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Εφηβεία 
και 
νυχτερινή 
διασκέδαση

Παρακάτω προτείνονται ορισµένες συµβουλές προς τους γονείς 
για την πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται µε τη νυχτερινή 
διασκέδαση των εφήβων: 

Να θυµάστε ότι η δική σας συµπεριφορά λειτουργεί ως πρότυ-
πο για τον έφηβο. Στη διάρκεια των νυχτερινών εξόδων σας µε τον 
έφηβο, φροντίστε να είστε συνεπείς και να αποφεύγετε την υπερ-
βολική κατανάλωση αλκοόλ ή άλλες ακραίες συµπεριφορές. Μην 
οδηγείτε και µην επιβιβάζεστε σε οχήµατα άλλων οδηγών όταν 
έχει προηγηθεί σηµαντική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. 
Είναι σηµαντικό ο έφηβος να νοιώθει ότι είστε διαθέσιµος να 
συζητήσετε οποιαδήποτε στιγµή το θελήσει. Ενθαρρύνετέ τον να 
εκφράσει τις σκέψεις, τις απορίες και τα συναισθήµατά του σχε-
τικά µε τους κινδύνους της νυχτερινής διασκέδασης. Αποφύγε-
τε τις υπερβολές και αναφερθείτε µόνο σε πραγµατικά γεγονότα. 
Ο στόχος σας δεν πρέπει να είναι να φοβίσετε αλλά να ενηµερώσε-
τε τον έφηβο.
Σε κάθε περίπτωση φροντίστε να διατηρείτε την ισορροπία ανά-
µεσα στην προστασία του εφήβου και το σεβασµό της ανάγκης του 
για ανεξαρτησία. Σιγουρευτείτε ότι ο έφηβος κατανοεί πως οι κα-
νόνες υπάρχουν για να τον προστατεύσουν και όχι για να περιορί-
σουν την ελευθερία του. 

Η Η εφηβεία αποτελεί µια εξελικτική φάση στη ζωή του ανθρώ-
που που χαρακτηρίζεται από σηµαντικές και ραγδαίες βιολογικές 
και ψυχολογικές αλλαγές. Πρόκειται για µια µεταβατική περίοδο 
µεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενήλικης ζωής, στη διάρκεια 
της οποίας ο έφηβος βιώνει έντονα την ανάγκη να ανεξαρτητοποι-
ηθεί από το στενό οικογενειακό κύκλο, να γευτεί µαζί µε τους συ-
νοµηλίκους του νέες εµπειρίες που θα τον βοηθήσουν να εισέλθει 
οµαλά στην περίοδο της ενήλικης ζωής. Στο πλαίσιο της προσπά-
θειάς του να αυτονοµηθεί, ο έφηβος διεκδικεί το δικαίωµα να κυ-
κλοφορεί πλέον χωρίς τους γονείς του σε ποικίλες περιστάσεις 
όπως να πάει για ψώνια µε κάποιο φίλο-η, να συµµετέχει σε πάρτι, 
να πραγµατοποιήσει µια νυχτερινή έξοδο κ.α. 

Αυτή η διαδικασία πυροδοτεί συνήθως έντονες ανασφάλειες και 
φοβίες στους γονείς που γνωρίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύ-
ουν στη σηµερινή κοινωνία και προσπαθούν να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια του παιδιού τους. ∆υστυχώς, έχουν παρατηρηθεί περι-
στατικά όπου έφηβοι ήρθαν αντιµέτωποι στη διάρκεια των νυ-
χτερινών, κυρίως, εξόδων τους µε σοβαρά προβλήµατα όπως η σε-
ξουαλική παρενόχληση, η βία, τα τροχαία ατυχήµατα και άλλες 
επικίνδυνες καταστάσεις που συνδέονται συνήθως µε την κατα-
νάλωση αλκοολούχων ποτών και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών 
(Graham, 2003; Room, Babor, & Rehm, 2005). 
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Πριν ο έφηβος ξεκινήσει τη νυχτερινή έξοδο:
Ενηµερωθείτε σχετικά µε το πού θα πάει, µε ποιους θα είναι και τι 
προγραµµατίζουν να κάνουν. 
Ζητείστε να σας τηλεφωνήσει σε περίπτωση που αλλάξουν τα σχέ-
διά του. 
Θέστε ένα συγκεκριµένο χρονικό όριο για την επιστροφή του στο 
σπίτι.
Θυµίστε του να έχει ενεργοποιηµένο το κινητό του και να σας κα-
λέσει σε περίπτωση που αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα.
Μην επιτρέψετε να προγραµµατίσει τη νυχτερινή του έξοδο σε ένα 
κέντρο διασκέδασης, εάν δεν πρόκειται να τον συνοδεύσει κάποιος 
ενήλικος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Τονίστε ότι η είσο-
δος, η παραµονή και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε δηµόσια 
κέντρα διασκέδασης απαγορεύεται σε ανήλικους *.
Συµφωνείστε σε έναν ασφαλή τρόπο επιστροφής του στο σπίτι. 
Εάν είναι εφικτό, µεταφέρετέ τον εσείς από και προς τον προορισµό 
του.
Ζητήστε να σας δώσει τον αριθµό του κινητού κάποιου από την 
παρέα του. ∆ιευκρινίστε ότι θα κάνετε χρήση µόνο σε έκτακτες περι-
πτώσεις και έπειτα από ανεπιτυχείς κλήσεις στο δικό του αριθµό.
Υπενθυµίστε του να µην αφήνει το ποτό του χωρίς παρακολούθη-
ση καθώς είναι πιθανό να το νοθεύσει κάποιος, συχνά µε ναρκωτι-
κές ουσίες.
Τονίστε ότι δεν πρέπει να επιβιβαστεί σε όχηµα εάν γνωρίζει ή υπο-
ψιάζεται ότι ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ. Προτείνετε εναλλα-
κτικές λύσεις όπως να σας καλέσει για να τους παραλάβετε εσείς ή να 
επιστρέψουν µε ταξί.

Συµβουλές προς τους εφήβους:
Προγραµµάτισε µε ποιον τρόπο θα γίνει η επιστροφή σου στο σπί-
τι. Φρόντισε να µη χρειαστεί να διανύσεις µεγάλη απόσταση µόνος 
σου και δώσε προσοχή ώστε να βρίσκεσαι συνεχώς σε φωτεινά και 
ασφαλή σηµεία του δρόµου.
Μη προγραµµατίσεις τη νυχτερινή σου έξοδο σε ένα κέντρο δια-
σκέδασης εάν δε συνοδεύεσαι από έναν ενήλικο από το στενό οικογε-
νειακό περιβάλλον. 
Μην κανονίζεις ποτέ τη νυχτερινή σου έξοδο µε 
κάποιον που δεν γνωρίζεις καλά ή τον γνώρισες στο 
διαδίκτυο. Μετέφερε τη συνάντηση σε κάποια πρω-
ινή ή απογευµατινή ώρα και πάντα µε την παρου-
σία ενός ενηλίκου από το στενό οικογενειακό περι-
βάλλον. 
Φρόντισε να έχεις το κινητό σου ενεργοποιηµένο 

και κάλεσε αµέσως τους γονείς σου σε περίπτωση που αντιµε-
τωπίσεις κάποιο πρόβληµα.
Θυµήσου να έχεις κοντά το ρόφηµά σου ώστε να µην το νο-
θεύσει κανείς µε αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες και µην αποδέχε-
σαι κεράσµατα από ξένους.
Σε περίπτωση που νοιώσεις αδιαθεσία, ενηµέρωσε τους φί-
λους σου και ειδοποίησε εγκαίρως τους γονείς σου.
Να έχεις δίπλα σου και υπό τον έλεγχό σου την τσάντα και τα 
υπόλοιπα πράγµατά σου. Υπάρχει κίνδυνος να πέσεις θύµα κλο-
πής κατά τη διάρκεια της νυχτερινής διασκέδασής σου.
Μη φύγεις από το µαγαζί µόνος σου ή συνοδευόµενος από κά-
ποιον που γνώρισες το ίδιο βράδυ. 
Σε καµία περίπτωση µην επιβιβάζεσαι σε όχηµα όταν γνωρί-
ζεις ή υποψιάζεσαι ότι ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αρ-
νήσου µε σταθερότητα και εφάρµοσε τις εναλλακτικές λύσεις 
επιστροφής στο σπίτι όπως να πάρεις ταξί ή να σε µεταφέρουν 
οι γονείς σου.
Θυµήσου να έχεις πάντα περασµένο στο κινητό σου έναν τη-
λεφωνικό αριθµό από ραδιο-ταξί της περιοχής. 

Σε περίπτωση που η παρέα σου σε πιέζει να πειραµατιστείς µε 
συµπεριφορές που γνωρίζεις ότι είναι επικίνδυνες:
Πες «όχι» µε αποφασιστικότητα και σταθερότητα. 
Θυµήσου ότι για να πεις «όχι» στις πιέσεις των συνοµηλίκων 
σου χρειάζεται γενναιότητα και δύναµη. Αντιθέτως, θα φανείς 
αδύναµος και δειλός εάν υποχωρήσεις στις πιέσεις και εµπλα-
κείς σε επικίνδυνες συµπεριφορές 
Μην ξεχνάς ότι ένας καλός φίλος δεν πρόκειται να σε πιέσει 
ποτέ να κάνεις κάτι που µπορεί να σε θέσει σε κίνδυνο. 
Υπερασπίσου τους φίλους σου όταν αρνούνται να υποκύψουν 
στις πιέσεις της παρέας για να κάνουν κάτι επικίνδυνο. ]

*Σύµφωνα µε τον Ν.3770/2008, απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος, η 

παραµονή και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δηµόσια κέντρα, 

εξαιρουµένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων, καθώς και η 

οποιασδήποτε µορφής απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αµιγή µπαρ.
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