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Ιατρικής Σχολής

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Τραυλισμό καθιερώθηκε το 1998, με
πρωτοβουλία του Καλιφορνέζου ακτιβιστή Μάικλ Σούγκαρμαν κι
έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Οκτωβρίου. Με την πάροδο
του χρόνου υιοθετήθηκε από τις παγκόσμιες οργανώσεις για τον
τραυλισμό (ELSA, ISA, IFA).

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Τραυλισμό (International
Stuttering Awareness Day) είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού,
η ενημέρωση των γονέων και των προσώπων που τραυλίζουν στις
σύγχρονες απόψεις για τον τραυλισμό και τη θεραπεία του, η
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των
παιδιάτρων, των θεραπευτών και των λοιπών επαγγελματιών

ψυχικής υγείας και κυρίως, το «άνοιγμα» της συζήτησης για ένα
θέμα που πολλοί «αποφεύγουν».

Ένα 5% των παιδιών προσχολικής ηλικίας τραυλίζουν, πράγμα που
σημαίνει ότι περισσότερα από 50.000 παιδιά στην Ελλάδα
αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Για την πλειοψηφία, η
κατάσταση είναι προσωρινή και την ξεπερνούν καθώς μεγαλώνουν,
αλλά περίπου το 1/3 αν δεν βοηθηθούν έγκαιρα, κινδυνεύουν να
αναπτύξουν τραυλισμό και στην ενήλικη τους ζωή.

Τι είναι ο Τραυλισμός;
Ο τραυλισμός είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας. Ο
Τραυλισμός αποτελεί ένα σωματικό και ψυχολογικό τρόπο
αντίδραση που χαρακτηρίζεται από υπερβολικές διακοπές και
διαφοροποιήσεις της κινητικότητας της ομιλίας οι οποίες
επηρεάζουν την διαδοχή των λέξεων, το ρυθμό καθώς και το
χρονισμό της ομιλίας και της επικοινωνίας ( D.Cross 2000).
Αποτελεί μία σύνθετη διαταραχή που συνήθως χαρακτηρίζεται από
διακοπτόμενη ροή ομιλίας λόγω επαναλαμβανόμενων κολλημάτων,
επαναλήψεων ή επιμηκύνσεων ήχων στην αρχή ή τη μέση της λέξης.
Συχνά συνοδεύονται από αντανακλαστικές συσπάσεις του προσώπου
ή του σώματος και σε ορισμένες περιπτώσεις από απώλεια
βλεμματικής επαφής και απώλεια ελέγχου του ρυθμού της
αναπνοής. Τα λεκτικά συμπτώματα συσχετίζονται με αρνητικά
συναισθήματα όπως είναι ο φόβος για λεκτική επικοινωνία ή ένα
αίσθημα επικοινωνιακής ανεπάρκειας και ανασφάλειας και με
συμπεριφορές αποφυγής όπως είναι η αποφυγή λέξεων, προσώπων, ή
επικοινωνιακών περιστάσεων. Στα παιδιά σχολικής ηλικίας και
στους ενηλίκους εμφανίζεται με συχνότητα 1% του συνολικού
πληθυσμού ενώ το ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας που
για κάποιο διάστημα της ζωής τους εμφάνισαν δυσκολίες ροής
αγγίζει το 5%. Είναι 3 φορές συχνότερος σε οικογένειες με
ανάλογο κληρονομικό ιστορικό και 4 φορές συχνότερος στα αγόρια
από ότι στα κορίτσια.

Ποια τα χαρακτηριστικά της ομιλίας των
παιδιών που τραυλίζουν;
Στην ομιλία των ατόμων που τραυλίζουν παρατηρούνται συνήθως:–
επαναλήψεις ήχων και συλλαβών– επαναλήψεις μονοσύλλαβων
λέξεων– επιμηκύνσεις ήχων– επιφωνήματα όπως «εεε…», «μμμ…»–
παύσεις ανάμεσα σε μια λέξη– παύσεις της ομιλίας–

αντικατάσταση λέξεων με περιφράσεις για την αποφυγή δύσκολων
λέξεων– παραγωγή λέξεων με μεγαλύτερη ένταση της φωνής

Αναλογία αγοριών κοριτσιών:Τα αγόρια έχουν περισσότερες
πιθανότητες να τραυλίσουν σε σχέση με τα κορίτσια με αναλογία
4:1, ενώ το ένα τέταρτο των παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη
περνούν κάποια περίοδο της ζωής τους τραυλίζοντας.

Πώς εμφανίζεται ο τραυλισμός και σε ποια
ηλικία;
Γιατί και πως εμφανίζεται ο τραυλισμός, είναι ένα από τα πιο
συχνά ερωτήματα που ταλανίζουν κάθε
άτομο που εκδηλώνει
τραυλισμό αλλά και τους γονείς των παιδιών που τραυλίζουν. Οι
Περισσότεροι μελετητές δέχονται ότι ο τραυλισμός εμφανίζεται
στην πλειοψηφία των παιδιών περί τα 2 με 6 έτη, αλλά πιθανά η
προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει από την άρθρωση των πρώτων
κιόλας φθόγγων. Η απότομη φυσική ανάπτυξη
και νευρολογική
ωρίμανση έχει αρνητικά και θετικά σημεία όσον αφορά την
ομαλότητα του λόγου, από τη μία πλευρά η ωρίμανση αυξάνει το
λειτουργικό χώρο του εγκεφάλου ενώ από την άλλη, μπορεί να
δυσκολέψει ή να καθυστερήσει κάποιες
διεργασίες οι οποίες
δρουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Τέτοιου είδους ανταγωνιστικές
διεργασίες είναι η ανάπτυξη του λόγου και η ικανότητα της
βάδισης. Τα παιδιά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις πρώτα να
βαδίσουν και μετά να μιλήσουν ή και το αντίστροφο, αλλά και τα
δύο δεν μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα στον ίδιο βαθμό
επιτυχίας (R.Netsel,1981) Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται
συνήθως μεταξύ του δεύτερου και του πέμπτου έτους σαν μία
δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας που χαρακτηρίζεται κυρίως από
επαναλήψεις της αρχικής συλλαβής, επαναλήψεις ολόκληρων λέξεων
(κυρίως μικρών) ή φράσεων και σπανιότερα από απώλεια ελέγχου
του ρυθμού της αναπνοής, μπλοκαρίσματα και συσπάσεις του

προσώπου. Για πολλά παιδιά (όχι για όλα) η δυσχέρεια αυτή
είναι ένα αναμενόμενο, φυσιολογικό και παροδικό χαρακτηριστικό
του σταδίου εξέλιξης της ομιλίας στο οποίο βρίσκονται. Για
άλλα παιδιά τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι τα σημάδια ενός
αρχόμενου τραυλισμού. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, πριν
την εμφάνιση της δυσχέρειας στη ροή της ομιλίας προηγείται μία
περίοδος καλής ομιλίας χωρίς κολλήματα ή επαναλήψεις. Η
εκκίνηση μπορεί να είναι σταδιακή ή και αιφνίδια. Άλλες φορές
σχετίζεται με κάποιο σημαντικό γεγονός στη ζωή του παιδιού και
άλλες όχι.Μελέτες του εγκεφάλου ατόμων με τραυλισμό δεν έχουν
γίνει δυστυχώς αρκετές, λόγω του υψηλού κόστους και της
πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η διαταραχή. Κοινά αποδεκτή
είναι η άποψη, ότι το αριστερό ημισφαίριο είναι πιο
εξειδικευμένο όσον αφορά τις γλωσσικές διεργασίες, λόγω της
ικανότητας της ταχύτερης επεξεργασίας εναλλασσόμενων
ερεθισμάτων, όπως αυτά της ομιλίας ενώ το δεξί ημισφαίριο
συνδέεται περισσότερο με την επεξεργασία των μουσικών
ερεθισμάτων και άλλων ερεθισμάτων του περιβάλλοντος χώρου.
Μελέτες των ( D.McFarland & W. Moore 1982 in T.Peters & Guitαr
1991) έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γλωσσικών
διεργασιών ανθρώπων που τραυλίζουν, πραγματοποιείται στο δεξί
ημισφαίριο, αλλά δεν έχει αποδειχτεί, εάν αυτές οι
μετατοπίσεις είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα του τραυλισμού.
Επιστημονικά είναι γνωστό ότι οι δραστηριότητες του δεξιού
ημισφαιρίου είναι συνδεδεμένες με την συναισθηματική έκφραση
και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στην υπόθεση ότι ο τραυλισμός
έχει άμεση σχέση με την συναισθηματική φόρτιση κατά την ώρα
της επικοινωνίας. Αλλά ακόμα δεν είναι τεκμηριωμένο εάν λόγω
αυτού εκδηλώνεται η διαταραχή ή αυτό είναι αποτέλεσμα της
γλωσσικής ολοκλήρωσης σε γενικότερο πλαίσιο.

Ο τραυλισμός έχει νευρολογική βάση και σχετίζεται με τον
γενετικό προγραμματισμό του εγκεφάλου του παιδιού και την
κληρονομικότητα. Δευτερογενώς τα λεκτικά συμπτώματα
συσχετίζονται με αρνητικά συναισθήματα όπως είναι ο φόβος για
λεκτική επικοινωνία ή ένα αίσθημα επικοινωνιακής ανεπάρκειας
και ανασφάλειας και με συμπεριφορές αποφυγής όπως είναι η
αποφυγή λέξεων, προσώπων, ή επικοινωνιακών περιστάσεων.Ο
τραυλισμός οφείλεται σε ένα συνδυασμό αναπτυξιακών,
περιβαλλοντικών αλλά και ψυχολογικών παραγόντων.Σημαντικό ρόλο
παίζουν εγγενείς και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η κληρονομική
προδιάθεση. Οι γενικότερες δυσκολίες που μπορεί να έχει το
παιδί στην ανάπτυξή του. Οι ειδικότερες δυσκολίες που μπορεί
να έχει στην εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας και η
επικοινωνιακή του ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Οι
απαιτήσεις που θέτει το περιβάλλον του παιδιού σε σχέση με τις
ικανότητες που έχει το παιδί με βάση την ανάπτυξή του. Ο
τρόπος που λειτουργούν οι σχέσεις μεταξύ των μελών της
οικογένειας. Οι αντιδράσεις του άμεσου και ευρύτερου
περιβάλλοντος του παιδιού στην εμφάνιση του τραυλισμού.
Σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του παιδιού ή της
οικογένειας τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Οι περισσότερες σύγχρονες οικογένειες ζουν σε γρήγορους

ρυθμούς, οργανώνοντας δραστηριότητες σε καθημερινό επίπεδο και
προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις διάφορες υποχρεώσεις μέσα
και έξω από το σπίτι και επιπλέον να καλύψουν τις διάφορες
ανάγκες των μελών τους. Οι
γρήγοροι αυτοί ρυθμοί της
συνεχόμενης χρονικής πίεσης συν τις διάφορες καταστάσεις που
μπορεί να προκύψουν, όπως συγκρούσεις και διαφωνίες σίγουρα
δεν είναι το ιδανικό περιβάλλον για ένα παιδί. Ακόμα και
παιδιά χωρίς τραυλισμό θα δυσκολευτούν να ακολουθήσουν αυτούς
τους ρυθμούς οι οποίοι λειτουργούν καταπιεστικά και δρουν
αρνητικά στο ψυχισμό τους. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο κλίμα τα
παιδιά γίνονται πιο ευαίσθητα στις δυσκολίες και τα λάθη τα
οποία συνοδεύουν το λόγο τους και ακριβώς αυτό το δεδομένο
μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση τραυλισμού. (P.Tonef
2006)Παρεμβαίνοντας με στόχο τον έλεγχο των ανωτέρω παραγόντων
–απαραιτήτως σε συνεργασία με τους γονείς- μπορούμε να
βοηθήσουμε στην πρόληψη μιας αρνητικής εξέλιξης στην ομιλία
του παιδιού.

Πότε
ο
«τραυλισμός»
ενός
παιδιού
προσχολικής ηλικίας μπορεί να εξελιχθεί
σε μια μονιμότερη κατάσταση;
Ανάμεσα στο δεύτερο και τον τρίτο χρόνο ζωής, τότε δηλαδή που
το παιδί εμπλουτίζει τόσο το λεξιλόγιο και το συντακτικό του,
όσο και την ικανότητα να μεταφράζει τις σκέψεις του σε λέξεις,
αρχίζουν να φαίνονται και τα πρώτα προβλήματα – αν υπάρχουν –
στο λόγο. Για παράδειγμα, πολλοί γονείς θα έχουν παρατηρήσει
ότι το παιδί επαναλαμβάνει κάποιες συλλαβές ή κομπιάζει με
κάποιες
λέξεις. Σ αυτές τις περιπτώσεις και σ’ αυτήν την
ηλικία έχουμε να κάνουμε με ένα φυσιολογικό φαινόμενο, το
λεγόμενο«φυσιολογικό τραυλισμό», που στις περισσότερες
περιπτώσεις σταδιακά εξαφανίζεται από μόνος του και κρατάει
για μερικές ημέρες ή και εβδομάδες.Σε κάποια παιδιά όμως ο
τραυλισμός αυτός δεν μειώνεται αλλά σταδιακά χειροτερεύει. Η

ομιλία τους δεν έχει την αναμενόμενη ροή. Επαναλαμβάνουν
ήχους, συλλαβές και ολόκληρες μονοσύλλαβες λέξεις. Δείχνουν να
πιέζονται κάθε φορά που προσπαθούν να πουν κάτι και έτσι
μιλούν με υπέρμετρη ένταση, επιμηκύνουν κάποιους ήχους και,
κάποιες φορές, κάνουν μία παύση στη μέση μιας λέξης. Στην
πραγματικότητα, καταλαβαίνουν ότι δυσκολεύονται να μιλήσουν
και γι αυτό προσπαθούν να «παρακάμψουν» αυτό που τους ενοχλεί.
Προτιμούν να το περιγράψουν με άλλα λόγια ή ακόμα και να το
δείξουν με κάποιον άλλον τρόπο. Όλα αυτά συνήθως συνοδεύονται
με δυσκολίες στην αναπνοή ή με κάποιο τικ του κεφαλιού ή των
ματιών.

Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία;
Η θεραπεία για ένα πρόβλημα σαν τον τραυλισμό εξαρτάται από
την οικογένεια. Οι γονείς είναι αυτοί που θα εντοπίσουν το
πρόβλημα και θα αποταθούν σε κάποιον ειδικό για τη λύση του. Η
καλύτερη περίοδος για να συμβουλευτεί ένας γονιός κάποιον
ειδικό είναι συνήθως 2 με 3 μήνες μετά από την εμφάνιση του
προβλήματος στα μικρά παιδιά και ακόμα πιο νωρίς στα
μεγαλύτερα. Γεγονός είναι ότι όσο πιο νωρίς αναφερθεί το
πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα θα αντιμετωπιστεί.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι
γονείς είναι:
1. Η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού είναι το πρώτο βήμα,
ώστε εμείς να εντοπίσουμε και το παιδί να εκφράσει αυτήν την
εσωτερική σύγκρουση που κρύβει.2. Η οικογενειακή θεραπεία
μπορεί να λύσει προβλήματα επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς
και το παιδί, ιδιαίτερα όταν είναι σε μικρή ηλικία (3-4
χρονών). Βασικός στόχος είναι οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί

τους να εκφράσει και να ξεπεράσει τις φοβίες ή τα άγχη του.3.
Βέβαια, αναγκαία θεωρείται και η λογοθεραπεία (ιδιαίτερα στα
μεγαλύτερα παιδιά και τους εφήβους) με την οποία εφαρμόζονται
τεχνικές χαλάρωσης, ασκήσεις της φωνής και ρύθμιση της
αναπνοής. Η λογοθεραπεία διαρκεί λιγότερο και έχει πιο άμεσα
αποτελέσματα συγκριτικά με την ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, ενώ η
λογοθεραπεία αντιμετωπίζει μόνο τα συμπτώματα, η ψυχοθεραπεία
αντιμετωπίζει τα αίτια του προβλήματος. Έτσι, ο συνδυασμός των
δύο είναι ουσιαστικά η πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για
τον τραυλισμό:
Ο τραυλισμός δεν αποτελεί σκόπιμη, προκλητική ή μιμητική
συμπεριφορά εκ μέρους του παιδιού, ούτε φυσιολογικό
στάδιο κατά την ανάπτυξη του λόγου.
Ο τραυλισμός δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα λόγου και
ομιλίας, αλλά έχει και
κοινωνικές προεκτάσεις.

πλείστες

ψυχολογικές

και

Η εκδήλωση των συμπτωμάτων του τραυλισμού δεν βρίσκεται
υπό τον έλεγχο του παιδιού.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις, ο
τραυλισμός ενδέχεται να είναι απόρροια μιας κληρονομικής
προδιάθεσης, η οποία ενεργοποιείται κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες σχετίζονται τόσο με
ορισμένα χαρακτηριστικά του παιδιού όσο και με
χαρακτηριστικά και αντιδράσεις του περιβάλλοντος του.
Ο τραυλισμός αποτελεί συχνά περιοδικό φαινόμενο και
ενδέχεται να περνά φάσεις έξαρσης και ύφεσης, ακόμη και
να εξαφανίζεται εντελώς για ορισμένα χρονικά διαστήματα.
Ο μηχανισμός εκδήλωσης του τραυλισμού συχνά συνδέεται με
συγκεκριμένους παράγοντες, για αυτό και επηρεάζεται
ανάλογα με την περίσταση και τα πρόσωπα που εμπλέκονται
σε αυτή. (Εξηγούμε για παράδειγμα στους γονείς γιατί το

παιδί μπορεί να μην τραυλίζει με όλα τα πρόσωπα, ή όταν
τραγουδά και να τραυλίζει περισσότερο όταν μιλάει στο
τηλέφωνο).
Σε περίπτωση που υπάρχουν συνοδά προβλήματα ή άλλα
συμπτώματα άγχους, εξηγούμε στους γονείς την πιθανή
σύνδεση μεταξύ τους.
Εξηγούμε στους γονείς ότι με τη θεραπευτική παρέμβαση
αναμένεται η υποχώρηση των συμπτωμάτων του τραυλισμού
και η βελτίωση του παιδιού σε πλείστους άλλους τομείς,
αλλά ότι η πλήρης και ολοσχερής εξάλειψη των συμπτωμάτων
του τραυλισμού δεν είναι εφικτή σε όλες τις περιπτώσεις.

Οδηγίες για γονείς και δασκάλους:
Όταν ένα παιδί τραυλίζει,

Αφήστε το να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει. Μην
διακόπτεται και μην σταματάτε την κουβέντα κάθε φορά που
τραυλίζει
Μην χρησιμοποιείτε φράσεις όπως “Προσπάθησε να μην
τραυλίζεις”, “Αυτή τη φορά τα κατάφερες όπως ο αδερφός
σου”, “Πάρε μια βαθιά ανάσα πριν ξεκινήσεις”, “Μίλα πιο
αργά”, “Μήπως ήθελες να πεις…”, “Δοκίμασε πάλι μήπως τα
καταφέρεις καλύτερα”
Μην συμπληρώνετε τις φράσεις του. Δεν διευκολύνετε το
παιδί με τον τρόπο αυτό, αντίθετα νιώθει ότι το μειώνουν
Όταν τον ρωτάνε κάτι αφήστε το να απαντήσει, μην
απαντάτε για αυτόν θεωρώντας ότι μπορεί να εκτεθεί
Ως εκπαιδευτικοί μη χαμηλώνετε τον πήχη για ένα παιδί
που τραυλίζει. Θεωρήστε το ισότιμο με τα υπόλοιπα. Κάτι
τέτοιο θα προκαλέσει στο παιδί αισθήματα ντροπής
Προσέχετε κάθε φορά που σας μιλάει. Δείξτε υπομονή και
εστιάστε στο περιεχόμενο αυτών που λέει και όχι στον

τρόπο
Μην βομβαρδίζετε το παιδί με ερωτήσεις. Δώστε χρόνο για
κάθε απάντηση που προσπαθεί να δώσει
Αποδεχτείτε το παιδί σας και μη νιώθετε άσχημα κάθε φορά
που δυσκολεύεται… Το παιδί καταλαβαίνει και αυτό του
προκαλεί άγχος και ανασφάλεια.

Όσο περισσότερο προσπαθεί ένα παιδί να
μην
τραυλίζει
τόσο
περισσότερο
επιδεινώνεται η κατάσταση.
Ο κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή, πολυσύνθετη, ψυχοσωματική
οντότητα, που καλείται να λειτουργήσει σε μια πολύμορφη και
απαιτητική κοινωνία ανθρώπων. Έτσι είναι νομοτελειακά
καθορισμένο ο κάθε ένας να αντιδράσει διαφορετικά στα διάφορα
ερεθίσματα και καταστάσεις, μια από αυτές είναι και η
επικινδυνότητα εμφάνισης της διαταραχής της ροής του λόγου που
ονομάζεται ‘’Τραυλισμός’’.Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση είναι
προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση.

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2015/10/Stuttering.html#ix
zz63GLepLMH

Γονείς πώς θα καταλάβετε ότι

ένα παιδί είναι θύμα σχολικής
βίας, bullying ή εκφοβίζεται;
της Βικτωρίας Πολύζου, σύμβουλος ψυχικής υγείας, σύμβουλος
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού medlabnews.gr

Ο εκφοβισμός είναι μακροχρόνια σωματική ή ψυχολογική βία που
ασκείται από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων εναντίον ενός ατόμου που
δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του στη συγκεκριμένη
κατάσταση.

Ο σωματικός εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβάνει κλοτσιές,
σπρωξίματα ή ξύλο ενώ οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ψυχολογικού
εκβιασμού είναι τα πειράγματα και ο αποκλεισμός

Θα πρέπει να διακρίνουμε τις εκφοβιστικές πράξεις από τις
απλές εκφράσεις επιθετικότητας μεταξύ των μαθητών,

επισημαίνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκφοβισμού,
διότι, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, οι εμπλεκόμενοι στην
εκπαιδευτική διαδικασία, παρά τους ορισμούς των ειδικών, συχνά
δυσκολεύονται να καθορίσουν ποιες συμπεριφορές είναι
εκφοβιστικές. Για να χαρακτηριστεί, λοιπόν, μια επιθετική
πράξη εκφοβισμός θα πρέπει να υπάρχει διαφορά δύναμης μεταξύ
δράστη και θύματος, που καθιστά το θύμα αδύναμο να αμυνθεί και
το τοποθετεί σε μειονεκτική θέση έναντι του δράστη. Η διαφορά
δύναμης μπορεί να είναι είτε σωματική είτε ψυχολογική. Οι
δράστες είναι πολύ ικανοί στο να αναγνωρίζουν τους μαθητές που
δεν διαθέτουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες ή τα προσωπικά
χαρακτηριστικά για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η διαφορά
δύναμης μπορεί να αφορά από τη μεριά του δράστη ή των δραστών
σε μεγαλύτερη σωματική ή αριθμητική δύναμη, περισσότερη
αυτοπεποίθηση, σιγουριά, διεκδικητικότατα, μεγαλύτερη γλωσσική
επιδεξιότητα, που δίνει τη δυνατότητα στο δράστη να πληγώσει ή
να απειλήσει το θύμα με την επιλογή των λέξεων που κάνει ή τον
τρόπο ομιλίας, ανώτερες κοινωνικές ή χειριστικές δεξιότητες
(π.χ. ικανότητα να στρέψει κάποια άτομα εναντίον κάποιου ή να
αποκλείσει κάποιον από μια ομάδα), υψηλότερη κοινωνική θέση
και
αντίστοιχη
ικανότητα
επιβολής.
O
εκφοβισμός
διαφοροποιείται από άλλα είδη επιθετικότητας, όπως η
αντιδραστική επιθετικότητα, η οποία προκαλείται ως αντίδραση
σε κάτι ή η προμελετημένη επιθετικότητα, η οποία έχει ένα
συγκεκριμένο στόχο, από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλος
προφανής στόχος πέρα από την απόκτηση κυριαρχίας.

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη εκφοβισμού: τον άμεσο που
εκφράζεται με ευθείες σωματικές ή λεκτικές επιθέσεις προς το
θύμα και τον έμμεσο, που περιλαμβάνει τη συκοφαντία, τη
χειραγώγηση των φιλικών σχέσεων και τον σκόπιμο αποκλεισμό από
μια ομάδα. Το cyber bullying, δηλ. ο εκφοβισμός που
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως είναι τα κινητά
τηλέφωνα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι δικτυακοί τόποι και
τα chat rooms, αποτελεί ένα πρόσφατο και ιδιαίτερα ανησυχητικό
φαινόμενο. Ως «ρατσιστικός εκφοβισμός» ή «φυλετική
παρενόχληση» χαρακτηρίζεται η επιθετική πράξη που κατευθύνεται
προς ένα άτομο που ανήκει σε διαφορετική φυλή ή εθνικότητα,
εφόσον αποδειχθεί ότι ο εκφοβισμός προέκυψε ακριβώς λόγω της
διαφοράς εθνικότητας μεταξύ του δράστη και του θύματος.

Ο «σεξουαλικός εκφοβισμός» αναφέρεται στη χρήση λεκτικών
εκφράσεων με σεξουαλικά υπονοούμενα. Μια άλλη μορφή εκφοβισμού
λαμβάνει χώρα όταν μια ομάδα σε ένα πλαίσιο προβαίνει σε
πράξεις επιβολής στα νεοφερμένα άτομα, σαν ένα είδος τελετών
μύησης ή καψονιών. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι δράστες φαίνεται
να απαλλάσσονται από το αίσθημα προσωπικής ευθύνης καθώς η
πρακτική του εκφοβισμού βασίζεται σε μια παράδοση.

Το ποσοστό των αγοριών που συμμετέχουν σε εκφοβιστικά
περιστατικά, κυρίως άμεσου τύπου, είναι πολύ μεγαλύτερο από
αυτό των κοριτσιών. Αγόρια και κορίτσια είναι θύματα του
έμμεσου ή σχεσιακού εκφοβισμού σε παρόμοιο ποσοστό.

Στην χώρα μας περιστατικά βίας μένουν στην αφάνεια είτε γιατί
θεωρείται ότι η δημοσιοποίησή τους θα στιγματίσει τους θύτες
ή/και τα θύματα είτε γιατί θα μειώσει το κύρος του σχολείου.
Έχει βρεθεί, επίσης, ότι συμπεριφορές του τύπου «δράση

συμμοριών» βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας, ενώ
πιο συχνά είναι τα περιστατικά επιθέσεων και ξυλοδαρμών μεταξύ
μαθητών, με μεγαλύτερη συχνότητα στο Γυμνάσιο απ’ ό, τι στο
Λύκειο. Βρέθηκε, επίσης, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών
δεν ζητούν βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς για προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στο χώρο του σχολείου.

Έχει υποστηριχθεί ότι και το ίδιο το σχολείο ως θεσμός ασκεί
βία, μέσω της χειραγώγησης, της συναίνεσης, του προσεταιρισμού
και της εσωτερίκευσης των κανόνων και προτύπων συμπεριφοράς,
συμμετέχοντας σ’ έναν ευρύτερο κοινωνικό έλεγχο της
εκπαίδευσης.

Μπορούμε να υποψιαστούμε ότι ένα παιδί εκφοβίζεται με βάση
κάποια δευτερεύοντα σημάδια θυματοποίησης:

–

ένα ασυνήθιστα ήσυχο παιδί γίνεται όλο και πιο απόμακρο

– ένα παιδί, που, συνήθως, είναι συγκρατημένο, γίνεται
επιθετικό (ως αποτέλεσμα της απογοήτευσης και της ανικανότητας
να αντιμετωπίσει τη θυματοποίηση με άλλο τρόπο)

–

– πτώση της σχολικής επίδοσης χωρίς προφανή λόγο
απροθυμία συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες

–

ασθένεια πριν από ομαδικές δραστηριότητες

– στις ομαδικές σχολικές δραστηριότητες κανείς δεν θέλει
να σχηματίσει ζευγάρι μ’ αυτό το παιδί

–
εξηγήσεις

απουσίες
–

από το σχολείο χωρίς πειστικές
τα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού

είναι μονίμως κατεστραμμένα ή έχουν χαθεί.

Συμβουλευτικές
τηλεφωνικές
υπηρεσίες
της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) στις οποίες απαντούν ειδικοί Ψυχικής Υγείας. Για
γονείς,
εκπαιδευτικούς,
ειδικούς
ψυχικής
υγείας: 801-801-1177.

Ευρωπαϊκή Γραμμή υποστήριξης Παιδιών
Για παιδιά και εφήβους: 116-111

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2015/02/bullying_1.html#ix
zz60jvyyOxU

Ο
Σύλλογος
Γονέων
και
κηδεμόνων του4ου Δημοτικού
Σχολείου
Ραφήνας
,
διοργανώνει
εκπαιδευτικούς
περιπάτους στο κέντρο της
Αθήνας
Ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με την Ιστορικό-Αρχαιολόγο Λίλα
Πατσιάδου, διοργανώνει εκπαιδευτικούς περιπάτους στο κέντρο
της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πλάκας, για
γονείς και μαθητές του σχολείου μας.
Ελάτε να περιηγηθούμε στα στενά της Πλάκας, να παρατηρήσουμε
την αρχιτεκτονική της, να μάθουμε για την Ιστορία της και να
απολαύσουμε μια μοναδική βόλτα παρέα.

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/syllogosgoneon4dsr/

Βάσεις 2019: Τι «βλέπουν» οι

ειδικοί
λίγο
πριν
επίσημες ανακοινώσεις

τις

Τις τελευταίες τους εκτιμήσεις λίγο πριν το «φίνις» και τις
επίσημες ανακοινώσεις για τις Βάσεις 2019 καταθέτουν οι
ειδικοί.

Οι Βάσεις 2019 αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι
την προσεχή Τετάρτη, 28 Αυγούστου, με τις πληροφορίες να
αναφέρουν ότι το υπουργείο Παιδείας θα προαναγγείλει την
ανάρτηση με ειδικό δελτίο Τύπου, μια ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή – σύμβουλο σταδιοδρομίας
Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε στο iefimerida για τις
εναλλακτικές όσων «κοπούν» από τις Βάσεις 2019, ένας
σημαντικός και… αστάθμητος παράγοντας που θα καθορίσει τα ύψη
των Βάσεων εισαγωγής είναι οι επιλογές των υποψηφίων στο
μηχανογραφικό τους.

Τις προβλέψεις για τις Βάσεις 2019 δυσχεραίνει και το γεγονός
ότι φέτος προστέθηκαν 133 νέα τμήματα στο μηχανογραφικό.

Οι τελευταίες αναλύσεις για τις Βάσεις 2019
Σύμφωνα, πάντως, με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η
εικόνα για τις Βάσεις 2019 στα «παλαιά» τμήματα έχει
ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό. Οπως επισημαίνει το ρεπορτάζ της
εφημερίδας, μέχρι στιγμής προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για
τις Βάσεις 2019:

Στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, τονίζεται στο δημοσίευμα,
όλα τα υψηλόβαθμα τμήματα θα παρουσιάσουν σαφή πτώση, η οποία
ωστόσο ως τάση διατρέχει όλη τη βαθμολογική κλίμακα του
πεδίου. Η πτώση των βάσεων πιθανολογείται ότι μπορεί να φτάσει
τα 300 μόρια στις νομικές σχολές, ενώ αναμένεται να είναι
μεγαλύτερη στις σχολές ψυχολογίας,

Βάσεις 2019 – 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο πεδίο των θετικών επιστημών, αναμένεται ότι θα έχουμε μια
αξιοσημείωτη πτώση στις Βάσεις 2019 σε όλα τα πολυτεχνικά
τμήματα του κέντρου αλλά και της περιφέρειας. Παράλληλα, η
αύξηση του αριθμού των εισακτέων καθώς και τα νέα τμήματα
μαθηματικών, φυσικής, χημείας, χημικών μηχανικών, αναμένεται
ότι θα διαμορφώσουν συνθήκες περαιτέρω πτώσης των βάσεων στις
σχολές μεσαίας ζήτησης του πεδίου.

Βάσεις 2019 – 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Για τις Βάσεις 2019 στο πεδίο των επιστημών υγείας, η
εφημερίδα «Τα Νέα» υπογραμμίζει ότι αναμένεται σημαντική πτώση
βάσεων, με την Ιατρική Αθήνας να κινείται κάτω από το όριο των
19.000 μορίων. Καθοριστικό ρόλο για την πτώση των βάσεων στο
πεδίο αυτό έπαιξαν οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στο
μάθημα της Χημείας. Στο μάθημα αυτό άλλωστε καταγράφηκαν
ιστορικά χαμηλά ποσοστά αποτυχόντων ως αποτέλεσμα των πολύ
δύσκολων θεμάτων που επέλεξε φέτος η Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων.

Βάσεις 2019 – 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Σε ό,τι αφορά το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, των οικονομικών
επιστημών και επιστημών πληροφορικής αντιθέτως, αναμένουμε
άνοδο στις Βάσεις 2019 στα περισσότερα τμήματα. Η άνοδος αυτή,
όπως αναφέρουν «Τα Νέα», τοποθετείται κυρίως στις οικονομικές
σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και σε ορισμένες
περιπτώσεις αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 μόρια.

Πηγή:
iefimerida.gr
–
https://www.iefimerida.gr/panellinies/baseis-2019-oi-teleytaie
s-ektimiseis-ton-eidikon

ΠΗΓΗ:https://www.iefimerida.gr/panellinies/baseis-2019-oi-tele
ytaies-ektimiseis-ton-eidikon

Οδηγός εθνών προς επιβίωση:
Δωρεάν μονοκατοικία για κάθε
τρίτο παιδί και χαμηλότοκο
δάνειο στους γονείς στην
Ουγγαρία!
Ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας
και της δημογραφικής εθνικής εξάντλησης, που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν και ως «πιλότος» για την Ελλάδα, έλαβε η
ουγγρική κυβέρνηση ΄προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
μείωσης του πληθυσμού!

Το πλέον ουσιαστικό μέτρο, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλής
αξίας, αλλά και εξ αυτού του λόγου θα έχει αποτέλεσμα, είναι η
χορήγηση ενός μεγάλου χρηματικού ποσού για αγορά μονοκατοικίας
για όλα τα νεαρά ζευγάρια που θα συμφωνούσαν να κάνουν
τουλάχιστον τρία παιδιά!ADVERTISING

Το ποσό είναι 32.000 ευρώ και θα καταβάλλεται στα ζευγάρια
μόλις γεννηθεί το τρίτο παιδί τους! Οι περίπου 32.000 ευρώ
αρκούν για την αγορά μιας ολοκαίνουριας μονοκατοικίας στην
Ουγγαρία με 100 τ.μ. στεγασμένο χώρο και κήπο.

Για να καταλάβουμε και να γίνει αντιληπτή η διαφορά μεταξύ
μιας ουσιαστικής πολιτικής αντιμετώπισης του δημογραφικού και
μιας επιδερμικής αντιμετώπισής του προβλήματος το υποσχόμενο
ποσό για κάθε νέο παιδί σε Ελληνα πολίτη είναι 2.000 ευρώ!

Αρκούν για τις πάνες του πρώτου εξαμήνου, με το ζόρι…

Το πρόγραμμα προβλέπει την χορήγηση από το κράτος ενός πακέτου
βοήθειας ύψους 10 εκατομμυρίων φιορινιών Ουγγαρίας (HUF) σε
όλα τα ζευγάρια που θα συμφωνήσουν να κάνουν τρία παιδιά μέσα
σε δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οδηγό Ακινήτων, η μέση τιμή για μία
μονοκατοικία στην Ουγγαρία είναι 9,3 εκατομμύρια HUF.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η επιχορήγηση αποτελεί μέρος της
επέκτασης του προγράμματος της κυβέρνησης «οικογενειακό
επίδομα πρώτης κατοικίας»

Εκτός από την δωρεάν στεγαστική οικονομική ενίσχυση, οι
οικογένειες που θα συμφωνήσουν να έχουν τρία παιδιά, μπορούν
επίσης να επιλέξουν να λάβουν ένα επιπλέον δάνειο ύψους 10
εκατομμυρίων HUF για μια περίοδο είκοσι πέντε ετών, με τόκο
που δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από 3%.

«Προκειμένου η πρώτη κατοικία να γίνει όσο το δυνατόν πιο
ασφαλής, κατά την αγορά ενός νέου σπιτιού, η ενίσχυση θα
αυξηθεί σε 2,6 εκατομμύρια HUF στην περίπτωση των δύο
παιδιών»,πρόσθεσε ο Lázár.

Ο αρμόδιος υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είπε, επίσης, ότι όσοι
έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το «οικογενειακό επίδομα πρώτης
κατοικίας» στο παρελθόν ή για επίδομα κοινωνικής πολιτικής,
που ήταν διαθέσιμο νωρίτερα, μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια
ενός ποσού μειωμένου κατά τις επιχορηγήσεις που έχουν ήδη
λάβει για να συμπληρωθεί το ποσό.

«Στην περίπτωση της αγοράς των νέων κατοικιών, οι περιορισμοί
σχετικά με το μέγιστο αριθμό των τετραγωνικών μέτρων έχουν
καταργηθεί, μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για την
οικονομική ενίσχυση, ακόμη και στην περίπτωση ενός μόνο
παιδιού. Το ανώτατο όριο ηλικίας επιλεξιμότητας για την
ενίσχυση εξακολουθεί να παραμένει 40 χρόνια».

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι ο ΦΠΑ για
κατοικιών θα μειωθεί από 27% στο 5%!

την

αγορά

νέων

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η παράταση του χρόνου εξόφλησης
των δανείων όσων οικογενειών έχουν τουλάχιστον δύο παιδιά, ενώ
όσες γυναίκες, κάτω των 40 ετών, παντρεύονται θα μπορούν να
λάβουν άτοκο δάνειο ύψους 10 εκ. φιορίνιων (περίπου 31.000

ευρώ).

Το ένα τρίτο του χρέους τους θα διαγράφεται μόλις αποκτήσουν
το δεύτερο παιδί τους, ενώ μόλις αποκτήσουν τρίτο θα
απαλλάσσονται από το σύνολο του χρέους τους. Επίσης όσες
γυναίκες έχουν τέσσερα και παιδιά και πάνω προβλέπεται να
απαλλάσσονται ισοβίως από τον φόρο εισοδήματος.

Άλλα μέτρα του οποίου προβλέπουν τη δημιουργία επιπλέον 21.000
θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και την επιδότηση αγοράς
7θέσιων αυτοκινήτων.

Στην Ελλάδα επιδοτούμε τις πάνες ή το ιδιωτικό μαιευτήριο που
χρεώνει όσο ένα αμάξι μία γέννα.

Κάποιος να εφαρμόσει στην Ελλάδα ένα σοβαρό μέτρο για να
υπάρχει ελληνικό έθνος και τον επόμενο αιώνα, υπάρχει;

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/kosmos/eyropaiki-enosi/798516_odig
os-ethnon-pros-epiviosi-dorean-monokatoikia-gia-kathe-3o-paidi

Σημάδια που προδίδουν έναν
παιδόφιλo: Πλήρης οδηγός για

γονείς και παιδιά
Οι γονείς θα πρέπει να είναι πολύ παρατηρητικοί και
προσεκτικοί σε σχέση με τις συναναστροφές των παιδιών τους.
Περιπτώσεις ασέλγειας και κακοποίησης καταγράφει το αστυνομικό
δελτίο καταγράφει καθημερινά, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει εκδόσει
συγκεκριμένες οδηγίες προφύλαξης προς τους γονείς και τα
παιδιά. Διαβάστε τες παρακάτω…
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, οι γονείς θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις συναναστροφές και
τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Οι ακόλουθες οδηγίες και περιγραφές αφορούν ενδείξεις πιθανής
σεξουαλικής προτίμησης σε ανήλικους, χωρίς απαραίτητα να
σημαίνει ότι κάθε τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί απόδειξη ότι
κάποιος είναι παιδόφιλος.

Σε συνδυασμό, ωστόσο, με οποιαδήποτε «περίεργη» συμπεριφορά,
θα πρέπει να κινήσει υποψίες.

Γενικές Οδηγίες Τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου;
Σεξουαλική κακοποίηση είναι οποιουδήποτε τύπου επαφή ενός
ενήλικου (παιδόφιλος) με ένα παιδί με στόχο τη σεξουαλική
ικανοποίηση του ενηλίκου, ο οποίος έχει πάντα την αποκλειστική
ευθύνη μιας τέτοιας πράξης. Ο παιδόφιλος, στα γενικά του
χαρακτηριστικά, είναι συνήθως άντρας, άνω των 30 ετών, με
λίγους φίλους της ηλικίας του και συχνάζει σε χώρους με παιδιά
όπως παιδικές χαρές, Ίντερνετ καφέ, αθλητικά κέντρα κ.α.

Συχνά μάλιστα εργάζεται με παιδιά, ενώ δεν αποκλείεται να
είναι άτομο «υπεράνω πάσης υποψίας». Σε πολλές περιπτώσεις

είναι γνωστό μέλος της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας και συνήθως
ανήκει στο περιβάλλον του παιδιού ή και της οικογένειας. Όπως
έχει αποδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις στην πράξη,
χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε παιδιά, ενώ ενδέχεται να
προσποιείται τον έφηβο για να συζητά και να παίζει παιχνίδια
μαζί τους στο Διαδίκτυο.
Στοχεύει σε συγκεκριμένες ηλικίες και φύλο, συνήθως παιδιά
προεφηβικής ηλικίας, και δρα μεθοδικά και με υπομονή για να
κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Μπορεί επίσης να προβεί σε
πράξεις συναισθηματικού εκβιασμού ή να απειλήσει το παιδί,
προκειμένου να μην αποκαλύψει τις δραστηριότητές του στους
γονείς του.

Οδηγίες προς τους γονείς:

1) Παρατηρήστε το άτομο που υποψιάζεστε για σεξουαλικά
κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά:

α) Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του: Ενδιαφέρεται περισσότερο
για τα παιδιά απ” ότι για τους ενήλικες; Προσφέρεται να
κρατήσει τα παιδιά σας για να κάνετε τις δουλειές σας ή για να
βγείτε έξω; Εργάζεται με παιδιά; Είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός
με τα παιδιά; Εμπλέκεται σε δραστηριότητες με παιδιά, όταν δεν
είναι παρόντες οι γονείς;

β) Παρατηρήστε τις προσωπικές του σχέσεις: Είναι ελεύθερος,
δεν ενδιαφέρεται να έχει ένα σύντροφο της ηλικίας του ή έναν
οποιονδήποτε σύντροφο; Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά
της συντρόφου του απ” ότι για την ίδια; (σε μονογονεϊκές
οικογένειες) Είναι παντρεμένος, αλλά πιο εκδηλωτικός με τα
παιδιά του απ” ότι με τη σύζυγό του;

γ) Παρατηρήστε τις κοινωνικές του σχέσεις: Ταυτίζεται
περισσότερο με τα παιδιά απ” ότι με άτομα της ηλικίας του;
Έχει περισσότερες φιλικές σχέσεις με παιδιά απ” ότι με
ενήλικες; Οι φίλοι του (που είναι παιδιά) είναι συγκεκριμένης
ηλικιακής κατηγορίας ή/και φύλου;

2) Προσέξτε τα παιδιά σας:
Παρατηρείτε κάποια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού
σας; Μήπως εμφανίζει ξαφνικά προβλήματα στον ύπνο ή βλέπει πιο
συχνά εφιάλτες; Ζωγραφίζει θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο;

Έχει σεξουαλική συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με την ηλικία
του ή επιδεικνύει σεξουαλική συμπεριφορά προς άλλα παιδιά;
Έχει παλινδρομήσει σε προηγούμενες συμπεριφορές, όπως ενούρηση
και εγκόπρηση, ενώ είχε μάθει να ελέγχει τις συμπεριφορές
αυτές; Φοβάται πρόσωπα ή μέρη που δεν φοβόταν παλιότερα;
Μιλάει τον τελευταίο καιρό συνέχεια για κάποιον ενήλικο για
τον οποίο δε μιλούσε στο παρελθόν; Προσπαθεί να σας πει κάτι,
αλλά σταματά όταν εμφανίζεται κάποιος άλλος ενήλικος; Έρχεται
σπίτι με σκισμένα ρούχα ή λερωμένα εσώρουχα; Εμφανίζει
δυσκολία να περπατήσει ή να καθίσει;

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημάδια που θα πρέπει να υποψιάσουν
τους γονείς, προκειμένου να δώσουν περισσότερη προσοχή στο
παιδί τους και να δουν τι συμβαίνει. Μην πανικοβάλλεστε, αλλά
έχετε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά.

3) Ασφάλεια στο Διαδίκτυο:
Συζητείστε με το παιδί σας για τους κινδύνους του Διαδικτύου,
χωρίς βέβαια να απαγορεύσετε τη χρήση του. Εξηγείστε του ότι
δεν πρέπει να δίνει προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση κ.λπ.) ή να στέλνει φωτογραφίες σε αγνώστους μέσω
Διαδικτύου. Σκόπιμο είναι να φροντίσετε ώστε να έχετε πρόσβαση

στο Διαδίκτυο από το σπίτι, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τις
ηλεκτρονικές δραστηριότητες του παιδιού σας και να μη
χρειάζεται να πηγαίνει σε Ίντερνετ καφέ.

Βάλτε τον υπολογιστή σε έναν κοινό χώρο του σπιτιού και όχι
στο παιδικό δωμάτιο, για να αποφύγετε την πιθανότητα να το
«βρει» ο παιδόφιλος μόνο του. Ρωτήστε το παιδί σας ποιες
ιστοσελίδες επισκέπτεται ή/και ελέγξτε το μόνοι σας μέσω των
«αγαπημένων» και του «ιστορικού περιήγησης» του προγράμματος
φυλλομετρητή (browser) και κάντε του προτάσεις για
ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατάλληλες για την ηλικία του.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα παιδιά στην εφηβεία μπορεί να είναι
αντιδραστικά και να αναζητούν την ιδιωτικότητα, ενώ πολλές
αλλαγές στη συμπεριφορά τους μπορεί να οφείλονται στο
σεξουαλικό ξύπνημα της εφηβικής ηλικίας. Σταθείτε δίπλα τους
με τρόπο διακριτικό και όχι παρεμβατικό. Μιλήστε στα παιδιά
σας, κερδίστε την εμπιστοσύνη τους. Πρέπει να πιστεύουν ότι
μπορούν να σας πουν οτιδήποτε χωρίς να φοβούνται ή να
ντρέπονται. Μιλήστε τους για το σώμα τους. Πείτε τους τι να
προσέχουν. Διδάξτε τους τις συμπεριφορές που είναι αποδεκτές
απέναντι στους άλλους ενήλικες, αλλά και απέναντι στα παιδιά
της ηλικίας τους.

Οδηγίες προς τα παιδιά:

Ο παρακάτω ενδεικτικός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα
παιδιά, είτε διαβάζοντάς τον απευθείας, είτε μπορεί να
διαβαστεί από τους γονείς, προκειμένου να πάρουν ιδέες για το
πώς μπορούν να μιλήσουν με απλό τρόπο στα παιδιά τους για το
τι να αποφεύγουν. Ένας ενήλικος δεν πρέπει ποτέ να ζητάει από
ένα παιδί να αγγίξει το ίδιο τα γεννητικά του όργανα. Κανένας
ενήλικος δεν πρέπει να αγγίζει τα γεννητικά όργανα των

παιδιών, εκτός αν είναι γιατρός στο ιατρείο του. Κανένας
ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να κάνει οτιδήποτε
μαζί του, ενώ είναι είτε εκείνος είτε το παιδί χωρίς ρούχα.
Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να
κρατήσει κάτι κρυφό ή μυστικό από τους γονείς του, κυρίως κάτι
που αφορά το ίδιο.

Πες «όχι» όταν:
Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι που ξέρεις ότι είναι
λάθος. Ένας ενήλικος θέλει να σε αγγίξει κάπου που δεν θέλεις
εσύ. Ένας ενήλικος κάνει κάτι στο σώμα σου, που σε κάνει να
νιώθεις περίεργα ή και να πονάς. Ένας ενήλικος σου ζητά να
κάνεις κάτι και να μην το πεις στους γονείς σου.

Ξεχώρισε το «δώρο» από τη «δωροδοκία»:

Δώρο έιναι κάτι που σου δίνει κάποιος γιατί σε αγαπάει.
Δωροδοκία είναι όταν κάποιος σου δίνει κάτι ή σε αφήνει να
κάνεις κάτι και ζητάει αντάλλαγμα για αυτό. Για παράδειγμα:
«Θα σου δώσω ένα γλυκό, αν βγάλεις τα ρούχα σου και ξαπλώσεις
δίπλα μου».

Προστασία στο δρόμο:

Φρόντισε να είσαι έξω με παρέες και απόφυγε να τριγυρνάς μόνος
σου. Μη μιλάς σε αγνώστους ή άτομα που δεν γνωρίζεις καλά.
Βάλε τις φωνές και τρέξε γρήγορα, αν κάποιος προσπαθήσει να σε
παρασύρει κάπου απόμερα ή να σε βάλει σε ένα αυτοκίνητο. Έχε
το νου σου να αρνηθείς, αν είσαι έξω και κάποιος σου προσφέρει
χρήματα για να του κάνεις μια χάρη. Πρόσεχε στις δημόσιες
τουαλέτες και πήγαινε με έναν φίλο, αν αυτό είναι δυνατό. Βγες
γρήγορα έξω αν σε πλησιάσει κάποιος. Έχε πάντα χρήματα μαζί

σου για να γυρίσεις στο σπίτι και μην ξοδεύεις ποτέ αυτά τα
χρήματα.

Προστασία στο Διαδίκτυο:

Ρύθμισε την ασφάλεια του λογαριασμού σου (στο facebook ,
myspace , friendster κ.λπ.), ώστε να μπορούν μόνο οι «φίλοι»
σου να δουν λεπτομέρειες του προφίλ σου. Μη δίνεις ποτέ και σε
κανέναν τους κωδικούς πρόσβασής σου. Χρησιμοποίησε μια
φωτογραφία προφίλ που να μη δείχνει το πρόσωπό σου ή να
εμφανίζει άλλες πληροφορίες για εσένα. Μη δίνεις πληροφορίες
για το σχολείο σου, το πού μένεις ή το τηλέφωνό σου. Μην
κάνεις «φίλους» άτομα που δεν έχεις γνωρίσει προσωπικά. Μη
συναντάς άτομα που έχεις «γνωρίσει» στο Διαδίκτυο, χωρίς την
παρουσία ενός από τους γονείς σου. Έχε στο νου σου ότι οι
άνθρωποι που γνωρίζεις στο Διαδίκτυο μπορεί να λένε ψέματα για
το ποιοι είναι.

Έχεις υποψίες;
Τι να κάνω σε περίπτωση που υποψιάζομαι ή έχω ενδείξεις ότι
κάποιος ενήλικος ασελγεί σε βάρος ανηλίκων;

Μπορείτε να απευθυνθείτε:

στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης
Ασφαλείας Αττικής – Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής
(ΓΑΔΑ): Λεωφ. Αλεξάνδρας 173, 3ος όροφος, τηλ. 210
6476370.
στο Τμήμα Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης: Μοναστηρίου 326, τηλ. 2310 388456, 2310

388457, 2310 388458.
στις κατά τόπους Υπηρεσίες Ασφαλείας των Νομών των
υπόλοιπων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για

αναφορές

περιστατικών

διαδικτυακής

παρενόχλησης

–

παιδοφιλίας ή παιδικής πορνογραφίας, μπορείτε να επικοινωνείτε
με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην ειδική τηλεφωνική
γραμμή καταγγελιών 11012 (λειτουργεί όλο το 24ωρο) ή και μέσω
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας
(e-mail)
στη
διεύθυνση 11012@hellenicpolice.gr

Οποιαδήποτε

πληροφορία

ή

καταγγελία

ελέγχεται

από

εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου να διερευνηθεί
και να διαλευκανθεί η υπόθεση.

ΠΗΓΗ:http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/08/o_3.html?m
=1

Η “συνταγή” της σχολικής
επιτυχίας: 9 πράγματα που
κάνουν οι γονείς των καλών
μαθητών
Όλοι θέλουμε να έχουμε σωστά και επιτυχημένα παιδιά! Η
επιστήμη δίνει τη συνταγή! Υπάρχουν 9 σημαντικά πράγματα που
μπορούν να κάνουν οι γονείς για να έχουν επιτυχημένα παιδιά.

Ξεκινήστε από τώρα!

1. Υψηλές Προσδοκίες

Να έχετε υψηλές προσδοκίες από το παιδί σας σημαίνει ότι θα
πρέπει να πιστεύετε στο παιδί σας, στην αξία του και στο
μέλλον του. Μην ξεκινάτε λοιπόν λέγοντας «έεε, τι να γίνει,
δεν είναι καλό στα μαθηματικά», «δεν είναι αθλητικός τύπος»,
«είναι ανορθόγραφο», κλπ. γιατί με αυτό τον τρόπο δημιουργείτε
μια αρνητική προσδοκία και το παιδί ακολουθεί αυτό που εσείς
πιστεύετε για το ίδιο. Έτσι, είναι προτιμότερο να πείτε
«πιστεύω ότι έχεις περιθώριο να βελτιωθείς στα μαθηματικά»,
«ποιο άθλημα σε ενδιαφέρει», «έχεις ωραίες ιδέες στην έκθεση
και εκφράζεσαι όμορφα, χρειάζεται όμως να κάνεις επανάληψη
τους κανόνες της ορθογραφίας για να βελτιωθείς». Στα παιδιά
ισχύει ο κανόνας του Πυγμαλίωνα (στο μιούζικαλ «Ωραία μου
Κυρία») δηλαδή αυτό που κάποιος περιμένει από ένα άλλο άτομο
γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία από το άλλο άτομο. Με δυο
λόγια, αν περιμένουμε κάτι θετικό από το παιδί θετικό θα
κάνει, αν περιμένουμε κάτι αρνητικό, αρνητικό θα κάνει.

1. Δίνουν εκπαιδευτικά ερεθίσματα από την προσχολική ηλικία

Ξέρατε ότι ένα ανεκτίμητο δώρο στον τομέα της μάθησης είναι να
δώσουμε στο παιδί γνώση μαθηματικών από την προσχολική ηλικία;
Και δεν εννοώ ακριβά ιδιαίτερα ή συγκεκριμένα προγράμματα,
απλώς χρειάζεται να μάθει τα βασικά: τους αριθμούς, να μετράει
με τη σειρά, και να έχει κάποιες άλλες βασικές γνώσεις (σαν
αυτές που μαθαίνει το παιδί παίζοντας με έναν ενήλικα και
πηγαίνοντας στα προνήπια). Ο καθηγητής Greg Duncan του
πανεπιστημίου Northwestern University των ΗΠΑ βρήκε σε έρευνα
με 35.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι η απόκτηση βασικών
μαθηματικών εννοιών από την προσχολική ηλικία προβλέπει καλές

επιδόσεις στα μαθηματικά σε μεγαλύτερη ηλικία αλλά και
καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση.

1. Είναι προσεκτικοί και ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο
παιδί

Μία σημαντική έρευνα του 2014 σε 243 άτομα που γεννήθηκαν σε
συνθήκες φτώχειας στην Αμερική έδειξε ότι τα παιδιά των οποίων
οι γονείς ακολούθησαν τη μέθοδο της «ευαισθητοποιημένης
προσέγγισης» («sensitive caregiving ή parenting» στην αγγλική
ορολογία) τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής τους είχαν καλύτερες
σχολικές επιδόσεις στα μαθητικά τους χρόνια αλλά και καλύτερες
σπουδές και καλύτερη ποιότητα σχέσεων στην ηλικία των 30 ετών.
Οι ευαισθητοποιημένοι γονείς προσέχουν τα σημάδια που δίνει το
παιδί και ανταποκρίνονται σε αυτά με αγάπη και φροντίδα.
Αντίθετα, οι γονείς που έχουν το στυλ «ελικόπτερο» (και είναι
σαν να πετάνε διαρκώς πάνω από τα παιδιά τους για να τα
ελέγχουν) καθώς και οι γονείς που είναι οι ίδιοι σφιγμένοι και
αυστηροί τελικά δε βοηθάνε τα παιδιά τους, αλλά, αντίθετα,
μπορεί να γίνουν οι ίδιοι εμπόδιο στην πρόοδο του παιδιού.

1. Είναι λιγότερο στρεσαρισμένοι

Το στρες των γονιών, ειδικά της μαμάς, έχει αρνητικά
αποτελέσματα στο παιδί: εκτός από το ότι δημιουργεί ένταση στο
σπίτι (με φωνές και τιμωρίες και λίγη κατανόηση από την πλευρά
του στρεσαρισμένου γονιού), γίνεται «κολλητικό» και
στρεσάρεται και το παιδί. Εδώ λειτουργεί το επιστημονικό
φαινόμενο «ψυχολογικά κολλητικό»: δηλαδή οι άνθρωποι «κολλάνε»
τα συναισθήματα των άλλων γύρω τους. Έτσι, όταν
περιστοιχιζόμαστε από χαρούμενους ανθρώπους τείνουμε να
είμαστε πιο χαρούμενοι, ενώ όταν οι γύρω μας είναι δυστυχείς
τείνουμε να νιώθουμε κι εμείς πιο άσχημα. Έτσι, ο

στρεσαρισμένος, αγχωμένος, θυμωμένος, εκνευρισμένος γονιός
μπορεί να μεταφέρει τα συναισθήματα αυτά στο παιδί και να
επηρεάσει όχι μόνο τη συναισθηματική του κατάσταση, αλλά και
τις σχολικές του επιδόσεις.

1. Παρέχουν στο παιδί ποιοτικό χρόνο

Οι γονείς κάνουν κάτι θετικό, όμορφο ή χρήσιμο με το παιδί
τους: θα του διαβάσουν μια ιστορία, θα συζητήσουν, θα φτιάξουν
ένα γλυκό μαζί, θα έχουν διαπροσωπικό χρόνο, επικοινωνία και
συναισθηματική σύνδεση. Είναι πολύ καλύτερα λιγότερος αλλά
ποιοτικός χρόνος, παρά πολλές ώρες κατά τις οποίες ο γονιός
είναι φυσικά παρόν στο δωμάτιο αλλά ασχολείται με κάτι άλλο
και όχι με το παιδί του.

1. Διδάσκουν στο παιδί κοινωνικές δεξιότητες από νωρίς

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια Pennsylvania State και Duke των
ΗΠΑ ακολούθησαν πάνω από 700 παιδιά ανάμεσα στο νηπιαγωγείο
και την ηλικία των 25 ετών και βρήκαν σημαντική συσχέτιση
ανάμεσα στις κοινωνικές δεξιότητες που είχαν όταν ήταν 5 ετών
και την επιτυχία τους ως ενήλικες 20 χρόνια αργότερα. Διδάξτε
λοιπόν στο παιδί σας τους βασικούς κανόνες ευγένειας με το
‘ευχαριστώ’ και ‘παρακαλώ’, παροτρύνετέ τα να βρουν λύσεις στα
προβλήματά τους (όπου είναι εφικτό, αντί να τους τα λύσετε
εσείς), διδάξτε τους να αναγνωρίζουν διαφορετικά συναισθήματα
στον εαυτό τους και τους άλλους, επιβραβεύστε τη συνεργασία,
κλπ. Τα παιδιά που είχαν καλές συναισθηματικές δεξιότητες από
μικρή ηλικία ήταν πολύ πιθανότερο να πάρουν πτυχίο
πανεπιστημίου και λιγότερο πιθανό να συλληφθούν για κάποια
παράβαση ή να έχουν προβλήματα ουσιόχρησης.

1. Η μαμά εργάζεται

Εργαζόμενες μαμάδες, σταματήστε να έχετε άγχος και ενοχές!!
Σύμφωνα με έρευνα του Harvard Business School, υπάρχουν
σημαντικά οφέλη στο παιδί όταν η μαμά εργάζεται. Η έρευνα
βρήκε ότι τα κορίτσια των οποίων η μαμά εργαζόταν στην παιδική
τους ηλικία όταν μεγάλωσαν είχαν περισσότερη εκπαίδευση,
καλύτερες δουλειές, μεγαλύτερες εργασιακές ευθύνες και
μεγαλύτερο μισθό, σε σχέση με κορίτσια των οποίων οι μαμάδες
δεν εργαζόταν. Αλλά και τα αγόρια με εργαζόμενη μαμά έμαθαν ως
ενήλικες να βοηθάνε περισσότερο στο σπίτι και την ανατροφή των
παιδιών τους. Η μαμά γίνεται το μοντέλο καλής και σωστής
συμπεριφοράς, των πραγμάτων που είναι καλό να κάνει το παιδί
(και αργότερα το ενήλικο παιδί) και των σωστών πεποιθήσεωνκαι τα παιδιά της λίγο-πολύ αντιγράφουν αυτό που κάνει!

1. Η μαμά έχει καλή εκπαίδευση

Το IQ της μαμάς καθορίζει το πόσο καλό λεξιλόγιο θα έχει το
παιδί της και τι λεκτικές ικανότητες θα αποκτήσει σε μικρή
ηλικία! Επίσης, μια έρευνα του 2014 στο πανεπιστήμιο Michigan
των ΗΠΑ, έδειξε ότι οι μαμάδες που τελείωσαν το Λύκειο ή
Πανεπιστήμιο ήταν πιο πιθανό να μεγαλώσουν παιδιά που θα
έκαναν ακριβώς το ίδιο.Πιστεύουν ότι το σημαντικότερο είναι η
προσπάθεια και όχι η αποφυγή της αποτυχίαςΤι νομίζει το παιδί
σας σχετικά με την επιτυχία; Η απάντησή του σε αυτή την
ερώτηση καθορίζει την επιτυχία του! Αν το παιδί νομίζει ότι τα
καταφέρνει επειδή είναι έξυπνο ή έχει ταλέντο, τότε είναι
πιθανό να μη δοκιμάσει κάτι δύσκολο, ώστε να διατηρήσει την
εικόνα του έξυπνου (αλλά στα εύκολα!) ή να τα παρατήσει,
θεωρώντας ότι οι δυνάμεις του δε φτάνουν μέχρι εκεί. Αν πάλι
το παιδί πιστεύει ότι πετυχαίνει επειδή προσπαθεί, αφοσιώνεται
και κάνει αυτό που πρέπει, το πιθανότερο είναι ότι στα δύσκολα
θα επιμείνει, και, πιθανότατα, θα τα καταφέρει!Διδάξτε στο

παιδί σας ότι με δουλειά και προσπάθεια μπορεί να τα καταφέρει
και του κάνετε ένα τεράστιο δώρο ζωής! Με αυτό τον τρόπο
μαθαίνει να προσπαθεί. Την επόμενη φορά που θα φέρει καλό
βαθμό, μια ωραία ζωγραφιά, ή θα μια διάκριση σε κάποιο άθλημα,
θυμηθείτε να το επαινέσετε για την προσπάθεια, τη σκληρή
δουλειά και την αφοσίωση στο στόχο του!

BORO.GR

ΠΗΓΗ:https://www.ipaideia.gr/paidagogika-themata/i-sintagi-tis
-sxolikis-epitixias-9-pragmata-pou-kanoun-oi-goneis-ton-kalonmathiton?fbclid=IwAR1mkL7EkEtOWomb2RhnCYtE_E4NTE31-3ch232bRBD3HlCmM9ykyEtmcc

ΕΜΕΙΣ…ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ !!!

Διαμαρτυρία μαθητών στο υπουργείο Παιδείας για το νομοσχέδιο
που αφορά το νέο Λύκειο, την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018.
(EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)
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διαφορετική…Ο άνεμος έφερε στ’ αυτιά μας τις φωνές εκατοντάδων
νέων παιδιών. Τις διαμαρτυρίες τους για τη δική μας αδράνεια
κι αδιαφορία…
Τόσο καιρό μας κοιτούσαν στα μάτια και περίμεναν… ρωτούσαν και
ήθελαν απαντήσεις, μα οι απαντήσεις ερχόταν μέσα από τις
πράξεις μας,που δεν ήταν οι καλύτερες για μια νέα γενιά που
ζητάει αλήθεια, δράση και δικαιοσύνη.
Μέσα από τις πράξεις μας δείξαμε στα παιδιά μας το πρότυπο του
τέλειου σκλάβου, του δούλου που προσκυνάει και δέχεται την
αρρώστια και το θάνατο αρκεί να έχει έναν ψωρομισθό
καρβέλι ψωμί… Τους δείξαμε πως μοιάζει ένα ον
χρησιμοποιεί τη λογική του, που φοβάται να διεκδικήσει
του και επιτρέπει να τον κλέβουν με τη συγκατάθεση
ξέχασε να τιμάει προγόνους και πατρίδα…

για ένα
που δε
τα δικά
του…που

Εμείς οι μεγάλοι που με την αδιαφορία μας επιτρέψαμε σε τόσους

ακατάλληλους και άχρηστους ανθέλληνες να αναλάβουν το ρόλο
πρωθυπουργού και υπουργών.
Εμείς, οι παρτάκηδες ατομικιστές, που δεν μας ένοιαξε ποτέ ο
διπλανός μας και το πρόβλημα του, η μικρή μας γειτονιά, το
μικρό χωριό μας, παρά μονάχα ο εαυτούλης μας.
Καταντήσαμε το πιο γελοίο και ντροπιαστικό πρότυπο για τους
νέους, που ευτυχώς άρχισαν να αντιδράνε.
Εμάς προσπέρασαν τα παιδιά μας και τώρα παίρνουν τη ζωή τους
στα χέρια τους.
Βγαίνουν στο δρόμο να φωνάξουν πως αυτή η πατρίδα τους ανήκει
και γνωρίζουν πως είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι. Φωνάζουν,
μιλάνε σε βίντεο, γράφουν τραγούδια για τη ζωή που θέλουν να
ζήσουν και για τη ζωή που εμείς οι μεγάλοι τους ετοιμάσαμε.
Διαμαρτύρονται τα παιδιά μας για όλο αυτόν τον θάνατο που
στήσαμε γύρω τους.Για το νερό που αφήσαμε να δηλητηριάσουν,
για τους σπόρους που χάσαμε κι επιτρέψαμε να τροποποιήσουν και
να μεταλλάξουν. Για τους φόβους και τις ανασφάλειες με τις
οποίες γεμίσαμε το μυαλό τους και για τις ψεύτικες γνώσεις που
τα καθηλώσαμε στα θρανία για να τις μάθουν.
Επιτέλους …τα παιδιά μας αντιδράνε στο θάνατο που τους
σερβίρουμε εμείς ,οι ίδιοι οι γονείς τους..Αντιδράνε στα
χαράγματα που με βία και πίεση προσπαθούμε να φυτέψουμε στην
ψυχή τους.
Αρνούνται ακόμη και την ύπαρξη αυτού του θεού που εμείς οι
μεγάλοι συνεχίζουμε κι επιμένουμε να λατρεύουμε με σκυμμένο
κεφάλι θεωρώντας την ύπαρξή μας μια δουλική οντότητα γεμάτη
αμαρτίες από την ώρα της γέννησης μας…
Τα παιδιά μας όμως δεν νιώθουν δούλοι κανενός και δεν
προσκυνάνε ούτε σε θεό , ούτε σε άρχοντες που δεν έχουν μέσα
τους την αρχοντιά.
Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους.

Είναι η ώρα να σταθούμε στο πλάι τους…να είμαστε συνεργοί στην
προσπάθεια τους να ελευθερώσουν τον κόσμο από τα κτήνη που τον
κυβερνούν και τον καταστρέφουν.
Το μέλλον τους ανήκει, η δημιουργία τους περιμένει και για
εμάς είναι χρέος να επανορθώσουμε και να καθαρίσουμε τον τόπο
από κάθε βρωμερό σκουπίδι που νομίζει πως μπορεί να έχει δούλο
και σκλάβο το παιδί μας…
Μικροί και μεγάλοι ενωμένοι όλοι στον ίδιο σκοπό…
Αυτόν της ελευθερίας ολόκληρου του πλανήτη και της επαναφοράς
του ανθρώπου στη θέση που του αξίζει να βρίσκεται.
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ !!!
Α.Κ.

