
Διάλεξη για τους εφήβους 
 
Διάλεξη με θέμα «Οι σχέσεις των Εφήβων με τους Σημαντικούς Άλλους και τους επικίνδυνους 
άλλους» θα δώσουν ο Καθηγητής Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών κ. Γιάννης Κουγιουμουτζάκης και η ψυχολόγος κ. Βάσω Βελιβασάκη-Μεταξά, σήμερα, 
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, στις 6.30μμ, στο αμφιθέατρο του Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου.  
 
Διοργανωτές είναι το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Γυμνασίου & Λυκείου Ηρακλείου και το 
Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου.  
 
Περίληψη διάλεξης 
 
Ποια είναι η φύση και η ποιότητα των σχέσεων των εφήβων με τους γονείς, τους συγγενείς, τους 
καθηγητές, τους φίλους και τα άτομα του άλλου φύλου; Πώς είναι να είσαι έφηβος, δηλαδή, να 
αλλάζεις σημαντικά στο σώμα και στο νου, χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να σταματήσεις ή να 
επιταχύνεις τις αλλαγές; Τι συμβαίνει όταν εσύ ως έφηβος αλλάζεις και οι Σημαντικοί Άλλοι σού 
συμπεριφέρονται σαν να είσαι ακόμη παιδί – γιατί κάποιοι γονείς δεν μεγαλώνουν ή μεγαλώνουν 
πολύ αργά ενώ το παιδί τους ωριμάζει φυσιολογικά; Γιατί οι έφηβοι συχνά τα θέλουν «όλα», χωρίς 
ταυτόχρονα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους – ποιος ορίζει αυτές τις «υποχρεώσεις»;  
 
Συμβαδίζει η γονεϊκή τακτική απέναντι στους εφήβους με την τακτική των καθηγητών στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο ή μήπως κυριαρχεί μια διπλή ηθική στάση που οδηγεί σε σύγχυση;  
 
Γιατί οι έφηβοι έχουν ανάγκη τους φίλους, τις παρέες των συνομηλίκων και τις κλίκες – τι σημαίνει 
να είσαι ένας μοναχικός έφηβος και τι να έχεις υποκαταστήσει την οικογένεια σου με φίλους και 
«φίλους»; Γιατί αυτό το «ψυχικό σκασιαρχείο» από την οικογενειακή εστία και γιατί το 
σκασιαρχείο από το σχολείο κατά την εφηβεία; Αναπτύσσονται με τους ίδιους ρυθμούς τα αγόρια 
και τα κορίτσια κατά την εφηβεία; Ποιες μορφές παίρνει ο έρωτας στην εφηβεία - αποδοκιμάζεται 
μονολογικά και τιμωρείται ή επιδοκιμάζεται μέσα στο διάλογο; Γιατί οι έφηβοι όταν κάνουν 
«πάρτι» δεν θέλουν να είναι παρόντες οι γονείς τους; Γιατί κάποιοι έφηβοι-«καμικάζι» παίρνουν τη 
μηχανή, αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα και σκοτώνονται και γιατί κάποιοι άλλοι «τη 
βρίσκουν» στο θανατηφόρο κόσμο των ναρκωτικών – τι ακριβώς βρίσκουν «εκεί» και γιατί δεν το 
βρίσκουν στο χώρο της οικογένειας, του σχολείου και της καθαρής παρέας;  
 
Είναι, τελικά, η εφηβεία στους καιρούς μας πιο επικίνδυνη από ό,τι παλαιότερα («εγώ στην ηλικία 
σου…») ή μήπως ο κίνδυνος εμφωλεύει (και) στις σύγχρονες κοινωνίες ενός γρήγορα 
μεταβαλλόμενου, βιαστικού («fast») κόσμου, που δεν επιτρέπει στους Σημαντικούς Άλλους να 
σκεφτούν με υπομονή και να δράσουν με συνέπεια απέναντι στα παιδιά τους, σπρώχνοντας τα στο 
«εκεί» των επικίνδυνων άλλων; 
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