
Άγχος στην εφηβεία!
Σαμαρά Μαρία

Ψυχολόγος

Γενικό Λύκειο Καρέα



Άγχος: Λειτουργικό ή παθολογικό

Πλήθος παιδιών αναφέρουν ότι έχουν βιώσει άγχος κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξής τους. Συχνά αυτό το άγχος μπορεί να είναι λειτουργικό ή παθολογικό. 
Το άγχος είναι ένα λειτουργικό συναίσθημα που τις περισσότερες φορές έχει  
στόχο να διευκολύνει και να προειδοποιήσει το άτομο ώστε να αντιμετωπίσει ένα 
δυσάρεστο γεγονός ή κατάσταση.

Υπάρχουν φορές όμως που είναι επίμονο και το άτομο το  βιώνει σε υπερβολική 
ένταση, δυσανάλογη του γεγονότος ή της κατάστασης, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να ολοκληρώσει μια κατάσταση.(παθολογικό άγχος).

Στην εφηβεία τα παιδιά βρίσκονται πολύ συχνά σε κατάσταση έντονου 
άγχους, που αποτελεί χαρακτηριστικό της ηλικιακής τους εξέλιξης.

 Οι έφηβοι έχουν διαφορετικές αντιδράσεις στο άγχος από τους ενήλικες!



Χαρακτηριστικά εκδήλωσης άγχους στην 
εφηβεία!

• Εκρήξεις οργής («σαν να βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα»

• Εύκολη κόπωση (Πολλές φορές στα μάτια των ενηλίκων μεταφράζεται σαν
«βαρεμάρα»)

• Δυσκολία στη συγκέντρωση ή νοιώθει σαν το μυαλό να είναι «άδειο»

• Ευερεθιστότητα

• Διαταραχή ύπνου

• Συχνοί πονοκέφαλοι χωρίς οργανική αιτία

• Αίσθημα καταστροφολογίας

• Αίσθημα κοινωνικής απομόνωσης



Πότε ανησυχούμε;

• Όταν το άγχος δεν εξωτερικεύεται

• Όταν το άγχος συνοδεύεται από στεναχώρια και
ανησυχία που το άτομο δυσκολεύεται να ελέγξει.

• Όταν το άτομο παρουσιάζει έκπτωση της
λειτουργικότητάς του, στο κοινωνικό, σχολικό ή
οποιοδήποτε άλλο τομέα σημαντικό για εκείνο.(σωματική
υγιεινή, αθλητικές δραστηριότητες κλπ).



Ο ρόλος του γονέα είναι πολύτιμος και στην εφηβεία.

Για το παιδί οι γονείς αποτελούν την πιο σημαντική πηγή για την κοινωνική και την
διαπροσωπική του ανάπτυξη. Επηρεάζουν τη μάθησή του, διαμορφώνουν τις
στάσεις και τις αξίες του κατά τα χρόνια της ανάπτυξής του.

Στην εφηβεία αποτελούν τον σύμμαχό του για την μετάβασή του στο δρόμο της
ενηλικίωσης. Οι γονείς είναι τα άτομα που αντέχουν την συμπεριφορά του και
εκείνοι, που στο πρόσωπό τους, μπορούν ελεύθερα να εκδηλώνουν τα «δύσκολα»
συναισθήματά τους.

Συμμετοχή γονέων



Συμβουλευτικές Προτάσεις
• Ακούμε ενεργητικά τις ανησυχίες του εφήβου, χωρίς να ασκούμε κριτική

• Ακόμα κι αν δεν κατανοούμε το συναίσθημά του, το σεβόμαστε

• Αναγνωρίζουμε το φυσιολογικό άγχος (με βάση τα παραπάνω) και δεν πανικοβαλλόμαστε

• Δεν ασκούμε πίεση αλλά ενισχύουμε τις κοινωνικές δραστηριότητες του παιδιού

• Ανακουφίστε το παιδί ενημερώνοντάς του για το φυσιολογικό άγχος και την ύπαρξη κι άλλων ατόμων σε 
παρόμοια συναισθηματική κατάσταση

• Διερευνήστε το δικό σας άγχος. Μην ξεχνάμε αποτελούμε πρότυπα μίμησης για το παιδί.

• Δείξτε του εμπιστοσύνη, αφήστε το να πάρει πρωτοβουλίες ακόμα κι αν οδηγούν σε αποτυχία

• Μην ξεχνάτε την ηλικία του εφήβου σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις του. (Είναι αναγκαίο να υπάρχει 
χρόνος απόλαυσης).

• Όταν ο έφηβος προκαλεί καυγά παίρνουμε χρόνο για να συζητήσουμε άλλη χρονική στιγμή. Ο συνδυασμός 
πρόκλησης και θυμού δεν φέρνει αποτελέσματα






