




Μια μόδα που αποκτά όλα και περισσοτέρους 

υποστηρικτές στην χώρα μας είναι αυτή του τατουάζ. 

Ενώ παλαιότερα η δερματοστιξία θεωρούνταν κάτι το 

μιαρό, πλέον είσαι πολύ trendy αν έχεις χτυπήσει ένα ή 

δύο ή πολλά περισσότερα tattoo . 

 

 



Και φυσικά, όσο εξαπλώνεται η αποδοχή της 

δερματοστιξίας και όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

κάνουν τατουάζ, τόσο μικραίνει και το ηλικιακό όριο 

αυτών που θέλουν να «χτυπήσουν» ένα τέτοιο. Έτσι 

λοιπόν, δεν είναι λίγοι αυτοί που σκέφτονται να κάνουν 

τατουάζ από την εφηβική, ή και προεφηβική ηλικία. 

Μέχρι εδώ όλα πάνε καλά. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ο 

έφηβος χρειάζεται να το ανακοινώσει στους γονείς 

του, τόσο για να πάρει την άδεια, όσο και για να 

εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους για να 

προχωρήσει στην πραγματοποίηση του τατουάζ. 

 

 



Και κάπου εκεί ξεκινούν συχνά ομηρικοί καυγάδες, του 

τύπου «-ξέχνα το!», «-εγώ θα κάνω!», «είπα όχι και 

τέλος!» και πόρτες κλείνουν με δύναμη καθώς 

ψιθυρίζουν «θα με σκάσει αυτό το παιδί» οι γονείς, ενώ 

τα παιδιά μονολογούν «δεν με καταλαβαίνει κανείς σε 

αυτό το σπίτι»... 

Όταν εν τέλει έρχεται η ώρα που το παιδί σας, σας 

ανακοινώνει-ρωτάει την επιθυμία του για τατουάζ, 

εσείς καλό θα είναι να σκεφτείτε τα παραπάνω πριν 

αποφασίσετε τι θα πείτε. 

 



Καταρχήν, μπαίνοντας σε μια διαδικασία να σκεφτείτε, 

είτε τα παραπάνω αίτια είτε κάποια άλλη δική σας 

σκέψη για το ζήτημα, θα αντιδράσετε κατά πάσα 

πιθανότητα με λιγότερες φωνές και καυγάδες. Έτσι και 

αλλιώς αυτοί ποτέ δεν οδήγησαν πουθενά. Οι έντονες 

και αυταρχικές αντιδράσεις δεν θα πείσουν τον νέο να 

μην πραγματοποιήσει την σκέψη του· το πολύ - πολύ 

να μην το μάθετε εσείς έγκαιρα, αλλά να περιμένει να 

ενηλικιωθεί για να σας πει ότι το έχει εδώ και 2-3 χρόνια. 

 



Από κει και πέρα, με ηρεμία και διάθεση για διάλογο, 

θα μπορούσατε να συζητήσετε με τον έφηβο την 

επιλογή του. Μπορείτε από κοινού να διερευνήσετε 

γιατί θέλει να κάνει ένα τατουάζ, τι νοιώθει και τι θέλει 

να εξωτερικεύσει. 

Τέλος, η σωστή ενημέρωση για τις επιπτώσεις αυτής 

της πράξης, η μονιμότητα για τα υπόλοιπα 50, 60, 80 

χρόνια της ζωής του είναι χρήσιμα κομμάτια διαλόγου 

μεταξύ σας. Ο νέος, πάνω στον ενθουσιασμό της 

στιγμής μπορεί να μην τα έχει σκεφτεί αυτά. Δική σας 

υποχρέωση είναι μια πιο λογική και μακροπρόθεσμη 

ματιά του τι σημαίνει να κουβαλάει πάνω του κάποιος 

μια δερματοστιξία. 

 



Για να κατανοήσουμε ένα έφηβο είναι αναγκαίο να 

ανατρέξουμε στην ιστορία του σαν υποκείμενο, δηλαδή 

την ιστορία των σχέσεών του. Αυτές τον έχουν 

διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό, ήδη από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του. Επίσης χρειάζεται να λάβουμε 

υπόψη τη δομή της οικογένειας και τις αντιδράσεις των 

γονιών και των αδελφών στη νέα κατάσταση, καθώς η 

ποιότητα των σχέσεων θα διευκολύνει ή θα δυσκολέψει 

την εξέλιξη των πραγμάτων. 

  



 Σημαντικό ζήτημα είναι οι ίδιοι οι γονείς, οι οποίοι 

δεν είναι πάντα έτοιμοι να δεχτούν πως το παιδί 

τους μεγαλώνει. Ανησυχούν λόγου χάρη 

υπερβολικά για το σχολείο και τις συναναστροφές 

του, τους κινδύνους που ενδέχεται να συναντήσει 
όσο προτιμά να μένει μακριά από την προστασία 

τους, και αρνούνται να του δώσουν αρκετή 

ελευθερία 



 . Οι γονείς χρειάζεται καταρχήν να προσπαθούν να 

αναγνωρίσουν τα δικά τους συναισθήματα. Αργότερα 

να συζητούν το κάθε θέμα και να φέρονται ευέλικτα, να 

διαπραγματεύονται δηλαδή την ελευθερία που διεκδικεί 

ο έφηβος, θέτοντας παράλληλα τα αναγκαία όρια. 

 



Η δυναμική της εφηβείας μπορεί να βιωθεί από τους 

γονείς σαν απειλή γιατί ταράζει τις διαμορφωμένες 

ισορροπίες, τις ρητές ή άρρητες συμφωνίες 

ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και τη θέση που 

έχει ο καθένας .Το σύστημα επικοινωνίας μέσα στην 

οικογένεια, χρειάζεται να είναι ένα διαλεκτικό παιχνίδι 

που να επιτρέπει την ανάδυση ενός εγώ μέσα στο 

εμείς. Οι δεσμοί του ζευγαριού και της οικογένειας 

δοκιμάζονται.  





  

Όπως συμβαίνει σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, δεν 

υπάρχουν εγγυήσεις για επιτυχία ή συνταγές για το 

πως να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που 

προκύπτουν. Δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς, υπάρχουν 

οι  αρκετά καλοί γονείς, αυτοί που αφιερώνουν χρόνο 

στο παιδί τους, που το ακούνε, με την έννοια πως 

σέβονται τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Που 

προβληματίζονται για αυτό που συμβαίνει, μπορούν 

να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και να αναζητήσουν 

τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους. 

 

 


