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Ξεθίλεζα ζαλ ζεξαπεπηήο βιέπνληαο σο επί ην πιείζηνλ πνιινύο 

εθήβνπο Μέζα από απηέο ηηο ζπλαληήζεηο ήιζα ζε επαθή κε ηνπο 

πνιιαπινύο κεδεληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη νη άλζξσπνη 

αληηκέησπνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβηθήο πνξείαο: 

α)Καη’ αξρήλ νη έθεβνη, θαζώο έξρνληαη  απνκπζνπνηήζεηο ζε πξόζσπα 

θαη πξάγκαηα αιιά θαη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ίδην ηνπο ην ζώκα. 

β)Τελ ίδηα ζηηγκή θαη νη γνλείο,  θαζώο ράλεηαη ε ζρέζε πνπ είραλ κέρξη 

ηώξα θαη ζηελ ζέζε ηνπ κέρξη πξόηηλνο γλώξηκνπ (θαη πξνβιέςηκνπ) 

παηδηνύ ηνπο,  

 μεπξνβάιεη έλαο άγλσζηνο. 

Μέζα ινηπόλ από απηήλ ηελ θαηάζηαζε, δεκηνπξγείηαη κηα βάζε ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ησλ λέσλ αλζξώπσλ, πνπ ζα παίμεη, ίζσο, ζπνπδαίν ξόιν 

ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο. 

Χσξίο λα εξσηεζνύλ, θαη νη κελ θαη νη δε, έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

πνιινύο κεδεληζκνύο θαζώο θαηαξξέεη ε γλώξηκε θαη νηθεία ηνπο 

πξαγκαηηθόηεηα. 

Δπξηζθόκελνη κέζα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε κεηεσξηζκνύ, ζπρλά νη 

άλζξσπνη ςάρλνπλ γηα κηα βάζε ζηήξημεο, θάηη πνπ ζα εμαιείςεη ην 

κεδέλ ζην νπνίν βξίζθνληαη. 

Βιέπνπκε έηζη, πνιιέο θνξέο, λα ππάξρεη κεγάιε πίεζε πξνο ηνπο 

εθήβνπο λα πξνζαξκνζηνύλ ζε κία θαηαζθεπή θηηαγκέλε από ηνλ θόζκν 

ησλ ελειίθσλ, ε νπνία θαη’ νπζία δελ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Καινύληαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζε θάηη πνπ δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζώξην 

λα γίλνπλ ν εαπηόο ηνπο. 

(Άξαγε όηαλ ήηαλ παηδηά κπνξνύζαλ θάπνηεο θνξέο λα είλαη ν εαπηόο 

ηνπο; ίζσο  νύηε ηόηε λα ζπλέβαηλε απηό)  

Καηά πόζν ε πεξίνδνο ηεο εθεβείαο είλαη ε κεγάιε επθαηξία γηα έλαλ 

άλζξσπν λα κπνξέζεη, κέζα από ηηο κάρεο κε ηνπο κεδεληζκνύο λα 

πεξάζεη ζηελ πξαγκαηηθή ειεπζεξία, ζηελ πξαγκαηηθή γλσξηκία κε ηνλ 

ίδην ηνλ εαπηό ηνπ; 

Απηό ηζρύεη θαη γηα ηνπο εθήβνπο θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο. 

Βέβαηα, απαξαίηεηα πξνϋπόζεζε, είλαη όηη ζα πξέπεη πξώηα λα 

αλαγλσξίζεη απηή ηελ πξσηόγλσξε θαηάζηαζε-δπλαηόηεηα, θαη λα 

αλαξσηεζεί θαηά πόζν ηελ αληέρεη, πόζν αληέρεη λα δήζεη κε ηνλ πόλν 

πνπ ηελ ζπληξνθεύεη. 

Ζ εύθνιε ιύζε ζα είλαη λα δηαιέμεη λα δήζεη κέζα ζε κία θαηαζθεπή, 

από ηηο ηόζεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη έηνηκεο ζηνλ θόζκν ησλ ελειίθσλ. 



Ζ θαηαζθεπή ζα ηνπ δώζεη κία ςεπδαίζζεζε αζθάιεηαο θαη βεβαηόηεηαο 

πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ απόζηαζε πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδεη από ην άγρνο 

θαη ηνλ πόλν, από ηελ αβεβαηόηεηα θαη ηνπο κεδεληζκνύο πνπ έξρνληαη 

θαη ηνλ βξίζθνπλ. 

Ο άλζξσπνο ν νπνίνο δεη αλαπζεληηθά, ζέιεη κία βέβαηε, δπλαηή, θαη 

πιήξε ύπαξμε, πνπ ζα δεη ζε κία πξνβιέςηκε θαη ειέγμηκε 

πξαγκαηηθόηεηα. 

Αληηζηέθεηαη ζπλέρεηα ζην άγλσζην ,ζηελ αβεβαηόηεηα ,ζηνλ πόλν θαη 

βέβαηα, αληηζηέθεηαη θαη εμνρήλ ζηελ ζλεηόηεηα ηνπ θαη ηελ πεξαηόηεηα 

ηνπ. Όζν πνην πνιύ αληηζηέθεηαη ηόζν πνην πνιύ απνκαθξύλεηαη από ηνλ 

αιεζηλό – απζεληηθό εαπηό ηνπ θαη κεγαιώλεη ην θελό κέζα ηνπ. 

Απηά ηα παηδηά ηα νπνία έξρνληαη ηώξα, θαη κέζα από ηελ εμέιημή ηεο 

ηερλνινγίαο ηα έρνπκε βπζίζεη ζηνλ ςεύηηθν θόζκν ηνπ 

θαηαλαισηηζκνύ, κήπσο απηά ηα παηδηά είλαη ε κόλε καο` ειπίδα γηα λα 

καο κάζνπλ θη εκάο λα δνύκε απζεληηθά ¨Μήπσο κέζα από ηνλ πόλν θαη 

ηελ απνδνρή ηεο αβεβαηόηεηαο, κέζα από ηελ απνδνρή ηεο πεξαηόηεηαο 

θαη ηεο ζλεηόηεηαο καο ζα ήηαλ δπλαηόλ λα κπνξέζνπκε λα ληώζνπκε 

ζαλ άλζξσπνη ηελ πξαγκαηηθή ειεπζεξία ηεο ύπαξμεο καο; 

Τν κόλν ίζσο αιεζηλά ζεκαληηθό πνπ ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε γηα 

ηνπο εθήβνπο εκείο νη ελήιηθνη ζα ήηαλ, (αλ κπνξνύζακε βέβαηα λα ην 

θάλνπκε πξώηα εκείο)λα ηνπο επηζεκαίλνπκε όηη έρνπλ θαη απηή ηελ 

επηινγή. 

Γη απηό αθξηβώο καο κηιάεη ε θαηλνκελνινγία καο δείρλεη θαηαξρήλ ,ην 

αλνηθηό βιέκκα πνπ πξέπεη λα έρνπκε ώζηε λα κπνξέζνπκε λα 

μερσξίζνπκε απηέο ηεο επηινγέο πνπ αλνίγνληαη κπξνζηά καο. 

Μαζαίλνληαο λα ηεο μερσξίδνπκε ήδε έρνπκε θάλεη έλα βήκα έηζη ώζηε 

λα πάςνπκε λα δνύκε πεξηνξηζκέλα. 

Βιέπνπκε όηη ν ρώξνο πνπ δηαλνίγεηαη κπξνζηά καο είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξνο από απηό πνπ μερσξίδακε εκείο κέρξη ηώξα. 

Γηα ηνλ ελήιηθν ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ πνην δύζθνια γηαηί πξέπεη 

πξώηα λα μεθνξησζεί ην θνξηίν ησλ θαηαζθεπώλ πνπ θνπβαιάεη ηόζα 

ρξόληα πάλσ ηνπ ,θαη ζίγνπξα ,απηό ην εγρείξεκα είλαη πνιύ δύζθνιν. 

Σε αληίζεζε ηα παηδηά ζηελ εθεβεία, έρνπλ πνιύ κηθξόηεξν θνξηίν  

θαηαζθεπώλ πάλσ ηνπο ,πνην αλνηθηό κπαιό ,θαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα, 

γηα λα κπνξέζνπλ λα επηρεηξήζνπλ έλα ηέηνην εγρείξεκα. 

Έηζη ινηπόλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα γίλνπλ δάζθαινη ησλ δαζθάισλ 

ηνπο γνλείο ησλ γνληώλ ηνπο. 

 Θα ήζεια ηώξα λα αλαθεξζώ ζε έλα πεξηζηαηηθό ην νπνίν ηαηξηάδεη κε 

απηά ζηα νπνία αλαθέξνκαη. 

Θα ζαο κηιήζσ γηα ηνλ Ν, έλα παηδί 14 ρξόλσλ ην νπνίν ην έθεξαλ ζε 

εκέλα νη γνλείο γηα ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζίαδε θπξίσο 

απέλαληη ζε απηνύο. 



Όηαλ πξσηνζπλάληεζα ηνλ Ν, ην πξώην πνπ δηέθξηλα ήηαλ έλαλ 

άλζξσπν κε κεγάιε δίςα λα κηιήζεη θαη λα έρεη απέλαληη ηνπ  θάπνηνλ 

πνπ λα ελδηαθέξεηαη λα ηνλ αθνύζεη. 

Τν πξώην ηνπ παξάπνλν ήηαλ όηη ε κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο κε ηνπο 

γνλείο ηνπ δελ ηνπ επέηξεπαλ λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο. 

Ο Ν είλαη ζηα 14 θαη νη γνλείο ηνπ ζηα 60.επίζεο έρεη κηα δίδπκε αδεξθή 

,ε νπνία είλαη «ηύπνο θαη ππνγξακκόο» νπόηε θαη ην αγαπεκέλν παηδί 

ησλ γνληώλ. 

Α) η ζχέζη με ηον παηέρα 
Εειεύεη ηνπο θίινπο ηνπ πνπ κπνξνύλ θαη παίδνπλ κε ηνπο παηεξάδεο 

ηνπο , 

παηρλίδηα ηεο ειηθίαο ηνπ όπσο πρ. Πνδόζθαηξν ε  play station. 

Απηό όκσο πνπ ηνλ πεηξάδεη πεξηζζόηεξν είλαη όηη δελ κπνξεί λα κηιήζεη 

κε ηνλ παηέξα ηνπ, γηα ηνλ έξσηα θαη ηεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ. 

Μηα θνξά πνπ πξνζπάζεζε θάηη ηέηνην ν παηέξαο ηνλ κάισζε, θαη ηνπ 

είπε λα κελ ηνλ μαλαξσηήζεη ηέηνηα πξάγκαηα. 

Δπίζεο όηαλ βιέπεη ηειεόξαζε θαη δείρλεη θάπνηα εξσηηθή ζθελή ν 

παηέξαο ηνπ πάεη θαη ηνπ αιιάδεη ην θαλάιη ,θαη απηό είλαη κηα από ηεο 

αηηίεο γηα ηνπο ηζαθσκνύο κέζα ζην ζπίηη. 

Ο παηέξαο ηνπ δάζθαινο ζην επάγγεικα, ζην παξειζόλ ρξεζηκνπνίεζε 

ηνλ Ν, ζαλ παξάδεηγκα πξνο ζπκκόξθσζε γηα ηα άιια παηδηά κέζα ζηελ 

ηάμε, θαη δπζηπρώο, ρηππώληαο ηνλ θάπνηεο θνξέο. 

Όια απηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα θσιηάζεη κέζα ζην παηδί έλα 

αίζζεκα εθδίθεζεο απέλαληη ζηνλ παηέξα ηνπ. 

Έηζη ινηπόλ  ην ιέεη θαζαξά, θαη είλαη πνιύ μεθάζαξν κέζα ηνπ «ηώξα 

πνπ κεγάισζα θαη ζσκαηηθά είκαη πνην δπλαηόο από ηνλ παηέξα κνπ, ηνλ 

εθδηθνύκαη γηα απηά πνπ κνπ έθαλε όηαλ ήκνπλ κηθξόο» 

Β) η ζχέζη με ηην μηηέρα 
Ζ κεηέξα ηνπ από ηελ άιιε ζην ζπίηη, πξνζπαζνύζε λα πξνζηαηεύζεη ην 

θνξίηζη ηελ δίδπκε αδεξθή ηνπ Ν, από ηελ επηζεηηθή πνιιέο θνξέο 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αγνξηνύ,(ρσξίο πάλησο λα θηαίεη πάληα απηόο) 

ρξεζηκνπνηώληαο θαη απηή δπζηπρώο βία. 

Γπζηπρώο πεξηνξίδεηαη κόλν ζην λα κηιάεη θαη λα καιώλεη ηνλ Ν, θαη όρη 

λα ηνλ αθνύζεη θα απηόλ θάπνηεο θνξέο, κήπσο θαη ππάξρεη θάηη πνπ 

ίζσο απηή δελ έρεη θαηαιάβεη 

Γ) η ζχέζη με ηην αδερθή 

Με ηελ αδεξθή ηνπ ,ε ζρέζε ήηαλ κάιινλ αληαγσληζηηθή, θαη από όηη 

θαηάιαβα απηό κάιινλ, δεκηνπξγήζεθε από ην θνξίηζη παξά από ηνλ Ν. 

Ο Ν ληώζνληαο παηδί, πξνζπαζνύζε πνιιέο θνξέο λα παίμεη καδί ηεο, 

απηή γλσξίδνληαο όηη ν Ν είλαη ην καύξν πξόβαην κέζα ζην ζπίηη, ην 

εθκεηαιιεπόηαλ, έβαδε ηεο θσλέο γηα λα ηελ ζώζνπλ νη γνλείο ηεο ,ν Ν 

εθλεπξηδόηαλ ηελ ρηύπαγε ,θαη ηειηθά ηα πξάγκαηα ρεηξνηέξεπαλ γηα 

απηόλ κέζα ζην ζπίηη. 



Δπίζεο ζην ζρνιείν ν Ν είλαη ην πνην δεκνθηιέο παηδί ζε αληίζεζε κε ηελ 

αδεξθή ηνπ, ε νπνία έρεη πνιύ ιίγνπο θίινπο. 

Απηό ηελ έθαλε λα δειεύεη ,θαη λα πεγαίλεη ζην ζπίηη θαη λα ιέεη ην θάζε 

ηη άζρεκν πνπ κπνξεί λα είρε ζπκβεί ζηνλ Ν ζην ζρνιείν. 

Απηό ήηαλ κηα αθόκα αηηία γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Ν βία ελαληίνλ ηεο. 

Έηζη ινηπόλ κέζα ζην ζπίηη δεκηνπξγήζεθε κηα θαηάζηαζε ην πώο ζα 

πξνζηαηέςνπκε ηελ Μ από ηνλ Ν. 

Μέζα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ν Ν  έλησζε όηη είλαη κόλνο ηνπ ελαληίνλ 

ηξηώλ θαη  μέλνο κέζα ζην ζπίηη ηνπ, όπσο ν ίδηνο κνπ είπε. 

Αθνύ ινηπόλ θπινύζε ν θαηξόο θαη ζπλερίδακε ηεο ζπλεδξίεο ,θαη κε 

αθνξκή ην πεξηζηαηηθό ζην όπνην ν εηδηθόο θξνπξόο δνινθόλεζε ελ 

ςπρξώ ηνλ κηθξό Αιέμε ,θαη νη θαζαξίεο πνπ αθνινύζεζαλ ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο, αιιά θαη ε θαηάζηαζε πνπ είδε ηελ πόιε ν Ν κεηά(παληνύ 

κύξηδε βία ,θαηαζηξνθή, ζάλαην όπσο κνπ είπε ζπγθεθξηκέλα) θαηάιαβε 

όηη ε βία δελ είλαη θαη ην θαιύηεξν πξάγκα ζηνλ θόζκν, θαη όηη δελ 

γηλόκαζηε θαιύηεξνη  αληαπνδίδνληαο ηνλ ζπκό καο ζε θάπνηνλ πνπ καο 

έρεη πνλέζεη κε ηνλ ίδην ηξόπν , έηζη ινηπόλ άιιαμε ηελ πξαθηηθή ηνπ. 

Μνπ έιεγε ινηπόλ «επεηδή ηνπο ιείπακε θαη δελ ζέισ λα ζεθώλσ ρέξη 

πάλσ ηνπο, ηώξα πνηα απιά ηνπο βξίδσ θαη έηζη μεζπκαίλσ» 

Απηό ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη ίζσο έλα βήκα κπξνζηά κηα θαη 

ν Ν θαηάιαβε όηη ε βία δελ είλαη ν ζσζηόο ηξόπνο γηα λα ιύλνπκε ηεο 

δηαθνξέο καο.  

Ο ζπκόο όκσο ζπλερίδεη λα θσιηάδεη κέζα ζηελ ςπρή απηνύ ηνπ παηδηνύ,  

θαη απηό έρεη επίδξαζε θαη ζην ζρνιείν ηνπ, όπνπ έρεη δηαμηθηζκνύο ηόζν 

κε θάπνηνπο θαζεγεηέο όζν θαη ζπκκαζεηέο ηνπ.  

Καηά θαηξνύο έθαλα θαη θάπνηεο ζπλαληήζεηο κε όιε ηελ νηθνγέλεηα, θαη 

πξνζπαζνύζα δεκηνπξγώ δηαιόγνπο κεηαμύ ηνπο. 

Σηελ αξρή ηα πξάγκαηα ήηαλ δύζθνια, αθνύ ν κηθξόο όηαλ δηαθσλνύζαλ 

ακέζσο έβξηδε, κε ηνλ θαηξό όκσο ,θαη αθνύ νη γνλείο ηνπ ,ηνπ έδσζαλ 

ην ρώξν λα κηιήζεη θαη απηνί λα ηνλ αθνύζνπλ πξαγκαηηθά ν άζρεκνο 

ηξόπνο κε ηνλ όπνην κηινύζε έθπγε  από ην ζηόκα ηνπ δηα καγείαο. 

Δπίζεο θαη κε ηελ βνήζεηα ηελ δηθή κνπ, ηόζν ν Ν όζν θαη νη γνλείο ηνπ, 

θαηάιαβαλ όηη άιιν είλαη λα είλαη ν άιινο όπσο ηνλ ζέισ εγώ θαη άιιν 

λα κπνξώ  λα ηνλ δσ όπσο πξαγκαηηθά είλαη, θαη λα ηνλ απνδερηώ έηζη. 

Μπνξεί λα κελ ιύζεθαλ όια ηα πξνβιήκαηα κεηαμύ ηνπο, κηα θαη έλα 

Παηδί ζηελ εθεβεία έρεη θαη ηα μεζπάζκαηα ηνπ θαη ζα παξεθηξαπεί 

θάπνηεο  θνξέο, έκαζαλ όκσο ηνπιάρηζηνλ λα κπνξνύλ λα ηα ζπδεηάλε 

,θαη λα απνδέρνληαη, ν έλαο ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ άιινπ ,θαη απηό 

ηνπο ην δίδαμε ν Ν, απιά κέρξη ηώξα ην πξνζπαζνύζε κε ιάζνο ηξόπν. 

Γελ ζα μεράζσ πνηέ ηελ αηάθα πνπ κνπ είπε κηα κέξα ν Ν «είκαη πνιύ 

ραξνύκελνο πνπ επηηέινπο σξίκαζε ν παηέξαο κνπ, ηώξα κπνξώ πνηα λα 

ηνπ θάλσ εξσηήζεηο εξσηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ,θαη απηόο λα κνπ απαληάεη 

ρσξίο λα εθλεπξίδεηαη. 



Άξαγε πνηνο είλαη ινηπόλ εδώ ν δάζθαινο θαη πνηνο ν καζεηήο; Mηθξή 

ζεκαζία έρεη απηό, κηα θαη νη ξόινη κάιινλ ζα ελαιιάζζνληαη ζπλέρεηα. 

Μήπσο ηειηθά απηό πνπ άιιαμε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο είλαη ε 

αλαγλώξηζε ελόο άιινπ βιέκκαηνο θαη από ηεο δπν κεξηέο, κηα επηινγή ε 

νπνία ππήξρε, θαη απιά όληαο θπιαθηζκέλνη ζηεο θαηαζθεπέο, ηνπ 

παξειζόληνο δελ κπνξνύζαλ λα ηελ αλαγλσξίζνπλ; 

Καη ν ξόινο ηνπ ζεξαπεπηή; ίζσο δελ κπνξώ λα γεληθεύζσ 

πεξηγξάθνληαο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν ζεξαπεπηήο 

«πξέπεη» λα είλαη ζε όιεο ηεο ζεξαπείεο. 

Σηελ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία όκσο, έλησζα όηη ήηαλ αξθεηό λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο «ρώξνο» γηα ηνλ έθεβν όπνπ δελ ζα ληώζεη απεηιή, 

αληαγσληζκό θαη θόβν.  

Να εκπηζηεπζεί θαη λα αθήζεη λα μεδηπισζνύλ νη ζθέςεηο ηνπ. Σρόιηα 

από ηνλ ζεξαπεπηή πεξηζζόηεξν δηεπθξηληζηηθά θαη ελζαξξπληηθά. 

Τν ίδην έλησζα όηη ρξεηάδνληαλ θαη νη γνλείο ηνπ: Να μεθνβεζνύλ θαη λα 

εκπηζηεπζνύλ. 

Σηελ νπζία, θαη νη δπν πιεπξέο ρξεηάδνληαλ έλαλ ζπκπαξαζηάηε πνπ ζα 

ηνπο ζπληξόθεπε θαη ζα ηνπο εκςύρσλε ζηελ δύζθνιε πνξεία κέζα από 

ηνπο δηαδνρηθνύο κεδεληζκνύο ηεο εθεβείαο. 

 


