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     Είναι γνωστό ότι γονιός γίνεσαι, δεν γεννιέσαι. Η τέχνη του 
να είσαι γονιός διδάσκεται. Στη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα, αυτή η διδαχή 

     παρουσιάζει απαιτήσεις και ελλείμματα. Τα ελλείμματα στην 
ψυχοεκπαίδευση του γονιού έχουν σχέση με: 

• α) με τις αλλαγές του μοντέλου της οικογένειας 
• β) με τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, 
• γ) με την έλλειψη εκπαίδευσης κατά τα χρόνια των εγκυκλίων 

σπουδών (δηλαδή αγωγή υγείας, σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση). 



«Γεννιέσαι δύο φορές :
η μία οδηγεί στην απλή ύπαρξη,

η άλλη στην ίδια τη ΖΩΗ» 

                      Jean Jaques Rousseau
             



«Ο γιός αισθάνεται ίσος με τον πατέρα.

Δεν σέβεται καθόλου τους γονείς του.  

Το μόνο που θέλει είναι να είναι ελεύθερος. 

Οι μαθητές προσβάλουν τους δασκάλους τους. 

Και πάνω απ’ όλα τούτα, στο όνομα της ελευθερίας 
και της ισότητας, υπάρχει παντού η ερωτική 

πράξη»

                                                    Πλάτων 427-347 AC
                                                        «Πολιτεία»



ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΦΗΒΕΙΑ : 
•  Μεταβατική αναπτυξιακή 
   περίοδος που θα οδηγήσει στην ενηλικίωση

• Εξαναγκασμός εγκατάλειψης της εξιδανίκευσης που 
συνόδευε την παιδική ηλικία και αποδοχής της 
πραγματικότητας

• Σκληρή διαδικασία άγχους 



    Χαρακτηριστικά εφηβείας

• Περιέργεια-πειραματισμός

• Ριψοκίνδυνη συμπεριφορά

• Αμφισβήτηση γονεϊκής εξουσίας



Περιβαλλοντικό χάος
• Οικογενειακή δυσλειτουργίαΟικογενειακή δυσλειτουργία

• MMΜΕ-ΔιαδίκτυοΜΕ-Διαδίκτυο

• Κοινωνικο-οικονομική κρίσηΚοινωνικο-οικονομική κρίση  

• Ανεργία γονέων-υπεραπασχόλησηΑνεργία γονέων-υπεραπασχόληση

• ΕγκληματικότηταΕγκληματικότητα  

• Εκπαιδευτικό έλλειμμαΕκπαιδευτικό έλλειμμα  



• Έκθεση σε ερεθίσματα από μικρή ηλικία- 
μεγάλη συχνότητα

• ΜΜΕ-Διαδίκτυο
 
• Επανάληψη-“normalization”



1. Γιατί οι έφηβοι επαναλαμβάνουν 
συμπεριφορές που έχουν αποδειχθεί 
επιβλαβείς στο παρελθόν;

  

2. Γιατί οι έφηβοι δρουν πριν σκεφθούν;

3. Γιατί έφηβοι ευφυείς μπορεί να έχουν 
ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, ειδικά εάν 
βρίσκονται με συνομηλίκους τους;



Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου:Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου:
πολυπαραγοντικό αποτέλεσμαπολυπαραγοντικό αποτέλεσμα

• Νευροβιολογικό υπόβαθροΝευροβιολογικό υπόβαθρο

• Γενετικός παράγοντας-ψυχική δυσκολίαΓενετικός παράγοντας-ψυχική δυσκολία

• Ευαλωτότητα προσωπικότηταςΕυαλωτότητα προσωπικότητας

• Περιβάλλον (οικογενειακό, σχολικό,Περιβάλλον (οικογενειακό, σχολικό,
                                          ευρύτερο κοινωνικό-ευρύτερο κοινωνικό-
                                          οικονομικό-πολιτισμικό)οικονομικό-πολιτισμικό)



• Oι παράγοντες που κάνουν κάθε έφηβο να είναι αυτό που 
είναι, να αντιδρά όπως αντιδρά, να εξελίσσεται όπως 
εξελίσσεται, είναι πολλοί και ενεργούν ακόμη και πριν από 
την σύλληψη. Όσο νωρίτερα εμφανίζονται στο ενδομήτριο 
και κυρίως στο εξωμήτριο περιβάλλον, τόσο σημαντικότερη 
είναι η επίδρασή τους.  Ενώ όμως τα γενετικά αίτια δεν 
μπορούμε να τα μεταβάλλουμε στην σημερινή κατάσταση 
των γνώσεων μας, έχουμε την δυνατότητα με μέτρα 
κοινωνικά, εκπαιδευτικά, ιατρικά να βοηθήσουμε στην 
καλύτερη ανάπτυξη των γενετικών δυνατοτήτων κάθε ατόμου 
που καθορίζονται και προσδιορίζονται στην σύλληψη.



Πώς ένας γονιός μπορεί να καταλάβει Πώς ένας γονιός μπορεί να καταλάβει 
ότι κάτι «δεν πάει καλά»;ότι κάτι «δεν πάει καλά»;

Σημάδια :

Διατροφική διαταραχή
Διαταραχές ύπνου
Πτώση σχολικής επίδοσης
Απομόνωση (αδιαφορία για φίλους,   

        φλέρτ κ.λπ.)
Αδιαφορία για την εμφάνιση και τη 

σωματική υγιεινή



«Χρυσοί κανόνες» για γονείς«Χρυσοί κανόνες» για γονείς

• Συναισθηματική κάλυψη – «άνευ όρων» 
αγάπη

• Όρια 

• Παράδειγμα ζωής  

• Ειλικρίνεια 

• Σεβασμός της προσωπικότητας 

   του παιδιού





Μελλοντικές ΣυναντήσειςΜελλοντικές Συναντήσεις

• 9/12  2015 
- Υπεργονεϊσμός, Όλγα Μαλέα
- Συζήτηση – διαπραγμάτευση με τον έφηβο,
    Ειρ. Μηνοπούλου, Σπ. Ραπάνου
- Το πρόγραμμα «Οικοδεσμός», Ελ. Γείτονας



Μελλοντικές Συναντήσεις (1)Μελλοντικές Συναντήσεις (1)

• Εκφοβισμός

• Τεχνολογία



Μελλοντικές Συναντήσεις (2)Μελλοντικές Συναντήσεις (2)

• Σεξουαλικότητα, Εμβολιασμοί

• Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, εξαρτήσεις

• Διατροφή, πρόληψη
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τηλ. 210-7710824, 213-2009806, 8001180015
www.youth-health.gr
info@youth-health.gr

http://www.youth-health.gr/


Γραμμή Στήριξης  80011 80015 Γραμμή Στήριξης  80011 80015 



Youth Power : Youth Power : 
ένα Πρόγραμμα Πρόληψης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής –ένα Πρόγραμμα Πρόληψης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής –

Life CoachingLife Coaching

«

Ηλικία-Στόχος:  έφηβοι 10-12 ετών,  Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (life coaching) με στόχους: 

1.  την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης & την διαχείριση της

     δυσκολίας

2.  τον σεβασμό της διαφορετικότητας

3.  την εκμάθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου

4.  την καλλιέργεια αξιών (έννοια της ευτυχίας, αποφυγή

    σεξιστικών προτύπων & επιβολής  με βίαιους τρόπους

    διεκδίκηση με κώδικα ηθικής κ.α. )

5.  την ανάπτυξη φίλτρου των μηνυμάτων από τα ΜΜΕ & το

    διαδίκτυο

6. την δημιουργία κουλτούρας «έξυπνου» καταναλωτή 



Συμπληρωματικές ΔράσειςΣυμπληρωματικές Δράσεις

• Αφύπνιση των γονέων, των εκπαιδευτικών και της κοινής Αφύπνιση των γονέων, των εκπαιδευτικών και της κοινής 
γνώμηςγνώμης

• Βελτίωση της διαθεσιμότητας των πόρων που απευθύνονται Βελτίωση της διαθεσιμότητας των πόρων που απευθύνονται 
στα παιδιά και τους εφήβουςστα παιδιά και τους εφήβους

• Ερευνητικό έργο και παροχή ερευνητικών δεδομένων στο Ερευνητικό έργο και παροχή ερευνητικών δεδομένων στο 
κράτος και τη δημόσια υγεία υπηρεσιών, για το σχεδιασμό κράτος και τη δημόσια υγεία υπηρεσιών, για το σχεδιασμό 
σχετικών πολιτικών πρακτικώνσχετικών πολιτικών πρακτικών



Ετήσιο Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής-Ετήσιο Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής-
        State of the Art Adolescent Medicine CourseState of the Art Adolescent Medicine Course

     1-2  Απριλίου 2016
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