
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 

Η Οµάδα Ενθάρρυνσης και Στήριξης 
απλώς πληροφορεί   εφήβους και γονείς για τις 
πιο σύγχρονες, εξελιγµένες και αποτελεσµατικές 

αντιλήψεις της ζωής.Εκδίδει τη σειρά 
Η Πραγµατική Ελευθερία για τους έφηβους 
και Ο Σύγχρονος Γονιός για τους γονείς. Μη 
δεχτείς τίποτα από αυτά που θα διαβάσεις,  χωρίς 
να το περάσεις από την δική σου λογική και το 
εσωτερικό σου αίσθηµα της αλήθειας. Την 

απόλυτη ευθύνη για την ζωή σου την έχεις 
πάντα εσύ.  Αν χρειάζεσαι καθοδήγηση, ρώτα το 
γιατρό, τον ψυχολόγο ή τον πνευµατικό σου. 

======================= 

Η εφηβεία είναι µια µεταιχµιακή φάση ζωής, µια 
ενδιάµεση κατάσταση όπου ο έφηβος δεν είναι πια 
παιδί,  αλλά ούτε  και  ενήλικας που έχει αναλάβει 
τις ευθύνες της προσωπικής του ζωής που εργάζεται 
δηλαδή, παίρνει  µισθό και είναι σε θέση να 
συντηρεί τον εαυτό του. Από την µια ζει ακόµα µε 
τους γονείς του και τους χρειάζεται για την 
επιβίωση και την ικανοποίηση των αναγκών του – 
ιδιαίτερα αν θέλει να συνεχίσει στο πανεπιστήµιο 
και να µην εργαστεί αµέσως. Από την άλλη έχει 
ανάγκη να βιώσει ελευθερία στις επιλογές του. Η 
αναζήτηση ταυτότητας αποτελεί βασική ανάγκη 
κατά την περίοδο της εφηβείας και έτσι 
περισσότεροι έφηβοι  βρίσκονταιι σε αναζήτηση 
ταυτότητας και  χρειάζονται ελευθερία και 
υποστήριξη,  για να «προβάρουν» διάφορους 
«εαυτούς» µέχρι να δουν  ποιός τους ταιριάζει 
καλύτερα και είναι ο πιο αυθεντικός τους εαυτός µε 
τον οποίο αισθάνονται καλύτερα. 

Είναι πραγµατικά µια δύσκολη φάση τόσο για τους 
ίδιους τους εφήβους όσο και για τους γονείς τους. 
Κατά την περίοδο αυτή της ζωής δεν είναι λίγοι οι 
έφηβοι που αντιλαµβάνονται τους γονείς ως 
εµπόδιο στην ελευθερία τους  µε αποτέλεσµα να 
νιώθουν εχθρικά απέναντί τους, να ξεχνούν όλα όσα 
έχουν κάνει οι γονείς τους και να τρέφουν αρνητικά 
συναισθήµατα για αυτούς. 

Παράλληλα και οι γονείς αρκετές φορές γίνονται 
επιθετικοί και απορριπτικοί προς τον έφηβο.  Ίσως 
νιώθουν φοβισµένοι, αδικηµένοι, προδοµένοι και 
θυµωµένοι που µετά από τόσες θυσίες  εισπράττουν 
από τα παιδιά τους αυτήν την συµπεριφορά. Αυτό 
συµβαίνει γιατί πιθανόν δεν γνωρίζουν τα µοντέλα 
που τα παιδιά τους επιλέγουν ή «προβάρουν», για 
να βρουν τον εαυτό τους. Αν αυτή η κατάσταση σας 
θυµίζει τη δική σας, εδώ υπάρχει τροφή για σκέψη. 

Οι παρακάτω σκέψεις πιθανόν  να 
αποτελέσουν γόνιµη βάση για 
προβληµατισµό και σκέψη από την πλευρά 
των γονέων: 

1. Παρόλο που έχουν την ευθύνη να προστατεύουν 
και να καθοδηγούν µέχρι µια ορισµένη ηλικία τα 
παιδιά τους, αυτά  δεν αποτελούν ιδιοκτησία τους. 
ϳΕχουν τη δική τους λογική, το δικό τους  
προορισµό και, πιθανότατα, διαφορετικά µοντέλα, 
αξίες και ιδέες από αυτά της δικής τους εποχής. 

2. Μακάρι να µπορούσαν να προστατεύσουν τα 
παιδιά τους από κάθε πιθανό κίνδυνο ή δοκιµασία. 
Όµως αυτά τα πλάσµατα, ως ψυχές ξεχωριστές από 
αυτούς έχουν να βιώσουν το δικό τους σχέδιο ζωής 

,τις δικές τους εµπειρίες. Μερικές από αυτές τις 
εµπειρίες µπορεί να περιέχουν καταστάσεις που οι 
γονείς  φοβούνται. 

3. Όσο και να το θέλουν δεν µπορούν  να 
προστατεύσουν 100% τα παιδιά τους – ούτε µέσα 
στο ίδιο τους το σπίτι. Θα χρειαστεί να βρούν µια 
ισορροπία µεταξύ των απαγορευτικών ή 
καθοδηγητικών κανόνων  που θα θέλανε να 
εφαρµόσουν και την ανάγκη του παιδιού να 
ωριµάσει και να βρει την δίκη του λογική και 
σκέψη. 

4.Τα παιδιά δεν µπορούν να ζήσουν την ζωή τους 
σύµφωνα µε τον τρόπο σκέψης των γονέων. Ως 
ανθρώπινα πλάσµατα ενδέχεται να κάνουν λάθη ή 
να ριψοκινδυνεύσουν αλλά αυτό αποτελεί µέρος της 
ωρίµανσής τους και δεν είναι πάντα δυνατό να 
αποφευχθεί. Οι γονείς δεν µπορούν να 
δηµιουργήσουν την πραγµατικότητα των παιδιών 
τους. Μπορούν µόνο να κάνουν ό,τι το καλύτερο µε 
το νου και τις ιδέες που έχουν κάθε στιγµή. Δεν 
γίνεται όµως να δηµιουργήσουν την υγεία, την 
ευτυχία, την επιτυχία τους. Μόνο αυτά µπορούν. 
Και ο τρόπος τους µπορεί να µην είναι σύµφωνος 
πάντα µε αυτόν που οι γονείς έχουν στον νου τους. 

5. Ο κάθε γονιός κάποια στιγµή θα χρειαστεί να 
δώσει στο παιδί του τη δυνατότητα να αναλάβει 
100%  την ευθύνη  για τις επιλογές  του αλλά και για 
τις συνέπειες των επιλογών του. Αυτό είναι 
δεδοµένο. Αρκεί να φροντίσει, ώστε   η ανάθεση 
ευθυνών να γίνεται σταδιακά, για να  νιώθει και ο 
ίδιος το λιγότερο δυνατό φόβο και για να 
προστατεύεται το παιδί  όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Η διαδικασία  αυτή θα χρειαστεί να 
αρχίσει στην ηλικία των 12 ετών περίπου και να έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι τα 18. Στο σηµείο αυτό τίθεται 
το ερώτηµα για το ποια στάδια πρέπει να 
ακολουθήσει µια τέτοια πρακτική από την πλευρά 
των γονέων, για να είναι αποτελεσµατική. Στη φάση 
αυτή απαιτείται προσοχή και οι γονείς οφείλουν να 
γνωρίζουν ότι αν προχωρούν πολύ αργά στην 
ανάθεση ευθυνών και στην αντιµετώπιση των 
συνεπειών που συνεπάγονται οι επιλογές των 
παιδιών τους, µπορεί να χάσουν το παιδί στην 
αντίδραση και την υπερβολή. Αν πάλι προχωρούν 
πιο γρήγορα από όσο το παιδί χρειάζεται για να 
νιώσει ασφάλεια  σχετικά µε την ανάληψη ευθυνών, 
τότε µπορεί να βρεθούν στη θέση να  έχουν ενοχές 
και φόβους. 

6. Τα παιδιά δεν είναι εδώ για να ολοκληρώσουν τα 
δικά µας όνειρα. Είναι εδώ για να ολοκληρώσουν 
τα δικά τους όνειρα. Είναι κρίµα να τα φορτώνουµε 
µε τα δικά µας. Οι γονείς, από την άλλη πλευρά, 
καλό θα ήταν να καταλάβουν ότι, σε κάποιο το 
βαθµό, το παιδί χρειάζεται να περάσει από 
διάφορες φάσεις, για να µπορέσει να τις 
αποµυθοποιήσει. Όταν το εµποδίζουµε, ίσως  να 
επιµηκύνουµε  την εµµονή του µε το θέµα αυτό. 

7. Τα παιδιά έχουν µια εσωτερική σοφία µε την 
οποία γεννιούνται. Δεν χρειάζονται να τα µάθουνε 
όλα από µας. Αντί να δίνουµε  συµβουλές και 
εντολές, µπορούµε µε τη µαιευτική του Σωκράτη, να 
τους κάνουµε ερωτήσεις που τα οδηγούν στις 
απαντήσεις που υπάρχουν µέσα τους. 



8. Δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία για την άσκηση 
σωµατικής ή λεκτικής βίας προς τι παιδί. Ό,τι και να 
κάνει, πάντα αξίζει την αγάπη και το σεβασµό µας. 
Μπορεί µε µια πράξη ή συµπεριφορά άδικη ή 
ανήθικη να ακυρώσει προσωρινά το δικαίωµα της 
ελευθερίας ή µερικών παροχών, αλλα πάντα αξίζει 
να του µιλάµε και να του συµπεριφερόµαστε µε 
αγάπη και σεβασµό – ακόµα και στην περίπτωση 
που χρειάζεται να πάρουµε µέτρα και να 
αντιµετωπίσει τις συνέπειες για την συµπεριφορά 
του. Θα χρειαστεί εδώ να ξεχωρίσουµε το παιδί από 
την συµπεριφορά του. Μπορούµε να διατηρούµε 
την αγάπη µας ακόµα όταν εκφράζουµε την 
δυσαρέσκεια µας για µία συµπεριφορά. 

9. Είναι πολύ σηµαντικό να κρατάµε τα κανάλια της 
επικοινωνίας ανοιχτά και να νιώθει το παιδί ότι 
µπορεί να µοιραστεί την αλήθεια µαζί µας µε 
ασφάλεια και χωρίς να φοβάται την απόρριψη.  
Επίσης, η µη επικοινωνία σαν τρόπος τιµωρίας δεν 
είναι σχεδόν ποτέ η λύση. 

10.Η ανθρώπινη κοινωνία υπόκειται διαρκώς σε 
εξέλιξη και όπως εµείς δεν είχαµε τις ίδιες 
πεποιθήσεις µε τους γονείς µας και δεν πιστεύαµε 
στις ίδιες αξίες, είναι φυσικό και τα παιδιά µας να 
έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις σε µερικά θέµατα. 
Είναι επίσης φυσικό να απορρίπτουν προσωρινά τις 
δικές µας αξίες και το δικό µας τρόπο ζωής σε µια 
προσπάθεια ανεξαρτησίας και προσδιορισµού του 
εαυτού τους. Είναι σηµαντικό να µην εκλάβουµε 
αυτή τους τη στάση ως  προσωπική αντιπαράθεση  
αλλά ως  µια φυσική διαδικασία. 

11.Είναι καλύτερο να επιλέξουµε για 
διαπραγµάτευση τα θέµατα τα οποία θεωρούµε 
σηµαντικά και όχι να ανοίξουµε µαζί του πεδία 
σύγκρουσης και για ζητήµατα λιγότερο σηµαντικά. 
Αν αυτό που κάνει δεν είναι ανήθικο ή βλαβερό – 
αλλά απλώς δεν µας αρέσει – ίσως καλύτερα να το 
παρακάµψουµε Να «παλέψουµε» τα σηµαντικά. 

12.Το ότι αγαπάµε το παιδί µας είναι δεδοµένο. 
Είναι όµως και  καλό να του το θυµίζουµε τακτικά 
µε φυσικό τρόπο  – ακόµα κι όταν δεν 
συµπεριφέρεται, όπως θα θέλαµε. 

13. Τα παιδιά δεν είναι καθόλου ανεκτικά προς την 
υποκρισία, γι αυτό είναι σηµαντικό να τους δίνουµε 
το παράδειγµα για έναν τρόπο συµπεριφοράς που 
θέλουµε να υιοθετήσουνκαι όχι άλλα να λέµε και 
άλλα να  κάνουµε. 

14. Δεν είναι σίγουρο ότι η επιτυχία, όπως ορίζεται 
από την κοινωνία µας σήµερα (χρήµατα,   
επαγγελµατική καταξίωση, ανταγωνιστική 
συµπεριφορά, αναγνωρισιµότητα), σηµαίνει 
πράγµατι ευτυχία, υγεία και ηρεµία για τα παιδιά 
µας. Μπορεί ναι, µπορεί και όχι. Καλύτερα, να 
αφήσουµε το παιδί να µας πει τί θέλει να κάνει µε 
την ζωή του. Ακόµα κι όταν χρειάζεται να περάσει 
από µερικές απογοητεύσεις, για να φτάσει εκεί. 

15. Να µάθουµε το «εγώ-µήνυµα» και την 
«ενεργητική ακρόαση» σαν τρόπο πιο 
αποτελεσµατικής επικοινωνίας όχι µόνο µε τα 
παιδιά µας αλλά το σύντροφο, γονείς, αδέλφια και 
φίλους. Οι γονείς  µπορούν να βοηθήσουν µε το να 
εξηγήσουν στον έφηβο, τί ακριβώς νιώθουν και τί 
φοβούνται και όχι να τον απορρίπτουν ή να τον 

µειώνουν.  

16. Η επισήµανση των λαθών και ελαττωµάτων τους 
από τους άλλους τελικά δεν τα  βοηθάει. Καλύτερα 
να  τα ενθαρρύνουµε  σε αυτό που θέλουν να 
κάνουν παρά να τα απορρίπτουµε και να τα 
αποθαρρύνουµε. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τα 
παιδιά µας να τα ενισχύουµε στις επιλογές τους µε 
ένα αίσθηµα εµπιστοσύνης και αισιοδοξίας. Δηλ. να 
εµπιστευόµαστε ότι θα επιτύχουν στους στόχους 
που έχουν επιλέξει,  γιατί τους θεωρούν καλύτερους 
γι αυτά. Αλλά, άλλο τόσο σηµαντικό είναι, αν τελικά 
αναγνωρίσουν ότι έχουν κάνει λάθος, να τα 
ενισχύσουµε να γυρίσουν πίσω και να πάρουν το 
δρόµο που πιστεύουν ότι τους ταιριάζει καλύτερα. 
Το λάθος δεν είναι ποτέ «λάθος». Μπορεί να είναι η 
απαραίτητη εµπειρία, για να καταλάβουν 
βιωµατικά τί τους ταιριάζει και τί όχι, χωρίς να 
αµφιβάλλουν  για τις επιλογές τους,  ή χωρίς να 
έχουν το αίσθηµα της «χαµένης ευκαιρίας», που 
µπορεί να τα γεµίζει µε απωθηµένα και πικρίες. 

17. Είναι σηµαντικό για τα παιδιά µας να νιώθουν 
ότι η αγάπη µας για αυτά είναι ανεξάρτητη από την 
εµφάνιση  και τις  επιδόσεις τους στο σχολείο ή 
αλλού. 

18. Αν θέλουµε να αγαπάνε τη µάθηση, τότε θα 
χρειαστεί και εµείς να την αγαπάµε και να 
διαβάζουµε και να ερευνούµε στο ίντερνετ. Να 
συνεχίζουµε και εµείς να µαθαίνουµε. 

19. Υπάρχουν οµάδες αυτογνωσίας για γονείς που 
θέλουν να βελτιώσουν τον εαυτό τους σε αυτό το 
ρόλο. Είναι παράλογο που δεν έχουµε µαθήµατα 
στο λύκειο και στο πανεπιστήµιο σχετικά µε το πώ                                          
ς να φροντίζεις πιο αποτελεσµατικά τα παιδιά σου, 
ώστε να γίνουν χρήσιµα και θετικά µέλη της 
κοινωνίας. Τι θα µπορούσε να είναι πιο 
θεραπευτικό και ωφέλιµο για την κοινωνία µας; 

20. Παρόλο που σας προτείνουµε να διαβάσετε 
βιβλία για την ανατροφή των παιδιών και των 
εφήβων, κανένα παιδί δεν είναι ίδιο και πάνω από 
όλες τις θεωρίες – ακόµα και αυτές που λέγονται 
εδώ- είναι η δική σας αγάπη και εσωτερική 
καθοδήγηση για το παιδί σας. Είναι σηµαντικό, 
όµως, να ελευθερωθείτε από τους 
προγραµµατισµούς που πέρασαν µέσα σας από τα 
δικά σας παιδικά χρόνια και να σκεφθείτε για τον 
εαυτό σας. 

21. Ίσως η πιο σηµαντική συµβουλή είναι να 
φαντασθείτε ότι είστε το παιδί σας, να µπείτε στην 
θέση του, να σκεφθείτε πως νιώθετε και τί 
χρειάζεστε όταν ταυτίζεστε µαζί του και να 
συµπεριφέρεστε ανάλογα. 

Δεν είναι µόνο το παιδί που έχει εξετάσεις. Και οι 
γονείς περνάνε τις εξετάσεις της ζωής. 

Δείτε περισσότερα στο www.beyourself-gr.com/ 

                        Καλή Επιτυχία 

Να είστε καλά. 

 
  
 
 
 

   


