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Στη ζωή µας πολλές φορές χρειάζεται να κάνουµε νέα άλµατα και αναζητήσεις που ξεκινάνε 
πάντα µε το πρώτο µικρό βήµα.  

Συνήθως αµφιβάλλουµε, φοβόµαστε το άγνωστο, το τί θα συναντήσουµε, πως θα αντεπεξέλθουµε 
στις νέες συνθήκες και στο νέο περιβάλλον. ∆ηλαδή φοβόµαστε το ρίσκο και την αποτυχία. 

Η αλήθεια είναι όµως, πως πρέπει να επιλέξουµε, και αν θέλετε: να “παίζουµε” αυτό το παιχνίδι. 

Μπορεί να χάσουµε, µπορεί να κερδίσουµε, αλλά το µόνο σίγουρο είναι πως θα µάθουµε, θα 
αναζητήσουµε, θα ψάξουµε και το µόνο σίγουρο είναι πως θα αποκοµίσουµε την εµπειρία ότι 

προσπαθήσαµε, και δεν µείναµε µόνο στις σκέψεις του νου. 

Πρέπει να επιλέξουµε, αν θα αναλωνόµαστε στα ίδια και στα ίδια ή εάν θα ξανά ανοιχτούµε σε νέα 
ταξίδια. Η επιλογή είναι δική µας, όπως άλλωστε η απόφαση και το ταξίδι. 

Τα φτερά µας λοιπόν, είναι για να πετάµε και όχι για να φαντάζουν όµορφα πάνω µας … ας τα 
ξεδιπλώσουµε και ας επιχειρήσουµε το ταξίδι…." 

~ Χόρχε Μπουκάι 

Επι∆ράσεις… 

…µια ιδέα που έγινε σκέψη, µια σκέψη που έγινε δράση, µια δράση που 
θέλουµε να τη µοιραστούµε µαζί σας… 

                                           Καλή Ανάγνωση! 

                                                         Η  συντακτική οµάδα 

 
 

 



Επι ∆ράσεις 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                      Αγγελική Μπαβέλλα 

                                                                                                      Ψυχολόγος –Επιστηµονικά Υπεύθυνη 

                                                                                                      του Κέντρου Πρόληψης ΠΕΑργολίδας 

Αργολίδας 
 

 

 

 

 

     Αν η ζωή σας, η ζωή του κάθε ενός µας, ήταν ένα ταξίδι θα έµοιαζε µε µια αναζήτηση, µε µόνο 

οδηγό ένα χάρτη και µερικές σκόρπιες πληροφορίες από ανθρώπους που ταξίδεψαν στα ίδια µέρη, αλλά  

άλλες εποχές. Αν ήταν ένας αγώνας θα είχε έναν αντίπαλο που δεν ξέρουµε πως παίζει και πια τεχνική 

χρησιµοποιεί, που δεν ξέρουµε καν ποιος είναι και θα τον µάθουµε µόλις µπούµε στο γήπεδο. Αν ήταν 

φαγητό θα είχε υλικά που δεν τα έχουµε ξανακούσει και δεν τα έχουµε ξαναφάει. 

     Η ζωή, το µεγάλωµα είναι όλα αυτά µαζί. Είναι ένα γοητευτικό ταξίδι, που δεν ξέρουµε που ακριβώς 

θα µας βγάλει και µε ποιο τρόπο, ένας αγώνας που δεν ξέρουµε τι αποτέλεσµα θα έχει και µια γεύση 

τόσο περίπλοκη και µπερδεµένη που δεν έχουµε ξαναδοκιµάσει. Και είναι ακριβώς έτσι γιατί µια φορά 

µεγαλώνουµε και µια φορά ακολουθούµε αυτό το δρόµο.  

  Συνήθως οι µεγάλοι λένε ότι είναι εύκολο να είσαι µικρός. ∆εν έχεις έγνοιες και προβλήµατα, τα έχεις 

όλο έτοιµα και το µόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να είσαι «ένταξει» στις υποχρεώσεις σου, οι 

οποίες περιορίζονται στα µαθήµατα και σε κάποιες µικροδουλίτσες. Λένε ότι δεν χρειάζεται να σε 

απασχολούν πιο δύσκολα θέµατα και ότι όλα αυτά που ακούς, θα τα καταλάβεις όταν µεγαλώσεις.     

     Συχνά σε αντιµετωπίζουν σαν µικρό παιδί και σε µια ώρα σου ζητάνε να είσαι µεγάλος και ώριµος 

«γιατί…. δεν είσαι πια παιδί». Το να είσαι µεγάλος λένε, σηµαίνει να έχεις υποχρεώσεις και ευθύνες, να 

αντιµετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις και να βγάζεις εις πέρας δύσκολους σχεδιασµούς. Εσύ δεν 

χρειάζεται να τα κάνεις αυτά, γιατί τα κάνουν όλα οι άλλοι για σένα.  

Είναι όµως έτσι τα πράγµατα; Πιστεύω πως όχι. Και µάλλον και εσείς πιστεύετε πως δεν είναι έτσι τα 

πράγµατα. 

     Το να είσαι 12 χρόνων είναι πολύ σηµαντικό. Το να µπαίνεις στην εφηβεία ακόµα πιο σηµαντικό. 

Και δύσκολο, περίπλοκο και ακατανόητο πολλές φορές.  

     Το σώµα αρχίζει να αλλάζει και δεν σας υπακούει  

πάντα. Τα συναισθήµατα σας µπλέκονται και τα όνειρα 

 σας για την ζωή αρχίζουν να ξεφεύγουν από 

 «το αύριο» και περνάνε στο «σε µερικά χρόνια». 

 Οι ανάγκες σας δεν είναι πια αυτές των µικρών παιδιών. 

 Το παιχνίδι περνά σε άλλη διάσταση και έχετε ανάγκη 

 να υπάρχει κάποιος σκοπός σε αυτό, όπως σε ένα 

 οµαδικό άθληµα, ας πούµε.  

       Η παρέα των φίλων αποκτά σηµαντική θέση στη 

 ζωή σας. Και νοιώθετε ότι θα θέλατε να περνάτε περισσότερο χρόνο µαζί τους. Να µιλάτε, να 

ανταλλάσσετε απόψεις, να σχεδιάζετε µαζί πράγµατα.    

      Περιµένετε µε ανυποµονησία να κάνετε αυτά που κάνουν οι µεγαλύτεροι και αναρωτιέστε «γιατί θα 

µπορώ του χρόνου και όχι φέτος;». Νοιώθετε ότι οι φίλοι σας καταλαβαίνουν καλύτερα από τους 

µεγάλους και παίρνουν στα σοβαρά τις ανησυχίες σας. Οι φίλοι, οι πραγµατικοί φίλοι. Γιατί υπάρχουν 

και αυτοί που µπορεί απλά να προσπαθούν να σας µειώσουν. Να σας κάνουν να νοιώσετε πιο µικροί και 

να σας προκαλούν να κάνετε πράγµατα που δεν θέλετε ….γιατί µάλλον θα σας βγουν σε κακό. Μια 

γνώριµη φράση «γιατί φοβάσαι;» ή «είσαι µικρός για αυτά;» ή «πρέπει να ρωτήσεις τους γονείς σου;», 

µπορεί να σας κάνει να νοιώσετε πολύ άβολα και στην προσπάθεια σας να αποδείξετε ότι δεν είναι έτσι, 

να κάνετε πράγµατα που θα σας οδηγήσουν σε «µπελάδες». ». Οι πραγµατικοί όµως φίλοι, είναι αυτοί  

 

Τι θα λέγαµε σε ένα παιδί 

που µπαίνει στην Εφηβεία…  



Επι ∆ράσεις 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

που θα καταλάβουν την ανησυχία και τον προβληµατισµό σας, θα σας δεχθούν όπως είσαστε και θα 

αποδεχθούν την διαφορετικότητα σας και την διαφοροποίηση σας.  

 Η ανάγκη να είσαστε σε µια οµάδα, είναι και θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητή, από κάθε ενήλικα 

του περιβάλλοντος σας. Στα πλαίσια της οµάδας αξίες και κανόνες είναι σεβαστοί από όλα τα µέλη. 

Οµαδικότητα, πίστη στη δύναµη της οµάδας, συντροφικότητα, αλληλοβοήθεια, υποστήριξη στους πιο 

αδύναµους, τήρηση των ίδιων κανόνων από όλους είναι µερικά βασικά χαρακτηριστικά κάθε οµάδας.  

  Μαζί µε τους άλλους νοιώθετε ότι µπορείτε να κάνετε τα πάντα, ότι ακόµα κι αν παραπατήσετε θα 

υπάρξουν άλλοι να σας βοηθήσουν. Και στην ουσία όλα αυτά είναι πιο σηµαντικά από τον ίδιο τον 

αγώνα που δίνετε κάθε φορά. Κάποιοι ίσως να ξεχωρίζουν, να έχουν ίσως περισσότερη δύναµη ή 

αντοχή, αλλά χωρίς την ύπαρξη των υπόλοιπων δεν µπορούν να βγάλουν σε πέρας τον κάθε αγώνα. 

    Ο κάθε ένας από εσάς, δεν ανήκει µόνο σε µια οµάδα. ∆εν έχετε µόνο φίλους στο σχολείο, αλλά και 

στη γειτονιά, στους χώρους που κάνετε τις δραστηριότητες σας. Κάποιοι από τους φίλους σας είναι 

κοινοί. Με κάποιους συναντιέστε κάθε µέρα, µε κάποιους άλλους λίγες φορές. Κάποιοι σας θαυµάζουν 

και κάποιους άλλους τους θαυµάζετε εσείς. Κάποιοι σας έχουν βοηθήσει περισσότερο από κάποιους 

άλλους και κάποιους έχετε εσείς βοηθήσει. Όµως είναι φίλοι σας και τους εµπιστεύεστε.  

                                                                               Εµπιστοσύνη. Μια λέξη µε µεγάλη σηµασία και                     

                                                                                µεγάλη δυσκολία. Πόσο εύκολο είναι να   

                                                                               εµπιστευτούµε κάποιον; Ποια είναι τα κριτήρια µας  

                                                                               για αυτό; Κι αν µας προδώσει τι κάνουµε; Του δίνουµε  

                                                                               δεύτερη ευκαιρία; Κι αν ναι πως γίνεται αυτό; Θέµατα  

                                                                               δύσκολα που φαντάζοµαι σας έχουν προβληµατίσει.  

                                                                               Συχνά και µέχρι πρωτινός, ήταν οι γονείς αυτοί που  

                                                                               έβαζαν τα κριτήρια και ήταν αυτοί που σας  

                                                                              διευκόλυναν σε αντίστοιχες δύσκολες καταστάσεις.  

                                                                              Ίσως να σκεφτήκατε ότι δεν είχαν πάντα δίκιο, στις  

                                                                              κρίσεις που έκαναν για τους φίλους σας.  

     

                                                                             Τα κριτήρια λοιπόν, δεν είναι πάντα κάτι σταθερό. 

Αλλάζουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα µε την στιγµή, τις ανάγκες µας, και τα πιστεύω µας. Το 

βασικό σε µια παρέα, σε µια φιλία είναι όλοι να νοιώθουν καλά και να µην πιέζονται να κάνουν 

πράγµατα που δεν θα ήθελαν, να γίνεται αποδεκτός ο κάθε ένας µε τις διαφορές του και να 

υπάρχει σεβασµός προς όλους. 
    Πάντα υπάρχουν στη ζωή σας οι σταθερές σχέσεις µε τους γονείς και την οικογένεια σας, τους 

δασκάλους και τους σηµαντικούς για εσάς ενήλικες, που ακόµα κι αν εµπεριέχουν διαφωνίες και 

εντάσεις, βασίζονται στην καλή πρόθεση. Πιστεύω ότι πολλές φορές έχετε σκεφτεί «πως είναι δυνατόν 

να θέλουν το καλό µου και να µου βάζουν τόσους περιορισµούς;», όµως είναι. Συχνά οι µεγάλοι στην 

προσπάθεια τους να σας προστατεύσουν από το να πληγωθείτε ή να απογοητευτείτε, γίνονται πολύ 

πιεστικοί. Στόχος τους όµως δεν είναι να σας υποτάξουν, αλλά να σας προστατεύσουν. 

    Στόχος τους είναι να µεγαλώσουν ώριµα και αυτόνοµα παιδιά που να έχουν σταθερές αξίες, να 

πατάνε γερά στα πόδια τους, να µην εκθέτουν τον εαυτό τους σε κινδύνους χωρίς λόγο, να γνωρίζουν 

τον εαυτό τους και τις δυνατότητες τους, σε πραγµατικό επίπεδο, ούτε να υπερεκτιµούν, ούτε όµως και 

να υποτιµούν τον εαυτό τους.  

   Να στηρίζονται σε ουσιαστικέ σχέσεις µε τους άλλους, και να µάθουν να λύνουν το προβλήµατα τους 

και όχι να τα παραµερίζουν ή να τα προσπερνούν απλά. «Μαγικές και µοναχικές λύσεις», δεν υπάρχουν 

και µόνο µε συµπαραστάτες µπορούµε να ζούµε. Σιγά –σιγά µαθαίνουµε να µεγαλώνουµε και να 

δυναµώνουµε. Σιγά –σιγά µαθαίνουµε να λύνουµε τα προβλήµατα µας, που όλα είναι σηµαντικά  



Επι ∆ράσεις 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

αφού µας δυσκολεύουν. Αρκεί να εκφράζουµε αυτή την δυσκολία στην πραγµατική της διάσταση, για 

να καταλαβαίνουν και οι άλλοι αυτό που νοιώθουµε και όχι να το φαντάζονται.  

   Στη ζωή σας, θα έχετε νίκες και ήττες. Θα συναντήσετε δυσκολίες και θα µάθετε να τις ξεπερνάτε, 

ακόµα κι αν κάποιες φορές κάνετε λάθη. Την ζωή µας αξίζει να την ζούµε και να της δίνουµε εµείς την  

πορεία που θέλουµε, µε υποµονή, κατανόηση  για τους γύρω µας και αφοσίωση στους δικούς µας 

στόχους.  

  Ο αγώνας της ζωής είναι δικός σας και µε καλή προετοιµασία από τους ανθρώπους, που 
βρίσκονται δίπλα σας, και πίστη στον εαυτό σας,  θα τον δώσετε µε επιτυχία. Έτσι κι αλλιώς 
σηµασία δεν έχει µόνο η νίκη, αλλά κυρίως η διαδροµή που έχει κάνει ο καθένας για να την 
κατακτήσει. Αυτή η διαδροµή είναι που δίνει την εµπειρία, την χαρά και την ικανοποίηση ότι ο κάθε 
ένας έκανε ότι καλύτερο µπορούσε για τον εαυτό του και τους φίλους του. Αυτήν κρατάµε ως 
ανάµνηση.     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επι ∆ράσεις 
______________________________________________________________________ 
                                                                                               Dr. Βασιλική Σαλεσιώτου MD,PhD 

                                                                                                               Πνευµονολόγος-Φυµατιολόγος 

                                                                                                   Συντονίστρια  ∆ιευθύντρια  

                                                                                                   Ν/Μονάδας  Ναυπλίου 

                                                                                                   Γενικού Νοσοκοµείου Ναυπλίου 
                                                                                                  

                                                                                                      
 
 
Η καύση του καπνού, παράγει µεταξύ των άλλων συστατικών και τη νικοτίνη η οποία ενοχοποιείται 

µέσω της έκκρισης της ντοπαµίνης για την εξαρτησιογόνο δράση της. Εποµένως ο καπνιστής είναι 

φύση εξαρτηµένο άτοµο, άρα η διακοπή του καπνίσµατος είναι µια αποτοξίνωση ενός πάσχοντος, ενός 

εν δυνάµει ασθενή. 

Ως εκ τούτου η επιθυµία του καπνιστή για διακοπή του καπνίσµατος, απαιτεί σοβαρότητα, συνειδητή 

επιλογή, πραγµατικό θέλω-επιθυµώ και αποφασιστικότητα. 

 

∆ύο είναι οι πυλώνες που σχετίζονται µε τη διακοπή του καπνίσµατος : 
● Η συµπεριφορική  υποστήριξη και 

● Η φαρµακευτική θεραπευτική αγωγή 

Η συµπεριφορική υποστήριξη είναι µια πολύπλοκη και πολυσυστηµατική σοβαρή προσπάθεια από µια 

οµάδα εξειδικευµένων ατόµων που βασίζεται σε τρία σηµαντικά βήµατα για το σχεδιασµό της 

προσπάθειας διακοπής καπνίσµατος. 

 

Πρώτο βήµα 
Απευθυνθείτε στο γιατρό σας 
● η διακοπή του καπνίσµατος σηµατοδοτεί µια πολύ σηµαντική αλλαγή στη ζωή σας  

● η συνεργασία µε το γιατρό σας µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία 

● ο γιατρός  θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη θεραπεία για εσάς 

∆εύτερο βήµα 
Ορίστε µια ηµεροµηνία διακοπής του καπνίσµατος 
● διαλέξτε µια ηµεροµηνία για την οποία αισθάνεστε σίγουροι 

● µία ηµεροµηνία που δεν θα συµπίπτει µε άλλα σηµαντικά ή στρεσογόνα γεγονότα 

● φτιάξτε ένα σχέδιο για τη συγκεκριµένη ηµέρα 

● προετοιµαστείτε τόσο για αυτήν, όσο και για το διάστηµα που θα ακολουθήσει  

Τρίτο βήµα 
Ζητήστε υποστήριξη 
● ο συνδυασµός θεραπευτικής αγωγής και συµπεριφορικής υποστήριξης είναι ο αποτελεσµατικότερος 

τρόπος διακοπής του καπνίσµατος 

● εγγραφείτε σε ένα πρόγραµµα υποστήριξης για τη διακοπή του καπνίσµατος  

● ενηµερωθείτε σχετικά µε τα διαθέσιµα προγράµµατα υποστήριξης 

● στόχος των προγραµµάτων υποστήριξης είναι η παροχή βοήθειας σε κάθε στάδιο της προσπάθεια σας 

 

Βασικοί λόγοι αποτυχίας διακοπής του καπνίσµατος 
● ο κύριος λόγος είναι η έλλειψη δέσµευσης, η έλλειψη  

προετοιµασίας και µελλοντικού προγραµµατισµού 

● δευτερεύον λόγος είναι ότι δεν πιστεύουν οι καπνιστές ότι  

µπορούν πραγµατικά να τα καταφέρουν, καθότι στο παρελθόν  

προσπάθησαν αλλά απέτυχαν 

     ● τρίτος λόγος, πολλοί καπνιστές παρασύρονται και καπνίζουν όταν ενδίδουν στην έντονη επιθυµία που 

 Κάπνισµα και διακοπή 
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νιώθουν για να καπνίσουν ή όταν αισθάνονται αγχωµένοι ή κακόκεφοι 

 
● τέταρτος λόγος πολλοί καπνιστές δεν συνειδητοποιούν τη ζωτική διαφορά µεταξύ του 

παραστρατήµατος και της εγκατάλειψη της προσπάθειας. 

Ένα παραστράτηµα δεν είναι το ίδιο µε την ολοκληρωτική αποτυχία και µπορείτε να επιστρέψετε στο 

πρόγραµµα αµέσως µετά. 

Τέλος, να θυµάστε ότι η επιθυµία για ένα τσιγάρο, κάθε φορά που έρχεται κρατάει µόνο µερικά λεπτά. 

 

Στα Ιατρεία ∆ιακοπής Καπνίσµατος η αντιµετώπιση του καπνιστή είναι συστηµατική και πολύπλευρη 

ενώ προτείνονται λύσεις για τα περισσότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει στην προσπάθεια του να 

σταµατήσει το κάπνισµα 

∆ώστε µια ευκαιρία σε εσάς. 
∆εθείτε µε την υγεία σας και τη ζωή διακόπτοντας το κάπνισµα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
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                                                                                     ∆ρ. Γεωργία Καρούντζου 
                                                                                     Σχολική Σύµβουλος Α/θµιας Εκπ/σης 

                                                                                       Συντονίστρια ∆ράσεων Πρόληψης για  

                                                                                       Τον Εκφοβισµό και τη Σχολική Βία 

                                                                                        Περιφερειακής ∆ιευθ. Εκπ/σης Πελ/νήσου 

 
 
Η ενδοσχολική βία είναι µία γνώριµη µορφή επιθετικής συµπεριφοράς. Οι περισσότεροι ενήλικες 

µπορούµε να θυµηθούµε επεισόδια από την παιδική µας ηλικία όπου ήµασταν είτε οι δράστες, είτε ο 

στόχος εκφοβισµού στο σχολείο (Eslea & Ress, 2001). Mάλιστα µία πολύ διαδεδοµένη αντίληψη µέχρι 

πρόσφατα ήταν ότι το πρόβληµα αυτό αποτελεί ένα λίγο-πολύ φυσιολογικό κοµµάτι των παιδικών 

κοινωνικών σχέσεων (Greef, 2004 · Betlem, 2001 · Nansel, Overpeck, Pilla, Simons-Morton, & Scheidt, 

2001). 

   Στις µέρες µας όµως, ο εκφοβισµός αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν τόσο οι µαθητές όσο και η κοινωνία. Θεωρείται ως η πιο κυρίαρχη µορφή νεανικής βίας 

και είναι πιθανόν να προκαλέσει σηµαντική έκπτωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του παιδιού. Τα 

τελευταία χρόνια, επιστήµονες και ερευνητές από διαφορετικά πεδία (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, 

παιδαγωγοί, ανθρωπολόγοι) έχουν ευαισθητοποιηθεί στην συστηµατική µελέτη αυτού του φαινοµένου  

µια και τώρα είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που έχουν 

τέτοια περιστατικά στο θύµα που συχνά το συνοδεύουν και στην υπόλοιπη ζωή του. (Greef, 2004 · 

Smith, Cowie, Olafsson, & Liefooghe, 2002).      

  Πριν  συνεχίσουµε θεωρούµε σκόπιµο να οριοθετηθεί και να αποσαφηνιστεί ο όρος «ενδοσχολική  

βία». 

   Ως προς το ζήτηµα της ορολογίας και της έννοιας της σχολικής βίας, τέθηκε διάκριση των 

εννοιών της ασφάλειας: safety και security. Οι δύο αγγλικοί όροι που χρησιµοποιούνται, µεταφράζονται 

στα ελληνικά µε µια λέξη, ασφάλεια. Υπάρχει όµως διαφοροποίηση στο ότι ενώ η έννοια της ασφάλειας 

– safety - συνδέεται µε την ποιότητα στην εκπαίδευση και µε τις σχέσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται 

στο κάθε κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο, η έννοια της ασφάλειας – security – εµπεριέχει στοιχεία που 

παρέχουν εξωτερική ασφάλεια στο σχολείο, (Αρτινοπούλου, 2001, σελ. 13 - 17). 

 Η γενικότερη έννοια του εκφοβισµού (bullying), εµπεριέχει τις έννοιες της βίας (violence) και της 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς (antisocial behavior).Ο όρος bullying αποδίδεται στα ελληνικά µε τον 

όρο εκφοβισµός, (Αρτινοπούλου, 2001, σελ. 13 –17).  Στη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και σε 

δηµοσιεύσεις βρίσκουµε κι άλλους όρους όπως θυµατοποίηση και παλικαρισµός. 

 

                                                                 Είναι εµφανές ότι δεν υπάρχει σαφής ορισµός της έννοιας                           

                                                            της  ενδοσχολικής βίας. Όµως, «στοιχεία του ορισµού της   

                                                            βίας είναι η επιβολή της βούλησης, η πρόκληση ζηµίας ή  

                                                            βλάβης, η απειλή εκφοβισµού, κακοµεταχείρισης ή  

                                                            κακοποίησης», (Αρτινοπούλου, 2001, σελ. 13). 
 
Με άλλα  

                                                            λόγια η προσπάθεια εκούσιας συγκατάθεσης και «κάµψης  

                                                            της βούλησης του άλλου», (Μυλωνάς, 2001, σελ. 47), µε  

                                                            οποιονδήποτε τρόπο και µέσο. Σύµφωνα µε τον Olweus,   

                                                            «ένα άτοµο υφίσταται εκφοβισµό, αν αυτός / αυτή εκτίθεται   

                                                            επανειληµµένα, σε αρνητικές ενέργειες από ένα ή   

                                                            περισσότερα άτοµα µε σκοπό την πρόκληση σωµατικού ή    

                                                            ψυχικού πόνου», (Olweus, 1987, σελ. I36). 

 

 

 «To φαινόµενο της 

ενδοσχολικής βίας» 
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     Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε κάποιους ως «εκφοβιστές ή παλικαράδες» (αυτούς που παρενοχλούν 

τους άλλους) και κάποιους «θύµατα» (αυτοί που είναι αποδέκτες της παρενόχλησης). Το ενδιαφέρον για 

τη µελέτη των σχέσεων παλικαρά/θύµατος και τα σχετικά προβλήµατα στα σχολεία, παρουσιάζεται 

σήµερα ιδιαίτερα αυξηµένο στη Σκανδιναβία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Βόρειο Αµερική, στην  

Ηπειρωτική Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Αυτές οι σχέσεις εµφανίζονται να είναι κύριες και σοβαρές 

(Olweus, 1991). 

Η ενδοσχολική βία παρουσιάζεται µε πολλές µορφές. « Σκληρότερη είναι η φυσική, η αιµατηρή, 

όµως ισχυρότερη και συχνά χειρότερη είναι η έµµεση, η ειρηνική, η λανθάνουσα βία», (Μυλωνάς, 

2001, σελ. 47). Ανάλογες µελέτες θεωρούν ακόµα και τις πιο «ανώδυνες» µορφές λεκτικής βίας, 

«µεταµφιεσµένες» µορφές επιθετικότητας, (Bergeret, 1984). Ανάλογα µε τα άτοµα ή τις οµάδες που 

δραστηριοποιούνται σε διάφορες εκφάνσεις σχολικής βίας διακρίνουµε βία µεταξύ των µαθητών, από 

τους µαθητές προς τους δασκάλους, από τους δασκάλους προς τους µαθητές, µεταξύ των δασκάλων και 

µεταξύ δασκάλων και διευθυντών ή της διοίκησης του σχολείου, (Αρτινοπούλου, 2001, σελ. 13). 

 
Το φαινόµενο της επιθετικότητας µαθητών εναντίον 

 συµµαθητών ονοµάζεται «εκφοβισµός» (bullying) 

 ή θυµατοποίηση ή παλικαρισµός και αναφέρεται στις  

καταστάσεις, όπου ο µαθητής υφίσταται βίαιες ή επιθετικές 

 πράξεις επανειληµµένα από ένα συµµαθητή του ή από µια 

 οµάδα συµµαθητών του για κάποιο χρονικό διάστηµα  

(Olweus, 1995). 

Στις Η.Π.Α. το πρόβληµα της σχολικής βίας επέβαλε 

συγκεκριµένη δραστηριοποίηση και διαµόρφωση πολιτικής,  

στη δεκαετία του ΄70, δυο δεκαετίες νωρίτερα από την Ε.Ε. 

 Έρευνες της δεκαετίας του ΄80 έδειξαν ότι η ανασφάλεια 

 διακατέχει δασκάλους και µαθητές. Περιγράφονται διάφορες µορφές βίας, όπως επιθέσεις, απειλές και 

βανδαλισµοί, κλοπές και συστάσεις συµµοριών.. Στην Ε.Ε. µόλις τη δεκαετία του ’90 προέκυψε το 

πρόβληµα της ενδοσχολικής βίας. Θέµατα προτεραιότητας εκτός των οικονοµικών αποτελoύν και η 

γενικότερη κοινωνική και πολιτισµική ανάπτυξη, καθώς και η ποιότητα στην καθηµερινή ζωή των 

πολιτών. Κάτω απ’ τη λογική αυτή το φαινόµενο µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες «κοινωνικής 

αναγνώρισης και ανάπτυξής του», (Αρτινοπούλου, 2001), εισάγεται στη θεσµική ατζέντα των οργάνων 

της Ε.Ε.. Στη ∆ιάσκεψη της Ουτρέχτης, το ’97 έγινε διερεύνηση και αναζήτηση «των όρων, των 

εννοιών, της αιτιολογίας και της αντιµετώπισης του φαινοµένου», (Αρτινοπούλου, 2001, σελ. 11).  

    Στη Νορβηγία, σε µια από τις σχετικές έρευνες, βρέθηκε ότι ένας στους επτά συµµετέχουν σε 

πράξεις βίας και θυµατοποίησης (Olweus, 1993). Βέβαια µπορεί το 85% των µαθητών να µην 

εκδηλώνουν έντονη επιθετικότητα, να µην είναι οι ίδιοι θύτες και θύµατα, είναι όµως µάρτυρες από 

φόβο µήπως, αν µιλήσουν ή παρέµβουν, γίνουν και οι ίδιοι θύµατα. Όταν τα προβλήµατα αυτά είναι 

έντονα, οι µαθητές στην πλειοψηφία τους περνούν τη σχετική µέρα τους µε φόβο και συναισθήµατα 

ανασφάλειας για τον εαυτό τους, παραµένουν µέσα στην τάξη ή αποφεύγουν το παιχνίδι, για να µην 

γίνουν οι ίδιοι θύµατα ή καταφεύγουν σε απουσίες. 

 Στις Η.Π.Α. σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Εταιρείας Σχολικών Ψυχολόγων (NASP), 

υπολογίζουν ότι 160.000 µαθητές περίπου, απουσιάζουν κάθε µερά εξαιτίας της επιθετικότητας 

(bullying) των συµµαθητών τους. Αυτός ο φόβος αυξάνει συνεχώς, επειδή δεν βρίσκουν  κατάλληλη 

βοήθεια να τον εκδηλώσουν ή επειδή πιστεύουν ότι το σχολείο δεν είναι σε θέση να τους προστατεύσει.        

 Νιώθουν αβοήθητοι, φοβισµένοι και αρνούνται το σχολείο.  
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     Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η ενδοσχολική βία είναι ένα  φαινόµενο που δεν µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µονοµερώς. Είναι απαραίτητη η εµπλοκή και η συνεργασία όλων όσων βρίσκονται 
γύρω από το παιδί. Το πλέον αποτελεσµατικό µέσο που µπορεί να εµποδίσει την αποτελεσµατική βία 
είναι το ίδιο το σχολείο: το σχολείο που εντοπίζει το πρόβληµα, ευαισθητοποιείται και αναπτύσσει 
σταθερά τακτικές πρόληψης και αντιµετώπισης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας ιδρύθηκε 
το Παρατηρητήριο   για την Πρόληψη της Ενδοσχολικής Βίας για τις δράσεις του οποίου θα 
µιλήσουµε εκτενέστερα παρακάτω. 
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Η εξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια, οι λεγόµενες «νόµιµες» εξαρτήσεις, δεν 

αναγνωρίζονται εύκολα ως πρόβληµα από το άτοµο και την οικογένεια του. Ενταγµένες πολλές φορές 

στην καθηµερινότητα του ατόµου µπορούν εύκολα να παραπλανήσουν τον περίγυρό του. Στην Ελλάδα, 

και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις για διάφορους λόγους: 

αλκοόλ ως µορφή αυτό-θεραπείας από την ανεργία και το άγχος, τζόγος για την αύξηση του 

εισοδήµατος µε γρήγορο τρόπο. 

 Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας (WHO), η ανεργία συνδέεται άµεσα µε 

προβλήµατα ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη, κατάχρηση αλκοόλ και αυτοκτονική συµπεριφορά. Με 

βάση στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ) πάνω από το 20% των ανδρών και το 3% των 

γυναικών πίνει περισσότερα από 2 αλκοολούχα ποτά την ηµέρα, ενώ υπερβολική κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών, δηλαδή περισσότερα από 5 ποτά τη φορά, για τουλάχιστον µία φορά στη ζωή 

τους, αναφέρουν ότι έχουν κάνει το 43% των αγοριών και το 30% των κοριτσιών στην εφηβεία. Επίσης, 

το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µας δίνει στοιχεία που εντοπίζουν σηµαντική αύξηση (25%) στις 

διαδικτυακές συναλλαγές ενώ όλο και περισσότεροι δηλώνουν πως ασχολούνται µε τον ηλεκτρονικό 

τζόγο σε τακτική βάση. 

Υπάρχουν υπηρεσίες, κυρίως στο ΚΕΘΕΑ και στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία 

 Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που έχουν την εξειδίκευση για να υποστηρίξουν 

 ανθρώπους που παρουσιάζουν προβληµατική χρήση αλκοόλ και τυχερών 

 παιχνιδιών, ωστόσο, αυτές οι υπηρεσίες συγκεντρώνονται σε µεγάλα αστικά  

κέντρα µε αποτέλεσµα να µην είναι εύκολο για πολλούς από την περιφέρεια  

να απευθυνθούν εκεί. 

Υπάρχουν υπηρεσίες, κυρίως στο ΚΕΘΕΑ και στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία  

Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που έχουν την εξειδίκευση για να υποστηρίξουν 

 ανθρώπους που παρουσιάζουν προβληµατική χρήση αλκοόλ και τυχερών 

 παιχνιδιών, ωστόσο, αυτές οι υπηρεσίες συγκεντρώνονται σε µεγάλα αστικά κέντρα µε αποτέλεσµα να 

µην είναι εύκολο για πολλούς από την περιφέρεια να απευθυνθούν εκεί. 

   Η σύνδεση της χρήσης/κατάχρησης αλκοόλ µε προβλήµατα ψυχικής και σωµατικής υγείας είναι 

άµεση και το ίδιο συµβαίνει και µε τις εξαρτητικές συµπεριφορές που συνδέονται µε τα τυχερά 

παιχνίδια. Οι ενδείξεις για ανάπτυξη τάσης µείωσης αυτών των συµπεριφορών στην περίοδο που 

διανύουµε είναι µάλλον ανεπαρκείς. Το πρόβληµα είναι υπαρκτό και σοβαρό. Το ερώτηµα που τίθεται 

είναι εάν υπάρχει τρόπος αντιµετώπισής του. 

Σε πρώτο επίπεδο, είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει ευαισθητοποίηση σχετικά µε όλες τις µορφές 

εξάρτησης. Η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την αναχαίτιση των αυξητικών τάσεων. Στη χώρα µας, υπάρχει ένα σηµαντικό δίκτυο Κέντρων 

Πρόληψης που µπορεί να αποτελέσει το πρώτο ανάχωµα στην ανάπτυξη εξαρτητικών συµπεριφορών.  

 

 

 

 

 Νόµιµες εξαρτήσεις: αλκοόλ 

και τυχερά παιχνίδια. 

∆υνατότητες αντιµετώπισης. 



Επι ∆ράσεις 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ιδιαίτερα στον πληθυσµό των νέων/εφήβων και των οικογενειών τους, οι παρεµβάσεις πρόληψης 

µπορούν να προλάβουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό δυσάρεστες εξελίξεις 

    Αλλά ακόµα και στην περίπτωση που έχουµε ήδη χρήση και κατάχρηση αλκοόλ ή/και τυχερών 

παιχνιδιών, υπάρχουν δυνατότητες αντιµετώπισης. Το πιο σηµαντικό είναι η παραδοχή του 

προβλήµατος από τον ίδιο τον χρήστη, είτε η παραδοχή αυτή προκαλείται από την πίεση που δέχεται 

από τους δικούς του ανθρώπους είτε όχι. Όσο πιο γρήγορα αποδεχθεί κανείς την ύπαρξη προβλήµατος, 

τόσο πιο πιθανό είναι η όποια προσπάθεια ξεκινήσει για την επίλυσή του να στεφθεί µε επιτυχία. Μετά 

το πρώτο βήµα της παραδοχής ακολουθεί η απόφαση για δράση: πρόκειται για τη στιγµή που κάποιος 

αποφασίζει να χτυπήσει µια πόρτα για υποστήριξη, αποφασίζει να «ρισκάρει» και να εµπιστευτεί µια 

υπηρεσία. Η συµµετοχή του οικογενειακού περιβάλλοντος του ατόµου σε συναντήσεις είναι εξαιρετικά 

βοηθητική και για το άτοµο αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Ο καλύτερος τρόπος στη συνέχεια 

για την υποστήριξη ενός ανθρώπου είναι η ένταξή του σε µια οµάδα όπου µαζί µε άλλους, οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα, θα µπορέσει να ανιχνεύσει τις αιτίες για την εξαρτητική 

συµπεριφορά, να βρει τρόπους ελέγχου της συµπεριφοράς αυτής αλλά και να προτείνει λύσεις και να 

ακούσει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άλλα µέλη της οµάδας. Αυτό το µοντέλο αλληλοβοήθειας 

οµοτίµων είναι και το πιο αποτελεσµατικό σ’ αυτές τις περιστάσεις. 

      Οι λύσεις υπάρχουν, ωστόσο, είναι σηµαντικό, ιδιαίτερα στην περιφέρεια να καµφθούν οι 

προκαταλήψεις και ο στιγµατισµός, η δαιµονοποίηση των προβληµάτων αυτών. Οι µικρές κοινωνίες, 

πολλές φορές, δηµιουργούν ευκολότερα αισθήµατα ενοχής και ντροπής κι αυτό είναι κάτι που 

χρειάζεται να υπερβεί όποιος καταλήγει πως αντιµετωπίζει πρόβληµα µε το αλκοόλ ή/και τα τυχερά 

παιχνίδια. Η απάντηση στο ερώτηµα αν µπορεί να κάνει κάποιος κάτι για τις νόµιµες εξαρτήσεις είναι 

καταφατική και οι πιθανότητες θετικής έκβασης αυξάνονται σηµαντικά όταν υπάρχει δράση. 

Αποδεδειγµένα, κάθε µορφής επιστηµονικά τεκµηριωµένης θεραπείας, είναι καλύτερη από καµία 

θεραπεία. Αυτό που χρειάζεται είναι η αποδοχή της ύπαρξης προβλήµατος και η δράση (ή η 

παρακίνηση σε δράση), η υπέρβαση όποιων δισταγµών και η συµβολή όλων µας στον αποστιγµατισµό 

των ανθρώπων. Το πρόβληµα είναι η εξάρτηση και όχι ο εξαρτηµένος. 

 

 
 
 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επι ∆ράσεις 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

Οι δράσεις µας Σεπτέµβρη 2014- ∆εκέµβριο 2014 

 
Οµάδα στόχος µαθητές 

Βραχύχρονα Προγράµµατα ανά µαθητικό τµήµα στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου  

� πρόγραµµα µε θέµα «∆ιαδίκτυο.. αυτός ο άγνωστος φίλος µου», τρείς δίωρες συναντήσεις, 

µαθητές Ε και ΣΤ τάξης 

� πρόγραµµα µε θέµα «Ξέρω ποιος είµαι, ξέρω τι νοιώθω, είµαι εγώ», τρείς δίωρες συναντήσεις, 

µαθητές Α και Β τάξης 

� πρόγραµµα βασισµένο στο υλικό «Κάπνισµα; Όχι εµείς!», δυο δίωρες συναντήσεις, µαθητές Ε 

και ΣΤ τάξης  

Βραχείες Παρεµβάσεις ανά µαθητικά τµήµα στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου  

� παρέµβαση µε θέµα «Μιλώντας µε τα συναισθήµατα µου», µαθητές Γ και ∆ τάξης   

� παρέµβαση µε θέµα «∆ιαφορετικοί, αλλά ίσοι», µαθητές Γ και ∆ τάξης  

� παρέµβαση µε θέµα «Πως επιλέγω και γιατί», µαθητές Ε και ΣΤ τάξης  

� παρέµβαση µε θέµα «Όταν είµαι ο εαυτός µου µπορώ!», µαθητές Α και Β τάξης  

� παρέµβαση µε θέµα «Πόσο µου αρέσει να κάνω φίλους!», µαθητές Β και Γ τάξης  

� παρέµβαση µε θέµα « Όταν η βία και ο εκφοβισµό χτυπούν την πόρτα του σχολείου», µαθητές 

όλων των τάξεων  

Βραχείες Παρεµβάσεις σε µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε την 

∆ηµόσια Βιβλιοθήκη «Ο Παλαµήδης»  

Για την σχολική χρονιά 2014-2015 πραγµατοποιείται το πρόγραµµα «Μαθαίνω να αντιστέκοµαι, µπορώ 

να επιλέγω», µιας δίωρης συνάντησης, στο χώρο της Βιβλιοθήκης, µε ένα µαθητικό τµήµα την 

εβδοµάδα.  

 

Οµάδα στόχος Εκπαιδευτικοί       

Εκπαιδευτικά Σεµινάρια  

� Για Εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικών Σχολίων στο Υλικό «Κάπνισµα; Όχι εµείς!», των Κέντρων 

Πρόληψης ∆ίκτυο Άλφα, Έκφραση, Ελπίδα, Όραµα, Πυξίδα, Σείριος και των ΕΚΤΕΠΝ, 

ΕΠΙΨΥ, ΟΚΑΝΑ, Θεαγένεια Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο και 4
η
 Υγειονοµική Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

� Για τους Νηπιαγωγούς στο Υλικό « Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο», του 

Κέντρου Πρόληψης Πυξίδα 

� Για τους Εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Υλικό «Ξέρω τι ζητάω», του 

Κέντρου Πρόληψης Πυξίδα.  

Σεµινάρια Ευαισθητοποίησης 

� Για εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικών Σχολείων µε θέµα «Κοιτώντας το σχολείο µέσα από τα µάτια 

των µαθητών» 

Εποπτεία- ΣυστηµατικήΕπιστηµονικη Στήριξη    

� Συστηµατική εβδοµαδιαία εποπτεία σε Εκπαιδευτικούς, που εφαρµόζουν Πρόγραµµα Αγωγής 

Ψυχικής Υγείας στο χώρο του Σχολείου,  

Νηπιαγωγοί 17, σε 13 Νηπιακά Τµήµατα  

Εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικών Σχολείων 45, σε 47 Μαθητικά Τµήµατα  

 
 
 

 

Οι ∆ράσεις µας…  



Επι ∆ράσεις 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Οµάδα στόχος Γονείς  

 

Βραχείες παρεµβάσεις  

 

� παρέµβαση µε θέµα «Ενισχύοντας την αυτοεκτίµηση στα παιδιά µας» 

� παρέµβαση µε θέµα «Επικοινωνώντας µε τα µικρά παιδιά µας» 

� παρέµβαση µε θέµα «Εφηβεία, η ηλικία των αλλαγών» 

Βιωµατικά Εργαστήρια 6συναντήσεων  

� Βιωµατικά Εργαστήρια µε γονείς παιδιών που φοιτούν σε ∆ηµοτικά Σχολεία  

� Βιωµατικά Εργαστήρια γονέων µε παιδιά που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία 

Οµάδα Γονέων 12Εβδοµαδιαίων συναντήσεων 

� Οµάδα µε γονείς Παιδιών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

 

Οµάδα Στόχος Ένοπλες ∆υνάµεις 

Βραχείες παρεµβάσεις 

Βραχεία Παρέµβαση µε θέµα «Οι εξαρτήσεις στη Ζωή µας»    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οι ∆ράσεις µας…  



Επι ∆ράσεις 
______________________________________________________________ 
 

 

                                   Το µανιφέστο    

                                 της χαρούµενης  

                                     παιδικής     

                                      ηλικίας 
                              Πώς να  

                                   προστατεύσουµε το  

                                 παιδί µας από τη  

                                  νοοτροπία του     

                                  υπερ-γονεϊσµού  
                                     Carl Honore 
                                               Εκδόσεις Αερόστατο    
Το µανιφέστο της χαρούµενης παιδικής ηλικίας είναι 

µια συναρπαστική µατιά στην παιδική ηλικία της 

εποχής µας και στο πως µεγαλώνουµε µια γενιά από 

κουρασµένα παιδιά – φορτωµένα µε υποχρεώσεις και 

στόχους.      

Εδώ και πολλές γενιές, η ανατροφή των παιδιών 

έµοιαζε αρκετά απλή υπόθεση: πήγαιναν στο σχολείο 

µερικές ώρες την ηµέρα, ασχολούνταν µε τον 

αθλητισµό και τα χόµπι τους και τον υπόλοιπο χρόνο 

έπαιζαν ή, πολύ απλά, ονειρεύονταν… αυτή η 

προσέγγιση έχει πλέον αλλάξει: τα παιδιά µας έχουν 

λιγότερο ελεύθερο χρόνο, είναι πιο ευαίσθητα, 

πιεσµένα και λιγότερο χαρούµενα.           

Πολλές φορές, κάτω από ένα πιεστικό πρόγραµµα 

κρύβονται οι υπερβολικές γονικές προσδοκίες. Αν 

αφήσουµε τα παιδιά µας να ανακαλύψουν ποια είναι, 

αντί να τους επιβάλλουµε να γίνουν όπως εµείς 

θέλουµε να είναι, αν δεν πιέζουµε τα πράγµατα και 

αποδεχτούµε πως η πιο σηµαντική γνώση και 

εµπειρία συχνά δεν αποτιµώνται µε ένα καλό 

βιογραφικό, τότε ίσως τα παιδιά µας µπορέσουν να 

απολαύσουν πραγµατικά τα πρώτα χρόνια της ζωής 

τους.         

Εξετάζοντας τις τελευταίες επιστηµονικές έρευνες 

και παίρνοντας συνεντεύξεις από ειδικούς και 

οικογένειες σε όλο τον κόσµο, ο Καρλ Ονορέ 

αποδεικνύει πως η ανατροφή των παιδιών µας δεν 

χρειάζεται να µοιάζει µε αγώνα ταχύτητας.        

Το βιβλίο αυτό δεν είναι ένα ακόµα εγχειρίδιο για 

γονείς, αλλά ένα κάλεσµα για κινητοποίηση: 

οφείλουµε να κάνουµε κάτι καλύτερο για τα παιδιά 

µας.     

 

 

 

 

 

 

                                              Μεγαλώνοντας  

                                      µέσα στην  

                                       ελληνική  

                                      οικογένεια  
                                       Η ψυχοσεξουαλική 

                                            ανάπτυξη του  

                                            παιδιού και ο  

                                          ρόλος των γονιών 
                                            Ματθαίος Γιωσαφάτ 

                                                Εκδόσεις Αρµός 

   Το βιβλίο αυτό είναι η καταγραφή, µε µικρές 

διορθώσεις και συµπληρώσεις, τεσσάρων 

διαλέξεων που οργανώθηκαν στον Αρµό, µε 

τίτλο Μεγαλώνοντας µέσα στην οικογένεια. Η 

συµµετοχή του κοινού υπήρξε πολυπληθής και 

ζωντανή, µε πολλές ερωτήσεις, που 

καταγράφονται στο βιβλίο µαζί µε τις 

απαντήσεις του οµιλητή. Είναι πολύ γνωστό 

και αποδεκτό σήµερα ότι η παιδική ηλικία 

καθορίζει σε σηµαντικότατο βαθµό την όλη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και την πορεία 

της ζωής του κάθε ατόµου. Στα κείµενα 

περιγράφονται τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής 

ανάπτυξης του παιδιού, από την σύλληψη, την 

εµβρυική περίοδο και τα επόµενα στάδια, 

µέχρι την πρώτη ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας γύρω στα 5-6 χρόνια. 

"Το παιδί είναι ο πατέρας του ενήλικου" είπε ο 

Freud, εννοώντας ότι οι εµπειρίες του παιδιού 

καθορίζουν την προσωπικότητά τους όταν 

είναι ενήλικος. Ασφαλώς παίζουν ρόλο και οι 

κληρονοµικές καταβολές, αλλά γι' αυτές δεν 

µπορούµε να κάνουµε ακόµη κάτι ουσιαστικό. 

Γνωρίζουµε σήµερα, από την Ψυχανάλυση κι 

άλλες σχετικές επιστήµες, τον τεράστιο, 

καθοριστικό ρόλο των γονιών- και το βιβλίο 

επικεντρώνεται ακριβώς σ' αυτό το ρόλο. Τι 

είναι σωστό, τι λάθος στη συµπεριφορά των 

γονιών; Πώς η συµπεριφορά αυτή καθορίζεται 

από την δική τους παιδική ηλικία; 
Η ιδιαιτερότητα του βιβλίου αυτού είναι η 

ψυχαναλυτική προσέγγιση σε συνδυασµό µε τα 

νεώτερα δεδοµένα των Νευροεπιστηµών, ώστε να 

προσφέρει λιτά και κατανοητά στο ευρύ 

µορφωµένο κοινό τις σύγχρονες σωστές 

επιστηµονικές απόψεις για την ανατροφή των 

παιδιών.  

    Κάτι για    

       ∆ιάβασµα… 



Επι ∆ράσεις 

__________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                   

 
                                   Βρισκόµαστε στη Γαλλική                                                   

                                   επαρχία στα µέσα του 20
ου

    

                                  αιώνα, σε ένα σχολείο για  

                                  ορφανά και ατίθασα παιδιά.  

                                  ∆ιευθυντής του σχολείου είναι ο  

                                  αυστηρός κύριος Ρασίν ο  

                                  οποίος πιστεύει ότι κάθε αταξία   

                                  θα πρέπει να τιµωρείται µε  

                                  αυστηρό τρόπο. 

 

Φυσικά η απειλή δεν έχει κανένα αποτέλεσµα στους 

µικρούς µαθητές. Γι’ αυτό θα φτάσουν ενισχύσεις. 

Η άφιξη του δασκάλου και µουσικού Ματιέ, 

το1949, θα ανατρέψει τα πάντα. 

Ο ευγενικός δάσκαλος βλέπει σε κάθε παιδί ένα 

σύνολο άπειρων δυνατοτήτων, σε αντίθεση µε το 

διευθυντή του σχολείου. ∆ηµιουργώντας µια 

χορωδία προσπαθεί να µεταµορφώσει τους µαθητές 

και να τους πειθαρχήσει χωρίς τη χρήση βίας. 

Αυτό όµως δεν αποτελεί πρόκληση µόνο για τα 

παιδιά αλλά και για τον Ματιέ, αφού καλείται να 

φέρει εις πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς είναι 

ένας αποτυχηµένος µουσικός. Μέσα από τη 

χορωδία γεννιούνται απρόσµενες φιλίες όπως αυτή 

του δασκάλου µε τον  µικρό Πεπινώ, ο οποίος 

περιµένει κάθε Σάββατο την επίσκεψη του πατέρα 

του χωρίς να γνωρίζει ότι έχει σκοτωθεί κατά τη 

διάρκεια του πολέµου.  

Μια διαχρονική ιστορία για την παιδική ηλικία. 

Ένα αυστηρό οικοτροφείο, απείθαρχα παιδιά, µια 

χορωδία που τα φέρνει το ένα κοντά στο άλλο. Όλα 

συνεισφέρουν σε κάτι που είναι µια έξοχη 

αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας σαν σύµβολο. 

 

Οι εικόνες που σχετίζονται µε την παιδική ηλικία 
µας είναι πολύ οικείες. Όλα τα µηνύµατα που έχουµε 
λάβει σε αυτή την ηλικία έχουν καθοριστική σηµασία 
στη ζωή µας αργότερα. Είναι αυτά που 
διαµορφώνουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιδρούµε 
στη ζωή µας αργότερα. Εφήµερες χαρές, 
απαρηγόρητα δάκρυα, όλα περνάνε, όµως τίποτα δεν 
ξεχνιέται. Και αν µια µουσική νότα, µια µελωδία 
τυχαίνει να συνδέεται  µε αυτές τις εικόνες, η 
σφραγίδα τους είναι σίγουρα πιο έντονη! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η 14χρονη Άννυ το δεύτερο 

παιδί µιας µεσοαστικής  

οικογένειας, γίνεται φίλη  

διαδικτυακά µε τον Charlie που  

νοµίζει ότι είναι ένας συνοµήλικος 

Καλιφορνέζος. Μιλά µαζί του, 

δένεται, τον εµπιστεύεται, του  

εξοµολογείται τις ανησυχίες και  

τους φόβους της. 

Καθώς η σχέση τους γίνεται  

όλο και πιο στενή η Άννυ µαθαίνει ότι ο 

συνοµιλητής της  δεν είναι ο δεκαεξάχρονος που 

νόµιζε αρχικά αλλά εικοσάρης, εικοσιπεντάρης και 

όταν τελικά τον συναντά βλέπει µπροστά της έναν 

άντρα γύρω στα σαράντα. 

Ο Charlie εκµεταλλεύεται την παιδική της αφέλεια 

και την εµπιστοσύνη που εκείνη του δείχνει και την 

κακοποιεί σεξουαλικά. Όταν αυτό γίνεται γνωστό, 

η οικογένεια της µικρούλας, ο κόσµος της όλος 

κλονίζεται. 

 

 

Είναι µια ταινία για τους κινδύνους του ∆ιαδικτύου! 
Στοχεύει στην αφύπνιση, την προειδοποίηση , την 
αντιµετώπιση και αφορά όλους µας. 
Το ∆ιαδίκτυο και όλες οι άλλες διαδραστικές 
τεχνολογίες αποτελούν στις µέρες µας πολύ 
σηµαντικά µέσα πληροφόρησης, ενηµέρωσης, 
επικοινωνίας, διασκέδασης, ψυχαγωγίας. 
Άλλαξαν …τον τρόπο που δουλεύουµε 
                …τον τρόπο που επικοινωνούµε 
                … τον τρόπο που ερχόµαστε σε επαφή 
Όµως ο εικονικός και παράλληλα τόσο ελκυστικός 
αυτός κόσµος, όπως άλλωστε και ο πραγµατικός 
στον οποίο ζούµε, κρύβει κινδύνους. 
Είναι άραγε ένα παιδί σε θέση να κρίνει και να 
αποφύγει τους κινδύνους που κρύβονται εκεί; 
Είναι άραγε ένας ενήλικας έτοιµος να κατανοήσει 
και να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάτι για να δεις..            

ς… 



Επι ∆ράσεις 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Την Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου 2014 η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 
και ο σύλλογος Όραµα Ελπίδας πραγµατοποίησαν µια πολύ ενδιαφέρουσα ηµερίδα στο Βουλευτικό Ναυπλίου µε 
θέµα «∆ωρεά Μυελού των Οστών -∆ώρο Ζωής» 
Μια βραδιά πολύ συγκινητική µε στόχο την ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της κοινωνίας 
 
Η µεταµόσχευση αιµοπιητικών κυττάρων ή µυελού των οστών, όπως  

συνηθιζόταν  να λέγεται παλιότερα, αποτελεί µια καθιερωµένη θεραπεία για την 

 αντιµετώπιση αρκετών σοβαρών αιµατολογικών νεοπλασµατικών και γενετικών νοσηµάτων 

Στόχος της είναι η αντικατάσταση του παθολογικού µυελού των οστών από υγιή κύτταρα. 
Τα υγιή κύτταρα λαµβάνονται από ένα συγγενή ή εθελοντή δότη και δηµιουργούν  

στο λήπτη ένα νέο, υγιές αιµοποιητικό σύστηµα. Η µεταµόσχευση αποτελεί κυριολεκτικά «θεραπεία 

σωτηρίας» για ασθένειες, όπως η λευχαιµία, η απλαστική αναιµία, οι κληρονοµικές ανοσοανεπάρκειες, η 

µεσογειακή αναιµία, που δεν µπορούν να θεραπευτούν µε άλλο τρόπο. 

Προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί η µεταµόσχευση είναι  να υπάρχει ένας κατάλληλος δότης 

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη πραγµατοποιούνται περισσότερες από 15000 αλλογενείς µεταµοσχεύσεις µυελού των 

οστών και στις περισσότερες ο δότης είναι εθελοντής που δεν έχει συγγένεια µε τον πάσχοντα. Όµοια και στη 

χώρα µας, από τους 200 περίπου ασθενείς που µεταµοσχεύονται  ετησίως οι περισσότεροι λαµβάνουν µόσχευµα 

από µη συγγενή εθελοντή δότη. 

Τα µοσχεύµατα από εθελοντές δότες που παίρνουν οι Έλληνες ασθενείς, παιδιά κι ενήλικες, προέρχονται στην 

πλειοψηφία τους από το εξωτερικό, διότι ο αριθµός των Ελλήνων εθελοντών είναι ιδιαίτερα µικρός. Αυτό δεν 

οφείλεται σε αδιαφορία και σε έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά σε έλλειψη ενηµέρωσης.  

Η εγγραφή Ελλήνων στην Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί η κοινή καταγωγή 

αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης συµβατού δότη για έναν Έλληνα ασθενή που χρειάζεται µεταµόσχευσή.  

Αν αυξηθεί ο αριθµός των Ελλήνων εθελοντών δοτών, θα µπορεί να βρεθεί το κατάλληλο µόσχευµα για την 

πλειοψηφία των ασθενών χωρίς απειλητικές για την ζωή τους καθυστερήσεις και µε µηδαµινό κόστος.   

                                                                                                   (από το έντυπο του συλλόγου Όραµα Ελπίδας)   
 

 

 
Το Σάββατο 13 ∆εκεµβρίου το Γυµνάσιο Αγίας Τριάδας και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αργολίδας, παρουσίασαν, την 
Μουσικοχορευτική παράσταση «Αγέλαστη Πολιτεία», των Αδερφών Κατσιµίχα, στο Μπουσουλοπούλειο Θέατρο 
Άργους.  
Μια εξαιρετική προσπάθεια των δυο Σχολικών Μονάδων, που αξίζει πολλά συγχαρητήρια τόσο για το 

αποτέλεσµα όσο για την συνεργασία τους αυτή καθ’ αυτή. Οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι µαθητές δούλεψαν 

µαζί µε µεράκι, για την υλοποίηση της και το αποτέλεσµα ήταν συγκινητικό.      

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Με µια        

          µατιά… 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ΚΕΝΤΡΟ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

               ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ   «Ελπίδα Ζωής» 
                                                                         σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ 

 
 
 
 
 
              


