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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ήδη από τον 17ο αιώνα, µε τα έργο του «Αιµίλιος», µια πραγµατεία για την ανθρώπινη 

φύση και την εκπαίδευση, ο Jean-Jacques Rousseau προτείνει ότι η εφηβεία είναι µια περίοδος 

αυξηµένης αστάθειας και συναισθηµατικών συγκρούσεων που προκαλείται από τη βιολογική 

ωρίµανση και ότι οι βιολογικές και κοινωνικές αλλαγές που επικρατούν στην εφηβεία 

συνοδεύονται από θεµελιώδεις αλλαγές των ψυχολογικών διεργασιών.  

Πράγµατι πολλές µελέτες αναδεικνύουν ότι κατά την εφηβεία συντελείται µια εξαιρετικά 

βίαιη και συχνά οδυνηρή αλλαγή για παιδιά και γονείς. Οι έφηβοι βιώνουν έντονες αλλαγές στη 

σωµατική τους διάπλαση, στη νοητική τους ικανότητα και στον ψυχοσυναισθηµατικό τους 

κόσµο. Οι τρεις φάσεις της προσωπικότητας (σωµατική, νοητική, συναισθηµατική) δεν 

αναπτύσσονται ταυτόχρονα, αλλά συχνά άναρχα, αναλόγως µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος 

και εποµένως τα παιδιά της ηλικίας αυτής περνούν από µια δύσκολη περίοδο προσαρµογής. 

Αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και αποκτούν νέα ενδιαφέροντα αλλά ο χαρακτήρας τους γίνεται 

περισσότερο ασταθής και η συµπεριφορά τους πολλές φορές ανεξήγητη.  

Αυτές οι σωµατικές και συναισθηµατικές αλλαγές είναι πολύ µεγάλες και δεν υπάρχει η 

ετοιµότητα για την οµαλή τους εγκατάσταση και αποδοχή. Τα πολλά και ποικίλα νέα 

προβλήµατα, η υποβάθµιση του ρόλου των γονέων και η αναβάθµιση του ρόλου των 

συνοµηλίκων, οι µόλις αρχόµενες αλλά πιεστικές απαιτήσεις της κοινωνίας από τους εφήβους 

δηµιουργούν µια ασταθή, ρευστή και δύσκολα ελεγχόµενη κατάσταση. Η εξισορρόπησή της για 

όφελος των εφήβων είναι υπόθεση πολλών (έµψυχων) παραγόντων που συχνά όµως 

αποποιούνται την ευθύνη ή απλώς δεν είναι διαθέσιµοι.  

Πρέπει όµως να προσπαθήσουµε. Αυτό µας επιτάσσουν οι πολλές οδυνηρές αναφορές για 

αυξανόµενη εγκληµατικότητα των νέων, για απρόβλεπτες αυτοκτονικές συµπεριφορές, για 

δυσπροσαρµοστικότητα και αποφυγή του σχολείου, για αποτυχία ένταξης στην κοινωνία και 

στην εύρεση εργασίας, για αδυναµία οµαλών σχέσεων µε το άλλο φύλο, για ρατσιστική 

συµπεριφορά στους οικονοµικούς µετανάστες κ.λπ. Η περίοδος της εφηβείας είναι το πεδίο του 
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πολέµου που πρέπει να κερδηθεί, όσες µάχες και αν χρειασθούν ή χαθούν. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συγκέντρωση σε µια εύχρηστη συνοπτική µονογραφία 

της περιγραφής των προβληµάτων αντικοινωνικής συµπεριφοράς των εφήβων σε σχέση µε την 

εξελικτική τους πορεία. Μέσα από παρουσίαση των αποτελεσµάτων ερευνών σε χιλιάδες 

µαθητές και νέους εφηβικής ηλικίας και µε εστίαση κυρίως στον ελληνικό χώρο, επιχειρείται η 

συσχέτιση των προβληµάτων συµπεριφοράς των εφήβων µε τα κοινωνικο-δηµογραφικά τους 

χαρακτηριστικά, µε τις επιδράσεις που δέχονται από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, µε 

τις επιρροές από τους συνοµηλίκους στις παρέες τους, µε τις προσωπικές τους συνήθειες και τις 

απόψεις και στάσεις τους απέναντι στην κοινωνία. 

Επιχειρείται επίσης, µε ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, η 

παρουσίαση όλων των αιτίων αντικοινωνικής συµπεριφοράς που θα πρέπει να διερευνούνται 

(βιολογικών, ψυχο-συναισθηµατικών, κοινωνικο-πολιτιστικών κ.λπ.) ώστε να είναι δυνατή η 

αποτελεσµατική παρέµβαση µε στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη αντιµετώπιση και να µην 

συντρέχει ανάγκη λήψης καθυστερηµένων και αντιπαιδαγωγικών κατασταλτικών µέτρων. 

Συνοψίζονται επίσης οι τρόποι αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων µε την συµµετοχή 

όλων των σχετιζόµενων παραγόντων και φορέων. 

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την καθηγήτριά µου κ. Ο. Καλούρη για την ανάθεση του θέµατος, 

την εποπτεία και το ενδιαφέρον της για την εργασία µου. Επίσης, ευχαριστώ όλους τους 

καθηγητές µου για την πολύτιµη συµβολή τους και την καθοδήγηση που µου παρείχαν κατά τη 

φοίτησή µου στο ΠΕ.ΣΥ.Π. στις πρώτες αναζητήσεις µου στα µονοπάτια της Συµβουλευτικής 

και του Προσανατολισµού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες του 

κόσµου ανησυχητική αύξηση φαινοµένων εφηβικής παραβατικής συµπεριφοράς (βία, 

χουλιγκανισµός, βανδαλισµοί, επιθετική συµπεριφορά από µαθητές κ.ά.), που συχνά φθάνουν σε 

επίπεδο παράβασης του κοινού ποινικού κώδικα και παραποµπή σε δικαστικές αρχές. 

Παράλληλα τα µείζονα προβλήµατα των τελευταίων δεκαετιών, όπως η χρήση ναρκωτικών και ο 

αλκοολισµός, δεν φαίνεται να µειώνονται, παρά την προσοχή που τους αποδίδεται από την 

σύγχρονη κοινωνία, και συµβάλλουν στην εµφάνιση ή επίταση των ψυχοπαθολογικών 

προβληµάτων των εφήβων που οδηγούν ακόµη και σε αυτοκαταστροφική συµπεριφορά 

(κοινωνική απόσυρση, αυτοκτονική συµπεριφορά κ.ά.). Τα παραπάνω φαινόµενα συνιστούν την 

λεγόµενη αντικοινωνική συµπεριφορά και αποδίδονται: α) σε εσωτερικούς εξελικτικούς 

παράγοντες, που σχετίζονται µε τις βιολογικές, γνωστικές και συναισθηµατικές αλλαγές των 

εφήβων, αλλά και µε τις γενετικές τους καταβολές και β) σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, όπως οι κοινωνικο-πολιτιστικοί, η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία κ.λπ. 

(Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 11-14, Conger, J., 1981, σελ. 76-109). 

Είναι επίσης διαπιστωµένο ότι ο ρόλος της οικογένειας στην κοινωνικοποίηση των 

παιδιών και εφήβων συρρικνώνεται συνεχώς στις µέρες µας (αύξηση των διαζυγίων, 

εγκαταλείψεις παιδιών, αδιαφορία ή έλλειψη επικοινωνίας). Ο ρόλος των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών έχει περιορισθεί στη µετάδοση της διδακτέας ύλης και όχι στη συνολική 

διαµόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των µαθητών. Επίσης το σχολείο, µέσα 

στο οποίο παραδοσιακά το παιδί θεωρείτο προστατευµένο πριν βγει στην αληθινή ζωή, δεν 

αποτελεί πια χώρο ασφάλειας και προστασίας, ούτε χώρο ευχάριστης παραµονής επειδή δεν 

προσαρµόζεται στις κοινωνικές – πέρα από τις µαθησιακές – ανάγκες των µαθητών. Ακόµη και η 

Εκκλησία που έπαιζε σε διάφορες περιόδους ένα σηµαντικό κοινωνικοποιητικό ρόλο, διέρχεται 

βαθιά κρίση ως θεσµός (Μιχαηλίδης – Νουάρου Α., 1987, σελ. 136-146, Herbert, M., 1996, σελ. 

199-212.). 

Όλα αυτά τα προβλήµατα καθρεφτίζουν βέβαια τη σηµερινή κοινωνία, όπου στα Μέσα 
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Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) κυριαρχούν τα αρνητικά πρότυπα επιθετικότητας από αυτούς 

που κατέχουν εξουσία και κοινωνική και σωµατική δύναµη προς τους πιο αδύναµους και 

φτωχότερους. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης µε τις ραγδαίες κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές 

(που στη χώρα µας και τις περισσότερες µικρές χώρες έχουν δυσµενέστερες επιπτώσεις) οι 

κίνδυνοι για τους νέους είναι µεγαλύτεροι γιατί το σύστηµα αξιών και το επίκεντρο της 

προσοχής των κρατών είναι πλέον αποκλειστικά η οικονοµική ευµάρεια, ενώ έρχονται σε 

δεύτερη µοίρα οι ανθρωπιστικοί στόχοι και η ηθική, µορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των 

νέων ανθρώπων µέσα από την εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια. 

Αρκετή έµφαση δόθηκε επίσης τα τελευταία χρόνια στην αναζήτηση ψυχοπαθολογικών 

διαταραχών που µπορεί να υποκρύπτονται πίσω από την αντικοινωνική συµπεριφορά των 

εφήβων. Οι διαταραχές αυτές συχνά προϋπάρχουν από την παιδική ηλικία (όπως η ελλειµµατική 

προσοχή και υπερκινητικότητα, η Εναντιωτική διαταραχή ή και απλές µαθησιακές δυσκολίες µε 

επιπτώσεις στη στάση του παιδιού απέναντι στο σχολείο) και σε συνάρτηση µε το 

ψυχοκοινωνικό περιβάλλον ευθύνονται ποικιλοτρόπως αργότερα για αντικοινωνική 

παραπτωµατική συµπεριφορά (Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 10-15, Κάκουρος, Ε. και 

Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 127-163, Connor, D., 2002, σελ. 62-112, Loeber, R., 1990). 

Όλα τα παραπάνω φαινόµενα αυτά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη σωµατική και ψυχική 

υγεία των εφήβων αλλά και των εκπαιδευτικών, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην 

επαγγελµατική σταδιοδροµία των µαθητών, αλλά µακροπρόθεσµα επίσης και στην οικονοµία 

των χωρών.  

Οι κοινωνικοποιητικοί παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο, οι συνοµήλικοι κ.ά. 

µπορούν - και επιβάλλεται - να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην πρόληψη των παραπάνω 

προβληµάτων µε έγκαιρες και κατάλληλες παρεµβάσεις και κυρίως µέσα από την κοινωνική 

στήριξη των παιδιών και εφήβων. Στη σηµερινή σκληρή πραγµατικότητα, µε στρατηγικές 

ευρείας εθνικής ή/και διεθνούς εµβέλειας, πρέπει να γίνονται σοβαρές προσπάθειες αποφυγής 

της πρώτης εµπλοκής των εφήβων σε κάθε µορφής αντικοινωνική συµπεριφορά (πρωτογενής 

πρόληψη), καθώς και προσπάθειες απεµπλοκής τους αν έχουν ήδη προχωρήσει, µε στόχο την 

αποκατάσταση της σωµατικής, κοινωνικοοικονοµικής και ψυχοσυναισθηµατικής ισορροπίας 
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τους και αποφυγή των υποτροπών (δευτερογενής πρόληψη). Το σχολείο οφείλει να αντεπεξέλθει 

στη σύγχρονη πραγµατικότητα µε το πολυπολιτισµικό µαθητικό δυναµικό και τα νέα κοινωνικά 

δεδοµένα και να παρέχει στους µαθητές ασφάλεια, αναγνώριση, αποδοχή, ελευθερία, ισότητα 

και σεβασµό στην ταυτότητά τους, στις ανάγκες τους και στις ιδιαιτερότητές τους. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων και να βοηθήσουν να 

εξαλειφθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις που αποτελούν γενεσιουργούς αιτίες 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Η οικογένεια πρέπει να αποτελέσει ένα ασφαλές καταφύγιο και 

ένα δυναµικό και σύγχρονο παράγοντα κοινωνικοποίησης των παιδιών µε ανεξάντλητες 

δυνατότητες κατανόησης, αποδοχής και στήριξής τους. Τα Μ.Μ.Ε. µπορούν επίσης να 

διαδραµατίσουν µέσα από την επικοινωνιακή διαδικασία σπουδαίο ρόλο στην ενηµέρωση και 

στη µόρφωση, αλλά µόνο µετά από αναθεώρηση της σηµερινής κατάστασης όπου οι αναφορές 

και οι παρεµβάσεις τους στους εφήβους στοχεύουν στην εξυπηρέτηση πολιτικών και 

οικονοµικών συµφερόντων. 

∆ιαφαίνεται ήδη από τα παραπάνω, ότι ένα ολόκληρο πλαίσιο κοινωνικής και πολιτικής 

παρέµβασης είναι απαραίτητο να συνδράµει στην αντιµετώπιση των εφηβικών προβληµάτων, 

που θα περιλαµβάνει συστηµατικές και διαρκείς ερευνητικές προσεγγίσεις για τη φύση, τα 

προβλήµατα και τις ανάγκες της νεολαίας. Θα συµπληρώνεται µε την ενεργό παρουσία 

εξειδικευµένων φορέων και υπηρεσιών για επαγγελµατική, κοινωνική και ηθική στήριξη των 

εφήβων (συµβουλευτικοί σταθµοί, κέντρα ψυχικής υγιεινής, έκδοση εντύπων, Μ.Μ.Ε., 

εξωσχολικές και ενδοσχολικές εκδηλώσεις κ.ά.). Είναι απαραίτητη η προώθηση πρωτοβουλιών 

για ισότιµη συµµετοχή της νεολαίας στη µόρφωση, στην εργασία, στον πολιτισµό, στην πολιτική 

και γενικότερα σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων που την αφορούν και που εµµέσως αφορούν 

όλη την κοινωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1.  Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 
 

Η εφηβεία είναι γενικός όρος που αναφέρεται στο σύνολο των σωµατικών και ψυχικών 

µεταβολών, που συντελούνται στη χρονική περίοδο µεταξύ παιδιού και ενήλικου. Στην 

πραγµατικότητα, η εφηβεία δεν ταυτίζεται µε το βιολογικό φαινόµενο της ήβης, δηλαδή το 

σύνολο των βιοσωµατικών αλλαγών που συµβαίνουν µετά το 10ο έτος της ηλικίας και οδηγούν 

το άτοµο σταδιακά στην βιολογική ωρίµανση του ενήλικου. Μπορούµε να πούµε ότι ο ερχοµός 

της εφηβείας προαναγγέλλεται από τις βιοσωµατικές αλλαγές της ήβης που είναι ένα 

αναπόφευκτο βιολογικό φαινόµενο, ενώ η εφηβεία είναι ένα πολιτισµικό δηµιούργηµα του 

βιοµηχανικού δυτικού κυρίως πολιτισµού, που εµποδίζει την απότοµη µετάβαση του παιδιού 

στην ενήλικη ζωή, όπου το παιδί θα αναλάβει ρόλο και ευθύνες ενήλικου. Αντίθετα στις 

πρωτόγονες κοινωνίες αλλά και στις σηµερινές υπανάπτυκτες χώρες, τα παιδιά µόλις φθάσουν 

στην ήβη, και έχουν φυσική ικανότητα για αναπαραγωγή, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν συµβεί, 

παντρεύονται και αναλαµβάνουν υπευθυνότητες ενηλίκων. 

Κατά την εφηβεία λοιπόν, όπου πραγµατοποιείται το πέρασµα του ατόµου από τον κόσµο 

του παιδιού, µε την ανεµελιά και την πλήρη εξάρτηση, στον κόσµο του ενηλίκου, µε την 

υπευθυνότητα και την πλήρη ανεξαρτησία, είναι προφανές ότι αυξάνονται δραµατικά οι 

κοινωνικές απαιτήσεις. Αυτές, συνδυαζόµενες µε τις αλλαγές και τις κατακτήσεις στο 

βιοσωµατικό και γνωστικό τοµέα, καθορίζουν ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους, τους οποίους 

πρέπει να επιδιώξει και να επιτύχει ο έφηβος, για να νιώθει ολοκληρωµένος και για να µπορέσει 

να ανταποκριθεί αργότερα µε επιτυχία στο ρόλο του ενηλίκου. 

Οι στόχοι αυτοί είναι συνοπτικά οι εξής: α) Να γνωρίσει και να αποδεχθεί τη νέα µορφή 

που παίρνει το σώµα του και να διαχειρίζεται τις νέες σωµατικές, νοητικές και ψυχικές του 

δυνατότητες αποτελεσµατικά. β) Να αποκτήσει ψυχολογική και συναισθηµατική αυτονοµία από 

τους γονείς και άλλους ενηλίκους. γ) Να διαµορφώσει σχέσεις αµοιβαιότητας µε τους 

συνοµηλίκους και των δύο φύλων και να διαµορφώσει µια ώριµη ετερόφυλη σχέση. δ) Να 

αποκτήσει ικανότητα για ενεργό συµµετοχή του στην κοινωνική και πολιτική ζωή. ε) Να 

εξασφαλίσει την πορεία για οικονοµική ανεξαρτησία για το µέλλον µε την σωστή επιλογή 
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επαγγέλµατος ζ) Να διαµορφώσει ένα αξιολογικό σύστηµα, µια φιλοσοφία ζωής στην 

προσπάθεια να αποκτήσει αυτό που ο Erikson αποκαλεί ταυτότητα του Εγώ (Erikson, Ε., 1968, 

Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 57-81). 

Στο σύγχρονο κόσµο η εφηβική ηλικία διαρκεί 7-8 χρόνια. Αρχίζει από το 11ο έως 13ο 

έτος της ηλικίας (νωρίτερα για τα κορίτσια) και τελειώνει από το 18ο έως το 20ό. Ακριβή όρια 

δεν µπορούν να τεθούν, διότι στο ίδιο στάδιο νοητικής ή σεξουαλικής ωριµότητας µπορεί ένας 

έφηβος να φθάσει σε ηλικία 12 χρόνων και άλλος 14. Μπορούµε να κάνουµε διάκριση ανάµεσα 

στην κυρίως εφηβεία (11-16 χρόνων), όπου εµφανίζονται όλες οι νέες βασικές βιοσωµατικές 

αλλαγές της ήβης και οι νέες γνωστικές δοµές που µετασχηµατίζουν το παιδί σε ενήλικο και 

στην εφηβική νεότητα ή όψιµη εφηβεία (16-20 χρόνων), όπου ο νέος βρίσκεται πια στον 

προθάλαµο της κοινωνίας των ενηλίκων (Cole, M. και Cole, S., 2002, σελ. 41-43, 

Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 15 και 57-81, Τριανταφύλλου, Τ., 1998, σελ. 118, Herbert, 

M., 1996, σελ. 19-40). 

Γιατί δεν είναι απλή η ηλικιακή οριοθέτηση της εφηβείας; Τι κρύβει η ηλικιακή ιστορία; 

Μπορεί να έχει σχέση µε το θέµα της εργασίας; Η «προστασία» αυτή της σύγχρονης κοινωνίας 

στους εφήβους µέχρι τα 18-20 χρόνια και η καθυστέρηση να τους εκχωρήσουν ευθύνες και 

υποχρεώσεις ενηλίκων κρύβουν µια υπερπροστατευτική διάθεση, αφενός των γονέων που 

θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο στο πρόγραµµα ζωής και συµπεριφοράς των παιδιών και 

αφετέρου της κοινωνίας που δεν θέλει να χάσει δικαιώµατα, εκχωρώντας τα στους νεότερους 

όσο πιο αργά γίνεται. Αυτή η συµπεριφορά όµως περιέχει και τα σπέρµατα αντίδρασης και 

επαναστατικότητας των νέων που αιτιολογούνται συχνά µε το «χάσµα των γενεών», αλλά 

µερικές φορές, ανάλογα µε τον τρόπο επιβολής περιοριστικών της ελευθερίας µέτρων, γεννά 

υπεραντίδραση που φθάνει στα όρια της αντικοινωνικής συµπεριφοράς. (Παρασκευόπουλος, Ι., 

1984β, σελ. 15). 

 

1.1 H ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

 

Για την κατανόηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι έφηβοι θα αναφερθούµε 
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αρχικά στις βασικές παραµέτρους της ψυχοσωµατικής ανάπτυξης του παιδιού µε έµφαση στις 

ιδιαιτερότητες της εφηβικής ηλικίας, και ειδικότερα στη σωµατική, νοητική, ψυχολογική, 

συναισθηµατική και σεξουαλική ανάπτυξη. Στόχος είναι η κατανόηση της δόµησης της 

προσωπικότητας του εφήβου σαν ολοκληρωµένη ψυχοσωµατική ενότητα. (Μάνος, Κ., 1986, 

σελ. 64-102, Herbert, M., 1996, σελ. 19-32, Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 11-20). 

 

1.1.1 Σωµατική ανάπτυξη 

 

Ο τοµέας της σωµατικής ανάπτυξης είναι εκείνος, που θα επηρεάσει αποφασιστικά τις 

υπόλοιπες εξελίξεις της εφηβικής ηλικίας. Η ταχύτητα των επερχόµενων αλλαγών κάνει 

αρκετούς εφήβους να ασχολούνται υπερβολικά µε την εµφάνισή τους και να επιζητούν συνεχώς 

την επιδοκιµασία και την επιβεβαίωση από το περιβάλλον τους σαν δείγµα αποδοχής και 

υποστήριξης. Η σωµατική ανάπτυξη δε γίνεται όµως συγχρόνως για όλα τα όργανα. Πολλές 

φορές υπάρχουν δυσαναλογίες ανάπτυξης και σωµατικές µειονεξίες, που µπορούν να γίνουν 

αιτίες αποξένωσης ή εχθρότητας προς τους «φυσιολογικούς» συνοµηλίκους.  

Η απότοµη ανάπτυξη του αναστήµατος, που ακολουθείται από την µυϊκή ανάπτυξη αλλά 

και την αυξηµένη ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας από τον οργανισµό έχει σαν αποτέλεσµα 

την εύκολη σωµατική κόπωση. Η λειτουργία των ενδοκρινών αδένων συνοδεύεται από έντονες, 

αλλά φυσιολογικές συναισθηµατικές διαταραχές που απαιτούν προσαρµογή όχι µόνο των 

εφήβων αλλά και εκείνων που φροντίζουν για την αγωγή και τη µόρφωσή τους. Η έµµηνος ρύση 

για τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα σηµαντική αλλαγή και πρέπει να είναι κατάλληλα 

προετοιµασµένα γι’ αυτή. Η λειτουργία των ενδοκρινών αδένων επίσης καθορίζουν την 

ανάπτυξη των πρωτευόντων και δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου. Οι ποικίλες 

αλλαγές και ατοµικές διαφοροποιήσεις στην ανάπτυξή των χαρακτηριστικών του φύλου είναι 

εξαιρετικής σηµασίας από ψυχολογική άποψη. Τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά αναφέρονται στα 

έσω και έξω γεννητικά όργανα και τα δευτερεύοντα αναφέρονται κυρίως στη διαφορική 

ανάπτυξη (µέγεθος, τρίχωση) των διαφόρων µερών του σώµατος, την λειτουργία των αδένων του 

δέρµατος και την οξύτητα της φωνής. Επειδή τα παραπάνω γνωρίσµατα είναι εµφανή και 
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ευδιάκριτα, αποτελούν πρόσφορο διαπροσωπικό κριτήριο για τη σεξουαλική ωρίµανση και 

ικανότητα και επίσης καθορίζουν το βαθµό ετερόφυλης έλξης και σεξουαλικής 

αποτελεσµατικότητας (H: Herbert, M., 1996, σελ. 19-32, Μάνος, Κ., 1986, σελ. 80-125, 

Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 21-86). 

Όλες αυτές οι βιοσωµατικές αυτές αλλαγές προκαλούν στον έφηβο ψυχολογικές 

αντιδράσεις, φόβους και ανησυχίες για την εικόνα τους, οι οποίες, αν δεν τύχουν της ορθής 

ψυχοπαιδαγωγικής αντιµετώπισης, µπορεί να ενταθούν και να παρεµποδίσουν την οµαλή 

προσαρµογή. Η κεντρική θέση, που κατέχει το σώµα στη γενικότερη εικόνα που σχηµατίζουν οι 

έφηβοι για τον εαυτό τους, φαίνεται και από το γεγονός ότι τείνουν να αυτοαξιολογούνται 

κυρίως µε βάση τα σωµατικά τους χαρακτηριστικά. Συχνά χρησιµοποιούν ως πρότυπο, προς το 

οποίο συγκρίνουν τον εαυτό τους, ορισµένα κοινωνικά στερεότυπα - ινδάλµατα. Κάθε εποχή και 

κάθε γενιά έχει το δικό της «ιδανικό» πρότυπο σωµατικής κατασκευής και εµφάνισης. Το 

πρότυπο αυτό βρίσκει συγκεκριµένη έκφραση συνήθως στους δηµοφιλείς «αστέρες» του 

καλλιτεχνικού κόσµου ή του αθλητισµού. Όσο πιο πολλές και πιο µεγάλες αποκλίσεις βρίσκει ο 

έφηβος ανάµεσα στο κυρίαρχο πρότυπο και στο δικό του σώµα τόσο πιο µεγάλος είναι ο 

κίνδυνος να του δηµιουργηθεί άγχος, ανησυχία και απογοήτευση. 

Οι φόβοι και οι ανησυχίες, που συχνά βιώνουν οι έφηβοι για τη σωµατική τους ανάπτυξη, 

εντοπίζονται σε δύο κυρίως τοµείς: α) Στη σωµατική διάπλαση και εµφάνιση και β) στη 

σεξουαλική ικανότητα και καταλληλότητα. Ο έφηβος, ο οποίος δεν έχει ενηµερωθεί για τις 

τεράστιες διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των ατόµων, τόσο στο χρόνο έναρξης όσο και στο 

ρυθµό της ανάπτυξης, διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρεί κάθε απόκλιση, που διαπιστώνει στην 

ανάπτυξή του ως οριστική και όχι, όπως συνήθως συµβαίνει, ως παροδική. Γι’ αυτό βασικός 

παράγοντας, για µια ορθή τοποθέτηση του εφήβου απέναντι στις βιοσωµατικές αλλαγές της 

ήβης, είναι η έγκαιρη και υπεύθυνη ενηµέρωσή του για τη φύση των αλλαγών αυτών και το 

χρονοδιάγραµµα που ακολουθούν. Το σχολείο και οι άλλοι υπεύθυνοι φορείς για την αγωγή και 

την καθοδήγηση του παιδιού (οικογένεια, συµβουλευτικές υπηρεσίες νεότητας) θα πρέπει, µε 

τρόπο συστηµατικό και προγραµµατισµένο, να ενηµερώνουν όλα τα παιδιά, από το προηβικό 

ακόµη στάδιο, τα βασικά δεδοµένα για τη φύση και την πορεία που ακολουθούν οι ποικίλες 
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βιοσωµατικές αλλαγές της ήβης. 

Κάθε πραγµατική οργανική σωµατική ανωµαλία ή πρόβληµα υγείας είναι πιθανό να 

παρεµποδίζει την οµαλή εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου και έχει συχνά 

αντίκτυπο στις επιδόσεις του στα µαθήµατα και στον αθλητισµό. Συµπτώµατα ανώµαλων 

µεταβολών στους ενδοκρινείς αδένες µε αντίκτυπο στο φαινότυπο των χαρακτηριστικών του 

φύλου δεν είναι σπάνια και πρέπει να αναγνωρίζονται εγκαίρως από τους εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς, ώστε να δίνεται η κατάλληλη καθοδήγηση και θεραπεία από ειδικούς, όταν είναι 

απαραίτητη. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι προσεκτικοί και να προσπαθούν να 

προλαβαίνουν κάθε έµφαση που δίνεται σε οποιαδήποτε τυχόν φυσιολογική ή παθολογική 

σωµατική µειονεξία του εφήβου κατά την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων µε τους 

συνοµηλίκους του, ώστε να µην διαταράσσεται η εικόνα του εφήβου για τον εαυτό του (Cole, M. 

και Cole, S., 2002, σελ. 41-50, Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 25-50, Τριανταφύλλου, Τ., 

1998, σελ. 118-119). 

 

1.1.2 Νοητική ανάπτυξη  

 

Η εξέλιξη της νοητικής ικανότητας είναι σηµαντική µεταξύ των 12 και 18 χρόνων. Η 

περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την αφηρηµένη σκέψη, σε αντίθεση µε το παιδί του 

∆ηµοτικού Σχολείου που έχει συγκεκριµένη σκέψη, σύµφωνα µε τα στάδια νοητικής ανάπτυξης 

των παιδιών και των εφήβων κατά τον J. Piaget. Στην τυπική, αφηρηµένη σκέψη του εφήβου, 

δοµικό στοιχείο της σκέψης είναι: α) οι προτάσεις, η αλήθεια των οποίων κρίνεται µε βάση τη 

λογική τους δοµή και όχι κατ’ ανάγκη µε βάση πραγµατικό, συγκεκριµένο, «χειροπιαστό» 

περιεχόµενο και β) η συνεχής και εντατική χρήση, αφηρηµένων εννοιών και συµβόλων. Οι 

έφηβοι εφαρµόζουν την αφηρηµένη σκέψη σε όλους τους τοµείς της ζωής τους, µε όλο και 

µεγαλύτερη επιτυχία, όσο µεγαλώνουν, αλλά και όσο περισσότερο ασκούνται στη χρήση της. 

∆ιευκολύνονται από την συνεχή γλωσσική ανάπτυξη, από την παράλληλη εξέλιξη της 

προσωπικότητάς τους µε προσωπικές καθηµερινές κατακτήσεις σε ατοµικό και κοινωνικό 

επίπεδο, καθώς και από την συνεχή αύξηση της νοηµοσύνης τους, που διευκολύνεται και 
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επαυξάνεται από τις υγιείς επιδράσεις του περιβάλλοντος, δηλαδή από την αγωγή και την 

σχολική εκπαίδευση.  

Οι νοητικές αλλαγές έχουν όµως και προεκτάσεις που δεν είναι πάντα επιθυµητές. Ο 

έφηβος έχει την τάση να µην ικανοποιείται µε την κατάσταση γύρω του και να αναζητά συνεχώς 

τρόπους αλλαγής. Συχνά αναπτύσσεται η δηµιουργική φαντασία, που δίνει τροφή σ’ όλες τις 

τάσεις της ηλικίας αυτής. Ο έφηβος αρέσκεται να πλάθει όνειρα, εκδηλώνει επιθυµία φυγής, 

θέληση να δηµιουργήσει κάτι καινούργιο από αντίδραση προς ό,τι ισχύει και την ανάγκη να 

επιβεβαιώσει την προσωπικότητά του µε την πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα. 

Η κατάσταση αυτή συχνά γεννά νοητική αντιπαλότητα προς τους γονείς του, τους 

οποίους χαρακτηρίζει οπισθοδροµικούς. Αισθάνεται τον εαυτό του ανώτερο, γιατί δεν 

παρεµποδίζεται από τον κόσµο της συµβατικότητας και της ρουτίνας, όπως εκείνοι. Συχνά όµως 

κάποιοι, ακόµη και νοητικά ευφυείς έφηβοι αποβαίνουν θύµατα φιλοδοξιών των γονέων τους ή 

των καθηγητών τους, που παραγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και κλίσεις τους και τους 

ενθαρρύνουν σε ένα άκρατο ανταγωνισµό µε τους συνοµηλίκους τους µε δυσµενή επίδραση στην 

υγεία τους και στην όλη ψυχική τους διάθεση, αλλά και στην οµαλή τους πορεία προς τη 

ενηλικίωση (Cole, M. και Cole, S., 2002, σελ. 101-116 και 80-84, Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, 

σελ. 87-144, Ηerbert, M., 1996, σελ. 45-72, Μάνος, Κ., 1986, σελ. 126-165). 

 

1.1.3 Σεξουαλική ανάπτυξη  

 

Κατά την εφηβεία επέρχεται φυσιολογικά η ολοκλήρωση της σεξουαλικής ανάπτυξης και 

αρχίζει ζωηρό ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Οι νέες ορµόνες που εκκρίνονται, µαζί µε την 

αλµατώδη νοητική και συναισθηµατική ανάπτυξη επενεργούν στη συµπεριφορά, συντελώντας 

στη δηµιουργία ειδικών ορµών, ενδιαφερόντων και συναισθηµάτων που συνιστούν την 

ετερόφυλη σεξουαλική έλξη, δηλαδή µια κατάσταση ετοιµότητας και διεγερσιµότητας για 

ορισµένα ειδικά ερεθίσµατα που µέχρι τότε ήταν ουδέτερα. Το αίτιο που ωθεί τους νέους σε 

σχέσεις διαφορετικές από την απλή παρέα είναι το ερωτικό συναίσθηµα. Αυτό περιλαµβάνει 

ψυχική και σωµατική έλξη και είναι η βιολογική ορµή για την διαιώνιση του είδους. Στο ζωικό 
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βασίλειο έχει ενστικτώδη χαρακτήρα, αλλά στον άνθρωπο η σεξουαλική ορµή εξυψώνεται σε 

βασική συνισταµένη της ζωής και συσχετίζεται µε την ολοκλήρωση του ατόµου και την 

αρµονική ενσωµάτωσή του στην κοινωνία. Η σεξουαλική ολοκλήρωση (ψυχικά και βιολογικά) 

είναι απαραίτητη για την οµαλή εξέλιξη του εφήβου και συχνά προβληµατικές ψυχοπαθολογικές 

καταστάσεις είναι συνδεδεµένες µε την αποτυχία της σεξουαλικής ζωής. Η βιολογική 

ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης έρχεται φυσιολογικά µετά την ολοκληρωµένη και 

αρµονική ψυχική επαφή, συνήθως κατά την χρονική περίοδο της όψιµης εφηβείας και αργότερα, 

ενώ κάθε άλλη σεξουαλική αναζήτηση δεν προωθεί την συναισθηµατική ατοµική ολοκλήρωση 

και δηµιουργεί ψυχολογικά προβλήµατα. Οι κίνδυνοι όµως εκτός από ψυχικοί είναι σήµερα και 

καθαρά βιολογικής αιτιολογίας. Πολλοί έφηβοι έχουν την πρώτη τους σεξουαλική εµπειρία πριν 

από την ηλικία των δεκαέξι και λόγω κυρίως της ανεπαρκούς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

αυξάνονται οι περιπτώσεις ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης και οι κίνδυνοι προσβολής από 

σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα (αφροδίσια νοσήµατα, ηπατίτιδα Β και C, A.I.D.S. κ.ά.). 

Λίγοι έφηβοι βιώνουν και οµoσεξουαλικές σχέσεις (συχνά σαν θύµατα σεξουαλικής βίας) και σε 

ορισµένους γεννιούνται ερωτήµατα αν είναι ετερο- ή οµοφυλόφιλοι. Όπως είναι φυσικό λοιπόν, 

η ενηµέρωση και η αποτελεσµατική καθοδήγηση σε θέµατα που έχουν σχέση µε το σεξ από 

όλους τους αρµόδιους φορείς παίζει καταλυτικό ρόλο στην οµαλή ψυχοσυναισθηµατική 

ανάπτυξη των εφήβων. (Cole, M. και Cole, S., 2002, σελ. 72-77, Μιχαηλίδης – Νουάρου Α., 

1987, σελ. 194-199, Ηerbert, M., 1996, σελ. 19-40, Μάνος, Κ., 1986, σελ. 221-234, Cole, M. και 

Cole, S., 2002, σελ. 72-77). 

 

1.1.4 Ψυχολογική και Συναισθηµατική ανάπτυξη  

 

Οι δραµατικές µεταβολές στους ενδοκρινείς αδένες κατά την εφηβεία ευθύνονται σε 

µεγάλο βαθµό για την συναισθηµατική αστάθεια που επηρεάζει την όλη ψυχική διάθεση και 

συναισθηµατική συµπεριφορά των εφήβων. Οι νέες ορµόνες, που εκκρίνονται επενεργούν στη 

συµπεριφορά αλλάζοντας την ένταση και τον τόνο των συναισθηµάτων και καθιστούν το άτοµο 

γενικώς πιο ευσυγκίνητο. Σε επίδραση των ορµονών πρέπει να αποδοθεί και η γενική αλλαγή της 

 



 

22 

 

 

διάθεσης του εφήβου, η υπερευαισθησία του, η νευρικότητά του, η συναισθηµατική υπερένταση, 

η νωθρότητα, η κακοκεφιά κ.ά. Σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στο γνωστικό πεδίο προκαλούνται 

ποικίλες ψυχολογικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις, που όταν είναι ιδιαίτερα έντονες 

οδηγούν σε παθολογικές διαταραχές συµπεριφοράς (Herbert, M., 1996, σελ. 79-86, Μάνος, Κ., 

1986, σελ. 166-189, Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 153-157). 

Οι πιο συνήθεις ψυχολογικές συναισθηµατικές αντιδράσεις του εφήβου στις αλλαγές της 

ήβης είναι οι εξής: Έχει επιθυµία να αποµονώνεται, αποφεύγει τις οµαδικές δραστηριότητες των 

συνοµηλίκων αλλά και της οικογένειάς του (εορτές, εκδροµές, διακοπές κ.ά.). Αρχίζει να περνάει 

τις ώρες του µόνος στο δωµάτιό του. ∆είχνει αποστροφή προς την εργασία. Συχνά δείχνει 

κουρασµένος και απρόθυµος να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του τόσο στο σχολείο όσο και στο 

σπίτι µε αποτέλεσµα συχνά τη σχολική αποτυχία. Η απροθυµία αυτή για εργασία είναι άµεσο 

επακόλουθο της ταχείας βιοσωµατικής ανάπτυξης, η οποία απορροφά µεγάλο µέρος της 

διαθέσιµης ενεργητικότητας. Συχνά νιώθει πλήξη και αδιαφορία για παιγνίδια και εργασίες που 

πριν απολάµβανε. Έχει µεγάλη νευρικότητα και ανησυχία. Βρίσκεται διαρκώς σε υπερένταση, 

έχει µια υπερκινητικότητα και δεν µπορεί να συγκεντρώσει την προσοχή του σε ένα έργο. Έχει 

αυξηµένη ευσυγκινησία. Είναι κακόκεφος, απογοητεύεται εύκολα και κλαίει µε την παραµικρή 

αφορµή. ∆είχνει αντιδραστική και εχθρική στάση προς τους άλλους. Προβάλλει αντιρρήσεις, 

συνεχώς διαφωνεί και προκαλεί αντιδικίες και καβγάδες για εντελώς ασήµαντα θέµατα, δείχνει 

ζηλοτυπία προς τα αδέλφια του και επικρίνει αδιάκριτα όλους. Εναντιώνεται προς κάθε µορφή 

εξουσίας (γονεϊκή, σχολική, πολιτική κ.λπ.). ∆είχνει υπεραπασχόληση µε σεξουαλικά θέµατα 

(παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών, βίντεο κ.λπ.) κυρίως όµως λόγω της ανάγκης να 

γνωρίσει το σώµα του. Άλλες φορές δείχνει υπέρµετρη αιδώ σαν επακόλουθο των απότοµων 

αλλαγών που συµβαίνουν στο εφηβικό σώµα και τις οποίες προσπαθεί να αποκρύψει, για να 

αποφύγει τυχόν αρνητικά σχόλια. Συχνά έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης και συναίσθηµα 

αβεβαιότητας και ανασφάλειας, ιδίως όταν λείπει η αποδοχή και κοινωνική στήριξη από γονείς, 

συνοµηλίκους και εκπαιδευτικούς.  

Συχνά ο έφηβος, λόγω των παραπάνω ψυχολογικών συναισθηµατικών αντιδράσεων 

εµπλέκεται σε ποικίλες συγκρούσεις και στρεσογόνες καταστάσεις, οπότε προσπαθεί ασυνείδητα 
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να προφυλαχθεί και να ξεφύγει τον «κίνδυνο» ενεργοποιώντας τους µηχανισµούς άµυνας του 

Εγώ. Με την ενεργοποίησή τους, εξοµαλύνεται το άγχος του, µειώνεται η ένταση και διατηρείται 

η εσωτερική του συνοχή. Ας δούµε µερικούς από τους ψυχολογικούς αυτούς µηχανισµούς, 

Μπορεί να βοηθήσουν στην κατανόηση της συµπεριφοράς εφήβου, και αρκετές από τις 

παραπάνω αναφερθείσες ψυχολογικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις (Herbert, M., 1996, σελ. 

84-86, Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., 2001, σελ. 199-204, Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 

160-173). 

1. Συναισθηµατική αποµόνωση: Ο έφηβος µειώνει τις εντάσεις και το άγχος µε το να 

παραµένει συναισθηµατικά αµέτοχος και απόµακρος. Η απάθεια και η απόσυρση µπορεί να 

αποτελέσουν ακραίες αντιδράσεις του στο χρόνιο στρες και στη χρόνια απογοήτευση.  

2. Φυγή (άρνηση της πραγµατικότητας): Ο έφηβος αποφεύγει δυσάρεστες καταστάσεις 

που απαιτούν ανταγωνισµό και από καταστάσεις όπου µειονεκτεί και η αποτυχία είναι πολύ 

πιθανή (π.χ. αρρωσταίνει στις εξετάσεις του σχολείου). 

3. Ονειροπόληση: Είναι ένα µέσο για τον έφηβο να δώσει διέξοδο στον έντονο 

συναισθηµατισµό του και µια προσπάθεια να ξεφύγει από αβάσταχτες πραγµατικές καταστάσεις. 

∆ηµιουργεί έναν ιδανικό φανταστικό κόσµο στον οποίο θα ήθελε να ζει, αλλά έχει επίσης την 

ευκαιρία να δοκιµάσει στη φαντασία του διάφορες λύσεις για τα προβλήµατά του χωρίς να 

διακινδυνεύει τις συνέπειες που θα είχαν αν τις δοκίµαζε στην πραγµατικότητα. Η ονειροπόληση 

σε ένα βαθµό λοιπόν µπορεί να είναι ωφέλιµη, όµως µερικές φορές αποµονώνει τον έφηβο από 

την πραγµατικότητα και δυσχεραίνει την κοινωνική του προσαρµογή. 

4. Εκλογίκευση: Η εκλογίκευση βοηθά τον έφηβο να δικαιολογήσει τις πράξεις του και 

συµβάλλει στη µείωση της ασυµφωνίας ανάµεσα στη συµπεριφορά και στις νοητικές 

δραστηριότητες. Ο έφηβος εφευρίσκει ορθολογικές επινοήσεις για µη αποδεκτές κοινωνικά 

πράξεις του ή για να δικαιολογήσει τη σχολική ή άλλη αποτυχία του και τις αιτιολογεί µε τρόπο 

πειστικό για τον εαυτό του και τους άλλους, ώστε να διατηρήσει την κοινωνική αποδοχή και ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο αυτοεκτίµησης. Μερικές φορές όµως η υπερβολικά πειστική εκλογίκευση 

επικίνδυνων συµπεριφορών (παραβατικότητα, χρήσης ουσιών κ.ά.) οδηγεί σε σταθερή υιοθέτηση 

τους. 
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5. Προβολή: Με την προβολή ο έφηβος προβάλλει, αναγνωρίζει σε άλλους (πρόσωπα ή 

αντικείµενα) συναισθήµατα, σκέψεις, αντιδράσεις, κίνητρα και άλλα δικά του στοιχεία. για να 

αποφύγει τις συγκρούσεις που αυτά του προκαλούν. Ένα κορίτσι που αισθάνεται ζήλια κι 

εχθρότητα για κάποια συµµαθήτριά της, µπορεί να αρνηθεί ότι αισθάνεται έτσι και να 

παραπονεθεί έντονα ότι η συµµαθήτριά της την αντιπαθεί και ότι είναι δυσάρεστη στην παρέα, 

διαβάλλοντας την αδίκως στα άλλα παιδιά. 

6. Μετάθεση – Μετατόπιση: Η µετάθεση συνεπάγεται µετατόπιση συναισθηµάτων ή 

προσχεδιασµένων ενεργειών από το άτοµο, προς το οποίο είχαν αρχικά σχεδιαστεί να στραφούν, 

σε κάποιο άλλο άτοµο ή αντικείµενο. Ένας έφηβος σπάει ένα θρανίο αντί να χειροδικήσει προς 

ένα καθηγητή που αντιπαθεί ή προς ένα γονέα του που είναι τύραννος, αυταρχικός και βάναυσος. 

Η χρήση των µηχανισµών άµυνας του Εγώ προσφέρει στον έφηβο αναµφίβολη βοήθεια 

στη µείωση αγχογόνων καταστάσεων. Αναφέρθηκαν όµως ήδη λίγα παραδείγµατα που δείχνουν 

ότι, όταν υπάρχει υπερβολή στη χρήση τους, οι µηχανισµοί άµυνας µετατρέπονται από απλά 

αντιαγχογόνα βοηθήµατα σε παθολογικές µορφές προσαρµογής και συντελούν στην δηµιουργία 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Η αναζήτηση λοιπόν πίσω από κάθε ανεξήγητη προβληµατική 

συµπεριφορά των εφήβων κάποιους µηχανισµούς άµυνας του Εγώ που µπορεί να χρησιµοποιεί, 

µπορεί να µας βοηθήσει στον εντοπισµό της αιτίας της συµπεριφοράς αυτής, ώστε να την 

αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικότερα. 

 

1.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

 

Οι νέοι αναπτυξιακοί στόχοι της εφηβείας απαιτούν αλλαγές και αναδιοργάνωση στην 

προσωπικότητα του εφήβου. Σηµαντικές αλλαγές πραγµατοποιούνται επίσης στις σχέσεις του µε 

τους ενηλίκους και συνοµηλίκους, αλλά και µε την κοινωνία γενικότερα. 

Οι έφηβοι παρουσιάζουν έντονη κριτική διάθεση και αµφισβήτηση για τα κοινωνικά 

πράγµατα, ριζοσπαστικότητα και µεταρρυθµιστικές ανησυχίες. Συχνά επιδίδονται στην 

εκπόνηση νέων θεωρητικών µοντέλων ζωής και στην επινόηση νέων εναλλακτικών λύσεων για 
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τα κοινωνικά, πολιτικά και ατοµικά προβλήµατα. Τα νέα γνωστικά επιτεύγµατα του εφήβου 

είναι κυρίως υπεύθυνα για τον τρόπο, που αντιλαµβάνεται ο έφηβος τον εαυτό του και τον κόσµο 

γύρω του και ειδικότερα η νέα ικανότητα του να χρησιµοποιεί αφηρηµένα συνδυαστικά σχήµατα 

και να διατυπώνει υποθέσεις που µπορούν να αντίκεινται προς την πραγµατικότητα. Στην 

εφηβική σκέψη κυριαρχεί η αίσθηση ότι υπάρχει µεγάλη απόσταση ανάµεσα στον πραγµατικό 

και στον ιδανικό κόσµο. Οι συγκρίσεις αυτές κάνουν τον έφηβο να νιώθει κατάθλιψη και 

απογοήτευση ή να γίνεται επαναστάτης και να τάσσεται µαχητικά υπέρ ανθρωπιστικών σκοπών 

και να υποστηρίζει έµπρακτα κάθε κίνηση για κοινωνική αλλαγή (Herbert, M., 1996, σελ. 45-78, 

Μάνος, Κ., 1986, σελ. 190-195, Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 158-160). 

 

1.2.1 Γονείς 

 

Σε αντίθεση µε το παιδί της προεφηβικής ηλικίας που βρίσκεται σε µια συµβιωτική 

εξάρτηση µε τους γονείς, οι έφηβοι εκδηλώνουν προς αυτούς έντονη αµφισβήτηση και 

εναντίωση, όπως και προς κάθε άλλη µορφή αυθεντίας. Σαν απόρροια των νέων δοµών της 

τυπικής σκέψης πάντα διαπιστώνουν έντονες ασυµφωνίες µε τα δικά τους ιδεαλιστικά σχήµατα 

και µε ευκολία αντιπροτείνουν στις συµβουλές και στις προτροπές των γονέων νέες 

εναλλακτικές λύσεις. Επίσης συχνά ενοχλούνται και κατηγορούν τους γονείς για υποκριτική 

στάση, όταν διαπιστώνουν διαφορές ανάµεσα στις αξίες που αυτοί πρεσβεύουν και στις 

καθηµερινές τους πράξεις.  

Παρά όµως τις όποιες διαφορές και εναντιώσεις των εφήβων και τις προσπάθειες 

ανεξαρτητοποίησης από την οικογένεια, αυτή εξακολουθεί να συµβάλλει θετικά στην αγωγή και 

την κοινωνικοποίηση του παιδιού κατά την εφηβεία, παρόλο που την περίοδο αυτή αυξάνεται η 

επίδραση του σχολείου, της οµάδας των συνοµηλίκων και άλλων κοινωνικών οµάδων. Αυτό 

συµβαίνει γιατί κατά την περίοδο της φοίτησης του εφήβου στο Γυµνάσιο και το Λύκειο, αυτός 

συνεχίζει να ζει στο σπίτι και να παραµένει συναισθηµατικά, κοινωνικά και οικονοµικά 

εξαρτηµένος από την οικογένεια. Και ενώ οι προσπάθειες του σχολείου συγκλίνουν κυρίως στην 

ικανοποίηση των πνευµατικών αναγκών του παιδιού, στην οικογένεια προέχει η ικανοποίηση 
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των βασικών βιοτικών αναγκών του καθώς και των αναγκών του για αγάπη, ασφάλεια, αποδοχή, 

αναγνώριση και ολοκλήρωση. Ως κοινωνική οµάδα, η οικογένεια παρουσιάζει ορισµένα εντελώς 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η προσωποκεντρικότητα, η αµεσότητα, η συχνότητα και η 

διάρκεια των επαφών και σχέσεων, το οµαδικό πνεύµα των µελών της κ.λπ. Αποτελεί µέχρι την 

ενηλικίωση ασφαλές φυσικό και συναισθηµατικό καταφύγιο, αλλά αποτελεί και πολύτιµο αρωγό 

σε κάθε συµβουλευτική παρέµβαση στους εφήβους για ψυχοπαθολογικά προβλήµατα (Μάνος, 

Κ., 1986, σελ. 196-210, Cole, M. και Cole, S., 2002, σελ. 78-85, Καψάλης, Α., 2003, σελ. 440-

441). 

 

1.2.2 Συνοµήλικοι 

 

Στο σχολείο, µε τις σχέσεις του µε τους συµµαθητές του και µε τους εκπαιδευτικούς, 

καθώς και µε τη συµµετοχή του σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, ο έφηβος αναπτύσσει την 

αίσθηση ότι αποτελεί σηµαντικό µέλος οµάδας, αναπτύσσει το πνεύµα της συνεργασίας και την 

κοινωνική συνείδηση. Η οµάδα των συνοµηλίκων, συµµαθητών ή µη, παίζει ολοένα και 

αυξανόµενο ρόλο στη ζωή των εφήβων σαν παράγοντας κοινωνικοποίησης. Μέσα στην οµάδα 

αυτή οι έφηβοι ασκούνται στην κατάκτηση της ανεξαρτησίας τους από τους ενηλίκους. 

Επιζητώντας και βρίσκοντας επιδοκιµασία και αναγνώριση, καταφέρνουν να απαγκιστρωθούν 

από την εξάρτηση από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Μια βασική επίσης δυνατότητα που 

προσφέρει η οµάδα των συνοµηλίκων είναι η φυσιολογική αλληλεπίδραση των δύο φύλων. Στην 

πρώτη περίοδο της εφηβικής ηλικίας υπάρχει χαρακτηριστικά µέσα στην οµάδα αυστηρός 

διαχωρισµός των δυο φύλων, ενώ από την ηλικία 14 έως 15 χρόνων αρχίζει η διαπροσωπική 

σύνδεση που θα οδηγήσει σιγά-σιγά στην οικοδόµηση ετερόφυλων σχέσεων (Καψάλης, Α., 

2003, σελ. 441-444). 

Μια υπόθεση για την ερµηνεία της σηµαντικότητας της οµάδας των συνοµηλίκων είναι 

ότι αυτή συµπληρώνει τα κενά που αφήνει συχνά η οικογένεια, στις περιπτώσεις που οι γονείς 

αποτυχαίνουν στους ρόλο που τους ανήκει, της ικανοποίησης δηλαδή των βασικών βιοτικών, 

ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των παιδιών τους.  
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Σύµφωνα µε µια άλλη υπόθεση οι γονείς και οι συνοµήλικοι επηρεάζουν διαφορετικές 

περιοχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς των νέων. Οι συνοµήλικοι τους επηρεάζουν 

κυρίως σε ζητήµατα της καθηµερινής πραγµατικότητας (ενδυµασία, κόµµωση, διαµόρφωση 

ελεύθερου χρόνου κ.λπ.), ενώ οι γονείς σε αποφάσεις που σχετίζονται µε το µέλλον τους. Είναι 

βέβαιο όµως ότι οι γονείς γίνονται λιγότερο σηµαντικοί στα µάτια των εφήβων όσο περνάνε τα 

χρόνια και η σχέση τους µε τους συνοµηλίκους είναι εκείνη που πλέον δεσπόζει στην ζωή τους 

σε αυτή την ηλικία, στην πορεία της κοινωνικοποίησής τους και στην αναζήτηση της 

προσωπικής τους ταυτότητας του Εγώ. ∆ιευκολύνεται µε τη σχέση αυτή και η διοχέτευση της 

περισσής ενεργητικότητας τους σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις οµαδικής ζωής, όπως είναι ο 

αθλητισµός, η µουσική, η ενασχόληση µε τα κοινά κ.λπ. που είναι αναγκαίες για την οµαλή 

κοινωνικοποίησή τους (Μακρή-Μπότσαρη, Ε., 2001, σελ. 95-96 και 99-101, Cole, M. και Cole, 

S., 2002, σελ. 78-84 και 56-71, Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 57-81, Τριανταφύλλου, Τ., 

1998, σελ. 118, Herbert, M., 1996, σελ. 19-40, Μάνος, Κ., 1986, σελ. 211-221, Καψάλης, Α., 

2003, σελ. 441-444). 

 

1.2.3 Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες κοινωνικοποίησης; 

 

Ο βαθµός σηµαντικότητας µιας οµάδας στην κοινωνικοποίηση των εφήβων καθορίζεται 

κυρίως µε κριτήριο την κοινωνική στήριξη που τους παρέχει.  Η κοινωνική στήριξη αναφέρεται 

στην αποδοχή, το εvδιαφέροv και τη βοήθεια που προσφέρονται στους εφήβους, που είναι 

αναγκαία για την δηµιουργία θετικής αυτοεικόνας και αύξηση της αυτοεκτίµησής τους ώστε να 

µπορέσουν να αναπτυχθούν φυσιολογικά, µε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση, ώστε να δοµήσουν 

φυσιολογικές διαπροσωπικές κοινωνικές σχέσεις. Όσοι προσφέρουν στους εφήβους 

ικανοποιητική κοινωνική στήριξη περιγράφονται µε τον όρο «σηµαντικοί άλλοι». Για τους 

εφήβους εντάσσονται στην κατηγορία των «σηµαντικών άλλων», οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και 

οι συνοµήλικοι. Οι γονείς µε την αγάπη, προστασία και λοιπά οικογενειακά χαρακτηριστικά στα 

οποία αναφερθήκαµε παίζουν σοβαρό κοινωνικοποιητικό ρόλο. Αν όµως αποτύχουν στο ρόλο 

αυτό, οι έφηβοι δυσκολεύονται να διαµορφώσουν θετική αυτοεικόνα και να αναπτύξουν 
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εποικοδοµητικές διαπροσωπικές σχέσεις. Αν µάλιστα βιώσουν απόρριψη, παραµέληση και 

εχθρότητα από τους γονείς αυξάνονται οι πιθανότητες να εκδηλώσουν ποικίλες ψυχοπαθολογικές 

διαταραχές µε πιθανό επακόλουθο αντικοινωνική συµπεριφορά. Ο ρόλος της στήριξης των 

εφήβων από τους εκπαιδευτικούς είναι επίσης σηµαντικός και αναπληρώνει συχνά τα κενά στις 

σχέσεις του εφήβου µε την οικογένεια του. Όταν ο εκπαιδευτικός αποδέχεται τον έφηβο µαθητή, 

κατανοεί τα προβλήµατά του, τον ενθαρρύνει να ανακαλύψει από µόνος του τις δυνατότητές του, 

να θέσει τους στόχους του, να πάρει κάποιες αποφάσεις και να κατευθύνει τη ζωή του, τότε 

συµβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου της αυτοεκτίµησης του, στη σχολική επιτυχία αλλά και 

τον βοηθάει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων του. Όσον αφορά τη στήριξη από τους 

συνοµηλίκους, έχει αποδειχθεί θετική συσχέτιση ανάµεσα στην κοινωνική στήριξη από τους 

συνοµηλίκους και στο ψυχολογικό ευ ζην των εφήβων. Οι υποστηρικτικές σχέσεις µεταξύ των 

εφήβων συνδέονται µε υψηλότερη αυτοεκτίµηση, θετικότερες αυτοαντιλήψεις, χαµηλότερα 

επίπεδα κατάθλιψης και καλύτερη προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον. Έρευνες έχουν 

αποκαλύψει ότι κάποια από τα παιδιά που µεγαλώνουν σε δυσµενές περιβάλλον, σε περιβάλλον 

φτώχειας, απόρριψης, κακοποίησης ή αδιαφορίας από τους γονείς, κατορθώνουν να 

προχωρήσουν οµαλά προς την ενηλικίωση, βοηθούµενα από τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις µε 

τους συνοµηλίκους τους. Άλλες φορές όµως η ένταξη ενός εφήβου σε οµάδες συνοµηλίκων, που 

εκδηλώνουν παραβατική ή επιθετική συµπεριφορά και κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, 

σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε ανάπτυξη αντικοινωνικής συµπεριφοράς (Μακρή-Μπότσαρη, Ε., 

2001, σελ. 89-96).  

Αλλά τελικά ποιοι είναι οι πιο «σηµαντικοί άλλοι» για τους εφήβους; Το ερώτηµα είναι 

δύσκολο να απαντηθεί, αλλά µεγαλύτερη σηµασία έχει η κατανόηση ότι όσο περισσότεροι 

υποστηρικτικοί παράγοντες συνυπάρχουν, τόσο µειώνονται οι πιθανότητες ανάπτυξης 

κατάλληλου υποστρώµατος για εµφάνιση προβληµάτων συµπεριφοράς. 

1.2.4 H «ταυτότητα του Εγώ»  

Όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες παράγοντες επίδρασης στην πορεία του εφήβου προς τη 

ενηλικίωση συναρτούν ένα παζλ που πρέπει µε επιτυχία να συµπληρωθεί για να αποκτηθεί η 

ταυτότητα του Εγώ, που αποτελεί την βασικότερη αναπτυξιακή απαίτηση στον τοµέα της 
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προσωπικότητας κατά την εφηβεία. Η ανάπτυξη της ταυτότητας του ΕΓΩ αναφέρεται στον 

πυρήνα του χαρακτήρα ή της προσωπικότητας του και θεωρείται ουσιώδης προϋπόθεση για να 

µπορέσει το άτοµο στη συνέχεια να διαµορφώσει ουσιαστικές και σε βάθος διαπροσωπικές 

σχέσεις (Erikson, Ε., 1968, Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 57-81). 

Ο έφηβος αποκτά αυτογνωσία µε µια συνεχή δυναµική και ενεργητική προσπάθεια να 

γνωρίσει όλες τις πτυχές του χαρακτήρα του. Η διαδικασία περιλαµβάνει αµφισβήτηση του µέχρι 

τότε εαυτού του και αυτοκριτική µε βάση την αυτοαντίληψή του, δηλαδή την εικόνα που έχει ο 

ίδιος για τον εαυτό του αλλά και την εικόνα που έχουν γι’ αυτόν οι «σηµαντικοί άλλοι».  

Αναλυτικότερα, ο έφηβος θα πρέπει να συνενώσει τους διάφορους ρόλους, σχέσεις, 

ενδιαφέροντα, στάσεις και εµπειρίες του παρελθόντος που βίωσε µαζί µε γονείς, εκπαιδευτικούς, 

συνοµηλίκους ή και µόνος του, σε µια ενιαία λειτουργική εικόνα. Θα προσπαθήσει να δώσει µια 

απάντηση στα ερωτήµατα: «Ποιος είµαι;», «Από πού έρχοµαι;» και «Πού πηγαίνω;». Θα πρέπει 

να αποκτήσει µια σαφή ιδέα για το ρόλο που θα διαδραµατίσει µέσα στην κοινωνία, να 

διαµορφώσει µια φιλοσοφία της ζωής και να αποσαφηνίσει ένα πρόγραµµα δράσης για µια σειρά 

σηµαντικών επιλογών (εκπαιδευτικών, επαγγελµατικών, σχέσεως, ηθικής, ιδεολογίας).  

Συχνά όµως στην παραπάνω ενεργητική πορεία προς την αυτογνωσία, υπάρχει 

σύγκρουση µεταξύ αυτού που ο έφηβος θεωρεί ιδανικό εαυτό και του πραγµατικού εαυτού του, 

που µπορεί να οδηγήσει σε ποικίλες συναισθηµατικές διαταραχές. Όταν η σύγκρουση είναι 

µεγάλη, η ανάγκη για αποδοχή και επιδοκιµασία των «σηµαντικών άλλων» τον οδηγεί στην 

δηµιουργία συχνά εκτός του αληθινού, και ενός «ψεύτικου» εαυτού, ή και µερικές φορές 

πολλαπλών και αντιφατικών µεταξύ τους εαυτών. Όσο µικρότερη είναι η σύγκρουση, τόσο η 

αυτοεκτίµηση µεγαλώνει και η εσωτερική του συνοχή ισχυροποιείται, συντελώντας σε µια 

επιτυχηµένη πορεία κατά την εφηβεία. Αποτέλεσµα της παραπάνω πολύπλοκης διαδικασίας 

είναι η ανάπτυξη της ταυτότητας του Εγώ που θα καθορίζει στο εξής τη συµπεριφορά που 

υιοθετεί ο έφηβος απέναντι στον εαυτό του, αλλά και στις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. 

Οι παράγοντες διαµόρφωσης της ταυτότητας του Εγώ, είναι ατοµικοί και κοινωνικοί. 

Κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζουν οι εµπειρίες και τα βιώµατα της παιδικής ηλικίας (οικογένεια, 

σχολείο, συνοµήλικοι) αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο καλείται ο έφηβος να ζήσει 
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στο άµεσο µέλλον. Ειδικά στις κοινωνίες που έχουν ταχύτατους ρυθµούς κοινωνικής αλλαγής 

όπως είναι οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, οι ρόλοι των ενηλίκων είναι πολύπλοκοι, τα 

παρεχόµενα πρότυπα ασαφή και αµφιβόλου ποιότητας, οι εναλλακτικές λύσεις για όλους τους 

τοµείς της ζωής είναι πολλές και µη ασφαλείς και η προετοιµασία για επαγγελµατική 

σταδιοδροµία και οικονοµική αυτάρκεια είναι ανεπαρκής. Στο περιβάλλον αυτό η ιεράρχηση 

αξιών και σκοπών και ο καθορισµός ενός συνεπούς σχεδίου δράσης για τη δηµιουργία µιας 

ολοκληρωµένης και σταθερής προσωπικότητας γίνεται έργο δύσκολο και χρονοβόρο και 

χρειάζεται τη βοήθεια και υποστήριξη από όλους τους κοινωνικοποιητικούς φορείς. Από την 

επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου της εφηβείας για την κατάκτηση µιας σταθερής και 

δυναµικής ταυτότητας του Εγώ εξαρτάται και η επίτευξη ψυχικής ισορροπίας, ενώ η αποτυχία 

µπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση εσωτερικών εντάσεων και συγκρούσεων, απώλεια της 

εσωτερικής συνοχής, συναισθηµατικής αστάθειας και ποικίλων ψυχοπαθολογικών προβληµάτων 

(Herbert, M., 1996, σελ. 32-44, Παρασκευόπουλος, Ι., 1984β, σελ. 57-81 και 160-173, Cole, M. 

και Cole, S., 2002, σελ. 145-149, Erikson, Ε., 1968). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2.  ΟΙ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  
 

2.1 ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

 

Όταν κατακτηθεί η ταυτότητα του Εγώ, ο έφηβος θα έχει πλέον παραδεχθεί ορισµένες 

βασικές ηθικές αρχές που θα καθορίζουν στο εξής την συµπεριφορά του. Η ζητούµενη κοινωνικά 

σωστή συµπεριφορά, ασφαλώς συνδέεται µε την κατανόηση των κοινωνικών θεσµών και κυρίως 

µε την αναγνώριση των αναγκών της κοινωνίας για προστασία των πολιτών της, που 

προϋποθέτει την ηθική εξέλιξη του εφήβου σε ένα ανώτερο στάδιο. Κατά τους J. Piaget και L. 

Kohlberg η ηθική ανάπτυξη γίνεται σε στάδια παράλληλα και αλληλένδετα µε την ανάπτυξη της 

σκέψης των παιδιών και εφήβων (Παρασκευόπουλος, Ι., 1984α, σελ. 171-191, Cole, M. και Cole, 

S., 2002, σελ. 129-137) ). Σύµφωνα µε τις θεωρίες αυτές τα µικρότερα παιδιά σε ένα 

προσυµβατικό επίπεδο, έχουν µια ετερόνοµη ηθική που οφείλεται στην υιοθέτηση των κανόνων 

που επιβάλλουν οι άλλοι (π.χ. η οικογένεια) και συµµορφώνονται για να αποφύγουν την τιµωρία. 

Στο τέλος της παιδικής ηλικίας, στην εφηβεία αναπτύσσεται η συµβατική ηθική της έννοµης 

τάξης που ορίζει κανόνες για το καλό της κοινωνίας. Οι έφηβοι αρχίζουν να λαµβάνουν υπόψη 

τους τις κοινωνικές συµβάσεις και να αναγνωρίζουν την ύπαρξη κανόνων και νόµων. 

Υπακούουν στους νόµους, εκτός από ακραίες περιπτώσεις αδικιών που έρχονται σε σφοδρή 

σύγκρουση µε τα πιστεύω τους. Η τάση για αµφισβήτηση και ανεξαρτησία όµως, κάνει τους 

εφήβους να θεωρούν τους φορείς εξουσίας (καθηγητές, αστυνοµία, δικαστήρια) ταυτόσηµους µε 

την καταπίεση και τον περιορισµό. Σταδιακά έως τα 18 η αντιµετώπιση αυτή διαφοροποιείται 

και αντικαθίσταται από την αναγνώριση των αναγκών της κοινωνίας για προστασία των πολιτών 

της. Πιστεύουν δηλαδή ότι η κοινωνία έχει νόµιµη εξουσία πάνω στα άτοµα και θεωρούν 

υποχρέωσή τους την αποδοχή των νόµων της κοινωνίας, των ηθών και των κριτηρίων της 

ευπρεπούς συµπεριφοράς. Το επίπεδο ηθικής ανάπτυξης είναι πλέον (µε προϋπόθεση την 

αντίστοιχη επαρκή ανάπτυξη της τυπικής σκέψης) µετασυµβατικό και η ηθική πλέον γίνεται 

αυτόνοµη. Αρχικά αναπτύσσεται η ηθική του κοινωνικού συµβολαίου, κατά την οποία ο έφηβος 

ακολουθεί κώδικες ηθικών αρχών, όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη, ο σεβασµός των ανθρώπινων 
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δικαιωµάτων που υπερισχύουν των ατοµικών ή οικογενειακών συµφερόντων. Υπερισχύει η 

ανάγκη για διατήρηση της δοµής της κοινωνίας µε όσο γίνεται λιγότερους κλυδωνισµούς. Ο 

έφηβος σέβεται τους κανόνες και τους νόµους γιατί αποτελούν το κοινωνικό συµβόλαιο, που 

πρεσβεύει συµπεριφορές προσανατολισµένες προς την επίτευξη της γενικής ωφέλειας. Στο 

ανώτερο στάδιο ηθικής ανάπτυξης, ο έφηβος ακολουθεί ηθικές αρχές που έχει επιλέξει ο ίδιος, 

για τις οποίες έχει αίσθηση προσωπικής δέσµευσης, πέρα από ατοµικά ή οικογενειακά 

συµφέροντα. Πιστεύει στην αξία των αρχών του και όταν οι νόµοι του κράτους τις παραβιάζουν, 

ενεργεί µε βάση αυτές, ανεξαρτήτως συνεπειών (Herbert, M., 1996, σελ. 112-113, Cole, M. και 

Cole, S., 2002, σελ. 129-137, Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 22-25).  

Βασική λοιπόν προϋπόθεση για κοινωνικά σωστή συµπεριφορά είναι να µπορέσει το νέο 

άτοµο να εγκαταλείψει την προσυµβατική και τη συµβατική ηθική και να κατακτήσει την 

ανώτερη βαθµίδα ηθικότητας, την αυτόνοµη ηθική, την ηθική των προσωπικών αξιών. Πολλοί 

νεαροί παραβάτες του νόµου λειτουργούν σε ένα προσυµβατικό ηθικό επίπεδο, που εξηγεί εν 

µέρει την αντικοινωνική συµπεριφορά τους και καταδεικνύει την αξία της αγωγής, που προάγει 

την σωστή κοινωνικοποίηση και την ηθική ανάπτυξη.  

 

2.2 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

 

Πολλοί έφηβοι αντιµετωπίζουν συναισθηµατικές διαταραχές, που είναι πιο έντονες των 

συνήθων κατά την εφηβεία ψυχοσυναισθηµατικών αντιδράσεων, που περιγράφηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Μερικές από αυτές είναι υπερβολικό άγχος, κατάθλιψη, αισθήµατα 

αναξιότητας, κατωτερότητας και ατολµίας, κυκλοθυµική διάθεση. Τα αίτια βρίσκονται συνήθως 

στο κοινωνικό περιβάλλον του εφήβου αλλά και στην αναµενόµενη αύξηση των 

συναισθηµατικών µεταπτώσεων λόγω των δραµατικών βιολογικών και ψυχολογικών αλλαγών 

της εφηβείας που περιγράφηκαν. Τα προβλήµατα αυτά είναι συνηθέστερα στην αρχή της 

εφηβείας και στα αγόρια παρουσιάζονται περίπου µε τα ίδια ποσοστά όπως στα κορίτσια.  

Περίπου το 10-15% των εφήβων δοκιµάζει λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά ψυχολογικά 
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προβλήµατα, για τα οποία οι γονείς χρειάζεται να βοηθήσουν τα παιδιά τους και αρκετά συχνά 

να αναζητήσουν τη βοήθεια ειδικών συµβούλων. Για την περιγραφή των προβληµάτων αυτών 

έχουν χρησιµοποιηθεί πολλές ορολογίες («απροσάρµοστος», «νευρικός», «νευρωτικός», 

«συναισθηµατικά διαταραγµένος», «δύσκολος χαρακτήρας» «βίαιος, επιθετικός» «εξαρτηµένος 

από ουσίες» κ.ά.). Οι διαταραχές αυτές έχουν µεγάλο εύρος που κυµαίνεται από την κατάθλιψη, 

το άγχος, τη συστολή, τη δειλία και την απόσυρση ως την αποτυχία προσαρµογής, την 

επιθετικότητα (κατά άλλων ή και του ίδιου του εαυτού τους), τη χρήση ουσιών (αλκοόλ-

ναρκωτικά), την καταστροφικότητα, την κλοπή και άλλες µορφές παραβάσεων του νόµου και 

των οικογενειακών, σχολικών και κοινωνικών κανόνων (Herbert, M., 1996, σελ. 86-90).  

 Παρόλο που οι καθαρές ψυχιατρικές περιπτώσεις είναι λίγες, πρέπει να τις λαµβάνουµε 

υπόψη, γιατί αφενός ευθύνονται για προβλήµατα διαταραχών συµπεριφοράς και συναισθήµατος 

και αφετέρου συνήθως δεν είναι σύνδροµα πλήρως ανεπτυγµένα, όπως των ενηλίκων, και 

υπάρχουν πολλά περιθώρια θεραπευτικών παρεµβάσεων. Έτσι, σχετικά σπάνια βρισκόµαστε 

αντιµέτωποι µε σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές όπως νευρώσεις, διαταραχές της διάθεσης 

(κατάθλιψη, διπολική διαταραχή), σχιζοφρένεια, νευρική ανορεξία, βουλιµία κ.ά. Οι παθήσεις 

αυτές δεν είναι πάντοτε εύκολα αναγνωρίσιµες και µπορούν να είναι παράγοντες εκδήλωσης 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς, που συχνά είναι επικίνδυνη για τη σωµατική ακεραιότητα του 

ίδιου του εφήβου αλλά και για την ίδια του τη ζωή (διαταραχές διατροφής, αυτοτραυµατισµοί, 

αυτοκτονία).  

Οι παραπάνω ορολογίες είναι συχνά αµφίσηµες και η ερµηνεία τους πρέπει να συνδέεται 

µε την ακριβή κατάσταση µε την οποία συσχετίσθηκαν. Η διάκριση του παθολογικού από το 

ακραίο φυσιολογικό είναι πολύ δύσκολη για τον µη ειδικό και πολλές παραποµπές νέων στους 

ειδικούς είναι άσκοπες, ενώ ισχύει και το αντίστροφο. Το παθολογικό αφορά την λεγόµενη 

αντικοινωνική συµπεριφορά, µε την επιθετικότητα (aggression) και τις πολλές µορφές της που 

θα αναφέρουµε στη συνέχεια, να καλύπτει το µεγαλύτερο κοµµάτι της ερµηνείας του όρου.  

Υπάρχουν δυο διακριτά είδη προβληµάτων: αφενός όσα έχουν σχέση κυρίως µε ψυχικές 

και συναισθηµατικές διαταραχές ή εντάσεις και δεν εµπλέκουν συνήθως τη δικαιοσύνη και τις 

αρχές και αφετέρου όσα περιλαµβάνουν τέτοιου βαθµού παραβατική συµπεριφορά ώστε ενοχλεί 
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ή βλάπτει άλλους πολίτες και συχνά καλούνται οι αστυνοµικές και δικαστικές αρχές για την 

αντιµετώπιση (Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 15). 

 

2.2.1 Ψυχοσυναισθηµατικές ∆ιαταραχές 

 

Η πρώτη κατηγορία, δηλαδή οι ψυχοσυναισθηµατικές διαταραχές των εφήβων 

αναδεικνύονται συνήθως κατά τη σχέση τους µε τους συνοµηλίκους τους και περιλαµβάνουν την 

πρώιµη εµπειρία και εξάρτηση από το κάπνισµα, τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, τη βουλιµία, 

την υπνηλία, τη στείρα ονειροπόληση, την υπερβολική ενασχόληση µε την εξωτερική εµφάνιση, 

την κακή συµπεριφορά, τις απουσίες από το σχολείο και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, τη 

σχολική αποτυχία κ.λπ. Στα περισσότερα παιδιά εµφανίζονται τέτοια προβλήµατα για σύντοµο 

χρονικό διάστηµα και σε συγκεκριµένες περιόδους, ενώ αργότερα ελαχιστοποιούνται ή 

εξαφανίζονται εντελώς. Τα προβλήµατα αυτά, όταν υπερβαίνουν κάποια όρια ή όταν 

εµφανίζονται σε πολύ µικρές ηλικίες θεωρούνται αντικοινωνική συµπεριφορά και χρειάζεται 

λεπτοµερέστερη µελέτη για την ερµηνεία της και την αποτελεσµατική αντιµετώπισή της από 

γονείς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους κ.ά. φορείς υποστήριξης (Ηerbert M. 1996 σελ. 107-120, 

Τριανταφύλλου, Τ., 1998, 121-122). Οι ακραίες περιπτώσεις ψυχολογικών προβληµάτων 

συµπεριφοράς είναι ταξινοµηµένες στα διαγνωστικά συστήµατα των ψυχικών διαταραχών και 

αντιµετωπίζονται από το σύστηµα ψυχικής υγείας της κοινωνίας. 

 

2.2.2 Παραβατική ή παραπτωµατική συµπεριφορά  

 

Η δεύτερη κατηγορία διαταραχών, δηλαδή η παραβατική ή παραπτωµατική συµπεριφορά 

που είναι καταχωρηµένη και στον ποινικό κώδικα, αφορά σχετικά µικρό κοµµάτι εφήβων, αλλά 

η σοβαρότητά τους µερικές φορές προκαλεί την εµπλοκή των αρχών (ποινικά αδικήµατα, χρήση 

ουσιών, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κ.λπ.). Παρ’ όλα αυτά, συνήθως την 

πραγµατική αρµοδιότητα έχουν οι φορείς ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης και 
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θεραπείας. Αυτό όµως δεν αναγνωρίζεται εγκαίρως, µε αποτέλεσµα όταν διαπιστωθεί, η 

ψυχοθεραπευτική ή η συµβουλευτική παρέµβαση για την προστασία των ανηλίκων είναι πολύ 

δύσκολη.  

Ο όρος παραβατική ή παραπτωµατική συµπεριφορά είναι νοµικός, παρά ιατρικός ή 

ψυχιατρικός και αναφέρεται σε παράνοµες δραστηριότητες που διαπράττονται από ανηλίκους 

και έχουν ποικίλη σοβαρότητα και επιπτώσεις τόσο στους ίδιους τους παραβάτες όσο και στους 

ανθρώπους που βλάπτονται. Ωστόσο, µερικοί τύποι παραβατικής συµπεριφοράς 

χρησιµοποιήθηκαν ως διαγνωστικά κριτήρια για την ψυχιατρική κατηγορία των «διαταραχών 

διαγωγής» από τη 10η ταξινόµηση των Ψυχικών και Συµπεριφορικών ∆ιαταραχών ICD-10 

(World Health Organization, 1993) και για τις «διαταραχές διασπαστικής συµπεριφοράς» από 

την 4η έκδοση του ∆ιαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών ∆ιαταραχών της 

Αµερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). Από 

κάθε σύστηµα ταξινόµησης υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες που θα αναφερθούν σε επόµενο 

κεφάλαιο. 

Είναι ανάγκη να αναφερθούµε σ’ αυτό το σηµείο µε πιο µεγάλη ακρίβεια στους ορισµούς 

της λεγόµενης αντικοινωνικής συµπεριφοράς και κυρίως της παραβατικής, µε έµφαση στην 

επιθετικότητα, ώστε να συνεννοούµαστε σε όλο το κείµενο, ενώ στα επόµενα κεφάλαια θα 

ασχοληθούµε µε τις µορφές που αυτή εκδηλώνεται στο χώρο ζωής των περισσοτέρων εφήβων, 

δηλαδή στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και έξω από αυτό. 

 

2.2.3 Ορισµοί από τη δικαιοσύνη ανηλίκων  

 

Οι υπηρεσίες ποινικής δικαιοσύνης χρησιµοποιούν κατά κόρον τους όρους 

«αντικοινωνική συµπεριφορά», «εγκληµατικότητα» και «αποκλίνουσα συµπεριφορά» εννοώντας 

οποιαδήποτε πράξη παραβιάζει τους κανόνες και τους νόµους µιας κοινωνίας. Η δικαιοσύνη 

λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του παραπτώµατος τις διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες: 1) 

Κοινές αξιόποινες πράξεις, αυτές δηλαδή που είναι παράνοµες και διώκονται ανεξαρτήτως 

ηλικίας του δράστη (π.χ. ανθρωποκτονία, διάρρηξη, κλοπή, εκβιασµό, σωµατική ή σεξουαλική 
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βία, εµπόριο ναρκωτικών κ.ά.). 2) Ιδιαίτερες αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες οι ενήλικοι δεν 

συλλαµβάνονται, ούτε τιµωρούνται από τη δικαιοσύνη, αλλά µόνο οι ανήλικοι (χρήση αλκοόλ, 

παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών, είσοδο σε ορισµένων τύπων κέντρα ψυχαγωγίας, φυγή 

από το σπίτι ή από το σχολείο κ.ά.). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν αποτελούν ποινικά 

αδικήµατα και δεν δικάζονται σε ποινικά δικαστήρια και αρκεί η παρέµβαση των γονέων ή 

άλλων φορέων υποστήριξης (Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 15-19, Connor, D., 2002, σελ. 1-27, 

Κουράκης, Ν., 2005).  

Ενδιαµέσως των δύο παραπάνω κατηγοριών υπάρχουν µεγάλη ποικιλία παραπτωµατικών 

δραστηριοτήτων όπως χρήση ουσιών, βία κατά συγγενών ή συµµαθητών, µικροκλοπές, ύβρεις 

και διαπληκτισµοί, ψεύδη κ.ά. που ανάλογα µε τη σοβαρότητα µπορεί να υπαχθούν σε µια από 

τις δυο κατηγορίες. Οι περισσότερες από τις παραπάνω µορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς 

χαρακτηρίζονται σαν επιθετικές και γι’ αυτό η έννοια «επιθετικότητα» (aggression) είναι 

κεντρικής σηµασίας και χρειάζεται ακριβέστερη οριοθέτηση. 

Η επιθετική συµπεριφορά είναι µια έκφανση της αντικοινωνικής συµπεριφοράς στους 

εφήβους που χρήζει άµεσης αντιµετώπισης. Ο όρος «επιθετικότητα» έχει πολύ ευρεία σηµασία, 

από απλή εξύβριση και φραστική απειλή ως και επίθεση κατά της ζωής, όπως έχουµε δει 

επανειληµµένα και µε αυξανόµενη συχνότητα σε σχολεία της Αµερικής (µαθητές να πυροβολούν 

συµµαθητές τους), αλλά και σε όλο τον κόσµο (π.χ. πρόκληση θανατηφόρων ατυχηµάτων από 

εφήβους υπό επήρεια ουσιών, εγκληµατικές ενέργειες κατά άλλων ή και κατά του ίδιου του 

εαυτού τους, µε απόπειρες αυτοκτονίας).  

Η πολυπλοκότητα στην κατανόηση του προβλήµατος της επιθετικότητας στη νεολαία 

δικαιολογεί τους πολλούς ορισµούς που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν αυτή τη 

συµπεριφορά («επιθετικός», «βίαιος», «διαταραγµένος», «ψυχοπαθής», «αποκλίνων», 

«εγκληµατίας», «αντικοινωνικός» κ.ά. Η ορολογία εξαρτάται τόσο από τις ίδιες τις πράξεις, όσο 

και από τους φορείς που αντιµετωπίζουν τις πράξεις (δικαιοσύνη ανηλίκων, ψυχιατρική, 

κοινωνιολογία, εκπαίδευση). Η διαφορετική προσέγγιση από ποικίλους φορείς της ίδιας 

περίπτωσης δηµιουργεί πολλαπλές επιλογές αντιµετώπισής της. Ένα άτοµο που διαπράττει ένα 

ποινικό αδίκηµα είναι υπεύθυνο για την πράξη; και τότε µια ψυχοθεραπευτική αντιµετώπιση ή 
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µια ποινική καταδίκη είναι αναγκαία; Και η ποινική καταδίκη θα βελτιώσει («σωφρονίσει») ή θα 

καταστρέψει την ευαίσθητη ψυχή του νεαρού παραβάτη; Η ποινή θα έχει λάβει υπόψη τα αίτια 

της αντικοινωνικής συµπεριφοράς ή θα ενεργήσει η δικαιοσύνη σαν να δικάζει ενήλικο άτοµο; 

(Connor, D., 2002, σελ. 1-27, Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 15-19). 

 

2.3 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

 

Aς δούµε αναλυτικότερα µερικές σηµαντικές εκφάνσεις αντικοινωνικής συµπεριφοράς 

των εφήβων, που αφορούν γενικότερα προβλήµατα µε το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζουν και 

ειδικότερα προβλήµατα µε το σχολείο, τους συνοµηλίκους κ.ά. (Ιστοσελίδες 1, 2, 3, 4, Herbert, 

M., 1996, σελ. 215-220, Connor, D., 2002, σελ. 1-27).   

 

2.3.1 Επιθετική συµπεριφορά 

 

∆εδοµένου ότι η επιθετικότητα είναι ένα τόσο ετερογενές φαινόµενο και καλύπτει µια 

πολύ ευρεία ποικιλία συµπεριφορών έχουν γίνει προσπάθειες ταξινόµησής της, ώστε να 

υπάρχουν σχετικά ασφαλή κριτήρια πιθανολόγησης µιας ψυχοπαθολογικής διαταραχής. Μια 

κλασική διάκριση από τον C. Quay (1986) είναι αυτή µεταξύ φανερής και συγκαλυµµένης 

επιθετικότητας (Connor, D., 2002, σελ. 10-12). Η φανερή επιθετικότητα ορίζεται ως µια σαφής 

αντιπαραθετική πράξη φυσικής επιθετικότητας. Τα παραδείγµατα περιλαµβάνουν τη φυσική 

πάλη, τον εκφοβισµό, τη χρήση όπλων για απειλή και την ανοικτή περιφρόνηση των κανόνων 

και των νόµων. Η συγκαλυµµένη επιθετικότητα ορίζεται ως οποιαδήποτε παραβατική πράξη 

όπου γίνεται προσπάθεια απόκρυψης και αποφυγής της σύλληψης. Παραδείγµατα είναι η κλοπή, 

ο εµπρησµός, το σκασιαρχείο από το σχολείο, η φυγή από το σπίτι, η χρήση ναρκωτικών κ.ά.  

Μια ακόµη πιο λεπτοµερής αλλά και βοηθητική διαγνωστικά κατηγοριοποίηση είναι των 

J. Frick και συνεργατών του (1993), που πραγµατοποίησαν µια µετα-ανάλυση δεδοµένων από 60 
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έρευνες που συµπεριλάµβαναν πάνω από 28.000 παιδιά. Σύµφωνα µε αυτή, η επιθετική 

συµπεριφορά των παιδιών µπορεί να αναλυθεί µε βάση δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση κάνει 

τη διάκριση µεταξύ καταστροφικής και µη καταστροφικής επιθετικής συµπεριφοράς ενώ η 

δεύτερη κάνει τη διάκριση µεταξύ φανερής και συγκαλυµµένης επιθετικής συµπεριφοράς. Με 

βάση αυτές τις δύο διαστάσεις, οι ερευνητές διέκριναν τέσσερις κατηγορίες παιδιών µε 

προβλήµατα συµπεριφοράς: α) παιδιά µε φανερή µη καταστροφική επιθετική συµπεριφορά (π.χ. 

πείσµα, απειθαρχία, ανυπακοή, αψήφηση κινδύνου, αντιδραστικότητα, λεκτικοί διαπληκτισµοί), 

β) παιδιά µε φανερή καταστροφική συµπεριφορά (άσκηση σωµατικής βίας, εκφοβισµό, χρήση 

όπλων, τραµπουκισµοί, τροµοκρατικές ενέργειες), γ) παιδιά µε συγκαλυµµένη καταστροφική 

συµπεριφορά (π.χ. κλοπές, ψεύδη, βανδαλισµοί, εµπρησµοί) και δ) παιδιά µε συγκαλυµµένη µη 

καταστροφική συµπεριφορά (π.χ. χρήση ουσιών, µικροαπάτες, σκασιαρχείο από σχολείο, φυγή 

από σπίτι). Τα παιδιά που ανήκουν στην τρεις τελευταίες κατηγορίες είναι αυτά στα οποία 

διερευνάται και η πιθανότητα ψυχιατρικού τύπου διαταραχών διαγωγής (Κάκουρος, Ε. και 

Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 139-140). Άλλες κατηγοριοποιήσεις που διευκολύνουν την περιγραφή 

αλλά και την αξιολόγηση της επιθετικότητας και την πιθανή συσχέτισή της µε κάποια 

ψυχοπαθολογική κατάσταση αναφέρονται στη συνέχεια. Η παραδοσιακή διάκριση µεταξύ των 

«αντιδραστικών» και «δυναµικών» µορφών επιθετικότητας υπογραµµίζει δύο ευρείς τύπους 

επιθετικών συµπεριφορών. Οι δυναµικές µορφές είναι οι αναίτιες βίαιες συµπεριφορές ή αυτές 

που έχουν στόχο την επείγουσα απόκτηση τροφής, χρηµάτων (κλοπή), κοινωνικής υπεροχής και 

επικράτησης σε ένα χώρο κ.λπ. Οι αντιδραστικές µορφές είναι η απάντηση σε επιθέσεις για 

λόγους άµυνας ή προστασίας της περιουσίας, και συχνά παρατηρείται µεταξύ µαθητών στα 

σχολεία. Αυτός ο τύπος επιθετικότητας σε ένα βαθµό θεωρείται δικαιολογηµένος, αλλά όταν 

εκδηλώνεται σε υπερβολικό βαθµό πλησιάζει σε σηµασία την δυναµική επιθετικότητα. Οι 

δυναµικές µορφές έχουν συχνότερα ψυχοπαθολογικό υπόστρωµα. Έχει προταθεί και η διάκριση 

µεταξύ: α) επιθετικότητας και βίαιης συµπεριφοράς µε στόχο κάποιο υλικό κέρδος ή 

πλεονέκτηµα θέσης για τον επιτιθέµενο και β) µεταξύ της εχθρικής µορφής επιθετικότητας µε 

στόχο πρόκληση σωµατικής βλάβης ή πόνου στο θύµα, χωρίς φανερό κέρδος. ∆εν έχει 

τεκµηριωθεί µε µελέτες η χρησιµότητά της διάκρισης αυτής για πιθανολόγηση ψυχικής 

διαταραχής, αλλά η εχθρικής µορφής επιθετικότητα θυµίζει την έντονη παρορµητικότητα που 
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εµφανίζεται σε αρκετές περιπτώσεις ψυχικών διαταραχών και επειδή έχει συνήθως πιο οδυνηρές 

για το θύµα συνέπειες, αποτελεί πιο επείγουσα κατάσταση προς αντιµετώπιση (Connor, D., 

2002, σελ. 1-27, Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 16-19, Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, 

σελ. 139-140). 

Μια διάκριση µε περιγραφικά χαρακτηριστικά παρόµοια µε εκείνα της αντιδραστικής και 

δυναµικής επιθετικότητας είναι αυτή µεταξύ της ελεγχόµενης επιθετικότητας, όπου ο δράστης 

κρύβεται, είναι προσεκτικός, προσχεδιάζει τις κινήσεις του, αυτοπροστατεύεται για να κάνει π.χ. 

µια κλοπή και της εκρηκτικής, παρορµητικής επιθετικότητας, όπου ο δράστης είναι εκτός 

εαυτού, καταστρέφει και δικά του πράγµατα, εκτίθεται και σε ίδιο κίνδυνο, αδιαφορεί για τις 

συνέπειες, ποτέ δεν προσχεδιάζει, η συµπεριφορά του είναι απρόβλεπτη, ξαφνική και εξαιρετικά 

βίαιη. Η πρώτη µορφή συσχετίσθηκε συχνά µε χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ενώ η δεύτερη έχει 

συχνότερα οργανικό υπόστρωµα και πιθανά χρειάζεται πιο συχνά ψυχιατρική φαρµακευτική 

θεραπεία (Connor, D., 2002, σελ. 1-27). 

Μια τελευταία διάκριση είναι η διάκριση αν ο θύτης και το θύµα είναι διαφορετικό ή το 

ίδιο πρόσωπο. Έχει αναφερθεί παραπάνω ότι αντικοινωνική συµπεριφορά θεωρείται και η 

περίπτωση εκδήλωσης επιθετικότητας του εφήβου εναντίον του ίδιου του εαυτού του (ο θύτης 

είναι ταυτόχρονα και θύµα) και µε αυτή την έννοια µπορεί να περιληφθεί στην αντικοινωνική 

συµπεριφορά και η αυτοκτονική συµπεριφορά, ο αυτοτραυµατισµός, η χρήση ουσιών που 

προκαλούν οργανικές βλάβες αλλά και η απόσυρση και αποχή από το σχολείο και άλλες 

κοινωνικές δραστηριότητες.  

Οι προσπάθειες για ακριβή κατηγοριοποίηση των µορφών επιθετικότητας µπορεί να 

αποβούν χρήσιµες στην πιθανολόγηση συγκεκριµένων ψυχολογικών διαταραχών και στη 

σχεδίαση των θεραπευτικών παρεµβάσεων από τους κατάλληλους φορείς. Μια σηµαντική 

δυσκολία είναι ότι οι έννοιες και οι ορισµοί τέτοιων συµπεριφορών αγνοούν συχνά το 

περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο αυτές εµφανίζονται. Η ίδια επιθετική συµπεριφορά µπορεί να 

είναι αιτιολογηµένη ή αδικαιολόγητη λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο στο οποίο εµφανίζεται 

(π.χ. ύβρεις στο σχολείο την ώρα του µαθήµατος ή στο γήπεδο όπου η συναισθηµατική φόρτιση 

επιτρέπει κάποιες υπερβολές). Επίσης προσοχή χρειάζεται στην ηλικία του εφήβου που 
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εκδηλώνει µια µορφή αντικοινωνικής συµπεριφοράς, για να κατανοηθεί αυτή σε σχέση µε το 

αναπτυξιακό στάδιο που αυτός βρίσκεται. ∆εν µπορεί να κριθεί µια συµπεριφορά µε ίδια 

κριτήρια αν εκδηλώθηκε από ένα µαθητή 13 ή από έναν που είναι 18 ετών. Το επίπεδο 

ανάπτυξης ηθικής σκέψης που αναλύθηκε παραπάνω, είναι σηµαντικό στοιχείο για την 

αξιολόγηση της πράξης και της ερµηνείας της και διαφέρει πολύ ακόµη και µεταξύ εφήβων 

παρόµοιας ηλικίας. 

 

2.3.2 Προβλήµατα µε το σχολείο 

 

Τα προβλήµατα µε το σχολείο όπως είναι φυσικό δεσπόζουν στην εφηβική ηλικία και 

χρειάζονται ειδική ανάλυση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια αυξανόµενη ανησυχία όλων µας 

σχετικά µε τη βία και τις διαταραχές συµπεριφοράς στα σχολεία. Έχει σηµασία να ορισθεί η 

διαταρακτική αυτή συµπεριφορά µε τρόπο αντικειµενικό, κατά το δυνατόν, γιατί οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών διαφέρουν πάρα πολύ µεταξύ τους. Αυτό που οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν 

διαταρακτική και προβληµατική συµπεριφορά εξαρτάται από την άποψη που έχουν για τη φύση 

του παιδιού γενικά και του µαθητή ειδικότερα και τις προσδοκίες που έχουν από αυτόν. Στο ένα 

άκρο βρίσκεται η εικόνα του «καλού» µαθητή, που δείχνει σεβασµό και υπακούει πειθήνια τον 

αλάθητο καθηγητή - αυθεντία, δεν φέρνει αντιρρήσεις, κάνει ησυχία στην τάξη, αποδέχεται 

παθητικά το περιεχόµενο του µαθήµατος που του προσφέρεται και δεν επιχειρεί να διαταράξει 

την «τάξη». Στο άλλο άκρο ο µαθητής θεωρείται ως ένας ενεργητικός συνεργάτης στη 

διαδικασία της µάθησης, που µαθαίνει ενεργητικά, όχι από την αποστήθιση της διδακτέας ύλης, 

αλλά από την ενεργό συµµετοχή του που συνήθως περιέχει αµφισβήτηση και κριτική, διακόπτει 

τον καθηγητή και αρνείται να τον θεωρούν ένα «άγραφο χαρτί» που θα γεµίσει ο καθηγητής µε 

την κατεστηµένη γνώση. Σ’ αυτή την παιδο-κεντρική προσέγγιση, ο µαθητής µπορεί, αν είναι 

παθητικός δέκτης, να θεωρηθεί αποκλίνων, ενώ σύµφωνα µε την πρώτη δασκαλο-κεντρική 

άποψη η παθητικότητα είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει τον καλό µαθητή και η διατάραξη της 

ηρεµίας θεωρείται προβληµατική συµπεριφορά. Βέβαια τα παραδείγµατα είναι απλουστευτικά 

και δεν αφορούν σοβαρή παραβατική συµπεριφορά εφήβων, αλλά τηρουµένων των αναλογιών 
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µπορούν να επεκταθούν και σε άλλες θεωρήσεις προβληµατικών συµπεριφορών.  

Μπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε την πραγµατικά προβληµατική συµπεριφορά για την 

οποία δεν υπάρχουν αµφισβητήσεις, µε βάση την πολύχρονη εµπειρία στα σχολεία µέχρι σήµερα 

(Herbert, M., 1996, σελ. 215-220). ∆ιαταρακτική ή παραβατική συµπεριφορά εµφανίζεται 

µεταξύ: 

• µαθητή και εξουσίας, δηλαδή των κανόνων του εκπαιδευτικού συστήµατος 

(αργοπορίες, απουσίες, σκασιαρχείο, ανυπακοή), 

• µαθητή και διδακτικού αντικειµένου (επανειληµµένη ελλιπής προετοιµασία των 

µαθηµάτων, άρνηση συµµετοχής σε γραπτές εξετάσεις, αντίδραση σε προγραµµατισµένες 

εργασίες), 

• µαθητή και εκπαιδευτικού (χρήση ύβρεων και γενικά ανάρµοστης γλώσσας, 

επανειληµµένες διακοπές όταν µιλάει ο καθηγητής, άρνηση υπακοής σε οδηγίες, διατάραξη 

του µαθήµατος στην τάξη), 

• µαθητή και µαθητή (καβγάδες, απειλές, εκφοβισµοί, βίαιη επίθεση, εκβιασµοί, 

κλοπές), 

• µαθητή και ιδιοκτησίας (έλλειψη φροντίδας για τα βιβλία και τα όργανα του 

σχολείου, καταστροφή επίπλων, βανδαλισµοί), 

• µαθητή και κοινωνίας (καταστροφή της ιδιοκτησίας των άλλων ή και της 

κρατικής περιουσίας, π.χ. πινακίδων και µέσων µαζικής µεταφοράς). 

 

2.3.2.1  Ελλιπής σχολική φοίτηση 

 

Η ελλιπής σχολική φοίτηση είναι από τα σηµαντικότερα προβλήµατα γιατί δηµιουργεί 

διαταράσσει την οµαλή κοινωνικοποίηση των εφήβων, αλλά συσχετίζεται επίσης µε σχεδόν όλα 

τα είδη αντικοινωνικής συµπεριφοράς τους. Η σχολική φοίτηση µπορεί να είναι ελλιπής λόγω 

πλήρους διακοπής σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης πριν τελειώσει το Γυµνάσιο ή 

αµέσως µετά το τέλος του Γυµνασίου που είναι το όριο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 
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συµπίπτει µε την ηλικία των 15 χρόνων. Βέβαια και αργότερα εµφανίζονται περιπτώσεις 

διακοπής της φοίτησης συνήθως στο τέλος της Α΄ ή Β΄ τάξης του Λυκείου. 

Συνηθέστερα είναι ελλιπής λόγω του «σκασιαρχείου» που είναι εξαιρετικά δηµοφιλές 

µεταξύ των εφήβων. Το σκασιαρχείο µπορεί να είναι: α) «ηµινόµιµο», όταν ο έφηβος λείπει εν 

γνώσει των γονέων του (ασχέτως των αντιδράσεων που εκείνοι µπορεί να προβάλλουν) και µένει 

στο σπίτι αρνούµενος τη σχολική φοίτηση ή β) «παράνοµο» όταν λείπει και από το σχολείο και 

από το σπίτι, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς ή και αν το γνωρίζουν αδιαφορούν ή το 

επικροτούν. 

Στην πρώτη περίπτωση, η άρνηση στη σχολική φοίτηση συνοδεύεται συχνά από 

συµπτώµατα υπερβολικού στρες και άγχους που συχνά σωµατοποιείται µε αποτέλεσµα τελικά 

την αποφυγή του σχολείου. Οι έφηβοι µπορεί να είναι χλωµοί, να τρέµουν, να εµφανίζουν 

σωµατική αδιαθεσία, πόνους στην κοιλιά, πονοκεφάλους, να απέχουν από το φαγητό, να νιώθουν 

ναυτία ή και να κάνουν εµέτους. Προφανώς οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν τα σωµατικά 

συµπτώµατα µε τη βοήθεια του γιατρού, αλλά συνήθως αποδεικνύεται ότι αυτά δεν έχουν 

οργανική βάση. Αυτά τα συµπτώµατα έχουν την τάση να υποχωρούν τα Σαββατοκύριακα και 

κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, ή ακόµα και αµέσως µετά την συγκατάθεση των 

γονιών να µείνει ο µαθητής στο σπίτι. 

Η σχολική άρνηση γίνεται συχνότερη µετά από µια δικαιολογηµένη απουσία από το 

σχολείο, οπότε η απώλεια της συνέχειας της ύλης, δυσκολεύει την κατανόηση των παρακάτω 

µαθηµάτων. Ο µαθητής νιώθει άσχηµα όταν δεν κατανοεί το µάθηµα (συχνότερα τα µαθηµατικά) 

και αυτό γίνεται σταθερή πηγή άγχους και αίτια πολλών απουσιών, που εντείνουν το πρόβληµα. 

Παρακάτω θα δούµε και σηµαντικότερες αιτίες αποχής από το σχολείο, όπως ο εκφοβισµός και η 

θυµατοποίηση από άλλους εφήβους, που συνήθως όµως οδηγούν σε παράνοµο σκασιαρχείο, 

χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς. (Herbert, M., 1996, σελ. 212-215). 

Το σκασιαρχείο αποτελεί τρόπο ζωής για ένα συνεχώς αυξανόµενο αριθµό µαθητών. Οι 

µαθητές, παριστάνουν ότι πηγαίνουν στο σχολείο αλλά στην πορεία διαφεύγουν και περνούν 

αλλού τις ώρες τους. Τα αγόρια «το σκάνε» συχνότερα από τα κορίτσια. Το σκασιαρχείο είναι 

ένα πρόβληµα η συχνότητά του οποίου αυξάνεται σταθερά καθώς αυξάνεται η ηλικία των 
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παιδιών. Όταν βέβαια είναι πολύ συχνό συντελεί στην απώλεια πολλών µαθηµάτων και στη 

σχολική αποτυχία, µε παραπέρα επιδράσεις στη συναισθηµατική, κοινωνική και αργότερα 

επαγγελµατική προσαρµογή. 

Επίσης, όταν το σκασιαρχείο παγιώνεται σαν συνήθης συµπεριφορά των εφήβων, 

εµφανίζονται συχνά δευτερεύοντα προβλήµατα, όπως ψευδολογία, µικροκλοπές και 

επιθετικότητα σε εξωσχολικούς κυρίως χώρους, αλλά και όταν βρίσκονται µέσα στο - µη οικείο 

πλέον γι’ αυτούς - περιβάλλον του σχολείου.  

Πώς συνδέεται το σκασιαρχείο µε την αντικοινωνική συµπεριφορά; Ως αντικοινωνική 

συµπεριφορά δεν µπορεί να θεωρηθεί η περιστασιακή βίαιη συµπεριφορά των εφήβων αυτών, οι 

συχνοί καβγάδες τους µε ενήλικους και συµµαθητές τους, η παρενόχληση των µαθητών και 

καθηγητών, το κάπνισµα, η υπερβολική αταξία µέσα στην τάξη και η αγενής λεκτική 

συµπεριφορά, όπως βρίσιµο, αγένεια κ.λπ. Για τους µαθητές που απέχουν από το σχολείο, 

πραγµατική αντικοινωνική συµπεριφορά αποτελεί η επίθεση σε ανθρώπους και ζώα, η κατάληψη 

και χρήση ιδιωτικών ή δηµόσιων χώρων χωρίς άδεια, ο εµπρησµός, η καταστροφή περιουσίας 

(βανδαλισµοί), η κλοπή, η παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άλλων νόµων ή 

κανονισµών, η πρόκληση σωµατικής ή ηθικής βλάβης, ο εκφοβισµός, ο ρατσισµός, η σεξουαλική 

παρενόχληση, ο βιασµός κ.λπ. Όταν ένα παιδί το σκάει από το σχολείο συνεχώς, µπορεί να 

οδηγηθεί στο δικαστήριο για όλα τα παραπάνω που εµπίπτουν στην κατηγορία αδικηµάτων του 

κοινού ποινικού δικαίου. Συνήθως πρόκειται για αγόρια, και συχνότερα συµβαίνει σε 

περιπτώσεις όπου οι γονείς δεν ενοχλούνται ιδιαίτερα από αυτή τη συµπεριφορά. Σε µελέτες που 

έγιναν παρατηρήθηκε ότι αυτοί οι µαθητές δεν υστερούν σε βαθµό σηµαντικό σε νοηµοσύνη, 

αλλά συχνά ο δείκτης ευφυΐας τους είναι κατά µέσο όρο λίγες µονάδες µικρότερος από άλλους 

συνοµηλίκους τους µαθητές. Όταν παρακολουθούν το σχολείο, δεν τα καταφέρνουν καλά στα 

µαθήµατα και παρουσιάζουν χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι 

συνήθως αυτό το είδος αντικοινωνικής συµπεριφοράς είναι περιστασιακό, εξασθενεί κατά την 

ενηλικίωση και µετά τις πρώτες συγκρούσεις µε το νόµο, παραµένουν όµως ορισµένα 

χαρακτηριστικά όπως η επιθετικότητα, η αδιαλλαξία, η αδιαφορία για τη νοµιµότητα κ.ά. που 

δυνητικά µπορεί να οδηγήσουν σε µελλοντικές υποτροπές κατά την ενήλικη πια ζωή (Herbert, 
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M., 1996, σελ. 212-215). 

 Σε µελέτες που έγιναν στις Ηνωµένες Πολιτείες βρέθηκε ότι η αντικοινωνική αυτή 

συµπεριφορά συµβαίνει περίπου στο 5% των εφήβων, αλλά ευθύνεται περίπου για τα µισά 

ποινικά αδικήµατα στο σύνολο. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις η συµπεριφορά αυτή µπορεί 

να αποδοθεί σε µια πραγµατική νοητική ασθένεια ψυχιατρικής φύσης, που είναι πολύ σηµαντικό 

να διαγνωσθεί εγκαίρως για να γίνει η κατάλληλη θεραπευτική παρέµβαση (Connor, D., 2002, 

σελ. 29-40). 

 

2.3.2.2 Η επιθετικότητα µέσα στο σχολείο 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ένας σηµαντικός επίσης λόγος που δύσκολα αποκαλύπτεται είναι 

ότι κάποιοι έφηβοι αποφεύγουν να πάνε στο σχολείο γιατί είναι θύµατα της επιθετικότητας των 

άλλων µαθητών, µε συχνότερες µορφές της τον εκφοβισµό, τη λεκτική ή/και τη σωµατική βία. Η 

διαδικασία αυτή λέγεται «θυµατοποίηση» και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του βασικού 

δικαιώµατος όλων των µαθητών (ανεξάρτητα από την ηλικία το φύλο, την εθνική τους 

ταυτότητα, τη θρησκεία κ.ά.) να πηγαίνουν σχολείο χωρίς να φοβούνται ότι κάποιος συµµαθητής 

τους θα προσπαθήσει να τους εξευτελίσει, να τους επιβληθεί µε τη βία, να τους ταπεινώσει. Κατά 

τη θυµατοποίηση, µεταξύ θύτη και θύµατος υπάρχει ανισορροπία συναισθηµατικών, σωµατικών 

ή/και γνωστικών ικανοτήτων. Το θύµα είναι συνήθως αδύναµο και δεν µπορεί να προστατεύσει 

τον εαυτό του ενώ ο θύτης είναι πιο ισχυρός και προσπαθεί να φέρει το θύµα σε δύσκολη θέση, 

να το κάνει να υποφέρει σωµατικά ή/και ψυχικά.  

Ειδικότερα η θυµατοποίηση διακρίνεται σε άµεση και έµµεση. Η άµεση θυµατοποίηση 

περιλαµβάνει: Όλες τις µορφές σωµατικής βίας. Κλοπή και καταστροφή των προσωπικών 

αντικειµένων του θύµατος. Λεκτικές συµπεριφορές όπως κοροϊδία, παρατσούκλια, βρίσιµο. 

Υποβάθµιση των ικανοτήτων του µαθητή-θύµατος ή των επιτευγµάτων του. Κοροϊδία της 

θρησκείας, της εθνικής προέλευσης, της κοινωνικής καταγωγής, της εµφάνισης, της οικονοµικής 

κατάστασης, του τρόπου ντυσίµατος, και των πιθανών σωµατικών µειονεξιών του.  

Η έµµεση θυµατοποίηση περιλαµβάνει: Σκόπιµο αποκλεισµό από οµαδικές 
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δραστηριότητες (αθλητικές, παιχνίδια, πάρτι κ.λπ.). ∆ιάδοση φηµών (κουτσοµπολιά) έναντι του 

ίδιου του θύµατος ή της οικογένειας του και επηρεασµός αρνητικά των άλλων εναντίον του. 

Αποµόνωση στην τάξη και στο διάλειµµα και αποφυγή συναναστροφής και έξω από το σχολείο. 

Τα αγόρια είναι συχνότερα θύτες αλλά και θύµατα. Τα αγόρια χρησιµοποιούν συχνότερα άµεσο 

ενώ τα κορίτσια έµµεσο εκφοβισµό.  

Ο µαθητής-θύτης από την πλευρά του µένει ψυχρός. ∆εν εκδηλώνει τα αισθήµατά του, 

αδιαφορεί για το θύµα, πιστεύει ότι το ίδιο το θύµα ευθύνεται για την επίθεση και ότι του αξίζει 

να υποφέρει. Νιώθει δικαιωµένος για ό,τι κάνει και θέλει σε όλες τις περιπτώσεις να είναι 

κερδισµένος, κάτι για το οποίο έχει και τη συµπαράσταση των φίλων του, συνήθως µιας κλίκας 

µε παρόµοια συµπεριφορά. Για το θύµα υπάρχουν δυστυχώς µακροχρόνιες συνέπειες της 

επανειληµµένης επιθετικότητας στην ψυχική του υγεία. Οι πιο σηµαντικές είναι : Χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, που µπορεί βέβαια να προϋπήρχε και να ενθάρρυνε τη θυµατοποίηση, αλλά η 

αδυναµία αντιµετώπισης του προβλήµατος την εντείνει ακόµη περισσότερο. Σε αρκετές 

περιπτώσεις φθάνει σε σηµείο να πάθει κατάθλιψη, να κλαίει, να αποσύρεται στον εαυτό του και 

να απουσιάζει από το σχολείο. Η κοινωνική αυτή αποµόνωση αφορά και τους φίλους, χάνοντας 

την µόνη ίσως ελπίδα κοινωνικής του στήριξης. ∆εν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι 

καµιά φορά τα παιδιά αυτά διαλέγουν ένα άλλο παιδί στόχο, πιο αδύναµο και κάνουν σ’ αυτό ότι 

υπέστησαν από τους θύτες-συµµαθητές τους, σε µια προσπάθεια ανάκαµψης της 

αυτοπεποίθησής τους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. (Χηνάς, Π. και Χρυσαφίδης, Κ., 2000, 

σελ. 10-13, Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 159-171, Μόττη-Στεφανίδη, Φ. και 

Τσέργας, Ν., 2000, σελ. 10-18).    

 

2.3.3 Χρήση εθιστικών ουσιών 

 

Η χρήση ουσιών είναι πια αρκετά διαδεδοµένη ανάµεσα στους εφήβους και η κατάχρησή 

τους αποτελεί ένα συνεχώς οξυνόµενο πρόβληµα. Οι ουσίες που ενδιαφέρουν κυρίως είναι το 

αλκοόλ και τα ναρκωτικά, των οποίων η χρήση και κυρίως η κατάχρηση επηρεάζει σε µεγάλο 

βαθµό αρνητικά την ποιότητα ζωής των χρηστών. Το κάπνισµα είναι τόσο διαδεδοµένο µεταξύ 
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των εφήβων, ώστε η εξάρτηση από τη νικοτίνη δεν µπορεί να θεωρηθεί προδιαθεσικός 

παράγοντας για συγκεκριµένες συµπεριφορές. 

Οι έφηβοι µεγαλώνουν σε µια κοινωνία, όπου το αλκοόλ και τα ναρκωτικά βρίσκονται 

εύκολα και παντού. Η σηµασία των προτύπων στη δηµιουργία συµπεριφορών σε σχέση µε τη 

χρήση των ουσιών αυτών είναι πολύ µεγάλη. Οι έφηβοι βλέπουν ότι οι ενήλικοι συχνά 

στρέφονται στο αλκοόλ και αρκετοί και σε φαρµακευτικές ουσίες (όπως υπνωτικά, ηρεµιστικά 

και αντικαταθλιπτικά) για να τους βοηθήσουν να µειώσουν την ένταση και να ξεχάσουν τα 

καθηµερινά προβλήµατα. Παραξενεύονται όταν οι γονείς τους που καπνίζουν, πίνουν και 

χρησιµοποιούν ουσίες τους κάνουν ηθικοπλαστικά κηρύγµατα εναντίον της χρήσης τους, ενώ η 

φυσική περιέργεια τους κάνει να θέλουν να τα δοκιµάσουν. Αυτό δε σηµαίνει ότι θα γίνουν 

ναρκοµανείς και αλκοολικοί αλλά αναπόφευκτα ορισµένοι θα εκτεθούν στον κίνδυνο.  

 

2.3.3.1 Χρήση αλκοόλ  

 

Το ζήτηµα της υπερκατανάλωσης αλκοόλ λαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις 

στους εφήβους στην εποχή µας. Το πρόβληµα αυτό αποδίδεται στο σύγχρονο τρόπο ζωής που ο 

δυτικός πολιτισµός έχει διαµορφώσει, κατά τον οποίο τα µπαρ ελκύουν τους νέους όλο και 

περισσότερο σαν τόποι διασκέδασης. 

Συχνά, παρατηρείται το φαινόµενο της έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ σε πολύ νεαρή 

ηλικία, ακόµη και από 12 χρόνων, και βέβαια αυξάνεται µε την πρόοδο της ηλικίας µέχρι τα 20 

χρόνια (Grant, Β., Dawson, D. Α., 1997). Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της ποσότητας που 

καταναλίσκεται και της συχνότητας της κατανάλωσης. 

Η κατανάλωση αλκοόλ σε πολλές περιπτώσεις είναι υπερβολική και φθάνει στο επίπεδο 

της καθηµερινής χρήσης. Αυτό συµβαίνει γιατί οι έφηβοι δεν µπορούν να κάνουν διάκριση (και 

είναι φυσικό λόγω άγνοιας) ανάµεσα στη µέτρια χρήση αλκοόλ που χρησιµοποιούν οι γονείς 

τους που διευκολύνει τις κοινωνικές σχέσεις, µειώνει την ένταση και δηµιουργεί κέφι και στην 

κατάχρηση ή τη χρήση σε µικρότερη και πιο ευαίσθητη ηλικία. Θεωρούν ότι η κατάχρηση 

προσφέρει µια απόδραση από τη δυσάρεστη πραγµατικότητα, µειώνει τη στεναχώρια και κάνει 
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τον άνθρωπο ευτυχισµένο «ως δια µαγείας». Οι έφηβοι αγνοούν ότι ειδικά σ’ αυτούς η 

κατάχρηση, επειδή ο οργανισµός τους δεν είναι συνηθισµένος στην κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών, µπορεί να προξενήσει πολλά προβλήµατα. Η συχνή και η υπερβολική κατανάλωση 

αλκοόλ στις νεαρές ηλικίες σχετίζεται µε την εµφάνιση κατάθλιψης, µαθησιακών δυσκολιών, 

αγχώδους συµπεριφοράς, αντικοινωνικής και βίαιης προσωπικότητας και µπορούν υπό την 

επήρεια του να εκτελέσουν αξιόποινες πράξεις (επιθετικότητα, βίαιη συµπεριφορά, παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. και πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων κ.ά.). Επίσης µπορεί να καταστούν 

πραγµατικά αλκοολικοί και να χρειασθούν ψυχιατρική υποστήριξη και θεραπεία.  

Αλλά και µε την περιστασιακή χρήση, λόγω της επήρειας στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 

δηµιουργούν ποικίλα προβλήµατα στο σχολείο, στην τοπική κοινωνία και στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις µε τους γονείς και τους συνοµηλίκους τους (Ηerbert, M., 1996, σελ. 107-120, 

Ιστοσελίδα 3).   

Η έναρξη της κατανάλωσης αλκοόλ σε µικρές ηλικίες σχετίζεται άµεσα µε µεγαλύτερη 

πιθανότητα τακτικής και αυξηµένης κατανάλωσης αργότερα κατά την ενήλικη ζωή, καθώς και 

µε την αυξηµένη εµφάνιση προβληµάτων υγείας που σχετίζονται µε τη συνήθεια της 

υπερκατανάλωσης αλκοόλ (υπέρταση, εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιοαγγειακές νόσους, κίρρωση 

του ήπατος αλλά και ψυχοπαθολογικά προβλήµατα) (Herbert, M., 1996, σελ. 171-177, Grant, Β., 

Dawson, D. Α., 1997, Centers for Disease Control, 1998, Θανασά, Γ. και Παλληκαρώνα, Γ., 

2005).  

 

2.3.3.2 Χρήση ναρκωτικών 

 

H σοβαρότερη όµως µορφή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους αφορά τη 

χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και είναι από τα πιο δύσκολα προβλήµατα της σύγχρονης 

κοινωνίας. Ο όρος «ψυχοδραστικές ουσίες» που υιοθέτησαν ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 

και η Αµερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία περιλαµβάνει ουσίες που έχουν κοινό γνώρισµα τη 

διαταραχή της λειτουργίας του Νευρικού Συστήµατος µε αποτέλεσµα τη σωµατική και 

ψυχολογική εξάρτηση. Εξάρτηση είναι η παθολογική κατάσταση ενός εθισµένου ατόµου κατά 
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την οποία οι συνήθεις ή αυξηµένες δόσεις µια ουσίας είναι απαραίτητες για να εµποδιστεί η 

εκδήλωση ψυχολογικών και σωµατικών συµπτωµάτων στέρησης της ουσίας. Πολλές από αυτές 

τις ουσίες έχουν την ιδιότητα να προκαλούν ανοχή, δηλαδή ανάγκη του οργανισµού για συνεχή 

αύξηση της δόσης για να υπάρξει το ίδιο αποτέλεσµα, µε αποτέλεσµα να οδηγείται ο χρήστης σε 

κατάχρηση, δηλαδή συχνότερη λήψη σε µεγαλύτερες ποσότητες.  

Τα ναρκωτικά είναι µια οµάδα από αυτές τις ουσίες που προκαλούν καταστολή στη 

λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος. Ορισµένες από αυτές τις ουσίες είναι 

φαρµακευτικές και η πώλησή τους είναι παράνοµη χωρίς ιατρική συνταγή. Αυτές περιλαµβάνουν 

τα ηρεµιστικά και τα υπνωτικά (βαρβιτουρικά), τα ανορεξιογόνα, την κωδεΐνη (αντιβηχικό), τη 

µορφίνη και την πεθιδίνη (αναλγητικά), τη φεντανύλη (αναισθητικό) κ.ά. Άλλες ουσίες, που 

είναι κυρίως τα παράγωγα του οπίου (ηρωίνη κ.ά.) δεν χρησιµοποιούνται στην ιατρική και 

παρασκευάζονται παράνοµα.  

Ο όρος ναρκωτικά, έτσι όπως χρησιµοποιείται στην καθηµερινή µας ζωή, δεν αναφέρεται 

µόνο στις παραπάνω εξαρτησιογόνες ουσίες, αλλά και σε όλες τις παράνοµες ψυχοδραστικές 

ουσίες, ακόµα και σ’ αυτές που προκαλούν διέγερση στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (π.χ. 

κοκαΐνη και αµφεταµίνες), καθώς και στις ψευδαισθησιογόνες ουσίες (π.χ. L.S.D., χασίς). 

Η κατάχρηση ψυχοδραστικών εξαρτησιογόνων ουσιών εκφράζεται µε τον όρο 

τοξικοµανία», ανεξάρτητα αν αυτές κυκλοφορούν παράνοµα ή νόµιµα (Λεβέντης, ∆., 

Παπαστεφάνου, Κ., Παπαδάµου, ∆., Χατζητοφή, Λ. και Κωνσταντινίδου, Τ., 1999, σελ. 28-35, 

Herbert, M., 1996, σελ. 171-177).  

 

2.3.3.3 Συνέπειες της χρήσης των ψυχοδραστικών ουσιών  

 

Οι συνέπειες της χρήσης των ψυχοδραστικών εξαρτησιογόνων ουσιών αγγίζουν όλες τις 

πτυχές της ζωής των χρηστών και απειλούν συχνά και την ίδια τους τη ζωή. Μερικοί κίνδυνοι 

είναι άµεσοι, αλλά υπάρχουν και επακόλουθα που εµφανίζονται µε την πάροδο του χρόνου.  

Ειδικά συµπτώµατα παρουσιάζονται κατά τη χρήση συγκεκριµένων ειδών ουσιών. Οι 
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έφηβοι που παίρνουν διεγερτικά χάπια, όπως είναι οι αµφεταµίνες, έχουν την εντύπωση ότι αυτό 

τους βοηθά να µαθαίνουν ευκολότερα, που είναι λανθασµένη άποψη. Όταν όµως πάρουν 

µεγάλες ποσότητες, γίνονται ευερέθιστοι, ανήσυχοι, έχουν αϋπνίες και σε ακραίες περιπτώσεις 

εµφανίζουν σοβαρές διανοητικές διαταραχές, µε φαντασιώσεις καταδίωξης και τροµακτικές 

παραισθήσεις. Άλλα παραισθησιογόνα χάπια («Έκσταση» κ.ά.) ή βαρβιτουρικά, συνδυαζόµενα 

µε αλκοόλ, συσχετίζονται µε διαταραχές συµπεριφοράς, ατυχήµατα κατά την οδήγηση ή 

καρδιακή ανακοπή. Η κάνναβη (χασίς, µαριχουάνα) είναι ένα «µαλακό» παραισθησιογόνο 

ναρκωτικό, το οποίο µπορεί να καλλιεργηθεί σχεδόν οπουδήποτε. Είναι ουσιαστικά η δεύτερη 

µετά το αλκοόλ, πιο διαδεδοµένη ψυχοδραστική ουσία στον κόσµο. Καπνίζεται συχνά για να 

κάνει ακόµη πιο ευχάριστες ήδη απολαυστικές δραστηριότητες, όπως τα πάρτι, τα φεστιβάλ ποπ 

και ροκ µουσικής, καθώς και τις σεξουαλικές δραστηριότητες και δηµιουργεί στο χρήστη µια 

χαλάρωση και ένα αίσθηµα ευεξίας που του δίνει την εντύπωση ότι «πετάει». Αν και οι 

καπνιστές κάνναβης υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει βλαπτικό στοιχείο σ’ αυτή τους τη συνήθεια, 

εντούτοις όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η κάνναβη είναι υψηλού κινδύνου ναρκωτικό για 

συγκεκριµένους χρήστες, όπως εγκύους, µητέρες που θηλάζουν, άτοµα µε αναπνευστικά ή 

καρδιακά προβλήµατα, επιληπτικούς και (αυτό είναι το πιο ανησυχητικό) εφήβους. Η κάνναβη 

δηµιουργεί ψυχολογική εξάρτηση και είναι συχνά το πρώτο βήµα της εισόδου στον κόσµο των 

«σκληρών» ναρκωτικών. 

 Το L.S.D. (διαιθυλαµίδιο του d-λυσεργικού οξέος) προκαλεί παρόµοιες αντιδράσεις µε 

εκείνες της κάνναβης, µόνο που εδώ οι αντιδράσεις είναι πιο έντονες. Η ηρωίνη ανήκει στην 

κατηγορία των οπιοειδών, όπως και η µορφίνη και προκαλεί σε µεγάλο βαθµό εθισµό. Η κύρια 

ικανοποίηση που φέρνει η ένεση ηρωίνης είναι η ανακούφιση από την απελπισµένη ανάγκη για 

αυτήν λόγω της εξάρτησης. Κίνδυνος θανάτου υπάρχει από αυτοκτονία, υπερβολική δόση και 

µόλυνση από µη αποστειρωµένες σύριγγες. Η κοκαΐνη (κόκα) προκαλεί ψυχολογική εξάρτηση 

και θεωρείται πολύ επικίνδυνο ναρκωτικό. Είναι διεγερτικό, το οποίο δρα µε γρήγορο ρυθµό στο 

κεντρικό νευρικό σύστηµα και η καθηµερινή χρήση της, όπως και των περισσότερων  

ναρκωτικών, κοστίζει πάρα πολλά χρήµατα και οδηγεί σε ανησυχία, ευερεθιστότητα, εκνευρισµό 

καθώς και µερικές φορές σε εµφάνιση παρανοϊκών συµπτωµάτων (ακραία καχυποψία, 

αισθήµατα καταδίωξης). Υπάρχουν αντίστοιχοι κίνδυνοι για την υγεία µε τα πιο βαριά 
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ναρκωτικά, που αναφέρθηκαν προηγουµένως (Gossop, M. και Grant, M., 1994, σελ. 12-14, 

Ηerbert, Μ., 1996, σελ. 186-192, Λεβέντης, ∆., Παπαστεφάνου, Κ., Παπαδάµου, ∆., Χατζητοφή, 

Λ. και Κωνσταντινίδου, Τ., 1999, σελ. 30-32). 

Εκτός από τα ειδικά συµπτώµατα που αναφέρθηκαν, υπάρχουν κοινές επιπτώσεις 

σοβαρότατες από τη χρήση οποιουδήποτε σχεδόν ναρκωτικού, που βέβαια αγνοούνται από τους 

εφήβους χρήστες. Η λήψη υπερβολικής δόσης ή νοθευµένων ουσιών ή η ταυτόχρονη χρήση µε 

αλκοόλ µπορεί να προκαλέσει συµπτώµατα ψύχωσης, σπασµούς, καρδιακή µαρµαρυγή, 

αναπνευστική καταστολή, ασφυξία, κώµα ή/και θάνατο. Αναφέρθηκε ήδη ότι η συνεχής χρήση 

ψυχοδραστικών εξαρτησιογόνων ουσιών πιθανόν να οδηγήσει σε ψυχολογική ή και σωµατική 

εξάρτηση για την εν λόγω ουσία µε αποτέλεσµα η διακοπή να προκαλεί σωµατικά συµπτώµατα 

στέρησης. Πιθανές επιπτώσεις είναι διάφορες οργανικές βλάβες (ήπατος, εγκεφάλου, νεφρών, 

µυελού των οστών κ.ά.), ψυχική ασθένεια, συναισθηµατικές διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη), 

υποσιτισµός και θάνατος. Ο κίνδυνος αυτοκτονίας αυξάνεται µε κάθε µορφή εξάρτησης λόγω 

των συναισθηµατικών διαταραχών. Επίσης σε περίπτωση που η λήψη της ουσίας γίνεται 

ενδοφλεβίως, υπάρχει και αυξηµένος κίνδυνος να προσβληθεί ο χρήστης από σοβαρές ασθένειες, 

όπως το A.I.D.S. και η ηπατίτιδα B και C. Η λήψη ψυχοδραστικών ουσιών µειώνει τον 

αυτοέλεγχο του ατόµου και αυξάνει τις πιθανότητες κάποιου δυστυχήµατος (π.χ. κατά την 

οδήγηση). Τα παραισθησιογόνα επίσης µπορεί να προκαλέσουν πανικό στο χρήστη, κάνοντάς 

τον να γίνει εξαιρετικά βίαιος και επιθετικός.  

Η χρήση παρανόµων ψυχοδραστικών ουσιών υπόκειται σε ποινική δίωξη µε συνέπειες 

ανάλογες µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης και που πιθανόν να οδηγήσουν το χρήστη σε 

φυλάκιση. Αφορµή για τη σύλληψη είναι συχνά κάποια µορφή παραβατικής συµπεριφοράς που 

εκδηλώθηκε στα πλαίσια της επήρειας των ουσιών. Πολύ συχνές είναι η κλοπές γιατί η συνεχής 

χρήση ουσιών είναι εξαιρετικά δαπανηρή συνήθεια. Κατά τη χρήση ουσιών επίσης 

παρουσιάζονται πολλά προβλήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις των εφήβων µε τους γονείς, 

καθηγητές και συνοµηλίκους, εµφανίζεται απόσυρση ή ένταξη σε παραβατικές οµάδες (κλίκες) 

και δηµιουργούνται σχέσεις µε ανθρώπους του υποκόσµου. Η κατάχρηση ουσιών από µαθητές 

σχεδόν πάντα συσχετίζεται µε αντικοινωνική συµπεριφορά, όπως βίαιη συµπεριφορά προς τους 
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συµµαθητές τους, κλοπές, βανδαλισµοί, παραβάσεις κανόνων, αδικαιολόγητες απουσίες ή και 

εγκατάλειψη του σχολείου και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, 

Α., 2001, σελ. 168-171, Gossop, M. και Grant, M., 1994, σελ. 7-24). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3.  ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

Mετά την αναφορά στα είδη της αντικοινωνικής συµπεριφοράς που αφορούν τους 

εφήβους, θα πρέπει να δούµε µερικά στοιχεία για τη συχνότητα εµφάνισής τους. Πολλές 

αναφορές για αυξανόµενη εγκληµατικότητα των νέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που 

κυµαίνονται από απλές περιπτώσεις ανυπακοής σε σχολικούς και κοινωνικούς κανόνες ως βαριά 

ποινικά αδικήµατα βλέπουν καθηµερινά το φως της δηµοσιότητας. Είναι όµως τα περιστατικά 

αυτά στο σύνολό τους ανησυχητικά σε αριθµό ή η υπερβολή των Μ.Μ.Ε. µας κάνει να 

ανησυχούµε άδικα; Θα παρατεθούν για το σκοπό αυτό, µε ανασκόπηση της διεθνούς αλλά 

κυρίως της ελληνικής βιβλιογραφίας, τα αποτελέσµατα ερευνών για τα προβλήµατα 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς σε χιλιάδες µαθητές - εφήβους, στις οποίες αναδεικνύεται το 

µέγεθος του προβλήµατος. Συσχετίζεται επίσης µέσα από τις έρευνες η αποκλίνουσα 

συµπεριφορά των εφήβων µε τα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους, µε τις 

επιδράσεις που δέχονται από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον, µε τις επιρροές των 

συνοµηλίκων τους, καθώς και µε τις προσωπικές τους συνήθειες, απόψεις και στάσεις απέναντι 

στα προβλήµατα της κοινωνίας. Από τις έρευνες αυτές, όπως θα δούµε επισηµαίνονται όλα 

σχεδόν τα αίτια που γεννούν ή αναπαράγουν τέτοια προβλήµατα και τα οποία θα πρέπει να 

έχουµε υπόψη και να ερευνούµε, ώστε µέσα από την συσσωρευµένη εµπειρία και γνώση να 

αναζητούµε τις καλύτερες µεθόδους πρόληψης και αντιµετώπισης. Τα αίτια και οι παράγοντες 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς θα αναλυθούν εκτενώς στα επόµενο κεφάλαια. 

∆ύο είδη ερευνών συνήθως διεξάγονται: α) έρευνες βασιζόµενες σε στατιστικά στοιχεία 

παραβατικότητας που δίνονται από τις αρχές και β) έρευνες που βασίζονται σε ερωτηµατολόγια 

όπου οι παραβάσεις βεβαιώνονται από τους ίδιους τους εφήβους σε ανώνυµη βάση και 

αποτελούν την λεγόµενη «αυτοοµολογούµενη εγκληµατικότητα». Οι πρώτες αφορούν συνήθως 

σοβαρά ποινικά αδικήµατα που οδηγούνται στα δικαστήρια και είναι πιο εύκολες στην 

πραγµατοποίηση, αφού τα στοιχεία είναι διαθέσιµα από τις τακτικές ετήσιες στατιστικές 

αναλύσεις, αλλά αφορούν συνήθως ψυχρά νούµερα και δεν παρέχουν ενδείξεις για τις 
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προδιαθεσικές καταστάσεις που οδηγούν στις παραβάσεις. Αντίθετα, οι έρευνες 

αυτοοµολογούµενης εγκληµατικότητας, αποκαλύπτουν καλύτερα την παραβατική και 

αντικοινωνική συµπεριφορά γιατί αποκαλύπτουν και τα αδικήµατα που δεν διώκονται (π.χ. φυγή 

από το σπίτι, σκασιαρχείο από το σχολείο, επιθετικότητα µεταξύ µαθητών κ.λπ.), ή αυτά που δεν 

ανακαλύπτονται (περιστασιακή χρήση ουσιών, µικροκλοπές κ.λπ.) και σχεδόν πάντα περιέχουν 

στοιχεία για τις συνθήκες (οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον κ.λπ.) που συνετέλεσαν στην 

εµφάνιση της συµπεριφοράς αλλά και στοιχεία για την προσωπικότητα του δράστη. Στη 

συνέχεια θα αναφερθούµε στα δεδοµένα και στα αποτελέσµατα των ερευνών από τον Ελληνικό 

και τον διεθνή χώρο. 

 

3.1 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Από επίσηµες πηγές των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής προκύπτει ότι είναι η χώρα 

µε το µεγαλύτερο πρόβληµα βίας και εγκληµατικότητας µεταξύ των νέων ανθρώπων και 

µαθητών. Έχει αποδειχθεί ότι η ελεύθερη οπλοφορία και η διαθεσιµότητα των όπλων µέσα στα 

σπίτια είναι παράγοντες που συµβάλλουν στην αύξηση του φαινοµένου. Σε έρευνα το 1993 

διαπιστώθηκε ότι 13% των µαθητών οπλοφορούσαν (σουγιάδες, ψαλίδια, µαχαίρια, πυροβόλα 

όπλα), ενώ το 1994 µέσα σε ένα µήνα είχαν καταγραφεί σε σχολεία 157000 αδικήµατα, από τα 

οποία τα µισά παραπέµφθηκαν στην αστυνοµία και στα οποία πολύ συχνά αποτελούσαν στόχο 

και οι εκπαιδευτικοί. Στη Μεγάλη Βρετανία το 1996 καταγράφηκαν ότι 9% των µαθητών 

δρούσαν ως θύτες ή εκφοβιστές, 22% των µαθητών αποτελούσαν θύµατα επιθετικότητας, ενώ 

15% ήταν και θύτες και θύµατα επιθέσεων. Σε αντίστοιχες µελέτες της δεκαετίας του ’70 σε 

568000 µαθητές, είχαν καταγραφεί µικρότερα ποσοστά: 9% των µαθητών ως θύτες, 7% ως 

θύµατα και 1,6% ως θύτες - θύµατα. Το 1999, σε µια διεθνή ανασκόπηση γύρω από το θέµα του 

εκφοβισµού στο σχολείο (Ευρώπη, Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία και στις χώρες του 

αναπτυσσόµενου κόσµου), καταγράφηκε παγκόσµια αύξηση του φαινοµένου της βίας στα 

σχολεία (Connor, D., 2002, σελ. 28-61, Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 15-18, 

Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 21-25 και 64-113). 
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H χρήση ουσιών, κυρίως αλκοόλ και ναρκωτικών είναι επίσης από τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα των εφήβων και νέων παγκοσµίως. Ενδεικτικά αναφέρουµε αποτελέσµατα από 

µελέτες σε εθνικό επίπεδο στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σε εφήβους και νέους 

ενήλικους σπουδαστές. Όσον αφορά τη χρήση οινοπνεύµατος, το 79,1% των σπουδαστών είχε 

κάνει χρήση οινοπνεύµατος, τουλάχιστον µια φορά. Το 50,8% µάλιστα είχαν κάνει χρήση κατά 

τον τελευταίο µήνα της µελέτης. Συχνότερα έκαναν χρήση τα αγόρια. Όσον αφορά τη χρήση 

ναρκωτικών και άλλων παράνοµων ουσιών, σε εθνικό επίπεδο, 47,1% των σπουδαστών είχε 

χρησιµοποιήσει µαριχουάνα και 8,2% των σπουδαστών είχε χρησιµοποιήσει κοκαΐνη 

τουλάχιστον µια φορά κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής τους. Επίσης, 17,0% των 

σπουδαστών είχε χρησιµοποιήσει άλλα παράνοµα φάρµακα (π.χ. L.S.D., χάπια «Έκσταση», 

αµφεταµίνες ή ηρωίνη) και 16% των σπουδαστών είχαν κάνει χρήση εισπνεόµενων διεγερτικών 

ή ναρκωτικών ουσιών (Centers for Disease Control, 1997). 

 

3.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

Θα επικεντρωθούµε τώρα σε µελέτες και αναλύσεις στατιστικών στοιχείων στον ελληνικό 

χώρο. 

 

3.2.1 ∆εδοµένα από το ∆ικαστήριο ανηλίκων Αθηνών και τις αστυνοµικές 

αρχές 

 

Όπως προκύπτει από πρόσφατα ανακοινωθέντα στοιχεία του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων 

Αθηνών, χρόνο µε τον χρόνο οι ανήλικοι παραβάτες του νόµου αυξάνονται αριθµητικά, ενώ 

ταυτόχρονα γίνονται σοβαρότερα τα αδικήµατα για τα οποία καταδικάζονται από τα αρµόδια 

δικαστήρια. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, ο αριθµός των 

καταδικασθέντων για διάφορα αδικήµατα ανηλίκων ανήλθε σε 1.966 το δικαστικό έτος 2003-

2004 έναντι 1.700 που είχαν καταδικασθεί το αµέσως προηγούµενο έτος (αύξηση 15,6%) 
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(Ιστοσελίδα 5). Οι περισσότερες υποθέσεις µε τις οποίες ασχολήθηκαν τα ∆ικαστήρια Ανηλίκων 

το συγκεκριµένο χρόνο ήταν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (1.231) και 

ακολουθούσαν οι κλοπές (183), οι παραβάσεις του νόµου περί ναρκωτικών (62), η επαιτεία (47) 

και οι απόπειρες κλοπής (33), αλλά υπήρξαν και καταδίκες ανηλίκων για τέσσερις υποθέσεις 

ανθρωποκτονιών. Οι περισσότεροι παραβάτες έφηβοι ήταν αγόρια 16-19 χρόνων (89.3%).  

 Από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας κατά τα έτη 1999-2003 σε εφήβους, 

καταγράφηκαν ανάλογα δεδοµένα για το είδος και τη σειρά κατάταξης των παραβάσεων. 

Επιπλέον, το 10% των συλληφθέντων συνολικά για κλοπές ήταν ανήλικοι, οι περισσότεροι 13-17 

ετών, ενώ το 2003 αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των δραστών µέχρι 12 ετών. Όσον αφορά τα 

ναρκωτικά, οι ανήλικοι συλληφθέντες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών αποτελούσαν το 

1% του συνόλου των συλληφθέντων κατά την χρονική αυτή περίοδο (Σκότης, Σ., 2005). 

 

3.2.2 Έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. για την παραβατικότητα στα σχολεία 

 

Από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) σε εφήβους µαθητές, 

κατά την ίδια χρονική περίοδο, παρουσιάσθηκαν πολλά κρούσµατα παραβατικότητας, κυρίως µε 

µορφή βίαιης συµπεριφοράς και χρήσης ναρκωτικών µέσα στα σχολεία και είχαν σαν 

αποτέλεσµα ένα ποσοστό 9-11% των µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου να απουσιάσουν από 1-

10 µέρες από το σχολείο τους εξαιτίας του φόβου. Οι µαθητές ανέφεραν ότι 5,7% έχουν 

ενοχληθεί σεξουαλικά (39% από αυτούς µέσα στο σχολείο και συχνά και µέσα στην τάξη). Σε 

6,1% είχε γίνει απόπειρα να τους δοθούν ναρκωτικά από χρήστες-«βαποράκια» και µάλιστα σε 

37% από αυτούς µέσα στο χώρο του σχολείου. Υπήρξαν και κρούσµατα «προστασίας» µε 

οικονοµικά ανταλλάγµατα σε 2,7% των µαθητών µέσα στο σχολείο (Τσίγκανου, Ι., 2005). 

 

3.2.3 Έρευνα για τη γνώµη των µαθητών για το σχολείο 

 

Μια πρόσφατη µελέτη σε 4300 µαθητές 11, 13 και 15 χρόνων για το πώς βιώνουν τον 
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εκφοβισµό ή τη βία και για το πως αισθάνονται για το σχολείο, έδειξε υψηλά ποσοστά 

θυµατοποίησης ανάµεσα στους εντεκάχρονους και τους δεκατριάχρονους µαθητές (34% και 39% 

αντιστοίχως), καθώς επίσης ότι στο 45% των αγοριών και στο 30% των κοριτσιών δεν αρέσει το 

σχολείο γιατί δεν το θεωρούν ως χώρο µέσα στον οποίο αισθάνονται ασφαλείς. Στην ίδια έρευνα 

σηµειώνεται ότι περίπου το 30% των µαθητών θεωρεί ότι το σχολείο είναι αυστηρό απέναντι 

στους µαθητές και ότι οι καθηγητές είναι άδικοι. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 62% των 

αγοριών και 56% των κοριτσιών ηλικίας 15 χρονών καταφεύγουν στο σκασιαρχείο τουλάχιστον 

µία φορά µέσα στο τρίµηνο, ενώ 41 % και 31 % αντίστοιχα δηλώνουν σκασιαρχείο πάνω από 

δύο φορές στο τρίµηνο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το σχολείο δεν αποτελεί πάντα χώρο 

ασφάλειας και προστασίας, ούτε και ευχάριστης παραµονής καθώς φαίνεται ότι δεν 

αναπροσαρµόζεται στις κοινωνικές - πέρα από τις µαθησιακές - ανάγκες των µαθητών. 

(Κοκκέβη, Α., 2000). 

 

3.2.4 Έρευνα για τη βία στα σχολεία 

 

Σε µια διαπολιτισµική - συγκριτική έρευνα που έγινε το 1994 για την εκδήλωση βίας στο 

χώρο του σχολείου σε δύο ελληνικές πόλεις (Ιωάννινα και Κέρκυρα) και σε δέκα ακόµη πόλεις 

της Ευρώπης, πάνω από το 40% των 1163 Ελλήνων µαθητών δήλωναν ότι στο σχολείο τους 

εκδηλωνόταν βία, ότι ένας στους τέσσερις µαθητές ήταν θύµα σωµατικής βίας και ότι 10% των 

µαθητών έφεραν υλικά µέσα άµυνας (µη προσδιοριζόµενα από την έρευνα) όταν βρίσκονταν στο 

σχολείο (Γκότοβος, Α., 1996). Στην ίδια έρευνα, 4,1% ως 5,9% των µαθητών από διάφορα 

σχολεία ηλικίας 11-16 ετών που ερωτήθηκαν εάν έχουν επαφή µε ναρκωτικά απάντησαν 

καταφατικά.  

 

3.2.5 Έρευνα για νεανικές παραβατικές οµάδες 

 

Σε πρόσφατη έρευνα για τις νεανικές συµµορίες και τις νέες µορφές παραβατικότητας 
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εφήβων µαθητών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, βρέθηκε ότι 7% του δείγµατος µαθητών 

ηλικίας 12-19 χρονών ανήκαν σε οργανωµένες οµάδες (συµµορίες) µε συντονισµένη παραβατική 

δράση, 17% δήλωσαν ότι έχουν τελέσει αξιόποινες παραβατικές πράξεις και 48% δήλωσαν ότι 

είχαν υποστεί επίθεση ή απειλή επίθεσης από συνοµηλίκους τους (Μανουδάκη, Θ., 1999). 

 

3.2.6 Έρευνα αυτοοµολογούµενης παραβατικότητας 

 

Σε διεθνή έρευνα, στην οποία συµµετείχε και ελληνική ερευνητική oµάδα (C. Spinellis 

και συνεργάτες, 1994) για την αυτοοµολογούµενη παραβατικότητα νέων ηλικίας 14-21 χρόνων 

στην Αττική, 35% των νέων παραδέχθηκαν ότι είχαν τελέσει αξιόποινες παραβάσεις κατά της 

ιδιοκτησίας (κλοπή από τηλεφωνικό θάλαµο, από κατάστηµα, από το σχολείο, διάρρηξη κ.λπ.) 

κατά την προηγούµενη χρονιά, ενώ το ποσοστό έφθανε στο 65,3%, όταν ρωτήθηκαν αν έχουν 

τελέσει παρόµοιες πράξεις στο παρελθόν γενικά (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, 

σελ.16). 

 

3.2.7 Συσχέτιση φύλου και ηλικίας µε την παραβατικότητα 

 

Η επίδραση του φύλου και η στατιστική επικράτηση των αγοριών στην αντικοινωνική 

συµπεριφορά έχει δειχθεί στις περισσότερες από τις παραπάνω µελέτες. Είχε τεκµηριωθεί και σε 

µια µελέτη σε 3795 µαθητές από 12 αστικά κέντρα της χώρας από την Λ. Μπεζέ (1990), όπου 

βρέθηκε ότι το φύλο (αγόρια), επιδρούσε σηµαντικά στην παραβατικότητα των µαθητών 

(σωµατική βία, χρήση ουσιών, κλοπές, παράνοµη οδήγηση), ενώ η ηλικία και το επίπεδο 

εκπαίδευσης τους δε φαίνονταν να ασκούν ιδιαίτερη επίδραση. Σε άλλη µελέτη της ίδιας σε 

εφήβους από το ∆ήµο Αθηναίων, παρατηρήθηκε µια διαφοροποίηση δύο κατηγοριών ηλικιών ως 

προς τις µορφές σύγκρουσης, µε την άσκηση σωµατικής βίας να σχετίζεται περισσότερο µε τη 

νεότερη ηλικιακή οµάδα (12-15 χρόνων) και την άσκηση λεκτικής βίας µε τη µεγαλύτερη (16-19 

χρόνων) (Μπεζέ, Λ., 1998).  
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3.2.8 Έρευνα για τους γενεσιουργούς παράγοντες επιθετικότητας στο σχολείο 

 

Mια µεγάλης έκτασης έρευνα διεξήχθη το 1999 στα πλαίσια του Έργου «Κοινωνικές 

Επιστήµες Ι» του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης από τους Ν. Πετρόπουλο και Α. 

Παπαστυλιανού για τις µορφές επιθετικότητας, βίας και διαµαρτυρίας στο σχολείο και κυρίως 

για τους γενεσιουργούς παράγοντες, σε πανελλαδική κλίµακα σε ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και 

Λύκεια της Ελλάδας. Εξετάσθηκαν η αντικοινωνική συµπεριφορά (κλοπές, συµπλοκές, 

σωµατική βία, βανδαλισµοί, καταλήψεις κτηρίων), η σχολική διαρροή (εγκατάλειψη σχολείου), 

η χρήση ουσιών και η θυµατοποίηση των µαθητών από την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς ή 

τους συµµαθητές τους. Τα δεδοµένα συσχετίσθηκαν µε τα στοιχεία λειτουργίας των σχολείων 

(βάρδιες, αριθµός µαθητών, ποσοστό αλλοδαπών, χώροι, θέρµανση, κτηριακά προβλήµατα), τις 

σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών (σχολικό κλίµα), τους τρόπους αντιµετώπισης (ποινές) κ.ά. 

χαρακτηριστικά. Συµµετείχαν 67 ∆ηµοτικά µε 309 µαθητές 161 Γυµνάσια µε 767 µαθητές 159 

Γενικά Λύκεια µε 1378 µαθητές και 61 Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια µε 472 µαθητές από όλη 

τη χώρα (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001). Τα συµπεράσµατα της έρευνας, όπως 

αναλύθηκαν από τους ίδιους τους ερευνητές, συνοψίζονται σύντοµα στη συνέχεια, µε βάση τους 

άξονες που είχαν τεθεί.  

Τα φαινόµενα βίας στους σχολικούς χώρους είναι λιγότερο έντονα και συχνά στην 

Ελλάδα σε σχέση µε άλλες χώρες, ενώ η χρήση ουσιών είναι αρκετά διαδεδοµένη, και 

τοποθετείται περίπου στο µέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λεκτική βία είναι η 

πιο συνηθισµένη µορφή και ακολουθεί η σωµατική βία και οι κλοπές. Ο εκφοβισµός σαν µορφή 

θυµατοποίησης φαινόταν να έχει χαµηλά ποσοστά σε σχέση µε άλλες χώρες επειδή δεν 

καταγγελλόταν συχνά από τους µαθητές. Χαρακτηριστικό είναι ότι σπάνια οι µαθητές θύµατα 

επιθέσεων καταφεύγουν στους εκπαιδευτικούς για συµπαράσταση και στήριξη, αλλά κυρίως 

απευθύνονται στους φίλους τους και στους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί, απογοητευµένοι από τις 

συνθήκες εργασίας και από τη µαταίωση συχνά των επαγγελµατικών, προσωπικών και 

οικονοµικών προσδοκιών τους, δεν µπορούν να βγουν από τα στενά όρια του ρόλου τους και να 
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πλησιάσουν τους µαθητές, αναπτύσσοντας διαπροσωπικές σχέσεις εµπιστοσύνης, συµβάλλοντας 

στην προσωπική τους ανάπτυξη και παρέχοντάς τους στήριξη και αίσθηµα σιγουριάς και 

ασφάλειας στο σχολείο.  

Παράγοντες που σχετίζονταν µε τη θυµατοποίηση των µαθητών ήταν η άδικη 

συµπεριφορά από την οικογένεια, που έδειχνε µειωµένη ενθάρρυνση, αγάπη και φροντίδα µε 

παράλληλη αύξηση των τιµωριών και της αυταρχικής συµπεριφοράς, καθώς και η χρήση ουσιών 

(κυρίως αλκοόλ) από τον πατέρα, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο της µητέρας ή και των δύο 

γονέων και η διάσταση των γονέων. Ορισµένες φορές παρατηρήθηκε ότι οι µαθητές που 

εξεδήλωναν βίαιη συµπεριφορά προς πιο αδύναµους µαθητές, είχαν στο παρελθόν και οι ίδιοι 

γίνει θύµατα ανάλογης συµπεριφοράς στο σπίτι ή στο σχολείο, άρα η θυµατοποίηση είναι και η 

ίδια ένας παράγοντας που προδιαθέτει σε ανάπτυξη επιθετικότητας. 

Η βίαιη συµπεριφορά των µαθητών συσχετίσθηκε επίσης µε τις κακές σχέσεις των 

εκπαιδευτικών µεταξύ τους (κοινωνικότητα, αλληλοσεβασµός), µε το µεγάλο αριθµό µαθητών 

ανά σχολείο, µε την αστικότητα του σχολείου, µε τη χαµηλή σχολική επίδοση, µε το άρρεν φύλο, 

µε το κάπνισµα και µε τη χρήση ναρκωτικών. Οι κύριοι παράγοντες που σχετίζονταν µε πράξεις 

βανδαλισµού (καταστροφή σχολικής περιουσίας, διδακτικών βιβλίων κ.ά.) ήταν η χρήση ουσιών, 

το άρρεν φύλο, η αίσθηση αδικίας των µαθητών από τους εκπαιδευτικούς και απογοήτευσης από 

το σχολείο.  

Ειδικότερα, για τη χρήση ουσιών, προδιαθεσικοί παράγοντες ήταν το άρρεν φύλο, η 

δυσλειτουργία της οικογένειας, η αίσθηση αδικίας από το σχολείο και την οικογένεια, το άγχος 

από τις υπερβολικές προσδοκίες των γονέων, η ύπαρξη απογευµατινής βάρδιας στο σχολείο (που 

σχετίζεται µε τη µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού σε αστικές περιοχές), η παράλληλη χρήση 

καπνού και αλκοόλ και η ανάγκη των εφήβων µαθητών να νιώσουν «ευχάριστα» και να 

απαλλαγούν από τα προβλήµατά τους. Σπανιότερα, προδιαθεσικοί παράγοντες ήταν η απλή 

περιέργεια των εφήβων και η τυχαία ένταξη σε οµάδες συνοµηλίκων που ήδη έκαναν χρήση 

ουσιών. 
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3.2.9 Έρευνα για τα φαινόµενα βιαιότητας και τη χρήση ουσιών στο σχολείο και 

τους παράγοντες κινδύνου  

 

Μια άλλη ελληνική έρευνα που είχε ως αντικείµενο τα φαινόµενα βιαιότητας 

(συγκρούσεις σωµατικές και λεκτικές) µεταξύ των µαθητών, καθώς και τη χρήση ουσιών, 

διεξήχθη το 1994 σε δείγµα 3752 µαθητών Γυµνασίων και Λυκείων στο ∆ήµο Αθηναίων 

(Φακιολάς Ν., Αρµενάκης Α., 1995). Και σ’ αυτή την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η χρήση 

εθιστικών oυσιών είχε διαδοθεί και στο µαθητικό πληθυσµό. Περισσότερο διαδεδοµένη ήταν η 

χρήση αλκοόλ και λιγότερο το κάπνισµα ή τα ναρκωτικά. Το 27% περίπου των µαθητών δεν 

έπιναν καθόλου οινοπνευµατώδη ποτά, το 44% έπιναν σπάνια, 25% ευκαιριακά από 2-4 ποτά 

κάθε φορά, ενώ 4% των µαθητών (που είναι µεγάλο ποσοστό αναγόµενο στους δεκάδες χιλιάδες 

µαθητές της πρωτεύουσας), έπιναν οινοπνευµατώδη καθηµερινά. Χρήση ηρεµιστικών ή 

διεγερτικών χαπιών και αναβολικών αναφέρθηκε από το 6 % των µαθητών. Η χρήση 

ναρκωτικών είχε βρεθεί µικρότερη σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ποσοστό 93 % 

περίπου των µαθητών δεν είχαν δοκιµάσει ποτέ οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία. Από τους 

υπόλοιπους, 3.8% έκαναν ευκαιριακή χρήση, ενώ συνεχή χρήση έκαναν 1,5% των µαθητών, από 

τους οποίους 0,7% κάνναβη και οι λοιποί «σκληρά» ναρκωτικά (ηρωίνη ή κοκαΐνη και 

συνδυασµούς). Τα αγόρια υπερτερούσαν σε ποσοστά χρήσης. Ο ένας στους δύο µαθητές 

δήλωσαν ότι µπορούσαν να βρουν εύκολα ναρκωτικά στο ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον. Το 33% των µαθητών δήλωσαν ότι τα οικογενειακά προβλήµατα οδηγούν τους 

νέους στη χρήση ναρκωτικών, το 20% αναφέρθηκε κυρίως στα προσωπικά και 

ψυχοσυναιοθηµατικά αδιέξοδα των νέων, το 13% θεωρούσε ότι οι παρέες εξωθούν τους νέους 

στη χρήση και ποσοστό 12% υποστήριξαν ότι ευθύνεται κυρίως η περιέργεια και η αναζήτηση 

νέων εµπειριών. Ποσοστό 60% περίπου των µαθητών επιζητούσε περισσότερη και εγκυρότερη 

ενηµέρωση για τα ναρκωτικά, ενώ 62% επισήµαναν την ανάγκη για προγράµµατα πρόληψης της 

χρήσης και δηµιουργικής απασχόλησης των νέων. Μόνο το 4% των µαθητών είχε εµπιστοσύνη 

στην αποτελεσµατικότητα των νοµοθετικών και κατασταλτικών µέτρων για την αντιµετώπιση 

των ναρκωτικών, ενώ ποσοστό 1 % από αυτούς συµφωνεί µε την πρόταση για την ελεύθερη 
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διάθεση των ναρκωτικών. 

Από την ανάλυση των χαρακτηριστικών των χρηστών, δεν βρέθηκε διαφορά συχνότητας 

χρήσης εθιστικών ουσιών σχετιζόµενης µε το φύλο. Οι µαθητές µε τα ψηλότερα ποσοστά χρήσης 

προέρχονταν συνηθέστερα από µονογονεϊκές οικογένειες ή από οικογένειες στις οποίες γινόταν 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και σύχναζαν συχνότερα σε καφετέριες και µπαρ, αντί στο σπίτι 

ή σε πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα. 

Όσον αφορά το είδος και τη συχνότητα εµπλοκής µαθητών σε βιαιότητες, διαπιστώθηκε 

µεταξύ άλλων, ότι 60% των µαθητών είχαν συµµετάσχει σε κάποια µορφή σύγκρουσης. Οι 

συγκρούσεις ήταν συχνότερες στους νεότερους µαθητές και παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια 

επικρατούσαν στην εµπλοκή σε σωµατικές και τα κορίτσια σε λεκτικές συγκρούσεις. Σε 

συγκρούσεις µε άσκηση σωµατικής βίας είχε εµπλακεί ποσοστό 13% των µαθητών περιστασιακά 

και ποσοστό 9% των µαθητών συχνά. ∆ιερευνώντας τα χαρακτηριστικά των πιο επιθετικών 

µαθητών που είχαν συχνή εµπλοκή σε βίαια επεισόδια το τελευταίο έτος, βρέθηκε ότι αυτοί 

ανήκαν συχνότερα στην ηλικιακή οµάδα 16-19 χρόνων, ήταν αγόρια, προέρχονταν από 

µονογονεϊκές οικογένειες ή οι γονείς ήταν σε διάσταση και η οικονοµική κατάσταση της 

οικογένειας συνήθως δεν ήταν καλή. Υψηλότερα ποσοστά επιθετικότητας εµφάνιζαν οι µαθητές 

µε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και που σύχναζαν σε µπαρ, καφετέριες, πλατείες και αθλητικούς 

χώρους σε σχέση µε µαθητές που έµεναν πιο συχνά στο σπίτι ή σύχναζαν σε θέατρα, συναυλίες ή 

πολιτιστικά κέντρα. Χαρακτηριστική ήταν η απόλυτα θετική συσχέτιση της βιαιότητας µε τη 

χρήση διαφόρων εθιστικών ουσιών από τους µαθητές. Οι πιο βίαιοι µαθητές είχαν σε υψηλότερα 

ποσοστά γονείς και φίλους που έπιναν οινοπνευµατώδη ή έκαναν χρήση ηρεµιστικών και 

ναρκωτικών. Οι βίαιοι µαθητές ήταν επίσης και οι ίδιοι, σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από τους 

µη βίαιους, χρήστες καπνού, οινοπνευµατωδών ποτών, ηρεµιστικών χαπιών και διεγερτικών ή 

ναρκωτικών ουσιών. ∆ήλωναν µάλιστα αδιάφοροι ή ανεκτικοί απέναντι στους φίλους τους που 

ήταν χρήστες ναρκωτικών και πρότειναν συχνά αποποινικοποίηση ή ελεύθερη διακίνηση των 

ναρκωτικών, επανένταξη των απεξαρτηµένων και βελτίωση γενικά των συνθηκών ζωής για 

όλους τους νέους. Ενδιαφέρον είχε η διαφοροποίηση των απόψεων των βίαιων έναντι των 

λοιπών µαθητών. Έτσι για τους βίαιους µαθητές τα σοβαρότερα προβλήµατα της νεολαίας ήταν 
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κατά σειρά το χάσµα των γενεών (64%), η έλλειψη ψυχαγωγίας (52%), τα σεξουαλικά (52%), οι 

σπουδές (46%) και οι ψυχοσυναισθηµατικές διαταραχές (45%), ενώ για τους µη βίαιους µαθητές 

τα προβλήµατα ήταν συνήθως γενικότερου χαρακτήρα, όπως η χρήση εθιστικών ουσιών (74%), 

η κρίση αξιών (69%) και τα επαγγελµατικά αδιέξοδα (69%) (Φακιολάς Ν., Αρµενάκης Α., 1995). 

 

3.2.10  Έρευνες για τη χρήση αλκοόλ από τους εφήβους 

 

Aποκαλυπτικά στοιχεία για την αυξανόµενη χρήση αλκοόλ από τους νέους 

παρουσιάσθηκαν στο 3ο Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Συνέδριο, όπου αναφέρθηκε ότι 12% των 

µαθητριών και 10% των µαθητών των Λυκείων της Αθήνας πίνουν περιστασιακά ή συχνά 

οινοπνευµατώδη. Επίσης ανακοινώθηκε ότι σε έρευνα µεταξύ 8000 µαθητών στις πόλεις Αθήνα, 

Πάτρα και Ιωάννινα, µόνο το 23,2% των µαθητών δεν πίνει καθόλου. (Ιστοσελίδα 7, Πανάγου, 

Ν.). Η έρευνα για τον αλκοολισµό στην Ελλάδα, από την Ψυχιατρική Κλινική του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, που έγινε το 1984 και επαναλήφθηκε το 1989, διερεύνησε ηλικίες από 

12-64 χρόνων. Ειδικά για τον εφηβικό αλκοολισµό (σε δείγµα 574 αγοριών, 597 κοριτσιών), 

βρέθηκε ότι το 1,8% των αγοριών 12-17 χρόνων είχαν µεθύσει πάνω από 10 φορές, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια ήταν 0,7%. Επίσης, το 7,4% των αγοριών και το 4,7% των 

κοριτσιών είχαν µεθύσει από 3 έως 9 φορές (Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

1990). 

 

3.2.11  Έρευνες για τη χρήση ναρκωτικών από τους εφήβους 

 

Σχετικά µε το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ελλάδα, διενεργήθηκε µια δηµοσκόπηση 

από την εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία», υπό την ευθύνη των δηµοσιογράφων Μαρίας ∆έδε και 

Ιωάννας Σωτήρχου, σε 400 νέους και των δύο φύλων (µαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και 

εργαζόµενους) της Αθήνας και της επαρχίας, ηλικίας 15-24 ετών, µε συµπλήρωση ανώνυµου 

ερωτηµατολογίου από 42 ερωτήσεις. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι ενώ το 
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1990 οι νέοι που είχαν δοκιµάσει ναρκωτικές ουσίες ανέρχονταν σε 11,4%, το 1996 το ποσοστό 

τους έφθασε το 19,0% (∆έδε, Μ. και Σωτήρχου Ι. (1997).  

Σε άλλη πανεθνικής εµβέλειας έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου 

Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) στον µαθητικό πληθυσµό της Ελλάδας (ηλικίες 14-18 ετών), 

28.600 (ποσοστό 6,1% του συνόλου των µαθητών) δήλωσαν ότι είχαν δοκιµάσει ναρκωτικά 

(κυρίως χασίς) πάνω από 1-2 φορές στη ζωή τους και 135.000 (ποσοστό 28,9%) ότι είχαν πάρει 

κάποιο είδος χαπιών. Επίσης καταγράφηκε αυξητική τάση από το 1984 – 1993 του ποσοστού 

των µαθητών που κάνουν συστηµατικότερη χρήση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα άλλα 

µεγάλα αστικά κέντρα (κυρίως µεταξύ των αγοριών) (Κοκκέβη, Α., Μαδιανού, ∆. και Στεφανής, 

Κ., 1992).  

 

3.2.12  Μελέτη των παραγόντων που οδηγούν στη χρήση ναρκωτικών από τους 

εφήβους 

 

Σηµαντική βοήθεια στον εντοπισµό των παραγόντων που οδηγούν τους εφήβους στη 

χρήση ναρκωτικών προσφέρουν οι ετήσιες στατιστικές εκδόσεις του Κέντρου Θεραπείας 

Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.ΘΕ.Α.). Στο Κέντρο Συµβουλευτικής Εφήβων και στον 

Συµβουλευτικό Σταθµό Εφήβων στο ∆ικαστήριο Ανηλίκων Αθήνας µελετήθηκαν κατά το 2002 

137 νέοι µέσης ηλικίας 18,1 και 17,7 χρόνων για αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα που έκαναν 

χρήση ναρκωτικών. Αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά των χρηστών ήταν ότι 25% προέρχονταν από 

διαζευγµένους γονείς και σε 40% το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα ήταν κάτω των 1000€. Στο 

5,8% των περιπτώσεων ο πατέρας έκανε χρήση ναρκωτικών, στο 13% ο πατέρας έκανε χρήση 

αλκοόλ, στο 8,6% των αγοριών και 28,1% των κοριτσιών η µητέρα ελάµβανε θεραπεία µε 

ψυχοφάρµακα και τέλος στο 10,5% των αγοριών και 28,1% των κοριτσιών γινόταν χρήση 

ουσιών από τα αδέλφια τους. Το 50% των εφήβων είχαν διακόψει το σχολείο σε ηλικία 15,7 

χρόνων κατά µέσο όρο, ενώ το 35,2% των αγοριών και 28,1% των κοριτσιών είχαν τελειώσει 

µόνο το ∆ηµοτικό σχολείο. Το 50% ήταν άνεργοι. Η έναρξη της χρήσης στη συντριπτική 

πλειοψηφία (90%) ξεκίνησε πριν τα 15 χρόνια και στο 25% πριν τα 12 και το στοιχείο αυτό 
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δείχνει την ανάγκη της επαγρύπνησης του σχολείου και της οικογένειας από πολύ νωρίς, πριν 

ακόµη τα παιδιά µπουν στην εφηβεία. Το 68,6% των αγοριών και το 78,1% των κοριτσιών 

έκαναν χρήση ηρωίνης και µάλιστα σε ποσοστό 41,6% καθηµερινά. Σχεδόν όλοι οι έφηβοι 

κάπνιζαν (97%) και οι µισοί έκαναν χρήση και αλκοόλ. Το 47% έκαναν χρήση κοινής σύριγγας 

(συχνότερα τα κορίτσια), που αυξάνει τις πιθανότητες µετάδοσης ασθενειών και σε 33,3% 

αναφέρθηκε ένα τουλάχιστον επεισόδιο υπερβολικής δόσης, που χρειάσθηκε νοσηλεία. Οι νέοι 

που κάνουν χρήση ναρκωτικών εµφανίζουν συχνότατα και παραβατική συµπεριφορά 

(σχετιζόµενη συνήθως µε την ανάγκη εξεύρεσης χρηµάτων για την προµήθεια της καθηµερινής 

δόσης) και το 80% των αγοριών και το 40% των κοριτσιών είχαν συλληφθεί τουλάχιστον µια 

φορά (Ρήγος, H., Ζώτου, Σ., Κοπακάκη, Μ., 2002). 

 

3.2.13  Μελέτη της εξέλιξης της εγκληµατικότητας των εφήβων 

 

Για ολοκλήρωση της αναφοράς µας στις ελληνικές µελέτες, θα παραθέσουµε τις 

διαπιστώσεις του Ν. Κουράκη για την εξέλιξη της εγκληµατικότητας των Ελλήνων εφήβων και 

νέων τις τελευταίες δεκαετίες, που προκύπτουν από µελέτες και επίσηµα στατιστικά στοιχεία 

των ελληνικών αρχών (Κουράκης, Ν., 1999, σελ. 113-163 και 163-181). Αν και η 

καταγεγραµµένη παραβατικότητα των ανηλίκων 13 -17 ετών δεν σηµείωσε τα τελευταία χρόνια 

δραµατικές εξάρσεις, η συµµετοχή τους στη συνολική εγκληµατικότητα εµφανίζει σταθερή 

ανοδική τάση. Αυτό σηµαίνει ότι όλο και περισσότεροι νέοι, σε αναλογία µε τον συνολικό 

αριθµό των δραστών κάθε χρονιάς, βεβαιώνεται ότι διαπράττουν αξιόποινες πράξεις. Από 2,8% 

το 1980 (αναλογία 8368 δραστών 13-17 ετών προς 303042 συνολικά), φθάνουµε στο 4,0% το 

1985 (αναλογία 11250 δραστών προς 279455), στο 4,8% το 1990 (14932 προς 310569) και στο 

5,9% το 1996 (17605 προς 297485). Από την άλλη όµως πλευρά, η καταγεγραµµένη 

παραβατικότητα αυτών των ανηλίκων δεν παρουσιάζει κάποια συστηµατικότητα, µε µορφή 

δηλαδή οργανωµένων συµµοριών που να έχουν ως κύριο έργο τη διάπραξη εγκληµάτων, όπως 

αντίθετα συµβαίνει σε άλλες χώρες και κυρίως στις Η.Π.Α. Υπάρχει επίσης µία σαφής αυξητική 

τάση των εφήβων που υποπίπτουν σε παραβάσεις της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών.  
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Η τεκµηριωµένη αύξηση της νεανικής παραβατικότητας χρειάζεται ενδελεχή µελέτη, 

λαµβάνοντας υπόψη τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των δραστών, τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, τους σύγχρονους ρόλους της οικογένειας 

και του σχολείου και τους κώδικες αξιών που υιοθετούνται από τους ανήλικους παραβάτες σαν 

τρόπος αντίδρασης απέναντι στη δυσλειτουργία των κοινωνικοποιητικών θεσµών. 

Θα γίνει προσπάθεια στη συνέχεια να αναλυθούν οι παράγοντες δηµιουργίας των 

ποικίλων µορφών αντικοινωνικής συµπεριφοράς, ως απαραίτητο στάδιο στην προσπάθεια 

καθορισµού τρόπων αντιµετώπισης και έγκαιρης παρέµβασης και πρόληψης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4.  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ  ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ  
 

Η διερεύνηση των αιτίων της αντικοινωνικής συµπεριφοράς των παιδιών και εφήβων 

καθώς και η κατανόηση των ποικίλων µορφών της προϋποθέτει την καλή γνώση στοιχείων 

Εξελικτικής Ψυχολογίας ώστε να γίνεται συσχέτιση της αναµενόµενης συµπεριφοράς σε κάθε 

αναπτυξιακό στάδιο µε την παρατηρηθείσα, καθώς και µε παράγοντες που µπορεί να επέδρασαν 

σε προηγούµενα στάδια της ανάπτυξης. Στα δύο πρώτα κεφάλαια, καλύφθηκαν επαρκώς τα 

απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση της συµπεριφοράς των εφήβων και ειδικότερα οι 

ατοµικές ιδιοσυστασιακές διαφορές, τα προβλήµατα, οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι παράγοντες 

κοινωνικοποίησης. Οι παραπάνω παράγοντες, διαφοροποιούµενοι ποιοτικά και ποσοτικά κατά 

περίπτωση, αποτελούν το υπόστρωµα για την εµφάνιση είτε φυσιολογικής, είτε παθολογικής 

συµπεριφοράς. Οι έρευνες στο βιολογικό τοµέα και στον τοµέα των κοινωνικών επιστηµών 

(Ψυχιατρική – Ψυχολογία – Κοινωνιολογία) έxoυv σηµαντικά βοηθήσει τα τελευταία χρόνια 

στην κατανόηση και αιτιολόγηση της παθολογικής συµπεριφοράς.  

Η έρευνα µέχρι σήµερα, έδειξε ότι η αντικοινωνική συµπεριφορά καθορίζεται από 

πολλαπλούς παράγοντες και σχετίζεται τόσο µε ατοµικά χαρακτηριστικά όσο και µε 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Οι ψυχικές διαταραχές που επίσης σχετίζονται και αυτές µε 

ατοµικούς παράγοντες και περιβαλλοντικές επιδράσεις έχουν ενοχοποιηθεί συχνά ως αίτια 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς των εφήβων. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση θα πρέπει να διερευνάται 

αν πίσω από εκδηλώσεις παραβατικότητας, βίαιης ή προβληµατικής γενικά συµπεριφοράς 

µπορεί να υποκρύπτεται κάποια ψυχική διαταραχή, γιατί η αντιµετώπιση είναι τελείως 

διαφορετική (Smart D., Vassallo S., Sanson A., Dussuyer I, 2002, Herbert, M., 1996, σελ. 107-

124, Μακρή-Μπότσαρη, Ε., 2001, σελ. 95-96, Ιστοσελίδα 4, Cole, M. και Cole, S., 2002, σελ. 

80-84 και 56-67). 

Στην Ελλάδα, ήδη από το 1968 διερευνήθηκε από τον Σ. Ιεροδιακόνου η ψυχοπαθολογία 
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των εφήβων που εµπλέκονταν στην παραπτωµατικότητα. Μελετήθηκαν 120 έφηβοι που 

παραπέµφθηκαν σε Ιατροπαιδαγωγικό Σταθµό της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της εκδήλωσης 

παραπτωµατικής συµπεριφοράς. Από τα ευρήµατα της µελέτης φαίνεται ότι 20% από αυτούς 

ήταν ψυχοπαθητικοί, 15,8% επιθετικοί, 20% παρουσίαζαν νοητική υστέρηση, 17,5% είχαν 

κάποιας µορφής νεύρωση και 5% ήταν ψυχωτικοί. Ανάλογες µελέτες έγιναν και στο εξωτερικό. 

Από τις 170 παραποµπές ανά έτος σε µονάδες νοσηλείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στη 

Μεγάλη Βρετανία για ψυχικά διαταραγµένους εφήβους, αναφέρεται ότι ποσοστό 68% έχει 

διαπράξει σοβαρά παραπτώµατα και 32% παρουσιάζει διαταραχές διαγωγής (Παπαγεωργίου, Β., 

1998, σελ. 36 –38). 

Η γνώση ότι οι ψυχικές διαταραχές οδηγούν σε παθολογική συµπεριφορά, οδηγεί στην 

ανάγκη της κατανόησης της έννοιας της ψυχικής διαταραχής, που δεν είναι πολύ εύκολη και 

χρειάζονται εξειδικευµένες γνώσεις ψυχολογίας και βασικής ψυχιατρικής. Ένα πρόβληµα που 

ανακύπτει, ακόµη και για τους ειδικούς, είναι η δυσκολία σαφούς οριοθέτησης ανάµεσα σε 

συνήθη προβλήµατα των παιδιών που είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού και τα προβλήµατα 

που βρίσκονται στη σφαίρα της ψυχοπαθολογίας.  

Η ακριβέστερη οριοθέτηση των ψυχικών διαταραχών εξυπηρετείται από τα Συστήµατα 

ταξινόµησης τους. Το ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών ∆ιαταραχών (DSM), το 

οποίο αναπτύχθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες, αποτελεί ένα κατηγορικό σύστηµα ταξινόµησης 

που χρησιµοποιείται ευρύτατα σε όλο τον κόσµο. Στην τελευταία του έκδοση, το DSM –ΙV 

ταξινοµεί τις ψυχικές διαταραχές σε 16 βασικές κατηγορίες και στην πρώτη ενότητα 

περιγράφονται οι διαταραχές οι οποίες συνήθως διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά σε παιδιά και 

εφήβους (American Psychiatric Association, 1994). Το άλλο σηµαντικό σύστηµα ταξινόµησης 

είναι το ICD-10 του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (World Health Organization, 1993). Σε 

αυτό το εγχειρίδιο οι διαταραχές που πρωτοεµφανίζονται κατά την παιδική και εφηβική 

ταξινοµούνται σε τρεις οµάδες: α) σε αυτές οι οποίες περιλαµβάνουν τη νοητική καθυστέρηση β) 

στις αναπτυξιακές διαταραχές και γ) στις διαταραχές συµπεριφοράς και συναισθήµατος. Η 

παραδοσιακή διάκριση ανάµεσα στη νεύρωση και την ψύχωση δεν χρησιµοποιείται πια και για 

παράδειγµα, τα σύνδροµα της κατάθλιψης δεν ταξινοµούνται χωριστά σαν ψυχωσική και 
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νευρωσική κατάθλιψη, αλλά ταξινοµούνται µαζί στην οµάδα των ∆ιαταραχών της ∆ιάθεσης. 

Πολλοί ερευνητές επισηµαίνουν ότι η φύση των κατηγορικών συστηµάτων ταξινόµησης 

είναι στατική και δεν λαµβάνει υπόψη τη δυναµική φύση της ανάπτυξης και το ρόλο των 

αλληλεπιδράσεων του παιδιού µε το κοινωνικό του περιβάλλον για την εµφάνιση µιας 

διαταραχής. Οι αναπτυξιακές διαταραχές αντιµετωπίζονται ως ατοµικά προβλήµατα που 

ξεκινούν από το ίδιο το παιδί και παραγνωρίζεται ο ρόλος του πλαισίου στο οποίο αυτό 

µεγαλώνει καθώς επίσης και των εµπειριών που βιώνει. Αναµφισβήτητα όµως παρέχουν αρκετά 

ακριβή κριτήρια για την διάγνωση των διαταραχών, χωρίς τα οποία θα ήταν δυσχερέστατη η 

διάκριση του ψυχοπαθολογικού από το φυσιολογικό, και µάλιστα όταν οι διαφορές τους είναι 

ποσοτικές (π.χ. ένταση συναισθηµάτων) και όχι ποιοτικές (π.χ. παράδοξη συµπεριφορά) 

(Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 38-42).  

Οι δυσκολίες διάγνωσης των ψυχικών διαταραχών υπαγορεύουν, σχεδόν πάντοτε, τη 

συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες (συµβούλους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους) που κάνουν χρήση 

των οδηγών που προσφέρουν τα προαναφερθέντα συστήµατα ταξινόµησης. Στη συνέχεια, σε 

αυτό το κεφάλαιο, θα αναλύσουµε τους παράγοντες που συνδέονται µε την αντικοινωνική 

συµπεριφορά παιδιών και εφήβων, βοηθούµενοι από τις ιατρικές κατηγοριοποιήσεις των 

ψυχικών διαταραχών. Πιο συγκεκριµένα, θα περιγραφούν σύντοµα οι τύποι παραπτωµατικής 

συµπεριφοράς που είναι ταυτοχρόνως και διαγνωστικά κριτήρια για διάγνωση ψυχικής νόσου 

καθώς και οι ∆ιαταραχές ∆ιάθεσης. 

 

4.1 ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ∆ΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 

Σύµφωνα µε το DSM-IV, µια ευρεία οµάδα ψυχοπαθολογικών διαταραχών που 

συσχετίζονται µε την εµφάνιση αντικοινωνικής, επιθετικής ή προκλητικής συµπεριφοράς, αλλά 

και ποικίλων άλλων συµπτωµάτων, είναι οι διαταραχές διασπαστικής συµπεριφοράς (Disruptive 

Behavior Disorders). Οι παθολογικές αυτές συµπεριφορές ευθύνονται για παραβιάσεις νόµων και 

κοινωνικών κανόνων και πρέπει για να αξιολογηθούν να είναι πιο σοβαρές από τις καθηµερινές 

αταξίες των παιδιών ή την φυσιολογικά αναµενόµενη αντιδραστική συµπεριφορά των εφήβων. 
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Μεµονωµένες αντικοινωνικές ή παραπτωµατικές ενέργειες δεν επαρκούν για τη διάγνωση 

ψυχικής διαταραχής, αλλά µόνο όταν συµβαίνουν κατ’ επανάληψη. Οι διαταραχές διασπαστικής 

συµπεριφοράς είναι η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, η 

Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή, οι ∆ιαταραχές ∆ιαγωγής και η ∆ιαταραχή ∆ιασπαστικής 

Συµπεριφοράς µη Προσδιοριζόµενη Αλλιώς (Connor, D., 2002, σελ. 62-112, Παπαγεωργίου, Β., 

1998, σελ. 16-20 και 36-38). Οι διαταραχές αυτές µπορεί να συνυπάρχουν µε διαταραχές 

µάθησης, αγχώδεις διαταραχές, συναισθηµατικές διαταραχές όπως καταθλιπτική διαταραχή και 

διαταραχές σχετιζόµενες µε τη χρήση ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά). 

  

4.1.1 ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (∆.Ε.Π.-Υ.) 

 

Η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (∆.Ε.Π.-Υ., Attention-

deficit / Hyperactivity Disorder, A.D.H.D.) είναι µια αναπτυξιακή διαταραχή, οργανικής 

αιτιολογίας που ασκεί αρνητική επίδραση σε πολλούς τοµείς λειτουργικότητας του παιδιού και 

προκαλεί σοβαρές και επίµονες δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο οικογενειακό και 

ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Η διάγνωση γίνεται στην προσχολική και σχολική ηλικία. 

Το ενδιαφέρον για την εφηβική ηλικία συνίσταται αφενός στις επιδράσεις της διαταραχής στην 

πιθανή πρόκληση σχολικής αποτυχίας, µε απώτερες επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή των εφήβων 

που θα αναλυθούν ειδικότερα σε επόµενο κεφάλαιο, και αφετέρου στην εξέλιξή της ή τη συχνή 

συνύπαρξή της µε Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή και ∆ιαταραχές ∆ιαγωγής, που 

ευθύνονται µε τη σειρά τους για αντικοινωνική συµπεριφορά. Η πρώιµη διάγνωση και βοήθεια 

των παιδιών από τη µικρή ηλικία θα µειώσει τις παραπάνω δυσάρεστες συνέπειες (Κάκουρος, Ε. 

και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 87-126, Connor, D., 2002, σελ. 69-74). 

 

4.1.1.1 Συµπτώµατα της ∆.Ε.Π.-Υ. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των παιδιών µε ∆.Ε.Π.-Υ. είναι η εκδήλωση συµπτωµάτων 
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απροσεξίας, παρορµητικότητας και υπερκινητικότητας σε βαθµό δυσανάλογο για την ηλικία 

τους, µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν περιορισµένες ικανότητες για συγκέντρωση και να 

αδυνατούν να ολοκληρώσουν µια εργασία. Είναι συνήθως πολύ ανήσυχα, αεικίνητα, αδέξια και 

συχνά κάνουν ζηµιές. ∆εν περιµένουν να ακούσουν µέχρι το τέλος τις οδηγίες που τους δίνονται 

προτού εκτελέσουν µια δραστηριότητα, βιάζονται να απαντήσουν προτού ολοκληρωθεί η 

ερώτηση που τους απευθύνεται και κάνουν συχνά λάθη. Αποτέλεσµα της διαταραχής είναι η 

αδυναµία να παρακολουθήσουν µε επιτυχία τα µαθήµατα και συχνά η σχολική αποτυχία ή και 

ακόµη η πρώιµη εγκατάλειψη του σχολείου. Αρκετά συµπτώµατα υποχωρούν µε την εφηβεία, 

αλλά η απροσεξία παραµένει µαζί µε µια σηµαντική δυσκολία προσαρµογής, που οφείλεται σε 

αρνητικές εµπειρίες που βίωσαν συχνά όλα τα προηγούµενα χρόνια λόγω της διαταραχής. 

 

4.1.1.2 Αντικοινωνική συµπεριφορά και ∆.Ε.Π.-Υ. 

 

Σηµαντική είναι η αυξηµένη επίπτωση ∆ιαταραχών ∆ιαγωγής στους εφήβους αυτούς, 

όπως απέδειξε µια διαχρονική έρευνα του Barkley και των συνεργατών του, που διήρκεσε 16 

χρόνια (Barkley, Α., Fischer, Μ., Edelbrock, S. και SmalIish, L., 1990). Μελετήθηκε η εξέλιξη 

100 παιδιών µε ∆.Ε.Π.-Υ. από την παιδική ηλικία µέχρι την ενηλικίωση, από τα οποία ποσοστό 

60% ανέπτυξε επιπλέον Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή ή ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής. Σε 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παρατηρήθηκε στους εφήβους αυτούς η κατάχρηση ουσιών, η νεανική 

παραβατικότητα και η σχολική αποτυχία. Αλλά και σε ελληνική ανάλογη έρευνα, σε 41 εφήβους 

που είχαν διαγνωσθεί ως πάσχοντες από ∆.Ε.Π.-Υ. Κατά την παιδική ηλικία, βρέθηκε ότι αυτοί 

είχαν χαµηλές σχολικές επιδόσεις, κάπνιζαν (53,8%) και κατανάλωναν αλκοόλ 

(45,5%)(Κάκουρος, Ε., 1998).  

 

4.1.1.3 Η αιτιολογία της ∆.Ε.Π.-Υ. 

 

Η αιτιολογία της ∆.Ε.Π.-Υ. είναι πολυπαραγοντική, αλλά επικρατούν οι γενετικοί και οι 

νευρoλoγικoί παράγoντες. Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι τόσο το οικογενειακό όσο και το 
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σχολικό περιβάλλον διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία εξέλιξης των δυσκολιών του 

παιδιού µε ∆.Ε.Π.-Υ. και σχετίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε την έκβασή της. Αυτό φάνηκε 

και από την παραπάνω ελληνική έρευνα, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη υψηλού ποσοστού 

διαταραγµένων ενδοοικογενειακών σχέσεων και προβληµάτων στις οικογένειες των εφήβων µε 

∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, που πιθανόν συνέβαλαν στην πληµµελή αντιµετώπιση της ∆.Ε.Π.-Υ. στην 

παιδική ηλικία και στην δυσµενή εξέλιξή της (Κάκουρος, Ε., 1998). 

 

4.1.2 Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή (Ε.Π.∆.) 

 

4.1.2.1 Συµπτώµατα της Ε.Π.∆.  

 

Ένα παιδί µε Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή (Ε.Π.∆., Oppositional Defiant 

Disorder, O.D.D.) χαρακτηρίζεται κυρίως από αρνητισµό, έλλειψη συνεργατικής διάθεσης, 

έλλειψης υπακοής, προκλητική και αντιδραστική συµπεριφορά. Συχνά αρνείται να συµµορφωθεί 

µε τις απαιτήσεις ή τους κανόνες των ενηλίκων. Χάνει εύκολα την ψυχραιµία του και εµπλέκεται 

σε καβγάδες. Λέει συχνά ψέµατα και πολλές φορές κατηγορεί τους άλλους για τα δικά του λάθη 

ή για τη δική του κακή συµπεριφορά. Γενικά δίνει την εικόνα ενός παιδιού που θέλει να κάνει 

πάντα το δικό του και είναι συχνά θυµωµένο. 

 

4.1.2.2 Αντικοινωνική συµπεριφορά και Ε.Π.∆.   

 

Το κυριότερο πρόβληµα µε την Ε.Π.∆. είναι η σχέση της µε την ανάπτυξη αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς αργότερα στην εφηβεία. Πραγµατικά, το 50% των παιδιών αυτών συνεχίζει να 

παρουσιάζει τα παραπάνω συµπτώµατα και στην εφηβεία και το 25% αναπτύσσει σοβαρότερη 

µορφή ψυχοπαθολογίας, δηλαδή ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής µε έντονη επιθετικότητα (Κάκουρος, Ε. 

και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 127-134, Connor, D., 2002, σελ.68-69, Loeber, R., 1990). 
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4.1.2.3 Η αιτιολογία της Ε.Π.∆. 

 

Αντίθετα µε την ∆.Ε.Π.-Υ., σύµφωνα µε την πλειονότητα των ερευνητικών δεδοµένων, οι 

γενετικοί παράγοντες παίζουν πολύ µικρό ρόλο για την εµφάνιση της Ε.Π.∆. και η αιτιολογία 

έχει τη βάση της στην ποιότητα της αλληλεπίδρασης του παιδιού µε τα άτοµα του οικείου του 

περιβάλλοντος. Θεωρείται ότι υπάρχει διαταραχή στην ανάπτυξη του δεσµού (ή προσκόλλησης) 

ανάµεσα στη µητέρα και στο παιδί, από τη βρεφική ηλικία και ο ανασφαλής δεσµός είναι 

προγνωστικός παράγοντας για την εµφάνιση Ε.Π.∆. κατά την προσχολική ηλικία. Ωστόσο η 

ποιότητα του δεσµού δεν αποτελεί το µοναδικό αιτιολογικό παράγοντα. Οι αλληλεπιδράσεις 

γονέων και παιδιών είναι σηµαντικές και βρέθηκε ότι οι γονείς των παιδιών µε τη διαταραχή 

αυτή είναι συνήθως πιο τιµωρητικοί από άλλους, απειλητικοί αλλά και ασαφείς στην επικοινωνία 

µε τα παιδιά τους. 

 

4.1.3 ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής (∆.∆.) 

 

Σύµφωνα µε το DSM-IV η ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής (∆.∆., Conduct Disorder, C.D.) 

χαρακτηρίζεται από ένα επαναλαµβανόµενο και επίµονο πρότυπο αντικοινωνικής συµπεριφοράς, 

σύµφωνα µε το οποίο παραβιάζονται τα βασικά δικαιώµατα των άλλων, οι κοινωνικοί κανόνες, 

αλλά και οι νόµοι. Η συµπεριφορά συµβαίνει σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, όπως το 

σχολείο, το σπίτι ή η τοπική κοινότητα όπου ζει ο έφηβος.  

 

4.1.3.1 Συµπτώµατα της ∆.∆. που συνιστούν αντικοινωνική συµπεριφορά   

 

Για να τεθεί η διάγνωση της ∆.∆. θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον τρία από 

δεκαπέντε κριτήρια τους τελευταίους 12 µήνες. Τα δεκαπέντε αυτά κριτήρια οµαδοποιούνται σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι επιθετικότητα σε ανθρώπους και ζώα και 

εκδηλώνεται µε εκφοβισµό, άσκηση σωµατικής βίας, οπλοχρησία και εξαναγκασµό άλλου 
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ατόµου σε σεξουαλική δραστηριότητα. Η δεύτερη κατηγορία είναι η καταστροφή ιδιοκτησίας 

(εµπρησµός, βανδαλισµοί κ.λπ.). Η τρίτη κατηγορία είναι η απάτη, τα επανειληµµένα ψεύδη ή 

διάρρηξη και η κλοπή αντικειµένων. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία είναι οι συχνές παραβιάσεις 

κανόνων, όπως η συχνή παραµονή εκτός σπιτιού τη νύχτα χωρίς τη γονεϊκή άδεια (µε έναρξη 

πριν την ηλικία των 13 ετών), η αποµάκρυνση από το σπίτι για µεγάλο χρονικό διάστηµα και οι 

συχνές αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο.  

Σύµφωνα µε το DSM-IV σύστηµα ταξινόµησης ψυχικών διαταραχών, για να τεθεί η 

διάγνωση πρέπει η διαταραχή της συµπεριφοράς να προκαλεί σηµαντική έκπτωση της 

κοινωνικής, σχολικής ή επαγγελµατικής λειτουργικότητας. Ανάλογα µε τη σοβαρότητα 

διακρίνονται ελαφριά, ήπια και σοβαρή ∆.∆. Η επίπτωση όλων των µορφών στα αγόρια είναι 

µεγαλύτερη. 

 

4.1.3.2 Μορφές ∆.∆. 

 

∆ιακρίνονται δύο τύποι ∆.∆., ανάλογα µε την ηλικία έναρξης: 

Η ∆.∆. Παιδικής Έναρξης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός τουλάχιστον 

διαγνωστικού κριτηρίου πριν από την ηλικία των 10 χρονών. Πρόκειται συνήθως για αγόρια τα 

οποία εκδηλώνουν σωµατική βία σε άλλους, οι σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους είναι 

διαταραγµένες και µπορεί να πληρούσαν τα κριτήρια της Ε.Π.∆. κατά την πρώιµη παιδική 

ηλικία. Οι έφηβοι αυτοί συνήθως παρουσιάζουν υποτροπιάζουσα ∆.∆. και είναι πιο πιθανό να 

παρουσιάσουν αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας ως ενήλικοι, σε σχέση µε αυτούς 

στους οποίους η έναρξη της διαταραχής γίνεται κατά την εφηβεία. 

Η ∆.∆. Εφηβικής Έναρξης χαρακτηρίζεται από την απουσία χαρακτηριστικών κριτηρίων 

της διαταραχής πριν από την ηλικία των 10 χρόνων. Τα άτοµα αυτά, σε σύγκριση µε εκείνα τα 

οποία εµφανίζουν τη διαταραχή κατά την παιδική ηλικία, είναι λιγότερο πιθανό να 

παρουσιάσουν επιθετική συµπεριφορά αργότερα και οι σχέσεις τους µε τους συνoµηλίκoυς 

τείνουν να είναι πιο οµαλές. 

 



 

75 

 

 

Η διαταραχή διαγωγής παρουσιάζει υψηλά επίπεδα συνύπαρξης µε την ∆.Ε.Π.-Υ., την 

Ε.Π.∆., ποικίλες µαθησιακές δυσκολίες, σχολική αποτυχία, χρήση ουσιών, αγχώδεις διαταραχές 

και ∆ιαταραχές ∆ιάθεσης (κατάθλιψη, αυτοκτονική συµπεριφορά, ιδίως στα κορίτσια). Eπίσης 

αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την εξέλιξη των εφήβων σε ενηλίκους µε αντικοινωνική 

διαταραχή της προσωπικότητας, δυσκολίες προσαρµογής και πολύ συχνά στη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών (Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 135-163). 

 

4.1.3.3 Η αιτιολογία της ∆.∆. 

 

Οι σύγχρονες τάσεις στην αναζήτηση της αιτιολογίας της ∆.∆. δέχονται την µικτή 

προέλευση του συνδρόµου, από βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι βιολογικοί 

παράγοντες είναι νευροδιαβιβαστές (σεροτονίνη) και ορµόνες (τεστοστερόνη) που επιδρούν 

διεγερτικά στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα και θεωρείται ότι σχετίζονται µε την εκδήλωση 

επιθετικότητας. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τη γενετική προδιάθεση για εµφάνιση της 

διαταραχής, η οποία όµως θα εκδηλωθεί ή δεν θα εκδηλωθεί τελικά, σε συνάρτηση µε την 

παθογένεια του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Μελέτες έχουν δείξει 

επίσης ότι η ύπαρξη ∆.∆. στους γονείς (συχνότερα στον πατέρα) αποτελεί προγνωστικό 

παράγοντα για την εµφάνισή της και στα παιδιά. Σηµαντικοί παράγοντες στην εκδήλωση της 

διαταραχής είναι η κακή ποιότητα των ενδοοικογενειακών σχέσεων, το διαζύγιο, η 

ενδοοικογενειακή βία, η µειωµένη φροντίδα και αγάπη προς τα παιδιά, ο θάνατος ενός ή και των 

δύο γονέων, οι κακές συνθήκες διαβίωσης, η φτώχεια και η ύπαρξη πολλών παιδιών στην 

οικογένεια. Σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η ύπαρξη περιθωριακών παραβατικών οµάδων 

στη γειτονιά (κλίκες) και η ένταξη σ’ αυτές των παιδιών και εφήβων, καθώς και η ενίσχυση 

αντικοινωνικών συµπεριφορών µε την προβολή τους από τα Μ.Μ.Ε. Όσο περισσότεροι 

παράγοντες συνυπάρχουν µε την βιολογική διαταραχή, τόσο πιθανότερη είναι η εκδήλωση 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς αλλά και σε µεγαλύτερη ένταση (Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, 

Κ, 2004, σελ. 135-163, Connor, D., 2002, σελ. 64-68). 
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4.1.4 ∆ιαταραχή ∆ιασπαστικής Συµπεριφοράς µη Προσδιοριζόµενη Αλλιώς  

 

Αυτή περιλαµβάνει τις διαταραχές που χαρακτηρίζονται από κακή διαγωγή ή 

εναντιωτικές προκλητικές συµπεριφορές, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια της ∆.∆. ή της 

Ε.Π.∆., αλλά στις οποίες παρατηρείται κλινικά σηµαντική έκπτωση της λειτουργικότητας του 

παιδιού ή του εφήβου και περιστασιακή εµπλοκή του σε παραβατικές πράξεις (συχνότερα χρήση 

ουσιών). 

 

4.2 ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Εκτός από τις διαταραχές διασπαστικής συµπεριφοράς, µια µεγάλη κατηγορία 

ψυχοπαθολογικών διαταραχών είναι αφενός οι ∆ιαταραχές του Συναισθήµατος, που 

περιλαµβάνουν τις αγχώδεις διαταραχές και αφετέρου οι ∆ιαταραχές της ∆ιάθεσης που 

ενδιαφέρουν περισσότερο για τη συµπεριφορά των εφήβων.  

Στη συνέχεια, θα αναφερθούµε λεπτοµερέστερα στις καταθλιπτικές διαταραχές και 

ειδικότερα στην αυτοκτονική συµπεριφορά, προβλήµατα που θα πρέπει οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί να µπορούν να αντιµετωπίσουν έγκαιρα, είτε µόνοι, είτε συνηθέστερα µε τη 

βοήθεια ειδικών. Εκτός από την κατάθλιψη, υπάρχουν και άλλες ∆ιαταραχές ∆ιάθεσης που θα 

αναφερθούν επίσης µε συντοµία στο κείµενο. 

 

4.2.1 Καταθλιπτική διαταραχή 

 

Η κυριότερη από τις ∆ιαταραχές της ∆ιάθεσης είναι η καταθλιπτική διαταραχή. Πρέπει να 

διευκρινίσουµε ότι δεν εννοούµε τη φυσιολογική καταθλιπτικότητα που εµφανίζεται συχνά στην 

εφηβεία, σαν µέρος των ψυχοσυναισθηµατικών διαταραχών που απορρέουν από τις έντονες 

βιολογικές, νοητικές και κοινωνικές αλλαγές ή µετά από ένα δυσάρεστο συµβάν (θάνατος, 

διαζύγιο, κακές συνθήκες διαβίωσης, µετακόµιση και απώλεια φίλων κ.λπ.), αλλά την 
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υπερβολική κατάθλιψη που υποδηλώνει ότι ο έφηβος είναι στα όρια διάγνωσης ψυχικής νόσου. 

Όσον αφορά το θέµα της εργασίας µας, η σοβαρής µορφής καταθλιπτική διαταραχή των εφήβων 

µπορεί να οδηγήσει σε εκδηλώσεις αντικοινωνικής συµπεριφοράς, όχι µε την έννοια της 

παραβατικότητας των νόµων, αλλά µε την έννοια της απόσυρσης από την κοινωνία, της 

δυσχέρειας προσαρµογής σ’ αυτήν µε αδυναµία σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων, της 

αδιαφορίας για το σχολείο µε συνέπεια την σχολική αποτυχία, τις πολλές απουσίες και ίσως την 

εγκατάλειψή του, τη λήψη φαρµάκων και άλλων ουσιών αλλά και στην αυτοκαταστροφική τάση 

που οδηγεί µερικές φορές σε απόπειρες αυτοκτονίας. Η αυτοκτονική συµπεριφορά θεωρείται µια 

ακραία µορφή επιθετικότητας των εφήβων, ίσως η πιο σοβαρή, ως επιθετικότητα ενάντια στον 

ίδιο τους τον εαυτό.  

 

4.2.1.1 Επιδηµιολογία  

 

Ο επιπολασµός της κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους ποικίλλει τα τελευταία 

χρόνια και κυµαίνεται από 0,3% στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 1,8% στα παιδιά προεφηβικής 

ηλικίας και 4,7% στους εφήβους ηλικίας 14-16 ετών. Εξάλλου κατάθλιψη συναντάται στο 7% 

των εξωτερικών παιδιατρικών ασθενών, στο 28% των παιδιών που παρακολουθούνται στα 

εξωτερικά ψυχιατρικά ιατρεία, και στο 40% των νοσηλευόµενων παιδιών και εφήβων σε 

ψυχιατρικές κλινικές (Καµπάκος, Χ., 1999). Όσον αφορά το φύλο, το ποσοστό της κατάθλιψης 

στα παιδιά δεν διαφέρει ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, ενώ στους εφήβους η αναλογία 

είναι κορίτσια: αγόρια 2/1. Η διαφορά αυτή έχει αποδοθεί σε γενετικούς παράγοντες, σε 

βιολογικές αλλαγές που συνοδεύουν την ήβη, στο µεγαλύτερο στατιστικά ποσοστό αγχωδών 

διαταραχών στις γυναίκες και σε κοινωνικο-πολιτισµικούς παράγοντες. 

 

4.2.1.2 Ταξινόµηση και κλινική εικόνα 

 

Σύµφωνα µε το DSM-IV οι ∆ιαταραχές της ∆ιάθεσης ταξινοµούνται σε δύο βασικές 

κατηγορίες, τις Καταθλιπτικές και τις ∆ιπολικές ∆ιαταραχές. Οι Καταθλιπτικές ∆ιαταραχές είναι 
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δύο: Η Μείζων Καταθλιπτική ∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από µείζονα καταθλιπτικά 

επεισόδια µε παρουσία σοβαρής καταθλιπτικής διάθεσης, διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδοµάδων 

και η ∆υσθυµική ∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από ποικίλη καταθλιπτική διάθεση σχεδόν 

καθηµερινά για τουλάχιστον ένα χρόνο. 

Ως ∆ιπολικές ∆ιαταραχές ορίζονται τα µανιοκαταθλιπτικά επεισόδια, µε εναλλαγές 

καταθλιπτικών, µανιακών επεισοδίων ή ηρεµίας και δεν είναι πολύ συχνές.  

Θα καθορίσουµε την ορολογία σύµφωνα µε τα συστήµατα ταξινόµησης. Ως µείζον 

καταθλιπτικό επεισόδιο χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία τουλάχιστον πέντε από τα 

συµπτώµατα ή ευρήµατα που ακολουθούν πρέπει να ανευρίσκονται στο µεγαλύτερο µέρος της 

ηµέρας και σχεδόν καθηµερινά για περίοδο δυο εβδοµάδων: Καταθλιπτική διάθεση, δηλαδή 

υπερβολική θλίψη, αυτοµοµφή, ευσυγκινησία και απελπισία. Έντονη ελάττωση του 

ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης που προκύπτει σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες. Απώλεια 

βάρους ή αύξηση του βάρους (µεταβολή πάνω από 5% σε ένα µήνα) λόγω µεταβολών της 

όρεξης. Αϋπνία ή υπερβολική υπνηλία. Ψυχοκινητική διέγερση ή νωθρότητα. Κόπωση ή 

απώλεια της ενεργητικότητας. Αισθήµατα αναξιότητας, υπέρµετρης ενοχής και αυτοµοµφή. 

Μειωµένη ικανότητα σκέψης ή συγκέντρωσης ή υπερβολική αναποφασιστικότητα. Καθ’ 

υποτροπή αυτοκτονικός ιδεασµός. 

Ως µανιακό επεισόδιο χαρακτηρίζεται η παρουσία έντονα αυξηµένης, διαχυτικής ή 

ευερέθιστης διάθεσης και ενεργητικότητας κατά τη διάρκεια τουλάχιστον µιας εβδοµάδας. 

∆ιαπιστώνεται διογκωµένη αυτοεκτίµηση, µειωµένη ανάγκη για ύπνο, αύξηση της 

οµιλητικότητας, διάσπαση της προσοχής κ.ά.  

 

4.2.1.3 Επιπτώσεις στην εφηβεία 

 

Οι έφηβοι µε κατάθλιψη εµφανίζουν δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική 

απόσυρση και αποµόνωση ή σύναψη επιφανειακών σχέσεων, κατάχρηση οινοπνεύµατος ή 

ναρκωτικών ουσιών, σοβαρές διαταραχές στη µάθηση, αίσθηµα φυγής, συχνές αδικαιολόγητες 

απουσίες από το σχολείο και χαµηλή αυτοεκτίµηση. Συχνά σε εφήβους µεγαλύτερης ηλικίας η 
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κατάθλιψη µπορεί να εκδηλωθεί ως ανία, απογοήτευση µε κάθε τι στη ζωή, αίσθηση ότι τίποτε 

δεν έχει αξία. Η αυτοκτονική ή αυτοκαταστροφική συµπεριφορά των εφήβων µπορεί να είναι η 

δυσάρεστη κατάληξη, κυρίως αν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους επικρατεί 

απάθεια, αδιαφορία, εναντιότητα και έλλειψη υποστήριξης (Καµπάκος, Χ., 1999, Κάκουρος, Ε. 

και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 198-218, Μπαζαρίδης, Κ., 2004). 

 

4.2.1.4 Αιτιολογία 

 

Η κατάθλιψη στα παιδιά και τους εφήβους οφείλεται στην αλληλεπίδραση γενετικών, 

βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. 

• Γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες:  

Οι σύγχρονες µελέτες υποστηρίζουν τη σηµασία της κληρονοµικότητας στην ανάπτυξη 

κατάθλιψης, µετά από µελέτες σε µονοζυγώτες δίδυµους αδελφούς, που έχουν τις ίδιες 

συναισθηµατικές διαταραχές σε ποσοστό 76% και σε παιδιά µε γονείς µε συναισθηµατική νόσο, 

που έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν κατάθλιψη, σε σχέση µε παιδιά µε υγιείς 

γονείς. Επίσης, σε παιδιά και εφήβους µε κατάθλιψη έχουν ανιχνευθεί νευροενδοκρινικές 

διαταραχές (στην έκκριση κορτιζόλης και αυξητικής ορµόνης), διαταραχές του µεταβολισµού 

νευροδιαβιβαστών (νορεπινεφρρίνη, ντοπαµίνη και σεροτονίνη) και διαταραχές στο 

ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα. 

• Οικογενειακοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Μελέτες σε παιδιά που έχουν τουλάχιστον ένα γονιό µε καταθλιπτική διαταραχή, 

δείχνουν ότι η συχνότητα εµφάνισής της και  σ’ αυτά, σχετίζεται µε τη βαρύτητα και τη 

χρονιότητα της νόσου των γονιών. Η κατάθλιψη της µητέρας φαίνεται να επιβαρύνει τα παιδιά 

περισσότερο από την κατάθλιψη του πατέρα. Αρκετές ενδοοικογενειακές συγκρούσεις 

συµβαίνουν σε οικογένειες µε καταθλιπτικούς γονείς, που κακοµεταχειρίζονται ή παραµελούν τα 

παιδιά τους, τα απορρίπτουν και δεν τους προσφέρουν συναισθηµατική υποστήριξη. Συχνά οι 

γονείς αυτοί διδάσκουν τα παιδιά τους (άµεσα ή έµµεσα µε τη στάση τους) να παραιτούνται 

µπροστά σε στρεσογόνες καταστάσεις, µε αποτέλεσµα αυτά να µην αναπτύσσουν κατάλληλους 
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τρόπους αντίστασης στα αρνητικά συναισθήµατα, που όλοι βιώνουν σε κάποιο βαθµό. Αλλά και 

στις µελέτες καταθλιπτικών παιδιών χωρίς καταθλιπτικούς γονείς, συχνά βρίσκεται ότι οι γονείς 

είναι συχνά θυµωµένοι, τιµωρητικοί και απορριπτικοί προς αυτά. 

• Ψυχολογικοί παράγοντες 

Η ψυχοδυναµική άποψη υποστηρίζει ότι η κατάθλιψη είναι το αποτέλεσµα της αποτυχίας 

του ατόµου να δοµήσει τον ιδανικό εαυτό. Επίσης αρκετά έχει υποστηριχθεί η υπόθεση των 

πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων στην παιδική και εφηβική ηλικία που µπορεί να 

προδιαθέτουν για κατάθλιψη. Οι στρεσογόνοι παράγοντες µπορεί να είναι η σχολική αποτυχία, η 

έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, οι σωµατικές µειονεξίες, η θυµατοποίηση, η έλλειψη 

κοινωνικής στήριξης, η οικογενειακή διάλυση, τα οικονοµικά προβλήµατα, η κοινωνική 

αποµόνωση κ.ά. Η χαµηλή αυτοεκτίµηση που είναι είτε αίτιο είτε αποτέλεσµα των παραπάνω 

παραγόντων, θεωρείται ότι είναι από τους παράγοντες µε πολύ ισχυρή συσχέτιση µε την 

εµφάνιση καταθλιπτικής συµπεριφοράς (Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 118-218, 

Καµπάκος, Χ., 1999, Καραγιάννη, Σ., 1999, Μακρή-Μπότσαρη, Ε. 2001, σελ.127-135). 

 

4.2.2 Αυτοκτονία - Παραυτοκτονία 

 

Αναφέρθηκε ήδη ότι η αυτοκαταστροφική τάση των εφήβων που οδηγεί µερικές φορές 

στην απόπειρα αυτοκτονίας µπορεί να θεωρηθεί αντικοινωνική συµπεριφορά, είτε ως αποτυχία 

προσαρµογής στο κοινωνικό περιβάλλον, είτε ως επιθετικότητα έναντι του ίδιου του εαυτού 

τους. 

Ο ψυχικός κόσµος των εφήβων είναι ευαίσθητος και ευµετάβλητος. Κάθε σύγκρουση µε 

την οικογένεια, τους συνοµηλίκους ή το κοινωνικό σύστηµα συµβάλλει στην ανάπτυξη 

αισθηµάτων απαξίωσης, αδυναµίας και εκµηδενισµού και έχει έντονο συναισθηµατικό φορτίο 

που µερικές φορές εκτονώνεται µε απρόβλεπτη και ξαφνική αυτοκτονική συµπεριφορά, 

Πολλές φορές το αίτιο είναι η ανεπαρκής αντίσταση των εφήβων σε δυνάµεις που τους 

παρωθούν στη συµπεριφορά αυτή, όπως η συναισθηµατική αστάθεια, η έλλειψη αγάπης και 
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στοργής, η χαµηλή αυτοεκτίµηση, το αβέβαιο µέλλον, το αίσθηµα υπερβολικής ενοχής για 

αποτυχία δόµησης του ιδανικού εαυτού κ.λπ. Η απόπειρα αυτοκτονίας (που αποδίδεται 

πρόσφατα µε την ορολογία παραυτοκτονία) είναι πολύ συχνά µια κραυγή αγωνίας για 

ουσιαστική βοήθεια και κρύβει στην πραγµατικότητα θέληση για ζωή, παρά άρνηση και 

παραίτηση. Προσοχή, πολύ µικρή σηµασία έχει το ότι η πραγµατική αυτοκτονία είναι σπάνια σε 

σχέση µε τις απλές απόπειρες αυτοκτονίας. Ποτέ δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται οι απόπειρες 

αυτές σαν εφηβική επιπολαιότητα, αλλά πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν σηµαντικά γεγονότα 

στην αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, να ζητείται υποστήριξη από οµάδα συµβούλων, 

ψυχολόγων και πιθανά και ψυχιάτρων και να διερευνάται σχολαστικά το ψυχοσυναισθηµατικό 

υπόστρωµα του εφήβου που τον οδήγησε στο να αισθάνεται ότι η αυτοκαταστροφή είναι η µόνη 

διέξοδος.  

 

Παράγοντες αυτοκτονικής συµπεριφοράς 

 

Οι περισσότεροι παράγοντες που σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά στοιχεία ευθύνονται 

για την αυτοκτονική συµπεριφορά, αποτελούν κοινές αιτίες που οδηγούν και σε ποικίλες άλλες 

µορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς. 

Η κατάθλιψη, αναφέρεται ως ψυχοσυναισθηµατικό υπόστρωµα συχνά τόσο στις 

αυτοκτονίες όσο και στις παραυτοκτονίες και εξετάσθηκε αρκετά αναλυτικά παραπάνω. 

Η χαµηλή αυτοεκτίµηση, φαίνεται να συσχετίζεται και µε την αυτοκτονική συµπεριφορά, 

όπως αναφέρθηκε και για την κατάθλιψη. Οι έφηβοι µε χαµηλή αυτοεκτίµηση αναφέρουν 

συναισθήµατα αναξιότητας, απαισιoδoξίας και έλλειψης ελπίδας για το µέλλον και 

αντιλαµβάνονται τον κόσµο τόσο αποπνικτικό και ανυπόφορο και νιώθουν ότι δεν αξίζει κανείς 

να ζει, οπότε η αυτοκτονία να φαντάζει ως η µόνη δυνατή διέξοδος.  

Η λήψη εθιστικών ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά, διεγερτικά) έχει σηµαντικό µερίδιο στην 

πρόκληση αυτοκτονικής συµπεριφοράς. Ιστορικό λήψης τέτοιων ουσιών αναφέρεται στο 15-33% 

των νεαρών που αυτοκτονούν ή που έχουν επιχειρήσει να αυτοκτονήσουν. Σηµειώνεται ότι η 

επιθυµία για θάνατο αυξάνεται δραµατικά αµέσως µετά τη λήψη της ουσίας αλλά και πολλοί 
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παράγοντες που συµβάλλουν στη λήψη ουσιών συνδέονται µε δηµιουργία καταθλιπτικής 

διαταραχής, όπως η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η απογοήτευση από αδυναµία αντιµετώπισης 

καθηµερινών προβληµάτων. Είναι ευνόητο ότι αν συνυπάρχουν περισσότερες από µία 

διαταραχές, και µάλιστα όταν συνυπάρχει κατάθλιψη µε ταυτόχρονη χρήση ψυχοδραστικών 

ουσιών, αυξάνεται η συχνότητα αλλά και η επικινδυνότητα των παραυτοκτονιών.  

Η επίδραση της οικογένειας και ειδικότερα των γονέων είναι σηµαντικός παράγοντας που 

σχετίζεται µε την αυτοκτονία-παραυτοκτονία παιδιών και εφήβων. Τα παιδιά που εµφανίζουν 

αυτοκτονική συµπεριφορά έχουν κακές ή ανύπαρκτες σχέσεις µε τους γονείς, περνούν 

δυσάρεστα µαζί τους, βιώνουν απόρριψη, έλλειψη αγάπης και στοργής και έχουν αρνητική 

εικόνα γι’ αυτούς. Μελέτες έδειξαν, ότι δύο τύποι οικογενειακών προβληµάτων συνδέονται µε 

την αυτοκτονική συµπεριφορά των εφήβων. Αφενός η απώλεια υποστήριξης που οφείλεται σε 

απώλεια γονέων (εγκατάλειψη στέγης, µετανάστευση, θάνατος, διαζύγιο) και αφετέρου η ύπαρξη 

ψυχοπαθολογίας (ψυχιατρικά προβλήµατα, χρήση ουσιών) ή ιστορικού αυτοκτονικής 

συµπεριφοράς στην οικογένεια.  

Άλλος παράγοντας που σχετίζεται µε την αυτοκτονία και την παραυτοκτονία στα παιδιά 

και τους εφήβους είναι η σωµατική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση και µάλιστα µέσα 

στην οικογένεια. Παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από µέλη της οικογένειας, 

έχουν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας. Αυτό σε ένα 

βαθµό εξηγείται από το ότι, τα άτοµα που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από οικεία 

πρόσωπα, θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για την κακοποίηση, µε αποτέλεσµα να 

εκδηλώνουν έντονα συναισθήµατα αυτοενοχής και να εµφανίζουν κατάθλιψη µε έντονη την 

επιθυµία του θανάτου. 

Τέλος, αυτοκτονικές συµπεριφορές συναντούµε και σε παιδιά που πάσχουν από σοβαρές 

χρόνιες οργανικές παθήσεις, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

και τα κακοήθη νοσήµατα. Η γνωστοποίηση της σοβαρότητας της πάθησης προκαλεί στον έφηβο 

και την οικογένειά του σοβαρό ψυχικό τραυµατισµό που επαυξάνεται από τις εισαγωγές στο 

νοσοκοµείο, τους συνεχείς εργαστηριακούς ελέγχους, την συνεχή λήψη φαρµάκων και την 

αλλαγή του τρόπου ζωής του ίδιου και της οικογένειας. Λόγω της ασθένειας, δηµιουργούνται 
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ποικίλα προβλήµατα σε σχέση µε τα αδέλφια, το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον που 

προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις στον έφηβο, όπως άρνηση του προβλήµατος, απόκρυψή του, 

άγχος θανάτου και κατάθλιψη (Καραγιάννη, Σ., 1999, Marttunen, M.J., Aro, H.M., Henriksson, 

M.M., Lonnqvist, J.K., 1994, Μπαζαρίδης, Κ., 2004, Connor, D. 2002, σελ. 40-43, 76 και 288).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ  
 

Aναφέρθηκαν παραπάνω οι περιπτώσεις πιθανής συσχέτισης της αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς των εφήβων µε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις που εµπίπτουν στα κριτήρια 

διάγνωσης ψυχικών νόσων. Βέβαια, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα κριτήρια δεν είναι 

αρκετά για διάγνωση ψυχικής νόσου και τα γενεσιουργά αίτια της συµπεριφοράς πρέπει να 

αναζητούνται σε στοιχεία της προσωπικότητας του εφήβου και στους βιολογικούς ή 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνέβαλαν στη διαµόρφωσή της. Θα αναλύσουµε παρακάτω 

τους παράγοντες που συνδέονται µε την αντικοινωνική συµπεριφορά των εφήβων, εστιάζοντας 

στα ατοµικά γνωρίσµατα ή σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις ή σε συνδυασµό και 

των δύο (Smart D., Vassallo S., Sanson A., Dussuyer I., 2002, Herbert, M., 1996, σελ. 107-124, 

Eλευθεριάδης, Α., 1998, σελ. 85-103, Μακρή-Μπότσαρη, Ε., 2001, σελ. 95-96, Ιστοσελίδα 4, 

Cole, M. και Cole, S., 2002, σελ. 80-84 και 56-67, Loeber, R., 1990). 

 

5.1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Ή  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ;  

 

Η πληρέστερη γνώση της αιτιολογίας των αναπτυξιακών δυσκολιών ενός εφήβου 

αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασµό της κατάλληλης θεραπευτικής παρέµβασης. Συχνά τίθεται 

το ερώτηµα, αν ευθύνονται οι ίδιοι οι γονείς ή το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί 

για τα προβλήµατά του στην εφηβική ηλικία ή αν το παιδί είχε ήδη από τη γέννησή του 

χαρακτηριστικά που συνδέονται αιτιολογικά µε αυτά τα προβλήµατα. Σίγουρα υπάρχει 

συµµετοχή και βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Όµως, τo σηµαντικό για την 

επιστηµονική έρευνα δεν είναι να ανακαλύψει αν οι βιολογικοί παράγοντες ευθύνονται 

περισσότερο ή λιγότερο από τους περιβαλλοντικούς για την εµφάνιση κάποιας διαταραχής, αλλά 

να αποκαλύψει µε ποιους τρόπους οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Και ακόµη 

σηµαντικότερο είναι να βρεθεί, ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν παράγοντες 
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κινδύνου για την εκδήλωση µιας γενετικής προδιάθεσης στη συµπεριφορά και ποιοι αποτελούν 

προστατευτικούς παράγοντες. Επίσης ο εντοπισµός συγκεκριµένων βιολογικών παραγόντων 

πίσω από κάποια διαταραχή παίζει σηµαντικό ρόλο στην εκτίµηση της ανάγκης χορήγησης 

φαρµακευτικής αγωγής, πέρα από την ψυχοθεραπευτική αντιµετώπιση, όπου αυτό θα κριθεί 

απαραίτητο από τους ειδικούς επιστήµονες (Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 62-63, 

Connor, D., 2002, σελ. 112-301). 

 

5.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

Αρκετές ψυχολογικές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για να εξηγήσουν την αντικοινωνική 

συµπεριφορά στην εφηβική ηλικία, αλλά καµιά δεν αρκεί για την ερµηνεία όλων των 

περιπτώσεων. Οι περισσότερες στηρίζονται στα ατοµικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των 

εφήβων, αλλά η σύγχρονη επιστήµη πάντοτε λαµβάνει υπόψη και τις επιδράσεις των 

κοινωνικών, βιολογικών, πολιτισµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Παπαγεωργίου, Β., 

1998, σελ. 26 – 33, Connor, D., 2002, σελ. 163-269).  

 

5.2.1  Ψυχαναλυτικές θεωρίες 

 

Η επίδραση του έργου του S. Freud και της ψυχανάλυσης επεκτάθηκε και στην ερµηνεία 

της αντικοινωνικής συµπεριφοράς και ιδίως στην παραβατική συµπεριφορά των εφήβων και 

παιδιών. Ορισµένες από τις απόψεις που εκφράστηκαν είναι οι παρακάτω:  

• Το άτοµο που εµφανίζει αντικοινωνική συµπεριφορά λειτουργεί όπως το βρέφος, κάτω 

από την αρχή της ευχαρίστησης, και αδυνατεί να δεχθεί την απογοήτευση (απαγόρευση). Το 

αδύναµο Υπερεγώ (Superego) που έχει τις ρίζες της αδυναµίας σε ακατάλληλους χειρισµούς 

στην οικογένεια κατά τη βρεφική ηλικία, αδυνατεί να ξεπεράσει τις εσωτερικές παρορµήσεις που 

ζητούν ικανοποίηση της στιγµής (Aυτό, Id), και το αποτέλεσµα είναι η παραβατική συµπεριφορά 
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(ικανοποίηση).  

• Η παραπτωµατικότητα είναι µια µορφή νεύρωσης µε ανάγκη ανακούφισης από ενοχές, 

προερχόµενες από αιµοµικτικές επιθυµίες. 

• Η παραβατικότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών που δεν ικανοποιήθηκαν από την 

οικογένεια. Το άτοµο µε παραπτωµατική συµπεριφορά είναι συναισθηµατικά απογοητευµένο και 

διαταραγµένο, επιδιώκοντας ασυνείδητα µε τις πράξεις του να λύσει τα προβλήµατά του και να 

βιώσει την ικανοποίηση που στερήθηκε µέσα στην οικογένεια.  

• Η παραπτωµατικότητα παρατηρείται σε κοινωνικό περιβάλλον, όπου οι ευκαιρίες 

κοινωνικής καταξίωσης είναι περιορισµένες. Με την αντικοινωνική συµπεριφορά τα άτοµα 

απολαµβάνουν αναγνώριση δύναµης και ταυτόχρονα υλική επιβράβευση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπερεκτιµούνται οι ενδοοικογενειακές επιδράσεις και 

θεωρούνται δευτερεύουσας σηµασίας οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το σχολείο, οι 

συνοµήλικοι, κ.λπ. Η σχέση της µητέρας µε το βρέφος είναι κλειδί συχνά για την εξήγηση των 

συµπεριφορών και οι διαταραχές συµπεριφοράς αποδίδονται συχνά στον πρώιµο αποχωρισµό 

από τη µητέρα (Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 26 – 33). 

 

5.2.2 Θεωρίες της µάθησης 

 

Υποστηρίζεται ότι οι περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές επιδράσεις είναι σηµαντικές για 

τη δηµιουργία ροπής για παραβατική συµπεριφορά. Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής 

µάθησης µέσω της µίµησης προτύπων, τα παιδιά που εκτίθενται σε επιθετικά πρότυπα 

συµπεριφοράς µιµούνται αυτή την αρνητική συµπεριφορά και συχνότερα µάλιστα από άτοµα του 

ίδιου φύλου (π.χ. βίαιος πατέρας  επιθετικό αγόρι) (Bandura, A., 1977). Εξάλλου, σύµφωνα µε 

τη θεωρία της συντελεστικής µάθησης, κάθε συµπεριφορά που οδηγεί σε ένα ευχάριστο ή 

επιθυµητό αποτέλεσµα, είναι πιο πιθανό ότι θα επαναληφθεί κάτω από παρόµοιες συνθήκες. 

Βασιζόµενοι στη θεωρία αυτή, οι Burgess και Akers υποστήριξαν ότι η εγκληµατική 

συµπεριφορά µαθαίνεται µέσα από την ίδια διαδικασία όπως και η νοµοταγής (Burgess, R. & 
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Akers, R., 1966). Ακολούθησε πληθώρα προσπαθειών τροποποίησης της παραπτωµατικής 

συµπεριφοράς στα παιδιά, που βασίστηκαν στην υπόθεση ότι αν ένα συγκεκριµένο πρότυπο 

ενίσχυσης οδηγεί σε µια σειρά µη αποδεκτών συµπεριφορών, η αλλαγή του οδηγεί στην 

εξαφάνισή τους.  

 

5.2.3 Βιογενετικές θεωρίες 

 

Ο όρος αναφέρεται στα ιδιοσυγκρασιακά και γνωστικά χαρακτηριστικά του ατόµου που 

θεωρείται ότι µεταβιβάζονται γενετικά. Η επίδρασή τους στη συµπεριφορά είναι σηµαντική γιατί 

µπορούν να προωθήσουν ή να περιορίσουν διάφορες µορφές παραπτωµατικότητας. Η άποψη ότι 

κάποια γενετικά χαρακτηριστικά µπορεί να συµβάλουν στην εµφάνιση της παραπτωµατικότητας 

υποστηρίχθηκε από σειρές µελετών σε δείγµατα διδύµων και υιοθετηµένων παιδιών όπου 

εξεταζόταν η διαφορά συµπεριφοράς σε σχέση µε τις µεταβολές του περιβάλλοντος ανατροφής 

των γνήσιων ή θετών αδελφών. 

 

5.2.4 Γνωστικές θεωρίες 

 

Οι γνωστικές θεωρίες εστιάζονται στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον 

κίνδυνο και αποφασίζει να διακινδυνεύσει. Οι θεωρίες για την αντίληψη του κινδύνου 

επηρεάστηκαν από την άποψη ότι οι έφηβοι είναι γενικά «αισιόδοξοι» και θεωρούν ότι είναι 

«άτρωτοι» και δεν κινδυνεύουν. 

Η αναπτυξιακή θεωρία του J. Piaget (1969), συνέβαλε στην κατανόηση του τρόπου µε τον 

οποίο οι έφηβοι αναγνωρίζουν, αξιολογούν και εκτιµούν την πιθανότητα των συνεπειών των 

πράξεών τους. Χαρακτηριστικό της πρώιµης εφηβείας είναι η µετάβαση από τη συγκεκριµένη 

σκέψη της παιδικής ηλικίας στην αφηρηµένη σκέψη της ενηλικίωσης. Η αφηρηµένη σκέψη έχει 

την ικανότητα µελέτης των πιθανοτήτων και πρόβλεψης των συνεπειών από µια συµπεριφορά. 

Πολλοί παραβατικοί έφηβοι και ενήλικοι όµως δεν φθάνουν στο γνωστικό επίπεδο της 
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αφηρηµένης (τυπικής) σκέψης µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν µικρότερη αντίσταση στην 

παραβατική συµπεριφορά, µη έχοντας επίγνωση των απώτερων συνεπειών (Παρασκευόπουλος, 

Ι., 1984β, τόµος 3, σελ. 39-84 και τόµος 4, σελ. 87-135, Cole, M. και Cole, S., 2002, σελ. 99-

141).  

 

5.2.5 Οικογενειακές θεωρίες 

 

Τέλος, οι οικογενειακές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις διαδραµατίζουν, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, σηµαντικό ρόλο στην εκδήλωση αλλά και τη σταθερή υιοθέτηση προβληµατικών 

συµπεριφορών από τους εφήβους. Η παραβατικότητα, σχετίζεται µε χαµηλά επίπεδα θετικών 

συναισθηµάτων, όπως αγάπης, προστασίας και επικοινωνίας, µε υψηλά επίπεδα οικογενειακών 

συγκρούσεων, µε αναποτελεσµατικές και άστοχες τεχνικές γονεϊκού ελέγχου καθώς και µε 

εκδήλωση αντικοινωνικής συµπεριφοράς από τους γονείς.  

 

5.3 ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

Από τις παραπάνω θεωρίες, σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα ερευνών σε εφήβους και 

νέους, µπορούµε να βοηθηθούµε για να διακρίνουµε τελικά, για πρακτικούς λόγους, δύο βασικές 

επιστηµονικές απόψεις, που διερευνούν τις αιτίες της παθολογικής συµπεριφοράς, αφενός τις 

βιολογικές και αφετέρου τις ψυχοκοινωνικές και κοινωνικο-πολιτιστικές απόψεις, τις οποίες θα 

αναλύσουµε εκτενέστερα. 

 

5.3.1 Βιολογικές (βιογενετικές) απόψεις της παθογένεσης της συµπεριφοράς 

 

Κατά τις βιολογικές (βιογενετικές) απόψεις της παθογένεσης της συµπεριφοράς, αίτια των 

διαταραχών είναι οι οργανικές καταστάσεις που οδηγούν στην διαταραχή της λειτουργίας του 
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εγκεφάλου. Βιολογικοί παράγοντες επηρεάζουν τη συµπεριφορά µας σε πάρα πολλούς τοµείς. 

Επηρεάζουν τις πνευµατικές ικανότητές µας, την ψυχοσύνθεση µας, τις βασικές µορφές 

αντιδράσεων (χαρακτήρας), την αντοχή στο στρες και τελικά όλες τις προσαρµοστικές µας 

δυνατότητες. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι οι γενετικές διαταραχές, η ιδιοσυγκρασία, οι σωµατικές και 

ψυχικές µειονεξίες και η νοηµοσύνη (Κουράκης, Ν., 1999, σελ. 21-22, Κάκουρος, Ε. και 

Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 64-69). 

Οι γενετικές διαταραχές περιλαµβάνουν χρωµατοσωµατικές ανωµαλίες, ελαττωµατικά 

γονίδια, γενετική οικογενή προδιάθεση και βλάβες του εγκεφάλου πριν, κατά ή µετά τη γέννηση. 

Μια εγκεφαλική βλάβη, που συνέβη κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου τοκετού (π.χ. από ανοξία) 

ή µετά τραυµατισµό ή λοίµωξη, µπορεί να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στη συµπεριφορά. 

Επίσης πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένας γενετικός παράγοντας, ένα επιπλέον Υ χρωµόσωµα, σε 

υψηλό ποσοστό, µεταξύ έγκλειστων σε νοσοκοµειακές φυλακές εγκληµατιών. Το σύνδροµο της 

τρισωµίας ΧΥΥ (υπεράρρεν) θεωρείται σχετικά συχνό σε παραβάτες µε εντυπωσιακή σωµατώδη 

διάπλαση, που ρέπουν προς τη βίαιη και παρορµητική συµπεριφορά. Αλλά η υποτιθέµενη θετική 

συνάφεια ανάµεσα στο επιπλέον αυτό χρωµόσωµα και στην εγκληµατικότητα δεν είναι καθόλου 

σαφής, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδοµένα από δείγµατα φυσιολογικού πληθυσµού. Γενικά 

η απόδειξη συσχέτισης µιας συµπεριφοράς µε κάποιο οργανικό υπόστρωµα είναι εξαιρετικά 

δύσκολη (Ελευθεριάδης, Α., 1998, Connor, D., 2002, σελ. 115-133). 

Η ιδιοσυγκρασιακή επιρρέπεια στην παθολογική συµπεριφορά προέρχεται από γενετικές 

αλλά και περιβαλλοντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του σώµατος και της προσωπικότητας και η 

διαµόρφωσή της γίνεται στο µεγαλύτερο βαθµό στην παιδική ηλικία. Η σωµατική διάπλαση και 

η εξωτερική εµφάνιση, εκτός από τις δυνατότητες που αντικειµενικά παρέχει για διευκόλυνση 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς(π.χ. φυσική δύναµη), επηρεάζει - το σηµαντικότερο - την 

αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση του εφήβου. Πράγµατι, οι µαθητές-θύτες που διακρίνονται από 

επιθετικότητα είναι κυριαρχικοί, έχουν συνήθως µεγάλη φυσική δύναµη (που την καλλιεργούν 

µε γυµναστική) και δεν είναι ανασφαλείς, σε αντίθεση µε τους µαθητές-θύµατα που είναι σχεδόν 

πάντα πιο αδύναµοι (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 25-27). 
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Επίσης το φύλο και η ηλικία παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εκδήλωση ποικίλων 

συµπεριφορών. Τα αγόρια είναι πιο επιθετικά και επηρεάζονται, µε το µηχανισµό της κοινωνικής 

µάθησης, από πρότυπα όπως ο βίαιος πατέρας. Και στα κορίτσια αναπτύσσονται τάσεις 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς, αλλά η επιθετικότητά τους συνήθως εσωτερικεύεται και 

µετατρέπεται σε σωµατικές ενοχλήσεις, αποµόνωση και συναισθηµατικές διαταραχές, όπως 

κατάθλιψη. Η γενίκευση της άποψης ότι οι διαφορές των δύο φύλων ως προς την επιθετικότητα 

είναι βιολογικά προσδιορισµένες, δεν φαίνεται να ευσταθεί, δεδοµένου ότι η τεράστια κοινωνική 

διάκριση µεταξύ των δύο φύλων, ακόµη και στις µέρες µας, δικαιολογεί επαρκώς τις 

υφιστάµενες διαφορές αντίδρασης (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 31-33 και 

270-301). 

Οι σωµατικές ή ψυχικές µειονεξίες και αναπηρίες, όταν υπάρχουν, στιγµατίζουν και 

περιθωριοποιούν τους εφήβους, µε αποτελέσµατα απρόβλεπτα για την πορεία τους προς την 

κοινωνικοποίηση. Άλλες φορές τους οδηγούν σε απόγνωση, κατάθλιψη και ποικίλη 

αντικοινωνική συµπεριφορά και άλλοτε ισχυροποιούν το χαρακτήρα και αυξάνουν τις 

αντιστάσεις τους και τη θέλησή τους να υπερβούν τα προβλήµατά τους. 

Η σωµατική καταπόνηση, που είναι ευκολότερη στη εφηβεία λόγω της ταχύτατης 

ανάπτυξης του σώµατος, οι έντονες συγκινησιακές καταστάσεις και η λήψη εθιστικών ουσιών 

(που αναλύθηκε παραπάνω) είναι άλλες περιπτώσεις επιρρέπειας σε παθολογική συµπεριφορά. 

Τέλος, η νοηµοσύνη έχει µελετηθεί αρκετά, όσον αφορά τη συσχέτισή της µε την 

εκδήλωση παραβατικής συµπεριφοράς. Η χαµηλή νοηµοσύνη και η χαµηλή απόδοση στο 

σχολείο προδιαθέτει στην εµπλοκή των εφήβων σε παραπτωµατικές πράξεις. Στη µελέτη του Σ. 

Ιεροδιακόνου (1968), βρέθηκε ότι σε 101 εφήβους που παραπέµφθηκαν σε Ιατροπαιδαγωγικό 

Σταθµό της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της εκδήλωσης παραπτωµατικής συµπεριφοράς και στους 

οποίους έγινε έλεγχος νοηµοσύνης (WISC test), βρέθηκε ότι οι περισσότεροι είχαν δείκτη 

νοηµοσύνης µεταξύ 70 και 100 και χαµηλότερο µέσο όρο από τον αναµενόµενο (Παπαγεωργίου, 

Β., 1998, σελ. 39-41, Loeber, R., 1990). Και άλλες µελέτες είχαν ανάλογα αποτελέσµατα, και θα 

µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η χαµηλή νοηµοσύνη µπορεί να οδηγήσει σε 

παραπτωµατικότητα µέσω του παράγοντα της αναµενόµενης σχολικής αποτυχίας, που οδηγεί 
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τους εφήβους έξω από το σχολείο, σε µη ελεγχόµενο και µη προστατευτικό περιβάλλον. Είναι 

όµως εξίσου πιθανόν, τα άτοµα µε χαµηλή νοηµοσύνη να δυσκολεύονται να φθάσουν στο 

επίπεδο της αφηρηµένης σκέψης των φυσιολογικών εφήβων και ενηλίκων, και όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω να έχουν µειωµένη ικανότητα να προβλέπουν τις συνέπειες των πράξεων τους αλλά 

και να αvτιληφθoύν τα συναισθήµατα των θυµάτων τους (µικρή ικανότητα ενσυναίσθησης).  

 

5.3.2 Ψυχο-κοινωνικές και κοινωνικο-πολιτιστικές απόψεις της παθογένεσης 

της συµπεριφοράς 

 

Κατά τις ψυχο-κοινωνικές και κοινωνικο-πολιτιστικές απόψεις της παθογένεσης της 

συµπεριφοράς, οι παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση παθολογικής συµπεριφοράς θα 

πρέπει να αναζητούνται στο κοινωνικό πλαίσιο όπου αναπτύσσεται το παιδί και ο έφηβος και 

στις γενικότερες αξίες και θεσµούς της κοινωνίας. Στο κοινωνικό αυτό πλαίσιο περιλαµβάνονται 

η οικογένεια, οι συνοµήλικοι, το σχολείο και η σύγχρονη κοινωνία γενικότερα µε την 

επικράτηση της παντοδυναµίας του χρήµατος και των υλικών αγαθών και την ανικανότητα 

αντιµετώπισης της πληθώρας των προβληµάτων που δηµιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Τα 

περισσότερα από αυτά τα προβλήµατα επηρεάζουν ιδιαίτερα τους νέους, όπως η ανεργία, η 

φτώχεια, οι φυλετικές προκαταλήψεις, η υποβαθµισµένη ποιότητα της εκπαίδευσης και της 

διαβίωσης και το αίσθηµα απουσίας στήριξης και εγκατάλειψης (Herbert, M., 1996, σελ. 118, 

Connor, D., 2002, σελ. 134-157). Ο βαθµός αντίστασης των εφήβων απέναντι σε καταστάσεις 

που προδιαθέτουν στην επικράτηση αντικοινωνικής συµπεριφοράς είναι χαρακτηριστικό που 

χτίζεται σιγά-σιγά από την οικογένεια και το σχολείο κατά την πορεία του παιδιού προς την 

εφηβεία και την ενηλικίωση, αλλά εξαρτάται και από τα βιολογικά του χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω.  
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5.3.2.1 Η οικογένεια  

 

Aναλύθηκε σύντοµα παραπάνω ο σηµαντικός ρόλος της οικογένειας στη φυσιολογική 

ψυχολογική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού. Θεωρείται όµως «παθογόνος» η 

οικογένεια στις περιπτώσεις εκείνες, όπου βασικές διαστάσεις της γονεϊκής συµπεριφοράς 

αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση παθολογικής συµπεριφοράς. Πιο 

συγκεκριµένα, αυτό συµβαίνει σε δύο κυρίως περιπτώσεις: (Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 34, 

Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 74-75, Κουράκης, Ν., 1999, σελ. 23-27, 31, 65-77, 

Connor, D., 2002, σελ. 134-144) 

Α) Όταν υπάρχουν κακές, ανεπαρκείς ή ανεπιτυχείς σχέσεις µεταξύ γονιών και παιδιών, 

εχθρική ή απορριπτική συµπεριφορά, υπερπροστασία, υπερβολική επιείκεια, ελλιπής επίβλεψη 

και φροντίδα, εξωπραγµατικές απαιτήσεις, υπερβολική αυστηρότητα και πειθαρχία, σωµατική ή 

ψυχική βία, διαταραγµένες ψυχικά προσωπικότητες των γονέων.  

Αποτελέσµατα των παραπάνω προβληµατικών καταστάσεων είναι οι παθογόνες 

διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ γονέων ή µεταξύ γονέων και παιδιών, η ανειλικρίνεια, οι 

συµβατικές και µη ουσιαστικές σχέσεις, οι ασυµφωνίες χαρακτήρων κ.λπ. Σαν φυσική συνέπεια 

σε ένα ποσοστό από τις περιπτώσεις αυτές µπορεί να εκδηλώνεται αντικοινωνική συµπεριφορά. 

Ειδικότερα, αρκετές µελέτες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η χαλαρή και ανεπαρκής επίβλεψη 

των παιδιών από τους γονείς ήταν ο πιο σηµαντικός παράγοντας στην αυτοοµολογούµενη 

εγκληµατικότητα (βία, κλοπές, ναρκωτικά). Η σκληρή στάση και αυστηρή πειθαρχία 

στρατιωτικού τύπου, και η βίαιη, η παθητική και η απορριπτική στάση των γονέων στα παιδιά 

είναι προδιαθεσικοί παράγοντες στην εµφάνιση παραπτωµατικότητας στην εφηβεία. Πιο συχνά η 

συµπεριφορά αυτή των γονέων αφορά αυστηρές και βάναυσες µεθόδους διαπαιδαγώγησης µε 

σωµατικές και ψυχολογικές ποινές. Με αυτό τον τρόπο όµως οι γονείς, όχι µόνο δεν 

καταφέρνουν να καταστείλουν τις αταξίες των παιδιών τους, αλλά και ενισχύουν την 

ανεπιθύµητη συµπεριφορά τους, γιατί τα παιδιά µιµούνται µέσα στα πλαίσια της «κοινωνικής 

µάθησης» την επιθετική συµπεριφορά και δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Η δυσάρεστη 

αυτή κατάσταση δεν περιορίζεται βέβαια µέσα στα πλαίσια της οικογένειας, αλλά έχει 
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αντανάκλαση και στη συµπεριφορά στο σχολείο και στους λοιπούς χώρους, όπου τα παιδιά και 

οι έφηβοι κινούνται, αθλούνται και διασκεδάζουν. 

Β) Όταν υφίσταται διάλυση της οικογένειας λόγω θανάτων, διαζυγίων ή διάστασης 

γονέων. Οι διαλυµένες οικογένειες προδιαθέτουν στην παραπτωµατικότητα. Όταν το παιδί 

στερείται ένα γονέα, τότε παρατηρείται διαταραχή της σωµατικής, πνευµατικής, 

συναισθηµατικής και κοινωνικής του ανάπτυξης. Η στέρηση, εκτός από τις παραπάνω 

περιπτώσεις διάλυσης της οικογένειας, συχνά µπορεί να είναι συγκαλυµµένη, όπου το παιδί δεν 

έχει αποχωριστεί φυσικά τον γονέα, αλλά η φροντίδα που δέχεται απ’ αυτόν είναι ανεπαρκής και 

ακατάλληλη. Ο Ι. Kolvin και οι συνεργάτες του στη New Castle Thousand Family Study (1990), 

ανέφεραν ότι το διαζύγιο ή ο χωρισµός των γονέων µέχρι την ηλικία των 5 χρόνων του παιδιού, 

ήταν προδιαθεσικός παράγοντας εκδήλωσης παραπτωµατικότητας κατά την ενηλικίωση. Επίσης 

σε εθνική διαχρονική µελέτη στη Μεγάλη Βρετανία, µελετήθηκαν 5000 παιδιά που γεννήθηκαν 

την ίδια εβδοµάδα κατά το 1946. Αγόρια µε διαζευγµένους γονείς ή γονείς σε διάσταση, 

παρουσίασαν αυξηµένη πιθανότητα να συλληφθούν ή να καταδικασθούν στην ηλικία των 21 

χρόνων, σε σύγκριση µε αυτά των οποίων είχε πεθάνει ο ένας γονέας ή ζούσαν και µε τους δύο 

γονείς. Ο νέος γάµος του γονέα φάνηκε ότι ήταν επίσης προδιαθεσικός παράγοντας 

(Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 33-36). 

Από τη µελέτη της σχέσης µεταξύ της απώλειας του πατέρα και της σοβαρής 

παραπτωµατικότητας, βρέθηκε ότι η επίπτωση της παραπτωµατικότητας ήταν ιδιαίτερα υψηλή 

στα αγόρια που µεγάλωσαν χωρίς πατέρα και των οποίων η σχέση µε τη µητέρα ήταν 

διαταραγµένη (62%), ενώ ήταν χαµηλότερη (52%) στα αγόρια που µεγάλωσαν και µε τους δύο 

γονείς των οποίων η σχέση ήταν διαταραγµένη, άσχετα µε την ποιότητα της σχέσης τους µε τη 

µητέρα. Αντίθετα η επίπτωση ήταν χαµηλή στα αγόρια των οποίων η σχέση των γονέων ήταν 

καλή (26%) ή σε αυτά που ζούσαν µόνο µε τη µητέρα και είχαν καλή σχέση µαζί της (J. ΜcCord 

1982). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα αυτά, σηµαντικότερο ρόλο έπαιζαν στην παθολογική 

συµπεριφορά των παιδιών οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις από τη στέρηση ενός γονέα. 

Η αντικοινωνική και παραπτωµατική συµπεριφορά και ο αλκοολισµός των γονέων παίζει 

επίσης σηµαντικότατο ρόλο στην εµφάνιση ανάλογης συµπεριφοράς στο παιδί. Σε ανάλογα 
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συµπεράσµατα κατέληξαν και οι M. Craig και J. Glicks (1968), δηλαδή ότι 84% των αγοριών µε 

σοβαρά και επαναλαµβανόµενα παραπτώµατα είχαν γονείς ή αδέλφια µε σοβαρή 

παραπτωµατική συµπεριφορά, σε σύγκριση µε το υπόλοιπο 24% (Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 

33-36). 

Τα παραπάνω συνηγορούν ότι, όσον αφορά την οικογενειακή ευθύνη, η αντικοινωνική 

συµπεριφορά των εφήβων έχει σχεδόν πάντα τις ρίζες της ή ενισχύεται από τις παθογόνες 

οικογενειακές καταστάσεις, αλλά και αντίστροφα, η φυσιολογική οικογένεια αποτελεί 

προστατευτικό παράγοντα έναντι της εµφάνισης της. 

 

5.3.2.2 Οι συνοµήλικοι  

 

Ο ρόλος των συνοµηλίκων είναι σηµαντικός, όπως έχει ήδη αναλυθεί για την οµαλή 

κοινωνικοποίηση του εφήβου, και γίνεται ακόµη σηµαντικότερος αν οι γονείς τον 

αντιµετωπίζουν µε αδικαιολόγητη βιαιότητα ή τον παραµελούν και δεν του δίνουν την 

απαραίτητη προσοχή, τη συναισθηµατική κάλυψη και τα κοινωνικο-ηθικά πρότυπα που 

χρειάζεται. Η είσοδος του εφήβου σε µια οµάδα συνοµηλίκων σηµατοδοτεί την αξιολόγησή του 

από τα άλλα παιδιά και καταλήγει στην αποδοχή ή την απόρριψή του από αυτά (Κουράκης, Ν., 

1999, σελ. 23-27 και 31-33, Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 41-42, Μακρή-Μπότσαρη, Ε., 2001, 

σελ. 95-98, Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 75-76). 

Η απόρριψη του εφήβου από τους συνοµηλίκους του σχετίζεται συχνά µε την εκδήλωση 

προβληµάτων προσαρµογής όπως συµβαίνει µε τα παιδιά µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής 

Προσοχής και Υπερκινητικότητα, ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους επίσης υπάρχει απόρριψη ή δυσκολίες στις σχέσεις µε 

τους συνοµηλίκους είναι και το ίδιο το παθογόνο οικογενειακό περιβάλλον. Για παράδειγµα, 

αναφέρεται ότι η κακοποίηση µέσα στην οικογένειά του, κάνει το παιδί φοβικό, απρόσιτο, να 

ντρέπεται, να νιώθει ενοχές και αισθήµατα κατωτερότητας και αναξιότητας. Με την απόρριψη, ο 

έφηβος χάνει την ελπίδα κοινωνικής στήριξης από τους συνοµηλίκους, και µάλιστα όταν του 

είναι αναγκαία λόγω προηγηθείσας απόρριψης από την οικογένεια για τους παραπάνω λόγους. Η 
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έλλειψη κοινωνικής στήριξης οδηγεί σε µειωµένο επίπεδο αυτοεκτίµησης και αποτελεί 

πρόβληµα στην κοινωνικοποίηση και την προσαρµογή των παιδιών και εφήβων στο 

µεταβαλλόµενο και απαιτητικό περιβάλλον που ζουν µε αποτέλεσµα την εκδήλωση διαταραχών 

συµπεριφοράς (Μακρή-Μπότσαρη, Ε., 2001, σελ. 95-98).  

Ακόµη όµως και αν δεν υπάρξει απόρριψη, αλλά αποδοχή, που είναι πολύ συχνότερη, η 

επίδραση των συνοµηλίκων µπορεί να είναι θετική η αρνητική. Οι συνοµήλικοι µπορεί να 

εµποδίσουν τον έφηβο να εµπλακεί µε αντικοινωνικές δραστηριότητες και να του προσφέρουν 

ψυχολογική υποστήριξη όταν χρειασθεί. Άλλες φορές όµως, όταν οι παρέες του εφήβου είναι 

άτοµα µε ιδιαίτερη ροπή στην παραβατικότητα µπορεί αντίθετα να τον εµπλέξουν σε ενεργό 

συµµετοχή σε «κλίκες», όπου ο ρόλος του θα είναι σύµφωνος µε τις απόψεις της κλίκας και η 

συµπεριφορά του θα ταιριάζει µε τη συµπεριφορά των λοιπών µελών της παρέας. Οι κλίκες είναι 

οµάδες από εφήβους, των οποίων ο ειδικότερος ρόλος στη νεανική παραβατικότητα εξετάζεται 

µέσα στο πλαίσιο των θεωριών της υποκουλτούρας και των πολιτιστικών συγκρούσεων. 

Ειδικότερα, οι υποκουλτούρες θεωρείται ότι διαµορφώνονται ως αντίδραση στα προβλήµατα που 

δηµιουργεί η επίσηµη κουλτούρα µιας κοινωνίας. Η αντίδραση αυτή µπορεί να κλιµακωθεί από 

την ασήµαντη έκφραση, έως την πλήρη αντίθεση. Οι κλίκες συνήθως συγκροτούνται από παρέες 

αγοριών (αυτές είναι άλλωστε και οι περισσότερο παραβατικές), που ανάγουν σε κεντρική θέση 

αξίες όπως η επιδίωξη της ζωηρής συγκίνησης, η απέχθεια για τη ρουτίνα και η επίδειξη 

«ανδρισµού», ιδίως µάλιστα απέναντι σε αδύναµες κοινωνικές οµάδες (π.χ. µειονότητες). Οι 

πράξεις των εφήβων αυτών διέπονται λιγότερο από ωφελιµιστικές σκοπιµότητες και 

περισσότερο από τάσεις ηδονισµού, ατοµισµού και δήθεν ευθιξίας απέναντι στις πρακτικές της 

άδικης και καταπιεστικής κοινωνίας. Ο έφηβος βρίσκει µια κοινότητα αντιλήψεων και βαθµιαία 

ενσωµατώνεται στην κλίκα, εξαρτώµενος πλήρως από αυτήν, σε βαθµό ώστε πολύ δύσκολα να 

ενεργεί διαφορετικά, ακόµη και όταν οι ενέργειες της οµάδας προσλαµβάνουν παραβατικό 

χαρακτήρα (βανδαλισµοί, µικροκλοπές, ξυλοδαρµοί, ναρκωτικά). Κουράκης, Ν., 1999, σελ. 

Ρεϊµόν-Ριβιέ, Μπερτ, 1989, σελ. 71-92. Ευτυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενέργειες 

αυτές έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα και δεν θέτουν υπό ενσυνείδητη αµφισβήτηση το βασικό 

πλαίσιο αξιών που ισχύει στη συγκεκριµένη κοινωνία. 

 



 

97 

 

 

 

5.3.2.3 Το σχολείο  

 

Μεταξύ των κοινωνικοποιητικών θεσµών, βαρύνουσα σηµασία έχει το σχολείο. Τα παιδιά 

και οι έφηβοι βρίσκονται για πολλά χρόνια στο ρόλο του µαθητή και το σχολικό πλαίσιο 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξή τους. Το σχολικό σύστηµα πρέπει να έχει την 

ικανότητα να προσφέρει στους µαθητές συναισθηµατικό στήριγµα, θετικά πρότυπα 

συµπεριφοράς και να καθοδηγεί τις δραστηριοτήτές τους σε δηµιουργικές ενασχολήσεις που 

προσφέρουν προσωπική ικανοποίηση, εκτόνωση και διεξόδους στη φυσιολογική τους 

ενεργητικότητα. Το εκπαιδευτικό σύστηµα συνολικά, που περιλαµβάνει τη σύνθεση και το 

µέγεθος των σχολείων, τα συστήµατα πειθαρχίας και αξιολόγησης των µαθητών, τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, τα προγράµµατα 

σπουδών, το σχολικό κλίµα, τις εξωδιδακτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λπ. µπορούν 

να επηρεάσουν τη γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών και το 

επίπεδο αυτοεκτίµησής τους. Η αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήµατος να συµβάλλει στην 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών µέσα από µια ασφαλή, δηµιουργική 

και δηµοκρατική πορεία, θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που οδηγεί τους 

εφήβους στην αντικοινωνική συµπεριφορά. Αυτή εκδηλώνεται κυρίως µε επιθετικότητα εντός 

και εκτός σχολείου, µε άρνηση φοίτησης, µε ψυχοσυναισθηµατικά προβλήµατα και µπορεί να 

καταλήξει σε σοβαρή παραβατικότητα των κανόνων και νόµων του κράτους. Κουράκης, Ν., 

1999, σελ. 77-97, Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 76-77). 

Αλλά τι οδηγεί στην παραπάνω αναφερθείσα αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήµατος; Η 

δυσλειτουργία, σε ποικίλο βαθµό, όλων των παραµέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

συντελείται στο σχολείο. Ας δούµε συνοπτικά µερικές από τις σηµαντικότερες από αυτές τις 

παραµέτρους και τον τρόπο επίδρασής τους κυρίως στους εφήβους. 

Η άτεγκτη και αναχρονιστική µέθοδος διδασκαλίας, µε τον καθηγητή-αδιαµφισβήτητη 

αυθεντία να µονολογεί και να εξετάζει, αποτελεί ασφαλώς ένα χρόνιο πρόβληµα της 

εκπαίδευσής µας και ανάγεται τόσο σε αναπαραγωγή αυταρχικών νοοτροπιών του παρελθόντος, 
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όσο και σε έλλειψη κατάλληλων διδακτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων για τους 

εκπαιδευτικούς. Η διδασκόµενη ύλη αλλά και η µέθοδος διδασκαλίας της (συνήθως χωρίς 

διάλογο, συνεργατική διάθεση µαθητών και καθηγητών και ερεθίσµατα για έρευνα και 

εµβάθυνση), αδυνατούν να δηµιουργήσουν ενεργούς και ευρύτερα µoρφωµέvoυς πολίτες, 

ικανούς να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογικής εποχής. Ήδη από το 

1984 ο τότε υπουργός Παιδείας, µε την ευκαιρία ενός σεµιναρίου για σχολικούς συµβούλους, 

είχε παραδεχθεί ότι το «εκπαιδευτικό µας σύστηµα εξακολουθεί να είναι ανελεύθερo, να πνίγει 

τον αυθορµητισµό του µαθητή και τις δηµιουργικές του ικανότητες, να υπερφoρτώνει τη µνήµη 

του και να αµβλύνει την κρίση του». (Ελεύθερος Τύπος 19-8-84, σελ. 19, Herbert, M., 1996, σελ. 

199-212.). 

Μεγάλα προβλήµατα δηµιουργεί ο προσανατολισµός της διδασκαλίας των µαθηµάτων 

αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της επιτυχίας εισαγωγής σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό 

ίδρυµα. ∆ιδάσκοντες και διδασκόµενοι αναλίσκουν τις δυνάµεις τους απλώς στην κάλυψη της 

διδακτέας ύλης. Στο πλαίσιο αυτού του ανεδαφικού και άστοχου εκπαιδευτικού 

προσανατολισµού, το κύριο βάρος επικεντρώνεται όχι στην παροχή ευκαιριών µόρφωσης και 

ανάπτυξης της προσωπικότητας προς όλους τους µαθητές, αλλά στον εντοπισµό των πιο ικανών 

από αυτούς να πετύχουν στις εξετάσεις. Οι τελευταίοι υφίστανται τη δοκιµασία µιας εξοντωτικής 

προετοιµασίας µέσα σ’ ένα γενικότερο κλίµα µηχανιστικής µάθησης και αγχώδους 

ανταγωνισµού. Μία άλλη οµάδα µαθητών, που συνήθως προέρχονται από οικογένειες χαµηλής 

κοινωνικο-οικονοµικής διαστρωµάτωσης και αντιµετωπίζουν δυσκολίες στα µαθήµατα του 

σχολείου, εγκαταλείπουν πρόωρα τις γυµνασιακές σπουδές και εισέρχονται στην αγορά εργασίας 

ως οικοδόµοι, εργάτες, βοηθοί σε διάφορα επαγγέλµατα κ.λπ. Τέλος, η µεγάλη πλειονότητα των 

µαθητών, αυτοί δηλαδή που ούτε έχουν ελπίδες να πετύχουν κάπου, αλλά ούτε και έχουν κάποια 

άµεση οικονοµική πίεση να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, εγκλωβίζονται αναγκαστικά στο 

περιθώριο της µαθησιακής διαδικασίας, την οποία συνεπώς βιώνουν ως άχρηστο και χαµένο 

χρόνο. Οι µαθητές αυτοί διαµορφώνουν έτσι µια τουλάχιστον αδιάφορη, αν όχι εχθρική, 

ψυχολογία απέναντι στον θεσµό του σχολείου, αλλά και γενικότερα απέναντι στους κοινωνικούς 

θεσµούς µε πιο άµεση συνέπεια τη σχολική αποτυχία.  
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Έχει αποδειχθεί στην πράξη αλλά και από µελέτες, ότι οι καλές σχολικές επιδόσεις των 

µαθητών καθώς και η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας συµβάλλουν στην 

κοινωνικοποίηση και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των µαθητών, και επιτρέπουν σ’ 

αυτούς να έχουν υψηλή αυτοεκτίµηση και σιγουριά για τον εαυτό τους και τις προσδοκίες τους 

για καλή µελλοντική επαγγελµατική αποκατάσταση. Αντίθετα, η σχολική αποτυχία και η 

εγκατάλειψη του σχολείου, σε συνδυασµό µε αρνητική διάθεση προς το εκπαιδευτικό σύστηµα 

συνολικά (που αντιπροσωπεύει την κοινωνία), συσχετίζονται µε την εµφάνιση παραπτωµατικής 

συµπεριφοράς όπως χρήση εθιστικών ουσιών, σκασιαρχείο, σωµατική και λεκτική επιθετικότητα 

προς τους καθηγητές και µαθητές, βανδαλισµοί σχολικής περιουσίας και παραβατική 

συµπεριφορά γενικότερα (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 32-50, 

Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 42-43, Καψάλης, Α., 2003, σελ. 306-307). 

Η αντιµετώπιση της παραπτωµατικότητας µέσα στο σχολείο, όχι µόνο δεν είναι εύκολη 

αλλά οι ακατάλληλες µέθοδοι οδηγούν σε αύξηση των φαινοµένων. Παραδοσιακά 

χρησιµοποιείται η ποινή ως το µοναδικό σχεδόν κατασταλτικό µέσο. Επειδή όµως και η ίδια η 

ποινή, τουλάχιστον στις πιο ακραίες µορφές της, είναι µια µορφή επιθετικότητας, θεωρείται 

αντιπαιδαγωγική, αλλά συχνά είναι και αναποτελεσµατική. Ο αυταρχικός και αυστηρός 

εκπαιδευτικός ευνοεί την ανάπτυξη και έκφραση της επιθετικής συµπεριφοράς των µαθητών του, 

αφενός γιατί αποτελεί µιµητικό πρότυπο επιθετικότητας και αφετέρου γιατί δηµιουργεί εντάσεις 

που οδηγούν συνήθως στην έκφραση επιθετικής συµπεριφοράς. Αλλά και η πλήρης 

ανεκτικότητα και χαλαρότητα δεν είναι καλύτερη. Εξίσου µε την αυστηρότητα και την 

αυταρχικότητα το χαλαρό στυλ διαπαιδαγώγησης ευνοεί την επιθετική συµπεριφορά, 

αναστέλλοντας κάθε φραγµό και µειώνοντας τις αντιστάσεις των µαθητών σε ωφελιµιστικές 

αλλά ταυτόχρονα παραβατικές συµπεριφορές (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 

159-167, Χηνάς, Π. και Χρυσαφίδης, Κ., 2000, σελ. 21-23, Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ.271-

311).  

Θα δούµε αναλυτικότερα τα αίτια της αποφυγής του σχολείου (σκασιαρχείο, 

εγκατάλειψη) και της επιθετικότητας (εκφοβισµός, θυµατοποίηση), τα οποία περιγράφηκαν στο 

2ο κεφάλαιο ως οι περισσότερο προβληµατικές εκφάνσεις παραπτωµατικής και αντικοινωνικής 
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συµπεριφοράς των εφήβων µαθητών.  

  

Παράγοντες εκδήλωσης µαθητικής επιθετικότητας 

 

Πολλοί µαθητές που χαρακτηρίζονται από ποικίλη διαταρακτική συµπεριφορά και 

επιθετικότητα έχουν κάποια κοινά γνωρίσµατα, πολλά από τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί και 

συνοψίζονται παρακάτω. Προέρχονται συνήθως από οικογένειες µε κακές ενδοοικογενειακές 

σχέσεις ή διαλυµένες που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. Οι γονείς τους είναι συχνά 

τιµωρητικοί, άδικοι, µε ψυχρή στάση, αδιάφοροι ή απορριπτικοί προς αυτούς. Η επίβλεψη στο 

σπίτι είναι χαλαρή και ασταθής. Μερικοί από τους µαθητές έχουν κάποιες συναισθηµατικές 

διαταραχές ή κάνουν χρήση εθιστικών ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά). Έχουν την τάση να 

απουσιάζουν από το σχολείο, έχουν ελαφρώς µειωµένο δείκτη νοηµοσύνης και η σχολική τους 

επίδοση είναι χαµηλή. Για πολλούς απ’ αυτούς τα µαθήµατα φαίνονται δύσκολα και ανούσια. 

Γενικά θεωρούν το σχολείο άχρηστο ή αδιάφορο, χωρίς να έχει τίποτε που να τους ενισχύει ή να 

τους «γεµίζει» και κρατούν αρνητική στάση προς την σχολική ζωή γενικότερα. 

• Αίτια διαταρακτικής συµπεριφοράς σε σχέση µε τους καθηγητές.  

Έχει παρατηρηθεί, ότι ακόµη και τα πιο επιθετικά παιδιά φαίνονται να «διαλέγουν» τους 

εκπαιδευτικούς στους οποίους θα εκφράσουν ανάρµοστη συµπεριφορά. Αν µελετήσουµε το 

φαινόµενο, θα δούµε ότι οι µαθητές έχουν πολύ σαφείς ιδέες σχετικά µε το τι προσβάλλει την 

αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασµό και την αυτοεκτίµησή τους. Στην πλειοψηφία τους αντιδρούν σε 

εκπαιδευτικούς που φαίνονται αυταρχικοί ή υπερβολικά αυστηροί, σ’ αυτούς που τους 

αντιµετωπίζουν ως ανώνυµη µάζα ή ως µέλη ενός όχλου και όχι ως ξεχωριστές οντότητες µε 

δικά τους δικαιώµατα. Επίσης αντιδρούν σε εκπαιδευτικούς που είναι «µαλακοί», αδιάφοροι και 

δεν ενδιαφέρονται για άλλα θέµατα εκτός από το µάθηµα. Αντίθετα, οι µαθητές περιγράφουν τον 

καλό καθηγητή ως κάποιον που µπορεί να κρατήσει µε δηµοκρατικό τρόπο τον έλεγχο της τάξης, 

που µπορεί να αστειευτεί µαζί τους, που µπορεί να δηµιουργήσει φιλικές, ζεστές, ανθρώπινες 

σχέσεις κατανόησης και συνεργασίας, που είναι δίκαιος και τους µεταχειρίζεται ισότιµα και µε 

σεβασµό και που αφήνει κάποια περιθώρια ελευθερίας στην έκφραση τους ακόµη και µέσα στην 

 



 

101 

 

 

τάξη. Βέβαια υπάρχουν και οι µαθητές που περνάνε τα όρια της απλής διαταρακτικής 

συµπεριφοράς και δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στην καθηµερινή ζωή του σχολείου. Η 

συµπεριφορά των µαθητών αυτών προκαλείται από πολλούς παράγοντες (οικογενειακούς, 

κοινωνικούς, ιδιοσυγκρασίας) αλλά ισχύουν και γι’ αυτούς οι αρνητικές επιδράσεις από τους 

αυταρχικούς ή αδιάφορους εκπαιδευτικούς και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό (Πετρόπουλος, Ν., 

Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 159-167, Χηνάς, Π. και Χρυσαφίδης, Κ., 2000, σελ. 21-23). 

• Αίτια διαταρακτικής συµπεριφοράς σε σχέση µε τους µαθητές.  

Η συµπεριφορά που αποτελεί µεγαλύτερο πρόβληµα έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό της 

την επιθετικότητα, τον εκφοβισµό και τη θυµατοποίηση (σχέση θύτου - θύµατος) προς τους 

άλλους µαθητές). Τα αίτια της συµπεριφοράς αυτής είναι σύνθετα και σχετίζονται µε τα 

χαρακτηριστικά του παιδιού και της οικογένειας µέσα στην οποία µεγάλωσε, τα χαρακτηριστικά 

του σχολείου που φοιτά και του ψυχολογικού κλίµατος που επικρατεί σ’ αυτό.  

Οι επιθετικοί µαθητές (θύτες) έχουν τη φυσική δυνατότητα να δηµιουργούν πρόβληµα σε 

άλλα παιδιά (θύµατα) χωρίς να υφίστανται οι ίδιοι ιδιαίτερες αρνητικές συνέπειες. Είναι 

σωµατικά πιο δυνατοί, χαρακτηρίζονται ως παρορµητικοί και κυριαρχικοί αλλά συχνά είναι και 

αρκετά δηµοφιλείς. Συχνά είναι επιθετικοί και προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και 

παρουσιάζουν προβλήµατα αντικοινωνικής συµπεριφοράς και παραβατικότητας και έξω από το 

σχολείο. Πολλοί από αυτούς κάνουν περιστασιακή χρήση αλκοόλ. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι 

σε ορισµένες περιπτώσεις οι θύτες δεν φαίνεται να έχουν κακία, πρόθεση ή υλικό συµφέρον. 

Συχνά η πηγή των συγκρούσεων είναι η χαµηλή αυτοεκτίµησή τους, την οποία προσπαθούν να 

αναπληρώσουν για να αποκτήσουν κύρος µεταξύ των συνοµηλίκων, χρησιµοποιώντας και 

αθέµιτα µέσα όπως τη θυµατοποίηση και την ταπείνωση των πιο αδύναµων µαθητών. Οι θύτες 

συχνά έχουν εσωτερικά προβλήµατα, έχουν βιώσει στο περιβάλλον τους στο σπίτι ή στο σχολείο 

επιθετικά και αυταρχικά πρότυπα, έλλειψη ζεστασιάς, αγάπης και αποδοχής. Στην 

πραγµατικότητα οι περισσότεροι έχουν θυµατοποιηθεί οι ίδιοι πριν γίνουν θύτες σε άλλους 

µαθητές. Έχουν υποστεί βία, αδικία ή έχουν νιώσει απόρριψη, µερικές φορές µάλιστα µε 

πρόσχηµα τη χαµηλή τους σχολική επίδοση. Μπορεί επίσης να είναι µέλη µιας κλίκας που τους 

παρασύρει στην επιθετική συµπεριφορά, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο περί επίδρασης των 
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συνοµηλίκων. Πολύ συχνά έχουν βιώσει µάλιστα την αυταρχική ή αδιάφορη, απαξιωτική, 

αντιδηµοκρατική συµπεριφορά από το ψυχολογικό κλίµα του σχολείου όπου φοιτούν, που δεν 

τους προσφέρει την κοινωνική στήριξη που χρειάζονται και τη θετική ανατροφοδότηση µε 

επιβράβευση της επιθυµητής συµπεριφοράς, όταν –έστω και σπάνια- αυτή εκδηλώνεται 

(Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 159-167, Χηνάς, Π. και Χρυσαφίδης, Κ., 

2000, σελ. 21-23). 

Συχνά η επιθετικότητα έπεται του συχνού σκασιαρχείου ή και της οριστικής 

εγκατάλειψης του σχολείου και γι’ αυτό οι παράγοντες που ευνοούν την απουσία από το σχολείο 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία και πρέπει να µελετηθούν αναλυτικότερα. 

 

Αίτια αποφυγής του σχολείου  

 

Γιατί οι µαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο; Ένα ποσοστό εγκαταλείπει το σχολείο πριν 

τελειώσει το Γυµνάσιο και ένα άλλο αµέσως µετά το τέλος του Γυµνασίου που είναι το όριο της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και συµπίπτει µε την ηλικία των 15 ετών. Σύµφωνα µε την ελληνική 

νοµοθεσία αλλά και άλλων δυτικών χωρών, η παιδική εργασία απαγορεύεται κάτω των 16 για 

λόγους προστασίας από εκµετάλλευση αλλά και για να έχουν οι έφηβοι τη δυνατότητα 

ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η χρονική εγγύτητα όµως της αποφοίτησης από 

το Γυµνάσιο µε τη δυνατότητα νόµιµης εργασιακής απασχόλησης, οδηγεί πολλούς µαθητές στη 

διακοπή της φοίτησης για να εργασθούν. Οι οικονοµικοί λόγοι είναι λοιπόν ένας σηµαντικός 

παράγοντας διακοπής του σχολείου, που βοηθάει µεν στη λύση των οικονοµικών προβληµάτων 

της οικογένειας, αλλά επιδρά αρνητικά στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης της προσωπικότητας 

του εφήβου. Η αρνητική αυτή επίδραση περιλαµβάνει και τη στέρηση της προστατευτικής 

ιδιότητας του σχολείου µε αποτέλεσµα συχνά την αλητεία, τη συµµετοχή σε κλίκες, την εµπλοκή 

σε παράνοµες πράξεις και την εκδήλωση αντικοινωνικής συµπεριφοράς γενικότερα. 

Η άρνηση των εφήβων να πάνε σχολείο µπορεί επίσης να οφείλεται σε οικογενειακά 

αίτια, όταν βιώνουν σε καθηµερινή βάση συγκρούσεις, βία, αυταρχικότητα, στέρηση στοργής 

και απόρριψη ή όταν υπάρχει φτώχεια και απουσία ελπίδας για το µέλλον. Αποτέλεσµα είναι να 
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τους γεννιούνται συναισθηµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα, αισθήµατα µοναξιάς και 

δυστυχίας και αισθήµατα χαµηλής αυτοεκτίµησης και αναξιότητας που τους αποµακρύνουν από 

το σχολείο (Herbert, M., 1996, σελ. 199-220, Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 

49-50, Ιστοσελίδα 6).  

Λόγος σκασιαρχείου µπορεί επίσης να είναι ότι θεωρούν τη φυγή σαν µια αποδοτική 

στρατηγική, όπως την εφαρµόζουν συχνά στην οικογένειά τους για να αποφύγουν την ένταση. 

Για τον ίδιο λόγο το σκάνε και από το σχολείο, όπου κι εκεί πιθανόν βαριούνται µε την ανούσια 

µονολογική διδασκαλία και αισθάνονται πίεση από το αυταρχικό και αντιδηµοκρατικό κλίµα των 

εκπαιδευτικών. Ένας σηµαντικός επίσης λόγος που δύσκολα αποκαλύπτεται είναι ότι κάποιοι 

έφηβοι αποφεύγουν να πάνε στο σχολείο γιατί είναι θύµατα βιαιότητας από άλλους µαθητές. Η 

περίπτωση δικαιολογηµένης αδυναµίας παρακολούθησης σχολείου λόγω πραγµατικής ψυχικής 

νόσου είναι σπάνια. 

Επίσης το σκασιαρχείο µπορεί να οφείλεται σε σχολική φοβία ή περιστασιακό άγχος για 

το σχολείο, που έχουν τη βάση τους στο άγχος της βαθµολογίας και των εξετάσεων. 

Συνηθέστερος όµως λόγος συνεχόµενων απουσιών ή και διακοπής της φοίτησης στο Λύκειο, 

αλλά και σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, είναι η σταθερή σχολική αποτυχία. Οι µαθητές 

παίρνουν συνεχώς κακούς βαθµούς ή υποχρεώνονται µερικές φορές και σε επανάληψη της 

τάξης, µε αποτέλεσµα να κακοχαρακτηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς ως ανίκανοι και χαζοί 

και µε το µηχανισµό της «αυτοεκπληρούµενης προφητείας» να αποτυχαίνουν σε όλες τις 

φιλότιµες προσπάθειες τους. Η µείωση της αυτοεκτίµησης µπορεί να οδηγήσει σε παραίτηση των 

εφήβων αυτών από κάθε προσπάθεια, στην απαξίωση του σχολείου στη συνείδησή τους και στην 

εγκατάλειψή του, µε όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτή συνεπάγεται και αναφέρθηκαν 

παραπάνω (Herbert, M., 1996, σελ. 212-215). 

 

5.3.2.4 Αξίες και θεσµοί της κοινωνίας  

 

Οι αξίες και οι θεσµοί µιας κοινωνίας (οικονοµία, πολιτική, κουλτούρα, θρησκεία) είναι 

παράγοντες που αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ενός εφήβου και έχουν άµεση 
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σχέση µε τις υιοθετούµενες από αυτόν αξίες και µε τη συµπεριφορά του απέναντι στους 

κοινωνικοποιητικούς θεσµούς (οικογένεια, σχολείο και εργασία). Η εξέλιξη των παραγόντων 

αυτών έχει µελετηθεί από την επιστήµη της Κοινωνιολογίας. Η ραγδαία εκβιοµηχάνιση και 

αστικοποίηση που σηµειώθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα και µετά, ανέτρεψαν τις 

παραδοσιακές µέχρι τότε κοινωνικές δοµές και ηθικές αξίες και επέτρεψαν µεγάλη κοινωνική 

κινητικότητα και συσσώρευση χρήµατος, που αναδείχθηκε σε βασικό κριτήριο κοινωνικής 

επιτυχίας και καταξίωσης. Κυρίως στην Αµερική, αλλά έως ένα βαθµό και στην Ευρώπη, η ιδέα 

ότι κάποιος µπορεί να ξεκινήσει από πολύ χαµηλά και να φθάσει στην κορυφή της κοινωνικής 

και οικονοµικής πυραµίδας απετέλεσε το όνειρο και τον σκοπό ολόκληρων γενεών. Επειδή όµως 

οι θέσεις σε ανώτερες αλλά και σε ενδιάµεσες θέσεις της πυραµίδας είναι περιορισµένες, και 

συνήθως είναι πιο εφικτή η κατάληψή τους από άτοµα προερχόµενα από την επικρατούσα 

ισχυρή οικονοµική τάξη, αυξάνεται η τάση από πολλούς νέους, ιδίως, ανθρώπους να 

υιοθετήσουν παράνοµα (ακόµη και εγκληµατικά) µέσα για κοινωνική και οικονοµική άνοδο, 

γιατί αλλιώς θα περιθωριοποιηθούν και µπορεί να οδηγηθούν στην απόσυρση µε αποτέλεσµα 

ψυχοσυναισθηµατικές διαταραχές, στροφή προς τα ναρκωτικά κ.ά. Περισσότερο παρατηρείται 

βέβαια το φαινόµενο σε νέους που ανήκουν στις υποδεέστερες εισοδηµατικά τάξεις και 

υφίστανται εντονότερα τις οικονοµικές ανισότητες. Η αλλαγή των κοινωνικών δοµών φαίνεται 

να είναι λοιπόν η µόνη µακροπρόθεσµα εφικτή λύση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

παραβατικότητας, ώστε η κοινωνική καταξίωση και άνοδος να µην είναι ταυτόσηµη µε ένα 

κυνήγι χρηµάτων, ισχύος και δόξας (που ωθεί σε παραβατική συµπεριφορά), αλλά να είναι 

αποτέλεσµα µιας εφικτής για τους πολλούς διαδροµής, µε ιδεολογικούς, µορφωτικούς, 

πολιτιστικούς και ηθικούς στόχους. Η γενικότερη δυσπιστία προς την σύγχρονη κοινωνία και 

τους κρατικούς θεσµούς δικαιολογείται αφού οι παραπάνω ιδεώδεις στόχοι δεν προωθούνται 

αποφασιστικά ούτε από τα Μ.Μ.Ε., ούτε από τα πολιτικά κόµµατα και τις κοινωνικές 

οργανώσεις, αλλά ούτε και από τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης, δηλ. την οικογένεια και 

το σχολείο (Κουράκης, Ν., 1999, σελ. 35-47). 
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5.3.2.5 Οικονοµικοί και πολιτισµικοί παράγοντες  

 

Οι έφηβοι, λοιπόν, µε παραπτωµατική συµπεριφορά προέρχονται κυρίως από τις 

χαµηλότερες κοινωνικοοικονοµικές τάξεις, επειδή οι δοµές της σύγχρονης κοινωνίας τους 

αποκλείουν από την κοινωνική άνοδο. Σ’ αυτούς επίσης επιδρούν αρνητικά και όλοι σχεδόν οι 

κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς, όπως είναι η ανεργία η φτώχεια, οι φυλετικές προκαταλήψεις, η βία, η κακή 

διαβίωση (κατοικία, τροφή, ψυχαγωγία κ.λπ.) και γενικότερα η απουσία στήριξης και 

εγκατάλειψη από την κοινωνία. (Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 43-45). 

 

• Ανεργία  

 

Aς δούµε γιατί η ανεργία επιδρά στη συµπεριφορά των εφήβων. Σε σχετική µελέτη του P. 

Farrington (1986) βρέθηκε ότι µεταξύ 15 και 18 χρόνων οι έφηβοι είχαν µεγαλύτερο αριθµό 

καταδικαστικών αποφάσεων για κλοπές, σε περιόδους ανεργίας σε σχέση µε τις περιόδους κατά 

τις οποίες εργάζονταν (Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ.45 ). Φαίνεται πιθανό ότι οι οικονοµική 

ένδεια, που είναι πιο έντονη στους ανέργους, είναι στοιχείο αποφασιστικό για την παρώθηση των 

εφήβων σε παραπτωµατικότητα, όπως συµβαίνει και στους ενηλίκους. Εκτός από το πρόβληµα 

της επιβίωσης και της οικονοµικής αυτάρκειας, οι νέοι άνεργοι εξωθούνται πολλές φορές σε 

εγκλήµατα κατά της περιουσίας από την πεποίθηση της αδικίας που υφίστανται από µια 

κοινωνία που δεν µπορεί να τους εξασφαλίσει ευκαιρίες απασχόλησης. Η ίδια κοινωνία συχνά 

τους υποχρεώνει να εγκαταλείψουν το σχολείο για βιοποριστικούς λόγους από 15 ετών ή και 

νωρίτερα, όπως προαναφέρθηκε.  

Σε ακραίες περιπτώσεις, οι ίδιοι έφηβοι, πρωτοστατούν επίσης σε οµαδικές εκδηλώσεις 

επιθετικής συµπεριφοράς, όπως οι βίαιες πολιτικές διαδηλώσεις και η γηπεδική βία, 

αναζητώντας µια διέξοδο για να εξωτερικεύσουν την αποδοκιµασία τους απέναντι σ’ ένα 

κοινωνικό σύστηµα που τους συνθλίβει και δεν τους αφήνει ελπίδες. (Κουράκης, Ν., 1999, σελ. 

99-109). 
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• Προβλήµατα µειονοτήτων  

 

Το φαινόµενο της οικονοµικής µετανάστευσης προκαλεί τη συµβίωση σε µια χώρα 

διαφορετικών φυλετικών οµάδων, ορισµένες από τις οποίες ενδέχεται να ζουν στο περιθώριο της 

κοινωνίας. Οι έφηβοι οικονοµικοί µετανάστες βρίσκονται σε ιδιαίτερη δυσµενή θέση, γιατί πολύ 

συχνά δεν έχουν ίσες ευκαιρίες συµµετοχής µε τους άλλους εφήβους της χώρας υποδοχής τους 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα, λόγω οικονοµικών προβληµάτων και λόγω µη αποδοχής τους για 

ρατσιστικούς λόγους σε οµάδες συνοµηλίκων. Συχνά έχουν και απουσία στήριξης από την 

οικογένεια, επειδή ζουν µόνοι ή µε τον ένα µόνο γονέα, έχουν ελλιπείς δυνατότητες πρόσβασης 

σε υπηρεσίες και βιώνουν καθηµερινά τη φτώχεια, την κακή διατροφή και τις κακές συνθήκες 

στέγασης. Η απορριπτική αντιµετώπιση της κοινωνίας δηµιουργεί αυξηµένες πιθανότητες για 

την εκδήλωση ψυχοπαθολογίας και για την ανάπτυξη εγκληµατικότητας και αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς, ακριβώς µε τους ίδιους µηχανισµούς που αναφέρθηκαν παραπάνω για τους 

εφήβους που βιώνουν αντίστοιχα προβλήµατα στην οικογένεια, στο σχολείο και την κοινωνία 

γενικότερα (Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. 78-80). 

  

5.3.2.6 Η επίδραση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  

 

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (τύπος, τηλεόραση, διαδίκτυο κ.λπ.) είναι 

αναµφισβήτητα παράγοντες µε ενηµερωτικό, µορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά 

συχνά βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων για την επίδραση τους στην εµφάνιση 

επιθετικότητας και βίας στα παιδιά και εφήβους. Χωρίς αµφιβολία, τα Μ.Μ.Ε. ασκούν 

καταλυτική επίδραση και επηρεάζουν τις γνώµες, τις διαθέσεις και τις αποφάσεις των µαζών και 

διαµορφώνουν την κοινή γνώµη. Και ανάµεσα στο κοινό που γίνεται δέκτης της µαζικής αυτής 

κουλτούρας βρίσκονται παιδιά και έφηβοι, που ευκολότερα αφοµοιώνουν τα µηνύµατα που τους 

µεταδίδονται και εποµένως αναπαράγουν ιδέες και πεποιθήσεις αλλά και πρότυπα συµπεριφοράς 

είτε θετικά, είτε – συνήθως - αρνητικά (Ελευθεριάδης, Α., 1998, σελ. 313-329, Πετρόπουλος, Ν., 
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Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 32- 33, Herbert, M., 1996, σελ. 120, Καψάλης, Α., 2003, σελ. 

296-298). 

Ειδικά η τηλεόραση αποτελεί µία από τις κυριότερες πηγές ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, 

αλλά σήµερα το 75% των εκποµπών περιέχουν σκηνές βίας και/ή σεξ, χωρίς να εξαιρούνται 

ακόµα και οι ενηµερωτικές εκποµπές και οι ζώνες ώρας υψηλής τηλεθέασης από παιδιά. Με το 

µηχανισµό της κοινωνικής µάθησης, η θετική ενίσχυση της επιθετικής συµπεριφοράς του 

προβαλλόµενου «προτύπου», αντανακλά αργότερα και στη συµπεριφορά του παιδιού (Bandura, 

Α., 1977). Όσο µικρότερο µάλιστα είναι το παιδί, όταν δηλαδή επικρατεί το αναπτυξιακό στάδιο 

της συγκεκριµένης σκέψης, τόσο οι άµεσες αµοιβές είναι πιο αποτελεσµατικές από τις 

καθυστερηµένες τιµωρίες στην διαµόρφωση της συµπεριφοράς του παιδιού. Γι’ αυτό παρά το ότι 

στο τέλος των έργων που προβάλλονται στην τηλεόραση, συνήθως επέρχεται η τιµωρία του 

εγκληµατία, στο µεγαλύτερο µέρος του έργου αυτός είναι ισχυρός, ζει πλουσιοπάροχα και 

διαφεύγει. Η διάρκεια λοιπόν της θετικής ενίσχυσης και αποδοχής της επιθετικής και 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς του εγκληµατία στο έργο είναι συντριπτικά µεγαλύτερη από την 

ολιγόλεπτη αρνητική ενίσχυση στο τέλος λόγω της σύλληψης. Αυτό που µένει σε ένα παιδί 

λοιπόν, που αδυνατεί να κάνει αφηρηµένους και υποθετικούς συλλογισµούς για να κατανοήσει 

την υπόθεση του έργου νοητικά, είναι η διαρκής αλληλοδιαδοχή επιθετικών και βίαιων σκηνών, 

ώστε έµµεσα καταλήγει να αποδέχεται τη βία σαν µια πραγµατικότητα στην καθηµερινή ζωή 

(Καψάλης, Α., 2003, σελ. 298-305). 

Βέβαια, αυτό δεν σηµαίνει ότι όλοι οι έφηβοι που βλέπουν τηλεόραση θα εµφανίσουν 

αντικοινωνική συµπεριφορά. Επηρεάζονται αποφασιστικά µόνο ορισµένοι στους οποίους 

συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ευνοούν την επιθετική συµπεριφορά, από αυτούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (π.χ. κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα, κακές οικογενειακές σχέσεις, 

ατοµική ιδιοσυγκρασία κ.λπ.). Αλλά επειδή τα Μ.Μ.Ε. και κυρίως η τηλεόραση απευθύνονται σε 

εκατοµµύρια εφήβων, ο αριθµός εκείνων που επηρεάζονται είναι αναλογικά πολύ µεγάλος. 
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5.3.3 Ειδική αναφορά στα αίτια χρήσης εθιστικών ουσιών 

 

Οι περισσότεροι παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω σαν παράγοντες εκδήλωσης 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς είναι συχνά υπεύθυνοι και για τη χρήση εθιστικών ουσιών από 

τους εφήβους όπως αλκοόλ και ναρκωτικά. ∆ιευκολύνει βέβαια και η διαθεσιµότητα των ουσιών 

αυτών, σήµερα είναι πολύ εύκολο να βρεθούν, ακόµη και µέσα ή κοντά στα σχολεία. Επιπλέον, 

µε την επίδραση των ουσιών επιτείνεται η αντικοινωνική συµπεριφορά και µάλιστα µε 

µεγαλύτερη ποικιλία και ένταση των εκδηλώσεών της, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 

φαύλου κύκλου. Ας συνοψίσουµε σύντοµα µερικούς βασικούς παράγοντες που προδιαθέτουν 

στη χρήση ουσιών.  

 

5.3.3.1 Χρήση αλκοόλ 

 

Ποιοι έφηβοι έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγηθούν στη χρήση αλκοόλ; Είδαµε ότι 

η εφηβεία είναι µια δύσκολη περίοδος για όλους τους εφήβους. Τα πιο σηµαντικά προβλήµατα 

συναντούν όσοι πιέζονται ιδιαίτερα από το σχολικό κλίµα, έχουν κακές ή αδιάφορες σχέσεις µε 

τους γονείς τους ή έχουν ιδιαίτερα ατοµικά προβλήµατα ιδιοσυγκρασίας, σύµφωνα µε όσα έχουν 

ήδη αναφερθεί. Τα συσσωρευµένα προβλήµατα και η αδυναµία της επίλυσής τους από τους 

εφήβους, δηµιουργεί την έντονη επιθυµία να αισθανθούν δυνατοί ή να αποµακρυνθούν από την 

οδυνηρή πραγµατικότητα και µερικοί από αυτούς, εσφαλµένα βεβαίως, στρέφονται προς το ποτό 

σαν µέσο διαφυγής ή αύξησης των συναισθηµάτων αυτοπεποίθησης. Η µεγάλη ευκολία 

ανεύρεσης αλκοόλ κ.ά. ουσιών από τους εφήβους σήµερα µαζί µε τα αρνητικά οικογενειακά 

πρότυπα είναι βασικά αίτια της έναρξης της χρήσης. Στην οικογένεια ενός εφήβου που πίνει, 

σχεδόν πάντα υπάρχει συχνή χρήση αλκοόλ, έστω και µόνο σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Ένα 

παιδί, που για οποιονδήποτε λόγο υποφέρει από µειωµένη αυτοπεποίθηση και κατάθλιψη και που 

συνεχώς βλέπει το παράδειγµα του πατέρα ή αδελφού του, που δοκιµάζουν τα πάντα, πίνουν 

πολύ και έχουν καλές κοινωνικές σχέσεις µε όλους, είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει και αυτό την 

επιθυµία για χρήση αλκοόλ (Ηerbert M. 1996 σελ. 107-120, Ιστοσελίδα 3, Θανασά, Γ., 
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Παλληκαρώνα, Γ., 2005, Herbert, M., 1996, σελ. 171-177). 

Η χρήση αλκοόλ µπορεί να ξεκινήσει µε αφορµή την πρόσκληση σε ένα πάρτι, όπου θα 

του δοθεί η ευκαιρία να πιει. Όταν ένας γνωστός προσφέρει σ’ ένα απογοητευµένο νέο κάτι που 

θα τον ευθυµήσει, κάτι που όλοι πίνουν, τότε αυτός συχνά ενδίδει. Μετά το πρώτο µεθύσι, η 

συνήθεια είναι εύκολο να διακοπεί, είτε αµέσως, είτε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αν όµως η 

συµπεριφορά αυτή ενισχυθεί, είτε γιατί ο έφηβος γίνεται αποδεκτός από τους συνοµηλίκους, είτε 

γιατί προκαλεί ευχάριστα αισθήµατα, είτε γιατί ικανοποιεί την περιέργειά του και κυρίως το 

αίσθηµα ότι κάνει κάτι απαγορευµένο για την ηλικία του που ενισχύει την αυτοεικόνα του, τότε 

ο έφηβος οδηγείται στον εθισµό.  

Μια κατηγορία εφήβων που κάνουν χρήση αλκοόλ είναι έφηβοι που ήδη εµφανίζουν 

προβλήµατα συµπεριφοράς και παραπτωµατικότητα, έχουν δυσκολία στη χαλιναγώγηση των 

ορµών τους, εκδηλώνουν επιθετικότητα και µάλιστα τα αγόρια υπερτιµούν συνήθως τον εαυτό 

τους και υποτιµούν (ή αρνούνται) την τάση τους για εξάρτηση και το άγχος τους.  

Επίσης υπάρχει στενή συσχέτιση µεταξύ χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών. Έχει αποδειχθεί 

ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένας έφηβος που να κάνει χρήση «σκληρών» ναρκωτικών και που να 

µην έχει κάνει κατάχρηση στο παρελθόν αλκοόλ, καπνού και µαριχουάνας. Αυτό δε σηµαίνει 

βέβαια ότι οι έφηβοι, που κάνουν χρήση, θα συνεχίσουν αναγκαστικά µε ναρκωτικά ή το 

αντίστροφο, η πιθανότητα όµως είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε όσους δεν πίνουν.  

 

5.3.3.2 Χρήση ναρκωτικών 

 

Ο παράγοντας-κλειδί στη χρήση των ναρκωτικών, όπως και του αλκοόλ, είναι η 

διαθεσιµότητά τους και τα άτοµα που θα παροτρύνουν τον έφηβο να τα δοκιµάσει. Πολλοί νέοι 

που επιθυµούν να νιώσουν µέλη µιας οµάδας, είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν κάθε τίµηµα. Η 

έντονη ανάγκη να είναι αποδεκτοί τους σπρώχνει συχνά σε πράξεις αντίθετες µε τις αξίες και τις 

πραγµατικές τους επιθυµίες. Έτσι οδηγούνται στο να δοκιµάσουν τα ναρκωτικά από 

συνοµηλίκους τους ή από άτοµα που ρέπουν προς την εγκληµατικότητα. Η µίµηση προτύπων, 

όπως είναι αγαπηµένοι τραγουδιστές, ηθοποιοί ή και συγγενείς και φίλοι που κάνουν χρήση 
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ουσιών, είναι µερικές φορές καθοριστική, και ακόµη περισσότερο στις πιο µικρές ηλικίες. Οι 

έφηβοι έχουν συνήθως τις πρώτες εµπειρίες µε τα ναρκωτικά σε κάποιο πάρτι όπου βιώνουν 

έντονα καινούργια συναισθήµατα. Γεµάτοι αυτοπεποίθηση και χαλάρωση έχουν την εντύπωση 

ότι µε αυτό τον τρόπο αποδεικνύουν ιδιαίτερες ικανότητες, όπως τόλµη, γνώση, «µαγκιά» και 

βέβαια γίνονται εύκολα αποδεκτοί από την οµάδα. Βοηθάει και η φυσιολογική εφηβική 

περιέργεια και διάθεση για καινούργιες εµπειρίες και ανακαλύψεις. Οι νέες θαυµατουργές 

ουσίες, υποτίθεται ότι λύνουν όλα τα προβλήµατα και εξαφανίζουν το στρες. Στην πορεία όµως 

εµφανίζεται ο πραγµατικός κίνδυνος µαζί µε τη διαπίστωση ότι οι νεαροί χρήστες έχουν πέσει σε 

παγίδα. Τα ναρκωτικά παύουν να είναι µια συναρπαστική εµπειρία και πηγή διασκέδασης και 

απόλαυσης και γίνονται ένα βαρύ φορτίο, χωρίς το οποίο οι εξαρτηµένοι πλέον έφηβοι δεν 

µπορούν να κάνουν ούτε ένα βήµα στη ζωή και δεν µπορούν να απαλλαγούν τουλάχιστον τόσο 

εύκολα όσο το απέκτησαν (Λεβέντης, ∆., Παπαστεφάνου, Κ., Παπαδάµου, ∆., Χατζητοφή, Λ. 

και Κωνσταντινίδου, Τ., 1999, σελ. 29-30, Gossop, M. και Grant, M., 1994, σελ. 39-44, Herbert, 

M., 1996, σελ. 177-192).  

Η επαναστατικότητα, η διάθεση για συγκρούσεις µε το κατεστηµένο των ενηλίκων 

(γονέων, εκπαιδευτικών, πολιτικών, αστυνοµικών και άλλων αρχών) αλλά και η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, η παρουσία διαταραχών διάθεσης (π.χ. κατάθλιψη, άγχος) και οι περιορισµένες 

φιλοδοξίες για µόρφωση, είναι ανάµεσα στα χαρακτηριστικά που συνήθως συναντά κανείς στους 

εφήβους που παίρνουν ναρκωτικά.  

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οικογενειακοί, σχολικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί 

είναι αναµφισβήτητα συνυπεύθυνοι, στον ένα ή τον άλλο βαθµό, για την εκτροπή των εφήβων σε 

χρήση ουσιών, όταν αποτελούν σε µεγαλύτερο βαθµό πηγή προβληµάτων παρά κοινωνικής 

στήριξης. Η σχολική αποτυχία, η οικογενειακή διάλυση, η οικονοµική στέρηση, ο ωφελιµιστικός 

µη ανθρωποκεντρικός προσανατολισµός της σύγχρονης κοινωνίας, η κοινωνική αποξένωση και 

αδικία είναι προβλήµατα που φαίνονται αξεπέραστα. Η απελπισία και η προσπάθεια για αποφυγή 

τους, οδηγεί τους εφήβους στην κοινωνική απόσυρση και στην αναζήτηση εναλλακτικών 

ικανοποιήσεων, όπως τα ναρκωτικά (Ηerbert M. 1996 σελ. 171-192, Gossop, M. και Grant, M., 

1994). 
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∆εν πρέπει να παραλειφθεί, ότι συχνά η χρήση και κυρίως η διάδοση των ναρκωτικών 

οφείλεται στην ατελή ή ανεπιτυχή από την πολιτεία προσπάθεια για την αντιµετώπιση ορισµένων 

κατηγοριών ατόµων, όπως είναι οι τρόφιµοι αναµορφωτικών ιδρυµάτων, οι φυλακισµένοι κ.λπ., 

µε αποτέλεσµα αυτοί εύκολα να πέφτουν θύµατα εµπόρων και όταν εξέρχονται των ιδρυµάτων 

να προωθούν τη χρήση σε άλλα ευάλωτα άτοµα, όπως οι έφηβοι.  

 

5.4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

Ορισµένα σηµαντικά σηµεία που αφορούν τη σχέση µεταξύ των παραγόντων κινδύνου 

και της αντικοινωνικής συµπεριφοράς των εφήβων πρέπει να τονισθούν. Έχει τεκµηριωθεί ότι 

σκοπός της αναζήτησης των παραγόντων αυτών είναι η δυνατότητα να παρέµβουµε αιτιολογικά 

στην αντιµετώπιση και, στην ιδανική περίπτωση, στην εξάλειψη της µη επιθυµητής 

συµπεριφοράς. Εντούτοις, µε εξαίρεση τους βιολογικούς παράγοντες, που δεν γίνονται εύκολα 

κατανοητοί από τους µη ειδικούς, η µεγάλη πλειοψηφία των παραγόντων κινδύνου είναι ένα 

ευρύτατο σύνολο από καταστάσεις, συµπεριφορές και επιδράσεις µε ευρύτατη χρονική 

διασπορά. Συνεπώς υπάρχει πολύ µεγάλη δυσκολία ακριβούς εντοπισµού των συγκεκριµένων 

αιτίων που κυρίως ευθύνονται για µια δεδοµένη µορφή εφηβικής συµπεριφοράς. Επιπλέον, οι 

παράγοντες κινδύνου είναι συνήθως πολλαπλοί και επιδρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ανάπτυξης ενός παιδιού, κάνοντας την προσπάθεια ερµηνείας µιας συµπεριφοράς δυσχερέστατη. 

Επιπλέον φαίνεται ότι όταν η συµπεριφορά εγκατασταθεί και δεν αντιµετωπισθεί στις αρχές της 

εµφάνισής της, τότε η σηµασία της αιτιολογικής θεραπείας είναι µικρότερη και δεν αρκεί για τη 

διακοπή της συµπεριφοράς. Τι παρέµβαση να κάνει κανείς σε µια οικογένεια διαλυµένη, ώστε να 

βοηθήσει ένα παιδί που υφίσταται τις συνέπειες επί πάρα πολλά χρόνια; Το σηµαντικότερο 

µήνυµα είναι ότι πρέπει να παρεµβαίνουµε όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να αυξήσουµε την 

αποτελεσµατικότητα της αιτιολογικής παρέµβασης. Πρέπει επίσης να προσπαθούµε να 

προάγουµε την ανατροφή των παιδιών σε υγιή περιβάλλοντα, ευνοώντας µε αυτό τον τρόπο την 

ανάπτυξη προστατευτικών παραγόντων από την ανάπτυξη προβληµάτων συµπεριφοράς. 
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• Προστατευτικοί παράγοντες 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι ακόµη και στις καταστάσεις συνύπαρξης πολλαπλών παραγόντων 

κινδύνου, πολλοί έφηβοι δεν αναπτύσσουν αντικοινωνική συµπεριφορά, λόγω της ύπαρξης 

«προστατευτικών παραγόντων». Οι προστατευτικοί παράγοντες εµφανίζονται να αλληλεπιδρούν 

µε τους παράγοντες κινδύνου και τροποποιούν, βελτιώνουν, ή αλλάζουν την απάντηση ενός 

προσώπου σε κάποιο περιβαλλοντικό κίνδυνο που προδιαθέτει σε µια µη επιθυµητή 

συµπεριφορά. Yπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι προστατευτικών παραγόντων. Αντιστοίχως 

µε τους παράγοντες κινδύνου, οι προστατευτικοί παράγοντες µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις 

κατηγορίες: (Connor, D., 2002, σελ. 158-161) 

Α) Προστατευτικοί παράγοντες ιδιοσυγκρασιακοί και ατοµικοί µπορούν να θεωρηθούν ο 

υψηλότερος δείκτης νοηµοσύνης, η υψηλή αυτοεκτίµηση, ο εσωτερικός αυτοέλεγχος, η 

ακαδηµαϊκή ικανότητα και η ικανότητα στις κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες.  

Β) Προστατευτικοί οικογενειακοί παράγοντες µπορούν να αναφερθούν η απουσία 

γονεϊκής ψυχοπαθολογίας, οι καλές σχέσεις γονέων-παιδιών, η οµαλή οικογενειακή ζωή και το 

ικανοποιητικό οικογενειακό εισόδηµα.  

Γ) Προστατευτικοί εξωοικογενειακοί παράγοντες αναφέρονται η κοινωνική στήριξη από 

συνοµηλίκους, φίλους, εκπαιδευτικούς, εκκλησία, οργανώσεις (πολιτικές, οικολογικές κ.λπ.) 

καθώς και η παροχή δυνατοτήτων για εκπαίδευση, δηµιουργικές εξωσχολικές απασχολήσεις και 

επαγγελµατική αποκατάσταση. 

Άλλοι από τους παραπάνω παράγοντες είναι προϊόντα εκπαίδευσης και αγωγής, άλλοι 

γενετικών προδιαθέσεων και άλλοι κοινωνικά καθοριζόµενοι. Η προσπάθειά µας για επίδραση 

στην αντικοινωνική συµπεριφορά παιδιών και εφήβων εξαρτάται σηµαντικά από τη µελέτη και 

τον ακριβή καθορισµό όλων των παραγόντων που επιδρούν στη δηµιουργία της. Η παρέµβασή 

µας θα πρέπει να στοχεύει στην αύξηση της επίδρασης των προστατευτικών, σε βάρος των 

προδιαθεσικών παραγόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6.  H ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

Το δυσκολότερο µέρος µιας ανασκόπησης που αναφέρεται στην αντικοινωνική 

συµπεριφορά των εφήβων είναι η αναφορά σε µεθόδους πρόληψης και αντιµετώπισης. Η ιδανική 

κατάσταση είναι η πρόληψη της συµπεριφοράς, αλλά όταν αυτή εκδηλώνεται είναι γεγονός που 

επείγει για γρήγορη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση. Κατ’ αρχάς υπάρχει η ανάγκη ανάλυσης 

της µορφής της συµπεριφοράς και ο καθορισµός των αιτίων που συχνά είναι έργο χρονοβόρο και 

δυσχερές. Στη συνέχεια, η αντιµετώπιση µπορεί να περιλαµβάνει επειγόντως άµεσα µέτρα 

αντιµετώπισης αν η συµπεριφορά είναι επικίνδυνη για τον έφηβο ή άλλους ανθρώπους, µέτρα 

ατοµικής υποστήριξης του εφήβου µε συµβουλευτική παρέµβαση ή ψυχοθεραπεία ή άλλο είδος 

θεραπείας και τέλος µέτρα παρέµβασης στο περιβάλλον του εφήβου που όπως είδαµε συχνά 

είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη της συµπεριφοράς του. ∆είχθηκε παραπάνω ότι 

τα αίτια µιας συµπεριφοράς µπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε φάση της αναπτυξιακής 

πορείας των παιδιών από τη γέννηση ως την εφηβεία, που καθιστά την παρέµβαση πάντα ατελή, 

οποτεδήποτε και αν ζητηθεί, γιατί δεν µπορεί να εφαρµοσθεί αναδροµικά. 

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την αντιµετώπιση; Όλοι οι γύρω από τους εφήβους 

σχετιζόµενοι φορείς. Τον πρώτο λόγο έχουν βέβαια οι γονείς και οι καθηγητές, ενώ σε πιο 

δύσκολες καταστάσεις θα χρειασθεί ειδική υποστηρικτική οµάδα από ποικίλες επιστηµονικές 

ειδικότητες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, γιατροί κ.ά. ειδικοί 

σύµβουλοι) για καλύτερη αντιµετώπιση της αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Οι κληθέντες 

σύµβουλοι θα πρέπει να αφιερώσουν πολύ χρόνο στον έφηβο για να µπορέσουν να τον 

βοηθήσουν αποτελεσµατικά, αν και το αποτέλεσµα δυστυχώς δεν είναι πάντα εξασφαλισµένο. 

Στόχος είναι να αποτραπεί η συνέχιση της αντικοινωνικής συµπεριφοράς χωρίς να 

χρησιµοποιηθούν αντιπαιδαγωγικές τιµωρητικές µέθοδοι απόρριψης (αποβολή, αποµόνωση, 

σωµατική και ψυχολογική βία κ.ά.). Πολύ περισσότερο πρέπει να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η 

παρέµβαση αστυνοµικών κ.ά. αρχών και η υιοθέτηση ακραίων «λύσεων» εγκλεισµού σε 

ιδρύµατα και φυλακές, γιατί αν η παραβατική αντικοινωνική συµπεριφορά του εφήβου αποτελεί 
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εµπόδιο στην κοινωνικοποίησή του, οι παραπάνω µέθοδοι αποτελούν πλήρη και βίαιη διακοπή 

της.  

Θα προσπαθήσουµε να δώσουµε σύντοµα τις αναγκαίες στρατηγικές αντιµετώπισης 

πρόληψης της αντικοινωνικής συµπεριφοράς των εφήβων από την πολιτεία, την οικογένεια, το 

σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστηµα γενικότερα. Στη συνέχεια θα δούµε την αντιµετώπιση από 

την πλευρά του ειδικού συµβούλου, όσον αφορά τις επιδιώξεις της συµβουλευτικής παρέµβασης 

και τις βασικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται και παράλληλα την δυνατότητα του 

εκπαιδευτικού να δρα ως σύµβουλος και να συµµετέχει δραστικά στην καθηµερινή του επαφή µε 

τους µαθητές και µε την ενεργό παρέµβασή του στην αναµόρφωση του σχολικού κλίµατος 

(Μακρή-Μπότσαρη, Ε., 2001, σελ. 101-103, ∆ηµητρόπουλος, Ε., 1999, Herbert, M., 1996, σελ. 

228-281, Connor, D., 2002, σελ. 302-391). 

 

6.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 

∆είχθηκε µε αρκετή λεπτοµέρεια ότι η επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου είναι 

πρόβληµα υπαρκτό και σηµαντικό, που εκδηλώνεται κυρίως από τους µαθητές ως θύτες, µε 

θύµατα τους συµµαθητές τους, ή/και τους εκπαιδευτικούς και µε καταστροφικές τάσεις για τη 

σχολική περιουσία, χωρίς να παραβλέπουµε και ανάλογη συµπεριφορά ενίοτε από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς προς τους µαθητές. Η βία στο σχολείο περιλαµβάνει αυταρχισµό, κοροϊδία, 

ταπείνωση, ψυχολογική και σωµατική κακοποίηση, κλοπή αγαθών κ.λπ. αλλά είναι πρόβληµα 

επίσης συσχετιζόµενο και µε τα περισσότερα είδη παραβατικής και γενικότερα αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς των εφήβων και έξω από το σχολείο (Χηνάς, Π. και Χρυσαφίδης, Κ., 2000).  

Η πολιτεία έχει χρέος να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος και θα 

αναφερθούµε στους δυνατούς τρόπους παρέµβασής της αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο. Aλλά 

κατ’ αρχάς η κύρια παρέµβαση πρέπει να είναι µέληµα του σχολείου και των εκπαιδευτικών, 

τουλάχιστον για τα φαινόµενα που εκδηλώνονται µέσα στο σχολείο. 

Οι καθηγητές ψύχραιµα, θα πρέπει µε την ευθύνη του παιδαγωγού και του συµβούλου 
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ταυτόχρονα να µελετήσουν την εφηβική συµπεριφορά και µε υποµονή, µαζί µε τον έφηβο, να 

διερευνήσουν τις αιτίες της. Με αυτό τον τρόπο θα τον βοηθήσουν να αντιληφθεί τη δυνατότητα 

και τη σηµασία, για τον ίδιο κατά πρώτο λόγο, της αλλαγής της µέσα από την ενίσχυση των 

δικών του δυνάµεων και αντιστάσεων.  

 

6.1.1 Βελτίωση του ψυχολογικού κλίµατος 

 

Αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι το ψυχολογικό κλίµα της τάξης θεωρείται θετικό και 

περιορίζει την έκφραση της επιθετικότητας, όταν οι µαθητές αισθάνονται ότι ο καθηγητής τους 

προσπαθεί να προκαλέσει και να κρατήσει το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, 

να αποθαρρύνει τον άκρατο ανταγωνισµό µεταξύ τους, να ενθαρρύνει τη διαπροσωπική 

επικοινωνία και συνεργασία µέσα στην τάξη, να επιβραβεύει και τις µικρές επιτυχίες των 

µαθητών, να θέτει µαζί µε τους µαθητές ξεκάθαρους κανόνες συµπεριφοράς και να υποστηρίζει 

ψυχολογικά και να αποδέχεται άνευ όρων όλους τους µαθητές, χωρίς προκαταλήψεις και 

προσκόλληση σε στερεότυπα και φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου διακρίσεις 

(Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ. 171-212, Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 40-

42, Herbert, M., 1996, σελ.220-227). 

Ειδικότερα, η αναµόρφωση της µαθησιακής διαδικασίας σύµφωνα µε τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές απόψεις πρέπει να εξασφαλίζει την ενεργό συµµετοχή στο µάθηµα, που θα πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών, στους προβληµατισµούς και στα ενδιαφέροντά 

τους. Οι νέες µέθοδοι διδασκαλίας (οµαδοκεντρική, Project) βοηθούν τους µαθητές να 

συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των στόχων τους, µέσα σε οµαδικό 

κλίµα αµοιβαίας και ισότιµης επικοινωνιακής σχέσης. Η διδασκαλία πρέπει να περιλαµβάνει 

θέµατα που άπτονται των σύγχρονων κοινωνικών προβληµάτων και που βοηθούν στην οµαλή 

κοινωνικοποίηση των µαθητών και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Η αξιολόγηση δεν θα είναι αµοιβή ή τιµωρία για την επίδοση και µέσο 

εκφοβισµού, αλλά θα έχει ρόλο ενηµέρωσης µε στόχο τη συνεχή αυτοβελτίωση. Η ενεργός 

συµµετοχή των µαθητών σε όλες τις σχολικές διαδικασίες και η άνευ όρων αποδοχή τους 
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βοηθάει στην ικανοποίηση των αναγκών τους, στην αποφυγή της σχολικής αποτυχίας και στην 

αύξηση της αυτοεκτίµησής τους. Με τους τρόπους αυτούς µειώνονται αιτιολογικά οι 

πιθανότητες υιοθέτησης παθολογικών µορφών συµπεριφοράς για εξασφάλιση αναγνώρισης και 

αποδοχής (Καστανίδου, Σ., 2005, Μόττη-Στεφανίδη, Φ. και Τσέργας, Ν., 2000, σελ. 18-19). 

Ο σχεδιασµός µιας παιδαγωγικής στρατηγικής που στοχεύει στην αντιµετώπιση της 

επιθετικότητας και άλλων µορφών αντικοινωνικής συµπεριφοράς αφορά όλα τα στελέχη του 

σχολείου και να πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι, εκτός από τη στάση του καθηγητή απέναντι 

στους µαθητές του, πολλοί ακόµη παράγοντες συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός σχολικού 

κλίµατος ευχάριστου, δηµιουργικού και αποτρεπτικού κατά το δυνατόν προβληµάτων 

συµπεριφοράς. Οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση µε τις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ 

καθηγητών, µαθητών και λοιπού προσωπικού του σχολείου, µε την κατάλληλη διευθέτηση του 

φυσικού χώρου, µε την ανάπτυξη ή ενεργοποίηση προστατευτικών παραγόντων κατά της 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς και τέλος µε την παιδαγωγική εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης 

της διαταρακτικής συµπεριφοράς. 

 

6.1.2 Επαναπροσδιορισµός των διαπροσωπικών σχέσεων 

 

Η αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων στο σχολείο δεν είναι υπόθεση λίγων 

ατόµων. Χρειάζεται συστηµατική και δηµιουργική συνεργασία όλων, διδασκόντων και λοιπού 

προσωπικού του σχολείου, γονέων, τοπικών φορέων και συλλόγων για τη βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ τους. Έτσι θα επιτευχθεί συνεργατικό κλίµα ανάµεσα τους, που 

είναι απαραίτητο για την από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων. Θα γίνει επίσης δυνατή η 

εξέταση των εξωσχολικών παραγόντων που πιθανόν συνετέλεσαν στην εκδήλωση της 

ανεπιθύµητης συµπεριφοράς και θα µελετηθούν τρόποι παρέµβασης για την αποφυγή της 

υποτροπής. 
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6.1.3 ∆ιευθέτηση του σχολικού χώρου 

 

Ο σχολικός χώρος πρέπει να δηµιουργεί αίσθηµα ασφάλειας και φροντίδας στους 

µαθητές. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η περιποίηση, η καθαριότητα και η βελτίωση της αισθητικής 

του και η επίβλεψή του. Το µέγεθος των σχολικών κτιρίων να είναι ανάλογο µε τον αριθµό των 

µαθητών και να περιλαµβάνει επαρκείς αύλειους χώρους και χώρους άθλησης, βιβλιοθήκη, 

αµφιθέατρο για εκδηλώσεις, ευρύχωρες τάξεις και ασφαλείς βοηθητικούς χώρους.  

 

6.1.4 Ανάπτυξη ή ενεργοποίηση προστατευτικών παραγόντων 

 

Προστατευτικοί παράγοντες είναι οι συνθήκες ή οι επιδράσεις που µετριάζουν τον 

αρνητικό ρόλο των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη επιθετικότητας και είναι υποχρέωση του 

σχολείου να τους προωθεί. Αυτοί περιλαµβάνουν ευκαιρίες για ποικίλη δραστηριοποίηση 

(αθλητική, πολιτιστική, ψυχαγωγική κ.ά.), ανάπτυξη δεξιοτήτων (επικοινωνία, οµαδικότητα, 

ικανότητες διαλόγου και διαπραγµάτευσης για επίλυση προβληµάτων κ.ά.), αναγνώριση και 

ενθάρρυνση ακόµη και για µικρές επιτυχίες, αποδοχή και παροχή φροντίδας και ασφάλειας 

(Χηνάς, Π. και Χρυσαφίδης, Κ., 2000, σελ. 16-20, 21, 24-30, Connor, D., 2002, σελ. 158-161). 

 

6.1.5 Παιδαγωγική αντιµετώπιση διαταρακτικής συµπεριφοράς 

 

Συχνά στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, οι ενήλικοι – καθηγητές και γονείς αντιδρούν 

στην παραβατική συµπεριφορά οποιασδήποτε µορφής µε σκληρές και τιµωρητικές 

συµπεριφορές, διαιωνίζοντας το πρότυπο του 19ου αιώνα, δηλαδή του εκπαιδευτικού ως 

παιδονόµου σωφρονιστή. Αντιλαµβάνονται κάθε µορφή διαταρακτικής συµπεριφοράς των 

µαθητών ως αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη διαταραχή της σχολικής λειτουργίας και η 

παρέµβασή τους επιδιώκει την αποκατάσταση της πειθαρχίας µε αυταρχικές µεθόδους, κατά τα 

συµπεριφοριστικά πρότυπα που βασίζονται στην αρνητική ενίσχυση της συµπεριφοράς αυτής, 
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από τον φόβο της τιµωρίας.  

Η µέθοδος όµως αυτή της τροποποίησης της συµπεριφοράς, αποτελεί και η ίδια µια 

ψυχολογική διαδικασία θυµατοποίησης του µαθητή, στιγµατισµού του και παροχής αρνητικών 

προτύπων κοινωνικής µίµησης. Εποµένως, ειδικά για τους εφήβους, η αυταρχική αντιµετώπιση 

δεν συνάδει µε τις παιδαγωγικές απόψεις για ανάπτυξη από µέρους τους αυτοπειθαρχίας και 

αυτόνοµης ηθικής, αντίστοιχης µε το αναπτυξιακό στάδιο της τυπικής νόησης στο οποίο 

βρίσκονται. Με τις τιµωρητικές πρακτικές ουσιαστικά οι µαθητές βιώνουν την απόρριψη, µε 

αποτέλεσµα να προσπαθούν µε άλλους τρόπους (όπως π.χ. µε τη συνέχιση και µάλιστα µε 

µεγαλύτερη ένταση και ποικιλότητα την παραβατική τους συµπεριφορά) να ικανοποιήσουν τις 

βασικές τους ανάγκες αποδοχής και αναγνώρισης. 

Ένα σύνηθες και αδόκιµο χαρακτηριστικό της βίαιης τιµωρητικής συµπεριφοράς προς 

τους εφήβους µαθητές είναι ότι δεν λαµβάνει σχεδόν ποτέ υπόψη τους παράγοντες δηµιουργίας 

του παραπτώµατος. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει όµως το γεγονός, όπως αναλύθηκε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, ότι η παραβατική συµπεριφoρά είναι συνάρτηση πολλών σχολικών 

παραγόντων, όπως η περιθωριοποίηση απέναντι στην αυταρχική εξουσία του καθηγητή, η 

θυµατοποίηση και η σχολική αποτυχία, µε αποτέλεσµα τη χαµηλή αυτοεκτίµηση του µαθητή και 

την αντιδραστική συµπεριφορά του για τη βελτίωσή της. Η σύγχρονη παιδαγωγική αντιµετώπιση 

της διαταρακτικής συµπεριφοράς του µαθητή είναι να προσπαθούµε πρωτίστως να 

παρεµβαίνουµε στους παραπάνω παράγοντες, κυρίως µέσω της αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας 

και γενικότερα του ψυχολογικού σχολικού κλίµατος.  

Ένα κύριο µέληµά µας, όταν έχει ήδη εκδηλωθεί µια µορφή ανεπιθύµητης παραβατικής 

συµπεριφοράς, είναι η αποφυγή της θυµατοποίησης του δράστη κατά την διαδικασία της 

αντιµετώπισής της. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει εµπειρία και ικανότητες να διακρίνει πότε 

το πρόβληµα απαιτεί δραστική παρέµβαση και να χρησιµοποιεί τις κατάλληλες τακτικές µε 

στόχο την ηπιότερη αντιµετώπιση του. Θα πρέπει να χρησιµοποιεί σαν βασικές αρχές επίλυσης 

των συγκρούσεων µεταξύ µαθητών το σεβασµό και την αποδοχή όλων των εµπλεκοµένων και 

την πλήρη κατανόηση των διαφορών τους (Χηνάς, Π. και Χρυσαφίδης, Κ., 2000, σελ. 16-20, 21, 

24-30, Καψάλης, Α., 2003, σελ. 522-544, Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ. 223-379). 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, προτείνεται να αποφεύγεται η τιµωρητική και αυταρχική 

στάση και να χρησιµοποιούνται τεχνικές συµβιβασµού, κατευνασµού των εντάσεων και 

επίλυσης του προβλήµατος. Η αντιµετώπιση των συγκρούσεων µε τη διαδικασία επίλυσης 

προβλήµατος είναι µια αποτελεσµατική εναλλακτική παρέµβαση προς τις παραδοσιακές 

µεθόδους επειδή προσφέρει ευκαιρίες συµµετοχής στην διαδικασία των εφήβων που εµπλέκονται 

στο πρόβληµα και καλλιεργεί δεξιότητες οµαδικής επικοινωνίας και κριτικής σκέψης, 

προάγοντας ταυτοχρόνως την ανάπτυξη της αυτόνοµης ηθικής σκέψης µε µακροχρόνιες θετικές 

συνέπειες (Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ. 366-377). Η διαδικασία συνοπτικά περιλαµβάνει:  

• Τον προσδιορισµό του προβλήµατος από κοινού µε τον εκπαιδευτικό, την κρίση για την 

αναγκαιότητα της παρέµβασης και την διατύπωση των διαδικαστικών κανόνων της διαδικασίας. 

• Την αποστασιοποίηση των ατόµων από το πρόβληµα και τον διαχωρισµό των 

πραγµατικών ζητηµάτων αντιπαράθεσης από τα ζητήµατα διαπροσωπικών σχέσεων.  

• Τον εντοπισµό των διαφορετικών απόψεων µε ενεργό ακρόαση του καθενός από τους 

εµπλεκόµενους. 

• Τον εντοπισµό των πραγµατικών κινήτρων, αναγκών και συµφερόντων που οδηγούν στη 

σύγκρουση. 

• Την αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών που να αποτελούν λύσεις και ικανοποιούν τα 

συµφέροντα όλων. 

• Την αξιολόγηση των εναλλακτικών αυτών επιλογών µε βάση αντικειµενικά κριτήρια. 

• Την αναζήτηση συµφωνίας που στην ιδανική περίπτωση θα προτείνεται από τους 

µαθητές και όχι από τον εκπαιδευτικό. 

• Η διαδικασία µπορεί να εκληφθεί σαν παιχνίδι δράσης από τους εφήβους, στο οποίο 

πρωταγωνιστούν οι ίδιοι και η επίλυσή του να φανεί σαν ηθική ανταµοιβή για όλους. 

Ορισµένες φορές βέβαια, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κυρώσεις, γιατί κάποιες πράξεις 

υπερβαίνουν όλα τα όρια και αν µείνουν ατιµώρητες µπορεί να χρησιµεύσουν σαν παραδείγµατα 

προς µίµηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτιµώνται οι κυρώσεις αµοιβαιότητας ή των λογικών 

συνεπειών και όχι οι τιµωρητικού χαρακτήρα. Παραδείγµατα τέτοιων κυρώσεων είναι: Ο 
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µαθητής να καλείται να αποκαταστήσει τις φθορές που προκάλεσε ή να στερηθεί ορισµένων 

προνοµίων, όχι όµως τόσο σηµαντικών, ώστε να επηρεασθεί η ψυχοσυναισθηµατική του 

ισορροπία. Σε αυτό το σηµείο υπενθυµίζουµε ότι αυτές οι ελάχιστες περιπτώσεις κυρώσεων 

αµοιβαιότητας θα βασίζονται σε κανονισµούς που θα είναι εκ των προτέρων γνωστοί, και 

µάλιστα θα είναι θεσµοθετηµένοι από κοινού µε τους µαθητές από την αρχή της χρονιάς. Η 

ύπαρξη δίκαιων κανονισµών, αποδεκτών από όλους τους µαθητές, βοηθάει στον αυτοέλεγχο και 

στην αυτοπειθαρχία τους. 

Συνοψίζοντας, πριν να επιβληθούν ποινές, εξετάζουµε τις συνθήκες που οδήγησαν στην 

παράβαση και συζητάµε µε όλους όσους εµπλέκονται στο θέµα, εξαντλώντας τα όρια της 

διαδικασίας επίλυσης του προβλήµατος µε διάλογο και διαπραγµάτευση. Αποφεύγεται να 

επιβάλλονται τιµωρητικές ποινές, σωµατικές ή ψυχολογικές, γιατί σύµφωνα µε τα σύγχρονα 

µοντέλα της ανθρωπιστικής σχολής για τον αυτοέλεγχο της συµπεριφοράς και την αυτοπειθαρχία 

µε εσωτερικά κίνητρα (C. Rogers, J. Gordon κ.ά.), σε κανένα πλαίσιο (οικογένεια, σχολείο, 

εργασιακό χώρο) δεν επιλύουν τα προβλήµατα, αλλά αντίθετα ανατροφοδοτούν τη απειθαρχία 

και παγιώνουν βίαιες µορφές συµπεριφοράς (Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ. 366-377). 

 

6.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 

6.2.1 Αρωγή προς το σχολείο 

 

Το σχολείο θα πρέπει να έχει σε όλα τα παραπάνω ουσιαστική αρωγό την Πολιτεία, που 

µέσω του Υπουργείου Παιδείας και πολυάριθµων σχετιζόµενων υπηρεσιών και εποπτευοµένων 

φορέων επηρεάζει σηµαντικά τη δοµή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ο 

σχεδιασµός της εκπαιδευτικής πολιτικής και των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών από το 

Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία µε ειδικούς της ψυχικής 

υγείας και άλλους επιστήµονες (π.χ. σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης 

κ.ά.), είναι η βάση για την οµαλή λειτουργία των σχολείων και επιδρά στη διαµόρφωση του 

σχολικού κλίµατος και της συνολικής µαθησιακής διαδικασίας (Πετρόπουλος, Ν., 
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Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 179-180). 

Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η ισορροπηµένη κατανοµή των διδακτικών ωρών, της 

διδακτέας ύλης και των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων µε βάση τις δυνατότητες 

των µαθητών κατά τάξη και ηλικία στα πλαίσια των πραγµατικών κοινωνικο-οικονοµικών 

αναγκών της χώρας. Θα πρέπει επίσης να δίνονται κατευθύνσεις για παροχή διευκολύνσεων για 

την ανάπτυξη των νοητικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών κ.ά. δεξιοτήτων των µαθητών χωρίς να 

επιβάλλεται η αποστήθιση στείρων πληροφοριών και γνώσεων. Επίσης θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται οι αλλαγές στα πρότυπα διδασκαλίας που επικρατούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα και να δίνονται ειδικές οδηγίες για την ανάπτυξη σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας 

µέσα από καινοτόµο και σύγχρονο διδακτικό υλικό, µε ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Για την αποτελεσµατικότερη υποστήριξη των µαθητών και µείωση των υφιστάµενων 

κοινωνικο-πολιτιστικών διαφορών χρειάζεται φροντίδα από την πολιτεία για απάλειψη των 

διαφορών µεταξύ των σχολείων λόγω της περιοχής εγκατάστασής τους (επαρχία ή αστικά 

κέντρα, περιοχές αναπτυγµένες ή οικονοµικά υποβαθµισµένες κ.λπ.). Σηµαντική βοήθεια θα 

πρόσφερε η απασχόληση ειδικών επιστηµόνων για υποστήριξη όλων των µαθητών ανάλογα µε 

τις ιδιαιτερότητές τους (παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοπαιδικοί, ειδικοί 

παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι) τουλάχιστον σε επίπεδο ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης ή σε µεγάλα 

συγκροτήµατα σχολείων. Η σύνδεση µε την οικογένεια και την τοπική κοινωνία, η ενηµέρωση 

και η έγκαιρη παρέµβαση σε θέµατα ψυχικής και σωµατικής υγείας των µαθητών, η διάγνωση 

µαθησιακών διαταραχών κ.ά. αναγκών θα βοηθήσει στην έγκαιρη αντιµετώπιση ποικίλων αιτίων 

και παραγόντων ανάπτυξης αντικοινωνικής συµπεριφοράς. 

 

6.2.2 Αρωγή προς τους εκπαιδευτικούς 

 

Οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι που θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τη νεανική 

επιθετικότητα και τις βίαιες συµπεριφορές κ.λπ. και θα πρέπει να εφαρµόσουν όλα τα παραπάνω 

µέτρα αντιµετώπισης και πρόληψης. Είναι όµως έτοιµοι; Η Πολιτεία πρέπει να είναι αρωγός τους 

σε όλη την επαγγελµατική τους πορεία και διαθέτει πολλούς τρόπους υποστήριξής τους 
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(Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 182-186). Μεταξύ των κυριοτέρων από 

αυτούς είναι: 

• Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (µε σεµινάρια, συνέδρια, µετεκπαιδεύσεις) για τα 

ψυχολογικά προβλήµατα των εφήβων, για θέµατα διαχείρισης κρίσεων και πρόληψης και 

αντιµετώπισης της αντικοινωνικής συµπεριφοράς σε όλες τις µορφές της. Σεµινάρια και 

βιωµατικές ασκήσεις αυτογνωσίας, λήψης αποφάσεων, συµβουλευτικής και ανάπτυξης εαυτού 

βοηθούν τους εκπαιδευτικούς για την προσωπική τους ολοκλήρωση που αναµφισβήτητα βοηθάει 

στο σηµαντικό έργο τους της συµβουλευτικής υποστήριξης των µαθητών. 

• Η επιµόρφωση σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού των µαθητών. 

• Η επιµόρφωση των υπαλλήλων διοίκησης της εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων για τα 

προβλήµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε σκοπό την ευαισθητοποίησή τους για την 

παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς και στις σχολικές µονάδες γενικότερα, όταν 

χρειάζεται και ακόµη περισσότερο όταν ζητείται επί πραγµατικών προβληµατικών καταστάσεων.  

• Η δυνατότητα συνεργασίας σε τακτική βάση µε σχολικούς ψυχολόγους ή άλλους ειδικούς 

επιστήµονες και φορείς ψυχικής υγείας αλλά και η δυνατότητα παροχής έκτακτης βοήθειας για 

το χειρισµό δύσκολων περιπτώσεων ακραίων συµπεριφορών µαθητών. 

• Η βελτίωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών και των συνθηκών εργασίας τους 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη του θετικού κλίµατος δηµιουργικότητας και συνεργατικότητας στο 

σχολείο. 

• Η παροχή δυνατοτήτων και κινήτρων για τη διασύνδεση του σχολείου µε την τοπική 

κοινωνία και τους αρµόδιους πολιτιστικούς, αθλητικούς, επαγγελµατικούς κ.ά. φορείς που θα 

συµβάλλουν στην ολοκληρωµένη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των µαθητών.   

Μια τέτοια πολύπλευρη αναδιαµόρφωση του σχολικού συστήµατος και της λειτουργίας 

του θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούνται, ώστε το σχολείο να είναι για 

όλους τους εφήβους ένα µέσο ολοκληρωµένης και ισόρροπης ανάπτυξης, µε ανάπτυξη 

προστατευτικών παραγόντων και δεξιοτήτων, που συµβάλλουν στην απoφυγή προβληµάτων 

συµπεριφοράς και προάγουν την οµαλή κοινωνικοποίησή τους. 
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6.2.3 ∆ιάφορα µέτρα πρόληψης 

 

Οι ευθύνες της Πολιτείας βέβαια δεν εξαντλούνται στην πρόληψη µέσα από µέτρα 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Σηµαντικά θέµατα, όπως η χρήση ουσιών, η ασφάλεια στην οδήγηση, η 

εφαρµογή κανόνων υγιεινής σε κέντρα όπου συχνάζουν νέοι άνθρωποι, η λήψη µέτρων για τα 

θέµατα που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε. (βία, πορνεία, σεξ) και γενικά η επιτήρηση των 

δηµόσιων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά. απαιτούν 

ρυθµίσεις και µέτρα που συναποφασίζονται µε άλλα Υπουργεία (π.χ. Υγείας. ∆ικαιοσύνης, 

Ανάπτυξης, ∆ηµόσιας Τάξης) και έχουν στόχο την προστασία των παιδιών και εφήβων από την 

έκθεση σε κινδύνους (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 190-193). 

 

6.2.4 Παροχή υποστηρικτικού συµβουλευτικού υλικού  

 

Χρήσιµη είναι η ευρεία κυκλοφορία συµβουλευτικού υλικού µε τη µορφή εντύπων, 

τηλεοπτικών προγραµµάτων, δικτυακών ιστοσελίδων κ.ά. από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το 

Υπουργείο Παιδείας, τους φορείς αντιµετώπισης ναρκωτικών και τις υπηρεσίες ψυχικής και 

σωµατικής υγείας. Το υλικό αυτό θα απευθύνεται προς µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς και 

θα περιλαµβάνει αποτελέσµατα ερευνών για τους παράγοντες ανάπτυξης αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς στους εφήβους και για τους ενδεικνυόµενους τρόπους αντιµετώπισής της. Θα 

πρέπει να αναγράφονται επίσης στα έντυπα τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις υποστηρικτικών 

φορέων ώστε να αναζητείται βοήθεια από τους ενδιαφεροµένους το συντοµότερο, όταν 

χρειασθεί. Σχετικό διδακτικό υλικό θα πρέπει να χρησιµοποιείται και στα σχολεία σε µαθήµατα 

αγωγής υγείας, να παρουσιάζεται σε ειδικές εκδηλώσεις ή να αποτελεί υλικό εκπόνησης 

εργασιών από τους µαθητές. 
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6.2.5 Παρέµβαση στην κοινότητα 

 

Η κοινότητα αποτελεί τον οικείο χώρο δράσης του εφήβου και εποµένως µέσα στο 

πλαίσιο αυτό µπορούν να αναπτυχθούν προγράµµατα και φορείς ενηµέρωσης, πρόληψης και 

παρέµβασης, µε στόχο τη βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας εφήβων - οικογένειας - 

σχολείου σε όλα τα επίπεδα. Η Πολιτεία µε την αρωγή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 

συνδράµει στη δηµιουργία  

• Κέντρων Νεότητας των ∆ήµων και Κοινοτήτων όπου οι νέοι θα µπορούν να 

διασκεδάσουν αλλά και να βρουν πληροφορίες για οικολογικά θέµατα, προβλήµατα βίας, ψυχική 

και σωµατική υγεία κ.ά.  

• Βιβλιοθηκών µε ελεύθερη πρόσβαση που να λειτουργούν και εκτός του σχολικού 

ωραρίου.  

• Συµβουλευτικών Σταθµών για εφήβους και τηλεφωνικών κέντρων ψυχολογικής 

υποστήριξης.  

• Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων µε δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προς τα σχολεία. 

• Χώρων άθλησης, γιατί ο αθλητισµός αποτελεί δηµιουργική διέξοδο της ενεργητικότητας 

των εφήβων και παράγοντα αποφυγής της αντικοινωνικής συµπεριφοράς. 

• Πολιτιστικών Κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης (π.χ. διδασκαλίας θεάτρου, µουσικής, 

ζωγραφικής κ.ά.) που θα διοργανώνουν εκδηλώσεις έκφρασης της δηµιουργικότητας των 

εφήβων και που θα συµβάλλουν στη βελτίωση της αυτoεκτίµησής τους και στην βελτίωση της 

επικοινωνίας τους µεταξύ τους και µε άλλους ανθρώπους. 

• Σχολών γονέων, (που ήδη λειτουργούν µε πρωτοβουλία ορισµένων ∆ήµων και 

Κοινοτήτων) για στήριξη της οικογένειας και ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέµατα 

διαχείρισης προβληµάτων, ανατροφής των παιδιών και επικοινωνίας. 

Η κοινότητα είναι ο χώρος κοινωνικοποίησης των εφήβων έξω από το σχολείο και πρέπει 

να είναι δοµηµένη έτσι ώστε να αποτελεί χώρο όπου οι έφηβοι θα νιώθουν ασφάλεια και 

φροντίδα, όπου θα µπορούν να ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες χωρίς εµπόδια και 
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κινδύνους στην πορεία τους προς την ενηλικίωση (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., 2001, 

σελ. 187-188, Herbert, M., 1996, σελ. 331-339). 

 

6.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

Οι γονείς πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για την αντιµετώπιση σκληρών και δύσκολων 

καταστάσεων κατά τη διάρκεια της εφηβείας των παιδιών τους. Ανάλογα και µε τις πνευµατικές, 

επαγγελµατικές και άλλες ικανότητές τους, θα πρέπει αφενός να είναι έτοιµοι κατ’ αρχάς να 

αποδεχθούν χωρίς όρους τους εφήβους χωρίς να τους απορρίπτουν και αφετέρου να είναι έτοιµοι 

να αλλάξουν και οι ίδιοι δραστικά τη µέχρι τότε συµπεριφορά τους, που µπορεί να εµπεριέχει και 

κάποια στοιχεία ένοχα ή και καταλυτικά για τη δηµιουργία της τάσης για αντικοινωνική 

συµπεριφορά των παιδιών τους (Μόττη-Στεφανίδη, Φ. και Τσέργας, Ν., 2000, σελ. 17-18, 

Herbert, M., 1996, σελ. 79-83 και 120-124). 

Πράγµατι, ο τρόπος ανατροφής των παιδιών, όπως αναλύθηκε παραπάνω, επιδρά στην 

εµφάνιση αντικοινωνικής συµπεριφοράς των παιδιών και εφήβων. Η έλλειψη αποδοχής, αγάπης 

και φροντίδας οδηγεί αργότερα τους εφήβους στην αναζήτηση κοινωνικής στήριξης σε 

παραβατικές οµάδες συνοµηλίκων, εκδηλώνουν επιθετικότητα, κάνουν χρήση ουσιών ή 

εµφανίζουν κοινωνική απόσυρση και κατάθλιψη. Πρέπει να παραδεχτούµε ότι οι γονείς δεν είναι 

πάντα τόσο εύκολο να κατανοήσουν και να δεχθούν µια τέτοια κατάσταση στο παιδί τους, πολύ 

δε περισσότερο να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους ευθύνες.  

Είναι όµως πραγµατικότητα το εκ πρώτης όψεως παράδοξο, αλλά και αναπόφευκτο 

συµπέρασµα, ότι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης της παραβατικής συµπεριφοράς 

των παιδιών και εφήβων είναι να ασχολούνται οι γονείς περισσότερο µε τη δική τους 

συµπεριφορά για να γίνουν καλύτεροι, παρά µε την ίδια την αγωγή των παιδιών. Χρειάζεται µια 

πλήρης αναθεώρηση της σχέσης γονέων – παιδιών από µικρή ηλικία, αλλά και στενή επαφή, 

προσωπική επικοινωνία και παροχή φροντίδας και αγάπης και στην εφηβεία, πολύ περισσότερο 

µετά την εκδήλωση µιας µορφής παραβατικής συµπεριφοράς (Herbert, M., 1996, σελ. 79-83 και 

120-124). 
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Η πρόληψη και η αντιµετώπιση των αντικοινωνικών στάσεων και συµπεριφορών από την 

οικογένεια, προϋποθέτει µια µακροχρόνια, αµφίδροµη και ενεργητική σχέση αλληλεπίδρασης 

µεταξύ όλων των µελών της. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να διατηρούνται δεσµοί στοργής και 

σεβασµού προς τα παιδιά, που θα αντιµετωπίζονται ως ισότιµα µέλη της οικογένειας, µε 

διαφορετικές όµως ικανότητες και ανάγκες. Η µεταξύ των γονέων σχέση πρέπει να µην 

επηρεάζει την εικόνα της οµαλής οικογενειακής ζωής στα µάτια των παιδιών, να υπάρχει 

περίσκεψη στις διενέξεις και αντιπαλότητες και η απουσία του ενός γονέα, σε περιπτώσεις 

διάστασης, πρέπει να αναπληρώνεται µε την διατήρηση της σύνδεσής του µε τα παιδιά του, µε 

συχνή επαφή και παροχή έκδηλης και ειλικρινούς αγάπης και φροντίδας. Απαγορεύεται η χρήση 

ενδοοικογενειακής λεκτικής και σωµατικής βίας σε κάθε περίπτωση, γιατί οδηγεί σε απαξίωση 

της οικογένειας σαν κοινωνικό θεσµό στα παιδιά και αυτό οδηγεί σε αναζήτηση άλλων πηγών 

στήριξης, που µπορεί να είναι παραβατικές οµάδες συνοµηλίκων. Οι γονείς πρέπει να έχουν 

σταθερές κοινωνικές και ηθικές απαιτήσεις και να είναι και οι ίδιοι συνεπείς προς αυτές. Όταν 

είναι ανάγκη, πρέπει να αναθεωρούν τη στάση τους, να παραδέχονται τα σφάλµατά τους και τις 

ασυνέπειες µεταξύ λόγων και έργων, γιατί τα παιδιά πολύ εύκολα το ανακαλύπτουν και τους 

επικρίνουν πολύ αυστηρά. Όσο περισσότερο απλοί, ειλικρινείς και χωρίς προφάσεις είναι οι 

γονείς µε τα παιδιά τους, τόσο περισσότερο αυτά τους εκτιµούν και τους σέβονται και µπορούν 

τότε αντίστοιχα και αυτά να τους µιµηθούν, µε διάθεση αυτοκριτικής και βελτίωσης. 

Όσο οι έφηβοι ωριµάζουν, οι γονείς πρέπει να γίνονται πιο διακριτικοί και διαλλακτικοί 

στην επιτήρηση και στην καθοδήγηση. Όταν οι γονείς απαρνούνται την άσκηση αυστηρής 

εξουσίας, όταν παύουν να κατηγορούν και να κριτικάρουν, τότε και τα παιδιά σταµατούν την 

άµυνά τους, αρχίζουν να ανοίγουν τις καρδιές τους για τα εφηβικά τους προβλήµατα και να 

ανταλλάσσουν ιδέες, γνώµες και εντυπώσεις, να επιζητούν συµβουλές αλλά και να τις 

ακολουθούν, µετά από κριτική µατιά και διαλογική συζήτηση. 

Είναι σηµαντικό στα παιδιά να τίθενται όρια συµπεριφοράς από µικρή ηλικία, αλλά να 

δίνεται ένα λογικό ποσοστό ελευθερίας επιλογών µέσα σ’ αυτά τα όρια. Η υπερβολική ελευθερία 

µπορεί να ερµηνευθεί εύκολα ως αδιαφορία και να µην εκτιµηθεί.  

Οι κανόνες πρέπει να συναποφασίζονται και οποιαδήποτε όρια τίθενται πρέπει να έχουν 
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άµεση σχέση µε την ατοµική, κοινωνική και συναισθηµατική ωριµότητα του εφήβου. Οι κανόνες 

είναι πιο αποτελεσµατικοί όταν είναι απλοί, δίκαιοι, κατανοητοί και εφαρµόζονται από όλους, 

συµπεριλαµβανοµένων και των γονέων. Είναι επίσης απαραίτητο να επεξηγούνται λογικά και 

αναλυτικά. Η παροχή εξηγήσεων είναι ζωτική για την εξέλιξη του εφήβου, γιατί η οικογένεια 

είναι µια µικρή κοινωνία και οι νέοι µαθαίνουν συνειδητά να αποδέχονται κανόνες που θα 

τεθούν αργότερα, µε παρόµοια αλλά πιο ευρεία µορφή, και στην σχολική και στην πραγµατική 

κοινωνία. Στην οικογένεια διδάσκονται οι κανόνες που αφορούν τον σεβασµό της ζωής και της 

περιουσίας, την ελευθερία και δικαιοσύνη, την προστασία των αδυνάτων και την σωµατική και 

ψυχική υγεία. Ο σεβασµός των κανόνων αυτών είναι ασφαλής µέθοδος αποφυγής της εµπλοκής 

των εφήβων σε κάθε µορφής αντικοινωνική συµπεριφορά (Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, 

Α., 2001, σελ. 188-189, Herbert, M., 1996, σελ. 79-83 και 120-124, Ροκονίδα, Κ., 2004). 

Οι γονείς όµως, συχνά δεν µπορούν µόνοι τους να τροποποιήσουν τη συµπεριφορά τους ή 

να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα των εφήβων όταν αυτά εµφανισθούν, και χρειάζονται τη 

στήριξη και άλλων φορέων. Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί σύµβουλοι και κοινωνικοί φορείς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (σχολές γονέων, κέντρα ψυχικής υγείας κ.ά.) πρέπει να είναι συνεχώς 

κοντά τους. Οι οµάδες υποστήριξης των γονέων πρέπει να αποτελούν ζωντανές εστίες διαλόγου 

και προβληµατισµού, να προάγουν την αυτογνωσία και αυτοκριτική τους, την ενηµέρωση τους 

για αναπτυξιακά ψυχολογικά θέµατα, αποκλίνουσα συµπεριφορά και άλλες ιδιαιτερότητες των 

παιδιών. Επίσης πρέπει να παρέχουν στους γονείς κατάλληλη εκπαίδευση σε τεχνικές ανατροφής 

των παιδιών, επίλυσης συγκρούσεων µε διάλογο και διαπραγµάτευση, αυτοδιαχείρισης του 

θυµού, επικοινωνίας, ενθάρρυνσης και κοινωνικής στήριξης των παιδιών και εφήβων.  

 

6.4 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

∆είχθηκε ότι η εφηβική παραβατική συµπεριφορά σχετίζεται σηµαντικά µε τον τρόπο 

ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης και ευνοείται από την ατοµική ιδιοσυγκρασία, το περιβάλλον 

και τις κοινωνικές συγκυρίες. Ευθύνεται όµως και η Πολιτεία για την αντικοινωνική 

συµπεριφορά των εφήβων, µε τις αυταρχικές δοµές της, µε την αδυναµία της να παρέχει 
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ασφαλείς επαγγελµατικές και οικονοµικές προοπτικές και µε την πολιτική των κοινωνικών 

διακρίσεων. Θα έπρεπε λοιπόν η ίδια η Πολιτεία να παρέχει κάθε δυνατότητα για καλυτέρευση 

των όρων ζωής των εφήβων και µέσα από αυτή την αλλαγή, να αντιµετωπίσει αιτιολογικά την 

παραβατικότητα.  

∆υστυχώς η πρακτική για την αντιµετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, που 

ολοένα και αυξάνεται, εκπορεύεται εδώ και αιώνες από την ιδεολογία της περιθωριοποίησης, του 

στιγµατισµού και τελικά του εγκλεισµού των παραβατών χάριν της «προστασίας του κοινωνικού 

συνόλου». 

 

6.4.1 Σωφρονιστικά Καταστήµατα Ανηλίκων  

 

Στη χώρα µας, όπως και στις περισσότερες χώρες σήµερα, υπάρχουν τα ειδικά ιδρύµατα 

αγωγής που ονοµάζονται Σωφρονιστικά Καταστήµατα Ανηλίκων. Ας δούµε την αρχή 

λειτουργίας τους, µε το νοµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα, και τον ρόλο τους στην αντιµετώπιση 

της παραβατικότητας των εφήβων (Κουράκης, Μηλιώνη Φ., 1995, Κουράκης, Ν., 2005). 

Το άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα, αναφέρει ότι «Ο εγκλεισµός σε σωφρονιστικό 

κατάστηµα εφαρµόζεται µόνο για τους ανήλικους παραβάτες που βρίσκονται στην εφηβική 

ηλικία και που το ∆ικαστήριο Ανηλίκων ερευνώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις τέλεσης της 

παράνοµης πράξης και την όλη προσωπικότητά τους κρίνει ότι είναι αναγκαίος ο ποινικός 

σωφρονισµός τους για την αποφυγή τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων». ως απαραίτητη 

προϋπόθεση εγκλεισµού του ανήλικου παραβάτη σε σωφρονιστικό κατάστηµα θεωρείται «η 

καταφατική πρόγνωση επικινδυνότητας του συγκεκριµένου ανηλίκου, που επαφίεται στην 

ανεξέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων και µε την προϋπόθεση ότι η κατάσταση του 

ανηλίκου δεν απαιτεί ιδιαίτερη µεταχείριση, στην περίπτωση δηλαδή που ο ανήλικος πάσχει από 

ψυχική ασθένεια ή του έχει γίνει έξη η χρήση οινοπνευµατωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών 

και δεν µπορεί να την αποβάλει µε τις δικές του δυνάµεις, οπότε και το δικαστήριο διατάσσει την 

παραποµπή του σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστηµα..». Σκοπός βέβαια της αγωγής 

των κρατουµένων είναι η οµαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό, επαγγελµατικό και 
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οικογενειακό περιβάλλον. Η αγωγή των κρατουµένων γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό, µε 

σύγχρονες και κατάλληλες επιστηµονικές µεθόδους και προγράµµατα, σε ατοµικό ή οµαδικό 

επίπεδο. Οι ανήλικοι κρατούµενοι διαβιώνουν χωριστά από τους ενήλικους κρατουµένους 

οποιασδήποτε κατηγορίας. Όσον αφορά τη σχολική παιδεία η πρωτοβάθµια εκπαίδευση των 

νέων κρατουµένων είναι υποχρεωτική, ενώ σ’ αυτούς που έχουν συµπληρώσει την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν την δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε 

εκπαιδευτικές άδειες και µε αλληλογραφία. Η παιδεία των κρατουµένων αποβλέπει στην 

απόκτηση ή στη συµπλήρωση πρωτοβάθµιας ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Οι παρεχόµενοι 

τίτλοι σπουδών είναι ισότιµοι µε τους τίτλους των αντίστοιχων σχολών της δηµόσιας ή 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και δεν αναγράφεται σ’ αυτούς το όνοµα του Σωφρονιστικού 

Καταστήµατος.  

 

6.4.2 Προβλήµατα από τον εγκλεισµό 

 

Στην πράξη όµως οι θεσµοί αυτοί δυσλειτουργούν, όπως φαίνεται από µαρτυρίες σε όλο 

τον κόσµο. Η κοινωνική ένταξη των ανηλίκων παραβατών, η προετοιµασία τους για τον «έξω 

κόσµο» πραγµατοποιείται κάτω από συνθήκες στέρησης ελευθερίας, µέσα σε ιδρυµατικό 

περιβάλλον και µε χρήση µέτρων περισσότερο κατασταλτικών παρά «αναµορφωτικών».  

Η αποκοπή των ανηλίκων από την κοινωνία και η επαφή τους αποκλειστικά µε 

παραβατικές οµάδες έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας «κοινής υποκουλτούρας», που 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένη συµπεριφορά, τρόπο οµιλίας αλλά και στάση απέναντι στην 

ίδια τη ζωή, που τους ακολουθεί ακόµη και µετά την έξοδό τους από το σωφρονιστικό 

κατάστηµα. Το γεγονός του εγκλεισµού τους και του κοινωνικού αποκλεισµού αποκτά µεγάλη 

σπουδαιότητα, καθότι οι ανήλικοι βρίσκονται κατά τη διάρκειά του σε µια καθοριστική ηλικία 

διαµόρφωσης της προσωπικότητας του ανθρώπου. Στην πραγµατικότητα, στο ίδρυµα 

σωφρονισµού υπάρχει συνήθως παντελής έλλειψη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών 

και άλλων επικοινωνιακών ερεθισµάτων. Με δεδοµένο το αρνητικό οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον από το οποίο συνήθως προέρχονται οι ανήλικοι, δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση 
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το πολύ υψηλό ποσοστό υποτροπής στην εγκληµατικότητα που παρουσιάζουν αυτοί, κατά την 

έξοδό τους µετά την έκτιση της ποινής τους (Παύλου, Μ., 1998α, Παπαγεωργίου, Β., 1998, σελ. 

54-60, Γεωργούλα, Α., 2001). 

 

6.4.3 Προτάσεις για την επανένταξη µετά την έξοδο 

 

Οι έφηβοι κρατούµενοι κατά την έξοδό τους από τα σωφρονιστικά καταστήµατα, φέρουν 

µαζί τους το στίγµα του πρώην τροφίµου και έχουν αποκτήσει µια αρνητική κοινωνική 

ταυτότητα, που τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή. Με ελλιπή σχολική εκπαίδευση και µικρή 

έως ανύπαρκτη επαγγελµατική κατάρτιση, επιδιώκουν την ισότιµη ένταξή τους στο κοινωνικό 

σύνολο και τη διεκδίκηση ευκαιριών εργασίας, από εργοδότες πολύ επιφυλακτικούς ή αρνητικά 

προδιατεθειµένους σε ένα πρώην «κατάδικο», παρά τα προγράµµατα επιχορήγησης του Ο.Α.Ε.∆.  

Σήµερα γίνεται ευρέως αποδεκτό, ότι η κοινωνική επανένταξη και η αγωγή των ανηλίκων 

παραβατών κάτω από συνθήκες κοινωνικής αποµόνωσης και στέρησης της ελευθερίας δεν είναι 

δυνατό να επιτευχθεί. Γι’ αυτό αναζητούνται νέες µορφές παρέµβασης και στήριξής τους. Προς 

το παρόν πρέπει να θεσµοθετηθεί, µε πραγµατική βούληση της πολιτείας, η ένταξη στην 

κανονική σχολική ζωή και η συνεκπαίδευση µαζί µε τους υπολοίπους συνοµηλίκους τους, των 

εφήβων που διαµένουν σήµερα σε ιδρύµατα σωφρονισµού. Θα πρέπει βέβαια να προηγηθεί 

σοβαρή προσπάθεια πληροφόρησης και παρέµβασης µε σκοπό την αλλαγή στάσης τόσο των 

συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί που θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει να 

διαθέτουν όχι µόνο κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και προσωπική θετική στάση και ιδιαίτερη 

ευαισθησία, ώστε να µπορούν να διαµορφώσουν ένα κλίµα αποδοχής, εµπιστοσύνης και θετικών 

προσδοκιών απέναντι στους ανηλίκους, τους οποίους είναι αναµενόµενο να τους διακρίνει 

δυσπιστία έως ακόµη και επιθετικότητα, επειδή προέρχονται από αρνητικό κοινωνικό και 

οικογενειακό περιβάλλον και έχουν βιώσει την εµπειρία του εγκλεισµού, της στέρησης 

ελευθερίας και της κοινωνικής αποµόνωσης (Γεωργιάδη, Ε., Καπετανάκη, Α. και Παπαφλέσσα, 

Θ., 2001, σελ. 49-56, Παύλου, Μ., 1998β).  
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Θετικά αποτελέσµατα, θα µπορούσαν ίσως να φέρουν στην οµαλή κοινωνικοποίηση των 

εφήβων έξω από το σωφρονιστικό ίδρυµα, µέτρα κοινωνικής στήριξης όπως η παροχή ευκαιριών 

εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης και εργασιακής απασχόλησης,. Το ελληνικό δίκαιο 

προβλέπει αυτή τη στιγµή πολύ µικρό αριθµό εξωιδρυµατικών αναµορφωτικών µέτρων 

αντιµετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων (επίπληξη, ανάθεση της επιµέλειας τους 

στους γονείς, στους επιτρόπους ή σε επιµελητές ανηλίκων). Η θέσπιση περισσότερων και πιο 

σύγχρονων και αποτελεσµατικών εξωιδρυµατικών αναµορφωτικών µέτρων για τους ανηλίκους, 

κρίνεται απαραίτητη, έτσι ώστε να καθίσταται περιττό µέτρο στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, η εισαγωγή σε σωφρονιστικό ίδρυµα. Τέτοια εξωιδρυµατικά αναµορφωτικά µέτρα 

θα µπορούσαν να είναι η επανόρθωση (έστω και µερική) της ζηµίας που προκάλεσε η παράβαση 

του νόµου από τον ανήλικο, η συντονισµένη προσπάθεια συνδιαλλαγής ή συµφιλίωσης του 

δράστη µε το θύµα, η συµµετοχή σε κύκλο µαθηµάτων κοινωνικής αγωγής, η παροχή 

κοινωφελούς εργασίας κ.ά. (Κουράκης, Ν., 1999, Παύλου, Μ., 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

7.1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ 

 

∆είχθηκε επαρκώς ότι οι αιτίες για διάφορες µορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς 

πολλές φορές µοιάζουν µεταξύ τους ή συµπίπτουν. Ως εκ τούτου, τα µέτρα στήριξης των εφήβων 

από το σχολείο και τους γονείς που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, µε στόχο την 

άνοδο της αυτοεκτίµησης, της διοχέτευσης της ενεργητικότητας σε δηµιουργικές 

δραστηριότητες, της εκπαίδευσης στην επίλυση συγκρούσεων µε τεχνικές οµαδικής επικοινωνίας 

και δηµοκρατικού διαλόγου, της πλήρους αποδοχής των νέων και βέβαια οι σωστές µέθοδοι 

διαπαιδαγώγησης από τους γονείς, βοηθούν ταυτοχρόνως στη µείωση των φαινοµένων χρήσης 

εθιστικών ουσιών (ναρκωτικών και αλκοόλ). Πρέπει όµως συµπληρωµατικά να εφαρµόζονται 

και ειδικά προγράµµατα πρόληψης. Τα προγράµµατα πρόληψης µπορεί να απευθύνονται σε 

άτοµα που διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο από γενετική, βιολογική, κοινωνική, πολιτισµική, 

επαγγελµατική ή άλλη άποψη (βλ. Αίτια χρήσης στο κεφάλαιο 5) και έχουν στόχο την ενίσχυση 

της αντιστάσεως του εφήβου προς τη χρήση. Η πρόληψη είναι αποτελεσµατική µέσω της 

εξάλειψης των παθογενετικών παραγόντων, του ελέγχου των περιβαλλοντικών συνθηκών που 

προδιαθέτουν στη χρήση και βέβαια µέσω της έγκαιρης και έγκυρης ενηµέρωσης που θα 

προειδοποιήσει τους εφήβους για τους κινδύνους. Το σχολείο, σαν χώρος όπου περνούν 

καθηµερινά πολλές ώρες οι περισσότεροι έφηβοι, είναι ο πιο κατάλληλος χώρος πληροφόρησής 

τους, µέσα από µαθήµατα, projects όπου θα συµµετέχουν οι µαθητές, οµιλίες, ταινίες κ.λπ. H 

πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται και από την Πολιτεία µέσα από τη δραστηριότητα των 

κοινωνικών φορέων, των Μ.Μ.Ε., από το διαδίκτυο κ.ά. 

Πέραν αυτών χρειάζεται ειδική πολιτική υποστήριξης των εφήβων που ήδη κάνουν 

χρήση, και εδώ έχουν σηµαντικό ρόλο γονείς, εκπαιδευτικοί, σύµβουλοι και φορείς. Η άνευ 

όρων αποδοχή και η στήριξη παράλληλα µε συµβουλευτική παρέµβαση µε κατάλληλες τεχνικές 
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είναι το κλειδί για τη επιτυχή αντιµετώπιση του προβλήµατος (Πετρόπουλος, Ν., 

Παπαστυλιανού, Α., 2001, σελ. 189-190, Herbert, M., 1996, σελ. 176-177 και 192-198).  

Η πρώτη υποψία χρήσης γίνεται από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ειδικά στο 

σχολείο, οι παρατηρούµενες δυσκολίες, όπως οι κακές επιδόσεις στα µαθήµατα, οι συνεχείς 

απουσίες, η καθυστερηµένη άφιξη, η µικρή συµµετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και η 

γενική αδιαφορία για τη σχολική ζωή µπορεί να σχετίζονται µε τη χρήση ουσιών. Η πρώτη 

συµβουλευτική προσέγγιση γίνεται επίσης από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και είναι 

εξαιρετικά σηµαντική και συχνά προγνωστική για την όλη πορεία αποκατάστασης. 

Οι γονείς, µε τη στάση τους καθ’ όλη την πορεία διαπαιδαγώγησης των παιδιών, µπορούν 

να προσφέρουν τους απαραίτητους προστατευτικούς παράγοντες που θα αποτρέψουν τα παιδιά 

να εµπλακούν στη χρήση ουσιών και στην εκδήλωση αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Οι 

περισσότερες τεχνικές αναφέρθηκαν ήδη στο προηγούµενο κεφάλαιο και έχουν µεγάλη σηµασία 

να συνεχίζονται και στην εφηβεία. Επισηµαίνουµε πάλι την ανάγκη οι γονείς να κρατούν 

ανοιχτές τις γραµµές επικοινωνίας µε τα παιδιά, να είναι φίλοι και σύµµαχοι, να τα ενθαρρύνουν, 

να τα ακούνε µε προσοχή, να ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία και ανάληψη ευθυνών, να 

διατηρούν καλό οικογενειακό κλίµα, να είναι πρότυπα σταθερής και υπεύθυνης συµπεριφοράς. Η 

δικαιολογηµένη ως ένα βαθµό χρήση αλκοόλ ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών µε µέτρο από 

τους γονείς (για ιατρικούς λόγους, σαν αντιαγχωτικά ή για ψυχαγωγικούς λόγους), δεν έχει 

αποδειχθεί να ωθούν στη χρήση και στους εφήβους. Αντίθετα η υπερβολική χρήση από αυτούς 

παράλληλα µε ηθικοπλαστικά κηρύγµατα για αποφυγή τους από τους νέους, δείχνουν ασυνέπεια 

λόγων και πράξης και φέρνουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα. Είναι σηµαντικό για τους 

νέους να ξέρουν ότι οι γονείς τους έχουν αξίες και κάνουν προσπάθειες να ανταποκριθούν σ’ 

αυτές. Το γεγονός ότι οι αξίες των γονιών διαφέρουν από αυτές των εφήβων, έχει λιγότερη 

σηµασία από τη γνώση ότι ορισµένες αξίες πράγµατι υπάρχουν και γίνονται σεβαστές. Η γνώση 

αυτή προσφέρει στους νέους εµπιστοσύνη και ασφάλεια, τους ενθαρρύνει να σκεφτούν σοβαρά 

για την ανάγκη υιοθέτησης και δικών τους βασικών αξιών που θα τηρούν µε προθυµία και 

συνέπεια και δηµιουργεί σεβασµό και εκτίµηση για τους γονείς και προθυµία ν’ ακούσουν και 

τις δικές τους απόψεις (Conger, J., 1981, σελ. 76-85). 
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Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς όταν ανακαλύψουν ότι το παιδί τους παίρνει αλκοόλ ή 

ναρκωτικά; Η πρώτη, πολύ σηµαντική συµβουλή είναι να µην πανικοβληθούν. Πρέπει πρώτα να 

διαπιστώσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ένας έφηβος που έχει καπνίσει µερικά 

«τσιγαρλίκια» ή ήπιε µερικά ποτήρια σ’ ένα πάρτι, δεν βρίσκεται ακόµη σε άµεσο κίνδυνο. Η 

υπερβολική όµως τότε αντίδραση των γονέων µπορεί να θέσει εµπόδιο στην επικοινωνία τους 

και να είναι αιτία αποµάκρυνσής του, µε απρόβλεπτες συνέπειες. 

Όσο η χρήση των ουσιών δεν είναι ακόµα πέρα από κάθε έλεγχο, οι γονείς θα πρέπει να 

προσπαθήσουν, µε διάλογο και εµφανή διάθεση για βοήθεια, να ανακαλύψουν τι βρίσκεται πίσω 

απ’ αυτή: περιέργεια, διάθεση για περιπέτεια, απλή επιθυµία συµµετοχής στις δραστηριότητες 

µιας οµάδας συνοµήλικων ή πικρία προς τους γονείς, φόβος σχολικής αποτυχίας, έντονα 

συναισθήµατα ανεπάρκειας και χαµηλής αυτοεκτίµησης, κατάθλιψη και έντονο άγχος; Οι γονείς 

θα πρέπει να προσπαθήσουν όχι µόνο να µιλήσουν στο παιδί τους, αλλά και να εξετάσουν τον 

τρόπο ζωής του στο σύνολό της, καθώς και τους ίδιους τους εαυτούς τους. Μήπως αποτελούν 

αυτοί οι ίδιοι µέρος του προβλήµατος; 

Σε πολλές περιπτώσεις οι ειλικρινείς προσπάθειες των γονέων να εξετάσουν µαζί µε τον 

έφηβο αυτά τα θέµατα βοηθούν πολύ στη λύση του προβλήµατος. Για να έχουν όµως επιτυχία 

αυτές οι προσπάθειες, οι γονείς θα πρέπει να ξέρουν τι λένε όταν συζητούν για αλκοόλ και 

ναρκωτικά και να είναι απόλυτα ειλικρινείς. Παράλληλα, θα πρέπει να προσέξουν να µη 

θεωρηθεί η οποιαδήποτε διαφωνία και αποδοκιµασία τους στη χρήση ουσιών σαν απόρριψη για 

το ίδιο το παιδί τους. Η συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς ώστε η πρωτογενής στήριξη να 

συνεχίζεται και στο σχολείο είναι συχνά σηµαντική και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ασκούνται σε 

τεχνικές συµβουλευτικής υποστήριξης των εφήβων για την όσο γίνεται πιο έγκαιρη διαγνωστική 

και θεραπευτική παρέµβαση. 

Αν αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν ή αν είναι φανερό από την αρχή ότι η χρήση των 

ναρκωτικών είναι ήδη ένα σοβαρό και καταστροφικό πρόβληµα εξάρτησης για τον έφηβο, θα 

πρέπει να ζητηθεί το συντοµότερο εξωτερική βοήθεια. Αλλά θα πρέπει να γίνει σαφές απ’ τους 

γονείς ότι αυτή η πράξη δε γίνεται για τιµωρία αλλά είναι αποτέλεσµα πραγµατικής φροντίδας κι 

ενδιαφέροντος. Η αντιµετώπιση χρειάζεται τη συµβουλευτική υποστήριξη από ειδικευµένους 
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φορείς για αποκατάσταση της αυτοεκτίµησης των εφήβων - χρηστών, την επανασύνδεσή τους µε 

το σχολικό, συγγενικό και λοιπό κοινωνικό περιβάλλον και την διάνοιξη βιοποριστικών 

προοπτικών µέσω προγραµµάτων επαγγελµατικής αποκατάστασης.  

Η θεραπεία στο νοσοκοµείο αποξενώνει τους χρήστες από την κοινωνία και γι’ αυτό δεν 

συνιστάται, παρά µόνο σπάνια, σε απειλητικές περιπτώσεις για τη ζωή λόγω συνδρόµου 

στέρησης και για όσο γίνεται µικρότερο χρονικό διάστηµα. Για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, 

χρειάζονται πιο ευέλικτες µέθοδοι, όπως η ένταξη σε κέντρα αποκατάστασης, για τα οποία 

γίνεται προσπάθεια να µη µοιάζουν µε ιδρύµατα, να βρίσκονται µέσα στην κοινότητα, να 

παρέχουν υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και να αποτελούν χώρους όπου προσοµοιάζεται κατά το 

δυνατόν η πραγµατική κοινωνική ζωή.  

Προγράµµατα δηµιουργίας τέτοιων κέντρων εφαρµόζουν τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, 

Συµβουλευτικής, Ψυχιατρικής Εφήβων, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κέντρο ∆ιερεύνησης Ανθρώπινων 

Σχέσεων, το ΚΕ.ΘΕ.Α. (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων) µε τα Κέντρα ∆ευτερογενούς 

Πρόληψης (Στροφή, Πλεύση κ.ά.) και άλλοι φορείς, κρατικοί και ιδιωτικοί. Όσο νωρίτερα 

παρασχεθεί η βοήθεια τόσο καλύτερα. Στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων, λειτουργούν 

και οµάδες υποστήριξης και συµβουλευτικής γονέων και λοιπών µελών των οικογενειών των 

εξαρτηµένων ατόµων, αναγνωρίζοντας τη σηµαντικότητα της οικογενειακής συµµετοχής στη 

θεραπευτική διαδικασία (Gossop, M. και Grant, M., 1994, σελ. 52-61 και 111-126, Κοκκέβη, Α., 

Μαδιανού, ∆. και Στεφανής, Κ., 1992).  

 

7.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 

7.2.1 Αντιµετώπιση των καταθλιπτικών διαταραχών 

 

Απλές, βραχείας διάρκειας καταθλιπτικές διαταραχές µπορούν να αναγνωρίζονται και να 

αντιµετωπίζονται από τους γονείς και εκπαιδευτικούς, αφού έχουν συχνά σαφή αίτια και δεν 

επηρεάζουν ιδιαίτερα την κοινωνική ζωή των εφήβων. Η αποδοχή και η αγάπη των γονέων, η 
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σωστή επικοινωνιακή διαδικασία και υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς και σε ορισµένες 

περιπτώσεις από ειδικούς συµβούλους, συνήθως είναι αρκετά για την αναστροφή του κλίµατος 

και την ελάττωση των εκδηλώσεων.   

Η σοβαρή κατάθλιψη όµως απαιτεί σύγχρονη θεραπευτική αντιµετώπιση µε πολύπλευρη 

προσέγγιση των εφήβων, η οποία να λαµβάνει υπόψη της όλους τους βιολογικούς, ψυχολογικούς 

και κοινωνικούς συντελεστές που ευθύνονται για τη δηµιουργία της και αναφέρθηκαν στο 

σχετικό κεφάλαιο. Η θεραπεία γίνεται από διεπιστηµονική οµάδα (παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, 

κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας κ.ά.) και προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 

ασθενούς. Οι άξονες της θεραπείας είναι τρεις, η ατοµική, η οικογενειακή και η περιβαλλοντική 

παρέµβαση: 

1) Η ατοµική παρέµβαση γίνεται συνήθως µε ατοµική ψυχοθεραπεία, που αποσκοπεί στην 

ενηµέρωση του νεαρού ασθενούς για το πρόβληµά του, τους τρόπους υποστήριξής του, την λύση 

υποκειµένων συγκρούσεων που εντείνουν την κατάσταση και την εκπαίδευσή του σε 

στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων. Παλαιότερα χρησιµοποιείτο κατ’ εξοχήν η θεραπεία 

ψυχαναλυτικού τύπου, ενώ τελευταία κερδίζει έδαφος η γνωστική ψυχοθεραπεία (Κάκουρος, Ε. 

και Μανιαδάκη, Κ., 2004, σελ 217-218). Στα πλαίσια αυτής της µεθόδου ο έφηβος µαθαίνει να 

εντοπίζει και να τροποποιεί τις δυσλειτουργικές του αντιλήψεις, να αξιολογεί αντικειµενικά τις 

προσπάθειες και τα επιτεύγµατά του, να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να αυτοενισχύεται. 

Ταυτόχρονα, τεχνικές όπως η εκµάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων τον βοηθούν να επικοινωνεί µε 

τους άλλους µε πιο λειτουργικό τρόπο έτσι ώστε να αυξάνεται η συχνότητα των θετικών 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η οµαδική ψυχοθεραπεία συνιστάται σε ορισµένες περιπτώσεις 

εφήβων µε κοινά προβλήµατα ή αδελφών. Η φαρµακοθεραπεία έχει περιορισµένη 

αποτελεσµατικότητα και σε ελάχιστα φάρµακα έχει τεκµηριωθεί ασφαλής χρήση σε παιδιά, ενώ 

η υπερδοσολογία είναι πολύ επικίνδυνη. Βραχείας διάρκειας ενδονοσοκοµειακή θεραπεία 

συνιστάται για προστασία της ζωής όταν συνυπάρχει χρήση εθιστικών ουσιών και αλκοόλ ή 

αυτοκτονικός ιδεασµός (Connor, D., 2002, σελ. 327-355 και 374-377). 

2) Η παρέµβαση στην οικογένεια συµπεριλαµβάνει επίσης οικογενειακή ψυχοθεραπεία 

στα άλλα µέλη της, µε σκοπό τη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων και της ποιότητας 
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της επικοινωνίας, ώστε να περιορισθούν οι δυσλειτουργικές επιδράσεις που ενισχύουν την 

καταθλιπτική συµπεριφορά του εφήβου. Επίσης παρέχεται και ενηµέρωση, υποστήριξη και 

εκπαίδευση της οικογένειας για την αντιµετώπιση της κατάθλιψης του παιδιού της. 

3) Η θεραπευτική οµάδα αναλαµβάνει τη διασύνδεση µε το σχολείο, ώστε να βοηθηθεί ο 

έφηβος και από τους εκπαιδευτικούς και να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατόν οι επιπτώσεις 

του προβλήµατός του στην επίδοσή του στα µαθήµατα και στις σχέσεις του µε τους 

συνοµηλίκους του. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συµµετοχή του εφήβου σε διάφορες ψυχαγωγικές, 

αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για καλύτερη επανένταξη του στο κοινωνικό του 

περιβάλλον (Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ., 2004, σελ 217-218, Μπαζαρίδης, Κ., 2004, 

Connor, D., 2002, σελ. 327-355 και 374-377). 

 

7.2.2 Αντιµετώπιση της αυτοκτονικής συµπεριφοράς 

 

Mε ανάλογες µεθόδους πρόληψης της κατάθλιψης αλλά και άλλων µορφών 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς, αναµένεται παράλληλα σε ένα βαθµό και η πρόληψη της 

αυτοκτονικής συµπεριφοράς.  

Σηµασία έχει η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου που αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη 

ενότητα για έγκαιρη συµβουλευτική παρέµβαση. Γίνεται πλήρης διερεύνηση της ύπαρξης 

υποκειµένων προδιαθεσικών παραγόντων, όπως κατάθλιψη, διαταραχές συµπεριφοράς, 

σωµατική νόσος, χρήση ουσιών, άγχος, ψυχιατρική νόσος γονέων, οικογενειακή δυσαρµονία, 

ενδοοικογενειακές ή ενδοσχολικές συγκρούσεις, ερωτικές απογοητεύσεις κ.ά. και παρέχεται η 

κατάλληλη υποστήριξη για ελάττωση των συνεπειών (Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ., 2004, 

σελ 217-218, Μπαζαρίδης, Κ., 2004, Ρούσσου, Α., 1999,σελ. 37-67) 

Όταν εκδηλωθεί όµως η αυτοκτονική συµπεριφορά, η κατάσταση είναι άµεσα επικίνδυνη 

και χρειάζεται οπωσδήποτε ιατρική υποστήριξη. Συχνά, µετά από µια αρχική εκτίµηση από τον 

ειδικό στον οποίο παραπέµπει ο γονέας τον έφηβο που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, µπαίνει το 

δίληµµα για νοσηλεία ή όχι. Η εισαγωγή στο Νοσοκοµείο, πέρα από τους αµιγείς ιατρικούς 
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λόγους, προστατεύει και τη ζωή του εφήβου που έχει έντονη επιθυµία θανάτου και δίνει χρόνο 

για την εκτίµηση της κατάστασης του ίδιου και της οικογένειας του. Κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας ο γιατρός έχει την ευκαιρία να εγκαταστήσει µία σχέση εµπιστοσύνης µε τον έφηβο 

και να του δώσει το αίσθηµα, ότι δεν βρίσκεται αποµονωµένος αλλά έχει πολλούς συµµάχους 

στο πλευρό του για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του. Η νοσηλεία έχει όµως και την 

αρνητική της πλευρά, γιατί διαταράσσει την ζωή του εφήβου, τον αναγκάζει να βρεθεί σε 

δηµόσιο χώρο, όπου αναπόφευκτα παραβιάζεται η ιδιωτική του ζωή, αναγκάζεται να απαντά σε 

ερωτήσεις για ευαίσθητα προσωπικά θέµατα και το κυριότερο να βρεθεί µακριά από τους δικούς 

του άνθρωπος. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η παραποµπή του εφήβου σε ειδικές υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας. 

Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και οι Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες απαρτίζονται από 

διεπιστηµονικές οµάδες που παρέχουν πλαίσιο προστασίας του εφήβου, βλέπουν το πρόβληµα 

του σφαιρικά και επιχειρούν παρέµβαση στην οικογένειά του, στο σχολείο και στο κοινωνικό 

του περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούνται σχεδόν πάντα οι άξονες θεραπείας που 

αναφέρθηκαν παραπάνω για την κατάθλιψη, µε ανάλογες τεχνικές και µεθόδους, ώστε να γίνει 

προσδιορισµός των οικογενειακών και κοινωνικών παραγόντων που τυχόν συνέβαλλαν στην 

αυτοκτονική συµπεριφορά, µε στόχο την τροποποίηση τους. Τονίζεται και εδώ η ανάγκη της 

προσπάθειας επανένταξης του παιδιού στη φυσιολογική του ζωή, µε όσο το δυνατόν µικρότερης 

χρονικής διάρκειας αποµάκρυνση από το σχολείο. Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι προσπάθειες των 

Κοινωνικών Λειτουργών για επίλυση των πολύ συχνά αντίξοων συνθηκών ζωής του εφήβου και 

της οικογένειάς του, για να µειωθούν τα πιο άµεσα προβλήµατα διαβίωσης που δηµιουργούν 

άγχος και έλλειψη ελπίδας για το µέλλον σε πολλούς εφήβους (Μπαζαρίδης, Κ., 2004, Ρούσσου, 

Α., 1999,σελ. 37-67). 

  

7.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ∆ΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

Θα αναφερθούµε σύντοµα στις µεθόδους θεραπευτικής αντιµετώπισης των διαταραχών 
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διασπαστικής συµπεριφοράς, που ανήκουν στις ψυχοπαθολογικές διαταραχές που συσχετίζονται 

µε την εµφάνιση αντικοινωνικής συµπεριφοράς, όπως αναπτύχθηκε στο 4ο κεφάλαιο. 

 

7.3.1 Αντιµετώπιση της ∆ιαταραχής Ελλειµµατικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητας   

 

Η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα είναι µια αναπτυξιακή 

διαταραχή, που όπως αναφέρθηκε στο σχετικό κεφάλαιο, συσχετίζεται µε την ανάπτυξη 

διαταραχών διαγωγής στους εφήβους, άρα η αντιµετώπισή της είναι σηµαντικό να γίνεται από τη 

µικρή ηλικία, αµέσως µόλις τεθεί η διάγνωση.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η απλή συµβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση των 

γονέων αρκεί για να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες του παιδιού και της οικογένειάς του. Στην 

πλειονότητα όµως των περιπτώσεων, απαιτείται η ένταξη του παιδιού σε κάποιο πρόγραµµα 

θεραπευτικής παρέµβασης. Η φαρµακευτική θεραπεία χρησιµοποιείται αρκετά συχνά αλλά δεν 

πρέπει να διαρκεί πολύ χρόνο, γιατί είναι απλώς αντιµετώπιση των συµπτωµάτων, µπορεί να 

φέρει επιπλοκές και δεν επηρεάζει την έκβαση της διαταραχής στην εφηβεία και στην ενήλικη 

ζωή. Χρησιµοποιούνται αρκετά οι τεχνικές τροποποίησης της συµπεριφοράς, µε έµφαση στην 

ενίσχυση των θετικών µορφών της και επιδιώκεται η εκπαίδευση των γονέων αλλά και των 

δασκάλων στην εφαρµογή τους. Οι τεχνικές αυτές στην πορεία και όσο µεγαλώνει το παιδί προς 

την εφηβεία, θα δίνουν τη θέση τους σε τεχνικές συµβουλευτικής παρέµβασης, µε στόχο την 

ολόπλευρη ανάπτυξή της προσωπικότητάς του και την αποφυγή ανάπτυξης ∆ιαταραχών 

∆ιαγωγής (Κάκουρος, Ε., Μανιαδάκη, Κ., 2004, σελ. 116-119). 

 

7.3.2 Αντιµετώπιση της Εναντιωτικής Προκλητικής ∆ιαταραχής και της 

∆ιαταραχής της ∆ιαγωγής 

 

Η αντιµετώπιση της Εναντιωτικής Προκλητικής ∆ιαταραχής και της ∆ιαταραχής 
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∆ιαγωγής πρέπει να επιδιώκεται το συντοµότερο µετά τη διάγνωση, επειδή συνδέονται (κυρίως η 

δεύτερη) µε σοβαρή παραβατική αντικοινωνική συµπεριφορά.  

Η θεραπευτική αντιµετώπιση χρειάζεται συχνά να πάρει τη µορφή χρόνιας παρέµβασης. 

Τα άτοµα που πάσχουν και οι οικογένειές τους χρειάζονται συνεχή υποστήριξη από ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς και άλλους επιστήµονες για την αντιµετώπιση 

των ακαδηµαϊκών, συναισθηµατικών και κοινωνικών προβληµάτων που συνδέονται µε τις 

διαταραχές αυτές κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

απαιτεί τo συνδυασµό διαφόρων θεραπευτικών µεθόδων, οι οποίες πρέπει να συµπεριλαµβάνουν 

παρέµβαση και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον (Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 

2004, σελ. 154-156, Connor, D., 2002, σελ. 302-357). Οι πιο διαδεδοµένες θεραπευτικές µέθοδοι 

περιλαµβάνουν: 

• Την εκπαίδευση των γονέων σε τεχνικές τροποποίησης της συµπεριφοράς.  

• Την συµβουλευτική παρέµβαση ειδικών επιστηµόνων. 

• Την εκµάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και ιδιαίτερα δεξιοτήτων επικοινωνίας για τη 

δόµηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων.  

• Την πολυσυστηµική προσέγγιση που βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα προβλήµατα 

συµπεριφοράς εκφράζουν τη δυσλειτουργικότητα των σχέσεων στα πλαίσια του οικογενειακού 

και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Η προσέγγιση αυτή περιλαµβάνει δραστική 

παρέµβαση στο ίδιο το παιδί, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στους συνοµηλίκους και 

γενικότερα σε ολόκληρο το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8.  ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

Για την µείωση της παραβατικής και γενικότερα αντικοινωνικής συµπεριφοράς των 

εφήβων έχουν χρησιµοποιηθεί πολλές µέθοδοι, αρκετές από τις οποίες ήδη αναφέρθηκαν. 

Οι τεχνικές τροποποίησης της συµπεριφοράς χρησιµοποιούνται ευρέως από γονείς, 

εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και πολλούς επιστήµονες στην καθηµερινή τους επαφή µε τα παιδιά 

και εφήβους, µε στόχο τη µείωση των ανεπιθύµητων µορφών συµπεριφοράς, την αύξηση των 

επιθυµητών και ενδεχοµένως την ανάπτυξη νέων λειτουργικών µορφών συµπεριφοράς που δεν 

υπήρχαν προηγουµένως. Οι τεχνικές αυτές στηρίζονται σε συµπεριφοριστικές θεωρίες της 

µάθησης και στηρίζονται στην έννοια της διαφoρικής ενίσχυσης, δηλαδή αρνητικής ενίσχυσης 

για την εκδήλωση αρνητικής συµπεριφοράς και θετικής για την εκδήλωση θετικής 

συµπεριφοράς. Όπου είναι δυνατόν προτιµάται η χρησιµοποίηση της µετεξέλιξης των τεχνικών 

αυτών σε πιο σύγχρονες, που βασίζονται στις νέο-µπιχεβιοριστικές ή γνωσιακές 

συµπεριφοριστικές θεωρίες. Σε αυτές γίνεται προσπάθεια να ενσωµατωθούν και στοιχεία της 

γνωστικής ψυχολογίας, π.χ. η αυτοκαθοδήγηση, η αυτοαξιολόγηση και η τροποποίηση της 

γνωστικής συµπεριφοράς µε αυτοενίσχυση και αυτορρύθµιση και επιδιώκεται η διαµόρφωση 

τεχνικών διαχείρισης (αντί τροποποίησης) της συµπεριφοράς. Το σηµαντικότερο νέο στοιχείο 

είναι ότι η έµφαση δίνεται στην ενεργό συµµετοχή του παιδιού στη διαδικασία και στην 

ενίσχυση της επιθυµητής συµπεριφοράς, ενώ µειώνεται στο ελάχιστο η τεχνική της αρνητικής 

ενίσχυσης της µη επιθυµητής, µε τιµωρητικές µεθόδους (Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., 2001, 

σελ. 35, Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ. 27-35, 317-379, Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, 

σελ. σελ. 118-119). 

Παρ’ όλα αυτά, όλες οι παραπάνω τεχνικές αποτελούν εφαρµογή εξωτερικού ελέγχου στη 

συµπεριφορά, ενώ οι σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις συνηγορούν υπέρ της εφαρµογής 

µεθόδων εσωτερικού ελέγχου. Οι τεχνικές τροποποίησης της συµπεριφοράς ενδείκνυνται λοιπόν 
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για περιπτώσεις όπου απαιτείται µεγαλύτερος βαθµός καθοδήγησης και γρήγορα αποτελέσµατα, 

όπως π.χ. σε µικρότερα παιδιά, για αντιµετώπιση σοβαρών παραβατικών συµπεριφορών, 

ψυχικών νοσηµάτων κ.ά., αλλά για περιορισµένο χρόνο µέχρι να µπορέσουµε να περάσουµε σε 

ανώτερα στάδια επικοινωνίας και ελέγχου. Ο σύγχρονος στόχος είναι η διαµόρφωση της 

συµπεριφοράς να βασίζεται σε ενεργοποίηση του εσωτερικού αυτοελέγχου των παιδιών και 

εφήβων µε ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αυτορρύθµιση της συµπεριφοράς, µε 

αυτοπειθαρχία, που αποτελεί ανώτερο είδος πειθαρχίας από την εξωτερικά επιβαλλόµενη και 

σηµατοδοτεί την ανάπτυξη της αυτόνοµης ηθικής σκέψης. Τα µοντέλα της ανθρωπιστικής 

σχολής (C. Rogers, A. Maslow, J. Gordon κ.ά.) είναι συµβατά µε τον σύγχρονο ρόλο της 

Συµβουλευτικής που θα αναλυθεί παρακάτω και επιδιώκουν την ανάπτυξη των εσωτερικών 

δυνάµεων του ατόµου, που θα το βοηθήσουν να ολοκληρωθεί εσωτερικά και να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά τα προβλήµατα αντικοινωνικής συµπεριφοράς που παρουσιάζει. Η 

συµβουλευτική συνέντευξη, µέσα σε κλίµα ελεύθερης επικοινωνίας, µε χρήση επιστηµονικών 

τεχνικών και µεθόδων από ειδικούς επιστήµονες, αλλά και εκπαιδευτικούς που επιµορφώνονται 

στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, είναι το όπλο που θα χρησιµοποιείται πλέον στην 

προσπάθεια βελτίωσης της συµπεριφοράς των εφήβων. Οι αµοιβές θα είναι σχεδόν αποκλειστικά 

εσωτερικές, και αυτή η στάση θα πρέπει να σηµατοδοτήσει την οµαλή πορεία των εφήβων προς 

την ενήλικη ζωή τους, µε την ανάπτυξη της ηθικής των προσωπικών αρχών, όπου η 

συµπεριφορά θα υπαγορεύεται από την ατοµική συνείδηση και ηθικούς κανόνες προσωπικής 

εκλογής, και όπου ο άνθρωπος σαν ψυχοπνευµατική ύπαρξη θα αποτελεί το υπέρτατο αγαθό 

Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ. 366-376). 

Στη συνέχεια θα αναπτύξουµε τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές για το σχεδιασµό των 

δύο βασικών τρόπων παρέµβασης στην προβληµατική εφηβική συµπεριφορά, ώστε να 

διευκολύνεται η επιλογή ανάλογα µε την περίπτωση. 
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8.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)  

 

Οι µέθοδοι αυτές προϋποθέτουν την κατανόηση του προβλήµατος µε στόχο την αρνητική 

ενίσχυση ανεπιθύµητων µορφών συµπεριφοράς, όπως ήδη αναφέρθηκε, και στη θετική ενίσχυση 

των επιθυµητών, καθώς και στην εµφάνιση νέων. Επίσης προωθείται η συνεχώς µειούµενη 

καθοδήγηση και η εξέλιξη των τεχνικών σε µορφές αυτοελέγχου και αυτορρύθµισης. Βέβαια η 

ανίχνευση των παραγόντων της αντικοινωνικής συµπεριφοράς είναι σηµαντική και ο βαθµός 

επίτευξης των προσπαθειών εξάλειψής τους πάντα ευνοεί το τελικό θετικό αποτέλεσµα. Θα 

δούµε σύντοµα µερικές βασικές τεχνικές τροποποίησης ή διαµόρφωσης της συµπεριφοράς που 

χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή πρακτική και στην εφαρµογή των οποίων συχνά γίνεται 

κατάλληλη εκπαίδευση και των γονέων (Herbert, M., 1996, σελ. 261-288):  

• Θετική ενίσχυση: Μια αµοιβή ηθική ή υλική ακολουθεί την εµφάνιση της επιθυµητής 

συµπεριφοράς. 

• Ανάπτυξη νέων σχηµάτων συµπεριφοράς: Ο έφηβος καθοδηγείται να αναπτύξει έναν 

επιθυµητό τρόπο δράσης, ο οποίος στη συνέχεια ενισχύεται θετικά. Η προτροπή και η 

ενθάρρυνση κατά τη διάρκεια της εκµάθησης βοηθούν στο καλύτερο αποτέλεσµα. 

• Σταδιακή διαµόρφωση της συµπεριφοράς: Για να ενθαρρυνθούν οι έφηβοι να 

υιοθετήσουν ένα νέο τρόπο συµπεριφοράς, γίνεται ενίσχυση κάθε πράξης που την προσεγγίζει, 

µε αποτέλεσµα σιγά-σιγά να επιτυγχάνεται η πλήρης µορφή της επιθυµητής συµπεριφοράς. 

• Ισχυροποίηση των κινήτρων: Υπάρχει α) η «τεχνητή» µέθοδος, όπου η ενίσχυση δεν είναι 

φυσική συνέπεια της επιτυχίας κάποιου στόχου (π.χ. ένας µαθητής παίρνει καλό βαθµό όταν δεν 

κάνει φασαρία στην τάξη), και β) η «φυσική» µέθοδος όταν οι αµοιβές που δίνονται για να 

ενισχύσουν µια συµπεριφορά σχετίζονται µε αυτήν, σαν φυσική συνέπειά της (π.χ. ένας µαθητής 

παίρνει καλό βαθµό επειδή συµµετέχει ενεργά στο µάθηµα). Σίγουρα η «φυσική» µέθοδος, 

συγκρινόµενη µε την «τεχνητή» επιφέρει περισσότερο µόνιµα αποτελέσµατα. 

• Μίµηση προτύπων: Μια συµπεριφορά ενισχύεται όταν την εκδηλώνει επίσης και ένα 
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πρόσωπο σηµαντικό για τον έφηβο (πρότυπο, ίνδαλµα). 

• Εκµάθηση δεξιοτήτων: ∆ηµιουργούνται τεχνητά προβληµατικές καταστάσεις, όµοιες µε 

αυτές της πραγµατικής ζωής, και ο έφηβος ασκείται σ’ αυτές µε τη βοήθεια των ενηλίκων, µε 

ελεύθερο πειραµατισµό, χωρίς να αγχώνεται ότι ένα λάθος θα έχει συνέπειες. 

• Απόσβεση µιας ανάρµοστης συµπεριφοράς: ∆εν δίνονται κανενός είδους ενισχύσεις, ούτε 

θετικές, ούτε αρνητικές σε µορφές ανεπιθύµητης συµπεριφοράς. Και η υπερβολική ενασχόληση, 

έστω και αρνητική, (όπως η τιµωρία) µπορεί να ενισχύει στην πραγµατικότητα µια συµπεριφορά, 

αν η πρόκληση της προσοχής ήταν ο πραγµατικός της στόχος.  

• ∆ιακοπή της θετικής ενίσχυσης: Αν µια προβληµατική συµπεριφορά ενισχύεται από τον 

θαυµασµό των συνοµηλίκων, π.χ. η φασαρία κατά τη διάρκεια της παρουσίασης µιας 

εκπαιδευτικής ταινίας, διακοπή της ενίσχυσης µπορεί να γίνει µε αλλαγή, την επόµενη φορά, του 

τρόπου παρουσίασης του διδακτικού υλικού. Ορισµένες φορές όµως, η ενέργεια αυτή έχει σαν 

αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ο πραγµατικός στόχος του µαθητή, που γλιτώνει µια βαρετή γι’ 

αυτόν διαδικασία, οπότε ουσιαστικά ενισχύεται ο τρόπος αντίδρασής του και επεκτείνεται η 

εφαρµογή του και σε άλλες περιπτώσεις. Η διακοπή της ενίσχυσης χρειάζεται λοιπόν µεγάλη 

προσοχή για να επιτύχει το στόχο της. 

• Επανόρθωση: στην τεχνική αυτή απαιτείται από το παιδί να διορθώσει τις συνέπειες της 

κακής του συµπεριφοράς, αποκαθιστώντας τη ζηµιά, και µάλιστα βελτιώνοντας την κατάσταση 

ακόµη περισσότερο από πριν. Επέρχεται έτσι αρνητική ενίσχυση της συµπεριφοράς του αλλά µε 

συνέπειες ήπιες και µη τιµωρητικές. 

• Αφαίρεση προνοµίων: Μια προβληµατική συµπεριφορά τροποποιείται µε ήπια αρνητική 

ενίσχυση, όπως τη στέρηση µιας ευχάριστης δραστηριότητας. 

• Χρήση συµφωνιών και συµβολαίων, ακόµη και γραπτών, µε τους εφήβους για το 

σεβασµό ορισµένων κανόνων, οπότε θα υπάρξουν αµοιβές και προνόµια, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση συγκεκριµένες κυρώσεις. Η δέσµευση που αναλαµβάνουν οι έφηβοι είναι συχνά 

αποτρεπτική µιας ανεπιθύµητης συµπεριφοράς. 

Η εφαρµογή των παραπάνω κ.ά. συµπεριφοριστικών τεχνικών γίνεται µε την παραδοχή 
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ότι οτιδήποτε οι έφηβοι έχουν µάθει µπορούν να το ξεµάθουν, και ότι επίσης µπορούν να µάθουν 

καινούργιους, πιο αποτελεσµατικούς τρόπους να τα βγάζουν πέρα σε διάφορες καταστάσεις. Οι 

γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι συνήθως τα καταλληλότερα πρόσωπα για να επιτύχουν αυτές 

τις αλλαγές, και σ’ αυτούς συνήθως εναπόκειται το έργο της εφαρµογής των παραπάνω 

τεχνικών. Πρέπει όµως για καλύτερα αποτελέσµατα να υπάρχει η πεποίθηση και η γνώση ότι σε 

κατάλληλη στιγµή θα πρέπει οι τεχνικές να µεταβληθούν, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

της προσωπικότητας και της αύξησης του εσωτερικού ελέγχου στη συµπεριφορά των εφήβων µε 

αυτόνοµους ηθικούς κανόνες. Αυτό θα είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί µε τις τεχνικές 

συµβουλευτικής παρέµβασης που συζητούνται στη συνέχεια. 

 

8.2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 

 

Συχνά, εάν το πρόβληµα του εφήβου αποδειχτεί σοβαρό και δυσεπίλυτο, ζητείται η 

βοήθεια κάποιου ειδικού, όπως ενός συµβούλου, που µπορεί να είναι ένας ειδικά εκπαιδευµένος 

ψυχολόγος αλλά και ένας έµπειρος εκπαιδευτικός. Οι σύµβουλοι βέβαια δεν µπορούν συνήθως 

να δώσουν άµεσες λύσεις. Ο ρόλος τους είναι να µπορέσουν µε τη συµβουλευτική παρέµβαση να 

δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την εύρεση των λύσεων από τους ίδιους τους 

εφήβους, ώστε να µπορούν οι ίδιοι να προωθήσουν στρατηγικές αντιµετώπισης των 

προβληµάτων τους.  

Η συµβουλευτική παρέµβαση αρχικά περιλαµβάνει την προσεκτική εξερεύνηση του 

προβλήµατος, δηλαδή των θεµάτων που προκαλούν συγκρούσεις και βοηθάει στο να γίνουν 

απόλυτα κατανοητά από τον έφηβο. Ιδίως βοηθάει στο να κατανοήσει ο έφηβος τις επιπτώσεις 

της συµπεριφοράς του στον ίδιο αλλά και στους άλλους, να αποκτήσει ικανότητα 

ενσυναίσθησης, καταλαβαίνοντας δηλαδή την άποψη και τα συναισθήµατα των άλλων γι’ αυτόν 

και για τη συµπεριφορά του. 

Η συµβουλευτική διαδικασία βοηθά τους εφήβους να βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. 

∆ίνει δηλαδή έµφαση στο στοιχείο της αυτοβοήθειας, δηλαδή στην ανάγκη να ενεργοποιηθούν 
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τα αποθέµατα εσωτερικής δύναµης του εφήβου που αντιµετωπίζει δυσκολίες, µε αποτέλεσµα την 

ανάπτυξη όλων των πλευρών της προσωπικότητας. Με τον τρόπο αυτό υιοθετεί περισσότερο 

ώριµους τρόπους δράσης και αντίδρασης, οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από λιγότερο άγχος και 

συγκρούσεις και επιτυγχάνεται σταδιακά η δηµιουργική αλλαγή της αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς και η πρόληψη της συνέχισής της ή της επανεµφάνισής της µε άλλη µορφή.  

Υπάρχει µια κλασική διάκριση της Συµβουλευτικής, σε προληπτική και θεραπευτική, 

ανάλογα µε το είδος της κατάστασης την οποία αντιµετωπίζει. Σε συνήθη δυσλειτουργικά 

καθηµερινά προβλήµατα η συµβουλευτική έχει στόχο την πρόληψη της δυσµενούς εξέλιξής τους 

σε σοβαρότερες καταστάσεις, ενώ η θεραπευτική διάστασή της εφαρµόζεται σε εφήβους που ήδη 

έχουν εµφανίσει σοβαρή αντικοινωνική συµπεριφορά και δεν διαφέρει πολύ από την 

ψυχοθεραπεία, που εφαρµόζεται µόνο από ειδικούς επιστήµονες.  

Ακολουθείται συνήθως η Ατοµική Συµβουλευτική, όπου η συµβουλευτική σχέση 

δοµείται µεταξύ συµβούλου και εφήβου. Ορισµένες φορές, στο σχολικό χώρο µάλιστα αρκετά 

συχνά, εφαρµόζεται και η Οµαδική Συµβουλευτική, όπου η επικοινωνία διευρύνεται και µεταξύ 

των συµµετεχόντων µαθητών, κυρίως όταν υπάρχουν κοινά προβλήµατα σχετιζόµενα µε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Η Συµβουλευτική εφαρµόζεται επίσης σε γονείς, συγγενείς, εκπαιδευτικούς και σε όσους 

πρόκειται να υποστηρίξουν τον έφηβο, βοηθώντας τους να αναπτύξουν δεξιότητες 

αντιµετώπισης της προβληµατικής του συµπεριφοράς (Herbert, M., 1996, σελ. 254-257, 

∆ηµητρόπουλος, E., 1999, 19-23 και 28-32, Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 1998, σελ. 277-296, 

Πατσός, Χ., 2003). 

 

8.2.1 Συµβουλευτική και Εκπαίδευση 

 

Όπως είναι φυσικό, οι περισσότεροι έφηβοι είναι µαθητές και η συµβουλευτική 

διαδικασία συχνά ζητείται να εφαρµοσθεί στο σχολικό περιβάλλον ή σε δοµές σχετιζόµενες µε 

το σχολείο. Μετά την αναλυτική συζήτηση των αιτίων της συµπεριφοράς, µπορούµε να είµαστε 
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βέβαιοι ότι η Σχολική Συµβουλευτική, που στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της θεώρησης είναι 

ουσιαστικά Παιδαγωγική Συµβουλευτική, µπορεί να βοηθήσει εκτός από την αντιµετώπιση, και 

στην πρόληψη της αντικοινωνικής συµπεριφοράς των εφήβων µαθητών, βοηθώντας τους στον 

αγώνα για ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους υπερνικώντας µε τις δικές τους δυνάµεις τα 

πολλά και σοβαρά ατοµικά, οικογενειακά και κοινωνικά τους προβλήµατα. Η Συµβουλευτική 

λοιπόν βοηθάει µέσα από µια ενεργητική διαδικασία αυτογνωσίας και αυτοεξέλιξης σε όλους 

τους τοµείς ανάπτυξης των εφήβων (βιολογική, ψυχολογική, συναισθηµατική, γνωστική, 

κοινωνική, επαγγελµατική κ.λπ.), στην αύξηση της αυτοεκτίµησής τους, στη λήψη αποφάσεων, 

στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην βελτίωση της επικοινωνίας, στη δηµιουργία θετικής 

προδιάθεσης και στάσης προς τον εαυτό τους και τους άλλους και θετικής γενικά φιλοσοφίας 

προς τον κόσµο και τη ζωή. Τα παραπάνω αποτελούν ασπίδα κατά της εµφάνισης παθολογικών 

µορφών συµπεριφοράς, δίνοντας διέξοδο στην εφηβική ενεργητικότητα µε δηµιουργικές 

δραστηριότητες, ελαττώνοντας το άγχος και την ανασφάλεια και παρέχοντας επαρκή κοινωνική 

στήριξη που συχνά στερούνται. Βοηθάει τον έφηβο να αντιµετωπίσει τις σχέσεις του µε το άλλο 

φύλο, τις σχέσεις µε τους γονείς του, που συχνά χρειάζονται επαναπροσδιορισµό αλλά και πολλά 

καθηµερινά προβλήµατα µε τα µαθήµατα, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την υγιεινή 

διαβίωση κ.λπ. (Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 1998, 304-306, Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 2001, 77-99, 

Μπρούζος, Α., 1999, σελ. 17-28). 

Οι παραπάνω δυνατότητες της Συµβουλευτικής στο σχολικό χώρο, υποδεικνύουν την 

ανάγκη της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στην εφαρµογή της, µέσα και έξω από την τάξη, 

µε τη στάση τους στο πλευρό των µαθητών στην καθηµερινή τους ζωή, στα µικρά και τα µεγάλα 

προβλήµατά τους.  

Μπορούν όµως πράγµατι οι εκπαιδευτικοί να παίξουν το ρόλο συµβούλου; Και ποια 

χαρακτηριστικά θα πρέπει να διαθέτουν για να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο ρόλο αυτό;  

Aρκετοί υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εφοδιασµένοι µε τις απαραίτητες 

γνώσεις και τα απαιτούµενα προσόντα, προκειµένου να εφαρµόσουν συµβουλευτικές τεχνικές 

στους µαθητές. Όµως σύµφωνα µε τις ανθρωπιστικές θεωρίες της Συµβουλευτικής, επιδιώκεται 

η ανάπτυξη της προσωπικότητας του εφήβου, της αυτογνωσίας του και δεξιοτήτων για να 
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αντιµετωπίσει µε δικές του δυνάµεις τα προβλήµατά του, αφού τα κατανοήσει σε βάθος. Αλλά 

και οι σύγχρονες απόψεις περί διδασκαλίας, αγωγής και µάθησης θεωρούν ότι το σχολείο και η 

εκπαιδευτική διαδικασία έχουν στόχο την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ατόµου και όχι µόνο τη 

µετάδοση γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων. Οι έννοιες λοιπόν Συµβουλευτική, ∆ιδασκαλία, 

Αγωγή και Μάθηση είναι στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους και έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά σε σχέση µε τους σκοπούς, τους στόχους και τις λειτουργίες τους, έτσι ώστε να 

µπορούν µε την ευρεία τους έννοια να χρησιµοποιηθούν ως συνώνυµες έννοιες. Η µία προωθεί 

την άλλη και όλες µαζί χαρακτηρίζουν την παιδαγωγική πράξη.  

Η Συµβουλευτική θεωρείται λοιπόν ως βασική συνισταµένη της παιδαγωγικής πράξης 

που έχει ως στόχους την ενεργητική κοινωνική ένταξη και δράση του µαθητή, την ολόπλευρη 

ανάπτυξή του, την χειραφέτηση και την αυτοπραγµάτωσή του. Ο ρόλος της Συµβουλευτικής στο 

σχολείο είναι να υποστηρίξει τον µαθητή σε µια πιθανή διαµάχη ανάµεσα σ’ αυτόν και την 

κοινωνία, υποστηρίζοντας τους κοινωνικά αδύνατους για ισότιµη συµµετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η συµβουλευτική αποτελεί µια βασική 

παιδαγωγική διάσταση, ένα δοµικό στοιχείο κάθε δηµοκρατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, 

στενά συνυφασµένο µε τις άλλες διαστάσεις της εκπαίδευσης -τη διδασκαλία, την αγωγή και την 

αξιολόγηση (Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 2001, 48-52, Μπρούζος, Α., 1999, σελ. 17-28). 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά πρόσωπα στη σχολική ζωή του 

µαθητή. Η ίδια η θέση του εκπαιδευτικού του παρέχει το προνόµιο και το πλεονέκτηµα να 

έρχεται σε επαφή καθηµερινά µε τους µαθητές του και έχει την ευχέρεια να γνωρίζει όχι µόνο τα 

ονόµατά τους, αλλά και τις ιδιαιτερότητές τους, τις δυνατότητες και τις αδυναµίες της 

προσωπικότητάς τους και τον τρόπο σκέψης τους. Έτσι βλέπουµε ότι σε σχέση µε τους άλλους 

λειτουργούς της Συµβουλευτικής, ο εκπαιδευτικός διαθέτει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που, αν 

το αξιοποιήσει σωστά, σε συνάρτηση µε την κατάλληλη εκπαίδευσή του, το ενδιαφέρον του και 

την επιµόρφωση στη Συµβουλευτική, καθώς και τη φροντίδα του να διατηρεί ένα δηµοκρατικό, 

αλληλεπιδραστικό επικοινωνιακό κλίµα, θα µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές του, µέσω µιας 

γνήσιας παιδαγωγικής, συµβουλευτικής σχέσης.  

Αξιοποιώντας επίσης τον εκπαιδευτικό ως λειτουργό της Συµβουλευτικής, αποφεύγεται ο 
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κίνδυνος της ψυχολογικής επιβάρυνσης και του στιγµατισµού των µαθητών, που συνεπάγεται η 

παραποµπή τους για κάθε πρόβληµα σε κάποιον ειδικό (ψυχολόγο, ψυχίατρο κ.ά.). Είναι αλήθεια 

ότι η παραποµπή αυτή του µαθητή, αποτελεί µερικές φορές την αφορµή για απόδοση σ’ αυτόν 

µιας σειράς αρνητικών χαρακτηριστικών που επηρεάζει τις σχέσεις του µε τους συνοµηλίκους 

του και άλλους ανθρώπους του περιβάλλοντός του µέσω του φαινοµένου της 

«αυτοεκπληρούµενης προφητείας». Η αρνητική δηλαδή εικόνα των άλλων, επηρεάζει τη 

συµπεριφορά του µαθητή και του προκαλεί την εκδήλωση δυσφορίας, άγχους και αγανάκτησης. 

∆ηµιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος, όπου ο µαθητής τελικά βιώνει την απόρριψη από το 

κοινωνικό του περιβάλλον και δηµιουργεί αρνητική αυτοεικόνα και χαµηλή αυτοεκτίµηση. Η 

αρνητική αυτοεικόνα είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη σύναψη κοινωνικών σχέσεων, αλλά 

όπως είδαµε και γενεσιουργός αιτία προβληµατικής συµπεριφοράς (Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 

2001, 48-52 και 77-99, Μπρούζος, Α., 1999, σελ. 51-160). 

∆εν πρέπει να δηµιουργηθεί µε τα παραπάνω λεχθέντα η εντύπωση ότι αρκεί η 

συµβουλευτική παρέµβαση του εκπαιδευτικού για να λυθούν όλα τα προβλήµατα. Υπάρχουν 

περιπτώσεις σοβαρής παραβατικότητας και αντικοινωνικής συµπεριφοράς που χρειάζονται 

αντιµετώπιση από έµπειρους και ειδικευµένους επιστήµονες για την ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη επίλυσή τους. Η βοήθεια λοιπόν από ειδικούς συµβούλους είναι συχνά 

απαραίτητη και πρέπει να είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή. 

  

8.2.2 Η συµβουλευτική σχέση 

 

Η κύρια επιδίωξη του συµβούλου, όπως άλλωστε και σε κάθε συµβουλευτική διαδικασία 

είναι η δηµιουργία µιας υποστηρικτικής σχέσης µε τον έφηβο, της συµβουλευτικής σχέσης, που 

διέπεται από πνεύµα συνεργασίας, εχεµύθειας, εµπιστοσύνης και ασφάλειας. Ο 

συµβουλευόµενος έφηβος σιγά-σιγά αποκτά αυτογνωσία και ανακαλύπτει τις δικές του 

κρυµµένες δυνάµεις που θα χρησιµοποιήσει για να αναζητήσει τις δικές του απαντήσεις 

προκειµένου να ξεπεράσει την κρίση, αλλά και να την µετατρέψει σε ευκαιρία για ψυχική 

ανάπτυξη και πρόοδο. Στόχος είναι να εξελιχθεί σε ένα πρόσωπο αυτοδύναµο, που µέσω της 
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δικής του βούλησης να ελέγχει την πορεία του στη ζωή, να προγραµµατίζει και να αξιολογεί τις 

ενέργειές του, να θέτει στόχους, να αποδέχεται τον εαυτό του και να αντισταθµίζει 

αποτελεσµατικά τυχόν αδυναµίες και λάθη του. Έτσι θα οδηγηθεί στην αυτοπραγµάτωση, 

δηλαδή θα φθάσει σε µια κατάσταση πλήρους ικανοποίησης και ολοκλήρωσής του, µέσα από τις 

καθηµερινές του επιλογές και στάσεις ζωής και µέσα από ένα συνεχή δυναµικό διάλογο µε τον 

εαυτό του που θα γίνεται µε ειλικρινή αυτοκριτική διάθεση (Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 2001, 103-

108, ∆ηµητρόπουλος, Ε., 1999, σελ. 111-129).  

Η συµβουλευτική σχέση είναι µια σχέση δυναµική, µεταβαλλόµενη δηλαδή κατά την 

πρόοδο της συµβουλευτικής διαδικασίας ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που αξιολογούνται 

συνεχώς. Κατά τη συµβουλευτική διαδικασία που διεξάγεται µε µια σειρά συµβουλευτικών 

συνεντεύξεων ο σύµβουλος ακολουθεί ορισµένες αρχές. Προσπαθεί να αναπτύξει µια ζεστή 

σχέση εµπιστοσύνης και φιλική, σε ένα βαθµό που δεν θα ξεπερνάει όµως ορισµένα όρια ώστε 

να επηρεάζει αρνητικά τον επαγγελµατικό του ρόλο ως συµβούλου. Αποδέχεται πλήρως τον 

έφηβο, όπως ακριβώς είναι, χωρίς να κάνει άσκοπες κριτικές για τη συµπεριφορά του ή 

υποδείξεις, λέγοντας του τι έπρεπε να κάνει. ∆ηµιουργεί ένα κλίµα ειλικρινούς επικοινωνίας, 

ώστε ο έφηβος να αισθάνεται ελεύθερος να εκφράσει τα συναισθήµατά του. Προσπαθεί να 

εντοπίσει κάθε συναισθηµατική αντίδραση που εκφράζεται από τον έφηβο και να τον βοηθήσει 

να κατανοήσει αυτή την αντίδραση, ώστε να µπορέσει ο ίδιος ο έφηβος να γνωρίσει σε βάθος τη 

συµπεριφορά του. ∆εν προσπαθεί να κατευθύνει τη συζήτηση ή τις ενέργειες του 

συµβουλευόµενου εφήβου κατά τη συνέντευξη. Ο έφηβος πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής της 

διερευνητικής διαδικασίας και ο σύµβουλος, αρωγός και υποστηρικτής του. Ο σύµβουλος δείχνει 

σεβασµό για τον έφηβο, ο οποίος έχει την ευθύνη για τις επιλογές και τις αλλαγές στη 

συµπεριφορά του. ∆εν βιάζεται να ολοκληρώσει τη συµβουλευτική διαδικασία, γιατί ο κάθε 

έφηβος έχει το δικό του ρυθµό αντίδρασης, που ποικίλλει ανάλογα µε τα προβλήµατά του. Η 

συµβουλευτική σχέση, όπως και κάθε διαπροσωπική σχέση, στηρίζεται κατά το µεγαλύτερο 

µέρος της στην επικοινωνία µεταξύ των µετεχόντων σ’ αυτή (Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 2001, 

103-108, ∆ηµητρόπουλος, Ε., 1999, σελ. 111-129).  
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8.2.3 Χαρακτηριστικά συµβούλων 

 

Για να είναι η συµβουλευτική σχέση επιτυχηµένη, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο 

σύµβουλος, είτε ψυχολόγος, είτε εκπαιδευτικός ή άλλος επιστήµονας που ασχολείται µε 

Συµβουλευτική εφήβων πρέπει να διαθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά (Μπρούζος, Α., 1999, σελ. 

199-224, Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 2001, 44-64, ∆ηµητρόπουλος, Ε., 1999, σελ. 130-145).  

Α. Γνησιότητα: Μια αποφασιστική προϋπόθεση για την προώθηση των διαπροσωπικών 

σχέσεων µέσα στη συµβουλευτική σχέση αποτελεί η κατάσταση γνησιότητας και εσωτερικής 

ακολουθίας του συµβούλου. Οι συµβουλευόµενοι θα πρέπει να αισθάνονται ότι ο σύµβουλος 

είναι ακριβώς όπως παρουσιάζεται κατά τη συµβουλευτική διαδικασία και δεν κρύβει ένα άλλο 

εαυτό πίσω από ένα τεχνητό επαγγελµατικό προσωπείο. Αυτό σηµαίνει ότι επικρατεί συµφωνία 

µεταξύ εσωτερικών βιωµάτων του συµβούλου και εξωτερικής συµπεριφοράς, λεκτικών και µη 

λεκτικών µηνυµάτων, όπως επίσης αντιλήψεων και δράσης. Ο σύµβουλος δεν επιδιώκει την 

εξαπάτηση του συµβουλευόµενου µε υποκριτική αποδοχή και στάση κατανόησης, γιατί ο 

συµβουλευόµενος το διαισθάνεται, αµύνεται και η συνέντευξη αποκτά ένα τυπικό χαρακτήρα 

χωρίς ουσία. Η ειλικρίνεια δεν πρέπει όµως να επιτρέπει την έκφραση κρίσεων και απορριπτικών 

σχολίων από το σύµβουλο, που οφείλει να τηρεί επαγγελµατική στάση, αποφεύγοντας τη 

φόρτιση του κλίµατος µε τα δικά του συναισθήµατα και πεποιθήσεις. 

Β. Εκτίµηση και άνευ όρων αποδοχή του εφήβου και µια ειλικρινή στάση φιλικού 

ενδιαφέροντος και φροντίδας: Η δηµιουργία ζεστής και φιλικής ατµόσφαιρας, µέσω της οποίας 

προωθείται η εξοικείωσή του συµβουλευόµενου εφήβου µε τη συµβουλευτική διαδικασία και η 

αποβολή του άγχους και της ανασφάλειας, µειώνει σηµαντικά τη δυνατότητα εµφάνισης στάσης 

άµυνας απέναντι το σύµβουλο κατά την εξέλιξη της συµβουλευτικής σχέσης. Η ατµόσφαιρα 

αυτή επιτυγχάνεται, όταν ο σύµβουλος διέπεται από θετική στάση για τον άνθρωπο γενικά, και 

ιδιαίτερα για το έφηβο, τον σέβεται και αποδέχεται πλήρως και ανυπόκριτα τις απόψεις, τις 

σκέψεις, τις στάσεις, τις αντιδράσεις και τα συναισθήµατα του. Αυτό δεν σηµαίνει ότι επικροτεί 

την προβληµατική συµπεριφορά του εφήβου, αλλά αποφεύγει οπωσδήποτε να την κρίνει και να 

την αποδοκιµάσει, δηµιουργώντας σ’ αυτόν αρνητικά συναισθήµατα. Ο ίδιος ο έφηβος είναι ο 
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µόνος αρµόδιος να κρίνει και να αποδοκιµάσει την συµπεριφορά του, µε δική του ευθύνη. Η 

σχέση του συµβούλου µε τον έφηβο διέπεται από ελευθερία έκφρασης των σκέψεων και των 

συναισθηµάτων. Η δηµοκρατική και η ισότιµη αντιµετώπιση του συµβουλευόµενου από τον 

σύµβουλο θεωρούνται ως τα θεµελιώδη στοιχεία από τα οποία οφείλει να διέπεται κάθε 

συµβουλευτική σχέση (Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 2001, 44-64, ∆ηµητρόπουλος, Ε., 1999, σελ. 60-

64).  

Γ. Ενσυναίσθηση: η ικανότητα του συµβούλου να βλέπει τα πράγµατα από την οπτική 

γωνία του συµβουλευόµενου, να διαισθάνεται τη στάση ή άποψή του, έτσι ώστε ο έφηβος να 

νιώθει ότι τον καταλαβαίνουν, αποκτώντας έτσι µια αίσθηση ασφάλειας. Η ενσυναίσθηση 

προϋποθέτει ενεργητική ακρόαση του συµβουλευόµενου, που πραγµατώνεται όχι µόνο µέσω της 

ακοής, αλλά µέσω όλων των αισθήσεων. Η ακρόαση αυτή δεν περιορίζεται στο λεκτικό επίπεδο 

επικοινωνίας, αλλά επεκτείνεται παράλληλα και στα µη λεκτικά µηνύµατα, δηλαδή στη γλώσσα 

του σώµατος. Η κοινοποίηση στο συµβουλευόµενο των µηνυµάτων που κατανοήθηκαν από το 

σύµβουλο µέσω της ενσυναίσθησης, επιφέρει σηµαντικές αλλαγές και αντιδράσεις σ’ αυτόν. 

Αρχίζει να αισθάνεται ότι τον κατανοούν και αρχίζει και αυτός σταδιακά να κατανοεί τον ίδιο 

τον εαυτό του, µέσα από µια διαδικασία εσωτερικού διαλόγου, δηλαδή της αυτοεξερεύνησης. 

Αναγνωρίζει τις δυνάµεις του και τις ικανότητές του ώστε να µπορέσει να αναπτύξει νέες 

δεξιότητες. Η αυτοεκτίµησή του ενισχύεται σηµαντικά και ευνοεί την οµαλή αυτόνοµη πορεία 

του στην κοινωνία. 

Όταν ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο λειτουργού Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού, κατά 

την καθηµερινή επαφή µε τους µαθητές στο σχολείο, οφείλει να διαθέτει τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά που έχει κάθε σωστός σύµβουλος. Απαραίτητο προσόν είναι επίσης η θεωρητική 

και πρακτική κατάρτιση του σχετικά µε το αντικείµενο της συµβουλευτικής και της 

παιδαγωγικής διαδικασίας. Πρέπει να έχει µια γενική εικόνα των θεωριών που έχουν διατυπωθεί 

στο χώρο της Συµβουλευτικής, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί και να επιλέγει τη σωστή για 

κάθε περίπτωση θεωρία ή να προβαίνει σε συνδυασµούς διαφόρων θεωριών. Σηµαντικό επίσης 

είναι ο εκπαιδευτικός να επιδιώκει και ο ίδιος την απόκτηση αυτογνωσίας, να βρίσκεται σε 

αρµονία και ισορροπία µε τον εαυτό του, να διαθέτει την ικανότητα επικοινωνίας µε τους 
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µαθητές και άλλα πρόσωπα, να είναι φιλικός, κοινωνικός και προσιτός, να αξιολογεί και να 

κρίνει τις ενέργειές του και τη στάση του απέναντι στο συµβουλευόµενο, ώστε να είναι σε θέση, 

να οργανώνει και να δοµεί τη συµβουλευτική σχέση µε αποτελεσµατικό τρόπο. 

Ο σύµβουλος θα χρησιµοποιήσει τη συµβουλευτική συνέντευξη σαν κύρια µέθοδο µέσο 

επικοινωνίας και παρέµβασης µε τους εφήβους συµβουλευόµενους. Μέσα από µια σειρά 

ατοµικών συνεντεύξεων θα διερευνήσει µαζί µε το συµβουλευόµενο το πρόβληµα συµπεριφοράς 

και το έργο αυτό διευκολύνεται πολύ όταν ο ίδιος ο έφηβος έχει ζητήσει την βοήθεια ή αν 

τουλάχιστον έχει πειστεί ειλικρινά από τους γονείς του ή τους εκπαιδευτικούς για την 

αναγκαιότητα προσφυγής στο σύµβουλο (∆ηµητρόπουλος, Ε., 1999, σελ. 158-171).  

Όταν υπάρχει ένδειξη για οµαδική συµβουλευτική, όπως για παράδειγµα σε οµάδες 

µαθητών µε κοινό πρόβληµα ή στην τάξη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία όπου συζητούνται 

γενικότερα προβλήµατα των µαθητών, τότε ο εκπαιδευτικός / σύµβουλος έχει συντονιστικό – 

διευκολυντικό ρόλο, δεν προσφέρει έτοιµες λύσεις των προβληµάτων αλλά συµβάλλει στην 

ανάπτυξη οµαδικής επικοινωνίας σε ένα δηµοκρατικό και ελεύθερο κλίµα, µε την ελάχιστη 

δυνατή παρέµβασή του. Ο προβληµατισµός και ο γόνιµος διάλογος θα δώσει τη δυνατότητα της 

άσκησης στις κοινωνικές σχέσεις, στην κατάλληλη διατύπωση απόψεων και στην ορθολογιστική 

υποστήριξη τους, στο σεβασµό των απόψεων των άλλων και στην άσκηση, τέλος, στις 

διαδικασίες που χρησιµοποιούνται στην πραγµατική ζωή. Η Οµαδική Συµβουλευτική 

εκµεταλλεύεται την δυναµική των οµάδων στην βοήθεια που επιδιώκει να προσφέρει στους 

συµβουλευόµενους, που περιλαµβάνει την δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών, την 

αλληλοαποδοχή και αλληλοϋποστήριξη, την συνεργασία, την άµιλλα, την δέσµευση απέναντι 

στους άλλους και την ανάπτυξη από τους συµβουλευόµενους δεξιοτήτων όπως ενσυναίσθηση, 

αυτοεξερεύνηση και κοινωνική συµπεριφορά (∆ηµητρόπουλος, Ε., 1999, σελ. 172-197).  

 

8.2.4 Συµβουλευτικές τεχνικές 

 

Κατά την ατοµική ή οµαδική συµβουλευτική συνέντευξη, ο σύµβουλος πρέπει να είναι σε 

θέση να χρησιµοποιήσει ποικίλες συµβουλευτικές τεχνικές, εκτιµώντας κάθε φορά την 
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κατάσταση και λαµβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες. Ορισµένοι από αυτούς είναι η ηλικία, 

το µορφωτικό επίπεδο, η αντιληπτική ικανότητα, η ειλικρινής διάθεση του εφήβου για 

συνεργασία, το πλαίσιο στο οποίο αυτός ζει, τα αίτια που οδήγησαν στην προβληµατική 

συµπεριφορά του και το είδος, η διάρκεια και η ένταση µε την οποία αυτή εκδηλώθηκε. Θα 

χρησιµοποιήσει σχεδόν πάντα την υποβολή ερωτήσεων, την παρατήρηση, την ενεργητική 

ακρόαση, τη χρήση στοιχείων µη λεκτικής επικοινωνίας, την αποσαφήνιση του προβλήµατος µε 

ερµηνεία των φαινοµένων και σε κάθε περίπτωση θα καθιστά εµφανή την αποδοχή από µέρους 

του εφήβου, την καθησύχαση, την ενθάρρυνση και τη διαρκή στήριξη του. Θα πρέπει να είναι σε 

θέση να χρησιµοποιήσει ποικίλες ειδικές τεχνικές, ανάλογα µε τις ανάγκες της συµβουλευτικής 

διαδικασίας. Ορισµένες από αυτές είναι η αντανάκλαση και αναγνώριση συναισθηµάτων, η 

χρήση ενίοτε σιωπής ή παύσεων δίνοντας χρόνο για συγκέντρωση και σκέψη, η παροχή 

κατάλληλης πληροφόρησης, η κατεύθυνση και η εστίαση σε απαραίτητα στοιχεία της 

διαδικασίας, η προσεκτική χρήση προσωπικών βιωµάτων και συναισθηµάτων, οι τεχνικές 

τροποποίησης συµπεριφοράς, η µίµηση προτύπων, οι σωµατικές τεχνικές µυϊκής χαλάρωσης, η 

ανακεφαλαίωση κ.ά. Η επιλογή των τεχνικών είναι κρίσιµο στοιχείο της διαδικασίας και πρέπει 

να υπάρχει για αρκετές από αυτές ειδική εκπαίδευση και επαρκής εµπειρία (∆ηµητρόπουλος, Ε., 

1999, σελ. 207-278, Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 2001, σελ. 121-148). 

 

8.2.5 Επιδιώξεις της συµβουλευτικής παρέµβασης 

 

Οι µορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς για την αντιµετώπιση της οποίας ζητείται η 

συµβουλευτική υποστήριξη και τα αίτιά της έχουν επαρκώς αναλυθεί στα προηγούµενα 

κεφάλαια. Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο, δείχθηκε το ευρύτατο πεδίο δράσης της 

Συµβουλευτικής, η συσχέτισή των στόχων της µε τους σκοπούς της Εκπαίδευσης γενικότερα και 

η αδιαµφισβήτητη χρησιµότητά της στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση, θα αναφερθούµε σύντοµα τη συνέχεια στον ρόλο της 

Συµβουλευτικής παρέµβασης για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και το πεδίο 

δραστηριότητας του εκπαιδευτικού, όταν αυτός λειτουργεί ως σύµβουλος. 
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8.2.5.1 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

 

Έχει ήδη γίνει µνεία σε αρκετά σηµεία της παρούσας εργασίας, ότι η επιτυχία της 

συµβουλευτικής διαδικασίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επίτευξη του στόχου να 

αποκτήσει ή/και να αναπτύξει ο έφηβος κοινωνικές δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να 

αποµακρυνθεί από αντικοινωνικές συµπεριφορές και από στόχους που δεν τον οδηγούν σε µια 

οµαλή ατοµική και κοινωνική ολοκλήρωση (∆ηµητρόπουλος, Ε., 1998, σελ. 290-292). 

Αυτές περιλαµβάνουν δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικής συµπεριφοράς, εκπαιδευτικές, 

επαγγελµατικές, λήψης αποφάσεων, αυτόνοµης ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. Είναι φανερό ότι η 

απόκτηση όλων αυτών είναι στόχος του εκπαιδευτικού συστήµατος συνολικά και αυτό είναι µια 

ακόµη απόδειξη ότι η Συµβουλευτική διαδικασία είναι κατ’ ουσίαν µια εκπαιδευτική διαδικασία 

και οι εκπαιδευτικοί µπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως σύµβουλοι, όχι µόνο σε ορισµένες 

περιπτώσεις προβληµατικών συµπεριφορών των µαθητών, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

κοινωνικής επαφής τους µε τους µαθητές και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους 

σταδιοδροµίας. 

 

8.2.5.2 Ο ειδικός ρόλος του εκπαιδευτικού ως συµβούλου 

 

Ολοκληρώνοντας, θα συνοψίσουµε τις περιοχές δραστηριότητας του εκπαιδευτικού, όταν 

αυτός λειτουργεί ως σύµβουλος (Μπρούζος, Α., 1999, σελ. 51-198, Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 

2001, 77-99). 

Ο εκπαιδευτικός στο σχολείο, σε οποιαδήποτε βαθµίδα της εκπαίδευσης και αν υπηρετεί, 

είναι σε θέση να οργανώνει τις διαδικασίες µάθησης µε τις αρχές της µαθητοκεντρικής µάθησης, 

όπου θα δηµιουργεί ένα ψυχολογικό κλίµα δηµοκρατικό και συνεργατικό, µε σύγχρονες µορφές 

διδασκαλίας, όπως αναλύθηκε στο σχετικό κεφάλαιο. Πρέπει να διευκολύνει τις διαπροσωπικές 

σχέσεις βοηθώντας τους µαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, να αποκτήσουν υψηλή 
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αυτοεκτίµηση και εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, αλλά και στους άλλους. Κύριος στόχος είναι οι 

µαθητές να γίνουν αργότερα υπεύθυνες προσωπικότητες, ικανοί για δηµιουργική κοινωνική 

δραστηριότητα µε βάση την προσωπική τους ηθική και να διαθέτουν όλες τις δεξιότητες και τα 

προσόντα που θα τους επιτρέπουν να αντιµετωπίζουν µε ευελιξία και αποτελεσµατικότητα τις 

προβληµατικές καταστάσεις της ζωής.  

Ο εκπαιδευτικός έχει επίσης αποστολή να λειτουργήσει ως σύµβουλος σε θέµατα 

εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού προσανατολισµού, βοηθώντας τους µαθητές να γνωρίσουν 

όσο το δυνατόν πληρέστερα τον εαυτό τους, τα ατοµικά χαρακτηριστικά, τις κλίσεις, τις 

ικανότητές τους και τα όριά τους, να γνωρίσουν επίσης όσο το δυνατόν πληρέστερα το 

επαγγελµατικό περιβάλλον που τους ενδιαφέρει και να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν σε σωστές επιλογές. 

Πρέπει να είναι βοηθός και συµπαραστάτης του µαθητή σε προβλήµατα που προκύπτουν 

από τις ψυχικές και σωµατικές µειονεξίες και από τη δυσκολία προσαρµογής στις σηµαντικές 

εφηβικές αλλαγές. Ο εκπαιδευτικός θα συµβάλλει στην επίτευξη ψυχολογικής και πνευµατικής 

ισορροπίας των µαθητών που είναι απαραίτητη για την αποφυγή της εκδήλωσης διάφορων 

µορφών αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Συχνά θα πρέπει να συνεργάζεται µε τους γονείς και να 

λαµβάνει υπόψη του το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον ανάπτυξης του µαθητή για την 

αποτελεσµατικότερη σχεδίαση µορφών παρέµβασής του. Πάντοτε, και ακόµη περισσότερο όταν 

βρίσκεται αντιµέτωπος µε την εκδήλωση µιας προβληµατικής συµπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να είναι έτοιµος για συµβουλευτική υποστήριξη µε τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά του 

συµβούλου,  της γνησιότητας, της ενσυναίσθησης και της άνευ όρων αποδοχής του µαθητή και 

µε έκφραση ειλικρινούς αγάπης, φροντίδας και εκτίµησης, ενεργώντας παράλληλα για τη µείωση 

των συνεπειών της συµπεριφοράς του µαθητή τόσο στον ίδιο, όσο και στους άλλους. Ο ρόλος 

του είναι λοιπόν πολύ ευρύτερος από την κλασική αντίληψη της βοήθειας του µαθητή στην 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, και αναπτύσσεται πλήρως και µε επιτυχία µόνο µε τον 

άρρηκτο και διαρκή συνδυασµό της δράσης του ως σύγχρονου εκπαιδευτικού λειτουργού και 

ταυτοχρόνως λειτουργού Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. 
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EΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Ζούµε σε µια εποχή όπου λόγω της τεχνολογικής έκρηξης παρατηρείται δυσκολία στους 

ανθρώπους να προσαρµοστούν στις ραγδαίες οικονοµικές, τεχνολογικές, πολιτικές και 

πολιτισµικές εξελίξεις και αλλαγές. Το φαινόµενο αυτό χαρακτηρίζει τις σύγχρονες 

µεταβιοµηχανικές κοινωνίες όπως είναι η ελληνική. Η ελληνική κοινωνία περνάει περίοδο 

ραγδαίων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις των παραδοσιακών και 

των νέων θεσµών, αξιών και τρόπων ζωής. Το φαινόµενο αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα µέλη της 

κοινωνίας να νιώθουν ανασφάλεια, άγχος και αβεβαιότητα για το µέλλον. Για τους εφήβους τα 

πράγµατα είναι ακόµη δυσκολότερα, επειδή έχουν να αντιµετωπίσουν παράλληλα µε την 

προσαρµογή τους στις ραγδαίες αυτές εξελίξεις και τις έντονες ψυχοσωµατικές και νοητικές 

αλλαγές που συµβαίνουν στην ηλικία τους. 

Η αναζήτηση της ταυτότητας του Εγώ και η ολοκληρωµένη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του εφήβου είναι αναγκαία για τη δηµιουργία οµαλών κοινωνικών σχέσεων. 

Όµως οι ποικίλες αντιφατικές βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δυνάµεις που επιδρούν 

πάνω του από τη γέννησή του µέχρι και την εφηβεία, του προκαλούν κατάσταση κρίσης και 

ανισορροπίας µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενίοτε αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Η 

συµπεριφορά αυτή αξιολογείται ως προβληµατική όταν αντιβαίνει στο σύστηµα αξιών και 

κανόνων της δεδοµένης κοινωνίας όπου ζει ο έφηβος. Συνήθεις εκφάνσεις της αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς των εφήβων είναι η επιθετικότητα και η παραβατικότητα κανόνων και νόµων 

εντός και εκτός σχολείου, η χρήση εθιστικών ουσιών και η κοινωνική απόσυρση.  

Η αύξηση της εφηβικής παραβατικότητας διεθνώς οδήγησε στην επιστηµονική υπόθεση 

πως οι κοινωνικοί θεσµοί που είναι επιφορτισµένοι µε την προστασία των εφήβων, είτε 

αδυνατούν να τους προστατεύσουν, είτε είναι οι ίδιοι πολλές φορές παράγοντες δηµιουργίας 

προβληµάτων σ’ αυτούς. Πράγµατι, η επικράτηση του ωφελιµισµού σε βάρος των κλασικών 

ηθικών αξιών, η απουσία κοινωνικής στήριξης, το προβληµατικό οικογενειακό περιβάλλον, η 

επίδραση ορισµένων οµάδων συνοµηλίκων και το σχολικό κλίµα αυταρχισµού, ανταγωνισµού 

και καταπίεσης της δηµιουργικότητας και ελεύθερης έκφρασης είναι οι συχνότεροι γενεσιουργοί 
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παράγοντες της αντικοινωνικής συµπεριφοράς.  

Η καθοριστική επίδραση της οικογένειας στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς και της 

προσωπικότητας του εφήβου, είναι διαπίστωση όλων των επιστηµών που ασχολούνται µε την 

ανθρώπινη συµπεριφορά. Έχει αποδειχθεί ότι οι οµαλές ενδοοικογενειακές σχέσεις και η πλήρης 

αποδοχή, η αγάπη και η φροντίδα προς το παιδί και τον έφηβο είναι παράγοντες αποφυγής αλλά 

και αντιµετώπισης της προβληµατικής συµπεριφοράς τους. 

Το σχολείο σαν βασικός φορέας κοινωνικοποίησης και οι εκπαιδευτικοί έχουν τον πρώτο 

λόγο στην έγκαιρη ανίχνευση των προβληµάτων συµπεριφοράς. Η δραστηριοποίησή τους στην 

αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών 

βοηθάει στην πρόληψη των παραπάνω φαινοµένων. Η επιτυχία στον παραπάνω στόχο 

προϋποθέτει οι καθηγητές να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση αλλά και να επιµορφώνονται 

συνεχώς µε τα νέα δεδοµένα της παιδαγωγικής επιστήµης και της ψυχολογίας των εφήβων, ώστε 

να µπορούν να ανταποκρίνονται όχι µόνο στις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών αλλά και στις 

ανάγκες τους για επικοινωνία και κοινωνική στήριξη γενικότερα.   

Η πολιτεία µέσω των φορέων υποστήριξης και οι γονείς µε τη συνεργασία τους µε τους 

εκπαιδευτικούς και τους ψυχολόγους και ειδικούς συµβούλους µπορούν να βοηθήσουν 

ποικιλοτρόπως παρέχοντας κοινωνική στήριξη, ασφάλεια και φροντίδα στους εφήβους. 

Σηµαντική είναι η ενδοσχολική ή ενδοοικογενειακή επίλυση των προβληµάτων, ακόµη και σε 

σοβαρά παραπτώµατα, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες επιπτώσεις για τους ανηλίκους, όπως 

του στιγµατισµού και της προσφυγής στην αστυνοµία ή τη δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση οι 

σύγχρονες αντιλήψεις είναι υπέρ της κατάργησης των τιµωρητικών και κατασταλτικών µέτρων, 

ως αντιπαιδαγωγικών και ασύµβατων µε την ανάπτυξη αυτόνοµης ηθικής σκέψης στους 

εφήβους.  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει λοιπόν να αναπτύξουν δεξιότητες συµβουλευτικής 

αντιµετώπισης της αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Μαζί µε ειδικούς συµβούλους ή άλλους 

επιστήµονες, θα πρέπει να προσπαθούν να βοηθήσουν τους γονείς και τους εφήβους, αφενός να 

συνειδητοποιήσουν το πρόβληµα και τα αίτια που το προκαλούν και αφετέρου να αναζητήσουν 

τον τρόπο να το επιλύσουν όσο γίνεται πιο ανώδυνα και αποτελεσµατικά.  
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Η συµβουλευτική αντιµετώπιση υπερέχει σε αποτελεσµατικότητα έναντι των άλλων 

µορφών αντιµετώπισης της αντικοινωνικής συµπεριφοράς, γιατί ο έφηβος συµµετέχει ενεργά στη 

διαδικασία και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του µέσα από την κατάκτηση της αυτογνωσίας του. 

Με τη συνειδητοποίηση από τον έφηβο του συνόλου των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, 

επιτυγχάνεται η ενίσχυση του εαυτού του, βρίσκοντας και αξιοποιώντας τα θετικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τις δυνάµεις δηλαδή εκείνες που θα τον βοηθήσουν να 

ξεπεράσει τα προβλήµατα και τις καταστάσεις εκείνες που τον οδήγησαν στην αντικοινωνική 

συµπεριφορά.   
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Αφαίρεση προνοµίων, 146 
Αφηρηµένη σκέψη, 19 

- Β - 

Βανδαλισµοί, 43, 51, 59, 99 
Βαρβιτουρικά, 48 
Βία στα σχολεία, 40, 54, 57, 59, 61 
Βία, 36, 62, 73, 93, 101, 107 
Βίαιη συµπεριφορά των εφήβων, 38, 43, 56, 61 
Βιασµός, 43 
Βιβλιοθήκες, 124 
Βιογενετικές θεωρίες, 88 
Βιολογική ολοκλήρωση, 21 
Βιοσωµατικές αλλαγές, 18 
Βουλιµία, 34 

- Γ - 

Γενεσιουργοί παράγοντες επιθετικότητας στο 
σχολείο, 59 

Γενετικές διαταραχές, 90 
Γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες, 79 
Γλωσσική ανάπτυξη, 19 
Γνησιότητα, 153 
Γνώµη των µαθητών για το σχολείο, 56 
Γονείς, 25, 27, 100, 125, 127, 134, 141 
Γονίδια, 90 
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∆είκτης ευφυΐας, 43 
∆εξιότητες επικοινωνίας, 157 
∆ηµιουργική φαντασία, 20 
∆ιάγνωση ψυχικών διαταραχών, 69 
∆ιαδικασία επίλυσης προβλήµατος, 119 
∆ιαθεσιµότητα ψυχοδραστικών ουσιών, 108 
∆ιακοπή θετικής ενίσχυσης, 146 
∆ιάλυση της οικογένειας, 94 
∆ιαπροσωπικές σχέσεις, 93, 116 
∆ιάρρηξη, 58 
∆ιαταρακτική συµπεριφορά, 40, 100, 101 
∆ιαταραχές ∆ιάθεσης, 76-84 

∆ιαταραχές ∆ιάθεσης, αντιµετώπιση, 136-138 
∆ιαταραχές ∆ιασπαστικής Συµπεριφοράς, 35, 69-75 
∆ιαταραχές ∆ιασπαστικής Συµπεριφοράς, 

αντιµετώπιση, 139-142 
∆ιαταραχές στη συµπεριφορά των εφήβων, 31-52 
∆ιαταραχές Συναισθήµατος, 76 
∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, 35, 70, 71, 73, 95, 140 
∆ιαταραχή ∆ιαγωγής  εφηβικής έναρξης, 74 
∆ιαταραχή ∆ιαγωγής  παιδικής έναρξης, 74 
∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, αιτιολογία, 75 
∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, αντιµετώπιση, 140 
∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, µορφές, 74 
∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, συµπτώµατα, 73 
∆ιαταραχή ∆ιασπαστικής Συµπεριφοράς µη 

Προσδιοριζόµενη Αλλιώς, 70, 76 
∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητα, 70, 95, 140 
∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητα και αντικοινωνική 
συµπεριφορά, 71 

∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητα, αιτιολογία, 71 

∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητα, αντιµετώπιση, 140 

∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητα, συµπτώµατα, 70 

∆ιαφoρική ενίσχυση, 143 
∆ιδακτέα ύλη, 98 
∆ιδασκαλία δασκαλοκεντρική, 40 
∆ιδασκαλία οµαδοκεντρική, 115 
∆ιδασκαλία, 40, 115, 150 
∆ιδασκαλία, µέθοδος Project, 115 
∆ικαιοσύνη ανηλίκων, 35 
∆ικαστήριο Ανηλίκων, 55, 128 
∆ιπολικές ∆ιαταραχές, 78 
∆υσθυµική ∆ιαταραχή, 78 
∆υσλειτουργία κοινωνικοποιητικών θεσµών, 66 
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Εγκατάλειψη σχολείου, 51, 59 
Εγκλεισµός, 128 

 



 

177 

 

 

Εγκληµατικότητα, εξέλιξη, 65 
Εθιστικές ουσίες, 45 
Εκλογίκευση, 23 
Εκπαιδευτικό σύστηµα, 97 
Εκπαιδευτικοί ως σύµβουλοι, 149, 150, 154, 157 
Εκπαιδευτικοί, 27, 141, 149, 160 
Έκσταση, 49, 55 
Εκφοβισµός, 37, 43, 59, 73, 99 
Ελλιπής σχολική φοίτηση, 41 
Εµπρησµός, 43 
Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή, 70,  72, 140 
Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή και 

αντικοινωνική συµπεριφορά, 72 
Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή, αιτιολογία, 73 
Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή, αντιµετώπιση, 

140 
Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή, συµπτώµατα, 

72 
Ενεργητική ακρόαση, 156 
Ενεργός συµµετοχή των µαθητών, 115 
Ενσυναίσθηση, 154 
Εξάρτηση, σωµατική και ψυχολογική, 47 
Εξαρτησιογόνες ουσίες, 48, 47, 75 
Εξύβριση, 36 
Εξωτερικός έλεγχος συµπεριφοράς, 145-146 
Επαιτεία, 56 
Επανένταξη, 130 
Επανόρθωση, 146 
Επιθετική συµπεριφορά, 36, 37,43 
Επιθετικότητα, 33, 36, 62, 37, 75, 73, 99 
Επιθετικότητα ελεγχόµενη, 39 
Επιθετικότητα εχθρικής µορφής, 38 
Επιθετικότητα µέσα στο σχολείο, 44 
Επιθετικότητα παρορµητική, 39 
Επιθετικότητα συγκαλυµµένη, 37 
Επιθετικότητα φανερή, 37 
Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, 98, 122 
Ερωτικό συναίσθηµα, 20 
Εσωτερικός έλεγχος συµπεριφοράς, 147-148 

Εφηβεία, 9, 15 
Εφηβική ηλικία διάρκεια, 16 

- Η - 

Ηθική ανάπτυξη εφήβων, 31 
Ηθική αυτόνοµη, 32, 118, 144 
Ηθική ετερόνοµη, 31 
Ηθική κοινωνικού συµβολαίου, 31 
Ηθική προσυµβατική, 31 
Ηθική προσωπικών αξιών, 32 
Ηθική συµβατική, 31, 32 
Ηλικία, σχέση µε παραβατικότητα, 58 
Ηπατίτιδα, 50 
Ηρεµιστικά, 46 
Ηρωίνη, 49, 55, 65 
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Θετική ενίσχυση, 145 
Θεωρίες αντικοινωνικής συµπεριφοράς, 86-88 
Θεωρίες βιογενετικές, 88 
Θεωρίες γνωστικές, 88 
Θεωρίες µάθησης, 87 
Θεωρίες οικογενειακές, 89 
Θεωρίες ψυχαναλυτικές, 86 
Θύµα, 44, 45, 101 
Θυµατοποίηση, 44, 57, 59, 99, 118 
Θυµατοποίηση άµεση, 44 
Θυµατοποίηση έµµεση, 44 
Θύτης, 44, 45, 101 

- Ι - 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, 124 
Ισχυροποίηση κινήτρων, 145 

- Κ - 

Καθηγητής - αυθεντία, 40, 97 
Κάνναβη, 49 
Κάπνισµα, 34, 45, 61 
Καταθλιπτικές ∆ιαταραχές, 76, 77 
Καταθλιπτικές διαταραχές, αντιµετώπιση, 136 
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Καταθλιπτικές ∆ιαταραχές, αιτιολογία, 79 
Καταθλιπτικές ∆ιαταραχές, επιδηµιολογία, 77 
Καταθλιπτικές ∆ιαταραχές, επιπτώσεις στην εφηβεία, 

78 
Καταθλιπτικές ∆ιαταραχές, κλινική εικόνα, 77 
Καταθλιπτικές ∆ιαταραχές, ταξινόµηση, 77 
Κατάθλιψη, 75, 78, 81, 95, 125, 137 
Καταστροφή περιουσίας, 43 
Κέντρα Νεότητας, 124 
Κλίκες, 50, 57, 75, 96, 102 
Κλοπή, 43, 51, 56, 59, 93 
Κοινωνία, αξίες και θεσµοί, 103 
Κοινωνικές δεξιότητες, 157 
Κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων, 24-30 
Κοινωνική απόσυρση, 125 
Κοινωνική επανένταξη, 130 
Κοινωνική µάθηση, 87, 107 
Κοινωνική στήριξη, 27, 96 
Κοκαΐνη, 49 
Κτηριακά προβλήµατα σχολείων, 59 
Κυρώσεις αµοιβαιότητας, 119 
Κυρώσεις λογικών συνεπειών, 119 
Κυρώσεις, 119 
Κωδεΐνη, 48 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, παραβάσεις, 43, 56 

- Μ - 

Μάθηση, 150 
Μαθησιακή διαδικασία, 115 
Μανιακό επεισόδιο, 78 
Μανιοκαταθλιπτικό επεισόδιο, 78 
Μαριχουάνα, 49 
Μέθοδοι αντιµετώπισης ανεπιθύµητης συµπεριφοράς, 

143-158 
Μέθοδοι τροποποίησης συµπεριφοράς, 145-146  
Μέθοδος διδασκαλίας, 97, 115 
Μέθοδος επίλυσης του προβλήµατος, 119 
Μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια, 78 
Μείζων Καταθλιπτική ∆ιαταραχή, 78 

Μειονεξίες σωµατικές ή ψυχικές, 19, 91 
Μειονότητες, 96, 106 
Μειούµενη καθοδήγηση, 145 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, 12, 13, 53, 75, 104, 

106, 107, 123, 133 
Μετάθεση, 24 
Μετατόπιση, 24 
Μη καταστροφική συµπεριφορά, 38 
Μη λεκτική επικοινωνία, 156 
Μηχανισµοί άµυνας του Εγώ., 23 
Μηχανιστική µάθηση, 98 
Μίµηση προτύπων, 109, 145, 156 
Μορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς των εφήβων, 

37-52 
Μορφές επιθετικότητας αντιδραστικές, 38 
Μορφές επιθετικότητας δυναµικές, 38 
Μορφίνη, 48 

- Ν - 

Ναρκωτικά, 34, 45, 48, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 81, 93, 
109, 133, 135 

Ναρκωτικά, αίτια χρήσης, 109 
Νευροδιαβιβαστές, 75 
Νοηµοσύνη, 91 
Νοητική ανάπτυξη των εφήβων, 19 

- Ο - 

Οικογένεια, 25, 82, 92, 93, 100, 137, 160 
Οµάδα των συνοµηλίκων, 26 
Οµαδική συµβουλευτική, 148, 155 
Ονειροπόληση, 23 
Οπλοφορία, 54 
Οπλοχρησία, 73 

- Π - 

Παθογένεση συµπεριφοράς, βιολογικές απόψεις, 89 
Παθογένεση συµπεριφοράς, κοινωνικοπολιτιστικές 

απόψεις, 92 
Παθογένεση συµπεριφοράς, ψυχοκοινωνικές 

απόψεις, 92 
Παθογόνος οικογένεια, 93 
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Παιδαγωγική Συµβουλευτική, 149 
Παραβατικές οµάδες συνοµηλίκων, 50, 125 
Παραβατική συµπεριφορά, 34, 35, 40, 41, 68, 99 
Παραβατικότητα στα σχολεία, 56 
Παράγοντες αντικοινωνικής συµπεριφοράς, 85-112 
Παράγοντες αυτοκτονικής συµπεριφοράς, 81 
Παράγοντες επιθετικότητας, 59, 61, 100 
Παράγοντες κοινωνικοποίησης, 27 
Παράγοντες χρήσης ναρκωτικών, 64 
Παραισθησιογόνα, 50 
Παρατήρηση, 156 
Παραυτοκτονία, 80 
Πεθιδίνη, 48 
Πειθαρχία, 117 
Περιθωριοποίηση, 118 
Ποινές, 119, 120 
Ποινικά αδικήµατα, 36 
Ποινική καταδίκη, 37 
Πολιτεία, αρωγή προς εκπαιδευτικούς, 121 
Πολιτεία, αρωγή προς το σχολείο, 120 
Πολιτεία, µέτρα πρόληψης αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς, 123 
Πολιτεία, παρέµβαση στην κοινότητα, 124 
Πολιτιστικά Κέντρα, 124 
Προβλήµατα µε το σχολείο, 40 
Προβολή, 24 
Προστατευτικοί παράγοντες, 112, 117, 134 
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Ρατσισµός, 43 

- Σ - 

Σεξουαλική ανάπτυξη των εφήβων, 20 
Σεξουαλική ανάπτυξη, 20 
Σεξουαλική κακοποίηση, 82 
Σεξουαλική ολοκλήρωση, 21 
Σεξουαλική παρενόχληση, 43 
Σεροτονίνη, 75 
Σηµαντικοί άλλοι, 27 

Σκασιαρχείο, 42, 43, 57, 99, 103 
Συγκεκριµένη σκέψη, 19 
Σύγχρονος τρόπος ζωής, 92 
Συµβουλευτικές τεχνικές, 155 
Συµβουλευτική, 148, 149, 150 
Συµβουλευτική αντιµετώπιση, 161 
Συµβουλευτική διαδικασία, 147 
Συµβουλευτική και Εκπαίδευση, 148 
Συµβουλευτική παρέµβαση, 147-158 
Συµβουλευτική συνέντευξη, 144, 155 
Συµβουλευτική σχέση, 151, 152 
Συµβουλευτική, προληπτική και θεραπευτική, 148 
Συµβουλευτικοί Σταθµοί, 124 
Σύµβουλος, 152 
Σύµβουλος, χαρακτηριστικά, 153 
Συµµορίες, 58 
Συµπεριφοριστικές τεχνικές, 146 
Συναισθηµατικές και ψυχολογικές διαταραχές των 

εφήβων, 32-36 
Συναισθηµατική ανάπτυξη των εφήβων, 21 
Συναισθηµατική αποµόνωση, 23 
Συναισθηµατική αστάθεια, 21 
Συναισθηµατική συµπεριφορά, 21 
Συνέπειες χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, 48 
Συνεργατικό κλίµα, 116 
Συνοµήλικοι, 26, 27, 92, 95, 141 
Συστήµατα ταξινόµησης ψυχικών διαταραχών, 69 
Σχέσεις γονέων - παιδιών, 93, 125 
Σχέσεις εκπαιδευτικών - µαθητών, 59 
Σχολείο, 40, 61, 92, 97, 138, 160 
Σχολές γονέων, 124 
Σχολική αποτυχία, 71, 75, 98, 99, 118 
Σχολική επίδοση, 60 
Σχολική Συµβουλευτική, 149 
Σχολική φοίτηση, 41 
Σχολικό κλίµα, 59, 97 
Σχολικός χώρος, διευθέτηση, 117 
Σωµατική ανάπτυξη των εφήβων, 17 
Σωµατική καταπόνηση, 91 
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Σωφρονιστικά Καταστήµατα Ανηλίκων, 128 

- Τ - 

Ταυτότητα του Εγώ, 28 
Τεστοστερόνη, 75 
Τεχνικές τροποποίησης της συµπεριφοράς, 143 
Τηλεόραση, 107 
Τυπική σκέψη, 19 
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Υπερβολική δόση ναρκωτικών, 50, 65 
Υπνωτικά, 46, 48 
Υποβολή ερωτήσεων, 156 
Υποκουλτούρες, 96 
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Φαρµακευτικές ουσίες, 46 
Φαρµακευτική θεραπεία, 140 
Φεντανύλη, 48 
Φυγή, 23 
Φύλο, σχέση µε παραβατικότητα, 58 
Φύλο, χαρακτηριστικά, 17 

- Χ - 

Χασίς, 49 
Χρήση εθιστικών ουσιών, 36, 39, 45, 55, 59, 60, 61, 

109, 110 
Χρήση εθιστικών ουσιών, αίτια, 108 
Χρήση εθιστικών ουσιών, αντιµετώπιση, 133-135 
Χρήση εθιστικών ουσιών, πρόληψη, 133-135 
Χρήση ναρκωτικών, 47 
Χρήση όπλων, 37 
Χρήση συµφωνιών και συµβολαίων, 146 
Χώροι άθλησης, 124 

- Ψ - 

Ψυχαναλυτικές θεωρίες, 86 
Ψυχιατρικοί παράγοντες αντικοινωνικής  

συµπεριφοράς, 67-84 
Ψυχικές διαταραχές, 67, 68 
Ψυχοδραστικές ουσίες, 47, 48, 134 

Ψυχοθεραπεία, 137 
Ψυχολογικά προβλήµατα, 33 
Ψυχολογική ανάπτυξη των εφήβων, 21 
Ψυχολογικό κλίµα σχολείου, 115, 157 
Ψυχοσυναισθηµατικές διαταραχές των εφήβων, 34 
Ψυχοσωµατική ανάπτυξη των εφήβων, 16 – 23 

 



 


