουσ 

• Οι γονείσ που ακοφνε τουσ εφιβουσ με αμζριςτθ προςοχι είναι λιγότερο  

πικανό να νιϊςουν τθν υποχρζωςθ να τουσ κατακλφςουν με υλικά αγακά ι  

να ικανοποιιςουν όλεσ τουσ τισ επικυμίεσ.  

• Βοθκιςτε τουσ εφιβουσ να μάκουν τθν υπομονι. Αν κζλουν κάτι, μπορεί  

να χρειαςτεί να περιμζνουν.  

• Είναι τελείωσ αποδεκτό να τουσ εξθγιςετε ότι κάτι κοςτίηει πάρα πολλά  

χριματα για να το αγοράςετε.    

• Ρροςφζρετε ςτον ζφθβο ζνα αςφαλζσ ςπίτι, κατάλλθλα ροφχα, κρεπτικό  

φαγθτό και πολλι αγάπθ.  

• Πταν οι ζφθβοι μακαίνουν να κερδίηουν ςε βάροσ των γονιϊν,  

αφομοιϊνουν  ζνα επικίνδυνο δίδαγμα, ότι οι ανάγκεσ τουσ είναι πιο 
ςθμαντικζσ από τισ ανάγκεσ των άλλων. Γι αυτό, το να υποχωρείτε ςε μια 
ζκρθξθ κυμοφ ι να νιϊκετε ενοχζσ όταν δυςκολεφεςτε κάνει μεγάλθ ηθμιά 
ςτουσ εφιβουσ.  

• Ροτζ μθν ανθςυχιςετε ότι κα κακομάκετε το παιδί ςασ με αγάπθ.    



Οδθγίεσ για Γονείσ 

                     Για να γίνουν δυνατοί, οι ζφθβοι χρειάηονται  

                                                                    Αγάπθ χωρίσ όρουσ 

                                                                    Απόλυτθ αςφάλεια 

                                                                    Βακιά ςφνδεςθ με τουλάχιςτον 1 ενιλικο 

 
 Οριςμζνεσ φορζσ το καλφτερο πράγμα που μποροφν να κάνουν οι γονείσ για 

να βοθκιςουν τουσ εφιβουσ να μάκουν, είναι να βγοφν από το δρόμο τουσ. 
 

 Οι ζφθβοι δρουν ςφμφωνα με τισ προςδοκίεσ των γονιϊν τουσ γι’ αυτοφσ. 
 

 Το να ακοφνε τουσ εφιβουσ με προςοχι είναι πιο ςθμαντικό από οτιδιποτε  
         μποροφν να πουν οι γονείσ. Αυτό πρζπει να εφαρμόηεται τόςο ςε  
         καταςτάςεισ ρουτίνασ όςο και ςε ςτιγμζσ κρίςθσ. 

 
 
  

   



Οδθγίεσ για Γονείσ 

 

 Τίποτα από αυτά που λζνε οι γονείσ δεν είναι τόςο ςθμαντικά όςο αυτά 
που  τουσ βλζπουν οι ζφθβοι να κάνουν οι ίδιοι ςε κακθμερινι βάςθ. 

 
 Οι ζφθβοι μποροφν να κάνουν κετικά βιματα όταν ζχουν αυτοπεποίκθςθ.  

Αποκτοφν αυτοπεποίκθςθ όταν ζχουν ιςχυροφσ λόγουσ να πιςτεφουν ότι 
είναι ικανοί. 

 
 Για να αναπτφξουν δφναμθ να ξεπερνοφν τισ προκλιςεισ, πρζπει να ξζρουν 

ότι  μποροφν να ελζγχουν πάντοτε ό,τι τουσ ςυμβαίνει. 
 

 Οι ζφθβοι με ευρφ φάςμα ςτρατθγικϊν κετικοφ χειριςμοφ καταςτάςεων κα 
είναι προετοιμαςμζνοι να ξεπεράςουν οποιαδιποτε κρίςθ και κα είναι 

         λιγότερο πικανό να δοκιμάςουν ριψοκίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ.      
 
  

  



Ευχαριςτϊ κερμά 


