
 

 

ΕΦΗΒΕΙΑ 

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 βιοσωματικές 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.  



 

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εφήβου 

 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 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 ρεαλιστικότητα της ζωής θα βοηθήσει 

τον έφηβο να παλέψει και να αντιμετωπίσει το παρόν αλλά και όσα του 

επιφυλάσσει το μέλλον. 


