
Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΡΙΗ 

    Με ηελ  παξνύζα εξγαζία, εμεηάζακε, ην «νδνηπνξηθό» ησλ γνλέσλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε 

ηζνξξνπηώλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα . Επηρεηξήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ζηα πιαίζηα κηαο 

κηθξήο εκπεηξηθήο έξεπλαο , πνπ έγηλε ζηνπο γνλείο καζεηώλ ηεο Α Λπθείνπ ηνπ 9
νπ

 

Λπθείνπ Ισαλλίλσλ , νη νπνίνη  είραλ θαη κεγαιύηεξα παηδηά, πνηα ήηαλ ηα ζηάδηα πνπ 

νη ίδηνη πέξαζαλ κε ηελ εθδήισζε ηεο εθεβείαο ησλ ηέθλσλ ηνπο κέρξη λα 

θαηαιήμνπλ ακθόηεξνη (γνλείο θαη παηδηά) ζε επαλαθαζνξηζκό ησλ ζρέζεώλ ηνπο θαη 

επίηεπμε λέσλ ηζνξξνπηώλ. 

    ηα πιαίζηα ηεο γλώζεο θαη θαηαλόεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εθεβείαο απ ηελ 

πιεπξά ησλ γνλέσλ, ήηνη ηεο αλακελόκελεο εθδήισζεο ζπκπεξηθνξώλ δηάθνξσλ ησλ 

πξνγελέζηεξσλ απ ηελ πιεπξά  ησλ εθήβσλ –ηέθλσλ ηνπο , γηα έλα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα, νη γνλείο παξά ηελ πξνππάξρνπζα εκπεηξία ηνπο (θάπνηε ήηαλ νη ίδηνη 

έθεβνη-είλαη γνλείο κεγαιύηεξσλ ζε ειηθία παηδηώλ)  αδπλαηνύλ ζε κεγάιν βαζκό λα 

πξνζαξκνζηνύλ απηνκάησο  ζηε λέα θαηάζηαζε θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ 

πεξηπηώζεσλ (αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηηο εκπεηξίεο ηνπο θιπ) αθνινπζνύλ 

παξάιιεια κε ηνπο εθήβνπο κηα πνξεία δηαθόξσλ θάζεσλ- ζηαδίσλ θαη δηεξγαζηώλ 

εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ, κέρξη λα επέιζεη ηζνξξνπία ζηνπο θόιπνπο ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

     Σν ζέκα επηιέρζεθε κε θξηηήξην ηε δπλαηόηεηα  δηαρείξηζεο ηέηνησλ θξίζεσλ απ 

ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ . Ήηνη κε δεδνκέλν ην ηέινο  ηεο εθεβείαο θάπνηα ζηηγκή θαη  

ηελ επέιεπζε λέσλ ηζνξξνπηώλ ζηνπο θόιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο, κέζα απ ηνλ 

επαλαθαζνξηζκό ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ απηήο , νη γνλείο νδεγνύληαη  ζηελ 

εμεύξεζε δηεμόδσλ θαη ιύζεσλ  θαη ζηελ απνηξνπή ζπγθξνύζεσλ έληνλσλ,  νη νπνίεο 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαζόηη ε θξίζε απηή αθνξά 

θαη ηηο νηθνγέλεηεο. 

Πξνο ηνύην δηαηππώζακε ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

-Πνην είλαη ην νδνηπνξηθό ησλ γνλέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ησλ παηδηώλ 

ηνπο; Πνηεο είλαη νη θάζεηο πνπ πεξλνύλ, νη αιιαγέο , νη κεηαβνιέο, νη κεηαπηώζεηο 

ηηο νπνίεο πθίζηαληαη, νη δηέμνδνη ζηηο νπνίεο νδεγνύληαη. 

-ε ηη ζπλίζηαηαη ηειηθά ε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ γνλέσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εθεβηθήο 

«θξίζεο» ; 



   Από κηα επηζθόπεζε ζε  ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη θπξίσο  κε ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδπθηίνπ, δηαπηζηώζεθε όηη  παξάιιεια κε ηνπο εθήβνπο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν, βξίζθνληαη θαη νη γνλείο ζε εγξήγνξζε, ζε αλαζηάησζε θαη όηη ε νηθνγέλεηα 

ζην ζύλνιό ηεο δεη εληειώο δηαθνξεηηθά ηελ θαζεκεξηλόηεηάο ηεο. 

    Η κέζνδνο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε επηζθόπεζε, σο εξεπλεηηθή 

ηερληθή ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ζπλέληεπμε θαη εηδηθά ηελ εκηδνκεκέλε  ζπλέληεπμε 

ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ηεο πξώηεο Λπθείνπ θαη ε ηερληθή αλάιπζεο , ε πνηνηηθή 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

     ηε ζπλέρεηα, κέζα από ηα επξήκαηα ηεο κηθξήο καο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζε γνλείο 

καζεηώλ ηεο Α Λπθείνπ, ππήξμαλ ελδείμεηο όηη, αξρηθά νη γνλείο αληηδξνύλ κε ζπκό 

θαη αθακςία ζηηο ζπκπεξηθνξέο  (ζπλερήο θξηηηθή θαη επηζεηηθή δηάζεζε, αθξαίεο 

ζπκπεξηθνξέο ..) ησλ  εθήβσλ –ηέθλσλ  ηνπο. Κάπνηεο θνξέο λνηώζνπλ απόξξηςε 

Ννηώζνπλ απόξξηςε θαη καηαίσζε  νη γνλείο, δερόκελνη ζπλερείο επηζέζεηο απ ηα 

παηδηά ηνπο. Βιέπνληαο ηα παηδηά ηνπο  λα επαλαζηαηνύλ, λα γίλνληαη θαζεκεξηλά 

όιν θαη πην αλεμάξηεηα, λα ηνπο δελ δείρλνπλ όηη δελ ηνπο έρνπλ πιένλ αλάγθε, νη 

γνλείο αληηδξνύλ ζηελ επηθείκελε αλεμαξηεζίαο ησλ παηδηώλ ηνπο, αξρηθά κε 

«πέλζνο».  Η απνεμεηδαλίθεπζε ηνπο απ ηα παηδηά ηνπο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο όπσο 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, απ ηελ κηα πιεπξά δεκηνπξγεί ζηνπο γνλείο κηα κνξθή 

αλαζθάιεηαο σο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε απηά  θαη απ ηελ άιιε ηνπο θέξλεη πην θνληά 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα,   ηνπο αθαηξεί έλα βαζηθό ζθνπό ηεο δσήο ηνπο (λα είλαη ην 

πξνζηαηεπηηθό πεξηβάιινλ) θαη ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηνπο κέζα απ ηε 

ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα παηδηά ηνπο. Βιέπνπλ πιένλ ηα παηδηά ηνπο πην ώξηκα, 

εηζπξάηηνπλ λέα δεδνκέλα νη γνλείο, θαηαλννύλ, ππνκέλνπλ, γίλνληαη θίινη κε ηνπο 

εθήβνπο. Μπαίλνπλ ζηε ζέζε ησλ παηδηώλ θαη αηζζάλνληαη ζπγρξόλσο καδί ηνπο, 

πξάγκα πνπ βεβαίσο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθό απ ην είλαη απόιπηα ζηε ζέζε ηνπο. 

πλαηζζάλνληαη ηα παηδηά ηνπο θαη απηό ηειηθά είλαη ε κεγαιύηεξε ζπκβνιή ησλ 

γνλέσλ ζηε δηαρείξηζε απηήο ηεο θξίζεο.. Σαπηίδνληαη θαη ζπγρξόλσο είλαη θαη 

παξαηεξεηέο  ώζηε λα έρνπλ όια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ αληηθεηκεληθνύ παξαηεξεηή. 

Καη απηόλ ηνλ ηξόπν ε ελζπλαίζζεζε εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ, γηα ην ηη πεξλάλε ηα 

παηδηά ηνπο , είλαη δπλαηόλ λα βνεζήζεη θαη ηνπο κελ θαη ηνπο δε ώζηε λα πεξάζνπλ 

απηή ηελ επνρή όζν γίλεηαη πην εύθνια.  

 

 


