
 

 

 

 

 

Η σχέση γονέων-εφήβων έχει μελετηθεί  διεξοδικά  από ειδικούς . Ωστόσο 

παρατηρείται μεγάλη διαφορά τόσο στα δεδομένα των ερευνών , όσο και στις 

θεωρητικές προσεγγίσεις . Παρά τις διαφορές  οι περισσότερες κλασσικές 

ψυχολογικές θεωρήσεις της προσωπικότητας έχουν ορισμένες ομοιότητες όσον 

αφορά στην εφηβεία. Όλοι λόγου χάριν, συμφωνούν πως η εφηβεία μια μεταβατική 

περίοδος αλλαγών , που δημιουργεί άγχος και πίεση στους εφήβους . 

Παραδοσιακά οι εκδηλώσεις άγχους και της πίεσης οδηγούσαν στην γενίκευση για τη 

συγκρουσιακή φύση για την σχέσεων γονέων-εφήβων. Η άποψη που επικρατούσε για 

πολλές δεκαετίες είναι ότι  οι γονικές εφηβικές σχέσεις είναι κυρίως συγκρουσιακές. 

Μάλιστα ως  πρόσφατα αποτελούσε κοινή παραδοχή ότι κατά την περίοδο της 

εφηβείας  αναπτύσσονται συγκρούσεις ανάμεσα στους  γονείς και στους εφήβους. 

Όμως τα πορίσματα νεότερων μελετών οδηγούν στο συμπέρασμα  ότι για την μεγάλη 

πλειονότητα η περίοδος της εφηβείας βιώνεται  από τους νέους και τις οικογένειες 

τους  χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα .Ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες  των εφήβων 

με τους γονείς και είναι ιδιαίτερα έντονες , οι νέοι πιστεύουν πως δεν έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στις σχέσεις  τους με τους γονείς. 

          Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι οικογενειακές σχέσεις είναι 

συγκρουσιακές, αποδεικνύεται ότι πράγματι δημιουργούνται ουσιαστικά προβλήματα 

που επηρεάζουν την λειτουργία της οικογένειας  και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 

του εφήβου καθώς και την συμπεριφορά του. 

Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι οι σχέσεις γονέων εφήβων δεν 

έγιναν συγκρουσιακές με την αρχή της εφηβείας αλλά προϋπήρχαν. 

          Στην δύσκολη μετάβαση που ενδέχεται να βρεθούν οι έφηβοι , μπορεί να τους 

βοηθήσει η έκθεσή τους στο σχολικό περιβάλλον. Επειδή απομακρύνονται από τους  

γονείς, για να αποκτήσουν ανεξαρτησία μπορεί να ωφεληθούν με την επαφή με 

ενηλίκους, που βρίσκονται έξω από το οικογενειακό τους περιβάλλον και που είναι 

πρόθυμοι να ασχοληθούν μαζί τους. Οι  δάσκαλοι με κατανόηση μπορούν να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των τριβών που εκδηλώνονται στην μεταβατική φάση 

από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και στην συνέχεια στην ενηλικίωση.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


