
Οριοθέτηση των εφήβων 

Τι είναι τα όρια; 

Είναι ένα πλαίσιο που ορίζει ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές ή μη, το οποίο 

επιτρέπει στον/στην έφηβο/η να βιώσει την εφηβεία εξερευνώντας τον εαυτό του/της 

και αναπτύσσοντας την ταυτότητα του/της μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας και σιγουριάς.  

Τι προσφέρουν; 

• Τα όρια αποδεικνύουν στους εφήβους ότι οι γονείς τους νοιάζονται για αυτούς, 

ότι ανησυχούν για το τι κάνουν, ακόμα και αν δεν είναι πάντα μαζί τους.  

• Με τα όρια οι έφηβοι/ες νιώθουν ασφαλείς και ότι τους υποστηρίζουν.  

• Τα όρια ωθούν τους/τις εφήβους/ες να παίρνουν πληροφορίες, να έχουν 

επιχειρήματα και να σκέφτονται πριν πάρουν αποφάσεις.  

• Τα όρια παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτύξουν την 

αυτονομία τους. 

Πώς μπορούμε να βάλουμε όρια; 

Πριν συζητήσετε για τα όρια με τον/την έφηβο/η, χρειάζεται μαζί με το σύντροφό σας 

να είναι ξεκάθαρο σε ποια πράγματα θέλετε να δώσετε αυτονομία στον/στην έφηβο/η 

και ποια όρια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα για εσάς. Είναι απαραίτητο να 

συμφωνείτε μεταξύ σας για το τι είναι σημαντικό και τι όχι. Με αυτόν τον τρόπο δε θα 

δίνετε στον/στην έφηβο/η διπλά μηνύματα. Κάποια θέματα που πρέπει οι γονείς να 

συζητήσετε μεταξύ σας πριν μιλήσετε με τον έφηβο είναι τα ακόλουθα:  

• Τι θεωρείτε πιο σημαντικό;  

• Σε ποια όρια/ κανόνες μπορείτε να είστε πιο ελαστικοί και σε ποια είστε 

απόλυτοι;  

• Τι  είδους συνέπειες μπορείτε να επιβάλετε; Τι μπορείτε να υποστηρίξετε ως 

συνέπεια με βάση την προσωπικότητα κάθε εφήβου/ης, όταν τα όρια δεν 

τηρούνται;   

• Σε ποια ηλικία θα αλλάξουν ή θα πάψουν να ισχύουν οι κανόνες αυτοί;  

 

Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει να έχετε στο νου σας μια σειρά πραγμάτων και 

συμπεριφορών του εφήβου που σας απασχολούν, όπως, εξόδους με φίλους, πάρτι και 

εκδηλώσεις, πειραματισμοί σχετικά με το αλκοόλ, ουσίες, social media κλπ.  

Τι να προσέχουμε, όταν θέτουμε όρια; 

Τα όρια μπορούν να τεθούν με συζήτηση μαζί με τον/την έφηβο/η. Είναι σημαντικό η 

συζήτηση να γίνεται από κοινού, ώστε να αισθανθεί ότι συμμετέχει στην επιλογή των 

κανόνων, στους οποίους θα δεσμευτεί. Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε ότι τα όρια 

είναι ξεκάθαρα και κατανοητά στα παιδιά και να λάβετε υπόψη τη γνώμη τους. Τα όρια 

και οι κανόνες, που τίθενται χωρίς να έχουν εξηγηθεί ή διαπραγματευτεί με τους 

εφήβους, είναι πολύ πιθανό να αγνοηθούν. Αυτό μπορεί να γίνει σε μια οποιαδήποτε 

στιγμή ή όταν ο/η έφηβος/η διεκδικεί ανεξαρτησία. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο 

να επιλέξετε την κατάλληλη στιγμή για συζήτηση, όπου θα υπάρχει χρόνος και καλή 

διάθεση και από τις δύο πλευρές και δεν έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση. Η 

παρουσία και των δύο γονέων είναι απαραίτητη. Όταν συμφωνηθούν και οριστούν τα 



όρια, σημαντικό είναι να τηρούνται από όλους, όσοι βοηθούν στη ανατροφή του/της 

εφήβου. 

Συγκεκριμένα, δώστε προσοχή στα εξής: 

• Ακούστε προσεκτικά και απαντήστε στις ανησυχίες και τη γνώμη του εφήβου.  

• Να είστε ξεκάθαροι και ακριβείς, όταν βάζετε κάποιο όριο και να είστε 

σίγουροι ότι έχετε και οι δυο καταλάβει το ίδιο πράγμα και δεν υπάρχουν 

παρεξηγήσεις.  

• Αποφύγετε να έχετε ύφος «αποφασίζω και διατάζω».  

• Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε με τον έφηβο σε αυτά που δε συμφωνείτε, 

αλλά να είστε σταθεροί και απόλυτοι, αν κάτι είναι μη διαπραγματεύσιμο για 

εσάς.  

• Υπενθυμίστε στον έφηβο ότι εσείς θέτετε τα όρια. Μπορούν να έχουν άποψη 

και να την εκφράζουν και θα την λάβετε υπόψιν σας, αλλά εσείς είστε αυτοί 

που θα πάρουν την τελική απόφαση. Ξεκαθαρίστε ότι όλα γίνονται για τη 

φροντίδα και την προστασία του.  

• Συζητήστε για το ποιες θα είναι οι συνέπειες, αν ο έφηβος δεν υπακούσει στα 

όρια που έχουν τεθεί. 

• Αν βλέπετε ότι η συζήτηση καταλήγει σε ένταση και καβγά, προτείνετε να 

κάνετε ένα διάλειμμα και να επανέλθετε όταν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. 
• Προσπαθήστε να μη βάλετε πολλά όρια μαζί με τη μια, αν βλέπετε ότι πιέζεται. 

Προτείνετε να δείτε άλλα θέματα άλλη φορά, όταν θα προκύψουν ή όταν θα 

δείτε πώς έχετε πάει με αυτά που ήδη συζητήσατε.  

• Ένας καλός τρόπος να καταλήξει μια συζήτηση στην οποία θα θέσετε τα όρια 

θα ήταν να ρωτήσετε σε ποια όρια θα ήθελαν εσείς σα γονείς να επιμείνετε - να 

είστε πιο αυστηροί, αλλά και τι κανόνες θα ήθελαν να ακολουθείτε εσείς ως 

γονείς. Όταν βλέπουν οι έφηβοι/ες τους γονείς τους να είναι υπεύθυνοι και να 

ακολουθούν κανόνες, τότε είναι πιθανότερο να δεσμευθούν και να 

ακολουθήσουν και τα ίδια τους κανόνες. 

• Είναι σημαντικό να ακολουθείτε και να παραμένετε σταθεροί τόσο στα όρια 

που θέτετε όπως και σε αυτά που σας επιβάλλονται. 

 

Συνέπειες  

Όλοι οι έφηβοι ξεπερνούν τα όρια που τους έχουν τεθεί. Ανεξάρτητα από το πόσο καλή 

είναι η σχέση σας με τα παιδιά σας, κάποια στιγμή θα αθετήσουν κάποιο κανόνα. Είτε 

πρόκειται για παρόρμηση ή επιρροή από τους συνομηλίκους ή από φτωχή κρίση 

κάποια στιγμή θα το κάνουν. Όταν αυτό συμβεί είναι σημαντικό:  

▪ Να επαναλάβετε τους λόγους και τον τρόπο που τέθηκε το συγκεκριμένο 

όριο που δεν τηρήθηκε.  

▪ Να ρωτήσετε τον έφηβο γιατί δεν ανταποκρίθηκε στον κανόνα που είχε 

συμφωνήσει να τεθεί.  

▪ Να τηρήσετε τη συνέπεια που έχετε αποφασίσει να υπάρξει.  

▪ Να δώσετε θετική ανατροφοδότηση στον έφηβο όταν στο μέλλον 

καταφέρει να μείνει πιστός στο όριο που έχει τεθεί.  

▪ Αφήστε τον έφηβο να έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών 

και των πράξεων του. Οι συνέπειες είναι ακριβώς η φυσική εξέλιξη των 

επιλογών που έχουν κάνει. Όσο σκληρό και αν είναι, δώστε στον έφηβο 



τη δυνατότητα να καταλάβει το κόστος των επιλογών του και να βρει 

μόνος του τη λύση, με τη δική σας βέβαια υποστήριξη χωρίς να του/της 

το «χτυπάτε» διαρκώς, ώστε να νιώσει ότι αποκτά την ευθύνη των 

πράξεων του. Ο στόχος είναι να μάθει ο έφηβος να λύνει τα προβλήματά 

του μόνος του και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, όχι να τον εκδικηθείτε 

για τη λάθος επιλογή που έκανε.  

▪ Μείνετε σταθεροί κι επίμονοι στους  κανόνες που έχετε θέσει με τον 

έφηβο. Οι κανόνες και τα όρια χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν.  

▪ Να έχετε την αίσθηση του εαυτού σας. Θα πρέπει να αφήσετε τον έφηβο 

να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα, συναισθήματα, εμπειρίες και εσείς 

να έχετε τη δική σας διαφορετική ταυτότητα, συναισθήματα και 

εμπειρίες. Μην το παίρνετε προσωπικά όταν ο έφηβος θέλει να έχει την 

ανεξαρτησία του και αμφισβητεί την αυθεντία σας. Αυτό είναι το 

φυσιολογικό που αναμένεται να κάνει σε αυτή την περίοδο της ζωής του. 

Αν και πολλές φορές φαίνονται ανόητοι ή κάνουν χαζές επιλογές, στην 

πραγματικότητα κάνουν ό, τι καλύτερο μπορούν, ώστε να προσδιορίσουν 

την ταυτότητά τους, και να μάθουν να διαχειρίζονται 

τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Δείξτε ενσυναίσθηση και προσπαθήστε 

να καταλάβετε τη δική τους οπτική. 

▪ Οτιδήποτε κινητοποιεί τον έφηβο χρησιμοποιήστε το ως προνόμιο. 

Κάνετε συμφωνίες.  Μην αλλάζετε τους κανόνες της συμφωνίας 

τελευταία στιγμή, γιατί θα χάσετε την εμπιστοσύνη του. Αθλήματα, 

χρόνος με τους φίλους, τεχνολογία, ελευθερία, όλα αυτά είναι προνόμια 

που μπορούν να κερδίζουν με «αντάλλαγμα» μια σωστή και συνεπή 

συμπεριφορά που θα τους προετοιμάσει για το μέλλον.  

▪ Μην το παίρνετε προσωπικά. Αν είστε πολύ αναστατωμένοι, πάρτε τις 

αποστάσεις σας, χαλαρώστε, κάντε ένα διάλειμμα. Κάτι τέτοιο θα σας 

εξασφαλίσει συναισθηματικό έλεγχο και θα δώσει στο έφηβο λόγο να σας 

σέβεται και να σας εκτιμά. Να θυμάστε ότι στη φάση αυτή 

οι έφηβοι είναι αναμενόμενο να σας «δοκιμάζουν», ώστε να γνωρίζουν 

τα όριά σας.  

 

Η οριοθέτηση είναι μια διαδικασία συνεχής, η οποία χρειάζεται να 

επαναπροσδιορίζεται διαρκώς ανάλογα με τις συνθήκες, την ηλικία και την ωριμότητα 

του/της εφήβου/ης. Η υπομονή και η ενσυναίσθηση είναι σημαντικές σε όλη αυτή την 

προσπάθεια. Προσπαθήστε να μπείτε στη θέση τους, να θυμηθείτε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε εσείς ως έφηβος/η και να κατανοήσετε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά σας, καθώς διαμορφώνουν την ταυτότητα τους και 

αναπτύσσουν την αυτονομία και ανεξαρτησία τους.  

 

Η Κοινωνική Λειτουργός Η Ψυχολόγος 

Άρτεμις Σκαρλατίδου Μαρία Μανίδου 

 


