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                                ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
   Το τέλος κάθε ερευνητικής διαδικασίας είθισται να τίθεται αρχικά υπό τη µορφή 
ευχαριστιών, αλλά και συνολικότερης αναδροµής της διαδικασίας που ακολουθήθηκε 
και των ανθρώπων που διαδραµάτισαν σηµαίνοντα ρόλο. Πρωταρχικά αισθανόµαστε 
την ανάγκη να εκφράσουµε τις ειλικρινέστερες ευχαριστίες µας στο τµήµα 
Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, για την 
ευκαιρία που µας παρείχε να ακολουθήσουµε ένα εµπευσµένο και επιστηµονικό 
παόγραµµα σπουδών, µε πλούσιες αναζητήσεις και σηµαντικές ανατροφοδοτήσεις 
καθ’ όλο το διάστηµα φοίτησης µας. 
   Κατά την περίοδο ανάληψης και οργάνωσης αυτής της εργασίας, η παρουσία της 
καθηγήτριας Ελένης Γαλενιανού υπήρξε καταλυτική καθώς τόσο η επιστηµονική της 
κατάρτιση όσο και η συνεργατική της διάθεση έθεσε εξ’ αρχής το κριτήριο της 
εκπόνησης µιας άρτιας κατά το δυνατόν πτυχιακής εργασίας. 
   Ιδιαίτερα αισθανόµαστε την ανάγκη να εκφράσουµε τις θερµότερες ευχαριστήριες 
µας στον Παιδοψυχίατρο κ.Μακαρώνα Νικόλαο, διευθυντή του Κέντρου Ψυχικής 
Υγιεινής του Ν.Ηρακλείου. Η συνεργασία του και η δεκτικότητα που επέδειξε 
λειτούργησε καταλυτικά στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. 
   Τέλος, οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τα φροντηστήρια Θεµέλιο και Οµόσηµο, για 
την εµπιστοσύνη που µας επέδειξαν κατά την διεξαγωγή του ερευνητικού µέρους της 
εργασίας αυτής. 
   Η εργασία αυτή, αφιερώνεται στους γονείς µας, οι οποίοι µας στήριξαν από την 
αρχή των σπουδών µας µέχρι το πέρας τους. Γεµάτες σκέψεις και συναισθήµατα για 
τους γονείς µας που πιθανώς ‘‘υπέφεραν’’ από την εφηβεία µας, εκφράζουµε ένα 
θερµό ‘‘ευχαριστώ’’. 
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                                        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
     Η παρούσα πτυχιακή εργασία διεξήχθη από τις σπουδάστριες Αµπατζίδη 
∆ιονυσία και Σεµελίδου Ευαγγελία.Αφορµή για την επιλογή του συγκεκριµένου 
θέµατος στάθηκε η παρακάτω παράγραφος: ΄΄Οι νέες οµάδες ηλικίας έχουν πάντοτε 
την τάση να διαφοροποιούνται µε το ντύσιµο, την αισθητική του σώµατος, τη 
συµπεριφορά και τη γλώσσα.(Φραγκουδάκη, 1987)6.¨Ετσι τέθηκε σ’ έµας ο 
προβληµατισµός για ποιο λόγο οι νέοι χρησιµοποίουν διαφορετικό δίαυλο 
επικοινωνίας τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους ενήλικες. Καθώς και µε ποιο τρόπο 
επιτυνχάνεται αυτός. 
 
   Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση και η καταγραφή του 
έφηβικού λόγου και πιο συγκεκριµένα ο τρόπος µε τον οποίο επικοινωνούν οι 
έφηβοι ηλικίας 14 εως 17 µεταξύ τους, µε τους γονεις τους και µε το άλλο 
φύλο.Επίσης για ποιους λόγους αναπτύσσουν µια δική τους αργκο και πως 
δηµιουργείται αυτή. 
 
   Όσο αναφορά τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της 
παρούσας εργασίας, για το θεωρητικό µέρος είναι κυρίως  της βιβλιογραφικής και 
ηλεκτρονικής αναζήτησης. Στο δεύτερο µέρος πραγµατοποιήθηκε διερευνητίκη- 
εµπειρική έρευνα, µε έµφαση στην ποιοτική ανάλυση, χρησιµοποιώντας 
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. Το δείγµα της έρευνας ήταν έφηβοι ηλικίας 14 εως 17 
που κατοικούν στο νοµό Ηρακλείου και διεξήχθη σε φροντηστίρια της 
πόλης.Επίσης χρησιµοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό από το 3ο γυµνάσιο Ηρακλείου 
και γράµµατα εφήβων. 
 
    Βασικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκπόνηση της πτυχιακής 
εργασίας ήταν η ελλειπής ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφή.Βασική πηγή 
βιβλιογραφίας ήταν η κεντρική βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης η βιβλιοθήκη της 
σχολής Σ.Ε.Υ.Π καθώς και η κεντρικη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου 
πανεπιστηµίου Θεσ/κης, του Παιδαγωγικού και Φιλοσοφικού τµήµατος του 
πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,και τέλος η Ζωσιµαία βιβλιοθήκη Ιωαννίνων και το 
Εθνικό Κέντρο Ερευνών. Παρ’ όλα αυτά όµως η βιβλιογραφία και ο αριθµός 
εντύπων ήταν εντυπωσιακά περιορισµένος κάτι που δυσκόλευε σηµαντικά το έργο 
µας. Ετσι για να έχουµε όσο το δυνατόν πληρέστερη βιβλιογραφική κάλυψη για το 
θέµα που αναλύουµε απευθυνθήκαµε σε επιστήµονες που έχουν ασχοληθεί µε το 
θέµα. Συναντήσαµε στο γραφείο του στην Αθήνα τον κ Σιδέρη Νίκο ο όποιος  είναι 
διδάκτωρ του τµήµατος Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστηµίου έχει ασχοληθεί 
µε τον εφηβικό λόγο και έχει  εκδόσει δοκίµιο µε τίτλο « Και Όµως Μιλάνε» από 
τις εκδόσεις Καστανιώτη.Επίσης επικοινωνήσαµε µέσω internet µε την κ. 
Ιορδανίδου καθηγήτρια του Παιδαγωγικού τµήµατος Πατρας η οποία µεσολάβησε 
ώστε να επικοινωνήσουµε µε τον κ Ανδρουτσόπουλο Ιωάννη διδάκτωρ καθηγητή 

                                           
6 Φραγκουδάκη Άννα , Γλώσσα και Ιδεολογία, Εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 1999 
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γλωσσολογίας στο πανεπιστήµιο Χαΐδελβέργη της Γερµανίας του οποίου η βοήθεια 
ήταν πολύτιµη. 
 
    Τέλος ως προς τη δοµή η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία βασικά 
κεφάλαια. 
: 
    Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρουµε τις σωµατικές και ψυχολογικές αλλαγες στην 
αναπτυξη του εφήβου οι οποίες συντελούν στην επερχόµενη εφηβική θύελλα (Anna 
Freud 1958).Επίσης αναφέρουµε το ρόλο της οικογένειας στην κοινωνικοποίηση 
του εφήβου και την ταυτότητα του εγω που αναπτυξιακά κατακτάραι στην εφηβεία. 
 
   Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρουµε τους χαρακτηριστικούς τρόπους εκφρασης 
των εφήβων µε τους γονεις τους, τους συνοµηλίκους τους, το άλλο φύλο αλλά και 
την επικοινωνία τους στο χώρο του σχολείου µε τους καθηγητές τους 
 
   Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη σηµασία της γλώσσας,τη γλωσσική ανάπτυξη 
των εφήβων,ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γλώσσας τους και πως αυτή 
αναπτύσσεται. 
 
   Ακολουθεί το κεφάλαιο της µεθοδολογίας της έρευνας το οποίο περιλαµβάνει τις 
υποθέσεις  και τη µεθοδολογια της ανάλυσης των στοιχείων. 
 
   Επόµενο κεφάλαιο είναι η ανάλυση των στοιχείων από τη λήψη των 
συνεντεύξεων. 
   Τέλος παρουσιάζονται τα τελικά συµπεράσµατα της συγκεκριµένης εργασίας.      
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Κεφάλαιο 1ο  
 
1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ 
 
1.1. ΗΒΗ - ΕΦΗΒΕΙΑ 
  

Αναφέρεται σε µια σχετικά σύντοµη περίοδο, διάρκειας 2 ως 4 ετών 
περίπου, βιολογικής ανάπτυξης, κατά την οποία πραγµατοποιούνται οι 
βιοσωµατικές αλλαγές που σχετίζονται µε την ωρίµανση της γενετήσιας 
λειτουργίας.  
Α. Πρωτεύοντα γνωρίσµατα της ήβης: ωρίµανση των γεννητικών αδένων (όρχεων 
του άρρενος και ωοθηκών του θήλεος), η παραγωγή ώριµων σπερµατικών 
κυττάρων, η διόγκωση και η λειτουργική προετοιµασία της µήτρας για τη φιλοξενία 
του κυήµατος, η ανάπτυξη των οργάνων και των αδένων του άρρενος που 
χρησιµεύουν για την παραγωγή, τη διαφύλαξη και τη διοχέτευση προς τα έξω του 
σπέρµατος.  
Β. ∆ευτερεύοντα γνωρίσµατα της ήβης: αναφέρονται σε εξωτερικά – 
φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι επικουρικά της γενετήσιας 
λειτουργίας και συµβάλλουν στην ετερόφυλη έλξη και τη σεξουαλική 
καταλληλότητα, όπως είναι η ηβική κόµη, η διόγκωση των µαστών στα θήλεα, η 
τρίχωση του προσώπου στα άρρενα, η αλλαγή του τόνου της φωνής7. 

Αντίστοιχα η εφηβεία αναφέρεται σε µια εκτενέστερη αναπτυξιακή περίοδο, 
διάρκειας 7 ως 8 ετών, και περιλαµβάνει τις αλλαγές που συµβαίνουν και στους 4 
βασικούς τοµείς της ανάπτυξης: το βιοσωµατικό, το γνωστικό, το συναισθηµατικό 
και το κοινωνικό τοµέα. Η εφηβεία δηλαδή είναι έννοια ευρύτερη της ήβης και 
εµπεριέχει την ήβη. Η ήβη ασφαλώς αποτελεί την κορυφαία, την πιο 
χαρακτηριστική πλευρά της εφηβείας, αλλά είναι µόνο το βιολογικό µέρος της 
εφηβείας.  

Ορισµένοι µελετητές8 χωρίζουν την ήβη σε 2 φάσεις: προεφηβεία όπου ενώ 
αναπτύσσονται τα εξωτερικά σωµατικά χαρακτηριστικά, ωστόσο δεν παράγονται 
ακόµα ώριµα σπερµατικά κύτταρα (σπερµατοζωάρια, ωάρια) και την κύρια εφηβεία, 
όπου πλέον παρατηρείται πλήρης ανάπτυξη των προηγούµενων χαρακτηριστικών. 
Ως διαχωριστικό σηµείο µεταξύ των δύο αυτών φάσεων συνήθως λαµβάνεται στα 
κορίτσια η πρώτη έµµηνορύση και στα αγόρια η πρώτη εκσπερµάτωση.  
 
1.1.1. Χρονολογική οριοθέτηση της εφηβείας 
  

Ως αφετηρία της περιόδου λαµβάνεται το χρονικό σηµείο στο οποίο το 
άτοµο γίνεται ικανό για αναπαραγωγή και ως πέρας το χρονικό σηµείο στο οποίο το 
άτοµο θεωρείται έτοιµο να αναλάβει το ρόλο του ενηλίκου.  
 Ακόµη µεγαλύτερες δυσχέρειες παρουσιάζει ο χρονικός προσδιορισµός του 
τέλους της εφηβικής ηλικίας, γιατί το περιεχόµενο της έννοιας της ωριµότητας 
καθορίζεται κατά ένα µεγάλο βαθµό από το είδος της κοινωνίας στην οποία ζει το 
άτοµο, και είναι εποµένως θέµα περισσότερο τόπου και χρόνου. Όσο πιο πολύπλοκη 

                                           
7 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν., Εξελικτική Ψυχολογία, τόµ.4, σελ.11-12. 
8 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν., όπ.π., σελ.11-12.  
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είναι µια κοινωνία (αστική, βιοµηχανική, ταχέως αναπτυσσόµενη) τόσο πιο 
ποικίλοι, απαιτητικοί και ασαφείς είναι οι ρόλοι των ενηλίκων.  
 Η ηλικία της πρώτης εµµηνόρροιας έχει, ιστορικά, υποστεί αλλαγές. Στις 
βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες καθώς και σε ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες, 
η ηλικία της πρώτης εµµηνόρροιας µειώνεται σε όλες τις κοινωνικές οµάδες. Στη 
δεκαετία του 1840, ο µέσος όρος πρώτης εµµηνόρροιας ήταν 14 µε 15 ετών για τις 
γυναίκες στην Ευρώπη, ενώ τώρα είναι 12 µε 13 ετών. Μια παρόµοια τάση 
παρατηρήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου, σήµερα, σε σύγκριση µε το 1890, η 
πρώτη εµµηνόρροια εµφανίζεται δύο χρόνια νωρίτερα9.   
 Ασφαλώς, τόσο η βιολογική ωρίµανση όσο και η νοητική ανάπτυξη έχουν, 
στις βασικές τους δοµές, ολοκληρωθεί ήδη στο 16ο ή το αργότερο στο 18ο έτος. Θα 
µπορούσε λοιπόν να υποστηριχθεί ότι βιοσωµατικά και ψυχοπνευµατικά το άτοµο 
είναι ώριµο ήδη από το 18ο έτος της ηλικίας του. Η απόκτηση όµως της 
ψυχοκοινωνικής ωριµότητας δηµιουργεί την ασάφεια και τη σύγχυση, γιατί 
συνάπτεται άµεσα προς τα εκάστοτε κοινωνικά δεδοµένα.  
 Σχετικό προς τη διαφοροποίηση που ενυπάρχει στη σωµατική, 
συναισθηµατική και νοητική ανάπτυξη και ωρίµανση του ατόµου είναι το 
παράδειγµα της διαφορετικότητας στην αντιµετώπισή του από το νοµοθετικό 
πλαίσιο: έτσι, στο 25ο έτος το δικαίωµα του εκλέγεσθαι για την εθνική 
αντιπροσωπεία, στο 23ο το δικαίωµα του εκλέγεσθαι για την τοπική αυτοδιοίκηση, 
στο 18ο το δικαίωµα του εκλέγειν, στα 17 το δικαίωµα για έγκληση, στα 16 το 
δικαίωµα για συνδικαλιστική δράση, στα 18 το δικαίωµα κατοχής διπλώµατος 
αυτοκινήτου κ.α.  
 Η εφηβεία αρχίζει βαθµιαία κατά το τέλος της λανθάνουσας περιόδου 
(περίπου στα 10,1/2 – 11 χρόνια) και τελειώνει βαθµιαία µε την έναρξη της 
ενήλικης ζωής (από τα 18 έως τα 21 χρόνια). Η εφηβική ηλικία µπορεί να διαιρεθεί 
σε τρία στάδια: στην πρώιµη εφηβική ηλικία, από 10,1/2 – 11 έως 14, στη µέση από 
14 έως 16-17, και στην όψιµη από 16-17 έως 20-21.  
 
1.1.2. Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβείας 
 

΄΄Στο βιοσωµατικό τοµέα, οι µεταλλαγές της ήβης είναι τόσο απότοµες και 
καθολικές, που είναι, όπως την αποκαλεί ο J.J.Rousseau «δεύτερη γέννηση». Αν και 
ο χαρακτηρισµός αυτός θεωρείται σήµερα υπερβολικός, εντούτοις είναι 
αναµβισβήτητο ότι η εφηβεία είναι το µεγαλύτερο βιολογικό γεγονός µετά τη 
γέννηση. Στη φάση αυτή επισυµβαίνουν ραγδαίες αλλαγές σε όλες τις παραµέτρους 
του σώµατος: ύψος, βάρος, αναλογίες, περίγραµµα, θέλη και λειτουργία οργάνων 

                                           
9 . Τη σηµασία των περιβαλλοντικών παραγόντων στην έναρξη της εµµηνόρροιας επισηµαίνουν 
ερευνητές. Όπως τονίζουν οι Cole M. – Cole Sh ‘υγεία, η διατροφή, το στρες και η κατάθλιψη 
επηρεάζουν επίσης την ηλικία έναρξης της εµµηνόρροιας. Ένας σηµαντικός παράγοντας στρες είναι 
οι οικογενειακές συγκρούσεις. Μελέτες στις Ηνωµένες Πολιτείες και τη Νέα Ζηλανδία έδειξαν ότι οι 
έφηβες που βιώνουν υψηλά επίπεδα οικογενειακών συγκρούσεων αρχίζουν να εµµηνορροούν 
ενωρίτερα από εκείνες που ζουν σε αρµονικές οικογένειες. Σήµερα, οι ερευνητές δεν είναι βέβαιοι 
σχετικά µε το πώς προκαλούνται αυτές οι επιδράσεις. Υπάρχει µια γενική συµφωνία ότι το στρες του 
περιβάλλοντος επηρεάζει το αναπτυσσόµενο ορµονικό σύστηµα των παιδιών. Παρ’ όλα αυτά, οι 
ακριβείς µηχανισµοί αυτών των επιδράσεων και η σπουδαιότητα της χρονικής στιγµής στην οποία 
συµβαίνουν είναι αβέβαια’’. Cole M. – Cole Sh., Η ανάπτυξη των παιδιών, Τόµος Γ΄, µτφ. Σόλµαν 
Μ, Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2002, σελ. 46.   
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και οργανικών συστηµάτων, µε βιοσωµατική µεταβολή την ωρίµανση της 
γενετήσιας λειτουργίας’’10.  

 Στο νοητικό τοµέα, η εµφάνιση των αφαιρετικών (ή τυπικών) νοητικών 
πράξεων δίνει µια άλλη προοπτική στην αντίληψη και κατανόηση του κόσµου. Η 
σκέψη µπορεί να κινείται στο χώρο όχι µόνο του συγκεκριµένου και του υπαρκτού, 
όπως συµβαίνει κατά την παιδική ηλικία, αλλά και στο χώρο του πιθανού, των 
υποθέσεων και των θεωριών. Μπορεί να συλλαµβάνει και να επεξεργάζεται όχι 
µόνο ότι υπάρχει ή ότι έχει υπάρξει στην πραγµατικότητα, αλλά και ότι θα 
µπορούσε να υπάρξει στο µέλλον ή που είναι ακόµη και αντίθετο προς την 
πραγµατικότητα. Εξοπλισµένος λοιπόν ο έφηβος µε την αφαιρετική σκέψη, µπορεί 
να συλλαµβάνει για κάθε θέµα εναλλακτικές λύσεις, πέρα από αυτές που 
εφαρµόζονται στην πραγµατικότητα, να εκπονεί και να προτείνει θεωρητικά 
πρότυπα για την επίλυση των κοινωνικών και ατοµικών µας προβληµάτων, να 
διαµορφώνει ένα προσωπικό σύστηµα αξιολόγησης της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 
Με την ανακάλυψη των πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων και των θεωρητικών 
προτύπων, η πραγµατικότητα στη σκέψη του εφήβου αποτελεί µία επιµέρους 
περίπτωση σε µια ολόκληρη δέσµη ποικίλων εναλλακτικών λύσεων11.  
 Τυπικές Λειτουργίες της εφηβικής σκέψης:  
Κατά την περίοδο της τυπικής λειτουργικής σκέψης12 οι έφηβοι αποκτούν 4 νέες 
βασικές γνωστικές ικανότητες: α) να χρησιµοποιούν τον υποθετικό – παραγωγικό 
συλλογισµό, β) να σκέπτονται επαγωγικά, γ) να στοχάζονται και δ) να 
χρησιµοποιούν την προτασιακή λογική.  
 Με τις δύο πρώτες γνωστικές ικανότητες οι έφηβοι είναι σε θέση να 
σχηµατίζουν υποθέσεις, να σκέπτονται λογικά και αφηρηµένα και να 
χρησιµοποιούν επιστηµονικές µεθόδους για τον έλεγχο των υποθέσεων.  
 Με το στοχασµό οι έφηβοι επεξεργάζονται τους δικούς τους συλλογισµούς 
και τις γνωστικές τους διαδικασίες. Αποκτούν την ικανότητα να εξετάζουν τις 
προσωπικές τους απόψεις και την προοπτική των άλλων προσώπων, να αναλύουν 
αντικειµενικά τις σκέψεις τους και τις γνωστικές τους στρατηγικές και να τις 
αξιολογούν ως προς τον βαθµό που σχετίζονται µε το θέµα που επεξεργάζονται.  
 Ας υποθέσουµε ότι δίνουµε σε ένα παιδί 8 ετών και σε ένα άλλο 13 ετών τις 
παρακάτω 2 προτάσεις και το συµπέρασµα, λέγοντάς τους να κρίνουν αν το 
συµπέρασµα είναι σωστό: 
Πρόταση 1: Όλα τα πρόβατα είναι ζώα 
Πρόταση 2: Όλα τα ζώα είναι πράσινα 
Συµπέρασµα: Όλα τα πρόβατα είναι πράσινα 
 Το παιδί, που βρίσκεται στο στάδιο της συγκεκριµένης λειτουργικής σκέψης, 
θα κρίνει την ορθότητα καθεµιάς πρότασης µεµονωµένα, θα επισηµάνει το 
εµπειρικό λάθος στη δεύτερη πρόταση και στο συµπέρασµα και έτσι θα κρίνει ότι 
και το συµπέρασµα     
είναι λανθασµένο. Στη συγκεκριµένη λειτουργική περίοδο η σκέψη εντοπίζεται σ’ 
αυτό που το παιδί γνωρίζει ότι είναι ορθό και, µολονότι δεν περιορίζεται στην 
άµεση αντίληψη, είναι εντούτοις προσκολληµένη στο συγκεκριµένο και εµπειρικό. 

                                           
10 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν., όπ.π., σελ.16.  
11 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν., όπ.π., σελ.16-17.  
12 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν., όπ.π., σελ.104-5 και 139.  
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Τα πρόβατα στην πραγµατικότητα δεν είναι πράσινα και εποµένως το συµπέρασµα 
είναι λανθασµένο.  
 Αντίθετα στην τυπική λειτουργική περίοδο ο έφηβος θα συσχετίσει λογικά 
τις προτάσεις. Με άλλα λόγια η λογική των προτάσεων µπορεί να ληφθεί υπόψη, 
χωρίς το περιεχόµενο τους. Η τυπική λειτουργική σκέψη επικεντρώνεται πιο πολύ 
στη δοµή και στο λογικό συσχετισµό µιας σειράς προτάσεων, παρά στο αν το 
περιεχόµενό τους ανταποκρίνεται στα πράγµατα. Η ώριµη σκέψη βασίζεται στην 
τυπική προτασιακή λογική, στην ικανότητα δηλαδή του ατόµου να συσχετίζει, να 
αξιολογεί, να αναιρεί και να αντιστρέφει αντικειµενικά τις προτάσεις και τις 
εφαρµογές τους. 
 
1.2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 
 
- Επιθυµία να µένει µόνος του (αποσύρεται από τις οµαδικές δραστηριότητες των 
συνοµηλίκων και αρχίζει να περνάει τις ώρες του στο δωµάτιό του µε την πόρτα 
κλειδωµένη. 
- Αποστροφή προς την εργασία (δείχνει κουρασµένος, απρόθυµος να εκτελέσει τις 
υποχρεώσεις του τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, χωρίς όµως σκοπιµότητα) 
- Έλλειψη συντονισµού στις κινήσεις (παρουσιάζει αδεξιότητα στις κινήσεις και 
µετακινήσεις του που οφείλεται στο αυξητικό τίναγµα της εφηβείας) 
- Ανία (πλήξη, αδιαφορία για παιχνίδια που πριν απολάµβανε, για τη σχολική 
εργασία και τις οµαδικές δραστηριότητες) 
- Νευρικότητα – ανησυχία (υπερένταση, υπερκινητικότητα, δεν µπορεί να 
συγκεντρώσει την προσοχή του σε ένα έργο. Η νευρικότητα αυτή αποτελεί, σε 
µεγάλο βαθµό, µια εξωτερική έκφραση εσωτερικής έντασης που βιώνει ο έφηβος, 
ένα επακόλουθο της αυξηµένης συναισθηµατικότητας και ευσυγκινησίας) 
- Αυξηµένη ευσυγκινησία (απογοητεύεται εύκολα, µεταφράζει οποιαδήποτε 
κουβέντα τον αφορά ως κριτική εις βάρος του και ξεσπά) 
- Αντιδραστική – εχθρική στάση προς τους άλλους (προβάλλει αντιρρήσεις, 
συνεχώς διαφωνεί, δεν είναι συνεργάσιµος, γκρινιάζει µε όλους) 
- Αντιδραστική – εχθρική στάση προς το άλλο φύλο   
- Εναντίωση προς κάθε µορφή εξουσίας (έντονη τάση να ανθίσταται και να 
εναντιώνεται σε κάθε µορφή εξουσίας) 
- Υπεραπασχόληση µε θέµατα του σεξ 
- Υπέρµετρη αιδηµοσύνη (υπερβολική ντροπαλότητα να γδυθούν µπροστά σε 
άλλους στο σπίτι, σε µια ιατρική εξέταση εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών στο σώµα 
τους) 
- Έλλειψη αυτοπεποίθησης (κυριαρχείται από έντονο συναίσθηµα αβεβαιότητας και 
ανασφάλειας) 
- Ονειροπόληση (κλεισµένος στον εαυτό του αφήνει τη σκέψη του να περιπλανηθεί 
στο χώρο της φαντασίας και του ονείρου)13

 
 Ολοκληρώνοντας τις αναπτυξιακές αλλαγές που συµβαίνουν στους εφήβους, 
ο Ι.Ν.Παρασκευόπουλος τους συνοψίζει ως εξής: ‘‘α) να αποδεχθεί τη  νέα µορφή 
που παίρνει τελικά το σώµα του και να χρησιµοποιεί τις νέες σωµατικές και 

                                           
13 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν., όπ.π., σελ.157.  
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ψυχοκινητικές του δυνατότητες αποτελεσµατικά, β) να διαµορφώσει µια ώριµη 
ετερόφυλη σχέση και να αποδεχθεί τον κοινωνικό ρόλο του φύλου του, γ) να 
εξασφαλίσει µια βέβαιη προοπτική και οικονοµική ανεξαρτησία µε την εκλογή 
επαγγέλµατος και τη συστηµατική προετοιµασία για την άσκηση του επαγγέλµατος 
αυτού, δ) να αποκτήσει συναισθηµατική αυτονοµία από τους γονείς και άλλους 
ενηλίκους, ε) να διαµορφώσει νέες σχέσεις αµοιβαιότητας µε τους συνοµηλίκους 
του και των δύο φύλων, στ) να αποκτήσει τις γνωστικές δεξιότητες και τις έννοιες 
που είναι αναγκαίες για την ενεργό συµµετοχή του στην κοινωνική και πολιτική 
ζωή, ζ) να διαµορφώσει ένα αξιολογικό σύστηµα, µια φιλοσοφία της ζωής, η) να 
δώσει ικανοποιητική απάντηση στα ερωτήµατα: «ποιος είµαι;», «από πού 
έρχοµαι;», «πού πηγαίνω;» Να αποκτήσει δηλαδή αυτό που ο Erikson αποκαλεί 
ταυτότητα του Εγώ14’’. ( αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 1.6.)   
 
1.3. ΕΦΗΒΕΙΑ - ΓΟΝΕΙΣ 
 
 Στην εφηβική ηλικία παρατηρείται σηµαντική αλλαγή στη στάση των 
εφήβων απέναντι στους γονείς τους. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην επιθυµία τους 
για µεγαλύτερη ανεξαρτησία και στην ένταξή τους σε οµάδες έξω από την 
οικογένεια, που συνήθως ελαττώνουν την επιρροή των γονέων, αν και η αγάπη που 
τρέφει ο έφηβος για τους γονείς του παραµένει η ίδια ή και µεγαλώνει15. 
Αποτέλεσµα αυτής της αλλαγµένης στάσης είναι η πιθανή και περιοδική έκφραση 
αντιρρήσεων, διαφωνιών και πεισµάτων. Θετικό είναι για τους γονείς να µην 
εµπλακούν σε διαµάχες αντιζηλίας και ανταγωνιστικότητας µε τους εφήβους, γιατί 
τότε κάτι που αποτελεί µια φυσιολογική εκδήλωση µπορεί να εξελιχθεί σε µια πολύ 
σοβαρή σύγκρουση, η οποία πιθανόν να αποµακρύνει ψυχικά τον έφηβο από την 
οικογένειά του, που τόσο την έχει ανάγκη.  
 Μια ακόµα πολύ βλαπτική σύγκρουση της εφηβικής ηλικίας σχετίζεται µε 
την επιθυµία του εφήβου να του συµπεριφέρονται σαν να είναι ενήλικας, ενώ 
παράλληλα κυριαρχείται από την ανάγκη του να παραµείνει παιδί και να εξαρτάται 
από τους γονείς του.  
 Αυτό µας φέρνει στο στάδιο της ανεξαρτητοποίησης που είναι πολύ βασικό 
για τον έφηβο και, υπό τον όρο ότι γίνεται θετικά, αποτελεί µια πολύ σηµαντική 
συνεισφορά για την ωριµότητά του. 
Για τα χαρακτηριστικά των εφήβων έγινε εκτενής αναφορά παραπάνω. 
Χαρακτηριστικά γονέων: 

1. Επιθυµία – συνήθως ασυνείδητη – να ελέγχουν απόλυτα τον έφηβο 
2. ∆υσκολία να µοιραστούν µε άλλους την αγάπη του και την εµπιστοσύνη του 
3. Φόβο ότι κάτι κακό θα του συµβεί, όταν θα αποµακρυνθεί από την 

οικογένεια 
4. Τάση να υποτιµούν την ικανότητα και τη δύναµη του εφήβου να λειτουργεί 

ανεξάρτητα 
 

Νεότερες έρευνες ωστόσο καταδεικνύουν ότι η κατάκτηση της αυτονοµίας 
από τον έφηβο δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε σύγκρουσή του µε τους γονείς. 
Έρευνα της Al.Kaplan για παράδειγµα, µε έφηβες που φοιτούσαν σε κολέγιο έδειξε 

                                           
14 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν., όπ.π., σελ.19-20.  
15 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν , όπ.π,   σελ.22 
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ότι οι νεαρές κοπέλες θεωρούσαν πολύ σηµαντική τη σχέση µε τους γονείς και 
ιδιαίτερα µε τις µητέρες τους. Σε αντίθεση επίσης µε την ψυχαναλυτική άποψη, 
σύµφωνα µε την οποία οι έφηβοι πρέπει να µειώσουν το «δέσιµο» µε τους γονείς 
για να δεσµευτούν µε οµάδες εκτός της οικογένειας, παρατηρήθηκε ότι οι έφηβοι 
που είχαν καλές σχέσεις µε τους φίλους τους είχαν και καλές σχέσεις µε την 
οικογένειά τους. Ίσως η ασφάλεια που νιώθουν στη σχέση µε τους γονείς τους να 
τους δίνει τη ΄‘δυνατότητα’’ να αποκτήσουν ασφαλείς σχέσεις και µε άλλα άτοµα 
έξω από την οικογένεια16.  

 
 

1.3.1. Ο ρόλος της οικογένειας 
 Η οικογένεια αποτελείται από άτοµα των οποίων η συµπεριφορά και η 
εµπειρία γνωρίζουµε ότι επηρεάζεται από ένα σύστηµα αλληλοδιαπλεκόµενων 
σχέσεων, στις οποίες συµµετέχουν και αποτελούν µέρος. Παράλληλα τα άτοµα – 
µέλη της οικογένειας έχουν συγκεκριµένα και βαθιά ριζωµένα χαρακτηριστικά ή 
εσωτερικές δυνάµεις. 
 Ο ρόλος της οικογένειας έγκειται στα εξής17: 

- Στην παροχή στέγης, κατοικίας και υλικών αγαθών στα µέλη της 
- Στην παροχή σωµατικής και συναισθηµατικής φροντίδας τόσο στους 

ενήλικες όσο και στα παιδιά και στους εφήβους 
- Στην προώθηση και τη διατήρηση της συναισθηµατικής υγείας και της 

ισορροπίας όλων των µελών της 
- Στην εξασφάλιση της κοινωνικοποίησης των παιδιών 
- Στη δηµιουργία σεξουαλικών προτύπων και ρόλων, που προετοιµάζουν το 

δρόµο για τη σεξουαλική ωρίµανση και ικανοποίηση 
- Στην παροχή δυνατοτήτων για την ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας 

συνδεδεµένης µε την οικογενειακή ταυτότητα. 
 
Το αίσθηµα ταυτότητας είναι απαραίτητο για να µπορούν τα µέλη της να 
αντεπεξέρχονται στις καινούργιες εµπειρίες και στη δηµιουργία νέων δεσµών. Είναι, 
βέβαια, γνωστό ότι οι δυσλειτουργίες της οικογένειας, οι διαταραγµένες σχέσεις των 
γονιών, η συζυγική δυσαρµονία, οι χαοτικές ή διαλυµένες οικογένειες συνδέονται 
µε την εµφάνιση ψυχολογικών δυσκολιών στα παιδιά και στους εφήβους.18

 
1.4. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 
  

Ο έφηβος εντάσσεται µέσα στο κοινωνικό σύνολο, δέχεται τις επιταγές και 
τα µηνύµατά του και τα µεταπλάθει σε προσωπικό βίωµα και εµπειρία, στοιχεία που 
στη συνέχεια τα ‘‘ξαναγυρίζει’’ κι έτσι πλέκεται στα νήµατα της κοινωνικής ζωής. 
Η ικανότητά του να δέχεται και να κατανοεί είναι µια δύσκολη υπόθεση που 
εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων και προϋποθέσεων τόσο ατοµικές 
(ψυχοσύνθεση, ιδιαιτερότητα, χαρακτήρα) όσο και συνολικές (επιδράσεις 
οικογένειας, οµάδων, συνοµηλίκων, κοινωνικού περίγυρου, θεσµών). Ο έφηβος ζει 
                                           
16 . Παπαδιώτου – Αθανασίου Β., Οικογένεια και όρια, συστηµική προσέγγιση, Εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ.302.  
17 . Πυργιωτάκης Ι.Ε., Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικές Ανισότητες, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1989, 
σελ.65.  
18 . Πυργιωτάκης Ι.Ε οπ.π, σελ 102  
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και κινείται σε ένα ξεχωριστό και ιδιόµορφο περιβάλλον, µέσα στο οποίο µαθαίνει 
να δέχεται τους περιορισµούς του ή να προεκτείνει τις ελευθερίες του. Φτάνουµε 
έτσι στην κοινωνική του προσαρµοστικότητα, αλλά και στην απαίτηση και τη 
δυναµική του αντίσταση, στην προσωπική του ‘‘φωνή’’.  
 
1.4.1. Ο ρόλος της οικογένειας 
 
 Ο ρόλος της οικογένειας παίζει τον πρωταρχικό παράγοντα, όχι µόνο στην 
κοινωνικοποίηση του εφήβου, αλλά και σε όλη την ηθικοπνευµατική του ανάπτυξη. 
Έτσι όπως τονίζει και ο Tj. Hadfield19 ‘‘η επιρροή που µπορεί να ασκήσει ένας 
γονιός πάνω στον έφηβο, εξαρτάται απόλυτα από την προηγούµενη σχέση τους’’, 
από τη σχέση τους κατά την ηλικία της παιδικότητας.  
 Ο ρόλος της σωστής γονικής προστασίας, αυτής που καλλιεργείται από τα 
πρώτα βήµατα της εµφάνισης του νέου ανθρώπου στην οικογένεια, είναι 
διευκολυντικός και θετικός για την κοινωνικοποίηση του εφήβου, και ο αντίθετος 
βλαπτικός και επικίνδυνος.  
 
1.4.2. Ο ρόλος του σχολείου 
 
 Πολλές ψυχοκοινωνιολογικές µελέτες αποδεικνύουν ότι το θέµα του 
σχολείου έρχεται δεύτερο στο πλαίσιο των ανησυχιών των εφήβων, µετά τις σχέσεις 
µε τους φίλους, αλλά πριν από τη διασκέδαση, τις συνθήκες ζωής, τις ερωτικές 
σχέσεις ή τις σχέσεις µε τους γονείς. Επίσης, τα θέµατα συζήτησης των εφήβων 
µεταξύ τους, όπως και µε τους γονείς τους, συχνά έχουν να κάνουν µε τα σχολικά 
επιτεύγµατα. Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε, σχετικά µε το θέµα αυτό, ότι οι 
συγκρούσεις ανάµεσα στους εφήβους και τους γονείς τους είναι ίσως λιγότερες από 
ότι νοµίζουµε. Πράγµατι, σε ποσοστό 66% οι έφηβοι συµφωνούν µε τους γονείς 
τους ως πρός τη σηµασία των σχολικών αποτελεσµάτων, ενώ το 31% δε συµφωνεί 
και το 1% δε συζητά αυτό το θέµα. Παράλληλα το σχολείο είναι ίσως 
‘‘περισσότερο’’ σηµαντικό από όσο νοµίζουµε, διότι ο έφηβος έχει την απαίτηση να 
τον προετοιµάσει για την επαγγελµατική ζωή και την προσωπική του εκπαίδευση, 
εφόσον θεωρεί επίσης ότι είναι µια δυνατότητα ανάπτυξης για το σύνολο της ζωής 
του και της προσωπικότητάς του.  
 Αν το σχολείο σηµαίνει µόνο την απλή εκπαίδευση και την απόκτηση 
γνώσεων, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ίδιων των νέων. Αυτό 
αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν στις δραστηριότητες οι οποίες 
οργανώνονται στο πλαίσιο του σχολείου, όπως, π.χ. ο αθλητισµός, οι διάφορες 
άλλες δραστηριότητες ή τα εργαστήρια. Επίσης, ο χρόνος και ο χώρος µεταξύ του 
σπιτιού και του σχολείου, δηλαδή ο δρόµος για το λύκειο, είναι γεµάτοι 
δραστηριότητες, συναντήσεις και συναλλαγές. Οι τελευταίες είναι πολύ σηµαντικές 
και αντιπροσωπεύουν ένα είδος µεταβατικής εποχής, απαραίτητης µεταξύ των δύο 
τρόπων ζωής:εκείνον της σχολικής οµάδας και εκείνον της οικογένειας20.  
 Η ευθύνη και το βάρος για τη δηµιουργία των πλαισίων, όπου θα 
διαµορφωθεί η κοινωνικοποίησή του, ανήκει κατά µεγάλο µέρος στο σχολείο της 

                                           
19 . Τσιαντής Γ. (Επιµ.), Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2001, σελ.89.  
20 . Μπρακόνιε Α. – Μαρτσέλι Ντ., Τα χίλια πρόσωπα της εφηβείας, µτφ. Λεωνίδη Σ., Εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 2002, σελ.196.  
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µέσης εκπαίδευσης. Ο έφηβος στη σχολική τάξη, που λειτουργεί σαν κοινωνική 
οµάδα και στην ευρύτερη σχολική ζωή, που λειτουργεί σαν κοινωνικός οργανισµός, 
µαθαίνει να ‘’εντάσσεται’’, να κοινωνικοποιείται: να προσαρµόζεται, να 
παραβλέπει το ατοµικό όφελος και συµφέρον και να συµβάλει στο γενικό καλό, που 
πηγάζει µέσα από τη συλλογική διάθεση και προσπάθεια. Μαθαίνει να υπακούει, να 
δέχεται τις παρατηρήσεις, να αναλαµβάνει τις ευθύνες των πράξεών του, να 
διαµαρτύρεται και να απαιτεί, να ζει ενταγµένος σε µια ζωή που την ξεχωρίζει από 
το σπίτι και τη γειτονιά, νιώθει δεµένος µαζί της και έτσι αισθάνεται πως αποτελεί 
ένα µέρος σ’ ένα σύνολο αδιάσπαστο και αυτόνοµο. 
 Μια άλλη σηµαντική παράµετρος που συχνά θέτει τέλος στην περίοδο της 
‘‘αθωότητας’’ και της ‘‘ανεµελιάς’’  των εφήβων είναι το σχολείο ως µηχανισµός 
ελέγχου της κοινωνικής και επαγγελµατικής καταξίωσης των νέων. Καθώς οι 
έφηβοι προσεγγίζουν τις ανώτερες τάξεις του Λυκείου, ορθώνεται το ζήτηµα ή 
δίληµµα της επιλογής επαγγελµατικής κατεύθυνσης που είναι άρρηκτα συνδεδεµένο 
µε τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία των µαθητών. Το γεγονός αυτό συχνά ανακύπτει 
έντονα και πιεστικά τόσο από το περιβάλλον της οικογένειας όσο και από το 
σχολικό. Καθώς δε η εκπαίδευση στην Ελλάδα προσανατολίζεται περισσότερο στην 
επιδίωξη υψηλής βαθµολογίας – για την εισαγωγή στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης – και λιγότερο στην πλήρη ανάπτυξη του προσώπου, η επιτυχία 
µετριέται µε τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. Η ελληνική βέβαια βιβλιογραφία 
µέχρι σήµερα εντοπίζει το ενδιαφέρον της στη σχέση άγχους και σχολικής επίδοσης 
µόνο στο πλαίσιο της σχολικής ηλικίας, δίχως να συσχετίζει το σχολικό στρες µε 
την υπόλοιπη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων και τις σχέσεις τους µε τους 
γονείς τους, γεγονός που οφείλουµε να καταθέσουµε.21  
 Η έρευνα της Ε.Τζελέπη – Γιαννάτου, καταδεικνύει ακριβώς πως ‘‘ο 
συσχετισµός της χαµηλής επίδοσης µε το υψηλό συνολικό στρες αλλά και 
ειδικότερα µε το υψηλό στρες για το σχολείο, το µέλλον και τις σχέσεις µε τους 
γονείς οδηγεί σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τους εφήβους του δείγµατός µας 
και ενδεχοµένως του πληθυσµού µας. Ειδικότερα, η σχέση της χαµηλής 
βαθµολογίας µε το στρες που βιώνουν οι έφηβοι φαίνεται ότι δεν περιορίζεται µόνο 
στο σχολείο και το µέλλον, τα οποία είναι αλληλένδετα, αλλά συµπεριλαµβάνει και 
τις σχέσεις των εφήβων µε τους γονείς τους. Είναι πιθανόν να εντείνουν το στρες 
των εφήβων οι συχνά µη – ρεαλιστικές προσδοκίες των γονέων, όπως επίσης και η 
έµφαση που δίνεται στη σχολική επιτυχία’’22.  
 
1.4.3. Ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος 
  

Ο έφηβος ένα µεγάλο µέρος του ελεύθερου χρόνου του, κι ίσως και το 
µεγαλύτερο, το περνά στη γειτονιά, στις εφηβικές οµάδες, στα κέντρα διασκέδασης, 
στο κοινωνικό του περιβάλλον, εκεί που συντελείται και πραγµατώνεται η 
‘‘καθηµερινή επικοινωνία’’ ανάµεσα στα άτοµα, και επιτελείται η κοινωνικοποίησή 
του. Πρόκειται για µια κοινωνικοποίηση που ξεπερνά τη θεωρία και το παράδειγµα 
που διδάσκονται στο σπίτι και στο σχολείο. Ζει σε ένα σύνολο ατόµων, όπου οι 

                                           
21 .   Τζελέπη  - Γιαννάτου   Ε,   Εφηβικό  στρες  και σχολική  επίδοση,  στο  περ. Επιστήµες  Αγωγής 
τευχ.2/2003 σελ  92 
22 . Τζελέπη – Γιαννάτου Ε., Εφηβικό στρες και σχολική επίδοση, στο περ. Επιστήµες Αγωγής, 
τεύχ.2/2003, σελ.89. 
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συνθήκες και το κλίµα είναι πιο ρεαλιστικό. Το ‘‘άνοιγµα’’ λοιπόν του εφήβου είναι 
απαραίτητο κι επιβάλλεται να γίνει όσο το δυνατό γρηγορότερα και να ξεφύγει από 
το ελεγκτικό, πολλές φορές, οικογενειακό περιβάλλον, αφού τελικά θα κληθεί να 
ζήσει και να δραστηριοποιηθεί εκτός αυτού. Έτσι µόνο θα περάσει µε επιτυχία αυτή 
την ‘‘κοινωνική δοκιµασία’’, θα σχηµατίσει το δικό του ιδεολογικό και 
κοσµοθεωρικό πλαίσιο αρχών και θα ενταχθεί αβίαστα και γόνιµα στον κόσµο που 
τον περιβάλλει.  
 
1.4.4. Ο ρόλος των συνοµήλικων 
 
 Στο κοινωνικό κλίµα που δηµιουργείται από τους συνοµηλίκους του, ο 
έφηβος δηµιουργεί ένα αίσθηµα ανεξαρτησίας και αποδέσµευσης, νιώθει πως 
αποτελεί έναν παράγοντα που καθορίζει και επηρεάζει το σκεπτικισµό και τον 
προβληµατισµό της συντροφιάς και αισθάνεται µια οντότητα µε δράση κι 
αυτοσχεδιασµό, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιείται ο δεσµός της ενότητας και 
γεννιέται η οµαδοποίηση. Μέσα από την οµαδοποίηση23: 

1) Αποβάλλεται το συναίσθηµα της απόρριψής του από τον κύκλο των 
‘‘µεγάλων’’. Κάθε νέος άνθρωπος,, από τα πρώτα κιόλας εφηβικά του 
βήµατα, νιώθει ένα φοβερό συναίσθηµα αποβολής από τον άµεσο κοινωνικό 
του χώρο. Έτσι µεγαλώνει η διάσταση ανάµεσα σ’ αυτόν και τους γονείς 
του, δεν παραδέχεται τις αντιλήψεις και τις θεωρίες της γενιάς τους, 
αµφισβητεί τη συλλογιστική της οµάδας, που πλέον µε τη βοήθειά της 
ξεπερνάει το πρόβληµα και ‘‘τακτοποιείται’’.  

2) Χειραφετείται και αποδεσµεύεται. Σαν φυσική απόρροια της πιο πάνω 
θέσης, ο έφηβος αποκτά δικές του εκτιµήσεις, αξιολογεί µόνος του τις αξίες 
που τις θεωρεί βασικές και αναγκαίες, δεν νιώθει περιορισµό και έλεγχο στις 
εξόδους και τις κινήσεις του, δηµιουργεί φιλικούς δεσµούς και τροφοδοτεί 
τη φιλαρέσκειά του µε την ιδιαιτερότητα της παρουσίας του (ντύσιµο, 
λεξιλόγιο) και γενικά ζει ξεκοµµένος απ’ το οικογενειακό, το σχολικό, αλλά 
κι από τον κοινωνικό έλεγχο. 

3) Ενισχύεται η ατοµικότητά του. Μέσα σ’ αυτόν το χώρο και κάτω από την 
επίδραση και την ψυχολογία της οµαδικότητας, ο έφηβος κτίζει το δικό του 
ανεξάρτητο κόσµο, αποκτά µια αυτοπεποίθηση κι ένα συναίσθηµα υπεροχής 
και κοινωνικής προβολής. Πολλές φορές όµως, αυτή η συνειδητοποίηση 
καταστρέφεται µέσα σε ‘‘εµφανίσεις’’ αντικοινωνικής συµπεριφοράς και 
τελµατώνεται στην ανευθυνότητα και στην έλλειψη φροντίδας κι ελέγχου, 
αλλά και στην απουσία σωστού προτύπου. ∆ηλαδή η ατοµικότητά του 
µπορεί, από τη µια µεριά να ενισχύει την προσωπική του παρουσία στην 
κοινωνία και να βοηθάει τη θετική του αποδεσµευτικότητα απ’ την 
εξάρτηση και την ατολµία για ανάληψη ρόλων και πρωτοβουλιών, απ’ την 
άλλη όµως υπερτρέφει το ‘‘εγώ’’ του και τελικά παραµορφώνει την εφηβική 
τάση για ‘‘απελευθερωτισµό’’, µε αποτέλεσµα η χειραφέτησή του να νοσεί 
κι η ατοµικότητά του να τον οδηγεί στον κοινωνικό εγωισµό, την άρνηση 
και το µηδενισµό. Έτσι όχι µόνο δεν κοινωνικοποιείται, αλλά 
περιθωριοποιείται, αποµονώνεται και αδρανοποιείται, απορρίπτεται από το 

                                           
23 .  Τσιάντης Γ. (Επιµ.), όπ.π., σελ.124. 
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σύνολο και κλείνεται στον εαυτό του ή εντάσσεται στο χώρο της 
παρεκκλίνουσας οµάδας.  

4) ∆εσµεύεται και υποτάσσεται στην οµάδα. Ο έφηβος µέσα στο πλαίσιο της 
εφηβικής συντροφιάς και της οµαδοποίησής του γενικά ανακαλύπτει τον 
εαυτό του και καλλιεργεί την αποδεσµευτικότητα, αποκτά το συναίσθηµα 
της κοινωνικής του ταυτότητας και εντάσσεται στο ‘‘εµείς’’, ενώ άλλες 
φορές πέρα από τη θετική συµµετοχικότητά του, αφοµοιώνεται µέσα στην 
οµάδα, δεσµεύεται και υποτάσσεται στις διαθέσεις της.  

 
Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν πως η ‘‘δυναµικότητα’’ των συνοµηλίκων µέσα 

στη νεανική οµάδα είναι µεγάλη και αποφασιστική, επιδρά αφάνταστα στην 
‘‘προσωπική’’ διαµόρφωση του χαρακτήρα και του ήθους και µε την έννοια αυτή 
επισκιάζει την οικογενειακή και περισσότερο τη σχολική θέση κι επίδραση που 
ασκείται πάνω στον έφηβο. Παρ’ όλες τις αρνητικές όµως επιδράσεις της οµάδας, 
τελικά ο έφηβος ‘‘περνάει’’ µέσα απ’ αυτή, ταλανίζεται, πιέζεται και άσχετα µε τα 
σηµάδια που του ‘’µένουν’’, το θετικό είναι πως µαθαίνει να συζεί, να συγκρούεται 
και να συναναστρέφεται, να επικοινωνεί και τελικά να κοινωνικοποιείται.  

Γενικά, τα τρέχοντα ευρήµατα υποδηλώνουν ότι ο ρόλος της πίεσης των 
συνοµηλίκων στην κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου είναι πιο περιορισµένος και ο 
ρόλος της οικογένειας πολύ πιο σηµαντικός από όσο πίστευαν. Μερικοί έφηβοι 
πράγµατι αποστασιοποιούνται και δηµιουργούν σχέσεις έξω από την οικογένεια, 
γεγονός που τους αποµακρύνει από τους γονείς τους πρακτικά και συναισθηµατικά. 
Αλλά το πιο κοινό σχήµα είναι οι έφηβοι και οι γονείς να διαπραγµατεύονται µια 
νέα µορφή ανεξαρτησίας που αναθέτει στον έφηβο ένα ρόλο µεγαλύτερης ισότητας 
και σχεδόν ίσης ευθύνης. Ούτε στην οµάδα συνοµηλίκων, ούτε στην οικογένεια 
µπορεί να αποδοθεί κυρίαρχος ρόλος στη διεργασία αυτή. Τα δύο κοινωνικά 
πλαίσια παίζουν συµπληρωµατικό ρόλο στην αναδιοργάνωση της κοινωνικής ζωής 
του εφήβου24.  
 
 
1.5. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ‘’ΕΓΩ’’ 
 

Σύµφωνα µε τον Ε.Erikson υπάρχουν τέσσερα προβλήµατα που σχετίζονται 
µε τη σύγχυση ταυτότητας. 1) Το πρώτο είναι το πρόβληµα της οικειότητας. Ο 
έφηβος πρέπει να µπορεί να δηµιουργεί στενές σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους 
χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Αν φοβάται την οικειότητα, µπορεί να 
αποµονωθεί από τους άλλους και να καταφύγει στη δηµιουργία στερεότυπων ή 
τυπικών σχέσεων. Ή µπορεί, αντίθετα, να αναζητά διαρκώς στενές σχέσεις 
οικειότητας µε αυτούς που ο Erikson περιέγραψε ως ‘‘απίθανους συντρόφους’’.  
2) Το δεύτερο σχετίζεται µε την προοπτική του χρόνου. Καθώς ένα µεγάλο µέρος 
της εµπειρίας του σχετίζεται µε τη µάθηση και την προετοιµασία για την ενήλικη 
ζωή, ο έφηβος πρέπει να δει τον εαυτό του µέσα σε ένα ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο. 
Η υπέρµετρη ανησυχία και αγωνία για την αλλαγή και την ανάπτυξη µέσα στον 
κόσµο των ενηλίκων µπορεί να οδηγήσει τον έφηβο να καταπνίξει τους φόβους του 
αυτούς µε το να µην κάνει σχέδια για το µέλλον και µε το να αρνείται ότι οι καιροί 
αλλάζουν. Εάν συµβεί αυτό, ο έφηβος δεν θα προχωρήσει στις απαιτούµενες 

                                           
24 . Cole M. – Cole Sh., όπ.π. , σελ. 86.  
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µακροπρόθεσµες προσπάθειες για τη διαµόρφωση µιας ασφαλούς βάσης για την 
ενήλικη ζωή.  
3) Το τρίτο πρόβληµα σχετίζεται µε τη φιλοπονία, τη χρησιµοποίηση των ατοµικών 
δυνάµεων µε παραγωγικό και αποτελεσµατικό τρόπο. Οι έφηβοι αυτή την περίοδο 
έχουν γενικά αρκετά καθήκοντα, υπό την έννοια ότι πρέπει τόσο να εργαστούν όσο 
και να µελετήσουν. Αυτά τα καθήκοντα αντιπροσωπεύουν ένα είδος προετοιµασίας 
του εφήβου για την ενήλικη ζωή. Ο Erikson θεωρεί ότι σε αυτό το στάδιο είναι 
σηµαντικό ο έφηβος να µάθει να τιθασεύει ρεαλιστικά τις δυνάµεις του. Κάτι τέτοιο 
όµως σηµαίνει ότι πρέπει να δεσµευθεί για την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης 
δραστηριότητας, πράγµα που σε µερικούς εφήβους προκαλεί αγωνία. Για να 
αποφύγει να αντιµετωπίσει αυτές τις αγωνίες, ο έφηβος µπορεί να ασχοληθεί 
επίµονα µε µια δραστηριότητα αποκλείοντας όλες τις άλλες, ή ακόµα µπορεί να 
αρνηθεί να επικεντρωθεί σε κάποια από αυτές.  
4) Το τέταρτο πρόβληµα είναι η αρνητική ταυτότητα. Μερικοί έφηβοι συνειδητά 
θα επιλέξουν µια ταυτότητα η οποία βασίζεται περισσότερο στην απόρριψη των 
αξιών των άλλων παρά σε µια θετική προσωπική τους επιλογή. Για παράδειγµα, ο 
έφηβος προχωρεί στην επιλογή µιας ταυτότητας εντελώς αντίθετης από την 
προτίµηση των γονέων του, απλώς και µόνον για να αποδείξει την ανεξαρτησία του. 
Στην πραγµατικότητα, αυτό το είδος αντίδρασης σηµαίνει ότι το άτοµο θα είναι το 
ίδιο ψυχολογικά εξαρτηµένο από τους γονείς όπως και πριν την επιλογή: χωρίς τους 
γονείς να αντιπροσωπεύουν την αντίθεση, το άτοµο δεν έχει δική του ταυτότητα. 
Είναι σηµαντικό, εποµένως, να µάθει ο έφηβος να κάνει τις προσωπικές του 
επιλογές µε βάση τα ατοµικά του διαφέροντα, κλίσεις και ικανότητες, και όχι µε 
βάση την αντίδραση σε αυτό που οι άλλοι θέλουν να κάνει.  
 Η περίοδος της εφηβείας αποτελεί κατά την έκφραση του Erikson ένα 
ψυχοκοινωνικό µορατόριουµ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το άτοµο 
επιδίδεται σε µια συνεχιζόµενη προσπάθεια αναζήτησης και εξέτασης εναλλακτικών 
λύσεων και δυνατοτήτων. Σηµαντικές αποφάσεις για τη ζωή µένουν σε 
εκκρεµότητα και το άτοµο πειραµατίζεται µε διαφορετικές πιθανότητες, χωρίς να 
χρειάζεται να αντιµετωπίσει όλες τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Υπ’ αυτή την 
έννοια ο Erikson θεώρησε τις αναζητήσεις της εφηβείας ως ένα ιδιαίτερο είδος 
παιγνιδιού. Αντί για το εξωτερικευµένο φυσικό παιχνίδι της παιδικής ηλικίας, ο 
έφηβος παίζει µε τους περισσότερο πολύπλοκους ρόλους και ταυτίσεις της 
κοινωνίας25.  
 Η προσέγγιση του Erikson είναι επίσης αξιοσηµείωτη γιατί δεν θεωρούσε 
την εφηβεία ως το τέλος της ανάπτυξης. Όπως και οι θεωρητικοί του πολιτισµικού 
πλαισίου, έβλεπε την ανάπτυξη ως διεργασία που διαρκούσε ολόκληρη τη ζωή26.  
 

                                           
25 . Hayes N., Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Β΄ τόµ., Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998. 
26 . Cole M. – Cole Sh., όπ.π., σελ.38.  
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Κεφάλαιο 2ο
 
 
2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ 

 
 

Η άνετη επικοινωνία δίνει στους γονείς σιγουριά, τους επιτρέπει να ελέγχουν 
τους κινδύνους του έξω κόσµου, τις κακές παρέες, την αποτυχία στο σχολείο, τα 
ναρκωτικά κ.τ.λ. Η συζήτηση και η εµπιστοσύνη συµβάλλουν στην αποτροπή τυχόν 
παρεκτροπής του παιδιού και προσφέρουν στον µεν γονιό ηρεµία, στο δε παιδί 
αυτοεκτίµηση27. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η επικοινωνία µε τον νέο 
αποτελεί σωστό άθλο. Μερικοί µάλιστα τη θεωρούν ακατόρθωτη. 

Όταν ο νέος µπαίνει στην εφηβεία, παλεύει για την ανεξαρτησία του, για να 
έχει δική του άποψη, για να µπορεί να µη δέχεται εντολές από πουθενά. Η ζωή στο 
σπίτι κυλά, µε καβγάδες και διαφωνίες, ακόµα και ο πιο υπάκουος νέος γίνεται 
επιθετικός. Ο καθηµερινός ρυθµός αποτελεί αντικείµενο διαµάχης και αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο νέος θέλει να αλλάξει-σύµφωνα µε τα γούστα του-
ολόκληρη τη ζωή του σπιτιού: τους κανόνες της οικογένειας, τις δουλειές, τις 
προσωπικές συνήθειες, τη χρήση του τηλεφώνου και της τηλεόρασης, τα χρήµατα 
και τα αδέρφια του. 

 
- Τι γίνεται Λουκά; Τι κάνεις; 
- Βλέπω αυτό το τηλεπαιχνίδι, µπαµπά.     
- Για να δω…Ααα…Τι βλακεία! Χάσιµο χρόνου είναι… 
- Εµένα µ’ αρέσει, µπαµπά. Το βρίσκω διασκεδαστικό.28 

                                           
27 . Συναφής αλλά µη ταυτόσηµη µε την αυτοαντίληψη έννοια είναι αυτή της αυτοεκτίµησης. 
Ορίζεται ως η εκπεφρασµένη µέσα από τη στάση του ατόµου προς τον εαυτό του προσωπική κρίση 
της αξίας του και εξαρτάται από το βαθµό επίτευξης ή µε των στόχων του ανάλογα µε τις προσδοκίες 
του. Η θετική ή αρνητική αυτοεκτίµησή του, φαίνεται να σχετίζεται µε την επιτυχή ή ανεπιτυχή 
προσαρµογή του στο κοινωνικό περιβάλλον και µε την ανάπτυξη ποιοτικών ή µη κοινωνικών 
σχέσεων. Οι προέφηβοι και οι έφηβοι προσπαθούν να προσδιορίσουν ακριβέστερα την ‘’ατοµική 
τους ταυτότητα’’, να αντιπαρέλθουν την ασαφή αυτοεικόνα τους και τις διακυµάνσεις που διέρχεται 
η αυτοαντίληψή τους. Στο τέλος της εφηβείας, φαίνεται ότι οι αυτοαξιολογήσεις τους 
σταθεροποιούνται, αφού παγιώνονται αρκετά ατοµικά ψυχολογικά τους χαρακτηριστικά, και 
διαµορφώνουν µια προσωπική κοσµοθεωρία και ‘’σφαιρική’’ εκτίµηση του εαυτού τους. 
Αναλυτικότερα για την έννοια και τη φύση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης βλ. 
Παπαδόπουλος Ν. – Λεζέ Γ.Ε., Η αυτοαντίληψη παιδιών και εφήβων: σύγχρονες ερευνητικές 
προσεγγίσεις και επισηµάνσεις, στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ.37/2004, σελ. 51-66, αλλά και 
Παπαδιώτου – Αθανασίου Β., Οικογένεια και όρια, συστηµική προσέγγιση, Εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ. 300. Συγκεκριµένα η Β.Παπαδιώτου – Αθανασίου προσδιορίζει την 
αυτοεκτίµηση ως τη ‘’συναισθηµατική στάση την οποία το άτοµο έχει για τον εαυτό του. Η στάση 
αυτή µπορεί να είναι θετική ή αρνητική. […] Στην εφηβική ηλικία, λόγω των πολλών και 
σηµαντικών ανακατατάξεων, η εµπιστοσύνη του παιδιού προς τον εαυτό του – όπως και γενικότερα 
η αντίληψη για τον εαυτό του – φαίνεται ότι είναι κάπως ασταθής, ιδίως κατά την περίοδο της 
προεφηβείας. […] Από τους εξωτερικούς παράγοντες που βρέθηκε ότι έχουν σχέση µε το βαθµό 
αυτοεκτίµησης των εφήβων αναφέρονται η στάση για την εξωτερική τους εµφάνιση και η σχολική 
τους επίδοση’’, σσ. 300-301.   
28 .Alejandra Vallejo-Nagera., Εφηβεία η άγρια ηλικία, Εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 1997, σελ.41  
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- ∆εν µου κάνει εντύπωση, παιδί µου. Στην ηλικία σου διασκέδαζα και εγώ 
χάνοντας τον χρόνο µου µε βλακείες. Γρήγορα όµως κατάλαβα ότι στη ζωή 
αξίζει να είναι κανείς λίγο πιο επιλεκτικός και καλλιεργηµένος. 

- Θέλεις να το αλλάξω µπαµπά; 
- Ναι παιδί µου. Πάρε αυτό το βιβλίο και θα δεις που θα διασκεδάσεις πολύ 

περισσότερο. ∆ιάβασε λίγο, παιδί µου και θα δεις. 
- Ευχαριστώ µπαµπά. Αν δεν ήσουν εσύ, όλο βλακείες θα έβλεπα29. 

 
 Η συζήτηση αυτή ανάµεσα σε έναν πατέρα και ένα παιδί είναι απλώς και 

µόνο ένα όνειρο που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ πραγµατικότητα. Ποτέ, 
ούτε µια φορά σ’ ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. 

Από την άλλα ο έφηβος µπορεί να απευθύνεται στους γονείς του, µε ένα 
σωρό ασυναρτησίες, του στυλ: 
 
- Μαµά, τι κοµψή που είσαι σήµερα! Ξέρεις, πέρασα τις εξετάσεις των αγγλικών και 
έχω µια φανταστική ιδέα για το καλοκαίρι. Η Ρόσι και η Κλαούντια θα πάνε σ’ ένα 
ροκ φεστιβάλ στη ∆ανία. Είναι τον Ιούνιο, µετά που θα κλείσουν τα σχολεία. 
Επειδή λοιπόν, πέρασα στα αγγλικά, τους είπα ότι θα πάω µαζί τους. Μαµά σου 
είπα ότι είσαι πολύ κοµψή;  
 
Ή µπορεί και να εκφράζεται πιο λιτά και περιεκτικά: 
-  Πέσε κανα ψιλό!30

 
Τα κυριότερα τώρα παράπονα των γονιών σε γενικές γραµµές είναι τα παρακάτω: 
1. «Καταλαβαίνει τη λέξη ‘‘όχι’’ µόνο όταν τη λέει ο ίδιος.» 
 

- Μαµά βγαίνω 
- Όχι Χουάν, αύριο έχεις σχολείο 
Μετά από µια ώρα ο Χουάν εµφανίζεται στην εξώπορτα λες και δεν τρέχει 
τίποτα. 
- ∆εν µπορώ να το πιστέψω Χουάν. Γιατί το έκανες αυτό; 
- Ποιο; 
- ∆εν υπάκουσες. 
- Εγώώώώ;31 

 
1. «Ξεσηκώνεται µε την παραµικρή υπόδειξη» 
 
Μαµά µπορώ να βγω απόψε; Τη Χούλια και τη Ρόσι τις αφήνουν να µείνουν 
έξω µέχρι τις δώδεκα…µου φαίνεται πολύ αργά γλύκα  µου. 
Ποτέ δεν µ’ αφήνεις να κάνω αυτό που θέλω. Μου δηλητηριάζεις τη ζωή!32

 
2. «Λέει ψέµατα σαν αλήτης» 
 

                                           
29. Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ.42 
30 . Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ 43 
31.  Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ 44 
32.  Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ 47  
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- Ρόσι, στον πίνακα. Μίλησε µας για την αµµωνία. 
- Για την αµµωνία; Ναι…µµµ…Η αµωνία έιναι… ένα διαφανές υγρό…είναι 

άχρωµο…µυρίζει ευχάριστα. 
- Μυρίζει ευχάριστα; 
- Ναι, γιατί; 
- Μυρίζει ευχάριστα είπες; 
- Ακούστε! Εµένα µ’ αρέσει αυτή η µυρωδιά! 
 
- Χθές βράδυ το έσκασες από το σπίτι. Σε τσάκωσα. Μου είπες ψέµατα. 
- ∆εν το έσκασα. Έπρεπε να επιστρέψω το βιβλίο της χηµείας στον Ροδριγές. 

Και όταν το θυµήθηκα ήταν ήδη αργά Κοιµόσουν και δεν ήθελα να σε 
ξυπνήσω. Ένα λεπτό έκανα… 

- Ήταν δυο το πρωί. Και δεν γύρισες πριν από τις τέσσερις. 
- Είχαµε εξετάσεις! Τον βοήθησα να µελετήσει. 
- Και από πότε ο Ροδριγές δεν µπορεί να µελετήσει µόνος του; 
- Και από πότε σε ενδιαφέρει εσένα τι κάνει ο Ροδριγές; Γιατί ασχολείσαι µε 

το τι κάνουν οι άλλοι; Όλος ο κόσµος θα λέει ότι η µητέρα µου είναι 
κοτσοµπόλα!33 

 
3. «Βρίσκεται µονίµως στον κόσµο του.» 
 
- Χουάν µε βοηθάς να πλύνω το αυτοκίνητο; 
Σιωπή 
- Χουάν τι κάθεσαι και κάνεις εδώ πέρα; ∆εν έχεις εξετάσεις αύριο; 
Σιωπή34

 
4. « Μόνο στους άλλους δίνει σηµασία.» 
 
- Η Έλενα λέει ότι είναι ξενέρωτο να µην έχουµε στεγνωτήριο. Μαµά είµαστε 

ξενέρωτοι και φταις εσύ γι’ αυτό! 
 
- Μαµά µην ξαναπάρεις γαριδάκια. Η µαµά της Λορεν λέει ότι τα γαριδάκια 

είναι σκουπιδοτροφή.35 
 

5. «Χρησιµοποιεί µια αργκό ακατάληπτη.» 
 
- Έλα µεγάλε. Απόψε θα γίνει χαϊλίκι, έχει ένα καινούριο µαγαζί και γαµώ. 

Πιασοκωλάδικο, βέβαια χθες πήγαινε ένα παρεάκι και τα χώσανε χοντρά. 
Μια δεκαπεντάρα! Αλλά πολύ σένιο, σου λέω! Να το δεις να πάθεις!36 

 
6. «Είναι υποκριτής.» 
 

                                           
33. Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ 50 
34. Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ 53 
35 Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ  54 
36. Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ 55-56 
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- Χρειάζοµαι ένα PC µε ηχεία των 120V, εγκυκλοπαίδεια 2002…Μπαµπά 
πρέπει, πρέπει να µου το αγοράσεις τώρα, γιατί θα σου κάνουν µια έκπτωση 
3% αν πληρώσεις τοις µετρητοίς.37 

 
7. «Νοµίζει ότι πάντα τον κριτικάρουν.» 
 
- Μαµά, γιατί έχεις αυτά τα µούτρα; 
- Τι µούτρα Χουάν; Τι µούτρα έχω; 
- Με κοιτάζεις πολύ αυστηρά. Νοµίζεις ότι είµαι χαζός και ότι τίποτα δεν 

κάνω καλά; 
- Ειλικρινά Χουάν, δεν καταλαβαίνω τι µου λες. Εγώ σκέπτοµαι τι θα φάµε 

απόψε. 
- Ναι σιγά µη σε πιστέψω. 
 
-    Μαµά, δεν είναι σωστό. ∆εν µ’ αφήνεις να βγω επειδή στην παρέα είναι και 
η Άννα που έµεινε µετεξεταστέα. Αυτό είναι που σ’ ενοχλεί, έτσι δεν είναι; 
Παραδέξου το… 
- Κοίτα Χούλια, µη λες βλακείες. ∆εν ξέρω τους βαθµούς της Άννας. 
- Αααα και τώρα που ξέρεις, δεν θα µ’ αφήσεις να βγω γι’ αυτόν το λόγο38. 
 
8. «Είναι πολύ εγωϊστής.» 
 
- Μαµά θέλω να µε πάς στο εµπορικό κέντρο 
- Για ποιο λόγο; 
- Θέλω ένα τετράδιο. Είναι επείγον. 
- Μπορείς να το πάρεις από το µαγαζάκι, εδώ δίπλα. Μόλις γύρισα από το 

σούπερ µάρκετ και θέλω να πάρω µια ανάσα. 
- ∆εν έχουν καλά τετράδια στο µαγαζάκι. Θέλω να µε πας στο εµπορικό 

κέντρο. 
- Καλά, δεν ακούς τι σου λέω; Θέλω να ξεκουράστώ λίγο. 
- Μαµά, είσαι πολύ εγωίστρια. Είσαι η πιο εγωίστρια µαµά του κόσµου.39 

 
 
2.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ 
 
 

Οι φίλοι είναι η σανίδα σωτηρίας που βοηθά τον νέο να ανεξαρτητοποιηθεί 
από τους γονείς,  

Η ένταξη στις νεανικές οµάδες φιλίας έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τον 
έφηβο. Ο έφηβος αρχίζει πια να µένει λιγότερο χρόνο µέσα στο σπίτι και 
περισσότερο έξω, συµµετέχοντας ή προσπαθώντας να περάσει στις οµάδες φιλίας 
στις οποίες πάρα πολύ επιθυµεί να ανήκει. Μάλιστα είναι τόση η επιθυµία του να 
ανήκει σε κάποια οµάδα, ώστε πολλές φορές παρουσιάζεται διαφορετικός απ’ ότι 
είναι για να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και να γίνει δεκτός σ’ αυτή ή 

                                           
37. Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ 57 
38. Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ 58  
39. Vallejo- Nagera Alejandra, οπ.π σελ 62 
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δεν λογαριάζει τις τυχόν ποινές που θα του επιβληθούν απ’ την οικογένεια ή το 
σχολείο προκειµένου να πετύχει το σκοπό του. Πολύ συχνά για να δείξει πως δεν 
είναι πια µικρός, ταυτίζεται µε τους µεγάλους σε µια σειρά από δραστηριότητες 
όπως είναι: το κάπνισµα, το ποτό, η οδήγηση αυτοκινήτου, τα ναρκωτικά, η 
συµµετοχή σε σεξουαλικές δραστηριότητες κ.λ.π.40 Επίσης η παρέα των αγοριών 
έχει τρεις βασικές πλευρές41. Πρώτον είναι ο τόπος συνάντησης. Κάθε οµάδα 
διαθέτει τον δικό της τόπο συνάντησης. 

- Που θα συναντηθούµε; 
- Στις δέκα στο «παγκάκι µας» 
- Εντάξει, ρε µαλάκα τα λέµε. 

Μερικά παιδιά φθάνουν στο σηµείο να καταλάβουν ακατοίκητους χώρους ή 
οικόπεδα, όπου φτιάχνουν το δικό τους καταφύγιο. Εκεί συναντιούνται τα 
Σαββατοκύριακα µε τους συντρόφους τους για να πιουν, να καπνίσουν, να 
ακούσουν µουσική, να βρεθούν µε κορίτσια και κυρίως να µοιραστούν τις 
φαντασιώσεις τους  τα σχέδια ή τα οικογενειακά και σχολικά τους προβλήµατα. 

∆εύτερον είναι το συναίσθηµα ότι ανήκουν κάπου. Τα αγόρια είναι πιο 
ελαστικά από τα κορίτσια όταν αποδέχονται κάποιον στην παρέα τους, Αν δεν 
πρόκειται για κανένα παράξενο τύπο, ο οποίος θα βάλει σε κίνδυνο τους 
συναισθηµατικούς δεσµούς που στηρίζουν την παρέα, γενικά δέχονται να κάνουν 
µια δοκιµή µε οποιονδήποτε φαίνεται διατεθειµένος να ακολουθήσει τον ρυθµό της 
οµάδας. Παρ’ όλα αυτά, η συνοχή της οµάδας εξαρτάται από µια βασική 
προϋπόθεση: ο καινούριος πρέπει να έχει όλα τα προσόντα, δηλαδή να είναι σε θέση 
να διασκεδάζει τους υπόλοιπους και να µην συµπεριφέρεται σαν «αδερφή» όταν 
πρέπει να υπερασπιστεί την οµάδα. Αυτή η τελευταία προϋπόθεση είναι πολύ 
σηµαντική στην αρχή, όσο υποτίθεται ότι βρίσκεται υπό δοκιµή, γι’ αυτό και τα 
νεοφερµένα µέλη της παρέας δεν διστάζουν να κάνουν επίδειξη θάρρους  µε την 
πρώτη ευκαιρία. 
 

- Ο Κώστας είπε ότι απόψε θα έρθει να µας την πέσει… 
- Ας τολµήσει, ο ψευτόµαγκας…Με το που θα τον κοιτάξω, θα τα κάνει πάνω 

του. Ας τολµήσει να έρθει και θα δει τι τον περιµένει. 
Όσο τα παιδιά πλησιάζουν στην όψιµη εφηβική φάση, δεν θεωρείται πλέον 

προσόν το να µπλέκονται σε φασαρίες. Εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου 
οι νέοι παρουσιάζουν καθαρά επιθετικές τάσεις, σε γενικές γραµµές τα 
δεκαεφτάχρονα παιδιά θεωρούν ότι το να µπλεχτούν σε φασαρίες είναι ανούσιο. 

Τρίτον να είναι µέσα στα πράγµατα. Αποκλειστικά και µόνο το γεγονός ότι 
ανήκουν σε µια ανδρική παρέα, επιβάλλει στα µέλη της να διαθέτουν κάποια 
σωµατικά χαρακτηριστικά (τατουάζ, ζωγραφιές, κ.τ.λ.) έναν συγκεκριµένο τρόπο 
ντυσίµατος, καλή φήµη όσον αφορά στα σπορ, στην κοινωνικότητα ή στα µαθήµατα 
και γενικά οτιδήποτε διαφοροποιεί την παρέα από τις άλλες οµάδες. Το να είναι 
κάποιος µέσα στα πράγµατα σηµαίνει πρακτικά «να ακολουθεί τον ρυθµό της 
οµάδας», αλλά κυρίως να έχει επιτυχία µε τα κορίτσια… 

Οι οµάδες των κοριτσιών τώρα είναι ολιγάριθµες και δεν ξεφεύγουν σε 
σκοπούς αντικοινωνικούς. Εκείνο που είναι κοινό χαρακτηριστικό και ενώνει µια 
παρέα κοριτσιών είναι το να είναι δηµοφιλείς. Αυτό που θέλουν και επιδιώκουν 

                                           
40 . Ρέιµον – Ριβιέ Μπέρτ., Η κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου, Εκδ. Καστανιώτη, σελ.45.  
41 . Vallejo – Nagera Alejandra., Εφηβεία, η άγρια ηλικία, Εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 1997, σελ.187.  
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είναι να αρέσουν, πράγµα που σηµαίνει όχι µόνο ότι τις καλούν σε όλα τα πάρτι και 
τις παίρνουν τηλέφωνο ασταµάτητα, αλλά και ότι πληρούν απόλυτα κάποιες 
προϋποθέσεις όπως είναι το είδος των ρούχων που φορούν, το χτένισµα, τα γούστα, 
τα ινδάλµατα τους από το χώρο της µουσικής (τα φαν κλαµπ είναι ένα κοινωνικό 
φαινόµενο κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα των κοριτσιών) κ.τ.λ. Κατά τη διάρκεια 
της πρώτης και της µέσης εφηβικής φάσης, τα κορίτσια δίνουν µεγάλη σηµασία στη 
φήµη που έχουν ανάµεσα στις συµµαθήτριες τους. Θεωρούν ότι αυτό είναι το 
εφαλτήριο για την επιτυχία τους µε τα  αγόρια γιατί αν είναι δηµοφιλείς, εκτός των 
άλλων, έχουν αυτό το κάτι που τις κρίνει αντικείµενα θαυµασµού και ζήλιας, αλλά 
και απρόσιτες ταυτόχρονα.  

Επίσης τα κορίτσια προκειµένου να µειώσουν την ανασφάλεια τους, 
χρειάζονται να δηµιουργήσουν δεσµούς φιλίας σταθερούς, σχεδόν ερωτικούς, µε 
µια φίλη την οποία θαυµάζουν και η οποία µε τη σειρά της είναι δηµοφιλής 
ανάµεσα στα άλλα µέλη της παρέας. Αυτό δηµιουργεί σκηνές ζηλοτυπίας ανάµεσα 
στους αντιπάλους. Οποιοδήποτε σχόλιο της κολλητής, ακόµα και το πιο απλό, 
δηµιουργεί υποψίες ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. 

Η κοριτσίστικη παρέα διαλύεται αµέσως µόλις τα µέλη της αρχίσουν να 
βγαίνουν µε αγόρια, γιατί από εκείνη την στιγµή προσαρµόζονται στον ρυθµό που 
αυτά τους επιβάλλουν και όλη τους η προσοχή επικεντρώνεται στο να έχουν 
επιτυχίες µε το άλλο φύλλο, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστεί να 
προδώσουν την καλύτερη τους φίλη, κάνοντας ότι µπορούν για να φλερτάρουν µ’ 
αυτόν που αρέσει στην άλλη.  
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2.3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ. 

 
 

Η συγκρότηση των οµάδων φιλίας γίνεται µε βάση ορισµένα 
χαρακτηριστικά αποδοχής των εφήβων σ’ αυτές. Υπάρχει διαφορά ως προς την 
αποδοχή ή µη των εφήβων στην κοινωνία των συνοµήλικων. Άλλοι γίνονται 
αποδεκτοί από το σύνολο της οµάδας των συνοµήλικων ενώ άλλοι απορρίπτονται 
από άλλους. 

Έγιναν έρευνες για να βρεθούν τα χαρακτηριστικά των εφήβων  που 
γίνονται γενικά αποδεκτοί. Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά  αυτών που 
γίνονται γενικά αποδεκτοί στην οµάδα των συνοµηλίκων είναι ότι και οι ίδιοι 
αποδέχονταί τους άλλους. Άλλα χαρακτηριστικά είναι ο αυθορµητισµός, η επιθυµία 
συµµετοχής σε εκδηλώσεις της οµάδας, η αντικειµενικότητα τους, η αγάπη προς τα 
σπορ, η καλή εµφάνιση κ.τ.λ. Μάλιστα έφηβοι µε δηµιουργική σκέψη και αθλητική 
εµφάνιση προτιµούνται ιδιαίτερα. Αντίθετα, έφηβοι κλειστοί στον εαυτό τους ή που 
αισθάνονται ανασφάλεια δεν γίνονται γενικά αποδεκτοί.42

Από µια έρευνα  του Tryon αποδείχθηκε ότι κατά το χρονικό διάστηµα από 
τα 12 ως τα 15 υπάρχουν διαφορές προτιµήσεων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 
Έτσι κατά το 12ο έτος τα κορίτσια αποδέχονται πιο άνετα τα άτοµα που είναι ήσυχα, 
υπάκουα και µη επιθετικά. Κατά το 15ο έτος όµως προτιµούν άτοµα που έχουν 
ζωντάνια, είναι δραστήρια και περιποιητικά  και αγαπούν τα σπορ και τον 
αθλητισµό. Τα αγόρια αντίθετα είναι πιο σταθερά στις προτιµήσεις και στις 
εκτιµήσεις τους. Κατά το 12ο έτος προτιµούν τα επιδέξια και τολµηρά άτοµα που 
αναλαµβάνουν την αρχή για  τα παιχνίδια. Κατά το 15ο έτος εξακολουθούν να 
προτιµούνται άτοµα µε σωµατικές ικανότητες, επιθετικά και άφοβα. Μια εξήγηση 
που δίνει ο Tryon για αυτήν τη διαφορά ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια κατ’ 
αυτό το χρονικό διάστηµα είναι πως τα κορίτσια κατά το 15ο έτος έχουν όλα σχεδόν 
περάσει από το στάδιο της ήβης, ενώ από τα αγόρια µόνο τα µισά έχουν περάσει το 
στάδιο αυτό κατά το 15ο έτος43. 

Στην ελληνική πραγµατικότητα ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η έρευνα του 
Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών σε συνεργασία µε το βρετανικό Πανεπιστήµιο του Birmingham και 
εντοπίζει το ενδιαφέρον της στα ‘‘χαρακτηριστικά που κάνουν τους εφήβους το 
κέντρο της παρέας’’. Η έρευνα δηµοσιεύεται αρχικά σε ηµερήσια εφηµερίδα τον 
Ιούνιο του 2004. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας, ‘‘το ντύσιµο, τα 
µαλλιά, η οµορφιά είναι αυτά που κάνουν κάποιον να βρίσκεται στο κέντρο της 
προσοχής. Αν πάλι είναι κάποιος καλός στο µπάσκετ όλοι τον κάνουν παρέα µόνο 
και µόνο επειδή είναι γνωστός και επειδή µπορεί να οδηγήσει το σχολείο στη νίκη’’, 
ενώ σχετικά προς τη δηµοτικότητα του αντίθετου φύλου, ‘’το πιο υψηλά 
                                           
42 . Μάνος Κώστας οπ.π σελ 244 
43 . Μάνος Κ., Ψυχολογία του εφήβου, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1999, σελ.216.  
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ταξινοµούµενο κριτήριο είναι η εξωτερική εµφάνιση. Όσο για τις αθλητικές 
επιδόσεις δεν προκύπτει πως τονίζουν ιδιαίτερα το προφίλ των εφήβων: µόλις το 7% 
των συµµετεχόντων δήλωσε πως το να είναι κανείς «αστέρι» στον αθλητισµό 
σηµαίνει πως είναι και δηµοφιλής – παρά το γεγονός πως τα 2/3 των εφήβων του 
δείγµατος δηλώνει πως αθλείται’’44.  

Τελειώνοντας τη µικρή αυτή ενότητα θα ήταν χρήσιµο να σηµειωθεί ότι οι 
έφηβοι είναι δυνατόν να συµµετέχουν σε περισσότερες από µια οµάδες φιλίας απ’ 
αυτές που περιγράφηκαν πιο πάνω, αλλά η προτίµηση τους στρέφεται βασικά στην 
συντροφιά, στους λίγους στενούς φίλους. Η συντροφιά µπορεί να µετέχει σε µεγάλη 
οµάδα ή και σε οργανωµένη οµάδα. Πολλές φορές οι οµάδες αυτές φιλίας 
εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, αλλά πάντοτε εξυπηρετούν την κοινωνική 
κυριότητα του ατόµου. 
 

                                           
44 . Τα Νέα., 18/6/2004, άρθρο ‘’Οι ωραίοι έχουν…ρέντα’’, σελ. 16. Σύµφωνα µε αναλυτικότερα 
δεδοµένα της έρευνας στην ερώτηση ‘’ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πιστεύουν οι έφηβοι πως 
τους κάνουν δηµοφιλείς – κατά σειρά προτεραιότητας’’, προκύπτουν οι απαντήσεις: 1. Να είσαι καλός 
φίλος, 2. Να είσαι κοινωνικός, 3. Να είσαι καλός µαθητής,, 4. Να έχεις καλή αίσθηση του χιούµορ / 
Να έχεις καλές επιδόσεις σε κάποιο άθληµα, 5. Εξωτερική οµορφιά / Να έχεις τον ‘’σωστό κύκλο 
φίλων’’. Στο σχετικό πεδίο που αποκαλείται: ‘’το τοπ 3 των χαρακτηριστικών των κοριτσιών που 
«εκτιµούν τα αγόρια», όσον αφορά τις ηλικίες 12–13 ετών των αγοριών δίνονται αξιολογικά οι 
απαντήσεις: 1. Εξωτερική εµφάνιση, 2. Να είναι καλή φίλη, 3. Να έχει καλή αίσθηση του χιούµορ. 
Οι αντίστοιχες απαντήσεις των αγοριών ηλικίας 14-15 ετών είναι: 1. Εξωτερική εµφάνιση, 2. Να 
είναι κοινωνική, 3 Να είναι καλή φίλη. Στην αντίστοιχη ερώτηση ‘’το τοπ των χαρακτηριστικών των 
αγοριών που «εκτιµούν τα κορίτσια», τα νεαρά κορίτσια ηλικίας 12-13 ετών δίνουν αξιολογικά τις 
εξής απαντήσεις: 1. Εξωτερική εµφάνιση, 2. να έχει καλές επιδόσεις σε κάποιο άθληµα, 3 Να είναι 
καλός φίλος. Οι απαντήσεις στα µεγαλύτερα κορίτσια ηλικίας 14-15 ετών δίνονται οι απαντήσεις: 1. 
Να είναι κοινωνικός, 2 Να είναι καλός φίλος και 3. Εξωτερική εµφάνιση.  
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2.3.1. Η οµαδοποίηση των εφήβων 
 
 Η τάση της οµαδοποίησης του ν’ ανήκει κανείς σε οµάδα παρουσιάζεται  
έντονα κατά την εφηβική ηλικία. Η αισθητοποίηση και συνειδητοποίηση αυτού του 
γεγονότος συµβάλλει στην ορθή αυτοεκτίµηση, στην ανάπτυξη του συναισθήµατος 
της αυτασφάλειας και δίνει ευκαιρίες στους εφήβους γι’ αυτοπραγµάτωση στην 
οµάδα.  
 Η νευροµυϊκή ωριµότητα παρέχει στους εφήβους την αίσθηση της 
ενηλικίωσης και την απαίτηση γι’ ανάλογη αντιµετώπιση. Για την ενηλικίωσή τους, 
όµως, χρειάζονται και άλλες ιδιότητες και άλλα χαρακτηριστικά, όπως 
συναισθηµατική ωριµότητα, προσωπική υπευθυνότητα και κοινωνικοποιηµένη 
προσωπικότητα, τα οποία δεν έχουν ακόµα αποκτήσει. Στην προσπάθειά τους να 
ενταχθούν στην οµάδα, στην κοινωνία των ενηλίκων απορρίπτονται λόγω της 
ανωριµότητάς τους κι εξαιτίας της απόρριψης συναισθάνονται ανασφάλεια και 
κοινωνική µειονεκτικότητα, σε σχέση µε τους ενήλικους45.  
 
 
2.3.2. Απόρριψη των εφήβων και σχηµατισµός εφηβικών οµάδων 
 
  
 Μπαίνοντας οι έφηβοι στη σηµερινή πολιτισµένη κοινωνία, κατά την 
προσπάθειά τους προσαρµογής κι ένταξής τους σ’ αυτήν, συναντούν, από µέρους 
των ενήλικων, ένα µεγάλο πλήθος απαιτήσεων, όπως συναισθηµατική ωριµότητα, 
εκµάθηση κοινωνικών ρόλων, εφαρµογή κοινωνικών κανόνων, οικονοµική 
χειραφέτηση. Η έλλειψη των παραπάνω, µοιραία, οδηγεί σε συναισθηµατικές 
συγκρούσεις, οι οποίες θα κάνουν απ’ τη µια την υπεροχή της δύναµης των 
ενήλικων, και απ’ την άλλη, την αδυναµία των εφήβων, που, κατά τον Adler, µπορεί 
να προκαλέσει το αίσθηµα της κοινωνικής µειονεξίας των εφήβων, οι οποίοι 
κινούµενοι απ’ τον απαραίτητο ψυχικό µηχανισµό της αναπλήρωσης είναι δυνατό 
να επαναστατήσουν ενάντια στην κοινωνία, ή να δραστηριοποιηθούν για ν’ 
αντικαταστήσουν την προσωπική τους αδυναµία µε δύναµη ή να αποµονωθούν.  
 Εξάλλου, η µετάβαση των εφήβων απ’ την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, 
γίνεται, στην κοινωνία µας, χωρίς τη µεσολάβηση κανενός ‘‘χώρου’’, κανενός 
πλαισίου, κανενός περιβάλλοντος ειδικού και κατάλληλου, µέσα στο οποίο οι 
έφηβοι, ως έφηβοι, θ’ αναπτύξουν και θα ωριµάσουν όλα τα εφηβικά τους 
χαρακτηριστικά, για να µπουν οµαλά στην ηλικία του ενήλικου. Έτσι, οι έφηβοι δε 
γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους, τα πλαίσια της ελευθερίας τους, και τελικά το ρόλο, 
που θα παίξουν, ώστε άθελα και µοιραία, να έρχονται σε σύγκρουση µε τους 
ενήλικους. 
 Για ν’ αποκτήσουν, όµως, το απαραίτητο συναίσθηµα της αυτασφάλειας και 
να ικανοποιήσουν την ανάγκη του ν’ ανήκουν σε οµάδα, καταφεύγουν στις οµάδες 
των συνοµηλίκων τους. Οι αποτυχίες των εφήβων προσαρµογής στην κοινωνία των 
ενήλικων και η αναγκαία αίσθηση οµαδοποίησης τους, τους παρακινούν στη 
δηµιουργία οµάδων από συνοµήλικούς τους, όπου θα προσπαθήσουν να παίξουν 

                                           
45 . Συλλογικός Τόµος, ∆ιδακτική Μεθοδολογία και Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εκδ. Πελεκάνος, 
Αθήνα 2002, σελ. 258. 
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τους ρόλους τους ενήλικων, οι οποίοι (ρόλοι) θα συµβάλουν στην οµαδοποίηση και 
ταυτόχρονα και στην κοινωνικοποίησή τους.  
 Οι εσωτερικές συγκρούσεις και η απόρριψη των εφήβων απ’ τους ενήλικους 
τους αναγκάζουν, για να ικανοποιήσουν την έντονη ορµή για επικοινωνία, να 
σχηµατίσουν οµάδες µε ιδιαίτερη κουλτούρα και χαρακτηριστικά. Στην οµάδα, 
αποκτούν το συναίσθηµα της κοινωνικής ταυτότητας, το ‘‘εµείς’’, που µας δίνει 
δύναµη, θάρρος, αγωνιστικότητα και τους απαλλάσσει απ’ το άγχος και την αγωνία 
της απόρριψης.  
 
 
2.3.3. Τα χαρακτηριστικά των εφηβικών οµάδων 
 
 
 Το κοινό χαρακτηριστικό των εφηβικών οµάδων είναι η συνειδητή ή 
υποσυνείδητη τάση διαµαρτυρίας της νέας γενιάς προς την παλιά, η οποία 
εκδηλώνεται ή µε πράξεις βίας κι εγκληµατικότητας ή µ’ επανάσταση στ’ 
ανελεύθερα καθεστώτα, στα οποία, όµως, εµπνέονται οι έφηβοι από υψηλά ιδανικά. 
 Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εφηβικών οµάδων είναι η οµοιόµορφη 
εµφάνιση. Οι έφηβοι, συνήθως, ντύνονται οµοιόµορφα µε µπλου – τζιν και 
ξεκούµπωτα σακάκια, αφήνουν µακριά µαλλιά και φαβορίτες46.  
 Το λεξιλόγιο και ο τρόπος συµπεριφοράς τους είναι οµοιόµορφα και 
διαφορετικά απ’ των ενήλικων. Η µοτοσικλέτα, σ’ ορισµένες περιπτώσεις, αποτελεί 
αναγκαίο µέσο για την ένταξη στην οµάδα και για την επίδειξη των ικανοτήτων 
τους. Το ειδικό λεξιλόγιό τους γρήγορα µεταβάλλεται και λειτουργικά επενεργεί, 
προπάντων, όταν έρχονται σ’ επαφή µεταξύ τους, πράγµα που βοηθάει στην 
καλύτερη επικοινωνία και στη συνειδητοποίηση της συνταύτισης. Τα κύρια αίτια 
όλων αυτών είναι η µίµηση και η ανάγκη απόλυτης προσαρµογής στην οµάδα, γιατί 
διαφορετικά θα συµβεί η απόρριψη, την οποία αποφεύγουν και είναι πολύ 
δυσάρεστη και συνταρακτική για τους εφήβους. Έτσι, δηµιουργείται µια 
υποκουλτούρα µε κύρια χαρακτηριστικά την πρωτοτυπία και τη διαφοροποίηση µε 
την κοινωνία των ενηλίκων. Μέσα στα πλαίσια της οµάδας µιµούνται τους 
ενήλικους και παρουσιάζονται, όπως κι αυτοί, σαν ενήλικοι, ανεξάρτητοι κι 
ελεύθεροι. Με την οµοιοµορφία της εµφάνισης και των τρόπων ικανοποιείται η 
ανάγκη της ‘‘συνταύτισης’’.  
 Ο Rice αναπτύσσει τις παρακάτω απόψεις σχετικά µε την οµοιοµορφία47: 
1. Το οµοιόµορφο ένδυµα και η εξωτερική οµοιόµορφη εµφάνιση είναι µέσα µε τα 
οποία ο έφηβος µπορεί να ανακαλύψει και να συνειδητοποιήσει την ταυτότητά του. 
Ο έφηβος επιδιώκει να παρουσιάσει, ξεκάθαρα, την ‘‘ατοµικότητά του’’ στον εαυτό 
του και στους άλλους, όπως την καθορίζει αυτός ο ίδιος και όχι οι ενήλικοι. 
2. Με την οµοιόµορφη εµφάνιση εξωτερικεύει ο έφηβος την αντίθεσή του προς την 
πίεση και την προσαρµογή στον πολιτισµό των ενήλικων. Με το διαφορετικό 
ένδυµα και τα µακριά µαλλιά ικανοποιεί ο έφηβος την ανάγκη της 
αυτοπραγµάτωσης χωρίς, στην πραγµατικότητα, ν’ αµφισβητεί τους θεµελιώδεις 
κανόνες της κοινωνίας.  

                                           
46 . Συλλογικός Τόµος, ∆ιδακτική Μεθοδολογία και Παιδαγωγική Ψυχολογία, όπ.π., σελ. 259. 
47 . Συλλογικός Τόµος, ∆ιδακτική Μεθοδολογία και Παιδαγωγική Ψυχολογία, όπ.π., σελ. 260.  
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3. Η ενδυµασία και η εξωτερική εµφάνιση ενισχύουν το συναίσθηµα της 
συνταύτισης µεταξύ των εφήβων. Όποιος θέλει να συνταυτιστεί, παρουσιάζει τον 
εαυτό του, όπως είναι και οι άλλοι. Το γεγονός, πως ο έφηβος ανήκει στην οµάδα, 
του προκαλεί µεγαλύτερη ασφάλεια και του ενισχύει τη συνείδηση της ταυτότητα 
του Εγώ.  
 Αυτή η διαφοροποίηση µε την κοινωνία των ενήλικων είναι ένας τρόπος 
αντίθεσης κι επαναστατικής διαµαρτυρίας προς τους ενήλικους. Αυτή ακριβώς η 
αντίθεση είναι ο ασυνείδητος ενωτικός δεσµός και ο κύριος στόχος τους. Μ’ αυτή 
επέρχεται η αυτοεπιβεβαίωση, η αυτοπραγµάτωση και η συνταύτιση µε τα άλλα 
µέλη της οµάδας. Ο τρόπος ζωής, συµπεριφοράς και ντυσίµατος είναι ένας 
ασυνείδητος τρόπος απαλλαγής απ’ την καταπίεση της παιδικής ηλικίας.  
 Η παραµέληση της καθαριότητας του σώµατος λ.χ. είναι σπάσιµο των 
δεσµών της καθαρότητας, που ήταν συνυφασµένη µε τη σχετική κοινωνική επιταγή, 
κατά την παιδική ηλικία. Αυτή ακριβώς η επαναστατική αντίθεση είναι ένας 
εφηβικός τρόπος µίµησης των ενήλικων. Ανάµεσα στα µέλη της οµάδας, πάρα πολύ 
αναπτυγµένη είναι η αλληλεγγύη. Το συναίσθηµα της συνταύτισης, του ότι δηλαδή, 
τα µέλη ανήκουν στην ίδια οµάδα, είναι αρκετά αναπτυγµένο. Τα µέλη πρόθυµα 
υποτάσσονται στους κανόνες του παιχνιδιού της οµάδας. Στην οµάδα έχει 
αναγνωριστεί κάποιος αρχηγός, εξαιτίας των προτερηµάτων του, της σωµατικής του 
δύναµης ή της ευφυΐας του ή εξαιτίας κάποιας άλλης ικανότητάς του. Το κάθε µέλος 
της οµάδας δίνει ιδιαίτερη σηµασία για τη θέση του στην ιεραρχία της οµάδας, 
προσπαθεί, εντατικά, να τη βελτιώσει και πάντα λαβαίνει υπόψη του, στις σχέσεις 
µε τους συντρόφους του, το ‘‘status’’, την επικρατούσα κατάσταση στην οµάδα. 
Έτσι, η οµάδα, µε την υποκουλτούρα της, εφόσον συµβάλλει στη χειραφέτηση των 
εφήβων απ’ την οικογενειακή κηδεµονία και αποτελεί ένα κέντρο, όπου 
προσφέρονται ορισµένες ανάλογες αξίες και αναπτύσσεται η αντίδραση προς την 
αυταρχικότητα και την αυθεντία των ενήλικων.  
 Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εφηβικών οµάδων είναι η έντονη συνείδηση 
της οµαδοποίησης των εφήβων, του ότι δηλαδή ανήκουν και είναι ενεργά µέλη µιας 
συγκεκριµένης οµάδας. Τούτο αποδεικνύεται απ’ τους παρακάτω παράγοντες: 
1. Η εφηβική οµάδα, λειτουργικά και δοµικά, αποτελεί µια συγκροτηµένη 
κοινωνική ενότητα. Παρουσιάζεται σαν ένα, καλά, οργανωµένο και κατά κάποιο 
τρόπο σταθερό ίδρυµα. Έχει αναπτύξει σηµαντικές λειτουργίες σχετικά µε τη 
δοµική της κατάσταση, τη χειραφέτηση και την αντίστασή της.  
2. Η οµαδική αλληλεγγύη έχει µεγάλη σηµασία για τους εφήβους, που πασχίζουν 
για την ενότητα, την ακεραιότητα και τα προνόµιά τους. Τα προσωπικά τους 
ενδιαφέροντα και η προσωπική τους ωφέλεια βλέπουν να ικανοποιούνται και να 
εξυπηρετούνται µέσω της οµάδας.  
3. Ιδιαίτερα ενδιαφέρονται για την οργάνωση, την κατάσταση και τη δύναµη της 
οµάδας παρουσιάζουν οι έφηβοι της οµάδας.48  
 Η κατάσταση των εφηβικών οµάδων δεν είναι στατική αλλά εξελίξιµη. 
Μέσα στις οµάδες παρατηρείται µια διαφοροποίηση, εφόσον τα µέλη γνωρίζονται 
µεταξύ τους κι επιλέγουν τους στενότερους φίλους ή φίλες, σχηµατίζονται 
υποοµάδες που δηµιουργούν σταθερές φιλίες και αναπτύσσουν αξιόλογες 
κοινωνικές δραστηριότητες. Προς το τέλος της εφηβείας, οι κανόνες και οι 
αξιολογικές ιδέες της οµάδας ασκούν ελάχιστη επίδραση στη συµπεριφορά και τη 

                                           
48 . Συλλογικός Τόµος, οπ.π σελ 268 
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δράση των ‘’ενήλικων’’ εφήβων. Ο δεσµός µε την οµάδα αρχίζει να χαλαρώνει και 
παρουσιάζονται τάσεις χειραφέτησης και απ’ την κηδεµονική επίδραση της οµάδας. 
Ο ‘’ενήλικος’’ έφηβος αρχίζει πια να προσανατολίζεται προς το αξιολογικό 
σύστηµα των ενήλικων και να ταυτίζεται µ’ αυτό. Η συµπεριφορά του αρχίζει να 
ρυθµίζεται απ’ τους νόµους της κοινωνίας των ενήλικων. Ο γάµος και η 
συγκρότηση οικογένειας αρχίζουν να τον απασχολούν σοβαρά, και οι 
ετεροσεξουαλικές σχέσεις να σχετίζονται µε την εκλογή συζύγου. Η εκλογή 
επαγγέλµατος49 και η επαγγελµατική προετοιµασία τον απασχολούν ιδιαίτερα.  
 
 
2.4. ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΦΙΛΙΑΣ 
 
 

Σε αντίθεση µε ένα παιδί που πολύ εύκολα δηµιουργεί δεσµούς µε άλλα 
παιδιά, ο έφηβος επιζητεί µεγαλύτερη ασφάλεια στους δεσµούς του. Ο έφηβος 
επιλέγει άτοµα που διαθέτουν συµπαθή προσωπικότητα όπως αναφέραµε και 
παραπάνω. Επιπρόσθετα όµως ανάλογα µε την ιδιοσυγκρασία του, θα επιδιώξει να 
έχει ο φίλος του ή οι φίλοι του οµοιότητα µε το δικό του χαρακτήρα, να υπερέχουν 
απ’ αυτόν σε σωµατικά ή πνευµατικά χαρακτηριστικά ή να υστερούν, όπως επίσης 
να υπερέχουν ή να υστερούν σε συναισθηµατική ή κοινωνική ωριµότητα. Άτοµο για 
παράδειγµα που αποφεύγει τις πολλές δραστηριότητες θα προτιµήσει να συνδεθεί 
µε άτοµο ή άτοµα που διαθέτουν ηγετικές ικανότητες ή και το αντίθετο. Επίσης 
άτοµο που υπερέχει σε πνευµατικές ικανότητες, να συνδεθεί µε άτοµο που υπερέχει 
σε σωµατικές ικανότητες κ.τ.λ. ∆ηµιουργούνται έτσι διάφορα σχήµατα οµάδων 
φιλίας που εξυπηρετούν διάφορες τάσεις των εφήβων50. 

Επίσης κάτι που θα έπρεπε να αναφερθεί είναι πως, το αγόρι ή το κορίτσι 
χρειάζεται γύρω στα 14 µε 15 χρόνια του ένα άτοµο του ίδιου φύλου στο οποίο θα 
εµπιστευθεί τα µυστικά του, µε το οποίο θα ανταλλάξει γνώµες πάνω σε φλέγοντα 
θέµατα της ηλικίας τους. ∆ηµιουργείται έτσι µια στενή ροµαντική φιλία, άδολη και 
ανυστερόβουλη. Στην καµπή αυτή ο έφηβος δεν αγαπάει τίποτα περισσότερο από το 
φίλο του. 

Στη δεύτερη φάση της εφηβείας παρατηρείται περιορισµός των στενών 
φιλιών και διεύρυνση των γνωριµιών. Παρατηρείται επίσης αναζήτηση φίλου στην 
πλευρά του άλλου φύλλου. ∆ειλά-δειλά στην αρχή και ευκολότερα αργότερα 

                                           
49 . Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για µια επαγγελµατική κατεύθυνση ή 
για ένα συγκεκριµένο επάγγελµα. Από άποψη ψυχολογική τονίζεται συνήθως ιδιαίτερα η σηµασία 
του παράγοντας της κλίσης, του ενδιαφέροντος, της τάσης δηλαδή του ατόµου να ασχολείται µε 
κάποια δραστηριότητα. ∆εν έχει όµως µικρότερη σηµασία ο παράγοντας των ικανοτήτων του 
ατόµου, που είναι προϋπόθεση για την επιτυχή εκπλήρωση ορισµένων µορφών δραστηριότητας. Και 
είναι γεγονός ότι οι δύο αυτές πτυχές του ατόµου αλληλοτροφοδοτούνται. Οι ικανότητες ενισχύουν 
τα ενδιαφέροντα και αυτά τις ικανότητες. Πέρα όµως από την ψυχολογική άποψη υπάρχει και η 
κοινωνικο-οικονοµική πλευρά. Η σύγχρονη ψυχολογία εξετάζει τον άνθρωπο µέσα στο 
συγκεκριµένο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον του. Έτσι στους παράγοντες του ενδιαφέροντος 
και των ικανοτήτων προστίθεται και η προοπτική για επαγγελµατική αποκατάσταση που είναι 
συνάρτηση του βαθµού κορεσµού ενός επαγγέλµατος. Για το ρόλο και τη σηµασία της εκλογής 
επαγγέλµατος κατά την εφηβική ηλικία, βλ. Παπαδόπουλος Ν., Ψυχολογία, Εκδ. ιδίου, Αθήνα 1990, 
σσ.102-3, αλλά και Cole M. – Cole Sh., όπ.π., σσ.86-90.  
50 . Συλλογικός Τόµος., Ίδρυµα ερευνών για το παιδί, Εφηβεία, προσδοκίες και αναζητήσεις, Εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 1992.  
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αρχίζουν να δηµιουργούνται µεικτές οµάδες αγοριών και κοριτσιών και η ανάµειξη 
τους σε δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η συµπλήρωση διάφορων 
λευκωµάτων, που γράφουν τις σκέψεις τους γύρω από θέµατα όπως ο έρωτας, η 
φιλία, ο γάµος κ.τ.λ. Στη συνέχεια δηµιουργούνται διάφορα πάρτι, εκδροµές, 
συγκεντρώσεις, όπου παρατηρείται ένας συναγωνισµός για την προσέλκυση των 
κοριτσιών από τα αγόρια και πρόκληση από τα κορίτσια προς τα αγόρια. 
∆ηµιουργούνται έτσι στενές φιλίες ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικού φύλου. Τελικά 
καταλήγουν στη δηµιουργία ζευγαριών του αντίθετου φύλου, που αποχωρούν από 
τη µικρή παρέα και οι οµάδες αυτές µε τον χρόνο διαλύονται, γιατί οι νέοι έχουν 
γίνει πια ενήλικες. 

Επίσης η τάση για αναγνώριση οδηγεί συχνά τον έφηβο της δεύτερης φάσης 
και στην ξενοµανία, µίµηση δηλαδή ξένων τρόπων, ηθών και εθίµων και 
παρακολούθηση της ξενόφερτης µόδας. Ισχυρή είναι όµως και η τάση του για 
κοινωνική άνοδο. Ο έφηβος προβαίνει σε κοινωνικές διακρίσεις και συνήθως 
υποτιµά άτοµα που ανήκουν σε άλλη φυλή, σε άλλη θρησκεία ή που είναι 
κοινωνικοοικονοµικά κατώτερα. Η τάση αυτή µεταβάλλεται προς το τέλος της 
εφηβείας, όταν γνωρίζει καλύτερα τους ανθρώπους µε προσωπική επικοινωνία. 

Τέλος στις σχέσεις µεταξύ των εφήβων  µπορεί να συγκαταλεχθεί και ο 
συναγωνισµός. Η ευγενής άµιλλα των εφήβων διευκολύνει πολύ την  πνευµατική 
τους ανάπτυξη. Ο ανταγωνισµός όµως που υπερβαίνει τα όρια είναι επικίνδυνος. Η 
συµµόρφωση και ο ανταγωνισµός έχουν ως κοινό σηµείο το ότι τα άτοµα και στις 
δυο περιπτώσεις καθορίζουν τη διαγωγή τους σύµφωνα µε πρότυπα που έχουν τεθεί 
από άλλους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συµµόρφωσης των εφήβων µε την 
οµάδα και µε τις συνήθειες της οµάδας των ενηλίκων γιατί διαφορετικά δεν γίνονται 
αποδεκτοί. 
 Παρακάτω παραθέτουµε έναν πίνακα του D.Dunphy51 που καταδεικνύει 
σχηµατικά τα στάδια της ανάπτυξης της οµάδας στη διάρκεια της εφηβείας. Στην 
αρχή αυτής της περιόδου, οι συναλλαγές της οµάδας των συνοµηλίκων είναι κυρίως 
συγκεντρωµένες κατά φύλο. Στο τέλος, υπάρχουν πολύ περισσότερες ετερόφυλες 
συναλλαγές.  

                                           
51 . Dunphy D.C., The social structure of urban adolescent peer groups, στο Sociometry, 26, 230-246, 
όπως παρατίθεται στο, Cole M. – Cole Sh., όπ.π., σελ.189.  
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Ι., Ψυχολογία της προσω
∆ΑΣ 

στο κεφάλαιο αυτό να συµπεριλάβουµε και τη 
ε κάθε οµάδα υπάρχει πάντα και κάποιος αρχηγός. 
νει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν 
για τα άτοµα που γίνονται αποδεκτά στην οµάδα 
κό παράστηµα, καλή εµφάνιση, εξυπνάδα, τόλµη, 
ίρα, ειλικρίνεια, αυτοπεποίθηση, ταχύτητα λήψης 
, επιµονή, συνεργατικότητα κ.τ.λ. δηλαδή ισχυρή 

ρχηγίας αποτελεί πιο δηµοκρατική διαδικασία. 
ής’’ από εκείνο που συγκεντρώνει τα περισσότερα 
µής, προετοιµασία θεατρικής παράστασης κ.τ.λ.). 
τις οµάδες φιλίας προχωρηµένης εφηβικής ηλικίας, 
νται ως ισότιµα και ο καθένας αναλαµβάνει κάποια 

πικότητας, Εκδ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1985, σελ.280.  
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2.6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΦΗΒΩΝ 
 

Αρκετές είναι οι φορές που οι νέοι συγκεντρώνονται σε οµάδες, η ταυτότητα 
των οποίων συνδυάζεται µε τη µουσική και το χορό. Πρόκειται για ένα φαινόµενο 
που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές, όπου η κάθε οµάδα διαθέτει το δικό της 
κώδικα ντυσίµατος και συµπεριφοράς, τις δικές της µουσικές προτιµήσεις και 
γενικότερα τη δική της στάση απέναντι στη ζωή. Οι πιο σηµαντικές οµάδες στις 
ευρωπαϊκές χώρες και που παρατηρούνται και στην Ελλάδα είναι53: 
 
Α. ΡΕΪΒΕΡ 

Ο τρόπος ζωής των νεαρών ρέϊβερ είναι συνδεδεµένος µε τα συγκεκριµένα 
µαγαζιά οπού ακούνε την µουσική ρεϊβ. Συνήθως κυκλοφορούν κατά οµάδες και 
όταν µετακινούνται µε αυτοκίνητα, βάζουν τη µουσική στη ‘‘διαπασών’’. Ο  τρόπος 
ντυσίµατος τους τώρα είναι πολύ ιδιαίτερος. Τα αγόρια φορούν µαύρα, στενά 
παντελόνια, πουκάµισα στενά, χρώµατος µαύρου ή άσπρου και µαύρες µπότες. Τα 
κορίτσια φορούν κοντά παντελόνια ή µαύρες µίνι φούστες, παπούτσια πλατφόρµες 
και έχουν µαλλιά µεσαίου µήκους, πολύ ίσια και πολύ µακριά. 

 
Β. ΠΑΝΚ 

Φορούν παράξενες µαύρες δερµάτινες ζακέτες, µεταλλικά καρφιά, πολύ 
στενά παντελόνια από γυαλιστερό ύφασµα, κατά κανόνα µαύρο. Στόχος τους είναι 
να προκαλούν αισθητικά. Βάφουν τα µαλλιά τους σ’ ένα ή περισσότερα έντονα 
χρώµατα, τους βάζουν ζελέ και τα χτενίζουν όρθια ή πολλές φορές τα ξυρίζουν 
εντελώς. Είναι οι εφευρέτες του body piercing, αν και αρχικά αντί να περνούν 
σκουλαρίκια στις τρύπες, έβαζαν παραµάνες. 

 
Γ. ΡΑΠΕΡ 

Η ονοµασία ράπερ προέρχεται από τη µουσική που ακούνε και είναι η ραπ. 
Οι ανάγκες του χορού αυτού επιβάλλουν ένα συγκεκριµένο στυλ ντυσίµατος όπως 
είναι τα σπορ ρούχα, φόρµες γυµναστικής, καπέλα τζόκεϊ φορεµένα ανάποδα για να 
προστατεύεται το κεφάλι στις φιγούρες όπου χρησιµοποιείται ως άξονας. Φορούν 
πολύ φαρδιά ρούχα. Για παράδειγµα τα παντελόνια φοριούνται χαλαρά στη µέση 
σαν να είναι έτοιµα να πέσουν και είναι τουλάχιστον ένα νούµερο µεγαλύτερο από 
το κανονικό. Αν και υιοθετούν ένα στυλ πρακτικό και καθαρά «casual», ψάχνουν 
ακριβές µάρκες. Οι ράπερ τέλος έχουν µανία µε τα παπούτσια καθώς και µε το να 
ξυρίζουν το κεφάλι τους και πολλές φορές να σχηµατίζουν στο κρανίο πολύπλοκα 
σχέδια. 

 
∆. ΣΚΕΪΤΕΡ 

Οι σκέϊτερ είναι οι έφηβοι που κυκλοφορούν στις πόλεις µε σκεϊτµπορντ, τα 
οποία είναι αρκετά ακριβά. Η ηλικία των σκέϊτερ κυµαίνονται από τα 16 µέχρι και 
τα 20. Τους αρέσουν τα ελαφρά ρούχα, πολύ φαρδιά και άνετα, συνήθως 
βαµβακερά και τα φορούν το ένα πάνω από το άλλο. Φορούν πολύ φαρδιές 
βερµούδες που φθάνουν µέχρι κάτω από το γόνατο, το µακό έξω από το παντελόνι 
και συνήθως βάζουν τέσσερα ή πέντε αντί για ένα µακό και ένα φούτερ. Φορούν 
επίσης σπορ καπελάκια τζόκεϊ και τα µαλλιά τους είναι µακριά ή καρφάκια. 

                                           
53 . Vallejo – Nagera Alejandra., όπ.π., σελ.197-203. 
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Ασχολούνται πολύ µε την υγεία και την διατροφή τους. Τέλος κάνουν πάντα 
σκεϊτµπορντ µε τα γουόκµαν στα αυτιά και η αγαπηµένη τους µουσική είναι χιπ-χοπ 
και η ραπ. 

Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριµένη ενότητα αλλά και το κεφάλαιο που 
αναφέρεται στην επικοινωνία µεταξύ των εφήβων, αποφασίσαµε να αναφερθούµε 
και στους λεγόµενους «καµικάζι» από την στιγµή που η συµπεριφορά που 
αναπτύσσουν εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας54. 

Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική προσέγγιση οι «καµικάζι» είναι συνήθως 
έφηβοι αλλά και νέοι άνδρες που διαλέγουν τη µοτοσικλέτα σε µια σχετική 
κατάσταση, ένα αντικείµενο στο οποίο προβάλλουν τις εσωτερικές τους 
συγκρούσεις και µε τη βοήθεια του οποίου ελπίζουν να λύσουν το πρόβληµα τους 
και έτσι να ελαφρώσουν το άγχος και την κατάθλιψη που προκαλείται όταν αυτό 
παραµένει άλυτο. Τα προβλήµατα όµως δεν είναι πάντα τα ίδια και οι ίδιοι 
διαφέρουν σαν προσωπικότητες. Βασικά όµως όλοι έχουν διαλέξει τη µοτοσικλέτα 
σαν ένα αντικείµενο προβολής, ένα όχηµα για να κυκλοφορήσουν κοµµάτια του 
εσωτερικού τους κόσµου. 

Ο καµικάζι διαλέγει σαν πεδίο της δραστηριότητας του, σαν το θέατρο στο 
οποίο θα παίξει το δρόµο του. Αφού επιλέξει το θέατρο, που είναι ο δρόµος, ψάχνει 
για τους ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν τους ρόλους που έχει µέσα του. Ο πατέρας 
εκπροσωπείται από δυο ηθοποιούς. Ο κακός, δυνατός, πλούσιος πατέρας, ο εχθρός 
είναι ο γιωταχί µε το µεγάλο αυτοκίνητο σε σχέση µε την µικρότερη µοτοσικλέτα 
του καµικάζι. Ο καλός πατέρας, µε τον οποίο ο έφηβος κάνει συντροφιά, παίζει και 
συχνά συναγωνίζεται. Είναι ο σύντροφος του καµικάζι, το µέλος της οµάδας. Η 
µητέρα, αµφιθυµικά αγαπηµένη, εκπροσωπείται από το κορίτσι, τη γκόµενα, που 
είτε την έχει µαζί του στην µοτοσικλέτα όταν τρέχουν ή την εποφθαλµιά σαν 
µακρινό αντικείµενο που το έχει δίπλα του ο γιωτάχης ή ο σύντροφος καµικάζι που 
αναφέραµε παραπάνω. 

Ο καµικάζι έχει λύσει το οιδιποδειακό του πρόβληµα µε ανεπαρκή τρόπο. 
Έχει διατηρήσει µια σχέση εχθρικότητας και φθόνου προς τον πατέρα και τις 
πατρικές µορφές εξουσίας και έχει πολύ µικρή ικανότητα να κρατήσει αυτά τα 
προβλήµατα µέσα του. Θα τα προβάλει στο πεδίο που διάλεξε, το δρόµο και εκεί θα 
γίνει η εκδραµάτισή τους. Κατέχει µια δυνατή µηχανή, την µοτοσικλέτα του, που 
µεγιστοποιεί την ανασφαλή και εύθραστη εικόνα του σεξουαλικού του εαυτού, 
όπως εκπροσωπείται από το πέος του. Θεωρεί τους ‘‘γιωταχήδες’’ σαν εχθρούς, σαν 
πετυχηµένους και σεξουαλικά ικανούς άντρες, που δεν µπορεί να ανταγωνιστεί 
ουσιαστικά και έτσι συχνά τους φθονεί και τους ανταγωνίζεται. Ο ανταγωνισµός 
γίνεται είτε µε συναγωνισµό ταχύτητας, όπου ο καµικάζι θριαµβεύει ξεπερνώντας 
το µεγαλύτερο πετυχηµένο ‘‘γιωταχί’’, είτε µε ανοικτή επιθετικότητα, φράζοντάς 
του τον δρόµο και σπρώχνοντάς τον σε ατύχηµα.  

Η µοτοσικλέτα του είναι το παν για έναν καµικάζι, τη στολίζει, τη γυαλίζει, 
τη φορτώνει σύµβολα οµορφιάς και ανδρισµού καθώς καθρέπτες και µεγάλες και 
θορυβώδεις εξατµίσεις. Αυτό όµως που προσπαθεί όσο µπορεί είναι να αυξήσει την 
ικανότητα της µηχανής να τρέχει γρήγορα. Μια δυνατή µηχανή µέσα στα σκέλια 
του µε έντονο θόρυβο και ικανότητα ανάπτυξης µεγάλης ταχύτητας εκπροσωπεί το 

                                           
54 . ∆οξιάδη Α. – Ζαχαροπούλου Ε., Ο έφηβος και η οικογένεια, Εκδ. Εστία, Αθήνα 1985, σελ.240-
241.  
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ιδανικό του µεγάλου, ισχυρού πέους που µπορεί πάντα να έχει µια έντονη, 
πετυχηµένη στύση.  

Αρκετοί µετά την ανάπτυξη έντονης επιτάχυνσης και ταχύτητας σηκώνουν 
τη µηχανή στην πίσω ρόδα, τη λεγόµενη ‘‘σούζα’’, µια πολύ καθαρή, συµβολική 
αναπαράσταση της στύσης και πιθανόν του οργασµού. Το γκάζι εκπροσωπεί έτσι το 
βαθµό σεξουαλικής διέγερσης που µπορεί να αυξάνεται κατά βούληση µε το χέρι, 
όπως στον αυνανισµό που βαθµιαία οδηγεί στην κορύφωση, την πλήρη στύση και 
τελικά στη µέθη της µεγάλης ταχύτητας που είναι η µέθη της συνουσίας κι 
εκσπερµάτωσης. 

Συχνά λύνουν τη µηχανή, την καθαρίζουν, της κάνουν service, συχνά χωρίς 
να χρειάζεται και φαίνεται ότι παίρνουν ουσιαστικά µια συµβολική ερωτική 
ικανοποίηση από την έντονη αυτή ενασχόληση. Γι’ αυτό και βλάβη ή και 
γρατσουνιά στη µηχανή τους εκλαµβάνεται σαν βαθύ ναρκισσιστικό και 
ευνουχιστικό τραύµα και τους προκαλεί έντονη οργή.  

Ο δρόµος γίνεται ένα πεδίο προβολής φόβων για τις γυναίκες. Η οδήγηση σ’ 
ένα δρόµο γλιστερό, γεµάτο τρύπες είναι δύσκολη και απαιτεί ικανότητες, όπως και 
η σεξουαλική επαφή µε µια γυναίκα. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι λέξεις: καβάληµα, 
πήδηµα, έχουν σχέση τόσο µε την οδήγηση όσο και µε την σεξουαλική πράξη. Αν ο 
καµικάζι µάθει να οδηγεί καλά σ’ έναν δύσκολο δρόµο, ασυνείδητα ελπίζει ότι θα 
καταφέρνει να ‘‘καβαλήσει’’ και το γυναικείο σώµα. 

Επίσης η εξάτµιση αποτελεί για τον έφηβο ένα συµβολικό υποκατάστατο 
του πρωκτού – όπως το πρόσθιο µέρος της µοτοσικλέτας, εκπροσωπεί το πέος – και 
µε τον θόρυβο και τα αέρια που εκπέµπει εκδηλώνει την επιθετικότητά του. Είναι 
γνωστό πως οι καµικάζι αφαιρούν συχνά το σιγαστήρα από την εξάτµιση, ώστε 
αυτή να κάνει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο θόρυβο, τον οποίο επαυξάνουν µε 
επιθετικά µαρσαρίσµατα.  

Τέλος τα οιδοποδειακά προβλήµατα δεν είναι αποκλειστικότητα των 
καµικάζι, αλλά ενυπάρχουν ίσως µε µικρότερη ένταση και σε πάρα πολλούς 
γιωταχήδες. Έτσι συχνά η µάχη της παλιάς γενιάς µε τη νέα, του κατεστηµένου 
δηλαδή ώριµου ‘‘γιωταχί’’ µε το νέο αυθάδη, τολµηρό, συχνά εύθραυστο έφηβο 
µοτοσικλετιστή παίζεται πολλές φορές στους δρόµους µε συχνά καταστροφικά 
αποτελέσµατα.  

 
2.7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΦΥΛΟ 

 
Κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας αρχίζει ζωηρό το ενδιαφέρον των 

εφήβων µε το άλλο φύλο. Ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον αυτό στους 
µεγάλους εφήβους. Σε αρκετές περιπτώσεις αθώες στην αρχή, σχέσεις ανάµεσα 
στους νέους παίρνουν σοβαρή τροπή και οι νέοι προχωρούν σε αµοιβαίες 
υποσχέσεις πίστης. Αιτία που ωθεί τους νέους σε σχέσεις, που παίρνουν 
διαφορετικό νόηµα από εκείνο της απλής παρέας, είναι το ερωτικό αίσθηµα, ο 
έρωτας. Πρόκειται βασικά για τη βιολογική ορµή που στοχεύει στη διαιώνιση του 
είδους, αλλά που στον άνθρωπο περιορίζεται ο ενστικτώδης χαρακτήρας της, για να 
εξυψωθεί η ορµή αυτή σε λειτουργικότητα σύµφωνη µε τον κοινωνικό κώδικα. Η 
ορµή λοιπόν αυτή δεν εκδηλώνεται στον άνθρωπο κατά ζωώδη τρόπο, αλλά µε 
τρόπους κοινωνικά αποδεκτούς55. 

                                           
55 . Ρέιµον – Ριβιέ Μπ., όπ.π., σελ.49. 
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(i) Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στην εξέλιξη των σχέσεων των δύο φύλων 

 
Κατά την πρώτη εφηβική φάση, τα  αγόρια αρχίζουν να κοιτάζουν τα 

κορίτσια και το αντίθετο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τολµούν να 
πλησιάσουν ή να µιλήσουν ο ένας στον άλλο. Είναι η περίοδος του ροµαντισµού και 
της εξιδανίκευσης. Βλέπονται, χαϊδεύονται, φιλιούνται, αγαπιούνται στα όνειρά 
τους. Στην περίπτωση αυτή, η φαντασία αποτελεί ένα καταφύγιο όπου ο έφηβος 
αισθάνεται προστατευµένος από τον φόβο και από τη στεναχώρια που του προκαλεί 
η σκέψη ότι µπορεί να έχει κανονικές σεξουαλικές σχέσεις. Επιπλέον, αποτελεί γι’ 
αυτόν και ένα είδος εξάσκησης. Βλέπει τον εαυτό του σε καταστάσεις που ίσως 
αργότερα µπορεί να ζήσει.  

Το αγόρι φαντάζεται τον εαυτό του σαν ήρωα που όλοι θαυµάζουν και 
ζητούν τη βοήθειά του, ενώ το κορίτσι φαντάζεται ότι είναι πιο ελκυστική απ’ όλες, 
εκείνη που έχει τις περισσότερες εφήµερες σχέσεις ή είναι η πιο καλή φίλη των 
αγοριών, εκείνη που θέλουν περισσότερο. Το είδωλο αυτό συνήθως δεν έχει 
ελαττώµατα.  

Πολύ συχνά κατά την πρώτη εφηβική φάση, ο νέος εστιάζει την προσοχή 
του σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Ονειρεύεται πλατωνικά έναν ηθοποιό, έναν 
καθηγητή ή τον φίλο/η του µεγαλύτερου αδελφού και κολλάει τη φωτογραφία του, 
αν τη βρει, πάνω από το κρεβάτι, στον τοίχο ή στην ντουλάπα. ∆εν έχει πρόβληµα 
να συζητήσει µε τους φίλους για το αντικείµενο του πάθους του, µέχρι σηµείου να 
µη µιλάει για τίποτε άλλο. Και επειδή δεν µπορεί να έχει πραγµατική σωµατική 
επαφή µε το είδωλο του, καταφεύγει στον αυνανισµό. 

Κατά κανόνα οι νέοι αρχίζουν να δηµιουργούν δεσµούς µε άτοµα του 
αντίθετου φύλου όταν έχουν µπει για τα καλά στην εφηβεία, δηλαδή γύρω στα 14 
µε 15 τους χρόνια. Ωστόσο, ορισµένα κορίτσια µε πρόωρη ανάπτυξη δηµιουργούν 
για πρώτη φορά δεσµό στα 11 ή 12 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή το κορίτσι 
επιλέγεται από κάποιον αρκετά µεγαλύτερο του από τη στιγµή που τα αγόρια της 
ίδιας ηλικίας είναι ακόµα ανώριµα. Το µεγαλύτερο αγόρι όµως έχει µεγαλύτερη 
εµπειρία στο σεξ και µπορεί να την πιέσει να ολοκληρώσουν τις σχέσεις τους, 
πράγµα για το οποίο δεν είναι ακόµα προετοιµασµένη συναισθηµατικά. Το κορίτσι 
έχει ακόµα συγκεχυµένη εικόνα για τις σεξουαλικές σχέσεις, µια εικόνα ροµαντική 
και αιθέρια, ενώ εκείνος αντίθετα έχει ήδη δοκιµάσει το σεξ στην πράξη. 

Οι πρόωρες σεξουαλικές σχέσεις έχουν επίπτωση και στις φιλίες της µε 
άτοµα της ίδιας ηλικίας. ∆ηµιουργώντας δεσµό µε ένα µεγαλύτερο παιδί, µπαίνει σε 
παρέες µεγαλύτερης ηλικίας. Αυτοί οι νέοι φίλοι δεν την αντιµετωπίζουν ως ίση µε 
αυτούς και δείχνουν µια ωριµότητα που την ενοχλεί. Για να µπορέσει να σταθεί στο 
ύψος των περιστάσεων, για να µην τη θεωρούν περιθωριακό µέλος της παρέας, 
χτενίζεται, ντύνεται, µιλάει, βάφεται και συµπεριφέρεται σαν µεγαλύτερο κορίτσι. 
Καπνίζει, πίνει, δείχνει ότι είναι σεξουαλικά ενεργή κτλ. Κι έτσι καταφέρνει να γίνει 
αποδεκτή από µια παρέα µεγαλύτερων, αλλά το τίµηµα είναι ότι αποµακρύνεται 
πολύ από τις συµµαθήτριες και τις συνοµήλικες φίλες της.  

Κατά τη διάρκεια της µέσης εφηβικής φάσης γίνονται οι πρώτες 
προσπάθειες προσέγγισης προσώπων του αντίθετου φύλου. Αγόρια και κορίτσια 
οργανώνουν οµαδικές εκδηλώσεις όπως είναι οι εκδροµές και τα πάρτι. Οι σχέσεις 
µεταξύ τους είναι επιφανειακές, τα ‘‘φτιάχνουν’’ και µετά αλλάζουν αγόρι ή 
κορίτσι, για παράδειγµα, τη µια µέρα βγαίνουν µαζί και την άλλη τα ‘‘χαλάνε’’.  
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Τα πρώτα ραντεβού είναι πολύ σηµαντικά. Πρέπει να εντυπωσιάσουν µε 
κάθε τρόπο για να µπορέσουν να επιβεβαιωθούν και να σιγουρευτούν ότι 
πραγµατικά ‘‘µετράνε’’. Επίσης, η κοκεταρία πρωταγωνιστεί στη ζωή τους, 
ιδιαίτερα, στην περίπτωση των κοριτσιών. Πριν ‘‘βγουν ραντεβού’’, αλλάζουν 
εκατό φορές ρούχα, µακιγιάρονται, χτενίζονται, κοιτάζονται στον καθρέπτη, 
παρατηρούν τον εαυτό τους, ενώ χορεύουν ή κάνουν µορφασµούς για να δουν πως 
φαίνονται σε διάφορες καταστάσεις που µπορεί να τους προκύψουν κατά τη 
διάρκεια της βραδιάς και δεν σταµατούν αν δεν θεωρήσουν ότι είναι αρκετά 
ελκυστικές, πράγµα που τις ταλαιπωρεί ώρες ολόκληρες.  

Ένα άλλο θέµα υψίστης σηµασίας για τα κορίτσια είναι να καταφέρουν να 
τις περιµένει ένα αγόρι έξω από το σχολείο, ώστε να κάνουν τις φίλες τους να 
σκάσουν από το κακό τους. Επίσης, σ’ αυτή τη φάση, οι έφηβοι ανακαλύπτουν το 
‘‘κλαµπ’’. Μια από τις προτεραιότητές τους στη συγκεκριµένη φάση της ζωής τους 
είναι να πηγαίνουν στα καφέ και στα κλαµπ. Καθώς χορεύουν, µπορούν να 
πλησιάσουν ακόµα και να αγγίξουν τα παιδιά του άλλου φύλου. Χορεύοντας 
ξέφρενα καταφέρουν να εκτονώσουν τη σεξουαλικότητα τους, που δεν µπορεί να 
βρει ακόµα διέξοδο στη σεξουαλική πράξη. Η σωµατική επαφή σ’ αυτή τη φάση 
περιορίζεται συνήθως στα φιλιά, στις αγκαλιές, στα χάδια. Η σχέση έχει 
περισσότερο χαρακτήρα διερευνητικό και δεν αποσκοπεί τόσο στην ευχαρίστηση.  

Κατά τη διάρκεια της όψιµης εφηβικής περιόδου που διαρκεί από τα 15 ως 
και τα 18 χρόνια επικρατεί η φάση των εφήµερων δεσµών. Σιγά – σιγά η σχέση µε 
ένα άτοµο του αντιθέτου φύλου γίνεται όλο και πιο απαιτητική και επιλεκτική. Οι 
έφηβοι µαγεύονται από τον έρωτα. Μερικοί ερωτεύονται διαρκώς, ενώ άλλοι δεν 
ερωτεύονται αν και το θέλουν. Ερωτεύεται συνήθως συνέχεια ο ευάλωτος και 
ανασφαλής έφηβος, που θέλει να επιβεβαιωθεί µέσα από τα ερεθίσµατα που του 
προσφέρουν οι άλλοι. Μάλιστα το περίεργο είναι ότι επιλέγει τελείως διαφορετικά 
µεταξύ τους άτοµα. Αυτοί πάλι που έχουν ανοσία στον έρωτα, δεν καταφέρνουν να 
βρουν κάποιον µε τον οποίο να µπορούν να µοιραστούν τις ανησυχίες και τις ιδέες 
τους. Μερικοί θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο. Άλλοι είναι παθολογικά 
ντροπαλοί. Υπάρχουν και µερικοί που βαριούνται ή που δεν συντονίζονται µε όσα 
λένε και κάνουν οι νέοι του αντίθετου φύλου.  

Ο έρωτας αλλάζει τη ζωτική κατάσταση του νέου, τη συµπεριφορά και το 
µυαλό του. Για πρώτη φορά αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία όσα λέει, κάνει και 
σκέφτεται το πρόσωπο που έχει επιλέξει. Γίνεται αυτό που ο άλλος θέλει από αυτόν 
να είναι και το αντίθετο. Τα µαθήµατα, η οικογένεια και οι φίλοι περνούν σε 
δεύτερο πλάνο γιατί όλη του η ζωή εστιάζεται στον ‘‘άλλο’’, τον οποίο θεωρεί 
ακαταµάχητο, χωρίς κανένα ελάττωµα. Επίσης ο έρωτας προκαλεί κάποιες αλλαγές 
στη συµπεριφορά: ο νέος δεν κοιµάται ή αντίθετα κοιµάται καλύτερα από ποτέ. Του 
κόβεται η όρεξη ή τρώει υπερβολικές ποσότητες. Επιπλέον, όλα αυτά συνοδεύονται 
από ασυνήθιστο κοκκίνισµα στα µάγουλα ή χλοµάδα, ταχυπαλµία, άγχος ή 
υπερβολική ψυχική ευφορία. Όσο ο νέος είναι ερωτευµένος και βρίσκει 
ανταπόκριση, έχει µια αίσθηση πληρότητας και είναι ευτυχισµένος. Το πάθος του 
ξεχειλίζει κάθε φορά που ακούει να µιλούν για το αγαπηµένο του πρόσωπο ή που 
απλώς το σκέφτεται. Θέλει να είναι αντικείµενο θαυµασµού από τη µεριά του 
άλλου, έχει όρεξη να κάνει ένα σωρό πράγµατα, αλλά δεν µπορεί να το κάνει γιατί 
το βρίσκει εξαιρετικά δύσκολο να συγκεντρωθεί σε κάτι άλλο εκτός από το 
αντικείµενο του πόθου του. Επίσης δεν βαριέται, γελάει εύκολα και είναι 
διασκεδαστικό να τον παρακολουθείς. Ωστόσο αυτή η φάση της ονειρώδους 
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φρενίτιδας δεν κρατάει για πολύ. Όταν η κατάσταση ηµι-ύπνωσης εξατµίζεται 
µπορεί να συµβούν δύο πράγµατα: α) έρχεται το τέλος το ίδιο ξαφνικά και 
παράλογα όπως και η αρχή, β) σταθεροποιείται ένας έρωτας πιο ήρεµος και λογικός, 
µια κανονική σχέση. Στην πρώτη περίπτωση, οι ερωτευµένοι σχεδόν ποτέ δεν 
αισθάνονται το ίδιο την ώρα του τέλους. Υποφέρει λιγότερο εκείνος που πρώτος 
παύει να είναι ερωτευµένος, ενώ ο άλλος αισθάνεται κενό και απογοήτευση. Η ζωή 
του παύει να έχει νόηµα και για να τραβήξει την προσοχή εκείνου που φεύγει, 
µπορεί να φθάσει να σκέφτεται την αυτοκτονία: ‘‘θα µετανιώσει όταν θα 
αυτοκτονήσω εξαιτίας του’’. Ένας από τους σηµαντικότερους λόγους της θλίψης 
που προκαλεί ο έρωτας είναι ο εντελώς διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο τον 
βιώνουν τα αγόρια από τα κορίτσια.  

Τα κορίτσια ωριµάζουν σεξουαλικά νωρίτερα απ’ ότι τα αγόρια και συνεπώς 
ερωτεύονται νωρίτερα. Το κορίτσι δεν θεωρεί το αγόρι µέσον ικανοποίησης της 
σεξουαλικότητάς του, αλλά έναν τρόπο επιβεβαίωσης της θηλυκότητάς του. Ο 
έρωτας είναι γι’ αυτήν κυρίως ψυχικός, συναισθηµατικός και ζητάει ίση 
µεταχείριση. Ερµηνεύει το ανδρικό σεξουαλικό ένστικτο ως κάτι υποτιµητικό, που 
την υποβιβάζει σε απλό αντικείµενο µιας χρήσης. Τα αγόρια τώρα έχουν 
µεγαλύτερη εµπειρία στη σωµατική – σεξουαλική επαφή. Στο αγόρι, παρεµβαίνει 
και ένας παράγοντας βιολογικός: ερωτεύεται για να ικανοποιήσει το σεξουαλικό του 
ένστικτο και να εκτονώσει την ένταση που του προκαλεί. ∆εν καταλαβαίνει ότι το 
κορίτσι απαιτεί πίστη, βαθιά και πιο µόνιµη σχέση. 

Όσον αφορά τέλος τη σωµατική επαφή στην όψιµη εφηβική φάση µπορεί να 
είναι δύο ειδών56: 
1) το πέτιγκ. Σηµαίνει χάδια, αγκαλιές και φιλιά που δηµιουργούν σεξουαλικό 
ερέθισµα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το ζευγάρι, µαθαίνει τις αντιδράσεις του 
κορµιού του όταν ερεθίζεται, αλλά και την ανταπόκριση του συντρόφου. Το πέτιγκ 
αποτελεί υποκατάστατο της συνουσίας, στην οποία δεν επιθυµούν να φτάσουν, 
επειδή για κάποιο λόγο φοβούνται. 
2) η ολοκληρωµένη σεξουαλική πράξη. Το πιο συνηθισµένο είναι να γίνει γύρω στα 
17-18. Την πρώτη φορά, πολύ συχνά το κορίτσι φοβάται ή δεν αισθάνεται καµιά 
απολύτως επιθυµία να το κάνει. Στην περίπτωση αυτή το αγόρι συνήθως πιέζει, 
‘‘δεν µ’ αγαπάς’’, και το κορίτσι υποκύπτει, επειδή θέλει να του αποδείξει το 
αντίθετο, κάνοντας αυτή τη θυσία για χάρη του. Πολλά κορίτσια κάνουν έρωτα 
επειδή δεν ξέρουν πώς να πουν ‘‘όχι’’ ή επειδή φοβούνται µήπως πληγώσουν τον 
σύντροφό τους. Άλλα πάλι απλώς και µόνο έχουν κόµπλεξ επειδή είναι παρθένες.  
 
‘‘Η Σάρα είναι παρθένα. Φαίνεται από µακριά, είναι εντελώς ξενέρωτη’’. Όταν η 
κοπέλα κάνει έρωτα υπό πίεση, η συµπεριφορά και των δύο είναι συνήθως τραχεία, 
αδέξια, παρορµητική και ψυχρή. Η κοπέλα δεν αισθάνεται παρά µια τεράστια 
απογοήτευση. 
 
 
 
 

                                           
56 . Vallejo – Nagera Alejandra., όπ.π., σελ.140.  
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2.8. Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
 Ο όρος ‘‘επικοινωνία’’ είναι από τους πιο εύχρηστους τόσο στο σχολείο, 
όσο και στην καθηµερινή ζωή. Η ικανότητα του ατόµου να επικοινωνεί µε τους 
συνανθρώπους του είναι πολύ σηµαντική. Τον καταξιώνει ως άτοµο αλλά και ως 
µέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Μέσω της επικοινωνίας µπορούµε να 
γνωρίσουµε άλλους ανθρώπους και να αναπτύξουµε διαπροσωπικές σχέσεις σε 
ποικίλους τοµείς. Παράλληλα όµως επιτρέπουµε και στους άλλους να µας 
γνωρίσουν και ανάλογα να προσαρµόσουν κι αυτοί τη συµπεριφορά τους απέναντί 
µας.  
 Η επικοινωνία είναι σηµαντική κοινωνική εµπειρία. Οι σκοποί για τους 
οποίους διεξάγεται είναι πολλοί και αξιόλογοι. Μέσω αυτής57: 
(α) ενηµερώνονται οι επικοινωνούντες για θέµατα της καθηµερινής επικαιρότητας 
σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο.  
(β) παρέχονται συστηµατικές γνώσεις σε συγκεκριµένους, κάθε φορά, τοµείς. 
(γ) επιτρέπεται η έκφραση συναισθηµάτων. 
(δ) διευκολύνεται η αντιµετώπιση προβληµάτων ή ανεπιθύµητων καταστάσεων, 
ιδιαίτερα όταν γίνεται µε επιχειρήµατα, τα οποία πείθουν το συνοµιλητή(ές).  
(ε) εκτονώνεται µια κατάσταση, κυρίως όταν αυτή, για διάφορους λόγους, είναι 
φορτισµένη συναισθηµατικά και έτοιµη να εκραγεί, µε απρόσµενες συνέπειες.  

                                           
57 . Αθανασίου Λ., Γλώσσα – Γλωσσική επικοινωνία και διδασκαλία στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Ιωάννινα 1996, σελ. 87.  
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(στ) βοηθούνται τα άτοµα να ξεφύγουν από τα πολλαπλά προβλήµατα της 
καθηµερινής ζωής.  
 Για να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία ανάµεσα στον ποµπό και στο δέκτη, 
είναι ανάγκη να υπάρχει συστηµατική ανατροφοδότηση ανάµεσά τους. Ο δέκτης 
δηλαδή να ενηµερώνει τον ποµπό ότι έλαβε το µήνυµα και το κατανόησε ή ότι έχει 
δυσκολίες και χρειάζεται συµπληρωµατικές πληροφορίες. Ο ποµπός επίσης να 
ενηµερώνει το δέκτη, ότι έλαβε την απάντησή του και την έκρινε ικανοποιητική ή 
ότι έχει προβλήµατα και χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια ή εργασία. Αν δεν 
υπάρχει αυτή, η ανατροφοδότηση, δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι υπάρχει 
επικοινωνία.  
  
 
2.8.1. Κίνητρα που προωθούν την επικοινωνία στο σχολείο 
  
 Η επικοινωνία στο σχολείο για τη µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών είναι 
εσωτερική ανάγκη. Μέσω αυτής δηµιουργούν σχέσεις φιλικές µε τους άλλους, οι 
οποίες είναι αξιόλογες για την ψυχοσωµατική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, σε όλες 
τις φάσεις της σχολικής φοίτησης τόσο στην πρωτοβάθµια, όσο και στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
 Μέσω της επικοινωνίας στην τάξη οι µαθητές αποκτούν πολλές πληροφορίες 
και βοηθούνται στην κατανόησή τους. Σηµαντικό επίσης κίνητρο για την ανάπτυξη 
της επικοινωνίας στην τάξη είναι και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 
µαθητών και η αλληλοκατανόησή τους σε διάφορους τοµείς της σχολικής ζωής. 
Τέλος η επικοινωνία στο σχολείο υπαγορεύεται στους µαθητές και από λόγους 
καθαρά ψυχολογικούς (π.χ. όταν είναι δηλαδή αγχωµένοι από κάποια αιτία, νιώθουν 
την ανάγκη να επικοινωνήσουν µε συµµαθητές τους).  
 Συνοψίζοντας τα κίνητρα που ωθούν τους µαθητές για επικοινωνία θα τα 
εστιάζαµε στους ακόλουθους τοµείς58: 
(α) στη δηµιουργία και ανάπτυξη σχέσεων µε άλλα  άτοµα της σχολικής κοινότητας 
και εδραίωση της θέσης τους στη σχολική τάξη. 
(β) στην απόκτηση γνώσεων και εµπειριών που διευκολύνουν τη δηµιουργία των 
φιλικών σχέσεων µέσα και έξω από το σχολείο. 
(γ) στην αντιµετώπιση ποικίλων προβληµάτων που απασχολούν τους µαθητές. 
(δ) στην ψυχολογική τους ενίσχυση και ενθάρρυνση και στην απόκτηση 
αυτοπεποίθησης και αυτοεµπιστοσύνης.  
 ∆εν είναι πάντα εύκολη αυτή η επικοινωνία και οι µαθητές, συνήθως, 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα γιατί: α) οι προθέσεις τους παρερµηνεύονται ή 
ερµηνεύονται µε καχυποψία και υποκειµενικότητα. ∆ε βρίσκουν πάντα την 
ανταπόκριση που αναµένουν από τους άλλους και έτσι διαψεύδονται οι προσδοκίες 
τους, β) τα κίνητρα δεν είναι πάντα ευδιάκριτα ή δεν εκδηλώνονται µε σωστό τρόπο 
και στον κατάλληλο χρόνο, γ) υπάρχει µια γενικότερη αδυναµία στην κατανόηση 
των άλλων και στην προσαρµογή των ατοµικών προθέσεων και φιλοδοξιών στις 
γενικότερες της οµάδας. 
 
  

                                           
58 . Αθανασίου Λ., Γλώσσα – Γλωσσική επικοινωνία και διδασκαλία στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Ιωάννινα 1996, σελ. 109.  
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2.8.2. Προφορική και γραπτή επικοινωνία 
  
 Η µορφή λεκτικής επικοινωνίας εντός της σχολικής τάξης διαφοροποιείται 
ανάλογα µε τις συνθήκες και τις ανάγκες που ανακύπτουν σε καθηµερινή βάση. 
Έτσι, τόσο η προφορική όσο και η γραπτή επικοινωνία είναι εξίσου σηµαντικοί 
τρόποι για τη διαδικασία της επικοινωνίας.  

Η προφορική επικοινωνία είναι σηµαντική, γιατί καλύπτει σε πολύ µεγάλο 
ποσοστό την ανθρώπινη επικοινωνία σε όλους σχεδόν τους χώρους. Έχει 
επισηµανθεί χαρακτηριστικά ότι ο µέσος άνθρωπος, κατά µέσο όρο, ‘‘ακούει τόσες 
πληροφορίες, όσες αντιστοιχούν µε το περιεχόµενο ενός βιβλίου την ηµέρα. Μιλάει 
ο ίδιος τόσο, όσο αντιστοιχεί µε το περιεχόµενο ενός βιβλίου την εβδοµάδα. 
∆ιαβάζει τόσο, όσο αντιστοιχεί µε το περιεχόµενο ενός βιβλίου το µήνα και γράφει 
τόσο, όσο αντιστοιχεί µε το περιεχόµενο ενός βιβλίου το χρόνο’’59. 

Η γραπτή επικοινωνία είναι εξίσου σηµαντική, καθώς διαµέσου αυτής τα 
µηνύµατα που ανταλλάσσονται είναι ‘‘επίσηµα’’ και ‘‘σηµαντικά’’. Θεωρείται 
ορθά δυσκολότερη από την προφορική, γιατί δεν είναι διαπροσωπική, αλλά και 
εξαιτίας του επεξεργασµένου γραπτού κώδικα που προαπαιτεί (γραµµατικούς, 
συντακτικούς, σηµασιολογικούς, πραγµατολογικούς κανόνες). Απαιτεί εποµένως 
µεγάλη σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα τόσο στη διατύπωση του µηνύµατος από 
την πλευρά του ποµπού, όσο και στη διατύπωση της απάντησης από την πλευρά του 
δέκτη.  
 Παρά τη σπουδαιότητα της λεκτικής επικοινωνίας, ωστόσο δεν επιθυµούν ή 
δεν προβαίνουν όλοι οι µαθητές σε επικοινωνία εντός του σχολείου, αλλά ούτε 
έχουν και τα ίδια κίνητρα. Ορισµένοι από τους λόγους της διαφοροποίησης αυτής ή 
αλλιώς της αποστασιοποίησης µπορεί να είναι60: 
- η επιθυµία να είναι κανείς ‘‘µόνος’’. Προκύπτει από την ανθρώπινη ανάγκη να 
µένει κάποιος µόνος του. Παρόµοια διάθεση αισθάνονται συχνά και οι µαθητές στο 
σχολείο. ∆εν επιθυµούν να έχουν ενεργό συµµετοχή στο µάθηµα, να λάβουν µέρος 
στις συζητήσεις. Η διάθεση αυτή, ή καλύτερα η απουσία διάθεσης επικοινωνίας 
εκφράζεται προς το δάσκαλο και τα άλλα µέλη της οµάδας µε ποικίλα εξωλεκτικά 
µηνύµατα: αφηρηµάδα, ακεφιά, σκύψιµο του κεφαλιού, αποφυγή βλεµµατικής 
επαφής κ.α. 
- αποφυγή εξηγήσεων από το µαθητή. Συχνά οι µαθητές αποφεύγουν να 
επικοινωνούν στην τάξη, γιατί δε θέλουν να δώσουν, δηµόσια τουλάχιστον, 
εξηγήσεις ή θέλουν να αποφύγουν παρατηρήσεις για κάποια συµπεριφορά τους. Τη 
διάθεση αυτή τη γνωστοποιούν µε ποικίλα µηνύµατα στους εκπαιδευτικούς.  
- αποµόνωση του µαθητή. Σε µερικές περιπτώσεις η έλλειψη διάθεσης για 
επικοινωνία µπορεί να οφείλεται σε αισθήµατα αποµόνωσης που νιώθει ο µαθητής 
από τους άλλους συµµαθητές στο σχολείο. Μια αποµόνωση, η οποία µπορεί να έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις στη διαµόρφωση της στάσης του απέναντί τους, απέναντι 
στο µάθηµα, στο σχολείο και στον προσδιορισµό της γενικότερης συµπεριφοράς 
του. Οι µαθητές αυτής της περίπτωσης χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα 
εκ µέρους των εκπαιδευτικών.  

                                           
59 . Norton D. (1989), όπως παρατίθεται στο Αθανασίου Λ., όπ.π., σελ. 110.  
60 . Αθανασίου Λ., Γλώσσα – Γλωσσική επικοινωνία και διδασκαλία στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Ιωάννινα 1996, σσ. 111 – 116.  
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- το κλίµα της τάξης. Η ατµόσφαιρα που επικρατεί σε µια τάξη µπορεί να λειτουργεί 
συχνά ως ανασταλτικός παράγοντας για την επικοινωνία. Αρνητικά επηρεάζεται η 
επικοινωνία, όταν στην τάξη υπάρχει µια κυρίαρχη πολιτιστικά οµάδα που 
‘‘καταπιέζει’’ όλους όσους δεν ανήκουν σ’ αυτή. Η καταπίεση αυτή µπορεί να έχει 
πολλές µορφές, ωστόσο είναι αναγκαίο να τονιστεί πως λειτουργεί και ενυπάρχει σε 
σχολεία µε µαθητές από διαφορετικές εθνικότητες. Μπορεί όµως να λειτουργεί και 
σε σχολεία της ίδιας εθνικότητας µε ανάληψη του ρόλου των ‘‘καταπιεστών’’ από 
οµάδες κοινωνικά και πολιτιστικά προνοµιούχες.  
- ο φόβος της σχολικής αποτυχίας – γλωσσικά ιδιώµατα. Η επικοινωνία στο σχολείο 
κατά κανόνα είναι λεκτική. Οι µαθητές απαντούν στα ερεθίσµατα των 
εκπαιδευτικών µε το λόγο. Στο σχολείο όµως οι µαθητές έρχονται µε διαφορετικά 
γλωσσικά ιδιώµατα. Μιλούν δηλαδή µια γλώσσα που, συχνά, διαφέρει από τη 
θεωρούµενη ως ‘‘επίσηµη’’ σχολική γλώσσα. Οι µαθητές αυτής της περίπτωσης 
αποφεύγουν να επικοινωνούν στην τάξη, κυρίως µε τους εκπαιδευτικούς, ακόµα και 
όταν γνωρίζουν καλά το θέµα ή τις απαντήσεις σε ερωτήµατα, γιατί θέλουν να 
αποφύγουν ειρωνικά σχόλια, αδυναµίες στην έκφραση και γενικότερα 
παρατηρήσεις σχετικά µε τη γλώσσα που χρησιµοποιούν.  
 
 
2.8.3. Μη Λεκτική Επικοινωνία 
 
 Από τα τέλη περίπου της δεκαετίας του ’60 άρχισε να ερευνάται η µορφή 
και η ποικιλία µιας άλλης επικοινωνίας της ‘’µη λεκτικής’’. Στη δεκαετία του ’80 
πλέον οι έρευνες συνεχίστηκαν για τη µελέτη της µη λεκτικής επικοινωνίας, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στη µελέτη των κινήσεων του σώµατος, των µατιών, των 
εκφράσεων του προσώπου και του τόνου της φωνής.  
 Υπάρχουν πολλοί τρόποι µέσω των οποίων µεταφέρει ή λαµβάνει κανείς τα 
µη λεκτικά µηνύµατα. Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τους σηµαντικότερους και 
συχνότερα εµφανείς στο σχολικό περιβάλλον: 
Α) σωµατικές κινήσεις: χειρονοµίες, χειραψίες, εκφράσεις προσώπου, κινήσεις των 
µατιών 
Β) παραγλώσσα: τόνος της φωνής, ποιότητα αυτής, ήχοι χωρίς συγκεκριµένο 
νόηµα, γέλιο, κλάµα, χασµουρητό 
Γ) Άγγιγµα. 
∆) Ντύσιµο – στολίδια – χρώµατα 
Ε) Η θέση στην οποία κάθεται κανείς 
Στ) Η χρήση του χρόνου 
Ζ) Οι συνθήκες επικοινωνίας  
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Κεφάλαιο 3ο  
 
 
3.1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
 

Η ανθρώπινη ικανότητα για γλωσσική επικοινωνία είναι ένα φαινόµενο 
πολύπλοκο το οποίο έχει προσεγγιστεί από διάφορες επιστήµες. Κανείς όµως µέχρι 
τώρα δεν έχει δώσει οριστική απάντηση στην προέλευση του ανθρώπινου λόγου. Οι 
εικασίες για την καταβολή του ανθρώπινου λόγου είναι τόσο παλιές όσο και η 
ιστορία.  
 Οι ανθρωπίδες ανεπτυγµένοι ‘’όρθιοι’’ πίθηκοι που έµοιαζαν µε τον 
άνθρωπο είχαν εµφανίσει τα πρώτα σηµάδια εκδήλωσης της γλώσσας, προσπάθεια 
για επικοινωνία µε σύντοµους ήχους. Οι ανθρωπίδες έδωσαν τη θέση τους σε 
οργανισµούς που έµοιαζαν όλο και περισσότερο µε τον σηµερινό άνθρωπο και 
παράλληλα εµφανίσθηκε µεγάλη αύξηση στη διαθέσιµη επιφάνεια του φλοιού του 
εγκεφάλου. Είναι γνωστό πως οι αυλακώσεις στο φλοιό του εγκεφάλου είναι αυτές 
που έδωσαν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναπτύξει τη λογική, τη σκέψη και τη 
γλώσσα. 
 Έτσι γίνεται κατανοητό πως ο εγκέφαλος κατέχει κεντρική θέση και 
χαρακτηρίζεται από λειτουργική ασυµµετρία αφού τα δύο ηµισφαίρια 
εξειδικεύονται ως προς τις λειτουργίες που επιτελούν. Έρευνες σε αφασικούς 
ασθενείς έχουν δείξει πως ‘’µιλάµε’’ µε το αριστερό ηµισφαίριο αφού οι γλωσσικές 
λειτουργίες εµφανίζονται σε αυτό. Ο λόγος ελέγχεται κυρίως από τις περιοχές Borca 
και Wernecke και τυχόν βλάβες σε αυτές τις περιοχές µπορεί να παρεµποδίσουν 
σηµαντικά την ικανότητα για παραγωγή και κατανόηση του λόγου.61

 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας σύµφωνα µε τον Hockett είναι: 
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την γλωσσική επικοινωνία είναι η ύπαρξη και 

η χρησιµοποίηση του φωνητικού – ακουστικού καναλιού και µέσα από αυτή 
τη µορφή επικοινωνίας ο άνθρωπος απελευθέρωσε και άλλα µέλη του 
σώµατός του. 

- Η ικανότητα µετάδοσης και εντοπισµού των µηνυµάτων βασίζεται σε 
νόµους της φυσικής του ήχου. Η φωνή δηλαδή που παράγεται από ένα 
άτοµο κατά την οµιλία µπορεί να µεταδίδεται προς τον συνοµιλητή του, ο 
οποίος έχει επίσης τη δυνατότητα να εντοπίσει την προέλευσή της. 

- Η φωνητική παραγωγή κατά την οµιλία έχει στιγµιαία διάρκεια, σε 
αντιδιαστολή µε την παραγωγή του γραπτού λόγου που είναι διαρκέστερη. 

- Ο ανταλλακτικός χαρακτήρας της γλώσσας φαίνεται από την ικανότητα του 
οµιλητή να αναπαράγει φωνολογικά κάθε γλωσσικό µήνυµα που έχει 
κατανοήσει.. 

- Η πλήρης ανατροφοδότηση αναφέρεται στη δυνατότητα του οµιλητή µιας 
γλώσσας να ‘’ακούει’’ εσωτερικά την οµιλία που παράγει.  

- Η εκπλήρωση αυτού του σκοπού πετυχαίνεται χάρη στο σηµασιολογικό 
περιεχόµενο της γλώσσας 

- Η ειδίκευση αναφέρεται στον ειδικό σκοπό που εξυπηρετεί η γλώσσα 
δηλαδή τη διεξαγωγή της γλωσσικής επικοινωνίας. 

                                           
61 . Σύγχρονη Ψυχολογία, Εκδ. Αλέξανδρος, Αθήνα 1999, σελ.32 
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- Ωστόσο η σχέση ανάµεσα στη γλωσσική µονάδα και στην έννοια που 
αντιπροσωπεύει τις πιο πολλές φορές είναι αυθαίρετη. 

- Η ιδιαιτερότητα αναφέρεται στο ρόλο που έχει το κάθε γλωσσικό στοιχείο 
στη γλωσσική επικοινωνία. 

- Η χορο-χρονική ανατοποθέτηση αναφέρεται στην ικανότητα γλωσσικής 
επικοινωνίας να µεταφέρει πληροφορίες όχι µόνο συγχρονικές αλλά και 
ετεροχρονισµένες. Μάλιστα η εξέλιξη της γλώσσας χαρακτηρίζεται από 
προοδευτική απελευθέρωση της οµιλίας από τις καταστάσεις κατά τις οποίες 
γίνεται αντιληπτή. Αυτός ο ετεροχρονικός χαρακτήρας της γλώσσας καθιστά 
δυνατή την εκπαίδευση και τη µετάδοση της γνώσης από τη µια γενιά στην 
άλλη. 

- Ο δηµιουργικός χαρακτήρας της γλώσσας επιτρέπει στον άνθρωπο να 
χρησιµοποιεί γλωσσικές δοµές, τις οποίες δεν έχει ξανακούσει και οι οποίες 
γίνονται κατανοητές από τους άλλους. Ο δηµιουργικός αυτός χαρακτήρας 
της γλώσσας καθορίζεται από ένα σύστηµα κανόνων που καθιστούν δυνατή 
την παραγωγή άπειρου αριθµού λέξεων.62 

 
 Αυτός ο δηµιουργικός χαρακτήρας εξηγείται ως εξής: τα φωνήµατα είναι 
βασικά δοµικά στοιχεία της γλώσσας, ο αριθµός των οποίων σε κάθε γλώσσα είναι 
45-85. Τα φωνήµατα είναι οι βασικές ηχητικές µονάδες µιας γλώσσας από τον 
συνδυασµό των οποίων παράγονται οι λέξεις. Η λέξη π.χ. ΠΩΣ έχει τρία φωνήµατα 
(Π), (Ω), (Σ). Αν αλλάξουµε οποιοδήποτε από τα φωνήµατα της λέξης είναι δυνατό 
να δηµιουργήσουµε άλλη λέξη π.χ. ΠΩΣ – ΦΩΣ. Όταν τα φωνήµατα αυτά είναι 
µεµονωµένα δεν έχει σηµασιολογικό περιεχόµενο. Τα σύνολα αυτά των φωνηµάτων 
µε έννοια ονοµάζονται µορφήµατα. Ο συνδυασµός των τριών φωνηµάτων (Φ) (Ω) 
(Σ) σχηµατίζει το µόρφηµα ΦΩΣ. Τα µορφήµατα είναι οι ελάχιστες σηµασιολογικές 
µονάδες. Πολλές φορές τα µορφήµατα συµπίπτουν µε τις λέξεις ενώ άλλα είναι 
προθέµατα ή καταλήξεις λέξεων. Όταν οι λέξεις δοµούνται σχηµατίζουν προτάσεις 
µε εννοιολογικό περιεχόµενο, ο τρόπος δόµησης καθορίζεται από ένα σύστηµα 
γραµµατικών και συντακτικών κανόνων. Κάθε οµιλούµενη γλώσσα απαρτίζεται από 
τέσσερα δοµικά συστατικά: το φωνολογικό, το συντακτικό, το σηµασιολογικό και 
το πραγµατολογικό63. Το φωνολογικό στοιχείο αναφέρεται στα φωνήµατα, τις 
βασικές µονάδες της οµιλίας, καθώς και στους κανόνες που τα διέπουν, µε βάση 
τους οποίους συνδυάζονται ώστε να συγκροτήσουν τις λέξεις. Το συντακτικό 
αναφέρεται στους κανόνες που καθορίζουν τη σειρά, τον συνδυασµό και τη 
λειτουργία των λέξεων στις προτάσεις. Το σηµασιολογικό αναφέρεται σε ότι έχει 
σχέση µε το εννοιολογικό περιεχόµενο των λέξεων και των προτάσεων. Τέλος, το 
πραγµατολογικό αναφέρεται στους κανόνες χρήσης της γλώσσας στο πλαίσιο της 
επικοινωνίας64. Επίσης έχει διαπιστωθεί πως το λεξιλόγιο όλων των γλωσσών δεν 
είναι ένα τυχαίο άθροισµα φωνολογικών εκφράσεων αλλά ένα οργανωµένο σύνολο 
που περιλαµβάνει όλες τις λέξεις που είναι απαραίτητες για τη λογική σκέψη. 
 Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε πως ο λόγος είναι η ικανότητα που 
πηγάζει από την κοινωνική ζωή και καθορίζεται από αυτήν. Κοινή πηγή της σκέψης 
                                           
62 . Προποδά Κ.∆, Γνωστική Ψυχολογία, Τόµος 2ος, Αθήνα 1999, σελ 28-30 
63 . Τζουριάδου Μ., Ο λόγος του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, Εκδ. Αριστοτέλειο Παν/µιο, 
Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 13.  
64 . Βοσνιάδου Σ., Η ανάπτυξη της γλώσσας και της ικανότητας για γλωσσική επικοινωνία: 
εισαγωγικό σηµείωµα, στο Βοσνιάδου Σ. (επιµ.) Γλώσσα, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995, σελ. 18.  
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του λόγου και της κοινωνίας η γλώσσα, είναι ιδιαίτερο συµβολικό σύστηµα, 
οργανωµένο σε δύο επίπεδα. Αφενός είναι φυσικό γεγονός που παράγεται µε τα 
φωνητικά όργανα και προσλαµβάνεται µε τα ακουστικά όργανα. Αφετέρου είναι 
αυλή δοµή επικοινωνίας σηµαινόµενων που αντικαθιστά τα γεγονότα ή τις εµπειρίες 
ενός υποκειµένου προσιτή σε ένα άλλο υποκείµενο µε την αρθρωµένη και 
αναπαραστατική έκφραση.65 Η γλώσσα αποτέλεσε για τον άνθρωπο το 
σπουδαιότερο µέσο επικοινωνίας και εµφανίζεται τόσο µε την προφορική του 
µορφή όσο και µε την γραπτή. Όµως η φυσική διάσταση του λόγου είναι 
αναµφίβολα η προφορική γιατί φυλογεννητικά ο άνθρωπος επικοινώνησε πρώτα 
προφορικά και στη συνέχεια αναπαράστησε γραπτά αυτό που ήθελε να µεταβιβάσει. 
 Θα µπορούσαµε να πούµε πως η οµιλία – ακρόαση και το γράψιµο – 
ανάγνωση αποτελούν τους δύο θεµελιώδης τρόπους παραγωγής και πρόσληψης του 
λόγου. Η οµιλία και το γράψιµο συνδέονται µε διαφορετικές περιστάσεις 
επικοινωνίας και κατ’ επέκταση υπηρετούν διαφορετικούς στόχους. Ο προφορικός 
λόγος ικανοποιεί ανάγκες της καθηµερινής ζωής, είναι αυθόρµητος και συνήθως 
ευδοκιµεί σε περιβάλλον οικειότητας µεταξύ των συνοµιλητών. Αντίθετα ο γραπτός 
λόγος τις περισσότερες φορές είναι δίαυλος επίσηµης επικοινωνίας. Συνεπώς ο 
προφορικός λόγος µε το γραπτό διαφέρουν και ως προς τις επικοινωνιακές τους 
δραστηριότητες. Στον προφορικό λόγο υπάρχει πλούσιο φορτίο της οµιλίας, οι 
συνοµιλητές έχουν οπτική επαφή και βρίσκονται συνήθως σε µικρή απόσταση 
χρησιµοποιώντας όχι µόνο τις λέξεις αλλά και εκφράσεις του προσώπου και του 
σώµατος, βοηθώντας τον συνοµιλητή τους να κατανοήσει και να ερµηνεύσει 
κατάλληλα το περιεχόµενο του οµιλητή. 
 Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο χρόνος παραγωγής του λόγου να είναι αντίπαλος 
του οµιλητή εξαιτίας της ταχείας εκφοράς του λόγου και των περιορισµένων 
δυνατοτήτων της βραχυπρόθεσµης µνήµης του ανθρώπου. Ο οµιλητής ελέγχει προς 
τα πίσω τα λεγόµενά του έτσι ώστε να δει αν οι προθέσεις του εκπληρώθηκαν και 
ταυτόχρονα οργανώνει τον λόγο του προς τα εµπρός µε σκοπό να βάλει σε σειρά 
όσα έχουν προηγηθεί και όσα σχεδιάζει να πει. Παράλληλα αγωνιά όχι µόνο για τη 
συγκρότηση του µηνύµατος, αλλά και για το εάν αυτό φθάνει µε κατάλληλο τρόπο 
στον αποδέκτη. 
 Αντίθετα στο γραπτό λόγο όλα πρέπει να λέγονται ‘’ανοιχτά’’ και είναι µια 
διαδικασία χρονοβόρα. Ο συγγραφέας παράγει τον λόγο του µέσα σε αφθονία 
χρόνου γιατί είναι απαλλαγµένος από τον φόβο διακοπής ή άλλων παρασίτων που 
χαρακτηρίζουν την προφορική συνοµιλία. Έχει το χρόνο να συλλέξει πληροφορίες 
και να τις καταγράψει στο κείµενό του, να προσφύγει σε λεξικά για να 
χρησιµοποιήσει την κατάλληλη λέξη, κάτι το οποίο δεν µπορεί να κάνει ο οµιλητής 
στον προφορικό λόγο.  
 Άλλος ένας παράγοντας ο οποίος διαφοροποιεί τις δύο επικοινωνιακές 
δραστηριότητες είναι η παρουσία του οµιλητή στον προφορικό λόγο και η απουσία 
του στο γραπτό. Ο οµιλητής θα πρέπει να ελέγχει τις αντιδράσεις του συνοµιλητή 
του, να τροποποιεί όταν χρειάζεται το λόγο του έτσι ώστε να γίνεται πιο 
κατανοητός. Βέβαια υπάρχουν φορές που οι συνοµιλητές θα διακόψουν τον οµιλητή 
και τη ροή της οµιλίας του, θα εκφράσουν τις απόψεις τους. Έτσι είναι σίγουρο πως 
µέσα από τον προφορικό λόγο θα υπάρχει η κατανόηση στα λεγόµενα του οµιλητή, 
αντίθετα αυτό δεν συµβαίνει µέσα από το γραπτό λόγο γιατί κανείς συγγραφέας όσο 

                                           
65 . Φραγκουδάκη Άννα, Γλώσσα και Ιδεολογία, εκδ. Οδυσσέας, σελ 14-15 
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καλά και αν γνωρίζει το κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι σίγουρο πως αυτό 
θα τον κατανοήσει. Επίσης, ο συγγραφέας πρέπει να µαντεύει τις αντιδράσεις του 
αναγνωστικού κοινού αφού στερείται την άµεση ανατροφοδότηση που εµφανίζεται 
στον προφορικό λόγο. 
 Από το γεγονός ότι ο γραπτός λόγος είναι λόγος µονής κατεύθυνσης ενώ ο 
προφορικός λόγος είναι αµφίδροµης προκύπτει και η διαφορετική κοινωνική 
λειτουργία τους. Ο προφορικός λόγος είναι λόγος µέσω του οποίου οι οµιλητές 
συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα και παίζουν τους κοινωνικούς τους 
ρόλους στο πλαίσιο κάθε συνοµιλιακής διεπίδρασης, µε αποτέλεσµα να 
θεµελιώνονται και να διατηρούνται οι διανθρώπινες σχέσεις, ο προφορικός λόγος 
δεν είναι µόνο ο λόγος των διακοπών, των επικαλύψεων, των διορθώσεων, των 
δισταγµών και των παύσεων, των επαναλήψεων και των υστεροχρονικών 
προσθηκών, των στερεότυπων και χωρίς συγκεκριµένη σηµασία φράσεων που 
‘’καλύπτουν τα κενά της αµηχανίας του οµιλητή’’. ∆εν είναι µόνο ο λόγος της 
συντακτικής ακαταστασίας και έλλειψης, του πλήθους των υπονοηµάτων της 
χαλαρής συµπαράθεσης νοηµάτων και της απλοϊκής δήξις των προσώπων και των 
πραγµάτων που ανήκουν στο πλαίσιο των συµφραζοµένων. Είναι και ο λόγος της 
φατικής επικοινωνίας, δηλαδή της επικοινωνίας όπου υποχωρεί το κυριολεκτικό 
νόηµά του, για να διευκολυνθεί η γνωριµία των συνοµιλητών και να διερευνηθεί η 
µεταξύ τους οικειότητα. Πάνω απ’ όλα, όµως, ο προφορικός λόγος είναι κατεξοχήν 
λόγος της διατύπωσης γνωµών, της έκφρασης και ανταλλαγής συναισθηµάτων, που 
αποτελούν το θεµέλιο κάθε επικοινωνιακής πράξης.  
 Ο γραπτός λόγος, αντίθετα, έχει κατεξοχήν ‘’αποθηκευτική’’ λειτουργία, 
στηρίζεται δηλαδή στην προγραµµατισµένη καταχώριση πληροφοριών µέσα στο 
κείµενο, πράγµα που διαστέλλει την ανθρώπινη επικοινωνία έξω από τους 
περιορισµούς του χώρου και του χρόνου. Αυτό έχει ως συνέπεια να µπορεί ο 
γραπτός λόγος να αποσπάται από τα χωροχρονικά συµφραζόµενα της παραγωγής 
του και να αποκτά ένα χαρακτήρα αυτονοµίας µέσα στη διαδροµή του ιστορικού 
χρόνου. Θα λέγαµε λοιπόν ότι ο γραπτός λόγος είναι ο λόγος της διανοµής 
πληροφοριών που καταξιώνεται κοινωνικά επειδή ξεπερνά το ‘’εδώ και τώρα’’, 
λόγος φευγαλέος, λόγος της ‘’µικρής διάρκειας’’. Εξάλλου, αν ο προφορικός λόγος 
είναι ο λόγος της διαπροσωπικής επικοινωνίας, ο γραπτός λόγος είναι ο λόγος της 
κοινωνικής χρησιµότητας.66  
 Οι διαφορές στη χρήση της γλώσσας είναι: 
(α) Προφορικός λόγος: 
 

- περιλαµβάνει πολλές συντακτικές ατελείς προτάσεις ή ακολουθίες 
ανολοκλήρωτων φράσεων: κυρία Μ, θα θελα / εεσείς τη γνώµη σας 

- χρησιµοποιεί ευρύτατα την παράταξη και την ασύνδετη συµπαράθεση 
προτάσεων 

- βρίθει από επαναλήψεις συντακτικών δοµών: ντάξει, όχι καταλαβαίνω ε 
καταλαβαίνω και τη συγκίνηση σας, γιατί είν’ ένα βιβλίο συ-συγκινητικό 

- προτιµά την ενεργητική σύνταξη και αποφεύγει την παθητική 
- προτιµά πολλές φορές την προτασιακή δοµή θέµα – σχόλιο (θέµα µιας 

πρότασης είναι το αντικείµενο του ενδιαφέροντός της και το σηµείο 
εκκίνησής της σε αντιδιαστολή προς το σχόλιο, που είναι το συστατικό της 

                                           
66 . Πολίτης Περικλής, Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός, www.komvos.gr 
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πρότασης που ‘’λέει κάτι’’ για το ‘’θέµα’’) και όχι τη δοµή υποκείµενο – 
κατηγόρηµα: η καρεκλά / να τη βάλεις στη θέση της (αντί την καρέκλα να 
την βάλεις στη θέση της ή να βάλεις την καρέκλα στη θέση της) 

- περιλαµβάνει πολλές επανεκκινήσεις, που βελτιώνουν προηγούµενες 
διατυπώσεις: την/δε/τα τέλη του 50 και τα – τα 60 είναι µια εποχή που δεν 
τη γνωρίζεται καθόλου 

- χαρακτηρίζεται από αφθονία λέξεων ασαφούς σηµασίας (γενικευτικών 
όρων): πράγµα, µέρος, κάποια, κάτι, διάφορα, πολύ κ.α. 

- είναι διάσπαρτος από ‘’πραγµατολογικά µόρια’’: λίγο, λιγάκι έτσι ας πούµε, 
που λένε, ξέρω γω, νοµίζω, εε, αα κ.τ.λ. 

 
(β) Γραπτός λόγος: 
 

- περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία υποτακτικών συνδέσµων και συνδετών 
(πάντως, βέβαια, φυσικά, επίσης, λοιπόν, συνεπώς κ.λ.π.) 

- προτιµά ονοµατικές φράσεις, όπου αφθονούν οι προσδιοριστικοί όροι: της 
προϊστάµενης αρχής, που δεν είναι πάντα πολύ ανοιχτόµυαλη) 

- περιλαµβάνει µετακιµενικούς δείκτες, δηλαδή λέξεις που δείχνουν τα µέρη 
της οργάνωσης του κειµένου, όπως οι όροι µιας απαρίθµησης (πρώτο, 
δεύτερο, τρίτο, ….) 

- αρέσκεται στην παθητική σύνταξη 
- αρέσκεται στην παράταξη και την εστίαση σε συστατικά του κατηγορήµατος 
- επιλέγει κανονικά την προτασιακή δοµή υποκείµενο – κατηγόρηµα 

 
 
3.2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 
 
 Στην εφηβική ηλικία το άτοµο κατακτά νέες νοητικές λειτουργίες και 
αντιµετωπίζει νέες ανάγκες για έκφραση και επικοινωνία. Έτσι παρουσιάζονται 
σηµαντικές αλλαγές στη γλώσσα των εφήβων τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές. Ο 
αριθµός των λέξεων που χρησιµοποιούσε ως παιδί τώρα αυξάνεται, ενώ σε ηλικία 7-
14 χρονών η ετήσια αύξηση του λεξιλογίου 700 λέξεις, σε ηλικία 14-20 χρονών το 
µέσο µέγεθος του λεξιλογίου είναι 800-10.000, ενώ στα 20 είναι 18.000-20.000. Οι 
αριθµοί αυτοί αναφέρονται στο ενεργητικό λεξιλόγιο των εφήβων, εκείνο που 
χρησιµοποιεί στο καθηµερινό του λόγο, ενώ κατανοεί µεγαλύτερο αριθµό λέξεων 
από αυτό που χρησιµοποιεί.67

 Οι ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές του λεξιλογίου επηρεάζονται από τις: 
1. Νέες νοητικές δοµές: 
Σύµφωνα µε τον Jean Piaget οι περίοδοι ανάπτυξης της νόησης είναι: 

- Αισθησιοκινητική περίοδος (από τη γέννηση έως 2 χρονών) 
- Προσυλλογιστική περίοδος (από 3 έως 6 χρονών) 
- Συγκεκριµένη σκέψη (από 7 έως 11 χρονών) 
- Αφαιρετική σκέψη (από 12 και ύστερα)68.  

Σε αυτή την περίοδο το δοµικό στοιχείο της σκέψης είναι οι προτάσεις που η 
αλήθεια τους κρίνεται όχι µε βάση το πραγµατικό, το συγκεκριµένο άλλα µε βάση 

                                           
67 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν Εξελικτική Ψυχολογία, Τόµος 4ος σελ 132 
68 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν., Εξελικτική Ψυχολογία, τόµος 4ος σελ.90.  
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την καθαρά λογική τους δοµή. Αυτή είναι και η βασική διαφορά στον τρόπο που 
σκέφτεται ένα παιδί της σχολικής ηλικίας από τον τρόπο σκέψης ενός εφήβου. Για 
να γίνει σαφέστερη η διαφορά ακολουθεί το εξής παράδειγµα: ο ερευνητής παίρνει, 
από µια σακούλα καραµέλες διαφόρων χρωµάτων και κρύβει στην παλάµη του µια 
καραµέλα και εξηγεί στον εξεταζόµενο ότι κάθε φορά θα του λέει µια από τις δύο 
παρακάτω προτάσεις (1) ‘’Η καραµέλα που κρατώ στο χέρι µου είναι πράσινη ή δεν 
είναι πράσινη’’ ή (2) ‘’Η καραµέλα που κρατάω στο χέρι µου είναι πράσινη και δεν 
είναι πράσινη’’. Στη συνέχεια, ο εξεταζόµενος θα πρέπει κάθε φορά να αποφαίνεται 
αν η πρόταση είναι ορθή ή λανθασµένη. Ορισµένες φορές ο ερευνητής κρατάει 
άλλοτε µια πράσινη και άλλοτε µια κόκκινη καραµέλα έτσι ώστε να βλέπει ο 
εξεταζόµενος το χρώµα της, ενώ άλλες φορές την κρύβει επιµελώς έτσι ώστε ο 
εξεταζόµενος να µην µπορεί να δει το χρώµα της. Όπως είναι γνωστό από τη 
Λογική Επιστήµη, η πρώτη πρόταση (‘’Η καραµέλα που κρατάω στο χέρι µου είναι 
πράσινη ή δεν είναι πράσινη’’) είναι πάντα ορθή, ενώ η δεύτερη πρόταση (‘’Η 
καραµέλα που κρατάω στο χέρι µου είναι πράσινη και δεν είναι πράσινη’’) είναι 
πάντοτε λανθασµένη, ανεξάρτητα από τα εκάστοτε εµπειρικά δεδοµένα. Η πρώτη 
περίπτωση λέγεται στη Λογική ταυτολογία ενώ η δεύτερη λέγεται εναντίωση και η 
πρώτη είναι σωστή και η δεύτερη λανθασµένη, αποκλειστικά και µόνο εξαιτίας της 
λογικής τους δοµής. Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας προβαίνουν σε κρίσεις για την 
ορθότητα ή µη των προτάσεων αποκλειστικά και µόνο µε βάση το κατ’ αίσθηση, τα 
πραγµατικά, τα δεδοµένα. Έτσι εστιάζουν την προσοχή τους στο συγκεκριµένο, στο 
εµπειρικό δεδοµένο για το χρώµα της καραµέλας και όχι στη λογική ιδιότητα των 
προτάσεων. Η απάντησή τους λοιπόν είναι «∆εν ξέρω», όταν η καραµέλα είναι 
επιµελώς κρυµµένη στη παλάµη του ερευνητή και δεν έχουν άµεση αντίληψη του 
χρώµατός της. Στις περιπτώσεις που µπορούν να δουν την καραµέλα, η απόφανσή 
τους για την ορθότητα ή µη της πρότασης βασίζεται στο εκάστοτε χρώµα της 
καραµέλας. Αν το χρώµα που δηλώνει η πρόταση αντιστοιχεί στο χρώµα της 
συγκεκριµένης καραµέλας, αποφαίνονται ότι η πρόταση είναι λανθασµένη. ∆εν 
µπορεί ακόµη το παιδί της σχολικής ηλικίας να καταλάβει ότι οι προτάσεις 
διαζευκτικού τύπου (η…ή, είτε…είτε) είναι πάντοτε ορθές (ταυτολογία) ενώ οι 
προτάσεις συµπλεκτικού τύπου (… και …) είναι πάντοτε λανθασµένες (εναντίωση), 
ανεξάρτητα από τα εκάστοτε εµπειρικά δεδοµένα. Ο έφηβος όµως µπορεί να 
συλλογίζεται χωρίς τα δεδοµένα της άµεσης εµπειρίας και αξιολογεί την αλήθεια 
µιας πρότασης µε βάση όχι την αντιστοιχία της, προς τα δεδοµένα της 
πραγµατικότητας, αλλά µε βάση την ορθότητα ή µη της λογικής δοµής. 

Έτσι, στο παραπάνω πείραµα ο έφηβος απαντά από την αρχή, πριν ακόµη ο 
πειραµατιστής αρχίσει να παίρνει και να κρύβει στο χέρι του καραµέλες, ότι η 
πρώτη πρόταση είναι πάντοτε ορθή και η δεύτερη ότι είναι πάντοτε λανθασµένη69. 
Γι’ αυτό το λόγο οι νοητικές πράξεις της εφηβικής ηλικίας λέγονται τυπικές ή 
αφαιρετικές λογικές πράξεις. 
 Αυτός ο τρόπος σκέψης των εφήβων έχει ως αποτέλεσµα οι λέξεις που 
χρησιµοποιούν να αποκτούν πληρέστερο και πιο αφηρηµένο περιεχόµενο. Με τις 
τυπικές νοητικές πράξεις µπορεί να κατανοήσει τον ορισµό µιας λέξης, όλες τις 
διαφορετικές σηµασίες τις, να κατανοεί τα συνώνυµα και τα παράγωγά της καθώς 
και να βρίσκει τα αντώνυµα.  

                                           
69 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν., Εξελικτική Ψυχολογία, τόµ. 4ος, σελ. 91-92 
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 Επίσης κατά την εφηβεία κατανοούνται και χρησιµοποιούνται ορθά τα 
αφηρηµένα ουσιαστικά όπως δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα κ.τ.λ. Ο έφηβος για 
πρώτη φορά χρησιµοποιεί τη γλώσσα σε συµβολικό επίπεδο και κατανοεί τη 
µεταφορική έννοια λέξεων και φράσεων π.χ. η κατανόηση παροιµιών όπως 
‘’σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει’’.  
 
3.3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
 Ένα βασικό γνωστικό επίτευγµα του εφήβου είναι η ικανότητα να προβαίνει 
σε υποθετικό – παραγωγικούς συλλογισµούς. Ο συλλογισµός είναι µια διαδικασία 
της σκέψης µε την οποία καταστρώνεται µια σειρά αλληλένδετων προτάσεων – 
κρίσεων για να αποδειχθεί η αλήθεια µιας απόφανσης. Υπάρχουν τρία κύρια είδη 
συλλογισµών: α) ο παραγωγικός, που έχει ως αφετηρία το γενικό και αφηρηµένο 
(έναν κανόνα, µια υπόθεση που θεωρείται γενικών αληθής) και ως κατάληξη το 
ειδικό και το συγκεκριµένο (µια ειδική περίπτωση, ένα συγκεκριµένο περιστατικό). 
Τυπικό παράδειγµα παραγωγικού συλλογισµού είναι το αριστοτελικό πρότυπο του 
είδους: ‘’Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί’’ (γενική παραδοχή). Ο Γιώργος είναι 
άνθρωπος (δεδοµένο που µεσολαβεί). Άρα ο Γιώργος είναι θνητός (ειδική 
περίπτωση). Ο έφηβος πρώτα σκέπτεται και καθορίζει όλες τις πιθανές πλευρές του 
προβλήµατος και έπειτα προσπαθεί, από τη γενική αυτή θεώρηση του προβλήµατος, 
να ανακαλύψει ποια από τις επιµέρους ειδικές περιπτώσεις ισχύει στην 
πραγµατικότητα, ποια από τις ειδικές περιπτώσεις είναι σύστοιχη προς το ευρύτερο 
σύστηµα δυνατοτήτων που καθόρισε προηγουµένως. Κατά την εφηβεία λοιπόν 
παρατηρείται µια διαµετρικά διαφορετική προσέγγιση των γνωστικών 
προβληµάτων. Αντί δηλαδή, µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα, να καταλήγει 
επαγωγικά σε γενικεύσεις, ο έφηβος µελετά το πρόβληµα, διατυπώνει υποθέσεις 
που πιθανόν οδηγούν στη λύση του προβλήµατος, και µε τη µέθοδο της λογικής 
παραγωγής, συµπεραίνει ότι ορισµένα γεγονότα – δεδοµένα θα πρέπει λογικά να 
υπάρχουν στην πραγµατικότητα. β) ο επαγωγικός, που έχει ως αφετηρία το ειδικό 
και το συγκεκριµένο και ως κατάληξη το γενικό και το αφηρηµένο (ακολουθεί 
ακριβώς την αντίθετη πορεία από ότι ο παραγωγικός). Τυπικό παράδειγµα 
επαγωγικού συλλογισµού είναι: ‘’Τα σύρµατα του τηλεφώνου θερµαινόµενα 
διαστέλλονται, και οι γραµµές του τραίνου θερµαινόµενες διαστέλλονται. Και το 
σιδερένιο σφαιρίδιο θερµαινόµενο διαστέλλεται. Τα σώµατα αυτά (τα σύρµατα του 
τηλεφώνου, οι γραµµές του τραίνου, το σιδερένιο σφαιρίδιο) είναι όλα µέταλλα. 
Άρα τα µέταλλα θερµαινόµενα διαστέλλονται’’. γ) ο αναλογικός, που έχει ως 
αφετηρία το µερικό και ως κατάληξη πάλι το µερικό. Ο αναλογικός στηρίζεται στην 
οµοιότητα των αντικειµένων. Έτσι, αν δύο αντικείµενα, ένα γνωστό Α και ένα 
άγνωστο Β, έχουν µερικά (ένα ή περισσότερα) κοινά γνωρίσµατα, υποθέτουµε ότι 
τα δύο αυτά αντικείµενα είναι όµοια και ως προς τα άλλα, τα υπόλοιπα γνωρίσµατά 
τους. Τυπικό παράδειγµα αναλογικού συλλογισµού είναι: ‘’Ο σκύλος του γείτονά 
µας έχει το χρώµα και το µέγεθος του δικούς µας σκύλου. Άρα και ο σκύλος του 
γείτονά µας δεν δαγκώνει’’. 
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3.4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ – ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Οι µεταβολές που πραγµατοποιούνται κατά την εφηβεία στο 
συναισθηµατικό τοµέα είναι πολλές και συχνά ‘’δραµατικές’’. Καλείται αυτή η 
περίοδος ως περίοδος εσωτερικού αναβρασµού και θυµικής αναστάτωσης, 
‘’συναισθηµατικών καταιγίδων’’ και έντονων εσωτερικών συγκρούσεων. Η 
συναισθηµατική του ζωή διαπνέεται από µεταπτώσεις και ταλαντεύσεις ανάµεσα σε 
αντιφατικές και συγκρουόµενες διαθέσεις, όπως µεταξύ υπερδιέγερσης και 
λήθαργου, πάθους και αδιαφορίας, χαράς και κατήφειας, φιλίας και εχθρότητας, 
ευφορίας και µελαγχολίας. Οι µεταβολές αυτές στο συναισθηµατικό πεδίο 
αναµφισβήτητα αντανακλώνται και στο λόγο των εφήβων. Ο λόγος χρησιµοποιείται 
ως ισχυρό όργανο για να εκφράσει τα συναισθήµατά του, έτσι γίνεται ‘’γλυκός’’ 
όταν ο έφηβος απευθύνεται σε άτοµα που νιώθει τρυφερότητα δηµιουργώντας ένα 
κλίµα ηρεµίας, άλλοτε είναι ‘’πικρός’’ µε στόχο να πληγώσει και να προσβάλει τον 
συνοµιλητή του ή ‘’πύρινος’’ όταν έχει σκοπό να ενθουσιάσει και να διεγείρει τον 
συνοµιλητή του.70  

Ενώ στην παιδική ηλικία ο λόγος έχει στόχο επικοινωνιακό, στην εφηβεία 
παρατηρείται ότι ο λόγος έχει ‘’προσωπικό χαρακτήρα’’ µε σκοπό ο έφηβος να 
κάνει ένα εσωτερικό διάλογο µε τον εαυτό του έτσι ώστε να τον κατανοήσει. 

Έρευνες έχουν αποδείξει πως δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα 
ως προς τη νοηµοσύνη, όµως εµφανίσθηκαν διαφορές ως προς τις ειδικές 
ικανότητες. Το γυναικείο φύλο υπερέχει στις γλωσσικές δεξιότητες από πολύ νωρίς 
και η οµιλία εµφανίζεται πιο γρήγορα στα κορίτσια. Επίσης η αναγνωστική 
ικανότητα είναι σηµαντικά ανώτερη στα κορίτσια, υπερτερούν στη λεκτική 
ευφράδεια, στην καλλιγραφία, στην εύρεση αντίθετων λέξεων και ιστοριών, στο 
σχηµατισµό προτάσεων από ανακατωµένες λέξεις, στην ορθογραφία και στη χρήση 
της γραµµατικής. 

Η έρευνα έδειξε πως δεν υπάρχουν διαφορές στα τεστ γλωσσικής 
κατανόησης και χρήσης, καθώς και στην έκταση του λεξιλογίου που 
µεταχειρίζονται.71

Μια ακόµη διαφορά που παρατηρείται µεταξύ αγοριών και κοριτσιών είναι 
ως προς τα θέµατα που αναφέρονται οι αργκό λέξεις, στην οποία θα αναφερθούµε 
εκτενέστερα στο επόµενο κεφάλαιο.  
 
 
3.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
 
 Ο όρος γλώσσα των νέων δηλώνει το σύνολο των γλωσσικών φαινοµένων 
που χαρακτηρίζουν την επικοινωνία των νέων µεταξύ τους. Παρά τον χαρακτηρισµό 
‘‘γλώσσα’’, η γλώσσα των νέων δεν είναι αυτοτελές γλωσσικό σύστηµα, αλλά µια 
κοινωνιόλεκτος, δηλαδή ένας τρόπος οµιλίας µε λεξιλογικά πραγµατολογικά και 

                                           
70 . Παρασκευόπουλος Ι.Ν οπ.π σελ 134 
71 . Μάνος Κ οπ.π σελ 58 
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δοµικά χαρακτηριστικά που χρησιµοποιείται υπό ορισµένες συνθήκες επικοινωνίας 
και είναι µέρος της γλωσσικής συνείδησης µιας κοινότητας72. 
 Η κοινωνική βάση της γλώσσας των νέων είναι η ‘‘παρέα’’, το δίκτυο των 
συνοµηλίκων. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει µια ενιαία γλώσσα των νέων, αλλά ένα 
σύνολο από επιµέρους τρόπους οµιλίας µε κοινές τάσεις διαµόρφωσης και κοινά 
γλωσσικά στοιχεία. 
 Ιστορικά, µορφές της νεανικής γλώσσας υπήρχαν είδη σε προηγούµενους 
αιώνες. Πριν από τον 20ο αιώνα στις Ηνωµένες Πολιτείας δεν υπήρχε νεανική 
κουλτούρα ξέχωρη από το σχολείο. Συνεπώς ότι δείγµα νεανικής αργκό έχει 
καταγραφεί είναι σχεδόν αποκλειστικά µαθητική και κολεγιακή αργκό. Παρ’ όλο 
λοιπόν που η µαθητική αργκό της περιόδου αυτής, µας παρέχει τα καλύτερα 
διαθέσιµα παραδείγµατα για τις γλωσσικές πρακτικές των νέων του περασµένου 
αιώνα, συλλογές µαθητικές αργκό του 19ου αιώνα δείχνουν πως η γλωσσική 
δηµιουργικότητα τίθεται στην υπηρεσία της καθηµερινής αγορίστικής ζωής. 
Συλλογές από διάφορα σχολεία περιλαµβάνουν συνώνυµα για την παραµέληση των 
σχολικών υποχρεώσεων, για κοινωνικά αποτυχηµένους µαθητές, για το ποτό και τα 
σπορ, για τα κορίτσια και έλλειψη χρηµάτων. Πρόκειται για σηµασιολογικές 
κατηγορίες που είναι ακόµη παραγωγικές στη γλώσσα των αµερικανών µαθητών. 
Από άλλες σκοπιές όµως οι αργκό του 1890 και 1990 δεν είναι συγκρίσιµες. Οι 
λέξεις και εκφράσεις του 1890 δείχνουν µια εσωστρεφή οµάδα χωρίς ενδιαφέρον 
για µια ευρύτερη κοινωνική σκηνή ή νεανική κουλτούρα. Πριν το 1990 η µαθητική 
αργκό δεν αναφερόταν ούτε στη µουσική, ούτε στη µόδα. Τέτοιες αναφορές στη 
λαϊκή κουλτούρα έρχονται κατά τον 20ο αιώνα.  
 Όλες οι ζωντανές γλώσσες αλλάζουν συνεχώς. Η γλώσσα της κάθε γενιάς 
δεν είναι πάντα ολόιδια µε τη γλώσσας της προηγούµενης ή της επόµενης, αν και 
µεταξύ διαδοχικών γενεών οι διαφορές είναι µικρές και δεν διαταράσσουν την 
επικοινωνία ύστερα από αιώνες ή χιλιετίες. Έτσι κάθε γενιά νέων έχει το δικό της 
λεξιλόγιο, το δικό της γλωσσικό ιδίωµα, το οποίο διαφέρει ανάλογα µε το 
περιβάλλον ή το φύλο. 
 Οι έφηβοι χρησιµοποιούν ένα ειδικό λεξιλόγιο, ένα είδος αργκό µε το οποίο 
επικοινωνούν µεταξύ τους. Αυτό ο κώδικας επικοινωνίας εµφανίζεται στις παρέες 
των εφήβων και αναφέρεται σε θέµατα που γι’ αυτούς έχουν σηµαντική αξία όπως 
κάπνισµα, χρήµατα, µοτοποδήλατα – αυτοκίνητα, οινοπνευµατώδη ποτά, ενδύµατα 
– εµφάνιση, σεξ, ψυχαγωγία, οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις κ.α. Όσο 
µεγαλύτερη είναι η σηµασία που έχει ένα θέµα για την εφηβική παρέα τόσο 
περισσότερες λέξεις εµπειρίες αργκό αναφέρονται σε αυτό. 
 Οι νέοι χρησιµοποιούν την αργκό για να εκφράσουν βιωµατικές και 
κοινωνικές εµπειρίες (π.χ. ξεσαλώνω = διασκεδάζω), ψυχολογικές καταστάσεις (π.χ. 
τα πήρα στο κρανίο = εκνευρίστηκα), κοινωνικές κατηγορίες (φλώρος, τύπισσα).  
 Επίσης χρησιµοποιούν εκφράσεις αξιολογικές όπως αστέρι, τζάµι, χάσιµο, 
σούπερ = πολύ καλό και επιτακτικές (ψιλό - , χοντρό - , καρά - , µε τρέλα). Ειδικά 
για την έκφραση αξιολόγησης και επίτασης έχουν διαπιστωθεί ιδιαίτερα συντακτικά 
σχήµατα π.χ. ‘’και γαµώ + ονοµατική φράση’’ (και γαµώ τις φάσεις = πολύ καλό).  

                                           
72  . Iordanidou Anna & Androutsopoulos I. (1997), Teenage slang in modern Greek, 1ος τόµος, σελ. 
265.  
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 Οι έφηβοι χρησιµοποιούν πολυάριθµες στερεότυπες εκφράσεις για την 
οργάνωση του διαλόγου, όπως χαιρετισµούς (έλα ρε, τσα γεια), προσφωνήσεις (ρε 
µεγάλε), φιλικές υβριστικές προσφωνήσεις (ρε µαλάκα), εκφράσεις συµφωνίας 
(µέσα είσαι), άρνησης (ούτε µε σφαίρες), επιδοκιµασίας (φοβερό! έγραψε!) και 
τέλος χρησιµοποιούν εκφράσεις για να ξεκινήσουν µια αφήγηση (άκου φάση!). 
 Η δηµιουργία και ανανέωση των λέξεων που χρησιµοποιούν οι έφηβοι 
γίνεται µε τέσσερις τρόπους σύµφωνα µε τον κ. Ανδρουτσόπουλο: 

- µε την αλλαγή σηµασίας των λέξεων π.χ. δε µασάµε (δεν πιανόµαστε 
κορόιδα), ξιδάκιας (αλκοολικός), στόκος (χαµένος), κόκαλο (µεθυσµένος) 

- δανείζονται κατά κύριο λόγο από τα αγγλικά π.χ. χάι (κεφάτος) 
- τροποποιούν τις λέξεις χωρίς να αλλάζουν τη βασική τους σηµασία, είτε µε 

επιθέµατα (τσιγάρο – τσιγαριά) είτε µε σύντµηση (µατσωµένος – µατσό) ή 
µε µετάθεση φθόγγων και συλλαβών τα λεγόµενα ποδανά (ανάποδα) π.χ. 
µεναγκό (γκόµενα) 

- επιλογές πρότυπων σχηµατισµών λέξεων. Πολλές καινούργιες λέξεις στη 
γλώσσα των νέων σχηµατίζονται µε ένα σχετικά µικρό απόθεµα 
παραγωγικών τύπων, που από κοινωνιογλωσσική σκοπιά µπορούν να 
διακριθούν σε τρεις κατηγορίες 

 
Πρώτον χρησιµοποιεί αρκετούς τύπους σχηµατισµού λέξεων που είναι 

ενεργοί και σε άλλες ποικιλίες της νέας ελληνικής π.χ. –ας, -άκιας, -άτος, -ιάρης, -
δίκο, -µένος. (παπί – παπάκιας = αυτός που οδηγεί παπί), (καπέλο – καπελάς = 
αστυνοµικός). 
 ∆εύτερον, βρίσκουµε ορισµένους µη πρότυπους σχηµατισµούς που 
χρησιµοποιούν στη γλώσσα των νέων, αλλά και στη λαϊκή γλώσσα και σε διάφορες 
αργκό. Εδώ ανήκουν: 
(α) τα παραγωγικά επιθέµατα –όβιος και –άνος που συνδυάζονται τόσο µε 
ελληνικές όσο και µε αγγλικές βάσεις π.χ. πάρτι – παρτόβιος, µπαρ – µπαρόβιος.  
(β) το µόρφηµα –ς που χρησιµεύει σε ορισµένες περιπτώσεις ως παραγωγικό 
επίθηµα π.χ. έπιπλο – έπιπλος = οπαδός της λαϊκής µουσικής 
(γ) ορισµένες διαδικασίες µορφικής τροποποίησης, όπως αποκοπή και µετάθεση 
συλλαβών. 
 Τρίτον, παρατηρείται η καινοτοµική χρήση ορισµένων γνωστών τύπων 
παραγωγής. Μια περίπτωση είναι ο συνδυασµός ενός επιθέµατος µε βάσεις από ένα 
επιπρόσθετο µέρος του λόγου π.χ. το επίθηµα –ια σχηµατίζει στη γλώσσα των νέων 
αφηρηµένα ουσιαστικά από επίθετα και µετοχές π.χ. άνετος – ανετία, ψαγµένος – 
ψαγµενία. Μια δεύτερη περίπτωση είναι η αλλαγή σηµασιολογικής λειτουργίας του 
επιθέµατος π.χ. το υποκοριστικό επίθηµα –άκι χρησιµοποιείται και σαν επίθηµα 
παραγωγής π.χ. πρέζα – πρεζάκι. 
 Τέλος, διάφορα επιθέµατα µπορούν να συνδυαστούν µε ασυνήθιστες για την 
κοινή γλώσσα βάσεις, όπως χαιρετισµούς και ηχοµιµητικές λέξεις π.χ. καληνύχτα – 
καληνυχτάκιας = συνοδός αλλά όχι φίλος µιας κοπέλας, µπλι – µπλι (ήχος 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή ηλεκτρονικής µουσικής)73. 

                                           
73 . Iordanidou Anna & Androutsopoulos I. (1997), Teenage slang in modern Greek, 1ος τόµος, σελ. 
267-276.  
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             Θεωρήσαµε σκόπιµο να αναφέρουµε κάποιες από τις εκφράσεις που 
χρησιµοποιούν οι νέοι στον προφορικό τους λόγο:74

 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ ΜΗΧΑΝΕΣ 
 
Γκαζώνω =πατάω το γκάζι, τρέχω υπερβολικά. 
Καρέκλας= αυτός που οδηγεί µηχανή τσόπερ. 
Παπόβιος= αυτoς που έχει παπί. 
Πήρε σασί = αγόρασε αυτοκίνητο. 
Κλαδεύω= σταµατάω παίχτη της αντίπαλης οµάδας µε τρικλοποδιά. 
Χαρτί = η όµορφη µοτοσικλέτα. 
 
Μοίρασε σακούλες για εµετό= έκφραση των γηπέδων που σηµαίνει «έκανε φοβερές 
τρίπλες» 
 
 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ/ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ/ INTERNET. 
 
 
Έκανε το µυαλό µου τιλτ = ζαλίστηκα από το πολύωρο παιχνίδι. 
Έµεινα από σίδερο = δεν έχω άλλα ψιλά. 
Ζαπάρω = κάνω ζάπινγκ. 
Κινητάκιας = ο κάτοχος κινητού τηλεφώνου. 
Κυβερνοµατάκιας = αυτός που εισχωρεί στη µυστική περιοχή κάποιου στο internet. 
Χτύπα κάνα σύρµα = τηλεφώνησε. 
 
 
ΦΙΛΙΑ 
 
 
 Κάνω κλικ = κάνω φιλία µε κάποιον/α. 
Μαλάκα µου = φιλική προσφώνηση, φυσικά, σε φίλο. 
Πάω κάποιον =µου αρέσει κάποιος/α 
Τακιµιάζω = συνεργάζοµαι, συµφιλιώνοµαι. 
 
 
ΧΡΗΜΑ\ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
 
Γράφ’ τα στο χιόνι = όταν ένας χρωστάει χρήµατα σε κάποιον άλλον και τον 
προϊδεάζει ότι θα του φορέσει φέσι. 
∆εν υπάρχει µαρούλι = είµαι άφραγκος. 
Καγκούρια = αυτοί που χρηµατίζονται. 
Όλο το χαρτί = όλα τα λεφτά. 
Παίρνω κρεντίντ =κερδίζω εισπράττω. 

                                           
74 . Κατσίκης Ι – Σπυρόπουλος ∆, Το Αλφαβητάρι Της Γλώσσας Των Νέων, Εκδ ∆ίαυλος, Αθήνα 
1999 
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Φτιαγµένος = ο πλούσιος. 
 
 
ΦΑΓΗΤΟ/ ΓΛΥΚΑ- ΠΟΤΟ/ ΜΕΘΥΣΙ 
 
 
Γίνοµαι = µεθάω. 
Γίνοµαι ντέφι = έχω µεθύσει. 
Ένα µε το χώµα = υπερβολικά µεθυσµένος. 
Μάσα = το φαγητό. 
Πεινάω σαν πούστης = πεινάω πολύ. 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ \ΣΧΟΛΕΙΟ- ΤΕΜΠΕΛΙΑ. 
Αράζω στα κυβικά µου = δεν βγαίνω από το σπίτι. 
Αυτός κατέβασε παροχή = αδιαφορεί παντελώς.  
Βάτραχος ανάσκελα =ο τεµπέλης. 
Παραλίας = ο τεµπέλης. 
∆εν έχω διαβάσει Χριστό = είµαι τελείως αδιάβαστος 
Μαρουλιάζω= ξεκουράζοµαι.     
Πήζω = δουλεύω σκληρά. 
Ποιος Θανάσης; = εκφράζει άγνοια του θέµατος µε µεγάλη δόση ειρωνείας. 
Πως τη σβήνεις; = πως επιβιώνεις; 
 
 
 
ΜΟΥΣΙΚΗ/ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 
 
 
Έγινε το έλα να δεις = έγινε χαµός. 
Κάνω γκίγκι = κάνω κέφι. 
Κλάµπερ = αυτός που συχνάζει σε κλαµπ. 
Ο ήχος γκαζώνει = µέσα σε ένα χώρο η µουσική παίζει δυνατά. 
Πέρασα γαµάτα = πέρασα τέλεια. 
Σκυλάς\ σκυλού = ο µπουζουκόβιος,-ια. 
Τρώω πόρτα = δεν µε αφήνει ο πορτιέρης να µπω στο µαγαζί. 
Χλαπαταγή = υπερβολικός θόρυβος. 
 
 
ΣΕΞ 
 
(την έκανα) νταντέλα = απάντηση στη κρίσιµη ερώτηση «την έσκισές;» 
(της, τον ) πετάω = συνουσιάζοµαι. 
Αδερφή µε στρίφωµα = παθητικός οµοφυλόφιλος που µιµείται τελείως το γυναικείο 
φέρσιµο. 
Βάζω χέρι = χαϊδεύω. 
Βάλτος = πρωκτός. 
Βιβλιάριο καταθέσεων = το ανδρικό όργανο. 
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Γαλατάς = ο µόνιµος εραστής. 
∆εν µου κάθισε = δεν κατάφερα να κάνω έρωτα µαζί της. 
Είµαι στον πρόλογο = φλερτάρω κάποιον\ α. 
Ινστιτούτο Σεξουαλικής Κατάρτισης = οίκος ανοχής. 
Κάνω πικ = διαλέγω. 
Κοινωνικός µοναχισµός = συνώνυµο του µπακουρισµός. 
Κορδελιάστρα = αδερφή. 
Κουτουπώνω = έχω ερωτική επαφή µε µια κοπέλα. 
Ντανιάζοµαι = ερεθίζοµαι σεξουαλικά. 
Πήρα κίτρινο = έφαγα χυλόπιτα. 
Χαµουρεύω = κάνω έρωτα. 
 
 
ΑΝΤΡΕΣ/ ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 
Αντρούτσος = αυτός που είναι δειλός. 
Αλάλου = το να παραµένεις άφωνος. 
Ακατοίκητος = βλάκας. 
Ανοίγω υπόνοµο= προδίδω µυστικό. 
Αχαχούχα άνθρωπος = χαζοχαρούµενος. 
Βγαίνω µε κόκκινο = παραβιάζω τους κανόνες. 
Για πάρτη µου = για τον εαυτό µου. 
Γκόµενα- Μόρνος = ψυχρή στο σεξ γυναίκα. 
∆ιαχειριστής Πατρικής Περιουσίας = ο χαραµοφάης. 
 
 
 Όπως προαναφέραµε το λεξιλόγιο ανανεώνεται καθώς οι γενιές των νέων 
διαδέχονται η µία την άλλη, ορισµένα στοιχεία της θα περάσουν στη 
καθοµιλουµένη και κάποια άλλα θα χαθούν. Υπάρχουν πολλά στάδια που µπορεί να 
ακολουθήσει µια γλωσσική καινοτοµία όπως να εµφανιστεί µια και µόνη φορά και 
στη συνέχεια να εξαφανιστεί. Αυτό γίνεται όταν η γλωσσική καινοτοµία παράγεται 
στη ροή της οµιλίας, είτε σε αστεία είτε ως δήλωση αντίθεσης σε κοινωνικές 
νόρµες. Μπορεί όµως να αναπαραχθεί από τους ίδιους ή διαφορετικούς οµιλητές, 
στην ίδια ή σε µια διαφορετική παρέα, ως αποτέλεσµα παρόµοιων περιστάσεων. Αν 
η καινοτοµία επαναληφθεί συνειδητά π.χ. από τα µέλη της ίδιας παρέας, µπορεί να 
γίνει µέρος του ειδικού κώδικα επικοινωνίας αυτής της παρέας και σταδιακά να 
λειτουργήσει ως σινιάλο οικειότητας και πίστης προς την παρέα. Αν ένα γλωσσικό 
στοιχείο χρησιµοποιηθεί µε αυτόν τον τρόπο για κάµποσο καιρό, η νεωτεριστική 
του αξία χάνεται. Τότε αυτή η λέξη είτε εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από µια 
καινούργια λέξη, είτε διαδίδεται σε άλλες νεανικές παρέες που πιθανόν να την 
υιοθετήσουν. Όπως και παραπάνω η καινοτοµία είτε θα εξαφανιστεί µετά από λίγο 
καιρό είτε θα συνδεθεί σταδιακά µε ορισµένες κοινωνικές ταυτότητες π.χ. την 
τοπική, εθνική ή σεξουαλική ταυτότητα της παρέας που χρησιµοποιεί τη γλωσσική 
καινοτοµία. Στη συνέχεια η καινοτοµία µπορεί να περάσει και σε νέες παρέες και αν 
διαδοθεί πλατιά ίσως γίνει σηµάδι της νεανικής γλώσσας γενικότερα, έτσι ώστε η 
χρήση της να σηµαδεύει αντίθεση προς ενήλικες συµβάσεις και ταυτότητες. 
Υπάρχουν λέξεις που παραµένουν στη γλώσσα των νέων για πολλές γενεές. Σιγά – 
σιγά όµως η αρχική νεωτεριστική αξία εικονοκλαστική εκφραστικότητα της λέξης 
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προφανώς µειώνεται ή χάνεται εντελώς και η εναλλακτική µπορεί να εξαφανιστεί. 
Όσο η εναλλακτική χρησιµοποιείται κυρίως από νέους, συνήθως στιγµατίζεται ως 
‘’κακή συµπεριφορά’’, ‘’απρόσεχτη οµιλία’’ κ.λ.π. Καµία φορά όµως η 
εναλλακτική ακολουθεί τους οµιλητές στην ενήλικη ζωή τους και γίνεται µέρος της 
ενήλικης γλώσσας τους. Άλλος ένας τρόπος για να περάσει µια έκφραση των νέων 
στους ενήλικες είναι η υιοθέτησή της από τους τελευταίους και συνήθως οι λέξεις 
που περνούν σταδιακά στη γλώσσα των ενηλίκων είναι εκείνες που έχουν 
βιωµατικό περιεχόµενο (π.χ. µου τη δίνεις)75. 
 Σκόπιµο θα ήταν να αναφέρουµε και τον έµµεσο τρόπο µε τον οποίο 
επικοινωνούν οι έφηβοι και αυτός δεν είναι άλλος από εκείνον τον λόγο που 
συναντάµε στα ερωτικά ή φιλικά γράµµατα τους, σε αυτά που διαβάζουµε στους 
τοίχους και στα σκονισµένα τζάµια των αυτοκινήτων76.(βλεπ. Παράρτηµα σελ 96-
113) 
 Ο τρόπος επικοινωνίας των νέων διαφοροποιείται από ένα τεράστιο σύνολο 
παραγόντων όπως η εκπαίδευση, το σπίτι και το φύλο του νέου. Οι διαφορές που 
παρουσιάζονται ως προς τα δυο φύλα είναι τα θέµατα που αναφέρονται οι αργκό 
λέξεις. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κάθε φύλου. Τα 
αγόρια αναφέρονται κυρίως στα πράγµατα και όχι στα πρόσωπα. Συνήθως οι αργκό 
λέξεις αναφέρονται σε χρήµατα, αυτοκίνητα – µοτοποδήλατα, ψυχαγωγία, 
διασκέδαση. Αντίθετα τα κορίτσια αναφέρονται στα πρόσωπα και στη µεταξύ τους 
σχέση όπως στην προσωπική εµφάνιση, διαπροσωπικές σχέσεις στο σπίτι, έρωτας.  
 Επίσης η γλώσσα των νέων διαφοροποιείται ανάλογα σε ποιο άτοµο 
απευθύνονται. Συνήθως η αργκό χρησιµοποιείται µεταξύ συνοµήλικων παιδιών ή 
της ίδιας παρέας, όταν όµως απευθυνθούν σε κάποιον ενήλικα το λεξιλόγιο τους 
‘’αλλάζει’’ π.χ. ο Χάρης λέει στην Καθηµερινή ‘’εξαρτάται από την οικειότητα που 
έχεις µε τον συνοµιλητή σου. ∆εν µπορώ να µιλήσω σε µια Θεία µου µε τον ίδιο 
τρόπο, όπως στον κολλητό µου’’.  
 Οι νέοι έχουν κατηγορηθεί για ‘’λεξιπενία’’, ‘’εκβαρβάρωση’’ και για 
‘’θάνατο’’ της γλώσσας µας. Πολλοί επιστήµονες υποστηρίζουν πως το λεξιλόγιο 
των νέων συνεχώς περιορίζεται, µε συνεπακόλουθες συνέπειες στην ευφυΐα τους. 
Αντίθετα οι γλωσσολόγοι θεωρούν πως δεν πρέπει να µιλάµε για ‘’λεξιπενία’’ αλλά 
για γλωσσική δηµιουργικότητα. 
 Ο κ. Γ.Μπαµπινιώτης λέει για το θέµα ‘’υπάρχει ένας παραλογισµός και µια 
υπεργενίκευση. Θεωρούν µε ανορθολογικό τρόπο ότι ο νέος έχει περιορισµένο 
κώδικα αυτόν που χρησιµοποιεί στην παρέα, δεν πρέπει όµως να ξεχνάµε πως όταν 
για παράδειγµα αυτός ο νέος γράφει µια έκθεση, χρησιµοποιεί πλουσιότερο 
λεξιλόγιο και έχει διαφορετική γλωσσική παρουσία. Οι γλωσσικοί κώδικες 
εναλλάσσονται αυτόµατα, ανάλογα µε τον συνοµιλητή ή τις συνθήκες. Όλοι µας 
εναλλάσσουµε τους κώδικες επικοινωνίας. ∆ιαφορετικά απευθυνόµαστε στους 
φίλους µας, στο παιδί µας, σε ένα συνεργάτη µας. Εάν υπάρχουν νέοι που έχουν 
γενικότερο γλωσσικό πρόβληµα αυτό σχετίζεται µε τη µορφωτική τους στάθµη’’77.  
 
 
 

                                           
75 . Kotsinas, Young people language, Norm, variation and language change, 1997, σελ. 109-132. 
76 . Τσιάντης Γ οπ.π, σελ 237 
77 . Καθηµερινή, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2003.  
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3.6.ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 
 Οι λόγοι που οι νέοι αναπτύσσουν δικό τους λεξιλόγιο είναι τόσο 
κοινωνιολογικοί όσο και ψυχολογικοί. 
 Η κοινωνιολογία µελετά την εφηβεία ως µια περίοδο προετοιµασίας εισόδου 
στην κοινωνική ζωή των ενηλίκων και τους εφήβους ως µια κοινωνική οµάδα µε 
ιδιαίτερα κοινωνικό – πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Κοινωνιολογικά κάθε ηλικία 
έχει ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά που συναρτώνται µε τυπικές συνθήκες 
επικοινωνίας. Τα κοινωνικά δίκτυα των νέων είναι στενότερα από αυτά των 
ενηλίκων µε αποτέλεσµα να εντείνεται η πίεση για γλωσσική συµµόρφωση µε την 
παρέα.  
 Η γλώσσα των νέων δεν είναι απλά ένα µέσο µετάδοσης πληροφοριών αλλά 
και σύµβολο κοινωνικού ρόλου. Με τη χρήση της, ο οµιλητής διαχωρίζει τον εαυτό 
του από τον ρόλο του παιδιού και του ενήλικα και δηλώνει συµµετοχή στη νεανική 
κουλτούρα. Η νεανική παρέα µέσω της γλώσσας ελέγχει ποιος θέλει να ανήκει σε 
αυτήν και ποιος όχι. Κατά συνέπεια η χρήση της νεανικής γλώσσας έχει λειτουργία 
αφενός κοινωνικής διαφοροποίησης και αφετέρου κοινωνικού ελέγχου. 
 Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ειδικού εφηβικού λεξιλογίου παίζει και ο 
ψυχολογικό παράγοντας. Σύµφωνα µε τον Hurcol τα χαρακτηριστικά της εφηβείας 
είναι: 

- η περίοδος των αµφιβολιών όπου ο νεαρός έφηβος συµπεριφέρεται σαν 
παιδί, κατηγορείται πως η συµπεριφορά του δεν είναι ανάλογη µε την ηλικία 
του. Όταν ενεργεί σαν µεγάλος έφηβος πιέζεται και περιορίζεται η 
δραστηριότητά του από τους υπεύθυνους για την ανατροφή του, από φόβο 
µήπως διατρέξει κάποιους κινδύνους. Έτσι ο νεαρός έφηβος βρίσκεται σε 
συνεχή διλήµµατα για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να ενεργεί.  

- Ζει µια περίοδο συνεχών αλλαγών. Στη φάση αυτή συµβαίνουν συνεχείς 
αλλαγές στο νεαρό έφηβο. Οι σωµατικές µεταβολές είναι έντονες και 
συνεχείς και ακολουθούνται από ψυχολογικές αλλαγές. Μεταβάλλει 
συνεχώς τις διαθέσεις και τη συµπεριφορά του 

- ζει µια περίοδο έντονου συναισθηµατισµού.  
- Ζει µια περίοδο αστάθειας όπου παρατηρούνται συνεχείς µεταπτώσεις από 

ευχάριστες σε δυσάρεστες καταστάσεις, από την αυτοπεποίθηση στην 
απογοήτευση, από τον εγωισµό στον αλτρουισµό, από τον ενθουσιασµό 
στην απάθεια. Τη µια φορά πετάει στα σύννεφα και την άλλη νιώθει 
απελπισµένος78. 

 
Επίσης σ’ αυτή την ηλικία διαµορφώνεται η κοινωνική και προσωπική 

ταυτότητα. Όλες οι ψυχολογικές αλλαγές οδηγούν τους εφήβους να χρησιµοποιούν 
ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας και µε αυτό συµβολίζουν ότι ανήκουν σε µια 
ηλικία µε δικά τους ενδιαφέροντα και αξίες, που διαφέρει τόσο από τα παιδιά όσο 
και από τα ενήλικα χρόνια. 
 Για να αναπτυχθεί η νεανική γλώσσα βασική προϋπόθεση είναι η παρέα. Η 
παρέα παίζει σηµαντικό ρόλο για τον έφηβο και αυτό γιατί γίνονται οι σύµµαχοί του 
στην προσπάθειά του να αποµακρυνθεί από τους εξαρτισιακούς δεσµούς που έχει µε 
την οικογένειά του και τον βοηθούν να αποκτήσει µια προσωρινή ταυτότητα. Ο 

                                           
78 . Μάνος Κ., Ψυχολογία του εφήβου, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1986, σελ. 97-98. 
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έφηβος µέσα στην οµάδα ανοίγεται, τολµά, αναθεωρεί, δοκιµάζει καινούργιες 
δεξιότητες και κάνει καινούργιες ταυτίσεις. Για να ανήκει στην οµάδα πρέπει να 
ασπαστεί τους κανόνες της οµάδας και την εκάστοτε µόδα. Όποιος διαφοροποιηθεί 
από την οµάδα εξοστρακίζεται. 
 Οι Scholibiuske Kohol και Ludewrget διατυπώνουν τρεις παράγοντες, οι 
οποίες είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη ενός παρεϊστικου στυλ. Οι παράγοντες 
αυτοί είναι: 

- ο βαθµός δόµησης της περίστασης 
- ο βαθµός οικειότητας της παρέας 
- ο βαθµός συναισθηµατικής ατµόσφαιρας79 

έτσι η γλώσσα των νέων προϋποθέτει συνοµιλικότητα και συµµετρική κοινωνική 
σχέση ανάµεσα στους επικοινωνούντες.  
 Οι έφηβοι χρησιµοποιούν το ειδικό λεξιλόγιο γιατί θεωρούν ότι είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να αποκλείσουν τον ενήλικο και να αισθανθούν ανώτεροι, 
νιώθουν σαν τους συνωµότες και ικανοποιούν τις φαντασιώσεις παντοδυναµίας από 
τις όποιες διακατέχονται, όπως επίσης και τη διάθεσή τους για µυστήριο και 
εσωτερικισµό. 

                                           
79 . Androutsopoulos I.K., Deutsche jugendsprache: Untersuchungen zuihren Strukty rein und 
Funktionen, Frankfurt am, Peterlang, σελ. 45-47.  
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Κεφάλαιο 4ο  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
4.1. Σκοπός έρευνας  
 
           Στόχος της ερευνητικής µας διαδικασίας είναι να προσεγγίσουµε τα 
υποκείµενα του δείγµατος, προσπαθώντας να επαληθεύσουµε τα πορίσµατα του 
θεωρητικού αυτού πλαισίου. Πιο συγκεκριµένα, αν οι έφηβοι χρησιµοποιούν έναν 
ειδικό κώδικα επικοινωνίας και πως αυτός εναλλάσσεται κατά την επικοινωνία µε 
τους µε τους γονείς, µε τους συνοµηλίκους καθώς και µε το άλλο φύλο.  
 
 
4.1.2. Υποθέσεις  έρευνας  
 
  

-  οι έφηβοι εξαιτίας της ανάγκης τους να διαφοροποιηθούν από τον κόσµο 
των ενηλίκων, αναπτύσσουν ένα ιδιαίτερο γλωσσικό µόρφωµα που, σε 
µεγάλο βαθµό παραµένει ‘’απροσπέραστο’’ και ‘’ακατανόητο’’ από τους 
γονείς τους 

- το ζήτηµα του ‘’χάσµατος των γενεών’’ αναγνωρίζεται από τους εφήβους ως 
η αιτία των προστριβών που προκύπτουν στη σχέση τους µε τους γονείς τους 

-  οι ευκαιρίες λεκτικής επικοινωνίας µεταξύ εφήβων και γονέων εξαρτώνται 
σε σηµαντικό βαθµό από το µορφωτικό επίπεδο των γονέων. 

- η ενεργοποίηση και υιοθέτηση ενός συγκεκριµένου λεκτικού κώδικα 
επικοινωνία µεταξύ των εφηβικών οµάδων, λειτουργεί ενισχυτικά στην 
ενσωµάτωσή τους σ’ αυτές, αλλά και στη µεταξύ τους επικοινωνία στα 
πλαίσια των οµάδων αυτών 

- παρά το διαφορετικό πλαίσιο σχέσεων και επικοινωνίας που αναπτύσσεται 
εσωτερικά στο οικογενειακό περιβάλλον και το εφηβικό περιβάλλον της 
οµάδας, ωστόσο οι νέοι επιλέγουν να απευθύνονται για τα ιδιαίτερης 
βαρύτητας προσωπικά τους ζητήµατα στο οικογενειακό τους περιβάλλον 

- η επαγγελµατική διέξοδος που οριοθετείται σε µεγάλο βαθµό µε το πέρας 
της εφηβείας απασχολεί τους εφήβους σε µεγάλο βαθµό και αποτελεί 
κυρίαρχο ζήτηµα της µεταξύ τους λεκτικής επικοινωνίας 

- εντός των εφηβικών οµάδων (συντροφιών) ενυπάρχουν µικρότερες οµάδες 
που εδράζονται σε εξωτερικά – τυπικά χαρακτηριστικά, συνηθέστερα του 
φύλου, και διαφοροποιούν σηµαντικά τον κώδικα λεκτικής επικοινωνίας 

 
 
 
 
4.2. Η εκλογή µιας ‘’ποιοτικής’’ έρευνας 
 
 Το κύριο χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι ότι βασίζεται σε 
συγκριτικά µικρότερο αριθµό περιπτώσεων µε στόχο όχι την ανακάλυψη γενικών 
τάσεων, αλλά τη διαµόρφωση ολικής εικόνας για κάθε περίπτωση και την ανεύρεση 
των κοινών τους στοιχείων. Καθώς η µελέτη βάθους που συνεπάγεται η ποιοτική 
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έρευνα οδηγεί στη συγκέντρωση λεπτοµερών στοιχείων για πολλαπλές πτυχές των 
υπό έρευνα περιπτώσεων, διευκολύνεται έτσι η διαδικασία ανάπτυξης και 
αποσαφήνισης εννοιολογικών κατηγοριών80.  
       Η ποιοτική έρευνα τονίζει, από τη φύση της, τη σηµασία που έχει το ιστορικό 
και κοινωνικό πλαίσιο για την ερµηνεία που αποδίδουν τα υποκείµενα στη 
συµπεριφορά τους και στη συµπεριφορά των άλλων. Στοιχείο της ποιοτικής έρευνας 
αποτελεί επίσης η έµφαση στην εξέλιξη των κοινωνικών φαινοµένων, δηλαδή στις 
διαδικασίες µέσα από τις οποίες διαµορφώνονται συγκεκριµένες κοινωνικές 
καταστάσεις, σε αντίθεση µε τη στατική προσέγγιση που χαρακτηρίζει την ποσοτική 
έρευνα81.  
 Μετά τον καθορισµό του προβλήµατος και τη διαµόρφωση των υποθέσεων 
εργασίας, επιτακτική αναδύεται η ανάγκη εκλογής της προσφορότερης µεθόδου και 
των πιο κατάλληλων τεχνικών έρευνας. Πρωταρχικής σηµασίας είναι ο καθορισµός, 
εκ µέρους του ερευνητή, συγκεκριµένων τρόπων οργάνωσης της ερευνητικής 
διαδικασίας, για να επιτύχει τη συλλογή των δεδοµένων που θα του επιτρέψουν τον 
αντικειµενικό έλεγχο των υποθέσεων.  

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της συνέντευξης µεθοδολογικά πάντα, είναι η 
δυνατότητα εµβάθυνσης σε σχέση µε άλλες µεθόδους συλλογής στοιχείων. Ένα 
µειονέκτηµα, από την άλλη πλευρά, είναι ότι είναι επιρρεπής στην 
υποκειµενικότητα και µπορεί να επηρεάζεται από τον συνεντευκτή.  

Επιστρέφοντας στα θετικά και αρνητικά σηµεία της συνέντευξης θα λέγαµε 
πως πλεονέκτηµα είναι: οι ευκαιρίες για εµβάθυνση, οι ευκαιρίες για υποβολή 
ερωτήσεων επί των απαντήσεων των οµιλητών και η αναµφισβήτητη ευκαιρία για 
διευκρίνηση των απαντήσεων. Από την άλλη πλευρά, στα σχετικά µειονεκτήµατα 
καταγράφονται: ο περιορισµένος αριθµός των ερωτώµενων (µικρό δείγµα), το 
µέτριο ποσοστό ανταπόκρισης, οι πολλαπλές πηγές σφάλµατος (συνεντευκτής, 
εργαλείο, κωδικοποίηση, δείγµα) και η συνολική αποτιµητική αξιοπιστία82.  

Στο πλαίσιο της δικής µας ερευνητικής ανάληψης, επιλέξαµε τη χρήση της 
ηµι-δοµηµένης συνέντευξης, καθώς στόχος µας δεν ήταν η ακριβής ποσοτικοποίηση 
των απαντήσεων ή ο αυστηρός έλεγχος των δεδοµένων µε την θεωρία. Περισσότερο 
στοχεύσαµε σε µια παράλληλη παρουσίαση της θεωρίας και των δεδοµένων, 
αναπτύσσοντας το δικό µας tertium comparationis, που διεξάγεται σε ένα νέο 
ερευνητικό περιβάλλον, που λαµβάνει υπόψη απαραιτήτως τα πορίσµατα των 
κοινωνιο-γλωσσικών ερευνών αλλά αναζητά και τη σηµαντικότητα ή µοναδικότητα 
του ελληνικού παραδείγµατος.  

Η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη είναι µια ανοικτή κατάσταση και έχει 
µεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία. Αν και οι στόχοι της έρευνας καθορίζουν τις 
ερωτήσεις που τίθενται, το περιεχόµενό τους, η αλληλουχία τους και η διατύπωσή 
τους βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια του συνεντευκτή. Το αντικείµενό της είναι 
η διεξαγωγή µίας κατευθυνόµενης συνοµιλίας και η απόσπαση ενός πλούσιου και 
λεπτοµερούς υλικού, το οποίο να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ποιοτικές αναλύσεις.  

Οι ανοικτές ερωτήσεις έχουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα: είναι ευέλικτες, 
επιτρέπουν στο συνεντευκτή να κάνει ερωτήσεις, έτσι ώστε να µπορεί να πάει σε 
                                           
80 . Κυριαζή Ν., Η Κοινωνιολογική Έρευνα, κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών, 
Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Β΄ έκδ. Αθήνα 2000, σελ.52. 
81 . Κυριαζή Ν., όπ.π., σελ.53.  
82 . Cohen L. – Manion L., Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, µτφ. Μητσοπούλου Χ. – 
Φιλοπούλου Μ., Εκδ.Μεταίχµιο, Αθήνα 2000, σελ.374-5.  
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µεγαλύτερο βάθος, αν το επιλέξει, ή να διευκρινίσει οποιεσδήποτε παρανοήσεις. 
∆ίνουν τη δυνατότητα συνεντευκτή να ελέγξει τα όρια της γνώσης του ερωτώµενου, 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία και βοηθούν στη δηµιουργία επαφής και επιτρέπουν 
στο συνεντευκτή να κάνει πιο σωστή εκτίµηση αυτού που πράγµατι πιστεύει ο 
ερωτώµενος. Οι ανοιχτές ερωτήσεις µπορεί επίσης να έχουν ως αποτέλεσµα µη 
αναµενόµενες ή απρόβλεπτες απαντήσεις, οι οποίες µπορεί να υποδείξουν σχέσεις ή 
υποθέσεις που δεν έχουν εξεταστεί έως τώρα. Ένα ιδιαίτερο είδος ανοιχτής 
ερώτησης είναι το ‘’χωνί’’. Αυτό αρχίζει µε µία ερώτηση ή δήλωση και στη 
συνέχεια στενεύει σε πιο εξειδικευµένες ερωτήσεις83. 

 Για τις ερωτήσεις της συνέντευξης ο Μ.Βάµβουκας84 προσδιορίζει πως 
‘’ανάλογα µε τον τύπο των επιθυµητών πληροφοριών οι ερωτήσεις µπορεί να είναι 
ανοικτής ή κλειστής απάντησης. Πιο συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις µπορεί να είναι: 
προκωδικοποιηµένες, προκωδικοποιούµενες επιτόπου και µετακωδικοποιούµενες 
[Σηµ.στη δική µας περίπτωση, πρόκειται περισσότερο για µετακωδικοποιούµενες 
ερωτήσεις] (...) Στη µετακωδικοποιούµενη το υποκείµενο απαντά, ο ερευνητής 
καταγράφει κατά λέξη την απάντηση και σε µεταγενέστερο χρόνο την κωδικοποιεί. 
(...) Ο συντάκτης του σχεδίου συνέντευξης πρέπει να διερωτάται αν και κατά πόσο 
κάθε ερώτηση ικανοποιεί µια σειρά απαντήσεων. 

 Πιο συγκεκριµένα, για κάθε ερώτηση ο συντάκτης του σχεδίου πρέπει να 
εξετάσει τα εξής: 

Α) η όψη του προβλήµατος που θίγει η ερώτηση είναι αναγκαία στην έρευνα; 
Β) η όψη που προσεγγίζει η ερώτηση πρέπει να αναλυθεί και να αντιµετωπιστεί 
µε περισσότερες ερωτήσεις; 
Γ) τα υποκείµενα της έρευνας έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για να 
απαντήσουν στην ερώτηση; 
∆) µήπως η ερώτηση είναι γενική και υποβάλλει στερεότυπες απαντήσεις; 
Ε) µήπως η ερώτηση προσανατολίζει τον ερωτώµενο προς µια επιθυµητή 
απάντηση; 
Στ) είναι ενδεχόµενο η ερώτηση να προκαλέσει αναστολές στα υποκείµενα ή να 
τα ωθήσει σε ανωφελείς απαντήσεις; 
Ζ) η ορολογία και η σύνταξη της ερώτησης είναι σαφείς και χωρίς 
αµφισηµίες;’’. 

 
 

  
 
4.3. Εγκυρότητα – Αξιοπιστία – Τυχαίο – Αντιπροσωπευτικό 
 
 Η εγκυρότητα και αξία των συµπερασµάτων που συνάγονται από τη µελέτη 
του δείγµατος για τον πληθυσµό στον οποίο ανήκει, η δυνατότητα δηλαδή της 
γενίκευσής τους εξαρτάται από την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. 
Αντιπροσωπευτικότητα σηµαίνει δυνατότητα υποκατάστασης κάποιου από κάποιον 
άλλο. Με την έννοια αυτή ως δείγµα µπορεί να ορισθεί το υποσύνολο των ατόµων 
του πληθυσµού που µπορεί να αντιπροσωπεύει. Αντιπροσωπευτικότητα του 

                                           
83 . Cohen L. – Manion L., όπ.π., σελ.381.  
84 . Βάµβουκας Μ., Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία, Εκδ. Γρηγόρη, 
Αθήνα 1988, σελ.237.  
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δείγµατος αντικατοπτρίζουν τα άτοµα του πληθυσµού, δίνουν µια πιστή εικόνα του 
πληθυσµού, αποτελούν µικρογραφία του πληθυσµού προέλευσής τους σ’ ότι αφορά 
τα χαρακτηριστικά τους.  
 Βασική προϋπόθεση για την εκλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος 
είναι ο πληθυσµός της έρευνας να ορίζεται µε σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να ξέρει 
κανείς αν κάθε υποκείµενο που απαντάται ανήκει ή όχι στον πληθυσµό. Για να είναι 
όµως τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη µελέτη του δείγµατος γενικεύσιµα, 
πρέπει το δείγµα, εκτός από αντιπροσωπευτικό, να είναι τυχαίο, µεγάλου µεγέθους 
και ανεξάρτητο. 
 Το δείγµα είναι ανεξάρτητο, όταν η εκλογή δεύτερου δείγµατος από τον ίδιο 
πληθυσµό δεν εξαρτάται µε κανέναν τρόπο από την εκλογή του πρώτου δείγµατος.  
 Τυχαίο δεν σηµαίνει απόλυτα αυτό που στην καθηµερινή γλώσσα 
αποκαλούµε µε την έκφραση ‘’στην τύχη’’. Το δείγµα είναι τυχαίο, όταν η 
δειγµατοληψία γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε όλα τα άτοµα του πληθυσµού να 
έχουν την ίδια πιθανότητα να επιλεγούν ως υποκείµενα του δείγµατος. Τα άτοµα 
δηλαδή που επιλέγονται για να συγκροτήσουν το δείγµα των υποκειµένων της 
έρευνας, πρέπει να παίρνονται τυχαία από τον πληθυσµό. Ένα δείγµα που δε 
λαµβάνεται τυχαία δεν µπορεί µε κανέναν τρόπο να θεωρείται αντιπροσωπευτικό 
του πληθυσµού και δεν παρέχει καµία σίγουρη πληροφορία σχετικά µε τον 
πληθυσµό από τον οποίο αποσπάστηκε και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
αντιπροσωπεύει αυτόν τον πληθυσµό. 
 
4.4. Μέθοδος ∆ειγµατοληψίας 

 
Η δειγµατοληπτική έρευνα εφαρµόζεται ιδανικά για τη σύνδεση που µπορεί 

να επιφέρει ανάµεσα στην κοινωνική πραγµατικότητα και την εξήγηση και την 
ερµηνεία της πραγµατικότητας αυτής µέσα από τη θεωρία. Εποµένως, στόχος της 
επεξηγηµατικής έρευνας είναι να εξηγήσει τις τάσεις που εµφανίζονται στα 
δεδοµένα, να εξιχνιάσει τους αιτιακούς µηχανισµούς (χωρίς να αποτελεί 
αυτοσκοπό) που τις δηµιουργούν και, ως εκ τούτου, να συµβάλει στην ανάπτυξη της 
κοινωνιολογικής γνώσης µε την επαλήθευση ή την τροποποίηση της θεωρίας ή µε 
την εκλέπτυνση των θεωρητικών εννοιών85. 

Στα πλαίσια της δικής µας έρευνας για την ‘’επικοινωνία και τους τρόπους 
έκφρασης των εφήβων’’, επιλέχθηκε η κλήρωση για τη συγκρότηση του δείγµατος, 
εξαιτίας του µικρού αριθµού του πληθυσµού, καθώς και εξαιτίας της µεθοδολογικής 
/ επιστηµολογικής αδυναµίας να χωριστούν σε στρώµατα µε βάση τα 
χαρακτηριστικά που αφορούν την έρευνα. Βασική προϋπόθεση για την κλήρωση ως 
τεχνική δειγµατοληψίας είναι η ύπαρξη ενός ‘’πλαισίου δειγµατοληψίας’’86, δηλαδή 
ενός πλήρους καταλόγου των ατόµων του πληθυσµού 
 
 
 

                                           
85 . Κυριαζή Ν., όπ.π., σελ. 101.  
86 . Το ‘’πλαίσιο δειγµατοληψίας’’ αναφέρεται σε έναν κατάλογο όλων των ατόµων του πληθυσµού, 
από τον οποίο θα αποσπαστούν τα υποκείµενα του δείγµατος. Ονοµάζεται πλαίσιο δειγµατοληψίας, 
γιατί οριοθετεί την περιοχή που θα µελετηθεί ή τον πληθυσµό από τον οποίο θα ληφθεί το δείγµα. 
Περισσότερα για το πλαίσιο δειγµατοληψίας βλ. J.D.Nisbet – N.J.Entwistle, 1978, σσ.26-32, όπως 
παρατίθεται στο, Βάµβουκας Μ., όπ.π., σελ.156.  
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4.5. Προσδιορισµός του πληθυσµού 
 
 Επειδή το σύνολο των ατόµων που αποτελούν τον πληθυσµό της έρευνας 
είναι µεγάλο σε µέγεθος και είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνουν όλες οι 
µετρήσεις, εκλέγεται ένα µέρος, ένα υποσύνολο του πληθυσµού, πάνω στο οποίο 
γίνονται οι αναγκαίες ερευνητικές παρατηρήσεις ή µετρήσεις. Το υποσύνολο του 
πληθυσµού που εκλέγεται ονοµάζεται δείγµα87.  
 Ο τρόπος συλλογής των δεδοµένων αποτελεί δυσεπίλυτο πρόβληµα για κάθε 
ερευνητή. Η σηµασία του ωστόσο είναι µεγάλη, αφού καθορίζει την αξιοπιστία των 
πληροφοριών και την εγκυρότητα της έρευνας. Εξαιτίας της διαπιστωµένης 
γενικότερης δυσπιστίας για τέτοιες προσπάθειες και προκειµένου να αποφευχθεί το 
κενό που προκύπτει από την έλλειψη άµεσης επαφής ανάµεσα στον ερευνητή και τα 
υποκείµενα της έρευνας, µας βοήθησαν οι υπεύθυνοι των δύο χώρων για την 
κατασκευή του πλαισίου δειγµατοληψίας αλλά και για την ενθάρρυνση των εφήβων 
να συµµετάσχουν ως οµιλητές88 στην έρευνα.  
 Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων µε τους οµιλητές που προέκυψαν κατά την 
κλήρωση, µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 
Σεπτέµβρη και Οκτώβρη 2004 σε εξωτερικούς χώρους, µε προσδιορισµό του 
απαιτούµενου χρόνου που θα έπρεπε να διαθέσουν οι οµιλητές και τη χρήση 
µαγνητοφώνου (όλοι οι οµιλητές ερωτούνταν για την εκ µέρους µας χρήση 
µαγνητοφώνου κατόπιν εξηγήσεων έγινε καθολικά αποδεκτό το αίτηµά µας). 
Ύστερα από σύντοµη εισαγωγή που γινόταν για το σκοπό και τη σηµασία της 
έρευνας, τα υποκείµενα καλούνταν να συνδιαλαγούν µαζί µας σε µια ελεύθερη ηµι-
δοµηµένη συνέντευξη, όπου όµως δεν υποβάλλαµε τις ερωτήσεις όπως 
παρατίθενται παρακάτω. ∆ηλαδή, η διαδικασία δεν προέβλεπε την αυστηρή 
ακολουθία των συγκεκριµένων ερωτήσεων, αλλά ούτε και την από κειµένου 
υποβολή των ερωτήσεων. Στόχος ήταν να διεξαχθεί µια informal συζήτηση, που θα 
απελευθέρωνε τους οµιλητές από τη χρήση τυπικών / καθώς πρέπει διατυπώσεων 
και στάσεων.  

Για την επιλογή δείγµατος, κάναµε χρήση των µεθοδολογικών / 
επιστηµολογικών δεσµεύσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Συγκεκριµένα, στόχος 
µας ήταν η όσο το δυνατό ακριβέστερη αναπαράσταση του πληθυσµού που 
βρίσκεται στα χρονικά όρια της εφηβείας.  Από τα 43 φροντιστήρια έγινε κλήρωση 
και προέκυψαν 2 φροντιστήρια (‘’Θεµέλιο’’ και ‘’Οµόσηµο’’). Κατόπιν 
επικοινωνίας µε τα συγκεκριµένα φροντιστήρια, συγκεντρώθηκαν τα ονόµατα των 
µαθητών που φοιτούσαν σ’ αυτά (συνολικά 204 έφηβοι, 86 κορίτσια και 118 
αγόρια) και κληρώθηκαν οι 14 οµιλητές του δείγµατος, 7 κορίτσια και 7 αγόρια.  
 
 
 
 
 

 
                                           
87 . Βάµβουκας Μ., όπ.π., σελ. 154.  
88 . Καθ’ όλη την πορεία της εργασίας επιλέγουµε να αποκαλούµε τους εφήβους που λαµβάνουν 
µέρος στην έρευνα ως οµιλητές, παρά ως υποκείµενα της έρευνας, διαχωρίζοντας µε σαφήνεια τη 
βούλησή µας για ποιοτική διεξαγωγή έρευνας, ξεπερνώντας ποσοτικοποιήσεις και αλλοτρίωση των 
ατοµικών χαρακτηριστικών κάθε συµµετέχοντος.  
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4.6. Μεροληψία – Εµπλοκή Ερευνητή 
 

Για να επιτευχθεί µεγαλύτερη εγκυρότητα ο πλέον σωστός τρόπος είναι να 
ελαχιστοποιηθούν οι µεροληψίες όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι πηγές 
µεροληψίας είναι τα χαρακτηριστικά του συνεντευκτή, τα χαρακτηριστικά του 
ερωτώµενου και το ουσιαστικό περιεχόµενο των ερωτήσεων. Πιο συγκεκριµένα, 
αυτά περιλαµβάνουν: τη συµπεριφορά και τις απόψεις του συνεντευκτή, µία τάση 
του συνεντευκτή να βλέπει τον ερωτώµενο µε τη δική του εικόνα, µια τάση του 
συνεντευκτή να επιδιώκει απαντήσεις που υποστηρίζουν τις δικές του 
προσχηµατισµένες ιδέες, παρανοήσεις από την πλευρά του συνεντευκτή για το τι 
λέει ο ερωτώµενος και παρεξηγήσεις από την πλευρά του ερωτώµενου ως προς το τι 
ερωτάται.  

∆ιάφοροι συγγραφείς έχουν υποδείξει τα εξής ως µέσα για τη µείωση της 
µεροληψίας: προσεκτική διατύπωση των ερωτήσεων, έτσι ώστε το νόηµα να είναι 
απολύτως σαφές, σωστή εκπαίδευση, έτσι ώστε ο συνεντευκτής να έχει µεγαλύτερη 
επίγνωση των πιθανών προβληµάτων, συγκρότηση του δείγµατος των ερωτώµενων 
µε επιστηµονικό τρόπο και µερικές φορές, εφόσον καθίσταται δυνατό, το 
συνταίριασµα των χαρακτηριστικών του συνεντευκτή µε εκείνα του δείγµατος που 
θα ερωτηθεί89.  

Τόσο οι ερωτήσεις, όσο και οι απαντήσεις διαµορφώνονται, αναπτύσσονται 
και διαπλάθονται µέσω του διαλόγου µεταξύ συνεντευκτών και ερωτώµενων. 
Επιπλέον, για να κατανοήσει κανείς επαρκώς τις συνεντεύξεις, χρειάζεται να 
εκτιµήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι συνεντευκτές αναδιαµορφώνουν τις ερωτήσεις 
και τον τρόπο µε τον οποίο οι ερωτώµενοι εκφράζουν τις απαντήσεις τους σε σχέση 
µε την αµοιβαία κατανόηση των νοηµάτων, όπως προκύπτουν στην πορεία µιας 
συνέντευξης90.  

Η παρουσία και η µορφή της εµπλοκής του συνεντευκτή, ο τρόπος µε τον 
οποίο ακούει, παρακολουθεί, ενθαρρύνει, διακόπτει, παρεµβαίνει, εισάγει θέµατα 
και τερµατίζει τις απαντήσεις, συνιστούν µια συνεχή επίδραση στην αφήγηση του 
ερωτώµενου. Και υπ’ αυτή τη συγκεκριµένη έννοια, αυτές οι ‘’ιστορίες’’ αποτελούν 
από κοινού δηµιουργήµατα91.  

 
 

4.7. ∆ιαδικασία Συνέντευξης 
 
4.7.1. ∆οκιµαστική έρευνα / προ-έρευνα 
 

Το επόµενο στάδιο της επεξεργασίας του σχεδίου συνέντευξης είναι η 
δοκιµή του. Το προσωρινό σχέδιο δοκιµάζεται σε µικρό δείγµα υποκειµένων 
διαφορετικών κοινωνικών χαρακτηριστικών (πολιτισµικά, µορφωτικά, οικονοµικά). 
Με τη δοκιµαστική εφαρµογή του σχεδίου διαπιστώνεται η εγκυρότητα του τύπου 
και του περιεχοµένου των ερωτήσεων, η αποτελεσµατικότητα της σειράς διάταξής 
τους και ο βαθµός κατανόησης του λεξιλογίου που χρησιµοποιείται. Τα δεδοµένα 
των δοκιµαστικών συνεντεύξεων καταγράφονται λεπτοµερώς. Με οδηγό τα 

                                           
89 . Cohen L. – Manion L., όπ.π., σελ.388.  
90 . Mishler G.E., όπ.π., σελ.89.  
91 . Mishler G.E., όπ.π., σελ.130.  
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αποτελέσµατα της δοκιµαστικής εφαρµογής του σχεδίου γίνεται ενδεχοµένως 
προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση ορισµένων ερωτήσεων και οριστικοποιείται η 
µορφή του σχεδίου συνέντευξης92.  
 Επειδή όσο προσεκτικά και αν έχει συγκροτηθεί το σχέδιο συνέντευξης, 
πάντα υπάρχουν προβλήµατα, η δοκιµαστική έρευνα συµβάλλει στον έγκαιρο 
εντοπισµό τους. Ακολουθώντας τη µεθοδολογική ‘’ανέχεια’’, που δηλώνει πως οι 
ερωτώµενοι της δοκιµαστικής έρευνας δεν χρειάζεται να αποτελούν τυχαίο 
δείγµα93, αλλά να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόµοια µε εκείνους που θα 
συµµετάσχουν στο τελικό δείγµα, πραγµατοποιήσαµε ένα µήνα πριν την τελική 
έρευνα, µια προ-έρευνα µε 4 υποκείµενα που προσοµοίαζαν στα βιογραφικά 
χαρακτηριστικά προς το τελικό µας δείγµα. Συγκεκριµένα απευθυνθήκαµε σε 
φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης του αστικού κέντρου του Ηρακλείου, όπου επί 
εθελοντικής βάσης συγκεντρώσαµε 32 εφήβους πρόθυµους να συµµετάσχουν σε µια 
δοκιµαστική συνέντευξη. Στη συνέχεια κληρώσαµε 2 αγόρια και 2 κορίτσια και 
προχωρήσαµε σε εξωτερικό χώρο τη διεξαγωγή της συνέντευξης.  

Στο στάδιο της προ- έρευνας, βούλησή µας ήταν οι ερωτώµενοι να κρίνουν 
τη σαφήνεια των ερωτήσεων, καθώς και τη δική µας επάρκεια στη διατύπωση 
εναλλακτικών απαντήσεων, αλλά και προτείνοντας στους εφήβους να σχολιάσουν 
αβίαστα τις ερωτήσεις ως προς την κατανόησή τους και τη συνοχή τους. Στόχος 
ήταν µέσα από την προκαλούµενη ελεύθερη συζήτηση να προκύψουν νέες 
προοπτικές που πιθανά δεν είχαµε λάβει υπόψη µας. Τα προβλήµατα που 
προέκυψαν σε σχέση µε την κατανόηση των ερωτήσεων, τη ροή τους, την έκτασή 
τους (και την επακόλουθη µείωση του ενδιαφέροντος εξαιτίας της κόπωσης), καθώς 
και ο χρόνος που απαιτείται για την κάθε ενότητα, καταγράφηκε και 
πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές στο τελικό σχέδιο συνέντευξης. 

Στην προσπάθειά µας να µειώσουµε τη δική µας ερευνητική 
‘’παραγλώσσα’’, κρίναµε σκόπιµο κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων στην προ-
έρευνα να συµµετέχουµε και οι δύο ερευνήτριες που αναλάβαµε την εκπόνηση της 
συγκεκριµένης εργασίας. Στόχος ήταν η ετεροπαρατήρηση να αναδείξει τους 
λανθασµένους χειρισµούς µας και τις δυστοκίες που πιθανά θα προέκυπταν από µη 
αναµενόµενες απαντήσεις των οµιλητών µας.   

 
 

 
4.8. Προβλήµατα κατά την ερµηνευτική διαδικασία 
 
 Το κεντρικό ζήτηµα όλων των αποκαλούµενων ‘’ποιοτικών’’ µεθόδων, και 
γενικότερα των µεθόδων έρευνας των ανθρωπιστικών ερευνών, εντοπίζεται στη 
δυνατότητα ή µη γενίκευσης των αποτελεσµάτων και εξαγωγής αιτιακών σχέσεων. 
Ένα δεύτερο, ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα των ποιοτικών µεθόδων, εντοπίζεται 
στην αδυναµία καθορισµού και επεξήγησης, µε σαφήνεια και πειστικότητα, της 
επιλογής των τεκµηρίων που προσάγει ο ερευνητής κατά τη διερεύνηση των 
υποθέσεών του.  
 Ξεκινώντας από το δεύτερο ζήτηµα της ερµηνευτικής διαδικασίας, δίχως να 
σχετίζεται µόνο µ’ αυτήν, είναι δυνατόν να επισηµανθεί πως όλα τα ‘’αποδεικτικά’’ 

                                           
92 . Βάµβουκας Μ., όπ.π., σελ.239. 
93 . Κυριαζή Ν., όπ.π., σελ.142.  
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στοιχεία που χρησιµοποιεί ο ερµηνευτής, τείνουν να υποστηρίζουν και να 
καθιστούν δυνατή τη στήριξη της υπόθεσης εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος πως τα 
περισσότερα από αυτά συντίθενται από την ίδια την υπόθεση, καθιστώντας έτσι την 
ερευνητική διαδικασία µια απλή επαλήθευση ειλληµένων συµπερασµάτων. 
   

Ένας σαφής µεθοδολογικός περιορισµός της παρούσας εργασίας εντοπίζεται 
στην εξ αρχής δήλωση για σύσταση συµπερασµάτων στα πλαίσια του 
συγκεκριµένου δείγµατος χωρίς οποιαδήποτε διάθεση γενίκευσης και 
προσδιορισµού θεωριών. Στόχος εξάλλου της εργασίας δεν είναι η ‘’γέννηση’’ µιας 
νέας θεωρίας ή η επαλήθευση προηγούµενων ερευνών, αλλά περισσότερο η 
συστηµατική καταγραφή των στάσεων και απόψεων των εφήβων του Νοµού 
Ηρακλείου στο θέµα της επικοινωνίας και των τρόπων έκφρασης των εφήβων.  

. Η αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων είναι ένα σύνθετο, επίπονο και 
χρονοβόρο έργο, και απαιτεί προσεκτική ακρόαση και επανακρόαση, χρήση ρητών 
κανόνων µεταγραφής και ένα καλά προσδιορισµένο σύστηµα σηµειογραφίας. Οι 
προσπάθειες που απαιτούνται για την προετοιµασία της επαρκούς µεταγραφής µιας 
συνέντευξης πείθουν τον οποιονδήποτε ερευνητή για τη σηµασία που έχουν αυτά τα 
κατά κανόνα παραλειπόµενα στοιχεία για την κατανόηση του νοήµατος των 
λεγοµένων94.  
 
 
4.9. Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
  

Η συνέντευξη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας µε τίτλο 
‘’επικοινωνία και τρόποι έκφρασης των εφήβων’’ του τµήµατος ‘’Κοινωνικής 
Εργασίας’’ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και είναι ανώνυµη. Οποιαδήποτε δηµογραφικά 
στοιχεία θα παραµείνουν αδηµοσίευτα και µόνο τα συµπεράσµατα που θα 
προκύψουν είναι δυνατό να ανακοινωθούν. Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία 
σας.  
 
 
Α) ∆ηµογραφικά στοιχεία των εφήβων και των γονέων τους 
 
 
Β) Η Επικοινωνία των εφήβων µε τους Γονείς τους 
 
 
1) Αν χρησιµοποιούν τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας µε τους γονείς του. 
 
 
2) Αν υπάρχουν εκφράσεις ή λέξεις που δεν καταλαβαίνουν οι γονείς. 
 
 
3) Αν οι γονείς  κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται. 
 
 

                                           
94 . Mishler G.E., όπ.π., σελ. 82-83. 
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4) Αν δέχονται κριτική από τους γονείς για τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται 
λεκτικά. 
 
 
 
5) ∆ιατύπωση των λέξεων / εκφράσεων που πιθανά διαφοροποιούν τη λεκτική 
επικοινωνία µε τους γονείς. 
 
 
 
 
Γ) Επικοινωνία µε τους συνοµηλίκους 
 
 
1) Αν η ενεργοποίηση και υιοθέτηση ενός συγκεκριµένου κώδικα επικοινωνίας  
µεταξύ των εφηβικών οµάδων, λειτουργεί ενισχυτικά στην ενσωµάτωσή τους σε 
αυτές, αλλά και στη µεταξύ τους επικοινωνία στα πλαίσια των οµάδων αυτών  
 
 
2)∆ιατύπωση λέξεων / εκφράσεων που χρησιµοποιούν στην επικοινωνία µε τους 
συνοµηλίκους. 
 
 
3) Αν και κατά πόσο η χρήση κοινού λεξιλογίου µε τους συνοµηλίκους βοηθάει στη 
µεταξύ τους επικοινωνία. 
 
 
4) Θέµατα συζήτησης µε τους συνοµηλίκους. 
 
 
5) Επιλογή τρόπου επικοινωνίας όταν δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
 
6) Τρόπος αναφοράς στους γονείς όταν συζητούν στους συνοµηλίκους γι’ αυτούς 
 
 
7) Εκφράσεις που χρησιµοποιούν όταν συζητούν µε τους συνοµηλίκους για το 
άτοµο που τους ενδιαφέρει ερωτικά  
 
 
8) Τρόπους διασκέδασης / ψυχαγωγίας που επιλέγουν µε τους συνοµηλίκους. 
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∆) Επικοινωνία µε το αντίθετο φύλο 
 
 
1) Αν ο τρόπος  µε τον οποίο εκφράζονται συγκλίνει περισσότερο µε τους 
οµόφυλους ή τους ετερόφυλους συνοµήλικούς τους. 
 
 
2) Αν υπάρχει κοινό λεξιλόγιο µεταξύ οµόφυλων και ετερόφυλων οµάδων.  
 
3)Τρόποι µε τους οποίους εκφράζουν τα συναισθήµατα τους. 
 
4) Μέρη που επιλέγουν για τα ερωτικά τους ραντεβού. 
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Κεφάλαιο 5ο  
 
5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
1. Τα κοινωνικά / δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος 
 
Α. Φύλλο – Ηλικία – Βαθµίδα Εκπαίδευσης – Τύπος Σχολείου 
 Το σύνολο των υποκειµένων της έρευνας αντιστοιχούσε σε δεκατέσσερις 
εφήβους από τους οποίους επτά ήταν αγόρια και επτά κορίτσια. 
          Οι ηλικίες των υποκειµένων ανά φύλο παρουσίαζαν τις εξής διακυµάνσεις: 
στην ηλικία των δεκατεσσάρων ετών υπήρξε ένα αγόρι και δύο κορίτσια, στην 
ηλικία των δεκαπέντε δύο αγόρια και ένα κορίτσι, στην ηλικία των δεκαέξι τρία 
αγόρια και τρία κορίτσια και τέλος στην ηλικία των δεκαεπτά ένα αγόρι, ένα 
κορίτσι. 
          Οι έφηβοι της έρευνα φοιτούσαν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δηλαδή στο 
γυµνάσιο και στο λύκειο. Ο αριθµός του δείγµατος που φοιτούσαν στο γυµνάσιο 
ήταν ισάριθµος(τρία αγόρια και τρία κορίτσια )και στο λύκειο τέσσερα αγόρια και 
τέσσερα κορίτσια. Από το παραπάνω δείγµα τα τρία αγόρια  φοιτούσαν σε ιδιωτικό 
σχολείο ενώ τα τέσσερα σε δηµόσιο, από τα κορίτσια τα δύο φοιτούσαν σε ιδιωτικό 
και τα πέντε σε δηµόσιο. 
 
 Β. Επάγγελµα Γονέων – Μορφωτικό Επίπεδο Γονέων 
 
 Όπως αναµέναµε κατά το σχεδιασµό της έρευνας και των ερωτήσεων, 
υπάρχει µια αναµφισβήτητη διαστρωµάτωση και ποικιλία στα επαγγέλµατα των 
γονέων, αντίστοιχη του κοινωνικού συνόλου. Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και µε το 
µορφωτικό επίπεδο των γονέων, που βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τα 
συνολικά δεδοµένα του πληθυσµού της Ελλάδας όσον αφορά το µορφωτικό 
επίπεδο, όπως τουλάχιστον αυτό τεκµαίρεται µέσα από τη βαθµίδα εκπαίδευσης.  
 Υπό µια πρώιµη, αρχική προσέγγιση και προσεγγίζοντας πλέον στις 
υποθέσεις έρευνας, όπως διατυπώθηκαν προηγούµενα, διαφαίνεται µια 
διαφορετικότητα στη γενικότερη συµπεριφορά των ‘‘µορφωτικά ανώτερων 
τάξεων’’. ∆ηλαδή, προκύπτει µια σαφής υψηλή σχέση συσχέτισης µεταξύ της 
επιλογής σχολείου (ιδιωτικού – δηµοσίου) και του µορφωτικού επιπέδου των 
γονέων. Στα πλαίσια της δικής µας έρευνας συνάγεται µια υψηλή συσχέτιση µεταξύ 
των δύο αυτών µεταβλητών, που µπορεί να ερµηνευτεί από µια θετική στάση που 
υπάρχει περί της αξίας της µόρφωσης από τους ‘‘µορφωµένους’’ γονείς, γεγονός 
που τους οδηγεί στην επιλογή ενός, κατά την προσδοκία τους πάντα, υψηλότερης 
στάθµης εκπαιδευτικού ιδρύµατος για τα παιδιά τους95. Αντίστοιχα, στα 

                                           
95 . Το ζήτηµα της σχέσης και συνάφειας µεταξύ του µορφωτικο-οικονοµικού status των γονέων µε 
την σχολική πορεία και επαγγελµατική σταδιοδροµία των παιδιών τους, αποτέλεσε κυρίαρχο ζήτηµα 
της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης από τη δεκαετία του ’60 και µετά, κυριότερα στη Γαλλία και 
την Αµερική. Γνωστότερες στη διεθνή βιβλιογραφία είναι οι θέσεις των P.Bourdieu – J.Cl. Passeron, 
που κατέδειξαν τη συνάφεια αυτή, στην ερευνητική τους προσπάθεια να αποδείξουν τη σχέση της 
κοινωνικής µε την εκπαιδευτική ανισότητα. Σύµφωνα µε τα πορίσµατά τους καθόσον στις σύγχρονες 
γραφειοκρατικές δυτικές κοινωνίες, η ανάληψη µιας οικονοµικά και κοινωνικά καταξιωµένης 
επαγγελµατικής θέσης προϋποθέτει υψηλό µορφωτικό επίπεδο, αναδεικνύεται η σηµασία της 
εκπαίδευσης (σε ποιότητα και ποσότητα) στην κοινωνική / οικονοµική διαστρωµάτωση. Κατά 
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χαµηλότερα µορφωτικά στρώµατα γονέων, επιλέγεται κυρίως το δηµόσιο σχολείο, 
γεγονός που ερµηνεύεται κύρια εξαιτίας της ύπαρξης διδάκτρων στα ιδιωτικά, αλλά 
και από την πίστη τους στη δηµόσια / δωρεάν παιδεία. 
 
 ‘’Επικοινωνία των εφήβων µε τους γονείς τους’’  
 
                Αρχικά το ζητούµενο ήταν η απόκριση των εφήβων  στο αν πιστεύουν ότι 
χρησιµοποιούν τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας µε τους γονείς καθώς και πως θα 
περιέγραφαν την επικοινωνία τους µαζί τους. Ακολούθως ζητούσαµε από τους 
οµιλητές να αξιολογήσουν – να κρίνουν την επικοινωνία τους µε τους ενήλικες 
γονείς τους. Στόχος ήταν να προωθήσουµε τη συζήτηση στο ζήτηµα των µη 
κατανοήσιµων λέξεων – εκφράσεων που χρησιµοποιούν τα δύο µέλη κατά την 
επικοινωνιακή τους συνεύρεση.  

∆ιερευνώντας τις απόψεις των εφήβων προκύπτει πως σε σηµαντικό βαθµό 
(9 από τους 14) δηλώνουν αρκετά ικανοποιηµένοι από την επικοινωνία τους µε τους 
γονείς τους. Σηµαντικό ερευνητικό βέβαια ζήτηµα αποτελεί η ποιοτική εµβάθυνση 
στην έννοια της ‘‘ικανοποίησης’’, καθώς για τον κάθε έφηβο µπορεί να έχει 
διαφορετική βαρύτητα και σηµασία. Επίσης, προκύπτει πως οι έφηβοι που 
προέρχονται από τα αποκαλούµενα µεσαία και ανώτερα κοινωνικο-οικονοµικά 
στρώµατα µε µεγαλύτερη ευχέρεια δηλώνουν ικανοποιηµένοι από την επικοινωνία 
τους µε τους γονείς τους. Έτσι από τους εφήβους που εντάσσονται στα ‘‘µεσαία και 
ανώτερα’’ κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα (5 έφηβοι), όλοι δίνουν την ίδια 
απάντηση, ενώ αντίθετα από όσους προσεγγίζουν ή ανήκουν στα κατώτερα 
κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα (7 έφηβοι) οι 4 δηλώνουν ανικανοποίητοι από την 
επικοινωνία τους, ένας δηλώνει αρκετά ικανοποιηµένος, ενώ 2 µέσω των 
απαντήσεών τους δηλώνουν πλήρη ικανοποίηση. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε 
στο σηµείο αυτό, πως 2 έφηβοι δεν κατέστη εφικτό να ενταχθούν σε ένα ακριβές 
κοινωνικο-οικονοµικό στρώµα, καθώς παρουσίαζαν κοινωνικο-οικονοµικά 
χαρακτηριστικά αµφιλεγόµενα.  

Οι απαντήσεις των εφήβων ποικίλουν σηµαντικά επίσης στην κατά φύλο 
ανάλυση. Στους άρρενες διαφαίνεται µια σχετική ταύτιση του κώδικα επικοινωνίας 
µε αυτόν των γονέων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πως στις µικρότερες ηλικίες και 
κατά συνέπεια στις µικρότερες τάξεις οι έφηβοι εκφράζουν συχνότερα τη θέση της 
διαφοροποίησης του κώδικα επικοινωνίας τους µε τους γονείς τους. Αντίθετα, όσο 
µεγαλώνει η ηλικία των αγοριών διαφαίνεται µια σχεδόν πλήρης ταύτιση στην 
άποψη πως χρησιµοποιούν τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας µε τους γονείς τους.  
 Προβαίνοντας σε µια ερµηνευτική προσέγγιση των στοιχείων της έρευνας θα 
υποστηρίζαµε πως τα αγόρια κατά τα πρώτα έτη της εφηβείας τείνουν να αντιδρούν 
εντονότερα και να διαφοροποιούνται από τα ενήλικα πρότυπα, σε µια προσπάθεια 
ίσως διαµόρφωσης του δικού τους ‘’εγώ’’. Εξάλλου, η χρονική έκταση της 

                                                                                                                       
συνέπεια, µέσα από διαδικασίες που ξεπερνούν το δικό µας ερευνητικό πλαίσιο, υπάρχει σαφής 
αντιστοιχία µεταξύ της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και της επαγγελµατικής καταξίωσης. 
Χρησιµοποιώντας την ορολογία των συγγραφέων που συµπυκνώνει το συµπέρασµα αυτό, το σχολείο 
λειτουργεί και δρα έτσι ώστε το ‘’κοινωνικό κεκτηµένο να µεταφράζεται σε εκπαιδευτικό’’, 
αναπαράγοντας έτσι στο διηνεκές τα κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα. Περισσότερα στοιχεία για 
τις θέσεις αυτές: Bourdieu P.– Passeron  J.Cl., Οι Κληρονόµοι, µτφ. Παναγιωτόπουλος Ν. – Βιδάλη 
Μ., Εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1993, σσ. 40-50 και Φραγκουδάκη Ά., Κοινωνιολογία της 
Εκπαίδευσης, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1985, σσ. 162-170.  
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περιόδου (από 14-16 ετών) αυτής, επιτρέπει συχνά τη διαφορετικότητα, καθώς στο 
Γυµνάσιο οι απαιτήσεις είναι χαµηλότερες και οι έφηβοι αντιµετωπίζονται ακόµα 
ως ‘’παιδιά’’, ενώ στο Λύκειο οι έφηβοι πλέον αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της 
επαγγελµατικής επιλογής και της ανάληψης περισσότερων και ανώτερων 
υπευθυνοτήτων, παράγοντες που διαµορφώνουν πιθανά την στενότερη σχέση µε τα 
ενήλικα πρότυπα. Η διαφοροποίηση αυτή λοιπόν είναι αναµενόµενη και 
φυσιολογική καθώς και εντός της οικογένειας, η είσοδος του παιδιού στην εφηβεία 
σηµατοδοτεί µια περίοδο αναταραχής και έντασης που ίσως ερµηνεύει τη 
διαφοροποίηση των απαντήσεων αναφορικά προς τις ηλικίες των εφήβων.  
 Στα κορίτσια αντίθετα δεν παρατηρείται η διαφοροποίηση ως γεγονός 
συνυφασµένο και ερµηνευµένο από την ηλικία και τη χρονική περίοδο της 
εφηβείας. Η διακύµανση των απαντήσεων είναι ισοµερώς κατανεµηµένες µεταξύ 
του ‘‘ναι’’ και του ‘‘όχι’’, σε όλες τις ηλικίες των κοριτσιών. Η µόνη ισχυρή 
διαφαινόµενη αίσθηση προκύπτει µέσα από τη συσχέτιση των απαντήσεων προς το 
µορφωτικό επίπεδο των γονέων. ∆ηλαδή, προκύπτει ως σοβαρός παράγοντας 
θετικής απάντησης στην ερώτηση, εκ µέρους των εφήβων, το επίπεδο µόρφωσης 
των γονέων. Απαντήσεις του ‘‘ναι’’ σε συναντώνται σε µεγάλο ποσοστό όσο 
υψηλότερο είναι το µορφωτικό επίπεδο των γονέων. Υπό αυτό το πλαίσιο, θα 
υποστηρίζαµε πως τα κορίτσια αναζητώντας στενότερες σχέσεις µε τα γονεϊκά 
πρότυπα, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα δεδοµένα του θεωρητικού πλαισίου, 
εξαρτούν την ταύτιση του κώδικα επικοινωνίας τους µε τους γονείς τους από την 
ανταπόκριση που θα βρουν απ’ αυτούς. Κατά συνέπεια, γονείς µε υψηλό µορφωτικό 
επίπεδο αναπτύσσουν διαφορετική συµπεριφορά, ίσως και κατανόηση, στην επαφή 
τους µε τα κορίτσια της οικογένειας, γεγονός που ενεργοποιεί ή αναιρεί την 
αποδοχή του εφηβικού κώδικα επικοινωνίας και άρα τη µεταξύ τους επικοινωνία.  
 
 
 Στη συνέχεια επικεντρωθήκαµε στη διερεύνηση των στοιχείων που 
δυσχεραίνουν την επικοινωνία εφήβων και γονέων, και από την άλλη το πιθανά 
φαντασιακό µέρος των εφήβων για το αν τους καταλαβαίνουν ή όχι οι γονείς τους. 
Έτσι, ουσιαστικά (διαφορετικά διατυπωµένο όµως) ζητούσαµε απάντηση στο 
ερώτηµα:  ‘‘υπάρχουν εκφράσεις ή λέξεις που δεν καταλαβαίνουν οι γονείς σου’’. 
Οι έφηβοι σε συντριπτικό ποσοστό υποστηρίζουν πως πραγµατικά υπάρχουν λέξεις 
που δεν γίνονται αντιληπτές από τους γονείς τους. Οι απαντήσεις τους ταυτίζονται 
και ερµηνεύονται ικανοποιητικά από τα δεδοµένα του θεωρητικού µέρους και 
εντάσσονται στην αναγκαιότητα των εφήβων να διαφοροποιούνται από τα ενήλικα 
πρότυπα και την κατεστηµένη δοµή των ‘‘µεγάλων’’. Σε µεγάλο βαθµό οι 
απαντήσεις συνέκλιναν στην άποψη πως οι γονείς τους κατανοούν τις 
εκφράσεις/νεολογισµούς, αλλά περισσότερο δείχνουν άγνοια και αποστροφή σε µια 
προσπάθεια µεταβίβασης στα παιδιά τους της αρνητικής διάθεσης που τους 
προκαλούσαν, προκειµένου να τις εξαλείψουν από το καθηµερινό τους λεξιλόγιο.  

Οι έφηβοι παρ’ ότι δείχνουν να κατανοούν την συχνά τεχνητή άγνοια των 
γονέων τους, ωστόσο συνειδητά επιλέγουν να τις χρησιµοποιούν σε µια προσπάθεια 
διαφοροποίησης από τον τυπικό γλωσσικό κώδικα των ενηλίκων. Εξάλλου η χρήση 
ενός ‘‘ειδικού’’ λεκτικού κώδικα επικοινωνίας µεταξύ των εφήβων, όπως ήδη 
είδαµε, λειτουργεί ενοποιητικά καθιστώντας απαραίτητη την υιοθέτηση λέξεων, 
εκφράσεων, νεολογισµών ως εισιτήριο αποδοχής σε µια παρέα. Καµία 
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διαφοροποίηση δεν παρατηρείται µεταξύ των δύο φύλων ή των ηλικιών των 
εφήβων, τουλάχιστον στο δείγµα της έρευνάς µας. 
 
 
 Εν συνεχεία αυτό που θέλαµε να αναζητήσουµε ήταν κατά πόσο υπάρχουν 
ευκαιρίες λεκτικής επικοινωνίας  µε τους γονείς τους καθώς και σε µια συζήτηση αν 
υφίσταται  «ισοτιµίας» λόγου. Έτσι ζητήσαµε από τους οµιλητές να µας 
περιγράψουν το κλίµα που επικρατεί κατά τη διεξαγωγή των συζητήσεων µε τους 
γονείς τους. ∆ηλαδή προσδοκούσαµε να αναδείξουµε αν υπάρχει µια σοβαρή 
συσχέτιση της ‘‘ισοτιµίας διαλόγου’’ µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, 
ενισχύοντας τη θέση που προηγούµενα υποστηρίξαµε και βρίσκεται σε συνάφεια µε 
τις θέσεις που αναπτύξαµε του B. Bernstein. Ωστόσο, δεν παρατηρούνται σοβαρές 
διαφοροποιήσεις που να ερµηνεύονται ικανοποιητικά από άλλες µεταβλητές της 
έρευνας.  

Σηµαντικό είναι επίσης το στοιχείο πως οι έφηβοι που απαντούν στην 
ερώτηση για όσους απαντούν πως δεν υπάρχει ‘‘ισοτιµία’’: ‘‘πιστεύεις πως 
οφείλεται στην αδυναµία τους να καταλάβουν το λεκτικό σου κώδικα;’’,  κύρια 
συγκλίνουν, ερµηνεύουν και εξηγούν το λόγο της ‘‘ανισοτιµίας’’ στην αδυναµία 
των γονέων τους να καταλάβουν το λεκτικό κώδικα που χρησιµοποιούν. Η 
σοβαρότητα του ερωτήµατος εντοπίζεται στην αδιόρατη συχνά εσωτερίκευση που 
πραγµατοποιούν οι έφηβοι αναλαµβάνοντας την ευθύνη της µη επικοινωνίας, καθώς 
την ερµηνεύουν και την αποδέχονται εξαιτίας της δικής τους υπαιτιότητας. 
Μεταφράζουν κατά συνέπεια την έλλειψη επικοινωνιακών συνθηκών εντός της 
οικογένειάς τους αποκλειστικά στο δικό τους ‘‘ιδιόµορφο’’ λεκτικό κώδικα, 
αδυνατώντας να συλλάβουν τη δοµική αδυναµία των ενηλίκων της οικογένειάς 
τους. 

Συνεχίζοντας στην  ίδια κατεύθυνση και αναζητώντας τελικά να 
διαπιστώσουµε τη γενικότερη στάση και συµπεριφορά των γονέων έναντι της 
έννοιας ‘‘επικοινωνία’’ διερευνήσαµε κατά πόσο υπάρχουν ευκαιρίες λεκτικής 
επικοινωνίας µεταξύ τους. Αυτή η ερώτηση τίθεται στους οµιλητές µε τον εξής 
τρόπο: ‘‘οι γονείς σου µεταξύ τους µε ποια συχνότητα επικοινωνούν και 
ανταλλάσσουν απόψεις;’’ και ‘‘γνωρίζεις για ποια θέµατα συζητούν; 
 Από τις απαντήσεις προκύπτει πως υπάρχουν σε µεγάλο βαθµό ευκαιρίες 
επικοινωνίας των µελών της οικογένειας, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. 
Στην ίδια κατεύθυνση, αλλά ελαφρώς µειωµένα είναι τα ποσοστά στην ερώτηση για 
την µεταξύ τους επικοινωνία των γονέων, καθώς φαίνεται να υπάρχει έντονη 
διαπλοκή σηµαντικών µεταβλητών που έχουν να κάνουν κύρια µε το µορφωτικό 
επίπεδο των οικογενειών.  
 Επιστρέφοντας στο ζήτηµα των ευκαιριών λεκτικής επικοινωνίας µεταξύ 
γονέων και εφήβων, το ποσοστό των εφήβων που κρίνουν πως δεν υπάρχουν 
ευκαιρίες λεκτικής επικοινωνίας µε τους γονείς τους, έχουν σε µεγάλο ποσοστό 
γονείς µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και παράλληλη χαµηλή επαγγελµατική – 
κοινωνική καταξίωση, γεγονός που συνάδει µε την ανάλυση της πρώτης ερώτησης. 
Ταυτόχρονα, οι ίδιοι σε συντριπτικό ποσοστό κρίνουν πως και µεταξύ των γονέων 
τους δεν υπάρχουν επικοινωνιακές συνθήκες, γεγονός που καταδεικνύει µια στάση 
καθολικής άρνησης της σηµασίας της επικοινωνίας, όχι αποκλειστικά έναντι των 
εφήβων, αλλά περισσότερο ως στάση ζωής. Οι απαντήσεις των υποκειµένων της 
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έρευνας συνάδει σηµαντικά µε τα πορίσµατα κοινωνιο-γλωσσικών ερευνών96 που 
κάνουν λόγο για διαφορετική αντιµετώπιση, τόσο των ευκαιριών επικοινωνίας, όσο 
και του καθηµερινού λεκτικού κώδικα εντός των οικογενειών εξαιτίας του 
µορφωτικό – κοινωνικού τους status. 
 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το ζήτηµα της ‘‘εσωτερικής’’ – ‘‘γονεϊκής’’ 
επικοινωνίας ως παράγοντας άµεσης αντιµεταθετικής συνέπειας στα παιδιά και 
ιδιαίτερα στους εφήβους, καθώς τους εισαγάγουν ασυνείδητα, περισσότερα 
οσµωτικά σε µια στάση ζωής. Κατά το παράδειγµα της µεταξύ τους επικοινωνίας οι 
γονείς, πραγµατοποιούν και την επικοινωνία τους µε τα παιδιά τους, γεγονός που 
καταδεικνύει την ‘‘ευθύνη’’ των πρώτων στη διαδικασία της προτυποποίησης. 
Εξάλλου όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Β.Παπαδιώτη – Αθανασίου, ‘‘έχει 
παρατηρηθεί ότι ο βαθµός σύγκρουσης στις σχέσεις γονέων – εφήβων συνδέεται µε 
τον τρόπο που οι γονείς επικοινωνούν µε τα παιδιά και  ασκούν το γονεϊκό τους 
ρόλο’’97.  
 
 
 
 
 Επίσης επιδιώξαµε  να ερευνήσουµε πόσο συχνά δέχονται κριτική από τους 
γονείς σου, για τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται λεκτικά, αναζητώντας έτσι τις 
αρνητικές συνέπειες και τα συναισθήµατα που πιθανά µεταβιβάζονται από τους 
γονείς προς τους εφήβους. Παράλληλα, εξετάζεται µια εκ των προτέρων 
επαλήθευση των απαντήσεων που θα δοθούν παρακάτω, για το αν διαφοροποιούν 
το λεκτικό κώδικα ανάλογα µε την περίσταση / συνθήκη.  
 Οι απαντήσεις των αγοριών για το ζήτηµα της κριτικής βρίσκεται σε 
συσχέτιση µε τις απαντήσεις που δόθηκαν στην πρώτη ερώτηση. ∆ηλαδή, όσοι 
απάντησαν στην πρώτη ερώτηση πως χρησιµοποιούν τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας 
µε τους γονείς τους, στην ερώτηση 5 απαντούν σε µεγάλο ποσοστό πως σπάνια (ή 
                                           
96 . Σύµφωνα µε τον B. Bernstein, κατά τη µετάφραση και ερµηνεία της Α.Φραγκουδάκη:  ‘’η µορφή 
των κοινωνικών σχέσεων στο εσωτερικό της οικογένειας είναι διαφορετική κατά κοινωνική τάξη και 
η µορφή αυτή εκφράζεται διαφορετικά στο γλωσσικό κώδικα της κάθε κοινωνικής κατηγορίας. Το 
«σύστηµα κλειστών ρόλων» το περιγράφει µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Μέσα στην οικογένεια, 
ο ρόλος του κάθε µέλους είναι αυστηρά οριοθετηµένος. Η οικογενειακή ιεραρχία είναι επίσης 
αυστηρή και οι αποφάσεις παίρνονται χωρίς συζήτηση από τα µέλη που η θέση τους στην 
οικογενειακή ιεραρχία τα εξουσιοδοτεί να αποφασίζουν. Οι σχέσεις αυτές ενισχύουν στα παιδιά την 
εκµάθηση ενός ρόλου περισσότερο συλλογικού παρά ατοµικού. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών 
γίνεται µέσα από την οµάδα των οµηλίκων, καθώς ο έλεγχος της οικογένειας πάνω στις σχέσης των 
παιδιών µε την οµάδα οµηλίκων είναι χαλαρός. Το σύστηµα οικογενειακών σχέσεων βασίζεται σ’ 
έναν τρόπο επικοινωνίας των µελών που προσφέρει λιγότερες δυνατότητες λεκτικής έκφρασης της 
γνώµης, των συναισθηµάτων ή των επιθυµιών από τα παιδιά. […] Το «ανοικτό σύστηµα ρόλων» 
χαρακτηρίζεται από οργάνωση των οικογενειακών σχέσεων προσανατολισµένη στο άτοµο, την 
ατοµικότητα του κάθε µέλους. Ο τοµέας των αποφάσεων είναι ανοιχτός στην παρέµβαση και την 
κρίση όλων των µελών, µε αρκετά περιθώρια πρωτοβουλίας στα παιδιά. Η οικογένεια παίζει 
σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο που ασκεί πάνω στις σχέσεις των παιδιών µε την οµάδα οµηλίκων. Η 
κοινωνικοποίησή τους «δεν εγκαταλείπεται» ποτέ στην επίδραση της οµάδας οµηλίκων. Οι σχέσεις 
αυτές και ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις δίνουν βαρύτητα στη λεκτική επικοινωνία, στην 
ανταλλαγή κρίσεων, επιχειρηµάτων και συµπερασµάτων ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά’’, 
Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1985, σελ.142-143.   
97 . Παπαδιώτου – Αθανασίου Β., Οικογένεια και όρια, συστηµική προσέγγιση, Εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ.304.  
  

 72



καθόλου) δεν δέχονται κριτική για τον λεκτικό τους κώδικα. Όπου υπάρχει κριτική, 
αυτή εντοπίζεται κυρίαρχα στη χρήση ‘’βρισιών’’, καθώς αυτές δεν φαίνεται να 
είναι ανεκτές εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, σε µια προσπάθεια 
διαφύλαξης της ηθικής των εφήβων.  
 Στα κορίτσια η κατάσταση, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, 
διαφοροποιείται σηµαντικά, καθώς στο µεγαλύτερο ποσοστό τους δέχονται 
παρατηρήσεις για τη χρήση ‘‘βρισιών’’ στον καθηµερινό τους λεκτικό κώδικα. Η 
διαφοροποίηση αυτή πιθανά εξηγείται από µια σεξιστική διάθεση αντιµετώπισης 
των δύο φύλων, σύµφωνα µε την οποία, τα κορίτσια δεν είναι ανεκτό να βρίζουν ή 
να χυδαιολογούν, ενώ αντίθετα τα όρια της ανοχής επεκτείνονται για τα αγόρια.  
 Γενικότερα θα υποστηρίζαµε πως το ζήτηµα της λεκτικής ιδιοµορφίας µε τη 
χρήση αδόκιµων, εκτός νορµών κοινωνικής συµπεριφοράς λέξεων (ως λεκτική 
ιδιοµορφία  αντιµετωπίζουµε τις ‘‘βρισιές’’ διότι η χρήση τους βασίζεται 
περισσότερο στην προσπάθεια ενδυνάµωσης και σύγκρουσης, παρά σε µια 
συνειδητή γλωσσική υποκουλτούρα) από τους εφήβους, αποτελεί συχνά αντικείµενο 
προστριβής ή έντασης στη σχέση τους µε τους γονείς τους.   
 
 
 
 Ρωτώντας τους αν χρησιµοποιούν το ίδιο λεξιλόγιο όταν συζητούν µε τους 
γονείς τους µε αυτό που χρησιµοποιούν όταν συζητούν µε τους φίλους τους, σκοπό 
µας ήταν από τη µια να ελέγξουµε την ύπαρξη δύο διαφορετικών λεκτικών κωδικών 
που ενεργοποιούνται ανάλογα µε την περίσταση και από την άλλη να 
διαπιστώσουµε την επίγνωση των εφήβων για τη διαφορετικότητα των δύο αυτών 
λεξιλογίων.  
 Τα αγόρια καθολικά θέτουν ζήτηµα διαφοροποίησης του λεξιλογίου τους 
στην επικοινωνία τους µε τους γονείς τους. Επίσης, σκόπιµο είναι να αναφέρουµε 
πως δεν υπάρχει σε κανένα υποκείµενο της κατηγορίας των αγοριών διαφοροποίηση 
µεταξύ των απαντήσεων σε παραπάνω ερωτήσεις. ∆ηλαδή κανένας δεν απαντά 
‘‘όχι’’ στην ερώτηση κατά πόσο χρησιµοποιεί το ίδιο λεξιλόγιο όταν συζητά µε 
τους γονείς του µε αυτό που χρησιµοποιεί µε τους φίλους του έχοντας απαντήσει 
θετικά σε παραπάνω ερώτηση δηλαδή πως δέχεται συχνά ή πάντοτε κριτική από 
τους γονείς του για τον τρόπο που µιλάει.Υπάρχει δηλαδή µια ταυτοποίηση της 
‘‘ειλικρίνειας’’ των απαντήσεων σε αυτό το επίπεδο.  
 Αντίστοιχα οι απαντήσεις των κοριτσιών συµφωνούν στην διαφοροποίηση 
του λεξιλογίου όταν η επικοινωνία γίνεται µε τους γονείς τους. Ωστόσο, είναι 
κρίσιµο να σηµειωθεί πως υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις (4 από τα 7 κορίτσια) που 
ενώ στην προηγούµενη ερώτηση απάντησαν πως δεν δέχονται κριτική για το 
λεκτικό τους κώδικα, σ’ αυτή την ερώτηση αναφέρουν πως µεταβάλλουν τον 
λεξιλόγιο τους στο οικογενειακό περιβάλλον. Πρόκειται κυρίως για µεγαλύτερης 
ηλικίας κορίτσια, που πιθανώς έχουν καταλάβει πως η ηθική της οικογένειας δεν 
αποδέχεται δοκιµές ενώ ταυτόχρονα αντιλαµβάνονται πλήρως την ύπαρξη και 
λειτουργία µιας ‘‘formal’’ και ‘‘informal’’ λεκτικής επικοινωνίας, παρόµοια µε 
αυτές που υφίστανται και λειτουργούν στο σχολείο και στο προαύλιο χώρο του 
σχολείου.  
 Είναι ωστόσο γενικευµένο το φαινόµενο, οι έφηβοι εντός της οικογένειας να 
συντάσσονται, τουλάχιστον στο λεξιλόγιο, στο περιβάλλον και τις απαιτήσεις που 
θέτουν οι ενήλικες γονείς, αντιλαµβανόµενοι φυσικά τις συνέπειες που πιθανά θα 
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έχουν από την καταπάτηση του κανόνα αυτού. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση ενός 
‘‘άλλου’’, ‘‘επίσηµου’’ λεκτικού κώδικα εντός της οικογένειας τελικά πείθει τους 
έφηβους πως υπάρχει το αποκαλούµενο ‘‘χάσµα γενεών’’, γεγονός που τους 
ενδυναµώνει καθώς τους διαφοροποιεί στα µάτια τους.  
 
 
 
 Στη συνέχει επικεντρωθήκαµε στη διατύπωση τις λέξεων / εκφράσεων που 
πιθανά διαφοροποιούν τη λεκτική τους επικοινωνία µε τους γονείς τους ή που 
αποφεύγουν συνολικά να διατύπωσαν τις αναµενόµενες λέξεις / εκφράσεις που 
άλλοτε ανήκουν σε ‘‘βωµολοχίες’’ και άλλοτε σε ακατάληπτες νοητικά εκφράσεις 
που σηµαίνουν κάτι ιδιαίτερο. Τα αγόρια περισσότερο χυδαιολογούν σε σχέση µε τα 
κορίτσια, χωρίς όµως να λείπουν λέξεις ή εκφράσεις κοινές και για τα δύο φύλα. Οι 
νεολογισµοί και οι βωµολοχίες κύρια είναι επίθετα, ουσιαστικά και ρήµατα στην 
προστακτική: ‘‘µαλάκα’’, ‘‘πούστη’’, ‘‘γαµήσου’’, ‘‘βλαµµένο’’, ‘‘µπούκα’’, 
‘‘άσφαιρος’’, ‘‘παπάρα’’, ‘‘τσάτσε’’, ‘‘γρόθε’’, ‘‘ψώνιο’’, ‘‘βλήµα’’, ‘‘άι στο 
διάολο’’ κ.α. Οι λέξεις αυτές σαφώς αποτελούν µια καθηµερινή λεκτική συνήθεια 
εφήβων (συχνά και ενηλίκων), ωστόσο συνθέτουν µια ιδιόµορφη λεξιλογική 
υποκουλτούρα που εντάσσει τους νέους στην κοινωνία των συνοµηλίκων τους και 
κυρίως τους διαφοροποιεί από τους ενήλικες, αφού δεν γίνεται δεκτή από αυτούς. 
Ξεπερνώντας οποιαδήποτε ‘‘ηθική’’ κριτική, που άλλωστε δεν αποτελεί στόχο της 
έρευνας, αναδεικνύουµε και τονίζουµε το ρόλο και τη λειτουργία των λέξεων αυτών 
στην ανάγκη των εφήβων να ωριµάσουν µέσα από αντιφάσεις και συγκρούσεις. 
Εξάλλου, η εφηβεία είναι ένα βιολογικό ‘‘παιχνίδι’’ και ως παιχνίδι έχει κανόνες, 
έχει όρια και χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, ιδιαίτερα όταν ‘’παίζεται’’ από 
ανήλικους. Οι έφηβοι έχουν πλήρη επίγνωση για τα συναισθήµατα και τις συνέπειες 
που επιφέρει η χρήση αυτών των λέξεων, γι’ αυτό άλλωστε γνωρίζουν και ελέγχουν 
τη χρήση τους ανάλογα µε το περιβάλλον, αυτό που δεν ξέρουν και συχνά 
δοκιµάζουν είναι τα ‘‘όρια’’ των ενηλίκων.  
 
 
 Τέλος   στο ερώτηµα µας αν δέχονται γενικά κριτική από τους γονείς τους 
και αν ναι, που πιστεύουν ότι οφείλεται, στόχος µας ήταν να αναδείξουµε άλλα 
(πέραν της γλώσσας) ζητήµατα που προσφέρονται για σύγκρουση ενηλίκων και 
εφήβων. Στα αγόρια η κριτική των γονέων εντοπίζεται πρωταρχικά στη 
συµπεριφορά, όπως κωδικοποιούνται προβλήµατα που αναφέρονται µε: λεξιλογική 
υποκουλτούρα, νεύρα, αντικοινωνικότητα, παρορµητισµός, µη λεκτική επικοινωνία 
απαξιωτική για τους ενήλικες.  

Ισότιµα εκπροσωπούνται κατόπιν στην κριτική οι φιλίες των εφήβων, 
γεγονός που επαναφέρει το θεωρητικό πλαίσιο του πρώτου κεφαλαίου για το ρόλο 
και τη σηµασία των εφηβικών οµάδων συνοµηλίκων και τον τρόπο αντιµετώπισής 
τους από τους γονείς. Επίσης, όσο µεγαλώνει η ηλικία των παιδιών ζήτηµα έντονης 
κριτικής και συχνά σύγκρουσης αποτελεί η έξοδος των εφήβων τόσο για τον τρόπο 
διασκέδασης που επιλέγουν όσο και για την ώρα επιστροφής τους στο σπίτι. Το 
ζήτηµα αυτό ίσως αποτελεί το τελευταίο ‘‘οχυρό’’ που προσπαθούν να ελέγξουν οι 
γονείς καθώς συνήθως αναδύεται στο τελευταίο στάδιο της εφηβείας, τουλάχιστον 
για τα αγόρια. Μικρότερης κριτικής είναι τα ζητήµατα του ντυσίµατος και του 
καπνίσµατος, ενώ αυτό που πραγµατικά προβληµατίζει είναι η µειωµένη γονεϊκή 
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κριτική για το διάβασµα καθώς αναφέρεται µόνο σε 3 υποκείµενα εκ των 14. 
Σηµαντικό στο σηµείο αυτό είναι να τονιστεί πως οι γονείς των 4 υποκειµένων 
ανήκουν στα µεσαία και ανώτερα µορφωτικά στρώµατα, γεγονός που επιβεβαιώνει 
την ‘‘αξία’’ της εκπαίδευσης που προσδίδεται από τα άτοµα της κατηγορίας αυτής, 
σε σαφή αντιδιαστολή µε τους γονείς των κατώτερων µορφωτικών στρωµάτων που 
λειτουργούν συχνά ‘‘απαξιωτικά’’ για την εκπαίδευση. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη 
των 4 αυτών υποκειµένων, η κριτική για το διάβασµα σαφώς υποεκπροσωπείται στα 
ζητήµατα που αποτελούν πεδίο σύγκρουσης και ελέγχου των εφήβων από τους 
γονείς τους.  
 Αντίστοιχα περίπου είναι τα ποσοστά για τα κορίτσια, µε πρώτο ζήτηµα 
άσκησης κριτικής να είναι η συµπεριφορά όπως αναλύθηκε προηγούµενα. Επίσης 
κεντρικό ζήτηµα είναι για τα κορίτσια η παραγλώσσα του ‘‘ντυσίµατος’’ χωρίς 
όµως να γνωρίζουµε περισσότερα στοιχεία για την ποιότητα της κριτικής. Στην ίδια 
κατεύθυνση κινείται η κριτική για: τις παρέες, τις εξόδους, το κάπνισµα και το 
διάβασµα. Σηµαντικό στοιχείο που εντοπίζεται σε 2 υποκείµενα της κατηγορίας των 
κοριτσιών είναι η κριτική που ασκείται για ‘‘τα παραπανίσια κιλά’’, γεγονός που 
στο στάδιο της προ-έρευνας δεν είχε προκύψει.  
 Στο υπο-ερώτηµα της ερµηνείας της γονεϊκής κριτικής από τους εφήβους, 
εντοπίστηκαν σηµαντικά ευρήµατα που καταδεικνύουν πως στο τέλος της εφηβείας 
(τουλάχιστον από βιολογική άποψη) οι έφηβοι σε σηµαντικό βαθµό ερµηνεύουν την 
κριτική πλέον ως ‘‘προστατευτικότητα’’ χωρίς να προβαίνουν σε αρνητική 
αξιολόγηση της στάσης των γονέων τους, τουλάχιστον σ’ αυτό το επίπεδο. Φαίνεται 
να αντιλαµβάνονται πλέον περισσότερο τα κίνητρα των γονέων και να τα 
δικαιολογούν αν όχι ως ορθά, τουλάχιστον ως βάσιµα. Αντίθετα, στη µέση εφηβεία, 
σε συντριπτικό ποσοστό αδυνατούν να αποδώσουν σε κάποιο παράγοντα την 
κριτική, αλλά και όταν το κάνουν συνήθως αναφέρουν το ‘‘χάσµα των γενεών’’ ως 
κεντρικό ζήτηµα. Παρόµοια είναι η στάση αγοριών και κοριτσιών, χωρίς 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Η ωρίµανση λοιπόν που επέρχεται ή ο συµβιβασµός 
µε τον κόσµο των ενηλίκων (παραθέτουµε δύο διαφορετικές ερµηνείες, καθώς δεν 
είµαστε σε θέση να στηρίξουµε επιστηµονικά την υιοθέτηση της µιας ή της άλλης 
ερµηνείας) συµβάλλουν στην ποιοτική µετακίνηση των εφήβων για το πώς 
αντιµετωπίζουν την κριτική των γονέων τους. 
 
‘‘Επικοινωνία µε τους συνοµηλίκους’’ 
 
 
  
           Αναλύοντας τον δεύτερο άξονα που αναφέρεται στη µεταξύ τους επικοινωνία 
και κατά πόσο χρησιµοποιούν διαφορετικό λεξιλόγιο από αυτό των ενηλίκων στόχο 
ήταν να οδηγηθούν σε µια ενδοσκοπική διαδικασία διάκρισης του δικού τους 
λεξιλογίου απ’ αυτό των ενηλίκων, αλλά και να εντοπίσουν - αναδείξουν µε 
µεγαλύτερη σαφήνεια τη διαφορετικότητα αυτή. Όλοι σχεδόν οι έφηβοι 
αναγνώρισαν πως υπάρχει διαφορά λεξιλογίου ή τρόπου χρήσης της οµιλούµενης 
γλώσσας, εντοπίζοντας τη διαφορετικότητα κύρια στις βωµολοχίες που οι ίδιοι 
εισάγουν στις προτάσεις τους. Αναγνωρίζουν δηλαδή πως λειτουργούν δύο 
διαφορετικοί λεκτικοί κώδικες επικοινωνίας, όπου ο ένας είναι ο ‘’σωστός’’ και ο 
άλλος, ο δικός τους είναι ο ‘‘διαφορετικός’’.  
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 Σηµαντικό επίσης είναι, πως ένα µικρό ποσοστό που προέρχεται µόνο από 
την κατηγορία των κοριτσιών αναγνωρίζει διαφορετικότητα ως προς: το 
σηµασιολογικό, το συντακτικό, το γραµµατικό και το πραγµατολογικό επίπεδο της 
γλώσσας.  
 
           Προσπαθώντας να επαληθεύσουµε τα πορίσµατα του θεωρητικού µέρους της 
εργασίας, για την ανάγκη των εφήβων να ‘‘ταυτιστούν’’ και να ενταχθούν σε 
οµάδες συνοµηλίκων τους ενστερνιζόµενοι συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 
Ερευνήσαµε αν η χρησιµοποίηση συγκεκριµένου λεξιλογίου είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση προκειµένου να ενταχθούν στην οµάδα των συνοµηλίκων τους.
 Τόσο στην οµάδα των κοριτσιών όσο και σ’ αυτήν των αγοριών, η 
πλειοψηφία  αρνείται την κυριαρχία ‘‘συγκεκριµένου λεξιλογίου’’ ως παράγοντα 
αποδοχής ενός µέλους σε µια εφηβική παρέα. Αντιπροτείνουν µάλιστα ως κυρίαρχο 
παράγοντα την προσωπικότητα του µέλους, το χαρακτήρα του, ακυρώνοντας τυπικά 
όσα αναµέναµε. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί πως, µε µεγάλη συχνότητα 
αναφέρουν πως γίνεται χρήση ενός συγκεκριµένου λεξιλογίου αλλά το αποδίδουν 
στην ατοµική βούληση του καθενός και όχι ως το απαραίτητο ‘‘εισιτήριο’’ εισόδου 
σε µια παρέα. Πρόκειται µάλλον για µια αδιόρατη, ‘‘βουβή’’ διαδικασία που 
πραγµατώνεται τόσο ασυνείδητα ώστε να µην εντοπίζεται από τους ίδιους τους 
πρωταγωνιστές.  Σηµαντικό είναι να αναφερθεί πως οι 12 από τους 14 οµιλητές µας 
συµφώνησαν πως πράγµατι τα περισσότερα µέλη της παρέας χρησιµοποιούν τις 
ίδιες λέξεις, γεγονός που τους ‘‘βοηθά’’ στη µεταξύ τους επικοινωνία.  
 
 
Ρωτώντας τους ‘‘ποιες είναι οι συχνότερες λέξεις / εκφράσεις που χρησιµοποιείς 
στην επικοινωνία σου µε τους συνοµηλίκους’’, θέλησή µας ήταν να ελέγξουµε αν 
υπάρχει συσχέτιση µε την ερώτηση που τέθηκε παραπάνω και που ζητούσαµε  τις 
λέξεις / εκφράσεις που διαφοροποιούν τη λεκτική επικοινωνία µε τους γονείς ή που 
αποφεύγουν.   
 Όπως αναµέναµε από τις απαντήσεις των υποκειµένων του δείγµατός µας, 
τις λέξεις που ανέφεραν σε προηγούµενη ερώτηση πως απέφευγαν κατά την 
επικοινωνία τους µε τους γονείς τους να χρησιµοποιούν, αναφέρουν ως συχνότερες 
στην επικοινωνία τους µε τους συνοµηλίκους τους. Αναλογιζόµενοι τη σταθερή 
τους άρνηση στην προηγούµενη ερώτηση, οφείλουµε να σηµειώσουµε ξανά την 
υπόθεσή µας, για µια αδιόρατη λειτουργία του λεκτικού κώδικα περισσότερο ως 
ενοποιητικό στοιχείο µεταξύ των µελών και όχι τόσο ως µια αυστηρή επιλεκτική 
διαδικασία ένταξης µελών στην εφηβική παρέα.  
 
 
 
        Από τις απαντήσεις των εφήβων στο αν πιστεύουν ότι η χρήση κοινού 
λεξιλογίου µε τους συνοµηλίκους τους βοηθάει τη µεταξύ τους επικοινωνία, 
διαπιστώνεται  καθολικά πλέον ότι αποδέχονται τη χρήση ενός οµοιόµορφου 
λεξιλογίου ως παράγοντα προωθητικό / ενισχυτικό της επικοινωνίας. 
Αναµφισβήτητα το κοινό λεξιλόγιο παρέχει την επιθυµητή ασφάλεια στους εφήβους 
ότι γίνονται αποδεκτοί και συµµετέχουν σε µια οµάδα που βρίσκεται υπό 
διαµόρφωση, σε αντίθεση µε την κοινωνία των ενηλίκων, όπου εκεί η αποδοχή 
βασίζεται στο βαθµό υιοθέτησης συγκεκριµένων νορµών συµπεριφοράς. 
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Παράλληλα, το συνεκτικό στοιχείο του λεκτικού κώδικα λειτουργεί απαγορευτικά 
στην είσοδο άλλων µελών που δεν έχουν το στοιχείο αυτό, δηλαδή µικρότεροι 
ανήλικοι ή ενήλικοι.  
 
 
 
        θέλοντας να διαπιστώσουµε την ποιοτική αξιολόγηση της επικοινωνίας εντός 
της έκαστης εφηβικής οµάδας από τα ίδια τα µέλη της, αλλά και το βαθµό 
ικανοποίησης των αναζητήσεων και των προβληµατισµών τους, διερευνήσαµε όταν 
αντιµετωπίζουν ένα σοβαρό ζήτηµα σε ποιους απευθύνονται και το συζητούν;.  
 Οι απαντήσεις των αγοριών στο µεγαλύτερό τους ποσοστό βρίσκονται σε 
σχετική αρµονία µε την ερώτηση 3 για τις ευκαιρίες λεκτικής επικοινωνίας µεταξύ 
γονέων και εφήβων. Ωστόσο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη οµάδα των κοριτσιών 
τα αγόρια σε µικρότερο βαθµό επιλέγουν τη συζήτηση των θεµάτων που τα 
απασχολούν µε τους γονείς τους. ∆ιαφαίνεται όµως µια, έστω και ισχνή σε επίπεδο 
αναφοράς των υποκειµένων, ποιοτική αξιολόγηση των θεµάτων που θα συζητήσουν 
στα δύο περιβάλλοντα. ∆ηλαδή, στα σοβαρά ζητήµατα (εκτός των ερωτικών) 
επιλέγουν τους ενήλικες γονείς τους παρά τους συνοµηλίκους τους.  
 Αντίθετα τα κορίτσια, καθολικά επιλέγουν να συζητούν τα ‘‘σοβαρά’’ 
ζητήµατα µε τους γονείς τους, καθώς προβαίνουν σε µια de facto αναγνώριση των 
δυνατοτήτων της παρέας να αντεπεξέλθει σε απαιτητικά θέµατα, προσδίδοντάς της 
αδυναµίες. Χρήσιµο θα ήταν να γνωρίζαµε σε αυτό το σηµείο το γονεϊκό πρότυπο 
που επιλέγει το κάθε φύλο για να επιλύσει σηµαντικά ζητήµατα. Τέλος, παρόµοια 
προς τα αγόρια, ξεχωρίζουν τα ‘‘ερωτικά’’ θέµατα ως τα µόνα από αυτά που τα 
απασχολούν για τα οποία θα αποταθούν στις εφηβικές παρέες.  
 Τα συµπεράσµατα της δικής µας έρευνας βρίσκονται σε πλήρη αρµονία µε 
έρευνα των Youniss και Smollar (Adolescent relations with mothers, fathers, and 
friends, The University of Chicago Press, USA, 1985) όπως παρατίθεται από την 
Β.Παπαδιώτη – Αθανασίου98, σύµφωνα µε την οποία διαπιστώνεται πως οι έφηβοι 
διαφωνούν µε τους γονείς τους σε δευτερεύοντα θέµατα, ενώ για σοβαρότερα 
θέµατα, που αφορούν τη ζωή και το µέλλον τους, συµβουλεύονται τους γονείς τους 
και πειθαρχούν στις απόψεις τους.  
 
 
 
  Ρωτώντας τους ποιο τρόπο επιλέγουν προκειµένου να επικοινωνήσουν µε 
τους συνοµηλίκους σας όταν δε βρίσκονται στον ίδιο χώρο, οι έφηβοι συνολικά 
υποδεικνύουν τη σύγχρονη τεχνολογία που θα αναµέναµε. Έτσι, κυριαρχεί το 
κινητό τηλέφωνο, µε την αποστολή SMS (γραπτά µηνύµατα), ακολουθεί η 
τηλεφωνική κλίση και τέλος η αποστολή E-mail (ηλεκτρονική αλληλογραφία). 
Σηµαντικό είναι πως δεν φαίνεται να ενυπάρχει κάποια σχέση µεταξύ του 
κοινωνικο-οικονοµικού status της οικογένειας µε την επιλογή χρήσης 
συγκεκριµένου τρόπου επικοινωνίας. Ενώ δηλαδή θα αναµέναµε έφηβοι 
προερχόµενοι από τα αποκαλούµενα ‘‘υψηλά µορφωτικά στρώµατα’’ να επιλέγουν 
την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ωστόσο καµία διαφοροποίηση δεν 
εντοπίζεται. Επίσης ένα γεγονός που µας έκανε εντύπωση, κατά την ανάλυση των 

                                           
98 . Παπαδιώτου – Αθανασίου Β., όπ.π., σελ.303.  
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συνεντεύξεων είναι πως ένας δηµοφιλής τρόπος επικοινωνίας µεταξύ τους είναι οι 
αναπάντητες κλήσεις στα κινητά τους. Παρ’ ότι δεν ενυπάρχουν σύγχρονα δεδοµένα 
για τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων, η δική µας προσέγγιση συντείνει 
περισσότερο στην υποστήριξη πως ο συγκεκριµένος τρόπος αναφέρεται σε µια 
ψευδο-επικοινωνία παρά σε µια παραδοσιακή µορφή ουσιαστικής επικοινωνίας. 
Ίσως λαµβάνοντας κανείς υπόψη του τα σηµερινά δεδοµένα της ζωής των εφήβων 
(µειωµένος ελεύθερος χρόνος, επαγγελµατικό άγχος κ.α.) αντιλαµβάνεται και 
ερµηνεύει ικανοποιητικά τη µείωση της εκ ζώσης επικοινωνίας, καθώς κατά την 
µοντέρνα έκφραση της ψυχο-παιδαγωγικής, η κοινωνικοποίηση των παιδιών πλέον 
γίνεται στο δρόµο για το σχολείο και στα διαλείµµατα.  
 Στο ίδιο πλαίσιο, η καθιέρωση του κινητού τηλεφώνου ως µέσου 
επικοινωνίας, είναι δυνατό να δηµιουργήσει προβλήµατα ένταξης σε όσους δεν 
κατέχουν, καθώς η κυριαρχία του είναι καθολική, από όλες τις εφηβικές οµάδες 
ανεξαρτήτως ηλικίας. 
 
 
 
 Επίσης στην ερώτηση όταν συζητούν µε τους συνοµηλίκους τους για τους 
γονείς τους, πώς τους αποκαλούν συνήθω, ελέγχεται από τη µια ο ιδιότυπος – 
παγιωµένος λεκτικός κώδικας και από την άλλη η πιθανή επιλογή απαξίωσης των 
γονεϊκών προτύπων, στα πλαίσια της συγκρουσιακής σχέσης που ενυπάρχει κατά 
την εφηβεία.  
 Τόσο στην οµάδα των αγοριών όσο και στην οµάδα των κοριτσιών 
παρατηρείται µια καθολική συναισθηµατική αποδοχή των γονεϊκών προτύπων που 
αποκαλούνται: µητέρα – µάνα, πατέρας – µπαµπάς. Ενυπάρχουν µικρές αποκλίσεις 
εφήβων που φαίνεται να αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα στις σχέσεις τους 
µε τους γονείς. Χαρακτηριστικότερη των αγοριών είναι η απάντηση ενός 15χρονου: 
‘‘δεν αναφέροµαι ποτέ γι’ αυτούς’’, και των κοριτσιών µιας 17χρονης: ‘‘η τρελή – η 
µαµά µου, ο µπαµπάς µου – ο σπαστικός’’. Ωστόσο, η πλειοψηφία των εφήβων δεν 
προσφεύγει στην αργκό, ενώ διαφαίνεται σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στο 
τέλος της εφηβείας η χρήση των ονοµάτων των γονέων όταν πρόκειται να 
αναφερθούν σ’ αυτούς.   
 
 
 
   Θέτοντας ως στόχο µας να διακρίνουµε  σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο 
τις διαφοροποιήσεις που οφείλονται τόσο στο φύλο όσο και στην ηλικία. Τους 
ζητήσαµε  να µας αναφέρουν ποιες εκφράσεις χρησιµοποιούν όταν συζητούν µε 
τους συνοµηλίκους τους για το άτοµο που τους ενδιαφέρει ερωτικά. Στα αγόρια του 
δείγµατός µας διακρίνονται δύο διαφορετικοί λεκτικοί κώδικες αναφοράς στο άτοµο 
που τους έλκει ερωτικά. Όταν πρόκειται για έναν υπάρχοντα δεσµό, χρησιµοποιούν 
έναν τυπικό κώδικα αναφοράς στο άτοµό της, χωρίς να προβαίνουν σε σεξιστικές ή 
σεξουαλικές έννοιες. Σπανιότερα τις αποκαλούν µε το όνοµά τους, ενώ επιλέγουν 
κυρίως εκφράσεις όπως: ‘‘το µωρό µου’’, ‘‘το κουκλί µου’’, ‘‘η κοπελιά µου’’. 
Αντίθετα, όταν πρόκειται για µια άγνωστη κοπέλα που τους κινητοποιεί ερωτικά ή 
που την γνωρίζουν και επιθυµούν τη σύναψη σχέσης τότε οι χαρακτηρισµοί 
λαµβάνουν αποκλειστικά αργκό µορφή, µε συχνότερες τις εκφράσεις: 
‘‘γκοµενάκι’’, ‘‘µανάρι’’, ‘‘κορµί’’ κ.α. Είναι χαρακτηριστικό πως σε µεγάλο 
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βαθµό οι ίδιοι αναφέρουν το διαχωρισµό και την ύπαρξη ενός διπλού, συχνά 
ταυτόχρονου, λεκτικού κώδικα.  
 Ερµηνεύοντας τη συµπεριφορά των εφήβων θα υποστηρίζαµε πως εξαιτίας 
της ωρίµανσης της γενετήσιας λειτουργίας και της επιθυµίας για σεξουαλικές 
επαφές, συχνά εκφράζουν αυτήν ακριβώς την επιθυµία τους, που αναφέρεται κύρια 
στην ικανοποίηση των βιολογικών τους αναγκών, κατά τη θέση που αναπτύχθηκε 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου. 
 Στα κορίτσια του δείγµατός µας, ανεξαρτήτως ηλικίας κυριαρχεί ο τονισµός 
των εξωτερικών χαρακτηριστικών και του συναισθήµατος. Οι αναφορές δηλαδή 
περισσότερο εκφράζουν αισθήµατα και διάθεση συντροφικότητας, παρά 
σεξουαλικές σκέψεις, γεγονός απόλυτα συγχρονισµένο προς το θεωρητικό πλαίσιο. 
 
 
 
 Στην ερώτηση  µας για το ποιους τρόπους διασκέδασης / ψυχαγωγίας 
επιλέγουν µε τους φίλους τους, στόχο έχει να διερευνήσει: τις πιθανές διαφορές 
µεταξύ των ηλικιών,  την ύπαρξη ή µη οµοιόµορφης διασκέδασης, τις πιθανές 
διαφοροποιήσεις που οφείλονται στο φύλο και τη µεταβλητότητα της επιλογής 
ανάλογα µε το αν πρόκειται για οµόφυλους ή ετερόφυλους.  
 Τα αγόρια, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικο-οικονοµικού στρώµατος 
επιλέγουν σε αξιολογική σειρά: café, bar, internet café, βόλτες στην πόλη, fast food, 
µπιλιάρδα. Αξιοσηµείωτο είναι πως η επιλογή του cinema βρίσκεται ιδιαίτερα 
χαµηλά (3 υποκείµενα), οι αθλητικές δραστηριότητες (2 υποκείµενα), ενώ το 
θέατρο και οι συναυλίες δεν αναφέρονται από κανένα.  
 Οι αντίστοιχες επιλογές των κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά, 
καθώς επιλέγουν αξιολογικά: café, club, bar, επισκέψεις σε φιλικά σπίτια, βόλτες 
στην πόλη, σινεµά, fast food. Όπως και τα αγόρια, έτσι και τα κορίτσια δεν 
προκρίνουν ως επιλογή ψυχαγωγίας το θέατρο ή τις συναυλίες (µια οµιλήτρια), 
καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες.  
 
 
 Επίσης θέλοντας να αναδείξουµε πιθανές διαφορές στα ζητήµατα που 
απασχολούν τα δύο φύλα αλλά και να ελέγξουµε την περιγραφείσα πραγµατικότητα 
παραπάνω ερώτησης που αναφέρεται στο αν η χρήση κοινού λεξιλογίου κάνει τους 
εφήβους να αποφεύγουν την συζήτηση θεµάτων που τους απασχολούν µε τους 
γονείς τους και να το συζητούν µε τους φίλους τους, τους ζητήσαµε να µας 
αναφέρουν τα συνηθέστερα θέµατα που συζητούν µε τους οµοφύλους 
συνοµηλίκους τους.  
 Τα θέµατα που τα αγόρια συζητούν στις οµόφυλες παρέες είναι καθαρά 
‘‘ανδρικά’’, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλούνται στην Ελληνική κοινωνία. Έτσι, 
πρωταρχικό είναι το ενδιαφέρον τους για τα ερωτικά τους, καθώς στην εφηβεία 
παρατηρείται µια υπερ-απασχόληση και ένα έντονο ενδιαφέρον για ερωτικά  θέµατα 
γύρω από τη γενετήσια πράξη. Η ανταλλαγή απόψεων αναµφισβήτητα αποτελεί και 
µια εµπειρική – βιωµατική µάθηση καθώς επιλύονται εκατέρωθεν απορίες που είναι 
δύσκολο να απευθυνθούν σε ενήλικες. Εξάλλου, όπως  προκύπτει παραπάνω , οι 
έφηβοι δεν καταφεύγουν στους γονείς τους για ερωτικά θέµατα, πιθανότερα 
εξαιτίας της αναµενόµενης κριτικής στάσης τους ή της συστολής που αισθάνονται. 
Τα δευτερεύοντα θέµατα συζήτησης εντοπίζονται κύρια σε αθλητικά γεγονότα 
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(πρωταρχικά ποδόσφαιρο, αλλά και αυτοκίνητα, µηχανές). Σε µικρότερο βαθµό 
συζητιούνται θέµατα που αφορούν το µέλλον τους, την επαγγελµατική τους 
αποκατάσταση ή την πορεία της σχολικής τους σταδιοδροµίας (2 υποκείµενα).  
 Τα θέµατα που απασχολούν τα κορίτσια και τα µεταφέρουν στις οµόφυλες 
παρέες τους, καθολικά σχεδόν όλα τα υποκείµενα της έρευνας αναφέρουν: ‘‘για 
αγόρια’’, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους για το άλλο φύλο, χωρίς 
όµως να θέτουν τη συζήτηση (τουλάχιστον όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των 
οµιλητριών) σε καθαρά γενετήσια βάση. ∆εύτερης σηµασίας στην αξιολόγηση των 
κοριτσιών είναι τα ζητήµατα της σχολικής τους πορείας και της ένδυσής τους. 
Φαίνεται δηλαδή να τις απασχολεί σε µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά προς τα αγόρια 
η εκπαιδευτική τους σταδιοδροµία (3 οµιλήτριες), γεγονός που δεν προέκυπτε µέσα 
από το θεωρητικό πλαίσιο. Το θέµα της ένδυσης ήταν αναµενόµενο να τεθεί υψηλά 
στην αξιολογική τους κλίµακα καθώς κατά τη διάρκεια της εφηβείας η διάθεση 
προσέλκυσης της προσοχής και του ενδιαφέροντος των αγοριών τίθεται έντονη.  
 
 ‘‘Η επικοινωνία µε το αντίθετο φύλο’’ 
 
 
 
  Αρχικά στο  τρίτο άξονα θέλουµε να διερευνήσουµε αν ο τρόπος µε τον 
οποίο εκφράζονται συγκλίνει περισσότερο προς τους οµόφυλους ή τους 
ετερόφυλους συνοµήλικούς τους και αν το λεξιλόγιο διαφοροποιείται ανάλογα µε τη 
σύνθεση της παρέας, Όπως αναµέναµε όλα τα υποκείµενα της έρευνας δηλώνουν 
µια πρωταρχική λεκτική προσοµοίωση και επικοινωνιακή άνεση όταν 
συναναστρέφονται οµοφύλους τους, γεγονός που διαφαίνεται έντονα στις εφηβικές 
παρέες, καθώς τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη της εφηβείας η σύνθεση της κάθε 
παρέας αποτελείται από άτοµα του ίδιου φύλου. Φαίνεται ωστόσο, πως τα αγόρια 
όταν βρίσκονται σε παρέες ετερόφυλες διαµορφώνουν και επεξεργάζονται το 
λεκτικό τους κώδικα στα πρότυπα των ετερόφυλων ατόµων, καθώς ελαχιστοποιούν 
τις βωµολοχίες, µεταβάλλουν τα θέµατα συζήτησης  και αποφεύγουν να 
αναφέρονται σε ερωτικά ζητήµατα.  
 Αντίθετα τα κορίτσια στο µεγαλύτερο ποσοστό τους απαντούν πως 
χρησιµοποιούν τον ίδιο λεκτικό κώδικα, είτε πρόκειται για παρέες οµοφύλων είτε 
για παρέες ετερόφυλων.  
            Στη συνέχεια επικεντρωθήκαµε στο τρόπο µε τον οποίο εκφράζουν τα 
συναισθήµατα τους όταν τους αρέσει κάποιος – κάποια, ώστε να διερευνήσουµε  
τόσο τη διαφορετικότητα των δύο φύλων στην εξωτερίκευση του συναισθήµατος, 
όσο και τη λειτουργία των κοινωνικών κατεστηµένων ιδεών από τις προηγούµενες 
γενιές στις επόµενες για το ρόλο των δύο φύλων.  
 Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των αγοριών διαφαίνεται πως ανεξαρτήτως 
ηλικίας ενυπάρχει µια συστολή και ένας φόβος στην εξωτερίκευση του 
ενδιαφέροντός τους, γεγονός άµεσα συνυφασµένο µε το φόβο της απόρριψης που 
δεν είναι έτοιµος να δεχθεί και να διαχειριστεί ακόµα. Ωστόσο σε σαφώς 
µεγαλύτερο ποσοστό αναφορικά προς τα κορίτσια εκφράζει το ενδιαφέρον του στο 
άλλο φύλο, γεγονός που καταδεικνύει και τη λειτουργία των κοινωνικών 
στερεότυπων κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης των παιδιών. ∆ηλαδή, το αγόρι της 
εφηβείας αναλαµβάνει να ‘‘παίξει’’ το ρόλο που έχει διδαχθεί, του ‘’κυνηγού’’, ενώ 
αντίστοιχα το κορίτσι δεν ρισκάρει τη λεγόµενη ‘‘πρώτη κίνηση’’ καθώς δεν 
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συνάδει µε τη γυναικεία φύση (κατά τα κοινωνικά δεδοµένα) ενώ παράλληλα 
λειτουργεί ιδιαίτερα επιλεκτικά, καθώς στην εφηβεία σηµασία έχει ο αριθµός των 
κατακτήσεων επί του άλλου φύλου και όχι τόσο η σύναψη σχέσεων µαζί του.  
 Ο τρόπος εκδήλωσης του ενδιαφέροντος, όταν το υποκείµενο δηλώνει 
πρόθυµο να το κοινοποιήσει πραγµατοποιείται συνήθως µέσω µηνυµάτων λεκτικών 
ή γραπτών προς το άλλο φύλο, σε κατ’ ιδίαν εξοµολόγηση, µέσω τρίτων (κυρίως το 
επιλέγουν τα κορίτσια) και µε πρόταση για έξοδο διασκέδασης.  
 
 
  Επίσης  θελήσαµε να δούµε αν διαφοροποιείται το λεξιλόγιο όταν συζητούν 
µε το / τη σύντροφό τους, απ’ ότι όταν συζητούν µε τους οµόφυλους συνοµηλίκους 
τους. Αναµέναµε µια σαφή διαφοροποίηση του κώδικα λεκτικής επικοινωνίας εκ 
µέρους των αγοριών που θα εντοπιζόταν κυρίως στη χρήση µιας περισσότερο 
‘‘τυπικής’’ γλώσσας, χωρίς βωµολοχίες και σεξιστικές έννοιες.  

Πράγµατι, καθολική ήταν η απάντηση εκ µέρους τους πως όταν βρίσκονται 
µε τη σύντροφό τους, ενεργοποιούν το διπλό κώδικα που είδαµε παραπάνω που 
λειτουργεί στις ετερόφυλες παρέες. ∆είχνουν λοιπόν να αντιλαµβάνονται την 
ποιοτική διαφοροποίηση των δύο λεξιλογίων και να εφαρµόζουν το ‘‘formal’’ όταν 
επιθυµούν, χωρίς αυτό να τους δηµιουργεί προβλήµατα εσωτερικών συγκρούσεων. 
Εξάλλου η υιοθέτηση ενός επίσηµου λεξιλογίου βασίζεται στην ατοµική τους 
βούληση και επιθυµία και δεν προκύπτει πιεστικά από κάποιον εξωγενή παράγοντα, 
όπως των γονέων ή του σχολείου.  

Αντίστοιχα και τα κορίτσια, όταν βρίσκονται µε το σύντροφό τους, 
µεταβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό το λεξιλόγιό τους, χωρίς όµως να δίνουν 
περισσότερα στοιχεία για την ποιοτική αυτή µεταβολή. Είναι σκόπιµο ωστόσο να 
τονίσουµε πως τα µισά υποκείµενα της κατηγορίας των κοριτσιών δηλώνουν πως 
δεν χρησιµοποιούν άλλο λεξιλόγιο απ’ αυτό της παρέας όταν βρίσκονται µε το 
σύντροφό τους. Αυτό βέβαια συνάδει µε προηγούµενη ερώτηση, όπου πράγµατι 
όταν ερωτήθηκαν για το αν µεταβάλουν το λεξιλόγιο τους σε παρέες ετερόφυλων 
δήλωναν στο ίδιο ποσοστό ‘‘όχι’’. Κατά συνέπεια, τα κορίτσια σε µεγαλύτερο 
βαθµό απ’ ότι τα αγόρια κάνουν χρήση ενός – µοναδικού λεξιλογίου ασχέτως της 
σύνθεσης της παρέας που βρίσκονται. Από το υπόλοιπο ποσοστό που δηλώνει πως 
µεταβάλλει το λεξιλόγιό του, κυρίως οι µεταβολές αναφέρονται σε ποιοτικά 
στοιχεία και όχι σε δοµικά. Έτσι, οι λέξεις / εκφράσεις της νεανικής υποκουλτούρας 
συνεχίζουν να υφίστανται, ενώ οι βωµολοχίες φαίνεται να µειώνονται σηµαντικά.  
 
 
  Τελειώνοντας την ανάλυση του άξονα αυτού θελήσαµε να ερευνήσουµε τα 
µέρη που προτιµούν για τα ερωτικά τους ραντεβού.. Παρουσιάζονται οι ίδιες 
επιλογές µε αυτές που προτιµούν κατά την έξοδό τους µε τους συνοµηλίκους τους. 
Το διαφοροποιώ στοιχείο αυτής της ερώτησης εντοπίζεται στα αγόρια, όπου πλέον 
το ερωτικό στοιχείο φαίνεται να αναζητά διεξόδους έκφρασης, καθώς ένας στους 
τρεις εφήβους επιλέγει ‘‘σκοτεινά µέρη’’, χωρίς να προσδιορίζουν περισσότερο 
τους χώρους αυτούς. Σαφές πάντως είναι, πως η επιλογή τους βρίσκει σύµφωνα τα 
κορίτσια, χωρίς ωστόσο τα ίδια να δηλώνουν παρόµοια στοιχεία στις απαντήσεις 
τους. Φαίνεται πως και στην ερώτηση αυτή λειτουργούν τα στερεότυπα που 
απαιτούν µειωµένο ενδιαφέρον και ενασχόληση από τα κορίτσια µε τα ερωτικά 
ζητήµατα, τουλάχιστον σε επίπεδο δηµόσιας προβολής.  
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   Και τα δύο φύλα επιλέγουν συχνά µέρη ήσυχα όπου µπορούν να 
επικοινωνήσουν και να γνωριστούν ή ακόµα και να εκφράσουν τα ερωτικά τους 
αισθήµατα. Χαρακτηριστικό είναι πως ενώ τα κορίτσια στην κυρίως ερώτηση 
απέφευγαν να αναφέρουν ‘‘σκοτεινά µέρη’’, τώρα σε µεγάλο βαθµό περιγράφουν 
µέρη ήσυχα ή µοναχικά για να πάνε µε το σύντροφό τους. Πρόκειται ακριβώς για 
ενός είδους κοινωνικού κατεστηµένου και νόρµας συµπεριφοράς που έχει 
εσωτερικευθεί από τους νέους ανθρώπους διαµέσου της διαπαιδαγώγησης των 
ενηλίκων.  
 Επίσης τα αγόρια επιλέγουν περισσότερο εκλεπτυσµένες λύσεις 
ψυχαγωγίας, αναλογιζόµενοι την κρίση ή την αξιολόγηση της συντρόφου τους, 
γεγονός που αναδύει την ανάγκη αποδοχής από το άλλο φύλο. Κριτήριο επίσης στις 
επιλογές τους έχει η ηθική των συντρόφων τους, γεγονός που συχνά όπως 
διαφαίνεται από τις απαντήσεις τους, τους υποχρεώνει να αποκρύπτουν τις εξόδους 
τους µε τους οµοφύλους τους από αυτές, φοβούµενοι τη δυσµενή κριτικής τους. 
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα ενός 17χρονου µαθητή Λυκείου: ‘’Ναι, για 
παράδειγµα δε θα τη πήγαινα σε στριπτιτζάδικο στο οποίο πηγαίνω µε φίλους’’. 
Παρόµοια θέση εκφράζει ένας 16χρονος µαθητής: ‘‘Ναι, κατά πολύ, γιατί πλέον 
βγαίνω µε την κοπέλα µου. ∆εν θα πήγαινα την κοπέλα µου σε σουβλατζίδικο γιατί το 
θεωρώ υποτιµητικό για µένα’’.  

 82



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Συνοψίζοντας τα δεδοµένα της έρευνας σχετικά µε την ‘‘επικοινωνία και 
τους τρόπους έκφρασης των εφήβων’’, θα υποστηρίζαµε πως τα δεδοµένα που 
προέκυψαν δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά από τα θεωρητικά στοιχεία της 
βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, σε ψυχο-συναισθηµατικό επίπεδο είναι φανερό πως η 
µεταβατική αυτή χρονική περίοδος στη ζωή του ανθρώπου σηµατοδοτεί µεγάλες και 
σοβαρές αλλαγές, που σε σηµαντικό βαθµό θα διαµορφώσουν τη µελλοντική 
προσωπικότητα και το χαρακτήρα του ατόµου99

           ‘Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα της ερευνητικής µας προσπάθειας ο 
έφηβος (και εξαιτίας των ψυχολογικό – συναισθηµατικών του µεταπτώσεων και 
ταλαντεύσεων) αισθάνεται έντονη την ανάγκη να διαφοροποιηθεί έναντι του 
κόσµου των ‘‘µεγάλων’’, να ορθώσει και να µετρήσει τη δική του δυναµική, 
υιοθετώντας συχνά στοιχεία εξ ορισµού αρνητικά για τους ενήλικες. Στην 
προσπάθειά του να προσδιορίσει τη διαφορετικότητά του προς τους ενήλικες, 
πρωταρχικά προβαίνει σε χρήση ενός διαφορετικού ή υποχρεωτικά ‘‘κατώτερου’’ ή 
‘‘ελλειµµατικού’’ γλωσσικού κώδικα µε νεωτερισµούς και νεολογισµούς. 
Πρόκειται για τη γνωστότερη ως argo, ένα ειδικό λεξιλόγιο, που επινοείται και 
χρησιµοποιείται ως µέσο που παρέχει τη δυνατότητα στους εφήβους να εκφράσουν 
καθετί που συµβάλλει στην ιδιαιτεροποίηση της εφηβικής κουλτούρας: να 
µεταδώσουν αξίες και πρότυπα συµπεριφοράς, να εκφράσουν επιδοκιµασία και 
εχθρότητα, να ενισχύσουν επιλεκτικές αντιλήψεις και κατηγοριοποιήσεις του 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Είναι ένα είδος ειδικού κώδικα επικοινωνίας που 
αποτελεί στοιχείο ταύτισης του ατόµου µε την οµάδα και συνδετικό κρίκο µεταξύ 
των µελών της οµάδας. Κατά την εφηβεία η επιθυµία του ατόµου να γίνει αποδεκτό 
και να ταυτιστεί µε την οµάδα των συνοµηλίκων κορυφώνεται. Πρόθυµα λοιπόν ο 
έφηβος υιοθετεί και χρησιµοποιεί το ορισµένο ειδικό λεξιλόγιο και τη φρασεολογία 
που επικρατεί στην οµάδα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι αυτό το ειδικό λεξιλόγιο εναλλάσσεται 
ανάλογα µε τον οµιλητή ή τις συνθήκες.  
  Οι έφηβοι παράλληλα προς τη γλωσσική ιδιοτυπία, υιοθετούν και µια 
συµπεριφορά εκτός αποδεκτών κοινωνικών ορίων, κύρια εντός της οικογένειας 
όπου αισθάνονται ασφαλείς. Το γεγονός αυτό, πιστοποιείται ως µια τεχνητή και 
ασυνείδητη διαδικασία εκ µέρους των εφήβων, καθώς στα κρίσιµα ερωτήµατα για 
το ποιος µπορεί να τους συµβουλεύσει αποτελεσµατικά και ανιδιοτελώς, οι γονείς 
αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα. Εξάλλου, και οι ίδιοι ενώ από τη µια κρίνουν πως 
υπάρχει πρόβληµα επικοινωνίας µε τους γονείς τους, εξαιτίας και του ‘‘χάσµατος 
των γενεών’’, εντούτοις αναγνωρίζουν τη διάθεση των γονέων τους να τους 
καταλάβουν και να τους συντροφεύουν ως το πέρας της εφηβείας. Στο ίδιο πνεύµα 
κινείται και η συχνά επικριτική διάθεση προς τους γονείς τους ή η απαξίωση των 

                                           
99 . Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Μπρακόνε Α. – Μαρτσέλι Ντ., ‘’ο χαρακτήρας 
προσδιορίζεται από το σύνολο των εγγενών και των επίκτητων διαθέσεων που αποτελούν τον 
ψυχολογικό σκελετό ενός ατόµου. Ο χαρακτήρας είναι ένα στοιχείο της αναγνώρισης του εαυτού, το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησης από τους άλλους. Η εφηβεία είναι µια κρίσιµη περίοδος 
για τη διαµόρφωση του χαρακτήρα, µέσα σε αυτή τη διπλή κίνηση αφενός της ταύτισης και 
αφετέρου της διαφοροποίησης’’, στο έργο τους, Τα χίλια πρόσωπα της εφηβείας, µτφ. Λεωνίδη Σ., 
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2002, σελ. 231.  
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αρχών και των ιδεών τους, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως πρόκειται για µια σταθερή 
συνειδητή απόφαση.  
 Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 
στα υπό διερεύνηση θέµατα. Κύρια, οι όποιες διαφοροποιήσεις εδράζονται στα 
κοινωνικά δεδοµένα και στην κατεστηµένη ιδεολογία περί εκπροσώπησης του 
φύλου. Από αυτούς κυρίως τους παράγοντες ερµηνεύονται οι σχετικές διαστάσεις 
στις τοποθετήσεις των υποκειµένων της έρευνας. 
             Φτάνοντας προς το τέλος της πτυχιακής µας εργασία κρίνουµε ότι θα ήταν 
σκόπιµο να πραγµατοποιηθούν έρευνες σε πανελλήνιο επίπεδο για τον εφηβικό 
λόγο έτσι ώστε να µην κατηγορούνται οι έφηβοι ότι πάσχουν από «λεξιπενία».  
 Ολοκληρώνοντας τα συµπεράσµατα, θα λέγαµε πως η εφηβεία είναι µια 
δύσκολη πραγµατικά περίοδος για όλους τους εµπλεκόµενους, όπου όµως δεν είναι 
‘‘µάχη’’ επικράτησης του ισχυρότερου. Θα επαναλάβουµε την πρότασή µας, πως 
πρόκειται για ένα παιχνίδι της φύσης, που χρειάζεται κανόνες, όρια, πλαίσια100, 
συµπαράσταση και υποµονή. Άλλωστε, όπως συνηθίζουν να λένε οι 
παιδοψυχολόγοι, ‘‘εφηβεία είναι θα περάσει’’.  
  

                                           
100 . Όπως αναφέρει η Β.Παπαδιώτη – Αθανασίου ‘’στο στάδιο της εφηβείας το παιδί έχει ανάγκη, 
ίσως περισσότερο από κάθε άλλο στάδιο, από ένα σταθερό πλαίσιο και από όρια. Χρειάζεται τις 
σταθερές αρχές, τις αξίες και τους κανόνες που έχουν οι γονείς. Ο έφηβος ξεκινά πάλι από την αρχή. 
[…] Θεωρείται σηµαντικό εποµένως στο στάδιο αυτό οι γονείς να διαµορφώσουν σαφή όρια, να 
έχουν σταθερές αρχές, να καθοδηγούν τον έφηβο και να του ασκούν έλεγχο. […] Είναι σηµαντικό οι 
αρχές που οι γονείς θέτουν να έχουν νόηµα και για τους ίδιους. Μόνο στην περίπτωση που οι γονείς 
εµπιστεύονται αυτές τις αρχές θα είναι σταθεροί στις απαιτήσεις τους και συνεπείς’’, στο,  
Οικογένεια και όρια, συστηµική προσέγγιση, Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ.306.  
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Το φωτογραφικό υλικό αφορά: 
 

1) Την φιλία των εφήβων µεταξύ τους. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2) Για τις σχέσεις τους µε το αντίθετο φύλο: 
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3) Ενδιαφέροντα των εφήβων.  
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α) Αθλητικά. 
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β)Μουσική\ Στίχοι 
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γ) Αντιεξουσιαστικές ανησυχίες. 
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δ) ∆ιάφορα. 
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