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Η εφηβεία είναι η μεταβατική περίοδος της ανάπτυξης κατά
την οποία το παιδί σταδιακά απομακρύνεται από τον κόσμο
της παιδικότητας και μπαίνει στην ενηλικίωση.
Πολλοί την αποκαλούν ηλικία της αμφισβήτησης, άλλοι
της επανάστασης, των συγκρούσεων ή των κρίσεων.
Η συμπεριφορά του εφήβου διαφοροποιείται, συχνά
γίνεται δυσκατάληπτη για τους γονείς. Δείχνει απόμακρος,
απότομος ή σκληρός ενώ κάποιες φορές οι πράξεις του αγγίζουν ή ξεπερνούν τα όρια, άλλοτε όμως γίνεται ευάλωτος
και ιδιαίτερα ευαίσθητος.
Για τον έφηβο είναι η εποχή της αμφισβήτησης, της σιωπής, των εκρήξεων, των συγκρούσεων, των παρεξηγήσεων,
των παράδοξων, των κρίσεων, των επιθυμιών, των αποχωρισμών, των επιβεβαιώσεων και τελικά της ανεξαρτησίας.
Για τον γονιό επίσης είναι μια ιδιαίτερη περίοδος γιατί αφενός μετατρέπεται σε παρατηρητή των αλλαγών του παιδιού
του, αφετέρου γίνεται αποδέκτης της αμφισβήτησης που
εκείνο εκφράζει απέναντι στον ρόλο και την εξουσία του.
Συνήθως στέκεται αμήχανα γιατί δεν γνωρίζει πώς να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του παιδιού του, πώς να αντιδράσει
αλλά και πώς να διαχειριστεί τη θύελλα των αλλαγών.
Παρατηρώντας τον έφηβο ο γονιός συχνά αναπολεί τη
δική του εφηβεία, τον αγώνα να κατακτήσει την ελευθερία,
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τις αναζητήσεις του, τα λάθη του, τις χαρές του. Διαπιστώνει
ότι το παιδί του βρίσκεται στη θέση που κάποτε ήταν ο ίδιος,
και, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, δεν περίμενε, και δεν
ήταν προετοιμασμένος, ότι θα έφθανε η στιγμή να βρεθεί
στη φάση όπου πριν από τριάντα χρόνια ήταν οι δικοί του
γονείς.
Οι γονείς των εφήβων σκέφτονται ότι δεν θέλουν να
επαναλάβουν στα παιδιά τους τα λάθη που έκαναν οι δικοί
τους γονείς. Ωστόσο, υπάρχει διάχυτη ανησυχίαØ οι εποχές
είναι δύσκολες. Παρά τις καλές προθέσεις και την επιθυμία
να βοηθήσουν τους εφήβους, εμπλέκονται συχνά σε συγκρούσεις, δείχνουν ότι δεν τους καταλαβαίνουν και τελικά
δεν επικοινωνούν αποτελεσματικά μαζί τους.
Εκτός του παιδιού τους οι γονείς έχουν να διαχειριστούν
και άλλες αλλαγές όπως τις ανάγκες του άλλου τους παιδιού (σε όσες οικογένειες υπάρχει), καθώς και των δικών
τους γονιών οι οποίοι την ίδια περίοδο διανύουν την τρίτη
ηλικία με φυσικό επακόλουθο να έχουν αυξημένη ανάγκη
φροντίδας. Συχνά παραμελούν τον εαυτό τους ενώ αισθάνονται να σχοινοβατούν ανάμεσα στις δικές τους ανάγκες
και τις ανάγκες των γύρω τους. Σε όλα αυτά να συνυπολογίσουμε και τη σοβαρή οικονομική κρίση που πλήττει
τη χώρα μας και έχει προκαλέσει σημαντική ανατροπή στο
βιοτικό επίπεδο πολλών οικογενειών με επακόλουθο τη ριζική αλλαγή στον σχεδιασμό της ζωής όλων…
Παρά τη ζοφερή κατάσταση που διαγράφεται, ουδείς
αμφισβητεί ότι ζούμε στην εποχή της ταχύτητας. Oι ανάγκες
είναι πολλές και η απουσία των γονιών από την ανατροφή
των παιδιών δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις είναι μεγάλη ή ακόμα και όταν εκείνοι είναι παρόντες δεν έχουν την
24

Mε το βιβλίο αυτό επιθυμώ να συμβάλω με τρόπο εύληπτο
και πρακτικό στην προσπάθεια των γονιών να κατανοήσουν
τις αλλαγές που βιώνουν τα παιδιά τους στοχεύοντας στη
διαφύλαξη της σχέσης μαζί τους. Στις σελίδες του θα βρείτε
απαντήσεις για τα σημαντικά θέματα που σας απασχολούν
και προτάσεις για να πλησιάσετε το παιδί σας ή να διαχειριστείτε μια κατάσταση δύσκολη.
Κυκλοφόρησε το 2007 για πρώτη φορά και σήμερα
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ψυχική δύναμη να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για επικοινωνία. Τα προβλήματα της επιβίωσης και της διαχείρισης
των αυξημένων αναγκών τούς καταβάλλουν. Oι σχέσεις με
τα παιδιά συχνά πυκνά τοποθετούνται σε ένα περιορισμένο πλαίσιο το οποίο εξυπηρετεί ελάχιστα την επικοινωνία,
γεγονός που επιδρά σημαντικά στη συμπεριφορά των εφήβων. Ειδικά την τελευταία δεκαετία γινόμαστε πλέον θεατές
μιας σειράς αρνητικών ή και βίαιων καταστάσεων με πρωταγωνιστές ή θύματα παιδιά και εφήβους.
«Eμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το
παιδί μας;» με ρωτούν προβληματισμένοι οι γονείς που με
επισκέπτονται. «Μπορούμε άραγε να προφυλάξουμε τον
γιο μας / την κόρη μας, έχουμε το περιθώριο να τους περάσουμε ακόμη μηνύματα ή ό,τι κάναμε ως εδώ ήταν και πλέον
δεν έχει κανένα νόημα η οποιαδήποτε παρέμβασή μας;»
Απαντώ με βεβαιότητα ότι, παρά τις όποιες αντιδράσεις
που εκφράζει ο έφηβος, μπορείτε να δημιουργήσετε μαζί
του μια καλή επικοινωνία που θα τον προστατεύσει από
πολλά. Χρειάζεται όμως να αφουγκραστείτε τις ανάγκες
του, να κατανοήσετε πώς νιώθει και να τον πλησιάσετε με
τον κατάλληλο τρόπο.

επανεκδίδεται ανανεωμένο, ενημερωμένο σύμφωνα με τις
νεότερες επιστημονικές προσεγγίσεις και ξαναδουλεμένο
απ’ την αρχή στο μεγαλύτερο μέρος της ύλης του.
Tο αφιερώνω στους χιλιάδες εφήβους οι οποίοι μου
εμπιστεύονται τις μύχιες σκέψεις τους, τις δυσκολίες τους, τα
προβλήματά τους, από το 1986 που είμαι ψυχολόγος. Tο
αφιερώνω και στους γονείς, που όλα αυτά τα χρόνια ζητούν
τη βοήθειά μου απελπισμένοι εξαιτίας των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους.
Μπορεί να φανεί χρήσιμο σε γονείς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, παιδιάτρους, στους φοιτητές ανάλογων σχολών και σε όποιον
ασχολείται με τις ηλικίες από 10 έως 21 ετών.
Φυσικά, κανένα βιβλίο δεν αποτελεί λύση ή πανάκεια
σε προβλήματα που υπάρχουν, ούτε υποκαθιστά την επαφή σας με ειδικό, μπορεί όμως να λειτουργήσει σε επίπεδο
πρόληψης και έγκυρης ενημέρωσης.
Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο είναι
πραγματικές, αλλάζουν όμως τα ονόματα και ίσως επιμέρους
στοιχεία ώστε να προστατεύεται πλήρως το απόρρητο.
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H εφηβεία, εκτός του ότι αποτελεί το κρίσιμο σταυροδρόμι
μεταξύ της παιδικότητας και της ενηλικίωσης, παράλληλα
είναι η τελευταία φάση κατά την οποία ο γονιός έχει έναν
κρίσιμο ρόλο στη ζωή του παιδιού του, καθώς αυτό αρχίζει
να στέκεται στα πόδια του, για να μεταμορφωθεί τελικά σε
αυτόνομο και ανεξάρτητο ενήλικο. Tις πιο πολλές φορές
ολοκληρώνεται χωρίς να συμβεί κάτι τραγικό, παρά τους
φόβους και την αγωνία που αισθάνεται ο γονιός και πιθανόν
τους αμέτρητους καβγάδες που έχουν εντωμεταξύ συμβεί
στην οικογένεια.
Στιχομυθίες σαν αυτές που παραθέτω μεταξύ γονιών και
εφήβων είναι πολύ συνηθισμένες:
(Γ: γονιός, Ε: έφηβος)
Γ: «Μαλώνουμε όλη μέρα…»
Ε: «Αφήστε με ήσυχο πια!»
Γ: «Μην μου κλείνεις εμένα την πόρτα στα μούτρα!»
Ε: «Μ’ έχεις πρήξει!»
Γ: «Δεν καταλαβαίνεις τους κινδύνους…»
Ε: «Δεν με καταλαβαίνει κανείς σας…»
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Γ: «Κάνεις του κεφαλιού σου…»
Ε: «Είναι δικό μου θέμα…»
Γ: «Μόνο λεφτά ξέρεις να ζητάς!»
Ε: «Είστε υποχρεωμένοι να με φροντίσετε…»
Γ: «Δεν ξέρω πού και με ποιους γυρίζεις…»
Ε: «Οι φίλοι μου δεν σου φταίνε σε τίποτα…»
Γ: «Κλείσε τη μουσική…»
Ε: «Ούτε στο δωμάτιό μου δεν έχω δικαιώματα!»
Γ: «Μπορεί να μπλέξεις…»
Ε: «Ξέρω τι κάνω, δεν είμαι μωρό…»
Γ: «Διάβασες;»
Ε: «Άι παράτα με πια!»
Γ: «Τι θα κάνεις στη ζωή σου;»
Ε: «Γιατί ρωτάς; Σάμπως εσύ μεγαλούργησες;»
… και άλλα πολλά και πικρά, κουβέντες που πληγώνουν και που κανένας δεν ήθελε κατά βάθος να έχει
ξεστομίσει, αλλά που του ξέφυγαν γιατί δεν μπόρεσε να
συγκρατηθεί.
Tα λάθη και από τις δύο πλευρές μεγαλώνουν τις αποστάσεις, γκρεμίζουν τις γέφυρες επικοινωνίας, σημαδεύουν
τις ψυχές των παιδιών και καθορίζουν συχνά τη ζωή τους.
Όσο δύσκολη κι αν είναι η κατάσταση με τον έφηβό σας
στη δική σας οικογένεια, σκεφτείτε ότι το παιδί σας επιτέ28
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λους ετοιμάζεται να σταθεί μόνο του στην κοινωνία. Aυτός
δεν ήταν εξαρχής ο στόχος σας;
Oι οικογένειες που περνούν την εφηβεία των παιδιών
τους «χωρίς να το καταλάβουν» είναι ελάχιστες. Kατά συνέπεια, μην αισθάνεστε μόνοι. Όλοι περνούν πάνω κάτω τα
ίδια.
O έφηβος μπορεί να «βγάζει γλώσσα», να έχει ψηλώσει
αρκετά ή να «μεγαλοδείχνει» και να κομπάζει, όμως ψυχικά
δεν έχει ωριμάσει, του είναι επομένως δύσκολο ή και αδύνατον σε αυτή την αναπτυξιακή φάση να αντιληφθεί καν ως
έννοια την αγωνία του πατέρα ή της μητέρας. Για το παιδί,
η έγνοια των γονιών αποτελεί απλώς τρομερή ενόχληση.
Προσπαθήστε να το θυμάστε αυτό στις δύσκολες στιγμές. Όταν, λοιπόν, ξεσπάει ένας καβγάς, θυμηθείτε ότι το
παιδί σας δεν μπορεί να έρθει στη θέση σας. Eσείς, όμως,
μπορείτε να μπείτε στη δική του.
Στη συμπεριφορά του έφηβου παιδιού σας ασφαλώς θα
παίξει ρόλο και το πώς ακριβώς ανταποκρίνεστε στις ανησυχίες του εσείς οι γονείς του, αλλά και οι καθηγητές του ή
άλλα πρότυπά του.
Να επισημάνω ότι κατά την ευαίσθητη αυτή περίοδο περίπου το 11% των παιδιών από 9 μέχρι 17 ετών εμφανίζουν
μια σοβαρή ψυχική διαταραχή με αποτέλεσμα να παρουσιά
ζουν προβλήματα στο σπίτι, στο σχολείο και στη σχέση με
τους συνομηλίκους (Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία).

