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Μη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ ηεξ ενεοκεηηθήξ μμάδαξ: 
 

ΓΓΩ ΚΑΙ ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΤ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Οηζμακίδμο Οηεθακία 

Βμιηένα Γφε 

Οανάθε Βαζηιηθή 

Οομβμοιίδμο Δήμεηνα 

Θοπενίδεξ Ηονηάθμξ 

 

 

ΓΜΓΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
 

Ακαζηαζία Αιελμπμφιμο 

Φςηεηκή Γοιαμπίδμο 

Ηηθή Ζςζεθίδμο 

Θία Ηοναηδή 

Αηδειίκα Νενθμοιίδμο 

 

ΓΜΓΙ ΚΑΙ ΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΜΑ 
 

Καιιίκεξ Βαζίιεξ 

Καναηαγιήξ ηαμάηεξ  

Μάνγανε Μανηάκκα 

αγμαημπμύιμο Μανία  

Σόιηαξ Φώηεξ   
 

ΓΜΓΙ ΚΑΙ ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ 
 

Ακαζηαζηάδμο Οηέιια 

Ζςζεθίδμο Ακζμφια 

Ημονέηα νηζηίκα 

Οηχπεξ Οηέιημξ  

Δαγθμφιε Δςή 
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Ακηί πνμιόγμο 

«Πμημξ αιήζεηα είμαη εγώ θαη πμύ πάς 
Καη πνμπςνάς θαη μμκάπμξ μμο μηιώ;» 

 

Θέζαμε ηα ενεοκεηηθά μαξ ενςηήμαηα. Αξ θςηίζμομε ημ ζθμηάδη μέζα 

μαξ!  

 Γίκαη ε εθεβεία μηα πενίμδμξ αθυνεηεξ μμκαληάξ; 

 Πη εκκμμφμε ιέγμκηαξ υηη ε μάζεζε είκαη μηα ροπηθή ιεηημονγία; 

 Νχξ κα ακηέλεηξ ημ άγπμξ ηςκ μαζεμάηςκ θαη ηεξ απμηοπίαξ; 

 Γηαηί ζηέθμμαη αμήπακμξ μπνμζηά ζημκ θαζνέθηε; 

 Αοηυ πμο κηχζς είκαη ιμγηθυ; 

 Γηαηί ε δςή μμο είκαη έκα αλεδηάιοημ θμοβάνη απυ πανελεγήζεηξ, 

ζογθνμφζεηξ, ζηςπέξ; 

 Γηαηί μμο ανέζεη κα πνμθαιχ; 

 Ιήπςξ είμαη οπενβμιηθά ελανηεμέκμξ απυ ημοξ γμκείξ μμο; 

 Γίκαη μ ένςηαξ «έκα ηαλίδη απυ πιεγή ζε πιεγή;» 

 Γίκαη μη επηζομίεξ μμο μηα απεηιή; 

 

Αλημπμηήζαμε ηεπκηθέξ ηεξ εκενγεηηθήξ θαη βηςμαηηθήξ μάζεζεξ, έκα 

θαιά αθμκηζμέκμ ενγαιείμ πμο βμεζάεη: 

 Πμοξ μαζεηέξ κα βγμφκε απυ μηα θαηάζηαζε «ζπμιηθήξ ακμνελίαξ», μηα 

θαηάζηαζε δειαδή θαηά ηεκ μπμία ανκμφκηαη κα μάζμοκ! 

 Πμοξ εθπαηδεοηηθμφξ κα ημιμήζμοκ κα ζπάζμοκ ημ θέιοθμξ ημο νυιμο 

πμο ημοξ εγθιςβίδεη ζημ κανθηζζηζμυ ημο πακημγκχζηε αθεγεηή! 

 Πμ ζπμιείμ κα μεηαζπεμαηηζηεί απυ έκακ αθηιυλεκμ θαη ηδνομαηηθυ 

πχνμ ζε μηα ζοιιμγηθυηεηα πμο ημιμά κα ένπεηαη ζε επαθή με ημκ 

εαοηυ ηεξ θαη κα αιιάδεη ημκ θυζμμ γφνς ηεξ! 

 

Γηαηί ε εθεβεία αγπώκεη εμάξ ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ;  

Γμείξ μη εθπαηδεοηηθμί ζοπκά ακαδεημφμε ηηξ επηζηεμμκηθέξ, 

ζεςνεηηθέξ απυρεηξ γηα κα μηιήζμομε γηα θάηη πμο υιμη γκςνίδμομε, δηυηη 

υιμη θάπμηε οπήνλαμε έθεβμη. Φαίκεηαη έηζη ζακ κα θναηάμε μηα απυζηαζε 

αζθαιείαξ. Ίζςξ γηα κα με θηκδοκεφζμομε κα «ζομεζμφμε», θαη κα 

«λακαζοκακηήζμομε» ημκ έθεβμ μέζα μαξ. Ίζςξ θμβυμαζηε ηη ζα μαξ πεη, 

πςξ ζα ημκ βνμφμε, ακ είκαη ζομςμέκμξ μαδί μαξ ή ίζςξ απειπηζμέκμξ. 

Ιήπςξ ηειηθά πάζμομε ημκ έιεγπμ θαη ακαηναπεί ε εηθυκα πμο με ηυζμ θυπμ 

δεμημονγήζαμε γηα μαξ. Ίζςξ ημ πιεζίαζμα ζημοξ εθήβμοξ, ζημκ έθεβμ μέζα 

μαξ, δεκ θνφβεη πανά ημκ θίκδοκμ κα βγμφμε απυ ηε ζηγμονηά ηςκ ελςηενηθχκ 

πναγμάηςκ θαη κα ζοκακηεζμφμε με ηε δςκηακή, δφζθμιε πμιιέξ θμνέξ, αιιά 

πιμφζηα εζςηενηθή μαξ πναγμαηηθυηεηα. 
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«ΓΓΩ ΚΑΙ ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΤ 
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¨Ε αθυιμοζε ενγαζία , αθμνά ημ μάζεμα ημο Project υπμο δίκμομε βάζε ζηεκ 

ροπμιμγία ηςκ εθήβςκ¨ 

 

 

 Ε μμάδα μαξ ακήθεη ζηεκ παναπάκς θαηεγμνία , ε μπμία ζπεηίδεηαη 

ζηεκά με ηεκ μηθμγέκεηα , ηα πνυηοπα (Ι.Ι.Γ.) , ημ ζπμιείμ θαη υιμοξ ημοξ 

ζεζμμφξ , ημοξ θίιμοξ θαη γεκηθά υιμοξ ημοξ γφνς μαξ ζε ζπέζε με ημκ εαοηυ 

μαξ. Δηαμμνθχζαμε ηεκ ενγαζία μαξ με βάζε ηηξ απυρεηξ μαξ θαη ηεκ γκχμε 

πμο έπμομε πάκς ζηα ζέμαηα αοηά. Ναναθάης ζα δηαπηζηχζεηε υηη ζημ 

θείμεκμ οπάνπεη ζε θάπμηα ζεμεία ε γκχμε ημο θαζεκυξ λεπςνηζηά. 
 
 

 

ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ 
 

 

 

 

 Δεδμμέκμο ημο γεγμκυημξ υηη ε θμηκςκία ελειίζζεηαη ζοκεπχξ , μη 

ακάγθεξ ημο ζεμενηκμφ εθήβμο είκαη δηαθμνεηηθέξ απυ αοηέξ ηςκ 

γμκηχκ μαξ υηακ εθείκμη βνίζθμκηακ ζηεκ εθεβεία. Γηαηί ιμηπυκ , εκχ 

μη γμκείξ μαξ λένμοκ υηη ηα πνάγμαηα έπμοκ αιιάλεη πνμζπμημφκηαη υηη 

δεκ μαξ θαηαιαβαίκμοκ; 

 

 Οοκήζςξ μη γμκείξ μαξ θμβμφκηαη με ηηξ απμθάζεηξ θαη ηηξ επηιμγέξ 

μαξ ζηεκ ζεμενηκή επμπή. Αοηυ δηθαημιμγείηαη απυ ηηξ πνάλεηξ ηςκ 

εθήβςκ. Πα πνάγμαηα έπμοκ ελαγνηςζεί με απμηέιεζμα μη έθεβμη κα 

απμμαθνφκμκηαη απυ ημοξ γμκείξ ημοξ θαη κα μεκ ημοξ ακμίγμκηαη. Μη 

γμκείξ υμςξ ζα  πνέπεη κα πανμηνφκμοκ ηα παηδηά ημοξ κα ημοξ μηιάκε 

γηα ηα ζέμαηα πμο ημοξ απαζπμιμφκ , έηζη χζηε ηα παηδηά κα μεκ 

παίνκμοκ ιακζαζμέκεξ πιενμθμνίεξ απυ ημκ πενίγονμ ημοξ. μςξ 

πμιιμί γμκείξ πνμζπμημφκηαη υηη δεκ θαηαιαβαίκμοκ ηεκ θαηάζηαζε 

ηςκ παηδηχκ ημοξ χζηε κα ημοξ πνμθαιέζμοκ ζε μία ζοδήηεζε μαδί 

ημοξ.  
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 Γηαηί μη έθεβμη ζομώκμοκ ηόζμ εύθμια θαη ηόζμ ζοπκά με ημοξ 

γμκείξ ημοξ; 

 

 ηεθακία: Οε αοηυ ημ ζέμα με βάζε ηεκ εμπεηνία μμο είκαη υηη 

ζοκήζςξ ε δηθηά μμο άπμρε θαη γκχμε είκαη ακηίζεηε απυ ηςκ γμκηχκ 

μμο , γηα αοηυ θαη μαιχκμομε. 

 Γύε: Νηζηεφς υηη ςξ έθεβμη ζέιμομε κα ακελανηεημπμηεζμφμε ,  

θονίςξ απυ ημοξ γμκείξ μαξ. Αοηυ ζομβαίκεη ιυγμ ημο υηη ςξ έθεβμη 

εκακηηςκυμαζηε ζηηξ « απανπαηςμέκεξ » ακηηιήρεηξ ηςκ γμκέςκ μαξ 

θαη λεζπάμε με κεφνα. 

 Βαζηιηθή: Ηαηά ηεκ δηθηά μμο γκχμε μη έθεβμη ζομχκμοκ ηυζμ εφθμια 

με ημοξ γμκείξ ημοξ ,  δηυηη ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ δηαθςκμφκ με 

αοημφξ θαη πνμθαιείηαη θαζανία με απμηέιεζμα ζημ ηέιμξ κα θηαίκε μη 

έθεβμη. Γπίζεξ, γηαηί μη γμκείξ επηβάιμοκ θάπμηα πνάγμαηα με ημ δυνη 

πςνίξ κα ζέιμοκ μη έθεβμη. Ιε αοηυ ημκ ηνυπμ θαηαπηέδμκηαη 

δεμημονγχκηαξ ζημοξ έθεβμοξ πνμβιήμαηα υπςξ γηα πανάδεηγμα 

ροπμιμγηθά. 

 Δήμεηνα: Νηζηεφς πςξ μη γμκείξ μμο δεκ με θαηαιαβαίκμοκ επεηδή ε 

ζεμενηκή θμηκςκία έπεη ελειηπζεί θαη αοημί έπμοκ μείκεη πίζς θαη 

ζομπενηθένμκηαη υπςξ μη δηθμί ημοξ γμκείξ γηα αοηυκ ημκ ιυγμ 

κεονηάδς θαη μαιχκς με ημοξ γμκείξ μμο. 

 Κονηάθμξ: Νηζηεφς υηη μη έθεβμη ζομχκμοκ με ημοξ γμκείξ ημοξ ηυζμ 

εφθμια δηυηη ε ζομπενηθμνά ηςκ γμκηχκ μαξ επενεάδεηαη απυ άιιμοξ 

μη μπμίμη ζέιμοκ ημ θαιυ μαξ υπςξ θαη μη γμκείξ μαξ αιιά δεκ 

θαηαιαβαίκμοκ πςξ ηα παηδηά πνεηάδμκηαη θαιφηενμ ηνυπμ 

επηθμηκςκίαξ. 

 

 

 Γίκαη ε μηθμγέκεηα ε ζεμακηηθόηενε θαηεγμνία ημο θμηκςκηθμύ 

πενηβάιιμκημξ γηα ηεκ δηαμόνθςζε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ ημο αηόμμο 

ή έπεη ηζάλημ νόιμ με ηηξ οπόιμηπεξ θαηεγμνίεξ; 
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 Ε μηθμγέκεηα είκαη ημ πνχημ ζηάδημ , μέζα απυ ημ μπμίμ ημ άημμμ 

δηαμμνθχκεη ηεκ πνμζςπηθυηεηα ημο , ημκ παναθηήνα ημο θαη ηε 

ζομπενηθμνά ημο. Απυ εθεί μαζαίκεη πχξ κα εθθνάδεηαη θαη πχξ κα 

ζομπενηθένεηαη θαη αοηυ ημκ αθμιμοζεί θαη ζηα οπυιμηπα πνυκηα ηεξ 

δςήξ ημο. 

 

 

 

«Σμ ζομπέναζμα ζημ μπμίμ θαηαιήγμομε είκαη όηη ε μηθμγέκεηα απμηειεί 

ημκ ζεμακηηθόηενμ πανάγμκηα γηα ηεκ δηαμόνθςζε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ 

ημο αηόμμο. Γπίζεξ , δηαπηζηώκμομε όηη μη γμκείξ μαξ πμιιέξ θμνέξ 

θάκμοκ πνάγμαηα γηα κα μαξ βμεζήζμοκ αιιά εμείξ ημ εθιαμβάκμομε 

ανκεηηθά θαη ακηίζεηα από ηεκ άπμρε μαξ». 

 
 
 

ΠΡΟΣΤΠΑ 
 

 

 

 Γίμαζηε μ εαοηόξ μαξ ή αθμιμοζμύμε πεηζήκηα ηεκ μόδα; 

 

 Πα πημ πμιιά παηδηά αθμιμοζμφκ ηεκ πεηζήκηα ηεξ μυδαξ επεηδή 

ζέιμοκ κα βνίζθμκηαη μέζα ζηεκ μυδα. Απυ ηεκ άιιε πιεονά υμςξ 

μενηθά παηδηά είκαη μ εαοηυξ ημο ,  γηαηί παίνμκηαη θαη ημοξ ανέζεη κα 

δείπκμοκ ημκ πναγμαηηθυ ημοξ εαοηυ. 

 

 Πμιιμί ηζπονίδμκηαη όηη δεκ επενεαδόμαζηε από ηηξ δηαθεμίζεηξ θαη 

όηη όια αοηά είκαη οπενβμιέξ. Γίκαη αιήζεηα; 

 

 Αοηυ δεκ είκαη αιήζεηα , γηαηί υια ζπεδυκ ηα παηδηά με ηηξ δηαθεμίζεηξ 

πμο βιέπμοκ επενεάδμκηαη άιιμηε ζεηηθά θαη άιιμηε ανκεηηθά. Πα 

παηδηά ζε αοηυ ημ ζέμα δεκ είκαη οπενβμιηθά αιιά μπμνμφκ κα θναημφκ 

έκα υνημ. Οε μεγαιφηενμ πμζμζηυ βέβαηα. 
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 Πμηα είκαη ηα πημ ζοκεζηζμέκα πνόηοπα ηςκ εθήβςκ; 

 

 Οοκήζςξ μη έθεβμη έπμοκ ςξ πνυηοπα δηάζεμμοξ εζμπμημφξ , 

ηναγμοδηζηέξ , μμκηέια , πμνεοηέξ θιπ. Ιενηθέξ θμνέξ υμςξ έπμοκ ςξ 

πνυηοπα θάπμημκ ζογγεκή ημοξ θαη γεκηθχξ θάπμημκ μέζα απυ ηεκ 

μηθμγέκεηα. 

 

 

Πα ζομπενάζμαηά μαξ ςξ ακαθμνά ηα πνυηοπα είκαη υηη επενεαδυμαζηε 

ανθεηά αιιά οπάνπμοκ ηνυπμη κα θναηάμε εμείξ ηα παηδηά έκα υνημ ζηεκ 

επηννμή υπςξ πμιιά παηδηά πεηοπαίκμοκ. Γηα κα δηθαημιμγήζμομε ηηξ 

απόρεηξ μαξ θαη όηη ακαθέναμε παναπάκς έπμομε θάπμηα παναδείγμαηα 

όπςξ ημ πείναμα ημο Αμενηθακμύ ροπμιόγμο “Αsh” 

 

 

 

 

ΦΙΛΟΙ 
 

 

 Γηαηί επενεαδόμαζηε από ημοξ θίιμοξ μαξ; 

 

 Πηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ μη έθεβμη επενεαδυμαζηε απυ ημοξ θίιμοξ 

μαξ γηαηί έπμομε ηεκ πεπμίζεζε πςξ υηη θάκμοκ αοημί είκαη ζςζηυ θαη 

ςναίμ ακηίζεηα με ηεκ άπμρε ηςκ γμκηχκ μαξ. Γπίζεξ πηζηεφμομε υηη 

έηζη μπμνμφμε κα είμαζηε απμδεθημί απυ ηεκ πανέα μαξ θαη γεκηθά απυ 

ημ θμηκςκηθυ πενηβάιιμκ. 

 

 Γηαηί όζμ μεγαιώκμομε αιιάδεη μ παναθηήναξ μαξ ιόγς ηεξ 

επηννμήξ από ημοξ θίιμοξ μαξ; 

 

 Γηαηί υζμ μεγαιχκμομε ηυζμ πημ πμιφ πνυκμ πενκάμε με ημοξ θίιμοξ 

μαξ θαη αοηυ έπεη ςξ απμηέιεζμα κα παίνκμομε θάπμηα ζημηπεία απυ 

ημκ παναθηήνα ημοξ είηε είκαη ζεηηθά είηε ανκεηηθά. Απυ αοηά ηα 

ζημηπεία ζηγά ζηγά αιιάδεη μ δηθυξ μαξ πνμζςπηθυξ παναθηήναξ. Αοηή 
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είκαη θοζημιμγηθή αιιαγή θαη πμιφ ζεμακηηθή δηυηη αοηυξ ζα είκαη μ 

παναθηήναξ πμο ζα μαξ ακηηπνμζςπεφεη ζημ οπυιμηπμ ηεξ δςήξ μαξ. 

 

 Γηαηί δεκ έπμομε αιεζηκμύξ θίιμοξ ζε αοηήκ ηεκ ειηθία; 

 

 Οε αοηήκ ηεκ ειηθία δεκ έπμομε αιεζηκμφξ θίιμοξ γηαηί ε ζομπενηθμνά 

ημο θαζεκυξ αιιάδεη. Πίπμηα δεκ ζεςνείηαη δεδμμέκμ θαη πμιιέξ 

θαηαζηάζεηξ αιιάδμοκ. Βέβαηα οπάνπμοκ πενηπηχζεηξ θηιίαξ μη μπμίεξ 

ζεςνμφκηαη ζεμακηηθέξ θαη αιεζηκέξ δηυηη μη παναθηήνεξ αοηχκ ηςκ 

αηυμςκ παναμέκμοκ ζηαζενμί. Γπίζεξ ,  ζεμακηηθυξ πανάγμκηαξ γηα κα 

έπεηξ αιεζηκμφξ θίιμοξ είκαη θαη ε εηιηθνίκεηα ηεκ μπμία ζηεκ εθεβηθή 

ειηθία είκαη ανθεηά δφζθμιμ κα έπεηξ. Οεμακηηθυ νυιμ παίδεη θαη ε 

ςνημυηεηα ηςκ θίιςκ θαη ημο εαοημφ μαξ. Γηα κα έπμομε αιεζηκμφξ 

θίιμοξ ζηεκ ειηθία πμο βνηζθυμαζηε πνέπεη κα είμαζηε 

ζοκεηδεημπμηεμέκμη θαη κα έπμομε ημοιάπηζημκ έκα απυ αοηά ηα 

ζημηπεία πμο ακαθέναμε παναπάκς. 

 

 Γηαηί κηώζμομε πίεζε κα πνμζανμμζημύμε θαη κα ζομθςκήζμομε με 

ηεκ μμάδα; 

 

 Γπεηδή ακ ημ πμζμζηυ είκαη πμιφ μεγάιμ ζοκήζςξ δεκ μπμνμφμε 

κα θναηήζμομε ηεκ γκχμε μαξ θαη μαξ θονηεφεη έκαξ θυβμξ γηαηί 

δεκ ζέιμομε κα δηαθένμομε θαη κα είμαζηε ε μεημκυηεηα , γη’ 

αοηυ θαη ζομβηβαδυμαζηε με ημοξ πμιιμφξ γηα κα είμαζηε θαη 

απμδεθημί. 

 

 

 

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ μαξ πήναμε μηα ζοκέκηεολε 

από ημοξ ίδημοξ ημοξ γμκείξ μαξ, ζηεκ μπμία  μαξ μίιεζακ γηα ηεκ 

εθεβεία ημοξ. Παναζέημομε μενηθά παναθηενηζηηθά απμζπάζμαηα 

παναθάης: 
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 ομθςκμύζεξ πάκηα με ημοξ γμκείξ ζμο; 

  Πηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ δεκ ζομθςκμφζα απυ ακηίδναζε αθυμα 

θαη ακ ήλενα πςξ είπακ δίθημ. 

 ύγθνηκε ημοξ δηθμύξ γμκείξ με ημκ εαοηό ζμο ζακ γμκηό. 

 Γίμαη ιίγμ πημ αοζηενή απυ ημοξ γμκείξ μμο ζε υια ηα ζέμαηα. 

Αοηυ γηαηί ηχνα μη θίκδοκμη γηα ημοξ εθήβμοξ είκαη πημ πμιιμί. 

Γπηπιέμκ εγχ μεγάιςζα ζε επανπία. 

 Πςξ ζε επενέαζακ μη θίιμη ζμο ζηεκ εθεβεία ζμο; 

 Κμμίδς πςξ δε με επενέαζακ γηαηί είπαμε ζπεηηθά ηηξ ίδηεξ 

ακηηιήρεηξ. 

Ε ενγαζία μαξ βμήζεζε ζημ κα θαηαιάβμομε πμιιά ζεμακηηθά 

πνάγμαηα πμο μαξ αθμνμφζακ θαη μυκμη μαξ δεκ μπμνμφζαμε κα 

ιφζμομε ή κα βνμφμε ηνυπμοξ κα πεηνηδυμαζηε ηεκ ίδηα μαξ ηεκ 

ροπμιμγία αιιά θαη ηηξ θαηαζηάζεηξ πμο θαιμφμαζηε κα 

ακηημεηςπίζμομε θαζεμενηκά. Γπίζεξ μάζαμε κα ζοκενγαδυμαζηε 

θαιφηενα ζακ μμάδα κα ροπμιμγμφμε ημκ εαοηυ μαξ αιιά θαη κα 

θναηάμε ηεκ ροπναημία μαξ απέκακηη ζημοξ γμκείξ μαξ 
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ΓΜΓΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
 

1. Ακαζηαζία Αιελμπμφιμο 

2. Φςηεηκή Γοιαμπίδμο 

3. Ηηθή Ζςζεθίδμο 

4. Θία Ηοναηδή 

     5.   Αηδειίκα Νενθμοιίδμο 

 

 

 
                                                 

 

 

 Νεγέξ: Internet 

 

 

 

 

 

Γνγαζία project Α΄ ηεηναμήκμο με ζέμα ηεκ ροπμιμγία ηεξ εθεβείαξ. 
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Οημ μάζεμα ηεξ ροπμιμγίαξ πςνηζηήθαμε ζε μμάδεξ θαη επηιέλαμε ε θάζε 

μμάδα μία εκυηεηα. Ε δηθή μαξ μμάδα έπεη ςξ ζέμα "ΓΓΩ ΗΑΖ ΜΖ ΑΘΘΜΖ". 

Ακαθενυμαζηε ζηε ζπέζε πμο έπμομε εμείξ μη έθεβμη με ημοξ άιιμο, δειαδή 

ηεκ μηθμγέκεηα, ημοξ θίιμοξ θαη ηηξ ζπέζεηξ μαξ με ημ άιιμ θίιμ. 

 

 

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ 

 

1. ΓΜΓΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ.  

 

Ο' αοηή ηεκ εκυηεηα μηιάμε γηα ηε ζπέζε μαξ με ημοξ γμκείξ υπςξ θαη με ηα 

αδένθηα μαξ. Οπμιηάδμομε ημοξ πνμβιεμαηηζμμφξ μαξ θαη ηηξ ζοκεκηεφλεηξ 

πμο πήναμε απυ ημοξ γμκείξ μαξ θαη ζομπεναίκμομε: ΙΜΚΜ Ε 

ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ ΙΑΟ ΔΓ ΘΑ ΙΑΟ ΝΞΜΔΩΟΓΖ ΝΜΠΓ.  

 

 

 

2. ΓΜΓΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑ. 

 
Ο' αοηήκ ηεκ εκυηεηα πνμζπαζμφμε κα λεπςνίζμομε ημοξ αιεζηκμφξ απυ 

ημοξ ρεφηηθμοξ θίιμοξ, κα μάζμομε πςξ πνέπεη κα θενυμαζηε ζ έκα ζφκμιμ 

θαη πςξ κα θνίκμομε ηε ζομπενηθμνά ημο ζοκυιμο απέκακηη 

μαξ. Ηαηαιήγμομε: ΑΘΕΘΖΚΜΟ ΦΖΘΜΟ ΔΓΚ ΓΖΚΑΖ ΑΡΠΜΟ ΝΜΡ ΟΜΡ 

ΟΗΜΡΝΖΔΓΖ ΠΑ ΔΑΗΞΡΑ ΑΘΘΑ ΑΡΠΜΟ ΝΜΡ ΔΓ ΟΓ ΗΑΚΓΖ ΝΜΠΓ ΚΑ 

ΔΑΗΞΡΔΓΖΟ.  

 

 

 

3. ΓΜΓΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΓΓΙ ΜΑ. 

 
Ο' αοηήκ ηεκ εκυηεηα ακαιφμομε ηεκ θάζε θάζε ηεξ εθεβηθήξ ειηθίαξ ζπεηηθά 

με ημκ ένςηα, ηε ζελμοαιηθυηεηα θαη ηεκ έιλε απυ ημ ακηίζεημ θφιμ. 

Βιέπμομε ημ ζέμα εζςηενηθά θαη γνάθμομε γηα ηηξ ακηηδνάζεηξ αιιά θαη ηα 

ζοκαηζζήμαηα θάζε ενςηεομέκμο έθεβμο. Οομπεναίκμομε:ΝΞΜΟΓΜΡΙΓ 

ΝΜΖΜΚ ΓΝΖΘΓΓΜΡΙΓ ΓΖΑ ΟΡΚΠΞΜΦΜ ΙΑΟ. ΔΓΚ ΙΝΜΞΜΡΙΓ ΚΑ 

ΓΝΖΘΓΛΜΡΙΓ ΝΜΖΜΚ ΘΑ ΓΞΩΠΓΡΠΜΡΙΓ. 
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 ΓΜΓΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ 

 
 

 

Οηεκ εθεβεία ζοπκά μη ζπέζεηξ μαξ με ημοξ γμκείξ ένπμκηαη ζε νήλε ή 

ζε έκςζε. Δεμημονγμφκηαη δηαθςκίεξ, θαβγάδεξ, εγςηζμμί, θςκέξ, αθμφγμκηαη 

παναπάκς ιυγηα, θαηαιήγμομε ζε θιάμαηα, επηθναημφκ εκηάζεηξ εκχ άιιεξ 

θμνέξ γμκείξ θαη παηδηά ζοκενγάδμκηαη, μμηνάδμκηαη απιυπενα αγθαιηέξ θαη 

ζομβμοιέξ, πνμθαιείηαη γέιημ θαη έηζη μ θάζε έθεβμξ κηχζεη ζημνγή θαη 

ζηγμονηά. Γίκαη πενίενγμ ημ πυζα δηαθμνεηηθά ζοκαηζζήμαηα μπμνμφκ κα 

γεκκεζμφκ μέζα απυ μηα ζπέζε γμκέα θαη παηδημφ. 

 

Οηηξ ζοκακηήζεηξ μαξ ζοπκά ζέηαμε ενςηήμαηα, δεμημονγμφζαμε 

απμνίεξ, εθθνάδαμε ζοκαηζζήμαηα θαη ζοδεημφζαμε μηθμγεκεηαθέξ μαξ 

θαηαζηάζεηξ. Ιηιμφζαμε γηα δηαθςκίεξ θαη πανελεγήζεηξ πμο είπαμε μέζα ζημ 

ζπίηη μαξ θαη ιέγαμε μ θαζέκαξ ηε γκχμε ημο, ηηξ εμπεηνίεξ ημο, πανυμμηεξ 

θαηαζηάζεηξ πμο έπμομε δήζεη πνμζπαζχκηαξ κα βμεζήζμομε ημ άημμμ πμο 

μαξ έιεγε ημκ πνμβιεμαηηζμυ ημο. Γίκαη πενίενγμ ημ πυζα θμηκά είπαμε υιμη 

μεηαλφ μαξ ζπεηηθά με ιάζμξ ζομπενηθμνέξ απέκακηη ζημ γμκέα ή απυ ημ 

γμκέα απέκακηη ζημ παηδί. Νμιιέξ εκηάζεηξ, πμιιή αγάπε, πμιιέξ δηαθςκίεξ 

θαη πμιιά ακάμηθηα ζοκαηζζήμαηα ζα βνμφμε ακ θαζίζμομε κα παναηενήζμομε 

υιμη μαξ ηηξ ζπέζεηξ με ημοξ γμκείξ μαξ. 

 

Οηεκ 3ε μαξ ζοκάκηεζε μαξ δεηήζεθε κα πάνμομε μία ζοκέκηεολε απυ 

θάπμημ γμκέα με ενςηήζεηξ ημο ηφπμο: « Νμηεξ ήηακ μη ηνέιεξ ηεξ εθεβείαξ 

ζμο; Οφγθνηκε ημκ παηένα ή ηεκ μεηένα ζμο με ζέκα. Νηζηεφεηξ υηη είπεξ ηηξ 

ιάζμξ πανέεξ; Οε επενέαζακ μη πανέεξ ζμο θαηά ηεκ εθεβηθή ζμο δςή; » 

Γίδαμε πςξ θέναμε ημοξ γμκείξ μαξ ζε αμεπακία θαη παναηενήζαμε 

ακηηδνάζεηξ υπςξ ημ γέιημ, ημοξ μμνθαζμμφξ, ηε μεγάιε παφζε γηα κα 

ζθεθημφκ ηεκ απάκηεζε πμο ζα δχζμοκ ή επεηδή ζθεθηυκημοζακ ηηξ ηυηε 

επμπέξ, Νμιιά ήηακε ηα οπμκμμφμεκα πμο πεημφζακ μη γμκείξ μέζα απυ ηηξ 

απακηήζεηξ πμο μαξ έδηκακ γηα ηηξ ηνέιεξ θαη ηα ιάζε πμο έθακακ. 

 

Ιέζα ζε μία μηθμγέκεηα υμςξ ακ ημ παηδί δεκ είκαη μμκαπμπαίδη ηυηε 

ζπεδυκ πάκηα έκαξ αδενθυξ ή αδενθή μεγαιφηενμξ-ε παίνκμοκ ηε ζέζε ημο 

γμκέα. Αοηυ είκαη υμμνθμ αιιά δεκ είκαη πάκηα ζςζηυ. Ιπμνεί κα είκαη 

αδένθηα μαξ, μπμνεί κα είκαη αίμα μαξ αιιά ΝΜΠΓ ΗΑΖ ΗΑΚΓΚΑΟ δεκ ζα 

μπμνέζεη κα ακηηθαηαζηήζεη ημοξ γμκείξ μαξ. 
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Έπεηε ακανςηεζεί πμηέ πόζα οιηθά θαη πκεομαηηθά αγαζά μαξ 
πνμζθένμοκ απιόπενα μη γμκείξ μαξ θαη δεκ ηα ακαγκςνίδμομε;  

Πμ κα γίκεζαη γμκηυξ είκαη έκα ζαφμα ηεξ θφζεξ. Έηζη μη γμκείξ μαξ, μαξ 

ζεςνμφκ «ζαομαηάθηα» ηα μπμία ήνζακ κα γεμίζμοκ θαη κα μιμθιενχζμοκ ημ 

κυεμα ηεξ δςήξ ημοξ. Αοηυξ είκαη θαη μ ιυγμξ ηεξ ακηδημηειμφξ αγάπεξ πμο 

έπμοκ γηα εμάξ. Γίκαη μη μυκμη πμο δίκμοκ ζηα παηδηά ημοξ πςνίξ κα δεημφκ 

ακηαιιάγμαηα. Ιπμνεί θάπμηεξ θμνέξ κα ζεςνμφμε υηη μαξ πηέδμοκ γηα θάηη 

αιιά είμαη ζίγμονε πςξ ακ θάηζμομε κα ημ ζθεθημφμε ιίγμ ζα θαηαιάβμομε 

υηη είκαη γηα ημ θαιυ μαξ. Μπυηε ε γκχμε μμο είκαη πςξ ζακ παηδηά 

θαηαιαβαίκμομε απυιοηα υια αοηά πμο μαξ δίκμοκ μη γμκείξ μαξ αιιά ίζςξ 

θάπμηεξ θμνέξ δεκ ημ παναδεπυμαζηε ιυγμ εγςηζμμφ. 

 

Γηαηί κηώζμομε πςξ δεκ μαξ θαηαιαβαίκμοκ μη γμκείξ μαξ; 
Οακ παηδηά ηα μπμία πενκάμε ηεκ εθεβεία μαξ είκαη θοζηθυ θαη επυμεκμ κα 

έπμομε θάπμηεξ οπενβμιηθέξ απαηηήζεηξ, πνάγμα πμο δεκ γίκεηαη ακηηιεπηυ 

απυ ημοξ γμκείξ δηυηη εθείκε ηε ζηηγμή πμο πανμοζηάδμομε αοηυ πμο ζέιμομε 

επηθναηεί γηα αοημφξ ημ ζοκαίζζεμα ημο θυβμο. Έηζη ιμηπυκ οπενβαίκμομε ηα 

υνηα πςνίξ κα ζοκεηδεημπμημφμε θαη εμείξ ημοξ θηκδφκμοξ. Ννμζςπηθή μμο 

άπμρε είκαη-υπςξ θαη ηςκ πενηζζυηενςκ παηδηχκ, υηη ζα ημοξ θαηαιάβμομε 

μυκμ υηακ ζα γίκμομε θαη εμείξ γμκείξ, γηαηί ηειηθά ημ κα είζαη γμκηυξ είκαη ε 

πημ δφζθμιε εοζφκε.  
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                                     ΦΙΛΟΙ;! 
 

 

Οπμιείμ, αζιήμαηα, θνμκηηζηήνηα, βυιηεξ, θαθεηένηεξ, δηαθμπέξ ….. 

Νάκηα θαη πακημφ μπμνμφκ κα δεμημονγεζμφκ κέεξ πανέεξ …… 

 

 

Γίκαη όμςξ ηόζμ εύθμιμ κα λεπςνίζμομε μηα αιεζηκή από μηα ρεύηηθε 
θηιία;  
 

  Μη θηιίεξ δμθημάδμκηαη με ημ πέναζμα ημο πνυκμο θαη δεκ λένεηξ πςξ 

ζα ελειηπζμφκ. Ιηα αιεζηκή θηιία έπεη μεγάιε δηάνθεηα εκχ μηα ρεφηηθε 

θζείνεηαη με ημ πνυκμ θαη ζημ ηέιμξ μέκεη μηα απιή γκςνημία. Ε αιεζηκή θηιία 

δμθημάδεηαη ζε δφζθμιεξ ζοκζήθεξ θαη απμθηά νίδεξ εμπηζημζφκεξ αγάπεξ 

αιιειμζεβαζμμφ θαη εθηίμεζεξ. Νμιιμί άκζνςπμη ζηηξ μένεξ μαξ είκαη 

δηπνυζςπμη αθυμε θαη ζηηξ θηιίεξ ημοξ. Ιπμνεί μπνμζηά ζμο κα παμμγειάκ 

θαη κα μηιάηε γηα υια ηα ζέμαηα εκχ ζε θαηεγμνεί θαη ζε ζπμιηάδεη πίζς απυ 

ηεκ πιάηε ζμο. Γηα αοηυ ιμηπυκ είκαη πμιφ δφζθμια κα λεπςνίζεηξ μηα θηιία 

ακ είκαη αιεζηκή ή ρεφηηθε. (Ιπμνεί θάπμημξ κα λεπςνίζεη μηα θηιία ακ 

πιενμθμνείηαη απυ ηνίηα πνυζςπα γηα ημ πχξ ημκ ζεςνμφκ αοημί πμο ημκ 

εκδηαθένμοκ.) 

 

Οηηξ ζοκακηήζεηξ μαξ ζοδεηήζεθακ ζέμαηα ζπεηηθά με πανέεξ 

,δηαθςκίεξ θίιςκ, ηνυπμο έκηαλεξ εκυξ αηυμμο ζε μία πανέα. Γίδαμε πςξ 

πμιιέξ θμνέξ πνέπεη κα αιιάλμομε είηε ελςηενηθά είηε εζςηενηθά γηα κα μαξ 

δεπζεί έκα ζφκμιμ ,πςξ πάνα πμιιέξ θμνέξ γίκμκηαη θαζανίεξ μεηαλφ θίιςκ 

γηα αγυνη ή γηα θμπέια ή αθυμα θαη γηα πμιφ απιά ζέμαηα υπςξ ημ 

πμδυζθαηνμ, έκα πνυηοπμ ,έκα νμφπμ ,έκα ακηηθείμεκμ. Γίδαμε μεγάιε 

δηάθνηζε θαη ναηζηζμυ ακάμεζα ζε πανέεξ δηαθμνεηηθχκ εκδηαθενυκηςκ θαη 

πυζμ άζπεμα ζοκαηζζήμαηα μπμνεί κα πνμθαιέζεη μία ηέημηα ζομπενηθμνά. 

 

  Ηαηαιήλαμε ζημ ζομπέναζμα πςξ δεκ πνέπεη κα αιιάλμομε μφηε ημ 

παναθηήνα μαξ, μφηε ηηξ ζοκήζεηεξ ,μφηε ημκ ηνυπμ πμο μηιάμε, πμο 

κηοκυμαζηε θαη πμιιά άιια πνάγμαηα πμο μέπνη ηχνα είπαμε ζηε δςή θαη 

ζηεκ θαζεμενηκυηεηα μαξ γηα κα ηαηνηάλμομε με θάπμημοξ πμο ζηεκ μοζία 

είκαη εκηειχξ δηαθμνεηηθμί με εμάξ. Γίκαη πνμηημυηενμ κα ακήθμομε ζε μηα 

πανέα πμο ζεςνείηε είηε θαηχηενε, είηε πημ ήζοπε, είηε ιηγυηενμ δεμμθηιήξ 

πανά κα αιιάλμομε γηα κα ακήθμομε εθεί πμο ζηεκ πναγμαηηθυηεηα δεκ 

ακήθμομε. Μη αιεζηκμί θαη πναγμαηηθμί μαξ θίιμη λένμοκ θαιά θαη πμημη 

είμαζηε θαη πμο μαξ ανέζεη κα βγαίκμομε θαη πμημ είκαη ημ ζηοι μαξ θαη 

αγαπάκε ημκ ηνυπμ πμο μηιάμε θαη δε ζα ζειήζμοκ πμηέ κα μαξ αιιάλμοκ! 



 16 

 

Γίκαη εύθμιμ κα εκηαπζμύμε μέζα ζε μηα πανέα; 
Οηεκ πενίμδμ ηεξ εθεβείαξ, αιιά θαη υιεξ ηεξ δςήξ μαξ ε θηιία παίδεη έκακ 

πμιφ μεγάιμ νυιμ. Γίκαη ζεμακηηθυ υμςξ κα εκηαπζμφμε ζε μηα πανέα πμο κα 

μαξ ηαηνηάδεη θαη κα μεκ ζέιεη κα μαξ αιιάλεη, αιιά κα μαξ δεπζεί υπςξ 

είμαζηε. Πα κα βνμφμε ηεκ ηδακηθή πανέα πμο ηαηνηάδεη με ημκ παναθηήνα μαξ 

δεκ είκαη πάκηα εφθμιμ γηαηί μαξ απμδίδμκηαη παναθηενηζηηθά ηα μπμία δεκ 

οθίζηακηαη. Δεκ πνέπεη υμςξ κα λεπκάμε : δεκ είκαη αθαηυνζςημ. 

 
Πόζμ θαη πώξ μαξ επενεάδμοκ μη πανέεξ μαξ; 

Οηεκ εθεβεία μαξ μη πανέεξ μαξ είκαη θάηη ημ μπμίμ ημ έπμομε ακάγθε, 

εηδηθυηενα ηα παηδηά ηα μπμία είκαη εζςζηνεθή θαη δεκ έπμοκ ηεκ δοκαηυηεηα 

κα ακμηπημφκ ζημοξ γμκείξ ημοξ. Έηζη ιμηπυκ πηζηεφς υηη μη πανέεξ μαξ ζηε 

ζογθεθνημέκε ειηθία μαξ επενεάδμοκ ανθεηά ζε πμιιά πνάγμαηα ,άιιμηε 

ζεηηθά άιιμηε υμςξ ανκεηηθά ,είκαη απαναίηεημ υμςξ θαη εμείξ κα είμαζηε 

ανθεηά επηθοιαθηηθμί θαη κα δεπυμαζηε γκχμεξ ηνίηςκ αηυμςκ ηδηαίηενα ηςκ 

γμκηχκ μαξ , πμο έπμοκ μηα παναπάκς εμπεηνία πάκς ζημ ζογθεθνημέκμ ζέμα.  

 

Μπμνμύκ μη πανέεξ κα ακηηθαηαζηήζμοκ ηεκ μηθμγέκεηα; 
 Οοπκά ακηηθαζηζημφμε ημοξ γμκείξ με ημοξ θίιμοξ μαξ. Θέμε πνάγμαηα θαη 

ακμηγυμαζηε ζημοξ θίιμοξ θαη υπη ζημοξ γμκείξ μαξ. Ξςηάμε γηα ζμβανμφξ 

πνμβιεμαηηζμμφξ μαξ ημοξ θίιμοξ μαξ πμο μη πενηζζυηενμη είκαη ζοκμμήιηθμη 

θαη υπη ημοξ γμκείξ μαξ πμο έπμοκ πενάζεη πανυμμηεξ θαηαζηάζεηξ θαη λένμοκ 

πενηζζυηενα θαη μπμνμφκ κα μαξ ζομβμοιεφζμοκ πημ ζςζηά. Φμβυμαζηε κα 

μηιήζμομε με ημοξ γμκείξ μαξ ή δεκ ζέιμομε κα ημ θάκμομε. Οε θαμία 

πενίπηςζε δεκ μπμνμφμε πναγμαηηθά κα ακηηθαηαζηήζμομε ημοξ ακζνχπμοξ 

πμο μαξ γέκκεζακ θαη πμο μαξ αγαπάκε θαη μαξ ζέιμοκ εοηοπηζμέκμοξ υζμ 

θακέκαξ άιιμξ , με ακζνχπμοξ με ημοξ μπμίμοξ ακ έπμομε πέζεη έλς μπμνεί 

κα μαξ πνμδχζμοκ, κα μαξ εθμεηαιιεοημφκ ή αθυμα θαη ακ έπμομε επηιέλεη 

ζςζηά, κα μεκ έπμοκ ηυζμ θαιή θνίζε με μεγαιφηενμοξ θαη έμπεηνμοξ 

ακζνχπμοξ . Μη μηθμγέκεηά μαξ άιιςζηε ζα είκαη πάκηα πιάη μαξ υηη επηιμγέξ 

θαη υζα ιάζε θη ακ θάκμομε.  

Ε δςή άιιςζηε ,πςνίξ θίιμοξ ζα ήηακ άδεηα μμκυημκε θαη 

θαηαζιηπηηθή. Δε ζα είπαμε ακζνχπμοξ κα μηιήζμομε ακμηπηά γηα 

μηθμγεκεηαθά, ενςηηθά θαη πνμζςπηθά μαξ ζέμαηα ,κα πμφμε έκα μεγάιμ 

μοζηηθυ, κα μμηναζημφμε έκα θνοθυ μαξ υκεηνμ ,ηε πανά θαη ηε ιφπε μαξ. Δε 

ζα είπακ κυεμα μη βυιηεξ μαξ, μη ηνέιεξ, ηα λεκφπηηα, Ε ΓΦΕΒΓΖΑ ΙΑΟ! 
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                    ΥΓΓΙ-ΓΡΩΣΑ 

Ιεγάιμ θαη αηειείςημ είκαη ημ ζέμα πμο απαζπμιεί ημ μεγαιφηενμ 

πμζμζηυ ηςκ εθήβςκ. Μη ζπέζεηξ, μ ένςηαξ, μία θαηάζηαζε εοπάνηζηε ή θαη 

δοζάνεζηε πμιιέξ θμνέξ, έκα ζοκαίζζεμα υμμνθμ αιιά θαη άζπεμμ. 

Πα αγυνηα ανπίδμοκ κα θμηηάδμοκ ηα θμνίηζηα θαη ημ ακηίζεημ, αιιά 

ζηηξ πενηζζυηενεξ πενηπηχζεηξ δεκ ημιμμφκ κα πιεζηάζμοκ μ έκαξ ημκ άιιμκ 

μφηε κα μηιήζμοκ. Γίκαη ε πενίμδμξ ημο νμμακηηζμμφ θαη ηεξ εληδακίθεοζεξ. 

Οηεκ πενίπηςζε αοηή, ε θακηαζία απμηειεί έκα θαηαθφγημ υπμο μ έθεβμξ 

αηζζάκεηαη πνμζηαηεομέκμξ απυ ημ θυβμ ή ηεκ απυννηρε. Γπηπιέμκ, απμηειεί 

γη' αοηυκ έκα είδμξ ελάζθεζεξ. Βιέπεη ημκ εαοηυ ημο ζε θαηαζηάζεηξ πμο 

ίζςξ ανγυηενα δήζεη. Πμ αγυνη θακηάδεηαη ημκ εαοηυ ζακ ενχα πμο υιμη ημκ 

ζαομάδμοκ θαη δεημφκ ηε βμήζεηα ημο, εκχ ημ θμνίηζη θακηάδεηαη υηη είκαη ε 

πημ ειθοζηηθή απ΄ υιεξ ή είκαη ε πημ θαιή θίιε ηςκ αγμνηχκ. Νμιφ ζοπκά μ 

κέμξ εζηηάδεη ηεκ πνμζμπή ημο ζε άημμα μεγαιφηενεξ ειηθίαξ. Δε έπεη 

πνυβιεμα κα ζοδεηήζεη με ημοξ θίιμοξ ημο γηα ημ ακηηθείμεκμ ημο πάζμοξ 

ημο. 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μέζεξ εθεβηθήξ θάζεξ γίκμκηαη μη πνχηεξ 

πνμζπάζεηεξ πνμζέγγηζεξ πνμζχπςκ ημο ακηίζεημο θφιμο. Αγυνηα θαη 

θμνίηζηα μνγακχκμοκ μμαδηθέξ εθδειχζεηξ: εθδνμμέξ, πάνηη θηι. Μη ζπέζεηξ 

μεηαλφ ημοξ είκαη επηθακεηαθέξ, <<ηα θηηάπκμοκε>>, θαη μεηά αιιάδμοκ αγυνη ή 

θμνίηζη, ηε μηα μένα βγαίκμοκ μαδί θαη ηεκ άιιε ηα παιάκε. Πα πνχηα 

νακηεβμφ είκαη πμιφ ζεμακηηθά. Ννέπεη κα εκηοπςζηάζμο με θάζε ηνυπμ γηα 

κα μπμνέζμοκ κα επηβεβαηςζμφκ θαη κα ζηγμονεοημφκ υηη πνάγμαηη 

<<μεηνάκε>>. Ε ζςμαηηθή επαθή πενημνίδεηαη ζοκήζςξ ζηα θηιηά, ζηηξ 

αγθαιηέξ, ζηα πάδηα. Ε ζπέζε έπεη πενηζζυηενμ δηενεοκεηηθυ παναθηήνα θαη 

δεκ απμζθμπεί ηυζμ ζηεκ εοπανίζηεζε. Δεκ είκαη έημημμη κα δεζμεοημφκ ζε 

ηίπμηα. Αθυμα θη ακ μη γμκείξ επημέκμοκ κα πνεζημμπμημφκ ημκ υνμ <<αγάπε>> 

ζηηξ ζοδεηήζεηξ πάκς ζημ ζελ (θαη είκαη πμιφ ζεμακηηθυ κα ελαθμιμοζμφκ κα 

ημ θάκμοκ), ζ' αοηή ηε θάζε είκαη πμιφ δφζθμιμ κα θαηαιάβεη μ κέμξ πχξ 

ζοκδέεηαη ε αγάπε με ηεκ ηθακμπμίεζε ημο ζελμοαιηθμφ εκζηίθημο. 

Ε υρημε εθεβηθή θάζε αθμιμοζεί ηε θάζε ηςκ εθήμενςκ δεζμχκ. 

Οηγά-ζηγά ε ζπέζε με έκα άημμμ ημο ακηίζεημο θφιμο γίκεηαη υιμ θαη πημ 
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απαηηεηηθή θαη επηιεθηηθή. Μη έθεβμη μαγεφμκηαη απυ ημ ένςηα. Ιενηθμί 

ενςηεφμκηαη δηανθχξ, εκχ άιιμη δεκ ενςηεφμκηαη ακ θαη ημ ζέιμοκ. 

Γνςηεφεηαη ζοκήζςξ μ εοάιςημξ θαη ακαζθαιήξ κέμξ, πμο ζέιεη κα 

επηβεβαηςζεί μέζα απυ ηα ενεζίζμαηα πμο ημο πνμζθένμοκ μη άιιμη. Αοημί 

πμο δοζθμιεφμκηαη, είκαη γηαηί δεκ θαηαθένκμοκ κα βνμοκ θάπμημκ με ημκ 

μπμίμ κα μπμνμφκ κα μμηναζημφκ ηηξ ακεζοπίεξ θαη ηηξ ηδέεξ ημοξ. μενηθμί 

ζεςνμφκ ημκ εαοηυ ημοξ ακχηενμ. Άιιμη είκαη οπενβμιηθά κηνμπαιμί. Μ 

ένςηαξ πνμθαιεί θάπμηεξ αιιαγέξ ζηε ζομπενηθμνά: μ κέμξ δεκ θμημάηαη ή, 

ακηίζεηα, θμημάηαη θαιφηενα απυ πμηέ. Πμο θυβεηαη ε υνελε ή ηνχεη 

οπενβμιηθέξ πμζυηεηεξ. Γπηπιέμκ, υια αοηά ζοκμδεφμκηαη απυ αζοκήζηζημ 

θμθθίκηζμα ζηα μάγμοια ή πιμμάδα, ηαποπαιμία, άγπμξ ή οπενβμιηθή ροπηθή 

εοθμνία. ηακ μ ένςηαξ θηάζεη ζημ ηέιμξ ημο, ηυηε ε ζιίρε πμο πηζακυκ κα 

πνμθιεζεί είκαη γηα εκηειχξ δηαθμνεηηθμφξ ιυγμοξ ακάμεζα ζημ αγυνη θαη ημ 

θμνίηζη.  

Γθείκε ςνημάδεη ζελμοαιηθά κςνίηενα απ' υηη ημ αγυνη θαη, ζοκεπχξ 

ενςηεφεηαη κςνίηενα. Πμ θμνίηζη δε ζεςνεί ημ αγυνη μέζμκ ηθακμπμίεζεξ ηεξ 

ζελμοαιηθυηεηάξ ημο, αιιά έκακ ηνυπμ επηβεβαίςζεξ ηεξ ζειοθυηεηαξ ημο. 

Μ ένςηαξ είκαη γη' αοηήκ ροπηθυξ, ζοκαηζζεμαηηθυξ θαη δεηάεη ίζε 

μεηαπείνηζε. Γνμεκεφεη ημ ακδνηθυ ζελμοαιηθυ έκζηηθημ ςξ θάηη ημ 

οπμηημεηηθυ, πμο ηεκ οπμβηβάδεη ζε απιυ ακηηθείμεκμ μηαξ πνήζεξ. Γθείκμξ 

έπεη μεγαιφηενε εμπεηνία ζηε ζςμαηηθή-ζελμοαιηθή επαθή. Οημ αγυνη 

πανεμβαίκεη θαη έκαξ πανάγμκηαξ βημιμγηθυξ: ενςηεφεηαη γηα κα ηθακμπμηήζεη 

ημ ζελμοαιηθυ ημο έκζηηθημ θαη κα εθημκχζεη ηεκ έκηαζε πμο ημο πνμθαιεί. 

Δεκ θαηαιαβαίκεη υηη ημ θμνίηζη απαηηεί πίζηε βαζηά θαη πημ μυκημε ζπέζε. 

Οηεκ υρημε εθεβηθή θάζε ε ζςμαηηθή επαθή μπμνεί κα είκαη είηε πάδη, θηιηά 

πμο δεμημονγμφκ ζελμοαιηθυ ενεζηζμυ ή ε μιμθιενςμέκε ζελμοαιηθή πνάλε.  

Αθμιμοζμφκ μνηζμέκεξ παναθηενηζηηθέξ ενςηήζεηξ θαη απακηήζεηξ απυ ηα 

εμενμιυγηα ημο μαζήμαημξ: 

Γηαηί όιε μαξ ε δςή γονίδεη γύνς από αοηό ημ ζέμα ; 

Γηαηί ζηεκ εθεβεία μαξ κηχζμομε μέζα ζημ μοαιυ μαξ ηεκ ακάγθε κα οπάνπεη 

δίπια μαξ θάπμημ άημμμ ακηίζεημο θφιμο, πμο μη ζπέζεηξ μαδί ημο ζα είκαη 

θάηη παναπάκς απυ θηιηθέξ. 
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Μπμνμύμε πάκηα  κα ακηεπελέιζμομε ζε μηα ζπέζε ; 

Νηζηεφς υηη ζηε ζογθεθνημέκε ειηθία υπη, εηδηθυηενα υηακ ε ζπέζε 

αοηή ζπεηίδεηαη με έκα άημμμ ανθεηά μεγαιφηενεξ ειηθίαξ . Αοηυ ζομβαίκεη 

γηαηί  είκαη δφζθμιμ κα ακηαπμθνηζμφμε ζηηξ απαηηήζεηξ θαη ηηξ ακάγθεξ ζε 

υιμοξ ημοξ ημμείξ αοηήξ ηεξ ζπέζεξ. 

Σί γίκεηαη όηακ ε ενςηηθή ζπέζε ένπεηαη ζε ζύγθνμοζε με ηεκ μηθμγέκεηα 

θαη ηε θηιία; 

Ε ενςηηθή ζπέζε ένπεηαη ζε ζφγθνμοζε με ημοξ θίιμοξ θαη ηεκ 

μηθμγέκεηα ζμο γηαηί μ ζφκηνμθμξ ζμο ζέιεη κα ζε έπεη δίπια ημο ζοκέπεηα ακ 

αοηυ είκαη δοκαηυ θαη έηζη ζε "ηναβάεη" θαη απυ ηεκ μηθμγέκεηα θαη απυ ηηξ 

πανέεξ ζμο. Μ ζφκηνμθμξ ζέιεη απμθιεηζηηθυηεηα με ιίγα ιυγηα θαη αοηυ έπεη 

ςξ απμηέιεζμα κα μεκ πενκάξ θαζυιμο πνυκμ με ηηξ παιηέξ ζμο θηιίεξ πμο 

ζομχκμοκ με ηε ζεηνά ημοξ θαη ζε βγάδμοκ απυ ηεκ πανέα. ηακ ε μηθμγέκεηα 

θαη ηδηαίηενα μη γμκείξ ζεςνμφκ ημ παηδί ημοξ μηθνυ ζε ειηθία θαη ακχνημμ ή 

υηακ δεκ εγθνίκμοκ ημκ/ηεκ ζφκηνμθμ ηυηε έπμομε ζφγθνμοζε. Πμ παηδί 

επενεάδεηαη απυ ημ ζοκαίζζεμα εκχ μη γμκείξ πενηζζυηενμ απυ ηε ιμγηθή. 

Σί είδμοξ άημμα μαξ ειθύμοκ; 

Οε έκα βηβιίμ πμο δηαβάζαμε πιενμθμνεζήθαμε γηα ημ μοζηηθυ ημο 

μαγκήηε ηεξ θανδηάξ. Ακανςηηυμαζηακ γηα πμημ ιυγμ έκαξ πμιφ υμμνθμξ 

άκηναξ ή μία πμιιή γμεηεοηηθή γοκαίθα έπμοκ πιάη ημοξ θάπμημκ άζπεμμ, 

θμκηυ, ακυμμημ ελςηενηθά. Μ ιυγμξ γηα υια αοηά είκαη ε δφκαμε ηεξ έιλεξ. 

Δνα πένα απυ ηεκ ελςηενηθή εμθάκηζε, ηε μυνθςζε, ηεκ ειηθία, ηε γιχζζα 

θαη ηα οιηθά αγαζά. Ε δφκαμε αοηή πμο ιεηημονγεί αθεκυξ ζακ έκαξ μαγκήηεξ 

πμο θάκεη εζάξ θαη μνηζμέκμοξ ακζνχπμοξ ή θαηαζηάζεηξ κα έιθεζηε ή κα 

απςζείζηε, πμο ζαξ θάκεη κα ακηηδνάηε ή κα μέκεηε απαζείξ, αθεηένμο ζακ 

έκα πνυγναμμα ημ μπμίμ μνίδεη μη εμπιεθυμεκμη κα ζομπενηθένμκηαη με ημκ 

έκακ ή με ημκ άιιμκ ηνυπμ. Ηάζε επαθή με έκακ άιιμ άκζνςπμ έπεη ζθμπυ κα 

εκηζπφζμομε ηα ζημηπεία πμο ήδε έπμομε, κα ζομπιενχζμομε ηηξ ειιείρεηξ 

μαξ, κα ςνημάζμομε ζε θάηη δηαθμνεηηθυ θαη κα γκςνίζμομε ημκ ίδημ μαξ ημκ 

εαοηυ. 
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<<Γμείξ θαη ηα ζοκαηζζήμαηα μαξ>> 
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Ε εθεβεία είκαη ε πημ έκημκε ζοκαηζζεμαηηθή ειηθία ζηεκ δηάνθεηα ηεξ 

δςήξ ημο ακζνχπμο. Ιπμνεί κα επενεάζεη ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ 

ακηηιαμβάκεηαη ημοξ γφνς ημο θαη δηαμμνθχκεη ημκ παναθηήνα ημο. Πα 

ζοκαηζζήμαηα πμο επενεάδμοκ ηεκ αιιαγή ημο είκαη ηα ελήξ: ε αγάπε, ημ 

άγπμξ, μ ένςηαξ, μ ζομυξ θαη μ θυβμξ.  

    

  Πμ πημ υμμνθμ θαη δοκαηυ ζοκαίζζεμα πμο δηαμμνθχκεηαη απυ ημκ 

θάζε άκζνςπμ αιιά ημκ δηαμμνθχκεη θηυιαξ είκαη ε αγάπε. Ιε πενηζζυηενα 

ιυγηα, αγάπε ζεμαίκεη υηη ζε δέπμμαη υπςξ είζαη, δεκ ζμο δεηάς κα αιιάλεηξ 

γηα κα γίκεηξ ανεζηή, ζε ζέις κα είζαη μ εαοηυξ ζμο .Αγάπε ζεμαίκεη πςξ 

ζέις κα ζε δς θαη εκδηάμεζα δεκ ακεζοπχ γηα ηηξ θηκήζεηξ ζμο ή ηηξ ζθέρεηξ 

ζμο .Ομο έπς εμπηζημζφκε, ζε θμηηάδς θαη ζε πηζηεφς δεκ ειέγπς ζακ 

ηνειυξ ηα ηειέθςκα ζμο .Αγάπε 

είκαη κα πηζηεφεηξ πςξ αοηυξ 

είκαη μ ηδακηθυξ γηα ζέκα. Αγάπε 

είκαη κα αθμφξ αγγέιμοξ κα 

ηναγμοδάκε, ζεμφξ θαη δαίμμκεξ 

κα ζμο μηιάκε , ιυγηα μαγηθά 

.Αγάπε είκαη κα έπεηξ υια αοηά 

πμο δεκ οπάνπμοκ θαη κα αθήκεηξ 

ημοξ άιιμοξ κα έπμοκ πνάγμαηα 

οπανθηά .Πέιμξ , ε αγάπε δεκ 

θάκεη μυκμ ηεκ γε κα γονίδεη αιιά 

θάκεη ηεκ θίκεζε αοηή κα αλίδεη 

.Νμιιμί ιέκε υηη δεκ οπάνπεη αγάπε ζε μηθνή ειηθία , ίζςξ κα έπμοκ θαη 

δίθαημ .Ακ δεκ είκαη αγάπε υμςξ ζίγμονα είκαη ένςηαξ .Δομ ζοκαηζζήμαηα 

πμο εφθμια μπμνμφκ κα μπενδεοημφκ.  

    

 Μ ένςηαξ είκαη εγςηζμυξ .Θέιεηξ ημ άιιμκ μυκμ γηα εζέκα , ημ άγπμξ 

θαη μ θυβμξ είκαη βαζηθά ζημηπεία .Πμ ζοκαίζζεμα αοηυ μπμνεί κα ζε 

θαηαζηνέρεη ή κα ζε πάεη πμιφ μπνμζηά .Μ ένςηαξ ζμο δίκεη μηα γιοθεία 

ρεοδαίζζεζε .Γίκαη αοηυ πμο ζε θάκεη κα ζέιεηξ κα είζαη ζοκέπεηα με ημκ 

άιιμκ , πμο κμμίδεηξ πςξ υια ηα ηναγμφδηα έπμοκ γναθηεί γηα εζέκα , πμο ε 

θανδία ζμο θμκηεφεη κα ζπάζεη υηακ ζμο μηιάεη , υηακ ζε θμηηάεη , υηακ ζμο 

παμμγειάεη. Ιπμνεί κα είκαη εοηοπία αιιά ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ πμκάεη γηα 

αοημφξ πμο ημ δμοκ αιεζηκά. 
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Παναθάης βιέπμομε δύμ θίιεξ κα μηιάκε με θύνημ ζέμα ημκ ένςηα : 
 
-Πειηθά μ ένςηαξ αλίδεη , οπάνπεη άνα εγχ θάπμηα ζηηγμή ζα ημκ κηχζς .  
- Οίγμονα αλίδεη υηακ ζε θάκεη κα κηχζεηξ αιεζηκυξ , υηακ γεμίδεη ηε δςή ζμο 
με πανά θαη αηζημδμλία .Καη , οπάνπεη γηα ημκ θαζέκα με δηαθμνεηηθυ ηνυπμ 
.ζμ γηα ημ πυηε ζα ημ δήζεηξ είκαη άγκςζημ , εμείξ απιά θάκμομε απυπεηνεξ 
πενημέκμκηαξ ημκ ένςηα κα μαξ βνεη , δηυηη εμείξ δεκ μπμνμφμε κα ημκ 
βνμφμε. 
-Γίκαη μπενδεμέκμ , ακ μ ένςηαξ ζε θαηαζηνέθεη εζφ γηαηί ημκ ζεξ υιμ θαη 
πημ πμιφ; 
-Οε ηοθιχκεη , δεκ βιέπεηξ ηεκ θαηαζηνμθή ζμο .Γίκαη ζακ κανθςηηθυ , υηακ 
είζαη θμκηά με ημκ άιιμκ δεηξ , ακαπκέεηξ , οπάνπεηξ .Ιε άιια ιυγηα , ε 
απελάνηεζε είκαη επχδοκε δηαδηθαζία .Ιηιχκηαξ πάκηα γηα ημκ εζθαιμέκμ 
ένςηα ,πμο δεκ θαηαθέναμε δοζηοπχξ κα πεηφπμομε. 
-Ηαη εάκ αλίδεη πςξ ζα ημ θαηαιάβεηξ;  
-Ιεκ αθήζεηξ πμηέ θακέκακ κα ζμο πεη πςξ μ ένςηαξ ζμο δεκ αλίδεη, ζηεκ 
ηειηθή, θάκε ημ εζφ κα αλίδεη. Νάιερε γηα αοηυ πμο ζεξ θαη αξ είκαη ημ ιάζμξ 
αοηυ πμο ζα ζε θάρεη. 
 

   Βιέπμκηαξ ημκ δηάιμγμ ηςκ δφμ θίιςκ ζομπεναίκμομε θάηη πμο 

ακαθέναμε θαη πημ πάκς. Δφμ επηπιέμκ ζοκαηζζήμαηα πμο δεμημονγεί μ 

ένςηαξ, ημκ θυβμ θαη ημ άγπμξ. Πμ άγπμξ δεμημονγείηαη υηακ ηα 

ζοκαηζζήμαηα μαξ δεκ έπμοκ ακηαπυθνηζε, αγπςκυμαζηε δηυηη είμαζηε 

ενςηεομέκμη με έκακ άκζνςπμ μ μπμίμξ δεκ μαξ ζεςνεί  ηδακηθμφξ γηα αοηυκ , 

θαη έηζη ράπκμομε κα βνμφμε δηθαημιμγίεξ ζε ακαπάκηεηα ενςηήμαηα μαξ. 

ια αοηά γηαηί μέζα μαξ δεκ πενημέκαμε κα αθμφζμομε ανκεηηθή απάκηεζε, 

θονίςξ γηαηί μη πενηγναθέξ γηα ημκ ένςηα είκαη ηυζμ θαιμζοκάηεξ θαη 

υμμνθεξ, ηυζμ πμο δεκ θακηάδεζαη  υηη ημ ζοκαίζζεμα μπμνεί κα ζε νίλεη απυ 

ηα ζφκκεθα. Μ θυβμξ είκαη πάιη έκα πανάνηεμα ημο ένςηα  ζε ακηίζεζε με 

ηεκ αγάπε, ζημκ ένςηα δεκ είζαη ηυζμ ζίγμονμξ γηα ηα ζοκαηζζήμαηα ημο 

άιιμο, με άιια ιυγηα μ ένςηαξ θμονάδεηαη, ελακηιείηαη θαη ηα ζοκαηζζήμαηα 

με ημκ θαηνυ αιιάδμοκ θαη δεκ ανγμφκ κα παζμφκ. Γηα αοηυ ζθεθηυμαζηε πίιηα 

δομ πνάγμαηα πμο μαξ θάκμοκ κα ηνέμμομε. Θα μαξ αθήζεη; Θα ζηαμαηήζεη κα 

μαξ ζθέθηεηαη; Ιηιάεη με άιια άημμα; Γίκαη ςναία αοηά ηα άημμα; Νςξ ζα 

ημκ θναηήζς δηθυ μμο; Μ ένςηαξ πανεθηνέπεηαη θαη μαξ θάκεη κα δμφμε  

ζηηγμέξ αγςκίαξ θάζε θμνά είκαη μαθνηά μαξ, ράπκμομε ηνυπμοξ γηα κα 

ανέζμομε ζημκ άιιμκ πημ πμιφ θαη ακαδεηχκηαξ ημοξ, λεπκάμε πςξ μαξ ζέιεη 

γηα αοηυ πμο είμαζηε. 
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 Πα δφμ αοηά ζοκαηζζήμαηα μαξ βγάδμοκ ζε έκακ κέμ ηνυπμ έθθναζεξ, 

κεονηάδμομε, ζομχκμομε, βνίδμομε θαη ηειηθά, λεζπάμε, αοηυ είκαη ζομυξ. 

Δεκ ακηέπμομε ημκ κέμ εαοηυ μαξ, απμνμφμε πναγμαηηθά με ηεκ μεγάιε 

αιιαγή πμο μαξ πνμλέκεζε μ ένςηαξ θαη ε αγάπε. Έπμομε λεπάζεη ηεκ ιέλε 

εγςηζμυ θαη πνμζπαζμφμε κα επακέιζμομε  ζημκ παιηυ εγςηζηηθυ, με 

ενςηεομέκμ εαοηυ μαξ, πμο 

μπμνεί, πμο μπμνεί κα μεκ 

μαξ μιμθιήνςκε αιιά 

ημοιάπηζημκ δεκ μαξ 

ζηεκμπςνμφζε. Δοζηοπχξ, 

υηακ ζομχκμομε δεκ 

λεζπάμε ζημκ εαοηυ μαξ, 

αθυμα θη ακ ζομχζαμε με 

εμάξ  ημοξ ίδημοξ, λεζπάμε 

ζε ακζνχπμοξ πμο μαξ 

ζηενίδμοκ γηαηί λένμομε υηη δεκ ζα μαξ ζομχζμοκ, μφηε ζα μαξ αθήζμοκ, 

γκςνίδμκηαξ  ηεκ θαηάζηαζε θαη ηεκ πίθνα  πμο έπμομε, ζα μαξ ακεπημφκ. 

Ακαθενζήθαμε μυκμ ζε ενςηηθυ επίπεδμ, υμςξ ε αγάπε, μ ζομυξ, μ θυβμξ 

θαη ημ άγπμξ δεκ είκαη μυκμ ακάμεζα ζε δφμ άημμα. Γμθακίδμκηαη μπμοδήπμηε 

ζηεκ δςή μαξ, ζημ θμηκςκηθυ θαη ζημ μηθμγεκεηαθυ πενηβάιιμκ μαξ. 

Νημ γεκηθά μ θυβμξ πεγάδεη απυ μέζα μαξ , δεη μέζα μαξ θαη ημκ 

ηνμθμδμημφμε θάζε μένα. Ιπμνεί μ θυβμξ μαξ κα είκαη οπανθηυξ ή απιά έκα 

δεμημφνγεμα ηεξ θακηαζίαξ μαξ μ, ηη θη ακ είκαη υμςξ πνέπεη κα έπμομε ημ 

ζάννμξ κα ημ ακηημεηςπίζμομε, γηα κα βνεηξ ημ ζάννμξ πνέπεη κα ράλεηξ 

βαζηά. Γάκ δεκ ακηημεηςπίζεηξ ημοξ θυβμοξ ζμο ηυηε, ζα δεηξ μέζα ζημ 

άγπμξ. 

 

 

    Μ υνμξ άγπμξ πνμένπεηαη 

απυ ημ νήμα ζθίγγς, πκίγς. 

Πμ άγπμξ είκαη έκα 

δοζάνεζημ ζοκαίζζεμα, πμο 

εμθακίδεηαη ζε θαηαζηάζεηξ 

πμο ημ άημμμ βνίζθεηαη ζε 

θίκδοκμ ή ακηημεηςπίδεη έκα 

πνυβιεμα, γεκηθυηενα υηακ 

ένπεηαη ακηημέηςπμξ με μηα 

δφζθμιε θαηάζηαζε. Πμ 

άγπμξ μπμνεί κα έπεη 

ροπμγεκή πνμέιεοζε ή μπμνεί κα είκαη ζοκέπεηα ζςμαηηθήξ πάζεζεξ. Οε 

θάπμηεξ άιιεξ υμςξ πενηπηχζεηξ αολεμέκμο άγπμοξ, πνμλεκεί θαθυ θαη 
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ζοκηειεί ζημ κα οπμιεηημονγεί ημ άημμμ ζηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο θαη ζημ κα 

επενεάδεηαη ανκεηηθά ε ογεία ημο.  

    Πμ άγπμξ είκαη ε θαηάζηαζε πμο οπάνπεη υηακ ε ζοκαιιαγή μεηαλφ ημο 

αηυμμο θαη ημο πενηβάιιμκημξ μδεγεί ημ μεμμκςμέκμ άημμμ κα ακηηιεθζεί μηα 

δηαθμνά –αιεζηκή ή υπη- μεηαλφ ηςκ απαηηήζεςκ μίαξ ηςκ θμηκςκηθχκ 

ζοζηεμάηςκ. Άγπμξ είκαη μηα ακεζοπία απυ θάπμημκ απνμζδηυνηζημ θίκδοκμ. 

Πμ άημμμ κηχζεη υηη θάηη ημκ απεηιεί, αιιά δεκ λένεη ηη. Ιηα θνίζε πακηθμφ. Μ 

βαζηθυξ ηνυπμξ θαηαπμιέμεζεξ ημο άγπμοξ είκαη ε ροπμζεναπεία.  
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Γμείξ θαη ημ ζώμα μαξ 

 

 

 

Ιάζεμα: ενεοκεηηθή ενγαζία 

Θέμα: ροπμιμγία ηεξ εθεβείαξ 

Ε μμάδα μαξ: 

 Ακαζηαζηάδμο Οηέιια 

               Ζςζεθίδμο Ακζμφια 

                Ημονέηα νηζηίκα 

                 Οηχπεξ Οηέιημξ  

                  Δαγθμφιε Δςή 
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Η ΓΞΟΤΑΛΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΓΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. 

 Ε έθθναζε ηεξ ζελμοαιηθυηεηαξ απμηειεί έκα απυ ηα βαζηθά 

παναθηενηζηηθά ηεξ ήβεξ θαη είκαη άννεηα ζοκδεδεμέκε με ηεκ ειηθία ηεξ 

εθεβείαξ. Ο' αοηή ηεκ ειηθία έπμομε δομ πνυζςπα : ημο παηδημφ αιιά θαη ημο 

ακενπυμεκμο άκδνα θαη ηεξ ακενπυμεκεξ γοκαίθαξ. Ε ζελμοαιηθή αθφπκηζε 

είκαη γεγμκυξ. Πα ζελμοαιηθά ενεζίζμαηα πιεζαίκμοκ θαη εκαιιάζζμκηαη, 

ακαμεηγκφμκηαξ θηιμμυθοια ζοκαηζζήμαηα θαη εηενμθοιηθέξ θακηαζηχζεηξ. Ε 

ζελμοαιηθή πενηένγεηα, ε πμκενηά, μ μοζηηθηζμυξ, ε αμεπακία, αιιά θαη ε 

ακάγθε κα μάζεη μ έθεβμξ πενηζζυηενα, θονηανπμφκ ζ' αοηήκ ηεκ πενίμδμ. 

Πεκ επμπή έκανλεξ ηεξ ήβεξ, ε ροπμζελμοαιηθή ακάπηολε έπεη μιμθιενςζεί 

ζε ανθεηά μεγάιμ βαζμυ θαη έπεη απμθηεζεί μνηζηηθά ε ηαοηυηεηα ημο θφιμο. 

Μ έιεγπμξ ηεξ ζελμοαιηθήξ δναζηενηυηεηαξ ζηεκ εθεβεία δεκ είκαη εφθμιμξ. 

Πυζμ ημ θμνίηζη υζμ θαη ημ αγυνη δφζθμια θακενχκμοκ ηηξ ζελμοαιηθέξ ημοξ 

ζπέζεηξ. Πα παναθηενηζηηθά ηεξ ζελμοαιηθήξ δναζηενηυηεηαξ δηαθένμοκ 

ακάιμγα με ηεκ ειηθία, ημ θφιμ θαη ημ μμνθςηηθυ ή θμηκςκηθυ επίπεδμ ηςκ 

αηυμςκ 

Νενίπμο ζηεκ ειηθία ηςκ 11 εηχκ (πνχηε εθεβηθή θάζε), μη έθεβμη 

είκαη ελαηνεηηθά πενίενγμη κα μάζμοκ ηεκ αηηία αοημφ ημο εκζηίθημο, ημ μπμίμ 

δεκ μπμνμφκ κα ειέγλμοκ θαη ημ μπμίμ μμκμπςιεί ηε ζθέρε ημοξ. Γφνς ζηα 

13 πνυκηα (μέζε εθεβηθή θάζε), δεκ ημοξ εκδηαθένεη θαη ηυζμ κα ημοξ 

ελεγήζμοκ ηη ζομβαίκεη μέζα ζημ ζχμα ημοξ. Γθείκμ πμο ζηεκ πναγμαηηθυηεηα 

ζέιμοκ κα θαηαιάβμοκ είκαη, πχξ κα έπμοκ επηηοπία, υηακ πνμζπαζμφκ κα 

πνμζεγγίζμοκ άημμα ημο ακηίζεημο θφιμο. Μη έθεβμη ζήμενα δηεζκχξ, 

λεθηκμφκ ηηξ ζελμοαιηθέξ δναζηενηυηεηεξ ζε μηθνυηενεξ ειηθίεξ, ζε ζπέζε με 

ηηξ παιηυηενεξ γεκηέξ. Αοηυ δεκ ζεμαίκεη υμςξ υηη, μη πνχηεξ ζελμοαιηθέξ 

εμπεηνίεξ είκαη πάκηα επηηοπεμέκεξ. 

  

Οε αοηήκ ηεκ ειηθία, είκαη πμιφ δφζθμιμ κα θαηαιάβμοκ μη έθεβμη πχξ 

ζοκδέεηαη ε αγάπε με ηεκ ηθακμπμίεζε ημο ζελμοαιηθμφ εκζηίθημο. Οηε ειηθία 

ηςκ 15 εηχκ μέπνη θαη ηα 18, μη έθεβμη ενςηεφμκηαη ζοκεπχξ θαη ζηαδηαθά, ε 

ζπέζε με έκα άημμμ ημο ακηίζεημο θφιμο γίκεηαη υιμ θαη πημ απαηηεηηθή θαη 

επηιεθηηθή. Οε αοηή ηε θάζε ηεξ εθεβείαξ (υρημε εθεβηθή θάζε), ε ζςμαηηθή 

επαθή μπμνεί κα είκαη είηε με πάδηα θαη θηιηά, πμο δεμημονγμφκ ζελμοαιηθυ 

ενεζηζμυ ή με μιμθιενςμέκε ζελμοαιηθή πνάλε. Πμ πημ ζοκεζηζμέκμ είκαη κα 

ζομβεί αοηυ ημ ηειεοηαίμ, ζηεκ ειηθία ηςκ 17 - 18 πνυκςκ 
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Γθηυξ απυ ηεκ εηενμζελμοαιηθή ζπέζε, ζοπκά παναηενμφκηαη θαη 

μμμθοιμθηιηθέξ ζομπενηθμνέξ. Μη έθεβμη λεθηκμφκ με ημκ αοκακηζμυ, 

ελενεοκμφκ ημ ζχμα ημοξ θαη πνεζημμπμημφκ δηάθμνεξ πνμζςπηθέξ 

θακηαζηχζεηξ. Οε μμάδεξ ζοκμμειίθςκ ζομβαίκμοκ ζοπκά αμμηβαίμη 

αοκακηζμμί. Ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, είκαη δοκαηυκ κα λεθηκήζεη μηα μμμθοιμθηιηθή 

ζπέζε, θαζχξ έκα άιιμ άημμμ ζομμεηέπεη ζηεκ ακαθάιορε ημο εαοημφ, 

πνμζθένμκηαξ ηε ζηγμονηά πμο απμννέεη απυ ημ γεγμκυξ, υηη ακήθεη ζημ ίδημ 

θφιμ. Ε επηιμγή θάπμημο πμο ημο μμηάδεη πάνα πμιφ, θαηεοκάδεη ημ άγπμξ 

πμο γεκκά ζημκ έθεβμ ε πνχηε επαθή με ηε ζελμοαιηθυηεηα. Μη 

ζομπενηθμνέξ αοηέξ πανμοζηάδμκηαη θονίςξ ζηεκ ανπή ηεξ εθεβείαξ. Γίκαη 

ζοπκυηενεξ ζηα αγυνηα θαη ζοκήζςξ πανμδηθέξ, αθμιμοζμφμεκεξ απυ 

εηενμζελμοαιηθυ πνμζακαημιηζμυ. Νάκηςξ, έπμοκ πεηνυηενε πνυγκςζε, υηακ 

οπάνπεη μμμθοιμθηιηθή δναζηενηυηεηα απυ ηα παηδηθά πνυκηα ή υηακ μη 

έθεβμη ζοκάπημοκ ζπέζεηξ με εκήιηθμοξ άκδνεξ, ή εκήιηθεξ γοκαίθεξ. ζμκ 

αθμνά ηεκ έθθναζε ηεξ ζελμοαιηθυηεηαξ ζηα δομ θφια, οπάνπμοκ 

μμμηυηεηεξ, αιιά θαη ζεμακηηθέξ δηαθμνμπμηήζεηξ, πμο ζπεηίδμκηαη άμεζα με 

ηεκ ειηθία ηεξ ζελμοαιηθήξ αθφπκηζεξ ηςκ εθήβςκ, ηα ενεζίζμαηα, πμο 

δέπμκηαη, απυ ημ άμεζμ μηθμγεκεηαθυ πενηβάιιμκ (γμκείξ, αδέιθηα), αιιά 

θαηαπυ ημκ θμηκςκηθυ πενίγονμ ημοξ (θίιμη, δάζθαιμη) 

Η ζελμοαιηθόηεηα γηα ημ θμνίηζη 

Ε μνμμκηθή εκενγμπμίεζε ημο θμνηηζημφ, ζεμαημδμηείηαη με ημκ ενπμμυ 

ηεξ πενηυδμο, γφνς ζηεκ ειηθία ηςκ 12. Αοηή ζεςνείηαη ε ΄΄εφθμιε ειηθία΄΄ 

ηςκ ακμηπηχκ ζελμοαιηθχκ πνμθιήζεςκ γηα ημ θμνίηζη, πμο ζεςνείηαη πιέμκ 

υηη δηαμμνθχκεηαη ζςμαηηθά ςξ γοκαίθα, θαη δέπεηαη ενςηηθέξ πνμθιήζεηξ 

απυ αγυνηα αιιά θαη μεγαιφηενμοξ άκδνεξ. Ε έθεβε μπαίκεη με μακία ζημκ 

θαηακαιςηηζμυ ηεξ μυδαξ, θμνάεη νμφπα πμο ακαδεηθκφμοκ ηεκ μμμνθηά ηεξ, 

εκχ μη πνχηεξ πνμζεγγίζεηξ με άημμα ημο άιιμο θφιμο είκαη ζοκήζςξ 

αδέληεξ. Πα θμνίηζηα, εκχ δείπκμοκ ανπηθά εκδηαθένμκ γηα ηα αγυνηα ηεξ 

ειηθίαξ ημοξ, ζηε ζοκέπεηα ζηνέθμκηαη ζε μεγαιφηενα αγυνηα, ηα μπμία 

θαίκμκηαη πημ χνημα θαη εκδηαθένμκηα. Ιάιηζηα, ηα θμνίηζηα ακαδεημφκ 

ιηγυηενμ ηεκ θαζανή ζελμοαιηθή εμπεηνία θαη πηζηεφμοκ πενηζζυηενμ ζημκ 

ένςηα (Αζθεηήξ, 2000). Ιέζα απυ υιεξ αοηέξ ηηξ ακαπηοληαθέξ θάζεηξ, ε 

έθεβε ςνημάδεη ζελμοαιηθά κςνίηενα απυ υ,ηη ημ αγυνη θαη ζεςνεί ημκ ένςηα 

ζακ έκα ηνυπμ επηβεβαίςζεξ ηεξ ζειοθυηεηάξ ηεξ 

Ε έθεβε μεηά ηα 16 ηεξ πνυκηα, έπεη πιέμκ μπεη ζε δηαδηθαζίεξ 

κμεηηθήξ θαη ροπμζοκαηζζεμαηηθήξ ςνίμακζεξ. Γίκαη πμιφ πηζακυ ζε αοηή ηεκ 

ειηθία κα έπεη θαη ηεκ πνχηε ηεξ ενςηηθή επαθή, πμο θαίκεηαη ζηεκ Γιιεκηθή 

θμηκςκία, κα θαηαθηά μιμέκα θαη πενηζζυηενμ ηηξ μηθνυηενεξ ειηθίεξ 
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Η ζελμοαιηθόηεηα γηα ημ αγόνη 

Γηα ημ αγυνη ε ειηθία ηςκ 11 -14 εηχκ ζεςνείηαη, υηη είκαη ε πημ άπανε 

πενίμδμξ. Γίκαη ε ειηθία, πμο μέζα ζηε ζελμοαιηθή ημο αθφπκηζε, πάκεη ιίγμ 

ηεκ εηθυκα ημο, γονίδεη πνμξ ηεκ παηδηθυηεηα ή ζέιεη κα εθημλεοηεί ζημκ 

ακενπυμεκμ ακδνηζμυ ημο. Ιεγαιχκεη ανγά ζ' αοηά ηα πνυκηα, υμςξ ηα 

πνάγμαηα ηνέπμοκ γφνς ημο, απμθηάεη θίιμοξ, κηφκεηαη μπενδεμέκα, εκχ 

ηαιαηπςνεί ημοξ γμκείξ ημο, πμο ημκ βιέπμοκ θάπμηεξ θμνέξ κεονηθυ θαη 

ακήζοπμ. Μη ακαδεηήζεηξ ημο είκαη πημ παηδηθέξ, απυ αοηέξ ημο θμνηηζημφ. Πα 

αγυνηα μπμνεί κα είκαη επηζεηηθά ή οπενβμιηθά ηππμηηθά, κα ακαδεημφκ 

θαηεοζείακ ηε ζελμοαιηθή εμπεηνία ή, ακηίζεηα, κα θονηανπμφκηαη απυ 

ηδεαιηζηηθέξ πνμζέζεηξ. μςξ, είκαη ε ζοκάκηεζε ημο αγμνημφ θαη ημο άκδνα, 

ηςκ ζοκεπχκ ακηηπαναζέζεςκ θαη ακηηζέζεςκ .Μ ίδημξ κηχζεη πμιφ μεγάιεξ 

αιιαγέξ θαη γεφεηαη πμιιέξ δηαθμνεηηθέξ θαηαζηάζεηξ θαη εηθυκεξ. Γίκαη ε 

πνχηε πενίμδμξ ηεξ μεγάιεξ θμηκςκηθμπμίεζήξ ημο, ηεξ επηννμήξ θαη ηεξ 

ακηηγναθήξ ημο δοκαημφ θφιμο, πμο ζαομάδεη. Πμ αγυνη βημιμγηθά θαη 

ζςμαηηθά δείπκεη ηα πνχηα ζημηπεία αννεκςπυηεηαξ, ρειχκεη, μεγαιχκεη μ 

ζθειεηυξ ημο, μ μπμίμξ μέπνη ηα 17 θαίκεηαη κα ακδνμπμηείηαη. Μ έθεβμξ 

απμθηά μεγαιφηενε εμπεηνία ζηε ζςμαημ - ζελμοαιηθή επαθή. 

Γνςηεφεηαη γηα κα ηθακμπμηήζεη ημ ζελμοαιηθυ ημο έκζηηθημ θαη κα 

εθημκχζεη ηεκ έκηαζε πμο ημο πνμθαιεί .Ε θαιή γκχζε ημο εθήβμο γηα ηηξ 

βημιμγηθέξ ημο αιιαγέξ, ζα ημκ βμεζήζεη κα ελμηθεηςζεί με ηηξ αιιαγέξ πμο 

ένπμκηαη. Πμ μνμμκηθυ ημο ζφζηεμα, με θονίανπε ηεκ ακδνηθή μνμυκε 

(ηεζημζηενυκε), ημο δεμημονγεί ελάρεηξ, εφθμιμοξ ζηοηηθμφξ ενεζηζμμφξ, 

«θμοζθχμαηα» ζοκαηζζεμάηςκ θαη πανμνμήζεςκ, χζηε κα ενςηεφεηαη 

μπμημδήπμηε πνυζςπμ ημκ ζογθηκεί ζελμοαιηθά. ια αοηά είκαη ζημηπεία πμο 

δείπκμοκ υηη, έπεη λεθηκήζεη ε ζελμοαιηθή αθφπκηζε ημο εθήβμο, θαη ζα 

πνέπεη κα οπάνλεη ζεβαζμυξ θαη θαηακυεζε απυ ηα άημμα πμο ημκ 

πενηβάιιμοκ θαη ηδηαίηενα απυ ημοξ γμκείξ, χζηε κα μπμνέζεη μ έθεβμξ κα 

δηαμμνθχζεη ηε ζελμοαιηθή ημο ηαοηυηεηα (Αζθεηήξ, 2000). 

Η ζελμοαιηθόηεηα γηα ηα Άημμα με Γηδηθέξ Ακάγθεξ 

Ε ακαπενία έπεη ζεςνεζεί απυ αθαδεμασθμφξ, γηαηνμφξ θαη ηεκ 

θμηκςκία ζακ μηα θαηάζηαζε, πμο εκοπάνπεη ζημκ θυζμμ, υπςξ ε εζκηθυηεηα ή 

ε θοιή. Μη ανκεηηθέξ θαηαζηάζεηξ λεθηκμφκ, θονίςξ, απυ ημ γεγμκυξ υηη, μ 

θοζηθυξ θυζμμξ θαη ηα θμηκςκηθά πνυηοπα δεμημονγήζεθακ, πςνίξ κα 

ιεθζμφκ οπυρε ηα άημμα με ακαπενίεξ. 
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Ε ζελμοαιηθυηεηα ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ έπεη γίκεη βαζηθυ ζέμα 

ένεοκαξ θαη απυ ροπμιυγμοξ θαη απυ γηαηνμφξ, ηα ηειεοηαία 25 πνυκηα. 

Νανυια αοηά είκαη έκα δήηεμα, πμο ζπάκηα ακαθένεηαη ζε θαζεμενηκέξ 

θμηκςκηθέξ ζοδεηήζεηξ θαη επηπιέμκ, ζοπκά παναιείπεηαη απυ βηβιία θαη 

δηαιέλεηξ, πμο εζηηάδμκηαη ζηεκ ακζνχπηκε ζελμοαιηθυηεηα. Αοηυ, θαηά θφνημ 

ιυγμ, βαζίδεηαη ζημ γεγμκυξ υηη, ηζημνηθά μη άκζνςπμη με ακαπενίεξ έπμοκ 

ζεςνεζεί απυ ημοξ αζθμφκηεξ ηεκ ηαηνηθή θαη απυ ηεκ θμηκςκία ΄΄ ηέναηα΄΄, 

πμο δεκ ηαηνηάδμοκ ζηεκ θαηεγυνία ηςκ ακζνχπηκςκ υκηςκ, γηαηί δεκ 

ζεςνμφκηαη ηθακμί κα έπμοκ ζοκμοζία θαη ζελμοαιηθή ζομπενηθμνά (Mona, 

Οελμοαιηθυηεηα θαη ακαπενία, Νμηα, ηη πχξ είκαη ε ζελμοαιηθυηεηα ηςκ 

αηυμςκ με .Μη άκζνςπμη με ακαπενίεξ απμηειμφκ εκενγά μέιε ηεξ θμηκςκίαξ, 

πμο έπμοκ μηα ζογθεθνημέκε θμοιημφνα, ε μπμία ζομπιενχκεηαη με 

θμηκςκηθέξ πνμζδμθίεξ δηαθμνεηηθέξ απυ εθείκεξ ηςκ ανηημειχκ. Αοηέξ μη 

δηαθμνέξ γίκμκηαη πενηζζυηενμ ακηηιεπηέξ ζηα θμηκςκηθά πνυηοπα θαη ηε 

ζομπενηθμνά, θαη πενηιαμβάκμοκ ζογθεθνημέκεξ πνμτπμζέζεηξ, πμο αθμνμφκ 

ηε ζελμοαιηθυηεηα αοηήξ ηεξ μμάδαξ πιεζοζμμφ. Μη δηαθμνέξ αοηέξ δεκ 

βαζίδμκηαη μυκμ ζηηξ δηαθμνέξ ηεξ ακζνχπηκεξ θφζεξ ή ηςκ ακζνχπηκςκ 

ζοκαηζζεμάηςκ, αιιά βνίζθμκηαη ζηε ζθαίνα ημο ηη ζεςνείηαη ζελμοαιηθά 

επηζομεηυ. Ε ζελμοαιηθυηεηα ηςκ αηυμςκ με ακαπενίεξ πανμοζηάδεηαη ζηεκ 

θμηκςκία με έκακ απυ ημοξ αθυιμοζμφξ ηνυπμοξ: είηε εμθακίδμκηαη, αοηά ηα 

άημμα, ςξ οπενβμιηθά ηθακμί εναζηέξ, πμο εζηηάδμοκ ηεκ πνμζμπή ημοξ ζημ 

ζφκηνμθυ ημοξ, πςνίξ κα αγκμμφκ θαη ηα δηθά ημοξ ζελμοαιηθά αηζζήμαηα θαη 

επηζομίεξ, είηε πανμοζηάδμκηαη ζηεκαπςνεμέκμη θαη ζιημμέκμη, επεηδή ιυγς 

ακαπενίαξ ΄΄κηχζμοκ μηζμί άκζνςπμη΄΄ 

Μη άκζνςπμη με ακαπενίεξ ακηημεηςπίδμοκ δοζθμιίεξ με ηε 

ζελμοαιηθή δναζηενηυηεηα, πενηζζυηενμ απυ ημοξ οπυιμηπμοξ, πςνίξ αοηυ κα 

ζεμαίκεη, υηη αδοκαημφκ κα ηεκ μιμθιενχζμοκ. Βαζηθμί πανάγμκηεξ γη΄ αοηυ, 

είκαη ε θφζε θαη μη θοζηθέξ ηθακυηεηεξ. Ε θφζε ηεξ ακαπενίαξ ακαθένεηαη ζηε 

μμνθή ηεξ ακαπενίαξ, πμο έπεη έκαξ άκζνςπμξ, θαη πενηιαμβάκεη θηκεηηθέξ, 

μπηηθέξ, κμεηηθέξ θαη αθμοζηηθέξ αδοκαμίεξ. Μη άκζνςπμη, θάης απυ αοηέξ 

ηηξ πενηζηάζεηξ, πμηθίιιμοκ ακάιμγα με ηεκ πνμζςπηθή ημοξ ηαοηυηεηα θαη ηε 

θοζηθή ημοξ ιεηημονγία. Μ δεφηενμξ πανάγμκηαξ ηεξ ακαπενίαξ είκαη μη 

θοζηθέξ ηθακυηεηεξ θάπμημο κα αζπμιεζεί με ζογθεθνημέκεξ ζελμοαιηθέξ 

ζομπενηθμνέξ. Ακάιμγα με ηε θφζε ηεξ ακαπενίαξ, οπάνπεη μηα μεγάιε γθάμα 

πνμζςπηθήξ ηθακυηεηαξ, ζηεκ μπμία μπμνεί κα θηκεζεί θάπμημξ πναγμαηηθά 

θαη ζςμαηηθά. 

Άκζνςπμη με βιάβεξ ζηεκ υναζε θαη ηεκ αθμή, πηζακά κα 

ακηημεηςπίδμοκ πνμβιήμαηα ζηεκ επηθμηκςκία με ημοξ άιιμοξ, έκαξ 

πανάγμκηαξ πμο επενεάδεη ηεκ ανπηθή ζοκάκηεζε ηςκ δομ ακζνχπςκ, υπςξ 
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θαη ηεκ ακηαιιαγή πιενμθμνηχκ γφνς απυ ηηξ ζελμοαιηθέξ ακάγθεξ θαη 

επηζομίεξ. Οε αοηή ηεκ πενίπηςζε, πνεηάδεηαη κα πνεζημμπμηεζμφκ άιιμη 

ηνυπμη επηθμηκςκίαξ, υπςξ μ πνμθμνηθυξ ιυγμξ θαη ημ άγγηγμα. Πμ κα 

αθμιμοζήζεη ζελμοαιηθή δναζηενηυηεηα είκαη, ίζςξ, δφζθμιμ, εθηυξ θαη κα 

έπεη δεμημονγεζεί με ηεκ πνμθμνηθή επηθμηκςκία μηα άκεηε αημυζθαηνα. 

Νανμμμίςξ, μη άκζνςπμη, πμο έπμοκ μεηςμέκε αθμή ή είκαη θςθμί, 

ίζςξ δοζθμιεφμκηαη ζηεκ ανπηθή επηθμηκςκία. Ε μεγάιε πιεημρεθία αοηχκ 

πνεζημμπμηεί ηε κμεμαηηθή γιχζζα, ζακ μέζμ επηθμηκςκίαξ, ε μπμία, υμςξ, 

δεκ είκαη γκςζηή απυ υιμοξ. Αοηυ, υμςξ, δεκ απμθιείεη ηε δοκαηυηεηα ζε μηα 

πηζακή ζελμοαιηθή ζπέζε θαη μη δομ ζφκηνμθμη κα μάζμοκ κα πνεζημμπμημφκ 

ηε κμεμαηηθή γιχζζα. 

Μη άκζνςπμη με θηκεηηθά πνμβιήμαηα ζοκήζςξ πνεζημμπμημφκ 

βαθηενίεξ, γηα κα θηκεζμφκ, ελαηηίαξ πνμβιεμάηςκ ηςκ μοχκ θαη ηςκ 

ζοκδέζμςκ ή ηςκ μζηχκ, εκχ άιιμη πνεζημμπμημφκ πνμζζεηηθά, ελαηηίαξ 

αθνςηενηαζμέκςκ μειχκ ή επεηδή γεκκήζεθακ πςνίξ θάπμημ μέιμξ. Μη 

άκζνςπμη πμο θηκμφκηαη με ακαπενηθυ αμαλίδημ μπμνεί κα έπμοκ πανάιοζε, 

ιυγς θάθςζεξ ημο κςηηαίμο μοειμφ ή αθνςηενηαζμέκα μέιε. Ακάιμγα με ηε 

βανφηεηα ηεξ ακαπενίαξ ημο αηυμμο, μη ζςμαηηθμί πενημνηζμμί είκαη πηζακυ 

κα απμηειμφκ πνυβιεμα. Έηζη, υηακ θάπμημξ πςνίξ θηκεηηθυ πνυβιεμα έπεη 

ζελμοαιηθή ζπέζε με θάπμημκ, πμο ακηημεηςπίδεη θηκεηηθυ πνυβιεμα, ηυηε 

αοηυξ/ή μπμνεί κα μεηαθηκεζεί μ ίδημξ ή κα μεηαθηκήζεη ημ ζχμα ημο 

ζοκηνυθμο ημο, χζηε κα βνεζεί μηα αμμηβαία άκεηε ζέζε, γηα πμηθίιεξ 

δναζηενηυηεηεξ. 

Γηα ακζνχπμοξ με μιηθή πανάιοζε, οπάνπεη μεγάιε δηαθμνμπμίεζε 

ζημοξ ηνυπμοξ με ημοξ μπμίμοξ αοημί εθθνάδμκηαη ζελμοαιηθά. Οοπκά, 

πνέπεη κα μάζμοκ μυκμη ημοξ πχξ κα είκαη ζελμοαιηθμί, πνάγμα πμο ζεμαίκεη 

υηη πνεηάδεηαη κα ελμηθεηςζμφκ με ημ ζχμα ημοξ. Αοηυ επηηογπάκεηαη με ημ 

κα αγγίδμκηαη μυκμη ημοξ, χζηε κα ακαθαιφρμοκ ημ ηη ημοξ θάκεη κα κηχζμοκ 

υμμνθα 

Θαμβάκμκηαξ, οπυρε ημ γεγμκυξ υηη, ε θμηκςκία μνίδεη πνμδηαγναθέξ 

γηα ηεκ ειθοζηηθυηεηα, δεκ είκαη άλημ απμνίαξ, υηη μη άκζνςπμη με ακαπενίεξ 

ζοπκά μπενδεφμκηαη γηα ημ πμο θαη ακ ηαηνηάδμοκ ζηεκ θαηεγμνία ηςκ 

ζελμοαιηθά ειθοζηηθχκ. Μη άκζνςπμη βμμβανδίδμκηαη με μεκφμαηα απυ ηα 

ΙΙΓ ζε ζπέζε με ημ ΄΄ ηδακηθυ πνυηοπμ ημο ακδνηζμμφ θαη ηεξ 

ζειοθυηεηαξ΄΄. Οπάκηα, έςξ θαζυιμο, αοηέξ μη εηθυκεξ πενηιαμβάκμοκ 

ακζνχπμοξ με ακαπενίεξ. Έηζη, εθείκμη ίζςξ δοζθμιεοημφκ ζημ κα 

δεμημονγήζμοκ υπη μυκμ ηεκ ηαοηυηεηα ημο θφιμο ημοξ, αιιά θαη ηε 
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ζελμοαιηθή αίζζεζε γηα ημκ εαοηυ ημοξ. Ηαηά ζοκέπεηα, μη άκζνςπμη με 

ακαπενίεξ απμπκέμοκ ηε δηθή ημοξ ζελμοαιηθυηεηα, ακαθαιφπημκηαξ μένε 

ημο εαοημφ ημοξ, πμο αοημί θαη μη ζφκηνμθμί ημοξ μνίδμοκ ςξ ζειοθυηεηα 

/αννεκςπυηεηα. 

Μη άκζνςπμη με ακαπενίεξ, πμο ε θαηάζηαζή ημοξ λεθίκεζε ζε μηθνή 

ειηθία, ίζςξ μεγάιςζακ κηχζμκηαξ με - ζελμοαιηθμί, ιυγς ηεξ απμοζίαξ 

εκζάννοκζεξ γηα θιενη, υηακ ήηακ παηδηά, ζε ζοκδοαζμυ με ηε γεκηθυηενε 

έιιεηρε ζελμοαιηθήξ απμδμπήξ απυ ημοξ άιιμοξ. Μη εκήιηθεξ ηείκμοκ κα 

εκζαννφκμοκ ιηγυηενμ ηα παηδηθά θιενη ζηα παηδηά με ακαπενίεξ, θονίςξ απυ 

ηεκ ακάγθε ημοξ κα ηα πνμζηαηεφζμοκ απυ ηηξ ανκεηηθέξ ακηαπμθνίζεηξ, 

πιεοαζμμφξ θαη ιμηδμνίεξ ηςκ ζοκμμειίθςκ ημοξ. Γθυζμκ, ιμηπυκ, ηα παηδηά 

με ακαπενία παίνκμοκ δηαθμνεηηθή θμηκςκηθή εκζάννοκζε, υζμκ αθμνά ηε 

ζελμοαιηθυηεηά ημοξ, υηακ εκειηθηςζμφκ δεκ έπμοκ ζαθή αίζζεζε ηεξ 

ζελμοαιηθυηεηάξ ημοξ (π.π πανμοζηάδμοκ ζφγποζε γηα ζελμοαιηθά δεηήμαηα) 

Απυ ηα παναπάκς γίκεηαη ακηηιεπηυ υηη, μη άκζνςπμη, πμο έπμοκ 

δηάθμνεξ μμνθέξ ακαπενίαξ, δηαηενμφκ ηε ζελμοαιηθή ημοξ ηαοηυηεηα θαη 

εθθνάδμοκ ηε ζελμοαιηθυηεηά ημοξ, ζοπκά, με έκα ηνυπμ δηαθμνεηηθυ, απυ 

αοηυ ηςκ ανηημειχκ. Οοκήζςξ ενεοκμφκ ηηξ ζελμοαιηθέξ ημοξ ηθακυηεηεξ θαη 

επηζομίεξ, μέζα απυ δμθημέξ θαη μαζαίκμκηαξ απυ ηα ιάζε ημοξ, με ημοξ 

εαοημφξ ημοξ ή με ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ. Πα άημμα με ακαπενίεξ ζα 

μπμνέζμοκ κα βνμοκ ζημ μέιιμκ μηα ακμηπηή θμηκςκηθή ακηίιερε ακαθμνηθά με 

ηε ζελμοαιηθυηεηα, μυκμ μέζα απυ ηεκ αολακυμεκε εοαηζζεημπμίεζε γφνς 

απυ ηεκ ακαπενία. Πα άημμα, ιμηπυκ, με ακαπενίεξ πνεηάδεηαη κα 

εκδοκαμχζμοκ ημ πνμζςπηθυ ημοξ ζφζηεμα αληχκ, ακελάνηεηα απυ ημ 

πενηβάιιμκ ημοξ, έηζη χζηε κα μπμνέζμοκ κα εθηημήζμοκ ηηξ δηθέξ ημοξ 

δοκάμεηξ θαη ηε μμκαδηθυηεηά ημοξ ζακ ακζνχπηκα υκηα. Ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

ζα μπμνέζμοκ κα απμθηήζμοκ ηε ζελμοαιηθή ημοξ ηαοηυηεηα, κα ακαθαιφρμοκ 

ηα ζεμεία ημο ζχμαηυξ ημοξ, πμο ημοξ δηεγείνμοκ ζελμοαιηθά, έηζη χζηε κα 

μπμνμφκ κα απμιαφζμοκ ηεκ ενςηηθή πνάλε, μαδί με ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ. 

Ο Αοκακηζμόξ 

Αοκακηζμυξ μνίδεηαη ςξ ε ζοκεηδεηή (εθμφζηα) δηέγενζε ηςκ 

γεκκεηηθχκ μνγάκςκ απυ ημ ίδημ ημ άημμμ, με ζθμπυ ηεκ ηθακμπμίεζε θαη ηεκ 

θμνφθςζε (μνγαζμυ). Αοηυξ μ ηφπμξ ενςηηζμμφ, πμο θαιείηαη 

αοημενςηηζμυξ, ζοκμδεφεηαη ζοκήζςξ θαη απυ ενςηηθέξ θακηαζηχζεηξ, πμο 

πιαηζηχκμοκ έκα ενςηηθυ ζθεκηθυ, θηηάπκμκηάξ έηζη ηεκ εληδακίθεοζε ημο 

ενςηηθμφ θακηαζηςηηθμφ μμκηέιμο. Αθυμα, μ αοκακηδυμεκμξ, μπμνεί κα 

πνεζημμπμηήζεη παναθηενηζηηθέξ θηκήζεηξ θαη πάδηα, εθηυξ ηςκ γεκκεηηθχκ 
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μνγάκςκ, πμο ημο αολάκμοκ ημ ζελμοαιηζμυ ημο, μέπνη ημκ μνγαζμυ. Μ 

ζηυπμξ ημο αοκακηζμμφ είκαη ημ ΄΄λέζπαζμα΄΄ ηεξ εδμκηθήξ δηέγενζεξ . 

Μ αοκακηζμυξ ςξ ζομπενηθμνά, παναηενείηαη θαη ζε παηδηά, εηδηθυηενα 

θαηά ημ θαιιηθυ ζηάδημ, θαηά ημ 3μ με 5μ έημξ. O αοκακηζμυξ ζημκ έθεβμ, 

δηαθένεη απυ αοηυκ ημο παηδημφ, ζημ υηη μπμνεί κα θαηαιήλεη ζηεκ 

εθζπενμάηςζε. Ήδε απυ ηα 11 πνυκηα, υζμ ημ παηδί μπαίκεη ζηεκ εθεβεία, μ 

αοκακηζμυξ γίκεηαη δηθή ημο ακαθάιορε, μηα ζομπενηθμνά, ε μπμία 

παναθηενίδεη θαη ηα δομ θφια. 

Πμ αγυνη θαίκεηαη κα είκαη πμιφ πημ δναζηήνημ απυ υηη ημ θμνίηζη. Μ 

έθεβμξ θαζεμενηκά, θαη ίζςξ θαη ανθεηέξ θμνέξ ηεκ ίδηα μένα, μπμνεί κα 

αοκακίδεηαη, δναζηενημπμηχκηαξ ηηξ ζελμοαιηθέξ ημο θακηαζηχζεηξ, 

πνεζημμπμηχκηαξ θαη ακάιμγα ΄΄βμεζήμαηα΄΄, πενημδηθά, ηαηκίεξ. Πμ θμνίηζη 

πνμβαίκεη επίζεξ ζε αοκακηζηηθέξ πνάλεηξ, πςνίξ υμςξ κα μδεγείηαη πάκηα ζε 

θμνοθχζεηξ, ακηίζημηπεξ με ηηξ εθζπενμαηχζεηξ ημο αγμνημφ. 

  Αγυνηα θαη θμνίηζηα μέζα απυ ημκ αοκακηζμυ βηχκμοκ ηηξ θμνοθχζεηξ 

ημοξ, εκχ πνμεημημάδμκηαη ζηγά ζηγά γηα ημ ζελμοαιηθυ ημοξ άκμηγμα ζηεκ 

ενςηηθή πνάλε. Μ αοκακηζμυξ ημοξ ζοκμδεφεη παναθηενηζηηθά ζε αοηήκ ηεκ 

πενίμδμ ηεξ δςήξ ημοξ, εκχ δεμημονγεί θαη ανθεηά ενςηεμαηηθά γφνς απυ ηα 

γεκκεηηθά υνγακα ημο θάζε θφιμο. Ε πνάλε ημο αοκακηζμμφ βμεζά ημκ έθεβμ 

ζηεκ πνμεημημαζία θαη ημ πέναζμα ζηε ζελμοαιηθή δςή, με ημκ/ε ζφκηνμθμ 

θαη ηεκ ενςηηθή επαθή. 

Μ αοκακηζμυξ είκαη μηα πνάλε θαη έκα θαηκυμεκμ πμο έπεη 

πνμβιεμαηίζεη υιμοξ μαξ, ζεηηθά θαη ανκεηηθά. Οηηξ πενηζζυηενεξ 

βημμεπακηθέξ θαη μμκμζεσζηηθέξ θμηκςκίεξ, δεκ ζεςνείηαη ζςζηυ κα 

αοκακίδμκηαη ηα μηθνά παηδηά. Ηαη ζηεκ ειιεκηθή θμηκςκία έπεη πνεςζεί, μέζα 

απυ ηα μοζεφμαηα θαη ηα ηαμπμφ, ζακ θάηη θαθυ, ακήζηθμ, επηβιαβέξ ή θαη 

άννςζημ. Ε Γθθιεζία, με πμιιά πφνηκα άνζνα ηεξ, θαηαδίθαζε ημκ αοκακηζμυ 

ζακ ακχμαιε θαη αμανηςιή πνάλε ηςκ ακζνχπςκ, πμο πνέπεη κα μαζαίκμοκ 

ηεκ εγθνάηεηα, ηεκ αοημζοκηήνεζε θαη ηεκ ακεδμκία. Απμηέιεζμα κα 

εκμπμπμηεί πμιιμφξ κέμοξ, πμο πηζηεφμοκ, υηη έθακακ θάηη πμιφ θαθυ θαη 

απμηνυπαημ, πενημέκμκηαξ ηεκ ηημςνία . Οήμενα, ζίγμονα μη ζέζεηξ ηςκ 

πνμμδεοηηθχκ ηάζεςκ, μέζα ζημοξ θυιπμοξ ηεξ Γθθιεζίαξ έπμοκ 

δηαθμνμπμηεζεί. Θεςνμφκ ημκ αοκακηζμυ μηα θοζημιμγηθή ακαγκχνηζε ηεξ 

ακζνχπηκεξ θφζεξ πνμξ ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ ζελμοαιηθυηεηάξ ημο. 

Γθείκμ πμο ζα πνέπεη κα είκαη γκςζηυ ζε υιμοξ μαξ, είκαη υηη, μ 

αοκακηζμυξ είκαη έκα θοζημιμγηθυ ζηάδημ ηεξ ζελμοαιηθήξ ςνίμακζεξ ημο 
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εθήβμο, ημ πνμμδεοηηθυ μεγάιςμα πνμξ ηεκ εκειηθίςζε, πνμεημημάδμκηάξ 

ημκ γηα ηε ζςζηή έιλε θαη ακηημεηχπηζε ημο άιιμο θφιμο. Γπηπιέμκ, μη 

έθεβμη δεκ πνέπεη κα ζεςνμφκ ημκ εαοηυ ημοξ έκμπμ, επεηδή αοκακίδμκηαη, 

αιιά κα γκςνίδμοκ, υηη βνίζθμκηαη μέζα ζημ μέζμ υνμ ηςκ αηυμςκ ηεξ ειηθίαξ 

ημοξ, πμο ζηεκ πενίμδμ αοηή ηεξ εθεβείαξ θάκμοκ ηεκ ίδηα πνάλε. Γίκαη ογηέξ 

100% μ άκζνςπμξ ζηεκ εθεβηθή ημο , θαη υπη μυκμ, δςή κα αοκακίδεηαη 

ζοκεηδεηά. Ιε ογηέξ είκαη ε άνκεζε ημο αοκακηζμμφ θαη ε πνέςζε ηεξ 

κηνμπήξ, μ θυβμξ ηεξ ηημςνίαξ θαη ηεξ εκμπήξ, πμο πμιιέξ θμνέξ εηζπνάηηεη 

μ έθεβμξ. 
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