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Η πιο χαρακτηριστική εικόνα που φανταζόμαστε τις γιορτινές μέρες των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μιας οικογένειας μαζεμένης γύρω από το 

γιορτινό τραπέζι, με ένα στολισμένο δέντρο στο σκηνικό, δώρα, και την πρέπουσα 

θαλπωρή της οικογενειακής ατμόσφαιρας. Όμως, η εικόνα αυτή δεν αντιπροσωπεύει 

με ακρίβεια την πραγματικότητα, αφού οι έφηβοι μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία 

παύουν να δείχνουν το παραμικρό ίχνος ζήλου ή προσμονής για την ανταλλαγή 

δώρων, το κόψιμο της πίτας και γενικότερα για τα έθιμα και τις συνήθειες εκείνης της 

ημέρας. Το μοναδικό που φαίνεται να απασχολεί τους νέους εκείνες τις γιορτινές 

μέρες είναι η ώρα που θα εμφανιστούν οι φίλοι τους έξω από το σπίτι τους για να 

τους συνοδεύσουν σε κάποιο πάρτι ή σε παιχνίδι με χαρτιά σε φιλικό σπίτι. 

Τι συμβαίνει λοιπόν; Μήπως πράγματι, αυτό που φοβούνται οι πιο 

απαισιόδοξοι συμβαίνει στ’ αλήθεια; Μήπως οι οικογένειες δεν είναι πια τόσο 

δεμένες όσο παλιά και οι σχέσεις τους αρχίζουν και ξεφτάνε; Μήπως ο θεσμός της 

οικογένειας έχει καταλυθεί ήδη και το αντιλαμβανόμαστε καθυστερημένα μέσα από 

τέτοια παραδείγματα; Η απλή απάντηση σε αυτά τα απαισιόδοξα ερωτήματα είναι 

«όχι, δε συμβαίνει τίποτα τέτοιο». Τι γίνεται όμως, μια που τα παραπάνω 

παραδείγματα είναι παρμένα από τη ζωή και σηματοδοτούν καταστάσεις γνωστές σε 

πολλά σπίτια με εφήβους; 

Καταρχάς, για να ερμηνεύσουμε σωστά τη συνήθεια αυτή των εφήβων, κρίνεται 

απαραίτητο να αναλύσουμε τα φαινόμενα που παρατηρούνται στην καθημερινότητα 

γύρω μας καθώς και τα ερεθίσματα που δεχόμαστε από αυτά. Τα πρότυπα ,που οι 

άνθρωποι τείνουν να ακολουθούν, αλλάζουν συνεχώς. Έτσι, οι αυστηροί κανόνες 

περασμένων εποχών, πλέον, φαντάζουν ξένοι στα σύγχρονα δεδομένα, σύμφωνα με 

τα οποία κάθε άτομο είναι ελεύθερο να πράττει ανάλογα με τις επιθυμίες και τις 

ανάγκες του. Πριν μερικές δεκαετίες, η μόνη επιτρεπτή έξοδος στις γιορτές μιας 

οικογένειας ήταν να επισκεφθεί συγγενείς, ενώ σήμερα, είναι σύνηθες το φαινόμενο 

όπου οι γονείς και τα παιδιά πηγαίνουν στο εξωτερικό για διακοπές, αφήνοντας τους 

παππούδες πίσω. 

Οι έφηβοι εκμεταλλευόμενοι αυτή την κατάσταση προς όφελός τους, ζητούν 

μια μικρή ελευθερία κατά τις γιορτές ώστε να περάσουν χρόνο με τους φίλους τους. 

Το αίτημά τους να περάσουν μέρος της βραδιάς με φίλους θα πρέπει να ιδωθεί 



ακριβώς έτσι, όπως διατυπώνεται. Ουσιαστικά, οι έφηβοι δεν ζητάνε να 

εξαφανιστούν εντελώς, αντιθέτως, επιδιώκουν να φύγουν σύντομα από το 

οικογενειακό τραπέζι για να συναντήσουν την παρέα τους για τη δική τους 

διασκέδαση. Επομένως, προτού θυμώσει ή στεναχωρηθεί ο γονιός, θα πρέπει ν’ 

ακούσει το αίτημα του παιδιού του και να κρίνει αν έχει λογική βάση. Εξίσου 

σημαντικό όμως είναι για τους γονείς να κατανοήσουν ότι η επιθυμία των εφήβων να 

βρεθούν τις γιορτινές μέρες με την παρέα τους είναι ένας τρόπος γι’ αυτούς να 

επιβεβαιώσουν την ανεξαρτησία τους και την νεοαποκτηθείσα κοινωνική και 

προσωπική τους ταυτότητα ως μέλη μιας συνομήλικης ομάδας. Ας μην ξεχνάμε ότι 

στην εφηβεία το σημαντικότερο είναι η κοινωνικοποίηση, η ένταξη και η αποδοχή 

στην ομάδα. Η επιθυμία να περάσει κανείς κάποιες ώρες τις γιορτές με τους φίλους 

του αντανακλά την επιθυμία να είναι αποδεκτός από την ομάδα. Οι έφηβοι 

αισθάνονται μεγάλοι, θέλουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να αισθανθούν 

αυτόνομοι. 

Οι γονείς θα πρέπει να κατανοήσουν με ακρίβεια τις επιθυμίες των παιδιών 

τους. Αντί να πανικοβάλλονται, να εξοργίζονται ή να έρχονται σε αντιπαράθεση μαζί 

τους, θα πρέπει να εξετάσουν το αίτημα και από διαφορετική σκοπιά. Οι γιορτές είναι 

οικογενειακή υπόθεση, αλλά έχουν και μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση για τον 

έφηβο. Καλό θα είναι να μπορέσουν οι γονείς να σεβαστούν τις επιθυμίες του παιδιού 

τους και να μην αρχίσουν τις καταστροφολογίες ,επειδή το παιδί ζήτησε να περάσει 

και κάποιες ώρες με φίλους ή να πάει σε πάρτι. Για να υπάρχει συνεννόηση και 

κατανόηση, όμως, θα πρέπει να υπάρχει διάλογος, ο οποίος χρειάζεται να ξεκινήσει 

πριν τις γιορτές. Η κάθε πλευρά θα πρέπει να προβάλλει τα αιτήματά της, να είναι 

έτοιμη να ‘ακούσει’ αλλά και να κατανοήσει τη θέση του άλλου, ώστε να βρεθεί μια 

μέση λύση που να ικανοποιεί γονείς και παιδιά. Όταν ο γονιός προσφέρει ένα όμορφο 

κι ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον, με κλίμα συνεργασίας, διαλόγου και 

κατανόησης, ο έφηβος θέλει να μείνει και εκεί, αλλά, όπως είναι φυσικό, επιθυμεί να 

βρεθεί και με τους φίλους του. 

Όταν οι γονείς κατανοήσουν ότι δεν τους απαρνούνται τα παιδιά τους, ούτε 

αδιαφορούν για την οικογένειά τους, θα τα βοηθήσουν να κοινωνικοποιηθούν, καθώς 

θα θεμελιώνουν τις βάσεις για αμοιβαία αλληλοκατανόηση την οποία συνεπάγονται 

τρυφερές οικογενειακές στιγμές για τις γιορτές που θα έρθουν.  
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