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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Στο χώρο του σχολείου ο συνεχής και εξελικτικός χαρακτήρας του παιδευτικού ενεργήµατος 

παίρνει τη µορφή της κλιµακώσεως των µαθησιακών και µορφωτικών δραστηριοτήτων σε 

επάλληλους κύκλους, µέσα σε µικρότερες ή µεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ο µαθητής δηλαδή, 

κατά την πορεία της εκπαιδεύσεώς του, είναι υποχρεωµένος να µεταβαίνει συνεχώς από ένα 

επίπεδο σε άλλο και να υφίσταται κάθε φορά την εµπειρία της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος 

(χώρου, προσώπων, µαθησιακών αντικειµένων, σχολικής ζωής, κ.ά.). Η ανοδική αυτή πορεία και 

η εναλλαγή επάλληλων βαθµίδων συνιστούν, όπως είναι γνωστό, το βασικό δοµικό χαρακτήρα και 

το διαρθρωτικό πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος. Γι’ αυτό παρατηρείται διεθνώς ένας 

τριµερής βασικά χωρισµός της εκπαιδεύσεως σε πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια και 

µια παράλληλη διάκριση διαδοχικών σχολικών βαθµίδων, που στη χώρα µας έχει διαµορφωθεί τα 

τελευταία 25 χρόνια περίπου στην τετραµερή κλιµάκωση: Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, 

Λύκειο (Κακαβούλης, 1986). 

Η µ ε τά β α σ η  των µαθητών από τη µια σχολική βαθµίδα στην επόµενη προβάλλει νέες 

κάθε φορά προσαρµοστικές απαιτήσεις, που µπορεί να δηµιουργούν κρίσιµες ψυχικές εντάσεις και 

συγκρούσεις στις σχέσεις του µαθητή µε το σχολείο. Κάποια  προβλήµατα που προκύπτουν στην 

περιοχή αυτή και τα οποία έχει να επιλύσει η Παιδαγωγική Επιστήµη, και ειδικότερα η Σχολική 

Παιδαγωγική παλαιότερα (Ξωχέλλης, 1978) και η Σχολική Ψυχολογία τώρα (Χατζηχρήστου, 

2004), είναι: η ηλικία και η ψυχοβιολογική ωρίµανση για την έναρξη της φοιτήσεως σε κάθε 

σχολική βαθµίδα, ψυχοκοινωνικά και µαθησιακά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 

κατά τη µετάβαση από τη µια βαθµίδα στην επόµενη, συστήµατα αξιολογήσεως και επιλογής για 

την προαγωγή των µαθητών και την εισδοχή τους στις ανώτερες βαθµίδες, οργάνωση των 

σχολείων, των προγραµµάτων και των µεθόδων στα σηµεία που τελειώνει η µια βαθµίδα και 

αρχίζει η άλλη, διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, άτοµα υψηλού 

κινδύνου σε µαθησιακά προβλήµατα, προβλήµατα συµπεριφοράς, κ.ά. 

Από τις µεταβατικές φάσεις της εκπαιδεύσεως η πιο κρίσιµη και η πιο προβληµατική από 

ψυχολογική και παιδαγωγική πλευρά, αλλά  κι εκείνη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως 

ερευνητικό αντικείµενο, θα πρέπει να είναι η µετάβαση των µαθητών από το ∆ηµοτικό στο 

Γυµνάσιο. 

Οι δυο σχολικές αυτές βαθµίδες παρουσιάζουν ίσως, λόγω του διαφορετικού τρόπου 

οργανώσεως και το σκοπό που επιδιώκει η κάθε µια, πολλές και µεγάλες διαφορές, ώστε η 
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µετάβαση από την µια στην άλλη να µην αποτελεί προοδευτική συνέχεια της εκπαιδεύσεως, αλλά 

µεταπήδηση κάθε φορά σε µια νέα σχολική πραγµατικότητα (Κακαβούλης, 1986). 

Στο ∆ η µ ο τι κ ό   η εκπαίδευση είναι περισσότερο παιδοκεντρική και βιωµατική, ενώ στο 

Γυµνάσιο τείνει να είναι περισσότερο νοησιαρχική και θεωρητική. Στο ∆ηµοτικό τα µαθήµατα και 

η µέθοδος ενοποιούνται στο πρόσωπο ενός δασκάλου ενώ στο γυµνάσιο καταµερίζεται σαφέστερα 

σε ξεχωριστά γνωστικά αντικείµενα και σε πολλούς καθηγητές διάφορων ειδικοτήτων. Στο 

∆ηµοτικό οι µαθησιακές δραστηριότητες και η σχολική ζωή εκτυλίσσονται µέσα σε κλίµα 

στενότερων διαπροσωπικών σχέσεων, ενώ στο Γυµνάσιο, για ειδικούς λειτουργικούς λόγους, 

τείνουν να διαµορφώνονται περισσότερο τυπικές διαδικασίες και σχέσεις. Οι µαθητές της ΣΤ΄ 

τάξης του ∆ηµοτικού, ως µεγαλύτεροι µέσα στο σχολείο, αναλαµβάνουν συχνά ηγετικό και 

προστατευτικό ρόλο σε σχέση µε τα µικρότερα παιδιά. Στην Α΄ τάξη του Γυµνασίου παίρνουν τη 

θέση των µικρότερων µέσα στη σχολική κοινότητα, νιώθουν συχνά ανίσχυροι έναντι των 

µεγαλύτερων παιδιών. Ο µαθητής της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, µετά από 6 χρόνια σχολικής ζωής, έχει 

συνδεθεί µε ισχυρούς ψυχικούς δεσµούς µε το σχολείο του. Τώρα υποχρεώνεται να αποχωριστεί 

το βιωµατικό αυτό χώρο και να ενταχθεί σε ένα νέο και άγνωστο σχολικό περιβάλλον.  

Η είσοδος εξάλλου των µαθητών στη µέση εκπαίδευση συµπίπτει µε µια εξαιρετική κρίσιµη 

αναπτυξιακή φάση, την έ ν α ρ ξ η  τη ς   ε φ η β ε ί α ς.   Από την αµέριµνη παιδική ηλικία ο 

µαθητής εισέρχεται σε µια περίοδο ραγδαίων βιοσωµατικών και ψυχολογικών µεταβολών που 

συντελούνται στο βιολογικό, το γνωστικό, τον συναισθηµατικό και τον  κοινωνικό τοµέα της 

αναπτύξεως (Παρασκευόπουλος, 1985).  

Τέλος, από το ένα µέρος οι ποικίλες οργανωτικο – λειτουργικές διαφορές και αντιθέσεις 

µεταξύ ∆ηµοτικού και Γυµνασίου και από το άλλο οι αναπτυξιακές τάσεις και ψυχοβιολογικές 

µεταλλαγές της προεφηβείας, για τις οποίες η φάση αυτή έχει χαρακτηρισθεί «δεύτερη γέννηση», 

καθιστούν τη µετάβαση των µαθητών στο Γυµνάσιο ίσως την πιο κρίσιµη και πιο προβληµατική 

µεταβατική φάση της εκπαιδεύσεως (Κακαβούλης, 1986). 

Παρά την κρισιµότητα όµως της φάσεως αυτής και παρά το γεγονός ότι η διάκριση µεταξύ 

πρωτοβάθµιας και µέσης εκπαιδεύσεως εφαρµόζεται επί δεκαετίες, η µετάβαση από τη µια 

βαθµίδα στην άλλη γίνεται, χωρίς να θεωρείται γεγονός ιδιαίτερης σηµασίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Μέσα λοιπόν στα γενικότερα πλαίσια του προβληµατισµού για τη ∆ηµοτική και Μέση 

Εκπαίδευση µπορεί να τοποθετηθεί και η έρευνα αυτή για τη µετάβαση των µαθητών από το 

∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. Οι µαθητές/µαθήτριες σε όλη την Ελλάδα αντιµετωπίζουν ενδεχοµένως 

κατά την περίοδο αυτή, ιδιαίτερες δυσκολίες σχολικής προσαρµογής και µαθήσεως και συνεπώς η 
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µεταβατική φάση ΣΤ΄ ∆ηµοτικού – Α΄ Γυµνασίου µπορεί να είναι ένα σύνθετο ψυχοπαιδαγωγικό 

πρόβληµα για την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα.  

Οι έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά µε το θέµα αυτό, είναι 

πολύ λίγες για να µας δώσουν χρήσιµα στοιχεία για την µετάβαση αυτή των µαθητών και τις 

ψυχοσυναισθηµατικές αντιδράσεις που τη συνοδεύουν. Σύµφωνα µε έρευνα του Κακαβούλη 

(1984), διαπιστώθηκε ότι το πρόβληµα της µετάβασης είχε απασχολήσει το σύλλογο διδασκόντων 

στα δηµοτικά σχολεία ποσοστό 14% και στα γυµνάσια 48%. Οι µαθητές νιώθουν όπως 

διαπιστώθηκε, έντονες αµφιθυµικές καταστάσεις (χαρά, ενθουσιασµό, νοσταλγία, αγωνία, φόβο). 

Επίσης  άλλες έρευνες (Κρασανάκης, 1993, & Βάµβουκας, 1978) έδειξαν ότι ένα σηµαντικό 

ποσοστό µαθητών διακατέχεται από τη λεγόµενη «φοβία του σχολείου», µε συναισθήµατα 

ανασφάλειας και αγωνίας. Τα συναισθήµατα αυτά παρατηρούνται στις δύο πρώτες τάξεις του 

Γυµνασίου κατά την προσαρµογή τους σ΄ αυτές. 

Στην Αµερική, σε έρευνα που έγινε σε 473 παιδιά µειονοτήτων: Αγγλοσάξονες, Μεξικανούς, 

Ισπανούς και Μαύρους βρέθηκε ότι είχαν διαφορετικό βαθµό συναισθηµατικής φόρτισης (άγχος, 

κατάθλιψη) κατά τη µετάβασή τους στο Γυµνάσιο µε αποτέλεσµα τη χαµηλή απόδοσή τους. Η 

συναισθηµατική φόρτιση σχετίστηκε µε την  µειωµένη οικογενειακή στήριξη, την οικογενειακή 

δυσλειτουργία και την έλλειψη στήριξης από συνοµήλικους (Wampler, R.S., Munsch, J., Adams, 

M., 2002). 

Άλλη έρευνα που αφορούσε τη µετάβαση των παιδιών στο ∆ηµοτικό έδειξε επιθετική 

συµπεριφορά των παιδιών, η οποία ωφειλόταν στα χαρακτηριστικά του παιδιού, της οικογένειας, 

καθώς και στη σχέση δασκάλου – παιδιού (Silver, B. R., Measelle, J. R., Armstrong, J. M., Essese, 

J. M., 2004). 

Έτσι λοιπόν το θέµα της µετάβασης αυτής, οι ψυχοσυναισθηµατικές αντιδράσεις των 

µαθητών αλλά και η µειωµένη επιστηµονική έρευνα, ειδικά στην Ελλάδα, αποτέλεσαν κίνητρο και 

αφετηρία για την επιλογή και τον καθορισµό του αντικειµένου της µελέτης αυτής.  

Ειδικότερα η έρευνα αυτή ασχολήθηκε µε τις συναισθηµατικές επιπτώσεις που συνεπάγονται 

από τη µετάβαση αυτή. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο έγινε προσπάθεια 

ανίχνευσης των προσδοκιών των µαθητών για το Γυµνάσιο όσον αφορά µαθήµατα, καθηγητές, 

κανονισµούς και σχέσεις µε συνοµήλικους. Τη στάση τους απέναντι στο ∆ηµοτικό που αφήνουν 

και στο Γυµνάσιο που πρόκειται να πάνε. Την αυτοκριτική τους ως µαθητές / µαθήτριες και τέλος 

διερευνήθηκαν τα συναισθήµατα των µαθητών (ιδιαίτερα το άγχος), που πηγάζουν µέσα από αυτή 

την αλλαγή της σχολικής βαθµίδας. 

Στο εισαγωγικό µέρος της εργασίας αυτής παρουσιάζεται µια αναλυτική περιγραφή των 

χαραχτηριστικών της προεφηβείας – εφηβείας (βιοσωµατικά, νοητικά, ψυχοσυναισθηµατικά και 
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κοινωνικά). ∆ίνεται µεγάλη βαρύτητα στο ρόλο του άγχους – στρες ενός σηµαντικού παράγοντα, 

αναλύονται δηλαδή οι ψυχολογικές και σωµατικές αντιδράσεις, καθώς και οι βασικές θεωρίες που 

έχουν αναπτυχθεί γι΄ αυτό. Γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της σχέσης εφηβείας – στρες και  

περιγράφεται σύντοµα ο ρόλος των Αναλυτικών Προγραµµάτων στην µετάβαση των µαθητών από 

το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. Τέλος αναλύονται και προσδιορίζονται οι σκοποί αυτής της έρευνας. 

Στο δεύτερο µέρος περιγράφεται η µέθοδος, το δείγµα, τα εργαλεία και η διαδικασία 

συλλογής του ερευνητικού υλικού. 

Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται και αναλύονται στατιστικά τα αποτελέσµατα της έρευνας 

και παραθέτονται πίνακες για την καλύτερη κατανόησή τους. 

Στο τελευταίο µέρος της εργασίας γίνεται εξαγωγή συµπερασµάτων, επιχειρείται η ανάλυση 

και η ερµηνεία τους και µια συζήτηση σχετικά µε τα αναµενόµενα της έρευνας και τους 

περιορισµούς. Και τέλος, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω µελλοντικές έρευνες σχετικές µε το 

αντικείµενο και άλλες παραµέτρους του προβλήµατος. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 
 

Η εφηβική ηλικία είναι η τελευταία φάση ανάπτυξης του ατόµου πριν την οριστική είσοδό 

του σε αυτό που αποκαλούµε ωριµότητα ή ενήλικη ζωή. Είναι η περίοδος κατά την οποία το 

άτοµο, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν ανήκει πλέον στην παιδική ηλικία, αλλά ούτε και στην 

κανονική ενήλικη ζωή. 

Πρόκειται για µία µεταβατική περίοδο και αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

της εφηβείας. Η εφηβεία είναι µεν µια φάση αυτόνοµη, που διαθέτει εγγενή και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, αλλά αποτελεί και µια περίοδο προετοιµασίας για την οριστική «εκτίναξη» στην 

ενήλικη ζωή. 

Η εφηβεία εθεωρείτο ανέκαθεν και σε όλες τις εποχές και κοινωνίες, η φάση της πρώιµης 

νεότητας, όπου το άτοµο διακατέχεται από πάθος και ζωντάνια για τη ζωή, αλλά και από µία 

σύµφυτη παρορµητικότητα που το οδηγεί σε παράτολµες ή επιπόλαιες πράξεις.(Κουρκούτας, 

2001) 

Χρονικά η εφηβεία θεωρείται ότι καλύπτει ένα διάστηµα 7-8 χρόνων, κυρίως εκείνο µεταξύ 

12ου και 19ου έτους. Πολλοί ερευνητές διαχωρίζουν την εφηβική ηλικία στις εξής περιόδους: 

1. Στην προεφηβεία (11ος – 13ος χρόνος), όπου αρχίζουν να συντελούνται οι πρώτες 

διαφοροποιήσεις από την παιδική ηλικία. 

2. Στην κυρίως εφηβεία (13ος/14ος – 18ος χρόνος), όπου συντελούνται οι πραγµατικές 

βιοσωµατικές και ψυχολογικές αλλαγές της εφηβείας – είναι ο χρόνος αναµόρφωσης του 

ατόµου σε όλα τα επίπεδα. 

3. Στην όψιµη εφηβεία (18ος – 20ος χρόνος) όπου οι αλλαγές αποκρυσταλλώνονται οριστικά 

αλλά το άτοµο δεν έχει ακόµη, για διάφορους λόγους, εισέλθει στην πλήρη ωριµότητα. 

Το ίδιο συµβαίνει άλλωστε και µε την περίοδο της µετεφηβείας (20ος χρόνος), όπου οι 

αλλαγές σε βιοσωµατικό επίπεδο έχουν ολοκληρωθεί, σε αντίθεση µε τις αλλαγές σε ψυχικό 

επίπεδο οι οποίες παραµένουν ακόµη υπό ολοκλήρωση. (Blos, 1962). 
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2.1.1. Έννοια και οριοθέτηση της προεφηβικής ηλικίας 

Η περίοδος της µεταβάσεως από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο συµπίπτει µε µια σηµαντική 

φάση της ψυχολογικής αναπτύξεως των µαθητών, την έναρξη της εφηβικής ηλικίας. Κατά τη 

φάση αυτή, η οποία ονοµάζεται π ρ ο ε φ η β ε ί α, εµφανίζονται οι ψυχοβιολογικές εκείνες 

αλλαγές στο παιδί, που σηµαίνουν το τέλος της παιδικής ηλικίας και αποτελούν το 

προανάκρουσµα της εφηβείας και την είσοδο στη νέα αυτή αναπτυξιακή περίοδο. Ετυµολογικά οι 

λέξεις προεφηβεία κι εφηβεία έχουν κύριο συνθετικό τη λέξη ή β η, που σηµαίνει µια σύντοµη 

σχετικά περίοδο βιολογικής αναπτύξεως (διάρκειας 2-4 ετών περίπου), κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται κυρίως οι βιοσωµατικές αλλαγές που σχετίζονται µε την ωρίµανση της 

γενετήσιας λειτουργίας. Η ε φ η β ε ί α είναι η ευρύτερη έννοια από την ήβη και αναφέρεται σε 

µια µακρύτερη αναπτυξιακή περίοδο (διάρκειας 7-8 ετών) και περιλαµβάνει τις αλλαγές που 

συµβαίνουν και στους τέσσερις βασικούς τοµείς της αναπτύξεως: το βιοσωµατικό, το γνωστικό, το 

συναισθηµατικό και το τον κοινωνικό τοµέα (Κακαβούλης, 1986). 

Στα λατινικά, η λέξη εφηβεία (adolescentia)  προέρχεται από το ρήµα adolesco (=αυξάνω, 

µεγαλώνω). Η εφηβεία εµπεριέχει την κίνηση η οποία δύσκολα µπαίνει σε αυστηρά χρονικά και 

άλλα πλαίσια (Ρέιµον-Ριβιέ Μπερτ,1989). 

Ο ακριβής καθορισµός του χρονικού ορίου ενάρξεως της εφηβείας παρουσιάζει σηµαντικές 

δυσχέρειες. Ως  α φ ε τ η ρ ί α  της ηλικίας αυτής τίθεται συνήθως το χρονικό σηµείο, στο οποίο το 

άτοµο γίνεται ικανό για αναπαραγωγή. Είναι όµως δύσκολο να καθορισθεί το σηµείο αυτό, γιατί 

συνδέεται µε εσωτερικές µεταβολές, την ωρίµανση δηλαδή οργάνων και λειτουργιών. Η εµφάνιση 

εξάλλου των εξωτερικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η πρώτη έµµηνη ρύση στα κορίτσια, η 

πρώτη εκσπερµάτωση στα αγόρια, η εµφάνιση της ηβικής κόµης, δεν είναι ασφαλές σηµείο 

ενάρξεως της εφηβείας, γιατί δεν βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια µε τις εσωτερικές βιολογικές 

µεταβολές. Άλλωστε υπάρχουν µεγάλες ατοµικές και διοµαδικές διαφορές στο χρόνο εµφανίσεως 

των εξωτερικών αυτών χαρακτηριστικών, καθώς και µεγάλες διαφορές µεταξύ αγοριών και 

µεταξύ κοριτσιών. 

Η εφηβεία έχει την αρχή της στη βιολογία και το τέλος της στον πολιτισµό, στο σηµείο 

εκείνο που το κορίτσι και το αγόρι έχουν αποκτήσει έναν ικανοποιητικό βαθµό ψυχολογικής 

ανεξαρτησίας από τους γονείς τους (Herbert,1997).   

Έτσι η προεφηβεία καλύπτει αναπτυξιακά φαινόµενα που συµβαίνουν σε µια φάση που 

αρχίζει γύρω στο 11ο έτος στα κορίτσια και το 13ο στα αγόρια και τελειώνει γύρω στο 16ο έτος της 

ηλικίας (Κακαβούλης,1986). Από ψυχολογική εποµένως πλευρά οι µαθητές της έρευνας αυτής,  

ηλικίας 11 ετών, διανύουν το πρώτο εξελικτικό στάδιο της εφηβείας. 
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Η ηλικία των 11-14 ετών είναι, όπως φαίνεται, κρίσιµη περίοδος αναπτύξεως, γιατί µέσα σε 

αυτήν συντελούνται απότοµες και ραγδαίες µεταβολές που αποτελούν τη λεγόµενη κ ρ ί σ η  τ η ς  

ε φ η β ι κ ή ς  η λ ι κ ί α ς (Debesse,1974). Η κρίση αυτή είναι φυσιολογικό φαινόµενο και δεν 

έχει καµιά σχέση µε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Συνιστάται από τις δραµατικές αλλαγές και 

τις αναστατώσεις που προκαλούνται στο βιοψυχικό οργανισµό από ένα ασυνήθιστο συνδυασµό 

φυσιολογικών, σεξουαλικών, κοινωνικών και συναισθηµατικών αντιδράσεων και εµπειριών. Σ’ 

αυτό το στάδιο αναζωπυρώνεται ο αγώνας ανάµεσα στη νοσταλγία της εξάρτησης και στην ώθηση 

για ανεξαρτησία (Τσιάντης & Μανωλόπουλος, 1987). Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό και 

δηµιουργικό φαινόµενο, γιατί µε την κρίση αυτή συντελείται ο αγώνας για την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας (Ασπιώτη, 1957). 

 Στην περίοδο αυτή της αναπτύξεως, λόγω των κρίσιµων καταστάσεων και µεταβολών που 

συµβαίνουν στους εφήβους, έχουν δοθεί ποικίλοι χαρακτηρισµοί από ψυχολόγους και άλλους 

συγγραφείς που αποδίδουν τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της. Έτσι η εφηβεία έχει ονοµασθεί « ηλικία 

των καταιγίδων», «άγουρα χρόνια», «οργισµένα νιάτα» (Κακαβούλης, 1986). Ο Rousseau 

χαρακτήρισε την ηλικία αυτή ως «δεύτερη γέννηση» και ο S. Hall τον έφηβο ως «ευγενικό 

αγρίµι». Κατά τον Ed. Spranger, το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η 

«ανακάλυψη του εγώ» (Χαρώνη, 1976). 

 

2.1.2. Βιοσωµατικά χαρακτηριστικά 

 

Η πρώτη εµφανής εκδήλωση της επερχόµενης ήβης είναι η απότοµη αύξηση του ύψους και 

του βάρους του σώµατος, το λεγόµενο αυξητικό τίναγµα της εφηβείας (Παρασκευόπουλος, 1985). 

Οι αλλαγές στις διαστάσεις του σώµατος είναι τόσο ραγδαίες και απότοµες, ώστε µέσα σε 

ελάχιστο χρονικό διάστηµα αλλάζει η εξωτερική εµφάνιση του ατόµου. Ενώ, για το ίδιο το άτοµο 

είναι συγκλονιστικές,  ώστε η οµαλή τους αφοµοίωση και η ενσωµάτωση στο προϋπάρχον 

βιοσωµατικό είδωλο  παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ψυχικές 

εντάσεις.  

Η µεγαλύτερη αύξηση του ύψους γίνεται στα µεν κορίτσια το έτος πριν από την εµφάνιση 

της ήβης, ενώ στα αγόρια γίνεται το έτος µετά την εµφάνιση της ήβης. Το φαινόµενο του 

αιφνίδιου αυξητικού τινάγµατος της εφηβείας είναι καθολικό και συµβαίνει σε όλους τους 

εφήβους, ωστόσο υπάρχουν τεράστιες διαφορές ως προς το χρόνο έναρξής του, την ένταση και τη 

διάρκειά του.  

Η αύξηση του βάρους κατά την εφηβεία οφείλεται τόσο στη συσσώρευση περισσότερου 

λίπους και σε αύξηση του µυϊκού συστήµατος, όσο και σε αύξηση και αλλαγή της σύστασης των 
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οστών. Η συσσώρευση αυτή του λίπους οφείλεται στις ορµονικές µεταλλαγές του εφήβου και 

στην αύξηση της βουλιµίας. Η µεγαλύτερη αύξηση του µυϊκού συστήµατος γίνεται στο 12ο και το 

15ο έτος για τα κορίτσια, ενώ στο 15ο ή 16ο έτος για τα αγόρια.  

Επίσης, κατά την εφηβεία ολοκληρώνεται η οστεοποίηση του σκελετού, η βαθµιαία δηλαδή 

σκλήρυνση του χόνδρου των οστών µε την επενέργεια των ορµονών, και κυρίως της θυροξίνης 

του θυρεοειδούς (Παρασκευόπουλος, 1985) καθώς και µια κατηγορία ορµονών οι οποίες λέγονται 

οιστρογόνα (η οιστραδιόλη και η προγενεστερόνη) και ανδρογόνα( η DHEA και η ανδροστεδιόνη) 

αντίστοιχα, ( Vanter, Sherman, Luciano, Τσακόπουλος, 2001) αυξάνουν τον µεταβολικό ρυθµό, το 

ρυθµό της ανάπτυξης και την ωρίµανση επηρεάζοντας και τα δύο φύλα. (Kalat, 2001, τόµος Β΄).  

Η µελατονίνη (ορµόνη της επίφυσης) σηµαίνει την έναρξη της εφηβείας (Kalat, 2001, τόµος Β΄).  

Η εφηβεία αρχίζει όταν ο υποθάλαµος αρχίζει να απελευθερώνει τον εκλυτικό παράγοντα 

της ωχρινοτρόπου ορµόνης σε ρυθµό µία ριπή την ώρα. ∆ε γνωρίζουµε τι διεγείρει τον υποθάλαµο 

για να το κάνει αυτό, αλλά από τη στιγµή που αρχίζει, συνεχίζει για όλη τη γόνιµη περίοδο. Αυτή 

η ορµόνη διεγείρει την υπόφυση για να απελευθερωθούν ωχρινοτρόπος ορµόνη και 

ωοθυλακιοτρόπος ορµόνη που, µε τη σειρά τους, διεγείρουν τους αναπαραγωγικούς αδένες 

(γονάδες) για να απελευθερώσουν οιστραδιόλη ή τεστοστερόνη (Goldman,  1981). H οιστραδιόλη 

προκαλεί ανάπτυξη των µαστών και των γλουτών. Η τεστοστερόνη προκαλεί ελάττωση του τόνου 

της φωνής, εµφάνιση γενείου, πλάτυνση των ώµων και αύξηση της τριχοφυΐας στο θώρακα, τις 

µασχάλες και το εφηβαίο (Kalat, 2001, τόµος Β΄).  

Από νευρολογική άποψη, οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι στον εφηβικό 

οργανισµό, οι νευρώνες συνεχίζουν να µεγαλώνουν σχεδόν µέχρι την εφηβεία, οπότε ο εγκέφαλος 

φτάνει στο τελικό του µέγεθος, αλλά δεν αυξάνεται ο αριθµός τους (Kalat, 2001, τόµος Α΄), 

παρόλα αυτά παρατηρούνται µεγάλη ανάπτυξη, εξέλιξη και αλλαγές σε εγκεφαλικό επίπεδο 

(Feldman &Elliot, 1990). ∆ιακριτές λοιπόν αλλαγές συµβαίνουν  στις συνάψεις των κυττάρων και 

σε µορφολογικό επίπεδο, όπως και γενικές αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου (Epstein, 

1986). Και τα δύο επίπεδα αλλαγών συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας υψηλότερης και πιο 

περίπλοκης γνωστικής λειτουργίας και βέβαια στην αύξηση του συµπεριφορικού  «ρεπερτορίου» 

(Newton, 1995).  

Η συνέχιση της εµµυέλωσης  του εγκεφάλου στην εφηβεία (συνεχίζεται µέχρι τα 20) 

συνδέεται µε εγκεφαλικά συστήµατα, τα οποία εµπλέκονται σε εκτελεστικές λειτουργίες του 

εγκεφάλου: γλώσσα, σχεδιασµός, λεκτική επιδεξιότητα, προσοχή, έλεγχος της συµπεριφοράς και 

κατευθυνόµενες ή σκόπιµες κινήσεις. Επιπλέον, το αριστερό και το δεξί ηµισφαίριο λειτουργούν 

πολύ πιο αυτόνοµα στην εφηβεία  (Newton, 1995). 
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Ο χρόνος πραγµατοποίησης των αλλαγών της εφηβείας εξαρτάται, όπως όλες οι άλλες 

εκδηλώσεις της ανάπτυξης, από σύνθετες αλληλεπιδράσεις µεταξύ γενετικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. 

 

 

2.1.3. Νοητική ανάπτυξη 

 

Ο L. Vygotsky (∆αφέρµος, 2002) θεωρούσε ότι η αναζήτηση µακρινών προοπτικών 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη της ικανότητας σχηµατισµού των εννοιών  και τη διαµόρφωση της 

σκέψης των εφήβων. Η εννοιολογική απεικόνιση της πραγµατικότητας παρέχει στους εφήβους τη 

δυνατότητα ανακάλυψης των βαθύτερων ουσιωδών σχέσεων, οι οποίες κρύβονται πίσω από τα 

φαινόµενα και ανεύρεσης νέων κοινωνικών οριζόντων, άγνωστων τα προηγούµενα στάδια της 

ζωής τους. Η διαµόρφωση της εννοιολογικής νόησης συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξης της 

αυτοσυνείδησης και του αυτοπροσδιορισµού του εφήβου. Η άποψη, ότι η διαµόρφωση της 

εννοιολογικής σκέψης είναι δυνατή µόνο κατά την εφηβεία, εδράζεται στην αρχή ότι η νοητική 

ανάπτυξη αποτελεί απλώς και µόνον έκφραση της βιολογικής ωρίµανσης του εγκεφάλου και 

αντιφάσκει στη θεωρία της ζώνης εγγύτερης ανάπτυξης και τη θεµελίωση του ενεργητικού ρόλου 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην οποία επικέντρωσε ο L. Vygotsky. Η παραπάνω αντίληψη 

αντανακλά τις αντιφάσεις ενός συγκεκριµένου σταδίου ανάπτυξης της πολιτισµικής – ιστορικής 

θεωρίας της προσωπικότητας, παρουσιάζοντας τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου 

ως έκφραση κάποιας φυσικής πορείας ωρίµανσης του εγκεφάλου στο πνεύµα ενός 

νατουραλιστικού εξελικτισµού (∆αφέρµος, 2002). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Piaget (1958) η ανάπτυξη της νοηµοσύνης διέρχεται τέσσερις 

αναπτυξιακές περιόδους: την περίοδο της αισθησιοκινητικής νοηµοσύνης (από τη γέννηση έως το 

2ο έτος), την περίοδο της προσυλλογιστικής νοηµοσύνης (από το 3ο έως το 6ο έτος), την περίοδο 

των συγκεκριµένων νοητικών πράξεων (από το 7ο έως το 11ο έτος) και την περίοδο των τυπικών ή 

αφαιρετικών νοητικών πράξεων (από το 12ο έτος και ύστερα).  

Η περίοδος των  συγκεκριµένων νοητικών πράξεων (από το 7ο έως το 11ο έτος) 

περιλαµβάνει ένα µέρος της εφηβείας την προεφηβεία της ηλικίας του 11ου έτους. Η νοηµοσύνη 

του προβαίνει σε λογικές πράξεις και η σκέψη του διαθέτει µιαν αξιοσηµείωτη λογική 

σταθερότητα και συνέπεια. Παρ’ όλες τις κατακτήσεις όµως έχουµε βασικά µειονεκτήµατα: α) 

είναι συγκεκριµένη, β) οι δυο λογικοί κανόνες της αναστρεψιµότητας (αναίρεση, αντιστάθµιση) 

λειτουργούν µεµονωµένα – εναλλακτικά και γ) οι λογικές πράξεις γίνονται µόνο σε τάξεις και 

σχέσεις συγκεκριµένων πραγµάτων και παραστάσεων. Οι περιορισµοί και οι αδυναµίες αυτές της 
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σκέψης θα υπερνικηθούν στην επόµενη εξελικτική φάση, στην περίοδο των  τυπικών ή 

αφαιρετικών νοητικών πράξεων  ( Piaget, 1958). 

Η περίοδος των τυπικών ή αφαιρετικών νοητικών πράξεων αρχίζει από το 12ο έτος και 

ολοκληρώνεται γύρω στο 16ο έτος. Στην εξελικτική αυτή φάση, την τελευταία στην αναπτυξιακή 

πορεία, η σκέψη απελευθερώνεται από το συγκεκριµένο της περιεχόµενο και γίνεται αφηρηµένη.   

Οι δυο µορφές αναστρεψιµότητας, η αναίρεση και η αντιστάθµιση, λειτουργούν συγχρόνως κατά 

τρόπο ενιαίο και συνυπόλογο. Κατά την προηγούµενη φάση τα δοµικά στοιχεία της σκέψης ήταν 

οι τάξεις και οι σχέσεις.  Τώρα το δοµικό στοιχείο της σκέψης είναι οι προτάσεις, που η αλήθεια 

τους κρίνεται µε βάση όχι πλέον αναγκαστικά το πραγµατικό, το συγκεκριµένο, το εµπειρικό 

περιεχόµενο ή αντίκρισµα τους, αλλά µε βάση την καθαρά λογική τους δοµή (Παρασκευόπουλος, 

1985). 

Η µετάβαση από τη συγκεκριµένη σκέψη του παιδιού της σχολικής ηλικίας στην τυπική 

σκέψη του εφήβου κατορθώνεται µε την εµφάνιση και σταθεροποίηση νέων γνωστικών δοµών. 

Υπάρχουν πέντε αλληλοεξαρτώµενες γνωστικές κατακτήσεις, οι οποίες αποτελούν και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της τυπικής σκέψης του εφήβου (Παρασκευόπουλος, 1985): 

1. Ανακάλυψη του δυνατού – του πιθανού. Η πιο θεµελιακή διαφορά ανάµεσα στη 

συγκεκριµένη σκέψη του παιδιού της σχολικής ηλικίας και στην τυπική σκέψη του εφήβου 

αφορά στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται κατανοητή η σχέση ανάµεσα στο πραγµατικό – το 

συγκεκριµένο και στο δυνατό – το πιθανό. Το παιδί της σχολικής ηλικίας διαθέτει µεν 

αληθή λογική, αλλά η λογική του είναι εµπειρική, συγκεκριµένη, πρακτική, δεµένη στο 

πραγµατικό και σε ό,τι µπορεί να εξαχθεί ευθέως από τα άµεσα εµπειρικά δεδοµένα. 

Αντίθετα για τον έφηβο η πραγµατικότητα είναι µια επιµέρους περίπτωση σε µια 

ολόκληρη δέσµη – σειρά πιθανόν λύσεων, οι οποίες θα µπορούσαν να ισχύουν σε µια 

δεδοµένη κατάσταση – πρόβληµα. Από πραγµατιστής που ήταν κατά τη σχολική ηλικία, 

τώρα γίνεται ιδεαλιστής, συνεχώς προκαλώντας τους υπόλοιπους γύρω του. Χάρη σ’ αυτή 

την γνωστική δοµή, ο έφηβος µπορεί να κατασκευάζει νέες θεωρίες και συστήµατα για το 

άτοµο την κοινωνία, και έτσι να ζει όχι µόνο στο παρόν αλλά και στο µέλλον. 

2. Χρήση του υποθετικού – παραγωγικού συλλογισµού.  Ο συλλογισµός είναι µια 

διαδικασία της σκέψης µε την οποία καταστρώνεται µια σειρά αλληλένδετων προτάσεων – 

κρίσεων για να αποδειχθεί η αλήθεια µιας απόφασης. Υπάρχουν τρία είδη συλλογισµών: α) 

ο παραγωγικός συλλογισµός, που έχει ως αφετηρία το γενικό και αφηρηµένο και ως 

κατάληξη το ειδικό και το συγκεκριµένο. β) ο επαγωγικός συλλογισµός, που έχει ως 

αφετηρία το ειδικό και το συγκεκριµένο και ως κατάληξη το γενικό και το αφηρηµένο. γ) 

Ο αναλογικός συλλογισµός, που έχει ως αφετηρία το µερικό και ως κατάληξη πάλι το 
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µερικό. Κατά την εφηβεία έχουµε εκτός από τους υπόλοιπους συλλογισµούς και τους 

παραγωγικούς συλλογισµούς µε κυρίως δοµικό στοιχείο τις υποθέσεις (προτάσεις-κρίσεις), 

όχι µόνο σε συγκεκριµένο-εµπειρικό υλικό αλλά και µε αφηρηµένο-υποθετικό υλικό. 

3. Χρήση συνδυαστικών συστηµάτων και της επιστηµονικής-πειραµατικής µεθόδου.  Η 

διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την διατύπωση υποθέσεων για όλους τους πιθανούς 

παράγοντες που προσδιορίζουν το φαινόµενο. Τον πειραµατισµό µε τα εµπειρικά δεδοµένα 

και τον έλεγχο της ορθότητας ή µη καθεµιάς από τις υποθέσεις. Την επισκόπηση των 

επιµέρους διαπιστώσεων για την ορθότητα ή µη των υποθέσεων και διατύπωση του 

γενικού κανόνα που ερµηνεύει το φαινόµενο. Η δυνατότητα για µια πολύπλοκη διαδικασία 

λύσης προβληµάτων παρουσιάζεται για πρώτη φορά κατά την εφηβεία. 

4. Χρήση της προτασιακής λογικής. Αναζητιέται  η σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών, όπου η 

κάθε µεταβλητή παίρνει δύο τιµές. Οι πιθανοί συνδυασµοί των µεταβλητών αυτών είναι 

τέσσερις απλές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές είναι ο λογικός πολλαπλασιασµός δύο 

διωνυµικών τάξεων. Το λογικό αυτό προϊόν είναι µέσα στις γνωστικές δυνατότητες του 

παιδιού της συγκεκριµένης σκέψης. Ο έφηβος που διαθέτει τυπική σκέψη µπορεί να πάρει 

τα τέσσερα αυτά προϊόντα λογικών νοητικών πράξεων και να τα χρησιµοποιήσει ως 

πρωτογενή στοιχεία και να σχηµατίσει νέους συνδυασµούς. 

5. Ταυτόχρονη χρήση των δύο µορφών αναστρεψιµότητας.  Οι δύο µορφές αυτές είναι η 

αναίρεση η οποία υποδηλώνει ότι µια λογική πράξη µπορεί να διεκπεραιωθεί προς την 

αντίθετη κατεύθυνση και έτσι το αποτέλεσµά της να ακυρωθεί, να απαλειφθεί. Η 

αντιστάθµιση υποδηλώνει ότι το αποτέλεσµα µιας νοητικής πράξης µπορεί να 

εκµηδενιστεί χωρίς να απαλείψουµε την πράξη αυτή καθαυτή, αλλά πραγµατοποιώντας 

κάποια άλλη λογική πράξη σε κάποιον άλλο παράγοντα, η οποία εξισορροπεί – 

αντισταθµίζει την αρχική πράξη. Ο έφηβος χρησιµοποιεί και τις δύο µορφές είτε την µια 

είτε την άλλη ή και τις δύο µαζί µε µεγάλη ευχέρεια (Παρασκευόπουλος, 1985). 

Πρέπει να τονιστεί ότι κατά την εφηβεία όχι µόνο παρατηρείται περισσότερη διαφοροποίηση 

στις επιµέρους νοητικές λειτουργίες, αλλά και στη γενική νοητική ωριµότητα οι διαφορές µεταξύ 

των ατόµων είναι πολύ µεγαλύτερες από ό,τι είναι σε προηγούµενες ηλικίες. Οι διαφορές µεταξύ 

των ατόµων ως προς τη νοητική ηλικία γίνονται προοδευτικά µεγαλύτερες και κατά την εφηβεία η 

ανοµοιογένεια φθάνει στο ανώτερό της µέγεθος (Παρασκευόπουλος, 1985). 

Την περίοδο αυτή το άτοµο αρχίζει να κατακτά νέους νοητικούς εξοπλισµούς και να 

αντιµετωπίζει νέες ανάγκες έκφρασης και επικοινωνίας. Συνέπεια των νέων αυτών εξελίξεων είναι 

ότι η γλώσσα του εφήβου παρουσιάζει νέες σηµαντικές ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις. 
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Οι λέξεις του αποκτούν πληρέστερο και πιο αφηρηµένο περιεχόµενο. Επίσης ο λόγος 

συνυφαίνεται και αντανακλά την έντονη συναισθηµατικότητα της περιόδου αυτής.  

Μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον γλωσσικό τοµέα είναι και η λεγόµενη γλώσσα της 

εφηβικής κουλτούρας. Πρόκειται για ένα ειδικό λεξιλόγιο, ένα είδος argot, που επινοείται και 

χρησιµοποιείται κυρίως από εφηβικές παρέες-συµµορίες, αλλά και γενικότερα από όλους τους 

εφήβους. Είναι ένα είδος κώδικα επικοινωνίας που αποτελεί στοιχείο ταύτισης του ατόµου µε την 

οµάδα και συνδετικό κρίκο µεταξύ των µελών της οµάδας. Κάθε γενιά εφήβων διαµορφώνει και 

το δικό της διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας, όπως διαφορετική είναι και η «κουλτούρα» της 

(Παρασκευόπουλος, 1985).  

 

 

 

 

2.1.4. Ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη 

Η συναισθηµατική ζωή του εφήβου είναι έντονη. Τα συναισθήµατα που τον πληµµυρίζουν 

είναι πολλά. Γι’ αυτό και πολλοί ψυχολόγοι χαρακτήρισαν την εφηβεία ως την «κατ’ εξοχή ηλικία 

του συναισθήµατος» (Debesse,1969).  

Ο έφηβος εύκολα χαίρεται, λυπάται, θυµώνει, φοβάται, αγωνιά, ζηλεύει, ερωτεύεται, 

συµπαθεί και αντιπαθεί. Εύκολα µετέχει στις ευχάριστες και τις δυσάρεστες καταστάσεις των 

άλλων. Είναι ευαίσθητος κι ευσυγκίνητος. Ένας πλούτος συναισθηµάτων πληµµυρίζει την 

εφηβική ψυχή (Κρασανάκης, 1988). Τα συναισθήµατα αυτά αποκτούν περισσότερη ευαισθησία, 

βάθος, ένταση και ποικιλία. Αναπτύσσονται κυρίως τα ατοµικά συναισθήµατα (αυτοσυναίσθηµα, 

συναίσθηµα τιµής), τα κοινωνικά συναισθήµατα (φιλία, αλτρουισµός, εµπιστοσύνη, συµπάθεια, 

αγάπη), καθώς και άλλα ανώτερα συναισθήµατα, όπως ηθικά, θρησκευτικά, θεωρητικά, 

καλλιτεχνικά, κ.ά. (Κακαβούλης, 1984). 

Οι βιοσωµατικές αλλαγές, που έχουν άµεσες συνέπειες στην ψυχοδυναµική του εφήβου, 

µπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: α) σε αλλαγές που γίνονται εσωτερικώς, στον 

καθαρά λειτουργικό τοµέα, και β) σε αλλαγές που γίνονται εξωτερικώς, στον καθαρά 

φυσιογνωµικό τοµέα. 

 Στον πρώτο τοµέα, τον εσωτερικό-λειτουργικό, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι αλλαγές 

στο ενδοκρινολογικό σύστηµα. Οι νέες αυξηµένες ποσότητες των ορµονών αλλάζουν την ένταση 

και τον τόνο των συναισθηµάτων και καθιστούν το άτοµο γενικώς πιο ευσυγκίνητο. Σε επίδραση 

των ορµονών πρέπει να αποδοθεί η γενική αλλαγή της διάθεσης του εφήβου, η υπερευαισθησία 

του, η νευρικότητά του, η συναισθηµατική του αστάθεια, η συναισθηµατική υπερένταση, η 
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νωθρότητα, η κακοκεφιά, κ,ά. Η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζεται για τον πλούτο των αψιθυµιών 

που πολλές φορές εναλλάσσονται σε µικρό χρονικό διάστηµα. Η οργή µεταβάλλεται σε 

αγανάκτηση, η στοιχειώδης συµπάθεια σε ελεηµοσύνη (Μάνος, 1978).  

Ο ρόλος επίσης κάποιων ειδικών ορµονών, συντελεί σε µια κατάσταση ετοιµότητας και 

διεγερσιµότητας για ορισµένα ειδικά ερεθίσµατα που πριν ήταν ουδέτερα, όπως είναι π.χ. η 

ετερόφυλη σεξουαλική έλξη και η ευαισθητοποίηση του νέου σε ερεθίσµατα που πριν ήταν 

σεξουαλικώς ουδέτερα. (Παρασκευόπουλος, 1985). 

Οι ψυχολογικές συνέπειες έχουν και οι αλλαγές στο µέγεθος και στη θέση των εσωτερικών 

οργάνων του σώµατος, όπως είναι η δυσανάλογα µεγαλύτερη αύξηση του µεγέθους της καρδιάς 

σε σχέση προς τη χωρητικότητα των αιµοφόρων αγγείων, η δυσανάλογη αύξηση του µήκους των 

µακρών οστών σε σχέση προς τους µύες που τα κινούν, η αύξηση του γαστρικού υγρού, κ.ά. Στις  

αλλαγές αυτές πρέπει να αποδοθούν πολλά από τα δυσάρεστα σωµατικά συµπτώµατα που 

νιώθουν οι έφηβοι, όπως είναι πονοκέφαλοι, ναυτία, συµπτώµατα έλκους, αναιµία, κράµπες, πόνοι 

στις κνήµες, κ.ά. (Παρασκευόπουλος, 1985). 

Στο δεύτερο τοµέα, τον εξωτερικό-φυσιογνωµικό, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν τα νέα 

αντιληπτικά δεδοµένα που σχετίζονται µε τις αλλαγές στο σχήµα και στις διαστάσεις του 

σώµατος. Το ίδιο το άτοµο όσο και τα πρόσωπα του περιβάλλοντος του παρακολουθούν και 

αντιδρούν στις αλλαγές αυτές. Το άτοµο διαµορφώνει σε κάθε ηλικία µια εικόνα για το ίδιο του το 

σώµα, το βιωµατικό είδωλο (body image). Στην εικόνα αυτή ενσωµατώνει κάθε νέα αλλαγή που 

συµβαίνει µε την πάροδο της ηλικίας. Όταν οι αλλαγές είναι βαθµιαίες και ταχύτατες, όπως στην 

περίοδο της εφηβείας, το άτοµο συναντά δυσκολίες στην ενσωµάτωση των νέων στοιχείων στην 

παλιά εικόνα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ποικίλες ψυχικές εντάσεις και αρνητικά βιώµατα. 

(Παρασκευόπουλος, 1985).   

Οι πιο συνηθισµένες ψυχολογικές αντιδράσεις των εφήβων κατά τον Ι. Παρασκευόπουλο 

(1985), είναι: 

1. Επιθυµία να µένει µόνος του. Το άτοµο κάνει µια «στροφή» προς τον εαυτό του, χάνει το 

ενδιαφέρον  για τους παλιούς φίλους, αποσύρεται από τις οµαδικές δραστηριότητες και 

αρχίζει να περνά τις ώρες του στο δωµάτιο µε την πόρτα κλειδωµένη. Η ίδια απόσυρση 

παρατηρείται και από τις δραστηριότητες της οικογένειας. 

2. Αποστροφή από την εργασία. ∆είχνει συχνά κουρασµένος και απρόθυµος να εκτελέσει 

τις υποχρεώσεις του τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Αποτέλεσµα αυτής της τακτικής 

είναι η απότοµη πτώση στη σχολική επίδοση η οποία οδηγεί συχνά στην σχολική 

αποτυχία. ∆εν οφείλεται σε τεµπελιά αλλά είναι αποτέλεσµα της ραγδαίας βιοσωµατικής 

ανάπτυξης η οποία απορροφά µεγάλο µέρος της διαθέσιµης ενεργητικότητας. Τα αρνητικά 
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σχόλια, που συχνά κάνουν οι γονείς για τη φυγοπονία αυτή του εφήβου, τροφοδοτούν και 

ενισχύουν περισσότερο την τάση που έχει ο έφηβος να εναντιώνεται προς τις επιταγές των 

µεγαλύτερων, και έτσι µειώνεται ακόµη περισσότερο η επιθυµία του να κάνει αυτό που οι 

άλλοι αναµένουν από αυτόν να κάνει. 

3. Έλλειψη συντονισµού στις κινήσεις. Η απότοµη και ανισοµερής αύξηση των µελών του 

σώµατος, και ιδιαίτερα των άκρων, έχει ως αποτέλεσµα να παρουσιάζει µια προσωρινή 

αδεξιότητα στις κινήσεις και µετακινήσεις του: µπερδεύεται στα πόδια του, σκοντάφτει 

πάνω σε αντικείµενα κι έπιπλα, ρίχνει κάτω το ποτήρι µε το νερό ή το φλιτζάνι µε τον 

καφέ, κ.ά. 

4. Ανία. Ο έφηβος συχνά νιώθει πλήξη και αδιαφορία για τα παιχνίδια που πριν απολάµβανε, 

για τη σχολική εργασία που πριν τόσο επιµελώς φρόντιζε, για τις οµαδικές δραστηριότητες 

που πριν τόσο επεδίωκε, για τη ζωή γενικώς. 

5. Νευρικότητα-ανησυχία.  Βιώνει µιαν υπερένταση, δεν µπορεί να καθίσει ήρεµα σε ένα 

µέρος, έχει µια 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 . 

6. Αυξηµένη ευσυγκινησίας. ∆ιακατέχεται από κακοκεφιά, σκυθρωπότητα και τάση να 

ξεσπάει σε κλάµατα µε την παραµικρή αφορµή. Εύκολα απογοητεύεται, ό,τι γίνεται ή 

λέγεται γι’ αυτόν συχνά εκλαµβάνεται εις βάρος του, τα συναισθήµατά του εύκολα 

πληγώνονται και ο εγωισµός του θίγεται µε το παραµικρό, είναι ευέξαπτος, ευερέθιστος. 

Όλα αυτά είναι επακόλουθα της διατάραξης της ισορροπίας των ορµονών. 

7. Αντιδραστική-εχθρική στάση προς τους άλλους. Προβάλλει αντιρρήσεις, συνεχώς 

διαφωνεί, δεν είναι συνεργάσιµος, γκρινιάζει µε όλους. Αναστατώνει την οικογενειακή 

ατµόσφαιρα προκαλώντας φασαρίες. Το ίδιο κάνει και εκτός σπιτιού στις συγκεντρώσεις 

φίλων. 

8. Αντιδραστική-εχθρική στάση προς το άλλο φύλο. Αυτό γίνεται στην αρχή της εφηβείας. 

Υπάρχει ανοιχτή εχθρότητα µεταξύ των δύο φύλων, η οποία εκφράζεται µε συνεχείς 

επικρίσεις και δυσµενή σχόλια. Η εχθρική αυτή στάση δεν περιορίζεται µόνο προς τους 

συνοµηλίκους, αλλά προς όλα τα µέλη του αντίθετου φύλου, ανεξάρτητα από ηλικία ή 

συγγένεια ή πόσο στενή και ευχάριστη ήταν η προηγούµενη σχέση µε το άλλο φύλο. Με 

την πάροδο της εφηβείας σιγά σιγά αναπτύσσεται η ετερόφυλη έλξη και το ενδιαφέρον για 

την ετερόφυλη συναναστροφή. 
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9. Υπεραπασχόληση µε θέµατα του σεξ. Η αύξηση και ωρίµανση των γεννητικών οργάνων 

και οι νέες αισθησιακές εµπειρίες, που συνοδεύουν τις αλλαγές αυτές και την εµφάνιση 

των δευτερευόντων γνωρισµάτων της ήβης εστιάζουν την προσοχή του εφήβου στα θέµατα 

του σεξ. Οι κυριότερες δραστηριότητες, που αποκαλύπτουν το ενδιαφέρον αυτό του 

εφήβου, είναι: εξερεύνηση των διαφόρων µερών του σώµατος, διερεύνηση των γεννητικών 

οργάνων και των αισθησιακών εµπειριών που παράγονται µε τον απτικό τους ερεθισµό, 

προσεκτική παρακολούθηση της µορφής και του σχήµατος που παίρνει το δικό του σώµα 

και το σώµα των συνοµήλικών του, ανάγνωση βιβλίων µε θέµα το ανθρώπινο σώµα, 

αναζήτηση στα λεξικά λέξεων και όρων που αφορούν το σεξ, κ.ά. Με αυτά ο έφηβος 

προσπαθεί να αντλήσει πληροφορίες και να διαφωτιστεί όσο το δυνατό περισσότερο για το 

σεξ, ένα θέµα που θεωρεί «προσωπικό» και «απόκρυφο». 

10. Υπέρµετρη αιδηµοσύνη. ∆είχνουν υπερβολική ντροπαλότητα και αιδηµοσύνη. Αυτή η 

συστολή είναι επακόλουθο των απότοµων αλλαγών που συµβαίνουν στο εφηβικό σώµα. Ο 

έφηβος είναι γνώστης των αλλαγών αυτών και προσπαθεί να τις αποκρύψει, γιατί φοβάται 

ότι, αν υποπέσουν στην αντίληψη των άλλων, θα γίνουν αντικείµενο αρνητικών σχολίων. 

11. ΄Ελλειψη αυτοπεποίθησης. Κυριαρχείται από έντονο συναίσθηµα αβεβαιότητας και 

ανασφάλειας. Στηρίζεται στις ανησυχίες και στους φόβους που βιώνει ο έφηβος για τη 

σωµατική του εµφάνιση, τη σεξουαλική του επάρκεια και καταλληλότητα κ.ά. 

12. Ονειροπόληση. Η ονειροπόληση για τον έφηβο – όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 

ενότητα, είναι ένα πρόσφορο µέσο να δώσει διέξοδο στον έντονο συναισθηµατισµό του. Η 

«αυτιστική» όµως αυτή συµπεριφορά συχνά µπορεί να επιτείνει την τάση που έχει ο 

έφηβος να αποµονώνεται, να χάνει την επαφή του µε την πραγµατικότητα, και έτσι να 

δυσχεραίνει την κοινωνική του προσαρµογή για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω 

(Παρασκευόπουλος, 1985) 

Πρέπει  να τονιστεί ότι οι αντιδράσεις αυτές, χαρακτηρίζουν τους έφηβους ως σύνολο και 

όχι κάθε έφηβο µεµονωµένα. ∆εν πρέπει να θεωρηθεί ότι όλοι οι έφηβοι παρουσιάζουν 

ανεξαιρέτως όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Άλλος περισσότερα και άλλος λιγότερα. Επίσης 

υπάρχουν ατοµικές διαφορές στον χρόνο έναρξης των χαρακτηριστικών, την ένταση, τη διάρκεια, 

κ.ά. όλες οι παραπάνω αντιδράσεις επίσης πρέπει να τονιστεί ότι είναι χαρακτηριστικά της πρώτης 

φάσης της εφηβείας – της προεφηβείας, και ότι συµπλέκονται και διαµορφώνονται µε τα εκάστοτε 

κοινωνικά δεδοµένα.  
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2.1.5. Κοινωνική ανάπτυξη 

 

Ο Erikson (1968) θεωρούσε ως θεµελιώδες έργο της εφηβείας τη συγκρότηση ταυτότητας 

του Εγώ. Ο  έφηβος θα πρέπει ή να επιτύχει µια ασφαλή αίσθηση προσωπικής ταυτότητας ή να 

αντιµετωπίσει πολλά ψυχολογικά προβλήµατα αργότερα στη ζωή του (Kroger, 1989).  

Σύµφωνα  λοιπόν µε τον Erikson (1968), οι έφηβοι πρέπει να επεξεργαστούν τέσσερις 

αναπτυξιακές κρίσεις:  

1. Εδραίωση εµπιστοσύνης.  Ένα πρόβληµα που τα βρέφη συναντούν ως µέρος τις 

διεργασίες του δεσµού, επανεµφανίζεται στην εφηβεία ως αναζήτηση ανθρώπων στους 

οποίους ο έφηβος µπορεί να έχει εµπιστοσύνη,  ανθρώπους που µπορούν να αποδείξουν τη 

δική τους αξιοπιστία. Η αναζήτηση αυτή λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα συγχρόνως τόσο 

στην προσωπική όσο και στην κοινωνική σφαίρα. Πρώτον, αναζητεί κανείς αξιόπιστους 

και αξιοθαύµαστους φίλους. Στην αρχή της εφηβείας, αυτοί είναι φίλοι του ίδιου φύλου, 

τους οποίους ο έφηβος εµπιστεύεται ότι θα µοιραστούν µαζί του τα άγχη του χωρίς να τον 

κοροϊδεύουν. Αργότερα, το επίκεντρο µετατοπίζεται στους συντρόφους του αντίθετου 

φύλου που θα βρουν το άτοµο γοητευτικό και θα το αγαπήσουν.  

Στον ευρύτερο κοινωνικό κόσµο, η ανάγκη εδραίωσης της εµπιστοσύνης παίρνει τη µορφή 

αναζήτησης για πολιτικούς σκοπούς και αρχηγούς που αξίζει να υποστηρίξει κανείς. Για 

να επιτύχουν στο επίπεδο αυτό, οι έφηβοι πρέπει να σκέφτονται συστηµατικά για την 

ανθρώπινη φύση και την κοινωνία ώστε να επιλέξουν µια ιδεολογία την οποία να 

εµπιστευτούν. Οι  δυσκολίες αυτής της αναζήτησης συχνά εκφράζονται µε την δυσπιστία 

προς ενήλικους κοινωνικούς θεσµούς  και την κυνική αδιαφορία προς αυτούς.  

 Οι σχέσεις µε τους συνοµήλικους είναι ζωτικής σηµασίας, για τον πολύ σηµαντικό λόγο ότι 

παρέχουν στους εφήβους ευκαιρίες να µάθουν πώς να αλληλεπιδρούν µε τους άλλους, πώς να 

ελέγχουν την κοινωνική τους συµπεριφορά, πώς να αναπτύσσουν ενδιαφέροντα και δεξιότητες 

κατάλληλες προς την ηλικία τους και πώς να µοιράζονται παρόµοια αισθήµατα και απόψεις. Η 

ευκαιρία να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, η αίσθηση της εµπιστοσύνης και το συναίσθηµα ότι 

έχουν κάτι µοναδικό και αποκλειστικό επίσης, παρέχει εκείνη την οικειότητα που κάνει την φιλία 

τόσο σηµαντική για αυτή την περίοδο (Herbert, 1993).  

Η φιλία στους εφήβους παίζει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις του και την κοινωνικοποίησή 

του και αυτό που την κάνει να διαφέρει από την παιδική φιλία είναι το χαρακτηριστικό της 

εντιµότητας και της αλληλεγγύης (Κρασανάκης, 1988). 

2. Εδραίωση αυτονοµίας. Εκφράζεται στο τέλος της βρεφικής ηλικίας καθώς το παιδί των 2 

ετών απαιτεί: «θα το κάνω µόνο µου». Τώρα η αυτονοµία σηµαίνει να επιλέγει κανείς 
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µόνος του το µονοπάτι της ζωής του, αντί να υπακούει στις αποφάσεις που επιβάλλουν οι 

γονείς του.  

Ο αγώνας  για ανεξαρτησία δεν είναι απλός και µόνο µια πλευρά των δραστηριοτήτων ενός 

νέου, γίνεται, στην κυριολεξία, αυτοσκοπός. Σηµαίνει αγώνα του εφήβου για ψυχολογική 

ελευθερία από τους γονείς, ελευθερία να είναι ο εαυτός του, να έχει τις δικές του σκέψεις και 

συναισθήµατα, να αποφασίζει για τις αξίες του και να σχεδιάζει το µέλλον του σε ευρύτερο 

υπαρξιακό επίπεδο. Σχετίζεται ακόµη µε τις πιο καθηµερινές ελευθερίες του εφήβου, όπως το να 

επιλέξει ο ίδιος τα ρούχα, τις παρέες και τους τρόπους διασκέδασης που προτιµά, και να 

απολαύσει µόνος του αποκλειστικά το δικό του προσωπικό χώρο και όσα του ανήκουν (Herbert, 

1997). 

3. Λήψη πρωτοβουλιών. Γεγονός που εκφράζεται ως παιχνίδι προσποίησης στην πρώτη 

παιδική ηλικία, αλλά τώρα σηµαίνει να ορίζει στόχους γι’ αυτό που ίσως γίνει και όχι να 

συµβιβάζεται για την περιορισµένη πραγµατικότητα που έχουν ορίσει οι ενήλικες. Οι 

φανταστικές καταστάσεις του παιχνιδιού της προσχολικής ηλικίας βρίσκουν τους 

οµολόγους τους σε νέα όνειρα µεγαλείου που προσπαθούν να πραγµατοποιήσουν οι 

έφηβοι. 

4. Εργατικότητα. Αποκτά ένα νέο νόηµα προς το τέλος της εφηβείας, τελείως διαφορετικό 

από εκείνο που είχε στη µέση παιδική ηλικία. Οι δοκιµασίες δεν θα ορίζονται πια από τον 

δάσκαλο. Η σχετική ανεξαρτησία της ενήλικης ζωής ενέχει και το καθήκον της ευθύνης 

για τους στόχους και για την ποιότητα της δουλειάς. 

Στην εφηβεία το άτοµο αποκτά νέες εµπειρίες και γνωρίζει νέους  ρόλους. Η επίλυση αυτής 

της κρίσης, συνεπώς σηµαίνει ότι το άτοµο θα µπορέσει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις των 

µεταβαλλόµενων αυτών ρόλων και ταυτοχρόνως θα µπορέσει να διαµορφώσει και να διατηρήσει 

µια ζωντανή αίσθηση της δικής του προσωπικής ταυτότητας. Εάν οι διαρκώς αυξανόµενες 

απαιτήσεις των ρόλων της εφηβείας ασκούν έντονη πίεση στο άτοµο, το αποτέλεσµα είναι η 

σύγχυση της ταυτότητας.  Το άτοµο θα βρίσκεται σε µια κατάσταση σύγχυσης για το πώς ποιος 

είναι σε σχέση µε όλους τους διαφορετικούς ρόλους που φαίνεται να υποδύεται.(Hayes, 1998) και 

ότι θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν µια σειρά αυτό-καθοριστικών επιλογών, ώστε να µπορούν να 

δράσουν σαν αυτόνοµοι ενήλικες (Head, 2000). 

Ο  Erikson (1968) συµπέρανε ότι υπάρχουν τέσσερα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη 

σύγχυση ταυτότητας. Το πρώτο είναι το πρόβληµα της οικειότητας. Ο έφηβος πρέπει να µπορεί να 

δηµιουργήσει στενές σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους χωρίς να χάνει τη ταυτότητά του. Αν 

φοβάται την οικειότητα, µπορεί να αποµονωθεί από τους άλλους και να καταφύγει στη δηµιουργία 
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στερεότυπων ή τυπικών σχέσεων. Ή µπορεί, αντίθετα, να αναζητά διαρκώς στενές σχέσεις 

οικειότητας µε αυτούς που ο  Erikson (1968) περιέγραψε ως «απίθανους συντρόφους». 

Ένα δεύτερο πρόβληµα σχετίζεται µε τη 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.  

Το τρίτο πρόβληµα σχετίζεται µε την φιλοπονία. Τη χρησιµοποίηση των ατοµικών δυνάµεων 

µε παραγωγικό και αποτελεσµατικό τρόπο. Οι έφηβοι αυτήν 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.  

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 µόνο 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 τη 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. 

Ο Marcia (1966)  εντόπισε τέσσερις µορφές αντιµετώπισης της συγκρότησης της ταυτότητας 

σε πιο πρακτικό επίπεδο σε σχέση µε τον Erickson: 

1. Επίτευξη ταυτότητας. Οι έφηβοι που εµφανίζουν αυτή την µορφή έχουν περάσει από µια 

περίοδο αποφάσεων. Τώρα επιδιώκουν ενεργά τους δικούς τους στόχους,. 

2. Αποκλεισµός.  Οι έφηβοι που εµφανίζουν αυτή την µορφή είναι επίσης δεσµευµένοι µε 

επαγγελµατικές και ιδεολογικές θέσεις, αλλά δεν δίνουν ενδείξεις ότι έχουν περάσει την 

κρίση ταυτότητας. Κατά µια έννοια, δεν έχουν κάνει ποτέ αναδιοργάνωση της 

προσωπικότητας. 

3. Αναστολή. Αυτή η µορφή εµφανίζεται σε εφήβους που τώρα βιώνουν κρίση ταυτότητας. 

4. ∆ιάχυση ταυτότητας. Οι έφηβοι που εµφανίζουν αυτή την µορφή έχουν δοκιµάσει 

διάφορες ταυτότητες χωρίς να µπορέσουν να κατασταλάξουν σε µία. 

Η ταυτότητα του Εγώ έχει τις ρίζες της στις σχέσεις που είχε διαµορφώσει το παιδί και στις 

προηγούµενες ταυτίσεις που είχε αναπτύξει µε τα σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή του (γονείς, 

δασκάλους, συνοµήλικους). Η ανάπτυξη του ισχυρού Εγώ διευκολύνεται, όταν υπάρχει µεταξύ 
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γονέα και παιδιού µια ζεστή και δοτική σχέση και όταν ο γονέας του ίδιου φύλου είναι κατάλληλο 

πρότυπο για ταύτιση (Παρασκευόπουλος, 1985). 
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2.2. ΣΤΡΕΣ – ΑΓΧΟΣ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

 
Ο όρος στρες είναι από εκείνους που χρησιµοποιούνται πιο συχνά στη βιβλιογραφία που 

αφορά την ψυχική υγιεινή. Ένα µεγάλο εύρος φαινοµένων σηµατοδοτούνται µε τον όρο αυτό. 

Μερικά από αυτά τα φαινόµενα έχουν να κάνουν µε συγκεκριµένα ερεθίσµατα, άλλα µε τις 

αντιδράσεις του ατόµου και άλλα µε το συνδυασµό αυτών. Ένα συµβάν είναι στρεσογόνο  από τη 

στιγµή που το άτοµο θα χρειαστεί ν’  αλλάξει ή να προσαρµοστεί για να αντιµετωπίσει 

µαταιώσεις, συγκρούσεις ή και πιέσεις που προκαλούνται από το συµβάν (Goleman, Butcher & 

Carson, 1984. Dohrenwned & Dohrenwned, 1974).  

O Milgram (1998) δήλωσε ότι οι συνήθεις καταστάσεις και οι εµπειρίες στρες 

περιλαµβάνουν: 

• Καθηµερινές δραστηριότητες που προκαλούν συναισθηµατική ένταση, αναστάτωση ή 

δυσφορία (για παράδειγµα το διάβασµα για ένα διαγώνισµα ή τα προβλήµατα µε φίλους). 

• Φυσιολογικές εξελικτικές δοκιµασίες ή µεταβάσεις (η πρόκληση να πηγαίνει κανείς από το 

δηµοτικό στο γυµνάσιο ή από το γυµνάσιο στο λύκειο ή να επιλύει ζητήµατα που αφορούν 

την ταυτότητά του). 

• Απρόβλεπτα συµβάντα που απαιτούν αλλαγές (µετακόµιση σε νέα γειτονιά). 

• Τυχαία γεγονότα που προκαλούν αναστάτωση (αρρώστια). 

• ∆ιαταραχές στην οµαλή οικογενειακή ζωή (οικονοµικές δυσκολίες, ανεργία). 

• ∆ιαταραχές στον οικογενειακό κύκλο ζωής (θάνατος ή σοβαρή ασθένεια ενός γονέα). 

• Προσωπική κακοτυχία (ασθένεια που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, κακοποίηση). 

• Καταστροφικά γεγονότα στην ευρύτερη κοινότητα (σεισµός, πόλεµος). 

Επιπλέον, στρεσογόνες καταστάσεις µπορεί να είναι και η έκθεση στη ζέστη ή στο κρύο, τα 

τοξικά στοιχεία του περιβάλλοντος, η καφεΐνη, η χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ, ορισµένα φαγητά, 

η έλλειψη γυµναστικής, οι συγκρούσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και οι έντονες 

συναισθηµατικές αντιδράσεις (Τριλίβα & Chimienti, 2002). 

Το στρες µπορεί επίσης να οριστεί ως ανταπόκριση ή αντίδραση, δηλαδή η θυµική ένταση 

του ατόµου όταν έρχεται αντιµέτωπο µε κάποιο πρόβληµα, δυσκολία ή πρόκληση (Μπεζεβέγκης, 

2001). Ο Caplan (1981) όρισε ότι το στρες είναι η αντίδραση του οργανισµού σε κάποιες 

καταστάσεις της οποίας τα αποτελέσµατα είναι επιβλαβή. Οι Janis και Leventhal (1968) ορίζουν 

το στρες ως «οποιαδήποτε αλλαγή στο περιβάλλον του ατόµου, που προκαλεί µεγάλη 



 24

συναισθηµατική ένταση (π.χ. άγχος, κατάθλιψη), παρεµποδίζει τα τυπικά πρότυπα αντίδρασης του 

ατόµου και απαιτεί νέα προσαρµογή συµπεριφοράς». 

Μια «ανεπίσηµη», προσφιλής κατηγοριοποίηση των αγχογόνων καταστάσεων συνδέεται µε 

τις αναπτυξιακές περιόδους από τις οποίες διέρχεται η ανθρώπινη εξέλιξη στις δύο πρώτες 

δεκαετίες της ζωής. Έτσι, µετά τα κλασικά αγχογόνα γεγονότα της προσχολικής ηλικίας (π.χ. 

άγχος αποχωρισµού, Παρασκευόπουλος, 1985), η εµπειρική έρευνα ασχολείται µε αρνητικά 

γεγονότα που προκαλούν άγχος στο παιδί της σχολικής κι εφηβικής ηλικίας. Η εφηβεία  ίσως να 

µην θεωρείται πλέον από πολλούς, περίοδος αναστατώσεων και άγχους, τουλάχιστον σε επίπεδο 

ψυχοπαθολογίας. Ωστόσο, ως κρίσιµη µεταβατική περίοδος, µε τις ραγδαίες βιοσωµατικές, 

ψυχοκοινωνικές και ψυχολογικές αλλαγές της ήβης, αντιπροσωπεύει µιαν αναπτυξιακή φάση 

γεµάτη δυσκολίες και στρες (Petersen, Kennedy, & Sullivan, 1991). Ως συγκεκριµένα αίτια 

δηµιουργίας άγχους στην εφηβική ηλικία έχουν περιγραφεί ως εξής: πίεση των συνοµήλικων (για 

συµµόρφωση), γεγονότα σχετικά µε ασθένεια, ανεργία, χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και 

δυσαρµονία των γονέων, αλλαγές σχολείου και σχολικών προγραµµάτων, µετακίνηση της 

οικογένειας, διαζύγιο των γονέων, παραβάσεις που επισύρουν ποινές, ρόλος του φύλου, 

σεξουαλική ενασχόληση και κακοποίηση και κακή υγεία (Herdren, 1990). 

 

 

 

2.2.1 Ψυχολογικές και σωµατικές αντιδράσεις του άγχους 
 

Όταν σκεφτόµαστε τη λέξη στρες, µας έρχονται στο µυαλό πράγµατα όπως γεγονότα ζωής, 

οικογενειακές /διαπροσωπικές συγκρούσεις ή χρονικές προθεσµίες στο σχολείο ή στη δουλειά. 

Πίεση για ολοκλήρωση εργασιών και καθηκόντων πέρα των δυνατοτήτων κάποιου ατόµου 

Η πιο κοινή αντίδραση στο στρες, είναι το άγχος. Με την έννοια άγχος εννοούµε το 

δυσάρεστο εκείνο αίσθηµα στο οποίο αποδίδονται χαρακτηρισµοί όπως «έγνοια», «ανησυχία», 

«ένταση» και «φόβος». Οι άνθρωποι βιώνουν τα γεγονότα τα οποία υπερβαίνουν το φυσιολογικό 

φάσµα των ταλαιπωριών  αναπτύσσουν, µερικές φορές, ένα σύνολο σοβαρών συµπτωµάτων τα 

οποία συνδέονται µε το άγχος (Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema, 2004).  

Ο φόβος και το άγχος διακρίνονται κυρίως βάσει των περιστάσεων κάτω από τις οποίες 

εµφανίζονται. Ο φόβος παρατηρείται σε ένα περιορισµένο φάσµα καταστάσεων που 

χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα διαφυγής, όπως το να αντιµετωπίζει κανείς µια καταιγίδα 

µέσα σε µία βάρκα. Το άγχος  είναι µια µονιµότερη κατάσταση, η διαφυγή από την οποία είναι 
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δυσκολότερη. Για παράδειγµα, ένα άτοµο βιώνει άγχος για το µέλλον, άγχος για τις 

διαπροσωπικές του σχέσεις ή ένα γενικό ακαθόριστο άγχος που δεν συνδέεται µε κάποιο 

συγκεκριµένο ερέθισµα. Ο φόβος είναι πολύ χρήσιµος, καθώς συµβάλλει στην αποφυγή κινδύνων. 

Επίσης, το ήπιο άγχος είναι δυνατόν να προάγει την προσοχή για τους επικείµενους κινδύνους. 

Πέρα, όµως, από ένα επίπεδο, το άγχος αρχίζει να παρεµποδίζει την φυσιολογική δραστηριότητα  

(Kalat J. W., 2001).  

Μεγάλη πρόοδος έχει σηµειωθεί επίσης στη µελέτη της φυσιολογικής βάσης του φόβου και 

του άγχους. Οι φόβοι µας είναι αποτέλεσµα µάθησης ή τουλάχιστον, τροποποιούνται  από την 

εµπειρία. Οι ερευνητές έχουν καθορίσει το ρόλο διάφορων εγκεφαλικών περιοχών στην εκµάθηση 

των φοβικών αντιδράσεων. Η περιοχή κλειδί είναι το αµυγδαλοειδές σώµα. Αυτό συνδέεται µε 

διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Μέσω των συνδέσεων του µε τον υποθάλαµο ελέγχει τις 

αντιδράσεις του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος που σχετίζονται µε τον φόβο (όπως η αυξηµένη 

πίεση του αίµατος), ενώ µέσω των συνδέσεών του µε τον οπίσθιο εγκέφαλο ελέγχει τους 

µορφασµούς του προσώπου, το «πάγωµα», και άλλες παρόµοιες αντιδράσεις των σκελετικών 

µυών. (Kalat J. W., 2001). 

Ο υποθάλαµος ενεργοποιεί µε τη σειρά του δύο νευροεκκριτικά συστήµατα: το συµπαθητικό 

σύστηµα και το σύστηµα του φλοιού των επινεφριδίων. Στην ενεργοποίηση του συµπαθητικού 

συστήµατος του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος µεταδίδει νευρικές ώσεις σε πυρήνες του 

στελέχους του εγκεφάλου που ελέγχουν τη λειτουργία του νευρικού συστήµατος. Το συµπαθητικό 

τµήµα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος ενεργεί κατευθείαν στους µύες και στα όργανα για να 

προκαλέσει αύξηση των καρδιακών παλµών, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και διαστολή της 

κόρης. Το συµπαθητικό σύστηµα, επίσης, ενεργοποιεί το εσωτερικό  τµήµα των επινεφριδίων (τη 

µυελώδη µοίρα) για την έκκριση των ορµονών επινεφρίνη (αδρεναλίνη) και νορεπινεφρίνη 

(νοραδρεναλίνη) στο αίµα. Η επινεφρίνη έχει την ίδια δράση στους µυς και στα όργανα µε το 

συµπαθητικό νευρικό σύστηµα και έτσι εξυπηρετεί τη διατήρηση µιας κατάστασης εγρήγορσης. Η 

νορεπινεφρίνη, µε την ενέργειά της στην υπόφυση, είναι έµµεσα υπεύθυνη για την απελευθέρωση 

επιπλέον σακχάρου του ήπαρ (Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema, 2004). 

Ο υποθάλαµος πραγµατοποιεί τη δεύτερη λειτουργία, την ενεργοποίηση του συστήµατος του 

φλοιού των επινεφριδίων, υποδεικνύοντας στην υπόφυση ότι πρέπει να εκκρίνει τη 

φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορµόνη (ACTH), την κύρια ορµόνη του σώµατος για το στρες. Η ACTH 

ερεθίζει την εξωτερική µοίρα των επινεφριδίων (το φλοιό) µε αποτέλεσµα την έκκριση οµάδας 

ορµονών (η κυριότερη είναι η κορτιζόλη) που ρυθµίζουν την περιεκτικότητα του αίµατος σε 

γλυκόζη και ορισµένες µεταλλικές ουσίες. Η ποσότητα της κορτιζόλης στο αίµα ή στο δείγµα 

ούρων χρησιµοποιείται συχνά για τη µέτρηση του στρες. Η ορµόνη ACTH επίσης, ειδοποιεί και 
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άλλους ενδοκρινείς αδένες να εκκρίνουν περίπου 30 ορµόνες, η κάθε µία εκ των οποίων παίζει 

κάποιο ρόλο στην προσαρµογή του σώµατος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Atkinson, Smith, 

Bem, Nolen-Hoeksema, 2004). 

Αν η απειλή που νιώθει κανείς υποχωρεί γρήγορα, οι αποκρίσεις έκτακτης ανάγκης 

υποχωρούν, αλλά αν η στρεσογόνος κατάσταση συνεχίζεται, ξεκινά ένα διαφορετικό είδος 

εσωτερικών αντιδράσεων καθώς προσπαθούµε να προσαρµοστούµε. 

Το χρόνιο στρες µπορεί να οδηγήσει σε σωµατικές διαταραχές, όπως το έλκος, η υπέρταση 

και η καρδιοπάθεια. Μπορεί επίσης να βλάψει το ανοσοποιητικό σύστηµα, όπως προαναφέρθηκε, 

µειώνοντας την ικανότητα του σώµατος να καταπολεµήσει τους ιούς που το προσβάλλουν και τα 

βακτήρια. Μπορεί να προκαλέσουν έκκριση ενδορφινών, οι οποίες µειώνουν τον πόνο, αλλά 

ταυτόχρονα ελαττώνουν τα επίπεδα των κυττάρων δολοφόνων στο αίµα και εποµένως 

ανοσοκαταστολή (Kalat J. W., 2001). Ωθούν κάποια άτοµα στο κάπνισµα, στο ποτό, στην 

πολυφαγία, στη χρήση ναρκωτικών, στην παραίτηση από κάθε δραστηριότητα λόγω χαµηλής 

αυτοεκτίµησης, την κατάθλιψη, κ.ά. Οι γιατροί υπολογίζουν, µάλιστα, ότι το συναισθηµατικό 

στρες παίζει σηµαντικό ρόλο σε περισσότερα από τα µισά ιατρικά προβλήµατα (Atkinson, Smith, 

Bem, Nolen-Hoeksema, 2004). 

Επίσης είναι δυνατόν να  προκαλέσουν προβλήµατα και πόνους στην πλάτη, δερµατολογικά 

προβλήµατα, λοιµώξεις του αναπνευστικού και κυκλοφοριακά προβλήµατα. Το ανοσοποιητικό 

σύστηµα αποδυναµώνεται λόγω µείωσης της αντίστασης στις αρρώστιες (Dacher,1991).  

. Πολλές συναισθηµατικές αντιδράσεις κυµαίνονται από τη χαρά (όταν το γεγονός είναι 

απαιτητικό αλλά αντιµετωπίζεται  µε σχετική ευκολία) έως το άγχος, το θυµό, την αποκάρδιωση 

και την κατάθλιψη (βλ. Πίνακα 1).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.* 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΧΟΣ 

Ψυχολογικές αντιδράσεις 

Άγχος 

Θυµός και επιθετικότητα 

Απάθεια και κατάθλιψη 

Γνωστική δυσλειτουργία 

Σωµατικές αντιδράσεις 

Αυξηµένος ρυθµός µεταβολισµού 

Αυξηµένοι καρδιακοί παλµοί 

∆ιαστολή της κόρης του µατιού 

Υψηλότερη αρτηριακή πίεση 

Αυξηµένος ρυθµός αναπνοής 

Ένταση των µυών 

Έκκριση ενδορφινών όπως η ACTH 

Απελευθέρωση επιπλέον σακχάρου από το ήπαρ 

* Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema, 2004. 

 

Αν η στρεσογόνος κατάσταση συνεχιστεί, τα συναισθήµατά µας µπορεί να παλινδροµούν 

µεταξύ οποιωνδήποτε από τα παραπάνω, ανάλογα µε την επιτυχία των προσπαθειών µας να την 

αντιµετωπίσουµε.  

Ο Hans Selye (1978) στο (Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema, 2004), περιέγραψε τις 

οργανικές αλλαγές που προαναφέρθηκαν, ως τµήµα ενός συνδρόµου γενικής προσαρµογής, 

δηλαδή, µιας σειράς αντιδράσεων που παρουσιάζουν όλοι οι οργανισµοί όταν αντιµετωπίζουν στρες. 

Το σύνδροµο γενικής προσαρµογής αποτελείται από τρεις φάσεις: 

 Η φάση του συναγερµού. Το σώµα ακινητοποιείται για να αντιµετωπίσει την 

απειλή, ενεργοποιώντας τις δραστηριότητες του συµπαθητικού νευρικού 

συστήµατος. 

 Η φάση της αντίστασης. Ο οργανισµός προσπαθεί να αντεπεξέλθει στην απειλή, 

είτε πολεµώντας την είτε αποφεύγοντάς την. 

 Η φάση της εξουθένωσης. Παρατηρείται όταν ο οργανισµός δεν είναι σε θέση να 

αποφύγει ή να καταπολεµήσει την απειλή και, στην προσπάθειά του, εξαντλεί τους 

σωµατικούς του πόρους. 
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Πέρα από τις αρνητικές πλευρές που έχει το στρες, µελέτες έδειξαν ότι η έκθεση σε 

διακοπτόµενο στρες µπορεί να έχει πλεονεκτήµατα, µε τη µορφή της σωµατικής ανθεκτικότητας. 

Το διακεκοµµένο στρες (περιστασιακή έκθεση µε περιόδους ανάκαµψης) οδηγεί αργότερα σε 

αντοχή στο στρες. (Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema, 2004). 

 

 

2.2.2. Βασικές θεωρίες για το στρες 
 

Μερικοί άνθρωποι αντιµετωπίζουν πολύ περισσότερο από άλλους κάθε τι απρόβλεπτο ως 

πηγή άγχους. Για την τάση που έχουν οι άνθρωποι να εκτιµούν τα γεγονότα ως στρεσογόνα 

υπάρχουν τρεις βασικές θεωρίες: η ψυχαναλυτική, η συµπεριφοριστική και η γνωστική θεωρία. 

Η ψυχαναλυτική θεωρία 

Το άγχος λειτουργεί ως «σήµα» ότι το εγώ απειλείται (Freud, 1926), και γι’ αυτό έχει τη 

δυνατότητα να θέσει σε λειτουργία τους µηχανισµούς άµυνας. Υπάρχουν διάφορα είδη άγχους: 

αυτό που δηµιουργείται από τις απαιτήσεις του υπερεγώ, το ηθικό άγχος. Το άγχος αυτό 

δηµιουργείται όταν παραβαίνουµε τις εσωτερικοποιηµένες γονικές αξίες. Παρόµοιο είναι το 

νευρωτικό άγχος, το οποίο προκαλείται από τις πραγµατικές ή τις φανταστικές συγκρούσεις µε 

τους γονείς (ή άλλες µορφές που ασκούν έλεγχο επί των παρορµήσεων µας). Για µερικούς 

ανθρώπους όµως, οι συγκρούσεις αυτές είναι περισσότερο σοβαρές µε αποτέλεσµα, οι άνθρωποι 

να βιώνουν περισσότερα γεγονότα ως στρεσογόνα. 

Το άγχος συνδέεται µε τις εµπειρίες από σκληρούς ή αδιάφορους γονείς και το φόβο ότι δεν 

θα µπορέσουµε να ελέγξουµε τις εσωτερικές παρορµήσεις µας (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α., 1999). 

∆ιαφορετικό είναι το άγχος που δηµιουργείται από την επιδίωξη αντιτιθέµενων στόχων, και 

το οποίο έχει να κάνει µε την αντίληψη της πραγµατικότητας. Αυτό ονοµάζεται άγχος της 

πραγµατικότητας (Hall & Lindzey, 1985. Weiner, 1985). 

Οι ψυχαναλυτές κάνουν διάκριση µεταξύ του αντικειµενικού άγχους, που είναι µια λογική 

αντίδραση σε βλαβερές καταστάσεις, και του νευρωσικού άγχους, που είναι δυσανάλογα 

υπερβολικό προς τον πραγµατικό κίνδυνο (Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema, 2004). 

Η συµπεριφοριστική θεωρία 

Ενώ ο Freud έβλεπε τις ασυνείδητες  συγκρούσεις σαν ερωτική πηγή των αντιδράσεων στο 

στρες οι συµπεριφοριστές εστίασαν τους τρόπους µε τους οποίους τα άτοµα µαθαίνουν να 

συνδέουν τις αντιδράσεις αυτές µε ορισµένες καταστάσεις. Οι άνθρωποι µπορεί επίσης να 

αντιδρούν σε συγκεκριµένες καταστάσεις µε φόβο και άγχος επειδή οι καταστάσεις αυτές ήταν 

στο παρελθόν επιβλαβείς ή στρεσογόνοι. Ορισµένες φοβίες αναπτύσσονται µέσω κλασικής 
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εξαρτηµένης µάθησης. Ένας φοιτητής που απέτυχε στις τελικές εξετάσεις σε µια συγκεκριµένη 

τάξη, µπορεί να νιώσει άγχος τον επόµενο χρόνο όταν ξαναµπεί στη τάξη αυτή για να 

παρακολουθήσει ένα άλλο µάθηµα. 

Μερικοί φόβοι εξαφανίζονται πολύ δύσκολα. Αν η πρώτη σας αντίδραση είναι να αποφύγετε 

ή να ξεφύγετε από µια αγχογόνο κατάσταση κατά πάσα πιθανότητα δεν θα µπορέσετε να 

καθορίσετε τη στιγµή που η κατάσταση παύει να είναι επικίνδυνη. Ένα κοριτσάκι που τιµωρήθηκε 

στο παρελθόν επειδή συµπεριφέρθηκε µε τρόπο διεκδικητικό, µπορεί να µη µάθει ποτέ ότι είναι 

αποδεκτό να εκδηλώσει τις επιθυµίες της σε νέες καταστάσεις, γιατί ποτέ δεν προσπαθεί να το 

κάνει.  Έτσι, και οι άνθρωποι µπορεί να συνεχίσουν να έχουν φόβους για συγκεκριµένες 

καταστάσεις διότι µονίµως αποφεύγουν την κατάσταση και εποµένως, δεν προκαλούν ποτέ τους 

φόβους τους (Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema, 2004). 

Η γνωστική θεωρία 

Μια τροποποίηση της θεωρίας της επίκτητης αίσθησης αδυναµίας, που πρότειναν οι 

Abramson, Seligman και Teasdale (1978) στο (Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema, 2004), 

εστιάζει στις ιδιότητες ή στις αιτίες στις οποίες οι άνθρωποι αποδίδουν την ερµηνεία σηµαντικών 

γεγονότων. Οι προαναφερθέντες ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι όταν οι άνθρωποι αποδίδουν 

αρνητικά γεγονότα σε δικές τους, εσωτερικές αιτίες («εγώ φταίω»), που είναι σταθερές («θα 

διαρκέσει για πάντα») και σφαιρικές, επηρεάζουν δηλαδή πολλούς τοµείς της ζωής τους, είναι 

πιθανόν να παρουσιάσουν µια αντίδραση αδυναµίας και κατάθλιψης στα αρνητικά γεγονότα.  

Ο Abramson και οι συνεργάτες του υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι έχουν σταθερούς τρόπους 

απόδοσης, δηλαδή τρόπους µε τους οποίους αποδίδουν αιτίες στα γεγονότα της ζωής τους, και ότι 

οι τρόποι αυτοί επηρεάζουν το βαθµό µε τον οποίο οι άνθρωποι θεωρούν τα γεγονότα αυτά 

στρεσογόνα και έχουν αντιδράσεις αδυναµίας και κατάθλιψης προς αυτά. 

Οι συγκινήσεις και η βιολογική διέγερση που δηµιουργούν οι στρεσογόνοι καταστάσεις είναι 

πολύ ενοχλητικά και αυτή η ενόχληση κινητοποιεί τα άτοµα να κάνουν κάτι για να απαλλαγούν 

από αυτή. Ο όρος αντιµετώπιση αναφέρεται στη διεργασία µε την οποία ένα άτοµο προσπαθεί να 

διαχειριστεί τις στρεσογόνους απαιτήσεις. 

O Lazarus και η Folkman (1984) διακρίνουν δύο σηµαντικές διεργασίες που 

περιλαµβάνονται στο βίωµα και στην αντιµετώπιση στρεσογόνων συνθηκών: α)τη γνωστική 

εκτίµηση της κατάστασης και β) την προσπάθεια αντιµετώπισής της.  

Αρχικά το άτοµο αξιολογεί τη σηµασία ενός γεγονότος και αποδίδει κάποιο νόηµα σε αυτό. 

Αυτή η γνωστική εκτίµηση ονοµάζεται πρωτογενής εκτίµηση. 
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Η δευτερογενής εκτίµηση της κατάστασης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των αποθεµάτων 

που διαθέτει το άτοµο για να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις που προβάλλει η συγκεκριµένη 

πραγµατικότητα. 

Το αλληλεπιδραστικό µοντέλο του στρες επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση ανάµεσα σε 

στρεσογόνα ερεθίσµατα και στις αντιδράσεις του ατόµου. Η θεωρία της «Συντήρησης των πόρων» 

του Hobfoll (1989) προτείνει ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν, να διατηρήσουν και να 

διαφυλάξουν τα πράγµατα και τους πόρους που θεωρούν σηµαντικά. Ο όρος στρες έχει εφαρµογή 

µονάχα όταν πολύτιµοι πόροι απειλούνται ή χάνονται ή όταν µια προσδοκώµενη αύξηση των 

πόρων δεν πραγµατοποιηθεί. Πόροι µπορεί να είναι αντικείµενα (π.χ. πολύτιµα αγαθά), 

καταστάσεις (π.χ. το να απολαµβάνει κανείς το σεβασµό και τη φιλία των άλλων), προσωπικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. η αντίληψη του εφήβου για τον εαυτό του) και ενέργειες (π.χ. πολυτέλεια 

χρόνου ή το να έχει κανείς τις γνώσεις και τα χρήµατα να κάνει αυτό που θέλει).  

 

Οι µέθοδοι/ στρατηγικές αντιµετώπισης που ενεργοποιεί το άτοµο, για να µειώσει το 

στρες και να χειριστεί τις εξωτερικές ή εσωτερικές απαιτήσεις µιας ψυχοπιεστικής κατάστασης, 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) στις στρατηγικές που επικεντρώνονται στην επίλυση του 

προβλήµατος και β) στις στρατηγικές που αποβλέπουν στη ρύθµιση των συναισθηµάτων (Lazarus, 

R. S. & Folkman, S, 1984). 

Συνήθως οι στρατηγικές επίλυσης του προβλήµατος χρησιµοποιούνται όταν το άτοµο 

πιστεύει ότι µπορεί να έχει κάποια επίδραση στις στρεσογόνες συνθήκες, είτε µειώνοντας τις 

απαιτήσεις που προβάλλει η πραγµατικότητα είτε αυξάνοντας τα αποθέµατά του για να τις 

αντιµετωπίσει. 

Το άτοµο χρησιµοποιεί στρατηγικές που αποβλέπουν στη ρύθµιση των συναισθηµάτων, όταν 

νιώθει ότι δεν µπορεί να κάνει τίποτε για να τροποποιήσει τη στρεσογόνο κατάσταση, µε 

αποτέλεσµα να επιδιώκει να ελέγξει τη συναισθηµατική αντίδρασή του σ’  αυτήν. (Lazarus, R. S. 

& Folkman, S, 1984) 

Ένα άτοµο που βιώνει στρες συχνά ενεργοποιεί στρατηγικές που αποβλέπουν τόσο την 

επίλυση του προβλήµατος, όσο και στη ρύθµιση των συναισθηµάτων του. Οι πιο συνηθισµένες 

στρατηγικές είναι: 

 Η λήψη άµεσων µέτρων περιλαµβάνει τις ενέργειες του ατόµου για την 

αντιµετώπιση της κατάστασης που του δηµιουργεί στρες. 

 Η αναζήτηση πληροφοριών επιτρέπει στο άτοµο να αυξήσει τις γνώσεις του 

σχετικά µε την ψυχοπιεστική κατάσταση που αντιµετωπίζει. 
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 Η αναζήτηση υποστήριξης µπορεί να χρησιµεύσει στη ρύθµιση των 

συναισθηµάτων ή στην επίλυση του προβλήµατος. 

 Η συναισθηµατική εκτόνωση αποβλέπει κυρίως στη ρύθµιση των 

συναισθηµάτων και περιλαµβάνει κάποιες ενέργειες. 

 Οι ενδοψυχικές διεργασίες περιλαµβάνουν διάφορους µηχανισµούς άµυνας 

µέσω των οποίων το άτοµο τροποποιεί την αντίληψή του για την ψυχοπιεστική 

κατάσταση και µ’  αυτόν τον τρόπο µειώνει το στρες που του προκαλεί 

(Παπαδάτου ∆., Αναγνωστόπουλος Φ., 1999) 

Πέρα από τους εσωτερικούς ατοµικούς παράγοντες, σηµαντικό ρόλο για τη µείωση του 

στρες παίζει και το περιβάλλον του ατόµου το οποίο περνά τη στρεσογόνο κατάσταση. Η 

συναισθηµατική υποστήριξη και η φροντίδα των άλλων ανθρώπων µπορεί να κάνει το στρες πιο 

ανεκτό.  

Οι άνθρωποι που έχουν κοινωνικούς δεσµούς (σύζυγο, αδέρφια, φίλους, κ.ά.) έχουν 

λιγότερες πιθανότητες να υποκύψουν σε ασθένειες που σχετίζονται µε το στρες, από άλλους µε 

λιγότερες υποστηρικτικές κοινωνικές επαφές. Οι φίλοι και οι συγγενείς µπορούν να παρέχουν 

υποστήριξη µε πολλούς τρόπους. Μπορεί να προάγουν την αυτοπεποίθησή µας αγαπώντας µας, 

παρά τα προβλήµατά µας. Μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και συµβουλές, συντροφιά για να 

µας αποσπάσει από τις έγνοιες µας και οικονοµική ή υλική βοήθεια. Όλα αυτά µειώνουν την 

αίσθηση της αδυναµίας και αυξάνουν την εµπιστοσύνη µας στην ικανότητά µας να 

αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα (Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema, 2004). 

 

 

2.2.3. Το άγχος και η εφηβεία 
 

Το άγχος/ στρες δυστυχώς, δεν είναι «προνόµιο» των ενηλίκων. Η ύπαρξή του καταγράφεται 

και στη ζωή των παιδιών κι εφήβων, και αυτό πιστοποιείται όχι µόνον από την προσωπική, 

καθηµερινή µας εµπειρία αλλά και από τη συστηµατική επιστηµονική έρευνα (Μπεζεβέγκης, 

2001). 

Η πρώτη σηµαντική ψυχολογική µελέτη της εφηβείας από τον Stanley Hall το 1904 

ενδυνάµωσε την αντίληψη ότι πρόκειται για µια περίοδο αναταραχής και στρες για όλους τους 

εφήβους. Τα κείµενα του Hall συνδύαζαν ένα περίεργο µίγµα προσεκτικών και λεπτοµερών 

περιγραφών µε παράξενα ερµηνευτικά µοντέλα. Είχε επηρεαστεί από το ∆αρβίνο και υποστήριζε 

πως η διάρκεια ζωής κάθε ατόµου ανακεφαλαιώνει την εξελικτική ιστορία της ανθρωπότητας. Στα 
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πλαίσια αυτής της ιδιόρρυθµης θεωρίας η εφηβεία αντιστοιχούσε σε µια περίοδο όπου οι 

άνθρωποι εκπολιτίζονταν και υπήρχε ένταση ανάµεσα στις πρωτόγονες επιθυµίες και στην 

επίδραση µιας πολιτισµένης κοινωνίας (Head, 2000). 

Πολλοί συγγραφείς που δουλεύουν µε εφήβους (Miller, 1969, & Goslig, 1974) ξεχώρισαν 

τρεις φάσεις στην εφηβική διαδικασία, την πρώτη, τη µέση και την όψιµη εφηβεία: 

Η πρώτη εφηβεία χαρακτηρίζεται από το ότι ο έφηβος, έστω κι αν ήταν καλά 

προσαρµοσµένος στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας δεν έχει ακόµα συνηθίσει τις αλλαγές που 

πραγµατοποιούνται στον εαυτό του και στη προσπάθειά του να ελέγχει την έλλειψη ικανοποίησης 

που προκαλείται από τις καινούργιες ανάγκες που γεννιούνται µέσα του ζητά βοήθεια από τους 

γονείς ή όσους τους υποκαθιστούν 

Η µέση εφηβεία χαρακτηρίζεται από το ότι ο έφηβος ζητά να αφεθεί µόνος, για να µεγαλώσει 

και να εξελιχθεί µε τρόπο πρωτότυπο και προσωπικό. Είναι αυτή η συνολική αλλαγή στην 

κατάσταση των αναγκών που δηµιουργεί δύσκολα προβλήµατα στους γονείς, γιατί τι ίδιο παιδί 

που µέχρι πριν έκανε τεράστιες εκκλήσεις βοήθειας τώρα µεγάλωσε, αρνείται την βοήθεια και 

εξεγείρεται, ζητώντας να αφεθεί µόνο. Από τον τρόπο µε τον οποίο γονείς κι έφηβοι θ’ 

αναµετρηθούν σε αυτή τη φάση εξαρτάται το εάν η σύγκρουση δε θα προκαλέσει βαριές 

αναταραχές ή εάν η οδύνη εκ µέρους των γονέων θα οδηγήσει σε επιθετικές συµπεριφορές µε 

αποτέλεσµα τη φυγή από την πλευρά του εφήβου. Ο έφηβος έχει φτάσει στην χειραφέτηση του 

σώµατός του και στην µετάβαση από την παθητική εξάρτηση στην προσωπική κι ενεργητική 

ικανότητα. 

Η όψιµη ή προχωρηµένη εφηβεία χαρακτηρίζεται από έναν αξιοσηµείωτο ανταγωνισµό µε 

τους γονείς. Ο έφηβος βιώνει τις αλήθειες του χτες ως ατελείς κι ακατάλληλες να εκφράσουν την 

αιώνια και παγκόσµια δική του αλήθεια. Οι γονείς επηρεάζουν την πορεία της ανάπτυξης του 

εφήβου µε τη συµπεριφορά τους, που µπορεί να χαρακτηρίζεται από τη συγκατάθεση την 

αδιαφορία ή την απαράδεκτη τιµωρία. Συχνά βρίσκονται σε τέτοια σύγχυση, που αντιδρούν µε 

όλους αυτούς τους τρόπους µαζί, πράγµα που οδηγεί αναγκαστικά σε ένα µπέρδεµα των ρόλων 

και των συναισθηµάτων. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της εφηβείας παρατηρείται µια διαρκής 

και πολύ έντονη αλληλεπίδραση ανάµεσα στους γονείς και στους εφήβους (Miller, 1969 & Goslig, 

1974). 

Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι, ενώ η διαδικασία δηµιουργίας του άγχους είναι σε γενικές 

γραµµές κοινή σε όλες τις ηλικίες, εύλογα αναµένονται αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ παιδιών, 

εφήβων κι ενηλίκων σε επιµέρους τοµείς αυτού του φαινοµένου. 

Το αναπτυσσόµενο άτοµο διαφέρει από τον ενήλικο, εκτός των άλλων, σε δύο βασικά 

χαρακτηριστικά: την εµπειρία και τα νοητικά / γνωστικά εφόδια.  Το παιδί κι ο έφηβος, λόγω 
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του σύντοµου ιστορικού τους, έχουν δοκιµάσει λιγότερες ευκαιρίες για συναλλαγή µε το 

περιβάλλον τους και για έκθεσή τους σε περίπλοκες ή δύσκολες καταστάσεις. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η συσσωρευµένης τους εµπειρία, σε σύγκριση µε εκείνη του ενήλικου, να διαφέρει 

δραστικά τόσο σε ποσοτική όσο σε ποιοτική διάσταση. Από το άλλο µέρος µέχρι τα πρώτα χρόνια 

της εφηβείας το αναπτυσσόµενο άτοµο δεν έχει ακόµα συµπληρώσει τη γνωστική του ανάπτυξη. 

Σηµαντικές γνωστικές διεργασίες και ικανότητες, όπως η προσοχή, η αντίληψη (αναγνώριση κι 

ερµηνεία περιβαλλοντικών ερεθισµάτων), ο συλλογισµός, η αφαιρετική λογική, η γλώσσα 

(ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια), η λύση προβλήµατος και – περισσότερο – η µεταγνώση, δεν 

ολοκληρώνουν την ανάπτυξή τους παρά µόνο στο τέλος της εφηβικής ηλικίας (Παρασκευόπουλος, 

1985). 

Κάθε ένας  από τους δύο αυτούς περιορισµούς (περιορισµένη εµπειρία, ελλιπής νοητική 

ανάπτυξη), καθώς και οι δύο µαζί σε συνδυασµό, επηρεάζουν µε τη σειρά τους δύο φαινόµενα / 

διαδικασίες που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το άγχος: α) την έκφραση και ρύθµιση του 

συναισθήµατος, και β) τη γνωστική εκτίµηση µιας κατάστασης ενός γεγονότος.  

Όσον αφορά το πρώτο, είναι γνωστό από την εξελικτική ψυχολογία ότι το συναίσθηµα στο 

παιδί  και στον έφηβο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. ένταση, διάρκεια) εκφράσεις από το 

ό,τι αργότερα στην ενήλικη ζωή. ∆ιαφορετικούς λόγους (επελθούσα ήβη), οι διαφορές αυτές στην 

συναισθηµατική έκφραση είναι ακόµα πιο εµφανείς στα χρόνια της εφηβείας (Μπεζεβέγκης, 

2001). 

Στη δεύτερη περίπτωση η γνωστική εκτίµηση αποτελεί το ενδιάµεσο στάδιο ανάµεσα στην 

εµφάνιση ενός ερεθίσµατος και στη δηµιουργία άγχους στο άτοµο. Σηµειώθηκε ότι, για να 

υπάρξει εµπειρία ψυχολογικού άγχους / στρες, το άτοµο πρέπει: α) να αντιληφθεί ότι η σχέση του 

µε το περιβάλλον µπορεί να είναι βλαπτική (να συνεπάγεται δηλ. κάποια βλάβη, απώλεια ή 

απειλή) για το ίδιο (πρωτογενής εκτίµηση),  και β) να εκτιµήσει ως ανεπαρκής τις διαθέσιµες 

δυνατότητές του για την αντιµετώπιση της απειλής (δευτερογενής εκτίµηση) (Μπεζεβέγκης, 

2001). 

Είναι πολύ πιθανόν το αναπτυσσόµενο άτοµο, ακριβώς λόγω της περιορισµένης γενικής 

εµπειρίας, και της σχετικά ελλιπούς νοητικής του ανάπτυξης, µειονεκτεί, σε σύγκριση µε τους 

ενήλικους, στη διεκπεραίωση αυτής της σύνθετης γνωστικής διεργασίας που έχει και σαφή 

αξιολογικό χαρακτήρα. Ως παράδειγµα των παραπάνω µπορεί να αναφερθεί η αντίληψη του 

παιδιού / εφήβου για τη δυνατότητά του να ελέγξει τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει ένας 

εξωτερικός παράγων (γεγονός, πρόσωπο) στο ίδιο το άτοµο. Υπάρχουν σαφείς ότι η αντίληψη 

αυτή εµφανίζει εξελικτικές αλλαγές από την παιδική µέχρι το τέλος της εφηβικής ηλικίας 

(Compas, Banez, Malcarne & Worsham, 1991). 
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H εφηβεία και η µετεφηβείας χαρακτηρίζονται συχνά από στρες, καθώς αποτελούν ένα 

µεταβατικό στάδιο κατά το οποίο το νεαρό άτοµο αποκτά νέες δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα 

βρίσκεται µπροστά σε νέες πιεστικές καταστάσεις: βιολογικές αλλαγές, κατάκτηση ανεξαρτησίας, 

νέες γνωστικές δυνατότητες, σχέσεις µε ενηλίκους, µε συνοµηλίκους και µε το άλλο φύλο, 

αποφάσεις για το µέλλον (σπουδές, επάγγελµα) κ.ά. (Arnold, 1990). 

Τα παραπάνω είναι σαφώς σηµαντικές ευκαιρίες για το νέο άτοµο, αλλά µπορεί να 

καταστούν και πηγές στρες (Καραδήµας, Καλαντζή – Αζίζι, Κόλλια, Ρούση – Βέργου, Γεωργίου, 

Τσίλια, Τζάβελου, Γλυκού, 2004). Όταν το παραγόµενο στρες δεν «αντιµετωπιστεί επιτυχώς», 

είναι δυνατόν να καταλήξει στην ανάπτυξη σηµαντικών ψυχικών ή σωµατικών προβληµάτων 

(Herdren, 1990).  

Ο δόκτωρ Barrie Hopson (σε µελέτη του το 1986) (Herbert,1993) εντόπισε µε λεπτοµέρειες 

τα σπουδαιότερα στάδια σε µια σίγουρα προβλέψιµη ακολουθία εφηβικών αντιδράσεων: 

1. Ακινητοποίηση. Ο έφηβος νιώθει ότι είναι «πνιγµένος», ανίκανος να προγραµµατίσει, να 

καταλάβει ή να επιχειρηµατολογήσειֹ επέρχεται ένα είδος «παράλυσης». 

2. Ελαχιστοποίηση. Το αγόρι ή το κορίτσι µπορεί να αντιµετωπίσει αυτή την κατάσταση του 

«παγώµατος» ελαχιστοποιώντας τις αλλαγές. Το αγόρι προσποιείται ότι δεν έχει προσέξει 

τα σπυράκια της ακµής της εφηβείας. Η αναστάτωση και ο πόνος που προκαλούνται από 

την περίοδο στο κορίτσι, καλύπτονται. Το νεαρό άτοµο προσπαθεί να εκµηδενίζει τις 

αλλαγές της εφηβείας. («∆εν καταλαβαίνω γιατί όλοι κάνουν τόση φασαρία για το 

τίποτα»). Μερικοί µπορεί να αρνηθούν ότι έχουν εµφανιστεί αλλαγές.  

3. Κατάθλιψη. Αυτό είναι ένα συνηθισµένο χαρακτηριστικό της εφηβείας. Οι φυσικές 

αλλαγές της ήβης αντιπροσωπεύουν µια δραµατική µεταβολή για το παιδί και µπορεί να 

υπάρξει µια έξαρση των αισθηµάτων λύπης κι εσωτερικής αναταραχής. Οι έφηβοι συχνά 

δίνουν διέξοδο σε αυτοκριτικά σχόλια. Σε µερικές περιπτώσεις αυτό είναι η αρχή για πιο 

σοβαρές διαθέσεις κατάθλιψης.  

4. Αποδέσµευση. Αυτό είναι το στάδιο της αποδοχής της πραγµατικότητας όπως είναι, της 

µεταφορικής αποδέσµευσης από το παρελθόν, το οποίο σήµαινε τη φροντίδα και 

προστασία από τους γονείς στην παιδική ηλικία, την παιδική ανευθυνότητα. Όπως το 

εκφράζει ο Hopson, ο έφηβος λέει περίπου τα εξής: «Λοιπόν, να ‘µαι εδώ τώρα. Να αυτό 

που έχωֹ ξέρω ότι µπορώ να επιβιώσωֹ µπορεί να µην είµαι σίγουρος ακόµη για το τι 

επιθυµώ, αλλά θα είµαι εντάξειֹ εκεί έξω είναι η ζωή που µε περιµένει». 

5. Πειραµατισµός. Η αποδέσµευση δηµιουργεί µια γέφυρα προς το επόµενο στάδιο κατά το 

οποίο οι νέοι άνθρωποι αρχίζουν να δοκιµάζουν τους εαυτούς τους σε σχέση µε τις νέες 

καταστάσεις – δοκιµάζουν νέες συµπεριφορές, ικανότητες κι ακόµη, (προς µεγάλη 
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ανησυχία των γονιών) νέους και µερικές φορές εκκεντρικούς τρόπους ζωής. Σ’ αυτή την 

εποχή µπορεί να ξεσπάσουν πολλοί καβγάδες και να υπάρξουν περίοδοι ασυνεννοησίας. 

6. Αναζήτηση νοήµατος. Στη συνέχεια αυτής της έξαρσης της ενεργητικότητας και των 

πειραµατισµών, ακολουθεί µια πιο σταδιακή κίνηση προς την κατεύθυνση της αναζήτησης 

νοήµατος και της κατανόησής του πώς και γιατί τα πράγµατα είναι διαφορετικά και γιατί 

συµβαίνει αυτό. 

7. Εσωτερίκευση. Τελικά, αυτές οι νέες αντιλήψεις για το νόηµα και τη σηµασία 

εσωτερικεύονται, γίνονται ένα «κοµµάτι» του εαυτού κι ενσωµατώνονται στο ρεπερτόριο 

συµπεριφορά του νέου ενηλίκου. 

Σε µία από τις πρώτες προσπάθειες για εµπειρική µελέτη του άγχους και της αντιµετώπισής 

του από παιδιά κι εφήβους, ο B. Compas (1987a)  ταξινόµησε τα ποικίλα είδη αγχογόνων 

καταστάσεων σε δύο κατηγορίες: τις οξείες και τις χρόνιες. Οι οξείες καταστάσεις άγχους είναι 

συγκεκριµένα γεγονότα, όπως για παράδειγµα, φαινόµενα σε µεταβατικές φάσεις της ζωής (πρώτο 

ραντεβού, πρώτη έµµηνη ρύση) ή έκτακτα γεγονότα (π.χ. πόλεµος). Στην ίδια κατηγορία ανήκουν 

και άλλα σηµαντικά γεγονότα της ζωής ( όπως η ασθένεια ή η απώλεια ενός αγαπηµένου 

προσώπου) ή δυσκολίες της καθηµερινής ζωής (π.χ. προβλήµατα µε τους συνοµήλικους). Οι 

χρόνιες καταστάσεις που προκαλούν άγχος περιλαµβάνουν γεγονότα όπως προσωπική µειονεξία 

(π.χ. χρόνια ασθένεια) ή περιβαλλοντικές συνθήκες αποστέρησης (π.χ. οικογενειακή πενία, 

ανεργία, κ.ά.). το κυριότερο µειονέκτηµα αυτής της ταξινόµησης, πέραν του ότι δεν αφορά 

αποκλειστικώς τα παιδιά και τους εφήβους, είναι ότι δύσκολα αντιλαµβάνεται κανείς την ακριβή 

διαφοροποίηση ανάµεσα σε οξείες και χρόνιες καταστάσεις, καθώς τα µεταξύ τους όρια είναι 

συχνά ασαφή και αόριστα. 

 Η Arnold  L. Eugene (1990) αναλύει το στρες των παιδιών κι εφήβων σε κάποιες 

κατηγορίες: φυσικές, χηµικές, βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικοοικονοµικές και πολιτιστικές. 

Καταλήγει όµως στα δύο «πρόσωπα» του στρες, στα οποία περιλαµβάνονται οι παραπάνω 

κατηγορίες. Τα δύο «πρόσωπα» είναι το ψυχολογικό και το βιολογικό. Στο ψυχολογικό 

περιλαµβάνει το κοινωνικό, ενώ στο βιολογικό το χηµικό και φυσικό.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, αν επιχειρήσει κανείς µια κατηγοριοποίηση των πηγών του 

άγχους για παιδιά κι εφήβους, αυτές µπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερις (4) ευρείες κατηγορίες, 

που είναι: το σχολείο (πειθαρχία, σχολική επίδοση), οι συνοµήλικοι / συµµαθητές, η οικογένεια 

(διαπροσωπικές σχέσεις, ασθένεια, θάνατος, χαµηλό µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο) και 

προσωπικά προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την αντίληψη του παιδιού / εφήβου για τον 

εαυτό του, τις υποχρεώσεις του, το µέλλον του, τον ελεύθερο χρόνο του, τη ψυχοσεξουαλική του 
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ανάπτυξη, κ. ά. (Atkins, 1991. Kavsek, 1992. Spirito, Stark, Grace & Stamoulis, 1991. Triliva, 

Vasilaki & Chimienti, 1998. Τριλίβα, Βασιλάκη & Chimienti, 1997). 

 

 

 
     2.2.4. Ο όρος «µετάβαση» και τα αποτελέσµατά της 

 
Η ετυµολογία της λέξης  «µετάβαση» στηρίζεται στο αρχαίο ρήµα «µεταβαίνω» που 

σηµαίνει µετακινούµαι. Εννοείται λοιπόν, η µετακίνηση, η αλλαγή, µεταφορικά το πέρασµα,  από 

την µια κατάσταση στην άλλη (Μπαµπινιώτης, 1998). 

Ψυχολόγοι και ψυχίατροι έχουν δείξει ότι σε κάθε µεταβατικό στάδιο της ζωής µας θέµατα 

αλλαγής, απώλειας και κέρδους βιώνονται πολύ έντονα. Ο C. Muray Parkes, (Herbert, 1993) ένας 

βρετανός ψυχίατρος, περιγράφει τα γεγονότα της µετάβασης ως εξής: «Στη συνεχόµενη ροή της 

ζωής, το άτοµο υφίσταται πολλές αλλαγές. Η γέννηση, ο θάνατος, η ανάπτυξη, η παρακµή, η 

επιτυχία, η αποτυχία – κάθε αλλαγή περιλαµβάνει µια απώλεια κι ένα κέρδος. Το παλιό περιβάλλον 

πρέπει να αποσυρθεί και το νέο να γίνει αποδεκτό. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, µια δουλειά 

χάθηκε, µια δουλειά ξεκίνησεֹ νέες δεξιότητες µαθαίνονται, παλιές εγκαταλείπονται, προσδοκίες 

εκπληρώνονται ή ελπίδες καταστρέφονται. Σ’ όλες αυτές τις καταστάσεις το άτοµο βρίσκεται 

αντιµέτωπο µε την ανάγκη να εγκαταλείψει έναν τρόπο ζωής και να αποδεχτεί έναν άλλον». 

Είτε είναι το µεταβατικό αυτό στάδιο µια αλλαγή στην εφηβεία είτε µια κρίση της µέσης 

ηλικίας, γεγονός είναι ότι απαιτούνται νέες συµπεριφορές – διαφορετικές αντιδράσεις στις 

µεταβαλλόµενες καταστάσεις. Ωστόσο, οι νέοι άνθρωποι είναι πιθανόν να περνούν µεταβατικές 

φάσεις χωρίς να συνειδητοποιούν ότι απαιτείται η οικοδόµηση ενός νέου ρεπερτορίου 

συµπεριφορών (Herbert,1993). 

H µεταβατική αυτή φάση ειδικά για τους εφήβους, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο 

έφηβος δεν είναι πια παιδί, αλλά ούτε ακόµη ολοκληρωµένος ενήλικος. Γι’  αυτό και ο ρόλος του 

είναι ασαφής. Βρίσκεται σε µια µεταβατική κατάσταση κατά την οποία προσπαθεί να αποσυνδεθεί 

από την εξάρτηση της οικογένειάς του και να γίνει αυτοδύναµος (Παπαδόπουλος, 2001). 

Οι µεταβολές  βιώνονται µε περισσότερη ένταση όταν είναι απρόσµενες, αθέλητες, 

ασυνήθιστες και µεγάλης σηµασίας – αυτό συµβαίνει όταν ο ρυθµός και ο βαθµός των αλλαγών 

είναι υπερβολικά γρήγορος. 

Όπως το παιδί κατακτά µια βαθµιαία ικανότητα στο να δοκιµάζει, να αντιπαραθέτει, να 

αρνείται ή να δέχεται, να αποµακρύνεται από το παλιό και µε αυτό τον τρόπο να ανακαλύπτει το 
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καινούριο, σε φυσιολογικές συνθήκες, έτσι και για τον έφηβο είναι αναγκαίο να κατορθώσει να 

προσδιορίσει σταθερά σηµεία που να του επιτρέπουν τη διακύµανση ανάµεσα στο παλιό και στο 

καινούργιο. Είναι, ανάγκη δηλαδή, να έχει κάποιο µέτρο σύγκρισης, κάποιο όριο πέραν του 

οποίου να αισθάνεται πρώτα χρήσιµος και µετά ικανός να αποφασίζει. Έτσι, σταδιακά, θα βρεθεί 

να µεταθέτει την προσωπική του διερεύνηση από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον στο 

σύµπαν του κόσµου και του εαυτού.  

Η ικανότητα να γίνεται κανείς αυτό που είναι στη διάρκεια του χρόνου απαιτεί «την εξέλιξη 

του ατόµου, ψυχής και σώµατος, προσωπικότητας και πνεύµατος και τέλος τη διαµόρφωση του 

χαρακτήρα και την κοινωνικότητα» (Τσιάντης, Χριστιανόπουλος, Αναστασόπουλος, 

Λιακοπούλου, Χαντζάρα, 1994). 

 

 

2.2.5. Η µετάβαση των µαθητών από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα.  

 

Η πρώτη αλλαγή εκπαιδευτικής βαθµίδας που θα µπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην εκπαιδευτική πορεία του µαθητή είναι αυτή της µετάβασής του από το ∆ηµοτικό στο 

Γυµνάσιο (Κακαβούλης, 1986). Τα προβλήµατα που ο µαθητής κατά κανόνα αντιµετωπίζει κατά 

τη µετάβαση αυτή είναι διάφορα. Κατ΄ αρχάς αλλάζοντας σχολείο εγκαταλείπει παλιούς 

συµµαθητές και καλείται να ενταχθεί σε ένα νέο κοινωνικό σύνολο. Πέραν τούτου όµως, υπάρχει 

ουσιώδης διαφορά ανάµεσα στη δοµή µιας τάξης του ∆ηµοτικού και µιας τάξης του Γυµνασίου. 

Στο ∆ηµοτικό το σύνολο δοµείται κατά κανόνα γύρω από τον δάσκαλο, επειδή υπάρχει ένας για 

κάθε τάξη (µε εξαίρεση κάποιες ειδικότητες Αγγλικά, Γυµναστική, Μουσική, κ.ά.) και αποτελεί το 

κυρίαρχο πρόσωπο της οµάδας. Γύρω από το πρόσωπό του συσπειρώνονται οι µαθητές και 

διαµορφώνονται οι σχέσεις. Στο Γυµνάσιο τα πράγµατα αντιστρέφονται. Οι καθηγητές είναι 

πολλοί και το οικογενειακό κλίµα µέσα στην τάξη χάνεται. Αντίστοιχα, το κέντρο βάρους των 

διαπροσωπικών σχέσεων µετατοπίζεται από τον καθηγητή στους συµµαθητές και οι µεταξύ τους 

σχέσεις γίνονται κυρίαρχες. Από όλα αυτά προκύπτουν σηµαντικές διαφορές και προβλήµατα. Ο 

τρόπος µε τον οποίο ο µαθητής θα αντιµετωπίσει αυτές τις νέες καταστάσεις, η κοινωνική του 

ευελιξία και η ευχέρεια στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων αποτελούν στοιχεία κοινωνικής 

συµµετοχής (Πυργιωτάκης, 2000).  

Οι ψυχολογικές εµπειρίες που αποκτά από το σχολικό περιβάλλον  επηρεάζει πολύπλευρα τη 

συµπεριφορά του, τη στάση του προς το σχολείο και την αποδοτικότητά του (Ματσαγγούρας, 

1999).  Οι δύο σηµαντικοί παράγοντες που θα βοηθήσουν τους µαθητές να δεχθούν όσο καλύτερα 
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αυτά τα νέα στοιχεία κοινωνικής συµµετοχής, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην 

ψυχολογική και εκπαιδευτική πορεία τους είναι: τα αναλυτικά προγράµµατα και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού. 

Ο όρος «αναλυτικό πρόγραµµα» υποδηλώνει εκπαιδευτικές εµπειρίες για κάποιον 

παιδαγωγικό σκοπό. Οι εκπαιδευτικές εµπειρίες προϋποθέτουν επιλογή και οργάνωση 

συγκεκριµένων δραστηριοτήτων (Χατζηγεωργίου, 2004) 

To επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα είναι ένα κείµενο, προϊόν του Υπουργείου Παιδείας και 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που παράγεται µε τη µορφή Νόµων και εγκυκλίων διαταγών και 

χρησιµεύει ως προσανατολιστικό όργανο, τόσο για την εκπόνηση και σύνταξη των σχολικών 

βιβλίων, όσο και για την καθοδήγηση του δασκάλου στο εκπαιδευτικό του έργο (Βρεττός, 

Καψάλης, 1992). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 1566/1985 (ο τελευταίος νόµος που θεσπίστηκε για τη 

σύνταξη αναλυτικών προγραµµάτων)  αναφέρει για τον σκοπό των Αναλυτικών προγραµµάτων τα 

εξής: «Σκοπός της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να  συµβάλλει στην 

ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των 

µαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά» (ΥΠΕΠΘ, Νόµος Πλαίσιο, Υπ, αρ. 

1566/85, ΟΕ∆Β, σ.1). 

Η υλοποίηση των σκοπών της ελληνικής πολιτείας απαιτεί η λειτουργία του σχολείου να 

εναρµονιστεί µε την κοινωνία. Όµως, σε ποιο βαθµό καταφέρνει το ελληνικό σχολείο να προωθεί 

τη σχολική γνώση που έχει επιλέξει να κατανέµει στους µαθητές, µέσω των σχολικών βιβλίων, να 

προέρχεται από την κοινωνική πραγµατικότητα;  

Παρ’ όλες τις βελτιώσεις των αναλυτικών προγραµµάτων και των σχολικών βιβλίων από το 

1980 και µετά, ορισµένα φλέγοντα θέµατα κοινωνικά, ψυχολογικά, δεν έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραµµα του σχολείου. Η σχολική γνώση µέσα σ’  αυτό, είναι οργανωµένη µε αυστηρό και 

σχετικά οµοιόµορφο τρόπο για τους µαθητές, ώστε δεν επιτρέπει να ασχοληθεί µε αυτά τα θέµατα, 

κι αν επιτραπεί γίνεται µε τρόπο απλά αναφορικό και γενικό χωρίς να δίνει την ευκαιρία στους 

µαθητές να εµβαθύνουν και να διαµορφώσουν «µεταγνωστικές» σκέψεις και στάσεις που θα 

εφαρµόσουν στην καθηµερινή τους ζωή (Φλουρής, 1995 β). 

Το σχολικό πρόγραµµα δεν εντάσσει στις προτεραιότητές του τη σχετική προετοιµασία των 

παιδιών της ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού για τη µετάβασή τους στο Γυµνάσιο. το θέµα της εφηβείας 

και όλοι οι παράγοντες εκείνοι που την απαρτίζουν περνάει απαρατήρητο µέσα από την 

εκπαιδευτική διαδικασία..  
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Από το 2001 και  µετά εφαρµόζεται το πρόγραµµα «Αγωγή Υγείας» στο σχολείο, το οποίο 

υλοποιείται µέσω της διαδικασίας του project από τους µαθητές και περιορίζεται στα θέµατα της 

υγιεινής διατροφής, της σωµατικής υγιεινής, της προστασίας του καταναλωτή, αθλητισµός, κ.ά., 

αλλά δεν αναφέρεται στην προετοιµασία της εφηβικής περιόδου. Το εκπαιδευτικό αυτό 

πρόγραµµα,  δεν είναι ενταγµένο στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα αλλά στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ, 2001). Είναι προαιρετικό και υλοποιείται 

διαθεµατικά (Ματσαγγούρας, 2004)  µέσα από κάποια µαθήµατα, σύµφωνα µε το ωρολόγιο 

πρόγραµµα  και µε την σύµφωνη γνώµη και γνώση – βέβαια - του εκπαιδευτικού για τα οποία θα 

γίνει λόγος παρακάτω. 

   Το σώµα και οι λειτουργίες του αναφέρονται επιφανειακά και «επιστηµονικά» στο µάθηµα 

της Φυσικής. Οι ραγδαίες σωµατικές αλλαγές που συντελούνται αυτή την περίοδο για τις οποίες ο 

ίδιος ο έφηβος θα πρέπει να ενηµερωθεί και να προετοιµαστεί να τις δεχτεί οµαλά δεν 

αναφέρονται πουθενά. Ακόµα και η ίδια η γνώση που προσφέρεται µέσα από τα βιβλία του 

µαθητή και του δασκάλου δεν βοηθά τον έφηβο να προετοιµαστεί και να δεχθεί την γνώση που θα 

του δοθεί στο Γυµνάσιο - χωρίς άγχος και φόβο. 

Εκείνο επίσης που απουσιάζει είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τα παιδιά και οι νέοι 

µεγαλώνουν χωρίς την υπεύθυνη ευκαιρία, να διαµορφώσουν την σεξουαλική τους ταυτότητα και 

έτσι ενδέχεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα στις σχέσεις και στην επικοινωνία µε το άλλο φύλο. 

Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα στο τοµέα αυτό θα διαπραγµατευόταν το θέµα στα πλαίσια των 

διαπροσωπικών σχέσεων και της αυτοαντίληψης των νέων, και θα περιλάµβανε την ανθρώπινη 

αναπαραγωγή, τη σύλληψη, την αντισύλληψη, τις ασθένειες που µεταδίδονται σεξουαλικά, όπως 

το AIDS και άλλα συναφή θέµατα. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένας βασικός παράγοντας γιατί οι εµπειρίες του οι οποίες 

προέρχονται κυρίως από το χώρο των υπηρεσιακών και διαπροσωπικών σχέσεων µε τους λοιπούς 

συναδέλφους του και µε τους προϊσταµένους του, αλλά και µε το ίδιο το διδακτικό έργο.  

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αρµονικές σχέσεις µε το χώρο του σχολείου αποδίδουν 

περισσότερο στην τάξη τους και συµβάλλουν στη δηµιουργία θετικού κλίµατος στο σχολείο, 

γεγονός που έχει θετικές επιπτώσεις στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου. Ο µαθητής βιώνει 

τόσο το γενικό κλίµα του σχολείου όσο και το ψυχολογικό κλίµα της τάξης του. Ο τρόπος µε τον 

οποίο βιώνει το τελευταίο εξαρτάται από τις σχέσεις του µε τη µαθησιακή οµάδα, τον 

εκπαιδευτικό και το διδακτικό αντικείµενο. 

Όταν αισθάνεται ότι είναι αποδεκτός από τον εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές της τάξης 

του και έχει εµπειρίες επιτυχίας στα µαθήµατά του, δηµιουργεί θετική στάση προς τον εαυτό του 

και τη σχολική ζωή. Αυτό µε τη σειρά του αυξάνει ακόµη περισσότερο τις επιδόσεις του και την 
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κοινωνική του προσαρµογή. Αντίθετα, όταν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε επικριτικό και 

απορριπτικό περιβάλλον, και, ταυτόχρονα, έχει αρνητικές εµπειρίες από τη σχολική εργασία, 

σχηµατίζει αρνητική στάση και για το σχολείο και για τον εαυτό του. Αυτό, τέλος, θέτει σε κίνηση 

το φαύλο κύκλο του αρνητισµού και της αποτυχίας (Ματσαγγούρας, 1999). 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι µαθησιακές δυσκολίες και οι αρνητικές σχολικές εµπειρίες 

απειλούν την αυτοεκτίµηση του µαθητή, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος, για να περισώσει µέρος της 

αυτοεκτίµησής του, να επιδίδεται συχνά σε αντικοινωνικές µορφές συµπεριφοράς. Το άτοµο 

οδηγείται σε αυτή την επιλογή, όταν αποτύχει να εξασφαλίσει την αναγνώριση µε αποδεκτούς 

τρόπους συµπεριφοράς. 

Οι εκπαιδευτικοί επίσης συµβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών απλώς µε το 

να έχουν θετικές προσδοκίες από αυτούς. Οι δάσκαλοι συµπεριφέρονται πιο ζεστά, πιο φιλικά και 

παρέχουν πιο αποτελεσµατικές ενισχύσεις, όταν είναι θετικά διατεθειµένοι απέναντι στους 

µαθητές τους. Η συµπεριφορά αυτή ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις µέσα στην τάξη, διευκολύνει την 

επικοινωνία µεταξύ µαθητή και δασκάλου, δηµιουργεί κίνητρα στους µαθητές και βελτιώνει όχι 

µόνο τις µαθησιακές τους επιδόσεις, αλλά και την ίδια την διανοητική τους ικανότητα. 

Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι συχνά τα αντικοινωνικά άτοµα είναι διαµαρτυρόµενα θύµατα 

του κοινωνικού συστήµατος, το οποίο δεν τους προσέφερε έγκαιρα τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

για επιτυχία (Ματσαγγούρας, 1999) 

Οι διαπίστωση ότι οι θετικές προσδοκίες των δασκάλων λειτουργούν ως αυτοεκπληρούµενες 

προφητείες για τους µαθητές τους οδήγησε στην ακόλουθη παιδαγωγική προτροπή: «Αν επιθυµείτε 

θετικά αποτελέσµατα από τους µαθητές σας, αντιµετωπίστε τους θετικά. Πιστέψτε βαθιά µέσα σας 

ότι θα επιτύχουν κι αυτό θα πραγµατοποιηθεί. Αναµείνατε από αυτούς θετικά αποτελέσµατα και αυτά 

θα έλθουν» (Κασσωτάκης,  Φλουρής, 2002). 
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2.3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Όπως αναφέραµε στην αρχή της µελέτης, η εργασία αυτή αποβλέπει σε συγκεκριµένο 

ερευνητικό στόχο: Να διερευνηθούν οι τυχόν ψυχοσυναισθηµατικές δυσκολίες όπως τις βιώνουν 

οι ίδιοι οι µαθητές κατά τη µετάβασή τους από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο.  

Παρακάτω αναλύονται σαφέστερα οι παρακάτω επιµέρους σκοποί της έρευνας: 

 Όταν τα παιδιά φοιτούν ακόµη στην ΣΤ΄ τάξη του ∆ηµοτικού και ζουν µε την 

προοπτική της εισόδου τους στην επόµενη σχολική βαθµίδα, διαµορφώνουν 

ορισµένες απόψεις και σκέψεις για το Γυµνάσιο. Πόσο αυτές επηρεάζονται από το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων ή τη σχέση µε τα αδέρφια τους, αλλά και σε σχέση 

µε την αυτοεικόνα τους; 

 Τι επιθυµούν για το Γυµνάσιο και πως επηρεάζονται αυτές οι επιθυµίες; 

 Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουν οι µαθητές για το Γυµνάσιο; 

 Ποια  συναισθηµατική αντίδραση (θετική / αρνητική) και σε ποιο βαθµό, θα τους 

προκαλέσει η σχέση µε τους συµµαθητές, τους καθηγητές, τα µαθήµατα και τους 

κανονισµούς σε ένα άγνωστο σχολικό περιβάλλον; 

 Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια αυτής της ηλικίας όσον 

αφορά τα παραπάνω; 

 Ποιες είναι εκείνες οι διαφορές που εντοπίζουν οι µαθητές µεταξύ ∆ηµοτικού και 

Γυµνασίου και τους επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 
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3.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Α. Μεθοδολογικός σχεδιασµός 

Η ερευνητική στρατηγική που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη έρευνα είναι η µέθοδος 

Χ2  (Χι τετράγωνο) στατιστική ανάλυση του προγράµµατος SPSS, η οποία χρησιµοποιείται γενικά 

για να εκτιµήσουµε αν δύο ή περισσότερες µεταβλητές, οι οποίες αποτελούνται από δεδοµένα 

συχνοτήτων, διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. 

 

Β. Συµµετέχοντες 

Το δείγµα  αποτελείτο από 65 µαθητές/τριες (Ν=65) τριών (3) τµηµάτων  της ΣΤ΄ τάξης 

∆ηµοτικού σχολείου. Πήραµε 1 τµήµα από ένα 6/θέσιο και 2 από ένα 12/θέσιο  ∆ηµοτικό  

σχολείο, από προάστιο της πόλης των Χανίων. Τα κορίτσια ήταν 28 και αποτελούσαν το 43,1% 

του δείγµατος και τα αγόρια 37 µε ποσοστό 56,9%. Όλα τα παιδιά ήταν κάτοικοι αυτού του 

προαστίου και της γύρω περιοχής.  

 

Γ. Εργαλεία 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς. Στην αρχή 

συµπληρώνει το παιδί κάποια δηµογραφικά στοιχεία που είναι το φύλο και το µορφωτικό επίπεδο 

του πατέρα και της µητέρας. Στην ανάλυση το µορφωτικό επίπεδο των γονέων το χωρίσαµε σε 

τέσσερις (4) οµάδες: η πρώτη (1) για τους τελειόφοιτους του ∆ηµοτικού Σχολείου, η δεύτερη (2) 

για τους τελειόφοιτους του Γυµνασίου, η τρίτη (3) για τους τελειόφοιτους του Λυκείου και η 

τέταρτη (4) για τους τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείτο από 12 ερωτήσεις, 10 κλειστού τύπου και 2 ανοιχτού τύπου. 

Η 1η ερώτηση ήταν κλειστού τύπου και απαντούσαν µε ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ για να ελέγξουµε την 

επιθυµία του παιδιού αν ήθελε να πάει στο Γυµνάσιο. 

Η 2η ερώτηση και η 3η ήταν ανοιχτού τύπου όπου εκεί προσπαθήσαµε να ανιχνεύσουµε τις 

προβλέψεις των µαθητών για το γυµνάσιο, αισιόδοξες «Τι νοµίζεις ότι θα σ΄ αρέσει περισσότερο 

εκεί» και απαισιόδοξες «Τι νοµίζεις ότι θα σ΄ αρέσει λιγότερο εκεί». Τις απαντήσεις και από τις δύο 

ερωτήσεις τις κατηγοριοποιήσαµε σε πέντε (5) οµάδες. Η πρώτη (1) οµάδα περιελάµβανε 

απαντήσεις που είχαν σχέση µε τα µαθήµατα όπως π.χ. «θα µου αρέσουν τα καλλιτεχνικά και η 

γυµναστική», «θα µου αρέσει η χηµεία» ή για τη 2η ερώτηση «τα δύσκολα µαθήµατα» ή «θα 

διαβάζω όλη την ύλη των βιβλίων». Η δεύτερη (2) οµάδα περιελάµβανε απαντήσεις που είχαν να 

κάνουν µε τις σχέσεις των µαθητών, όπως π.χ. «θα κάνω πολλές φιλίες» ή «θα γνωρίσω κορίτσια» 

και για τη 2η ερώτηση «η αυστηρότητα των καθηγητών» ή «τα παιδιά που κάνουν τους µάγκες». Η 
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τρίτη (3) οµάδα περιελάµβανε απαντήσεις που είχαν σχέση µε τη γνωριµία για κάτι καινούργιο, 

όπως π.χ. «θα αποκτήσω νέες εµπειρίες» ή «θα γνωρίσω κάτι διαφορετικό». Η τέταρτη (4) οµάδα 

περιελάµβανε απαντήσεις που είχαν σχέση µε το αυτοσυναίσθηµα των παιδιών, όπως π.χ. «δεν θα 

νιώθω πλέον µικρός» ή «θα νιώθω ασφάλεια γιατί οι γονείς µου είναι καθηγητές» και για τη 2η 

ερώτηση «θα αποχωριστώ από τους φίλους µου» ή «φοβάµαι ότι µπορεί να µην κάνω φιλίες». Η 

πέµπτη (5) οµάδα περιελάµβανε απαντήσεις που είχαν σχέση µε το σχολείο σαν χώρος και για το 

πώς λειτουργεί, όπως π.χ. «τα διαλείµµατα που είναι σύντοµα» ή «οι εξετάσεις» ή «οι εκδροµές». 

Με τη 4η ερώτηση έγινε µια προσπάθεια ανίχνευσης για το πόσο τα παιδιά ήταν έτοιµα να 

αποχωριστούν το χώρο του ∆. Σχολείου. Απαντάται µε ένα ΝΑΙ ή µε ένα ΟΧΙ, στο αν ήθελαν να 

έχει το ∆ηµοτικό ακόµα µια τάξη. 

Με την 5η και 6η ερώτηση προσπαθήσαµε να βρούµε αν η ύπαρξη κάποιου αδερφού/αδερφής 

που πάει ή πήγαινε στο Γυµνάσιο  είχε σχέση µε την επιθυµία του να πάει στο ίδιο. Και οι δύο 

ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και απαντούσαν µε ένα ΝΑΙ ή µε ένα Όχι. 

Στην 7η ερώτηση η οποία ήταν κλειστού τύπου, το παιδί κάνει µια αυτοκριτική σαν 

µαθητής/µαθήτρια και απαντά σε 3/βαθµη κλίµακα: «έχω δυσκολίες», «τα καταφέρνω αρκετά 

καλά», «τα καταφέρνω πολύ καλά».  

Οι ερωτήσεις 8, 9 και 10 ήταν κι αυτές κλειστού τύπου και απαντούσαν µε 5/βαθµη κλίµακα 

από «θα µε αγχώνουν πολύ» έως «περιµένω µε ανυποµονησία/ενδιαφέρον». Αυτές οι ερωτήσεις 

είχαν σχέση µε τις προσδοκίες των µαθητών/µαθητριών όσο αφορά τις σχέσεις τους µε τα άλλα 

παιδιά στο Γυµνάσιο, τους καθηγητές, καθώς και για τα µαθήµατα που θα τους διδάσκουν.  

Οι ερωτήσεις 11 και 12 ήταν κλειστού τύπου και προσπαθούν να ανιχνεύσουν τις σκέψεις 

των παιδιών για τους κανονισµούς του Γυµνασίου και γενικά για την  εικόνα τους  στην πρώτη 

τάξη που θα πάνε. Η πρώτη απαντάται µε µια 6/βαθµη κλίµακα από «θα µε αγχώνουν πολύ» έως 

«δεν θα µε δυσκολέψουν», ενώ η δεύτερη απαντάται από µια 3/βαθµη κλίµακα από «θα πηγαίνω 

καλά στα µαθήµατα» έως «θα αποφεύγω όσο µπορώ τις σχολικές εργασίες». 

Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται αυτούσιο στο Παράρτηµα Α. 

 

∆. ∆ιαδικασία 

Το δεύτερο 15/θήµερο του Μάη, ήρθαµε  σε επαφή µε τους ∆ιευθυντές των ∆. Σχολείων και 

τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τµηµάτων για να ενηµερώσουµε τους σκοπούς  της έρευνας. 

Αυτή την περίοδο τα παιδιά τελειώνουν  την ΣΤ΄ τάξη και προετοιµάζονται για το Γυµνάσιο. 

Ήταν λοιπόν µια κατάλληλη ευκαιρία να αποσπάσουµε περισσότερα στοιχεία για την έρευνά µας. 

Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε µετά από µια εβδοµάδα αυτοπροσώπως από την ερευνήτρια για 

να συµπληρωθεί ατοµικά από τον κάθε µαθητή/µαθήτρια µέσα στην τάξη του. Προηγήθηκε  η 
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γνωριµία της ερευνήτριας µαζί τους, ενηµερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και δηµιουργήθηκε 

το κατάλληλο ψυχολογικό κλίµα. Μετά δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες για τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου και συγχρόνως γινόταν παρότρυνση για να εξασφαλισθεί η ειλικρίνεια και ο 

αυθορµητισµός στις απαντήσεις τους. 
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4. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
Όσον αφορά τη µόρφωση της µητέρας, τελειόφοιτες ∆ηµοτικού βρέθηκαν µόνο 3 µε ποσοστό 

4,6%, Γυµνασίου 14 (21,5%), Λυκείου 20 (30,8%) και τελειόφοιτες Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.,  28     (43,1%). 

Ενώ στη µόρφωση του πατέρα για το ∆ηµοτικό έχουµε 4 µε ποσοστό 6,2%, για το Γυµνάσιο 

21 (32,3%) για το Λύκειο 19  ( 29,2%) και για Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 21 (32,3%). 

Στην  ερώτηση 1. αν θέλει να πάει στο γυµνάσιο, 57 παιδιά  ( 87,7%) απάντησαν ΝΑΙ, ενώ 

µόνο 8 (12,3%) απάντησαν ΟΧΙ. 

Στην ερώτηση 2. τι νοµίζεις ότι θα σ΄ αρέσει περισσότερο εκεί, τα 23 παιδιά (35,9%) 

απάντησαν τα µαθήµατα, τα 26 (40,6%) απάντησαν τις σχέσεις, τα 12 παιδιά (18,8%) απάντησαν 

τη γνωριµία µε κάτι καινούργιο και µόνο τα 3 (4,7%) έδωσαν απάντηση σχετική µε το 

αυτοσυναίσθηµά τους.  

Στην ερώτηση 3. τι νοµίζεις ότι θα σ΄ αρέσει λιγότερο εκεί, τα 36 παιδιά (58,1%) απάντησαν 

τα µαθήµατα, τα 13 (21%) απάντησαν τις σχέσεις, τα 10 παιδιά (16,1%) απάντησαν το σχολείο 

σαν χώρος και λειτουργία και µόνο τα 3 (4,8%) έδωσαν απάντηση σχετική µε το αυτοσυναίσθηµά 

τους.  

Στην ερώτηση 4. εάν θα ήθελες να έχει µία τάξη ακόµα το δηµοτικό, τα 30 παιδιά (46,2%) 

απάντησαν ΝΑΙ, ενώ τα 35 (53,8%) απάντησαν ΟΧΙ. Από αυτά τα κορίτσια που απάντησαν ΝΑΙ 

ήταν 12 (42,9%) και τα αγόρια 18 (48,6%), ενώ τα κορίτσια που απάντησαν ΟΧΙ ήταν 16 (51,4%) 

και τα αγόρια 19 µε (57,1%). 

 Στην ερώτηση 5. αν έχεις αδερφό/αδερφή που πηγαίνει/πήγε στο γυµνάσιο τα 34 παιδιά 

(52,3%) απάντησαν ΝΑΙ, τα 31 (47,7%) απάντησαν ΟΧΙ. Ενώ στην ερώτηση 6 η οποία είναι 

συνέχεια της 5 ερώτησης, αν ΝΑΙ θέλεις να πας στο ίδιο, τα 27 παιδιά (51,9%) απάντησαν ΝΑΙ, 

τα 25 (48,1%) απάντησαν ΟΧΙ, ενώ τα 13 παιδιά δεν απάντησαν καθόλου. Σε σχέση µε το φύλο 12 

κορίτσια  και 15 αγόρια (51,9%), απάντησαν ΝΑΙ, ενώ τα 9 κορίτσια  και 16 αγόρια  (48,1%) 

απάντησαν ΟΧΙ. 

Στην ερώτηση αν θέλει να πάει στο Γυµνάσιο απάντησαν µε ΝΑΙ 57 παιδιά. Από αυτά τα 23 

ήθελαν ακόµα µια τάξη στο δηµοτικό και τα 34 δεν ήθελαν. Από τα 8 παιδιά που απάντησαν µε 

ΟΧΙ, τα 7 ήθελαν ακόµα µια τάξη στο δηµοτικό και το 1 παιδί δεν ήθελε. Στο σύνολο αυτά που 

απάντησαν ότι θέλουν µια τάξη ήταν 30 (46,2%) και αυτά που δεν ήθελαν ήταν 35 (53,8%). 

Μεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών Θέλεις να πας στο Γυµνάσιο και Θα ήθελες να έχει ακόµα µια 
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τάξη το ∆ηµοτικό, υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση όπως φαίνεται από τα δεδοµένα του 

πίνακα 1. (Χ2 =6,27,  df=1,  p=0,012). 

 

Πίνακας 1. 

  

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ 
ΠΑΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΤΑΞΗ 
ΑΚΟΜΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΝΑΙ 23 7 30

    40,4% 87,5% 46,2%
  ΟΧΙ 34 1 35
    59,6% 12,5% 53,8%
ΣΥΝΟΛΟ 57 8 65
  100,0% 100,0

% 100,0%

 
  

  

Για το πώς κρίνουν τον εαυτό τους σαν µαθητές/µαθήτριες στην ερώτηση 7, τα 16 παιδιά  

(24,6%) απάντησαν ότι έχουν δυσκολίες, τα 28 µε (43,1%) ότι τα καταφέρνουν αρκετά καλά και 

τα 21 (32,3%) ότι τα καταφέρνουν πολύ καλά. 

Σχετικά µε τη µόρφωση του πατέρα τελειόφοιτοι του ∆ηµοτικού ήταν 4, µε 1 παιδί (25%) 

κρίνοντας τον εαυτό του σαν µαθητή/µαθήτρια ότι έχει  δυσκολίες, 1 παιδί (25%) ότι τα 

καταφέρνει αρκετά καλά  και 2 παιδιά (50%) που τα καταφέρνουν πολύ καλά. Από τους 

τελειόφοιτους του Γυµνασίου που ήταν 21, 10 παιδιά (47,6%) έχουν δυσκολίες σαν 

µαθητές/µαθήτριες, 6 παιδιά (28,6%) τα καταφέρνουν αρκετά καλά και 5 παιδιά (23,8%) τα 

καταφέρνουν πολύ καλά. Από τους τελειόφοιτους του Λυκείου οι οποίοι ήταν 19, 4 παιδιά 

(21,1%) κρίνουν ότι έχουν δυσκολίες σαν µαθητές/µαθήτριες, 9 (47,4%) τα καταφέρνουν αρκετά 

καλά και 6 παιδιά (31,6%) τα καταφέρνουν πολύ καλά.. Από τους τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ οι 

οποίοι ήταν 21, 1 παιδί (4,8%) έχει δυσκολίες σαν µαθητής/µαθήτρια, 12 παιδιά (57,1%) τα 

καταφέρνουν αρκετά καλά και 8 παιδιά (38,1%) πολύ καλά. Στο σύνολο έχουµε 16 παιδιά που 

κρίνουν ότι έχουν δυσκολίες µε ποσοστό 24,6%,  28 παιδιά που τα καταφέρνουν αρκετά καλά µε 

ποσοστό 43,1% και 21 παιδιά που τα καταφέρνουν πολύ καλά µε ποσοστό 32,3%. Όπως φαίνεται 

από τον πίνακα 2. υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ των µεταβλητών µόρφωση του πατέρα και 

πως κρίνεις τον εαυτό σου σαν µαθητή/µαθήτρια .(Χ2 =11,43 , df=6,  p=0,076). 
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Πίνακας 2. 

  ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  

∆ΗΜ
Ο 

ΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο ΛΥΚΕΙΟ
ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ   

ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙΣ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΣΟΥ ΣΑΝ 
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ 

ΕΧΩ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 1 10 4 1 16 

    25,0% 47,6% 21,1% 4,8
% 24,6% 

  ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΚΑΛΑ 

1 6 9 12 28 

    25,0% 28,6% 47,4% 57,
1% 43,1% 

  ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

2 5 6 8 21 

    50,0% 23,8% 31,6% 38,
1% 32,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 21 19 21 65 
  100,0

% 100,0% 100,0% 100
,0% 100,0% 

 
  
 

Στο ερώτηµα  θέλεις να πας στο Γυµνάσιο από τα 57 παιδιά που απάντησαν ΝΑΙ, τα 11 παιδιά 

έχουν δυσκολίες σαν µαθητές/µαθήτριες, τα 27 τα καταφέρνουν αρκετά καλά και τα 19 τα 

καταφέρνουν πολύ καλά. Από τα 8 παιδιά που απάντησαν ΟΧΙ, τα 5 παιδιά έχουν δυσκολίες, τι 1 

παιδί τα καταφέρνει αρκετά καλά και τα 2 τα καταφέρνουν πολύ καλά. Στο σύνολο έχουµε 16 

παιδιά µε δυσκολίες ποσοστό 24,6%, 28 παιδιά που τα καταφέρνουν αρκετά καλά µε ποσοστό 

43,1% και 21 παιδιά που τα καταφέρνουν πολύ καλά µε ποσοστό 32,3%. Υπάρχει σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ του πώς κρίνουν τον εαυτό τους σαν µαθητές/τριες και του αν θέλουν να πάνε 

στο γυµνάσιο σύµφωνα µε τον πίνακα 3. (Χ2 =7,450,  df=2,  p=0,024). 
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Πίνακας 3. 

  
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ 
ΣΑΝ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ 

ΕΧΩ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 11 5 16 

    19,3% 62,5% 24,6% 
  ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ 
ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ 

27 1 28 

    47,4% 12,5% 43,1% 
  ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

19 2 21 

    33,3% 25,0% 32,3% 
ΣΥΝΟΛΟ 57 8 65 
  100,0

% 100,0% 100,0% 

 
 
 
Στις σχέσεις τους µε τα άλλα παιδιά στο γυµνάσιο τα 6 (9,2%) πιστεύουν ότι θα τα αγχώνουν 

πολύ, τα 5  (7,7%) θα τα αγχώνουν κάπως, τα 7 (10,8%) θα τα αγχώνουν λίγο ή καθόλου, τα 26 

παιδιά (40%) δεν το έχουν σκεφτεί καθόλου και τέλος τα 21 παιδιά  (32,3%) θα το περιµένουν µε 

ανυποµονησία. 

Όσον αφορά τα µαθήµατα στο γυµνάσιο τα 14 παιδιά (21,5%) πιστεύει ότι θα τα αγχώνουν 

πολύ, τα 17 µε (26,2%) θα τα αγχώνουν κάπως, τα 12 µε (18,5%) θα τα αγχώνουν λίγο ή καθόλου, 

τα 7 µε (10,8%) δεν το έχουν σκεφτεί και τέλος τα 15 παιδιά µε (23,1%) τα περιµένουν µε 

ενδιαφέρον.  

Ενώ για τους καθηγητές που θα διδάσκουν, τα 11 παιδιά (16,9%) πιστεύουν ότι θα τα 

αγχώνουν πολύ, τα 14 µε (21,5%) θα τα αγχώνουν κάπως, τα 13 µε (20%) θα τα αγχώνουν λίγο ή 

καθόλου, τα 9 µε (13,8%) δεν το έχουν σκεφτεί και τέλος τα 18 παιδιά µε (27,7%) θα 

συνεργαστούν µε ευκολία µαζί τους. 

Για τους κανονισµούς στο σχολείο τα 4 παιδιά (6,2%) πιστεύει θα τα αγχώνουν πολύ, τα 6 

παιδιά (9,2%) θα τα αγχώνουν κάπως, τα 6 παιδιά µε (9,2%) θα τα αγχώνουν λίγο ή καθόλου, τα 8 

παιδιά µε (12,3%) δεν το έχουν σκεφτεί, τα 33 παιδιά µε (50,8%) θα δεχτούν τους κανονισµούς 

και τέλος τα 8 παιδιά µε (12,3%) δεν θα τα δυσκολέψουν. 

Οι προβλέψεις που κάνουν για την πρώτη τάξη του γυµνασίου τα 36 παιδιά (55,4%) 

πιστεύουν ότι θα πηγαίνουν καλά στα µαθήµατα, τα 26 παιδιά (40%) θα είναι µέτριοι/τριες 

µαθητές/τριες και τέλος µόνο 3 παιδιά (4,6%) θα αποφεύγουν όσο µπορούν τις σχολικές εργασίες. 

Μεταξύ της µεταβλητής τη µόρφωση της µητέρας και τους καθηγητές που θα διδάσκουν 

βρέθηκε γι’ αυτές που τέλειωσαν το ∆ηµοτικό 3 παιδιά  θα τα αγχώνουν κάπως, γι’αυτές που 
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τέλειωσαν το Γυµνάσιο έχουµε 3 παιδιά (21,4%) θα τα αγχώνουν πολύ, 4 (28,6%) θα τα αγχώνουν 

κάπως, 3 (21,4%) θα τα αγχώνουν λίγο ή καθόλου, 1 παιδί (7,1%) δεν το έχει σκεφτεί και 3 παιδιά 

(21,4%) θα συνεργαστούν µαζί τους. Στις απόφοιτες Λυκείου έχουν βρεθεί 1 παιδί (5%) θα το 

αγχώνουν πολύ, 5 παιδιά (24%) θα τα αγχώνουν κάπως, 3 παιδιά (15%) θα τα αγχώνουν λίγο ή 

καθόλου, 6 παιδιά (30%) δεν το έχουν σκεφτεί και 10 παιδιά (35,7%) θα συνεργαστούν µαζί τους. 

Στις απόφοιτες από ΑΕΙ/ΤΕΙ βρέθηκαν 7 παιδιά (25%) θα τα αγχώνουν πολύ, 2 παιδιά (7,1%) θα 

τα αγχώνουν κάπως, 7 παιδιά (25%) θα τα αγχώνουν λίγο ή καθόλου, 2 παιδιά (7,1%) δεν το 

έχουν σκεφτεί και τέλος  10 παιδιά (35,7%) θα συνεργαστούν µαζί τους. Ανάµεσα στις δύο αυτές 

µεταβλητές υπάρχει µεγάλη συσχέτιση στον πίνακα 4. (Χ2 =23,631,  df=12,  p=0,023) 

 
Πίνακας 4. 
                   ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟΤΙ

ΚΟ 
ΓΥΜΝΑ
ΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΕΙ/
ΤΕΙ   

ΟΙ 
ΚΑΘ/ΤΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ 
∆Ι∆ΑΣΚΟΥ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ  3 1 7 11

     21,4% 5,0% 25,0
% 16,9%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

3 4 5 2 14

    100,0% 28,6% 25,0% 7,1% 21,5%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

 3 3 7 13

     21,4% 15,0% 25,0
% 20,0%

  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 
ΣΚΕΦΤΕΙ  1 6 2 9

     7,1% 30,0% 7,1% 13,8%
  ΘΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ 
ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ 

 3 5 10 18

     21,4% 25,0% 35,7
% 27,7%

ΣΥΝΟΛΟ 3 14 20 28 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 100,0%
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Επίσης στον πίνακα 5 η σχέση της µεταβλητής Θέλεις να πας στο Γυµνάσιο και στην Α’  τάξη 

του Γυµνασίου νοµίζω ότι θα τα πηγαίνω καλά/θα είµαι µέτριος/τρια µαθητής/τρια και θα αποφεύγω 

τις σχολικές εργασίες υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση όπως φαίνεται (Χ2 =8,755,  df=2,  

p=0,013). 

Από τα 65 παιδιά τα 57 απάντησαν ΝΑΙ αν θέλουν να πάνε στο Γυµνάσιο και τα 8 παιδιά 

ΟΧΙ. Από αυτά που είπαν ΝΑΙ, τα 33 παιδιά (57,9%) θα πηγαίνουν καλά στην Α΄ τάξη του 

Γυµνασίου, τα 23 (40,4%) θα είναι µέτριοι/τριες µαθητές/ τριες και 1 παιδί (1,8%) θα αποφεύγει 

τις σχολικές εργασίες. Από αυτά που είπαν ΟΧΙ, τα 3 παιδιά (37,5%) θα τα πηγαίνουν καλά, τα 

άλλα 3 (37,5%) θα είναι µέτριοι/τριες µαθητές/τριες και 2 παιδιά (25%) θα αποφεύγουν τις 

σχολικές εργασίες. 

    
Πίνακας 5. 

  

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ 
ΠΑΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ 

ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΚΑΛΑ 33 3 36

    57,9% 37,5% 55,4%
  ΘΑ ΕΙΜΑΙ 

ΜΕΤΡΙΟΣ/ΤΡΙΑ 
ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

23 3 26

    40,4% 37,5% 40,0%
  ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 2 3

    1,8% 25,0% 4,6%
ΣΥΝΟΛΟ 57 8 65
  100,0

%
100,0

% 100,0%

 
  
 
Οι πιθανοί συνδυασµοί µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών φύλου, µόρφωση µητέρας/ 

πατέρα  και του αν θέλουν να πάνε στο Γυµνάσιο, µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών τι θα σου 

αρέσει περισσότερο/λιγότερο στο γυµνάσιο, αν ήθελες να έχει ακόµα µια τάξη το ∆ηµοτικό, αν 

έχεις αδερφό/ή στο γυµνάσιο, αν ναι, θέλεις να πας στο ίδιο, πώς κρίνεις το εαυτό σου σαν 

µαθητή/τρια, οι σχέσεις µε τα άλλα παιδιά, τα µαθήµατα, οι καθηγητές οι κανονισµοί και τέλος οι 

προβλέψεις για την Α’  τάξη, βρέθηκαν ότι είναι στατιστικώς ασήµαντοι. Οι αντίστοιχοι πίνακες (6- 

45) παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β για περισσότερες πληροφορίες στον αναγνώστη.   
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να ανιχνευτούν κατά κάποιο τρόπο οι απόψεις και σκέψεις 

των µαθητών της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού που ετοιµάζονται για το Γυµνάσιο. Ποιες είναι οι επιθυµίες και 

οι προσδοκίες και κατά πόσο αυτές επηρεάζονται από το φύλο τους και το µορφωτικό επίπεδο των 

γονέων. Ποια είναι η συναισθηµατική αντίδραση (θετική / αρνητική) και σε ποιο βαθµό, θα τους 

προκαλέσει η επαφή µε τους συνοµήλικους, τους καθηγητές, τα µαθήµατα και τους κανονισµούς 

του Γυµνασίου 

. Υποθέσαµε ότι η µετάβαση αυτή δηµιουργεί συναισθηµατική φόρτιση στα παιδιά µε 

έντονο άγχος και στρες.  

Τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το δείγµα µας, καθώς επίσης κι 

ενδιαφέρουσες συσχετίσεις µεταξύ µεταβλητών οι οποίες άλλες συµφωνούν µε τις προβλέψεις µας 

και άλλες όχι σύµφωνα µε την περιγραφή των στατιστικών πινάκων. 

Αναλυτικά  το φύλο των παιδιών σαν ανεξάρτητη µεταβλητή δεν επηρέασε καµιά άλλη 

µεταβλητή. Στους εφήβους όπως φαίνεται, οι επιθυµίες, σκέψεις και απόψεις τους δεν 

επηρεάζονται από το γεγονός αν είναι αγόρια ή κορίτσια. Το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 

επιθυµεί να πάει στο Γυµνάσιο έστω κι αν αυτό είναι κάτι καινούργιο και άγνωστο. Αυτό φαίνεται 

και από την µεγάλη συσχέτιση µε την επιθυµία τους αν ήθελαν το ∆ηµοτικό να είχε άλλη µια 

τάξη. Το µεγαλύτερο ποσοστό (53,8%) απάντησαν ΟΧΙ, µε µια µικρή διαφορά µεταξύ αγοριών µε 

κοριτσιών. Τα αγόρια ήταν περισσότερα (57,1%) από τα κορίτσια (51,4%). Η επιθυµία των 

εφήβων να ανεξαρτηκοποιηθούν, να µεγαλώσουν, για να ενταχθούν σε ένα καινούργιο κόσµο, τον 

κόσµο των µεγάλων και να γίνει η κοινωνική αναγνώριση (Κρασανάκης, 1988). 

Στις προσδοκίες των παιδιών για το τι θα τους άρεσε περισσότερο στο Γυµνάσιο, το 

µεγαλύτερο ποσοστό είχε να κάνει µε τις σχέσεις τους, τις φιλίες µε τους συνοµήλικους (40,6%), 

δεύτερο και τρίτο κατά σειρά είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν για τη γνωριµία µε τα καινούργια 

µαθήµατα που θα διδαχθούν και το σχολείο (35,9%), ενώ ένα µικρό ποσοστό µιλάει για το τι 

αισθάνεται (4,7%). Όπως φαίνεται προτεραιότητα γι’ αυτά είναι ό,τι έχει να κάνει η σχέση µε το 

άλλο φύλο, τους συνοµήλικους και  τελευταίο είναι η έκφραση των συναισθηµάτων τους,  

χαρακτηριστικά της εφηβείας που αναφέρθηκαν στο εισαγωγικό µέρος. Όσον αφορά το ερώτηµα 

το τι θα τους άρεσε λιγότερο στο Γυµνάσιο βρέθηκε το µεγαλύτερο ποσοστό να είναι τα µαθήµατα 

(58,1%). Είναι η αγωνία και το άγχος για το εύρος και τον βαθµό δυσκολίας αυτών των 

µαθηµάτων που τα τροµάζει. Και σ΄ αυτή την ερώτηση το αυτοσυναίσθηµα αναφέρεται τελευταίο 



 55

µε ένα πολύ µικρό ποσοστό (4,8%), ενώ οι σχέσεις πάλι καταλαµβάνουν ένα µεγάλο ποσοστό 

(21%). 

Στην αυτοκριτική τους σαν µαθητές/τριες τα διακρίνει µια µεγάλη αισιοδοξία κι επιείκεια, αν 

κρίνουµε ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό θα τα καταφέρνει αρκετά (43,1%) ή πολύ καλά (32,3%), 

ενώ µόνο το (24,6%) θα έχει δυσκολίες. Αυτή η κριτική φαίνεται να επηρεάζεται σηµαντικά από 

τη µόρφωση του πατέρα, γιατί   αυτοί που τέλειωσαν κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ επηρεάζουν µε θετικό 

τρόπο τα παιδιά τους ως, προς το να κρίνουν τον εαυτό τους σαν µαθητές/τριες. Η επιθυµία τους 

να πάνε στο Γυµνάσιο είχε επίσης µεγάλη σχέση µε την κρίση τους  αυτή, γιατί το (47,4%) και 

(33,3%), δήλωσε αισιόδοξη απάντηση το ότι θα τα καταφέρνουν αρκετά ή πολύ καλά αντίστοιχα, 

ενώ το (19,3%) θα έχει δυσκολίες. 

Στις σχέσεις τους µε τα άλλα παιδιά στο Γυµνάσιο το µεγαλύτερο ποσοστό (40%) δεν 

φαίνεται από τώρα να  σκέφτεται  για το τως θα είναι, αλλά αξιοσηµείωτη είναι η ανυποµονησία 

τους να κάνουν κι άλλες φιλίες (32,3%),  ενώ το να  τους αγχώνουν πολύ (9,2%) ή κάπως (7,7%) 

είναι µικρό το ποσοστό. Οι σχέσεις λοιπόν των παιδιών είναι η προτεραιότητά τους στο Γυµνάσιο. 

Για τα µαθήµατα στο Γυµνάσιο βρεθήκανε ότι τα µισά περίπου παιδιά (23,!%) θα τα 

περιµένουν µε ενδιαφέρον  και τα άλλα µισά περίπου (47,7%) θα τα αγγχώνουν πολύ ή κάπως ενώ 

µόνο το (18,5%) δεν θα τα αγχώνει καθόλου. Σε αυτό το σηµείο αντισταθµίζεται από τη µια η 

περιέργεια να γνωρίσει κανείς κάτι καινούργιο και από την άλλη η πληροφόρηση από 

συνοµήλικους, γονείς ή και δασκάλους ότι τα µαθήµατα του Γυµνασίου θα είναι δύσκολα οπότε 

υπάρχει και το σχετικό άγχος.  

Όσον αφορά τους καθηγητές, το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών πιστεύει ότι θα τα 

αγχώνουν πολύ (16,9%) ή κάπως (21,5%), ενώ το (27,7%) θα συνεργαστεί µαζί τους. Εδώ το 

άγχος είναι µεγαλύτερο και ίσως να βασίζεται στο γεγονός ότι στο ∆ηµοτικό ο κυρίαρχος της 

οµάδας είναι ο δάσκαλος/α και γύρω από αυτόν/ή συσπειρώνονται οι µαθητές/τριες και 

διαµορφώνονται οι σχέσεις. Στο Γυµνάσιο οι καθηγητές είναι πολλοί και το οικογενειακό κλίµα 

µέσα στην τάξη χάνεται (Πυργιωτάκης, 2000). Το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας έχει σηµαντική 

σχέση µε τις προβλέψεις των παιδιών για τους καθηγητές γιατί από τις 28 µητέρες που 

αποφοίτησαν από ΑΕΙ/ΤΕΙ, δείχνουν ότι το 10%  θα έχει καλή συνεργασία µαζί τους, ενώ το 7% 

θα τα αγχώνουν λίγο και 7% θα τα αγχώνουν πολύ. Φαίνεται ότι η µόρφωση της µητέρας 

επηρεάζει  - µε την ανάλογη πληροφόρηση -  τις προβλέψεις των παιδιών. 

Σηµαντικό είναι επίσης το µεγάλο ποσοστό (33 παιδιά ποσοστό 50,8%)  που δείχνει αποδοχή 

και συγκατάβαση στους κανονισµούς του Γυµνασίου, δείγµα καλής διάθεσης για συνεργασία στην 

ένταξή τους σε ένα καινούργιο κοινωνικό πλαίσιο. 
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Τέλος  η επιθυµία των παιδιών να πάνε στο Γυµνάσιο επηράζει θετικά τις προβλέψεις και 

προσδοκίες τους για το πώς θα είναι γενικά στην Α΄τάξη Γυµνασίου. Από τα 57 παιδιά που 

δηλώσαν ΝΑΙ για το Γυµνάσιο, τα 33 πιστεύουν ότι θα τα πηγαίνουν καλά, τα 23 θα είναι 

µέτριοι/τριες µαθητές/τριες και µόνο 1 παιδί θα αποφεύγει τις σχολικές εργασίες. Παρατηρούµε 

λοιπόν ότι τα παιδιά διακατέχονται από ένα πνεύµα καλής διάθεσης για συνεργασία και οι 

προβλέψεις τους είναι αισιόδοξες.  

Το µη αναµενόµενο σε αυτήν την έρευνα ήταν ότι τα παιδιά περιµένουν µε ανυποµονησία να 

ενταχθούν στο χώρο του Γυµνασίου, βλέπουν µε αισιοδοξία το χώρο αυτό και θέλουν να 

αντιµετωπίσουν µε λιγότερο άγχος ό,τι έχει σχέση µε αυτό (µαθήµατα, καθηγητές, κανονισµούς). 

Αµφιθυµικά λοιπόν συναισθήµατα που συµφωνούν µε τα ευρήµατα της έρευνας του Κακαβούλη, 

1984.  Το άγχος, είναι λιγότερο έναντι της αισιόδοξης διάθεσης σε σχέση µε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα και τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών (Κρασανάκης, 1988, Βάµβουκας, 

1978). 

Αυτή η θετική ψυχοσυναισθηµατική κατάσταση ίσως να ωφείλεται στο γεγονός ότι σ΄ αυτή 

την περιοχή γειτνιάζουν τα ∆ηµοτικά σχολεία και το Γυµνάσιο. Τα παιδιά του ∆ηµοτικού έχουν 

πολλές σχέσεις µε τα παιδιά του Γυµνασίου. Έτσι λοιπόν,  η σχέση αυτή µπορεί να τα 

προετοιµάζει για το τι συµβαίνει στο Γυµνάσιο. Επίσης, στην ίδια περιοχή είναι εγκατεστηµένοι 

πολλοί εκπαιδευτικοί – καθηγητές που υπηρετούν σ΄αυτό. Μάλιστα κάποιοι καθηγητές 

ειδικοτήτων (γυµναστές, µουσικοί) διδάσκουν και στα τρία σχολεία. Τα παιδιά έρχονται συχνά σε 

επαφή µαζί τους είτε ενδοσχολικά, είτε εξωσχολικά. Αυτή λοιπόν η οικοιότητα τα βοηθάει στο να 

αντιµετωπίζουν θετικά το περιβάλλον του Γυµνασίου. 

∆εν µπορούµε όµως να γενικεύσουµε αυτά τα αποτελέσµατα γιατί το δείγµα µας δεν ήταν 

αντιπροσωπευτικό και περιορίστηκε σε µέρος όπου οι γονείς των παιδιών ήταν οι περισσότεροι 

τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και Λυκείου (σύµφωνα µε τους στατιστικούς πίνακες), οπότε τα παιδιά αυτά 

ήταν περισσότερο ενηµερωµένα και προετοιµασµένα για την ένταξή τους στο Γυµνάσιο.  

Έτσι λοιπόν θα µπορούσε αυτή η έρευνα να επεκταθεί σε µεγαλύτερο δείγµα 

περιλαµβάνοντας παιδιά της πόλης και της επαρχίας (ολιγοθέσια ∆ηµοτικά σχολεία). 

Το ερωτηµατολόγιο επίσης που χρησιµοποιήθηκε περιελάµβανε µια οµάδα από αυτοσχέδιες 

ερωτήσεις οι οποίες δεν στηρίχτηκαν σε προηγούµενα βιβλιογραφικά δεδοµένα. 

Θα µπορούσε να συνταχθεί και να χορηγηθεί ένα ερωτηµατολόγιο στηριγµένο σε 

βιβλιογραφικά δεδοµένα όταν τα παιδιά είναι στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού κι ένα ερωτηµατολόγιο όταν 

φοιτήσουν στην Α΄τάξη Γυµνασίου, για να συγκρίνουµε τα ευρήµατα και να βγάλουµε 

συµπεράσµατα.  
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Επίσης να χορηγηθεί ερωτηµατολόγιο στους εκπαιδευτικούς των σχολείων και στους γονείς, 

κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και της Α΄ Γυµνασίου,  για να διερευνηθούν οι προβλέψεις, 

επιθυµίες και προσδοκίες αυτών και κατά πόσο επηρεάζουν τις πτυχές προσωπικότητας των 

παιδιών (επιθυµίες, συναισθήµατα, κίνητρα, προσδοκίες, απόψεις και σκέψεις) για τις οποίες θα 

γινόταν σχετική έρευνα µε τα παραπάνω ερωτηµατολόγια που θα τους δοθούν και στις δύο τάξεις. 

Η εντόπιση των αιτιών που προκαλούν τη τυχόν συναισθηµατική φόρτιση θα µπορούσε να 

βοηθήσει, ώστε η µετάβασή των παιδιών από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, να γίνει µε όσο το 

δυνατόν ευκολότερο τρόπο. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Σε λίγους µήνες θα γίνεις µαθητής \ τρια του γυµνασίου. 
Προσπάθησε να σκεφτείς για λίγο το γυµνάσιο και απάντησε προσεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
Φύλο:                  κορίτσι  ٱ                                  αγόρι   ٱ 
 
Μορφωτικό επίπεδο γονέων: 
Μητέρα……………………………………………………………………………….. 
Πατέρας………………………………………………………………………………. 
 
1. Θέλεις να πας στο γυµνάσιο;              NΑΙ           ΟΧΙ  
 
2. Τι νοµίζεις ότι θα σ’  αρέσει περισσότερο εκεί; (απάντησε µε µια πρόταση) 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
3. Τι νοµίζεις ότι θα σ’  αρέσει λιγότερο εκεί; (απάντησε µε µια πρόταση) 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
4. Θα ήθελες να είχε το δηµοτικό ακόµα µία τάξη ;              NΑΙ           ΟΧΙ  
 
5. Έχεις αδερφό\ αδερφή, που πηγαίνει ή πήγε στο γυµνάσιο;              NΑΙ           ΟΧΙ    
 
6. Αν    NΑΙ, θέλεις να πας στο ίδιο;              NΑΙ           ΟΧΙ    
 
7. Πώς κρίνεις τον εαυτό σου σαν µαθητή\τρια; (1 απάντηση) 
 
 έχω δυσκολίες  ٱ        
 τα καταφέρνω αρκετά καλά ٱ        
 τα καταφέρνω πολύ καλά ٱ        
 
8. Οι σχέσεις µου µε τα άλλα παιδιά στο γυµνάσιο: (1 απάντηση) 
 
 θα µε αγχώνουν πολύ ٱ       
 θα µε αγχώνουν κάπως ٱ       
 θα µε αγχώνουν λίγο ή καθόλου ٱ       
 δεν το έχω σκεφτεί ٱ       
 είναι κάτι που το περιµένω µε ανυποµονησία ٱ       
        
 
9. Τα µαθήµατα που θα µας διδάσκουν στο γυµνάσιο: (1 απάντηση) 
 
 θα µε αγχώνουν πολύ ٱ       
 θα µε αγχώνουν κάπως ٱ       
 θα µε αγχώνουν λίγο ή καθόλου ٱ       
 δεν το έχω σκεφτεί ٱ       
 τα περιµένω µε ενδιαφέρον ٱ       

        
10. Οι καθηγητές που θα µας διδάσκουν: (1 απάντηση) 
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 θα µε αγχώνουν πολύ ٱ       
 θα µε αγχώνουν κάπως ٱ       
 θα µε αγχώνουν λίγο ή καθόλου ٱ       
 δεν το έχω σκεφτεί ٱ       
 θα συνεργαστώ µε ευκολία µαζί τους ٱ       

 
11. Οι κανονισµοί στο γυµνάσιο: (1 απάντηση) 
 

 θα µε αγχώνουν πολύ ٱ
 θα µε αγχώνουν κάπως ٱ       
 θα µε αγχώνουν λίγο ή καθόλου ٱ       
 δεν το έχω σκεφτεί ٱ       
 θα τους δεχτώ ٱ       
 δεν θα µε δυσκολέψουν ٱ       

 
 
12. Στην πρώτη τάξη του γυµνασίου, νοµίζω ότι: (1 απάντηση) 
 

α. θα πηγαίνω καλά στα µαθήµατα 
β. θα είµαι µέτριος \τρια µαθητής \ µαθήτρια 
γ. θα αποφεύγω όσο µπορώ τις σχολικές εργασίες. 
 
 
Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σου!! 
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8.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
Πίνακες µη στατιστικώς σηµαντικών αποτελεσµάτων. 

Πίνακας 6*. 
  ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ   
ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ 
ΘΑ Σ’ΑΡΕΣΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
9 14 23

    32,1% 38,9% 35,9%
  ΣΧΕΣΕΙΣ 13 13 26
    46,4% 36,1% 40,6%
  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΑΤΙ 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 6 6 12

    21,4% 16,7% 18,8%
  ΑΥΤΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ  3 3
     8,3% 4,7%
ΣΥΝΟΛΟ 28 36 64
  100,0% 100,0% 100,0%

  

*(Χ2 =3,14, df=3,  p=0,371). 

 
Πίνακας 7*. 
 
  ΜΟΡΦΩΣΗ  ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑ
ΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Α.Ε.Ι./
Τ.Ε.Ι   

ΤΙ ΘΑ 
ΜΆΡΕΣΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤ
Α 1 7 6 9 23

    33,3% 53,8% 30,0% 32,1% 35,9%
  ΣΧΕΣΕΙΣ 1 4 8 13 26
    33,3% 30,8% 40,0% 46,4% 40,6%
  ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

ΜΕ ΚΑΤΙ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙ
Ο 

1 2 5 4 12

    33,3% 15,4% 25,0% 14,3% 18,8%
  ΑΥΤΟΣΥΝΑΙ

ΣΘΗΜΑ   1 2 3

      5,0% 7,1% 4,7%
ΣΥΝΟΛΟ 3 13 20 28 64
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%

 
*(Χ2 =4,31,  df=9,  p=0,890)  
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Πίνακας 8*. 
  ΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο 

ΛΥΚΕΙ
Ο 

Α.Ε.Ι./
Τ.Ε.Ι   

ΤΙ ΘΑ 
Σ’ΑΡΕΣΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟ
ΤΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

2 6 5 10 23

    66,7% 28,6% 26,3% 47,6% 35,9%
  ΣΧΕΣΕΙΣ 1 11 8 6 26
    33,3% 52,4% 42,1% 28,6% 40,6%
  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ 

ΚΑΤΙ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

 4 5 3 12

     19,0% 26,3% 14,3% 18,8%
  ΑΥΤΟΣΥΝΑΙΣΘ

ΗΜΑ   1 2 3

      5,3% 9,5% 4,7%
ΣΥΝΟΛΟ 3 21 19 21 64
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%

 

*(Χ2 =7,46,  df=9,  p=0,589)  

 
Πίνακας 9*. 

 
*(Χ2 =0,57,  df=3,  p=0,904). 

 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΤΙ ΘΑ ΣΆΡΕΣΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 20 3 23

    35,1% 42,9% 35,9%
  ΣΧΕΣΕΙΣ 23 3 26
    40,4% 42,9% 40,6%
  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΑΤΙ 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 11 1 12

    19,3% 14,3% 18,8%
  ΑΥΤΟΣ/ΣΘΗΜΑ 3   3
    5,3%   4,7%
ΣΥΝΟΛΟ 57 7 64
  100,0% 100,0% 100,0%
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Πίνακας 10*. 

  

ΕΧΕΙΣ 
Α∆ΕΡΦΟ/Α∆ΕΡΦ
Η ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΤΙ ΘΑ ΣΆΡΕΣΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 12 11 23 

    36,4% 35,5% 35,9% 
  ΣΧΕΣΕΙΣ 16 10 26 
    48,5% 32,3% 40,6% 
  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ 

ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 4 8 12 

    12,1% 25,8% 18,8% 
  ΑΥΤΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜ

Α 1 2 3 

    3,0% 6,5% 4,7% 
ΣΥΝΟΛΟ 33 31 64 
  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

*(Χ2 =3,5  df=3,  p=0,38) 

 
 
Πίνακας 11*. 
  ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ   
ΤΙ ΘΑ 
ΣΆΡΕΣΕ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
15 21 36 

    57,7% 58,3% 58,1% 
  ΣΧΕΣΕΙΣ 7 6 13 
    26,9% 16,7% 21,0% 
  ΑΥΤΟΣ/ΘΗΜΑ 2 1 3 
    7,7% 2,8% 4,8% 
  ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΩΡΟΣ/ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

2 8 10 

    7,7% 22,2% 16,1% 
ΣΥΝΟΛΟ 26 36 62 
  100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
*(Χ2 =3,49  df=3,  p=0,322). 
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          Πίνακας 12*. 

  
*(Χ2 =10,708,  df=9,  p=0,296). 

Πίνακας 13*. 
  ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟΤΙ

ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ   

ΤΙ ΘΑ 
ΣΆΡΕΣ
Ε 
ΛΙΓΟΤ
ΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1 12 13 10 36

    25,0% 63,2% 68,4% 50,0% 58,1%
  ΣΧΕΣΕΙΣ 1 5 2 5 13
    25,0% 26,3% 10,5% 25,0% 21,0%
  ΑΥΤΟΣ/ΘΗΜΑ   1 2 3
      5,3% 10,0% 4,8%
  ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΩΡΟΣ/ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

2 2 3 3 10

    50,0% 10,5% 15,8% 15,0% 16,1%
ΣΥΝΟΛΟ 4 19 19 20 62
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%

 
*(Χ2 =10,71,  df=9,  p=0,504). 

 ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜ
ΝΑΣΙ
Ο ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΕΙ
/ΤΕ
Ι   

ΤΙ ΘΑ ΣΆΡΕΣΕ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  7 14 15 36

     58,3
% 73,7% 53,

6% 58,1%

  ΣΧΕΣΕΙΣ 2 3 3 5 13
    66,7% 25,0

% 15,8% 17,
9% 21,0%

  ΑΥΤΟΣ/ΘΗΜΑ     3 3
        10,

7% 4,8%

  ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΧΩΡΟΣ/ 
ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΑ 

1 2 2 5 10

    33,3% 16,7
% 10,5% 17,

9% 16,1%

ΣΥΝΟΛΟ 3 12 19 28 62
  100,0

%
100,0

% 100,0% 100
,0% 100,0%
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Πίνακας 14*. 

  

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ 
ΠΑΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΤΙ ΘΑ ΣΆΡΕΣΕ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 31 5 36

    57,4% 62,5% 58,1%
  ΣΧΕΣΕΙΣ 13   13
    24,1%   21,0%
  ΑΥΤΟΣ/ΘΗΜΑ 3   3
    5,6%   4,8%
  ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΩΡΟΣ/ 
ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΑ 

7 3 10

    13,0% 37,5% 16,1%
ΣΥΝΟΛΟ 54 8 62
  100,0

%
100,0

% 100,0%

 
*(Χ2 =5,  df=3,  p=0,172). 

 

Πίνακας 15. 

  

ΕΧΕΙΣ 
Α∆ΕΡΦΟ/Α∆ΕΡΦΗ  
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΤΙ ΘΑ ΣΆΡΕΣΕ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 15 21 36 

    45,5% 72,4% 58,1% 
  ΣΧΕΣΕΙΣ 8 5 13 
    24,2% 17,2% 21,0% 
  ΑΥΤΣ/ΘΗΜΑ 3   3 
    9,1%   4,8% 
  ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΩΡΟΣ/ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

7 3 10 

    21,2% 10,3% 16,1% 
ΣΥΝΟΛΟ 33 29 62 
  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
*(Χ2 =6,05,  df=3,  p=0,109) 
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Πίνακας 16*. 
  ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ   
ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ 
ΤΑΞΗ ΑΚΟΜΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΝΑΙ 
12 18 30

    42,9% 48,6% 46,2%
  ΟΧΙ 16 19 35
    57,1% 51,4% 53,8%
ΣΥΝΟΛΟ 28 37 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
*(Χ2 =0,22,  df=1,  p=0,643). 
 

 

Πίνακας 17*. 

 

 
*(Χ2 =4,55,  df=3,  p=0,207) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝ
ΑΣΙΟ 

ΛΥΚΕ
ΙΟ 

ΑΕΙ/Τ
ΕΙ   

ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ 
ΤΑΞΗ ΑΚΟΜΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΝΑΙ 
 5 9 16 30 

     35,7% 45,0% 57,1% 46,2% 
  ΟΧΙ 3 9 11 12 35 
    100,0% 64,3% 55,0% 42,9% 53,8% 
ΣΥΝΟΛΟ 3 14 20 28 65 
  100,0% 100,0

%
100,0

%
100,0

% 100,0% 
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Πίνακας 18*. 
  ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΕΙ/
ΤΕΙ   

ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΜΙΑ 
ΤΑΞΗ 
ΑΚΟΜΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΝΑΙ 

1 8 10 11 30

    25,0% 38,1% 52,6% 52,4
% 46,2%

  ΟΧΙ 3 13 9 10 35
    75,0% 61,9% 47,4% 47,6

% 53,8%

ΣΥΝΟΛΟ 4 21 19 21 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 100,0%

 
*(Χ2 =1,91,  df=3,  p=0,59 
 
Πίνακας 19*. 

  

ΕΧΕΙΣ 
Α∆ΕΡΦΟ/Α∆ΕΡΦΗ ΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΗΘΕΛΕΣ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΝΑΙ 17 13 30

    50,0% 41,9% 46,2%
  ΟΧΙ 17 18 35
    50,0% 58,1% 53,8%
ΣΥΝΟΛΟ 34 31 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
  

*(Χ2 =0,42,  df=1,  p=0,515). 
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Πίνακας 20*. 
  ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ   
ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΑΝ 
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ 

ΕΧΩ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 8 8 16

    28,6% 21,6% 24,6%
  ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΚΑΛΑ 

9 19 28

    32,1% 51,4% 43,1%
  ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

11 10 21

    39,3% 27,0% 32,3%
ΣΥΝΟΛΟ 28 37 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
*(Χ2 =2,42,  df=2,  p=0,298).  

Πίνακας 21*. 
 ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟΤΙΚ

Ο 
ΓΥΜΝΑΣ

ΙΟ 
ΛΥΚΕΙ

Ο 
ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ   

ΠΩΣ 
ΚΡΙΝΕΙΣ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΣΟΥ ΣΑΝ 
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡ
ΙΑ 

ΕΧΩ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

1 6 3 6 16

    33,3% 42,9% 15,0% 21,4
% 24,6%

  ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΝ
Ω ΑΡΚΕΤΑ 
ΚΑΛΑ 

 5 11 12 28

     35,7% 55,0% 42,9
% 43,1%

  ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΝ
Ω ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ 

2 3 6 10 21

    66,7% 21,4% 30,0% 35,7
% 32,3%

ΣΥΝΟΛΟ 3 14 20 28 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 100,0%

 
*(Χ2 =6,72,  df=6,  p=0,347).  
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Πίνακας 22*. 
 

  

ΕΧΕΙΣ 
Α∆ΕΡΦΟ/Η ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΑΝ 
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ 

ΕΧΩ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 8 8 16

    23,5% 25,8
% 24,6%

  ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΚΑΛΑ 

18 10 28

    52,9% 32,3
% 43,1%

  ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

8 13 21

    23,5% 41,9
% 32,3%

ΣΥΝΟΛΟ 34 31 65
  100,0% 100,

0% 100,0%

 
 
*(Χ2 =3,345,  df=2,  p=0,188). 
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Πίνακας 23*. 
 
  ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ   
ΟΙ 
ΣΧΕΣΕΙ
Σ ΜΕ 
ΤΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 3 3 6 

    10,7% 8,1% 9,2% 
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

4 1 5 

    14,3% 2,7% 7,7% 
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

2 5 7 

    7,1% 13,5% 10,8% 
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ 11 15 26 

    39,3% 40,5% 40,0% 
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ 

ΑΝΥΠΟΜΟΝΑ 8 13 21 

    28,6% 35,1% 32,3% 
ΣΥΝΟΛΟ 28 37 65 
  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

         *(Χ2 =3,717,  df=4,  p=0,446). 
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Πίνακας 24*. 
                ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑ
ΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΕΙ/
ΤΕΙ   

ΟΙ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΑ 
ΑΛΛΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ  1 1 4 6

     7,1% 5,0% 14,3
% 9,2%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

  1 4 5

      5,0% 14,3
% 7,7%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

1 1 3 2 7

    33,3% 7,1% 15,0% 7,1% 10,8%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ 1 10 8 7 26

    33,3% 71,4% 40,0% 25,0
% 40,0%

  ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΩ 
ΑΝΥΠΟΜΟΝΑ 1 2 7 11 21

    33,3% 14,3% 35,0% 39,3
% 32,3%

ΣΥΝΟΛΟ 3 14 20 28 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 100,0%

 
  

*(Χ2 =13,789,  df=12,  p=0,314). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 78

Πίνακας 25*. 
 
  ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑ 
ΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ   

ΟΙ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΑ 
ΑΛΛΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ  1 3 2 6

     4,8% 15,8% 9,5% 9,2%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

 1 3 1 5

     4,8% 15,8% 4,8% 7,7%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή ΠΟΛΥ 

1 1 4 1 7

    25,0% 4,8% 21,1% 4,8% 10,8%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ 3 12 5 6 26

    75,0% 57,1% 26,3% 28,6% 40,0%
  ΤΟ 

ΠΕΡΙΜΕΝΩ 
ΑΝΥΠΟΜΟΝΑ

 6 4 11 21

     28,6% 21,1% 52,4% 32,3%
ΣΥΝΟΛΟ 4 21 19 21 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%

 

        *(Χ2 =17,222,  df=12,  p=0,141). 
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Πίνακας 26*. 
 

  
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 

5 1 6

    8,8% 12,5% 9,2%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

4 1 5

    7,0% 12,5% 7,7%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

7   7

    12,3%   10,8%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ 23 3 26

    40,4% 37,5% 40,0%
  ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΩ 

ΑΝΥΠΟΜΟΝΑ 18 3 21

    31,6% 37,5% 32,3%
ΣΥΝΟΛΟ 57 8 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
  

        *(Χ2 =1,453,  df=4,  p=0,835). 
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Πίνακας 27*. 
 

  
ΕΧΕΙΣ Α∆ΕΡΦΟ/Α∆ΕΡΦΗ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΟΙ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΑ 
ΑΛΛΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 

2 4 6

    5,9% 12,9% 9,2%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 

ΚΑΠΩΣ 4 1 5

    11,8% 3,2% 7,7%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 

ΛΙΓΟ Ή ΚΑΘΟΛΟΥ 3 4 7

    8,8% 12,9% 10,8%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ 12 14 26
    35,3% 45,2% 40,0%
  ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΩ 

ΑΝΥΠΟΜΟΝΑ 13 8 21

    38,2% 25,8% 32,3%
ΣΥΝΟΛΟ 34 31 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
  

         *(Χ2 =3,824,  df=4,  p=0,430). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81

Πίνακας 28*. 
 
  ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ   
ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 

6 8 14

    21,4% 21,6% 21,5%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

5 12 17

    17,9% 32,4% 26,2%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

6 6 12

    21,4% 16,2% 18,5%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ 4 3 7

    14,3% 8,1% 10,8%
  ΤΑ 

ΠΕΡΙΜΕΝΩ 
ΜΕ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 

7 8 15

    25,0% 21,6% 23,1%
ΣΥΝΟΛΟ 28 37 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
  

         *(Χ2 =2,173,  df=4,  p=0,704). 
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Πίνακας 29*. 
 
  MOΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑ
ΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΕΙ/
ΤΕΙ   

ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 

 3 5 6 14

     21,4% 25,0% 21,4
% 21,5%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

1 4 7 5 17

    33,3% 28,6% 35,0% 17,9
% 26,2%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

1 3 3 5 12

    33,3% 21,4% 15,0% 17,9
% 18,5%

  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 
ΣΚΕΦΤΕΙ  1 3 3 7

     7,1% 15,0% 10,7
% 10,8%

  ΤΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΩ 
ΜΕ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 

1 3 2 9 15

    33,3% 21,4% 10,0% 32,1
% 23,1%

ΣΥΝΟΛΟ 3 14 20 28 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 100,0%

 
  

*(Χ2 =6,204,  df=12,  p=0,905). 
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Πίνακας 30*. 
 
  MOΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜ
ΝΑ 
ΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΕΙ
/ΤΕΙ   

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 

2 2 5 5 14

    50,0% 9,5% 26,3% 23,8
% 21,5%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

1 8 4 4 17

    25,0% 38,1% 21,1% 19,0
% 26,2%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

1 4 5 2 12

    25,0% 19,0% 26,3% 9,5
% 18,5%

  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 
ΣΚΕΦΤΕΙ  2 3 2 7

     9,5% 15,8% 9,5
% 10,8%

  ΤΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΩ 
ΜΕ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟ
Ν 

 5 2 8 15

     23,8% 10,5% 38,1
% 23,1%

ΣΥΝΟΛΟ 4 21 19 21 65
  100,0% 100,0

% 100,0% 100,
0% 100,0%

 
 
*(Χ2 =11,758,  df=12,  p=0,465). 
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Πίνακας 31*. 
 

  

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ 
ΠΑΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΠΟΛΥ 11 3 14

    19,3% 37,5% 21,5%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 

ΚΑΠΩΣ 14 3 17

    24,6% 37,5% 26,2%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟ 

Ή ΚΑΘΟΛΟΥ 11 1 12

    19,3% 12,5% 18,5%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ 6 1 7
    10,5% 12,5% 10,8%
  ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 15   15

    26,3%   23,1%
ΣΥΝΟΛΟ 57 8 65
  100,0% 100,0

% 100,0%

 
  
*(Χ2 =3,834,  df=4,  p=0,429). 
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Πίνακας 32*. 
 

  
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 9 5 14

    26,5% 16,1% 21,5%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 

ΚΑΠΩΣ 7 10 17

    20,6% 32,3% 26,2%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟ 

Ή ΚΑΘΟΛΟΥ 7 5 12

    20,6% 16,1% 18,5%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ 2 5 7
    5,9% 16,1% 10,8%
  ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 9 6 15

    26,5% 19,4% 23,1%
ΣΥΝΟΛΟ 34 31 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
        *(Χ2 =3,761,  df=4,  p=0,4).  

Πίνακας 33*. 
  ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ 
∆Ι∆ΑΣΚΟΥΝ 

ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΠΟΛΥ 

4 7 11

    14,3% 18,9% 16,9%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΚΑΠΩΣ 5 9 14
    17,9% 24,3% 21,5%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟ Ή 

ΚΑΘΟΛΟΥ 3 10 13

    10,7% 27,0% 20,0%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ 4 5 9
    14,3% 13,5% 13,8%
  ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ 12 6 18
    42,9% 16,2% 27,7%
ΣΥΝΟΛΟ 28 37 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
  

*(Χ2 =6,724,  df=4,  p=0,151). 
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Πίνακας 34*. 
 
 
  ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜ 
ΝΑΣΙΟ 

ΛΥΚΕΙ
Ο 

ΑΕΙ/
ΤΕΙ   

ΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ 
∆Ι∆ΑΣΚΟΥΝ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 1 2 4 4 11

    25,0% 9,5% 21,1% 19,0
% 16,9%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

3 6 2 3 14

    75,0% 28,6% 10,5% 14,3
% 21,5%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

 5 2 6 13

     23,8% 10,5% 28,6
% 20,0%

  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 
ΣΚΕΦΤΕΙ  3 5 1 9

     14,3% 26,3% 4,8% 13,8%
  ΘΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ 
ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ 

 5 6 7 18

     23,8% 31,6% 33,3
% 27,7%

ΣΥΝΟΛΟ 4 21 19 21 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 100,0%

  
        *(Χ2 =16,539,  df=12,  p=0,168). 
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Πίνακας 35*. 
 

  

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ 
ΠΑΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ 
∆Ι∆ΑΣΚΟΥΝ 

ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΠΟΛΥ 
9 2 11

    15,8% 25,0% 16,9%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΚΑΠΩΣ 12 2 14
    21,1% 25,0% 21,5%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟ Ή 

ΚΑΘΟΛΟΥ 11 2 13

    19,3% 25,0% 20,0%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ 9   9
    15,8%   13,8%
  ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ 16 2 18
    28,1% 25,0% 27,7%
ΣΥΝΟΛΟ 57 8 65
  100,0

%
100,0

% 100,0%

 
*(Χ2 =1,803,  df=4,  p=0,772). 
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Πίνακας 36*. 
 

  

ΕΧΕΙΣ 
Α∆ΕΡΦΟ/Α∆ΕΡ

ΦΗ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ 
∆Ι∆ΑΣΚΟΥΝ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΠΟΛΥ 5 6 11

    14,7% 19,4% 16,9%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

8 6 14

    23,5% 19,4% 21,5%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟ 
Ή ΚΑΘΟΛΟΥ 

8 5 13

    23,5% 16,1% 20,0%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ 4 5 9

    11,8% 16,1% 13,8%
  ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ 

ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ 9 9 18

    26,5% 29,0% 27,7%
ΣΥΝΟΛΟ 34 31 65
  100,0

% 100,0% 100,0%

 
  
 

          *(Χ2 =1,044,  df=4,  p=0,903). 
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Πίνακας 37*. 
 
  ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 2 2 4

    7,1% 5,4% 6,2%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 

ΚΑΠΩΣ 4 2 6

    14,3% 5,4% 9,2%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 

ΛΙΓΟ Ή ΚΑΘΟΛΟΥ 2 4 6

    7,1% 10,8% 9,2%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ 3 5 8
    10,7% 13,5% 12,3%
  ΘΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΧΤΩ 14 19 33
    50,0% 51,4% 50,8%
  ∆ΕΝ ΘΑ ΜΕ 

∆ΥΣΚΟΛΕΨΟΥΝ 3 5 8

    10,7% 13,5% 12,3%
ΣΥΝΟΛΟ 28 37 65
  100,0% 100,0

% 100,0%

 
  

          *(Χ2 =1,881,  df=5,  p=0,865). 
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Πίνακας 38*. 
 
  MΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜ 
ΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΕΙ/
ΤΕΙ   

ΟΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΠΟΛΥ  1 1 2 4

     7,1% 5,0% 7,1% 6,2%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

 1 2 3 6

     7,1% 10,0% 10,7
% 9,2%

  ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟ 
Ή ΚΑΘΟΛΟΥ 

1 1 2 2 6

    33,3% 7,1% 10,0% 7,1% 9,2%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ  2 1 5 8

     14,3% 5,0% 17,9
% 12,3%

  ΘΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΧΤΩ 2 7 11 13 33
    66,7% 50,0% 55,0% 46,4

% 50,8%

  ∆ΕΝ ΘΑ ΜΕ 
∆ΥΣΚΟΛΕΨΟΥΝ  2 3 3 8

     14,3% 15,0% 10,7
% 12,3%

ΣΥΝΟΛΟ 3 14 20 28 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 100,0%

 
  
 

            *(Χ2 =5,713,  df=15,  p=0,984). 
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Πίνακας 39*. 
 
  MOΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑ
ΣΙΟ 

ΛΥΚΕΙ
Ο 

ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ   

ΟΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 

 1 2 1 4

     4,8% 10,5% 4,8% 6,2%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

 3 2 1 6

     14,3% 10,5% 4,8% 9,2%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΛΙΓΟ Ή 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

1 2 1 2 6

    25,0% 9,5% 5,3% 9,5% 9,2%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ  3 1 4 8

     14,3% 5,3% 19,0
% 12,3%

  ΘΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΧΤΩ 2 11 10 10 33
    50,0% 52,4% 52,6% 47,6

% 50,8%

  ∆ΕΝ ΘΑ ΜΕ 
∆ΥΣΚΟΛΕΨΟΥΝ 1 1 3 3 8

    25,0% 4,8% 15,8% 14,3
% 12,3%

ΣΥΝΟΛΟ 4 21 19 21 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,

0% 100,0%

 
  
 

         *(Χ2 =7,728,  df=15,  p=0,934). 
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Πίνακας 40*. 
 

  
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ 4   4

    7,0%   6,2%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 

ΚΑΠΩΣ 4 2 6

    7,0% 25,0% 9,2%
  ΘΑ ΜΕ ΑΓΧΩΝΟΥΝ 

ΛΙΓΟ Ή ΚΑΘΟΛΟΥ 6   6

    10,5%   9,2%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ 8   8
    14,0%   12,3%
  ΘΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΧΤΩ 29 4 33
    50,9% 50,0% 50,8%
  ∆ΕΝ ΘΑ ΜΕ 

∆ΥΣΚΟΛΕΨΟΥΝ 6 2 8

    10,5% 25,0% 12,3%
ΣΥΝΟΛΟ 57 8 65
  100,0

% 100,0% 100,0%

 
  
*(Χ2 =6,179,  df=5,  p=0,289). 
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Πίνακας 41*. 
 

  

ΕΧΕΙΣ 
Α∆ΕΡΦΟ/Α∆ΕΡΦΗ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΑ ΜΕ 
ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΠΟΛΥ  4 4

     12,9% 6,2%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ 
ΚΑΠΩΣ 

2 4 6

    5,9% 12,9% 9,2%
  ΘΑ ΜΕ 

ΑΓΧΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟ 
Ή ΚΑΘΟΛΟΥ 

4 2 6

    11,8% 6,5% 9,2%
  ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ 3 5 8

    8,8% 16,1% 12,3%
  ΘΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΧΤΩ 19 14 33
    55,9% 45,2% 50,8%
  ∆ΕΝ ΘΑ ΜΕ 

∆ΥΣΚΟΛΕΨΟΥΝ 6 2 8

    17,6% 6,5% 12,3%
ΣΥΝΟΛΟ 34 31 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
*(Χ2 =8,470,  df=5,  p=0,132). 
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Πίνακας 42*. 
 

  ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ   
ΣΤΗ Α΄ ΤΑΞΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ 

ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΚΑΛΑ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 18 18 36

    64,3% 48,6% 55,4%
  ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕΤΡΙΟΣ/ΤΡΙΑ 

ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 10 16 26

    35,7% 43,2% 40,0%
  ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  3 3

     8,1% 4,6%
ΣΥΝΟΛΟ 28 37 65
  100,0% 100,0% 100,0%

 
  

        *(Χ2 =3,200,  df=2,  p=0,202). 

 
 
Πίνακας 43*. 
  
 

*(Χ2 =3,035,  df=6,  p=0,804). 
 
 
 
 
 

  MOΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟ 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑ 
ΣΙΟ 

ΛΥΚΕΙ
Ο 

ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ   

ΣΤΗ Α΄ ΤΑΞΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ 

ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΩ 
ΚΑΛΑ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

2 9 11 14 36

    66,7% 64,3% 55,0% 50,0% 55,4%
  ΘΑ ΕΙΜΑΙ 

ΜΕΤΡΙΟΣ/ΤΡΙΑ 
ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

1 5 7 13 26

    33,3% 35,7% 35,0% 46,4% 40,0%
  ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   2 1 3

      10,0% 3,6% 4,6%
ΣΥΝΟΛΟ 3 14 20 28 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%
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Πίνακας 44*. 
  

 
*(Χ2 =8,466,  df=6,  p=0,206). 

 
Πίνακας 45*. 
 

  

ΕΧΕΙΣ 
Α∆ΕΡΦΟ/Α∆ΕΡΦΗ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ   
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ 

ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΚΑΛΑ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 16 20 36

    47,1% 64,5% 55,4%
  ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕΤΡΙΟΣ/ΤΡΙΑ 

ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 16 10 26

    47,1% 32,3% 40,0%
  ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 1 3
    5,9% 3,2% 4,6%
ΣΥΝΟΛΟ 34 31 65
  100,0% 100,0

% 100,0%

 
  

*(Χ2 =2,028,  df=2,  p=0,363). 

 MOΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
∆ΗΜΟΤ
ΙΚΟ 

ΓΥΜΝ
ΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ   

ΣΤΗΝ Α΄ 
ΤΑΞΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Υ ΝΟΜΙΖΩ 
ΟΤΙ 

ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΚΑΛΑ 
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

4 9 12 11 36

    100,0% 42,9% 63,2% 52,4
% 55,4%

  ΘΑ ΕΙΜΑΙ 
ΜΕΤΡΙΟΣ/ΤΡΙΑ 
ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

 11 5 10 26

     52,4% 26,3% 47,6
% 40,0%

  ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΤΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  1 2   3

     4,8% 10,5%   4,6%
ΣΥΝΟΛΟ 4 21 19 21 65
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%
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