
Γεληθό Ιύθεην Ζξάθιεηαο 
ρ. Έηνο 2015-2016 
Σκήκα: Α1 
Τπ. Δθπ.: Πέξδνπ Δπαγγειία 
Δξεπλεηηθή Δξγαζία 
Β΄ ηεηξάκελν 

 
 
 

Δθεβεία θαη Δζηζκνί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
Πεξηερόκελα 

 
 

Φπρνινγία εθήβσλ  ................................................................................... 3 

Ζ ζσκαηηθή αλάπηπμε από ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβεία .......................... 9 

Δθεβεία: Πξόηππα θαη εζηζκόο ζην δηαδίθηπν ............................................ 11 

Έθεβνη θαη θάπληζκα ................................................................................ 14 

Δζηζκόο ησλ εθήβσλ ζηα λαξθσηηθά ......................................................... 18 

Δθεβεία θαη Αιθνόι.................................................................................. 21 

Ο Έξσηαο ζηελ εθεβεία ........................................................................... 23 

Βηβιηνγξαθία ........................................................................................... 27 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΔΦΖΒΥΛ 

 
Ζ εθεβεία είλαη ε πεξίνδνο ηεο κεηάβαζεο από ηελ παηδηθή ζηελ ώξηκε 

ειηθία θη έρεη γηα θέληξν ηεο ηελ ήβε. αλ όξνο δειαδή, αθνξά ζην ζύλνιν ησλ 
ςπρηθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζπληεινύληαη επί ηε ήβεο (= εθεβεία) γηα λα κπνξέζεη ην 
άηνκν λα ελζσκαηώζεη ςπρηθά ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ απ’ απηήλ. 

 
Πθνπνί θαη σξίκαλζε 
Οη επηδηώμεηο θαη νη ζθνπνί ησλ εθήβσλ επεξεάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη από 

ηηο θιεξνλνκηθέο δπλαηόηεηεο θαη από ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θπξίσο ηνπ 
πνιηηηζηηθνύ. Οη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ θαη δηακνξθώλνπλ ηελ ηδηνζπγθξαζία 
θαη πξνζσπηθόηεηα ησλ  εθήβσλ. Θάησ από ηελ επίδξαζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ νη 
έθεβνη σξηκάδνπλ ςπρνινγηθά θαη ζεμνπαιηθά, πλεπκαηηθά, θνηλσληθά θαη 
ζπλαηζζεκαηηθά λσξίηεξα ε αξγόηεξα αιιά γεληθά κέζα ζηελ πεξίνδν ησλ 18-20 
εηώλ. Οη έθεβνη είλαη ηθαλνί πηα λα γεληθεύνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ αθαηξεηηθή 
ζθέςε λα εξγάδνληαη κε ζεσξίεο θαη ππνζέζεηο, επηδεηνύλ ζρέζεηο κε ην άιιν θύιιν 
θαη ηθαλνπνηνύληαη ζπλαηζζεκαηηθά. Έρνπλ αλάγθε από ηξπθεξόηεηα θαη ζηνξγή. 
Αλαθαιύπηνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. Θάλνπλ αλαδξνκή ζην παξειζόλ θαη ζέηνπλ 
κειινληηθνύο ζθνπνύο. 

 
Ππλέπεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά 
Δπηζεκαίλεηαη ην γεγνλόο όηη, ελώ ηα άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ήβεο 

ληώζνπλ θαη είλαη γεληθά εμαληιεκέλα, νη γνλείο ή νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο αλαζέηνπλ 
αξθεηέο επζύλεο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη ζε απηά κηα γεληθή αλαζηάησζε, 
λεπξηθόηεηα θαη αζηάζεηα. Γπζπεςία, αλαηκία, πνλνθέθαινη θαη αξθεηέο άιιεο 
ελνριήζεηο ηεο ήβεο δεκηνπξγνύλ επηπξόζζεηε αλαζηάησζε, πνπ επηηείλεηαη, αλ ην 
άηνκν δελ έρεη πξνεηνηκαζηεί ςπρνινγηθά γηα ηηο αιιαγέο απηέο. Γεληθά ηα άηνκα 
παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ήβεο, πνπ δηθαηνινγεί ηνλ 

ραξαθηεξηζκό «αξλεηηθή θάζε». Οη πην θνηλέο αληηδξάζεηο ηεο 
πεξηόδνπ απηήο είλαη:  

 Δπηζπκία λα κέλεη κόλνο: Ζ έληνλε επηζπκία γηα 
ζπληξνθηά πνπ ραξαθηεξίδεη ην άηνκν κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 
ζρνιηθήο ειηθίαο δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ έληνλε επηζπκία λα 
κέλεη κόλν ηνπ.            

Έιιεηςε ζπληνληζκνύ ζηηο θηλήζεηο: Ζ πξνζσξηλή αδεμηόηεηα νθείιεηαη 
ζηελ απόηνκε θαη αληζνκεξή αύμεζε ησλ κειώλ ηνπ ζώκαηνο ηνπ εθήβνπ θαη εηδηθά 
ησλ άθξσλ. 

Δλόριεζε: Δλνριείηαη κε ην παξακηθξό. Σα παηρλίδηα πνπ ηνπ άξεζαλ δελ 
ηνπ αξέζνπλ ηώξα. Οη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο δελ ην ζπγθηλνύλ, νύηε θαη ε δσή 
γεληθά. 

Αλία θαη βαξεκάξα: Δίλαη ζύλεζεο ν έθεβνο λα δειώλεη όηη βαξηέηαη θαη λα 
πεξηθέξεηαη κε πιήμε θαη αδηαθνξία αθόκα θαη γηα άιινηε αγαπεκέλεο αζρνιίεο. 

 Λεπξηθόηεηα-αλεζπρία: Ζ απμεκέλε εζσηεξηθή έληαζε πνπ ζπρλά ν 
έθεβνο πξνζπαζεί λα ειέγμεη θαη λα κελ εμσηεξηθεύζεη εθθξάδνληαη σο λεπξηθόηεηα. 

Απμεκέλε επζπγθηλεζία: Ζ δηαηάξαμε ζηελ ηζνξξνπία ησλ νξκνλώλ 
πξνθαιεί επζπγθηλεζία πνπ θάλεη ηνλ έθεβν λα ράλεη ην θέθη ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 
λα βπζίδεηαη ζε θαθνθεθηά. Σα θνξίηζηα ελδέρεηαη λα μεζπνύλ ζε θιάκαηα θαη ηα 
αγόξηα ζε βίαηεο εθξήμεηο. 

Δλαληίσζε πξνο θάζε κνξθή εμνπζίαο: Ο ζαπκαζκόο θαη ε ππνηαγή ζηνπο 
κεγαιύηεξνπο δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ ελαληίσζε πξνο θάζε 
κνξθή εμνπζίαο (π.ρ. γνληθή, ζρνιηθή). 
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Τπεξαπαζρόιεζε κε ζέκαηα ηνπ ζεμ: Σν ελδηαθέξνλ θαη ηε πεξηέξγεηα ησλ 
εθήβσλ ηελ κνλνπσιεί ην ζέκα ηνπ ζεμ ελ όςεη ηνπ απμαλόκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα 
ηε ζρέζε κε ην άιιν θύιν. 

Τπέξκεηξε αηδεκνζύλε: Οη αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζην ζώκα ηνπ 
εθήβνπ ηνλ θάλνπλ ζπρλά λα δείρλεη ππεξβνιηθή ληξνπαιόηεηα θαη λα κελ 
αηζζάλεηαη άλεηα κε ηελ παξνπζία ησλ άιισλ. 

Έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο: Οη ξαγδαίεο αιιαγέο ζπρλά δεκηνπξγνύλ ζηνλ 
έθεβν αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηόηεηαο. 

Ολεηξνπόιεζε: Ο έθεβνο απνιακβάλεη λα πεξηπιαληέηαη ζην ρώξν ηεο 
θαληαζίαο θαη ηνπ νλείξνπ, θαζώο κε απηόλ ηνλ ηξόπν εθηνλώλεη ηηο εζσηεξηθέο 
εληάζεηο θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ. Κάιηζηα, είλαη δπλαηόλ αθόκα θαη όηαλ ν έθεβνο 
βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε λα βξίζθεηαη θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ζε όλεηξν, 
αδπλαηώληαο λα πξνζαξκνζηεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.  

Θνηλσληθή Αληαγσληζηηθόηεηα: Σν άηνκν αληαγσλίδεηαη ηνπο θίινπο ηνπ, 
πεγαίλνληαο αληίζεηα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο. ηελ νηθνγέλεηα βξίζθεηαη ζε ζπλερή 
πόιεκν κε ηα αδέξθηα ηνπ θαη θξηηηθάξεη απζηεξά ηελ κεηέξα ηνπ. Γεληθά νη 
αλζξώπηλεο ζρέζεηο ηνπ είλαη πξνβιεκαηηθέο. 

Οη παξαπάλσ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη, ζε κεγαιύηεξν ή 
κηθξόηεξν βαζκό, ζε όια ηα άηνκα πνπ πεξλνύλ ηελ πεξίνδν ηεο ήβεο. Πξόθεηηαη γηα 
ηελ πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «αξλεηηθή θάζε». 

Σα θνξίηζηα επεξεάδνληαη από ηελ ήβε πεξηζζόηεξν από όηη ηα αγόξηα, θαη 
γηαηί σξηκάδνπλ πην γξήγνξα από ηα αγόξηα αιιά θαη γηα ηνλ επηπξόζζεην ιόγν όηη, 
θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, πηέδνληαη από ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη πεξηνξίδνληαη από 
ηνπο γνλείο πεξηζζόηεξν από όηη ηα αγόξηα. 

 
Ν έθεβνο έρεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη αλεζπρίεο. 
Οη έξεπλεο απνθάιπςαλ όηη ν λεαξόο έθεβνο έρεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη 

αλεζπρίεο όπσο: γηα ηελ ζσκαηηθή εκθάληζε θαη πγεία ηνπ ,γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ ζην 
ζπίηη θαη έμσ από απηό, γηα ηελ ζρνιηθή εξγαζία, γηα ηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα- 
εθπαίδεπζε, επάγγεικα, επηινγή ζπληξόθνπ, γηα ζέκαηα ζξεζθείαο θαη εζηθήο, γηα 
νηθνλνκηθά ζέκαηα θιπ. Σα πξνβιήκαηα απηά γίλνληαη πην έληνλα όηαλ δελ ππάξρεη 
θαηαλόεζε από ηνπο γνλείο γηαηί είλαη απηαξρηθνί, ή έρνπλ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα. 
Πνιιέο θνξέο νη ίδηνη νη έθεβνη απνθεύγνπλ λα ζέηνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο ζηνπο 
γνλείο από θόβν κήπσο ράζνπλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ή κήπσο 
απηά δελ γίλνπλ θαηαλνεηά από ηνπο γνλείο ηνπο ή θαη γεινηνπνηεζνύλ 

 
Πύγρξνλα δεηήκαηα ηεο εθεβείαο 
Σελ εθεβεία ηελ θαηαιαβαίλεη θάπνηνο θαιύηεξα εάλ γλσξίδεη ηνλ εηδηθό 

αλαπηπμηαθό ζύιαθα ζηνλ νπνίν δνπλ νη έθεβνη ηελ ζεκεξηλή επνρή. Έλαο 
παξάγνληαο είλαη ν δηαρσξηζκόο κε βάζε ηελ ειηθία. Οη έθεβνη αιιειεπηδξνύλ 
θπξίσο κε εθήβνπο παξά κε παηδηά κηθξόηεξεο ειηθίαο ή ελειίθνπο. Απηό νθείιεηαη 
ζην γεγνλόο όηη αλ θάλνπλ παξέα κε παηδηά ζα ζεσξνύληαη θαη νη ίδηνη παηδηά αιιά 
νύηε λα θάλνπλ παξέα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο επεηδή ζέινπλ λα αλαθαιύςνπλ 
πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό ηνπο ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ κεγάισλ. Ο δηαρσξηζκόο 
απηόο όκσο κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ο δηαρσξηζκόο από παηδηά 
κηθξόηεξεο ειηθίαο ειαρηζηνπνηεί ηηο επθαηξίεο ησλ εθήβσλ λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα 
ζπκβνπιέςνπλ άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ιηγόηεξα από ηνπο ίδηνπο 

 
Θεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθήβσλ 
ηελ εθεβηθή ειηθία κπνξνύκε λα ζπλαληήζνπκε θαη πνιιά ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη έθεβνη θπξίσο είλαη απζόξκεηνη θαη εθθξάδνπλ άκεζα ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Απηό θέξλεη ζπρλά ζπγθξνύζεηο κε πξόζσπα θαη ζεζκνύο 
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(νηθνγέλεηα, γνλείο, ζρνιείν). Δπηπιένλ έρνπλ αλάγθε από αλαγλώξηζε, επηβεβαίσζε 
θαη επηβξάβεπζε. Ζ αδηαθνξία από ηελ πιεπξά ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη θνηλσληθνύ 
πεξηβάιινληνο, όπσο θαη ε επηθξηηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο, δεκηνπξγεί αηζζήκαηα 
απόξξηςεο θαη απνγνήηεπζε. Δίλαη ηδενιόγνη θαη νξακαηηζηέο. Έρνπλ ηδαληθά θαη 
πηζηεύνπλ ζε πςειέο αμίεο, νλεηξεύνληαη έλαλ θαιύηεξν θόζκν απαιιαγκέλν από ηνλ 
σθειηκηζκό θαη ηνλ θπληζκό πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ησλ 
κεγάισλ. Δπίζεο δηαθξίλνληαη από απνθαζηζηηθόηεηα, ηζρπξή ζέιεζε θαη πάζνο ζε 
ό,ηη πηζηεύνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ. Δίλαη αζπκβίβαζηνη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πείξαο θαη 
ηνπ απζνξκεηηζκνύ, θαη ηνπο ραξαθηεξίδεη επαλαζηαηηθόηεηα, αληηθνκθνξκηζκόο θαη 
ηάζε γηα ακθηζβήηεζε. Έρνπλ θνηλσληθέο επαηζζεζίεο. Αληηδξνύλ ζηελ αδηθία θαη ηελ 
εθκεηάιιεπζε, ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, ηελ 
αζπλέπεηα ιόγσλ θαη πξάμεσλ από ηελ πιεπξά ησλ πνιηηηθώλ.  

 
Γπζθνιίεο ησλ ζεκεξηλώλ εθήβσλ  
Τπάξρεη ζήκεξα κία δηαδεδνκέλε αληίιεςε όηη νη ζεκεξηλνί έθεβνη δελ 

έρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη όηη «ηα έρνπλ όια». 
            Ζ αληίιεςε απηή είλαη θαιό λα ηύρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, δηόηη, παξόιν πνπ 
νη ζεκεξηλνί έθεβνη δελ έρνπλ ελδερνκέλσο πξνβιήκαηα πιηθήο θαη θπζηθήο ηάμεσο, 
κάιινλ έρνπλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο, απ’ όηη παιηόηεξα, πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα 
πξνβιήκαηα, θπξηόηεξα ησλ νπνίσλ είλαη: 
  

 Πξνβιήκαηα εμάξηεζεο, ιόγσ αύμεζεο ηεο ειηθίαο, απόθηεζεο απηνλνκίαο θαη 
νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, κε απνηέιεζκα ηε βίσζε αγσλίαο θαη έληαζεο, πνπ 
νδεγνύλ ζε πξόθιεζε ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ γνλέσλ θαη εθήβσλ-λέσλ. 

 Πξνβιήκαηα απνπξνζσπνπνίεζεο, ιόγσ ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, ε νπνία κε 
κεγάιε επθνιία παξέρεη πνιιά ή θαη ηα πάληα, κε δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνλ 
έθεβν λα κπεη ζε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο γεγνλόο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ηε βίσζε αλίαο θαη πιήμεο. 

 Πξνβιήκαηα έληαζεο, ιόγσ ησλ πνιιώλ πηέζεσλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ, αιιά θαη ηνπ 
ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο γηα πςειέο επηδόζεηο θαη επηηπρία θαη ησλ πνιύ κεγάισλ 
πξνζδνθηώλ ησλ γνλέσλ γη’ απηή ηελ επηηπρία, πξνζδνθηώλ, πνπ δελ 
αληαπνθξίλνληαη πάληνηε ζηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ παηδηνύ ηνπο. 

 Πξνβιήκαηα γνληθώλ εηθόλσλ, ιόγσ δηαηάξαμεο ηεο ζρέζεο ηνπ δεπγαξηνύ, 
γεγνλόο, πνπ δεκηνπξγεί κεγάιεο εληάζεηο, αγσλίεο θαη αλαζθάιεηα ζηνλ έθεβν. 
’ απηή ηελ αλαζθάιεηα ζπκβάιινπλ, θαηά πνιύ, νη γνληθέο εηθόλεο, νη νπνίεο δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ έθεβν ηε βίσζε 
αζθάιεηαο, όπσο ε ζζελαξόηεηα ησλ γνλέσλ, ε αηζηνδνμία, ε εκπηζηνζύλε ζηηο 
δηθέο ηνπο ζέζεηο θαη ε ζεηηθή απηνεθηίκεζή ηνπο. 

 Πξνβιήκαηα έιιεηςεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη κνλαμηάο, ιόγσ ηνπ όηη ιείπεη ε 
επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. Θα ιέγακε όηη πεξηζζόηεξν 
ππάξρεη ζπγθαηνίθεζε θαη όρη ζπκβίσζε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ιείπεη ν 
ιόγνο, ν δηάινγνο, ε δηαζεζηκόηεηα, ε πξνζέγγηζε, ε αληαιιαγή, ε επηθνηλσλία. 
Απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο είλαη ε κνλαμηά, ηελ νπνία βηώλεη  έθεβνο 
βξίζθνληαο αληηζηαζκηζηηθή δηέμνδν ζηελ ηειεόξαζε θαη ζηνπο ειεθηξνληθνύο 
ππνινγηζηέο. Ζ κνλαμηά απηή επηηείλεηαη πεξηζζόηεξν θαη ιόγσ ηεο εξγαζίαο ησλ 
γνλέσλ, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν έθεβνο επηζηξέθνληαο από ην ζρνιείν λα 
βξίζθεη «έλα άδεην ζπίηη θαη έλα γεκάην ςπγείν». Δπίζεο, ε κνλαμηά επαπμάλεηαη 
ζηα παηδηά ησλ πόιεσλ, ιόγσ ηεο ςπρνινγηθήο απόζηαζεο κεηαμύ ζπλνκειίθσλ, 
πνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ όινπ ηξόπνπ δσήο ησλ νηθνγελεηώλ, ηεο δόκεζεο ησλ 
θαηνηθηώλ θαη ηεο αλαζθάιεηαο, πνπ ληώζνπλ θαη νη ελήιηθεο θαη πνπ δηαρέεηαη θαη 
ζηα παηδηά ηνπο. 
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 Πξνβιήκαηα ειεύζεξνπ ρξόλνπ, αιιά θαη ρώξσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλππαξμία 
δηεμόδσλ, νη νπνίεο ζα βνεζνύλ ηνλ έθεβν ζηελ απνθόξηηζή ηνπ από ηηο πνιιέο 
εληάζεηο θαη ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη, θαζώο επίζεο θαη ζηελ επηθνηλσλία κε άιια 
άηνκα, αιιά, θπξίσο, κε ζπλνκειίθνπο. 

 
Τπρνγελήο αλνξεμία θαη βνπιηκία 
Σα ζύκαηα ηεο δηαηαξαρήο πνπ είλαη γλσζηή σο ςπρνγελήο αλνξεμία 

κπνξνύλ λα πεζάλνπλ ζηελ θπξηνιεμία από ηελ πείλα. Έρνληαο έκκνλεο ζθέςεηο γηα 
ην θαγεηό θαη κηα εηθόλα ηνπ «ηέιεηα» αδύλαην, πνπ δελ είλαη εθηθηή, αξλνύληαη λα 
θάλε, θαη κπνξεί λα αξρίζνπλ λα πξνθαινύλ εκεηό ή λα θάλνπλ θαηάρξεζε 
θαζαξηηθώλ. Αλ θαη κπνξεί λα αηζζάλνληαη όηη γίλνληαη νινέλα θαη πην ειθπζηηθά 
αξρίδνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα αδπλαηίδνπλ πνιύ. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κε 
αλνξεμία είλαη γπλαίθεο θάησ ησλ 25 εηώλ. Κνινλόηη ε δηαηαξαρή δελ έρεη κόλν κηα 
πξνζδηνξηζκέλε αηηία πνιιέο γπλαίθεο κε αλνξεμία είλαη πξνθαλώο ζύκαηα ηεο 
εκκνλήο ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ κε ην αδύλαην ζώκα θαη ηεο έκθαζεο ζηελ ζειπθή 
ειθπζηηθόηεηα. Ιακβάλνπλ ζπλερώο ην κήλπκα όηη ην αδύλαην είλαη όκνξθν θαη ην 
παρύ είλαη απσζεηηθό θαη θνβνύληαη όηη νη θακπύιεο θαη ην επηπιένλ βάξνο πνπ 
ζπλνδεύνπλ ηελ εθεβεία ζα ηηο θάλνπλ κε ειθπζηηθέο θαη αλεπηζύκεηεο. Οη 
νηθνγελεηαθέο πηέζεηο γηα λα παξακείλνπλ αδύλαηεο ή λα είλαη ειθπζηηθέο 
επηδεηλώλνπλ ηελ θαηάζηαζε.  

Έσο πξνζθάησο δελ έρεη βξεζεί ζεξαπεία γηα ηελ ςπρνγελή αλνξεμία θαη 
δελ ππάξρεη θακία κέζνδνο αληηκεηώπηζεο πνπ λα είλαη γεληθά απνδεθηή. Οξηζκέλνη 
ζεξαπεπηέο πνπ πηνζεηνύλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ ακείβνπλ ηνπο 
αζζελείο ηνπο κε επαηλνύλ θαη απνδνρή όηαλ ηξώλε. Άιινη επηρεηξνύλ λα αλαιύζνπλ 
ηα πξνβιήκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηα νπνία κπνξεί λα πξνθάιεζαλ ηελ δηαηαξαρή. 
Άιινη πάιη επηθεληξώλνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο ζηάζεηο ηεο αζζελνύο 
αλαθνξηθά κε ην θαγεηό θαη ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο. Χζηόζν, αλεμάξηεηα από ηνλ 
ζεσξεηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ζεξαπεπηή, κπνξεί λα απαηηεζεί λνζειεία θαη 
ρνξήγεζε ηξνθήο κε νξό γηα λα αλαζηξαθεί ε απεηιεηηθή γηα ηελ δσή απώιεηα 
βάξνπο πνπ πθίζηαληαη ζπρλά ηα άηνκα κε αλνξεμία. Ο ζθνπόο όισλ ησλ ζεξαπεηώλ 
ζε άηνκα κε αλνξεμία είλαη λα βνεζεζνύλ ώζηε λα κάζνπλ λα δηαρσξίδνπλ ηα 
αηζζήκαηά ηνπο γηα ην θαγεηό από ηα αηζζήκαηά ηνπο γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη λα 
αλαπηύμνπλ κηα αίζζεζε αμίαο ηνπ εαπηνύ θαη απηνλνκίαο.  

Ζ ςπρνγελήο βνπιηκία έρεη θάπνηα θνηλά ζηνηρεία κε ηελ αλνξεμία αιιά έρεη 
ηαμηλνκεζεί σο μερσξηζηή δηαηαξαρή. Κηα ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη όηη ηα άηνκα κε 
βνπιηκία ζπλήζσο δελ ράλνπλ βάξνο θαη κάιηζηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
ειαθξώο ππέξβαξα. Αλ θαη έρνπλ ππεξβνιηθό άγρνο γηα ην βάξνο ηνπο ηα άηνκα κε 
βνπιηκία όπσο θαη ηα άηνκα κε αλνξεμία, έρνπλ κηα πεξηνδηθή αλεμέιεγθηε επηηαθηηθή 
αλάγθε λα θάλε, θπξίσο γιπθά θαη αικπξά. Σα άηνκα κε βνπιηκία, όηαλ βξίζθνληαη 
ζε «έμαξζε» θαηαλαιώλνπλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο πδαηαλζξάθσλ ζε πνιύ ζύληνκν 
ρξνληθό δηάζηεκα, ζπλήζσο κέζα ζε κηα ή δπν ώξεο. Έπεηηα αηζζάλνληαη 
απειπηζκέλα θαη εθηόο ειέγρνπ. Χο αληηζηάζκηζκα, πξνθαινύλ εκεηό ή παίξλνπλ 
θαζαξηηθά. Όπσο θαη ηα άηνκα κε αλνξεμία ηα πεξηζζόηεξα άηνκα είλαη γπλαίθεο. Ζ 
βνπιηκία ζπλήζσο πξνζβάιεη άηνκα ζηελ ύζηεξε εθεβεία. Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ 
ην 20% ησλ θνηηεηξηώλ εθδειώλνπλ ςπρνγελή βνπιηκία. Κνινλόηη ε βνπιηκία δελ 
έρεη ζαλαηεθόξν απνηέιεζκα, είλαη πάξα πνιύ επηθίλδπλε γηα ην άηνκν θαη απαηηείηαη 
ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. Σα άηνκα κε βνπιηκία αλαπηύζζνπλ γαζηξεληεξηθέο 
δηαηαξαρέο, έιθε ζην ιαηκό θαη ζην ζηόκα θαη δηάβξσζε ησλ δνληηώλ εμαηηίαο ηνπ 
ζπρλνύ πεξάζκαηνο ησλ ηνμηθώλ πγξώλ ηνπ ζηνκάρνπ κέζσ ηνπ εκεηνύ. Δπηπρώο 
ηα άηνκα κε βνπιηκία ηείλνπλ λα αληαπνθξίλνληαη πεξηζζόηεξν ζηελ ζεξαπεία ζε 
ζύγθξηζε κε ηα άηνκα κε αλνξεμία. Σα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα ζπρλά βνεζνύλ 
ζηελ ζεξαπεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο, αθόκα θαη ζε αζζελείο πνπ δελ 
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παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο, ππνδειώλνληαο όηη κπνξεί λα ζπλππάξρεη 
θάπνηα βηνρεκηθή αλσκαιία. 
 

Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε 
 
 Θεσξνύλ όηη δελ αμίδνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηε 

θξνληίδα ησλ άιισλ, αιιά αθόκα θαη όηαλ ηε 
δέρνληαη ηελ αληηκεησπίδνπλ θαρύπνπηα. 

 Δπαλαπαύνληαη, αθόκα θη αλ είλαη νη θαηαζηάζεηο 
ηεο δσήο ηνπο είλαη πξνβιεκαηηθέο, θαη πξνηηκνύλ 
ηε δηαηώληζή ηνπο, παξά λα πιεξώζνπλ ην ηίκεκα 
ηεο αιιαγήο. Οη πεξηζζόηεξεο λνζεξέο 

ζπκπεξηθνξέο είλαη καζεκέλεο θαη πνιιέο θνξέο ε αδπλακία αληηκεηώπηζήο ηνπο 
νθείιεηαη θαη ζηελ έιιεηςε ζέιεζεο, αιιά θαη ζηα δεπηεξνγελή νθέιε, πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηελ δηαηήξεζή ηνπο 

 Ο θόβνο ηεο απόξξηςεο θαηαηξύρεη θαη νξηνζεηεί ηηο πξάμεηο ηνπο. Όηαλ 
εκπιαθνύλ ζε θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε, γίλνληαη ππεξβνιηθά δειόθζνλεο, 
εμαξηεηηθνί ή αλαπηύζζνπλ καδνρηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θνβνύκελνη όηη ζα 
απνιέζνπλ ηελ αγάπε, πνπ κε ηόζε επίπνλε ππέξβαζε θέξδηζαλ. πλήζσο απηή 
ε ζπκπεξηθνξά εμσζεί ηνπο ππόινηπνπο λα ηνπο εγθαηαιείπνπλ, 
επηβεβαηώλνληαο έηζη ηνπο αξρηθνύο ηνπο θόβνπο. 

 παλίσο γίλνληαη δηεθδηθεηηθνί. Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε ηνπο απνηξέπεη από ην 
λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα εκπιέθνληαη ζε ζπγθξνύζεηο, θαη λα 
ππεξαζπίδνληαη ηηο απόςεηο ηνπο, αθόκα θη όηαλ έρνπλ ην δίθην κε ην κέξνο ηνπο. 
Πνιιέο θνξέο πίζσ από ηε ρακειή απηνεηθόλα εκθσιεύεη έλαο ιαλζάλσλ 
λαξθηζζηζκόο, δεδνκέλνπ όηη ε δεηιία ηνπο πξνζηαηεύεη από ηελ έθζεζε ηνπ 
εαπηνύ ηνπο ζηελ θξίζε ησλ άιισλ. 

 Δπηδεηνύλ ηελ επηδνθηκαζία ησλ άιισλ θαη εμαξηνύλ ηε δηάζεζή ηνπο από απηήλ. 
 Παξά ην όηη κπνξεί λα δηαζέηνπλ πςειό δείθηε λνεκνζύλεο, δελ κπνξνύλ λα 

επηιύζνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθνύ πεξηερνκέλνπ. Δίλαη επηξξεπείο ζην 
κπζηηθηζκό θαη ηε κνηξνιαηξία. 

 Αδπλαηνύλ ή αξλνύληαη λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη 
αηζζάλνληαη ακεραλία, όηαλ νη άιινη ηνπο επαηλνύλ. 

 Ζ ηαπηόηεηα ηνπ εαπηνύ ηνπο είλαη απξνζδηόξηζηε, ρσξίο ζπλέπεηα θαη 
ζηνρνζεζία. Τηνζεηνύλ ζπκπεξηθνξέο, γηα λα γίλνπλ αξεζηνί ζηνπο άιινπο. 

  Έρνπλ ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα. 
 Γίλνληαη επηζεηηθνί, όηαλ απεηιεζνύλ, εηδηθά εάλ δηαζέηνπλ πςειή θαηλνκεληθή 

απηνεθηίκεζε. 

 Θάζε καηαίσζε ζηε δσή ηνπο είλαη πεγή αλεμέιεγθηνπ άγρνπο, κειαγρνιίαο θαη 
απνζπληνληζκνύ. 

 Δίλαη εμαξηεκέλνη από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη δηαηεξνύλ ηε ζρέζε απηή θαη κεηά 
ηελ ελειηθίσζε. 

 Δθδειώλνπλ ζπρλά λεπξσηηθέο ζπκπεξηθνξέο, όπσο ξνπή πξνο ηνλ αιθννιηζκό, 
ηε ραξηνπαημία, ηα λαξθσηηθά, ηνλ ππεξθαηαλαισηηζκό, ηηο ζεμνπαιηθέο 
αθξόηεηεο θαη ηνλ εδνληζκό. 

  
 

Αο δνύκε κεξηθέο ζθέςεηο πνπ βνεζνύλ, 
πξνζηαηεύνπλ θαη ελδπλακώλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή 
καο: 

 Λα ραηξόκαζηε γηα θάζε επηηπρία καο 
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 Οπνηαδήπνηε απνηπρία είλαη επθαηξία γηα έλα λέν μεθίλεκα 
 Θάζε απνηπρία θξύβεη κέζα ηεο επθαηξίεο γηα λέα πξόνδν  
 Όηαλ απνηπραίλνπκε ζε θάηη δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά όηη θηαίκε εκείο. Χζηόζν 

ε αλάιπζε ηεο απνηπρίαο κάο θάλεη θαιύηεξνπο 

 Όηαλ θάλακε όζα ζθεθηήθακε όηη έπξεπε λα θάλνπκε γηα λα πεηύρνπκε θάηη, 
αιιά δελ ην θαηνξζώζακε, δελ πξέπεη λα ζηελαρσξηόκαζηε πνιύ ή λα ξίρλνπκε 
ην θηαίμηκν ζηνλ εαπηό καο. Θα ππάξρνπλ πάληα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δηόηη είλαη 
αλαπόθεπθηεο 

 Λα εζηηαδόκαζηε ζηα ζεηηθά ησλ πξνζπαζεηώλ καο. Λα βιέπνπκε ηη θάλακε, ηη 
πέηπρε θαη λα αληινύκε δηδάγκαηα πνπ ζα εθαξκόδνπκε ζε κειινληηθέο καο 
πξνζπάζεηεο 

 Οη πξνζδνθίεο καο ζηε δσή πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθέο. Λα βάδνπκε ηνλ πήρε ζην 
ύςνο ησλ δπλαηνηήησλ καο 

 Κάζεηε λα ζπγρσξείηε ηνλ εαπηό ζαο, όπσο πξέπεη λα ζπγρσξείηε θαη άιινπο. 
Θαλέλαο δελ είλαη ηέιεηνο θαη όινη θάλνπκε ιάζε. Ζ επηείθεηα θαη ε ζπγρώξεζε 
κεηώλνπλ ην ζηξεο θαη ηελ ςπρηθή θαηαπόλεζε. Σαπηόρξνλα δίλνπλ δύλακε γηα 
έλα λέν μεθίλεκα 

 Αο απνθεύγνπκε ηηο απαηζηόδνμεο ζθέςεο. Αο ζθεθηόκαζηε κε έλα ζεηηθό, 
αηζηόδνμν θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν. Έηζη θαιιηεξγείηαη κέζα καο ε δύλακε γηα 
πξσηνβνπιίεο θαη θαηλνηόκεο δξάζεηο, ράξηο ζε κηα ηζρπξόηεξε απηνεθηίκεζή 
καο. 

                  

Γλσκηθά γηα ηελ απηνπεπνίζεζε 
 Ξξέπεη λα είζαη ν εαπηόο ζνπ θαη όρη απηόο πνπ ζέινπλ νη άιινη. 

Φξήληξηρ Λίηζε, 1844-1900, Γεξκαλόο θηιόζνθνο 

 Ξνηέ λα κε κηιάο άζρεκα γηα ηνλ εαπηό ζνπ. 
Ραιεϋξάλδνο, 1754-1838, Γάιινο πνπξγόο Δμσηεξηθώλ 

 Θαλείο δελ κπνξεί λα ζε θάλεη λα λνηώζεηο θαηώηεξνο ρσξίο ηε 
ζπγθαηάζεζή ζνπ. 

Eleanor Roosevelt, 1884-1962, Ακεξηθαλίδα, ζύδπγνο ηνπ Φ.Ονύδβειη 

 Καγεία είλαη λα πηζηεύεηο ζηνλ εαπηό ζνπ. Αλ κπνξείο λα ην θάλεηο 
απηό, κπνξείο λα θάλεηο ηα πάληα. 

Βόιθγθαλγθ Γθαίηε, 1749-1832, Γεξκαλόο πνηεηήο & θηιόζνθνο  
 Ρν εξώηεκα δελ είλαη πνηνο ζα κνπ ην επηηξέςεη, αιιά πνηόο ζα κε 

ζηακαηήζεη.  
Ayn Rand, 1905-1982, Ακεξηθαλίδα ζπγγξαθέαο& θηιόζνθνο 

 Αλ γίλεηο θίινο κε ηνλ εαπηό ζνπ, δελ ζα είζαη πνηέ κόλνο. 
Maxwell Maltz, 1899-1975, Ακεξηθαλόο ζπγγξαθέαο απηνβνήζεηαο 

 Λα έρεηο εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ζνπ, θαη ηόηε ζα μέξεηο πώο λα 
δήζεηο ηε δσή ζνπ. 

Βόιθγθαλγθ Γθαίηε, 1749-1832, Γεξκαλόο πνηεηήο & θηιόζνθνο 

 Σν παλ δελ είλαη λα απνθεύγεηο ηελ θαηαηγίδα, αιιά λα κε ράζεηο ηε δσή ζνπ 
κέζα ζ’ απηήλ. Κεηά ν ήιηνο μαλαβγαίλεη θαη ε δσή ζπλερίδεηαη.   

 Κπνξεί λα είζαη κόλν έλαο άλζξσπνο ζε απηό ηνλ θόζκν, αιιά κπνξεί θαη λα 
είζαη  νιόθιεξνο ν θόζκνο γηα έλαλ άλζξσπν. 

 Ζ δπζηπρία απηνύ ηνπ θόζκνπ είλαη όηη νη ειίζηνη είλαη γεκάηνη απηνπεπνίζεζε 
ελώ νη έμππλνη θαη ηθαλνί γεκάηνη ακθηβνιίεο. 

 
 
 
 
 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=159
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=120
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=7
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1058
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1951
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=7


9 

 

 
Ζ ΠΥΚΑΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΗΓΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ ΠΡΖΛ ΔΦΖΒΔΗΑ 

 

Ήδε από ηελ ειηθία ησλ 2-3 εηώλ, ηα παηδηά δείρλνπλ ελδηαθέξνλ λα 
γλσξίζνπλ ην ζώκα ηνπο. Σν παηδί ζηγά-ζηγά παξαηεξεί, αγγίδεη, αξρίδεη λα ζπγθξίλεη 
θαη λα αληηιακβάλεηαη ηηο δηαθνξέο ησλ δύν θύισλ, λα δηακνξθώλεη ηε ζεμνπαιηθή 
ηνπ ηαπηόηεηα θαη λα ηαπηίδεηαη κε ην γνληό ηνπ ίδηνπ θύινπ. Παξάιιεια, αξρίδνπλ 
νη πξώηεο απνξίεο ζε ζρέζε κε ην ζώκα ηνπ θαη ηε γέλλεζή ηνπ. 

 
ΘΝΟΗΡΠΗΑ : Σν όξγαλν ησλ θνξηηζηώλ πνπ ζα ηνπο δώζεη ηε δπλαηόηεηα 

λα θάλνπλ παηδηά, απνηειείηαη από δηάθνξα κέξε. Τπάξρεη ην κέξνο πνπ 
δεκηνπξγνύληαη ηα σάξηα, ην κέξνο πνπ γνληκνπνηνύληαη, ν ρώξνο πνπ ην σάξην 
κεγαιώλεη θαη γίλεηαη κσξό, θαζώο θαη έλα άλνηγκα από όπνπ βγαίλεη ην κσξό όηαλ 
είλαη έηνηκν.  

 
ΑΓΝΟΗΑ: Σα όξγαλα ησλ αγνξηώλ έρνπλ πξννξηζκό λα γνληκνπνηνύλ ηα 

σάξηα πνπ παξάγνπλ νη γπλαίθεο.  
 
Ζ πξώηε ζρέζε κε ην άιιν θύιν θαη ε πξώηε εξσηηθή επαθή 
Σν εξσηηθό ελδηαθέξνλ, ν ξνκαληηζκόο, ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ε 

γιώζζα ηνπ ζώκαηνο θπζηνινγηθά αλαπηύζζνληαη θαηά ηε κέζε θπξίσο εθεβεία, 
σζηόζν γλσζηαθά θαη ςπρνθνηλσληθά ν έθεβνο δελ είλαη έηνηκνο λα δηαρεηξηζηεί όιν 
ην ζπλαηζζεκαηηθό, αιιά θαη νξγαληθό θνξηίν κηαο νινθιεξσκέλεο ζεμνπαιηθήο 
επαθήο. Δμηδαληθεύεη ην ζύληξνθν θαη ελζνπζηάδεηαη εύθνια, απνγνεηεύεηαη 
γξήγνξα, νη ξνκαληηθέο ζρέζεηο ηνπ δηαξθνύλ ιίγν θαη είλαη πνιιέο ζηε ζεηξά 
(θαηλόκελν serialmonogamy). Δπηπιένλ δελ έρεη αλαπηύμεη ηελ ππνζεηηθή ηνπ ζθέςε 
θαη είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζην παξόλ κε απνηέιεζκα λα αληηιακβάλεηαη κε δπζθνιία 
ηηο κειινληηθέο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπ θαη λα αλαπηύζζεη ηνλ «πξνζσπηθό ηνπ 
κύζν (personalmyth)»: «είκαη άηξσηνο θαη απνθιείεηαη λα κνπ ζπκβεί θάηη θαθό». 

Κόλν νη ώξηκνη άλζξσπνη κπνξνύλ, ζε θάπνην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο 
αξρίδνπλ εθείλα ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα λα θάλνπκε παηδηά λα 
ιεηηνπξγνύλ. Απηή ε πεξίνδνο ιέγεηαη εθεβεία. Όηαλ νινθιεξσζεί νη γπλαηθείεο 
σνζήθεο παξάγνπλ ηαθηηθά σάξηα θαη νη αλδξηθνί όξρεηο ζπεξκαηνδσάξηα. Κεηά ηελ 
εθεβεία ην ζώκα ζπλερίδεη λα κεγαιώλεη θαη λα σξηκάδεη. 

 
Ξόηε αξρίδεη ε εθεβεία  
Ζ ειηθία ηεο εθεβείαο δελ είλαη ε ίδηα γηα η’ αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα. Σν ζώκα 

ησλ θνξηηζηώλ αξρίδεη λα εμειίζζεηαη αλάκεζα ζηα 11 θαη ηα 14, ελώ ησλ αγνξαίσλ 
αλάκεζα ζηα 13 θαη 16.  Θάζε άλζξσπνο είλαη δηαθνξεηηθόο, ζε κεξηθνύο αξρίδεη ε 
εθεβεία έλα-δύν ρξόληα λσξίηεξα ζε άιινπο αξρίδεη αξγόηεξα. Γελ είλαη αλάγθε λα 
αλεζπρεί θαλείο αλ ην ζώκα ηνπ ζα εμειηρζεί ζσζηά. Σειηθά όινη πεξλνύλ από ηελ 
εθεβεία.  

 
Ξώο γίλεηαη ε αξρή  
Ζ εθεβεία μεθηλά από έλα κηθξό όξγαλν ηνπ εγθεθάινπ πνπ ιέγεηαη 

ππνζάιακνο. Όηαλ απηό είλαη πηα ώξηκν θη έρεη ηελ θαηάιιειε ειηθία, αξρίδεη λα 
παξάγεη νξηζκέλεο νπζίεο πνπ ιέγνληαη νξκόλεο. ηελ αξρή παξάγνληαη κόλν κηθξέο 
πνζόηεηεο από νξκόλεο, θάζε δύν ώξεο ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ. Απηέο 
νη νξκόλεο ελεξγνπνηνύλ ηελ ππόθπζε πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ παξάγεη 
κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο από δύν άιιεο νξκόλεο, ηόζν ζη’ αγόξηα όζν θαη ζηα 
θνξίηζηα. Ζ κία ιέγεηαη απμεηηθή θαη ε άιιε είλαη ε ινπηενηξόπνο νξκόλε.  
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Ρα σάξηα  
Οη σνζήθεο παξάγνπλ πεξίπνπ θάζε 28 κέξεο έλα ώξηκν σάξην. Αλ ην ώξηκν 

σάξην ελσζεί κε έλα ζπεξκαηνδσάξην, ηόηε ιέκε πσο γνληκνπνηήζεθε θαη 
κεγαιώλνληαο κέζα ζηε κήηξα ζρεκαηίδεηαη έλα κσξό. Ζ κήηξα θάζε θνξά θηηάρλεη 
πξνιεπηηθά κηα παρηά εζσηεξηθή επηθάλεηα ζαλ ζηξώκα γηα λα δερζεί ην σάξην. Αλ 
ην σάξην δελ γνληκνπνηεζεί ην ζηξώκα απνβάιιεηαη καδί κε ιίγν αίκα. Απηή ε 
δηαδηθαζία ιέγεηαη έκκελα θαη ην αίκα πνπ ράλεηαη ιέγεηαη πεξίνδνο.    

 
Ρα έκκελα(πεξίνδνο)  
Σελ πξώηε κέξα ησλ εκκήλσλ απνβάιιεηαη ε παρηά εζσηεξηθή επηθάλεηα 

ηεο κήηξαο καδί κε ιίγν αίκα, απηό ιέγεηαη πεξίνδνο. Σαπηόρξνλα αξρίδεη λα σξηκάδεη 
έλα θαηλνύξγην σάξην ζηελ σνζήθε, παίξλνληαο ζήκα από ηελ απμεηηθή νξκόλε ηεο 
κέζα ζε έλαλ κηθξό ζάθν - ην σνζπιάθην.  

 
Έλα γπλαηθείν ζώκα  
Κε ηελ εθεβεία ην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ αξρίδεη λα απνθηά θακπύιεο. Όηαλ 

αξρίζνπλ νη σνζήθεο ησλ θνξηηζηώλ λα παξάγνπλ νηζηξνγόλν παίξλεη ην ζηήζνο 
κήλπκα από απηήλ ηελ νξκόλε θαη κεγαιώλεη. ηελ αξρή θνπζθώλεη κόλν ιίγν θάησ 
από ηεο ξώγεο. Κεηά κήλα κε ηνλ κήλα κεγαιώλεη θαη ζηξνγγπιεύεη. Σν ζηήζνο είλαη 
πξννξηζκέλν λα παξάγεη γάια όηαλ ε γπλαίθα θάλεη κσξό θαη νη αδέλεο ηνπ 
πξνεηνηκάδνληαη θηόιαο από ηελ εθεβεία. Θαη νη γνθνί αιιάδνπλ αλ βάιεηο ηα ρέξηα 
ζηε κέζε ζνπ θαη πηέζεηο πξνο ηα θάησ ζα αηζζαλζείο έλα θόθαιν. Απηό ην θόθαιν 
είλαη κέξνο ηεο ιεθάλεο πνπ έρεη ζρήκα θπθιηθό. Ζ ιεθάλε αλαπηύζζεηαη κε εηδηθό 
ηξόπν, ζύκθσλα κε ην κήλπκα πνπ παίξλεη από ηηο νξκόλεο. Οη νξκόλεο θάλνπλ ηε 
ιεθάλε ησλ θνξηηζηώλ λα γίλεη πην πιαηηά, γηα λα ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο λα πεξάζεη 
έλα κσξό ζηε γέλλα.  

 
Έλα αληξηθό ζώκα 
Σα αγόξηα αλαπηύζζνληαη δηαθνξεηηθά. Οη νξκόλεο θάλνπλ ηε ιεθάλε ηνπο 

καθξόζηελε, ηνπο ώκνπο ηνπο θαξδείο θαη ηνπο κύεο ηνπο πην έληνλνπο. Σν ζηήζνο 
ησλ αγνξηώλ δελ κεγαιώλεη, ζε κεξηθά αγόξηα θνπζθώλεη ιίγν ε πεξηνρή γύξσ από 
ηηο ξώγεο. Αθόκα θη αλ ζπκβεί απηό δελ θαίλεηαη πνιύ θαη ην θνύζθσκα θεύγεη όηαλ 
νη νξκόλεο βξνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο.   

 
Εεηήκαηα βάξνπο  
Σα πεξηνδηθά κόδαο είλαη γεκάηα κε γνεηεπηηθέο θσηνγξαθίεο αλζξώπσλ κε 

θαινθηηαγκέλα ζώκαηα , πνπ ηνπο πεγαίλνπλ ζαπκάζηα ηα κνληέξλα ξνύρα. Σν 
επράξηζην είλαη πώο, ηώξα πνπ κεγαιώλεηο ζα κπνξείο λα θνξάο ηα ξνύρα ησλ 
κεγάισλ. Σν πξόβιεκα είλαη πσο κεξηθνί αλεζπρνύλ γηαηί δελ κνηάδνπλ κε ηνα 
καλεθέλ. Σν πξαγκαηηθό ζρήκα ηνπ ζώκαηνο ζνπ εμαξηάηε από ην ηδηαίηεξν 
πξόγξακκα πνπ είλαη γξακκέλν ζε θάζε ηνπ θύηηαξν, θαη απηό ην θιεξνλόκεζεο από 
ηνπο γνλείο ζνπ. Γελ ζα γίλεηο βέβαηα νιόηδηνο κε εθείλνπο, αιιά ζα έρεηο ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ. Γελ κπνξείο λα αιιάμεηο  ηνλ ηξόπν πνπ 
κεγαιώλνπλ ηα θόθαια ζνπ. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, όκσο, κπνξείο λα 
αιιάμεηο ην βάξνο ζνπ. Απηό εμαξηάηαη από ην ηη ηξσο. Γηα λα είλαη ην ζώκα ζνπ όζν 
πην σξαίν γίλεηαη, πξέπεη ην βάξνο ζνπ λα είλαη αλάινγν κε ην ύςνο ζνπ. Σν πνιύ 
πάρνο, αιιά θαη ε κεγάιε αδπλακία , ζα ζε θάλνπλ λα ληώζεηο δπζάξεζηα. 
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Δθεβεία : Ξξόηππα θαη εζηζκόο ζην δηαδίθηπν  

 
Ρη είλαη ν εζηζκόο ζην δηαδίθηπν 
Ο εζηζκόο ζην δηαδίθηπν κηα ζρεηηθά λέα κνξθή εμάξηεζεο, πξνηάζεθε σο 

όξνο πξώηε θνξά από ηνλ Goldberg (1995) θαη έγηλε δεκνθηιήο κε ηελ θαηλνηόκν 
έξεπλα ηεο Young (1996), αλαθέξεηαη ζηελ «θαηαλαγθαζηηθή, ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ 
δηαδηθηύνπ θαη ηνλ εθλεπξηζκό ή δπζζπκηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηε 
ζηέξεζή ηεο. Απνηειεί κηα θαηάζηαζε, πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή έθπησζε ζηελ 
θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ή αθαδεκατθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. 

Σν θαηλόκελν ζπλήζσο εκθαλίδεηαη αξρηθά ζε εθήβνπο θαηά ηελ πξώηκε 
εθεβεία (10-14 εηώλ) ή θαη ζε κηθξόηεξε αθόκε ειηθία. Δίλαη πην έληνλν θαηά ηελ 
κέζε εθεβεία (15-17 εηώλ), θαηά ηελ νπνία νη έθεβνη πεηξακαηίδνληαη θαη ζηαδηαθά 
απηνλνκνύληαη, θαζώο θαη θαηά ηελ όςηκε εθεβεία (> 17 εηώλ). Οη πεξηζζόηεξνη 
εμαξηεκέλνη έθεβνη αζρνινύληαη κε ειεθηξνληθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ζην ζπίηη ή ηα 
internet cafe. Έλαο αθόκα πιεζπζκόο πςεινύ θηλδύλνπ είλαη απηόο ησλ θνηηεηώλ, νη 
νπνίνη θαινύληαη πνιιέο θνξέο γηα πξώηε θνξά λα νξηνζεηήζνπλ νη ίδηνη ηε ρξήζε 
Γηαδηθηύνπ ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ, καθξηά από νηθνγελεηαθό έιεγρν αιιά θαη ρσξίο 
ην μεθάζαξα δνκεκέλν πιαίζην ππνρξεώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κέζεο εθπαίδεπζεο. 
πνξαδηθά εκθαλίδεηαη ην πξόβιεκα θαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο όπνπ θπξίσο αθνξά 
πεξηπηώζεηο ππέξκεηξεο ελαζρόιεζεο κε θνηλσληθή δηθηύσζε αιιά θαη δηαδηθηπαθό 
ηδόγν. 

Ο εζηζκόο ησλ εθήβσλ ζην δηαδίθηπν κπνξεί, επίζεο λα είλαη ην 
απνηέιεζκα άιισλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ, όπσο θαηάζιηςε,  αγρώδεηο δηαηαξαρέο, 
 δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο, ππεξθηλεηηθόηεηα θαη θνηλσληθή θνβία. πρλά όκσο ε 
αλάπηπμε θαηαζιηπηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο ή άγρνπο έπεηαη ηεο εκθάληζεο ηνπ εζηζκνύ, 
όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο εζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Απηό θαηαδεηθλύεη ηελ 
αλαγθαηόηεηα εθηίκεζεο θάζε πεξίπησζεο από εηδηθό ςπρηθήο πγείαο ν νπνίνο ζα 
είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη ηελ ύπαξμε ή κε ζπλλνζεξώλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν Γηαδίθηπν έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θαιύςεη ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο 
αλάγθεο ελόο αηόκνπ. Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ πνπ πξνθύπηεη από ηε 
θύζε ηνπ είλαη όηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα «ηδαληθή θαηάζηαζε εαπηνύ», όπνπ 
ην άηνκν κπνξεί λα εμεξεπλήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ ρσξίο λα 
έρεη πεξηνξηζκνύο θαη ζπλέπεηεο. ην Γηαδίθηπν δελ ππάξρνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο ησλ 
πξάμεσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα κπεη θαη λα βγεη όπνηε ζέιεη, ελώ κπνξεί λα θαιύςεη 
ηελ όπνηα εμσηεξηθή εκθάληζε, αθνύ δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή. Σαπηόρξνλα, ν 
έθεβνο κπνξεί λα ελζαξθώζεη δηαθνξεηηθνύο ξόινπο, ή λα πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθέο 
ηαπηόηεηεο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δηαδηθηπαθή εκπεηξία, εμαηηίαο ηεο αλσλπκίαο, 
πνπ ζπληζηά θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Γηαδηθηύνπ.  

 
 
Αηηίεο  

• ςπρνινγηθά αίηηα 
• δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί θαη ζπλέπεηεο  
• ε ελζάξθσζε δηαθνξεηηθώλ ξόισλ 
• ην πξόβιεκα ηνπ εζηζκνύ εκθαλίδεηαη 

πεξηζζόηεξν ζηα αγόξηα  
• θαη εκθαλίδεηαη ζε άηνκα πνπ κεγαιώλνπλ κέζα ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο 

(δελ έρνπλ πνιινύο θίινπο, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο,bullying θ.α) 
πλήζσο, ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα ηνπ εζηζκνύ ζην 

δηαδίθηπν είλαη αγόξηα θαη κεγαιώλνπλ ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο (δπζιεηηνπξγηθέο 
νηθνγέλεηεο). Πξόζθαηεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα θαηέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο γνληθήο 
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κέξηκλαο θαη θξνληίδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζηζκνύ ζην Γηαδίθηπν. Ζ βέιηηζηε 
παξνρή γνληθήο κέξηκλαο ραξαθηεξίδεηαη από θξνληίδα θαη πγηή πξνζηαηεπηηθόηεηα, 
νύησο ώζηε ην παηδί λα θαηεπζύλεηαη θαη λα θαζνδεγείηαη κε επάξθεηα ζε έλα 
αζθαιέο πεξηβάιινλ, ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ γηα ηελ αλάδεημε 
πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο θαη απηνλόκεζεο. Αληίζεηα, ππεξπξνζηαηεπηηθόηεηα ησλ 
γνλέσλ θαη ρακειά επίπεδα θξνληίδαο ζπληζηνύλ ην πξόηππν κέξηκλαο 'affectionless 
control' (έιεγρνο ρσξίο ζηνξγή) ην νπνίν ζπλδέζεθε κε πςειόηεξεο βαζκνινγίεο 
εζηζκνύ ζην Γηαδίθηπν. 

 
Ξνηα ζπκπηώκαηα παξνπζηάδνληαη 
Έλαο έθεβνο εζηζκέλνο ζην δηαδίθηπν ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο εκθαλίδεη ηα 

αθόινπζα ζπκπηώκαηα: 
•  Δμηδαλίθεπζε ηνπ κέζνπ. Ο ρξήζηεο ζεσξεί ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή 
ην Γηαδίθηπν ην ζεκαληηθόηεξν θαη κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο 
ηνπ. 
• Αιιαγή ηεο δηάζεζεο. Ο έθεβνο εκθαλίδεη αύμεζε επηζεηηθόηεηαο (ζπκόο, 
άγρνο, βία) 
• πλερώο απμαλόκελε αλάγθε ρξήζεο δηαδηθηύνπ 
• ύγθξνπζε. Αληίιεςε πξνβιήκαηνο, έιιεηςε ηθαλόηεηαο πεξηνξηζκνύ 
ρξήζεο. 
 
Δπηπηώζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ έθεβν 
νβαξέο επηπηώζεηο εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

ηνπ εθήβνπ. Κεηώλεηαη ν ρξόλνο πνπ πεξλάεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηα ρόκπη θαη νη 
θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ, απμάλεηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο παρπζαξθίαο, 
κπνζθειεηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη νθζαικηθώλ παζήζεσλ ιόγσ ησλ πνιιώλ σξώλ 
κπξνζηά ζηελ νζόλε. Παξάιιεια, νη εζηζκέλνη ζην Γηαδίθηπν παξακεινύλ ηε 
ζσκαηηθή ηνπο πγηεηλή, ελώ θάλνπλ πνιιέο απνπζίεο ζην ζρνιείν κε απνηέιεζκα 
αθόκε θαη λα ράλνπλ ηελ ζρνιηθή ρξνληά.  

 
 

Ππλδπαζκόο εζηζκνύ κε ηα πξόηππα  
Οη έθεβνη είλαη όιε κέξα ζην δηαδίθηπν. Δθεί έξρνληαη ζε επαθή κε 

αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν κε ηνπο ζαπκάδνπλ ηνλ ίδην άλζξσπν (ηξαγνπδηζηή, 
κνπζηθό, παξνπζηαζηή), ζπλήζσο εθήβνπο θαη δεκηνπξγνύλ παξέεο ηηο νπνίεο 
απνθαινύλ νηθνγέλεηεο. Γηα ηελ επηθνηλσλία κε απηά ηα άηνκα, αλαπηύζζνπλ κία δηθή 
ηνπο γιώζζα ε νπνία ζηελ νπζία είλαη κία παξαιιαγή ηεο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο 
γιώζζαο ζηελ νξζνγξαθία θαη ζεκαζία ιέμεσλ (π.ρ ΑΥΛΔ - αρ λαη-, ΛΔΣΗ-λαη ηη-, 
LEL-laugh extremely loud-). Ιόγσ ρξήζεο θνηλήο γιώζζαο θαη ηεο αγάπεο γηα έλαλ 
θαιιηηέρλε κέλνπλ «θνιιεκέλνη» ζην Γηαδίθηπν όιε κέξα γηα λα κηιήζνπλ κε 
αλζξώπνπο πνπ γλώξηζαλ ζην Γηαδίθηπν (θαη δελ ηνπο γλσξίδνπλ πξνζσπηθά) θαη 
ηνπο ληώζνπλ πην θνληά από ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Αθνινπζνύλ ηνπο δηάζεκνπο ζε 
όια ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social media π.ρ facebook, twitter, vine, tumbler, 
Instagram, musical.ly, we<3it). Καζαίλνπλ λέα ηνπο θαη ηα ζρνιηάδνπλ κε ηνπο 
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θίινπο-νηθνγέλεηεο ηνπο online. ηγά ζηγά απνθηνύλ αγάπε (δειαδή, κία εκκνλή) θαη 
γηα άιινπο θαιιηηέρλεο θαη έηζη κέλνπλ κέζα ώξεο αηειείσηεο πξνζπαζώληαο λα 
κάζνπλ λέα, λα απνζεθεύζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο θ.α. Πιένλ ν θύξηνο ιόγνο πνπ 
είλαη online 10 ή θαη πεξηζζόηεξεο ώξεο είλαη γηα ην notice, δειαδή, κηα θαηάζηαζε 
θαηά ηελ νπνία ην άηνκν ζηέιλεη κελύκαηα, tweets θιπ ζηνλ δηάζεκν κε ηελ ειπίδα 
λα ιάβεη απάληεζε: repost , favourite, re tweet θ.α (νη όξνη απηνί ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζε Twitter θαη Instagram δηόηη νη πξνζπάζεηεο γηα notice γίλνληαη εθεί. Ιόγσ 
δηαθνξάο ώξαο νη έθεβνη κέλνπλ μύπληνη ην βξάδπ κε ηελ ειπίδα, λα ηνπο «δεη» 
θάπνηνο δηάζεκνο θαη λα ηνπο θάλεη notice. 

 
Αλάιπζε ςπρνινγίαο (νπηηθή ςπρνιόγνπ) 
Ο όξνο «εζηζκόο» ζην Γηαδίθηπν παξακέλεη ακθηιεγόκελνο από ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ελ ηνύηνηο έρνπλ αλαθεξζεί αξθεηέο πεξηπηώζεηο εθήβσλ 
πνπ δαπαλνύλ ππεξβνιηθά πνιιέο ώξεο κπξνζηά ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή 
παίδνληαο ειεθηξνληθά-δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, κηιώληαο δηαδηθηπαθά ζε δσκάηηα 
ζπλνκηιηώλ ή ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (π.ρ. facebook), ελώ μερλνύλ ή 
παξακεινύλ άιιεο ζεκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 
Αλάιπζε ςπρνινγίαο (νπηηθή εζηζκέλνπ) 
Ο αζζελήο δελ αληηιακβάλεηαη όηη είλαη εζηζκέλνο. Πνιινί δελ ζεσξνύλ ηνλ 

εζηζκό ζην δηαδίθηπν πξαγκαηηθό θαη έηζη ν εζηζκέλνο ζεσξεί όηη ν ππόινηπνο θόζκνο 
δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη θαη πσο ζηξέθνληαη όινη ελαληίσλ ηνπ. Ληώζεη κνλαμηά. 
Αηζζάλεηαη πσο ην δηαδίθηπν ηνλ θαηαιαβαίλεη θαη ηνλ θξνληίδεη. Γελ δέρεηαη λα 
αλαδεηήζεη θάπνηα ζεξαπεία. Οη αζζελείο απνθηνύλ αηζζήκαηα θαησηεξόηεηαο. 

 
Θεξαπεία  

 ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα  
 νη νκάδεο απεμάξηεζεο 
 θαξκαθνζεξαπεία  
 ε παξαδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη όρη ε πξνζπάζεηα θάιπςήο ηνπ, ε θνηλή 

ζηάζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ από ηα παηδηά ηνπο, 
ε παξνρή ππνζηήξημεο, ε αλαδήηεζε βνήζεηαο από θάπνηνλ εηδηθό θαη ε 
ηνπνζέηεζε ηνπ ππνινγηζηή ζε έλα νξαηό ζεκείν ζην ζπίηη θαη όρη ζην 

δσκάηην ηνπ παηδηνύ.  
 έιεγρνο ζηηο ώξεο ρξήζηε ηνπ ππνινγηζηή 

 
  Ξεξίιεςε – Ππκπέξαζκα  
Όινη νη έθεβνη ληώζνπλ κόλνη κεξηθέο θνξέο 

ζηελ δσή ηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Δίλαη ε 
επνρή πνπ αληηιακβάλεζαη ηνλ θόζκν γύξσ ζνπ θαη 
καζαίλεηο ηη ζεκαίλεη «ηνμηθή» ζρέζε ή ςεύηηθε θηιία. 
Δίλαη ε επνρή ησλ αγώλσλ θάζε εθήβνπ ελάληηα ζην 
θαηεζηεκέλν θαη ζηνλ ζπληεξεηηζκό. Πνιιέο θνξέο ζα 
ληώζεηο κόλνο θαη ρσξίο ειπίδα. Αιιά πξέπεη λα 

αγσληζηείο . Βξεο ηξαγνύδηα πνπ ζε εθθξάδνπλ, ηζηνξίεο αλζξώπσλ πνπ ζε εκπλένπλ 
αθόκε θη αλ νη ίδηνη απέηπραλ. Αλ πηζηεύεηο πσο ν θόζκνο δελ έρεη πηα εηιηθξηλείο 
αλζξώπνπο, γίλε εζύ έλαο. 
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ΔΦΖΒΔΗΑ : ΔΘΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΘΑΞΛΗΠΚΑ  

  
Ρη είλαη ην ηζηγάξν 
Σν ηζηγάξν απνηειείηαη από κηθξά θνκκάηηα επεμεξγαζκέλνπ θαπλνύ πνπ 

είλαη ηπιηγκέλα ζε ραξηί. Έρεη θπιηλδξηθό ζρήκα θαη κπνξεί λα έρεη ζην έλα ηνπ άθξν 
επηζηόκην κε θίιηξν. Γηα απηόλ ην ζθνπό ην έλα ηνπ (άθηιηξν) άθξν αλαθιέγεηαη 
θαζώο ην άιιν ηνπνζεηείηαη ζην ζηόκα ηνπ θαπληζηή, από όπνπ εηζπλέεηαη ν θαπλόο 
πνπ παξάγεηαη. 

  
Ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο θαπλίδνπλ νη έθεβνη 

 Γηα αξθεηνύο ην θάπληζκα απνηειεί  «καγθηά» 

 Κεξηθνί έθεβνη δεηνύλ ηελ απόιαπζε από ην θάπληζκα θαη πξνζπαζνύλ λα 
εξεκήζνπλ ηα λεύξα ηνπο κε απηό ηνλ ηξόπν. 

 Γηα κεξηθνύο, ην θάπληζκα απνηειεί έλα κέζνλ γηα λα εηζρσξήζνπλ θαη λα 
αλήθνπλ ζηνπο θύθινπο / νκάδεο πνπ νη ίδηνη ζεσξνύλ αμηόινγνπο. 

 Οξηζκέλνη πηζηεύνπλ όηη ην θάπληζκα ηνπο δίλεη θάπνην ζηπι. Ηδηαίηεξα νη 
λεαξνί ζεσξνύλ όηη νη θνπέιεο ην βξίζθνπλ ειθπζηηθό. 

 Πνιύ ζπρλά ην θάπληζκα αξρίδεη ηπραία από πεξηέξγεηα. 
 Κεξηθνί έθεβνη θαπλίδνπλ από αληίδξαζε ζηνπο θαλνληζκνύο.  
 Δπεηδή θαπλίδνπλ θαη νη θίινη ηνπο 

 Άιινη επεξεάδνληαη από ηε δηαθήκηζε. 
 πλήζεηα γνλέσλ θαη κεγαιύηεξσλ αδειθώλ 

Οη έθεβνη μεθηλνύλ ην θάπληζκα από εθεβηθή ειηθία σο παξάδεηγκα 
ησλ γνλέσλ ηνπο θαη σο επηξξνή από ην θνηλσληθό θαη εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 
ηνπο. Δπηπιένλ, ε δηαθήκηζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαζώο θαη ε απνδνρή από ηνπο 
θίινπο, παξέεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο απνηεινύλ ηελ πην ζύγρξνλε αηηία 
θαπλίζκαηνο ζε ηέηνηα ειηθία. πρλά νη έθεβνη αγλννύλ ηελ δπλαηόηεηα 
εζηζκνύ ηνπ θαπλίζκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ έλαξμή ηνπ.  

Απηό πνπ θάλεη ηνπο εθήβνπο λα ζπλερίδνπλ ην θάπληζκα είλαη 
ζπλήζσο νη θίινη ηνπ. Πνιινί από απηνύο λνκίδνπλ πσο ηνπο θάλεη λα 
θαίλνληαη κεγαιύηεξνη ελώ έλα κεγαιύηεξν πνζνζηό από απηνύο αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ εθήβσλ κε ρακειή απηνεθηίκεζε. Σν ζηξεο θαη ε θαηάζιηςε 
είλαη από ηα θύξηα πξνβιήκαηα ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαπλίζκαηνο από ην 
εθήβνπο. Κάιηζηα θάπνηνη από απηνύο δελ έρνπλε πεηζηεί γηα ηηο βιαβεξέο 
επηπηώζεηο ζην ζώκα ηνπο θαη ζηελ ςπρνινγία ηνπο. Ζ κεγαιύηεξε γθάθα 
ησλ εθήβσλ είλαη ε ηδέα πσο ην θάπληζκα κπνξεί λα αδπλαηίζεη θαη λα 
πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκό ζσκαηηθή πγεία θαη θαιή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 
αθνύ νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ ηελ εληύπσζε πσο ηνπο ραιαξώλεη θαη ηνπο θάλεη 
λα μερληνύληαη. Οη έθεβνη κπνξνύλ λα ην αξρίζνπλ αθνινπζώληαο ην 
παξάδεηγκα ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ θαζώο ζε κεξηθέο ζθελέο 
παξνπζηάδεηαη σο κέζν καγθηάο, ραιάξσζεο θαη δπλακηζκνύ. Δπηπρώο, ην ηειεπηαίν 
δηάζηεκα έρνπλ κεησζεί θαη πεξηνξηζηεί νη ζθελέο πνπ πξνβάινπλ ην ηζηγάξν σο έλα 
ηέηνην πξντόλ ζηηο ηαηλίεο θαη έρεη απαγνξεπηεί εληειώο ην θάπληζκα ζηηο δηαθεκίζεηο.  

Πνιύ ζπρλά ην θάπληζκα αξρίδεη ηπραία. Υσξίο λα ην πνιπζθεθηνύλ νη 
έθεβνη αθνινπζνύλ ην ξεύκα. Αξθεηνί έθεβνη ζεσξνύλ όηη κε ην θάπληζκα 
κεγάισζαλ. Γηα κεξηθνύο, ην θάπληζκα απνηειεί έλα κέζνλ γηα λα εηζρσξήζνπλ θαη 
λα αλήθνπλ ζηνπο ζσζηνύο θύθινπο / νκάδεο. Κεξηθνί έθεβνη θαπλίδνπλ από 
αληίδξαζε ζηνπο θαλνληζκνύο. Άιινη επεξεάδνληαη από ηε δηαθήκηζε. 

https://el.wikipedia.org/wiki/�����
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=���������_������&action=edit&redlink=1
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Δπίζεο, νη λένη κπνξεί λα εζηζηνύλ ζηε ληθνηίλε, ε νπνία είλαη ζπζηαηηθό ηνπ θαπλνύ. 
Ο εζηζκόο απηόο, θάλεη δύζθνιε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

Οη έθεβνη ζπλήζσο θαπλίδνπλ ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο νη νπνίνη είλαη 
ζίγνπξνη πσο δελ ζα ηνπο δεη θάπνηνο δηθόο ηνπο άλζξσπνο. Οη πεξηζζόηεξνη 
πεγαίλνπλ ζε θαθεηέξηεο ε ζε απόκεξα κέξε όπνπ δελ ζα γίλνπλ αληηιεπηή. Έλαο 
εζηζκέλνο έθεβνο ζα πξέπεη λα παίξλεη θάζε κέξα ηελ δόζε ηνπ.  

 
Γηάθνξνη ηύπνη θαπληζηώλ 

 Γλώζηεο - γλσξίδνπλ ζρεηηθά κε ην θάπληζκα αιιά δελ έρνπλ απνθαζίζεη αλ 
ζα ην αξρίζνπλ ή όρη 

 Πεηξακαηηδόκελνη - θαπλίδνπλ ζπνξαδηθά, πηζαλώο κόλν ζηα πάξηη, ζπρλά 
πεξλνύλ πνιινί κήλεο ρσξίο λα έρνπλ θαπλίζεη 

 Σαθηηθνί - θαπλίδνπλ ηαθηηθά, π.ρ. ην ζαββαηνθύξηαθν ή ηαθηηθά κέζα ζηελ 
εκέξα 

 Δζηζκέλνη - έρνπλ εζηζηεί ζηε ληθνηίλε θαη ππνθέξνπλ από ζηεξεηηθά 
ζπκπηώκαηα όηαλ δελ κπνξνύλ λα θαπλίζνπλ  

 

Ξνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο 

 Ο θαξθίλνο ησλ πλεπκόλσλ, πνπ είλαη ε ζπρλόηεξε αηηία ζαλάησλ από 
θαξθίλν ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Οη πλεύκνλεο είλαη ην όξγαλν πνπ είλαη 
άκεζα εθηεζεηκέλν. 

 Οη ρξόληεο πλεπκνλνπάζεηεο, όπσο είλαη ε ρξόληα βξνγρίηηδα, ην εκθύζεκα, 
ην άζζκα. Οη θαπληζηέο θαηαζηξέθνπλ ζηαδηαθά ηελ πγεία ησλ πλεπκόλσλ 
ηνπο. 

 Ζ νζηενπόξσζε. Οη θαπλίζηξηεο ππνθέξνπλ πην έληνλα από ηελ εμέιημε ηεο 
νζηενπόξσζεο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο. 

 Οη θαξθίλνη ηνπ ζηόκαηνο, ηνπ νηζνθάγνπ, ηνπ παγθξέαηνο. Δθηόο από ηνλ 
θαξθίλν ησλ πλεπκόλσλ, ην θάπληζκα ελνρνπνηείηαη γηα πνιιέο κνξθέο 
θαξθίλνπ. 

 Πξνβιήκαηα γνληκόηεηαο θαη εγθπκνζύλεο. Οη θαπληζηέο εκθαλίδνπλ 
ζπρλόηεξα πξνβιήκαηα ζεμνπαιηθήο ηθαλόηεηαο. ηνπο θαπληζηέο ην ζπέξκα 
είλαη ζπρλά αδύλακν, ελώ ζηηο θαπλίζηξηεο ε ζύιιεςε κπνξεί λα είλαη 
δπζθνιόηεξε θαη έρνπλ ζπρλά απνβνιέο. 

 
 

Γηαηί νη έθεβνη θαπληζηέο απνθαζίδνπλ λα θόςνπλ ην θάπληζκα 
 Γηα λα κεηώζνπλ ηνλ θίλδπλν ζνβαξήο αζζέλεηαο. 
 Γηα λα βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε θαη ηελ εκθάληζή ηνπο. 
 Γηα λα ζηακαηήζνπλ ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 
 Γηα λα απνθύγνπλ ηνπο ηζαθσκνύο κε ηνπο γνλείο. 
 Γηα λα αηζζαλζνύλ πην άλεηα. 
 Γηα λα μνδεύνπλ ιηγόηεξα ρξήκαηα. 
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Ξξνηάζεηο γηα ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο  
Σέζζεξα βήκαηα βνήζεηαο γηα εθήβνπο θαπληζηέο  
1. Δλεκέξσζε θαη ήξεκνο δηάινγνο  
2. σκαηηθή άζθεζε  
3. Τγηεηλή δηαηξνθή  
4. Δάλ ρξεηάδεηαη, ςπρνινγηθή βνήζεηα * Σα εηδηθά θάξκαθα δελ ζπληζηώληαη 

(απεπζύλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ελειίθνπο)  
 
Ρξόπνη αληηκεηώπηζεο 
Δλεκέξσζε ησλ εθήβσλ: Σα πεξηζζόηεξα παηδηά ζεσξνύλ ην θάπληζκα σο 

κέζν επίδεημεο. Οη έθεβνη δελ ζα πξέπεη λα βιέπνπλ ην θάπληζκα ζαλ θάηη 
θπζηνινγηθό θαη απνδερηό από ηελ θνηλσλία.  

Ο θάζε έθεβνο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη πσο ε θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε. Γελ 
ζα πξέπεη λα δηζηάδεηε λα ζπδεηάηε ζρεηηθά κε απηό ην ζέκα ώζηε λα ζαο εμεγήζνπλ 
ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο. Θα κπνξνύζαηε λα αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν όιεο ηηο 
παζήζεηο (δεξκαηνινγηθέο, ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο) γηα λα κπνξέζεηε λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηελ θαηάζηαζε. Σα παηδηά ζπάληα αλεζπρνύλε γηα ην κέιινλ όζν 
κάιινλ γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο. Γη' απηό ε ζαθή θαηαλόεζε 
από εθήβνπο θαη γνλείο ζα απνηεινύζε ηε κεγαιύηεξε επηηπρία ηεο ζύγρξνλεο 
θνηλσλίαο. Δπηπιένλ ε εηιηθξίλεηα θαζώο θαη ε απνθπγή ηεο ηηκσξίαο θαη ηεο ζθιεξήο 
θξηηηθήο γηα λα έρεηε πξνθαλή απνηειέζκαηα γξεγνξόηεξα.  

Ο αζιεηηζκόο: Δλλνείηε σζηόζν πσο ν δηάινγνο θαη ε ελαζρόιεζε κε ηνλ 
αζιεηηζκό απνηξέπεη έλα ηθαλνπνηεηηθό πνζνζηό εθήβσλ λα απνθύγνπλ ην θάπληζκα 
γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Ο βεινληζκόο: Δπίζεο κηα ζεξαπεία πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ιήμε ηνπ 
θαπλίζκαηνο είλαη ν βεινληζκόο. Ζ ζεξαπεία απηή βνεζάεη ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ 
παζνγόλσλ νπζηώλ πνπ εηζέξρνληαη από ην ηζηγάξν. Απηό γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 
εηδηθώλ ζεξαπεπηηθώλ βεινλώλ ζε εηδηθά ζεκεία ηνπ ζώκαηνο κε ζθνπό ην παξαπάλσ 
απνηέιεζκα. 
 

Πηαηηζηηθέο Έξεπλεο θαπλίζκαηνο 

 
Ο κέζνο όξνο ζηελ Δπξώπε πεξίπνπ 215 εθ. θαηνίθσλ θαπλίδνπλ, από ηα 

νπνία ηα 130 εθ. είλαη άλδξεο. Σν πνζνζηό θαπληζηώλ ζηνπο άλδξεο είλαη θαηά κέζν 
όξν 34% ζηε Γπηηθή Δπξώπε θαη 47% ζηελ Αλαηνιηθή, ελώ ζηηο γπλαίθεο, 25% ζηε 
Γπηηθή Δπξώπε θαη 20% ζηελ Αλαηνιηθή. 

 Έλα πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ αγγίδεη ην 61% πηζηεύεη πσο κπνξεί 
λα θόςεη ην θάπληζκα πξηλ απηό γίλεη ζπλήζεηα. Σν πνζνζηό ησλ 27% 
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πηζηεύεη πσο νη θαλνληθνί θαπληζηέο κπνξνύλ λα ην θόςνπλ νπνηεδήπνηε 
ζειήζνπλ. 

 Δηεζίσο, πάλσ από 19.000 Έιιελεο πεζαίλνπλ από ην θάπληζκα. 
Δλδεηθηηθά, κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε θάπνηα «επηθίλδπλα» παξαδείγκαηα ηεο 
ηεθκεξησκέλα βιαπηηθήο επίδξαζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ζλεζηκόηεηα. Έλα 
άηνκν 25 εηώλ πνπ θαπλίδεη έλα παθέην ηελ εκέξα ζα δήζεη 4,6 ρξόληα 
ιηγόηεξν από ην πξνβιεπόκελν! Αλ θαπλίδεη 2 παθέηα ηε κέξα ζα δήζεη 
ιηγόηεξν 8,3 ρξόληα! Έλαξμε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ ειηθία ησλ 15 κεηώλεη ην 
πξνζδόθηκν επηβίσζεο 8 ρξόληα! Έλαξμε ζηα 25 επηθέξεη κείσζε ηνπ 
πξνζδόθηκνπ δσήο 4 ρξόληα! 
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ΔΦΖΒΝΗ ΘΑΗ ΛΑΟΘΥΡΗΘΑ 

 
Tα άηνκα κε εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά βαζαλίδνληαη από ζπκπηώκαηα: άγρνπο, 

θαηάζιηςεο, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, δπζθνιία ραιάξσζεο, επεξεζηζηηθόηεηα, 
δηαηαξαρή ύπλνπ. Γπζθνιεύνληαη λα ραξνύλ θαη λα απνιαύζνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα 
γη απηό ρξεζηκνπνηνύλ ηα λαξθσηηθά γηα λα απαιιαγνύλ από ηελ νδύλε θαη ην άγρνο 
κηαο άδεηαο από λόεκα δσήο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηερλεηή θαηάζηαζε επθνξίαο.  

Έκαζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαηαθεύγνληαο 
ζηελ εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Πέξα από ηνλ εζηζκό δελ έρνπλ άιιεο δπλαηόηεηεο 
δηαρείξηζεο ησλ αξλεηηθώλ ηνπο αηζζεκάησλ θαη βηώλνπλ ην αδηέμνδν θαη ηελ 
απνγνήηεπζε. πλήζηζαλ λα κεηαηξέπνπλ ηα δπζάξεζηα βηώκαηα ζε πόζν γηα ηελ 
εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Γεγνλόο πνπ ζπλνδεύεηαη από αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηα. 

 
Ππκπηώκαηα ηεο εμάξηεζεο  

 Δπίκνλε-ςπραλαγθαζηηθή αλαδήηεζε ηεο νπζίαο  
 Αλάισζε όιεο ηεο ελεξγεηηθόηεηαο θαη ηεο δύλακεο γηα ηελ νπζία.  
 Κείσζε απηνέιεγρνπ ζθέςεο, αηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξάο.  

 Δπίκνλεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά.  
 Τςειά επίπεδα άγρνπο.  
 Θαηάζιηςε, απνγνήηεπζε.  
 Αλεμέιεγθηνο παξνξκεηηζκόο, επηζεηηθόηεηα.  
 Δλνρή, ληξνπή, ρακειή απηνεθηίκεζε.  
 Πξνβιήκαηα ύπλνπ.  
 Πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο, πξνζνρήο θαη κλήκεο.  
 Γηαηαξαρή δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ.  
 Πξνβιήκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο.  
 Απνθπγή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Γπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηνπο θνηλσληθνύο 

θαλόλεο, ζηόρνπο θαη αμίεο.  
 Υακειέο αληνρέο ζηηο αληημνόηεηεο. Ιηγνζηέο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

άγρνπο θαη ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. θαη δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο 
δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.  

 Γπζθνιία ζρεδηαζκνύ θαη επηδίσμεο καθξνπξόζεζκσλ ζηόρσλ. Δζηίαζε ζηελ 
επραξίζηεζε εδώ θαη ηώξα.  

 Δξκελεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο σο άζπξν-καύξν. Πξνζέγγηζε όια ή ηίπνηα. 
Δπηζπκνύλ λα έρνπλ ηνλ απόιπην έιεγρν ή αηζζάλνληαη εληειώο αδύλακνη.  

 Σάζε αληηθαηάζηαζεο εζηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ π.ρ. Ζξσίλε-ράπηα, ραζίο-
αιθνόι, ηζηγάξν-ηζίρια.  

 Τπαξμηαθό θελό.  
 Γπζθνιία βίσζεο απζεληηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζην εδώ θαη ηώξα.  
 Οη νπζίεο κεηώλνπλ ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εληζρύνπλ ηελ θαηαθπγή 

ζηελ εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά.  

 Φπγή από ηελ ειεπζεξία θαη θαηαθπγή ζηελ εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά.  
 

Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 
Ο ζεξαπεπηήο πξνζθέξεη κηα ζεηηθή, ξεαιηζηηθή, ππνζηεξηθηηθή ζρέζε ή 

κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 
εμαξηεκέλνπ αηόκνπ θαη λα βνεζήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο.  

Ο ζηόρνο δελ είλαη ε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο εζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά 
ε απαιιαγή από ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πεπνηζήζεηο, εζηζηηθέο δηαζέζεηο 
θαη αλεμέιεγθηεο παξνξκήζεηο. Έηζη ε ζεξαπεία έρεη ζαλ ζηόρν: 
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- ηνλ εληνπηζκό ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ, θάησ από ηηο νπνίεο 

εθδειώλεηαη ε εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε εθκάζεζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ 
αληίδξαζεο- ηελ εθκάζεζε ηερληθώλ γηα ηελ δεκηνπξγηθή δηαρείξηζε ησλ 
αληημννηήησλ, ηεο ζιίςεο θαη ηνπ άγρνπο.  

- ηελ εμαθξίβσζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ζπλεζεηώλ θαη ησλ επηινγώλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζηζκό δηεξεύλεζε ησλ πηζαλώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ νη 
νπνίεο έκκεζα ή άκεζα ζπκβάιινπλ ζηνλ εζηζκό.  

-ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ππνζπλείδεησλ εζσηεξηθώλ ζπγθξνύζεσλ θαη 
θηλήηξσλ.  

- ηε δηεπθξίληζε ηεο ζρέζεο νπζίαο θαη ζπλαηζζεκάησλ  
- ηελ ελεκέξσζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθνπήο ρξήζεο.  
- ηελ αλάπηπμε απηνέιεγρνπ, εζσηεξηθήο ζπγθξόηεζεο, αξκνλίαο, 

ηζνξξνπίαο θαη ππεπζπλόηεηαο.  
-ηελ εύξεζε ελδηαθεξόλησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη λνήκαηνο ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα. 
- ηελ κεηαηόπηζε ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε αβιαβείο νπζίεο, 

ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο.  
-ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θζνξνπνηνύ ηξόπνπ δσήο κε ζεηηθέο θαη 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δίλνπλ λόεκα δσήο θαη αλεβάδνπλ ηελ 
απηνεθηίκεζε. 

-ηε δηεξεύλεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ από ηελ ζπλέρηζε 
ηεο ρξήζεο. 

-ηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη αλαδήηεζε θνηλσληθνύ 
δηθηύνπ ζηήξημεο.  

-ηε βίσζε ηνπ εαπηνύ όρη σο ζύκα ησλ θνηλσληθώλ αληημννηήησλ θαη 
πξνβιεκάησλ αιιά σο ππεύζπλνπ θαη ειεύζεξνπ, δεκηνπξγηθνύ αλζξώπνπ.  

Ζ ραξά θαη ε επηπρία δελ επηηπγράλνληαη κέζα από ηνλ εζηζκό θαη ηελ 
εμάξηεζε αιιά κέζα από ην ζπλερή αγώλα ελάληηα ζηηο αδπλακίεο ηνπ αλζξώπνπ. Ο 
ζηόρνο είλαη λα αληηθαηαζηαζνύλ νη αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο κε ζεηηθέο θαη νη θαθέο 
ζπλήζεηεο κε πγηείο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. 
Ζ θπγή από ηελ νδύλε κέζα από ηνλ εζηζκό πξνθαιεί πεξηζζόηεξε νδύλε. 
Υξεηάδεηαη έκπξαθηε αιιαγή εδώ θαη ηώξα. Ζ απνδνρή ηεο νδύλεο, αληέρνπκε θαη ε 
κεηνπζίσζή ηεο ζε ραξνύκελν λόεκα δσήο θαη θίλεηξν ζεηηθήο αιιαγήο απνηειεί θαη 
ηε ζεξαπεία . 

 
Ρξόπνη εζηζκνύ ησλ εθήβσλ ζηα λαξθσηηθά 
Οη έθεβνη κπνξεί λα εκπιαθνύλ κε ην αιθνόι θαη ηα λαξθσηηθά κε 

δηαθόξνπο ηξόπνπο. Γπζηπρώο νη έθεβνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε ζρέζε απηώλ πνπ 
θάλνπλ ζήκεξα θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ. ηελ ειηθία 
απηή ν πεηξακαηηζκόο κε ην αιθνόι θαη άιια λαξθσηηθά είλαη αξθεηά ζπρλόο έθεβνη 
έρνπλ ηελ ηάζε λα ληώζνπλ όηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ηνπο ζπκβεί θαη όηη ηα 
πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο δελ ζα ζπκβνύλ ζε απηνύο ρξήζε ηνπ 
αιθνόι θαη ην θάπληζκα πνπ αξρίδνπλ από κηα λεαξή ειηθία απμάλνπλ ηηο πηζαλόηεηεο 
ρξήζεο άιισλ λαξθσηηθώλ ζε κηα κεγαιύηεξε ειηθία. Οξηζκέλνη έθεβνη ζα 
δνθηκάζνπλ, ζα πεηξακαηηζηνύλ θαη ζα ζηακαηήζνπλ. Άιινη όκσο ζα ζπλερίζνπλ λα 
ηα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζηαζηαθά. Κεξηθνί άιινη ζα αλαπηύμνπλ εζηζκό κε απνηέιεζκα 
λα αλαδεηήζνπλ θαη άιια πεξηζζόηεξν επηθίλδπλα λαξθσηηθά πνπ ζα  πηζαλόλ θαη ζε 
άιινπο.  

Ζ εθεβεία είλαη κηα θξίζηκε πεξίνδνο πνπ ηα παηδηά ζέινπλ λα δνθηκάδνπλ 
λέα πξάγκαηα. 
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Οη έθεβνη ρξεζηκνπνηνύλ αιθνόι θαη λαξθσηηθά γηα πνιινύο ιόγνπο όπσο 
γηα παξάδεηγκα από πεξηέξγεηα ή γηαηί ηνπο θάλεη λα ληώζνπλ ζαλ κεγάινη. Δπίζεο 
κπνξεί λα λνκίδνπλ όηη κεηώλεη ην ζηξεο είηε γηαηί ηνπο θάλεη λα ληώζνπλ θαιά ή 
αθόκε γηαηί θαη νη άιινη ην θάλνπλ. Δίλαη πνιύ δύζθνιν θάπνηνο λα πξνβιέςεη πνηνη 
έθεβνη απιά ζα δνθηκάζνπλ θαη ζα ζηακαηήζνπλ θαη πνηνη ζα ζπλερίζνπλ 
αλαπηύζζνληαο εζηζκό θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

 
Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
Αλ θάπνηνη έθεβνη ρξεζηκνπνηνύλ όλησο λαξθσηηθέο νπζίεο, ην πηζαλόηεξν 

είλαη λα ην αξλεζνύλ ζηνπο γνλείο ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη εηδηθνί ζπκθσλνύλ όηη σο 
ηε ζηηγκή πνπ νη γνλείο ζα ππνπηεπζνύλ όηη ηα παηδηά ηνπο κπνξεί λα θάλνπλ ρξήζε, 
απηή ζα έρεη γίλεη ήδε κηα εδξαησκέλε ζπλήζεηα! 

Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο ζέινπλ λα θξαηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο καθξηά από ηα 
λαξθσηηθά, ην αιθνόι θαη ην ηζηγάξν - δελ μέξνπλ όκσο πώο λα ην θάλνπλ. Ζ 
αλνηρηή ζπδήηεζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζεσξείηαη ν ππ' αξηζκόλ 1 απνηξεπηηθόο 
παξάγνληαο γηα ηνλ πεηξακαηηζκό ησλ παηδηώλ ζηα λαξθσηηθά. 
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ΔΦΖΒΔΗΑ ΘΑΗ ΑΙΘΝΝΙ 

 
Αιθννιηζκόο νλνκάδεηαη ε παζνινγηθή ζρέζε πνπ κπνξεί λα αλαπηύμεη ην 

άηνκν κε ην αιθνόι. Ο ζπγθεθξηκέλνο όξνο ππνδειώλεη ηελ πιήξε εμάξηεζε ηνπ 
αηόκνπ ζην αιθνόι. 

 

Πσκαηηθέο επηπηώζεηο 

Ζ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόιεο πξνθαιεί θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό 
πνιιά θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα όπσο ηε λόζν ηνπ κπνθαξδίνπ θαζώο θαη ζε πνιιέο 
πεξηπηώζεηο ηνλ αηθλίδην ζάλαην. Κεηαμύ άιισλ ην αιθνόι πξνθαιεί θαη θίξξσζε 
ηνπ ήπαηνο. Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ιεπθώλ 
αηκνζθαηξίσλ, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη θαηαζηξέθεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ 
αλζξώπνπ. Δπίζεο ζύκθσλα κε έξεπλεο, ν αιθννιηζκόο πξνθαιεί ζπρλά νηθηαθά θαη 
εξγαηηθά αηπρήκαηα, ελώ ε νδήγεζε ππό ηελ επήξεηα ηνπ αιθνόι είλαη ηδηαίηεξα 
επηθίλδπλε θαη κηα από ηηο ζπρλόηεξεο αηηίεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

Δίλαη γλσζηό όηη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι πξνθαιεί ζνβαξά 
πξνβιήκαηα ζην ήπαξ θαη νδεγεί ζε πνιιέο πεξηπηώζεη ζε θίξξσζε ηνπ ήπαηνο. 
Αιιά ην ζπθώηη καο δελ είλαη ην κνλαδηθό όξγαλν πνπ θαηαζηξέθεηαη από ην 
αιθνόι. 

ύκθσλα κε ην Δζληθό Ηλζηηηνύην Αιθννιηζκνύ θαη Θαηάρξεζεο Αιθνόι ησλ 
ΖΠΑ, νη επηπηώζεηο ηνπ αιθνόι ζηνλ νξγαληζκό καο μεθηλνύλ κόιηο 10 ιεπηά κεηά 
από ηελ πξώηε γνπιηά πνηνύ πνπ ζα πηνύκε. Χζηόζν, είλαη νη καθξνπξόζεζκεο 
επηπηώζεηο ηνπ αιθνόι εθείλεο πνπ ζα πξέπεη λα καο αλεζπρνύλ πεξηζζόηεξν. 

Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι κπνξεί λα νδεγήζεη 
ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ θαξθίλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηόκαηνο, ηνπ 
νηζνθάγνπ, ηνπ ιάξπγγα, ηνπ ήπαηνο, θαη ηνπ καζηνύ. Κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη 
ζνβαξέο βιάβεο ζε όια ζρεδόλ ηα βαζηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. 

 
Τπρηθέο επηπηώζεηο 

Ο αιθννιηζκόο πξνθαιεί θαη ςπρηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία. Οη 
αιθννιηθνί ζπρλά εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθέο θαη απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο. ηνπο 
αιθννιηθνύο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο απόδνζεο θαη ην άηνκν ζπρλά 
παξνπζηάδεη παξαηζζήζεηο. 

 
Ζ θαηαλάισζε ζηνπο λένπο 

Σν πξόβιεκα θαηαλάισζεο αιθνόι θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθό ζηνπο λένπο 
ηεο Διιάδαο. ηελ έξεπλα HBSC (Currie et al. 2004) νη έθεβνη εξσηήζεθαλ πόζν 
ζπρλά θαηαλαιώλνπλ αιθνόι κέζα ζε κηα εβδνκάδα. Σα απνηειέζκαηα από όιεο ηηο 
ρώξεο έδεημαλ ζπρλή θαηαλάισζε νπνηνπδήπνηε αιθννινύρνπ πνηνύ γηα ην 5% ησλ 
εθήβσλ 11 εηώλ, ην 11% ησλ εθήβσλ 13 εηώλ θαη ην 29% ησλ εθήβσλ 15 εηώλ, 
πνζνζηά ηα νπνία είλαη αλεζπρεηηθά γηα ηελ εμάπισζε ηνπ αιθνόι ζηηο κηθξέο 
ειηθίεο. 

Δπηπιένλ, νη έθεβνη θαίλεηαη λα πξνηηκνύλ ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο πνηώλ, 
κε ηελ κπίξα λα θαηέρεη ηελ πςειόηεξε ζέζε ζε θαηαλαισηηθή πξνηίκεζε, ηα 
«ζθιεξά πνηά» λα αθνινπζνύλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο θαη ηειεπηαίν ζηελ 
θαηαλάισζε λα έξρεηαη ην θξαζί.  

ηνλ επξσπατθό ρώξν, έρεη αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ησλ λέσλ κηα 
επηθίλδπλε πξαθηηθή θαηαλάισζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζηνρεπκέλε θαη εληαηηθή 
θαηαλάισζε αιθνόι («binge drinking» - ζην εμήο «βαξηά ρξήζε αιθνόι», ε νπνία 
αληηπξνζσπεύεη κηα λέα απεηιή, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί. 
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Σα ζηνηρεία πνπ δίλεη ν Π.Ο.Τ. γηα ηε «βαξηά ρξήζε αιθνόι» κεηαμύ ησλ 
λέσλ είλαη ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθά, κε ηε ρώξα καο λα θαηαιακβάλεη κία από ηηο 
κεζαίεο ζέζεηο.  

Έλα πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλύεη ε κειέηε ηνπ Δ.Θ.ΣΔ.Π.Λ. 
(2007) ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε αιθνόι από ηνπο έθεβνπο θαη λένπο είλαη ην 
γεγνλόο όηη ε κεγάιε πιεηνςεθία (65,4%) ησλ εθήβσλ θαηαλαιώλεη αιθννινύρα ζε 
ρώξνπο όπνπ ζύκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν λόκν απαγνξεύεηαη ε θαηαλάισζε ηνπο 
από άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 17 εηώλ.  

Σν πνζνζηό κεγαιώλεη αθόκα πεξηζζόηεξν, αλ πξνζηεζεί ζε απηό θαη ην 
4,6% πνπ αλαθέξεη όηη θαηαλαιώλνπλ αιθννινύρα ζε ηαβέξλα/ εζηηαηόξην. 

ηελ Δπξώπε θαη ηελ Ακεξηθή, ν κέζνο όξνο ειηθίαο θαηά ηελ νπνία ηα 
αγόξηα δνθηκάδνπλ αιθνόι είλαη ηα 11 έηε ελώ ηα θνξίηζηα ηα 13 έηε. Κέρξη ηα 14 
ρξόληα ηνπο, ζπλνιηθά ην 41% ησλ παηδηώλ ζπλνιηθά έρεη δνθηκάζεη ηνπιάρηζηνλ έλα 
πνηό. Ζ πξόσξε έλαξμε θαηαλάισζεο αιθνόι έρεη ζπζρεηηζηεί κε βίαηε ζπκπεξηθνξά 
όρη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο αιιά θαη ηεο ελήιηθεο δσήο. Δθηηκάηαη, δε, 
όηη πάλσ από 3 εθαηνκκύξηα έθεβνη είλαη ήδε αιθννιηθνί, ελώ ζε εηήζηα βάζε ζηελ 
Ακεξηθή πάλσ από 5000 λένη θάησ από 21 εηώλ έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο από αίηηα 
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλάισζε πνηνύ κηα θαη νη 2 θπξηόηεξνη ιόγνη ζαλάησλ ζε 
ειηθίεο 15 κε 24 εηώλ είλαη ηα απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα θαη νη απηνθηνλίεο(θαη ηα 
δύν ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε αιθνόι). Γηα ηελ αθξίβεηα, νη έξεπλεο δελ απνδεηθλύνπλ 
ην αλ ε θαηαλάισζε αιθνόι κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηάζεηο απηνθηνλίαο απνδεηθλύνπλ 
κόλν όηη νη δύν ζπκπεξηθνξέο ζηαηηζηηθά ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά.  

 
Απεμάξηεζε από ην Αιθνόι 
 

Ζ ζεξαπεία ηνπ αιθννιηζκνύ είλαη πνιπεπίπεδε θαη καθξνρξόληα, ελώ ζε 
πνιιέο πεξηπηώζεηο ρξεηάδεηαη ζσκαηηθή απνηνμίλσζε πξηλ από ηε δηαδηθαζία 
ςπρηθήο απεμάξηεζεο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεηάδεηαη λα 
απεπζπλζείηε ζε έλα εγθεθξηκέλν ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα. 

ην ΘΔΘΔΑ ΑΙΦΑ, ην πξόγξακκα εμσηεξηθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ ΘΔΘΔΑ 
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εμάξηεζεο από ην αιθνόι, νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 
πεξηιακβάλνπλ αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεία νηθνγέλεηαο ή 
δεύγνπο, εζηηάδνληαο ζε: 

 κείσζε ηνπ ζηξεο 

 αλεύξεζε κεζόδσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αιθνόι ή ηελ απνρή 

 βειηίσζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ. 
 εθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ζηελ πξόιεςε ηεο ππνηξνπήο 

 απνθαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ 

Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη από δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ απνηειείηαη από 
ςπρνιόγνπο, ςπρίαηξνπο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη νηθνγελεηαθνύο ζεξαπεπηέο. 
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Ν ΔΟΥΡΑΠ ΠΡΖΛ ΔΦΖΒΔΗΑ 

 
Αλάινγα κε ηε ζηελόηεηα ηεο ζρέζεο, ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 

ζπλαληώληαη ηα δύν παηδηά, ηελ ειηθία θαη θπξίσο ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θάζε 
παηδηνύ, ν ζύλδεζκνο απηόο κπνξεί λα εμειηρζεί, έζησ θαη γηα έλα κηθξό ρξνληθό 
δηάζηεκα, ζε κηα ζρέζε γεκάηε πξαγκαηηθή αγάπε, αθνζίσζε, ηξπθεξόηεηα. Αλ 
ζθεθηεί θαλείο πσο ε έιμε πνπ αηζζάλεηαη έλα παηδί γηα έλα παηδί ηνπ άιινπ θύινπ, 
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ εθεβεία, δελ έρεη θίλεηξα θαη ζθνπηκόηεηεο, όπσο ηε 
ζεμνπαιηθόηεηα, ηε «δεκηνπξγία ζρέζεο» θαη ηηο πην πνιιέο θνξέο νύηε θαλ ηε 
δηεθδίθεζε κηαο επηβεβαίσζεο από ηνλ άιινλ. 

Ζ πξώηε εξσηηθή ζρέζε ησλ εθήβσλ δελ εθθξάδεη απαξαίηεηα θαη ηνλ 
«πξώην έξσηα». Κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλεο ή κε εξσηηθέο επαθέο. 
Πεξηθιείεη όκσο πάληα ην εξσηηθό ζηνηρείν. Σα παηδηά ζπλήζσο είλαη παλεπηπρή όηαλ 
είλαη εξσηεπκέλα. Όκσο πηζαλόλ ηα αηζζήκαηα λα κελ είλαη ακνηβαία ή λα κελ είλαη 
εμίζνπ ηζρπξά θαη από ηελ άιιε πιεπξά. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πηζαλόλ ν έλαο 
από ηνπο δύν λα εθκεηαιιεύεηαη ηελ αδπλακία ηνπ άιινπ θαη λα ηνλ ρεηξαγσγεί 
ζπζηεκαηηθά. 

Ο έθεβνο είλαη θαιό είλαη λα κνηξάδεηαη κε ηνλ ζύληξνθό ηνπ ηηο ίδηεο 
βαζηθέο αξρέο. Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα έθεβνη πνπ εξσηεύνληαη θαη «κπιέθνπλ» κε 
λαξθσηηθά, επεηδή δείρλνπλ ππέξκεηξε εκπηζηνζύλε ζηνλ ζύληξνθό ηνπο, δελ 
δηαλννύληαη όηη ζα ηνπο θάλεη πνηέ θάηη θαθό θαη δνθηκάδνπλ κε ην ηαίξη ηνπο 
δηάθνξεο νπζίεο. Ο ζύληξνθνο ηνπ εθήβνπ κπνξεί όλησο λα κελ έρεη θαθέο 
πξνζέζεηο. Όκσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ κεηξνύλ κόλνλ νη πξνζέζεηο - 
κεηξά θπξίσο ην απνηέιεζκα. 

 
Ρη είλαη ν έξσηαο 
Ο έξσηαο είλαη ε δσεξή έιμε κεηαμύ δύν πξνζώπσλ, ε νπνία ζπλήζσο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία γηα ζπλνπζία. Θεσξείηαη ην ηζρπξόηεξν ζπλαίζζεκα έιμεο 
κεηαμύ δύν πξνζώπσλ ή δώσλ. πκβάιιεη ζηε δηαηώληζε ησλ εηδώλ. 

Ζ αληίιεςε ηνπ ηη είλαη έξσηαο δηαθέξεη αλάκεζα ζηνπο ιανύο. Οη Ρσκαίνη 
πίζηεπαλ όηη ν έξσηαο ήηαλ έλα ζπλαίζζεκα άγξην ή απιό, ρσξίο ηίπνηα ην 
πλεπκαηηθό, θαη ζηξεθόηαλ γύξσ από ηελ εμσηεξηθή νκνξθηά ηεο γπλαίθαο κε ηειηθό 
ζθνπό ηελ εδνλή θαη ηελ ηεθλνπνίεζε. πλήζσο, ζηνλ έξσηα ζπκπεξηιακβαλόηαλ 
θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο εξσκέλεο. Κε ηελ έιεπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, ε ζέζε ηεο 
γπλαίθαο βειηηώζεθε θαη ζε πνιινύο ζξύινπο ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο παξαηεξείηαη ν 
ιεγόκελνο ηππνηηθόο έξσηαο. Από απηή ηελ έλλνηα, κεηά ην ηέινο ηνπ Κεζαίσλα 
πξνήιζε ν ξνκαληηθόο έξσηαο. Κηα άιιε εθδνρή ηνπ έξσηα ήηαλ ν πιαησληθόο 
έξσηαο, ε αγλή αγάπε πνπ δελ απνζθνπεί ζηε ζαξθηθή εδνλή. 

 
Δξσηόθξηηνο 
Τπόζεζε ην έξγν δηαδξακαηίδεηαη ζηελ αξραία Αζήλα ν θόζκνο όκσο πνπ 

απεηθνλίδεη είλαη έλα ζύλζεην θαηαζθεύαζκα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα: παξάιιεια κε ηηο αξραηνειιεληθέο 
αλαθνξέο, εκθαλίδνληαη αλαρξνληζκνί θαη πνιιά ζηνηρεία ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ, όπσο 
ε θνληαξνκαρία. Ζ ππόζεζε ρσξίδεηαη ζε πέληε ηκήκαηα θαη είλαη ζπλνπηηθά ε εμήο:  

Α. Ο βαζηιηάο ηεο Αζήλαο Ζξάθιεο θαη ε ζύδπγόο ηνπ απνθηνύλ κηα θόξε, 
ηελ Αξεηνύζα. Σε βαζηινπνύια εξσηεύεηαη ν γηνο ηνπ πηζηνύ ζπκβνύινπ ηνπ 
βαζηιηά, Δξσηόθξηηνο. Δπεηδή δελ κπνξεί λα θαλεξώζεη ηνλ έξσηά ηνπ, πεγαίλεη 
θάησ από ην παξάζπξό ηεο ηα βξάδηα θαη ηεο ηξαγνπδά. Ζ θνπέια εξσηεύεηαη ηνλ 
άγλσζην ηξαγνπδηζηή. Ο Ζξάθιεο, όηαλ καζαίλεη γηα ηνλ ηξαγνπδηζηή, ηνπ ζηήλεη 
ελέδξα γηα λα ηνλ ζπιιάβεη, ν Δξσηόθξηηνο όκσο καδί κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θίιν 
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ζθνηώλεη ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ βαζηιηά. Ο Δξσηόθξηηνο, θαηαιαβαίλνληαο όηη ν 
έξσηάο ηνπ δελ κπνξεί λα έρεη αίζηα έθβαζε, ηαμηδεύεη ζηε Υαιθίδα γηα λα μεράζεη. 
ην δηάζηεκα απηό ν παηέξαο ηνπ αξξσζηαίλεη θαη όηαλ ε Αξεηνύζα ηνλ 
επηζθέπηεηαη, βξίζθεη ζην δσκάηην ηνπ Δξσηόθξηηνπ κηα δσγξαθηά πνπ ηελ 
απεηθνλίδεη θαη ηνπο ζηίρνπο πνπ ηεο ηξαγνπδνύζε. Όηαλ εθείλνο επηζηξέθεη, καζαίλεη 
όηη κόλν ε Αξεηνύζα ηνπο είρε επηζθεθηεί. Δπεηδή θαηαιαβαίλεη όηη απνθαιύθζεθε ε 
ηαπηόηεηά ηνπ θαη όηη κπνξεί λα θηλδπλεύεη, κέλεη ζην ζπίηη πξνζπνηνύκελνο 
αζζέλεηα θαη ε Αξεηνύζα ηνπ ζηέιλεη γηα πεξαζηηθά έλα θαιάζη κε κήια, σο έλδεημε 
όηη αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

Β. Ο βαζηιηάο νξγαλώλεη θνληαξνρηύπεκα γηα λα δηαζθεδάζεη ηελ θόξε ηνπ. 
Παίξλνπλ κέξνο πνιιά αξρνληόπνπια από όινλ ηνλ γλσζηό θόζκν θαη ν 
Δξσηόθξηηνο είλαη ν ληθεηήο. 

Γ. Σν δεπγάξη αξρίδεη λα ζπλαληηέηαη θξπθά ζην παξάζπξν ηεο Αξεηνύζαο. Ζ 
θνπέια παξαθηλεί ηνλ Δξσηόθξηην λα ηε δεηήζεη από ηνλ παηέξα ηεο. Όπσο είλαη 
θπζηθό, ν βαζηιηάο εμνξγίδεηαη κε ην «ζξάζνο» ηνπ λένπ θαη ηνλ εμνξίδεη. 
Σαπηόρξνλα θηάλνπλ πξνμεληά γηα ηελ Αξεηνύζα από ην βαζηιηά ηνπ Βπδαληίνπ. Ζ 
θνπέια ακέζσο αξξαβσληάδεηαη θξπθά κε ηνλ Δξσηόθξηην, πξηλ απηόο θύγεη από ηελ 
πόιε. 

Γ. Ζ Αξεηνύζα αξλείηαη λα δερζεί ην πξνμεληό θαη ν βαζηιηάο ηε θπιαθίδεη 
καδί κε ηελ πηζηή παξακάλα ηεο. Έπεηηα από ηξία ρξόληα, όηαλ νη Βιάρνη πνιηνξθνύλ 
ηελ Αζήλα, εκθαλίδεηαη ν Δξσηόθξηηνο κεηακθηεζκέλνο από καγεία. ε κηα κάρε 
ζώδεη ηε δσή ηνπ βαζηιηά θαη ηξαπκαηίδεηαη. 

Δ. Ο βαζηιηάο γηα λα επραξηζηήζεη ηνλ ηξαπκαηηζκέλν μέλν ηνπ πξνζθέξεη 
ζύδπγν ηελ θόξε ηνπ. Ζ Αξεηνύζα αξλείηαη θαη απηόλ ηνλ γάκν θαη ζηε ζπδήηεζε κε 
ηνλ κεηακθηεζκέλν Δξσηόθξηην επηκέλεη ζηελ άξλεζή ηεο. Ο Δξσηόθξηηνο ηελ 
ππνβάιιεη ζε δνθηκαζίεο γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ πίζηε ηεο θαη ηειηθά ηεο 
απνθαιύπηεηαη αθνύ ιύλεη ηα καγηθά πνπ ηνλ είραλ κεηακνξθώζεη. Ο βαζηιηάο 
απνδέρεηαη ην γάκν θαη ζπκθηιηώλεηαη κε ηνλ Δξσηόθξηην θαη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ν 
Δξσηόθξηηνο αλεβαίλεη ζην ζξόλν ηεο Αζήλαο  
 

Οσκαίνο θαη ηεο Ηνπιηέηα 
Ζ δξακαηηθή εξσηηθή ηζηνξία ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο Ηνπιηέηαο, είλαη έλα από 

ηα αζάλαηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ Οπίιηακ αίμπεξ. Ζ ηζηνξία δηαδξακαηίδεηαη ζηελ 
Ηηαιηθή πόιε Βεξόλα, όπνπ δύν αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο, νη Κνληέγνη θαη νη 
Θαπνπιέηνη, έρνπλ πνιύρξνλε ερζξηθή βεληέηα θαη αξθεηέο θνξέο κέιε ηνπο 
δηαπιεθηίδνληαλ ή αθόκε θαη ζπκπιέθνληαλ κνλνκαρώληαο ζηνπο δξόκνπο ηεο 
πόιεο. 

Ύζηεξα από κία ηέηνηα ζπκπινθή ν δήκαξρνο ηεο Βεξόλαο αλαθνηλώλεη όηη 
ζα επηβιεζνύλ απζηεξέο πνηλέο - αθόκε θαη ζάλαηνο - ζε όπνηνλ από ηηο δύν 
νηθνγέλεηεο δηαηαξάμεη μαλά ηελ ηάμε. 

ην κεηαμύ, νη Θαπνπιέηνη δηνξγαλώλνπλ έλαλ ρνξό κεηακθηεζκέλσλ, ώζηε 
λα γλσξίζεη ε Ηνπιηέηα ηνλ Πάξε, ν νπνίνο είρε εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα ηελ 
παληξεπηεί. ηνλ ρνξό πεγαίλεη κεηακθηεζκέλνο θαη ν Ρσκαίνο, ν νπνίνο είλαη 
εξσηεπκέλνο ηελ αληςηά ηνπ Θαπνπιέηνπ, Ρνδαιίληα, ηελ νπνία όκσο γξήγνξα 
ιεζκνλεί όηαλ γλσξίδεη ηελ Ηνπιηέηα. Οη δύν λένη εξσηεύνληαη θαη απνθαζίδνπλ λα 
παληξεπηνύλ ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ γνληώλ ηνπο, νη νπνίνη ζα πξνζπαζνύζαλ 
λα ηνπο απνηξέςνπλ. Σνπο ππνζηεξίδεη θαη ηνπο βνεζά θξπθά ε παξακάλα ηεο 
Ηνπιηέηαο θαη ν ηεξέαο Ιαπξέληηνο, ν νπνίνο ηειεί θξπθά ην κπζηήξην κε ηελ ειπίδα 
όηη ν γάκνο ηνπο ζα ζπκθηιηώζεη ηηο δύν νηθνγέλεηεο. Σελ επόκελε κέξα, όκσο, ν 
Ρσκαίνο θαη ν θίινο ηνπ ν Κεξθνύηηνο ζπλαληνύλ ζηελ αγνξά ηνλ αληςηό ηνπ 
Θαπνπιέηνπ, Σππάιδν, ν νπνίνο ηνπο πξνθαιεί θαη ζθνηώλεη ηνλ Κεξθνύηην, αιιά 
ζηε ζπλέρεηα ζθνηώλεηαη θαη ν ίδηνο από ηνλ Ρσκαίν, ν νπνίνο αηζζάλεηαη ζιίςε γηα 
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ηνλ ρακό ηνπ θίινπ ηνπ αιιά θαη απνηξνπηαζκό ηνπ γηα ην όηη ζθόησζε ηνλ 
εμάδειθν ηεο αγαπεκέλεο ηνπ. Γηα ηελ πξάμε ηνπ απηή ν δήκαξρνο ηεο Βεξόλαο ηνλ 
εμνξίδεη από ηελ πόιε, αλαγλσξίδνληαο ην ειαθξπληηθό ηνπ όηη εθδηθήζεθε ην ρακό 
ηνπ θίινπ ηνπ. Ζ Ηνπιηέηα δεηά γηα κηα αθόκε θνξά ηελ βνήζεηα ηνπ ηεξέα 
Ιαπξέληηνπ, ώζηε λα απνθύγεη ηνλ γάκν κε ηνλ Πάξε, ηνλ νπνίν έρνπλ θαλνλίζεη νη 
γνλείο ηεο θαη παξάιιεια λα θαηαθέξεη λα ζπλαληεζεί μαλά κε ηνλ Ρσκαίν, ν νπνίνο 
έρεη θαηαθύγεη ζηελ Κάληνβα. 

Ο Ιαπξέληηνο ηεο δίλεη έλα ειημίξην, ην νπνίν κόιηο ην πηεη ζα κνηάδεη ζαλ 
λεθξή γηα 42 ώξεο, θαη ηε ζπκβνπιεύεη λα ην πάξεη ιίγν πξηλ ηνλ γάκν ηεο κε ηνλ 
Πάξε. Ζ νηθνγέλεηα ηεο ζα ηελ θήδεπε ζηελ νηθνγελεηαθή θξύπηε, όπνπ ζα εξρόηαλ ν 
Ρσκαίνο, εηδνπνηεκέλνο απ' ηνλ ηεξέα, γηα λα ηελ πάξεη θαη λα δήζνπλ καδί ζηελ 
Κάληνβα. Σν ζρέδην όκσο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζσζηά, θαζώο ν αγγειηνθόξνο 
ηνπ Ιαπξέληηνπ δελ θαηνξζώλεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Ρσκαίν. Ο εξσηεπκέλνο λένο 
καζαίλεη όηη ε αγαπεκέλε ηνπ έρεη πεζάλεη θαη αγνξάδεη δειεηήξην γηα λα 
απηνθηνλήζεη πάλσ ζηνλ ηάθν ηεο θαη λα βξεζεί καδί ηεο κεηά ζάλαηνλ. ηελ 
θξύπηε ησλ Θαπνπιέησλ ζπλαληά ηνλ Πάξε, ηνλ νπνίν ζθνηώλεη ζε κνλνκαρία, θαη 
ζηε ζπλέρεηα παίξλεη δειεηήξην θαη απηνθηνλεί. Ιίγν κεηά μππλά ε Ηνπιηέηα θαη 
βιέπνληαο ηη ζπλέβε απηνθηνλεί θη εθείλε. Σα ζώκαηά ηνπο αλαθαιύπηνληαη από έλαλ 
ππνθόκε θαη νη δύν νηθνγέλεηεο ζπλαληηνύληαη ζην λεθξνηαθείν κε ηνλ Ιαπξέληην θαη 
ηνλ δήκαξρν ηεο πόιεο θαη, αθνύ πιεξνθνξνύληαη ηη έρεη δηαδξακαηηζηεί, 
ζπκθηιηώλνληαη εηο κλήκε ησλ δύν άηπρσλ λέσλ. 

 
Ζ ηέρλε γηα ηνλ έξσηα 

 
Κηιώ ( Γηώξγνο Παξαληάξεο) 

« Κηιώ γηαηί ππάξρεη έλαο νπξαλόο πνπ κε αθνύεη 
  Κηιώ γηαηί κηινύλ ηα κάηηα ζνπ 
  Θαη δελ ππάξρεη ζάιαζζα δελ ππάξρεη ρώξα  
  Όπνπ ηα κάηηα ζνπ δελ κηινύλ 
 
  Σα κάηηα ζνπ κηινύλ εγώ ρνξεύσ 
  Ιίγε δξνζηά κηινύλ θ’ εγώ ρνξεύσ 
  Ιίγε ριόε παηνύλ ηα πόδηα κνπ  
 Ο άλεκνο θπζά πνπ καο αθνύεη » 

 
Δπέζηξεθε (Θ.Ξ Θαβάθεο) 

 « Δπέζηξεθε ζπρλά θαη παίξλε κε, 
αγαπεκέλε αίζζεζηο επέζηξεθε θαη παίξλε κε- 
όηαλ μππλά ηνπ ζώκαηνο ε κλήκε , 
θ’επηζπκία παιηά μαλαπεξλά ζην αίκα 
όηαλ ηα ρείιε θαη ην δέξκα ελζπκνύληαη, 
θ’αηζζάλνληαη ηα ρέξηα ζαλ λ’αγγίδνπλ πάιη. 

 
Δπέζηξεθε ζπρλά θαη παίξλε κε ηε λύρηα, 
Όηαλ ηα ρείιε θαη ην δέξκα ελζπκνύληαη…» 
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Καληηλάδεο 
Όηαλ κνπ ιεο ην ζ’ αγαπώ 
δελ ιέγεηαη ε ραξά κνπ 
γίλνκαη αεηόο ζηνλ νπξαλό 
θαη εζύ είζαη ηα θηεξά κνπ. 
 
Γε θηάλεη κόλν κηα θαξδηά 
ήζεια λα ’ρσ θη άιιε 
θαη κε ηζη δπν λα ζ’ αγαπώ 
θαη ιίγν ζα ’λαη πάιη.  
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