
Γηαηί ηα λέα παηδηά βηάδοληαη θαη ζέιοσλ λα 

ωρηκάζοσλ; 

Tες ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ   

Τα παηδηά δελ παίδνπλ πιένλ ζηηο πιαηείεο, αληίζεηα ζπρλάδνπλ ζηηο θαθεηέξηεο. Τα 

θνξίηζηα μεθηλνύλ ην βάςηκν πξηλ ηα δεθαπέληε, θαη δελ αλαθέξνκαη ζε απηό ησλ 

βξαδηλώλ ή απνγεπκαηηλώλ εμόδσλ, αιιά απηό ησλ πξσηλώλ εκθαλίζεσλ ζην 

ζρνιηθό πξναύιην. Τα ζεκεξηλά παηδηά θαίλεηαη θαζαξά πσο έρνπλ ράζεη ηελ όξεμε 

ηνπ λα είλαη παηδηά θαη ζα είλαη θξίκα αλ ην κόλν πνπ ζα ζπκνύληαη από ηελ εθεβεία 

ηνπο ζα είλαη νη θαθεηέξηεο. 

Απηήλ ηελ εβδνκάδα πξσηαξρηθό ζέκα ζηηο ζπδεηήζεηο κνπ ππήξμαλ νη αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ γύξσ καο. Μηιώληαο γηα αιιαγέο δελ αλαθέξνκαη κόλν ζε νηθνλνκηθέο ή 

πνιηηηθέο, αιιά θαη ζε θνηλσληθέο, όπνπ βαζηθό εθπξόζσπν απνηειεί ε λέα γεληά. 

Μέζα από ηα δηθά κνπ κάηηα ε λέα γεληά επηθεληξώλεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο 

ειηθίεο 13 έσο θαη 17-18, ζηνπο εθήβνπο δειαδή. Βιέπνληαο απηά ηα παηδηά, 

αληηιακβάλεηαη θαλείο πόζν βηάδνληαη θαη ζέινπλ λα σξηκάζνπλ. Παηδηά 

δεθαηεζζάξσλ εηώλ ληύλνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη ιεο θαη είλαη δεθαεπηά. Μπνξεί 

ην πξόζσπν ηνπο λα θαλεξώλεη ηελ ειηθία ηνπο, αιιά όρη θαη ην ππόινηπν ζύλνιν. 

Πνηνο όκσο κπνξεί λα επζύλεηαη γηα απηήλ ηελ πξόσξε σξίκαλζε; Μήπσο ε 

ηειεόξαζε; Τα πεξηζζόηεξα θαλάιηα πξνβάιινπλ θαηά θύξην ιόγν ηελ πξνζσπηθή 

δσή δηαθόξσλ δηαζεκνηήησλ, ηόζν ηνπ εμσηεξηθνύ όζν θαη ηνπ εζσηεξηθνύ. 

Αθηεξώλνπλ νιόθιεξεο εθπνκπέο γηα ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο ζρέζεηο, γηα ηηο 

ζηηιηζηηθέο ηνπο επηινγέο ή θαη γηα ηηο εμόδνπο ηνπο. Έηζη αξθεηνί έθεβνη 

αζρνινύληαη κόλν κε ηα παξαπάλσ. Εμάιινπ εθεί ηνπο νδεγνύλ θαη νη ηειενπηηθέο 

ζεηξέο, θαηά βάζε ακεξηθάληθεο πξνέιεπζεο, όπνπ πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο έρνπλ 

έθεβνη ειηθίαο δεθαπέληε εηώλ ησλ νπνίσλ όιε ε δσή πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηηο 

ζρέζεηο 

Τν ζέκα, όκσο, δελ είλαη κόλν ε ζεμνπαιηθή σξίκαλζε. Ξεθπιιίδνληαο ηα ζρνιηθά 

βηβιία είλαη άμην απνξίαο πσο νη καζεηέο ηα βγάδνπλ πέξα. Απηά πνπ ε δηθή κνπ 

γεληά κάζαηλε ζην Γπκλάζην ηα καζαίλνπλ ηώξα ζηελ έθηε δεκνηηθνύ. Όπσο είλαη 

θάπνηα θεθάιαηα ζηελ Φπζηθή, ιόγνπ ράξε. Εμάιινπ αο κελ μερλάκε πσο ηο 

ειιεληθό εθπαηδεσηηθό ζύζηεκα είλαη ίζως ηο πηο απαηηεηηθό ζε όιε ηελ 

Εσρώπε. 

Τα παηδηά έτοσλ όιο θαη ιηγόηερο ειεύζερο τρόλο θαζώο μεθηλάλε όιν θαη πην 

λσξίο ηα θξνληηζηήξηα ηόζν ησλ μέλσλ γισζζώλ, όζν θαη ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ. 

Καη πάιη, όκσο, θαηαθέξλνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ηόζν ζηα καζήκαηα, όζν θαη ζε 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο είλαη ην κπάζθεη ή ην πνδόζθαηξν. Με ηνλ ηξόπν 

απηόλ, όκσο, αλαγθάδνληαη λα αλαιάβνπλ από λεαξή ειηθία κεγάιεο επζύλεο. 

Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα σζήζνπλ ηνπο εθήβνπο πξνο ηα εθεί είλαη θπζηθά νη 

πνιηηηθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί όρη κόλν ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, 

αιιά, απηήλ ηελ πεξίνδν, ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 

http://www.typosthes.gr/component/content/article/23-last24hours/13191-2011-08-12-17-23-39
http://www.typosthes.gr/component/content/article/23-last24hours/13191-2011-08-12-17-23-39


«Οη έθεβοη, θαη εηδηθόηερα ασηοί ποσ δίλοσλ παλειιήληες, αθούλ ζηης εηδήζεης 

γηα ηελ αλεργία θαη αλαρωηηούληαη αλ ο θόπος ηοσς ζα έτεη ζηο ηέιος θάποηο 

λόεκα, θάηη ηο οποίο ηοσς προθαιεί κεγάιε ζσλαηζζεκαηηθή θόρηηζε», δειώλεη 

ε Μαξία Πηπεξνπνύινπ, ςπρνιόγνο. 

Φπζηθά όια είλαη ζέκα ζσζηήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ηόζν από ηνπο γνλείο όζν 

θαη από ην ζηελό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή, αιιά θαη από ηνπο θαζεγεηέο 

ηνπ όρη κόλν ζην ζρνιείν, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ζην θξνληηζηήξην, πνπ ζπρλά ηνλ 

παληθνβάιινπλ. 

Σπγθξίλνληαο ελ ηέιεη ηνπο ζεκεξηλνύο εθήβνπο κε απηνύο ησλ παιαηόηεξσλ ρξόλσλ, 

παξαηεξνύκε γεληθώο κηα πξόσξε… γήξαλζε! 
 


