
 

 

Ο έφηβος αισθάνεται αποκλεισμένος, γιατί δεν μπορεί να «μεταφράσει» με λέξεις τα 

έντονα συναισθήματα του και τις υπερβολικές αλλαγές που αισθάνεται να συμβαίνουν 

καθημερινά στη ζωή του. Γι  αυτό πολλοί έφηβοι δεν διστάζουν να τροποποιήσουν την 

ομιλία τους να βρίσουν και να εκδηλώνουν συμπεριφορές οι οποίες δεν δείχνουν σεβασμό, 

ενώ οι ίδιοι επιζητούν τον σεβασμό. Η «παραμόρφωση» της γλωσσικής δομής αντανακλά 

τις δικές τους εσωτερικές αναστατώσεις, αλλά και την «επιθετική» πολλές φορές διάθεσή 

τους να ανατρέψουν τα δεδομένα και να επιβάλουν τη δική τους προσωπική 

«κοσμοαντίληψη» και «κοσμοθεωρία». 

Οι νεωτερισμοί, οι παραφθορές, οι μετατροπές, οι παραλλαγές, οι προσθαφαιρέσεις 

λέξεων δεν έχουν να κάνουν με γλωσσική πενία ή με την έλλειψη ικανότητας για μάθηση, 

αλλά κυρίως με τις εφηβικές ανησυχίες, με την ανάγκη των εφήβων για επιβεβαίωση, για 

διαφοροποίηση από τους άλλους και με την άρνηση τους να δεχτούν κάτι ήδη «μασημένο». 

Γενικά, η γλώσσα των εφήβων εκφράζει τις αντιφάσεις τους, τα κενά τους, τις 

αμφιταλαντεύσεις τους, τις αναζητήσεις τους, την ανάγκη αλλαγής και ανανέωσης, την 

επαναδόμηση του ψυχισμού τους καθώς και της ταυτότητας τους.  

Επίσης, ποικίλες είναι οι στάσεις και οι συμπεριφορές που παρατηρούμε κατά τη διάρκεια 

της εφηβείας. Έτσι, ο έφηβος άλλοτε επιθυμεί να μείνει μόνος, κι άλλοτε επιζητά επίμονα 

τη συντροφιά, άλλοτε αποστρέφεται την εργασία κι άλλοτε ρίχνεται με τα μούτρα σε αυτή, 

αισθάνεται αμηχανία για το σώμα του αλλά και προσπαθεί να αναδείξει την ομορφιά του. 

Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις εκδηλώνει νευρικότητα και ανησυχία, ενώ σε άλλες 

κατακλύζεται από ανία και είναι ιδιαίτερα ευσυγκίνητος. Αλλά χαρακτηριστικά της 

εφηβικής ηλικίας είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η ονειροπόληση, το ψέμα, αλλά και η 

αντιδραστική, μερικές φορές εχθρική στάση, όχι μόνο προς τους ενήλικες, αλλά και προς το 

άλλο φύλο. Τέλος, η τάση του εφήβου να αμφισβητεί, συχνά με τρόπο άγονο κι επιθετικό, 

συντελεί στο να θεωρείται από το κοινωνικό περιβάλλον επαναστάτης ή ταραξίας. 
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