
Η ςχζςθ εφιβων γονζων  

Ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τθν οικογζνεια του προθγοφμενου 

αιϊνα (20ου). 

Πρόλογοσ 

Η οικογζνεια αποτελεί μία κοινωνικι ομάδα, τθσ οποίασ τα μζλθ κατοικοφν ςτον ίδιο 

χϊρο και ζχουν οικονομικι ςυνεργαςία. Στόχοσ τθσ είναι θ αναπαραγωγι, θ 

κοινωνικοποίθςθ και ανατροφι των παιδιϊν, θ αγάπθ και θ ςυντροφιά μεταξφ των 

μελϊν. 

Η διαπαιδαγϊγθςθ αλλά και θ διαμόρφωςθ του χαρακτιρα ενόσ ατόμου, και πιο 

ςυγκεκριμζνα ενόσ εφιβου, είναι μια ηωτικισ ςθμαςίασ υπόκεςθ τθν οποία οι γονείσ, 

λόγω τθσ ζλλειψθσ προτφπων αλλά και ςυμβουλϊν, δεν μποροφν να διαχειριςτοφν με 

ευκολία. επιπλζον, θ διαμόρφωςθ του χαρακτιρα ενόσ εφιβου και θ ςτάςθ που 

πρζπει να τθροφν οι γονείσ απζναντί του εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ αξίεσ 

αλλά και από τισ θκικζσ αρχζσ που ζχουν καλλιεργθκεί ςτο οικείο-οικογενειακό 

περιβάλλον 

Είναι υποχρζωςθ των γονιϊν να αντιμετωπίηουν με υπευκυνότθτα και ςφνεςθ τα 

προβλιματα αγωγισ των παιδιϊν ιδιαίτερα κατά τθν περίοδο τθσ εφθβείασ. Θα πρζπει 

τα κακικοντα να μοιράηονται εξίςου ςτον πατζρα και ςτθν μθτζρα. 

Ωςτόςο, αρκετζσ φορζσ εντοπίηονται εντάςεισ και κατά ςυνζπεια ςυγκροφςεισ μεταξφ 

των γονιϊν και των εφιβων. Οι κρίςεισ αυτζσ επθρεάηουν αρνθτικά πολλζσ φορζσ τθν 

κακθμερινότθτα των παιδιϊν. 

 



 

Οι ςχέςεισ μεταξύ γονιών και εφήβων ςτο παρελθόν 

Στο παρελκόν θ οικογζνεια ιταν κατά κανόνα πατριαρχικι. Ο άνδρασ, δθλαδι ο πατζρασ ι ο 

γιοσ όταν δεν υπιρχε πατζρασ, ιταν ο αρχθγόσ τθσ οικογζνειασ. Με τον τίτλο αρχθγόσ 

εννοοφμε ότι ο άνδρασ ιταν εκείνοσ που αποφάςιηε για ότι αφοροφςε τα μζλθ τθσ οικογζνειασ 

ακόμα και αν τα ίδια τα μζλθ όπωσ: θ γυναίκα, τα παιδιά ι και κάποιεσ φορζσ ςυγγενείσ 

δευτζρου βακμοφ ζπρεπε να πάρουν αποφάςεισ για τισ ίδιεσ τισ ηωζσ τουσ. Oι ςχζςεισ μεταξφ 

γονιϊν και εφιβων ιταν αυςτθρζσ και δεν είχαν καμιά ςχζςθ με ςιμερα. Τα παιδιά 

είχαν ςτενότερθ ςχζςθ με τθ μθτζρα, ενϊ με τον πατζρα ιταν ςχεδόν τυπικζσ. Οι 

ζφθβοι ακολουκοφςαν τουσ γονείσ τουσ ςτα κτιματα με αποτζλεςμα να μθν διακζτουν 

χρόνο ϊςτε να χτίςουν  υγιείσ ςχζςεισ  μεταξφ τουσ. Ακόμα, οι γονείσ είχαν 

πεικαρχιςει τα παιδιά τουσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποκτιςουν τθ ςυμπεριφορά που 

αρμόηει ςτθν εποχι τουσ, ζχοντασ κοινοφσ φίλουσ και εχκροφσ. Τζλοσ, οι ςχζςεισ 

μεταξφ γονιϊν και εφιβων διαμορφϊνονταν ανάλογα με τα ςτερεότυπα και τισ 

αντιλιψεισ τθσ εποχισ. 

 

 

 



Οι ςχέςεισ μεταξύ γονιών και εφήβων ςήμερα 

Στο εςωτερικό τθσ οικογζνειασ, οι ζφθβοι ςυμμετζχουν ςε πολλά κοινωνικά φαινόμενα. 

Ο ζφθβοσ κατανοεί τθ ςθμαςία του να ανικεισ ςε μια ομάδα, αναλαμβάνει ενεργό 

ρόλο και ςυνειδθτοποιεί τουσ κεςμοφσ και τισ αξίεσ τθσ οικογζνειασ. 

Μεταξφ των γονιϊν και των εφιβων δθμιουργείται μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ μζςα 

από τθν οποία ''χτίηεται'' θ προςωπικότθτα του ζφθβου. Το παιδί ζχει ανάγκθ τουσ 

γονείσ του με τθ βοικεια των οποίων κα διαμορφϊςει τθ ςυμπεριφορά του. 

Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι οι ιςχυροί ςυναιςκθματικοί δεςμοί που δθμιουργοφνται ζχουν 

ωσ αποτζλεςμα οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ να ζχουν ζνταςθ και διάρκεια. 

Όμωσ, μζςα ςτθν οικογζνεια οι διαφωνίεσ και οι ςυγκροφςεισ είναι μζροσ τθσ φυςιολογικισ 

λειτουργίασ τθσ οικογζνειασ. Θα πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι οι διαφωνίεσ και οι διαμάχεσ 

επιλφονται με επιτυχία με τθ γόνιμθ ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ οικογζνειασ και όταν 

επιτευχκεί αυτό τότε οι ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν ενιςχφονται. 

Υποςτθρίηεται ςυχνά θ άποψθ ότι θ ςχζςθ μεταξφ των γονιϊν και των εφιβων είναι αιτιϊδθσ, 

δθλαδι  θ ςυμπεριφορά των γονιϊν είναι το αίτιο και θ ςυμπεριφορά των παιδιϊν το 

αποτζλεςμα. Αυτι θ άποψθ ωςτόςο δεν είναι απόλυτθ αφοφ μπορεί θ ςυμπεριφορά των 

εφιβων να είναι το αίτιο και οι αντιδράςεισ των γονιϊν το αποτζλεςμα. Κάποιεσ ζρευνεσ ζχουν 

αποδείξει ότι θ ςυμπεριφορά των γονιϊν επθρεάηει τθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ του εφιβου. 

Η κατθγορία των γονιϊν που δείχνουν ςτοργι και αναγνωρίηουν τθν αυτονομία των παιδιϊν 

τουσ, εκδθλϊνουν ελεφκερα τθν αγάπθ τουσ προσ αυτά. Ζτςι ο ψυχικόσ κόςμοσ των παιδιϊν 

διαμορφϊνεται ζτςι ϊςτε το παιδί να ζχει ενιςχυμζνο ςυναίςκθμα ςυνεργαςία, 

δθμιουργικότθτα κοινωνικότθτα. 

Επιπλζον, υπάρχει θ κατθγορία των υπερπροςτατευτικϊν γονιϊν. Οι γονείσ αυτοί, κζλοντασ να 

ζχουν πλιρθ ζλεγχο των παιδιϊν τουσ ςε ςυνδυαςμό με τθν εκδιλωςθ τθσ ςτοργισ προσ αυτά, 

οδθγοφν τα παιδιά τουσ  να υιοκετιςουν μια εγωιςτικι και τυραννικι ςυμπεριφορά. 

Μια άλλθ ςθμαντικι κατθγορία γονιϊν είναι οι αδιάφοροι γονείσ. Οι γονείσ ςυνδυάηουν 

εχκρότθτα και αδιαφορία απζναντι ςτα παιδιά τουσ. 



 

 

Τζλοσ , θ κατθγορία των ςκλθρϊν και αυςτθρϊν γονιϊν είναι εκείνθ κατά τθν οποία τα παιδιά 

αναπτφςςουν το αίςκθμα τθσ πικρίασ και εκδθλϊνουν εχκρότθτα προσ κάποια άτομα. 

Οι επίδραςθ των οικογενειακϊν ςχζςεων ςτο παιδί εξαρτάται από τισ κοινωνικζσ και 

οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ κοινωνίασ μζςα ςτθν οποία ηουν και κοινωνικοποιοφνται τα μζλθ τθσ 

οικογζνειασ. 

Για να λειτουργεί αρμόνικά θ οικογζνεια κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ κάποια 

χαρακτθριςτικά όπωσ: θ αγάπθ, το αίςκθμα αςφάλειασ, θ ελεφκερθ επικοινωνία, ο ςεβαςμόσ 

μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ, κα πρζπει να κατανοοφν τα μζλθ τθ ςθμαςία των θκικϊν 

αρχϊν και των αξιϊν κακϊσ που αποκάμουν από τθν γόνιμθ λειτουργία τθσ οικογζνειασ. 

Προβλήματα μεταξύ γονιών και εφήβων  

Ο ςεβαςμόσ, θ κατανόθςθ και θ ειλικρίνεια είναι βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν αρμονικι 

ςυμβίωςθ των μελϊν. Ωςτόςο, θ μθ φπαρξθ αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν κακιςτά ςχεδόν 

αδφνατθ τθν επικοινωνία και κατά ςυνζπεια κυριαρχεί θ δυςαρμονία ςτισ οικογενειακζσ 

ςχζςεισ. 



 

 

Αν και πολλοί γονείσ  προςπάκθςαν να κατανοιςουν τθ ςυμπεριφορά των εφιβων 

εξαντλϊντασ κάκε απόκεμα υπομονισ και αντοχισ, δεν τα κατάφεραν. 

Πολλζσ φορζσ οι ζφθβοι ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τουσ γονείσ τουσ λόγω τθσ αδυναμίασ 

κατανόθςισ τουσ από τουσ μεγαλφτερουσ. Ζτςι δθμιουργοφνται παρεξθγιςεισ και φιλονικίεσ. 

Οι δυςκολίεσ αυτζσ αντιμετωπίηονται μόνο με τθν ζνδειξθ κατανόθςθσ από τουσ γονείσ. Επίςθσ, 

οι νζοι ςτθν προςπάκειά τουσ να ανακαλφψουν τον κόςμο ζρχονται ςε ριξθ όχι μόνο με τουσ 

γονείσ τουσ αλλά και με το οικείο περιβάλλον τουσ. 



 

 

Οι κρίςεισ αυτζσ επθρεάηουν αρνθτικά ςε μεγάλο βακμό τόςο τθν κακθμερινότθτα των νζων 

όςο και των γονιϊν. Οι νζοι νιϊκουν απομονωμζνοι, νιϊκουν ότι δεν τουσ καταλαβαίνει 

κανζνασ και ζτςι οδθγοφνται μερικζσ φορζσ και ςτα άκρα. Εγκαταλείπουν τθν οικογενειακι 

τουσ εςτία, απομακρφνονται από τουσ γονείσ και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ οδθγοφνται ςτθν 

αυτοκτονία. Οι γονείσ από τθν άλλθ πλευρά δεν μποροφν να διαχειριςτοφν τα προβλιματα 

αυτά. Αν και είναι εκείνοι υπεφκυνοι οριςμζνεσ φορζσ, αδυνατοφν να κατανοιςουν τουσ νζουσ 

και επομζνωσ να ζρκουν ςε επικοινωνία μαηί τουσ. 

Οι αλλαγέσ ςτην ελληνική οικογένεια 

Είναι φανερό πλζον πωσ θ ελλθνικι οικογζνεια ζχει υποςτεί αλλαγζσ τόςο ςτθ δομι όςο και 

ςτθ λειτουργία τθσ. Στθ διάλυςι τθσ ςυμβάλουν φαινόμενα όπωσ: αφξθςθ των μονογονεϊκϊν 

οικογενειϊν, θ υπογεννθτικότθτα τα ναρκωτικά, θ βία, τα διαηφγια κ.τ.λ. 

Οι αλλαγζσ από τθν παραδοςιακι αγροτικι ελλθνικι οικογζνεια είναι ςθμαντικζσ και 

εκτείνονται ςε διάφορουσ τομείσ. Στον ψυχολογικό τομζα δεν εντοπίηονται με άλλεσ αλλαγζσ. 

Στθν Ακινα και ςτισ υπόλοιπεσ μεγάλεσ πόλεισ εντοπίηεται το ςχιμα τθσ ''εκτεταμζνθσ αςτικισ 

οικογζνειασ''. Οι ςχζςεισ μεταξφ των ςυγγενϊν δεν ζχουν αλλοιωκεί. Ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ ζχει 

αλλάξει. Η γυναίκα μπορεί να εργάηεται ακόμα και όταν είναι μθτζρα, μπορεί να φοιτά ςε 

πανεπιςτιμια, κατζχει ςθμαντικι κζςθ ςτθν οικογζνεια λόγω τθσ οικονομικισ τθσ προςφοράσ 

αλλά και λόγω άλλων αλλαγϊν ςτο οικογενειακό δίκαιο. Οι αξίεσ, τα ικθ και τα ζκιμα 

διατθροφνται και ''μεταβιβάηονται'' και ςτισ επόμενεσ γενιζσ. Επιπλζον, ζχει αλλάξει και ο 

ρόλοσ του πατζρα όςο μθτζρασ: οι γονείσ παρζχουν ςυναιςκθματικι ςτιριξθ ςτουσ εφιβουσ 

και γενικά ςτα παιδιά τουσ, κρατάνε ενωμζνθ τθν οικογζνεια, φροντίηουν να διατθροφν το καλό 



και το ευχάριςτο κλίμα ςτθν οικογζνεια, ςυμβάλλουν ςτθν διατιρθςθ των υγιϊν οικογενειακϊν 

ςχζςεων και ςυμπαραςτζκονται ςτουσ παπποφδεσ, ςυμβάλλουν οικονομικά ςτθν οικογζνεια 

αφοφ πλζον εργάηονται και οι δφο και γενικά μοιράηονται τισ υποχρεϊςεισ τθσ οικογζνειασ. 

Κλείνοντασ ςυμπεραίνουμε πωσ είναι χρζοσ όλων μασ να διαφυλάξουμε τισ υγιείσ ςχζςεισ 

μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ, βελτιϊνοντασ όςο μποροφμε και με όποιον τρόπο 

μποροφμε τισ ςχζςεισ αυτζσ μεταλαμπαδεφοντασ τισ αξίεσ και τισ θκικζσ αρχζσ ςτισ επόμενεσ 

γενιζσ. 
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