
1

« Συνάξεις Γονέων »
Διάλεξις Ε’ - 30ὴ Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

«Προσεγγίζοντας μὲ τέχνη τοὺς ἐφήβους»
Λεωνίδας Κωλέττης

Καθηγητής- Συγγραφέας- Θεολόγος - Ψυχολόγος

Τὸ πρόβλημα ποὺ συνειδητοποιοῦν οἱ εἰδικοὶ τῆς ψυχικῆς 
ὑγείας σήμερα εἶναι, ὅτι μιλώντας γιὰ ἐφηβεία, δὲν ἔχουμε 

νὰ κάνουμε μόνο μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς ἡλικιακῆς περι-
όδου τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν διαχείριση τῆς σχέσης 
ἀνάμεσα σὲ νέους καὶ μεγάλους. 

Δὲν ἀρκεῖ, δηλαδή, νὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς ἐφήβους μὲ 
συγκεκριμένα θεωρητικὰ στερεότυπα, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦμε 
νὰ κατανοήσουμε καὶ μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα νὰ ἐξηγοῦμε τὴν 
συμπεριφορά τους. 

Ὀφείλουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε μεθόδους ποὺ μᾶς 
βοηθοῦν νὰ βελτιώνουμε συνεχῶς τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς 
ἐφήβους καὶ νὰ κάνουμε ἀλλαγὲς ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἄμεση 
στήριξη καὶ καθοδήγηση καὶ σὲ δημιουργικότερη γνωρι-
μία μὲ τὸν κόσμο τους.

Οἱ τεχνικὲς ποὺ θὰ ἀναφέρουμε ὀνομάζονται Οἰκο-Συστη-
μικὲς καὶ στηρίζονται στὴν Συστημικὴ ἀντίληψη τῶν ἀνθρω-
πίνων σχέσεων καὶ στὴν ἀλληλεπίδραση τῶν ρόλων στὰ μικρὰ 
καὶ μεγάλα συστήματα μέσα στὴν κοινωνία, ὅπως ἡ οἰκογένεια, 
τὸ σχολεῖο, οἱ μικρὲς καὶ οἱ μεγάλες ὁμάδες ἀνθρώπων κ.ἄ. 

Στόχος τῶν τεχνικῶν αὐτῶν εἶναι ἡ παρατήρηση καὶ ἡ 
βελτίωση τῶν σχέσεων καὶ τῶν ρόλων τῶν προσώπων. 

Οἱ τεχνικὲς αὐτὲς δὲν ἐμμένουν στὴν αἰτιοκρατικὴ ἀντί-
ληψη τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ προωθοῦν τὴν ἀλλαγὴ στὴν 
ὀπτικὴ γωνία θέασης τῶν καθημερινῶν θεμάτων στὴν 
ζωὴ καὶ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις. 

(Ἀναλυτικὰ στό: Προβλήματα Συμπεριφορᾶς στὸ σχολεῖο - Οἰκοσυστη-
μικὴ Προσέγγιση, A. MOLNAR - B. LINDQUIST - Ἐπιμέλεια Ἀ. Καλαντζῆ-
Ἀζίζι, ἐκδ. Ἑλληνικὰ Γράμματα, Συμβουλευτικὴ Ψυχολογία 3).
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Ἡ τεχνικὴ τῆς Θετικῆς Ἀναπλαισίωσης
Αὐτὴ ἡ διαδικασία ἀποτελεῖ ἕναν ἀποτελεσματικὸ τρό-

πο προώθησης μιᾶς ἀλλαγῆς, μὲ τὸ νὰ δίνει διαφορετικὸ 
νόημα καὶ σημασία σὲ συμπεριφορὲς τοῦ ἐφήβου, τὶς ὁποῖες 
ἴσως νὰ ἀπορρίπταμε. 

Πιὸ συγκεκριμένα, στὸ πλαίσιο τῆς θετικῆς ἀναπλαισί-
ωσης, διαμορφώνουμε μία ἄλλη καὶ μάλιστα θετικὴ ἑρμηνεία 
τῆς ἀνεπιθύμητης ἐφηβικῆς συμπεριφορᾶς καὶ ἀποφασίζου-
με νὰ δράσουμε μὲ βάση αυτή. 

Γιὰ παράδειγμα, ἂν ὁ γονιὸς ἑρμηνεύσει τὴν συμπεριφορὰ 
τοῦ παιδιού του, ποὺ τὸν ἀμφισβητεῖ, ὄχι ὡς ἔλλειψη σεβα-
σμοῦ στὸ πρόσωπό του, ἀλλὰ ὡς προσωπικὴ ἀνάγκη τοῦ παι-
διοῦ νὰ τὸ προσέξει περισσότερο καὶ νὰ ἀκούσει τὶς δικές του 
ἐφηβικὲς ἀπόψεις καὶ ἀνησυχίες, τότε ὁ γονιὸς μπορεῖ νὰ ἀπο-
φύγει τὴν σύγκρουση μαζί του καὶ νὰ δημιουργήσει κλῖμα ποὺ 
εὐνοεῖ τὸν διάλογο. 

 Ἡ τεχνικὴ τῆς Ἀναζήτησης θετικῶν κινήτρων
Ὅταν ἀποδίδουμε ἕνα κίνητρο στὴν συμπεριφορὰ ἑνὸς ἀτό-

μου, αὐτὸ οδηγεῖ στὴν ἐπιλογὴ μιᾶς ὑποθετικῆς ἑρμηνείας τῆς 
συμπεριφορᾶς καὶ τῆς δράσης τοῦ ἀτόμου, ἀνάμεσα σὲ πολλὲς 
ἄλλες ἑρμηνεῖες ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ διατυπώσουμε. 

Τὶς περισσότερες φορὲς τὰ κίνητρα ποὺ ἀποδίδουμε στὶς 
ἀνεπιθύμητες πράξεις τῶν ἐφήβων εἶναι ἀρνητικά. 

Γιὰ παράδειγμα, ἕνας ἔφηβος ἀρνεῖται συστηματικὰ νὰ 
συμμετέχει στὶς οἰκογενειακὲς συναντήσεις, ὅταν οἱ γονεῖς 
του τὸ ζητοῦν. 

Ἡ στάση του αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἑρμηνευτεῖ ὡς ἀδιαφορία πρὸς 
τὴν οἰκογένεια. 

Ἐὰν ὅμως οἱ γονεῖς, μὲ βάση αὐτὴν τὴν τεχνική, ἀναζητή-
σουν στὴν στάση αὐτὴ τὸ θετικὸ κίνητρο, τότε μποροῦν νὰ 
θεωρήσουν, ὅτι τὸ παιδί τους δὲν ἀδιαφορεῖ γιὰ τὶς οἰκογενει-
ακὲς σχέσεις, ἁπλῶς μερικὲς φορὲς προτιμᾶ νὰ βρίσκεται πε-
ρισσότερο μὲ τοὺς φίλους του.

Ἡ τεχνικὴ τῆς Ἀναζήτησης, 
στὶς δύσκολες συμπεριφορές, ἀποτελεσμάτων 
θετικῶν γιὰ τὴν λειτουργία ἑνὸς συστήματος
Ἡ τεχνικὴ αὐτὴ ὁδηγεῖ στὴν ἀναγνώριση, ὅτι μία φαινο-
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μενικὰ παράδοξη ἢ ἀντικοινωνικὴ πράξη ἑνὸς νέου δὲν ἔχει 
μόνο ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα που κυρίως ἀφορᾶ αὐτόν, ἀλλὰ 
στοχεύει στὸ νὰ ἐπηρεάσει θετικά, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ 
προκλήσεις, τὴν στάση καὶ τὶς σχέσεις τῶν ὑπολοίπων 
μελῶν μιᾶς ὁμάδας, ὅπως ἡ οἰκογένεια. 

Αὐτὴ ἡ θεώρηση παρέχει τὴν εὐκαιρία, μὲ ἀφορμὴ μία 
ἀρνητικὴ δραστηριότητα ἑνὸς νέου, νὰ παρατηρήσουμε τὴν 
ἀλληλεπίδραση μεταξὺ ὅλων τῶν μελῶν τῆς ὁμάδας. 

Γιὰ παράδειγμα, ὁ ἔφηβος ποὺ παραμελεῖ τὶς σχολικές του 
ὑποχρεώσεις καὶ γίνεται «κακὸ» παιδί, μπορεῖ νὰ προκαλεῖ 
τοὺς χωρισμένους γονεῖς του νὰ συνεργαστοῦν καὶ νὰ ἀσχο-
ληθοῦν μαζί του.

Ἡ τεχνικὴ τῆς Συνεργασίας
Ὅλοι μας ἐμπιστευόμαστε τὶς δικές μας ἑρμηνεῖες ποὺ 

ἔχουμε διαμορφώσει μὲ βάση θεωρίες, «πιστεύω», ἀντιλήψεις. 
Ἡ τεχνική της συνεργασίας μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ 

μποῦμε στὴν θέση καὶ τὴν κατάσταση τοῦ ἐφήβου χωρὶς 
νὰ ἀλλάξουμε τὶς πεποιθήσεις μας, καὶ νὰ δοῦμε τὸν τρόπο 
ποὺ αὐτὸς βιώνει τὶς δικές του πράξεις καὶ δραστηριότη-
τες, ἀκόμη καὶ τὰ συναισθήματά του. 

Ἔτσι θὰ δημιουργήσουμε μία συν-αντίληψη τῆς κατάστα-
σης, στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ὁ ἔφηβος, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει 
στὴν καλύτερη συνεργασία μαζί του.

Γιὰ παράδειγμα, ἐὰν ἕνας ἐνήλικος πιστεύει ὅτι ὁ ἔφηβος 
εἶναι τεμπέλης καὶ ἀνίκανος, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τοῦ συμπερι-
φερθεῖ ἀνάλογα. 

Ἐάν, ὅμως, καταφέρει νὰ δεῖ τὴν τεμπελιά του μέσα ἀπὸ 
τη δικιά του ἐφηβικὴ ὀπτική, τότε μπορεῖ νὰ διαπιστώσει, ὅτι 
ὁ ἔφηβος δυσκολεύεται νὰ βρεῖ νόημα καὶ ἐνδιαφέρον σὲ με-
ρικὲς δραστηριότητες ποὺ θεωρεῖ σημαντικὲς ὁ μεγαλύτερος, 
π.χ. μόρφωση, κοινωνικὴ ἔνταξη, ἐργασιακὴ ἐξέλιξη κ.ἄ.

Ἡ τεχνικὴ τῆς Ἀξιοποίησης 
τῶν θετικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ ἀνθρώπου
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι εἶναι εὐκολότερο νὰ σχολιάσει κανεὶς θε-

τικὰ κάτι τὸ ὁποῖο παρουσιάζεται ἐξ ἀρχῆς ὡς θετικό, παρὰ 
νὰ σκεφτεῖ ἢ νὰ πεῖ κάτι πραγματικὰ θετικὸ γιὰ ἕνα ἐξ ἀρχῆς 
πρόβλημα. 
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Μὲ τὴν τεχνικὴ τῆς Ἀξιοποίησης τῶν θετικῶν χαρακτη-
ριστικῶν, ὁ ἐνήλικος ἐπιδιώκει νὰ ἀνακαλύψει θετικὰ στοι-
χεῖα τοῦ χαρακτῆρα καὶ τῆς προσωπικότητας τοῦ ἐφήβου, 
παρὰ τὴν προκλητικὰ ἀρνητικὴ συμπεριφορά του.

Γιὰ παράδειγμα, ὁ ἔφηβος ποὺ ἀντιμιλᾶ καὶ φέρεται ἀγενῶς 
στὸν μεγαλύτερο, ὠθεῖ τὸν δεύτερο νὰ τὸν χαρακτηρίσει ὡς 
ἀγενῆ. 

Ἀκολουθώντας, ὅμως, τὴν τεχνικὴ τῆς ἀξιοποίησης τῶν θε-
τικῶν χαρακτηριστικῶν, ὁ ἐνήλικος μπορεῖ μὲν νὰ ἐνοχληθεῖ 
ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ ἐφήβου, ἀλλὰ τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία 
νὰ παρατηρήσει καὶ θετικὰ χαρακτηριστικά του, π.χ. ὅτι ὁ νέος, 
ἂν καὶ ἀγενής, τολμᾶ νὰ ἐκφράζει δυναμικὰ τὴν γνώμη του.

Ἡ τεχνικὴ τοῦ Ἐντοπισμοῦ θετικῶν ἐξαιρέσεων
Συνέχεια τῆς πιὸ πάνω τεχνικῆς τῆς φανέρωσης καὶ Ἀξιο-

ποίησης τῶν θετικῶν χαρακτηριστικῶν ἑνὸς ἀτόμου, καὶ κυ-
ρίως τοῦ ἐφήβου, εἶναι ἡ τεχνικὴ τοῦ ἐντοπισμοῦ ἐξαιρέσεων. 

Ὅταν ἕνας ἔφηβος ἐπιδεικνύει προβληματικὴ συμπεριφο-
ρά, αὐτὴ γίνεται ἡ «μορφὴ» στὸν πίνακα ποὺ προκαλεῖ τὴν 
προσοχὴ τοῦ ἐνήλικου. 

Ἀντιθέτως, ἡ μὴ προβληματική του συμπεριφορά, ποὺ μοιά-
ζει μὲ «φόντο» στὸν πίνακα, δὲν γίνεται καθόλου ἀντιληπτὴ 
ἀπὸ τὸν ενήλικο. 

Ἡ τεχνικὴ τοῦ Ἐντοπισμοὺ ἐξαιρέσεων ἀντιστρέφει τὰ 
πράγματα: ἡ μὴ προβληματικὴ συμπεριφορὰ γίνεται ἡ 
«μορφὴ» ποὺ προσελκύει τὴν προσοχὴ τοῦ μεγαλυτέρου, 
διότι τοῦ ἀλλάζει τὴν ὀπτικὴ γωνία ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ ἐνή-
λικος βλέπει τὸν ἔφηβο. 

Μὲ αὐτὴ τὴν μετακίνηση μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν 
«ἐτικετοποίηση», στὴν ὁποία εὔκολα προχωρεῖ ἕνας ἐνήλι-
κος γιὰ ἕνα νεότερο. 

Γιὰ παράδειγμα, ὁ παραβατικὸς ἔφηβος εὔκολα δημιουρ-
γεῖ ἀρνητικὸ προφίλ. Ἐάν, ὅμως, ὁ ἐνήλικος ἑστιάσει στὸ μὴ 
προβληματικό του πρόσωπο, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ τὸν 
προσεγγίσει καὶ νὰ τὸν ὲνθαρρύνει στὴν δημιουργία θετικοῦ 
προφίλ, ἀγνοώντας ἐντελῶς τὸ ἀρνητικό.

Ὁλοκληρώνοντας τὴν παρουσίαση γιὰ τὶς βασικὲς συ-
στημικὲς τεχνικές, ἀξίζει νὰ σημειώσουμε, ὅτι κάποιος –



5

στὸ συγκεκριμένο θέμα ὁ ἐνήλικος– ἀποφασίζει νὰ ἀλλά-
ξει ἄμεσα καὶ μὲ θετικὴ διάθεση τὴν δική του ὀπτική 
γωνία. 

Αὐτό, ὅμως, δὲν σημαίνει ὅτι καὶ ἡ ἀλλαγὴ στὸν ἄλλο 
καὶ στὴν σχέση θὰ εἶναι ἄμεση καὶ χωρὶς ἀντιστάσεις. 

Τουναντίον, χρειάζεται σταθερότητα καὶ ἐπιμονή, ἀκό-
μη καὶ ὅταν ὑπάρχουν ἀλλαγές, ἢ ὅταν δὲν φαίνονται τὰ 
καλά σημάδια ἢ ὅταν παρουσιάζεται ὀπισθοδρόμηση.

Ὅλες αὐτὲς οἱ τεχνικὲς πραγματοποιοῦνται στὸ πλαίσιο 
τῆς σχέσης καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ καλὴ ἐπικοινωνία 
μὲ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο. 

Φυσικὰ δὲν ἀφοροῦν μόνο τῆν σχέση ἐνήλικα καὶ ἐφή-
βου, ἀλλὰ καὶ ἄλλες σχέσεις, ὅπως τοῦ ζευγαριοὺ ἢ τοῦ δα-
σκάλου μὲ τοὺς μαθητές. 

Μποροῦν, βέβαια, νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ συνδυα-
στικὰ μεταξύ τους, γιατὶ τὰ ὅριά τους εἶναι δυσδιάκριτα 
καὶ κοινή τους ἀφετηρία εἶναι ἡ θετικὴ ματιὰ πρὸς τὸν 
ἄλλο καὶ τὴν ὁποιαδήποτε συμπεριφορά του, ἂν καὶ αὐτὸ 
δὲν σημαίνει ἀπαραιτήτως συμφωνία μὲ τὸν ἄλλον, ταύτι-
ση ἀπόψεων, ἀντιλήψεων ἢ ἀποδοχὴ συγκεκριμένων πρά-
ξεων καὶ ἐνεργειῶν. 

Πάντως, ἀκόμη καὶ ἐὰν αὐτὲς οἱ τεχνικὲς ἀποτύχουν, τὸ 
κέρδος θὰ εἶναι ὅτι κάποιος ἀποφάσισε νὰ διεκδικήσει τὴν 
καλὴ πλευρὰ ἑνος προσώπου καὶ μιᾶς σχέσης.




