
Αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ησλ ζρνιείσλ αξκνδηόηεηαο 2νπ 

ΚΕΣΥ Γ΄ Αζήλαο, ζηελ παξνύζα επηζηνιή ζα βξείηε πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ην πώο 

ζα κπνξνύζαηε λα βνεζήζεηε ηα παηδηά ζαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία, ζηε δηαρείξηζε 

ηεο θξίζεο. 

 

ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 

 
Η εθεβεία είλαη από κόλε ηεο κηα ηδηαίηεξε πεξίνδνο κε πνιιέο επαηζζεζίεο, ελαιιαγέο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξάο, κε αλάγθε αλεμαξηεζίαο αιιά θαη απνδνρήο. Η 

παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ, κε ηνλ επαθόινπζν πεξηνξηζκό ησλ εθήβσλ ζην ζπίηη θαη ηελ 

πιήξε αλαηξνπή ηεο κέρξη ηώξα θαζεκεξηλόηεηαο θαη δσήο ηνπο, έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε δηάζεζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη γνλείο, από ηελ άιιε, δπζθνιεύνληαη ζπρλά 

λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ όιε θαηάζηαζε, ώζηε λα αμηνπνηήζνπλ επνηθνδνκεηηθά ην δηάζηεκα 

παξακνλήο ηνπο ζην ζπίηη κε ηα παηδηά ηνπο. Μεξηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθήβσλ, ζηε βειηίσζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ θιίκαηνο θαη ζηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο είλαη νη 
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 Δηεπθνιύλνπκε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εθήβνπ (ζπκόο, άγρνο, θόβνο, 

αλεζπρία, θιπ), ρσξίο λα ηνλ θξίλνπκε θαη θαζεζπράδνληάο ηνλ από ηελ απεηιή πνπ 

κπνξεί λα αηζζάλεηαη γηα ηε δσή ηε δηθή ηνπ θαη ησλ γύξσ ηνπ.  

 Εθθξάδνπκε ηα δηθά καο ζπλαηζζήκαηα, κεηξηάδνληαο ην άγρνο καο, γηαηί απνηεινύκε 

πξόηππν. Πξνζπαζνύκε λα ελεκεξσλόκαζηε από αμηόπηζηεο θαη έγθπξεο πεγέο θαη 

λα απνθεύγνπκε ηελ ππεξβνιηθή έθζεζε ζηα ΜΜΕ θαη ζην δηαδίθηπν θαη ην ίδην 

πξνηξέπνπκε λα θάλνπλ θαη ηα παηδηά καο. 

 Καηαλννύκε όηη ν έθεβνο κπνξεί λα θνηκάηαη ηώξα πεξηζζόηεξν θαη λα θαηαθεύγεη 

ζπρλόηεξα ζηελ ηερλνινγία αιιά πξνζέρνπκε λα κε γίλεηαη ππεξθαηάρξεζε. Επίζεο 

ζπρλά ζέιεη λα αθνύεη δπλαηά κνπζηθή (ηνπ πξνζθέξεη ζηηγκηαία ςεπδαίζζεζε 

παληνδπλακίαο θαη δπλαηόηεηα εθηόλσζεο). Απνθεύγνπκε ηελ θξηηηθή γηα ηηο 

κνπζηθέο ηνπ επηινγέο θαη δηαπξαγκαηεπόκαζηε ηηο ώξεο θαη ηελ έληαζε ή ηε ρξήζε 

αθνπζηηθώλ.  

 Πξνζαξκόδνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη βνεζάκε ηνλ έθεβν 

λα νξγαλώζεη ηνλ ρξόλν ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα επέιηθην πξόγξακκα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ήζειε λα θάλεη ηελ πεξίνδν απηή, ρσξίο πίεζε.  Ο 

πξνγξακκαηηζκόο επηθέξεη εξεκία θαη δίλεη κηα αίζζεζε ειέγρνπ.  

 Ελζαξξύλνπκε ηε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε (κνπζηθή, ηαηλίεο, ηέρλεο, βηβιία, 

επηηξαπέδηα, θαηαζθεπέο, παηρλίδηα ξόισλ, θιπ), θαη ηελ επηλόεζε λέσλ 

ελδηαθεξόλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, είηε αηνκηθώλ είηε νκαδηθώλ. 

                                                         

 Μπνξνύκε λα ηνλ παξνηξύλνπκε λα καο βνεζήζεη ζηε καγεηξηθή, θηηάρλνληαο πγηεηλά 

ζλαθ ή θαγεηά. 

 Εληζρύνπκε ηελ έληαμε ηεο εθπαίδεπζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε σο αγαζό, κε έλαλ πην 

επέιηθην θαη ελαιιαθηηθό ηξόπν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί θαη ε κεηέπεηηα 

επηζηξνθή ηνπ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

 Ελζαξξύλνπκε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εθήβνπ, πνπ ηελ έρεη ηόζν αλάγθε, 

κεηαηξέπνληαο θάπνην δσκάηην ζε απηνζρέδην γπκλαζηήξην ή αληηθείκελα ζε όξγαλα 

γπκλαζηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη λα εθηνλώλεηαη. 

 



 Παξόκνηα, κπνξεί λα βγεη βόιηα κε ηνλ ζθύιν ή γύξσ ζηε γεηηνληά, γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο ςπρνζσκαηηθήο ηνπ πγείαο.  

 Παξνηξύλνπκε ηνλ έθεβν λα δηαηεξεί ηειεθσληθή ή δηαδηθηπαθή ζπληξνθηά ζε 

αγαπεκέλνπο θαη ειηθησκέλνπο θαη λα πξνζθέξεη εζεινληηθή βνήζεηα ζε αλζξώπνπο 

ηεο γεηηνληάο πνπ έρνπλ αλάγθε (όπσο πξνκήζεηα αγαζώλ). 

 Καιιηεξγνύκε γεληθά ηελ αίζζεζε ππεπζπλόηεηαο θαη αιιειεγγύεο θαη 

αληηκεησπίδνπκε ςύρξαηκα ηελ πεξίπησζε λόζνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, 

αθνινπζώληαο πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ εηδηθώλ. 

 

Αθνινπζνύκε ηνπο θαλόλεο πξόιεςεο θαη πγηεηλήο! Μέλνπκε ζπίηη θαη πξνζπαζνύκε γηα ην 

θαιύηεξν! 

                                             

                                                     

 

 

Η Διεπιζηημονική ομάδα ηου 2ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας 


